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จดหมายฝากของเปาโล
ผูเ้ ป็ นอัครสาวก
ถึงคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี
บทนําสู่ ฟีลิปปี : ตามทีชือกล่ าวไว้ ชัดเจน เปาโลผู้เป็ นอัครสาวกเป็ นผู้แต่ งจดหมายฝาก
ฉบับนี % เราไม่ ทราบแน่ นอนว่ าจดหมายฝากฉบับนีถ% กู เขียนขึน% เมือไรเพราะมีผ้ เู สนอปี ทีเขียนแตก
ต่ างกันไป อย่ างไรก็ตาม เห็นได้ ชัดว่ าเปาโลเขียนจดหมายฝากฉบับนีข% ณะถูกจําคุกอยู่ทีกรุ งโรม
ซึ งน่ าจะเป็ นการจําคุกครั% งแรก ปี ทีเขียนจึงน่ าจะเป็ นราวๆ ค.ศ. 64 สาเหตุทีเปาโลเขียนจดหมาย
ฝากฉบับนีก% เ็ พราะของช่ วยเหลือมิชชันนารี จาํ นวนมากที คริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี ส่ งไปช่ วยท่ าน
ที กรุ งโรม เราไม่ ทราบชัดเจนว่ าของช่ วยเหลือนีเ% ป็ นเงินหรื อสิ งของ อย่ างไรก็ตาม ดูเหมือนว่ า
พวกเขาได้ ส่งของขวัญจํานวนมหาศาลมาให้ แก่ ท่าน ดูเหมือนว่ าคริ สตจักรได้ ส่งของช่ วยนีม% า
กับเอปาโฟรดิตัสซึ งเห็นได้ ชัดว่ าเป็ นศิษยาภิบาลของพวกเขา เปาโลได้ ก่อตั%งคริ สตจักรนีใ% นช่ วง
การไปรั บใช้ รอบแรกในแคว้ นมาซิ โดเนีย ดู กิจการ 16
จดหมายฝากฉบับนีไ% ม่ ได้ พูดถึงปั ญหาร้ ายแรงใดๆไม่ ว่าจะเป็ นเรื องหลักคําสอนหรื อ
เรื องหลักปฏิ บตั ิและเป็ นจดหมายฝากทีอบอุ่นทีสุดและเป็ นกันเองที สุดฉบับหนึงของอัครสาวก
ท่ านนี % บางคนเสนอว่ าข้ อทีเป็ นกุญแจสําคัญคือ 1:21 “เพราะว่ าสําหรั บข้ าพเจ้ านั%น การมีชีวิตอยู่
ก็เพือพระคริ สต์ และการตายก็ได้ กาํ ไร” มันเป็ นถ้ อยแถลงอันเป็ นแบบฉบับของชี วิตคริ สเตียน
ตลอดชี วิตคริ สเตียนนีเ% ราพุ่งเป้ าทีพระคริ สต์ เป็ นหลัก
*****

ภาพรวมของฟี ลิปปี 1: หลังจากออกความเห็นเกริ นนําแล้ ว อัครสาวกท่ านนีก% เ็ ปิ ดใจของ
ท่ านออกต่ อพีน้องชาวเมืองฟี ลิปปี ท่ านอธิ บายถึงเหตุการณ์ ต่างๆทีเกิดขึน% กับท่ านที กรุ งโรมและ
ความมุ่งมัน ของท่ านทีจะปรนนิบตั ิพระคริ สต์ ต่อไปไม่ ว่าจะเกิดอะไรขึน% บทนีป% ิ ดท้ ายด้ วยการที
เปาโลหนุนใจพวกเขาให้ เป็ นอันหนึงอันเดียวกันและไม่ ท้อใจไปกับการต่ อต้ านทีทวีขึน% ต่ อ
ความเชื อของคริ สเตียน
ฟป 1:1

เปาโลและทิโมธี ผู้รับใช้ ของพระเยซูคริสต์ เรียน บรรดาวิสุทธิชนในพระ

เยซูคริสต์ ซึ(งอยู่ในเมืองฟี ลิปปี ทั+งบรรดาศิษยาภิบาลและผู้ช่วย ในฐานะเป็ นธรรมเนียมในสมัย
นั3น เปาโลระบุตวั ว่าท่านเป็ นผูแ้ ต่งจดหมายในตอนต้นของจดหมายฝากฉบับนี3 เพือนร่ วมงาน
ของท่านทีอยูด่ ว้ ยขณะทีท่านเขียนจดหมายฝากฉบับนี3คือ ทิโมธี (ทิโมธีเป็ นชือภาษากรี ก) เขาได้
รับความรอดขณะทีท่านไปประกาศทีเมืองลิสตรา ต่อมาเขาได้เติบโตขึ3นอย่างมากในองค์พระผู ้
เป็ นเจ้าและได้กลายเป็ นผูช้ ่วยของเปาโล หลังจากนี3ไม่นาน ทิโมธีกจ็ ะกลายเป็ นศิษยาภิบาลด้วย
ความสามารถของเขาเอง เปาโลจึงเรี ยกตัวท่านเองและทิโมธีวา่ เป็ น “ผูร้ ับใช้ของพระเยซูคริ สต์”
จดหมายฝากฉบับนี3จึงถูกเขียนถึง “บรรดาวิสุทธิชนในพระเยซูคริ สต์ ซึงอยูใ่ นเมืองฟี ลิปปี ” คําที
แปลว่า บรรดาวิสุทธิชน (ฮากิออส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘บรรดาผูท้ ีบริ สุทธิ?’ มันจึงเป็ นคํา
เรี ยกคนเหล่านั3นทีได้รับความรอดแล้ว ทีเจาะจงยิงไปกว่านั3นก็คือว่า วิสุทธิชนเหล่านี3เป็ นผูท้ ีอยู่
“ในพระเยซูคริ สต์” ทีเมืองฟี ลิปปี พวกเขาเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรทีนัน
เปาโลยังกล่าวด้วยว่าจดหมายฝากฉบับนี3ถูกส่ งถึง “ทั3งบรรดาศิษยาภิบาลและผูช้ ่วย” ที
เมืองฟี ลิปปี ในการทําเช่นนั3น อัครสาวกท่านนี3จึงเอ่ยถึงตําแหน่งตามพระคัมภีร์สองตําแหน่ง
ของคริ สตจักรสมัยพันธสัญญาใหม่ คําทีแปลว่า ศิษยาภิบาล (เอะพิสคอพอส) มีความหมายตรง
ตัวว่า ‘ผูด้ ูแล’ มันเป็ นคํากรี ก/ตะวันตกทีตรงกับคํายิว/ตะวันออก ‘ผูอ้ าวุโส’ ทั3งสองคําบ่งชี3ถึง
ตําแหน่งเดียวกันและบุคคลเดียวกันซึงในวัฒนธรรมตะวันตกปัจจุบนั ถูกเรี ยกโดยทัวไปว่า ‘ศิษ
ยาภิบาล’ ข้อเท็จจริ งทีว่ามีศิษยาภิบาลมากกว่าหนึงคนในคริ สตจักรก็บ่งชี3ถึงข้อเท็จจริ งทีว่าพวก
เขาอาจมีมากกว่าหนึงคนใน ‘คณะศิษยาภิบาล’ ของคริ สตจักร ในพระคัมภีร์ใหม่ ตําแหน่งศิษ
ยาภิบาลอยูใ่ นบริ บทของคริ สตจักรท้องถินเสมอและไม่ เคยอยูใ่ นความหมายของการมีสิทธิ

อํานาจเหนือกลุ่มคริ สตจักรเลย ตําแหน่งอีกตําแหน่งในคริ สตจักรท้องถินสมัยพันธสัญญาใหม่ที
เปาโลกล่าวถึงคือ ผู้ช่วย ของคริ สตจักร บรรดาผูช้ ่วยคือคนทีถูกแต่งตั3งเพือคอยช่วยเหลือในงาน
รับใช้ของคริ สตจักรภายใต้การนําของศิษยาภิบาล พวกผูช้ ่วยถูกพูดถึงเป็ นครั3งแรกในกิจการ 6
และถูกนิยามอย่างละเอียดในเวลาต่อมาใน 1 ทิโมธี 3
ฟป 1:2

หลังจากได้กล่าวไปแล้วว่าจดหมายฝากฉบับนี3ถูกส่ งถึงใคร อัครสาวก

ท่านนี3กท็ กั ทายผูอ้ ่านของท่าน ขอให้ พระคุณและสั นติสุขจากพระเจ้ าพระบิดาของเราและจาก
พระเยซูคริสต์ เจ้ า จงดํารงอยู่กบั ท่านเถิด เหมือนเป็ นธรรมเนียมในจดหมายฝากเกือบทุกฉบับ
ของเปาโล ท่านทูลขอพระคุณและสันติสุข แม้มีคริ สเตียนมากมายไม่เห็นคุณค่า แต่การทูลขอ
พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาและพระบุตรก็ไม่ควรถูกถือว่าเป็ นเรื องเล่นๆ พระคุณที
พระองค์ทรงประทานให้แก่เราในการดําเนินชีวติ คริ สเตียนในแต่ละวันนั3นเป็ นสมบัติอนั มีค่า
มาก ถึงแม้วา่ พระคุณอาจถูกนิยามได้วา่ เป็ น ‘ความโปรดปรานทีเราไม่สมควรได้รับ’ แต่ใน
ความหมายทีกว้างกว่าของคําๆนี3มนั คือความช่วยเหลือและพละกําลังของพระเจ้าสําหรับความ
จําเป็ นและปัญหาต่างๆของชีวติ ดู ฮีบรู 4:16 ในแบบเดียวกัน สันติสุขของพระเจ้า ซึงพระองค์
ทรงหยิบยืนให้แก่ผคู ้ นของพระองค์อย่างเปล่าๆก็เป็ นเพชรพลอยอันมีค่ายิง สันติสุขในใจเป็ นสิ ง
ทีตรงกันข้ามกับความกระวนกระวาย, ความหดหู่, ความท้อแท้ และความมุ่งร้าย มันเป็ นสิ งทีมา
ก่อนความชืนชมยินดีและความสุ ขทีแท้จริ ง มีให้แก่เราเสมอจากเบื3องบน เปาโลจึงทูลขอสิ งนี3ให้
แก่ผอู ้ ่านของท่าน
ฟป 1:3-5

ข้ าพเจ้ าระลึกถึงท่านเมือ( ใด ข้ าพเจ้ าก็ขอบพระคุณพระเจ้ าของข้ าพเจ้ าทุก

ครั+ง เราได้เห็นถึงอุปนิสัยฝ่ ายวิญญาณและความเป็ นผูใ้ หญ่ของชีวติ ในการอธิษฐานของเปาโล
ในการทีท่านยอมรับว่าท่านได้ขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั3งทีระลึกพีน้องชาวเมืองฟี ลิปปี ท่าน
กล่าวต่อไปว่า 4 และทุกเวลาทีข( ้าพเจ้ าอธิษฐานเพือ( ท่ านทุกคน ข้าพเจ้ าก็ทูลขอด้ วยความยินดี
5 เพราะเหตุที(ท่านทั+งหลายมีส่วนในข่ าวประเสริฐด้ วยกัน ตั+งแต่ วนั แรกมาจนกระทัง( บัดนี+ เรา
เห็นได้ชดั ถึงชีวติ ในการอธิษฐานของเปาโลทีอธิษฐาน ‘เน้นผูอ้ ืนเป็ นหลัก’ ท่านอธิ ษฐานขอเผือ
ผูอ้ ืนเป็ นกิจวัตรอย่างต่อเนือง ถึงแม้การอธิษฐานเผือความต้องการและปัญหาต่างๆของตัวเอง

ไม่ใช่เรื องผิด แต่การอธิษฐานเผือผูอ้ ืนก็เป็ นพระคุณทีสู งส่ งกว่า คําทีแปลว่า ทูลขอ (เดะเอซิ ส) มี
ความหมายโดยทัวไปว่า ‘คําอธิษฐาน’ หรื อ ‘คําทูลขอ’
ดังนั3น ในทุกคําอธิษฐาน ท่านไม่เพียงขอบพระคุณพระเจ้าเพือพวกเขาเท่านั3น แต่ท่าน
อธิษฐาน “ด้วยความยินดี” สําหรับการที “ท่านทั3งหลายมีส่วนในข่าวประเสริ ฐ” คําทีแปลว่า การ
มีส่วน (คอยโนเนีย) ในบริ บทนี3มีความหมายว่า ‘การมีส่วนร่ วม’ หรื อ ‘การให้’ คริ สตจักรทีเมือง
ฟี ลิปปี ได้ส่งของช่วยสําหรับมิชชันนารี มาให้เปาโลมากกว่าหนึงครั3งเพือช่วยในการเผยแพร่ ข่าว
ประเสริ ฐ พวกเขาได้มีส่วนร่ วมในเรื องวัตถุปัจจัยโดยการสนับสนุนในทางการเงินแก่ท่าน ดัง
นั3นเปาโลจึงพูดถึงการทีพวกเขา “มีส่วนในข่าวประเสริ ฐ”
นอกจากนี3 ข้อนี3ยงั สื อด้วยว่าพวกเขาได้ทาํ เช่นนั3น “ตั3งแต่วนั แรกมาจนกระทังบัดนี3” คํา
ว่า “วันแรก” น่าจะหมายถึงการรับใช้ช่วงแรกๆของเปาโลทีเมืองฟี ลิปปี หลังจากนั3นพวกเขาก็ได้
ส่ งของมาช่วยเปาโลและงานรับใช้ของท่านเป็ นประจําทีเมืองเธสะโลนิกา (ฟี ลิปปี 4:15-16),
เมืองโคริ นธ์ (กิจการ 18:5; 2 โคริ นธ์ 11:7-10) และตอนนี3กท็ ีกรุ งโรม ดังนั3นในจดหมายฝากของ
เปาโลทีส่ งถึงคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี เราจึงเห็นรู ปแบบของพันธสัญญาใหม่ทีชัดเจนของการ
ถวายทรัพย์เพือช่วยในงานมิชชัน (การประกาศในต่างแดน) ไม่ใช่แค่เป็ นหลักการเท่านั3นแต่
เป็ นการปฏิบตั ิดว้ ย คริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี ได้ส่งของมาช่วยเหลือเปาโลอย่างสัตย์ซือมาตลอด
การรับใช้ของท่าน ท่านจึงขอบคุณพวกเขาเพราะเรื องนี3
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อัครสาวกผูย้ งใหญ่
ิ
ท่านนี3ได้ให้เหตุทีพวกเขาสามารถมีกาํ ลังใจได้มากขึ3น

อีก ข้ าพเจ้ าแน่ ใจในสิ( งนีว+ ่ า พระองค์ ผู้ทรงตั+งต้ นการดีไว้ ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทําให้ สําเร็จ
จนถึงวันแห่ งพระเยซูคริสต์ สิ งทีท่านหมายถึงก็คือ การดีแห่งความรอดและการเป็ นสาวกทีองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้ทรงเริ มต้นแล้วตอนทีพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด พระเจ้าทรงทําสิ งที
พระองค์ได้ทรงเริ มต้นไว้ให้สาํ เร็จเสมอ พระองค์ไม่เคยปล่อยให้งานเสร็จแค่ครึ งๆกลางๆ ดัง
นั3นพระองค์จะทรงกระทําการดีน3 ีให้สาํ เร็ จในตัวเรา “จนถึงวันแห่งพระเยซูคริ สต์” คําทีแปลว่า
จะทรงกระทํา...ให้ สําเร็จ (เอะพิเตะเละโอ) ในบริ บทนี3มีความหมายว่า ‘กระทําสําเร็จ’, ‘ทําเสร็จ’

หรื อ ‘ทําให้สมบูรณ์’ พระองค์จะทรงกระทําเช่นนั3นต่อไป “จนถึงวันแห่งพระเยซูคริ สต์” นัน
หมายถึงวันหรื อยุคสมัยทีพระคริ สต์เสด็จกลับมาตอนแรกในการรับขึ3นของคริ สเตียนและในการ
เสด็จมาครั3งทีสองของพระองค์ดว้ ย กล่าวอีกนัยหนึง พระเจ้าจะทรงกระทําให้การดีแห่งความ
รอดและการเป็ นสาวกทีพระองค์ทรงตั3งต้นในตัวเราตอนทีเราได้รับความรอดนั3นเสร็ จสมบูรณ์
จนกว่ าพระคริ สต์เสด็จกลับมา นีไม่เพียงสื อถึงความรอดไม่หลุดหายของผูเ้ ชือเท่านั3น แต่ยงั สื อ
ถึงการกระทํากิจของพระเจ้าเพือนําเราไปสู่ ความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณด้วย เราจึงมีความหวัง
อันยิงใหญ่ในการรู ้วา่ พระเจ้าจะทรงกระทําอะไรให้สาํ เร็จในตัวเรา
ฟป 1:7

การทีข( ้ าพเจ้ าคิดอย่ างนั+นเนื(องด้ วยท่านทั+งหลายก็สมควรแล้ว เพราะว่า

ข้ าพเจ้ ามีท่านในใจของข้ าพเจ้ า ท่ านทั+งหลายได้ รับส่ วนในพระคุณด้ วยกันกับข้าพเจ้ า ในการที(
ข้ าพเจ้ าถูกจําจอง และในการกล่าวแก้ และหนุนให้ ข่าวประเสริฐนั+นตั+งมัน( คงอยู่ อัครสาวกท่านนี3
จึงพูดแบบเปิ ดอกต่อพีน้องชาวเมืองฟี ลิปปี เมือพิจารณาถึงสิ งทีท่านได้กล่าวไปก่อนหน้า (ทีว่า
พระเจ้าจะทรงกระทําการของพระองค์ให้สาํ เร็จในตัวพวกเขา) เปาโลกล่าวเสริ มว่า “การที
ข้าพเจ้าคิดอย่างนั3นเนืองด้วยท่านทั3งหลายก็สมควรแล้ว” คําทีแปลว่า สมควร คือ ดิไคออส ซึง
เป็ นคํากรี กทีมีความหมายว่า ‘ถูกต้อง’ หรื อ ‘ชอบธรรม’
เมือพิจารณาถึงการทีพวกเขาส่ งของมาช่วยเหลืองานมิชชันนารี ของเปาโลอย่างสัตย์ซือ
มันก็เป็ นเรื องทีถูกต้องจริ งๆในการคิดเช่นนี3กบั คริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี ท่านกล่าวต่อไปว่า
“เพราะว่าข้าพเจ้ามีท่านในใจของข้าพเจ้า” วลีน3 ีสามารถแปลตรงตัวได้วา่ ‘ซึงโดยสิ งนี3ขา้ พเจ้ามี
ท่านในใจของข้าพเจ้า’ หรื อแปลได้อีกว่า ‘ซึงโดยสิ งนี3ท่านมีขา้ พเจ้าในใจของท่าน’ (หากเป็ น
กรณี หลัง มันก็หมายถึงความห่วงใยทีพวกเขามีให้แก่ท่านในการส่ งของมาช่วยเหลือท่าน) แต่ที
เป็ นไปได้มากกว่าก็คือว่า เปาโลหมายความว่า ซึงโดยทุกสิ งทีพวกเขาได้กระทําเพือท่าน ท่านจึง
มีพวกเขาอยูใ่ นใจของท่านจริ งๆ
นอกจากนี3 อัครสาวกท่านนี3กล่าวว่า “ท่านทั3งหลายได้รับส่ วนในพระคุณด้วยกันกับ
ข้าพเจ้า ในการทีข้าพเจ้าถูกจําจอง และในการกล่าวแก้ และหนุนให้ข่าวประเสริ ฐนั3นตั3งมันคง

อยู”่ ขณะทีท่านถูกจับอยูท่ ีกรุ งโรมและถูกจองจํามาตลอดการรับใช้ของท่าน คริ สตจักรทีเมืองฟี
ลิปปี ได้มีส่วนร่ วมผ่านทางคําอธิษฐานของพวกเขาและการถวายทรัพย์ของพวกเขา ดังนั3นท่าน
จึงกล่าวว่าพวกเขา “ได้รับส่ วนในพระคุณด้วยกันกับข้าพเจ้า” พวกเขาจึงมีส่วนในพระคุณที
พระเจ้าได้ทรงประทานแก่ท่านเพือการประกาศข่าวประเสริ ฐ
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ท่านพูดเปิ ดอกกับคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี ต่อไป เพราะว่ าพระเจ้ าทรง

เป็ นพยานของข้ าพเจ้ าว่า ข้าพเจ้ าเป็ นห่ วงท่ านทั+งหลายเพียงไรตามพระทัยเมตตาของพระเยซู
คริสต์ พระเจ้าทรงเป็ นพยานแก่ท่านว่าท่านเป็ นห่วงพวกเขามากขนาดไหน “ตามพระทัยเมตตา
ของพระเยซูคริ สต์” คําทีแปลว่า พระทัย (สปลักคนอน) มีความหมายตรงตัวว่าลําไส้ อย่างไร
ก็ตามเห็นได้ชดั ว่าเปาโลใช้คาํ นี3เป็ นสํานวนซึงมีความหมายว่าความเมตตาหรื อความเห็นอก
เห็นใจ (คนสมัยโบราณสันนิษฐานว่า อารมณ์ทีอ่อนโยนต่างๆ เช่น ความเห็นอกเห็นใจและ
ความเมตตาเกิดจากช่องท้องด้านล่างหรื อลําไส้ ดังนั3น สํานวนทีใช้เรี ยกความเห็นอกเห็นใจหรื อ
ความเมตตาจึงมักถูกนําเสนอเป็ น bowels of mercies (ฉบับคิงเจมส์ภาษาอังกฤษ) ดังนั3น อัคร
สาวกท่านนี3จึงพูดถึง “พระทัยเมตตาของพระเยซูคริ สต์” หรื อ พระเมตตาของพระเยซูคริ สต์
ท่านห่วงใยพวกเขาในความรักและความเห็นอกเห็นใจซึงมาจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
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ดังทีเปาโลได้บอกไว้แล้วว่าท่านได้อธิษฐานเผือพวกเขาก่อนหน้านั3น

บัดนี3ท่านเปิ ดเผยถึงรายละเอียดเกียวกับการอธิษฐานนั3นของท่าน และข้าพเจ้ าอธิษฐานขอให้
ความรักของท่านจําเริญยิง( ๆขึน+ ในความรู้ และในวิจารณญาณทุกอย่ าง คําทีแปลว่า อธิษฐานขอ
(พรอเซะอูคอไม) อยูใ่ นรู ปปัจจุบนั กาลและอยูใ่ นประโยคบอกเล่า มันจึงมีความหมายว่า ‘และ
ข้าพเจ้ากําลังอธิษฐานต่อไป’ คําอธิษฐานของท่านก็คือว่า ขอให้ความรักของพวกเขาจําเริ ญยิงๆ
ขึ3น “ในความรู ้และในวิจารณญาณทุกอย่าง” คําทีแปลว่า ความรู้ (เอะพิกโนซิ ส) มีความหมายว่า
‘ความรู ้ทีถูกต้องหรื อแม่นยํา’ คําทีแปลว่า วิจารณญาณ (ไอสเธซิ ส) ในบริ บทนี3 มีความหมายว่า
‘การรู ้จกั แยกแยะทางศีลธรรมในเรื องจรรยาบรรณต่างๆ’ ความรักของพวกเขาปรากฏชัดเจน
เปาโลจึงอธิษฐานขอให้ความรักนั3นมีอยูต่ ่อไปในอนาคตภายในขอบเขตของความรู ้ทีถูกต้อง
และวิจารณญาณทีดี บ่อยครั3งเหลือเกินทีคริ สเตียนจํานวนมากทีมีเจตนาดีถูกนําพาให้หลงโดย

คําขอความช่วยเหลืออันหลอกลวงจากองค์กรและ ‘พันธกิจต่างๆ’ ทีไม่ปฏิบตั ิตามพระคัมภีร์
เปาโลจึงอธิษฐานขอให้พีน้องชาวเมืองฟี ลิปปี ผูเ้ ป็ นทีรักรู ้จกั แยกแยะ
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ท่านกล่าวต่อไปว่า เพือ( ท่ านทั+งหลายจะสังเกตได้ ว่าสิ( งใดประเสริฐที(สุด

นีสื อว่าพวกเขากําลังถวายทรัพย์แก่ ‘พันธกิจ’ อืนๆอยูแ่ ล้วด้วย ความห่วงใยของเปาโลก็คือว่า
พวกเขาจะเห็นชอบและถวายทรัพย์ให้แก่กลุ่มคนทีสมควรได้รับและมีคุณค่าฝ่ ายวิญญาณจริ งๆ
เท่านั3น
ขณะทีท่านเขียนถึงคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี มีคนเหล่านั3นทีใช้เล่ห์กลคอยดักรอทีจะ
หลอกลวงอยู่ จนถึงทุกวันนี3เรื องนี3กย็ งั เป็ นเหมือนเดิม การรู ้จกั แยกแยะฝ่ ายวิญญาณโดยเฉพาะ
อย่างยิงแบบทีเรี ยกว่า ‘คริ สเตียน’ เป็ นสิ งทีสําคัญยิงจนถึงทุกวันนี3 เพือ( ท่านจะได้ เป็ นคนซื(อสั ตย์
และไม่ เป็ นทีต( ไิ ด้ จนถึงวันของพระคริสต์ คําทีเรี ยกว่า ซื(อสัตย์ (เฮะอิ ลิคริ เนส) มีความหมายตรง
ตัวว่า ‘ถูกพิพากษาโดยแสงแห่งกลางวัน’ ดังนั3นจึงแปลว่า บริ สุทธิ? คําทีแปลว่า ไม่เป็ นทีต( ิ (อา
พรอสคอพอส) มีความหมายว่า ‘ไม่ถูกโจมตี’ หรื อไม่มีเหตุให้ตาํ หนิได้ ความหมายโดยรวมก็คือ
ว่า เปาโลอธิษฐานขอเผือพีน้องชาวเมืองฟี ลิปปี ว่า พวกเขาจะรู ้จกั แยกแยะในการถวายทรัพย์ดว้ ย
ใจกว้างขวาง โดยเห็นชอบเฉพาะสิ งทีถูกต้องต่อเบื3องพระพักตร์พระเจ้า เป้ าหมายทีสําคัญกว่าก็
คือว่า พวกเขาจะได้ไม่ดูเหมือนว่าได้สนับสนุน ‘พันธกิจ’ ทีน่าสงสัยเลย
ฟป 1:11

อัครสาวกท่านนี3เปิ ดเผยให้คริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี เห็นชีวิตด้านการ

อธิษฐานของท่านต่อไป ท่านอธิษฐานเพิมเติมว่าพวกเขาจะได้ เป็ นผู้ทบี( ริบูรณ์ ด้วยผลของความ
ชอบธรรม ซึ(งเกิดขึน+ โดยพระเยซูคริสต์ เพือ( ถวายพระเกียรติและความสรรเสริญแด่ พระเจ้ า ใน
พระคัมภีร์ตลอดทั3งเล่ม ‘ผลของความชอบธรรม’ ถูกกล่าวถึงหลายต่อหลายครั3ง (ต.ย. สุ ภาษิต
11:30, 2 โคริ นธ์ 9:10, ฮีบรู 12:11 และยากอบ 3:18) จริ งๆแล้วมันคือ พระพรและผลลัพธ์ต่างๆที
เกิดจากความชอบธรรม ผลของคนชอบธรรมถูกเรี ยกว่า ‘ต้นไม้แห่งชีวติ ’ ในสุ ภาษิต 11:30 นัน
คือความมีชีวติ ชีวาและพระพร ผลของความชอบธรรมเป็ นสันติภาพ, ความสงบและความวางใจ
เป็ นนิตย์ (อิสยาห์ 32:17) พระเจ้าทรงรักและทรงอวยพรความชอบธรรม (สดุดี 11:7, 5:12) ผล

ดังกล่าวเป็ นมาโดยพระเยซูคริ สต์และสุ ดท้ายแล้วก็เป็ นไปเพือ “ถวายพระเกียรติและความ
สรรเสริ ญแด่พระเจ้า”
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พีน( ้ องทั+งหลาย ข้ าพเจ้ าปรารถนาให้ ท่านทราบว่ า การทั+งปวงทีอ( บุ ัติขนึ+

กับข้ าพเจ้ านั+น ได้ กลับเป็ นเหตุให้ ข่าวประเสริฐแผ่ แพร่ กว้างออกไป คราวนี3อคั รสาวกท่านนี3หนั
มาพูดถึงเรื องของท่านทีกรุ งโรมบ้าง หากเราสันนิษฐานว่านีเป็ นช่วงทีท่านติดคุกครั3งแรก ซึงก็
น่าจะใช่ ท่านก็ถูกกักบริ เวณให้อยูใ่ นบ้านขณะรอทีจะอุทธรณ์ต่อซีซาร์เนโร ตามทีกิจการ 28:31
ได้กล่าวไว้ ท่านก็มีโอกาสพูดคุยกับผูอ้ ืนและมีเสรี ภาพมากพอสมควรทีจะเป็ นพยานเกียวกับ
พระคริ สต์ทีกรุ งโรม อย่างไรก็ตามท่านเป็ นห่วงว่า พีน้องชาวเมืองฟี ลิปปี จะเข้าใจว่าพระเจ้าได้
ทรงอนุญาตให้ท่านติดคุกเพือทีข่าวประเสริ ฐจะแพร่ กว้างออกไป เป็ นความจริ งทีทุกสิ งต่างร่ วม
มือกันเพือให้เกิดผลดี (ตามทีท่านได้เขียนถึงคริ สตจักรทีกรุ งโรมเมือหลายปี ก่อนหน้านั3น, โรม
8:28) ถึงแม้วา่ ท่านถูกจับกุมและถูกกักบริ เวณให้อยูใ่ นบ้านทีท่านเช่าในกรุ งโรม แต่สิงต่างๆที
ได้เกิดขึ3นแก่ท่านก็อบุ ัติขนึ+ (เอ็รคอไม มีความหมายตรงตัวคือ ‘เกิดขึ3น’) ได้ กลับเป็ นเหตุให้ ข่าว
ประเสริฐแผ่ แพร่ กว้ างออกไป คําทีแปลว่า แผ่ แพร่ กว้ างออกไป (พรอคอเป) มีความหมายในกรณี
นี3วา่ ความก้าวหน้าของข่าวประเสริ ฐ
ฟป 1:13

จนการที(ข้าพเจ้ าถูกพันธนาการเพราะพระคริสต์ น+ัน ก็ปรากฏทัว( ตลอด

กองผู้คุมและทัว( สถานทีแ( ห่ งอืน( ๆทั+งสิ+น คําทีแปลว่า กองผู้คุม (ไพรโทริ ออน หรื อ พรี โทเรี ยม) มี
ความหมายตรงตัวว่า กองบัญชาการของกองทหารรักษาการของโรม ทีกรุ งโรม ทิเบริ อสั ซีซาร์
ได้ให้ทหารทีเขาเลือกเองกับมือจํานวนหนึงหมืนคนประจําการอยูเ่ ป็ นองครักษ์ประจําตัว
จักรพรรดิ พวกเขาได้ชือว่าเป็ นองครักษ์ไพรโทริ ออนเพราะพวกเขาได้รับมอบหมายให้อารักขา
พระราชวังทีจักรพรรดิอาศัยอยู่ คํานี3ในเวลาต่อมาจึงถูกเรี ยกโดยทัวไปว่า palace (ในฉบับคิง
เจมส์ภาษาอังกฤษ) อาจเป็ นไปได้ดว้ ยว่าทหารทีถูกเลือกมาเหล่านี3บางคนได้รับมอบหมายให้
คอยเฝ้ าดูเปาโลทีกรุ งโรม เมือพวกเขาสับเปลียนหมุนเวียนกันเข้ากะออกกะ เปาโลจึงมีโอกาส
เป็ นพยานแก่พวกเขามากพอสมควร นีจึงสื อว่ามีพวกเขาหลายคนได้รับความรอดและเผยแพร่
ข่าวประเสริ ฐต่อไปท่ามกลางพวกทหารด้วยกันเอง นอกจากนี3เพราะตําแหน่งทีเปาโลเช่าบ้าน

อาศัยอยู่ ท่านจึงสามารถประกาศแก่พวกผูน้ าํ ชาวยิวตามทีมีบอกไว้ในกิจการ 28 และแก่คนอืนๆ
อีกอย่างไม่ตอ้ งสงสัย ท่านจึงกล่าวเกียวกับเรื องนี3วา่ “และทัวสถานทีแห่งอืนๆทั3งสิ3 น”
ฟป 1:14

และพีน( ้ องมากมายในองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทีไ( ด้ เกิดความเชื(อมัน( เนื(องด้ วย

เครื(องพันธนาการทั+งหลายของข้ าพเจ้ า และพวกเขาก็มใี จกล้าขึน+ ทีจ( ะกล่าวพระวจนะนั+นโดย
ปราศจากความกลัว นอกจากนี3 เมือคริ สตจักรทีกําลังเติบโตทีกรุ งโรมได้เห็นว่าเปาโลกําลังเป็ น
พยานแก่พวกเจ้าหน้าทีๆมีตาํ แหน่งสู งอย่างได้ผล พวกเขาหลายคนก็มีกาํ ลังใจขึ3นและ “เกิด
ความเชือมันเนืองด้วยเครื องพันธนาการทั3งหลายของข้าพเจ้า” พวกเขาจึง “มีใจกล้าขึ3นทีจะกล่าว
พระวจนะนั3นโดยปราศจากความกลัว” ดังนั3นการถูกกักตัวของเปาโลทีกรุ งโรมจึงกลับกลายเป็ น
พระพรอันยิงใหญ่ในการทําให้ข่าวประเสริ ฐแผ่แพร่ กว้างออกไปทีกรุ งโรม เพราะการทีเปาโลมี
สถานะทางกฎหมายทีไม่เหมือนใคร ท่านจึงมีโอกาสนําข่าวประเสริ ฐไปถึงพวกเจ้าหน้าทีทหาร
ระดับสู งมากๆของโรมได้ ดังนั3นท่านจึงเขียนเรื องนี3ถึงพีน้องชาวเมืองฟี ลิปปี ด้วยเกรงว่าพวกเขา
จะท้อใจเพราะเหตุทีท่านถูกจองจํา
ฟป 1:15-17 ความจริงมีบางคนประกาศพระคริสต์ ด้วยจิตใจริษยาและทุ่มเถียงกัน แต่
ก็มคี นอืน( ทีป( ระกาศด้ วยใจหวังดี 16 ฝ่ ายหนึ(งประกาศพระคริสต์ ด้วยการชิงดีชิงเด่ นกัน ไม่ใช่
ด้ วยความจริงใจ จงใจจะเพิม( ความทุกข์ ยากให้ แก่เครื(องพันธนาการของข้าพเจ้ า 17 แต่ ฝ่ายหนึ(ง
ประกาศด้ วยใจรัก โดยรู้แล้วว่ าทรงตั+งข้ าพเจ้ าไว้ ป้องกันข่ าวประเสริฐนั+นไว้
อัครสาวกท่านนี3กล่าวถึงเรื องทีคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี ทราบดีอยูแ่ ล้ว ทั3งๆทีข้อเท็จจริ งมี
อยูว่ า่ เปาโลมีโอกาสเป็ นพยานเรื องพระคริ สต์ แม้กบั พวกองครักษ์ประจําพระราชวังก็ตาม แต่ก็
มีการต่อต้านจากกลุ่มคนทีชิงดีชิงเด่น ท่านสามารถจัดการกับความขี3อิจฉาและความแตกแยก
ของพวกถือลัทธิ ยวิ (พวกทีพยายามผสมพระราชบัญญัติกบั พระคุณเข้าด้วยกัน) ในแคว้นกาลา
เทียได้เยอะแล้ว อย่างไรก็ตาม คนพวกนี3กอ็ ยูท่ ีกรุ งโรมด้วย คืออยูใ่ นธรรมศาลาประจําท้องถิน
คนพวกนี3จึงหาโอกาสทีจะเพิมความทุกข์ยากให้กบั เปาโลอีก เห็นได้ชดั ว่าพวกเขาประกาศพระ

คริ สต์ในกรุ งโดยหวังว่าจะให้เปาโลได้รับความเดือดร้อนเพิมยิงขึ3น ดังนั3นพวกเขาจึงประกาศ
พระคริ สต์ “ด้วยจิตใจริ ษยาและทุ่มเถียงกัน” อย่างไรก็ตาม คนอืนก็ประกาศด้วยใจหวังดี
ดังนั3นบางคนจึงประกาศพระคริ สต์ “ด้วยการชิงดีชิงเด่นกัน ไม่ใช่ดว้ ยความจริ งใจ จงใจ
จะเพิมความทุกข์ยากให้แก่เครื องพันธนาการของข้าพเจ้า” แต่บางคนก็ประกาศพระคริ สต์ “ด้วย
ใจรัก โดยรู ้แล้วว่าทรงตั3งข้าพเจ้าไว้ป้องกันข่าวประเสริ ฐนั3นไว้” คําทีแปลว่า ป้ องกัน (อาพอลอ
เกีย) เป็ นทีมาของคําภาษาอังกฤษ apologetics พญามารจะพยายามสุ ดกําลังโดยทําทุกวิถีทางที
จะขัดขวางข่าวประเสริ ฐ กระนั3นเปาโลก็มุ่งมันทีจะป้ องกันข่าวประเสริ ฐในการแก้คดีของท่าน
ต่อหน้าเนโรซึงใกล้เข้ามาแล้ว
ฟป 1:18

ถ้ าเช่ นนั+นจะแปลกอะไร แม้ เขาจะประกาศด้ วยประการใดก็ตาม จะเป็ น

ด้ วยการแกล้งทําก็ดี หรือด้ วยใจจริงก็ดี แต่ เขาก็ได้ ประกาศพระคริสต์ ในการนีท+ าํ ให้ ข้าพเจ้ ามี
ความยินดี และจะมีความชื(นชมยินดีต่อไปด้ วย ท่านจึงถามว่า “ถ้าเช่นนั3นจะแปลกอะไร แม้เขา
จะประกาศด้วยประการใดก็ตาม จะเป็ นด้วยการแกล้งทําก็ดี หรื อด้วยใจจริ งก็ดี แต่เขาก็ได้
ประกาศพระคริ สต์” ถึงแม้วา่ บางคนทําเช่นนั3นด้วยใจลําเอียง โดยหวังว่ามันจะสร้างความเดือด
ร้อนแก่เปาโล และบางคนก็ทาํ เช่นนั3นด้วยใจจริ งและความจริ ง แต่ขอ้ เท็จจริ งก็ยงั อยูเ่ หมือนเดิม
คือ พระคริ สต์ได้ถูกประกาศออกไป ท่านจึงชืนชมยินดีในเรื องนี3
ฟป 1:19

คําว่า การช่ วยให้ พ้น (salvation ในฉบับคิงเจมส์ภาษาอังกฤษ) ไม่ได้

หมายถึง ความรอดนิรันดร์ฝ่ายวิญญาณของเราเสมอไป คําทีแปลเช่นนั3น (โซเทเรี ย) มีความ
หมายด้วยว่า ‘การช่วยให้พน้ ’ นีน่าจะใช่ความหมายของคําทีว่าตรงนี3 ในบริ บทของการทีพวก
ศัตรู ของท่านพยายามแทงข้างหลังท่าน ท่านออกความเห็นว่า ข้ าพเจ้ ารู้ ว่า โดยคําอธิษฐานของ
ท่ าน และโดยการช่ วยเหลือของพระวิญญาณแห่ งพระเยซูคริสต์ นี+ จะเป็ นเหตุให้ ข้าพเจ้ ารับการ
ช่ วยให้ พ้น ความหมายก็คือว่า แม้ในยามทีเจอกับการต่อต้านอันหลอกลวงดังกล่าว แต่ท่านก็รู้วา่
สุ ดท้ายแล้วมันจะส่ งผลให้ท่านได้รับการช่วยให้พน้ จากการถูกจองจําโดยคําอธิษฐานของพวก

เขาและการทํางานของพระวิญญาณบริ สุทธิ? กุญแจสู่ การช่วยท่านให้พน้ จะอยูท่ ีคําอธิษฐานของ
พวกเขาและการช่ วยเหลือ (คือ การแทรกแซง) ของพระวิญญาณของพระเจ้า
ฟป 1:20

หัวใจอันยิงใหญ่ของอัครสาวกท่านนี3ได้ถกู เปิ ดออกและแรงจูงใจอัน

บริ สุทธิ?ของท่านก็ถูกเปิ ดเผย ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ3น ความปรารถนาของท่านก็คือ การยกชูพระ
คริ สต์ นีเป็ นหนึงในถ้อยแถลงทีไพเราะทีสุ ดของการรับใช้ทียาวนานและหลากหลายของเปาโล
ท่านเขียนโดยมีความหวังในการได้รับการปลดปล่อยจากการถูกจองจํา เพราะว่าเป็ นความ
มุ่งมาดปรารถนาและความหวังของข้ าพเจ้ าว่ า ข้ าพเจ้ าจะไม่ ได้ รับความละอายใดๆเลย แต่ เมือ(
ก่ อนทุกครั+งมีใจกล้าเสมอฉันใด บัดนีก+ ข็ อให้ เป็ นเช่ นเดียวกันฉันนั+น พระคริสต์ จะได้ ทรงรับ
เกียรติในร่ างกายของข้ าพเจ้ าเสมอ แม้ จะโดยชีวติ หรือโดยความตาย
ความมุ่งมาดปรารถนาและความหวังของท่านก็คือว่า ท่านจะไม่ละอายจําเพาะพระพักตร์
พระคริ สต์ในเรื องใดเลย ท่านมีความกล้าในการประกาศพระคริ สต์ในอดีตฉันใด ความหวังของ
ท่านก็คือว่า แม้กระทังเดีlยวนี3พระคริ สต์กจ็ ะได้รับเกียรติในกายของท่านด้วย หากนันหมายถึง
การได้รับการปลดปล่อยจากการถูกควบคุมตัว, อิสรภาพ และชีวติ ก็วเิ ศษไปเลย หากมันหมาย
ถึงความตายแบบผูพ้ ลีชีพ ก็ปล่อยให้เป็ นไปตามนั3น แรงจูงใจทีใหญ่กว่าของท่านก็คือ ขอให้
พระคริ สต์ได้รับเกียรติ เปาโลไม่อิจฉาหรื อต้องการแก้แค้นพวกศัตรู ของท่านเลย เป้ าหมายเดียว
เท่านั3นของท่านคือ การถวายเกียรติพระคริ สต์ คําทีแปลว่า ได้ ทรงรับเกียรติ (เมะกาลูโน) มีความ
หมายเสริ มด้วยว่า การถวายความสรรเสริ ญและสง่าราศี ความสนใจของท่านอยูท่ ีพระคริ สต์แต่
เพียงผูเ้ ดียวและไม่อยูท่ ีตัวท่านเองเลย ท่านเต็มใจทีจะปรนนิบตั ิองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่านต่อไป
หรื อเสี ยชีวติ ก็ได้ ไม่วา่ จะในกรณี ใด ท่านก็หวังว่าจะถวายเกียรติแด่พระองค์
ฟป 1:21

ท่านจึงสรุ ปย่อการรับใช้ของตัวเองซึงแสดงถึงความทุ่มเทของท่านในคํา

พูดทีไพเราะทีสุ ดเท่าทีเคยเขียนมา เพราะว่ าสํ าหรับข้ าพเจ้ านั+น การมีชีวติ อยู่กเ็ พือ( พระคริสต์
และการตายก็ได้ กาํ ไร เราต้องไม่ลืมเกียวกับสถานะทางกฎหมายของท่านในด้านการถูกจับกุม
และถูกควบคุมตัวทีกรุ งโรม ท่านรอทีจะแก้คดีของท่านต่อหน้าจักรพรรดิเนโรทีชัวร้าย คาดเดา

ไม่ได้ และอารมณ์แปรปรวน หากท่านได้รับการปลดปล่อยเพือออกไปประกาศต่อไป การมีชีวติ
อยูก่ เ็ พือพระคริ สต์จริ งๆ อย่างไรก็ตาม หากเนโรไม่ฟังคําให้การของท่านและสังให้ท่านถูก
ประหารชีวติ ความตายของท่านก็เป็ นกําไร ท่านจะได้เข้าสู่ สง่าราศีทนั ที
ไม่วา่ จะเป็ นอย่างไร พระคริ สต์กท็ รงเป็ นทุกสิ ง เราเห็นอีกครั3งว่าเปาโลให้ความสนใจ
ทั3งหมดทีพระคริ สต์จริ งๆ อะไรจะเกิดขึ3นกับท่านก็ไม่ใช่เรื องสําคัญ ในแง่ของมนุษย์ท่านก็อยาก
มีชีวติ อยูแ่ น่นอนอยูแ่ ล้ว แต่นนก็
ั ไม่ใช่เป้ าหมายหลักของท่าน เปาโลสนใจแต่พระคริ สต์ การยก
ชูพระองค์และสง่าราศีเท่านั3น
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ท่านใคร่ ครวญชัวครู่ แต่ ถ้าข้ าพเจ้ ายังจะมีชีวติ อยู่ในร่ างกาย ข้าพเจ้ าก็จะ

ทํางานให้ เกิดผล กล่าวอีกนัยหนึง หากท่านได้รับอนุญาตให้มีชีวติ อยู่ การถวายเกียรติพระคริ สต์
ก็เป็ นผลแห่งการทํางานของท่าน วลีทีว่า แต่ ข้าพเจ้ าบอกไม่ได้ ว่าจะเลือกฝ่ ายไหนดี คือ ‘ข้าพเจ้า
ไม่ทราบว่าจะเลือกฝ่ ายไหนดี’ ในส่ วนของท่านแล้ว ดูเหมือนท่านไม่ได้ชอบอย่างหนึงมากกว่า
อีกอย่างเลย หากท่านมีชีวติ อยู่ ท่านก็จะมีพนั ธกิจทียิงใหญ่กว่าเดิม หากท่านตาย ท่านก็จะได้ไป
อยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
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นอกจากนี3 ท่านออกความเห็นด้วยว่า ข้ าพเจ้ าลังเลใจอยู่ในระหว่ างสอง

ฝ่ ายนี+ คือว่ า ข้ าพเจ้ ามีความปรารถนาทีจ( ะจากไปเพือ( อยู่กบั พระคริสต์ ซึ(งประเสริฐกว่ ามากนัก
ท่านใช้ภาพเปรี ยบของเรื อทีแล่นผ่านช่องแคบ โดยไม่รู้วา่ จะหันไปข้างไหนดี ในคําแบบสมัย
ใหม่กว่าก็คือ ท่านเลือกไม่ถูกนันเอง อย่างไรก็ตามท่านบอกเป็ นนัยถึงสิ งทีท่านอยากทําจริ งๆ
และนันก็คือการ “จากไปเพืออยูก่ บั พระคริ สต์ ซึงประเสริ ฐกว่ามากนัก” เพราะการออกจาก
ร่ างกายนี3กค็ ือการได้ไปอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ท่านทราบถึงเรื องนี3ดี ท่านทราบดีวา่ มีอะไรรอ
อยูห่ ลังความตาย ความหวังฝ่ ายวิญญาณเช่นนั3นก็ทาํ ให้เราไม่ห่วงถึงชีวติ ฝ่ ายโลกนี3แล้ว
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ถึงแม้เราได้เห็นว่าท่านชอบข้างไหนมากกว่าแล้ว แต่ท่านก็จาํ ต้องยอมรับ

ว่า แต่ การทีข( ้ าพเจ้ ายังมีชีวติ อยู่ในร่ างกายนี+ ก็มคี วามจําเป็ นสํ าหรับพวกท่ านมากกว่ า อีกครั3งที
เราได้เห็นถึงใจทีไม่เห็นแก่ตวั ของเปาโล แม้ท่านทราบว่าสวรรค์เป็ นสิ งทีน่าปรารถนามากกว่า

ในส่ วนของท่าน แต่การอยูต่ ่อและรับใช้พีน้องชาวเมืองฟี ลิปปี (และคนอืนด้วย) ก็มคี วามจําเป็ น
สํ าหรับพวกท่ านมากกว่ า วลีน3 ีแปลมาจากคําว่า อานาไคออส ซึงมีความหมายว่า ‘จําเป็ น’ จําเป็ น
ทีท่านต้องอยูต่ ่อไปบนโลกนี3เพือทํางานรับใช้ของท่านให้จบ
ฟป 1:25-26 ท่านจึงมีความมันใจว่าจะได้รับการปล่อยตัวโดยรัฐบาล ท่านจึงเขียนว่า
เมือ( ข้ าพเจ้ าแน่ ใจอย่ างนีแ+ ล้ว ข้ าพเจ้ าก็ทราบว่ าข้าพเจ้ าจะยังอยู่ และคงอยู่กบั ท่านทั+งหลายเพือ(
ให้ ท่านจําเริญขึน+ และชื(นชมยินดีในความเชื(อ ดังนั3นท่านจะทํางานรับใช้พวกเขาต่อไปเพือการ
เติบโตฝ่ ายวิญญาณของพวกเขารวมถึงความชืนชมยินดีทีเกิดจากความเชือด้วย เป็ นความจริ งที
การมีชีวติ อยูโ่ ดยความเชือก่อให้เกิดความชืนชมยินดีฝ่ายวิญญาณ คําว่า เพือ( ต้นข้อ 26 คือ ฮิ นา
และมีความหมายว่า ‘เพือทีว่า’ ดังนั3นความมันใจของท่านในเรื องการถูกปล่อยตัวและการได้รับ
ใช้พวกเขาต่อไปจึงเป็ นไปเพือทีว่า 26 ความปลาบปลืม+ ของท่ านจะมากยิง( ขึน+ ในพระเยซูคริสต์
เนื(องด้ วยข้ าพเจ้ า เพราะข้ าพเจ้ าจะมาหาท่ านอีก เราเห็นใจทีไม่เห็นแก่ตวั ของเปาโลอีกแล้ว
แทนทีจะยินดีทีตัวเองได้รับการปล่อยตัว ท่านกลับสนใจทีความปลาบปลื3มของพวกเขาในเรื อง
นี3มากกว่า
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เป็ นครั3งแรกในจดหมายฝากฉบับนี3ทีอัครสาวกท่านนี3เตือนสติพีน้องชาว

เมืองฟี ลิปปี ขอแต่ เพียงให้ ท่านดําเนินชีวติ ให้ สมกับข่ าวประเสริฐของพระคริสต์ คําทีแปลว่า
ดําเนินชีวติ (พอลิเทะอูออไม) มีความหมายตรงตัวว่าสัญชาติหรื อความเป็ นพลเมือง เมืองฟี ลิปปี
ในฐานะเป็ นเมืองขึ3นมีสัญชาติโรมและเปาโลก็ภูมิใจทีได้มีสัญชาติโรม (สัญชาติโรมบ่งบอกถึง
การมีฐานะสู ง มีไม่กีเมืองทีมีอภิสิทธิ?ขนาดนั3น) ความหมายอาจจะเป็ นดังนี3 ‘ขอแต่เพียงให้ท่าน
ประพฤติตวั เป็ นพลเมืองทีสมกับข่าวประเสริ ฐของพระคริ สต์’ ความหมายก็คือว่า การประพฤติ
และพฤติกรรมของพวกเขาในฐานะพลเมืองควรสอดคล้องและเหมาะสมกับข่าวประเสริ ฐของ
พระคริ สต์
เปาโลตระหนักดีวา่ รัฐบาลโรมเริ มรับรู ้ถึงความเป็ นไปของคริ สตจักรบ้างแล้ว จนถึง
บัดนี3พวกเขามองว่าความเชือแบบคริ สเตียนเป็ นเพียงคณะหนึงของศาสนายูดายเท่านั3น ภายใต้

กฎหมายของโรมแล้ว เฉพาะศาสนาทีได้รับการยอมรับเท่านั3นทีถูกกฎหมาย ศาสนาพวกนี3ถูก
เรี ยกว่า religia licita ในฐานะเป็ นเมืองขึ3นอย่างเป็ นทางการของโรม ฟี ลิปปี จึงมีความสัมพันธ์
ทางการเมืองโดยตรงกับโรม เปาโลไม่เพียงเป็ นห่วงเรื องปฏิกิริยาทางการเมืองของรัฐบาลทีจะมี
ต่อคริ สตจักรเท่านั3น แต่ท่านยังเป็ นห่วงเรื องคําพยานฝ่ ายวิญญาณของพวกเขาต่อหน้ารัฐบาลอีก
ด้วย
มีการบอกเป็ นนัยถึงปัญหาหนึงในคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี เห็นได้ชดั ว่าไม่มีความเป็ น
นํ3าหนึงใจเดียวกันอยูบ่ า้ งท่ามกลางพีน้องบางคน ดังนั3นในบริ บทของการสําแดงความเป็ น
พลเมืองทีสมกับข่าวประเสริ ฐ เปาโลจึงเตือนสติพวกเขาว่า เพือ( ว่าแม้ ข้าพเจ้ าจะมาหาท่ านหรือ
ไม่ กต็ าม ข้ าพเจ้ าก็จะได้ รู้ ข่าวของท่านว่ า ท่านตั+งมัน( คงอยู่ เป็ นนํา+ หนึ(งใจเดียวกัน ท่านหวังว่าจะ
ได้มาเยียมพวกเขาอีก แต่ถา้ ไม่ได้มาเยียมพวกเขาอีก อย่างน้อยท่านก็หวังว่าจะได้ยนิ ว่าพวกเขามี
ความเป็ นนํ3าหนึงใจเดียวกัน เปาโลตระหนักดีถึงการเป็ นพยานเรื องพระคริ สต์แบบสองฝักสอง
ฝ่ ายทีกรุ งโรมโดยมีพวกถือลัทธิ ยวิ ขี3อิจฉาเป็ นผูแ้ ทรกแซง ท่านหวังว่าจะไม่มีแบบนี3ทีเมืองฟี ลิป
ปี ด้วย (ในฉบับคิงเจมส์ภาษาอังกฤษ น่าสนใจทีท่านแบ่งแยก mind กับ spirit ออกจากกันอัน
เป็ นการบ่งบอกถึงความเป็ นสามของบุคคล: ร่ างกาย, จิตใจ และจิตวิญญาณ) ท่านจึงขอให้พวก
เขามีความเป็ นนํ3าหนึงใจเดียวกันในด้านจิตวิญญาณและความคิด
เป้ าหมายก็คือว่า เพือทีพวกเขาจะต่ อสู้ เหมือนอย่ างเป็ นคนเดียวเพือ( ความเชื(อแห่ งข่ าว
ประเสริฐนั+น แทนทีจะต่อสู ้ระหว่างกันเอง ท่านขอให้พวกเขาต่อสู ้เหมือนอย่างเป็ นคนเดียวเพือ
ความเชือแห่งข่าวประเสริ ฐ ภาพประกอบของเรื องนี3อาจเป็ นม้าหลายตัวทีร่ วมกันลากรถหรื อ
กองทหารทีร่ วมกันต่อสู ้เพือมีชยั ในสมรภูมิ นีสื อถึงความเป็ นนํ3าหนึงใจเดียวกันของการทํางาน
ร่ วมกันเป็ นทีมในงานของข่าวประเสริ ฐ
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ขณะทีท่านสรุ ปเนื3อหาตอนนี3และบทนี3 อัครสาวกท่านนี3กเ็ ปลียนไปพูด

ถึงเรื องการข่มเหงซึงอาจเกิดขึ3นได้ทีเมืองฟี ลิปปี ตอนทีท่านและสิ ลาสอยูท่ ีนันเมือประมาณสิ บ
ปี ทีแล้ว มีพวกยิวอยูไ่ ม่เยอะมากนัก การต่อต้านในตอนนั3นเกิดจากพวกเจ้าหน้าทีในท้องถิน

เรื องนี3อาจยังเป็ นเหมือนเดิม และเมือพิจารณาถึงการข่มเหงทีอาจเกิดขึ3นในไม่ชา้ อัครสาวกท่าน
นี3จึงแนะนําว่า และไม่ เกรงกลัวผู้ทขี( ดั ขวางท่านแต่ ประการใดเลย อย่าไปกลัวคนพวกนั3น ท่าน
กล่าวต่อไปว่า เมือ( เป็ นเช่ นนีก+ จ็ ะเป็ นทีป( ระจักษ์ แก่เขาว่ า พวกเขาจะถึงซึ(งความพินาศ แต่ พวก
ท่ านก็จะถึงซึ(งความรอด และการนั+นมาจากพระเจ้ า แม้คาํ พูดนี3อาจดูเป็ นปริ ศนา แต่การข่มเหง
ของพวกศัตรู น3 นั ก็เป็ นสัญญาณทีบอกถึงความพินาศของพวกเขา คําทีแปลเช่นนั3น (อาโปเละ
เอี ย) มีความหมายว่า ‘พินาศ’ และในกรณี น3 ีคือ ความพินาศในนรก ในทางกลับกัน การต่อต้านที
พีน้องฟี ลิปปี กําลังได้รับก็เป็ นสัญญาณทีบอกชัดเจนถึงความรอดทีพวกเขาได้รับจากพระเจ้า
ความหมายทีเปาโลต้องการจะสื อก็คือ ‘อย่ากลัวพวกศัตรู ของท่าน มันเป็ นสัญญาณทีบอกชัดเจน
ว่าพวกเขาพินาศและพวกท่านได้รับความรอด’ ความจริ ง, การทําตามแบบพระเจ้าและความ
ชอบธรรมจะก่อให้เกิดการต่อต้านเสมอ มันเป็ นความจริ งทีท่านสามารถบอกได้วา่ ท่านกําลังทํา
สิ งทีถูกต้องอยูห่ รื อไม่โดยการต่อต้านทีมันนํามา
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เปาโลออกความเห็นว่า เพราะว่ าได้ ทรงโปรดแก่ท่านเพราะเห็นแก่ พระ

คริสต์ มิใช่ ให้ ท่านเชื(อถือในพระองค์ เท่านั+น แต่ ให้ ท่านทนความทุกข์ ยากเพราะเห็นแก่พระองค์
ด้ วย สิ งทีมาพร้อมกับอภิสิทธิ?ในเรื องความเชือและความรอดก็คือ หน้าทีในการทนความทุกข์
ยากเพือพระองค์ มันเป็ นส่ วนหนึงของการเป็ นคริ สเตียน ความทุกข์ยากดังกล่าวอาจไล่ต3 งั แต่การ
ถูกดูถูกและเหยียดหยามเพือเห็นแก่พระองค์ไปจนถึงการทําให้อบั อาย, การเยาะเย้ย, การถูก
ดําเนินคดี, การถูกจําคุก, การถูกทรมาน หรื อแม้แต่ความตาย ประวัติศาสตร์คริ สตจักรเต็มไป
ด้วยความทุกข์ยากเหล่านี3สาํ หรับผูท้ ียืนหยัดบนหลักการตามพระคัมภีร์และดําเนินชีวติ ตามนั3น
อย่างแท้จริ ง ชาวโลกเกลียดชังผูค้ นของพระเจ้าเพราะเหตุทีว่า คําพยานอันชอบธรรมของพวก
เขาเปิ ดเผยให้เห็นถึงความอธรรมของชาวโลกและปรับโทษชาวโลก ชาวโลกจึงแก้เผ็ด
ฟป 1:30

คือให้ ท่านต้ องต่ อสู้ เช่ นเดียวกับทีท( ่านได้ เห็นข้ าพเจ้ าต่ อสู้ และซึ(งท่ าน

ได้ ยนิ ว่าข้ าพเจ้ ากําลังสู้ อยู่ในขณะนี+ เห็นได้ชดั ว่าคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี กําลังเจอกับการข่มเหง
อยู่ พวกเขาได้เจอกับสิ งทีเคยเกิดขึ3นกับเปาโลตอนทีท่านอยูก่ บั พวกเขาเมือสิ บปี ก่อน ท่านได้ถูก
จับ, ถูกซ้อม และถูกจําคุก ดู กิจการ 16 ท่านจึงเตือนความจําพวกเขาว่าพวกเขาเองก็กาํ ลังเจอกับ

ความทุกข์ยากแบบเดียวกันในตอนนี3 พวกเขาได้เห็นถึงความทุกข์ยากของท่านในตอนนั3นและ
ตอนนี3กท็ ราบดีถึงความทุกข์ยากของท่านทีกรุ งโรม สิ งสําคัญทีถูกกล่าวไว้ในข้อ 28 ก็คือว่า พวก
เขาไม่ตอ้ งกลัวพวกทีขัดขวาง เปาโลเคยผ่านมาหมดแล้ว พวกเขาก็จะผ่านสิ งเหล่านั3นได้เหมือน
กัน
*****
ภาพรวมของฟี ลิปปี 2: ปั ญหาหนึงทีชัดเจนในคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี ถูกพูดถึง นัน คือ
ความแตกแยกเล็กน้ อยซึ งเกิดจากความเย่ อหยิงของคนบางคน เปาโลจึงหนุนใจพวกเขาให้ คง
ความเป็ นนํา% หนึงใจเดียวกันไว้ ต่อไปผ่ านทางความถ่ อมใจ ท่ านยกภาพประกอบของการทีพระ
เยซูทรงทนการเหยียดหยามเพือยกตัวอย่ างของความถ่ อมใจทีผ้ คู นของพระเจ้ าจําเป็ นต้ องมี ท่ าน
กลับมาพูดถึงเรื องความเป็ นนํา% หนึงใจเดียวกันโดยขอให้ พวกเขาทําทุกสิ งโดยปราศจากการทุ่ม
เถียงกัน บทนีป% ิ ดท้ ายด้ วยความเห็นส่ วนตัวเกียวกับเพือนร่ วมงานหลายคนของเปาโลในพันธกิจ
รวมถึงความห่ วงใยทีท่านมีต่อพวกเขาด้ วย
ฟป 2:1

เหตุฉะนั+นถ้ าได้ รับการเร้ าใจประการใดในพระคริสต์ ถ้ ามีการหนุนใจ

ประการใดในความรัก ถ้ ามีส่วนประการใดกับพระวิญญาณ ถ้ ามีการรักใคร่ เอ็นดูและเห็นอก
เห็นใจประการใด อัครสาวกท่านนี3เริ มต้นบทนี3โดยการถามคําถามสี คําถาม โดยแต่ละคําถามนั3น
เป็ นความจริ งอย่างเห็นได้ชดั (คําถามเหล่านี3เป็ นประโยคเงือนไขแบบแรก) ตามหลักตรรกะแล้ว
ท่านกําลังนําไปสู่ ประเด็นทีท่านจะกล่าวในข้อต่อไป ดังนั3นท่านจึงถามว่า “ถ้าได้รับการเร้าใจ
ประการใดในพระคริ สต์”
คําทีแปลว่า การเร้ าใจ (พาราคเลซิ ส) มีความหมายว่า ‘การปลอบประโลมใจ’ หรื อ ‘การ
ให้กาํ ลังใจ’ มีพระพรดังกล่าวในพระคริ สต์จริ งๆ ท่านถามต่อไปว่า “ถ้ามีการหนุนใจประการใด
ในความรัก” อีกครั3งทีคําตอบชัดเจนอยูแ่ ล้ว มีสิงนี3จริ งๆ จากนั3น “ถ้ามีส่วนประการใดกับพระ
วิญญาณ” สิ งนี3กม็ ีเหมือนกัน สุ ดท้าย “ถ้ามีการรักใคร่ เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจประการใด (ใน
พระคริ สต์)”

คนสมัยโบราณเชือว่าอารมณ์ทีอ่อนโยน (ความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจ) เกิดออก
มาจากลําไส้ (ดูคาํ อธิบายของฟี ลิปปี 1:8) แม้ไม่ได้เอ่ยไว้ แต่เปาโลก็ถามชัดเจนว่ามีความเมตตา
เห็นอกเห็นใจในพระคริ สต์และท่ามกลางผูค้ นของพระเจ้าหรื อไม่ อีกครั3งทีคําตอบชัดเจนอยู่
แล้ว
ฟป 2:2

หลังจากได้ปูพ3ืนไปแล้ว เปาโลจึงกําชับพวกเขาให้ทาํ ให้ ความยินดีของ

ข้ าพเจ้ าเต็มเปี( ยม ด้ วยการมีความคิดอย่ างเดียวกัน ดังทีท่านได้เอ่ยถึงไปแล้วในบทก่อน (1:27)
มีความแตกแยกกันอยูบ่ า้ งในคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี เหตุฉะนั3นหลังจากได้วางเงือนไขสี
ประการไปในข้อก่อนหน้าแล้ว ท่านจึงกําชับให้พวกเขาทําให้ความยินดีของท่านเต็มเปี ยมโดย
การมีความคิดอย่างเดียวกัน ท่านกล่าวต่อไปโดยขอให้พวกเขามีความรักอย่างเดียวกัน มีใจรู้ สึก
และคิดพร้ อมเพรียงกัน ความหมายก็คือ ท่านต้องการให้พวกเขามีความเป็ นนํ3าหนึงใจเดียวกัน
ในด้านจิตวิญญาณและความคิด
ฟป 2:3

เราได้เห็นถึงรากเหง้าของปัญหาแล้ว ดังทีซาโลมอนได้เขียนไว้นานแล้ว

ว่า “เพราะความทะนงตัวเท่านั3นการวิวาทจึงเกิดขึ3น” (สุ ภาษิต 13:10) เห็นได้ชดั ว่ามีบางคนในค
ริ สตจักรทีกําลังก่อให้เกิดความขัดแย้งและการแตกแยกเพราะความทะนงตัวของตน ดังนั3น
เปาโลจึงกําชับว่า อย่ าทําสิ( งใดในทางทุ่มเถียงกันหรืออวดดี คําทีแปลว่า ทุ่มเถียงกัน (เอะริ เธะ
เอี ย) มีความหมายว่า ‘การเสาะแสวงหาตําแหน่งทางการเมืองเพือประโยชน์ขอตัวเองโดยใช้วธิ ีที
ไม่ยตุ ิธรรม’ มันมีความหมายด้วยว่า ‘ความเห็นแก่ตวั ’ หรื อ ‘การยกยอตัวเอง’ บางคนในคริ สต
จักรทีเมืองฟี ลิปปี มีใจเย่อหยิงตามเนื3อหนัง โดยอาจยกตัวเองเพือให้ได้บางตําแหน่งในคริ สตจักร
คําทีแปลว่า อวดดี (เคะนอดอเซี ย) มีความหมายว่า ‘ความมันใจในตัวเอง’ และ ‘ความเย่อหยิงที
ไร้สาระ’ ความเย่อหยิงก็คือการทําตามเนื3อหนังอย่างแท้จริ งและการงานอันโสมมของมันก็
ปรากฏชัดเจน เพราะความเย่อหยิงตามเนื3อหนังของบางคนในคริ สตจักร จึงเกิดการทะเลาะเบาะ
แว้งกันและการขาดความเป็ นนํ3าหนึงใจเดียวกัน

ด้วยเหตุน3 ีอคั รสาวกท่านนี3จึงขอให้พวกเขา จงมีใจถ่ อมถือว่ าคนอืน( ดีกว่ าตัว ความหมาย
ก็คือ การนับว่าหรื อพิจารณาว่าคนอืนดีกว่าหรื อน่านับถือว่าตัวเอง หากทุกคนปฏิบตั ิตามความ
จริ งข้อนี3 การรับใช้จะดีข3 นึ กว่าเดิมมากขนาดไหน
ฟป 2:4

ในทํานองเดียวกัน เปาโลจึงตักเตือนพวกเขาว่า อย่ าให้ ต่างคนต่ างเห็นแก่

ประโยชน์ ของตนฝ่ ายเดียว แต่ จงเห็นแก่ประโยชน์ ของคนอืน( ๆด้ วย ความหมายก็คือ อย่ามัวแต่
มุ่งเน้นการเป็ นคนทีต้องมาก่อนเป็ นอันดับแรกและหาวิธียกระดับตัวเอง แต่จงให้ความสําคัญต่อ
การยกระดับผูอ้ ืนแทน การทําเช่นนี3ขดั แย้งกับเนื3อหนังอย่างมาก แต่มนั ก็เป็ นการสําแดงถึงความ
เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณและความรักแบบอากาเป เห็นได้ชดั ว่าบางคนในคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี
กําลังแสดงออกถึงสิ งทีตรงข้ามกันอย่างชัดเจน แน่นอนทีการทําเช่นนั3นมีแต่จะก่อให้เกิดความ
แตกแยกภายในคริ สตจักร
ฟป 2:5

เปาโลจึงถือโอกาสของการทําตามเนื3อหนังนี3เพือนําเสนอคําบรรยายอัน

ยิงใหญ่ทีสุ ดเรื องหนึงเกียวกับพระดําริ และพระราชกิจขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ท่านจึง
กําชับคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี ว่า ท่านจงมีนํา+ ใจอย่ างนี+ เหมือนอย่างทีพ( ระเยซูคริสต์ ทรงมีด้วย
ความหมายตรงตัวก็คือ ‘จงมีความเห็นเกียวกับตัวเองเช่นเดียวกับทีมีในพระเยซูคริ สต์’ คําทีแปล
ว่า นํา+ ใจ (ฟรอเนะโอ) ในบริ บทนี3มีความหมายว่า ‘ความเห็นเกียวกับตัวเอง’ อัครสาวกท่านนี3จึง
นําเสนอลักษณะเฉพาะอันยิงใหญ่ของพระคริ สต์ นันคือ การทําให้พระองค์เองตําต้อย การถ่อม
พระองค์ลง และการสละทิ3งพระองค์เอง คําบรรยายอันยิงใหญ่เกียวกับความถ่อมใจขององค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของเราเป็ นความจริ งอันสู งสุ ดในตัวมันเอง อย่างไรก็ตามบริ บททีอยูต่ ิดกันก็คือ ให้
คริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี มีทศั นคติอย่างเดียวกัน ท่านจึงบรรยายถึงการทําให้ตวั เองตําต้อยของ
พระคริ สต์ ดูขอ้ 7
ฟป 2:6

ในการพูดถึงพระเยซูคริ สต์ อัครสาวกท่านนี3กล่าวว่า พระองค์ผู้ทรงอยู่ใน

สภาพพระเจ้ า ก่อนทีจะบรรยายถึงการถ่อมพระองค์ลง เปาโลกล่าวชัดเจนถึงตําแหน่งและตัวตน
ของพระคริ สต์ วลีทีว่า “ผูท้ รงอยูใ่ นสภาพพระเจ้า” มีความหมายตรงตัวว่า ‘กําลังมีตวั ตนอยูใ่ น

ตอนนั3นในสภาพของพระเจ้า’ ในสภาพก่อนทีจะมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระองค์ พระคริ สต์
ทรงมีพระลักษณะของพระเจ้าทุกประการและทรงปรากฏแก่ผทู ้ ีอยูใ่ นสวรรค์ทีเห็นพระองค์ นี
เป็ นคํากล่าวทีชัดเจนของเปาโลเกียวกับความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์ พระองค์ทรงเป็ น
พระเจ้าและทรงสําแดงพระลักษณะต่างๆของพระเจ้าทุกประการ
อย่างไรก็ตาม เปาโลได้เปิ ดเผยพระทัยของพระคริ สต์ พระองค์มไิ ด้ ทรงเห็นว่ าการเท่ า
เทียมกับพระเจ้ านั+นเป็ นการแย่ งชิงเอาไปเสี ย คําทีแปลว่า การแย่งชิง (ฮารพักมอส) มีความหมาย
ตรงตัวว่า ‘การฉกฉวยเอาไป’ หรื อ ‘การปล้น’ ความหมายรองลงมาคือ ‘สิ งทีต้องฉวยเอาไว้’
หรื อ ‘ทีต้องยึดไว้ให้มน’
ั เมือพิจารณาถึงบริ บททีใหญ่กว่า น่าจะใช่ความหมายหลังมากกว่า แม้
พระเยซูคริ สต์ทรงมีฐานะและฤทธิ?เดชของพระเจ้าจริ งๆก่อนเสด็จมารับสภาพเนื3อหนัง แต่
พระองค์กไ็ ม่ได้ทรงยึดมันในตําแหน่งอันสู งส่ งดังกล่าวอย่างเห็นแก่ตวั พระองค์ทรงเต็มพระทัย
สละทิ3งสิ งเหล่านั3นไว้ชวคราวเพื
ั
อกระทําให้พระประสงค์ของพระบิดาสําเร็จ
ฟป 2:7

ดังนั3นพระองค์ได้ ทรงกระทําพระองค์ เองให้ ไม่ มชี ื(อเสียงใดๆ คําทีแปลว่า

ชื(อเสียง (เคะนอโอ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ทําให้วา่ งเปล่า’ หรื อ ‘ทําให้เป็ นโมฆะ’ แม้พระองค์
ทรงเป็ นพระเจ้าทุกประการ แต่พระองค์กท็ รงเต็มพระทัยทําให้พระองค์เองว่ างเปล่ าจาก
เกียรติยศและความยิงใหญ่เหล่านั3น พระองค์ทรงสละทิ3งพระลักษณะบางประการของพระเจ้า
เพือมาเป็ นมนุษย์ คําทางศาสนศาสตร์ kenosis หมายถึงการทีพระคริ สต์ทรงสละทิ3งความเป็ น
กษัตริ ยข์ องพระองค์เองด้วยความเต็มใจ พระองค์ทรงสละทิ3งแผ่นดินสวรรค์เพือมาเกิดเป็ น
มนุษย์ในรางหญ้าอันต้อยตํา พระผูส้ ร้างทรงถ่อมพระองค์ลงสุ ดๆจริ งๆ พระองค์ผทู ้ รงเป็ น
พระเจ้าทรงมารับสภาพในร่ างกายมนุษย์ “พระวาทะทรงรับสภาพเนื3อหนังและทรงสถิตอยู่
ท่ามกลางเรา” พระองค์จึงทรงกลายเป็ นมนุษย์ คือ มนุษย์ทีเป็ นพระเจ้า
ในการทําเช่นนั3นพระองค์ได้ทรงรับสภาพอย่างผู้รับใช้ ทรงถือกําเนิดในลักษณะของ
มนุษย์ พระองค์ผทู ้ รงเป็ นจอมกษัตริ ยแ์ ละจอมเจ้านาย ผูท้ รงมหิ ทธิฤทธิ? ทรงเต็มพระทัยถ่อม
พระองค์ลงและทรงรับสภาพอย่ างผู้รับใช้ ภาพทีตรงข้ามกันอย่างชัดเจนนี3เป็ นเรื องทีเหลือเชือ

จริ งๆ คําทีแปลว่า ผู้รับใช้ คือ ดออูลอส จากคํากรี กหลายคําทีใช้เรี ยกผูร้ ับใช้ นีเป็ นคําทีหมายถึง
ผูร้ ับใช้ในระดับทีตําทีสุ ด มันหมายถึงทาสทีเป็ นข้ารับใช้ พระเยซูทรงเปลียนจากตําแหน่งสู งสุ ด
มาสู่ ตาสุ
ํ ดด้วยความเต็มพระทัย พระองค์ทรงกลายมาเป็ นเหมือนมนุษย์ พระองค์ผทู ้ รงเป็ นพระ
เยโฮวาห์ผยู ้ งใหญ่
ิ
ได้ทรงถ่อมพระองค์ลงเพือกลายมาเป็ นเด็กทารกทีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และ
ต้องพึงพาผูอ้ ืน พระองค์ได้ทรงกลายเป็ นมนุษย์ทีเป็ นพระเจ้าผูท้ ีวันหนึงจะทรงแบกรับความ
บาปของเราบนกางเขน และประทานความรอดนิรันดร์และชัยชนะเหนือความบาป ความตาย
และพญามาร
ฟป 2:8

ดังนั3นพระองค์ทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์ แล้ว คําว่า สภาพ

(สเคมา) มีความหมายว่า ‘แก่นแท้’ พระเยซูจึงทรงปรากฏพระองค์ในแก่นแท้แห่งความเป็ น
มนุษย์ พระองค์ได้ทรงกลายมาเป็ นมนุษย์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ พระองค์ผทู ้ รงเป็ นพระเจ้าผูท้ รง
มหิทธิฤทธิ?ได้กลายมาเป็ นมนุษย์ในเวลาเดียวกัน คือ มนุษย์ทีเป็ นพระเจ้า (เป็ นทั3งสองอย่างใน
เวลาเดียวกัน) ดังนั3น พระองค์กท็ รงถ่ อมพระองค์ ลง คําทีแปลว่า ถ่ อม (ทาเปะอินอโอ) มีความ
หมายว่า ‘ทําให้ตา’ํ หรื อ ‘ทําให้ตวั เองตําลง’
พระองค์จึงยอมเชื(อฟังจนถึงความมรณา กระทัง( ความมรณาทีก( างเขน ขั3นตอนสุ ดท้าย
ของการทําให้พระองค์เองตําลงคือ การสิ3 นพระชนม์ คนเราไม่สามารถทีจะไปตํากว่านั3นได้อีก
แล้ว นอกจากนี3ความมรณาทีพระองค์ทรงทนเอาก็เป็ นความมรณาทีอัปยศอดสู โหดร้ายทารุ ณ
และน่าอับอายทีสุ ดในการทีพระองค์ทรงถูกตรึ งกางเขน ดังนั3นพระเยซูจึงทรงเต็มพระทัยไปจาก
ตําแหน่งทีสู งทีสุ ดในจักรวาล คือ บัลลังก์ของพระเจ้า มาสู่ฐานะอันตําต้อยทีสุ ด คือ ความมรณา
โดยการถูกตรึ งทีกางเขน
(อัครสาวกท่านนี3จึงได้ยกภาพประกอบให้คริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี เห็นพระทัยทีอยูใ่ น
พระเยซูคริ สต์ พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงด้วยความเต็มพระทัย บทเรี ยนของพวกเขาก็คือการ
ทําอย่างเดียวกัน)

ฟป 2:9

เปาโลจึงขึ3นต้นย่อหน้าต่อไปด้วยเหตุฉะนั+น ความหมายก็คือ ‘เพราะเหตุ

นี3เอง’ พระเจ้าจึงได้ ทรงยกพระองค์ขนึ+ อย่ างสู งทีส( ุ ดด้ วย และได้ ทรงประทานพระนามเหนือ
นามทั+งปวงให้ แก่พระองค์ แม้พระเยซูทรงเต็มพระทัยสละทิ3งพระองค์เอง โดยถ่อมพระองค์ลง
จนถึงจุดตําสุ ด แต่พระเจ้าก็ได้ทรงยกพระองค์ขนึ+ อย่ างสู งทีส( ุ ด คําทีแปลเช่นนั3น (ฮูเปะรูซอโอ)
มีความหมายว่า ‘ยกชูข3 ึนสู่ ตาํ แหน่งและอํานาจสู งทีสุ ด’ หรื อ ‘ยกขึ3นสู่ ไอศวรรยานุภาพสู งสุ ด’
พระเจ้าจึงได้ทรงยกชูพระองค์กลับไปสู่ ตาํ แหน่งสู งทีสุ ดในจักรวาล บัดนี3พระองค์ทรงประทับ
อยูเ่ บื3องขวาพระหัตถ์พระเจ้าอีกครั3ง นอกจากนี3 พระองค์ยงั ได้ประทาน “พระนามเหนือนามทั3ง
ปวงให้แก่พระองค์” ด้วย
เมือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราเสด็จกลับขึ3นสู่สวรรค์ พระองค์ได้เสด็จกลับไปไม่เพียงใน
ฐานะพระบุตรของพระเจ้าเท่านั3น แต่ในฐานะบุตรมนุษย์ดว้ ย พระองค์ได้เสด็จกลับไปพร้อมกับ
บางสิ งทีพระองค์ไม่ได้นาํ มาจากสวรรค์ดว้ ย และนันคือความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ เมือ
พระองค์ทรงประสู ติเข้ามาในโลกนี3 พระเจ้าทรงบัญชาว่า “เจ้าจะเรี ยกนามของท่านว่าเยซู”
(มัทธิ ว 1:21) นันเป็ นพระนามทีเหนือนามอืนทั3งปวง พระนามเต็มๆของพระองค์ พระเยซูคริ สต์
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามีลกั ษณะเป็ นคําบรรยาย องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าคือยศของพระองค์ คริ สต์คือ
ตําแหน่งของพระองค์ แต่เยซูเป็ นพระนามของพระองค์
ฟป 2:10

เพือ( `หัวเข่าทุกหัวเข่ า' ในสวรรค์ กด็ ี ทีแ( ผ่ นดินโลกก็ดี ใต้ พนื+ แผ่ นดินโลก

ก็ดี `จะต้ องคุกกราบลง' นมัสการในพระนามแห่ งพระเยซูน+ัน พระเยซูเป็ นพระนามทีเหนือนาม
อืนทั3งปวง ทุกหัวเข่าจะนมัสการในพระนามอันประเสริ ฐนี3 อัครสาวกท่านนี3กล่าวชัดเจนถึง
ขอบเขตของคําบัญชานี3 คือ ในสวรรค์ กด็ ี ทีแ( ผ่ นดินโลกก็ดี ใต้ พนื+ แผ่ นดินโลกก็ดี สิ งทรงสร้างทั3ง
ปวงถูกเหมารวมหมดในขอบเขตนี3 สิ งต่างๆทีอยูใ่ นสวรรค์กค็ ือพวกทูตสวรรค์และวิสุทธิชนทั3ง
หลายทีล่วงหลับไปแล้ว สิ งต่างๆทีอยูบ่ นแผ่นดินโลกก็คือ คนเหล่านั3นทียังมีชีวติ อยูบ่ นพื3นแผ่น
ดินโลก ส่ วนสิ งต่างๆทีอยูใ่ ต้พ3ืนแผ่นดินโลกเป็ นสํานวนภาษากรี กหมายถึงนรก นันคือ คนทีไม่
รอดและอาณาจักรของพญามาร

วันนั3นกําลังใกล้เข้ามาทีสิ งทรงสร้างทั3งปวงทีเคยมีชีวติ อยูจ่ ะคุกกราบลงทีพระนามของ
พระเยซู ไม่เพียงผูค้ นของพระเจ้าจากทุกยุคทุกสมัยจะทําเช่นนั3นเท่านั3น แต่คนชัวจากทุกระดับ
จะทําเช่นนั3นด้วย ตั3งแต่คนเหลือขอทีปฏิเสธพระคริ สต์ไปจนถึงผูเ้ ผด็จการทีปฏิเสธพระคริ สต์
จะคุกกราบลง ในวันนั3นคนชอบเยาะเย้ยทีเชือว่าไม่มีพระเจ้าอย่างสตาลินและฮิตเลอร์กจ็ ะคุก
กราบลงเช่นกัน นอกจากนี3พวกปี ศาจทุกตัวไปจนถึงลูซิเฟอร์เองก็จะกราบลงทีพระนามพระเยซู
ด้วย พวกมันอาจไม่เต็มใจกราบ แต่ถึงอย่างไรแล้วพวกมันก็ตอ้ งกราบลงอยูด่ ี!
ฟป 2:11

นอกจากนี3 ในวันนั3นพระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้วา่ `ลิน+ ทุกลิน+ จะยอมรับ'

ว่ าพระเยซูคริสต์ ทรงเป็ นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า อันเป็ นการถวายพระเกียรติแด่ พระเจ้ าพระบิดา ลิ3น
ทุกลิ3นทีเคยพูดจะยอมรับว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า! มันจะเป็ นจุดสู งสุ ดของ
การยกชูพระองค์และจะเป็ นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดา ลิ3นทุกลิ3น (ไม่เว้นแม้แต่ลิน3 เดียว)
ในสวรรค์, นรก และพื3นแผ่นดินโลก, อดีต, ปัจจุบนั และอนาคตในวันนั3นจะยกย่องพระองค์วา่
ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้าได้ทรงยกชูพระองค์จากการเป็ นทาสรับใช้ (2:7) สู่ การเป็ น
จอมเจ้านาย
ฟป 2:12

เหตุฉะนีต+ รงนี3มีความหมายว่า ‘ดังนั3น’ ดังนั3นพวกทีร( ักของข้ าพเจ้ า

เหมือนท่ านทั+งหลายได้ ยอมเชื(อฟังทุกเวลา และไม่ใช่ เมือ( ข้ าพเจ้ าอยู่ด้วยเท่ านั+น แต่ เดียJ วนี+เมือ(
ข้ าพเจ้ าไม่ อยู่ด้วย ท่านทั+งหลายจงให้ ความรอดของตนเกิดผลด้ วยความเกรงกลัวตัวสั( น อัคร
สาวกท่านนี3ได้กลับลงมาจากความจริ งอันสู งส่ งแห่งสรวงสวรรค์เกียวกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เรา, การทําให้พระองค์เองตําลงและการยกชูพระองค์มาสู่เรื องการดําเนินชีวติ คริ สเตียนวันต่อวัน
บ้าง ท่านได้กล่าวชมคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี อย่างมีช3 นั เชิงว่าพวกเขาได้เชือฟังคําสังของท่านมา
โดยตลอด พวกเขาได้ทาํ เช่นนั3นต่อหน้าท่าน บัดนี3ท่านขอให้พวกเขาทําเช่นนั3นในยามทีท่านไม่
อยูด่ ว้ ย นันคือ “ท่านทั3งหลายจงให้ความรอดของตนเกิดผลด้วยความเกรงกลัวตัวสัน” ความ
หมายก็คือ ไม่ใช่พึงการประพฤติเพือทีจะได้รับความรอด แต่คาํ ทีแปลว่า จงให้ ...เกิดผล (คาเทะ
รกาซอไม) มีความหมายว่า ‘กระทํา’, ‘ทําให้สาํ เร็จลุล่วง’ หรื อ ‘บรรลุ’ ความหมายก็คือ ทําให้
ความรอดของเราครบถ้วนหรื อแสดงหลักฐานแห่งความรอดของเราด้วย “ความเกรงกลัวตัวสัน”

ความหมายก็คือ การดําเนินชีวติ คริ สเตียนของเราด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าโดยคิดถึงทุกสิ งที
พระคริ สต์ได้ทรงกระทําเพือเราแล้ว นอกจากนี3เมือนึกถึงวันนั3นทีทุกหัวเข่าจะคุกกราบลงต่อ
เบื3องพระพักตร์พระองค์และยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เราก็ควรดําเนินชีวติ
ด้วยความเกรงกลัวองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในตอนนี3ดว้ ย
ฟป 2:13

เพราะว่าพระเจ้ าเป็ นผู้ทรงกระทํากิจอยู่ภายในท่ าน ทั+งให้ ท่านมีใจ

ปรารถนาและให้ ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์ เราจึงควรปรนนิบตั ิพระคริ สต์เพราะว่า
พระเจ้าเองทรงเป็ นผูท้ ีกําลังกระทํากิจอยูภ่ ายในตัวเราเพือทําให้เรามีใจปรารถนาและกระทําตาม
ชอบพระทัยพระองค์ดว้ ย พระองค์ทรงกระตุน้ เจตจํานงของเราเพือให้ทาํ ตามพระประสงค์ของ
พระองค์ เหตุฉะนี3จงทําเช่นนั3นด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า
ฟป 2:14

ดังนั3นเมือพิจารณาถึงสิ งเหล่านี3ท3 งั หมด จงกระทําสิ( งสารพัดโดย

ปราศจากการบ่ นและการทุ่มเถียงกัน อัครสาวกท่านนี3ได้กลับมายังจุดทีบทนี3ได้เริ มต้นไว้
ประเด็นทีสําคัญกว่าก็คือ ให้คริ สตจักรมีความเป็ นนํ3าหนึงใจเดียวกันและมีความคิดอย่าง
เดียวกัน ดังนั3นเมือเราเห็นถึงพระทัยของพระคริ สต์ซึงได้ถูกนําเสนอไปแล้วเพือเป็ นแบบอย่าง
สําหรับเรา พวกเขาก็ควรทําสิ งสารพัดโดยไม่ทุ่มเถียงและบ่นว่ากันและกัน
ฟป 2:15

เพือ( ท่านทั+งหลายจะปราศจากตําหนิและไม่ มคี วามผิด เป็ น `บุตรที(

ปราศจากตําหนิของพระเจ้ า' ในท่ ามกลาง `ยุคทีค( ดโกงและวิปลาส' ท่านปรากฏในหมู่พวกเขา
ดุจดวงสว่างต่ างๆในโลก การเพียรพยายามเอาสันติสุขผูกมัดความเป็ นนํ3าหนึงใจเดียวแห่งพระ
วิญญาณ (เอเฟซัส 4:3) ก็เป็ นไปเพือทีว่า (ฮิ นา) “ท่านทั3งหลายจะปราศจากตําหนิและไม่มีความ
ผิด เป็ น `บุตรทีปราศจากตําหนิของพระเจ้า'” เราเห็นความเกียวข้องกันระหว่างการมีใจทีเย่อ
หยิงและชอบโต้เถียงกับการปราศจากตําหนิและไม่มีความผิดและปราศจากตําหนิ คําทีแปลว่า
ปราศจากตําหนิ (อาเม็มพตอส) มีความหมายว่า ‘ปราศจากการถูกติเตียน’ คําทีแปลว่า ไม่ มคี วาม
ผิด (อาเคะไรออส) มีความหมายในเชิงสํานวนว่า ‘จริ งใจ’ คําทีแปลว่า ปราศจากตําหนิ (อาโม
เมตอส) มีความหมายว่า ‘ไม่ด่างพร้อยในเรื องชือเสี ยง’

ความเย่อหยิง, การทะเลาะเบาะแว้ง และการยกตนข่มท่านในคริ สตจักรทําให้พวกเขาตก
อยูใ่ นตําแหน่งทีถูกครหา, ไม่จริ งใจ และมีชือเสี ยงด่างพร้อย เปาโลจึงแนะนําให้พวกเขาทําสิ งที
ตรงกันข้าม ความจริ งก็คือพวกเขามีชีวติ อยู่ “ท่ามกลาง `ยุคทีคดโกงและวิปลาส'” คําทีแปลว่า
ยุค (เกะเนะอา) นอกจากแปลว่า ‘ประชาชาติ’ แล้ว บ่อยครั3งมักถูกแปลว่า ‘ชัวอายุคน’ ด้วย เรา
และพวกเขาอยูใ่ นชัวอายุคนทีคดโกงและวิปลาส นียิงเป็ นเหตุผลทีเราต้องไม่ด่างพร้อย ไม่มีพิษ
ภัยและไม่มีเหตุให้ตอ้ งถูกตําหนิ
นีสื อชัดเจนว่าโลกทีล้อมรอบตัวเรานั3นมืด พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ผคู ้ นของ
พระองค์ “ปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆในโลก” เมือเราถูกมองว่าเป็ นคนไม่จริ งใจ
มีชือเสี ยงทีด่างพร้อยและมีเหตุให้ถกู ตําหนิได้เพราะความแตกแยกทีเกิดขึ3นในท่ามกลางพวกเรา
อํานาจแห่งความสว่างของเราทีฉายให้ชาวโลกเห็นก็ลดลงไปอย่างมาก ความโง่เขลาดังกล่าว
บดบังความสว่างของเราเพราะการทําตามเนื3อหนัง เราจึงทําให้พระประสงค์น3 นั ของพระเจ้า
สําหรับเราเป็ นหมันไป
ฟป 2:16

โดยเฉพาะอย่างยิง ความสว่างของเราก็คือ จงยึดมัน( ในพระวาทะแห่ ง

ชีวติ คําทีแปลว่า ยึดมัน( (เอะเพะโค) มีความหมายว่า ‘ชูออกไปข้างหน้า’ ภาพประกอบใน
ปั จจุบนั ก็คงเป็ นรู ปปั3นเทพีแห่งเสรี ภาพทีชูคบเพลิงออกไปข้างหน้าให้ชาวโลกได้เห็น
ประภาคารก็อาจเป็ นภาพประกอบทีคล้ายคลึงกัน ความสว่างนั3นเป็ น “พระวาทะแห่งชีวติ ”
เปาโลไม่ได้นิยามคําๆนี3เพิมเติมแต่อย่างใด แต่มนั ก็น่าจะหมายถึงความสว่างแห่งโลกนี3ซึงก็คือ
พระเยซูและอาจจะหมายถึงความสว่างแห่งข่าวประเสริ ฐด้วยก็ได้ นีเป็ นหน้าทีทีพระเจ้าทรง
มอบหมายให้แก่เรา ยอห์นเขียนไว้วา่ “ในพระองค์มีชีวติ และชีวติ นั3นเป็ นความสว่างของมนุษย์
ทั3งปวง” (ยอห์น 1:4) บริ บททีมาก่อนหน้าเตือนให้เราระวังเลนส์ทีสกปรกของความเย่อหยิงตาม
เนื3อหนังในตัวผูค้ นของพระเจ้าซึงอาจบดบังความสว่างอันประเสริ ฐนั3นได้
อย่างไรก็ตามเปาโลเขียนไว้วา่ ให้พวกเขายกชูความสว่างนั3นออกไปข้างหน้า เพือ(
ข้ าพเจ้ าจะได้ ชื(นชมยินดีในวันของพระคริสต์ ว่า ข้ าพเจ้ าไม่ได้ วงิ( เปล่าๆ และไม่ได้ ทาํ งานโดย

เปล่าประโยชน์ ภาพเปรี ยบก็คือ ภาพของความยินดีในชัยชนะ นันคือ การมีชัย ท่านนําเสนอภาพ
เปรี ยบสองประการ ความยินดีของการวิงแข่งจนจบและแม้แต่การมีชยั ในการแข่งขัน การ
แข่งขันนั3นก็คือ การนําคบเพลิงแห่งความสว่างของข่าวประเสริ ฐไปยังโลกทีมืดมิดและขัดสน
ภาพเปรี ยบอีกเรื องคือ ความยินดีทีงานสําเร็จลุล่วง เปาโลจึงพยายามทีจะชูพระวาทะแห่งชีวติ
ออกไปข้างหน้าอย่างชัดเจนและไม่มีสิงกีดขวาง เกรงว่าการวิงแข่งของท่านและการตรากตรําใน
เรื องดังกล่าวจะเปล่าประโยชน์ เราจึงเห็นถึงบทเรี ยนทีทรงพลังยิงนัก ความบาปทีอาจดูเหมือน
เล็กน้อยอย่างเช่น ความเย่อหยิง, การขาดความเป็ นนํ3าหนึงใจเดียวกัน และการทะเลาะวิวาทอาจ
ทําให้ความสว่างของข่าวประเสริ ฐอับแสงลงได้
ฟป 2:17-18 ขณะทีจนถึงตอนนี3เปาโลได้พดู ถึงปัญหาเรื องความแตกแยกภายในคริ สต
จักร แต่คราวนี3ท่านเปลียนไปออกความเห็นทีเป็ นส่ วนตัวมากขึ3นเกียวกับตัวท่านเอง เพือนร่ วม
งานของท่าน และคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี บ้าง แท้ จริงถ้ าแม้ ข้าพเจ้ าต้ องถวายตัวเป็ นเครื(องบูชา
และเป็ นการปรนนิบัตเิ พราะความเชื(อของท่านทั+งหลาย ข้ าพเจ้ ายังจะมีความชื(นชมยินดีด้วยกัน
กับท่ านทั+งหลาย ท่านกล่าวอย่างไพเราะและเหมือนเป็ นบทกวีถึงความเป็ นไปได้ทีท่านจะถูก
ประหารชีวติ ท่านยังเป็ นนักโทษทีกรุ งโรมอยู่ ท่านหวังว่าจะได้รับการปล่อยตัว อย่างไรก็ตาม
เพราะรู ้วา่ เนโรมีอารมณ์แปรปรวน ท่านจึงไม่รู้วา่ เหตุการณ์จะกลับกลายออกมาในทํานองใด ดัง
นั3นท่านจึงพูดถึงการถูกถวายเป็ นเครื องบูชาเพือความเชือของพวกเขา ท่านใช้การเล่นคําทีน่า
สนใจ ท่านพูดถึงแท่นถวายเครื องบูชา ภาพนี3เป็ นภาพทีพวกยิวและคนต่างชาติคุน้ เคยดี ถึงแม้
อาจเป็ นภาพทีแปลกตาสําหรับคนในปัจจุบนั แต่การถวายสัตว์เป็ นเครื องบูชาก็เป็ นวิธีปฏิบตั ิ
ปกติของคนสมัยโบราณ คําพูดนี3สือว่าแท่นบูชาก็คือความเชือของพวกเขาและตัวท่านเป็ นเครื อง
บูชา
ท่านยังกล่าวถึง “เครื องบูชา” และ “การปรนนิบตั ิเพราะความเชือ” ในความคิดของคนยิว
วัวเป็ นตัวแทนของการถูกถวายเป็ นเครื องบูชาและเป็ นสัตว์ทีแบกภาระ เปาโลสื อถึงทั3งสองเรื อง
สําหรับตัวท่านเอง ท่านเต็มใจทีจะถูกถวายเป็ นเครื องบูชาดุจผูพ้ ลีชีพเพือพระคริ สต์ ท่านยัง
เต็มใจทีจะปรนนิบตั ิองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าต่อไปอีกด้วย ดู 1:21 คําทีแปลว่า ถวายตัว (สเป็ นโด) มี

ความหมายตรงตัวว่า ถูกเทออกเป็ นเครื องดืมถวายบูชา (สิ งทีเท่าเทียมกับเครื องดืมถวายบูชาตาม
แบบของเลวีคือ เครื องบูชาทีมีกลินอันหอมหวานซึ งเป็ นทีชอบพระทัยพระเจ้า) ข้อความนี3สือว่า
เปาโลเต็มใจทีจะหลังโลหิตออกเพือความเชือของพวกเขา ท่านจึงตั3งตาคอยการถูกประหารชีวติ
ด้วยความชืนชมยินดีและจะชืนชมยินดีกบั พวกเขาด้วย ท่านเต็มใจทีจะสละชีวติ ของตนเพือพระ
คริ สต์ มันจะเป็ นสิ ทธิพิเศษอันเปี ยมด้วยความชืนชมยินดีทีพวกเขาสามารถร่ วมยินดีกบั ท่านได้
18 ซึ(งท่ านก็ควรจะยินดีและชื(นชมด้ วยกันกับข้ าพเจ้ าด้ วยเช่ นเดียวกัน ท่านจึงกําชับให้
พวกเขาชืนชมยินดีร่วมกับท่าน ปฏิกิริยาปกติเมือได้รู้วา่ ผูร้ ับใช้ผเู ้ ป็ นทีรักของพระเจ้าจะถูก
ประหารชีวติ ก็คือการชะงักถอยหลัง อย่างไรก็ตาม ท่านกําชับว่าพวกเขาควรชืนชมยินดี คําว่า
ยินดี และ ชื นชม ถูกผันให้อยูใ่ นรู ปคําสัง ดังนั3นความหมายตรงนี3กค็ ือ ‘ด้วยเหตุน3 ีเอง จงยินดี
และชืนชมด้วยกันกับข้าพเจ้า’ นันคือจงชืนชมยินดีกบั ข้าพเจ้าหากข้าพเจ้าต้องพลีชีพ
ฟป 2:19

แต่ ข้าพเจ้ าหวังใจในพระเยซู เจ้ าว่ า ในไม่ ช้าข้ าพเจ้ าจะให้ ทโิ มธีไปหาพวก

ท่ าน เพือ( ข้ าพเจ้ าจะได้ รับความชู ใจเช่ นกันเมือ( ได้ รับข่ าวของท่ าน เมือเห็นอย่างนี3แล้ว เปาโลจึง
ตั3งใจว่าจะใช้ทิโมธีไปเยียมคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี เพือทีเขาจะได้นาํ ข่าวของพวกเขามาแจ้ง
ให้ท่านทราบ “เพือข้าพเจ้าจะได้รับความชูใจเช่นกัน” คําทีแปลว่า ความชู ใจ (เอะอูซูเคะโอ) มี
ความหมายว่า ‘ได้กาํ ลังใจ’ เห็นได้ชดั ว่าเปาโลบอกเป็ นนัยว่าทิโมธีจะพบพวกเขาในสภาพทีมี
ความเป็ นนํ3าหนึงใจเดียวกันมากขึ3น เขาจะได้รายงานเรื องนี3ให้เปาโลทราบและทําให้ท่านมีกาํ ลัง
ใจ
ฟป 2:20-21 อัครสาวกท่านนี3ออกความเห็นต่อไปว่า เพราะว่ าข้ าพเจ้ าไม่ มผี ู้ใดทีม( ี
นํา+ ใจเหมือนทิโมธี ซึ(งจะเอาใจใส่ ในทุกข์ สุขของท่ านอย่างแท้ จริง ท่านบอกเป็ นนัยว่าไม่มีใครอีก
แล้วทีท่านจะใช้ไปทีมีน3 าํ ใจเหมือนกับท่านและเป็ นห่วงพวกเขาอย่างจริ งใจ เราควรระลึกว่าทิ
โมธีได้อยูก่ บั เปาโลตอนทีท่านได้เริ มตั3งคริ สตจักรทีนัน เขาจึงรู ้จกั พีน้องทีนันและมีใจรักแก่
พวกเขา

อัครสาวกท่านนี3กล่าวให้ตอ้ งตีความต่อไปว่า 21 เพราะว่ าคนทั+งหลายย่ อมแสวงหา
ประโยชน์ ของตนเอง ไม่ได้ แสวงหาประโยชน์ ของพระเยซูคริสต์ เราไม่ทราบชัดเจนว่าท่าน
กําลังหมายถึงใคร อาจเป็ นได้วา่ ลูกาไม่ได้อยูท่ ีนันกับท่านหรื อเขาอาจถูกกักบริ เวณเหมือนกัน
แม้นีไม่ใช่ช่วงเวลาเดียวกับทีท่านเขียน 2 ทิโมธี 4:10 แต่น3 าํ เสี ยงตรงนี3กค็ ล้ายกัน เห็นได้ชดั ว่า
พวกพีน้องทีกรุ งโรมยังไม่เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณพอทีจะได้รับมอบหมายภารกิจนี3 เห็นได้ชดั ว่า
พวกเขาสนใจแต่เรื องของตัวเองมากกว่าสนใจพันธกิจแห่งข่าวประเสริ ฐ หากมองคริ สตจักรใน
ปั จจุบนั แล้ว เรื องนี3กย็ งั เป็ นเหมือนเดิม
ฟป 2:22-23 เปาโลจึงชมทิโมธีเสี ยยกใหญ่ ด้วยความทีทิโมธี ยงั เป็ นหนุ่ม ท่านจึงเขียน
ถึงเขาว่า แต่ ท่านก็รู้ ถงึ คุณค่าของทิโมธีแล้ วว่า เขาได้ รับใช้ ร่วมกับข้ าพเจ้ าในการประกาศข่ าว
ประเสริฐ เสมือนบุตรรับใช้ บิดา เปาโลบอกเป็ นนัยว่า คริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี ทราบดีอยูแ่ ล้วถึง
คุณค่าของทิโมธี พวกเขาได้เห็นอุปนิสัยของเขาแล้วในการทีเขาได้รับใช้ร่วมกับเปาโลเหมือน
เป็ นบุตรของท่านในพันธกิจแห่ งข่าวประเสริ ฐ (ทิโมธีเป็ นบุตรของท่านในความเชือจริ งๆ)
23 เหตุฉะนั+นข้ าพเจ้ าหวังใจว่า พอจะเห็นได้ ว่าจะเกิดการอย่ างไรแก่ ข้าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะ
ใช้ เขาไปโดยเร็ว เปาโลจึงกล่าวยํ3าว่า ท่านหวังใจว่าจะใช้เขาไปโดยเร็ว (คือ โดยตรง) “พอจะเห็น
ได้วา่ จะเกิดการอย่างไรแก่ขา้ พเจ้า” เปาโลคาดว่าจะได้ข3 ึนแก้คดีของท่านต่อหน้าเนโรหลังจาก
นั3นไม่นาน ท่านจึงจะรอดูวา่ เหตุการณ์จะออกมาในรู ปใด จากนั3นท่านจึงจะใช้ทิโมธีไปยังเมืองฟี
ลิปปี เพือนําข่าวไปแจ้งให้พวกเขาทราบ
ฟป 2:24

แต่ ข้าพเจ้ าไว้ วางใจในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าว่ า ในไม่ ช้าข้าพเจ้ าเองจะมาหา

ท่ านด้ วย กระนั3นท่านก็วางใจในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่าตัวท่านเองก็จะได้ไปหาพวกเขาด้วย ถึงแม้
ท่านเต็มใจทีจะถูกเทออกเป็ นเครื องดืมถวายบูชาดุจผูพ้ ลีชีพ แต่ท่านก็หวังใจว่าจะได้รับการ
ปล่อยตัวและไปเยียมบรรดาพีน้องอันเป็ นทีรักทีเมืองฟี ลิปปี ในไม่ชา้ มีการสื อว่าเปาโลได้รับ
การปล่อยตัวในเวลาต่อมาจริ งๆในการแก้คดีทีท่านรอ แม้เราไม่มีบนั ทึกว่าเปาโลได้ไปเยือน

เมืองฟี ลิปปี หลังจากนั3น แต่ท่านก็ระบุถึงความตั3งใจของท่านว่าจะทําเช่นนั3นจริ งๆ ดังนั3นท่านน่า
จะได้ไปทีนันจริ งๆ
ฟป 2:25

ข้ าพเจ้ าคิดแล้วว่ า จะต้ องให้ เอปาโฟรดิทัสน้ องชายของข้ าพเจ้ า ซึ(งเป็ น

เพือ( นร่ วมงานและเพือ( นทหารของข้ าพเจ้ า และเป็ นผู้นําข่ าวของพวกท่ าน และได้ ปรนนิบัติ
ข้ าพเจ้ าในยามขัดสน มาหาท่านทั+งหลาย แม้กระนั3น ท่านก็คิดว่าเป็ นการเหมาะสมทีจะ “ให้เอ
ปาโฟรดิทสั ...มาหาท่านทั3งหลาย"” เราไม่ทราบอะไรมากนักเกียวกับเอปาโฟรดิทสั อย่างไร
ก็ตาม เห็นได้ชดั ว่าคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี ได้ใช้เขาไปยังกรุ งโรมพร้อมกับ ‘ของช่วยเหลือมิช
ชันนารี ’ สําหรับเปาโล ดู 4:18 บางคนคิดว่าจริ งๆแล้วเขาเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรทีเมืองฟี
ลิปปี เพราะไม่ทราบว่าตัวเองจะถูกปล่อยตัวเมือไรหรื อจะได้รับการปล่อยตัวหรื อไม่ และก่อนที
จะใช้ทิโมธีไป เปาโลคิดว่าจําเป็ นต้องใช้เอปาโฟรดิทสั ไปก่อน เห็นได้ชดั ว่าเขาเป็ นคนทีนํา
จดหมายฝากฉบับนี3ไปส่ งให้คริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี
ให้เราสังเกตว่าเปาโลบรรยายถึงเขาว่าอย่างไร ตอนแรกท่านเรี ยกเขาว่า (1) “น้องชายของ
ข้าพเจ้า” เห็นได้ชดั ว่านีหมายถึงการเป็ นพีน้องในเชิงอุปมาคือ พีน้องฝ่ ายวิญญาณ จากนั3นท่าน
เรี ยกเขาว่าเป็ น (2) “เพือนร่ วมงาน” เขาเป็ นเพือนร่ วมงานด้วยกันกับเปาโลในพันธกิจของพระ
เยซูคริ สต์ ท่านยังเรี ยกเขาว่าเป็ น (3) “เพือนทหาร” เขากับเปาโลเป็ นทหารทีดีเพือพระเยซูคริ สต์
ซึงต่อสู ้เพือความเชือ บ่อยครั3งทีพันธกิจคือสนามรบ และเอปาโฟรดิทสั ก็ได้ร่วมต่อสู ้เคียงบ่า
เคียงไหล่เปาโลมาตลอด เขาจึงถูกบรรยายว่าเป็ น (4) ผู้นําข่าวของพวกท่าน คําทีแปลเช่นนั3น
(อาพอสตอลอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘อัครสาวก’ เห็นได้ชดั ว่าเปาโลไม่ได้เรี ยกเขาว่าอัคร
สาวกในความหมายเดียวกับทีตัวท่านเองเป็ นอัครสาวก อย่างไรก็ตาม เขาก็เป็ นผู้นาํ ข่ าว
ประเสริ ฐไปยังคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี นีจึงเป็ นเหตุวา่ ทําไมบางคนถึงคิดว่าเขาเป็ นศิษยาภิบาล
ของคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี อย่างน้อยทีสุ ดเขาก็เป็ นผูน้ าํ ข่าวของพวกเขาตรงทีว่าเขานําส่ ง
จดหมายฝากของเปาโลให้แก่พวกเขา สุ ดท้าย (5) เปาโลออกความเห็นว่าเอปาโฟรดิทสั “ได้
ปรนนิบตั ิขา้ พเจ้าในยามขัดสน” ความหมายก็คือเขาได้ปรนนิบตั ิเปาโลในส่ วนทีท่านขาด

ฟป 2:26-27 เพราะว่าเขาคิดถึงท่ านทุกคน และเป็ นทุกข์ มากเพราะท่านได้ ข่าวว่าเขา
ป่ วย 27 เขาป่ วยจริงๆ ป่ วยจนเกือบจะตาย แต่ พระเจ้ าทรงพระกรุ ณาโปรดเขา และไม่ ใช่ ทรง
โปรดเขาคนเดียว แต่ ทรงโปรดข้ าพเจ้ าด้ วย เพือ( ไม่ ให้ ข้าพเจ้ ามีความทุกข์ ซ้อนทุกข์
เราทราบว่าพอเขาไปถึงทีกรุ งโรม เอปาโฟรดิทสั ได้ลม้ ป่ วยจนเกือบถึงขั3นเสี ยชีวติ
อย่างไรก็ตามเขาก็ “คิดถึงท่านทุกคน” นันคือเขาปรารถนาทีจะกลับไปเจอหน้าพีน้องผูเ้ ป็ นทีรัก
ของท่านทีเมืองฟี ลิปปี นอกจากนี3ข่าวเรื องความเจ็บป่ วยของเขาก็ไปถึงหูของพีน้องทีเมืองฟี ลิป
ปี และเอปาโฟรดิทสั “เป็ นทุกข์มาก” เพราะเรื องดังกล่าว เขาเป็ นทุกข์ใจทีคริ สตจักรอาจไม่
สบายใจเมือได้ยนิ ข่าวนั3น
เปาโลยืนยันข้อเท็จจริ งทีว่า “เขาป่ วยจริ งๆ ป่ วยจนเกือบจะตาย” กระนั3น “พระเจ้าทรง
พระกรุ ณาโปรดเขา” ซึงเป็ นเหตุให้เปาโลชืนชมยินดี นอกจากนี3การทีเขาหายป่ วยก็เป็ นเรื องที
ทําให้เปาโลมีกาํ ลังใจขึ3นมาก หากจริ งๆแล้วเอปาโฟรดิทสั เสี ยชีวติ มันก็จะทําให้เปาโล “มีความ
ทุกข์ซอ้ นทุกข์” ท่านมีความทุกข์มากพออยูแ่ ล้ว อย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงโปรดมิให้เปาโลต้อง
เป็ นทุกข์มากขึ3นโดยการให้เอปาโฟรดิทสั หายป่ วย
ฟป 2:28

เปาโลออกความเห็นว่า เหตุฉะนั+นข้ าพเจ้ าจึงรีบร้ อนใช้ เขาไป คําทีแปลว่า

ใช้ ...ไป (เพ็มโพ) อยูใ่ นรู ปปั จจุบนั กาลไม่ใช่รูปอดีตกาล คําทีแปลว่า รีบร้ อน (สปออูไดออเทะ
โรส) มีความหมายว่า ‘อย่างขยันขันแข็ง’ หรื อในบริ บทนี3คือ ‘โดยตรง’ เปาโลรี บใช้เขาไปพร้อม
กับจดหมายฝากฉบับนี3เพือทีว่า (ฮิ นา) เมือ( ท่านทั+งหลายได้ เห็นเขาอีก ท่ านจะได้ ชื(นชมยินดี และ
ความทุกข์ ของข้าพเจ้ าจะเบาบางไปสั กหน่ อย การไปถึงของเอปาโฟรดิทสั ทีเมืองฟี ลิปปี จะเป็ น
เหตุให้เกิดความชืนชมยินดีอย่างเหลือล้นในคริ สตจักรและจะทําให้เปาโลกังวลน้อยลง
ฟป 2:29

เหตุฉะนั+นท่านจงต้ อนรับเขาไว้ ในองค์พระผู้เป็ นเจ้ าด้ วยความยินดีทุก

อย่ าง และจงนับถือคนอย่ างนี+ เปาโลจึงกําชับคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี ผ่านทางคําสังสองประการ
ให้พวกเขา (1) ต้อนรับเอปาโฟรดิทสั เมือเขากลับมา และ (2) “นับถือคนอย่างนี3” ความหมาย
หลังก็คือ การให้เกียรติเขา อาจเป็ นได้วา่ ในการทีเขาไม่อยูแ่ ละข่าวเรื องเขาป่ วย คริ สตจักรอาจ

พยายามหาคนมาเป็ นผูน้ าํ แทนเขา เห็นได้ชดั ว่าเปาโลจึงหนุนใจพวกเขาให้ไม่เพียงต้อนรับเขา
กลับไปในฐานะศิษยาภิบาลเท่านั3นแต่ยงั ให้เกียรติเขาด้วย
ฟป 2:30

ด้ วยว่ าเขาเกือบจะตายเสียแล้วเพราะเห็นแก่การของพระคริสต์ คือได้

เสี( ยงชีวติ ของตน เพือ( การปรนนิบัติของท่านทั+งหลายทีบ( กพร่ องต่ อข้ าพเจ้ าอยู่น+ันจะได้ เต็ม
บริบูรณ์ มีหลายเรื องทีถูกพูดถึงตรงนี3 (1) เห็นได้ชดั ว่าในการเดินทางไปยังกรุ งโรมเพือนําของ
ถวายสําหรับงานมิชชันนารี ไปมอบให้แก่เปาโล เอปาโฟรดิทสั เกิดล้มป่ วยหนัก (2) เขายินดีมุ่ง
หน้าต่อไปโดยไม่สนว่าเขาจะตายหรื อไม่ (3) นีสื อด้วยว่าคริ สตจักรส่ งของถวายมาช่วยเหลือ
เปาโลน้อยลง เอปาโฟรดิทสั จึงมุ่งมันทีจะไปเติมเต็มส่ วนทีขาดนั3น เราจึงได้เรี ยนรู ้เกียวกับ
อุปนิสยั ของเอปาโฟรดิทสั เยอะทีเดียว
*****
ภาพรวมของฟี ลิปปี 3: อัครสาวกท่ านนีเ% ริ มต้ นบทนีด% ้ วยการเตือนคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิป
ปี เกียวกับการรุ กลํา% เข้ ามาของพวกถือลัทธิ ยิว คนพวกนีเ% ป็ นผู้ทีต้องการให้ ความเชื อแบบ
คริ สเตียนเป็ นส่ วนเสริ มของศาสนายิวโดยการถือรั กษาบัญญัติและภาระต่ างๆของมัน จากส่ วน
นั%นเปาโลเปลียนไปกล่ าวถ้ อยแถลงจุดประสงค์ ทีไพเราะทีสุดประโยคหนึงในพระคัมภีร์ใหม่
“เพือเราจะได้ ร้ ู จักพระองค์ ” ท่ านปิ ดท้ ายบทนีด% ้ วยการขอร้ องให้ พวกเขาถวายตัวและใช้ วินัยกับ
ความคิดและจิตวิญญาณในการปรนนิบัติพระเยซูคริ สต์
ฟป 3:1

สุ ดท้ายนี+ พวกพีน( ้ องของข้ าพเจ้ า จงชื(นชมยินดีในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า การ

ทีข( ้ าพเจ้ าเขียนข้ อความเหล่านีถ+ งึ ท่ านซํ+าอีก ก็หาเป็ นการลําบากแก่ ข้าพเจ้ าไม่ แต่ เป็ นการ
ปลอดภัยสํ าหรับท่ านทั+งหลาย แม้จดหมายฝากฉบับนี3พึงมาถึงครึ งทางเท่านั3น แต่เปาโลก็มาถึง
จุดไคลแมกซ์แล้ว ท่านจึงกําชับให้ผอู ้ ่านของท่าน “ชืนชมยินดีในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” วลีน3 ีปรากฏ
อีกทีใน 4:4 คําสังทีว่า จงชื นชมยินดี ปรากฏสิ บห้าครั3งในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ เราได้
รับคําบัญชาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ?ให้ชืนชมยินดีในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า มันไม่ใช่ทางเลือก ท่าน
กล่าวต่อไปว่า “การทีข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี3ถึงท่านซํ3าอีก ก็หาเป็ นการลําบากแก่ขา้ พเจ้าไม่

แต่เป็ นการปลอดภัยสําหรับท่านทั3งหลาย” ความหมายก็คือ ‘ข้าพเจ้าไม่เบือหน่ายเลยทีจะกล่าว
ซํ3าถึงสิ งที ปลอดภัย (คือ ดี) ทีจะให้ท่านทํา’ นันคือ จงชืนชมยินดีในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าต่อไป
ฟป 3:2

ขณะทีในบททีแล้วประเด็นหลักคือ การคงความเป็ นนํ3าหนึงใจเดียวกัน

ไว้โดยการมีความคิดทีถ่อมใจ แต่คราวนี3เปาโลเพิมคําเตือนไว้ดว้ ย จงระวังพวกสุ นัข จงระวัง
บรรดาคนทีท( าํ ชั(ว จงระวังพวกถือการเชือดเนื+อเถือหนัง คนสามประเภทนี3จริ งๆแล้วเป็ นคนกลุ่ม
เดียวกัน นันคือ พวกอาจารย์สอนทีถือลัทธิ ยวิ ทีแอบลอบเข้ามาในคริ สตจักร (1) แม้สุนขั ใน
ปั จจุบนั ถูกมองในแง่ดี แต่ในสมัยนั3นคนคิดกับสุ นขั ในทางตรงกันข้าม ความหมายในทีนี3คือ
พวกหมาป่ าซึงเป็ นเหมือนกับหมาไนมากกว่า พวกมันเป็ นสัตว์ทีกินซากสัตว์อืนเป็ นอาหารและ
คอยหาโอกาสโจมตีฝงู ลูกแกะและเหยือชนิดอืน การทีท่านเอ่ยถึง (2) “พวกถือการเชือดเนื3อเถือ
หนัง” หมายถึงคนเหล่านั3นทีสนับสนุนการเข้าสุ หนัต ท่านเรี ยกพวกเขาว่า “บรรดาคนทีทําชัว”
เปาโลต้องการเตือนคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี ให้ระวังพวกอาจารย์ทีถือลัทธิยวิ ทีสอนว่าแม้แต่
คริ สเตียนทีเป็ นคนต่างชาติกต็ อ้ งเข้าสุ หนัตและดําเนินชีวติ ใต้พระราชบัญญัติ สําหรับพวกเขา
แล้ว ความเชือแบบคริ สเตียนเป็ นส่ วนเสริ มของศาสนายิว ความจริ งทีใหญ่กว่าก็คือว่า คริ สเตียน
ทีบังเกิดใหม่แล้วส่ วนใหญ่ได้รับความรอดออกมาจากศาสนาอืน พวกเขาต้องเจอกับการทดลอง
ให้กลับไปหาศาสนาเดิมของตนเสมอ ในกรณี น3 ีคือ ศาสนายูดาย สมัยนี3อาจเป็ นศาสนาคริ สต์
นิกายโรมันคาทอลิกหรื อศาสนาประจําชาติของแต่ละคน
ฟป 3:3

คริ สตจักรยุคต้นได้ถือกําเนิดออกมาจากศาสนายิว มันจึงมีอิทธิพลแบบ

ยิวอย่างมหาศาลในหลายชัวอายุคนแรกๆ เปาโลจึงชี3ให้เห็นว่า เพราะว่ าเราทั+งหลายเป็ นพวกถือ
พิธเี ข้ าสุ หนัต คือเป็ นผู้นมัสการพระเจ้ าด้ วยจิตวิญญาณ และชื(นชมยินดีในพระเยซูคริสต์ และ
ไม่ ได้ ไว้ ใจในเนื+อหนัง ‘สัญลักษณ์’ ของศาสนายิวและการดําเนินชีวติ ใต้พระราชบัญญัติคือ การ
เข้าสุ หนัต มันจึงกลายมาเป็ นสํานวนทีหมายถึงประชากรของพระเจ้า พวกยิวถือว่าตัวเองเป็ น
ประชากรของพระเจ้า ลักษณะเฉพาะทางร่ างกายทีบ่งบอกพวกเขาอย่างชัดเจนคือ การเข้าสุ หนัต
(ผูช้ าย) ดังนั3นในความคิดของพวกยิว การเข้าสุ หนัตจึงกลายเป็ นสิ งทีเหมือนกับการเป็ น
ประชากรของพระเจ้า (ในศาสนศาสตร์แบบพันธสัญญาสมัยปั จจุบนั บัพติศมาได้กลายเป็ น

เครื องหมายทีบ่งบอกคริ สเตียนหลายกลุ่ม ลองไปดูสมาชิกครอบครัว ‘คริ สเตียน’ ทีตกใจทีพ่อ
แม่ทีเพิงบังเกิดใหม่ไม่ยอม ‘ให้บพั ติศมา (ศีลจุ่ม)’ ลูกทารกของตนแล้วจะเห็น)
แทนทีจะมันใจ “ในเนื3อหนัง” นันคือ การเข้าสุ หนัตของเนื3อหนัง อัครสาวกท่านนี3ช3 ีให้
เห็นว่าเรา “นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณ และชืนชมยินดีในพระเยซูคริ สต์” การทีเรามาหา
พระเจ้าได้น3 นั ไม่ได้เป็ นมาโดยการเข้าสุ หนัต, การรับบัพติศมา หรื อพิธีกรรมทางศาสนาอืนใด
พระเยซูตรัสว่า “พระเจ้าทรงเป็ นพระวิญญาณ และผูท้ ีนมัสการพระองค์ตอ้ งนมัสการด้วยจิต
วิญญาณและความจริ ง” ยอห์น 4:24 แทนทีจะภาคภูมิใจในพิธีกรรมทางศาสนาของเรา เรา
“ชืนชมยินดีในพระเยซูคริ สต์” พวกถือลัทธิยวิ ให้ความสําคัญต่อสิ งทีเป็ นของเนื3อหนัง ความเชือ
แบบคริ สเตียนทีแท้จริ งให้ความสําคัญต่อสิ งทีเป็ นของจิตวิญญาณ
ฟป 3:4

เพือเพิมความน่าเชือถือให้แก่ขอ้ โต้แย้งของท่าน เปาโลจึงเล่าถึงภูมิหลัง

ของตัวเอง ท่านเป็ นยิวอย่างทีคนๆหนึงจะเป็ นยิวได้ ท่านจึงกล่าวว่า ถึงแม้ ว่าข้ าพเจ้ าเองมีเหตุที(
จะไว้ ใจในเนื+อหนัง หลักเหตุผลของท่านนั3นชัดเจน หากท่านต้องการ ท่านก็สามารถพึงการเข้า
สุ หนัตของตัวเองได้ ด้วยเหตุน3 ี ถ้ าผู้อนื( คิดว่ าเขามีเหตุผลทีจ( ะไว้ ใจในเนื+อหนัง ข้าพเจ้ าก็มี
มากกว่ าเขาเสี ยอีก หากผูท้ ีสนับสนุนทรรศนะของศาสนายิวคิดว่าเขาสามารถพึงพาการเข้า
สุ หนัตในร่ างกายของตนได้ เปาโลก็ทาํ ได้มากยิงกว่าเสี ยอีก หากผูใ้ ดมีเหตุให้หวังเช่นนั3นได้
คนๆนั3นก็คือเปาโลนันเอง ท่านจึงให้รายการประวัติความน่าเชือถือของตัวเองในการเป็ นยิว
ฟป 3:5

ท่านเกิดมาได้ แปดวันก็ได้ เข้ าสุ หนัตตามทีพระราชบัญญัติได้สงไว้
ั ท่าน

เป็ นชนชาติอสิ ราเอล ท่านไม่ได้เป็ นคนเข้าจารี ตศาสนายิวแต่เป็ นยิวโดยกําเนิด ท่านเกิดใน
ตระกูลเบนยามินซึงท่านถือว่าเป็ นเหรี ยญตราเกียรติยศของตัวเองเลย ตระกูลเบนยามินเป็ นหนึง
ในสองตระกูลทียังคงสัตย์ซือต่อพระเจ้าในประวัติศาสตร์สมัยพันธสัญญาเดิม ท่านเป็ นชาติฮีบรู
เกิดจากชาวฮีบรู ไม่มีใครเป็ นยิวได้มากกว่าเปาโลแล้ว ทั3งบิดาและมารดาของท่านเป็ นยิว ซึงเป็ น
คํากล่าวอ้างทีมียวิ ไม่กีคนทีทําได้ ท่านเป็ นชาติฮีบรู โดยกําเนิด, โดยศาสนา, โดยการศึกษาและ
โดยธรรมเนียม ทีสําคัญยิงไปกว่านั3น ในด้ านพระราชบัญญัติกอ็ ยู่ในคณะฟาริสี พวกฟาริ สีเป็ น

คณะหนึงในศาสนายิวทีอนุรักษ์นิยมมากทีสุ ดและเคร่ งครัดมากทีสุ ด มียวิ น้อยคนนักทีมีความ
น่าเชือถือในการเป็ นยิวมากไปกว่าเปาโล
ฟป 3:6

ในด้ านความกระตือรือร้ นก็ได้ ข่มเหงคริสตจักร ในด้ านความชอบธรรม

ซึ(งมีอยู่โดยพระราชบัญญัติ ข้ าพเจ้ าก็ไม่ มที ตี( ไิ ด้ หากนันยังไม่พอ “ในด้านความกระตือรื อร้น”
ท่านก็ได้ข่มเหงคริ สตจักร ในเรื อง “ความชอบธรรมซึงมีอยูโ่ ดยพระราชบัญญัติ” ท่านก็ไม่ มีทีติ
ได้ ท่านพูดจากมุมมองของยิวทีเป็ นฟาริ สี ท่านถือรักษากฎยิบย่อยของพระราชบัญญัติ ซึงรวม
ถึงข้อปลีกย่อยต่างๆทีถูกพวกรับบีเพิมเข้ามาแบบไม่มีทีสิ3นสุ ดด้วย ในสายตาของพวกเขาแล้ว
ท่านก็ไม่มีขอ้ บกพร่ องเลย
ก่อนกลับใจรับเชือเปาโลก็ภูมิใจในความชอบธรรมของตัวเอง มันเป็ นเหรี ยญตรา
เกียรติยศของท่าน มันเป็ นข้อได้เปรี ยบของท่านอย่างมากและหมายถึงการได้ไต่เต้าไปสู่ ตาํ แหน่
งสู งๆในหมู่พวกยิว ดังนั3นสําหรับคนเหล่านั3นทีกําลังสนับสนุนศาสนายิวในบริ บทของความเชือ
แบบคริ สเตียน เปาโลก็สามารถเอาชนะความเป็ นยิวของพวกเขาได้สบายๆ มียวิ น้อยคนนักใน
โลกนี3ทีมีความน่าเชือถือในการเป็ นยิวมากไปกว่าท่าน
ฟป 3:7

แต่ ว่าสิ( งใดทีเ( คยเป็ นคุณประโยชน์ แก่ข้าพเจ้ า ข้ าพเจ้ าถือว่ าสิ(งนั+นไร้

ประโยชน์ แล้วเพือ( เห็นแก่พระคริสต์ ความเป็ นยิวซึงเป็ นบันไดให้ท่านก้าวไปสู่ ความมีหน้ามีตา
ในสังคมของพวกยิวนั3น ตอนนี3ท่านถือว่ามันเป็ นสิ งไร้ประโยชน์แล้วเพราะเห็นแก่พระคริ สต์
หากเปาโลไม่ได้เป็ นสมาชิกคนหนึงของสภาซานเฮดริ น แต่ท่านก็กาํ ลังจะได้เข้าเป็ นสมาชิกของ
มันอย่างแน่นอนก่อนทีท่านกลับใจรับเชือ มันนํามาซึงอํานาจ, อิทธิพล และความมังคังใน
วัฒนธรรมของพวกยิว คํากริ ยา ถือว่า (เฮเกะออไม) อยูใ่ นรู ปสมบูรณ์กาล ความหมายก็คือว่า
‘แต่สิงใดๆทีเคยเป็ นประโยชน์แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้าได้ถือว่าเป็ นสิ งไร้ประโยชน์ไปแล้วเพราะเห็น
แก่พระคริ สต์’ ท่านได้ถือว่าสิ งเหล่านั3นไร้ประโยชน์ไปแล้วเรี ยบร้อย สิ งเหล่านั3นได้กลายเป็ น
อดีตไปแล้ว

ฟป 3:8

ท่านกล่าวต่อไปว่า ทีจ( ริงข้าพเจ้ าถือว่าสิ(งสารพัดไร้ ประโยชน์ เพราะเห็น

แก่ ความประเสริฐแห่ งความรู้ ถงึ พระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของข้ าพเจ้ า ความหมายก็คือ
‘อันทีจริ งแล้ว ข้าพเจ้าถือต่อไปว่าทุกสิ งล้วนไร้ประโยชน์เพือเห็นแก่ความประเสริ ฐแห่งความรู ้
ถึงพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพเจ้า’ พระคริ สต์ทรงสําคัญต่อท่านมากกว่าความสําเร็จ
และโอกาสในความก้าวหน้าของท่าน นอกจากนี3ท่านเสริ มอีกว่า เพราะเหตุพระองค์ ข้ าพเจ้ าจึง
ได้ ยอมสละสิ( งสารพัด และถือว่ าสิ( งเหล่านั+นเป็ นเหมือนหยากเหยือ( เพือ( ข้ าพเจ้ าจะได้ พระคริสต์
ความหมายตรงตัวก็คือ ‘โดยทางพระองค์ (พระคริ สต์) ข้าพเจ้าได้ทนต่อการสู ญเสี ยทุกสิ ง’
เปาโลยอมรับตรงๆว่าการสู ญเสี ยชือเสี ยง, ลาภยศ, อิทธิพล และความก้าวหน้าของท่าน
นั3นเกิดขึ3นเพราะการทีท่านมารับเชือพระคริ สต์ จากตําแหน่งของท่านในพระคริ สต์ บัดนี3ท่าน
ถือว่าสิ งต่างๆทีท่านเคยมีเป็ นหยากเยือ( คําทีแปลเช่นนั3น (สคูบาลอน) มีความหมายว่า ‘ขยะ’,
‘มูลฝอย’ หรื อ ‘ไร้ค่า’ บัดนี3เป้ าหมายของท่านก็คือ “เพือข้าพเจ้าจะได้พระคริ สต์” คําทีแปลว่า ได้
(เคะรไดโน) มีความหมายว่า ‘ได้มา’ มันเป็ นรู ปกริ ยาของคํานาม คุณประโยชน์ ในข้อ 7 ความ
หมายก็คือว่า เพือทีท่านจะได้รับการเห็นชอบ, สามัคคีธรรม และพระพรของพระคริ สต์ และดัง
ทีเราจะเห็นต่อไปในบทนี3 มันอาจหมายถึงการได้รับรางวัลทีเส้นชัย คือ บัลลังก์พิพากษาของ
พระคริ สต์ดว้ ย
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และจะได้ ปรากฏอยู่ในพระองค์ ไม่ มคี วามชอบธรรมของข้าพเจ้ าเองซึ(ง

ได้ มาโดยพระราชบัญญัติ แต่ มมี าโดยความเชื(อในพระคริสต์ เป็ นความชอบธรรมซึ(งมาจาก
พระเจ้ าโดยความเชื(อ ข้อความนี3มีเนื3อหาต่อเนืองมาจากข้อ 8 ท่านไม่เพียงต้องทนต่อการสู ญเสี ย
สิ งสารพัดเท่านั3นโดยถือว่าสิ งเหล่านั3นไร้ค่า ท่านยังแสวงหาการมีสามัคคีธรรมกับพระคริ สต์
ด้วย “และจะได้ปรากฏอยูใ่ นพระองค์”
อัครสาวกท่านนี3จึงเปลียนไปพูดถึงเรื องหลักคําสอนทีสําคัญบ้าง นันคือ ตําแหน่งของเรา
ในพระคริ สต์ ถึงแม้จะได้บรรลุเป้ าหมายนั3นแล้วโดยทางความเชือในพระคริ สต์ แต่เปาโลก็ขยาย
ความเพิมเติมเกียวกับความชอบธรรมในทางตําแหน่งนั3น ท่านหมายถึงความชอบธรรมนั3นทีถูก

นับว่าเป็ นของเราเมือเราถูกทําให้เป็ นคนชอบธรรม ดู โรม 4-5 ดังนั3น เป้ าหมายสู งสุ ดทีจะ
ปรากฏอยูใ่ นพระคริ สต์จึงไม่ได้เป็ นมาโดย “ความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซึงได้มาโดยพระ
ราชบัญญัติ”
ความชอบธรรมของพระเจ้าไม่ได้เป็ นมาโดยคุณความดีของเราเองหรื อโดยการรักษา
บัญญัติสิบประกการ ในความคิดของพวกยิวแล้ว พระราชบัญญัติไม่ได้มีเพียงบัญญัติสิบ
ประการเท่านั3น แต่ยงั มีขอ้ ปลีกย่อยอีกมากมายไม่รู้จบซึงถูกบัญญัติโดยพวกรับบีและประเพณี
ของพวกยิว ก่อนหน้านั3นเปาโลเคยรักษาบัญญัติเหล่านั3นได้เยอะเท่าทีจะทําได้ แต่มนั ก็ไม่
สามารถนํามาซึงความชอบธรรมของพระเจ้าได้
แทนทีจะเป็ นเช่นนั3น ตําแหน่งทีสู งสุ ดของความชอบธรรมคือ ความชอบธรรมที “มีมา
โดยความเชือในพระคริ สต์” ความเชือนีเองทีนํา “ความชอบธรรมซึงมาจากพระเจ้าโดยความ
เชือ” ตรงข้ามกับความชอบธรรมทีขี3ปะติlวของตัวเองและความพยายามไม่สิ3นสุ ดทีจะรักษาพระ
ราชบัญญัติของยิว ท่านขอมีความชอบธรรมในระดับทีสู งสุ ดดีกว่า นันคือ ความชอบธรรมของ
พระเจ้า ความเชือนันเองทีได้ทาํ ให้ท่านมาอยูใ่ นพระคริ สต์ ท่านจึงปรากฏในพระองค์ได้ โดยมี
ความชอบธรรมของพระคริ สต์จาํ เพาะพระพักตร์พระเจ้า
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ลําดับความคิดของท่านมาถึงจุดสุ ดยอดตรงนี3 ท่านเต็มใจยอมสู ญเสี ย

ความสําเร็จและความก้าวหน้าทั3งหมดเพือทีท่านจะได้มาซึงพระคริ สต์และความชอบธรรมของ
พระองค์ เพือ( ข้ าพเจ้ าจะได้ รู้ จักพระองค์ และฤทธิMเดชแห่ งการฟื+ นคืนพระชนม์ ของพระองค์ และ
ร่ วมทุกข์ กบั พระองค์ ความปรารถนาของท่านคือ การได้รู้จกั พระคริ สต์ ท่านได้เจอกับพระองค์
แล้ว แต่เดีlยวนี3ท่านปรารถนาทีจะ (1) รู ้จกั พระองค์ดว้ ย พระเยซูตรัสในยอห์น 17:3 “และนี
แหละคือชีวติ นิรันดร์ คือทีเขารู ้จกั พระองค์ ผูท้ รงเป็ นพระเจ้าเทียงแท้องค์เดียว และรู ้จกั พระเยซู
คริ สต์ทีพระองค์ทรงใช้มา”
การต้อนรับพระคริ สต์เป็ นเรื องหนึง แต่การได้รู้จกั พระองค์น3 นั ก็เป็ นคนละเรื องเลย นัน
เป็ นความปรารถนาของเปาโล คําทีแปลว่า รู้ จัก (กิโนสโค) หมายถึงความรู ้ทีมีพ3นื ฐานอยูบ่ น

ประสบการณ์ส่วนตัว นันคือ การรู ้จกั โดยประสบการณ์ เปาโลปรารถนาทีจะพัฒนาความเข้าใจ
และความรู ้ในเรื องพระคริ สต์โดยการมีความสนิทสนมส่ วนตัวกับพระองค์
นอกจากนี3 ท่านยังปรารถนา (2) ทีจะรู ้จกั “ฤทธิ?เดชแห่งการฟื3 นคืนพระชนม์ของ
พระองค์” ด้วย ท่านน่าจะหมายถึงฤทธิ?เดชของพระเจ้าทีชุบพระเยซูให้เป็ นขึ3นจากตาย ท่าน
ปรารถนาทีจะมีฤทธิ?เดชนั3นของพระเจ้าในชีวติ และพันธกิจของท่าน
สุ ดท้ายท่านปรารถนา (3) ทีจะ “ร่ วมทุกข์กบั พระองค์” พระคริ สต์ได้ทรงทนทุกข์เพือเรา
ฉันใด เปาโลก็ต3 งั ตาคอยการมีส่วนในความทุกข์เหล่านั3นด้วยเช่นกัน ในช่วงชีวติ ตอนนี3ของท่าน
ท่านได้เจอกับการข่มเหงมามากมายแล้ว ท่านทราบดีวา่ การทนทุกข์น3 นั เป็ นเช่นไร แต่ท่านยินดี
ในการถูกข่มเหง โดยรู ้วา่ ท่านกําลังมีส่วนในความทุกข์เหมือนอย่างองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่าน
คริ สเตียนส่ วนใหญ่ทุกวันนี3รู้นอ้ ยมากหรื อไม่รู้เลยว่าการทนทุกข์เพือพระคริ สต์น3 นั เป็ นอย่างไร
เปาโลทราบดีและท่านก็ปรารถนาทีจะมีประสบการณ์ในความทุกข์ดงั กล่าวเพือมีส่วนในความ
ทุกข์ทีพระคริ สต์ทรงทนเพือเรา
เปาโลทราบดีวา่ ท่านจะได้เจอกับเพชฌฆาตทีกรุ งโรม ดังนั3นท่านจึงเต็มใจทีจะตั+ง
อารมณ์ ตายเหมือนพระองค์ แม้ท่านหวังว่าจะได้รับการช่วยให้พน้ จากการถูกประหารชีวติ แต่
ถ้าเลียงไม่ได้จริ งๆ ท่านก็ยงกว่
ิ าเต็มใจทีจะเจอกับสิ งทีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของท่านได้เผชิญ นันคือ
การถูกประหารชีวติ สําหรับท่านแล้วการมีชีวติ อยูก่ เ็ พือพระคริ สต์ แต่การตายก็เป็ นกําไร
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ถ้ าโดยวิธีหนึ(งวิธีใดข้ าพเจ้ าก็จะได้ เป็ นขึน+ มาจากความตายด้ วย ความ

หมายของท่านชัดเจนและอาจถอดความได้ดงั นี3: ‘เพือทีข้าพเจ้าจะมาถึงการเป็ นขึ3นจากตาย
จริ งๆ’ ไม่มีการสื อถึงข้อสงสัยใดๆตรงนี3เลย ท่านทราบว่าจะเกิดอะไรขึ3นกับท่านหากท่านถูก
ประหารชีวติ ท่านทราบว่าการไม่อยูใ่ นร่ างกายนี3กค็ ือการได้ไปอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า นอกจาก
นี3แล้ว ท่านก็จะมาถึงการเป็ นขึ3นจากตายฝ่ ายร่ างกายของตัวเองในภายหลังด้วย
ความหมายทีสําคัญกว่าก็คือว่า ท่านเต็มใจทีจะทนทุกข์ในความทุกข์ทีพระคริ สต์ทรง
เผชิญ แม้จะถึงความตายก็ตาม เพราะท่านทราบว่าการเป็ นขึ3นจากตายรอคอยท่านอยูห่ ลังจากนั3น
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ท่านหยุดพักเพือออกความเห็นว่า มิใช่ ว่าข้ าพเจ้ าได้ แล้ว หรือสํ าเร็จแล้ว

คําทีแปลว่า ได้ แล้ว (ลัมบาโน) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ได้รับแล้ว’ รู ปกาลของคําทีแปลว่า
สํ าเร็จ คือ ‘สมบูรณ์กาล’ และเป็ นคําทีอยูใ่ นรู ปประธานถูกกระทํา ดังนั3นความหมายก็คือว่า
‘ไม่ใช่วา่ ข้าพเจ้าได้รับแล้วหรื อว่าข้าพเจ้าได้ถูกทําให้สมบูรณ์แบบแล้ว’ แม้ท่านปรารถนาทีจะ
รู ้จกั พระคริ สต์และฤทธิ?เดชของพระองค์ให้มากยิงขึ3น แต่ท่านก็ยงั ไม่ได้รับพระพรนั3นโดย
สมบูรณ์ และท่านก็ยงั ไม่ได้เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณโดยสมบูรณ์ดว้ ย แต่ ข้าพเจ้ ากําลังบากบั(นมุ่ง
ไป เพือ( ข้ าพเจ้ าจะได้ ฉวยเอาตามอย่างทีพ( ระเยซูคริสต์ ได้ ทรงฉวยข้ าพเจ้ าไว้ เป็ นของพระองค์
แล้ ว คําทีแปลว่า บากบั(นมุ่งไป (ดิโอโค) มีความหมายว่า ‘ไล่ตาม’ และอยูใ่ นรู ปปัจจุบนั กาล คํา
ทีแปลว่า ฉวย (คาทาลัมบาโน) ในความหมายแบบพื3นๆทีสุ ดก็คือ ‘จับเอาไว้’ ความหมายที
สําคัญกว่าของเปาโลก็คือว่า ‘แต่ขา้ พเจ้ากําลังไล่ตาม (เป้ าหมายนี3) เพือข้าพเจ้าจะได้จบั เอาสิ งที
เพือสิ งนี3พระคริ สต์ได้ทรงจับเอาข้าพเจ้าไว้แล้ว’ พระเยซูคริ สต์ได้ทรงจับเปาโลไว้ระหว่างทาง
ไปยังเมืองดามัสกัสเมือหลายปี ก่อนหน้านั3นและได้ทรงประทานภารกิจให้ท่านทําให้สาํ เร็จ ดู
กิจการ 26:15-18 นับแต่น3 นั เป็ นต้นมาท่านก็ไล่ตามทีจะกระทําให้พนั ธกิจนี3สาํ เร็จมาโดยตลอด
ฟป 3:13

คําเทศนาอันยิงใหญ่ของท่านในเรื องการอุทิศตัวของท่านแด่พระคริ สต์

ตอนนี3ได้เปลียนมาสู่ ภาพเปรี ยบทีเราคุน้ เคย นันคือ ภาพของนักวิงมาราธอนระยะทางไกล ท่าน
กล่าวต่อไปว่า พีน( ้ องทั+งหลาย ข้าพเจ้ าไม่ ถือว่าข้ าพเจ้ าได้ ฉวยไว้ ได้ แล้ว ดังทีข้อความทีตามมาจะ
แสดงให้เห็นชัดเจน เปาโลมองชีวติ และพันธกิจของท่านว่าเป็ นการแข่งวิงมาราธอนเพือทีจะได้
รับคําชมและรางวัลของพระคริ สต์ทีเส้นชัย ตอนนั3นท่านยังไปไม่ถึงเส้นชัยนั3น ตอนนั3นท่านยัง
ไม่ได้จบั รางวัลไว้ได้ แต่ท่านทราบว่าท่านกําลังบากบันมุ่งไปอยู่ ดังนั3นท่านจึงมีเป้ าหมายที
ชัดเจนและมีวนิ ยั ภายในทีจะไม่เพียงวิงแข่งจนจบการแข่งขันเท่านั3น แต่มีชยั ในการแข่งขันด้วย
แต่ ข้าพเจ้ าทําอย่ างหนึ(ง คือลืมสิ( งทีผ( ่านพ้นมาแล้วเสี ย และโน้ มตัวออกไปหาสิ(งทีอ( ยู่ข้างหน้ า
เส้นชัยนั3นอยูไ่ ม่ไกลแล้ว รางวัลนั3นอยูใ่ กล้เต็มที ดังนั3นท่านจึงเต็มใจทีจะลืมความสําเร็จ
ทุกอย่างของตัวเองและโอกาสทีจะก้าวหน้าในฝ่ ายมนุษย์ ท่านลืมการต่อต้าน การข่มเหงและ
ความยุง่ ยากทั3งหมดทีท่านต้องประสบพบเจอมาตลอดทาง ท่านกลับทําเหมือนนักวิงมาราธอนที

เกือบเข้าเส้นชัยเต็มที คือ โน้มตัวออกไปข้างหน้าสู่ เป้ าหมาย คําทีแปลว่า โน้ มตัวออกไป (เอะ
เพ็คเตะอินอไม) มีความหมายว่า ‘ยืดออกไปสู่ ’ เหมือนกับนักวิงทีเข้าสู่ เส้นชัย ท่านได้มาจนถึง
ขนาดนี3แล้ว รางวัลอยูใ่ กล้เต็มทีแล้ว ท่านจะไม่มีวนั กลับถอยหลังตอนนี3เด็ดขาด
ฟป 3:14

ดังนั3น ความมุ่งมันของท่านจึงปรากฏชัดเจน ข้ าพเจ้ ากําลังบากบั(นมุ่งไปสู่

หลักชัย เพือ( จะได้ รับรางวัลซึ(งพระเจ้ าได้ ทรงเรียกจากเบือ+ งบนให้ เราไปรับในพระเยซูคริสต์ คํา
ทีแปลว่า บากบั(นมุ่งไป (ดิโอโค) เช่นเดียวกับในข้อ 12 มีความหมายว่าไล่ตาม แต่คาํ ว่า ‘บากบัน
มุ่งไป’ ก็เป็ นคําแปลทีสื อความได้ดีเยียม คําทีแปลว่า หลักชัย (สคอพอส) ในบริ บทนี3มีความ
หมายว่า ‘เป้ าหมาย’ หรื อ ‘เส้นชัย’ ทีนันมีรางวัลของผูช้ นะรออยูส่ าํ หรับการมีชยั ชนะ (คือ การมี
ชัย) ภาพนี3ท3 งั ลึกซึ3 งและเรี ยบง่าย โดยการใช้ภาพเปรี ยบนี3 เปาโลทราบว่าตัวท่านอยูไ่ ม่ไกลจาก
เส้นชัยของการแข่งวิงมาราธอนของชีวติ คริ สเตียนและการรับใช้ของท่าน ดังนั3นท่านจึงบากบัน
มุ่งไปอย่างไม่ยอ่ ท้อโดยจับตามองทีพระเยซูผทู ้ รงริ เริ มและทําให้ความเชือของท่านสําเร็จ ทีเส้น
ชัยแห่งชีวติ และการรับใช้ของท่าน ท่านทราบว่ามี “รางวัลซึ งพระเจ้าได้ทรงเรี ยกจากเบื3องบนให้
เราไปรับในพระเยซูคริ สต์” แน่นอนทีรางวัลนั3นคือบําเหน็จ, มงกุฎ, คําชมเชย และตําแหน่งที
พระเยซูคริ สต์จะทรงมอบให้เราทีบัลลังก์พิพากษาของพระองค์ พระเจ้าได้ทรงเรี ยกท่านให้มาสู่
การรับใช้ซึงท่านได้กระทําอย่างสัตย์ซือมาตั3งแต่ทีท่านกลับใจรับเชือนอกเมืองดามัสกัส เส้นชัย
นั3นอยูใ่ กล้แล้ว ท่านจึงบากบันต่อไป
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ท่านจึงเปลียนมาพูดถึงผูอ้ ่านของท่านบ้าง เหตุฉะนั+นให้ เราซึ(งเป็ นผู้ใหญ่

แล้ วมีใจคิดอย่างนั+น คําทีแปลว่า เป็ นผู้ใหญ่ (เทะเละอิออส) ในความหมายตรงตัวแปลว่า ‘ครบ
ถ้วน’ ในบริ บทนี3มนั หมายถึง ‘โตเต็มวัย’ ดังนั3นความหมายโดยรวมก็คือ สําหรับคนทีโตเป็ น
ผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณแล้ว เรามีเป้ าหมายเดียวกัน จงบากบันมุ่งไปสู่ รางวัลซึงพระเจ้าได้ทรงเรี ยก
จากเบื3องบนให้เราไปรับในพระเยซูคริ สต์
ท่านปิ ดท้ายข้อนี3ดว้ ยข้อคิดเสริ ม และถ้ าท่ านคิดอย่างอืน( พระเจ้ าก็จะทรงโปรดสํ าแดง
สิ( งนีใ+ ห้ แก่ท่านด้ วย กล่าวอีกนัยหนึง สําหรับคนเหล่านั3นทีเป็ นผูใ้ หญ่นอ้ ยกว่าและไม่เต็มใจทีจะ

อุทิศตัวเพือการนี3 เปาโลก็มอบพวกเขาให้เป็ นหน้าทีขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทีจะกระทํากิจในตัว
พวกเขา ความหมายก็คือ ผูใ้ ดก็ตามทีคิดเป็ นอืน (ทีไม่เต็มใจทีจะอุทิศตัวเพือปรนนิบตั ิพระ
คริ สต์) ขอให้พระเจ้าทรงสําแดงเรื องนี3แก่พวกท่านด้วยละกัน
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ท่านกล่าวภาพเปรี ยบอันลึกซึ3งนี3ต่อไป แต่ เราได้ แค่ ไหนแล้ ว ก็ให้ เรา

ดําเนินตรงตามนั+นต่ อไป คือให้ เราคิดเห็นอย่างเดียวกัน ความหมายก็คือว่า ไม่วา่ เราจะบรรลุถึง
ขั3นไหนแล้วก็ตาม ให้เราดําเนินชีวิตตามหลักการทีกล่าวไว้แล้วด้านบนและมีความคิดแบบ
เดียวกัน นันคือจงลืมอดีตเสี ย ไม่วา่ จะดีข3 ึนหรื อแย่ลง และจงบากบันมุ่งไปสู่ หลักชัย เพือจะได้
รับรางวัลซึงพระเจ้าได้ทรงเรี ยกจากเบื3องบนให้เราไปรับในพระเยซูคริ สต์ อย่าวางใจในชัยชนะ
ของตนเอง แต่จงอุทิศตัวและมีวนิ ยั ในตัวเองเพือปรนนิบตั ิพระเยซูคริ สต์ไปจนถึงเส้นชัย จง
ดําเนินชีวติ ตามกฎนั3น จงมุ่งคิดในเรื องนี3เหมือนกัน จงบากบันมุ่งไปเหมือนนักวิงมาราธอนเพือ
มีชยั ในการแข่งขัน
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ในทํานองเดียวกัน เปาโลกําชับผูอ้ ่านของท่านว่า พีน( ้ องทั+งหลาย ท่ านจง

ประพฤติตามแบบข้ าพเจ้ า และคอยดูคนทั+งหลายเหล่านั+นทีป( ระพฤติตามแบบเดียวกัน เหมือน
ท่ านทั+งหลายได้ พวกเราเป็ นตัวอย่ าง คํากําชับของท่านนั3นชัดเจน จงปฏิบตั ิตามแบบอย่างของ
ข้าพเจ้าและจงสังเกตคนอืนทีประพฤติตามแบบเดียวกันและยึดเอาเป็ นแบบอย่าง ท่านได้นาํ
เสนอเกียวกับเรื องนี3ไปแล้วด้านบน ดังนั3นความหมายก็คือ ‘จงปฏิบตั ิตามแบบอย่างของข้าพเจ้า
และจงสังเกตคนอืนทีทําแบบเดียวกัน’ นันคือ ‘คนเหล่านั3นทีเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว’ (ข้อ 15)
ฟป 3:18-19 คราวนี3อคั รสาวกท่านนี3เปลียนไปพูดถึงสิ งทีเห็นได้ชดั ว่าเป็ นคําเตือนอีก
ประการ อย่างไรก็ตามบางคนคิดว่าท่านยังหมายถึงพวกถือลัทธิยวิ ทีท่านได้เตือนเกียวกับพวก
เขาไปแล้วในตอนต้นของบทนี3 ไม่วา่ จะในกรณี ใด แก่นแท้แห่งคําเตือนของท่านก็ดูเหมือนจะชี3
ให้เห็นถึงอิทธิพลของคนนับถือพระต่างประเทศและวิถีชีวติ ทีเอาแต่สนุกสนานของพวกเขา
(เพราะว่ามีคนหลายคนทีป( ระพฤติตวั เป็ นศัตรู ต่อกางเขนของพระคริสต์ ซึ(งข้ าพเจ้ าได้
บอกท่ านถึงเรื(องของเขาหลายครั+งแล้ว และบัดนีย+ งั บอกท่ านอีกด้ วยนํา+ ตาไหล คนมากมายใน

สมัยนั3น (และในสมัยนี3ดว้ ย) ดําเนินชีวติ ของตนเหมือนเป็ นศัตรู แห่งกางเขนของพระคริ สต์
เปาโลเป็ นทุกข์ดว้ ยเรื องนี3 นีไม่ได้หมายถึงชาวโลกโดยทัวไป แต่หมายถึงพวกคริ สเตียนแต่ ปาก
ทีวิถีชีวติ ของพวกเขาตรงข้ามกับการอุทิศตัวของเปาโลดังทีได้บรรยายไว้แล้วด้านบน ประเด็น
ของท่านน่าอัศจรรย์ใจตรงทีว่าคริ สเตียนทั3งหลายทีรักโลก, กลับสัตย์ และทําตามเนื3อหนังเป็ น
ศัตรู แห่งกางเขน นีเป็ นเรื องทีเราต้องฉุ กคิดทีเดียว
ท่านบรรยายถึงคนพวกนี3ต่อไปว่า 19 ปลายทางของคนเหล่านั+นคือความพินาศ พระของ
เขาคือกระเพาะ เขายกความทีน( ่ าอับอายของเขาขึน+ มาโอ้อวด เขาสนใจในวัตถุทางโลก) เปาโล
บรรยายถึงคนพวกนี3วา่ “พระของเขาคือกระเพาะ” คําทีแปลว่า กระเพาะ (คอยเลีย) มักถูกแปลว่า
‘ครรภ์’ และอาจหมายถึงอวัยวะสื บพันธุ์ของผูห้ ญิงได้ดว้ ย นันดูเหมือนจะสอดคล้องกับวลีถดั
ไป “เขายกความทีน่าอับอายของเขาขึ3นมาโอ้อวด” นีสื อถึงการหมกมุ่นในเรื องเพศและการทํา
ผิดศีลธรรม
คนพวกนี3สนใจแต่ “วัตถุทางโลก” ซึงมีความหมายว่า ‘สิ งต่างๆทีเป็ นของชาวโลก’
อย่างไรก็ตามปลายทางของพวกเขาก็คือ ความพินาศ คําทีแปลเช่นนั3น คือ อาโพเละเอีย นีสื อว่า
คริ สเตียนแต่ปากจํานวนมากเป็ นแค่น3 นั จริ งๆ คือ เป็ นคริ สเตียนแต่ปากเท่านั3น วิถีชีวติ ทีไม่
บริ สุทธิ? รักโลก และทําตามเนื3อหนังของพวกเขาสื อให้เห็นถึงสภาพจิตวิญญาณทีแท้จริ งของ
พวกเขา นันคือ ไม่รอด กระนั3นโดยการออกปากยอมรั บพระคริ สต์ของพวกเขา พวกเขาจึงเป็ น
ศัตรู แห่งกางเขนและเป็ นเหตุให้เปาโลทุกข์ใจมากๆ คนพวกนี3อาจเป็ นผูท้ ีประกาศพระคริ สต์
ด้วยจิตใจริ ษยาและทุ่มเถียงกันเพือสร้างปัญหาให้แก่เปาโลเพิมมากขึ3นไปอีก
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ถึงแม้คนเหล่านี3ทีได้ถูกบรรยายถึงไปแล้วจะมี ‘ความเป็ นพลเมือง’ ของ

โลกนี3 แต่ฝ่ายเราเป็ นชาวแผ่ นดินสวรรค์ คําทีแปลว่า เป็ นชาว (พอลิเตะอูมา) เป็ นคําทีใช้ใน
ทางการเมือง มันมีความหมายตรงตัวว่า การบริ หารจัดการกิจการด้านพลเมือง, รัฐ และความเป็ น
พลเมือง เปาโลจึงกําลังกล่าวว่า ‘ความเป็ นพลเมืองของเรานั3นอยูใ่ นสวรรค์’ ไม่ใช่ในโลกนี3 เป็ น
ความจริ งที ‘โลกนี3ไม่ใช่บา้ นของเรา เราแค่เป็ นแขกทีผ่านมาเท่านั3น’ นอกจากนี3 จากสวรรค์น3 นั

เอง เรารอคอยพระผู้ช่วยให้ รอดซึ(งจะเสด็จมาจากสวรรค์ คือพระเยซูคริสต์ เจ้ า คําทีแปลว่า รอ
คอย (อาเพ็คเดะคอไม) มีความหมายว่า ‘รอคอย’ หรื อ ‘รอคอยอย่างอดทน’ เป็ นความจริ งทีเรา
ควรรอคอยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราอย่างอดทน ซึงการเสด็จกลับมาจากสวรรค์ของพระองค์น3 นั
ใกล้เข้ามาแล้ว เราเห็นชัดเจนถึงการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์
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แม้ไม่ได้ระบุเป็ นชือ แต่เราเห็นชัดเจนถึงการรับขึ3นของคริ สเตียน เมือ

พระเยซูเสด็จกลับมาจากสวรรค์ พระองค์จะทรงเปลีย( นแปลงกายอันตํ(าต้ อยของเรา ให้ เหมือน
พระกายอันทรงสง่ าราศีของพระองค์ ดังทีเปาโลได้เขียนถึงคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์ก่อนหน้า
นั3น “เราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคน แต่เราจะถูกเปลียนแปลงใหม่หมด” ในวันนั3นเราจะสวม
ความไม่เปื อยเน่าและความเป็ นอมตะ (1 โคริ นธ์ 15:51-53) คําทีแปลว่า ตํ(าต้ อย (ทาเปะอิโนซิ ส)
มีความหมายว่า ‘ตําต้อย’ ในวันนั3นร่ างกายทีเป็ นดินอันตําต้อยของเราจะถูกเปลียนแปลงเป็ น
ร่ างกายทีได้รับสง่าราศี “เหมือนพระกายอันทรงสง่าราศีของพระองค์” การเปลียนแปลงอันน่า
อัศจรรย์น3 นั จะเกิดขึ3นด้ วยฤทธานุภาพซึ(งพระองค์ทรงสามารถปราบสิ( งสารพัดลงใต้ อาํ นาจของ
พระองค์ ฤทธานุภาพทีจะทําให้ร่างกายทีทําจากดินของเราได้รับสง่าราศีจะเป็ นฤทธานุภาพเดียว
กับทีพระองค์ทรงใช้ในการปราบสิ งสารพัดลงใต้อาํ นาจของพระองค์ มันเป็ นฤทธานุภาพของ
พระเจ้า
*****
ภาพรวมของฟี ลิปปี 4: จดหมายฝากฉบับนีป% ิ ดท้ ายด้ วยการที เปาโลมีคาํ สังถึงบุคคล
หลายคนในคริ สตจักร โดยขอให้ พวกเขามีความเป็ นนํา% หนึงใจเดียวกันอีกครั% ง ท่ านเสริ มด้ วยคํา
กําชับหลายประการสําหรั บการดําเนินชี วิตคริ สเตียนในแต่ ละวัน จากนั%นอัครสาวกท่ านนีป% ิ ด
ท้ ายด้ วยการขอบคุณพวกเขาอีกครั% งสําหรั บการสนับสนุนทางการเงินของพวกเขาและขอให้
พระเจ้ าทรงให้ เกียรติพวกเขา
ฟป 4:1

เพราะเหตุทีเรามีความเป็ นพลเมืองในสวรรค์และจะได้รับสง่าราศีในการ

เป็ นขึ3นจากตายครั3งแรก อัครสาวกท่านนี3จึงกล่าวต่อไปว่า เหตุฉะนั+นพีน( ้ องทั+งหลายของข้ าพเจ้ า

ผู้เป็ นทีร( ัก เป็ นทีป( รารถนา เป็ นทีย( นิ ดี และเป็ นมงกุฎของข้ าพเจ้ า พวกที(รักของข้ าพเจ้ า จงยืน
มัน( ในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า เราเห็นชัดเจนถึงสายสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณอันลึกซึ3 งระหว่างเปาโลกับค
ริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี พวกเขาเป็ น “ผูเ้ ป็ นทีรัก เป็ นทีปรารถนา” ท่านยังเรี ยกพวกเขาว่า “เป็ นที
ยินดี และเป็ นมงกุฎของข้าพเจ้า” คําทีแปลว่า มงกุฎ (สเตะฟานอส) เป็ นสิ งทีถูกมอบให้แก่ผชู ้ นะ
ในการแข่งขันกีฬาของชาวกรี ก อย่างน้อยท่านก็ใช้คาํ นี3เป็ นคําเปรี ยบถึงความยินดีทีท่านมีในตัว
พวกเขา มันอาจหมายถึงมงกุฎทีจะถูกประทานให้ทีบัลลังก์พพิ ากษาของพระคริ สต์ดว้ ย บางคน
เรี ยกมันว่า มงกุฎของผูน้ าํ วิญญาณเพราะเปาโลได้นาํ วิญญาณพีน้องหลายคนทีเมืองฟี ลิปปี ให้มา
ถึงพระคริ สต์ อย่างไรก็ตาม ความสอดคล้องของบริ บทดูเหมือนจะบ่งชี3ความหมายในเชิงการ
ชืนชมยินดีโดยทัวไปมากกว่า
ประเด็นทั3งหมดของท่านจาก เหตุฉะนั%น ก็คือ ขอให้พวกเขา “ยืนมันในองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า” วลี ยืนมัน แปลมาจากคํากรี ก ‘สเตโค’ และมีความหมายว่า ‘ยืนมัน’, ‘ไม่ลม้ เลิก’,
‘พากเพียรต่อไป’ ความหมายตรงนี3ค่อนข้างคล้ายคลึงกับคํากําชับของเปาโลทีมีต่อคริ สตจักรที
เมืองเอเฟซัสในเอเฟซัส 6:11-14 ทีท่านเตือนสติพวกเขาให้ยนื มัน และเมือเสร็จแล้วจะยืนมันได้
ดังนั3นจงยืนมันต่อไป นีเป็ นคําสัง!
ฟป 4:2

เปาโลเขียนถึงผูห้ ญิงสองคนในคริ สตจักร คือ นางยูโอเดียและนางสิ

นทิเค เห็นได้ชดั ว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างคนทั3งสอง ไม่วา่ สองคนนี3จะเป็ นต้นเหตุของ
ปั ญหาทีถูกพูดถึงใน 2:2-4 หรื อนีเป็ นเรื องทีไม่เกียวข้องกันเลยนั3น เราไม่ทราบชัดเจน ไม่วา่ จะ
ในกรณี ใด เปาโลก็วงิ วอนพวกนางทั3งสอง ข้ าพเจ้ าขอเตือนนางยูโอเดีย และขอเตือนนางสินทิเค
ให้ มจี ิตใจปรองดองกันในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า การทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างสมาชิกในคริ สต
จักรก็ส่งผลเสี ยฝ่ ายวิญญาณพอๆกับปัญหาอืนๆ เปาโลเตือนสติพวกนางให้ปรับความเข้าใจกัน
และคืนดีกนั
ฟป 4:3

เปาโลเขียนถึงคนๆหนึงซึงท่านถือว่าเป็ น เพือ( นร่ วมแอกแท้ ๆ เราไม่ทราบ

ชัดเจนว่าท่านหมายถึงใคร มีบางคนเสนอว่าจริ งๆแล้วท่านกําลังหมายถึงชายคนหนึงทีมีนามว่า

ซูซูกอส ซึงเป็ นทีมาของคําว่า “เพือนร่ วมแอกแท้ๆ” นันอาจเป็ นไปได้ อย่างไรก็ตามบรรดาผู ้
แปลฉบับคิงเจมส์หลีกเลียงการแปลเช่นนั3นเพราะไม่มีบนั ทึกในวรรณกรรมกรี กเลยว่ามีคนใช้
ชือแบบนั3น ในทางกลับกัน ‘เพือนร่ วมแอกแท้ๆ’ คนนี3อาจเป็ นเพือนร่ วมงานทีสัตย์ซือของ
เปาโลซึงท่านไม่เอ่ยชือทีเมืองฟี ลิปปี ก็ได้ ไม่วา่ จะในกรณี ใดเปาโลกําชับให้เขา ช่ วยผู้หญิงเหล่า
นั+น ผู้ซึ(งได้ ทาํ งานในข่าวประเสริฐด้ วยกันกับข้ าพเจ้ า คําทีแปลว่า ได้ ทาํ งาน...ด้ วยกัน (ซูนัธเละ
โอ) เป็ นคําทีน่าสนใจ มันมีความหมายตรงตัวว่า ‘ต่อสู ้ดว้ ยกัน’ เป็ นทีม คําราก คือ อัธเละโอ ซึง
เป็ นทีมาของคําภาษาอังกฤษ athlete เห็นได้ชดั ว่าผูห้ ญิงบางคนในคริ สตจักรได้ทาํ งานร่ วมกับ
เปาโลเป็ นทีมในการประกาศข่าวประเสริ ฐทีเมืองฟี ลิปปี เราเห็นชัดเจนถึงบทบาทของคนงาน
สตรี ในคริ สตจักรและเปาโลก็ขอให้ช่วยเหลือพวกนางด้วย
ท่านกําชับ ‘เพือนร่ วมแอกแท้ๆ’ (ซูซูกอส) คนนี3ให้ช่วยเคลเมด้ วย รวมทั+งคนอืน( ที(เป็ น
เพือ( นร่ วมงานของข้ าพเจ้ า ซึ(งชื(อของเขาเหล่านั+นมีอยู่ในหนังสื อแห่ งชีวติ แล้ว นีเป็ นครั3งเดียว
เท่านั3นในพระคัมภีร์ทีมีการเอ่ยถึงเคลเม อย่างไรก็ตามประเพณีของคริ สตจักรยุคต้นก็เสนอแนะ
ว่า นีอาจเป็ นเคลเมทีได้กลายเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรทีกรุ งโรมตอนท้ายศตวรรษแรกก็ได้
อย่างไรก็ตาม เคลเมเป็ นชือทีใช้กนั แพร่ หลายในสมัยนั3น ดังนั3นเราจึงไม่สามารถบอกได้แน่นอน
ว่าทั3งสองเป็ นคนๆเดียวกัน ไม่วา่ จะในกรณี ใดเปาโลก็เตือนสติ ‘ซูซูกอส’ ให้ช่วยท่านและเพือน
ร่ วมงานคนอืนๆ ท่านกล่าวว่าคนเหล่านี3มีชือจดไว้ใน “หนังสื อแห่งชีวติ ” แล้ว นีเป็ นครั3งแรกใน
แปดครั3งทีวลี “หนังสื อแห่งชีวติ ” ปรากฏในพระคัมภีร์ใหม่ แม้ไม่มีการนิยามไว้ชดั เจน แต่มนั ดู
เหมือนหมายถึงคนเหล่านั3นทีได้รับความรอดแล้ว
ฟป 4:4

เมือพิจารณาถึงความจริ งอันประเสริ ฐก่อนหน้า (การมีชือของเราจดไว้ใน

หนังสื อแห่งชีวติ แล้ว) เปาโลจึงบัญชาให้พวกเขาชื(นชมยินดีในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทุกเวลา
ข้ าพเจ้ าขอยํา+ อีกครั+งว่ า จงชื(นชมยินดีเถิด ท่านทวนซํ3าคําสัง ‘จงชืนชมยินดี’ สองครั3ง ทั3งสอง
ครั3งคํานี3อยูใ่ นรู ปของคําสัง แม้เปาโลทราบว่าท่านอาจเจอกับคมดาบของเพชฌฆาตในไม่ชา้ แต่
เห็นได้ชดั ว่าตัวท่านเองก็ชืนชมยินดี และท่านจึงกําชับให้พีน้องทีเมืองฟี ลิปปี ชืนชมยินดีเช่น
เดียวกัน ชือของพวกเขาถูกจดไว้ในสวรรค์แล้ว เราเห็นชัดเจนว่าเราชืนชมยินดีได้ในสิ งใด นัน

คือ “ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” พระองค์ทรงเป็ นความชืนชมยินดีของเราและความชืนชมยินดีน3 นั ก็
เป็ นกําลังของเรา (เนหะมีย ์ 8:10) นอกจากนี3เรายังถูกกําชับให้ชืนชมยินดีทุกเวลา คําทีแปลเช่น
นั3น (พันทอเตะ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ทุกเวลา’, ‘เสมอ’, ‘เสมอไป’ การชืนชมยินดีไม่ใช่เรื อง
ทีเกิดขึ3นเอง มันเป็ นสิ งทีถูกบัญชาให้กระทํา ไม่วา่ เราบังเอิญอยากทีจะชืนชมยินดีหรื อไม่น3 นั ไม่
สําคัญ เราได้รับคําบัญชาจากพระวิญญาณของพระเจ้าให้ชืนชมยินดีในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จบ!
ฟป 4:5

คราวนี3อคั รสาวกท่านนี3เปลียนไปกล่าวความเห็นทิ3งท้ายหลายประการ

ความเห็นต่อไปนี3ให้บทเรี ยนเราหลายอย่างจริ งๆ จงให้ จติ ใจทีอ( ่อนสุ ภาพของท่านประจักษ์ แก่
คนทั+งปวง คําพูดนี3เป็ นคําสังอีกแล้ว คําทีแปลว่า จิตใจที(อ่อนสุ ภาพ (เอะพิเอะอิเคส) มีความ
หมายว่า ‘สุ จริ ต’, ‘ยุติธรรม’, ‘อ่อนโยน’, ‘สุ ภาพ’ ความหมายก็คือ การเป็ นคนอัธยาศัยดี, มี
เหตุผล, ยุติธรรม และมีใจอ่อนโยน หรื อมีทศั นคติทีเป็ นกลาง เราเป็ นพระคัมภีร์เล่มเดียวเท่านั3น
ทีคนส่ วนใหญ่ในโลกจะอ่าน เราไม่ควรเป็ นคนขี3โมโห, โกรธง่าย, ใช้กาํ ลังบังคับ, เอาแต่ใจ,
เอาใจยาก หรื อเย่อหยิง แม้ไม่ได้มีบอกไว้ แต่ความหมายก็คือ การให้ชาวโลกได้เห็นพระคริ สต์
ผ่านทางตัวเรา และท่านกล่าวต่อไปว่า องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงอยู่ใกล้แล้ว มีหลายคนเสนอการ
ตีความหลายแบบสําหรับจุดประสงค์ของประโยคนี3 คําทีแปลว่า อยู่ใกล้ แล้ว (เอ็กกุส) อาจหมาย
ถึงความใกล้ในเชิงสถานทีหรื อเชิงเวลาก็ได้ ความหมายแบบหลังก็จะสื อถึงการเสด็จกลับมาใน
ไม่ชา้ ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ส่ วนความหมายแรกสื อถึงการสถิตอยูใ่ กล้ของพระองค์ คริ สตจักร
ยุคต้นเข้าใจข้อนี3วา่ หมายความว่า การช่วยให้พน้ ของพระเจ้าอยูใ่ กล้แล้ว บางคนก็ตีความ
ประโยคนี3วา่ หมายถึงการเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
ฟป 4:6

เปาโลให้คาํ สังอีกเรื อง อย่าทุกข์ ร้อนในสิ( งใดๆเลย คําว่า ทุกข์ ร้อน (เมะ

ริ มนาโอ) มีความหมายว่า ‘กระวนกระวาย’ หรื อ ‘เป็ นกังวล’ ความหมายก็คือ ‘ไม่ตอ้ งกังวลใน
เรื องใดเลย’ หรื อกล่าวแบบถอดความก็คือ ‘อย่ากังวลในเรื องต่างๆเลย’ นีเป็ นเรื องทีปฏิบตั ิได้
ยากจริ งๆ

แต่คาํ สังต่อไปนี3จริ งๆแล้วก็คือ จงอธิษฐานในเรื องนั3นดู ท่านจึงกําชับอย่างไพเราะว่า แต่
จงทูลเรื(องความปรารถนาของท่ านทุกอย่างต่ อพระเจ้ า ด้ วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการ
ขอบพระคุณ นีเป็ นคําสอนทีสอนเราหลายอย่างจริ งๆเกียวกับการอธิษฐาน ในข้อนี3ขอ้ เดียวมีการ
เอ่ยถึงคําบรรยายเกียวกับการอธิษฐานถึงสามถึงสี แบบเลยทีเดียว อีกครั3งทีนีเป็ นคําสัง (คํากําชับ
จากพระวิญญาณบริ สุทธิ? )
(1) คําแรกคือ การอธิษฐาน แปลมาจากคําว่า พรอเซะอูเค มันมีความหมายเชิงจํากัดว่า
‘คําอธิษฐานทีทูลต่อพระเจ้า’ มันหมายถึงการมีสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าผ่านทางสิ งทีเราเรี ยกว่า
การอธิษฐาน มันเป็ นแก่นแท้ของการหันจิตใจและความคิดของเราไปสู่ สวรรค์ จากนั3น (2) ท่าน
เอ่ยถึง การวิงวอน คําทีแปลเช่นนั3น (เดะเอซิ ส) มีความหมายในเชิง ‘การเสาะหา’, ‘การขอ’ หรื อ
‘การอ้อนวอน’ ความหมายก็คือว่า หลังจากทูลต่อพระเจ้าแล้ว (พรอเซะอูเค) อาจด้วยการ
สรรเสริ ญและการนมัสการ ก็ให้เราขอ โดยในกรณี น3 ีกค็ ือ ขอเกียวกับสิ งทีเรากระวนกระวายใจ
อยู่ ท่านกล่าวต่อไปว่า (3) ให้เราทูลเรื องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า คําทีแปลว่า
ความปรารถนา (ไอเทมา) เกียวข้องกับการทูลขอสําหรับความต้องการของเราจริ งๆ สุ ดท้าย (4)
ในทุกคําอธิ ษฐาน มันควรถูกเจือด้วยการขอบพระคุณด้วย ความหมายทีสําคัญกว่าก็คือว่า แทนที
จะกังวลเกียวกับปัญหา จงอธิษฐานเกียวกับปัญหาดังกล่าวดังทีได้บรรยายไว้แล้ว จงทูลต่อ
พระเจ้าในการสรรเสริ ญและนมัสการ จงขอความกรุ ณาจากพระองค์ จงขออย่างเจาะจง และจง
ทําสิ งเหล่านี3ท3 งั หมดด้วยการขอบพระคุณ
ฟป 4:7

ผลลัพธ์กจ็ ะเป็ นสิ งทีหอมหวาน แล้วสั นติสุขแห่ งพระเจ้ า ซึ(งเกินความ

เข้ าใจทุกอย่ าง จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ ในพระเยซูคริสต์ อัครสาวกท่านนี3ไม่ได้
กําลังหมายถึงสันติสุขกับพระเจ้าดังทีได้บรรยายไว้ในโรม 5:1 แต่ท่านกําลังหมายถึงสันติสุข
จากพระเจ้าซึงสามารถลงมาบนจิตใจและความคิดของเราได้ ความหมายโดยรวมทีสําคัญกว่าก็
คือว่า แทนทีจะกังวลในเรื องใด จงนําเรื องนั3นทูลต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในคําอธิษฐานและ
พระองค์จะทรงประทานสันติสุขในใจแก่เราในเรื องดังกล่าว บ่อยครั3งขนาดไหนทีเราเป็ นกังวล
ในเมือเราสามารถมีสันติสุขของพระเจ้าอยูภ่ ายในได้ ท่านกล่าวถึงแก่นแท้ของการดําเนินชีวติ

โดยความเชือ เพราะว่าไม่มีวธิ ีใดทีจะดําเนินชีวติ โดยความเชือทีง่ายไปกว่าการนําความ
กระวนกระวายใจของเราทูลต่อพระบิดาของเราอีกแล้ว
คําทีแปลว่า เกิน (ฮูเพะเระโค) มีความหมายว่า ‘เลยพ้นไป’ สันติสุขของพระเจ้านั3นเกิน
ความเข้าใจของเรา มันอาจไม่ใช่เรื องทีอธิบายได้ง่าย แต่มนั ก็เป็ นเรื องจริ งมากๆ เมือเรานํา
ปั ญหาและความกังวลของเราเสนอต่อพระทีนังแห่งพระคุณโดยความเชือ พระองค์กท็ รงสัญญา
ทีจะ “คุม้ ครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริ สต์” คําทีแปลว่า คุ้มครอง (ฟรออูเระ
โอ) มีความหมายว่า ‘ระวังรักษา’ หรื อ ‘ปกป้ อง’ แทนทีจะกังวล พระวจนะของพระเจ้าสังให้เรา
นําปัญหาทูลต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและสันติสุขของพระองค์จะคุม้ ครองรักษาความคิดของเราไว้
ช่างเป็ นภาพเปรี ยบทีแสนวิเศษ นอกจากนี3บตั รผ่านทีนําไปสู่ สันติสุขดังกล่าวคือ “ใน (โดย)
พระเยซูคริ สต์” พระองค์ทรงเป็ นประตูทีโดยทางพระองค์ไม่เพียงมีสนั ติสุขกับพระเจ้าให้แก่เรา
เท่านั3นแต่ยงั มีสันติสุขของพระเจ้าด้วย ดังนั3นเราในฐานะผูค้ นของพระเจ้าจึงไม่มีเหตุผลดีใดๆ
ให้ตอ้ งกังวลหรื อกระวนกระวายใจเลย เรามีสันติสุขของพระเจ้าอยูอ่ ย่างไม่จาํ กัดหากเราเพียงทูล
ภาระต่างๆของเราต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
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เรามาถึงประเด็นหลักของจดหมายฝากฉบับนี3แล้ว เราจะเห็นคําสังชุด

สุ ดท้ายของอัครสาวกท่านนี3 พีน( ้ องทั+งหลาย ในทีส( ุ ดนี+ สิ(งใดทีจ( ริง สิ( งใดทีน( ่ านับถือ สิ( งใดที(
ยุตธิ รรม สิ( งใดทีบ( ริสุทธิM สิ(งใดที(น่ารัก สิ( งใดทีน( ่ าฟัง คือถ้ ามีสิ(งใดทีล( าํ+ เลิศ สิ(งใดทีค( วรแก่การ
สรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ ครวญดูสิ(งเหล่านี+ คุณสมบัติแปดประการถูกเอ่ยถึงตรงนี3 อย่างไรก็ตาม วลี
สุ ดท้าย “จงใคร่ ครวญดูสิงเหล่านี3” เป็ นข้อคิดหลักและเป็ นคําสัง
ดังนั3นในฐานะทีเป็ นคริ สเตียนเราถูกกําชับให้กาํ กับความคิดของเราให้เป็ นไปตาม
คุณสมบัติเหล่านี3 (1) จงคิดสิ งทีจริง คําทีแปลเช่นนั3น (อาเลเตส) หมายถึงสิ งทีเป็ นความจริ ง ใน
โลกทีเต็มไปด้วยการหลอกลวง การใช้เล่ห์กล และการใช้อุบายปันหัวอย่างไม่รู้จบ เราถูกกําชับ
ให้กาํ กับทิศทางความคิดของเราผ่านการกลันกรองด้วยความจริ ง (2) จงคิดสิ งทีน่ านับถือ คําที
แปลเช่นนั3น (เซ็มนอส) หมายถึง สิ งทีน่าเคารพ, น่านับถือ หรื อมีเกียรติ เราอาศัยอยูใ่ นกาลสมัย

ทีเต็มไปด้วยความตําทรามอย่างไม่รู้จบ ความคิดของคริ สเตียนควรอยูใ่ นทิศทางทีสู งกว่า (3)
จากนั3นเราถูกกําชับให้คิดในสิ งทียุติธรรม คําทีแปลเช่นนั3น (ดิไคออส) เป็ นคําทีหมายถึง ‘ชอบ
ธรรม’ ค่านิยมและหลักปรัชญาของโลกมีแนวโน้มโอนเอียงไปทางความอธรรม เราถูกกําชับให้
คิดอย่างชอบธรรม
(4) จากนั3นเราถูกกําชับให้คิดในสิ งทีบริสุทธิM คําทีแปลเช่นนั3น (ฮั กนอส) หมายถึง ความ
บริ สุทธิ?ในทางศีลธรรม, การรักนวลสงวนตัว และความสุ ภาพเรี ยบร้อย มันเชือมโยงกับความ
บริ สุทธิ?ศักดิ?สิทธิ? เป็ นความจริ งทีในโลกทีเต็มไปด้วยการหมกมุ่นในเรื องเพศและการผิดศีล
ธรรมในทุกรู ปแบบ ความคิดของคริ สเตียนจึงควรถูกกลันกรองด้วยความบริ สุทธิ? (5) ต่อไปเรา
ถูกกําชับให้คิดในสิ งทีน่ ารัก คําทีแปลเช่นนั3น (พรอสฟิ เลส) มีความหมายว่า น่าพอใจ, เบิกบาน
หรื อ ‘นิสัยดี’ ในโลกทีความร้ายกาจ, ความขมขืน, การเสี ยดสี และความหยาบคายมีอยูด่ กดืน
ผูค้ นของพระเจ้าควรคิดในสิ งทีดีงาม เพราะในใจเขาคิดอย่างไร เขาก็เป็ นคนอย่างนั3น (สุ ภาษิต
23:6) จากนั3น (6) เราถูกกําชับให้คิดในสิ งทีน่ าฟัง คําทีแปลเช่นนั3น (เอะอูเฟมอส) เป็ นทีมาของ
คําภาษาอังกฤษ ‘euphemism’ มันสื อถึงการคิดในแง่ดีมากกว่าทีจะคิดในทางแก้แค้นหรื อขมขืน
รู ปแบบประโยคของท่านเปลียน อาจเพือให้เกิดความหลากหลาย แต่ขบวนความคิดที
สําคัญกว่าก็ดาํ เนินต่อไป (7) “ถ้ามีสิงใดทีลํ3าเลิศ” คําทีแปลว่า ลํา+ เลิศ (อาเระเต) มีความหมายว่า
ความดีเลิศในทางศีลธรรมหรื อความคิดทีเปี ยมด้วยคุณธรรม เราถูกกําชับให้คิดในสิ งนี3ดว้ ย (8)
สุ ดท้ายถ้ามี “สิ งใดทีควรแก่การสรรเสริ ญ” นันคือ หากมีสิงใดทีควรค่าแก่การสรรเสริ ญ เราก็
ควรคิดในสิ งนั3น มันง่ายเหลือเกินทีจะเห็นข้อผิดพลาดในตัวคนอืนและเมินเฉยต่อข้อดีต่างๆของ
เขา เราถูกกําชับให้คิดในสิ งหลัง สิ งเหล่านี3รวมกันเป็ นรู ปแบบความคิดของคริ สเตียน เราถูก
กําชับให้จดั ระเบียบขั3นตอนความคิดของเราเช่นนั3น
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เมือรวมกับข้างบน เปาโลกําชับว่า จงกระทําทุกสิ(งทีท( ่านได้ เรียนรู้ และ

ได้ รับไว้ ได้ ยนิ และได้ เห็นในข้าพเจ้ าแล้ว และพระเจ้ าแห่ งสันติสุขจะทรงสถิตกับท่ าน ในการก
ระทําสี อย่าง เปาโลได้บญั ชาให้พวกเขาระลึกถึงทุกสิ งทีพวกเขาได้เรี ยนรู ้จากท่าน, ได้รับไว้จาก

ท่าน, ได้ยนิ จากท่าน และได้เห็นท่านทํา จากนั3นท่านก็กาํ ชับให้พวกเขาทําเหมือนกับทีท่านทํา
คําทีแปลว่า กระทํา (พราซโซ) มีความหมายในเชิง ‘ปฏิบตั ิ’ มากกว่า ท่านจึงใช้ตวั เองเป็ นต้น
แบบ โดยขอร้องให้พวกเขาปฏิบตั ิตามทุกสิ งทีพวกเขาได้สังเกตเห็นและได้เรี ยนรู ้จากท่านแล้ว
ดังนั3นคําสังต่างๆของจดหมายฝากฉบับนี3จึงสิ3 นสุ ดลงตรงนี3 ย่อหน้าท้ายๆจึงมีความเป็ น
ส่ วนตัวมากกว่าและมีลกั ษณะให้กาํ ลังใจ
ฟป 4:10

ขณะทีอัครสาวกท่านนี3เริ มต้นเนื3อหาส่ วนสุ ดท้าย ท่านออกความเห็นว่า

แต่ ข้าพเจ้ ามีใจชื(นชมยินดีในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าอย่ างยิง( เพราะว่าในทีส( ุ ดท่านก็ได้ ฟื+นการระลึกถึง
ข้ าพเจ้ าอีก เปาโลชืนชมยินดีตรงทีว่า คริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี สามารถส่ งของช่วยเหลือมิชชัน
นารี มาได้อีกครั3งในทีสุ ด ท่านใช้ภาพเปรี ยบของดอกไม้ทีเบ่งบาน (คือ flourished ในฉบับคิง
เจมส์ภาษาอังกฤษ)
ท่านเขียนต่อไปว่า ท่ านคิดถึงข้ าพเจ้ าจริงๆ แต่ ยงั หาโอกาสไม่ ได้ แน่นอนทีพวกเขาเป็ น
ห่วงท่านจริ งๆ แต่ไม่มีโอกาสส่ งของช่วยเหลือของพวกเขามาให้แก่ท่านทีกรุ งโรมได้ แม้
อาณาจักรโรมจะเจริ ญแล้วก็ตาม แต่กไ็ ม่มีวธิ ีใดทีปลอดภัยหรื อน่าไว้วางใจในการส่ งเงิน
นอกจากการนําส่ งด้วยตัวเอง เห็นได้ชดั ว่านีเป็ นสิ งทีเอปาโฟรดิทสั ได้กระทํา เขาอุตส่ าห์เดิน
ทางจากแคว้นมาซิโดเนียไปยังกรุ งโรมเพือนําส่ งของถวายสําหรับมิชชันนารี ให้แก่ท่าน
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ในเรื องนี3เปาโลออกความเห็นว่า ข้ าพเจ้ าไม่ ได้ กล่าวถึงเรื(องความขัดสน

เพราะข้ าพเจ้ าจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม ข้ าพเจ้ าก็เรียนรู้ แล้วทีจ( ะพอใจอยู่อย่างนั+น ท่านต้องการ
ให้พวกเขารู ้วา่ ท่านไม่ได้ยากจนข้นแค้น คําทีแปลว่า ความขัดสน (ฮุสเทะเรซิ ส) มีความหมายว่า
‘การขาดแคลน’ หรื อ ‘ความยากจน’ ท่านมีพอกินพอใช้อยูใ่ นตอนนั3น
นอกจากนี3ท่านได้เรี ยนรู ้วา่ ไม่วา่ ท่านจะเผชิญกับสถานการณ์ใด ท่านก็จะพอใจอยูอ่ ย่าง
นั3น เพราะอีกเดีlยวไม่นานท่านก็จะเขียนถึงทิโมธีวา่ “ทางของพระเจ้าพร้อมกับความพอใจก็เป็ น
กําไรมาก” (ทิโมธี 6:6) การมีความคิดแบบนี3กต็ รงข้ามกับความโลภ ดู ฮีบรู 13:5
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ท่านกล่าวต่อไปว่า ข้ าพเจ้ ารู้ จักทีจ( ะเผชิญกับความตกตํ(า และรู้ จกั ทีจ( ะ

เผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ ไม่ ว่าทีไ( หนหรือในกรณีใดๆ ข้ าพเจ้ าได้ รับการสั(งสอนให้ เผชิญกับ
ความอิม( ท้ องและความอดอยาก ทั+งความสมบูรณ์ พูนสุ ขและความขัดสน ท่านรู ้วา่ การตกตํา
เพราะความยากจนนั3นเป็ นยังไงและท่านก็รู้ดว้ ยว่าความอุมสมบูรณ์เป็ นยังไง วลีสุดท้ายมีความ
หมายว่า ‘ในทุกสิ งและในทุกทาง ข้าพเจ้าได้เรี ยนรู ้วา่ การอิมหนําและการหิวนั3นเป็ นยังไง และ
การมังคังและการขัดสนเป็ นยังไง’ ไม่วา่ จะในกรณี ใดท่านก็พอใจ ท่านจึงเป็ นแบบอย่างให้กบั
พวกเราทุกคน
ฟป 4:13

เหตุผลทีเราพอใจได้น3 นั ก็ลึกซึ3ง ท่านรู ้วา่ กําลังของท่านมาจากไหน

ข้ าพเจ้ ากระทําทุกสิ( งได้ โดยพระคริสต์ ผู้ทรงเสริมกําลังข้ าพเจ้ า ความหมายตรงตัวก็คือ ‘ข้าพเจ้า
สามารถทําได้ทุกสิ งในพระคริ สต์ผทู ้ รงให้พลังข้าพเจ้า’ แหล่งแห่งพลังและกําลังของเราคือ องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า นอกจากนี3พระองค์ยงั ทรงเลี3ยงดูเราและทรงสัญญาว่าจะประทานกําลังแก่เราด้วย
ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ ทุกสิ งก็เป็ นไปได้ นันจึงเป็ นเหตุวา่ ทําไมเปาโลสามารถมีความ
พอใจอันเปี ยมด้วยสันติสุขได้ อย่าลืมว่าท่านยังเป็ นนักโทษทีอยูใ่ ต้การจับกุมอยูโ่ ดยทีไม่รู้วา่ จะ
ได้รับการปล่อยตัวหรื อจะถูกประหารชีวติ กําลังของท่านคือพระเยซูคริ สต์
ฟป 4:14

แม้ท่านจะรู ้จกั ประมาณตนจนถึงขนาดรู ้สึกขายหน้าทีพวกเขาต้องส่ งเงิน

มาช่วย แต่บดั นี3ท่านก็ขอบคุณพวกเขาอีกครั3ง ถึงกระนั+นท่านทั+งหลายได้ กระทําดีอยู่แล้ว ทีท( ่าน
ได้ ร่วมทุกข์ กบั ข้ าพเจ้ า คําทีแปลว่า ร่ วม (สุกคอยโนเนะโอ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘กลายเป็ นผู ้
มีส่วนร่ วมกับคนอืน’ หรื อ ‘มีสามัคคีธรรมกับสิ งๆหนึง’ ตรงนี3เปาโลใช้คาํ นี3เพือหมายถึงการ
ถวายทรัพย์ของพวกเขา พวกเขาได้มีส่วนร่ วมในเรื องการเงินกับท่าน
ฟป 4:15-16 ท่านพูดอย่างเปิ ดอกกับพวกเขาในเรื องนี3 และพวกท่านชาวฟี ลิปปี ก็ทราบ
อยู่แล้วว่า การประกาศข่ าวประเสริฐในเวลาเริ(มแรกนั+น เมือ( ข้ าพเจ้ าออกไปจากแคว้นมาซิโดเนีย
ไม่ มคี ริสตจักรใดมีส่วนร่ วมกับข้ าพเจ้ าในการให้ ทานและรับทานนั+นเลย นอกจากพวกท่ านพวก

เดียวเท่านั+น 16 เพราะเมือ( ข้ าพเจ้ าอยู่ทเี( มืองเธสะโลนิกา พวกท่ านก็ได้ ฝากของมาช่ วยหลายครั+ง
หลายหน สํ าหรับความขัดสนของข้ าพเจ้ า
แน่นอนที “การประกาศข่าวประเสริ ฐในเวลาเริ มแรก” นี3หมายถึงตอนทีท่านได้ประกาศ
แก่พวกเขาเป็ นครั3งแรก ดู กิจการ 16 นับแต่น3 นั เป็ นต้นมา ไม่มีคริ สตจักรอืนใดทีให้การ
สนับสนุนทางการเงินแก่ท่าน (“การให้ทานและการรับทาน”) ท่านระลึกว่าตอนทีท่านอยูท่ ีเมือง
เธสะโลนิกา คือไม่นานหลังจากออกไปจากเมืองฟี ลิปปี พวกเขาก็ได้ส่งของมาช่วยท่านอย่าง
น้อยสองครั3ง ต่อมาตอนทีท่านอยูท่ ีเมืองโคริ นธ์ พวกเขาก็ส่งของมาช่วยท่านอีกครั3ง ดู 2 โคริ นธ์
11:9
ฟป 4:17

มิใช่ ว่าข้ าพเจ้ าปรารถนาจะได้ รับของให้ แต่ ว่าข้ าพเจ้ าอยากให้ ท่านได้ ผล

กําไรในบัญชีของท่ านมากขึน+ เปาโลต้องการกล่าวให้ชดั เจนว่าท่านไม่ได้ตอ้ งการของให้จาก
พวกเขาเพิมเติม วลีน3 ีอาจแปลใหม่ได้วา่ ‘ไม่ใช่เพราะว่าข้าพเจ้ากําลังเสาะหาของให้เพิมเติม’ แต่
ท่านแสวงหา “ผลกําไรในบัญชีของท่านมากขึ3น” เนืองจากเปาโลสามารถนําคนมาถึงพระคริ สต์
และทํางานรับใช้ต่อไปได้เพราะเงินสนับสนุนมิชชันนารี ทีส่ งมาจากเมืองฟี ลิปปี ท่านจึงกล่าว
ชัดเจนว่า ผลดังกล่าวส่ วนหนึงจะถูกนับเข้าในบัญชีของคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี ช่างเป็ นความ
คิดทีน่ายินดี เมือเราถวายทรัพย์สาํ หรับงานประกาศข่าวประเสริ ฐ โดยเฉพาะอย่างยิงผ่านทาง
งานมิชชัน (งานประกาศในต่างแดน) ผลทีเกิดจากงานรับใช้น3 ีส่วนหนึงก็จะถูกนับเข้าในบัญชี
ของเราโดยพระเจ้า
ฟป 4:18

หลังจากได้กล่าวสิ งเหล่านี3ท3 งั หมดแล้ว เปาโลจึงออกความเห็นได้เพียงว่า

แต่ ข้าพเจ้ ามีของสารพัด และมีบริบูรณ์ อยู่แล้ว ข้าพเจ้ าก็อมิ( อยู่เพราะได้ รับของซึ(งเอปาโฟรดิทสั
ได้ นํามาจากพวกท่ าน เป็ นกลิน( หอม เป็ นเครื(องบูชาทีท( รงโปรดและพอพระทัยของพระเจ้ า เงิน
สนับสนุนของพวกเขาช่วยตอบสนองความจําเป็ นต่างๆของท่านได้ท3 งั หมด ท่านยอมรับในสิ งที
พวกเขาทราบอยูแ่ ล้ว และนันก็คือ ทีเอปาโฟรดิทสั เป็ นผูน้ าํ ของถวายจากพวกเขามาส่ งให้แก่
ท่าน ท่านเปรี ยบของถวายนั3นว่าเป็ นเหมือนกับเครื องบูชาอันมีกลินหอมทีถวายแด่พระเจ้า นีเป็ น

ภาพเปรี ยบของกลินหอมของเครื องหอมทีถวายบูชาบนแท่นถวายเครื องหอมในพระวิหาร
เครื องบูชาดังกล่าวเป็ นทีพอพระทัยพระเจ้าและเป็ นทีชอบใจมนุษย์อย่างไร ของให้ทีเปาโลได้
รับจากพวกเขาก็เป็ นแบบเดียวกัน
ฟป 4:19

เหตุฉะนี3 และในบริ บทดังกล่าว เปาโลก็สัญญาแบบลึกซึ3 งกับพวกเขา

เห็นได้ชดั ว่าบริ บทตรงนี3เกียวข้องกับการถวายทรัพย์แบบเสี ยสละเพืองานของพระเจ้าและงา
นมิชชันโดยเฉพาะ เมือมองจากมุมมองของบริ บท ท่านจึงเอ่ยคําสัญญาว่า และพระเจ้ าของ
ข้ าพเจ้ าจะประทานสิ( งสารพัดตามที(ท่านต้ องการนั+นจากทรัพย์ อนั รุ่งเรืองของพระองค์ โดยพระ
เยซูคริสต์ แม้ตรงนี3จะมีพระสัญญาทัวๆไปเกียวกับการทรงเลี3ยงดูเรา แต่คาํ สัญญาทีเฉพาะ
เจาะจงก็อยูใ่ นบริ บทของการถวายทรัพย์ของพวกเขาทีถูกกล่าวถึงไปแล้ว จากความมังคังใน
สวรรค์ พระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าจะตอบสนองความจําเป็ นทุกอย่างของผูค้ นของพระองค์ พระ
สัญญานี3ยงเป็
ิ นจริ งสําหรับคนเหล่านั3นทีได้ถวายเกียรติพระองค์ในการถวายทรัพย์สาํ หรับงาน
ของพระองค์อย่างสัตย์ซือ ดู 1 ซามูเอล 2:30
ฟป 4:20

คํายอพระเกียรติของท่านจึงเริ มตรงนี3 บัดนีข+ อให้ สง่ าราศีจงมีแด่ พระเจ้ า

พระบิดาของเราสื บๆไปเป็ นนิตย์ เอเมน ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ3นพระองค์กส็ มควรได้รับสง่าราศี
อย่างไรก็ตาม คํายอพระเกียรติน3 ีกอ็ ยูใ่ นบริ บทของพระสัญญาทีว่ามาแล้วโดยตรง เมือพระเจ้า
ทรงตอบสนองความจําเป็ นทุกอย่างของเรา พระองค์กส็ มควรได้รับสง่าราศีตลอดไปเป็ นนิตย์
จริ งๆ
ฟป 4:21-22 ข้ าพเจ้ าขอฝากความคิดถึงมายังวิสุทธิชนทุกคนในพระเยซูคริสต์ พีน( ้ อง
ทั+งหลายทีอ( ยู่กบั ข้าพเจ้ าก็ฝากความคิดถึงมายังท่าน 22 พวกวิสุทธิชนทั+งปวงฝากความคิดถึง
มายังท่ านทั+งหลาย โดยเฉพาะอย่ างยิง( พวกข้ าราชการของซีซาร์
ท่านฝากความคิดถึงมายังคนของพระเจ้าทุกคนในคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี “ขอฝากความ
คิดถึงมายังวิสุทธิชนทุกคนในพระเยซูคริ สต์” บรรดาพีน้องทีอยูก่ บั ท่านทีกรุ งโรมก็ฝากความ
คิดถึงมาด้วย นอกจากนี3 ในระบบอันใหญ่โตมโหฬารของพระราชวังของจักรพรรดิแห่งโรมก็มี

บรรดาข้าราชการอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก เห็นได้ชดั ว่ามีขา้ ราชการบางคนได้ตอ้ นรับพระคริ สต์แล้ว
เปาโลฝากความคิดถึงจากข้าราชการเหล่านี3มายังคริ สตจักรทีเมืองฟี ลิปปี พวกเขาถูกเรี ยกตรงนี3
ว่าเป็ น “พวกข้าราชการของซีซาร์”
ฟป 4:23

เช่นเดียวกับในจดหมายฝากหลายฉบับของท่าน อัครสาวกท่านนี3ปิดท้าย

ด้วยคําอวยพรว่า ขอให้ พระคุณแห่ งพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา ดํารงอยู่กบั ท่ านทั+ง
หลายเถิด เอเมน [เขียนถึงชาวฟี ลิปปี จากกรุงโรม และส่ งโดยเอปาโฟรดิทสั ] อีกครั3งที อัครสาวก
ผูย้ งใหญ่
ิ
ท่านนี3ทูลขอพระคุณของพระเจ้าให้มีแก่ผอู ้ ่านของท่านและปิ ดท้ายด้วยคําอันเปี ยมสุ ข
เอเมน

