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บทน า 

  
เบือ้งหลงัทางประวตัิศาสตร์ 

 
ช่ือของเมืองฟีลิปปีดั้ งเดิมคือ “ครีนิเดส” (ตามตวัอกัษรหมายถึง น ้ าพุ) มนัตั้ งอยู่ห่างจากชายฝ่ังทะเลอีเจียน
ประมาณ 16 กิโลเมตรในจงัหวดัของโรมแห่งมาซิโดเนีย ในปี 356 ก.ค.ศ. ฟีลิปท่ีสองซ่ึงเป็นกษตัริยแ์ห่ง
มาซิโดเนียและบิดาของอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ตั้ งช่ือเมืองนั้นใหม่ตามช่ือของเขาเองและได้ขยายมัน           
ในปี 42 ก.ค.ศ. พวกผูบ้ญัชาการของโรมคือ ออกทาเวียน  แอนโทนี และเลพิดุสได้พิชิตบรุทุสและคาสซิอุส     
ในสงครามท่ีได้เกิดข้ึนทางตะวนัตกของฟีลิปปี หลังจากสงครามนั้น ฟีลิปปีได้กลายมาเป็นอาณานิคมทาง
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กองทพั   สงครามต่อมาในปี 42 และ 31 ก.ค.ศ.  ไดส่้งผลต่อการท่ีฟีลิปปีไดรั้บสถานะท่ีสูงข้ึน พลเมืองไดช่ื้นชม
รัฐบาลท่ีปกครองตนเอง การไม่เสียภาษี และการปฏิบติัราวกบัวา่พวกเขาไดอ้าศยัอยูใ่นอิตาลี[1] นกัตีความบาง
คนไดเ้ห็นขอ้บ่งช้ีถึงความภูมิใจท่ีชาวฟีลิปปีไดมี้ในเมืองของพวกเขาใน กิจการของอคัรทูต 16:20-21และ ฟีลิป
ปี 1:27 และ 3:20 การอธิบายของลูกาถึงฟีลิปปีวา่เป็น “เมืองเอกในแควน้มาซิโดเนีย” (กจ. 16:12) บางทีอา้งอิง
ถึงสถานะทางอาณานิคมของมนั เน่ืองจากว่ามนัเท่านั้นเป็นอาณานิคมของโรมในบริเวณนั้น แอมพิโพลิสเป็น
เมืองหลวงของเขตนั้น และเธสะโลนิกาเป็นเมืองหลวงของจงัหวดั    
  
เดอะ เวีย เอกนาเทีย ซ่ึงเป็นทางหลวงหลกัท่ีไปจากโรมไปยงัตะวนัออกก็ไดผ้า่นฟีลิปปี และไดน้ าธุรกิจการคา้
จ านวนมากและนกัเดินทางหลายคนไปยงัฟีลิปปี แม่น ้ าแกนจิเทส (สมยัใหม่คือ แองจิทิส) ท่ีอยูใ่กลก้็เป็นความ
ได้เปรียบทางธรรมชาติอีกอย่างหน่ึงต่อเมืองนั้น เน่ืองจากว่ามันได้จัดตั้ งทางสัญจรโบราณอีกแห่งหน่ึง 
(เปรียบเทียบ กิจการของอคัรทูต 16:13) 
  
เร่ืองราวของการก่อตั้งคริสตจกัรในเมืองฟีลิปปีปรากฏในกิจการ 16 ฟีลิปปีเป็นเมืองแรกท่ีซ่ึงเปาโลไดเ้ทศนา
หลงัจากท่ีท่านไดข้า้มทะเลอีเจียนจากเมืองโตรอสัและไดเ้ขา้ไปยงัส่ิงท่ีตอนน้ีเราเรียกวา่ยุโรป ณ เวลานั้น ในปี 
ค.ศ. 50 เมืองนั้นมีผูอ้าศยัชาวยิวจ านวนนอ้ยและผูก้ลบัใจเช่ือพวกแรกคือลิเดียซ่ึงเป็นนกัธุรกิจหญิงชาวต่างชาติ
จากเมืองธิยาทิราในจงัหวดัหน่ึงของเอเชียน้อย และนายคุกชาวฟีลิปปี เป็นท่ีชดัเจนว่าคริสตจกัรไดพ้บปะใน
บา้นของลิเดียก่อน (กจ. 16:15) เพื่อนเดินทางของเปาโลในการเยี่ยมเยียนฟีลิปปีคร้ังแรกของท่านไดร้วมถึง
สิลาส ทิโมธีและลูกา   บางทีลูกาไดค้งอยู่ในฟีลิปปีเพื่อจะสถาปนาผูก้ลบัใจเช่ือใหม่ในขณะท่ีสมาชิกคนอ่ืนๆ
ของทีมประกาศของเปาโลได้เดินทางไปยงัเธสะโลนิกา  ลูกาหยุดใช้ค  าว่า “เรา” จาก กิจการของอัครทูต 
17:1   ถึง 20:4   คริสเตียนชาวฟีลิปปีไดส่้งการสนบัสนุนทางการเงินแก่เปาโลในเธสะโลนิกามากกวา่หน่ึงคร้ัง 
(ฟป. 4:15-16) 
  
บางทีเปาโลไดเ้ยี่ยมเยียนฟีลิปปีอีกคร้ังระหว่างการเดินทางประกาศคร้ังท่ีสามของท่านใน ค.ศ. 57   ท่านได้
เดินทางจากเอเฟซสัถึงโครินธ์โดยทางบก และจากนั้นจากโครินธ์กลบัไปยงัมิเลทสัส่วนใหญ่โดยทางบก จากท่ี
นัน่ท่านไดข้ึ้นเรือไปยงัเยรูซาเล็ม เส้นทางบกท่ีท่านไดใ้ชท้ั้งสองคร้ังคงไดน้ าท่านผา่นฟีลิปปี     
 
ไม่มีขอ้สงสัยท่ีจริงจงัเก่ียวกบัการเป็นผูเ้ขียนของเปาโลของจดหมายฝากน้ีได้เกิดข้ึนจนกระทัง่ศตวรรษท่ี 19   
เปาโลไดอ้า้งถึงการไดเ้ขียนจดหมายน้ี (ฟป. 1:1) และการอา้งอิงต่างๆต่อความคุน้เคยต่างๆของท่าน เหตุการณ์
ต่างๆในชีวติของท่าน และแนวการคิดของท่านทั้งหมดก็ช้ีไปยงัท่านในฐานะผูเ้ขียน 
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 อคัรทูตน้ีไดเ้ป็นนกัโทษเม่ือท่านไดเ้ขียนจดหมายน้ี (ฟป. 1:7, 13, 16) การอา้งอิงต่างๆถึงหมู่ผูคุ้ม (1:3) และ
พวกขา้ราชการของจกัรพรรดิซีซาร์ (4:22) ได้น านักตีความส่วนใหญ่ท่ีจะสรุปว่าเปาโลได้เขียนจากโรม 
(เปรียบเทียบ  1:19-24; 2:24)[2] แมน้กัเขียนบางคนไดแ้กต่้างถึงท่ีมาจากซีซารียาส าหรับจดหมายฝากน้ี [3] คน
จ านวนนอ้ยไดอ้า้งถึงเอเฟซสัวา่เป็นสถานท่ีของท่ีมาอีกดว้ย[4] บทน าของมาร์เซียน (ค.ศ. 170) อา้งอิงถึงเปาโลท่ี
เขียนพระธรรมฟีลิปปีจากโรม   เป็นท่ีชดัเจนวา่ท่านไดเ้ขียนระหวา่งการถูกจ าคุกท่ีโรมคร้ังแรกของท่าน (ค.ศ. 
60-62)  ระหว่างเวลาท่ีท่านไดเ้ขียนพระธรรมเอเฟซัส โคโลสี และจดหมายฝากจากเรือนจ าฉบบัอ่ืนๆอีกดว้ย   
นักวิชาการหลายคนได้เช่ือว่าหลักฐานภายในของพระธรรมฟีลิปปีท าให้งานเขียนน้ีอยู่ ณ ตอนปลายของ
ระยะเวลาน้ี[5] คนอ่ืนๆไดโ้ตแ้ยง้วา่มนัเป็นจดหมายฉบบัแรกของจดหมายฝากจากเรือนจ าของเปาโล[6] 
  
จุดประสงคห์ลกัท่ีเปาโลไดมี้ในความคิดในการเขียนจดหมายฝากน้ีดูเหมือนจะเป็นการอภิบาล คือ ท่ีจะหนุนใจ
และท าใหช้าวฟีลิปปีแน่ใจอีกคร้ัง เอปาโฟรดิทสัผูซ่ึ้งพวกเขาไดส่้งไปพร้อมกบัของขวญัส าหรับเปาโลและท่ีจะ
ปรนนิบติัต่อความจ าเป็นต่างๆของท่านในคุกก็ไดห้ายจากความเจ็บป่วยท่ีรุนแรงและก าลงัจะกลบัไปยงัฟีลิปปี   
เปาโลไดเ้สริมสร้างเอปาโฟรดิทสัในสายตาของผูอ่้านของท่าน (2:25-30) ซ่ึงบ่งบอกว่าพวกเขาอาจไม่ไดเ้ห็น
คุณค่าของเขาอยา่งเพียงพอเน่ืองดว้ยเหตุผลบางอยา่ง   เหตุผลอ่ืนๆ ส าหรับการส่งจดหมายน้ีรวมถึง ท่ีจะอธิบาย
สถานการณ์ต่างๆในปัจจุบนัของเปาโล (1:12-26) ท่ีจะประกาศถึงการเยี่ยมเยียนท่ีไดค้าดหวงัไวข้องทิโมธี 
(2:19)   ท่ีจะแสดงออกการขอบคุณส าหรับของขวญัของชาวฟีลิปปีแก่เปาโลในคุก (4:10-14) และท่ีจะหนุนใจ
วญิญาณแห่งความยินดี (3:1; 4:4)  โรเบิร์ต ไลทเ์นอร์ไดบ้่งบอกวา่พระธรรมน้ี “อาจถูกเรียกวา่ขอ้ความขอบคุณ
แก่ธรรมิกชนในฟีลิปปีส าหรับของขวญัต่างๆ ท่ีใหอ้ยา่งใจกวา้งของพวกเขา”[7] 
  
“มนัเป็นการส าแดงออกโดยทนัทีของคริสเตียนด้วยความรักและการขอบคุณ ซ่ึงเกิดจากการให้เม่ือเร็วๆ  น้ี     
ซ่ึงชาวฟีลิปปีไดใ้หด้ว้ยความส าแดงความจงรักภกัดีของพวกเขา”[8] 
  
เปาโลตอ้งการท่ีจะอธิบายถึงความปรารถนาท่ีจะเยีย่มเยยีนผูอ่้านของท่านอีกดว้ย (2:24) และจะจดัการกบัปัญหา
ของผูห้ญิงสองคนในคริสตจกัรผูซ่ึ้งจ าเป็นท่ีจะตอ้งคืนดีกนั (4:2-3) นกัอรรถาธิบายคนหน่ึงไดร้ะบุประเภทของ
จดหมายฝากน้ีวา่เป็นจดหมายของสหายและการกระตุน้ทางศีลธรรม[9] 
 
จากจดหมายฝากทั้งหมดของเปาโล พระธรรมฟีลิปปีเป็นเชิงบวกและเป็นส่วนตวัอย่างสอดคล้องมากท่ีสุด
[10]   มนัสะทอ้นถึงวญิญาณท่ียนิดี   การอธิบายอนัเป็นท่ีนิยมของพระธรรมฟีลิปปีก็เนน้ถึงความส าคญัของการ
ด าเนินอยา่งยินดีโดยไม่ค  านึงถึงสถานการณ์ต่างๆ[11]   เปาโลไม่ไดว้า่กล่าวคริสตจกัรน้ีอยา่งรุนแรงหรือไม่ได้
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อา้งอิงถึงปัญหาหลกัใดๆในคริสตจกัรน้ี   ค  าเตือนต่างๆของท่านก็มาจากธรรมชาติท่ีป้องกนัไวก่้อน การถูก
ครอบครองดว้ยพระเยซูคริสต์ของท่านก็โดดเด่นเช่นกนั ใน 140 ขอ้ทั้งหมดนั้น มีการอา้งอิงถึงช่ือพระเยซู 51 
คร้ัง  มีการอา้งอิงมากมายถึงข่าวประเสริฐเช่นกนั  (1:5, 7, 12, 27; 2:22; 4:3, 15)  และถึงการสามคัคีธรรมท่ี
เปาโลและชาวฟีลิปปีไดแ้บ่งปันในพนัธกิจข่าวประเสริฐ  (1:5, 7; 2:1; 3:10; 4:14, 16) 
  
“. . . ส่ิงท่ีน่าสังเกตมากท่ีสุดในจดหมายน้ีก็คือจ านวนเล็กน้อยโดยทัว่ไปของค าศพัท์ทางศาสนศาสตร์ท่ีพิเศษ
มากข้ึนของเปาโลและการเกิดข้ึนไม่บ่อยนักในการอธิบายค าว่า ‘เพื่อ’ ซ่ึงเป็นการเปิดเผยเต็มท่ีว่าเปาโลได้
เก่ียวขอ้งในการโตแ้ยง้อยา่งรุนแรง”[12] 
  
อยา่งไรก็ตาม พระธรรมฟีลิปปีมีส่ิงท่ีเหมือนกนักบัพระธรรมโรมมากกวา่จดหมายฝากเร่ิมแรกเล่มอ่ืนๆ  
ของเปาโล[13] 
  
โครงสร้าง 
  
โครงสร้างของจดหมายฝากน้ีก็เป็นแบบแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรโดยพื้นฐานอยา่งท่ีสามารถเป็นท่ีเห็นได้
ในโครงร่างขา้งล่าง   จุดศูนยก์ลางของโครงร่างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรคือการอธิบายของเปาโลถึง
ความร่วมมือในข่าวประเสริฐและตวัอยา่งของการเสียสละตนเองของพระเยซู 
  
โครงร่าง 
I.          การทกัทาย  1:1-2 
II.         บทน า  1:3-26 

ก.        การขอบคุณ  1:3-8 
ข.        การอธิษฐาน  1:9-11 
ค.        การรายงานความคืบหนา้  1:12-26 

   1.         การถูกคุมขงัในปัจจุบนัของเปาโล  1:12-18 
2.         การช่วยกูท่ี้ไดค้าดหวงัไวข้องเปาโล  1:19-26 

III.       ความร่วมมือในข่าวประเสริฐ  1:27- 4:9 
ก.        การด าเนินท่ีคู่ควร  1:27-30 
ข.        เอกภาพและความมัน่คง  2:1- 4:1 
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   1.         การด าเนินในเอกภาพ  บทท่ี 2 
2.         การด าเนินในความมัน่คง  3:1-4:1 

  ค.        หนา้ท่ีต่างๆท่ีเจาะจง  4:2-9 
   1.         การร้ือฟ้ืนเอกภาพ  4:2-3 

2.         การรักษาความสงบ  4:4-9 
 IV.       บทส่งทา้ย  4:10-20  

ก.        ของขวญัเม่ือเร็วๆน้ี  4:10-14 
ข.        ของขวญัต่างๆแต่ก่อน   4:15-20  

V.        การทกัทายและการใหพ้ร  4:21-23 
  
เนือ้หา 
  
คริสเตียนชาวฟีลิปปีเป็นคนโปรดปรานพิเศษของอคัรทูตเปาโล การตอบสนองของพวกเขาต่อข่าวประเสริฐและ
ความกา้วหนา้ต่อมาในความเช่ือของพวกเขาก็เป็นแบบอยา่ง อย่างไรก็ตาม การเช่ือมโยงต่างๆ ระหว่างเปาโล
และเมืองฟีลิปปีท่ีพนัธสัญญาใหม่บนัทึกทั้งในพระธรรมกิจการของอคัรทูตและในจดหมายน้ีก็เปิดเผยขอ้ความ
ท่ีขดัแยง้อนัน่าสนใจ   ในพระธรรมสองเล่มนั้น มีเร่ืองของคุกมากมายและเร่ืองของการยินดีมากมาย   เปาโลได้
จบลงในคุกเม่ือท่านได้ประกาศข่าวประเสริฐคร้ังแรกในเมืองฟีลิปปี กระนั้นในคุกเปาโลและสิลาสได้ร้อง
สรรเสริญแด่พระเจา้ เม่ือเปาโลได้เขียนพระธรรมฟีลิปปี ท่านได้อยู่ในคุกอีกคร้ังหน่ึง แต่คร้ังน้ีอยู่ในโรม   
อยา่งไรก็ตาม อารมณ์เด่นท่ีท่านไดน้ าเสนอในพระธรรมน้ีก็คือ “การยนิดี” 
        
ขอ้ความท่ีขดัแยง้ของชายคนหน่ึงท่ีอยู่ในคุก คือการยินดีก็อยูท่ี่แก่นแทข้องส่ิงท่ีเป็นเร่ืองของพระธรรมน้ี ท่าที
เช่นนั้นแสดงถึงมุมมองท่ีพิเศษแห่งชีวิต มนัเป็นมุมมองแบบคริสเตียนท่ีพิเศษแห่งชีวิต มนัแสดงถึง “จิตใจของ
พระคริสต”์ ซ่ึงเป็นกุญแจสู่จดหมายฝากน้ี 
  
หวัขอ้ของจดหมายฝากน้ีคือการมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐ  (ความคิดเห็นอีกอยา่งคือมนัเป็น “พระคริสต์ทรง
เป็นทุกส่ิง”[14])   ทุกส่ิงในจดหมายน้ีกล่าวถึงหัวขอ้นั้นในบางแง่ โดยการมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐนั้น 
ขา้พเจา้หมายถึงวา่ เปาโลและชาวฟีลิปปีไดแ้บ่งปันในงานของการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ  น่ีคืองานซ่ึงคริสเตียน
ทุกคนควรมีส่วนร่วมเช่นกนั เปาโล ชาวฟีลิปปีและเราทั้งหมดก็เป็นผูร่้วมมือในงานแห่งข่าวประเสริฐ  กุญแจสู่
การท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผูร่้วมมือในข่าวประเสริฐคือ “การมีจิตใจของพระคริสต์”   
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ดงันั้น ในภาพรวมของพระธรรมน้ี ขา้พเจา้อยากท่ีจะเนน้ท่าทีท่ีเป็นพื้นฐานน้ีซ่ึงเปาโลไดก้ล่าวบ่อยคร้ังมากใน
พระธรรมน้ี 
  
การเปิดเผยหลกัในจดหมายฝากน้ีคือการเปิดเผยถึงท่าที หรือมุมมองหรือจิตส านึกของคริสเตียน จงสังเกตการ
อา้งอิงบางอยา่งถึง “จิตใจ” หรือ “ท่าที” ในจดหมายฝากน้ี   1:7; 2:2, 3, 5; 3:15, 19; 4:2, 10   “จิตใจ” เป็นค าไข
ในจดหมายฝากน้ี และมนัระบุถึงการเนน้ของพระธรรมฟีลิปปี  
  
เปาโลไดเ้ปิดเผยส่ิงท่ี “จิตใจของพระคริสต์” เป็น ในพระผู้ช่วยให้รอด   เราพบการเปิดเผยน้ีใน 2:5-11, ซ่ึงเป็น
หน่ึงในตอนพระคมัภีร์ท่ีเก่ียวกบัศาสนศาสตร์พระคริสตท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสุดในพระคมัภีร์ หมวดพระกิตติคุณเปิดเผย
ถอ้ยค าและการงานของพระเยซู แต่พระคมัภีร์ตอนน้ีเปิดเผยจิตใจของพระองค ์
  
แรกสุด จงสังเกตท่าทีทางจิตใจของพระผูช่้วยใหร้อดของเราใน 2:6   พระองคไ์ม่ไดถื้อวา่ต าแหน่งท่ีมีสิทธิพิเศษ
ของพระองค์เป็นบางส่ิงท่ีพระองค์ควรยึดไว ้  พระองค์ไม่ไดเ้ห็นคุณค่าของต าแหน่งของพระองค์เพื่อเห็นแก่
ต าแหน่งนั้น   พระองคไ์ดส้ละมนัและไดถ่้อมตวัลงมายงัความลึกท่ีไม่น่าเช่ือเพื่อจะยกบรรดาผูท่ี้ตอ้งการการไถ่
ออกจากความหายนะ 
  
ท่าทีน้ีไดส่้งผลใหเ้กิดกิจกรรมบางอยา่งซ่ึงเราอ่านพบในขอ้ 7 และ 8 พระเยซูคริสตไ์ดส้ละส่ิงอยูใ่นความสนใจดี
ท่ีสุดของพระองคเ์องอยา่งไม่เห็นแก่ตวัเพื่อเห็นแก่ส่ิงท่ีดีข้ึนของคนอ่ืนๆ พระองคไ์ดล้ะความสูงแห่งสวรรคเ์พื่อ
ความต ่าของโลก   พระองคผ์ูท้รงมีอธิปไตยไดก้ลายมาเป็นผูรั้บใช ้  แทนท่ีจะมาเป็นผูสู้งท่ีสุดแห่งผูรั้บใชคื้อทูต
สวรรค ์พระองคไ์ดก้ลายมาเป็นผูรั้บใชท่ี้ต ่าตอ้ย คือมนุษย ์พระองคส์ามารถท่ีจะด าเนินชีวิตแห่งความสะดวกใน
ฐานะมนุษย์ได้ แต่พระองค์ได้จ  านนต่อความอับอายและความตาย พระองค์อาจได้ส้ินพระชนม์ในการ
ปลอบโยนและเป็นส่วนตวัซ่ึงล้อมรอบโดยบรรดาผูท่ี้รักพระองค์ได ้ตรงกนัขา้ม พระองค์ไดส้ิ้นพระชนม์ใน
ความเจบ็ปวดและความอบัอาย ในท่ีสาธารณะ ซ่ึงลอ้มรอบโดยบรรดาผูท่ี้เกลียดพระองค ์พระองคส์ามารถท่ีจะ
ส้ินพระชนมอ์ยา่งมีการช่ืนชมได ้แต่ตรงกนัขา้มพระองคไ์ดส้ิ้นพระชนม์อยา่งมีความเกลียดชงัและความเขา้ใจ
ผดิ น่ีเป็นจิตใจของพระคริสต ์คือ จิตใจท่ีต ่าตอ้ย จิตใจท่ีรัก       
  
กิจกรรมน้ีไดส่้งผลใหเ้กิดรางวลั ขอ้ 9-11   
  



ยิง่กวา่นั้นเปาโลไดเ้ปิดเผยส่ิงท่ีจิตใจของธรรมิกชนท่ีอยูใ่นพระคริสตค์วรเป็น เราเช่นกนัควรมีท่าที บางอยา่งท่ี
แสดงออกตวัมนัเองในกิจกรรมท่ีเจาะจงซ่ึงพระเจา้จะใหร้างวลัอยา่งแน่นอน   
  
ท่าทีของเราควรเป็นท่ีวา่ “ความรักของเราทวียิ่งๆข้ึน” และท่ีวา่ เรา “บริสุทธ์ิและไม่มีท่ีติ” (1:9-10)   ความรัก
ของพระคริสตจ์ะตอ้งเป็นความรักของเรา   ท่าทีของพระองคจ์ะตอ้งเป็นท่าทีของเรา โดยไม่ค  านึงถึงต าแหน่งท่ี
มีสิทธิพิเศษในปัจจุบนัท่ีเราอาจครอบครอง  เราตอ้งไม่ยดึมนัไวใ้นฐานะรางวลั 
  
ตวัอย่างประกอบของท่าทีน้ีคือวิลเล่ียม บอร์เด็นทายาทของเด๊อะบอร์เด็นมิลค์ฟอร์จูน วิลเล่ียมไดม้าเป็นคริส
เตียนในระยะเร่ิมแรกของชีวิต   หลงัจากส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัเยลในปี ค.ศ. 1909 เขาไดศึ้กษาต่อ 
และไดส้ าเร็จการศึกษาจากสถาบนัพระคริสตธรรมปรินซีตนัในปี ค.ศ. 1912  แมว้า่เขาสามารถจะช่ืนชมชีวิต
แห่งความสะดวกและความฟุ่มเฟือย ไม่ตอ้งท างานเพื่อการด ารงชีวติ เขาไดเ้ลือกท่ีจะเทชีวติของเขาออกในฐานะ     
มิชชัน่นารีแก่ชาวอียปิต ์ เขาไดส้ละชีวติของเขาหน่ึงปีต่อมาในปี ค.ศ. 1913 ในกรุงไคโรซ่ึงเป็นเหยื่อของเยื่อหุ้ม
สมองอกัเสบ ณ ตอนอายุ 25 ปี   ชีวิตของเขาสั้นเหมือนกบัชีวิตขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา แต่ก็เป็นตวัอยา่ง
ชั้นเอกของใครคนหน่ึงท่ีได้รับเอาจิตใจของพระคริสต์และได้สละทุกส่ิงท่ีเขาได้มีเพื่อว่าคนอ่ืนๆ สามารถมี  
ชีวติได[้15] 
  
เปาโลไดมี้ท่าทีน้ี   เราสามารถเห็นมนัไดอ้ยา่งชดัเจนในขอ้ความท่ีท่านไดก้ล่าวใน โรม 9:1-3 ก่อนท่ีไดเ้ขียนค า
เหล่านั้น เปาโลไดเ้ขียนว่าไม่มีส่ิงใดสามารถแยกท่านจากความรักของพระเจา้ในพระพระเยซูคริสต์ได ้(โรม 
8:38-39) กระนั้นท่านไม่ไดถื้อวา่ต าแหน่งอนัมัน่คงนั้นเป็นบางส่ิงท่ีจะยึดไวเ้พื่อเห็นแก่ผลประโยชน์ของท่าน
เอง ท่านไดเ้ตม็ใจท่ีจะสละส่ิงนั้นเพื่อสวสัดิภาพของคนยิว โมเสสไดแ้สดงความรู้สึกท่ีคลา้ยกนัใน อพยพ 32:32 
วา่  “แต่บดัน้ีขอพระองคโ์ปรดยกโทษบาปของพวกเขา มิฉะนั้น ขอพระองค์ทรงลบช่ือของขา้พระองคเ์สียจาก
หนงัสือท่ีพระองคท์รงจดไว”้ 
  
กิจกรรมอะไรท่ีควรไหลออกจากท่าทีน้ี?   
  
ชีวิตของเราควร “ด าเนินสมกบัข่าวประเสริฐ” (1:27)   น่ีเป็นหน่ึงในวิธีโปรดของเปาโลท่ีจะอธิบายถึงความ
รับผิดชอบทางความประพฤติ ของเราในฐานะคริสเตียน (เปรียบเทียบ อฟ. 4:1; คส. 1:10; 1 ธส. 2:12) ความ
ประพฤติท่ีเหมาะสมไม่ใช่แค่อุปนิสัยท่ีถูกตอ้งทางศีลธรรม มนัเป็นความประพฤติท่ีข่าวประเสริฐผลกัดัน   
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ความประพฤติท่ีมุ่งไปท่ีการประกาศข่าวประเสริฐซ่ึงท าให้ข่าวประเสริฐเป็นท่ีรู้จกั มนัเป็นความประพฤติท่ี
ตอบสนองอยา่งเหมาะสมต่อของประทานแห่งพระคุณของพระเจา้ท่ีมีต่อเรา     
  
เราจะตอ้งปราศจากต าหนิในความสัมพนัธ์ของเรากบัพระเจา้อีกดว้ย (2:14-15) ยิ่งไปกว่านั้นอีก เราจะตอ้ง
ปราศจากอนัตรายในความสัมพนัธ์ของเรากบัผูค้น ไม่ใช่ท าร้าย แต่ท าดีต่อพวกเขา แบบอย่างแห่งการรับใช้ท่ี
ถ่อมใจจนถึงจุดแห่งความตายขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเราก็เป็นตน้แบบของเรา  เรารู้เก่ียวกบัการเสียสละ ตวั
เราเอง  การถ่อมตน  การเช่ือฟังจนถึงความตาย แมก้ระทัง่ความตายแห่งกางเขนมากแค่ไหน?   
  
รางวลัท่ีจะติดตามท่าทีน้ีและกิจกรรมน้ีคืออะไร?  มีสองอยา่ง   
  
มี ชัยชนะในปัจจุบัน เหนือสถานการณ์ต่างๆ จดหมายฝากน้ีเป็นการเปิดเผยถึงชัยชนะของเปาโลเหนือ
สถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงอาจไดพ้ิชิตหลายคน มิชชัน่นารีรุ่นบุกเบิกไดไ้ปยงัเขตแดนต่างๆ ไดน้ัง่อย่างจ ากดัในคุก   
แทนท่ีจะกล่าววา่ทุกส่ิงนั้นไดต่้อตา้นท่าน (เปรียบเทียบ ปฐก. 42:36) เปาโลไดย้ินดีวา่แผนการของพระเจา้ได้
กา้วหนา้ไป (1:18) ในจดหมายฝากจากเรือนจ าทั้งหมดนั้น เปาโลไดถื้อวา่ท่านเองไม่ใช่เป็นผูถู้กคุมขงัของเนโร
แต่เป็นของพระเยซูคริสต์   ท่านได้เช่ือว่าองค์พระผูเ้ป็นเจา้ได้ตั้งท่านไวท่ี้ท่ีท่านอยู่เพื่อจุดประสงค์ท่ีดีท่ีสุด    
ใครก็ตามสามารถร้องเพลงออกมาเม่ือเขาหรือเธอหลบหนีจากคุกได ้แต่เปาโลไดร้้องเพลงในคุก     
  
ประการท่ีสอง มี รางวัลในอนาคต เช่นกนั   ตลอดจดหมายฝากน้ีเปาโลไดมี้บลัลงัก์ของพระคริสต์ในความคิด
ของท่าน (1:6, 10-11, 20; 2:16; 3:8-9, 14; 4:5)  พระเจา้จะให้รางวลัแก่จิตใจของพระคริสตใ์นธรรมิกชน อยา่งท่ี
พระองค์ไดใ้ห้รางวลัแก่จิตใจของพระคริสต์ในพระผูช่้วยให้รอด   เราควรพยายามท่ีจะไดรั้บรางวลันั้นไม่ใช่ 
เพื่อจะยกยอ่งตวัเราเองในสวรรค์ แต่เพื่อจะมีมงกุฎวางไว ้ณ พระบาทของพระเยซูดว้ยการนมสัการในสวรรค ์  
(เปรียบเทียบ วว. 4:10) 
  
จิตใจของพระคริสตเ์ป็นกุญแจสู่จดหมายฝากน้ี   เปาโลไดเ้ปิดเผยจิตใจน้ีในพระผูช่้วยให้รอดและในธรรมิกชน   
ท่านไดก้ล่าวเก่ียวกบัจิตใจหรือท่าทีน้ีวา่อยา่งไร? ท่านไดก้ล่าววา่ “จงมีจิตใจเช่นน้ีในพวกท่าน” (2:5)    
  
แหล่งส าหรับการคิดประเภทน้ีคืออะไร?   เราพบส่ิงท่ีก่อให้เกิดจิตใจของพระคริสต์ในเราไดท่ี้ไหน?  เราพบ   
ส่ิงนั้นในพระคริสต ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราพบส่ิงนั้นเม่ือเราปรับชีวิตของเราดว้ยการมีพระองค์อยู่ท่ีศูนยก์ลาง   
เปาโลไดก้ล่าวในท านองน้ี “ส าหรับขา้พเจา้ การมีชีวิตอยูก่็เพื่อพระคริสต”์ (1:21)   ส าหรับบางคน การมีชีวิตอยู่
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ก็เพื่อเงิน ส าหรับคนอ่ืนๆ มนัคือช่ือเสียง   ส าหรับบางคน มนัคือครอบครัว   ส าหรับคนอ่ืนๆ การมีชีวิตอยูก่็เพื่อ
มีความสนุก   ชีวิตคือส่ิงท่ีเราไดต้ั้งไว ้ณ ศูนยก์ลางแห่งการด าเนินชีวิต เปาโลไดต้ั้งพระคริสตไ์วท่ี้นัน่   ดงันั้น 
ท่านไดม้องพระเจา้อยา่งท่ีพระคริสต์ไดม้อง ท่านไดเ้ห็นผูค้นอยา่งท่ีพระคริสตไ์ดเ้ห็น ท่านไดม้องจุดประสงค์
ของท่านอยา่งท่ีพระคริสตไ์ดม้อง ท่านไดส้ถาปนาล าดบัความส าคญัอยา่งท่ีพระคริสตไ์ดท้  า ท่านไดด้ าเนินการ
เร่ืองราวประจ าวนัของท่านอยา่งท่ีพระคริสตไ์ดท้  า  ชีวติของท่านคือ พระคริสต์   
  
พระเจา้ไดแ้สวงหาการสอนคนอิสราเอลถึงความส าคญัของการตั้งพระองค์ไว ้ณ ศูนยก์ลางแห่งชีวิตของพวก 
เขา โดยการตั้ง “พลบัพลา” ไวใ้นศูนยก์ลางของค่ายขณะท่ีพวกเขาไดเ้ดินทางตลอดถ่ินทุรกนัดาร พระองคไ์ดต้ั้ง 
“พระวหิาร” ไว ้ณ ศูนยก์ลางของแผน่ดินแห่งพระสัญญาอีกดว้ย  
  
ความรับผิดชอบของเราต่อท่าทีน้ีคืออะไร? คือท่ีจะ “ประพฤติอยา่งสมกบัความรอด” ในการตอบสนองต่อการ
ท างานของพระเจา้ในเรา (2:12-13) เรา ประพฤติ ส่ิงท่ีพระเจา้ท าการ ใน เรา เราท าส่ิงน้ีอยา่งไร? เราท าโดย “การ
ลืมส่ิงท่ีผา่นพน้มา” และ “การมุ่งไปสู่เป้าหมายของพระเจา้” ท่ีมีไวส้ าหรับเรา   เปาโลไดใ้ชค้  ากรีกค าเดียวกนัท่ี
จะอธิบายถึงการข่มเหงคริสเตียนของท่าน (3:6) และการมุ่งไปสู่เป้าหมายใหม่ของท่าน (3:14; ไดโอโค)   ท่าน
ไดติ้ดตามเป้าหมายทั้งสองอยา่งร้อนรน   ท่านไดส่้งผา่นความหลงใหลและความศรัทธาแรงกลา้ซ่ึงคร้ังหน่ึงท่าน
ไดใ้ช้ในการท าลายคริสตจกัรไปสู่การสร้างคริสตจกัรข้ึน   ความรับผิดชอบของเราคือการอุทิศตนอย่างเต็มท่ี
และความพยายามท่ีไม่ลม้เหลวสู่เป้าหมายของการสร้างคริสตจกัรของพระเยซูคริสต ์  
  
กฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเราตอ้งท าตามพร้อมกบัท่าทีน้ีคืออะไรบา้ง?  โดยพื้นฐานแลว้ เราตอ้ง “ช่ืนชมยินดีในองคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้”(3:1; 4:4) การช่ืนชมยินดีไม่ใช่เป็นแค่สิทธิพิเศษ แต่เป็นหนา้ท่ีอนัศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับคริสเตียนอีกดว้ย   
ท่ีจะท าส่ิงน้ีเราตอ้งจดจ่อการคิดของเราในส่ิงท่ีพระเจา้ก าลงัท าอยูอ่ย่างแทจ้ริง  อยา่งท่ีพระองค์ไดเ้ปิดเผยส่ิงน้ี
ในพระวจนะของพระองค์   เราตอ้งอดทนต่อทุกคนแทนท่ีจะเป็นปรปักษ์ (4:5) เราตอ้งอุทิศตวัเราเองต่อการ
อธิษฐานไม่ใช่การกงัวล (4:6) ส่ิงเหล่าน้ีเป็นกฎเกณฑพ์ื้นฐานท่ีเราตอ้งท าตาม           
  
โดยการประยกุตใ์ชน้ั้น  การรับเอาจิตใจของพระคริสตห์มายถึงอะไร?   
  
ส าหรับคริสตจกัร ขนาดของสิทธิอ านาจของคริสตจกัรก็เป็นขนาดของการเป็นตามจิตใจของพระคริสต์ของ
คริสตจกัร   คริสตจกัรซ่ึงเป็นกายร่วมกนัของผูเ้ช่ือก็ข้ึนอยู่กบัส่ิงท่ีแตกต่างกนัหลายอย่างท่ีจะให้สิทธิอ านาจ   
แก่คริสตจกัรในทุกวนัน้ี คือ อ านาจทางการเมือง  ผูน้  าท่ีมีความสามารถพิเศษ  อิทธิพลทางสังคม  อาคารและการ



น าเสนอท่ีน่าประทบัใจ   กระนั้นสิทธิอ านาจแทจ้ริงของคริสตจกัรในทุกวนัน้ีเป็นส่ิงเดียวกนัอยา่งท่ีสิทธิอ านาจ
ของพระเยซูคริสตเ์ป็นเม่ือพระองคไ์ดด้ าเนินในโลกน้ี คือ ไดม้าจากท่าทีท่ีถ่อมใจแห่งการจ านนและการเช่ือฟัง
ของพระองค์ต่อพระบิดาของพระองค์   แก่นแทข้องจิตใจของพระคริสต์คือความรัก จิตส านึกของแก่นแทน้ั้น 
คือความยินดี การแสดงออกของแก่นแทน้ั้นคือการเสียสละ ถ้าความรัก ความยินดีและการรับใช้ท่ีเสียสละ  
แสดงถึงคริสตจกัร คริสตจกัรก็จะมีสิทธิอ านาจในโลก           
  
ส าหรับคริสเตียนแต่ละบุคคล การประยกุตใ์ช ้คือวา่เราควรยอมให้พระเยซูคริสตค์วบคุมเราอยา่งเต็มท่ี   เราควร
ถือวา่ตวัเราเองเป็นเชลย เป็นผูถู้กคุมขงัของพระองค ์(เปรียบเทียบ 1:1) โดยการเขา้ไปสู่ความเป็นทาสต่อพระ
ผูช่้วยใหร้อดเท่านั้นท่ีเราสามารถพบเสรีภาพแทจ้ริงได ้ อุดมคติของพระองคต์อ้งมาเป็นอุดมคติของเรา   อ านาจ
ของพระองค์ควรเป็นส่ิงท่ีเราพึ่งพาเพื่อจะบรรลุอุดมคตินั้น ยิ่งไปกว่านั้นอีก ความแน่นอนของชยัชนะสูงสุด 
ของพระองค์และของเราในตอนน้ีและในอนาคตควรเป็นแรงบนัดาลใจส าหรับบทเพลงท่ีไม่รู้จกัจบของเรา   
ความยินดีในปัจจุบนัแห่งชีวิตของเราควรมาจากความเป็นเพื่อนของเรากบัพระองคว์นัต่อวนั การแบ่งปันจิตใจ
ของพระคริสตจ์ะสอนเราถึงวธีิท่ีจะรัก รับใชแ้ละร้องเพลงเม่ือเราด าเนินชีวติคริสเตียน[16] 
  
 

อรรถาธิบาย 
  
I. การทกัทาย 1:1-2 
 
 เปาโลไดเ้ร่ิมตน้จดหมายฝากน้ีดว้ยการระบุถึงตวัท่านเองและเพื่อนของท่านคือทิโมธี ดว้ยการขอให้พระพรท่ี
อุดมสมบูรณ์มากท่ีสุดของพระเจา้อยูเ่หนือผูอ่้านของท่าน   
  

“จดหมายเกือบทั้งหมดจากสมยักรีก-โรมนัไดเ้ร่ิมตน้ด้วยการทกัทายสามอย่างคือ ผูเ้ขียน ถึงผูรั้บ ค า
ทกัทาย   บ่อยคร้ังมากท่ีประเด็นถดัไปในจดหมายนั้นจะเป็น  ค าอวยพร (บางคร้ังเป็นค าอธิษฐาน) เพื่อ
สุขภาพหรือสวสัดิภาพของผูรั้บ   จดหมายต่างๆ ของเปาโลซ่ึงโดยทัว่ไปก็ท าตามรูปแบบท่ีมาตรฐานน้ี
ตามปกติแลว้ก็รวมถึงการขอบคุณ และในบางฉบบัอย่างเช่นท่ีน่ีท่านรวมถึงการรายงานการอธิษฐาน 
อีกดว้ย    แต่ในความตรงขา้มกบัจดหมายต่างๆ สมยัโบราณส่วนใหญ่ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเป็น แบบแผน
ตายตวั เปาโลมกัจะเสริมแต่งประเด็นท่ีเป็นรูปแบบเหล่าน้ี และในการท าอย่างนั้นทุกส่ิงท่ีมือของ  
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เปาโลแตะตอ้งก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของข่าวประเสริฐ และด้วยเหตุนั้นก็กลายมาเป็นแบบคริสเตียน   
อยา่งแตกต่าง”[17] 

1:1 “ทิโมธี” เป็นผูช่้วยของเปาโลและในขณะท่ีเขาอาจไดรั้บใช้ในฐานะเลขานุการของท่านเม่ือ 
เปาโลไดบ้อกใหเ้ขียนจดหมายน้ี (เปรียบเทียบ 2 ธส. 3:17) เขาไม่ใช่ผูเ้ขียนร่วมของจดหมายน้ี 
(เปรียบเทียบ 1:3; 2:19-23) ชาวฟีลิปปีไดรู้้จกัทิโมธีตั้งแต่เวลาท่ีเขาไดอ้ยูก่บัเปาโล เม่ือเปาโล
ได้ก่อตั้งคริสตจักรในเมืองฟีลิปปี (กจ. 16:1-12) และในโอกาสต่างๆ ภายหลัง (กจ. 
19:22; 20:3-6)  ตอนน้ีทิโมธีได้อยู่กบัเปาโลในกรุงโรมระหว่างการถูกคุมตวัให้อยู่ในบา้น 
แทนขงัคุกของเปาโลท่ีนัน่    

  
การขาดการอา้งอิงถึงความเป็นอคัรทูตของเปาโลสอดคลอ้งกบัการเนน้โดยรวมของจดหมาย
ฝากน้ี (เปรียบเทียบ 1 และ 2 ธส. และ ฟม.) ในจดหมายฝากจากเรือนจ าฉบบัอ่ืนๆ ของท่าน 
เปาโลไดแ้นะน าตวัท่านเองในฐานะอคัรทูต แต่ท่ีน่ีท่านไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการเรียกตวัท่านเองว่า 
“ผูรั้บใช้” น่ีเป็นจดหมายส่วนตวัแทนท่ีจะเป็นจดหมายท่ีให้การแกไ้ขซ่ึงตอ้งการสิทธิอ านาจ
ทางอคัรทูตอยู่เบ้ืองหลงัจดหมายนั้น เพื่อว่าผูรั้บจะยอมรับและกระท าตามค าสั่งของจดหมาย
นั้น 

  
ผูเ้ขียนไดแ้สดงถึงตวัท่านเองและทิโมธีในฐานะ “ผูรั้บใช”้ (ค ากรีก ดูลอย) ของพระคริสต”์  ซ่ึง
เป็นช่ือเรียกอนัเป็นท่ีชอบของบรรดาผูน้ าคริสเตียนเร่ิมแรก   (เปรียบเทียบ  ยก. 1:1; 2 ปต.
1:1; ยด. 1:1; วว. 1:1)    ช่ือเรียกนั้นไดเ้นน้ถึงการอุทิศตนท่ีหนกัแน่นของคริสเตียนต่อองคพ์ระ
ผูเ้ป็นเจา้ของเขาหรือของเธอ   บรรดาผูแ้ปลฉบบัเซปทวัจินตข์องพนัธสัญญาเดิมไดใ้ช ้ดูลอส 
(เอกพจน์) เพื่อจะอธิบายถึงโมเสสและพวกผูเ้ผยพระวจนะท่ีไดอุ้ทิศตน (สดด. 105:26; ยรม. 
25:4; อมส. 3:7) ยอห์นก็เช่นเดียวกนัเม่ือท่านไดอ้ธิบายถึงโมเสส (วว. 15:3) 

  
“อย่างไม่สงสัยนั้น เบ้ืองหลงัส าหรับแนวคิดรวบยอดของการเป็นทาสหรือผูรั้บใช ้
ขององค์พระผู ้เป็นเจ้าก็พบได้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม  ส าหรับคนยิว  
แนวคิดรวบยอดน้ีไม่ได้มีความหมายว่า งานท่ีน่าเบ่ือ แต่หมายถึง เกียรติและสิทธิ
พิเศษ   แนวคิดน้ีไดถู้กใชก้บัอิสราเอลในระดบัชาติเป็นบางคร้ัง (อสย. 43:10) แต่ได้
ถูกเช่ือมโยงกบับุคคลท่ีมีช่ือเสียงของพนัธสัญญาเดิมเป็นพิเศษ. . .”[18] 
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อคัรทูตเปาโลชอบการกล่าวถึงเพื่อนผูเ้ช่ือว่าเป็น “ธรรมิกชน” (เปรียบเทียบ รม. 1:7; 1 คร. 
1:2; 2 คร. 1:1; อฟ. 1:1; คส. 1:2; 1 ธส. 3:13; 2 ธส. 1:10; ฟม. 5, 7)   ช่ือเรียกน้ีสะทอ้นถึง
สถานะท่ีไดถู้กถือวา่ชอบธรรมในปัจจุบนัของคริสเตียนต่อพระพกัตร์พระเจา้ แมว้่าไม่จ  าเป็น
จะสะทอ้นถึงสถานะท่ีไดถู้กท าใหบ้ริสุทธ์ิในปัจจุบนัของเขาหรือของเธอต่อหนา้คนอ่ืนๆ 

  
“ครอบครัวมนุษยถู์กแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ ธรรมชิกชนและไม่ใช่ธรรมิกชน”[19] 

  
ไม่มีในจดหมายฝากฉบบัอ่ืนๆ ของเปาโลท่ีท่านไดก้ล่าวถึงผูป้กครอง (“ผูดู้แล” ค ากรีก เอพิส
โคพอยส์) และ “มคันายก” (ดิอาโคนอยส์) ของคริสตจกัรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทกัทาย
อยา่งท่ีท่านไดท้  าท่ีน่ี   บางทีพวกเขาไดรั้บการอา้งอิงถึงท่ีพิเศษเพราะว่า   เอปาโฟรดิทสัไดม้า
หาเปาโลพร้อมกบัเงินจากคริสตจกัรเมืองฟีลิปปี (2:25) และหรือเน่ืองจากความแตกร้าวได้
ปรากฏภายในคริสตจกัรน้ี (4:2-3)[20]   น่ีเป็นสองต าแหน่งของคริสตจกัรท่ีเปาโลไดอ้ธิบาย 
ในท่ีอ่ืนๆ (1 ทธ. 3; ทต. 1) 

  
“แม้ว่าช่ือเรียกเหล่าน้ีได้ปรากฏเพียงท่ีน่ีและในจดหมายฝากศิษยาภิบาลในการ
รวบรวมงานเขียนของเปาโลเท่านั้น   บุคคลหน่ึงไม่ควรตีความส่ิงน้ีเพื่อจะบ่งบอกว่า
ไม่วา่คริสตจกัรอ่ืนๆ ของเปาโลไม่มีพวกผูน้ าเช่นนั้นหรือน่ีเป็นการพฒันาภายหลงัใน
คริสตจกัรต่างๆ ของทา่น”[21] 

  
ตามปกติแลว้ เปาโลไดแ้ต่งตั้งผูป้กครองในคริสตจกัรต่างๆ ท่ีท่านไดก่้อตั้ง (กจ. 14:23)   น่ีเป็น
ต าแหน่งท่ีไดเ้ป็นผลมาจากชีวิตในธรรมศาลาของคนยิว[22]   พวกผูป้กครองซ่ึงเปาโลได้
แต่งตั้งบางทีเป็นคนยวิท่ีไดก้ลบัใจเช่ือ ผูซ่ึ้งมีเบ้ืองหลงัท่ีดีในพนัธสัญญาเดิม   ค  าวา่ ผูป้กครอง  
บาทหลวง ผูดู้แล บิช๊อบทั้งหมดก็อา้งอิงถึงต าแหน่งเดียวกนั (เปรียบเทียบ  1 ทธ. 3:1-2; ทต. 
1:7; 1 ปต. 5:1-2) 

  
“มคันายก” เป็นผูรั้บใช้ท่ีเป็นทางการของคริสตจกัร ผูซ่ึ้งท าหน้าในฐานะผูช่้วยของผูป้กครอง   
น่ีเป็นท่ีเดียวในพนัธสัญญาใหม่ยกเวน้ 1 ทิโมธี 3 ท่ีซ่ึงผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่ไดอ้า้งอิงถึง
ผูป้กครองและมคันายกพร้อมกนัในฐานะผูน้ าของคริสตจกัร   จงสังเกตว่าในเมืองฟีลิปปีนั้น 
ผูป้กครองและมคันายกมีจ านวนมากในคริสตจกัร   ณ ระยะน้ีในการเติบโตของคริสตจกัร บาง
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ทีมีคริสตจกัรเดียวในเมืองฟีลิปปี และผูป้กครองและมคันายกมีจ านวนมากในท่ีประชุมแห่ง
เดียว[23] 

  
การอ้างอิงถึงผูป้กครองและมัคนายกก็ไม่ได้ก าหนดว่าผูป้กครองและมัคนายกจะต้องมี   
จ  านวนมากในคริสตจกัรสมยัใหม่ทุกๆ แห่ง   อย่างไรก็ตาม การอา้งอิงนั้นบ่งบอกว่ามีผูน้ าท่ี
เป็นทางการจ านวนมากในคริสตจกัรน้ี   ในแง่น้ี คริสตจกัรเมืองฟีลิปปีเป็นแบบอย่างของ
คริสตจกัรอ่ืนๆ หลายคริสตจกัรในสมยันั้น (เปรียบเทียบ  กจ. 14:23) 

  
“ไม่มีหลกัฐานท่ีปรากฏส าหรับผูน้ าเด่ียวในฐานะ ‘หวัหน้า’ ของท่ีประชุมทอ้งถ่ินใน
คริสตจกัรต่างๆ ของเปาโล”[24] 

  
1:2                   “พระคุณ” และ “สันติสุข” เป็นถอ้ยค าอนัโปรดแห่งการอวยพรในจดหมายฝากทั้งหลายของ    

ท่าน ท่านไดป้รารถนาวา่พระเจา้จะให้ของประทานเหล่าน้ีแก่ชาวฟีลิปปี แม้กระท่ังมากกว่า ท่ี
พระองคไ์ดใ้ห้จนเด๋ียวน้ี   “พระคุณ” อา้งอิงถึง ความโปรดปราน   ท่ีไม่สมควรไดรั้บจากพระ
เจา้และการให้ความสามารถจากพระเจา้   “สันติสุข” เป็นการส้ินสุดของความเป็นศตัรูและ
ความสงบภายในท่ีเป็นผลลัพธ์ของพระคุณของพระเจ้า   คาริส (พระคุณ) เป็นการแปรผนั     
ในค าซ่ึงตามปกติถูกใช้ในการทกัทายของกรีก นัน่คือ ไคริน หมายถึง “การทกัทาย”  ชาโลม 
(สันติสุข)   เป็นการทกัทายตามธรรมเนียมของคนยิวซ่ึงหมายถึง ขนาดเต็มท่ีของพระพรของ
พระเจา้ (เปรียบเทียบ กดว. 6:24-26) 

  
“โดยพื้นฐานแลว้ ‘สันติสุข’ เป็นความสามคัคี การปรับเปล่ียน  ท่ีน่ีสันติสุขหมายถึง 
การช่ืนชมความสามคัคีกบัพระเจา้  ความโปรดปรานท่ีไดรั้บการคืนดีของพระองคไ์ด้
ส่งผลใหเ้กิดการพกัภายในและความสุขของคริสเตียนและของคริสตจกัร”[25] 

  
แหล่งของพระพรเหล่าน้ีคือ “พระเจา้พระบิดา (ของเรา) และพระเยซูคริสต์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”    
เปาโลไดเ้ช่ือวา่พระเยซูครอบครองสิทธิอ านาจทั้งส้ินกบัพระบิดา  

  
“. . . คนหน่ึงเร่ิมตน้ท่ีจะโจมตีความเห็นแก่ตวัและความไม่เป็นเอกภาพอยา่งไร?   ดว้ยการแสดงให้เห็น
อย่างเป็นนัยว่าในคริสตจักรนั้น ความเป็นผูมี้อาวุโสและการทรงเรียกอันสูงส่งไม่ได้ท  าให้ผูน้  า        
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คริสเตียนคนหน่ึงเหนือกว่าอีกคนหน่ึง (เปาโลและทิโมธีเป็นหน่ึงเดียวดว้ยกนั คือ พวกเขาเป็นทาส 
ของพระเยซูคริสต)์  และท่ีวา่ ‘ผูดู้แลคริสตจกัร’ ไม่ไดอ้ยูเ่หนือการรับใช ้แต่เน่ืองจากต าแหน่งของพวก
เขานั้นก็ไดถู้กเรียกใหรั้บใช ้     (ท่ีจะเป็น ไดอาโคนอย) ปรนนิบติัต่อความจ าเป็นต่างๆ ของสมาชิกของ
พวกเขา” [26] 

  
ฮอวโ์ธรนไดช่ื้นชอบมุมมองท่ีว่า “และ” ระหว่าง “ผูป้กครองดูแล” และ “มคันายก” ควรถูกตีความเชิงอธิบาย
เพิ่มเติมว่า “ผูป้กครองดูแลผูซ่ึ้งเป็นมคันายก นั่นคือ ผูรั้บใช้”   เขาได้เห็นรูปแบบเดียวของเจ้าหน้าท่ีของ
คริสตจกัรท่ีถูกกล่าวถึงนัน่คือ ผูป้กครองดูแล   น่ีเป็นความคิดเห็นแบบเสียงส่วนนอ้ย 
  
II. บทน า 1:3-26 
  

ก. การขอบคุณ 1:3-8 
  
อคัรทูตน้ีได้ด าเนินการต่อไปท่ีจะแสดงออกถึงความกตญัญูท่ีจริงใจต่อพระเจา้ส าหรับเพื่อนๆ ของท่านใน 
เมืองฟีลิปปี  ท่านไดท้  าอย่างน้ีเพื่อท าให้พวกเขาแน่ใจถึงการท างานท่ีต่อเน่ืองของพระเจา้ส าหรับพวกเขาและ
ความพึงพอใจของท่านกบัความร่วมมือของพวกเขาในงานของข่าวประเสริฐ   ในส่วนน้ี เปาโลไดแ้นะน าและ
สรุปหัวขอ้หลกัของพระธรรมฟีลิปปี นัน่คือ ความร่วมมือในข่าวประเสริฐ  ท่านไดก้ล่าวอย่างชดัเจนในขอ้ 5 
และไดพ้ฒันาส่ิงน้ีในภายหลงัในเน้ือหาของจดหมายฝากน้ี (1:27-4:9)  
 
1:3                    “การระลึกถึง” คริสเตียนในเมืองฟีลิปปีไดเ้ป็นเหตุใหเ้ปาโลท่ีจะใหก้ารขอบคุณแด่พระเจา้อยู ่

เสมอเม่ือท่านไดอ้ธิษฐานเพื่อพวกเขา ณ เวลาแห่งการอธิษฐานท่ีไดต้ั้งไว[้27]   จดหมายฝาก
ทั้งหมดของเปาโลเร่ิมตน้ดว้ยการชมเชยท่ีคลา้ยกนัยกเวน้พระธรรมกาลาเทีย   การขอบคุณน้ี   
ก็อบอุ่นเป็นพิเศษ    

  
1:4 การถูกคุมขงัของเปาโลได้จ  ากดัพนัธกิจของท่านต่อคริสตจกัรเมืองฟีลิปปี แต่ท่านยงัคงได ้

อธิษฐานเพื่อพวกพี่นอ้งของท่านในเมืองฟีลิปปี  ค  าอธิษฐานของท่านเต็มไปดว้ยความยินดีเม่ือ
ท่านได้วิงวอนพระเจา้เพื่อธรรมิกชนท่ีนั่น   ความยินดีเป็นลกัษณะเด่นท่ีปรากฏซ ้ าในพระ
ธรรมฟีลิปปีท่ีซ่ึงกลุ่มถอ้ยค า “ความยนิดี” ปรากฏ 16 คร้ัง   ค  ากรีกท่ีแปลวา่ “การอธิษฐาน” (ดี
ซิส) อา้งอิงถึงการขอร้อง   หลายปีของการขาดหายไปจาก คริสเตียนเหล่าน้ีไม่ไดน้ าให้เปาโล 
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ท่ีจะท าให้พวกเขาตกหล่นจากรายการการอธิษฐานของท่าน   “ทุก” คร้ังท่ีเปาโลไดอ้ธิษฐาน
เพื่อพวกเขา (“เพื่อท่านทุกคน”) ท่านไดท้  าอยา่งนั้นดว้ยการขอบพระคุณ    

  
“ส าหรับเปาโล ท่ีจะระลึกถึงคือการอธิษฐาน”[28] 

  
“มีการกล่าวซ ้ าโดยเจตนาถึงค าว่า ‘ทุกคน’ ในจดหมายฝากน้ีเม่ือคริสตจกัรในเมือง    
ฟีลิปปีถูกอา้งอิง  ดูบทท่ี 1 ขอ้ 2, 7, 8, 25  บทท่ี 2 ขอ้ 17 บทท่ี 4 ขอ้ 21   มนัเป็นไป
ไม่ไดท่ี้จะไม่เช่ือมโยงการปรากฏซ ้ าของค าน้ีกบัการกระตุน้ท่ีหนกัแน่นและหลายคร้ัง
ถึงเอกภาพซ่ึงจดหมายฝากน้ีมี (1:27; 2:1-4; 4:2, 3, 5, 7, 9)” [29] 

  
1:5                    เหตุผลท่ีเปาโลยินดีอยู่เสมอขณะท่ีท่านไดอ้ธิษฐานเพื่อชาวฟีลิปปีก็คือ “การมีส่วนร่วม” ของ 

พวกเขา (NASB) หรือ ความร่วมมือ (NIV ตามตวัอกัษรคือ สามคัคีธรรม  ค ากรีก คอยโนนิอา) 
“ในข่าวประเสริฐ” 

  
“ไม่ตอ้งใชเ้วลาในการอ่านจดหมายต่างๆ ของเปาโลอย่างมากเพื่อจะตระหนกัวา่ข่าว
ประเสริฐเป็นความชอบเดียวของชีวิตของท่าน คือความชอบท่ีเป็นกาวซ่ึงยึดจดหมาย
น้ีไวด้ว้ยกนั   โดย ‘ข่าวประเสริฐ’ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในพระธรรมฟีลิปปีนั้น เปาโล
ไม่ใช่แค่กล่าวอา้งถึงเน้ือหาของการสอนหรือการประกาศเป็นหลกั   เหนือส่ิงอ่ืนใด 
ข่าวประเสริฐเก่ียวขอ้งกบัพระคริสตท์ั้งความเป็นบุคคลของพระองคแ์ละการงานของ
พระองค”์[30] 

  
การสามัคคีธรรมท่ีถูกกล่าวถึงอย่างท่ีการใช้ค  าน้ีในพันธสัญญาใหม่บ่งช้ี  หมายถึงการ   
แบ่งปันกนัโดยท ากิจกรรมร่วมกนัและเกิดผลประโยชน์ร่วมกนัในความผูกพนัท่ีใกลชิ้ด[31] 
“ความร่วมมือในข่าวประเสริฐ” รวมถึงความร่วมมือกบัพระเจา้และกบัผูเ้ช่ือคนอ่ืนๆ ท่ีข่าว
ประเสริฐท าใหเ้ป็นไปได ้  มนัยงัรวมถึง “ความร่วมมือ” ในงานของการท าให้ข่าวประเสริฐไป
ยงัผูค้น   เม่ือเร็วๆ น้ีชาวฟีลิปปีไดส่้งของขวญัให้เปาโล (4:10-14) และไดท้  ามากกวา่หน่ึงคร้ัง
มาแลว้ (4:16; 2 คร. 11:9) แมก้ระทัง่ในเมืองฟีลิปปี ท่านไดรั้บความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผจ่าก       ลิ
เดีย (กจ. 16:15) และนายคุกชาวฟีลิปปี  (กจ. 16:33-34)   อยา่งไรก็ตาม การใช ้คอยโนนิอา ของ
เปาโลท่ีน่ีบ่งบอกถึงความหมายท่ีกวา้งกว่าการช่วยเหลือทางกายภาพ   บางทีมันรวมถึง         
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ทุกส่ิงท่ีเปาโลและผูอ่้านของท่านได้แบ่งปันในฐานะคริสเตียนท่ีได้อุทิศตนอย่างผูซ่ึ้งได้
แสวงหาท่ีจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐ[32] 

  
“จดหมายเปาโลถึงชาวฟีลิปปปีสามารถถูกจดัอนัดบัว่าเป็นแหล่งส าคญัท่ีสุดอบัดบั
สองส าหรับการศึกษาหลกัการต่างๆ ตามพระคมัภีร์เก่ียวกบัการอารักขาทางการเงิน   2 
โครินธ์ 8 และ 9 เท่านั้นท่ีจดัเตรียมการอภิปรายท่ีครอบคลุมมากข้ึนของหวัขอ้น้ี”[33] 

  
“ทุกวนัน้ีเราอาจเก็บบทเรียนเอาไปคิดได้ว่าเคร่ืองหมายของความรักท่ีปฏิญาณตน 
ของเราส าหรับข่าวประเสริฐคือ ขนาดของการเสียสละท่ีเราเตรียมพร้อมจะท าในการ
ช่วยเหลือในความคืบหน้าของข่าวประเสริฐ   เรายินดีท่ีเราไดม้าสู่การรู้จกัพระผูช่้วย
ใหร้อด   เราก าลงัท าอะไรท่ีท าใหพ้ระองคเ์ป็นท่ีรู้จกัแก่คนอ่ืนๆ ?”[34]  
 

1:6                    “การดี” ท่ีเปาโลไดอ้า้งอิงถึงคืออะไร?   ถ้าท่านมีแค่ความใจกวา้งของผูอ่้านดั้งเดิมของท่าน 
ท่านอาจไดห้มายถึงวา่นัน่เป็นการดี   อยา่งไรก็ตาม อยา่งท่ีขา้พเจา้ไดแ้นะน านั้น ดูเหมือนท่าน
จะมีแนวคิดรวบยอดท่ีกว้างกว่ามากในความคิด นั่นคือ ส่ิงท่ีการงานของข่าวประเสริฐ
ก่อใหเ้กิด คือ ความรอด    ใครเป็น “ผู”้ ท่ีได ้“เร่ิมตน้” การดีแห่งความรอดน้ี?   พระเจา้เท่านั้น   
เปาโลได้มัน่ใจว่าพระเจา้จะท าให้ส่ิงท่ีพระองค์ได้เร่ิมตน้ในชาวฟีลิปปีท่ีรักของท่านส าเร็จ 
(“สมบูรณ์”) 

  
ในพนัธสัญญาใหม่ พระเจา้ไดเ้ปิดเผยว่าความรอดเป็นขบวนการ   มนัรวมถึงการท าให้ชอบ
ธรรม เม่ือคนบาปวางใจให้พระเยซูคริสต์เป็นพระผูช่้วยให้รอดของเขาหรือของเธอ   มนัยงั
รวมถึงการช าระเป็นล าดับซ่ึงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่เวลาของการท าให้ชอบธรรมจน 
กระทัง่การตายหรือการถูกรับข้ึนไปของคริสเตียน   และถึงท่ีสุดของการรับไดศ้กัด์ิศรี เม่ือคน
บาปไดรั้บการไถ่สุดทา้ยแลว้เห็นพระเยซูคริสตแ์ละประสบกบัการเปล่ียนแปลงไปสู่ฉายาของ
พระองค์   อย่างท่ีพระเจ้าได้ท าให้ชาวฟีลิปปีชอบธรรมนั้น เปาโลมั่นใจว่า พระองค์จะ
ด าเนินการช าระใหบ้ริสุทธ์ิต่อไปและสุดทา้ยแลว้ก็ท าให้พวกเขาไดรั้บศกัด์ิศรี   พระเจา้เท่านั้น
ท่ีท าให้เราชอบธรรม ส่วนเรามีส่วนในขบวนการของการช าระให้บริสุทธ์ิและสามารถมีผล  
ต่อมนัไดโ้ดยการเช่ือฟังหรือการไม่เช่ือฟังของเรา   โดยไม่ค  านึงถึงความเป็นฝ่ายเน้ือหนงัหรือ
ความเป็นฝ่ายวญิญาณของเรา พระองคจ์ะท าใหเ้ราไดรั้บศกัด์ิศรี (1 คร. 15:50-57) 
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ดา้นน้ีของการช าระให้บริสุทธ์ิท่ีเปาโลกล่าวถึงเม่ือพิจารณาขอ้ท่ี 5 คือความร่วมมือของชาว    
ฟีลิปปีกบัท่านในงานของการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ   ท่านไดม้ัน่ใจวา่พระเจา้จะด าเนินงานแห่ง
การช าระให้บริสุทธ์ิของพระองค์ในพวกเขาต่อไป เพื่อวา่พวกเขาจะกลายมาเป็นผูร่้วมมือท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนกบัท่านในงานท่ีใหญ่น้ี 

  
ขอ้น้ีไม่ไดส้อนว่าพระเจา้จะรักษาคริสเตียนทุกคนให้พากเพียรในความเช่ือและในการดีอยา่ง
สัตย์ซ่ือจนกระทัง่พวกเขาตายไป   ผูเ้ช่ือสามารถและก็ต่อต้าน ขดัขวางและจ ากดังานแห่ง    
การช าระใหบ้ริสุทธ์ิของพระเจา้ในพวกเขา (อฟ. 4:30; 1 ธส. 5:19)   การพากเพียรในความเช่ือ
และการดีไม่ใช่เป็นอตัโนมติัส าหรับคริสเตียน    บรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่ไดก้ระตุน้เรา
อยา่งต่อเน่ืองท่ีจะพากเพียรซ่ึงตระหนกัวา่คริสเตียนบางคนจะไม่พากเพียร  (ทต. 2:11-13; ฮบ. 
2:1; 4:1; 6:1-8;  และขอ้อ่ืนๆ)   แมก้ระทัง่ผูร่้วมงานบางคนของเปาโลก็ไม่ไดพ้ากเพียรอยา่ง
สัตยซ่ื์อ (1 ทธ. 1:18-20; 2 ทธ. 2:17-18; 4:10)   แมว้า่คริสเตียนบางคนจะไม่พากเพียรในความ
เช่ือและในการดี พระเจา้จะพากเพียรในการน าพวกเขาไปสู่ความมีศกัด์ิศรี (นัน่คือ จะท าให้
พวกเขาไดรั้บศกัด์ิศรี)[35]   ดงันั้นพระเจา้คือผูซ่ึ้งพากเพียรในงานของความรอดไม่จ  าเป็นท่ี
จะตอ้งเป็นมนุษยเ์ลย   

  
การอา้งอิงของเปาโลถึง “วนัแห่งพระเยซูคริสต์” ในฐานะจุดสูงสุดของงานแห่งความรอด   
ของพระเจา้ในผูเ้ช่ือช้ีไปยงัวนัท่ีพระองคจ์ะเสด็จกลบัมาเพื่อคนของพระองค ์นัน่คือ การรับข้ึน
ไป   มีการอ้างอิงถึงวนัน้ีอย่างน้อย 18 คร้ังในพนัธสัญญาใหม่ (รม. 13:12; 1 คร. 
1:8; 3:13; 5:5; 15:51; 2 คร. 1:14; ฟป. 1:6, 10; 2:16; 3:11, 20-21; 1 ธส. 4:17; 5:2, 4; 2 ธส. 
1:10; 2 ทธ. 1:12, 18; 4:8) 

  
“ถอ้ยค าน้ีก็คลา้ยกบั ‘วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้’ (1 ธส. 5:2) และ ‘วนัแห่งพระยาเวห์’ 
ในพนัธสัญญาเดิม (อมส. 5:18-20)  อยา่งไรก็ตาม ในความตรงขา้มกบัการเนน้ของ
พนัธสัญญาเดิมท่ีการพิพากษานั้น ‘วนัแห่งพระเยซูคริสต’์ ถูกอา้งอิงในทุกกรณีดว้ย
การอา้งอิงถึงคริสตจกัรในพนัธสัญญาใหม่   มนัจะเป็นเวลาท่ีพระคริสตเ์สด็จกลบัมา
เพื่อคริสตจกัรของพระองค ์ความรอดก็สมบูรณ์ในท่ีสุด และงานต่างๆ ของผูเ้ช่ือก็ถูก
ตรวจสอบและผูเ้ช่ือไดรั้บรางวลั”[36] 
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น่ีเป็นหน่ึงในขอ้ท่ีหนุนใจมากท่ีสุดในพระคมัภีร์ส าหรับคริสเตียน   การไปสู่สวรรค์ของเรา
อยา่งปลอดภยัไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัเรา หรือข้ึนอยูก่บัความสามารถของเราท่ีจะยึดมัน่และพากเพียร
อย่างสัตยซ่ื์อจนถึงบั้นปลายแห่งชีวิตของเรา   พระเจา้คอยดูวา่เราไปยงัสวรรค์อย่างปลอดภยั
โดยไม่ค  านึงความลม้เหลวและความบกพร่องของเรา   ความรอดเป็นงานของพระเจา้ไม่ใช่งาน
ของมนุษย ์(ยนา. 2:9)   อยา่งแน่นอนท่ีพระองคไ์ดช่้วยกูเ้ราจากการลงโทษของบาปแลว้นั้น 
(รม. 5:1)   วนัหน่ึงพระองคจ์ะช่วยกูเ้ราจากการมีอยูข่องบาป (เปรียบเทียบ รม. 8:31-39) 

  
“น่ีคือความมัน่ใจอยา่งแทจ้ริง  ความรอดของเราไม่สามารถถูกริบไดอ้ยา่งท่ีพระบิดา
ไม่สามารถละเมิดถอ้ยค าท่ีปฏิญาณของพระองค์เพื่อจะยกย่องพระบุตรของพระองค ์  
ดงันั้น จึงไม่แปลกใจท่ีเปาโลใช้ภาษาของมนุษย์ผูซ่ึ้งไม่มีความสงสัย คือ ข้าพเจ้า
แน่ใจ”[37]  

ขอ้ 3-6 สรุปจดหมายฝากน้ี    ข้อเหล่าน้ีแนะน าหัวขอ้หลักซ่ึงก็คือความร่วมมือของชาว           
ฟีลิปปีในข่าวประเสริฐ    

  
“ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดของจดหมายน้ีกล่าวถึงการพฒันาของพวกเขาเป็นหลกัในฐานะ 
คอยโนนอย [หุ้นส่วน] เพื่อว่าพวกเขาจะได้รับพรด้วยความร่วมมือท่ีเกิดผลอย่าง
ชัว่คราวและการไดรั้บรางวลัอยา่งนิรันดร์ในข่าวประเสริฐ”[38] 

  
1:7                    ขอ้ 7 และ 8 แสดงถึงพื้นฐานของความมัน่ใจของเปาโลท่ีท่านเพิ่งไดแ้สดงออก (ขอ้ 6)   สอง 

ขอ้น้ีพฒันาหวัขอ้ความร่วมมือในข่าวประเสริฐ    
  

เปาโลรู้สึกอยา่งไรเก่ียวกบัชาวฟีลิปปี?   ท่านไดรู้้สึกยินดี (ขอ้ 4; เปรียบเทียบ  1:9-11, 25, 27-
28; 2:2, 12-18; 3:16-17; 4:17)   เหตุผลท่ีท่านกล่าววา่มนั “ถูกตอ้ง” ส าหรับท่านท่ีจะรู้สึกในแง่
นั้ น (น้ี) ก็คือความร่วมมือของพวกเขาในข่าวประเสริฐท่ีพวกเขาได้แบ่งปัน (“ผู ้รับเอา
พระคุณ”) กบัท่าน   การใช้เชิงเปรียบเทียบของ “ใจ” (ค ากรีก คารดิอา) อา้งอิงถึงบุคลิกภาพ
ทั้งหมด คือ สติปัญญา อารมณ์และความตั้งใจไม่ใช่แค่ความรู้สึก[39]   ชาวฟีลิปปีไดอ้ยูใ่นค า
อธิษฐานของเปาโล (ขอ้ 3-4) และในความคิดของท่าน (ไม่ใช่ในเส้นประสาทของท่าน)   น่ีเป็น
หลกัฐานว่าพวกเขาไดอ้ยูใ่นใจของท่าน   น่ีเป็นการใชค้ร้ังแรกของค าไขในพระธรรมฟีลิปปี 
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(ค ากรีก โฟรนีโอ) แปลว่า “รู้สึก”   ค  าน้ีหมายถึงท่ีจะถือความตั้งใจท่ีแสดงออกตวัมนัเองใน
การกระท าท่ีเหมาะสม   เปาโลได้พฒันาแนวคิดรวบยอดน้ีในภายหลงั (เปรียบเทียบ   2:1-5; 
3:15, 19; 4:2, 10)   “ความคิด” อยา่งเดียวกนัก็จ  าเป็นถา้ผูร่้วมมือจะกา้วหนา้ไปสู่ความดีพร้อม 
(ขอ้ 6)     

  
“เหมือนกบัเปาโลนั้น ศิษยาภิบาลท่ีถือคนของเขาไวใ้นใจของเขาจะพบวา่พวกเขาถือ
เขาไวใ้นใจของพวกเขา”[40] 

  
แมว้า่ระยะทางหลายกิโลเมตรไดแ้ยกผูเ้ขียนและผูอ่้านดั้งเดิม เปาโลไดถื้อวา่ความสัมพนัธ์ของ
พวกเขานั้นสนิทสนม เน่ืองจากวา่พวกเขาไดแ้บ่งปันความรอดและการทรงเรียกของพวกเขาท่ี
จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐ   พวกเขาไม่เพียงแต่ไดถู้กผกูพนัดว้ยกนัในข่าวประเสริฐเท่านั้น (ขอ้ 
5) แต่อยา่งเจาะจงมากข้ึนนั้น พวกเขาเป็นหน่ึงใน “การถูกคุมขงัและในการปกป้องและการ
ยืนยนัข่าวประเสริฐ” อีกดว้ย  ชาวฟีลิปปีไม่เพียงแต่ไดอ้ยู่ในคุกกบัเปาโลในวิญญาณ แต่พวก
เขาไดเ้ตม็ใจท่ีจะเขา้ร่วมและปรนนิบติัต่อท่านในคุกผา่นทางเอปาโฟรดิทสัอีกดว้ย       

  
การปกป้องและการยืนยนัข่าวประเสริฐเป็นด้านทางลบและทางบวกของการประกาศข่าว
ประเสริฐตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม เปาโลอาจไดห้มายถึงมากกวา่นั้น เน่ืองจากวา่ค าเหล่าน้ีมีการ
แสดงถึงความหมายโดยนัยทางกฎหมาย   “การปกป้อง” (ค ากรีก อะโพโลจิอา) ในท่ีอ่ืนๆ
บางคร้ังอา้งอิงถึงการปกป้องทางกฎหมาย (ตวัอยา่ง   กจ. 22:1; 25:16: 2 ทธ. 4:16)   ยิ่งไปกวา่
นั้นอีก “การยืนยนั” (ค ากรีก เบไบโอซิส) หมายถึงท่ีจะรับรองความมัน่คง (ตวัอยา่ง ฮบ. 6:16)   
เปาโลอาจมีการไต่สวนท่ีก าลงัเกิดข้ึนในความคิดของท่าน   โอกาสนั้นจะเป็นอีกโอกาสหน่ึงท่ี
จะป่าวประกาศข่าวประเสริฐ   มนัเป็นงานใหญ่นั้นท่ีไดร้วมเปาโลและชาวฟีลิปปีให้เป็นหน่ึง
ในความผกูพนัท่ีใกลชิ้ดเช่นนั้นแห่งการสามคัคีธรรม      

  
“ผูมี้ส่วนร่วม. . .กบัขา้พเจา้” (NASB) และ “ท่านทั้งหลายแบ่งปัน. . .กบัขา้พเจา้” 
(NIV) เป็นการแปลของค ากรีก (ซุกคอยโนนัส) ท่ีหมายถึง “เพื่อนหุ้นส่วน”   เปาโล
และชาวฟีลิปปีได้รับพระคุณแห่งความสามารถซ่ึงพระเจา้ทรงจดัเตรียมให้ส าหรับ
บรรดาผูย้ืนยนัและปกป้องข่าวประเสริฐ (เปรียบเทียบ 1:29-30; 3:1; 4:4)   ท่ีน่ีเปาโล
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ไดแ้นะน าแนวคิดของการทนทุกขใ์นงานของการป่าวประกาศข่าวประเสริฐซ่ึงท่านได้
พฒันาในภายหลงั 

  
“ในขณะท่ีการทนทุกข์ไม่ใช่ลกัษณะเด่นในพระธรรมฟีลิปปี ส่ิงน้ีจดัตั้งบริบททาง
ประวติัศาสตร์หลกั ในเมืองฟีลิปปี และดงันั้นก็แฝงอยูใ่นจดหมายน้ีอยา่งมาก. . . .  

  
“ประการท่ีสอง การต่อตา้นและการทนทุกขบ์างทีอยูข่า้งหลงั ลกัษณะเด่นหลกัถดัไป
ซ่ึงแทบจะไม่เป็นท่ีสังเกตในจดหมายน้ี   เปาโลไดก้ล่าวซ ้ าการเนน้อนาคตอนัแน่นอน
ของผูเ้ช่ือดว้ยชยัชนะในยคุสุดทา้ย”[41] 

  
1:8                    พระเจา้เท่านั้นท่ีรู้ว่าเปาโลได้ “โหยหา” พี่น้องชายหญิงของท่านในเมืองฟีลิปปีอย่างเต็มท่ี 

เพียงไร   ดงันั้นอคัรทูตเปาโลไดร้้องทูลต่อพระองคใ์นฐานะ “พยาน” ถึงการประกาศของท่าน
เก่ียวกบั “ความรักใคร่”   ความรู้สึกต่างๆ ของเปาโลคลา้ยกบัความรู้สึกเหล่านั้นของพระเยซู
คริสตเ์จา้ของท่านผูซ่ึ้งไดก่้อใหเ้กิดความรู้สึกเหล่านั้นในอคัรทูตน้ี   

  
“. . . เปาโลไดใ้ชค้  าสาบานท่ีจริงจงัน้ี เพราะวา่ท่านไดต้ระหนกัวา่ภายในคริสตจกัรท่ี
ท่านไดก่้อตั้งและไดเ้อาใจใส่อยา่งลึกซ้ึงนั้น มีบรรดาผูท่ี้ไม่แน่ใจถึงสิทธ์ิของท่านท่ีจะ
น าพวกเขาหรือไม่แน่ใจถึงความเป็นจริงของความรักของท่านท่ีมีต่อพวกเขา  อะไรท่ี
ท่านจะสามารถท าไดเ้พื่อโนม้นา้วพวกเขามากไปกวา่การสาบานต่อพระพกัตร์พระเจา้
วา่พวกเขาทุกคน (แพนทัส ฮูมัส) มีท่ีอนัยิ่งใหญ่ท่ีเดียวกนัในความรักใคร่ของท่านได้
อีก?   ไม่มี   ในสมยัของท่านและวฒันธรรมของท่านนั้น ค าสาบานท่ีจริงจงัเป็นจุดจบ
ของการโตเ้ถียงทุกอยา่ง (เปรียบเทียบ ฮบ. 6:16)”[42] 

  
ถอ้ยค าเหล่าน้ีแห่งการขอบคุณ จดัเตรียมความเขา้ใจถ่องแทสู่้เอกภาพท่ีเกิดข้ึนท่ามกลางผูเ้ช่ือและระหวา่งผูเ้ช่ือ
และองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา   ข่าวประเสริฐและความรอดเป็นองคป์ระกอบรวมกนัอนัยิง่ใหญ่    
  

ข. การอธิษฐาน 1:9-11 
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เปาโลไดเ้ขียนแลว้ว่าท่านไดอ้ธิษฐานเพื่อชาวฟีลิปปี (ขอ้ 3-4)   ตอนน้ีท่านไดอ้ธิบายส่ิงท่ีท่านไดอ้ธิษฐาน 
ดงันั้นผูอ่้านของท่านจะรู้อยา่งเจาะจงถึงส่ิงท่ีอคัรทูตน้ีไดข้อใหพ้ระเจา้ท าเพื่อพวกเขา   ในการตอบสนองต่อการ
ท างานของพระเจา้ในพวกเขา (ขอ้ 6)   มนัหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้วา่พวกเขาจะเติบโตในคุณความดีท่ีถูกระบุไวท่ี้น่ี
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความรักท่ีฉลาดและหยัง่รู้   จงสังเกตถึงความสมดุลระหวา่งอ านาจสิทธ์ิขาดของพระเจา้และ
ความรับผดิชอบของมนุษยใ์นส่วนน้ี      
  
1:9                    โดยการอธิษฐานนั้ น เปาโลได้ยอมรับความส าคัญของการขอให้พระเจ้า ท่ีจะท ากิจ  

(เปรียบเทียบ ยก. 4:2)   เราไม่อาจสามารถอธิบายไดอ้ยา่งเต็มท่ีวา่ท าไมพระเจา้ไดต้ั้งให้การ
อธิษฐานเป็นส่ือกลางท่ีซ่ึงพระองคท์รงท ากิจในโลก หรือการท่ีการอธิษฐานท ากิจ   อยา่งไรก็
ตามพระคมัภีร์ก็ชดัเจนอย่างไม่มีผิดว่าการอธิษฐานก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นจริง[43]   
ดงันั้นเราควรใชป้ระโยชน์จากสิทธิพิเศษท่ียิง่ใหญ่น้ีอยา่งท่ีเปาโลไดใ้ช ้ 

  
การออ้นวอนของเปาโลมีสามอยา่ง  ท่านไดอ้ธิษฐานวา่ผูอ่้านของท่านจะจริงใจปราศจากต าหนิ
จนกระทัง่วนัแห่งพระคริสต์ (ขอ้ 10ข)   เพื่อให้พวกเขาเป็นอยา่งนั้น ท่านไดอ้ธิษฐานว่าพวก
เขาจะรับรองส่ิงต่างๆ ท่ียอดเยี่ยม (ขอ้ 10ก)   ท่ีจะท าอยา่งนั้น ท่านไดอ้ธิษฐานวา่ความรักของ
พวกเขาจะทวียิ่งๆ ข้ึน (ขอ้ 9)   ความรักท่ีเสียสละตนเอง (ค ากรีก อากาเป้) ควรเป็นแรงจูงใจท่ี
อยู่เบ้ืองหลังความร่วมมือ (ค ากรีก คอยโนนิอา) ในข่าวประเสริฐ เปาโลได้แสดงให้เห็น
ความส าคญัของส่ิงน้ีอย่างรวบรัดด้วยตวัอย่างของพวกนักเทศน์ท่ีไดแ้สดงถึงแรงจูงใจท่ีไม่
เหมาะสมและเหมาะสม (1:15-18)              

  
ชาวฟีลิปปีไดรั้บหลกัฐานของการครอบครอง “ความรักแบบอากาเป้” พระเจา้เท่านั้นสามารถ
ก่อให้เกิดได ้(1 คร. 13:1-3; กท. 5:22) ในการรับมือของพวกเขากบัอคัรทูตน้ี   เปาโลไดข้อต่อ
พระเจา้วา่ “ความรัก” นั้นจะเพิ่มพนู (“ทวี”) ยิ่งๆ ข้ึน (“มากข้ึนและมากข้ึน”)   ท่านไม่ไดจ้  ากดั
เป้าต่างๆ ของความรักนั้นในขอ้น้ี   บางทีเป้าเหล่านั้นไดร้วมถึงพระเจา้ เปาโล ผูเ้ช่ือคนอ่ืนๆ 
และทุกคน  

  
อยา่งไรก็ตาม ท่านไดพ้รรณนาวา่ความรักข้ึนอยูก่บั “ความรู้แท ้[เต็มท่ี  จริง] (ค ากรีก เอพิโน-
เซ) และ “ความหยัง่รู้ทั้งส้ิน”   มนัควรเกิดจากการประเมินทางปัญญาของความเป็นจริง   มนั
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ควรข้ึนอยู่กับความไวฝ่ายวิญญาณต่อความจริงอย่างท่ีพระเจ้าได้เปิดเผยในพระวจนะของ
พระองคแ์ละไม่ใช่แค่ความมีอารมณ์อ่อนไหว     

  
“เราเติบโตในสัดส่วนอยา่งท่ีเรารู้. . . เติบโตในฐานะคริสเตียนคือเติบโตในความเขา้ใจ
ถึงความจริงของบุคคลหน่ึงในความกวา้งและในความลึก   ความไม่รู้เป็นสาเหตุหลกั
ของการเติบโตท่ีแคระแกร็น”[44] 

  
การเปิดเผยของพระเจา้และพระวิญญาณของพระเจา้ตอ้งน าพาการรักของพวกเขา   การรัก
ประเภทน้ีก็ชัดเจนเม่ือคริสเตียนเห็นคุณค่าส่ิงต่างๆ ท่ีพระเจา้ทรงรักอย่างสูงส่งและหันจาก
สถานการณ์และอิทธิพลต่างๆ ท่ีพระเจา้ทรงเกลียด   ในบริบทน้ี การหย ัง่รู้น้ีประยุกต์ใช้เป็น
หลกักบัส่ิงท่ีจะท าใหข้่าวประเสริฐรุดหนา้ไปอยา่งดีท่ีสุด (เปรียบเทียบ ขอ้ 12-26) 

  
“วิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดจะส่งอิทธิพลต่ออีกบุคคลหน่ึงคือการอธิษฐานเพื่อเขา 
และถา้ถอ้ยค าแห่งการว่ากล่าว หรือการแกไ้ขจะตอ้งถูกกล่าวก็ขอให้มีการอธิษฐาน
เก่ียวกบัถอ้ยค านั้น และจากนั้นก็กล่าวออกไปดว้ยความรัก”[45] 

  
1:10                  การครอบครองความรักท่ีมากมายแบบน้ี จะช่วยให้ชาวฟีลิปปีให้การรับรองแก่  “ส่ิงต่างๆ” 

เก่ียวกบัคุณค่าและความส าคญัท่ีใหญ่ท่ีสุด (“ท่ีประเสริฐ”)   ตรงกนัขา้ม พวกเขาจะไม่รับรอง
ส่ิงต่างๆ แห่งความส าคญันอ้ยกวา่   การเลือกต่างๆ ส่วนใหญ่ท่ีผูเ้ช่ือฝ่ายวิญญาณเผชิญไม่ใช่ส่ิง
ต่างๆ ท่ีดีและชัว่ทางศีลธรรม แต่ระหวา่งส่ิงต่างๆ แห่งคุณค่าท่ีนอ้ยกวา่หรือมากกวา่   ส่ิงต่างๆ
ท่ีเราเลือก เน่ืองจากว่าเรารักส่ิงเหล่านั้น สะทอ้นวา่ความรักของเรานั้นหย ัง่รู้แทจ้ริงเพียงไร 

  
เป้าหมายสูงสุดท่ีถูกกล่าวถึงก็ปรากฏในส่วนท่ีสองของข้อน้ี   เราจ าเป็นต้องรักในความ
สอดคลอ้งกบัการเปิดเผยของพระเจา้ และกบัการน าพาของพระวิญญาณของพระองค ์(ขอ้ 9) 
เพื่อว่าเราจะเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดเหนือส่ิงท่ีดี (ข้อ 10ก)   ส่ิงน้ีจะส่งผลให้เกิดชีวิตท่ีปราศจาก
ขอ้บกพร่องของเรา (“บริสุทธ์ิ”) และปราศจากการต าหนิ (“ไร้ต าหนิ”) เม่ือเรายืนอยูต่่อพระ
พกัตร์พระเจา้เพื่อจะให้การรายงานเก่ียวกบัการเป็นผูอ้ารักขาแห่งชีวิตของเรา ณ บลัลงัก์ของ
พระคริสต ์(ขอ้ 10ข; 2 คร. 5:10; เปรียบเทียบ 1 ยน. 3:3) 
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“อับพรอสโคปอส เก่ียวขอ้งกบัการ ‘ไร้ต าหนิ’ ในแง่ของ ‘การไม่ท าผิด’ หรือการเป็น
เหตุใหใ้ครคนหน่ึงสะดุด” [46] 

  
“มีผูค้นท่ีไม่มีผดิพลาดดว้ยตวัของพวกเขาเอง แต่เป็นผูท่ี้แข็งกระดา้ง เกร้ียวกราด และ
เคร่งครัดจนในท่ีสุดแลว้พวกเขาผลกัดนัให้ผูค้นไปจากคริสต์ศาสนา    มีผูค้นท่ีดี แต่
พวกเขาชอบวิจารณ์คนอ่ืนๆ จนพวกเขาขบัไล่ผูค้นจากความดี   คริสเตียนดว้ยตวัของ
เขาเองนั้นบริสุทธ์ิ แต่ความรักและความสุภาพของเขาเป็นส่ิงท่ีเขาดึงดูดคนอ่ืนๆ สู่
แนวทางของคริสเตียนและไม่ขบัไล่พวกเขาจากส่ิงนั้น”[47] 

  
1:11                  ขอ้น้ีขยายความคร่ึงสุดทา้ยของขอ้ 10   วิธีเดียวท่ีเราสามารถจะยืนต่อพระพกัตร์พระเจา้อยา่ง  

“บริสุทธ์ิและไร้ต าหนิ” ไดก้็คือถา้เรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิควบคุมเรา   ถา้เราท าอยา่ง
นั้น พระองค์จะเติมเต็มเราดว้ย “ผล” ท่ีเป็นผลผลิตของ “ความชอบธรรม” ของพระองค ์(กท. 
5:22-23)   ความชอบธรรมน้ีและผลของมนัมายงัเรา “ทางพระเยซูคริสต์” ไม่ใช่ผลลพัธ์ของ
การกระท าดีของเราเอง   ดงันั้น “พระเกียรติและการยกย่องทั้งส้ิน” ส าหรับความชอบธรรม
ของเรา ผลของเราและหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าสภาพท่ีไร้ความบกพร่องและไร้ต าหนิของเรา ณ 
บัลลังก์ของพระคริสต์ก็ไปย ัง “พระเจ้า”   พระองค์ทรงเป็นแหล่งสูงสุดของทั้ งหมด 
(เปรียบเทียบ   อฟ. 1:6, 12, 14) 

  
“จุดการเติบโตส าหรับคริสเตียนอยา่งท่ีเปาโลหยัง่รู้คือ ความรัก ซ่ึงเป็นเมล็ดท่ีท่านคาดหวงัการเติบโตท่ี
แข็งแรงขณะท่ีมนัมีมากข้ึนและมากข้ึน   หน่อต่างๆ ท่ีดุนข้ึนมาก็ไดรั้บและยึดไวโ้ดยเสาหลกัสองเสา
คือ ความรู้และวิจารณญาณทุกด้าน และเร่ิมตน้ท่ีจะออกใบและดอกภายใตก้ารควบคุมของสองส่ิงนั้น 
คือ แรกสุด วิถีชีวิตท่ีแตกต่างของคริสเตียนขณะท่ีเรา รับรองส่ิงท่ียอดเย่ียม และจากนั้นก็เป็นดอกท่ี
สวยงามแห่งความบริสุทธ์ิในทั้งตวัตนภายใน (บริสุทธ์ิ) และอุปนิสัยภายนอก (ไร้ต าหนิ)   สุดทา้ย ก็มี
ผลท่ีสมบูรณ์ คือ ความชอบธรรมท่ีเพียงพอแมก้ระทัง่ส าหรับวนัท่ียิง่ใหญ่เองนั้น”  [48] 

  
ช่างเป็นค าอธิษฐานท่ียอดเยีย่มจริงๆ!  ในสมยัของเรา เม่ือเรามีแนวโนม้ท่ีจะอธิษฐานเพื่อความจ าเป็นต่างๆ ทาง
กายภาพเป็นหลกั เราตอ้งท าตามแบบอยา่งของเปาโลในการใส่ความจ าเป็นต่างๆ ฝ่ายวญิญาณของคนอ่ืนๆ อยูใ่น
ระดบัสูงในรายการการอธิษฐานของเรา   คริสเตียนยงัคงต้องการการช่วยเหลือท่ีเหนือธรรมชาติของพระเจา้ ท่ี
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จะเห็นคุณค่าส่ิงต่างๆ แห่งความส าคญัท่ีใหญ่ท่ีสุด อยา่งสูงส่ง อยา่งท่ีไดถู้กเปิดเผยไวใ้นพระคมัภีร์ เวลานั้นเอง
เราจะท าการเลือกต่างๆ ท่ีตระเตรียมเราท่ีจะใหก้ารเสนอรายงานท่ีดีแห่งตวัของเราเอง ณ บลัลงักข์องพระคริสต ์    
  

“เปาโลใชค้วามคิดสามอยา่งใน ฟีลิปปี 1:1-11 ท่ีอธิบายการสามคัคีธรรมของคริสเตียนแท ้ คือ ขา้พเจา้
มีท่านในความคิดของขา้พเจา้ (ฟป. 1:3-6) ขา้พเจา้มีท่านในใจของขา้พเจา้ (ฟป. 1:7-8) ขา้พเจา้มีท่านใน
ค าอธิษฐานของขา้พเจา้ (ฟป. 1:9-11)”[49] 

  
ค. การรายงานความคืบหน้า 1:12-26 

  
เปาโลได้ด าเนินจากข้อคิดเห็นท่ีเป็นบทน าของท่านเพื่ออธิบายสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นส่วนตัวของท่าน  
เพราะวา่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นท่ีสนใจของผูอ่้านของท่าน และเป็นประโยชน์ส าหรับพวกเขาท่ีจะเขา้ใจในการเช่ือมโยง
กบัส่ิงเหล่านั้น อคัรทูตน้ีไดเ้ปิดเผยมุมมองฝ่ายวญิญาณท่ีเป็นตน้แบบส าหรับผูเ้ช่ือทุกคนและทุกสมยั   “บทน าท่ี
เป็นชีวประวติั” น้ี[50] อธิบายถึงหลกัการต่างๆ ส าหรับความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเปาโลไดแ้นะน าในขอ้ 3-
11 ไดท้  าการเพื่อความคืบหนา้ของข่าวประเสริฐในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นส่วนตวัของท่านอยา่งไร  
  
ท่านไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการเช่ือมโยงส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนเน่ืองจากการถูกคุมขงัของท่านในอดีต (ขอ้ 12-18) และจากนั้นได้
อธิบายถึงส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึนในปัจจุบนั (ขอ้ 19-26) 
  

“ทั้งๆ ท่ีมีการมุ่งร้ายของพวกศตัรูของท่านภายนอกคริสตจกัรและแผนการท่ีชัว่ร้ายของพวกผูก้ล่าวร้าย
ของท่านท่ีอยู่ภายในคริสตจกัร อคัรทูตน้ีได้รับการหนุนใจอย่างใหญ่หลวงโดยความเป็นจริงหน่ึงท่ี
ส าคญักวา่ส่ิงอ่ืน คือ พระคริสตก์ าลงัถูกป่าวประกาศ”[51] 

  
1. การถูกคุมขังในปัจจุบันของเปาโล 1:12-18 

  
1:12                  ขอ้น้ีเป็นประโยคหวัขอ้ส าหรับขอ้ทั้งหมดจนถึงขอ้ 26   เม่ือใดก็ตามเปาโลไดเ้ขียนวา่ “ขา้พเจา้ 

ปรารถนาใหท้่านรู้วา่” ท่านไดแ้นะน าบางส่ิงท่ีส าคญั (เปรียบเทียบ   2 คร. 13:6; 2 ทธ. 3:1) 
  

ผูอ่้านของท่านสามารถสรุปไดอ้ย่างเขา้ใจอย่างมากว่าการถูกคุมขงัของเปาโลไดน้ าการสร้าง
คริสตจกัรของพระคริสตไ์ปสู่การหยดุชะงกั หรืออยา่งนอ้ยไดท้  าใหค้วามคืบหนา้ชา้ลง อยา่งไร
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ก็ตาม อคัรทูตน้ีไดป้ระกาศวา่ส่ิงน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึน   ในทางตรงกนัขา้ม การถูกคุมขงัของท่านได้
ส่งผลต่อความกา้วหน้าแห่งแผนการของพระเจา้   ในการเช่ือมโยงกบัความคืบหน้าของข่าว
ประเสริฐนั้น ท่ีจริงแลว้การถูกคุมขงัของเปาโลเป็นส่ิงท่ีดี  เป็นสถานการณ์ในทางบวกอย่าง
แทจ้ริง 

  
“พระเจา้องคเ์ดียวกนัท่ีไดใ้ชไ้มเ้ทา้ของโมเสส หมอ้ของกิโอน และ สลิงของดาวิดก็ได้
ใชโ้ซ่ของเปาโล”[52] 

  
1:13                  ประเด็นของข้อน้ีคือว่า เน่ืองด้วยการถูกคุมขังของเปาโลในกรุงโรม หลายคนได้ยินข่าว 

ประเสริฐหาไม่แลว้พวกเขาจะไม่ไดย้ิน   วลี “การถูกคุมขงัของขา้พเจา้ใน [เน่ืองจาก] พระ
คริสต”์ (NASB) หรือ “ขา้พเจา้ถูกล่ามโซ่เพื่อเห็นแก่พระคริสต”์ (NIV) ในตวับทกรีกเนน้ถึง
ความเป็นจริงท่ีส าคญั   ความสัมพนัธ์ของเปาโลกบัพระคริสตซ่ึ์งไม่ใช่แค่การรับใชข้องท่านท่ี
มีต่อพระคริสต์ได้เป็นส่ิงท่ี “มาเป็นท่ีรู้จกั”   ผูค้นได้ตระหนักถึงความสัมพนัธ์ส่วนตวัของ
เปาโลกบัพระผูช่้วยใหร้อดเพราะวา่ท่านไดแ้บ่งปันค าพยานของท่านกบัพวกเขา       

  
คนสองกลุ่มไดรั้บค าพยานของอคัรทูตน้ี คือ “หมู่ผูคุ้มประจ ากองบญัชาการทั้งหมด” และคน
อ่ืนๆ ทุกคน (“ทุกคน”)   “หมู่ผูคุ้มประจ ากองบญัชาการ” บางทีอา้งอิงถึงพวกทหารท่ีไดเ้ป็น
สมาชิกของกรมทหารท่ีถูกมอบหมายใหป้กป้องเจา้หนา้ท่ีระดบัสูงในรัฐบาลโรมนั แมว้า่ หมู่ผู้
คุมประจ ากองบัญชาการ เป็นสถานท่ีอีกดว้ย[53]   ทหารเหล่าน้ีมีความรับผิดชอบท่ีจะปกป้อง
พวกนกัโทษท่ีได้ถวายฏีกาถึงซีซาร์อย่างเช่น เปาโล มนัเป็นเกียรติท่ีจะเป็นหน่ึงในผูป้กป้อง
เหล่าน้ี   พวกเขาคงไดป้ระจ าการกบัเปาโลในบา้นเช่าของท่านท่ีซ่ึงท่านไดอ้ยูภ่ายใตก้ารจบักุม 
24 ชัว่โมงต่อวนั (เปรียบเทียบ กจ. 28:30-31) เปาโลไดมี้โอกาสเป็นพยานแก่ทหารชั้นสูง
เหล่าน้ีหลายคนและท่านไดถื้อวา่น่ีเป็นพระพรท่ียิง่ใหญ่    

  
“ดั้งเดิมแลว้มีทหารท่ีถูกเลือกสรรเหล่าน้ีจ  านวน 10,000 คนท่ีไดชุ้มนุมพลในกรุงโรม
โดยทิเบเรียส พวกเขาไดค้่าจา้งสองเท่าและมีสิทธิพิเศษหลายอย่าง มีอ านาจจนพวก
จกัรพรรด์ิจ าตอ้งประจบความชอบของพวกเขา   เปาโลไดติ้ดต่อกบัทหารเหล่าน้ีคน
แลว้คนเล่า”[54] 
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“ทหารผูซ่ึ้งไดค้วบคุมท่านในวนัน้ีอาจไดอ้ยู่ในการคุม้กนัของเนโรเม่ือวานน้ี สหาย
ของเขาผูซ่ึ้งไดป้ลดเปล้ืองการปกป้องนกัโทษอาจไดเ้ป็นหน่ึงในผูป้ระหารออกทาเวีย 
[ภรรยาของเนโร] และอาจไดน้ าศีรษะของเธอไปยงัป๊อบปาเอีย [ภรรยาลบัของเนโร] 
สองสามสัปดาห์ก่อน”[55] 

  
กลุ่ม “คนอ่ืนๆ ทุกคน” รวมถึง สมาชิกท่ียงัไม่ไดรั้บความรอดแห่งชุมชนชาวยิว (กจ. 28:17-29) 
คนต่างชาติบางคน (เช่น ฟีเลโมน 10) และเพื่อนคริสเตียนของเปาโล   เป็นท่ีชดัเจนวา่ เปาโล
ยงัคงส่ือสารกบัหลายคนแมว้า่ท่านเป็นนกัโทษ     

  
1:14                  เหตุผลประการท่ีสองซ่ึงเปาโลรู้สึกไดรั้บการหนุนใจ แมว้่าท่านอยู่ในคุกคือส่ิงน้ี แบบอย่าง 

แห่งการเป็นพยานท่ีมัน่ใจของท่านไดด้ลใจให้คริสเตียนชาวโรมนัพูดจาเปิดเผยมากข้ึนในการ
แบ่งปันข่าวประเสริฐ   แทนท่ีจะรับเอาลกัษณะท่ีต ่ากวา่เพราะวา่ผูน้ าของพวกเขาไดถู้กล่ามโซ่
นั้น ผูเ้ช่ือทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ไดรั้บการดลใจโดยความกลา้หาญของเปาโล   พวกเขาไดย้ืนหยดั
อยา่งกลา้หาญเพื่อพระคริสตแ์ละไดว้างใจพระองคอ์ยา่งท่ีพวกเขาไม่เคยท ามาก่อนดว้ย “ความ
กลา้หาญมากข้ึนท่ีจะกล่าว[พระวจนะ]โดยปราศจากความกลวั”     

  
“มนัเป็นท่ีสังเกตไดว้่าท่านถือว่างานของ ‘การกล่าวพระวจนะ’ เป็นงานไม่ใช่ของผู ้
ส่ือสารท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเท่านั้น แต่เป็นของคริสเตียนทุกคน”[56] 

  
วอลวดูร์ไดน้ าเหตุผลตามพระคมัภีร์ส่ีประการมารวมกลุ่มกนัว่าท าไมคริสเตียนทนทุกข?์ คือ 
(1) เพราะวา่พวกเขาไม่ไดจ้ดัการกบับาปในชีวิตของพวกเขา (1 คร. 31-32); (2) เพราะวา่พระ
เจา้ตอ้งการให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณ (รม. 5:3-5); (3) เพราะว่าพระเจา้
ตอ้งการขดัขวางบาปในชีวิตของพวกเขา (2 คร. 12:7-9); หรือ  (4) เพื่อเพิ่มพูนค าพยานแบบ 
คริสเตียนท่ีมีประสิทธิภาพของพวกเขา (ฟป. 1:12-14)[57] 

  
1:15                  จากคริสเตียนชาวโรมนัทอ้งถ่ินเหล่าน้ีผูซ่ึ้งตอนน้ีก าลงัเป็นพยานและป่าวประกาศอย่างกล้า 

หาญมากข้ึน มีคนสองประเภทท่ีถูกแยกแยะโดยแรงจูงใจของพวกเขา   บางคนไดห้วงัท่ีจะท า
ให้ช่ือเสียงของพวกเขากา้วหนา้โดยกิจกรรมต่างๆ ของพวกเขา (“ประกาศ. . .ดว้ยความอิจฉา
และการววิาท”)   พวกเขาไดอิ้จฉาความโดดเด่นของเปาโลและไดว้ิวาทกบัเพื่อนผูเ้ช่ือของพวก
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เขาดว้ยเหตุผลต่างๆ ท่ีเห็นแก่ตวั[58]   มุมมองน้ีดูเหมือนเป็นไปไดม้ากกวา่ท่ีวา่พวกเขาเป็น 
“ผูท้  าตามลทัธิยิว” ท่ีเปาโลไดก้ล่าวถึงภายหลงัใน 3:1-16[59]   คนอ่ืนๆ มีความปรารถนาอนั
จริงใจท่ีจะประกาศแก่คนหลงหาย (“ดว้ยเจตนาดี”) และตอบสนองต่อความจ าเป็นต่างๆ ท่ีการ
ถูกคุมขงัของเปาโลไดส้ร้างข้ึน  

  
“ความอิจฉากล่าววา่ ‘ขา้พเจา้ไม่คิดอะไรมากกบัท่าน’ และความหยิ่งกล่าววา่ ‘ท่านคิด
อะไรเก่ียวกบัขา้พเจา้?’”[60] 

  
1:16                  “ความรัก” ส าหรับทั้งพระเจา้และเปาโลไดจู้งใจสมาชิกของกลุ่มน้ี   ยิ่งไปกวา่นั้นอีก พวกเขา 

เช่ือว่าการถูกคุมขงัในปัจจุบนัของเปาโลเป็นสถานการณ์ท่ีพระเจ้าได้แต่งตั้ งไว ้“เพื่อการ
ปกป้องข่าวประเสริฐ”   เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกเขาไดย้อมรับส่ิงน้ีโดยความเช่ือ แมว้า่พวกเขาอาจ
ไม่ไดเ้ขา้ใจอย่างแทจ้ริงถึงการถูกคุมขงัของเปาโลเขา้ไดก้บัแผนการของพระเจา้ส าหรับการ
สร้างคริสตจกัรของพระองค์อยา่งไร   โครงสร้างแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรอนัโดดเด่น
ในขอ้ 15-17 เนน้ถึงคริสเตียนเหล่าน้ีผูไ้ดแ้สดงออกถึงแรงจูงใจท่ีเหมาะสมของพวกเขา    

  
1:17                  การไปถึงโรมของเปาโลอาจก่อให้เกิดความล าบากบางอย่างแก่ผูฉ้วยโอกาสท่ีแสวงหาเพื่อ 

ตนเองในคริสตจกัรโรม   ความสนใจคงไดเ้ปล่ียนจากพวกเขาไปยงัท่าน   อย่างไรก็ตาม ดว้ย
การถูกคุมขังของท่านนั้ น ผู ้กล่าวร้ายของเปาโลได้โอกาสท่ีจะกู้จุดสนใจของผู ้คนโดย
กระฉับกระเฉงและพูดจาเปิดเผยมากข้ึน   เป็นท่ีชดัเจนวา่ พวกเขาบางคนคิดวา่ความโดดเด่น
ของพวกเขาจะท าให้เปาโล “เป็นทุกข์” ในท านองเดียวกนัท่ีความโดดเด่นของท่านได้ท าให้
พวกเขาเป็นทุกข ์แต่เปาโลเห็นแก่ตวันอ้ยกวา่พวกเขาอยา่งมาก   

  
อีกมุมมองหน่ึงคือว่า นักเทศน์ท่ีเป็นปรปักษ์เหล่าน้ีได้หวงัจะผลักดนัให้เจา้หน้าท่ีของโรม
ต่อตา้นเปาโลและก็ก่อใหเ้กิดความทุกขแ์ก่เปาโลในการถูกคุมขงัของท่าน   กระนั้น มนัดูแปลก
ท่ีนักเทศน์ของพระคริสต์คนใดก็ตาม ผูซ่ึ้งเป็นผูรั้บใช้ท่ีจริงใจของพระเจ้าจะผลักดันให้
เจา้หนา้ท่ีต่อตา้นเปาโล 

  
1:18                  ส านวนของภาษา ทิ การ์ ท่ีแปลวา่ “จะเป็นอะไรเล่า?” ใน NASB หมายถึง “มนัส าคญัอะไร?”  

(NIV)   ในขณะท่ีแรงจูงใจก็ส าคญั มนัส าคญักว่าท่ีว่า ข่าวประเสริฐ (“พระคริสต์”) ถูก 
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“ประกาศ” “ในทุกๆ ทาง”   เปาโลไดเ้ช่ือวา่มนัดีกว่าส าหรับผูค้นท่ีมีแรงจูงใจท่ีไม่บริสุทธ์ิจะ
ประกาศพระคริสต์ (“ไม่ว่าจะประกาศด้วยการเสแสร้งหรือด้วยความจริงใจ”) แทนท่ีจะไม่
ประกาศพระองคเ์ลย  

  
“ดงันั้นอ านาจของข่าวประเสริฐไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัคุณลกัษณะของผูป่้าวประกาศ”[61] 

  
อน่ึง การตัดสินของเปาโลท่ีน่ี เป็นตัวอย่างของการแสวงหาส่ิงท่ีดี ท่ี สุดไม่ใช่แค่ ส่ิงดี 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 9-10)   ท่านยินดีและจะยินดีต่อไปวา่การถูกคุมขงัของท่านไดส่้งผลให้เกิด
การป่าวประกาศข่าวดีแห่งความรอดท่ีขยายมากข้ึน  “พระคริสตถู์กประกาศ. . .ไปในทุกท่ี. . . 
เร่ืองน้ีแหละท่ีท าให้ขา้พเจา้ยินดี”   มูเล่ ไดแ้นะน าวา่ คาเรโซมัย ซ่ึงบรรดาผูแ้ปลฉบบั NASB 
ไดแ้ปลว่า “ขา้พเจา้จะยินดี” ควรจะแปลว่า “ขา้พเจา้ควรยินดี” จะดีกว่า เน่ืองจากว่า “ควร” 
แสดงถึงการคาดหวงั ส่วน “จะ” แสดงถึงความตั้งใจ[62] 

  
“. . . เม่ือท่านมีใจเดียว ท่านมองดูสถานการณ์ต่างๆ ของท่านเป็นโอกาสต่างๆ ท่ีพระ
เจา้ไดป้ระทานให้ส าหรับความกา้วหนา้ของข่าวประเสริฐ และท่านยินดีต่อ ส่ิงท่ีพระ
เจ้าจะท า แทนท่ีจะบ่นเก่ียวกบั ส่ิงท่ีพระเจ้าไม่ได้ท า”[63] 

  
“บ่อยคร้ังอนัตรายท่ีนบัไม่ถว้นถูกท าให้เกิดการวิจารณ์ท่ีรุนแรง ท่ีหาเร่ือง [คือ การหา
ความผิดหรือการตั้งขอ้คดัคา้นท่ีไม่ส าคญั] ของพวกคนหนุ่มท่ีจริงจงั ผูซ่ึ้งบ่อยคร้ัง
จะตอ้งเรียนรู้อยา่งมาก และท าผิดโดยความเซ่อซ่าของพวกเขา โดยการขาดการหยัง่รู้
และการเขา้ใจของพวกเขาเก่ียวกบัวิถีทางของพระเจา้ ผูซ่ึ้ง ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ได้
ประกาศพระคริสตแ์ละน าวญิญาณ”[64] 

  
ขอ้ 12-18 น าเสนอเปาโลในฐานะตน้แบบทางบวกส าหรับผูเ้ช่ือทุกคน   แทนท่ีจะเห็นคุณค่าการปลอบโยน 
ช่ือเสียง และเสรีภาพเหนือทุกส่ิงของท่านเอง ท่านไดเ้อาความกา้วหนา้ของแผนการของพระเจา้มาก่อน   ท่านได้
หย ัง่รู้ส่ิงท่ีดีท่ีสุด (ขอ้ 10)   ท่านสามารถรักษาไวซ่ึ้งท่าทีท่ียินดีอยา่งแทจ้ริงไดแ้มก้ระทัง่ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ี
ไม่เป็นท่ีน่าพอใจ เพราะว่าท่านไดรั้บความยินดีของท่านจากการเห็นพระเจา้ไดรั้บเกียรติแทนท่ีจะเห็นตวัท่าน
เองไดรั้บการยกยอ่ง   อุปนิสัยของท่านในคุกนั้นบริสุทธ์ิและปราศจากต าหนิ (เปรียบเทียบ ขอ้ 10)    
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2. การช่วยกู้ทีไ่ด้คาดหวงัไว้ของเปาโล  1:19-26 
  
ณ จุดน้ี การคิดของเปาโลไดเ้ปล่ียนจากส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนเน่ืองจากการถูกคุมขงัของท่านไปสู่ส่ิงท่ีท่านไดค้าดหวงั
จะเกิดข้ึนในอนาคต   ท่านไดอ้า้งอิงถึงส่ิงน้ีเพื่อวา่ผูอ่้านของท่านจะสนบัสนุนท่านในค าอธิษฐานของพวกเขา
และรู้สึกไดรั้บการหนุนใจท่ีจะรับเอามุมมองของท่านไวใ้นสถานการณ์ในชีวติของพวกเขาเอง 
 
1:19                 ส่ิงท่ีมาก่อน “ส่ิงน้ี” บางทีคือส่ิงต่างๆ ท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัเปาโลซ่ึงท่านเพิ่งไดอ้า้งอิงถึงใน 
                        ขอ้ 12-18 คือ การถูกคุมขงัของท่านและความกา้วหนา้ของข่าวประเสริฐ     
  

“การช่วยกู”้ อะไรท่ีท่านมีในความคิด การช่วยกูท้างกายภาพจากการถูกคุมขงัหรือการช่วยกู้
ทางฝ่ายวิญญาณบางอยา่ง?   ภายหลงัในจดหมายฝากน้ี เปาโลไดก้ล่าวว่าท่านไดค้าดหวงัการ
ปลดปล่อยจากคุก (1:25; 2:24)   อยา่งไรก็ตาม หลายขอ้ท่ีตามหลงัของน้ี (ขอ้ 19) ช้ีไปยงัการ
คิดของท่านเก่ียวกบั ความส าเร็จแห่งความรอด ท่ีท่านไดอ้า้งอิงถึงก่อนหนา้นั้น (ขอ้ 6) ก่อน
หนา้นั้นท่านไดก้ล่าวถึงความส าเร็จแห่งความรอดของชาวฟีลิปปี ท่ีน่ีท่านไดก้ล่าวถึงบั้นปลาย
ของท่านเอง (เปรียบเทียบ  โยบ 13:16, 18)   ค ากรีกท่ีแปลวา่ “การช่วยกู”้ คือ โซเทริอา ซ่ึงเป็น
การแปลท่ีเป็นมาตรฐานของ “ความรอด”   บางทีเปาโลไดห้มายถึงว่าประสบการณ์ต่างๆ ใน
คุกของท่านและความก้าวหน้าท่ีเป็นผลท่ีตามมาของข่าวประเสริฐเป็นส่วนหน่ึงของ
ความส าเร็จแห่งการดีของพระเจา้ท่ีพระองคไ์ดเ้ร่ิมตน้ในท่าน      

  
พาหนะสองอย่างก็จ  าเป็นส าหรับความรอดน้ีท่ีจะไปถึงความส าเร็จ   เปาโลได้พึ่งพาทั้ง “ค า
อธิษฐาน” ของชาวฟีลิปปีและ “การจดัเตรียม” ขององค์พระผูเ้ป็นเจา้เก่ียวกบัการประทาน
ความสามารถผา่นทางพระวญิญาณของพระองค ์(เปรียบเทียบ รม. 15:30; คส. 4:3)   น่ีหมายถึง
วา่ถา้ชาวฟีลิปปีไดล้ม้เหลวท่ีจะอธิษฐานเพื่อเปาโล งานของพระเจา้ในท่านจะเสียหายใช่ไหม?  
ใช่ แต่ความรอดท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ีเป็นการช าระให้บริสุทธ์ิท่ีต่อเน่ืองไม่ใช่การได้รับศกัด์ิศรี   
พระเจา้และผูค้นท างานดว้ยกนัในขบวนการของการช าระให้บริสุทธ์ิ แต่การไดรั้บศกัด์ิศรีเป็น
งานของพระเจา้เท่านั้น     

  
โดย “การจดัเตรียมของพระวิญญาณ” นั้น เป็นท่ีชดัเจนวา่เปาโลไดห้มายถึง การจดัเตรียมแห่ง 
พระคุณ ท่ีมาทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ   พระเจา้ไม่ไดป้ระทานพระวิญญาณของพระองคอ์ยา่ง
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จ ากดั (นัน่คือ ตอนน้ีบา้ง และมากข้ึนในภายหลงั ยน. 3:34)   เป็นท่ีชดัเจนวา่ มีการเช่ือมโยงท่ี
ส าคญัระหวา่งค าอธิษฐานและการให้ความสามารถของพระวิญญาณ   เปาโลไดอ้า้งอิงถึงพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิว่าเป็น “พระวิญญาณของพระเยซูคริสต์” ท่ีน่ี บางทีท่านได้ท าอย่างนั้ น
เพราะว่าท่านไดคิ้ดถึงพระเยซูในฐานะผูห้น่ึงท่ีเราจะปรากฏต่อหน้าเม่ือการช าระให้บริสุทธ์ิ
ของเรานั้นสมบูรณ์ (ขอ้ 6, 10) ท่านคงมีพระวิญญาณในความคิดในฐานะทั้งผูใ้ห้และของ
ประทาน[65] 

  
1:20                  เปาโลไม่ไดต้อ้งการท่ีจะรู้สึกอบัอาย (“ถูกท าให้อบัอาย”) เม่ือท่านไดย้ืนต่อหนา้องคพ์ระผูเ้ป็น 

เจา้ ณ บลัลงักข์องพระองค ์(เปรียบเทียบ 1 ยน. 2:28) วลี “ความคาดหวงัและความหวงัท่ีจริงจงั
ของขา้พเจา้” บางทีเป็นแนวคิดท่ีแสดงออกโดยค านามสองค า ซ่ึงหมายถึง “การคาดหมายท่ี
จริงจงัซ่ึงเต็มไปดว้ยความหวงั (NEB)   ยิ่งไปกวา่นั้นอีก ท่านไดม้ัน่ใจวา่ ดว้ยการสนบัสนุน
ทางค าอธิษฐานของชาวฟีลิปปีและการให้ความสามารถของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ท่านจะไม่
อบัอาย นัน่คือ ท่านจะไม่ผดิหวงัโดยความลม้เหลวของการช่วยเหลือของพระเจา้[66]   อยา่งไร
ก็ตาม ท่านไดรู้้สึกถึงความจ าเป็นในความกลา้หาญ  แทจ้ริงแลว้ ท่านยงัคงตอ้งยืนต่อหนา้ซีซาร์
และเผชิญกบัการไต่สวนของโรม   อย่างไรก็ตาม ความปรารถนาท่ีใหญ่ท่ีสุดของท่านก็คือ 
ท่านจะ ยกย่อง พระเยซูคริสตต่์อไป ไม่วา่นัน่ไดห้มายถึงท่านไดมี้ชีวติอยูห่รือตายไปก็ตาม   

  
“ร่างกายของผูเ้ช่ือเป็น ‘เลนส์’ ท่ีท าให้ ‘พระคริสตเ์ล็กๆ’ ดูใหญ่อยา่งมาก และ ‘พระ
คริสตท่ี์อยูห่่างไกล’ มาใกลอ้ยา่งมาก”[67] 

  
การใชข้องเชิงรับ “ไดรั้บการยกยอ่ง” แทนท่ีเชิงรุก “ขา้พเจา้ยกยอ่งพระคริสต”์ ก็ผิดปกติ   มนั
สะทอ้นถึงความเช่ือมัน่ของเปาโลท่ีว่าชีวิตคริสเตียนอย่างแทจ้ริงนั้นเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ตามการน าของพระวิญญาณท่ีสถิตอยู่ของพระเจา้ แทนท่ีการยึดฉวยการริเร่ิมและท าส่ิงต่างๆ
เพื่อพระเจา้ (เปรียบเทียบ   กท. 5:18) 

  
1:21                  การยืนยนัท่ีเป็นพยานอนัยิ่งใหญ่น้ีสรุปปรัชญาแห่งชีวิตของเปาโลอย่างย่อ  ส าหรับท่านนั้น  

โดยไม่ค  านึงถึงการตดัสินใจเก่ียวกบัไม่วา่ท่านจะด าเนินชีวิตต่อไปหรือตาย หรือความคิดเห็น
ของคนอ่ืนๆ ได้รับความรอดหรือหลงหาย ชีวิตทั้ งส้ินของท่านได้มุ่งไปท่ีพระเยซูคริสต ์  
เปาโลไดต้ั้ง “ส าหรับขา้พเจา้” ในประโยคน้ีก่อนเพื่อการเนน้   งานของพระเยซูท่ีบนกางเขนได้
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กลายมาเป็นเหตุผลส าหรับทุกส่ิงท่ีเปาโลท า   ความส านึกบุญคุณท่ีมีต่อพระคริสตไ์ดก้ระตุน้
ท่าน การให้ความสามารถในปัจจุบนัของท่านผ่านทางพระวิญญาณเป็นแหล่งแห่งก าลงัของ
ท่าน การคาดหวงัถึงการเห็นพระเยซูคริสตแ์ละการยนืต่อหนา้พระองคใ์นวนัหน่ึงไดดึ้งดูดท่าน
และไดจ้ดัตั้งเป้าหมายส าหรับทุกส่ิงท่ีท่านท า หลายคนในทุกวนัน้ีถา้พวกเขาจริงใจก็จะกล่าววา่
ส าหรับพวกเขาการมีชีวิตอยูก่็เพื่อเงิน ช่ือเสียง ความสุข ครอบครัว หรือรูปเคารพมากมาย[68]   
อยา่งไรก็ตาม พระเยซูคริสตเ์ป็น “ดวงอาทิตย”์ ท่ีซ่ึงชีวติเปาโลไดห้มุนรอบ   

  
“เหตุผลเดียวของเปาโลส าหรับการมีชีวิตอยูคื่อ ท่านจะใชชี้วิตของท่านในการรับใชท่ี้
ยนิดีนั้น และการตายส าหรับเหตุผลนั้นจะเป็นการรับใชอ้นัมีเกียรติ”[69] 

  
ถา้ค าตดัสินของจกัรพรรดิคือการตาย เปาโลจะอยู่ในสภาพท่ีดีกว่าถา้ท่านมีชีวิตอยู่อีกต่อไป   
ท่านจะไปยงัจ าเพาะพระพกัตร์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของท่านและเป็นอิสระเป็นนิตยจ์ากบาป การ
ทนทุกข ์และความโศกเศร้า   ยิ่งไปกวา่นั้นอีก ท่านไดย้กย่องพระเจา้ดว้ยการพากเพียรจนถึง
บั้นปลายแห่งชีวติของท่าน   

  
“การตายจะเป็นก าไรท่ีแตกต่างเพราะว่ามนัจะเป็นประตูไปสู่ความรู้ท่ีชดัเจนข้ึน การ
รับใชท่ี้เตม็ใจมากข้ึน ความยินดีท่ีเบิกบานมากข้ึน การยกยอ่งท่ีปลาบปล้ืมมากข้ึน ส่ิง
เหล่าน้ีทั้งหมดไดน้ าไปสู่จุดจดจ่อในพระคริสต”์[70] 

  
คริสเตียนสามารถมีมุมมองท่ีแตกต่างอย่างสุดโต่งเก่ียวกบัความตาย (จากผูไ้ม่เช่ือผูซ่ึ้งไม่มี
ความหวงั) อยา่งท่ีเปาโลมี (เปรียบเทียบ 1 ธส. 4:13-18) 

  
“ความหวงัของเปาโลส าหรับอนาคตซ่ึงไดมี้จุดศูนยก์ลางในพระคริสต์ไดก้นัท่านไว้
จากการจดจ่อในสถานการณ์ปัจจุบนัของท่านมากเกินไป ความหวงัน้ีไดช่้วยให้ท่าน
คิดทบทวนถึงสถานการณ์ต่างๆ ของท่านใหม่ ไม่ใช่ดว้ยการระงบัอารมณ์ต่างๆ ของ
ท่านซ่ึงเป็นท่ีชัดเจนตลอดจดหมายน้ี แต่ด้วยการเช่ือมโยงส่ิงเหล่านั้นกับอ านาจ
สิทธ์ิขาดของพระเจา้และกบัความเป็นศูนยก์ลางของพระเยซูในชีวติ”[71] 

  
“ชีวติและความตายเป็นสภาวะล าบากแห่งพระพรส าหรับท่าน ในพระคริสต”์[72]  
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อยา่งนอ้ยแลว้นกัอรรถาธิบายหน่ึงคนไดถื้อวา่ขอ้น้ีเป็นขอ้ไขของจดหมายฝากน้ี[73] 
  
1:22                  กาลภายหนา้ของไม่ก่ีปีแห่งชีวิตและการรับใชก้็ไม่ไดไ้ม่ดึงดูดใจต่ออคัรทูตท่ียิ่งใหญ่น้ีเช่นกนั    

ท่านไดเ้ห็นวา่ การมีชีวิตอยู่ เป็นโอกาสท่ีจะรับใชต้วับุคคลของพระคริสตต่์อไป และการสร้าง
พระกายของพระคริสต์   ท่านสามารถท่ีจะ “ท างาน” ต่อไปได้ และงานของท่านจะเกิด ผล 
ส าหรับนิรันดร์กาล   การต่อตา้นของซาตานไดมุ้่งไปท่ีงานของเปาโลอยู่เสมอ แต่ท่านเต็มใจ
เผชิญส่ิงนั้นต่อไป  ท่านไดย้นิดีท่ีวา่การเลือกแห่งการมีชีวติอยูห่รือการตายไปก็ไม่ใช่ การเลือก
ของท่าน ท่ีจะท าการเลือก เน่ืองจากวา่การเลือกทั้งสองอยา่งนั้นมีคุณค่าทางบวกส าหรับท่าน   

  
1:23                  เปาโลได้รู้สึกว่าตวัท่านเองอยู่ในการผูกพนั   ถ้าได้ถูกบงัคบัให้เลือกชีวิตหรือความตายนั้น  

ท่านก็ไดเ้ผชิญการตดัสินใจท่ียาก    
  

“มนัเป็นสภาวะล าบากท่ีอศัจรรยแ์ละเป็นแบบคริสเตียนอยา่งส้ินเชิง”[74] 
  

ในดา้นหน่ึง ท่านไดป้รารถนาท่ีจะ “จาก” ชีวิตน้ีไป และไป “อยู่กบั” องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ท่ีท่าน
รักตลอดไป (2 คร. 5:8)   นัน่จะ “ดีกวา่อยา่งมาก” ส าหรับท่านเป็นส่วนตวั   ถา้เปาโลไดเ้ช่ือใน
สถานท่ีวิญญาณรับโทษทณัฑ์ก่อนข้ึนสวรรค์หรือการหลบัของวิญญาณ ท่านคงแทบจะไม่ได้
กล่าววา่ท่านไดถื้อวา่ความตายเป็นทางเลือกท่ีดีกวา่ชีวติ 

  
“ดงันั้น มนัดูเหมือนเป็นไปไดท่ี้สุดวา่เปาโลไดค้าดหวงัท่ีจะ ‘อยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้’ 
ในความตระหนกัรู้เตม็ท่ี”[75] 

  
ค ากรีกเหมือนกนัท่ีแปลวา่ “จากไป” (อะนาลูโอ) ปรากฏในท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงอธิบายถึงการปลดปล่อย
นกัโทษจากเคร่ืองพนัธนาการของเขา (กจ. 16:26) และการจากไปของแขกจากงานเล้ียงในงาน
สมรส  (ลก. 12:36)   มนัยงัไดอ้ธิบายถึงหน่วยทางกองทพัท่ีโจมตีค่าย และพวกลูกเรือท่ี
ปลดปล่อยเรือจากท่าจอดเรือ[76] 

  
1:24                  เม่ือมองจากมุมมองท่ีแตกต่างนั้ น มันจะดีกว่าถ้าท่านได้มีชีวิตอยู่ ชาวฟีลิปปีจะได้รับ 

ผลประโยชน์จากชีวติท่ียาวออกไปและพนัธกิจในอนาคตของเปาโลท่ีมีต่อพวกเขา 
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เปาโลไม่ไดอ้า้งอิงว่าชีวิตนั้นดีกว่าเพราะว่าท่านสามารถหลีกเล่ียงความเจ็บปวดและการทน
ทุกขแ์ห่งความตายได ้อีกด้วย   ท่านไม่ไดอ้า้งอิงถึงการแยกจากผูเ้ป็นท่ีรักของท่าน หรือการละ
ส่ิงท่ีท่านไดท้  างานอยา่งหนกัไวข้า้งหลงัเพื่อจะสะสมหรือบรรลุเช่นกนั   ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเหตุผล
ต่างๆ ท่ีหลายคนให้ส าหรับการไม่อยากตาย   ความรักของท่านท่ีมีต่อพระเยซูคริสต์และ
ส าหรับคนอ่ืนๆไดเ้ป็นแรงจูงใจขบัเคล่ือนในชีวิตของเปาโลไม่ใช่การเห็นแก่ตวั (เปรียบเทียบ  
มธ. 22:37-39) 

  
“ความจ าเป็นของคริสตจกัรก็หนกัภายในท่านมากกวา่ ความปรารถนา  ของวิญญาณ
ท่านเอง”[77] 

  
1:25                  หลงัจากการประเมินถึงความเป็นไปไดท้ั้งหมดนั้น มนัดูเหมือนส าหรับเปาโลวา่บางทีท่านจะมี

ชีวิตอยู่นานต่อไปสักเล็กน้อย   เป็นท่ีชดัเจนว่าท่านไดเ้ช่ือส่ิงน้ีเพราะว่ากรณีทางกฎหมายท่ี
พวกผู ้ก ล่ าวหาของท่ านได้น ามา ต่อต้านท่ านนั้ นไม่หนักแน่น  ( เป รียบเ ทียบ  กจ . 
23:29; 25:25; 26:31-32)   ความเป็นจริงท่ีท่านไดก้ล่าววา่ “ขา้พเจา้ก็รู้วา่ขา้พเจา้จะยงัอยู”่ ก็ตั้ง
ค  าถามว่าท่านไดรั้บการเปิดเผยท่ีพิเศษบางอย่างหรือไม่   นัน่คือความเป็นไปได ้แต่ค ากรีกท่ี
แปลวา่ “รู้” (ออยดา) ไม่จ  าเป็นท่ีจะหมายถึงความรู้ท่ีไม่มีขอ้ผดิพลาด (เปรียบเทียบ กจ. 20:25) 

  
“น่ีไม่ใช่ความเขา้ใจลึกซ้ึงเชิงเผยพระวจนะเหมือนกบัการตดัสินของมนุษย.์ . .”[78] 

  
ขอ้ความต่างๆ ในจดหมายฝากศิษยาภิบาลในภายหลงัเช่นเดียวกบังานเขียนต่างๆ ของบรรพ
บุรุษแห่งคริสตจกัรเร่ิมแรกบ่งบอกว่าเนโรไดป้ลดปล่อยเปาโลจากการถูกคุมขงัในโรมคร้ัง 
แรกของท่านในปี ค.ศ. 62   จากนั้นอคัรทูตน้ีไดเ้ร่ิมงานประกาศของท่านใหม่และไดก้ลบัไปยงั
มาซิโดเนียและบางทีไปยงัฟีลิปปี   อยา่งไรก็ตาม พวกโรมนัไดจ้บักุมท่านอีกคร้ังหน่ึง ไดคุ้มขงั
ท่านไวใ้นโรมเป็นคร้ังท่ีสองและจากนั้นไดป้ระหารท่านท่ีนัน่ในฐานะผูท่ี้ตายเพื่อความเช่ือ ใน
ปี ค.ศ. 68   ถา้ล าดบัทางประวติัศาสตร์น้ีแม่นย  า บางทีเปาโล ได้ ส่งเสริม “ความคืบหนา้และ
ความยินดี” ฝ่ายวิญญาณของชาว ฟีลิปปี “ในความเช่ือ [ของพวกเขา]” อยา่งท่ีท่านไดก้ล่าวไว้
ท่ีน่ีวา่ท่านไดค้าดหวงัวา่ท่านจะท า         
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1:26                  แนวคิดท่ีมีในขอ้น้ีคือวา่พนัธกิจท่ีไดรั้บการร้ือฟ้ืนของเปาโลท่ามกลางชาวฟีลิปปี (“ขา้พเจา้ จะ
มาหาท่านอีก”) ใหเ้หตุผลต่างๆ แก่พวกเขาท่ีจะยินดีมากยิ่งข้ึน พนัธกิจของท่านท่ามกลางพวก
เขาจะช่วยให้พวกเขาเล็งเห็นความอุดมแห่งความรอดของพวกเขาอย่างเต็มท่ีมากข้ึน   “ความ
มัน่ใจท่ีภูมิใจ” (NASB, ค ากรีก เคาเคมา) หมายถึงพื้นฐานของพวกเขาส าหรับความยินดีในเปา
โล   “การมา” (ค ากรีก พารูสิอา) เป็นค าเดียวกนัท่ีเปาโลไดใ้ชเ้พื่อจะอธิบายถึงการกลบัมาของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (1 ธส. 3:13) 

  
“ในภาษากรีกดั้งเดิม มนัไดอ้า้งอิงถึงพิธีเอิกเกริกและพิธีเฉลิมฉลอง ท่ีไดม้ากบัการ
มาถึงของกษตัริยห์รือผูป้กครองในเมือง โดยการใชค้  าท่ีพิเศษน้ี เปาโลอาจบ่งบอกว่า
ท่านคาดหวงัท่ีจะรับเอา ‘การตอ้นรับของกษตัริย์’ จากชาวฟีลิปปีเม่ือท่านมายงัเมือง
ของพวกเขา (แบร์)”[79] 

  
“พารูสิอา ตามตวัอกัษรคือ ‘การปรากฏ’ แต่โดยการใชน้ั้น บ่อยคร้ังมนัหมายถึง การ
มาต่อหนา้ อยา่งท่ีเกือบจะซึมซบัความคิดแห่ง ‘การปรากฏ’ ใน การมา นั้น”[80] 

  
คุณค่าหลกัของส่วนน้ี (ขอ้ 19-26) คือการเปิดเผยถึงท่าทีของเปาโลท่ีมีต่อชีวิตและความตาย เม่ือบุคคลหน่ึง
เผชิญกบัความเป็นไปไดข้องการตายในไม่ชา้ ค่านิยมแทข้องเขาหรือของเธอบ่อยคร้ังก็ชดัเจน ชีวิตท่ีมีศูนยก์ลาง
ท่ีพระคริสต์ของเปาโลแน่นอนว่าเป็นแบบอย่างท่ีดีส าหรับคริสเตียนทุกคนท่ีจะเลียนแบบ ท่านไดอ้า้งอิงถึง 
“พระคริสต”์ โดยช่ือเกา้คร้ังในขอ้ 13-26   ในส่วนน้ี ท่านไดห้ย ัง่รู้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกบัความปรารถนาต่างๆ ของ
ท่าน และความกา้วหนา้ฝ่ายวิญญาณของชาวฟีลิปปี (เปรียบเทียบ ขอ้ 9) ความปรารถนาของเปาโลท่ีจะยกยอ่ง
พระเยซูคริสต์ไดรั้กษาท่านให้บริสุทธ์ิ (ขอ้ 10; เปรียบเทียบขอ้ 17-18)  ส่วนน้ีจดัเตรียมการเปล่ียนผ่านท่ี
ราบเรียบจากการขอบคุณและการอธิษฐานของเปาโลไปสู่เน้ือหาของจดหมายฝากน้ี 
  
III. ความร่วมมือในข่าวประเสริฐ  1:27- 4:9  
  
เปาโลไดก้ล่าวมาตลอดวา่ท่านไดห้วงัวา่จะสามารถไปเยี่ยมเมืองฟีลิปปีอีก และรับใช้ผูอ่้านดั้งเดิมของท่านดว้ย
ตวัท่านเองอีกคร้ัง อย่างไรก็ตาม ท่านไม่แน่ใจว่าท่านสามารถท าอย่างนั้นได้หรือไม่ สภาพท่ีไม่แน่นอนของ
เร่ืองราวต่างๆ ไดน้ าใหท้่านท่ีจะกระตุน้พวกเขาในจดหมายน้ีซ่ึงตอนน้ีท่านไดมี้โอกาส ไม่วา่ท่านไดไ้ปหาพวก
เขาหรือไม่ งานของพวกเขาก็เหมือนเดิม ในขอ้ต่อๆ มานั้น ท่านไดเ้นน้ถึงความส าคญัของคุณสมบติับางอยา่งท่ี
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จ าเป็นต่อการก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีควรค่าแก่พระเจา้ อคัรทูตน้ีได้ท าอย่างน้ีเพื่อว่าผูอ่้านของท่านจะรับรู้ถึง
ความส าคญัของลกัษณะเหล่าน้ีและใหค้วามใส่ใจท่ีเหมาะสมแก่ส่ิงเหล่านั้น 
  

ก. การด าเนินทีคู่่ควร  1:27-30  
  
ส่วนย่อยแรก (1:27-30) เร่ิมต้นด้วยประโยคท่ีเป็นหัวขอ้แสดงออกถึงความปรารถนาต่างๆ ของเปาโลท่ีมี 
ส าหรับชาวฟีลิปปี จากนั้นท่านไดด้ าเนินการต่อไปท่ีอธิบายและให้ตวัอย่างประกอบถึงส่ิงท่ีจดัตั้งการด าเนินท่ี
คู่ควร (2:1-4:9) 
  

“ดว้ยส่วนน้ีเรามาสู่หัวใจของเร่ืองราวต่างๆ ซ่ึงเป็นเหตุผลหลกัส าหรับการเขียนจดหมายน้ี. . . และ
โดยเฉพาะท่ีน่ี การผูกพนัสามทางท่ียึดจดหมายน้ีไวด้ว้ยกนัก็โดดเด่น [นัน่คือ พระคริสต ์ เปาโล และ
ชาวฟีลิปปี]   ปัญหาไม่ใช่ความแตกแยกแต่เป็นความคิดเห็นและการโตเ้ถียง คือ ความทะเยอทะยานท่ี
เห็นแก่ตวั  การหลอกลวงท่ีวา่งเปล่า  การบ่น  การโตเ้ถียง  จะวา่ไปแลว้ ข่าวประเสริฐในเมืองฟีลิปปีคือ
พระคริสตเ์องนั้นอยูใ่นสภาวะเส่ียง”[81] 

  
“ชีวิตคริสเตียนไม่ใช่สนามเด็กเล่น แต่เป็นสนามรบ เราเป็น บุตร ในครอบครัวท่ีช่ืนชม ความสามัคคี
ธรรม ของข่าวประเสริฐ (1:1-11); เราเป็น ผู้ รับใช้ ท่ีแบ่งปันใน ความก้าวหน้า ของข่าวประเสริฐ (1:12-
26); แต่เราเป็น ทหาร อีกดว้ยซ่ึงปกป้อง ความเช่ือ แห่งข่าวประเสริฐ   และผูเ้ช่ือท่ีมีใจเดียวสามารถมี
ความยนิดีของพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดแ้มก้ระทัง่ในท่ามกลางสงคราม”[82] 

  
1:27                  ส่วนแรกของขอ้น้ีใหค้  าสั่งหลกัในส่วนน้ี (1:27-4:9) และเหตุผลส าหรับส่ิงนั้น 
  

วลี “จงด าเนินชีวิตสมกบั” เป็นหน่ึงค าในตวับทกรีก (โพลิททิวเอสเธ)   ตามตวัอกัษรหมายถึง 
“ด าเนินชีวติในฐานะพลเมือง”   ค  าน้ีเหมาะสมเป็นพิเศษท่ีจะใชใ้นจดหมายถึงผูค้นท่ีไดมี้ความ
ภูมิใจอย่างยิ่งในการเป็นพลเมืองโรมของพวกเขา (เปรียบเทียบ กจ. 16:12, 20-21) อยา่งไรก็
ตาม คริสเตียนชาวฟีลิปปีเป็นพลเมืองของอาณาจกัรท่ีส าคญักว่าอีกด้วย ซ่ึงเป็นอาณาจกัร
สวรรค ์  ดงันั้น พวกเขาจ าเป็นตอ้ง “ยนืหยดัในวญิญาณเดียว” นัน่คือ เป็นหน่ึงเดียวในวิญญาณ   
ฟีลิปปีเป็นอาณานิคมของโรมในแควน้มาซิโดเนีย และคริสตจกัรท่ีนัน่ก็เป็นอาณานิคมของ
สวรรคใ์นฟีลิปปี 
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“มนั [ค ากรีก สะเทเคเท แปลวา่ “ยืนอย่างมัน่คง”] แสดงถึงแนวคิดของความแน่วแน่
หรือความมัน่คง หรือความกลา้หาญท่ีไม่ทอ้ถอยอยา่งเช่นความกลา้หาญท่ีพวกทหารมี
ผูซ่ึ้งปฏิเสธอยา่งตั้งใจท่ีจะละท่ีมัน่ของพวกเขาโดยไม่ค  านึงถึงว่าสงครามนั้นรุนแรง
แค่ไหน (เปรียบเทียบ 1 คร. 16:13; กท. 5:1; ฟป. 4:1; 2 ธส. 2:15; เปรียบเทียบ อฟ. 
6:13-17 อีกดว้ย. . .)”[83] 

  
วลีท่ีอธิบายซ่ึงติดตามมา “ดว้ยใจเดียว” (ตามตวัอกัษรคือ ดว้ยจิตใจเดียว ค ากรีก ไซเค) ช้ีไปท่ี
เอกภาพของคริสเตียนท่ีอยู่ในความคิดของเปาโลเช่นเดียวกบัเอกภาพของพวกเขาในวิญญาณ
มนุษยข์องพวกเขา (เปรียบเทียบ  2:2; กจ. 4:32) 

  
เอกภาพ ในคริสตจกัรนั้นจ าเป็นเพื่อว่าผูเ้ช่ือสามารถท างานร่วมกนัในฐานะทีมซ่ึงท าตามน ้ า
พระทยัของพระเจา้อย่างมีประสิทธิภาพได ้  “ร่วมสู้ดว้ยกนั” เป็นการเปรียบเทียบทางกีฬา  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ งานของคริสตจกัรคือ จะป่าวประกาศและสนบัสนุนความเช่ือของคริสเตียน
ท่ีท าใหเ้ป็นตวัตนในเน้ือหาของข่าวประเสริฐ   ความเขา้ใจอีกอยา่งหน่ึงของวลี “ความเช่ือแห่ง
ความประเสริฐ” คือวา่มนัหมายถึงความเช่ือท่ียดึเอาข่าวประเสริฐ[84] 

  
เปาโลไดร้ะบุถึงคุณสมบติัท่ีจ  าเป็นสองอยา่งในขอ้น้ีคือ เอกภาพและความมัน่คง (เปรียบเทียบ 
1:5-6) จากนั้นท่านไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะพฒันาสองอยา่งน้ีอยา่งเต็มท่ีมากข้ึนในขอ้ต่างๆ ท่ี
ตามมา   

  
“ดงันั้น ‘การด าเนินท่ีคู่ควร’ หมายถึงอย่างเจาะจงคือ การบรรลุถึงเอกภาพของคริส
เตียนแทท้่ามกลางพวกเขาและความมัน่คงท่ีจะต่อตา้นพวกศตัรูแห่งข่าวประเสริฐ”
[85] 

  
1:28                  คริสเตียนในฟีลิปปีไม่ควรปล่อยใหก้ารต่อตา้นของผูไ้ม่เช่ือท าให้ตกใจกลวัหรือหนัเหพวก เขา

ไปจากภารกิจของพวกเขา คือ การ “ไม่มีทางตกใจเลย”  
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“ค ากริยาท่ีน่ีซ่ึงแปลวา่ ‘เกรงกลวั’ (พทูเรสธัย) ก็หายากอยา่งยิ่ง ซ่ึงไม่พบในท่ีอ่ืนๆใน
พระคมัภีร์ฉบบัภาษากรีก แต่มนัถูกใช้บางคร้ังในภาษากรีกดั้งเดิมเก่ียวกบัมา้ท่ีข้ีต่ืน 
ซ่ึงข้ีอายเม่ือตกใจต่อส่ิงของท่ีไม่ไดค้าดหวงัไวบ้างอยา่ง (LSJ)   บางทีโดยการเลือก
ของค าท่ีผดิปกติน้ี เปาโลแสดงวา่ตวัท่านเองกงัวลวา่เพื่อนๆ ของท่านไม่ควร ‘เตลิดใน
ความอลหม่าน’ (มาร์ติน, 1976) หรือสูญเสียการควบคุมตวัเองในฐานะผลลพัธ์ของ
การโจมตีจากพวกศตัรูของพวกเขา”[86] 

  
พวกศตัรูในกรณีน้ี (เปรียบเทียบ ขอ้ 15, 17) ดูเหมือนจะอยูข่า้งนอกคริสตจกัร แต่แทจ้ริงนั้น
พวกเขาเป็นใครก็ไม่เป็นท่ีรู้จกั[87]   บางที “ผูต่้อตา้น” ภายนอกทั้งหมดต่องานของพระเจา้ถูก
กล่าวถึงท่ีน่ี     

  
ความล้มเหลวของพวกศตัรูของผูเ้ช่ือท่ีจะข่มขู่พวกเขาเป็น “สัญลกัษณ์” ของชยัชนะสุดทา้ย
ของคริสตจกัร แต่เป็นสัญลกัษณ์ของ “การถูกท าลาย” สุดทา้ยของผูไ้ม่เช่ือเช่นกนั ผูต่้อตา้น 
คริสเตียนและแมก้ระทัง่ผูเ้ช่ือเองอาจไม่รับรู้ส่ิงน้ี แต่น่ีก็เป็นจริง   “ความรอด” มีความหมายวา่ 
การแกแ้คน้ท่ีน่ี (เปรียบเทียบ ขอ้ 19) 

  
ส่ิงท่ีมาก่อน “นั่น” ในวลี “และการดังกล่าวมาจาก (หรือโดย) พระเจ้าไม่สามารถเป็น 
“สัญลกัษณ์” หรือ “ความรอด” (หรือไดรั้บความรอด)” ได ้ทั้งสองน้ีเป็นเพศหญิงในตวับทกรีก   
“นัน่” ไม่มีเพศ และบางทีอา้งอิงถึงความเป็นจริงท่ีวา่พระเจา้ให้ความกลา้หาญแก่ผูเ้ช่ือท่ีจะยืน
หยดัเม่ือถูกต่อตา้น น่ีเป็นความคิดหลกัในขอ้ท่ีมาก่อน      

  
1:29                  ผูเ้ช่ือทุกคนไดรั้บของขวญัแห่งพระคุณจากพระเจา้   มนัเป็นสิทธิพิเศษของการทนทุกข์เพื่อ 

พระเยซูคริสต์ (“เพื่อเห็นแก่พระองค์”)  ค  ากรีก ยูคาริสเธ ท่ีแปลว่า “ได้ให้” มาจาก คาริส 
หมายถึง “พระคุณ” คริสเตียนจ านวนนอ้ยถือวา่การทนทุกขเ์พื่อเป็นพยานของพวกเขานั้นเป็น
พระพร แต่นัน่คือส่ิงท่ีมนัเป็นอยา่งแทจ้ริง   การทนทุกข์ เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือท่ีพระเจา้ใชเ้พื่อ
จะป้ันลูกของพระองคใ์หเ้ป็นภาชนะท่ีน าพระสิริไปยงัพระบุตรของพระองค ์(เปรียบเทียบ ยก. 
1:3-4; 1 ปต. 1:6-7)   แมก้ระทัง่การทนทุกขไ์ดท้  าใหพ้ระเยซูเจา้สมบูรณ์แบบ (ฮบ. 2:10) 
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1:30                  ชาวฟีลิปปีได ้“ประสบ” การทนทุกขอ์ยา่งเดียวกนัท่ีเปาโลไดป้ระสบตลอดพนัธกิจทั้งส้ินของ 
ท่าน พวกเขาได้เป็นพยานโดยตรงถึงการด้ินรนต่างๆ ของท่านในฟีลิปปีเม่ือท่านได้ตั้ ง
คริสตจกัรท่ีนัน่ และบางทีในพนัธกิจท่ีตามมาของท่านท่ีนัน่ พวกเขาไดย้ินถึงการทนทุกขข์อง
ท่านในโรมอีกดว้ย (2:26) 

  
“หน่ึงในเหตุผลท่ีเราส่วนใหญ่ในโลกตะวนัตกไม่รู้เก่ียวกบัเน้ือหาของขอ้ 29-30  อยา่ง
มากก็คือวา่ เราไดใ้ส่ใจต่อการกระตุน้สามอยา่งท่ีมาก่อนหนา้นั้นอยา่งไม่ดีพอ. . .”[88] 

  
ในการเรียกให้ผูอ่้านของท่านเป็นหน่ึงในการอดทนอย่างมัน่คงต่อความเป็นปรปักษข์องผูไ้ม่เช่ือในบริเวณของ
พวกเขานั้น เปาโลไม่ไดข้อให้พวกเขาท าบางส่ิงท่ีท่านเองไม่ไดท้  า  ท่านไดก้ระตุน้ให้พวกเขาท่ีจะเป็นหน่ึงต่อ
ซ่ึงกนัและกนัและกบัท่าน และถือวา่การทนทุกขส์ าหรับความเช่ือของพวกเขาเป็นสิทธิพิเศษท่ีจะยกยอ่งพระเยซู
คริสต ์ การกระตุน้น้ีจ  าเป็นส าหรับทุกวนัน้ี เม่ือเรารู้สึกถูกทดลอง หรือเร่ิมเห็นดว้ยในการด าเนินไปกบัผูไ้ม่เช่ือ  
แทนท่ีจะยนืหยดัเพื่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา 
  

ข. เอกภาพและความมั่นคง  2:1-4:1  
  
นอกเหนือไปจากการด าเนินอยา่งคู่ควร  ชาวฟีลิปปีจ าเป็นตอ้งด าเนินในเอกภาพและความมัน่คง  
  

1. การด าเนินในเอกภาพ  บทที ่2 
  
ในการอธิบายถึงความส าคญัของเอกภาพและความมัน่คงท่ีจ าเป็นส าหรับความร่วมมือในงานของข่าวประเสริฐ
นั้น ก่อนอ่ืนเปาโลไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการด าเนินในเอกภาพ   นกัเขียนหลายคนไดแ้นะน าวา่เอกภาพเป็น
หวัขอ้หลกัในพระธรรมฟีลิปปี[89]   ขา้พเจา้ไม่เช่ือวา่เอกภาพเป็นหวัขอ้ท่ีครอบคลุมเพียงพอในพระธรรมน้ีเพื่อ
เป็นหวัขอ้หลกั แมว้่าแน่นอนว่ามนัเป็นหัวขอ้รองท่ีส าคญั เปาโลไดอ้ธิบายถึงพื้นฐานส าหรับเอกภาพ และได้
ยกตวัอยา่งประกอบของพื้นฐานน้ีดว้ยแบบอย่างของพระคริสต ์จากนั้นท่านไดช้ี้แจงถึงความรับผิดชอบของผู ้
เช่ือ และได้ยกตวัอย่างประกอบของประเด็นน้ีต่อไป แรกสุดด้วยแบบอย่างของท่านเอง และจากนั้นด้วย
แบบอยา่งของเพื่อนร่วมงานสองคนของท่าน      
  
รากฐานส าหรับเอกภาพ  2:1-4 
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เปาโลไดส้นบัสนุนความถ่อมใจ นัน่คือ ความห่วงใยในความจ าเป็นของคนอ่ืนๆ ไม่ใช่แค่ความจ าเป็นของบุคคล
หน่ึงเองในฐานะพื้นฐานส าหรับเอกภาพในคริสตจกัร (เปรียบเทียบ 1:22-26; 2:21) 
  

“. . . ใครคนหน่ึงไดก้ล่าวอยา่งดีวา่ ‘ความรักเร่ิมตน้เม่ือความจ าเป็นของใครคนหน่ึงส าคญักวา่ความ
จ าเป็นของขา้พเจา้เอง’ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเปาโลกระตุน้อยา่งแทจ้ริงในความละเอียดท่ีติดตามมา”[90] 

  
2:1                    อคัรทูตน้ีไดแ้นะน าความคิดเห็นต่างๆ ของท่านในเร่ืองการจ านนโดยการให้ส่ิงกระตุน้ส่ีอยา่ง 

แก่ผูอ่้านของท่าน ท่านได้เร่ิมตน้แต่ละอย่างดว้ยอนุประโยคท่ีเป็นเง่ือนไขซ่ึงท่านไดแ้นะน า
ด้วยค าว่า “ถ้า”   ท่านได้ทึกทกัเอาว่าแต่ละอย่างก็เป็นจริงเพื่อเห็นแก่ข้อโต้แยง้ของท่าน 
(เง่ือนไขระดบัแรกในภาษากรีก) บรรดาผูแ้ปลไดเ้พิ่มค ากริยาท่ีเปาโลไดก้ล่าวไว ้  ฉบบั NASB 
มี “ก็มี” แต่ฉบบั  NIV ให้แง่ท่ีดีกวา่ของความหมายของเปาโลดว้ยค าวา่ “ท่านมี”   เราสามารถ
อ่านแต่ละอนุประโยคทั้งส่ีวา่ “เน่ืองจากวา่ท่านมี. . .”  

  
เหตุผลแรกท่ีคริสเตียนสามารถและควรจ านนต่อพระเจา้และต่อซ่ึงกนัและกนัคือว่า พระเยซู
คริสต์ไดก้ระตุน้ (ค ากรีก พาราคาเลซิส) ให้เราท าอยา่งนั้น (“ความชูใจในพระคริสต์”)   ค า
สอนของพระองค์ในขณะท่ีอยู่บนโลกเช่นเดียวกบัค าสอนเหล่านั้นท่ีติดตามมาผ่านทางพวก
อคัรทูตของพระองค์หลงัจากท่ีพระองคไ์ดก้ลบัไปยงัสวรรคโ์ดยเฉพาะอยา่งยิ่งเปาโลหนุนใจ
ให้เราท่ีจะถ่อมใจ ในท านองเดียวกนั แบบอย่างส่วนตวัของพระเยซูระหวา่งพนัธกิจในโลกน้ี
ของพระองคก์็หนุนใจเราอีกดว้ย   

  
ประการท่ีสอง ความรักของเปาโลท่ีมีต่อชาวฟีลิปปีซ่ึงได้มาในลักษณะของขวญัท่ีหนุนใจ 
(แทนท่ีจะเป็นการปลอบใจ) จากพระเจา้ (“การปลอบโยนแห่งความรัก”) ควรกระตุน้ให้พวก
เขาท่ีจะตอบสนองต่อการขอร้องของท่านในทางบวกอีกดว้ย[91] 

  
ประการท่ีสาม “ความสามคัคีธรรม (ของพระวิญญาณ)” ท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงสร้างควร
ท าให้คริสเตียนจ านนอีกด้วย (เปรียบเทียบ 2 คร. 13:13; อฟ. 4:3)   มนัดูเหมือนดีท่ีสุดท่ีจะถือ
ว่าการอ้างอิงน้ีเป็นการรวมถึงทั้ งการมีส่วนร่วมของเราในพระวิญญาณและ “ในชีวิต
โดยทัว่ไป” (ความสามคัคีธรรมกบัคริสเตียนคนอ่ืนๆ) ท่ีพระองคไ์ดส้ร้างไวเ้พื่อเรา[92]   บางที
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เราควรถือวา่ค าแสดงความเป็นเจา้ของเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมไม่ใช่แค่รูปธรรมเท่านั้น   
ส่ิงกระตุน้อนัก่อนมาจากการอยูใ่นพระคริสตแ์ละจากความรักอีกดว้ย การตีความอีกอยา่งหน่ึง
คือการมีส่วนร่วมของเราในพระวญิญาณ[93] 

  
ประการท่ีส่ี ความอ่อนนุ่ม (“ความรักใคร่”) และ “ความเมตตาสงสาร” หรือ ความเห็นอกเห็น
ใจท่ีรักใคร่ของพระเจา้และพระคริสต์ท่ีมีต่อชาวฟีลิปปีท าให้เอกภาพเป็นเร่ืองปกติและเป็นท่ี
คาดหวงัส าหรับกลุ่มคนน้ี 

  
2:2                    เปาโลไดก้ล่าวถึงการกระตุน้ของท่านส าหรับการจ านนในส่วนแรกของขอ้น้ี และจากนั้นได ้

อธิบายอย่างละเอียด อคัรทูตน้ีได้ตอ้งการให้ผูอ่้านของท่านเป็น “หน่ึง” ในท่าทีของพวกเขา 
(“แห่งความคิดอย่างเดียวกนั”) และ “จุดประสงค์” เพื่อว่าพวกเขาสามารถบรรลุจุดประสงค์
ของพระเจา้ท่ีมีส าหรับพวกเขาไดท้ั้งในส่วนตวัและในฐานะคริสตจกัร ท่ีจะบรรลุส่ิงน้ี พวกเขา
จ าเป็นตอ้งถ่อมใจและจ านนในลกัษณะเหล่าน้ีในชีวิตของพวกเขา ผลลพัธ์ก็จะเป็นว่า “ความ
ยนิดี” ของเปาโลซ่ึงยิง่ใหญ่อยูจ่ะ “สมบูรณ์” เน่ืองจากกลุ่มคนน้ี   

  
วลีท่ีมีลกัษณะเป็นคร่ึงกริยาคร่ึงคุณศพัทส่ี์อยา่งอธิบายการกระตุน้น้ีอยา่งละเอียด อยา่งแรกคือ
วา่ ผูอ่้านควรรักษาไวซ่ึ้ง “ความรัก” เพื่อซ่ึงกนัและกนั อยา่งท่ีสองคือ พวกเขาควรรักษาไวซ่ึ้ง 
เอกภาพ “ในวญิญาณ” และ ใน “จุดประสงค”์  

  
2:3                    อยา่งท่ีสาม พวกเขาควรถือวา่คนอ่ืนนั้น “ส าคญัมากกวา่” พวกเขาเอง (เปรียบเทียบ 1:17) และ 

ไม่ท าส่ิงใดก็ตามดว้ย “การเห็นแก่ตวัหรือการหลอกลวงท่ีวา่งเปล่า” 
  

“น่ีเป็นหมุดท่ีรับรองถึงความส าเร็จของชุมชนคริสเตียน”[94] 
  

แนวคิดอนัเป็นท่ีนิยมท่ีว่าเราควรให้ตวัเราเองมาก่อนยอ้นกลบัไปยงัการล้มลงในความบาป   
ผูค้นท่ียงัไม่ไดรั้บความรอดในสมยัของเปาโล ไดถื้อว่า “ความถ่อมใจ” เป็นคุณความดีอยา่งท่ี
ผูค้นมากมายในสมยัน้ีไม่ถือ[95]   เปาโลไม่ไดส้นบัสนุนมุมมองท่ีไม่เป็นจริงแห่งชีวิต ท่าน
ไม่ไดก้ล่าววา่เราควรถือวา่ทุกคนดีกวา่เราเองในทุกๆทาง   ประเด็นของท่านคือ เราควรถือว่า
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คนอ่ืนๆ ควรค่าแก่การนบัถือมากกวา่ท่ีเราให้แก่ตวัเราเอง (เปรียบเทียบ 1:15; รม. 12:10; 1 ปต. 
5:5-6) 

  
2:4                    อย่างท่ีส่ี ผูอ่้านควรนึกถึง “ความสนใจ” และเร่ืองราวของซ่ึงกนัและกนัไม่ใช่แค่ความสนใจ 

และเร่ืองราวของพวกเขาเอง ขอ้ 3 กล่าวถึง การท่ีเรา มอง คนอ่ืน และขอ้น้ีกล่าวถึงการท่ีเรา 
เก่ียวข้อง กบัพวกเขา   เรามีหนา้ท่ีท่ีจะรับผดิชอบและมองเห็นความจ าเป็นต่างๆ ของครอบครัว
ของเรา ( 1 ทธ. 5:8) อยา่งไรก็ตาม ขอบเขตแห่งความห่วงใยของผูเ้ช่ือควรกวา้งกวา่น้ี และควร
รวมถึงความจ าเป็นต่างๆ ของสมาชิกของครอบครัวคริสเตียนท่ีขยายของเขาหรือของเธออีก
ดว้ย ในขอบเขตท่ีใหญ่กวา่นั้น ท่าทีน้ีควรรวมผูไ้ม่เช่ือเขา้ไวท้ั้งหมดเช่นกนั     

  
“บุคคลหน่ึงตอ้งระมดัระวงัท่ีจะไม่ผลกัดนัอนุประโยคน้ีไปไกลกว่าความตั้งใจของ
เปาโลเอง ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นห่วงเก่ียวกบัวา่ไม่วา่บุคคลหน่ึง ‘เห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง’ 
หรือไม่ ‘ด้วย’ ในบรรทดัสุดท้ายทึกทักเอาว่าบุคคลหน่ึงจะท าอย่างนั้นภายใต้
สถานการณ์ใดๆ ก็ตาม แต่ดว้ยการปรับพื้นฐานชีวติของบุคคลหน่ึง. . .”[96] 

  
ดร. คาร์ล เมนน่ิงเกอร์ จิตแพทยไ์ดถู้กถามตามท่ีรายงานไวว้า่ เขาจะท าอะไรถา้เขาไดรู้้วา่เขามี
แนวโนม้ท่ีจะมีความลม้เหลวทางประสาท ค าตอบของเขาคือ “ขา้พเจา้จะออกไปหาใครสักคน
ท่ีมีความตอ้งการและช่วยเหลือเขา” 

 
ความแตกต่างระหว่างผู้ช่วยเหลอืและผู้รับใช้ 

ผู้ช่วยเหลอื ผู้รับใช้ 
ผูช่้วยเหลือช่วยเหลือคนอ่ืนเม่ือ
สถานการณ์สะดวก 

ผูรั้บใชรั้บใชค้นอ่ืนแมก้ระทัง่สถานการณ์
ไม่สะดวก 

ผูช่้วยเหลือช่วยเหลือคนท่ีเขาหรือ       
เธอชอบ 

ผูรั้บใชรั้บใชแ้มก้ระทัง่คนท่ีเขาหรือเธอ
ไม่ชอบ 

ผูช่้วยเหลือช่วยเหลือเม่ือเขาหรือเธอช่ืน
ชอบงาน 

ผูรั้บใชรั้บใชแ้มก้ระทัง่เม่ือเขาหรือเธอไม่
ชอบงาน 

ผูช่้วยเหลือช่วยเหลือดว้ยมุมมองท่ีจะ
ไดรั้บความพึงพอใจส่วนตวั 

ผูรั้บใชรั้บใชแ้มก้ระทัง่เขาหรือเธอไม่ได้
รับความพึงพอใจส่วนตวั 
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ผูช่้วยเหลือช่วยเหลือดว้ยท่าทีแห่งการ
ช่วยเหลือคนอ่ืน 

ผูรั้บใชรั้บใชด้ว้ยท่าทีแห่งการท าใหค้น
อ่ืนมีความสามารถ 

 
 แบบอย่างของพระคริสต์  2:5-11 
 
 ยอ่หนา้น้ีเป็นยอ่หนา้ท่ีส าคญัท่ีสุดในจดหมายฝากน้ี และเป็นยอ่หนา้ท่ียากท่ีสุดท่ีจะตีความหมาย 
  
“โดยการพิจารณาของใครก็ตามนั้น 2:6-11 จดัตั้งตอนท่ีส าคญัท่ีสุดตอนเดียวแห่งเน้ือหาในพระธรรมฟีลิปปี”
[97] 
  
2:5                    เปาโลได้แนะน าตวัอย่างประกอบของส่ิงท่ีท่านได้หมายถึง นั่นคือ แบบอย่างของพระเยซู 

คริสต ์ ท่านตอ้งการใหผู้อ่้านของท่านจ าไวว้า่ “ท่าทีน้ี” ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีท่านไดส้นบัสนุนมา
ตลอดเป็นท่ีสังเกตได้ในพระเยซูคริสต์   ขอ้น้ีแนะน าพระคมัภีร์เก่ียวกับศาสนศาสตร์พระ
คริสตท่ี์ยิง่ใหญ่อยา่งหน่ึงในพนัธสัญญาใหม่ (ขอ้ 5-11)    

  
“. . . เคล็ดลบัของความยินดีแบบคริสเตียนพบได้ในแนวทางท่ีผูเ้ช่ือคิด นัน่คือ ท่าที
ของเขา”[98] 

  
2:6                    ขอ้น้ีเร่ิมตน้ส่วนของร้อยแกว้ท่ีไดรั้บการยกยอ่งและด าเนินไปจนถึงขอ้ 11   อยา่งไรก็ตาม นกั 

อรรถาธิบายหลายคนไดถื้อว่าส่วนน้ีเป็นเพลงนมสัการแบบคริสเตียนเร่ิมแรก แต่การคดัคา้น
ของฟีถึงมุมมองน้ีก็ท  าใหน่้าคิดมากข้ึน[99] การเปรียบเทียบในความคิดและการกระท าระหวา่ง
ขอ้เหล่าน้ีซ่ึงอธิบายถึงความถ่อมใจของพระเยซู และ  ยอห์น 13:3-17 ซ่ึงบนัทึกวา่พระเยซูลา้ง
เทา้ของพวกสาวกก็โดดเด่น     

  
สภาพก่อนมาบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระบุตรของพระเจ้าถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนทีเดียวท่ีน่ี 
(เปรียบเทียบ 2 คร. 8:9): “พระองคไ์ดป้รากฏในรูปแบบของพระเจา้” ค าท่ีแปลวา่ “รูปแบบ” 
(NASB) หรือ “ธรรมชาติ” (NIV ค ากรีก มอร์เฟ) อา้งอิงรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีเปิดเผยถึง
ธรรมชาติภายในอยา่งแม่นย  า[100] มนัไม่ไดห้มายถึงรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงในฐานะ
ผลลพัธ์ของเวลาและสถานการณ์ต่างๆ (ค ากรีก สะเคมา  ขอ้ 7)     
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“ท่ีจะกล่าววา่พระองคไ์ดป้รากฏในรูปแบบท่ีเหนือธรรมชาติอยา่งแทจ้ริงของพระเจา้ก็
เท่ากบัท่ีจะกล่าววา่พระองคไ์ดค้รอบครองธรรมชาติของพระเจา้”[101] 

  
ค ากริยาท่ีแปลวา่ “ไดป้รากฏ” (NASB) หรือ “เป็นอยู”่ (NIV) อยูใ่นกาลปัจจุบนัในตวับทกรีก 
และช้ีไปยงัการปรากฏต่อเน่ืองขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ดว้ยธรรมชาติเต็มท่ีของพระเจา้ ความเป็น
พระเจา้เต็มท่ีของพระองคไ์ม่ใช่บางส่ิงท่ีพระเยซูไดส้ละหรือพกัเอาไวเ้ม่ือพระองคไ์ดก้ลายมา
เป็นมนุษย ์ณ การมาบงัเกิดเป็นมนุษย[์102] 

  
“ดงันั้นน่ีคือส่ิงท่ีมนัหมายถึงส าหรับพระคริสตท่ี์อยู่ ‘ใน “รูปแบบ” ของพระเจา้’ มนั
หมายถึง ‘ท่ีจะเท่าเทียมกบัพระเจา้’ ไม่ใช่ในแง่ท่ีวา่สองวลีเหมือนกนั แต่สองวลีน้ีช้ีไป
ยงัความเป็นจริงอยา่งเดียวกนั ดงันั้น รวมกนัแลว้ สองวลีก็อยูท่่ามกลางการแสดงออก
ท่ีหนกัแน่นท่ีสุดของความเป็นพระเจา้ของพระคริสต์ในพนัธสัญญาใหม่ น่ีหมายถึง
ต่อไปอีกวา่ ‘ความเท่าเทียมกบัพระเจา้’ ไม่ใช่ส่ิงท่ีพระองคไ์ดป้รารถนาซ่ึงไม่ไดเ้ป็น
ของพระองค ์แต่ส่ิงซ่ึงเป็นของพระองคเ์สมอ”[103] 

  
อยา่งไรก็ตาม ในบางแง่นั้นความเท่าเทียมของพระเยซูคริสตก์บัพระเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียน   แนวทาง
ท่ีพระองคไ์ดป้รากฏในฐานะพระเจา้ไดเ้ปล่ียนไปเม่ือพระองค์ไดก้ลายมาเป็นมนุษย ์  พระองค์
เตม็ใจรับเอาแนวทางของการปรากฏท่ีไดแ้ตกต่างจากแนวทางของการปรากฏของพระบิดา นัน่
คือ แนวทางของการปรากฏแบบ “พระเจา้-มนุษย”์  

  
“หลกัค าสอนของเราเก่ียวกบัการท าให้เสียเกียรติและอบัอายของพระคริสตจ์ะเป็นท่ี
เขา้ใจดีข้ึนถ้าเราใส่มนัไวก่ึ้งกลางระหว่างมุมมองท่ีผิดพลาดสองคู่ซ่ึงท าให้มนัเป็น
มุมมองท่ีสามจากห้ามุมมอง   รายช่ือก็จะเป็นดงัต่อไปน้ี (1) เกสส์: พระวาทะไดส้ละ
พระลกัษณะทั้งส้ินของพระเจา้ (2) โธมาซิอสั: พระวาทะได้สละพระลกัษณะท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเท่านั้น [เช่น การรู้ทุกส่ิง  การมีอ านาจทั้งส้ิน  การสถิตทุกแห่งหน] (3) 
มุมมองแท:้ พระวาทะไดส้ละการปฏิบติัท่ีเป็นอิสระแห่งพระลกัษณะของพระเจา้ (4) 
ความเช่ือดั้งเดิม: พระคริสตไ์ดส้ละการใช้พระลกัษณะของพระเจา้ (5)  แอนเซมล์: 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philippians/Philippians.htm#_edn101
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philippians/Philippians.htm#_edn102
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philippians/Philippians.htm#_edn103


พระคริสต์ได้กระท าราวกบัว่าพระองค์ไม่ได้ครอบครองพระลกัษณะของพระเจา้”
[104] 

  
“. . . ในขณะท่ีมนัไม่เป็นจริงท่ีวา่พระคริสตใ์นการมาบงัเกิดเป็นมนุษยน์ั้นไดจ้  านน
พระลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกนัของการอยูทุ่กแห่งหน การมีอ านาจทั้งส้ินและการรู้ทุกส่ิง 
พระองค์ได้เร่ิมด าเนินการท่ีจ าเป็นท่ีจะจ านนต่อการไม่ใช้อย่างสมัครใจของพระ
ลกัษณะเหล่าน้ีเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆ ของพระองค์   ดูเหมือนวา่พระคริสตไ์ม่ไดใ้ช้
พระลักษณะแบบพระเจ้าของพระองค์เพื่อเห็นแก่พระองค์เองแม้ว่าพระลักษณะ
เหล่านั้ นได้แสดงออกมามากมายในการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ น่ีท าให้มี
คุณสมบติัต่อขอบเขตบางอย่างโดยความเป็นจริงท่ีว่าการรู้ทุกส่ิงของพระองค์ถูก
เปิดเผยในพนัธกิจการเผยพระวจนะของพระองค ์แต่พระองคไ์ม่ไดใ้ชค้วามรู้แบบพระ
เจา้ของพระองค์ท่ีจะท าให้เส้นทางของพระองค์เองง่ายข้ึน พระองค์ได้ประสบกับ
ความไม่สะดวกทั้ งส้ินแห่งวนัของพระองค์แม้ว่าในการรู้ทุกส่ิงแบบพระเจ้าของ
พระองค์นั้น พระองค์ได้มีความรู้เต็มท่ีถึงกลไกแบบมนุษย์ทุกอย่างท่ีเคยได้รับรู้
เก่ียวกบัความสะดวกของมนุษย ์ในธรรมชาติแบบมนุษยข์องพระองคน์ั้น มีการเติบโต
ในความรู้ แต่ส่ิงน้ีตอ้งไม่ถูกตีความวา่เป็นความขดัแยง้ต่อการรู้ทุกส่ิงแบบพระเจา้ของ
พระองค์   ความจ ากัดในความรู้เช่นเดียวกับความจ ากัดในอ านาจก็เช่ือมโยงกับ
ธรรมชาติแบบมนุษย์และไม่ใช่ต่อธรรมชาติแบบพระเจ้า การมีอ านาจทั้งส้ินของ
พระองคไ์ดถู้กแสดงออกในหลายทางและโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการอศัจรรยม์ากมายท่ี
พระองคไ์ดท้  า ในบางกรณีนั้น โดยอ านาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิและในกรณีอ่ืนๆ 
ก็อยูบ่นพื้นฐานของถอ้ยค าแห่งสิทธิอ านาจของพระองคเ์อง ท่ีน่ีอีกคร้ังหน่ึง พระองค์
ไม่ไดใ้ช้การมีอ านาจทั้งส้ินของพระองค์ท าให้ทางของพระองคง่์ายและพระองคไ์ดรู้้
ถึงความเหน่ือยลา้ของการท างานและการเดินทางโดยการเดิน  แมว้า่ในธรรมชาติแบบ
พระเจ้าของพระองค์นั้น พระองค์อยู่ทุกแห่งหน พระองค์ไม่ได้ใช้พระลักษณะน้ี
หลีกเล่ียงการเดินทางท่ียาวไกลโดยเทา้หรือพระองคไ์ม่ถูกเห็นวา่อยูม่ากกวา่หน่ึงท่ี ณ 
เวลาเดียวกนัในการท าพนัธกิจ กล่าวอย่างสั้ นๆ พระองค์ไดจ้  ากดัผลประโยชน์ต่างๆ
แห่งพระลกัษณะต่างๆ ของพระองค์ตามการด าเนินของพระองค์ในโลกและไดเ้ลือก
อยา่งสมคัรใจท่ีจะไม่ใชอ้  านาจของพระองคย์กพระองคเ์องเหนือความจ ากดัของมนุษย์
ธรรมดา                   
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“ดงันั้น การกระท าแห่งเคโนซิสอยา่งท่ีถูกกล่าวไวใ้นฟีลิปปี 2 บางทีเป็นท่ีเขา้ใจอยา่ง
เหมาะสมท่ีหมายถึงวา่ พระคริสตไ์ม่ไดจ้  านนพระลกัษณะของพระเจา้ แต่พระองคไ์ด้
จ  ากดัการใชท่ี้เป็นอิสระของส่ิงเหล่านั้นอยา่งสมคัรใจ ซ่ึงเหมาะสมกบัจุดประสงคแ์ห่ง
การด าเนินชีวติของพระองคท์่ามกลางมนุษยแ์ละความจ ากดัต่างๆ ของพวกเขา”[105] 

  
พระเยซูคริสต์ “ไม่ได้ถือว่า” ลกัษณะแห่งการเป็นอยู่แต่ก่อนของพระองค์เป็น “บางส่ิง” ท่ี
พระองค์ตอ้งการท่ีจะยึดไว ้(“จะฉวยไว”้) เม่ือพิจารณาถึงบริบทน้ี ส่ิงน้ีดูเหมือนจะเป็นการ
ตีความท่ีถูกต้อง ความเป็นไปได้อีกอย่างหน่ึงท่ีเป็นไปได้น้อยกว่าก็คือว่า พระองค์ไม่ได้
ตอ้งการท่ีจะยึดถือ “ความทดัเทียมกบัพระเจา้” เน่ืองจากว่าพระองค์ไดค้รอบครองมนัอยูแ่ลว้   
ทางเลือกท่ีสามแต่ไม่เป็นท่ีปรารถนาก็คือวา่ พระองคไ์ม่ไดย้ดึความทดัเทียมกบัพระเจา้ไวอ้ยา่ง
ก่อนก าหนดอย่างท่ีอาดมัได้ท า แต่ได้รอคอยให้พระบิดาท่ีจะให้มนัแก่พระองค์หลงัจากการ
ส้ินพระชนมข์องพระองค ์[106] 

  
พระเยซูเตม็ใจเปล่ียนอุปนิสัยของพระองคเ์พื่อสวสัดิภาพของคนอ่ืนๆ และในส่ิงน้ีนั้นพระองค์
ทรงเป็นแบบอยา่งใหแ้ก่เราในเร่ืองของการจ านน   

  
“. . .  ธรรมชาติแทข้องพระองค์ถูกแสดงลกัษณะไม่ใช่โดยการฉวยโอกาศเห็นแก่ตวั
แต่โดยการใหท่ี้เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ.่ . .”[107]  
ไม่ใช่สง่าราศีขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเราเป็นหลกั แต่เป็นความเมตตาท่ีเสียสละ
ตนเองของพระองค”์[108] 

  
จงเปรียบเทียบกบัอาดมัผูซ่ึ้งไดถื้อวา่ความทดัเทียมกบัพระเจา้เป็นบางส่ิงท่ีจะตอ้งยึดไว ้  อาดมั
ไดพ้ยายามท่ีจะกลายมาเป็นเหมือนพระเจา้โดยการฉวย แต่พระคริสตผ์ูซ่ึ้งเป็นพระเจา้ไดก้ลาย
มาเป็นมนุษยโ์ดยการปลดปล่อย อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบน้ี เป็นความคิดเห็นเท่านั้น 
เน่ืองจากวา่ท่ีน่ีไม่มีความคลา้ยคลึงทางภาษากบัเร่ืองราวในปฐมกาล[109] 
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“ในการมาเป็นมนุษยน์ั้น ดงันั้นพระคริสต์ได้ปลดเปล้ืองพระองค์เองจากรูปลกัษณ์
ภายนอกของความเป็นพระเจา้ในขณะท่ีรักษาไวซ่ึ้งพระลกัษณะทั้งหมดท่ีเป็นของพระ
เจา้”[110] 

  
2:7                    แทนท่ีจะยดึลกัษณะแห่งการเป็นอยูแ่ต่ก่อนของพระองค ์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ “ไดท้  าให้พระองค ์

เองวา่งเปล่า” (NASB)  “ไดท้  าให้พระองคเ์องไม่มีอะไร” (NIV) หรือ “ไดส้ละสิทธิพิเศษต่างๆ
ของพระองค์” (ขอบของ NASB ค ากรีก เอคเคโนเซ่น) จากค ากรีกน้ีเราไดค้  าวา่ “เคโนซิส” ซ่ึง
อา้งอิงถึงหลกัค าสอนของพระคริสต์ท่ีจ  ากดัพระองค์เองเม่ือพระองค์ได้กลายมาเป็นมนุษย ์  
ทฤษฎี “เคโนซิส” ในศาสนศาสตร์กล่าวถึงหวัขอ้น้ี[111] 

  
พระองค์ได้สละอะไร?  มนัไม่ใช่ความเป็นพระเจา้ของพระองค์ พระเยซูไม่ไดห้ยุดท่ีจะเป็น
พระเจา้เม่ือพระองคไ์ดก้ลายมาเป็นมนุษย ์ ส่ิงน้ีชดัเจนจากบริบทเช่นเดียวกบัจากพระคมัภีร์ขอ้
อ่ืนๆ (เช่น ยน. 10:30; คส. 1:15-20; และขอ้อ่ืนๆ) พระองคไ์ม่ไดส้ละการพึ่งพาของพระองคต่์อ
พระบิดาเช่นกนั อยา่งท่ีค าวา่ “พระบุตร” และ “พระบิดา” สะทอ้นถึงนั้น พระบุตรพึ่งพาพระ
บิดาของพระองคอ์ยูเ่สมอภายในระเบียบการบริหารจดัการของพระภาคของพระเจา้    

  
การมาเป็นมนุษย์ได้เรียกร้องความจ ากัดบางอย่างต่อพระเยซูคริสต์รวมถึงส่ิงเหล่านั้นท่ี
เก่ียวข้องในการครอบครองร่างกายทางกายภาพและธรรมชาติแบบมนุษย์แม้ไม่ใช่บาป   
พระองค์ไดส้ละสง่าราศีและเสรีภาพท่ีลกัษณะแห่งการเป็นอยู่แต่ก่อนของพระองค์ไดใ้ห้แก่
พระองคเ์ม่ือพระองคไ์ดก้ลายมาเป็นมนุษย ์(เปรียบเทียบ ยน. 17:5) พระองคไ์ดพ้ึ่งพาพระบิดา
ในแง่ท่ีแตกต่างจากท่ีเคยเป็นจริงก่อนหน้านั้น พระองค์ไดส้ละ “สิทธ์ิของพระองค์ในฐานะ
พระเจา้พระบุตร”[112] อยา่งไรก็ตาม เปาโลไม่ไดก้ล่าวว่าพระเยซูไดท้  าให้พระองค์เองว่าง
เปล่าจาก บางส่ิง  ท่านเพียงแค่ได้กล่าวว่า พระองค์ “ได้ท าให้พระองค์เองว่างเปล่า” นั่นคือ 
พระองคไ์ดเ้ทพระองคเ์องออก[113] จงเปรียบเทียบ อสย. 53:12 ท่ีท่ีผูเ้ผยพระวจนะไดเ้ขียนวา่
ผูรั้บใชข้ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดเ้ทพระองคเ์องลงถึงความมรณะ 

  
“มนัไม่ใช่ ‘พระองคไ์ดท้  าให้พระองคว์า่งเปล่าจากอะไร?’ แต่เป็น ‘พระองคไ์ดท้  าให้
พระองคเ์องวา่งเปล่าไปสู่อะไร?’”[114] 
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เปาโลไดอ้ธิบายถึงการท าใหต้นเองวา่งเปล่าของพระเยซูวา่เป็น “การรับสภาพทาส”   “การรับ” 
(ค ากรีก ลาบน) ไม่ไดบ้่งบอกถึงการแลกเปล่ียนแต่เป็นการเพิ่มแก่บางส่ิง องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
ไม่ไดส้ละสภาพของพระเจา้ พระองคไ์ม่ไดห้ยดุท่ีจะเป็นพระเจา้ พระองคไ์ดเ้พิ่ม “สภาพ” ของ
มนุษย ์ค ากรีกอยา่งเดียวกนั มอร์เฟ ปรากฏในขอ้ 6 ท่ีซ่ึงมนัอธิบายรูปลกัษณ์ภายนอกท่ีเปิดเผย
ธรรมชาติภายในอย่างแม่นย  า ก่อนหน้านั้น เปาโลไดอ้ธิบายถึงตวัท่านเองและทิโมธีในฐานะ
ทาส (1:1) ทาสไม่ใช่มนุษยเ์ท่านั้น พวกเขาเป็นผูรั้บใช้อีกด้วย ช่ือเรียกของพระเมสสิยาห์  
“ผูรั้บใช้ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” สะทอ้นถึงความถ่อมใจและการถ่อมลงมาน้ีของพระผูช่้วยให้
รอดของเรา        

  
ยิง่ไปกวา่นั้นอีก  พระเยซูคริสตไ์ดป้รากฏอยู ่“ในสภาพมนุษย”์ (เปรียบเทียบ รม. 8:3)  “ความ
เหมือน” (ค ากรีก โฮโมอิโอมาทิ) ไม่ได้หมายถึงความถูกตอ้งโดยแท ้(ค ากรีก เอคน)  แมว้่า 
พระเยซูไดมี้ธรรมชาติมนุษยอ์ยา่งเตม็ท่ี ธรรมชาตินั้นก็ไม่ไดเ้ป็นบาป มนุษยทุ์กคนมีธรรมชาติ
มนุษยท่ี์เป็นบาป ณ เวลาเดียวกนั พระเยซูไดมี้ธรรมชาติพระเจา้เช่นเดียวกบัธรรมชาติมนุษย ์    

  
“. . .  พระองคไ์ดรั้บเอาธรรมชาติมนุษยน์ั้นไม่ใช่ในสภาพท่ีซ่ึงอาดมัไดมี้มนัก่อนการ
ลม้ลงในบาป หรือไม่ใช่ในสภาพท่ีซ่ึงพระคริสตเ์องมีในสวรรค์ในตอนน้ี หรือไม่ใช่
ในท่ีซ่ึงพระองคจ์ะเปิดเผยในวนัแห่งการเสด็จกลบัมาท่ีมีสง่าราศีของพระองค ์แต่ใน
สภาพท่ี ล้มลง และ อ่อนแอ ซ่ึงได้รับภาระผลลัพธ์ต่างๆ ของความบาป (อสย . 
53:2). . . . แมว้า่มนัไดรั้บภาระ ผลลัพธ์ต่างๆ ของความบาป (ดงันั้นก็อยู่ภายใตค้วาม
ตาย) มนัไม่ใช่เป็นบาปในตวัของมนัเอง”[115] 

  
“เป็นท่ีชัดเจนว่า พระองค์ได้สละการส าแดงภายนอกของความเป็นพระเจา้ แต่การ
กระท าแห่งการถือก าเนิดเป็นมนุษยแ์ละการรับเอาสภาพทาสไดถู้กทบับนความเป็น
พระเจา้ของพระองค์โดยปราศจากการเอาพระลกัษณะแบบพระเจา้ของพระองค์ไป  
พระองคไ์ดเ้ป็นเหมือนกษตัริยผ์ูซ่ึ้งสวมใส่เส้ือผา้ของชาวชนบทอยา่งชัว่คราว ในขณะ
ท่ี ณ เวลาเดียวกนัก็ยงัคงเป็นกษตัริย ์แมว้า่มนัไม่ไดป้รากฏภายนอก”[116] 

  
ในฐานะแบบอย่างแก่ผูอ่้านนั้ น ข้อน้ีเป็นความก้าวหน้าของข้อก่อน มันแสดงให้เห็นว่า       
พระเยซูคริสตไ์ม่ใช่แค่เตม็ใจเปล่ียนอุปนิสัยของพระองคเ์พื่อคนอ่ืนๆ เท่านั้น แต่พระองคไ์ดท้  า
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อยา่งนั้นโดยการกลายมาเป็นมนุษยผ์ูซ่ึ้งเป็นผูรั้บใชอ้ยา่งแทจ้ริง เพื่อเป็นตวัอยา่ง จงจินตนาการ
ถึงแชคคิล โอนีลท่ีเล่นบาสเก็ตบอลกบัเด็กอายหุา้ขวบ  

  
2:8                    พระเยซูคริสตไ์ดป้รากฏต่อคนอ่ืนเหมือนกบัคนโดยทัว่ไป น่ีเป็นอีกดา้นหน่ึงของความถ่อม ใจ

ของพระองค ์  ไม่มีร่องรอยท่ีเห็นไดใ้น “การปรากฏ” ของพระองคท่ี์วา่พระองคท์รงปราศจาก
บาปหรือเป็นพระเจา้หรือไม่   

  
“. . . จากการท่ีไดก้ล่าววา่พระคริสตไ์ดป้รากฏใน ‘สภาพ’ มนุษย ์(ขอ้ 7ข) ตอนน้ี
เปาโลเคล่ือนเร่ืองราวไปสู่ประเด็นถดัไป โดยการกล่าวว่าพระองค์ได ้‘ปรากฏ’ ใน
แนวทางท่ีเป็นท่ีตระหนกัไดอ้ย่างชดัเจนว่าเป็นมนุษย ์สองวลีน้ีเน้นดว้ยกนัถึงความ
เป็นจริงของความเป็นมนุษยข์องพระองค์ อย่างท่ีสองวลีแรกในประโยคก่อนหน้าน้ี
เนน้ถึงความเป็นพระเจา้ของพระองค”์[117]  

 
พระเยซูได ้“ถ่อมพระองคล์งโดยการเช่ือฟัง” ต่อน ้ าพระทยัของพระบิดา “จนถึงจุดของ” การ
สละชีวติของพระองคใ์น “ความตาย” (เปรียบเทียบ อสย. 53:12; ฮบ. 5:8) 

  
นอกจากนั้น พระองคไ์ดเ้ต็มใจประสบ “ความตายบนกางเขน” โดยการถูกตรึงซ่ึงเป็นรูปแบบ
ของการประหารชีวติท่ีปราศจากความเท่าเทียมในความเจบ็ปวดและความขายหนา้ของมนั    

  
“หลงัจากศตวรรษท่ีสิบหกและมากกว่านั้นท่ีซ่ึงกางเขนได้กลายมาเป็นสัญลกัษณ์ท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ มันยากท่ีจะตระหนักถึงความน่ากลัวและความเกลียดชังท่ีไม่สามารถ
บรรยายไดซ่ึ้งการอา้งอิงหรือความคิดของกางเขนไดก้ระตุน้ในสมยัของเปาโล   ค  าวา่ 
ครักซ์ ไม่อาจจะกล่าวถึงไดใ้นสังคมโรมท่ีสุภาพ (Cicero, Pro Rabirio 16) แมก้ระทัง่
เม่ือบุคคลหน่ึงได้ถูกกล่าวโทษจนถึงความตายโดยการถูกตรึงนั้น ค าตดัสินได้ใช้
รูปแบบโบราณซ่ึงไดท้  าหนา้ท่ีในฐานะประเภทของการใช้ถอ้ยค าท่ีสุภาพนุ่มนวลลด
ความรุนแรงลงว่า arbori infelici suspendito ‘จงแขวนเขาไวบ้นตน้ไมท่ี้โชคไม่ดี’ 
(Cicero, ibid. 13)[118] 
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ชาวฟีนิเซียและชาวเปอร์เซียได้ใช้การตรึงก่อนคนกรีกและคนโรมนัได้น ามาใช้   มนัเป็น
รูปแบบของการตรึงซ่ึงพลเมืองโรมไดถู้กยกเวน้ นกัโทษท่ีเลวร้ายท่ีสุดท่ามกลางทาสและคน
ต่างชาติไดเ้ผชิญกบัการถูกตรึง[119]  การแขวนบนต้นไม้ เป็นสัญลกัษณ์แก่คนยิวว่าบุคคลท่ี
ถูกท าให้ขายหน้าในแนวทางน้ีอยู่ภายใต้ “การสาปแช่งของพระเจ้า” (ฉธบ. 21:23; 
เปรียบเทียบ กท. 3:13) 

  
ความคืบหนา้ในแบบอยา่งของพระคริสตใ์นขอ้น้ีคือขอบเขตท่ีซ่ึงพระองคไ์ดเ้ต็มใจไปดว้ยการ
จ านนท่ีถ่อมใจในการเช่ือฟังต่อน ้ าพระทยัของพระบิดาของพระองค์  ผูเ้ช่ือทุกคนควรเต็มใจท่ี
จะท าอยา่งเดียวกนั (ขอ้ 5)  
 

“หลายปีมาแล้ว ในขณะท่ีข้าพเจ้าได้พัวพนัอยู่กับการศึกษาจดหมายฝากฟีลิปปี 
จดหมายฉบบัหน่ึงไดม้าถึงขา้พเจา้ซ่ึงบอกข่าวถึงการตายของเพื่อนและอดีตเพื่อนร่วม
ชั้นคนหน่ึงผูซ่ึ้งไดส้ละชีวิตของเขาเพื่อพระคริสตใ์นการรับใชเ้ป็นมิชชัน่นารี เขาเป็น
นกัศึกษาท่ีฉลาดมาก มัง่คัง่ดว้ยความสามารถของเขาเอง และ ณ การส าเร็จการศึกษา
สถาบนัพระคริสตธรรมนั้นเขาไดแ้ต่งงานกบัหญิงสาวท่ีสวยงามและมีความสามารถ   
ในประเทศน้ีอาจมีทุกส่ิงอนัเป็นท่ีปรารถนาโดยปกติของมนุษย ์คือ ความส าเร็จทาง
ธุรกิจ  ความสะดวก  ความง่าย และความหรูหรา  แต่ในเขานั้นมีจิตใจของพระคริสต ์  
ถา้ขา้พเจา้กลา้ท่ีจะใช้ค  าอย่างนบัถือนั้น เขา ‘ไดท้  าให้ตวัเขาเองว่างเปล่า’ อย่างเป็น
อิสระจากโอกาสเหล่าน้ีทั้งหมดและกลายมาเป็นผูรั้บใช้แห่งกางเขนในอียิปต์ ท่ีนั่น 
จากการท่ีไดใ้ห้ส่ิงท่ีเขาสามารถให้ไดใ้นการรับใช้ เขาไดเ้ช่ือฟัง ‘จนกระทัง่ถึงความ
ตาย’”[120] 

  
“การทดสอบของจิตใจท่ีจ านนไม่ใช่การท่ีเราเต็มใจรับในแง่ของการทนทุกข์มากแค่
ไหน แต่เป็นการท่ีเราเตม็ใจใหใ้นแง่ของการเสียสละมากแค่ไหน”[121] 

  
2:9                    เม่ือพิจารณาถึงการจ านนของพระบุตรต่อความลึกของความขายหนา้นั้น พระเจา้พระบิดาไดย้ก 

พระองคไ์ปสู่ความสูงสุดของการยกย่อง อย่างแทจ้ริงแลว้ พระองค ์“ไดย้กย่องพระองค์อย่าง
พิเศษ” (ค ากรีก ไฮเปอรุบโซเซน)  ขบวนการน้ีไดร้วมถึงการเป็นข้ึนจากตาย การเสด็จสู่สวรรค ์
และการไดรั้บศกัด์ิศรีในสวรรคข์องพระเยซู   
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“พระนาม” ท่ีพระบิดาได้ให้แก่พระเยซูท่ี “อยู่เหนือทุกๆ นาม” เป็นท่ีชัดเจนว่าคือ 
“พระเยซูองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” อยา่งท่ีสองขอ้ต่อมาบ่งบอกไว[้122] 

  
“. . . มนัไม่ใช่แค่ การครอบครอง สถานะแต่เป็น การใช้ สถานะหรืออ านาจเพื่อ
ผลประโยชน์ของคนอ่ืนๆ ซ่ึงควรไดรั้บเกียรติในท่ีประชุมต่างๆ ในทุกวนัน้ี”[123] 

  
2:10                  จุดประสงคข์องพระบิดาในการให้การยกย่องท่ียิ่งใหญ่เช่นนั้นแก่พระบุตรและ “พระนาม” ท่ี   

เหมาะสมต่อต าแหน่งเช่นนั้นก็คือวา่ “ทุกๆ” คนจะ “กม้กราบ” ในการจ านนต่อสิทธิอ านาจของ
พระองค ์(เปรียบเทียบ อสย. 45:23 ท่ีท่ีทุกคนกม้กราบต่อพระยาเวห์ และ  อพย. 20:3 ท่ีซ่ึงพระ
เจา้ไดห้า้มทุกคนจากการนมสัการทุกคนยกเวน้พระองคเ์อง) 

  
“ชาวเมืองฟีลิปปีในศตวรรษแรกไดรู้้สึกถูกบงัคบัอยา่งเตม็ท่ีท่ีจะป่าวประกาศต าแหน่ง
ท่ีตั้งทางสังคมของพวกเขาอย่างเปิดเผยในการท่ีผูท่ี้แข็งแรงกว่ารังแกผูท่ี้อ่อนแอกว่า
ของอาณานิคมของโรมท่ีเป็นชั้นๆ อยา่งสูงส่งน้ี”[124] 

  
ดงันั้นการเปรียบเทียบระหว่างความขายหน้าและการยกย่องพระคริสต์ของเปาโลท่ีมีต่อชาว    
ฟีลิปปีคงไดมี้ผลกระทบท่ีไม่ปกติต่อผูอ่้านเหล่าน้ี    

  
ทุกชีวิต “ในสวรรค”์ ท่ีเปาโลไดอ้า้งอิงถึงเป็นผูเ้ช่ือท่ีไดต้ายไปและวิญญาณของพวกเขาไดไ้ป
ยงัจ าเพาะพระพกัตร์พระเจา้ บรรดาผูท่ี้อยู่ “บนแผ่นดินโลก” คือผูค้นท่ียงัมีชีวิตอยู่บนโลก   
บรรดาผูท่ี้อยู่ “ใตแ้ผ่นดินโลก” คือผูไ้ม่เช่ือท่ีก าลงัรอคอยการเป็นข้ึนจากตาย  “เฮเดส” (ค า
เดียวกนักบั ชีโอล ซ่ึงเป็นศพัทใ์นพนัธสัญญาเดิม) เป็นท่ีท่ีวิญญาณของ “ผูต้ายท่ีไม่ไดเ้ช่ือ” ไป
อยู่จนกระทั่งพระเจ้าได้ท าให้พวกเขาเป็นข้ึนจากตายและพิพากษาพวกเขา ความคิดสมัย
โบราณของชีโอล (หรือเฮเดส)  วา่อยู ่“ใต”้ พื้นผิวของโลกบางทีเน่ืองจากวา่นัน่คือท่ีท่ีร่างกาย
ของพวกเขาไดถู้กฝังไว ้ ทูตสวรรคท์ั้งหมดจะยอมรับความเป็นเจา้นายของพระเยซูเช่นกนั (1 
คร. 15:27) การตีความอีกอยา่งหน่ึงคือ ทุกชีวติในสวรรค ์(“บรรดาผูท่ี้อยูใ่นสวรรค”์) อา้งอิงถึง
ทูตสวรรค์และโลกทั้งหมดของวิญญาณต่างๆ ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้บรรดาผูท่ี้อยู่ “บนแผ่นดินโลก” 
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เป็นผูค้นท่ีไดมี้ชีวติอยู ่ณ เวลานั้น และบรรดาผูท่ี้อยู ่“ใตแ้ผน่ดินโลก” คือ วิญญาณท่ีหลงหายผู ้
ซ่ึงไดล้งไปยงัเฮเดส [125] 

  
กลุ่มของผูค้นท่ีแตกต่างกนัจะยอมรับวา่พระเยซู “เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ณ เวลาท่ีแตกต่างกนั   
คริสเตียนส่วนใหญ่ท าอย่างนั้น ณ การกลบัใจเช่ือ และจะท าอย่างนั้นเม่ือพวกเขาเห็นองค ์  
พระผูเ้ป็นเจา้หลงัจากการถูกรับข้ึนไป (เปรียบเทียบ  วว. 4-5) บรรดาผูท่ี้มีชีวติอยูบ่นโลกพร้อม
กบัธรรมิกชนในพนัธสัญญาเดิมท่ีไดเ้ป็นข้ึนมาในการเสด็จมาคร้ังท่ีสองจะท าอยา่งนั้น ณ เวลา
นั้น (วว. 19:11-21) ส่วนใหญ่ของบรรดาผูท่ี้มีชีวิตอยูบ่นโลกระหว่างการปกครองพนัปีของ
พระคริสตจ์ะจ านนต่อพระองค ์ณ เวลานั้น (สดด. 2) ณ ตอนปลายของยุคพนัปี ทุกคนบนโลก
และผูไ้ม่เช่ือท่ีไดเ้ป็นข้ึน “จะคุกเข่าลงกราบ” พระเยซูคริสต ์(วว. 20:7-15) 

  
2:11                  การกล่าวยอมรับดว้ยค าพูดถึงความเป็นเจา้นายของพระเยซูจะมากบัการจ านนทางกายภาพท่ี 

เป็นสัญลกัษณ์   “ทุก” ชีวิตท่ีมี “ล้ิน” และสามารถพูดไดจ้ะยอมรับพระเยซูวา่เป็น “องคพ์ระผู ้
เป็นเจา้” การรับรองว่า “พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผูเ้ป็นเจา้” ได้เป็นรูปแบบการกล่าว
ยอมรับเร่ิมแรกมากท่ีสุดของคริสตจักร (เปรียบเทียบ กจ. 2:36; รม. 10:9; 1 คร. 
11:23; 12:3; 16:22)[126] พระเยซูคริสตท์รงเป็นผูป้กครองแท ้ไม่ใช่จกัรพรรดิของโรม! โดย
การกล่าวยอมรับท่ีเป็นสากลน้ี พระเจา้จะไดรั้บ “พระสิริ” จุดประสงค์ของพระเยซูคริสต์คือ
เพื่อยกยอ่ง ไดย้กยอ่งและจะยกยอ่ง “พระเจา้พระบิดา” อยูเ่สมอ  (1 คร. 15:27)[127] 

  
“ดงันั้นขอ้ 11 หมายถึงวา่ ความหวงัของพระเจา้ก็คือวา่ทุกชีวิตท่ีฉลาดในจกัรวาลของ
พระองคจ์ะป่าวประกาศอยา่งเปิดเผยและอยา่งยินดี (ไลทฟุ์ต) วา่พระเยซูคริสตเ์ท่านั้น
มีสิทธ์ิท่ีจะปกครอง”[128] 

  
การไดรั้บการยกย่องของพระเยซูคริสต์เป็นแรงจูงใจส าหรับคริสเตียนในการด าเนินชีวิตแห่ง
ความถ่อมใจท่ีจ านนมากเท่ากบัการบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระองค ์ พระเจา้จะให้รางวลัแก่ชีวิต
แห่งการปฏิเสธตนเองในตอนน้ีและในอนาคต นัน่เป็นความหมายโดยนยัท่ีชดัเจนของตวัอยา่ง
ประกอบของเปาโล    

  

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philippians/Philippians.htm#_edn125
http://biblia.com/bible/nasb95/Rev.%2019.11-21
http://biblia.com/bible/nasb95/Rev.%2020.7-15
http://biblia.com/bible/nasb95/Acts%202.36
http://biblia.com/bible/nasb95/Rom.%2010.9
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Cor.%2011.23
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Cor.%2011.23
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Cor%2012.3
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Cor%2016.22
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philippians/Philippians.htm#_edn126
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Cor.%2015.27
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philippians/Philippians.htm#_edn127
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philippians/Philippians.htm#_edn128


มนัไม่ใช่เป็นการเห็นแก่ตวัท่ีจะรับใช้พระเจา้เพื่อรางวลัหรือ? มนัเป็นการเห็นแก่ตวัส าหรับ
พระคริสต์ท่ีจะยืนหยดัในส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  าเพราะว่าพระองคไ์ดรู้้ว่าพระองคจ์ะไดรั้บรางวลั
ใช่ไหม? แรงจูงใจคือกุญแจ ถา้เราจ านนต่อพระเจา้และต่อซ่ึงกนัและกนัเพื่อพระสิริของพระเจา้
อยา่งท่ีพระเยซูไดท้  า แทนท่ีจะเพื่อเกียรติท่ีเห็นแก่ตวันั้นแรงจูงใจของเราก็ถูกตอ้ง       

  
อ านาจของแบบอย่างในทางบวกนั้นหนักแน่นมาก ก่อนหน้านั้นเปาโลได้ใช้ตวัท่านเองใน
ฐานะแบบอยา่งของความมัน่คง (1:30) และท่านจะท าอยา่งนั้นอีกคร้ัง ท่ีน่ีท่านไดช้ี้ไปยงัพระ
เยซูคริสต์ซ่ึงเป็นแบบอย่างท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของการจ านน (2:2-11) ท่านจะใช้ทิโมธีและเอปา
โฟรดิทสัในฐานะแบบอยา่งเพื่อผูอ่้านของท่านในภายหลงั (2:19-23, 25-30)[129] 

  
ความรับผดิชอบของผู้เช่ือ  2:12-16 
  

“ความสนใจท่ีมีรายละเอียดซ่ึงเพิ่งไดถู้กมอบให้แก่เพลงนมสัการพระคริสตต์อ้งไม่บดบงัความเป็นจริง
ท่ีวา่ขอ้ 12-18 เป็นส่วนหน่ึงของส่วนท่ีหนุนน าอนัใหญ่กว่า คือ 1:27-2:18 การกระตุน้ถูกเร่ิมใหม่อีก
คร้ังผา่นทางการใช้บ่อยๆ ของมาลาบงัคบัในไวยากรณ์หรือผา่นทางการใชรู้ปแบบของค ากริยาท่ีเติม -
ing หรือ –ed พร้อมกบัการบงัคบัของค าสั่ง”[130] 

  
‘เพราะฉะนั้น’ ของพระเจา้ (ขอ้ 9) เขา้กนักบั ฉะนั้น ของคริสเตียน (ขอ้ 12) [เชิงอรรถ 1: ค ากรีกก็
แตกต่างกนั (ขอ้ 9 ดิโอ คือ ‘เพราะฉะนั้น ดว้ยเหตุท่ี’ ขอ้ 12 โฮสเท คือ ‘ดงันั้น’) แต่ผลลพัธ์คืออยา่ง
เดียวกนั] และนัน่คือส่ิงท่ีพระคมัภีร์ตอนน้ีกล่าวถึงโดยย่อ อย่างท่ีพระเจา้ไดป้ระเมินและจากนั้นได้
ตอบสนองต่อคุณค่าของชีวิตแห่งการเช่ือฟังของพระบุตรของพระองค ์(ขอ้ 9-11) ดงันั้นคริสเตียนตอ้ง
พิจารณาแบบอยา่งของพระคริสตแ์ละก าหนดการตอบสนองท่ีมีคุณค่า (ขอ้ 12-18)”[131] 

  
2:12                  คริสเตียนชาวฟีลิปปีได้เช่ือฟังพระเจ้าและเปาโลผู ้รับใช้ของพระองค์ในอดีตมาตลอด  

(เปรียบเทียบ 1:27)   แมว้า่เปาโลไม่ไดอ้ยูก่บัพวกเขาอีกต่อไป และอาจจะไม่ไดก้ลบัไปหาพวก
เขา  ท่านต้องการให้พวกเขาเช่ือฟังต่อไป ค ากรีกท่ีแปลว่า  “เ ช่ือฟัง” (ฮุบพะคูเออิน) 
ประกอบด้วยแนวคิดของ การได้ยิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวจนะของพระเจ้าเม่ือถูกป่าว
ประกาศ (เปรียบเทียบ 2 ธส. 1:8) และ การจ านน ต่อส่ิงท่ีไดย้ิน[132] มนัส าคญัมากยิ่งกวา่ท่ีวา่
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พวกเขาตั้งใจเช่ือฟังในการไม่อยูข่อง เปาโล เน่ืองจากวา่ “การอยู”่ ของเปาโลท่ามกลางพวกเขา
ไดจ้ดัเตรียมขนาดของแรงจูงใจภายนอกส าหรับพวกเขา       

  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่พวกเขาจะตอ้ง “ประพฤติอยา่งสมกบัความรอด [ของพวกเขา]” จงสังเกตวา่
เปาโลไม่ไดก้ล่าววา่ “จงประพฤติ เพ่ือ ความรอดของท่าน” เราไดรั้บความรอดโดยการรับเอา
ความรอดในฐานะของประทาน (อฟ. 2:8) แต่จากการไดรั้บความรอดอย่างเปล่าๆ นั้น เราก็มี
ความรับผดิชอบท่ีจะพฒันาความรอด อคัรทูตน้ีไดมี้ลกัษณะปัจจุบนัของความรอดของเราซ่ึงก็
คือการช าระให้บริสุทธ์ิในความคิดของท่าน ท่ีซ่ึงเราเป็นคนท างานดว้ยกนักบัพระเจา้ (1 คร. 
3:9; เปรียบเทียบ ทต. 3:8)[133] ในการท าให้ชอบธรรมและการไดรั้บศกัด์ิศรี พระเจา้ทรงท า
การทั้งส้ิน (อฟ. 2:9; ยด. 24) แต่ในการช าระให้บริสุทธ์ินั้น เรามีส่วนท่ีจะท า เรา “ประพฤติ
อย่างสมกับ” ความรอดของเราโดยการด าเนินชีวิต (การร่วมมือ) ตาม  (การเช่ือฟัง) พระ
วิญญาณบริสุทธ์ิผูซ่ึ้งน าเราในน ้ าพระทยัของพระเจา้ (กท. 5:16) ในบริบทน้ี ลกัษณะท่ีเจาะจง
ของการช าระใหบ้ริสุทธ์ิท่ีน่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรรลุเอกภาพผา่นทางความถ่อมใจ    

  
“ท่ีน่ีเปาโลไม่ได้เป็นห่วงเก่ียวกบัสวสัดิภาพนิรันดร์ของวิญญาณ ของแต่ละบุคคล   
ตอนน้ีผู ้เ ช่ือแต่ละคนไม่ได้ถูก เ รียก สู่  ‘กิจกรรมของตนเอง  สู่การติดตามท่ี
กระฉับกระเฉงถึงน ้ าพระทยัของพระเจา้. . .สู่การประยุกต์ใชส่้วนตวัของความรอด’ 
(มูลเลอร์) ตรงกันข้าม บริบทบ่งบอกว่าค าสั่งน้ีจะต้องถูกเข้าใจในแง่ส่วนรวม   
คริสตจกัรทั้งหมดซ่ึงไดเ้จ็บป่วยฝ่ายวิญญาณ (2:3-4) ตอนน้ีถูกก าชบัดว้ยการรับเอา
ขั้นตอนใดๆ ก็ตามท่ีจ าเป็นต่อการฟ้ืนฟูตนเองไปสู่สุขภาพและความสมบูรณ์”[134] 

  
“บางทีมนัเป็นการดีท่ีสุดท่ีจะเห็น ท้ัง การท างานภายนอกของความรอดส่วนตวัและความรอด
ส่วนรวมหรือการช่วยกู้ของท่ีประชุมทั้งหมดจากอะไรก็ตามท่ีได้ยบัย ั้งพวกเขาไวจ้ากการ
ประสบกบัส่ิงท่ีดีท่ีสุดของพระเจา้”[135] 

  
“การใส่ความพยายามท่ีต่อเน่ืองและค ้ าจุนไม่ใช่ง่าย มนัเป็นสงครามในสามแนวหน้า คือ
สงครามกบัการรวมกนัท่ีแขง็แรงและล่อลวงอยา่งมากของโลก  เน้ือหนงั และมาร”[136]  
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“ไม่มีศตัรูของชีวิตฝ่ายวิญญาณท่ีชัดเจนไปมากกว่าความพึงพอใจในตนเองและความหยิ่ง”
[137] 

  
ขณะท่ีเราด าเนินการช าระให้บริสุทธ์ิของเรา เราตอ้งจดจ าบางส่ิง คือ เรารับใชพ้ระเจา้ท่ีบริสุทธ์ิ  เรามี
การศตัรูท่ีแข็งแรงและฉลาด  และเราอ่อนแอและต้องพึ่ งพาพระเจ้าส าหรับทุกส่ิงท่ีเราจ าเป็น การ
ตระหนกัเช่นนั้นจะก่อให้เกิดท่าทีของ “ความเกรงกลวัและตวัสั่น” ท่ีเปาโลไดส้นบัสนุน ท่าทีน้ีไม่ได้
ไม่สอดคลอ้งกบัความยนิดีและความมัน่ใจในพระเจา้    

  
2:13                  ในบริบทก่อนหนา้น้ี เปาโลไดก้ระตุน้ให้ผูอ่้านของท่านท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง แมว้า่ท่านไม่ไดอ้ยู ่ใน

เมืองฟีลิปปีเพื่อจะจูงใจและหนุนใจใหพ้วกเขาให้ท าอยา่งนั้น (1:27; 2:12)   ท่ีน่ีท่านไดย้  ้าเตือน
พวกเขาว่าพระเจา้ได้ “ท าการ” ไม่ใช่แค่ กับ พวกเขา เท่านั้นแต่ ใน พวกเขาอีกด้วยเพื่อจะ
จดัเตรียมแรงจูงใจและก าลงัท่ีมีความสามารถ (ค ากรีก เอนเนอกเจอิน ท่ีซ่ึงเราไดรั้บค าวา่ “เอน-
เออะจิ”)   พระองค์ จะท าให้พวกเขาสามารถประพฤติอย่างสมกบัความรอดของพวกเขาเอง   
พระเจ้าทรงด าเนินการงานน้ีของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีทรงสถิตและ
เคร่ืองมือหลกัของพระองคคื์อพระวจนะของพระเจา้       

  
“ส่วนแรกของการดีคือความตั้งใจ อีกส่วนคือ ความพยายามอนัหนกัแน่นเพื่อจะบรรลุ
มนั  ผูส้ร้างสรรคข์องทั้งสองอยา่งคือพระเจา้ ดงันั้นเราก าลงัปลน้พระเจา้ถา้เราอา้งว่า
ส่ิงใดก็ตามไม่วา่ในความตั้งใจหรือการบรรลุนั้นเป็นของเราเอง”[138] 

  
“พระเจา้ไม่ท าการและไม่ไดท้  าการ. . .เพราะว่ามนุษยไ์ดท้  าการ. . . . ส่ิงตรงกนัขา้มก็
เป็นจริงคือ พระเจา้ทรงท าการและไดท้  าการ ดงันั้น มนุษยต์อ้งและสามารถท าการได”้
[139] 

  
ขอ้น้ีเป็นหน่ึงของการปลอบโยนมากท่ีสุดในพนัธสัญญาใหม่  บางคร้ังเราตอ้งการท าส่ิงท่ี
ถูกต้อง แต่ดูเหมือนจะขาดพลังงานหรือความสามารถ ข้อน้ีท าให้เราแน่ใจว่าพระเจ้าจะ
ช่วยเหลือเรา บางคร้ังดูเหมือนวา่เราไม่สามารถแมก้ระทัง่ ต้องการ ท่ีจะท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง  ท่ีน่ีเรา
เรียนรู้วา่พระเจา้สามารถจดัเตรียมความปรารถนาท่ีจะท าตามน ้ าพระทยัของพระองคอี์กดว้ยใน
เม่ือเราไม่มีความปรารถนา   ถา้เราพบวา่เราไม่ตอ้งการท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง เราสามารถขอให้พระเจา้
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ท าการในเราเพื่อจะสร้างความปรารถนาท่ีจะท าตามน ้ าพระทยัของพระองค์  ขอ้น้ีให้ความ
มัน่ใจแก่เราวา่พระเจา้ทรงปรารถนาทั้งท่ีจะกระตุน้เราและใหเ้รามีความสามารถ                  

  
2:14                  ค าแรกในขอ้น้ีในตวับทกรีกคือ “ทุกส่ิง” (NASB) หรือ “ทุกๆ ส่ิง” (NIV) ซ่ึงโดยต าแหน่งของ 

มนันั้นบ่งบอกถึงการเนน้ของผูเ้ขียน   เราส่วนใหญ่สามารถเรียนรู้ท่ีจะบ่นและทุ่มเถียงนอ้ยลง
กวา่ในตอนน้ี แต่กิจกรรมต่างๆ เช่นนั้นควรจะขาดหายไปจากชีวติของเราอยา่งส้ินเชิง    

  
ถอ้ยค าแรกของถอ้ยค าเหล่าน้ี (“การบ่น”) มองดูท่ีกิจกรรมเร่ิมแรก และถอ้ยค าท่ีสอง (“การทุ่ม
เถียง”) มองดูส่ิงท่ีเป็นผลลพัธ์ของถอ้ยค าแรก (เปรียบเทียบ  1 คร. 10:10; ฟป. 2:2; 4:2) ค า
เตือนท่ียิง่ใหญ่ของการบ่นและการทุ่มเถียงสามารถน าไปสู่คือเหตุการณ์ทั้งสิบของคนอิสราเอล
เก่ียวกบัการบ่นในถ่ินทุรกนัดาร อุปนิสัยนั้นไดถึ้งจุดสูงสุดในการปฏิเสธของคนอิสราเอลท่ีจะ
เขา้ไปและครอบครองแผน่ดินแห่งพระสัญญาจากคาเดชบารเนีย (กดว. 13-14) เราท าลายการ
งานของพระเจา้ในการก่อให้เกิดเอกภาพซ่ึงพระองค์ทรงกระท าโดยการก่อให้เกิดจิตใจของ
พระคริสตใ์นเรา (เช่น ความถ่อมใจ) เม่ือเราบ่นและทุ่มเถียง (เปรียบเทียบ 1:19, 28) 

  
“ธรรมชาติใหม่เป็นของเราโดยของขวญัจากพระเจา้ แต่การติดตั้งธรรมชาติใหม่นั้นใน
แง่ของคุณลกัษณะใหม่และการประพฤติใหม่ก็ผา่นทางการงานท่ีตอบสนองการเช่ือ
ฟัง ซ่ึงเป็นการปลูกถ่ายท่ียากของสงครามประจ าวนั”[140] 

  
2:15                  โดยการประพฤติอยา่งสมกบัความรอดของพวกเขาเองดว้ยความเกรงกลวัและตวัสั่นแทนท่ีจะ 

ดว้ยการบ่นและการทุ่มเถียงนั้น ชาวฟีลิปปีส าแดง (“พิสูจน์”) พวกเขาเองว่า “ไร้ต าหนิและไร้
ความผิด” (บริสุทธ์ิ, NIV)  “ไร้ต าหนิ” (ค ากรีก  อาเมมทอส) หมายถึง ปราศจากต าหนิ (ไม่ใช่
น่าต าหนิ เปรียบเทียบ 3:6) เพราะวา่เราจดัการกบับาปต่างๆ ของเราอย่างท่ีเราควรจดัการ มนั
ไม่ไดห้มายถึง ไม่มีมลทิน (ค ากรีก อาโมมอส) หรือ ต าหนิไม่ได ้(ค ากรีก อาเนงเคลตอส และ 
อันเอบพิเลบตอส)[141]  “ไร้ความผดิ” (ค ากรีก  อัคเคไรออย) หมายถึง มิไดเ้จือปนดว้ยส่ิงใดก็
ตามท่ีเป็นมลทิน (เปรียบเทียบ  รม. 16:19) 

  
จากนั้นเปาโลได้เพิ่มแนวคิดของการอยู่ “เหนือการต าหนิ” หรือ ไม่มีมลทิน (ค ากรีก อาโม
มอส) ในฐานะบุตรของพระเจ้า เราจะต้องปราศจากมลทิน และไม่ได้ถูกกล่าวหาด้วยการ
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วิจารณ์ท่ีสมเหตุสมผลแมว้่าเราด าเนินชีวิต “ในท่ามกลาง” ชนรุ่นท่ีผิดศีลธรรม (“คดโกง”) 
และวิปลาส (“วิปริต”) (เปรียบเทียบ ฉธบ. 32:5) ค าวา่ “ชนรุ่น” (ค ากรีก  เจเนอัส) สามารถ
อา้งอิงถึงกลุ่มชนหลายรุ่น ไม่ใช่แค่ชนรุ่นหน่ึง[142] ท่ีน่ีบางทีมนัอา้งอิงถึงผูไ้ม่เช่ือโดยรวม 
(เปรียบเทียบ  มธ. 17:17; กจ. 2:40) 

  
คริสเตียนเป็น “ความสวา่ง” ในโลกมืด (มธ. 5:14; เปรียบเทียบ ดนล. 12:3) ความสวา่งของโลก
สถิตอยูใ่นเราตอนน้ี (ยน. 8:12) เปาโลตอ้งการให้ผูอ่้านของท่านเป็นพยานท่ีหนกัแน่นแทนท่ี
จะท าใหค้วามสวา่งของพวกเขาถูกบดบงัดว้ยบาปหรือความไม่บริสุทธ์ิ (เปรียบเทียบ มธ. 5:15-
16)   ความสวา่งเป็นตวัอยา่งประกอบท่ีดีของบางส่ิงท่ีท าส่ิงท่ีมนัจะตอ้งท าโดยการเป็นส่ิงท่ีมนั
จะตอ้งเป็น[143] 

  
ขา้พเจ้าได้อ่านเก่ียวกับผูห้ญิงคนหน่ึงท่ีรู้สึกโดดเด่ียวอย่างมาก ณ สถานท่ีท างานของเธอ
เพราะว่าเธอเป็นคริสเตียนคนเดียว ท่ีจะท าให้เร่ืองราวแยล่งนั้น บ่อยคร้ังเธอไดถู้กเยาะเยย้ใน
ความเช่ือของเธอและถูกกล่าวหาวา่เป็นคนใจแคบ ในท่ีสุด เธอไดท้อ้ใจจนเธอไดพ้ิจารณาท่ีจะ
หยดุงานของเธอ อยา่งไรก็ตาม ก่อนท าส่ิงนั้น เธอไดแ้สวงหาค าปรึกษาจากศิษยาภิบาลของเธอ   
หลงัจากท่ีไดฟั้งค าบ่นของเธอนั้น ผูรั้บใช้ไดถ้ามว่า “ตามปกติผูค้นตั้งความสว่างไวท่ี้ไหน?”   
“ในสถานท่ีมืด” เธอตอบยงัมิทนัพูดเสร็จเธอก็ตระหนกัว่าค าตอบของเธอควรประยุกต์ใช้กบั
ชีวิตของเธอเอง   เธอตระหนกัอย่างรวดเร็ววา่สถานท่ีท างานของเธอเป็น “สถานท่ีมืด” อย่าง
แทจ้ริงท่ีซ่ึง “ความสวา่ง” นั้นเป็นท่ีตอ้งการอยา่งแทจ้ริง ดงันั้นเธอตดัสินใจท่ีจะอยู่ท่ีท่ีเธอได้
อยู่และกลายมาเป็นอิทธิพลท่ีหนกัแน่นส าหรับพระคริสต์ จากนั้นไม่นาน เพื่อนผูร่้วมงาน 13 
คนของเธอไดม้ารู้จกัพระคริสตใ์นฐานะพระผูช่้วยใหร้อดของพวกเขา   

  
2:16                              “มีการหยุดในความคิด ณ จุดน้ี แน่นอนว่า เปาโลด าเนิการวิงวอนของท่านท่ีมี ต่อ

ชาวฟีลิปปีต่อไป แต่ท่านเปล่ียนพื้นฐานของการวิงวอนของท่านจากแบบอย่างของ
พระเยซู (2:3-15) ไปสู่ตวัท่านเองและสู่การพิพากษาท่ีท่านตอ้งเผชิญ ณ วนัแห่งพระ
คริสต ์ดงันั้น ตอนน้ีท่านขอใหพ้วกเขาท าบางส่ิงเพื่อเห็นแก่ท่าน”[144] 

  
ผูเ้ช่ือจะตอ้งถือ “พระวจนะแห่งชีวิต” ซ่ึงก็คือ ข่าวประเสริฐ (ยน. 6:68) อยา่งท่ีอนุสาวรียเ์ทพี
เสรีภาพถือคบเพลิงของเธอ น่ีเป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีซ่ึงเราเป็นความสวา่งในโลกท่ีมืด   อยา่งไร
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ก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงบริบทน้ี มนัดูเหมือนเป็นไปไดม้ากกวา่วา่เปาโลไดก้ระตุน้ให้ผูอ่้านของ
ท่านท่ีจะ “ยดึมัน่” ต่อ พระวจนะ แทนท่ีจะถือพระวจนะ ออกไป   อยา่งไรก็ตาม การตีความอนั
แรกก็เป็นไปได ้  

  
“เม่ือเรา ‘ยดึมัน่’ ต่อความจริงแห่งข่าวประเสริฐเท่านั้นท่ีเราสามารถ ‘ถือความจริงนั้น
ออกไป’ อยา่งมีประสิทธิภาพได”้[145] 

  
เปาโลตอ้งการให้ชาวฟีลิปปีรับใชต่้อไปอยา่งท่ีท่านไดอ้ธิบาย เพื่อวา่เม่ือท่านไดย้ืนอยูต่่อหน้า
บลัลงักข์องพระคริสต ์(เปรียบเทียบ 1:6, 10) ท่านจะมีความภูมิใจท่ีสมเหตุสมผล (เปรียบเทียบ 
1:26) การลงทุนของท่านในชีวิตของพวกเขาจะไม่เปล่าประโยชน์ การว่ิงแข่ง พรรณนาถึง
กิจกรรมท่ีขะมกัเขมน้ของเปาโลในฐานะคริสเตียน และ การตรากตร า  เนน้ถึงงานหนกัท่ีท่าน
ไดท้  า[146] 

  
แบบอย่างของเปาโล 2:17-18 
  
2:17                  การคาดการณ์ท่ีวา่เปาโลอาจไดรั้บค าพิพากษาประหารชีวิตในไม่ชา้ไดเ้กิดข้ึนในความคิดของ 

ท่านอีกคร้ังหน่ึง  ท่านไดเ้ปรียบเทียบชีวิตในปัจจุบนัของท่านกบัการเทออกของ “เคร่ืองด่ืม
บูชา” ในการนมสัการของอิสราเอล (เปรียบเทียบ 2 ทธ. 4:6; กดว. 15:1-10; กดว. 28:4-7)  
หลงัจากท่ีปุโรหิตไดถ้วายลูกแกะ แกะตวัผูห้รือโคเป็นเคร่ืองเผาบูชา เขาก็ไดเ้ทเหลา้องุ่นขา้ง
แท่นบูชา น่ีเป็นการกระท าสุดทา้ยในพิธีการถวายบูชา ซ่ึงทั้งหมดไดเ้ล็งถึงการมอบถวายของผู ้
เช่ือต่อพระเจา้ด้วยการนมสัการ การเทเหลา้องุ่นออกไดพ้รรณนาถึงการลดลงทีละน้อยแห่ง
ชีวติของเปาโลซ่ึงไดเ้ป็นเคร่ืองบูชาท่ีมีชีวติต่อพระเจา้มาตลอดตั้งแต่การกลบัใจเช่ือของท่าน     

  
วลี “เคร่ืองบูชาและการรับใช้แห่ง (หรือมาจาก, NIV) ความเช่ือของท่าน” เป็นส านวน
เปรียบเทียบ (แนวคิดท่ีแสดงออกโดยค านามสองค า) หมายถึง การรับใชท่ี้เสียสละซ่ึงเกิดจาก
ความเช่ือของท่าน 
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แมว้่าเปาโลจะตาย ท่านสามารถยินดีท่ีว่าท่านไดใ้ห้การสนบัสนุนแก่การรับใชท่ี้เสียสละของ
ชาวฟีลิปปีท่ีมีต่อพระเจา้  ท่านไดม้องตวัท่านเองและพวกเขาวา่เป็นปุโรหิตท่ีถวาย เคร่ืองบูชา 
แด่พระเจา้ คือ พวกเขาเองและการงานของพวกเขา (เปรียบเทียบ ฮบ. 13:15) 

  
“ชาวฟีลิปปีเป็นปุโรหิต  ความเช่ือของพวกเขา (หรือการงานท่ีดีของพวกเขาซ่ึงเกิด
จากความเช่ือของพวกเขา) เป็นเคร่ืองบูชา โลหิตท่ีให้ชีวิตของเปาโลเป็นการเทท่ี
ควบคู่ไป”[147] 

  
“. . .การทนทุกขแ์บบอคัรทูตของท่านและของขวญัท่ีเสียสละของชาวฟีลิปปีท่ีมีต่อ
ท่านเพราะวา่ท่านเป็นอคัรทูตรวมกนัก่อใหเ้กิดเคร่ืองบูชาอนัสมบูรณ์อยา่งเพียบพร้อม
ต่อพระเจา้”[148] 

  
2:18                  แน่นอนว่าชาวฟีลิปปีจะไม่ “ยินดี” ต่อการคาดการณ์ถึงการตายของเปาโล แต่ต่อความรู้ 

อย่างเช่นเปาโลนั้นพวกเขาไดถ้วายพวกเขาเองเป็นเคร่ืองบูชาอนัเป็นท่ีพอพระทยัแด่พระเจา้ 
(รม. 12:1) อคัรทูตน้ีไดก้ระตุน้ใหพ้วกเขาท่ีจะไม่เสียใจต่อความล าบากของพวกเขาเองและของ
ท่าน แต่ยินดีขณะท่ีพวกเขาประพฤติอยา่งสมกบัความรอดของพวกเขา เอง ซ่ึงรับเอาท่าทีของ
ท่านต่อสถานการณ์ของพวกเขาในชีวิต พวกเขาสามารถ “แบ่งปัน” “ความยินดี” ของพวกเขา
กบัเปาโลไดข้ณะท่ีพวกเขาไดส่ื้อสารกบัท่านและท าให้ท่านแน่ใจถึงความยินดีของพวกเขาใน
พระเจา้     

  
แบบอย่างของทโิมธี 2:19-24 
  
การอา้งอิงของอคัรทูตน้ีถึงการทนทุกข์ในปัจจุบนัของท่าน (ขอ้ 17-18) ได้น าท่านบอกชาวฟีลิปปีเก่ียวกบั
แผนการต่างๆ ของท่าน ท่านต้องการทส่งทิโมธีและเอปาโฟรดิทสัไปยงัเมืองฟีลิปปี ท่านได้กล่าวส่ิงต่างๆ
เก่ียวกบัเพื่อนร่วมงานท่ีสัตยซ่ื์อสองคนนั้นวา่จะรับรองถึงการตอ้นรับท่ีอบอุ่นของพวกเขาเม่ือพวกเขาไดไ้ปถึง   
ค  าอธิบายของเปาโลเก่ียวกบัพวกเขามีคุณค่าท่ีย ัง่ยนืเพราะวา่พวกเขาเป็นแบบอยา่งท่ีดีของบุคคลผูไ้ดค้รอบครอง
จิตใจของพระคริสต ์ดงันั้นพวกเขาเป็นผูร่้วมมือแทใ้นข่าวประเสริฐ     
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“ในจดหมายฝากน้ีทุกๆ การอา้งอิงท่ีเปาโลท าต่ออีกบุคคลหน่ึงถูกท าข้ึนในการเช่ือมโยงกับ ความ
ร่วมมือ ของบุคคลนั้น ซ่ึงก็คือความร่วมมือของเขาในข่าวประเสริฐ ยกเวน้เปาโลนั้น ทิโมธีและเอปา
โฟรดิทสัเป็นคนท่ีโดดเด่นมากท่ีสุดของบุคคลเหล่าน้ี”[149] 

  
2:19                  เปาโลอธิบายว่าแผนการของท่านข้ึนอยู่กบัน ้ าพระทยัของพระเจา้เม่ือท่านไดก้ล่าวว่าท่าน ได้

หวงั “ในพระเยซูองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ท่ีจะส่งทิโมธีไปในไม่ชา้ อคัรทูตน้ีไดพ้าดพิงถึงการจ านน
ของท่านต่อความเป็นเจา้นายของพระคริสตอ์ยูบ่่อยๆ ในจดหมายฝากน้ี (1:8, 26; 2:24, 29; 3:1, 
3; 4:1, 10; เปรียบเทียบ รม. 14:14; 1 คร. 7:39; 16:7; ฟม. 20, 25) บางทีการอา้งอิงเหล่าน้ีมี
จ  านวนมากในจดหมายฝากน้ีเน่ืองจากความไม่แน่นอนของการปลดปล่อยของเปาโล    

  
จุดประสงค์หลกัของการเยี่ยมเยียนของทิโมธีคือ “เรียนรู้” “สภาพ” ของผูเ้ช่ือชาวฟีลิปปี และ
รายงานส่ิงนั้นต่อเปาโล ส่ิงน้ีจะช่วยให้เปาโลอธิษฐานเผื่อ รับใชต่้อ และวางแผนการต่างๆ ท่ี
จะช่วยเหลือคริสตจกัรน้ีใหดี้ข้ึน    

  
2:20                  เปาโลไม่ไดเ้ขียนถอ้ยค าเหล่าน้ีเพื่อจะแนะน าทิโมธีแก่ชาวฟีลิปปี  พวกไดรู้้จกัเขาอยา่งดี[150]    

บางทีท่านตอ้งการใหค้  าพยานท่ีเรืองรองน้ีใหค้วามมัน่ใจแก่ผูอ่้านของท่านวา่ทิโมธีมีการเอาใจ
ใส่เร่ืองของพวกเขาในหัวใจจริงๆ  ทิโมธีแสดงถึงสถานการณ์ของพวกเขาต่อเปาโลอย่าง
แม่นย  าได ้   
บางทีเปาโลไดห้มายถึงโดย “ขา้พเจา้ไม่มีใครอ่ืนท่ีเหมือนทิโมธี” นั้นวา่ท่านไม่มีเพื่อนร่วมงาน
ท่ีอยู่กบัท่าน ณ เวลานั้นผูซ่ึ้งจะท างานไดดี้ข้ึนในงานท่ีมอบหมายน้ีมากกว่าทิโมธี ทิโมธีได้
แบ่งปันทศันคติโดยทัว่ไปของเปาโล และความเป็นห่วงท่ีเจาะจงของท่าน “ส าหรับสวสัดิภาพ” 
ของชาวฟีลิปปีอยา่งต่อเน่ือง   

  
2:21                  น่ีคงเป็นถอ้ยค าโดยทัว่ไป... เปาโลมีเพื่อนร่วมงานหลายคนผูซ่ึ้งการอุทิศตนต่อพระเยซู คริสต์

ได้ส าเร็จ ณ เวลาน้ี หน่ึงในนั้นคือเอปาโฟรดิทสั เปาโลจะชมเชยเขาในไม่ช้า (ข้อ 25-30)   
เพื่อนร่วมงานคนอ่ืนๆ ของเปาโลอาจไม่ไดมี้โอกาสเยี่ยมเยียนชาวฟีลิปปี   บางทีโดย “พวกเขา
ทั้งหมดแสวงหาประโยชน์ของพวกเขาเอง” นั้น เปาโลได้คิดถึงคริสเตียนชาวโรมนัทอ้งถ่ิน
เหล่านั้นซ่ึงอยา่งนอ้ยแลว้เป็นผูท่ี้ไดรั้บใชอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เพื่อจะพฒันาช่ือเสียง “ของพวกเขา
เอง” เม่ือท่านไดเ้ขียนขอ้น้ี   ท่านไดอ้า้งอิงถึงพวกเขาก่อนหน้าน้ี (1:14-18) หรือท่านอาจได้
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หมายถึง “ทุกคน” ผูซ่ึ้งอาจไดไ้ปยงัเมืองฟีลิปปีถา้พวกเขาสามารถไปได้[151]  บางทีท่านได้
หมายถึงว่า ทุกคนท่ีท่านอาจไดส่้งไปยงัชาวฟีลิปปีนั้นไม่มีใครท่ีไดต้ั้ง “ผลประโยชน์” ของ
พระคริสตเ์หนือ “ผลประโยชน์ของพวกเขาเอง” อยา่งท่ีทิโมธีไดท้  า    

  
ลูกาคงไม่ได้อยู่ในโรมขณะท่ีเปาโลเขียนส่ิงน้ี และบางทีผูช่้วยคนอ่ืนๆ ของเปาโลได้ขาด
หายไปอีกดว้ย[152] ผูเ้ช่ือท่ีตั้งผลประโยชน์ของพระคริสตเ์หนือผลประโยชน์ของเขาหรือของ
เธอเองยงัคงเป็นบุคคลท่ีหายาก (เปรียบเทียบ 1:21) ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนท่ีเป็นผูร่้วมมือใน
การงานของข่าวประเสริฐ แต่ความร่วมมือในข่าวประเสริฐเป็นหัวข้อท่ีเพียงพอท่ีจะเขียน
จดหมายฝากฉบบัหน่ึงข้ึนมา เพราะวา่มนัเป็นการทรงเรียกในชีวิตของคริสเตียน (เปรียบเทียบ 
มธ. 28:19-20) 

  
2:22                  ในความตรงขา้มกบัผูเ้ช่ือส่วนใหญ่นั้น ทิโมธีได้แสดงถึงคุณค่าของเขาในฐานะผูรั้บใช้ของ 

พระคริสตแ์ละของเปาโลมากกวา่ 10 ปี[153] เขาได ้“รับใช”้ ในฐานะเพื่อนร่วมงานของอคัร
ทูตน้ีและในฐานะบุตรบุญธรรมของท่าน  เขาไดส้ถาปนาช่ือเสียงท่ีดี (“คุณค่าท่ีพิสูจน์แลว้ของ
เขา”) ไม่ใช่แค่ในเมืองฟีลิปปี แต่ในท่ีใดก็ตามท่ีเขาไดรั้บใช้ ประวติัท่ีดีเช่นนั้นท าให้ผูรั้บใช้
หนุ่มของพระเจา้เป็นตวัแทนท่ีดีเม่ือคนอ่ืนๆ พิจารณาเขาส าหรับพนัธกิจอีกอยา่งหน่ึง  

  
“บ่อยคร้ังเด็กหนุ่มมีพลงัอยา่งมาก และไม่อดทนต่อการควบคุม บางทีอายุค่อนขา้งจะ
เป็นการระมดัระวงัเกินไปและชา้ในการมาสู่บทสรุป และบ่อยคร้ังมนัเป็นความยุง่ยาก
ท่ียิ่งใหญ่ส าหรับสองคนท่ีอายุห่างกนัอย่างมากอย่างเช่นเปาโลและทิโมธีท่ีจะท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นสุข  แต่เม่ือคนท่ีหนุ่มกว่าส าแดงถึงวิญญาณท่ีอยู่ในทิโมธี และผู ้
อาวุโสแสวงหาเกียรติของพระเจา้และพระพรของประชากรของพระองค์เท่านั้น การ
สามคัคีธรรมเช่นนั้นในการรับใชก้็กลายมาเป็นพรอยา่งแทจ้ริง”[154] 

  
2:23                  ข้อน้ีเร่ิมต้น “คนน้ี” ในตวับทกรีกซ่ึงดึงความสนใจไปยงัคุณสมบติัของทิโมธี  ถ้าเป็นน ้ า 

พระทยัของพระเจ้าแล้ว เปาโลได้หวงัว่าจะ “ส่ง” ทิโมธีไปยงัเมืองฟีลิปปีด้วยการรายงาน
เก่ียวกบัสถานการณ์ของอคัรทูตน้ีและแผนการต่างๆ “ทนัที” เม่ือท่านไดท้ราบผลลพัธ์ของการ
ไต่สวนของท่าน  เป็นท่ีชดัเจนวา่ เปาโลไดค้าดหวงัวา่การตดัสินในกรณีของท่านจะออกมาใน
ไม่ชา้  ทั้งส าหรับความรักของคริสตจกัรเมืองฟีลิปปีและส าหรับประสิทธิภาพของพนัธกิจของ
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ท่านนั้น เปาโลตอ้งการให้เพื่อนๆ ของท่านรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ของท่าน ในส่ิงน้ีท่านตั้ง
แบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่เรา       

  
2:24                  เปาโลเช่ือว่าท่านจะได้รับเสรีภาพของท่านและสามารถกลับไปยงัเมืองฟีลิปปีในไม่ช้า  

(เปรียบเทียบ 1:25) อยา่งไรก็ตาม ท่านไดป้รับความหวงัของท่านเขา้กบัการตระหนกัวา่ความ
ยติุธรรมไม่ไดช้นะในศาลทางกฎหมายเสมอไป (เปรียบเทียบ ลก. 23:13-25) อยา่งท่ีไดก้ล่าวไป
ก่อนหน้านั้น มีหลักฐานท่ีว่าเนโรได้ปล่อยเปาโล ณ เวลานั้น และอคัรทูตน้ีได้ด าเนินงาน
ประกาศข่าวประเสริฐของท่านต่อไปใหม่  

  
“จิตใจท่ีจ านนไม่ใช่เป็นผลผลิตของค าเทศนาหน่ึงชัว่โมง สัมมนาหน่ึงสัปดาห์ หรือแมก้ระทัง่การรับใช้
หน่ึงปี   เหมือนกบัทิโมธีนั้น จิตใจท่ีจ านนเติบโตในเราเม่ือเรายอมต่อพระเจา้และแสวงหาท่ีจะรับใชค้น
อ่ืน”[155] 

  
แบบอย่างของเอปาโฟรดิทสั  2:25-30 
  
ผูส่้งสารอีกคนหน่ึงไดไ้ปถึงเมืองฟีลิปปีก่อนไม่ว่าเปาโลหรือทิโมธี นัน่คือเอปาโฟรดิทสั และเขาน าจดหมาย
ฝากน้ีไปยงัปลายทางของมนั  เปาโลเขียนส่วนน้ีเพื่อตระเตรียมแนวทางส าหรับการตอ้นรับท่ีเหมาะสมของผูส่้ง
สารและเพื่อจะดึงดูดความสนใจไปยงัความถ่อมใจของเอปาโฟรดิทสั    
  
2:25                  แทนท่ีจะรอคอย  เปาโลได้คิดว่ามนัจ าเป็นท่ีจะ “ส่ง. . .เอปาโฟรดิทสั” ไป ทันที  ท่านจะ

อธิบาย ในไม่ชา้วา่ท าไมท่านไดท้  าอยา่งน้ี หน่ึง ท่านตอ้งการแนะน าผูส่้งสารของท่าน 
  

ช่ือของเอปาโฟรดิทสัในรูปแบบน้ีไม่ปรากฏในท่ีอ่ืนในพนัธสัญญาใหม่นอกจากในพระ
ธรรมฟีลิปปี (เปรียบเทียบ 4:18) อยา่งไรก็ตาม “เอปาฟรัส” ซ่ึงเป็นช่ือท่ีสั้นลงและเป็นรูปแบบ
นอ้ยกวา่ปรากฏใน โคโลสี 1:7; 4:12; และ ฟีเลโมน 23  อยา่งไรก็ตาม บางทีน่ีเป็นสองบุคคลท่ี
แตกต่างกนั เน่ืองจากวา่ “เอปาโฟรดิทสั” ชาวเมืองฟีลิปปีเป็นท่ีชดัเจนวา่ไดม้าจากมาซิโดเนีย 
และ “เอปาฟรัส” ชาวเมืองโคโลสีและฟีเลโมนเป็นท่ีชดัเจนวา่ไดม้าจากเอเชียนอ้ย[156]  ท่ีน่ี
เปาโลไดอ้ธิบายถึงเอปาโฟรดิทสัในความสัมพนัธ์ห้าอย่าง  หน่ึง เขาเป็น “พี่น้อง” ของเปาโล
ในความเช่ือ เป็นผูแ้บ่งปันในชีวิตฝ่ายวิญญาณโดยพระคุณของพระเจา้ สอง เขาเป็น “เพื่อน
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ร่วมงาน” ของเปาโล เป็นมากกว่าพี่น้องซ่ึงเป็นผูห้น่ึงท่ีได้ร่วมในงานรับใช้แห่งการสร้าง
คริสตจกัรของพระเยซูคริสต ์เป็นผูร่้วมมือในพนัธกิจข่าวประเสริฐ สาม เขาเป็น “เพื่อนทหาร” 
ของเปาโล เขาไม่ใช่แค่คนงาน แต่เป็นคนงานผูซ่ึ้งไดเ้ขา้ไปสู่สงครามฝ่ายวิญญาณโดยการยืน
หยดัเพื่อพระคริสต์ในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นปฏิปักษ์ และการประกาศข่าวประเสริฐอย่างกลา้
หาญ         

  
ส่ี ในความสัมพนัธ์กบัชาวฟีลิปปี เอปาโฟรดิทสัเป็น “ผูส่้งสาร” ของพวกเขาต่อเปาโล เขาได้
น าของขวญัของพวกเขาไปยงัท่านในฐานะตวัแทนของพวกเขา ตามปกติแลว้บรรดาผูแ้ปลก็
แปลค ากรีกท่ีแปลว่า “ผูส่้งสาร” ว่าเป็น “อัครทูต” (ค ากรีก อะพอสโทลอส) ค  าน้ีมีทั้ ง
ความหมายโดยทัว่ไปและความหมายท่ีเจาะจงในพนัธสัญญาใหม่ โดยทัว่ไปแลว้ มนัหมายถึง 
ผู้ส่งสาร และอธิบายบุคคลเช่นนั้นเช่นบารนาบสั (กจ. 14:14) ยากอบนอ้งชายขององคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ (กท. 1:19; 1 คร. 15:7) น่าจะเป็น สิลาสและทิโมธี (1 ธส. 2:7; เปรียบเทียบ ฟป. 1:1) 
และเอปาโฟรดิทสัท่ีน่ี ตามหลกัแลว้ มนัอา้งอิงถึงอคัรทูต 12 คนและเปาโลซ่ึงก็คือบรรดาผูท่ี้
พระเยซูไดบ้ญัชาอยา่งเจาะจงดว้ยพนัธกิจของการก่อตั้งและสถาปนาคริสตจกัร การใชอ้ยา่งท่ี
สองน้ีก็เป็นธรรมดามากกวา่ในพนัธสัญญาใหม่ ผูช้ายหลายคนไดท้ าหนา้ท่ีในฐานะ “อคัรทูต” 
ในคริสตจกัรเร่ิมแรก แต่ 13 คนเท่านั้นท่ีเป็นอคัรทูตท่ีเป็นทางการ (นัน่คือ ได้ครอบครอง
ต าแหน่งนั้น)    

  
ห้าและสุดทา้ย เอปาโฟรดิทสัเป็น “ผูรั้บใช้” ของชาวฟีลิปปีต่อความตอ้งการของเปาโลในคุก   
ค  าน้ี (ค  ากรีก ลิทัวกอน) บางคร้ังอธิบายถึงประเภทของพันธกิจท่ีปุโรหิตกระท า (รม . 
15:16; ฮบ. 8:2) ดงันั้นเปาโลอาจไดคิ้ดถึงพนัธกิขของ เอปาโฟรดิทสัท่ีมีต่อท่านว่าคลา้ยกบั
พนัธกิจของปุโรหิต เขาไดน้ าเสนอของถวายของชาวฟีลิปปีแก่เปาโลในฐานะเคร่ืองบูชา (4:18)      

  
“เอปาโฟรดิทสัเป็นทูตของพวกเขาต่อท่าน ซ่ึงเป็นวิธีของพวกเขาถึงการบอกท่านว่า
พวกเขาไดใ้ส่ใจพอท่ีจะส่งส่ิงดีท่ีสุดของพวกเขาไป. . .” [157] 

  
2:26                  เปาโลตดัสินใจส่งเอปาโฟรดิทสัไปทนัทีเพราะว่าถ้อยค าท่ีได้ไปยงัเอปาโฟรดิทสัว่า เพื่อน

ชาวฟีลิปปีไดเ้รียนรู้ว่าเขาไดป่้วย ความรู้น้ีไดส้ร้าง “ความปรารถนา” ในใจของเขาส าหรับพี่
นอ้งของเขาและไดท้ าใหเ้ขา “เป็นทุกข”์ ความรู้สึกของเขานั้นแรงกลา้  เปาโลไดใ้ชค้  าท่ีแปลวา่ 
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“ความปรารถนา” (NASB) หรือ “อยาก” (NIV, ค ากรีก เอพิโพเธโอ) ก่อนหนา้น้ีเพื่อจะอธิบาย
ถึงความรู้สึกของท่านเองท่ีมีต่อชาวฟีลิปปี (1:8; เปรียบเทียบ ยก. 4:5; 1 ปต. 2:2)  “เป็นทุกข”์ 
(ค ากรีก อะเดโมโนน) ได้อธิบายถึงความรู้สึกของพระเยซูในสวนเกทเสมนีอีกด้วย (มธ. 
26:37; มก. 14:33) 

  
“มนัอธิบายถึงสภาพท่ีก่ึงไขวเ้ขว อยู่ไม่สุข สับสนซ่ึงถูกก่อให้เกิดโดยความผิดปกติ
ทางร่างกาย หรือโดยความทุกข์ด้านจิตใจเช่น ความโศกเศร้า ความอบัอาย ความ
ผดิหวงั และอ่ืนๆ”[158] 

  
เอปาโฟรดิทสัคงเป็นคริสเตียนท่ีมีความรู้สึกไวเป็นพิเศษ ในอีกดา้นหน่ึง ความห่วงใยของเขา
อาจสะทอ้นถึงความเขา้ใจผิดท่ีได้ท าให้เขาอยู่ในความสว่างอนัเป็นท่ีกงัขาตั้งแต่ท่านไดจ้าก
เมืองฟีลิปปีไป[159] 

  
2:27                  เปาโลไดใ้หเ้กียรติยศแด่พระเจา้ส าหรับการฟ้ืนฟูเอปาโฟรดิทสัไปสู่สุขภาพท่ีดีเม่ือเขาไดอ้ยู ่ณ  

ประตูของความตาย (“ป่วย” จนถึงจุดแห่งความตาย”) การตายของเอปาโฟรดิทสัคงได้เพิ่ม
ความโศกเศร้าของเปาโลท่ีมีต่อความเจ็บป่วยของพี่น้องของท่านซ่ึงเป็นเหตุให้ท่านมีความ
โศกเศร้าเกือบท่ีจะทนไม่ได ้(“ความโศกเศร้าซ้อนความโศกเศร้า”) เป็นท่ีชดัเจนวา่ เปาโลไม่มี
ความสามารถท่ีจะรักษาทุกคนท่ีท่านตอ้งการให้มีสุขภาพท่ีดีแมก้ระทัง่เพื่อนร่วมงานของท่าน
[160] การรักษาของพระเจา้ข้ึนอยูก่บัน ้ าพระทยัของพระเจา้อยูเ่สมอ และไม่ใช่บางส่ิงท่ีใครคน
หน่ึงสามารถท าไดเ้ม่ือใดก็ตามท่ีเขาหรือเธอตอ้งการ (เปรียบเทียบ  1 ทธ. 5:23; 2 ทธ. 4:20) 

  
2:28                  ความห่วงใยท่ีเอปาโฟรดิทสัและชาวฟีลิปปีมีต่อกนัและกนัได้น าให้เปาโลท่ีจะส่งผูส่้งสาร  

ของพวกเขากลบัไปยงัพวกเขาทนัที (“ยิ่งข้ึน”) ท่านอาจไดท้  าอย่างนั้นแต่เน่ินๆ  น่ีคงไดท้  าให้
ความห่วงใยของเปาโลเก่ียวกบัชาวฟีลิปปีลดลงซ่ึงรู้วา่การกลบัไปในไม่ชา้ของเอปาโฟรดิทสั
จะคลายความกงัวลของผูอ่้านของท่าน 

  
2:29                  เปาโลตอ้งการให้การคืนสู่เหยา้ของเอปาโฟรดิทสัเป็นโอกาสท่ีน่ายินดี เขาไดด้ าเนินภารกิจ 

ของเขาอยา่งส าเร็จและไดป้รนนิบติัต่อเปาโลดว้ยความยอดเยี่ยม เปาโลไดก้ระตุน้ให้ชาวฟีลิป

http://biblia.com/bible/nasb95/James%204.5
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Pet.%202.2
http://biblia.com/bible/nasb95/Matt.%2026.37
http://biblia.com/bible/nasb95/Matt.%2026.37
http://biblia.com/bible/nasb95/Mark%2014.33
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philippians/Philippians.htm#_edn158
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philippians/Philippians.htm#_edn159
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philippians/Philippians.htm#_edn160
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Tim.%205.23
http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Tim.%204.20


ปีนบัถือเอปาโฟรดิทสัอยา่งสูงส่ง (“จงนบัถือคนประเภทน้ี”) และตอ้นรับเขากลบัอยา่งเต็มใจ 
(“ดว้ยความยนิดียิง่”)    

  
“บางทีเอปาโฟรดิทสัไดถู้กประเมินค่าต ่ากวา่เล็กนอ้ย ณ เมืองฟีลิปปีในสัดส่วนต่อการ
ประเมินของเปาโลท่ีมีต่อเขา”[161] 

  
2:30                  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เอปาโฟรดิทสัไดม้า “ใกลค้วามตาย” เน่ืองจากการรับใชข้องเขา “เพื่อ (งาน 

ของ) พระคริสต์” เป็นท่ีชดัเจนว่าจากการเดินทางไปยงัโรมและการปรนนิบติัต่อเปาโลท่ีนัน่   
เขาไดเ้ปิดเผยตวัเขาเองต่ออนัตรายอยา่งกลา้หาญ[162] คือวา่ในขณะท่ีเขาไดท้  างานเพื่อพี่นอ้ง
ชาวฟีลิปปีท่ีขาดหายเพื่อจะชดเชยข้อบกพร่องของพวกเขาในแง่น้ีนั่นเอง (  4:14-18; 
เปรียบเทียบ 1 คร. 16:17) ท่ีเขาไดป่้วย   

  
“ดูเหมือนมนัชดัเจนจากการแสดงออกน้ีท่ีว่าการป่วยของเอปาโฟรดิทสัเป็นผลลพัธ์
ไม่ใช่จากการข่มเหงแต่จากการทุ่มเกินไป”[163] 

  
อะโฟรไดท์ (วีนสั) เป็นเทพธิดาแห่งนกัพนนั เม่ือชาวกรีกท่ีเป็นคนต่างชาติไดท้อดลูกเต๋า เขา
จะร้องว่า “เอปาโฟรดิทอส!” ซ่ึงหมายถึง “ความโปรดปรานของอะโฟรไดท์” ช่ือของเอปา
โฟรดิทัสคงได้มีการเช่ือมโยงกับธรรมเนียมน้ี ถ้าเป็นเช่นนั้น เปาโลคงได้เขียนว่าเอปา
โฟรดิทสัได ้“เส่ียงชีวิตของเขา” ดงัเช่นการเล่นค าในช่ือเพื่อนของท่าน เปาโลไดส้ร้างการเล่น
ค าท่ีชดัเจนมากข้ึนกบัช่ือของโอเนสิมสัซ่ึงหมายถึง “มีประโยชน”์ (เปรียบเทียบ ฟม. 10-11) 

  
“ท่านไดก้ล่าวว่าเอปาโฟรดิทสัไดเ้ส่ียงดว้ยชีวิตของเขา แต่เขาชนะ เพราะว่าพระเจา้
ทรงอยูท่ี่นัน่และ ‘ไดมี้เมตตาต่อเขา’”[164] 

  
การเน้นของเปาโลในบทท่ี 2 อยู่ท่ีความส าคญัของเอกภาพ และส่ิงท่ีตอ้งมีก่อนท่ีจ าเป็นของมนั นัน่คือ ความ
ถ่อมใจ ส าหรับความร่วมมือแทใ้นงานของข่าวประเสริฐท่ีจะเกิดข้ึน มนัจะตอ้งมีเอกภาพท่ามกลางคนงาน   
กุญแจสู่การบรรลุเอกภาพก็คือการท่ีผูเ้ช่ือแต่ละคนรับเอาจิตใจท่ีถ่อมของพระคริสต ์  
  
2. การด าเนินในความมั่นคง  3:1-4:1 
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ตอนน้ีเปาโลไดเ้ปล่ียนไปสู่คุณสมบติัหลกัท่ีสองท่ีท่านไดแ้นะน าใน 1:27-30 นัน่คือ ความมัน่คงต่อการต่อตา้น
ท่ีมีต่อข่าวประเสริฐ (เปรียบเทียบ 1:7, 28) ก่อนหนา้นั้น ท่านไดแ้นะน าแนวคิดของความยินดีต่อการต่อตา้น 
(1:19, 28-30; 2:17-18) ภายหลงัท่านอภิปรายถึงวธีิเผชิญกบัการข่มเหงท่ีชดัเจน  (4:4-9) 
  
มีสองแหล่งหลกัของการต่อตา้นท่ีชาวฟีลิปปีไดเ้ผชิญขณะท่ีพวกเขาแสวงหาการสามคัคีธรรมกบัเปาโลในการ
ป่าวประกาศข่าวประเสริฐ  เปาโลไดก้ล่าวถึงทั้งสองอยา่งน้ีในบทน้ี  อยา่งไรก็ตาม ท่านไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการก าชบั
ท่ีจะยนิดีในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และไดจ้บส่วนน้ีในการสรุปดว้ยการกระตุน้     
 
 การก าชับทีเ่ป็นบทน าทีจ่ะยนิดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า   3:1 
  
จากการท่ีได้ดลใจความยินดีในผูอ่้านของท่านด้วยการอ้างอิงถึงแบบอย่างท่ีหนักแน่นของทิโมธีและเอปา
โฟรดิทสั เปาโลไดเ้ตือนพวกเขาเก่ียวกบัคนอ่ืนบางคนผูซ่ึ้งไดก้ล่าวยอมรับวา่เป็นผูรั้บใช้ของพระเจา้ ท่านได้
แนะน าส่วนน้ีของจดหมายฝากของท่านดว้ยขอ้ความท่ีเปล่ียนผ่าน  “สุดทา้ยน้ี” (ค ากรีก โท ลอยโพน) แนะน า
ถอ้ยค าเช่นนั้นท่ีน่ีเช่นเดียวกบัในท่ีอ่ืนๆ (เปรียบเทียบ 1 คร. 1:16; 4:2; 2 คร. 13:11; 1 ธส. 4:1; 2 ธส. 3:1; กท. 
6:17) ตามปกติแลว้ ค าน้ีไม่ไดแ้สดงถึงการสรุปมากเท่ากบัการเปล่ียนผา่นไปสู่การสรุป[165]  มนัแนะน าส่ิงท่ีคง
อยูท่ี่จะถูกกล่าว[166]  เปาโลก าลงั เข้าใกล้ ตอนปลายของจดหมายฝากของท่าน ใครก็ตามท่ีไดฟั้งการเทศนามาก
ก็รู้วา่ผูส่ื้อสารท่ีเป็นคริสเตียนแมก้ระทัง่ในทุกวนัน้ีบ่อยคร้ังก็กล่าววา่ “สุดทา้ยน้ี” นานก่อนท่ีเน้ือหาจบลง     
  
การกระตุน้หลกัของอคัรทูตน้ีในท่ีน่ีคือว ผูอ่้านของท่านควร “ยินดีในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”   เปาโลซ่ึงเป็นนกัโทษ
ได้วิงวอนให้คนท่ีเป็นอิสระท่ีจะยินดี เราอาจคาดหวงัมนัให้เป็นในอีกแนวทางหน่ึง พวกเขาอาจยินดีในการ
กลบัมาของเอปาโฟรดิทสั หรือในการหายป่วยของเขา หรือในการคาดการณ์ของเปาโลถึงการปลดปล่อยและ
การกลบัไปยงัเมืองฟีลิปปี ส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดเป็นเหตุผลท่ีสมเหตุสมผลส าหรับการยนิดีแมว้า่ส าคญันอ้ยกวา่   เรา
ไดส้ังเกตวา่การเนน้ท่ีต่อเน่ืองท่ีความยินดีและการยินดีไดแ้สดงถึงจดหมายน้ีจนเด๋ียวน้ี (1:3, 4, 18, 25; 2:1, 2, 
17, 18, 19, 28, 29; เปรียบเทียบ 4:1, 4, 10, 18) ความยินดีเป็นอารมณ์ท่ีมีมากของชาวฟีลิปปี แต่ขา้พเจา้ไม่คิดวา่
มันเป็นหัวข้อหลักของมัน  เปาโลได้ให้ความส าคัญของการยินดีเป็นการเน้นพิเศษท่ีน่ี  โดยไม่ค  านึงถึง
สถานการณ์ต่างๆ นั้น คริสเตียนสามารถและควรยนิดีอยูเ่สมอในตวับุคคลและงานของพระเยซูคริสต ์  พระองค์
ทรงเป็นพื้นฐานของความยินดีแทแ้ละขอบเขตท่ีซ่ึงมนัเจริญข้ึน[167]  บางคนไดส้ังเกตการเช่ือมโยงท่ีใกลชิ้ด
ระหวา่งความบริสุทธ์ิและความสุข[168] 

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philippians/toc.htm#c734
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Cor.%201.16
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Cor%204.2
http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Cor.%2013.11
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Thess.%204.1
http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Thess.%203.1
http://biblia.com/bible/nasb95/Gal.%206.17
http://biblia.com/bible/nasb95/Gal.%206.17
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philippians/Philippians.htm#_edn165
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philippians/Philippians.htm#_edn166
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philippians/Philippians.htm#_edn167
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philippians/Philippians.htm#_edn168


  
พวกครูสอนเท็จสามารถขโมยความยินดีไปจากคริสเตียนได้  เปาโลได้ด าเนินการต่อไปท่ีจะรับมือกบัการ
คุกคามน้ีในส่วนท่ีเหลือของบทน้ี  โรเบิร์ต มอนซ์ได้อธิบายส่วนน้ีว่าเป็น “การสรุปท่ีถูกขดัจงัหวะ” [169]  
เปาโลไดแ้นะน าความคิดเห็นของท่านดว้ยการท าให้ผูอ่้านของท่านแน่ใจวา่ท่านไม่ไดถื้อว่าความจ าเป็นในการ
เตือนพวกเขาอีกคร้ังหน่ึงเป็นภาระ (“ไม่ใช่เร่ืองล าบาก”) แมว้า่ท่านไดแ้นะน าพวกเขาในหวัขอ้น้ีแลว้ เปาโลอาจ
ไดพ้าดพิงถึงส่ิงท่ีท่านเพิ่งไดเ้ขียนเก่ียวกบัผูไ้ม่เช่ือผูซ่ึ้งไดต่้อตา้นพยานของชาวฟีลิปปี (1:27-30) หรือท่านอาจ
อา้งอิงถึงค าแนะน าแต่ก่อนท่ีท่านไดใ้ห้แก่พวกเขาดว้ยตนเองหรือดว้ยงานเขียน การกระตุน้ต่อไปเป็น “เคร่ือง
ป้องกนั” เพิ่มเติมต่อการยอมท าตามของพวกเขาเน่ืองจากอิทธิพลท่ีชัว่ร้ายน้ี  ความเป็นไปไดอี้กอยา่งหน่ึงก็คือวา่ 
“ส่ิงต่างๆ อยา่งเดียวกนั” อา้งอิงถึงความไม่ลงรอยกนัเก่ียวกบัส่ิงท่ีเปาโลไดเ้ขียนแลว้และจะเขียนมากข้ึน[170] 
  
อนัตรายของการท าตามลทัธิยวิ   3:2-4ก 
  
เปาโลไดด้ าเนินการต่อไปท่ีกล่าวถึงกลุ่มปรปักษท่ี์ส าคญัท่ีชาวฟีลิปปีเผชิญ  
  
3:2                    การกล่าวซ ้ าสามคร้ังของ “จงระวงั” เนน้ถึงอนัตรายท่ีร้ายแรงท่ีชาวฟีลิปปีเผชิญ  (เปรียบเทียบ  

อสย. 6:3; ยรม. 7:4; 22:29) พระเยซูและผูเ้ผยพระวจนะคนอ่ืนไดใ้ชค้  าวา่ “สุนขั” เพื่ออา้งอิงถึง
ผูต่้อตา้นความจริงของพระเจา้ (มธ. 7:6; เปรียบเทียบ ฉธบ. 23:18; 1 ซมอ. 17:43; 24:14; สภษ. 
26:11; อสย. 56:10-11) อยา่งเป็นนิสัยแลว้คนยิวไดอ้า้งอิงถึงคนต่างชาติวา่เป็น “สุนขั” อยา่งดู
ถูก (เปรียบเทียบ มธ. 15:21-28) ในสมยัโบราณ สุนขัจ านวนมากเป็นสัตวท่ี์ไม่สะอาด ดุร้าย
และโหดร้ายท่ีไดคุ้กคามความปลอดภยัของทุกคน      

  
“ตอนน้ีเปาโลโยนค าน้ีแห่งการดูถูกกลบัไป ‘ยงัหวัหนา้ของบรรดาผูเ้ร่ิมตน้ของมนั’ . . 
., ส าหรับเปาโลแล้ว คนยิวเป็นคนเลวแทท่ี้ท าให้ชุมชนท่ีบริสุทธ์ิ คือ คริสตจกัร
ของคริสเตียนด่างพร้อยดว้ยค าสอนท่ีผดิของพวกเขา”[171] 

  
“ค าเปรียบเทียบน้ีเต็มไปดว้ย ‘การกดั’ . . . ดงันั้นเปาโลก็กลบัค าไม่สุภาพน้ี โดยการ
พยายามท าให้คนต่างชาติ ‘สะอาด’ ผา่นทางการเขา้สุหนตันั้น คนท่ีท าตามลทัธิยิวก็
เป็น ‘สุนขั’ ท่ีไม่สะอาด”[172] 
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เพื่อนของขา้พเจา้คนหน่ึงผูซ่ึ้งตอนน้ีอยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เคยอา้งอิงถึงคริสเตียนวา่เป็น “เด็ก
ส่งข่าว”  หรือเราอาจเรียกพวกเขาวา่ “บุรุษไปรษณีย”์ การทรงเรียกของเราคือ การน าข่าวดีไป
ยงัคนอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นข่าวดีแห่งข่าวประเสริฐ ดว้ยบางเหตุผลนั้น “พวกสุนขั” บ่อยคร้ังให้ความ
ยุง่ยากแก่บุรุษไปรษณีย ์ เปาโลไดเ้ตือน “บุรุษไปรษณีย”์ ชาวฟีลิปปีท่ีจะระวงั “พวกสุนขั” ใน
เมืองฟีลิปปี    

  
วลี “พวกท่ีท าชัว่” (NASB) เนน้ถึงลกัษณะท่ีชัว่ร้ายในงานของพวกเขา อยา่งไรก็ตาม “การเขา้
สุหนตัผิด” (NASB)  หรือ “พวกเชือดเน้ือเถือหนงั” (NIV, เปรียบเทียบ กท. 5:12) ให้ความ
เขา้ใจถ่องแทม้ากท่ีสุดแก่เราถึงใครท่ีเปาโลไดมี้ในความคิดอยา่งแทจ้ริง[173] 

  
เป็นท่ีชดัเจนว่าคนเหล่าน้ีเป็น “พวกท่ีท าตามลทัธิยิว” ผูซ่ึ้งไดร้บกวนเปาโลและผูก้ลบัใจเช่ือ
ของท่านตลอดพนัธกิจของท่าน  โอเบรียนไดใ้ห้ทางเลือกหกอยา่งท่ีพวกนกัวิชาการไดแ้นะน า
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของกลุ่มน้ี และเขาไดโ้ตแ้ยง้วา่พวกเขาแตกต่างจากพวกผูต่้อตา้นท่ีเปาโลได้
อา้งอิงใน 1:14-17[174]   พวกเขาไดส้อนวา่ผูค้นสามารถเขา้ไปในคริสตจกัรผา่นทางซุ้มหนา้
ประตูของลทัธิยิว และเม่ือพวกเขาไดเ้ขา้ไปแลว้พวกเขาจ าเป็นต้องจ านนต่อธรรมบญัญติัของ
โมเสส น่ีเป็นส่ิงท่ีเรียกกนัว่า “ความเห็นนอกรีตแห่งกาลาเทีย” ท่ีเปาโลไดก้ล่าวถึงยาวยืดใน
จดหมายฝากของท่านถึงชาวกาลาเทีย พวกเขาไดเ้นน้การเขา้สุหนตัเพราะวา่มนัเป็นพิธีท่ีไดน้ า
บุคคลไปสู่ลทัธิยวิซ่ึงพวกเขาไดถื้อวา่เป็นส่ิงท่ีตอ้งมีก่อนการท าใหช้อบธรรม (เปรียบเทียบ กจ. 
15:1) “การเขา้สุหนตัเท็จ” อา้งอิงถึงเหตุผลต่างๆ ท่ีผิดนัน่คือ การเขา้สุหนตัท่ีขดัแยง้กบัการ
เปิดเผยของพระเจา้ในพระคมัภีร์     

  
3:3                    ชาวฟีลิปปีและเปาโลและผูเ้ช่ือแทท้ั้งหมดเป็นของกลุ่มท่ีแตกต่าง นั่นคือเป็นของ “การเข้า 

สุหนตัแท”้ เปาโลอา้งอิงถึงการเขา้สุหนตัของใจท่ีเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหน่ึงวางใจในพระเยซูคริสต ์  
อีกทางหน่ึงคือการวางใจในตนเองและหรือในการถือรักษาพิธีส าหรับความรอด (รม. 2:25-
29; คส. 2:11, 13; เปรียบเทียบ ลนต. 26:41; ฉธบ. 10:16; 30:6; ยรม. 4:4; อสค. 44:7)   การเขา้
สุหนตัแทอ้า้งอิงถึงผูเ้ช่ือในคริสตจกัร ไม่ใช่ท่ีวา่คริสตจกัรเป็น “อิสราเอลใหม่”[175]  

 
เปาโลไดใ้ชค้  ากรีกสองค าท่ีคลา้ยกนัมาก  เพริเทมเนอิน หมายถึงท่ีจะ เขา้สุหนตั และ คาตาเทม
เนอิน ท่ีจะเชือดเฉือน  เพริเทมเนอิน อธิบายถึงสัญลกัษณ์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและงานของการเขา้สุหนตั 
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แต่ คาตาเทมเนอิน อยา่งเช่นใน เลวีนิติ 21:5 อา้งอิงถึงการเชือดเฉือนตนเองอนัเป็นท่ีตอ้งห้าม 
อยา่งเช่น การตอนและส่ิงท่ีเหมือนกนั ดงันั้นเปาโล กล่าววา่ “ท่านท่ีเป็นคนยิวคิดวา่ท่านไดเ้ขา้
สุหนตั แต่แทจ้ริงแลว้ท่านถูกเชือดเฉือนเท่านั้น”[176] 

  
เปาโลไดใ้ชค้  าศพัทห์รือวลีสามค าเพื่อจะอธิบายถึงพวกครูสอนเท็จ (ขอ้ 2) ท่านไดใ้ชค้  าอ่ืนๆ
สามค าเพื่อจะแสดงถึงการเขา้สุหนตัแท ้เรา “นมสัการ (ค ากรีก ลัททริวเออิน) พระเจา้ดว้ยพระ
วิญญาณ (ของพระเจ้า)”  อีกทางหน่ึงท่ีไม่ดีส าหรับส่ิงใดคือการด าเนินผ่านพิธีกรรมทาง
กายภาพบางอยา่ง (เปรียบเทียบ ยน. 4:23-24) บางทีเปาโลไดห้มายถึงวา่พระวิญญาณบริสุทธ์ิ
ริเร่ิมการนมสัการดว้ยผลลพัธ์ท่ีความรักและการรับใชติ้ดตามมา (เปรียบเทียบ ยน. 14:17)[177]   
บรรดาผูท่ี้พึ่ งพาพิธีกรรมต่างๆ เพื่อท าให้พวกเขาเองเป็นท่ียอมรับต่อพระเจ้าก็ไม่มีพระ
วญิญาณของพระเจา้ พวกเขาไม่เป็นผูเ้ช่ือในข่าวประเสริฐ   

  
“รูปแบบและการรับใช้ภายนอก  ดนตรีและการกระท าแห่งการคุกเข่าไม่ได้ก่อให ้  
เกิดการนมสัการ ส่ิงเหล่านั้นอาจเป็นส่ิงกีดขวางต่อการนมสัการ การนมสัการแทน้ั้น
มาจากใจเม่ือพระวิญญาณของพระเจา้น าส่ิงต่างๆ ของพระคริสตม์าและส าแดงแก่เรา   
ขณะท่ีเราถูกครอบครองโดยพระองค ์การสรรเสริญแทแ้ละการยกยอ่งก็ข้ึนไปสู่พระ
บิดา”[178] 

  
สอง  เรา “อวดพระเยซูคริสต”์ นัน่คือ เรามองดูพระองคใ์นฐานะผูห้น่ึงท่ีท าให้เราเป็นท่ียอมรับ
ต่อพระเจา้แทนท่ีจะมองดูท่ีความดี (เปรียบเทียบ ยรม. 9:23-24; 1 คร. 1:31; 2 คร. 10:17) เราจด
จ่อท่ีพระองคแ์ละพบความอ่ิมเอมใจของเราในพระองคเ์พราะวา่พระองคท์รงเป็นพระผูช่้วยให้
รอดของเรา    

 
“ส่ิงท่ีสิทธิพิเศษทางชนชาติและพิธีกรรมดูเหมือนเป็นต่อผูท่ี้ท  าตามลทัธิยิว  พระเยซู
คริสตเ์ป็นแท่น มงกุฎ ความชอบธรรม และศกัด์ิศรีต่อคริสเตียน”[179] 

  
สาม เรา “ไม่ไวใ้จในเน้ือหนงั” เพื่อท าให้เราเป็นท่ียอมรับต่อพระเจา้ได ้ พนัธสัญญาใหม่ใชค้  า
ว่า “เน้ือหนัง” (ค ากรีก ซาร์ก) ในแง่ตามตวัอกัษรหน่ึงแง่และในแง่เปรียบเทียบสองแง่ ตาม
ตวัอกัษรแลว้ มนัอา้งอิงถึงร่างกายของเรา (ลก. 24:39; และขอ้อ่ืนๆ) ในการเปรียบเทียบนั้น มนั
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อา้งอิงถึงทุกส่ิงท่ีเราไดเ้ป็นในอาดมั (ก่อนความรอดของเรา; รม. 7:5; 8:9; และขอ้อ่ืนๆ)  และ
ถึงธรรมชาติมนุษยข์องเรา (เปรียบเทียบ กท. 2:20; 5:17; และขอ้อ่ืนๆ) ท่ีน่ีบางทีเปาโลได้
หมายถึงธรรมชาติมนุษย์ของเรา คือ ส่ิงท่ีเราสามารถท าตามธรรมชาติโดยปราศจากการ
ช่วยเหลือท่ีพิเศษของพระเจา้ เราไม่มีความมัน่ใจวา่ส่ิงใดก็ตามท่ีเราท าต่อร่างกายของเรา หรือ
ส่ิงใดก็ตามท่ีเราท าจะท าใหเ้ราเป็นท่ียอมรับต่อพระเจา้ได ้เราตระหนกัวา่การวางใจในพระเยซู
คริสตคื์อส่ิงจ าเป็น เราไม่มีความมัน่ใจในส่ิงท่ีเราเป็นโดยธรรมชาติเพื่อท าให้เราเป็นท่ียอมรับ
ต่อพระเจา้ได ้  เราเขา้ใจวา่เราไม่สามารถช่วยตวัเราเองให้รอดได ้และเรายอมรับวา่พระเจา้ตอ้ง
ช่วยเราใหร้อด        

  
3:4ก                  เปาโลได้ด าเนินการต่อไปท่ีอธิบายต่อชาวฟีลิปปีว่าท าไมท่านได้กล่าวต่อต้านคนยิวอย่าง 

รุนแรงมาก (ขอ้ 4-11)  อคัรทูตน้ีไดป้ฏิเสธ “ความมัน่ใจในเน้ือหนงั” เพราะวา่มนัไม่สามารถ
จดัเตรียมความชอบธรรมท่ีพระเจา้เรียกร้องได ้(ขอ้ 9)  แมก้ระทัง่ท่านไดค้รอบครอง “ในเน้ือ
หนัง” เก่ียวกบัส่ิงท่ีพวกท าตามลทัธิยิวได้อา้งว่าส าคญั นั่นคือ การเขา้สุหนัต แต่ท่านไม่ได้
วางใจในส่ิงนั้นส าหรับความรอด 

  
ต าแหน่งทีม่ีสิทธิพเิศษของเปาโล 3:4ข-6 
  
3:4ข                  เพื่อเห็นแก่ขอ้โตแ้ยง้ เปาโลไดรั้บเอาท่าทีของพวกท าตามลทัธิยิวเก่ียวกบัความมัน่ใจในเน้ือ 

หนงั  ท่านไดท้  าอย่างนั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าการปฏิเสธของท่านต่อผลประโยชน์ต่างๆ ของ
คนยิวไม่ใช่เป็นเพราะว่าท่านไดข้าดส่ิงเหล่านั้น เปาโลไดใ้ชก้ารเขา้หาอยา่งเดียวกนัใน 2 โค
รินธ์ 11:26-12:12   ตอนน้ีท่านไดอ้า้งอิงผลประโยชน์ส่วนตวัเจ็ดอยา่ง ส่ีอยา่งแรกเป็นส่ิงต่างๆ
ท่ีท่านไดรั้บมรดกมา (ขอ้ 5ก-ง) สามอยา่งสุดทา้ยคือส่ิงต่างๆ ท่ีท่านไดเ้ลือกโดยความเช่ือมัน่ 
(ขอ้ 5จ-6)   

  
3:5                    การเขา้สุหนตัของเน้ือหนงัเป็นส่ิงหน่ึงท่ีพวกท าตามลทัธิยวิไดว้างใจในการยอมรับโดยพระเจา้    

เปาโลได้ “เขา้สุหนัต” ใน “วนัท่ีแปด” หลังจากการเกิดของท่าน อย่างท่ีธรรมบญัญติัของ
โมเสสไดก้ าหนดไว ้(ลนต. 12:3; เปรียบเทียบ ปฐก. 17:12) ท่านไม่ไดรั้บการเขา้สุหนตัในปีท่ี
สิบสามของท่าน อยา่งท่ีอิชมาเอลไดรั้บหรือภายหลงัในชีวิต อยา่งท่ีคนต่างชาติหลายคนไดท้  า
ผูซ่ึ้งไดเ้ปล่ียนไปสู่ลทัธิยิว (เช่น กจ. 16:3)[180] ท่านไม่ไดเ้ป็นคนท่ีเปล่ียนไปสู่ลทัธิยิวใน
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ภายหลงั แต่ท่านไดเ้ป็นคนยิวมาตลอดชีวิตของท่าน  ท่านไดม้าจากครอบครัวชาวยิวท่ีเคร่งใน
ศาสนา และอย่างไม่สงสัยเลยว่าไดช่ื้นชมการหนุนใจใน “ส่ิงต่างๆ ของพระเจา้” (การฝึกฝน
ทางศาสนา) จากพอ่แม่ของท่านทั้งชีวติของท่าน  

  
ประการท่ีสอง เปาโลเป็นคนยิวแทโ้ดยเช้ือชาติและการสืบเช้ือสาย (“แห่งชนชาติอิสราเอล”)  
เม่ือคนยิวตอ้งการเน้นความสัมพนัธ์ท่ีพิเศษของพวกเขากบัพระเจา้ในแง่ท่ีพิเศษมากท่ีสุดของ
มนั พวกเขาไดใ้ช้ค  าว่า “คนอิสราเอล” เพื่อจะอธิบายถึงพวกเขาเอง  [181] ท่านไม่ได้เป็น
ลูกคร่ึงแต่เป็นคนยวิเตม็ตวั “อิสราเอล” ท่ีน่ีอาจอา้งอิงถึงไม่วา่ต่อคนอิสราเอลโดยรวม หรือต่อ 
คน ท่ีช่ืออิสราเอล (นัน่คือ “ยาโคบ”)   มูเล่ไดช้อบทางเลือกอนัหลงั[182] 

  
ยิ่งไปกว่านั้นอีก ประการท่ีสาม ท่านเป็นสมาชิก “ของเผา่เบนยามิน” เบนยามินเป็นน้องชาย
ของบุตรชายสองคนท่ีเกิดแก่ราเชลภรรยาคนโปรดของยาโคบ   เบนยามินเป็นบุตรชายคนเดียว
ของยาโคบท่ีเกิดในแผ่นดินแห่งพระสัญญา เผ่าเบนยามินได้จดัเตรียมนักรบสูงส่งหลายคน
ตลอดประวติัศาสตร์ของอิสราเอล (เปรียบเทียบ ฮชย. 5:8) กษตัริยท่ี์ถูกตอ้งตามกฎหมายองค์
แรกของอิสราเอลไดม้าจากเผา่เบนยามิน เยรูซาเล็มและพระวหิารไดอ้ยูภ่ายในเขตแดนของเบน
ยามิน นอกเหนือจากยูดาห์นั้น เผ่าน้ีเท่านั้นยงัคงได้ภกัดีต่อราชวงศ์ของดาวิดเม่ือระบอบ
กษตัริยไ์ดแ้บ่งแยกในปี 931 กคศ.  เทศกาลปูริมไดฉ้ลองความรอดของคนยิวโดยโมรเดคยัคน
เบนยามิน  หลงัจากการถูกเนรเทศนั้น เบนจามินและยดูาห์ไดก่้อตั้งแกนแห่งชุมชนท่ีไดรั้บการ
ฟ้ืนฟู (เปรียบเทียบ อสร. 4:1) แน่นอนวา่ ประวติัศาสตร์ของเผา่น้ีไม่ไดป้ราศจากความอบัอาย
ของมนัเช่นกนั (เช่น ความลม้เหลวของซาอูล ความร้ายกาจของชาวเมืองกิเบอาห์ท่ีไดน้ าไปสู่
สงครามกลางเมืองซ่ึงเกือบท าลายลา้งเผา่น้ี และอ่ืนๆ) อยา่งไรก็ตาม เปาโลสามารถโออ้วดใน
มรดกของเผ่าเบนยามินของท่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง ท่านมาจากหน่ึงในครอบครัวท่ีเป็นผูน้ าใน
อิสราเอล 

  
“มนัถูกจินตนาการน้อยเพียงไรว่า อย่างท่ีเบนยามินเป็นคนสุดทอ้งและไดรั้บเกียรติ
มากท่ีสุดของพวกบรรพบุรุษ  ดงันั้นบุตร. . . น้ีของเบนยามิน [เปาโล] ควรได้เขา้
สมาคมกบัผูรั้บใชท้ั้งสิบสองของพระเมสสิยาห์ของพระเจา้ ซ่ึงเป็นอคัรทูตคนสุดทา้ย
และเรืองนามมากท่ีสุดแห่งพวกอคัรทูต”[183] 
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ประการท่ีส่ี “ชาวฮีบรูท่ีเกิดจากคนฮีบรู” หมายถึงวา่ พ่อแม่ของเปาโลไดเ้ล้ียงดูท่านในฐานะ
คนยิวท่ีเคร่งครัดท่ีถือรักษาธรรมเนียมของคนยิว ไม่เหมือนพวกยิวท่ีนิยมกรีก (เปรียบ 
เทียบ กจ. 6:1) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ท่านไดเ้รียนรู้ภาษาฮีบรูและไดศึ้กษาพนัธสัญญาเดิมในภาษา
เดิม ไม่ใช่เหมือนกบัคนยิวคนอ่ืนๆ หลายคนกระจดักระจายไป ผูซ่ึ้งสามารถพูดและอ่านภาษา
อารเมคไดเ้ท่านั้น (กจ. 22:2) ส่ิงน้ีไดใ้ห้ผลประโยชน์แก่ท่านเก่ียวกบัการด าเนินการเป็นผูน้ า
ท่ามกลางคนยวิ 

  
ประการท่ีหา้ เปาโลไดเ้ลือกเขา้ร่วมพรรคฟาริสี ซ่ึงเป็นลทัธิศาสนาท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุดของกลุ่ม
ต่างๆ ภายในลทัธิยวิ (“ตามธรรมบญัญติั”) ในสมยัของท่าน พวกฟาริสีพิถีพิถนัในการถือรักษา
ธรรมบญัญติัของโมเสส  อน่ึง น่ีเป็นการปรากฏคร้ังเดียวของค าว่า “ฟาริสี” นอกหมวดพระ
กิตติคุณและพระธรรมกิจการ คนยวิส่วนใหญ่ไดถื้อวา่พวกฟาริสีเป็นคนยวิท่ีดีท่ีสุด การวิจารณ์
ท่ีรุนแรงท่ีสุดบางอย่างของพระเยซูเก่ียวขอ้งกบัพวกฟาริสี แต่มีพวกฟาริสีหลายคนท่ีจริงใจ 
และเปาโลก็เป็นหน่ึงในพวกเขา        

  
“ไม่เพียงแต่พึงพอใจท่ีจะเช่ือฟังธรรมบญัญติัของโมเสส พวกฟาริสีไดผ้กูมดัพวกเขา
เอง ถือรักษาทุกๆ ขอ้ของธรรมบญัญติัจ านวนมากมายท่ีมีในธรรมบญัญติัตามค าเล่า 
ซ่ึงก็คือขนบธรรมเนียมท่ีตีความหมายของพวกธรรมาจารยอี์กดว้ย   คนท่ีกระตือรือร้น
ท่ีสุดของพวกฟาริสีไดห้ลีกเล่ียงการละเมิดต่างๆโดยไม่ไดต้ั้งใจของธรรมบญัญติัอยา่ง
ระมดัระวงัและไดท้  ามากกวา่ท่ีพวกเขาไดถู้กสั่งให้ท า. . . . เปาโลบุตรของฟาริสี (กจ. 
23:6) และเป็นสาวกของฟาริสีท่ียิ่งใหญ่ คือ กามาลิเอล  (กจ. 5:34; 22:3) ไดเ้ลือกท่ีจะ
เป็นฟาริสีดว้ยตวัของท่านเองและไดต้ั้งตนเองเป็นคนท่ีร้อนรนท่ีสุดแห่งผูถื้อรักษาท่ี
ร้อนร้นท่ีสุดของธรรมบญัญติัของ (กท. 1:14)  ‘ฟาริสี’ ส าหรับเปาโลนั้นไม่ใช่ค าศพัท์
แห่งการต าหนิ แต่เป็นช่ือเรียกแห่งเกียรติยศ อา้งถึง ‘ระดบัท่ีสูงท่ีสุดของความสัตยซ่ื์อ
และความจริงใจในความส าเร็จแห่งงานแด่พระเจา้อย่างท่ีก าหนดไวโ้ดยโทราห์ของ
พระเจา้’ (แบร์)”[184] 

  
3:6                    ประการท่ีหก “ในดา้นความกระตือรือร้น” ท่านเป็นผูส้นบัสนุนท่ีร้อนร้นแห่งศาสนายิว จนถึง

จุดแห่งการข่มเหงคริสเตียนจนถึงความตาย ท่านเป็นฟาริสีท่ีโดดเด่น     
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“ความหมายโดยนัยก็คือ พวกท าตามลัทธิยิวผูไ้ด้ข่มเหงท่านเป็นคนอ่อนแอเม่ือ
เปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีเปาโลไดท้  าเม่ือท่านไดข้่มเหงคริสตจกัร”[185] 

  
ประการท่ีเจด็ การเช่ือฟังของเปาโลต่อ (“ความชอบธรรมใน”) “ธรรมบญัญติั” ของโมเสสอยา่ง
ท่ีมันได้ควบคุมอุปนิสัยภายนอกก็ปราศจากต าหนิ (“ไร้ต าหนิ”; ค ากรีก อะเมมทอส , 
เปรียบเทียบ 2:15) ท่านไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีซ่ือตรงอยา่งมากเก่ียวกบัส่ิงท่ีธรรมบญัญติัไดเ้รียกร้อง 
และ “อยา่งไรก็ตาม ไม่ไดล้ะเลยท่ีจะถือรักษาขอ้เล็กนอ้ย”[186] เปาโลไม่ไดอ้า้งว่าปราศจาก
บาป “ไร้ต าหนิ” หมายถึงว่า เม่ือท่านไดท้  าบาป ท่านไดจ้ดัการกบับาปของท่านอย่างท่ีธรรม
บญัญติัไดเ้รียกร้อง เปาโลจริงใจในการอุทิศตนของท่านต่อความเขา้ใจของท่านถึงน ้ าพระทยั
ของพระเจา้    

  
“เหมือนกบัคน ‘เคร่งศาสนา’ ส่วนใหญ่ในทุกวนัน้ี เปาโลมีศีลธรรมพอท่ีจะกนัท่านไว้
จากปัญหา แต่ไม่มีความชอบธรรมพอท่ีจะท าให้ท่านไปยงัสวรรค์ได!้ มนัไม่ใช่ส่ิง
ต่างๆ ท่ีแยท่ี่ไดก้นัเปาโลไวจ้ากพระเยซู  มนัเป็นส่ิงต่างๆท่ีดี! ท่านจ าเป็นตอ้งสูญเสีย 
‘ศาสนา’ ของท่านเพื่อจะพบความรอด”[187] 

  
การถ่อมตนเองของเปาโล 3:7 
  
ก่อนหนา้นั้นเปาโลไดถื้อวา่ “ส่ิงต่างๆ” เหล่าน้ีทั้งหมดท่ีท่านไดก้ล่าววา่ท่านไดมี้ และ (“อะไรก็ตาม”) ส่ิงอ่ืนๆ 
วา่เป็นการส่งเสริมต่อการยอมรับของพระเจา้ท่ีมีต่อท่าน กระนั้นท่านไดม้าสู่การเรียนรู้บนถนนดามสักสัและ
ตั้งแต่เวลานั้นว่า “ผลประโยชน์ต่างๆ” (“สมบติัต่างๆ,” NET) ตามเน้ือหนงัเช่นนั้นไม่ไดป้รับปรุงต าแหน่งของ
ท่านกบัพระเจา้ (เปรียบเทียบ 1:21; 3:8)   ตรงกนัขา้ม ส่ิงเหล่านั้นไดก่้อให้เกิดส่ิงกีดขวางต่างๆ (“หน้ีสินต่างๆ,” 
NET) เพราะว่ายิ่งเปาโลมีส่ิงเหล่านั้นมากเท่าใด ท่านไดต้ระหนกัมากข้ึนว่าพระเจา้จะยอมรับท่านเพื่อเห็นแก่
ท่าน   แต่ละอย่างของผลประโยชน์ต่างๆ ทางเน้ือหนังของท่านได้เสริมก าลงัความหวงัเท็จของท่านเก่ียวกบั
ความรอด   ยิง่ไปกวา่นั้นอีก ส่ิงเหล่านั้นเป็นหน้ีสินต่างๆ เพราะวา่ท่านจ าเป็นตอ้งละเลยส่ิงท่ีท่านไดโ้ออ้วดก่อน
หนา้นั้นเป็นอยา่งมาก[188] 
  

“ในท่ีอ่ืนนั้นเปาโลเองบอกเราว่าท่านถือว่าส่ิงต่างๆ เช่นส่ิงเหล่าน้ีเป็นพระพร (รม. 3:1, 2; 9:1-5; 
เปรียบเทียบ 11:1) ส่ิงเหล่านั้นเป็นพระพรเพราะวา่ส่ิงเหล่านั้นสามารถเป็นคุณค่าท่ีประเมินไม่ไดถ้า้ได้
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ถูกใชอ้ย่างเหมาะสม นัน่คือ ในฐานะการตระเตรียมส าหรับการรับเอาข่าวประเสริฐ แต่เม่ือสิทธิพิเศษ
อย่างเดียวกนัเหล่าน้ีเร่ิมตน้ท่ีจะถูกถือว่าเป็นพื้นฐานส าหรับการท าให้ตนเองพึงพอใจและการยกย่อง
ตนเอง เม่ือส่ิงเหล่านั้นถูกถือว่าเป็นตัว๋สู่สวรรค์ ส่ิงเหล่านั้นถูกเปล่ียนไปสู่ส่ิงตรงกนัขา้ม ก าไรต่างๆ
เหล่าน้ีทั้งหมดก็กลายมาเป็น การสูญเสียใหญ่”[189] 

   
“ในขณะท่ีพระคริสตไ์ม่ได ้ถือว่า ความเป็นเหมือนพระเจา้เป็นส่ิงท่ีเพิ่มพูนผลประโยชน์ของพระองค์
เอง แต่ ‘ไดท้  าให้พระองค์ว่างเปล่า’ ดงันั้นตอนน้ีเปาโล ถือว่า ‘ก าไร’ แต่ก่อนของท่านเป็น ‘การ
ขาดทุน’ เน่ืองจากคุณค่าท่ีเหนือกวา่ของการรู้จกัพระคริสต ์ อยา่งท่ีพระคริสตไ์ดถู้ก ‘ก่อตั้ง’ ใน ‘ความ
เป็นเหมือนมนุษย’์ ตอนน้ีเปาโลถูก ‘ก่อตั้งในพระคริสต’์ ซ่ึงรู้วา่จะตอ้ง ‘เป็นตาม’ (สะทอ้นถึง มอร์เฟ 
ของทาส, 2:7) ใครจนถึงความตายของท่าน (2:8) สุดทา้ย อยา่งท่ีการถูกท าให้อบัอายของพระคริสตไ์ด้
ตามมาดว้ยการแกแ้คน้ท่ีมี ‘สง่าราศี’ ของพระเจา้เพื่อพระองค ์ดงันั้น ‘การทนทุกข์’ ในปัจจุบนัเพื่อพระ
คริสต์จะถูกติดตามมาดว้ย ‘ศกัด์ิศรี’ ในรูปแบบของการเป็นข้ึนจากตาย อยา่งท่ีท่านไดว้ิงวอนให้ชาว    
ฟีลิปปีท าอยา่งนั้น ดงันั้นเปาโลแสดงถึงแบบอยา่งของ ‘ความคิด’ ของพระคริสตซ่ึ์งรับเอาการทนทุกข์
และความตาย น่ีคือส่ิงท่ีมนัหมายถึงท่ีจะ ‘รู้จกัพระคริสต์’ เพื่อจะถูกก่อตั้งในพระองค’์ โดยวิธีของ
ประทานแห่งความชอบธรรมของพระองค ์และอยา่งท่ีพระองคไ์ดถู้กท าให้เป็นข้ึนและถูกยกข้ึนสู่ท่ีสูง
ท่ีสุด ดงันั้นเน่ืองจากว่าตอนน้ีเปาโลและผูเ้ช่ือชาวฟีลิปปี ‘ได้เป็นตามพระคริสต์’ ในความตายของ
พระองค ์พวกเขาจะ ‘เป็นตาม’ ศกัด์ิศรีของพระองคอี์กดว้ย”[190] 

  
เป้าหมายทีใ่หญ่กว่าของเปาโล  3:8-11 
  
3:8                    เปาโลถือวา่ความไดเ้ปรียบต่างๆ ของท่านเหนือคนอ่ืนๆ เป็นส่ิงท่ีไดว้างท่านไวใ้นต าแหน่งท่ี ดี

อยา่งยิง่กบัพระเจา้ อยา่งไรก็ตาม ท่านไดม้าสู่การตระหนกัวา่ ไม่มีส่ิงใดอยา่งส้ินเชิงท่ีปราศจาก
งานของพระคริสต์บนกางเขนมีคุณค่าใดๆในการไดรั้บการยอมรับของพระเจา้ ไม่มีการดีใด
ปรับเปล่ียนสถานะของเราต่อพระเจา้ได ้ส่ิงเหล่านั้นทั้งหมดเป็นเหมือนผา้ข้ีร้ิวท่ีสกปรก (อสย. 
64:6) ดงันั้นเปาโลไดม้าสู่การตระหนกัวา่ส่ิงเหล่านั้นเป็นขยะ ตั้งแต่เวลานั้น ท่านไดด้ าเนินการ
ถือมุมมองน้ีต่อส่ิงต่างๆต่อไป  

  
ค ากรีกท่ีแปลวา่ “ขยะ” (สกูบาโลน) ปรากฏท่ีน่ีเท่านั้นในพนัธสัญญาใหม่   แหล่งท่ีมาของมนั
ก็ไม่แน่นอน แต่มนัดูเหมือนว่าไดมี้การอา้งอิงถึงมูล อาหารท่ีเสีย เศษท่ีเหลือหลงัจากอาหาร 
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และกาก ในภาษากรีกท่ีอยูน่อกพระคมัภีร์ มนัอธิบายถึง ซากศพท่ีถูกกินไปคร่ึงหน่ึงและกอง
ของมูลสัตว[์191] ดงันั้น เปาโลไดห้มายถึงวา่ ผลประโยชน์ต่างๆ แต่ก่อนของท่าน (สถานภาพ  
สมบติั และต าแหน่งในชุมชนชาวยิวของท่าน)ไม่ใช่ไร้ค่าเท่านั้น แต่น่ารังเกียจอย่างมากและ
เป็นไปไดท่ี้มนัอนัตรายดว้ย ท่านไดใ้ส่สมบติัราคามากท่ีสุดของท่านไวใ้นถงัขยะ     

  
“พวกท าตามลทัธิยิวกล่าวถึงพวกเขาเองว่าเป็นผูร่้วมงานเล้ียงท่ีนัง่อยู่ท่ีโต๊ะของพระ
บิดา และคริสเตียนชาวต่างชาติเป็นสุนัขท่ีฉวยเศษเน้ือท่ีตกจากโต๊ะอย่างละโมบ   
เปาโลไดก้ลบัภาพลกัษณ์น้ี พวกท าตามลทัธิยิวเองเป็นสุนขั (ขอ้ 2) เน้ือท่ีถูกบริการแก่
พวกบุตรของพระเจา้เป็นเน้ือฝ่ายวิญญาณ กฎต่างๆ ท่ีพวกผูเ้คร่งครัดในรูปแบบให้
คุณค่าอยา่งสูงส่งก็เป็นแค่ขยะของงานเล้ียง”[192] 

  
ส่ิงท่ีท่านไดเ้รียนรู้ท่ีจะใหคุ้ณค่าคือพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของท่าน ดงันั้นการมาสู่การ
รู้จกัพระคริสต์ การเขา้ไปสู่ความขอบคุณท่ีลึกซ้ึงและเต็มท่ีมากข้ึนถึงตวับุคคลและงานของ
พระองค์เป็นความส าคญัหลกัต่อเปาโล ความรู้ (ค ากรีก โนซิส) น้ีเป็นประเภทท่ีบุคคลหน่ึง
ไดรั้บโดยความสัมพนัธ์ส่วนตวัเท่านั้น  มนัแตกต่างจากความรู้ท่ีเราไดรั้บผ่านทางการศึกษา
ทางวิชาการท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นจริง (ค ากรีก ออยด้า) แมว้่าขอ้มูลเป็นส่วนหน่ึงของ
ความรู้ส่วนตวัท่ีเพิ่มข้ึนของเราถึงพระคริสต์ มนัเป็นความรู้แห่งใจนอกเหนือไปจากความรู้
แห่งสมอง (เปรียบเทียบ. ยน. 17:3; กท. 4:9; 1 ยน. 2:18, 29; 4:8) ท่ีจะไดรั้บความรู้มากข้ึนน้ี 
ถึงพระคริสต์ เปาโลจ าตอ้งปล่อยส่ิงอ่ืนในชีวิตไปเสีย ท่ีจะใชภ้าษาของ 2:6 เปาโลไม่ไดถื้อวา่ 
มี ส่ิง อ่ืนใดในชีวิตควรค่าแก่การเก็บไว้ ทั้ งหมดท่ีท่านต้องการคือความขอบคุณโดย
ประสบการณ์ลึกซ้ึงและเตม็ท่ีมากข้ึนถึงพระผูช่้วยใหร้อดของท่าน (เปรียบเทียบ สดด. 73:25) 

  
“ท่านและขา้พเจ้ารู้ เก่ียวกับ หลายคน แมก้ระทัง่ผูค้นท่ีได้มีชีวิตอยู่หลายศตวรรษ
มาแลว้ แต่ท่ีเรารู้จกัอยา่งเป็นส่วนตวันั้นนอ้ยมาก”[193] 

  
3:9                    อีกคร้ังหน่ึง นิมิตของเปาโลหันไปสู่อนาคตและบลัลงัก์ของพระคริสต์ ตั้งแต่การกลบัใจเช่ือ 

ของท่านนั้น ท่านไดท้  าการเลือกต่างๆ ในชีวิตของท่านโดยข้ึนอยูก่บัคุณค่าส าคญัของการท่ีจะ
รู้จกัพระคริสตดี์ข้ึน และข้ึนอยูก่บัความเป็นจริงวา่วนัหน่ึงพระเจา้จะประเมินชีวิตของท่าน   ใน
วนัในอนาคตนั้น เปาโลตอ้งการท่ีจะถูกก่อตั้ง “ในพระองค์” นั่นคือ การยืนอยู่ในคุณความดี
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ของพระคริสตไ์ม่ใช่คุณความดีของท่านเอง คุณความดีของท่านไดข้ึ้นอยูก่บั “ความชอบธรรม” 
ของท่านเอง อย่างท่ี “ธรรมบญัญติั” ของโมเสสได้ระบุไว ้คุณความดีของพระคริสต์คือ 
“ความชอบธรรม” ของพระองค์ ท่ีพระเจา้ใส่ไวใ้นบญัชีของผูเ้ช่ือเม่ือผูเ้ช่ือวางความวางใจของ
เขาหรือของเธอในพระองค ์(เปรียบเทียบ รม. 3:20-23) ความชอบธรรมน้ีมายงัเรา “ผา่นทาง” 
ความเช่ือในพระคริสต ์และมนัมายงัเรา “บนพื้นฐานของ” (หรือ “โดย,” NIV) “ความเช่ือ” จาก
พระเจา้   

  
“‘ความเช่ือ’ เป็นส่ิงตรงขา้มกบั การงานของมนุษย ์มนัเป็นการรับเอาการงานของพระ
เจา้โดยบรรดาผูท่ี้ยอมรับถึงการไร้ประโยชน์ของความพยายามของพวกเขาเองท่ีจะ
บรรลุความชอบธรรม”[194] 

  
“ตราบเท่าท่ีบุคคลหน่ึงยึดติดกับความชอบธรรมของเขาเองแม้กระทัง่ในระดับท่ี
เล็กนอ้ย เขาไม่สามารถช่ืนชมความชอบธรรมของพระคริสตไ์ดอ้ยา่งเต็มท่ี สองอยา่ง 
น้ีไปด้วยกนัไม่ได้ อย่างหน่ึงตอ้งถูกสละอย่างเต็มท่ีก่อนท่ีอีกอย่างหน่ึงสามารถถูก
ถือเอาอยา่งเตม็ท่ีได”้[195] 

  
กล่าวในเชิงเปรียบเทียบแลว้ เราสามารถกล่าวไดว้่าเราไปยงัสวรรค์ไม่ใช่โดยการเดินข้ึนไป
ตามบนัได แต่โดยการข้ึนลิฟต ์

  
3:10                  ขอ้น้ีด าเนินความคิดของการรู้จกัพระคริสตจ์ากขอ้ 8 ต่อไปใหม่ กาลของรูปกริยากรีกท่ีมี to  

น าหนา้และท าหนา้ท่ีเป็นนาม ทู โนนาย (“ท่ีจะรู้จกั” นัน่คือ “ท่ีจะตระหนกั รู้สึก ยึดเอา”[196]) 
เป็นกริยากาลอดีต บางทีเป็นกริยากาลอดีตท่ีตน้ทาง ซ่ึงสรุปการกระท าของค ากริยา ณ จุดท่ีมนั
เร่ิมตน้    

  
“มนับ่งบอกวา่ส าหรับเปาโลนั้น การมารู้จกัพระคริสตก์็มีน ้ าหนกัมากกว่าคุณค่าอ่ืนๆ
ทั้งหมด ว่าส าหรับท่านนั้น ความส าคญัของพระคริสต์ ‘ซ่ึงคลงัสติปัญญาและความรู้
ทุกอยา่งซ่อนอยูใ่นพระองค’์ ( คส. 2:3) ก็ใหญ่อยา่งมากแมก้ระทัง่ท่ีจะ เร่ิมต้น รู้จกั
พระองคก์็ส าคญักวา่ส่ิงอ่ืนใดในทั้งโลก”[197] 
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จงเปรียบเทียบความหมายโดยนัยของความรู้ ท่ีใกล้ชิดท่ีสมบูรณ์ในอนุประโยค “ชายนั้น 
[อาดมั] ได้รู้จัก ภรรยาของเขา ซ่ึงก็คือ เอวา”(ปฐก. 4:1) 

  
“ขา้พเจา้จะไม่ลืมจดหมายท่ีข้าพเจ้าได้อ่านจากผูส้ าเร็จการศึกษาของสถาบนัพระ
คริสตธรรมดัลลัส ท่ีซ่ึงข้าพเจ้ารับใช้ในฐานะอธิการบดี เขาได้เขียนถึงความรู้สึก
ขอบคุณของเขาส าหรับหลายปีของเขา ณ สถาบนัท่ีดีของเรา ส่ิงท่ีรบกวนขา้พเจา้ก็  
คือวา่เขาเสียใจท่ีเม่ือเขาไดม้าถึง เขาหลงรักพระเยซูคริสตอ์ยา่งสุดซ้ึง แต่เม่ือเขาจากไป 
เขาไดห้ลงรักตวับทตามพระคมัภีร์มากกวา่   ส าหรับเหตุผลต่างๆ ท่ีถูกตอ้งทั้งหมดนั้น 
บรรดาศาสตราจารยข์องเราได้ท าอยา่งดีท่ีสุดท่ีจะสอนพระคมัภีร์แก่เขา แต่เขาไดจ้าก
ไปและรักพระคมัภีร์มากกวา่รักพระผูช่้วยให้รอดของเขา ท่ีจะใชถ้อ้ยค าของเปาโล ‘งู
นั้นไดล่้อลวงเขา’ หลงัจากสองสามปีท่ียุง่ยากในพนัธกิจ เขาไดม้าสู่การตระหนกัว่า
เขาจ าเป็นตอ้งรัก พระคริสต์  ขา้พเจ้าไม่จดจ าการใช้ถ้อยค าอย่างเจาะจง แต่เขาได้
ยอมรับวา่เขาจ าตอ้งพิจารณาตารางเวลาของเขาอยา่งตั้งใจ ท่ีจะเผชิญความจริงแห่งการ
พลดัหลงของเขา และจะใช้ความพยายามอย่างมากท่ีจะกลบัไปสู่การอุทิศตนท่ีเรียบ
ง่ายต่อพระคริสต”์[198] 

  
ท่ามกลางส่ิงอ่ืนๆ ทั้งหมดท่ีเปาโลตอ้งการเรียนรู้ในความสัมพนัธ์ของท่านกบัพระคริสต ์ท่าน
ไดอ้า้งอิงถึง “ฤทธ์ิเดชแห่งการคืนพระชนมข์องพระคริสต”์ บางทีเปาโลไม่ไดห้มายถึงวา่ท่าน
ต้องการท่ีจะประสบกับการเป็นข้ึนจากตายอย่างเหนือธรรมชาติอย่างท่ีพระเยซูคริสต์ได้
ประสบ ท่านไดรู้้วา่ถา้ท่านไดต้ายไป ท่านจะประสบกบัการเป็นข้ึนจากตายเช่นนั้น  บางทีท่าน
ไดห้มายถึงว่า ท่านตอ้งการฤทธ์ิเดชท่ีไดท้  าให้พระผูช่้วยให้รอดของท่านคืนพระชนมแ์ละได้
อยู่ภายในท่านเองเน่ืองจากพระคริสต์ท่ีทรงสถิตอยู่ เพื่อจะส าแดงตวัมนัเองในชีวิตของท่าน
เพื่อพระสิริของพระเจา้ (เปรียบเทียบ รม. 6:4; คส. 3:1; อฟ. 2:5-6) 

  
เปาโลตอ้งการเติบโตในความรู้จากประสบการณ์ของท่านถึง “การมีส่วนร่วมในความทุกขข์อง
พระคริสต”์ อีกดว้ย ท่านไม่ไดห้มายถึงวา่ โดยการทนทุกขใ์นการรับใช้พระเจา้ ท่านสามารถ
เพิ่มเติมแก่คุณความดีของการทนทุกข์ของพระคริสต์ แนวคิดเช่นนั้นก็แปลกต่อค าสอนตาม
พระคมัภีร์อย่างส้ินเชิง (เปรียบเทียบ ฮบ. 10:14) ตรงกนัขา้ม ท่านไดเ้ห็นวา่การทนทุกข์เพื่อ
เห็นแก่พระคริสต์ก็ดีพอใช้เท่านั้น เน่ืองจากพระผูช่้วยให้รอดได้ทนทุกข์เพื่อท่านอย่างมาก

http://biblia.com/bible/nasb95/Gen.%204.1
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philippians/Philippians.htm#_edn198
http://biblia.com/bible/nasb95/Rom%206.4
http://biblia.com/bible/nasb95/Col.%203.1
http://biblia.com/bible/nasb95/Eph.%202.5-6
http://biblia.com/bible/nasb95/Heb.%2010.14


[199] คริสเตียนผูซ่ึ้งทนทุกขเ์น่ืองจากค าพยานท่ีสัตยซ่ื์อของเขาหรือของเธอเพื่อพระคริสต์ก็
สามารถเช่ือมโยงกบัความรู้สึกของพระคริสต์เป็นส่วนตวัไดเ้ม่ือพระองค์ไดเ้ช่ือฟังพระบิดา
ของพระองค์อย่างสัตยซ่ื์อ มี “การมีส่วนร่วม” ในการทนทุกข์ประเภทนั้น (เปรียบเทียบ  รม. 
6:8; กท. 2:19-20) ผูเ้ช่ือท่ีไม่เคยทนทุกขเ์พื่อเห็นแก่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไม่สามารถท าอยา่งนั้นได ้

  
วลีสุดทา้ยในขอ้น้ีขยายการมีส่วนร่วมในการทนทุกขข์องพระคริสต ์  การอุทิศตนอยา่งส้ินเชิง
ต่อน ้าพระทยัของพระเจา้ ซ่ึงไดส่้งผลให้เกิดการทนทุกขข์องพระคริสตแ์ละซ่ึงจะส่งผลให้เกิด
การทนทุกขข์องผูเ้ช่ือหมายถึง “ความตาย” ในท่ีสุด   มนัหมายถึงความตายต่อแผนการส าหรับ
ชีวิตของตนเองของบุคคลหน่ึง (รม. 6:4-11) และมนัอาจส่งผลให้เกิดความตายทางกายภาพ   
ความตายเป็นการคาดการณ์ท่ีไม่ลดละ แต่เปาโลไม่ไดมี้ความหลงใหลท่ีผิดปกติ ท่ีไม่ดีกบัการ
ทนทุกขแ์ละความตายเพื่อเห็นแก่มนัเอง ท่านไดรั้กพระเยซูคริสตอ์ยา่งมากจนท่านไดป้รารถนา
ท่ีจะแบ่งปันทุกดา้นทั้งหมดในชีวิตของพระองค์ ท่ีจะรู้จกัพระองค์อย่างสนิทสนมเท่าท่ีท่าน
สามารถท าได ้แมก้ระทัง่ท่านเตม็ใจติดตามพระองคไ์ปยงัหุบเขาเงาแห่งความตาย   

  
“ชีวิตคริสเตียนเป็นรูปแบบกางเขนในคุณลกัษณะ  แมก้ระทัง่เม่ือพวกเขาด าเนินชีวิต
ในปัจจุบันผ่านทางฤทธ์ิเดชท่ีมีไว้โดยทางการเป็นข้ึนจากตายของพระคริสต ์
เหมือนกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขานั้นประชากรของพระเจา้ก็ถูกแสดงออกโดย
กางเขนเป็นนิตย”์ [200] 

  
3:11                  ขอ้น้ีไม่มีอนุประโยคท่ีเป็นจุดประสงค ์อย่างท่ีการแปลของ NASB “เพื่อวา่” บ่งบอกไว ้การ 

แปลท่ีดีกวา่จะเป็น “ถา้ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง” (ขอบช่องวา่งของ NASB) หรือ “และดว้ยเหตุใด
เหตุหน่ึง” (NIV)   มนัแสดงออกถึงการคาดหวงั  

  
อย่างผิวเผินแล้ว ดูเหมือนขอ้น้ีบ่งบอกว่าเปาโลมีความสงสัยบางอย่างเก่ียวกบัความแน่นอน
ของการเป็นข้ึนจากตายของท่าน อย่างไรก็ตาม ในงานเขียนของท่านในท่ีอ่ืนๆ ท่านไดม้ัน่ใจ
อยา่งมากวา่พระเจา้จะท าใหท้่านและผูเ้ช่ือทุกคนเป็นข้ึน (เช่น รม. 8:11, 23; 1 คร. 6:14; 15:12-
57; 2 คร. 4:14; 5:1-5; 1 ธส. 4:13-18; 2 ทธ. 2:18) พระคมัภีร์สอนวา่พระเจา้จะท าให้ทุกคนเป็น
ข้ึน คือผูเ้ช่ือและผูไ้ม่เช่ือท่ีไดต้ายไป (เช่น ดนล. 12:2; มธ. 22:29-32; ลก. 20:37-38; ยน. 6:39-
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40, 44, 54;11:25; กจ. 4:2; 17:18; 23:6; 24:15; ฮบ. 6:2; วว. 20:4-6, 13) ดงันั้นเราตอ้งมองหา
การอธิบายอีกอยา่งหน่ึงของขอ้น้ี 

  
“ทีน้ี ถา้เปาโลเช่ือในการเป็นข้ึนจากตายโดยทัว่ไปอนัหน่ึง ณ ตอนปลายท่ีซ่ึงทุกคน 
คือคนท่ีไดรั้บความรอดและคนท่ีหลงหายจะเขา้ร่วมนั้น มนัยากท่ีจะเขา้ใจถึงการใช้
ของท่านเก่ียวกบัภาษาน้ีในความสัมพนัธ์กบัการเขา้ร่วมส่วนตวัของท่าน มนัจะไม่มี
ขอ้สงสัยใดเก่ียวกบัการท่ีท่านเป็นส่วนหน่ึงของการเป็นข้ึนจากตายเช่นนั้น”[201] 

  
ความเป็นไปไดอ้ยา่งหน่ึงก็คือว่า เปาโลคิดถึงการเป็นข้ึนจากตายร่วมในฝ่ายวิญญาณของท่าน
กับพระคริสต์[202] ในบริบทนั้น ท่านได้กล่าวถึงการทนทุกข์และการตายกับพระองค ์  
กระนั้น เป็นท่ีชัดเจนว่าส่ิงเหล่าน้ีเป็นประสบการณ์ทางกายภาพ ไม่ใช่ความเป็นจริงฝ่าย
วญิญาณ ยิง่ไปกวา่นั้นอีก การเป็นข้ึนจากตายท่ีท่านไดก้ล่าววา่ท่านไดห้วงัท่ีจะบรรลุก็ยงัอยูใ่น
อนาคต ส่วนท่านไดป้ระสบกบัการเป็นข้ึนจากตายฝ่ายวิญญาณกบัพระคริสตสู่์ความใหม่ของ
ชีวติแลว้ (รม. 6:1-11; กท. 2:20) 

  
อีกมุมมองหน่ึงก็คือ เปาโลอา้งอิงถึงการท่ีท่านไดถู้กท าให้เป็นข้ึนอยา่งสมบูรณ์เหนือบาปและ
การเห็นแก่ตวัซ่ึงแสดงถึงผูไ้ม่เช่ือ (“คนตาย”)[203] อยา่งไรก็ตาม การบรรลุ “การเป็นข้ึนจาก
ตายท่ามกลางคนตาย” เป็นถอ้ยค าท่ีผิดปกติท่ีจะใช้ถา้ส่ิงน้ีคือส่ิงท่ีท่านไดห้มายถึง บางทีท่าน
คงไดก้ล่าวบางส่ิงเช่น “บรรลุชยัชนะเหนือความบาป” ถา้น่ีคือส่ิงท่ีท่านไดต้ั้งใจ   

  
มุมมองท่ีสามก็คือ เปาโลหวงัวา่ท่านจะพากเพียรอยา่งสัตยซ่ื์อในการสืบหาท่ีจะรู้จกัพระคริสต์
จนกระทัง่ท่านไดต้ายไป ความกา้วหนา้ทางเหตุผลในความคิดของเปาโลในขอ้ 10 และ 11 ก็
เร่ิมจากการทนทุกข์ไปยงัความตาย ไปยงัการเป็นข้ึนจากตาย บางทีท่านไดห้มายถึงว่าท่าน
ตอ้งการท่ีจะประสบกบัการทนทุกขเ์พื่อเห็นแก่พระคริสต ์และแมก้ระทัง่ไดเ้ต็มใจท่ีจะตายเพื่อ
พระองค์เพื่อท่ีจะไปถึงการเป็นข้ึนจากตายของท่านในลกัษณะท่ีจะช่วยให้ท่านพบกบัเจา้นาย
ของท่านอยา่งไม่อบัอาย[204]   ปัญหาท่ีมีกบัมุมมองน้ีก็คือวา่ ถอ้ยค าท่ีผิดปกติไดถู้กใชส้ าหรับ 
“การเป็นข้ึนจากตาย” (ค ากรีก  เอ็กซานาสตาซิน ตามตัวอกัษรคือ การเป็นข้ึนจากตายท่ี
เหนือกวา่)  
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ถอ้ยค าท่ีเปาโลใชดู้เหมือนจะบ่งบอกว่าท่านคิดถึงการเป็นข้ึนจากตายท่ามกลางคนเหล่านั้นท่ี
ตาย วลีกรีกคือ เทน  เอก็ซานาสตาซิน เทน  เอค เนคโรน การใชค้  าบุพบท เอค สองคร้ังในวลีน้ี
ซ่ึงการใช้คร้ังแรกอยู่ใน เอ็กซานาสตาซิน บ่งบอกถึง การเป็นข้ึนจากตายท่ีเหนือกว่ากลุ่มท่ี
ไม่ไดเ้ป็นข้ึนจากตาย บรรดาผูแ้ปล NASB ไดย้ึดความคิดน้ีเม่ือพวกเขาไดแ้ปลวลีน้ี “การเป็น
ข้ึนจากตายจากท่ามกลางคนตาย”   บรรดาผูแ้ปล NIV ไดแ้ปลมนัอยา่งเรียบง่ายวา่ “การเป็นข้ึน
จากตาย” 

  
อีกอย่างหน่ึง น่ีเป็นตวัอย่างท่ีดีของความแตกต่างทางลกัษณะระหว่างการแปลสองอย่างน้ี   
โดยทัว่ไปแลว้  NASB เป็นตามตวัอกัษรมากกว่าซ่ึงแปลค ากรีกดว้ยภาษาองักฤษค าเดียวกนั
เม่ือใดก็ตามท่ีค ากรีกปรากฏ  NIV เป็นการถอดความมากกวา่ซ่ึงแปลค ากรีกดว้ยค าเหมือนของ
ภาษาองักฤษจ านวนใดๆ เพื่อท าใหก้ารแปลภาษาองักฤษง่ายต่อการอ่านมากข้ึน     

  
การเขา้ใจถึง เอ็กซานาสตาซิน น้ีจะช้ีไปยงัการเป็นข้ึนจากตายของผูเ้ช่ือซ่ึงจบลงด้วยการท่ี  
คริสเตียนเป็นข้ึนจากท่ามกลางผูต้ายท่ีไม่เช่ือ ผูซ่ึ้งตายในการละเมิดและการบาปของพวกเขา      

  
บางทีเปาโลไดก้ล่าวถึงการถูกรับข้ึนไป[205] เม่ือเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนพระเจา้จะฉวย คริสเตียน
จากท่ามกลางคนตายฝ่ายวิญญาณ (ผูไ้ม่เช่ือ) ส่ิงน้ีอธิบายถึงถอ้ยค าท่ีผิดปกติท่ีเปาโลไดใ้ช้ท่ี
ปรากฏท่ีน่ีเท่านั้นในพนัธสัญญาใหม่ตามฉบับกรีก แต่การถูกรับข้ึนไปไม่ใช่เหตุการณ์ท่ี    
คริสเตียนตอ้งพยายามท่ีจะบรรลุ คริสเตียนทั้งหมดทั้งท่ีมีชีวิตอยูแ่ละท่ีตายไปจะถูกฉวยข้ึนไป
เม่ือเหตุการณ์นั้นปรากฏ[206] บางทีเปาโลหมายถึงว่าท่านไดห้วงัวา่ท่านจะมีชีวิตอยู่เพื่อจะ
ประสบกบัการถูกรับข้ึนไป ซ่ึงเป็น “การเป็นข้ึนจากตายจากท่ามกลางคนตาย” ก่อนท่ีท่านได้
ตายไป ค ากริยา คาทานทาโอ (“บรรลุ”) หมายถึง ท่ีจะมาถึง หรือท่ีจะบรรลุบางส่ิง เป็นท่ีชดัเจน
วา่ เปาโลไดค้าดหวงัวา่การถูกรับข้ึนไปจะเกิดข้ึนก่อนท่ีท่านไดต้ายไป (1 ธส. 4:16-17) 

  
ความเป็นไปไดน้อ้ยมากอีกอยา่งหน่ึงก็คือ เปาโลหมายถึงคริสเตียนท่ีสัตยซ่ื์อจะประสบกบัการ
เป็นข้ึนจากตายท่ีดีกวา่ผูเ้ช่ือท่ีไม่สัตยซ่ื์อ    

  
“การเป็นข้ึนจากตายท่ีเหนือกว่าเป็นรางวลัพิเศษซ่ึงผูเ้ช่ือท่ีสัตยซ่ื์อเท่านั้นจะได้รับ   
ส่วนธรรมชาติท่ีแท้จริงของรางว ัลนั้ นก็ไม่ชัดเจนท่ีน่ี มันสามารถเป็นท่ีเข้าใจ
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โดยทัว่ไปวา่เป็นประเภทของความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิต ผูเ้ช่ือทุกคนจะถูกท าให้เป็น
ข้ึนและมีความยินดีเป็นนิตย์ ผูเ้ช่ือท่ีสัตย์ซ่ือเท่านั้นจะบรรลุการเป็นข้ึนจากตายท่ี
เหนือกว่าน้ีและมีความอุดมสมบูรณ์แห่งความยินดีเป็นนิตย ์  ฮีบรู 11:35 แนะน าไว้
ท่ีน่ี ขอ้น้ีกล่าวถึงผูเ้ช่ือผูซ่ึ้ง ‘ไดถู้กทรมานแต่ไม่ยอมรับการปลดปล่อยเพื่อจะไดเ้ป็น
ข้ึนมาสู่ชีวิตท่ีดีกว่า’ ผูเ้ช่ือทุกคนจะถูกท าให้เป็นข้ึน แต่มีการเป็นข้ึนท่ีดีกว่าส าหรับ
บรรดาผูท่ี้อดทน เป็นท่ีชดัเจนวา่ การเป็นข้ึนท่ีเหนือกวา่น้ีเป็นบางส่ิงท่ีสามารถมีหลาย
ระดบัซ่ึงข้ึนอยูก่บัขนาดของความสัตยซ่ื์อของบุคคลหน่ึง ดงันั้นระดบัท่ีซ่ึงเราสัตยซ่ื์อ
ท่ีจะใช้ความสามารถพิเศษ สมบติั ของประทาน ความสามารถ แหล่ง และโอกาส
ต่างๆในชีวิตเพื่อจะท าให้พระองค์โปรดปรานก็เป็นระดับท่ีซ่ึงเราจะได้รับความ
สมบูรณ์ของชีวติแห่งการเป็นข้ึนจากตายท่ีเหนือกวา่น้ี”[207] 

  
ไม่มีขอ้สงสัยว่าจะมีความแตกต่างของรางวลั ณ บลัลงัก์ของพระคริสต์ (1 คร. 3:12-15)  
อยา่งไรก็ตาม ไม่มีขอ้พระคมัภีร์ขอ้อ่ืนท่ีสอนความแตกต่างใน “การเป็นข้ึนจากตาย” ของผูเ้ช่ือ
ท่ีสัตยซ่ื์อและไม่สัตยซ่ื์อ   มนัดูเหมือนแปลกว่าถา้เปาโลตอ้งการแยกแยะระหวา่งผูเ้ช่ือท่ีสัตย์
ซ่ือและไม่สัตยซ่ื์อท่ีน่ี ท่านคงใชค้  าวา่ “การเป็นข้ึนจากตาย” เพื่อจะท าอยา่งนั้น   พระคมัภีร์ขอ้
อ่ืนช้ีไปยงั บัลลังก์ของพระคริสต์ วา่เป็นเวลาท่ีพระเจา้จะสร้างความแตกต่างน้ี ไม่ใช่การเป็น
ข้ึนจากตายของผูเ้ช่ือและผูไ้ม่เช่ือ ยิ่งไปกว่านั้นอีก ค าวา่ “การเป็นข้ึนจากตายท่ีเหนือกว่า” ดู
เหมือนจะเนน้ถึงการแยกจากคนอ่ืนๆ ณ เวลาการเป็นข้ึนจากตายแทนท่ีจะเป็นการแยกจากคน
อ่ืนๆ หลงัจากการเป็นข้ึนจากตาย    

  
โรเบิร์ต วิลคินผูเ้ขียนท่ีไดถู้กอา้งอิงไปก่อนหนา้น้ีภายหลงัไดเ้ปล่ียนมุมมองของเขาและไดรั้บ
เอา “มุมมองการเป็นข้ึนจากตายฝ่ายวญิญาณ” 

  
“มุมมองการเป็นข้ึนจากตายฝ่ายวญิญาณถือวา่การเป็นข้ึนจากตายท่ีเหนือกวา่อา้งอิงถึง
การบรรลุถึงคุณลกัษณะท่ีเป็นเหมือนพระคริสตใ์นชีวติน้ี”[208] 

  
อยา่งไรก็ตาม เอก็ซานาสตาซิส ดูเหมือนจะเป็นค าท่ีผิดปกติอยา่งมากท่ีจะใชเ้พื่ออธิบายถึงการ
บรรลุถึงคุณลกัษณะท่ีเป็นเหมือนพระคริสต ์   
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ความร้อนรนทีค่งเส้นคงว่าของเปาโล   3:12-14 
  

“ในขอ้ต่อๆ มา แมว้่าเปาโลกล่าวถึงตวัท่านเอง ภาษาของท่านก็ดูเหมือนจะมุ่งต่อตา้นวิญญาณแบบไม่
ถือกฎเกณฑ์ซ่ึงในการสะท้อนกลับของมันจากความเป็นพิธีของยิวนั้ นได้บิดเบือนเสรีภาพไปสู่
ใบอนุญาต”[209] 

  
3:12                  เปาโลได้กล่าวว่าท่านยงัไม่ได้รับความรู้ท่ีใกล้ชิดถึงพระผูช่้วยให้รอดของท่านท่ีท่านได ้

แสวงหาท่ีจะไดรั้บ (ขอ้ 10) ท่านไม่ตอ้งการให้ผูอ่้านของท่านเขา้ใจท่านวา่การกลบัใจเช่ือของ
ท่านไดน้ าท่านไปสู่หรือว่าท่านได ้“รับ” ความสัมพนัธ์ส่วนตวัท่ีใกลชิ้ดกบัพระคริสต์ซ่ึงท่าน
ไดป้รารถนา อย่างไรก็ตาม ณ การกลบัใจเช่ือ มุมมองของท่านเก่ียวกบัส่ิงท่ีส าคญัในชีวิตได้
เปล่ียนอย่างกะทนัหัน กระนั้น ท่านไม่ไดเ้ช่ือว่าท่านได้ “ดีพร้อม” มีคริสเตียนบางคนเช่ือว่า
หลงัจากการกลบัใจเช่ือแลว้พวกเขาไม่ท าบาป (เปรียบเทียบ 1 ยน. 1:6-10) เปาโลไม่ไดเ้ช่ือใน
ความเพียบพร้อมท่ีปราศจากบาป    

  
“ค าว่า ‘ดีพร้อม’ อย่างท่ีพระคัมภีร์ใช้เก่ียวกับมนุษย์นั้ นไม่ได้อ้างอิงถึงความ
เพียบพร้อมท่ีปราศจากบาป บุคคลต่างๆ ในพนัธสัญญาเดิมท่ีถูกอธิบายวา่ ‘ดีพร้อม’ ก็
เป็นท่ีชดัเจนวา่ไม่ใช่ปราศจากบาป (เปรียบเทียบ ปฐก. 6:9; 1 พกษ. 15:14; 2 พกษ. 
20:3; 1 พศด. 12:38; โยบ 1:1, 8; สดด. 37:37) แมค้  ากรีกและค าฮีบรูหลายค าถูกแปลวา่ 
‘ดีพร้อม’ ตามปกติแลว้ความคิดก็คือไม่ว่าเป็นความสมบูรณ์ในรายละเอียดทั้งหมด 
(ค าฮีบรู ทามัม, ค ากรีก คาทารทิโซ) หรือท่ีจะไปถึงเป้าหมายหรือบรรลุจุดประสงค ์
(ค ากรีก เทลลิโออู) สามขั้นของความดีพร้อมถูกเปิดเผย คือ (1) ความดีพร้อมทาง
ต าแหน่ง ซ่ึงไดถู้กครอบครองโดยผูเ้ช่ือทุกคนในพระคริสต ์(ฮบ. 10:14) (2) ความดี
พร้อมเทียบเคียง นัน่คือ ความเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวญิญาณ (ฟป. 3:15) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ดา้นต่างๆ อยา่งเช่นน ้ าพระทยัของพระเจา้ (คส. 4:12) ความรัก (1 ยน. 4:17-18) ความ
บริสุทธ์ิ (2 คร. 7:1) ความอดทน (ยก. 1:4) ‘ส่ิงดีทุกอย่าง’ (ฮบ. 13:21) ความเป็น
ผูใ้หญ่ถูกบรรลุอยา่งต่อเน่ืองอยา่งเช่นใน  2 คร. 7:1 ‘ความบริสุทธ์ิท่ีสมบูรณ์’ และ 
กท. 3:3 ตามตวัอกัษรคือ ‘ตอนน้ีท่านก าลงัถูกท าให้ดีพร้อมใช่ไหม?’ และบรรลุโดย
ของประทานแห่งพนัธกิจท่ีไดม้อบไว ้‘เพื่อเตรียมธรรมิกชน’ (อฟ. 4:12) และ (3) 
ความดีพร้อมสูงสุด นัน่คือ ความดีพร้อมในจิตใจ วิญญาณ และร่างกาย ซ่ึงเปาโลได้
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ปฏิเสธวา่ท่านไดบ้รรลุแลว้ (ฟป. 3:12) แต่จะเป็นท่ีประจกัษ ์ณ เวลาของการเป็นข้ึน
จากตาย (ฟป. 3:11) ส าหรับคริสเตียนนั้น ไม่มีส่ิงใดเวน้แต่ความดีพร้อมทางศีลธรรม
ของพระเจา้เป็นมาตรฐานท่ีสมบูรณ์แบบของความประพฤติ แต่พระคมัภีร์ตระหนัก
วา่คริสเตียนไม่บรรลุความดีพร้อมท่ีปราศจากบาปในชีวติน้ี (เปรียบเทียบ  1 ปต. 1:15-
16; 1 ยน. 1:8-10)”[210] 

  
เปาโลไดต้ระหนกัวา่ความรับผิดชอบของท่านคือ แสวงความรู้ทางประสบการณ์ท่ีเป็นส่วนตวั
มากข้ึนถึงพระคริสต์  ความใกล้ชิดกบัพระคริสต์ การเป็นตามพระคริสต์ และความบริสุทธ์ิ   
หน่ึงในเหตุผลท่ีพระเจา้ไดช่้วยเราให้รอดก็เพื่อวา่เราจะช่ืนชมการสามคัคีธรรมกบัพระคริสต ์
(ยน. 15; 1 ยน. 1:1-3) การช าระให้บริสุทธ์ิทางปฏิบติัไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยความเช่ืออยา่งอตัโนมติั
อย่างเช่น การท าให้ชอบธรรมและการไดรั้บศกัด์ิศรี เราตอ้งแสวงมนั (“บากบัน่”) อย่างขยนั
โดยการติดตามองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (ขอ้ 13-15; เปรียบเทียบ กท. 5:16; 2 ปต. 1:5-11) 

  
“ท่ีจะรู้จกัความยิ่งใหญ่ท่ีไม่สามารถเขา้ใจไดถึ้งพระคริสต์ ก็เรียกร้องตลอดชีวิตแห่ง
การสอบถามท่ียากล าบาก”[211] 

  
“ความไม่อ่ิมเอมใจเก่ียวกบัพระเจา้ก็จ  าเป็นส าหรับความคืบหนา้ฝ่ายวญิญาณ”[212] 

  
3:13                  อีกคร้ังหน่ึง เปาโลไดป้ฏิเสธถึงการบรรลุการเป็นตามพระคริสต์ ท่านไดถื้อวา่ ประสบการณ์

ของท่านคล้ายกับประสบการณ์ของนักวิ่ง ท่านไม่ได้มองยอ้นกลับไป (“ลืมส่ิงท่ีผ่านพ้น
มาแลว้”)  อคัรทูตน้ีไม่ไดห้มายถึงวา่ ท่านไดป้ฏิเสธท่ีจะระลึกถึงส่ิงต่างๆ ท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัท่าน
ในอดีตซ่ึงไดร้วมถึงความลม้เหลวเช่นเดียวกบัความส าเร็จ ท่านเพิ่งไดท้บทวนถึงส่ิงเหล่านั้น
บางอย่าง ท่านไดห้มายถึงวา่ท่านไม่ไดค้งอยูใ่นมรดกของท่าน (ขอ้ 5-7) หรือในการบรรลุใน
อดีตของท่าน (ขอ้ 9-12) ท่านไดล้ะทิ้งเป้าหมายท่ีไม่มีคุณค่าท่ีท่านไดแ้สวงในอดีต ตอนน้ีท่าน
ไดมี้เป้าหมายใหม่ซ่ึงท่านก าลงัมองและก าลงัวิง่ (“โนม้ตวัไปยงัส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้”) 

  
“จงลืมส่ิงผิดเหล่านั้นท่ีไดท้  าไป เช่น การข่มเหงคริสตจกัร (ขอ้ 6) และอ่ืนๆ ซ่ึงความ
ทรงจ านั้นสามารถท าใหบุ้คคลหน่ึงเป็นง่อยดว้ยความผดิและความหมดหวงัได ้  จงลืม
การบรรลุเหล่านั้นท่ีไดบ้รรลุในฐานะคริสเตียนอีกดว้ย ซ่ึงเป็นความทรงจ าท่ีอาจท าให้
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บุคคลหน่ึงท่ีจะท าให้ชีวิตเป็นกลางและกล่าวว่า ‘ข้าพเจา้ได้มาถึงแล้ว’ จงลืมใน
แนวทางท่ีว่าอดีตท่ีดีหรือไม่ดีจะไม่มีการออกผลทางลบแก่การเติบโตหรือความ
ประพฤติฝ่ายวญิญาณของบุคคลหน่ึง”[213] 

  
ฟีไดเ้ช่ือวา่เปาโลอา้งอิงถึงการมองไปยงันกัวิ่งคนอ่ืนๆ ในการแข่งขนัเม่ือท่านไดก้ล่าวถึงการ
ไม่มองยอ้นกลบัไป[214] ขา้พเจา้คิดวา่ส่ิงน้ีเป็นไปไดน้อ้ยในความคิดของท่านในขณะนั้น     

  
3:14                  “เป้าหมาย” ของเปาโล (ค ากรีก สคอบพอส ตามตวัอกัษรคือ “เคร่ืองบ่งช้ีเป้าหมาย” ซ่ึงเป็น 

เป้าหมายท่ีอยู ่ณ ตอนปลายของเส้นทางท่ีนกัวิ่งจดจ่อการจอ้งของเขา) คือ ความรู้ท่ีสมบูรณ์ถึง
พระคริสต ์ท่านจะไดรั้บ “รางวลั” เม่ือท่านไดไ้ปถึงเป้าหมายนั้น  ท่านจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้
ก็ต่อเม่ือท่านไดเ้ขา้ไปสู่การทรงสถิตของพระเจา้และไดเ้ห็นพระองคห์นา้ต่อหนา้ ( 1 ยน. 3:2-
3) อย่างไรก็ตาม ท่านไดติ้ดตามเป้าหมายในขณะท่ีมีชีวิตอยูบ่นโลกน้ี เพราะวา่ท่านตอ้งการ
รู้จกัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่งท่ีเป็นไปไดม้ากสุดก่อนการไปสู่จ าเพาะพระพกัตร์พระองค ์  

  
“น่ีเป็นเสียงร้องท่ีไกลจากค าสอนในเร่ืองการช าระให้บริสุทธ์ิซ่ึงเรียกให้ผูเ้ช่ือ ‘ปล่อย
ไปและปล่อยแด่พระเจา้’ ไม่ค่อยมี ‘การปล่อยไป’ มากเท่าไหร่นกัเก่ียวกบัเปาโล แต่มี
แบบอยา่งของความจริงท่ีผูเ้ช่ือไดบ้งัเกิดใหม่ตอ้งถือเอาพระคุณท่ีช าระให้บริสุทธ์ิของ
พระเจา้โดยการเช่ือฟังพระองคอ์ยา่งกระตือรือร้น”[215] 

  
“ชาร์ลส์ ไซมอนแห่งแคมบริดจก์ล่าวในจดหมายฉบบัทา้ยๆ ของเขาซ่ึงพาดพิงถึงงาน
เหน่ือยยากท่ีมากมายของเขาว่า ‘ข้าพเจ้าอยู่ใกล้เป้าหมายท่ีข้าพเจ้าจ  าต้องวิ่งด้วย
สุดก าลงัของขา้พเจา้’”[216] 

  
“รางวลั” จะมา ณ การส้ินสุดของการวิ่งแข่ง เม่ือท่านได้บรรลุเป้าหมายไม่ใช่ก่อนหน้านั้น   
ดงันั้น “รางวลัของการเรียกแห่งเบ้ืองบน” บางทีไม่ไดอ้า้งอิงถึงการถูกรับข้ึนไป มีอีกเหตุผล
หน่ึงวา่น่ีไม่ใช่การระบุท่ีเหมาะสม การถูกรับข้ึนไปไม่ใช่รางวลั พระเจา้จะฉวย (รับ) คริสเตียน
ทุกคนไปยงัสวรรคโ์ดยไม่ค  านึงถึงวา่เขาหรือเธอไดว้ิ่งแข่งอย่างไร (1 คร. 15:51-52; 1 ธส. 
4:15-17) “รางวลั” บางทีอา้งอิงถึงรางวลัท่ีผูเ้ช่ือสัตยซ่ื์อจะได้รับ ณ บลัลงัก์ของพระคริสต ์
(2 คร. 5:10) พระเจา้ไดเ้รียกผูเ้ช่ือทุกคนสู่ความรอดเพื่อวา่เขาหรือเธอ จะ ไดม้าซ่ึงรางวลันั้นได ้  
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อย่างไรก็ตาม บรรดาผู ้ท่ีวิ่งแข่งอย่างท่ีเปาโลได้ท านั้ น นั่นคือ ท่ีจะได้รับความรู้ทาง
ประสบการณ์ท่ีเพิ่มข้ึนถึงพระคริสต์ จะ ได้รับมนั (1 Cor. 9:24) ฉบบัแปล TNIV ให้
ความหมายวา่ “ขา้พเจา้บากบัน่มุ่งไปสู่เป้าหมายเพื่อจะไดรั้บรางวลัท่ีพระเจา้ไดเ้รียกขา้พเจา้ท่ี
มุ่งไปยงัสวรรคใ์นพระเยซูคริสต”์ 

  
“ผูเ้ช่ือแต่ละคนอยู่ในลู่ แต่ละคนมีลู่พิเศษท่ีจะวิ่ง และแต่ละคนมีเป้าหมายท่ีจะบรรลุ   
ถา้เราไปถึงเป้าหมายในแนวทางท่ีพระเจา้ไดว้างแผนไว ้จากนั้นเราก็ไดรั้บรางวลั   ถา้
เราลม้เหลว เราก็สูญเสียรางวลั แต่เราไม่สูญเสียความเป็นพลเมืองของเรา”[217] 

  
“ในความสอดคลอ้งกบัมโนภาพท่ีชดัเจนซ่ึงไดน้ ามาจากกีฬาของคนกรีกท่ีแพร่หลาย
ในส่วนน้ี ยงัมีการอธิบายอีกอยา่งหน่ึงของ ‘การทรงเรียกแห่งเบ้ืองบน’ ท่ีดูเหมือนเป็น
การอธิบายท่ีมีเหตุผลมากท่ีสุดจากทั้งหมด ในถอ้ยค า เทส อะโน คเลเซโอส [“การทรง
เรียกแห่งเบ้ืองบน”] มนัเห็นถึงการพาดพึงถึงขอ้เท็จจริงท่ีว่ากีฬาโอลิมปิคซ่ึงรวมถึง
การวิง่แข่งไดถู้กจดัการและควบคุมโดย อะโกโนเธเทส ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีอนัเป็นท่ีนบั
ถืออยา่งสูงท่ีเรียกวา่ เฮลเลนโนดิไค  หลงัจากแต่ละการแข่งขนัท่ีพวกเขาประกาศช่ือ
ของผูช้นะ ช่ือของบิดาของเขาและประเทศของเขา นกักีฬาหรือคนขบัรถมา้จะมาและ
รับก่ิงตน้ปาล์มท่ีมือของพวกเขา’ (G. Glotz, 'Hellenodikai,' in C. Daremberg and E. 
Saglio [eds.], Dictionnaire des antiqués grecques et romaines [Paris: Hachette, 
1900–1963] 3,1,60-64)  น่ีเป็นการทรงเรียกท่ีซ่ึงตอนน้ีเปาโลก าลงัพาดพิงถึง (โคล
แลง)”[218] 

  
การก าชับของเปาโลให้รับเอาท่าทขีองท่าน  3:15-17 
  
3:15                  สรุปแล้ว เปาโลกระตุน้ให้บรรดาผูท่ี้เป็นผูใ้หญ่ (“ดีพร้อม”) ท่ามกลางผูอ่้านของท่านท่ีจะ 

ตระหนกัวา่ส่ิงท่ีท่านไดก้ล่าวไปนั้นเป็นจริง (“จงมีท่าทีน้ี” นัน่คือ ท่าทีของพระคริสต)์  ท่านได้
สัญญาอีกวา่พระเจา้จะให้ความกระจ่างแก่บรรดาผูท่ี้ไดคิ้ดแตกต่างออกไป (“จะเปิดเผยส่ิงนั้น
เช่นกนั”) เก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีเล็กนอ้ยถา้ “ท่าที” ของพวกเขานั้นถูกตอ้ง  
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“ดงันั้นประโยคนั้นตั้งบนพื้นฐานของมิตรภาพร่วมกนัและความวางใจร่วมกนัของ
พวกเขา ซ่ึงมัน่คงอย่างมากจนเปาโลสามารถละมนัไวใ้นพระหัตถ์ของพระเจา้ท่ีจะ 
‘เปิดเผย’ แก่พวกเขาถึงความเขา้ใจอะไรๆ ท่ีพวกเขาอาจจ าเป็นในเร่ืองต่างๆ ท่ีซ่ึงพวก
เขาอาจไม่พร้อมท่ีจะเห็นดว้ยกบัท่านอยา่งเตม็ท่ี”[219] 

  
“ไม่มีสูตรท่ีเล็กน้อยส าหรับการคน้พบน ้ าพระทยัของพระเจา้ บุคคลหน่ึงไม่สามารถ
ด าเนินชีวติอยา่งไม่ระมดัระวงัและคาดหวงันิมิตหรือทูตสรรคห์รือไฟเขียวบางอยา่งท่ี
จะปรากฏเพื่อแสดงถึงแนวทางท่ีจะไปในวิกฤตได ้  การรู้จกัน ้ าพระทยัของพระเจา้มา
ทางการด าเนินวนัต่อวนักบัพระองคแ์ละความเต็มใจท่ีจะถูกน าโดยพระองค์ ส่ิงน้ีจะ
ท าให้คุณอยู่บนเส้นทางท่ีถูกตอ้งตลอดชีวิต และมนัจะเป็นความยินดีท่ียิ่งใหญ่ต่อใจ
ของคุณ”[220] 

  
“ดีพร้อม” (NASB) หมายถึง “เป็นผูใ้หญ่” (NIV, ค ากรีก เทลลิออส) ไม่ใช่ปราศจากบาป ในขอ้ 
12 เปาโลใช้รากศพัทเ์ดียวกนัเพื่ออา้งวา่ท่าน ไม่ได้ “ดีพร้อม” บางทีท่ีนัน่ท่านไดห้มายถึงว่า
ท่านไม่ดีพร้อมหรือเป็นผูใ้หญ่อยา่งส้ินเชิง และท่ีน่ีท่านไดห้มายถึงวา่ ท่านค่อนขา้งเป็นผูใ้หญ่
เม่ือเปรียบเทียบกบัความไม่เป็นผูใ้หญ่[221] 

  
“จนถึงทุกวนัน้ี แอปเป้ิลในเดือนมิถุนายนอาจเป็นแอปเป้ิลท่ีดีพร้อม แต่มนัจะมีความสมบูรณ์
หรือความดีพร้อมมากข้ึนอยา่งมากในแง่นั้นในเดือนสิงหาคมหรือกนัยายน  และมนัก็เป็นอยา่ง
นั้นกบัผูเ้ช่ือ” [222] 

  
เปาโลอาจใช ้“ดีพร้อม” ท่ีน่ีค่อนขา้งเป็นการเหน็บแนม (ดว้ยการถากถางบางอยา่ง) 

  
“. . . ปัจจุบนัน้ีความดีพร้อมของคริสเตียน ‘มี’ ในความพยายามส าหรับความดีพร้อม
เท่านั้น’”[223] 

  
3:16                  คริสเตียนทั้งหมด แต่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูไ้ม่เป็นผูใ้หญ่ท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ีจ  าเป็นตอ้งรักษาไวซ่ึ้ง 

ชีวิตท่ีคงเส้นคงวา (“ด าเนินโดยมาตรฐานอย่างเดียวกนันั้นเร่ือยไป”) ในความสอดคล้องกบั
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ความเขา้ใจของเราถึงความจริงของพระเจา้ (“ท่ีซ่ึงเราไดบ้รรลุแลว้”) เราไม่ควรรอจนกระทัง่เรา
มีความรู้ท่ีสมบูรณ์ถึงส่ิงท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยเพื่อน าส่ิงท่ีเราเขา้ใจไปสู่การปฏิบติั     

  
“ส่ิงท่ีเราเรียกวา่ ‘เวลา’ นั้นเป็นโรงเรียนฝึกฝนส าหรับยคุต่างๆ ท่ีจะมาถึง”[224] 

  
“มาตรฐานอย่างเดียวกนั” อาจอา้งอิงถึงมาตรฐานของความเช่ืออย่างท่ีได้ต่อตา้นคุณความดี
มากกว่าท่ีจะเป็นมาตรฐานแห่งความคืบหน้าทางศีลธรรมเม่ือพิจารณาถึงการอภิปรายของ
เปาโลเก่ียวกบัพวกท าตามลทัธิยวิ[225] 

  
3:17                  ขอ้น้ีเป็นการเปล่ียนผ่าน มนัประยุกต์ใช้อย่างดีต่อทั้งส่ิงท่ีมาก่อนและส่ิงท่ีตามมา อย่างเท่า 

เทียม   
  

ส าหรับบางคนนั้น ค าแนะน าของเปาโลอาจดูเหมือนเห็นแก่ตวั อยา่งไรก็ตาม เหตุผลท่ีท่านได้
หนุนใจใหค้นอ่ืนๆ ท าตาม “แบบอยา่ง” ของท่านก็คือ ท่านไดท้  าตามพระคริสต ์(เปรียบเทียบ 1 
คร. 11:1)   “คนเหล่านั้นไดด้ าเนินชีวติตาม” “แบบอยา่ง” ชีวติของเปาโลรวมถึงทิโมธีและเอปา
โฟรดิทสั ในพระธรรมฟีลิปปีนั้น โดยพื้นฐานแลว้ เปาโลใหค้  าเตือนต่างๆ ก่อน และจากนั้นได้
ติดตามค าเตือนเหล่านั้นดว้ยการหนุนใจในรูปแบบของแบบอยา่งท่ีดี 

  
“ตลอดประเด็นนั้นการเป็นอยู่ตามรูปแบบกางเขนซ่ึงก็คือการเป็นสาวกไดถู้กแสดง
โดยกางเขนและเป็นท่ีประจกัษโ์ดยการทนทุกขเ์พื่อเห็นแก่พระคริสต”์[226] 

  
เปาโลไดแ้นะน าส่วนน้ีดว้ยการกระตุน้ท่ีจะยินดี (ขอ้ 1) และค าเตือนต่อพวกครูสอนเท็จท่ีท าตามลทัธิยิว ผูซ่ึ้ง  
ปลน้ความยินดีไปจากผูอ่้าน (ขอ้ 2) จากนั้นท่านไดอ้ธิบายถึงมุมมองของท่านเองเก่ียวกบัชีวิตคริสเตียน (ขอ้ 3-
14) และไดใ้หค้  าแนะน าสุดทา้ยท่ีจะรับเอาท่าทีของท่าน (ขอ้ 15-17)   ส่ิงน้ีเหมาะสมเน่ืองจากวา่มุมมองของท่าน
ไดแ้ตกต่างจากส่ิงท่ีพวกท าตามลทัธิยวิไดส้อนและมนัไดแ้สดงถึงจิตใจของพระคริสต ์(2:5-11)    
  
ก่อนหนา้นั้นเปาโลไดใ้ชแ้บบอยา่งของพระเยซูคริสต ์(2:5-11) ท่านเอง (2:17-18) ทิโมธี (2:19-24) และเอปา-
โฟรดิทสั (2:25-30) เพื่อจะทา้ทายผูอ่้านของท่าน  ในส่วนน้ี แบบอยา่งของท่านเองหนุนใจเราอีกท่ีจะท าให้พระ
เยซูคริสตเ์ป็นจุดจดจ่อแห่งชีวิตของเรา คริสเตียนหลายคนไม่มีประสิทธิภาพอยา่งมากเพราะวา่พวกเขาพยายาม
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ท าส่ิงต่างๆ ท่ีแตกต่างกนัมากเกินไป เปาโลมีเป้าหมายอนัเดียวท่ีไดก้ าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในความสัมพนัธ์ต่อ
พระคริสต ์คือ ท่ีจะรู้จกัพระผูช่้วยใหร้อดของท่านดีข้ึนและดีข้ึน       
  
อนัตรายของการด าเนินชีวติทีไ่ร้ธรรมบัญญตัิ  3:18-19 
  
การคุกคามอีกอยา่งหน่ึงต่อความยนิดีและการพฒันาฝ่ายวญิญาณของชาวฟีลิปปีคือผูค้นไดส้นบัสนุนการด าเนิน
ชีวิตท่ีไร้ธรรมบญัญติั  แน่นอนว่า น่ีเป็นความสุดขั้วท่ีตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีพวกท าตามลทัธิยิวได้สอน (ขอ้ 2)   
เปาโลได้หันจากพวกเคร่งในกฎไปสู่พวกอิสระและไดเ้ตือนผูอ่้านของท่านถึงอนัตรายน้ีถดัไป ขอ้เหล่าน้ีให้
เหตุผลส าหรับการกระตุน้ของเปาโลในขอ้ 17     
  
3:18                  ใครท่ี ‘พวกศตัรู’ เหล่าน้ีไดเ้ป็นก็ชดัเจนในขอ้ถดัไป (ขอ้ 19)   ท่ีน่ีเราเรียนรู้วา่มี “หลายคน” ใน 

ท่ามกลางพวกเขา แมว้่าบางทีพวกเขาไม่ไดอ้ยูใ่นคริสตจกัรเมืองฟีลิปปี หรือบางทีเปาโลอาจ
ไดก้ล่าวถึงพวกเขาอยา่งแตกต่างออกไป บุคคลเหล่าน้ีไดก่้อให้เกิดความโศกเศร้าอยา่งมากแก่
อคัรทูตท่านน้ีเพราะวา่พวกเขาไดน้ าคริสเตียนไปในแบบผิดๆ บางทีท่านไดอ้ธิบายถึงพวกเขา
วา่เป็น “ศตัรูของกางเขน” เพราะส่ิงท่ีพวกเขาไดส้อนนั้นตรงกนัขา้มกบัวิญญาณของการเช่ือฟัง
ต่อพระเจา้ท่ีไดน้ าพระเยซูไป ยงักางเขน (เปรียบเทียบ ขอ้ 10)   

  
3:19                  บริบทไม่ไดเ้จาะจงไม่วา่คนเหล่าน้ีเป็นคริสเตียนหรือไม่ แต่การด าเนินชีวิตท่ีไร้ธรรมบญัญติั

เป็นเร่ืองธรรมดาท่ามกลางทั้งสองกลุ่มในสมยัของเปาโลอย่างท่ีมนัเป็นในทุกวนัน้ี[227]  
ดงันั้นบางทีเราควรเขา้ใจ “ความพินาศ” ในแง่ทัว่ไป ค ากรีกอยา่งเดียวกนั (อะโพลิอา) ปรากฏ
ใน 1:28 ท่ีท่ีบางทีมนัอา้งอิงถึงผูไ้ม่เช่ือและความพินาศนิรันดร์ อย่างไรก็ตาม ผูเ้ช่ือสามารถ
ประสบกบัการตีสอนและแมก้ระทัง่การตายฝ่ายร่างกายก่อนเวลาอนัควรถา้พวกเขาต่อตา้นน ้ า
พระทยัของพระเจา้ต่อไป (กจ. 5:1-11; 1 คร. 11:30; 1 ยน. 5:16) ขา้พเจา้มีแนวโนม้ท่ีคิดวา่พวก
เขาเป็นผูไ้ม่เช่ือ[228] 

  
“การหมกมุ่นในตนเองซ่ึงท าให้จิตส านึกท่ีอ่อนนุ่มของคนอ่ืนบาดเจ็บและเปล่ียน
เสรีภาพไปสู่ใบอนุญาตก็ถูกกล่าวโทษท่ีน่ี”[229] 
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คุณลกัษณะสามอย่างระบุถึงคนเหล่าน้ี (เปรียบเทียบ ขอ้ 2-3) หน่ึง พวกเขาให้การควบคุม
อิสระแก่ความพึงพอใจของ “ความอยาก” ในเร่ืองทางโลกของพวกเขา และไม่ยบัย ั้งเน้ือหนงั 
(เปรียบเทียบ รม. 16:18; 1 คร. 6:13; ยด. 11) ประการท่ีสอง พวกเขาพบความพึงพอใจและมี
ความภูมิใจในส่ิงต่างๆ ท่ีพวกเขาท าซ่ึงควรเป็นเหตุให้พวกเขา “อบัอาย” (เปรียบเทียบ อฟ. 
5:12) ประการท่ีสาม พวกเขาท าให้พวกเขาเองเก่ียวขอ้งเกือบอยา่งส้ินเชิงใน “ส่ิงต่างๆ” ทาง
กายภาพและวตัถุ (“ทางโลก”) คือส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นความช่ืนชมในปัจจุบนัของชีวิต ซ่ึงกนัเร่ือง
ต่างๆ ฝ่ายวิญญาณออกไป  สรุปแลว้ การถือรักษาตามพิธีกรรมของพวกเขาได้แทนท่ีท่ีของ
พระเจา้ในชีวติของพวกเขา  พวกเขากลายเป็นผูน้บัถือรูปเคารพ     

  
“บางทีท่าน [เปาโล] ก าลงัอธิบายถึงผูท่ี้เดินทางไปตามท่ีต่างๆ บางคนซ่ึงมุมมองแห่ง
ความเช่ือของพวกเขานั้นเป็นเช่นว่า มนัยอมให้พวกเขาหมกมุ่นในตนเองท่ีไร้วินัย
อยา่งมาก. . . . ในกรณีใดก็ตาม พวกเขาไม่ไดป้รากฏในจดหมายน้ีจนกระทัง่บดัน้ี และ
ไม่ปรากฏอีก พวกเขารับใชจุ้ดประสงคเ์ฉพาะหนา้ของพวกเขาเก่ียวกบัการยืนหยดัใน
การผอ่นคลายท่ีฉลาดต่อ ‘การด าเนิน’ ของเปาโลเอง และต่อการติดตามในฝ่ายสวรรค์
ของท่านซ่ึงส าคญัต่อจดหมายน้ีอย่างมาก และต่อส่ิงท่ีตอนน้ีเปาโลหันไปสู่อีกคร้ัง
ขณะท่ีท่านเร่ิมตน้ท่ีจะน าการวงิวอนน้ีไปสู่บั้นปลาย”[230] 

  
การมองไปข้างหน้า 3:20-21 
  
3:20                  เหตุผลท่ีเราควรท าตามแบบอยา่งของเปาโลและไม่ใช่แบบอยา่งของ “พวกท่ีอยูใ่นทางโลก” ก็ 

คือว่า ในฐานะคริสเตียนนั้นเรามี “ความเป็นพลเมือง. . . ในสวรรค์” เช่นเดียวกบัความเป็น
พลเมืองในโลก ความเป็นพลเมืองในสวรรค์และปลายทางก็ส าคญักว่าการพกัแรมในโลกอนั
สั้นอยา่งมากของเรา (เปรียบเทียบ กท. 4:26; ฮบ. 11:10) ความเป็นพลเมืองของโรมท่ีชาวฟีลิป-
ปีไดช่ื้นชมมีความหมายต่อพวกเขาอยา่งมาก (กจ. 16:12, 21) แมว้า่ด าเนินชีวิตในมาซิโดเนีย
นั้น มนัก็ไดช่้วยใหพ้วกเขากล่าววา่ “ความเป็นพลเมืองของขา้พเจา้อยูใ่นโรม”[231]    ผูเ้ช่ือทุก
คนตอ้งเรียนรู้ท่ีจะด าเนินชีวิตในฐานะชาวต่างประเทศและผูเ้ดินทางในโลกน้ี (ฮบ. 11:13; 1 
ปต. 2:11)[232] 
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“คนยิวคาดหวงัความดีพร้อมในตอนน้ีโดยการถือรักษาธรรมบัญญัติ  คริสเตียน
ปรารถนาอนาคตท่ีซ่ึงความดีพร้อมจะบรรลุได”้[233] 

  
ค ากรีก อะเพคเดโคเมธา ซ่ึงแปลวา่ “มองหา” เป็นค าผสมท่ีหนกัแน่น 

  
“ค าผสมน้ีเนน้ถึงการปรารถนาท่ีเขม้ขน้ถึงการเสด็จมา. . .”[234] 

  
“การคาดหวงัถึงการเสด็จกลบัมาส่วนตวัและใกลจ้ะมาถึงขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดใ้ห้
ความยนิดีและอ านาจแก่คริสเตียนเร่ิมแรกและแก่ชุมชนต่างๆ ของคริสเตียน”[235] 

  
“หน่ึงในส่ิงกระตุน้ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดต่อความบริสุทธ์ิในพนัธสัญญาใหม่ก็คือ เราตอ้ง
พร้อมส าหรับพระองคเ์ม่ือพระองคเ์สด็จมา” [236] 

  
ยิง่ไปกวา่นั้นอีก จากอาณาจกัรแห่งสวรรคน์ัน่เองท่ีพระผูช่้วยให้รอดของเราจะมาเพื่อช่วยกูเ้รา
จากโลกปัจจุบนัท่ีชั่วร้าย และน าเราไปยงับา้นท่ีอยู่เบ้ืองบนของเราพร้อมกบัพระองค์ (ยน. 
14:1-2) การคาดหวงัถึงการเสด็จกลบัมาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราควรกระตุน้ให้เราด าเนิน
ชีวติในฐานะ “พลเมืองของสวรรค”์ แมก้ระทัง่ขณะท่ีเรายงัอยูใ่นโลก (1 ยน. 3:2-3)  

“. . . เปาโลชอบ ‘การท าให้ชอบธรรม’ เพื่ออธิบายถึงส่ิงท่ีไดถู้กท าเสร็จแลว้ในคริส-
เตียนโดยการกระท าของพระเจา้ในพระคริสต ์ส่วนท่านสงวน ‘ความรอด’ ไวส้ าหรับ
ส่ิงท่ีจะถูกท าใหเ้สร็จ (แบร์; เปรียบเทียบ รม. 5:9-10)”[237] 

  
3:21                  เม่ือพระคริสตเ์สด็จกลบัมาเพื่อเรา ณ การรับข้ึนไป พระองคจ์ะ “เปล่ียน” ร่างกายท่ีตอ้งตายใน 

ปัจจุบนัของเราไปสู่ร่างกายท่ีไม่ตายเหมือนร่างกายท่ีเป็นข้ึนจากตายขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของ
เรา   การเปรียบเทียบระหวา่งร่างกายสองอยา่งน้ีก็จบัใจ   ร่างกายอนัหน่ึงเป็นของ “สภาพท่ีต ่า
ตอ้ย” คือ  ต ่า อ่อนแอ และหวัน่ไหวง่ายต่ออิทธิพลท่ีชัว่ร้ายทุกประเภท แนวคิดก็คือวา่มนัเป็น
บาป ซ่ึงฉบบัแปล AV บ่งบอกไวโ้ดยการใชค้  าวา่ “ชัว่ชา้” ซ่ึงไม่มีในค ากรีก (ทับพิโนเซออส)   
ร่างกายอีกอนัหน่ึงซ่ึงก็คือร่างกายใหม่จะมีสง่าราศีคือ จะแสดงออกถึงสภาพแทข้องเรามากข้ึน
ในฐานะบุตรของพระเจา้และไม่เน่าเป่ือย   การเปล่ียนแปลงน้ีจะเกิดข้ึนไม่วา่เรามีชีวิตอยูห่รือ
ตายไปเม่ือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เสด็จกลบัมา (1 คร. 15:51-54; 1 ธส. 5:9-10) การเปล่ียนแปลงท่ี
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อศัจรรยน้ี์จะปรากฏข้ึนเน่ืองจาก “อ านาจ” ของพระเจา้อยา่งเดียวกนัท่ีซ่ึงพระเจา้จะ “ท าให้ทุก
ส่ิง (ทุกอยา่ง) ในจกัรวาลใหอ้ยูใ่ตอ้  านาจของ “พระองคเ์อง” ในท่ีสุด  

  
“พระสัญญาของการเสด็จมาของพระองค์ถูกให้มาโดยปราศจากวนัท่ี เพื่อว่าเราจะ
ด าเนินชีวติทุกวนัในการเตรียมตวัเพื่อพบกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรา”[238] 

  
การก าชับสุดท้ายให้ยนืหยดัในองค์พระผู้เป็นเจ้า  4:1 
  

“บทสุดทา้ยของจดหมายฝากถึงชาวฟีลิปปี เป็นหน่ึงในการอภิปรายท่ียิ่งใหญ่ในเร่ืองหลักค าสอน
เก่ียวกบัสันติสุข อยา่งเช่น สดุดี 23 ในพนัธสัญญาเดิมและยอห์น 14 ในพนัธสัญญาใหม่”[239] 

  
ค าไข “เพราะฉะนั้น” (ค ากรีก โฮสเต) และการกล่าวซ ้ าของ “ยืนหยดั” (เปรียบเทียบ 1:27) ช้ีไปยงัการสรุปของ
หวัขอ้หลกั ขอ้น้ีเร่ิมตน้การสรุปท่ีไดดึ้งออกมาของจดหมายน้ี 
  

“ตอนน้ีท่านจะตอ้งสรุปจาก ข้อมลู ท่ีมีสง่าราศีซ่ึงเพิ่งไดก้ล่าวไปอยา่งมากมาย”[240] 
  
อคัรทูตน้ีไม่ตอ้งการให้ผูอ่้านของท่านสูญเสียความสมดุลของพวกเขาและลม้ลงฝ่ายวิญญาณเน่ืองจากอิทธิพล
ต่างๆ ท่ีเลวทราม ตรงกนัขา้ม ท่านตอ้งการให้พวกเขารับเอาจิตใจของพระคริสต์อย่างท่ีท่านไดรั้บเอา และมี
คุณสมบติัท่ีด าเนินไปกบัท่านในความร่วมมือแห่งความประเสริฐ ท่านไดด้ าเนินต่อไปท่ีจะอธิบายถึงวิธีด าเนิน
ชีวติจนกวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เสด็จกลบัมา   
  
ความรักใคร่ท่ีหนกัแน่นของเปาโลต่อคริสเตียนชาวฟีลิปปีปรากฏอย่างชดัเจนมากในขอ้น้ี   น่ีเป็นหน่ึงในการ
แสดงออกท่ีอบอุ่นท่ีสุดของความรักใคร่ส าหรับผูอ่้านของท่านท่ีเรามีในงานเขียนท่ีไดรั้บการดลใจของเปาโล   
ท่านเรียกพวกเขาวา่ “พี่นอ้ง” ส่ีคร้ัง (1:12; 3:1, 17; 4:8) “ผูเ้ป็นท่ีรัก” สองคร้ัง (2:12 และท่ีน่ี) และ “ท่านท่ีรัก
ทั้งหลาย” หน่ึงคร้ัง (ท่ีน่ี)   ท่านไดก้ล่าววา่ท่าน “ปรารถนาท่ีจะพบ” พวกเขาซ่ึงใชถ้อ้ยค าท่ีไม่ปรากฏในท่ีอ่ืนใด
ในพนัธสัญญาใหม่  อีกคร้ังหน่ึง เปาโลไดย้ืนยนัถึงความปรารถนาของท่านท่ีจะไปเยี่ยมเยียนเมืองฟีลิปปีและ
พบธรรมิกชนเหล่าน้ีอีก (เปรียบเทียบ 1:8; 2:24)   ยิ่งกวา่นั้น ท่านอา้งอิงถึงพวกเขาในฐานะแหล่งปัจจุบนัแห่ง 
“ความยินดี” ของท่านและ “มุงกุฎ”ในอนาคตของท่านเม่ือท่านจะยืนอยูต่่อหน้าบลัลงัก์ของพระคริสต ์ ท่านจะ
ไดรั้บรางวลัส าหรับการสถาปนาพวกเขาไวใ้นความเช่ือ[241] 
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“. . . แนวคิดท่ีถูกแสดงโดย สเทฟานอส [“มงกุฎ”] ไม่ใช่การปกครอง แต่เป็นไม่วา่ (1) ชยัชนะ หรือ (2) 
ความร่ืนเริง อยา่งท่ีพวงมาลยัไดถู้กสวมใส่อยา่งเท่าเทียมโดยผูพ้ิชิตและโดยนกัท่องเท่ียว โดยปราศจาก
การกนัความเห็นอนัหลงัออกไปนั้น ความเห็นอนัแรกดูเหมือนจะโดดเด่นในขอ้น้ีและในตอนของพระ-
คมัภีร์ท่ีคลา้ยกนั [เช่น 1 ธส. 2:19] เพราะวา่ท่ีนัน่อยา่งเช่นท่ีน่ี อคัรทูตเปาโลอา้งอิงถึงการเสด็จมาของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในบริบท”[242] 

  
ในส่วนน้ี ในเร่ืองการด าเนินอยา่งมัน่คง (3:1-4:1) เปาโลกระตุน้ให้ผูอ่้านของท่านยินดีในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และ
เตือนพวกเขาถึงค าสอนเทจ็ (ของสองประเภท) ท่ีจะจ ากดัความยินดีของพวกเขา ในดา้นหน่ึง มีค าสอนท่ีมาจาก
พวกท าตามลทัธิยวิ ซ่ึงพวกเขาบางคนอาจเป็นคริสเตียน แต่พวกเขาส่วนใหญ่บางทีไม่ไดเ้ป็น ครูสอนเท็จเหล่าน้ี
ตอ้งการจ ากดัเสรีภาพท่ีถูกตอ้งของชาวฟีลิปปีโดยการชกัชวนให้พวกเขาจ านนต่อธรรมบญัญติัท่ีพระเจา้ไม่ได้
ตั้งใจท่ีจะปกครองพวกเขา ในอีกดา้นหน่ึง มีผูต่้อตา้นกฎเกณฑ์ ซ่ึงพวกเขาหลายคนดูเหมือนวา่ไดเ้ป็นคริสเตียน 
แต่พวกเขาบางคนอาจไม่ไดเ้ป็น พวกเขากระตุน้การละทิ้งธรรมบญัญติัท่ีถูกตอ้งและไดส้นบัสนุนการหมกมุ่น
ในตนเอง  แบบอย่างของเปาโลของการปฏิเสธความชอบธรรมของธรรมบญัญติัในการเห็นดว้ยกบัความชอบ
ธรรมของพระคริสตซ่ึ์งถูกอธิบายในส่วนกลางของบทท่ี 3 (ขอ้ 4ข-16) ก็จดัเตรียมเส้นทางท่ีน าเราอยา่งปลอดภยั
ระหวา่งความเกินไปสองอยา่งน้ี (เปรียบเทียบ กท. 5)     
  
การยืนหยดั (เปรียบเทียบ อฟ. 6:13) เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินในความกลมกลืนกบักนัและกนั (ขอ้ 2-3) การยินดี
ในทุกโอกาส (ขอ้ 4-7) และการพฒันาคุณสมบติัของการใชเ้หตุผลท่ีหวานช่ืน (ขอ้ 8-9) น่ีก็ชดัเจนเพราะวา่ค าสั่ง
สามค าสั่งในตวับทกรีกอธิบาย “จงยนืหยดั” หรือ “ดงันั้นจงยนืหยดั” (ค ากรีก ฮูทอส)[243] 
  

ค. หน้าทีต่่างๆ ทีเ่จาะจง  4:2-9 
  
ส่วนสุดทา้ย (4:2-9) ของเน้ือหาของจดหมายฝากน้ี (1:27-4:9) กล่าวถึงสองหวัขอ้อยา่งเดียวกนักบัสองส่วนก่อน
หนา้น้ีซ่ึงก็คือ เอกภาพและความมัน่คง แต่มีรายละเอียดมากข้ึน เปาโลให้ค  าแนะน าท่ีเจาะจงแก่ผูอ่้านของท่าน
เก่ียวกบัส่ิงท่ีพวกเขาควรท า   เอกภาพตอ้งการการร้ือฟ้ืน และความมัน่คงตอ้งการการหนุนใจ    
  

1. การร้ือฟ้ืนเอกภาพ 4:2-3 
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4:2                    “ยโูอเดีย” (“ความส าเร็จ”) และ “สินทิเค” (“โชคดี”) เป็นท่ีชดัเจนวา่เป็นผูห้ญิงสองคนในชุมนุม 
ชนของฟีลิปปี การระบุท่ีเป็นท่ียอมรับน้อยกว่าคือ พวกเขาเป็นชายสองคน (เธโอดอร์แห่ง
มอบซูเอสเทีย)[244] หรือท่ีว่าพวกเขาเป็นสัญลักษณ์ของคริสเตียนชาวยิวและคริสเตียน
ชาวต่างชาติ (ส านกัทูบินเจน)[245] 

  
“ส าหรับจดหมายของเปาโล  น่ีเป็นชัว่ขณะท่ีน่าสังเกตอย่างแทจ้ริง เน่ืองจากว่าส่ิงท่ี
เปาโลท าท่ีน่ี เป็นส่ิงท่ีท่านแทบจะไม่ท าในท่ีอ่ืนๆในบริบทของ ‘ความขดัแยง้’ คือ 
ท่านระบุช่ือ”[246] 

  
พระเจา้ไม่ได้เปิดเผยถึงเหตุผลส าหรับความบาดหมางท่ีได้เกิดข้ึนระหว่างผูห้ญิงสองคนน้ี   
โดยไม่ค  านึงถึงเหตุผลนั้น น ้ าพระทยัของพระเจา้ส าหรับพวกเขาก็คือ จดัตั้งความสัมพนัธ์ท่ี
กลมกลืน (“ด าเนินในความปรองดอง”)  การยอมรับเป็นเอกฉนัทใ์นคริสตจกัรไม่ใช่เป็นไปได้
อยู่เสมอ แต่เอกภาพเป็นไปไดอ้ยู่เสมอ เปาโลกระตุน้ให้ผูห้ญิงแต่ละคนจากสองคนน้ีท่ีจะไม่
รู้สึกวา่ความรับผิดชอบส าหรับการรักษาความบาดหมางกนัข้ึนอยู่กบัอีกคนหน่ึง  การกระตุ้น 
คือทั้งหมดท่ีเปาโลรู้สึกวา่ท่านจะตอ้งท าไม่ใช่การสั่ง (เปรียบเทียบ 1:27-2:4) ท่านไดทึ้กทกัเอา
วา่พวกเขาจะตอบสนองต่อการชกัชวนท่ีสุภาพ การเพิ่มเติมของ “ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” จะย  ้า
เตือนพวกเขาว่าพวกเขาอยู่ภายใต้สิทธิอ านาจของพระองค์และพวกเขามีหลายอย่างท่ี
เหมือนกนัในฐานะพี่นอ้งในพระคริสต[์247] 

  
“การมี ‘ความคิดอย่างเดียวกัน ในองค์พระผู้ เป็นเจ้า’ ได้ถูกช้ีแจงอย่างเจาะจงใน
เร่ืองราวท่ีเป็นแบบอย่างก่อนหนา้น้ีท่ีซ่ึงพระคริสต ์(2:6-11) ไดถ่้อมพระองคล์งโดย
การรับเอา ‘สภาพทาส’ และดงันั้นก็เช่ือฟังจนกระทัง่ความมรณาท่ีกางเขน และเปาโล
ได้แสดงออกถึงความปรารถนาของท่านท่ีจะรู้จกัพระคริสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน
ทางการมีส่วนร่วมในการทนทุกขข์องพระองค์เพื่อวา่จะเป็นตามวิถีชีวิตแบบกางเขน
อยา่งเดียวกนั   แนวทางท่ี ‘ความคิด’ เช่นนั้นเกิดข้ึนโดย ‘การเห็นแก่ประโยชน์ของคน
อ่ืนๆ’ ภายในชุมชนท่ีมีความเช่ือ (2:3-4)”[248] 

  
4:3                    เปาโลไดว้งิวอนต่ออีกบุคคลหน่ึงในคริสตจกัรเมืองฟีลิปปี ผูซ่ึ้งท่านไดอ้า้งอิงถึงวา่เป็น “เพื่อน 
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ร่วมงานอย่างแทจ้ริง” ช่วยยูโอเดียและสินทิเคร้ือฟ้ืนการสามคัคีธรรมของพวกเขา การแปล
ส่วนใหญ่ตีความ ซุสซูเก (“เพื่อน” หรือ “เพื่อนร่วมงาน”) ว่าเป็นค าอธิบายแทนท่ีจะเป็นช่ือ
เฉพาะ[249] บางทีมนัไดอ้า้งอิงถึงผูป้กครองท่ีน า (ศิษยาภิบาล) ในคริสตจกัร มีหลายมุมมอง
เก่ียวกบัวา่บุคคลน้ีเป็นใคร ขา้พเจา้คิดวา่มุมมองทั้งหมดนั้นเป็นไปไดน้อ้ย[250] 

  
เป็นท่ีชดัเจนวา่ยโูอเดียและสินทิเคไดท้  างานเพื่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ร่วมกบัเปาโล (เปรียบเทียบ 
กจ. 16:13-15) ท่ีน่ีหวัขอ้หลกัของจดหมายฝากน้ีปรากฏอยา่งชดัเจนอีกคร้ังวา่เป็น ความร่วมมือ 
(“ได้แบ่งปันถึงการด้ินรนของขา้พเจา้”) “ใน (เน่ืองจาก) ข่าวประเสริฐ” “เคลเมนท์”ไดเ้ป็น
เพื่อนร่วมงานในข่าวประเสริฐเช่นกนั พระคมัภีร์ไม่ไดร้ะบุวา่เขาเป็นใคร[251]   เคลเมนทเ์ป็น
ช่ือของโรมนัโดยทัว่ไป คนอ่ืนไดท้  างานร่วมกบัเปาโล บางทีในเมืองฟีลิปปีและท่ีอ่ืนๆ ความ
เป็นจริงท่ีวา่ “ช่ือ” ของพวกเขาไดป้รากฏ “ในหนงัสือแห่งชีวิต” ดูเหมือนจะเป็นการพาดพิงถึง
สถานะภาพท่ีไดรั้บเกียรติของพวกเขาท่ามกลางพลเมืองของสวรรค ์ 

  
“ในทางปฏิบติันั้น ทุกๆ เมืองของสมยันั้นไดรั้กษาไวซ่ึ้งการลงทะเบียนพลเรือนของ
ตน และในการบนัทึกนั้นมีช่ือของเด็กทุกคนท่ีเกิดมาในเมืองนั้นๆ  ถา้หน่ึงในพลเมือง
ไดถู้กพิสูจน์วา่มีความผิดเก่ียวกบัความทรยศหรือความไม่จงรักภกัดี หรือเก่ียวกบัส่ิง
ใดก็ตามท่ีน าความอบัอายมายงัเมืองนั้นๆ เขาจะตอ้งถูกท าให้ไดรั้บความอบัอายต่อ
หนา้ผูค้นโดยการลบช่ือของเขาออกจากทะเบียน (ในกรณีใดๆ ตามปกตินั้น ช่ือจะถูก
ลบออกไป ณ การตาย) เขาไดล้งความเห็นวา่ไม่ควรค่าท่ีถูกถือวา่เป็นพลเมืองของเมือง
นั้นๆ อีกต่อไป  ถา้ในอีกดา้นหน่ึง พลเมืองคนหน่ึงไดป้ฏิบติัการกระท าท่ีกลา้หาญอนั
โดดเด่นบางอยา่งท่ีสมควรต่อความแตกต่างท่ีพิเศษ เกียรติก็ไดถู้กมอบแก่เขาไม่วา่โดย
การบนัทึกการกระท าน้ีในทะเบียนของเมืองหรือช่ือของเขาไดถู้กลอ้มรอบดว้ยทอง 
(หรือถูกเคลือบดว้ยทอง) ในทะเบียน”[252] 

  
พระคมัภีร์อา้งอิงถึงหนงัสือแห่งชีวิตมากกว่าหน่ึงเล่ม คือ หนงัสือท่ีมีช่ือของผูค้นท่ีมีชีวิตใน
ปัจจุบนั (อพย. 32:32-33; สดด. 69:28) และหนงัสือท่ีมีช่ือของผูเ้ลือกสรรของพระเจา้ (นัน่คือ 
ผูเ้ช่ือทุกคน ลก. 10:20; วว. 3:5; 13:8; 17:8; 20:12, 15; 21:27) และช่ือของผูเ้ช่ือท่ีสัตยซ่ื์อ (ฟป. 
4:3) 
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2. การรักษาความสงบ 4:4-9 
  
เปาโลให้การกระตุน้ในทางบวกท่ีสั้นๆ ห้าอยา่งในส่วนน้ี ซ่ึงทั้งหมดนั้นก็ส าคญัอยา่งแทจ้ริงต่อการด าเนินชีวิต 
คริสเตียนส่วนตวัและส่วนรวม  การจ านนต่อการกระตุน้เหล่าน้ีส่งผลต่อการรักษาสันติสุขไวใ้นพระกาย เพื่อวา่
ธรรมิกชนสามารถท างานดว้ยกนัอย่างมีประสิทธิภาพไดใ้นฐานะเพื่อนร่วมงานในข่าวประเสริฐ แมก้ระทัง่ใน
ท่ามกลางผูไ้ม่เช่ือท่ีต่อตา้น   
  
4:4                    การยนิดีในพระคริสตคื์อบางส่ิงท่ีอคัรทูตน้ีไดส้ั่งในตอนตน้ (3:1) และไดอ้ธิบายส าหรับผูอ่้าน 

ของท่านอยา่งมากมายตลอดจดหมายฝากน้ี ท่านตอ้งรู้สึกวา่ มนัมีความจ าเป็นอยา่งมากส าหรับ
ท่าทีน้ีในเมืองฟีลิปปี  มีหลายเหตุผลท่ีธรรมิกชนในเมืองฟีลีปปีอาจรู้สึกทอ้ใจ การถูกคุมขงั
ของเปาโลและความเป็นไปไดข้องการตายของท่าน ความเจ็บป่วยของเอปาโฟรดิทสั และการ
เป็นปฏิปักษ์ของผูไ้ม่เช่ือก็เป็นเหตุผลบางประการ ในด้านหน่ึง การโจมตีของผูเ้คร่งครัดใน
กฎเกณฑ ์ในอีกดา้นหน่ึง  คนท่ีปราศจากศีลธรรม รวมถึงความขดัแยง้ท่ามกลางสมาชิกบางคน
ของคริสตจกัรก็ไดส่้งเสริมต่อวญิญาณน้ี   ท่ีจะขดัขวางท่าทีน้ี เปาโลไดแ้นะน าการยินดีในองค์
พระผูเ้ป็นเจา้วา่ “จงช่ืนชมยนิดีในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทุกเวลา” ท่านไดก้ล่าวซ ้ าการก าชบัน้ีในขอ้
น้ีดว้ยการเนน้ท่ีมากข้ึนวา่ “ขา้พเจา้ขอย  ้าอีกคร้ังวา่จงช่ืนชมยนิดีเถิด”        

  
เปาโลไม่ไดก้ระตุน้ใหเ้ราไม่อยูใ่นความเป็นจริง ท่านไม่ไดก้ล่าววา่เราไม่ควรรู้สึกโศกเศร้าเลย   
แมก้ระทัง่พระเยซูไดร้้องไห้ (ยน. 11:35) อย่างไรก็ตาม ท่านสนบัสนุนการจดจ่อท่ีพระพรซ่ึง
เรามีในพระคริสต ์และการรู้สึกส านึกคุณส าหรับส่ิงเหล่านั้นโดยไม่ค  านึงถึงวา่เรารู้สึกโศกเศร้า
อยา่งไรในเวลาท่ีเจาะจงใดๆ   ท่านไดจ้ดัตั้งแบบอยา่งท่ีดีโดยการร้องเพลงในคุกในเมืองฟีลิปปี 
(กจ. 16:25)[253] 

  
“บุคคลท่ีย  าเกรงพระเจา้อยา่งแทจ้ริง ปรารถนา การทรงสถิตของพระเจา้ท่ีซ่ึงบุคคลนั้น
เทใจของเขาหรือของเธอต่อพระเจา้ดว้ยความยินดี การอธิษฐานและการขอบพระคุณ 
และ ด าเนิน ในการทรงสถิตของพระเจา้โดย ‘การท า’ ความชอบธรรมของพระเจา้  
มิฉะนั้น ความเคร่งศาสนาก็เป็นแค่ศาสนาไม่ใช่การอุทิศตน”[254] 

  
มาร์วนิ วนิเซนทไ์ดอ้า้งอิงถึงการกระตุน้ให ้“ยนิดี” วา่เป็น “จุดส าคญัของจดหมายฝากน้ี”[255] 
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4:5                    ยิง่กวา่นั้นเราควรแสดงออกถึงการอดกลั้นหรือ “จิตใจท่ีสุภาพ” (ค ากรีก เอพพิอิเคส) ต่อทุกคน 

ทั้งคนท่ีไดรั้บความรอดและคนท่ีไม่ไดรั้บความรอดเช่นกนั ค ากรีกมีความหมายวา่ ความสุภาพ  
การยอม  ความกรุณา  ความอดทน  ความอดกลั้น การผอ่นผนั และความใจกวา้ง ท าให้ระลึก
ถึงความถ่อมใจของพระเยซูคริสตใ์น 2:5-11 บุคคลท่ีอดกลั้นไม่ไดย้ืนกรานท่ีสิทธ์ิหรือสิทธิ
พิเศษของเขาหรือของเธอเอง เขาหรือเธอคิดถึงผูอ่ื้นและสุภาพต่อคนอ่ืนๆ แน่นอนวา่ มีเวลาท่ี
จะยืนหยดัเพื่อส่ิงท่ีถูกตอ้ง บุคคลท่ีอดกลั้นไม่ใช่อ่อนแอแต่ไม่เห็นแก่ตวั คุณสมบติัน้ีเป็นส่ิง
ตรงกนัขา้มกบัวิญญาณแห่งการโตเ้ถียงและการแสวงหาเพื่อตนเองซ่ึงได้ถูกพาดพิงถึงก่อน
หนา้น้ี 

  
“คริสเตียนควรปลูกฝังบุคลิกภาพท่ีเขา้กบัคนอ่ืนไดง่้าย   เคล็ดลบัแห่งความสุขของเขา
ไม่ได้ถูกจ ากัดภายในก าแพงแห่งการภาวนาและการตรึกตรองของเขาเอง เขาไม่
สามารถเป็นสุขอยา่งแทจ้ริง โดยปราศจากการพยายามท่ีจะเป็นพรต่อคนอ่ืนๆ”[256] 

  
ในการเช่ือมโยงกบัความอดกลั้นนั้น เปาโลไดย้  ้าเตือนผูอ่้านของท่านถึงการใกลจ้ะมาถึงของ
การเสด็จกลบัมาขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ ณ การถูกรับข้ึนไป (“องค์พระผูเ้ป็นเจา้ทรงอยู่ใกล้
แลว้”)   เม่ือพระองคเ์สด็จมา พระองคจ์ะแกไ้ขส่ิงผิด และกูบ้รรดาผูท่ี้ไดส้ละสิทธ์ิของพวกเขา
เพื่อพระสิริของพระเจา้และสวสัดิภาพของคนอ่ืนๆ (เปรียบเทียบ   3:20-21; ยก. 5:8) 

  
“อคัรทูตน้ีไม่ได้กล่าวถึงความใกล้ขององค์พระผูเ้ป็นเจ้าในการทรงสถิตอยู่ของ
พระองคก์บัเรา แต่กล่าวถึงการใกลจ้ะมาถึงของการเสด็จกลบัมาของพระองค”์[257] 

  
“ในทุกส่ิงท่ีเราท า เราตอ้งย  ้าเตือนอยูเ่สมอวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะเสด็จกลบัมา ณ เวลา
ใดก็ตาม การเสด็จมาของพระองค์นั้นใกลจ้ะถึงอยู่เสมอ แต่เราไม่รู้ว่าเม่ือไหร่ ดงันั้น
เราตอ้งด าเนินชีวติโดยตระหนกัวา่พระองคก์ าลงัเสด็จมา”[258] 

  
“ณ ชัว่ขณะใดก็ตาม พวกเขาจะตอ้งตอบเก่ียวกบัความประพฤติของพวกเขา”[259] 
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“เม่ือพิจารณาถึงแนวคิดรวบยอดของการเสด็จมาท่ีใกลจ้ะมาถึงของพระคริสต์และ
ความเป็นจริงท่ีว่าพนัธสัญญาใหม่ก็สอนการเสด็จมาท่ีใกลจ้ะมาถึงของพระองค์ เรา
สามารถสรุปได้ว่า มุมมองการถูกรับข้ึนไปก่อนยุคเข็ญเป็นมุมมองเดียวของการรับ
คริสตจกัรข้ึนไปท่ีเขา้ไดอ้ยา่งสะดวกสบายกบัค าสอนของพนัธสัญญาใหม่เก่ียวกบัการ
เสด็จมาท่ีใกลจ้ะมาถึงของพระคริสต ์  มนัเป็นมุมมองเดียวท่ีสามารถกล่าวอยา่งจริงใจ
วา่ พระคริสตส์ามารถกลบัมา ณ ชัว่ขณะใดก็ได ้เพราะมุมมองน้ีสอนวา่พระคริสตจ์ะ
เสด็จมาเพื่อรับคริสตจกัรข้ึนไปก่อนสัปดาห์ท่ี 70 ของดาเนียลบทท่ี 9 หรือยุคเข็ญ
เร่ิมตน้ และไม่มีส่ิงอ่ืนใดตอ้งเกิดข้ึนก่อนการเสด็จกลบัมาของพระองค”์[260] 

  
“ขา้พเจา้ถือวา่ความคิดไม่ใช่วา่ ‘องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก าลงัเสด็จมา’ มนัเป็น ‘องคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ก าลงัยนือยูข่า้งๆ” พระองคก์ าลงัเฝ้ามอง พระองคท์รงไดย้ินทุกๆ ค าท่ีถูกกล่าว  
พระองคส์ังเกตทุกๆ การกระท า”[261] 

  
4:6                    ก่อนหนา้น้ี เปาโลชมเชยทิโมธีในการ “เป็นห่วง” ต่อสวสัดิภาพของชาวฟีลิปปี (2:20) ท่ีน่ีท่าน

ไดก้ล่าววา่เรา ไม่ ควร “กระวนกระวาย” เก่ียวกบัส่ิงใดๆ ค ากรีกค าเดียวกนั (ค าสั่งในปัจจุบนั, 
เมอริมนาเท) ปรากฏในทั้งสองท่ี  การแกไ้ขปัญหาน้ีบางทีอยูใ่นการมองวา่การกงัวลเป็นความ
เป็นห่วง (หรือความกระวนกระวาย) อาจกลดักลุม้และไม่เหมาะสมถา้มีมากเกินไป ประเด็น
ของเปาโลในท่ีน่ีก็คือวา่ แทนท่ีจะวา้วุน่ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีเจาะจง เราควรน ามนัไปยงัองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ดว้ย “การอธิษฐาน” (เปรียบเทียบ มธ. 6:25-34) เราควรอธิษฐานเก่ียวกบั “ทุกส่ิง” 
ท่ีเราเป็นห่วง ใครคนหน่ึงไดก้ล่าวว่า “ท าไมตอ้งกงัวลในเม่ือคุณสามารถอธิษฐานได้?” การ
อธิษฐานตอ้งแทนท่ีการกงัวลในชีวติของคริสเตียน   

  
เปาโลใช้ถอ้ยค าท่ีแตกต่างหลายค าส าหรับการอธิษฐานในขอ้น้ี “การอธิษฐาน” (พรอสยูเค) 
เป็นค าโดยทัว่ไปมากท่ีสุดส าหรับการส่ือสารของเราต่อพระเจา้ “การวิงวอน” (NASB) หรือ 
“การอ้อนวอน (NIV, ดีซิส)  อ้างอิงถึงค าขอร้องส าหรับผลประโยชน์ ท่ี เจาะจง  “การ
ขอบพระคุณ” (ยูคาริสทิอัส) เป็นการยอมรับท่ีส านึกคุณถึงความเมตตาในอดีตซ่ึงรวมถึงความ
เป็นจริงว่าพระองค์ได้ยินและตอบค าอธิษฐานของเรา “ค าขอร้อง” (อาอิเทมาตา) มองดูท่ีค า
ขอร้องของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อพระเจ้าซ่ึงก่อให้เกิดส่วนหน่ึงของค าอธิษฐานทั้งหมด[262]   
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เปาโลน าเสนอการหนุนใจท่ีหนักแน่น ท่ีจะแสวงหาการปลดปล่อยจากความกงัวลด้วยการ
อธิษฐานและการอธิษฐานมากข้ึน[263] 

  
“การขาดการส านึกคุณเป็นกา้วแรกไปสู่การนบัถือรูปเคารพ”(รม. 1:21)”[264] 

  
แมกกีได้อ้างเฟเนลอนคนลึกลับผู ้ซ่ึง มีชีวิตอยู่ในยุคกลางผู ้ซ่ึงได้หนุนใจการอธิษฐาน
ดงัต่อไปน้ี 

  
“จงบอกพระเจา้ถึงทุกส่ิงท่ีอยูใ่นใจของคุณ เหมือนกบับุคคลหน่ึงเทใจของเขาซ่ึงก็คือ
ความเพลิดเพลินและความเจบ็ปวดแก่เพื่อนรัก  จงบอกพระองคถึ์งปัญหาของคุณ เพื่อ
ว่าพระองค์จะปลอบโยนคุณ  จงบอกพระองค์ถึงความยินดีต่างๆ ของคุณ เพื่อว่า
พระองค์จะท าให้ส่ิงเหล่านั้นเป็นปกติ จงบอกพระองค์ถึงความปรารถนาต่างๆ ของ
คุณ เพื่อวา่พระองคจ์ะช าระส่ิงเหล่านั้น จงบอกพระองคถึ์งความไม่ชอบต่างๆ ของคุณ 
เพื่อวา่พระองคจ์ะช่วยใหคุ้ณพิชิตส่ิงเหล่านั้นได ้จงพดูกบัพระองคถึ์งการทดลองต่างๆ
ของคุณ เพื่อว่าพระองค์จะป้องกนัคุณไวจ้ากส่ิงเหล่านั้น จงแสดงให้พระองค์เห็นถึง
แผลต่างๆ ในหวัใจของคุณ เพื่อวา่พระองคจ์ะรักษาส่ิงเหล่านั้นได ้จงเผยถึงความไม่ใส่
ใจของคุณต่อส่ิงดี  การล้ิมรสท่ีชัว่ช้าของคุณท่ีมีต่อความชัว่  ความไม่มัน่คงของคุณ   
จงบอกพระองค์ว่าการรักตนเองท าให้คุณไม่ยุติธรรมต่อคนอ่ืนๆ อย่างไร ความไร้
สาระทดลองใหคุ้ณไม่จริงใจอยา่งไร  ความหยิง่บิดเบือนคุณต่อคุณเองและต่อคนอ่ืนๆ
อยา่งไร”[265] 

  
ฮาววาร์ด เฮนดริกส์ไดเ้รียก ขอ้  2-6วา่ 

  
“. . . สูตรหา้ส่วนส าหรับการแกไ้ขความขดัแยง้ (1) ‘ยินดีในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้’ นัน่คือ 
มองขา้มตนเองและมองไปยงัองค์พระผูเ้ป็นเจา้ (2) ‘จงให้ความอ่อนสุภาพของท่าน
ทั้งหลายประจกัษแ์ก่ทุกคน’ ในอีกนยัหน่ึง จงพูดดว้ยความกรุณาต่อซ่ึงกนัและกนั (3) 
‘อยา่กระวนกระวาย’  จงผอ่นคลายและมอบทุกส่ิงแด่พระเจา้  (4) ‘จงขอบพระคุณ’   
การกระท าท่ีเรียบง่ายของการแสดงออกถึงการส านึกคุณส าหรับพระพรของเราน า
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ความร้อนออกไปจากการติดโรค (5) จงน าเสนอค าขอร้องของคุณแด่พระเจา้ การ
อธิษฐานปรับเราใหม่และร้ือฟ้ืนสันติสุข. . .”[266] 

  
4:7                    “สันติสุข” ในใจจะติดตามการอธิษฐานในส่ิงท่ีเราเป็นห่วง วลี “สันติสุขของพระเจา้”  ไม่

ปรากฏในท่ีอ่ืนๆในพนัธสัญญาใหม่ น่ีเป็นสันติสุขท่ีมา จาก พระเจา้ ไม่ใช่สันติสุข กับ พระเจา้   
มนัเป็นสันติสุขท่ีมายงัเราเม่ือเราอธิษฐาน เพราะวา่เราเขา้ไปสู่ความสงบแห่งการทรงสถิตของ
พระเจา้เอง  บรรดาผูท่ี้ท  าการอธิษฐานก็เป็นผูเ้ช่ือ สันติสุขน้ีหรือการปลดปล่อยจากความตึง
เครียดเป็นบางส่ิงท่ีเราไม่สามารถเข้าใจอย่างเต็มท่ีได้ (“เกินความเขา้ใจทั้งหมด”) ณ เวลา
เดียวกัน สันติสุขน้ีกระท าการเหมือนทหารยามท่ีจะ “ปกป้อง” “ใจ” (ความรักใคร่) และ 
“จิตใจ” (ความคิด) ของผูเ้ช่ือภายใตอิ้ทธิพลท่ีมีอ านาจสิทธ์ิขาดของพระเยซูคริสต ์   

  
“ถ้อยค าเหล่าน้ีทั้ งหมดอ้างอิงถึงชีวิตภายในทั้งส้ินของคริสเตียน ซ่ึงก็คือ อารมณ์  
ความรักใคร่  ความคิดและการเลือกต่างๆ ทางศีลธรรม ดงันั้นส่วนภายในน้ีของบุคคล
หน่ึงท่ีเส่ียงต่อการโจมตีโดยศตัรูอย่างมาก เป็นท่ีซ่ึงสันติสุขของพระเจา้ถูกตั้งไวเ้พื่อ
ปกป้องเหมือนกบัทหารท่ีพร้อมท าสงคราม”[267] 

  
เราส่วนใหญ่ได้ประสบสันติสุขท่ีสมบูรณ์บ้างหรือแม้กระทั่งการขาดสันติสุขท่ีสมบูรณ์
บางคร้ังบางคราวเม่ือเราอธิษฐาน  เปาโลไม่ไดก้ล่าววา่ เราจะรู้สึกสบายใจและผอ่นคลายอยา่ง
ส้ินเชิงหลงัจากท่ีเราอธิษฐานอย่างท่ีท่านไดแ้นะน าท่ีน่ี การวดัสันติสุขยงัคงเป็นของเรา อยา่ง
นอ้ยแลว้เราจะมีความมัน่ใจว่าเราไดว้างเร่ืองราวไวต่้อพระพกัตร์พระเจา้และไดแ้สวงหาการ
ช่วยเหลือของพระองค ์              

  
ขอ้น้ีไม่ได้สัญญาถึงสันติสุขว่าเป็นตวับ่งช้ีถึงน ้ าพระทยัของพระเจ้าเม่ือเราก าลังอธิษฐาน
เก่ียวกบัส่ิงท่ีเราควรท า   เปาโลไม่ไดก้ล่าวท่ีน่ีวา่ถา้เราตอ้งการท าการตดัสินใจ พระเจา้จะท าให้
น ้ าพระทยัของพระองค์เป็นท่ีรู้จกัโดยการให้สันติสุขแก่เราเก่ียวกบัการเลือกท่ีถูกตอ้ง พระ
สัญญาของขอ้น้ีคือ ถา้เราอธิษฐาน แทนท่ีจะกงัวล (ขอ้ 6) พระเจา้จะให้สันติสุขแก่เรา ความ
กงัวลไม่น าสันติสุขมา แต่การอธิษฐานน ามา      
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4:8                    “สุดท้าย” น้ีส่งสัญญาณถึงค าสั่งสุดท้ายของค าสั่งทั้ งสามท่ีอธิบายถึงการยืนหยดั (ข้อ 1;  
เปรียบเทียบ ขอ้ 2, 4) ยิ่งกวา่นั้นมนัแนะน าถดัไปถึงการกระตุน้อนัสุดทา้ยของรายการทั้งห้า
ของเปาโลท่ีกล่าวถึงส่ิงท่ีผูเ้ช่ือควรใช้เวลาของเขาหรือของเธอท่ีจะครวญคิด เป็นท่ีชดัเจนว่า
หัวข้อน้ีเก่ียวข้องกับการอธิษฐาน เน่ืองจากว่าทั้ งสองกิจกรรมเก่ียวข้องกับการจดจ่อทาง
ความคิด       

  
“จริง”  (อาเลเธ) หมายถึง ใชไ้ด ้จริงใจ และวางใจได ้(เปรียบเทียบ รม. 3:4) 
“มีเกียรติ” หรือ “สูงส่ง” (เซมนา) หมายถึง ควรค่าแก่การนบัถือ (เปรียบเทียบ  สภษ. 8:6; 1 ทธ. 
3:8, 11; ทต. 2:2) 
“ถูกตอ้ง” (ดิคายา) อา้งอิงถึงส่ิงท่ียติุธรรมและเท่ียงตรง   
“บริสุทธ์ิ” (ฮักนา) หมายถึง ความสะอาดและแสดงถึงความบริสุทธ์ิทางศีลธรรม 
“น่ารัก” (พรอสฟีเล) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นมิตร เห็นดว้ย หรือน่าพอใจ 

  
“ในภาษาเฉพาะโดยทั่วไป ค า น้ีสามารถอ้างอิงถึงความไพเราะของบีโธเวน
เช่นเดียวกบังานของแม่ชีเทเรซาท่ามกลางคนจนแห่งเมืองกลักตัตา ซ่ึงอนัแรกนั้น
น่ารักและเพลิดเพลิน อนัหลงัก็น่ายกยอ่งและมีศีลธรรม”[268]  

 
“แห่งช่ือเสียงดี” หรือ “น่ายกยอ่ง” (ยูฟีมา) อา้งอิงถึงส่ิงท่ีน่าสรรเสริญเพราะวา่มนัไป
ถึงมาตรฐานต่างๆ ท่ีสูงสุด  

  
เปาโลเขียนรายช่ือคุณความดีเหล่าน้ีเหมือนนกัปรัชญาทางศีลธรรมร่วมสมยัแห่งสมยัของท่าน
ไดส้อน นัน่คือ โดยการท่องรายการของคุณความดีและความชัว่ร้าย[269] 

  
“ในแง่ท่ีเจาะจง เราอาจคิดถึงถ้อยค าเหล่าน้ีว่าเป็นการเช่ือมโยงกบัการกระตุน้ท่ีได้
ให้แก่ยูโอเดียและสินทิเคแล้ว ผูซ่ึ้งต้องเห็นส่ิงท่ีพระวิญญาณได้ท าในกนัและกนั”
[270] 
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โครงสร้างอนุประโยคท่ีเป็นเง่ือนไข ณ ตอนปลายของประโยคน้ีเป็นกลไกเชิงโวหาร มนัตั้ง
ความรับผิดชอบไวท่ี้ผูอ่้านท่ีจะท าการตดัสินใจของเขาหรือของเธอเองเก่ียวกบัส่ิงท่ียอดเยี่ยม
และน่าสรรเสริญ[271] 

  
“. . . ดูเหมือนวา่เปาโลจะดึงมาจากเบ้ืองหลงัทางวฒันธรรมของชาวฟีลิปปีและก าลงั
กล่าวต่อพวกเขาวา่ ‘ถา้มีส่ิงท่ีเป็นความยอดเยีย่มทางศีลธรรม และพวกท่านเช่ือวา่มนัมี   
ถา้มนัมีประเภทของอุปนิสัยท่ีลว้งเอาการรับรองของจกัรวาล และพวกท่านเช่ือวา่มนัมี 
‘จากนั้นจงด าเนินการท่ีจะแสวงหาความดีน้ีและบรรลุระดบัน้ีของอุปนิสัยท่ีจะสั่งการ
การสรรเสริญของมนุษยแ์ละการสรรเสริญของพระเจา้”[272] 

  
“เรามีความรับผิดชอบต่อความคิดต่างๆ ของเราและสามารถยกความคิดเหล่านั้นไปสู่
อุดมการณ์ท่ีสูงส่งและบริสุทธ์ิได”้[273] 

  
“[ขอ้] น้ีไดถู้กเรียกวา่ ประวติับุคคลท่ีสั้นท่ีสุดของพระคริสต”์[274] 

  
4:9                   การประพฤติท่ีบริสุทธ์ิ (ขอ้ 9) ควรติดตามการคิดท่ีบริสุทธ์ิ (ขอ้ 8) 
  

เปาโลไดเ้รียบเรียงความคิดของท่านในหวัขอ้น้ีโดยการสร้างเป็นสองคู่  ชาวฟีลิปปีได ้“เรียนรู้
และได้รับ” บทเรียนท่ีมีประโยชน์หลายบทเรียนจากเปาโลอาจารยข์องพวกเขา พวกเขาได ้
“ยนิ” ค าแนะน าทางค าพดูของท่านเป็นส่วนตวั “และไดเ้ห็น” แบบอยา่งส่วนตวัของท่าน  พวก
เขาตอ้งน า “ส่ิง” เหล่าน้ีไปสู่ “การปฏิบติั” ไม่ใช่การคิดเก่ียวกบัส่ิงเหล่าน้ีและอภิปรายส่ิงน้ี
เท่านั้น   

  
“มนัดูเหมือนวา่ท่าน [เปาโล] มีความเช่ือมัน่วา่ความจริงแห่งข่าวประเสริฐของคริส-
เตียนตอ้งไม่ถูกถอดออกจากการกระท าและถูกใส่ไวใ้นถอ้ยค าและวลีท่ีสง่างาม แต่ถูก
แสดงออกในชีวติของอาจารยอ์ยูเ่สมอ”[275] 

  
“นักเทศน์เป็นนักตีความของชีวิตฝ่ายวิญญาณและควรเป็นแบบอย่างของมนัด้วย”
[276] 
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เม่ือชาวฟีลิปปีไดน้ าความจริงเหล่าน้ีไปสู่การปฏิบติั “พระเจา้แห่งสันติสุข” จะ “สถิตกบั” พวก
เขา   เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเจา้ทรงอยู่กบัประชากรของพระองค์อยูเ่สมอ (มธ. 28:20) วลีของ
เปาโลเป็นวธีิของการกล่าววา่พวกเขาจะมีประสบการณ์ในการทรงสถิตของพระเจา้โดยการช่ืน
ชมสันติสุขท่ีมาเม่ือเราด าเนินในการสามคัคีธรรมกบัพระเจา้  อยา่งไม่สงสัยวา่ น่ีเป็นการเล่นค า 
อยา่งท่ีบุคคลหน่ึงสามารถเห็นไดโ้ดยการอา้งอิงขา้มขอ้ 7 ว่า ทั้ง “สันติสุขของพระเจา้” และ 
“พระเจา้แห่งสันติสุข” ปกป้องผูเ้ช่ือผูซ่ึ้งเป็นผูร่้วมมือในงานแห่งข่าวประเสริฐ    

  
ในส่วนน้ีการกระตุน้ท่ีถูกรวบรวมไวน้ั้น (ขอ้ 4-9) เปาโลไดก้ระตุน้หา้ส่ิง ส่ิงเหล่าน้ีคือ การยินดีในพระคริสตอ์ยู่
เสมอ การอดกลั้นต่อทุกคน การอธิษฐานเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีล าบาก การคิดเก่ียวกบัหวัขอ้ท่ีบริสุทธ์ิ และการ
ปฏิบติัตามค าสอนของอคัรทูต ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการเปิดเผยพื้นฐานของน ้ าพระทยัของพระเจา้ส าหรับเราทุกคน ผู ้
ซ่ึงเป็นคริสเตียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่เขา้ประเด็นกบัการทรงเรียกของเราท่ีจะป่าวประกาศข่าวประเสริฐ   
  
การกระตุน้ในขอ้ 8-9 สรุปเน้ือหาหลกัของจดหมายฝากน้ีท่ีไดเ้ร่ิมใน 1:27 อีกดว้ย การอา้งอิงถึงการประพฤติ
ของเปาโลในขอ้ 9 โยงกลบัไปยงั  1:12-26  
 

“เน้ือหาของจดหมายน้ีเร่ิมตน้ดว้ยประโยคท่ีเป็นหวัขอ้ใน 1:27ก ชาวฟีลิปปีซ่ึงจะถูกท าให้เพียบพร้อม
ในความร่วมมือของพวกเขาส าหรับข่าวประเสริฐนั้นจะตอ้งประพฤติตนเองให้สมกบัข่าวประเสริฐ   
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สองส่ิท่ีถูกกล่าวถึง คือ เอกภาพกบัซ่ึงกนัและกนัและการยืนหยดัต่อตา้นปฏิปักษข์อง
พวกเขา พวกเขาไม่จ  าเป็นตอ้งกลวัเพราะว่าพระเจา้จะเตรียมพระคุณให้ (1:27-30) บทท่ี 2 กล่าวถึง
ลกัษณะเด่นของเอกภาพ และบทท่ี 3 กล่าวถึงการยืนหยดั จากนั้นเน้ือหาหลกัของจดหมายฝากน้ีสรุป
ด้วยย่อหน้าท่ีเป็นการกระตุน้ซ่ึงกล่าวถึงสองหัวขอ้เหมือนกันอีกคร้ังหน่ึง ทั้งหมดน้ีเป็นอิสระจาก 
‘รายละเอียดท่ีไม่ไดอ้ธิบาย’ เก่ียวกบัหวัขอ้ใดๆโดยการสรุปขอ้สรุปสองคร้ังของ 4:8-9”[277] 

  
IV. บทส่งท้าย  4:10-20   
  
อคัรทูตท่านน้ีไดเ้ร่ิมตน้จดหมายฝากน้ีดว้ยการแบ่งปันถึงขอ้มูลส่วนตวัเก่ียวกบัสถานการณ์ของท่านในกรุงโรม 
(1:12-26)  ตอนน้ีท่านไดเ้ปล่ียนจากความเป็นห่วงของท่านท่ีมีต่อชาวฟีลิปปีกลบัไปสู่สถานการณ์ต่างๆ ของ
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ท่านเอง (4:10-20)   จงสังเกตโครงร่างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรของจดหมายฝากน้ี   บทส่งทา้ยก็สมดุล
กบับทน า (1:3-26) 
  

“ไม่มีท่ีอ่ืนใดในจดหมายทั้งหมดของเปาโลหรือในจดหมายทั้ งหมดแห่งสมยัโบราณท่ีได้อยู่รอด
จนกระทัง่ปัจจุบนัท่ีมีการยอมรับอ่ืนใดของของขวญัท่ีสามารถเปรียบเทียบกบัของขวญัน้ีในแง่ของการ
ปฏิบติัท่ีรู้จกักาลเทศะเช่นนั้นถึงเร่ืองราวท่ีไวต่อความรู้สึกอยา่งมาก. . .  

  
“โครงสร้างแทจ้ริงของส่วนน้ีท าให้ส่ิงท่ีเพิ่งได้ถูกกล่าวไปนั้นชัดเจน ในด้านหน่ึง มนัแสดงถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีกงัวลใจกลบัไปกลบัมาระหวา่งการช่ืนชมของเปาโล (ขอ้ 10, 14-16, 18-20) และในอีก
ดา้นหน่ึง คือการยนืกรานของท่านในความเป็นอิสระและความเพียงพอดว้ยตนเองของท่าน (ขอ้ 11-13, 
17)”[278] 

  
“. . . ประเด็นของเปาโลก็คือวา่ ความยินดีของท่านไม่ใช่อยูใ่นของขวญัต่างๆโดยตรง ท่านสามารถท า
กบัหรือไม่ท ากบัของขวญัเหล่าน้ีอยา่งแทจ้ริงได ้แต่ในความเป็นจริงท่ีใหญ่ข้ึนท่ีของขวญัต่างๆ แสดงถึง
นั้น หลกัฐานท่ีแน่ชดัของมิตรภาพท่ียาวนานของท่านและของพวกเขาตอนน้ีไดรั้บการร้ือฟ้ืนซ่ึงส าหรับ
เปาโลนั้นยงัคงมีความส าคญัท่ีใหญ่ข้ึนของการร้ือฟ้ืน ‘ความร่วมมือ/การมีส่วนร่วม’ ของพวกเขากบั
ท่านในข่าวประเสริฐ”[279] 

  
ก. ของขวญัเมื่อเร็วๆ นี ้ 4:10-14   

  
แรกสุด เปาโลไดข้อบคุณพี่น้องของท่านส าหรับของขวญัเม่ือเร็วๆ น้ีของพวกเขาท่ีเอปาโฟรดิทสัไดน้ ามายงั
ท่าน (ขอ้ 10-14) 
  
4:10                  “แต่” (ค ากรีก เด) ท่ีเปิดส่วนน้ีใน NASB นั้นเป็นการน าไปผิดเล็กน้อย มนัไม่ได้บ่งบอกถึง 

ความตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีมาก่อน แต่เพียงแค่แนะน าแนวคิดใหม่  เปาโลไดย้ินดีท่ีวา่ชาวฟีลิปปี
ได้แสดงออกถึง “ความห่วงใย” ท่ีมีความรักของพวกเขาต่อท่านอีกคร้ังหน่ึงด้วยการส่ง
ของขวญัมาให้ท่าน ผา่นไปสักระยะหน่ึงแลว้ตั้งแต่ของขวญัอนัล่าสุดของพวกเขา  การเอาใจ
ใส่ของพวกเขาท่ีมีต่อท่านได ้“ร้ือฟ้ืน” (NASB) และ “ผลิบานใหม”่ (NEB) 
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“เหมือนกบับุคคลหน่ึงท่ียินดีต่อเคร่ืองหมายของฤดูใบไมผ้ลิหลงัจากฤดูหนาวท่ีหนกั
หนา ดงันั้นเปาโลไดย้ินดีท่ีเห็นเคร่ืองหมายแห่งความห่วงใยส่วนตวัจากเมืองฟีลิปปี
อีกคร้ังหน่ึงหลงัจากระยะห่างแห่งความเงียบท่ียาวนาน”[280] 

  
ดูเหมือนวา่ความลม้เหลวของพวกเขาไดเ้ป็นผลมาจากสถานการณ์ท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดบ้างอยา่งท่ี
ชดัเจน อคัรทูตน้ีไดเ้ขา้ใจส่ิงน้ีและไม่ไดดุ้ด่าพวกเขาส าหรับการขาดความสนใจต่อความจ าเป็น
ต่างๆ ของท่านในอดีตของพวกเขา 

  
“ในส่วนน้ี เราเห็นวา่ท่าทีแรกท่ีท าให้การให้และการรับเป็นความยินดีก็คือ ความเป็น
ห่วงส าหรับงานของข่าวประเสริฐและส าหรับบรรดาผูท่ี้ท  างานของข่าวประเสริฐ   เม่ือ
ความคิดของผูใ้ห้และผูรั้บไดจ้ดจ่อท่ีงานและท่ีคนงานแทนท่ีจะจดจ่อท่ีของขวญัเอง 
เร่ืองราวทางการเงินจะถูกเก็บไวใ้นมุมมองท่ีถูกตอ้ง”[281] 

  
4:11                 เปาโลไม่ไดต้อ้งการให้ชาวฟีลิปปีเขา้ใจท่านผิดไป  ท่านไม่ไดย้ินดีเพราะวา่ของขวญัของพวก

เขาได้ตอบสนองต่อความจ าเป็นของท่านเป็นหลัก แต่เพราะว่าของขวญัของพวกเขาได้
แสดงออกถึงความรักและความห่วงใยของพวกเขาท่ีมีต่อท่าน  เปาโลได ้“เรียนรู้ท่ีจะพึงพอใจ” 
และท่ีจะยินดีโดยไม่ค  านึงถึง “สถานการณ์ต่างๆ” ทางร่างกายของท่าน ความพึงพอใจเช่นนั้น
ไม่ใช่ของขวญัตามธรรมชาติ 

  
“มนั [กาลอดีตของค ากริยาภาษากรีก เอมาโธน ท่ีแปลว่า “ได้เรียนรู้”] บ่งบอกว่า
ประสบการณ์ทั้งส้ินของเปาโลโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในฐานะคริสเตียนจนถึงปัจจุบนัได้
เป็นประเภทของการเรียนรู้ ซ่ึงท่านไม่ได้ล้มเหลวท่ีจะช ่าชองในบทเรียนต่างๆของ
มนั”[282] 

  
คริสเตียนทุกคนตอ้งเรียนรู้ท่ีจะพึงพอใจ  เม่ือเปาโลไดก้ระตุน้ให้ผูอ่้านของท่าน “ยินดีในองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ทุกเวลา” (ขอ้ 4) ท่านไดเ้ทศนาส่ิงท่ีท่านไดป้ฏิบติั (ขอ้ 5-8) ความพึงพอใจและ
ความยนิดีของอคัรทูตน้ีแมก้ระทัง่ในคุกก็บ่งบอกถึงความเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวิญญาณของท่านและ
มนัทา้ทายเราทุกคน    
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“โสเครตีสไดก้ล่าวไวว้า่ใครมัง่คัง่ท่ีสุด ‘ผูท่ี้พึงพอใจกบัส่ิงเล็กนอ้ยท่ีสุด เพราะวา่ เอา
ทาคิอา [ความพึงพอใจ] เป็นความมัง่คัง่ของธรรมชาติ’”[283] 

  
4:12                  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เปาโลสามารถพึงพอใจกับส่ิงเล็กน้อยหรือส่ิงมากมายทางวตัถุอย่าง         

เท่าเทียมได ้เพราะวา่ท่านไดม้ัง่คัง่ ฝ่ายวิญญาณ ทั้งความยากจนและความมัง่คัง่น าการทดลอง
มากบัพวกมนั (สภษ. 30:7-9) อคัรทูตน้ีเรียนรู้ท่ีจะรับมือกบัทั้ง “ความขาดแคลน” และ “ความ
อุดมสมบูรณ์” ในทุกสถานการณ์ (เอน แพนทิ) และในสถานการณ์ทุกประเภท (เอน พาซิน)   

  
“การตดัมิให้รับมรดกของท่านจะติดตามมาเม่ือท่านมาเป็นคริสเตียน และบางทีส่ิงน้ี
ถูกกล่าวถึงใน 3:7 (เปรียบเทียบ 1 คร. 4 10-13; 2 คร. 6 10)”[284] 

  
“ความมัง่คัง่ไดท้  าอนัตรายแก่ผูเ้ช่ือมากกวา่ความทุกขย์าก”[285] 

  
“มีการรายงานวา่จอห์น เวสเล่ยไ์ดก้ล่าววา่ เขาไม่รู้วา่ส่ิงไหนท่ีท าให้พระเจา้เสียเกียรติ
มากท่ีสุด - สงสัยในความรักและการดูแลของพระองค์หรือการสาปแช่งและสาบาน   
กระนั้นธรรมิกชนทุกคนจะหลีกเล่ียงจากอนัหลงัดว้ยความชิงชงั ส่วนเราหลายคนไม่มี
ความรู้สึกผดิเม่ือเรากลวัและกงัวล”[286] 

  
4:13 เปาโลสามารถพึงพอใจไดอ้ย่างไร? ความพึงพอใจของท่านไม่ไดม้าจากก าลงัใจหรืออ านาจ 

ของการคิดในทางบวก เปาโลไม่ได้เป็นสมาชิกของส านกัทางปรัชญาของสโทอิก พระเยซู
คริสตเ์องเป็นผูท้  าใหท้่านสามารถพึงพอใจได ้

  
“เคล็ดลบัแห่งความเป็นอิสระของเปาโลคือการพึ่งพาของท่านในอีกบุคคลหน่ึง ความ
เพียงพอดว้ยตนเองของท่านในความเป็นจริงนั้นได้มาจากการอยู่ในความสัมพนัธ์ท่ี
ส าคญักบัผูห้น่ึงท่ีมีความเพียงพอทั้งส้ิน”[287] 

  
ก่อนหนา้น้ีในจดหมายน้ี เปาโลอธิบายวา่ส่ิงส าคญัท่ีสุดในชีวิตคือการจดจ่อท่ีพระคริสต ์(2:7-
11) ความพึงพอใจคือผลของการท าอยา่งนั้น “ทุกส่ิง” ในบริบทท่ีน่ีไดร้วมถึงความพึงพอใจกบั
ส่ิงเล็กนอ้ยหรือมากมายทางวตัถุ แต่พระคริสตส์ามารถท าให้บรรดาบุตรของพระองคส์ามารถ
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ท าส่ิงอ่ืนหลายอย่างไดแ้ละแมก้ระทัง่ส่ิงต่างๆ ท่ีใหญ่กวา่ส่ิงน้ี (เปรียบเทียบ  มธ. 19:26; ลก. 
1:37) 

  
“แน่นอนวา่ แพนทา ไม่ใช่ “ทุกส่ิง” อยา่งส้ินเชิง   มนัเป็น ‘ทุกส่ิง’ ในเส้นทางท่ีเป็น
จริงแห่งหนา้ท่ีและการทนทุกขท่ี์ไดก้ าหนดใหโ้ดยเจา้นายของท่าน”[288] 

  
“เปาโล. . . ไม่เคยยอมให้ความอ่อนแอหรือความอ่อนแอท่ีไดรั้บรู้ของท่านเป็นขอ้แก้
ตวัส าหรับการไม่กระตือรือร้น หรือส าหรับความลม้เหลวท่ีพยายามท างานท่ีเป็นไป
ไม่ได ้  ในแง่หน่ึงส่ิงเหล่านั้นไดก้ลายมาเป็นสมบติัท่ีใหญ่ท่ีสุดของท่าน และจากการ 
ท่ีไดจ้  านนส่ิงเหล่านั้นต่อพระคริสต์ ท่านไดค้น้พบว่าส่ิงเหล่านั้นไดถู้กเปล่ียนแปลง
เพื่อการบ ารุงของท่านเองและส าหรับการบ ารุงของคนอ่ืนๆ”[289] 

  
4:14                  เม่ือพิจารณาถึงท่าทีของเปาโล ชาวฟีลิปปีอาจแปลกใจวา่พวกเขาควรวิตกกงัวลเก่ียวกบัการส่ง

ของขวญัให้ท่านหรือไม่ เปาโลรีบเร่งท่ีจะเพิ่มเติมว่ามนัดีส าหรับพวกเขาท่ีจะส่งมนั (“พวก
ท่านไดท้  าอย่างดีท่ีจะแบ่งปัน”) ท่านไดช่ื้นชมมนัเพราะวา่มนัไดแ้สดงถึงวิญญาณท่ีเหมาะสม
ในผูใ้หม้ากกวา่มนัไดบ้รรเทาความไม่สะดวกของท่าน (ขอ้ 18)         

  
“เรารู้วา่พระเจา้ทรงรักคนท่ีให้ดว้ยใจยินดี แต่ขา้พเจา้เช่ือวา่เราตอ้งเนน้อีกวา่พระเจา้ทรงรักผูรั้บดว้ยใจ
ยนิดี ผูรั้บดว้ยใจยนิดีท าใหก้ารใหแ้ละการรับเป็นความยนิดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมนัส าคญัท่ีวา่คนท่ีไดรั้บ
การทรงเรียกของคริสตจกัรตอ้งเรียนรู้ท่ีจะเป็นผูรั้บดว้ยใจยนิดีและกรุณา น่ีไม่จ  าเป็นวา่จะเป็นงานท่ีง่าย   
ศิลปะของการเป็นผูรั้บท่ีส านึกคุณ มีใจยินดีและกรุณาอาจยุ่งยากกว่าการเป็นผูใ้ห้ด้วยใจยินดี ถ้าเรา
เรียนรู้ท่ีจะยอมรับค าชมเชยและของขวญัส่วนตวัพิเศษท่ีเรารับดว้ยท่าทางท่ีมีใจยินดีและกรุณา เราจะ
ช่วยท าใหก้ารใหแ้ละการรับเป็นความยนิดีส าหรับตวัเราเองและส าหรับผูค้นของเรา”[290] 

  
ข. ของขวญัต่างๆ ก่อนหน้าน้ัน   4:15-20   

  
ดูเหมือนว่าเปาโลตั้งใจให้การอา้งอิงต่างๆ ในขอ้เหล่าน้ีถึงของขวญัต่างๆ ก่อนหน้านั้นท่ีชาวฟีลิปปีไดส่้งแก่ 
ท่านนั้นจะขจดัความสงสัยใดๆ ท่ีพวกเขาอาจมีเก่ียวกบัความแทจ้ริงของการส านึกคุณของท่าน  
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4:15                  “ชาวฟีลิปปี” ใส่ใจและใจกวา้งต่อเปาโลมาตลอด (“พวกท่านมีส่วนร่วมกบัขา้พเจา้”) เม่ือท่าน
ไดจ้ากเมืองของพวกเขาไปหลงัจากไดก่้อตั้งคริสตจกัรของพวกเขาในการเดินทางประกาศคร้ัง
ท่ีสองของท่าน ท่านไดเ้ดินทางจากฟีลิปปีไปทางใตย้งัแควน้อาคายา บางทีของขวญัท่ีท่านได้
อา้งอิงถึงในขอ้น้ีเป็นของขวญัอนัเดียวกนัท่ีท่านไดอ้า้งอิงใน  2 โครินธ์ 11:8 ซ่ึงเป็นของขวญัท่ี
ไดไ้ปถึงเปาโลในเมืองโครินธ์  

  
4:16                  แมก้ระทัง่ก่อนท่ีเปาโลไดไ้ปถึงเมืองโครินธ์  ชาวฟีลิปปีไดส่้งของขวญัต่างๆ ไปให้ท่าน “ใน 

เมืองเธสะโลนิกา” ซ่ึงเป็นเมืองถดัไปท่ีท่านไดไ้ปเยี่ยมเยียนหลงัจากท่ีไดจ้ากเมืองฟีลิปปีไป 
(กจ. 17:1) บางทีของขวญัเหล่าน้ีอาจเล็กกวา่ เพราะวา่มนัไมน่่าจดจ าเท่าไหร่   

  
“มีหลกัฐานท่ีดีจากโลกกรีกและโรมนัท่ีว่าการแสดงออกท่ีแทจ้ริงของ ‘การขอบคุณ’ 
ไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของมิตรภาพเช่นนั้น อยา่งท่ีมนัดูเหมือนแปลกต่อเรานั้น เพื่อนแท้
ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งแสดงออกถึงการขอบคุณโดยตรงในการท่ีมนัจะถูกรับ   ดงันั้นส่ิงท่ี
เปาโลก าลงัท าท่ีน่ี เป็นไปได้มากท่ีสุดในความสอดคล้องกบัระเบียบแบบแผนทาง
สังคมคือการแสดงออกถึง ‘การขอบคุณ’ ของท่านในทางออ้ม แต่แมก้ระทัง่อย่าง
เกิดผลมากข้ึนโดยการเล่าประวติัศาสตร์ของพวกเขาในท านองน้ี”[291] 

  
4:17                  อย่างไรก็ตาม ส่ิงส าคญัท่ีสุดต่อเปาโลไม่ใช่ของขวญัต่างๆ เอง  มนัเป็นรางวลัฝ่ายวิญญาณท่ี 

มายงัชาวฟีลิปปี (“ผลก าไรท่ีทวีมากในบญัชีของพวกท่าน”) เน่ืองจากการลงทุนทางการเงิน
ของพวกเขาในพนัธกิจของท่าน    

  
“พวกเขาเองจะเป็น ‘รางวลั’ ในยคุสุดทา้ยของเปาโล (2:16; 4:1) ของขวญัของพวกเขา
ท่ีมีต่อท่านไดมี้ผลลพัธ์ของการเพิ่มพูน ‘ก าไร’ ต่อ ‘รางวลั’ ในยุคสุดทา้ย ของพวก
เขา”[292] 

  
ตลอดส่วนน้ีท่ีกล่าวถึงของขวญัต่างๆ นั้ น เปาโลได้ใช้ค  าศัพท์ทางธุรกิจโดยทั่วไป (เช่น 
“รายรับและรายจ่าย” ขอ้ 15; “ก าไร” [NASB] หรือ “ผลก าไรในบญัชีของพวกท่าน”  [NIV] ขอ้ 
17; “ไดรั้บ. . .ครบถว้น” [NASB] ขอ้ 18)  เปาโลมีความรู้ในทางธุรกิจอยา่งมาก บางทีส่ิงน้ี

http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Corinthians%2011.8
http://biblia.com/bible/nasb95/Acts%2017.1
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philippians/Philippians.htm#_edn291
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Philippians/Philippians.htm#_edn292


สะทอ้นถึงมรดกของชาวยิวของท่าน งานเขียนของท่านเปิดเผยความห่วงใยท่ีต่อเน่ืองเก่ียวกบั
การลงทุนท่ีดี ซ่ึงท่านไดถื้อเป็นหลกัวา่เป็นการลงทุนท่ีใหร้างวลันิรันดร์     

  
4:18                  เปาโลรู้สึกพึงพอใจอย่างเต็มท่ี ท่านได้รับของขวญัต่างๆ เม่ือเร็วๆ น้ีของชาวฟีลิปปี “อย่าง 

ครบถว้น” การยอมรับน้ีคือการระบุว่าไดรั้บซ่ึงไดถู้กเขียนข้ึนส าหรับการบริจาคของพวกเขา
เช่นเดียวกบั “สารขอบคุณ” ยิง่กวา่นั้นอีก ท่านถือวา่ของขวญัของพวกเขาเป็นเคร่ืองบูชา (“ของ
ถวาย”) ซ่ึงไดถู้กมอบแด่พระเจา้ในท่ีสุดอนัเป็นท่ียอมรับ (“พอพระทยั”) ต่อพระองค์   ของ
ถวายท่ีหอมหวาน (“กล่ินหอม”) ในอิสราเอลเป็นเคร่ืองบูชาท่ีได้ถูกท าข้ึน ในการนมัสการ 
มากกวา่ท่ีจะไถ่บาป  ชาวฟีลิปปีไดรั้บใชใ้นฐานะผูเ้ช่ือท่ีเป็นปุโรหิตโดยการส่งของขวญัต่างๆ
ของพวกเขาแก่เปาโล     

  
เคร่ืองบูชาอ่ืนๆ ท่ีเราในฐานะคริสเตียนสามารถมอบแด่พระเจา้ไดน้อกเหนือจากสมบติัทาง
วตัถุของเรา (ขอ้ 18) ก็รวมถึง ร่างกายของเรา (รม. 12:1-2)  ผูก้ลบัใจเช่ือของเรา (รม. 15:16) 
การสรรเสริญของเรา (ฮบ. 13:15) ความดีของเรา (ฮบ. 13:16) 

  
4:19                  พระสัญญาน้ีสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยก่อนหน้าน้ีเก่ียวกบัการท่ีพระเจา้ทรงจดัหาเพื่อ “ความ 

จ าเป็นต่างๆ” ของประชากรของพระองค ์(เปรียบเทียบ สภษ. 11:25; มธ. 5:7; 6:33) จงสังเกต
วา่ มนัคือ ความจ าเป็น ท่ีพระองคจ์ะตอบสนอง ไม่ใช่ “ความโลภ” พระเจา้จะจดัหา “ทั้งหมด” 
แก่พวกเขา พระองค์จะท าอย่างนั้นดว้ย (“ตาม”)  “ทรัพยอ์นัรุ่งโรจน์ของพระองค์” ไม่ใช่แค่ 
จาก ทรัพยอ์นัรุ่งโรจน์ อยา่งท่ีความมัง่คัง่ของพระองคน์ั้นมีลน้เหลือ ดงันั้นพระองคจ์ะให้อยา่ง
ลน้เหลือ      

  
ท าไมคริสเตียนมากมายทนทุกข ์เน่ืองจากการขาดอาหาร เส้ือผา้ หรือเงินเม่ือพิจารณาถึงพระ
สัญญาน้ี? บางทีมนัเป็นเพราะวา่ความจ าเป็นท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของเราบางอย่างไม่ใช่เป็นวตัถุ ท่ี 
จะตอบสนองต่อความจ าเป็นเหล่าน้ี บางคร้ังพระเจ้าไม่ได้ท  าให้เราร ่ ารวยหรือแม้กระทั่ง
สะดวกสบายทางการเงิน จงจ าไวเ้ช่นกนัว่า พระเจา้ไดใ้ห้พระสัญญาน้ีแก่ผูใ้ห้ท่ีใจกวา้งและ
เสียสละ เราอาจคิดถึงตวัอยา่งต่างๆ ท่ีดูเหมือนจะเป็นขอ้ยกเวน้ต่อพระสัญญาน้ี อยา่งไรก็ตาม 
ขา้พเจา้เช่ือว่าถา้เราสามารถเห็นส่ิงต่างๆ จากมุมมองของพระเจา้ เราจะตระหนกัวา่พระเจา้ได้
สัตยซ่ื์อต่อพระวจนะของพระองคม์าตลอด      
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จงสังเกตอีกวา่ “การจดัหา” เพื่อความจ าเป็นต่างๆ ของเรามาทาง “พระเยซูคริสต์”  ส่ิงเหล่านั้น
มาทางการควบคุมสิทธ์ิขาดของพระองค์ผา่นทางแหล่งต่างๆ ท่ีใหญ่ยิ่งของพระองค ์ ผา่นทาง
ปัญญาท่ีไร้จ ากัดของพระองค์ ผ่านทางพระทัยท่ีทรงรักของพระองค์ และผ่านทาง
ความสัมพนัธ์ของเรากบัพระองค ์   

  
4:20                  เปาโลไดจ้บส่วนน้ีดว้ยค าอวยพรท่ีซ่ึงท่านไดส้รรเสริญพระเจา้ในการเล้ียงดูท่ีมาจากพระองค ์

“ขอพระสิริจงมีแด่พระเจา้พระบิดาของเราสืบๆไปเป็นนิตย์”  การเล้ียงดูของพระเจา้มายงัเรา
ผ่านทางพระบุตรของพระองค์ และบ่อยคร้ังพระองค์ทรงใช้ประชากรของพระองค์ในฐานะ
ช่องทางแห่งพระพรของพระองค์ อย่างไรก็ตาม ในท่ีสุดแลว้พระเจา้ทรงเป็นพระผูจ้ดัเตรียม
แห่งความจ าเป็นต่างๆ ของประชากรของพระองค์ ขอให้เราใส่ใจต่อความจริงน้ีตลอดไปและ
ขอบพระคุณพระองค!์   

  
เราไม่สามารถอ่านส่วนน้ี (ขอ้ 10-20) อยา่งถ่ีถว้นโดยปราศจากการช่ืนชมความรู้สึกไวของอคัรทูตเปาโลท่ีมีต่อ
ผูอ่้านชาวฟีลิปปีของท่านได ้ท่านไดร้ะมดัระวงัท่ีจะท าให้ส่ิงท่ีท่านไดก้ล่าวนั้นสมดุล ในดา้นหน่ึง ท่านตอ้งการ
ใหพ้วกเขาเขา้ใจการส านึกคุณท่ีแทจ้ริงของท่านส าหรับของขวญัต่างๆ ของพวกเขา และในอีกดา้นหน่ึง ท่ีจะเขา้
ใจความพึงพอใจของท่านกบัส่ิงใดก็ตามท่ีพระเจา้ไดส่้งมายงัท่าน ในสมยัของเรา เรามีแนวโนม้ท่ีจะไปสู่หน่ึงใน
ความสุดขีดเหล่าน้ีหรือส่ิงอ่ืนในการรับมือกบับรรดาผูท่ี้ให้ของขวญัต่างๆ แก่เรา  เราอาจให้ความประทบัใจแก่
คนเหล่าน้ีวา่เราไม่ช่ืนชมของขวญัต่างๆ ของพวกเขา หรือเราอาจน าพวกเขาไปสู่การสรุปวา่เราโลภ ความสมดุล
ท่ีเหมาะสมตอ้งข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีแทจ้ริงและควรส่ือสารทั้งการช่ืนชมและความเช่ือ       
  
วิลเล่ียม ดลัทนัไดร้ะบุองค์ประกอบส่ีอย่างท่ีเหมือนกนัในทั้งบทน า (1:3-26) และบทส่งทา้ย (4:10-20) การ
กลบัไปของเปาโลยงัแนวคิดเหล่าน้ีในบทส่งทา้ย ผกูพระธรรมน้ีเขา้ดว้ยกนัและใหเ้อกภาพแก่มนั 
  

“. . . ดูเหมือนเรามีหลกัฐานจากการรวมเขา้ไปท่ีผกูจดหมายน้ีทั้งหมดไปสู่หน่วยเดียว   แรกสุด แนวคิด
ของความร่วมมือถูกแสดงออกอย่างหนักแน่น ณ ตอนเร่ิมต้นและตอนจบ ดังนั้น ใน 1:5 เปาโล 
‘ขอบคุณส าหรับความร่วมมือ (คอยโนนิอา) ของพวกท่านในข่าวประเสริฐ’ และใน 4:15  ท่านบนัทึกวา่ 
‘ไม่มีคริสตจกัรใดมีส่วนร่วมกบัขา้พเจา้ในรายรับรายจ่ายนอกจากพวกท่านพวกเดียว’ ความร่วมมือน้ี
ถูกกล่าวซ ้ าในการเปรียบเทียบอีกอยา่งหน่ึง  คือ ใน 1:7 ชาวฟีลิปปีเป็นผูมี้ส่วนร่วม (ซุกคอยโนนัส) กบั



เปาโลในพระคุณ ใน 4:14 พวกเขาเป็นผูมี้ส่วนร่วม (ซุกคอยโนเนแซนเทส) กบัท่านในความยากล าบาก
ของท่าน ณ ทั้งตอนเร่ิมตน้และตอนจบ เรามีแนวคิดอยา่งเดียวกนัท่ีถูกแสดงออกในทางต่างๆ ท่ีแตกต่าง
กนั คือ ความร่วมมือท่ียาวนานของชาวฟีลิปปีกบัเปาโล  คือ ‘ตั้งแต่วนัแรกจนเวลาน้ี’ (1:5) และ ‘ในช่วง
เร่ิมแรกของการประกาศข่าวประเสริฐ’ (4:15) และสุดทา้ย ท่าทีต่างตอบแทนกนัในความเห็นอกเห็นใจ
ระหว่างเปาโลและชาวฟีลิปปีถูกแสดงออกในวลีเดียวกนั ใน  1:7 ท่านกล่าววา่ ‘ท่ีขา้พเจา้คิดอยา่งน้ี
เก่ียวกบัพวกท่านทุกคนก็ถูกตอ้งแลว้’ (ทูโท โฟรเนอิน ฮูเพร  แพนโทน  ฮูโมน) และใน 4:10 ‘ท่าน
ทั้งหลายหวนกลบัมาคิดถึงขา้พเจา้อีก’ (โท ฮูเพร  เอมอย โฟรเนอิน)”[293] 

  
V. การทกัทายและการให้พร  4:21-23   
  
เปาโลสรุปจดหมายฝากท่ีอบอุ่นและเป็นเชิงบวกน้ีด้วยการทกัทายบางอย่างและการให้พรสุดทา้ย ท่านไดท้  า
อยา่งน้ีเพื่อจะเช่ือมความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชาวฟีลิปปี และท่ีจะช้ีพวกเขาไปยงัพระเยซูคริสตเ์จา้ในการจบน้ี   ส่วน
จบของจดหมายฝากน้ีท าใหก้ารทกัทายไดเ้ร่ิมตน้จดหมายน้ีสมดุล (1:1-2) 
  
4:21                  สรุปแลว้ อคัรทูตน้ีไดป้รารถนาวา่ชาวฟีลิปปีจะส่งต่อการทกัทายของท่านไปยงัผูเ้ช่ือ “ทุกคน”  

ผูซ่ึ้งพวกเขาจะติดต่อ บางทีท่านไดห้มายถึงคริสเตียนท่ีอยู่ในเมืองต่างๆท่ีใกลเ้คียงไม่ใช่แค่
เมืองฟีลิปปี   ท่านได้ใช้ค  าศพัท์อย่างเดียวกนัอธิบายถึงพวกเขาซ่ึงท่านได้ใช้ในการทกัทาย
เร่ิมแรกวา่ “ธรรมิกชนในพระเยซูคริสต”์ (1:1) เราไดเ้ห็นวา่ต าแหน่งของผูเ้ช่ือ “ในพระคริสต์” 
เป็นหัวขอ้ส าคญัในพระธรรมฟีลิปปี  “พระเยซูคริสต์” เป็นทั้งแหล่งและจุดจดจ่อของเปาโล
และชีวติโดยทัว่ไปของชาวฟีลิปปีดว้ยกนั[294] 

  
“พี่น้อง” ท่ีอยู่ด้วย “กบั” เปาโลในกรุงโรมไดร้วมถึงเอปาโฟรดิทสั และบางทีรวมถึง ทิโมธี   
พวกเขาคงได้รวมถึงคริสเตียนชาวโรมนัอีกด้วย ผูซ่ึ้งเปาโลไดมี้การติดต่อและบางทีรวมถึง
เพื่อนร่วมงานคนอ่ืนๆ 

  
4:22                  “ธรรมิกชนทุกคน” บางทีอา้งอิงถึงคริสเตียน ณ กรุงโรม จากคนเหล่าน้ีนั้น บางคนเป็นลูกจา้ง 

ของรัฐบาลของจกัรพรรดิ (“บรรดาคนท่ีอยูใ่นราชส านึกของจกัรพรรดิซีซาร์”)[295] เปาโลได้
อ้างอิงถึงหมู่ผูคุ้มประจ ากองบัญชาการ ซ่ึงเป็นท่ีชัดเจนว่าบางคนได้มาเป็นผูเ้ช่ือ (1:13)   
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เน่ืองจากเมืองฟีลิปปีในฐานะอาณานิคมได้มีความผูกพนัใกล้ชิดกบักรุงโรม มนัเป็นไปได้
ท่ีวา่คริสเตียนชาวโรมนับางคนไดมี้เพื่อนในคริสตจกัรเมืองฟีลิปปี 

  
4:23                  การอวยพรน้ีคลา้ยกบัการทกัทายเร่ิมแรกของเปาโล (1:2; เปรียบเทียบ ฟม. 25; กท. 6:18) พระ

เจา้ประทานความโปรดปราน (พระคุณ) ท่ีไม่สมควรไดรั้บ และให้สามารถ (อ านาจ) ท่ีเหนือ
ธรรมชาติของพระเยซูคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ท่ีอยูเ่หนือวิญญาณ (ท่าที ทางเลือกคือ “วิญญาณ
ของท่าน” ซ่ึงก็คือเอกพจน์โดยรวมคือ “วิญญาณ [เอกพจน์] ของท่าน [พหูพจน์]” ซ่ึงเป็น 
“วิญญาณ” โดยรวมทั้งหมดของพวกเขา คือ “วิญญาณของคริสตจกัร”) ของชาวฟีลิปปีจะช่วย
ให้พวกเขาบรรลุความส าเร็จ   “พระคุณ” ของพระเจา้จะท าให้พวกเขาสามารถท าทุกส่ิงท่ีอคัร
ทูตน้ีไดก้ระตุน้ให้พวกเขาท าในจดหมายน้ี  ยิ่งกว่านั้น เราผูเ้ป็นสมาชิกของคริสตจกัรแทข้อง
ทุกวนัน้ีตอ้งการพระคุณของพระเจา้เพื่อจุดประสงคอ์ยา่งเดียวกนัน้ี      

  
มุมมองส่วนตวัของเปาโลเก่ียวกบัชีวิตอยู ่ณ ศูนยก์ลางของจดหมายฝากน้ีอย่างท่ีเป็นโครงสร้างเช่นเดียวกบัท่ี
เป็นแนวคิดรวบยอด (เปรียบเทียบ 3:7-14) ในบทท่ี 2 และ 3  เปาโลไดอ้ธิบายส่ิงท่ีหมายถึงการรับเอาจิตใจของ
พระคริสต ์อนัดบัแรก ใชแ้บบอยา่งของพระคริสตเ์ก่ียวกบัการท าให้ตนเองวา่งเปล่าท่ีเสียสละและการเป็นผูรั้บ
ใช ้จากนั้น โดยค าพยานและแบบอยา่งส่วนตวัของท่านเอง  ภาระท่ียิ่งใหญ่ของจดหมายน้ีคือ เราท่ีเป็นผูเ้ช่ือตอ้ง
ท าให้ท่าทีของพระองค์เป็นท่าทีของเราเอง เพื่อว่าเราจะสามารถร่วมกบัผูเ้ช่ือคนอ่ืนๆในความร่วมมือในข่าว
ประเสริฐได ้ ความร่วมมือของชาวฟีลิปปีกบัเปาโลยงัคงเกิดผลในทุกวนัน้ีผา่นทางจดหมายฝากท่ีหนุนใจน้ี   
  

ภาคผนวก 1 
  

การมาบังเกดิเป็นมนุษย์ของพระเจ้าพระบุตร 
  
มีลกัษณะหลายอยา่งของการมาบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระเจา้พระบุตรท่ีคู่ควรกบัการอธิบาย 
  
หน่ึง พระเจา้พระบุตรมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันกาล การมาบงัเกิดเป็นมนุษยไ์ม่ใช่การเร่ิมตน้ของการมีชีวิตอยู่ของ
พระองค ์(ยน. 1:1-3; คส. 1:15-17) 
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สอง  เม่ือพระบุตรได้บงัเกิดเป็นมนุษยพ์ระองค์รับเอาความเป็นมนุษยเ์ต็มท่ีไวท่ี้พระองค์ พระองค์ไดม้าเป็น
มนุษยใ์นทุกดา้นท่ีจ าเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระองคไ์ม่เพียงแค่รับเอาร่างกายของมนุษยเ์ท่านั้น แต่
พระองค์รับเอาบุคลิกภาพของมนุษย ์(อารมณ์ ปัญญาและความตั้งใจ) จิตใจ (ความสามารถท่ีจะปฏิสัมพนัธ์กบั
มนุษยค์นอ่ืนๆ) และวิญญาณ (ความสามารถท่ีจะปฏิสัมพนัธ์กบัพระเจา้) อีกดว้ย   พระองคท์รงเป็นมนุษยอ์ยา่ง
เต็มท่ีในดา้นท่ีไม่ใช่วตัถุของความเป็นมนุษย ์ไม่ใช่ดา้นท่ีเป็นวตัถุ (กายภาพ) เท่านั้น มนุษยทุ์กคนรวมทั้งพระ
เยซูคริสตมี์ทั้งลกัษณะทางวตัถุ (กายภาพ) และลกัษณะท่ีไม่ใช่วตัถุ (ฝ่ายวญิญาณ)  ทั้งสองอยา่งก็จ  าเป็นต่อความ
เป็นมนุษย ์  
  
สาม  การมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์ไม่ได้ หมายถึง พระเยซูไดรั้บเอาธรรมชาติของมนุษยท่ี์ เป็นบาป เม่ือพระองค์
ได้มาเป็นมนุษย ์ บาปไม่ใช่ส่วนท่ีส าคญัของการเป็นมนุษย ์พระเจ้าได้สร้างมนุษยโ์ดยปราศจากบาป และ
จากนั้นอาดมัและเอวาไดเ้ลือกท าบาป ความบาปไดมี้ผลกระทบต่อมนุษยทุ์กคนตั้งแต่การลม้ลงในบาป แต่การ
เป็นบาปไม่ใช่ส่วนท่ีส าคญัของการเป็นมนุษย ์ในแง่หน่ึง ความบาปนั้นแปลกต่อความเป็นมนุษย ์ รอยเป้ือนของ
มนัไดท้  าใหทุ้กๆ ดา้นของทุกคนเป้ือน (ความเส่ือมทรามอยา่งส้ินเชิง) การท่ีพระเยซูไม่ไดบ้าปก็ชดัเจนจากความ
เป็นจริงสองประการ        
  

อยา่งแรก พระองคไ์ม่ไดท้  าบาป (1 ปต. 2:22) ส่ิงน้ีรวมถึงความคิดเช่นเดียวกบัการกระท า การละเลย
เช่นเดียวกบัการกระท าบาป  บาปเล็กๆ เช่นเดียวกบับาปใหญ่ๆ  พระเยซูไม่เคยหนัเหไปจากน ้ าพระทยั
ของพระเจา้ท่ีมีส าหรับมนุษย ์     

  
สอง  พระองค์ไม่ไดสื้บทอดธรรมชาติท่ีเป็นบาปจากบิดาฝ่ายโลกของพระองค์ อย่างท่ีมนุษยค์นอ่ืนๆ 
ทุกคนสืบทอด เน่ืองจากวา่พระองคไ์ดรั้บการปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ (มธ. 1:23; ลก. 1:35)    
การบังเกิดจากหญิงพรหมจารี ของพระเยซูรับรองถึงธรรมชาติของมนุษยท่ี์ไร้บาปของพระองค ์    

  
ส่ี  ดว้ยเหตุท่ีพระเยซูไดรั้บเอาร่างกายของมนุษยแ์ละธรรมชาติของมนุษย ์ณ การบงัเกิดของพระองค ์พระองค์
ไม่เคยและไม่หยุดเป็นมนุษยอ์ยา่งเต็มท่ีในขณะเดียวกนัเป็นพระเจา้อยา่งเต็มท่ี  เม่ือพระเยซูคริสตเ์สด็จกลบัมา
ยงัโลก ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค ์พระองคจ์ะมีร่างกายของมนุษยแ์ละธรรมชาติของมนุษย ์อย่างท่ี
พระองคมี์เม่ือพระองคไ์ดเ้สด็จสู่สวรรค ์(กจ. 1:11) วนัหน่ึงเราจะเห็นพระเยซูอยา่งท่ีพวกสาวกของพระองคไ์ด้
เห็นพระองค ์ และพระองคจ์ะยงัคงเป็นอยา่งนั้นตลอดนิรันกาล   วนัน้ีมี “มนุษย”์ ในสวรรคเ์พื่อเรา   
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ห้า  ร่างกายท่ีพระเยซูไดบ้งัเกิดมาดว้ยนั้นไม่ใช่เป็นประเภทของร่างกายท่ีพระองค์ไดเ้ป็นข้ึนมาจากตาย ดว้ย   
พระองคไ์ดบ้งัเกิดมาดว้ยร่างกายท่ีตอ้งตาย (นัน่คือ ร่างกายท่ีสามารถตายได)้ แต่พระองคไ์ดถู้กท าให้เป็นข้ึนดว้ย
ร่างกายท่ีไม่ตาย (นั่นคือ ร่างกายท่ีไม่สามารถและจะไม่ตายเลย) มีความคล้ายกนัท่ีเพียงพอระหว่างร่างกาย
เหล่าน้ีอยา่งเช่นพวกสาวกของพระองคไ์ดรั้บรู้ถึงพระเยซูหลงัจากการเป็นข้ึนจากตายของพระองค ์แต่มีความไม่
คลา้ยกนับางอยา่ง อยา่งเช่นพวกเขามีความยุง่ยากในการรับรู้ถึงพระองคเ์ป็นบางคร้ัง       
  
หก  ในการมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์พระเยซูไม่ไดห้ยุดเป็นพระเจา้อยา่งส้ินเชิง ส่ิงท่ีพระเยซู “ไดส้ละพระองคเ์อง” 
เม่ือพระองคไ์ดม้าเป็นมนุษย ์(ฟป. 2:7) ไม่ใช่ความเป็นพระเจา้ของพระองค ์  มนัเป็น สง่าราศี ท่ีพระองคไ์ดช่ื้น
ชมกบัพระบิดาและพระวญิญาณก่อนการมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์ แทนท่ีจะรักษาสง่าราศีน้ีไว ้ พระบุตรของพระเจา้
ไดรั้บเอาความจ ากดัของความเป็นมนุษย ์(แยกจากบาป)  ยิ่งกวา่นั้น  พระองคม์าเป็นคนรับใช้ท่ามกลางมนุษย ์
ซ่ึงไดข้ยายไปสู่การตายเพื่อบาปของมนุษยใ์นแนวทางท่ีเจบ็ปวดและน่าอบัอายอยา่งน่ากลวัมากท่ีสุดท่ีเป็นไปได ้
(นัน่คือ โดยการถูกตรึง)   
  
เจ็ด  ระหว่างพนัธกิจในโลกน้ีของพระเยซู บางคร้ังพระองคท์รงแสดงถึงคุณสมบติัต่างๆ ของความเป็นมนุษย์
เตม็ท่ี และบางคร้ังก็แสดงถึงคุณสมบติัต่างๆ ของความเป็นพระเจา้เตม็ท่ี   ตวัอยา่งเช่น 
  

ในฐานะมนุษย์พระเยซู . . . ในฐานะพระเจ้า . . . 
เหน็ดเหน่ือย เช้ือเชิญผูเ้หน็ดเหน่ือยท่ีจะพบการพกัในพระองค ์
หิว น าเสนอพระองคเ์องวา่เป็นอาหารแห่งชีวติ 
กระหาย อา้งวา่เป็นน ้าแห่งชีวติ  
ประสบความเจบ็ปวดอยา่งมาก ไม่ได้ถูกรบกวนด้วยการทนทุกข์และได้รักษา

โรคภยัของคนอ่ืนๆ 
เป็นท่ีชอบต่อพระพกัตร์พระเจา้และต่อหนา้มนุษย ์ ทรงเหมือนเดิมทั้งวานน้ีและวนัน้ีและตลอดไป

เป็นนิตย ์
ประสบกบัการทดลอง ไม่สามารถประสบกบัการทดลองได ้
กล่าววา่พระองคไ์ม่รู้บางส่ิง ทรงรู้ทุกส่ิง  
ปรากฏในท่ีเดียวต่อคร้ังเท่านั้น ทรงอยูทุ่กแห่งหน   
ปฏิบติัการดว้ยอ านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ  ปฏิบัติการด้วยอ านาจและสิทธิอ านาจของ

พระองคเ์อง 
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กล่าววา่พระบิดาทรงใหญ่กวา่พระองค ์ อา้งวา่พระองคแ์ละพระบิดาทรงเท่าเทียมกนั 
อธิษฐาน ไดรั้บและตอบค าอธิษฐานของคนอ่ืนๆ  
ร้องไห ้ณ หลุมฝังศพของคนตาย  ท าใหค้นตายเป็นข้ึน 
ถามวา่ผูค้นกล่าววา่พระองคท์รงเป็นใคร รู้ส่ิงท่ีผูค้นก าลงัคิด  
ถามวา่ท าไมพระเจา้ไดล้ะทิ้งพระองค ์ อา้งวา่พระเจา้ทรงอยูก่บัพระองคเ์สมอ 
ส้ินพระชนม ์ ทรงอยู่นิรันดร์และให้ชีวิตนิรันดร์แก่บรรดาผูท่ี้

วางใจพระองค ์
เป็นมนุษยใ์นแบบอุดมคติของพระเจา้ ทรงเป็นพระเจา้ในแบบอุดมคติของมนุษย ์

  
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นบางส่วนของความขดักนัท่ีเก่ียวขอ้งในธรรมชาติสองอย่างทั้งพระเจา้และมนุษยข์องพระคริสต์
ตามหลงัการมาบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระองค ์  เน่ืองจากความขดักนัเหล่าน้ีนัน่เองท่ีบางคร้ังเรามีความล าบากใน
การเขา้ใจเร่ืองราวเก่ียวกบัถ้อยค าและการงานของพระเยซูในหมวดพระกิตติคุณ พระองค์ไม่เหมือนคนอ่ืน 
ไม่ใช่เพราะวา่พระองคไ์ม่ไดเ้ป็นมนุษยอ์ยา่งเตม็ท่ี แต่เพราะวา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้อยา่งเตม็ท่ีอีกดว้ย    
  
ในฐานะพระเจา้ พระคริสต์มาบงัเกิดเป็นมนุษย ์ทรงเปิดเผยพระเจา้และทรงสมควรต่อการนมสัการและการรับ
ใช้ของเรา ในฐานะมนุษย ์พระองค์ทรงเปิดเผยส่ิงท่ีพระเจา้ไดต้ั้งใจให้มนุษยเ์ป็น และพระองค์ทรงจดัเตรียม
แบบอยา่งท่ีสมบูรณ์แบบถึงวธีิท่ีเราควรด าเนินชีวติในฐานะมนุษย ์   
  
  

ภาคผนวก 2 
 

แครอท  ไข่  และถ้วยกาแฟ 
  
หญิงสาวคนหน่ึงไปหาแม่ของเธอและไดบ้อกแม่เก่ียวกบัชีวิตของเธอวา่ส่ิงต่างๆ นั้นยากล าบากส าหรับเธอมาก
อยา่งไร เธอไม่รู้จะท าอยา่งไรดีและตอ้งการท่ีจะลม้เลิก เธอเบ่ือกบัการต่อสู้และการปล ้าสู้  มนัดูเหมือนวา่เม่ือใด
ก็ตามท่ีปัญหาหน่ึงไดรั้บการแกไ้ข ปัญหาใหม่ก็เกิดข้ึน 
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แม่ของเธอไดน้ าเธอไปยงัห้องครัว  เธอเติมน ้ าท่ีหมอ้สามใบและตั้งหมอ้แต่ละใบบนไฟท่ีร้อน ไม่นานน ้ าใน
หมอ้เหล่านั้นก็เดือด  ในหมอ้ใบแรกเธอใส่แครอทลงไป ในหมอ้ใบท่ีสองเธอใส่ไข่ลงไป และในหมอ้ใบสุดทา้ย
เธอใส่เมล็ดกาแฟลงไป เธอไดป้ล่อยใหส่ิ้งเหล่านั้นถูกตม้ไปโดยปราศจากการกล่าวถอ้ยค าใดๆ 
  
หลงัจากนั้นประมาณยี่สิบนาที เธอก็ปิดเตาแก็ส  เธอได้น าแครอทออกมาและใส่มนัไวใ้นชาม เธอหยิบไข่
ออกมาและใส่มนัไวใ้นชาม จากนั้นเธอไดต้กักาแฟใส่ในชาม แลว้เธอก็หันไปหาลูกสาวของเธอและถามว่า 
“บอกแมสิ่วา่ลูกเห็นอะไร?”  
 
เธอตอบวา่  “แครอท ไข่ และกาแฟ”  
  
แม่ของเธอใหเ้ธอเขา้มาใกลม้ากข้ึนและขอใหเ้ธอสัมผสัแครอท เธอไดท้  าและสังเกตวา่มนัอ่อนนุ่ม  จากนั้นแม่ก็
ขอใหลู้กสาวน าไข่มาและตอกเปลือกมนั หลงัจากท่ีไดเ้อาเปลือกออกไปแลว้ เธอสังเกตไข่ท่ีตม้สุกแลว้ สุดทา้ย 
แม่ไดข้อใหลู้กสาวท่ีจะจิบกาแฟ ลูกสาวอมยิม้ขณะท่ีเธอชิมรสท่ีกลมกล่อมของมนั 
  
จากนั้นลูกสาวไดถ้ามวา่ “แม่ค่ะ มนัหมายถึงอะไรหรือ?” 
  
แม่ของเธออธิบายวา่ส่ิงของแต่ละอยา่งเหล่าน้ีไดเ้ผชิญกบัความทุกขย์ากอยา่งเดียวกนั คือ น ้ าเดือด แต่แต่ละอยา่ง
ไดต้อบสนองอยา่งแตกต่างออกไป แครอทเขา้ไปในหมอ้ในสภาพท่ีแข็งแรง แข็งและไม่อ่อนขอ้  อยา่งไรก็ตาม 
หลงัจากไดอ้ยูใ่นน ้าเดือด มนัอ่อนลงและอ่อนแอ 
  
ไข่ก็เปราะบาง   เปลือกนอกท่ีบางของมนัไดป้กป้องส่วนในท่ีเป็นของเหลวของมนั แต่หลงัจากไดอ้ยูใ่นน ้ าเดือด 
ภายในของมนันั้นก็แขง็ข้ึน 
  
เมล็ดกาแฟนั้นพิเศษ อยา่งไรก็ตาม หลงัจากท่ีมนัไดอ้ยูใ่นน ้ าเดือด มนัก็เปล่ียนน ้ านั้น  แม่ถามลูกสาวอีกวา่ “ลูก
เป็นอะไร?”   “เม่ือความทุกข์ยากเคาะท่ีประตูของลูก ลูกตอบสนองอย่างไร?”  ลูกเป็นแครอท ไข่ หรือเมล็ด
กาแฟ?”    
  
ในสามอยา่งน้ีขา้พเจา้ (ผูอ่้าน) เป็นอนัไหน?  ขา้พเจา้เป็นแครอทท่ีดูเหมือนแข็งแรง แต่ดว้ยความเจ็บปวดและ
ความทุกขย์าก ขา้พเจา้เห่ียวแหง้ อ่อนลง และสูญเสียก าลงัของขา้พเจา้ใช่ไหม?    ขา้พเจา้เป็นไข่ท่ีเร่ิมตน้ดว้ยใจท่ี



อ่อนโยน แต่เปล่ียนแปลงดว้ยความร้อนใช่ไหม? ขา้พเจา้มีวิญญาณท่ีเป็นของเหลว แต่หลงัจากความตาย การ
แตกหกั  ความล าบากทางการเงิน หรือความยากล าบากอ่ืนๆ บางอย่าง ขา้พเจา้ไดแ้ข็งกระดา้งและด้ือร้ันไหม?   
เปลือกของขา้พเจา้ดูเหมือนเดิม แต่ภายในนั้นขา้พเจา้ขมข่ืนและด้ือดึงดว้ยวิญญาณท่ีด้ือร้ันและใจท่ีแข็งกระดา้ง
ไหม?  หรือขา้พเจา้เป็นเหมือนเมล็ดกาแฟใช่ไหม? ท่ีจริงแลว้เมล็ดกาแฟเปล่ียนน ้ าร้อน ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีน า
ความเจ็บปวดมา เม่ือน ้ าท่ีมีเมล็ดกาแฟร้อน กลายมาเป็นกาแฟ ปล่อยความหอมและรสชาติของมนัออกมา  ถา้
คุณเป็นเหมือนเมล็ดกาแฟ เม่ือส่ิงต่างๆ อยู่ ณ จุดท่ีเลวร้ายท่ีสุดของมนั คุณพฒันาอิทธิพลของคุณและเปล่ียน
สถานการณ์รอบๆ ตัวคุณ  เม่ือเวลานั้ นเป็นความมืดท่ีสุดและความยากล าบากเป็นส่ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด คุณมี
ผลกระทบทางบวกต่อบรรดาผูท่ี้อยูร่อบๆ ตวัคุณไหม? คุณรับมือกบัความทุกขย์ากอยา่งไร? คุณเป็นแครอท  ไข่ 
หรือเมล็ดกาแฟ?”       
  
(ขา้พเจา้ท าแหล่งท่ีมาของตวัอยา่งประกอบน้ีหายไป ซ่ึงเร่ืองตรงน้ีขา้พเจา้ไดป้รับแต่งบา้ง)  
  
  
 


