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จดหมายฝากของเปาโล

ผผผู้เปป็นออัครทผต

ถถึงครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปท
บทนนนำสสสู่ฟฟีลลิปปฟี : ตามททที่ชชที่อกลล่าวไวว้ชชัดเจน เปาโลผผว้เปป็นอชัครทผตเปป็นผผว้แตล่งจดหมายฝากฉบชับ

นทนี้ เราไมล่ทราบแนล่นอนวล่าจดหมายฝากฉบชับนทนี้ถผกเขทยนขขนี้นเมชที่อไรเพราะมทผผว้เสนอปทททที่เขทยนแตกตล่าง
กชันไป อยล่างไรกป็ตาม เหป็นไดว้ชชัดวล่าเปาโลเขทยนจดหมายฝากฉบชับนทนี้ขณะถผกจจาคคุกอยผล่ททที่กรคุงโรม ซขที่ง
นล่าจะเปป็นการจจาคคุกครชันี้งแรก ปทททที่เขทยนจขงนล่าจะเปป็นราวๆ ค.ศ. 64 สาเหตคุททที่เปาโลเขทยนจดหมาย
ฝากฉบชับนทนี้กป็เพราะของชล่วยเหลชอมมิชชชันนารทจจานวนมากททที่ครมิสตจชักรททที่เมชองฟทลมิปปทสล่งไปชล่วยทล่าน
ททที่กรคุงโรม เราไมล่ทราบชชัดเจนวล่าของชล่วยเหลชอนทนี้เปป็นเงมินหรชอสมิที่งของ อยล่างไรกป็ตาม ดผเหมชอนวล่า
พวกเขาไดว้สล่งของขวชัญจจานวนมหาศาลมาใหว้แกล่ทล่าน ดผเหมชอนวล่าครมิสตจชักรไดว้สล่งของชล่วยนทนี้มา
กชับเอปาโฟรดมิตชัสซขที่งเหป็นไดว้ชชัดวล่าเปป็นศมิษยาภมิบาลของพวกเขา เปาโลไดว้กล่อตชันี้งครมิสตจชักรนทนี้ในชล่วง
การไปรชับใชว้รอบแรกในแควว้นมาซมิโดเนทย ดผ กมิจการ 16

จดหมายฝากฉบชับนทนี้ไมล่ไดว้พผดถขงปชัญหารว้ายแรงใดๆไมล่วล่าจะเปป็นเรชที่องหลชักคจาสอนหรชอ
เรชที่องหลชักปฏมิบชัตมิและเปป็นจดหมายฝากททที่อบอคุล่นททที่สคุดและเปป็นกชันเองททที่สคุดฉบชับหนขที่งของอชัครทผต
ทล่านนทนี้ บางคนเสนอวล่าขว้อททที่เปป็นกคุญแจสจาคชัญคชอ 1:21 “เพราะวล่าสจาหรชับขว้าพเจว้านชันี้น การมทชทวมิตอยผล่
กป็เพชที่อพระครมิสตต์ และการตายกป็ไดว้กจาไร” มชันเปป็นถว้อยแถลงอชันเปป็นแบบฉบชับของชทวมิตครมิสเตทยน 
ตลอดชทวมิตครมิสเตทยนนทนี้เราพคุล่งเปว้าททที่พระครมิสตต์เปป็นหลชัก

*****



ภนำพรวมของฟฟีลลิปปฟี 1: หลชังจากออกความเหป็นเกรมิที่นนจาแลว้ว อชัครทผตทล่านนทนี้กป็เปมิดใจของ
ทล่านออกตล่อพทที่นว้องชาวเมชองฟทลมิปปท ทล่านอธมิบายถขงเหตคุการณต์ตล่างๆททที่เกมิดขขนี้นกชับทล่านททที่กรคุงโรมและ
ความมคุล่งมชัที่นของทล่านททที่จะปรนนมิบชัตมิพระครมิสตต์ตล่อไปไมล่วล่าจะเกมิดอะไรขขนี้น บทนทนี้ปมิดทว้ายดว้วยการททที่
เปาโลหนคุนใจพวกเขาใหว้เปป็นอชันหนขที่งอชันเดทยวกชันและไมล่ทว้อใจไปกชับการตล่อตว้านททที่ทวทขขนี้นตล่อ
ความเชชที่อของครมิสเตทยน

ฟป 1:1 เปาโลและททิโมธธี ผผผู้รรับใชผู้ของพระเยซผครทิสตต์ เรธียน บรรดาวทิสสทธทิชนในพระ
เยซผครทิสตต์ ซซซึ่งอยผยู่ในเมมืองฟธีลทิปปธี ทรัทั้งบรรดาศทิษยาภทิบาลและผผผู้ชยู่วย ในฐานะเปป็นธรรมเนทยมในสมอัย
นอัรน เปาโลระบรุตอัววตาทตานเปป็นผผผู้แตตงจดหมายในตอนตผู้นของจดหมายฝากฉบอับนทร  เพมืที่อนรตวมงาน
ของทตานททที่อยผตดผู้วยขณะททที่ทตานเขทยนจดหมายฝากฉบอับนทรคมือ ทริโมธท (ทริโมธทเปป็นชมืที่อภาษากรทก) เขาไดผู้
รอับความรอดขณะททที่ทตานไปประกาศททที่เมมืองลริสตรา ตตอมาเขาไดผู้เตริบโตขถึรนอยตางมากในองครพระผผผู้
เปป็นเจผู้าและไดผู้กลายเปป็นผผผู้ชตวยของเปาโล หลอังจากนทร ไมตนาน ทริโมธทกป็จะกลายเปป็นศริษยาภริบาลดผู้วย
ความสามารถของเขาเอง เปาโลจถึงเรทยกตอัวทตานเองและทริโมธทวตาเปป็น “ผผผู้รอับใชผู้ของพระเยซผครริสตร” 
จดหมายฝากฉบอับนทรจถึงถผกเขทยนถถึง “บรรดาวริสรุทธริชนในพระเยซผครริสตร ซถึที่งอยผ ตในเมมืองฟทลริปปท” คทาททที่
แปลวตา บรรดาวทิสสทธทิชน (ฮากมิออส) มทความหมายตรงตอัววตา ‘บรรดาผผผู้ททที่บรริสรุทธริธ ’ มอันจถึงเปป็นคทา
เรทยกคนเหลตานอัรนททที่ไดผู้รอับความรอดแลผู้ว ททที่เจาะจงยริที่งไปกวตานอัรนกป็คมือวตา วริสรุทธริชนเหลตานทร เปป็นผผผู้ททที่อยผต 
“ในพระเยซผครริสตร” ททที่เมมืองฟทลริปปท พวกเขาเปป็นสมาชริกของครริสตจอักรททที่นอั ที่น

เปาโลยอังกลตาวดผู้วยวตาจดหมายฝากฉบอับนทรถผกสตงถถึง “ทอัรงบรรดาศริษยาภริบาลและผผผู้ชตวย” ททที่
เมมืองฟทลริปปท ในการททาเชตนนอัรน ออัครทผตทตานนทร จถึงเอตยถถึงตทาแหนตงตามพระคอัมภทรรสองตทาแหนตงของค
รริสตจอักรสมอัยพอันธสอัญญาใหมต คทาททที่แปลวตา ศทิษยาภทิบาล (เอะพมิสคอพอส) มทความหมายตรงตอัววตา 
‘ผผผู้ดผแล’ มอันเปป็นคทากรทก/ตะวอันตกททที่ตรงกอับคทายริว/ตะวอันออก ‘ผผผู้อาวรุโส’ ทอัรงสองคทาบตงชทรถถึงตทาแหนตง
เดทยวกอันและบรุคคลเดทยวกอันซถึที่งในวอัฒนธรรมตะวอันตกปอัจจรุบอันถผกเรทยกโดยทอั ที่วไปวตา ‘ศริษยาภริบาล’ 
ขผู้อเทป็จจรริงททที่วตามทศริษยาภริบาลมากกวตาหนถึที่งคนในครริสตจอักรกป็บตงชทรถถึงขผู้อเทป็จจรริงททที่วตาพวกเขาอาจมท
มากกวตาหนถึที่งคนใน ‘คณะศริษยาภริบาล’ ของครริสตจอักร ในพระคอัมภทรรใหมต ตทาแหนตงศริษยาภริบาลอยผต
ในบรริบทของครริสตจอักรทผู้องถริที่นเสมอและไมล่เคยอยผตในความหมายของการมทสริทธริอทานาจเหนมือ



กลรุตมครริสตจอักรเลย ตทาแหนตงอทกตทาแหนตงในครริสตจอักรทผู้องถริที่นสมอัยพอันธสอัญญาใหมตททที่เปาโลกลตาว
ถถึงคมือ ผผว้ชล่วย ของครริสตจอักร บรรดาผผผู้ชตวยคมือคนททที่ถผกแตตงตอัรงเพมืที่อคอยชตวยเหลมือในงานรอับใชผู้ของค
รริสตจอักรภายใตผู้การนทาของศริษยาภริบาล พวกผผผู้ชตวยถผกพผดถถึงเปป็นครอัร งแรกในกริจการ 6 และถผกนริยาม
อยตางละเอทยดในเวลาตตอมาใน 1 ทริโมธท 3

ฟป 1:2 หลอังจากไดผู้กลตาวไปแลผู้ววตาจดหมายฝากฉบอับนทรถผกสตงถถึงใคร ออัครทผตทตาน
นทรกป็ทอักทายผผผู้อตานของทตาน ขอใหผู้พระคสณและสรันตทิสสขจากพระเจผู้าพระบทิดาของเราและจากพระ
เยซผครทิสตต์เจผู้า จงดดารงอยผยู่กรับทยู่านเถทิด เหมมือนเปป็นธรรมเนทยมในจดหมายฝากเกมือบทรุกฉบอับของ
เปาโล ทตานทผลขอพระคคุณและสชันตมิสคุข แมผู้มทครริสเตทยนมากมายไมตเหป็นครุณคตา แตตการทผลขอ
พระครุณและสอันตริสรุขจากพระบริดาและพระบรุตรกป็ไมตควรถผกถมือวตาเปป็นเรมืที่องเลตนๆ พระครุณททที่
พระองครทรงประทานใหผู้แกตเราในการดทาเนรินชทวริตครริสเตทยนในแตตละวอันนอัรนเปป็นสมบอัตริออันมทคตา
มาก ถถึงแมผู้วตาพระครุณอาจถผกนริยามไดผู้วตาเปป็น ‘ความโปรดปรานททที่เราไมตสมควรไดผู้รอับ’ แตตใน
ความหมายททที่กวผู้างกวตาของคทาๆนทรมอันคมือความชตวยเหลมือและพละกทาลอังของพระเจผู้าสทาหรอับความ
จทาเปป็นและปอัญหาตตางๆของชทวริต ดผ ฮทบรผ 4:16 ในแบบเดทยวกอัน สอันตริสรุขของพระเจผู้า ซถึที่งพระองคร
ทรงหยริบยมืที่นใหผู้แกตผผผู้คนของพระองครอยตางเปลตาๆกป็เปป็นเพชรพลอยออันมทคตายริที่ง สอันตริสรุขในใจเปป็นสริที่ง
ททที่ตรงกอันขผู้ามกอับความกระวนกระวาย, ความหดหผต, ความทผู้อแทผู้ และความมรุตงรผู้าย มอันเปป็นสริที่งททที่มา
กตอนความชมืที่นชมยรินดทและความสรุขททที่แทผู้จรริง มทใหผู้แกตเราเสมอจากเบมืรองบน เปาโลจถึงทผลขอสริที่งนทร ใหผู้
แกตผผผู้อตานของทตาน

ฟป 1:3-5 ขผู้าพเจผู้าระลซกถซงทยู่านเมมืซึ่อใด ขผู้าพเจผู้ากก็ขอบพระคสณพระเจผู้าของขผู้าพเจผู้าทสก
ครรัทั้ง เราไดผู้เหป็นถถึงอรุปนริสอัยฝตายวริญญาณและความเปป็นผผผู้ใหญตของชทวริตในการอธริษฐานของเปาโล
ในการททที่ทตานยอมรอับวตาทตานไดผู้ขอบพระครุณพระเจผู้าทรุกครอัร งททที่ระลถึกพทที่นผู้องชาวเมมืองฟทลริปปท ทตาน
กลตาวตตอไปวตา 4 และทสกเวลาทธีซึ่ขผู้าพเจผู้าอธทิษฐานเพมืซึ่อทยู่านทสกคน ขผู้าพเจผู้ากก็ทผลขอดผู้วยความยทินดธี 
5 เพราะเหตสทธีซึ่ทยู่านทรัทั้งหลายมธีสยู่วนในขยู่าวประเสรทิฐดผู้วยกรัน ตรัทั้งแตยู่วรันแรกมาจนกระทรัซึ่งบรัดนธีทั้ เรา
เหป็นไดผู้ชอัดถถึงชทวริตในการอธริษฐานของเปาโลททที่อธริษฐาน ‘เนผู้นผผผู้อมืที่นเปป็นหลอัก’ ทตานอธริษฐานขอเผมืที่อ
ผผผู้อมืที่นเปป็นกริจวอัตรอยตางตตอเนมืที่อง ถถึงแมผู้การอธริษฐานเผมืที่อความตผู้องการและปอัญหาตตางๆของตอัวเอง



ไมตใชตเรมืที่องผริด แตตการอธริษฐานเผมืที่อผผผู้อมืที่นกป็เปป็นพระครุณททที่สผงสตงกวตา คทาททที่แปลวตา ทผลขอ (เดะเอซมิส) มท
ความหมายโดยทอั ที่วไปวตา ‘คทาอธริษฐาน’ หรมือ ‘คทาทผลขอ’

ดอังนอัรน ในทคุกคทาอธริษฐาน ทตานไมตเพทยงขอบพระครุณพระเจผู้าเพมืที่อพวกเขาเทตานอัรน แตตทตาน
อธริษฐาน “ดผู้วยความยรินดท” สทาหรอับการททที่ “ทตานทอัรงหลายมทสตวนในขตาวประเสรริฐ” คทาททที่แปลวตา การ
มธีสยู่วน (คอยโนเนทย) ในบรริบทนทรมทความหมายวตา ‘การมทสตวนรตวม’ หรมือ ‘การใหผู้’ ครริสตจอักรททที่เมมือง
ฟทลริปปทไดผู้สตงของชตวยสทาหรอับมริชชอันนารทมาใหผู้เปาโลมากกวตาหนถึที่งครอัร งเพมืที่อชตวยในการเผยแพรตขตาว
ประเสรริฐ พวกเขาไดผู้มทสตวนรตวมในเรมืที่องวอัตถรุปอัจจอัยโดยการสนอับสนรุนในทางการเงรินแกตทตาน ดอัง
นอัรนเปาโลจถึงพผดถถึงการททที่พวกเขา “มทสตวนในขตาวประเสรริฐ”

นอกจากนทร  ขผู้อนทร ยอังสมืที่อดผู้วยวตาพวกเขาไดผู้ททาเชตนนอัรน “ตอัรงแตตวอันแรกมาจนกระทอั ที่งบอัดนทร ” คทา
วตา “วอันแรก” นตาจะหมายถถึงการรอับใชผู้ชตวงแรกๆของเปาโลททที่เมมืองฟทลริปปท หลอังจากนอัรนพวกเขากป็ไดผู้
สตงของมาชตวยเปาโลและงานรอับใชผู้ของทตานเปป็นประจทาททที่เมมืองเธสะโลนริกา (ฟทลริปปท 4:15-16), 
เมมืองโครรินธร (กริจการ 18:5; 2 โครรินธร 11:7-10) และตอนนทรกป็ททที่กรรุงโรม ดอังนอัรนในจดหมายฝากของ
เปาโลททที่สตงถถึงครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปท เราจถึงเหป็นรผปแบบของพอันธสอัญญาใหมตททที่ชอัดเจนของการ
ถวายทรอัพยรเพมืที่อชตวยในงานมริชชอัน (การประกาศในตตางแดน) ไมตใชตแคตเปป็นหลอักการเทตานอัรนแตต
เปป็นการปฏริบอัตริดผู้วย ครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปทไดผู้สตงของมาชตวยเหลมือเปาโลอยตางสอัตยรซมืที่อมาตลอด
การรอับใชผู้ของทตาน ทตานจถึงขอบครุณพวกเขาเพราะเรมืที่องนทร

ฟป 1:6 ออัครทผตผผผู้ยริที่งใหญตทตานนทร ไดผู้ใหผู้เหตรุททที่พวกเขาสามารถมทก ทาลอังใจไดผู้มากขถึรน
อทก ขผู้าพเจผู้าแนยู่ใจในสทิซึ่งนธีทั้วยู่า พระองคต์ผผผู้ทรงตรัทั้งตผู้นการดธีไวผู้ในพวกทยู่านแลผู้ว จะทรงกระทดาใหผู้สดาเรก็จ
จนถซงวรันแหยู่งพระเยซผครทิสตต์ สริที่งททที่ทตานหมายถถึงกป็คมือ การดทแหตงความรอดและการเปป็นสาวกททที่องคร
พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราไดผู้ทรงเรริที่มตผู้นแลผู้วตอนททที่พระองครไดผู้ทรงชตวยเราใหผู้รอด พระเจผู้าทรงททาสริที่งททที่
พระองครไดผู้ทรงเรริที่มตผู้นไวผู้ใหผู้สทาเรป็จเสมอ พระองครไมตเคยปลตอยใหผู้งานเสรป็จแคตครถึที่งๆกลางๆ ดอัง
นอัรนพระองครจะทรงกระททาการดทนทร ใหผู้สทาเรป็จในตอัวเรา “จนถถึงวอันแหตงพระเยซผครริสตร” คทาททที่แปลวตา 
จะทรงกระทดา...ใหผู้สดาเรก็จ (เอะพมิเตะเละโอ) ในบรริบทนทรมทความหมายวตา ‘กระททาสทาเรป็จ’, ‘ททาเสรป็จ’



หรมือ ‘ททาใหผู้สมบผรณร’ พระองครจะทรงกระททาเชตนนอัรนตตอไป “จนถถึงวอันแหตงพระเยซผครริสตร” นอั ที่น
หมายถถึงวอันหรมือยรุคสมอัยททที่พระครริสตรเสดป็จกลอับมาตอนแรกในการรอับขถึรนของครริสเตทยนและในการ
เสดป็จมาครอัร งททที่สองของพระองครดผู้วย กลตาวอทกนอัยหนถึที่ง พระเจผู้าจะทรงกระททาใหผู้การดทแหตงความ
รอดและการเปป็นสาวกททที่พระองครทรงตอัรงตผู้นในตอัวเราตอนททที่เราไดผู้รอับความรอดนอัรนเสรป็จสมบผรณร
จนกวล่าพระครริสตรเสดป็จกลอับมา นทที่ไมตเพทยงสมืที่อถถึงความรอดไมตหลรุดหายของผผผู้เชมืที่อเทตานอัรน แตตยอังสมืที่อ
ถถึงการกระททากริจของพระเจผู้าเพมืที่อนทาเราไปสผตความเปป็นผผผู้ใหญตฝตายวริญญาณดผู้วย เราจถึงมทความหวอัง
ออันยริที่งใหญตในการรผผู้วตาพระเจผู้าจะทรงกระททาอะไรใหผู้สทาเรป็จในตอัวเรา

ฟป 1:7 การทธีซึ่ขผู้าพเจผู้าคทิดอยยู่างนรัทั้นเนมืซึ่องดผู้วยทยู่านทรัทั้งหลายกก็สมควรแลผู้ว เพราะวยู่า
ขผู้าพเจผู้ามธีทยู่านในใจของขผู้าพเจผู้า ทยู่านทรัทั้งหลายไดผู้รรับสยู่วนในพระคสณดผู้วยกรันกรับขผู้าพเจผู้า ในการทธีซึ่
ขผู้าพเจผู้าถผกจดาจอง และในการกลยู่าวแกผู้ และหนสนใหผู้ขยู่าวประเสรทิฐนรัทั้นตรัทั้งมรัซึ่นคงอยผยู่ ออัครทผตทตานนทรจถึง
พผดแบบเปริดอกตตอพทที่นผู้องชาวเมมืองฟทลริปปท เมมืที่อพริจารณาถถึงสริที่งททที่ทตานไดผู้กลตาวไปกตอนหนผู้า (ททที่วตา
พระเจผู้าจะทรงกระททาการของพระองครใหผู้สทาเรป็จในตอัวพวกเขา) เปาโลกลตาวเสรริมวตา “การททที่
ขผู้าพเจผู้าคริดอยตางนอัรนเนมืที่องดผู้วยทตานทอัรงหลายกป็สมควรแลผู้ว” คทาททที่แปลวตา สมควร คมือ ดมิไคออส ซถึที่ง
เปป็นคทากรทกททที่มทความหมายวตา ‘ถผกตผู้อง’ หรมือ ‘ชอบธรรม’

เมมืที่อพริจารณาถถึงการททที่พวกเขาสตงของมาชตวยเหลมืองานมริชชอันนารทของเปาโลอยตางสอัตยรซมืที่อ 
มอันกป็เปป็นเรมืที่องททที่ถผกตผู้องจรริงๆในการคริดเชตนนทรกอับครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปท ทตานกลตาวตตอไปวตา 
“เพราะวตาขผู้าพเจผู้ามททตานในใจของขผู้าพเจผู้า” วลทนทรสามารถแปลตรงตอัวไดผู้วตา ‘ซถึที่งโดยสริที่งนทร ขผู้าพเจผู้ามท
ทตานในใจของขผู้าพเจผู้า’ หรมือแปลไดผู้อทกวตา ‘ซถึที่งโดยสริที่งนทรทตานมทขผู้าพเจผู้าในใจของทตาน’ (หากเปป็น
กรณทหลอัง มอันกป็หมายถถึงความหตวงใยททที่พวกเขามทใหผู้แกตทตานในการสตงของมาชตวยเหลมือทตาน) แตตททที่
เปป็นไปไดผู้มากกวตากป็คมือวตา เปาโลหมายความวตา ซถึที่งโดยทรุกสริที่งททที่พวกเขาไดผู้กระททาเพมืที่อทตาน ทตานจถึง
มทพวกเขาอยผตในใจของทตานจรริงๆ

นอกจากนทร  ออัครทผตทตานนทรกลตาววตา “ทตานทอัรงหลายไดผู้รอับสตวนในพระครุณดผู้วยกอันกอับขผู้าพเจผู้า
ในการททที่ขผู้าพเจผู้าถผกจทาจอง และในการกลตาวแกผู้ และหนรุนใหผู้ขตาวประเสรริฐนอัรนตอัรงมอั ที่นคงอยผต” ขณะ



ททที่ทตานถผกจอับอยผตททที่กรรุงโรมและถผกจองจทามาตลอดการรอับใชผู้ของทตาน ครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปทไดผู้มท
สตวนรตวมผตานทางคทาอธริษฐานของพวกเขาและการถวายทรอัพยรของพวกเขา ดอังนอัรนทตานจถึงกลตาววตา
พวกเขา “ไดผู้รอับสตวนในพระครุณดผู้วยกอันกอับขผู้าพเจผู้า” พวกเขาจถึงมทสตวนในพระครุณททที่พระเจผู้าไดผู้ทรง
ประทานแกตทตานเพมืที่อการประกาศขตาวประเสรริฐ

ฟป 1:8 ทตานพผดเปริดอกกอับครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปทตตอไป เพราะวยู่าพระเจผู้าทรง
เปก็นพยานของขผู้าพเจผู้าวยู่า ขผู้าพเจผู้าเปก็นหยู่วงทยู่านทรัทั้งหลายเพธียงไรตามพระทรัยเมตตาของพระเยซผ
ครทิสตต์ พระเจผู้าทรงเปป็นพยานแกตทตานวตาทตานเปป็นหตวงพวกเขามากขนาดไหน “ตามพระทอัยเมตตา
ของพระเยซผครริสตร” คทาททที่แปลวตา พระทรัย (สปลชักคนอน) มทความหมายตรงตอัววตาลทาไสผู้ อยตางไร
กป็ตามเหป็นไดผู้ชอัดวตาเปาโลใชผู้คทานทร เปป็นสทานวนซถึที่งมทความหมายวตาความเมตตาหรมือความเหป็นอก
เหป็นใจ (คนสมอัยโบราณสอันนริษฐานวตา อารมณรททที่อตอนโยนตตางๆ เชตน ความเหป็นอกเหป็นใจและ
ความเมตตาเกริดจากชตองทผู้องดผู้านลตางหรมือลทาไสผู้ ดอังนอัรน สทานวนททที่ใชผู้เรทยกความเหป็นอกเหป็นใจหรมือ
ความเมตตาจถึงมอักถผกนทาเสนอเปป็น bowels of mercies (ฉบอับคริงเจมสรภาษาออังกฤษ) ดอังนอัรน ออัครทผต
ทตานนทร จถึงพผดถถึง “พระทอัยเมตตาของพระเยซผครริสตร” หรมือ พระเมตตาของพระเยซผครริสตร ทตาน
หตวงใยพวกเขาในความรอักและความเหป็นอกเหป็นใจซถึที่งมาจากองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา

ฟป 1:9 ดอังททที่เปาโลไดผู้บอกไวผู้แลผู้ววตาทตานไดผู้อธริษฐานเผมืที่อพวกเขากตอนหนผู้านอัรน 
บอัดนทรทตานเปริดเผยถถึงรายละเอทยดเกทที่ยวกอับการอธริษฐานนอัรนของทตาน และขผู้าพเจผู้าอธทิษฐานขอใหผู้
ความรรักของทยู่านจดาเรทิญยทิซึ่งๆขซทั้นในความรผผู้และในวทิจารณญาณทสกอยยู่าง คทาททที่แปลวตา อธทิษฐานขอ 
(พรอเซะอผคอไม) อยผตในรผปปอัจจรุบอันกาลและอยผตในประโยคบอกเลตา มอันจถึงมทความหมายวตา ‘และ
ขผู้าพเจผู้าก ทาลอังอธริษฐานตตอไป’ คทาอธริษฐานของทตานกป็คมือวตา ขอใหผู้ความรอักของพวกเขาจทาเรริญยริที่งๆ
ขถึรน “ในความรผผู้และในวริจารณญาณทรุกอยตาง” คทาททที่แปลวตา ความรผผู้ (เอะพมิกโนซมิส) มทความหมายวตา 
‘ความรผผู้ททที่ถผกตผู้องหรมือแมตนยทา’ คทาททที่แปลวตา วทิจารณญาณ (ไอสเธซมิส) ในบรริบทนทร  มทความหมายวตา 
‘การรผผู้จอักแยกแยะทางศทลธรรมในเรมืที่องจรรยาบรรณตตางๆ’ ความรอักของพวกเขาปรากฏชอัดเจน 
เปาโลจถึงอธริษฐานขอใหผู้ความรอักนอัรนมทอยผตตตอไปในอนาคตภายในขอบเขตของความรผผู้ททที่ถผกตผู้อง
และวริจารณญาณททที่ดท บตอยครอัร งเหลมือเกรินททที่ครริสเตทยนจทานวนมากททที่มทเจตนาดทถผกนทาพาใหผู้หลงโดย



คทาขอความชตวยเหลมือออันหลอกลวงจากองครกรและ ‘พอันธกริจตตางๆ’ ททที่ไมตปฏริบอัตริตามพระคอัมภทรร 
เปาโลจถึงอธริษฐานขอใหผู้พทที่นผู้องชาวเมมืองฟทลริปปทผผผู้เปป็นททที่รอักรผผู้จอักแยกแยะ

ฟป 1:10 ทตานกลตาวตตอไปวตา เพมืซึ่อทยู่านทรัทั้งหลายจะสรังเกตไดผู้วยู่าสทิซึ่งใดประเสรทิฐทธีซึ่สสด 
นทที่สมืที่อวตาพวกเขากทาลอังถวายทรอัพยรแกต ‘พอันธกริจ’ อมืที่นๆอยผตแลผู้วดผู้วย ความหตวงใยของเปาโลกป็คมือวตา
พวกเขาจะเหป็นชอบและถวายทรอัพยรใหผู้แกตกลรุตมคนททที่สมควรไดผู้รอับและมทครุณคตาฝตายวริญญาณจรริงๆ
เทตานอัรน

ขณะททที่ทตานเขทยนถถึงครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปท มทคนเหลตานอัรนททที่ใชผู้เลตหรกลคอยดอักรอททที่จะ
หลอกลวงอยผต จนถถึงทรุกวอันนทร เรมืที่องนทรกป็ยอังเปป็นเหมมือนเดริม การรผผู้จอักแยกแยะฝตายวริญญาณโดยเฉพาะ
อยตางยริที่งแบบททที่เรทยกวตา ‘ครริสเตทยน’ เปป็นสริที่งททที่สทาคอัญยริที่งจนถถึงทรุกวอันนทร  เพมืซึ่อทยู่านจะไดผู้เปก็นคนซมืซึ่อสรัตยต์
และไมยู่เปก็นทธีซึ่ตทิไดผู้ จนถซงวรันของพระครทิสตต์ คทาททที่เรทยกวตา ซมืซึ่อสรัตยต์ (เฮะอมิลมิครมิเนส) มทความหมายตรง
ตอัววตา ‘ถผกพริพากษาโดยแสงแหตงกลางวอัน’ ดอังนอัรนจถึงแปลวตา บรริสรุทธริธ  คทาททที่แปลวตา ไมยู่เปก็นทธีซึ่ตทิ (อา
พรอสคอพอส) มทความหมายวตา ‘ไมตถผกโจมตท’ หรมือไมตมทเหตรุใหผู้ตทาหนริไดผู้ ความหมายโดยรวมกป็คมือ
วตา เปาโลอธริษฐานขอเผมืที่อพทที่นผู้องชาวเมมืองฟทลริปปทวตา พวกเขาจะรผผู้จอักแยกแยะในการถวายทรอัพยรดผู้วย
ใจกวผู้างขวาง โดยเหป็นชอบเฉพาะสริที่งททที่ถผกตผู้องตตอเบมืรองพระพอักตรรพระเจผู้า เปผู้าหมายททที่สทาคอัญกวตากป็
คมือวตา พวกเขาจะไดผู้ไมตดผเหมมือนวตาไดผู้สนอับสนรุน ‘พอันธกริจ’ ททที่นตาสงสอัยเลย

ฟป 1:11 ออัครทผตทตานนทร เปริดเผยใหผู้ครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปทเหป็นชทวริตดผู้านการ
อธริษฐานของทตานตตอไป ทตานอธริษฐานเพริที่มเตริมวตาพวกเขาจะไดผู้เปก็นผผผู้ทธีซึ่บรทิบผรณต์ดผู้วยผลของความ
ชอบธรรม ซซซึ่งเกทิดขซทั้นโดยพระเยซผครทิสตต์ เพมืซึ่อถวายพระเกธียรตทิและความสรรเสรทิญแดยู่พระเจผู้า ใน
พระคอัมภทรรตลอดทอัรงเลตม ‘ผลของความชอบธรรม’ ถผกกลตาวถถึงหลายตตอหลายครอัร ง (ต.ย. สรุภาษริต 
11:30, 2 โครรินธร 9:10, ฮทบรผ 12:11 และยากอบ 3:18) จรริงๆแลผู้วมอันคมือ พระพรและผลลอัพธรตตางๆททที่
เกริดจากความชอบธรรม ผลของคนชอบธรรมถผกเรทยกวตา ‘ตผู้นไมผู้แหตงชทวริต’ ในสรุภาษริต 11:30 นอัที่น
คมือความมทชทวริตชทวาและพระพร ผลของความชอบธรรมเปป็นสอันตริภาพ, ความสงบและความวางใจ
เปป็นนริตยร (อริสยาหร 32:17) พระเจผู้าทรงรอักและทรงอวยพรความชอบธรรม (สดรุดท 11:7, 5:12) ผล



ดอังกลตาวเปป็นมาโดยพระเยซผครริสตรและสรุดทผู้ายแลผู้วกป็เปป็นไปเพมืที่อ “ถวายพระเกทยรตริและความ
สรรเสรริญแดตพระเจผู้า”

ฟป 1:12 พธีซึ่นผู้องทรัทั้งหลาย ขผู้าพเจผู้าปรารถนาใหผู้ทยู่านทราบวยู่า การทรัทั้งปวงทธีซึ่อสบรัตทิขซทั้น
กรับขผู้าพเจผู้านรัทั้น ไดผู้กลรับเปก็นเหตสใหผู้ขยู่าวประเสรทิฐแผยู่แพรยู่กวผู้างออกไป คราวนทรออัครทผตทตานนทรหอันมา
พผดถถึงเรมืที่องของทตานททที่กรรุงโรมบผู้าง หากเราสอันนริษฐานวตานทที่เปป็นชตวงททที่ทตานตริดครุกครอัร งแรก ซถึที่งกป็นตา
จะใชต ทตานกป็ถผกกอักบรริเวณใหผู้อยผตในบผู้านขณะรอททที่จะอรุทธรณรตตอซทซารรเนโร ตามททที่กริจการ 28:31 ไดผู้
กลตาวไวผู้ ทตานกป็มทโอกาสพผดครุยกอับผผผู้อมืที่นและมทเสรทภาพมากพอสมควรททที่จะเปป็นพยานเกทที่ยวกอับพระ
ครริสตรททที่กรรุงโรม อยตางไรกป็ตามทตานเปป็นหตวงวตา พทที่นผู้องชาวเมมืองฟทลริปปทจะเขผู้าใจวตาพระเจผู้าไดผู้ทรง
อนรุญาตใหผู้ทตานตริดครุกเพมืที่อททที่ขตาวประเสรริฐจะแพรตกวผู้างออกไป เปป็นความจรริงททที่ทรุกสริที่งตตางรตวมมมือ
กอันเพมืที่อใหผู้เกริดผลดท (ตามททที่ทตานไดผู้เขทยนถถึงครริสตจอักรททที่กรรุงโรมเมมืที่อหลายปทกตอนหนผู้านอัรน, โรม 
8:28) ถถึงแมผู้วตาทตานถผกจอับกรุมและถผกกอักบรริเวณใหผู้อยผตในบผู้านททที่ทตานเชตาในกรรุงโรม แตตสริที่งตตางๆททที่
ไดผู้เกริดขถึรนแกตทตานกป็อสบรัตทิขซทั้น (เอป็รคอไม มทความหมายตรงตอัวคมือ ‘เกริดขถึรน’) ไดผู้กลรับเปก็นเหตสใหผู้ขยู่าว
ประเสรทิฐแผยู่แพรยู่กวผู้างออกไป คทาททที่แปลวตา แผยู่แพรยู่กวผู้างออกไป (พรอคอเป) มทความหมายในกรณท
นทร วตา ความกผู้าวหนผู้าของขตาวประเสรริฐ

ฟป 1:13 จนการทธีซึ่ขผู้าพเจผู้าถผกพรันธนาการเพราะพระครทิสตต์นรัทั้น กก็ปรากฏทรัซึ่วตลอด
กองผผผู้คสมและทรัซึ่วสถานทธีซึ่แหยู่งอมืซึ่นๆทรัทั้งสทิทั้น คทาททที่แปลวตา กองผผผู้คสม (ไพรโทรมิออน หรมือ พรทโทเรทยม) มท
ความหมายตรงตอัววตา กองบอัญชาการของกองทหารรอักษาการของโรม ททที่กรรุงโรม ทริเบรริออัสซทซารร
ไดผู้ใหผู้ทหารททที่เขาเลมือกเองกอับมมือจทานวนหนถึที่งหมมืที่นคนประจทาการอยผ ตเปป็นองครอักษรประจทาตอัว
จอักรพรรดริ พวกเขาไดผู้ชมืที่อวตาเปป็นองครอักษรไพรโทรริออนเพราะพวกเขาไดผู้รอับมอบหมายใหผู้อารอักขา
พระราชวอังททที่จอักรพรรดริอาศอัยอยผ ต คทานทร ในเวลาตตอมาจถึงถผกเรทยกโดยทอั ที่วไปวตา palace (ในฉบอับคริง
เจมสรภาษาออังกฤษ) อาจเปป็นไปไดผู้ดผู้วยวตาทหารททที่ถผกเลมือกมาเหลตานทรบางคนไดผู้รอับมอบหมายใหผู้
คอยเฝผู้าดผเปาโลททที่กรรุงโรม เมมืที่อพวกเขาสอับเปลทที่ยนหมรุนเวทยนก อันเขผู้ากะออกกะ เปาโลจถึงมทโอกาส
เปป็นพยานแกตพวกเขามากพอสมควร นทที่จถึงสมืที่อวตามทพวกเขาหลายคนไดผู้รอับความรอดและเผยแพรต
ขตาวประเสรริฐตตอไปทตามกลางพวกทหารดผู้วยกอันเอง นอกจากนทร เพราะตทาแหนตงททที่เปาโลเชตาบผู้าน



อาศอัยอยผต ทตานจถึงสามารถประกาศแกตพวกผผผู้นทาชาวยริวตามททที่มทบอกไวผู้ในกริจการ 28 และแกตคนอมืที่นๆ
อทกอยตางไมตตผู้องสงสอัย ทตานจถึงกลตาวเกทที่ยวกอับเรมืที่องนทร วตา “และทอั ที่วสถานททที่แหตงอมืที่นๆทอัรงสริรน”

ฟป 1:14 และพธีซึ่นผู้องมากมายในองคต์พระผผผู้เปก็นเจผู้าทธีซึ่ไดผู้เกทิดความเชมืซึ่อมรัซึ่นเนมืซึ่องดผู้วย
เครมืซึ่องพรันธนาการทรัทั้งหลายของขผู้าพเจผู้า และพวกเขากก็มธีใจกลผู้าขซทั้นทธีซึ่จะกลยู่าวพระวจนะนรัทั้นโดย
ปราศจากความกลรัว นอกจากนทร  เมมืที่อครริสตจอักรททที่ก ทาลอังเตริบโตททที่กรรุงโรมไดผู้เหป็นวตาเปาโลกทาลอังเปป็น
พยานแกตพวกเจผู้าหนผู้าททที่ๆมทตทาแหนตงสผงอยตางไดผู้ผล พวกเขาหลายคนกป็มทก ทาลอังใจขถึรนและ “เกริด
ความเชมืที่อมอั ที่นเนมืที่องดผู้วยเครมืที่องพอันธนาการทอัรงหลายของขผู้าพเจผู้า” พวกเขาจถึง “มทใจกลผู้าขถึรนททที่จะกลตาว
พระวจนะนอัรนโดยปราศจากความกลอัว” ดอังนอัรนการถผกกอักตอัวของเปาโลททที่กรรุงโรมจถึงกลอับกลายเปป็น
พระพรออันยริที่งใหญตในการททาใหผู้ขตาวประเสรริฐแผตแพรตกวผู้างออกไปททที่กรรุงโรม เพราะการททที่เปาโลมท
สถานะทางกฎหมายททที่ไมตเหมมือนใคร ทตานจถึงมทโอกาสนทาขตาวประเสรริฐไปถถึงพวกเจผู้าหนผู้าททที่ทหาร
ระดอับสผงมากๆของโรมไดผู้ ดอังนอัรนทตานจถึงเขทยนเรมืที่องนทรถถึงพทที่นผู้องชาวเมมืองฟทลริปปทดผู้วยเกรงวตาพวกเขา
จะทผู้อใจเพราะเหตรุททที่ทตานถผกจองจทา

ฟป 1:15-17 ความจรทิงมธีบางคนประกาศพระครทิสตต์ดผู้วยจทิตใจรทิษยาและทสยู่มเถธียงกรัน แตยู่
กก็มธีคนอมืซึ่นทธีซึ่ประกาศดผู้วยใจหวรังดธี 16 ฝยู่ายหนซซึ่งประกาศพระครทิสตต์ดผู้วยการชทิงดธีชทิงเดยู่นกรัน ไมยู่ใชยู่
ดผู้วยความจรทิงใจ จงใจจะเพทิซึ่มความทสกขต์ยากใหผู้แกยู่เครมืซึ่องพรันธนาการของขผู้าพเจผู้า 17 แตยู่ฝยู่ายหนซซึ่ง
ประกาศดผู้วยใจรรัก โดยรผผู้แลผู้ววยู่าทรงตรัทั้งขผู้าพเจผู้าไวผู้ปผู้องกรันขยู่าวประเสรทิฐนรัทั้นไวผู้

ออัครทผตทตานนทรกลตาวถถึงเรมืที่องททที่ครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปททราบดทอยผ ตแลผู้ว ทอัรงๆททที่ขผู้อเทป็จจรริงมท
อยผตวตาเปาโลมทโอกาสเปป็นพยานเรมืที่องพระครริสตร แมผู้ก อับพวกองครอักษรประจทาพระราชวอังกป็ตาม แตตกป็
มทการตตอตผู้านจากกลรุตมคนททที่ชริงดทชริงเดตน ทตานสามารถจอัดการกอับความขทรอริจฉาและความแตกแยก
ของพวกถมือลอัทธริยริว (พวกททที่พยายามผสมพระราชบอัญญอัตริก อับพระครุณเขผู้าดผู้วยกอัน) ในแควผู้นกาลา
เททยไดผู้เยอะแลผู้ว อยตางไรกป็ตาม คนพวกนทรกป็อยผตททที่กรรุงโรมดผู้วย คมืออยผ ตในธรรมศาลาประจทาทผู้องถริที่น 
คนพวกนทร จถึงหาโอกาสททที่จะเพริที่มความทรุกขรยากใหผู้กอับเปาโลอทก เหป็นไดผู้ชอัดวตาพวกเขาประกาศพระ



ครริสตรในกรรุงโดยหวอังวตาจะใหผู้เปาโลไดผู้รอับความเดมือดรผู้อนเพริที่มยริที่งขถึรน ดอังนอัรนพวกเขาจถึงประกาศ
พระครริสตร “ดผู้วยจริตใจรริษยาและทรุตมเถทยงกอัน” อยตางไรกป็ตาม คนอมืที่นกป็ประกาศดผู้วยใจหวอังดท

ดอังนอัรนบางคนจถึงประกาศพระครริสตร “ดผู้วยการชริงดทชริงเดตนกอัน ไมตใชตดผู้วยความจรริงใจ จงใจ
จะเพริที่มความทรุกขรยากใหผู้แกตเครมืที่องพอันธนาการของขผู้าพเจผู้า” แตตบางคนกป็ประกาศพระครริสตร “ดผู้วย
ใจรอัก โดยรผผู้แลผู้ววตาทรงตอัรงขผู้าพเจผู้าไวผู้ปผู้องกอันขตาวประเสรริฐนอัรนไวผู้” คทาททที่แปลวตา ปผู้องกรัน (อาพอลอ
เกทย) เปป็นททที่มาของคทาภาษาออังกฤษ apologetics พญามารจะพยายามสรุดก ทาลอังโดยททาทรุกวริถททางททที่
จะขอัดขวางขตาวประเสรริฐ กระนอัรนเปาโลกป็มรุตงมอั ที่นททที่จะปผู้องกอันขตาวประเสรริฐในการแกผู้คดทของทตาน
ตตอหนผู้าเนโรซถึที่งใกลผู้เขผู้ามาแลผู้ว

ฟป 1:18 ถผู้าเชยู่นนรัทั้นจะแปลกอะไร แมผู้เขาจะประกาศดผู้วยประการใดกก็ตาม จะเปก็น
ดผู้วยการแกลผู้งทดากก็ดธี หรมือดผู้วยใจจรทิงกก็ดธี แตยู่เขากก็ไดผู้ประกาศพระครทิสตต์ ในการนธีทั้ทดาใหผู้ขผู้าพเจผู้ามธี
ความยทินดธี และจะมธีความชมืซึ่นชมยทินดธีตยู่อไปดผู้วย ทตานจถึงถามวตา “ถผู้าเชตนนอัรนจะแปลกอะไร แมผู้เขา
จะประกาศดผู้วยประการใดกป็ตาม จะเปป็นดผู้วยการแกลผู้งททากป็ดท หรมือดผู้วยใจจรริงกป็ดท แตตเขากป็ไดผู้
ประกาศพระครริสตร” ถถึงแมผู้วตาบางคนททาเชตนนอัรนดผู้วยใจลทาเอทยง โดยหวอังวตามอันจะสรผู้างความเดมือด
รผู้อนแกตเปาโล และบางคนกป็ททาเชตนนอัรนดผู้วยใจจรริงและความจรริง แตตขผู้อเทป็จจรริงกป็ยอังอยผตเหมมือนเดริม
คมือ พระครริสตรไดผู้ถผกประกาศออกไป ทตานจถึงชมืที่นชมยรินดทในเรมืที่องนทร

ฟป 1:19 คทาวตา การชยู่วยใหผู้พผู้น (salvation ในฉบอับคริงเจมสรภาษาออังกฤษ) ไมตไดผู้
หมายถถึง ความรอดนริรอันดรรฝตายวริญญาณของเราเสมอไป คทาททที่แปลเชตนนอัรน (โซเทเรทย) มทความ
หมายดผู้วยวตา ‘การชตวยใหผู้พผู้น’ นทที่นตาจะใชตความหมายของคทาททที่วตาตรงนทร  ในบรริบทของการททที่พวก
ศอัตรผของทตานพยายามแทงขผู้างหลอังทตาน ทตานออกความเหป็นวตา ขผู้าพเจผู้ารผผู้วยู่า โดยคดาอธทิษฐานของ
ทยู่าน และโดยการชยู่วยเหลมือของพระวทิญญาณแหยู่งพระเยซผครทิสตต์นธีทั้ จะเปก็นเหตสใหผู้ขผู้าพเจผู้ารรับการ
ชยู่วยใหผู้พผู้น ความหมายกป็คมือวตา แมผู้ในยามททที่เจอกอับการตตอตผู้านออันหลอกลวงดอังกลตาว แตตทตานกป็รผผู้วตา
สรุดทผู้ายแลผู้วมอันจะสตงผลใหผู้ทตานไดผู้รอับการชตวยใหผู้พผู้นจากการถผกจองจทาโดยคทาอธริษฐานของพวก



เขาและการททางานของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  กรุญแจสผตการชตวยทตานใหผู้พผู้นจะอยผตททที่คทาอธริษฐานของ
พวกเขาและการชล่วยเหลชอ (คมือ การแทรกแซง) ของพระวริญญาณของพระเจผู้า

ฟป 1:20 หอัวใจออันยริที่งใหญตของออัครทผตทตานนทร ไดผู้ถผกเปริดออกและแรงจผงใจออัน
บรริสรุทธริธ ของทตานกป็ถผกเปริดเผย ไมตวตาจะเกริดอะไรขถึรน ความปรารถนาของทตานกป็คมือ การยกชผพระ
ครริสตร นทที่เปป็นหนถึที่งในถผู้อยแถลงททที่ไพเราะททที่สรุดของการรอับใชผู้ททที่ยาวนานและหลากหลายของเปาโล 
ทตานเขทยนโดยมทความหวอังในการไดผู้รอับการปลดปลตอยจากการถผกจองจทา เพราะวยู่าเปก็นความ
มสยู่งมาดปรารถนาและความหวรังของขผู้าพเจผู้าวยู่า ขผู้าพเจผู้าจะไมยู่ไดผู้รรับความละอายใดๆเลย แตยู่เมมืซึ่อ
กยู่อนทสกครรัทั้งมธีใจกลผู้าเสมอฉรันใด บรัดนธีทั้กก็ขอใหผู้เปก็นเชยู่นเดธียวกรันฉรันนรัทั้น พระครทิสตต์จะไดผู้ทรงรรับ
เกธียรตทิในรยู่างกายของขผู้าพเจผู้าเสมอ แมผู้จะโดยชธีวทิตหรมือโดยความตาย

ความมรุตงมาดปรารถนาและความหวอังของทตานกป็คมือวตา ทตานจะไมตละอายจทาเพาะพระพอักตรร
พระครริสตรในเรมืที่องใดเลย ทตานมทความกลผู้าในการประกาศพระครริสตรในอดทตฉอันใด ความหวอังของ
ทตานกป็คมือวตา แมผู้กระทอั ที่งเดทดี๋ยวนทรพระครริสตรกป็จะไดผู้รอับเกทยรตริในกายของทตานดผู้วย หากนอัที่นหมายถถึง
การไดผู้รอับการปลดปลตอยจากการถผกควบครุมตอัว, อริสรภาพ และชทวริต กป็วริเศษไปเลย หากมอันหมาย
ถถึงความตายแบบผผผู้พลทชทพ กป็ปลตอยใหผู้เปป็นไปตามนอัรน แรงจผงใจททที่ใหญตกวตาของทตานกป็คมือ ขอใหผู้
พระครริสตรไดผู้รอับเกทยรตริ เปาโลไมตอริจฉาหรมือตผู้องการแกผู้แคผู้นพวกศอัตรผของทตานเลย เปผู้าหมายเดทยว
เทตานอัรนของทตานคมือ การถวายเกทยรตริพระครริสตร คทาททที่แปลวตา ไดผู้ทรงรรับเกธียรตทิ (เมะกาลผโน) มทความ
หมายเสรริมดผู้วยวตา การถวายความสรรเสรริญและสงตาราศท ความสนใจของทตานอยผตททที่พระครริสตรแตต
เพทยงผผผู้เดทยวและไมตอยผตททที่ตอัวทตานเองเลย ทตานเตป็มใจททที่จะปรนนริบอัตริองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของทตานตตอไป
หรมือเสทยชทวริตกป็ไดผู้ ไมตวตาจะในกรณทใด ทตานกป็หวอังวตาจะถวายเกทยรตริแดตพระองคร

ฟป 1:21 ทตานจถึงสรรุปยตอการรอับใชผู้ของตอัวเองซถึที่งแสดงถถึงความทรุตมเทของทตานในคทา
พผดททที่ไพเราะททที่สรุดเทตาททที่เคยเขทยนมา เพราะวยู่าสดาหรรับขผู้าพเจผู้านรัทั้น การมธีชธีวทิตอยผยู่กก็เพมืซึ่อพระครทิสตต์ 
และการตายกก็ไดผู้กดาไร เราตผู้องไมตลมืมเกทที่ยวกอับสถานะทางกฎหมายของทตานในดผู้านการถผกจอับกรุม
และถผกควบครุมตอัวททที่กรรุงโรม ทตานรอททที่จะแกผู้คดทของทตานตตอหนผู้าจอักรพรรดริเนโรททที่ชอั ที่วรผู้าย คาดเดา



ไมตไดผู้ และอารมณรแปรปรวน หากทตานไดผู้รอับการปลดปลตอยเพมืที่อออกไปประกาศตตอไป การมทชทวริต
อยผตกป็เพมืที่อพระครริสตรจรริงๆ อยตางไรกป็ตาม หากเนโรไมตฟอังคทาใหผู้การของทตานและสอัที่งใหผู้ทตานถผก
ประหารชทวริต ความตายของทตานกป็เปป็นกทาไร ทตานจะไดผู้เขผู้าสผตสงตาราศททอันทท

ไมตวตาจะเปป็นอยตางไร พระครริสตรกป็ทรงเปป็นทรุกสริที่ง เราเหป็นอทกครอัร งวตาเปาโลใหผู้ความสนใจ
ทอัรงหมดททที่พระครริสตรจรริงๆ อะไรจะเกริดขถึรนกอับทตานกป็ไมตใชตเรมืที่องสทาคอัญ ในแงตของมนรุษยรทตานกป็อยาก
มทชทวริตอยผตแนตนอนอยผตแลผู้ว แตตนอัที่นกป็ไมตใชตเปผู้าหมายหลอักของทตาน เปาโลสนใจแตตพระครริสตร การยก
ชผพระองครและสงตาราศทเทตานอัรน

ฟป 1:22 ทตานใครตครวญชอัที่วครผต  แตยู่ถผู้าขผู้าพเจผู้ายรังจะมธีชธีวทิตอยผยู่ในรยู่างกาย ขผู้าพเจผู้ากก็จะ
ทดางานใหผู้เกทิดผล กลตาวอทกนอัยหนถึที่ง หากทตานไดผู้รอับอนรุญาตใหผู้มทชทวริตอยผ ต การถวายเกทยรตริพระครริสตร
กป็เปป็นผลแหตงการททางานของทตาน วลทททที่วตา แตยู่ขผู้าพเจผู้าบอกไมยู่ไดผู้วยู่าจะเลมือกฝยู่ายไหนดธี คมือ ‘ขผู้าพเจผู้า
ไมตทราบวตาจะเลมือกฝตายไหนดท’ ในสตวนของทตานแลผู้ว ดผเหมมือนทตานไมตไดผู้ชอบอยตางหนถึที่งมากกวตา
อทกอยตางเลย หากทตานมทชทวริตอยผต ทตานกป็จะมทพอันธกริจททที่ยริที่งใหญตกวตาเดริม หากทตานตาย ทตานกป็จะไดผู้ไป
อยผตกอับองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า

ฟป 1:23 นอกจากนทร  ทตานออกความเหป็นดผู้วยวตา ขผู้าพเจผู้าลรังเลใจอยผยู่ในระหวยู่างสอง
ฝยู่ายนธีทั้ คมือวยู่า ขผู้าพเจผู้ามธีความปรารถนาทธีซึ่จะจากไปเพมืซึ่ออยผยู่กรับพระครทิสตต์ ซซซึ่งประเสรทิฐกวยู่ามากนรัก 
ทตานใชผู้ภาพเปรทยบของเรมือททที่แลตนผตานชตองแคบ โดยไมตรผผู้วตาจะหอันไปขผู้างไหนดท ในคทาแบบสมอัย
ใหมตกวตากป็คมือ ทตานเลมือกไมตถผกนอัที่นเอง อยตางไรกป็ตามทตานบอกเปป็นนอัยถถึงสริที่งททที่ทตานอยากททาจรริงๆ
และนอัที่นกป็คมือการ “จากไปเพมืที่ออยผตกอับพระครริสตร ซถึที่งประเสรริฐกวตามากนอัก” เพราะการออกจาก
รตางกายนทรกป็คมือการไดผู้ไปอยผตกอับองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า ทตานทราบถถึงเรมืที่องนทรดท ทตานทราบดทวตามทอะไรรอ
อยผตหลอังความตาย ความหวอังฝตายวริญญาณเชตนนอัรนกป็ททาใหผู้เราไมตหตวงถถึงชทวริตฝตายโลกนทร แลผู้ว

ฟป 1:24 ถถึงแมผู้เราไดผู้เหป็นวตาทตานชอบขผู้างไหนมากกวตาแลผู้ว แตตทตานกป็จทาตผู้องยอมรอับ
วตา แตยู่การทธีซึ่ขผู้าพเจผู้ายรังมธีชธีวทิตอยผยู่ในรยู่างกายนธีทั้ กก็มธีความจดาเปก็นสดาหรรับพวกทยู่านมากกวยู่า อทกครอัร งททที่
เราไดผู้เหป็นถถึงใจททที่ไมตเหป็นแกตตอัวของเปาโล แมผู้ทตานทราบวตาสวรรครเปป็นสริที่งททที่นตาปรารถนามากกวตา



ในสตวนของทตาน แตตการอยผตตตอและรอับใชผู้พทที่นผู้องชาวเมมืองฟทลริปปท (และคนอมืที่นดผู้วย) กป็มธีความจดาเปก็น
สดาหรรับพวกทยู่านมากกวยู่า วลทนทร แปลมาจากคทาวตา อานาไคออส ซถึที่งมทความหมายวตา ‘จทาเปป็น’ จทาเปป็น
ททที่ทตานตผู้องอยผตตตอไปบนโลกนทร เพมืที่อททางานรอับใชผู้ของทตานใหผู้จบ

ฟป 1:25-26 ทตานจถึงมทความมอั ที่นใจวตาจะไดผู้รอับการปลตอยตอัวโดยรอัฐบาล ทตานจถึงเขทยนวตา
เมมืซึ่อขผู้าพเจผู้าแนยู่ใจอยยู่างนธีทั้แลผู้ว ขผู้าพเจผู้ากก็ทราบวยู่าขผู้าพเจผู้าจะยรังอยผยู่ และคงอยผยู่กรับทยู่านทรัทั้งหลายเพมืซึ่อ
ใหผู้ทยู่านจดาเรทิญขซทั้นและชมืซึ่นชมยทินดธีในความเชมืซึ่อ ดอังนอัรนทตานจะททางานรอับใชผู้พวกเขาตตอไปเพมืที่อการ
เตริบโตฝตายวริญญาณของพวกเขารวมถถึงความชมืที่นชมยรินดทททที่เกริดจากความเชมืที่อดผู้วย เปป็นความจรริงททที่
การมทชทวริตอยผตโดยความเชมืที่อกตอใหผู้เกริดความชมืที่นชมยรินดทฝตายวริญญาณ คทาวตา เพมืซึ่อ ตผู้นขผู้อ 26 คมือ ฮมินา 
และมทความหมายวตา ‘เพมืที่อททที่วตา’ ดอังนอัรนความมอั ที่นใจของทตานในเรมืที่องการถผกปลตอยตอัวและการไดผู้รอับ
ใชผู้พวกเขาตตอไปจถึงเปป็นไปเพชที่อททที่วล่า 26 ความปลาบปลมืทั้มของทยู่านจะมากยทิซึ่งขซทั้นในพระเยซผครทิสตต์
เนมืซึ่องดผู้วยขผู้าพเจผู้า เพราะขผู้าพเจผู้าจะมาหาทยู่านอธีก เราเหป็นใจททที่ไมตเหป็นแกตตอัวของเปาโลอทกแลผู้ว 
แทนททที่จะยรินดทททที่ตอัวเองไดผู้รอับการปลตอยตอัว ทตานกลอับสนใจททที่ความปลาบปลมืรมของพวกเขาในเรมืที่อง
นทรมากกวตา

ฟป 1:27 เปป็นครอัร งแรกในจดหมายฝากฉบอับนทรททที่ออัครทผตทตานนทร เตมือนสตริพทที่นผู้องชาว
เมมืองฟทลริปปท ขอแตยู่เพธียงใหผู้ทยู่านดดาเนทินชธีวทิตใหผู้สมกรับขยู่าวประเสรทิฐของพระครทิสตต์ คทาททที่แปลวตา 
ดดาเนทินชธีวทิต (พอลมิเทะอผออไม) มทความหมายตรงตอัววตาสอัญชาตริหรมือความเปป็นพลเมมือง เมมืองฟทลริปปท
ในฐานะเปป็นเมมืองขถึรนมทสอัญชาตริโรมและเปาโลกป็ภผมริใจททที่ไดผู้มทสอัญชาตริโรม (สอัญชาตริโรมบตงบอกถถึง
การมทฐานะสผง มทไมตกทที่เมมืองททที่มทอภริสริทธริธ ขนาดนอัรน) ความหมายอาจจะเปป็นดอังนทร  ‘ขอแตตเพทยงใหผู้ทตาน
ประพฤตริตอัวเปป็นพลเมมืองททที่สมกอับขตาวประเสรริฐของพระครริสตร’ ความหมายกป็คมือวตา การประพฤตริ
และพฤตริกรรมของพวกเขาในฐานะพลเมมืองควรสอดคลผู้องและเหมาะสมกอับขตาวประเสรริฐของ
พระครริสตร

เปาโลตระหนอักดทวตารอัฐบาลโรมเรริที่มรอับรผผู้ถถึงความเปป็นไปของครริสตจอักรบผู้างแลผู้ว จนถถึง
บอัดนทรพวกเขามองวตาความเชมืที่อแบบครริสเตทยนเปป็นเพทยงคณะหนถึที่งของศาสนายผดายเทตานอัรน ภายใตผู้



กฎหมายของโรมแลผู้ว เฉพาะศาสนาททที่ไดผู้รอับการยอมรอับเทตานอัรนททที่ถผกกฎหมาย ศาสนาพวกนทรถผก
เรทยกวตา religia licita ในฐานะเปป็นเมมืองขถึรนอยตางเปป็นทางการของโรม ฟทลริปปทจถึงมทความสอัมพอันธร
ทางการเมมืองโดยตรงกอับโรม เปาโลไมตเพทยงเปป็นหตวงเรมืที่องปฏริกริรริยาทางการเมมืองของรอัฐบาลททที่จะมท
ตตอครริสตจอักรเทตานอัรน แตตทตานยอังเปป็นหตวงเรมืที่องคทาพยานฝตายวริญญาณของพวกเขาตตอหนผู้ารอัฐบาลอทก
ดผู้วย

มทการบอกเปป็นนอัยถถึงปอัญหาหนถึที่งในครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปท เหป็นไดผู้ชอัดวตาไมตมทความเปป็น
นทราหนถึที่งใจเดทยวกอันอยผตบผู้างทตามกลางพทที่นผู้องบางคน ดอังนอัรนในบรริบทของการสทาแดงความเปป็น
พลเมมืองททที่สมกอับขตาวประเสรริฐ เปาโลจถึงเตมือนสตริพวกเขาวตา เพมืซึ่อวยู่าแมผู้ขผู้าพเจผู้าจะมาหาทยู่านหรมือ
ไมยู่กก็ตาม ขผู้าพเจผู้ากก็จะไดผู้รผผู้ขยู่าวของทยู่านวยู่า ทยู่านตรัทั้งมรัซึ่นคงอย ผยู่ เปก็นนดทั้าหนซซึ่งใจเดธียวกรัน ทตานหวอังวตาจะ
ไดผู้มาเยทที่ยมพวกเขาอทก แตตถผู้าไมตไดผู้มาเยทที่ยมพวกเขาอทก อยตางนผู้อยทตานกป็หวอังวตาจะไดผู้ยรินวตาพวกเขามท
ความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอัน เปาโลตระหนอักดทถถึงการเปป็นพยานเรมืที่องพระครริสตรแบบสองฝอักสอง
ฝตายททที่กรรุงโรมโดยมทพวกถมือลอัทธริยริวขทรอริจฉาเปป็นผผผู้แทรกแซง ทตานหวอังวตาจะไมตมทแบบนทรททที่เมมืองฟทลริป
ปทดผู้วย (ในฉบอับคริงเจมสรภาษาออังกฤษ นตาสนใจททที่ทตานแบตงแยก mind กอับ spirit ออกจากกอันออัน
เปป็นการบตงบอกถถึงความเปป็นสามของบรุคคล: รตางกาย, จริตใจ และจริตวริญญาณ) ทตานจถึงขอใหผู้พวก
เขามทความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอันในดผู้านจริตวริญญาณและความคริด

เปผู้าหมายกป็คมือวตา เพมืที่อททที่พวกเขาจะตยู่อสผผู้เหมมือนอยยู่างเปก็นคนเดธียวเพมืซึ่อความเชมืซึ่อแหยู่งขยู่าว
ประเสรทิฐนรัทั้น แทนททที่จะตตอสผผู้ระหวตางกอันเอง ทตานขอใหผู้พวกเขาตตอสผผู้เหมชอนอยล่างเปป็นคนเดทยวเพมืที่อ
ความเชมืที่อแหตงขตาวประเสรริฐ ภาพประกอบของเรมืที่องนทรอาจเปป็นมผู้าหลายตอัวททที่รตวมกอันลากรถหรมือ
กองทหารททที่รตวมกอันตตอสผผู้เพมืที่อมทชอัยในสมรภผมริ นทที่สมืที่อถถึงความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอันของการททางาน
รตวมกอันเปป็นททมในงานของขตาวประเสรริฐ

ฟป 1:28 ขณะททที่ทตานสรรุปเนมืรอหาตอนนทรและบทนทร  ออัครทผตทตานนทรกป็เปลทที่ยนไปพผดถถึง
เรมืที่องการขตมเหงซถึที่งอาจเกริดขถึรนไดผู้ททที่เมมืองฟทลริปปท  ตอนททที่ทตานและสริลาสอยผตททที่นอัที่นเมมืที่อประมาณสริบปทททที่
แลผู้ว มทพวกยริวอยผตไมตเยอะมากนอัก การตตอตผู้านในตอนนอัรนเกริดจากพวกเจผู้าหนผู้าททที่ในทผู้องถริที่น เรมืที่องนทร



อาจยอังเปป็นเหมมือนเดริม และเมมืที่อพริจารณาถถึงการขตมเหงททที่อาจเกริดขถึรนในไมตชผู้า ออัครทผตทตานนทร จถึง
แนะนทาวตา และไมยู่เกรงกลรัวผผผู้ทธีซึ่ขรัดขวางทยู่านแตยู่ประการใดเลย อยตาไปกลอัวคนพวกนอัรน ทตานกลตาว
ตตอไปวตา  เมมืซึ่อเปก็นเชยู่นนธีทั้กก็จะเปก็นทธีซึ่ประจรักษต์แกยู่เขาวยู่า พวกเขาจะถซงซซซึ่งความพทินาศ แตยู่พวกทยู่านกก็
จะถซงซซซึ่งความรอด และการนรัทั้นมาจากพระเจผู้า แมผู้คทาพผดนทรอาจดผเปป็นปรริศนา แตตการขตมเหงของ
พวกศอัตรผนอัรนกป็เปป็นสอัญญาณททที่บอกถถึงความพทินาศของพวกเขา คทาททที่แปลเชตนนอัรน (อาโปเละเอทย) มท
ความหมายวตา ‘พรินาศ’ และในกรณทนทรคมือ ความพรินาศในนรก ในทางกลอับกอัน การตตอตผู้านททที่พทที่นผู้อง
ฟทลริปปทก ทาลอังไดผู้รอับกป็เปป็นสอัญญาณททที่บอกชอัดเจนถถึงความรอดททที่พวกเขาไดผู้รอับจากพระเจผู้า ความ
หมายททที่เปาโลตผู้องการจะสมืที่อกป็คมือ ‘อยตากลอัวพวกศอัตรผของทตาน มอันเปป็นสอัญญาณททที่บอกชอัดเจนวตา
พวกเขาพรินาศและพวกทตานไดผู้รอับความรอด’ ความจรริง, การททาตามแบบพระเจผู้าและความชอบ
ธรรมจะกตอใหผู้เกริดการตตอตผู้านเสมอ มอันเปป็นความจรริงททที่ทตานสามารถบอกไดผู้วตาทตานกทาลอังททาสริที่งททที่
ถผกตผู้องอยผตหรมือไมตโดยการตตอตผู้านททที่มอันนทามา

ฟป 1:29 เปาโลออกความเหป็นวตา เพราะวยู่าไดผู้ทรงโปรดแกยู่ทยู่านเพราะเหก็นแกยู่พระ
ครทิสตต์ มทิใชยู่ใหผู้ทยู่านเชมืซึ่อถมือในพระองคต์เทยู่านรัทั้น แตยู่ใหผู้ทยู่านทนความทสกขต์ยากเพราะเหก็นแกยู่พระองคต์
ดผู้วย สริที่งททที่มาพรผู้อมกอับอภริสริทธริธ ในเรมืที่องความเชมืที่อและความรอดกป็คมือ หนผู้าททที่ในการทนความทรุกขร
ยากเพมืที่อพระองคร มอันเปป็นสตวนหนถึที่งของการเปป็นครริสเตทยน ความทรุกขรยากดอังกลตาวอาจไลตตอัรงแตตการ
ถผกดผถผกและเหยทยดหยามเพมืที่อเหป็นแกตพระองครไปจนถถึงการททาใหผู้ออับอาย, การเยาะเยผู้ย, การถผก
ดทาเนรินคดท, การถผกจทาครุก, การถผกทรมาน หรมือแมผู้แตตความตาย ประวอัตริศาสตรรครริสตจอักรเตป็มไป
ดผู้วยความทรุกขรยากเหลตานทรสทาหรอับผผผู้ททที่ยมืนหยอัดบนหลอักการตามพระคอัมภทรรและดทาเนรินชทวริตตามนอัรน
อยตางแทผู้จรริง ชาวโลกเกลทยดชอังผผผู้คนของพระเจผู้าเพราะเหตรุททที่วตา คทาพยานออันชอบธรรมของพวก
เขาเปริดเผยใหผู้เหป็นถถึงความอธรรมของชาวโลกและปรอับโทษชาวโลก ชาวโลกจถึงแก ผู้เผป็ด

ฟป 1:30 คมือใหผู้ทยู่านตผู้องตยู่อสผผู้เชยู่นเดธียวกรับทธีซึ่ทยู่านไดผู้เหก็นขผู้าพเจผู้าตยู่อสผผู้ และซซซึ่งทยู่าน
ไดผู้ยทินวยู่าขผู้าพเจผู้ากดาลรังสผผู้อย ผยู่ในขณะนธีทั้ เหป็นไดผู้ชอัดวตาครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปทก ทาลอังเจอกอับการขตมเหง
อยผต พวกเขาไดผู้เจอกอับสริที่งททที่เคยเกริดขถึรนกอับเปาโลตอนททที่ทตานอยผตกอับพวกเขาเมมืที่อสริบปทกตอน ทตานไดผู้ถผก
จอับ, ถผกซผู้อม และถผกจทาครุก ดผ กริจการ 16 ทตานจถึงเตมือนความจทาพวกเขาวตาพวกเขาเองกป็ก ทาลอังเจอกอับ



ความทรุกขรยากแบบเดทยวกอันในตอนนทร  พวกเขาไดผู้เหป็นถถึงความทรุกขรยากของทตานในตอนนอัรนและ
ตอนนทรกป็ทราบดทถถึงความทรุกขรยากของทตานททที่กรรุงโรม สริที่งสทาคอัญททที่ถผกกลตาวไวผู้ในขผู้อ 28 กป็คมือวตา พวก
เขาไมตตผู้องกลอัวพวกททที่ขอัดขวาง เปาโลเคยผตานมาหมดแลผู้ว พวกเขากป็จะผตานสริที่งเหลตานอัรนไดผู้เหมมือน
กอัน

*****

ภนำพรวมของฟฟีลลิปปฟี 2: ปชัญหาหนขที่งททที่ชชัดเจนในครมิสตจชักรททที่เมชองฟทลมิปปทถผกพผดถขง นชัที่นคชอ
ความแตกแยกเลป็กนว้อยซขที่งเกมิดจากความเยล่อหยมิที่งของคนบางคน เปาโลจขงหนคุนใจพวกเขาใหว้คง
ความเปป็นนจนี้าหนขที่งใจเดทยวกชันไวว้ตล่อไปผล่านทางความถล่อมใจ ทล่านยกภาพประกอบของการททที่พระ
เยซผทรงทนการเหยทยดหยามเพชที่อยกตชัวอยล่างของความถล่อมใจททที่ผผว้คนของพระเจว้าจจาเปป็นตว้องมท ทล่าน
กลชับมาพผดถขงเรชที่องความเปป็นนจนี้าหนขที่งใจเดทยวกชันโดยขอใหว้พวกเขาทจาทคุกสมิที่งโดยปราศจากการทคุล่ม
เถทยงกชัน บทนทนี้ปมิดทว้ายดว้วยความเหป็นสล่วนตชัวเกทที่ยวกชับเพชที่อนรล่วมงานหลายคนของเปาโลในพชันธกมิจ
รวมถขงความหล่วงใยททที่ทล่านมทตล่อพวกเขาดว้วย 

ฟป 2:1 เหตสฉะนรัทั้นถผู้าไดผู้รรับการเรผู้าใจประการใดในพระครทิสตต์ ถผู้ามธีการหนสนใจ
ประการใดในความรรัก ถผู้ามธีสยู่วนประการใดกรับพระวทิญญาณ ถผู้ามธีการรรักใครยู่เอก็นดผและเหก็นอก
เหก็นใจประการใด ออัครทผตทตานนทร เรริที่มตผู้นบทนทร โดยการถามคทาถามสทที่คทาถาม โดยแตตละคทาถามนอัรน
เปป็นความจรริงอยตางเหป็นไดผู้ชอัด (คทาถามเหลตานทร เปป็นประโยคเงมืที่อนไขแบบแรก) ตามหลอักตรรกะแลผู้ว
ทตานกทาลอังนทาไปสผตประเดป็นททที่ทตานจะกลตาวในขผู้อตตอไป ดอังนอัรนทตานจถึงถามวตา “ถผู้าไดผู้รอับการเรผู้าใจ
ประการใดในพระครริสตร”

คทาททที่แปลวตา การเรผู้าใจ (พาราคเลซมิส) มทความหมายวตา ‘การปลอบประโลมใจ’ หรมือ ‘การ
ใหผู้กทาลอังใจ’ มทพระพรดอังกลตาวในพระครริสตรจรริงๆ ทตานถามตตอไปวตา “ถผู้ามทการหนรุนใจประการใด
ในความรอัก” อทกครอัร งททที่คทาตอบชอัดเจนอยผตแลผู้ว มทสริที่งนทร จรริงๆ จากนอัรน “ถผู้ามทสตวนประการใดกอับพระ
วริญญาณ” สริที่งนทร กป็มทเหมมือนกอัน สรุดทผู้าย “ถผู้ามทการรอักใครตเอป็นดผและเหป็นอกเหป็นใจประการใด (ใน
พระครริสตร)”



คนสมอัยโบราณเชมืที่อวตาอารมณรททที่อตอนโยน (ความเมตตาและความเหป็นอกเหป็นใจ) เกริดออก
มาจากลทาไสผู้ (ดผคทาอธริบายของฟทลริปปท 1:8) แมผู้ไมตไดผู้เอตยไวผู้ แตตเปาโลกป็ถามชอัดเจนวตามทความเมตตา
เหป็นอกเหป็นใจในพระครริสตรและทตามกลางผผผู้คนของพระเจผู้าหรมือไมต อทกครอัร งททที่คทาตอบชอัดเจนอยผต
แลผู้ว

ฟป 2:2 หลอังจากไดผู้ปผพมืรนไปแลผู้ว เปาโลจถึงก ทาชอับพวกเขาใหผู้ทดาใหผู้ความยทินดธีของ
ขผู้าพเจผู้าเตก็มเปธีซึ่ยม ดผู้วยการมธีความคทิดอยยู่างเดธียวกรัน ดอังททที่ทตานไดผู้เอตยถถึงไปแลผู้วในบทกตอน (1:27) 
มทความแตกแยกกอันอยผตบผู้างในครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปท เหตรุฉะนอัรนหลอังจากไดผู้วางเงมืที่อนไขสทที่
ประการไปในขผู้อกตอนหนผู้าแลผู้ว ทตานจถึงกทาชอับใหผู้พวกเขาททาใหผู้ความยรินดทของทตานเตป็มเปทที่ยมโดย
การมทความคริดอยตางเดทยวกอัน ทตานกลตาวตตอไปโดยขอใหผู้พวกเขามธีความรรักอยยู่างเดธียวกรัน มธีใจรผผู้สซก
และคทิดพรผู้อมเพรธียงกรัน ความหมายกป็คมือ ทตานตผู้องการใหผู้พวกเขามทความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอัน
ในดผู้านจริตวริญญาณและความคริด

ฟป 2:3 เราไดผู้เหป็นถถึงรากเหงผู้าของปอัญหาแลผู้ว ดอังททที่ซาโลมอนไดผู้เขทยนไวผู้นานแลผู้ว
วตา “เพราะความทะนงตอัวเทตานอัรนการวริวาทจถึงเกริดขถึรน” (สรุภาษริต 13:10) เหป็นไดผู้ชอัดวตามทบางคนในค
รริสตจอักรททที่ก ทาลอังกตอใหผู้เกริดความขอัดแยผู้งและการแตกแยกเพราะความทะนงตอัวของตน ดอังนอัรน
เปาโลจถึงกทาชอับวตา อยยู่าทดาสทิซึ่งใดในทางทสยู่มเถธียงกรันหรมืออวดดธี คทาททที่แปลวตา ทสยู่มเถธียงกรัน (เอะรมิเธะ
เอทย) มทความหมายวตา ‘การเสาะแสวงหาตทาแหนตงทางการเมมืองเพมืที่อประโยชนรขอตอัวเองโดยใชผู้วริธทททที่
ไมตยรุตริธรรม’ มอันมทความหมายดผู้วยวตา ‘ความเหป็นแกตตอัว’ หรมือ ‘การยกยอตอัวเอง’ บางคนในครริสต
จอักรททที่เมมืองฟทลริปปทมทใจเยตอหยริที่งตามเนมืรอหนอัง โดยอาจยกตอัวเองเพมืที่อใหผู้ไดผู้บางตทาแหนตงในครริสตจอักร
คทาททที่แปลวตา อวดดธี (เคะนอดอเซทย) มทความหมายวตา ‘ความมอั ที่นใจในตอัวเอง’ และ ‘ความเยตอหยริที่งททที่
ไรผู้สาระ’ ความเยตอหยริที่งกป็คมือการททาตามเนมืรอหนอังอยตางแทผู้จรริงและการงานออันโสมมของมอันกป็
ปรากฏชอัดเจน เพราะความเยตอหยริที่งตามเนมืรอหนอังของบางคนในครริสตจอักร จถึงเกริดการทะเลาะเบาะ
แวผู้งกอันและการขาดความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอัน



ดผู้วยเหตรุนทร ออัครทผตทตานนทรจถึงขอใหผู้พวกเขา จงมธีใจถยู่อมถมือวยู่าคนอมืซึ่นดธีกวยู่าตรัว ความหมายกป็
คมือ การนอับวตาหรมือพริจารณาวตาคนอมืที่นดทกวตาหรมือนตานอับถมือวตาตอัวเอง หากทรุกคนปฏริบอัตริตามความจรริง
ขผู้อนทร  การรอับใชผู้จะดทขถึรนกวตาเดริมมากขนาดไหน

ฟป 2:4 ในททานองเดทยวกอัน เปาโลจถึงตอักเตมือนพวกเขาวตา อยยู่าใหผู้ตยู่างคนตยู่างเหก็นแกยู่
ประโยชนต์ของตนฝยู่ายเดธียว แตยู่จงเหก็นแกยู่ประโยชนต์ของคนอมืซึ่นๆดผู้วย ความหมายกป็คมือ อยตามอัวแตต
มรุตงเนผู้นการเปป็นคนททที่ตผู้องมากตอนเปป็นออันดอับแรกและหาวริธทยกระดอับตอัวเอง แตตจงใหผู้ความสทาคอัญตตอ
การยกระดอับผผผู้อมืที่นแทน การททาเชตนนทรขอัดแยผู้งกอับเนมืรอหนอังอยตางมาก แตตมอันกป็เปป็นการสทาแดงถถึงความ
เปป็นผผผู้ใหญตฝตายวริญญาณและความรอักแบบอากาเป เหป็นไดผู้ชอัดวตาบางคนในครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปท
ก ทาลอังแสดงออกถถึงสริที่งททที่ตรงขผู้ามกอันอยตางชอัดเจน แนตนอนททที่การททาเชตนนอัรนมทแตตจะกตอใหผู้เกริดความ
แตกแยกภายในครริสตจอักร

ฟป 2:5 เปาโลจถึงถมือโอกาสของการททาตามเนมืรอหนอังนทร เพมืที่อนทาเสนอคทาบรรยายออัน
ยริที่งใหญตททที่สรุดเรมืที่องหนถึที่งเกทที่ยวกอับพระดทารริและพระราชกริจขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา ทตานจถึง
กทาชอับครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปทวตา ทยู่านจงมธีนดทั้าใจอยยู่างนธีทั้ เหมมือนอยยู่างทธีซึ่พระเยซผครทิสตต์ทรงมธีดผู้วย 
ความหมายตรงตอัวกป็คมือ ‘จงมทความเหป็นเกทที่ยวกอับตอัวเองเชตนเดทยวกอับททที่มทในพระเยซผครริสตร’ คทาททที่แปล
วตา นดทั้าใจ (ฟรอเนะโอ) ในบรริบทนทรมทความหมายวตา ‘ความเหป็นเกทที่ยวกอับตอัวเอง’ ออัครทผตทตานนทรจถึงนทา
เสนอลอักษณะเฉพาะออันยริที่งใหญตของพระครริสตร นอั ที่นคมือ การททาใหผู้พระองครเองตทที่าตผู้อย การถตอม
พระองครลง และการสละทริรงพระองครเอง คทาบรรยายออันยริที่งใหญตเกทที่ยวกอับความถตอมใจขององครพระ
ผผผู้เปป็นเจผู้าของเราเปป็นความจรริงออันสผงสรุดในตอัวมอันเอง อยตางไรกป็ตามบรริบทททที่อยผตตริดกอันกป็คมือ ใหผู้       
ครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปทมททอัศนคตริอยตางเดทยวกอัน ทตานจถึงบรรยายถถึงการททาใหผู้ตอัวเองตทที่าตผู้อยของ
พระครริสตร ดผขผู้อ 7

ฟป 2:6 ในการพผดถถึงพระเยซผครริสตร ออัครทผตทตานนทรกลตาววตา พระองคต์ผผผู้ทรงอยผยู่ใน
สภาพพระเจผู้า กตอนททที่จะบรรยายถถึงการถตอมพระองครลง เปาโลกลตาวชอัดเจนถถึงตทาแหนตงและตอัวตน
ของพระครริสตร วลทททที่วตา “ผผผู้ทรงอยผตในสภาพพระเจผู้า” มทความหมายตรงตอัววตา ‘ก ทาลอังมทตอัวตนอยผตใน



ตอนนอัรนในสภาพของพระเจผู้า’ ในสภาพกตอนททที่จะมาบอังเกริดเปป็นมนรุษยรของพระองคร พระครริสตร
ทรงมทพระลอักษณะของพระเจผู้าทรุกประการและทรงปรากฏแกตผผผู้ททที่อยผตในสวรรครททที่เหป็นพระองคร นทที่
เปป็นคทากลตาวททที่ชอัดเจนของเปาโลเกทที่ยวกอับความเปป็นพระเจผู้าของพระครริสตร พระองครทรงเปป็น
พระเจผู้าและทรงสทาแดงพระลอักษณะตตางๆของพระเจผู้าทรุกประการ

อยตางไรกป็ตาม เปาโลไดผู้เปริดเผยพระทอัยของพระครริสตร พระองครมทิไดผู้ทรงเหก็นวยู่าการเทยู่า
เทธียมกรับพระเจผู้านรัทั้นเปก็นการแยยู่งชทิงเอาไปเสธีย คทาททที่แปลวตา การแยยู่งชทิง (ฮารพชักมอส) มทความหมาย
ตรงตอัววตา ‘การฉกฉวยเอาไป’ หรมือ ‘การปลผู้น’ ความหมายรองลงมาคมือ ‘สริที่งททที่ตผู้องฉวยเอาไวผู้’ 
หรมือ ‘ททที่ตผู้องยถึดไวผู้ใหผู้มอั ที่น’ เมมืที่อพริจารณาถถึงบรริบทททที่ใหญตกวตา นตาจะใชตความหมายหลอังมากกวตา แมผู้
พระเยซผครริสตรทรงมทฐานะและฤทธริธ เดชของพระเจผู้าจรริงๆกตอนเสดป็จมารอับสภาพเนมืรอหนอัง แตต
พระองครกป็ไมตไดผู้ทรงยถึดมอั ที่นในตทาแหนตงออันสผงสตงดอังกลตาวอยตางเหป็นแกตตอัว พระองครทรงเตป็มพระทอัย
สละทริรงสริที่งเหลตานอัรนไวผู้ชอั ที่วคราวเพมืที่อกระททาใหผู้พระประสงครของพระบริดาสทาเรป็จ

ฟป 2:7 ดอังนอัรนพระองครไดผู้ทรงกระทดาพระองคต์เองใหผู้ไมยู่มธีชมืซึ่อเสธียงใดๆ คทาททที่แปลวตา 
ชมืซึ่อเสธียง (เคะนอโอ) มทความหมายตรงตอัววตา ‘ททาใหผู้วตางเปลตา’ หรมือ ‘ททาใหผู้เปป็นโมฆะ’ แมผู้พระองคร
ทรงเปป็นพระเจผู้าทรุกประการ แตตพระองครกป็ทรงเตป็มพระทอัยททาใหผู้พระองครเองวล่างเปลล่าจาก
เกทยรตริยศและความยริที่งใหญตเหลตานอัรน พระองครทรงสละทริรงพระลอักษณะบางประการของพระเจผู้า
เพมืที่อมาเปป็นมนรุษยร คทาทางศาสนศาสตรร kenosis หมายถถึงการททที่พระครริสตรทรงสละทริรงความเปป็น
กษอัตรริยรของพระองครเองดผู้วยความเตป็มใจ พระองครทรงสละทริรงแผตนดรินสวรรครเพมืที่อมาเกริดเปป็น
มนรุษยรในรางหญผู้าออันตผู้อยตทที่า พระผผผู้สรผู้างทรงถตอมพระองครลงสรุดๆจรริงๆ พระองครผผผู้ทรงเปป็น
พระเจผู้าทรงมารอับสภาพในรตางกายมนรุษยร “พระวาทะทรงรอับสภาพเนมืรอหนอังและทรงสถริตอยผต
ทตามกลางเรา” พระองครจถึงทรงกลายเปป็นมนรุษยร คมือ มนรุษยรททที่เปป็นพระเจผู้า

ในการททาเชตนนอัรนพระองครไดผู้ทรงรรับสภาพอยยู่างผผผู้รรับใชผู้ ทรงถมือกดาเนทิดในลรักษณะของ
มนสษยต์ พระองครผผผู้ทรงเปป็นจอมกษอัตรริยรและจอมเจผู้านาย ผผผู้ทรงมหริทธริฤทธริธ  ทรงเตป็มพระทอัยถตอม
พระองครลงและทรงรรับสภาพอยยู่างผผผู้รรับใชผู้ ภาพททที่ตรงขผู้ามกอันอยตางชอัดเจนนทร เปป็นเรมืที่องททที่เหลมือเชมืที่อ



จรริงๆ คทาททที่แปลวตา ผผผู้รรับใชผู้ คมือ ดออผลอส จากคทากรทกหลายคทาททที่ใชผู้เรทยกผผผู้รอับใชผู้ นทที่เปป็นคทาททที่หมายถถึง
ผผผู้รอับใชผู้ในระดอับททที่ตทที่าททที่สรุด มอันหมายถถึงทาสททที่เปป็นขผู้ารอับใชผู้ พระเยซผทรงเปลทที่ยนจากตทาแหนตงสผงสรุด
มาสผตตทที่าสรุดดผู้วยความเตป็มพระทอัย พระองครทรงกลายมาเปป็นเหมมือนมนรุษยร พระองครผผผู้ทรงเปป็นพระ
เยโฮวาหรผผผู้ยริที่งใหญตไดผู้ทรงถตอมพระองครลงเพมืที่อกลายมาเปป็นเดป็กทารกททที่ชตวยเหลมือตอัวเองไมตไดผู้และ
ตผู้องพถึที่งพาผผผู้อมืที่น พระองครไดผู้ทรงกลายเปป็นมนรุษยรททที่เปป็นพระเจผู้าผผผู้ททที่วอันหนถึที่งจะทรงแบกรอับความ
บาปของเราบนกางเขน และประทานความรอดนริรอันดรรและชอัยชนะเหนมือความบาป ความตาย
และพญามาร

ฟป 2:8 ดอังนอัรนพระองครทรงปรากฏพระองคต์ในสภาพมนสษยต์แลผู้ว คทาวตา สภาพ 
(สเคมา) มทความหมายวตา ‘แกตนแทผู้’ พระเยซผจถึงทรงปรากฏพระองครในแกตนแทผู้แหตงความเปป็น
มนรุษยร พระองครไดผู้ทรงกลายมาเปป็นมนรุษยรเตป็มรผู้อยเปอรรเซป็นตร พระองครผผผู้ทรงเปป็นพระเจผู้าผผผู้ทรง
มหริทธริฤทธริธ ไดผู้กลายมาเปป็นมนรุษยรในเวลาเดทยวกอัน คมือ มนรุษยรททที่เปป็นพระเจผู้า (เปป็นทอัรงสองอยตางใน
เวลาเดทยวกอัน) ดอังนอัรน พระองคต์กก็ทรงถยู่อมพระองคต์ลง คทาททที่แปลวตา ถยู่อม (ทาเปะอมินอโอ) มทความ
หมายวตา ‘ททาใหผู้ตทที่า’ หรมือ ‘ททาใหผู้ตอัวเองตทที่าลง’

พระองครจถึงยอมเชมืซึ่อฟรังจนถซงความมรณา กระทรัซึ่งความมรณาทธีซึ่กางเขน ขอัรนตอนสรุดทผู้าย
ของการททาใหผู้พระองครเองตทที่าลงคมือ การสริรนพระชนมร คนเราไมตสามารถททที่จะไปตทที่ากวตานอัรนไดผู้อทก
แลผู้ว นอกจากนทรความมรณาททที่พระองครทรงทนเอากป็เปป็นความมรณาททที่ออัปยศอดสผ โหดรผู้ายทารรุณ
และนตาออับอายททที่สรุดในการททที่พระองครทรงถผกตรถึงกางเขน ดอังนอัรนพระเยซผจถึงทรงเตป็มพระทอัยไปจาก
ตทาแหนตงททที่สผงททที่สรุดในจอักรวาล คมือ บอัลลอังกรของพระเจผู้า มาสผตฐานะออันตทที่าตผู้อยททที่สรุด คมือ ความมรณา
โดยการถผกตรถึงททที่กางเขน

(ออัครทผตทตานนทร จถึงไดผู้ยกภาพประกอบใหผู้ครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปทเหป็นพระทอัยททที่อยผ ตในพระ
เยซผครริสตร พระองครทรงถตอมพระองครลงดผู้วยความเตป็มพระทอัย บทเรทยนของพวกเขากป็คมือการททา
อยตางเดทยวกอัน)



ฟป 2:9 เปาโลจถึงขถึรนตผู้นยตอหนผู้าตตอไปดผู้วยเหตสฉะนรัทั้น ความหมายกป็คมือ ‘เพราะเหตรุ
นทร เอง’ พระเจผู้าจถึงไดผู้ทรงยกพระองคต์ขซทั้นอยยู่างสผงทธีซึ่สสดดผู้วย และไดผู้ทรงประทานพระนามเหนมือ
นามทรัทั้งปวงใหผู้แกยู่พระองคต์ แมผู้พระเยซผทรงเตป็มพระทอัยสละทริรงพระองครเอง โดยถตอมพระองครลง
จนถถึงจรุดตทที่าสรุด แตตพระเจผู้ากป็ไดผู้ทรงยกพระองคต์ขซทั้นอยยู่างสผงทธีซึ่สสด คทาททที่แปลเชตนนอัรน (ฮผเปะรผซอโอ) 
มทความหมายวตา ‘ยกชผขถึรนสผตตทาแหนตงและอทานาจสผงททที่สรุด’ หรมือ ‘ยกขถึรนสผตไอศวรรยานรุภาพสผงสรุด’ 
พระเจผู้าจถึงไดผู้ทรงยกชผพระองครกลอับไปสผตตทาแหนตงสผงททที่สรุดในจอักรวาล บอัดนทรพระองครทรงประทอับ
อยผตเบมืรองขวาพระหอัตถรพระเจผู้าอทกครอัร ง นอกจากนทร  พระองครยอังไดผู้ประทาน “พระนามเหนมือนามทอัรง
ปวงใหผู้แกตพระองคร” ดผู้วย

เมมืที่อองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราเสดป็จกลอับขถึรนสผตสวรรคร พระองครไดผู้เสดป็จกลอับไปไมตเพทยงใน
ฐานะพระบรุตรของพระเจผู้าเทตานอัรน แตตในฐานะบรุตรมนรุษยรดผู้วย พระองครไดผู้เสดป็จกลอับไปพรผู้อมก อับ
บางสริที่งททที่พระองครไมตไดผู้นทามาจากสวรรครดผู้วย และนอั ที่นคมือความเปป็นมนรุษยรของพระองคร เมมืที่อ
พระองครทรงประสผตริเขผู้ามาในโลกนทร  พระเจผู้าทรงบอัญชาวตา “เจผู้าจะเรทยกนามของทตานวตาเยซผ”
(มอัทธริว 1:21) นอัที่นเปป็นพระนามททที่เหนมือนามอมืที่นทอัรงปวง พระนามเตป็มๆของพระองคร พระเยซผครริสตร
องครพระผผผู้เปป็นเจผู้ามทลอักษณะเปป็นคทาบรรยาย องครพระผผผู้เปป็นเจผู้าคมือยศของพระองคร ครริสตรคมือ
ตทาแหนตงของพระองคร แตตเยซผเปป็นพระนามของพระองคร

ฟป 2:10 เพมืซึ่อ `หรัวเขยู่าทสกหรัวเขยู่า' ในสวรรคต์กก็ดธี ทธีซึ่แผยู่นดทินโลกกก็ดธี ใตผู้พมืทั้นแผยู่นดทินโลก
กก็ดธี `จะตผู้องคสกกราบลง' นมรัสการในพระนามแหยู่งพระเยซผนรัทั้น พระเยซผเปป็นพระนามททที่เหนมือนาม
อมืที่นทอัรงปวง ทรุกหอัวเขตาจะนมอัสการในพระนามออันประเสรริฐนทร  ออัครทผตทตานนทรกลตาวชอัดเจนถถึง
ขอบเขตของคทาบอัญชานทร  คมือ ในสวรรคต์กก็ดธี ทธีซึ่แผยู่นดทินโลกกก็ดธี ใตผู้พมืทั้นแผยู่นดทินโลกกก็ดธี สริที่งทรงสรผู้างทอัรง
ปวงถผกเหมารวมหมดในขอบเขตนทร  สริที่งตตางๆททที่อยผตในสวรรครกป็คมือพวกทผตสวรรครและวริสรุทธริชนทอัรง
หลายททที่ลตวงหลอับไปแลผู้ว สริที่งตตางๆททที่อยผตบนแผตนดรินโลกกป็คมือ คนเหลตานอัรนททที่ยอังมทชทวริตอยผตบนพมืรนแผตน
ดรินโลก สตวนสริที่งตตางๆททที่อยผตใตผู้พมืรนแผตนดรินโลกเปป็นสทานวนภาษากรทกหมายถถึงนรก นอั ที่นคมือ คนททที่ไมต
รอดและอาณาจอักรของพญามาร



วอันนอัรนกทาลอังใกลผู้เขผู้ามาททที่สริที่งทรงสรผู้างทอัรงปวงททที่เคยมทชทวริตอยผตจะครุกกราบลงททที่พระนามของ
พระเยซผ ไมตเพทยงผผผู้คนของพระเจผู้าจากทรุกยรุคทรุกสมอัยจะททาเชตนนอัรนเทตานอัรน แตตคนชอั ที่วจากทรุกระดอับ
จะททาเชตนนอัรนดผู้วย ตอัรงแตตคนเหลมือขอททที่ปฏริเสธพระครริสตรไปจนถถึงผผผู้เผดป็จการททที่ปฏริเสธพระครริสตร
จะครุกกราบลง ในวอันนอัรนคนชอบเยาะเยผู้ยททที่เชมืที่อวตาไมตมทพระเจผู้าอยตางสตาลรินและฮริตเลอรรกป็จะครุก
กราบลงเชตนกอัน นอกจากนทรพวกปทศาจทรุกตอัวไปจนถถึงลผซริเฟอรรเองกป็จะกราบลงททที่พระนามพระเยซผ
ดผู้วย พวกมอันอาจไมตเตป็มใจกราบ แตตถถึงอยตางไรแลผู้วพวกมอันกป็ตผู้องกราบลงอยผตดท!

ฟป 2:11 นอกจากนทร  ในวอันนอัรนพระเจผู้าไดผู้ทรงกทาหนดไวผู้วตา `ลทิทั้นทสกลทิทั้นจะยอมรรับ' 
วยู่าพระเยซผครทิสตต์ทรงเปก็นองคต์พระผผผู้เปก็นเจผู้า อรันเปก็นการถวายพระเกธียรตทิแดยู่พระเจผู้าพระบทิดา ลริรน
ทรุกลริรนททที่เคยพผดจะยอมรอับวตาพระเยซผครริสตรทรงเปป็นองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า! มอันจะเปป็นจรุดสผงสรุดของ
การยกชผพระองครและจะเปป็นการถวายพระเกทยรตริแดตพระบริดา ลริรนทรุกลริรน (ไมตเวผู้นแมผู้แตตลริรนเดทยว) 
ในสวรรคร, นรก และพมืรนแผตนดรินโลก, อดทต, ปอัจจรุบอันและอนาคตในวอันนอัรนจะยกยตองพระองครวตา
ทรงเปป็นองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า พระเจผู้าไดผู้ทรงยกชผพระองครจากการเปป็นทาสรอับใชผู้ (2:7) สผตการเปป็น
จอมเจผู้านาย

ฟป 2:12 เหตสฉะนธีทั้ตรงนทรมทความหมายวตา ‘ดอังนอัรน’ ดอังนอัรนพวกทธีซึ่รรักของขผู้าพเจผู้า 
เหมมือนทยู่านทรัทั้งหลายไดผู้ยอมเชมืซึ่อฟรังทสกเวลา และไมยู่ใชยู่เมมืซึ่อขผู้าพเจผู้าอยผยู่ดผู้วยเทยู่านรัทั้น แตยู่เดธีดี๋ยวนธีทั้เมมืซึ่อ
ขผู้าพเจผู้าไมยู่อยผยู่ดผู้วย ทยู่านทรัทั้งหลายจงใหผู้ความรอดของตนเกทิดผลดผู้วยความเกรงกลรัวตรัวสรัซึ่น ออัครทผต
ทตานนทร ไดผู้กลอับลงมาจากความจรริงออันสผงสตงแหตงสรวงสวรรครเกทที่ยวกอับองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา, 
การททาใหผู้พระองครเองตทที่าลงและการยกชผพระองครมาสผตเรมืที่องการดทาเนรินชทวริตครริสเตทยนวอันตตอวอันบผู้าง
ทตานไดผู้กลตาวชมครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปทอยตางมทชอัรนเชริงวตาพวกเขาไดผู้เชมืที่อฟอังคทาสอัที่งของทตานมาโดย
ตลอด พวกเขาไดผู้ททาเชตนนอัรนตตอหนผู้าทตาน บอัดนทรทตานขอใหผู้พวกเขาททาเชตนนอัรนในยามททที่ทตานไมตอยผต
ดผู้วย นอัที่นคมือ “ทตานทอัรงหลายจงใหผู้ความรอดของตนเกริดผลดผู้วยความเกรงกลอัวตอัวสอัที่น” ความหมายกป็
คมือ ไมตใชตพถึที่งการประพฤตริเพมืที่อททที่จะไดผู้รอับความรอด แตตคทาททที่แปลวตา จงใหผู้...เกทิดผล (คาเทะรกา
ซอไม) มทความหมายวตา ‘กระททา’, ‘ททาใหผู้สทาเรป็จลรุลตวง’ หรมือ ‘บรรลรุ’ ความหมายกป็คมือ ททาใหผู้ความ
รอดของเราครบถผู้วนหรมือแสดงหลอักฐานแหตงความรอดของเราดผู้วย “ความเกรงกลอัวตอัวสอัที่น” 



ความหมายกป็คมือ การดทาเนรินชทวริตครริสเตทยนของเราดผู้วยความเกรงกลอัวพระเจผู้าโดยคริดถถึงทรุกสริที่งททที่
พระครริสตรไดผู้ทรงกระททาเพมืที่อเราแลผู้ว นอกจากนทร เมมืที่อนถึกถถึงวอันนอัรนททที่ทรุกหอัวเขตาจะครุกกราบลงตตอ
เบมืรองพระพอักตรรพระองครและยอมรอับวตาพระองครทรงเปป็นองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า เรากป็ควรดทาเนรินชทวริต
ดผู้วยความเกรงกลอัวองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าในตอนนทรดผู้วย

ฟป 2:13 เพราะวยู่าพระเจผู้าเปก็นผผผู้ทรงกระทดากทิจอยผยู่ภายในทยู่าน ทรัทั้งใหผู้ทยู่านมธีใจ
ปรารถนาและใหผู้ประพฤตทิตามชอบพระทรัยของพระองคต์ เราจถึงควรปรนนริบอัตริพระครริสตรเพราะวตา
พระเจผู้าเองทรงเปป็นผผผู้ททที่ก ทาลอังกระททากริจอยผตภายในตอัวเราเพมืที่อททาใหผู้เรามทใจปรารถนาและกระททาตาม
ชอบพระทอัยพระองครดผู้วย พระองครทรงกระตรุผู้นเจตจทานงของเราเพมืที่อใหผู้ททาตามพระประสงครของ
พระองคร เหตรุฉะนทร จงททาเชตนนอัรนดผู้วยความเกรงกลอัวพระเจผู้า

ฟป 2:14 ดอังนอัรนเมมืที่อพริจารณาถถึงสริที่งเหลตานทรทอัรงหมด จงกระทดาสทิซึ่งสารพรัดโดย
ปราศจากการบยู่นและการทสยู่มเถธียงกรัน ออัครทผตทตานนทร ไดผู้กลอับมายอังจรุดททที่บทนทร ไดผู้เรริที่มตผู้นไวผู้ ประเดป็น
ททที่สทาคอัญกวตากป็คมือ ใหผู้ครริสตจอักรมทความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอันและมทความคริดอยตางเดทยวกอัน ดอังนอัรน
เมมืที่อเราเหป็นถถึงพระทอัยของพระครริสตรซถึที่งไดผู้ถผกนทาเสนอไปแลผู้วเพมืที่อเปป็นแบบอยตางสทาหรอับเรา พวก
เขากป็ควรททาสริที่งสารพอัดโดยไมตทรุตมเถทยงและบตนวตากอันและกอัน

ฟป 2:15 เพมืซึ่อทยู่านทรัทั้งหลายจะปราศจากตดาหนทิและไมยู่มธีความผทิด เปก็น `บสตรทธีซึ่
ปราศจากตดาหนทิของพระเจผู้า' ในทยู่ามกลาง `ยสคทธีซึ่คดโกงและวทิปลาส' ทยู่านปรากฏในหมผยู่พวกเขา
ดสจดวงสวยู่างตยู่างๆในโลก การเพทยรพยายามเอาสอันตริสรุขผผกมอัดความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวแหตงพระ
วริญญาณ (เอเฟซอัส 4:3) กป็เปป็นไปเพชที่อททที่วล่า (ฮมินา) “ทตานทอัรงหลายจะปราศจากตทาหนริและไมตมทความ
ผริด เปป็น `บรุตรททที่ปราศจากตทาหนริของพระเจผู้า'” เราเหป็นความเกทที่ยวขผู้องกอันระหวตางการมทใจททที่เยตอ
หยริที่งและชอบโตผู้เถทยงกอับการปราศจากตทาหนริและไมตมทความผริดและปราศจากตทาหนริ คทาททที่แปลวตา 
ปราศจากตดาหนทิ (อาเมป็มพตอส) มทความหมายวตา ‘ปราศจากการถผกตริเตทยน’ คทาททที่แปลวตา ไมยู่มธีความ
ผทิด (อาเคะไรออส) มทความหมายในเชริงสทานวนวตา ‘จรริงใจ’ คทาททที่แปลวตา ปราศจากตดาหนทิ (อาโม
เมตอส) มทความหมายวตา ‘ไมตดตางพรผู้อยในเรมืที่องชมืที่อเสทยง’



ความเยตอหยริที่ง, การทะเลาะเบาะแวผู้ง และการยกตนขตมทตานในครริสตจอักรททาใหผู้พวกเขาตก
อยผตในตทาแหนตงททที่ถผกครหา, ไมตจรริงใจ และมทชมืที่อเสทยงดตางพรผู้อย เปาโลจถึงแนะนทาใหผู้พวกเขาททาสริที่งททที่
ตรงกอันขผู้าม ความจรริงกป็คมือพวกเขามทชทวริตอยผต “ทตามกลาง `ยรุคททที่คดโกงและวริปลาส'” คทาททที่แปลวตา 
ยสค (เกะเนะอา) นอกจากแปลวตา ‘ประชาชาตริ’ แลผู้ว บตอยครอัร งมอักถผกแปลวตา ‘ชอั ที่วอายรุคน’ ดผู้วย เรา
และพวกเขาอยผตในชอั ที่วอายรุคนททที่คดโกงและวริปลาส นทที่ยริ ที่งเปป็นเหตรุผลททที่เราตผู้องไมตดตางพรผู้อย ไมตมทพริษ
ภอัยและไมตมทเหตรุใหผู้ตผู้องถผกตทาหนริ

นทที่สมืที่อชอัดเจนวตาโลกททที่ลผู้อมรอบตอัวเรานอัรนมมืด พระเจผู้าทรงมทพระประสงครใหผู้ผผผู้คนของ
พระองคร “ปรากฏในหมผตพวกเขาดรุจดวงสวตางตตางๆในโลก” เมมืที่อเราถผกมองวตาเปป็นคนไมตจรริงใจ 
มทชมืที่อเสทยงททที่ดตางพรผู้อยและมทเหตรุใหผู้ถผกตทาหนริไดผู้เพราะความแตกแยกททที่เกริดขถึรนในทตามกลางพวกเรา
อทานาจแหตงความสวตางของเราททที่ฉายใหผู้ชาวโลกเหป็นกป็ลดลงไปอยตางมาก ความโงตเขลาดอังกลตาว
บดบอังความสวตางของเราเพราะการททาตามเนมืรอหนอัง เราจถึงททาใหผู้พระประสงครนอัรนของพระเจผู้า
สทาหรอับเราเปป็นหมอันไป

ฟป 2:16 โดยเฉพาะอยตางยริที่ง ความสวตางของเรากป็คมือ จงยซดมรัซึ่นในพระวาทะแหยู่ง
ชธีวทิต คทาททที่แปลวตา ยซดมรัซึ่น (เอะเพะโค) มทความหมายวตา ‘ชผออกไปขผู้างหนผู้า’ ภาพประกอบใน
ปอัจจรุบอันกป็คงเปป็นรผปปอัร นเทพทแหตงเสรทภาพททที่ชผคบเพลริงออกไปขผู้างหนผู้าใหผู้ชาวโลกไดผู้เหป็น 
ประภาคารกป็อาจเปป็นภาพประกอบททที่คลผู้ายคลถึงกอัน ความสวตางนอัรนเปป็น “พระวาทะแหตงชทวริต” 
เปาโลไมตไดผู้นริยามคทาๆนทร เพริที่มเตริมแตตอยตางใด แตตมอันกป็นตาจะหมายถถึงความสวตางแหตงโลกนทรซถึที่งกป็คมือ
พระเยซผและอาจจะหมายถถึงความสวตางแหตงขตาวประเสรริฐดผู้วยกป็ไดผู้ นทที่เปป็นหนผู้าททที่ททที่พระเจผู้าทรง
มอบหมายใหผู้แกตเรา ยอหรนเขทยนไวผู้วตา “ในพระองครมทชทวริต และชทวริตนอัรนเปป็นความสวตางของมนรุษยร
ทอัรงปวง” (ยอหรน 1:4) บรริบทททที่มากตอนหนผู้าเตมือนใหผู้เราระวอังเลนสรททที่สกปรกของความเยตอหยริที่งตาม
เนมืรอหนอังในตอัวผผผู้คนของพระเจผู้าซถึที่งอาจบดบอังความสวตางออันประเสรริฐนอัรนไดผู้

อยตางไรกป็ตามเปาโลเขทยนไวผู้วตา ใหผู้พวกเขายกชผความสวตางนอัรนออกไปขผู้างหนผู้า  เพมืซึ่อ
ขผู้าพเจผู้าจะไดผู้ชมืซึ่นชมยทินดธีในวรันของพระครทิสตต์วยู่า ขผู้าพเจผู้าไมยู่ไดผู้วทิซึ่งเปลยู่าๆ และไมยู่ไดผู้ทดางานโดย



เปลยู่าประโยชนต์ ภาพเปรทยบกป็คมือ ภาพของความยรินดทในชอัยชนะ นอั ที่นคมือ การมทชชัย ทตานนทาเสนอภาพ
เปรทยบสองประการ ความยรินดทของการวริที่งแขตงจนจบและแมผู้แตตการมทชอัยในการแขตงขอัน การ
แขตงขอันนอัรนกป็คมือ การนทาคบเพลริงแหตงความสวตางของขตาวประเสรริฐไปยอังโลกททที่มมืดมริดและขอัดสน 
ภาพเปรทยบอทกเรมืที่องคมือ ความยรินดทททที่งานสทาเรป็จลรุลตวง เปาโลจถึงพยายามททที่จะชผพระวาทะแหตงชทวริต
ออกไปขผู้างหนผู้าอยตางชอัดเจนและไมตมทสริที่งกทดขวาง เกรงวตาการวริที่งแขตงของทตานและการตรากตรทาใน
เรมืที่องดอังกลตาวจะเปลตาประโยชนร เราจถึงเหป็นถถึงบทเรทยนททที่ทรงพลอังยริ ที่งนอัก ความบาปททที่อาจดผเหมมือน
เลป็กนผู้อยอยตางเชตน ความเยตอหยริที่ง, การขาดความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอัน และการทะเลาะวริวาทอาจ
ททาใหผู้ความสวตางของขตาวประเสรริฐออับแสงลงไดผู้

ฟป 2:17-18 ขณะททที่จนถถึงตอนนทร เปาโลไดผู้พผดถถึงปอัญหาเรมืที่องความแตกแยกภายในครริสต
จอักร แตตคราวนทรทตานเปลทที่ยนไปออกความเหป็นททที่เปป็นสตวนตอัวมากขถึรนเกทที่ยวกอับตอัวทตานเอง เพมืที่อนรตวม
งานของทตาน และครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปทบผู้าง แทผู้จรทิงถผู้าแมผู้ขผู้าพเจผู้าตผู้องถวายตรัวเปก็นเครมืซึ่องบผชา 
และเปก็นการปรนนทิบรัตทิเพราะความเชมืซึ่อของทยู่านทรัทั้งหลาย ขผู้าพเจผู้ายรังจะมธีความชมืซึ่นชมยทินดธีดผู้วยกรัน
กรับทยู่านทรัทั้งหลาย ทตานกลตาวอยตางไพเราะและเหมมือนเปป็นบทกวทถถึงความเปป็นไปไดผู้ททที่ทตานจะถผก
ประหารชทวริต ทตานยอังเปป็นนอักโทษททที่กรรุงโรมอยผ ต ทตานหวอังวตาจะไดผู้รอับการปลตอยตอัว อยตางไรกป็ตาม
เพราะรผผู้วตาเนโรมทอารมณรแปรปรวน ทตานจถึงไมตรผผู้วตาเหตรุการณรจะกลอับกลายออกมาในททานองใด ดอัง
นอัรนทตานจถึงพผดถถึงการถผกถวายเปป็นเครมืที่องบผชาเพมืที่อความเชมืที่อของพวกเขา ทตานใชผู้การเลตนคทาททที่นตา
สนใจ ทตานพผดถถึงแทตนถวายเครมืที่องบผชา ภาพนทร เปป็นภาพททที่พวกยริวและคนตตางชาตริครุผู้นเคยดท ถถึงแมผู้
อาจเปป็นภาพททที่แปลกตาสทาหรอับคนในปอัจจรุบอัน แตตการถวายสอัตวรเปป็นเครมืที่องบผชากป็เปป็นวริธทปฏริบอัตริ
ปกตริของคนสมอัยโบราณ คทาพผดนทรสมืที่อวตาแทตนบผชากป็คมือความเชมืที่อของพวกเขาและตอัวทตานเปป็นเครมืที่อง
บผชา

ทตานยอังกลตาวถถึง “เครมืที่องบผชา” และ “การปรนนริบอัตริเพราะความเชมืที่อ” ในความคริดของคนยริว
วอัวเปป็นตอัวแทนของการถผกถวายเปป็นเครมืที่องบผชาและเปป็นสอัตวรททที่แบกภาระ เปาโลสมืที่อถถึงทอัรงสองเรมืที่อง
สทาหรอับตอัวทตานเอง ทตานเตป็มใจททที่จะถผกถวายเปป็นเครมืที่องบผชาดรุจผผผู้พลทชทพเพมืที่อพระครริสตร ทตานยอัง
เตป็มใจททที่จะปรนนริบอัตริองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าตตอไปอทกดผู้วย ดผ 1:21 คทาททที่แปลวตา ถวายตรัว (สเปป็นโด) มท



ความหมายตรงตอัววตา ถผกเทออกเปป็นเครมืที่องดมืที่มถวายบผชา (สริที่งททที่เทตาเททยมกอับเครมืที่องดมืที่มถวายบผชาตาม
แบบของเลวทคมือ เครมืที่องบผชาททที่มทกลริที่นออันหอมหวานซถึที่งเปป็นททที่ชอบพระทอัยพระเจผู้า) ขผู้อความนทรสมืที่อวตา
เปาโลเตป็มใจททที่จะหลอั ที่งโลหริตออกเพมืที่อความเชมืที่อของพวกเขา ทตานจถึงตอัรงตาคอยการถผกประหารชทวริต
ดผู้วยความชมืที่นชมยรินดทและจะชมืที่นชมยรินดทก อับพวกเขาดผู้วย ทตานเตป็มใจททที่จะสละชทวริตของตนเพมืที่อพระ
ครริสตร มอันจะเปป็นสริทธริพริเศษออันเปทที่ยมดผู้วยความชมืที่นชมยรินดทททที่พวกเขาสามารถรตวมยรินดทกอับทตานไดผู้

18 ซซซึ่งทยู่านกก็ควรจะยทินดธีและชมืซึ่นชมดผู้วยกรันกรับขผู้าพเจผู้าดผู้วยเชยู่นเดธียวกรัน ทตานจถึงกทาชอับใหผู้
พวกเขาชมืที่นชมยรินดทรตวมกอับทตาน ปฏริกริรริยาปกตริเมมืที่อไดผู้รผผู้วตาผผผู้รอับใชผู้ผผผู้เปป็นททที่รอักของพระเจผู้าจะถผก
ประหารชทวริตกป็คมือการชะงอักถอยหลอัง อยตางไรกป็ตาม ทตานกทาชอับวตาพวกเขาควรชมืที่นชมยรินดท คทาวตา 
ยมินดท และ ชชที่นชม ถผกผอันใหผู้อยผตในรผปคทาสอัที่ง ดอังนอัรนความหมายตรงนทรกป็คมือ ‘ดผู้วยเหตรุนทร เอง จงยรินดท
และชมืที่นชมดผู้วยกอันกอับขผู้าพเจผู้า’ นอัที่นคมือจงชมืที่นชมยรินดทกอับขผู้าพเจผู้าหากขผู้าพเจผู้าตผู้องพลทชทพ

ฟป 2:19 แตยู่ขผู้าพเจผู้าหวรังใจในพระเยซผเจผู้าวยู่า ในไมยู่ชผู้าขผู้าพเจผู้าจะใหผู้ททิโมธธีไปหาพวก
ทยู่าน เพมืซึ่อขผู้าพเจผู้าจะไดผู้รรับความชผใจเชยู่นกรันเมมืซึ่อไดผู้รรับขยู่าวของทยู่าน เมมืที่อเหป็นอยตางนทร แลผู้ว เปาโลจถึง
ตอัรงใจวตาจะใชผู้ทริโมธทไปเยทที่ยมครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปทเพมืที่อททที่เขาจะไดผู้นทาขตาวของพวกเขามาแจผู้ง
ใหผู้ทตานทราบ “เพมืที่อขผู้าพเจผู้าจะไดผู้รอับความชผใจเชตนกอัน” คทาททที่แปลวตา ความชผใจ (เอะอผซผเคะโอ) มท
ความหมายวตา ‘ไดผู้ก ทาลอังใจ’ เหป็นไดผู้ชอัดวตาเปาโลบอกเปป็นนอัยวตาทริโมธทจะพบพวกเขาในสภาพททที่มท
ความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอันมากขถึรน เขาจะไดผู้รายงานเรมืที่องนทร ใหผู้เปาโลทราบและททาใหผู้ทตานมทก ทาลอัง
ใจ

ฟป 2:20-21 ออัครทผตทตานนทรออกความเหป็นตตอไปวตา เพราะวยู่าขผู้าพเจผู้าไมยู่มธีผผผู้ใดทธีซึ่มธีนดทั้าใจ
เหมมือนททิโมธธี ซซซึ่งจะเอาใจใสยู่ในทสกขต์สสขของทยู่านอยยู่างแทผู้จรทิง ทตานบอกเปป็นนอัยวตาไมตมทใครอทกแลผู้ว
ททที่ทตานจะใชผู้ไปททที่มทนทร าใจเหมมือนกอับทตานและเปป็นหตวงพวกเขาอยตางจรริงใจ เราควรระลถึกวตาทริโมธทไดผู้
อยผตกอับเปาโลตอนททที่ทตานไดผู้เรริที่มตอัรงครริสตจอักรททที่นอั ที่น เขาจถึงรผผู้จอักพทที่นผู้องททที่นอั ที่นและมทใจรอักแกตพวกเขา

ออัครทผตทตานนทรกลตาวใหผู้ตผู้องตทความตตอไปวตา 21 เพราะวยู่าคนทรัทั้งหลายยยู่อมแสวงหา
ประโยชนต์ของตนเอง ไมยู่ไดผู้แสวงหาประโยชนต์ของพระเยซผครทิสตต์ เราไมตทราบชอัดเจนวตาทตาน



กทาลอังหมายถถึงใคร อาจเปป็นไดผู้วตาลผกาไมตไดผู้อยผตททที่นอัที่นกอับทตานหรมือเขาอาจถผกกอักบรริเวณเหมมือนกอัน 
แมผู้นทที่ไมตใชตชตวงเวลาเดทยวกอับททที่ทตานเขทยน 2 ทริโมธท 4:10 แตตนทร าเสทยงตรงนทรกป็คลผู้ายกอัน เหป็นไดผู้ชอัดวตา
พวกพทที่นผู้องททที่กรรุงโรมยอังไมตเปป็นผผผู้ใหญตฝตายวริญญาณพอททที่จะไดผู้รอับมอบหมายภารกริจนทร  เหป็นไดผู้ชอัดวตา
พวกเขาสนใจแตตเรมืที่องของตอัวเองมากกวตาสนใจพอันธกริจแหตงขตาวประเสรริฐ หากมองครริสตจอักรใน
ปอัจจรุบอันแลผู้ว เรมืที่องนทรกป็ยอังเปป็นเหมมือนเดริม

ฟป 2:22-23 เปาโลจถึงชมทริโมธทเสทยยกใหญต ดผู้วยความททที่ทริโมธทยอังเปป็นหนรุตม ทตานจถึงเขทยน
ถถึงเขาวตา แตยู่ทยู่านกก็รผผู้ถซงค สณคยู่าของททิโมธธีแลผู้ววยู่า เขาไดผู้รรับใชผู้รยู่วมกรับขผู้าพเจผู้าในการประกาศขยู่าว
ประเสรทิฐ เสมมือนบสตรรรับใชผู้บทิดา เปาโลบอกเปป็นนอัยวตา ครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปททราบดทอยผ ตแลผู้วถถึง
ครุณคตาของทริโมธท พวกเขาไดผู้เหป็นอรุปนริสอัยของเขาแลผู้วในการททที่เขาไดผู้รอับใชผู้รตวมกอับเปาโลเหมมือน
เปป็นบรุตรของทตานในพอันธกริจแหตงขตาวประเสรริฐ (ทริโมธทเปป็นบรุตรของทตานในความเชมืที่อจรริงๆ)

23 เหตสฉะนรัทั้นขผู้าพเจผู้าหวรังใจวยู่า พอจะเหก็นไดผู้วยู่าจะเกทิดการอยยู่างไรแกยู่ขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าจะ
ใชผู้เขาไปโดยเรก็ว เปาโลจถึงกลตาวยทราวตา ทตานหวอังใจวตาจะใชผู้เขาไปโดยเรป็ว (คมือ โดยตรง) “พอจะเหป็น
ไดผู้วตาจะเกริดการอยตางไรแกตขผู้าพเจผู้า” เปาโลคาดวตาจะไดผู้ขถึรนแกผู้คดทของทตานตตอหนผู้าเนโรหลอังจาก
นอัรนไมตนาน ทตานจถึงจะรอดผวตาเหตรุการณรจะออกมาในรผปใด จากนอัรนทตานจถึงจะใชผู้ทริโมธทไปยอังเมมืองฟท
ลริปปทเพมืที่อนทาขตาวไปแจผู้งใหผู้พวกเขาทราบ

ฟป 2:24 แตยู่ขผู้าพเจผู้าไวผู้วางใจในองคต์พระผผผู้เปก็นเจผู้าวยู่า ในไมยู่ชผู้าขผู้าพเจผู้าเองจะมาหา
ทยู่านดผู้วย กระนอัรนทตานกป็วางใจในองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าวตาตอัวทตานเองกป็จะไดผู้ไปหาพวกเขาดผู้วย ถถึงแมผู้
ทตานเตป็มใจททที่จะถผกเทออกเปป็นเครมืที่องดมืที่มถวายบผชาดรุจผผผู้พลทชทพ แตตทตานกป็หวอังใจวตาจะไดผู้รอับการ
ปลตอยตอัวและไปเยทที่ยมบรรดาพทที่นผู้องออันเปป็นททที่รอักททที่เมมืองฟทลริปปทในไมตชผู้า มทการสมืที่อวตาเปาโลไดผู้รอับ
การปลตอยตอัวในเวลาตตอมาจรริงๆในการแกผู้คดทททที่ทตานรอ แมผู้เราไมตมทบอันทถึกวตาเปาโลไดผู้ไปเยมือน
เมมืองฟทลริปปทหลอังจากนอัรน แตตทตานกป็ระบรุถถึงความตอัรงใจของทตานวตาจะททาเชตนนอัรนจรริงๆ ดอังนอัรนทตานนตา
จะไดผู้ไปททที่นอั ที่นจรริงๆ



ฟป 2:25 ขผู้าพเจผู้าคทิดแลผู้ววยู่า จะตผู้องใหผู้เอปาโฟรดทิทรัสนผู้องชายของขผู้าพเจผู้า ซซซึ่งเปก็น
เพมืซึ่อนรยู่วมงานและเพมืซึ่อนทหารของขผู้าพเจผู้า และเปก็นผผผู้นดาขยู่าวของพวกทยู่าน และไดผู้ปรนนทิบรัตทิ
ขผู้าพเจผู้าในยามขรัดสน มาหาทยู่านทรัทั้งหลาย แมผู้กระนอัรน ทตานกป็คริดวตาเปป็นการเหมาะสมททที่จะ “ใหผู้เอ
ปาโฟรดริทอัส...มาหาทตานทอัรงหลาย"” เราไมตทราบอะไรมากนอักเกทที่ยวกอับเอปาโฟรดริทอัส อยตางไร
กป็ตาม เหป็นไดผู้ชอัดวตาครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปทไดผู้ใชผู้เขาไปยอังกรรุงโรมพรผู้อมก อับ ‘ของชตวยเหลมือมริช
ชอันนารท’ สทาหรอับเปาโล ดผ 4:18 บางคนคริดวตาจรริงๆแลผู้วเขาเปป็นศริษยาภริบาลของครริสตจอักรททที่เมมืองฟท
ลริปปท เพราะไมตทราบวตาตอัวเองจะถผกปลตอยตอัวเมมืที่อไรหรมือจะไดผู้รอับการปลตอยตอัวหรมือไมต และกตอนททที่
จะใชผู้ทริโมธทไป เปาโลคริดวตาจทาเปป็นตผู้องใชผู้เอปาโฟรดริทอัสไปกตอน เหป็นไดผู้ชอัดวตาเขาเปป็นคนททที่นทา
จดหมายฝากฉบอับนทร ไปสตงใหผู้ครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปท

ใหผู้เราสอังเกตวตาเปาโลบรรยายถถึงเขาวตาอยตางไร ตอนแรกทตานเรทยกเขาวตา (1) “นผู้องชายของ
ขผู้าพเจผู้า” เหป็นไดผู้ชอัดวตานทที่หมายถถึงการเปป็นพทที่นผู้องในเชริงอรุปมาคมือ พทที่นผู้องฝตายวริญญาณ จากนอัรนทตาน
เรทยกเขาวตาเปป็น (2) “เพมืที่อนรตวมงาน” เขาเปป็นเพมืที่อนรตวมงานดผู้วยกอันกอับเปาโลในพอันธกริจของพระ
เยซผครริสตร ทตานยอังเรทยกเขาวตาเปป็น (3) “เพมืที่อนทหาร” เขากอับเปาโลเปป็นทหารททที่ดทเพมืที่อพระเยซผครริสตร 
ซถึที่งตตอสผผู้เพมืที่อความเชมืที่อ บตอยครอัร งททที่พอันธกริจคมือสนามรบ และเอปาโฟรดริทอัสกป็ไดผู้รตวมตตอสผผู้เคทยงบตา
เคทยงไหลตเปาโลมาตลอด เขาจถึงถผกบรรยายวตาเปป็น (4) ผผผู้นดาขยู่าวของพวกทตาน คทาททที่แปลเชตนนอัรน 
(อาพอสตอลอส) มทความหมายตรงตอัววตา ‘ออัครทผต’ เหป็นไดผู้ชอัดวตาเปาโลไมตไดผู้เรทยกเขาวตาออัครทผต
ในความหมายเดทยวกอับททที่ตอัวทตานเองเปป็นออัครทผต อยตางไรกป็ตาม เขากป็เปป็นผผว้นจาขล่าวประเสรริฐไปยอังค
รริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปท นทที่จถึงเปป็นเหตรุวตาททาไมบางคนถถึงคริดวตาเขาเปป็นศริษยาภริบาลของครริสตจอักรททที่
เมมืองฟทลริปปท อยตางนผู้อยททที่สรุดเขากป็เปป็นผผผู้นทาขตาวของพวกเขาตรงททที่วตาเขานทาสตงจดหมายฝากของ
เปาโลใหผู้แกตพวกเขา สรุดทผู้าย (5) เปาโลออกความเหป็นวตาเอปาโฟรดริทอัส “ไดผู้ปรนนริบอัตริขผู้าพเจผู้าใน
ยามขอัดสน” ความหมายกป็คมือเขาไดผู้ปรนนริบอัตริเปาโลในสตวนททที่ทตานขาด

ฟป 2:26-27 เพราะวยู่าเขาคทิดถซงทยู่านทสกคน และเปก็นทสกขต์มากเพราะทยู่านไดผู้ขยู่าววยู่าเขา
ปยู่วย 27 เขาปยู่วยจรทิงๆ ปยู่วยจนเกมือบจะตาย แตยู่พระเจผู้าทรงพระกรสณาโปรดเขา และไมยู่ใชยู่ทรง
โปรดเขาคนเดธียว แตยู่ทรงโปรดขผู้าพเจผู้าดผู้วย เพมืซึ่อไมยู่ใหผู้ขผู้าพเจผู้ามธีความทสกขต์ซผู้อนทสกขต์



เราทราบวตาพอเขาไปถถึงททที่กรรุงโรม เอปาโฟรดริทอัสไดผู้ลผู้มปตวยจนเกมือบถถึงขอัรนเสทยชทวริต 
อยตางไรกป็ตามเขากป็ “คริดถถึงทตานทรุกคน” นอัที่นคมือเขาปรารถนาททที่จะกลอับไปเจอหนผู้าพทที่นผู้องผผผู้เปป็นททที่รอัก
ของทตานททที่เมมืองฟทลริปปท นอกจากนทรขตาวเรมืที่องความเจป็บปตวยของเขากป็ไปถถึงหผของพทที่นผู้องททที่เมมืองฟทลริป
ปท และเอปาโฟรดริทอัส “เปป็นทรุกขรมาก” เพราะเรมืที่องดอังกลตาว เขาเปป็นทรุกขรใจททที่ครริสตจอักรอาจไมต
สบายใจเมมืที่อไดผู้ยรินขตาวนอัรน

เปาโลยมืนยอันขผู้อเทป็จจรริงททที่วตา “เขาปตวยจรริงๆ ปตวยจนเกมือบจะตาย” กระนอัรน “พระเจผู้าทรง
พระกรรุณาโปรดเขา” ซถึที่งเปป็นเหตรุใหผู้เปาโลชมืที่นชมยรินดท นอกจากนทรการททที่เขาหายปตวยกป็เปป็นเรมืที่องททที่
ททาใหผู้เปาโลมทก ทาลอังใจขถึรนมาก หากจรริงๆแลผู้วเอปาโฟรดริทอัสเสทยชทวริต มอันกป็จะททาใหผู้เปาโล “มทความ
ทรุกขรซผู้อนทรุกขร” ทตานมทความทรุกขรมากพออยผตแลผู้ว อยตางไรกป็ตามพระเจผู้าทรงโปรดมริใหผู้เปาโลตผู้อง
เปป็นทรุกขรมากขถึรนโดยการใหผู้เอปาโฟรดริทอัสหายปตวย

ฟป 2:28 เปาโลออกความเหป็นวตา เหตสฉะนรัทั้นขผู้าพเจผู้าจซงรธีบรผู้อนใชผู้เขาไป คทาททที่แปลวตา
ใชผู้...ไป (เพป็มโพ) อยผตในรผปปอัจจรุบอันกาลไมตใชตรผปอดทตกาล คทาททที่แปลวตา รธีบรผู้อน (สปออผไดออเทะ
โรส) มทความหมายวตา ‘อยตางขยอันขอันแขป็ง’ หรมือในบรริบทนทรคมือ ‘โดยตรง’ เปาโลรทบใชผู้เขาไปพรผู้อม
กอับจดหมายฝากฉบอับนทร เพมืที่อททที่วตา (ฮมินา) เมมืซึ่อทยู่านทรัทั้งหลายไดผู้เหก็นเขาอธีก ทยู่านจะไดผู้ชมืซึ่นชมยทินดธี และ
ความทสกขต์ของขผู้าพเจผู้าจะเบาบางไปสรักหนยู่อย การไปถถึงของเอปาโฟรดริทอัสททที่เมมืองฟทลริปปทจะเปป็น
เหตรุใหผู้เกริดความชมืที่นชมยรินดทอยตางเหลมือลผู้นในครริสตจอักรและจะททาใหผู้เปาโลกอังวลนผู้อยลง

ฟป 2:29 เหตสฉะนรัทั้นทยู่านจงตผู้อนรรับเขาไวผู้ในองคต์พระผผผู้เปก็นเจผู้าดผู้วยความยทินดธีทสก
อยยู่าง และจงนรับถมือคนอยยู่างนธีทั้ เปาโลจถึงกทาชอับครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปทผตานทางคทาสอัที่งสองประการ
ใหผู้พวกเขา (1) ตผู้อนรอับเอปาโฟรดริทอัสเมมืที่อเขากลอับมา และ (2) “นอับถมือคนอยตางนทร ” ความหมาย
หลอังกป็คมือ การใหผู้เกทยรตริเขา อาจเปป็นไดผู้วตาในการททที่เขาไมตอยผตและขตาวเรมืที่องเขาปตวย ครริสตจอักรอาจ
พยายามหาคนมาเปป็นผผผู้นทาแทนเขา เหป็นไดผู้ชอัดวตาเปาโลจถึงหนรุนใจพวกเขาใหผู้ไมตเพทยงตผู้อนรอับเขา
กลอับไปในฐานะศริษยาภริบาลเทตานอัรนแตตยอังใหผู้เกทยรตริเขาดผู้วย



ฟป 2:30 ดผู้วยวยู่าเขาเกมือบจะตายเสธียแลผู้วเพราะเหก็นแกยู่การของพระครทิสตต์ คมือไดผู้
เสธีซึ่ยงชธีวทิตของตน เพมืซึ่อการปรนนทิบรัตทิของทยู่านทรัทั้งหลายทธีซึ่บกพรยู่องตยู่อขผู้าพเจผู้าอยผยู่นรัทั้นจะไดผู้เตก็ม
บรทิบผรณต์ มทหลายเรมืที่องททที่ถผกพผดถถึงตรงนทร  (1) เหป็นไดผู้ชอัดวตาในการเดรินทางไปยอังกรรุงโรมเพมืที่อนทาของ
ถวายสทาหรอับงานมริชชอันนารทไปมอบใหผู้แกตเปาโล เอปาโฟรดริทอัสเกริดลผู้มปตวยหนอัก (2) เขายรินดทมรุตง
หนผู้าตตอไปโดยไมตสนวตาเขาจะตายหรมือไมต (3) นทที่สมืที่อดผู้วยวตาครริสตจอักรสตงของถวายมาชตวยเหลมือ
เปาโลนผู้อยลง เอปาโฟรดริทอัสจถึงมรุตงมอั ที่นททที่จะไปเตริมเตป็มสตวนททที่ขาดนอัรน เราจถึงไดผู้เรทยนรผผู้เกทที่ยวกอับ
อรุปนริสอัยของเอปาโฟรดริทอัสเยอะททเดทยว

*****

ภนำพรวมของฟฟีลลิปปฟี 3: อชัครทผตทล่านนทนี้เรมิที่มตว้นบทนทนี้ดว้วยการเตชอนครมิสตจชักรททที่เมชองฟทลมิปปท
เกทที่ยวกชับการรคุกลจนี้าเขว้ามาของพวกถชอลชัทธมิยมิว คนพวกนทนี้เปป็นผผว้ททที่ตว้องการใหว้ความเชชที่อแบบครมิสเตทยน
เปป็นสล่วนเสรมิมของศาสนายมิวโดยการถชอรชักษาบชัญญชัตมิและภาระตล่างๆของมชัน จากสล่วนนชันี้นเปาโล
เปลทที่ยนไปกลล่าวถว้อยแถลงจคุดประสงคต์ททที่ไพเราะททที่สคุดประโยคหนขที่งในพระคชัมภทรต์ใหมล่ “เพชที่อเราจะ
ไดว้รผว้จชักพระองคต์” ทล่านปมิดทว้ายบทนทนี้ดว้วยการขอรว้องใหว้พวกเขาถวายตชัวและใชว้วมินชัยกชับความคมิด
และจมิตวมิญญาณในการปรนนมิบชัตมิพระเยซผครมิสตต์

ฟป 3:1 สสดทผู้ายนธีทั้ พวกพธีซึ่นผู้องของขผู้าพเจผู้า จงชมืซึ่นชมยทินดธีในองคต์พระผผผู้เปก็นเจผู้า การ
ทธีซึ่ขผู้าพเจผู้าเขธียนขผู้อความเหลยู่านธีทั้ถซงทยู่านซดทั้าอธีก กก็หาเปก็นการลดาบากแกยู่ขผู้าพเจผู้าไมยู่ แตยู่เปก็นการ
ปลอดภรัยสดาหรรับทยู่านทรัทั้งหลาย แมผู้จดหมายฝากฉบอับนทรพถึที่งมาถถึงครถึที่งทางเทตานอัรน แตตเปาโลกป็มาถถึง
จรุดไคลแมกซรแลผู้ว ทตานจถึงกทาชอับใหผู้ผผผู้อตานของทตาน “ชมืที่นชมยรินดทในองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า” วลทนทรปรากฏ
อทกททใน 4:4 คทาสอัที่งททที่วตา จงชชที่นชมยมินดท ปรากฏสริบหผู้าครอัร งในพระคอัมภทรรภาคพอันธสอัญญาใหมต เราไดผู้
รอับคทาบชัญชาโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ใหผู้ชมืที่นชมยรินดทในองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า มอันไมตใชตทางเลมือก ทตาน
กลตาวตตอไปวตา “การททที่ขผู้าพเจผู้าเขทยนขผู้อความเหลตานทรถถึงทตานซทราอทก กป็หาเปป็นการลทาบากแกตขผู้าพเจผู้าไมต
แตตเปป็นการปลอดภอัยสทาหรอับทตานทอัรงหลาย” ความหมายกป็คมือ ‘ขผู้าพเจผู้าไมตเบมืที่อหนตายเลยททที่จะกลตาว
ซทราถถึงสริที่งททที่ปลอดภชัย (คมือ ดท) ททที่จะใหผู้ทตานททา’ นอัที่นคมือ จงชมืที่นชมยรินดทในองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าตตอไป



ฟป 3:2 ขณะททที่ในบทททที่แลผู้วประเดป็นหลอักคมือ การคงความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอัน
ไวผู้โดยการมทความคริดททที่ถตอมใจ แตตคราวนทร เปาโลเพริที่มคทาเตมือนไวผู้ดผู้วย จงระวรังพวกสสนรัข จงระวรัง
บรรดาคนทธีซึ่ทดาชรัซึ่ว จงระวรังพวกถมือการเชมือดเนมืทั้อเถมือหนรัง คนสามประเภทนทร จรริงๆแลผู้วเปป็นคนกลรุตม
เดทยวกอัน นอัที่นคมือ พวกอาจารยรสอนททที่ถมือลอัทธริยริวททที่แอบลอบเขผู้ามาในครริสตจอักร (1) แมผู้สรุนอัขใน
ปอัจจรุบอันถผกมองในแงตดท แตตในสมอัยนอัรนคนคริดกอับสรุนอัขในทางตรงกอันขผู้าม ความหมายในททที่นทรคมือ
พวกหมาปตาซถึที่งเปป็นเหมมือนกอับหมาไนมากกวตา พวกมอันเปป็นสอัตวรททที่กรินซากสอัตวรอมืที่นเปป็นอาหารและ
คอยหาโอกาสโจมตทฝผงลผกแกะและเหยมืที่อชนริดอมืที่น การททที่ทตานเอตยถถึง (2) “พวกถมือการเชมือดเนมืรอเถมือ
หนอัง” หมายถถึงคนเหลตานอัรนททที่สนอับสนรุนการเขผู้าสรุหนอัต ทตานเรทยกพวกเขาวตา “บรรดาคนททที่ททาชอั ที่ว” 
เปาโลตผู้องการเตมือนครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปทใหผู้ระวอังพวกอาจารยรททที่ถมือลอัทธริยริวททที่สอนวตาแมผู้แตต
ครริสเตทยนททที่เปป็นคนตตางชาตริกป็ตผู้องเขผู้าสรุหนอัตและดทาเนรินชทวริตใตผู้พระราชบอัญญอัตริ สทาหรอับพวกเขา
แลผู้ว ความเชมืที่อแบบครริสเตทยนเปป็นสตวนเสรริมของศาสนายริว ความจรริงททที่ใหญตกวตากป็คมือวตา ครริสเตทยน
ททที่บอังเกริดใหมตแลผู้วสตวนใหญตไดผู้รอับความรอดออกมาจากศาสนาอมืที่น พวกเขาตผู้องเจอก อับการทดลอง
ใหผู้กลอับไปหาศาสนาเดริมของตนเสมอ ในกรณทนทรคมือ ศาสนายผดาย สมอัยนทรอาจเปป็นศาสนาครริสตร
นริกายโรมอันคาทอลริกหรมือศาสนาประจทาชาตริของแตตละคน

ฟป 3:3 ครริสตจอักรยรุคตผู้นไดผู้ถมือก ทาเนริดออกมาจากศาสนายริว มอันจถึงมทอริทธริพลแบบ
ยริวอยตางมหาศาลในหลายชอั ที่วอายรุคนแรกๆ เปาโลจถึงชทร ใหผู้เหป็นวตา เพราะวยู่าเราทรัทั้งหลายเปก็นพวกถมือ
พทิธธีเขผู้าสสหนรัต คมือเปก็นผผผู้นมรัสการพระเจผู้าดผู้วยจทิตวทิญญาณ และชมืซึ่นชมยทินดธีในพระเยซผครทิสตต์ และ
ไมยู่ไดผู้ไวผู้ใจในเนมืทั้อหนรัง ‘สอัญลอักษณร’ ของศาสนายริวและการดทาเนรินชทวริตใตผู้พระราชบอัญญอัตริคมือ การ
เขผู้าสรุหนอัต มอันจถึงกลายมาเปป็นสทานวนททที่หมายถถึงประชากรของพระเจผู้า พวกยริวถมือวตาตอัวเองเปป็น
ประชากรของพระเจผู้า ลอักษณะเฉพาะทางรตางกายททที่บตงบอกพวกเขาอยตางชอัดเจนคมือ การเขผู้าสรุหนอัต 
(ผผผู้ชาย) ดอังนอัรนในความคริดของพวกยริว การเขผู้าสรุหนอัตจถึงกลายเปป็นสริที่งททที่เหมมือนกอับการเปป็น
ประชากรของพระเจผู้า (ในศาสนศาสตรรแบบพอันธสอัญญาสมอัยปอัจจรุบอัน บอัพตริศมาไดผู้กลายเปป็น
เครมืที่องหมายททที่บตงบอกครริสเตทยนหลายกลรุตม ลองไปดผสมาชริกครอบครอัว ‘ครริสเตทยน’ ททที่ตกใจททที่พตอ
แมตททที่เพริที่งบอังเกริดใหมตไมตยอม ‘ใหผู้บอัพตริศมา (ศทลจรุตม)’ ลผกทารกของตนแลผู้วจะเหป็น) 



แทนททที่จะมอั ที่นใจ “ในเนมืรอหนอัง” นอัที่นคมือ การเขผู้าสรุหนอัตของเนมืรอหนอัง ออัครทผตทตานนทรชทร ใหผู้เหป็น
วตาเรา “นมอัสการพระเจผู้าดผู้วยจริตวริญญาณ และชมืที่นชมยรินดทในพระเยซผครริสตร” การททที่เรามาหา
พระเจผู้าไดผู้นอัรนไมตไดผู้เปป็นมาโดยการเขผู้าสรุหนอัต, การรอับบอัพตริศมา หรมือพริธทกรรมทางศาสนาอมืที่นใด 
พระเยซผตรอัสวตา “พระเจผู้าทรงเปป็นพระวริญญาณ และผผผู้ททที่นมอัสการพระองครตผู้องนมอัสการดผู้วยจริต
วริญญาณและความจรริง” ยอหรน 4:24 แทนททที่จะภาคภผมริใจในพริธทกรรมทางศาสนาของเรา เรา 
“ชมืที่นชมยรินดทในพระเยซผครริสตร” พวกถมือลอัทธริยริวใหผู้ความสทาคอัญตตอสริที่งททที่เปป็นของเนมืรอหนอัง ความเชมืที่อ
แบบครริสเตทยนททที่แทผู้จรริงใหผู้ความสทาคอัญตตอสริที่งททที่เปป็นของจริตวริญญาณ

ฟป 3:4 เพมืที่อเพริที่มความนตาเชมืที่อถมือใหผู้แกตขผู้อโตผู้แยผู้งของทตาน เปาโลจถึงเลตาถถึงภผมริหลอัง
ของตอัวเอง ทตานเปป็นยริวอยตางททที่คนๆหนถึที่งจะเปป็นยริวไดผู้ ทตานจถึงกลตาววตา ถซงแมผู้วยู่าขผู้าพเจผู้าเองมธีเหตสทธีซึ่
จะไวผู้ใจในเนมืทั้อหนรัง หลอักเหตรุผลของทตานนอัรนชอัดเจน หากทตานตผู้องการ ทตานกป็สามารถพถึที่งการเขผู้า
สรุหนอัตของตอัวเองไดผู้ ดผู้วยเหตรุนทร  ถผู้าผผผู้อมืซึ่นคทิดวยู่าเขามธีเหตสผลทธีซึ่จะไวผู้ใจในเนมืทั้อหนรัง ขผู้าพเจผู้ากก็มธี
มากกวยู่าเขาเสธียอธีก หากผผผู้ททที่สนอับสนรุนทรรศนะของศาสนายริวคริดวตาเขาสามารถพถึที่งพาการเขผู้า
สรุหนอัตในรตางกายของตนไดผู้ เปาโลกป็ททาไดผู้มากยริที่งกวตาเสทยอทก หากผผผู้ใดมทเหตรุใหผู้หวอังเชตนนอัรนไดผู้ 
คนๆนอัรนกป็คมือเปาโลนอัที่นเอง ทตานจถึงใหผู้รายการประวอัตริความนตาเชมืที่อถมือของตอัวเองในการเปป็นยริว

ฟป 3:5 ทตานเกทิดมาไดผู้แปดวรันกก็ไดผู้เขผู้าสสหนรัตตามททที่พระราชบอัญญอัตริไดผู้สอัที่งไวผู้ ทตาน
เปป็นชนชาตทิอทิสราเอล ทตานไมตไดผู้เปป็นคนเขผู้าจารทตศาสนายริวแตตเปป็นยริวโดยกทาเนริด ทตานเกริดใน
ตระกผลเบนยามทินซถึที่งทตานถมือวตาเปป็นเหรทยญตราเกทยรตริยศของตอัวเองเลย ตระกผลเบนยามรินเปป็นหนถึที่ง
ในสองตระกผลททที่ยอังคงสอัตยรซมืที่อตตอพระเจผู้าในประวอัตริศาสตรรสมอัยพอันธสอัญญาเดริม ทตานเปก็นชาตทิฮธีบรผ
เกทิดจากชาวฮธีบรผ ไมตมทใครเปป็นยริวไดผู้มากกวตาเปาโลแลผู้ว ทอัรงบริดาและมารดาของทตานเปป็นยริว ซถึที่งเปป็น
คทากลตาวอผู้างททที่มทยริวไมตกทที่คนททที่ททาไดผู้ ทตานเปป็นชาตริฮทบรผโดยก ทาเนริด, โดยศาสนา, โดยการศถึกษาและ
โดยธรรมเนทยม ททที่สทาคอัญยริที่งไปกวตานอัรน ในดผู้านพระราชบรัญญรัตทิกก็อยผยู่ในคณะฟารทิสธี พวกฟารริสทเปป็น
คณะหนถึที่งในศาสนายริวททที่อนรุรอักษรนริยมมากททที่สรุดและเครตงครอัดมากททที่สรุด มทยริวนผู้อยคนนอักททที่มทความ
นตาเชมืที่อถมือในการเปป็นยริวมากไปกวตาเปาโล



ฟป 3:6 ในดผู้านความกระตมือรมือรผู้นกก็ไดผู้ขยู่มเหงครทิสตจรักร ในดผู้านความชอบธรรม
ซซซึ่งมธีอยผยู่โดยพระราชบรัญญรัตทิ ขผู้าพเจผู้ากก็ไมยู่มธีทธีซึ่ตทิไดผู้ หากนอัที่นยอังไมตพอ “ในดผู้านความกระตมือรมือรผู้น” 
ทตานกป็ไดผู้ขตมเหงครริสตจอักร ในเรมืที่อง “ความชอบธรรมซถึที่งมทอยผ ตโดยพระราชบอัญญอัตริ” ทตานกป็ไมล่มทททที่ตมิ
ไดว้ ทตานพผดจากมรุมมองของยริวททที่เปป็นฟารริสท ทตานถมือรอักษากฎยริบยตอยของพระราชบอัญญอัตริ ซถึที่งรวม
ถถึงขผู้อปลทกยตอยตตางๆททที่ถผกพวกรอับบทเพริที่มเขผู้ามาแบบไมตมทททที่สริรนสรุดดผู้วย ในสายตาของพวกเขาแลผู้ว
ทตานกป็ไมตมทขผู้อบกพรตองเลย

กตอนกลอับใจรอับเชมืที่อเปาโลกป็ภผมริใจในความชอบธรรมของตอัวเอง มอันเปป็นเหรทยญตรา
เกทยรตริยศของทตาน มอันเปป็นขผู้อไดผู้เปรทยบของทตานอยตางมากและหมายถถึงการไดผู้ไตตเตผู้าไปสผตตทาแหนต
งสผงๆในหมผตพวกยริว ดอังนอัรนสทาหรอับคนเหลตานอัรนททที่ก ทาลอังสนอับสนรุนศาสนายริวในบรริบทของความเชมืที่อ
แบบครริสเตทยน เปาโลกป็สามารถเอาชนะความเปป็นยริวของพวกเขาไดผู้สบายๆ มทยริวนผู้อยคนนอักใน
โลกนทรททที่มทความนตาเชมืที่อถมือในการเปป็นยริวมากไปกวตาทตาน

ฟป 3:7 แตยู่วยู่าสทิซึ่งใดทธีซึ่เคยเปก็นคสณประโยชนต์แกยู่ขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าถมือวยู่าสทิซึ่งนรัทั้นไรผู้
ประโยชนต์แลผู้วเพมืซึ่อเหก็นแกยู่พระครทิสตต์ ความเปป็นยริวซถึที่งเปป็นบอันไดใหผู้ทตานกผู้าวไปสผตความมทหนผู้ามทตา
ในสอังคมของพวกยริวนอัรน ตอนนทรทตานถมือวตามอันเปป็นสริที่งไรผู้ประโยชนรแลผู้วเพราะเหป็นแกตพระครริสตร  
หากเปาโลไมตไดผู้เปป็นสมาชริกคนหนถึที่งของสภาซานเฮดรริน แตตทตานกป็ก ทาลอังจะไดผู้เขผู้าเปป็นสมาชริกของ
มอันอยตางแนตนอนกตอนททที่ทตานกลอับใจรอับเชมืที่อ มอันนทามาซถึที่งอทานาจ, อริทธริพล และความมอั ที่งคอั ที่งใน
วอัฒนธรรมของพวกยริว คทากรริยา ถมือวยู่า (เฮเกะออไม) อยผตในรผปสมบผรณรกาล ความหมายกป็คมือวตา 
‘แตตสริที่งใดๆททที่เคยเปป็นประโยชนรแกตขผู้าพเจผู้า ขผู้าพเจผู้าไดผู้ถมือวตาเปป็นสริที่งไรผู้ประโยชนรไปแลผู้วเพราะเหป็น
แกตพระครริสตร’ ทตานไดผู้ถมือวตาสริที่งเหลตานอัรนไรผู้ประโยชนรไปแลผู้วเรทยบรผู้อย สริที่งเหลตานอัรนไดผู้กลายเปป็น
อดทตไปแลผู้ว

ฟป 3:8 ทตานกลตาวตตอไปวตา ทธีซึ่จรทิงขผู้าพเจผู้าถมือวยู่าสทิซึ่งสารพรัดไรผู้ประโยชนต์เพราะเหก็น
แกยู่ความประเสรทิฐแหยู่งความรผผู้ถซงพระเยซผครทิสตต์องคต์พระผผผู้เปก็นเจผู้าของขผู้าพเจผู้า ความหมายกป็คมือ 
‘ออันททที่จรริงแลผู้ว ขผู้าพเจผู้าถมือตตอไปวตาทรุกสริที่งลผู้วนไรผู้ประโยชนรเพมืที่อเหป็นแกตความประเสรริฐแหตงความรผผู้



ถถึงพระเยซผครริสตรองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของขผู้าพเจผู้า’ พระครริสตรทรงสทาคอัญตตอทตานมากกวตาความสทาเรป็จ
และโอกาสในความกผู้าวหนผู้าของทตาน นอกจากนทรทตานเสรริมอทกวตา เพราะเหตสพระองคต์ ขผู้าพเจผู้าจซง
ไดผู้ยอมสละสทิซึ่งสารพรัด และถมือวยู่าสทิซึ่งเหลยู่านรัทั้นเปก็นเหมมือนหยากเหยมืซึ่อ เพมืซึ่อขผู้าพเจผู้าจะไดผู้พระครทิสตต์ 
ความหมายตรงตอัวกป็คมือ ‘โดยทางพระองคร (พระครริสตร) ขผู้าพเจผู้าไดผู้ทนตตอการสผญเสทยทรุกสริที่ง’

เปาโลยอมรอับตรงๆวตาการสผญเสทยชมืที่อเสทยง, ลาภยศ, อริทธริพล และความกผู้าวหนผู้าของทตาน
นอัรนเกริดขถึรนเพราะการททที่ทตานมารอับเชมืที่อพระครริสตร จากตทาแหนตงของทตานในพระครริสตร บอัดนทรทตาน
ถมือวตาสริที่งตตางๆททที่ทตานเคยมทเปป็นหยากเยมืซึ่อ คทาททที่แปลเชตนนอัรน (สคผบาลอน) มทความหมายวตา ‘ขยะ’, 
‘มผลฝอย’ หรมือ ‘ไรผู้คตา’ บอัดนทร เปผู้าหมายของทตานกป็คมือ “เพมืที่อขผู้าพเจผู้าจะไดผู้พระครริสตร” คทาททที่แปลวตา ไดผู้
(เคะรไดโน) มทความหมายวตา ‘ไดผู้มา’ มอันเปป็นรผปกรริยาของคทานาม คคุณประโยชนต์ ในขผู้อ 7 ความ
หมายกป็คมือวตา เพมืที่อททที่ทตานจะไดผู้รอับการเหป็นชอบ, สามอัคคทธรรม และพระพรของพระครริสตร และดอัง
ททที่เราจะเหป็นตตอไปในบทนทร  มอันอาจหมายถถึงการไดผู้รอับรางวอัลททที่เสผู้นชอัย คมือ บอัลลอังกรพริพากษาของ
พระครริสตรดผู้วย

ฟป 3:9 และจะไดผู้ปรากฏอยผยู่ในพระองคต์ ไมยู่มธีความชอบธรรมของขผู้าพเจผู้าเองซซซึ่ง
ไดผู้มาโดยพระราชบรัญญรัตทิ แตยู่มธีมาโดยความเชมืซึ่อในพระครทิสตต์ เปก็นความชอบธรรมซซซึ่งมาจาก
พระเจผู้าโดยความเชมืซึ่อ ขผู้อความนทรมทเนมืรอหาตตอเนมืที่องมาจากขผู้อ 8 ทตานไมตเพทยงตผู้องทนตตอการสผญเสทย
สริที่งสารพอัดเทตานอัรนโดยถมือวตาสริที่งเหลตานอัรนไรผู้คตา ทตานยอังแสวงหาการมทสามอัคคทธรรมกอับพระครริสตร
ดผู้วย “และจะไดผู้ปรากฏอยผตในพระองคร”

ออัครทผตทตานนทรจถึงเปลทที่ยนไปพผดถถึงเรมืที่องหลอักคทาสอนททที่สทาคอัญบผู้าง นอั ที่นคมือ ตทาแหนตงของเรา
ในพระครริสตร ถถึงแมผู้จะไดผู้บรรลรุเปผู้าหมายนอัรนแลผู้วโดยทางความเชมืที่อในพระครริสตร แตตเปาโลกป็ขยาย
ความเพริที่มเตริมเกทที่ยวกอับความชอบธรรมในทางตทาแหนตงนอัรน ทตานหมายถถึงความชอบธรรมนอัรนททที่ถผก
นอับวตาเปป็นของเราเมมืที่อเราถผกททาใหผู้เปป็นคนชอบธรรม ดผ โรม 4-5 ดอังนอัรน เปผู้าหมายสผงสรุดททที่จะ
ปรากฏอยผตในพระครริสตรจถึงไมตไดผู้เปป็นมาโดย “ความชอบธรรมของขผู้าพเจผู้าเองซถึที่งไดผู้มาโดยพระ
ราชบอัญญอัตริ”



ความชอบธรรมของพระเจผู้าไมตไดผู้เปป็นมาโดยครุณความดทของเราเองหรมือโดยการรอักษา
บอัญญอัตริสริบประกการ ในความคริดของพวกยริวแลผู้ว พระราชบอัญญอัตริไมตไดผู้มทเพทยงบอัญญอัตริสริบ
ประการเทตานอัรน แตตยอังมทขผู้อปลทกยตอยอทกมากมายไมตรผผู้จบซถึที่งถผกบอัญญอัตริโดยพวกรอับบทและประเพณท
ของพวกยริว กตอนหนผู้านอัรนเปาโลเคยรอักษาบอัญญอัตริเหลตานอัรนไดผู้เยอะเทตาททที่จะททาไดผู้ แตตมอันกป็ไมต
สามารถนทามาซถึที่งความชอบธรรมของพระเจผู้าไดผู้

แทนททที่จะเปป็นเชตนนอัรน ตทาแหนตงททที่สผงสรุดของความชอบธรรมคมือ ความชอบธรรมททที่ “มทมา
โดยความเชมืที่อในพระครริสตร” ความเชมืที่อนทที่เองททที่นทา “ความชอบธรรมซถึที่งมาจากพระเจผู้าโดยความ
เชมืที่อ” ตรงขผู้ามกอับความชอบธรรมททที่ขทรปะตริดี๋วของตอัวเองและความพยายามไมตสริรนสรุดททที่จะรอักษาพระ
ราชบอัญญอัตริของยริว ทตานขอมทความชอบธรรมในระดอับททที่สผงสรุดดทกวตา นอัที่นคมือ ความชอบธรรมของ
พระเจผู้า ความเชมืที่อนอัที่นเองททที่ไดผู้ททาใหผู้ทตานมาอยผตในพระครริสตร ทตานจถึงปรากฏในพระองครไดผู้ โดยมท
ความชอบธรรมของพระครริสตรจทาเพาะพระพอักตรรพระเจผู้า

ฟป 3:10 ลทาดอับความคริดของทตานมาถถึงจรุดสรุดยอดตรงนทร  ทตานเตป็มใจยอมสผญเสทย
ความสทาเรป็จและความกผู้าวหนผู้าทอัรงหมดเพมืที่อททที่ทตานจะไดผู้มาซถึที่งพระครริสตรและความชอบธรรมของ
พระองคร เพมืซึ่อขผู้าพเจผู้าจะไดผู้รผผู้จรักพระองคต์ และฤทธทิธิ์เดชแหยู่งการฟมืทั้นคมืนพระชนมต์ของพระองคต์ และ
รยู่วมทสกขต์กรับพระองคต์ ความปรารถนาของทตานคมือ การไดผู้รผผู้จอักพระครริสตร ทตานไดผู้เจอกอับพระองคร
แลผู้ว แตตเดทดี๋ยวนทรทตานปรารถนาททที่จะ (1) รผผู้จอักพระองครดผู้วย พระเยซผตรอัสในยอหรน 17:3 “และนทที่
แหละคมือชทวริตนริรอันดรร คมือททที่เขารผผู้จอักพระองคร ผผผู้ทรงเปป็นพระเจผู้าเททที่ยงแทผู้องครเดทยว และรผผู้จอักพระเยซผ
ครริสตรททที่พระองครทรงใชผู้มา”

การตผู้อนรอับพระครริสตรเปป็นเรมืที่องหนถึที่ง แตตการไดผู้รผผู้จอักพระองครนอัรนกป็เปป็นคนละเรมืที่องเลย นอัที่น
เปป็นความปรารถนาของเปาโล คทาททที่แปลวตา รผผู้จรัก (กมิโนสโค) หมายถถึงความรผผู้ททที่มทพมืรนฐานอยผตบน
ประสบการณรสตวนตอัว นอัที่นคมือ การรผผู้จอักโดยประสบการณร เปาโลปรารถนาททที่จะพอัฒนาความเขผู้าใจ
และความรผผู้ในเรมืที่องพระครริสตรโดยการมทความสนริทสนมสตวนตอัวกอับพระองคร



นอกจากนทร  ทตานยอังปรารถนา (2) ททที่จะรผผู้จอัก “ฤทธริธ เดชแหตงการฟมืร นคมืนพระชนมรของ
พระองคร” ดผู้วย ทตานนตาจะหมายถถึงฤทธริธ เดชของพระเจผู้าททที่ชรุบพระเยซผใหผู้เปป็นขถึรนจากตาย ทตาน
ปรารถนาททที่จะมทฤทธริธ เดชนอัรนของพระเจผู้าในชทวริตและพอันธกริจของทตาน

สรุดทผู้ายทตานปรารถนา (3) ททที่จะ “รตวมทรุกขรกอับพระองคร” พระครริสตรไดผู้ทรงทนทรุกขรเพมืที่อเรา
ฉอันใด เปาโลกป็ตอัรงตาคอยการมทสตวนในความทรุกขรเหลตานอัรนดผู้วยเชตนกอัน ในชตวงชทวริตตอนนทรของทตาน
ทตานไดผู้เจอกอับการขตมเหงมามากมายแลผู้ว ทตานทราบดทวตาการทนทรุกขรนอัรนเปป็นเชตนไร แตตทตานยรินดท
ในการถผกขตมเหง โดยรผผู้วตาทตานกทาลอังมทสตวนในความทรุกขรเหมมือนอยตางองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของทตาน 
ครริสเตทยนสตวนใหญตทรุกวอันนทร รผผู้นผู้อยมากหรมือไมตรผผู้เลยวตาการทนทรุกขรเพมืที่อพระครริสตรนอัรนเปป็นอยตางไร 
เปาโลทราบดทและทตานกป็ปรารถนาททที่จะมทประสบการณรในความทรุกขรดอังกลตาวเพมืที่อมทสตวนในความ
ทรุกขรททที่พระครริสตรทรงทนเพมืที่อเรา

เปาโลทราบดทวตาทตานจะไดผู้เจอกอับเพชฌฆาตททที่กรรุงโรม ดอังนอัรนทตานจถึงเตป็มใจททที่จะตรัทั้ง
อารมณต์ตายเหมมือนพระองคต์ แมผู้ทตานหวอังวตาจะไดผู้รอับการชตวยใหผู้พผู้นจากการถผกประหารชทวริต แตต
ถผู้าเลทที่ยงไมตไดผู้จรริงๆ ทตานกป็ยริที่งกวตาเตป็มใจททที่จะเจอกอับสริที่งททที่องครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของทตานไดผู้เผชริญ นอัที่นคมือ
การถผกประหารชทวริต สทาหรอับทตานแลผู้วการมทชทวริตอยผตกป็เพมืที่อพระครริสตร แตตการตายกป็เปป็นกทาไร

ฟป 3:11 ถผู้าโดยวทิธธีหนซซึ่งวทิธธีใดขผู้าพเจผู้ากก็จะไดผู้เปก็นขซทั้นมาจากความตายดผู้วย ความ
หมายของทตานชอัดเจนและอาจถอดความไดผู้ดอังนทร : ‘เพมืที่อททที่ขผู้าพเจผู้าจะมาถถึงการเปป็นขถึรนจากตาย
จรริงๆ’ ไมตมทการสมืที่อถถึงขผู้อสงสอัยใดๆตรงนทร เลย ทตานทราบวตาจะเกริดอะไรขถึรนกอับทตานหากทตานถผก
ประหารชทวริต ทตานทราบวตาการไมตอยผตในรตางกายนทรกป็คมือการไดผู้ไปอยผตกอับองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า นอกจาก
นทร แลผู้ว ทตานกป็จะมาถถึงการเปป็นขถึรนจากตายฝตายรตางกายของตอัวเองในภายหลอังดผู้วย

ความหมายททที่สทาคอัญกวตากป็คมือวตา ทตานเตป็มใจททที่จะทนทรุกขรในความทรุกขรททที่พระครริสตรทรง
เผชริญ แมผู้จะถถึงความตายกป็ตาม เพราะทตานทราบวตาการเปป็นขถึรนจากตายรอคอยทตานอยผตหลอังจากนอัรน

ฟป 3:12 ทตานหยรุดพอักเพมืที่อออกความเหป็นวตา มทิใชยู่วยู่าขผู้าพเจผู้าไดผู้แลผู้ว หรมือสดาเรก็จแลผู้ว 
คทาททที่แปลวตา ไดผู้แลผู้ว (ลชัมบาโน) มทความหมายตรงตอัววตา ‘ไดผู้รอับแลผู้ว’ รผปกาลของคทาททที่แปลวตา 



สดาเรก็จ คมือ ‘สมบผรณรกาล’ และเปป็นคทาททที่อยผ ตในรผปประธานถผกกระททา ดอังนอัรนความหมายกป็คมือวตา 
‘ไมตใชตวตาขผู้าพเจผู้าไดผู้รอับแลผู้วหรมือวตาขผู้าพเจผู้าไดผู้ถผกททาใหผู้สมบผรณรแบบแลผู้ว’ แมผู้ทตานปรารถนาททที่จะ
รผผู้จอักพระครริสตรและฤทธริธ เดชของพระองครใหผู้มากยริที่งขถึรน แตตทตานกป็ยอังไมตไดผู้รอับพระพรนอัรนโดย
สมบผรณร และทตานกป็ยอังไมตไดผู้เปป็นผผผู้ใหญตฝตายวริญญาณโดยสมบผรณรดผู้วย แตยู่ขผู้าพเจผู้ากดาลรังบากบรัซึ่นมสยู่ง
ไป เพมืซึ่อขผู้าพเจผู้าจะไดผู้ฉวยเอาตามอยยู่างทธีซึ่พระเยซผครทิสตต์ไดผู้ทรงฉวยขผู้าพเจผู้าไวผู้เปก็นของพระองคต์
แลผู้ว คทาททที่แปลวตา บากบรัซึ่นมสยู่งไป (ดมิโอโค) มทความหมายวตา ‘ไลตตาม’ และอยผตในรผปปอัจจรุบอันกาล คทา
ททที่แปลวตา ฉวย (คาทาลชัมบาโน) ในความหมายแบบพมืรนๆททที่สรุดกป็คมือ ‘จอับเอาไวผู้’ ความหมายททที่
สทาคอัญกวตาของเปาโลกป็คมือวตา ‘แตตขผู้าพเจผู้าก ทาลอังไลตตาม (เปผู้าหมายนทร ) เพมืที่อขผู้าพเจผู้าจะไดผู้จอับเอาสริที่งททที่
เพมืที่อสริที่งนทรพระครริสตรไดผู้ทรงจอับเอาขผู้าพเจผู้าไวผู้แลผู้ว’ พระเยซผครริสตรไดผู้ทรงจอับเปาโลไวผู้ระหวตางทาง
ไปยอังเมมืองดามอัสกอัสเมมืที่อหลายปทกตอนหนผู้านอัรนและไดผู้ทรงประทานภารกริจใหผู้ทตานททาใหผู้สทาเรป็จ ดผ 
กริจการ 26:15-18 นอับแตตนอัรนเปป็นตผู้นมาทตานกป็ไลตตามททที่จะกระททาใหผู้พอันธกริจนทรสทาเรป็จมาโดยตลอด

ฟป 3:13 คทาเทศนาออันยริที่งใหญตของทตานในเรมืที่องการอรุทริศตอัวของทตานแดตพระครริสตร
ตอนนทร ไดผู้เปลทที่ยนมาสผตภาพเปรทยบททที่เราครุผู้นเคย นอั ที่นคมือ ภาพของนอักวริที่งมาราธอนระยะทางไกล ทตาน
กลตาวตตอไปวตา พธีซึ่นผู้องทรัทั้งหลาย ขผู้าพเจผู้าไมยู่ถมือวยู่าขผู้าพเจผู้าไดผู้ฉวยไวผู้ไดผู้แลผู้ว ดอังททที่ขผู้อความททที่ตามมาจะ
แสดงใหผู้เหป็นชอัดเจน เปาโลมองชทวริตและพอันธกริจของทตานวตาเปป็นการแขตงวริที่งมาราธอนเพมืที่อททที่จะไดผู้
รอับคทาชมและรางวอัลของพระครริสตรททที่เสผู้นชอัย ตอนนอัรนทตานยอังไปไมตถถึงเสผู้นชอัยนอัรน ตอนนอัรนทตานยอัง
ไมตไดผู้จอับรางวอัลไวผู้ไดผู้ แตตทตานทราบวตาทตานกทาลอังบากบอั ที่นมรุตงไปอยผต ดอังนอัรนทตานจถึงมทเปผู้าหมายททที่
ชอัดเจนและมทวรินอัยภายในททที่จะไมตเพทยงวริที่งแขตงจนจบการแขตงขอันเทตานอัรน แตตมทชอัยในการแขตงขอันดผู้วย  
แตยู่ขผู้าพเจผู้าทดาอยยู่างหนซซึ่ง คมือลมืมสทิซึ่งทธีซึ่ผยู่านพผู้นมาแลผู้วเสธีย และโนผู้มตรัวออกไปหาสทิซึ่งทธีซึ่อยผยู่ขผู้างหนผู้า

เสผู้นชอัยนอัรนอยผตไมตไกลแลผู้ว รางวอัลนอัรนอยผตใกลผู้เตป็มทท ดอังนอัรนทตานจถึงเตป็มใจททที่จะลมืมความสทาเรป็จ
ทรุกอยตางของตอัวเองและโอกาสททที่จะกผู้าวหนผู้าในฝตายมนรุษยร ทตานลมืมการตตอตผู้าน การขตมเหงและ
ความยรุตงยากทอัรงหมดททที่ทตานตผู้องประสบพบเจอมาตลอดทาง ทตานกลอับททาเหมมือนนอักวริที่งมาราธอนททที่
เกมือบเขผู้าเสผู้นชอัยเตป็มทท คมือ โนผู้มตอัวออกไปขผู้างหนผู้าสผตเปผู้าหมาย คทาททที่แปลวตา โนผู้มตรัวออกไป (เอะ



เพป็คเตะอมินอไม) มทความหมายวตา ‘ยมืดออกไปสผต’ เหมมือนกอับนอักวริที่งททที่เขผู้าสผตเสผู้นชอัย ทตานไดผู้มาจนถถึง
ขนาดนทรแลผู้ว รางวอัลอยผตใกลผู้เตป็มททแลผู้ว ทตานจะไมตมทวอันกลอับถอยหลอังตอนนทร เดป็ดขาด

ฟป 3:14 ดอังนอัรน ความมรุตงมอั ที่นของทตานจถึงปรากฏชอัดเจน ขผู้าพเจผู้ากดาลรังบากบรัซึ่นมสยู่งไปสผยู่
หลรักชรัย เพมืซึ่อจะไดผู้รรับรางวรัลซซซึ่งพระเจผู้าไดผู้ทรงเรธียกจากเบมืทั้องบนใหผู้เราไปรรับในพระเยซผครทิสตต์ คทา
ททที่แปลวตา บากบรัซึ่นมสยู่งไป (ดมิโอโค) เชตนเดทยวกอับในขผู้อ 12 มทความหมายวตาไลตตาม แตตคทาวตา ‘บากบอั ที่น
มรุตงไป’ กป็เปป็นคทาแปลททที่สมืที่อความไดผู้ดทเยทที่ยม คทาททที่แปลวตา หลรักชรัย (สคอพอส) ในบรริบทนทรมทความ
หมายวตา ‘เปผู้าหมาย’ หรมือ ‘เสผู้นชอัย’ ททที่นอั ที่นมทรางวอัลของผผผู้ชนะรออยผตสทาหรอับการมทชอัยชนะ (คมือ การมท
ชอัย) ภาพนทรทอัรงลถึกซถึร งและเรทยบงตาย โดยการใชผู้ภาพเปรทยบนทร  เปาโลทราบวตาตอัวทตานอยผตไมตไกลจาก
เสผู้นชอัยของการแขตงวริที่งมาราธอนของชทวริตครริสเตทยนและการรอับใชผู้ของทตาน ดอังนอัรนทตานจถึงบากบอั ที่น
มรุตงไปอยตางไมตยตอทผู้อโดยจอับตามองททที่พระเยซผผผผู้ทรงรริเรริที่มและททาใหผู้ความเชมืที่อของทตานสทาเรป็จ ททที่เสผู้น
ชอัยแหตงชทวริตและการรอับใชผู้ของทตาน ทตานทราบวตามท “รางวอัลซถึที่งพระเจผู้าไดผู้ทรงเรทยกจากเบมืรองบนใหผู้
เราไปรอับในพระเยซผครริสตร” แนตนอนททที่รางวอัลนอัรนคมือบทาเหนป็จ, มงกรุฎ, คทาชมเชย และตทาแหนตงททที่
พระเยซผครริสตรจะทรงมอบใหผู้เราททที่บอัลลอังกรพริพากษาของพระองคร พระเจผู้าไดผู้ทรงเรทยกทตานใหผู้มาสผต
การรอับใชผู้ซถึที่งทตานไดผู้กระททาอยตางสอัตยรซมืที่อมาตอัรงแตตททที่ทตานกลอับใจรอับเชมืที่อนอกเมมืองดามอัสกอัส เสผู้นชอัย
นอัรนอยผตใกลผู้แลผู้ว ทตานจถึงบากบอั ที่นตตอไป

ฟป 3:15 ทตานจถึงเปลทที่ยนมาพผดถถึงผผผู้อตานของทตานบผู้าง เหตสฉะนรัทั้นใหผู้เราซซซึ่งเปก็นผผผู้ใหญยู่
แลผู้วมธีใจคทิดอยยู่างนรัทั้น คทาททที่แปลวตา เปก็นผผผู้ใหญยู่ (เทะเละอมิออส) ในความหมายตรงตอัวแปลวตา ‘ครบ
ถผู้วน’ ในบรริบทนทรมอันหมายถถึง ‘โตเตป็มวอัย’ ดอังนอัรนความหมายโดยรวมกป็คมือ สทาหรอับคนททที่โตเปป็น
ผผผู้ใหญตฝตายวริญญาณแลผู้ว เรามทเปผู้าหมายเดทยวก อัน จงบากบอั ที่นมรุตงไปสผตรางวอัลซถึที่งพระเจผู้าไดผู้ทรงเรทยก
จากเบมืรองบนใหผู้เราไปรอับในพระเยซผครริสตร

ทตานปริดทผู้ายขผู้อนทรดผู้วยขผู้อคริดเสรริม  และถผู้าทยู่านคทิดอยยู่างอมืซึ่น พระเจผู้ากก็จะทรงโปรดสดาแดง
สทิซึ่งนธีทั้ใหผู้แกยู่ทยู่านดผู้วย กลตาวอทกนอัยหนถึที่ง สทาหรอับคนเหลตานอัรนททที่เปป็นผผผู้ใหญตนผู้อยกวตาและไมตเตป็มใจททที่จะ
อรุทริศตอัวเพมืที่อการนทร  เปาโลกป็มอบพวกเขาใหผู้เปป็นหนผู้าททที่ขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าททที่จะกระททากริจในตอัว



พวกเขา ความหมายกป็คมือ ผผผู้ใดกป็ตามททที่คริดเปป็นอมืที่น (ททที่ไมตเตป็มใจททที่จะอรุทริศตอัวเพมืที่อปรนนริบอัตริพระ
ครริสตร) ขอใหผู้พระเจผู้าทรงสทาแดงเรมืที่องนทร แกตพวกทตานดผู้วยละกอัน

ฟป 3:16 ทตานกลตาวภาพเปรทยบออันลถึกซถึร งนทรตตอไป แตยู่เราไดผู้แคยู่ไหนแลผู้ว กก็ใหผู้เรา
ดดาเนทินตรงตามนรัทั้นตยู่อไป คมือใหผู้เราคทิดเหก็นอยยู่างเดธียวกรัน ความหมายกป็คมือวตา ไมตวตาเราจะบรรลรุถถึง
ขอัรนไหนแลผู้วกป็ตาม ใหผู้เราดทาเนรินชทวริตตามหลอักการททที่กลตาวไวผู้แลผู้วดผู้านบนและมทความคริดแบบ
เดทยวกอัน นอัที่นคมือจงลมืมอดทตเสทย ไมตวตาจะดทขถึรนหรมือแยตลง และจงบากบอั ที่นมรุตงไปสผตหลอักชอัย เพมืที่อจะไดผู้
รอับรางวอัลซถึที่งพระเจผู้าไดผู้ทรงเรทยกจากเบมืรองบนใหผู้เราไปรอับในพระเยซผครริสตร อยตาวางใจในชอัยชนะ
ของตนเอง แตตจงอรุทริศตอัวและมทวรินอัยในตอัวเองเพมืที่อปรนนริบอัตริพระเยซผครริสตรไปจนถถึงเสผู้นชอัย จง
ดทาเนรินชทวริตตามกฎนอัรน จงมรุตงคริดในเรมืที่องนทร เหมมือนกอัน จงบากบอั ที่นมรุตงไปเหมมือนนอักวริที่งมาราธอนเพมืที่อ
มทชอัยในการแขตงขอัน

ฟป 3:17 ในททานองเดทยวกอัน เปาโลกทาชอับผผผู้อตานของทตานวตา พธีซึ่นผู้องทรัทั้งหลาย ทยู่านจง
ประพฤตทิตามแบบขผู้าพเจผู้า และคอยดผคนทรัทั้งหลายเหลยู่านรัทั้นทธีซึ่ประพฤตทิตามแบบเดธียวกรัน เหมมือน
ทยู่านทรัทั้งหลายไดผู้พวกเราเปก็นตรัวอยยู่าง คทากทาชอับของทตานนอัรนชอัดเจน จงปฏริบอัตริตามแบบอยตางของ
ขผู้าพเจผู้าและจงสอังเกตคนอมืที่นททที่ประพฤตริตามแบบเดทยวก อันและยถึดเอาเปป็นแบบอยตาง ทตานไดผู้นทา
เสนอเกทที่ยวกอับเรมืที่องนทร ไปแลผู้วดผู้านบน ดอังนอัรนความหมายกป็คมือ ‘จงปฏริบอัตริตามแบบอยตางของขผู้าพเจผู้า
และจงสอังเกตคนอมืที่นททที่ททาแบบเดทยวกอัน’ นอัที่นคมือ ‘คนเหลตานอัรนททที่เปป็นผผผู้ใหญตแลผู้ว’ (ขผู้อ 15)

ฟป 3:18-19 คราวนทรออัครทผตทตานนทร เปลทที่ยนไปพผดถถึงสริที่งททที่เหป็นไดผู้ชอัดวตาเปป็นคทาเตมือนอทก
ประการ อยตางไรกป็ตามบางคนคริดวตาทตานยอังหมายถถึงพวกถมือลอัทธริยริวททที่ทตานไดผู้เตมือนเกทที่ยวกอับพวก
เขาไปแลผู้วในตอนตผู้นของบทนทร  ไมตวตาจะในกรณทใด แกตนแทผู้แหตงคทาเตมือนของทตานกป็ดผเหมมือนจะชทร
ใหผู้เหป็นถถึงอริทธริพลของคนนอับถมือพระตตางประเทศและวริถทชทวริตททที่เอาแตตสนรุกสนานของพวกเขา

(เพราะวยู่ามธีคนหลายคนทธีซึ่ประพฤตทิตรัวเปก็นศรัตรผตยู่อกางเขนของพระครทิสตต์ ซซซึ่งขผู้าพเจผู้าไดผู้
บอกทยู่านถซงเรมืซึ่องของเขาหลายครรัทั้งแลผู้ว และบรัดนธีทั้ยรังบอกทยู่านอธีกดผู้วยนดทั้าตาไหล คนมากมายใน
สมอัยนอัรน (และในสมอัยนทรดผู้วย) ดทาเนรินชทวริตของตนเหมมือนเปป็นศอัตรผแหตงกางเขนของพระครริสตร 



เปาโลเปป็นทรุกขรดผู้วยเรมืที่องนทร  นทที่ไมตไดผู้หมายถถึงชาวโลกโดยทอั ที่วไป แตตหมายถถึงพวกครริสเตทยนแตล่ปาก
ททที่วริถทชทวริตของพวกเขาตรงขผู้ามกอับการอรุทริศตอัวของเปาโลดอังททที่ไดผู้บรรยายไวผู้แลผู้วดผู้านบน ประเดป็น
ของทตานนตาออัศจรรยรใจตรงททที่วตาครริสเตทยนทอัรงหลายททที่รอักโลก, กลอับสอัตยร และททาตามเนมืรอหนอังเปป็น
ศอัตรผแหตงกางเขน นทที่เปป็นเรมืที่องททที่เราตผู้องฉรุกคริดททเดทยว

ทตานบรรยายถถึงคนพวกนทรตตอไปวตา 19 ปลายทางของคนเหลยู่านรัทั้นคมือความพทินาศ พระของ
เขาคมือกระเพาะ เขายกความทธีซึ่นยู่าอรับอายของเขาขซทั้นมาโอผู้อวด เขาสนใจในวรัตถสทางโลก) เปาโล
บรรยายถถึงคนพวกนทรวตา “พระของเขาคมือกระเพาะ” คทาททที่แปลวตา กระเพาะ (คอยเลทย) มอักถผกแปลวตา
‘ครรภร’ และอาจหมายถถึงอวอัยวะสมืบพอันธรุรของผผผู้หญริงไดผู้ดผู้วย นอั ที่นดผเหมมือนจะสอดคลผู้องกอับวลทถอัด
ไป “เขายกความททที่นตาออับอายของเขาขถึรนมาโอผู้อวด” นทที่สมืที่อถถึงการหมกมรุตนในเรมืที่องเพศและการททา
ผริดศทลธรรม

คนพวกนทรสนใจแตต “วอัตถรุทางโลก” ซถึที่งมทความหมายวตา ‘สริที่งตตางๆททที่เปป็นของชาวโลก’ 
อยตางไรกป็ตามปลายทางของพวกเขากป็คมือ ความพทินาศ คทาททที่แปลเชตนนอัรน คมือ อาโพเละเอทย นทที่สมืที่อวตา
ครริสเตทยนแตตปากจทานวนมากเปป็นแคตนอัรนจรริงๆ คมือ เปป็นครริสเตทยนแตตปากเทตานอัรน วริถทชทวริตททที่ไมต
บรริสรุทธริธ  รอักโลก และททาตามเนมืรอหนอังของพวกเขาสมืที่อใหผู้เหป็นถถึงสภาพจริตวริญญาณททที่แทผู้จรริงของ
พวกเขา นอัที่นคมือ ไมตรอด กระนอัรนโดยการออกปากยอมรชับพระครริสตรของพวกเขา พวกเขาจถึงเปป็น
ศอัตรผแหตงกางเขนและเปป็นเหตรุใหผู้เปาโลทรุกขรใจมากๆ คนพวกนทรอาจเปป็นผผผู้ททที่ประกาศพระครริสตร
ดผู้วยจริตใจรริษยาและทรุตมเถทยงกอันเพมืที่อสรผู้างปอัญหาใหผู้แกตเปาโลเพริที่มมากขถึรนไปอทก

ฟป 3:20 ถถึงแมผู้คนเหลตานทรททที่ไดผู้ถผกบรรยายถถึงไปแลผู้วจะมท ‘ความเปป็นพลเมมือง’ ของ
โลกนทร  แตตฝยู่ายเราเปก็นชาวแผยู่นดทินสวรรคต์ คทาททที่แปลวตา เปก็นชาว (พอลมิเตะอผมา) เปป็นคทาททที่ใชผู้ใน
ทางการเมมือง มอันมทความหมายตรงตอัววตา การบรริหารจอัดการกริจการดผู้านพลเมมือง, รอัฐ และความเปป็น
พลเมมือง เปาโลจถึงก ทาลอังกลตาววตา ‘ความเปป็นพลเมมืองของเรานอัรนอยผตในสวรรคร’ ไมตใชตในโลกนทร  เปป็น
ความจรริงททที่ ‘โลกนทร ไมตใชตบผู้านของเรา เราแคตเปป็นแขกททที่ผตานมาเทตานอัรน’ นอกจากนทร  จากสวรรครนอัรน
เอง เรารอคอยพระผผผู้ชยู่วยใหผู้รอดซซซึ่งจะเสดก็จมาจากสวรรคต์ คมือพระเยซผครทิสตต์เจผู้า คทาททที่แปลวตา รอ



คอย (อาเพป็คเดะคอไม) มทความหมายวตา ‘รอคอย’ หรมือ ‘รอคอยอยตางอดทน’ เปป็นความจรริงททที่เรา
ควรรอคอยองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราอยตางอดทน ซถึที่งการเสดป็จกลอับมาจากสวรรครของพระองครนอัรน
ใกลผู้เขผู้ามาแลผู้ว เราเหป็นชอัดเจนถถึงการเสดป็จกลอับมาของพระครริสตร

ฟป 3:21 แมผู้ไมตไดผู้ระบรุเปป็นชมืที่อ แตตเราเหป็นชอัดเจนถถึงการรอับขถึรนของครริสเตทยน เมมืที่อ
พระเยซผเสดป็จกลอับมาจากสวรรคร พระองครจะทรงเปลธีซึ่ยนแปลงกายอรันตดซึ่าตผู้อยของเรา ใหผู้เหมมือน
พระกายอรันทรงสงยู่าราศธีของพระองคต์ ดอังททที่เปาโลไดผู้เขทยนถถึงครริสตจอักรททที่เมมืองโครรินธรกตอนหนผู้า
นอัรน “เราจะไมตลตวงหลอับหมดทรุกคน แตตเราจะถผกเปลทที่ยนแปลงใหมตหมด” ในวอันนอัรนเราจะสวม
ความไมตเปมืที่อยเนตาและความเปป็นอมตะ (1 โครรินธร 15:51-53) คทาททที่แปลวตา ตดซึ่าตผู้อย (ทาเปะอมิโนซมิส) 
มทความหมายวตา ‘ตทที่าตผู้อย’ ในวอันนอัรนรตางกายททที่เปป็นดรินออันตทที่าตผู้อยของเราจะถผกเปลทที่ยนแปลงเปป็น
รตางกายททที่ไดผู้รอับสงตาราศท “เหมมือนพระกายออันทรงสงตาราศทของพระองคร” การเปลทที่ยนแปลงออันนตา
ออัศจรรยรนอัรนจะเกริดขถึรนดผู้วยฤทธานสภาพซซซึ่งพระองคต์ทรงสามารถปราบสทิซึ่งสารพรัดลงใตผู้อดานาจของ
พระองคต์ ฤทธานรุภาพททที่จะททาใหผู้รตางกายททที่ททาจากดรินของเราไดผู้รอับสงตาราศทจะเปป็นฤทธานรุภาพเดทยว
กอับททที่พระองครทรงใชผู้ในการปราบสริที่งสารพอัดลงใตผู้อทานาจของพระองคร มอันเปป็นฤทธานรุภาพของ
พระเจผู้า

*****

ภนำพรวมของฟฟีลลิปปฟี 4: จดหมายฝากฉบชับนทนี้ปมิดทว้ายดว้วยการททที่เปาโลมทคจาสชัที่งถขงบคุคคล
หลายคนในครมิสตจชักร โดยขอใหว้พวกเขามทความเปป็นนจนี้าหนขที่งใจเดทยวกชันอทกครชันี้ง ทล่านเสรมิมดว้วยคจา
กจาชชับหลายประการสจาหรชับการดจาเนมินชทวมิตครมิสเตทยนในแตล่ละวชัน จากนชันี้นอชัครทผตทล่านนทนี้ปมิดทว้าย
ดว้วยการขอบคคุณพวกเขาอทกครชันี้งสจาหรชับการสนชับสนคุนทางการเงมินของพวกเขาและขอใหว้พระเจว้า
ทรงใหว้เกทยรตมิพวกเขา

ฟป 4:1 เพราะเหตรุททที่เรามทความเปป็นพลเมมืองในสวรรครและจะไดผู้รอับสงตาราศทในการ
เปป็นขถึรนจากตายครอัร งแรก ออัครทผตทตานนทร จถึงกลตาวตตอไปวตา เหตสฉะนรัทั้นพธีซึ่นผู้องทรัทั้งหลายของขผู้าพเจผู้า ผผผู้
เปก็นทธีซึ่รรัก เปก็นทธีซึ่ปรารถนา เปก็นทธีซึ่ยทินดธี และเปก็นมงกสฎของขผู้าพเจผู้า พวกทธีซึ่รรักของขผู้าพเจผู้า จงยมืนมรัซึ่น



ในองคต์พระผผผู้เปก็นเจผู้า เราเหป็นชอัดเจนถถึงสายสอัมพอันธรฝตายวริญญาณออันลถึกซถึร งระหวตางเปาโลกอับครริสต
จอักรททที่เมมืองฟทลริปปท พวกเขาเปป็น “ผผผู้เปป็นททที่รอัก เปป็นททที่ปรารถนา” ทตานยอังเรทยกพวกเขาวตา “เปป็นททที่ยรินดท 
และเปป็นมงกรุฎของขผู้าพเจผู้า” คทาททที่แปลวตา มงกสฎ (สเตะฟานอส) เปป็นสริที่งททที่ถผกมอบใหผู้แกตผผผู้ชนะใน
การแขตงขอันกทฬาของชาวกรทก อยตางนผู้อยทตานกป็ใชผู้คทานทร เปป็นคทาเปรทยบถถึงความยรินดทททที่ทตานมทในตอัว
พวกเขา มอันอาจหมายถถึงมงกรุฎททที่จะถผกประทานใหผู้ททที่บอัลลอังกรพริพากษาของพระครริสตรดผู้วย บางคน
เรทยกมอันวตา มงกรุฎของผผผู้นทาวริญญาณเพราะเปาโลไดผู้นทาวริญญาณพทที่นผู้องหลายคนททที่เมมืองฟทลริปปทใหผู้มา
ถถึงพระครริสตร อยตางไรกป็ตาม ความสอดคลผู้องของบรริบทดผเหมมือนจะบตงชทรความหมายในเชริงการ
ชมืที่นชมยรินดทโดยทอั ที่วไปมากกวตา

ประเดป็นทอัรงหมดของทตานจาก เหตคุฉะนชันี้น กป็คมือ ขอใหผู้พวกเขา “ยมืนมอั ที่นในองครพระผผผู้เปป็น
เจผู้า” วลท ยชนมชัที่น แปลมาจากคทากรทก ‘สเตโค’ และมทความหมายวตา ‘ยมืนมอั ที่น’, ‘ไมตลผู้มเลริก’,
 ‘พากเพทยรตตอไป’ ความหมายตรงนทรคตอนขผู้างคลผู้ายคลถึงกอับคทากทาชอับของเปาโลททที่มทตตอครริสตจอักรททที่
เมมืองเอเฟซอัสในเอเฟซอัส 6:11-14 ททที่ทตานเตมือนสตริพวกเขาใหผู้ยมืนมอั ที่น และเมมืที่อเสรป็จแลผู้วจะยมืนมอั ที่นไดผู้ 
ดอังนอัรนจงยมืนมอั ที่นตตอไป นทที่เปป็นคทาสอัที่ง!

ฟป 4:2 เปาโลเขทยนถถึงผผผู้หญริงสองคนในครริสตจอักร คมือ นางยผโอเดทยและนางสริ
นทริเค เหป็นไดผู้ชอัดวตามทการทะเลาะเบาะแวผู้งระหวตางคนทอัรงสอง ไมตวตาสองคนนทรจะเปป็นตผู้นเหตรุของ
ปอัญหาททที่ถผกพผดถถึงใน 2:2-4 หรมือนทที่เปป็นเรมืที่องททที่ไมตเกทที่ยวขผู้องกอันเลยนอัรน เราไมตทราบชอัดเจน ไมตวตาจะ
ในกรณทใด เปาโลกป็วริงวอนพวกนางทอัรงสอง ขผู้าพเจผู้าขอเตมือนนางยผโอเดธีย และขอเตมือนนางสทินททิเค
ใหผู้มธีจทิตใจปรองดองกรันในองคต์พระผผผู้เปก็นเจผู้า การทะเลาะเบาะแวผู้งกอันระหวตางสมาชริกในครริสต
จอักรกป็สตงผลเสทยฝตายวริญญาณพอๆกอับปอัญหาอมืที่นๆ เปาโลเตมือนสตริพวกนางใหผู้ปรอับความเขผู้าใจก อัน
และคมืนดทกอัน

ฟป 4:3 เปาโลเขทยนถถึงคนๆหนถึที่งซถึที่งทตานถมือวตาเปป็น เพมืซึ่อนรยู่วมแอกแทผู้ๆ เราไมตทราบ
ชอัดเจนวตาทตานหมายถถึงใคร มทบางคนเสนอวตาจรริงๆแลผู้วทตานกทาลอังหมายถถึงชายคนหนถึที่งททที่มทนามวตา 
ซผซผกอส ซถึที่งเปป็นททที่มาของคทาวตา “เพมืที่อนรตวมแอกแทผู้ๆ” นอัที่นอาจเปป็นไปไดผู้ อยตางไรกป็ตามบรรดาผผผู้



แปลฉบอับคริงเจมสรหลทกเลทที่ยงการแปลเชตนนอัรนเพราะไมตมทบอันทถึกในวรรณกรรมกรทกเลยวตามทคนใชผู้
ชมืที่อแบบนอัรน ในทางกลอับกอัน ‘เพมืที่อนรตวมแอกแทผู้ๆ’ คนนทรอาจเปป็นเพมืที่อนรตวมงานททที่สอัตยรซมืที่อของ
เปาโลซถึที่งทตานไมตเอตยชมืที่อททที่เมมืองฟทลริปปทกป็ไดผู้ ไมตวตาจะในกรณทใดเปาโลกทาชอับใหผู้เขา ชยู่วยผผผู้หญทิงเหลยู่า
นรัทั้น ผผผู้ซซซึ่งไดผู้ทดางานในขยู่าวประเสรทิฐดผู้วยกรันกรับขผู้าพเจผู้า คทาททที่แปลวตา ไดผู้ทดางาน...ดผู้วยกรัน (ซผนชัธเละ
โอ) เปป็นคทาททที่นตาสนใจ มอันมทความหมายตรงตอัววตา ‘ตตอสผผู้ดผู้วยกอัน’ เปป็นททม คทาราก คมือ อชัธเละโอ ซถึที่ง
เปป็นททที่มาของคทาภาษาออังกฤษ athlete เหป็นไดผู้ชอัดวตาผผผู้หญริงบางคนในครริสตจอักรไดผู้ททางานรตวมกอับ
เปาโลเปป็นททมในการประกาศขตาวประเสรริฐททที่เมมืองฟทลริปปท เราเหป็นชอัดเจนถถึงบทบาทของคนงาน
สตรทในครริสตจอักรและเปาโลกป็ขอใหผู้ชตวยเหลมือพวกนางดผู้วย

ทตานกทาชอับ ‘เพมืที่อนรตวมแอกแทผๆู้ ’ (ซผซผกอส) คนนทร ใหผู้ชตวยเคลเมดผู้วย รวมทรัทั้งคนอมืซึ่นทธีซึ่เปก็น
เพมืซึ่อนรยู่วมงานของขผู้าพเจผู้า ซซซึ่งชมืซึ่อของเขาเหลยู่านรัทั้นมธีอยผยู่ในหนรังสมือแหยู่งชธีวทิตแลผู้ว นทที่เปป็นครอัร งเดทยว
เทตานอัรนในพระคอัมภทรรททที่มทการเอตยถถึงเคลเม อยตางไรกป็ตามประเพณทของครริสตจอักรยรุคตผู้นกป็เสนอแนะ
วตา นทที่อาจเปป็นเคลเมททที่ไดผู้กลายเปป็นศริษยาภริบาลของครริสตจอักรททที่กรรุงโรมตอนทผู้ายศตวรรษแรกกป็ไดผู้ 
อยตางไรกป็ตาม เคลเมเปป็นชมืที่อททที่ใชผู้กอันแพรตหลายในสมอัยนอัรน ดอังนอัรนเราจถึงไมตสามารถบอกไดผู้แนตนอน
วตาทอัรงสองเปป็นคนๆเดทยวกอัน ไมตวตาจะในกรณทใดเปาโลกป็เตมือนสตริ ‘ซผซผกอส’ ใหผู้ชตวยทตานและเพมืที่อน
รตวมงานคนอมืที่นๆ ทตานกลตาววตาคนเหลตานทรมทชมืที่อจดไวผู้ใน “หนอังสมือแหตงชทวริต” แลผู้ว นทที่เปป็นครอัร งแรกใน
แปดครอัร งททที่วลท “หนอังสมือแหตงชทวริต” ปรากฏในพระคอัมภทรรใหมต แมผู้ไมตมทการนริยามไวผู้ชอัดเจน แตตมอันดผ
เหมมือนหมายถถึงคนเหลตานอัรนททที่ไดผู้รอับความรอดแลผู้ว

ฟป 4:4 เมมืที่อพริจารณาถถึงความจรริงออันประเสรริฐกตอนหนผู้า (การมทชมืที่อของเราจดไวผู้ใน
หนอังสมือแหตงชทวริตแลผู้ว) เปาโลจถึงบอัญชาใหผู้พวกเขาชมืซึ่นชมยทินดธีในองคต์พระผผผู้เปก็นเจผู้าทสกเวลา 
ขผู้าพเจผู้าขอยดทั้าอธีกครรัทั้งวยู่า จงชมืซึ่นชมยทินดธีเถทิด ทตานทวนซทราคทาสอัที่ง ‘จงชมืที่นชมยรินดท’ สองครอัร ง ทอัรงสอง
ครอัร งคทานทร อยผตในรผปของคทาสอัที่ง แมผู้เปาโลทราบวตาทตานอาจเจอกอับคมดาบของเพชฌฆาตในไมตชผู้า แตต
เหป็นไดผู้ชอัดวตาตอัวทตานเองกป็ชมืที่นชมยรินดท และทตานจถึงกทาชอับใหผู้พทที่นผู้องททที่เมมืองฟทลริปปทชมืที่นชมยรินดทเชตน
เดทยวกอัน ชมืที่อของพวกเขาถผกจดไวผู้ในสวรรครแลผู้ว เราเหป็นชอัดเจนวตาเราชมืที่นชมยรินดทไดผู้ในสริที่งใด นอัที่น
คมือ “ในองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า” พระองครทรงเปป็นความชมืที่นชมยรินดทของเราและความชมืที่นชมยรินดทนอัรนกป็



เปป็นกทาลอังของเรา (เนหะมทยร 8:10) นอกจากนทร เรายอังถผกกทาชอับใหผู้ชมืที่นชมยรินดททสกเวลา คทาททที่แปลเชตน
นอัรน (พชันทอเตะ) มทความหมายตรงตอัววตา ‘ทรุกเวลา’, ‘เสมอ’, ‘เสมอไป’ การชมืที่นชมยรินดทไมตใชตเรมืที่อง
ททที่เกริดขถึรนเอง มอันเปป็นสริที่งททที่ถผกบอัญชาใหผู้กระททา ไมตวตาเราบอังเอริญอยากททที่จะชมืที่นชมยรินดทหรมือไมตนอัรนไมต
สทาคอัญ เราไดผู้รอับคทาบอัญชาจากพระวริญญาณของพระเจผู้าใหผู้ชมืที่นชมยรินดทในองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า จบ!

ฟป 4:5 คราวนทรออัครทผตทตานนทร เปลทที่ยนไปกลตาวความเหป็นทริรงทผู้ายหลายประการ 
ความเหป็นตตอไปนทร ใหผู้บทเรทยนเราหลายอยตางจรริงๆ จงใหผู้จทิตใจทธีซึ่อยู่อนสสภาพของทยู่านประจรักษต์แกยู่
คนทรัทั้งปวง คทาพผดนทร เปป็นคทาสอัที่งอทกแลผู้ว คทาททที่แปลวตา จทิตใจทธีซึ่อยู่อนสสภาพ (เอะพมิเอะอมิเคส) มทความ
หมายวตา ‘สรุจรริต’, ‘ยรุตริธรรม’, ‘อตอนโยน’, ‘สรุภาพ’ ความหมายกป็คมือ การเปป็นคนออัธยาศอัยดท, มท
เหตรุผล, ยรุตริธรรม และมทใจอตอนโยน หรมือมททอัศนคตริททที่เปป็นกลาง เราเปป็นพระคอัมภทรรเลตมเดทยวเทตานอัรน
ททที่คนสตวนใหญตในโลกจะอตาน เราไมตควรเปป็นคนขทรโมโห, โกรธงตาย, ใชผู้ก ทาลอังบอังคอับ, เอาแตตใจ, 
เอาใจยาก หรมือเยตอหยริที่ง แมผู้ไมตไดผู้มทบอกไวผู้ แตตความหมายกป็คมือ การใหผู้ชาวโลกไดผู้เหป็นพระครริสตร
ผตานทางตอัวเรา และทตานกลตาวตตอไปวตา องคต์พระผผผู้เปก็นเจผู้าทรงอยผยู่ใกลผู้แลผู้ว มทหลายคนเสนอการ
ตทความหลายแบบสทาหรอับจรุดประสงครของประโยคนทร  คทาททที่แปลวตา อยผยู่ใกลผู้แลผู้ว (เอป็กกคุส) อาจหมาย
ถถึงความใกลผู้ในเชริงสถานททที่หรมือเชริงเวลากป็ไดผู้ ความหมายแบบหลอังกป็จะสมืที่อถถึงการเสดป็จกลอับมาใน
ไมตชผู้าขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้า สตวนความหมายแรกสมืที่อถถึงการสถริตอยผ ตใกลผู้ของพระองคร ครริสตจอักร
ยรุคตผู้นเขผู้าใจขผู้อนทรวตาหมายความวตา การชตวยใหผู้พผู้นของพระเจผู้าอยผตใกลผู้แลผู้ว บางคนกป็ตทความ
ประโยคนทร วตาหมายถถึงการเสดป็จกลอับมาขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา

ฟป 4:6 เปาโลใหผู้คทาสอัที่งอทกเรมืที่อง อยยู่าทสกขต์รผู้อนในสทิซึ่งใดๆเลย คทาวตา ทสกขต์รผู้อน (เมะ
รมิมนาโอ) มทความหมายวตา ‘กระวนกระวาย’ หรมือ ‘เปป็นกอังวล’ ความหมายกป็คมือ ‘ไมตตผู้องกอังวลใน
เรมืที่องใดเลย’ หรมือกลตาวแบบถอดความกป็คมือ ‘อยตากอังวลในเรมืที่องตตางๆเลย’ นทที่เปป็นเรมืที่องททที่ปฏริบอัตริไดผู้
ยากจรริงๆ

แตตคทาสอัที่งตตอไปนทรจรริงๆแลผู้วกป็คมือ จงอธริษฐานในเรมืที่องนอัรนดผ ทตานจถึงกทาชอับอยตางไพเราะวตา แตยู่
จงทผลเรมืซึ่องความปรารถนาของทยู่านทสกอยยู่างตยู่อพระเจผู้า ดผู้วยการอธทิษฐาน การวทิงวอน กรับการ



ขอบพระคสณ นทที่เปป็นคทาสอนททที่สอนเราหลายอยตางจรริงๆเกทที่ยวกอับการอธริษฐาน ในขผู้อนทรขผู้อเดทยวมทการ
เอตยถถึงคทาบรรยายเกทที่ยวกอับการอธริษฐานถถึงสามถถึงสทที่แบบเลยททเดทยว อทกครอัร งททที่นทที่เปป็นคทาสอัที่ง (คทากทาชอับ
จากพระวริญญาณบรริสรุทธริธ )

(1) คทาแรกคมือ การอธทิษฐาน แปลมาจากคทาวตา พรอเซะอผเค มอันมทความหมายเชริงจทากอัดวตา 
‘คทาอธริษฐานททที่ทผลตตอพระเจผู้า’ มอันหมายถถึงการมทสอัมพอันธรสนริทก อับพระเจผู้าผตานทางสริที่งททที่เราเรทยกวตา 
การอธริษฐาน มอันเปป็นแกตนแทผู้ของการหอันจริตใจและความคริดของเราไปสผตสวรรคร จากนอัรน (2) ทตาน
เอตยถถึง การวทิงวอน คทาททที่แปลเชตนนอัรน (เดะเอซมิส) มทความหมายในเชริง ‘การเสาะหา’, ‘การขอ’ หรมือ
‘การอผู้อนวอน’ ความหมายกป็คมือวตา หลอังจากทผลตตอพระเจผู้าแลผู้ว (พรอเซะอผเค) อาจดผู้วยการ
สรรเสรริญและการนมอัสการ กป็ใหผู้เราขอ โดยในกรณทนทรกป็คมือ ขอเกทที่ยวกอับสริที่งททที่เรากระวนกระวายใจ
อยผต ทตานกลตาวตตอไปวตา (3) ใหผู้เราทผลเรมืที่องความปรารถนาของทตานทรุกอยตางตตอพระเจผู้า คทาททที่แปลวตา 
ความปรารถนา (ไอเทมา) เกทที่ยวขผู้องกอับการทผลขอสทาหรอับความตผู้องการของเราจรริงๆ สรุดทผู้าย (4) 
ในทรุกคทาอธริษฐาน มอันควรถผกเจมือดผู้วยการขอบพระคคุณดผู้วย ความหมายททที่สทาคอัญกวตากป็คมือวตา แทนททที่
จะกอังวลเกทที่ยวกอับปอัญหา จงอธริษฐานเกทที่ยวกอับปอัญหาดอังกลตาวดอังททที่ไดผู้บรรยายไวผู้แลผู้ว จงทผลตตอ
พระเจผู้าในการสรรเสรริญและนมอัสการ จงขอความกรรุณาจากพระองคร จงขออยตางเจาะจง และจง
ททาสริที่งเหลตานทรทอัรงหมดดผู้วยการขอบพระครุณ

ฟป 4:7 ผลลอัพธรกป็จะเปป็นสริที่งททที่หอมหวาน แลผู้วสรันตทิสสขแหยู่งพระเจผู้า ซซซึ่งเกทินความ
เขผู้าใจทสกอยยู่าง จะคสผู้มครองจทิตใจและความคทิดของทยู่านไวผู้ในพระเยซผครทิสตต์ ออัครทผตทตานนทร ไมตไดผู้
ก ทาลอังหมายถถึงสอันตริสรุขกชับพระเจผู้าดอังททที่ไดผู้บรรยายไวผู้ในโรม 5:1 แตตทตานกทาลอังหมายถถึงสอันตริสรุข
จากพระเจผู้าซถึที่งสามารถลงมาบนจริตใจและความคริดของเราไดผู้ ความหมายโดยรวมททที่สทาคอัญกวตากป็
คมือวตา แทนททที่จะกอังวลในเรมืที่องใด จงนทาเรมืที่องนอัรนทผลตตอองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าในคทาอธริษฐานและ
พระองครจะทรงประทานสอันตริสรุขในใจแกตเราในเรมืที่องดอังกลตาว บตอยครอัร งขนาดไหนททที่เราเปป็นกอังวล
ในเมมืที่อเราสามารถมทสอันตริสรุขของพระเจผู้าอยผ ตภายในไดผู้ ทตานกลตาวถถึงแกตนแทผู้ของการดทาเนรินชทวริต
โดยความเชมืที่อ เพราะวตาไมตมทวริธทใดททที่จะดทาเนรินชทวริตโดยความเชมืที่อททที่งตายไปกวตาการนทาความ
กระวนกระวายใจของเราทผลตตอพระบริดาของเราอทกแลผู้ว



คทาททที่แปลวตา เกทิน (ฮผเพะเระโค) มทความหมายวตา ‘เลยพผู้นไป’ สอันตริสรุขของพระเจผู้านอัรนเกริน
ความเขผู้าใจของเรา มอันอาจไมตใชตเรมืที่องททที่อธริบายไดผู้งตาย แตตมอันกป็เปป็นเรมืที่องจรริงมากๆ เมมืที่อเรานทา
ปอัญหาและความกอังวลของเราเสนอตตอพระททที่นอัที่งแหตงพระครุณโดยความเชมืที่อ พระองครกป็ทรงสอัญญา
ททที่จะ “ครุผู้มครองจริตใจและความคริดของทตานไวผู้ในพระเยซผครริสตร” คทาททที่แปลวตา คสผู้มครอง (ฟรออผเระ
โอ) มทความหมายวตา ‘ระวอังรอักษา’ หรมือ ‘ปกปผู้อง’ แทนททที่จะก อังวล พระวจนะของพระเจผู้าสอัที่งใหผู้เรา 
นทาปอัญหาทผลตตอองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าและสอันตริสรุขของพระองครจะครุผู้มครองรอักษาความคริดของเราไวผู้ 
ชตางเปป็นภาพเปรทยบททที่แสนวริเศษ นอกจากนทรบอัตรผตานททที่นทาไปสผตสอันตริสรุขดอังกลตาวคมือ “ใน (โดย) 
พระเยซผครริสตร” พระองครทรงเปป็นประตผททที่โดยทางพระองครไมตเพทยงมทสอันตริสรุขกชับพระเจผู้าใหผู้แกตเรา
เทตานอัรนแตตยอังมทสอันตริสรุขของพระเจผู้าดผู้วย ดอังนอัรนเราในฐานะผผผู้คนของพระเจผู้าจถึงไมตมทเหตรุผลดทใดๆ
ใหผู้ตผู้องกอังวลหรมือกระวนกระวายใจเลย เรามทสอันตริสรุขของพระเจผู้าอยผ ตอยตางไมตจทากอัดหากเราเพทยงทผล
ภาระตตางๆของเราตตอองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า

ฟป 4:8 เรามาถถึงประเดป็นหลอักของจดหมายฝากฉบอับนทรแลผู้ว เราจะเหป็นคทาสอัที่งชรุด
สรุดทผู้ายของออัครทผตทตานนทร  พธีซึ่นผู้องทรัทั้งหลาย ในทธีซึ่สสดนธีทั้ สทิซึ่งใดทธีซึ่จรทิง สทิซึ่งใดทธีซึ่นยู่านรับถมือ สทิซึ่งใดทธีซึ่
ยสตทิธรรม สทิซึ่งใดทธีซึ่บรทิสสทธทิธิ์ สทิซึ่งใดทธีซึ่นยู่ารรัก สทิซึ่งใดทธีซึ่นยู่าฟรัง คมือถผู้ามธีสทิซึ่งใดทธีซึ่ลดทั้าเลทิศ สทิซึ่งใดทธีซึ่ควรแกยู่การ
สรรเสรทิญ กก็ขอจงใครยู่ครวญดผสทิซึ่งเหลยู่านธีทั้ ครุณสมบอัตริแปดประการถผกเอตยถถึงตรงนทร  อยตางไรกป็ตาม วลท
สรุดทผู้าย “จงใครตครวญดผสริที่งเหลตานทร ” เปป็นขผู้อคริดหลอักและเปป็นคทาสอัที่ง

ดอังนอัรนในฐานะททที่เปป็นครริสเตทยนเราถผกก ทาชอับใหผู้ก ทากอับความคริดของเราใหผู้เปป็นไปตาม
ครุณสมบอัตริเหลตานทร  (1) จงคริดสริที่งททที่จรทิง คทาททที่แปลเชตนนอัรน (อาเลเตส) หมายถถึงสริที่งททที่เปป็นความจรริง ใน
โลกททที่เตป็มไปดผู้วยการหลอกลวง การใชผู้เลตหรกล และการใชผู้อรุบายปอัที่นหอัวอยตางไมตรผผู้จบ เราถผกกทาชอับ
ใหผู้ก ทากอับทริศทางความคริดของเราผตานการกลอั ที่นกรองดผู้วยความจรริง (2) จงคริดสริที่งททที่นยู่านรับถมือ คทาททที่
แปลเชตนนอัรน (เซป็มนอส) หมายถถึง สริที่งททที่นตาเคารพ, นตานอับถมือ หรมือมทเกทยรตริ เราอาศอัยอยผตในกาลสมอัย
ททที่เตป็มไปดผู้วยความตทที่าทรามอยตางไมตรผผู้จบ ความคริดของครริสเตทยนควรอยผ ตในทริศทางททที่สผงกวตา (3) 
จากนอัรนเราถผกกทาชอับใหผู้คริดในสริที่งททที่ยสตทิธรรม คทาททที่แปลเชตนนอัรน (ดมิไคออส) เปป็นคทาททที่หมายถถึง ‘ชอบ



ธรรม’ คตานริยมและหลอักปรอัชญาของโลกมทแนวโนผู้มโอนเอทยงไปทางความอธรรม เราถผกก ทาชอับใหผู้
คริดอยตางชอบธรรม

(4) จากนอัรนเราถผกกทาชอับใหผู้คริดในสริที่งททที่บรทิสสทธทิธิ์ คทาททที่แปลเชตนนอัรน (ฮชักนอส) หมายถถึง ความ
บรริสรุทธริธ ในทางศทลธรรม, การรอักนวลสงวนตอัว และความสรุภาพเรทยบรผู้อย มอันเชมืที่อมโยงก อับความ
บรริสรุทธริธ ศอักดริธ สริทธริธ  เปป็นความจรริงททที่ในโลกททที่เตป็มไปดผู้วยการหมกมรุตนในเรมืที่องเพศและการผริดศทล
ธรรมในทรุกรผปแบบ ความคริดของครริสเตทยนจถึงควรถผกกลอั ที่นกรองดผู้วยความบรริสรุทธริธ  (5) ตตอไปเรา
ถผกกทาชอับใหผู้คริดในสริที่งททที่นยู่ารรัก คทาททที่แปลเชตนนอัรน (พรอสฟมิเลส) มทความหมายวตา นตาพอใจ, เบริกบาน 
หรมือ ‘นริสอัยดท’ ในโลกททที่ความรผู้ายกาจ, ความขมขมืที่น, การเสทยดสท และความหยาบคายมทอยผ ตดกดมืที่น 
ผผผู้คนของพระเจผู้าควรคริดในสริที่งททที่ดทงาม เพราะในใจเขาคริดอยตางไร เขากป็เปป็นคนอยตางนอัรน (สรุภาษริต 
23:6) จากนอัรน (6) เราถผกกทาชอับใหผู้คริดในสริที่งททที่นยู่าฟรัง คทาททที่แปลเชตนนอัรน (เอะอผเฟมอส) เปป็นททที่มาของ
คทาภาษาออังกฤษ ‘euphemism’ มอันสมืที่อถถึงการคริดในแงตดทมากกวตาททที่จะคริดในทางแกผู้แคผู้นหรมือขมขมืที่น

รผปแบบประโยคของทตานเปลทที่ยน อาจเพมืที่อใหผู้เกริดความหลากหลาย แตตขบวนความคริดททที่
สทาคอัญกวตากป็ดทาเนรินตตอไป (7) “ถผู้ามทสริที่งใดททที่ลทราเลริศ” คทาททที่แปลวตา ลดทั้าเลทิศ (อาเระเต) มทความหมายวตา 
ความดทเลริศในทางศทลธรรมหรมือความคริดททที่เปทที่ยมดผู้วยครุณธรรม เราถผกก ทาชอับใหผู้คริดในสริที่งนทรดผู้วย (8) 
สรุดทผู้ายถผู้ามท “สริที่งใดททที่ควรแกตการสรรเสรริญ” นอัที่นคมือ หากมทสริที่งใดททที่ควรคตาแกตการสรรเสรริญ เรากป็
ควรคริดในสริที่งนอัรน มอันงตายเหลมือเกรินททที่จะเหป็นขผู้อผริดพลาดในตอัวคนอมืที่นและเมรินเฉยตตอขผู้อดทตตางๆของ
เขา เราถผกกทาชอับใหผู้คริดในสริที่งหลอัง สริที่งเหลตานทร รวมกอันเปป็นรผปแบบความคริดของครริสเตทยน เราถผก
กทาชอับใหผู้จอัดระเบทยบขอัรนตอนความคริดของเราเชตนนอัรน

ฟป 4:9 เมมืที่อรวมกอับขผู้างบน เปาโลกทาชอับวตา จงกระทดาทสกสทิซึ่งทธีซึ่ทยู่านไดผู้เรธียนรผผู้ และ
ไดผู้รรับไวผู้ ไดผู้ยทินและไดผู้เหก็นในขผู้าพเจผู้าแลผู้ว และพระเจผู้าแหยู่งสรันตทิสสขจะทรงสถทิตกรับทยู่าน ในการก
ระททาสทที่อยตาง เปาโลไดผู้บอัญชาใหผู้พวกเขาระลถึกถถึงทรุกสริที่งททที่พวกเขาไดผู้เรทยนรผผู้จากทตาน, ไดผู้รอับไวผู้จาก
ทตาน, ไดผู้ยรินจากทตาน และไดผู้เหป็นทตานททา จากนอัรนทตานกป็ก ทาชอับใหผู้พวกเขาททาเหมมือนกอับททที่ทตานททา 



คทาททที่แปลวตา กระทดา (พราซโซ) มทความหมายในเชริง ‘ปฏริบอัตริ’ มากกวตา ทตานจถึงใชผู้ตอัวเองเปป็นตผู้น
แบบ โดยขอรผู้องใหผู้พวกเขาปฏริบอัตริตามทรุกสริที่งททที่พวกเขาไดผู้สอังเกตเหป็นและไดผู้เรทยนรผผู้จากทตานแลผู้ว

ดอังนอัรนคทาสอัที่งตตางๆของจดหมายฝากฉบอับนทร จถึงสริรนสรุดลงตรงนทร  ยตอหนผู้าทผู้ายๆจถึงมทความเปป็น
สตวนตอัวมากกวตาและมทลอักษณะใหผู้ก ทาลอังใจ

ฟป 4:10 ขณะททที่ออัครทผตทตานนทร เรริที่มตผู้นเนมืรอหาสตวนสรุดทผู้าย ทตานออกความเหป็นวตา แตยู่
ขผู้าพเจผู้ามธีใจชมืซึ่นชมยทินดธีในองคต์พระผผผู้เปก็นเจผู้าอยยู่างยทิซึ่ง เพราะวยู่าในทธีซึ่สสดทยู่านกก็ไดผู้ฟมืทั้นการระลซกถซง
ขผู้าพเจผู้าอธีก เปาโลชมืที่นชมยรินดทตรงททที่วตา ครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปทสามารถสตงของชตวยเหลมือมริชชอัน
นารทมาไดผู้อทกครอัร งในททที่สรุด ทตานใชผู้ภาพเปรทยบของดอกไมผู้ททที่เบตงบาน (คมือ flourished ในฉบอับคริง
เจมสรภาษาออังกฤษ)

ทตานเขทยนตตอไปวตา ทยู่านคทิดถซงขผู้าพเจผู้าจรทิงๆ แตยู่ยรังหาโอกาสไมยู่ไดผู้ แนตนอนททที่พวกเขาเปป็น
หตวงทตานจรริงๆ แตตไมตมทโอกาสสตงของชตวยเหลมือของพวกเขามาใหผู้แกตทตานททที่กรรุงโรมไดผู้ แมผู้
อาณาจอักรโรมจะเจรริญแลผู้วกป็ตาม แตตกป็ไมตมทวริธทใดททที่ปลอดภอัยหรมือนตาไวผู้วางใจในการสตงเงริน
นอกจากการนทาสตงดผู้วยตอัวเอง เหป็นไดผู้ชอัดวตานทที่เปป็นสริที่งททที่เอปาโฟรดริทอัสไดผู้กระททา เขาอรุตสตาหรเดริน
ทางจากแควผู้นมาซริโดเนทยไปยอังกรรุงโรมเพมืที่อนทาสตงของถวายสทาหรอับมริชชอันนารทใหผู้แกตทตาน

ฟป 4:11 ในเรมืที่องนทร เปาโลออกความเหป็นวตา ขผู้าพเจผู้าไมยู่ไดผู้กลยู่าวถซงเรมืซึ่องความขรัดสน 
เพราะขผู้าพเจผู้าจะมธีฐานะอยยู่างไรกก็ตาม ขผู้าพเจผู้ากก็เรธียนรผผู้แลผู้วทธีซึ่จะพอใจอย ผยู่อยยู่างนรัทั้น ทตานตผู้องการ
ใหผู้พวกเขารผผู้วตาทตานไมตไดผู้ยากจนขผู้นแคผู้น คทาททที่แปลวตา ความขรัดสน (ฮคุสเทะเรซมิส) มทความหมายวตา
‘การขาดแคลน’ หรมือ ‘ความยากจน’ ทตานมทพอกรินพอใชผู้อยผตในตอนนอัรน

นอกจากนทรทตานไดผู้เรทยนรผผู้วตา ไมตวตาทตานจะเผชริญกอับสถานการณรใด ทตานกป็จะพอใจอยผตอยตาง
นอัรน เพราะอทกเดทดี๋ยวไมตนานทตานกป็จะเขทยนถถึงทริโมธทวตา “ทางของพระเจผู้าพรผู้อมกอับความพอใจกป็เปป็น
กทาไรมาก” (ทริโมธท 6:6) การมทความคริดแบบนทรกป็ตรงขผู้ามกอับความโลภ ดผ ฮทบรผ 13:5



ฟป 4:12 ทตานกลตาวตตอไปวตา ขผู้าพเจผู้ารผผู้จรักทธีซึ่จะเผชทิญกรับความตกตดซึ่า และรผผู้จรักทธีซึ่จะ
เผชทิญกรับความอสดมสมบผรณต์ ไมยู่วยู่าทธีซึ่ไหนหรมือในกรณธีใดๆ ขผู้าพเจผู้าไดผู้รรับการสรัซึ่งสอนใหผู้เผชทิญกรับ
ความอทิซึ่มทผู้องและความอดอยาก ทรัทั้งความสมบผรณต์พผนสสขและความขรัดสน ทตานรผผู้วตาการตกตทที่า
เพราะความยากจนนอัรนเปป็นยอังไงและทตานกป็รผผู้ดผู้วยวตาความอรุมสมบผรณรเปป็นยอังไง วลทสรุดทผู้ายมทความ
หมายวตา ‘ในทรุกสริที่งและในทรุกทาง ขผู้าพเจผู้าไดผู้เรทยนรผผู้วตาการอริที่มหนทาและการหริวนอัรนเปป็นยอังไง และ
การมอั ที่งคอั ที่งและการขอัดสนเปป็นยอังไง’ ไมตวตาจะในกรณทใดทตานกป็พอใจ ทตานจถึงเปป็นแบบอยตางใหผู้กอับ
พวกเราทรุกคน

ฟป 4:13 เหตรุผลททที่เราพอใจไดผู้นอัรนกป็ลถึกซถึร ง ทตานรผผู้วตากทาลอังของทตานมาจากไหน 
ขผู้าพเจผู้ากระทดาทสกสทิซึ่งไดผู้โดยพระครทิสตต์ผผผู้ทรงเสรทิมกดาลรังขผู้าพเจผู้า ความหมายตรงตอัวกป็คมือ ‘ขผู้าพเจผู้า
สามารถททาไดผู้ทรุกสริที่งในพระครริสตรผผผู้ทรงใหผู้พลอังขผู้าพเจผู้า’ แหลตงแหตงพลอังและกทาลอังของเราคมือ องคร
พระผผผู้เปป็นเจผู้า นอกจากนทรพระองครยอังทรงเลทรยงดผเราและทรงสอัญญาวตาจะประทานกทาลอังแกตเราดผู้วย 
ดผู้วยความชตวยเหลมือของพระองคร ทรุกสริที่งกป็เปป็นไปไดผู้ นอั ที่นจถึงเปป็นเหตรุวตาททาไมเปาโลสามารถมทความ
พอใจออันเปทที่ยมดผู้วยสอันตริสรุขไดผู้ อยตาลมืมวตาทตานยอังเปป็นนอักโทษททที่อยผตใตผู้การจอับกรุมอยผตโดยททที่ไมตรผผู้วตาจะ
ไดผู้รอับการปลตอยตอัวหรมือจะถผกประหารชทวริต ก ทาลอังของทตานคมือพระเยซผครริสตร

ฟป 4:14 แมผู้ทตานจะรผผู้จอักประมาณตนจนถถึงขนาดรผผู้สถึกขายหนผู้าททที่พวกเขาตผู้องสตงเงริน
มาชตวย แตตบอัดนทรทตานกป็ขอบครุณพวกเขาอทกครอัร ง ถซงกระนรัทั้นทยู่านทรัทั้งหลายไดผู้กระทดาดธีอยผยู่แลผู้ว ทธีซึ่ทยู่าน
ไดผู้รยู่วมทสกขต์กรับขผู้าพเจผู้า คทาททที่แปลวตา รยู่วม (สคุกคอยโนเนะโอ) มทความหมายตรงตอัววตา ‘กลายเปป็นผผผู้
มทสตวนรตวมกอับคนอมืที่น’ หรมือ ‘มทสามอัคคทธรรมกอับสริที่งๆหนถึที่ง’ ตรงนทร เปาโลใชผู้คทานทร เพมืที่อหมายถถึงการ
ถวายทรอัพยรของพวกเขา พวกเขาไดผู้มทสตวนรตวมในเรมืที่องการเงรินกอับทตาน

ฟป 4:15-16 ทตานพผดอยตางเปริดอกกอับพวกเขาในเรมืที่องนทร  และพวกทยู่านชาวฟธีลทิปปธีกก็ทราบ
อยผยู่แลผู้ววยู่า การประกาศขยู่าวประเสรทิฐในเวลาเรทิซึ่มแรกนรัทั้น เมมืซึ่อขผู้าพเจผู้าออกไปจากแควผู้นมาซทิโดเนธีย 
ไมยู่มธีครทิสตจรักรใดมธีสยู่วนรยู่วมกรับขผู้าพเจผู้าในการใหผู้ทานและรรับทานนรัทั้นเลย นอกจากพวกทยู่านพวก



เดธียวเทยู่านรัทั้น 16 เพราะเมมืซึ่อขผู้าพเจผู้าอยผยู่ทธีซึ่เมมืองเธสะโลนทิกา พวกทยู่านกก็ไดผู้ฝากของมาชยู่วยหลายครรัทั้ง
หลายหน สดาหรรับความขรัดสนของขผู้าพเจผู้า

แนตนอนททที่ “การประกาศขตาวประเสรริฐในเวลาเรริที่มแรก” นทรหมายถถึงตอนททที่ทตานไดผู้ประกาศ
แกตพวกเขาเปป็นครอัร งแรก ดผ กริจการ 16 นอับแตตนอัรนเปป็นตผู้นมา ไมตมทครริสตจอักรอมืที่นใดททที่ใหผู้การ
สนอับสนรุนทางการเงรินแกตทตาน (“การใหผู้ทานและการรอับทาน”) ทตานระลถึกวตาตอนททที่ทตานอยผตททที่เมมือง
เธสะโลนริกา คมือไมตนานหลอังจากออกไปจากเมมืองฟทลริปปท พวกเขากป็ไดผู้สตงของมาชตวยทตานอยตาง
นผู้อยสองครอัร ง ตตอมาตอนททที่ทตานอยผตททที่เมมืองโครรินธร พวกเขากป็สตงของมาชตวยทตานอทกครอัร ง ดผ 2 โครรินธร 
11:9

ฟป 4:17 มทิใชยู่วยู่าขผู้าพเจผู้าปรารถนาจะไดผู้รรับของใหผู้ แตยู่วยู่าขผู้าพเจผู้าอยากใหผู้ทยู่านไดผู้ผล
กดาไรในบรัญชธีของทยู่านมากขซทั้น เปาโลตผู้องการกลตาวใหผู้ชอัดเจนวตาทตานไมตไดผู้ตผู้องการของใหผู้จาก
พวกเขาเพริที่มเตริม วลทนทร อาจแปลใหมตไดผู้วตา ‘ไมตใชตเพราะวตาขผู้าพเจผู้าก ทาลอังเสาะหาของใหผู้เพริที่มเตริม’ แตต
ทตานแสวงหา “ผลกทาไรในบอัญชทของทตานมากขถึรน” เนมืที่องจากเปาโลสามารถนทาคนมาถถึงพระครริสตร
และททางานรอับใชผู้ตตอไปไดผู้เพราะเงรินสนอับสนรุนมริชชอันนารทททที่สตงมาจากเมมืองฟทลริปปท ทตานจถึงกลตาว
ชอัดเจนวตา ผลดอังกลตาวสตวนหนถึที่งจะถผกนอับเขผู้าในบอัญชทของครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปท ชตางเปป็นความ
คริดททที่นตายรินดท เมมืที่อเราถวายทรอัพยรสทาหรอับงานประกาศขตาวประเสรริฐ โดยเฉพาะอยตางยริที่งผตานทาง    
งานมริชชอัน (งานประกาศในตตางแดน) ผลททที่เกริดจากงานรอับใชผู้นทรสตวนหนถึที่งกป็จะถผกนอับเขผู้าในบอัญชท
ของเราโดยพระเจผู้า

ฟป 4:18 หลอังจากไดผู้กลตาวสริที่งเหลตานทรทอัรงหมดแลผู้ว เปาโลจถึงออกความเหป็นไดผู้เพทยงวตา
แตยู่ขผู้าพเจผู้ามธีของสารพรัด และมธีบรทิบผรณต์อยผยู่แลผู้ว ขผู้าพเจผู้ากก็อทิซึ่มอยผยู่เพราะไดผู้รรับของซซซึ่งเอปาโฟรดทิทรัส
ไดผู้นดามาจากพวกทยู่าน เปก็นกลทิซึ่นหอม เปก็นเครมืซึ่องบผชาทธีซึ่ทรงโปรดและพอพระทรัยของพระเจผู้า เงริน
สนอับสนรุนของพวกเขาชตวยตอบสนองความจทาเปป็นตตางๆของทตานไดผู้ทอัรงหมด ทตานยอมรอับในสริที่งททที่
พวกเขาทราบอยผตแลผู้ว และนอัที่นกป็คมือ ททที่เอปาโฟรดริทอัสเปป็นผผผู้นทาของถวายจากพวกเขามาสตงใหผู้แกต
ทตาน ทตานเปรทยบของถวายนอัรนวตาเปป็นเหมมือนกอับเครมืที่องบผชาออันมทกลริที่นหอมททที่ถวายแดตพระเจผู้า นทที่เปป็น



ภาพเปรทยบของกลริที่นหอมของเครมืที่องหอมททที่ถวายบผชาบนแทตนถวายเครมืที่องหอมในพระวริหาร 
เครมืที่องบผชาดอังกลตาวเปป็นททที่พอพระทอัยพระเจผู้าและเปป็นททที่ชอบใจมนรุษยรอยตางไร ของใหผู้ททที่เปาโลไดผู้
รอับจากพวกเขากป็เปป็นแบบเดทยวกอัน

ฟป 4:19 เหตรุฉะนทร  และในบรริบทดอังกลตาว เปาโลกป็สอัญญาแบบลถึกซถึร งกอับพวกเขา 
เหป็นไดผู้ชอัดวตาบรริบทตรงนทร เกทที่ยวขผู้องกอับการถวายทรอัพยรแบบเสทยสละเพมืที่องานของพระเจผู้าและงา
นมริชชอันโดยเฉพาะ เมมืที่อมองจากมรุมมองของบรริบท ทตานจถึงเอตยคทาสอัญญาวตา และพระเจผู้าของ
ขผู้าพเจผู้าจะประทานสทิซึ่งสารพรัดตามทธีซึ่ทยู่านตผู้องการนรัทั้นจากทรรัพยต์อรันรสยู่งเรมืองของพระองคต์โดยพระ
เยซผครทิสตต์ แมผู้ตรงนทรจะมทพระสอัญญาทอั ที่วๆไปเกทที่ยวกอับการทรงเลทรยงดผเรา แตตคทาสอัญญาททที่เฉพาะ
เจาะจงกป็อยผตในบรริบทของการถวายทรอัพยรของพวกเขาททที่ถผกกลตาวถถึงไปแลผู้ว จากความมอั ที่งคอั ที่งใน
สวรรคร พระเจผู้าไดผู้ทรงสอัญญาวตาจะตอบสนองความจทาเปป็นทรุกอยตางของผผผู้คนของพระองคร พระ
สอัญญานทรยริที่งเปป็นจรริงสทาหรอับคนเหลตานอัรนททที่ไดผู้ถวายเกทยรตริพระองครในการถวายทรอัพยรสทาหรอับงาน
ของพระองครอยตางสอัตยรซมืที่อ ดผ 1 ซามผเอล 2:30

ฟป 4:20 คทายอพระเกทยรตริของทตานจถึงเรริที่มตรงนทร  บรัดนธีทั้ขอใหผู้สงยู่าราศธีจงมธีแดยู่พระเจผู้า
พระบทิดาของเราสมืบๆไปเปก็นนทิตยต์ เอเมน ไมตวตาจะเกริดอะไรขถึรนพระองครกป็สมควรไดผู้รอับสงตาราศท 
อยตางไรกป็ตาม คทายอพระเกทยรตรินทร กป็อยผตในบรริบทของพระสอัญญาททที่วตามาแลผู้วโดยตรง เมมืที่อพระเจผู้า
ทรงตอบสนองความจทาเปป็นทรุกอยตางของเรา พระองครกป็สมควรไดผู้รอับสงตาราศทตลอดไปเปป็นนริตยร
จรริงๆ

ฟป 4:21-22 ขผู้าพเจผู้าขอฝากความคทิดถซงมายรังวทิสสทธทิชนทสกคนในพระเยซผครทิสตต์ พธีซึ่นผู้อง
ทรัทั้งหลายทธีซึ่อยผยู่กรับขผู้าพเจผู้ากก็ฝากความคทิดถซงมายรังทยู่าน 22 พวกวทิสสทธทิชนทรัทั้งปวงฝากความคทิดถซง
มายรังทยู่านทรัทั้งหลาย โดยเฉพาะอยยู่างยทิซึ่งพวกขผู้าราชการของซธีซารต์

ทตานฝากความคริดถถึงมายอังคนของพระเจผู้าทรุกคนในครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปท “ขอฝากความ
คริดถถึงมายอังวริสรุทธริชนทรุกคนในพระเยซผครริสตร” บรรดาพทที่นผู้องททที่อยผตกอับทตานททที่กรรุงโรมกป็ฝากความ
คริดถถึงมาดผู้วย นอกจากนทร  ในระบบออันใหญตโตมโหฬารของพระราชวอังของจอักรพรรดริแหตงโรมกป็มท



บรรดาขผู้าราชการอยผตเปป็นจทานวนมาก เหป็นไดผู้ชอัดวตามทขผู้าราชการบางคนไดผู้ตผู้อนรอับพระครริสตรแลผู้ว 
เปาโลฝากความคริดถถึงจากขผู้าราชการเหลตานทรมายอังครริสตจอักรททที่เมมืองฟทลริปปท พวกเขาถผกเรทยกตรงนทร
วตาเปป็น “พวกขผู้าราชการของซทซารร”

ฟป 4:23 เชตนเดทยวกอับในจดหมายฝากหลายฉบอับของทตาน ออัครทผตทตานนทรปริดทผู้าย
ดผู้วยคทาอวยพรวตา ขอใหผู้พระคสณแหยู่งพระเยซผครทิสตต์องคต์พระผผผู้เปก็นเจผู้าของเรา ดดารงอยผยู่กรับทยู่านทรัทั้ง
หลายเถทิด เอเมน [เขธียนถซงชาวฟธีลทิปปธีจากกรสงโรม และสยู่งโดยเอปาโฟรดทิทรัส] อทกครอัร งททที่ ออัครทผตผผผู้
ยริที่งใหญตทตานนทรทผลขอพระครุณของพระเจผู้าใหผู้มทแกตผผผู้อตานของทตานและปริดทผู้ายดผู้วยคทาออันเปทที่ยมสรุข เอ
เมน


