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ชื่ อของเมืองฟี ลิ ปปี ดั้งเดิ มคื อ “ครี นิเดส” (ตามตัวอักษรหมายถึ ง น้ าพุ ) มันตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่ งทะเลอี เจี ย น
ประมาณ 16 กิ โลเมตรในจังหวัดของโรมแห่ งมาซิ โดเนี ย ในปี 356 ก.ค.ศ. ฟี ลิ ปที่ ส องซึ่ งเป็ นกษัตริ ยแ์ ห่ ง
มาซิ โ ดเนี ย และบิ ดาของอเล็ ก ซานเดอร์ ม หาราชได้ต้ งั ชื่ อ เมื องนั้นใหม่ ต ามชื่ อ ของเขาเองและได้ข ยายมัน
ในปี 42 ก.ค.ศ. พวกผูบ้ ญั ชาการของโรมคือ ออกทาเวียน แอนโทนี และเลพิดุสได้พิชิตบรุ ทุสและคาสซิ อุส
ในสงครามที่ได้เกิ ดขึ้ นทางตะวันตกของฟี ลิ ปปี หลังจากสงครามนั้น ฟี ลิ ป ปี ได้กลายมาเป็ นอาณานิ คมทาง

กองทัพ สงครามต่อมาในปี 42 และ 31 ก.ค.ศ. ได้ส่งผลต่อการที่ฟีลิปปี ได้รับสถานะที่สูงขึ้น พลเมืองได้ชื่นชม
รัฐบาลที่ปกครองตนเอง การไม่เสี ยภาษี และการปฏิบตั ิราวกับว่าพวกเขาได้อาศัยอยูใ่ นอิตาลี[1] นักตีความบาง
คนได้เห็นข้อบ่งชี้ถึงความภูมิใจที่ชาวฟี ลิปปี ได้มีในเมืองของพวกเขาใน กิจการของอัครทูต 16:20-21และ ฟี ลิป
ปี 1:27 และ 3:20 การอธิ บายของลูกาถึงฟี ลิปปี ว่าเป็ น “เมืองเอกในแคว้นมาซิ โดเนีย ” (กจ. 16:12) บางทีอา้ งอิง
ถึงสถานะทางอาณานิ คมของมัน เนื่ องจากว่ามันเท่านั้นเป็ นอาณานิ คมของโรมในบริ เวณนั้น แอมพิโพลิสเป็ น
เมืองหลวงของเขตนั้น และเธสะโลนิกาเป็ นเมืองหลวงของจังหวัด
เดอะ เวีย เอกนาเทีย ซึ่ งเป็ นทางหลวงหลักที่ไ ปจากโรมไปยังตะวันออกก็ได้ผา่ นฟี ลิ ปปี และได้นาธุ รกิจการค้า
จานวนมากและนักเดินทางหลายคนไปยังฟี ลิปปี แม่น้ าแกนจิเทส (สมัยใหม่คือ แองจิทิส) ที่อยูใ่ กล้ก็เป็ นความ
ได้เ ปรี ย บทางธรรมชาติ อี ก อย่า งหนึ่ ง ต่ อ เมื อ งนั้น เนื่ อ งจากว่า มัน ได้จ ัด ตั้ง ทางสั ญ จรโบราณอี ก แห่ ง หนึ่ ง
(เปรี ยบเทียบ กิจการของอัครทูต 16:13)
เรื่ องราวของการก่อตั้งคริ สตจักรในเมืองฟี ลิปปี ปรากฏในกิจการ 16 ฟี ลิปปี เป็ นเมืองแรกที่ซ่ ึ งเปาโลได้เทศนา
หลังจากที่ท่านได้ขา้ มทะเลอีเจียนจากเมืองโตรอัสและได้เข้าไปยังสิ่ งที่ตอนนี้ เราเรี ยกว่ายุโรป ณ เวลานั้น ในปี
ค.ศ. 50 เมืองนั้นมีผอู ้ าศัยชาวยิวจานวนน้อยและผูก้ ลับใจเชื่ อพวกแรกคือลิเดียซึ่ งเป็ นนักธุ รกิจหญิงชาวต่างชาติ
จากเมืองธิ ยาทิราในจังหวัดหนึ่ งของเอเชี ยน้อย และนายคุกชาวฟี ลิปปี เป็ นที่ชดั เจนว่าคริ สตจักรได้พบปะใน
บ้านของลิ เดี ยก่อน (กจ. 16:15) เพื่อนเดินทางของเปาโลในการเยี่ยมเยียนฟี ลิ ปปี ครั้งแรกของท่านได้รวมถึ ง
สิ ลาส ทิโมธี และลูกา บางทีลูกาได้คงอยู่ในฟี ลิ ปปี เพื่อจะสถาปนาผูก้ ลับใจเชื่ อใหม่ในขณะที่สมาชิกคนอื่นๆ
ของที ม ประกาศของเปาโลได้เดิ นทางไปยัง เธสะโลนิ ก า ลู ก าหยุดใช้ค าว่า “เรา” จาก กิ จการของอัค รทู ต
17:1 ถึง 20:4 คริ สเตียนชาวฟี ลิปปี ได้ส่งการสนับสนุ นทางการเงินแก่เปาโลในเธสะโลนิ กามากกว่าหนึ่ งครั้ง
(ฟป. 4:15-16)
บางทีเปาโลได้เยี่ยมเยียนฟี ลิ ปปี อีกครั้งระหว่างการเดิ นทางประกาศครั้งที่สามของท่านใน ค.ศ. 57 ท่านได้
เดินทางจากเอเฟซัสถึงโคริ นธ์โดยทางบก และจากนั้นจากโคริ นธ์กลับไปยังมิเลทัสส่ วนใหญ่โดยทางบก จากที่
นัน่ ท่านได้ข้ ึนเรื อไปยังเยรู ซาเล็ม เส้นทางบกที่ท่านได้ใช้ท้ งั สองครั้งคงได้นาท่านผ่านฟี ลิปปี
ไม่มีขอ้ สงสัยที่จริ งจังเกี่ ยวกับการเป็ นผูเ้ ขี ยนของเปาโลของจดหมายฝากนี้ ได้เกิ ดขึ้ นจนกระทัง่ ศตวรรษที่ 19
เปาโลได้อา้ งถึงการได้เขียนจดหมายนี้ (ฟป. 1:1) และการอ้างอิงต่างๆต่อความคุน้ เคยต่างๆของท่าน เหตุการณ์
ต่างๆในชีวติ ของท่าน และแนวการคิดของท่านทั้งหมดก็ช้ ีไปยังท่านในฐานะผูเ้ ขียน

อัครทูตนี้ ได้เป็ นนักโทษเมื่อท่านได้เขียนจดหมายนี้ (ฟป. 1:7, 13, 16) การอ้างอิงต่างๆถึ งหมู่ผคู ้ ุม (1:3) และ
พวกข้า ราชการของจัก รพรรดิ ซี ซ าร์ (4:22) ได้นานัก ตี ความส่ วนใหญ่ ที่จะสรุ ป ว่าเปาโลได้เขี ยนจากโรม
(เปรี ยบเทียบ 1:19-24; 2:24)[2] แม้นกั เขียนบางคนได้แก้ต่างถึงที่มาจากซี ซารี ยาสาหรับจดหมายฝากนี้ [3] คน
จานวนน้อยได้อา้ งถึงเอเฟซัสว่าเป็ นสถานที่ของที่มาอีกด้วย[4] บทนาของมาร์เซียน (ค.ศ. 170) อ้างอิงถึงเปาโลที่
เขียนพระธรรมฟี ลิปปี จากโรม เป็ นที่ชดั เจนว่าท่านได้เขียนระหว่างการถูกจาคุ กที่โรมครั้งแรกของท่าน (ค.ศ.
60-62) ระหว่างเวลาที่ท่านได้เขียนพระธรรมเอเฟซัส โคโลสี และจดหมายฝากจากเรื อนจาฉบับอื่นๆอีกด้วย
นัก วิช าการหลายคนได้เชื่ อว่า หลัก ฐานภายในของพระธรรมฟี ลิ ป ปี ท าให้ง านเขี ย นนี้ อยู่ ณ ตอนปลายของ
ระยะเวลานี้[5] คนอื่นๆได้โต้แย้งว่ามันเป็ นจดหมายฉบับแรกของจดหมายฝากจากเรื อนจาของเปาโล[6]
จุดประสงค์หลักที่เปาโลได้มีในความคิดในการเขียนจดหมายฝากนี้ ดูเหมือนจะเป็ นการอภิบาล คือ ที่จะหนุ นใจ
และทาให้ชาวฟี ลิปปี แน่ใจอีกครั้ง เอปาโฟรดิทสั ผูซ้ ่ ึ งพวกเขาได้ส่งไปพร้อมกับของขวัญสาหรับเปาโลและที่จะ
ปรนนิ บตั ิต่อความจาเป็ นต่างๆของท่านในคุกก็ได้หายจากความเจ็บป่ วยที่รุนแรงและกาลังจะกลับไปยังฟี ลิปปี
เปาโลได้เสริ มสร้างเอปาโฟรดิ ทสั ในสายตาของผูอ้ ่านของท่าน (2:25-30) ซึ่ งบ่งบอกว่าพวกเขาอาจไม่ได้เห็ น
คุณค่าของเขาอย่างเพียงพอเนื่องด้วยเหตุผลบางอย่าง เหตุผลอื่นๆ สาหรับการส่ งจดหมายนี้ รวมถึง ที่จะอธิ บาย
สถานการณ์ ต่างๆในปั จจุ บนั ของเปาโล (1:12-26) ที่จะประกาศถึ งการเยี่ยมเยียนที่ได้คาดหวังไว้ของทิโมธี
(2:19) ที่จะแสดงออกการขอบคุณสาหรับของขวัญของชาวฟี ลิปปี แก่เปาโลในคุก (4:10-14) และที่จะหนุนใจ
วิญญาณแห่ งความยินดี (3:1; 4:4) โรเบิร์ต ไลท์เนอร์ ได้บ่งบอกว่าพระธรรมนี้ “อาจถูกเรี ยกว่าข้อความขอบคุณ
แก่ธรรมิกชนในฟี ลิปปี สาหรับของขวัญต่างๆ ที่ให้อย่างใจกว้างของพวกเขา”[7]
“มันเป็ นการสาแดงออกโดยทันที ของคริ สเตียนด้วยความรักและการขอบคุ ณ ซึ่ งเกิ ดจากการให้เมื่อเร็ วๆ นี้
ซึ่งชาวฟี ลิปปี ได้ให้ดว้ ยความสาแดงความจงรักภักดีของพวกเขา”[8]
เปาโลต้องการที่จะอธิบายถึงความปรารถนาที่จะเยีย่ มเยียนผูอ้ ่านของท่านอีกด้วย (2:24) และจะจัดการกับปั ญหา
ของผูห้ ญิงสองคนในคริ สตจักรผูซ้ ่ ึงจาเป็ นที่จะต้องคืนดี กนั (4:2-3) นักอรรถาธิ บายคนหนึ่งได้ระบุประเภทของ
จดหมายฝากนี้วา่ เป็ นจดหมายของสหายและการกระตุน้ ทางศีลธรรม[9]
จากจดหมายฝากทั้งหมดของเปาโล พระธรรมฟี ลิ ปปี เป็ นเชิ งบวกและเป็ นส่ วนตัวอย่างสอดคล้องมากที่ สุ ด
[10] มันสะท้อนถึงวิญญาณที่ยนิ ดี การอธิ บายอันเป็ นที่นิยมของพระธรรมฟี ลิปปี ก็เน้นถึงความสาคัญของการ
ดาเนิ นอย่างยินดีโดยไม่คานึ งถึงสถานการณ์ต่างๆ[11] เปาโลไม่ได้วา่ กล่าวคริ สตจักรนี้ อย่างรุ นแรงหรื อไม่ได้

อ้างอิงถึ งปั ญหาหลักใดๆในคริ สตจักรนี้ คาเตือนต่างๆของท่านก็มาจากธรรมชาติที่ป้องกันไว้ก่อน การถูก
ครอบครองด้วยพระเยซู คริ สต์ของท่านก็โดดเด่นเช่ นกัน ใน 140 ข้อทั้งหมดนั้น มีการอ้างอิงถึงชื่ อพระเยซู 51
ครั้ง มีการอ้างอิงมากมายถึงข่าวประเสริ ฐเช่นกัน (1:5, 7, 12, 27; 2:22; 4:3, 15) และถึงการสามัคคีธรรมที่
เปาโลและชาวฟี ลิปปี ได้แบ่งปั นในพันธกิจข่าวประเสริ ฐ (1:5, 7; 2:1; 3:10; 4:14, 16)
“. . . สิ่ งที่น่าสังเกตมากที่สุดในจดหมายนี้ ก็คือจานวนเล็กน้อยโดยทัว่ ไปของคาศัพท์ทางศาสนศาสตร์ ที่พิเศษ
มากขึ้ นของเปาโลและการเกิ ดขึ้นไม่บ่อยนักในการอธิ บายคาว่า ‘เพื่อ’ ซึ่ งเป็ นการเปิ ดเผยเต็มที่ว่าเปาโลได้
เกี่ยวข้องในการโต้แย้งอย่างรุ นแรง”[12]
อย่างไรก็ตาม พระธรรมฟี ลิปปี มีสิ่งที่เหมือนกันกับพระธรรมโรมมากกว่าจดหมายฝากเริ่ มแรกเล่มอื่นๆ
ของเปาโล[13]
โครงสร้ าง
โครงสร้างของจดหมายฝากนี้ก็เป็ นแบบแนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรโดยพื้นฐานอย่างที่สามารถเป็ นที่เห็นได้
ในโครงร่ างข้างล่าง จุดศูนย์กลางของโครงร่ างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรคือการอธิ บายของเปาโลถึง
ความร่ วมมือในข่าวประเสริ ฐและตัวอย่างของการเสี ยสละตนเองของพระเยซู
โครงร่ าง
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การทักทาย 1:1-2
II. บทนา 1:3-26
ก. การขอบคุณ 1:3-8
ข. การอธิษฐาน 1:9-11
ค. การรายงานความคืบหน้า 1:12-26
1. การถูกคุมขังในปัจจุบนั ของเปาโล 1:12-18
2. การช่วยกูท้ ี่ได้คาดหวังไว้ของเปาโล 1:19-26
III. ความร่ วมมือในข่าวประเสริ ฐ 1:27- 4:9
ก. การดาเนินที่คู่ควร 1:27-30
ข. เอกภาพและความมัน่ คง 2:1- 4:1

1. การดาเนินในเอกภาพ บทที่ 2
2. การดาเนินในความมัน่ คง 3:1-4:1
ค. หน้าที่ต่างๆที่เจาะจง 4:2-9
1. การรื้ อฟื้ นเอกภาพ 4:2-3
2. การรักษาความสงบ 4:4-9
IV. บทส่ งท้าย 4:10-20
ก. ของขวัญเมื่อเร็ วๆนี้ 4:10-14
ข. ของขวัญต่างๆแต่ก่อน 4:15-20
V. การทักทายและการให้พร 4:21-23
เนือ้ หา
คริ สเตียนชาวฟี ลิปปี เป็ นคนโปรดปรานพิเศษของอัครทูตเปาโล การตอบสนองของพวกเขาต่อข่าวประเสริ ฐและ
ความก้าวหน้าต่อมาในความเชื่ อของพวกเขาก็เป็ นแบบอย่าง อย่างไรก็ตาม การเชื่ อมโยงต่างๆ ระหว่างเปาโล
และเมืองฟี ลิปปี ที่พนั ธสัญญาใหม่บนั ทึกทั้งในพระธรรมกิจการของอัครทูตและในจดหมายนี้ ก็เปิ ดเผยข้อความ
ที่ขดั แย้งอันน่าสนใจ ในพระธรรมสองเล่มนั้น มีเรื่ องของคุกมากมายและเรื่ องของการยินดีมากมาย เปาโลได้
จบลงในคุ กเมื่ อท่า นได้ประกาศข่าวประเสริ ฐครั้ งแรกในเมืองฟี ลิ ปปี กระนั้นในคุ กเปาโลและสิ ลาสได้ร้อง
สรรเสริ ญแด่ พ ระเจ้า เมื่ อเปาโลได้เขี ย นพระธรรมฟี ลิ ป ปี ท่ า นได้อยู่ใ นคุ ก อี ก ครั้ งหนึ่ ง แต่ ค รั้ งนี้ อยู่ใ นโรม
อย่างไรก็ตาม อารมณ์เด่นที่ท่านได้นาเสนอในพระธรรมนี้ก็คือ “การยินดี”
ข้อความที่ขดั แย้งของชายคนหนึ่ งที่อยู่ในคุ ก คือการยินดีก็อยูท่ ี่แก่นแท้ของสิ่ งที่เป็ นเรื่ องของพระธรรมนี้ ท่าที
เช่นนั้นแสดงถึงมุมมองที่พิเศษแห่ งชี วิต มันเป็ นมุมมองแบบคริ สเตียนที่พิเศษแห่ งชี วิต มันแสดงถึง “จิตใจของ
พระคริ สต์” ซึ่ งเป็ นกุญแจสู่ จดหมายฝากนี้
หัวข้อของจดหมายฝากนี้ คือการมีส่วนร่ วมในข่าวประเสริ ฐ (ความคิดเห็ นอีกอย่างคือมันเป็ น “พระคริ สต์ทรง
เป็ นทุกสิ่ ง”[14]) ทุกสิ่ งในจดหมายนี้ กล่าวถึ งหัวข้อนั้นในบางแง่ โดยการมีส่วนร่ วมในข่าวประเสริ ฐนั้น
ข้าพเจ้าหมายถึงว่า เปาโลและชาวฟี ลิปปี ได้แบ่งปั นในงานของการเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ นี่คืองานซึ่ งคริ สเตียน
ทุกคนควรมีส่วนร่ วมเช่นกัน เปาโล ชาวฟี ลิปปี และเราทั้งหมดก็เป็ นผูร้ ่ วมมือในงานแห่ งข่าวประเสริ ฐ กุญแจสู่
การท างานร่ วมกันอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในฐานะผูร้ ่ วมมื อในข่า วประเสริ ฐคื อ “การมี จิตใจของพระคริ ส ต์”

ดังนั้น ในภาพรวมของพระธรรมนี้ ข้าพเจ้าอยากที่จะเน้นท่าทีที่เป็ นพื้นฐานนี้ ซ่ ึ งเปาโลได้กล่าวบ่อยครั้งมากใน
พระธรรมนี้
การเปิ ดเผยหลักในจดหมายฝากนี้ คือการเปิ ดเผยถึ งท่าที หรื อมุมมองหรื อจิตสานึกของคริ สเตีย น จงสังเกตการ
อ้างอิงบางอย่างถึง “จิตใจ” หรื อ “ท่าที” ในจดหมายฝากนี้ 1:7; 2:2, 3, 5; 3:15, 19; 4:2, 10 “จิตใจ” เป็ นคาไข
ในจดหมายฝากนี้ และมันระบุถึงการเน้นของพระธรรมฟี ลิปปี
เปาโลได้เปิ ดเผยสิ่ งที่ “จิตใจของพระคริ สต์” เป็ น ในพระผู้ช่วยให้ รอด เราพบการเปิ ดเผยนี้ ใน 2:5-11, ซึ่ งเป็ น
หนึ่งในตอนพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับศาสนศาสตร์ พระคริ สต์ที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ หมวดพระกิตติคุณเปิ ดเผย
ถ้อยคาและการงานของพระเยซู แต่พระคัมภีร์ตอนนี้เปิ ดเผยจิตใจของพระองค์
แรกสุ ด จงสังเกตท่าทีทางจิตใจของพระผูช้ ่วยให้รอดของเราใน 2:6 พระองค์ไม่ได้ถือว่าตาแหน่งที่มีสิทธิ พิเศษ
ของพระองค์เป็ นบางสิ่ งที่พระองค์ควรยึดไว้ พระองค์ไม่ได้เห็ นคุ ณค่าของตาแหน่ งของพระองค์เพื่อเห็ นแก่
ตาแหน่งนั้น พระองค์ได้สละมันและได้ถ่อมตัวลงมายังความลึกที่ไม่น่าเชื่ อเพื่อจะยกบรรดาผูท้ ี่ตอ้ งการการไถ่
ออกจากความหายนะ
ท่าทีน้ ีได้ส่งผลให้เกิดกิจกรรมบางอย่างซึ่ งเราอ่านพบในข้อ 7 และ 8 พระเยซูคริ สต์ได้สละสิ่ งอยูใ่ นความสนใจดี
ที่สุดของพระองค์เองอย่างไม่เห็นแก่ตวั เพื่อเห็นแก่สิ่งที่ดีข้ ึนของคนอื่นๆ พระองค์ได้ละความสู งแห่ งสวรรค์เพื่อ
ความต่าของโลก พระองค์ผทู้ รงมีอธิปไตยได้กลายมาเป็ นผูร้ ับใช้ แทนที่จะมาเป็ นผูส้ ู งที่สุดแห่ งผูร้ ับใช้คือทูต
สวรรค์ พระองค์ได้กลายมาเป็ นผูร้ ับใช้ที่ต่าต้อย คือมนุษย์ พระองค์สามารถที่จะดาเนิ นชี วิตแห่ งความสะดวกใน
ฐานะมนุ ษ ย์ไ ด้ แต่ พ ระองค์ ไ ด้จ านนต่ อ ความอับ อายและความตาย พระองค์อ าจได้สิ้ น พระชนม์ใ นการ
ปลอบโยนและเป็ นส่ วนตัวซึ่ งล้อมรอบโดยบรรดาผูท้ ี่รักพระองค์ได้ ตรงกันข้าม พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ใน
ความเจ็บปวดและความอับอาย ในที่ สาธารณะ ซึ่ งล้อมรอบโดยบรรดาผูท้ ี่เกลียดพระองค์ พระองค์สามารถที่จะ
สิ้ นพระชนม์อย่างมีการชื่ นชมได้ แต่ตรงกันข้ามพระองค์ได้สิ้นพระชนม์อย่างมีความเกลียดชังและความเข้าใจ
ผิด นี่เป็ นจิตใจของพระคริ สต์ คือ จิตใจที่ต่าต้อย จิตใจที่รัก
กิจกรรมนี้ได้ส่งผลให้เกิดรางวัล ข้อ 9-11

ยิง่ กว่านั้นเปาโลได้เปิ ดเผยสิ่ งที่จิตใจของธรรมิกชนที่อยูใ่ นพระคริ สต์ควรเป็ น เราเช่นกันควรมีท่าที บางอย่างที่
แสดงออกตัวมันเองในกิจกรรมที่เจาะจงซึ่ งพระเจ้าจะให้รางวัลอย่างแน่นอน
ท่าทีของเราควรเป็ นที่วา่ “ความรักของเราทวียงิ่ ๆขึ้น” และที่วา่ เรา “บริ สุทธิ์ และไม่มีที่ติ” (1:9-10) ความรัก
ของพระคริ สต์จะต้องเป็ นความรักของเรา ท่าทีของพระองค์จะต้องเป็ นท่าทีของเรา โดยไม่คานึ งถึงตาแหน่งที่
มีสิทธิพิเศษในปัจจุบนั ที่เราอาจครอบครอง เราต้องไม่ยดึ มันไว้ในฐานะรางวัล
ตัวอย่างประกอบของท่าทีน้ ี คือวิลเลี่ ยม บอร์ เด็นทายาทของเด๊อะบอร์ เด็นมิลค์ฟอร์ จูน วิลเลี่ยมได้มาเป็ นคริ ส
เตียนในระยะเริ่ มแรกของชี วิต หลังจากสาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเยลในปี ค.ศ. 1909 เขาได้ศึกษาต่อ
และได้สาเร็ จการศึกษาจากสถาบันพระคริ สตธรรมปริ นซี ตนั ในปี ค.ศ. 1912 แม้วา่ เขาสามารถจะชื่นชมชีวิต
แห่งความสะดวกและความฟุ่ มเฟื อย ไม่ตอ้ งทางานเพื่อการดารงชีวติ เขาได้เลือกที่จะเทชีวติ ของเขาออกในฐานะ
มิชชัน่ นารี แก่ชาวอียปิ ต์ เขาได้สละชีวติ ของเขาหนึ่งปี ต่อมาในปี ค.ศ. 1913 ในกรุ งไคโรซึ่ งเป็ นเหยื่อของเยื่อหุ ้ม
สมองอักเสบ ณ ตอนอายุ 25 ปี ชี วิตของเขาสั้นเหมือนกับชี วิตขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา แต่ก็เป็ นตัวอย่าง
ชั้นเอกของใครคนหนึ่ งที่ ได้รับเอาจิตใจของพระคริ สต์และได้สละทุ กสิ่ งที่ เขาได้มีเพื่อว่าคนอื่ นๆ สามารถมี
ชีวติ ได้[15]
เปาโลได้มีท่าทีน้ ี เราสามารถเห็นมันได้อย่างชัดเจนในข้อความที่ท่านได้กล่าวใน โรม 9:1-3 ก่อนที่ได้เขียนคา
เหล่านั้น เปาโลได้เขียนว่าไม่มีสิ่งใดสามารถแยกท่านจากความรักของพระเจ้าในพระพระเยซู คริ สต์ได้ (โรม
8:38-39) กระนั้นท่านไม่ได้ถือว่าตาแหน่งอันมัน่ คงนั้นเป็ นบางสิ่ งที่จะยึดไว้เพื่อเห็ นแก่ผลประโยชน์ของท่าน
เอง ท่านได้เต็มใจที่จะสละสิ่ งนั้นเพื่อสวัสดิภาพของคนยิว โมเสสได้แสดงความรู ้สึกที่คล้ายกันใน อพยพ 32:32
ว่า “แต่บดั น้ ี ขอพระองค์โปรดยกโทษบาปของพวกเขา มิฉะนั้น ขอพระองค์ทรงลบชื่อของข้าพระองค์เสี ยจาก
หนังสือที่พระองค์ทรงจดไว้”
กิจกรรมอะไรที่ควรไหลออกจากท่าทีน้ ี?
ชีวิตของเราควร “ดาเนิ นสมกับข่าวประเสริ ฐ” (1:27) นี่ เป็ นหนึ่งในวิธีโปรดของเปาโลที่ จะอธิ บายถึงความ
รั บผิดชอบทางความประพฤติ ของเราในฐานะคริ สเตียน (เปรี ยบเทียบ อฟ. 4:1; คส. 1:10; 1 ธส. 2:12) ความ
ประพฤติ ที่เหมาะสมไม่ ใช่ แค่ อุป นิ สั ยที่ ถูก ต้องทางศี ล ธรรม มันเป็ นความประพฤติ ที่ข่ าวประเสริ ฐผลัก ดัน

ความประพฤติ ที่มุ่งไปที่การประกาศข่าวประเสริ ฐซึ่ งทาให้ข่าวประเสริ ฐเป็ นที่รู้จกั มันเป็ นความประพฤติ ที่
ตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อของประทานแห่งพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเรา
เราจะต้องปราศจากตาหนิ ในความสัมพันธ์ ของเรากับพระเจ้าอี กด้วย (2:14-15) ยิ่งไปกว่านั้นอี ก เราจะต้อง
ปราศจากอันตรายในความสัมพันธ์ของเรากับผูค้ น ไม่ใช่ ทาร้าย แต่ทาดีต่อพวกเขา แบบอย่างแห่ งการรับใช้ที่
ถ่อมใจจนถึงจุดแห่ งความตายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราก็เป็ นต้นแบบของเรา เรารู ้เกี่ ยวกับการเสี ยสละ ตัว
เราเอง การถ่อมตน การเชื่อฟังจนถึงความตาย แม้กระทัง่ ความตายแห่งกางเขนมากแค่ไหน?
รางวัลที่จะติดตามท่าทีน้ ีและกิจกรรมนี้คืออะไร? มีสองอย่าง
มี ชั ย ชนะในปั จ จุ บั น เหนื อ สถานการณ์ ต่ า งๆ จดหมายฝากนี้ เป็ นการเปิ ดเผยถึ ง ชัย ชนะของเปาโลเหนื อ
สถานการณ์ ต่างๆ ซึ่ งอาจได้พิชิตหลายคน มิชชัน่ นารี รุ่นบุกเบิกได้ไปยังเขตแดนต่างๆ ได้นงั่ อย่างจากัดในคุ ก
แทนที่จะกล่าวว่าทุกสิ่ งนั้นได้ต่อต้านท่าน (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 42:36) เปาโลได้ยินดี วา่ แผนการของพระเจ้าได้
ก้าวหน้าไป (1:18) ในจดหมายฝากจากเรื อนจาทั้งหมดนั้น เปาโลได้ถือว่าท่านเองไม่ใช่เป็ นผูถ้ ูกคุมขังของเนโร
แต่เป็ นของพระเยซู คริ สต์ ท่านได้เชื่ อว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ต้ งั ท่านไว้ที่ที่ท่านอยู่เพื่อจุ ดประสงค์ที่ดีที่สุด
ใครก็ตามสามารถร้องเพลงออกมาเมื่อเขาหรื อเธอหลบหนีจากคุกได้ แต่เปาโลได้ร้องเพลงในคุก
ประการที่สอง มี รางวัลในอนาคต เช่นกัน ตลอดจดหมายฝากนี้ เปาโลได้มีบลั ลังก์ของพระคริ สต์ในความคิด
ของท่าน (1:6, 10-11, 20; 2:16; 3:8-9, 14; 4:5) พระเจ้าจะให้รางวัลแก่จิตใจของพระคริ สต์ในธรรมิกชน อย่างที่
พระองค์ได้ให้รางวัลแก่จิตใจของพระคริ สต์ในพระผูช้ ่ วยให้รอด เราควรพยายามที่จะได้รับรางวัลนั้นไม่ใช่
เพื่อจะยกย่องตัวเราเองในสวรรค์ แต่เพื่อจะมีมงกุฎวางไว้ ณ พระบาทของพระเยซู ดว้ ยการนมัสการในสวรรค์
(เปรี ยบเทียบ วว. 4:10)
จิตใจของพระคริ สต์เป็ นกุญแจสู่ จดหมายฝากนี้ เปาโลได้เปิ ดเผยจิตใจนี้ ในพระผูช้ ่วยให้รอดและในธรรมิกชน
ท่านได้กล่าวเกี่ยวกับจิตใจหรื อท่าทีน้ ีวา่ อย่างไร? ท่านได้กล่าวว่า “จงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่าน” (2:5)
แหล่งสาหรั บการคิดประเภทนี้ คืออะไร? เราพบสิ่ งที่ ก่อให้เกิ ดจิตใจของพระคริ สต์ในเราได้ที่ไหน? เราพบ
สิ่ งนั้นในพระคริ สต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราพบสิ่ งนั้นเมื่อเราปรับชี วิตของเราด้วยการมีพระองค์อยู่ที่ศูนย์กลาง
เปาโลได้กล่าวในทานองนี้ “สาหรับข้าพเจ้า การมีชีวิตอยูก่ ็เพื่อพระคริ สต์” (1:21) สาหรับบางคน การมีชีวิตอยู่

ก็เพื่อเงิน สาหรับคนอื่นๆ มันคือชื่อเสี ยง สาหรับบางคน มันคือครอบครัว สาหรับคนอื่นๆ การมีชีวิตอยูก่ ็เพื่อ
มีความสนุ ก ชี วิตคือสิ่ งที่เราได้ต้ งั ไว้ ณ ศูนย์กลางแห่ งการดาเนิ นชี วิต เปาโลได้ต้ งั พระคริ สต์ไว้ที่นนั่ ดังนั้น
ท่านได้มองพระเจ้าอย่างที่พระคริ สต์ได้มอง ท่านได้เห็นผูค้ นอย่างที่พระคริ สต์ได้เห็น ท่านได้มองจุดประสงค์
ของท่านอย่างที่พระคริ สต์ได้มอง ท่านได้สถาปนาลาดับความสาคัญอย่างที่พระคริ สต์ได้ทา ท่านได้ดาเนิ นการ
เรื่ องราวประจาวันของท่านอย่างที่พระคริ สต์ได้ทา ชีวติ ของท่านคือ พระคริ สต์
พระเจ้าได้แสวงหาการสอนคนอิสราเอลถึ งความสาคัญของการตั้งพระองค์ไว้ ณ ศูนย์กลางแห่ งชี วิตของพวก
เขา โดยการตั้ง “พลับพลา” ไว้ในศูนย์กลางของค่ายขณะที่พวกเขาได้เดินทางตลอดถิ่นทุรกันดาร พระองค์ได้ต้ งั
“พระวิหาร” ไว้ ณ ศูนย์กลางของแผ่นดินแห่งพระสัญญาอีกด้วย
ความรับผิดชอบของเราต่อท่าทีน้ ี คืออะไร? คือที่จะ “ประพฤติอย่างสมกับความรอด” ในการตอบสนองต่อการ
ทางานของพระเจ้าในเรา (2:12-13) เรา ประพฤติ สิ่ งที่พระเจ้าทาการ ใน เรา เราทาสิ่ งนี้ อย่างไร? เราทาโดย “การ
ลืมสิ่ งที่ผา่ นพ้นมา” และ “การมุ่งไปสู่ เป้ าหมายของพระเจ้า” ที่มีไว้สาหรับเรา เปาโลได้ใช้คากรี กคาเดียวกันที่
จะอธิ บายถึงการข่มเหงคริ สเตียนของท่าน (3:6) และการมุ่งไปสู่ เป้ าหมายใหม่ของท่าน (3:14; ไดโอโค) ท่าน
ได้ติดตามเป้ าหมายทั้งสองอย่างร้อนรน ท่านได้ส่งผ่านความหลงใหลและความศรัทธาแรงกล้าซึ่ งครั้งหนึ่ งท่าน
ได้ใช้ในการทาลายคริ สตจักรไปสู่ การสร้ างคริ สตจักรขึ้น ความรับผิดชอบของเราคือการอุทิศตนอย่างเต็มที่
และความพยายามที่ไม่ลม้ เหลวสู่ เป้ าหมายของการสร้างคริ สตจักรของพระเยซูคริ สต์
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เราต้องทาตามพร้อมกับท่าทีน้ ี คืออะไรบ้าง? โดยพื้นฐานแล้ว เราต้อง “ชื่นชมยินดีในองค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า”(3:1; 4:4) การชื่ นชมยินดีไม่ใช่เป็ นแค่สิทธิ พิเศษ แต่เป็ นหน้าที่อนั ศักดิ์สิทธิ์ สาหรับคริ สเตียนอีกด้วย
ที่จะทาสิ่ งนี้ เราต้องจดจ่อการคิดของเราในสิ่ งที่พระเจ้ากาลังทาอยูอ่ ย่างแท้จริ ง อย่างที่พระองค์ได้เปิ ดเผยสิ่ งนี้
ในพระวจนะของพระองค์ เราต้องอดทนต่อทุกคนแทนที่จะเป็ นปรปั กษ์ (4:5) เราต้องอุทิศตัวเราเองต่อการ
อธิษฐานไม่ใช่การกังวล (4:6) สิ่ งเหล่านี้เป็ นกฎเกณฑ์พ้นื ฐานที่เราต้องทาตาม
โดยการประยุกต์ใช้น้ นั การรับเอาจิตใจของพระคริ สต์หมายถึงอะไร?
สาหรับคริ สตจักร ขนาดของสิ ทธิ อานาจของคริ สตจักรก็เป็ นขนาดของการเป็ นตามจิตใจของพระคริ สต์ของ
คริ สตจักร คริ สตจักรซึ่ งเป็ นกายร่ วมกันของผูเ้ ชื่ อก็ข้ ึนอยู่กบั สิ่ งที่ แตกต่างกันหลายอย่างที่จะให้สิทธิ อานาจ
แก่คริ สตจักรในทุกวันนี้ คือ อานาจทางการเมือง ผูน้ าที่มีความสามารถพิเศษ อิทธิ พลทางสังคม อาคารและการ

นาเสนอที่น่าประทับใจ กระนั้นสิ ทธิ อานาจแท้จริ งของคริ สตจักรในทุกวันนี้ เป็ นสิ่ งเดียวกันอย่างที่สิทธิ อานาจ
ของพระเยซู คริ สต์เป็ นเมื่อพระองค์ได้ดาเนิ นในโลกนี้ คือ ได้มาจากท่าทีที่ถ่อมใจแห่ งการจานนและการเชื่ อฟั ง
ของพระองค์ต่อพระบิดาของพระองค์ แก่นแท้ของจิตใจของพระคริ สต์คือความรัก จิตสานึ กของแก่นแท้น้ นั
คือความยินดี การแสดงออกของแก่ นแท้น้ นั คื อการเสี ยสละ ถ้าความรัก ความยินดี และการรับใช้ที่ เสี ยสละ
แสดงถึงคริ สตจักร คริ สตจักรก็จะมีสิทธิ อานาจในโลก
สาหรับคริ สเตียนแต่ละบุคคล การประยุกต์ใช้ คือว่าเราควรยอมให้พระเยซู คริ สต์ควบคุมเราอย่างเต็มที่ เราควร
ถือว่าตัวเราเองเป็ นเชลย เป็ นผูถ้ ูกคุมขังของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1:1) โดยการเข้าไปสู่ ความเป็ นทาสต่อพระ
ผูช้ ่วยให้รอดเท่านั้นที่เราสามารถพบเสรี ภาพแท้จริ งได้ อุดมคติของพระองค์ตอ้ งมาเป็ นอุดมคติของเรา อานาจ
ของพระองค์ควรเป็ นสิ่ งที่ เราพึ่งพาเพื่อจะบรรลุ อุดมคติน้ นั ยิ่งไปกว่านั้นอีก ความแน่ นอนของชัยชนะสู งสุ ด
ของพระองค์และของเราในตอนนี้ และในอนาคตควรเป็ นแรงบันดาลใจสาหรั บบทเพลงที่ ไม่รู้จกั จบของเรา
ความยินดีในปั จจุบนั แห่ งชี วิตของเราควรมาจากความเป็ นเพื่อนของเรากับพระองค์วนั ต่อวัน การแบ่งปั นจิตใจ
ของพระคริ สต์จะสอนเราถึงวิธีที่จะรัก รับใช้และร้องเพลงเมื่อเราดาเนินชีวติ คริ สเตียน[16]

อรรถาธิบาย
I. การทักทาย 1:1-2
เปาโลได้เริ่ มต้นจดหมายฝากนี้ ดว้ ยการระบุถึงตัวท่านเองและเพื่อนของท่านคือทิโมธี ด้วยการขอให้พระพรที่
อุดมสมบูรณ์มากที่สุดของพระเจ้าอยูเ่ หนือผูอ้ ่านของท่าน
“จดหมายเกื อบทั้งหมดจากสมัยกรี ก-โรมันได้เริ่ มต้นด้วยการทักทายสามอย่างคือ ผูเ้ ขียน ถึ งผูร้ ับ คา
ทักทาย บ่อยครั้งมากที่ประเด็นถัดไปในจดหมายนั้นจะเป็ น คาอวยพร (บางครั้งเป็ นคาอธิ ษฐาน) เพื่อ
สุ ขภาพหรื อสวัสดิภาพของผูร้ ับ จดหมายต่างๆ ของเปาโลซึ่ งโดยทัว่ ไปก็ทาตามรู ปแบบที่มาตรฐานนี้
ตามปกติแล้วก็รวมถึงการขอบคุ ณ และในบางฉบับอย่างเช่ นที่นี่ท่านรวมถึ งการรายงานการอธิ ษฐาน
อีกด้วย แต่ในความตรงข้ามกับจดหมายต่างๆ สมัยโบราณส่ วนใหญ่ซ่ ึ งมีแนวโน้มที่จะเป็ น แบบแผน
ตายตัว เปาโลมักจะเสริ ม แต่ ง ประเด็ นที่ เป็ นรู ป แบบเหล่ า นี้ และในการทาอย่างนั้นทุ ก สิ่ ง ที่ มือของ
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เปาโลแตะต้องก็ อยู่ภายใต้อิท ธิ พ ลของข่ าวประเสริ ฐ และด้วยเหตุ น้ ันก็ กลายมาเป็ นแบบคริ ส เตี ย น
อย่างแตกต่าง”[17]
“ทิโมธี ” เป็ นผูช้ ่ วยของเปาโลและในขณะที่เขาอาจได้รับใช้ในฐานะเลขานุ การของท่านเมื่ อ
เปาโลได้บอกให้เขียนจดหมายนี้ (เปรี ยบเทียบ 2 ธส. 3:17) เขาไม่ใช่ผเู ้ ขียนร่ วมของจดหมายนี้
(เปรี ยบเทียบ 1:3; 2:19-23) ชาวฟี ลิปปี ได้รู้จกั ทิโมธี ต้ งั แต่เวลาที่เขาได้อยูก่ บั เปาโล เมื่อเปาโล
ได้ก่ อ ตั้ง คริ ส ตจัก รในเมื องฟี ลิ ป ปี (กจ. 16:1-12) และในโอกาสต่ า งๆ ภายหลัง (กจ.
19:22; 20:3-6) ตอนนี้ ทิโมธี ได้อยู่กบั เปาโลในกรุ งโรมระหว่างการถู กคุ มตัวให้อยู่ในบ้าน
แทนขังคุกของเปาโลที่นนั่
การขาดการอ้างอิงถึงความเป็ นอัครทูตของเปาโลสอดคล้องกับการเน้นโดยรวมของจดหมาย
ฝากนี้ (เปรี ยบเทียบ 1 และ 2 ธส. และ ฟม.) ในจดหมายฝากจากเรื อนจาฉบับอื่นๆ ของท่าน
เปาโลได้แนะนาตัวท่านเองในฐานะอัครทูต แต่ที่นี่ท่านได้เริ่ มต้นด้วยการเรี ยกตัวท่านเองว่า
“ผูร้ ับใช้” นี่ เป็ นจดหมายส่ วนตัวแทนที่จะเป็ นจดหมายที่ให้การแก้ไขซึ่ งต้องการสิ ทธิ อานาจ
ทางอัครทูตอยู่เบื้องหลังจดหมายนั้น เพื่อว่าผูร้ ับจะยอมรับและกระทาตามคาสั่งของจดหมาย
นั้น
ผูเ้ ขียนได้แสดงถึงตัวท่านเองและทิโมธี ในฐานะ “ผูร้ ับใช้” (คากรี ก ดูลอย) ของพระคริ สต์” ซึ่ ง
เป็ นชื่ อเรี ยกอันเป็ นที่ชอบของบรรดาผูน้ าคริ สเตียนเริ่ มแรก (เปรี ยบเทียบ ยก. 1:1; 2 ปต.
1:1; ยด. 1:1; วว. 1:1) ชื่อเรี ยกนั้นได้เน้นถึงการอุทิศตนที่หนักแน่นของคริ สเตียนต่อองค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของเขาหรื อของเธอ บรรดาผูแ้ ปลฉบับเซปทัวจินต์ของพันธสัญญาเดิมได้ใช้ ดูลอส
(เอกพจน์) เพื่อจะอธิ บายถึงโมเสสและพวกผูเ้ ผยพระวจนะที่ได้อุทิศตน (สดด. 105:26; ยรม.
25:4; อมส. 3:7) ยอห์นก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านได้อธิ บายถึงโมเสส (วว. 15:3)
“อย่างไม่สงสัยนั้น เบื้ องหลังสาหรั บแนวคิ ดรวบยอดของการเป็ นทาสหรื อผูร้ ั บใช้
ขององค์พ ระผู้เ ป็ นเจ้า ก็ พ บได้ใ นพระคัม ภี ร์ ภ าคพัน ธสั ญ ญาเดิ ม ส าหรั บ คนยิ ว
แนวคิ ดรวบยอดนี้ ไ ม่ไ ด้มีค วามหมายว่า งานที่ น่าเบื่ อ แต่ หมายถึ ง เกี ย รติ และสิ ท ธิ
พิเศษ แนวคิดนี้ ได้ถูกใช้กบั อิสราเอลในระดับชาติเป็ นบางครั้ง (อสย. 43:10) แต่ได้
ถูกเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีชื่อเสี ยงของพันธสัญญาเดิมเป็ นพิเศษ. . .”[18]

อัครทูตเปาโลชอบการกล่าวถึงเพื่อนผูเ้ ชื่ อว่าเป็ น “ธรรมิกชน” (เปรี ยบเทียบ 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) ชื่ อเรี ยกนี้ สะท้อนถึง
สถานะที่ได้ถูกถื อว่าชอบธรรมในปั จจุบนั ของคริ สเตียนต่อพระพักตร์ พระเจ้า แม้ว่าไม่จาเป็ น
จะสะท้อนถึงสถานะที่ได้ถูกทาให้บริ สุทธิ์ ในปั จจุบนั ของเขาหรื อของเธอต่อหน้าคนอื่นๆ
“ครอบครัวมนุษย์ถูกแบ่งออกเป็ นสองกลุ่มคือ ธรรมชิกชนและไม่ใช่ธรรมิกชน”[19]
ไม่มีในจดหมายฝากฉบับอื่นๆ ของเปาโลที่ท่านได้กล่าวถึงผูป้ กครอง (“ผูด้ ูแล” คากรี ก เอพิ ส
โคพอยส์ ) และ “มัคนายก” (ดิ อาโคนอยส์ ) ของคริ สตจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทักทาย
อย่างที่ท่านได้ทาที่นี่ บางทีพวกเขาได้รับการอ้างอิงถึงที่พิเศษเพราะว่า เอปาโฟรดิทสั ได้มา
หาเปาโลพร้ อมกับเงิ นจากคริ สตจักรเมื องฟี ลิ ปปี (2:25) และหรื อเนื่ องจากความแตกร้าวได้
ปรากฏภายในคริ สตจักรนี้ (4:2-3)[20] นี่ เป็ นสองตาแหน่งของคริ สตจักรที่เปาโลได้อธิ บาย
ในที่อื่นๆ (1 ทธ. 3; ทต. 1)
“แม้ว่า ชื่ อ เรี ย กเหล่ า นี้ ได้ป รากฏเพี ย งที่ นี่ แ ละในจดหมายฝากศิ ษ ยาภิ บ าลในการ
รวบรวมงานเขียนของเปาโลเท่านั้น บุคคลหนึ่ งไม่ควรตีความสิ่ งนี้ เพื่อจะบ่งบอกว่า
ไม่วา่ คริ สตจักรอื่นๆ ของเปาโลไม่มีพวกผูน้ าเช่นนั้นหรื อนี่ เป็ นการพัฒนาภายหลังใน
คริ สตจักรต่างๆ ของท่าน”[21]
ตามปกติแล้ว เปาโลได้แต่งตั้งผูป้ กครองในคริ สตจักรต่างๆ ที่ท่านได้ก่อตั้ง (กจ. 14:23) นี่เป็ น
ตาแหน่ งที่ ได้เป็ นผลมาจากชี วิตในธรรมศาลาของคนยิว [22] พวกผูป้ กครองซึ่ งเปาโลได้
แต่งตั้งบางทีเป็ นคนยิวที่ได้กลับใจเชื่อ ผูซ้ ่ ึ งมีเบื้องหลังที่ดีในพันธสัญญาเดิม คาว่า ผูป้ กครอง
บาทหลวง ผูด้ ูแล บิช๊อบทั้งหมดก็อา้ งอิงถึงตาแหน่งเดียวกัน (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 3:1-2; ทต.
1:7; 1 ปต. 5:1-2)
“มัคนายก” เป็ นผูร้ ับใช้ที่เป็ นทางการของคริ สตจักร ผูซ้ ่ ึ งทาหน้าในฐานะผูช้ ่วยของผูป้ กครอง
นี่ เป็ นที่เดี ยวในพันธสัญญาใหม่ยกเว้น 1 ทิโมธี 3 ที่ซ่ ึ งผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ได้อา้ งอิงถึ ง
ผูป้ กครองและมัคนายกพร้อมกันในฐานะผูน้ าของคริ สตจักร จงสังเกตว่าในเมืองฟี ลิ ปปี นั้น
ผูป้ กครองและมัคนายกมีจานวนมากในคริ สตจักร ณ ระยะนี้ ในการเติบโตของคริ สตจักร บาง

ทีมีคริ สตจักรเดียวในเมืองฟี ลิปปี และผูป้ กครองและมัคนายกมีจานวนมากในที่ประชุ มแห่ ง
เดียว[23]
การอ้า งอิ ง ถึ ง ผูป้ กครองและมัค นายกก็ ไ ม่ ไ ด้ก าหนดว่า ผูป้ กครองและมัค นายกจะต้อ งมี
จานวนมากในคริ สตจักรสมัยใหม่ทุกๆ แห่ ง อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงนั้นบ่งบอกว่ามีผนู ้ าที่
เป็ นทางการจานวนมากในคริ สตจักรนี้ ในแง่ น้ ี คริ สตจัก รเมื องฟี ลิ ปปี เป็ นแบบอย่างของ
คริ สตจักรอื่นๆ หลายคริ สตจักรในสมัยนั้น (เปรี ยบเทียบ กจ. 14:23)
“ไม่มีหลักฐานที่ปรากฏสาหรับผูน้ าเดี่ยวในฐานะ ‘หัวหน้า’ ของที่ประชุ มท้องถิ่นใน
คริ สตจักรต่างๆ ของเปาโล”[24]
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“พระคุณ” และ “สันติสุข” เป็ นถ้อยคาอันโปรดแห่งการอวยพรในจดหมายฝากทั้งหลายของ
ท่าน ท่านได้ปรารถนาว่าพระเจ้าจะให้ของประทานเหล่านี้ แก่ชาวฟี ลิปปี แม้ กระทั่งมากกว่ า ที่
พระองค์ได้ให้จนเดี๋ยวนี้ “พระคุณ” อ้างอิงถึง ความโปรดปราน ที่ไม่สมควรได้รับจากพระ
เจ้าและการให้ความสามารถจากพระเจ้า “สันติสุข” เป็ นการสิ้ นสุ ดของความเป็ นศัตรู และ
ความสงบภายในที่เป็ นผลลัพธ์ของพระคุ ณของพระเจ้า คาริ ส (พระคุ ณ) เป็ นการแปรผัน
ในคาซึ่ งตามปกติถูกใช้ในการทักทายของกรี ก นัน่ คือ ไคริ น หมายถึง “การทักทาย” ชาโลม
(สันติสุข) เป็ นการทักทายตามธรรมเนี ยมของคนยิวซึ่ งหมายถึง ขนาดเต็มที่ของพระพรของ
พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ กดว. 6:24-26)
“โดยพื้นฐานแล้ว ‘สันติสุข’ เป็ นความสามัคคี การปรับเปลี่ยน ที่นี่สันติสุข หมายถึง
การชื่นชมความสามัคคีกบั พระเจ้า ความโปรดปรานที่ได้รับการคืนดีของพระองค์ได้
ส่ งผลให้เกิดการพักภายในและความสุ ขของคริ สเตียนและของคริ สตจักร”[25]
แหล่งของพระพรเหล่านี้ คือ “พระเจ้าพระบิดา (ของเรา) และพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ”
เปาโลได้เชื่อว่าพระเยซูครอบครองสิ ทธิ อานาจทั้งสิ้ นกับพระบิดา
“. . . คนหนึ่งเริ่ มต้นที่จะโจมตีความเห็นแก่ตวั และความไม่เป็ นเอกภาพอย่างไร? ด้วยการแสดงให้เห็น
อย่า งเป็ นนัย ว่า ในคริ ส ตจัก รนั้น ความเป็ นผูม้ ี อ าวุ โ สและการทรงเรี ย กอัน สู ง ส่ ง ไม่ ไ ด้ท าให้ ผูน้ า

คริ สเตี ยนคนหนึ่ งเหนื อกว่าอีกคนหนึ่ ง (เปาโลและทิ โมธี เป็ นหนึ่ งเดี ยวด้วยกัน คื อ พวกเขาเป็ นทาส
ของพระเยซูคริ สต์) และที่วา่ ‘ผูด้ ูแลคริ สตจักร’ ไม่ได้อยูเ่ หนื อการรับใช้ แต่เนื่ องจากตาแหน่งของพวก
เขานั้นก็ได้ถูกเรี ยกให้รับใช้ (ที่จะเป็ น ไดอาโคนอย) ปรนนิบตั ิต่อความจาเป็ นต่างๆ ของสมาชิกของ
พวกเขา” [26]
ฮอว์โธรนได้ชื่นชอบมุมมองที่ว่า “และ” ระหว่าง “ผูป้ กครองดูแล” และ “มัคนายก” ควรถูกตีความเชิงอธิ บาย
เพิ่ ม เติ ม ว่า “ผูป้ กครองดู แลผูซ้ ่ ึ ง เป็ นมัค นายก นั่นคื อ ผูร้ ั บ ใช้” เขาได้เ ห็ นรู ปแบบเดี ย วของเจ้าหน้าที่ ของ
คริ สตจักรที่ถูกกล่าวถึงนัน่ คือ ผูป้ กครองดูแล นี่เป็ นความคิดเห็นแบบเสี ยงส่ วนน้อย
II. บทนา 1:3-26
ก. การขอบคุณ 1:3-8
อัครทูตนี้ ไ ด้ดาเนิ นการต่อไปที่ จะแสดงออกถึ ง ความกตัญญู ที่ จริ งใจต่อพระเจ้า สาหรั บ เพื่ อนๆ ของท่า นใน
เมืองฟี ลิ ปปี ท่านได้ทาอย่างนี้ เพื่อทาให้พวกเขาแน่ ใจถึงการทางานที่ต่อเนื่ องของพระเจ้าสาหรับพวกเขาและ
ความพึงพอใจของท่านกับความร่ วมมือของพวกเขาในงานของข่าวประเสริ ฐ ในส่ วนนี้ เปาโลได้แนะนาและ
สรุ ปหัวข้อหลักของพระธรรมฟี ลิ ปปี นัน่ คือ ความร่ วมมือในข่าวประเสริ ฐ ท่านได้กล่าวอย่างชัดเจนในข้อ 5
และได้พฒั นาสิ่ งนี้ในภายหลังในเนื้อหาของจดหมายฝากนี้ (1:27-4:9)
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“การระลึกถึง” คริ สเตียนในเมืองฟี ลิปปี ได้เป็ นเหตุให้เปาโลที่จะให้การขอบคุณแด่พระเจ้าอยู่
เสมอเมื่อท่านได้อธิ ษฐานเพื่อพวกเขา ณ เวลาแห่ งการอธิ ษฐานที่ได้ต้ งั ไว้[27] จดหมายฝาก
ทั้งหมดของเปาโลเริ่ มต้นด้วยการชมเชยที่คล้ายกันยกเว้นพระธรรมกาลาเทีย การขอบคุ ณนี้
ก็อบอุ่นเป็ นพิเศษ
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การถู กคุ มขังของเปาโลได้จากัดพันธกิ จของท่านต่อคริ สตจักรเมื องฟี ลิ ปปี แต่ท่านยังคงได้
อธิ ษฐานเพื่อพวกพี่นอ้ งของท่านในเมืองฟี ลิปปี คาอธิ ษฐานของท่านเต็มไปด้วยความยินดีเมื่อ
ท่านได้วิงวอนพระเจ้า เพื่อธรรมิ กชนที่ นั่น ความยินดี เป็ นลักษณะเด่ นที่ ป รากฏซ้ าในพระ
ธรรมฟี ลิปปี ที่ซ่ ึ งกลุ่มถ้อยคา “ความยินดี” ปรากฏ 16 ครั้ง คากรี กที่แปลว่า “การอธิ ษฐาน” (ดี
ซิ ส) อ้างอิงถึงการขอร้อง หลายปี ของการขาดหายไปจาก คริ สเตียนเหล่านี้ ไม่ได้นาให้เปาโล

ที่จะทาให้พวกเขาตกหล่นจากรายการการอธิ ษฐานของท่าน “ทุก” ครั้งที่เปาโลได้อธิ ษฐาน
เพื่อพวกเขา (“เพื่อท่านทุกคน”) ท่านได้ทาอย่างนั้นด้วยการขอบพระคุณ
“สาหรับเปาโล ที่จะระลึกถึงคือการอธิษฐาน”[28]
“มีการกล่าวซ้ าโดยเจตนาถึ งคาว่า ‘ทุกคน’ ในจดหมายฝากนี้ เมื่อคริ สตจักรในเมือง
ฟี ลิปปี ถูกอ้างอิง ดูบทที่ 1 ข้อ 2, 7, 8, 25 บทที่ 2 ข้อ 17 บทที่ 4 ข้อ 21 มันเป็ นไป
ไม่ได้ที่จะไม่เชื่อมโยงการปรากฏซ้ าของคานี้ กบั การกระตุน้ ที่หนักแน่นและหลายครั้ง
ถึงเอกภาพซึ่ งจดหมายฝากนี้มี (1:27; 2:1-4; 4:2, 3, 5, 7, 9)” [29]
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เหตุผลที่เปาโลยินดี อยู่เสมอขณะที่ท่านได้อธิ ษฐานเพื่อชาวฟี ลิ ปปี ก็คือ “การมีส่วนร่ วม” ของ
พวกเขา (NASB) หรื อ ความร่ วมมือ (NIV ตามตัวอักษรคือ สามัคคีธรรม คากรี ก คอยโนนิอา)
“ในข่าวประเสริ ฐ”
“ไม่ตอ้ งใช้เวลาในการอ่านจดหมายต่างๆ ของเปาโลอย่างมากเพื่อจะตระหนักว่าข่าว
ประเสริ ฐเป็ นความชอบเดียวของชี วิตของท่าน คือความชอบที่เป็ นกาวซึ่ งยึดจดหมาย
นี้ ไว้ดว้ ยกัน โดย ‘ข่าวประเสริ ฐ’ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระธรรมฟี ลิปปี นั้น เปาโล
ไม่ใช่ แค่กล่าวอ้างถึ งเนื้ อหาของการสอนหรื อการประกาศเป็ นหลัก เหนื อสิ่ งอื่นใด
ข่าวประเสริ ฐเกี่ยวข้องกับพระคริ สต์ท้ งั ความเป็ นบุคคลของพระองค์และการงานของ
พระองค์”[30]
การสามัค คี ธ รรมที่ ถู ก กล่ า วถึ ง อย่ า งที่ ก ารใช้ ค านี้ ในพัน ธสั ญ ญาใหม่ บ่ ง ชี้ หมายถึ ง การ
แบ่งปั นกันโดยทากิ จกรรมร่ วมกันและเกิ ดผลประโยชน์ร่วมกันในความผูกพันที่ใกล้ชิด[31]
“ความร่ วมมื อในข่าวประเสริ ฐ” รวมถึ งความร่ วมมื อกับพระเจ้าและกับผูเ้ ชื่ อคนอื่ นๆ ที่ข่าว
ประเสริ ฐทาให้เป็ นไปได้ มันยังรวมถึง “ความร่ วมมือ” ในงานของการทาให้ข่าวประเสริ ฐไป
ยังผูค้ น เมื่อเร็ วๆ นี้ ชาวฟี ลิปปี ได้ส่งของขวัญให้เปาโล (4:10-14) และได้ทามากกว่าหนึ่ งครั้ง
มาแล้ว (4:16; 2 คร. 11:9) แม้กระทัง่ ในเมืองฟี ลิปปี ท่านได้รับความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่จาก ลิ
เดีย (กจ. 16:15) และนายคุกชาวฟี ลิปปี (กจ. 16:33-34) อย่างไรก็ตาม การใช้ คอยโนนิอา ของ
เปาโลที่ นี่ บ่ ง บอกถึ ง ความหมายที่ ก ว้า งกว่า การช่ ว ยเหลื อ ทางกายภาพ บางที ม ันรวมถึ ง

ทุ ก สิ่ ง ที่ เ ปาโลและผูอ้ ่ า นของท่ า นได้แ บ่ ง ปั นในฐานะคริ ส เตี ย นที่ ไ ด้อุทิ ศ ตนอย่า งผูซ้ ่ ึ ง ได้
แสวงหาที่จะเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ[32]
“จดหมายเปาโลถึ งชาวฟี ลิปปปี สามารถถูกจัดอันดับว่าเป็ นแหล่ งสาคัญที่สุดอับดับ
สองสาหรับการศึกษาหลักการต่างๆ ตามพระคัมภีร์เกี่ยวกับการอารักขาทางการเงิน 2
โคริ นธ์ 8 และ 9 เท่านั้นที่จดั เตรี ยมการอภิปรายที่ครอบคลุมมากขึ้นของหัวข้อนี้”[33]
“ทุ กวันนี้ เราอาจเก็บ บทเรี ยนเอาไปคิ ดได้ว่าเครื่ องหมายของความรั ก ที่ปฏิ ญาณตน
ของเราสาหรับข่าวประเสริ ฐคือ ขนาดของการเสี ยสละที่เราเตรี ยมพร้อมจะทาในการ
ช่วยเหลื อในความคืบหน้าของข่าวประเสริ ฐ เรายินดีที่เราได้มาสู่ การรู ้ จกั พระผูช้ ่ วย
ให้รอด เรากาลังทาอะไรที่ทาให้พระองค์เป็ นที่รู้จกั แก่คนอื่นๆ ?”[34]
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“การดี ” ที่เปาโลได้อา้ งอิงถึ งคืออะไร? ถ้าท่านมี แค่ความใจกว้างของผูอ้ ่านดั้งเดิ มของท่าน
ท่านอาจได้หมายถึงว่านัน่ เป็ นการดี อย่างไรก็ตาม อย่างที่ขา้ พเจ้าได้แนะนานั้น ดูเหมือนท่าน
จะมี แ นวคิ ด รวบยอดที่ ก ว้า งกว่ า มากในความคิ ด นั่น คื อ สิ่ ง ที่ ก ารงานของข่ า วประเสริ ฐ
ก่อให้เกิด คือ ความรอด ใครเป็ น “ผู”้ ที่ได้ “เริ่ มต้น” การดีแห่ งความรอดนี้ ? พระเจ้าเท่านั้น
เปาโลได้มนั่ ใจว่าพระเจ้าจะทาให้สิ่งที่ พระองค์ได้เริ่ มต้นในชาวฟี ลิ ปปี ที่ รักของท่านสาเร็ จ
(“สมบูรณ์”)
ในพันธสัญญาใหม่ พระเจ้าได้เปิ ดเผยว่าความรอดเป็ นขบวนการ มันรวมถึ งการทาให้ชอบ
ธรรม เมื่อคนบาปวางใจให้พระเยซู คริ สต์เป็ นพระผูช้ ่ วยให้รอดของเขาหรื อของเธอ มันยัง
รวมถึ ง การช าระเป็ นล าดับ ซึ่ งเกิ ดขึ้ นอย่า งต่ อเนื่ อ งตั้ง แต่ เวลาของการท าให้ช อบธรรมจน
กระทัง่ การตายหรื อการถูกรับขึ้นไปของคริ สเตียน และถึงที่สุดของการรับได้ศกั ดิ์ ศรี เมื่อคน
บาปได้รับการไถ่สุดท้ายแล้วเห็นพระเยซู คริ สต์และประสบกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ฉายาของ
พระองค์ อย่า งที่ พ ระเจ้า ได้ท าให้ ช าวฟี ลิ ป ปี ชอบธรรมนั้น เปาโลมั่น ใจว่า พระองค์จ ะ
ดาเนินการชาระให้บริ สุทธิ์ ต่อไปและสุ ดท้ายแล้วก็ทาให้พวกเขาได้รับศักดิ์ศรี พระเจ้าเท่านั้น
ที่ทาให้เราชอบธรรม ส่ วนเรามี ส่วนในขบวนการของการชาระให้บริ สุทธิ์ และสามารถมีผล
ต่อมันได้โดยการเชื่อฟังหรื อการไม่เชื่ อฟั งของเรา โดยไม่คานึ งถึงความเป็ นฝ่ ายเนื้ อหนังหรื อ
ความเป็ นฝ่ ายวิญญาณของเรา พระองค์จะทาให้เราได้รับศักดิ์ศรี (1 คร. 15:50-57)

ด้านนี้ ของการชาระให้บริ สุทธิ์ ที่เปาโลกล่าวถึงเมื่อพิจารณาข้อที่ 5 คือความร่ วมมือของชาว
ฟี ลิปปี กับท่านในงานของการเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ ท่านได้มนั่ ใจว่าพระเจ้าจะดาเนิ นงานแห่ ง
การชาระให้บริ สุทธิ์ ของพระองค์ในพวกเขาต่อไป เพื่อว่าพวกเขาจะกลายมาเป็ นผูร้ ่ วมมือที่มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นกับท่านในงานที่ใหญ่น้ ี
ข้อนี้ ไม่ได้สอนว่าพระเจ้าจะรักษาคริ สเตียนทุกคนให้พากเพียรในความเชื่ อและในการดี อย่าง
สัตย์ซื่อจนกระทัง่ พวกเขาตายไป ผูเ้ ชื่ อสามารถและก็ ต่อต้าน ขัดขวางและจากัดงานแห่ ง
การชาระให้บริ สุทธิ์ ของพระเจ้าในพวกเขา (อฟ. 4:30; 1 ธส. 5:19) การพากเพียรในความเชื่อ
และการดีไม่ใช่ เป็ นอัตโนมัติสาหรับคริ สเตียน บรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ได้กระตุน้ เรา
อย่างต่อเนื่องที่จะพากเพียรซึ่ งตระหนักว่าคริ สเตียนบางคนจะไม่พากเพียร (ทต. 2:11-13; ฮบ.
2:1; 4:1; 6:1-8; และข้ออื่นๆ) แม้กระทัง่ ผูร้ ่ วมงานบางคนของเปาโลก็ไม่ได้พากเพียรอย่าง
สัตย์ซื่อ (1 ทธ. 1:18-20; 2 ทธ. 2:17-18; 4:10) แม้วา่ คริ สเตียนบางคนจะไม่พากเพียรในความ
เชื่ อและในการดี พระเจ้าจะพากเพี ยรในการนาพวกเขาไปสู่ ความมีศกั ดิ์ ศรี (นัน่ คือ จะทาให้
พวกเขาได้รับศักดิ์ ศรี )[35] ดังนั้นพระเจ้าคือผูซ้ ่ ึ งพากเพียรในงานของความรอดไม่จาเป็ นที่
จะต้องเป็ นมนุษย์เลย
การอ้างอิงของเปาโลถึ ง “วันแห่ งพระเยซู ค ริ สต์” ในฐานะจุ ดสู งสุ ดของงานแห่ งความรอด
ของพระเจ้าในผูเ้ ชื่อชี้ไปยังวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อคนของพระองค์ นัน่ คือ การรับขึ้น
ไป มี ก ารอ้า งอิ ง ถึ ง วัน นี้ อ ย่า งน้อ ย 18 ครั้ งในพันธสั ญญาใหม่ (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)
“ถ้อยคานี้ ก็คล้ายกับ ‘วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ’ (1 ธส. 5:2) และ ‘วันแห่ งพระยาเวห์’
ในพันธสัญญาเดิม (อมส. 5:18-20) อย่างไรก็ตาม ในความตรงข้ามกับการเน้นของ
พันธสัญญาเดิ มที่การพิพากษานั้น ‘วันแห่ งพระเยซู คริ สต์’ ถูกอ้างอิงในทุกกรณี ดว้ ย
การอ้างอิงถึงคริ สตจักรในพันธสัญญาใหม่ มันจะเป็ นเวลาที่พระคริ สต์เสด็จกลับมา
เพื่อคริ สตจักรของพระองค์ ความรอดก็สมบูรณ์ในที่สุด และงานต่างๆ ของผูเ้ ชื่ อก็ถูก
ตรวจสอบและผูเ้ ชื่อได้รับรางวัล”[36]

นี่ เป็ นหนึ่ งในข้อที่หนุ นใจมากที่สุดในพระคัมภีร์สาหรับคริ สเตียน การไปสู่ สวรรค์ของเรา
อย่างปลอดภัยไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั เรา หรื อขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของเราที่จะยึดมัน่ และพากเพียร
อย่างสัตย์ซื่อจนถึงบั้นปลายแห่ งชี วิตของเรา พระเจ้าคอยดูวา่ เราไปยังสวรรค์อย่างปลอดภัย
โดยไม่คานึงความล้มเหลวและความบกพร่ องของเรา ความรอดเป็ นงานของพระเจ้าไม่ใช่งาน
ของมนุษย์ (ยนา. 2:9) อย่างแน่นอนที่พระองค์ได้ช่วยกูเ้ ราจากการลงโทษของบาปแล้วนั้น
(รม. 5:1) วันหนึ่งพระองค์จะช่วยกูเ้ ราจากการมีอยูข่ องบาป (เปรี ยบเทียบ รม. 8:31-39)
“นี่ คือความมัน่ ใจอย่างแท้จริ ง ความรอดของเราไม่สามารถถูกริ บได้อย่างที่พระบิดา
ไม่สามารถละเมิดถ้อยคาที่ปฏิ ญาณของพระองค์เพื่อจะยกย่องพระบุตรของพระองค์
ดัง นั้น จึ ง ไม่แปลกใจที่ เปาโลใช้ภาษาของมนุ ษย์ผูซ้ ่ ึ งไม่ มี ความสงสั ย คื อ ข้ าพเจ้ า
แน่ ใจ”[37]
ข้อ 3-6 สรุ ป จดหมายฝากนี้ ข้อเหล่ า นี้ แนะนาหัวข้อหลักซึ่ ง ก็ คือความร่ วมมื อของชาว
ฟี ลิปปี ในข่าวประเสริ ฐ
“ส่ วนที่เหลือทั้งหมดของจดหมายนี้ กล่าวถึงการพัฒนาของพวกเขาเป็ นหลักในฐานะ
คอยโนนอย [หุ ้นส่ วน] เพื่อว่าพวกเขาจะได้รับพรด้วยความร่ วมมื อที่ เกิ ดผลอย่าง
ชัว่ คราวและการได้รับรางวัลอย่างนิรันดร์ ในข่าวประเสริ ฐ”[38]
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ข้อ 7 และ 8 แสดงถึงพื้นฐานของความมัน่ ใจของเปาโลที่ท่านเพิ่งได้แสดงออก (ข้อ 6) สอง
ข้อนี้พฒั นาหัวข้อความร่ วมมือในข่าวประเสริ ฐ
เปาโลรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับชาวฟี ลิปปี ? ท่านได้รู้สึกยินดี (ข้อ 4; เปรี ยบเทียบ 1:9-11, 25, 2728; 2:2, 12-18; 3:16-17; 4:17) เหตุผลที่ท่านกล่าวว่ามัน “ถูกต้อง” สาหรับท่านที่จะรู ้สึกในแง่
นั้น (นี้ ) ก็ คื อ ความร่ ว มมื อ ของพวกเขาในข่ า วประเสริ ฐ ที่ พ วกเขาได้แ บ่ ง ปั น (“ผู้รั บ เอา
พระคุณ”) กับท่าน การใช้เชิ งเปรี ยบเทียบของ “ใจ” (คากรี ก คารดิ อา) อ้างอิงถึงบุคลิกภาพ
ทั้งหมด คือ สติปัญญา อารมณ์และความตั้งใจไม่ใช่แค่ความรู ้สึก[39] ชาวฟี ลิปปี ได้อยูใ่ นคา
อธิษฐานของเปาโล (ข้อ 3-4) และในความคิดของท่าน (ไม่ใช่ในเส้นประสาทของท่าน) นี่เป็ น
หลักฐานว่าพวกเขาได้อยูใ่ นใจของท่าน นี่ เป็ นการใช้ครั้งแรกของคาไขในพระธรรมฟี ลิ ปปี

(คากรี ก โฟรนี โอ) แปลว่า “รู้สึก” คานี้ หมายถึ งที่จะถื อความตั้งใจที่แสดงออกตัวมันเองใน
การกระทาที่เหมาะสม เปาโลได้พฒั นาแนวคิดรวบยอดนี้ ในภายหลัง (เปรี ยบเทียบ 2:1-5;
3:15, 19; 4:2, 10) “ความคิด” อย่างเดียวกันก็จาเป็ นถ้าผูร้ ่ วมมือจะก้าวหน้าไปสู่ ความดีพร้อม
(ข้อ 6)
“เหมือนกับเปาโลนั้น ศิษยาภิบาลที่ถือคนของเขาไว้ในใจของเขาจะพบว่าพวกเขาถื อ
เขาไว้ในใจของพวกเขา”[40]
แม้วา่ ระยะทางหลายกิโลเมตรได้แยกผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านดั้งเดิม เปาโลได้ถือว่าความสัมพันธ์ของ
พวกเขานั้นสนิทสนม เนื่ องจากว่าพวกเขาได้แบ่งปั นความรอดและการทรงเรี ยกของพวกเขาที่
จะเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ พวกเขาไม่เพียงแต่ได้ถูกผูกพันด้วยกันในข่าวประเสริ ฐเท่านั้น (ข้อ
5) แต่อย่างเจาะจงมากขึ้นนั้น พวกเขาเป็ นหนึ่ งใน “การถูกคุมขังและในการปกป้ องและการ
ยืนยันข่าวประเสริ ฐ” อีกด้วย ชาวฟี ลิ ปปี ไม่เพียงแต่ได้อยู่ในคุ กกับเปาโลในวิญญาณ แต่พวก
เขาได้เต็มใจที่จะเข้าร่ วมและปรนนิบตั ิต่อท่านในคุกผ่านทางเอปาโฟรดิทสั อีกด้วย
การปกป้ องและการยืนยันข่ าวประเสริ ฐเป็ นด้า นทางลบและทางบวกของการประกาศข่า ว
ประเสริ ฐตามลาดับ อย่างไรก็ตาม เปาโลอาจได้หมายถึงมากกว่านั้น เนื่องจากว่าคาเหล่านี้ มีการ
แสดงถึ งความหมายโดยนัย ทางกฎหมาย “การปกป้ อง” (ค ากรี ก อะโพโลจิ อา) ในที่อื่นๆ
บางครั้งอ้างอิงถึงการปกป้ องทางกฎหมาย (ตัวอย่าง กจ. 22:1; 25:16: 2 ทธ. 4:16) ยิ่งไปกว่า
นั้นอีก “การยืนยัน” (คากรี ก เบไบโอซิ ส) หมายถึงที่จะรับรองความมัน่ คง (ตัวอย่าง ฮบ. 6:16)
เปาโลอาจมีการไต่สวนที่กาลังเกิดขึ้นในความคิดของท่าน โอกาสนั้นจะเป็ นอีกโอกาสหนึ่ งที่
จะป่ าวประกาศข่าวประเสริ ฐ มันเป็ นงานใหญ่น้ นั ที่ได้รวมเปาโลและชาวฟี ลิปปี ให้เป็ นหนึ่ ง
ในความผูกพันที่ใกล้ชิดเช่นนั้นแห่งการสามัคคีธรรม
“ผูม้ ี ส่วนร่ วม. . .กับข้าพเจ้า” (NASB) และ “ท่านทั้งหลายแบ่งปั น. . .กับข้าพเจ้า”
(NIV) เป็ นการแปลของคากรี ก (ซุ กคอยโนนัส) ที่หมายถึง “เพื่อนหุ ้นส่ วน” เปาโล
และชาวฟี ลิ ปปี ได้รับพระคุ ณแห่ งความสามารถซึ่ งพระเจ้าทรงจัดเตรี ยมให้สาหรับ
บรรดาผูย้ ืนยันและปกป้ องข่าวประเสริ ฐ (เปรี ยบเทียบ 1:29-30; 3:1; 4:4) ที่นี่เปาโล

ได้แนะนาแนวคิดของการทนทุกข์ในงานของการป่ าวประกาศข่าวประเสริ ฐซึ่ งท่านได้
พัฒนาในภายหลัง
“ในขณะที่ การทนทุ กข์ไม่ใช่ ลกั ษณะเด่ นในพระธรรมฟี ลิ ปปี สิ่ งนี้ จดั ตั้งบริ บททาง
ประวัติศาสตร์หลัก ในเมืองฟี ลิปปี และดังนั้นก็แฝงอยูใ่ นจดหมายนี้อย่างมาก. . . .
“ประการที่สอง การต่อต้านและการทนทุกข์บางทีอยูข่ า้ งหลัง ลักษณะเด่นหลักถัดไป
ซึ่ งแทบจะไม่เป็ นที่สังเกตในจดหมายนี้ เปาโลได้กล่าวซ้ าการเน้นอนาคตอันแน่นอน
ของผูเ้ ชื่อด้วยชัยชนะในยุคสุ ดท้าย”[41]
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พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเปาโลได้ “โหยหา” พี่ น้องชายหญิ งของท่ านในเมื องฟี ลิ ปปี อย่างเต็ม ที่
เพียงไร ดังนั้นอัครทูตเปาโลได้ร้องทูลต่อพระองค์ในฐานะ “พยาน” ถึงการประกาศของท่าน
เกี่ ยวกับ “ความรักใคร่ ” ความรู ้ สึกต่างๆ ของเปาโลคล้ายกับความรู ้ สึกเหล่านั้นของพระเยซู
คริ สต์เจ้าของท่านผูซ้ ่ ึ งได้ก่อให้เกิดความรู ้สึกเหล่านั้นในอัครทูตนี้
“. . . เปาโลได้ใช้คาสาบานที่จริ งจังนี้ เพราะว่าท่านได้ตระหนักว่าภายในคริ สตจักรที่
ท่านได้ก่อตั้งและได้เอาใจใส่ อย่างลึกซึ้ งนั้น มีบรรดาผูท้ ี่ไม่แน่ใจถึงสิ ทธิ์ ของท่านที่จะ
นาพวกเขาหรื อไม่แน่ ใจถึงความเป็ นจริ งของความรักของท่านที่มีต่อพวกเขา อะไรที่
ท่านจะสามารถทาได้เพื่อโน้มน้าวพวกเขามากไปกว่าการสาบานต่อพระพักตร์ พระเจ้า
ว่าพวกเขาทุกคน (แพนทัส ฮู มัส) มีที่อนั ยิ่งใหญ่ที่เดียวกันในความรักใคร่ ของท่านได้
อีก? ไม่มี ในสมัยของท่านและวัฒนธรรมของท่านนั้น คาสาบานที่จริ งจังเป็ นจุดจบ
ของการโต้เถียงทุกอย่าง (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 6:16)”[42]

ถ้อยคาเหล่านี้ แห่ งการขอบคุณ จัดเตรี ยมความเข้าใจถ่องแท้สู่เอกภาพที่เกิดขึ้นท่ามกลางผูเ้ ชื่อและระหว่างผูเ้ ชื่ อ
และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ข่าวประเสริ ฐและความรอดเป็ นองค์ประกอบรวมกันอันยิง่ ใหญ่
ข. การอธิษฐาน 1:9-11

เปาโลได้เขียนแล้วว่าท่านได้อธิ ษฐานเพื่อชาวฟี ลิปปี (ข้อ 3-4) ตอนนี้ ท่านได้อธิ บายสิ่ งที่ท่านได้อธิ ษฐาน
ดังนั้นผูอ้ ่านของท่านจะรู ้อย่างเจาะจงถึงสิ่ งที่อคั รทูตนี้ได้ขอให้พระเจ้าทาเพื่อพวกเขา ในการตอบสนองต่อการ
ทางานของพระเจ้าในพวกเขา (ข้อ 6) มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่วา่ พวกเขาจะเติบโตในคุณความดี ที่ถูกระบุไว้ที่นี่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรักที่ฉลาดและหยัง่ รู ้ จงสังเกตถึงความสมดุลระหว่างอานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าและ
ความรับผิดชอบของมนุษย์ในส่ วนนี้
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โดยการอธิ ษ ฐานนั้ น เปาโลได้ ย อมรั บ ความส าคัญ ของการขอให้ พ ระเจ้ า ที่ จ ะท ากิ จ
(เปรี ยบเทียบ ยก. 4:2) เราไม่อาจสามารถอธิ บายได้อย่างเต็มที่วา่ ทาไมพระเจ้าได้ต้ งั ให้การ
อธิ ษฐานเป็ นสื่ อกลางที่ซ่ ึ งพระองค์ทรงทากิจในโลก หรื อการที่การอธิ ษฐานทากิจ อย่างไรก็
ตามพระคัมภีร์ก็ชดั เจนอย่างไม่มีผิดว่าการอธิ ษฐานก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นจริ ง [43]
ดังนั้นเราควรใช้ประโยชน์จากสิ ทธิ พิเศษที่ยงิ่ ใหญ่น้ ีอย่างที่เปาโลได้ใช้
การอ้อนวอนของเปาโลมีสามอย่าง ท่านได้อธิ ษฐานว่าผูอ้ ่านของท่านจะจริ งใจปราศจากตาหนิ
จนกระทัง่ วันแห่ งพระคริ สต์ (ข้อ 10ข) เพื่อให้พวกเขาเป็ นอย่างนั้น ท่านได้อธิ ษฐานว่าพวก
เขาจะรับรองสิ่ งต่างๆ ที่ยอดเยี่ยม (ข้อ 10ก) ที่จะทาอย่างนั้น ท่านได้อธิ ษฐานว่าความรักของ
พวกเขาจะทวียิ่งๆ ขึ้น (ข้อ 9) ความรักที่เสี ยสละตนเอง (คากรี ก อากาเป้ ) ควรเป็ นแรงจูงใจที่
อยู่เ บื้ อ งหลัง ความร่ วมมื อ (ค ากรี ก คอยโนนิ อา) ในข่ า วประเสริ ฐ เปาโลได้แสดงให้เห็ น
ความสาคัญของสิ่ งนี้ อย่างรวบรั ดด้วยตัวอย่างของพวกนักเทศน์ที่ได้แสดงถึ งแรงจูงใจที่ ไม่
เหมาะสมและเหมาะสม (1:15-18)
ชาวฟี ลิปปี ได้รับหลักฐานของการครอบครอง “ความรักแบบอากาเป้ ” พระเจ้าเท่านั้นสามารถ
ก่อให้เกิดได้ (1 คร. 13:1-3; กท. 5:22) ในการรับมือของพวกเขากับอัครทูตนี้ เปาโลได้ขอต่อ
พระเจ้าว่า “ความรัก” นั้นจะเพิ่มพูน (“ทวี”) ยิ่งๆ ขึ้น (“มากขึ้นและมากขึ้น”) ท่านไม่ได้จากัด
เป้ าต่างๆ ของความรักนั้นในข้อนี้ บางทีเป้ าเหล่านั้นได้รวมถึ งพระเจ้า เปาโล ผูเ้ ชื่อคนอื่นๆ
และทุกคน
อย่างไรก็ตาม ท่านได้พรรณนาว่าความรักขึ้นอยูก่ บั “ความรู้แท้ [เต็มที่ จริ ง] (คากรี ก เอพิโนเซ) และ “ความหยัง่ รู ้ ท้ งั สิ้ น” มันควรเกิดจากการประเมินทางปั ญญาของความเป็ นจริ ง มัน

ควรขึ้ นอยู่ก ับความไวฝ่ ายวิญญาณต่อความจริ ง อย่างที่ พ ระเจ้าได้เปิ ดเผยในพระวจนะของ
พระองค์และไม่ใช่แค่ความมีอารมณ์อ่อนไหว
“เราเติบโตในสัดส่ วนอย่างที่เรารู ้. . . เติบโตในฐานะคริ สเตียนคือเติบโตในความเข้าใจ
ถึงความจริ งของบุคคลหนึ่ งในความกว้างและในความลึก ความไม่รู้เป็ นสาเหตุหลัก
ของการเติบโตที่แคระแกร็ น”[44]
การเปิ ดเผยของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้า ต้องนาพาการรักของพวกเขา การรัก
ประเภทนี้ ก็ชัดเจนเมื่ อคริ สเตียนเห็ นคุ ณค่าสิ่ งต่างๆ ที่พระเจ้าทรงรักอย่างสู งส่ งและหันจาก
สถานการณ์และอิทธิ พลต่างๆ ที่พระเจ้าทรงเกลี ยด ในบริ บทนี้ การหยัง่ รู ้ น้ ี ประยุกต์ใช้เป็ น
หลักกับสิ่ งที่จะทาให้ข่าวประเสริ ฐรุ ดหน้าไปอย่างดีที่สุด (เปรี ยบเทียบ ข้อ 12-26)
“วิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดจะส่ งอิทธิ พลต่ออีกบุคคลหนึ่ งคือการอธิ ษฐานเพื่อเขา
และถ้าถ้อยคาแห่ งการว่ากล่ าว หรื อการแก้ไขจะต้องถู กกล่าวก็ขอให้มีการอธิ ษฐาน
เกี่ยวกับถ้อยคานั้น และจากนั้นก็กล่าวออกไปด้วยความรัก”[45]
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การครอบครองความรักที่มากมายแบบนี้ จะช่ วยให้ชาวฟี ลิ ปปี ให้การรับรองแก่ “สิ่ งต่างๆ”
เกี่ยวกับคุณค่าและความสาคัญที่ใหญ่ที่สุด (“ที่ประเสริ ฐ”) ตรงกันข้าม พวกเขาจะไม่รับรอง
สิ่ งต่างๆ แห่งความสาคัญน้อยกว่า การเลือกต่างๆ ส่ วนใหญ่ที่ผเู ้ ชื่ อฝ่ ายวิญญาณเผชิ ญไม่ใช่สิ่ง
ต่างๆ ที่ดีและชัว่ ทางศีลธรรม แต่ระหว่างสิ่ งต่างๆ แห่ งคุณค่าที่นอ้ ยกว่าหรื อมากกว่า สิ่ งต่างๆ
ที่เราเลือก เนื่องจากว่ าเรารั กสิ่ งเหล่ านั้น สะท้อนว่าความรักของเรานั้นหยัง่ รู ้แท้จริ งเพียงไร
เป้ าหมายสู ง สุ ด ที่ ถู ก กล่ า วถึ ง ก็ ป รากฏในส่ วนที่ ส องของข้อนี้ เราจาเป็ นต้องรั ก ในความ
สอดคล้องกับการเปิ ดเผยของพระเจ้า และกับการนาพาของพระวิญญาณของพระองค์ (ข้อ 9)
เพื่ อว่า เราจะเลื อกสิ่ ง ที่ ดีที่ สุ ดเหนื อสิ่ ง ที่ ดี (ข้อ 10ก) สิ่ ง นี้ จะส่ ง ผลให้เกิ ดชี วิตที่ ปราศจาก
ข้อบกพร่ องของเรา (“บริ สุทธิ์ ”) และปราศจากการตาหนิ (“ไร้ ตาหนิ ”) เมื่อเรายืนอยู่ต่อพระ
พักตร์ พระเจ้าเพื่อจะให้การรายงานเกี่ ยวกับการเป็ นผูอ้ ารักขาแห่ งชี วิตของเรา ณ บัลลังก์ของ
พระคริ สต์ (ข้อ 10ข; 2 คร. 5:10; เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 3:3)

“อับพรอสโคปอส เกี่ยวข้องกับการ ‘ไร้ตาหนิ ’ ในแง่ของ ‘การไม่ทาผิด’ หรื อการเป็ น
เหตุให้ใครคนหนึ่งสะดุด” [46]
“มีผคู ้ นที่ไม่มีผดิ พลาดด้วยตัวของพวกเขาเอง แต่เป็ นผูท้ ี่แข็งกระด้าง เกรี้ ยวกราด และ
เคร่ งครัดจนในที่สุดแล้วพวกเขาผลักดันให้ผคู ้ นไปจากคริ สต์ศาสนา มีผคู ้ นที่ดี แต่
พวกเขาชอบวิจารณ์คนอื่นๆ จนพวกเขาขับไล่ผคู ้ นจากความดี คริ สเตียนด้วยตัวของ
เขาเองนั้นบริ สุทธิ์ แต่ความรั กและความสุ ภาพของเขาเป็ นสิ่ งที่ เขาดึ งดู ดคนอื่นๆ สู่
แนวทางของคริ สเตียนและไม่ขบั ไล่พวกเขาจากสิ่ งนั้น”[47]
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ข้อนี้ ขยายความครึ่ งสุ ดท้ายของข้อ 10 วิธีเดียวที่เราสามารถจะยืนต่อพระพักตร์ พระเจ้าอย่าง
“บริ สุทธิ์ และไร้ตาหนิ ” ได้ก็คือถ้าเรายอมให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ควบคุมเรา ถ้าเราทาอย่าง
นั้น พระองค์จะเติมเต็มเราด้วย “ผล” ที่เป็ นผลผลิตของ “ความชอบธรรม” ของพระองค์ (กท.
5:22-23) ความชอบธรรมนี้ และผลของมันมายังเรา “ทางพระเยซูคริ สต์” ไม่ใช่ผลลัพธ์ของ
การกระทาดีของเราเอง ดังนั้น “พระเกี ยรติและการยกย่องทั้งสิ้ น” สาหรับความชอบธรรม
ของเรา ผลของเราและหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าสภาพที่ ไร้ ความบกพร่ องและไร้ ตาหนิ ของเรา ณ
บัล ลัง ก์ ข องพระคริ สต์ ก็ ไ ปยัง “พระเจ้า ” พระองค์ ท รงเป็ นแหล่ ง สู ง สุ ดของทั้ง หมด
(เปรี ยบเทียบ อฟ. 1:6, 12, 14)
“จุดการเติบโตสาหรับคริ สเตียนอย่างที่เปาโลหยัง่ รู ้คือ ความรั ก ซึ่ งเป็ นเมล็ดที่ท่านคาดหวังการเติบโตที่
แข็งแรงขณะที่มนั มีมากขึ้นและมากขึ้น หน่ อต่างๆ ที่ดุนขึ้นมาก็ได้รับและยึดไว้โดยเสาหลักสองเสา
คือ ความรู้ และวิจารณญาณทุกด้ าน และเริ่ มต้นที่จะออกใบและดอกภายใต้การควบคุมของสองสิ่ งนั้น
คือ แรกสุ ด วิถีชีวิตที่แตกต่างของคริ สเตียนขณะที่ เรา รั บรองสิ่ งที่ ยอดเยี่ ยม และจากนั้นก็เป็ นดอกที่
สวยงามแห่ งความบริ สุทธิ์ ในทั้งตัวตนภายใน (บริ สุทธิ์ ) และอุปนิ สัยภายนอก (ไร้ ตาหนิ ) สุ ดท้าย ก็มี
ผลที่สมบูรณ์ คือ ความชอบธรรมที่เพียงพอแม้กระทัง่ สาหรับวันที่ยงิ่ ใหญ่เองนั้น” [48]

ช่างเป็ นคาอธิ ษฐานที่ยอดเยีย่ มจริ งๆ! ในสมัยของเรา เมื่อเรามีแนวโน้มที่จะอธิ ษฐานเพื่อความจาเป็ นต่างๆ ทาง
กายภาพเป็ นหลัก เราต้องทาตามแบบอย่างของเปาโลในการใส่ ความจาเป็ นต่างๆ ฝ่ ายวิญญาณของคนอื่นๆ อยูใ่ น
ระดับสู งในรายการการอธิ ษฐานของเรา คริ สเตียนยังคงต้ องการการช่วยเหลือที่เหนื อธรรมชาติของพระเจ้า ที่

จะเห็นคุณค่าสิ่ งต่างๆ แห่งความสาคัญที่ใหญ่ที่สุด อย่างสู งส่ ง อย่างที่ได้ถูกเปิ ดเผยไว้ในพระคัมภีร์ เวลานั้นเอง
เราจะทาการเลือกต่างๆ ที่ตระเตรี ยมเราที่จะให้การเสนอรายงานที่ดีแห่งตัวของเราเอง ณ บัลลังก์ของพระคริ สต์
“เปาโลใช้ความคิดสามอย่างใน ฟี ลิปปี 1:1-11 ที่อธิ บายการสามัคคีธรรมของคริ สเตียนแท้ คือ ข้าพเจ้า
มีท่านในความคิดของข้าพเจ้า (ฟป. 1:3-6) ข้าพเจ้ามีท่านในใจของข้าพเจ้า (ฟป. 1:7-8) ข้าพเจ้ามีท่านใน
คาอธิษฐานของข้าพเจ้า (ฟป. 1:9-11)”[49]
ค. การรายงานความคืบหน้ า 1:12-26
เปาโลได้ดาเนิ นจากข้อ คิ ด เห็ น ที่ เป็ นบทน าของท่ า นเพื่ อ อธิ บ ายสถานการณ์ ต่ า งๆ ที่ เ ป็ นส่ ว นตัว ของท่ า น
เพราะว่าสิ่ งเหล่านี้ เป็ นที่สนใจของผูอ้ ่านของท่าน และเป็ นประโยชน์สาหรับพวกเขาที่จะเข้าใจในการเชื่อมโยง
กับสิ่ งเหล่านั้น อัครทูตนี้ได้เปิ ดเผยมุมมองฝ่ ายวิญญาณที่เป็ นต้นแบบสาหรับผูเ้ ชื่อทุกคนและทุกสมัย “บทนาที่
เป็ นชีวประวัติ” นี้[50] อธิบายถึงหลักการต่างๆ สาหรับความร่ วมมือที่มีประสิ ทธิ ภาพที่เปาโลได้แนะนาในข้อ 311 ได้ทาการเพื่อความคืบหน้าของข่าวประเสริ ฐในสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็ นส่ วนตัวของท่านอย่างไร
ท่านได้เริ่ มต้นด้วยการเชื่อมโยงสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการถูกคุมขังของท่านในอดีต (ข้อ 12-18) และจากนั้นได้
อธิ บายถึงสิ่ งที่กาลังเกิดขึ้นในปั จจุบนั (ข้อ 19-26)
“ทั้งๆ ที่มีการมุ่งร้ายของพวกศัตรู ของท่านภายนอกคริ สตจักรและแผนการที่ชวั่ ร้ายของพวกผูก้ ล่าวร้าย
ของท่านที่ อยู่ภายในคริ สตจักร อัครทูตนี้ ได้รับการหนุ นใจอย่างใหญ่หลวงโดยความเป็ นจริ งหนึ่ งที่
สาคัญกว่าสิ่ งอื่น คือ พระคริ สต์กาลังถูกป่ าวประกาศ”[51]
1. การถูกคุมขังในปัจจุบันของเปาโล 1:12-18
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ข้อนี้เป็ นประโยคหัวข้อสาหรับข้อทั้งหมดจนถึงข้อ 26 เมื่อใดก็ตามเปาโลได้เขียนว่า “ข้าพเจ้า
ปรารถนาให้ท่านรู ้วา่ ” ท่านได้แนะนาบางสิ่ งที่สาคัญ (เปรี ยบเทียบ 2 คร. 13:6; 2 ทธ. 3:1)
ผูอ้ ่านของท่านสามารถสรุ ปได้อย่างเข้าใจอย่างมากว่าการถูกคุ มขังของเปาโลได้นาการสร้ าง
คริ สตจักรของพระคริ สต์ไปสู่ การหยุดชะงัก หรื ออย่างน้อยได้ทาให้ความคืบหน้าช้าลง อย่างไร

ก็ตาม อัครทูตนี้ ได้ประกาศว่าสิ่ งนี้ ไม่ได้เกิดขึ้น ในทางตรงกันข้าม การถูกคุมขังของท่านได้
ส่ งผลต่อความก้าวหน้าแห่ งแผนการของพระเจ้า ในการเชื่ อมโยงกับความคืบหน้าของข่าว
ประเสริ ฐนั้น ที่จริ งแล้วการถูกคุ มขังของเปาโลเป็ นสิ่ งที่ดี เป็ นสถานการณ์ ในทางบวกอย่าง
แท้จริ ง
“พระเจ้าองค์เดียวกันที่ได้ใช้ไม้เท้าของโมเสส หม้อของกิโอน และ สลิงของดาวิดก็ได้
ใช้โซ่ของเปาโล”[52]
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ประเด็ น ของข้อ นี้ คื อ ว่า เนื่ องด้วยการถู ก คุ ม ขังของเปาโลในกรุ ง โรม หลายคนได้ยิ นข่ า ว
ประเสริ ฐหาไม่แล้วพวกเขาจะไม่ได้ยิน วลี “การถูกคุมขังของข้าพเจ้าใน [เนื่ องจาก] พระ
คริ สต์” (NASB) หรื อ “ข้าพเจ้าถูกล่ามโซ่ เพื่อเห็นแก่พระคริ สต์” (NIV) ในตัวบทกรี กเน้นถึง
ความเป็ นจริ งที่สาคัญ ความสัมพันธ์ของเปาโลกับพระคริ สต์ซ่ ึ งไม่ใช่แค่การรับใช้ของท่านที่
มีต่อพระคริ สต์ได้เป็ นสิ่ งที่ “มาเป็ นที่รู้จกั ” ผูค้ นได้ตระหนักถึ งความสัมพันธ์ ส่วนตัวของ
เปาโลกับพระผูช้ ่วยให้รอดเพราะว่าท่านได้แบ่งปั นคาพยานของท่านกับพวกเขา
คนสองกลุ่มได้รับคาพยานของอัครทูตนี้ คือ “หมู่ผคู ้ ุมประจากองบัญชาการทั้งหมด” และคน
อื่นๆ ทุกคน (“ทุกคน”) “หมู่ผคู ้ ุ มประจากองบัญชาการ” บางทีอา้ งอิงถึงพวกทหารที่ได้เป็ น
สมาชิกของกรมทหารที่ถูกมอบหมายให้ปกป้ องเจ้าหน้าที่ระดับสู งในรัฐบาลโรมัน แม้วา่ หมู่ผ้ ู
คุมประจากองบัญชาการ เป็ นสถานที่อีกด้วย[53] ทหารเหล่านี้ มีความรับผิดชอบที่จะปกป้ อง
พวกนักโทษที่ได้ถวายฏี กาถึ งซี ซาร์ อย่างเช่ น เปาโล มันเป็ นเกี ยรติที่จะเป็ นหนึ่ งในผูป้ กป้ อง
เหล่านี้ พวกเขาคงได้ประจาการกับเปาโลในบ้านเช่าของท่านที่ซ่ ึ งท่านได้อยูภ่ ายใต้การจับกุม
24 ชัว่ โมงต่อวัน (เปรี ยบเทียบ กจ. 28:30-31) เปาโลได้มีโอกาสเป็ นพยานแก่ทหารชั้นสู ง
เหล่านี้หลายคนและท่านได้ถือว่านี่เป็ นพระพรที่ยงิ่ ใหญ่
“ดั้งเดิมแล้วมีทหารที่ถูกเลือกสรรเหล่านี้ จานวน 10,000 คนที่ได้ชุมนุมพลในกรุ งโรม
โดยทิเบเรี ยส พวกเขาได้ค่าจ้างสองเท่าและมีสิทธิ พิเศษหลายอย่าง มีอานาจจนพวก
จักรพรรดิ์จาต้องประจบความชอบของพวกเขา เปาโลได้ติดต่อกับทหารเหล่านี้ คน
แล้วคนเล่า”[54]

“ทหารผูซ้ ่ ึ งได้ควบคุ มท่านในวันนี้ อาจได้อยู่ในการคุ ม้ กันของเนโรเมื่อวานนี้ สหาย
ของเขาผูซ้ ่ ึ งได้ปลดเปลื้องการปกป้ องนักโทษอาจได้เป็ นหนึ่ งในผูป้ ระหารออกทาเวีย
[ภรรยาของเนโร] และอาจได้นาศีรษะของเธอไปยังป๊ อบปาเอีย [ภรรยาลับของเนโร]
สองสามสัปดาห์ก่อน”[55]
กลุ่ม “คนอื่นๆ ทุกคน” รวมถึง สมาชิกที่ยงั ไม่ได้รับความรอดแห่งชุมชนชาวยิว (กจ. 28:17-29)
คนต่างชาติบางคน (เช่น ฟี เลโมน 10) และเพื่อนคริ สเตียนของเปาโล เป็ นที่ชดั เจนว่า เปาโล
ยังคงสื่ อสารกับหลายคนแม้วา่ ท่านเป็ นนักโทษ
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เหตุผลประการที่สองซึ่ งเปาโลรู้สึกได้รับการหนุ นใจ แม้ว่าท่านอยู่ในคุ กคื อสิ่ งนี้ แบบอย่าง
แห่งการเป็ นพยานที่มนั่ ใจของท่านได้ดลใจให้คริ สเตียนชาวโรมันพูดจาเปิ ดเผยมากขึ้นในการ
แบ่งปั นข่าวประเสริ ฐ แทนที่จะรับเอาลักษณะที่ต่ากว่าเพราะว่าผูน้ าของพวกเขาได้ถูกล่ามโซ่
นั้น ผูเ้ ชื่ อท้องถิ่นส่ วนใหญ่ได้รับการดลใจโดยความกล้าหาญของเปาโล พวกเขาได้ยืนหยัด
อย่างกล้าหาญเพื่อพระคริ สต์และได้วางใจพระองค์อย่างที่พวกเขาไม่เคยทามาก่อนด้วย “ความ
กล้าหาญมากขึ้นที่จะกล่าว[พระวจนะ]โดยปราศจากความกลัว”
“มันเป็ นที่สังเกตได้ว่าท่านถื อว่างานของ ‘การกล่าวพระวจนะ’ เป็ นงานไม่ใช่ ของผู ้
สื่ อสารที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น แต่เป็ นของคริ สเตียนทุกคน”[56]
วอลวูดร์ ได้นาเหตุผลตามพระคัมภีร์สี่ประการมารวมกลุ่มกันว่าทาไมคริ สเตียนทนทุกข์? คือ
(1) เพราะว่าพวกเขาไม่ได้จดั การกับบาปในชี วิตของพวกเขา (1 คร. 31-32); (2) เพราะว่าพระ
เจ้าต้องการให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ ฝ่ายวิญญาณ (รม. 5:3-5); (3) เพราะว่าพระเจ้า
ต้องการขัดขวางบาปในชีวิตของพวกเขา (2 คร. 12:7-9); หรื อ (4) เพื่อเพิ่มพูนคาพยานแบบ
คริ สเตียนที่มีประสิ ทธิภาพของพวกเขา (ฟป. 1:12-14)[57]
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จากคริ สเตี ยนชาวโรมันท้องถิ่ นเหล่านี้ ผูซ้ ่ ึ งตอนนี้ กาลังเป็ นพยานและป่ าวประกาศอย่างกล้า
หาญมากขึ้น มีคนสองประเภทที่ถูกแยกแยะโดยแรงจูงใจของพวกเขา บางคนได้หวังที่จะทา
ให้ชื่อเสี ยงของพวกเขาก้าวหน้าโดยกิ จกรรมต่างๆ ของพวกเขา (“ประกาศ. . .ด้วยความอิจฉา
และการวิวาท”) พวกเขาได้อิจฉาความโดดเด่นของเปาโลและได้วิวาทกับเพื่อนผูเ้ ชื่ อของพวก

เขาด้วยเหตุผลต่างๆ ที่เห็นแก่ตวั [58] มุมมองนี้ ดูเหมือนเป็ นไปได้มากกว่าที่วา่ พวกเขาเป็ น
“ผูท้ าตามลัทธิ ยิว” ที่เปาโลได้กล่าวถึงภายหลังใน 3:1-16[59] คนอื่นๆ มีความปรารถนาอัน
จริ งใจที่จะประกาศแก่คนหลงหาย (“ด้วยเจตนาดี ”) และตอบสนองต่อความจาเป็ นต่างๆ ที่การ
ถูกคุมขังของเปาโลได้สร้างขึ้น
“ความอิจฉากล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าไม่คิดอะไรมากกับท่าน’ และความหยิ่งกล่าวว่า ‘ท่านคิด
อะไรเกี่ยวกับข้าพเจ้า?’”[60]
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“ความรัก” สาหรับทั้งพระเจ้าและเปาโลได้จูงใจสมาชิ กของกลุ่มนี้ ยิ่งไปกว่านั้นอีก พวกเขา
เชื่ อว่า การถู ก คุ ม ขัง ในปั จจุ บ นั ของเปาโลเป็ นสถานการณ์ ที่ พ ระเจ้า ได้แต่ ง ตั้ง ไว้ “เพื่ อการ
ปกป้ องข่าวประเสริ ฐ” เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกเขาได้ยอมรับสิ่ งนี้ โดยความเชื่ อ แม้วา่ พวกเขาอาจ
ไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริ งถึ งการถูกคุ มขังของเปาโลเข้าได้กบั แผนการของพระเจ้าสาหรับการ
สร้ างคริ สตจักรของพระองค์อย่างไร โครงสร้างแนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรอันโดดเด่น
ในข้อ 15-17 เน้นถึงคริ สเตียนเหล่านี้ผไู ้ ด้แสดงออกถึงแรงจูงใจที่เหมาะสมของพวกเขา
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การไปถึ งโรมของเปาโลอาจก่ อให้เกิ ดความลาบากบางอย่างแก่ ผูฉ้ วยโอกาสที่ แสวงหาเพื่อ
ตนเองในคริ สตจักรโรม ความสนใจคงได้เปลี่ยนจากพวกเขาไปยังท่าน อย่างไรก็ตาม ด้วย
การถู ก คุ ม ขัง ของท่ า นนั้น ผู ้ก ล่ า วร้ า ยของเปาโลได้โ อกาสที่ จ ะกู้จุ ด สนใจของผู้ค นโดย
กระฉับกระเฉงและพูดจาเปิ ดเผยมากขึ้น เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกเขาบางคนคิดว่าความโดดเด่น
ของพวกเขาจะทาให้เปาโล “เป็ นทุกข์” ในทานองเดี ยวกันที่ความโดดเด่นของท่านได้ทาให้
พวกเขาเป็ นทุกข์ แต่เปาโลเห็นแก่ตวั น้อยกว่าพวกเขาอย่างมาก
อีกมุมมองหนึ่ ง คื อว่า นักเทศน์ที่เป็ นปรปั กษ์เหล่ านี้ ได้หวังจะผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของโรม
ต่อต้านเปาโลและก็ก่อให้เกิดความทุกข์แก่เปาโลในการถูกคุมขังของท่าน กระนั้น มันดูแปลก
ที่ นัก เทศน์ ข องพระคริ ส ต์ค นใดก็ ต าม ผูซ้ ่ ึ ง เป็ นผูร้ ั บ ใช้ที่ จ ริ ง ใจของพระเจ้า จะผลัก ดัน ให้
เจ้าหน้าที่ต่อต้านเปาโล
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สานวนของภาษา ทิ การ์ ที่แปลว่า “จะเป็ นอะไรเล่า?” ใน NASB หมายถึง “มันสาคัญอะไร?”
(NIV)
ในขณะที่แรงจูงใจก็สาคัญ มันสาคัญกว่าที่ ว่า ข่าวประเสริ ฐ (“พระคริ สต์”) ถูก

“ประกาศ” “ในทุกๆ ทาง” เปาโลได้เชื่ อว่ามันดีกว่าสาหรับผูค้ นที่มีแรงจูงใจที่ไม่บริ สุทธิ์ จะ
ประกาศพระคริ สต์ (“ไม่ว่าจะประกาศด้วยการเสแสร้ งหรื อด้วยความจริ งใจ”) แทนที่ จะไม่
ประกาศพระองค์เลย
“ดังนั้นอานาจของข่าวประเสริ ฐไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั คุณลักษณะของผูป้ ่ าวประกาศ”[61]
อนึ่ ง การตัด สิ น ของเปาโลที่ นี่ เ ป็ นตัว อย่ า งของการแสวงหาสิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ไม่ ใ ช่ แ ค่ สิ่ งดี
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 9-10) ท่านยินดีและจะยินดีต่อไปว่าการถูกคุมขังของท่านได้ส่งผลให้เกิ ด
การป่ าวประกาศข่าวดีแห่ งความรอดที่ขยายมากขึ้น “พระคริ สต์ถูกประกาศ. . .ไปในทุกที่. . .
เรื่ องนี้ แหละที่ทาให้ขา้ พเจ้ายินดี” มูเล่ ได้แนะนาว่า คาเรโซมัย ซึ่ งบรรดาผูแ้ ปลฉบับ NASB
ได้แปลว่า “ข้าพเจ้าจะยินดี ” ควรจะแปลว่า “ข้าพเจ้าควรยินดี ” จะดี กว่า เนื่ องจากว่า “ควร”
แสดงถึงการคาดหวัง ส่ วน “จะ” แสดงถึงความตั้งใจ[62]
“. . . เมื่อท่านมีใจเดียว ท่านมองดูสถานการณ์ต่างๆ ของท่านเป็ นโอกาสต่างๆ ที่พระ
เจ้าได้ประทานให้สาหรับความก้าวหน้าของข่าวประเสริ ฐ และท่านยินดี ต่อ สิ่ งที่ พระ
เจ้ าจะทา แทนที่จะบ่นเกี่ยวกับ สิ่ งที่พระเจ้ าไม่ ได้ ทา”[63]
“บ่อยครั้งอันตรายที่นบั ไม่ถว้ นถูกทาให้เกิดการวิจารณ์ที่รุนแรง ที่หาเรื่ อง [คือ การหา
ความผิดหรื อการตั้งข้อคัดค้านที่ไม่สาคัญ] ของพวกคนหนุ่ มที่จริ งจัง ผูซ้ ่ ึ งบ่อยครั้ ง
จะต้องเรี ยนรู ้อย่างมาก และทาผิดโดยความเซ่ อซ่ าของพวกเขา โดยการขาดการหยัง่ รู ้
และการเข้าใจของพวกเขาเกี่ ยวกับวิถีทางของพระเจ้า ผูซ้ ่ ึ ง ไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ได้
ประกาศพระคริ สต์และนาวิญญาณ”[64]
ข้อ 12-18 นาเสนอเปาโลในฐานะต้นแบบทางบวกสาหรับผูเ้ ชื่ อทุกคน แทนที่ จะเห็ นคุ ณค่าการปลอบโยน
ชื่อเสี ยง และเสรี ภาพเหนือทุกสิ่ งของท่านเอง ท่านได้เอาความก้าวหน้าของแผนการของพระเจ้ามาก่อน ท่านได้
หยัง่ รู ้สิ่งที่ดีที่สุด (ข้อ 10) ท่านสามารถรักษาไว้ซ่ ึ งท่าทีที่ยินดีอย่างแท้จริ งได้แม้กระทัง่ ในสถานการณ์ต่างๆ ที่
ไม่เป็ นที่น่าพอใจ เพราะว่าท่านได้รับความยินดีของท่านจากการเห็นพระเจ้าได้รับเกี ยรติแทนที่จะเห็นตัวท่าน
เองได้รับการยกย่อง อุปนิสัยของท่านในคุกนั้นบริ สุทธิ์ และปราศจากตาหนิ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 10)

2. การช่ วยกู้ทไี่ ด้ คาดหวังไว้ของเปาโล 1:19-26
ณ จุดนี้ การคิดของเปาโลได้เปลี่ ยนจากสิ่ งที่ได้เกิ ดขึ้นเนื่ องจากการถูกคุมขังของท่านไปสู่ สิ่งที่ท่านได้คาดหวัง
จะเกิ ดขึ้นในอนาคต ท่านได้อา้ งอิงถึ งสิ่ งนี้ เพื่อว่าผูอ้ ่านของท่านจะสนับสนุ นท่านในคาอธิ ษฐานของพวกเขา
และรู้สึกได้รับการหนุนใจที่จะรับเอามุมมองของท่านไว้ในสถานการณ์ในชีวติ ของพวกเขาเอง
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สิ่ งที่มาก่อน “สิ่ งนี้” บางทีคือสิ่ งต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นกับเปาโลซึ่ งท่านเพิ่งได้อา้ งอิงถึงใน
ข้อ 12-18 คือ การถูกคุมขังของท่านและความก้าวหน้าของข่าวประเสริ ฐ
“การช่ วยกู”้ อะไรที่ท่านมีในความคิด การช่ วยกูท้ างกายภาพจากการถูกคุ มขังหรื อการช่ วยกู้
ทางฝ่ ายวิญญาณบางอย่าง? ภายหลังในจดหมายฝากนี้ เปาโลได้กล่าวว่าท่านได้คาดหวังการ
ปลดปล่อยจากคุก (1:25; 2:24) อย่างไรก็ตาม หลายข้อที่ตามหลังของนี้ (ข้อ 19) ชี้ ไปยังการ
คิดของท่านเกี่ยวกับ ความสาเร็ จแห่ งความรอด ที่ท่านได้อา้ งอิงถึ งก่อนหน้านั้น (ข้อ 6) ก่อน
หน้านั้นท่านได้กล่าวถึงความสาเร็ จแห่ งความรอดของชาวฟี ลิปปี ที่นี่ท่านได้กล่าวถึงบั้นปลาย
ของท่านเอง (เปรี ยบเทียบ โยบ 13:16, 18) คากรี กที่แปลว่า “การช่วยกู”้ คือ โซเทริ อา ซึ่ งเป็ น
การแปลที่เป็ นมาตรฐานของ “ความรอด” บางทีเปาโลได้หมายถึงว่าประสบการณ์ ต่างๆ ใน
คุ ก ของท่ า นและความก้ า วหน้ า ที่ เ ป็ นผลที่ ต ามมาของข่ า วประเสริ ฐเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ
ความสาเร็ จแห่งการดีของพระเจ้าที่พระองค์ได้เริ่ มต้นในท่าน
พาหนะสองอย่างก็จาเป็ นสาหรับความรอดนี้ ที่จะไปถึ งความสาเร็ จ เปาโลได้พ่ ึงพาทั้ง “คา
อธิ ษฐาน” ของชาวฟี ลิ ปปี และ “การจัดเตรี ยม” ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเกี่ ยวกับการประทาน
ความสามารถผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ รม. 15:30; คส. 4:3) นี่หมายถึง
ว่าถ้าชาวฟี ลิปปี ได้ลม้ เหลวที่จะอธิ ษฐานเพื่อเปาโล งานของพระเจ้าในท่านจะเสี ยหายใช่ไหม?
ใช่ แต่ความรอดที่ ถูกกล่ าวถึ งที่ นี่เป็ นการชาระให้บริ สุทธิ์ ที่ ต่อเนื่ องไม่ใช่ การได้รับศักดิ์ ศรี
พระเจ้าและผูค้ นทางานด้วยกันในขบวนการของการชาระให้บริ สุทธิ์ แต่การได้รับศักดิ์ศรี เป็ น
งานของพระเจ้าเท่านั้น
โดย “การจัดเตรี ยมของพระวิญญาณ” นั้น เป็ นที่ชดั เจนว่าเปาโลได้หมายถึง การจัดเตรี ยมแห่ ง
พระคุณ ที่มาทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระเจ้าไม่ได้ประทานพระวิญญาณของพระองค์อย่าง

จากัด (นัน่ คือ ตอนนี้ บา้ ง และมากขึ้นในภายหลัง ยน. 3:34) เป็ นที่ชดั เจนว่า มีการเชื่ อมโยงที่
สาคัญระหว่างคาอธิ ษฐานและการให้ความสามารถของพระวิญญาณ เปาโลได้อา้ งอิงถึงพระ
วิญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ว่า เป็ น “พระวิญ ญาณของพระเยซู ค ริ ส ต์ ” ที่ นี่ บางที ท่ า นได้ท าอย่า งนั้น
เพราะว่าท่านได้คิดถึ งพระเยซู ในฐานะผูห้ นึ่ งที่เราจะปรากฏต่อหน้าเมื่อการชาระให้บริ สุทธิ์
ของเรานั้นสมบูรณ์ (ข้อ 6, 10) ท่านคงมีพระวิญญาณในความคิดในฐานะทั้งผูใ้ ห้และของ
ประทาน[65]
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เปาโลไม่ได้ตอ้ งการที่จะรู ้สึกอับอาย (“ถูกทาให้อบั อาย”) เมื่อท่านได้ยืนต่อหน้าองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า ณ บัลลังก์ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 2:28) วลี “ความคาดหวังและความหวังที่จริ งจัง
ของข้าพเจ้า” บางทีเป็ นแนวคิดที่แสดงออกโดยคานามสองคา ซึ่ งหมายถึง “การคาดหมายที่
จริ งจังซึ่ งเต็มไปด้วยความหวัง (NEB) ยิ่งไปกว่านั้นอีก ท่านได้มนั่ ใจว่า ด้วยการสนับสนุ น
ทางคาอธิ ษฐานของชาวฟี ลิปปี และการให้ ความสามารถของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ท่านจะไม่
อับอาย นัน่ คือ ท่านจะไม่ผดิ หวังโดยความล้มเหลวของการช่วยเหลือของพระเจ้า[66] อย่างไร
ก็ตาม ท่านได้รู้สึกถึงความจาเป็ นในความกล้าหาญ แท้จริ งแล้ว ท่านยังคงต้องยืนต่อหน้าซี ซาร์
และเผชิ ญกับการไต่สวนของโรม อย่างไรก็ตาม ความปรารถนาที่ ใหญ่ที่สุดของท่านก็คือ
ท่านจะ ยกย่ อง พระเยซูคริ สต์ต่อไป ไม่วา่ นัน่ ได้หมายถึงท่านได้มีชีวติ อยูห่ รื อตายไปก็ตาม
“ร่ างกายของผูเ้ ชื่ อเป็ น ‘เลนส์ ’ ที่ทาให้ ‘พระคริ สต์เล็กๆ’ ดูใหญ่อย่างมาก และ ‘พระ
คริ สต์ที่อยูห่ ่างไกล’ มาใกล้อย่างมาก”[67]
การใช้ของเชิงรับ “ได้รับการยกย่อง” แทนที่เชิงรุ ก “ข้าพเจ้ายกย่องพระคริ สต์” ก็ผิดปกติ มัน
สะท้อนถึ งความเชื่ อมัน่ ของเปาโลที่ว่าชี วิตคริ สเตียนอย่างแท้จริ งนั้นเกี่ ยวข้องกับการดาเนิ น
ตามการนาของพระวิญญาณที่สถิ ตอยู่ของพระเจ้า แทนที่การยึดฉวยการริ เริ่ มและทาสิ่ งต่างๆ
เพื่อพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ กท. 5:18)
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การยืนยันที่เป็ นพยานอันยิ่งใหญ่น้ ี สรุ ปปรัชญาแห่ งชี วิตของเปาโลอย่างย่อ สาหรับท่านนั้น
โดยไม่คานึ งถึงการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับไม่วา่ ท่านจะดาเนิ นชี วิตต่อไปหรื อตาย หรื อความคิดเห็น
ของคนอื่ นๆ ได้รั บ ความรอดหรื อ หลงหาย ชี วิต ทั้ง สิ้ น ของท่ า นได้มุ่ ง ไปที่ พ ระเยซู ค ริ ส ต์
เปาโลได้ต้ งั “สาหรับข้าพเจ้า” ในประโยคนี้ก่อนเพื่อการเน้น งานของพระเยซู ที่บนกางเขนได้

กลายมาเป็ นเหตุผลสาหรับทุกสิ่ งที่เปาโลทา ความสานึ กบุญคุณที่ มีต่อพระคริ สต์ได้กระตุน้
ท่าน การให้ความสามารถในปั จจุ บนั ของท่านผ่านทางพระวิญญาณเป็ นแหล่งแห่ งกาลังของ
ท่าน การคาดหวังถึงการเห็นพระเยซูคริ สต์และการยืนต่อหน้าพระองค์ในวันหนึ่ งได้ดึงดูดท่าน
และได้จดั ตั้งเป้ าหมายสาหรับทุกสิ่ งที่ท่านทา หลายคนในทุกวันนี้ถา้ พวกเขาจริ งใจก็จะกล่าวว่า
สาหรับพวกเขาการมีชีวิตอยูก่ ็เพื่อเงิน ชื่ อเสี ยง ความสุ ข ครอบครัว หรื อรู ปเคารพมากมาย[68]
อย่างไรก็ตาม พระเยซูคริ สต์เป็ น “ดวงอาทิตย์” ที่ซ่ ึงชีวติ เปาโลได้หมุนรอบ
“เหตุผลเดียวของเปาโลสาหรับการมีชีวิตอยูค่ ือ ท่านจะใช้ชีวิตของท่านในการรับใช้ที่
ยินดีน้ นั และการตายสาหรับเหตุผลนั้นจะเป็ นการรับใช้อนั มีเกียรติ”[69]
ถ้าคาตัดสิ นของจักรพรรดิ คือการตาย เปาโลจะอยู่ในสภาพที่ดีกว่าถ้าท่านมีชีวิตอยู่อีกต่อไป
ท่านจะไปยังจาเพาะพระพักตร์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่านและเป็ นอิสระเป็ นนิ ตย์จากบาป การ
ทนทุกข์ และความโศกเศร้า ยิ่งไปกว่านั้นอีก ท่านได้ยกย่องพระเจ้าด้วยการพากเพียรจนถึง
บั้นปลายแห่งชีวติ ของท่าน
“การตายจะเป็ นกาไรที่แตกต่างเพราะว่ามันจะเป็ นประตูไปสู่ ความรู ้ ที่ชดั เจนขึ้น การ
รับใช้ที่เต็มใจมากขึ้น ความยินดีที่เบิกบานมากขึ้น การยกย่องที่ปลาบปลื้มมากขึ้น สิ่ ง
เหล่านี้ท้ งั หมดได้นาไปสู่ จุดจดจ่อในพระคริ สต์”[70]
คริ สเตียนสามารถมี มุมมองที่ แตกต่างอย่างสุ ดโต่งเกี่ ยวกับความตาย (จากผูไ้ ม่เชื่ อผูซ้ ่ ึ งไม่มี
ความหวัง) อย่างที่เปาโลมี (เปรี ยบเทียบ 1 ธส. 4:13-18)
“ความหวังของเปาโลสาหรับอนาคตซึ่ งได้มีจุดศูนย์กลางในพระคริ สต์ได้กนั ท่านไว้
จากการจดจ่อในสถานการณ์ ปัจจุบนั ของท่านมากเกินไป ความหวังนี้ ได้ช่วยให้ท่าน
คิดทบทวนถึ งสถานการณ์ ต่างๆ ของท่านใหม่ ไม่ใช่ ดว้ ยการระงับอารมณ์ ต่างๆ ของ
ท่ า นซึ่ งเป็ นที่ ชัด เจนตลอดจดหมายนี้ แต่ ด้ว ยการเชื่ อ มโยงสิ่ ง เหล่ า นั้น กับ อ านาจ
สิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าและกับความเป็ นศูนย์กลางของพระเยซูในชีวติ ”[71]
“ชีวติ และความตายเป็ นสภาวะลาบากแห่งพระพรสาหรับท่าน ในพระคริ สต์”[72]

อย่างน้อยแล้วนักอรรถาธิ บายหนึ่งคนได้ถือว่าข้อนี้เป็ นข้อไขของจดหมายฝากนี้[73]
1:22

กาลภายหน้าของไม่กี่ปีแห่ งชี วิตและการรับใช้ก็ไม่ได้ไม่ดึงดูดใจต่ออัครทูตที่ยิ่งใหญ่น้ ี เช่นกัน
ท่านได้เห็นว่า การมีชีวิตอยู่ เป็ นโอกาสที่จะรับใช้ตวั บุคคลของพระคริ สต์ต่อไป และการสร้าง
พระกายของพระคริ สต์ ท่านสามารถที่ จะ “ทางาน” ต่อไปได้ และงานของท่านจะเกิ ด ผล
สาหรับนิ รันดร์ กาล การต่อต้านของซาตานได้มุ่งไปที่งานของเปาโลอยู่เสมอ แต่ท่านเต็มใจ
เผชิญสิ่ งนั้นต่อไป ท่านได้ยนิ ดีที่วา่ การเลือกแห่งการมีชีวติ อยูห่ รื อการตายไปก็ไม่ใช่ การเลือก
ของท่ าน ที่จะทาการเลือก เนื่องจากว่าการเลือกทั้งสองอย่างนั้นมีคุณค่าทางบวกสาหรับท่าน
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เปาโลได้รู้สึกว่าตัวท่านเองอยู่ในการผูกพัน ถ้าได้ถูกบังคับให้เลื อกชี วิตหรื อความตายนั้น
ท่านก็ได้เผชิญการตัดสิ นใจที่ยาก
“มันเป็ นสภาวะลาบากที่อศั จรรย์และเป็ นแบบคริ สเตียนอย่างสิ้ นเชิง”[74]
ในด้านหนึ่ ง ท่านได้ปรารถนาที่จะ “จาก” ชี วิตนี้ ไป และไป “อยู่กบั ” องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ท่าน
รักตลอดไป (2 คร. 5:8) นัน่ จะ “ดีกว่าอย่างมาก” สาหรับท่านเป็ นส่ วนตัว ถ้าเปาโลได้เชื่ อใน
สถานที่วิญญาณรับโทษทัณฑ์ก่อนขึ้นสวรรค์หรื อการหลับของวิญญาณ ท่านคงแทบจะไม่ได้
กล่าวว่าท่านได้ถือว่าความตายเป็ นทางเลือกที่ดีกว่าชีวติ
“ดังนั้น มันดูเหมือนเป็ นไปได้ที่สุดว่าเปาโลได้คาดหวังที่จะ ‘อยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า’
ในความตระหนักรู้เต็มที่”[75]
คากรี กเหมือนกันที่แปลว่า “จากไป” (อะนาลูโอ) ปรากฏในที่อื่นๆ ซึ่ งอธิ บายถึงการปลดปล่อย
นักโทษจากเครื่ องพันธนาการของเขา (กจ. 16:26) และการจากไปของแขกจากงานเลี้ยงในงาน
สมรส (ลก. 12:36) มันยังได้อธิ บายถึ งหน่ วยทางกองทัพที่โจมตีค่าย และพวกลูกเรื อที่
ปลดปล่อยเรื อจากท่าจอดเรื อ[76]
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เมื่ อ มองจากมุ ม มองที่ แ ตกต่ า งนั้ น มัน จะดี ก ว่ า ถ้า ท่ า นได้ มี ชี วิ ต อยู่ ชาวฟี ลิ ป ปี จะได้รั บ
ผลประโยชน์จากชีวติ ที่ยาวออกไปและพันธกิจในอนาคตของเปาโลที่มีต่อพวกเขา

เปาโลไม่ได้อา้ งอิงว่าชี วิตนั้นดี กว่าเพราะว่าท่านสามารถหลี กเลี่ ยงความเจ็บปวดและการทน
ทุกข์แห่งความตายได้ อีกด้ วย ท่านไม่ได้อา้ งอิงถึงการแยกจากผูเ้ ป็ นที่รักของท่าน หรื อการละ
สิ่ งที่ท่านได้ทางานอย่างหนักไว้ขา้ งหลังเพื่อจะสะสมหรื อบรรลุเช่นกัน สิ่ งเหล่านี้ เป็ นเหตุผล
ต่ า งๆ ที่ หลายคนให้ส าหรั บ การไม่ อยากตาย ความรั ก ของท่ า นที่ มี ต่อพระเยซู ค ริ ส ต์และ
สาหรับคนอื่นๆได้เป็ นแรงจูงใจขับเคลื่อนในชี วิตของเปาโลไม่ใช่การเห็นแก่ตวั (เปรี ยบเทียบ
มธ. 22:37-39)
“ความจาเป็ นของคริ สตจักรก็หนักภายในท่านมากกว่า ความปรารถนา ของวิญญาณ
ท่านเอง”[77]
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หลังจากการประเมินถึงความเป็ นไปได้ท้ งั หมดนั้น มันดูเหมือนสาหรับเปาโลว่าบางทีท่านจะมี
ชี วิตอยู่นานต่อไปสักเล็กน้อย เป็ นที่ ชดั เจนว่าท่านได้เชื่ อสิ่ งนี้ เพราะว่ากรณี ทางกฎหมายที่
พวกผู ้ ก ล่ า วหาของท่ า นได้ น ามาต่ อ ต้ า นท่ า นนั้ นไม่ ห นั ก แน่ น (เปรี ยบเที ย บ กจ.
23:29; 25:25; 26:31-32) ความเป็ นจริ งที่ท่านได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้าก็รู้วา่ ข้าพเจ้าจะยังอยู”่ ก็ต้ งั
คาถามว่าท่านได้รับการเปิ ดเผยที่พิเศษบางอย่างหรื อไม่ นัน่ คือความเป็ นไปได้ แต่คากรี กที่
แปลว่า “รู้” (ออยดา) ไม่จาเป็ นที่จะหมายถึงความรู ้ที่ไม่มีขอ้ ผิดพลาด (เปรี ยบเทียบ กจ. 20:25)
“นี่ไม่ใช่ความเข้าใจลึกซึ้ งเชิงเผยพระวจนะเหมือนกับการตัดสิ นของมนุษย์. . .”[78]
ข้อความต่างๆ ในจดหมายฝากศิษยาภิบาลในภายหลังเช่ นเดี ยวกับงานเขียนต่างๆ ของบรรพ
บุรุษแห่ งคริ สตจักรเริ่ มแรกบ่งบอกว่าเนโรได้ปลดปล่อยเปาโลจากการถู กคุ มขังในโรมครั้ ง
แรกของท่านในปี ค.ศ. 62 จากนั้นอัครทูตนี้ได้เริ่ มงานประกาศของท่านใหม่และได้กลับไปยัง
มาซิโดเนียและบางทีไปยังฟี ลิปปี อย่างไรก็ตาม พวกโรมันได้จบั กุมท่านอีกครั้งหนึ่ง ได้คุมขัง
ท่านไว้ในโรมเป็ นครั้งที่สองและจากนั้นได้ประหารท่านที่นนั่ ในฐานะผูท้ ี่ตายเพื่อความเชื่อ ใน
ปี ค.ศ. 68 ถ้าลาดับทางประวัติศาสตร์ น้ ี แม่นยา บางทีเปาโล ได้ ส่ งเสริ ม “ความคืบหน้าและ
ความยินดี” ฝ่ ายวิญญาณของชาว ฟี ลิปปี “ในความเชื่อ [ของพวกเขา]” อย่างที่ท่านได้กล่าวไว้
ที่นี่วา่ ท่านได้คาดหวังว่าท่านจะทา
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แนวคิดที่มีในข้อนี้คือว่าพันธกิจที่ได้รับการรื้ อฟื้ นของเปาโลท่ามกลางชาวฟี ลิปปี (“ข้าพเจ้า จะ
มาหาท่านอีก”) ให้เหตุผลต่างๆ แก่พวกเขาที่จะยินดีมากยิ่งขึ้น พันธกิจของท่านท่ามกลางพวก
เขาจะช่วยให้พวกเขาเล็งเห็ นความอุดมแห่ งความรอดของพวกเขาอย่างเต็มที่มากขึ้น “ความ
มัน่ ใจที่ภูมิใจ” (NASB, คากรี ก เคาเคมา) หมายถึงพื้นฐานของพวกเขาสาหรับความยินดีในเปา
โล “การมา” (คากรี ก พารู สิอา) เป็ นคาเดียวกันที่เปาโลได้ใช้เพื่อจะอธิ บายถึงการกลับมาของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (1 ธส. 3:13)
“ในภาษากรี กดั้งเดิ ม มันได้อา้ งอิงถึ งพิธีเอิกเกริ กและพิธีเฉลิมฉลอง ที่ได้มากับการ
มาถึงของกษัตริ ยห์ รื อผูป้ กครองในเมือง โดยการใช้คาที่พิเศษนี้ เปาโลอาจบ่งบอกว่า
ท่านคาดหวังที่จะรับเอา ‘การต้อนรับของกษัตริ ย ์’ จากชาวฟี ลิปปี เมื่อท่านมายังเมือง
ของพวกเขา (แบร์ )”[79]
“พารู สิอา ตามตัวอักษรคือ ‘การปรากฏ’ แต่โดยการใช้น้ นั บ่อยครั้งมันหมายถึง การ
มาต่อหน้า อย่างที่เกือบจะซึ มซับความคิดแห่ง ‘การปรากฏ’ ใน การมา นั้น”[80]

คุ ณค่าหลักของส่ วนนี้ (ข้อ 19-26) คือการเปิ ดเผยถึ งท่าทีของเปาโลที่มีต่อชี วิตและความตาย เมื่อบุคคลหนึ่ ง
เผชิญกับความเป็ นไปได้ของการตายในไม่ชา้ ค่านิยมแท้ของเขาหรื อของเธอบ่อยครั้งก็ชดั เจน ชี วิตที่มีศูนย์กลาง
ที่พระคริ สต์ของเปาโลแน่ นอนว่าเป็ นแบบอย่างที่ ดีสาหรับคริ สเตียนทุกคนที่จะเลียนแบบ ท่านได้อา้ งอิ งถึ ง
“พระคริ สต์” โดยชื่ อเก้าครั้งในข้อ 13-26 ในส่ วนนี้ ท่านได้หยัง่ รู ้สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความปรารถนาต่างๆ ของ
ท่าน และความก้าวหน้าฝ่ ายวิญญาณของชาวฟี ลิปปี (เปรี ยบเทียบ ข้อ 9) ความปรารถนาของเปาโลที่จะยกย่อง
พระเยซู คริ สต์ได้รักษาท่านให้บริ สุทธิ์ (ข้อ 10; เปรี ยบเทียบข้อ 17-18) ส่ วนนี้ จดั เตรี ยมการเปลี่ ยนผ่านที่
ราบเรี ยบจากการขอบคุณและการอธิ ษฐานของเปาโลไปสู่ เนื้อหาของจดหมายฝากนี้
III. ความร่ วมมือในข่ าวประเสริฐ 1:27- 4:9
เปาโลได้กล่าวมาตลอดว่าท่านได้หวังว่าจะสามารถไปเยี่ยมเมืองฟี ลิปปี อีก และรับใช้ผอู ้ ่านดั้งเดิมของท่านด้วย
ตัวท่านเองอี กครั้ง อย่างไรก็ตาม ท่านไม่แน่ ใจว่าท่านสามารถทาอย่างนั้นได้หรื อไม่ สภาพที่ไม่แน่ นอนของ
เรื่ องราวต่างๆ ได้นาให้ท่านที่จะกระตุน้ พวกเขาในจดหมายนี้ ซ่ ึ งตอนนี้ ท่านได้มีโอกาส ไม่วา่ ท่านได้ไปหาพวก
เขาหรื อไม่ งานของพวกเขาก็เหมือนเดิม ในข้อต่อๆ มานั้น ท่านได้เน้นถึงความสาคัญของคุณสมบัติบางอย่างที่

จาเป็ นต่อการก่ อให้เกิดพฤติกรรมที่ ควรค่าแก่ พระเจ้า อัครทูตนี้ ได้ทาอย่างนี้ เพื่อว่าผูอ้ ่านของท่านจะรั บรู ้ ถึง
ความสาคัญของลักษณะเหล่านี้และให้ความใส่ ใจที่เหมาะสมแก่สิ่งเหล่านั้น
ก. การดาเนินทีค่ ่ ูควร 1:27-30
ส่ วนย่อยแรก (1:27-30) เริ่ มต้นด้วยประโยคที่เป็ นหัวข้อ แสดงออกถึ งความปรารถนาต่า งๆ ของเปาโลที่ มี
สาหรับชาวฟี ลิปปี จากนั้นท่านได้ดาเนิ นการต่อไปที่อธิ บายและให้ตวั อย่างประกอบถึงสิ่ งที่จดั ตั้งการดาเนิ นที่
คู่ควร (2:1-4:9)
“ด้วยส่ วนนี้ เรามาสู่ หัวใจของเรื่ องราวต่างๆ ซึ่ งเป็ นเหตุผลหลักสาหรับการเขียนจดหมายนี้ . . . และ
โดยเฉพาะที่นี่ การผูกพันสามทางที่ยึดจดหมายนี้ ไว้ดว้ ยกันก็โดดเด่น [นัน่ คือ พระคริ สต์ เปาโล และ
ชาวฟี ลิปปี ] ปั ญหาไม่ใช่ความแตกแยกแต่เป็ นความคิดเห็นและการโต้เถียง คือ ความทะเยอทะยานที่
เห็นแก่ตวั การหลอกลวงที่วา่ งเปล่า การบ่น การโต้เถียง จะว่าไปแล้ว ข่าวประเสริ ฐในเมืองฟี ลิปปี คือ
พระคริ สต์เองนั้นอยูใ่ นสภาวะเสี่ ยง”[81]
“ชีวิตคริ สเตียนไม่ใช่ สนามเด็กเล่น แต่เป็ นสนามรบ เราเป็ น บุตร ในครอบครัวที่ชื่นชม ความสามัคคี
ธรรม ของข่าวประเสริ ฐ (1:1-11); เราเป็ น ผู้รับใช้ ที่แบ่งปั นใน ความก้ าวหน้ า ของข่าวประเสริ ฐ (1:1226); แต่เราเป็ น ทหาร อีกด้วยซึ่ งปกป้ อง ความเชื่ อ แห่ งข่าวประเสริ ฐ และผูเ้ ชื่ อที่มีใจเดียวสามารถมี
ความยินดีของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้แม้กระทัง่ ในท่ามกลางสงคราม”[82]
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ส่ วนแรกของข้อนี้ให้คาสัง่ หลักในส่ วนนี้ (1:27-4:9) และเหตุผลสาหรับสิ่ งนั้น
วลี “จงดาเนิ นชี วิตสมกับ” เป็ นหนึ่งคาในตัวบทกรี ก (โพลิททิ วเอสเธ) ตามตัวอักษรหมายถึง
“ดาเนินชีวติ ในฐานะพลเมือง” คานี้เหมาะสมเป็ นพิเศษที่จะใช้ในจดหมายถึงผูค้ นที่ได้มีความ
ภูมิใจอย่างยิ่งในการเป็ นพลเมืองโรมของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ กจ. 16:12, 20-21) อย่างไรก็
ตาม คริ สเตี ย นชาวฟี ลิ ป ปี เป็ นพลเมื องของอาณาจัก รที่ สาคัญกว่าอี ก ด้วย ซึ่ ง เป็ นอาณาจัก ร
สวรรค์ ดังนั้น พวกเขาจาเป็ นต้อง “ยืนหยัดในวิญญาณเดียว” นัน่ คือ เป็ นหนึ่งเดียวในวิญญาณ
ฟี ลิ ปปี เป็ นอาณานิ คมของโรมในแคว้นมาซิ โดเนี ย และคริ สตจักรที่ นนั่ ก็เป็ นอาณานิ คมของ
สวรรค์ในฟี ลิปปี

“มัน [คากรี ก สะเทเคเท แปลว่า “ยืนอย่างมัน่ คง”] แสดงถึงแนวคิดของความแน่วแน่
หรื อความมัน่ คง หรื อความกล้าหาญที่ไม่ทอ้ ถอยอย่างเช่นความกล้าหาญที่พวกทหารมี
ผูซ้ ่ ึ งปฏิเสธอย่างตั้งใจที่จะละที่มนั่ ของพวกเขาโดยไม่คานึ งถึ งว่าสงครามนั้นรุ นแรง
แค่ไหน (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 16:13; กท. 5:1; ฟป. 4:1; 2 ธส. 2:15; เปรี ยบเทียบ อฟ.
6:13-17 อีกด้วย. . .)”[83]
วลีที่อธิ บายซึ่ งติดตามมา “ด้วยใจเดียว” (ตามตัวอักษรคือ ด้วยจิตใจเดียว คากรี ก ไซเค) ชี้ ไปที่
เอกภาพของคริ สเตียนที่อยู่ในความคิดของเปาโลเช่นเดียวกับเอกภาพของพวกเขาในวิญญาณ
มนุษย์ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 2:2; กจ. 4:32)
เอกภาพ ในคริ สตจักรนั้นจาเป็ นเพื่อว่าผูเ้ ชื่ อสามารถทางานร่ วมกันในฐานะทีมซึ่ งทาตามน้ า
พระทัยของพระเจ้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้ “ร่ วมสู ้ดว้ ยกัน” เป็ นการเปรี ยบเที ยบทางกี ฬา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ งานของคริ สตจักรคือ จะป่ าวประกาศและสนับสนุนความเชื่อของคริ สเตียน
ที่ทาให้เป็ นตัวตนในเนื้อหาของข่าวประเสริ ฐ ความเข้าใจอีกอย่างหนึ่ งของวลี “ความเชื่ อแห่ ง
ความประเสริ ฐ” คือว่ามันหมายถึงความเชื่อที่ยดึ เอาข่าวประเสริ ฐ[84]
เปาโลได้ระบุถึงคุณสมบัติที่จาเป็ นสองอย่างในข้อนี้ คือ เอกภาพและความมัน่ คง (เปรี ยบเทียบ
1:5-6) จากนั้นท่านได้ดาเนิ นการต่อไปที่จะพัฒนาสองอย่างนี้ อย่างเต็มที่มากขึ้นในข้อต่างๆ ที่
ตามมา
“ดังนั้น ‘การดาเนิ นที่คู่ควร’ หมายถึ งอย่างเจาะจงคือ การบรรลุ ถึงเอกภาพของคริ ส
เตี ยนแท้ท่ามกลางพวกเขาและความมัน่ คงที่จะต่อต้านพวกศัตรู แห่ งข่าวประเสริ ฐ”
[85]
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คริ สเตียนในฟี ลิปปี ไม่ควรปล่อยให้การต่อต้านของผูไ้ ม่เชื่ อทาให้ตกใจกลัวหรื อหันเหพวก เขา
ไปจากภารกิจของพวกเขา คือ การ “ไม่มีทางตกใจเลย”

“คากริ ยาที่นี่ซ่ ึ งแปลว่า ‘เกรงกลัว’ (พทูเรสธัย) ก็หายากอย่างยิ่ง ซึ่ งไม่พบในที่อื่นๆใน
พระคัมภีร์ฉบับภาษากรี ก แต่มนั ถู กใช้บางครั้งในภาษากรี กดั้งเดิ มเกี่ ยวกับม้าที่ข้ ีตื่น
ซึ่ งขี้อายเมื่อตกใจต่อสิ่ งของที่ไม่ได้คาดหวังไว้บางอย่าง (LSJ) บางทีโดยการเลือก
ของคาที่ผดิ ปกติน้ ี เปาโลแสดงว่าตัวท่านเองกังวลว่าเพื่อนๆ ของท่านไม่ควร ‘เตลิดใน
ความอลหม่าน’ (มาร์ ติน, 1976) หรื อสู ญเสี ยการควบคุมตัวเองในฐานะผลลัพธ์ของ
การโจมตีจากพวกศัตรู ของพวกเขา”[86]
พวกศัตรู ในกรณี น้ ี (เปรี ยบเทียบ ข้อ 15, 17) ดูเหมือนจะอยูข่ า้ งนอกคริ สตจักร แต่แท้จริ งนั้น
พวกเขาเป็ นใครก็ไม่เป็ นที่รู้จกั [87] บางที “ผูต้ ่อต้าน” ภายนอกทั้งหมดต่องานของพระเจ้าถูก
กล่าวถึงที่นี่
ความล้มเหลวของพวกศัต รู ของผูเ้ ชื่ อที่ จะข่มขู่พวกเขาเป็ น “สัญลักษณ์ ” ของชัยชนะสุ ดท้าย
ของคริ สตจักร แต่เป็ นสัญลักษณ์ ของ “การถูกทาลาย” สุ ดท้ายของผูไ้ ม่เชื่ อเช่ นกัน ผูต้ ่อต้าน
คริ สเตียนและแม้กระทัง่ ผูเ้ ชื่อเองอาจไม่รับรู ้สิ่งนี้ แต่นี่ก็เป็ นจริ ง “ความรอด” มีความหมายว่า
การแก้แค้นที่นี่ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 19)
สิ่ ง ที่ ม าก่ อ น “นั่น ” ในวลี “และการดัง กล่ า วมาจาก (หรื อ โดย) พระเจ้า ไม่ ส ามารถเป็ น
“สัญลักษณ์” หรื อ “ความรอด” (หรื อได้รับความรอด)” ได้ ทั้งสองนี้ เป็ นเพศหญิงในตัวบทกรี ก
“นัน่ ” ไม่มีเพศ และบางทีอา้ งอิงถึงความเป็ นจริ งที่วา่ พระเจ้าให้ความกล้าหาญแก่ผเู ้ ชื่ อที่จะยืน
หยัดเมื่อถูกต่อต้าน นี่เป็ นความคิดหลักในข้อที่มาก่อน
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ผูเ้ ชื่ อทุกคนได้รับของขวัญแห่ งพระคุ ณจากพระเจ้า มันเป็ นสิ ทธิ พิเศษของการทนทุกข์เพื่อ
พระเยซู คริ สต์ (“เพื่อเห็ นแก่ พ ระองค์” ) ค ากรี ก ยูคาริ สเธ ที่ แปลว่า “ได้ให้” มาจาก คาริ ส
หมายถึง “พระคุณ” คริ สเตียนจานวนน้อยถือว่าการทนทุกข์เพื่อเป็ นพยานของพวกเขานั้นเป็ น
พระพร แต่นนั่ คือสิ่ งที่มนั เป็ นอย่างแท้จริ ง การทนทุกข์ เป็ นหนึ่งในเครื่ องมือที่พระเจ้าใช้เพื่อ
จะปั้ นลูกของพระองค์ให้เป็ นภาชนะที่นาพระสิ ริไปยังพระบุตรของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ยก.
1:3-4; 1 ปต. 1:6-7) แม้กระทัง่ การทนทุกข์ได้ทาให้พระเยซูเจ้าสมบูรณ์แบบ (ฮบ. 2:10)
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ชาวฟี ลิปปี ได้ “ประสบ” การทนทุกข์อย่างเดียวกันที่เปาโลได้ประสบตลอดพันธกิจทั้งสิ้ นของ
ท่ า น พวกเขาได้เ ป็ นพยานโดยตรงถึ ง การดิ้ น รนต่ า งๆ ของท่ า นในฟี ลิ ป ปี เมื่ อ ท่ า นได้ต้ ัง
คริ สตจักรที่นนั่ และบางทีในพันธกิจที่ตามมาของท่านที่นนั่ พวกเขาได้ยินถึงการทนทุกข์ของ
ท่านในโรมอีกด้วย (2:26)
“หนึ่งในเหตุผลที่เราส่ วนใหญ่ในโลกตะวันตกไม่รู้เกี่ยวกับเนื้ อหาของข้อ 29-30 อย่าง
มากก็คือว่า เราได้ใส่ ใจต่อการกระตุน้ สามอย่างที่มาก่อนหน้านั้นอย่างไม่ดีพอ. . .”[88]

ในการเรี ยกให้ผอู ้ ่านของท่านเป็ นหนึ่ งในการอดทนอย่างมัน่ คงต่อความเป็ นปรปั กษ์ของผูไ้ ม่เชื่ อในบริ เวณของ
พวกเขานั้น เปาโลไม่ได้ขอให้พวกเขาทาบางสิ่ งที่ท่านเองไม่ได้ทา ท่านได้กระตุน้ ให้พวกเขาที่จะเป็ นหนึ่ งต่อ
ซึ่ งกันและกันและกับท่าน และถือว่าการทนทุกข์สาหรับความเชื่อของพวกเขาเป็ นสิ ทธิ พิเศษที่จะยกย่องพระเยซู
คริ สต์ การกระตุน้ นี้ จาเป็ นสาหรับทุกวันนี้ เมื่อเรารู ้สึกถูกทดลอง หรื อเริ่ มเห็นด้วยในการดาเนิ นไปกับผูไ้ ม่เชื่ อ
แทนที่จะยืนหยัดเพื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
ข. เอกภาพและความมั่นคง 2:1-4:1
นอกเหนือไปจากการดาเนินอย่างคู่ควร ชาวฟี ลิปปี จาเป็ นต้องดาเนินในเอกภาพและความมัน่ คง
1. การดาเนินในเอกภาพ บทที่ 2
ในการอธิ บายถึงความสาคัญของเอกภาพและความมัน่ คงที่จาเป็ นสาหรับความร่ วมมือในงานของข่าวประเสริ ฐ
นั้น ก่อนอื่นเปาโลได้กล่าวถึงความสาคัญของการดาเนินในเอกภาพ นักเขียนหลายคนได้แนะนาว่าเอกภาพเป็ น
หัวข้อหลักในพระธรรมฟี ลิปปี [89] ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าเอกภาพเป็ นหัวข้อที่ครอบคลุมเพียงพอในพระธรรมนี้ เพื่อ
เป็ นหัวข้อหลัก แม้ว่าแน่ นอนว่ามันเป็ นหัวข้อรองที่สาคัญ เปาโลได้อธิ บายถึ งพื้นฐานสาหรับเอกภาพ และได้
ยกตัวอย่างประกอบของพื้นฐานนี้ ดว้ ยแบบอย่างของพระคริ สต์ จากนั้นท่านได้ช้ ี แจงถึ งความรับผิดชอบของผู ้
เชื่ อ และได้ย กตัวอย่า งประกอบของประเด็ น นี้ ต่ อไป แรกสุ ดด้ว ยแบบอย่า งของท่ า นเอง และจากนั้น ด้ว ย
แบบอย่างของเพื่อนร่ วมงานสองคนของท่าน
รากฐานสาหรับเอกภาพ 2:1-4

เปาโลได้สนับสนุนความถ่อมใจ นัน่ คือ ความห่วงใยในความจาเป็ นของคนอื่นๆ ไม่ใช่แค่ความจาเป็ นของบุคคล
หนึ่งเองในฐานะพื้นฐานสาหรับเอกภาพในคริ สตจักร (เปรี ยบเทียบ 1:22-26; 2:21)
“. . . ใครคนหนึ่ งได้กล่าวอย่างดี วา่ ‘ความรักเริ่ มต้นเมื่อความจาเป็ นของใครคนหนึ่ งสาคัญกว่าความ
จาเป็ นของข้าพเจ้าเอง’ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เปาโลกระตุน้ อย่างแท้จริ งในความละเอียดที่ติดตามมา”[90]
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อัครทูตนี้ ได้แนะนาความคิดเห็นต่างๆ ของท่านในเรื่ องการจานนโดยการให้สิ่งกระตุน้ สี่ อย่าง
แก่ผอู ้ ่านของท่าน ท่านได้เริ่ มต้นแต่ละอย่างด้วยอนุ ประโยคที่เป็ นเงื่ อนไขซึ่ งท่านได้แนะนา
ด้ว ยค าว่า “ถ้า ” ท่ า นได้ทึ ก ทัก เอาว่า แต่ ล ะอย่า งก็ เป็ นจริ ง เพื่ อ เห็ น แก่ ข ้อ โต้แ ย้ง ของท่ า น
(เงื่อนไขระดับแรกในภาษากรี ก) บรรดาผูแ้ ปลได้เพิ่มคากริ ยาที่เปาโลได้กล่าวไว้ ฉบับ NASB
มี “ก็มี” แต่ฉบับ NIV ให้แง่ที่ดีกว่าของความหมายของเปาโลด้วยคาว่า “ท่านมี” เราสามารถ
อ่านแต่ละอนุประโยคทั้งสี่ วา่ “เนื่องจากว่าท่านมี. . .”
เหตุผลแรกที่คริ สเตียนสามารถและควรจานนต่อพระเจ้าและต่อซึ่ งกันและกันคือว่า พระเยซู
คริ สต์ได้กระตุน้ (คากรี ก พาราคาเลซิ ส) ให้เราทาอย่างนั้น (“ความชูใจในพระคริ สต์”) คา
สอนของพระองค์ในขณะที่อยู่บนโลกเช่ นเดี ยวกับคาสอนเหล่านั้นที่ติดตามมาผ่านทางพวก
อัครทูตของพระองค์หลังจากที่พระองค์ได้กลับไปยังสวรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเปาโลหนุ นใจ
ให้เราที่จะถ่อมใจ ในทานองเดียวกัน แบบอย่างส่ วนตัวของพระเยซู ระหว่างพันธกิ จในโลกนี้
ของพระองค์ก็หนุนใจเราอีกด้วย
ประการที่ส อง ความรักของเปาโลที่ มี ต่อชาวฟี ลิ ปปี ซึ่ ง ได้มาในลักษณะของขวัญที่หนุ นใจ
(แทนที่จะเป็ นการปลอบใจ) จากพระเจ้า (“การปลอบโยนแห่ งความรัก”) ควรกระตุน้ ให้พวก
เขาที่จะตอบสนองต่อการขอร้องของท่านในทางบวกอีกด้วย[91]
ประการที่สาม “ความสามัคคีธรรม (ของพระวิญญาณ)” ที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสร้ างควร
ทาให้คริ สเตียนจานนอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 2 คร. 13:13; อฟ. 4:3) มันดูเหมือนดีที่สุดที่จะถือ
ว่ า การอ้า งอิ ง นี้ เป็ นการรวมถึ ง ทั้ง การมี ส่ ว นร่ ว มของเราในพระวิ ญ ญาณและ “ในชี วิ ต
โดยทัว่ ไป” (ความสามัคคีธรรมกับคริ สเตียนคนอื่นๆ) ที่พระองค์ได้สร้างไว้เพื่อเรา[92] บางที

เราควรถือว่าคาแสดงความเป็ นเจ้าของเป็ นทั้งรู ปธรรมและนามธรรมไม่ใช่แค่รูปธรรมเท่านั้น
สิ่ งกระตุน้ อันก่อนมาจากการอยูใ่ นพระคริ สต์และจากความรักอีกด้วย การตีความอีกอย่างหนึ่ ง
คือการมีส่วนร่ วมของเราในพระวิญญาณ[93]
ประการที่สี่ ความอ่อนนุ่ม (“ความรักใคร่ ”) และ “ความเมตตาสงสาร” หรื อ ความเห็นอกเห็น
ใจที่รักใคร่ ของพระเจ้าและพระคริ สต์ที่มีต่อชาวฟี ลิปปี ทาให้เอกภาพเป็ นเรื่ องปกติและเป็ นที่
คาดหวังสาหรับกลุ่มคนนี้
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เปาโลได้กล่าวถึ งการกระตุน้ ของท่านสาหรับการจานนในส่ วนแรกของข้อนี้ และจากนั้นได้
อธิ บายอย่างละเอียด อัครทูตนี้ ได้ตอ้ งการให้ผอู ้ ่านของท่านเป็ น “หนึ่ ง” ในท่าทีของพวกเขา
(“แห่ งความคิดอย่างเดี ยวกัน”) และ “จุดประสงค์” เพื่อว่าพวกเขาสามารถบรรลุ จุดประสงค์
ของพระเจ้าที่มีสาหรับพวกเขาได้ท้ งั ในส่ วนตัวและในฐานะคริ สตจักร ที่จะบรรลุสิ่งนี้ พวกเขา
จาเป็ นต้องถ่อมใจและจานนในลักษณะเหล่านี้ ในชีวิตของพวกเขา ผลลัพธ์ก็จะเป็ นว่า “ความ
ยินดี” ของเปาโลซึ่ งยิง่ ใหญ่อยูจ่ ะ “สมบูรณ์” เนื่องจากกลุ่มคนนี้
วลีที่มีลกั ษณะเป็ นครึ่ งกริ ยาครึ่ งคุณศัพท์สี่อย่างอธิ บายการกระตุน้ นี้ อย่างละเอียด อย่างแรกคือ
ว่า ผูอ้ ่านควรรักษาไว้ซ่ ึ ง “ความรัก” เพื่อซึ่ งกันและกัน อย่างที่สองคือ พวกเขาควรรักษาไว้ซ่ ึ ง
เอกภาพ “ในวิญญาณ” และ ใน “จุดประสงค์”
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อย่างที่สาม พวกเขาควรถือว่าคนอื่นนั้น “สาคัญมากกว่า” พวกเขาเอง (เปรี ยบเทียบ 1:17) และ
ไม่ทาสิ่ งใดก็ตามด้วย “การเห็นแก่ตวั หรื อการหลอกลวงที่วา่ งเปล่า”
“นี่เป็ นหมุดที่รับรองถึงความสาเร็ จของชุมชนคริ สเตียน”[94]
แนวคิ ดอันเป็ นที่นิยมที่ ว่าเราควรให้ตวั เราเองมาก่ อนย้อนกลับไปยังการล้มลงในความบาป
ผูค้ นที่ยงั ไม่ได้รับความรอดในสมัยของเปาโล ได้ถือว่า “ความถ่อมใจ” เป็ นคุณความดี อย่างที่
ผูค้ นมากมายในสมัยนี้ ไม่ถือ[95] เปาโลไม่ได้สนับสนุ นมุมมองที่ไม่เป็ นจริ งแห่ งชี วิต ท่าน
ไม่ได้กล่าวว่าเราควรถือว่าทุกคนดีกว่าเราเองในทุกๆทาง ประเด็นของท่านคือ เราควรถือว่า

คนอื่นๆ ควรค่าแก่การนับถือมากกว่าที่เราให้แก่ตวั เราเอง (เปรี ยบเทียบ 1:15; รม. 12:10; 1 ปต.
5:5-6)
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อย่างที่สี่ ผูอ้ ่านควรนึ กถึ ง “ความสนใจ” และเรื่ องราวของซึ่ งกันและกันไม่ใช่ แค่ความสนใจ
และเรื่ องราวของพวกเขาเอง ข้อ 3 กล่าวถึง การที่เรา มอง คนอื่น และข้อนี้ กล่าวถึ งการที่เรา
เกี่ยวข้ อง กับพวกเขา เรามีหน้าที่ที่จะรับผิดชอบและมองเห็นความจาเป็ นต่างๆ ของครอบครัว
ของเรา ( 1 ทธ. 5:8) อย่างไรก็ตาม ขอบเขตแห่ งความห่ วงใยของผูเ้ ชื่ อควรกว้างกว่านี้ และควร
รวมถึ งความจาเป็ นต่างๆ ของสมาชิ กของครอบครัวคริ สเตียนที่ขยายของเขาหรื อของเธออีก
ด้วย ในขอบเขตที่ใหญ่กว่านั้น ท่าทีน้ ีควรรวมผูไ้ ม่เชื่อเข้าไว้ท้ งั หมดเช่นกัน
“บุคคลหนึ่ งต้องระมัดระวังที่จะไม่ผลักดันอนุ ประโยคนี้ ไปไกลกว่าความตั้งใจของ
เปาโลเอง ซึ่ งไม่ได้เป็ นห่ วงเกี่ยวกับว่าไม่วา่ บุคคลหนึ่ ง ‘เห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง’
หรื อไม่ ‘ด้วย’ ในบรรทัด สุ ดท้า ยทึ ก ทัก เอาว่า บุ ค คลหนึ่ ง จะท าอย่า งนั้น ภายใต้
สถานการณ์ใดๆ ก็ตาม แต่ดว้ ยการปรับพื้นฐานชีวติ ของบุคคลหนึ่ง. . .”[96]
ดร. คาร์ ล เมนนิ่ งเกอร์ จิตแพทย์ได้ถูกถามตามที่รายงานไว้วา่ เขาจะทาอะไรถ้าเขาได้รู้วา่ เขามี
แนวโน้มที่จะมีความล้มเหลวทางประสาท คาตอบของเขาคือ “ข้าพเจ้าจะออกไปหาใครสักคน
ที่มีความต้องการและช่วยเหลือเขา”
ความแตกต่ างระหว่ างผู้ช่วยเหลือและผู้รับใช้
ผู้ช่วยเหลือ
ผู้รับใช้
ผูช้ ่วยเหลือช่วยเหลือคนอื่นเมื่อ
ผูร้ ับใช้รับใช้คนอื่นแม้กระทัง่ สถานการณ์
สถานการณ์สะดวก
ไม่สะดวก
ผูช้ ่วยเหลือช่วยเหลือคนที่เขาหรื อ
ผูร้ ับใช้รับใช้แม้กระทัง่ คนที่เขาหรื อเธอ
เธอชอบ
ไม่ชอบ
ผูช้ ่วยเหลือช่วยเหลือเมื่อเขาหรื อเธอชื่น ผูร้ ับใช้รับใช้แม้กระทัง่ เมื่อเขาหรื อเธอไม่
ชอบงาน
ชอบงาน
ผูช้ ่วยเหลือช่วยเหลือด้วยมุมมองที่จะ
ผูร้ ับใช้รับใช้แม้กระทัง่ เขาหรื อเธอไม่ได้
ได้รับความพึงพอใจส่ วนตัว
รับความพึงพอใจส่ วนตัว

ผูช้ ่วยเหลือช่วยเหลือด้วยท่าทีแห่งการ
ช่วยเหลือคนอื่น

ผูร้ ับใช้รับใช้ดว้ ยท่าทีแห่งการทาให้คน
อื่นมีความสามารถ

แบบอย่างของพระคริสต์ 2:5-11
ย่อหน้านี้เป็ นย่อหน้าที่สาคัญที่สุดในจดหมายฝากนี้ และเป็ นย่อหน้าที่ยากที่สุดที่จะตีความหมาย
“โดยการพิจารณาของใครก็ตามนั้น 2:6-11 จัดตั้งตอนที่สาคัญที่สุดตอนเดี ยวแห่ งเนื้ อหาในพระธรรมฟี ลิปปี ”
[97]
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เปาโลได้แนะนาตัวอย่างประกอบของสิ่ งที่ ท่ านได้หมายถึ ง นั่นคื อ แบบอย่า งของพระเยซู
คริ สต์ ท่านต้องการให้ผอู ้ ่านของท่านจาไว้วา่ “ท่าทีน้ ี” ซึ่งเป็ นคุณสมบัติที่ท่านได้สนับสนุ นมา
ตลอดเป็ นที่ สัง เกตได้ใ นพระเยซู ค ริ ส ต์ ข้อนี้ แนะนาพระคัมภี ร์เกี่ ย วกับศาสนศาสตร์ พระ
คริ สต์ที่ยงิ่ ใหญ่อย่างหนึ่งในพันธสัญญาใหม่ (ข้อ 5-11)
“. . . เคล็ดลับของความยินดี แบบคริ สเตียนพบได้ในแนวทางที่ผเู ้ ชื่ อคิด นัน่ คือ ท่าที
ของเขา”[98]
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ข้อนี้ เริ่ มต้นส่ วนของร้อยแก้วที่ได้รับการยกย่องและดาเนินไปจนถึงข้อ 11 อย่างไรก็ตาม นัก
อรรถาธิ บายหลายคนได้ถือว่าส่ วนนี้ เป็ นเพลงนมัสการแบบคริ สเตียนเริ่ มแรก แต่การคัดค้าน
ของฟี ถึงมุมมองนี้ก็ทาให้น่าคิดมากขึ้น[99] การเปรี ยบเทียบในความคิดและการกระทาระหว่าง
ข้อเหล่านี้ ซ่ ึ งอธิ บายถึงความถ่อมใจของพระเยซู และ ยอห์น 13:3-17 ซึ่ งบันทึกว่าพระเยซู ลา้ ง
เท้าของพวกสาวกก็โดดเด่น
สภาพก่ อนมาบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ข องพระบุ ตรของพระเจ้าถู ก กล่ า วถึ ง อย่า งชัดเจนที เดี ยวที่ นี่
(เปรี ยบเทียบ 2 คร. 8:9): “พระองค์ได้ปรากฏในรู ปแบบของพระเจ้า ” คาที่แปลว่า “รู ปแบบ”
(NASB) หรื อ “ธรรมชาติ ” (NIV ค ากรี ก มอร์ เฟ) อ้างอิ งรู ปลัก ษณ์ ภายนอกที่เปิ ดเผยถึ ง
ธรรมชาติภายในอย่างแม่นยา[100] มันไม่ได้หมายถึงรู ปลักษณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงในฐานะ
ผลลัพธ์ของเวลาและสถานการณ์ต่างๆ (คากรี ก สะเคมา ข้อ 7)

“ที่จะกล่าวว่าพระองค์ได้ปรากฏในรู ปแบบที่เหนือธรรมชาติอย่างแท้จริ งของพระเจ้าก็
เท่ากับที่จะกล่าวว่าพระองค์ได้ครอบครองธรรมชาติของพระเจ้า”[101]
คากริ ยาที่แปลว่า “ได้ปรากฏ” (NASB) หรื อ “เป็ นอยู”่ (NIV) อยูใ่ นกาลปั จจุบนั ในตัวบทกรี ก
และชี้ไปยังการปรากฏต่อเนื่องขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยธรรมชาติเต็มที่ของพระเจ้า ความเป็ น
พระเจ้าเต็มที่ของพระองค์ไม่ใช่บางสิ่ งที่พระเยซู ได้สละหรื อพักเอาไว้เมื่อพระองค์ได้กลายมา
เป็ นมนุษย์ ณ การมาบังเกิดเป็ นมนุษย์[102]
“ดังนั้นนี่ คือสิ่ งที่มนั หมายถึงสาหรับพระคริ สต์ที่อยู่ ‘ใน “รู ปแบบ” ของพระเจ้า’ มัน
หมายถึง ‘ที่จะเท่าเทียมกับพระเจ้า’ ไม่ใช่ในแง่ที่วา่ สองวลีเหมือนกัน แต่สองวลีน้ ี ช้ ี ไป
ยังความเป็ นจริ งอย่างเดียวกัน ดังนั้น รวมกันแล้ว สองวลีก็อยูท่ ่ามกลางการแสดงออก
ที่หนักแน่ นที่สุดของความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์ในพันธสัญญาใหม่ นี่ หมายถึ ง
ต่อไปอีกว่า ‘ความเท่าเทียมกับพระเจ้า’ ไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ได้ปรารถนาซึ่ งไม่ได้เป็ น
ของพระองค์ แต่สิ่งซึ่ งเป็ นของพระองค์เสมอ”[103]
อย่างไรก็ตาม ในบางแง่น้ นั ความเท่าเทียมของพระเยซู คริ สต์กบั พระเจ้าไม่ได้เปลี่ยน แนวทาง
ที่พระองค์ได้ปรากฏในฐานะพระเจ้าได้เปลี่ยนไปเมื่อพระองค์ได้กลายมาเป็ นมนุษย์ พระองค์
เต็มใจรับเอาแนวทางของการปรากฏที่ได้แตกต่างจากแนวทางของการปรากฏของพระบิดา นัน่
คือ แนวทางของการปรากฏแบบ “พระเจ้า-มนุษย์”
“หลักคาสอนของเราเกี่ยวกับการทาให้เสี ยเกียรติและอับอายของพระคริ สต์จะเป็ นที่
เข้าใจดี ข้ ึนถ้าเราใส่ มนั ไว้ก่ ึ งกลางระหว่างมุมมองที่ ผิดพลาดสองคู่ซ่ ึ งทาให้มนั เป็ น
มุมมองที่สามจากห้ามุมมอง รายชื่ อก็จะเป็ นดังต่อไปนี้ (1) เกสส์ : พระวาทะได้สละ
พระลักษณะทั้งสิ้ นของพระเจ้า (2) โธมาซิ อสั : พระวาทะได้สละพระลักษณะที่
เกี่ ยวข้องกันเท่านั้น [เช่ น การรู ้ทุกสิ่ ง การมีอานาจทั้งสิ้ น การสถิตทุกแห่ งหน] (3)
มุมมองแท้: พระวาทะได้สละการปฏิบตั ิที่เป็ นอิสระแห่ งพระลักษณะของพระเจ้า (4)
ความเชื่ อดั้งเดิม: พระคริ สต์ได้สละการใช้พระลักษณะของพระเจ้า (5) แอนเซมล์:

พระคริ สต์ได้กระทาราวกับว่าพระองค์ไ ม่ได้ครอบครองพระลักษณะของพระเจ้า ”
[104]
“. . . ในขณะที่มนั ไม่เป็ นจริ งที่วา่ พระคริ สต์ในการมาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์น้ นั ได้จานน
พระลักษณะที่เกี่ ยวข้องกันของการอยูท่ ุกแห่ งหน การมีอานาจทั้งสิ้ นและการรู ้ทุกสิ่ ง
พระองค์ไ ด้เริ่ ม ดาเนิ นการที่ จาเป็ นที่ จะจานนต่ อการไม่ ใ ช้อ ย่า งสมัครใจของพระ
ลักษณะเหล่านี้เพื่อบรรลุเป้ าหมายต่างๆ ของพระองค์ ดูเหมือนว่าพระคริ สต์ไม่ได้ใช้
พระลัก ษณะแบบพระเจ้า ของพระองค์เ พื่ อ เห็ นแก่ พ ระองค์เ องแม้ว่า พระลัก ษณะ
เหล่ า นั้น ได้ แ สดงออกมามากมายในการอัศ จรรย์ต่ า งๆของพระองค์ นี่ ท าให้ มี
คุ ณสมบัติต่อขอบเขตบางอย่า งโดยความเป็ นจริ ง ที่ ว่า การรู ้ ทุ ก สิ่ ง ของพระองค์ถู ก
เปิ ดเผยในพันธกิจการเผยพระวจนะของพระองค์ แต่พระองค์ไม่ได้ใช้ความรู ้แบบพระ
เจ้า ของพระองค์ที่ จะท าให้เส้ นทางของพระองค์เองง่ า ยขึ้ น พระองค์ไ ด้ป ระสบกับ
ความไม่ ส ะดวกทั้ง สิ้ นแห่ ง วัน ของพระองค์แม้ว่า ในการรู ้ ทุ ก สิ่ ง แบบพระเจ้า ของ
พระองค์น้ ัน พระองค์ไ ด้มี ค วามรู้ เต็ม ที่ ถึ ง กลไกแบบมนุ ษ ย์ทุ ก อย่า งที่ เคยได้รั บ รู้
เกี่ยวกับความสะดวกของมนุษย์ ในธรรมชาติแบบมนุษย์ของพระองค์น้ นั มีการเติบโต
ในความรู ้ แต่สิ่งนี้ตอ้ งไม่ถูกตีความว่าเป็ นความขัดแย้งต่อการรู ้ทุกสิ่ งแบบพระเจ้าของ
พระองค์ ความจ ากัด ในความรู ้ เ ช่ น เดี ย วกับ ความจ ากัด ในอ านาจก็ เ ชื่ อ มโยงกับ
ธรรมชาติ แบบมนุ ษ ย์และไม่ ใ ช่ ต่อธรรมชาติ แบบพระเจ้า การมี อานาจทั้ง สิ้ นของ
พระองค์ได้ถูกแสดงออกในหลายทางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอัศจรรย์มากมายที่
พระองค์ได้ทา ในบางกรณี น้ นั โดยอานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และในกรณี อื่นๆ
ก็อยูบ่ นพื้นฐานของถ้อยคาแห่ งสิ ทธิ อานาจของพระองค์เอง ที่นี่อีกครั้งหนึ่ ง พระองค์
ไม่ได้ใช้การมีอานาจทั้งสิ้ นของพระองค์ทาให้ทางของพระองค์ง่ายและพระองค์ได้รู้
ถึงความเหนื่อยล้าของการทางานและการเดินทางโดยการเดิน แม้วา่ ในธรรมชาติแบบ
พระเจ้า ของพระองค์น้ ัน พระองค์อยู่ทุ ก แห่ ง หน พระองค์ไ ม่ ไ ด้ใ ช้พ ระลัก ษณะนี้
หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ยาวไกลโดยเท้าหรื อพระองค์ไม่ถูกเห็นว่าอยูม่ ากกว่าหนึ่ งที่ ณ
เวลาเดี ยวกันในการทาพันธกิ จ กล่าวอย่างสั้นๆ พระองค์ได้จากัดผลประโยชน์ต่างๆ
แห่ งพระลักษณะต่างๆ ของพระองค์ตามการดาเนินของพระองค์ในโลกและได้เลือก
อย่างสมัครใจที่จะไม่ใช้อานาจของพระองค์ยกพระองค์เองเหนือความจากัดของมนุษย์
ธรรมดา

“ดังนั้น การกระทาแห่ งเคโนซิ สอย่างที่ถูกกล่าวไว้ในฟี ลิปปี 2 บางทีเป็ นที่เข้าใจอย่าง
เหมาะสมที่หมายถึงว่า พระคริ สต์ไม่ได้จานนพระลักษณะของพระเจ้า แต่พระองค์ได้
จากัดการใช้ที่เป็ นอิสระของสิ่ งเหล่านั้นอย่างสมัครใจ ซึ่งเหมาะสมกับจุดประสงค์แห่ ง
การดาเนินชีวติ ของพระองค์ท่ามกลางมนุษย์และความจากัดต่างๆ ของพวกเขา”[105]
พระเยซู คริ สต์ “ไม่ได้ถือว่า” ลักษณะแห่ งการเป็ นอยู่แต่ก่อนของพระองค์เป็ น “บางสิ่ ง” ที่
พระองค์ตอ้ งการที่จะยึดไว้ (“จะฉวยไว้”) เมื่ อพิจารณาถึ งบริ บทนี้ สิ่ งนี้ ดูเหมือนจะเป็ นการ
ตี ค วามที่ ถู ก ต้อง ความเป็ นไปได้อีก อย่า งหนึ่ ง ที่ เ ป็ นไปได้น้อยกว่า ก็ คื อว่า พระองค์ไ ม่ ไ ด้
ต้องการที่จะยึดถือ “ความทัดเทียมกับพระเจ้า” เนื่ องจากว่าพระองค์ได้ครอบครองมันอยูแ่ ล้ว
ทางเลือกที่สามแต่ไม่เป็ นที่ปรารถนาก็คือว่า พระองค์ไม่ได้ยดึ ความทัดเทียมกับพระเจ้าไว้อย่าง
ก่อนกาหนดอย่างที่อาดัมได้ทา แต่ได้รอคอยให้พระบิ ดาที่จะให้มนั แก่ พระองค์หลังจากการ
สิ้ นพระชนม์ของพระองค์ [106]
พระเยซูเต็มใจเปลี่ยนอุปนิสัยของพระองค์เพื่อสวัสดิภาพของคนอื่นๆ และในสิ่ งนี้ น้ นั พระองค์
ทรงเป็ นแบบอย่างให้แก่เราในเรื่ องของการจานน
“. . . ธรรมชาติแท้ของพระองค์ถูกแสดงลักษณะไม่ใช่โดยการฉวยโอกาศเห็นแก่ตวั
แต่โดยการให้ที่เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่. . .”[107]
ไม่ใช่ สง่ าราศี ขององค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ของเราเป็ นหลัก แต่เป็ นความเมตตาที่เสี ยสละ
ตนเองของพระองค์”[108]
จงเปรี ยบเทียบกับอาดัมผูซ้ ่ ึ งได้ถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็ นบางสิ่ งที่จะต้องยึดไว้ อาดัม
ได้พยายามที่จะกลายมาเป็ นเหมือนพระเจ้าโดยการฉวย แต่พระคริ สต์ผซู ้ ่ ึ งเป็ นพระเจ้าได้กลาย
มาเป็ นมนุ ษ ย์โดยการปลดปล่ อย อย่างไรก็ตาม การเปรี ยบเที ยบนี้ เป็ นความคิ ดเห็ นเท่านั้น
เนื่องจากว่าที่นี่ไม่มีความคล้ายคลึงทางภาษากับเรื่ องราวในปฐมกาล[109]

“ในการมาเป็ นมนุ ษย์น้ นั ดังนั้นพระคริ สต์ได้ปลดเปลื้ องพระองค์เองจากรู ปลักษณ์
ภายนอกของความเป็ นพระเจ้าในขณะที่รักษาไว้ซ่ ึ งพระลักษณะทั้งหมดที่เป็ นของพระ
เจ้า”[110]
2:7

แทนที่จะยึดลักษณะแห่ งการเป็ นอยูแ่ ต่ก่อนของพระองค์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า “ได้ทาให้พระองค์
เองว่างเปล่า” (NASB) “ได้ทาให้พระองค์เองไม่มีอะไร” (NIV) หรื อ “ได้สละสิ ทธิ พิเศษต่างๆ
ของพระองค์” (ขอบของ NASB คากรี ก เอคเคโนเซ่ น) จากคากรี กนี้ เราได้คาว่า “เคโนซิ ส” ซึ่ ง
อ้างอิงถึ งหลัก คาสอนของพระคริ สต์ที่จากัดพระองค์เองเมื่อพระองค์ได้กลายมาเป็ นมนุ ษ ย์
ทฤษฎี “เคโนซิส” ในศาสนศาสตร์ กล่าวถึงหัวข้อนี้[111]
พระองค์ได้สละอะไร? มันไม่ใช่ ความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ พระเยซู ไม่ได้หยุดที่จะเป็ น
พระเจ้าเมื่อพระองค์ได้กลายมาเป็ นมนุษย์ สิ่ งนี้ชดั เจนจากบริ บทเช่นเดียวกับจากพระคัมภีร์ขอ้
อื่นๆ (เช่น ยน. 10:30; คส. 1:15-20; และข้ออื่นๆ) พระองค์ไม่ได้สละการพึ่งพาของพระองค์ต่อ
พระบิดาเช่ นกัน อย่างที่คาว่า “พระบุตร” และ “พระบิดา” สะท้อนถึงนั้น พระบุตรพึ่งพาพระ
บิดาของพระองค์อยูเ่ สมอภายในระเบียบการบริ หารจัดการของพระภาคของพระเจ้า
การมาเป็ นมนุ ษ ย์ไ ด้ เ รี ย กร้ อ งความจ ากัด บางอย่า งต่ อ พระเยซู ค ริ ส ต์รวมถึ ง สิ่ ง เหล่ า นั้น ที่
เกี่ ย วข้อ งในการครอบครองร่ า งกายทางกายภาพและธรรมชาติ แ บบมนุ ษ ย์แ ม้ไ ม่ ใ ช่ บ าป
พระองค์ได้สละสง่าราศี และเสรี ภาพที่ลกั ษณะแห่ งการเป็ นอยู่แต่ก่อนของพระองค์ได้ให้แก่
พระองค์เมื่อพระองค์ได้กลายมาเป็ นมนุษย์ (เปรี ยบเทียบ ยน. 17:5) พระองค์ได้พ่ ึงพาพระบิดา
ในแง่ที่แตกต่างจากที่เคยเป็ นจริ งก่อนหน้านั้น พระองค์ได้สละ “สิ ทธิ์ ของพระองค์ในฐานะ
พระเจ้าพระบุตร”[112] อย่างไรก็ตาม เปาโลไม่ได้กล่าวว่าพระเยซู ได้ทาให้พระองค์เองว่าง
เปล่ าจาก บางสิ่ ง ท่านเพียงแค่ได้กล่าวว่า พระองค์ “ได้ทาให้พระองค์เองว่างเปล่า” นั่นคื อ
พระองค์ได้เทพระองค์เองออก[113] จงเปรี ยบเทียบ อสย. 53:12 ที่ที่ผเู ้ ผยพระวจนะได้เขียนว่า
ผูร้ ับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้เทพระองค์เองลงถึงความมรณะ
“มันไม่ใช่ ‘พระองค์ได้ทาให้พระองค์วา่ งเปล่าจากอะไร?’ แต่เป็ น ‘พระองค์ได้ทาให้
พระองค์เองว่างเปล่าไปสู่ อะไร?’”[114]

เปาโลได้อธิ บายถึงการทาให้ตนเองว่างเปล่าของพระเยซูวา่ เป็ น “การรับสภาพทาส” “การรับ”
(คากรี ก ลาบน) ไม่ได้บ่งบอกถึงการแลกเปลี่ยนแต่เป็ นการเพิ่มแก่บางสิ่ ง องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ไม่ได้สละสภาพของพระเจ้า พระองค์ไม่ได้หยุดที่จะเป็ นพระเจ้า พระองค์ได้เพิ่ม “สภาพ” ของ
มนุษย์ คากรี กอย่างเดียวกัน มอร์ เฟ ปรากฏในข้อ 6 ที่ซ่ ึ งมันอธิ บายรู ปลักษณ์ภายนอกที่เปิ ดเผย
ธรรมชาติภายในอย่างแม่นยา ก่อนหน้านั้น เปาโลได้อธิ บายถึ งตัวท่านเองและทิโมธี ในฐานะ
ทาส (1:1) ทาสไม่ใช่ มนุ ษย์เท่านั้น พวกเขาเป็ นผูร้ ับใช้อีกด้วย ชื่ อเรี ยกของพระเมสสิ ยาห์
“ผูร้ ับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” สะท้อนถึงความถ่อมใจและการถ่อมลงมานี้ ของพระผูช้ ่วยให้
รอดของเรา
ยิง่ ไปกว่านั้นอีก พระเยซูคริ สต์ได้ปรากฏอยู่ “ในสภาพมนุษย์” (เปรี ยบเทียบ รม. 8:3) “ความ
เหมือน” (คากรี ก โฮโมอิ โอมาทิ ) ไม่ได้หมายถึ งความถู กต้องโดยแท้ (คากรี ก เอคน) แม้ว่า
พระเยซูได้มีธรรมชาติมนุษย์อย่างเต็มที่ ธรรมชาติน้ นั ก็ไม่ได้เป็ นบาป มนุษย์ทุกคนมีธรรมชาติ
มนุษย์ที่เป็ นบาป ณ เวลาเดียวกัน พระเยซูได้มีธรรมชาติพระเจ้าเช่นเดียวกับธรรมชาติมนุษย์
“. . . พระองค์ได้รับเอาธรรมชาติมนุ ษย์น้ นั ไม่ใช่ในสภาพที่ซ่ ึ งอาดัมได้มีมนั ก่อนการ
ล้มลงในบาป หรื อไม่ใช่ในสภาพที่ซ่ ึ งพระคริ สต์เองมีในสวรรค์ในตอนนี้ หรื อไม่ใช่
ในที่ซ่ ึ งพระองค์จะเปิ ดเผยในวันแห่ งการเสด็จกลับมาที่มีสง่าราศีของพระองค์ แต่ใน
สภาพที่ ล้ ม ลง และ อ่ อ นแอ ซึ่ งได้รั บ ภาระผลลัพ ธ์ ต่ า งๆ ของความบาป (อสย.
53:2). . . . แม้วา่ มันได้รับภาระ ผลลัพธ์ ต่างๆ ของความบาป (ดังนั้นก็อยู่ภายใต้ความ
ตาย) มันไม่ใช่เป็ นบาปในตัวของมันเอง”[115]
“เป็ นที่ ชัดเจนว่า พระองค์ได้สละการสาแดงภายนอกของความเป็ นพระเจ้า แต่การ
กระทาแห่ งการถื อกาเนิ ดเป็ นมนุ ษย์และการรับเอาสภาพทาสได้ถูกทับบนความเป็ น
พระเจ้าของพระองค์โดยปราศจากการเอาพระลักษณะแบบพระเจ้าของพระองค์ไป
พระองค์ได้เป็ นเหมือนกษัตริ ยผ์ ซู ้ ่ ึ งสวมใส่ เสื้ อผ้าของชาวชนบทอย่างชัว่ คราว ในขณะ
ที่ ณ เวลาเดียวกันก็ยงั คงเป็ นกษัตริ ย ์ แม้วา่ มันไม่ได้ปรากฏภายนอก”[116]
ในฐานะแบบอย่า งแก่ ผูอ้ ่ า นนั้น ข้อ นี้ เป็ นความก้า วหน้า ของข้อ ก่ อ น มัน แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
พระเยซูคริ สต์ไม่ใช่แค่เต็มใจเปลี่ยนอุปนิสัยของพระองค์เพื่อคนอื่นๆ เท่านั้น แต่พระองค์ได้ทา

อย่างนั้นโดยการกลายมาเป็ นมนุษย์ผซู ้ ่ ึ งเป็ นผูร้ ับใช้อย่างแท้จริ ง เพื่อเป็ นตัวอย่าง จงจินตนาการ
ถึงแชคคิล โอนีลที่เล่นบาสเก็ตบอลกับเด็กอายุหา้ ขวบ
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พระเยซูคริ สต์ได้ปรากฏต่อคนอื่นเหมือนกับคนโดยทัว่ ไป นี่ เป็ นอีกด้านหนึ่ งของความถ่อม ใจ
ของพระองค์ ไม่มีร่องรอยที่เห็นได้ใน “การปรากฏ” ของพระองค์ที่วา่ พระองค์ทรงปราศจาก
บาปหรื อเป็ นพระเจ้าหรื อไม่
“. . . จากการที่ได้กล่าวว่าพระคริ สต์ได้ปรากฏใน ‘สภาพ’ มนุ ษย์ (ข้อ 7ข) ตอนนี้
เปาโลเคลื่อนเรื่ องราวไปสู่ ประเด็นถัดไป โดยการกล่าวว่าพระองค์ได้ ‘ปรากฏ’ ใน
แนวทางที่เป็ นที่ตระหนักได้อย่างชัดเจนว่าเป็ นมนุ ษย์ สองวลี น้ ี เน้นด้วยกันถึ งความ
เป็ นจริ งของความเป็ นมนุ ษย์ของพระองค์ อย่างที่สองวลี แรกในประโยคก่อนหน้านี้
เน้นถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์”[117]
พระเยซู ได้ “ถ่อมพระองค์ลงโดยการเชื่ อฟัง” ต่อน้ าพระทัยของพระบิดา “จนถึงจุดของ” การ
สละชีวติ ของพระองค์ใน “ความตาย” (เปรี ยบเทียบ อสย. 53:12; ฮบ. 5:8)
นอกจากนั้น พระองค์ได้เต็มใจประสบ “ความตายบนกางเขน” โดยการถูกตรึ งซึ่ งเป็ นรู ปแบบ
ของการประหารชีวติ ที่ปราศจากความเท่าเทียมในความเจ็บปวดและความขายหน้าของมัน
“หลังจากศตวรรษที่ สิบหกและมากกว่านั้นที่ ซ่ ึ งกางเขนได้กลายมาเป็ นสัญลักษณ์ ที่
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ มัน ยากที่ จ ะตระหนัก ถึ ง ความน่ า กลัว และความเกลี ย ดชัง ที่ ไ ม่ ส ามารถ
บรรยายได้ซ่ ึงการอ้างอิงหรื อความคิดของกางเขนได้กระตุน้ ในสมัยของเปาโล คาว่า
ครั กซ์ ไม่อาจจะกล่าวถึงได้ในสังคมโรมที่สุภาพ (Cicero, Pro Rabirio 16) แม้กระทัง่
เมื่ อบุ ค คลหนึ่ ง ได้ถูก กล่ า วโทษจนถึ งความตายโดยการถู ก ตรึ งนั้น ค าตัดสิ นได้ใ ช้
รู ปแบบโบราณซึ่ งได้ทาหน้าที่ในฐานะประเภทของการใช้ถอ้ ยคาที่สุภาพนุ่มนวลลด
ความรุ นแรงลงว่า arbori infelici suspendito ‘จงแขวนเขาไว้บนต้นไม้ที่โชคไม่ดี’
(Cicero, ibid. 13)[118]

ชาวฟี นิ เซี ย และชาวเปอร์ เซี ย ได้ใ ช้ก ารตรึ งก่ อนคนกรี กและคนโรมัน ได้นามาใช้ มันเป็ น
รู ปแบบของการตรึ งซึ่ งพลเมืองโรมได้ถูกยกเว้น นักโทษที่เลวร้ายที่สุด ท่ามกลางทาสและคน
ต่างชาติได้เผชิ ญกับการถูกตรึ ง[119] การแขวนบนต้ นไม้ เป็ นสัญลักษณ์แก่คนยิวว่าบุคคลที่
ถู ก ท าให้ ข ายหน้ า ในแนวทางนี้ อยู่ ภ ายใต้ “การสาปแช่ ง ของพระเจ้า ” (ฉธบ. 21:23;
เปรี ยบเทียบ กท. 3:13)
ความคืบหน้าในแบบอย่างของพระคริ สต์ในข้อนี้ คือขอบเขตที่ซ่ ึ งพระองค์ได้เต็มใจไปด้วยการ
จานนที่ถ่อมใจในการเชื่ อฟั งต่อน้ าพระทัยของพระบิดาของพระองค์ ผูเ้ ชื่อทุกคนควรเต็มใจที่
จะทาอย่างเดียวกัน (ข้อ 5)
“หลายปี มาแล้ว ในขณะที่ ข้า พเจ้า ได้ พ ัว พัน อยู่ ก ับ การศึ ก ษาจดหมายฝากฟี ลิ ป ปี
จดหมายฉบับหนึ่งได้มาถึงข้าพเจ้าซึ่ งบอกข่าวถึงการตายของเพื่อนและอดีตเพื่อนร่ วม
ชั้นคนหนึ่งผูซ้ ่ ึ งได้สละชี วิตของเขาเพื่อพระคริ สต์ในการรับใช้เป็ นมิชชัน่ นารี เขาเป็ น
นักศึกษาที่ฉลาดมาก มัง่ คัง่ ด้วยความสามารถของเขาเอง และ ณ การสาเร็ จการศึกษา
สถาบันพระคริ สตธรรมนั้นเขาได้แต่งงานกับหญิงสาวที่สวยงามและมีความสามารถ
ในประเทศนี้ อาจมีทุกสิ่ งอันเป็ นที่ปรารถนาโดยปกติของมนุ ษย์ คือ ความสาเร็ จทาง
ธุ รกิ จ ความสะดวก ความง่าย และความหรู หรา แต่ในเขานั้นมีจิตใจของพระคริ สต์
ถ้าข้าพเจ้ากล้าที่จะใช้คาอย่างนับถื อนั้น เขา ‘ได้ทาให้ตวั เขาเองว่างเปล่า’ อย่างเป็ น
อิสระจากโอกาสเหล่านี้ ท้ งั หมดและกลายมาเป็ นผูร้ ับใช้แห่ งกางเขนในอี ยิปต์ ที่นั่น
จากการที่ได้ให้สิ่งที่เขาสามารถให้ได้ในการรับใช้ เขาได้เชื่ อฟั ง ‘จนกระทัง่ ถึ งความ
ตาย’”[120]
“การทดสอบของจิตใจที่ จานนไม่ใช่ การที่เราเต็มใจรับในแง่ของการทนทุกข์มากแค่
ไหน แต่เป็ นการที่เราเต็มใจให้ในแง่ของการเสี ยสละมากแค่ไหน”[121]
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เมื่อพิจารณาถึงการจานนของพระบุตรต่อความลึกของความขายหน้านั้น พระเจ้าพระบิดาได้ยก
พระองค์ไปสู่ ความสู งสุ ดของการยกย่อง อย่างแท้จริ งแล้ว พระองค์ “ได้ยกย่องพระองค์อย่าง
พิเศษ” (คากรี ก ไฮเปอรุ บโซเซน) ขบวนการนี้ได้รวมถึงการเป็ นขึ้นจากตาย การเสด็จสู่ สวรรค์
และการได้รับศักดิ์ศรี ในสวรรค์ของพระเยซู

“พระนาม” ที่พระบิ ดาได้ให้แก่ พระเยซู ที่ “อยู่เหนื อทุ ก ๆ นาม” เป็ นที่ ชัดเจนว่าคื อ
“พระเยซูองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” อย่างที่สองข้อต่อมาบ่งบอกไว้[122]
“. . . มันไม่ใช่ แค่ การครอบครอง สถานะแต่เป็ น การใช้ สถานะหรื ออานาจเพื่อ
ผลประโยชน์ของคนอื่นๆ ซึ่ งควรได้รับเกียรติในที่ประชุมต่างๆ ในทุกวันนี้”[123]
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จุดประสงค์ของพระบิดาในการให้การยกย่องที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นแก่พระบุตรและ “พระนาม” ที่
เหมาะสมต่อตาแหน่งเช่นนั้นก็คือว่า “ทุกๆ” คนจะ “ก้มกราบ” ในการจานนต่อสิ ทธิ อานาจของ
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ อสย. 45:23 ที่ที่ทุกคนก้มกราบต่อพระยาเวห์ และ อพย. 20:3 ที่ซ่ ึ งพระ
เจ้าได้หา้ มทุกคนจากการนมัสการทุกคนยกเว้นพระองค์เอง)
“ชาวเมืองฟี ลิปปี ในศตวรรษแรกได้รู้สึกถูกบังคับอย่างเต็มที่ที่จะป่ าวประกาศตาแหน่ง
ที่ต้ งั ทางสังคมของพวกเขาอย่างเปิ ดเผยในการที่ผทู ้ ี่แข็งแรงกว่ารังแกผูท้ ี่อ่อนแอกว่า
ของอาณานิคมของโรมที่เป็ นชั้นๆ อย่างสู งส่ งนี้”[124]
ดังนั้นการเปรี ยบเทียบระหว่างความขายหน้าและการยกย่องพระคริ สต์ของเปาโลที่มีต่อชาว
ฟี ลิปปี คงได้มีผลกระทบที่ไม่ปกติต่อผูอ้ ่านเหล่านี้
ทุกชีวิต “ในสวรรค์” ที่เปาโลได้อา้ งอิงถึงเป็ นผูเ้ ชื่อที่ได้ตายไปและวิญญาณของพวกเขาได้ไป
ยังจาเพาะพระพักตร์ พระเจ้า บรรดาผูท้ ี่ อยู่ “บนแผ่นดิ นโลก” คื อผูค้ นที่ยงั มี ชีวิตอยู่บนโลก
บรรดาผูท้ ี่ อยู่ “ใต้แผ่นดิ นโลก” คือผูไ้ ม่เชื่ อที่ กาลังรอคอยการเป็ นขึ้นจากตาย “เฮเดส” (คา
เดียวกันกับ ชีโอล ซึ่ งเป็ นศัพท์ในพันธสัญญาเดิม) เป็ นที่ที่วิญญาณของ “ผูต้ ายที่ไม่ได้เชื่อ” ไป
อยู่จนกระทั่ง พระเจ้า ได้ท าให้พ วกเขาเป็ นขึ้ นจากตายและพิ พ ากษาพวกเขา ความคิ ดสมัย
โบราณของชีโอล (หรื อเฮเดส) ว่าอยู่ “ใต้” พื้นผิวของโลกบางทีเนื่ องจากว่านัน่ คือที่ที่ร่างกาย
ของพวกเขาได้ถูกฝังไว้ ทูตสวรรค์ท้ งั หมดจะยอมรับความเป็ นเจ้านายของพระเยซู เช่นกัน (1
คร. 15:27) การตีความอีกอย่างหนึ่งคือ ทุกชีวติ ในสวรรค์ (“บรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นสวรรค์”) อ้างอิงถึง
ทูตสวรรค์และโลกทั้งหมดของวิญญาณต่างๆ ที่จบั ต้องไม่ได้ บรรดาผูท้ ี่อยู่ “บนแผ่นดินโลก”

เป็ นผูค้ นที่ได้มีชีวติ อยู่ ณ เวลานั้น และบรรดาผูท้ ี่อยู่ “ใต้แผ่นดินโลก” คือ วิญญาณที่หลงหายผู้
ซึ่งได้ลงไปยังเฮเดส [125]
กลุ่มของผูค้ นที่แตกต่างกันจะยอมรับว่าพระเยซู “เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ณ เวลาที่แตกต่างกัน
คริ สเตี ยนส่ วนใหญ่ ทาอย่า งนั้น ณ การกลับ ใจเชื่ อ และจะท าอย่า งนั้น เมื่ อพวกเขาเห็ นองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าหลังจากการถูกรับขึ้นไป (เปรี ยบเทียบ วว. 4-5) บรรดาผูท้ ี่มีชีวติ อยูบ่ นโลกพร้อม
กับธรรมิกชนในพันธสัญญาเดิมที่ได้เป็ นขึ้นมาในการเสด็จมาครั้งที่สองจะทาอย่างนั้น ณ เวลา
นั้น (วว. 19:11-21) ส่ วนใหญ่ของบรรดาผูท้ ี่มีชีวิตอยูบ่ นโลกระหว่างการปกครองพันปี ของ
พระคริ สต์จะจานนต่อพระองค์ ณ เวลานั้น (สดด. 2) ณ ตอนปลายของยุคพันปี ทุกคนบนโลก
และผูไ้ ม่เชื่อที่ได้เป็ นขึ้น “จะคุกเข่าลงกราบ” พระเยซูคริ สต์ (วว. 20:7-15)
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การกล่าวยอมรับด้วยคาพูดถึ งความเป็ นเจ้านายของพระเยซู จะมากับการจานนทางกายภาพที่
เป็ นสัญลักษณ์ “ทุก” ชีวิตที่มี “ลิ้น” และสามารถพูดได้จะยอมรับพระเยซู วา่ เป็ น “องค์พระผู้
เป็ นเจ้า” การรับรองว่า “พระเยซู คริ สต์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” ได้เป็ นรู ปแบบการกล่ าว
ยอมรั บ เริ่ ม แรกมากที่ สุ ด ของคริ ส ตจัก ร (เปรี ย บเที ย บ กจ. 2:36; รม. 10:9; 1 คร.
11:23; 12:3; 16:22)[126] พระเยซู คริ สต์ทรงเป็ นผูป้ กครองแท้ ไม่ใช่จกั รพรรดิของโรม! โดย
การกล่าวยอมรับที่เป็ นสากลนี้ พระเจ้าจะได้รับ “พระสิ ริ” จุดประสงค์ของพระเยซู คริ สต์คือ
เพื่อยกย่อง ได้ยกย่องและจะยกย่อง “พระเจ้าพระบิดา” อยูเ่ สมอ (1 คร. 15:27)[127]
“ดังนั้นข้อ 11 หมายถึงว่า ความหวังของพระเจ้าก็คือว่าทุกชี วิตที่ฉลาดในจักรวาลของ
พระองค์จะป่ าวประกาศอย่างเปิ ดเผยและอย่างยินดี (ไลท์ฟุต) ว่าพระเยซู คริ สต์เท่านั้น
มีสิทธิ์ ที่จะปกครอง”[128]
การได้รับการยกย่องของพระเยซู คริ สต์เป็ นแรงจูงใจสาหรับคริ สเตียนในการดาเนิ นชี วิตแห่ ง
ความถ่อมใจที่จานนมากเท่ากับการบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ของพระองค์ พระเจ้าจะให้รางวัลแก่ชีวิต
แห่งการปฏิเสธตนเองในตอนนี้และในอนาคต นัน่ เป็ นความหมายโดยนัยที่ชดั เจนของตัวอย่าง
ประกอบของเปาโล

มันไม่ใช่ เป็ นการเห็ นแก่ตวั ที่จะรับใช้พระเจ้าเพื่อรางวัลหรื อ? มันเป็ นการเห็ นแก่ตวั สาหรั บ
พระคริ สต์ที่จะยืนหยัดในสิ่ งที่พระองค์ได้ทาเพราะว่าพระองค์ได้รู้ว่าพระองค์จะได้รับรางวัล
ใช่ไหม? แรงจูงใจคือกุญแจ ถ้าเราจานนต่อพระเจ้าและต่อซึ่ งกันและกันเพื่อพระสิ ริของพระเจ้า
อย่างที่พระเยซูได้ทา แทนที่จะเพื่อเกียรติที่เห็นแก่ตวั นั้นแรงจูงใจของเราก็ถูกต้อง
อานาจของแบบอย่างในทางบวกนั้นหนักแน่ นมาก ก่ อนหน้านั้นเปาโลได้ใช้ตวั ท่านเองใน
ฐานะแบบอย่างของความมัน่ คง (1:30) และท่านจะทาอย่างนั้นอีกครั้ง ที่นี่ท่านได้ช้ ี ไปยังพระ
เยซู คริ สต์ซ่ ึ งเป็ นแบบอย่างที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดของการจานน (2:2-11) ท่านจะใช้ทิโมธี และเอปา
โฟรดิทสั ในฐานะแบบอย่างเพื่อผูอ้ ่านของท่านในภายหลัง (2:19-23, 25-30)[129]
ความรับผิดชอบของผู้เชื่ อ 2:12-16
“ความสนใจที่มีรายละเอียดซึ่ งเพิ่งได้ถูกมอบให้แก่เพลงนมัสการพระคริ สต์ตอ้ งไม่บดบังความเป็ นจริ ง
ที่วา่ ข้อ 12-18 เป็ นส่ วนหนึ่ งของส่ วนที่หนุ นนาอันใหญ่กว่า คือ 1:27-2:18 การกระตุน้ ถูกเริ่ มใหม่อีก
ครั้งผ่านทางการใช้บ่อยๆ ของมาลาบังคับในไวยากรณ์หรื อผ่านทางการใช้รูปแบบของคากริ ยาที่เติม ing หรื อ –ed พร้อมกับการบังคับของคาสัง่ ”[130]
‘เพราะฉะนั้น’ ของพระเจ้า (ข้อ 9) เข้ากันกับ ฉะนั้น ของคริ สเตียน (ข้อ 12) [เชิ งอรรถ 1: คากรี กก็
แตกต่างกัน (ข้อ 9 ดิโอ คือ ‘เพราะฉะนั้น ด้วยเหตุที่’ ข้อ 12 โฮสเท คือ ‘ดังนั้น’) แต่ผลลัพธ์คืออย่าง
เดี ยวกัน] และนัน่ คื อสิ่ งที่พระคัมภีร์ตอนนี้ กล่าวถึ งโดยย่อ อย่างที่พระเจ้าได้ประเมินและจากนั้นได้
ตอบสนองต่อคุณค่าของชี วิตแห่ งการเชื่ อฟั งของพระบุตรของพระองค์ (ข้อ 9-11) ดังนั้นคริ สเตียนต้อง
พิจารณาแบบอย่างของพระคริ สต์และกาหนดการตอบสนองที่มีคุณค่า (ข้อ 12-18)”[131]
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คริ ส เตี ย นชาวฟี ลิ ป ปี ได้เ ชื่ อ ฟั ง พระเจ้า และเปาโลผู้รั บ ใช้ข องพระองค์ใ นอดี ต มาตลอด
(เปรี ยบเทียบ 1:27) แม้วา่ เปาโลไม่ได้อยูก่ บั พวกเขาอีกต่อไป และอาจจะไม่ได้กลับไปหาพวก
เขา ท่ า นต้อ งการให้ พ วกเขาเชื่ อ ฟั ง ต่ อ ไป ค ากรี กที่ แ ปลว่ า “เชื่ อ ฟั ง ” (ฮุ บ พะคู เ ออิ น )
ประกอบด้วยแนวคิ ดของ การได้ ยิ น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง พระวจนะของพระเจ้า เมื่ อถู ก ป่ าว
ประกาศ (เปรี ยบเทียบ 2 ธส. 1:8) และ การจานน ต่อสิ่ งที่ได้ยิน[132] มันสาคัญมากยิ่งกว่าที่วา่

พวกเขาตั้งใจเชื่อฟังในการไม่อยูข่ อง เปาโล เนื่องจากว่า “การอยู”่ ของเปาโลท่ามกลางพวกเขา
ได้จดั เตรี ยมขนาดของแรงจูงใจภายนอกสาหรับพวกเขา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ พวกเขาจะต้อง “ประพฤติอย่างสมกับความรอด [ของพวกเขา]” จงสังเกตว่า
เปาโลไม่ได้กล่าวว่า “จงประพฤติ เพื่อ ความรอดของท่าน” เราได้รับความรอดโดยการรับเอา
ความรอดในฐานะของประทาน (อฟ. 2:8) แต่จากการได้รับความรอดอย่างเปล่าๆ นั้น เราก็มี
ความรับผิดชอบที่จะพัฒนาความรอด อัครทูตนี้ ได้มีลกั ษณะปั จจุบนั ของความรอดของเราซึ่ งก็
คือการชาระให้บริ สุทธิ์ ในความคิดของท่าน ที่ซ่ ึ งเราเป็ นคนทางานด้วยกันกับพระเจ้า (1 คร.
3:9; เปรี ยบเทียบ ทต. 3:8)[133] ในการทาให้ชอบธรรมและการได้รับศักดิ์ศรี พระเจ้าทรงทา
การทั้งสิ้ น (อฟ. 2:9; ยด. 24) แต่ในการชาระให้บริ สุทธิ์ นั้น เรามีส่วนที่จะทา เรา “ประพฤติ
อย่า งสมกับ ” ความรอดของเราโดยการดาเนิ น ชี วิต (การร่ วมมื อ) ตาม (การเชื่ อฟั ง ) พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ผูซ้ ่ ึ งนาเราในน้ าพระทัยของพระเจ้า (กท. 5:16) ในบริ บทนี้ ลักษณะที่เจาะจง
ของการชาระให้บริ สุทธิ์ ที่นี่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเอกภาพผ่านทางความถ่อมใจ
“ที่นี่เปาโลไม่ไ ด้เป็ นห่ วงเกี่ ยวกับสวัสดิ ภาพนิ รันดร์ ของวิญญาณ ของแต่ ละบุคคล
ตอนนี้ ผู ้เ ชื่ อ แต่ ล ะคนไม่ ไ ด้ ถู ก เรี ยกสู่ ‘กิ จ กรรมของตนเอง สู่ การติ ด ตามที่
กระฉับกระเฉงถึ งน้ าพระทัยของพระเจ้า. . .สู่ การประยุกต์ใช้ส่วนตัวของความรอด’
(มู ล เลอร์ ) ตรงกัน ข้า ม บริ บ ทบ่ ง บอกว่ า ค าสั่ ง นี้ จะต้อ งถู ก เข้า ใจในแง่ ส่ ว นรวม
คริ สตจักรทั้งหมดซึ่ งได้เจ็บป่ วยฝ่ ายวิญญาณ (2:3-4) ตอนนี้ ถูกกาชับด้วยการรับเอา
ขั้นตอนใดๆ ก็ตามที่จาเป็ นต่อการฟื้ นฟูตนเองไปสู่ สุขภาพและความสมบูรณ์”[134]
“บางทีมนั เป็ นการดีที่สุดที่จะเห็น ทั้ง การทางานภายนอกของความรอดส่ วนตัวและความรอด
ส่ วนรวมหรื อการช่ วยกู้ข องที่ ประชุ ม ทั้งหมดจากอะไรก็ตามที่ ไ ด้ย บั ยั้ง พวกเขาไว้จากการ
ประสบกับสิ่ งที่ดีที่สุดของพระเจ้า”[135]
“การใส่ ค วามพยายามที่ ต่อเนื่ องและค้ า จุ นไม่ ใ ช่ ง่ า ย มันเป็ นสงครามในสามแนวหน้า คื อ
สงครามกับการรวมกันที่แข็งแรงและล่อลวงอย่างมากของโลก เนื้อหนัง และมาร”[136]

“ไม่มีศตั รู ของชี วิตฝ่ ายวิญญาณที่ ชัดเจนไปมากกว่าความพึงพอใจในตนเองและความหยิ่ง”
[137]
ขณะที่เราดาเนิ นการชาระให้บริ สุทธิ์ ของเรา เราต้องจดจาบางสิ่ ง คือ เรารับใช้พระเจ้าที่บริ สุทธิ์ เรามี
การศัตรู ที่ แข็ง แรงและฉลาด และเราอ่อนแอและต้องพึ่ งพาพระเจ้า สาหรั บ ทุ ก สิ่ ง ที่ เราจาเป็ น การ
ตระหนักเช่นนั้นจะก่อให้เกิ ดท่าทีของ “ความเกรงกลัวและตัวสั่น” ที่เปาโลได้สนับสนุ น ท่าทีน้ ี ไม่ได้
ไม่สอดคล้องกับความยินดีและความมัน่ ใจในพระเจ้า
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ในบริ บทก่อนหน้านี้ เปาโลได้กระตุน้ ให้ผอู ้ ่านของท่านทาสิ่ งที่ถูกต้อง แม้วา่ ท่านไม่ได้อยู่ ใน
เมืองฟี ลิปปี เพื่อจะจูงใจและหนุนใจให้พวกเขาให้ทาอย่างนั้น (1:27; 2:12) ที่นี่ท่านได้ย้ าเตือน
พวกเขาว่า พระเจ้าได้ “ทาการ” ไม่ใ ช่ แค่ กับ พวกเขา เท่ านั้นแต่ ใน พวกเขาอี กด้วยเพื่อจะ
จัดเตรี ยมแรงจูงใจและกาลังที่มีความสามารถ (คากรี ก เอนเนอกเจอิน ที่ซ่ ึ งเราได้รับคาว่า “เอนเออะจิ”) พระองค์ จะทาให้พวกเขาสามารถประพฤติ อย่างสมกับความรอดของพวกเขาเอง
พระเจ้า ทรงด าเนิ น การงานนี้ ของพระองค์ ผ่า นทางพระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ที่ ท รงสถิ ต และ
เครื่ องมือหลักของพระองค์คือพระวจนะของพระเจ้า
“ส่ วนแรกของการดีคือความตั้งใจ อีกส่ วนคือ ความพยายามอันหนักแน่นเพื่อจะบรรลุ
มัน ผูส้ ร้างสรรค์ของทั้งสองอย่างคือพระเจ้า ดังนั้นเรากาลังปล้นพระเจ้าถ้าเราอ้างว่า
สิ่ งใดก็ตามไม่วา่ ในความตั้งใจหรื อการบรรลุน้ นั เป็ นของเราเอง”[138]
“พระเจ้าไม่ทาการและไม่ได้ทาการ. . .เพราะว่ามนุ ษย์ได้ทาการ. . . . สิ่ งตรงกันข้ามก็
เป็ นจริ งคือ พระเจ้าทรงทาการและได้ทาการ ดังนั้น มนุ ษย์ตอ้ งและสามารถทาการได้”
[139]
ข้อนี้ เป็ นหนึ่ งของการปลอบโยนมากที่ สุ ดในพันธสัญญาใหม่ บางครั้ ง เราต้องการทาสิ่ ง ที่
ถู ก ต้อ ง แต่ ดู เ หมื อ นจะขาดพลัง งานหรื อ ความสามารถ ข้อ นี้ ท าให้ เราแน่ ใ จว่า พระเจ้า จะ
ช่วยเหลือเรา บางครั้งดูเหมือนว่าเราไม่สามารถแม้กระทัง่ ต้ องการ ที่จะทาสิ่ งที่ถูกต้อง ที่นี่เรา
เรี ยนรู ้วา่ พระเจ้าสามารถจัดเตรี ยมความปรารถนาที่จะทาตามน้ าพระทัยของพระองค์อีกด้วยใน
เมื่อเราไม่มีความปรารถนา ถ้าเราพบว่าเราไม่ตอ้ งการทาสิ่ งที่ถูกต้อง เราสามารถขอให้พระเจ้า

ทาการในเราเพื่อจะสร้ างความปรารถนาที่ จะทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ ข้อนี้ ให้ความ
มัน่ ใจแก่เราว่าพระเจ้าทรงปรารถนาทั้งที่จะกระตุน้ เราและให้เรามีความสามารถ
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คาแรกในข้อนี้ ในตัวบทกรี กคือ “ทุกสิ่ ง” (NASB) หรื อ “ทุกๆ สิ่ ง” (NIV) ซึ่ งโดยตาแหน่งของ
มันนั้นบ่งบอกถึงการเน้นของผูเ้ ขียน เราส่ วนใหญ่สามารถเรี ยนรู ้ที่จะบ่นและทุ่มเถียงน้อยลง
กว่าในตอนนี้ แต่กิจกรรมต่างๆ เช่นนั้นควรจะขาดหายไปจากชีวติ ของเราอย่างสิ้ นเชิง
ถ้อยคาแรกของถ้อยคาเหล่านี้ (“การบ่น”) มองดูที่กิจกรรมเริ่ มแรก และถ้อยคาที่สอง (“การทุ่ม
เถียง”) มองดูสิ่งที่เป็ นผลลัพธ์ของถ้อยคาแรก (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 10:10; ฟป. 2:2; 4:2) คา
เตือนที่ยงิ่ ใหญ่ของการบ่นและการทุ่มเถียงสามารถนาไปสู่ คือเหตุการณ์ท้ งั สิ บของคนอิสราเอล
เกี่ยวกับการบ่นในถิ่นทุรกันดาร อุปนิสัยนั้นได้ถึงจุดสู งสุ ดในการปฏิเสธของคนอิสราเอลที่จะ
เข้าไปและครอบครองแผ่นดินแห่ งพระสัญญาจากคาเดชบารเนี ย (กดว. 13-14) เราทาลายการ
งานของพระเจ้าในการก่ อให้เกิ ดเอกภาพซึ่ งพระองค์ทรงกระทาโดยการก่อให้เกิ ดจิตใจของ
พระคริ สต์ในเรา (เช่น ความถ่อมใจ) เมื่อเราบ่นและทุ่มเถียง (เปรี ยบเทียบ 1:19, 28)
“ธรรมชาติใหม่เป็ นของเราโดยของขวัญจากพระเจ้า แต่การติดตั้งธรรมชาติใหม่น้ นั ใน
แง่ของคุ ณลักษณะใหม่และการประพฤติใหม่ก็ผา่ นทางการงานที่ตอบสนองการเชื่ อ
ฟัง ซึ่ งเป็ นการปลูกถ่ายที่ยากของสงครามประจาวัน”[140]
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โดยการประพฤติอย่างสมกับความรอดของพวกเขาเองด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นแทนที่จะ
ด้วยการบ่นและการทุ่มเถียงนั้น ชาวฟี ลิปปี สาแดง (“พิสูจน์”) พวกเขาเองว่า “ไร้ตาหนิและไร้
ความผิด” (บริ สุทธิ์ , NIV) “ไร้ตาหนิ ” (คากรี ก อาเมมทอส) หมายถึง ปราศจากตาหนิ (ไม่ใช่
น่าตาหนิ เปรี ยบเทียบ 3:6) เพราะว่าเราจัดการกับบาปต่างๆ ของเราอย่างที่เราควรจัดการ มัน
ไม่ได้หมายถึง ไม่มีมลทิน (คากรี ก อาโมมอส) หรื อ ตาหนิ ไม่ได้ (คากรี ก อาเนงเคลตอส และ
อันเอบพิเลบตอส)[141] “ไร้ความผิด” (คากรี ก อัคเคไรออย) หมายถึง มิได้เจือปนด้วยสิ่ งใดก็
ตามที่เป็ นมลทิน (เปรี ยบเทียบ รม. 16:19)
จากนั้นเปาโลได้เพิ่มแนวคิ ดของการอยู่ “เหนื อการตาหนิ ” หรื อ ไม่มีมลทิ น (คากรี ก อาโม
มอส) ในฐานะบุ ตรของพระเจ้า เราจะต้องปราศจากมลทิ น และไม่ไ ด้ถูก กล่ า วหาด้วยการ

วิจารณ์ที่สมเหตุ สมผลแม้ว่าเราดาเนิ นชี วิต “ในท่ามกลาง” ชนรุ่ นที่ ผิดศี ลธรรม (“คดโกง”)
และวิปลาส (“วิปริ ต”) (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 32:5) คาว่า “ชนรุ่ น” (คากรี ก เจเนอัส) สามารถ
อ้างอิงถึงกลุ่มชนหลายรุ่ น ไม่ใช่ แค่ชนรุ่ นหนึ่ ง[142] ที่นี่บางทีมนั อ้างอิงถึ งผูไ้ ม่เชื่ อโดยรวม
(เปรี ยบเทียบ มธ. 17:17; กจ. 2:40)
คริ สเตียนเป็ น “ความสว่าง” ในโลกมืด (มธ. 5:14; เปรี ยบเทียบ ดนล. 12:3) ความสว่างของโลก
สถิตอยูใ่ นเราตอนนี้ (ยน. 8:12) เปาโลต้องการให้ผอู ้ ่านของท่านเป็ นพยานที่หนักแน่นแทนที่
จะทาให้ความสว่างของพวกเขาถูกบดบังด้วยบาปหรื อความไม่บริ สุทธิ์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 5:1516) ความสว่างเป็ นตัวอย่างประกอบที่ดีของบางสิ่ งที่ทาสิ่ งที่มนั จะต้องทาโดยการเป็ นสิ่ งที่มนั
จะต้องเป็ น[143]
ข้า พเจ้า ได้อ่า นเกี่ ย วกับ ผูห้ ญิ ง คนหนึ่ ง ที่ รู้สึ ก โดดเดี่ ย วอย่า งมาก ณ สถานที่ ท างานของเธอ
เพราะว่าเธอเป็ นคริ สเตียนคนเดียว ที่จะทาให้เรื่ องราวแย่ลงนั้น บ่อยครั้งเธอได้ถูกเยาะเย้ยใน
ความเชื่อของเธอและถูกกล่าวหาว่าเป็ นคนใจแคบ ในที่สุด เธอได้ทอ้ ใจจนเธอได้พิจารณาที่จะ
หยุดงานของเธอ อย่างไรก็ตาม ก่อนทาสิ่ งนั้น เธอได้แสวงหาคาปรึ กษาจากศิษยาภิบาลของเธอ
หลังจากที่ได้ฟังคาบ่นของเธอนั้น ผูร้ ับใช้ได้ถามว่า “ตามปกติผคู ้ นตั้งความสว่างไว้ที่ไหน?”
“ในสถานที่มืด” เธอตอบยังมิทนั พูดเสร็ จเธอก็ตระหนักว่าคาตอบของเธอควรประยุกต์ใช้กบั
ชีวิตของเธอเอง เธอตระหนักอย่างรวดเร็ วว่าสถานที่ทางานของเธอเป็ น “สถานที่มืด” อย่าง
แท้จริ งที่ซ่ ึ ง “ความสว่าง” นั้นเป็ นที่ตอ้ งการอย่างแท้จริ ง ดังนั้นเธอตัดสิ นใจที่จะอยู่ที่ที่เธอได้
อยู่และกลายมาเป็ นอิทธิ พลที่หนักแน่ นสาหรับพระคริ สต์ จากนั้นไม่นาน เพื่อนผูร้ ่ วมงาน 13
คนของเธอได้มารู ้จกั พระคริ สต์ในฐานะพระผูช้ ่วยให้รอดของพวกเขา
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“มีการหยุดในความคิ ด ณ จุ ดนี้ แน่ นอนว่า เปาโลดาเนิ การวิงวอนของท่ านที่ มี ต่ อ
ชาวฟี ลิ ปปี ต่อไป แต่ท่านเปลี่ ยนพื้นฐานของการวิงวอนของท่านจากแบบอย่างของ
พระเยซู (2:3-15) ไปสู่ ตวั ท่านเองและสู่ การพิพากษาที่ท่านต้องเผชิ ญ ณ วันแห่ งพระ
คริ สต์ ดังนั้น ตอนนี้ท่านขอให้พวกเขาทาบางสิ่ งเพื่อเห็นแก่ท่าน”[144]
ผูเ้ ชื่อจะต้องถือ “พระวจนะแห่ งชี วิต” ซึ่ งก็คือ ข่าวประเสริ ฐ (ยน. 6:68) อย่างที่อนุ สาวรี ยเ์ ทพี
เสรี ภาพถือคบเพลิงของเธอ นี่เป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่ซ่ ึ งเราเป็ นความสว่างในโลกที่มืด อย่างไร

ก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงบริ บทนี้ มันดูเหมือนเป็ นไปได้มากกว่าว่าเปาโลได้กระตุน้ ให้ผอู ้ ่านของ
ท่านที่จะ “ยึดมัน่ ” ต่ อ พระวจนะ แทนที่จะถือพระวจนะ ออกไป อย่างไรก็ตาม การตีความอัน
แรกก็เป็ นไปได้
“เมื่อเรา ‘ยึดมัน่ ’ ต่อความจริ งแห่ งข่าวประเสริ ฐเท่านั้นที่เราสามารถ ‘ถือความจริ งนั้น
ออกไป’ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้”[145]
เปาโลต้องการให้ชาวฟี ลิปปี รับใช้ต่อไปอย่างที่ท่านได้อธิ บาย เพื่อว่าเมื่อท่านได้ยืนอยูต่ ่อหน้า
บัลลังก์ของพระคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ 1:6, 10) ท่านจะมีความภูมิใจที่สมเหตุสมผล (เปรี ยบเทียบ
1:26) การลงทุ นของท่านในชี วิตของพวกเขาจะไม่เปล่ าประโยชน์ การวิ่งแข่ ง พรรณนาถึ ง
กิจกรรมที่ขะมักเขม้นของเปาโลในฐานะคริ สเตียน และ การตรากตรา เน้นถึงงานหนักที่ท่าน
ได้ทา[146]
แบบอย่างของเปาโล 2:17-18
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การคาดการณ์ที่วา่ เปาโลอาจได้รับคาพิพากษาประหารชี วิตในไม่ชา้ ได้เกิดขึ้นในความคิดของ
ท่านอีกครั้งหนึ่ ง ท่านได้เปรี ยบเทียบชี วิตในปั จจุ บนั ของท่านกับการเทออกของ “เครื่ องดื่ ม
บูชา” ในการนมัสการของอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 4:6; กดว. 15:1-10; กดว. 28:4-7)
หลังจากที่ปุโรหิ ตได้ถวายลูกแกะ แกะตัวผูห้ รื อโคเป็ นเครื่ องเผาบูชา เขาก็ได้เทเหล้าองุ่นข้าง
แท่นบูชา นี่เป็ นการกระทาสุ ดท้ายในพิธีการถวายบูชา ซึ่ งทั้งหมดได้เล็งถึงการมอบถวายของผู ้
เชื่ อต่อพระเจ้าด้วยการนมัสการ การเทเหล้าองุ่นออกได้พรรณนาถึ งการลดลงทีละน้อยแห่ ง
ชีวติ ของเปาโลซึ่ งได้เป็ นเครื่ องบูชาที่มีชีวติ ต่อพระเจ้ามาตลอดตั้งแต่การกลับใจเชื่อของท่าน
วลี “เครื่ อ งบู ช าและการรั บ ใช้แห่ ง (หรื อ มาจาก, NIV) ความเชื่ อของท่ า น” เป็ นส านวน
เปรี ยบเทียบ (แนวคิดที่แสดงออกโดยคานามสองคา) หมายถึง การรับใช้ที่เสี ยสละซึ่ งเกิ ดจาก
ความเชื่อของท่าน

แม้ว่าเปาโลจะตาย ท่านสามารถยินดี ที่ว่าท่านได้ให้การสนับสนุ นแก่การรับใช้ที่เสี ยสละของ
ชาวฟี ลิปปี ที่มีต่อพระเจ้า ท่านได้มองตัวท่านเองและพวกเขาว่าเป็ นปุโรหิ ตที่ถวาย เครื่ องบูชา
แด่พระเจ้า คือ พวกเขาเองและการงานของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 13:15)
“ชาวฟี ลิ ปปี เป็ นปุโรหิ ต ความเชื่ อของพวกเขา (หรื อการงานที่ดีของพวกเขาซึ่ งเกิ ด
จากความเชื่ อของพวกเขา) เป็ นเครื่ องบูชา โลหิ ตที่ ใ ห้ชีวิตของเปาโลเป็ นการเทที่
ควบคู่ไป”[147]
“. . .การทนทุกข์แบบอัครทูตของท่านและของขวัญที่เสี ยสละของชาวฟี ลิ ปปี ที่มีต่อ
ท่านเพราะว่าท่านเป็ นอัครทูตรวมกันก่อให้เกิดเครื่ องบูชาอันสมบูรณ์อย่างเพียบพร้อม
ต่อพระเจ้า”[148]
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แน่ นอนว่า ชาวฟี ลิ ป ปี จะไม่ “ยิน ดี ” ต่ อ การคาดการณ์ ถึ ง การตายของเปาโล แต่ ต่ อความรู ้
อย่างเช่ นเปาโลนั้นพวกเขาได้ถวายพวกเขาเองเป็ นเครื่ องบูชาอันเป็ นที่พอพระทัยแด่พระเจ้า
(รม. 12:1) อัครทูตนี้ได้กระตุน้ ให้พวกเขาที่จะไม่เสี ยใจต่อความลาบากของพวกเขาเองและของ
ท่าน แต่ยินดีขณะที่พวกเขาประพฤติอย่างสมกับความรอดของพวกเขา เอง ซึ่ งรับเอาท่าทีของ
ท่านต่อสถานการณ์ ของพวกเขาในชี วิต พวกเขาสามารถ “แบ่งปั น” “ความยินดี ” ของพวกเขา
กับเปาโลได้ขณะที่พวกเขาได้สื่อสารกับท่านและทาให้ท่านแน่ใจถึงความยินดีของพวกเขาใน
พระเจ้า

แบบอย่างของทิโมธี 2:19-24
การอ้างอิ งของอัครทูตนี้ ถึงการทนทุ กข์ในปั จจุ บนั ของท่าน (ข้อ 17-18) ได้นาท่านบอกชาวฟี ลิ ปปี เกี่ ยวกับ
แผนการต่างๆ ของท่า น ท่านต้องการทส่ งทิ โมธี และเอปาโฟรดิ ทสั ไปยังเมื องฟี ลิ ปปี ท่านได้กล่ าวสิ่ งต่างๆ
เกี่ยวกับเพื่อนร่ วมงานที่สัตย์ซื่อสองคนนั้นว่าจะรับรองถึงการต้อนรับที่อบอุ่นของพวกเขาเมื่อพวกเขาได้ไปถึ ง
คาอธิ บายของเปาโลเกี่ยวกับพวกเขามีคุณค่าที่ยงั่ ยืนเพราะว่าพวกเขาเป็ นแบบอย่างที่ดีของบุคคลผูไ้ ด้ครอบครอง
จิตใจของพระคริ สต์ ดังนั้นพวกเขาเป็ นผูร้ ่ วมมือแท้ในข่าวประเสริ ฐ

“ในจดหมายฝากนี้ ทุ กๆ การอ้า งอิ ง ที่ เปาโลท าต่ออี กบุ คคลหนึ่ งถู กทาขึ้ นในการเชื่ อมโยงกับ ความ
ร่ วมมือ ของบุคคลนั้น ซึ่ งก็คือความร่ วมมือของเขาในข่าวประเสริ ฐ ยกเว้นเปาโลนั้น ทิโมธี และเอปา
โฟรดิทสั เป็ นคนที่โดดเด่นมากที่สุดของบุคคลเหล่านี้”[149]
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เปาโลอธิ บายว่าแผนการของท่านขึ้นอยู่กบั น้ าพระทัยของพระเจ้าเมื่อท่านได้กล่าวว่าท่าน ได้
หวัง “ในพระเยซูองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ที่จะส่ งทิโมธี ไปในไม่ชา้ อัครทูตนี้ ได้พาดพิงถึงการจานน
ของท่านต่อความเป็ นเจ้านายของพระคริ สต์อยูบ่ ่อยๆ ในจดหมายฝากนี้ (1:8, 26; 2:24, 29; 3:1,
3; 4:1, 10; เปรี ยบเทียบ รม. 14:14; 1 คร. 7:39; 16:7; ฟม. 20, 25) บางทีการอ้างอิงเหล่านี้ มี
จานวนมากในจดหมายฝากนี้เนื่องจากความไม่แน่นอนของการปลดปล่อยของเปาโล
จุดประสงค์หลักของการเยี่ยมเยียนของทิโมธี คือ “เรี ยนรู้” “สภาพ” ของผูเ้ ชื่อชาวฟี ลิปปี และ
รายงานสิ่ งนั้นต่อเปาโล สิ่ งนี้ จะช่วยให้เปาโลอธิ ษฐานเผื่อ รับใช้ต่อ และวางแผนการต่างๆ ที่
จะช่วยเหลือคริ สตจักรนี้ให้ดีข้ ึน
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เปาโลไม่ได้เขียนถ้อยคาเหล่านี้ เพื่อจะแนะนาทิโมธี แก่ชาวฟี ลิปปี พวกได้รู้จกั เขาอย่างดี[150]
บางทีท่านต้องการให้คาพยานที่เรื องรองนี้ให้ความมัน่ ใจแก่ผอู ้ ่านของท่านว่าทิโมธี มีการเอาใจ
ใส่ เรื่ องของพวกเขาในหัวใจจริ ง ๆ ทิ โมธี แสดงถึ ง สถานการณ์ ข องพวกเขาต่ อเปาโลอย่า ง
แม่นยาได้
บางทีเปาโลได้หมายถึงโดย “ข้าพเจ้าไม่มีใครอื่นที่เหมือนทิโมธี ” นั้นว่าท่านไม่มีเพื่อนร่ วมงาน
ที่อยู่กบั ท่าน ณ เวลานั้นผูซ้ ่ ึ งจะทางานได้ดีข้ ึ นในงานที่มอบหมายนี้ มากกว่าทิ โมธี ทิโมธี ได้
แบ่งปั นทัศนคติโดยทัว่ ไปของเปาโล และความเป็ นห่วงที่เจาะจงของท่าน “สาหรับสวัสดิภาพ”
ของชาวฟี ลิปปี อย่างต่อเนื่อง
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นี่คงเป็ นถ้อยคาโดยทัว่ ไป... เปาโลมีเพื่อนร่ วมงานหลายคนผูซ้ ่ ึ งการอุทิศตนต่อพระเยซู คริ สต์
ได้ส าเร็ จ ณ เวลานี้ หนึ่ ง ในนั้นคื อเอปาโฟรดิ ท สั เปาโลจะชมเชยเขาในไม่ ช้า (ข้อ 25-30)
เพื่อนร่ วมงานคนอื่นๆ ของเปาโลอาจไม่ได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนชาวฟี ลิปปี บางทีโดย “พวกเขา
ทั้งหมดแสวงหาประโยชน์ของพวกเขาเอง” นั้น เปาโลได้คิดถึ งคริ สเตี ยนชาวโรมันท้องถิ่ น
เหล่านั้นซึ่ งอย่างน้อยแล้วเป็ นผูท้ ี่ได้รับใช้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเพื่อจะพัฒนาชื่ อเสี ยง “ของพวกเขา
เอง” เมื่อท่านได้เขียนข้อนี้ ท่านได้อา้ งอิงถึ งพวกเขาก่อนหน้านี้ (1:14-18) หรื อท่านอาจได้

หมายถึง “ทุกคน” ผูซ้ ่ ึ งอาจได้ไปยังเมืองฟี ลิปปี ถ้าพวกเขาสามารถไปได้[151] บางทีท่านได้
หมายถึ งว่า ทุ กคนที่ท่านอาจได้ส่งไปยังชาวฟี ลิ ปปี นั้นไม่มีใครที่ ได้ต้ งั “ผลประโยชน์” ของ
พระคริ สต์เหนือ “ผลประโยชน์ของพวกเขาเอง” อย่างที่ทิโมธี ได้ทา
ลูก าคงไม่ ไ ด้อยู่ใ นโรมขณะที่ เปาโลเขี ย นสิ่ ง นี้ และบางที ผูช้ ่ วยคนอื่ นๆ ของเปาโลได้ขาด
หายไปอีกด้วย[152] ผูเ้ ชื่อที่ต้ งั ผลประโยชน์ของพระคริ สต์เหนื อผลประโยชน์ของเขาหรื อของ
เธอเองยังคงเป็ นบุคคลที่หายาก (เปรี ยบเทียบ 1:21) ไม่ใช่คริ สเตียนทุกคนที่เป็ นผูร้ ่ วมมือใน
การงานของข่า วประเสริ ฐ แต่ค วามร่ วมมื อในข่ า วประเสริ ฐเป็ นหัวข้อที่ เพี ยงพอที่ จะเขี ย น
จดหมายฝากฉบับหนึ่ งขึ้นมา เพราะว่ามันเป็ นการทรงเรี ยกในชี วิตของคริ สเตียน (เปรี ยบเทียบ
มธ. 28:19-20)
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ในความตรงข้ามกับผูเ้ ชื่ อส่ วนใหญ่น้ นั ทิ โมธี ได้แสดงถึ งคุ ณค่าของเขาในฐานะผูร้ ั บใช้ของ
พระคริ สต์และของเปาโลมากกว่า 10 ปี [153] เขาได้ “รับใช้” ในฐานะเพื่อนร่ วมงานของอัคร
ทูตนี้และในฐานะบุตรบุญธรรมของท่าน เขาได้สถาปนาชื่อเสี ยงที่ดี (“คุณค่าที่พิสูจน์แล้วของ
เขา”) ไม่ใช่ แค่ในเมืองฟี ลิ ปปี แต่ในที่ใดก็ตามที่เขาได้รับใช้ ประวัติที่ดีเช่ นนั้นทาให้ผรู ้ ับใช้
หนุ่มของพระเจ้าเป็ นตัวแทนที่ดีเมื่อคนอื่นๆ พิจารณาเขาสาหรับพันธกิจอีกอย่างหนึ่ง
“บ่อยครั้งเด็กหนุ่มมีพลังอย่างมาก และไม่อดทนต่อการควบคุม บางทีอายุค่อนข้างจะ
เป็ นการระมัดระวังเกินไปและช้าในการมาสู่ บทสรุ ป และบ่อยครั้งมันเป็ นความยุง่ ยาก
ที่ยิ่งใหญ่สาหรับสองคนที่อายุห่างกันอย่างมากอย่างเช่นเปาโลและทิโมธี ที่จะทางาน
ร่ วมกันอย่า งเป็ นสุ ข แต่ เมื่ อคนที่ หนุ่ ม กว่า สาแดงถึ ง วิญญาณที่ อยู่ในทิ โมธี และผู ้
อาวุโสแสวงหาเกียรติของพระเจ้าและพระพรของประชากรของพระองค์เท่านั้น การ
สามัคคีธรรมเช่นนั้นในการรับใช้ก็กลายมาเป็ นพรอย่างแท้จริ ง”[154]
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ข้อนี้ เริ่ ม ต้น “คนนี้ ” ในตัวบทกรี ก ซึ่ ง ดึ ง ความสนใจไปยัง คุ ณสมบัติข องทิ โมธี ถ้า เป็ นน้ า
พระทัย ของพระเจ้าแล้ว เปาโลได้หวังว่าจะ “ส่ ง” ทิ โมธี ไปยังเมืองฟี ลิ ปปี ด้วยการรายงาน
เกี่ยวกับสถานการณ์ของอัครทูตนี้และแผนการต่างๆ “ทันที” เมื่อท่านได้ทราบผลลัพธ์ของการ
ไต่สวนของท่าน เป็ นที่ชดั เจนว่า เปาโลได้คาดหวังว่าการตัดสิ นในกรณี ของท่านจะออกมาใน
ไม่ชา้ ทั้งสาหรับความรักของคริ สตจักรเมืองฟี ลิปปี และสาหรับประสิ ทธิ ภาพของพันธกิจของ

ท่า นนั้น เปาโลต้องการให้เพื่อนๆ ของท่ านรู ้ เกี่ ยวกับ สถานการณ์ ข องท่ าน ในสิ่ ง นี้ ท่ านตั้ง
แบบอย่างที่ดีให้แก่เรา
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เปาโลเชื่ อ ว่ า ท่ า นจะได้รั บ เสรี ภ าพของท่ า นและสามารถกลับ ไปยัง เมื อ งฟี ลิ ป ปี ในไม่ ช้ า
(เปรี ยบเทียบ 1:25) อย่างไรก็ตาม ท่านได้ปรับความหวังของท่านเข้ากับการตระหนักว่าความ
ยุติธรรมไม่ได้ชนะในศาลทางกฎหมายเสมอไป (เปรี ยบเทียบ ลก. 23:13-25) อย่างที่ได้กล่าวไป
ก่ อนหน้า นั้น มี หลัก ฐานที่ ว่า เนโรได้ป ล่ อยเปาโล ณ เวลานั้น และอัค รทู ตนี้ ได้ดาเนิ นงาน
ประกาศข่าวประเสริ ฐของท่านต่อไปใหม่
“จิตใจที่จานนไม่ใช่เป็ นผลผลิตของคาเทศนาหนึ่งชัว่ โมง สัมมนาหนึ่งสัปดาห์ หรื อแม้กระทัง่ การรับใช้
หนึ่งปี เหมือนกับทิโมธี น้ นั จิตใจที่จานนเติบโตในเราเมื่อเรายอมต่อพระเจ้าและแสวงหาที่จะรับใช้คน
อื่น”[155]

แบบอย่างของเอปาโฟรดิทสั 2:25-30
ผูส้ ่ งสารอีกคนหนึ่ งได้ไปถึ งเมืองฟี ลิ ปปี ก่อนไม่ว่าเปาโลหรื อทิโมธี นัน่ คือเอปาโฟรดิ ทสั และเขานาจดหมาย
ฝากนี้ไปยังปลายทางของมัน เปาโลเขียนส่ วนนี้ เพื่อตระเตรี ยมแนวทางสาหรับการต้อนรับที่เหมาะสมของผูส้ ่ ง
สารและเพื่อจะดึงดูดความสนใจไปยังความถ่อมใจของเอปาโฟรดิทสั
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แทนที่ จะรอคอย เปาโลได้คิดว่า มันจาเป็ นที่ จะ “ส่ ง. . .เอปาโฟรดิ ทสั ” ไป ทันที ท่ านจะ
อธิบาย ในไม่ชา้ ว่าทาไมท่านได้ทาอย่างนี้ หนึ่ง ท่านต้องการแนะนาผูส้ ่ งสารของท่าน
ชื่ อของเอปาโฟรดิ ท สั ในรู ป แบบนี้ ไ ม่ ป รากฏในที่ อื่ นในพันธสั ญญาใหม่ น อกจากในพระ
ธรรมฟี ลิปปี (เปรี ยบเทียบ 4:18) อย่างไรก็ตาม “เอปาฟรัส” ซึ่ งเป็ นชื่อที่ส้ ันลงและเป็ นรู ปแบบ
น้อยกว่าปรากฏใน โคโลสี 1:7; 4:12; และ ฟี เลโมน 23 อย่างไรก็ตาม บางทีนี่เป็ นสองบุคคลที่
แตกต่างกัน เนื่ องจากว่า “เอปาโฟรดิทสั ” ชาวเมืองฟี ลิปปี เป็ นที่ชดั เจนว่าได้มาจากมาซิ โดเนี ย
และ “เอปาฟรัส” ชาวเมืองโคโลสี และฟี เลโมนเป็ นที่ชดั เจนว่าได้มาจากเอเชี ยน้อย[156] ที่นี่
เปาโลได้อธิ บายถึงเอปาโฟรดิทสั ในความสัมพันธ์ห้าอย่าง หนึ่ ง เขาเป็ น “พี่น้อง” ของเปาโล
ในความเชื่ อ เป็ นผูแ้ บ่งปั นในชี วิตฝ่ ายวิญญาณโดยพระคุ ณของพระเจ้า สอง เขาเป็ น “เพื่อน

ร่ วมงาน” ของเปาโล เป็ นมากกว่า พี่น้องซึ่ ง เป็ นผูห้ นึ่ ง ที่ ไ ด้ร่วมในงานรั บ ใช้แห่ งการสร้ า ง
คริ สตจักรของพระเยซูคริ สต์ เป็ นผูร้ ่ วมมือในพันธกิจข่าวประเสริ ฐ สาม เขาเป็ น “เพื่อนทหาร”
ของเปาโล เขาไม่ใช่แค่คนงาน แต่เป็ นคนงานผูซ้ ่ ึ งได้เข้าไปสู่ สงครามฝ่ ายวิญญาณโดยการยืน
หยัดเพื่อพระคริ สต์ในสภาพแวดล้อมที่เป็ นปฏิปักษ์ และการประกาศข่าวประเสริ ฐอย่างกล้า
หาญ
สี่ ในความสัมพันธ์กบั ชาวฟี ลิปปี เอปาโฟรดิทสั เป็ น “ผูส้ ่ งสาร” ของพวกเขาต่อเปาโล เขาได้
นาของขวัญของพวกเขาไปยังท่านในฐานะตัวแทนของพวกเขา ตามปกติแล้วบรรดาผูแ้ ปลก็
แปลค ากรี ก ที่ แ ปลว่ า “ผูส้ ่ ง สาร” ว่ า เป็ น “อัค รทู ต ” (ค ากรี ก อะพอสโทลอส) ค านี้ มี ท้ ัง
ความหมายโดยทัว่ ไปและความหมายที่เจาะจงในพันธสัญญาใหม่ โดยทัว่ ไปแล้ว มันหมายถึง
ผู้ส่งสาร และอธิ บายบุคคลเช่นนั้นเช่ นบารนาบัส (กจ. 14:14) ยากอบน้องชายขององค์พระผู้
เป็ นเจ้า (กท. 1:19; 1 คร. 15:7) น่าจะเป็ น สิ ลาสและทิโมธี (1 ธส. 2:7; เปรี ยบเทียบ ฟป. 1:1)
และเอปาโฟรดิทสั ที่นี่ ตามหลักแล้ว มันอ้างอิงถึงอัครทูต 12 คนและเปาโลซึ่ งก็คือบรรดาผูท้ ี่
พระเยซูได้บญ
ั ชาอย่างเจาะจงด้วยพันธกิจของการก่อตั้งและสถาปนาคริ สตจักร การใช้อย่างที่
สองนี้ก็เป็ นธรรมดามากกว่าในพันธสัญญาใหม่ ผูช้ ายหลายคนได้ทาหน้าที่ในฐานะ “อัครทูต”
ในคริ สตจักรเริ่ มแรก แต่ 13 คนเท่านั้นที่เป็ นอัครทูตที่เป็ นทางการ (นัน่ คือ ได้ครอบครอง
ตาแหน่งนั้น)
ห้าและสุ ดท้าย เอปาโฟรดิทสั เป็ น “ผูร้ ับใช้” ของชาวฟี ลิปปี ต่อความต้องการของเปาโลในคุก
ค านี้ (ค ากรี ก ลิ ทั ว กอน) บางครั้ งอธิ บ ายถึ ง ประเภทของพัน ธกิ จ ที่ ปุ โ รหิ ต กระท า (รม.
15:16; ฮบ. 8:2) ดังนั้นเปาโลอาจได้คิดถึ งพันธกิ ขของ เอปาโฟรดิทสั ที่มีต่อท่านว่าคล้ายกับ
พันธกิจของปุโรหิ ต เขาได้นาเสนอของถวายของชาวฟี ลิปปี แก่เปาโลในฐานะเครื่ องบูชา (4:18)
“เอปาโฟรดิทสั เป็ นทูตของพวกเขาต่อท่าน ซึ่ งเป็ นวิธีของพวกเขาถึ งการบอกท่านว่า
พวกเขาได้ใส่ ใจพอที่จะส่ งสิ่ งดีที่สุดของพวกเขาไป. . .” [157]
2:26

เปาโลตัดสิ นใจส่ งเอปาโฟรดิ ทสั ไปทันที เพราะว่าถ้อยคาที่ ได้ไปยังเอปาโฟรดิ ทสั ว่า เพื่อน
ชาวฟี ลิ ปปี ได้เรี ยนรู ้ ว่าเขาได้ป่วย ความรู ้ น้ ี ได้สร้ าง “ความปรารถนา” ในใจของเขาสาหรับพี่
น้องของเขาและได้ทาให้เขา “เป็ นทุกข์” ความรู ้สึกของเขานั้นแรงกล้า เปาโลได้ใช้คาที่แปลว่า

“ความปรารถนา” (NASB) หรื อ “อยาก” (NIV, คากรี ก เอพิโพเธโอ) ก่อนหน้านี้ เพื่อจะอธิ บาย
ถึงความรู ้สึกของท่านเองที่มีต่อชาวฟี ลิปปี (1:8; เปรี ยบเทียบ ยก. 4:5; 1 ปต. 2:2) “เป็ นทุกข์”
(ค ากรี ก อะเดโมโนน) ได้อธิ บายถึ งความรู้ สึ ก ของพระเยซู ใ นสวนเกทเสมนี อีก ด้วย (มธ.
26:37; มก. 14:33)
“มันอธิ บายถึ งสภาพที่ก่ ึ งไขว้เขว อยู่ไม่สุข สับสนซึ่ งถูกก่อให้เกิ ดโดยความผิดปกติ
ทางร่ า งกาย หรื อโดยความทุ ก ข์ด้า นจิ ตใจเช่ น ความโศกเศร้ า ความอับอาย ความ
ผิดหวัง และอื่นๆ”[158]
เอปาโฟรดิทสั คงเป็ นคริ สเตียนที่มีความรู ้สึกไวเป็ นพิเศษ ในอีกด้านหนึ่ ง ความห่ วงใยของเขา
อาจสะท้อนถึ งความเข้าใจผิดที่ได้ทาให้เขาอยู่ในความสว่างอันเป็ นที่กงั ขาตั้งแต่ท่านได้จาก
เมืองฟี ลิปปี ไป[159]
2:27

เปาโลได้ให้เกียรติยศแด่พระเจ้าสาหรับการฟื้ นฟูเอปาโฟรดิทสั ไปสู่ สุขภาพที่ดีเมื่อเขาได้อยู่ ณ
ประตูของความตาย (“ป่ วย” จนถึ งจุ ดแห่ งความตาย”) การตายของเอปาโฟรดิ ทสั คงได้เพิ่ม
ความโศกเศร้ าของเปาโลที่ มีต่อความเจ็บป่ วยของพี่น้องของท่านซึ่ งเป็ นเหตุ ให้ท่านมี ความ
โศกเศร้าเกือบที่จะทนไม่ได้ (“ความโศกเศร้าซ้อนความโศกเศร้า ”) เป็ นที่ชดั เจนว่า เปาโลไม่มี
ความสามารถที่จะรักษาทุกคนที่ท่านต้องการให้มีสุขภาพที่ดีแม้กระทัง่ เพื่อนร่ วมงานของท่าน
[160] การรักษาของพระเจ้าขึ้นอยูก่ บั น้ าพระทัยของพระเจ้าอยูเ่ สมอ และไม่ใช่บางสิ่ งที่ใครคน
หนึ่งสามารถทาได้เมื่อใดก็ตามที่เขาหรื อเธอต้องการ (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 5:23; 2 ทธ. 4:20)

2:28

ความห่ วงใยที่เอปาโฟรดิ ทสั และชาวฟี ลิ ปปี มีต่อกันและกันได้นาให้เปาโลที่ จะส่ งผูส้ ่ งสาร
ของพวกเขากลับไปยังพวกเขาทันที (“ยิ่งขึ้น”) ท่านอาจได้ทาอย่างนั้นแต่เนิ่ นๆ นี่คงได้ทาให้
ความห่ วงใยของเปาโลเกี่ยวกับชาวฟี ลิปปี ลดลงซึ่ งรู ้วา่ การกลับไปในไม่ชา้ ของเอปาโฟรดิทสั
จะคลายความกังวลของผูอ้ ่านของท่าน

2:29

เปาโลต้องการให้การคืนสู่ เหย้าของเอปาโฟรดิ ทสั เป็ นโอกาสที่น่ายินดี เขาได้ดาเนิ นภารกิ จ
ของเขาอย่างสาเร็ จและได้ปรนนิ บตั ิต่อเปาโลด้วยความยอดเยี่ยม เปาโลได้กระตุน้ ให้ชาวฟี ลิป

ปี นับถือเอปาโฟรดิทสั อย่างสู งส่ ง (“จงนับถือคนประเภทนี้ ”) และต้อนรับเขากลับอย่างเต็มใจ
(“ด้วยความยินดียงิ่ ”)
“บางทีเอปาโฟรดิทสั ได้ถูกประเมินค่าต่ากว่าเล็กน้อย ณ เมืองฟี ลิปปี ในสัดส่ วนต่อการ
ประเมินของเปาโลที่มีต่อเขา”[161]
2:30

โดยเฉพาะอย่างยิง่ เอปาโฟรดิทสั ได้มา “ใกล้ความตาย” เนื่องจากการรับใช้ของเขา “เพื่อ (งาน
ของ) พระคริ สต์” เป็ นที่ชดั เจนว่าจากการเดิ นทางไปยังโรมและการปรนนิ บตั ิต่อเปาโลที่นนั่
เขาได้เปิ ดเผยตัวเขาเองต่ออันตรายอย่างกล้าหาญ[162] คือว่าในขณะที่เขาได้ทางานเพื่อพี่นอ้ ง
ชาวฟี ลิ ป ปี ที่ ข าดหายเพื่ อ จะชดเชยข้ อ บกพร่ องของพวกเขาในแง่ น้ ี นั่ น เอง ( 4:14-18;
เปรี ยบเทียบ 1 คร. 16:17) ที่เขาได้ป่วย
“ดูเหมือนมันชัดเจนจากการแสดงออกนี้ ที่ว่าการป่ วยของเอปาโฟรดิ ทสั เป็ นผลลัพธ์
ไม่ใช่จากการข่มเหงแต่จากการทุ่มเกินไป”[163]
อะโฟรไดท์ (วีนสั ) เป็ นเทพธิ ดาแห่ งนักพนัน เมื่อชาวกรี กที่เป็ นคนต่างชาติได้ทอดลูกเต๋ า เขา
จะร้ องว่า “เอปาโฟรดิ ทอส!” ซึ่ งหมายถึง “ความโปรดปรานของอะโฟรไดท์” ชื่อของเอปา
โฟรดิ ท ัส คงได้ มี ก ารเชื่ อ มโยงกับ ธรรมเนี ย มนี้ ถ้า เป็ นเช่ น นั้น เปาโลคงได้เ ขี ย นว่า เอปา
โฟรดิทสั ได้ “เสี่ ยงชีวิตของเขา” ดังเช่นการเล่นคาในชื่ อเพื่อนของท่าน เปาโลได้สร้างการเล่น
คาที่ชดั เจนมากขึ้นกับชื่อของโอเนสิ มสั ซึ่ งหมายถึง “มีประโยชน์” (เปรี ยบเทียบ ฟม. 10-11)
“ท่านได้กล่าวว่าเอปาโฟรดิ ทสั ได้เสี่ ยงด้วยชี วิตของเขา แต่เขาชนะ เพราะว่าพระเจ้า
ทรงอยูท่ ี่นนั่ และ ‘ได้มีเมตตาต่อเขา’”[164]

การเน้นของเปาโลในบทที่ 2 อยูท่ ี่ความสาคัญของเอกภาพ และสิ่ งที่ตอ้ งมีก่อนที่จาเป็ นของมัน นัน่ คือ ความ
ถ่ อมใจ สาหรั บความร่ วมมื อแท้ในงานของข่าวประเสริ ฐที่ จะเกิ ดขึ้ น มันจะต้องมี เอกภาพท่า มกลางคนงาน
กุญแจสู่ การบรรลุเอกภาพก็คือการที่ผเู ้ ชื่อแต่ละคนรับเอาจิตใจที่ถ่อมของพระคริ สต์
2. การดาเนินในความมั่นคง 3:1-4:1

ตอนนี้ เปาโลได้เปลี่ยนไปสู่ คุณสมบัติหลักที่สองที่ท่านได้แนะนาใน 1:27-30 นัน่ คือ ความมัน่ คงต่อการต่อต้าน
ที่มีต่อข่าวประเสริ ฐ (เปรี ยบเทียบ 1:7, 28) ก่อนหน้านั้น ท่านได้แนะนาแนวคิดของความยินดี ต่อการต่อต้าน
(1:19, 28-30; 2:17-18) ภายหลังท่านอภิปรายถึงวิธีเผชิญกับการข่มเหงที่ชดั เจน (4:4-9)
มีสองแหล่งหลักของการต่อต้านที่ชาวฟี ลิปปี ได้เผชิญขณะที่พวกเขาแสวงหาการสามัคคีธรรมกับเปาโลในการ
ป่ าวประกาศข่าวประเสริ ฐ เปาโลได้กล่าวถึงทั้งสองอย่างนี้ ในบทนี้ อย่างไรก็ตาม ท่านได้เริ่ มต้นด้วยการกาชับ
ที่จะยินดีในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และได้จบส่ วนนี้ในการสรุ ปด้วยการกระตุน้
การกาชั บทีเ่ ป็ นบทนาทีจ่ ะยินดีในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า 3:1
จากการที่ ไ ด้ดลใจความยินดี ในผูอ้ ่ านของท่ านด้วยการอ้า งอิ ง ถึ งแบบอย่า งที่ หนัก แน่ นของทิ โมธี และเอปา
โฟรดิทสั เปาโลได้เตือนพวกเขาเกี่ ยวกับคนอื่นบางคนผูซ้ ่ ึ งได้กล่าวยอมรับว่าเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้า ท่านได้
แนะนาส่ วนนี้ ของจดหมายฝากของท่านด้วยข้อความที่เปลี่ยนผ่าน “สุ ดท้ายนี้ ” (คากรี ก โท ลอยโพน) แนะนา
ถ้อยคาเช่นนั้นที่นี่เช่นเดียวกับในที่อื่นๆ (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 1:16; 4:2; 2 คร. 13:11; 1 ธส. 4:1; 2 ธส. 3:1; กท.
6:17) ตามปกติแล้ว คานี้ไม่ได้แสดงถึงการสรุ ปมากเท่ากับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ การสรุ ป[165] มันแนะนาสิ่ งที่คง
อยูท่ ี่จะถูกกล่าว[166] เปาโลกาลัง เข้ าใกล้ ตอนปลายของจดหมายฝากของท่าน ใครก็ตามที่ได้ฟังการเทศนามาก
ก็รู้วา่ ผูส้ ื่ อสารที่เป็ นคริ สเตียนแม้กระทัง่ ในทุกวันนี้บ่อยครั้งก็กล่าวว่า “สุ ดท้ายนี้” นานก่อนที่เนื้อหาจบลง
การกระตุน้ หลักของอัครทูตนี้ในที่นี่คือว ผูอ้ ่านของท่านควร “ยินดีในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” เปาโลซึ่ งเป็ นนักโทษ
ได้วิงวอนให้คนที่เป็ นอิสระที่ จะยินดี เราอาจคาดหวังมันให้เป็ นในอีกแนวทางหนึ่ ง พวกเขาอาจยินดีในการ
กลับมาของเอปาโฟรดิทสั หรื อในการหายป่ วยของเขา หรื อในการคาดการณ์ ของเปาโลถึงการปลดปล่อยและ
การกลับไปยังเมืองฟี ลิปปี สิ่ งเหล่านี้ท้ งั หมดเป็ นเหตุผลที่สมเหตุสมผลสาหรับการยินดีแม้วา่ สาคัญน้อยกว่า เรา
ได้สังเกตว่าการเน้นที่ต่อเนื่ องที่ความยินดีและการยินดีได้แสดงถึงจดหมายนี้ จนเดี๋ยวนี้ (1:3, 4, 18, 25; 2:1, 2,
17, 18, 19, 28, 29; เปรี ยบเทียบ 4:1, 4, 10, 18) ความยินดีเป็ นอารมณ์ที่มีมากของชาวฟี ลิปปี แต่ขา้ พเจ้าไม่คิดว่า
มัน เป็ นหัว ข้อ หลัก ของมัน เปาโลได้ใ ห้ ค วามส าคัญ ของการยิน ดี เ ป็ นการเน้น พิ เ ศษที่ นี่ โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
สถานการณ์ต่างๆ นั้น คริ สเตียนสามารถและควรยินดีอยูเ่ สมอในตัวบุคคลและงานของพระเยซูคริ สต์ พระองค์
ทรงเป็ นพื้นฐานของความยินดี แท้และขอบเขตที่ซ่ ึ งมันเจริ ญขึ้น[167] บางคนได้สังเกตการเชื่ อมโยงที่ใกล้ชิด
ระหว่างความบริ สุทธิ์ และความสุ ข[168]

พวกครู สอนเท็จสามารถขโมยความยินดี ไปจากคริ สเตียนได้ เปาโลได้ดาเนิ นการต่อไปที่ จะรั บ มื อกับ การ
คุ กคามนี้ ใ นส่ วนที่ เหลื อของบทนี้ โรเบิ ร์ต มอนซ์ ได้อธิ บายส่ วนนี้ ว่าเป็ น “การสรุ ปที่ ถูก ขัดจังหวะ” [169]
เปาโลได้แนะนาความคิดเห็นของท่านด้วยการทาให้ผอู ้ ่านของท่านแน่ ใจว่าท่านไม่ได้ถือว่าความจาเป็ นในการ
เตือนพวกเขาอีกครั้งหนึ่งเป็ นภาระ (“ไม่ใช่เรื่ องลาบาก”) แม้วา่ ท่านได้แนะนาพวกเขาในหัวข้อนี้ แล้ว เปาโลอาจ
ได้พาดพิงถึงสิ่ งที่ท่านเพิ่งได้เขียนเกี่ยวกับผูไ้ ม่เชื่ อผูซ้ ่ ึ งได้ต่อต้านพยานของชาวฟี ลิปปี (1:27-30) หรื อท่านอาจ
อ้างอิงถึงคาแนะนาแต่ก่อนที่ท่านได้ให้แก่พวกเขาด้วยตนเองหรื อด้วยงานเขียน การกระตุน้ ต่อไปเป็ น “เครื่ อง
ป้ องกัน” เพิ่มเติมต่อการยอมทาตามของพวกเขาเนื่องจากอิทธิ พลที่ชวั่ ร้ายนี้ ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่ งก็คือว่า
“สิ่ งต่างๆ อย่างเดียวกัน” อ้างอิงถึงความไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับสิ่ งที่เปาโลได้เขียนแล้วและจะเขียนมากขึ้น[170]
อันตรายของการทาตามลัทธิยวิ 3:2-4ก
เปาโลได้ดาเนินการต่อไปที่กล่าวถึงกลุ่มปรปักษ์ที่สาคัญที่ชาวฟี ลิปปี เผชิญ
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การกล่าวซ้ าสามครั้งของ “จงระวัง” เน้นถึงอันตรายที่ร้ายแรงที่ชาวฟี ลิปปี เผชิญ (เปรี ยบเทียบ
อสย. 6:3; ยรม. 7:4; 22:29) พระเยซูและผูเ้ ผยพระวจนะคนอื่นได้ใช้คาว่า “สุ นขั ” เพื่ออ้างอิงถึง
ผูต้ ่อต้านความจริ งของพระเจ้า (มธ. 7:6; เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 23:18; 1 ซมอ. 17:43; 24:14; สภษ.
26:11; อสย. 56:10-11) อย่างเป็ นนิ สัยแล้วคนยิวได้อา้ งอิงถึงคนต่างชาติวา่ เป็ น “สุ นขั ” อย่างดู
ถูก (เปรี ยบเทียบ มธ. 15:21-28) ในสมัยโบราณ สุ นขั จานวนมากเป็ นสัตว์ที่ไม่สะอาด ดุร้าย
และโหดร้ายที่ได้คุกคามความปลอดภัยของทุกคน
“ตอนนี้เปาโลโยนคานี้แห่งการดูถูกกลับไป ‘ยังหัวหน้าของบรรดาผูเ้ ริ่ มต้นของมัน’ . .
., ส าหรั บ เปาโลแล้ว คนยิวเป็ นคนเลวแท้ที่ ทาให้ชุ มชนที่ บริ สุท ธิ์ คื อ คริ สตจัก ร
ของคริ สเตียนด่างพร้อยด้วยคาสอนที่ผดิ ของพวกเขา”[171]
“คาเปรี ยบเทียบนี้ เต็มไปด้วย ‘การกัด’ . . . ดังนั้นเปาโลก็กลับคาไม่สุภาพนี้ โดยการ
พยายามทาให้คนต่างชาติ ‘สะอาด’ ผ่านทางการเข้าสุ หนัตนั้น คนที่ทาตามลัทธิ ยิวก็
เป็ น ‘สุ นขั ’ ที่ไม่สะอาด”[172]

เพื่อนของข้าพเจ้าคนหนึ่งผูซ้ ่ ึ งตอนนี้อยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเคยอ้างอิงถึงคริ สเตียนว่าเป็ น “เด็ก
ส่ งข่าว” หรื อเราอาจเรี ยกพวกเขาว่า “บุรุษไปรษณี ย”์ การทรงเรี ยกของเราคือ การนาข่าวดีไป
ยังคนอื่นๆ ซึ่ งเป็ นข่าวดีแห่ งข่าวประเสริ ฐ ด้วยบางเหตุผลนั้น “พวกสุ นขั ” บ่อยครั้งให้ความ
ยุง่ ยากแก่บุรุษไปรษณี ย ์ เปาโลได้เตือน “บุรุษไปรษณี ย”์ ชาวฟี ลิปปี ที่จะระวัง “พวกสุ นขั ” ใน
เมืองฟี ลิปปี
วลี “พวกที่ทาชัว่ ” (NASB) เน้นถึงลักษณะที่ชวั่ ร้ายในงานของพวกเขา อย่างไรก็ตาม “การเข้า
สุ หนัตผิด” (NASB) หรื อ “พวกเชื อดเนื้ อเถื อหนัง” (NIV, เปรี ยบเทียบ กท. 5:12) ให้ความ
เข้าใจถ่องแท้มากที่สุดแก่เราถึงใครที่เปาโลได้มีในความคิดอย่างแท้จริ ง[173]
เป็ นที่ชดั เจนว่าคนเหล่านี้ เป็ น “พวกที่ทาตามลัทธิ ยิว” ผูซ้ ่ ึ งได้รบกวนเปาโลและผูก้ ลับใจเชื่ อ
ของท่านตลอดพันธกิจของท่าน โอเบรี ยนได้ให้ทางเลือกหกอย่างที่พวกนักวิชาการได้แนะนา
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของกลุ่มนี้ และเขาได้โต้แย้งว่าพวกเขาแตกต่างจากพวกผูต้ ่อต้านที่เปาโลได้
อ้างอิงใน 1:14-17[174] พวกเขาได้สอนว่าผูค้ นสามารถเข้าไปในคริ สตจักรผ่านทางซุ ้มหน้า
ประตูของลัทธิ ยิว และเมื่อพวกเขาได้เข้าไปแล้วพวกเขาจาเป็ นต้องจานนต่อธรรมบัญญัติของ
โมเสส นี่ เป็ นสิ่ งที่เรี ยกกันว่า “ความเห็ นนอกรี ตแห่ งกาลาเทีย” ที่เปาโลได้กล่าวถึ งยาวยืดใน
จดหมายฝากของท่านถึงชาวกาลาเทีย พวกเขาได้เน้นการเข้าสุ หนัตเพราะว่ามันเป็ นพิธีที่ได้นา
บุคคลไปสู่ ลทั ธิ ยวิ ซึ่ งพวกเขาได้ถือว่าเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งมีก่อนการทาให้ชอบธรรม (เปรี ยบเทียบ กจ.
15:1) “การเข้าสุ หนัตเท็จ” อ้างอิงถึงเหตุผลต่างๆ ที่ผิดนัน่ คือ การเข้าสุ หนัตที่ขดั แย้งกับการ
เปิ ดเผยของพระเจ้าในพระคัมภีร์
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ชาวฟี ลิ ปปี และเปาโลและผูเ้ ชื่ อแท้ท้ งั หมดเป็ นของกลุ่ มที่ แตกต่าง นั่นคื อเป็ นของ “การเข้า
สุ หนัตแท้” เปาโลอ้างอิงถึงการเข้าสุ หนัตของใจที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งวางใจในพระเยซูคริ สต์
อีกทางหนึ่งคือการวางใจในตนเองและหรื อในการถือรักษาพิธีสาหรับความรอด (รม. 2:2529; คส. 2:11, 13; เปรี ยบเทียบ ลนต. 26:41; ฉธบ. 10:16; 30:6; ยรม. 4:4; อสค. 44:7) การเข้า
สุ หนัตแท้อา้ งอิงถึงผูเ้ ชื่อในคริ สตจักร ไม่ใช่ที่วา่ คริ สตจักรเป็ น “อิสราเอลใหม่”[175]
เปาโลได้ใช้คากรี กสองคาที่คล้ายกันมาก เพริ เทมเนอิน หมายถึงที่จะ เข้าสุ หนัต และ คาตาเทม
เนอิน ที่จะเชือดเฉือน เพริ เทมเนอิน อธิ บายถึงสัญลักษณ์ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ และงานของการเข้าสุ หนัต

แต่ คาตาเทมเนอิ น อย่างเช่นใน เลวีนิติ 21:5 อ้างอิงถึงการเชือดเฉื อนตนเองอัน เป็ นที่ตอ้ งห้าม
อย่างเช่น การตอนและสิ่ งที่เหมือนกัน ดังนั้นเปาโล กล่าวว่า “ท่านที่เป็ นคนยิวคิดว่าท่านได้เข้า
สุ หนัต แต่แท้จริ งแล้วท่านถูกเชือดเฉื อนเท่านั้น”[176]
เปาโลได้ใช้คาศัพท์หรื อวลีสามคาเพื่อจะอธิ บายถึงพวกครู สอนเท็จ (ข้อ 2) ท่านได้ใช้คาอื่นๆ
สามคาเพื่อจะแสดงถึงการเข้าสุ หนัตแท้ เรา “นมัสการ (คากรี ก ลัททริ วเออิ น) พระเจ้าด้วยพระ
วิญญาณ (ของพระเจ้า )” อี ก ทางหนึ่ ง ที่ ไ ม่ ดีส าหรั บ สิ่ ง ใดคื อการดาเนิ นผ่านพิ ธี ก รรมทาง
กายภาพบางอย่าง (เปรี ยบเทียบ ยน. 4:23-24) บางทีเปาโลได้หมายถึงว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ริ เริ่ มการนมัสการด้วยผลลัพธ์ที่ความรักและการรับใช้ติดตามมา (เปรี ยบเทียบ ยน. 14:17)[177]
บรรดาผูท้ ี่ พ่ ึ ง พาพิ ธี ก รรมต่ า งๆ เพื่ อ ท าให้ พ วกเขาเองเป็ นที่ ย อมรั บ ต่ อ พระเจ้า ก็ ไ ม่ มี พ ระ
วิญญาณของพระเจ้า พวกเขาไม่เป็ นผูเ้ ชื่อในข่าวประเสริ ฐ
“รู ปแบบและการรับใช้ภายนอก ดนตรี และการกระทาแห่ งการคุ ก เข่ าไม่ ได้ก่ อให้
เกิดการนมัสการ สิ่ งเหล่านั้นอาจเป็ นสิ่ งกีดขวางต่อการนมัสการ การนมัสการแท้น้ นั
มาจากใจเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้านาสิ่ งต่างๆ ของพระคริ สต์มาและสาแดงแก่เรา
ขณะที่เราถูกครอบครองโดยพระองค์ การสรรเสริ ญแท้และการยกย่องก็ข้ ึนไปสู่ พระ
บิดา”[178]
สอง เรา “อวดพระเยซูคริ สต์” นัน่ คือ เรามองดูพระองค์ในฐานะผูห้ นึ่งที่ทาให้เราเป็ นที่ยอมรับ
ต่อพระเจ้าแทนที่จะมองดูที่ความดี (เปรี ยบเทียบ ยรม. 9:23-24; 1 คร. 1:31; 2 คร. 10:17) เราจด
จ่อที่พระองค์และพบความอิ่มเอมใจของเราในพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดของเรา
“สิ่ งที่สิทธิ พิเศษทางชนชาติและพิธีกรรมดูเหมือนเป็ นต่อผูท้ ี่ทาตามลัทธิ ยิว พระเยซู
คริ สต์เป็ นแท่น มงกุฎ ความชอบธรรม และศักดิ์ศรี ต่อคริ สเตียน”[179]
สาม เรา “ไม่ไว้ใจในเนื้อหนัง” เพื่อทาให้เราเป็ นที่ยอมรับต่อพระเจ้าได้ พันธสัญญาใหม่ใช้คา
ว่า “เนื้ อหนัง” (คากรี ก ซาร์ ก) ในแง่ ตามตัวอักษรหนึ่ งแง่ และในแง่เปรี ยบเที ยบสองแง่ ตาม
ตัวอักษรแล้ว มันอ้างอิงถึงร่ างกายของเรา (ลก. 24:39; และข้ออื่นๆ) ในการเปรี ยบเทียบนั้น มัน

อ้างอิงถึงทุกสิ่ งที่เราได้เป็ นในอาดัม (ก่อนความรอดของเรา; รม. 7:5; 8:9; และข้ออื่นๆ) และ
ถึงธรรมชาติมนุ ษย์ของเรา (เปรี ยบเทียบ กท. 2:20; 5:17; และข้ออื่นๆ) ที่นี่บางทีเปาโลได้
หมายถึ ง ธรรมชาติ ม นุ ษ ย์ข องเรา คื อ สิ่ ง ที่ เ ราสามารถท าตามธรรมชาติ โดยปราศจากการ
ช่วยเหลือที่พิเศษของพระเจ้า เราไม่มีความมัน่ ใจว่าสิ่ งใดก็ตามที่เราทาต่อร่ างกายของเรา หรื อ
สิ่ งใดก็ตามที่เราทาจะทาให้เราเป็ นที่ยอมรับต่อพระเจ้าได้ เราตระหนักว่าการวางใจในพระเยซู
คริ สต์คือสิ่ งจาเป็ น เราไม่มีความมัน่ ใจในสิ่ งที่เราเป็ นโดยธรรมชาติเพื่อทาให้เราเป็ นที่ยอมรับ
ต่อพระเจ้าได้ เราเข้าใจว่าเราไม่สามารถช่วยตัวเราเองให้รอดได้ และเรายอมรับว่าพระเจ้าต้อง
ช่วยเราให้รอด
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เปาโลได้ดาเนิ นการต่ อไปที่ อธิ บ ายต่ อชาวฟี ลิ ป ปี ว่า ทาไมท่ า นได้ก ล่ า วต่ อต้า นคนยิว อย่า ง
รุ นแรงมาก (ข้อ 4-11) อัครทูตนี้ ได้ปฏิเสธ “ความมัน่ ใจในเนื้ อหนัง” เพราะว่ามันไม่สามารถ
จัดเตรี ยมความชอบธรรมที่พระเจ้าเรี ยกร้องได้ (ข้อ 9) แม้กระทัง่ ท่านได้ครอบครอง “ในเนื้ อ
หนัง” เกี่ ยวกับสิ่ งที่ พวกทาตามลัทธิ ยิวได้อา้ งว่าสาคัญ นั่นคื อ การเข้าสุ หนัต แต่ท่านไม่ไ ด้
วางใจในสิ่ งนั้นสาหรับความรอด

ตาแหน่ งทีม่ ีสิทธิพเิ ศษของเปาโล 3:4ข-6
3:4ข

เพื่อเห็ นแก่ขอ้ โต้แย้ง เปาโลได้รับเอาท่าทีของพวกทาตามลัทธิ ยิวเกี่ ยวกับความมัน่ ใจในเนื้ อ
หนัง ท่านได้ทาอย่างนั้นเพื่อแสดงให้เห็ นว่าการปฏิ เสธของท่านต่อผลประโยชน์ต่างๆ ของ
คนยิวไม่ใช่เป็ นเพราะว่าท่านได้ขาดสิ่ งเหล่านั้น เปาโลได้ใช้การเข้าหาอย่างเดียวกันใน 2 โค
ริ นธ์ 11:26-12:12 ตอนนี้ท่านได้อา้ งอิงผลประโยชน์ส่วนตัวเจ็ดอย่าง สี่ อย่างแรกเป็ นสิ่ งต่างๆ
ที่ท่านได้รับมรดกมา (ข้อ 5ก-ง) สามอย่างสุ ดท้ายคือสิ่ งต่างๆ ที่ท่านได้เลือกโดยความเชื่ อมัน่
(ข้อ 5จ-6)
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การเข้าสุ หนัตของเนื้อหนังเป็ นสิ่ งหนึ่งที่พวกทาตามลัทธิยวิ ได้วางใจในการยอมรับโดยพระเจ้า
เปาโลได้ “เข้า สุ หนัต ” ใน “วันที่แปด” หลังจากการเกิ ดของท่ าน อย่า งที่ ธ รรมบัญญัติข อง
โมเสสได้กาหนดไว้ (ลนต. 12:3; เปรี ยบเทียบ ปฐก. 17:12) ท่านไม่ได้รับการเข้าสุ หนัตในปี ที่
สิ บสามของท่าน อย่างที่อิชมาเอลได้รับหรื อภายหลังในชี วิต อย่างที่คนต่างชาติหลายคนได้ทา
ผูซ้ ่ ึ งได้เปลี่ยนไปสู่ ลทั ธิ ยิว (เช่น กจ. 16:3)[180] ท่านไม่ได้เป็ นคนที่เปลี่ ยนไปสู่ ลทั ธิ ยิวใน

ภายหลัง แต่ท่านได้เป็ นคนยิวมาตลอดชี วิตของท่าน ท่านได้มาจากครอบครัวชาวยิวที่เคร่ งใน
ศาสนา และอย่างไม่สงสัยเลยว่าได้ชื่นชมการหนุ นใจใน “สิ่ งต่างๆ ของพระเจ้า” (การฝึ กฝน
ทางศาสนา) จากพ่อแม่ของท่านทั้งชีวติ ของท่าน
ประการที่สอง เปาโลเป็ นคนยิวแท้โดยเชื้ อชาติและการสื บเชื้ อสาย (“แห่ งชนชาติอิสราเอล”)
เมื่อคนยิวต้องการเน้นความสัมพันธ์ที่พิเศษของพวกเขากับพระเจ้าในแง่ที่พิเศษมากที่สุดของ
มัน พวกเขาได้ใช้คาว่า “คนอิสราเอล” เพื่อจะอธิ บายถึ งพวกเขาเอง [181] ท่านไม่ได้เป็ น
ลูกครึ่ งแต่เป็ นคนยิวเต็มตัว “อิสราเอล” ที่นี่อาจอ้างอิงถึงไม่วา่ ต่อคนอิสราเอลโดยรวม หรื อต่อ
คน ที่ชื่ออิสราเอล (นัน่ คือ “ยาโคบ”) มูเล่ได้ชอบทางเลือกอันหลัง[182]
ยิ่งไปกว่านั้นอีก ประการที่สาม ท่านเป็ นสมาชิ ก “ของเผ่าเบนยามิน” เบนยามินเป็ นน้องชาย
ของบุตรชายสองคนที่เกิดแก่ราเชลภรรยาคนโปรดของยาโคบ เบนยามินเป็ นบุตรชายคนเดียว
ของยาโคบที่ เกิ ดในแผ่นดิ นแห่ งพระสัญญา เผ่าเบนยามิ นได้จดั เตรี ยมนักรบสู งส่ งหลายคน
ตลอดประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ ฮชย. 5:8) กษัตริ ยท์ ี่ถูกต้องตามกฎหมายองค์
แรกของอิสราเอลได้มาจากเผ่าเบนยามิน เยรู ซาเล็มและพระวิหารได้อยูภ่ ายในเขตแดนของเบน
ยามิ น นอกเหนื อ จากยูด าห์ น้ ัน เผ่า นี้ เท่ า นั้นยัง คงได้ภกั ดี ต่อราชวงศ์ข องดาวิดเมื่ อระบอบ
กษัตริ ยไ์ ด้แบ่งแยกในปี 931 กคศ. เทศกาลปูริมได้ฉลองความรอดของคนยิวโดยโมรเดคัยคน
เบนยามิน หลังจากการถูกเนรเทศนั้น เบนจามินและยูดาห์ได้ก่อตั้งแกนแห่ งชุ มชนที่ได้รับการ
ฟื้ นฟู (เปรี ยบเทียบ อสร. 4:1) แน่นอนว่า ประวัติศาสตร์ ของเผ่านี้ ไม่ได้ปราศจากความอับอาย
ของมันเช่ นกัน (เช่น ความล้มเหลวของซาอูล ความร้ายกาจของชาวเมืองกิ เบอาห์ที่ได้นาไปสู่
สงครามกลางเมืองซึ่ งเกื อบทาลายล้างเผ่านี้ และอื่นๆ) อย่างไรก็ตาม เปาโลสามารถโอ้อวดใน
มรดกของเผ่าเบนยามิ นของท่านได้อย่างถูกต้อง ท่านมาจากหนึ่ งในครอบครัวที่เป็ นผูน้ าใน
อิสราเอล
“มันถู กจินตนาการน้อยเพียงไรว่า อย่างที่ เบนยามิ นเป็ นคนสุ ดท้องและได้รับเกี ยรติ
มากที่สุดของพวกบรรพบุรุษ ดังนั้นบุ ตร. . . นี้ ของเบนยามิน [เปาโล] ควรได้เข้า
สมาคมกับผูร้ ับใช้ท้ งั สิ บสองของพระเมสสิ ยาห์ของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นอัครทูตคนสุ ดท้าย
และเรื องนามมากที่สุดแห่งพวกอัครทูต”[183]

ประการที่สี่ “ชาวฮีบรู ที่เกิดจากคนฮีบรู ” หมายถึ งว่า พ่อแม่ของเปาโลได้เลี้ยงดูท่านในฐานะ
คนยิ ว ที่ เ คร่ ง ครั ด ที่ ถื อ รั ก ษาธรรมเนี ย มของคนยิ ว ไม่ เ หมื อ นพวกยิ ว ที่ นิ ย มกรี ก (เปรี ย บ
เทียบ กจ. 6:1) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านได้เรี ยนรู ้ภาษาฮีบรู และได้ศึกษาพันธสัญญาเดิมในภาษา
เดิม ไม่ใช่เหมือนกับคนยิวคนอื่นๆ หลายคนกระจัดกระจายไป ผูซ้ ่ ึ งสามารถพูดและอ่านภาษา
อารเมคได้เท่านั้น (กจ. 22:2) สิ่ งนี้ ได้ให้ผลประโยชน์แก่ท่านเกี่ยวกับการดาเนิ นการเป็ นผูน้ า
ท่ามกลางคนยิว
ประการที่หา้ เปาโลได้เลือกเข้าร่ วมพรรคฟาริ สี ซึ่ งเป็ นลัทธิ ศาสนาที่ถูกต้องมากที่สุดของกลุ่ม
ต่างๆ ภายในลัทธิยวิ (“ตามธรรมบัญญัติ”) ในสมัยของท่าน พวกฟาริ สีพิถีพิถนั ในการถือรักษา
ธรรมบัญญัติของโมเสส อนึ่ ง นี่ เป็ นการปรากฏครั้ งเดี ยวของคาว่า “ฟาริ สี” นอกหมวดพระ
กิตติคุณและพระธรรมกิจการ คนยิวส่ วนใหญ่ได้ถือว่าพวกฟาริ สีเป็ นคนยิวที่ดีที่สุด การวิจารณ์
ที่รุนแรงที่สุดบางอย่างของพระเยซู เกี่ ยวข้องกับพวกฟาริ สี แต่มีพวกฟาริ สี หลายคนที่จริ งใจ
และเปาโลก็เป็ นหนึ่งในพวกเขา
“ไม่เพียงแต่พึงพอใจที่จะเชื่ อฟั งธรรมบัญญัติของโมเสส พวกฟาริ สีได้ผกู มัดพวกเขา
เอง ถือรักษาทุกๆ ข้อของธรรมบัญญัติจานวนมากมายที่มีในธรรมบัญญัติตามคาเล่า
ซึ่ งก็คือขนบธรรมเนียมที่ตีความหมายของพวกธรรมาจารย์อีกด้วย คนที่กระตือรื อร้น
ที่สุดของพวกฟาริ สีได้หลีกเลี่ยงการละเมิดต่างๆโดยไม่ได้ต้ งั ใจของธรรมบัญญัติอย่าง
ระมัดระวังและได้ทามากกว่าที่พวกเขาได้ถูกสั่งให้ทา. . . . เปาโลบุตรของฟาริ สี (กจ.
23:6) และเป็ นสาวกของฟาริ สีที่ยิ่งใหญ่ คือ กามาลิเอล (กจ. 5:34; 22:3) ได้เลือกที่จะ
เป็ นฟาริ สีดว้ ยตัวของท่านเองและได้ต้ งั ตนเองเป็ นคนที่ร้อนรนที่สุดแห่ งผูถ้ ื อรักษาที่
ร้อนร้นที่สุดของธรรมบัญญัติของ (กท. 1:14) ‘ฟาริ สี’ สาหรับเปาโลนั้นไม่ใช่คาศัพท์
แห่งการตาหนิ แต่เป็ นชื่อเรี ยกแห่งเกียรติยศ อ้างถึง ‘ระดับที่สูงที่สุดของความสัตย์ซื่อ
และความจริ งใจในความสาเร็ จแห่ งงานแด่พระเจ้าอย่างที่กาหนดไว้โดยโทราห์ของ
พระเจ้า’ (แบร์ )”[184]
3:6

ประการที่หก “ในด้านความกระตือรื อร้ น” ท่านเป็ นผูส้ นับสนุ นที่ร้อนร้นแห่ งศาสนายิว จนถึง
จุดแห่งการข่มเหงคริ สเตียนจนถึงความตาย ท่านเป็ นฟาริ สีที่โดดเด่น

“ความหมายโดยนัย ก็ คื อ พวกท าตามลัท ธิ ยิ ว ผูไ้ ด้ข่ ม เหงท่ า นเป็ นคนอ่ อ นแอเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่เปาโลได้ทาเมื่อท่านได้ข่มเหงคริ สตจักร”[185]
ประการที่เจ็ด การเชื่อฟังของเปาโลต่อ (“ความชอบธรรมใน”) “ธรรมบัญญัติ” ของโมเสสอย่าง
ที่ ม ัน ได้ค วบคุ ม อุ ป นิ สั ย ภายนอกก็ ป ราศจากต าหนิ (“ไร้ ต าหนิ ” ; ค ากรี ก อะเมมทอส,
เปรี ยบเทียบ 2:15) ท่านได้ปฏิบตั ิหน้าที่ซื่อตรงอย่างมากเกี่ยวกับสิ่ งที่ธรรมบัญญัติได้เรี ยกร้อง
และ “อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ละเลยที่จะถือรักษาข้อเล็กน้อย”[186] เปาโลไม่ได้อา้ งว่าปราศจาก
บาป “ไร้ตาหนิ ” หมายถึ งว่า เมื่อท่านได้ทาบาป ท่านได้จดั การกับบาปของท่านอย่างที่ธรรม
บัญญัติได้เรี ยกร้อง เปาโลจริ งใจในการอุทิศตนของท่านต่อความเข้าใจของท่านถึ งน้ าพระทัย
ของพระเจ้า
“เหมือนกับคน ‘เคร่ งศาสนา’ ส่ วนใหญ่ในทุกวันนี้ เปาโลมีศีลธรรมพอที่จะกันท่านไว้
จากปั ญหา แต่ไม่มีความชอบธรรมพอที่จะทาให้ท่านไปยังสวรรค์ได้! มันไม่ใช่ สิ่ง
ต่างๆ ที่แย่ที่ได้กนั เปาโลไว้จากพระเยซู มันเป็ นสิ่ งต่างๆที่ดี! ท่านจาเป็ นต้องสู ญเสี ย
‘ศาสนา’ ของท่านเพื่อจะพบความรอด”[187]
การถ่ อมตนเองของเปาโล 3:7
ก่อนหน้านั้นเปาโลได้ถือว่า “สิ่ งต่างๆ” เหล่านี้ ท้ งั หมดที่ท่านได้กล่าวว่าท่านได้มี และ (“อะไรก็ตาม”) สิ่ งอื่นๆ
ว่าเป็ นการส่ งเสริ มต่อการยอมรับของพระเจ้าที่มีต่อท่าน กระนั้นท่านได้มาสู่ การเรี ยนรู ้ บนถนนดามัสกัสและ
ตั้งแต่เวลานั้นว่า “ผลประโยชน์ต่างๆ” (“สมบัติต่างๆ,” NET) ตามเนื้ อหนังเช่นนั้นไม่ได้ปรับปรุ งตาแหน่ งของ
ท่านกับพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1:21; 3:8) ตรงกันข้าม สิ่ งเหล่านั้นได้ก่อให้เกิดสิ่ งกีดขวางต่างๆ (“หนี้ สินต่างๆ,”
NET) เพราะว่ายิ่งเปาโลมีสิ่งเหล่านั้นมากเท่าใด ท่านได้ตระหนักมากขึ้นว่าพระเจ้าจะยอมรับท่านเพื่อเห็นแก่
ท่าน แต่ละอย่างของผลประโยชน์ต่างๆ ทางเนื้ อหนังของท่านได้เสริ มกาลังความหวังเท็จของท่านเกี่ ยวกับ
ความรอด ยิง่ ไปกว่านั้นอีก สิ่ งเหล่านั้นเป็ นหนี้สินต่างๆ เพราะว่าท่านจาเป็ นต้องละเลยสิ่ งที่ท่านได้โอ้อวดก่อน
หน้านั้นเป็ นอย่างมาก[188]
“ในที่ อื่นนั้นเปาโลเองบอกเราว่า ท่า นถื อว่าสิ่ งต่ างๆ เช่ นสิ่ งเหล่ านี้ เป็ นพระพร (รม. 3:1, 2; 9:1-5;
เปรี ยบเทียบ 11:1) สิ่ งเหล่านั้นเป็ นพระพรเพราะว่าสิ่ งเหล่านั้นสามารถเป็ นคุณค่าที่ประเมินไม่ได้ถา้ ได้

ถูกใช้อย่างเหมาะสม นัน่ คือ ในฐานะการตระเตรี ยมสาหรับการรับเอาข่าวประเสริ ฐ แต่เมื่อสิ ทธิ พิเศษ
อย่างเดี ยวกันเหล่านี้ เริ่ มต้นที่จะถูกถื อว่าเป็ นพื้นฐานสาหรับการทาให้ตนเองพึงพอใจและการยกย่อง
ตนเอง เมื่อสิ่ งเหล่านั้นถูกถื อว่าเป็ นตัว๋ สู่ สวรรค์ สิ่ งเหล่านั้นถูกเปลี่ ยนไปสู่ สิ่งตรงกันข้าม กาไรต่างๆ
เหล่านี้ท้ งั หมดก็กลายมาเป็ น การสูญเสี ยใหญ่ ”[189]
“ในขณะที่พระคริ สต์ไม่ได้ ถือว่ า ความเป็ นเหมือนพระเจ้าเป็ นสิ่ งที่เพิ่มพูนผลประโยชน์ของพระองค์
เอง แต่ ‘ได้ทาให้พระองค์ว่างเปล่ า’ ดังนั้นตอนนี้ เปาโล ถือว่ า ‘กาไร’ แต่ก่อนของท่านเป็ น ‘การ
ขาดทุน’ เนื่ องจากคุณค่าที่เหนื อกว่าของการรู ้จกั พระคริ สต์ อย่างที่พระคริ สต์ได้ถูก ‘ก่อตั้ง’ ใน ‘ความ
เป็ นเหมือนมนุษย์’ ตอนนี้ เปาโลถูก ‘ก่อตั้งในพระคริ สต์’ ซึ่ งรู ้วา่ จะต้อง ‘เป็ นตาม’ (สะท้อนถึง มอร์ เฟ
ของทาส, 2:7) ใครจนถึงความตายของท่าน (2:8) สุ ดท้าย อย่างที่การถูกทาให้อบั อายของพระคริ สต์ได้
ตามมาด้วยการแก้แค้นที่มี ‘สง่าราศี’ ของพระเจ้าเพื่อพระองค์ ดังนั้น ‘การทนทุกข์’ ในปั จจุบนั เพื่อพระ
คริ สต์จะถูกติดตามมาด้วย ‘ศักดิ์ศรี ’ ในรู ปแบบของการเป็ นขึ้นจากตาย อย่างที่ท่านได้วิงวอนให้ชาว
ฟี ลิปปี ทาอย่างนั้น ดังนั้นเปาโลแสดงถึงแบบอย่างของ ‘ความคิด’ ของพระคริ สต์ซ่ ึ งรับเอาการทนทุกข์
และความตาย นี่ คือสิ่ งที่มนั หมายถึงที่จะ ‘รู้จกั พระคริ สต์’ เพื่อจะถูกก่อตั้งในพระองค์’ โดยวิธีของ
ประทานแห่งความชอบธรรมของพระองค์ และอย่างที่พระองค์ได้ถูกทาให้เป็ นขึ้นและถูกยกขึ้นสู่ ที่สูง
ที่สุด ดังนั้นเนื่ องจากว่าตอนนี้ เปาโลและผูเ้ ชื่ อชาวฟี ลิ ปปี ‘ได้เป็ นตามพระคริ สต์’ ในความตายของ
พระองค์ พวกเขาจะ ‘เป็ นตาม’ ศักดิ์ศรี ของพระองค์อีกด้วย”[190]
เป้าหมายทีใ่ หญ่กว่าของเปาโล 3:8-11
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เปาโลถือว่าความได้เปรี ยบต่างๆ ของท่านเหนือคนอื่นๆ เป็ นสิ่ งที่ได้วางท่านไว้ในตาแหน่งที่ ดี
อย่างยิง่ กับพระเจ้า อย่างไรก็ตาม ท่านได้มาสู่ การตระหนักว่า ไม่มีสิ่งใดอย่างสิ้ นเชิงที่ปราศจาก
งานของพระคริ สต์บนกางเขนมีคุณค่าใดๆในการได้รับการยอมรับของพระเจ้า ไม่มีการดี ใด
ปรับเปลี่ยนสถานะของเราต่อพระเจ้าได้ สิ่ งเหล่านั้นทั้งหมดเป็ นเหมือนผ้าขี้ริ้วที่สกปรก (อสย.
64:6) ดังนั้นเปาโลได้มาสู่ การตระหนักว่าสิ่ งเหล่านั้นเป็ นขยะ ตั้งแต่เวลานั้น ท่านได้ดาเนิ นการ
ถือมุมมองนี้ต่อสิ่ งต่างๆต่อไป
คากรี กที่แปลว่า “ขยะ” (สกูบาโลน) ปรากฏที่นี่เท่านั้นในพันธสัญญาใหม่ แหล่งที่มาของมัน
ก็ไม่แน่ นอน แต่มนั ดูเหมือนว่าได้มีการอ้างอิงถึงมูล อาหารที่เสี ย เศษที่เหลือหลังจากอาหาร

และกาก ในภาษากรี กที่อยูน่ อกพระคัมภีร์ มันอธิ บายถึง ซากศพที่ถูกกินไปครึ่ งหนึ่ งและกอง
ของมูลสัตว์[191] ดังนั้น เปาโลได้หมายถึงว่า ผลประโยชน์ต่างๆ แต่ก่อนของท่าน (สถานภาพ
สมบัติ และตาแหน่ งในชุ มชนชาวยิวของท่าน)ไม่ใช่ ไร้ค่าเท่านั้น แต่น่ารังเกี ยจอย่างมากและ
เป็ นไปได้ที่มนั อันตรายด้วย ท่านได้ใส่ สมบัติราคามากที่สุดของท่านไว้ในถังขยะ
“พวกทาตามลัทธิ ยิวกล่าวถึ งพวกเขาเองว่าเป็ นผูร้ ่ วมงานเลี้ ยงที่นงั่ อยู่ที่โต๊ะของพระ
บิ ดา และคริ ส เตี ย นชาวต่ า งชาติ เ ป็ นสุ นัข ที่ ฉ วยเศษเนื้ อ ที่ ตกจากโต๊ะ อย่า งละโมบ
เปาโลได้กลับภาพลักษณ์น้ ี พวกทาตามลัทธิยิวเองเป็ นสุ นขั (ข้อ 2) เนื้ อที่ถูกบริ การแก่
พวกบุตรของพระเจ้าเป็ นเนื้ อฝ่ ายวิญญาณ กฎต่างๆ ที่พวกผูเ้ คร่ งครัดในรู ปแบบให้
คุณค่าอย่างสู งส่ งก็เป็ นแค่ขยะของงานเลี้ยง”[192]
สิ่ งที่ท่านได้เรี ยนรู ้ที่จะให้คุณค่าคือพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่าน ดังนั้นการมาสู่ การ
รู ้ จกั พระคริ สต์ การเข้าไปสู่ ความขอบคุ ณที่ลึกซึ้ งและเต็มที่มากขึ้นถึ งตัวบุคคลและงานของ
พระองค์เป็ นความสาคัญหลักต่อเปาโล ความรู ้ (คากรี ก โนซิ ส) นี้ เป็ นประเภทที่บุคคลหนึ่ ง
ได้รับโดยความสัมพันธ์ส่วนตัวเท่านั้น มันแตกต่างจากความรู ้ ที่เราได้รับผ่านทางการศึกษา
ทางวิชาการที่อยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นจริ ง (คากรี ก ออยด้ า) แม้ว่าข้อมูลเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ความรู ้ ส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นของเราถึ งพระคริ สต์ มันเป็ นความรู ้ แห่ งใจนอกเหนื อไปจากความรู ้
แห่ งสมอง (เปรี ยบเทียบ. ยน. 17:3; กท. 4:9; 1 ยน. 2:18, 29; 4:8) ที่จะได้รับความรู้ มากขึ้นนี้
ถึงพระคริ สต์ เปาโลจาต้องปล่อยสิ่ งอื่นในชี วิตไปเสี ย ที่จะใช้ภาษาของ 2:6 เปาโลไม่ได้ถือว่า
มี สิ่ งอื่ น ใดในชี วิ ต ควรค่ า แก่ ก ารเก็ บ ไว้ ทั้ง หมดที่ ท่ า นต้ อ งการคื อ ความขอบคุ ณ โดย
ประสบการณ์ลึกซึ้ งและเต็มที่มากขึ้นถึงพระผูช้ ่วยให้รอดของท่าน (เปรี ยบเทียบ สดด. 73:25)
“ท่า นและข้า พเจ้ารู้ เกี่ ย วกั บ หลายคน แม้ก ระทัง่ ผูค้ นที่ ไ ด้มี ชีวิตอยู่หลายศตวรรษ
มาแล้ว แต่ที่เรารู้จกั อย่างเป็ นส่ วนตัวนั้นน้อยมาก”[193]
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อีกครั้งหนึ่ ง นิ มิตของเปาโลหันไปสู่ อนาคตและบัลลังก์ของพระคริ สต์ ตั้งแต่การกลับใจเชื่ อ
ของท่านนั้น ท่านได้ทาการเลือกต่างๆ ในชี วิตของท่านโดยขึ้นอยูก่ บั คุณค่าสาคัญของการที่จะ
รู ้จกั พระคริ สต์ดีข้ ึน และขึ้นอยูก่ บั ความเป็ นจริ งว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะประเมินชี วิตของท่าน ใน
วันในอนาคตนั้น เปาโลต้องการที่จะถูกก่อตั้ง “ในพระองค์” นั่นคือ การยืนอยู่ในคุ ณความดี

ของพระคริ สต์ไม่ใช่คุณความดีของท่านเอง คุณความดีของท่านได้ข้ ึนอยูก่ บั “ความชอบธรรม”
ของท่ า นเอง อย่า งที่ “ธรรมบัญญัติ ” ของโมเสสได้ระบุ ไ ว้ คุ ณความดี ของพระคริ ส ต์คือ
“ความชอบธรรม” ของพระองค์ ที่พระเจ้าใส่ ไว้ในบัญชี ของผูเ้ ชื่อเมื่อผูเ้ ชื่อวางความวางใจของ
เขาหรื อของเธอในพระองค์ (เปรี ยบเทียบ รม. 3:20-23) ความชอบธรรมนี้ มายังเรา “ผ่านทาง”
ความเชื่อในพระคริ สต์ และมันมายังเรา “บนพื้นฐานของ” (หรื อ “โดย,” NIV) “ความเชื่อ” จาก
พระเจ้า
“‘ความเชื่อ’ เป็ นสิ่ งตรงข้ามกับ การงานของมนุ ษย์ มันเป็ นการรับเอาการงานของพระ
เจ้าโดยบรรดาผูท้ ี่ยอมรับถึงการไร้ประโยชน์ของความพยายามของพวกเขาเองที่จะ
บรรลุความชอบธรรม”[194]
“ตราบเท่ า ที่ บุ ค คลหนึ่ ง ยึดติ ดกับ ความชอบธรรมของเขาเองแม้ก ระทัง่ ในระดับ ที่
เล็กน้อย เขาไม่สามารถชื่ นชมความชอบธรรมของพระคริ สต์ได้อย่างเต็มที่ สองอย่าง
นี้ ไปด้วยกันไม่ได้ อย่างหนึ่ งต้องถูกสละอย่างเต็มที่ ก่อนที่ อีกอย่างหนึ่ งสามารถถู ก
ถือเอาอย่างเต็มที่ได้”[195]
กล่าวในเชิ งเปรี ยบเทียบแล้ว เราสามารถกล่าวได้ว่าเราไปยังสวรรค์ไม่ใช่ โดยการเดิ นขึ้นไป
ตามบันได แต่โดยการขึ้นลิฟต์
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ข้อนี้ ดาเนิ นความคิดของการรู ้ จกั พระคริ สต์จากข้อ 8 ต่อไปใหม่ กาลของรู ปกริ ยากรี กที่มี to
นาหน้าและทาหน้าที่เป็ นนาม ทู โนนาย (“ที่จะรู้จกั ” นัน่ คือ “ที่จะตระหนัก รู้สึก ยึดเอา”[196])
เป็ นกริ ยากาลอดีต บางทีเป็ นกริ ยากาลอดีตที่ตน้ ทาง ซึ่ งสรุ ปการกระทาของคากริ ยา ณ จุดที่มนั
เริ่ มต้น
“มันบ่งบอกว่าสาหรับเปาโลนั้น การมารู ้ จกั พระคริ สต์ก็มีน้ าหนักมากกว่าคุณค่าอื่นๆ
ทั้งหมด ว่าสาหรับท่านนั้น ความสาคัญของพระคริ สต์ ‘ซึ่ งคลังสติปัญญาและความรู้
ทุกอย่างซ่ อนอยูใ่ นพระองค์’ ( คส. 2:3) ก็ใหญ่อย่างมากแม้กระทัง่ ที่จะ เริ่ มต้ น รู้จกั
พระองค์ก็สาคัญกว่าสิ่ งอื่นใดในทั้งโลก”[197]

จงเปรี ย บเที ย บความหมายโดยนัย ของความรู้ ที่ ใ กล้ชิ ด ที่ ส มบู รณ์ ใ นอนุ ประโยค “ชายนั้น
[อาดัม] ได้ ร้ ู จัก ภรรยาของเขา ซึ่ งก็คือ เอวา”(ปฐก. 4:1)
“ข้า พเจ้า จะไม่ ลื ม จดหมายที่ ข ้า พเจ้า ได้อ่า นจากผูส้ าเร็ จการศึ กษาของสถาบันพระ
คริ ส ตธรรมดัล ลัส ที่ ซ่ ึ งข้าพเจ้ารั บใช้ใ นฐานะอธิ ก ารบดี เขาได้เขี ย นถึ งความรู้ สึ ก
ขอบคุณของเขาสาหรับหลายปี ของเขา ณ สถาบันที่ ดีของเรา สิ่ งที่ รบกวนข้าพเจ้าก็
คือว่าเขาเสี ยใจที่เมื่อเขาได้มาถึง เขาหลงรักพระเยซูคริ สต์อย่างสุ ดซึ้ ง แต่เมื่อเขาจากไป
เขาได้หลงรักตัวบทตามพระคัมภีร์มากกว่า สาหรับเหตุผลต่างๆ ที่ถูกต้องทั้งหมดนั้น
บรรดาศาสตราจารย์ของเราได้ทาอย่างดีที่สุดที่จะสอนพระคัมภีร์แก่เขา แต่เขาได้จาก
ไปและรักพระคัมภีร์มากกว่ารักพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา ที่จะใช้ถอ้ ยคาของเปาโล ‘งู
นั้นได้ล่อลวงเขา’ หลังจากสองสามปี ที่ยงุ่ ยากในพันธกิจ เขาได้มาสู่ การตระหนักว่า
เขาจาเป็ นต้องรัก พระคริ สต์ ข้า พเจ้าไม่ จดจาการใช้ถ้อ ยคาอย่างเจาะจง แต่เขาได้
ยอมรับว่าเขาจาต้องพิจารณาตารางเวลาของเขาอย่างตั้งใจ ที่จะเผชิ ญความจริ งแห่ งการ
พลัดหลงของเขา และจะใช้ความพยายามอย่างมากที่จะกลับไปสู่ การอุทิศตนที่เรี ยบ
ง่ายต่อพระคริ สต์”[198]
ท่ามกลางสิ่ งอื่นๆ ทั้งหมดที่เปาโลต้องการเรี ยนรู ้ในความสัมพันธ์ของท่านกับพระคริ สต์ ท่าน
ได้อา้ งอิงถึง “ฤทธิ์ เดชแห่ งการคืนพระชนม์ของพระคริ สต์” บางทีเปาโลไม่ได้หมายถึงว่าท่าน
ต้องการที่ จะประสบกับ การเป็ นขึ้ นจากตายอย่า งเหนื อธรรมชาติ อย่า งที่ พ ระเยซู ค ริ ส ต์ไ ด้
ประสบ ท่านได้รู้วา่ ถ้าท่านได้ตายไป ท่านจะประสบกับการเป็ นขึ้นจากตายเช่นนั้น บางทีท่าน
ได้หมายถึ งว่า ท่านต้องการฤทธิ์ เดชที่ได้ทาให้พระผูช้ ่วยให้รอดของท่านคืนพระชนม์และได้
อยู่ภายในท่านเองเนื่ องจากพระคริ สต์ที่ทรงสถิ ตอยู่ เพื่อจะสาแดงตัวมันเองในชี วิตของท่าน
เพื่อพระสิ ริของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ รม. 6:4; คส. 3:1; อฟ. 2:5-6)
เปาโลต้องการเติบโตในความรู ้จากประสบการณ์ของท่านถึง “การมีส่วนร่ วมในความทุกข์ของ
พระคริ สต์” อีกด้วย ท่านไม่ได้หมายถึงว่า โดยการทนทุกข์ในการรับใช้พระเจ้า ท่านสามารถ
เพิ่มเติมแก่คุณความดี ของการทนทุกข์ของพระคริ สต์ แนวคิดเช่ นนั้นก็แปลกต่อคาสอนตาม
พระคัมภีร์อย่างสิ้ นเชิ ง (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 10:14) ตรงกันข้าม ท่านได้เห็นว่าการทนทุกข์เพื่อ
เห็ นแก่ พระคริ สต์ก็ดีพอใช้เท่านั้น เนื่ องจากพระผูช้ ่ วยให้รอดได้ทนทุ กข์เพื่อท่านอย่างมาก

[199] คริ สเตียนผูซ้ ่ ึ งทนทุกข์เนื่ องจากคาพยานที่สัตย์ซื่อของเขาหรื อของเธอเพื่อพระคริ สต์ก็
สามารถเชื่ อมโยงกับความรู ้ สึกของพระคริ สต์เป็ นส่ วนตัวได้เมื่อพระองค์ได้เชื่ อฟั งพระบิดา
ของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ มี “การมีส่วนร่ วม” ในการทนทุกข์ประเภทนั้น (เปรี ยบเทียบ รม.
6:8; กท. 2:19-20) ผูเ้ ชื่อที่ไม่เคยทนทุกข์เพื่อเห็นแก่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่สามารถทาอย่างนั้นได้
วลีสุดท้ายในข้อนี้ขยายการมีส่วนร่ วมในการทนทุกข์ของพระคริ สต์ การอุทิศตนอย่างสิ้ นเชิ ง
ต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า ซึ่ งได้ส่งผลให้เกิดการทนทุกข์ของพระคริ สต์และซึ่ งจะส่ งผลให้เกิด
การทนทุกข์ของผูเ้ ชื่อหมายถึง “ความตาย” ในที่สุด มันหมายถึงความตายต่อแผนการสาหรับ
ชีวิตของตนเองของบุคคลหนึ่ ง (รม. 6:4-11) และมันอาจส่ งผลให้เกิ ดความตายทางกายภาพ
ความตายเป็ นการคาดการณ์ที่ไม่ลดละ แต่เปาโลไม่ได้มีความหลงใหลที่ผิดปกติ ที่ไม่ดีกบั การ
ทนทุกข์และความตายเพื่อเห็นแก่มนั เอง ท่านได้รักพระเยซูคริ สต์อย่างมากจนท่านได้ปรารถนา
ที่จะแบ่งปั นทุกด้านทั้งหมดในชี วิตของพระองค์ ที่จะรู ้ จกั พระองค์อย่างสนิ ทสนมเท่าที่ท่าน
สามารถทาได้ แม้กระทัง่ ท่านเต็มใจติดตามพระองค์ไปยังหุ บเขาเงาแห่งความตาย
“ชี วิตคริ สเตียนเป็ นรู ปแบบกางเขนในคุณลักษณะ แม้กระทัง่ เมื่อพวกเขาดาเนิ นชี วิต
ในปั จ จุ บ ัน ผ่ า นทางฤทธิ์ เดชที่ มี ไ ว้โ ดยทางการเป็ นขึ้ นจากตายของพระคริ สต์
เหมือนกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขานั้นประชากรของพระเจ้าก็ถูกแสดงออกโดย
กางเขนเป็ นนิตย์” [200]
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ข้อนี้ ไม่มีอนุ ประโยคที่เป็ นจุดประสงค์ อย่างที่การแปลของ NASB “เพื่อว่า” บ่งบอกไว้ การ
แปลที่ดีกว่าจะเป็ น “ถ้าด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง” (ขอบช่องว่างของ NASB) หรื อ “และด้วยเหตุใด
เหตุหนึ่ง” (NIV) มันแสดงออกถึงการคาดหวัง
อย่างผิวเผินแล้ว ดูเหมือนข้อนี้ บ่งบอกว่าเปาโลมีความสงสัยบางอย่างเกี่ ยวกับความแน่ นอน
ของการเป็ นขึ้นจากตายของท่าน อย่างไรก็ตาม ในงานเขียนของท่านในที่อื่นๆ ท่านได้มนั่ ใจ
อย่างมากว่าพระเจ้าจะทาให้ท่านและผูเ้ ชื่ อทุกคนเป็ นขึ้น (เช่น รม. 8:11, 23; 1 คร. 6:14; 15:1257; 2 คร. 4:14; 5:1-5; 1 ธส. 4:13-18; 2 ทธ. 2:18) พระคัมภีร์สอนว่าพระเจ้าจะทาให้ทุกคนเป็ น
ขึ้น คือผูเ้ ชื่ อและผูไ้ ม่เชื่ อที่ได้ตายไป (เช่น ดนล. 12:2; มธ. 22:29-32; ลก. 20:37-38; ยน. 6:39-

40, 44, 54;11:25; กจ. 4:2; 17:18; 23:6; 24:15; ฮบ. 6:2; วว. 20:4-6, 13) ดังนั้นเราต้องมองหา
การอธิ บายอีกอย่างหนึ่งของข้อนี้
“ทีน้ ี ถ้าเปาโลเชื่ อในการเป็ นขึ้นจากตายโดยทัว่ ไปอันหนึ่ ง ณ ตอนปลายที่ซ่ ึ งทุกคน
คือคนที่ได้รับความรอดและคนที่หลงหายจะเข้าร่ วมนั้น มันยากที่จะเข้าใจถึ งการใช้
ของท่านเกี่ ยวกับภาษานี้ ในความสัมพันธ์กบั การเข้าร่ วมส่ วนตัวของท่าน มันจะไม่มี
ข้อสงสัยใดเกี่ยวกับการที่ท่านเป็ นส่ วนหนึ่งของการเป็ นขึ้นจากตายเช่นนั้น”[201]
ความเป็ นไปได้อย่างหนึ่ งก็คือว่า เปาโลคิดถึงการเป็ นขึ้นจากตายร่ วมในฝ่ ายวิญญาณของท่าน
กับ พระคริ ส ต์[202] ในบริ บ ทนั้น ท่ า นได้ก ล่ า วถึ ง การทนทุ ก ข์แ ละการตายกับ พระองค์
กระนั้น เป็ นที่ ชัดเจนว่า สิ่ ง เหล่ า นี้ เ ป็ นประสบการณ์ ท างกายภาพ ไม่ ใ ช่ ค วามเป็ นจริ ง ฝ่ าย
วิญญาณ ยิง่ ไปกว่านั้นอีก การเป็ นขึ้นจากตายที่ท่านได้กล่าวว่าท่านได้หวังที่จะบรรลุก็ยงั อยูใ่ น
อนาคต ส่ วนท่านได้ประสบกับการเป็ นขึ้นจากตายฝ่ ายวิญญาณกับพระคริ สต์สู่ความใหม่ของ
ชีวติ แล้ว (รม. 6:1-11; กท. 2:20)
อีกมุมมองหนึ่งก็คือ เปาโลอ้างอิงถึงการที่ท่านได้ถูกทาให้เป็ นขึ้นอย่างสมบูรณ์เหนื อบาปและ
การเห็นแก่ตวั ซึ่ งแสดงถึงผูไ้ ม่เชื่ อ (“คนตาย”)[203] อย่างไรก็ตาม การบรรลุ “การเป็ นขึ้นจาก
ตายท่ามกลางคนตาย” เป็ นถ้อยคาที่ผิดปกติที่จะใช้ถา้ สิ่ งนี้ คือสิ่ งที่ท่านได้หมายถึง บางทีท่าน
คงได้กล่าวบางสิ่ งเช่น “บรรลุชยั ชนะเหนือความบาป” ถ้านี่คือสิ่ งที่ท่านได้ต้ งั ใจ
มุมมองที่สามก็คือ เปาโลหวังว่าท่านจะพากเพียรอย่างสัตย์ซื่อในการสื บหาที่จะรู้จกั พระคริ สต์
จนกระทัง่ ท่านได้ตายไป ความก้าวหน้าทางเหตุผลในความคิดของเปาโลในข้อ 10 และ 11 ก็
เริ่ มจากการทนทุ กข์ไปยังความตาย ไปยังการเป็ นขึ้ นจากตาย บางที ท่านได้หมายถึ งว่าท่าน
ต้องการที่จะประสบกับการทนทุกข์เพื่อเห็นแก่พระคริ สต์ และแม้กระทัง่ ได้เต็มใจที่จะตายเพื่อ
พระองค์เพื่อที่จะไปถึงการเป็ นขึ้นจากตายของท่านในลักษณะที่จะช่วยให้ท่านพบกับเจ้านาย
ของท่านอย่างไม่อบั อาย[204] ปัญหาที่มีกบั มุมมองนี้ก็คือว่า ถ้อยคาที่ผิดปกติได้ถูกใช้สาหรับ
“การเป็ นขึ้ น จากตาย” (ค ากรี ก เอ็ก ซานาสตาซิ น ตามตัว อัก ษรคื อ การเป็ นขึ้ น จากตายที่
เหนือกว่า)

ถ้อยคาที่เปาโลใช้ดูเหมือนจะบ่งบอกว่าท่านคิดถึ งการเป็ นขึ้นจากตายท่ามกลางคนเหล่านั้นที่
ตาย วลีกรี กคือ เทน เอ็กซานาสตาซิ น เทน เอค เนคโรน การใช้คาบุพบท เอค สองครั้งในวลีน้ ี
ซึ่ งการใช้ครั้งแรกอยู่ใน เอ็กซานาสตาซิ น บ่งบอกถึ ง การเป็ นขึ้นจากตายที่เหนื อกว่ากลุ่มที่
ไม่ได้เป็ นขึ้นจากตาย บรรดาผูแ้ ปล NASB ได้ยึดความคิดนี้ เมื่อพวกเขาได้แปลวลีน้ ี “การเป็ น
ขึ้นจากตายจากท่ามกลางคนตาย” บรรดาผูแ้ ปล NIV ได้แปลมันอย่างเรี ยบง่ายว่า “การเป็ นขึ้น
จากตาย”
อี กอย่างหนึ่ ง นี่ เป็ นตัวอย่างที่ ดีข องความแตกต่า งทางลัก ษณะระหว่า งการแปลสองอย่างนี้
โดยทัว่ ไปแล้ว NASB เป็ นตามตัวอักษรมากกว่าซึ่ งแปลคากรี กด้วยภาษาอังกฤษคาเดี ยวกัน
เมื่อใดก็ตามที่คากรี กปรากฏ NIV เป็ นการถอดความมากกว่าซึ่ งแปลคากรี กด้วยคาเหมือนของ
ภาษาอังกฤษจานวนใดๆ เพื่อทาให้การแปลภาษาอังกฤษง่ายต่อการอ่านมากขึ้น
การเข้าใจถึง เอ็กซานาสตาซิ น นี้ จะชี้ ไปยังการเป็ นขึ้ นจากตายของผูเ้ ชื่ อซึ่ งจบลงด้วยการที่
คริ สเตียนเป็ นขึ้นจากท่ามกลางผูต้ ายที่ไม่เชื่อ ผูซ้ ่ ึงตายในการละเมิดและการบาปของพวกเขา
บางทีเปาโลได้กล่าวถึงการถูกรับขึ้นไป[205] เมื่อเหตุการณ์น้ นั เกิดขึ้นพระเจ้าจะฉวย คริ สเตียน
จากท่ามกลางคนตายฝ่ ายวิญญาณ (ผูไ้ ม่เชื่ อ) สิ่ งนี้ อธิ บายถึ งถ้อยคาที่ผิดปกติที่เปาโลได้ใช้ที่
ปรากฏที่ นี่เท่ า นั้นในพันธสั ญญาใหม่ ต ามฉบับ กรี ก แต่ ก ารถู ก รั บ ขึ้ นไปไม่ ใ ช่ เหตุ ก ารณ์ ที่
คริ สเตียนต้องพยายามที่จะบรรลุ คริ สเตียนทั้งหมดทั้งที่มีชีวิตอยูแ่ ละที่ตายไปจะถูกฉวยขึ้นไป
เมื่อเหตุการณ์ น้ นั ปรากฏ[206] บางทีเปาโลหมายถึ งว่าท่านได้หวังว่าท่านจะมีชีวิตอยู่เพื่อจะ
ประสบกับการถูกรับขึ้นไป ซึ่ งเป็ น “การเป็ นขึ้นจากตายจากท่ามกลางคนตาย” ก่อนที่ท่านได้
ตายไป คากริ ยา คาทานทาโอ (“บรรลุ”) หมายถึง ที่จะมาถึง หรื อที่จะบรรลุบางสิ่ ง เป็ นที่ชดั เจน
ว่า เปาโลได้คาดหวังว่าการถูกรับขึ้นไปจะเกิดขึ้นก่อนที่ท่านได้ตายไป (1 ธส. 4:16-17)
ความเป็ นไปได้นอ้ ยมากอีกอย่างหนึ่งก็คือ เปาโลหมายถึงคริ สเตียนที่สัตย์ซื่อจะประสบกับการ
เป็ นขึ้นจากตายที่ดีกว่าผูเ้ ชื่อที่ไม่สัตย์ซื่อ
“การเป็ นขึ้ นจากตายที่ เหนื อกว่าเป็ นรางวัลพิเศษซึ่ งผูเ้ ชื่ อที่ สั ตย์ซื่อเท่า นั้นจะได้รับ
ส่ ว นธรรมชาติ ที่ แ ท้จ ริ งของรางวัล นั้ น ก็ ไ ม่ ชัด เจนที่ นี่ มัน สามารถเป็ นที่ เ ข้า ใจ

โดยทัว่ ไปว่าเป็ นประเภทของความอุดมสมบูรณ์แห่ งชี วิต ผูเ้ ชื่ อทุกคนจะถูกทาให้เป็ น
ขึ้ นและมี ค วามยินดี เป็ นนิ ตย์ ผูเ้ ชื่ อที่ สั ตย์ซื่ อเท่ า นั้นจะบรรลุ ก ารเป็ นขึ้ นจากตายที่
เหนื อกว่านี้ และมีความอุดมสมบูรณ์ แห่ งความยินดี เป็ นนิ ตย์ ฮีบรู 11:35 แนะนาไว้
ที่นี่ ข้อนี้ กล่าวถึ งผูเ้ ชื่ อผูซ้ ่ ึ ง ‘ได้ถูกทรมานแต่ไม่ยอมรับการปลดปล่อยเพื่อจะได้เป็ น
ขึ้นมาสู่ ชีวิตที่ดีกว่า’ ผูเ้ ชื่ อทุกคนจะถูกทาให้เป็ นขึ้น แต่มีการเป็ นขึ้นที่ดีกว่าสาหรับ
บรรดาผูท้ ี่อดทน เป็ นที่ชดั เจนว่า การเป็ นขึ้นที่เหนือกว่านี้เป็ นบางสิ่ งที่สามารถมีหลาย
ระดับซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ขนาดของความสัตย์ซื่อของบุคคลหนึ่ง ดังนั้นระดับที่ซ่ ึ งเราสัตย์ซื่อ
ที่จะใช้ความสามารถพิเศษ สมบัติ ของประทาน ความสามารถ แหล่ ง และโอกาส
ต่ า งๆในชี วิต เพื่ อจะท าให้ พ ระองค์โ ปรดปรานก็ เป็ นระดับ ที่ ซ่ ึ งเราจะได้รับ ความ
สมบูรณ์ของชีวติ แห่งการเป็ นขึ้นจากตายที่เหนือกว่านี้”[207]
ไม่มีขอ้ สงสัยว่าจะมี ความแตกต่างของรางวัล ณ บัลลังก์ของพระคริ สต์ (1 คร. 3:12-15)
อย่างไรก็ตาม ไม่มีขอ้ พระคัมภีร์ขอ้ อื่นที่สอนความแตกต่างใน “การเป็ นขึ้นจากตาย” ของผูเ้ ชื่อ
ที่สัตย์ซื่อและไม่สัตย์ซื่อ มันดูเหมือนแปลกว่าถ้าเปาโลต้องการแยกแยะระหว่างผูเ้ ชื่ อที่สัตย์
ซื่ อและไม่สัตย์ซื่อที่นี่ ท่านคงใช้คาว่า “การเป็ นขึ้นจากตาย” เพื่อจะทาอย่างนั้น พระคัมภีร์ขอ้
อื่นชี้ ไปยัง บัลลังก์ ของพระคริ สต์ ว่าเป็ นเวลาที่พระเจ้าจะสร้างความแตกต่างนี้ ไม่ใช่ การเป็ น
ขึ้นจากตายของผูเ้ ชื่ อและผูไ้ ม่เชื่ อ ยิ่งไปกว่านั้นอีก คาว่า “การเป็ นขึ้นจากตายที่เหนื อกว่า” ดู
เหมือนจะเน้นถึงการแยกจากคนอื่นๆ ณ เวลาการเป็ นขึ้นจากตายแทนที่จะเป็ นการแยกจากคน
อื่นๆ หลังจากการเป็ นขึ้นจากตาย
โรเบิร์ต วิลคินผูเ้ ขียนที่ได้ถูกอ้างอิงไปก่อนหน้านี้ ภายหลังได้เปลี่ยนมุมมองของเขาและได้รับ
เอา “มุมมองการเป็ นขึ้นจากตายฝ่ ายวิญญาณ”
“มุมมองการเป็ นขึ้นจากตายฝ่ ายวิญญาณถือว่าการเป็ นขึ้นจากตายที่เหนื อกว่าอ้างอิงถึง
การบรรลุถึงคุณลักษณะที่เป็ นเหมือนพระคริ สต์ในชีวติ นี้”[208]
อย่างไรก็ตาม เอ็กซานาสตาซิ ส ดูเหมือนจะเป็ นคาที่ผิดปกติอย่างมากที่จะใช้เพื่ออธิ บายถึงการ
บรรลุถึงคุณลักษณะที่เป็ นเหมือนพระคริ สต์

ความร้ อนรนทีค่ งเส้ นคงว่าของเปาโล 3:12-14
“ในข้อต่อๆ มา แม้ว่าเปาโลกล่าวถึงตัวท่านเอง ภาษาของท่านก็ดูเหมือนจะมุ่งต่อต้านวิญญาณแบบไม่
ถื อ กฎเกณฑ์ ซ่ ึ งในการสะท้อ นกลับ ของมัน จากความเป็ นพิ ธี ข องยิ ว นั้น ได้บิ ด เบื อ นเสรี ภ าพไปสู่
ใบอนุญาต”[209]
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เปาโลได้ก ล่ า วว่า ท่ า นยัง ไม่ ไ ด้รั บ ความรู ้ ที่ ใ กล้ชิ ด ถึ งพระผูช้ ่ ว ยให้ร อดของท่ า นที่ ท่ า นได้
แสวงหาที่จะได้รับ (ข้อ 10) ท่านไม่ตอ้ งการให้ผอู ้ ่านของท่านเข้าใจท่านว่าการกลับใจเชื่อของ
ท่านได้นาท่านไปสู่ หรื อว่าท่านได้ “รับ” ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดกับพระคริ สต์ซ่ ึ งท่าน
ได้ปรารถนา อย่างไรก็ตาม ณ การกลับใจเชื่ อ มุมมองของท่านเกี่ ยวกับสิ่ งที่สาคัญในชี วิตได้
เปลี่ ยนอย่างกะทันหัน กระนั้น ท่านไม่ได้เชื่ อว่าท่านได้ “ดี พร้อม” มีคริ สเตียนบางคนเชื่ อว่า
หลังจากการกลับใจเชื่อแล้วพวกเขาไม่ทาบาป (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 1:6-10) เปาโลไม่ได้เชื่ อใน
ความเพียบพร้อมที่ปราศจากบาป
“ค าว่า ‘ดี พ ร้ อ ม’ อย่า งที่ พ ระคัม ภี ร์ ใ ช้เ กี่ ย วกับ มนุ ษ ย์น้ ัน ไม่ ไ ด้อ้า งอิ ง ถึ ง ความ
เพียบพร้อมที่ปราศจากบาป บุคคลต่างๆ ในพันธสัญญาเดิมที่ถูกอธิ บายว่า ‘ดีพร้อม’ ก็
เป็ นที่ชดั เจนว่าไม่ใช่ปราศจากบาป (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 6:9; 1 พกษ. 15:14; 2 พกษ.
20:3; 1 พศด. 12:38; โยบ 1:1, 8; สดด. 37:37) แม้คากรี กและคาฮีบรู หลายคาถูกแปลว่า
‘ดีพร้อม’ ตามปกติแล้วความคิดก็คือไม่ว่าเป็ นความสมบูรณ์ ในรายละเอียดทั้งหมด
(คาฮีบรู ทามัม, คากรี ก คาทารทิ โซ) หรื อที่จะไปถึงเป้ าหมายหรื อบรรลุจุดประสงค์
(คากรี ก เทลลิ โออู) สามขั้นของความดีพร้ อมถูกเปิ ดเผย คือ (1) ความดี พร้ อมทาง
ตาแหน่ง ซึ่ งได้ถูกครอบครองโดยผูเ้ ชื่ อทุกคนในพระคริ สต์ (ฮบ. 10:14) (2) ความดี
พร้อมเทียบเคียง นัน่ คือ ความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณ (ฟป. 3:15) โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ด้านต่างๆ อย่างเช่นน้ าพระทัยของพระเจ้า (คส. 4:12) ความรัก (1 ยน. 4:17-18) ความ
บริ สุทธิ์ (2 คร. 7:1) ความอดทน (ยก. 1:4) ‘สิ่ งดีทุกอย่าง’ (ฮบ. 13:21) ความเป็ น
ผูใ้ หญ่ถูกบรรลุอย่างต่อเนื่ องอย่างเช่นใน 2 คร. 7:1 ‘ความบริ สุทธิ์ ที่สมบูรณ์’ และ
กท. 3:3 ตามตัวอักษรคือ ‘ตอนนี้ ท่านกาลังถูกทาให้ดีพร้อมใช่ไหม?’ และบรรลุโดย
ของประทานแห่ งพันธกิจที่ได้มอบไว้ ‘เพื่อเตรี ยมธรรมิกชน’ (อฟ. 4:12) และ (3)
ความดี พร้ อมสู งสุ ด นัน่ คือ ความดี พร้อมในจิตใจ วิญญาณ และร่ างกาย ซึ่ งเปาโลได้

ปฏิเสธว่าท่านได้บรรลุแล้ว (ฟป. 3:12) แต่จะเป็ นที่ประจักษ์ ณ เวลาของการเป็ นขึ้น
จากตาย (ฟป. 3:11) สาหรับคริ สเตียนนั้น ไม่มีสิ่งใดเว้นแต่ความดีพร้อมทางศีลธรรม
ของพระเจ้าเป็ นมาตรฐานที่สมบูรณ์ แบบของความประพฤติ แต่พระคัมภีร์ตระหนัก
ว่าคริ สเตียนไม่บรรลุความดีพร้อมที่ปราศจากบาปในชีวติ นี้ (เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 1:1516; 1 ยน. 1:8-10)”[210]
เปาโลได้ตระหนักว่าความรับผิดชอบของท่านคือ แสวงความรู ้ทางประสบการณ์ที่เป็ นส่ วนตัว
มากขึ้นถึ งพระคริ สต์ ความใกล้ชิดกับพระคริ สต์ การเป็ นตามพระคริ สต์ และความบริ สุทธิ์
หนึ่ งในเหตุผลที่พระเจ้าได้ช่วยเราให้รอดก็เพื่อว่าเราจะชื่ นชมการสามัคคีธรรมกับพระคริ สต์
(ยน. 15; 1 ยน. 1:1-3) การชาระให้บริ สุทธิ์ ทางปฏิบตั ิไม่ได้เกิดขึ้นโดยความเชื่ ออย่างอัตโนมัติ
อย่างเช่น การทาให้ชอบธรรมและการได้รับศักดิ์ศรี เราต้องแสวงมัน (“บากบัน่ ”) อย่างขยัน
โดยการติดตามองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (ข้อ 13-15; เปรี ยบเทียบ กท. 5:16; 2 ปต. 1:5-11)
“ที่จะรู ้จกั ความยิ่งใหญ่ที่ไม่สามารถเข้าใจได้ถึงพระคริ สต์ ก็เรี ยกร้ องตลอดชี วิตแห่ ง
การสอบถามที่ยากลาบาก”[211]
“ความไม่อิ่มเอมใจเกี่ยวกับพระเจ้าก็จาเป็ นสาหรับความคืบหน้าฝ่ ายวิญญาณ”[212]
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อีกครั้งหนึ่ ง เปาโลได้ปฏิเสธถึงการบรรลุการเป็ นตามพระคริ สต์ ท่านได้ถือว่า ประสบการณ์
ของท่ า นคล้า ยกับ ประสบการณ์ ข องนัก วิ่ ง ท่ า นไม่ ไ ด้ม องย้อ นกลับ ไป (“ลื ม สิ่ ง ที่ ผ่า นพ้น
มาแล้ว”) อัครทูตนี้ ไม่ได้หมายถึงว่า ท่านได้ปฏิเสธที่จะระลึกถึงสิ่ งต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นกับท่าน
ในอดีตซึ่ งได้รวมถึงความล้มเหลวเช่ นเดียวกับความสาเร็ จ ท่านเพิ่งได้ทบทวนถึงสิ่ งเหล่านั้น
บางอย่าง ท่านได้หมายถึงว่าท่านไม่ได้คงอยูใ่ นมรดกของท่าน (ข้อ 5-7) หรื อในการบรรลุใน
อดีตของท่าน (ข้อ 9-12) ท่านได้ละทิ้งเป้ าหมายที่ไม่มีคุณค่าที่ท่านได้แสวงในอดีต ตอนนี้ ท่าน
ได้มีเป้ าหมายใหม่ซ่ ึ งท่านกาลังมองและกาลังวิง่ (“โน้มตัวไปยังสิ่ งที่อยูเ่ บื้องหน้า”)
“จงลืมสิ่ งผิดเหล่านั้นที่ได้ทาไป เช่น การข่มเหงคริ สตจักร (ข้อ 6) และอื่นๆ ซึ่ งความ
ทรงจานั้นสามารถทาให้บุคคลหนึ่งเป็ นง่อยด้วยความผิดและความหมดหวังได้ จงลืม
การบรรลุเหล่านั้นที่ได้บรรลุในฐานะคริ สเตียนอีกด้วย ซึ่ งเป็ นความทรงจาที่อาจทาให้

บุ คคลหนึ่ ง ที่ จะท าให้ชีวิตเป็ นกลางและกล่ าวว่า ‘ข้าพเจ้าได้มาถึ งแล้ว ’ จงลื มใน
แนวทางที่ ว่า อดี ต ที่ ดี หรื อไม่ ดี จะไม่ มี ก ารออกผลทางลบแก่ ก ารเติ บ โตหรื อความ
ประพฤติฝ่ายวิญญาณของบุคคลหนึ่ง”[213]
ฟี ได้เชื่ อว่าเปาโลอ้างอิงถึ งการมองไปยังนักวิ่งคนอื่นๆ ในการแข่งขันเมื่อท่านได้กล่าวถึงการ
ไม่มองย้อนกลับไป[214] ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่ งนี้เป็ นไปได้นอ้ ยในความคิดของท่านในขณะนั้น
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“เป้ าหมาย” ของเปาโล (คากรี ก สคอบพอส ตามตัวอักษรคือ “เครื่ องบ่งชี้ เป้ าหมาย” ซึ่ งเป็ น
เป้ าหมายที่อยู่ ณ ตอนปลายของเส้นทางที่นกั วิง่ จดจ่อการจ้องของเขา) คือ ความรู้ที่สมบูรณ์ถึง
พระคริ สต์ ท่านจะได้รับ “รางวัล” เมื่อท่านได้ไปถึงเป้ าหมายนั้น ท่านจะไปถึงเป้ าหมายนั้นได้
ก็ต่อเมื่อท่านได้เข้าไปสู่ การทรงสถิตของพระเจ้าและได้เห็นพระองค์หน้าต่อหน้า ( 1 ยน. 3:23) อย่างไรก็ตาม ท่านได้ติดตามเป้ าหมายในขณะที่มีชีวิตอยูบ่ นโลกนี้ เพราะว่าท่านต้องการ
รู้จกั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างที่เป็ นไปได้มากสุ ดก่อนการไปสู่ จาเพาะพระพักตร์พระองค์
“นี่เป็ นเสี ยงร้องที่ไกลจากคาสอนในเรื่ องการชาระให้บริ สุทธิ์ ซึ่ งเรี ยกให้ผเู้ ชื่อ ‘ปล่อย
ไปและปล่อยแด่พระเจ้า’ ไม่ค่อยมี ‘การปล่อยไป’ มากเท่าไหร่ นกั เกี่ยวกับเปาโล แต่มี
แบบอย่างของความจริ งที่ผเู ้ ชื่อได้บงั เกิดใหม่ตอ้ งถือเอาพระคุณที่ชาระให้บริ สุทธิ์ ของ
พระเจ้าโดยการเชื่อฟังพระองค์อย่างกระตือรื อร้น”[215]
“ชาร์ ลส์ ไซมอนแห่ งแคมบริ ดจ์กล่าวในจดหมายฉบับท้ายๆ ของเขาซึ่ งพาดพิงถึงงาน
เหนื่ อ ยยากที่ ม ากมายของเขาว่า ‘ข้า พเจ้า อยู่ใ กล้เ ป้ าหมายที่ ข ้า พเจ้า จาต้อ งวิ่ ง ด้ว ย
สุ ดกาลังของข้าพเจ้า’”[216]
“รางวัล ” จะมา ณ การสิ้ นสุ ดของการวิ่งแข่ง เมื่ อท่านได้บรรลุ เป้ าหมายไม่ใช่ ก่อนหน้านั้น
ดังนั้น “รางวัลของการเรี ยกแห่ งเบื้องบน” บางทีไม่ได้อา้ งอิงถึงการถูกรับขึ้นไป มีอีกเหตุผล
หนึ่งว่านี่ไม่ใช่การระบุที่เหมาะสม การถูกรับขึ้นไปไม่ใช่รางวัล พระเจ้าจะฉวย (รับ) คริ สเตียน
ทุกคนไปยังสวรรค์โดยไม่คานึ งถึงว่าเขาหรื อเธอได้วิ่งแข่งอย่างไร (1 คร. 15:51-52; 1 ธส.
4:15-17) “รางวัล” บางทีอา้ งอิงถึ งรางวัลที่ผเู้ ชื่ อ สัตย์ซื่อจะได้รับ ณ บัลลังก์ของพระคริ สต์
(2 คร. 5:10) พระเจ้าได้เรี ยกผูเ้ ชื่อทุกคนสู่ ความรอดเพื่อว่าเขาหรื อเธอ จะ ได้มาซึ่ งรางวัลนั้นได้

อย่ า งไรก็ ต าม บรรดาผู ้ที่ วิ่ ง แข่ ง อย่ า งที่ เ ปาโลได้ ท านั้ น นั่ น คื อ ที่ จ ะได้ รั บ ความรู ้ ท าง
ประสบการณ์ ที่ เพิ่ มขึ้ นถึ งพระคริ ส ต์ จะ ได้รับมัน (1 Cor. 9:24) ฉบับแปล TNIV ให้
ความหมายว่า “ข้าพเจ้าบากบัน่ มุ่งไปสู่ เป้ าหมายเพื่อจะได้รับรางวัลที่พระเจ้าได้เรี ยกข้าพเจ้าที่
มุ่งไปยังสวรรค์ในพระเยซูคริ สต์”
“ผูเ้ ชื่ อแต่ละคนอยู่ในลู่ แต่ละคนมีลู่พิเศษที่จะวิ่ง และแต่ละคนมีเป้ าหมายที่จะบรรลุ
ถ้าเราไปถึงเป้ าหมายในแนวทางที่พระเจ้าได้วางแผนไว้ จากนั้นเราก็ได้รับรางวัล ถ้า
เราล้มเหลว เราก็สูญเสี ยรางวัล แต่เราไม่สูญเสี ยความเป็ นพลเมืองของเรา”[217]
“ในความสอดคล้องกับมโนภาพที่ชดั เจนซึ่ งได้นามาจากกีฬาของคนกรี กที่แพร่ หลาย
ในส่ วนนี้ ยังมีการอธิ บายอีกอย่างหนึ่งของ ‘การทรงเรี ยกแห่งเบื้องบน’ ที่ดูเหมือนเป็ น
การอธิบายที่มีเหตุผลมากที่สุดจากทั้งหมด ในถ้อยคา เทส อะโน คเลเซโอส [“การทรง
เรี ยกแห่ งเบื้องบน”] มันเห็ นถึ งการพาดพึงถึ งข้อเท็จจริ งที่ว่ากี ฬาโอลิ มปิ คซึ่ งรวมถึ ง
การวิง่ แข่งได้ถูกจัดการและควบคุมโดย อะโกโนเธเทส ซึ่ งเป็ นเจ้าหน้าที่อนั เป็ นที่นบั
ถืออย่างสู งที่เรี ยกว่า เฮลเลนโนดิไค หลังจากแต่ละการแข่งขันที่พวกเขาประกาศชื่อ
ของผูช้ นะ ชื่อของบิดาของเขาและประเทศของเขา นักกีฬาหรื อคนขับรถม้าจะมาและ
รับกิ่งต้นปาล์มที่มือของพวกเขา’ (G. Glotz, 'Hellenodikai,' in C. Daremberg and E.
Saglio [eds.], Dictionnaire des antiqués grecques et romaines [Paris: Hachette,
1900–1963] 3,1,60-64) นี่ เป็ นการทรงเรี ยกที่ซ่ ึ งตอนนี้ เปาโลกาลังพาดพิงถึ ง (โคล
แลง)”[218]
การกาชับของเปาโลให้ รับเอาท่าทีของท่าน 3:15-17
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สรุ ป แล้ว เปาโลกระตุ น้ ให้บรรดาผูท้ ี่ เป็ นผูใ้ หญ่ (“ดี พ ร้ อม”) ท่า มกลางผูอ้ ่านของท่านที่จะ
ตระหนักว่าสิ่ งที่ท่านได้กล่าวไปนั้นเป็ นจริ ง (“จงมีท่าทีน้ ี” นัน่ คือ ท่าทีของพระคริ สต์) ท่านได้
สัญญาอีกว่าพระเจ้าจะให้ความกระจ่างแก่บรรดาผูท้ ี่ได้คิดแตกต่างออกไป (“จะเปิ ดเผยสิ่ งนั้น
เช่นกัน”) เกี่ยวกับเรื่ องราวที่เล็กน้อยถ้า “ท่าที” ของพวกเขานั้นถูกต้อง

“ดังนั้นประโยคนั้นตั้งบนพื้นฐานของมิ ตรภาพร่ วมกันและความวางใจร่ วมกันของ
พวกเขา ซึ่ งมัน่ คงอย่างมากจนเปาโลสามารถละมันไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ จะ
‘เปิ ดเผย’ แก่พวกเขาถึงความเข้าใจอะไรๆ ที่พวกเขาอาจจาเป็ นในเรื่ องต่างๆ ที่ซ่ ึ งพวก
เขาอาจไม่พร้อมที่จะเห็นด้วยกับท่านอย่างเต็มที่”[219]
“ไม่มีสูตรที่เล็กน้อยสาหรับการค้นพบน้ าพระทัยของพระเจ้า บุคคลหนึ่ งไม่สามารถ
ดาเนินชีวติ อย่างไม่ระมัดระวังและคาดหวังนิ มิตหรื อทูตสรรค์หรื อไฟเขียวบางอย่างที่
จะปรากฏเพื่อแสดงถึงแนวทางที่จะไปในวิกฤตได้ การรู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้ามา
ทางการดาเนิ นวันต่อวันกับพระองค์และความเต็มใจที่จะถูกนาโดยพระองค์ สิ่ งนี้ จะ
ทาให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องตลอดชี วิต และมันจะเป็ นความยินดี ที่ยิ่งใหญ่ต่อใจ
ของคุณ”[220]
“ดีพร้อม” (NASB) หมายถึง “เป็ นผูใ้ หญ่” (NIV, คากรี ก เทลลิออส) ไม่ใช่ปราศจากบาป ในข้อ
12 เปาโลใช้รากศัพท์เดี ยวกันเพื่ออ้างว่าท่าน ไม่ ได้ “ดีพร้อม” บางทีที่นนั่ ท่านได้หมายถึงว่า
ท่านไม่ดีพร้อมหรื อเป็ นผูใ้ หญ่อย่างสิ้ นเชิ ง และที่นี่ท่านได้หมายถึงว่า ท่านค่อนข้างเป็ นผูใ้ หญ่
เมื่อเปรี ยบเทียบกับความไม่เป็ นผูใ้ หญ่[221]
“จนถึงทุกวันนี้ แอปเปิ้ ลในเดือนมิถุนายนอาจเป็ นแอปเปิ้ ลที่ดีพร้อม แต่มนั จะมีความสมบูรณ์
หรื อความดีพร้อมมากขึ้นอย่างมากในแง่น้ นั ในเดือนสิ งหาคมหรื อกันยายน และมันก็เป็ นอย่าง
นั้นกับผูเ้ ชื่อ” [222]
เปาโลอาจใช้ “ดีพร้อม” ที่นี่ค่อนข้างเป็ นการเหน็บแนม (ด้วยการถากถางบางอย่าง)
“. . . ปั จจุบนั นี้ ความดีพร้อมของคริ สเตียน ‘มี’ ในความพยายามสาหรับความดีพร้อม
เท่านั้น’”[223]
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คริ สเตียนทั้งหมด แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูไ้ ม่เป็ นผูใ้ หญ่ที่ถูกกล่าวถึงที่นี่จาเป็ นต้องรักษาไว้ซ่ ึ ง
ชี วิตที่คงเส้นคงวา (“ดาเนิ นโดยมาตรฐานอย่างเดี ยวกันนั้นเรื่ อยไป”) ในความสอดคล้องกับ

ความเข้าใจของเราถึงความจริ งของพระเจ้า (“ที่ซ่ ึงเราได้บรรลุแล้ว”) เราไม่ควรรอจนกระทัง่ เรา
มีความรู้ที่สมบูรณ์ถึงสิ่ งที่พระเจ้าได้เปิ ดเผยเพื่อนาสิ่ งที่เราเข้าใจไปสู่ การปฏิบตั ิ
“สิ่ งที่เราเรี ยกว่า ‘เวลา’ นั้นเป็ นโรงเรี ยนฝึ กฝนสาหรับยุคต่างๆ ที่จะมาถึง”[224]
“มาตรฐานอย่างเดี ยวกัน” อาจอ้างอิ งถึ งมาตรฐานของความเชื่ ออย่างที่ ได้ต่อต้านคุ ณความดี
มากกว่า ที่ จะเป็ นมาตรฐานแห่ งความคื บหน้าทางศี ล ธรรมเมื่ อพิจารณาถึ งการอภิปรายของ
เปาโลเกี่ยวกับพวกทาตามลัทธิ ยวิ [225]
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ข้อนี้ เป็ นการเปลี่ ยนผ่าน มันประยุกต์ใช้อย่างดี ต่อทั้งสิ่ งที่ มาก่ อนและสิ่ งที่ ตามมา อย่างเท่ า
เทียม
สาหรับบางคนนั้น คาแนะนาของเปาโลอาจดูเหมือนเห็นแก่ตวั อย่างไรก็ตาม เหตุผลที่ท่านได้
หนุนใจให้คนอื่นๆ ทาตาม “แบบอย่าง” ของท่านก็คือ ท่านได้ทาตามพระคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ 1
คร. 11:1) “คนเหล่านั้นได้ดาเนินชีวติ ตาม” “แบบอย่าง” ชีวติ ของเปาโลรวมถึงทิโมธี และเอปา
โฟรดิทสั ในพระธรรมฟี ลิปปี นั้น โดยพื้นฐานแล้ว เปาโลให้คาเตือนต่างๆ ก่อน และจากนั้นได้
ติดตามคาเตือนเหล่านั้นด้วยการหนุนใจในรู ปแบบของแบบอย่างที่ดี
“ตลอดประเด็นนั้นการเป็ นอยู่ตามรู ปแบบกางเขนซึ่ งก็คือการเป็ นสาวกได้ถูกแสดง
โดยกางเขนและเป็ นที่ประจักษ์โดยการทนทุกข์เพื่อเห็นแก่พระคริ สต์”[226]

เปาโลได้แนะนาส่ วนนี้ ดว้ ยการกระตุน้ ที่จะยินดี (ข้อ 1) และคาเตือนต่อพวกครู สอนเท็จที่ทาตามลัทธิ ยิว ผูซ้ ่ ึ ง
ปล้นความยินดีไปจากผูอ้ ่าน (ข้อ 2) จากนั้นท่านได้อธิ บายถึงมุมมองของท่านเองเกี่ยวกับชี วิตคริ สเตียน (ข้อ 314) และได้ให้คาแนะนาสุ ดท้ายที่จะรับเอาท่าทีของท่าน (ข้อ 15-17) สิ่ งนี้เหมาะสมเนื่องจากว่ามุมมองของท่าน
ได้แตกต่างจากสิ่ งที่พวกทาตามลัทธิ ยวิ ได้สอนและมันได้แสดงถึงจิตใจของพระคริ สต์ (2:5-11)
ก่อนหน้านั้นเปาโลได้ใช้แบบอย่างของพระเยซู คริ สต์ (2:5-11) ท่านเอง (2:17-18) ทิโมธี (2:19-24) และเอปาโฟรดิทสั (2:25-30) เพื่อจะท้าทายผูอ้ ่านของท่าน ในส่ วนนี้ แบบอย่างของท่านเองหนุ นใจเราอีกที่จะทาให้พระ
เยซูคริ สต์เป็ นจุดจดจ่อแห่ งชี วิตของเรา คริ สเตียนหลายคนไม่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างมากเพราะว่าพวกเขาพยายาม

ทาสิ่ งต่างๆ ที่แตกต่างกันมากเกิ นไป เปาโลมีเป้ าหมายอันเดี ยวที่ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนในความสัมพันธ์ต่อ
พระคริ สต์ คือ ที่จะรู ้จกั พระผูช้ ่วยให้รอดของท่านดีข้ ึนและดีข้ ึน
อันตรายของการดาเนินชีวติ ทีไ่ ร้ ธรรมบัญญัติ 3:18-19
การคุกคามอีกอย่างหนึ่งต่อความยินดีและการพัฒนาฝ่ ายวิญญาณของชาวฟี ลิปปี คือผูค้ นได้สนับสนุนการดาเนิน
ชี วิตที่ไร้ ธรรมบัญญัติ แน่ นอนว่า นี่ เป็ นความสุ ดขั้วที่ ตรงกันข้ามกับสิ่ งที่ พวกทาตามลัทธิ ยิวได้สอน (ข้อ 2)
เปาโลได้หันจากพวกเคร่ งในกฎไปสู่ พวกอิสระและได้เตื อนผูอ้ ่านของท่านถึ งอันตรายนี้ ถดั ไป ข้อเหล่านี้ ให้
เหตุผลสาหรับการกระตุน้ ของเปาโลในข้อ 17
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ใครที่ ‘พวกศัตรู ’ เหล่านี้ได้เป็ นก็ชดั เจนในข้อถัดไป (ข้อ 19) ที่นี่เราเรี ยนรู ้วา่ มี “หลายคน” ใน
ท่ามกลางพวกเขา แม้ว่าบางทีพวกเขาไม่ได้อยูใ่ นคริ สตจักรเมืองฟี ลิปปี หรื อบางทีเปาโลอาจ
ได้กล่าวถึงพวกเขาอย่างแตกต่างออกไป บุคคลเหล่านี้ ได้ก่อให้เกิดความโศกเศร้าอย่างมากแก่
อัครทูตท่านนี้ เพราะว่าพวกเขาได้นาคริ สเตียนไปในแบบผิดๆ บางทีท่านได้อธิ บายถึงพวกเขา
ว่าเป็ น “ศัตรู ของกางเขน” เพราะสิ่ งที่พวกเขาได้สอนนั้นตรงกันข้ามกับวิญญาณของการเชื่ อฟั ง
ต่อพระเจ้าที่ได้นาพระเยซูไป ยังกางเขน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 10)
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บริ บทไม่ได้เจาะจงไม่วา่ คนเหล่านี้ เป็ นคริ สเตียนหรื อไม่ แต่การดาเนินชี วิตที่ไร้ธรรมบัญญัติ
เป็ นเรื่ องธรรมดาท่ า มกลางทั้ง สองกลุ่ ม ในสมัย ของเปาโลอย่า งที่ ม นั เป็ นในทุ ก วันนี้ [227]
ดังนั้นบางทีเราควรเข้าใจ “ความพินาศ” ในแง่ทวั่ ไป คากรี กอย่างเดียวกัน (อะโพลิอา) ปรากฏ
ใน 1:28 ที่ที่บางทีมนั อ้างอิงถึงผูไ้ ม่เชื่ อและความพินาศนิ รันดร์ อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ชื่ อสามารถ
ประสบกับการตีสอนและแม้กระทัง่ การตายฝ่ ายร่ างกายก่อนเวลาอันควรถ้าพวกเขาต่อต้านน้ า
พระทัยของพระเจ้าต่อไป (กจ. 5:1-11; 1 คร. 11:30; 1 ยน. 5:16) ข้าพเจ้ามีแนวโน้มที่ คิดว่าพวก
เขาเป็ นผูไ้ ม่เชื่อ[228]
“การหมกมุ่ นในตนเองซึ่ ง ทาให้จิตสานึ ก ที่ อ่อนนุ่ ม ของคนอื่ นบาดเจ็บ และเปลี่ ย น
เสรี ภาพไปสู่ ใบอนุญาตก็ถูกกล่าวโทษที่นี่”[229]

คุณลักษณะสามอย่างระบุถึงคนเหล่านี้ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 2-3) หนึ่ ง พวกเขาให้การควบคุม
อิสระแก่ความพึงพอใจของ “ความอยาก” ในเรื่ องทางโลกของพวกเขา และไม่ยบั ยั้งเนื้ อหนัง
(เปรี ยบเทียบ รม. 16:18; 1 คร. 6:13; ยด. 11) ประการที่สอง พวกเขาพบความพึงพอใจและมี
ความภูมิใจในสิ่ งต่างๆ ที่พวกเขาทาซึ่ งควรเป็ นเหตุให้พวกเขา “อับอาย” (เปรี ยบเทียบ อฟ.
5:12) ประการที่สาม พวกเขาทาให้พวกเขาเองเกี่ ยวข้องเกือบอย่างสิ้ นเชิ งใน “สิ่ งต่างๆ” ทาง
กายภาพและวัตถุ (“ทางโลก”) คือสิ่ งต่างๆ ที่เป็ นความชื่ นชมในปั จจุบนั ของชี วิต ซึ่ งกันเรื่ อง
ต่างๆ ฝ่ ายวิญญาณออกไป สรุ ปแล้ว การถื อรักษาตามพิธีกรรมของพวกเขาได้แทนที่ที่ของ
พระเจ้าในชีวติ ของพวกเขา พวกเขากลายเป็ นผูน้ บั ถือรู ปเคารพ
“บางทีท่าน [เปาโล] กาลังอธิ บายถึงผูท้ ี่เดินทางไปตามที่ต่างๆ บางคนซึ่ งมุมมองแห่ ง
ความเชื่ อของพวกเขานั้นเป็ นเช่ นว่า มันยอมให้พวกเขาหมกมุ่นในตนเองที่ ไร้ วินัย
อย่างมาก. . . . ในกรณี ใดก็ตาม พวกเขาไม่ได้ปรากฏในจดหมายนี้ จนกระทัง่ บัดนี้ และ
ไม่ปรากฏอีก พวกเขารับใช้จุดประสงค์เฉพาะหน้าของพวกเขาเกี่ยวกับการยืนหยัดใน
การผ่อนคลายที่ฉลาดต่อ ‘การดาเนิน’ ของเปาโลเอง และต่อการติดตามในฝ่ ายสวรรค์
ของท่านซึ่ งสาคัญต่อจดหมายนี้ อย่างมาก และต่อสิ่ งที่ ตอนนี้ เปาโลหันไปสู่ อีกครั้ ง
ขณะที่ท่านเริ่ มต้นที่จะนาการวิงวอนนี้ไปสู่ บ้ นั ปลาย”[230]
การมองไปข้ างหน้ า 3:20-21
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เหตุผลที่เราควรทาตามแบบอย่างของเปาโลและไม่ใช่แบบอย่างของ “พวกที่อยูใ่ นทางโลก” ก็
คือว่า ในฐานะคริ สเตียนนั้นเรามี “ความเป็ นพลเมือง. . . ในสวรรค์” เช่ นเดี ยวกับความเป็ น
พลเมืองในโลก ความเป็ นพลเมืองในสวรรค์และปลายทางก็สาคัญกว่าการพักแรมในโลกอัน
สั้นอย่างมากของเรา (เปรี ยบเทียบ กท. 4:26; ฮบ. 11:10) ความเป็ นพลเมืองของโรมที่ชาวฟี ลิป ปี ได้ชื่นชมมีความหมายต่อพวกเขาอย่างมาก (กจ. 16:12, 21) แม้วา่ ดาเนินชี วิตในมาซิ โดเนี ย
นั้น มันก็ได้ช่วยให้พวกเขากล่าวว่า “ความเป็ นพลเมืองของข้าพเจ้าอยูใ่ นโรม”[231] ผูเ้ ชื่อทุก
คนต้องเรี ยนรู ้ที่จะดาเนิ นชี วิตในฐานะชาวต่างประเทศและผูเ้ ดินทางในโลกนี้ (ฮบ. 11:13; 1
ปต. 2:11)[232]

“คนยิ ว คาดหวัง ความดี พ ร้ อ มในตอนนี้ โดยการถื อ รั ก ษาธรรมบัญ ญัติ คริ ส เตี ย น
ปรารถนาอนาคตที่ซ่ ึงความดีพร้อมจะบรรลุได้”[233]
คากรี ก อะเพคเดโคเมธา ซึ่ งแปลว่า “มองหา” เป็ นคาผสมที่หนักแน่น
“คาผสมนี้เน้นถึงการปรารถนาที่เข้มข้นถึงการเสด็จมา. . .”[234]
“การคาดหวังถึงการเสด็จกลับมาส่ วนตัวและใกล้จะมาถึงขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ให้
ความยินดีและอานาจแก่คริ สเตียนเริ่ มแรกและแก่ชุมชนต่างๆ ของคริ สเตียน”[235]
“หนึ่ งในสิ่ งกระตุ น้ ที่ ยิ่งใหญ่ ที่สุดต่อความบริ สุทธิ์ ในพันธสัญญาใหม่ก็ คือ เราต้อง
พร้อมสาหรับพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมา” [236]
ยิง่ ไปกว่านั้นอีก จากอาณาจักรแห่ งสวรรค์นนั่ เองที่พระผูช้ ่วยให้รอดของเราจะมาเพื่อช่วยกูเ้ รา
จากโลกปั จจุ บนั ที่ ชั่วร้ าย และนาเราไปยังบ้า นที่ อยู่เบื้ องบนของเราพร้ อมกับพระองค์ (ยน.
14:1-2) การคาดหวังถึงการเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราควรกระตุน้ ให้เราดาเนิน
ชีวติ ในฐานะ “พลเมืองของสวรรค์” แม้กระทัง่ ขณะที่เรายังอยูใ่ นโลก (1 ยน. 3:2-3)
“. . . เปาโลชอบ ‘การทาให้ชอบธรรม’ เพื่ออธิ บายถึงสิ่ งที่ได้ถูกทาเสร็ จแล้วในคริ สเตียนโดยการกระทาของพระเจ้าในพระคริ สต์ ส่ วนท่านสงวน ‘ความรอด’ ไว้สาหรับ
สิ่ งที่จะถูกทาให้เสร็ จ (แบร์ ; เปรี ยบเทียบ รม. 5:9-10)”[237]
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เมื่อพระคริ สต์เสด็จกลับมาเพื่อเรา ณ การรับขึ้นไป พระองค์จะ “เปลี่ยน” ร่ างกายที่ตอ้ งตายใน
ปั จจุบนั ของเราไปสู่ ร่างกายที่ไม่ตายเหมือนร่ างกายที่เป็ นขึ้นจากตายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เรา การเปรี ยบเทียบระหว่างร่ างกายสองอย่างนี้ ก็จบั ใจ ร่ างกายอันหนึ่งเป็ นของ “สภาพที่ต่า
ต้อย” คือ ต่า อ่อนแอ และหวัน่ ไหวง่ายต่ออิทธิ พลที่ชวั่ ร้ายทุกประเภท แนวคิดก็คือว่ามันเป็ น
บาป ซึ่ งฉบับแปล AV บ่งบอกไว้โดยการใช้คาว่า “ชัว่ ช้า” ซึ่ งไม่มีในคากรี ก (ทับพิโนเซออส)
ร่ างกายอีกอันหนึ่งซึ่ งก็คือร่ างกายใหม่จะมีสง่าราศีคือ จะแสดงออกถึงสภาพแท้ของเรามากขึ้น
ในฐานะบุตรของพระเจ้าและไม่เน่าเปื่ อย การเปลี่ยนแปลงนี้ จะเกิดขึ้นไม่วา่ เรามีชีวิตอยูห่ รื อ
ตายไปเมื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเสด็จกลับมา (1 คร. 15:51-54; 1 ธส. 5:9-10) การเปลี่ยนแปลงที่

อัศจรรย์น้ ีจะปรากฏขึ้นเนื่ องจาก “อานาจ” ของพระเจ้าอย่างเดียวกันที่ซ่ ึ งพระเจ้าจะ “ทาให้ทุก
สิ่ ง (ทุกอย่าง) ในจักรวาลให้อยูใ่ ต้อานาจของ “พระองค์เอง” ในที่สุด
“พระสัญญาของการเสด็จมาของพระองค์ถู กให้มาโดยปราศจากวันที่ เพื่อว่าเราจะ
ดาเนินชีวติ ทุกวันในการเตรี ยมตัวเพื่อพบกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา”[238]
การกาชั บสุ ดท้ ายให้ ยนื หยัดในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า 4:1
“บทสุ ดท้า ยของจดหมายฝากถึ ง ชาวฟี ลิ ปปี เป็ นหนึ่ ง ในการอภิ ป รายที่ ยิ่ง ใหญ่ใ นเรื่ องหลักค าสอน
เกี่ยวกับสันติสุข อย่างเช่น สดุดี 23 ในพันธสัญญาเดิมและยอห์น 14 ในพันธสัญญาใหม่”[239]
คาไข “เพราะฉะนั้น” (คากรี ก โฮสเต) และการกล่าวซ้ าของ “ยืนหยัด” (เปรี ยบเทียบ 1:27) ชี้ ไปยังการสรุ ปของ
หัวข้อหลัก ข้อนี้เริ่ มต้นการสรุ ปที่ได้ดึงออกมาของจดหมายนี้
“ตอนนี้ท่านจะต้องสรุ ปจาก ข้ อมูล ที่มีสง่าราศีซ่ ึ งเพิ่งได้กล่าวไปอย่างมากมาย”[240]
อัครทูตนี้ไม่ตอ้ งการให้ผอู ้ ่านของท่านสู ญเสี ยความสมดุลของพวกเขาและล้มลงฝ่ ายวิญญาณเนื่องจากอิทธิ พล
ต่างๆ ที่เลวทราม ตรงกันข้าม ท่านต้องการให้พวกเขารับเอาจิตใจของพระคริ สต์อย่างที่ ท่านได้รับเอา และมี
คุณสมบัติที่ดาเนิ นไปกับท่านในความร่ วมมือแห่ งความประเสริ ฐ ท่านได้ดาเนิ นต่อไปที่จะอธิ บายถึงวิธีดาเนิ น
ชีวติ จนกว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเสด็จกลับมา
ความรักใคร่ ที่หนักแน่ นของเปาโลต่อคริ สเตียนชาวฟี ลิปปี ปรากฏอย่างชัดเจนมากในข้อนี้ นี่ เป็ นหนึ่ งในการ
แสดงออกที่อบอุ่นที่สุดของความรักใคร่ สาหรับผูอ้ ่านของท่านที่เรามีในงานเขียนที่ได้รับการดลใจของเปาโล
ท่านเรี ยกพวกเขาว่า “พี่นอ้ ง” สี่ ครั้ง (1:12; 3:1, 17; 4:8) “ผูเ้ ป็ นที่รัก” สองครั้ง (2:12 และที่นี่) และ “ท่านที่รัก
ทั้งหลาย” หนึ่งครั้ง (ที่นี่) ท่านได้กล่าวว่าท่าน “ปรารถนาที่จะพบ” พวกเขาซึ่ งใช้ถอ้ ยคาที่ไม่ปรากฏในที่อื่นใด
ในพันธสัญญาใหม่ อีกครั้งหนึ่ ง เปาโลได้ยืนยันถึ งความปรารถนาของท่านที่จะไปเยี่ยมเยียนเมืองฟี ลิปปี และ
พบธรรมิกชนเหล่านี้ อีก (เปรี ยบเทียบ 1:8; 2:24) ยิ่งกว่านั้น ท่านอ้างอิงถึงพวกเขาในฐานะแหล่งปั จจุบนั แห่ ง
“ความยินดี” ของท่านและ “มุงกุฎ”ในอนาคตของท่านเมื่อท่านจะยืนอยูต่ ่อหน้าบัลลังก์ของพระคริ สต์ ท่านจะ
ได้รับรางวัลสาหรับการสถาปนาพวกเขาไว้ในความเชื่อ[241]

“. . . แนวคิดที่ถูกแสดงโดย สเทฟานอส [“มงกุฎ”] ไม่ใช่การปกครอง แต่เป็ นไม่วา่ (1) ชัยชนะ หรื อ (2)
ความรื่ นเริ ง อย่างที่พวงมาลัยได้ถูกสวมใส่ อย่างเท่าเทียมโดยผูพ้ ิชิตและโดยนักท่องเที่ยว โดยปราศจาก
การกันความเห็นอันหลังออกไปนั้น ความเห็นอันแรกดูเหมือนจะโดดเด่นในข้อนี้ และในตอนของพระคัมภีร์ที่คล้ายกัน [เช่น 1 ธส. 2:19] เพราะว่าที่นนั่ อย่างเช่นที่นี่ อัครทูตเปาโลอ้างอิงถึงการเสด็จมาของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในบริ บท”[242]
ในส่ วนนี้ ในเรื่ องการดาเนินอย่างมัน่ คง (3:1-4:1) เปาโลกระตุน้ ให้ผอู ้ ่านของท่านยินดีในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และ
เตือนพวกเขาถึงคาสอนเท็จ (ของสองประเภท) ที่จะจากัดความยินดีของพวกเขา ในด้านหนึ่ง มีคาสอนที่มาจาก
พวกทาตามลัทธิยวิ ซึ่งพวกเขาบางคนอาจเป็ นคริ สเตียน แต่พวกเขาส่ วนใหญ่บางทีไม่ได้เป็ น ครู สอนเท็จเหล่านี้
ต้องการจากัดเสรี ภาพที่ถูกต้องของชาวฟี ลิปปี โดยการชักชวนให้พวกเขาจานนต่อธรรมบัญญัติที่พระเจ้าไม่ได้
ตั้งใจที่จะปกครองพวกเขา ในอีกด้านหนึ่ง มีผตู ้ ่อต้านกฎเกณฑ์ ซึ่ งพวกเขาหลายคนดูเหมือนว่าได้เป็ นคริ สเตียน
แต่พวกเขาบางคนอาจไม่ได้เป็ น พวกเขากระตุน้ การละทิ้งธรรมบัญญัติที่ถูกต้องและได้สนับสนุ นการหมกมุ่น
ในตนเอง แบบอย่างของเปาโลของการปฏิ เสธความชอบธรรมของธรรมบัญญัติในการเห็ นด้วยกับความชอบ
ธรรมของพระคริ สต์ซ่ ึงถูกอธิ บายในส่ วนกลางของบทที่ 3 (ข้อ 4ข-16) ก็จดั เตรี ยมเส้นทางที่นาเราอย่างปลอดภัย
ระหว่างความเกินไปสองอย่างนี้ (เปรี ยบเทียบ กท. 5)
การยืนหยัด (เปรี ยบเทียบ อฟ. 6:13) เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นในความกลมกลืนกับกันและกัน (ข้อ 2-3) การยินดี
ในทุกโอกาส (ข้อ 4-7) และการพัฒนาคุณสมบัติของการใช้เหตุผลที่หวานชื่น (ข้อ 8-9) นี่ ก็ชดั เจนเพราะว่าคาสั่ง
สามคาสั่งในตัวบทกรี กอธิ บาย “จงยืนหยัด” หรื อ “ดังนั้นจงยืนหยัด” (คากรี ก ฮูทอส)[243]
ค. หน้ าทีต่ ่ างๆ ทีเ่ จาะจง 4:2-9
ส่ วนสุ ดท้าย (4:2-9) ของเนื้อหาของจดหมายฝากนี้ (1:27-4:9) กล่าวถึงสองหัวข้ออย่างเดียวกันกับสองส่ วนก่อน
หน้านี้ ซ่ ึ งก็คือ เอกภาพและความมัน่ คง แต่มีรายละเอียดมากขึ้น เปาโลให้คาแนะนาที่เจาะจงแก่ผอู ้ ่านของท่าน
เกี่ยวกับสิ่ งที่พวกเขาควรทา เอกภาพต้องการการรื้ อฟื้ น และความมัน่ คงต้องการการหนุนใจ
1. การรื้อฟื้ นเอกภาพ 4:2-3

4:2

“ยูโอเดีย” (“ความสาเร็ จ”) และ “สิ นทิเค” (“โชคดี”) เป็ นที่ชดั เจนว่าเป็ นผูห้ ญิงสองคนในชุมนุม
ชนของฟี ลิ ปปี การระบุ ที่เป็ นที่ ยอมรั บน้อยกว่าคือ พวกเขาเป็ นชายสองคน (เธโอดอร์ แห่ ง
มอบซู เ อสเที ย )[244] หรื อ ที่ ว่า พวกเขาเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องคริ ส เตี ย นชาวยิ ว และคริ ส เตี ย น
ชาวต่างชาติ (สานักทูบินเจน)[245]
“สาหรับจดหมายของเปาโล นี่ เป็ นชัว่ ขณะที่น่าสังเกตอย่างแท้จริ ง เนื่ องจากว่าสิ่ งที่
เปาโลทาที่นี่ เป็ นสิ่ งที่ ท่านแทบจะไม่ทาในที่ อื่นๆในบริ บทของ ‘ความขัดแย้ง’ คือ
ท่านระบุชื่อ”[246]
พระเจ้าไม่ ได้เปิ ดเผยถึ งเหตุ ผลส าหรั บ ความบาดหมางที่ ได้เกิ ดขึ้ นระหว่างผูห้ ญิ งสองคนนี้
โดยไม่คานึ งถึ งเหตุ ผลนั้น น้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับพวกเขาก็คือ จัดตั้งความสัมพันธ์ ที่
กลมกลืน (“ดาเนินในความปรองดอง”) การยอมรับเป็ นเอกฉันท์ในคริ สตจักรไม่ใช่เป็ นไปได้
อยู่เสมอ แต่เอกภาพเป็ นไปได้อยู่เสมอ เปาโลกระตุน้ ให้ผหู ้ ญิงแต่ละคนจากสองคนนี้ ที่จะไม่
รู ้สึกว่าความรับผิดชอบสาหรับการรักษาความบาดหมางกันขึ้นอยู่กบั อีกคนหนึ่ ง การกระตุ้น
คือทั้งหมดที่เปาโลรู ้สึกว่าท่านจะต้องทาไม่ใช่การสั่ง (เปรี ยบเทียบ 1:27-2:4) ท่านได้ทึกทักเอา
ว่าพวกเขาจะตอบสนองต่อการชักชวนที่สุภาพ การเพิ่มเติมของ “ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” จะย้ า
เตื อ นพวกเขาว่ า พวกเขาอยู่ ภ ายใต้สิ ท ธิ อ านาจของพระองค์แ ละพวกเขามี ห ลายอย่ า งที่
เหมือนกันในฐานะพี่นอ้ งในพระคริ สต์[247]
“การมี ‘ความคิ ดอย่ างเดี ยวกัน ในองค์ พ ระผู้เป็ นเจ้ า ’ ได้ถู กชี้ แจงอย่างเจาะจงใน
เรื่ องราวที่เป็ นแบบอย่างก่อนหน้านี้ ที่ซ่ ึ งพระคริ สต์ (2:6-11) ได้ถ่อมพระองค์ลงโดย
การรับเอา ‘สภาพทาส’ และดังนั้นก็เชื่ อฟั งจนกระทัง่ ความมรณาที่กางเขน และเปาโล
ได้แสดงออกถึ งความปรารถนาของท่านที่ จะรู ้ จกั พระคริ สต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน
ทางการมีส่วนร่ วมในการทนทุกข์ของพระองค์เพื่อว่าจะเป็ นตามวิถีชีวิตแบบกางเขน
อย่างเดียวกัน แนวทางที่ ‘ความคิด’ เช่นนั้นเกิดขึ้นโดย ‘การเห็นแก่ประโยชน์ของคน
อื่นๆ’ ภายในชุมชนที่มีความเชื่อ (2:3-4)”[248]
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เปาโลได้วงิ วอนต่ออีกบุคคลหนึ่งในคริ สตจักรเมืองฟี ลิปปี ผูซ้ ่ ึ งท่านได้อา้ งอิงถึงว่าเป็ น “เพื่อน

ร่ วมงานอย่างแท้จริ ง” ช่ วยยูโอเดี ยและสิ นทิเครื้ อฟื้ นการสามัคคีธรรมของพวกเขา การแปล
ส่ วนใหญ่ตีความ ซุ สซู เก (“เพื่อน” หรื อ “เพื่อนร่ วมงาน”) ว่าเป็ นคาอธิ บายแทนที่จะเป็ นชื่ อ
เฉพาะ[249] บางทีมนั ได้อา้ งอิงถึงผูป้ กครองที่ นา (ศิษยาภิบาล) ในคริ สตจักร มีหลายมุมมอง
เกี่ยวกับว่าบุคคลนี้เป็ นใคร ข้าพเจ้าคิดว่ามุมมองทั้งหมดนั้นเป็ นไปได้นอ้ ย[250]
เป็ นที่ชดั เจนว่ายูโอเดียและสิ นทิเคได้ทางานเพื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าร่ วมกับเปาโล (เปรี ยบเทียบ
กจ. 16:13-15) ที่นี่หวั ข้อหลักของจดหมายฝากนี้ปรากฏอย่างชัดเจนอีกครั้งว่าเป็ น ความร่ วมมือ
(“ได้แบ่งปั นถึ งการดิ้นรนของข้าพเจ้า”) “ใน (เนื่ องจาก) ข่าวประเสริ ฐ” “เคลเมนท์”ได้เป็ น
เพื่อนร่ วมงานในข่าวประเสริ ฐเช่นกัน พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุวา่ เขาเป็ นใคร[251] เคลเมนท์เป็ น
ชื่ อของโรมันโดยทัว่ ไป คนอื่นได้ทางานร่ วมกับเปาโล บางทีในเมืองฟี ลิปปี และที่อื่นๆ ความ
เป็ นจริ งที่วา่ “ชื่อ” ของพวกเขาได้ปรากฏ “ในหนังสื อแห่ งชี วิต” ดูเหมือนจะเป็ นการพาดพิงถึง
สถานะภาพที่ได้รับเกียรติของพวกเขาท่ามกลางพลเมืองของสวรรค์
“ในทางปฏิ บตั ิน้ นั ทุกๆ เมืองของสมัยนั้นได้รักษาไว้ซ่ ึ งการลงทะเบียนพลเรื อนของ
ตน และในการบันทึกนั้นมีชื่อของเด็กทุกคนที่เกิดมาในเมืองนั้นๆ ถ้าหนึ่งในพลเมือง
ได้ถูกพิสูจน์วา่ มีความผิดเกี่ยวกับความทรยศหรื อความไม่จงรักภักดี หรื อเกี่ยวกับสิ่ ง
ใดก็ตามที่นาความอับอายมายังเมืองนั้นๆ เขาจะต้องถู กทาให้ได้รับความอับอายต่อ
หน้าผูค้ นโดยการลบชื่ อของเขาออกจากทะเบียน (ในกรณี ใดๆ ตามปกติน้ นั ชื่อจะถูก
ลบออกไป ณ การตาย) เขาได้ลงความเห็นว่าไม่ควรค่าที่ถูกถือว่าเป็ นพลเมืองของเมือง
นั้นๆ อีกต่อไป ถ้าในอีกด้านหนึ่ ง พลเมืองคนหนึ่ งได้ปฏิบตั ิการกระทาที่กล้าหาญอัน
โดดเด่นบางอย่างที่สมควรต่อความแตกต่างที่พิเศษ เกียรติก็ได้ถูกมอบแก่เขาไม่วา่ โดย
การบันทึกการกระทานี้ ในทะเบียนของเมืองหรื อชื่ อของเขาได้ถูกล้อมรอบด้วยทอง
(หรื อถูกเคลือบด้วยทอง) ในทะเบียน”[252]
พระคัมภีร์อา้ งอิงถึ งหนังสื อแห่ งชี วิตมากกว่าหนึ่ งเล่ม คือ หนังสื อที่มีชื่อของผูค้ นที่มีชีวิตใน
ปั จจุบนั (อพย. 32:32-33; สดด. 69:28) และหนังสื อที่มีชื่อของผูเ้ ลือกสรรของพระเจ้า (นัน่ คือ
ผูเ้ ชื่อทุกคน ลก. 10:20; วว. 3:5; 13:8; 17:8; 20:12, 15; 21:27) และชื่อของผูเ้ ชื่อที่สัตย์ซื่อ (ฟป.
4:3)

2. การรักษาความสงบ 4:4-9
เปาโลให้การกระตุน้ ในทางบวกที่ส้ ันๆ ห้าอย่างในส่ วนนี้ ซึ่ งทั้งหมดนั้นก็สาคัญอย่างแท้จริ งต่อการดาเนิ นชี วิต
คริ สเตียนส่ วนตัวและส่ วนรวม การจานนต่อการกระตุน้ เหล่านี้ ส่งผลต่อการรักษาสันติสุขไว้ในพระกาย เพื่อว่า
ธรรมิกชนสามารถทางานด้วยกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้ในฐานะเพื่อนร่ วมงานในข่าวประเสริ ฐ แม้กระทัง่ ใน
ท่ามกลางผูไ้ ม่เชื่อที่ต่อต้าน
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การยินดีในพระคริ สต์คือบางสิ่ งที่อคั รทูตนี้ ได้สั่งในตอนต้น (3:1) และได้อธิ บายสาหรับผูอ้ ่าน
ของท่านอย่างมากมายตลอดจดหมายฝากนี้ ท่านต้องรู ้สึกว่า มันมีความจาเป็ นอย่างมากสาหรับ
ท่าทีน้ ี ในเมืองฟี ลิ ปปี มีหลายเหตุผลที่ธรรมิกชนในเมืองฟี ลี ปปี อาจรู้สึกท้อใจ การถูกคุมขัง
ของเปาโลและความเป็ นไปได้ของการตายของท่าน ความเจ็บป่ วยของเอปาโฟรดิทสั และการ
เป็ นปฏิ ปักษ์ของผูไ้ ม่เชื่ อก็เป็ นเหตุ ผลบางประการ ในด้านหนึ่ ง การโจมตี ของผูเ้ คร่ งครั ดใน
กฎเกณฑ์ ในอีกด้านหนึ่ง คนที่ปราศจากศีลธรรม รวมถึงความขัดแย้งท่ามกลางสมาชิ กบางคน
ของคริ สตจักรก็ได้ส่งเสริ มต่อวิญญาณนี้ ที่จะขัดขวางท่าทีน้ ี เปาโลได้แนะนาการยินดีในองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่า “จงชื่นชมยินดีในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทุกเวลา” ท่านได้กล่าวซ้ าการกาชับนี้ ในข้อ
นี้ดว้ ยการเน้นที่มากขึ้นว่า “ข้าพเจ้าขอย้าอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด”
เปาโลไม่ได้กระตุน้ ให้เราไม่อยูใ่ นความเป็ นจริ ง ท่านไม่ได้กล่าวว่าเราไม่ควรรู ้สึกโศกเศร้าเลย
แม้กระทัง่ พระเยซู ได้ร้องไห้ (ยน. 11:35) อย่างไรก็ตาม ท่านสนับสนุ นการจดจ่อที่พระพรซึ่ ง
เรามีในพระคริ สต์ และการรู ้สึกสานึกคุณสาหรับสิ่ งเหล่านั้นโดยไม่คานึ งถึงว่าเรารู ้สึกโศกเศร้า
อย่างไรในเวลาที่เจาะจงใดๆ ท่านได้จดั ตั้งแบบอย่างที่ดีโดยการร้องเพลงในคุกในเมืองฟี ลิปปี
(กจ. 16:25)[253]
“บุคคลที่ยาเกรงพระเจ้าอย่างแท้จริ ง ปรารถนา การทรงสถิตของพระเจ้าที่ซ่ ึ งบุคคลนั้น
เทใจของเขาหรื อของเธอต่อพระเจ้าด้วยความยินดี การอธิ ษฐานและการขอบพระคุ ณ
และ ดาเนิ น ในการทรงสถิตของพระเจ้าโดย ‘การทา’ ความชอบธรรมของพระเจ้า
มิฉะนั้น ความเคร่ งศาสนาก็เป็ นแค่ศาสนาไม่ใช่การอุทิศตน”[254]

มาร์วนิ วินเซนท์ได้อา้ งอิงถึงการกระตุน้ ให้ “ยินดี” ว่าเป็ น “จุดสาคัญของจดหมายฝากนี้”[255]
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ยิง่ กว่านั้นเราควรแสดงออกถึงการอดกลั้นหรื อ “จิตใจที่สุภาพ” (คากรี ก เอพพิอิเคส) ต่อทุกคน
ทั้งคนที่ได้รับความรอดและคนที่ไม่ได้รับความรอดเช่นกัน คากรี กมีความหมายว่า ความสุ ภาพ
การยอม ความกรุ ณา ความอดทน ความอดกลั้น การผ่อนผัน และความใจกว้าง ทาให้ระลึก
ถึงความถ่อมใจของพระเยซู คริ สต์ใน 2:5-11 บุคคลที่อดกลั้นไม่ได้ยืนกรานที่สิทธิ์ หรื อสิ ทธิ
พิเศษของเขาหรื อของเธอเอง เขาหรื อเธอคิดถึงผูอ้ ื่นและสุ ภาพต่อคนอื่นๆ แน่นอนว่า มีเวลาที่
จะยืนหยัดเพื่อสิ่ งที่ถูกต้อง บุคคลที่อดกลั้นไม่ใช่ อ่อนแอแต่ไม่เห็ นแก่ตวั คุ ณสมบัติน้ ี เป็ นสิ่ ง
ตรงกันข้ามกับวิญญาณแห่ งการโต้เถี ยงและการแสวงหาเพื่อตนเองซึ่ งได้ถูกพาดพิงถึ งก่ อน
หน้านี้
“คริ สเตียนควรปลูกฝังบุคลิกภาพที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย เคล็ดลับแห่ งความสุ ขของเขา
ไม่ ไ ด้ถู ก จากัด ภายในก าแพงแห่ ง การภาวนาและการตรึ ก ตรองของเขาเอง เขาไม่
สามารถเป็ นสุ ขอย่างแท้จริ ง โดยปราศจากการพยายามที่จะเป็ นพรต่อคนอื่นๆ”[256]
ในการเชื่ อมโยงกับความอดกลั้นนั้น เปาโลได้ย้ าเตือนผูอ้ ่านของท่านถึ งการใกล้จะมาถึ งของ
การเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ณ การถูกรั บขึ้ นไป (“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ทรงอยู่ใกล้
แล้ว”) เมื่อพระองค์เสด็จมา พระองค์จะแก้ไขสิ่ งผิด และกูบ้ รรดาผูท้ ี่ได้สละสิ ทธิ์ ของพวกเขา
เพื่อพระสิ ริของพระเจ้าและสวัสดิภาพของคนอื่นๆ (เปรี ยบเทียบ 3:20-21; ยก. 5:8)
“อัค รทู ต นี้ ไม่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง ความใกล้ข ององค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ในการทรงสถิ ต อยู่ข อง
พระองค์กบั เรา แต่กล่าวถึงการใกล้จะมาถึงของการเสด็จกลับมาของพระองค์”[257]
“ในทุกสิ่ งที่เราทา เราต้องย้ าเตือนอยูเ่ สมอว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเสด็จกลับมา ณ เวลา
ใดก็ตาม การเสด็จมาของพระองค์น้ นั ใกล้จะถึงอยู่เสมอ แต่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ดังนั้น
เราต้องดาเนินชีวติ โดยตระหนักว่าพระองค์กาลังเสด็จมา”[258]
“ณ ชัว่ ขณะใดก็ตาม พวกเขาจะต้องตอบเกี่ยวกับความประพฤติของพวกเขา”[259]

“เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดรวบยอดของการเสด็จมาที่ใกล้จะมาถึงของพระคริ สต์และ
ความเป็ นจริ งที่ว่าพันธสัญญาใหม่ก็สอนการเสด็จมาที่ใกล้จะมาถึ งของพระองค์ เรา
สามารถสรุ ปได้ว่า มุ มมองการถูกรั บขึ้ นไปก่ อนยุคเข็ญเป็ นมุมมองเดี ยวของการรั บ
คริ สตจักรขึ้นไปที่เข้าได้อย่างสะดวกสบายกับคาสอนของพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับการ
เสด็จมาที่ใกล้จะมาถึงของพระคริ สต์ มันเป็ นมุมมองเดียวที่สามารถกล่าวอย่างจริ งใจ
ว่า พระคริ สต์สามารถกลับมา ณ ชัว่ ขณะใดก็ได้ เพราะมุมมองนี้ สอนว่าพระคริ สต์จะ
เสด็จมาเพื่อรับคริ สตจักรขึ้นไปก่อนสัปดาห์ที่ 70 ของดาเนี ยลบทที่ 9 หรื อยุคเข็ญ
เริ่ มต้น และไม่มีสิ่งอื่นใดต้องเกิดขึ้นก่อนการเสด็จกลับมาของพระองค์”[260]
“ข้าพเจ้าถือว่าความคิดไม่ใช่วา่ ‘องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ากาลังเสด็จมา’ มันเป็ น ‘องค์พระผู้
เป็ นเจ้ากาลังยืนอยูข่ า้ งๆ” พระองค์กาลังเฝ้ ามอง พระองค์ทรงได้ยินทุกๆ คาที่ถูกกล่าว
พระองค์สังเกตทุกๆ การกระทา”[261]
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ก่อนหน้านี้ เปาโลชมเชยทิโมธี ในการ “เป็ นห่ วง” ต่อสวัสดิภาพของชาวฟี ลิปปี (2:20) ที่นี่ท่าน
ได้กล่าวว่าเรา ไม่ ควร “กระวนกระวาย” เกี่ยวกับสิ่ งใดๆ คากรี กคาเดียวกัน (คาสั่งในปั จจุบนั ,
เมอริ มนาเท) ปรากฏในทั้งสองที่ การแก้ไขปั ญหานี้ บางทีอยูใ่ นการมองว่าการกังวลเป็ นความ
เป็ นห่ วง (หรื อความกระวนกระวาย) อาจกลัดกลุ ม้ และไม่เหมาะสมถ้ามีมากเกิ นไป ประเด็น
ของเปาโลในที่นี่ก็คือว่า แทนที่จะว้าวุน่ ใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เจาะจง เราควรนามันไปยังองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วย “การอธิษฐาน” (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:25-34) เราควรอธิ ษฐานเกี่ยวกับ “ทุกสิ่ ง”
ที่เราเป็ นห่ วง ใครคนหนึ่ งได้กล่าวว่า “ทาไมต้องกังวลในเมื่อคุณสามารถอธิ ษฐานได้?” การ
อธิ ษฐานต้องแทนที่การกังวลในชีวติ ของคริ สเตียน
เปาโลใช้ถอ้ ยคาที่แตกต่างหลายคาสาหรับการอธิ ษฐานในข้อนี้ “การอธิ ษฐาน” (พรอสยูเค)
เป็ นคาโดยทัว่ ไปมากที่สุดสาหรับการสื่ อสารของเราต่อพระเจ้า “การวิงวอน” (NASB) หรื อ
“การอ้อ นวอน (NIV, ดี ซิ ส) อ้า งอิ ง ถึ ง ค าขอร้ อ งส าหรั บ ผลประโยชน์ ที่ เ จาะจง “การ
ขอบพระคุณ” (ยูคาริ สทิ อัส) เป็ นการยอมรับที่สานึกคุณถึงความเมตตาในอดีตซึ่ งรวมถึงความ
เป็ นจริ งว่าพระองค์ได้ยินและตอบคาอธิ ษฐานของเรา “คาขอร้อง” (อาอิ เทมาตา) มองดูที่คา
ขอร้ องของแต่ล ะบุ ค คลที่ มี ต่อพระเจ้า ซึ่ ง ก่ อให้เกิ ดส่ วนหนึ่ ง ของค าอธิ ษ ฐานทั้ง หมด[262]

เปาโลนาเสนอการหนุ นใจที่ หนักแน่ น ที่ จะแสวงหาการปลดปล่อยจากความกังวลด้วยการ
อธิ ษฐานและการอธิ ษฐานมากขึ้น[263]
“การขาดการสานึกคุณเป็ นก้าวแรกไปสู่ การนับถือรู ปเคารพ”(รม. 1:21)”[264]
แมกกี ไ ด้อ้า งเฟเนลอนคนลึ ก ลับ ผู้ซ่ ึ งมี ชี วิ ต อยู่ ใ นยุ ค กลางผู ้ซ่ ึ งได้ ห นุ น ใจการอธิ ษ ฐาน
ดังต่อไปนี้
“จงบอกพระเจ้าถึงทุกสิ่ งที่อยูใ่ นใจของคุณ เหมือนกับบุคคลหนึ่ งเทใจของเขาซึ่ งก็คือ
ความเพลิดเพลินและความเจ็บปวดแก่เพื่อนรัก จงบอกพระองค์ถึงปั ญหาของคุณ เพื่อ
ว่า พระองค์จะปลอบโยนคุ ณ จงบอกพระองค์ถึ ง ความยินดี ต่า งๆ ของคุ ณ เพื่ อว่า
พระองค์จะทาให้สิ่งเหล่านั้นเป็ นปกติ จงบอกพระองค์ถึงความปรารถนาต่างๆ ของ
คุณ เพื่อว่าพระองค์จะชาระสิ่ งเหล่านั้น จงบอกพระองค์ถึงความไม่ชอบต่างๆ ของคุณ
เพื่อว่าพระองค์จะช่วยให้คุณพิชิตสิ่ งเหล่านั้นได้ จงพูดกับพระองค์ถึงการทดลองต่างๆ
ของคุ ณ เพื่อว่าพระองค์จะป้ องกันคุ ณไว้จากสิ่ งเหล่านั้น จงแสดงให้พระองค์เห็นถึง
แผลต่างๆ ในหัวใจของคุณ เพื่อว่าพระองค์จะรักษาสิ่ งเหล่านั้นได้ จงเผยถึงความไม่ใส่
ใจของคุ ณต่อสิ่ งดี การลิ้มรสที่ชวั่ ช้าของคุ ณที่มีต่อความชัว่ ความไม่มนั่ คงของคุ ณ
จงบอกพระองค์ว่า การรั กตนเองทาให้คุณไม่ยุติธรรมต่อคนอื่ นๆ อย่างไร ความไร้
สาระทดลองให้คุณไม่จริ งใจอย่างไร ความหยิง่ บิดเบือนคุณต่อคุณเองและต่อคนอื่นๆ
อย่างไร”[265]
ฮาววาร์ด เฮนดริ กส์ได้เรี ยก ข้อ 2-6ว่า
“. . . สู ตรห้าส่ วนสาหรับการแก้ไขความขัดแย้ง (1) ‘ยินดีในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ’ นัน่ คือ
มองข้ามตนเองและมองไปยังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (2) ‘จงให้ความอ่อนสุ ภาพของท่าน
ทั้งหลายประจักษ์แก่ทุกคน’ ในอีกนัยหนึ่ ง จงพูดด้วยความกรุ ณาต่อซึ่ งกันและกัน (3)
‘อย่ากระวนกระวาย’ จงผ่อนคลายและมอบทุกสิ่ งแด่พระเจ้า (4) ‘จงขอบพระคุณ’
การกระทาที่ เรี ยบง่ ายของการแสดงออกถึ งการสานึ ก คุ ณสาหรั บพระพรของเรานา

ความร้อนออกไปจากการติดโรค (5) จงนาเสนอคาขอร้ องของคุ ณแด่พระเจ้า การ
อธิษฐานปรับเราใหม่และรื้ อฟื้ นสันติสุข. . .”[266]
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“สันติสุข ” ในใจจะติ ดตามการอธิ ษฐานในสิ่ งที่ เราเป็ นห่ วง วลี “สันติสุขของพระเจ้า ” ไม่
ปรากฏในที่อื่นๆในพันธสัญญาใหม่ นี่เป็ นสันติสุขที่มา จาก พระเจ้า ไม่ใช่สันติสุข กับ พระเจ้า
มันเป็ นสันติสุขที่มายังเราเมื่อเราอธิ ษฐาน เพราะว่าเราเข้าไปสู่ ความสงบแห่ งการทรงสถิตของ
พระเจ้าเอง บรรดาผูท้ ี่ทาการอธิ ษฐานก็เป็ นผูเ้ ชื่ อ สันติสุขนี้ หรื อการปลดปล่อยจากความตึ ง
เครี ยดเป็ นบางสิ่ งที่ เราไม่ส ามารถเข้าใจอย่า งเต็มที่ ได้ (“เกิ นความเข้า ใจทั้งหมด”) ณ เวลา
เดี ย วกัน สั น ติ สุ ข นี้ ก ระท าการเหมื อนทหารยามที่ จ ะ “ปกป้ อง” “ใจ” (ความรั ก ใคร่ ) และ
“จิตใจ” (ความคิด) ของผูเ้ ชื่อภายใต้อิทธิ พลที่มีอานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเยซูคริ สต์
“ถ้อยค าเหล่ า นี้ ท้ งั หมดอ้า งอิ ง ถึ ง ชี วิตภายในทั้ง สิ้ นของคริ ส เตี ย น ซึ่ ง ก็ คื อ อารมณ์
ความรักใคร่ ความคิดและการเลือกต่างๆ ทางศีลธรรม ดังนั้นส่ วนภายในนี้ ของบุคคล
หนึ่ งที่เสี่ ยงต่อการโจมตีโดยศัตรู อย่างมาก เป็ นที่ซ่ ึ งสันติสุขของพระเจ้าถูกตั้งไว้เพื่อ
ปกป้ องเหมือนกับทหารที่พร้อมทาสงคราม”[267]
เราส่ ว นใหญ่ ไ ด้ป ระสบสั น ติ สุ ข ที่ ส มบู ร ณ์ บ ้า งหรื อ แม้ก ระทั่ง การขาดสั น ติ สุ ข ที่ ส มบู ร ณ์
บางครั้งบางคราวเมื่อเราอธิ ษฐาน เปาโลไม่ได้กล่าวว่า เราจะรู ้สึกสบายใจและผ่อนคลายอย่าง
สิ้ นเชิ งหลังจากที่เราอธิ ษฐานอย่างที่ท่านได้แนะนาที่นี่ การวัดสันติสุขยังคงเป็ นของเรา อย่าง
น้อยแล้วเราจะมีความมัน่ ใจว่าเราได้วางเรื่ องราวไว้ต่อพระพักตร์ พระเจ้าและได้แสวงหาการ
ช่วยเหลือของพระองค์
ข้อนี้ ไ ม่ ไ ด้สั ญญาถึ ง สั นติ สุ ข ว่า เป็ นตัวบ่ ง ชี้ ถึ ง น้ า พระทัย ของพระเจ้า เมื่ อเราก าลัง อธิ ษ ฐาน
เกี่ยวกับสิ่ งที่เราควรทา เปาโลไม่ได้กล่าวที่นี่วา่ ถ้าเราต้องการทาการตัดสิ นใจ พระเจ้าจะทาให้
น้ าพระทัยของพระองค์เป็ นที่ รู้จกั โดยการให้สันติ สุขแก่ เราเกี่ ยวกับการเลื อกที่ถูกต้อง พระ
สัญญาของข้อนี้ คือ ถ้าเราอธิ ษฐาน แทนที่จะกังวล (ข้อ 6) พระเจ้าจะให้สันติสุขแก่เรา ความ
กังวลไม่นาสันติสุขมา แต่การอธิ ษฐานนามา
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“สุ ด ท้า ย” นี้ ส่ ง สั ญ ญาณถึ ง ค าสั่ ง สุ ดท้า ยของค าสั่ ง ทั้ง สามที่ อ ธิ บ ายถึ ง การยืน หยัด (ข้อ 1;
เปรี ยบเทียบ ข้อ 2, 4) ยิ่งกว่านั้นมันแนะนาถัดไปถึ งการกระตุน้ อันสุ ดท้ายของรายการทั้งห้า
ของเปาโลที่กล่าวถึ งสิ่ งที่ผเู ้ ชื่ อควรใช้เวลาของเขาหรื อของเธอที่จะครวญคิด เป็ นที่ชดั เจนว่า
หัวข้อนี้ เ กี่ ย วข้อ งกับ การอธิ ษ ฐาน เนื่ อ งจากว่า ทั้ง สองกิ จกรรมเกี่ ย วข้องกับ การจดจ่ อ ทาง
ความคิด
“จริ ง” (อาเลเธ) หมายถึง ใช้ได้ จริ งใจ และวางใจได้ (เปรี ยบเทียบ รม. 3:4)
“มีเกียรติ” หรื อ “สู งส่ ง” (เซมนา) หมายถึง ควรค่าแก่การนับถือ (เปรี ยบเทียบ สภษ. 8:6; 1 ทธ.
3:8, 11; ทต. 2:2)
“ถูกต้อง” (ดิคายา) อ้างอิงถึงสิ่ งที่ยตุ ิธรรมและเที่ยงตรง
“บริ สุทธิ์ ” (ฮักนา) หมายถึง ความสะอาดและแสดงถึงความบริ สุทธิ์ ทางศีลธรรม
“น่ารัก” (พรอสฟี เล) หมายถึง สิ่ งที่เป็ นมิตร เห็นด้วย หรื อน่าพอใจ
“ในภาษาเฉพาะโดยทั่ว ไป ค านี้ สามารถอ้า งอิ ง ถึ ง ความไพเราะของบี โ ธเวน
เช่ นเดี ยวกับงานของแม่ชีเทเรซาท่ามกลางคนจนแห่ งเมืองกัลกัตตา ซึ่ งอันแรกนั้น
น่ารักและเพลิดเพลิน อันหลังก็น่ายกย่องและมีศีลธรรม”[268]
“แห่ งชื่ อเสี ยงดี” หรื อ “น่ายกย่อง” (ยูฟีมา) อ้างอิงถึงสิ่ งที่น่าสรรเสริ ญเพราะว่ามันไป
ถึงมาตรฐานต่างๆ ที่สูงสุ ด
เปาโลเขียนรายชื่ อคุณความดีเหล่านี้ เหมือนนักปรัชญาทางศีลธรรมร่ วมสมัยแห่ งสมัยของท่าน
ได้สอน นัน่ คือ โดยการท่องรายการของคุณความดีและความชัว่ ร้าย[269]
“ในแง่ ที่เจาะจง เราอาจคิ ดถึ งถ้อยคาเหล่านี้ ว่าเป็ นการเชื่ อมโยงกับการกระตุ น้ ที่ ได้
ให้แก่ ยูโอเดี ยและสิ นทิ เคแล้ว ผูซ้ ่ ึ งต้องเห็ นสิ่ ง ที่ พระวิญญาณได้ทาในกันและกัน”
[270]

โครงสร้ างอนุ ประโยคที่เป็ นเงื่ อนไข ณ ตอนปลายของประโยคนี้ เป็ นกลไกเชิ งโวหาร มันตั้ง
ความรับผิดชอบไว้ที่ผอู ้ ่านที่จะทาการตัดสิ นใจของเขาหรื อของเธอเองเกี่ยวกับสิ่ งที่ยอดเยี่ยม
และน่าสรรเสริ ญ[271]
“. . . ดูเหมือนว่าเปาโลจะดึงมาจากเบื้องหลังทางวัฒนธรรมของชาวฟี ลิปปี และกาลัง
กล่าวต่อพวกเขาว่า ‘ถ้ามีสิ่งที่เป็ นความยอดเยีย่ มทางศีลธรรม และพวกท่านเชื่อว่ามันมี
ถ้ามันมีประเภทของอุปนิสัยที่ลว้ งเอาการรับรองของจักรวาล และพวกท่านเชื่ อว่ามันมี
‘จากนั้นจงดาเนิ นการที่จะแสวงหาความดีน้ ี และบรรลุระดับนี้ ของอุปนิ สัยที่จะสั่งการ
การสรรเสริ ญของมนุษย์และการสรรเสริ ญของพระเจ้า”[272]
“เรามีความรับผิดชอบต่อความคิดต่างๆ ของเราและสามารถยกความคิดเหล่านั้นไปสู่
อุดมการณ์ที่สูงส่ งและบริ สุทธิ์ ได้”[273]
“[ข้อ] นี้ได้ถูกเรี ยกว่า ประวัติบุคคลที่ส้ นั ที่สุดของพระคริ สต์”[274]
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การประพฤติที่บริ สุทธิ์ (ข้อ 9) ควรติดตามการคิดที่บริ สุทธิ์ (ข้อ 8)
เปาโลได้เรี ยบเรี ยงความคิดของท่านในหัวข้อนี้ โดยการสร้างเป็ นสองคู่ ชาวฟี ลิปปี ได้ “เรี ยนรู้
และได้รับ ” บทเรี ยนที่มีประโยชน์หลายบทเรี ยนจากเปาโลอาจารย์ของพวกเขา พวกเขาได้
“ยิน” คาแนะนาทางคาพูดของท่านเป็ นส่ วนตัว “และได้เห็น” แบบอย่างส่ วนตัวของท่าน พวก
เขาต้องนา “สิ่ ง” เหล่านี้ ไปสู่ “การปฏิบตั ิ” ไม่ใช่ การคิ ดเกี่ ยวกับสิ่ งเหล่านี้ และอภิ ปรายสิ่ งนี้
เท่านั้น
“มันดูเหมือนว่าท่าน [เปาโล] มีความเชื่ อมัน่ ว่าความจริ งแห่ งข่าวประเสริ ฐของคริ สเตียนต้องไม่ถูกถอดออกจากการกระทาและถูกใส่ ไว้ในถ้อยคาและวลีที่สง่างาม แต่ถูก
แสดงออกในชีวติ ของอาจารย์อยูเ่ สมอ”[275]
“นักเทศน์ เป็ นนักตี ความของชี วิตฝ่ ายวิญญาณและควรเป็ นแบบอย่างของมันด้วย”
[276]

เมื่อชาวฟี ลิปปี ได้นาความจริ งเหล่านี้ไปสู่ การปฏิบตั ิ “พระเจ้าแห่ งสันติสุข” จะ “สถิตกับ” พวก
เขา เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเจ้าทรงอยู่กบั ประชากรของพระองค์อยูเ่ สมอ (มธ. 28:20) วลีของ
เปาโลเป็ นวิธีของการกล่าวว่าพวกเขาจะมีประสบการณ์ในการทรงสถิตของพระเจ้าโดยการชื่น
ชมสันติสุขที่มาเมื่อเราดาเนินในการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า อย่างไม่สงสัยว่า นี่เป็ นการเล่นคา
อย่างที่บุคคลหนึ่ งสามารถเห็ นได้โดยการอ้างอิงข้ามข้อ 7 ว่า ทั้ง “สันติสุขของพระเจ้า ” และ
“พระเจ้าแห่งสันติสุข” ปกป้ องผูเ้ ชื่อผูซ้ ่ ึ งเป็ นผูร้ ่ วมมือในงานแห่งข่าวประเสริ ฐ
ในส่ วนนี้การกระตุน้ ที่ถูกรวบรวมไว้น้ นั (ข้อ 4-9) เปาโลได้กระตุน้ ห้าสิ่ ง สิ่ งเหล่านี้ คือ การยินดีในพระคริ สต์อยู่
เสมอ การอดกลั้นต่อทุกคน การอธิ ษฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ลาบาก การคิดเกี่ยวกับหัวข้อที่บริ สุทธิ์ และการ
ปฏิบตั ิตามคาสอนของอัครทูต สิ่ งเหล่านี้ เป็ นการเปิ ดเผยพื้นฐานของน้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับเราทุกคน ผู้
ซึ่งเป็ นคริ สเตียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เข้าประเด็นกับการทรงเรี ยกของเราที่จะป่ าวประกาศข่าวประเสริ ฐ
การกระตุน้ ในข้อ 8-9 สรุ ปเนื้ อหาหลักของจดหมายฝากนี้ ที่ได้เริ่ มใน 1:27 อีกด้วย การอ้างอิงถึงการประพฤติ
ของเปาโลในข้อ 9 โยงกลับไปยัง 1:12-26
“เนื้ อหาของจดหมายนี้ เริ่ มต้นด้วยประโยคที่เป็ นหัวข้อใน 1:27ก ชาวฟี ลิปปี ซึ่ งจะถูกทาให้เพียบพร้อม
ในความร่ วมมือของพวกเขาสาหรั บข่าวประเสริ ฐนั้นจะต้องประพฤติ ตนเองให้สมกับข่าวประเสริ ฐ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สองสิ่ ที่ถูกกล่าวถึง คือ เอกภาพกับซึ่ งกันและกันและการยืนหยัดต่อต้านปฏิปักษ์ของ
พวกเขา พวกเขาไม่จาเป็ นต้องกลัวเพราะว่าพระเจ้าจะเตรี ยมพระคุ ณให้ (1:27-30) บทที่ 2 กล่าวถึ ง
ลักษณะเด่นของเอกภาพ และบทที่ 3 กล่าวถึงการยืนหยัด จากนั้นเนื้ อหาหลักของจดหมายฝากนี้ สรุ ป
ด้วยย่อหน้า ที่ เป็ นการกระตุ น้ ซึ่ งกล่ าวถึ ง สองหัว ข้อเหมื อนกันอี ก ครั้ งหนึ่ ง ทั้งหมดนี้ เป็ นอิ สระจาก
‘รายละเอียดที่ไม่ได้อธิ บาย’ เกี่ยวกับหัวข้อใดๆโดยการสรุ ปข้อสรุ ปสองครั้งของ 4:8-9”[277]
IV. บทส่ งท้าย 4:10-20
อัครทูตท่านนี้ได้เริ่ มต้นจดหมายฝากนี้ ดว้ ยการแบ่งปั นถึงข้อมูลส่ วนตัวเกี่ยวกับสถานการณ์ของท่านในกรุ งโรม
(1:12-26) ตอนนี้ ท่านได้เปลี่ ยนจากความเป็ นห่ วงของท่านที่มีต่อชาวฟี ลิปปี กลับไปสู่ สถานการณ์ต่างๆ ของ

ท่านเอง (4:10-20) จงสังเกตโครงร่ างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรของจดหมายฝากนี้ บทส่ งท้ายก็สมดุล
กับบทนา (1:3-26)
“ไม่ มี ที่ อื่น ใดในจดหมายทั้ง หมดของเปาโลหรื อในจดหมายทั้ง หมดแห่ ง สมัย โบราณที่ ไ ด้อยู่รอด
จนกระทัง่ ปั จจุบนั ที่มีการยอมรับอื่นใดของของขวัญที่สามารถเปรี ยบเทียบกับของขวัญนี้ ในแง่ของการ
ปฏิบตั ิที่รู้จกั กาลเทศะเช่นนั้นถึงเรื่ องราวที่ไวต่อความรู ้สึกอย่างมาก. . .
“โครงสร้ างแท้จริ งของส่ วนนี้ ทาให้สิ่ง ที่ เพิ่งได้ถูก กล่ าวไปนั้นชัดเจน ในด้านหนึ่ ง มันแสดงถึ งการ
เปลี่ยนแปลงที่กงั วลใจกลับไปกลับมาระหว่างการชื่ นชมของเปาโล (ข้อ 10, 14-16, 18-20) และในอีก
ด้านหนึ่ง คือการยืนกรานของท่านในความเป็ นอิสระและความเพียงพอด้วยตนเองของท่าน (ข้อ 11-13,
17)”[278]
“. . . ประเด็นของเปาโลก็คือว่า ความยินดีของท่านไม่ใช่อยูใ่ นของขวัญต่างๆโดยตรง ท่านสามารถทา
กับหรื อไม่ทากับของขวัญเหล่านี้อย่างแท้จริ งได้ แต่ในความเป็ นจริ งที่ใหญ่ข้ ึนที่ของขวัญต่างๆ แสดงถึง
นั้น หลักฐานที่แน่ชดั ของมิตรภาพที่ยาวนานของท่านและของพวกเขาตอนนี้ ได้รับการรื้ อฟื้ นซึ่ งสาหรับ
เปาโลนั้นยังคงมีความสาคัญที่ใหญ่ข้ ึนของการรื้ อฟื้ น ‘ความร่ วมมือ/การมีส่วนร่ วม’ ของพวกเขากับ
ท่านในข่าวประเสริ ฐ”[279]
ก. ของขวัญเมื่อเร็วๆ นี้ 4:10-14
แรกสุ ด เปาโลได้ขอบคุ ณพี่น้องของท่านสาหรับของขวัญเมื่อเร็ วๆ นี้ ของพวกเขาที่ เอปาโฟรดิ ทสั ได้นามายัง
ท่าน (ข้อ 10-14)
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“แต่” (คากรี ก เด) ที่เปิ ดส่ วนนี้ ใน NASB นั้นเป็ นการนาไปผิดเล็กน้อย มันไม่ได้บ่งบอกถึ ง
ความตรงกันข้ามกับสิ่ งที่มาก่อน แต่เพียงแค่แนะนาแนวคิดใหม่ เปาโลได้ยินดีที่วา่ ชาวฟี ลิปปี
ได้แ สดงออกถึ ง “ความห่ ว งใย” ที่ มี ค วามรั ก ของพวกเขาต่ อ ท่ า นอี ก ครั้ งหนึ่ ง ด้ว ยการส่ ง
ของขวัญมาให้ท่าน ผ่านไปสักระยะหนึ่ งแล้วตั้งแต่ของขวัญอันล่าสุ ดของพวกเขา การเอาใจ
ใส่ ของพวกเขาที่มีต่อท่านได้ “รื้ อฟื้ น” (NASB) และ “ผลิบานใหม่” (NEB)

“เหมือนกับบุคคลหนึ่ งที่ยินดีต่อเครื่ องหมายของฤดูใบไม้ผลิหลังจากฤดูหนาวที่หนัก
หนา ดังนั้นเปาโลได้ยินดี ที่เห็ นเครื่ องหมายแห่ งความห่ วงใยส่ วนตัวจากเมืองฟี ลิ ปปี
อีกครั้งหนึ่งหลังจากระยะห่างแห่งความเงียบที่ยาวนาน”[280]
ดูเหมือนว่าความล้มเหลวของพวกเขาได้เป็ นผลมาจากสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บางอย่างที่
ชัดเจน อัครทูตนี้ได้เข้าใจสิ่ งนี้และไม่ได้ดุด่าพวกเขาสาหรับการขาดความสนใจต่อความจาเป็ น
ต่างๆ ของท่านในอดีตของพวกเขา
“ในส่ วนนี้ เราเห็นว่าท่าทีแรกที่ทาให้การให้และการรับเป็ นความยินดีก็คือ ความเป็ น
ห่วงสาหรับงานของข่าวประเสริ ฐและสาหรับบรรดาผูท้ ี่ทางานของข่าวประเสริ ฐ เมื่อ
ความคิดของผูใ้ ห้และผูร้ ับได้จดจ่อที่งานและที่คนงานแทนที่จะจดจ่อที่ของขวัญเอง
เรื่ องราวทางการเงินจะถูกเก็บไว้ในมุมมองที่ถูกต้อง”[281]
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เปาโลไม่ได้ตอ้ งการให้ชาวฟี ลิปปี เข้าใจท่านผิดไป ท่านไม่ได้ยินดีเพราะว่าของขวัญของพวก
เขาได้ต อบสนองต่ อ ความจ าเป็ นของท่ า นเป็ นหลัก แต่ เ พราะว่า ของขวัญ ของพวกเขาได้
แสดงออกถึงความรักและความห่วงใยของพวกเขาที่มีต่อท่าน เปาโลได้ “เรี ยนรู้ที่จะพึงพอใจ”
และที่จะยินดีโดยไม่คานึ งถึ ง “สถานการณ์ต่างๆ” ทางร่ างกายของท่าน ความพึงพอใจเช่นนั้น
ไม่ใช่ของขวัญตามธรรมชาติ
“มัน [กาลอดี ตของคากริ ยาภาษากรี ก เอมาโธน ที่ แปลว่า “ได้เรี ยนรู้ ”] บ่งบอกว่า
ประสบการณ์ท้ งั สิ้ นของเปาโลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะคริ สเตียนจนถึงปั จจุบนั ได้
เป็ นประเภทของการเรี ยนรู้ ซึ่ งท่านไม่ได้ล้มเหลวที่ จะช่ าชองในบทเรี ยนต่างๆของ
มัน”[282]
คริ สเตียนทุกคนต้องเรี ยนรู้ที่จะพึงพอใจ เมื่อเปาโลได้กระตุน้ ให้ผอู ้ ่านของท่าน “ยินดีในองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าทุกเวลา” (ข้อ 4) ท่านได้เทศนาสิ่ งที่ท่านได้ปฏิบตั ิ (ข้อ 5-8) ความพึงพอใจและ
ความยินดีของอัครทูตนี้ แม้กระทัง่ ในคุกก็บ่งบอกถึงความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณของท่านและ
มันท้าทายเราทุกคน

“โสเครตีสได้กล่าวไว้วา่ ใครมัง่ คัง่ ที่สุด ‘ผูท้ ี่พึงพอใจกับสิ่ งเล็กน้อยที่สุด เพราะว่า เอา
ทาคิอา [ความพึงพอใจ] เป็ นความมัง่ คัง่ ของธรรมชาติ’”[283]
4:12

โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง เปาโลสามารถพึ ง พอใจกับ สิ่ ง เล็ ก น้อ ยหรื อ สิ่ ง มากมายทางวัต ถุ อ ย่า ง
เท่าเทียมได้ เพราะว่าท่านได้มงั่ คัง่ ฝ่ ายวิญญาณ ทั้งความยากจนและความมัง่ คัง่ นาการทดลอง
มากับพวกมัน (สภษ. 30:7-9) อัครทูตนี้ เรี ยนรู้ที่จะรับมือกับทั้ง “ความขาดแคลน” และ “ความ
อุดมสมบูรณ์” ในทุกสถานการณ์ (เอน แพนทิ ) และในสถานการณ์ทุกประเภท (เอน พาซิ น)
“การตัดมิให้รับมรดกของท่านจะติดตามมาเมื่อท่านมาเป็ นคริ สเตียน และบางทีสิ่งนี้
ถูกกล่าวถึงใน 3:7 (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 4 10-13; 2 คร. 6 10)”[284]
“ความมัง่ คัง่ ได้ทาอันตรายแก่ผเู ้ ชื่อมากกว่าความทุกข์ยาก”[285]
“มีการรายงานว่าจอห์น เวสเล่ยไ์ ด้กล่าวว่า เขาไม่รู้วา่ สิ่ งไหนที่ทาให้พระเจ้าเสี ยเกียรติ
มากที่สุด - สงสัยในความรักและการดูแลของพระองค์หรื อ การสาปแช่ งและสาบาน
กระนั้นธรรมิกชนทุกคนจะหลีกเลี่ยงจากอันหลังด้วยความชิงชัง ส่ วนเราหลายคนไม่มี
ความรู้สึกผิดเมื่อเรากลัวและกังวล”[286]
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เปาโลสามารถพึงพอใจได้อย่างไร? ความพึงพอใจของท่านไม่ได้มาจากกาลังใจหรื ออานาจ
ของการคิดในทางบวก เปาโลไม่ได้เป็ นสมาชิ กของสานักทางปรัชญาของสโทอิก พระเยซู
คริ สต์เองเป็ นผูท้ าให้ท่านสามารถพึงพอใจได้
“เคล็ดลับแห่งความเป็ นอิสระของเปาโลคือการพึ่งพาของท่านในอีกบุคคลหนึ่ง ความ
เพียงพอด้วยตนเองของท่านในความเป็ นจริ งนั้นได้มาจากการอยู่ในความสัมพันธ์ ที่
สาคัญกับผูห้ นึ่งที่มีความเพียงพอทั้งสิ้ น”[287]
ก่อนหน้านี้ ในจดหมายนี้ เปาโลอธิ บายว่าสิ่ งสาคัญที่สุดในชีวิตคือการจดจ่อที่พระคริ สต์ (2:711) ความพึงพอใจคือผลของการทาอย่างนั้น “ทุกสิ่ ง” ในบริ บทที่นี่ได้รวมถึงความพึงพอใจกับ
สิ่ งเล็กน้อยหรื อมากมายทางวัตถุ แต่พระคริ สต์สามารถทาให้บรรดาบุตรของพระองค์สามารถ

ทาสิ่ งอื่นหลายอย่างได้และแม้กระทัง่ สิ่ งต่างๆ ที่ใหญ่กว่าสิ่ งนี้ (เปรี ยบเทียบ มธ. 19:26; ลก.
1:37)
“แน่นอนว่า แพนทา ไม่ใช่ “ทุกสิ่ ง” อย่างสิ้ นเชิ ง มันเป็ น ‘ทุกสิ่ ง’ ในเส้นทางที่เป็ น
จริ งแห่งหน้าที่และการทนทุกข์ที่ได้กาหนดให้โดยเจ้านายของท่าน”[288]
“เปาโล. . . ไม่เคยยอมให้ความอ่อนแอหรื อความอ่อนแอที่ได้รับรู ้ของท่านเป็ นข้อแก้
ตัวสาหรับการไม่กระตือรื อร้น หรื อสาหรับความล้มเหลวที่ พยายามทางานที่เป็ นไป
ไม่ได้ ในแง่หนึ่ งสิ่ งเหล่านั้นได้กลายมาเป็ นสมบัติที่ใหญ่ที่สุดของท่าน และจากการ
ที่ได้จานนสิ่ งเหล่านั้นต่อพระคริ สต์ ท่านได้คน้ พบว่าสิ่ งเหล่านั้นได้ถูกเปลี่ ยนแปลง
เพื่อการบารุ งของท่านเองและสาหรับการบารุ งของคนอื่นๆ”[289]
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เมื่อพิจารณาถึงท่าทีของเปาโล ชาวฟี ลิปปี อาจแปลกใจว่าพวกเขาควรวิตกกังวลเกี่ยวกับการส่ ง
ของขวัญให้ท่านหรื อไม่ เปาโลรี บเร่ งที่จะเพิ่มเติมว่ามันดี สาหรับพวกเขาที่ จะส่ งมัน (“พวก
ท่านได้ทาอย่างดี ที่จะแบ่งปั น”) ท่านได้ชื่นชมมันเพราะว่ามันได้แสดงถึงวิญญาณที่เหมาะสม
ในผูใ้ ห้มากกว่ามันได้บรรเทาความไม่สะดวกของท่าน (ข้อ 18)
“เรารู ้วา่ พระเจ้าทรงรักคนที่ให้ดว้ ยใจยินดี แต่ขา้ พเจ้าเชื่ อว่าเราต้องเน้นอีกว่าพระเจ้าทรงรักผูร้ ับด้วยใจ
ยินดี ผูร้ ับด้วยใจยินดีทาให้การให้และการรับเป็ นความยินดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันสาคัญที่วา่ คนที่ได้รับ
การทรงเรี ยกของคริ สตจักรต้องเรี ยนรู้ที่จะเป็ นผูร้ ับด้วยใจยินดีและกรุ ณา นี่ไม่จาเป็ นว่าจะเป็ นงานที่ง่าย
ศิลปะของการเป็ นผูร้ ับที่ สานึ กคุ ณ มีใจยินดีและกรุ ณาอาจยุ่งยากกว่าการเป็ นผูใ้ ห้ด้วยใจยินดี ถ้าเรา
เรี ยนรู ้ ที่จะยอมรับคาชมเชยและของขวัญส่ วนตัวพิเศษที่เรารับด้วยท่าทางที่มีใจยินดี และกรุ ณา เราจะ
ช่วยทาให้การให้และการรับเป็ นความยินดีสาหรับตัวเราเองและสาหรับผูค้ นของเรา”[290]
ข. ของขวัญต่ างๆ ก่อนหน้ านั้น 4:15-20

ดูเหมือนว่าเปาโลตั้งใจให้การอ้างอิ งต่างๆ ในข้อเหล่ านี้ ถึงของขวัญต่างๆ ก่ อนหน้านั้นที่ ชาวฟี ลิ ปปี ได้ส่งแก่
ท่านนั้นจะขจัดความสงสัยใดๆ ที่พวกเขาอาจมีเกี่ยวกับความแท้จริ งของการสานึกคุณของท่าน
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“ชาวฟี ลิปปี ” ใส่ ใจและใจกว้างต่อเปาโลมาตลอด (“พวกท่านมีส่วนร่ วมกับข้าพเจ้า”) เมื่อท่าน
ได้จากเมืองของพวกเขาไปหลังจากได้ก่อตั้งคริ สตจักรของพวกเขาในการเดินทางประกาศครั้ง
ที่สองของท่าน ท่านได้เดินทางจากฟี ลิปปี ไปทางใต้ยงั แคว้นอาคายา บางทีของขวัญที่ท่านได้
อ้างอิงถึงในข้อนี้เป็ นของขวัญอันเดียวกันที่ท่านได้อา้ งอิงใน 2 โคริ นธ์ 11:8 ซึ่ งเป็ นของขวัญที่
ได้ไปถึงเปาโลในเมืองโคริ นธ์
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แม้กระทัง่ ก่อนที่เปาโลได้ไปถึงเมืองโคริ นธ์ ชาวฟี ลิ ปปี ได้ส่งของขวัญต่างๆ ไปให้ท่าน “ใน
เมืองเธสะโลนิ กา” ซึ่ งเป็ นเมืองถัดไปที่ท่านได้ไปเยี่ยมเยียนหลังจากที่ได้จากเมืองฟี ลิ ปปี ไป
(กจ. 17:1) บางทีของขวัญเหล่านี้อาจเล็กกว่า เพราะว่ามันไม่น่าจดจาเท่าไหร่
“มีหลักฐานที่ดีจากโลกกรี กและโรมันที่ว่าการแสดงออกที่แท้จริ งของ ‘การขอบคุณ’
ไม่ใช่เป็ นส่ วนหนึ่ งของมิตรภาพเช่นนั้น อย่างที่มนั ดูเหมือนแปลกต่อเรานั้น เพื่อนแท้
ไม่จาเป็ นที่จะต้องแสดงออกถึงการขอบคุณโดยตรงในการที่มนั จะถูกรับ ดังนั้นสิ่ งที่
เปาโลกาลังทาที่ นี่ เป็ นไปได้มากที่สุดในความสอดคล้องกับระเบียบแบบแผนทาง
สังคมคือการแสดงออกถึง ‘การขอบคุณ’ ของท่านในทางอ้อม แต่แม้กระทัง่ อย่าง
เกิดผลมากขึ้นโดยการเล่าประวัติศาสตร์ ของพวกเขาในทานองนี้”[291]
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อย่างไรก็ตาม สิ่ งสาคัญที่สุดต่อเปาโลไม่ใช่ ของขวัญต่างๆ เอง มันเป็ นรางวัลฝ่ ายวิญญาณที่
มายังชาวฟี ลิปปี (“ผลกาไรที่ทวีมากในบัญชี ของพวกท่าน”) เนื่ องจากการลงทุนทางการเงิ น
ของพวกเขาในพันธกิจของท่าน
“พวกเขาเองจะเป็ น ‘รางวัล’ ในยุคสุ ดท้ายของเปาโล (2:16; 4:1) ของขวัญของพวกเขา
ที่มีต่อท่านได้มีผลลัพธ์ของการเพิ่มพูน ‘กาไร’ ต่อ ‘รางวัล’ ในยุคสุ ดท้าย ของพวก
เขา”[292]
ตลอดส่ ว นนี้ ที่ ก ล่ า วถึ ง ของขวัญ ต่ า งๆ นั้น เปาโลได้ใ ช้ค าศัพ ท์ท างธุ ร กิ จ โดยทัว่ ไป (เช่ น
“รายรับและรายจ่าย” ข้อ 15; “กาไร” [NASB] หรื อ “ผลกาไรในบัญชี ของพวกท่าน” [NIV] ข้อ
17; “ได้รับ. . .ครบถ้วน” [NASB] ข้อ 18) เปาโลมีความรู ้ในทางธุ รกิจอย่างมาก บางทีสิ่งนี้

สะท้อนถึงมรดกของชาวยิวของท่าน งานเขียนของท่านเปิ ดเผยความห่ วงใยที่ต่อเนื่ องเกี่ยวกับ
การลงทุนที่ดี ซึ่ งท่านได้ถือเป็ นหลักว่าเป็ นการลงทุนที่ให้รางวัลนิรันดร์
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เปาโลรู ้ สึกพึงพอใจอย่างเต็มที่ ท่านได้รับของขวัญต่างๆ เมื่อเร็ วๆ นี้ ของชาวฟี ลิ ปปี “อย่าง
ครบถ้วน” การยอมรับนี้ คือการระบุว่าได้รับซึ่ งได้ถูกเขียนขึ้นสาหรับการบริ จาคของพวกเขา
เช่นเดียวกับ “สารขอบคุณ” ยิง่ กว่านั้นอีก ท่านถือว่าของขวัญของพวกเขาเป็ นเครื่ องบูชา (“ของ
ถวาย”) ซึ่ งได้ถูกมอบแด่พระเจ้าในที่สุดอันเป็ นที่ยอมรับ (“พอพระทัย”) ต่อพระองค์ ของ
ถวายที่หอมหวาน (“กลิ่ นหอม”) ในอิสราเอลเป็ นเครื่ องบูชาที่ ได้ถูกทาขึ้ น ในการนมัสการ
มากกว่าที่จะไถ่บาป ชาวฟี ลิปปี ได้รับใช้ในฐานะผูเ้ ชื่ อที่เป็ นปุโรหิ ตโดยการส่ งของขวัญต่างๆ
ของพวกเขาแก่เปาโล
เครื่ องบูชาอื่นๆ ที่เราในฐานะคริ สเตียนสามารถมอบแด่ พระเจ้าได้นอกเหนื อจากสมบัติทาง
วัตถุของเรา (ข้อ 18) ก็รวมถึง ร่ างกายของเรา (รม. 12:1-2) ผูก้ ลับใจเชื่อของเรา (รม. 15:16)
การสรรเสริ ญของเรา (ฮบ. 13:15) ความดีของเรา (ฮบ. 13:16)
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พระสัญญานี้ สอดคล้องกับการเปิ ดเผยก่อนหน้านี้ เกี่ ยวกับการที่พระเจ้าทรงจัดหาเพื่อ “ความ
จาเป็ นต่างๆ” ของประชากรของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ สภษ. 11:25; มธ. 5:7; 6:33) จงสังเกต
ว่า มันคือ ความจาเป็ น ที่พระองค์จะตอบสนอง ไม่ใช่ “ความโลภ” พระเจ้าจะจัดหา “ทั้งหมด”
แก่พวกเขา พระองค์จะทาอย่างนั้นด้วย (“ตาม”) “ทรัพย์อนั รุ่ งโรจน์ของพระองค์” ไม่ใช่ แค่
จาก ทรัพย์อนั รุ่ งโรจน์ อย่างที่ความมัง่ คัง่ ของพระองค์น้ นั มีลน้ เหลือ ดังนั้นพระองค์จะให้อย่าง
ล้นเหลือ
ทาไมคริ สเตียนมากมายทนทุกข์ เนื่ องจากการขาดอาหาร เสื้ อผ้า หรื อเงินเมื่อพิจารณาถึงพระ
สัญญานี้ ? บางทีมนั เป็ นเพราะว่าความจาเป็ นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราบางอย่างไม่ใช่ เป็ นวัตถุ ที่
จะตอบสนองต่ อ ความจาเป็ นเหล่ า นี้ บางครั้ งพระเจ้า ไม่ ไ ด้ท าให้เราร่ า รวยหรื อแม้ก ระทั่ง
สะดวกสบายทางการเงิ น จงจาไว้เช่ นกันว่า พระเจ้าได้ให้พระสัญญานี้ แก่ผใู ้ ห้ที่ใจกว้างและ
เสี ยสละ เราอาจคิดถึงตัวอย่างต่างๆ ที่ดูเหมือนจะเป็ นข้อยกเว้นต่อพระสัญญานี้ อย่างไรก็ตาม
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าถ้าเราสามารถเห็ นสิ่ งต่างๆ จากมุมมองของพระเจ้า เราจะตระหนักว่าพระเจ้าได้
สัตย์ซื่อต่อพระวจนะของพระองค์มาตลอด

จงสังเกตอีกว่า “การจัดหา” เพื่อความจาเป็ นต่างๆ ของเรามาทาง “พระเยซูคริ สต์” สิ่ งเหล่านั้น
มาทางการควบคุมสิ ทธิ์ ขาดของพระองค์ผา่ นทางแหล่งต่างๆ ที่ใหญ่ยิ่งของพระองค์ ผ่านทาง
ปั ญ ญาที่ ไ ร้ จ ากั ด ของพระองค์ ผ่ า นทางพระทั ย ที่ ท รงรั ก ของพระองค์ และผ่ า นทาง
ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์
4:20

เปาโลได้จบส่ วนนี้ ดว้ ยคาอวยพรที่ซ่ ึ งท่านได้สรรเสริ ญพระเจ้าในการเลี้ยงดูที่มาจากพระองค์
“ขอพระสิ ริจงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราสื บๆไปเป็ นนิ ตย์” การเลี้ ยงดูของพระเจ้ามายังเรา
ผ่านทางพระบุตรของพระองค์ และบ่อยครั้ งพระองค์ทรงใช้ประชากรของพระองค์ในฐานะ
ช่องทางแห่ งพระพรของพระองค์ อย่างไรก็ตาม ในที่สุดแล้วพระเจ้าทรงเป็ นพระผูจ้ ดั เตรี ยม
แห่ งความจาเป็ นต่างๆ ของประชากรของพระองค์ ขอให้เราใส่ ใจต่อความจริ งนี้ ตลอดไปและ
ขอบพระคุณพระองค์!

เราไม่สามารถอ่านส่ วนนี้ (ข้อ 10-20) อย่างถี่ถว้ นโดยปราศจากการชื่ นชมความรู ้สึกไวของอัครทูตเปาโลที่มีต่อ
ผูอ้ ่านชาวฟี ลิปปี ของท่านได้ ท่านได้ระมัดระวังที่จะทาให้สิ่งที่ท่านได้กล่าวนั้นสมดุล ในด้านหนึ่ ง ท่านต้องการ
ให้พวกเขาเข้าใจการสานึกคุณที่แท้จริ งของท่านสาหรับของขวัญต่างๆ ของพวกเขา และในอีกด้านหนึ่ง ที่จะเข้า
ใจความพึงพอใจของท่านกับสิ่ งใดก็ตามที่พระเจ้าได้ส่งมายังท่าน ในสมัยของเรา เรามีแนวโน้มที่จะไปสู่ หนึ่ งใน
ความสุ ดขีดเหล่านี้ หรื อสิ่ งอื่นในการรับมือกับบรรดาผูท้ ี่ให้ของขวัญต่างๆ แก่เรา เราอาจให้ความประทับใจแก่
คนเหล่านี้วา่ เราไม่ชื่นชมของขวัญต่างๆ ของพวกเขา หรื อเราอาจนาพวกเขาไปสู่ การสรุ ปว่าเราโลภ ความสมดุล
ที่เหมาะสมต้องขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจที่แท้จริ งและควรสื่ อสารทั้งการชื่นชมและความเชื่อ
วิลเลี่ ยม ดัลทันได้ระบุองค์ประกอบสี่ อย่างที่เหมือนกันในทั้งบทนา (1:3-26) และบทส่ งท้าย (4:10-20) การ
กลับไปของเปาโลยังแนวคิดเหล่านี้ในบทส่ งท้าย ผูกพระธรรมนี้เข้าด้วยกันและให้เอกภาพแก่มนั
“. . . ดูเหมือนเรามีหลักฐานจากการรวมเข้าไปที่ผกู จดหมายนี้ ท้ งั หมดไปสู่ หน่วยเดียว แรกสุ ด แนวคิด
ของความร่ วมมื อถู ก แสดงออกอย่า งหนัก แน่ น ณ ตอนเริ่ ม ต้นและตอนจบ ดัง นั้น ใน 1:5 เปาโล
‘ขอบคุณสาหรับความร่ วมมือ (คอยโนนิอา) ของพวกท่านในข่าวประเสริ ฐ’ และใน 4:15 ท่านบันทึกว่า
‘ไม่มีคริ สตจักรใดมีส่วนร่ วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายนอกจากพวกท่านพวกเดียว’ ความร่ วมมือนี้
ถูกกล่าวซ้ าในการเปรี ยบเทียบอีกอย่างหนึ่ง คือ ใน 1:7 ชาวฟี ลิปปี เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วม (ซุ กคอยโนนัส) กับ

เปาโลในพระคุณ ใน 4:14 พวกเขาเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วม (ซุกคอยโนเนแซนเทส) กับท่านในความยากลาบาก
ของท่าน ณ ทั้งตอนเริ่ มต้นและตอนจบ เรามีแนวคิดอย่างเดียวกันที่ถูกแสดงออกในทางต่างๆ ที่แตกต่าง
กัน คือ ความร่ วมมือที่ยาวนานของชาวฟี ลิปปี กับเปาโล คือ ‘ตั้งแต่วนั แรกจนเวลานี้ ’ (1:5) และ ‘ในช่วง
เริ่ มแรกของการประกาศข่าวประเสริ ฐ’ (4:15) และสุ ดท้าย ท่าทีต่างตอบแทนกันในความเห็นอกเห็นใจ
ระหว่างเปาโลและชาวฟี ลิ ปปี ถูกแสดงออกในวลี เดี ยวกัน ใน 1:7 ท่านกล่าวว่า ‘ที่ขา้ พเจ้าคิดอย่างนี้
เกี่ยวกับพวกท่านทุกคนก็ถูกต้องแล้ว’ (ทูโท โฟรเนอิ น ฮู เพร แพนโทน ฮู โมน) และใน 4:10 ‘ท่าน
ทั้งหลายหวนกลับมาคิดถึงข้าพเจ้าอีก’ (โท ฮูเพร เอมอย โฟรเนอิน)”[293]
V. การทักทายและการให้ พร 4:21-23
เปาโลสรุ ปจดหมายฝากที่ อบอุ่นและเป็ นเชิ งบวกนี้ ด้วยการทักทายบางอย่างและการให้พรสุ ดท้าย ท่านได้ทา
อย่างนี้ เพื่อจะเชื่ อมความสัมพันธ์ที่ดีกบั ชาวฟี ลิปปี และที่จะชี้ พวกเขาไปยังพระเยซู คริ สต์เจ้าในการจบนี้ ส่ วน
จบของจดหมายฝากนี้ทาให้การทักทายได้เริ่ มต้นจดหมายนี้สมดุล (1:1-2)
4:21

สรุ ปแล้ว อัครทูตนี้ได้ปรารถนาว่าชาวฟี ลิปปี จะส่ งต่อการทักทายของท่านไปยังผูเ้ ชื่ อ “ทุกคน”
ผูซ้ ่ ึ งพวกเขาจะติดต่อ บางที ท่านได้หมายถึ งคริ สเตียนที่ อยู่ในเมื องต่างๆที่ ใกล้เคียงไม่ใช่ แค่
เมื องฟี ลิ ปปี ท่านได้ใช้คาศัพท์อย่างเดี ยวกันอธิ บายถึ งพวกเขาซึ่ งท่านได้ใช้ในการทักทาย
เริ่ มแรกว่า “ธรรมิกชนในพระเยซูคริ สต์” (1:1) เราได้เห็นว่าตาแหน่งของผูเ้ ชื่อ “ในพระคริ สต์”
เป็ นหัวข้อสาคัญในพระธรรมฟี ลิปปี “พระเยซู คริ สต์” เป็ นทั้งแหล่งและจุดจดจ่อของเปาโล
และชีวติ โดยทัว่ ไปของชาวฟี ลิปปี ด้วยกัน[294]
“พี่น้อง” ที่ อยู่ด้วย “กับ” เปาโลในกรุ งโรมได้รวมถึงเอปาโฟรดิทสั และบางที รวมถึง ทิโมธี
พวกเขาคงได้รวมถึงคริ สเตียนชาวโรมันอีกด้วย ผูซ้ ่ ึ งเปาโลได้มีการติ ดต่อและบางทีรวมถึ ง
เพื่อนร่ วมงานคนอื่นๆ

4:22

“ธรรมิกชนทุกคน” บางทีอา้ งอิงถึงคริ สเตียน ณ กรุ งโรม จากคนเหล่านี้ น้ นั บางคนเป็ นลูกจ้าง
ของรัฐบาลของจักรพรรดิ (“บรรดาคนที่อยูใ่ นราชสานึ กของจักรพรรดิซีซาร์ ”)[295] เปาโลได้
อ้า งอิ ง ถึ ง หมู่ ผูค้ ุ ม ประจ ากองบัญ ชาการ ซึ่ งเป็ นที่ ชัด เจนว่ า บางคนได้ม าเป็ นผูเ้ ชื่ อ (1:13)

เนื่ องจากเมืองฟี ลิ ปปี ในฐานะอาณานิ คมได้มี ความผูก พันใกล้ชิ ดกับกรุ ง โรม มันเป็ นไปได้
ที่วา่ คริ สเตียนชาวโรมันบางคนได้มีเพื่อนในคริ สตจักรเมืองฟี ลิปปี
4:23

การอวยพรนี้ คล้ายกับการทักทายเริ่ มแรกของเปาโล (1:2; เปรี ยบเทียบ ฟม. 25; กท. 6:18) พระ
เจ้าประทานความโปรดปราน (พระคุณ) ที่ไม่สมควรได้รับ และให้สามารถ (อานาจ) ที่เหนื อ
ธรรมชาติของพระเยซู คริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่อยูเ่ หนื อวิญญาณ (ท่าที ทางเลือกคือ “วิญญาณ
ของท่าน” ซึ่ งก็คือเอกพจน์โดยรวมคื อ “วิญญาณ [เอกพจน์] ของท่าน [พหู พจน์]” ซึ่ งเป็ น
“วิญญาณ” โดยรวมทั้งหมดของพวกเขา คือ “วิญญาณของคริ สตจักร”) ของชาวฟี ลิปปี จะช่วย
ให้พวกเขาบรรลุความสาเร็ จ “พระคุณ” ของพระเจ้าจะทาให้พวกเขาสามารถทาทุกสิ่ งที่อคั ร
ทูตนี้ ได้กระตุน้ ให้พวกเขาทาในจดหมายนี้ ยิ่งกว่านั้น เราผูเ้ ป็ นสมาชิ กของคริ สตจักรแท้ของ
ทุกวันนี้ตอ้ งการพระคุณของพระเจ้าเพื่อจุดประสงค์อย่างเดียวกันนี้

มุมมองส่ วนตัวของเปาโลเกี่ ยวกับชี วิตอยู่ ณ ศูนย์กลางของจดหมายฝากนี้ อย่างที่เป็ นโครงสร้ างเช่ นเดี ยวกับที่
เป็ นแนวคิดรวบยอด (เปรี ยบเทียบ 3:7-14) ในบทที่ 2 และ 3 เปาโลได้อธิ บายสิ่ งที่หมายถึงการรับเอาจิตใจของ
พระคริ สต์ อันดับแรก ใช้แบบอย่างของพระคริ สต์เกี่ยวกับการทาให้ตนเองว่างเปล่าที่เสี ยสละและการเป็ นผูร้ ับ
ใช้ จากนั้น โดยคาพยานและแบบอย่างส่ วนตัวของท่านเอง ภาระที่ยิ่งใหญ่ของจดหมายนี้ คือ เราที่เป็ นผูเ้ ชื่อต้อง
ทาให้ท่าทีของพระองค์เป็ นท่าทีของเราเอง เพื่อว่าเราจะสามารถร่ วมกับผูเ้ ชื่ อคนอื่นๆในความร่ วมมือในข่าว
ประเสริ ฐได้ ความร่ วมมือของชาวฟี ลิปปี กับเปาโลยังคงเกิดผลในทุกวันนี้ผา่ นทางจดหมายฝากที่หนุนใจนี้
ภาคผนวก 1
การมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ ของพระเจ้ าพระบุตร
มีลกั ษณะหลายอย่างของการมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระเจ้าพระบุตรที่คู่ควรกับการอธิ บาย
หนึ่ ง พระเจ้าพระบุตรมีชีวิตอยู่ตลอดนิ รันกาล การมาบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ไม่ใช่ การเริ่ มต้นของการมีชีวิตอยู่ของ
พระองค์ (ยน. 1:1-3; คส. 1:15-17)

สอง เมื่อพระบุตรได้บงั เกิ ดเป็ นมนุ ษย์พระองค์รับเอาความเป็ นมนุ ษย์เต็มที่ไว้ที่พระองค์ พระองค์ได้มาเป็ น
มนุ ษย์ในทุกด้านที่จาเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระองค์ไม่เพียงแค่รับเอาร่ างกายของมนุ ษย์เท่านั้น แต่
พระองค์รับเอาบุคลิกภาพของมนุษย์ (อารมณ์ ปั ญญาและความตั้งใจ) จิตใจ (ความสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กบั
มนุษย์คนอื่นๆ) และวิญญาณ (ความสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กบั พระเจ้า) อีกด้วย พระองค์ทรงเป็ นมนุ ษย์อย่าง
เต็มที่ในด้านที่ไม่ใช่ วตั ถุ ของความเป็ นมนุ ษย์ ไม่ใช่ดา้ นที่เป็ นวัตถุ (กายภาพ) เท่านั้น มนุ ษย์ทุกคนรวมทั้งพระ
เยซูคริ สต์มีท้ งั ลักษณะทางวัตถุ (กายภาพ) และลักษณะที่ไม่ใช่วตั ถุ (ฝ่ ายวิญญาณ) ทั้งสองอย่างก็จาเป็ นต่อความ
เป็ นมนุษย์
สาม การมาบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ ไม่ ได้ หมายถึง พระเยซู ได้รับเอาธรรมชาติของมนุ ษย์ที่ เป็ นบาป เมื่อพระองค์
ได้ม าเป็ นมนุ ษ ย์ บาปไม่ ใช่ ส่วนที่ ส าคัญของการเป็ นมนุ ษ ย์ พระเจ้าได้สร้ างมนุ ษ ย์โดยปราศจากบาป และ
จากนั้นอาดัมและเอวาได้เลือกทาบาป ความบาปได้มีผลกระทบต่อมนุ ษย์ทุกคนตั้งแต่การล้มลงในบาป แต่การ
เป็ นบาปไม่ใช่ส่วนที่สาคัญของการเป็ นมนุษย์ ในแง่หนึ่ง ความบาปนั้นแปลกต่อความเป็ นมนุ ษย์ รอยเปื้ อนของ
มันได้ทาให้ทุกๆ ด้านของทุกคนเปื้ อน (ความเสื่ อมทรามอย่างสิ้ นเชิง) การที่พระเยซูไม่ได้บาปก็ชดั เจนจากความ
เป็ นจริ งสองประการ
อย่างแรก พระองค์ไม่ได้ทาบาป (1 ปต. 2:22) สิ่ งนี้ รวมถึงความคิดเช่นเดียวกับการกระทา การละเลย
เช่นเดียวกับการกระทาบาป บาปเล็กๆ เช่นเดียวกับบาปใหญ่ๆ พระเยซู ไม่เคยหันเหไปจากน้ าพระทัย
ของพระเจ้าที่มีสาหรับมนุษย์
สอง พระองค์ไม่ได้สืบทอดธรรมชาติที่เป็ นบาปจากบิดาฝ่ ายโลกของพระองค์ อย่างที่มนุ ษย์คนอื่นๆ
ทุกคนสื บทอด เนื่ องจากว่าพระองค์ได้รับการปฏิสนธิ โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (มธ. 1:23; ลก. 1:35)
การบังเกิดจากหญิงพรหมจารี ของพระเยซูรับรองถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่ไร้บาปของพระองค์
สี่ ด้วยเหตุที่พระเยซู ได้รับเอาร่ างกายของมนุ ษย์และธรรมชาติของมนุ ษย์ ณ การบังเกิดของพระองค์ พระองค์
ไม่เคยและไม่หยุดเป็ นมนุ ษย์อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันเป็ นพระเจ้าอย่างเต็มที่ เมื่อพระเยซู คริ สต์เสด็จกลับมา
ยังโลก ณ การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ พระองค์จะมีร่างกายของมนุ ษย์และธรรมชาติของมนุ ษย์ อย่างที่
พระองค์มีเมื่อพระองค์ได้เสด็จสู่ สวรรค์ (กจ. 1:11) วันหนึ่ งเราจะเห็นพระเยซู อย่างที่พวกสาวกของพระองค์ได้
เห็นพระองค์ และพระองค์จะยังคงเป็ นอย่างนั้นตลอดนิรันกาล วันนี้มี “มนุษย์” ในสวรรค์เพื่อเรา

ห้า ร่ างกายที่พระเยซู ได้บงั เกิ ดมาด้วยนั้นไม่ใช่ เป็ นประเภทของร่ างกายที่พระองค์ได้เป็ นขึ้นมาจากตาย ด้วย
พระองค์ได้บงั เกิดมาด้วยร่ างกายที่ตอ้ งตาย (นัน่ คือ ร่ างกายที่สามารถตายได้) แต่พระองค์ได้ถูกทาให้เป็ นขึ้นด้วย
ร่ างกายที่ ไม่ตาย (นั่นคื อ ร่ างกายที่ ไม่สามารถและจะไม่ตายเลย) มี ความคล้ายกันที่เพียงพอระหว่างร่ างกาย
เหล่านี้อย่างเช่นพวกสาวกของพระองค์ได้รับรู้ถึงพระเยซูหลังจากการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ แต่มีความไม่
คล้ายกันบางอย่าง อย่างเช่นพวกเขามีความยุง่ ยากในการรับรู ้ถึงพระองค์เป็ นบางครั้ง
หก ในการมาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ พระเยซู ไม่ได้หยุดเป็ นพระเจ้าอย่างสิ้ นเชิ ง สิ่ งที่พระเยซู “ได้สละพระองค์เอง”
เมื่อพระองค์ได้มาเป็ นมนุษย์ (ฟป. 2:7) ไม่ใช่ความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ มันเป็ น สง่ าราศี ที่พระองค์ได้ชื่น
ชมกับพระบิดาและพระวิญญาณก่อนการมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ แทนที่จะรักษาสง่าราศีน้ ี ไว้ พระบุตรของพระเจ้า
ได้รับเอาความจากัดของความเป็ นมนุ ษย์ (แยกจากบาป) ยิ่งกว่านั้น พระองค์มาเป็ นคนรับใช้ท่ามกลางมนุ ษย์
ซึ่ งได้ขยายไปสู่ การตายเพื่อบาปของมนุษย์ในแนวทางที่เจ็บปวดและน่าอับอายอย่างน่ากลัวมากที่สุดที่เป็ นไปได้
(นัน่ คือ โดยการถูกตรึ ง)
เจ็ด ระหว่างพันธกิ จในโลกนี้ ของพระเยซู บางครั้งพระองค์ทรงแสดงถึงคุณสมบัติต่างๆ ของความเป็ นมนุษย์
เต็มที่ และบางครั้งก็แสดงถึงคุณสมบัติต่างๆ ของความเป็ นพระเจ้าเต็มที่ ตัวอย่างเช่น
ในฐานะมนุษย์ พระเยซู . . .
เหน็ดเหนื่อย
หิว
กระหาย
ประสบความเจ็บปวดอย่างมาก

ในฐานะพระเจ้ า . . .
เชื้อเชิญผูเ้ หน็ดเหนื่อยที่จะพบการพักในพระองค์
นาเสนอพระองค์เองว่าเป็ นอาหารแห่งชีวติ
อ้างว่าเป็ นน้ าแห่งชีวติ
ไม่ ไ ด้ถู ก รบกวนด้ว ยการทนทุ ก ข์แ ละได้รั ก ษา
โรคภัยของคนอื่นๆ
เป็ นที่ชอบต่อพระพักตร์ พระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์ ทรงเหมื อนเดิ ม ทั้ง วานนี้ และวันนี้ และตลอดไป
เป็ นนิตย์
ประสบกับการทดลอง
ไม่สามารถประสบกับการทดลองได้
กล่าวว่าพระองค์ไม่รู้บางสิ่ ง
ทรงรู ้ทุกสิ่ ง
ปรากฏในที่เดียวต่อครั้งเท่านั้น
ทรงอยูท่ ุกแห่งหน
ปฏิบตั ิการด้วยอานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ปฏิ บ ั ติ ก ารด้ ว ยอ านาจและสิ ทธิ อ านาจของ
พระองค์เอง

กล่าวว่าพระบิดาทรงใหญ่กว่าพระองค์
อธิษฐาน
ร้องไห้ ณ หลุมฝังศพของคนตาย
ถามว่าผูค้ นกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็ นใคร
ถามว่าทาไมพระเจ้าได้ละทิ้งพระองค์
สิ้ นพระชนม์
เป็ นมนุษย์ในแบบอุดมคติของพระเจ้า

อ้างว่าพระองค์และพระบิดาทรงเท่าเทียมกัน
ได้รับและตอบคาอธิษฐานของคนอื่นๆ
ทาให้คนตายเป็ นขึ้น
รู ้สิ่งที่ผคู ้ นกาลังคิด
อ้างว่าพระเจ้าทรงอยูก่ บั พระองค์เสมอ
ทรงอยู่นิรันดร์ และให้ชีวิตนิ รันดร์ แก่ บ รรดาผูท้ ี่
วางใจพระองค์
ทรงเป็ นพระเจ้าในแบบอุดมคติของมนุษย์

สิ่ งเหล่านี้ เป็ นบางส่ วนของความขัดกันที่เกี่ ยวข้องในธรรมชาติสองอย่างทั้งพระเจ้าและมนุ ษย์ของพระคริ สต์
ตามหลังการมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระองค์ เนื่องจากความขัดกันเหล่านี้นนั่ เองที่บางครั้งเรามีความลาบากใน
การเข้าใจเรื่ องราวเกี่ ยวกับถ้อยค าและการงานของพระเยซู ในหมวดพระกิ ตติ คุณ พระองค์ไม่เหมื อนคนอื่ น
ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ไม่ได้เป็ นมนุษย์อย่างเต็มที่ แต่เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าอย่างเต็มที่อีกด้วย
ในฐานะพระเจ้า พระคริ สต์มาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ ทรงเปิ ดเผยพระเจ้าและทรงสมควรต่อการนมัสการและการรับ
ใช้ของเรา ในฐานะมนุ ษย์ พระองค์ทรงเปิ ดเผยสิ่ งที่พระเจ้าได้ต้ งั ใจให้มนุ ษย์เป็ น และพระองค์ทรงจัดเตรี ยม
แบบอย่างที่สมบูรณ์แบบถึงวิธีที่เราควรดาเนินชีวติ ในฐานะมนุษย์

ภาคผนวก 2
แครอท ไข่ และถ้ วยกาแฟ
หญิงสาวคนหนึ่งไปหาแม่ของเธอและได้บอกแม่เกี่ยวกับชี วิตของเธอว่าสิ่ งต่างๆ นั้นยากลาบากสาหรับเธอมาก
อย่างไร เธอไม่รู้จะทาอย่างไรดีและต้องการที่จะล้มเลิก เธอเบื่อกับการต่อสู ้และการปล้ าสู ้ มันดูเหมือนว่าเมื่อใด
ก็ตามที่ปัญหาหนึ่งได้รับการแก้ไข ปั ญหาใหม่ก็เกิดขึ้น

แม่ของเธอได้นาเธอไปยังห้องครัว เธอเติมน้ าที่หม้อสามใบและตั้งหม้อแต่ละใบบนไฟที่ร้อน ไม่นานน้ าใน
หม้อเหล่านั้นก็เดือด ในหม้อใบแรกเธอใส่ แครอทลงไป ในหม้อใบที่สองเธอใส่ ไข่ลงไป และในหม้อใบสุ ดท้าย
เธอใส่ เมล็ดกาแฟลงไป เธอได้ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นถูกต้มไปโดยปราศจากการกล่าวถ้อยคาใดๆ
หลัง จากนั้นประมาณยี่สิ บ นาที เธอก็ปิดเตาแก็ ส เธอได้นาแครอทออกมาและใส่ มนั ไว้ในชาม เธอหยิบไข่
ออกมาและใส่ มนั ไว้ในชาม จากนั้นเธอได้ตกั กาแฟใส่ ในชาม แล้วเธอก็หันไปหาลูกสาวของเธอและถามว่า
“บอกแม่สิวา่ ลูกเห็นอะไร?”
เธอตอบว่า “แครอท ไข่ และกาแฟ”
แม่ของเธอให้เธอเข้ามาใกล้มากขึ้นและขอให้เธอสัมผัสแครอท เธอได้ทาและสังเกตว่ามันอ่อนนุ่ม จากนั้นแม่ก็
ขอให้ลูกสาวนาไข่มาและตอกเปลือกมัน หลังจากที่ได้เอาเปลือกออกไปแล้ว เธอสังเกตไข่ที่ตม้ สุ กแล้ว สุ ดท้าย
แม่ได้ขอให้ลูกสาวที่จะจิบกาแฟ ลูกสาวอมยิม้ ขณะที่เธอชิมรสที่กลมกล่อมของมัน
จากนั้นลูกสาวได้ถามว่า “แม่ค่ะ มันหมายถึงอะไรหรื อ?”
แม่ของเธออธิ บายว่าสิ่ งของแต่ละอย่างเหล่านี้ได้เผชิญกับความทุกข์ยากอย่างเดียวกัน คือ น้ าเดือด แต่แต่ละอย่าง
ได้ตอบสนองอย่างแตกต่างออกไป แครอทเข้าไปในหม้อในสภาพที่แข็งแรง แข็งและไม่อ่อนข้อ อย่างไรก็ตาม
หลังจากได้อยูใ่ นน้ าเดือด มันอ่อนลงและอ่อนแอ
ไข่ก็เปราะบาง เปลือกนอกที่บางของมันได้ปกป้ องส่ วนในที่เป็ นของเหลวของมัน แต่หลังจากได้อยูใ่ นน้ าเดือด
ภายในของมันนั้นก็แข็งขึ้น
เมล็ดกาแฟนั้นพิเศษ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มนั ได้อยูใ่ นน้ าเดือด มันก็เปลี่ยนน้ านั้น แม่ถามลูกสาวอีกว่า “ลูก
เป็ นอะไร?” “เมื่อความทุกข์ยากเคาะที่ประตูของลูก ลูกตอบสนองอย่างไร?” ลูกเป็ นแครอท ไข่ หรื อเมล็ด
กาแฟ?”
ในสามอย่างนี้ ขา้ พเจ้า (ผูอ้ ่าน) เป็ นอันไหน? ข้าพเจ้าเป็ นแครอทที่ดูเหมือนแข็งแรง แต่ดว้ ยความเจ็บปวดและ
ความทุกข์ยาก ข้าพเจ้าเหี่ยวแห้ง อ่อนลง และสู ญเสี ยกาลังของข้าพเจ้าใช่ไหม? ข้าพเจ้าเป็ นไข่ที่เริ่ มต้นด้วยใจที่

อ่อนโยน แต่เปลี่ยนแปลงด้วยความร้ อนใช่ ไหม? ข้าพเจ้ามีวิญญาณที่เป็ นของเหลว แต่หลังจากความตาย การ
แตกหัก ความลาบากทางการเงิน หรื อความยากลาบากอื่นๆ บางอย่าง ข้าพเจ้าได้แข็งกระด้างและดื้อรั้นไหม?
เปลือกของข้าพเจ้าดูเหมือนเดิม แต่ภายในนั้นข้าพเจ้าขมขื่นและดื้อดึงด้วยวิญญาณที่ด้ือรั้นและใจที่แข็งกระด้าง
ไหม? หรื อข้าพเจ้าเป็ นเหมือนเมล็ดกาแฟใช่ไหม? ที่จริ งแล้วเมล็ดกาแฟเปลี่ยนน้ าร้อน ซึ่ งเป็ นสถานการณ์ที่นา
ความเจ็บปวดมา เมื่อน้ าที่มีเมล็ดกาแฟร้อน กลายมาเป็ นกาแฟ ปล่อยความหอมและรสชาติของมันออกมา ถ้า
คุ ณเป็ นเหมือนเมล็ดกาแฟ เมื่อสิ่ งต่างๆ อยู่ ณ จุดที่เลวร้ ายที่สุดของมัน คุณพัฒนาอิทธิ พลของคุณและเปลี่ยน
สถานการณ์ ร อบๆ ตัว คุ ณ เมื่ อ เวลานั้น เป็ นความมื ด ที่ สุ ด และความยากล าบากเป็ นสิ่ ง ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด คุ ณ มี
ผลกระทบทางบวกต่อบรรดาผูท้ ี่อยูร่ อบๆ ตัวคุณไหม? คุณรับมือกับความทุกข์ยากอย่างไร? คุณเป็ นแครอท ไข่
หรื อเมล็ดกาแฟ?”
(ข้าพเจ้าทาแหล่งที่มาของตัวอย่างประกอบนี้หายไป ซึ่ งเรื่ องตรงนี้ขา้ พเจ้าได้ปรับแต่งบ้าง)

