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เบือ้ งหลังทางประวัติศาสตร์
เมื องโคโลสี ต้ งั อยู่ในหุ บเขาลี คัส ที่ ส วยงามอยู่ห่ า งจากเมื อ ง
เอเฟซัส ไปทางทิ ศ ตะวัน ออก
ประมาณ 100 ไมล์ เมืองนี้ เป็ น
เมื อ งส าคัญ ระหว่ า งสงคราม
ของกรี กและเปอร์ เซี ยแห่ งศตวรรษที่ ห้ า ก่ อ นคริ สตศัก ราช
ตั้งแต่น้ นั มาเส้นทางการค้าใหม่
ได้นาการจราจรส่ วนมากไปยัง
เมื อ งที่ ใ กล้ เ คี ย งคื อ เมื อ งเลา
ดีเซี ยและเมืองฮีเอราบุรีและได้
ละเมื อ งโคโลสี ไ ว้ใ ห้ เ ป็ นแค่
หมู่ บ ้า นชนบท ไม่ เ หมื อ นกับ
เมืองเลาดีเซียและเมืองฮีเอราบุรี นักธรณี วทิ ยายังไม่ได้ขดุ ค้นสถานที่ต้ งั ของเมืองโคโลสี [1]
“. . . สะทราโบนักประวัติศาสตร์ และนักภูมิศาสตร์ ชาวกรี กที่ได้เขียนประมาณชนสองรุ่ น
ก่ อ นที่ เ ปาโลได้เ ขี ย นพระธรรมโคโลสี เรี ย กเมื อ งโคโลสี แ ห่ ง สมัย ของเขาว่ า ‘เมื อ งเล็ ก ’
(Geography XII.viii.13)”[2]

พลเมืองของโคโลสี ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่ไปอาศัยในอาณานิ คมชาวกรี กและชาวฟรี เจียนท้องถิ่ นเมื่อเปาโลได้เขียน
จดหมายฝากนี้ แม้วา่ มีคนยิวมากมายที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณนั้นเช่นกัน แอนทิโอคัสมหาราช (223-187 กคศ.) ได้
ย้ายครอบครัวชาวยิวหลายร้อยครอบครัวจากเมืองเมโสโปเตเมียไปยังเขตนี้ ดูเหมือนว่ามีคนยิวแบบเสรี นิยมใน
ที่นนั่ มากกว่าบรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นจังหวัดใกล้เคียงแห่งกาลาเทียไปยังทางทิศตะวันออก
“ในจังหวัดที่ใกล้เคียงแห่ งกาลาเทียนั้น ความเชื่ อในระยะเริ่ มต้นได้ถูกคุกคามโดยการเคร่ งใน
กฎ คือความเห็นนอกรี ตที่รับเอาธรรมเนียมและความเชื่อของยิว ที่นี่อย่างเช่นในเมืองเอเฟซัส
(เปรี ยบเทียบ กจ. 19:14, 18) อันตรายก็อยูใ่ นการผสมผสานทางศาสนาของยิวและกรี ก”[3]
“อย่างไม่สงสัยเลยว่าโคโลสี เป็ นคริ สตจักรที่สาคัญน้อยสุ ด ที่ซ่ ึ งจดหมายฝากฉบับต่างๆ ของ
อัครทูตเปาโลได้กล่าวถึง”[4]
คริ สตจักรต่างๆได้หยัง่ รากในเมืองโคโลสี เมืองเลาดีเซี ย (4:16) และบางทีในเมืองฮีเอราบุรี (4:13) เปาโลไม่ได้
เยี่ยมเยียนหุ บเขาลี คสั เมื่ อท่านได้เขี ยนจดหมายฝากนี้ (1:4; 2:1) แต่ท่านได้เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการเผยแพร่ ข่าว
ประเสริ ฐที่นนั่ ผ่านทางเอปาฟรัส (1:8) และบางทีผา่ นทางคนอื่นๆ[5]
ดูเหมือนว่าเอปาฟรัสเป็ นผูก้ ่อตั้งหรื อหนึ่งในผูก้ ่อตั้งของคริ สตจักรในเมืองโคโลสี (1:7; 4:12-13)[6] เขาเป็ นชาว
โคโลสี และได้สั่งสอนบรรดาคริ สเตียนไม่ใช่แค่ในเมืองโคโลสี (1:7) แต่บางทีในเมืองเลาดีเซี ยและเมืองฮีเอรา
บุรีอีกด้วย บางทีเปาโลได้นา เอปาฟรัสมาถึงพระคริ สต์ ณ เมืองเอเฟซัส (เปรี ยบเทียบ กจ. 19:10) บางทีชื่อที่เป็ น
ทางการมากขึ้นของเขาคือเอปาโฟรดิทสั
เอปาฟรัสอาจได้เดินทางไปยังกรุ งโรมเพื่อพบกับเปาโลเพื่อจะรับการช่วยเหลือของท่านในการต่อสู ้กบั อิทธิ พล
ของพวกครู สอนเท็จที่ได้ประกาศในเมืองโคโลสี อารคิปปั สอาจได้ทาหน้ าที่ แทนเอปาฟรัสระหว่างการขาด
หายไปของเขา (4:17; ฟม. 2)
ข้อมูลเดี ยวที่มีไว้เพื่อจะช่ วยเราประกอบเรื่ องราวใหม่ของความเห็นนอกรี ตที่ได้คุกคามคริ สตจักรก็มาจากการ
พาดพิงทางอ้อมและการเน้นต่างๆในจดหมายฝากนี้ เราสรุ ปว่าพวกครู สอนเท็จไม่ได้ให้การตีความหรื อการเน้น
ที่เหมาะสมเกี่ยวกับตัวบุคคลและงานของพระคริ สต์ พวกเขาได้บิดเบือนและลดหลักคาสอนเหล่านี้

“ความเห็ นนอกรี ตต่างๆที่ อนั ตรายมากที่ สุดซึ่ งคริ สตจักรถูกเรี ยกให้ต่อสู ้ บางครั้งบางคราวก็
ไม่ใช่ความเห็นเหล่านั้นที่โจมตีตวั บุคคลขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอย่างเปิ ดเผยและครึ กโครม แต่
เป็ นความเห็นเหล่านั้นที่ลดคุณค่าของความมีเกียรติของพระองค์อย่างแยบยลในขณะที่ให้การ
ปรากฏของการให้เกียรติแด่พระองค์”[7]
คาสอนเท็จมีการวิงวอนทางปรัช ญาอีกด้วย ไม่วา่ เป็ นของชาวตะวันออกหรื อของคนกรี กเราก็ไม่สามารถแน่ใจ
ได้ (2:8) อย่างไรก็ตาม มีการเน้นที่ความรู ้ที่สูงกว่าของระบบจักรวาล มีองค์ประกอบต่างๆของพิธีกรรมของการ
ทาตามลัทธิ ยิวและการถือตามธรรมเนียม (2:8, 11, 16; 3:11) อย่างไรก็ตาม ตรงกันข้ามกับลัทธิ ยิวดั้งเดิมนั้น
พวกครู สอนเท็จได้หนุ นใจถึ งการเคารพพวกทูตสวรรค์ผูซ้ ่ ึ งพวกเขาได้เชื่ อว่าได้ควบคุ ม การปฏิ บตั ิ ก ารของ
ธรรมชาติในบางระดับ (2:18-19) มีการเน้นที่การปฏิเสธตนเองแบบสันโดษ (2:20-23) และเป็ นที่ชดั เจนว่า มี
แนวคิ ดที่ ว่าบรรดาผูท้ ี่ มีความรู ้ เต็มที่แห่ งความจริ งซึ่ งได้สอนโดยพวกครู สอนเท็จเท่านั้นสามารถเข้าใจและ
ประสบกับความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณได้ (1:20, 28; 3:11) ภายหลังการเน้นเหล่านี้ ได้พฒั นาไปสู่ ลทั ธิ นอสติก
แม้วา่ ในเมืองโคโลสี น้ นั การเน้นของคนยิวก็โดดเด่นกว่าลัทธิ นอสติกของกรี กในภายหลัง[8] มันง่ายที่จะเห็ น
ลัทธิ เช่นนั้นได้พฒั นาและได้รับผูต้ ิดตามเพียงไรในวัฒนธรรมแบบกรี กและยิวแห่งหุบเขาลีคสั
“องค์ประกอบหลากหลาย. . .ที่ได้ให้มา. . รวมถึงที่มาอันเป็ นไปได้ของคริ สตจักรเมืองโคโลสี
จากภายในแวดวงของธรรมศาลา การปรากฏที่เป็ นไปได้ของความเชื่ อเรื่ องการแบ่งพรรคแบ่ง
พวกของคนยิว การขาดหายไปของหลักฐานอื่นของการผสมผสานของคนยิวในเอเชี ยน้อ ย
และความพร้อมของคนยิวบางคนส่ งเสริ มการปฏิบตั ิทางศาสนาที่แตกต่างของพวกเขาในการ
ปกป้ องความเชื่ อถื อที่มนั่ ใจในตนเองนั้น. . ., เราไม่จาเป็ นที่จะมองหาธรรมศาลาของคนยิว
หนึ่ งที่หรื อสองที่ในเมืองโคโลสี อีกต่อไปที่จะเป็ นแหล่งของอิทธิ พลอะไรก็ตามที่ได้ถูกคิดว่า
จะคุกคามคริ สตจักรในระยะเริ่ มต้นที่นนั่ ”[9]
“ความเป็ นไปได้ก็คือว่า ณ ระยะเวลานั้นพวกครู สอนเท็จไม่ได้พฒั นาระบบอย่างเต็มที่ พวกเขา
ได้ยึดถื อคาสอนที่โดดเด่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่นคาสอนเหล่านั้นที่อคั รทูตนี้ ประณาม และ
พวกเขาได้เป็ นผูส้ นับสนุนแนวโน้มต่างๆ ที่แพร่ หลายบางอย่าง ไม่ใช่เป็ นผูร้ ิ เริ่ มความเห็นนอก
รี ตที่ได้ถูกกาหนดและเป็ นรู ปแบบ”[10]

อย่างชัดเจนแล้ว จุ ดประสงค์หลักของจดหมายนี้ ก็เพื่อจะโจมตีคาสอนเท็จนี้ ปั ญหาหลักสองอย่างคื อหลักคา
สอนที่ถูกเข้าใจผิดเกี่ ยวกับพระคริ สต์ และการเข้าใจผิดถึ งการที่หลักคาสอนนี้ กระทบต่อการดาเนิ นชี วิตคริ ส
เตียนอย่างไร เนื้ อหาเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ พระคริ สต์เป็ นหลัก (1:14-23; 2:9-15) ก็นาเสนอพระคริ สต์ในฐานะ
ความเป็ นเอกเต็มที่และความเพียงพออย่างสมบูรณ์สาหรับคริ สเตียน เปาโลได้อธิ บายว่าชี วิตคริ สเตียนไหลออก
จากการเปิ ดเผยนี้อย่างธรรมชาติ แท้จริ งแล้วชีวติ คริ สเตียนเป็ นชีวติ ของพระคริ สต์ที่ทรงสถิตอยูท่ ี่พระเจ้าสาแดง
ผ่านทางผูเ้ ชื่อ
บางทีเปาโลได้เขียนจดหมายฝากนี้ จากกรุ งโรม ไปจนถึงช่วงกลางหรื อตอนปลายของการที่ถูกจับกุมให้อยู่ใน
บ้านครั้งแรกของท่านที่นนั่ ระหว่างปี ค.ศ. 60 ถึง 62 ท่านได้ประสบกับการจากัดขอบเขต แม้วา่ ท่านได้ชื่นชม
เสรี ภาพค่อนข้างมากที่นนั่ เป็ นเวลาสองปี ผูร้ ่ วมงานหลายคนของเปาโลได้อยูก่ บั ท่านเมื่อท่านได้เขียนจดหมาย
ฝากนี้ (4:7-14) โดยทัว่ ไปแล้วมุ มมองเกี่ ยวกับที่มาของจดหมายนี้ เข้าได้กบั ข้อเท็จจริ งต่างๆ มากกว่าทฤษฎี
เกี่ยวกับที่มาแห่งซี ซารี ยาและเอเฟซัส
มีความคล้ายกันมากมายระหว่างพระธรรมเอเฟซัสและพระธรรมโคโลสี ความแตกต่างหลักระหว่างพระธรรม
สองเล่มนี้ คือในพระธรรมเอเฟซัสนั้น การเน้นอยู่ที่คริ สตจักรในฐานะพระกายของพระคริ สต์ ในพระธรรม
โคโลสี การเน้นอยูท่ ี่พระคริ สต์ในฐานะศีรษะของคริ สตจักร ยิ่งกว่านั้น เปาโลได้เขียนพระธรรมโคโลสี เพื่อจะ
ตอบสนองต่อปั ญหาที่เฉพาะเป็ นหลัก ส่ วนท่านได้เขียนพระธรรมเอเฟซัสเพื่อจะอธิ บายคาสอนที่ถูกต้องเป็ น
หลัก ตามรู ปแบบแล้ว พระธรรมโคโลสี ค่อนข้างตึงเครี ยดและทันที ส่ วนพระธรรมเอเฟซัสนั้นอ้อมค้อมและ
ไหลลื่นมากกว่า พระธรรมโคโลสี น้ นั มีแนวโน้มที่จะเจาะจง เป็ นรู ปธรรม และเป็ นการเขียนที่ยอ่ เกินไปมากกว่า
ส่ วนพระธรรมเอเฟซัสนั้นเป็ นนามธรรม เป็ นการสอนและโดยทัว่ ไปมากกว่า มาลาทางไวยากรณ์ ของพระธรรม
โคโลสี คือเป็ นการโต้แย้งและโต้เถียง แต่ของพระธรรมเอเฟซัสนั้นสงบและสันติ ธรรมโคโลสี เป็ นจดหมายแห่ ง
การอภิปราย พระธรรมเอเฟซัสเป็ นจดหมายแห่ งการไตร่ ตรอง[11] เป็ นที่ชดั เจนว่าเปาโลได้เขียนจดหมายทั้ง
สองฉบับนี้ ประมาณเวลาเดี ยวกัน จดหมายฝากสองฉบับนี้ พร้ อมกับพระธรรมฟี ลิ ปปี และพระธรรมฟี เลโมน
ก่อให้เกิดจดหมายฝากจากเรื อนจาของเปาโล[12]
จุดประสงค์
จุดประสงค์ท้ งั สามออกมาจากเนื้ อหาของจดหมายฝากนี้ เปาโลต้องการที่จะแสดงออกถึงความสนใจส่ วนตัว
ของท่านในคริ สตจักรนี้ ซึ่ งเป็ นที่ชดั เจนว่าท่านไม่ได้ไปเยี่ยม ท่านได้เขียนเพื่อจะเตือนชาวโคโลสี ถึง ประการที่

หนึ่ง อันตรายของการกลับไปสู่ ความเชื่ อถือและการประพฤติด้ งั เดิมของพวกเขา ประการที่สอง ท่านได้ปฏิเสธ
คาสอนเท็จที่ได้คุกคามกลุ่มคนนี้ อีกด้วย หลักคาสอนของคริ สเตียนที่ โดดเด่นซึ่ งจดหมายนี้ กล่าวถึ งคือศาสน
ศาสตร์ พ ระคริ ส ต์ ประการที่ ส าม จุ ดประสงค์ใ หญ่ ข องเปาโลก็ คื อที่ จะจัดตั้ง ความเป็ นเอกเต็ม ที่ และความ
เพียงพอเท่านั้นของพระเยซูคริ สต์
“คริ สตจักรในทุกวันนี้ ตอ้ งการข่าวสารของพระธรรมโคโลสี อย่างยิ่ง เราอาศัยอยูใ่ นสมัยที่การ
ยอมทนทางศาสนาถู กตีความให้หมายถึ ง ‘ศาสนาหนึ่ งก็ดีเท่ากับอี กศาสนาหนึ่ ง ’ บางคน
พยายามที่จะนาสิ่ งที่ดีที่สุดจากระบบทางศาสนาที่หลากหลายและสร้างศาสนาส่ วนตัวของพวก
เขาเองขึ้ น สาหรั บหลายคนนั้น พระเยซู คริ สต์เป็ นแค่ หนึ่ ง ในครู ศาสนาที่ ยิ่งใหญ่หลายคน
เท่านั้น ซึ่ งไม่มีสิทธิ อานาจเหนื อพวกเขา พระองค์อาจจะโดดเด่น แต่พระองค์ไม่ได้เป็ นเอก
อย่างแน่นอน
“นี่ เป็ นยุคแห่ งการ ‘ผสมผสาน’ ผูค้ นพยายามที่จะปรองดองและทาให้สานักแห่ งความคิดที่
แตกต่ า งมากมายนั้น เป็ นหนึ่ งเดี ย วและได้ศ าสนาที่ เ หนื อ กว่า คริ ส ตจัก รต่ า งๆ ที่ เ ชื่ อ ข่ า ว
ประเสริ ฐของเราก็อยู่ในอันตรายของการทาให้ความเชื่อเจือจางในความพยายามที่มีความรัก
ของพวกเขาเพื่อจะเข้าใจความเชื่ อถื อของคนอื่นๆ ศาสนาลึ กลับ การเคร่ งในกฎศาสนาต่างๆ
ทางตะวัน ออก การถื อ สั นโดษ และปรั ช ญาที่ ม นุ ษ ย์ไ ด้คิ ดค้น ขึ้ น ก าลัง คื บ คลานเข้า ไปใน
คริ สตจักรทั้งหลาย พวกเขาไม่ได้ปฏิเสธพระคริ สต์ แต่พวกเขากาลังขับพระองค์ออกจากราช
บัลลังก์และกาลังปล้นที่ถูกต้องแห่งความเป็ นเอกของพระองค์ไป”[13]
โครงร่ าง
I.

II.

บทนา 1:1-14
ก. การทักทาย 1:1-2
ข. การขอบคุณ 1:3-8
ค. การอธิษฐาน 1:9-14
การอธิบายถึงตัวบุคคลและงานของพระคริ สต์ 1:15-29
ก. ตัวบุคคลที่เป็ นเอกของพระคริ สต์ 1:15-20

III.

IV.

V.

1. ในความสัมพันธ์กบั พระเจ้าพระบิดา 1:15ก
2. ในความสัมพันธ์กบั สรรพสิ่ งทั้งหมด 1:15ข-17
3. ในความสัมพันธ์กบั คริ สตจักร 1:18-20
ข. งานของการทาให้คืนดีของพระคริ สต์ 1:21-29
1. อย่างที่ได้ประสบโดย ชาวโคโลสี 1:21-23
2. อย่างที่ได้รับใช้โดยเปาโล 1:24-29
ตาเตือนต่อปรัชญาต่างๆของมนุษย์ บทที่ 2
ก. การกระตุน้ ให้พากเพียรในความจริ ง 2:1-7
1. ความห่วงใยของเปาโล 2:1-5
2. การกระตุน้ ของเปาโล 2:6-7
ข. หลักคาสอนแท้เกี่ยวกับพระคริ สต์ 2:8-15
ค. หลักคาสอนเท็จเกี่ยวกับมนุษย์ 2:16-23
การกระตุน้ สู่ การดาเนินชีวติ คริ สเตียนในทางปฏิบตั ิ 3:1-4:6
ก. หลักการพื้นฐาน 3:1-4
ข. วิธีที่เหมาะสม 3:5-17
1. สิ่ งต่างๆที่จะเปลื้องออก 3:5-11
2. สิ่ งต่างๆที่จะสวมใส่ 3:12-17
ค. ความสัมพันธ์พ้นื ฐาน 3:18-4:1
1. ภรรยาและสามี 3:18-19
2. ลูกและพ่อแม่ 3:20-21
3. ทาสและเจ้านาย 3:22-4:1
ง. การปฏิบตั ิที่สาคัญ 4:2-6
สรุ ป 4:7-18
ก. ผูถ้ ือจดหมายฝากนี้ 4:7-9
ข. คาทักทายจากเพื่อนๆ ของเปาโล 4:10-14
ค. คาทักทายถึงคนอื่นๆ 4:15-17
ง. การสรุ ปส่ วนตัวของเปาโล 4:18

โครงร่ างของพระธรรมโคโลสี ของนอร์ แมน ไกสเลอร์ ก็มีประโยชน์เช่นกัน[14]

I.

เชิงหลักคาสอน: ชีวติ ที่ลึกกว่าในพระคริ สต์ 1:1-2:7

II.

เชิงโต้แย้ง: ชีวติ ที่สูงขึ้นในพระคริ สต์ 2:8-23

III.

เชิงวิญญาณ: ชีวติ ภายในในพระคริ สต์ 3:1-17

IV.

เชิงปฏิบตั ิ: ชีวติ ภายนอกในพระคริ สต์ 3:18-4:18

เนือ้ หา
เนื้อหาทั้งสิ้ นของจดหมายฝากนี้ พบการแสดงออกใน 2:9-10ก. “เพราะวา่ ความเป็ นพระเจ้าที่ครบบริ บูรณ์ท้ งั สิ้น
ดารงอยูใ่ นพระกายของพระองค์ และพวกท่านได้รับความครบบริ บูรณ์ในพระองค์” การป่ าวประกาศสองอย่าง
ในประโยคนี้ เป็ นการเปิ ดเผยที่ ยิ่ง ใหญ่ข องจดหมายโคโลสี หลัก คาสอนหลักในพระธรรมโคโลสี คือศาสน
ศาสตร์พระคริ สต์
ความครบบริ บูรณ์ของพระภาคของพระเจ้าอยู่ ในพระคริ สต์ นี่ เป็ นความเป็ นจริ งนิ รันดร์ ที่เป็ นจริ งอยูเ่ สมอ คา
กรี กที่แปลว่า “พระผูเ้ ป็ นพระเจ้า ” (เธโอเททอส) ไม่ปรากฏในที่อื่นๆ ในพันธสัญญาใหม่ มันไม่ได้หมายถึ ง
ความเป็ นพระเจ้า ความเป็ นพระเจ้าเป็ นพระลักษณะของพระเจ้า แต่พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นแก่นสารของพระเจ้า มัน
ไม่พอที่จะกล่าวว่าพระเยซู คริ สต์มีความเป็ นพระเจ้า ในแง่หนึ่ ง ทุกคนมีความเป็ นพระเจ้าในแง่ที่ว่าเรามีพระ
ลักษณะบางอย่างที่พระเจ้ามีเช่ นกัน พระองค์เท่านั้นที่มีพระลักษณะเหล่านั้นอย่างสมบูรณ์ พระเยซู คริ สต์ทรง
เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์เท่านั้นทรงมีธรรมชาติที่พิเศษของพระเจ้า ในพระองค์น้ นั ความสมบูรณ์แห่ งพระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าที่สาคัญดารงอยูใ่ นการสาแดง (รู ปแบบหรื อการแสดงออก) ทางร่ างกาย อัครทูตเปาโลได้อธิ บายความ
สมบูรณ์ของพระคริ สต์ในสามด้านในจดหมายฝากนี้
ในความสัมพันธ์กบั สรรพสิ่ งนั้น พระองค์ทรงเป็ น ผู้เริ่ มต้ น และ ผู้คำ้ จุน ของทุกสิ่ ง (1:16-17) นี่ รวมถึงชี วิต
ทั้งหมด
ในความสัมพันธ์กบั การไถ่น้ นั พระองค์ทรงเป็ น ผู้แรกที่ เป็ นขึน้ จำกตำย (1:18) การเป็ นขึ้นจากตายก็คาดคะเน
ถึงความตาย ความตายก็เนื่ องมาจากบาป ระหว่างสรรพสิ่ งและการเป็ นขึ้นจากตายนั้นก็มีบาปและความตาย ใน
การเป็ นขึ้นจากตายนั้น พระคริ สต์ทรงเป็ นผูม้ ี ชยั เหนื อความบาป ความตายและหลุ มฝั งศพ พระองค์ทรงเป็ น
เจ้านายของความตาย

ในความสัมพันธ์กบั การทาให้คืนดี น้ นั พระคริ สต์ทรงเป็ น ผู้สร้ ำงสั นติ (1:19-20) ผลลัพธ์ของชัยชนะของพระ
คริ สต์เหนือความตายคือ สันติสุข พระองค์ทรงเป็ นผูท้ าให้คืนดีของทุกสิ่ งที่ความบาปได้แยกออก การทาให้คืน
ดีของพระองค์ก็กระทบต่อทั้งผูค้ นและโลกที่ได้ถูกสร้างขึ้น ในพระคริ สต์น้ นั เราเห็นความสมบูรณ์ท้ งั สิ้ นของ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า คือ การทรงสร้าง การเป็ นขึ้นจากตายอย่างมีชยั ชนะ และการทาให้กลับคืนดีต่อการเข้าถึ งที่ไกล
ที่สุดของจักรวาล นัน่ คือพระคริ สต์แห่งคริ สต์ศาสนา!
การป่ าวประกาศหลัก อัน ที่ ส องของพระธรรมโคโลสี ก็ คื อ ว่ า ในพระคริ สต์ น้ ั น พระเจ้า ทรงท าให้ เ รา
สมบูรณ์ (2:10ก) ความสมบูรณ์ แห่ งพระภาคของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในพระคริ สต์เท่านั้น แต่การเต็มเติ มของ
ธรรมิกชนก็อยูใ่ นพระคริ สต์อีกด้วย เปาโลได้อธิบายความหมายของสิ่ งนี้
หนึ่ง มันหมายถึงว่า พระเจ้าทรงฟื้ นฟูเราไปสู่ “ที่แท้จริ งของเราในการทรงสร้าง” ในพระคริ สต์ เราสามารถกูค้ ืน
คทาและมงกุฎในฐานะกษัตริ ยแ์ ห่ งแผ่นดิ นโลกภายใต้สิทธิ อานาจของพระเจ้าได้ (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 2:15)
พระเจ้าได้ส่งเราออกไปยังทัว่ โลกเพื่อจะทาให้พระคริ สต์เป็ นที่รู้จกั (มธ. 28:19-20) น่าเสี ยใจ เราไม่ตระหนักถึง
ตาแหน่ ง ของเราอยู่เสมอ ตรงกันข้าม เราเลื อกที่ จะหมอบคลานเพื่อหาบางสิ่ งท่ ามกลางกองขยะของโลกนี้
อย่างไรก็ตาม ในแง่น้ ีพระเจ้าทรงทาให้เราสมบูรณ์ในพระคริ สต์ เรามาสู่ ความสัมพันธ์ใหม่กบั สรรพสิ่ งผ่านทาง
พระคริ สต์ พระเจ้าทรงฟื้ นฟูเราไปสู่ ตาแหน่ งที่ได้ถูกตั้งใจไว้โดยพระเจ้าในการทรงสร้างในพระองค์ เราเป็ น
ถ้วยรางวัลของพระองค์
ประการที่สอง พระเจ้าทรงฟื้ นฟูเราไปสู่ “ความสัมพันธ์แท้จริ งของเรากับพระองค์เอง” ผ่านการการเป็ นขึ้นจาก
ตายของพระคริ สต์ พระเจ้าทรงสื่ อสารชี วิตของพระองค์ต่อเราเพื่อว่าเราจะรับเอาที่อนั ถูกต้องของเราในฐานะ
พลเมื องของพระเจ้า พระเจ้าไม่ ได้ละเมิ ดความตั้ง ใจของเรา พระองค์ทรงจับฉวยความตั้งใจของเราไว้โดย
พระคุ ณ ที่ ท รงสถิ ตของชี วิ ตพระคริ ส ต์ พระเจ้า ทรงท าให้เราสมบู รณ์ ใ นแง่ น้ ี เช่ นกัน เราเป็ นเครื่ องมื อของ
พระองค์
ประการที่สาม พระเจ้าทรงฟื้ นฟูเราไปสู่ “การสามัคคีธรรมแท้จริ งกับพระองค์เอง” ในพระคริ สต์ เราไม่เพียง
แต่รับจากพระเจ้าเท่านั้น แต่เราสามารถให้แด่ พระเจ้าด้วยการรั บใช้อีกด้วย ดังนั้น การสามัคคี ธรรมของเรา
เป็ นไปทั้งสองฝ่ าย เราเป็ นผูร้ ่ วมมือของพระองค์

เราประสบกับความสมบูรณ์ ในพระคริ สต์เพราะว่าในพระองค์น้ นั พระเจ้าทรงฟื้ นฟูเราไปสู่ ที่แท้จริ งของเรา
ในการทรงสร้าง ไปสู่ ความสัมพันธ์แท้จริ งของเรากับพระองค์เอง และไปสู่ การสามัคคีธรรมแท้จริ งของเรากับ
พระองค์เอง การฟื้ นฟู น้ ี ท าให้เราสามารถร่ วมมื อกับพระเจ้าในจุ ดประสงค์ต่างๆ ของพระองค์ไ ด้ เรากลาย
มาเป็ นไม่ใช่ แค่ถว้ ยรางวัลแห่ งพระคุ ณของพระองค์ แต่เป็ นเครื่ องมื อของพระองค์และแม้กระทัง่ ผูร้ ่ วมมื อ
ของพระองค์ในชนรุ่ นของเราอีกด้วย
เมื่อพิจารณาถึงการเปิ ดเผยนี้ เปาโลได้ทาการวิงวอนสามอย่าง
การวิงวอนอย่างแรกคือการเตือนต่อ ปรั ชญำเท็จ (2:8) เปาโลได้อธิ บายถึงปรัชญาเท็จนี้ ในสองแง่ มันเป็ นธรรม
เนียมของมนุษย์ซ่ ึ งเป็ นการคาดคะเนอย่างแท้จริ ง ในบริ บทนี้ เปาโลได้หมายถึงว่าการคาดเดาของมนุ ษย์นนั่ เองที่
ละพระเจ้าไว้จากจักรวาลของพระองค์ ทฤษฎีของวิวฒั นาการเกี่ยวกับสิ่ งมีชีวิตเป็ นตัวอย่างของสิ่ งนี้ มันเป็ นมูล
ฐานของโลกอีกด้วย ปรัชญานี้ เป็ นพื้นฐานเพราะว่ามันพยายามที่จะอธิ บายทุกๆ สิ่ งภายในความจากัดของวัตถุ
ส่ วนทางวัตถุของชีวติ เป็ นพื้นฐาน ปรัชญาของการต่อต้านสิ่ งที่อยูเ่ หนือธรรมชาติเป็ นตัวอย่างของสิ่ งนี้
เราแก้ไขปรัชญาเท็จนี้โดยการตระหนักว่าพระเยซู คริ สต์เป็ นการแก้ไขต่อปั ญหาของจักรวาล เมื่อเราตระหนักว่า
พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นบุตรหัวปี (อันดับแรกในตาแหน่งและอานาจสิ ทธิ์ ขาด) จากนั้นเราสามารถได้รับมุมมอง
แท้จริ งของจักรวาลได้ พระองค์ทรงเป็ นพระผูส้ ร้างและตัวแทนที่สามัคคีอนั ยิง่ ใหญ่ในจักรวาล
การเตือนอย่างที่สองของเปาโลคือต่อ สื่ อกลำงเท็จ (2:16-18) ท่านได้ช้ ี วา่ พิธีต่างๆเช่นการถือรักษาอาหารและ
เทศกาลบางอย่า งเป็ นแค่ “เงา” เราไม่ค วรคิ ดว่าการถื อรั กษาพิ ธีเหล่ านี้ จะปรั บ ปรุ งความสั มพันธ์ ของเรากับ
พระเจ้าได้ เรามีพระเยซูคริ สต์ผทู้ รงเป็ นแก่นสารของสิ่ งที่พิธีเหล่านี้ ได้ช้ ี ถึง (เช่น เทศกาลต่างๆ ของชาวยิว) อีก
รู ปแบบหนึ่งของสื่ อกลางเท็จเกี่ยวข้องกับการนมัสการทูตสวรรค์ เราไม่ควรมีสิ่งใดที่จะทาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิน้ ี
เพราะว่าเรามี ทางเข้าโดยตรงไปยังพระเยซู คริ สต์ พระองค์ทรงเป็ นพระผูส้ ร้ างและองค์ เจ้านายของสรรพสิ่ ง
รวมถึงทูตสวรรค์ “คนกลางก็มีแต่เพียงผูเ้ ดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซู คริ สต์” (1 ทธ. 2:5) สรุ ปแล้ว
เราไม่ควรยอมให้พิธีต่างๆทางศาสนาหรื อผูก้ ลางที่ได้ถูกสร้างขึ้นที่จะมาอยูร่ ะหว่างเรากับพระคริ สต์
การเตือนอย่างที่สามของเปาโลคือต่อความมัน่ ใจเท็จ (2:20-23)

ศัตรู ฝ่ายวิญญาณของเราอาจทดลองให้เราที่จะมีความมัน่ ใจในความคิดเห็ นของคนอื่นๆ เมื่อพวกครู สอนเท็จ
กล่าวว่า “อย่าแตะต้องสิ่ งนี้ หรื อชิ มสิ่ งนั้นหรื อหยิบบางสิ่ ง” เราอาจคิดว่าถ้อยคาเหล่านั้นมีสิทธิ อานาจ แต่นี่เป็ น
การเคร่ งในกฎ เปาโลกระตุ ้นให้เราที่ จะไม่ท าตามความคิ ดเห็ นเช่ นนั้น แต่ที่จะได้รับค าแนะนาของเราจาก
พระเยซู
ศัตรู ของเราอาจทดลองให้เราที่จะวางความมัน่ ใจไว้ในการปฏิบตั ิที่สันโดษแห่งการละเว้นและการทรมานตนเอง
เปาโลบอกให้เราที่จะลืมสิ่ งเหล่านี้ และตั้งความคิดของเราไปที่สิ่งต่างๆ ของพระคริ สต์มากกว่าของเราเอง การ
ถือสันโดษทาให้เกิดการทบทวนความคิดหรื อความรู ้สึกของตัวเองที่ผดิ ปกติและการเห็นแก่ตวั
เมื่อเรามีมุมมองแท้จริ งเกี่ยวกับพระเยซู คริ สต์ พระองค์จะเป็ นจุดจดจ่อของการคิดของเรา มุมมองนั้นจะช่ วยกู้
เราจากการปกครองของเนื้ อหนัง เราต้องตั้งความมัน่ ใจของเราไว้ที่พระวจนะของพระเจ้า ไม่ใช่ ที่ธรรมเนี ยม
ของมนุษย์ซ่ ึ งไม่ได้สะท้อนถึงการเปิ ดเผยตามพระคัมภีร์อย่างแม่นยา
เรื่ องราวของความสาคัญสู งสุ ดต่อคริ สตจักรคือหลักคาสอนเกี่ยวกับพระคริ สต์ ชีวิตคริ สเตียนและการรับใช้ของ
เราจะไหลออกจากหลักคาสอนเกี่ยวกับพระคริ สต์ของเรา เราเป็ นในสิ่ งที่เราคิด “มนุ ษย์ก็เป็ นอย่างที่เขาคิดในใจ
ของเขานั้น” (สภษ. 23:7) พระคริ สต์ไม่เพียงแต่ครอบครองที่หลักในชี วิตของเราเท่านั้น แต่ความเข้าใจของ
เราเกี่ ยวกับพระองค์ตอ้ งแม่นยาอีกด้วย เราสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดทั้งสิ้ นที่เปาโลได้เตือนในจดหมาย
ฝากนี้ โดยการถือรักษามุมมองที่เหมาะสมเกี่ยวกับพระคริ สต์ บ่อยครั้งแล้วการเทศนาในสมัยใหม่ก็ค่อนข้างไม่
ลึ ก ซึ้ งเพราะว่า มันจดจ่ อที่ ม นุ ษ ย์ม ากกว่า ที่ พ ระเจ้า และพระคริ ส ต์ หนึ่ งในศาสตราจารย์ของเราในสถาบัน
พระคริ สตธรรม ดร. ลูอิส จอห์นสันเคยกระตุน้ เราในชั้นเรี ยนที่จะ “เทศนาพระคริ สต์” และท่านได้เทศนาพระ
คริ สต์อยูบ่ ่อยๆเมื่อท่านได้กล่าวในการประชุมนมัสการ[15]
อี . วี. ฮิ ลล์ ศิษยาภิบาลของคริ สตจักรเมาท์ไซออนมิ ชชั่นนารี แบพติ สต์ ในเมื อง ลอส แองเจลลิ ส ได้บอกถึ ง
พันธกิจของหญิงชราคนหนึ่งในคริ สตจักรของเขาผูซ้ ่ ึ งที่ประชุมแห่งนั้นได้อา้ งอิงถึงว่าเป็ น “1800” เพราะว่าไม่มี
ใครรู ้ ว่าเธออายุเท่าไหร่ “1800” นั้นได้ดุดนั ต่อพวกนักเทศน์ที่พาซื่ อเพราะว่าเธอจะนั่งอยู่แถวหน้า และเมื่ อ
นักเทศน์ได้เริ่ มต้น เธอจะกล่าวว่า “จงยกพระองค์ข้ ึน!” ซึ่ งอ้างอิงถึงพระคริ สต์ หลังจากสองสามนาที ถ้าเธอ
ไม่ได้คิดว่ามันได้เกิดขึ้น เธอจะตะโกนอีกครั้งว่า “จงยกพระองค์ข้ ึน!” ถ้านักเทศน์ไม่ได้ “ยกพระองค์ข้ ึน!” เขาก็
จะอยูใ่ นเวลาที่ยงุ่ ยากและยาวนาน[16]

อรรถาธิบาย
I. บทนา 1:1-14
เปาโลได้แนะนาจดหมายฝากฉบับนี้ดว้ ยการทักทาย ซึ่ งเป็ นถ้อยคาแห่งการขอบคุณและการอธิ ษฐาน ในบทนานี้
ท่านได้ให้การชี้ ทางบางอย่างเกี่ ยวกับจุดประสงค์ของท่านในการเขียน อย่างที่ท่านได้ทาอย่างปกติในบทนาสู่
จดหมายฝากฉบับต่างๆ ของท่าน
ก. การทักทาย 1:1-2
เปาโลได้เริ่ มต้นจดหมายฝากของท่านด้วยการทักทายนี้ คือ ที่จะแนะนาตัวท่านเองต่อผูอ้ ่านของท่านและที่จะ
ขอให้พระพรของพระเจ้ามาเหนือพวกเขา
1:1

เปาโลได้อา้ งการทรงเรี ย กและตาแหน่ ง ทางอัครทูตของท่ าน ณ จุ ดเริ่ ม ต้นเพื่ อที่ จะให้สิทธิ
อานาจแก่สิ่งที่ตามมา
“ที่นี่ ณ การเริ่ มต้นนั้นก็คือหลักคาสอนทั้งสิ้ นแห่ งพระคุ ณ มนุ ษย์ไม่ได้เป็ น
สิ่ งที่ เขาได้สร้ างตัวเขาเอง แต่เป็ นสิ่ งที่พระเจ้าได้สร้ างเขา ไม่มีสิ่งที่เรี ยกว่า
มนุษย์ที่ได้สร้างตนเอง มีเพียงมนุ ษย์ผซู ้ ่ ึ งพระเจ้าได้สร้างเท่านั้น และมนุษย์ผู้
ซึ่งได้ปฏิเสธที่จะยอมให้พระเจ้าที่จะสร้างพวกเขา”[17]
“เปาโล” เป็ นชื่ อที่อคั รทูตนี้ ได้ใช้เกี่ ยวกับตัวท่านเองในโลกกรี ก-โรมันแทนที่ชื่อชาวยิวของ
ท่านคือ “เซาโล”
“คนยิวในบริ เวณที่พูดภาษากรี กได้ใช้ชื่อต่างๆ ที่ใกล้เคียงอย่างมากกับเสี ยง
ของชื่ อภาษาฮี บรู และอาราเมคของพวกเขา เช่ น สิ ลาส เป็ น สิ ลวานัส เยซู
เป็ น ยาโสน. . .”[18]

“การระบุของท่าน [ของเปาโล] ถึงพระผูช้ ่วยให้รอดว่าเป็ น ‘พระเยซูคริ สต์’
(การอ่ า นเกี่ ย วกับ ต้น ฉบับ ต่ า งๆ ที่ โ ดดเด่ น) อาจเป็ นที่ เข้า ใจว่า เป็ นความ
พยายามที่ ต้ งั ใจตั้ง แต่ เ ริ่ ม แรกที่ จ ะเน้น ถึ ง ต าแหน่ ง ที่ ไ ด้รั บ การยกย่ อ งใน
ปั จจุ บ นั ขององค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า ที่ ไ ด้เป็ นขึ้ นเหนื อระบบของความคิ ดที่ ไ ด้มี
แนวโน้มที่จะปล้นสง่าราศีเต็มที่ของพระองค์ไปจากพระองค์ เปาโลไม่ได้ใช้
ชื่อ เยซู ตามลาพังในจดหมายนี้”[19]
“ทิโมธี ” ไม่ได้เป็ นอัครทูตที่เป็ นทางการ แต่เป็ นแค่พี่นอ้ งคริ สเตียน เขาได้อยูก่ บั เปาโลเมื่ออัคร
ทูตนี้ ได้เขียนจดหมายนี้ แม้วา่ ท่านไม่ได้เป็ นผูเ้ ขียนร่ วม (เปรี ยบเทียบ 1:23-25, 29; 4:18, และ
ข้ออื่นๆ)
ดันน์ได้โต้แย้งจากลักษณะรู ปแบบที่เล็กน้อยบางอย่างของพระธรรมโคโลสี ที่แตกต่างจากงาน
เขียนอื่นๆของเปาโลว่า ทิโมธี ได้เขียนจดหมายฝากนี้ จากการที่ได้รับโครงร่ างของความคิดของ
เปาโลจากอัครทูตนี้ [20] ดันน์สามารถเขียนได้ว่านี่ เป็ นจดหมายของเปาโล แม้วา่ เขาได้เชื่ อว่า
ทิโมธี เป็ นผูเ้ ขียน เพราะเขาได้เชื่ อว่าทิโมธี ได้ตีความศาสนศาสตร์ ของเปาโลและที่วา่ เปาโลได้
เป็ นอิท ธิ พ ลหลักต่อทิ โมธี ในงานเขี ย นของเขา นักวิช าการสมัยใหม่บางคนได้ถือมุ มมองที่
คล้ายกัน แต่ส่วนใหญ่ได้เชื่อว่าเปาโลเป็ นผูเ้ ขียน
เปาโลได้เชื่อมโยงทิโมธี กบั ตัวท่านเองในบทนาของท่านสู่ พระธรรม 2 โคริ นธ์ ฟี ลิปปี 1 และ
2 เธสะโลนิกา และฟี เลโมน ท่านได้อา้ งอิงถึงทิโมธี ในพระธรรมโรม 1 โคริ นธ์ และ 1 และ 2
ทิโมธีอีกด้วย ผูเ้ ขียนจดหมายฝากฮีบรู ได้อา้ งอิงถึงทิโมธี เช่นกัน
1:2

ผูเ้ ชื่อชาวโคโลสี เป็ น “ธรรมิกชน” (คากรี ก ฮำกิออส คือ บรรดาผูท้ ี่ได้ถูกแยกออกเพื่อพระเจ้า )
ในตาแหน่ งของพวกเขาและ “พี่น้องที่เชื่ อ” (คากรี ก พิ สติ ส อะเดลฟอยส์ ) ในการปฏิบตั ิของ
พวกเขา
“โดยการป่ าวประกาศว่าผูอ้ ่านของท่าน ‘สัตย์ซื่อ’ นั้น เปาโลอาจแสดงถึ ง
ความมัน่ ใจของท่านว่า เมื่อท่านได้แสดงให้พวกเขาเห็ นถึ งอันตรายของการ
ได้รับอิทธิ พลของคาสอนผิด พวกเขาจะหันไปจากสิ่ งนั้น”[21]

ชาวโคโลสี อาศัยอยูใ่ นเมืองโคโลสี ซึ่ งเป็ นเมืองที่ต้ งั อยูข่ า้ งแม่น้ าลีคสั ในหุ บเขาลีคสั ในมณฑล
ทางภูมิศาสตร์ ที่เรี ยกว่า ฟรี เจีย มณฑลนี้ต้ งั อยูใ่ นจังหวัดโรมันแห่ งเอเชี ยในเอเชี ยน้อยตะวันตก
(ตุรกีสมัยใหม่) เมืองโคโลสี อยูห่ ่ างจากเมืองเอเฟซัสไปทางทิศตะวันออกประมาณ 100 ไมล์
ห่ างจากเมื องเลาดี เซี ยไปทางทิศตะวันออก 11 ไมล์ และห่ างจากเมื องฮี เอราบุรีไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ 13 ไมล์
“พระคุ ณ ” (ค ากรี ก คำริ ส) ของพระเจ้า คื อความโปรดปรานที่ ไ ม่ ส มควรได้รับ และการให้
ความสามารถที่ เหนื อธรรมชาติ ของพระองค์ คานี้ โดดเด่ นอย่างมากในพันธสัญญาใหม่ซ่ ึ ง
ปรากฏประมาณ 155 ครั้งส่ วนใหญ่อยูใ่ นงานเขียนของเปาโล “สันติสุข” ของพระเจ้าคือความ
มัน่ ใจภายในที่พระองค์ทรงประทานให้
“โดยทั่ว ไปนั้น จดหมายของพัน ธสั ญ ญาใหม่ เ ริ่ ม ต้น เหมื อ นกับ จดหมาย
ในทางโลกแห่ งสมัยนั้น รู ปแบบที่ถูกใช้อยู่บ่อยๆ คือ ‘ก ถึ ง ข, คาทักทาย’
(เปรี ยบเทียบ กจ. 23:26; 15:23-29) อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างที่สาคัญ
บางอย่าง ในที่แรก การทักทายของคริ สเตียนนาพาความคิดของผูอ้ ่านไปยัง
งานของพระเจ้าเพื่อเห็นแก่มนุ ษย์ทนั ที (เปรี ยบเทียบ คส. 1:1-2) ในที่ที่สอง
บ่อยครั้ งแล้วการทักทายตระเตรี ย มสาหรั บจดหมายนั้นโดยการพาดพิ งถึ ง
หัวข้อหลักต่างๆของมัน (เปรี ยบเทียบ รม. 1:1; 1 คร. 1:2)”[22]
ข. การขอบคุณ 1:3-8
เปาโลได้ให้การขอบคุณแด่พระเจ้าสาหรับผูอ้ ่านของท่านอยูบ่ ่อยๆ ท่านได้บอกพวกเขาอย่างนั้นเพื่อทาให้พวก
เขาสามารถชื่นชมความเป็ นจริ งที่วา่ ท่านได้รู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของพวกเขา และที่วา่ ท่านได้ยินดีในคาพยานที่
ดีของพวกเขา
1:3-4

เมื่ อใดก็ตามที่ เปาโลและทิ โมธี ได้อธิ ษฐานเพื่ อชาวโคโลสี พวกเขาได้ให้ “การขอบคุ ณแด่
พระเจ้า” สาหรับพวกเขา จงสังเกตการอ้างอิง มากมายถึ งการขอบคุ ณในจดหมายนี้ (1:3, 12;
2:7; 3:15, 16, 17; 4:2)

“เปาโลคงได้ ห มายถึ ง ว่ า ทุ ก ๆ ครั้ งที่ ท่ า นได้ อ ธิ ษ ฐาน ท่ า นได้ร ะลึ ก ถึ ง
คริ สตจักรที่หลากหลายของท่าน บางทีท่านได้ถือรักษาการปฏิบตั ิของชาวยิว
เกี่ยวกับการอธิ ษฐานสามครั้งต่อวัน (เปรี ยบเทียบ ดนล. 6:11; กจ. 3:1; ดิดำก
เค 8:3) หรื อบางทีท่านได้ใช้ชวั่ โมงที่ยาวนานของการเดินทางและการทางาน
ในการหยิบยกคริ สตจักรต่างๆของท่านต่อพระพักตร์ พระเจ้า (ดู 1:9 และ 4:2
อีกด้วย)”[23]
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เปาโลและทิโมธี ได้ยินดีต่อการแสดงออกที่ต่อเนื่ องของการวางใจ (“ความ
เชื่ อ”) ของพวกเขาอย่างที่ตรงกันข้ามกับการยอมรับเริ่ มแรกของพวกเขาถึงพระองค์ในฐานะ
พระผู ้ช่ ว ยให้ ร อดของพวกเขา นี่ ก็ ชั ด เจนจากค าบุ พ บทภาษากรี ก เอน ที่ แ ปลว่ า “ใน”
ยิง่ กว่านั้นอีก ชาวโคโลสี ได้แสดงออก “ความรัก” ที่เสี ยสละตนเองสาหรับคริ สเตียนคนอื่นๆ
“ความเชื่อคือรากของชีวติ คริ สเตียนและความรักเป็ นผล”[24]
1:5-6

ประการที่สาม เปาโลได้ให้การขอบคุณสาหรับ “ความหวัง” แห่ งพระพรที่อยูข่ า้ งหน้าซึ่ งผูอ้ ่าน
ของท่านยังไม่ได้ประสบ พวกเขาได้แสดงออกความหวังของพวกเขาในการดาเนิ นชี วิตของ
พวกเขาโดยการสาแดงความเชื่อในปั จจุบนั (ข้อ 4) และความรัก (ข้อ 8) ชาวโคโลสี ได้ยินถึง
ความหวังนี้เป็ นครั้งแรกเมื่อพวกเขาได้ “ยิน. . .ข่าวประเสริ ฐ” ที่ได้ถูกประกาศแก่พวกเขา
“ความเชื่ ออยู่บนพื้นฐานของอดีต ความรักทาการในปั จจุบนั ความหวังมอง
ไปยังอนาคต สิ่ งเหล่านี้ อาจถูกถือว่าเป็ นสาเหตุที่มีประสิ ทธิ ภาพ ที่เป็ นปั จจัย
และอันสุ ดท้ายตามลาดับของชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ”[25]
เปาโลได้ย้ า เตื อ นผูอ้ ่ า นของท่ า นว่า ข่ า วประเสริ ฐไม่ ไ ด้ม ายัง พวกเขาโดยเฉพาะ แต่ ไ ด้ถู ก
เผยแพร่ ทวั่ ทั้ง “โลก” การอ้างอิงถึง “ทั้งโลก” บางทีเป็ นคาพูดที่ขยายเกิ นความจริ ง แม้วา่ บาง
คนถือมันตามตัวอักษร[26] เปาโลคงได้ต้ งั ใจให้การใช้คานี้ เพื่อจะเปรี ยบเทียบความประเสริ ฐ
ทัว่ จัก รวาลกับ ข่ า วสารที่ เ ฉพาะซึ่ งพวกครู ส อนเท็ จ ในเมื อ งโคโลสี ไ ด้พ ยายามที่ จ ะท าให้
คริ สเตียนรับเอาเปาโลได้ยกย่องข่าวสารของข่าวประเสริ ฐต่อไปโดยการอ้างอิงถึ งอานาจที่มี

พลังของมันที่จะเปลี่ยนแปลงชี วิต (“กาลังเกิ ดผลและเจริ ญขึ้ น”) และถึ งเนื้ อหาที่มีพระคุ ณที่
พิเศษของมัน (ข้อ 6)
“ดูเหมือนอัครทูตนี้ จะกล่าวว่าข่าวประเสริ ฐแท้ป่าวประกาศความจริ งของมัน
โดยความเป็ นสากลของมัน ข่ า วประเสริ ฐปลอมเป็ นผลที่ เ กิ ด ขึ้ นของ
สถานการณ์ต่างๆทางท้องถิ่ น ของลักษณะเฉพาะต่างๆที่พิเศษ ข่าวประเสริ ฐ
แท้ก็เป็ นอย่างเดี ยวกันในทุกๆ ที่ ข่าวประเสริ ฐปลอมกล่าวถึ งพวกมันเองต่อ
แวดวงที่จากัด ความประเสริ ฐแท้ป่าวประกาศตัวมันเองอย่างกล้าหาญทัว่ โลก
ความเห็ นนอกรี ตต่างๆอย่างดีที่สุดก็เป็ นเกี่ยวกับเชื้ อชาติ ความจริ งนั้นก็เป็ น
สากลอย่างแท้จริ ง [นัน่ คือ สาหรับทุกคนในทุกๆที่]”[27]
1:7-8

“เอปาฟรัส” ได้ประกาศแก่ชาวโคโลสี เขาอาจได้ก่อตั้งคริ สตจักรที่นนั่ [28] มันไม่น่าเป็ นไปได้
ที่ ว่า เอปาฟรั ส นี้ เป็ นคนเดี ย วกัน ที่ เปาโลได้อ้า งอิ ง ถึ ง ว่า เป็ น “เอปาโฟรดิ ท ัส ” ใน ฟี ลิ ป ปี
2:25, 4:18, และ 4:23 เนื่ องจากว่า เอปาฟรั ส นี้ ดูเหมื อนว่า ได้ม าจากเอเชี ย น้อย และเอปาโฟรดิ ท ัส นั้น เป็ นที่ ชัด เจนว่ า ได้ม าจากมาซิ โ ดเนี ย ตั้ง แต่ ก ารประกาศที่ เ มื อ งโคโลสี น้ ั น
เอปาฟรัสได้มายังกรุ งโรม และตอนนี้ ได้ปรนนิ บตั ิอคั รทูตเปาโลระหว่างการถูกจาคุ กในโรม
ครั้งแรกของท่าน (ข้อ 7; เปรี ยบเทียบ 4:12) มันดูเหมือนว่า ความเป็ นทาสของเอปาฟรัส
(“เพื่อนผูร้ ับใช้”) อยูใ่ นน้ าพระทัยของพระเจ้า (ในฐานะเพื่อนทาสของพระเจ้ ำ) ไม่ใช่อยูใ่ นคุก
ในฐานะเพื่อนนักโทษที่ เป็ นจริ งกับเปาโล (เปรี ยบเทียบ ฟม. 23) เขาได้ให้การรายงานที่ดี
ของคริ สเตียนชาวโคโลสี แก่เปาโล แม้ว่าพวกครู สอนเท็จได้พยายามที่จะก่ อการบุกรุ กไปยัง
คริ สตจักรนั้น เปาโลได้อา้ งอิงเขาที่นี่เพื่อที่จะส่ งผ่านถ้อยคาที่ดีเกี่ ยวกับ “บิดาในความเชื่ อ”
ของพวกเขาและที่จะเชื่ อมโยงเอปาฟรัสกับท่านเอง บางทีท่านได้ทาสิ่ งนี้ เพื่อว่าผูอ้ ่านของท่าน
จะตระหนักว่าผูก้ ่ อตั้งคริ สตจักรของพวกเขาได้แบ่งปั นมุมมองต่างๆที่เปาโลได้นาเสนอใน
จดหมายนี้ สิ่ งนี้จะทาให้คาสอนเหล่านี้เป็ นที่โน้มน้าวใจต่อชาวโคโลสี มากขึ้น
พระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์ ได้ส ร้ า ง “ความรั ก ” ในชาวโคโลสี (“ความรั ก ของท่ า นทั้ง หลายใน
พระวิญญาณ) นี่ เป็ นการอ้างอิ งเดี ยวถึ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในจดหมายฝากนี้ ในพระธรรม
โคโลสี เปาโลได้พิจารณาว่า กิ จกรรมต่า งๆ ของพระเจ้า เป็ นของพระคริ ส ต์ซ่ ึ งปกติ ท่า นได้

เชื่ อมโยงกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ บางทีท่านได้ทาอย่างนี้ เพื่อจะยกย่องพระเยซู คริ สต์ในการ
ประเมินของชาวโคโลสี ผซู ้ ่ ึ งได้ถูกสอนว่าพระคริ สต์เป็ นน้อยกว่าที่พระองค์ทรงเป็ น
“อย่างเช่นในจดหมายฉบับอื่นๆของเปาโล หัวข้อและภาษาแห่ งการขอบคุณก็กงั วานในส่ วนที่
เหลือของจดหมายนี้. . .”[29]
ค. การอธิษฐาน 1:9-14
ส่ วนนี้ ท้ งั หมดพร้อมกับข้อ 15 ถึง 20 เป็ นประโยคเดียวในตัวบทกรี ก ในข้อ 9 ถึง 14 เปาโลได้บอกผูอ้ ่านของ
ท่านว่า ท่านได้อธิ ษฐานเพื่อการรั บรู ้ เต็มที่และความเข้าใจที่ลึกซึ้ งที่ สุดของพวกเขาถึ งน้ าพระทัยของพระเจ้า
ที่มีสาหรับพวกเขาและสาหรับผูเ้ ชื่ อทุกคน ท่านได้ทาอย่างนี้ เพื่อว่าพวกเขาจะสามารถยกย่องพระเจ้าในความ
ประพฤติของพวกเขาได้ ท่านได้บอกพวกเขาถึ งสิ่ งนี้ เพื่ อย้ าเตื อนพวกเขาว่า ความเข้าใจของพวกเขาต้องมา
ทางการทางานของพระวิญญาณของพระเจ้าในพวกเขา และที่ว่าความเข้าใจที่ถูกต้องก็เป็ นรากฐานต่ออุปนิ สัย
ที่ถูกต้อง
“มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในการอธิ ษฐานที่เรากาลังกล่าวอย่างแท้จริ งว่า ‘ขอให้น้ าพระทัยของ
พระองค์เปลี่ยนไป” ในเมื่อเราควรที่จะกล่าวว่า ‘ขอให้เป็ นไปตามพระทัยของพระองค์’. . . .
“เราอธิ ษฐานไม่ใช่ที่จะหลี กหนี ชีวิต แต่ที่จะเผชิ ญชี วิตได้ดีข้ ึน เราอธิ ษฐานไม่ใช่ ที่จะถอนตัว
เราเองจากชีวติ แต่ที่จะดาเนินชีวติ ในโลกมนุษย์อย่างที่มนั ควรถูกดาเนิน”[30]
1:9

เมื่อพิจารณาถึ งการวางใจของชาวโคโลสี ในพระคริ สต์และความรักร่ วมกัน (ข้อ 4-8) เปาโล
และพวกสหายของท่านได้อธิ ษฐานเพื่อพวกเขาอย่างสม่ าเสมอ พวกเขาได้อธิ ษฐานทั้งการ
ขอบพระคุณและการวิงวอน “นับตั้งแต่วนั ที่” พวกเขาได้ “ยิน” ถึงการยอมรับพระวจนะของ
ชาวโคโลสี และความรักที่เป็ นผลตามมาของพวกเขาซึ่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ก่อให้เกิ ดใน
พวกเขา
“การอธิ ษฐานเป็ นคาศัพ ท์โดยทัว่ ไปและครอบคลุ มมากกว่า มันบ่งบอกถึ ง
รู ปแบบใดๆของการกล่าวที่มีความนับถือซึ่ งได้มุ่งไปที่พระเจ้า ไม่วา่ เรา ‘ฉวย

พระเจ้าไว้’ โดยวิธีของการวิงวอนเผื่อ การอ้อนวอน การยกย่อง หรื อการ
ขอบคุณ กำรขอ ก็เจาะจงกว่า มันอ้างอิงถึงการทาการร้องขอที่เจาะจงและ
ถ่อมใจ”[31]
อย่างเจาะจงแล้ว เปาโลและทิโมธี ได้ขอว่าพระเจ้าจะให้ “ความรู้ ” เต็มที่ และอย่างแท้จริ งถึ ง
ความปรารถนา (“น้ าพระทัย”) ทั้งสิ้ นของพระองค์ที่มีต่อพวกเขา คากรี กที่แปลว่า “ความรู้” คือ
เอพิ โนซิ ส คานี้ สามารถหมายถึ งไม่วา่ ความรู ้ เต็มที่หรื อความรู ้ ที่แม่นยา[32] บางทีเปาโลได้
อธิ ษฐานเพื่อความรู ้ที่มากขึ้นในทั้งสองด้าน คานี้ อธิ บายถึงความรู ้ทางศีลธรรมและศาสนาใน
พันธสัญญาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มันอ้างอิงถึงความรู ้เต็มที่และครอบคลุมถึงน้ าพระทัยของ
พระเจ้าที่ข้ ึนอยู่กบั ความรู ้ ของพระเจ้าและของพระคริ สต์[33] โนซิ ส (“ความรู้ ”) เป็ นคาศัพท์
ที่ชื่นชอบของนักปรัชญาแบบนอสติก และอย่างไม่สงสัยเลยว่าเปาโลได้มีพวกเขาในความคิด
เมื่อท่านได้อธิ ษฐานเพื่อ เอพิโนซิ ส สาหรับผูอ้ ่านของท่าน
“ชาวโคโลสี มี โนซิ ส แต่อคั รทูตนี้ ได้ปรารถนาให้พวกเขาที่ จะเต็มไปด้วย
ความรู ้ เสริ มและเพิ่มเติม ไม่ใช่ ความรู ้ ใหม่ หรื อรู ปแบบหรื อส่ วนที่แตกต่าง
ของวิท ยาศาสตร์ แบบ คริ ส เตี ย น แต่ เป็ นการพัฒนาเต็ม ที่ ข องข้อมูล ทาง
ศาสนศาสตร์ บางส่ วนที่พวกเขาได้มีแล้ว”[34]
“เปาโลไม่ได้กล่าวอย่างที่ผปู ้ ระกาศบางคนว่า ‘ที่จะทาให้พวกคนบาปได้รับ
ความรอด ก็เป็ นเป้ าหมายเดียวของข้าพเจ้า’ ท่านได้ปรารถนาว่าบรรดาผูท้ ี่ได้
กลายมาเป็ นธรรมิกชนต้องได้รับการเติมเต็มด้วยความรู ้ถึงน้ าพระทัยขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขา”[35]
อย่างถูกต้องนั้น “น้ าพระทัย” (เธเลมำทอส) ของพระเจ้าคือสิ่ งที่พระเจ้าได้เปิ ดเผยในพระวจนะ
ของพระองค์เกี่ยวกับทั้งความเชื่ อถือ (ความเชื่อ) และอุปนิสัย (การงาน ศีลธรรม; เปรี ยบเทียบ
4:12; กจ. 22:14; รม. 12:2 ในแง่ที่กว้างที่สุดนั้น น้ าพระทัยของพระเจ้าคือจุดประสงค์ท้ งั สิ้ น
ของพระเจ้าที่ถูกเปิ ดเผยในพระคริ สต์[36]

“สาหรั บผูเ้ ชื่ อว่ามีพระเจ้าที่เชื่ อว่าจุ ดประสงค์ที่มีประสิ ทธิ ภาพของพระเจ้า
กาหนดระเบียบของโลก อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ ต่างๆ ในโลก และปรับแต่ง
ผลลัพธ์ต่างๆของสิ่ งเหล่านั้น หนึ่ งในเป้ าหมายที่น่าปรารถนามากที่สุดต้อง
เป็ นการที่จะรู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้า”[37]
ความรู ้ น้ ี รวมถึ ง “ปั ญญาฝ่ ายวิญญาณ” (เป็ นคาศัพท์ที่กว้างที่สุดซึ่ งครอบคลุ มระดับ ทั้งหมด
ของความสามารถทางความคิด) และ “ความเข้าใจ” (วิธีที่จะประยุกต์ใช้ปัญญาในกรณี ต่างๆ ที่
เจาะจง)
“‘ปั ญญา’ และ ‘ความเข้าใจ’ บางทีไม่ควรถูกกล่าวถึงอย่างแยกกันแต่ควรถูก
มองในฐานะเป็ นการแสดงออกถึงความคิดเดียว ซึ่ งเป็ นบางสิ่ งเหมือนปั ญญา
ทางปฏิบตั ิหรื อการหยัง่ รู ้ที่ชดั เจน”[38]
การตีความนี้ ถือคาว่า “ปั ญญาและความเข้าใจ” ว่าเป็ นแนวคิดที่แสดงออกโดยคานามสองคา
“ความรู้” นี้ จะมายังพวกเขาโดย กำรมอบให้ และ กำรทำให้ กระจ่ ำงของพระวิญญำณบริ สุทธิ์
(“ปั ญญาฝ่ ายวิญญาณ”) เท่านั้น เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกครู สอนเท็จในเมืองโคโลสี กาลังส่ งเสริ ม
สิ่ ง ที่ พ วกเขาได้เรี ย กว่า “ความรู ้ ที่ ลึ ก กว่า ” ซึ่ งบรรลุ ไ ด้โ ดยคนจ านวนน้อ ยที่ มี สิ ท ธิ พิ เ ศษ
เท่านั้น (พวกครู สอนเท็จและบรรดาผูต้ ิดตามของพวกเขา) ความเป็ นจริ งที่วา่ เปาโลได้อา้ งอิง
ถึง “ปัญญา” หกครั้งในจดหมายฝากที่ส้ นั นี้ (1:9, 28; 2:3, 23; 3:16; 4:5) เน้นถึงความสาคัญของ
มัน
“พวกครู สอนเท็จได้สัญญาแก่ผเู ้ ชื่ อชาวโคโลสี วา่ พวกเขาจะอยู่ ‘ในการรู้’ ถ้า
พวกเขาได้ยอมรั บหลักคาสอนใหม่ๆ ถ้อยคาต่างๆเช่ น ควำมรู้ ปั ญญำ และ
ควำมเข้ ำใจฝ่ ำยวิ ญญำณ เป็ นส่ วนหนึ่ งของคาศัพ ท์ทางศาสนาของพวกเขา
ดังนั้นเปาโลได้ใช้ถอ้ ยคาเหล่านี้ในคาอธิ ษฐานของท่าน”[39]
“สิ่ งต้านพิษลัทธิ นอกรี ตคือ ความรู ้ ที่ลึกซึ้ งและบริ บูรณ์ มากขึ้นถึ งความจริ ง
เกี่ยวกับพระเยซูคริ สต์”[40]

1:10-12ก

เป้ าหมายของการเข้าใจถึ งน้ าพระทัยพระเจ้าอย่างเต็มที่ก็คือว่า ชาวโคโลสี จะสามารถดาเนิ น
ชี วิตวันต่อวัน “ในลักษณะ” ที่จะยกย่องและเป็ นที่ชอบพระทัย (“ดาเนิ นชี วิตอย่างสมควร”)
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขา การเปรี ยบเทียบ “ดาเนิน” ซึ่ งบ่งบอกถึงความประพฤติใน
ขบวนการของชีวติ ก็มีที่มาของมันในวัฒนธรรมยิวมากกว่าวัฒนธรรมกรี ก คากริ ยาฮีบรู ฮำลำค
ซึ่ งแปลว่า “ดาเนิน” ได้ทาให้เกิดคาศัพท์เฉพาะอย่าง “ฮาลาคคาห์” ซึ่ งแสดงถึงการวินิจฉัยของ
รับบีในเรื่ องวิธีที่คนยิวจะตีความธรรมบัญญัติในชีวติ ประจาวันของพวกเขา[41] “ชอบพระทัย”
(คากรี ก อำเรสโค) อ้างอิงถึงท่าทีที่คาดหวังความปรารถนาทุกๆอย่าง (เปรี ยบเทียบ 2 คร. 5:9)
“ในพันธกิ จศิ ษ ยาภิ บ าลของข้า พเจ้า ข้าพเจ้าได้พบผูค้ นผูซ้ ่ ึ งได้มวั เมาด้วย
‘การศึกษาความจริ งที่ลึกกว่าของพระคัมภีร์’ ตามปกติแล้ว พวกเขาได้รับ
หนังสื อหรื อได้รับการแนะนาสู่ เทปของอาจารย์บางคน ในไม่ช้าพวกเขาก็
ฉลาดจนพวกเขาไม่ฉลาด! ‘ความจริ งที่ลึกกว่า’ ที่พวกเขาค้นพบก็เบี่ยงพวก
เขาไปจากการดาเนินชีวิตคริ สเตียนในทางปฏิบตั ิ แทนที่จะได้รับหัวใจที่ร้อน
ร้นแห่ งการอุทิศตนต่อพระคริ สต์ (ลก. 24:32) พวกเขาก็หยิง่ ยโสและเริ่ มต้น
สร้ า งปั ญหาในบ้านและคริ สตจัก รของพวกเขา ความจริ ง ทั้ง หมดของพระ
คัมภีร์ก็เป็ นทางปฏิบตั ิไม่ใช่ทฤษฎี ถ้าเรากาลังเติบโตในความรู ้ เราควรเติบโต
ในพระคุณอีกด้วย (2 ปต. 3:18)”[42]
“สาหรับเปาโลนั้น หลักคาสอนและจริ ยธรรมก็แยกกันไม่ได้ ความประพฤติที่
ถูกต้องต้องพบได้ในความคิดที่ถูกต้อง แต่ความคิดที่ถูกต้องต้องนาไปสู่ ความ
ประพฤติที่ถูกต้องอีกด้วย”[43]
ลักษณะพิเศษสี่ อย่าง (แต่ละอย่างก็เป็ นรู ปกริ ยาแสดงการกระทาที่กาลังเกิ ดขึ้นในปั จจุบนั )
แยกแยะ กำรดำเนินชี วิตอย่ ำงสมควร (รู ปกริ ยาที่มี to นาหน้าและทาหน้าที่เป็ นนามช่อง 2 ใน
ตัวบทกรี ก ข้อ 10-22) ประการที่หนึ่ง มันรวมถึง “การเกิดผล” อย่างต่อเนื่ องในคุณลักษณะและ
ความประพฤติ ในทุกรู ปแบบของ “การดี ” (เปรี ยบเทียบ กท. 5:22-23) ประการที่สอง มัน
รวมถึงการเติบโต (“การเพิ่มพูน”) แนวคิดของเปาโลก็คือว่าคริ สเตียนสามารถเติบโตในความรู้
ถึงนาพระทัยที่ได้เปิ ดเผยของพระเจ้าในพระคัมภีร์เรื่ อยไป ขณะที่เขาทาอย่างนั้น เขาไม่เพียงแต่
เกิดผลเท่านั้น แต่เติบโตในความสามารถของเขาที่จะเกิดผลอย่างที่ไม้ผลเกิดผล

“สิ่ งที่ฝนและแสงอาทิตย์เป็ นต่อการหล่อเลี้ยงของต้นไม้ ความรู ้ของพระเจ้าก็
เป็ นต่อการเติบโตและการเป็ นผูใ้ หญ่ของชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ”[44]
ประการที่สาม มันรวมถึงการได้รับกาลัง (“มีกาลังด้วยฤทธานุ ภาพทั้งสิ้ น”) ที่ได้แสดงออกใน
“ความมัน่ คง” (ความอดทนภายใต้ค วามล าบาก ความกลัวหรื อการข่มขู่ หรื อความสิ้ นหวัง
“ความสามารถที่จะเข้าใจสิ่ งต่างๆอย่างทะลุปรุ โปร่ ง”)[45]
“พระสิ ริของพระเจ้า [“ตามอานุ ภาพแห่ งพระสิ ริของพระองค์”] ครอบครอง
อานุภาพที่พิเศษ และอานุภาพนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความรัก. . . ถ้าเราสารวจพระสิ ริของพระเจ้าในการทรงสร้าง ความมหึ มาของอานาจในเชิงสถาปั ตยกรรม
ของมันทาให้เราท่วมท้น พลังงานที่ไม่หมดและมีประโยชน์หลายอย่างของ
มันทาให้เรางงงวย การบรรลุผลสาเร็ จทางศีลธรรมของมันทาให้เรายินดีและ
ประหลาดใจ” [46]
“เมื่อมหาเศรษฐีให้ ‘จาก’ ทรัพย์สมบัติของเขาแก่สาเหตุดีบางอย่าง เขาอาจให้
เล็กน้อยอย่างมาก แต่เมื่อเขาบริ จาค ‘ตาม’ ความมัง่ คัง่ ของเขา จานวนนั้นจะ
มากมาย พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ใช่ให้ ‘จาก’ เท่านั้นแต่ให้ ‘ตาม’ อีกด้วย”
[47]
การดาเนินชีวติ อย่างสมควรรวมถึง “ความอดทน” อีกด้วย (การยับยั้งที่อดทนนานต่อหน้าความ
โกรธหรื อการแก้แค้น) และความยินดี (เปรี ยบเทียบ ฟป. 4:13; 2 ทธ. 2:1) ประการที่สี่ มัน
รวมถึงการแสดงออกถึงการสานึ กคุณต่อพระเจ้า (“ให้การขอบคุ ณแด่พระบิดา”) อย่างคงเส้น
คงวา
“มีประเภทของความอดทนที่ ‘อดทนแต่ไ ม่ชื่นชม’ เปาโลได้อธิ ษฐานว่า
คริ สเตียนชาวโคโลสี จะประสบกับความอดทนที่ ยินดี และความอดทนนาน”
[48]

เหตุผลสามประการสาหรับการสานึกคุณที่ขอบคุณก็ตามมาในข้อ 12ข-13
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พระเจ้า ได้ท าให้ผูเ้ ชื่ อ “มี คุ ณ สมบัติ ” โดยพระคุ ณ ของพระองค์ พระองค์ไ ด้ท าให้เราเป็ น
ทายาทแห่ ง “มรดก” (เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 1:4)[49] คุณสมบัติที่จะได้รับมรดกได้เกิดขึ้น ณ การ
กลับใจเชื่ อแม้ว่าการครอบครองแท้จริ งของมันส่ วนใหญ่เป็ นอนาคต ประการที่สอง พระองค์
ได้ช่วยกู้ (“ช่วยชีวติ ”) เราจาก “อานาจ” ของซาตาน (ข้อ 13ก) สิ่ งนี้ได้เกิดขึ้น ณ การกลับใจเชื่ อ
เช่ นกันแต่จะเป็ นที่ ประจัก ษ์ม ากขึ้ นในอนาคต ประการที่ส าม พระองค์ไ ด้ “ย้าย” เราไปยัง
“อาณาจักร” ของพระคริ สต์ (ข้อ 13ข) คากริ ยาที่แปลว่า “ย้าย” (เมทิสเทเซ่ น) อธิบายถึง การย้าย
ที่ ใหม่ข องคนกลุ่ มใหญ่ เช่ น กองทัพที่ ถูก จับกุมหรื อผูท้ ี่ ไปอาศัยในอาณานิ ค มจากประเทศ
หนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ กจ. 26:18)[50]
มุมมองหนึ่ งก็คือว่า “อาณาจักร” ที่ ถูกกล่าวในที่นี่คือการปกครองในปั จจุบนั ของพระคริ สต์
เหนื อ ผู้ค นของพระองค์เ อง ซึ่ งจะมี ล ัก ษณะที่ เ ป็ นอนาคต[51] อี ก มุ ม มองหนึ่ ง ก็ คื อ ว่ า
“อาณาจักร” นี้ เป็ นการอ้างอิงถึงอาณาจักรแบบพระเมสสิ ยาห์ของพระคริ สต์[52] ในกรณี ใด
ก็ตาม มันเป็ นอาณาจักรแห่ งความสว่างของ พระเจ้าที่ต่อต้านอานาจ (ขอบเขตแห่ งสิ ทธิ อานาจ
และอานาจ) แห่งความมืดของซาตาน
“บริ บทที่นี่บ่งบอกว่า การกระทาต้องถูกถือว่าเป็ น เด ยัวเร [โดยสิ ทธิ์ ] แทนที่
จะเป็ น เด แฟกโต้ [ในความเป็ นจริ ง] อัครทูตนี้ ประกาศว่าผูเ้ ชื่ อได้รับ ‘การ
ช่วยกู.้ . .จากอานาจของความมืด’ กระนั้น ในที่อื่นท่านเตือนว่าเราต้องต่อสู ้
กับ ‘พวกภูตผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ ’ อยู่ (อฟ. 6:12) ดังนั้น การย้ายของเรา
ไปยังอาณาจักรของพระคริ สต์ตอ้ งเหมือนกับการกระทานั้นของพระเจ้าเมื่อ
พระองค์ไ ด้ ‘ท าให้เราเป็ นขึ้ นมาด้วยกันกับ พระคริ ส ต์ และทรงให้เรานั่ง
ด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซู คริ สต์’ (อฟ. 2:6) แม้ว่า เด
แฟกโต้ เรายังไม่ได้นงั่ ในสวรรคสถานซึ่ งเป็ นสิ่ งที่แน่นอนจนพระเจ้าสามารถ
กล่าวถึงมันอย่างที่สาเร็ จแล้ว ในแง่เดียวกันนั้น เราได้ถูกย้ายในทางศาลไปยัง
อาณาจักรขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราแม้กระทัง่ ก่อนการสถาปนาของมัน”
[53]

บางทีอคั รทูตนี้ ได้ใช้เครื่ องหมายความสว่างกับความมืดเหล่านี้ เพราะเป็ นที่ชดั เจนว่าพวกครู
สอนเท็ จ ในเมื อ งโคโลสี ไ ด้ส่ ง เสริ ม รู ป แบบของลัท ธิ น อสติ ก ที่ ไ ด้มี อิ ท ธิ พ ลอย่า งมากใน
ศตวรรษที่สอง ลัทธิ นอสติ กได้ใช้การเปรี ยบเที ยบของความสว่างและความมืดอย่างมากใน
ระบบปรั ชญาของลัทธิ “ความมื ด ” เป็ นเครื่ องหมายที่ โดดเด่ นในการแสดงสั ญลัก ษณ์ ตาม
พระคัมภีร์ที่ซ่ ึ งมันแสดงถึง ความไม่รู้ ความเท็จและความบาป (เปรี ยบเทียบ ยน. 3:19;รม.
13:12; และข้ออื่นๆ) มันก็เหมือนกันอีกด้วยในข้อมูลของคุมราน (1QS 1:9; 2:5, 16; 11:7-8;
1QM 1:1, 5, 11; 4:2; 13:2; 1QH 11:11-12).
1:14

บางทีเปาโลได้อธิบาย “การไถ่” เพราะว่าพวกครู สอนเท็จได้จากัดความคาศัพท์น้ นั ใหม่เช่นกัน
การไถ่ เ ป็ นผลประโยชน์ ข องการรวมกัน กับ พระคริ ส ต์ (ข้อ 13ข) “การปล่ อยเป็ นอิ ส ระ”
แสดงออกด้านนี้ของงานของพระคริ สต์เพื่อเรา
“การไถ่แท้จริ ง [อะโพลูโทรซิ ส ตามตัวอักษรหมายถึง การไถ่ตวั ] ที่มนุษย์
ต้องการนั้นไม่ใช่ การไถ่จากชะตาโดยพวกพระแห่ งความรู ้ [พวกพระที่เป็ น
ตัวกลาง] แต่มนั เป็ นการไถ่จากความบาปโดยองค์ผกู้ ลางที่เป็ นพระเจ้าและ
มนุษย์”[54]
“การไถ่และการยกโทษไม่ใช่ เหมือนกันอย่างแท้จริ งหรื อแนวคิดรวบยอดที่
เหมื อนกัน แต่โดยการใส่ คาศัพท์สองคานี้ ไว้ขา้ งกันนั้น อัครทูตนี้ ก็สอนว่า
ลักษณะหลักของการไถ่คือการยกโทษบาป”[55]
“การยกโทษบาป” เป็ นลักษณะเด่นที่สาคัญในจดหมายฝากนี้ (เปรี ยบเทียบ 2:13; 3:13)

ส่ วนนี้ ประกอบด้วยภาพที่สวยงามของการเติบโตของคริ สเตียนที่เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับผูเ้ ชื่ อทุกๆ
คน เปาโลได้พาดพิงถึงแนวคิดรวบยอดอย่างเดียวกันในภายหลัง (2:7) คริ สเตียนเติบโตเหมือนไม้ผลมากกว่าลา
ต้นของข้าวสาลี เราไม่ใช่แค่เกิดผลและจากนั้นก็ตาย เราเติบโตต่อไปในความสามารถของเราที่จะเกิดผลขณะที่
เราเพิ่มพูนในความรู ้ ถึงพระเจ้า แต่ละปี ที่ผา่ นไปควรเห็ นทั้งการเติบโตในชี วิตฝ่ ายวิญญาณของคริ สเตียนและ
การเพิ่มพูนในการเกิดผลของเขาหรื อของเธอ

II. การอธิบายถึงตัวบุคคลและงานของพระคริสต์ 1:15-29
ถัดไปเปาโลได้ดาเนินการที่จะกล่าวซ้ า “ความรู้เต็มที่” เกี่ยวกับพระเยซู คริ สต์ซ่ ึ งพวกครู สอนเท็จในเมืองโคโลสี
ได้โจมตี ท่านได้ทาอย่างนั้นเพื่อจะให้ความรู ้เต็มที่ถึงน้ าพระทัยของพระเจ้าแก่ผอู ้ ่านของท่าน เพื่อว่าพวกเขาจะ
ปฏิเสธคาสอนเท็จของบรรดาผูท้ ี่ลดคุณค่าพระคริ สต์ และที่จะเติบโตต่อไป
“หลักคาสอนเกี่ยวกับพระคริ สต์เป็ นความจริ งหลักที่ ถูกคุกคามโดยคาสอนเท็จในเมืองโคโลสี
และนี่ เป็ นหลักคาสอนที่เปาโลนาเสนอแก่ผอู ้ ่านของท่านก่อนการจัดการกับคาสอนเท็จอย่าง
เจาะจง”[56]
ก. ตัวบุคคลทีเ่ ป็ นเอกของพระคริสต์ 1:15-20
ในส่ วนนี้ เปาโลได้เปิ ดเผยถึงพระคริ สต์ทรงเป็ นเอกในแง่ไหนบ้าง[57] นักเขียนคนหนึ่ งได้สังเกตว่าพระคัมภีร์
ตอนนี้ “แสดงถึงแนวคิดรวบยอดที่สูงส่ งแห่งตัวบุคคลของพระคริ สต์กว่าที่พบได้ในที่อื่นใดในงานเขียนของเปา
โล”[58] อีกคนหนึ่งได้เขียนว่า “ไม่มีรายชื่ อที่สามารถเปรี ยบเทียบได้ถึงลักษณะพิเศษหลายอย่างของพระคริ สต์
และความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ที่พบได้ในตอนอื่นๆของพระคัมภีร์”[59] เปาโลได้อธิบายถึงพระเยซูคริ สต์ใน
ความสัมพันธ์ สามอย่างคื อ ต่อพระเจ้า ต่อสรรพสิ่ ง และต่อคริ สตจักร นักเขียนบางคนได้เข้าใจว่าพระคัมภี ร์
ตอนนี้เป็ นเพลงนมัสการของคริ สเตียนเริ่ มแรก[60]
“มีเครื่ องหมายเก้าอย่างที่นี่แห่ งการระบุถึงพระคริ สต์ซ่ ึ งทาให้พระองค์แตกต่างและเหนื อกว่า
บุคคลใดๆ ผูซ้ ่ ึ งเคยมีชีวติ อยู”่ [61]
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีสิบสามอย่าง
1. ในความสั มพันธ์ กบั พระเจ้ าพระบิดา 1:15ก
แนวคิดรวบยอดของ “ฉายา” เกี่ยวข้องกับสามสิ่ งคือ ความเหมือน (พระคริ สต์ทรงเป็ นความเหมือนแท้จริ งของ
พระเจ้า เป็ นภาพสะท้อน [เปรี ยบเทียบ ฮบ. 1:3]) ตัวแทน (พระคริ สต์ทรงเป็ นตัวแทนของพระเจ้าต่อเรา) และ
การสาแดง (พระคริ สต์ทรงทาให้พระเจ้าเป็ นที่รู้จกั แก่เรา [เปรี ยบเทียบ ยน. 1:18])[62] ในขณะที่พระเจ้าได้สร้าง

มนุษย์ตามฉายาของพระเจ้า (ปฐก. 1:27) พระคริ สต์ ทรงเป็ น ฉายาของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ยน. 1:18; 14:89; 2 คร. 4:4)
คากรี กที่แปลว่า “ฉายา” (เอคอน) “. . . ไม่ได้บ่งบอกถึงสาเนาที่อ่อนๆหรื อเบาบางของบางสิ่ ง
มันบ่งบอกถึง การทาให้กระจ่างถึงแก่นแท้และแก่นสารภายใน”[63]
“ที่จะเรี ยกพระคริ สต์ว่าฉายาของพระเจ้าก็คือที่ จะกล่ าวว่าในพระองค์น้ นั ความเป็ นอยู่และ
ธรรมชาติของพระเจ้าได้ถูกแสดงอย่างสมบูรณ์แบบ และในพระองค์น้ นั สิ่ งที่มองไม่เห็นก็เป็ น
ที่เห็นได้”[64]

1:15ข

2. ในความสั มพันธ์ ต่อสรรพสิ่ งทั้งหมด 1:15ข-17
“บุตรหัวปี ” (คากรี ก โพรโททอคอส) อาจแสดงถึงไม่วา่ ลาดับก่อนในเวลาหรื อความสู งสุ ดใน
ตาแหน่ง (นัน่ คือ อานาจอธิ ปไตย เปรี ยบเทียบ ข้อ 18; อพย. 4:22; สดด. 89:27;รม. 8:29; ฮบ.
1:6; วว. 1:15) มันอาจแสดงถึงทั้งสองอย่างของคุณสมบัติเหล่านี้ อีกด้วย ดูเหมือนทั้งสองอย่าง
นี้ ถูกกล่าวถึงที่นี่ [65] พระคริ สต์ทรง อยู่ก่อน “สรรพสิ่ งทั้งหมด” ใน เวลำ และพระองค์ทรง
อยู่ เหนือ “สรรพสิ่ งทั้งหมด” ใน สิ ทธิ อำนำจ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงบริ บท (ข้อ 16-20)
การเน้นหลักดูเหมือนจะอยูท่ ี่อานาจอธิ ปไตยของพระองค์[66] สิ่ งที่ “บุตรหัวปี ” ไม่ได้หมายถึง
ก็คือว่า พระคริ สต์ทรงเป็ นผูม้ ี ชีวิตที่ได้ถูกสร้ างก่ อน ซึ่ งพวกอาเรี ยนสมัยโบราณได้เชื่ อและ
พยานพระเยโฮวาห์สมัยใหม่สอน[67] สิ่ งนี้ ก็ชดั เจนเพราะข้อ 16-18 กล่าวว่า พระคริ สต์ได้มี
ชี วิตอยู่ก่อนทุกสิ่ งและพระองค์เองทรงเป็ นพระผูส้ ร้ าง พระคัมภีร์ตอนอื่นๆก็ยืนยันถึ งความ
รั บ ผิ ดชอบของพระองค์ต่ อ การทรงสร้ า ง (เปรี ย บเที ย บ ยน. 1:3; 3:16; รม. 8:29; ฮบ.
1:6; 11:28; 12:23) ใน ยอห์น 3:16 คาว่า “ได้ก่อให้เกิดผูเ้ ดียว” (คากรี ก โมโนเกเนส) หมายถึง
ประเภทของพระองค์เท่านั้น ไม่ใช่ “ได้ถูกสร้างก่อน” (โพรโททิสคอส)
“แม้วา่ มันเป็ นไปได้ในเชิ งไวยากรณ์ ที่จะแปลสิ่ งนี้ ว่า ‘บุตรหัวปี ใน การทรง
สร้ า ง’ บริ บ ทก็ ท าให้ สิ่ ง นี้ เป็ นไปไม่ ไ ด้เนื่ องด้วยเหตุ ผ ลห้า ประการ (1)
ประเด็นทั้งหมดของ พระคัมภี ร์ตอนนี้ (และพระธรรมนี้ ) คือที่จะแสดงถึ ง
ความเหนื อกว่าของพระคริ สต์ เหนื อ ทุกสิ่ ง (2) ข้อความอื่นๆเกี่ ยวกับพระ
คริ สต์ในพระคัมภีร์ตอนนี้ (เช่น พระผูส้ ร้างทุกสิ่ ง [1:16] ผูผ้ ดุงการทรงสร้าง

[ข้อ 17] และอื่นๆ) บ่งบอกอย่างชัดเจนถึงลาดับก่อนและความเหนื อกว่าของ
พระองค์เหนือการทรงสร้าง (3) ‘บุตรหัวปี ’ ไม่สามารถเป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ทรงสร้างถ้าพระองค์ได้สร้าง ‘ทุกสิ่ ง’ บุคคลหนึ่ งไม่สามารถสร้ างตัวเขาเอง
ได้ (พยานพระเยโฮวาห์เพิ่มคาว่า ‘อื่น’ หกครั้งในพระคัมภีร์ตอนนี้ ใน ฉบับ
แปลนิวเวิลด์ ของพวกเขา ดังนั้น พวกเขาแนะนาว่าพระคริ สต์ได้สร้างสิ่ งอื่นๆ
ทั้งหมดหลังจากที่พระองค์ได้ถูกสร้าง! แต่คาว่า ‘อื่น’ ไม่อยูใ่ นภาษากรี ก) (4)
‘บุตรหัวปี ’ ได้รับการนมัสการจากทูตสวรรค์ท้ งั หมด (ฮบ. 1:6) แต่สรรพสิ่ ง
ไม่ควรได้รับการนมัสการ (อพย. 20:4-5) (5) คากรี กสาหรับคาว่า ‘บุตรหัวปี ’
คือ โพรโททอคอส ถ้าพระคริ สต์เป็ น ‘ผูท้ ี่ได้ถูกสร้างก่อน’ คากรี กจะเป็ น
โพรโททิสซิ ส” [68]
1:16

พระคริ สต์ทรงเป็ น พระผู้เริ่ มต้ น ของสรรพสิ่ ง (“ในพระองค์” ข้อ 16ก) “ทุกสิ่ ง” ในทุกๆ ที่
จากทุกๆ แหล่ง และจากทุกๆ ตาแหน่งได้เริ่ มต้นกับพระองค์ พระเจ้าได้เป็ นสื่ อกลางการเริ่ มต้น
ของชี วิตสาหรับจักรวาลทั้งสิ้ นผ่านทางพระบุตรของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ยน. 1:3, 10; ฮบ.
1:2) พระคริ ส ต์ท รงเป็ นองค์ส ถาปนิ ก ของการทรงสร้ า ง เปาโลได้ก ล่ า วถึ ง ต าแหน่ ง ที่
หลากหลายของทูตสวรรค์ กล่าวคือ “สิ่ งที่มองไม่เห็น. . .เทพผูค้ รอง” และ “ศักดิเทพ” ท่านอาจ
ได้ใช้คาศัพท์ของพวกครู สอนเท็จผูซ้ ่ ึ งได้สอนลาดับชั้นมากมายภายในแวดวงของทูตสวรรค์
[69] หรื อลาดับชั้นเหล่านี้อาจมีอยูอ่ ย่างแท้จริ ง ในลัทธิ นอสติกและในการพัฒนาดั้งเดิมของมัน
ในเมืองโคโลสี เหล่าทูตสวรรค์ได้รับความเคารพซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ตาแหน่งที่เชื่ อกันโดยทัว่ ไปของ
พวกเขา บางทีตาแหน่งต่างๆ ของอานาจทั้งหลายในสวรรคสถานถูกกล่าวถึงที่นี่ (ข้อ 16) [70]
ดังนั้นเปาโลได้อา้ งว่าพระคริ สต์ทรงเหนือกว่าทูตสวรรค์ท้ งั สิ้ นทั้งดีและไม่ดี (เปรี ยบเทียบ ฮบ.
1:1-14)[71]
“เหล่ า ทูตสวรรค์ ที่ ดี ไม่ส ามารถเพิ่ มสิ่ งใดก็ ตามเข้า กับ ความสมบูรณ์ แห่ ง
ความมัง่ คัง่ และแหล่งต่างๆที่ผเู้ ชื่อมีในพระคริ สต์ได้ เหล่าทูตสวรรค์ ที่ ชั่ว ไม่
สามารถแยกพวกเขาจากความรักของพระองค์ได้ (รม. 8:35-39)”[72]
“ถ้ามีการถามว่าไม่ว่าอานาจฝ่ ายวิญญาณที่พระคริ สต์ได้กาจัดบนกางเขนจะ
ถูกถือว่ามีตวั ตนหรื อไม่มีตวั ตนหรื อไม่น้ นั บางทีคาตอบคือ ‘ทั้งสอง’ ไม่ว่า

อานาจจะเป็ นอะไรก็ตาม จากประเภทใดก็ตามที่ถือวิญญาณของมนุษย์ไว้เป็ น
ทาส พระคริ สต์ได้แสดงพระองค์เองที่จะเป็ นเจ้านายของพวกเขา และบรรดา
ผูท้ ี่รวมกับพระองค์โดยความเชื่อก็ไม่มีความจาเป็ นที่จะกลัวพวกเขา” [73]
พระคริ สต์ทรงเป็ นตัวแทนของสิ่ งทรงสร้ าง (“โดยพระองค์” ข้อ 16ข) พระองค์ได้บรรลุการ
ทรงสร้าง (เปรี ยบเทียบ ยน. 1:3; ฮบ. 1:2) พระองค์ทรงเป็ นทั้งพระผูอ้ อกแบบและพระผูส้ ร้าง
ของการทรงสร้าง
พระคริ สต์ทรงเป็ น เป้ ำหมำย ของสิ่ งทรงสร้าง (“เพื่อพระองค์” ข้อ 16ข) ประวัติศาสตร์ กาลัง
เคลื่ อนไปสู่ เป้ าหมาย เมื่ อจักรวาลที่ ถูกสร้ างทั้งสิ้ นจะยกย่องพระคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ 1 คร.
15:25; ฟป. 2:10-11; วว. 19:16)[74]
“หลายขั้นตอนก็เกี่ ยวข้องในการก่อสร้ างอาคารที่มนั่ คง แรกสุ ด ผูอ้ อกแบบ
อาคารได้ออกแบบอาคารและตระเตรี ยมแผนการและรายละเอียดตามความ
ปรารถนาที่ได้แสดงออกของเจ้าของ จากนั้นแผนการก็ถูกส่ งเพื่อการประมูล
ราคาโดยผูส้ ร้างหรื อผูท้ าสัญญา และผูส้ ร้างก็รับรอง หลังจากความสาเร็ จของ
ตึก มันก็ถูกครอบครองโดยเจ้าของที่ได้อุทิศต่อการใช้ที่ถูกตั้งใจไว้ของมัน
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราไม่ใช่เป็ นแค่ผสู ้ ร้างจักรวาลเท่านั้น พระองค์ทรงเป็ น
ผูอ้ อกแบบและเจ้าของของจักรวาลอี กด้วย ทุ กสิ่ ง ได้ถูกสร้ าง ใน พระองค์
(แผนการนิ รั น ดร์ ส าหรั บ การทรงสร้ า งก็ อ ยู่ ใ นพระองค์ ) โดยพระองค์
(พระองค์ได้กระทาในฐานะผูส้ ร้ าง) และ เพื่ อ พระองค์ (การทรงสร้ างเป็ น
ของพระองค์และต้องสะท้อนพระสิ ริของพระองค์)”[75]
“เป็ นเวลาหลายศตวรรษ พวกนักปรั ชญากรี กได้สอนว่าทุ กสิ่ งจาเป็ นต้องมี
สาเหตุหลัก สาเหตุที่เป็ นเครื่ องมือ และสาเหตุสุดท้าย สาเหตุหลักคือแผนการ
สาเหตุที่เป็ นเครื่ องมือ คืออานาจ และสาเหตุสุดท้ายคื อจุดประสงค์ เมื่ อมาสู่
การทรงสร้าง พระเยซู คริ สต์ทรงเป็ นสาเหตุหลัก (พระองค์ได้วางแผนมัน )
สาเหตุที่เป็ นเครื่ องมือ (พระองค์ได้สร้างมัน) และสาเหตุสุดท้าย (พระองค์ได้
ทามันเพื่อความโปรดปรานของพระองค์เอง)”[76]

เปาโลได้ใช้คากริ ยา “สร้าง” สองครั้งในข้อ 16 ในครั้งแรก มันอยูใ่ นกาลอดี ตของภาษากรี ก
และอ้างอิงถึงการทรงสร้างว่าเป็ นการกระทา ในครั้งที่สอง มันอยูใ่ นกาลสมบูรณ์ของภาษากรี ก
ซึ่ งพรรณนาว่า “. . .จัก รวาลยัง คงเป็ นอนุ ส รณ์ แ ละข้อ พิ สู จ น์ ข องอ านาจสร้ า งสรรค์ข อง
พระองค์”[77]
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พระคริ ส ต์ท รงเป็ น สิ่ ง ที่ ม ำก่ อ น สิ่ ง ทรงสร้ า ง (“ก่ อ นทุ ก สิ่ ง ” ข้อ 17ก) การเปิ ดเผยนี้ แยก
พระคริ สต์จากทุกสิ่ งที่ได้ถูกสร้ างขึ้นอย่างชัดเจน “พระองค์” มีพลังของ “พระองค์และไม่มี
คนอื่น” ในตัวบทกรี ก คานี้เป็ นคาสรรพนามที่ใช้เมื่อประธานและกรรมเป็ นคนเดียวกันหรื อสิ่ ง
เดี ย วกัน พระองค์ท รงอยู่ก่ อนทุ ก สิ่ ง ในทางโลก (มี ชี วิตอยู่ก่ อน) และอย่า งมี สิ ท ธิ อานาจ
(อธิปไตย)[78] การยืนยันนี้รวมกับการยืนยันก่อนหน้านั้นที่วา่ พระองค์ทรงเป็ นบุตรหัวปี ของ
สรรพสิ่ ง (ข้อ 15ข) ก็พิสูจน์วา่ พระคริ สต์ไม่ได้เป็ น “สิ่ งทรงสร้าง” (สิ่ งมีชีวิตที่ ถูกสร้ ำงขึน้ ) ถ้า
พระองค์ได้เป็ น พระองค์คงได้สร้างพระองค์เอง ที่จะทาอย่างนั้น พระองค์คงได้มีชีวิตอยูก่ ่อนที่
พระองค์ได้มีชีวติ อยู่ ซึ่ งไร้สาระและเป็ นไปไม่ได้!
“วลี ‘ก่อนทุกสิ่ ง’ สรุ ปแก่นแท้ของชื่ อเรี ยกของพระองค์ในฐานะ ‘บุตรหัวปี
ก่ อ นสรรพสิ่ ง ’ กัน ความเป็ นไปได้ใ ดๆ ของการตี ค วามที่ จ ะหมายถึ ง ว่ า
พระองค์เองทรงเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบที่ถูกสร้างขึ้น (ถึงแม้วา่ เป็ นส่ วนแรก
และหลัก)”[79]
พระคริ สต์ทรงเป็ น ผู้คำ้ จุน แห่ งสิ่ งทรงสร้ าง (“ยึดเข้าด้วยกัน” ข้อ 17ข) พระคริ สต์ทรงเป็ น
บุ คคลที่ ส งวนและรั กษาไว้ซ่ ึ งการมี ชีวิตของสิ่ งที่ พ ระองค์ไ ด้ทรงสร้ าง พระเจ้าพระบิดาได้
มอบหมายการบริ หารจัดการอาณาจักรจักรวาลของพระองค์แก่พระเจ้าพระบุตร[80]
“พระองค์ทรงเป็ นหลักการของการทางานร่ วมกันในจักรวาล พระองค์ทรง
ประทับตราเอกภาพและความร่ วมกันนั้นเหนื อสิ่ งทรงสร้ างซึ่ งทาให้มนั เป็ น
โลกแทนที่จะเป็ นความยุง่ เหยิง”[81]

“ที่ จริ ง กฎทุ ก อย่า งของวิท ยาศาสตร์ แ ละธรรมชาติ เป็ นการแสดงออกของ
ความคิดของพระเจ้า โดยกฎเหล่านี้ และโดยความคิดของพระเจ้านั้น จักรวาล
ก็แขวนไว้ดว้ ยกันและไม่ได้กระจัดกระจายในความยุง่ เหยิง”[82]
“ดังนั้นความคิดก็ผา่ นจากการทรงสร้างไปยังการรักษาไว้”[83]
ข้อ 17 สรุ ปความคิดของข้อ 15-16 และทาให้ขอ้ ความของความสัมพันธ์ของพระคริ สต์กบั สิ่ ง
ทรงสร้างสมบูรณ์
3. ในความสั มพันธ์ กบั คริสตจักร 1:18-20
จนเดี๋ ยวนี้ ทุกสิ่ งที่เปาโลได้เขียนเกี่ ยวกับพระคริ สต์น้ นั บรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่คนอื่นๆ ก็ได้เปิ ดเผยอีก
ด้วย แต่สิ่งที่ตามมาในข้อ 18 เป็ นของเปาโลโดยเฉพาะ
ใน 1 โคริ นธ์ 12:12-31 และ โรม 12:4-8 เปาโลได้ใช้ร่างกายของมนุ ษย์ที่จะอธิ บายถึ งเอกภาพและความ
หลากหลายที่มีในคริ สตจักร ที่นี่ท่านได้ใช้มนั เพื่อจะอธิ บายถึ งอานาจอธิ ปไตยของพระคริ สต์เหนื อคริ สเตียน
(เปรี ยบเทียบ อฟ. 4:11-13) องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราให้สิทธิ อานาจและคาสั่งแก่พระกายของพระองค์[84]
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คาว่า “ศีรษะ” (คากรี ก เคฟำเล) ที่นี่ไม่ได้ช้ ี ไปยังพระคริ สต์ในฐานะผูป้ กครองของคริ สตจักร
แม้วา่ พระองค์ทรงเป็ นอย่างนั้น แต่ช้ ี ไปยังการที่พระองค์ทรงเป็ นการเริ่ มต้นและแหล่งที่มาใน
การทรงสร้างและการไถ่[85]
“ในสมัยของเปาโล ตามจิตวิทยาอันเป็ นที่นิยมทั้งของกรี กและฮีบรู น้ นั มนุษย์
ได้ใช้เหตุผลและได้ต้ งั ใจไม่ใช่ ‘ด้วยศีรษะของเขา’ แต่ ‘ในใจของเขา’. .
.”[86]
พระองค์ทรงมีอานาจอธิ ปไตยเพราะว่าพระองค์ทรงเป็ น “ผูแ้ รกที่เป็ นขึ้นจากตาย” พระคริ สต์
ทรงเป็ น “การเริ่ มต้น” ของคริ สตจักรในแง่ที่วา่ พระองค์ทรงเป็ นอานาจและแหล่งแห่ งชี วิตฝ่ าย
วิญญาณของคริ ส ตจักร พระองค์ได้มาเป็ นสิ่ งนี้ ณ การเป็ นขึ้ นจากของพระองค์เมื่ อพระองค์

ได้มาเป็ น “ผูแ้ รกที่เป็ นขึ้นจากตาย” ใน เวลำ พระคริ สต์ทรงเป็ นบุคคลแรกที่จะเป็ นขึ้นจากตาย
ด้วยร่ างกายที่มีสง่าราศีคือไม่ตายอีก พระองค์ได้ทาลายการจับยึดของความตายที่มนุษย์ (1 คร.
15:20, 23) ดัง นั้น พระคริ ส ต์ ท รงเป็ นเอกในการทรงสร้ า งใหม่ คื อ คริ ส ตจัก รอี ก ด้ว ย
เช่นเดียวกับในการทรงสร้างเก่า (ข้อ 16-17)
“เปาโลไม่ ได้ก ล่ า วว่า พระเยซู เป็ นบุ คคลแรกที่ จะถู กท าให้เป็ นขึ้ นจากตาย
เพราะว่าพระองค์ไม่ได้เป็ นอย่างนั้น แต่พระองค์ทรงเป็ นบุคคลที่สาคัญที่สุด
ของทุ กคนที่ ได้เป็ นขึ้ นจากตาย เพราะว่า ปราศจากการเป็ นขึ้ นจากตายของ
พระองค์น้ นั มันก็ไม่สามารถมีการเป็ นขึ้นจากตายสาหรับคนอื่นๆได้ (1 คร.
15:20-23)”[87]
“โพรโททอคอส [“บุตรหัวปี ”] ที่ถูกใช้ในสองส่ วนของพระคัมภีร์ตอนนี้ (ข้อ
15, 18) รวมความใหญ่ยิ่งของพระองค์ในสองขอบเขต คือ การทรงสร้างและ
ความรอด (เปรี ยบเทียบ กจ. 26:23)”[88]
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จุดประสงค์สาหรับความเป็ นเอกของพระองค์ในการทรงสร้างใหม่คืองานการทาให้คืนดี ของ
พระบุตร (ข้อ 20) ข้อ 19-23 ให้เหตุผลที่เปาโลสามารถกล่าวสิ่ งที่ท่านเพิ่งได้กล่าวไปเกี่ยวกับ
ความใหญ่ยงิ่ ของพระคริ สต์
ภายหลัง ในวรรณกรรมของนอสติ ก “ความสมบูร ณ์ ” (ค ากรี ก พเลโรมำ) ได้อ้า งอิ ง ถึ งชุ ด
ทั้งหมดของการส่ งผ่านออกมาของทูตสวรรค์ที่สมควรเป็ นคนกลางระหว่างพระเจ้าและมนุ ษย์
[89] ที่ นี่ เ ปาโลได้ใ ช้ค านี้ เพื่ อ จะหมายถึ ง ความสมบู รณ์ แ บบแห่ ง พระคุ ณ และอ านาจของ
พระคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ กจ. 5:31, 17:31) ประเด็นของท่านก็คือว่า อานาจทั้งหมดของพระเจ้า
ที่อยู่ในพระคริ สต์เป็ นผลลัพธ์ของการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ (ข้อ 18) และไม่มีคน
กลางคนอื่นใด (เปรี ยบเทียบ 2:9; อฟ. 1:23; 3:19; 4:13; 1 ทธ. 2:5)
“. . . ความสาคัญของภาษาคือที่จะบ่งบอกว่าความสมบูรณ์แห่ งการเปิ ดเผย
พระองค์เองของพระเจ้าได้ถูกจดจ่อในพระคริ สต์ และความครบถ้วนแห่ งการ
มีปฏิสัมพันธ์กบั จักรวาลถูกสรุ ปไว้ในพระคริ สต์”[90]

คากรี กที่แปลว่า “ดารงอยู”่ (คำทอยเคซำย) หมายถึ ง ที่จะดารงอยู่อย่างถาวร สิ่ งนี้ ขดั แย้งกับ
แนวคิ ด ที่ ว่า พระคริ ส ต์ไ ด้ค รอบครองอ านาจของพระเจ้า เพี ย งชั่ว คราวเท่ า นั้น ซึ่ งศาสนา
วิทยาศาสตร์ ค ริ สเตี ยนสอน กล่ าวโดยย่อ “ความสมบูรณ์ ” ที่นี่บางทีอา้ งอิงถึ งอานาจที่ เป็ น
ทางการของพระคริ สต์ที่ได้มอบแก่พระองค์หลังจากการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ แทนที่จะ
อ้างอิงถึงอานาจที่เป็ นธรรมชาติของพระองค์ซ่ ึ งเป็ นของพระองค์อยูเ่ สมอโดยอาศัยอานาจของ
ความเป็ นพระเจ้าของพระองค์
1:20

จุดประสงค์สูงสุ ดของพระเจ้าในทั้งหมดนี้ คือที่จะ “ให้ทุกสิ่ งคืนดี กบั พระองค์” ไม้กางเขนได้
ทาให้การคื นดี เป็ นไปได้ ตอนนี้ มนั ขึ้ นอยู่กบั ผูค้ นที่ จะยอมรับการจัดเตรี ยมของพระเจ้าและ
“คืนดี” กับพระเจ้าโดยความเชื่อในพระคริ สต์ (2 คร. 5:20)
“ความหมายโดยนัยก็คือว่า จุดประสงค์ วิธี และลักษณะท่าทางของการคืนดี
(สุ ดท้าย) ได้ถูกแสดงออกโดยพระเจ้าแล้ว ไม่ใช่ที่ว่าการคืนดีน้ นั ได้สมบูรณ์
แล้ว”[91]
“. . . เปาโลไม่เคยถือว่าการคืนดีเป็ นการยินยอมร่ วมกันหลังจากความเป็ น
ปฏิปักษ์ร่วมกัน การคืนดีน้ นั มุ่งไปที่ มนุษย์ ไม่ใช่ มุ่งไปที่พระเจ้าในเส้นทาง
ของมัน มันคือการที่พระเจ้าทาให้มนุษย์คืนดี ‘กับพระองค์เอง’ (ข้อ 20) พระเจ้าไม่เคยมี ความจาเป็ นที่ จะคื นดี กบั มนุ ษย์ พระองค์ทรงรั กมนุ ษย์อยู่เสมอ
มันง่ายที่จะเห็ นความสาคัญของการถื อมุมมองที่ถูกต้องที่นี่เนื่ องจากว่าท่าที
ของเราต่องานของพระคริ สต์และแนวคิดของเราเกี่ยวกับพระเจ้าก็ถูกกระทบ”
[92]
“ทุกสิ่ ง” จะรวมถึงโลกของทูตสวรรค์และสรรพสิ่ งเช่ นเดียวกับมนุ ษย์ การตายของพระคริ สต์
ได้จดั การกับความเสื่ อมเสี ยที่ความบาปได้ก่อขึ้นเช่นเดียวกับความผิดของมัน
พระคริ สต์ได้ ทาให้ “ทุกสิ่ ง. . .ในสวรรค์คืนดี ” กับพระองค์เองซึ่ งรวมถึงซาตานและเหล่าทูต
สวรรค์ของมันในแง่ไหน? พระองค์ไม่ได้ทาในแง่ธรรมดาของการนาพวกเขาไปสู่ ความรอด

แต่ในแง่ที่กว้างกว่าของการนาพวกเขาไปสู่ การอยูภ่ ายใต้นาพระทัยของพระองค์[93] การตาย
ของพระคริ สต์ได้ทาให้ซาตานและเหล่าทูตสวรรค์ของมันสงบ ตอนนี้ พวกเขาจะต้องจานนต่อ
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ 2:15) อย่างที่เวลาที่พระองค์ได้สร้างพวกเขา[94]
พระคัม ภี ร์ ต อนนี้ (1:15-20) ประกอบด้ ว ยหนึ่ งในศาสนศาสตร์ พ ระคริ สต์ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด ในพระคัม ภี ร์
[95] บ่อยครั้งบรรดานักวิชาการได้อา้ งอิงถึงข้อ 15-18 ว่าเป็ น “ศาสนศาสตร์ พระคริ สต์ที่ยิ่งใหญ่”[96] ยิ่งกว่านั้น
พวกเขาได้เรี ยกข้อ 15-20 ว่า “เพลงนมัสการพระคริ สต์”[97] รู ปแบบของข้อเหล่านี้ บางทีเป็ นบทกวีฮีบรู แทนที่
จะเป็ นกรี ก[98] นักเขียนคนหนึ่ งได้อา้ งว่าเปาโลได้นาข้อความเกี่ยวกับศาสนศาสตร์ พระคริ สต์ใน 1:9-23 และ
2:6-15 มาจากแหล่งต่างๆของชาวยิว ไม่ใช่ มาจากที่เก็บแห่ งแนวคิดทางศาสนศาสตร์ ของท่านเองหรื อมาจาก
เพลงนมัสการของคริ สเตียนเริ่ มแรก[99] บางทีเปาโลได้ทาอย่างนั้น นักวิชาการอีกคนหนึ่ งได้แนะนาว่าความ
ใหญ่ ยิ่ง ของพระคริ ส ต์ใ นพระคัม ภี ร์ตอนนี้ ค วรเป็ นที่ เข้า ใจเหนื อโทราห์ อาดัม และอิ ส ราเอล[100] ส าหรั บ
ข้าพเจ้านี่ดูเหมือนจากัดอย่างไม่จาเป็ น
“เพลงนมัสการพระคริ สต์แห่ ง โคโลสี 1:15-20 เป็ นข้อความที่มีพลังเกี่ยวกับตัวบุคคลและงาน
ของพระเยซู คริ สต์ ความใหญ่ยิ่งของพระคริ สต์เป็ นที่เห็ นได้ ณ ทุกหนแห่ ง ส่ วนแรกจดจ่อที่
บทบาทที่เป็ นเอกของพระองค์ในการทรงสร้ าง ขณะที่ส่วนที่สองเน้นถึงงานของพระองค์ใน
ฐานะพระผูไ้ ถ่ สาหรับคริ สเตียนคนใดก็ตามในเมืองโคโลสี ในตอนนี้ หรื อที่อื่นใดในทุกวันนี้ ผู ้
ซึ่ งได้สับสนหรื อสับสนเกี่ยวกับบทบาทของพระคริ สต์ในโลก หกข้อเหล่านี้ เป็ นพยานถึงสิ ทธิ
อานาจเต็มที่ของพระคริ สต์ซ่ ึ งจะไม่ถูกแบ่งปั นกับบุคล ทูตสวรรค์ หรื อปี ศาจใดๆ”[101]

การยืนยันสิ บสามอย่างเกี่ยวกับพระคริสต์ ใน โคโลสี 1:15-20
1. พระองค์ทรงเป็ นฉายาของพระเจ้า ผูท้ รงไม่ ป รากฏแก่ ตา
(ข้อ 15)
2. พระองค์ทรงเป็ นบุตรหวั ปีเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้าง (ข้อ 15)
3. พระองค์ทรงเป็ นผูร้ ิ เริ่ มของการทรงสร้าง (ข้อ 16)
4. พระองค์ทรงเป็ นตัวแทนของการทรงสร้าง (ข้อ 16)
5. พระองค์ทรงเป็ นเป้ าหมายของการทรงสร้าง (ข้อ 16)
6. พระองค์ทรงเป็ นสิ่ งที่มาก่อนการทรงสร้าง (ข้อ 17)
7. พระองค์ทรงเป็ นผูค้ ้ าจุนการทรงสร้าง (ข้อ 17)
8. พระองค์ทรงเป็ นศีรษะของคริ สตจักร (ข้อ 18)
9. พระองค์ทรงเป็ นผูแ้ รกที่เป็ นขึ้นจากตาย (ข้อ 18)
10. พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ป็ นเอก (ข้อ 18)
11. พระองค์ทรงเป็ นความสมบูรณ์ของพระเจ้า (ข้อ 19)
12. พระองค์เป็ นผูใ้ ห้ทุกสิ่ งคืนดีกบั พระองค์เอง (ข้อ 20)
13. พระองค์เป็ นผูส้ ร้างสันติ (ข้อ 20)
ข. งานของการทาให้ คืนดีของพระคริสต์ 1:21-29
เปาโลได้ดาเนิ นการอธิ บายของท่านเกี่ยวกับความใหญ่ยิ่งของพระคริ สต์ดว้ ยการเน้นที่งานแห่ งการทาให้คืนดี
ของพระองค์ต่อไป ท่านได้ทาอย่างนี้ เพื่อจะสร้ างผูอ้ ่านของท่านต่อไปในความจริ งเต็มที่แห่ งการเปิ ดเผยของ
พระเจ้า เพื่อว่าพวกครู สอนเท็จที่อยูท่ ่ามกลางพวกเขาจะไม่นาพวกเขาให้หลงไป
1. อย่างทีไ่ ด้ ประสบโดยชาวโคโลสี 1:21-23
ถัดไปอัครทูตนี้ได้เคลื่อนไปสู่ การประยุกต์ใช้แห่งการทาให้คืนดีของพระคริ สต์

1:21-22

คริ สตจักร ณ เมื องโคโลสี เป็ นชาวต่างชาติ เป็ นส่ วนใหญ่ อย่างที่ ชัดเจนจากการอธิ บายของ
เปาโลเกี่ ยวกับสถานะก่อนการกลับใจเชื่ อของผูอ้ ่านของท่าน การอ้างอิงของเปาโลถึง “พระ
กายที่เป็ นเนื้ อหนัง” ของพระคริ สต์น่าจะได้ช่วยให้ท่านแยกแยะมันจากพระกายฝ่ ายวิญญาณ
ของพระองค์ ซึ่ งก็คือคริ สตจักร (ข้อ 18) ยิง่ กว่านั้น ท่านอาจได้อา้ งอิงถึงมันเพื่อจะขัดแย้งกับ
แนวคิดที่ ว่าพระคริ สต์ไม่ได้มีพระกายทางกายภาพที่ แท้จริ ง[102] หนึ่ งในลัทธิ นอกรี ตของ
คริ สตจักรเริ่ มแรกคือโดเซททิสซึ่ ม แม้ว่ามันอาจไม่ได้มีโดยทัว่ ไปตั้งแต่เริ่ มแรกใน ค.ศ. 6062[103] พวกที่ถือลัทธิ โดเซทติกได้สอนว่าพระเยซู ดูเหมือนว่ามีร่างกายทางกายภาพ พวกเขา
ได้ต้ งั มุมมองนี้บนข้อสังเกตที่ไม่ถูกต้องที่วา่ เนื้อหนังทางกายภาพนั้นชัว่ ร้ายโดยธรรมชาติ
“. . . การเน้นเช่ นนั้นคงได้เป็ นป้ อมปราการต่อแนวโน้มของนอสติกที่ได้
พยายามที่จะสงสัยความเป็ นจริ งของการตายของพระคริ สต์ คือ ผูแ้ รกของ
สรรพสิ่ งได้รับสถานะของพระองค์ในผูแ้ รกที่ข้ ึนจากตายโดยการประสบกับ
ความเป็ นจริ งเต็มที่ของการตายฝ่ ายร่ างกาย”[104]
“บริ สุทธิ์ ” หมายถึงถูกแยกจากความบาป “ไร้มลทิน” หมายถึงปราศจากตาหนิ หรื อข้อบกพร่ อง
“อยูเ่ หนื อการว่ากล่าว” หมายถึ ง ปราศจากโอกาสสาหรับการวิจารณ์อย่างสิ้ นเชิ ง เปาโลไม่ได้
กล่ า วถึ งความประพฤติ ส่ วนตัวของคริ ส เตี ย น แต่ ก ล่ าวถึ ง ตาแหน่ ง ของเขาหรื อของเธอใน
พระคริ สต์

1:23

“ถ้า” แนะนาเงื่ อนไขที่ผเู ้ ขียนได้ทึกทักว่าเป็ นจริ งต่อความเป็ นจริ งเพื่อเห็ นแก่ขอ้ โต้แย้งของ
เขา (เงื่อนไขประเภทแรกในภาษากรี ก ) เราสามารถแปลมันได้วา่ “เนื่ องจาก” เปาโลได้ทึกทัก
เอาว่าผูอ้ ่านของท่านจะทาสิ่ งที่ท่านได้อธิ บายเนื่องจากความพากเพียรนั้น ปกติ สาหรับผูเ้ ชื่อแท้
(เปรี ยบเทียบ 2 คร. 5:17; ฟป. 1:6; 1 ยน. 2:19)[105] อย่างไรก็ตาม ความพากเพียรในความเชื่ อ
ไม่ ใ ช่ หลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ การเลิ ก เชื่ อ เป็ นความเป็ นไปได้แ ท้จ ริ ง ที่ ซ่ ึ งท่ า นได้พ าดพิ ง ถึ ง ที่ นี่
(เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 4:1-2; และข้ออื่นๆ) มันสาคัญที่จะคงอยูใ่ นความเชื่อเพื่อจะได้รับ “การ
รายงานที่ดี” จากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ณ บัลลังก์ของพระคริ สต์ นี่ เป็ นความเป็ นห่ วงของเปาโล
สาหรับผูอ้ ่านของท่านที่นี่[106]

เปาโลได้คิดถึ งผูอ้ ่านของท่านว่าเป็ นอาคารที่ “ถูกสร้ างอย่างมัน่ คง” บนรากฐานของบรรดา
อัครทูตและบรรดาผูเ้ ผยพระวจนะ (อฟ. 2:20) ท่านได้เห็นว่าพวกเขานั้นแน่วแน่มนั่ คง ไม่ได้
ถูกพัดไปจากฐานของพวกเขาโดยลมแห่ งหลักคาสอนเท็จ (เปรี ยบเทียบ อฟ. 4:14) เนื่ องจากว่า
แผ่ น ดิ น ไหวไม่ ใ ช่ ไ ม่ ธ รรมดาในหุ บ เขาลี ค ัส ถ้อ ยค าของเปาโล (“ไม่ ไ ด้โ ยกย้า ยไปจาก
ความหวังในข่าวประเสริ ฐ”) อาจได้ย้ าเตื อนชาวโคโลสี ถึงความมัน่ คงของพวกเขาในอีกแง่
หนึ่ง[107]
“. . . พวกผูร้ ับจะต้องนัง่ อยูอ่ ย่างมัน่ คงในข่าวประเสริ ฐอย่างที่พระนัง่ ในวิหาร
ของเขาหรื อผูข้ ี่ที่มีทกั ษะนัง่ บนม้าที่คึกคะนอง”[108]
“ข่าวประเสริ ฐ” ได้มีการแพร่ ที่กว้าง “มนุ ษย์ทุกคนทัว่ ใต้ฟ้า” ต้องเป็ นคาพูดที่ขยายเกินความ
จริ งซึ่ งหมายถึ ง ว่ า ข่ า วประเสริ ฐได้ ไ ปยัง ทุ ก ๆ ที่ ใ นแง่ โ ดยทั่ว ไป (เปรี ยบเที ย บ รม.
15:19)[109] เปาโลได้เปรี ยบเทียบการวิงวอนและการป่ าวประกาศที่กว้างแห่ งข่าวประเสริ ฐกับ
การวิงวอนที่เฉพาะและการแพร่ ที่ค่อนข้างจากัดแห่งข่าวสารของพวกครู สอนเท็จ “ผูร้ ับใช้” คือ
ผูป้ รนนิบตั ิ (คากรี ก ดีอำโคนอส)
2. อย่างทีไ่ ด้ รับใช้ โดยเปาโล 1:24-29
เปาโลได้รับหน้าที่ที่พิเศษเพื่ อจะบรรลุในพระกายของพระคริ สต์ ท่านได้ปรนนิ บตั ิข่าวประเสริ ฐแห่ งการทาให้
คืนดีต่อพวกต่างชาติที่ยงั ไม่ได้รับการประกาศเป็ นหลัก (ข้อ 25) ท่านได้อธิ บายถึงพันธกิจของท่านต่อผูอ้ ่านของ
ท่าน แรกสุ ดเพื่อว่าพวกเขาจะชื่ นชมงานแห่ งการทาให้คืนดี ของพระเจ้าอย่างลึกซึ้ งมากขึ้น และประการที่สอง
เพื่อกระตุน้ ให้พวกเขาบากบัน่ ไปสู่ ความเป็ นผูใ้ หญ่
การทนทุกข์ ของเปาโล 1:24
ข้อนี้ “. . .บางทีเป็ นที่โต้เถียงมากที่สุดในจดหมายฉบับนี้”[110]
มันอาจดูเหมือนเหน็บแนมที่ว่าเปาโลได้อยู่ในคุ ก เมื่อพิจารณาถึ งสิ่ งที่ท่านเพิ่งได้กล่าวไปเกี่ยวกับความสาเร็ จ
ของข่าวประเสริ ฐ ดังนั้นท่านได้อธิ บายอย่างรวดเร็ วว่าความทุกข์ยากต่างๆ ของท่านเป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนการ

ของพระเจ้า และท่านได้ยินดีในสิ่ งเหล่านั้น[111] เปาโลสามารถ “ยินดี” ได้เพราะท่านได้รู้วา่ การถูกจาคุกของ
ท่านจะให้ผลประโยชน์แก่ผอู ้ ่านของท่าน อย่างน้อยก็ผา่ นพันธกิจของท่านที่มีต่อพวกเขาในจดหมายฉบับนี้ ถา้
ไม่ผ่า นทางอื่ น ยิ่งกว่านั้น ท่า นได้ถือว่า “การทนทุก ข์” เป็ นสิ่ งที่ ผูร้ ั บใช้คนใดก็ตามของพระคริ ส ต์สามารถ
คาดหวังได้ (“การมีส่วนของข้าพเจ้าเพื่อเห็นแก่พระกายของพระองค์”) เมื่อพิจารณาถึงการปฏิบตั ิของโลกที่มีต่อ
องค์เจ้านายของท่าน (“ในการเติมเต็มสิ่ งที่กาลังขาดในความทุกข์ยากของพระคริ สต์”)
“. . . คาว่า ธลิบเซออน (AV [NASB และ NIV], ‘ความทุกข์ยาก’) ไม่เคยถูกใช้ในพันธสัญญา
ใหม่เกี่ยวกับการทนทุกข์ไถ่บาปของพระคริ สต์ ดังนั้นเราต้องปฏิเสธความคิดใดๆ เกี่ยวกับคลัง
ความดีอย่างเช่นโรมันคาทอลิกอนุ ญาตนั้นซึ่ งประกอบด้วยการทนทุกข์ของพระคริ สต์รวมกับ
การทนทุกข์ของธรรมิกชนและได้ให้เป็ นการยอมสละ
“ถ้าเรามองข้ามการตีความต่างๆ ซึ่งเข้าใจว่าเปาโลได้อา้ งอิงถึงการทนทุกข์ที่ได้ถูกเรี ยกร้องโดย
พระคริ สต์หรื อได้ทนทุกข์เพื่อเห็ นแก่พระองค์ (แง่โดยทัว่ ไปของคาแสดงความเป็ นเจ้าของก็
ต่อต้านสิ่ งนี้) เรายังคงถูกละไว้กบั หลายทางเลือก”[112]
มุมมองหนึ่งก็คือว่า วลี “การขาดในความทุกข์ยากของพระคริ สต์” อ้างอิงถึงส่ วนที่กาหนดไว้ของการทนทุกข์ที่
คริ สตจักรต้อง ประสบ โดยส่ วนรวม ก่ อนการสิ้ นสุ ดของยุค (เปรี ยบเทียบ มธ. 24:6; ฮบ. 11:40; วว. 6:11)
[113] อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ก็แปลกต่อบริ บทนี้ ซึ่ งเน้นถึงผลงานของการทนทุกข์ของเปาโลที่ได้ถูกกระทาขึ้น
ต่อสวัสดิภาพของชาวโคโลสี ประเด็นของเปาโลไม่ใช่ที่วา่ การทนทุกข์ของท่านได้ทาให้ชาวโคโลสี ผอ่ นคลาย
จาก กำรมีส่วนของพวกเขำ เกี่ยวกับการทนทุกข์เพื่อพระคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ 1:28-29; 2:1-2)
มุมมองที่สองก็คือว่า เปาโลกาลังกล่าวว่า การทนทุกข์ของท่านก็คล้ายกับการทนทุกข์ของพระคริ สต์ ทั้งท่านและ
พระคริ สต์ได้ทนทุกข์เพื่อผูเ้ ชื่อคือ พระคริ สต์บนการเขนนั้นและเปาโลในปั จจุบนั นี้ [114] กระนั้นเปาโลได้เขียน
ถึงการทนทุกข์ของพระคริ สต์ที่นี่ สิ่ งเหล่านั้นเป็ นการทนทุกข์ของพระองค์ (พระคริ สต์) เอง
มุมมองที่สามก็คือว่า การทนทุกข์ต่างๆของพระคริ สต์ที่เปาโลได้อา้ งอิงถึ งเป็ นงานต่างๆที่เสี ยสละเหล่านั้นซึ่ ง
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ละไว้ให้ผเู้ ชื่ อที่จะปฏิบตั ิ [115] อย่างที่พระคริ สต์ได้ทนทุกข์ระหว่างพันธกิ จของพระองค์
ดังนั้นเราที่เป็ นคริ สเตียนต้องทนทุกข์ระหว่างพันธกิ จของเรา อย่างไรก็ตาม ถ้าสิ่ งนี้ คือสิ่ งที่เปาโลได้หมายถึ ง

ทาไมท่านได้กล่าวถึงสิ่ งนั้นว่าเป็ นความทุกข์ยากของพระคริ สต์? มุมมองนี้ เช่นเดียวกับสองมุมมองก่อนหน้านั้น
ก็แสดงถึงการเปิ ดเผยตามพระคัมภีร์ แต่การเปิ ดเผยนั้นดูเหมือนว่าไม่ได้เป็ นประเด็นของเปาโลที่นี่
มุ มมองที่ สี่ ซึ่ งเป็ นมุ มมองที่ ขา้ พเจ้า ชอบก็ถือว่าความทุ กข์ยากของพระคริ สต์เป็ นความทุ กข์ยากแท้จริ งของ
พระคริ สต์ในตอนนี้ ไม่ใช่บนไม้กางเขนแต่ในและผ่านทางเปาโลผูซ้ ่ ึ งพระองค์ได้สถิตอยู่ (เปรี ยบเทียบ 2 คร.
11:23-28)[116] เมื่อผูเ้ ชื่อทนทุกข์พระคริ สต์ก็ทนทุกข์เช่นกันเพราะพระองค์ทรงสถิตอยูใ่ นเรา (เปรี ยบเทียบ กจ.
9:4)
“ดังนั้นมันจึงไม่แปลกใจที่เปาโลได้ยินดีในการทนทุกข์ของท่าน เมื่อได้ถูกมองในแง่ของการ
รวมกันกับพระคริ สต์ สิ่ งเหล่านั้นได้ถูกเปลี่ ยนแปลงและได้ถูกทาให้เป็ นโอกาสสาหรั บการ
สามัคคีธรรมกับพระองค์เช่นเดียวกับการเป็ นประโยชน์ต่อพระกาย คือ คริ สตจักร”[117]
ข่ าวสารของเปาโล 1:25-27
1:25

บทบาทของเปาโลใน “ครอบครัวหรื อการจัดการครอบครั วของพระเจ้า ” (ความหมายตาม
ตัวอักษรของ “การเป็ นผูอ้ ารักขาจากพระเจ้า ”) ก็คือ ผูจ้ ดั การที่ ปรนนิ บตั ิผูซ้ ่ ึ งได้อธิ บายการ
เปิ ดเผยของพระเจ้าอย่างเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของผูอ้ ่านที่เป็ นคนต่างชาติของท่าน
“ท่านเป็ นผูร้ ั บใช้ข องคริ ส ตจักร แต่ ในแง่ ที่ลึก ที่ สุ ดท่ านเป็ นผูอ้ ารั ก ขาของ
พระเจ้า”[118]
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การเปิ ดเผยนี้ ได้รวมถึ ง “ความล้ าลึก” คาศัพท์น้ ี ในพระคัมภีร์อา้ งอิงถึ งความจริ งซึ่ งไม่เป็ นที่
รู ้จกั มาก่อนแต่เดี่ยวนี้ได้รับการเปิ ดเผยโดยพระเจ้า ในโลกของกรี ก มันได้อา้ งอิงถึงพิธีต่างๆ ที่
ลึกลับของลัทธิ ของชาวต่างชาติซ่ ึ งผูท้ ี่เข้าเป็ นสมาชิ กเท่านั้นที่รู้ การใช้ภาษาของเปาโลก็คล้าย
กับการใช้ภาษาของกรี กด้วยความแตกต่างที่วา่ ตอนนี้ พระเจ้าได้เปิ ดเผยเคล็ดลับนี้
“การเคลื่ อนไหวของประวัติศาสตร์ โลกก็ เป็ นขบวนการที่ เป็ นแนวตรงซึ่ ง
ได้รับการนาพาโดยจุดประสงค์อนั เร้ นลับซึ่ งได้ถูกกาหนดตั้งแต่เริ่ มแรกโดย
พระเจ้าองค์เดียว”[119]

พระเจ้าได้ซ่อนการเปิ ดเผยใหม่น้ ี ไว้จากการเข้าใจของมนุ ษย์เพื่อ ยุคต่างๆ [ชนรุ่ นต่างๆ] ใน
อดีต เปาโลได้อธิ บายมันอย่างเต็มที่มากขึ้นใน เอเฟซัส 3:3-9 และได้ให้แก่นแท้ของมันที่นี่
เท่านั้นว่า “พระคริ สต์สถิตใน [ท่ามกลาง] พวกท่าน [คนต่างชาติ]” (เปรี ยบเทียบ รม. 8:10; 2
คร. 13:5; กท. 2:20; อฟ. 1:13-14; 3:17)
“สาหรับพระคริ สต์ที่จะสถิต ท่ ำมกลำง คนต่างชาติก็ได้เกี่ ยวข้องการอยู่ ใน
บรรดาผูท้ ี่เชื่อ พระองค์ได้เป็ นและเป็ น ควำมหวังแห่ งศักดิ์ ศรี สาหรับพวกเขา
เพื่อว่าพวกเขาจะแบ่งปั นในศักดิ์ ศรี ที่จะมาถึงของพระองค์ได้ (เปรี ยบเทียบ
3:4)”[120]
“ความล้ าลึ กนี้ ไม่ใช่ ที่ ว่ำ คนต่างชาติ จะได้รับความรอด แต่ กำรที่ พวกเขา
สามารถเป็ น ‘ผูร้ ับมรดกร่ วม’ อย่างไร (อฟ. 3:6, KJV) ในระดับเดียวกันกับ
คนยิวโดยปราศจากกาแพงตรงกลางแห่งเครื่ องกั้นระหว่างพวกเขา (อฟ. 2:1214)”[121]
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การที่พระเจ้าจะช่ วย “คนต่างชาติ” ให้รอดไม่ใช่ การเปิ ดเผยใหม่ (เช่ น อสย. 49:6) แต่ที่ว่า
พระองค์จะสถิตในพวกเขาและจัดการกับพวกเขาบนพื้นฐานอย่างเดี ยวกับอย่างที่พระองค์ได้
สถิ ต และจัด การกับ คนยิ ว ก็ เ ป็ นการเปิ ดเผยใหม่ [122] บรรดาผูท้ ี่ ไ ด้ป ฏิ เ สธการเปิ ดเผยนี้
ได้ยื น กรานว่ า คนต่ า งชาติ จ ะต้อ งมาเป็ นคนยิ ว ก่ อ นพวกเขาสามารถมาเป็ นคริ ส เตี ย นได้
(เปรี ยบเทียบ กจ. 15:1)
“อย่างน้อยลักษณะที่นิยามไว้สี่อย่างของคริ สตจักรก็ถูกอธิ บายว่าเป็ นความล้ า
ลึก (1) แนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับกายของผูเ้ ชื่ อชาวยิวและผูเ้ ชื่ อชาวต่างชาติที่
ได้รวมกันไปสู่ กายเดียวก็ถูกถือว่าเป็ นความล้ าลึกใน เอเฟซัส 3:1-12 (2) หลัก
ค าสอนของพระคริ ส ต์ที่ ส ถิ ต อยู่ใ นผูเ้ ชื่ อ ทุ ก คน คื อ แนวคิ ด รวบยอดของ
พระคริ สต์ที่ สถิ ตอยู่ในท่ านก็ถู กเรี ย กว่าเป็ นความล้ า ลึ กใน โคโลสี 1:2427 (เปรี ยบเทียบ คส. 2:10-19; 3:4, 11) (3) คริ สตจักรในฐานะเจ้าสาวของ
พระคริ สต์ถูกเรี ยกว่าความล้ าลึกใน เอเฟซัส 5:22-32 (4) การถูกรับขึ้นไปถูก

เรี ยกว่าความล้ าลึกใน 1 โคริ นธ์ 15:50-58 ความล้ าลึกสี่ อย่างเหล่านี้ อธิ บายถึง
คุณสมบัติต่างๆ ที่แยกแยะคริ สตจักรจากอิสราเอล”[123]
ผูเ้ ชื่ อตามยุค แบบเป็ นล าดับ พร้ อมกับผูไ้ ม่ เชื่ อตามยุค (นั่นคื อ บรรดานัก ศาสนศาสตร์ แบบ
พันธสัญญา) ตีความล้ าลึกของ “พระคริ สต์ที่สถิตอยูใ่ นเรา” ว่าเป็ นการตระหนักถึงพระสัญญา
ของพันธสัญญาเดิ ม ที่ ว่าพระเจ้าจะใส่ พระวิญญาณของพระองค์ภายในผูเ้ ชื่ อ (อสค. 36:27;
เปรี ยบเทียบ 37:14)[124] ผูเ้ ชื่อตามยุคแบบบรรทัดฐานถือว่าความล้ าลึกนี้ เป็ นการเปิ ดเผยใหม่
ว่าพระคริ สต์จะสถิ ตอยู่ในผูเ้ ชื่ อในคริ สตจักร [125] ความแตกต่างไม่ใช่ อยูใ่ นความแตกต่าง
ระหว่า งพระวิญญาณและพระคริ ส ต์ จุ ดยืนทั้งสองก็เห็ นเอกภาพระหว่า งพระวิญญาณและ
พระคริ สต์ ความแตกต่างคื อแนวคิ ดรวบยอดของคริ สตจักรแม้ว่าทั้งผูเ้ ชื่ อตามยุคแบบเป็ น
ลาดับและแบบบรรทัดฐานก็เห็นคริ สตจักรแตกต่างจากอิสราเอล มุมมองแบบเป็ นลาดับถือว่า
คริ สตจักรเป็ นระยะที่ได้ถูกทานายไว้ในปั จจุบนั ของอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์ (ของดาวิด)
“มุมมองแบบบรรทัดฐาน” ถื อว่าคริ สตจักรแตกต่า งจากอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์ (ของ
ดาวิด) และไม่ได้ถูกทานายไว้ในพันธสัญญาเดิม
“มัน น่ า ประทับ ใจที่ ว่ า เป็ นครั้ งที่ ส ามในย่ อ หน้ า เริ่ มต้น เหล่ า นี้ ที่ หั ว ข้ อ
ความหวังได้รับที่หลักในข่าวประเสริ ฐ (1:5, 23, 27 . . .) นี่เป็ นการหมายเหตุ
ที่เหมาะสมที่จะขมวดการอ้างอิ งอันสั้นนี้ ไปยังความล้ าลึ กแห่ งจุ ดประสงค์
ของพระเจ้า ตั้ง แต่ ก่ อ นยุ ค ต่ า งๆและชนรุ่ น ต่ า งๆและตอนนี้ ก าลัง มุ่ ง ไปสู่
จุดสู งสุ ดแห่งยุคสุ ดท้ายของมัน”[126]
จุดประสงค์ ของเปาโล 1:28
เปาโลได้ป่าวประกาศว่าการเปิ ดเผยใหม่น้ ี เป็ นความเป็ นจริ งที่สมบูรณ์ คาว่า คำทังเกลโลเมน ที่แปลว่า “ป่ าว
ประกาศ” บ่งบอกถึงคุณลักษณะที่สมบูรณ์ของมัน
“‘การให้คาปรึ กษา’ (นูเธโทอุนเทส) และ ‘การสอน’ (ดิ ดำสคนเทส) อธิ บายพฤติการณ์
ประกอบสองอย่างแห่ งการเทศนาของเปาโล คาแรก. . . เกี่ ยวข้องกับความตั้งใจและอารมณ์
และบ่งบอกถึงการเตือน ที่นี่มนั เกี่ยวข้องกับผูท้ ี่ไม่เป็ นคริ สเตียน บางทีความคิดก็คือว่าอัครทูต

นี้ ได้แสวงหาที่ จะกระตุ น้ พวกเขาแต่ละคนไปสู่ ความต้องการของเขาที่ มีต่อพระคริ สต์. . . .
‘การสอน’ ซึ่ งบางทีอา้ งอิงถึงพันธกิจสาหรับผูก้ ลับใจเชื่ อก็เน้นถึงความสาคัญของคาสั่งในการ
ป่ าวประกาศพระวจนะ ‘ด้วยปัญญา’ ดูเหมือนจะแสดงถึงแนวทางที่การสอนถูกใช้”[127]
การเตือน การหนุ นใจ การกระตุน้ การว่ากล่ าว (“ว่ากล่ าว”) และ “การสอน” ที่ถูกนาเสนอผ่านวิธีที่ฉลาด
(เหมาะสม) ก็จาเป็ นที่นาทุกคน (“ทุกๆคน”) ไม่ใช่แค่คนจานวนน้อยที่ได้รับสิ ทธิ พิเศษอย่างเช่นในลัทธิ นอสติก
ไปสู่ การเป็ นผูใ้ หญ่เต็มที่ (“สมบูรณ์”) “ในพระคริ สต์” เปาโลได้มีการกลับมาที่ใกล้จะมาถึงของพระคริ สต์ที่นี่
อย่างที่เวลาซึ่ งท่านได้ปรารถนาที่จะ “ถวาย” ทุกๆคนที่เติบโตในพระคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ อฟ. 4:13) เปาโลได้
ป่ าวประกาศบุคคลไม่ใช่ปรัชญา จงสังเกตว่าท่านไม่ได้แค่ประกาศข่าวประเสริ ฐ แต่ประกาศพระดาริ ท้ งั สิ้ นของ
พระเจ้า (“ปั ญญาทั้งสิ้ น”) เป้ าหมายของท่านไม่ใช่ แค่ที่จะทาให้ผูค้ นได้รับความรอด แต่ที่จะนาพวกเขาไปสู่
ความเป็ นผูใ้ หญ่ในพระคริ สต์อีกด้วย (เปรี ยบเทียบ มธ. 28:20)
“ที่นี่อีกครั้งหนึ่ ง อาจจะมีการย้ าเตือนอันนุ่มนวลที่วา่ ผูร้ ับชาวโคโลสี คนใดก็ตามที่ถูกทดลอง
ให้แสวงหาประสบการณ์และปั ญญาที่ ‘มากกว่า’ จากที่อื่นก็ไม่จาเป็ นและไม่ควรมองหาที่อื่น
ใดนอกจากพระคริ สต์เพื่อ ‘ความสมบูรณ์’ของพวกเขา”[128]
“เปาโลได้ใช้เวลาที่จะปรนนิ บตั ิแต่ละบุคคล จงสังเกตการกล่าวซ้ าของ ‘ทุกคน’ ใน โคโลสี
1:28 ถ้าเราปรนนิบตั ิต่อผูเ้ ชื่อแค่จานวนน้อย เรากาลังช่วยคริ สตจักรทั้งหมด”[129]
อานาจของเปาโล 1:29
เปาโลจาต้องใช้พลังทางร่ างกาย จิตใจและวิญญาณในการตรากตราจนถึงบั้นปลายนี้ (“เพื่อจุดประสงค์น้ ี ” นัน่ คือ
ที่จะนาชาวโคโลสี ไปสู่ ความเป็ นผูใ้ หญ่) บางครั้งท่านจาต้อง “ต่อสู ้” และพยายามต่อสู ้กบั พวกปฏิปักษ์ในโลก
เช่นเดียวกับเนื้อหนังของท่านเองและมาร อย่างไรก็ตาม “อานาจ” ที่เหนื อธรรมชาติของพระคริ สต์ที่สถิตอยูก่ ็ได้
ให้พลังงานแก่ท่าน (“ทางานอย่างมากมายในข้าพเจ้า”)
“สาหรับการรวมกันที่น่าประทับใจและเป็ นแบบพื้นฐานของคริ สเตียนแห่ งความพยายามของ
มนุษย์และการช่วยเหลือของพระเจ้า ความตรงกันที่ชดั เจนคือ ฟี ลิปปี 2:12-14 แต่มนั ดาเนิ นไป
ตลอดพันธสัญญาใหม่”[130]

“ราก [ของค ากรี ก ที่ แปลว่า “งาน” เอนเนิ ก กูเมเนน ] โดยทัว่ ไปอ้า งอิ ง ถึ ง อานาจที่ เหนื อ
ธรรมชาติไม่วา่ ของพระเจ้าหรื อของซาตาน”[131]
“ข้อความทั้ง หมดแสดงว่า โดยความเชื่ อในพระคริ สต์ เราสามารถเชื่ อมโยงชี วิตของเรากับ
แหล่งแห่งกาลังที่ช่วยให้เราที่จะอยูเ่ หนือความจากัดทางธรรมชาติของเราได้”[132]
มุมมองของเปาโลเกี่ยวกับพันธกิจของท่านแน่นอนว่าเป็ นมุมมองที่สูงส่ ง ท่านคงได้สิ้นหวังถ้าท่านไม่ได้เรี ยนรู ้
ความเพียงพอแห่งพระคุณของพระเจ้าในชีวติ ของท่าน (2 คร. 12:9)
III. ตาเตือนต่ อปรัชญาต่ างๆของมนุษย์ บทที่ 2
อัครทูตนี้ได้ดาเนินต่อไปที่จะกระตุน้ ให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะพากเพียรในความจริ ง จากนั้นท่านได้อธิ บายหลักคา
สอนแท้จริ งของพระคริ สต์และได้เปรี ย บเที ยบมันกับ หลักคาสอนเท็จของมนุ ษย์ เป้ าหมายของท่านคื อที่ จะ
สถาปนาพวกเขาไว้ในความจริ งเกี่ยวกับพระคริ สต์
“ผูเ้ ชื่ อที่ช่ าชองในบทนี้ ก็ไม่น่าจะถูกนาให้หลงไปโดยชนิ ด ‘ใหม่และปรับปรุ ง’ ที่ชกั ชวนและ
ล่อลวงของคริ สตศาสนา”[133]
ก. การกระตุ้นให้ พากเพียรในความจริง 2:1-7
เปาโลได้กระตุน้ ให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะเชื่ อและปฏิ บตั ิความจริ งแห่ งการเปิ ดเผยของพระเจ้าต่อไป ท่านได้ทา
อย่างนี้ เพื่อจะกันพวกเขาไว้จากการยอมรับคาแนะนาที่ผิดพลาดของพวกครู สอนเท็จผูซ้ ่ ึ งได้แสวงหาที่จะหันเห
พวกเขาไปจากน้ าพระทัยของพระเจ้า
1. ความห่ วงใยของเปาโล 2:1-5
2:1

เปาโลได้ใช้การเปรี ยบเทียบทางกีฬาเพื่อจะอธิ บายถึงความกังวลและความห่ วงใยที่ลึกซึ้ งของ
ท่านที่มีต่อผูอ้ ่านของท่านและบรรดาคริ สเตียนที่เป็ นเพื่อนบ้านของพวกเขา การต่อสู ้ของท่าน
(1:29) ได้รวมถึงการดิ้นรนและความขัดแย้งที่เจาะจงที่มีต่อพวกเขา “เลาดีเซีย” อยูห่ ่ างจากเมือง
โคโลสี และหุ บเขาลีคสั ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 11 ไมล์ อีกเมืองหนึ่ งที่ อยู่ใกล้เคียงคื อ

เมืองฮีเอราบุรี เป็ นที่ ชัดเจนว่า พวกครู สอนเท็จได้ส่งเสริ มมุ มมองของพวกเขาในบริ เวณ
ทั้งหมดนั้น เปาโลได้รู้สึกห่ วงใยต่อคริ สเตี ยนทุ กคนที่ อยู่ภายใต้อิทธิ พลนี้ รวมถึ งผูเ้ ชื่ อชาว
โคโลสี และชาวเลาดีเซี ย “ข้าพเจ้าต่อสู ้มากเพียงไรเพื่อท่าน” อาจได้หมายถึงว่า ท่านได้ดิ้นรน
ในการอธิษฐานเพื่อพวกเขา[134]
“หุ บเขาลี คสั ไม่ได้ถูกประกาศโดยเปาโลเอง มันชัดเจนจาก โคโลสี 2:1 ว่า
ท่านไม่ได้คุน้ เคยกับบรรดาคริ สตจักรที่นนั่ อย่างเป็ นส่ วนตัว”[135]
2:2-3

“ใจ” รวมถึงทุกสิ่ งในตัวตนภายในซึ่ งรวมถึงความคิด (เปรี ยบเทียบ สภษ. 23:7)
“ใจ ของกิ จกรรมทางอภิ บาลที่ แท้จริ งทั้งหมดจะต้องเป็ นเครื่ องมือในพระ
หัตถ์ของพระเจ้าที่จะนา บรรดำใจ ของบรรดาผูท้ ี่ได้ถูกมอบไว้กบั การดูแล
ของบุคคลหนึ่งไปสู่ ใจ ของพระคริ สต์”[136]
“สมบัติ” ของคริ สเตียนคือ “ความเข้าใจ” ถ้วนถี่ของเขาหรื อของเธอถึงความจริ งของพระเจ้า
แก่นแท้ของการเปิ ดเผยของพระเจ้าคือ “พระคริ สต์ เอง” (เปรี ยบเทียบ 1:27) ยิ่งคริ สเตียนเข้าใจ
การเปิ ดเผยแท้ข องพระเจ้า เกี่ ย วกับ ตัวบุ ค คลและงานของพระเยซู ค ริ ส ต์ เขาหรื อเธอจะยิ่ ง
สามารถตระหนักและปฏิเสธหลักคาสอนเท็จได้
“ความรั ก เดี ย วที่ ท ะลุ ท ะลวงใจและล้นจากใจสามารถค้ า จุ น ประเภทของ
เอกภาพที่เปาโลได้แสวงหาได้ (ดู. . . 1:4 อีกด้วย)”[137]
“อัค รทู ตนี้ ก าลัง กล่ า วว่า การรั บ รู ้ ถึง ความจริ งของพระเจ้า ได้รับ ผลกระทบ
อย่างใหญ่หลวงโดยสภาพแห่ งความสัมพันธ์ของมนุ ษย์ภายในพระกายของ
พระคริ สต์”[138]
พระเจ้า ได้เ ปิ ดเผยทุ ก สิ่ ง ที่ บุ ค คลหนึ่ ง จ าเป็ นต้อ งรู ้ ใ น “พระคริ ส ต์ เ อง” เพื่ อ จะสถาปนา
ความสัมพันธ์กบั พระเจ้า

“ความล้ าลึกที่นี่ไม่ใช่ ‘พระคริ สต์’ แต่เป็ น ‘พระคริ สต์’ ที่สมบัติท้ งั หมดแห่ ง
ปัญญามีในพระองค์. . .”[139]
“‘ความแน่ใจเต็มที่แห่ งความเข้าใจ’ คือ ความเชื่ อถือตายตัวที่วา่ ท่านความเข้า
ใจความจริ ง และนั่นเป็ นจริ งที่ท่านเข้าใจ มันไม่ใช่ แค่ความเชื่ อถื อที่ ชดั เจน
ที่วา่ สิ่ งที่ครอบครองความคิดคือความจริ งของพระเจ้าแต่ที่วา่ ความจริ งนี้ เป็ นที่
เข้า ใจอย่ า งเต็ ม ที่ ความจริ ง ที่ ไ ด้ไ ปสู่ ก ารยกนี้ ก็ ม ั่น ใจว่ า มัน ไม่ ไ ด้เ ข้า ใจ
ข้อความของข่าวประเสริ ฐผิดไป หรื อใส่ ความหมายที่ขอ้ ความเหล่านั้นไม่ได้
กล่าวถึงลงไป”[140]
“ความคิดที่มีแนวโน้มที่จะถูกล่อลวงมากที่สุดก็คือความคิดที่ได้ไปสู่ มุมมอง
อัน ไม่ ส มบู ร ณ์ แ ละด้ า นเดี ย วเท่ า นั้น ก็ ถู ก รบกวนและท าให้ สั บ สนอย่ า ง
ต่อเนื่องด้วยแนวคิดที่ตรงกันข้ามและขัดแย้งซึ่ งจากจุดยืนของมันนั้นมันก็ไม่
สามารถที่ จะไกลเกลี่ ย ได้ แต่ ถู ก บัง คับ ให้แปลกใจว่า ไม่ ว่า มันได้บ รรลุ ถึ ง
กรอบความคิ ดต่ างๆของความจริ งหรื อไม่ ผูเ้ ดิ นทางที่ ได้ทาความคื บหน้า
บางอย่าง แต่เริ่ มต้นที่จะสงสัยและโต้เถียงทีละน้อยก็สูญเสี ยความเชื่ อในตัว
เขาเองและแปลกใจไม่วา่ เขาอยูใ่ นเส้นทางที่ถูกต้องหรื อไม่น้ นั ก็ถูกตระเตรี ยม
ให้ฟังคาแนะนาของใครก็ตามผูซ้ ่ ึ งอยู่ภายใต้ลกั ษณะภายนอกของมิตรภาพที่
ไม่สนใจก็อาจแนะนาไปสู่ เส้นทางแห่งอันตรายและความพินาศได้”[141]
การคิ ดว่าแหล่ งแห่ งปั ญญาฝ่ ายวิญญาณแท้ก็ อยู่ในที่ อื่นนอกเหนื อจากพระคริ ส ต์ก็ส ามารถ
ก่อให้เกิ ดความไม่เป็ นระเบียบที่แย่มากในชี วิตคริ สเตียนได้ “ความรู้ ” คือ การเข้าใจแท้ และ
“ปัญญา” คือ ความจริ งแท้ (เปรี ยบเทียบ 1:9)
“ความรู้คือการเข้าใจความจริ ง ปั ญญาคือการประยุกต์ ใช้การเข้าใจความจริ ง
กับชีวติ ความรู ้คือการตัดสิ นที่สุขุมและปั ญญาคือการกระทาที่สุขุม ทั้งสองก็
พบได้ในพระคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ รม. 11:33; 1 คร. 12:8)”[142]

“ปั ญญาเป็ นผลจากการทะลุ ทะลวงไปสู่ ความรู ้ น้ ี ความรู้ คือการศึ กษาและ
ปัญญาคือผลของการศึกษา”[143]
“คาว่า อะโพครู ฟอย (AV [และ NASB], ‘ซ่ อน’) ถูกเน้นโดยตาแหน่งและเมื่อ
พิจารณาถึงสิ่ งนี้มนั ก็เป็ นไปได้ที่วา่ เปาโลอาจมีบางสิ่ งที่คล้ายกับศาสนาต่างๆ
ที่ ลึ ก ลับ ในความคิ ด ของท่ า น ในศาสนาเหล่ า นั้น หลัง จากระยะเวลาอัน
ยาวนานของการอบรมและแนะนานั้น ผูท้ ี่เข้าเป็ นสมาชิ กได้รับอนุ ญาตที่จะ
ปรากฏ ณ การแสดงที่คล้ายกับละครการทนทุ กข์ โดยการแสดงนั้น ผูท้ ี่เข้า
เป็ นสมาชิกจะต้องมีประสบการณ์กบั การเข้าส่ วนกับพระของเขา คาแนะนาที่
ได้ให้มาก่อนหน้านั้นได้ช่วยให้ผทู ้ ี่เข้าเป็ นสมาชิกเข้าใจละครนั้นได้ พิธีน้ นั คง
จะเป็ นความลึกลับสาหรับคนภายนอก[144]
2:4-5

คาอธิ บ ายของเปาโลถึ ง คริ ส ตจัก รเมื องโคโลสี ว่า “วินัย ที่ ดีข องท่ า น” (หรื อระเบี ย บที่ ดี ) ก็
พรรณนาถึ ง กองร้ อ ยของทหารที่ มี วิ นัย อย่า งดี ซ่ ึ งยื น อยู่ใ นแถวตรง ค ากรี ก สเทอเรโอมำ
หมายถึง “เสถียรภาพ” และปรากฏที่นี่เท่านั้นในพันธสัญญาใหม่
มัน “. . . แสดงให้เห็นว่าลักษณะในความเชื่ อของชาวโคโลสี ซ่ ึ งโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ได้ ช มเชยมัน ต่ อ การสั ง เกตและถ้ อ ยค าสรรเสริ ญของอัค รทู ต นี้
กล่าวคือธรรมชาติที่ไม่ยอมของมัน หรื อความแข็งแรงแห่ งการยึดมัน่ ของมัน
ต่อเป้ าหมายเดียวของมันคือพระคริ สต์”[145]
จนเดี๋ยวนี้ผเู ้ ชื่อได้ถือจุดยืนของพวกเขาต่อต้านพวกครู สอนเท็จ แต่เปาโลได้เกรงว่าสภาพนี้ อาจ
เปลี่ยนไป ท่านไม่ได้ตอ้ งการให้พวกครู สอนเท็จพูดเกลี้ยกล่อมให้พวกเขาเชื่ อบางสิ่ งที่เท็จโดย
ข้อโต้แย้งที่หลอกลวง
“ความหมายโดยนัยที่วา่ เปาโลสามารถเห็นสภาพของเรื่ องราว ณ เมืองโคโลสี
อย่างแท้จริ งได้น้ นั (‘ยินดีและเห็นระเบียบที่ดีของท่าน’) ก็ถูกตั้งใจให้เป็ นการ
แสดงออกมากขึ้นของสิ่ งที่ท่านหวังจะเห็นว่ามันเป็ นไปได้”[146]

“การระลึ กถึงอันสุ ดท้ายนี้ ต่อความเชื่ อก็ก่อตั้งการผนวกกับ 1:4 และดังนั้นก็
ใส่ วงเล็บการขอบคุ ณที่ แทรกแซงและข้อความส่ วนตัวทั้งสิ้ นในฐานะการ
แสดงออกของความเชื่อนั้น. . .”[147]
2. การกระตุ้นของเปาโล 2:6-7
“ข้อ 6 และ 7 ครอบครองตาแหน่งที่สาคัญในจดหมายนี้ สองข้อนี้ทาหน้าที่เป็ นพื้นฐานของการ
ปฏิสัมพันธ์ของเปาโลกับความเห็นนอกรี ตที่เมืองโคโลสี (ข้อ 8-23) จากการที่ได้สรุ ปส่ วนมาก
ของสิ่ งที่ได้ถูกเขียนขึ้นในจดหมายฝากฉบับนี้แล้ว”[148]
2:6

โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เปาโลได้หนุ นใจผูอ้ ่า นของท่า นที่ จะติ ดตามพระคริ ส ต์ ต่ อไป ในความ
สอดคล้องกับคาสอนที่มีหลัก (“ตามที่ได้รับการสอนมาแล้ว ”) ที่ได้ส่งผลต่อการกลับใจเชื่ อ
ของพวกเขา[149] ประเด็นของท่านไม่ใช่ที่วา่ เมื่อชาวโคโลสี ได้มาเป็ นคริ สเตียนโดยความเชื่ อ
พวกเขาควรจะดาเนิ นโดยความเชื่ อต่อไป นี่ ก็ชดั เจนจากถ้อยคาของเปาโลที่แปลว่า “ได้รับ”
ตามปกติ ม ัน อ้า งอิ ง ถึ ง การรั บ ความจริ งผ่ า นการส่ ง ผ่ า น (เปรี ย บเที ย บ 4:6; 1 คร.
11:23; 15:1, 3; กท. 1:9, 12) มันก็ชดั เจนจากถ้อยคานี้ “ตามที่ได้รับการสอนมาแล้ว” (ข้อ 7)
และบริ บทอีกด้วย (ข้อ 4-5, 8)
“พระเยซู คริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” เป็ นวลี ที่เปาโลไม่ได้ใช้ในที่อื่นเลยก็ต่อต้านความคิดเท็จ
สามอย่างเกี่ยวกับพระผูช้ ่วยให้รอด สิ่ งเหล่านี้คือ ความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ (“พระคริ สต์”)
ที่ลทั ธิยวิ ได้ปฏิเสธ ความเป็ นมนุษย์ของพระองค์ (“พระเยซู ”) ที่พวกโดเซทติกได้ปฏิเสธ และ
อานาจอธิปไตยของพระองค์ (“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”) ที่การสอนเท็จที่หลากหลายได้ปฏิเสธ
“. . . ที่นี่เปาโลพบปะสองรู ปแบบของความคิดเห็นนอกรี ตแบบนอสติก
เกี่ยวกับตัวบุคคลของพระคริ สต์ (การตระหนักถึงพระเยซูตามประวัติศาสตร์
ในความเป็ นมนุ ษย์แท้จริ งของพระองค์ต่อต้านนอสติกแบบโดเซทติก อัตลักษณ์ ของพระองค์แห่ งพระคริ สต์หรื อพระเมสสิ ยาห์พร้ อมกับพระเยซู ตาม
ประวัติศาสตร์ ก็ต่อต้านนอสติกแบบเซอรี นเธี ยน และการยอมรับถึงพระองค์
ในฐานะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า)”[150]

“เนื่ อ งจากว่า แง่ พ้ื นฐานของ คู ริ ออส [“เจ้า นาย”] เป็ นแง่ พ้ื นฐานของผู ้
เหนื อ กว่า ต่ อ ผูด้ ้อ ยกว่า (เจ้า นายต่ อ ทาส กษัต ริ ย ์ต่ อ ประชาชน พระต่ อ ผู ้
นมัสการ) พร้อมกับสิ ทธิ์ ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็ นทางการของผูเ้ หนื อกว่า
ที่จะสั่งหรื อจัดการผูด้ อ้ ยกว่า (ดู 3:22 และ 4:1 อีกด้วย) ทุกคนคงได้ตระหนัก
ว่าการยอมรับพระคริ สต์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้รวมถึ งการจานนของผูเ้ ชื่ อ
ต่ อ พระคริ ส ต์น้ ี และความพร้ อ มที่ ไ ม่ มี เ งื่ อ นไขที่ จ ะกระท าในการเชื่ อ ฟั ง
พระองค์”[151]
บรรดาผูส้ นับ สนุ น “ความรอดแบบเจ้านาย” ก็ มี ปั ญหาเมื่ อ พวกเขาไปไกลกว่า ข้อ ความนี้
จุดยืนของพวกเขาก็คือว่า นอกจากว่าบุคคลหนึ่ งเชื่ อฟั งอย่างคงเส้นคงวา เขาหรื อเธอก็ไม่ได้
ยอมรับพระคริ สต์อย่างแท้จริ ง แต่พวกเขาก็ไม่ได้เจาะจงว่าการคงเส้นคงวาที่บุคคลหนึ่ งต้อง
เป็ นนั้นเป็ นอย่างไร
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ลักษณะสี่ อย่างอธิ บายถึงคริ สเตียนที่ดีในข้อนี้ ประการที่หนึ่ง เขาหรื อเธอ “หยัง่ รากอย่างแน่น
หนา” อย่างเช่นต้นไม้ นัน่ คือ “การบังเกิดใหม่” ประการที่สอง เขาหรื อเธอกาลังถูก “สร้างขึ้น”
อย่างเช่ นอาคาร (เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 2:2) ประการที่สาม เขาหรื อเธอกาลังมัน่ คงมากขึ้ น
(“ได้รับสถาปนา”) “ในความเชื่ อของพวกเขา” ประการที่สี่ เขาหรื อเธอสาแดงผลของการ
ขอบคุณอย่างต่อเนื่ อง (“ไหลล้นด้วยการสานึกคุณ ”) รู ปแบบของคากริ ยาที่เติม -ing หรื อ –ed
ทั้งสี่ ในตัวบทกรี กก็อธิ บายลักษณะเหล่านี้ อันแรกอยูใ่ นกาลสมบูรณ์ซ่ ึ งบ่งบอกถึงการยอมรับ
เริ่ มแรกของชี วิตใหม่ สามอันหลังก็อยูใ่ นกาลปั จจุบนั ซึ่ งเปิ ดเผยแนวทางต่างๆที่ชีวิตใหม่ควร
แสดงออกตัวมันเองอย่างต่อเนื่อง
“อย่างที่มนั ได้เป็ นนั้น ความเชื่อเป็ นซี เมนต์ของอาคาร. . .”[152]
“พระคัม ภี ร์ ต อนนี้ อาจบ่ ง บอกว่ า บรรดาผู ้ที่ ข าดความรู ้ สึ ก ที่ ลึ ก แห่ ง การ
ขอบคุ ณแด่ พระเจ้า ก็เสี่ ย งต่อความสงสั ยและการหลอกลวงฝ่ ายวิญญาณ”
[153]

“วิญญาณที่ขอบคุณเป็ นเครื่ องหมายของการเป็ นผูใ้ หญ่แบบคริ สเตียน เมื่อผู้
เชื่อเต็มไปด้วยการขอบคุณ เขากาลังสร้างความคืบหน้าอย่างแท้จริ ง!”[154]
“การเน้นที่การขอบคุณก็ปรากฏชัดอย่างมากในจดหมายฝากฉบับนี้”[155]
“อย่างเช่ นใน รม. 1:16-17 และ กท. 1:11-12 สองข้อนี้ ก็จดั เตรี ยมประโยคสรุ ปที่ ส้ ันของ
ประเด็ นหลัก ที่ จ ะถู ก สร้ า งขึ้ นในเนื้ อหาของจดหมายนี้ เ พื่ อจะท าหน้า ที่ เ ป็ นหัว ข้อ ต่ อ สิ่ ง ที่
ตามมา. . .”[156]
การดาเนินชีวติ ของคริ สเตียน
“ดาเนินชี วติ อย่ างสมควรต่ อองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า” (1:10)

“ดาเนินชีวติ ในพระองค์ ”(2:6)

•

การเกิดผล (1:10)

•

หยัง่ ราก (2:7)

•

การเติบโตเหมือนต้นไม้ (1:10)

•

ก่อร่ างสร้างขึ้นเหมือนอาคาร (2:7)

•

การได้รับกาลัง (1:11)

• มัน่ คง (2:7)

•

การขอบคุณ (1:12)

• การขอบคุณ (2:7)

ก. หลักคาสอนแท้เกีย่ วกับพระคริสต์ 2:8-15
ในส่ วนนี้ เปาโลได้เปิ ดเผยสิ่ งที่ผเู ้ ชื่ อชื่ นชมในพระคริ สต์เพื่อที่จะหนุ นใจให้พวกเขายังคงสัตย์ซื่อต่อการเปิ ดเผย
แท้ที่พวกเขาได้รับและเชื่อ
“ตอนนี้ อคั รทูตนี้ ทาการโจมตีโดยตรงที่สุดต่อ ‘ความเห็นนอกรี ตในเมืองโคโลสี ’ พระคัมภีร์
ตอนนี้ ท้ งั หมด เต็มไปด้วยความยุง่ ยากต่างๆ ทางการตีความและเรี ยกหาการเอาใจใส่ ที่ใกล้ชิด
ขึ้นต่อการใช้ถอ้ ยคาและข้อโต้แย้งของมันมากกว่าส่ วนใดๆ ของจดหมายฝากฉบับนี้”[157]

“2:8 ทาหน้าที่เป็ นหัวข้อและประโยคเริ่ มแรกของหัวข้อของส่ วนนี้ ในรู ปแบบที่แนวคิดถูกวาง
ไว้ในรู ปสมมาตร:
8ก
8ข

การประณามเชิงโต้แย้ง
ตามพระคริ สต์

16-23
9-15”[158]

“สิ่ งหนึ่ งที่ชดั เจนก็คือว่าพวกครู สอนเท็จได้ปรารถนาให้ชาวโคโลสี ที่จะยอมรับสิ่ งที่สามารถ
ถูกเรี ยกว่า นอกเหนือจำกพระคริ สต์ เท่านั้น”[159]
2:8

เปาโลได้เริ่ มต้นด้วยการเตือนผูอ้ ่านของท่านที่จะไม่ถูกลักพาตัว (ถูกนาไปเป็ น “เชลย”) หรื อ
ถูกนาไปทางร่ างกาย (คากรี ก ซูลักกูกอน) อย่างที่ผทู ้ ี่จบั คนและขายให้เป็ นทาสทา[160]
“ปรั ช ญา” นี่ เ ป็ นการปรากฏครั้ งเดี ย วของค านี้ ใ นพัน ธสั ญ ญาใหม่ ที่ นี่ มันไม่ ไ ด้อ้า งอิ ง ถึ ง
การศึ กษาคาถามต่างๆพื้นฐานเกี่ ยวกับพระเจ้า มนุ ษย์และความหมายของชี วิต มันอ้างอิงถึ ง
“หลักการต่างๆ” ทางโลก ซึ่ งเป็ นการคาดคะเนและแนวคิดของพวกครู สอนเท็จที่ ไม่ได้มี
พื้นฐานในการเปิ ดเผยของพระเจ้า แนวคิ ดเหล่ านี้ ได้มาจาก “ขนบธรรมเนี ย ม” ของมนุ ษ ย์
เท่านั้น
“. . . ปรัชญาเท็จเป็ นเหมือนชายตาบอดที่มองหาแมวตัวดาในห้องมืดที่มนั
ไม่ได้อยูท่ ี่นนั่ มันไม่มีความหวังสาหรับการค้นหาความจริ งของมัน” [161]
“ขึ้นอยูก่ บั ความหมายทางภาษาศาสตร์ ณ จุดนี้อย่างมาก ถ้าโดยปรัชญานั้นเรา
หมายถึงการเสาะหาความชัดเจนและความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็ นจริ งทั้งสิ้ น
จากนั้นในแง่หนึ่ ง คริ สเตียนจะต้องเป็ นแบบปรัชญา เขาต้องคิดอย่างชัดเจน
และเขาต้องแสวงหามุมมองที่คงเส้ นคงวาของตนเองเกี่ ยวกับชี วิต อย่างไรก็
ตาม ในค้นหาของเขานั้น เขาต้องจ านนต่ อการนาพา ความจากัดและการ
วิจารณ์ของความสว่างแห่งการเปิ ดเผยของพระเจ้าอยูเ่ สมอ ในอีกด้านหนึ่ ง ถ้า
โดยปรั ช ญานั้นเราหมายถึ ง การคาดคะเนของมนุ ษ ย์เกี่ ย วกับ ค าถามต่ า งๆ
พื้นฐานของมนุษย์โดยปราศจากการนับถือที่เหมาะสมสาหรับการเปิ ดเผยของ

พระเจ้า จากนั้นอย่างไม่สงสัยแล้ว คริ สเตียนจะยอมรับปรัชญานี้ ว่าเป็ นการ
เข้าประเด็นที่ถูกลดลงอย่างมากต่อชีวติ และการทรงเรี ยกของเขา. . .
“อย่างเช่นเทอร์ ทูเลียนนั้น ข้าพเจ้าสงสัยมุมมองที่วา่ เปาโลจะต้องถูกเข้าใจว่า
ได้ประณามการศึกษาทั้งหมดเกี่ ยวกับปรั ชญา [เปรี ยบเทียบ 1 คร. 15:158; กจ. 17:22-30]. . . .
“ที่ จ ะถู ก จ ากัด โดยบริ บ ทนั้น ดัง นั้น ข้า พเจ้า ถื อ ว่า ปรั ช ญาที่ เ มื อ งโคโลสี
เช่นเดียวกับปรัชญาที่อื่นๆ ก็ไม่สอดคล้องกับการเปิ ดเผยของพระเจ้า”[162]
“คาหลอกลวงที่เหลวไหล” ก็อธิ บาย “ปรัชญา” นี่ ก็ชดั เจนจากความเป็ นจริ งที่วา่ คานามสองคา
เป็ นกรรมของค าบุ พ บท “ตาม” (ค ากรี ก ดิ อ ำ) และไม่ มี ค านาหน้า ก่ อน “ค าหลอกหลวงที่
เหลวไหล” แนวคิ ด ก็ คื อ ว่า ปรั ช ญาที่ เจาะจงซึ่ งเปาโลได้เตื อ นผูอ้ ่ า นของท่ า นนั้นก็ เ ป็ นค า
หลอกลวงที่เหลวไหล (“คาหลอกลวงที่ไร้ประโยชน์ ” AV) สิ่ งเหล่านี้ ไม่ใช่เป็ นอันตรายสอง
อย่างที่แยกกัน สิ่ งนี้ได้มาสู่ ผอู ้ ่านของท่านในฐานะขนบธรรมเนียมของชาวต่างชาติ
“แม้ว่าบริ บทของ คส. 2:8 บางทีมีการอ้างอิงถึงต้นแบบปรัชญาของนอสติก
ณ เมืองโคโลสี ที่มีการรวมอันเป็ นหายนะของการเคร่ งในกฎ การถือสันโดษ
และลัทธิ ลึกลับกับคริ สตศาสนา ซึ่ งเป็ นความหมายโดยนัยของการกระตุ น้
ของเปาโลที่จะ ‘ระวังต่อปรัชญา’ ก็เป็ นการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมต่อ
ระบบที่ แปลกต่ างๆของความคิ ดที่ ได้บุกรุ กคริ สตศาสนามาหลายศตวรรษ
ตั้งแต่ตอนนั้น”[163]
“. . . เรำไม่ สำมำรถระวังต่ อปรั ชญำอย่ ำงเหมำะสมได้ จนกว่ ำเรำ รู ้ตวั เกี่ยวกับ
ปรัชญา” [164]
“หลักการต่างๆพื้นฐาน (คากรี ก สะตอยเคอิ อำ) ของโลก” บางทีอา้ งอิงถึงการปฏิบตั ิต่างๆทาง
ศาสนาที่ พ วกครู ส อนเท็ จได้ส่ ง เสริ มซึ่ งเป็ นภายนอกและเป็ นกายภาพ (ข้อ 20; เปรี ย บเทียบ กท. 4:3, 9) นักตีความบางคนได้จากัด “หลักการ” เหล่ านี้ ต่อเหล่ าทูตสวรรค์ หรื อ

“วิญญาณต่างๆพื้นฐานที่เป็ นส่ วนตัว”[165] แต่มุมมองนี้ ดูเหมือนจะแคบเกินไป มุมมองของ
นักอธิ บายหลายคนก็คือว่า ระบบการนมัสการทางศาสนาเทียมเท็จนี้ ได้มี “วิญญาณต่างๆ (สิ่ ง
ต่า งๆ) พื้ นฐาน” เป็ นสาระส าคัญของมัน (กฎ อาหาร วันพิ เศษ พิ ธี ก รรม ทูตสวรรค์;
เปรี ยบเทียบ ข้อ 18, 20-22)[166] การปฏิ บตั ิเหล่านี้ บางทีได้เกี่ยวข้องกับการถือรักษาธรรม
บัญญัติของโมเสส พระคริ สต์ไม่ได้เป็ นทั้งแหล่งหรื อเนื้อหาของคาสอนเหล่านี้
“บริ บททาให้มนั ชัดเจนว่าข้อห้ามเหล่านี้ อา้ งอิงถึ งสิ่ งต่างๆ ที่เป็ นกลางทาง
จริ ยธรรมไม่ใช่ สิ่งต่างๆที่เป็ นบาปโดยธรรมชาติ . . . . การปฏิ เสธตนเองที่
สมัค รใจในเรื่ อ งราวของอาหารสามารถเป็ นการฝึ กหัด ฝ่ ายวิ ญ ญาณที่ มี
ประโยชน์ได้ และบางครั้ งอาจได้รับการแนะนาโดยข้อพิจารณาของความ
เอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ของคริ สเตียน แต่สิ่งที่ ถูกคัดค้านที่นี่คือรู ปแบบของการถื อ
สันโดษเพื่อเห็นแก่การถือสันโดษซึ่ งได้เพาะปลูกเป็ นพันธะทางศาสนา. . . .
“อย่างที่ได้กล่าวไปนั้น โดยพื้นฐานแล้วความเห็ นนอกรี ตที่เมืองโคโลสี เป็ น
แบบยิว กระนั้น การเคร่ งในกฎที่เอาตามลัทธิ ยิวโดยตรงแห่ งเมืองกาลาเทีย
ไม่ ไ ด้ถู ก คาดการณ์ ใ นเมื องโคโลสี ตรงกันข้า ม มัน เป็ นรู ป แบบของลัท ธิ
ลึกลับซึ่ งได้ทดลองให้พวกผูช้ านาญของมันที่จะมองดูพวกเขาเองว่าเป็ นคน
ชั้นพิเศษฝ่ ายวิญญาณ. . . .
“ที่จะมองหากลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆ ภายในลัทธิ ยวิ เพื่อเป็ นแหล่งของความเห็น
นอกรี ตที่ เมื องโคโลสี ก็เป็ นกระบวนการที่ ฉลาดกว่าที่ จะอ้างอิ ทธิ พลต่างๆ
โดยตรงจากวัฒนธรรมอิหร่ าน [เมโสโปเตเมีย] หรื อกรี ก”[167]
“มัน ดี ที่ สุ ด ที่ จ ะตระหนั ก ว่ า องค์ ป ระกอบต่ า งๆทั้ง ของชาวยิ ว และของ
ชาวต่างชาติได้ปรากฏในความเห็นนอกรี ตที่เมืองโคโลสี ซึ่ งหลายอย่างนั้นได้
ถูกแบ่งปั นโดยทัว่ ไปโดยประชาชนในโลกที่ได้รับการกระตุน้ อย่างสู งส่ งแห่ ง
ศตวรรษแรกโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในองค์ ป ระกอบทางวรรณกรรมแบบ
ผสมผสานและแบบกรี กแห่งแคว้นอาคายาและเอเชียน้อยทางตะวันตก หลาย
อย่างจากองค์ประกอบเหล่านี้ได้พฒั นาไปสู่ ลทั ธิ นอสติกในศตวรรษที่สองแต่

ด้ว ยมุ ม มองที่ เ ป็ นแบบปรั ช ญาและศาสนาที่ ล ะเอี ย ดมากกว่า ที่ พ บได้ใ น
พระธรรมโคโลสี อย่า งมากที่ สุ ด แล้ว บุ ค คลหนึ่ ง สามารถกล่ า วถึ ง ความ
ผิดพลาดใน พระธรรมโคโลสี ได้ก็คือว่ามันเป็ นการรวมกันของรู ปแบบที่
แตกต่ า งกัน ของความเชื่ อ ถื อ แห่ ง ลัก ษณะแบบยิ ว แบบต่ า งชาติ แ ละแบบ
คริ สเตียนที่ได้ลดความเพียงพอทั้งสิ้ นของความรอดของพระคริ สต์และความ
เป็ นเอกส่ วนตัวของพระองค์”[168]
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“เพราะ” ก็แนะนาอี กเหตุ ผ ลหนึ่ งสาหรั บการละทิ้งคาสอนเท็จ สิ่ งที่ ผูอ้ ่า นของท่า นได้มี ใน
พระคริ สต์ ก็เพียงพออย่างเต็มที่ พระองค์ทรงเป็ นแก่นแท้ของ “พระเจ้า” คือ ในพระองค์น้ นั
“ความครบบริ บูรณ์ ” นี้ ก็ดารงอยูอ่ ย่างถาวร (เปรี ยบเทียบ 1:19) คากรี กที่แปลว่า “พระเจ้า” (เธ
โอเททอส) อ้างอิงถึงแก่นแท้เฉพาะของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ยน. 1:1) ในอีกด้านหนึ่ง “ความ
เป็ นพระเจ้า” (เธอิ โอเทส รม. 1:20; กจ. 17:25) อ้างอิงถึงคุณสมบัติที่เป็ นพระเจ้าของพระเจ้า
ซึ่ งสิ่ งชีวติ อื่นๆ อาจแบ่งปั นได้ (เปรี ยบเทียบ ยน. 1:14)
“ที่ นี่เปาโลก าจัดทฤษฎี ข องโดเซทติ กที่ ว่า พระเยซู ไม่ มีร่างกายแบบมนุ ษ ย์
เช่ นเดี ย วกับ การแบ่ ง แยกของซี รีน เธี ย นระหว่า งพระเยซู ที่ เป็ นมนุ ษ ย์และ
พระคริ สต์ที่เป็ นพระเจ้า ท่านยืนกรานอย่างชัดเจนถึ งความเป็ นพระเจ้าและ
ความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูคริ สต์ในรู ปแบบที่มีตวั ตน”[169]
“ความครบบริ บูรณ์ของพระเจ้า (พระภาคของพระเจ้า KJV)” นี้ ก็ปรากฏในรู ปร่ างทางกายของ
พระคริ ส ต์ระหว่า งพันธกิ จในโลกของพระองค์ พระองค์ไ ม่ ไ ด้ส ละความเป็ นพระเจ้า ของ
พระองค์เมื่อพระองค์ได้เสด็จมาเป็ นมนุ ษย์[170] มันดาเนิ นต่อไปในรู ปร่ างทางกายที่ได้เป็ น
ขึ้นของพระองค์[171] อย่างเช่นบรรดาคนเหล่านั้นที่อยูใ่ นพระคริ สต์ เราเช่นกันก็มีส่วนร่ วม
ใน “ความครบบริ บูรณ์ ” ของพระองค์ไม่ใช่ พระเจ้าของพระองค์ซ่ ึ งได้ “ถูกทาให้สมบูรณ์ ”
เราไม่มีความจาเป็ นที่สาคัญอะไรที่พระองค์ไม่ได้จดั เตรี ยมให้
“ข้อ ความนี้ ท าให้ ข้อ โต้แย้ง ของเปาโลดี เ ลิ ศ เพราะว่า พระคริ ส ต์ท รงเป็ น
พระเจ้าเต็มที่และมนุ ษย์อย่างแท้จริ ง ผูเ้ ชื่ อที่ อยู่ในการรวมกันกับพระองค์ก็

‘ถูกทาให้ครบบริ บูรณ์ ’ (ASV) นัน่ คือ การแบ่งปั นในความครบบริ บูรณ์ของ
พระองค์”[172]
“พระองค์จาต้องเป็ นใครที่ พระองค์ได้เป็ นเพื่อที่ จะทาสิ่ งที่ พระองค์ได้ทา”
[173]
“. . . ผูเ้ ชื่อพบความสมบูรณ์ของพวกเขาเองในขณะที่ได้รวมกันในพระคริ สต์
เท่านั้น” [174]
“สิ่ งที่เปาโลหมายถึ งก็คือว่า ในพระคริ สต์น้ นั พวกเขาพบความพึงพอใจแห่ ง
ความต้องการฝ่ ายวิญญาณทุกๆอย่าง”[175]
“ในลัทธิ ทางศาสนาที่ลึกลับซึ่ งได้เจริ ญในยุคของอัครทูต คาสัญญาที่ยิ่งใหญ่
ซึ่ งได้ถือไว้ก็คือความรอดโดยทางการทาให้รู้แจ้ง”[176]
ลัทธิ เอเรี ยน ได้สอนว่าพระคริ สต์ได้มาจากแก่นแท้ที่แตกต่างจากพระบิดา ลัทธิ โดเซทติก ได้
สอนว่าสสารนั้นชัว่ ร้ายโดยธรรมชาติ ดังนั้นการบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ของพระคริ สต์ก็ไม่เป็ นจริ ง
พระองค์แค่ ดูเหมื อนว่า ปรากฏเป็ นมนุ ษย์ ลัทธิ นอสติ ก ได้ส อนว่า พระเยซู ไ ม่ ไ ด้ล ะรอย
พระบาทไว้ในที่ที่พระองค์ได้ดาเนิ นเพราะว่าพระกายของพระองค์แค่ดูเหมือนว่าจะเป็ นจริ ง
[177]
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พระคริ สต์ทรงเป็ น “ศีรษะ” เหนื อสิ่ งมีชีวิตฝ่ ายวิญญาณทั้งหมด (“ภูตผีที่ครอบครองและภูตผี
ที่มีอานาจ”) ความเพี ยงพอของพระคริ สต์เป็ นที่ ชัดเจนในสามสิ่ งที่ พ ระเจ้าได้ท าเพื่อเราใน
พระองค์ คือ ได้ทาให้เราเข้าสุ หนัตฝ่ ายวิญญาณ (ข้อ 11-12) ได้ยกโทษบาปของเรา (ข้อ 13-14)
และได้ให้ชยั ชนะเหนืออานาจของความชัว่ แก่เรา (ข้อ 15)
“โมเสสได้สั่งว่าส่ วนหนึ่งของเนื้ อหนัง [ร่ างกาย] ควรถูกตัดออก ที่นี่เนื้ อหนัง
ทั้งหมดถูกตัดออกและถูกขจัดไป”[178]

“ท่าน [เปาโล] จะกล่ าวว่าการเข้าสุ หนัตนี้ ซ่ ึ งก็คือการกาจัดเนื้ อหนังได้ถูก
ประสบเป็ นครั้ งแรกโดยพระคริ ส ต์ที่ บ นกางเขน และจากนั้น สิ่ ง ที่ ไ ด้เกิ ด
ขึ้นกับคุณอย่างเป็ นอุดมคติก็คือการตระหนักผ่านทางการรวมกันกับพระองค์
ในตอนนี้”[179]
“การเข้าสุ หนัต” ฝ่ ายวิญญาณของเรา (ข้อ 11) “ที่ไม่ได้ทาด้วยมือมนุ ษย์” ได้เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้า
ทาให้เราบังเกิ ดใหม่ (เปรี ยบเทียบ กท. 5:24) มันได้เกี่ ยวข้องกับการที่พระคริ สต์ได้ตดั การ
ควบคุมของธรรมชาติบาป (เนื้ อหนัง) ของเรา ซึ่ งก็คือการเป็ นทาสต่อบาปที่แสดงถึ งบุคคลที่
ไม่ได้บงั เกิดใหม่ (เปรี ยบเทียบ รม. 7:24-25) “การบัพติสมา” (ข้อ 12) เป็ นการบัพติสมาฝ่ าย
วิญญาณ
“เปาโลได้เปลี่ยน [ในข้อ 11] จากความผิดพลาดทางศาสนศาสตร์ ของพวกครู
สอนเท็จไปยังความผิดพลาดทางปฏิบตั ิของพวกเขา คือ จาก ‘ลัทธิ นอสติก’
ไปยังการเคร่ งในกฎ”[180]
2:13-14

ผูไ้ ม่เชื่ อเป็ นคนบาปโดยธรรมชาติ (“การไม่ได้เข้าสุ หนัตในเนื้ อหนังของพวกท่าน” นัน่ คื อ
ธรรมชาติ บ าป) และโดยการปฏิ บตั ิ (“การละเมิ ด ” นั่น คื อ การละเมิ ดมาตรฐานต่ า งๆของ
พระเจ้า) อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้ยกโทษแก่ผเู ้ ชื่อ พระองค์ได้ยกเลิก “ใบ (เอกสาร) หนี้ ” ของ
เรา นี่ ก็เป็ นจริ งถ้าเราในฐานะคนยิวได้ละเมิดธรรมบัญญัติของโมเสส (การเปิ ดเผยพิเศษ)”
[181] และมันเป็ นจริ งอีกด้วยถ้าเราในฐานะชาวต่างชาติได้ละเมิดธรรมบัญญัติของพระเจ้าที่ได้
เขียนไว้ในใจของเรา (การเปิ ดเผยโดยทัว่ ไป รม. 2:14-15) การอ้างอิงถึงผูอ้ ่านว่า “การไม่ได้เข้า
สุ หนัต” บ่งบอกว่าพวกเขาส่ วนใหญ่เป็ นชาวต่างชาติ
คากรี กที่แปลว่า “ยกเลิก” (ข้อ 14 เอกซอลลิฟัส) แนะนาถึงการทาลายจดหมายที่ถูกเขียนไว้บน
ขี้ผ้ งึ [182] “เอกสารหนี้” ของเราได้ “ต่อสู ้เรา” ในแง่ที่วา่ มันได้ไล่ตามเราผ่านทางจิตสานึ กที่ผิด
และคาเตือนตามพระคัมภีร์ พระคริ สต์ได้ ลบล้ ำง “หนี้” และได้ ขจัด “เอกสาร” นั้น พระเจ้าได้
ตรึ งเอกสารนี้พร้อมกับพระคริ สต์บนกางเขน (“ได้ตรึ งมันไว้ที่กางเขน”)
“มันได้ตายไปเมื่อพระองค์ได้สิ้นพระชนม์”[183]

วลีสุดท้ายในข้อ 14 อาจเป็ นการพาดพึงถึงตัวอักษรที่เขียนไว้เหนือกางเขนของพระเยซู
“สิ่ งที่การเปรี ยบเทียบนี้กล่าวก็คือว่า พระเยซูได้เอาการกล่าวโทษที่สาปแช่งนี้
และได้ตรึ งมันไว้กบั กางเขนของพระองค์อย่างทึกทักเอาว่าเป็ นการกระทา
แห่ ง ของการท้า ทายที่ มี ชัย ต่ อหน้า อ านาจที่ ข่ ม ขู่เหล่ า นั้น ที่ ไ ด้ถื อมัน เหนื อ
บรรดาชายและหญิงในฐานะเป็ นวิธีของการเรี ยกร้องความจงรักภักดีของพวก
เขา ถ้ามีความคล้ายคลึ งที่นี่ มันก็อยู่ในความเป็ นจริ งที่ว่าการถูกกล่าวหาของ
พระเยซู เ องได้ถู ก ตรึ ง ที่ ก างเขนของพระองค์ เปาโลกล่ า วว่า อย่า งที่ ก าร
กล่าวโทษของพระองค์เองได้ถูกตรึ งที่นนั่ ดังนั้นพระองค์ก็นาการกล่าวโทษที่
ได้ทากับประชากรของพระองค์และตรึ งมันไว้ที่กางเขนของพระองค์ ความ
รักที่มีชยั ของพระองค์ทาให้พวกเขาเป็ นอิสระจากการล้มละลายและการเป็ น
ทาสของพวกเขา” [184]
ที่ จริ ง แล้วพระคริ ส ต์ได้ตายในฐานะตัวแทนของเราภายใต้ก ารกล่ าวหาของธรรมบัญญัติที่
แตกหักของโมเสสไม่ใช่ภายใต้การกล่าวหาที่ทึกทักเอาว่าพระองค์ได้อา้ งอย่างผิดๆถึงการเป็ น
“กษัตริ ยข์ องชาวยิว”[185]
2:15

การปลด “พวกภูตผีที่ครอบครองและภูตผีที่มีอานาจ” บางทีอา้ งอิงถึ งการที่พระคริ สต์พิชิต
ซาตานและอานาจต่ างๆที่ ชั่วร้ าย (ปี ศาจ) ของมันโดยการตายและการเป็ นขึ้ นจากตายของ
พระองค์[186] นี่ดูเหมือนเป็ นการอธิ บายที่ดีกว่าความเห็นเกี่ยวกับการที่พระองค์ได้ปลดระวาง
หน้ า ที่ เ ป็ นผู ้ก ลางของเหล่ า ทู ต สวรรค์ ที่ ดี เช่ น การให้ ธ รรมบัญ ญัติ ข องพวกเขา[187]
เนื่ องจากว่าธรรมบัญญัติได้ถูกยกเลิก เหล่าทูตสวรรค์ที่ได้นาธรรมบัญญัติมาตอนนี้ ก็ได้ถูกลด
ตาแหน่ง[188]
“พระคริ สต์ได้เปลื้ องพระองค์เองที่กางเขนของอานาจต่างๆ ที่ ชวั่ ร้ ายซึ่ งได้
ปล้ าสู ้กบั พระองค์อย่างแข็งขันตลอดพันธกิจของพระองค์ในการพยายามที่จะ
บัง คับ ให้ พ ระองค์ที่ จ ะละทิ้ ง เส้ น ทางแห่ ง กางเขน (เปรี ย บเที ย บ ลก.4:113; มธ. 16:22-23; ลก. 22:53, และข้ออื่นๆ)”[189]

“ประจานอย่างเปิ ดเผย” บางทีอา้ งอิงถึ งการที่พระเยซู ได้ทาให้อานาจต่างๆของความ
ชัว่ เสื่ อม เสี ยเมื่ อพระองค์ได้สิ้นพระชนม์ที่กางเขน โดยการแบกบาปที่เป็ นการอ้าง
ของพวกเขำ และถือมนุ ษย์ไว้ พระคริ สต์ “ได้มีชยั เหนื อ” กองทัพของซาตาน (“พวก
มัน”) ที่กางเขน (เปรี ยบเทีย บ 2 คร. 2:14) “มัน” นัน่ คื อ “กางเขน” หรื อ “การ
สิ้ นพระชนม์ต่อสาธารณะแต่มีชยั ชนะของพระองค์” เป็ นการแปลที่ดีกว่า “พระองค์”
ใน “ได้มีชยั เหนือพวกเขาทาง พระองค์ ”
“มัน เป็ นปกติ ม ากกว่า ที่ จ ะถื อ ว่า พวกภู ต ผี ที่ ค รอบครองและพวกภู ต ผี ที่ มี
อานาจที่ นี่เป็ นพวกศัตรู ที่พ่ายแพ้ ได้ถูกบังคับให้อยู่ต่อหน้ารถรบที่มีชัยใน
ฐานะพยานที่ ไม่สมัครใจและไร้ กาลังต่ออานาจที่ เหนื อกว่าของผูพ้ ิชิตของ
พวกเขา”[190]
“ภาพซึ่ งคล้ายกันอย่างมากในโลกโรมันก็คือภาพของนายพลที่มีชัยชนะซึ่ ง
กาลังนาขบวนของชัยชนะ. . . . สาหรั บผูส้ ั งเกตโดยทัว่ ไปนั้น กางเขนดู
เหมือนเป็ นแค่เครื่ องมือแห่งความตาย ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ของ
พระคริ สต์ เปาโลใช้มนั หมายถึงรถรบแห่งชัยชนะของพระคริ สต์”[191]
“ความจริ งที่ถูกแสดงออกก็คือว่า มีการปราบปรามที่สมบูรณ์และไม่สามารถ
เอาคืนมาได้”[192]
สรุ ปของความครบบริบูรณ์ ของผู้เชื่ อในพระคริสต์ ใน 2:11-15
1.

การควบคุมเนื้อหนังของเราได้ถูกทาลาย (2:11)

2.

แนวทางเก่าแห่งชีวติ ของเราได้สิ้นสุ ดลง (2:12ก)

3.

เราได้ถูกทาให้เป็ นขึ้นจากความตายฝ่ ายวิญญาณ (2:12ข)

4.

เราได้รับชีวติ ใหม่ (2:13ก)

5.

การละเมิดของเราได้รับการยกโทษ (2:13ข)

6.

หนี้ของเราต่อพระเจ้าได้รับการชาระแล้ว (2:14)

7.

ศัตรู ฝ่ายวิญญาณของเราได้ถูกพิชิต (2:15)

พระคัมภีร์ตอนนี้ (2:8-15) เป็ นอีกตอนหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ 1:15-20) ที่เน้นถึงความใหญ่ยงิ่ ของพระเยซู คริ สต์ และ
อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของศาสนศาสตร์ พระคริ สต์ที่หนักแน่นของจดหมายฝากฉบับนี้
ค. หลักคาสอนเท็จเกีย่ วกับมนุษย์ 2:16-23
หลังจากที่ได้เปิ ดเผยถึงสิ่ งที่ผเู ้ ชื่ อมีในพระคริ สต์ ถัดไปเปาโลได้ช้ ี ถึงความผิดพลาดของพวกครู สอนเท็จอย่าง
เจาะจงมากขึ้นเพื่อจะช่วยให้ผอู ้ ่านของท่านระบุและปฏิเสธคาแนะนาของพวกเขา
“การเชื่ อมโยงกับข้อโต้แย้งที่ มาก่ อนคื อสิ่ งนี้ เนื่ องจากว่าข้อผูกมัดที่ ได้ถูกเขี ยนไว้ในธรรม
บัญญัติได้ถูกยกเลิ ก อานาจต่างๆที่ เกี่ ยวกับทูตสวรรค์ได้ถูกปล้นและได้นาไปในชัยชนะนั้น
อย่ายอมให้ใครที่จะวิจารณ์ การกระทาของคุ ณบนพื้นฐานที่ว่ามันไม่ได้สอดคล้องกับหลักคา
สอนต่างๆของธรรมบัญญัติ หรื อตัดคุ ณจากการมีส่วนร่ วมกับเหล่าทูตสวรรค์ คุ ณไม่มีอะไร
เกี่ ย วข้อ งกับ ธรรมบัญญัติ หรื อเหล่ า ทู ตสวรรค์ อย่า งดี ที่ สุ ด แล้วพวกเขาได้เป็ นเงา และใน
พระคริ สต์คุณก็ครอบครองเนื้อแท้”[193]
“มันเศร้าที่จะกล่าว มีคริ สเตียนหลายคนผูซ้ ่ ึ งเชื่ ออย่างแท้จริ งว่า บางคน ระบบศาสนาบางอย่าง
หรื อวินยั บางอย่างสามารถเพิ่มบางสิ่ งเข้ากับประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณของพวกเขาได้ แต่พวก
เขามี ทุกสิ่ งที่พวกเขาจะต้องการอย่างเรี ยบร้ อยแล้วในตัวบุคคลและงานของพระเยซู คริ สต์”
[194]
2:16-17

พวกครู สอนเท็จได้หนุ นใจให้ชาวโคโลสี ที่จะตั้งเสรี ภาพแบบคริ สเตียนของพวกเขาไว้ใต้การ
ควบคุมของพวกเขา พวกเขาต้องการที่จะจากัดมันโดยการห้ามกิจกรรมที่ถูกต้องอย่างสมบูรณ์
บางอย่า ง (การกิ นอาหารบางอย่า ง อาหารมื้ อพิเศษ หรื อเสรี ภาพที่ จะยับ ยั้ง จากการเข้า ร่ วม
เทศกาลต่างๆ ทางศาสนา) ห้าสิ่ งที่ถูกอ้างอิงในข้อ 16 เป็ นส่ วนทั้งหมดของลัทธิ ยิว และสิ่ ง
เหล่านั้นได้เกี่ ยวข้องกับการถื อรักษาประจาวัน ประจาเดือนและประจาปี ดังนั้นมันเป็ นไปได้
อย่างมากที่ว่าพวกครู สอนเท็จที่เคร่ งในกฎในแง่หนึ่ งก็เป็ นชาวยิว (นัน่ คือ การสนับสนุ นการ
เชื่อฟังธรรมบัญญัติของโมเสสเพื่ อการทาให้ชอบธรรมและการชาระให้บริ สุทธิ์ ) การเคร่ งใน
กฎของพวกเขาดูเหมือนว่าได้เกี่ยวข้องกับ กำรถือสันโดษ

“ชาวต่างชาติ ที่เชื่ อในเมื องโคโลสี ไม่เคยอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสส
เนื่ องจากว่าธรรมบัญญัติน้ นั ได้มอบให้แก่อิสราเอลเท่านั้น (รม. 9:4) มันดู
เหมื อนแปลกที่ ว่าตอนนี้ พวกเขาเป็ นคริ สเตี ยน พวกเขาต้องการที่ จะจานน
พวกเขาเองต่อการเคร่ งในกฎของชาวยิว!”[195]
การถือรักษาอาหารและเทศกาลได้เป็ นเหมือน “เงา” ของพระคริ สต์
สิ่ งเหล่านั้นได้เป็ น “. . . โครงร่ างที่สลัว ภาพร่ างคร่ าวๆ ของสิ่ งของที่ตรงกัน
ข้ามกับสิ่ งของเอง. . . . เครื่ องบูชาต่างๆได้เป็ นการสะท้อนของเครื่ องบูชาที่
ช่วยให้รอดแท้ ณ กางเขน ความเป็ นปุโรหิ ตได้เป็ นการทานายถึงพันธกิ จ
แบบปุโรหิ ตของพระคริ สต์ และบรรดากษัตริ ยข์ องอิสราเอลได้แนะนาอย่าง
สลัวถึ งจอมกษัตริ ยแ์ ละจอมเจ้านายที่ กาลังเสด็จมา จากนั้นยุค ใหม่ก็ ไม่ใ ช่
ส่ ว นขยายของลัท ธิ ยิ ว ตรงกัน ข้า มลัท ธิ ยิ วเป็ นแค่ เ งาของยุ ค ปั จ จุ บ นั ที่ ถู ก
วางแผนไว้แล้วในอดีต”[196]
“ข้อนี้ [17] มีการพูดเป็ นนัยถึ งข้อโต้แย้งที่เป็ นพื้นฐานของจดหมายฝากฮีบรู
(เปรี ยบเทียบ ฮบ. 8:5; 10:1)”[197]
เมื่อพระคริ สต์ได้เสด็จมา พระองค์ได้อธิ บายว่าธรรมบัญญัติของโมเสสไม่ได้ผูกมัดอีกต่อไป
(เช่น มก. 7:18-19; ลก. 16:16; เปรี ยบเทียบ ยน. 1:17; กจ. 10:12; รม. 7:6; 10:4; 14:17; 1 คร.
8:8; 2 คร. 3:6-11; กท. 3:19, 23; 4:9-11; 5:1; ฮบ. 7:12; 9:10) ความล้มเหลวนี้ ของพวกครู สอน
เท็จได้เทียบเท่าอย่างแท้จริ งกับความล้มเหลวที่จะชื่นชมพระคริ สต์
“ศาสนาใหม่ [คริ สตศาสนา] ก็เป็ นอิสระและมีชีวิตชี วาเกินไปที่จะถูกฝึ กฝน
ลงไปสู่ ‘เวลาและฤดูกาล’ เหมื อนสิ่ งที่ มาก่อน [ลัทธิ ยิว] ที่ จืดชื ดและไม่
สมบูรณ์ของมัน เทศกาลของมันนั้นก็มีทุกวันเพราะว่าทุกวันนั้นบริ สุทธิ์ ดวง
จันทร์ ของมันนั้นไม่เคยข้างแรม และความสงบที่เงียบของมันเป็ นวันสะบาโต
ที่ไม่แตกหัก”[198]

2:18-19

ความผิดพลาดอันที่สองคือลัทธิ ลึกลับ ในขณะที่ กำรเคร่ งในกฎ ของชาวโคโลสี (ข้อ 16-17) ก็
มีที่มาแบบชาวยิวเป็ นหลัก ลัทธิ ลึกลับ ที่เมืองโคโลสี (ข้อ 18-19) ดูเหมือนจะเป็ นนอสติกและ
ชาวต่างชาติเป็ นหลัก ผูอ้ ่านของเปาโลได้อยู่ในอันตรายของการเบี่ยงเบนขณะที่พวกเขาได้วิ่ง
การวิ่งแข่งของคริ สเตียนและไม่ได้อยู่ในลู่ พวกเขาสามารถสู ญเสี ย “รางวัล” ที่พระเจ้าจะให้
แก่บรรดาผูท้ ี่วิ่งแข่งอย่างดี (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 4:7-8) “การทาให้ตนเองลดต่าลง” เป็ นการ
ปฏิ บ ัติ ข องการปฏิ เ สธตนเองพร้ อ มกับ แนวคิ ด ที่ ว่ า สิ่ ง นี้ จะได้รั บ คุ ณ ความดี ก ับ พระเจ้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การอดอาหารก็ถูกกล่าวถึง
พวกครู สอนเท็จได้ส่งเสริ ม “การนมัสการพวกทูตสวรรค์” อีกด้วย บางที ดว้ ยความเห็ นที่ว่า
พวกทู ตสวรรค์เป็ นผูก้ ลางที่ เหมาะสมของการอธิ ษ ฐานและการนมัส การต่ อพระเจ้า อย่า ง
เดียวกันนั้น โรมันคาทอลิกหลายคนนับถื อคริ สเตียนหลายคนที่ตายไป ซึ่ งบางคนนั้นพวกเขา
ได้ถื อว่า เป็ น “นัก บุ ญ ” พื้ นฐานส าหรั บ การอ้า งเช่ น นั้น ก็ เ ป็ นประสบการณ์ ห รื อ ความเห็ น
ส่ วนตัว ซึ่ งเป็ นสิ่ งต่างๆ ที่ครู สอนเท็จได้ “เห็น” ใน “ความคิดฝ่ ายเนื้ อหนังของเขา” ไม่ใช่การ
เปิ ดเผยจากพระเจ้า
นัก แปลบางคนได้เ พิ่ ม “นิ มิ ต ” (ข้อ 18) เพื่ อ จะให้แ นวคิ ด ของประสบการณ์ ที่ เ หนื อ กว่ า
บางอย่าง อย่างไรก็ตาม ความตรงกันข้ามที่ได้ถูกตั้งใจไว้ก็คือ ระหว่างแนวคิดที่ก่อให้เกิดโดย
มนุษย์และการเปิ ดเผยของพระเจ้า แนวคิดที่ยงิ่ ใหญ่เช่นนั้นก็ได้ให้ความรู ้สึกเท็จแห่ งความหยิ่ง
แก่บรรดาผูท้ ี่ มีมนั ในอีกด้านหนึ่ ง คริ สเตียนควรได้รับคาแนะนาของพวกเขาจากพระคริ สต์
โดยการเปิ ดเผยของพระเจ้า และชื่ นชมการเติบโตที่พระองค์นาให้ เกิ ดขึ้น แทนที่จะเป็ นการ
เติ บโตที่ ไม่แท้จริ ง “ข้อและเอ็นต่างๆ” บางทีอา้ งอิงถึ งผูเ้ ชื่ อในพระกายของพระคริ สต์ที่ซ่ ึ ง
พระองค์ทรงเป็ นศีรษะ (เปรี ยบเทียบ 1:18; อฟ. 4:7-16)[199]
“แบบอย่างสาหรับการเข้าหานี้สู่ความเป็ นฝ่ ายวิญญาณในลัทธิ ยิว [ที่เปาโลได้
เผชิญหน้าในจดหมายฝากนี้] ก็เป็ นที่เห็นได้ในกลุ่มเคลื่อนไหวซึ่ งได้มาเป็ นที่
รู ้จกั กันว่า ‘ลัทธิลึกลับเมอร์กาบาห์’ เมอร์กาบาห์อา้ งอิงถึง เอเสเคียล 1 และรถ
รบบัลลังก์ของพระเจ้าที่เอเสเคียลได้เห็น คาสอนนี้ได้กล่าวถึงวันทั้งหลายของ
การอดอาหารเพื่ อ จะตระเตรี ย มส าหรั บ การเดิ น ทางไปยัง สวรรค์เ พื่ อ พบ
พระเจ้าและมีนิมิตเกี่ยวกับพระองค์และกองทัพทูตสวรรค์ของพระองค์ในการ

นมัสการ (Philo, Die Somniis 1.33-37; De Vita Mosis 2.67-70; 1QH 6:13;
1 Enoch 14:8-25; 2 Baruch 21:7-10; การเปิ ดเผยให้เห็นล่วงหน้าของอับราฮัม
9:1-10; 19:1-9; การเสด็จขึ้นของ อิสยาห์ 7:37; 8:17; 9:28, 31, 33) บุคคลหนึ่ง
สามารถถอนตัวและในที่สุดแล้วก็ไปยังพระพักตร์ พระเจ้าโดยตรง ดังนั้นคา
สอนเท็จนี้ได้เน้นถึงความถ่อมใจของการปฏิบตั ิสันโดษ นิ มิต ความเคร่ งครัด
ของการอุทิศตน การปฏิบตั ิต่อร่ างกายอย่างรุ นแรงและกฎต่างๆ เกี่ยวกับสิ่ งที่
ไม่ควรกิ นหรื อวันไหนที่ควรถือรักษา (2:16-23) กิจกรรมทั้งหมดนี้ ได้ถูกตั้ง
เป้ าไว้เพื่อจะช่วยตระเตรี ยมแต่ละบุคคลสาหรับประสบการณ์ที่ได้นาพวกเขา
ไปไกลว่าสิ่ งที่พระเยซูได้ตระเตรี ยมไว้ เพื่อว่าพวกเขาสามารถพบพระเจ้าและ
พวกทูตสวรรค์ของพระองค์ในสวรรค์ได้”[200]
2:20-23

ในข้อเหล่านี้ เปาโลได้ขยายความความผิดพลาดที่สามซึ่ งท่านได้พาดพิงถึงแล้ว นัน่ คือ การถือ
สันโดษ การปฏิบตั ิแบบถือสันโดษ (“หลักการต่างๆที่เป็ นพื้นฐาน” สะตอยเคอัย ข้อ 8 ) ที่ท่าน
ได้อา้ งอิงถึ งดูเหมือนจะได้เชื่ อมโยงกับหรื อเป็ นส่ วนขยายของธรรมบัญญัติของโมเสส “ถ้า”
(ข้อ 20) สามารถอ่านว่า “เนื่ องจาก” ได้ มันเป็ นเงื่ อนไขชั้นแรกในภาษากรี ก ในกรณี น้ ี คือ
เงื่อนไขที่เป็ นจริ งต่อความเป็ นจริ ง คริ สเตียน “ได้ตาย” ต่อบัญญัติต่างๆของมนุ ษย์เท่านั้นของ
ลัทธิ ยิวและลัทธิ นอสติก ณ การกลับใจเชื่อ (เปรี ยบเทียบ รม. 6:1-4; 7:1-6; 2 คร. 5:14; กท.
2:19) อย่างไรก็ตาม มันเป็ นไปได้ที่จะทาให้ตนเองอยูภ่ ายใต้ “คาสั่ง” เหล่านี้ และอีกครั้งหนึ่ งก็
ดาเนินชีวติ เหมือนผูไ้ ม่เชื่อในโลก
“การอดอาหารได้ถูกปฏิ บตั ิ บา้ งในคริ สตจักรเริ่ มแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
โอกาสต่างๆ ที่จริ งจังหรื อในสถานการณ์ ต่างๆที่สาคัญ (กจ. 13:2-3; 14:23)
แต่มนั ไม่ได้ปรากฏในการกระตุน้ ของจดหมายฝากนี้ อย่างจากัดแล้ว มันเป็ น
เรื่ องของการเลื อกส่ วนตัวหรื อข้อตกลงร่ วมกันแทนที่ จะเป็ นบางสิ่ งซึ่ งถู ก
บัญญัติโดยกฎหมาย การเน้นในพันธสัญญาใหม่ก็อยูท่ ี่การมีวินยั ในตนเองใน
ฐานะเป็ นกุญแจสู่ ความมีประโยชน์ที่ได้อุทิศตนในอาณาจักรของพระเจ้า (1
คร. 9:24-27)”[201]

แท้ที่จริ งแล้วพวกครู สอนเท็จได้บงั คับให้ชาวโคโลสี ที่จะดาเนิ นชีวิตโดยระบบของโลก โดย
การตั้งข้อเรี ยกร้ องต่างๆ ที่ถือสันโดษไว้บนพวกเขา “คาสั่งต่างๆ” ที่เจาะจงซึ่ งได้ถูกอ้างอิงใน
ฐานะตัวอย่าง (ข้อ 21) ก็เกี่ยวข้องกับอาหาร แต่สิ่งเหล่านี้เป็ นแค่ตวั แทนของกฎมากมายเช่นนั้น
กฎเหล่านี้ ไม่เพียงพอเนื่ องด้วยเหตุผลสามประการคือ สิ่ งต่างๆ ที่ถูกห้ามไว้ก็ถูก “กาหนดให้
พินาศ” ผ่านทางการใช้ตามปกติ อาหารและเครื่ องดื่มก็ถูกเผาผลาญในร่ างกาย ยิง่ ไปกว่านั้น กฎ
ต่ า งๆ ที่ ถู ก อ้า งอิ ง ถึ ง ก็ ม าจากที่ ม าของมนุ ษ ย์ (“กฎเกณฑ์และค าสอนของมนุ ษ ย์” ) และสิ่ ง
เหล่านั้นไม่ได้แก้ไขปั ญหาแท้จริ ง นัน่ คือ ความใคร่ ของเนื้ อหนัง (“แต่ไม่มีประโยชน์อะไรใน
การต่อสู ้กบั ความใคร่ ของเนื้อหนัง”)
“วิธีของมนุ ษย์แห่ งมาตรการป้ องกันก็โดยการตั้งการยับยั้งและการปฏิ เสธที่
หลากหลายต่อความชัว่ . . . วิธีของพระเจ้าก็โดย ‘การเปลื้ องร่ างกายแห่ งเนื้ อ
หนัง’ ผ่านทางการตายและการเป็ นขึ้นจากตายกับพระคริ สต์ ซึ่ งให้ชีวิตใหม่
ธรรมชาติใหม่แก่ เรา และการไหลที่ ต่อเนื่ องของการหล่อเลี้ ยงสาหรั บชี วิต
ใหม่น้ นั ซึ่งมาโดยตรงจากประมุขที่ได้เป็ นขึ้นในสวรรค์”[202]
“มีเพียงสิ่ งเดี ยวที่ จะใส่ ปลอกคอที่คอของสัตว์ภายในเรา และนัน่ คืออานาจ
ของพระคริ สต์ที่สถิตอยู”่ [203]
“บุคคลหนึ่ งอาจปิ ดตัวเขาเองไว้ในอารามเพื่อที่จะหลี กหนี โลก ก็เพียงแค่จะ
พบว่าเขาได้นาโลกเข้าไปกับเขา”[204]
“ความหยิ่งเป็ นหนึ่ งในการสาแดงที่แย่ที่สุดของเนื้ อหนัง แต่การถือสันโดษก็
ไปไกลกว่าการควบคุ มเนื้ อหนัง เพราะว่ามันปฏิ บตั ิ ต่อร่ างกายว่าเป็ นสิ่ งชั่ว
ร้ า ยและด้ ว ยเหตุ น้ ั น ก็ ดู ถู ก ระบบตามธรรมชาติ ที่ พ ระเจ้า ได้ ก าหนดไว้
เส้ นทางที่ ถูกต้องก็คื อที่ จะอุ ทิ ศร่ า งกายพร้ อมกับ อานาจของมันทั้งหมดแด่
พระเจ้าสาหรับการรับใช้ที่เกิดผล (รม. 12:1)”[205]
การเน้นคาสอนที่อนั ตรายสี่ อย่างของพวกครู สอนเท็จก็ยงั คงอยูก่ บั เราในทุกวันนี้ คาสอนที่อนั ตรายอย่างแรกคือ
ความรู้ ที่ “สู งกว่า” (ลัทธิ นอสติก) บางตัวอย่างคือ สิ่ งที่ เรี ยกว่า “ข้อเท็จจริ ง” ทางวิทยาศาสตร์ ทางโบราณคดี
หรื อทางการศึกษาเกี่ยวกับซากดึกดาบรรพ์ที่ขดั แย้งกับพระคัมภีร์ สิ่ งที่เรี ยกว่า การเปิ ดเผยต่างๆ ที่อา้ งว่ามีความ

เท่าเทียมกับพระคัมภีร์ และคาสอนที่ขดั แย้งโดยตรงกับการเปิ ดเผยตามพระคัมภีร์ คาสอนที่อนั ตรายอย่างที่สอง
คือ การถื อรักษาบัญญัติต่างๆเพื่อจะพิชิตความรักของพระเจ้า (การเคร่ งในกฎ) บางตัวอย่างคือ ความรอดโดย
ความดี คาสอนที่ทาให้คริ สเตียนอยูภ่ ายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสส และคาสอนที่กล่าวว่าการชาระให้บริ สุทธิ์
เกิ ดขึ้นโดยการถือรักษากฎต่างๆ ที่มนุ ษย์ได้ต้ งั ขึ้น คาสอนที่อนั ตรายอย่างที่สามคือ ความเชื่ อถื อที่ว่าสิ่ งมีชีวิต
อื่นๆนอกเหนื อจากพระคริ สต์ตอ้ งเป็ นสื่ อกลางระหว่างผูค้ นและพระเจ้า (ลัทธิ ลึกลับ) บางตัวอย่างคือ คาสอน
ที่ว่าสิ่ งมี ชีวิตบางอย่าง (เช่ น พวกทูตสวรรค์ “พวกนักบุญ” บรรพบุรุษ) หรื อประสบการณ์ ต่างๆ (เช่ น ภาษา
แปลกๆ การได้ยินเสี ยงต่างๆ) สามารถปรับปรุ งความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าได้ คาสอนที่อนั ตรายอย่างที่
สี่ คือ การปฏิ บตั ิ การยับ ยั้งจากสิ่ งต่างๆ เพื่อจะได้รับคุ ณความดี กบั พระเจ้า (การถื อสันโดษ) บางตัวอย่างคื อ
การอดอาหารเพื่อจะบังคับพระหัตถ์ของพระเจ้า การดาเนินชี วิตในความโดดเดี่ยวเพื่อจะหลีกเลี่ยงการทดลอง
และการทาลายตนเองเพื่อจะระงับเนื้อหนัง
“ระบบใดๆ ของศาสนาที่ไม่เต็มใจที่จะยอมรับพระเยซู คริ สต์เป็ นพระผูช้ ่ วยให้รอดองค์เดี ยว
และเพียงพอทั้งสิ้ นก็เป็ นการหมกมุ่นของเนื้ อหนัง ซึ่ งเป็ นการยอมต่อการหลอกลวงที่เป็ นบาป
ของมนุ ษ ย์ราวกับว่า โดยการคิ ดค้นต่า งๆ ของเขาเองนั้น เขาสามารถที่ จะทาให้ง านที่ [(ถู ก
ทึกทักเอาว่า)] ไม่สมบูรณ์ของพระคริ สต์สมบูรณ์ได้ มันทาให้เรื่ องราวต่างๆ แย่ลงแทนที่จะดี
ขึ้น”[206]
“เมื่อเราทาให้พระเยซู คริ สต์และการเปิ ดเผยของคริ สเตี ยนเป็ นแค่ ส่ วนหนึ่ ง ของระบบหรื อ
ปรั ชญาทางศาสนาทั้งหมด เราหยุดที่จะให้ความเป็ นเอกแก่ พระองค์ เมื่อเราพยายามบรรลุ
‘ความสมบูรณ์ฝ่ายวิญญาณ’ หรื อ ‘ความครบบริ บูรณ์ฝ่ายวิญญาณ’ โดยวิธีของสู ตรต่างๆ การมี
วินัยต่างๆ หรื อพิธีกรรมต่างๆ เราก็ถอยหลังแทนที่ จะไปข้างหน้า ผูเ้ ชื่ อที่เป็ นคริ สเตียนต้อง
ระมัดระวังเกี่ ยวกับการผสมผสานความเชื่ อแบบ คริ สเตียนของพวกเขากับสิ่ งต่างๆ ที่ล่อลวง
เช่ นนั้น เช่ น โยคะ การนัง่ สมาธิ ที่เกิ นไป ลัทธิ ลึกลับแห่ งตะวันออก และสิ่ งอื่นๆ ที่คล้ายกัน
ยิ่งกว่านั้น เราต้องระมัดระวังพวกครู แห่ ง ‘ชี วิตที่ลึกกว่า’ ผูซ้ ่ ึ งเสนอระบบสาหรับชัยชนะและ
ความครบบริ บู รณ์ ที่ เลี่ ย งการอุ ทิศ ตนต่อพระเยซู ค ริ สต์ พระองค์ต้องมี ความเป็ นเอกในทุ ก
สิ่ ง!”[207]
ศาสนศาสตร์ แบบปฏิรูปได้สอนในเชิงประวัติศาสตร์ วา่ คริ สเตียนแท้จะไม่ปฏิเสธความเชื่อในพระคริ สต์ของเขา
หรื อของเธอ ความเป็ นจริ งที่วา่ เปาโลได้เขียนจดหมายฝากนี้ถึงบรรดาคริ สเตียนผูซ้ ่ ึ งได้อยูใ่ นอันตรายของการทา
สิ่ งนั้น ก็ควรพิสูจน์ว่าคาสอนนี้ ผิด ไม่มีที่ไหนในจดหมายฝากนี้ ที่ท่านสร้ างความแตกต่างระหว่างคริ สเตียนที่

กล่าวอ้างผูซ้ ่ ึ งสมควรเป็ นเป้ าแห่ งคาเตือนของท่านและคริ สเตียนแท้ ตรงกันข้าม ท่านได้วิงวอนต่อชาวโคโลสี
ในฐำนะคริ สเตียนแท้ ที่จะระวังอันตรายแท้น้ ี คริ สเตียนแท้สามารถถูกหลอกลวงโดยคาสอนเท็จได้ แม้กระทัง่
คาสอนเกี่ยวกับพระคริ สต์
IV. การกระตุ้นสู่ การดาเนินชีวติ คริสเตียนในทางปฏิบัติ 3:1-4:6
เปาโลได้เคลื่อนจากหลักคาสอนไปสู่ การปฏิ บตั ิ จากความจริ งไปสู่ การประยุกต์ใช้ของความจริ งในการดาเนิ น
ชีวติ ประจาวัน ท่านได้ดาเนินการที่จะอธิบาย “การถือสันโดษแท้” ท่านได้เริ่ มต้นส่ วนหลักถัดไปนี้ ของจดหมาย
ฝากนี้ดว้ ยการจัดตั้งหลักการพื้นฐาน จากนั้นท่านได้อธิ บายวิธีที่เหมาะสมของการดาเนินชีวิต สิ่ งนี้ ได้นาให้ท่าน
ที่จะอภิปรายถึงความสัมพันธ์ต่างๆ พื้นฐานของคริ สเตียน ท่านได้สรุ ปส่ วนนี้โดยการสรุ ปการปฏิบตั ิที่สาคัญ
ก. หลักการพืน้ ฐาน 3:1-4
ที่ จะหนุ นใจให้ผูอ้ ่า นของท่านหันเหไปจากพวกครู สอนเท็จของพวกเขา เปาโลก็ได้ย้ า เตื อนพวกเขาถึ ง การ
รวมกันของพวกเขากับพระคริ สต์ ยิ่งกว่านั้น ท่านได้กระตุน้ ให้พวกเขาที่จะดาเนิ นชี วิตในความสอดคล้องกับ
ตาแหน่งในพระคริ สต์ของพวกเขาต่อไป
3:1-2

อี ก ครั้ งหนึ่ ง เราสามารถแปล “ถ้า ” ว่า เป็ น “เนื่ องจาก” (เงื่ อนไขชั้นแรก) ได้ ค านี้ แนะน า
ตาแหน่ ง “ในพระคริ สต์” อีกอย่างหนึ่ งที่เปาโลได้ถือว่าเป็ นจริ งเพื่อเห็นแก่ขอ้ โต้แย้งของท่าน
(เปรี ยบเทียบ 2:20) เปาโลได้กลับไปสู่ ความคิ ดของท่านเกี่ ยวกับการรวมกันของผูเ้ ชื่ อกับ
พระคริ สต์ในการตาย การฝัง และการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ (2:9-15) อีกมุมมองหนึ่ งก็
คือว่า เปาโลได้อา้ งอิงถึ งผูเ้ ชื่ อที่ถูกทาให้เป็ นขึ้นกับพระคริ สต์ ณ การกลับใจเชื่ อและหรื อการ
รั บ บัพ ติ ส มาของผูเ้ ชื่ อ (เปรี ย บเที ย บ อฟ. 2:6)[208] ค าสั่ ง ปั จจุ บ นั สองค าสั่ ง ก็ ร ะบุ ค วาม
รับผิดชอบของคริ สเตียนคือ “จงแสวงหา” (ข้อ 1) และ “จงเอาใจใส่ ” (ข้อ 2) เนื่ องจากว่า
พระเจ้า ได้ท าให้ เ ราเป็ นขึ้ น กับ พระคริ ส ต์แ ละเราก็ นั่ง กับ พระองค์ไ ด้ส วรรค์แ ล้ว เราควร
“แสวงหา” สิ่ งต่างๆเกี่ ยวกับสวรรค์ต่อไป จงมองไปที่เบื้องบนอยู่เรื่ อยไป (เปรี ยบเทียบ ฮบ.
12:12:1-2)

“ผูเ้ ดิ นทางจะต้องไม่ดูถูกความสะดวกต่างๆ ที่เขาอาจพบระหว่างทาง แต่เขา
จะต้อ งไม่ พ กั แรมท่ า มกลางสิ่ ง เหล่ า นั้น หรื อละสิ่ ง เหล่ า นั้น ไปด้ว ยความ
เสี ยดาย”[209]
“การถูกครอบงาด้วย ‘สิ่ งที่อยู่เบื้องบน’ ไม่ใช่ เกิ ดจากการโหยหาราวกับว่า
บุคคลหนึ่ งสามารถพบการผ่อนคลายจากความกดดันต่างๆ ของโลกโดยการ
มองไปยังโลกที่ดีกว่าเท่านั้น มันไม่ใช่ความพยายามที่จะปลีกตนเองเพื่อจะหา
การหลี ก หนี ตรงกัน ข้า ม มัน เป็ นท่ า ที ที่ พ บได้ใ นพระคริ ส ต์ ร ะหว่ า งวัน
ทั้งหลายแห่งเนื้อหนังของพระองค์ผซู ้ ่ ึ งได้มีชีวติ อยูใ่ นอ้อมอกของพระบิดาใน
ขณะที่พระองค์ได้ดาเนินการงานที่ลาบากท่ามกลางมนุษย์ต่อไป”[210]
“การอธิ บายถึงพระคริ สต์วา่ ‘ประทับอยูเ่ บื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า’ เป็ น
คาโต้ตอบที่ได้บ่งบอกไว้อีกอย่างหนึ่ งต่อบรรดาผูท้ ี่แสวงหาที่จะลดบทบาท
ของพระคริ สต์ในฐานะผูก้ ลาง เนื่ องจากพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าเป็ นการ
เปรี ยบเทียบสาหรับที่ แห่ งสิ ทธิ พิเศษอันสู งส่ งและสิ ทธิ อานาจของพระเจ้า”
[211]
ประการที่สอง เราควร “ตั้ง” ความคิดของเราไว้ที่ “สิ่ งที่อยูเ่ บื้องบน” (แห่ งสวรรค์ เช่น พระพร
ต่างๆ ฝ่ ายวิญญาณและความหวังของเรา ความปรารถนาต่างๆของพระผูช้ ่ วยให้รอดของเรา
และอื่นๆ) อย่างต่อเนื่ อง แทนที่ จะอยู่ที่สิ่งต่างๆ ซึ่ งเป็ นทางกายภาพและชั่วคราวเท่านั้น สิ่ ง
เหล่านั้นควรครอบครองที่ใหญ่ในชีวติ แห่งความคิดของเรา
“คุณต้องไม่ แสวงหำ สวรรค์เท่านั้น คุณต้อง คิดถึง สวรรค์อีกด้วย”[212]
“. . . ตั้งแต่น้ ี ไปคริ สเตียนจะมองดูทุกสิ่ งตามพื้นฐานของนิ รันดร์ กาล เขาจะ
ไม่ดาเนิ นชี วิตราวกับว่าโลกนี้ เป็ นสิ่ งที่สาคัญทั้งสิ้ น เขาจะมองดู โลกนี้ ตาม
พื้นฐานแห่งโลกที่ใหญ่กว่าของนิรันดร์ กาล. . . .

“ตัวอย่างเช่น เขาจะตั้งการให้อยูเ่ หนื อการรับ การรับใช้อยูเ่ หนื อการปกครอง
การยกโทษอยูเ่ หนื อการแก้แค้น คริ สเตียนจะมองดูสิ่งต่างๆ ไม่ใช่ อย่างที่สิ่ง
เหล่านั้นปรากฏต่อมนุษย์ แต่อย่างที่สิ่งเหล่านั้นปรากฏต่อพระเจ้า”[213]
“คริ สเตียนจะต้องรักษาเท้าของเขาให้อยูบ่ นโลก แต่หวั ของเขาอยูใ่ นสวรรค์
เขาต้องมี ใจจดจ่อที่ สวรรค์ขณะที่ อยู่บนโลกและเพื่อจะช่ วยท าให้โลกเป็ น
เหมือนสวรรค์”[214]
นี่เป็ นความล้ าลึกที่ถูกต้องของเปาโล คาสั่งสองอย่างก็แตกต่างในแง่ที่วา่ คาสั่งแรกเน้นถึงการ
เสาะหาชีวติ ในทางปฏิบตั ิมากกว่า ส่ วนคาสั่งที่สองเน้นถึงแนวโน้มทั้งสิ้ นของชี วิต คาสั่งแรก
ก็อยูภ่ ายนอกและคาสั่งที่สองก็อยูภ่ ายใน
ความฉลาดทางปั ญญา การศึ ก ษาที่ ก้าวหน้า หรื อกาลัง ทางกายภาพที่ ไม่ ธรรมดาก็ไ ม่ได้ถู ก
เรี ยกร้องสาหรับ คริ สเตียนที่จะยิ่งใหญ่ในการประเมินของพระเจ้า สิ่ งที่พระองค์ทรงเรี ยกร้อง
คือ ความพากเพียรที่สัตย์ซื่อในพื้นฐานต่างๆ ของชีวิตคริ สเตียน คริ สเตียนคนใดก็ตามสามารถ
ทาสิ่ งนี้ได้ เนื่องจากว่าเราทั้งหมดมีการช่วยเหลือขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเอง
ข้าพเจ้าจาได้ถึงการฟั งการวิเคราะห์ของผูบ้ รรยายกีฬาที่ชื่อจอห์น แมดเดนถึงความสาเร็ จของ
ทีมบาสเก็ตบอลบอสตัน เซลติกส์ หลายปี มาแล้ว เขาได้กล่าวว่าเหตุ ผลที่ พวกเขาได้ประสบ
ความสาเร็ จอย่างมากก็คือว่า พวกเขาได้ปฏิบตั ิพ้ืนฐานต่างๆ ของบาสเก็ตบอลที่ดีอย่างต่อเนื่ อง
เช่น การไปตามสนามอย่างรวดเร็ ว การยกมือของพวกเขาขึ้น และการติดตามการโยนบอลเข้า
ห่ วงของพวกเขา เขาได้กล่าวว่าทีมส่ วนใหญ่สามารถจะดี ได้ถา้ พวกเขาปฏิบตั ิพ้ืนฐานต่างๆ
อย่างต่อเนื่ องอย่างที่ทีมเซลติกส์ ได้ปฏิบตั ิ สิ่ งเดียวกันนี้ ก็เป็ นจริ งในชี วิตคริ สเตียน น่าเสี ยดาย
บ่อยครั้งเราถูกทดลองให้ละทิ้งพื้นฐานต่างๆ เพื่อสิ่ งที่ดูเหมื อนจะเป็ นความลับและน่ าสนใจ
กว่า
การปกครองในปั จจุบนั ของพระเยซู คริ สต์บนบัลลังก์ของพระบิดาของพระองค์เหนื อคริ สตจักรไม่ใช่อย่างเดียวกันกับการปกครองของพระองค์บนบัลลังก์ของดาวิดเหนื ออาณาจักรของ
ดาวิด ซึ่ งจะเริ่ มต้นเมื่อพระองค์เสด็จมายังโลก[215]

3:3

“ชีวติ ” ของเราถูก “ซ่อน” ไว้ “กับพระคริ สต์” ข้อความนี้ ที่วา่ ผูเ้ ชื่ อได้ตายกับพระคริ สต์ในอดีต
(กริ ยาช่องสองในภาษากรี ก) และดาเนิ นชี วิตกับพระคริ สต์ในปั จจุบนั ต่อไป (กริ ยาสมบูรณ์ ) ก็
แนะนาความคิดสามประการ คือ (1) ชีวติ ของเราดึงการหล่อเลี้ยงจากน้ าพุลบั (เปรี ยบเทียบ ยน.
14:19; ฟป. 3:20) (2) ชีวติ ของเราก็ปลอดภัยเหมือนเงินฝากที่ถูกเก็บไว้ในห้องเก็บของมีค่าของ
ธนาคาร (3) ชีวติ ของเราเป็ นหนึ่งกับพระคริ สต์ผซู ้ ่ ึ งอยูใ่ นอ้อมอกของพระบิดา[216]
“อย่างเรี ยบง่ายแล้ว กริ ยาช่องที่สองเป็ นการเปรี ยบเทียบที่มีพลังสาหรับความ
เป็ นจริ งที่วา่ เมื่อพวกเขาได้เชื่ อในพระคริ สต์ในการรับบัพติสมา พวกเขาก็ได้
ทาให้แนวทางเก่าแห่ งชี วิตของพวกเขาตายไป และได้ฝังมันไว้ให้พน้ สายตา
ดังนั้น มันไม่ควรเป็ นองค์ประกอบในแนวทางใหม่แห่ งชี วิตของพวกเขาอีก
ต่อไป”[217]
สาหรับพวกครู สอนเท็จนั้น สมบัติแห่ งปั ญญาได้ถูกซ่ อนไว้ในหนังสื อต่างๆ (คากรี ก อะพอคค
รู ฟอย) ที่ลบั ของพวกเขา แต่สาหรับผูเ้ ชื่ อนั้น พระคริ สต์ทรงเป็ นคลังแห่ งปั ญญา และ “ชี วิต”
ของเราถูก “ซ่อน” (คากรี ก เคครู บทัย) ไว้ในพระองค์

3:4

“บางครั้ งเรากล่าวถึ งผูช้ ายว่า ‘ดนตรี เป็ นชี วิตของเขา กี ฬาเป็ นชี วิตของเขา
เขามีชีวติ อยูเ่ พื่องานของเขา’ ผูช้ ายเช่นนั้นพบชี วิตและทั้งหมดที่ชีวิตหมายถึง
ในดนตรี ในกี ฬา ในงานตามสถานการณ์ สาหรับคริ สเตียนแล้ว พระคริ สต์
ทรงเป็ นชีวิตของเขา พระเยซู คริ สต์ทรงครอบครองความคิดของเขาและเติม
เต็มชีวติ ของเขา”[218]
“เมื่อ” บ่งบอกว่าการเปิ ดเผยของพระคริ สต์ในอนาคตนั้นแน่ นอน แต่เวลานั้นไม่เป็ นที่รู้จกั คา
กรี ก ฟำเนโรโอ (“เปิ ดเผย”) เน้นถึ งการเปิ ดเผยที่แผ่ออกของพระคริ สต์ ณ การเสด็จมาของ
พระองค์ บางทีนี่เป็ นการอ้างอิงถึงการรับขึ้นไป เมื่อพระองค์ทรงถูกเปิ ดเผยแก่เรา ณ เวลานั้น
ชีวติ ของเราจะไม่ถูกซ่อนไว้ในพระองค์อีกต่อไป แต่ “ถูกเปิ ดเผย” สาหรับสิ่ งที่ชีวิตเป็ นในการ
ได้รับศักดิ์ ศรี ของเรา (“พร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรี ”) การรับขึ้นไปจะเป็ นการเปิ ดเผยที่มีสง่า

ราศี ของพระคริ สต์ที่มีต่อเรา แต่มนั จะเปิ ดเผยแก่ เราในสภาพที่ ได้รับศักดิ์ ศรี ของเราอี กด้วย
ตอนนี้ชีวติ นิรันดร์ ของเราถูกซ่อนไว้ (ข้อ 3) แต่เวลานั้นมันจะถูกสาแดง
“ในพระธรรมโคโลสี น้ นั . . . ก็มีการเน้นที่ศาสนศาสตร์ สิ่งสุ ดท้ายซึ่ งเป็ นที่
ประจักษ์ ภายในความตึงเครี ยดแบบ ‘เรี ยบร้อยแล้ว-ยังไม่’ การเน้นก็อยูท่ ี่อนั
แรกซึ่ งถูกทาให้เกิ ดโดยสถานการณ์ ต่างๆของอันหลัง . . . . ความรอดแบบ
‘เรี ยบร้อยแล้ว’ จาเป็ นจะต้องได้รับการยืนยันอย่างซ้ าๆต่อบรรดาผูท้ ี่ได้สนใจ
ในย่า นแห่ ง สวรรค์ แต่ เป็ นผูซ้ ่ ึ ง ได้มี ค วามเห็ น ที่ เท็จเกี่ ย วกับ มัน ซึ่ ง เชื่ อว่า
สามารถไปถึงมันได้โดยการถื อรั กษาที่ เคร่ งในกฎ ความรู ้ ประสบการณ์ ที่
เห็นนิมิตและสิ่ งอื่นๆที่คล้ายกัน. . .
“แต่ถา้ ขั้วแบบ ‘เรี ยบร้อยแล้ว’ ได้รับการเน้น ความรอดแบบ ‘ยังไม่’ ยังคง
จาเป็ นที่ จะถู ก อ้างอิ งถึ ง และในข้อ 4 ที่ นี่ เราพบการอ้างอิ งถึ งอนาคตที่
ชัดเจน”[219]
“อย่างไม่สงสัยเลยว่าภาษาที่เจาะจงนี้ คือภาษาแห่ งการปลดเปลื้องและลงทุน
ใหม่ถูกทาให้เป็ นสัญลักษณ์อย่างน่าทึ่ง โดยการถอดเสื้ อผ้าของผูร้ ับบัพติสมา
ก่อนการจุ่มและการสวมใส่ เสื้ อผ้าหลังจากการจุ่ม”[220]
เมื่อพิจารณาถึงการคาดหวังนี้ ชาวโคโลสี และตัวเราเองไม่จาเป็ นต้องแสวงหาอีกระบบหนึ่ งที่อา้ งว่าจะจัดเตรี ยม
มากกว่าที่เรามีในพระคริ สต์ พระเจ้าได้ทรงจัดเตรี ยมทุกสิ่ งที่เราจาเป็ น ทั้งสาหรับการยอมรับกับพระองค์และ
สาหรับการดาเนิ นชีวิตทางธรรมในพระคริ สต์ ทั้งหมดที่เราจะทาคือที่จะกระทาตาม (ประยุกต์ใช้) ความหมาย
โดยนัยของความจริ งเหล่านี้ ซึ่งเปาโลได้ดาเนินการช่วยเหลือผูอ้ ่านของท่านให้ทาต่อไป
ข. วิธีทเี่ หมาะสม 3:5-17
“3:1-4 ได้จดั เตรี ยมมุมมองที่ซ่ ึ งชีวิตประจาวันของคริ สเตียนชาวโคโลสี ควรถูกดาเนิน ตอนนี้
คาแนะนาที่เจาะจงมากขึ้นติดตามมาซึ่ งควรช่วยให้พวกเขาดาเนิ นการการกระตุน้ ที่เป็ นหัวข้อ
‘ดาเนินชีวติ ในพระองค์’ (2:6)”[221]

1. สิ่ งต่ างๆ ทีเ่ ปลือ้ งออก 3:5-11
บนพื้นฐานของตาแหน่งของพวกเขาในพระคริ สต์ เปาโลกระตุน้ ให้ผอู ้ า่ นของท่านแยกจากการปฏิบตั ิต่างๆ ของ
แนวทางเก่ าแห่ งชี วิตของพวกเขา ท่านทาสิ่ งนี้ เพื่อจะช่ วยให้พวกเขาตระหนักถึ งสิ่ งทั้งหมดที่ พระเยซู คริ สต์
สามารถทาให้เกิดขึ้นในและผ่านทางพวกเขาในประสบการณ์ของพวกเขา คาสั่งสามประการบ่งบอกถึงประเด็น
หลักของเปาโลคือ จงพิจารณาว่าตายไป (ตามตัวอักษรคือ ประหาร ข้อ 5) จงละทิง้ (ข้อ 8) และอย่าโกหก (ข้อ 9)
3:5

เมื่ อพิจารณาถึ งตาแหน่ งแท้จริ งของเรา (ข้อ 1) เราควรรั บเอาท่าทีบางอย่างที่มีต่อระยะใน
ปั จจุบนั แห่ งประสบการณ์ ของเรา สิ่ งนี้ จะช่วยให้เรามาเป็ นสิ่ งที่เราเป็ นอยูแ่ ล้ว ในพระคริ สต์
คาไขที่แปลว่า “จงพิจารณา . . .ว่าตายไป” เป็ นคาสั่งช่ องที่สอง-ผ่านมาแล้ว และหมายถึง
“ประหาร” มันจะต้องมีการกระทา (กาลอดีต) เริ่ มแรกที่เด็ดเดี่ยวซึ่ งแนะนาท่าทีที่ได้จดั ตั้งไว้
(กาลปัจจุบนั )[222]
“ทั้งๆ ที่มีอานาจของการที่ พวกเขาได้เข้าส่ วนกับพระคริ สต์ในการตายของ
พระองค์น้ นั มันยังคงมีบางสิ่ ง บางส่ วนของชี วิตเก่าของพวกเขา นิ สัยของ
แขนและความคิดซึ่ งได้ผกู พวกเขา ‘ไว้กบั โลก’ และได้ขดั ขวางการทางาน
ภายนอกของ ‘ความคิดที่แสวงหาสิ่ งที่อยูเ่ บื้องบน’”[223]
ที่จะประหารบางสิ่ งนั้นก็ไม่เคยเป็ นที่พึงพอใจเลย
“การปฏิ บ ัติแห่ ง การถื อ ว่า ตายไป พบตัวอย่า งประกอบที่ ย อดเยี่ย มในการ
ปฏิบตั ิการทาบกิ่งของคนสวน เมื่อการทาบกิ่งได้ถูกทาขึ้นบนกิ่งเก่า คนสวน
ก็ระมัดระวังที่จะขริ บส่ วนงอกใดๆ ของกิ่งเก่าที่อาจปรากฏออกมา ดังนั้น ใน
ชี วิตของผูเ้ ชื่ อ เนื่ องจากว่าตอนนี้ เขาได้ถูกทาบเข้าไปในอาดัมคนส่ วนท้าย
และชี วิตใหม่ของพระองค์ โดยพระวิญญาณนั้นเขาต้องประหารผลิ ตผลใดๆ
ของชีวติ เก่าที่อาจปรากฏ (เปรี ยบเทียบ รม. 8:13)”[224]

“หลักคาสอนเท็จของพวกนอสติกได้ลม้ เหลวที่จะตรวจสอบการหมกมุ่นใน
เรื่ องทางโลก (2:23) หลักคาสอนแท้ของอัครทูตนี้มีอานาจฆ่ามนุ ษย์เนื้ อหนัง
ทั้งสิ้ น”[225]
รายการแรกของเปาโลกล่าวถึงการปฏิบตั ิต่างๆ ทางเพศ รายการต่างๆ ของคุณความดีและความ
ชัว่ ก็ธรรมดาในระบบต่างๆ ทางจริ ยธรรมของโลกสมัยโบราณ และภาพของการปลดและการ
สวมก็เป็ นที่รู้จกั กันอย่างดีเช่นกัน[226]
•
•

“การผิดศีลธรรม” (คากรี ก พอร์ เนอำ) อ้างอิงถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ตอ้ งห้าม
“การโสโครก” (อักคำธำร์ ซี อำ) ที่นี่กล่าวถึ งรู ปแบบใดๆ ก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
โสโครกทางศีลธรรมในบริ บทนี้
• “ราคะตัณหา” (พำธอส) หมายถึง ความต้องการอันไม่ถูกต้องที่ไม่ได้ถูกควบคุม
• “ความปรารถนาชัว่ ” (เอพิธูมิอัน คำเคน) หมายถึง ความปรารถนาชัว่ ใดๆ ในแง่โดยทัว่
ไปมากกว่า
• “ความโลภ” (พเลโอเนกซิ อัน ตามตัวอักษรคือ “ความปรารถนาที่ จะมี มากขึ้ น ”) เป็ น
ความปรารถนาทางวัตถุใดๆ ซึ่งรวมถึงตัณหาที่ไม่นบั ถือสิ ทธิ์ ของคนอื่น มันเป็ นการทึกทัก
เอาที่ เย่อหยิ่งและหยาบคายที่ ว่าบุ คคลและสิ่ งอื่ นทั้งหมดนั้นมี อยู่เพื่อผลประโยชน์ของ
บุคคลหนึ่งเอง”[227]
“โดยพื้ นฐานแล้วบาปทุ ก อย่า งก็ เป็ นความเห็ นแก่ ตวั ซึ่ ง เป็ นการนมัส การ
ตนเองแทนที่จะนมัสการพระเจ้า การเอาตนเองแทนที่พระคริ สต์ในความรัก
ใคร่ ของบุคคลหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ คส. 3:1-3)”[228]
รายการต่างๆ เกี่ ยวกับสิ่ งชัว่ ร้ ายอันหลากลายในพันธสัญญาใหม่ในบริ บทที่ แตกต่างกันของ
พวกมันนั้นในบางแง่แล้วเปิ ดเผยถึงสภาพทางสังคมที่แพร่ หลายในที่ต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้อง
[229]
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ในที่สุดแล้ว อุปนิ สัยเช่ นนั้นจะนาพระพิโรธของพระเจ้ามา นัน่ คือ พระเจ้าจะตีสอนทั้งคริ ส
เตียนและไม่ใช่ คริ สเตียนเช่ นกัน (“คนเหล่านั้นที่ไม่เชื่ อฟั ง”) ผูซ้ ่ ึ งปฏิ บตั ิ สิ่งเหล่านี้ ตามปกติ

แล้ว กิจกรรมเหล่านี้ แสดงถึงผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับความรอด ดังนั้นคริ สเตียนต้องทิ้งสิ่ งเหล่านั้น (ข้อ
8; เปรี ยบเทียบ มธ. 5:29-30; รม. 8:13; อฟ. 5:3-14) หรื อเผชิญกับการตีสอนที่รุนแรง
“คริ ส เตี ย นต้อ งท าลายการเอาตนเองเป็ นศู น ย์ก ลาง เขาต้อ งถื อ ว่ า ความ
ปรารถนาและความทะเยอทะยานส่ วนตัวทั้งหมดนั้นตายไป มันจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แห่งความตั้งใจในชี วิตของเขา และการเปลี่ยนครั้งใหญ่
แห่ ง ศู นย์ก ลาง ทุ กสิ่ ง กันเขาไว้จากการเชื่ อฟั งพระเจ้า อย่า งเต็ม ที่ และการ
จานนต่อพระคริ สต์อย่างเต็มที่ตอ้ งถูกตัดในเชิงผ่าตัด”[230]
วลี “พระพิโรธของพระเจ้า” (ข้อ 6) ตามปกติแล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่ งสุ ดท้ายในพันธสัญญาใหม่
และอ้างอิงยุคเข็ญ (เปรี ยบเทียบ 1 ธส. 1:10; 5:9; รม. 5:9) บางทีนนั่ เป็ นหนึ่ งในการอ้างอิงของ
มันที่นี่เช่นกัน
รายการที่สองของเปาโลกล่าวถึงบาปแห่งคาพูด:
•
•
•

“ความโกรธ” (คากรี ก ออร์ เก) เป็ นท่าทีที่ได้ต้ งั ไว้แห่งความเป็ นศัตรู
“ความฉุนเฉียว” (ธูมอส) หมายถึง การระเบิดออกทางคาพูดเกี่ยวกับราคะตัณหาชัว่
“การคิดร้าย” (คำคิ อำ) เป็ นความตั้งใจชัว่ ซึ่ งเป็ นความประสงค์ที่ชว่ั ร้ ายส่ งผลต่อความ
ปวดร้าวแก่เพื่อนบ้านของบุคคลหนึ่ง
“เรามี ส ามรุ่ น ของความบาปที่ นี่ คื อ ความโกรธที่ ไ ด้รั บ การทะนุ ถ นอมก็
ก่ อให้เกิ ดความฉุ นเฉี ย ว และความฉุ นเฉี ยวถ้าไม่ถู กตัดสิ นก็ก่อให้เกิ ดการ
คิดร้าย”[231]

•
•
•

“การใส่ ร้าย” (บลำสฟี มิอำ) อ้างอิงถึง ถ้อยคาที่ดูถูก ทาให้บาดเจ็บ และมุ่งร้ายโดยทัว่ ไป
“ถ้อยคาที่ละเมิด” (ไอศ์ โครโลจิอำ) หมายถึง ถ้อยคาที่สกปรก เลวทรามและน่าอัปยศ
กำรโกหก (ซิ วเดสเธ) อ้างอิงถึง ถ้อยคาที่หลอกลวง บิดเบือน และไม่จริ ง

คาสั่งที่ สาคัญต่อการโกหกก็หนักแน่ นอย่างมาก ตามตัวอักษรแล้วเปาโลได้กล่ าวว่า “อย่า
โกหกเลย!” เหตุผลที่ได้ให้มา (ข้อ 9) ประยุกต์ใช้กบั กิจกรรมก่อนหน้านี้ ท้ งั หมด “มนุ ษย์เก่า”
คือบุคคลที่คริ สเตียนได้เป็ นก่อนที่พระเจ้าได้รวมเขาหรื อเธอกับพระคริ สต์
3:10

“มนุ ษย์ใหม่” คื อใครที่ คริ สเตี ยนเป็ นหลังจากการรวมกันของเขาหรื อของเธอกับพระคริ สต์
นักเขียนคนหนึ่ งได้อา้ งว่า “มนุ ษย์ใหม่” อ้างอิงถึงคริ สตจักร คือ พระกายของพระคริ สต์ [232]
แต่นี่เป็ นมุมมองส่ วนน้อย ข้อ 10 อธิบายถึงกระบวนการของการชาระให้บริ สุทธิ์ ส่ วนบุคคลที่
มีตวั ตนใหม่กาลังถูก “ทาขึ้นใหม่” หรื อ “ถูกสร้างขึ้นใหม่” ไปสู่ ฉายาของพระคริ สต์ “ความรู้
แท้” (เอพพิโนซิ ส) คือความรู ้เต็มที่ถึงพระเจ้าและน้ าพระทัยของพระองค์ การชาระให้บริ สุทธิ์
ส่ งผลต่อการเป็ นเหมือนพระคริ สต์มากยิ่งขึ้น โดยการชาระให้บริ สุทธิ์ เท่านั้นที่ผคู ้ นสามารถ
บรรลุถึงฉายาเต็มที่ของพระเจ้าและพระคริ สต์ที่พระเจ้าได้สร้างให้พวกเขามีได้ (ปฐก. 1:2628)
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ไม่ มี “ควำมแตกต่ ำง” ทางสัญชาติหรื อเชื้อชาติที่กาหนดการเป็ นที่ยอมรับต่อพระเจ้าของบุคคล
หนึ่ง หรื อไม่มีความแตกต่างทางศาสนา วัฒนธรรมหรื อสังคมใดๆ อย่างแท้จริ งแล้ว พระคริ สต์
ทรงเป็ น “ทุกสิ่ ง” ที่เราจาเป็ นสาหรับการบังเกิดใหม่และการเติบโต พระองค์ทรงสถิตอยูใ่ นผู ้
เชื่อทุกคนและแทรกซึ มความสัมพันธ์ท้ งั สิ้ นของชีวติ “ในทุกสิ่ ง” บางทีหมายถึงว่า พระคริ สต์
“ทรงเป็ นทุกสิ่ ง” (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 15:28; กท. 3:28)[233] “อนารยชน” เป็ นผูท้ ี่ไม่รู้ภาษา
กรี ก ภาษาของเขาหรื อของเธอก็ไม่คุน้ เคย พวกเขามาจากเอเชียตะวันตกและแถบทะเลดาเป็ น
ส่ วนใหญ่[234] “คนป่ าเถื่อน” ได้กาเนิ ดขึ้นที่ทะเลดาและบริ เวณทะเลแคสเปี ยน และคนกรี ก
คิดถึ งพวกเขาว่าเป็ นประเภทที่ต่าที่สุดของคนป่ าเถื่อน[235] บ่อยครั้งเปาโลได้ใช้ “คากรี ก”
เป็ นคาเหมือนสาหรับ “ชาวต่างชาติ” (เปรี ยบเทียบ รม. 1:13-16) ส่ วนคนยิวนั้น โลกได้ถูกแบ่ง
ออกเป็ นคนยิวและคนต่างชาติ สาหรับคนกรี กและคนโรมันนั้นโลกได้ถูกแบ่งออกเป็ นคนกรี ก
และอนารยชน[236]
“มนุษย์ใหม่ดาเนิ นชี วิตในสภาพแวดล้อมใหม่ที่ซ่ ึ งความแตกต่างทางเชื้ อชาติ
สัญชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและสังคมไม่มีอีกต่อไป ตอนนี้ พระคริ สต์ทรงเป็ น
ทุกสิ่ งที่สาคัญและทรงอยูใ่ นทุกคนที่เชื่ อ ข้อความนี้ เป็ นหนึ่ งในการรวมทุก
อย่างมากที่สุดในพันธสัญญาใหม่และได้รับการสนับสนุ นอย่างพอเพียงโดย

ความเป็ นเอกของพระคริ ส ต์ใ นศาสนศาสตร์ พ นั ธสั ญ ญาใหม่ มัน เป็ น
ข้อความที่เหมาะสมอย่างเจาะจงสาหรับชาวโคโลสี และสามารถให้ขอ้ ความ
สรุ ปอันยอดเยี่ยมของคาสอนของจดหมายนี้ ได้ มี สามขอบเขตที่ พระองค์
ทรงเป็ นทุกสิ่ งที่เข้าประเด็นกับชาวโคโลสี พระองค์ทรงเป็ นทุกสิ่ งใน ควำม
รอด ดังนั้นจึงไม่มีที่สาหรับการเป็ นสื่ อกลางของทูตสวรรค์ในงานแห่ งการ
ไถ่ของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1:18-22; 2:18) พระองค์ทรงเป็ นทุกสิ่ งใน กำร
ชำระให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ดัง นั้นข้อก าหนดกฎหมายและการถื อสันโดษก็ไ ม่ มีที่ ใ น
ชีวิตคริ สเตียน (เปรี ยบเทียบ 2:16-23) พระองค์ทรงเป็ นชี วิตของเรา (3:3-4)
สุ ดท้าย พระองค์ทรงเป็ นทุ กสิ่ งที่ จาเป็ นสาหรั บ ควำมพึ งพอใจ ของมนุ ษย์
ดังนั้นจึงไม่มีความจาเป็ นสาหรับปรัชญา หรื อการกระทาต่างๆ ของมนุ ษย์เก่า
(1:26-28; 2:3, 9-10) พระองค์ทรงเติมเต็มชีวติ ทั้งสิ้ น และสิ่ งอื่นทั้งหมดกาลัง
ขัดขวางและเป็ นอันตราย”[237]
2. สิ่ งต่ างๆ ทีจ่ ะสวมใส่ 3:12-17
เปาโลได้กระตุน้ ให้ผอู ้ ่านของท่านไม่เพียงแต่เปลื้ องพวกเขาเองจากอุปนิ สัยที่ไม่เหมาะสมกับการรวมกันของ
พวกเขากับพระคริ สต์ แต่ที่จะสวมใส่ พวกเขาเองด้วยท่าทีและการกระทาที่เหมาะสมอีกด้วย ท่านได้ทาอย่างนั้น
เพื่อจะทาให้ความเข้าใจถึงความรับผิดชอบต่างๆ ของพวกเขาในฐานะคริ สเตียนสมบูรณ์
“การเน้นในส่ วนนี้ อยูท่ ี่ แรงจูงใจ ทาไมเราควรเปลื้องการกระทาเก่าๆ และสวมใส่ คุณสมบัติ
ต่างๆ ของชี วิตใหม่? เปาโลได้อธิ บายถึ งแรงจูงใจสี่ อย่างที่ควรจะหนุ นใจให้เราดาเนิ นชี วิตใน
ความใหม่ของชีวติ (รม. 6:4)”[238]
“. . . ข้าพเจ้าได้เขียนเนื้ อหาในพระคัมภีร์ตอนนี้ และข้าพเจ้าได้เรี ยกมันว่า ‘เสื้ อผ้าที่ดีอะไร ที่
คริ สเตียนจะสวมใส่ ในปี นี้’”[239]
3:12-14

เปาโลย้ า เตื อนชาวโคโลสี ถึ ง ใครที่ พ วกเขาได้ม าเป็ น (“พวกที่ . . . .ถู ก เลื อกโดยพระเจ้า ”)
เนื่ องจากว่าการชื่ นชมถึ งใครที่บุคคลหนึ่ งเป็ นก็มีผลกระทบต่อการประพฤติ ของเขาหรื อเธอ
อย่างนั้น ในการประกาศในเรื อนจา ข้าพเจ้าได้เรี ยนรู ้ วา่ นักโทษหลายคนได้เติบขึ้นมาและได้

ยินจากพ่อแม่ของพวกเขาว่า พวกเขาไม่ค่อยได้เรื่ อง และบางทีอาจจบลงในเรื อนจา จากการที่
ได้คิดถึงพวกเขาเองในฐานะ “ผูส้ ู ญเสี ย” พวกเขาได้กลายมาเป็ นสิ่ งที่พวกเขาได้คิดว่าพวกเขา
เป็ น (เปรี ยบเทียบ สภษ. 23:7) พระเจ้า ได้ เลือกสรร ผูเ้ ชื่ออย่ ำงเจำะจง ได้ต้ งั พวกเขาไว้เพื่อสิ่ ง
ต่างๆ ที่ใหญ่ และได้ทาให้พวกเขาเป็ นเป้ าแห่ งความรักของพระองค์ เมื่อพิจารณาถึงสิ ทธิ พิเศษ
เหล่านี้ ลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้ก็มีเหตุผล:

•
•
•
•
•
•
•
•

“สิ่ ง เหล่ า นั้น กล่ า วถึ ง การปฏิ บ ัติ ข องผู ้เ ชื่ อ ที่ มี ต่ อ คนอื่ น ๆ พร้ อ มกับ การ
ประเมินถึงเขาเอง และพร้อมกับการตอบสนองของเขาต่อการปฏิบตั ิของเขา
โดยคนอื่นๆ”[240]
“ความเมตตา” (คากรี ก สะปลังคนำ ออยเที ยมู) แสดงความรู ้สึกไวต่อบรรดาผูท้ ี่ทนทุกข์
และขัดสน
“ความกรุ ณา” (คะเรสตอทเทส) สาแดงตัวมันเองในความประสงค์ที่หวานชื่ นและการ
รับมือระหว่างบุคคลที่รอบคอบ
“ความถ่อมใจ” (ทำเพนอพฟรอสซู เน) หมายถึ ง มี มุมมองที่ เป็ นจริ งเกี่ ยวกับตนเอง คื อ
“การคิดถึงตัวเราเองอย่างต่าต้อยเพราะว่าเราเป็ นเช่นนั้น”[241]
“ความสุ ภาพ” (พรำอูเทส) หมายถึง ไม่ปฏิบตั ิอย่างแข็งกระด้าง หยิง่ ยโส หรื อถือสิ ทธิ์ ของ
ตนเอง แต่ดว้ ยการคานึงถึงคนอื่น
“ความอดทน” (มำครอธู มิ อำ) เป็ นคุ ณสมบัติ ข องการอดทนนาน การยับ ยั้ง ตนเอง
คุณสมบัติสองประการที่ตามมาก็ขยายความคิดของความอดทน
“การอดทนต่อ” กันและกัน" (อะเนคโคเมนอย) หมายถึง การอดทนกับคนอื่นๆ และการ
ทนต่อความไม่สะดวก
“การยกโทษ” (คำริ โซเมนอย) เกี่ยวข้องกับการไม่แสดงถึงความขุ่นแค้นหรื อข้อข้องใจ
“ความรัก” (อำกำเป้ ) หมายถึง การทาสิ่ งที่ดีที่สุดเพื่ออีกบุคคลหนึ่ง

ลักษณะเหล่านี้ท้ งั หมดกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผูเ้ ชื่ อ สิ่ งเหล่านั้นได้ถูกเรี ยกว่า
คุ ณ ความดี “ ตามปกติ ” (ธรรมดา) ที่ ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ จะลดหรื อขจัด ความขัด แย้ง
[242] โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้น ชี วิตของพระคริ สต์ควรเป็ นที่
ประจักษ์ในเรา “ความรัก” เป็ นคุ ณความดี ของคริ สเตียนที่สาคัญอย่างสู งส่ ง เราควรใส่ มนั

เหนือเครื่ องสวมใส่ อื่นๆ ทั้งหมดในการเปรี ยบเทียบนี้ เหมือนกับเข็มขัดที่ถือสิ่ งอื่นๆ ให้อยูใ่ น
ที่ๆ ควรอยู่ (เปรี ยบเทียบ อฟ. 6:14)
“มัน ไม่ ไ ด้ถู ก คิ ด ว่ า ที่ นี่ มี ค วามสมบู ร ณ์ ภ ายในตัว มัน เอง แต่ เ ป็ นการรวม
พระคุณอย่างอื่นๆ ที่มนั ให้ความสมบูรณ์แก่สิ่งเหล่านั้น และรักษาสิ่ งเหล่านั้น
ไว้ในมัน”[243]
“ดังนั้นความรักเป็ น ‘สิ่ งผูกพันของความสมบูรณ์ ’ ในแง่ที่วา่ มันเป็ นสิ่ งที่รวม
ผูเ้ ชื่ อซึ่ งเป็ นเหตุให้พวกเขาที่จะเคลื่อนไปข้างหน้ายังเป้ าแห่ งความสมบูรณ์ ”
[244]
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คาสั่งสี่ ประการในข้อ 15-17 ระบุถึงคาสั่งสอน (คาแนะนา คาสอน) อันไหนที่ผเู้ ชื่อต้องทาตาม
คาสั่ ง แรกของค าสั่ ง เหล่ านี้ คื อ “จงให้ (สันติ สุ ขของพระคริ ส ต์) ปกครอง” เมื่ อคริ ส เตี ย น
จาเป็ นต้องทาการเลือก “สันติสุข” ที่พระคริ สต์ก่อให้เกิดในใจของเราควรจะเป็ นองค์ประกอบ
ที่ตดั สิ นใจ[245] เราควรเลื อกสิ่ งที่จะส่ งผลให้เกิ ด สันติสุข ระหว่างเราและพระเจ้า และ
ระหว่างเราและซึ่ งกันและกัน ถ้าเส้นทางแห่ งการกระทานั้นอยู่ภายในน้ าพระทัยทางศีลธรรม
ของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ยน. 14:27; รม. 12:18)
“ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและพยานแห่ งพระวิญญาณที่สถิตอยูน่ ้ นั คาสั่งนี้
จัดตั้งหลักการที่สาคัญที่สุดของการนาพาในชีวติ คริ สเตียน”[246]
เมื่อสิ่ งบ่งชี้ สามอย่างเหล่านี้ เตรี ยมการ เราสามารถเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมัน่ ใจได้ การบรรลุ
ถึงเอกภาพของพระกายของพระคริ สต์ (“กายเดียว”) และ “สันติสุของพระคริ สต์” ส่ งผลให้เกิด
วิญญาณแห่งการขอบพระคุณซึ่ งควรจะถูกแสดงออกในอุปนิสัยของเราอีกด้วย คาสั่งประการที่
สองคือ “จงขอบพระคุณ”
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คาสัง่ ประการที่สามคือ “จงให้ (พระวจนะของพระคริ สต์) อยู”่ “พระวจนะของพระคริ สต์” ซึ่ ง
ถูกใช้ที่นี่ในพันธสัญญาใหม่เท่านั้นคือคาสอนของพระคริ สต์ ไม่ใช่ระหว่างพันธกิจในโลกของ
พระองค์เท่านั้นแต่ในพระคัมภีร์ท้ งั หมด[247] พระวจนะของพระองค์ควรแผ่ซ่านชี วิตทั้งสิ้ น
ของเราเพื่อว่าเราจะทาการตัดสิ นใจและแผนการทั้งสิ้ นตามความสว่างแห่งพระวจนะนั้นได้

“. . . อย่างที่รับบีได้ช้ ี ให้เห็นในเวลาต่อมา ใครที่อยูใ่ นบ้านก็เป็ นเจ้าของบ้าน
ไม่ใช่แขกที่ผา่ นไป. . .”[248]
“ดังนั้นเราจะต้องจานนต่อคาสั่งของเนื้ อหาของคริ สเตียนและยอมให้มนั ถูก
ปลูกฝังไว้อย่างลึกภายในเราเพื่อจะควบคุมความคิดทั้งหมดของเรา”[249]
“คนที่ได้รับความรอดหลายคนไม่สามารถกล่าวได้อย่างจริ งใจว่าพระวจนะ
ของพระเจ้าอยูใ่ นใจของพวกเขาอย่างบริ บูรณ์ เพราะว่าพวกเขาไม่ใช้เวลาที่จะ
อ่าน ศึกษา และท่องจาพระวจนะ”[250]
“การสอน” คื อ การส่ งต่อความจริ ง และการเตื อนสติ คือการเตื อนต่อความผิดพลาด เราควร
ปฏิบตั ิกิจกรรมเหล่านี้อย่างยินดีและด้วยบทเพลง “เพลงสดุดี” บางทีอา้ งอิงถึงพระธรรมสดุดีที่
ได้รับการดลใจของพันธสัญญาเดิม คาว่า “เพลงสดุดี” บ่งบอกว่าผูเ้ ชื่ อได้ร้องเพลงเหล่านั้น
ด้วยดนตรี ประกอบ “เพลงนมัสการ” เป็ นเพลงแห่ งการสรรเสริ ญและการขอบพระคุณแด่พระ
เจ้า “เพลงฝ่ ายจิ ตวิญ ญาณ” บางที อ้า งอิ ง ถึ งการแสดงออกทุ ก ประเภทของประสบการณ์
ของคริ สเตียนที่ทาให้เป็ นดนตรี [251] “การขอบพระคุณ. . . แด่พระเจ้า” คือที่จะแสดงถึงการ
ร้องเพลงของเราเช่นกัน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 15)[252]
“ไม่วา่ ด้วยเครื่ องดนตรี หรื อด้วยเสี ยงหรื อด้วยทั้งสองอย่าง มันทั้งหมดก็ไม่มี
ค่าถ้าการยกย่องไม่ได้อยูใ่ นใจ”[253]
“หนึ่ งในการอธิ บายแรกๆ ของการนมัสการของคริ สตจักรซึ่ งเรามี ก็คือการ
อธิ บ ายของพลิ นีซ่ ึ งเป็ นผูว้ ่า ราชการของโรมันแห่ ง บิ ธี เนี ย ผูซ้ ่ ึ ง ได้ส่ ง การ
รายงานเกี่ ยวกับกิ จกรรมต่างๆ ของคริ สเตียนแก่ทราจันจักรพรรดิ แห่ งโรมัน
ในการรายงานนั้น เขาได้กล่ าวว่า ‘พวกเขาพบปะ ณ เวลาเช้าตรู่ เพื่อจะร้ อง
เพลงนมัสการแด่พระคริ สต์ในฐานะพระเจ้า’ การสานึกคุณของคริ สตจักรได้
ขึ้ นไปยังพระเจ้าอยู่เสมอในการสรรเสริ ญของคริ สเตี ย นและบทเพลงของ
คริ สเตียน”[254]

“ร้องเพลง. . .ในใจของท่าน” บางทีหมายถึง การร้องเพลงที่จริ งใจ ไม่ใช่การร้องเพลงที่ไม่ได้
ถูกแสดงออก[255] อย่างไรก็ตาม การนมัสการส่ วนตัวและส่ วนรวมก็ถูกกล่าวถึง[256]
“บ่อยครั้งมันได้ถูกสังเกตว่าเนื้อหาตอนนี้ ของพระธรรมโคโลสี คล้ายกับ เอเฟ
ซัส 5:18-20 ในเนื้ อหาของพระธรรมเอเฟซัส เพลงนมัสการและบทเพลงเป็ น
ผลที่เกิ ดขึ้นของการเติ มเต็มของพระวิญญาณ ส่ วนในพระธรรมโคโลสี สิ่ ง
เหล่ านั้นเป็ นผลลัพธ์ ของการดูดซึ มที่ลึกถึงพระวจนะของพระเจ้า ในอีกนัย
หนึ่ ง คริ ส เตีย นที่ เต็มเปี่ ยมด้วยพระวจนะคือคริ สเตียนที่เต็มเปี่ ยมด้วยพระ
วิญญาณ และการตรวจสอบพระคัมภี ร์สองตอนนี้ จะช่ วยให้เรารอดพ้นจาก
ความผิ ด พลาดที่ ใ หญ่ ห ลวงในหัว ข้อ นี้ บ่ อ ยครั้ งมากการเน้น เรื่ อ งพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ อย่างขาดวินยั มักไปกับการตั้งมัน่ ที่ต้ืนเขินในพระวจนะของ
พระเจ้า”[257]
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ข้อนี้ครอบคลุมความคิด ถ้อยคา และการกระทาอื่นๆ ทั้งหมด (“ทาสิ่ งใดไม่วา่ ด้วยวาจาหรื อด้วย
การประพฤติ”)
“พันธสัญญาใหม่ไม่มีระเบียบวินยั ที่ละเอียดสาหรับคริ สเตียน เหมือนกับสิ่ ง
เหล่านั้นที่ได้ถูกต่อเติมให้ละเอียดด้วยความเฉพาะเจาะจงที่เพิ่มขึ้นอยูเ่ สมอใน
การถือหลักธรรมของรับบี ระเบียบวินยั อย่างที่เปาโลอธิ บายในที่อื่นๆ (เช่ น
ใน กท. 3:23-4:7) ก็เหมาะสมต่อระยะเวลาของความไม่เป็ นผูใ้ หญ่เมื่อท่าน
และผูอ้ ่านของท่านยังคงอยู่ภายใต้ผดู ้ ู แล บุ ตรชายที่ได้มาสู่ ปีทั้งหลายแห่ ง
ความรับผิดชอบก็รู้จกั ความประสงค์ของบิดาของเขาโดยปราศจากการได้รับ
การตระเตรี ยมด้วยรายการที่ยาวของ ‘สิ่ งที่ควรทา’ และ ‘สิ่ งที่ไม่ควรทา’ สิ่ ง
ที่พนั ธสัญญาใหม่จดั เตรี ยมคือหลักการพื้นฐานเหล่านั้นของการดาเนิ นชี วิต
คริ สเตียนซึ่ งจะถูกประยุกต์ใช้กบั สถานการณ์ท้ งั หมดของชี วิตเมื่อสิ่ งเหล่านั้น
เกิดขึ้น (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 10:21)”[258]

หลักการพื้นฐานอย่างที่ตรงกันข้ามกับชุดของกฎต่างๆ ที่เจาะจงคือสิ่ งนี้ เราควรกล่าวทุกถ้อยคา
ของเราและปฏิ บตั ิทุกการกระทาของเราในความสอดคล้องกับการเปิ ดเผยของพระเยซู คริ สต์
นั่นคื อ ภายใต้สิ ท ธิ อานาจของพระองค์แ ละในฐานะผูต้ ิ ด ตามของพระองค์ การกระทาใน
“นาม” ของใครคนหนึ่ งรวมทุ ก สิ่ ง ที่ ถู ก เปิ ดเผยและเป็ นที่ รู้ จ ัก เกี่ ย วกับ บุ ค คลที่ มี ชื่ อ นั้ น
ยิ่งกว่านั้น เราจะต้อง ทำ “ทุกสิ่ ง” ด้วยการขอบพระคุณแด่พระเจ้า คาสั่งประการที่สี่ก็ปรากฏ
อยูท่ ี่นี่ในตัวบทกรี ก แต่พวกนักแปลได้เพิ่มมันในตัวบทภาษาอังกฤษว่า “Do” (ทา)
“ความบริ สุทธิ์ และความสุ ขไปด้วยกัน”[259]
เมื่ อได้เผชิ ญกับคาถามเกี่ ยวกับสิ่ งที่ คริ สเตียนควรทานั้น เปาโลสอนว่าเราควรถามตัวเราเองอย่างเรี ยบง่ ายว่า
ความประพฤติอะไรที่เหมาะสมสาหรับผูห้ นึ่งที่ได้เข้าส่ วนกับพระคริ สต์ “พระเยซู จะทาอะไร?” ก็คล้ายกันอย่าง
มาก การเข้า หานี้ แตกต่ า งอย่า งใหญ่ ห ลวงจากการเข้า หาตามกฎที่ จ ัด เตรี ย มค าสั่ ง ที่ เ จาะจงส าหรั บ ทุ ก ๆ
สถานการณ์ ในความแตกต่างนี้เราเห็นความแตกต่างระหว่างพันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิม
ค. ความสั มพันธ์ พนื้ ฐาน 3:18-4:1
ถัดไปเปาโลจัดตั้งหลักการบางอย่างที่จะนาพาผูอ้ ่านของท่านในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่สาคัญที่สุดของ
พวกเขา ไกสเลอร์ ได้เห็นว่าส่ วนนี้ มีการกระตุน้ ต่างๆ ที่ทาให้ชีวิตส่ วนตัว (3:18-4:1) ชีวิตการอธิ ษฐาน (4:2-4)
และชีวติ ต่อสาธารณะสมบูรณ์ (4:5-6) ยิง่ กว่านั้น เขาได้เห็นว่า 4:7-18 แสดงออกถึงความเป็ นห่ วงของเปาโลที่
ทาให้ชีวิตส่ วนตัวของผูเ้ ชื่ อชาวโคโลสี สมบูรณ์ [260] เปาโลได้เขียนคาแนะนานี้ เพื่อจะช่ วยให้ผอู ้ ่านเข้าใจ
อุปนิ สัยอะไรที่สอดคล้องกับการรวมกันกับพระคริ สต์ในความสัมพันธ์เหล่านี้ นี่ เป็ นหนึ่ งในรายการ “กฎของ
ครอบครัว” ในพันธสัญญาใหม่ (เปรี ยบเทียบ อฟ. 5:22—6:9; 1 ทธ. 2:8-15; 6:1-2;ทต. 2:1-10; 1 ปต. 2:18-3:7)
งานเขียนของบรรพบุรุษที่เป็ นอัครทูตบางคนก็มีรายการเช่นนั้นอีกด้วย[261] ลูเธอร์ ได้อา้ งอิงถึงส่ วนเหล่านี้ ว่า
เป็ น ฮอสตำเฟล และนักวิชาการบางคนยังคงใช้คาศัพท์ทางเทคนิคนี้เมื่ออ้างอิงถึงรายการเหล่านี้
“คริ สตจักรทั้งหลาย. . . เริ่ มแรกก็เป็ น ‘คริ สตจักรตามบ้าน’ (ดู 4:15) ดังนั้นต้นแบบของ
ครอบครัวที่ดาเนินการอย่างดีก็จดั เตรี ยมแบบอย่างเพื่อคริ สตจักรที่ดาเนินการอย่างดี. . .” [262]

อัครทูตนี้ ได้แบ่งกลุ่มของผูค้ นออกเป็ นหกกลุ่มในสามคู่ในข้อดังต่อไปนี้ ในแต่ละคู่ ก่อนอื่นท่านได้กล่าวถึ ง
สมาชิกที่เป็ นรอง และจากนั้นเป็ นสมาชิ กที่อยูใ่ นสิ ทธิ อานาจ จงจาไว้วา่ เปาโลกาลังกล่าวต่อผูค้ นผูซ้ ่ ึ งอยู่ “ใน
พระคริ สต์” ในแต่ละกรณี
“จริ ยธรรมคริ สเตียนเป็ นจริ ยธรรมของ พันธะแบบซึ่ งกันและกัน มันไม่ใช่จริ ยธรรมที่หน้าที่
ทั้งหมดอยูท่ ี่อีกฝ่ ายหนึ่ง”[263]
“. . . ชีวติ ครอบครัวได้ถูกเปลี่ยนแปลง ‘ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า’ เพื่อว่าแต่ละบุคคลจะถูกเห็นว่ามี
ค่าต่อพระเจ้าและเพื่อว่าบรรดาสามีและเจ้านายจะได้ตระหนักว่าพวกเขามีหน้าที่ไม่น้อยกว่า
สิ ทธิ ต่างๆ”[264]
1. ภรรยาและสามี 3:18-19 (เปรี ยบเทียบ อฟ. 5:22-33; 1 ปต. 3:1-7)
3:18

เปาโลไม่ ไ ด้ก ล่ า วว่า ผูห้ ญิ ง ทั้ ง หมด ควร “จ านน” ต่ อ ผูช้ าย ทั้ ง หมด แต่ เ ฉพาะ “ภรรยา
ทั้งหลาย” ที่ควรจานนต่อ “สามี” ของพวกเขา เอง
“การกระตุน้ ถัดไปไม่ควรถูกทาให้อ่อนลงในการแปลในการยอมคล้อยตาม
ความไวต่อความรู ้สึกสมัยใหม่ (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 14:34 อีกครั้งหนึ่ ง) แต่
ความส าคัญ ของมัน ไม่ ค วรถู ก ขยายเกิ น ความเป็ นจริ ง ‘การอยู่ ภ ายใต้’
หมายถึง ‘การเป็ นรอง’ ไม่ใช่ ‘การปราบปราม’. . .”[265]
กำรอยู่ภำยใต้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สิ ทธิ อานาจที่ถูกกาหนดไว้โดยพระเจ้า ไม่ใช่ข้ ึนอยูก่ บั ความด้อยกว่า
ตามธรรมชาติใดๆ ในความเป็ นฝ่ ายวิญญาณ สติปัญญา คุณค่า หรื อสิ่ งอื่นๆ สิ่ งนี้ “เหมาะสม”
ในแง่ที่วา่ มันสอดคล้องกับสิ่ งที่พระเจ้าได้แต่งตั้งไว้ ณ การทรงสร้างมนุ ษยชาติ (ปฐก. 2:18;
เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 2:13 )
“ความคิดของพระคัมภีร์ตอนนี้เคลื่อนไปในขอบเขตของ กำรนับถือ ตาแหน่ง
และที่ของอีกบุคคลหนึ่ง ไม่ใช่ในขอบเขตของความด้อยกว่า”[266]

การจานนคือ “ท่าทีที่ตระหนักถึงสิ ทธิ์ ของสิ ทธิ อานาจ ความคิดหลักของท่าน
[ของเปาโล] คือ ภรรยาจะต้องยอมจานน นัน่ คือ เต็มใจที่จะถือตาแหน่งที่สอง
ต่อสามีของเธอ”[267]
ข้าพเจ้าไม่คิดว่าพระเจ้าตั้งใจให้ภรรยายอมต่อสามีผูซ้ ่ ึ งละเมิดเธอ หรื อสั่งให้เธอทาบางสิ่ งที่
ตรงกันข้ามกับน้ าพระทัยของพระเจ้า[268] เธอควรรักษาไว้ซ่ ึ งท่าทีที่จานนต่อเขาและยอมต่อ
เขา แต่เธอไม่จาเป็ นต้องจานนเธอเองหรื อลูกของเธอต่ออันตราย ประเด็นของเปาโลคือ ภรรยา
ควรเกี่ยวข้องกับสามีของเธอในฐานะผูน้ าที่ได้รับการแต่งตั้งของพระเจ้า ข้าพเจ้าถื อว่าวลีของ
เปาโล “ในทุกสิ่ ง” ใน เอเฟซัส 5:24 หมายถึง “ในทุกขอบเขตของชีวิต” (นัน่ คือ ชี วิตครอบครัว
ชีวติ คริ สตจักร และชีวติ ทางพลเรื อน)
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“สามีท้ งั หลาย” มีความรับผิดชอบสองอย่างต่อภรรยาของพวกเขา ประการที่หนึ่ง พวกเขาต้อง
“รัก” แทนที่จะปฏิบตั ิต่อพวกเขาในฐานะคนในบังคับ กำรรั ก ที่นี่เกี่ยวข้องกับ การทาสิ่ งที่ดี
ที่สุดสาหรับผูท้ ี่ได้รับความรัก การเสี ยสละความสนใจในตนเองเพื่อบรรดาผูท้ ี่ได้รับความรัก
(เปรี ยบเทียบ ยน. 15:13) และการประพฤติอย่างไม่เห็ นแก่ตวั (1 คร. 13) คากรี กที่แปลว่า
“ความรัก” คือ อำกำพำโอ ซึ่ งเป็ นประเภทของความรักที่ “ให้ท้ งั หมด” ไม่ใช่ ฟิ เลโอ ซึ่ งเป็ น
ประเภทที่ “ให้และรับ” หรื อไม่ใช่ เอรำโอ ซึ่งเป็ นประเภท “รับทั้งหมด”
ประการที่ ส อง สามี ท้ งั หลายต้องไม่ ย อมให้ท่ า ที ที่ ข มขื่ นพัฒนาต่ อพวกภรรยาของพวกเขา
เนื่ องจากการขาดการจานนของภรรยาหรื อสาหรับเหตุผลใดๆ “ขมขื่น” หมายถึง ราคาญหรื อ
ฉุ นเฉี ยว ท่าทีน้ ีก็เจาะจงและเป็ นการสาแดงโดยทัว่ ไปอย่างมากของการขาดความรัก
“ภายใต้ท้ งั กฎหมายและขนบธรรมเนี ยมของคนยิวและคนกรี กนั้น สิ ทธิ พิเศษทั้งสิ้ นเป็ นของ
สามี และหน้า ที่ ท้ งั หมดเป็ นของภรรยา แต่ ที่ นี่ใ นคริ ส ตศาสนา เรามี จ ริ ย ธรรมของพันธะ
ร่ วมกันและซึ่ งกันและกันเป็ นครั้งแรก”[269]
2. ลูกและพ่ อแม่ 3:20-21 (เปรี ยบเทียบ อฟ. 6:1-4)
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“ลูก” จะต้อง “เชื่ อฟั ง” (ฮุ บพะคูเต) “พ่อแม่” คากรี กสาหรั บคาว่า “เชื่ อฟั ง” (“เชื่ อฟั งต่อ,”
NASB) บ่งบอกถึ งความพร้ อมที่จะฟั งและทาตามคาแนะนาของพ่อแม่ คากรี กสาหรับคาว่า
“ลูก” (เทคนำ) หมายถึ ง เยาวชนตรงกันข้ามกับเด็กทารกและเด็กเล็ก “ทุกสิ่ ง” เป็ นหลักการ
โดยทัว่ ไป และจะครอบคลุม 99 เปอร์ เซ็นต์ของกรณี ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในครอบครัวคริ สเตียน
อย่างไรก็ตาม แน่นอนว่าคริ สเตียนทุกคนรับผิดชอบต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นหลัก ดังนั้น ถ้าพ่อ
แม่ ไ ด้เ รี ยกร้ อ งให้ ลู ก ที่ จ ะไม่ เ ชื่ อ ฟั ง พระเจ้า ลู ก ควรเชื่ อ ฟั ง พระเจ้า มากกว่ า มนุ ษ ย์ (กจ.
4:19; 5:29; อฟ. 6:1) เหตุผลที่เด็กควรทาให้พอ่ แม่ของพวกเขาโปรดปรานโดยการเชื่อฟังพวก
เขาก็คือ อุปนิ สัยนี้ ทาให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าโปรดปราน (“เพราะเป็ นสิ่ งที่ชอบพระทัยขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า”) (เปรี ยบเทียบ อพย. 20:12; 2 คร. 5:9)
“ข้าพเจ้าได้เห็ นวรรณกรรมบางอย่างที่บอกให้คู่สมรสว่าพวกเขายังคงไปยัง
พ่อแม่ของพวกเขาและเชื่อฟังพวกเขา ข้าพเจ้าคิดว่านัน่ ไร้เหตุผลและไม่เป็ น
ตามพระคัมภีร์อย่างสิ้ นเชิ ง (ดู ปฐก. 2:24) ‘บุตรทั้งหลายจงเชื่ อฟั งบิดามารดา
ของตนในทุกเรื่ อง’ เป็ นข้อสาหรับเด็กเล็กๆ สาหรับผูเ้ ยาว์”[270]
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ในขณะที่ลูกต้องเชื่ อฟั งทั้งพ่อและแม่ พ่อ (พำเทอรอน) มีความรับผิดชอบหลักสาหรับลูกของ
เขาในฐานะผูน้ าของครอบครัว ด้วยเหตุผลนี้ เปาโลได้กล่ าวถึ ง “พ่อทั้งหลาย” ที่นี่ สิ่ งที่ถูก
กล่าวถึงที่นี่พร้อมกับคาว่า “อย่าทาให้โกรธ” คือ การแหย่ให้โกรธที่เป็ นนิ สัยที่มีต่อลูกโดยพ่อ
แม่ที่ไม่ไวต่อความรู ้สึกโดยเฉพาะอย่างยิง่ พ่อทั้งหลาย บางครั้งการกวนโทโสก็หลีกเลี่ยงไม่ได้
ในการตีสอน แต่ความฉุ นเฉี ยวที่ไม่ระมัดระวังเป็ นเหตุ ให้ลูกท้อใจ ไม่พูดไม่จา โกรธ และ
แม้กระทัง่ เกลียดได้
“ความฉุ นเฉี ยว’ เป็ นผลลัพธ์ อนั แรกของการบังคับเอาจากลูกเกิ นไป และ
ความฉุ นเฉี ยวนาไปสู่ การมีอารมณ์ข่นุ มัว (อำธูมิอำ)”[271]
“ในความคิดนั้น เปาโลอาจมีกฎเกณฑ์ของ ‘สิ่ งที่ไม่ควรทา’ ที่ได้ปรากฏรู ป
อย่างใหญ่โตมากในความเห็นนอกรี ตที่เมืองโคโลสี ” [272]
3. ทาสและเจ้ านาย 3:22-4:1 (เปรี ยบเทียบ อฟ. 6:5-9; 1 ปต. 2:18-25)
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บางทีเปาโลได้ทาให้ส่วนนี้ ยาวกว่าสองส่ วนที่มาก่อนนี้ เพราะว่าท่านได้ส่งจดหมายฝากนี้ ไป
ยังเมืองโคโลสี พร้ อมกับ จดหมายฝากถึงฟี เลโมน โอเนสิ มสั ทาสที่ได้หนี ไปของฟี เลโมนได้
นาจดหมายฝากทั้งสองฉบับไป[273] ยิง่ ไปกว่านั้น อาจจะมี “พวกทาส” ในคริ สตจักรเมืองโคโลสี มากกว่า “พวกเจ้านาย” (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 1:26)[274] ความขัดแย้งที่อยูใ่ นสถานการณ์น้ ี
บางทีได้เรี ยกหาข้อคิดเห็นที่ขยายความในเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายและทาสในพระกายของพระคริ สต์ และในคริ สตจักรนี้ เป็ นพิเศษ จงสังเกตอีกว่า เปาโลไม่ได้โต้แย้งต่อการเลิก
ทาส แต่ได้กระตุน้ ให้คริ สเตียนที่จะประพฤติในฐานะคริ สเตียนภายในโครงสร้างทางสังคมนั้น
“. . . บรรดาผูท้ ี่ดาเนิ นชี วิตในประชาธิ ปไตยทางสังคมสมัยใหม่ ที่ซ่ ึ งกลุ่ม
ต่างๆ ที่น่าสนใจสามารถหวังที่จะใช้อานาจกระทบความกดดันทางการเมือง
โดยการวิ่งเต้นที่เข้มข้นนั้น ควรระลึ กไว้ว่าในเมืองต่างๆ สมัยของเปาโลนั้น
คริ สเตียนส่ วนใหญ่ไม่มีความเป็ นไปได้อะไรของการใช้อานาจกระทบความ
กดดัน ทางการเมื อ งใดๆ เพื่ อ นโยบายหรื อ การปฏิ รู ป ที่ เ จาะจงใดๆ ใน
สถานการณ์ ต่ า งๆ เช่ น นั้ น ความเงี ย บสงบในทางปฏิ บ ั ติ เ ป็ นวิ ธี ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดของการได้รับพื้นที่เพียงพอที่จะพัฒนาคุ ณสมบัติของ
ความสัมพันธ์ต่างๆ ส่ วนตัว ซึ่ งจะสถาปนาและเสริ มสร้างโลกขนาดเล็กมาก
(คริ สตจักรทั้งหลาย) เกี่ยวกับชุมชนต่างๆ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง”[275]
มุมมองของเปาโลคือสิ่ งนี้ มันสาคัญสาหรับคริ สเตียนที่จะดาเนิ นภารกิจของพวกเขาในฐานะ
คริ สเตียนในสภาพทางสังคมใดก็ตามที่ พวกเขาเองอยู่ มากกว่าทาให้การเปลี่ยนแปลงสภาพ
เหล่านั้นเป็ นความห่ วงใยหลัก (เปรี ยบเทียบ มธ. 28:19-20; 1 คร. 7:20-22)[276] “ในโลก”
หมายถึง ในความสัมพันธ์ต่างๆ ทางกายภาพของคุณ ในเรื่ องราวต่างๆ ฝ่ ายวิญญาณนั้น ทาส
และเจ้านายเป็ นพี่นอ้ งที่เท่าเทียมกันใน พระคริ สต์ “พวกทาส” ในจักรวรรดิโรมันนั้นก็คล้าย
กับคนรับใช้ภายในบ้านในสมัยของพระนางวิกตอเรี ยแห่งสหราชอาณาจักร[277]
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พวกทาส (หรื อคนทางาน) ควรทางานของพวกเขา “เพื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” เป็ นหลัก พวกเขา
ควรทามัน “อย่างเต็มอกเต็มใจ” นัน่ คือ “จากใจ” อีกด้วย มุมมองนี้ ของการทางานเปลี่ยนแปลง
ท่าที่และการกระทาของคนทางาน ด้วยเหตุน้ นั แม้กระทัง่ งานอย่างทาส (ต่าต้อย อย่างคนใช้)

มากที่สุดก็กลายมาเป็ นพันธกิจและการกระทาแห่ งการนมัสการ งานทั้งหมดสามารถและควร
ถูกเรี ยกว่า “งานเต็มเวลาของคริ สเตียน” ได้ กิเดโอนเป็ นชาวไร่ โดรคัสเป็ นช่างตัดเย็บผูห้ ญิง
ลูกาเป็ นแพทย์ ดาเนียลเป็ นเจ้าหน้าที่รัฐบาล และลิเดียเป็ นนักธุ รกิจหญิง และอื่นๆ อีก พระเจ้า
ทรงใช้ทุกอาชีพ
“ท่านหมายถึ งว่า ‘อย่าเฝ้ ามองที่นาฬิกา จงเฝ้ ามองที่พระคริ สต์ พระองค์ทรง
เป็ นผูท้ ี่คุณกาลังรับใช้’ นี่คือแนวทางที่คุณควรทางานของคุณ
“ถ้าคุณขี้เกียจในงาน คุณ ไม่ ได้ อุทิศตนต่อพระเยซูคริ สต์”[278]
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะให้รางวัลการรับใช้เช่ นนั้นด้วย “มรดก” (1 คร. 4:5; วว. 22:12) จง
จินตนาการถึงทาสที่ได้รับมรดก!
“พระสัญญานี้ ตอ้ งถูกมองตามความเป็ นจริ งที่ ว่าทาสไม่มีสิทธิ์ ทางกฎหมาย
ต่อมรดกในโลกแม้วา่ มรดกหนึ่งควรถูกละไว้ให้เขา”[279]
“ทาสเป็ นทรั พ ย์ส มบัติ เจ้า นายมี ก ารควบคุ ม ที่ ส มบู ร ณ์ เ หนื อ พวกเขา
แม้กระทัง่ ทาให้พวกเขาตายไปในการแหย่ให้โกรธที่เล็กน้อยที่สุด”[280]
“พระคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ปรากฏที่นี่เท่านั้นในพันธสัญญาใหม่ เป็ นที่ชดั เจนว่า เปาโลได้
ประดิ ษ ฐ์ค านี้ เพื่อจะเน้นถึ ง ความเป็ นเจ้านายของพระเยซู พระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ย าห์
(“พระคริ สต์”) ผูซ้ ่ ึ งในฐานะ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” นั้นจะ “ให้รางวัล” แก่คนสัตย์ซื่อในอนาคต
[281] อาจมีการเปรี ยบเทียบที่ได้ต้ งั ใจไว้กบั “เจ้านายซีซาร์ ”
“มรดกเป็ นรางวัลซึ่ งได้รับในฐานะเป็ น ‘ค่าจ้าง’ สาหรับงานที่ ได้ทาสาเร็ จ
ไม่มีอะไรที่จะชัดเจนกว่านี้ บริ บทนี้กาลังกล่าวถึงผลตอบแทนที่ชายคนหนึ่ ง
ควรได้รับเนื่ องจากงานของเขา อย่างเช่ นในความสัมพันธ์แบบนายจ้างและ
ลูกจ้าง มรดกถูกรับในฐานะผลลัพธ์ของงาน มันไม่ได้มาในฐานะของขวัญ
คากรี ก อันทำพอดโดซิ ส หมายถึงค่าจ้างหรื อรางวัล คากริ ยา อันทำพอดดิโดมี

ไม่ได้หมายถึงรับเอาในฐานะของขวัญ มันถูกใช้อยูเ่ สมอในพันธสัญญาใหม่
เกี่ยวกับค่าจ้างเนื่องจากพันธะ”[282]
การเปิ ดเผยของพันธสัญญาใหม่เกี่ ยวกับมรดกที่ผเู้ ชื่ อสามารถได้รับ โดยความพากเพียรที่สัตย์
ซื่อในความเชื่อและงานที่ดีก็กว้างขวาง ผูเ้ ชื่อทุกคนจะได้รับมรดกบางอย่างเนื่องจากว่าพระเจ้า
ทรงเลือกที่จะให้มนั แก่ทุกคน (เปรี ยบเทียบ ยน. 3:3, 5, 16, 36; รม. 5:1, 9; 8:1, 31-39; 1 คร.
15:53-57; 1 ธส. 1:10; 4:13-17; 1 ปต. 1:9) อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ชื่ อที่ยงั คงสัตย์ซื่อต่อองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้ า จะได้ รั บ มรดกมากขึ้ น (เปรี ยบเที ย บ มธ.
5:12, 46; 6:1, 2, 4, 5, 6, 16, 18; 10:4142;16:27; 25:21, 23; ม ก . 9:41; ล ก . 6:23, 35; 19:17, 19; ย น . 12:26; 15:14; 1ค ร .
3:8, 14; 6:9; 9:16-18, 25, 27; 2 คร. 5:9-11; กท. 5:21; อฟ. 5:5; ฟป. 4:1; คส. 3:24; 1 ธส.
2:19; 1 ทธ. 4:14; 5:18; 2 ทธ. 2:5, 12; 4:8; ฮบ. 11:6; ยก. 1:12; 1 ปต. 1:7; 5:4; 2 ยน. 8; วว.
2:7, 10, 11, 17, 23, 26-27; 11:18;22:12) พระคัมภีร์บางตอนบ่งบอกว่า “มรดก” นี้ เกี่ยวข้องกับ
การเข้าร่ วมในงานเลี้ยงฉลองแต่งงาน ณ การเริ่ มต้นของอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์ (เช่น มธ.
25; และข้ออื่ นๆ) พระคัมภี ร์ตอนอื่ นๆ กล่ า วถึ งมรดกนั้นว่า เป็ น “การปกครองร่ วมกับ
พระคริ สต์” (มธ. 19:27-28; ลก. 19:17-19; 22:28-30; รม. 8:17-21) หรื อเป็ น “ทรัพย์สมบัติใน
สวรรค์” (มธ. 6:19-21, 29; 19:21; ลก. 12:32-33; 1 ทธ. 6:17-19) ยิ่งกว่านั้น มันเกี่ยวข้องกับ
การได้รับคาสรรเสริ ญและเกียรติจากพระเยซู คริ สต์และพระบิดา (มธ. 6:1, 5, 16; 25:21; ยน.
12:26; 1 คร. 4:5; 1 ปต. 1:6-7; 2 ปต. 1:10-11) เกียรติเหล่านี้บางครั้งถูกกล่าวถึงว่าเป็ น “มงกุฎ”
(ฟป. 4:1; 1 คร. 9:24-27; 1 ธส. 2:19; 2 ทธ. 4:6-8; ยก. 1:12; 1 ปต. 5:1-4; วว. 2:10; 4:910)[283]
3:25

ในขณะที่การทางานของบุคคลหนึ่งอย่างเต็มอกเต็มใจแด่พระเจ้าส่ งผลให้เกิดรางวัล การไม่ได้
ทาอย่า งนั้น (“การท าผิด ”) จะส่ ง ผลให้เกิ ดผลลัพ ธ์ ต่างๆ ที่ แย่อย่า งหลี กเลี่ ย งไม่ ไ ด้เช่ นกัน
เปาโลไม่ได้ระบุถึงผลลัพธ์ต่างๆ เหล่านี้ ว่าจะเป็ นอะไร แต่อย่างน้อยแล้วก็คือการขาดรางวัล
และอย่างมากที่สุดก็คือการลงโทษซึ่ งสามารถเป็ นที่คาดหวังได้อย่างมีเหตุผล (เปรี ยบเทียบ มธ.
25:14-30) ยิง่ กว่านั้น องค์ผพู ้ ิพากษาจะไม่เข้าข้างใคร

4:1

“พวกเจ้านาย” ควรระลึกว่าพวกเขาก็มี “เจ้านาย” เช่นกัน มุมมองนี้ ควรเปลี่ยนแปลงการที่พวก
เขานับถือและปฏิบตั ิต่อพวกทาสของพวกเขา คือ ด้วย “ความยุติธรรม” และ “ความเที่ยงธรรม"

อย่างน่ าสนใจแล้ว ตลอดประวัติศาสตร์ น้ นั ที่ ที่คริ สเตียนได้จดั ตั้งกลุ่มที่สาคัญของประชากร
และได้ทาตามคาแนะนาของเปาโลที่นี่ ระบบทาสได้สลายไป แน่นอนว่า หลักการต่างๆ ในข้อ
เหล่านี้ (3:22-4:1) ประยุกต์ใช้กบั ความสัมพันธ์แบบนายจ้างและลูกจ้างเช่นกัน[284]
วิลเลี่ยม เวบบ์ได้เสนอการอภิปรายที่กว้างขวางเกี่ ยวกับวิธีประยุกต์ใช้คาแนะนาเหล่านี้ [285]
ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับ “การตีความหมายแบบกลุ่มเคลื่อนไหวทางการไถ่” หรื อสิ่ งที่ขา้ พเจ้าจะ
เรี ยกว่า “การตีความหมายแบบทางโคจร” เพราะข้าพเจ้าเชื่ อว่ามันเป็ นความคิดส่ วนตัวแม้ว่า
ข้าพเจ้าเชื่อว่าเขาเสนอคาแนะนาบางอย่างที่มีประโยชน์[286]
ความเป็ นจริ งที่คาว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” ปรากฏบ่อยครั้งมาก (เจ็ดครั้ง) ใน 3:18-4:1 เน้นความสาคัญของการ
ประยุกต์ใช้ความเป็ นเจ้านายของพระคริ สต์ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งหมดของเรา
“มันควรเป็ นที่จดจาไว้วา่ ในขณะที่คริ สเตียนทุกคนอยูใ่ นระดับเดียวกันในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ก็
ยังมีขอบเขตต่างๆ ซึ่ งการเป็ นรองต้องเป็ นที่ตระหนัก ที่จริ ง มีสี่ขอบเขตที่ ผเู้ ชื่อดาเนินชีวิต (ก)
ในพระคริ สต์ (ข) ในครอบครัว (ค) ในคริ สตจักร (ง) ในรัฐ ในพระคริ สต์น้ นั ไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างยิวหรื อกรี ก ทาสหรื อไท ชายหรื อหญิง (กท. 3:28) ในครอบครัวนั้น ในขณะที่มีความ
เท่าเทียมกันในฝ่ ายวิญญาณอันแท้จริ ง ก็ยงั มี ความแตกต่าง สามีเป็ นศีรษะของภรรยา (อฟ.
5:23) และลูกจะต้องเชื่อฟังทั้งสอง (6:1; เปรี ยบเทียบ คส. 3:20) องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็เป็ นตัวอย่าง
ประกอบที่ดีเยี่ยมสุ ด (ลก. 2:51) ทาสเช่นกันจะต้องจานนต่อเจ้านายของเขา (ทต. 2:9; 1 ปต.
2:18) ในคริ สตจักรนั้น ทุกคนจะต้องอยูภ่ ายใต้การดูแลของพวกผูป้ กครอง (1 ธส. 5:12; ฮบ.
13:7) และภายใต้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (อฟ. 5:24) ในรัฐนั้น ผูเ้ ชื่ อแม้วา่ เป็ นบุตรของพระเจ้าและ
พลเมืองของสวรรค์ก็จะต้องจานนต่อเจ้าหน้าที่ทางโลกและกฎข้อบังคับทางโลก (รม. 13:1;
ทต. 3:1; 1 ปต. 2:13)”[287]
ง. การปฏิบัติทสี่ าคัญ 4:2-6
เปาโลได้สรุ ปการกระตุน้ ต่างๆ ของท่านเกี่ ยวกับการดาเนิ นชี วิตคริ สเตียนด้วยคาแนะนาต่างๆ ที่เป็ นของการ
ปฏิบตั ิสาคัญสามอย่างสาหรับบรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นพระคริ สต์ ท่านต้องการประทับความสาคัญของสิ่ งเหล่านั้นลงบน
ผูอ้ ่านของท่าน การกระตุน้ อันหนึ่ งกล่าวถึงความสัมพันธ์ของผูอ้ ่านของท่านกับพระเจ้า การกระตุน้ อีกอันหนึ่ ง

กล่าวถึ งความสัมพันธ์ของพวกเขากับคนอื่น และการกระตุน้ อันที่สามกล่าวถึ งความสัมพันธ์ของพวกเขากับ
ตนเอง
4:2

ในความสัมพันธ์กบั พระเจ้านั้น การปฏิ บตั ิที่สาคัญที่สุดเพื่อจะทาให้ถาวรคือ “การอธิ ษฐาน”
นัน่ เป็ นจริ งเพราะว่าเมื่อเราอธิ ษฐาน เรากาลังเรี ยกให้พระเจ้าทางาน และเราแสดงออกถึงความ
เชื่ อของเราในพระองค์ ตลอดจดหมายฝากนี้ การเน้นของเปาโลได้อยู่ที่การรวมกันของผูเ้ ชื่ อ
กับพระคริ สต์ และความพอเพียงที่สมบูรณ์ที่การรวมกันนั้นก่อให้เกิด คริ สเตียนที่ไม่อธิ ษฐาน
กาลังแสดงถึงความไม่พ่ งึ พิงพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ยน. 15:5) เมื่อเราขอให้พระเจ้าทางานเท่านั้น
หลายสิ่ ง พระองค์จะทาให้บรรลุผลได้ (ยก. 4:2) ดังนั้น เปาโลกระตุน้ ให้ผอู ้ ่านของท่าน“อุทิศ
ตัว” พวกเขาเองต่อการอธิ ษฐาน ให้ความสนใจต่อเนื่ องและลาดับความสาคัญต่อการอธิ ษฐาน
(เปรี ยบเทียบ ลก. 18:1-8) บางทีปัญหาใหญ่ที่เราเผชิ ญเมื่อเราอธิ ษฐานคือ การสารวมความคิด
ดังนั้น เปาโลย้าเตือนผูอ้ ่านของท่านให้ “ตื่นตัว” ในการอธิ ษฐานเรื่ อยไป และแสดงออกถึงการ
สานึกคุณ “ด้วยการขอบพระคุณ” เมื่อพิจารณาถึงความดีและพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขา
อยูเ่ สมอ[288]
“นี่เป็ นเหมือนการหายใจ คือ หายใจเข้าโดยการอธิ ษฐาน หายใจออกโดยการ
ขอบพระคุณ”[289]
“จิตวิญญาณเจริ ญในบรรยากาศของการอธิ ษฐาน. . . . เราจาเป็ นต้องอธิ ษฐาน
มากเท่ากับเราจาเป็ นต้องหายใจ จิตวิญญาณของเราจะอ่อนแรงโดยปราศจาก
มัน และพยานของเราจะไร้ผลอย่างสิ้ นเชิงถ้าเราละเลยมัน”[290]
“การยื ด เยื้ อ ยาวนานในการอธิ ษ ฐานก็ เ หมาะสมที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่
กระตือรื อร้น ดังนั้น การกาชับเพิ่มเติมก็คือ ใจต้อง ตื่นตัว ถ้าการอธิ ษฐานจะมี
คุณค่าใดๆ ถ้อยคาจะไม่ถูกถือตามตัวอักษรที่นี่แต่ตามการเปรี ยบเทียบ”[291]
“อัครทูตนี้ ชื่นชมไม่ใช่ การตื่ นตัวทางร่ างกายแต่เป็ นการตื่ นตัวฝ่ ายวิญญาณ
อย่างเช่ นใน เอเฟซัส 6:18 ที่ ซ่ ึ งท่านใช้คาว่า อะกรู ปโนอุนเทส [“จงเฝ้ า
ระวัง”] . . .”[292]

การเน้ น ที่ ถู ก กล่ า วซ้ าที่ กำรขอบพระคุ ณ ท าให้ จ ดหมายฝากนี้ เป็ นหนึ่ งใน พระธรรมที่
“ขอบพระคุณ” มากที่สุดในพันธสัญญาใหม่ (เปรี ยบเทียบ 1:3, 12; 2:7; 3:17; 4:2)
“การกระตุน้ เพิ่มเติมที่จะให้ ‘ตื่นตัว เฝ้ าระวัง’ (เกรกำเรโอ) ถูกดึงมาจากภาพ
ของการเข้าเวร (นหม. 7:3; 1 แมค. 2:27; มก. 14:34, 37) . . .”[293]
4:3-4

เปาโลได้ร้องขอการวิงวอนเผื่อของผูอ้ ่านของท่านสาหรับสองเรื่ องโดยเฉพาะ ท่านได้ขอให้
พวกเขาอธิ ษฐานว่า พระเจ้าจะให้โอกาสต่างๆ แก่ท่านและสหายของท่านสาหรับ กำรประกำศ
และ กำรเสริ มสร้ ำง (“ประตูสาหรับพระวจนะ”) ยิ่งกว่านั้น ท่านได้ขอว่าเมื่อสิ่ งเหล่านี้ ได้
เกิดขึ้น ท่านจะสามารถนาเสนอข่าวประเสริ ฐได้อย่างชัดเจนได้ (“ทาให้มนั ชัดเจน”)[294]
“คนยิ่งใหญ่อย่างแท้จริ ง ไม่หยิ่งเกิ นไปที่จะขอให้มีการระลึ กถึ งเขาด้วยการ
อธิษฐาน. . .”[295]
“ความล้ าลึกของพระคริ สต์” (ข้อ 3; 1:26-27) คือข่าวประเสริ ฐ เปาโลมีความเป็ นห่ วงที่ยิ่งใหญ่
เกี่ยวกับการนาข่าวประเสริ ฐออกไปมากกว่าการทาให้ตวั ท่านเองออกจากคุก
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ในเรื่ องความสัมพันธ์ของผูอ้ ่านของท่านกับผูไ้ ม่เชื่ อ (“คนภายนอก”) เปาโลได้แนะนาการใช้
“ปั ญญา” ว่าสาคัญที่ สุด สิ่ งนี้ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นชี วิตในความสว่างแห่ งการเปิ ดเผยของ
พระเจ้า และจากนั้นประยุกต์ใช้ความรู ้น้ ีกบั สถานการณ์ต่างๆ ที่เจาะจง (1:9)
“ในความคิ ดนั้น บางที เปาโลมี ความแตกต่างระหว่าง การเป็ นพยานที่ กล้า
หาญ ไม่ประนี ประนอมต่อความจงรักภักดีของคริ สเตียนเมื่อโอกาสเสนอให้
และการเข้า ไปยุ่ง ที่ รุนแรง ไม่ มีค วามรั ก ที่ ไม่ รู้จกั กาลเทศะเกี่ ยวกับ มัน ณ
เวลาที่ผดิ ” [296]

“พระคัมภีร์ของโลกเป็ นชีวติ ประจาวันของคริ สตจักร ทุกหน้าของมัน นั้นตาที่
รวดเร็ ว ของมัน ก็ ตรวจตราอย่า งพิ ถี พิ ถ ัน และจุ ด ด่ า งพร้ อยทุ ก จุ ดที่ ซ่ ึ ง มัน
ตรวจสอบด้วยความถูกต้องอย่างเป็ นสุ ขและประสงค์ร้าย”[297]
ค ากรี ก ที่ แปลว่า “โอกาส” (ไครอส ตามตัว อัก ษรหมายถึ ง เวลา) บางที บ่ ง บอกถึ ง เวลำที่
เหมำะสม (เช่น โอกาสที่ดีที่สุด มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด และเกิดผลมากที่สุด) อย่างที่มนั ทาใน
บางที่ โอกาสที่ถูกกล่าวถึงดูเหมือนจะเป็ นโอกาสที่นาคนอื่นๆ ไปสู่ การรวมกันกับพระคริ สต์
(เปรี ยบเทียบ 3)
4:6

เปาโลได้เปลี่ ยนจากการกล่าวถึ งการดาเนิ นชี วิตของผูอ้ ่านของท่านไปสู่ การพูดของพวกเขา
สิ่ ง ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ที่ จะจดจ าไว้เ กี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติต่ า งๆ ของชาวโคโลสี เองได้เกี่ ย วข้อ งกับ
“ถ้อยคา” ของพวกเขา ถ้อยคาแสดงออกอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดถึงสิ่ งที่อยูภ่ ายในของผู ้
เชื่อ “ถ้อยคา” ของคริ สเตียนควรสะท้อนถึงคุณลักษณะที่กรุ ณาและความประพฤติของพระเจ้า
ของเขาหรื อของเธอโดยการแสดงถึง ความรัก ความอดทน การเสี ยสละ ความโปรดปรานที่ไม่
สมควรได้รับ และอื่นๆ “เกลือ” บางทีแสดงถึง ทั้ง กำรดึ งดูดเนื่ องจากว่าเกลือทาให้อาหารน่ า
ดึงดูด และ ควำมเป็ นประโยชน์ เนื่ องจากว่าเกลือเป็ นสิ่ งกันเน่ าที่ได้หน่วงการเสี ยหรื อการเน่ า
ในอาหาร (เปรี ยบเทียบ มธ. 5:13; มก. 9:50; อฟ. 4:29)[298] ยิ่งกว่านั้น บุคคลหนึ่ งควรใช้
ถ้อยคาของเขาหรื อของเธออย่างฉลาด “ต่อแต่ละความจาเป็ น (บุคคล)” คาว่า “ปรุ งด้วยเกลือให้
มีรส” อ้างอิงถึงถ้อยคาที่หลักแหลมในกรี กดั้งเดิม แต่บางทีเปาโลหมายถึง ถ้อยคาที่ดึงดูดและ
เป็ นประโยชน์เมื่อพิจารณาถึงการใช้ตามพระคัมภีร์ในที่อื่นๆ ของคาว่าเกลือ[299]
“. . . มันควรจะเป็ นรสชาติของคริ สเตียนต่อการสนทนาซึ่ งไม่ควรจากัดต่อ
การพูดที่ไม่น่าสนใจหรื อแค่คาพูดซ้ าซาก แต่ที่จะเคลื่อนไปสู่ เรื่ องราวที่สาคัญ
ซึ่ งจะเชื้อเชิญความสว่างที่การเปิ ดเผยสามารถตระเตรี ยมไว้ได้ วัตถุประสงค์
ที่นี่คือ เพาะปลูกความรู ้ สึกไวต่อแต่ละบุ คคลเพื่อจะสามารถตอบสนองต่อ
การคัดค้านของเขาและแสดงถึงการที่ข่าวประเสริ ฐสามารถจัดหาความจาเป็ น
ต่างๆ ของเขาได้”[300]

ในอีกนัยหนึ่ง การสนทนาของคริ สเตียนควรเป็ น แบบคริ สเตียน โดยเฉพาะ อย่างที่ต่อต้านกับ
แบบมนุษย์เท่านั้น
“บุตรของพระเจ้าควรมีการสนทนาที่ ละเว้ น ความชัว่ มันควรยับยั้งความชัว่
แทนที่จะส่ งเสริ มมัน ข้าพเจ้าคิดว่ามันหมายถึงอีกว่า คริ สเตียนไม่ควรน่าเบื่อ”
[301]
การกระตุน้ สามอย่างเหล่านี้ ในข้อ 2-4, 5 และ 6 สาคัญอย่างมากและสมควรต่อการเอาใจใส่ จากคริ สเตียน
มากกว่าที่สิ่งเหล่านั้นได้รับตามปกติ[302]
V. สรุ ป 4:7-18
เปาโลสรุ ปจดหมายฝากนี้ ดว้ ยข้อมูลและคาแนะนาส่ วนตัว ท่านได้ทาสิ่ งนี้ เพื่อจะผูกพันผูอ้ ่านของท่านเข้ากับ
พระกายของพระคริ สต์อ ย่างแน่ นหนามากขึ้น ซึ่ งพวกเขาอยู่ในอันตรายของการแยกตัวเนื่ องจากอิทธิ พลของ
พวกครู สอนเท็จ
ก. ผู้ถือจดหมายฝากนี้ 4:7-9
4:7-8

เปาโลได้ส่ ง “ที คิก ัส” ไปพร้ อมกับจดหมายนี้ เนื่ องด้วยจุ ดประสงค์หลัก สองประการ ท่า น
ต้องการตระเตรี ยม “ข้อมูล” เกี่ยวกับตัวท่านเองและพันธกิจในปั จจุบนั ของท่านมากกว่าที่ท่าน
ได้รู้สึกถูกนาพาให้บนั ทึกในจดหมายนี้ เอง ยิ่งกว่านั้น ท่านต้องการ “หนุนใจ” ชาวโคโลสี ใน
ความสัมพันธ์กบั คริ สเตียนคนอื่นๆ ทั้งหมด ทีคิกสั เป็ น “พี่นอ้ งที่รัก” ในความสัมพันธ์กบั พระ
คริ สต์ เขาเป็ น “ผูป้ รนนิบตั ิที่สัตย์ซื่อ” ในความสัมพันธ์กบั เปาโล เขาเป็ น “เพื่อนร่ วมงาน” ไม่
ว่าในฐานะนักโทษของทั้งโรมและน้ าพระทัยของพระเจ้าหรื อแค่น้ าพระทัยของพระเจ้า ชื่อของ
ทีคิกสั ปรากฏห้าครั้งในการเชื่ อมโยงกับเปาโลในพันธสัญญาใหม่ (กจ. 20:4; อฟ. 6:21; คส.
4:7; ทต. 3:12; 2 ทธ. 4:12)
“ใครคนหนึ่ งได้กล่าวว่า ความสามารถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือ ความเชื่ อถื อ
ได้ และนี่ก็เป็ นจริ ง”[303]

4:9

“โอเนสิ มสั ” ก่อนหน้านั้นเป็ นทาสในบ้านของฟี เลโมน และเป็ นสมาชิ กของคริ สตจักรเมือง
โคโลสี แต่ได้หนี ไปที่ กรุ งโรม ที่ ที่เปาโลได้นาเขามาสู่ พระคริ สต์ในภายหลัง ตอนนี้ เปาโล
กาลังส่ งเขากลับไปยังเมืองโคโลสี พร้อมกับทีคิกสั ซึ่ งไม่ได้ถูกล่ามโซ่ แต่ในฐานะ “พี่นอ้ งที่รัก”
ในพระคริ สต์ผซู ้ ่ ึ งได้พิสูจน์ตวั เขาเองว่า “สัตย์ซื่อ” (เปรี ยบเทียบฟี เลโมน)

ชายเหล่ านี้ เดิ นทางจากกรุ งโรมไปยังเมืองโคโลสี บางทีโดยทางเมืองเอเฟซัส และเมื องเลาดี เซี ยพร้ อมกับจด
หมายถึ ง ชาวเอเฟซัส (อฟ. 6:21-22) บางที พ วกเขาได้ถื อ จดหมายฉบับหนึ่ งไปยังชาวเลาดี เ ซี ย อี ก ด้ว ย
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 16) และอีกฉบับหนึ่งไปยังฟี เลโมน (ฟม. 2:23-24) และจดหมายฉบับนี้ถึงชาวโคโลสี
ข. คาทักทายจากเพือ่ นๆ ของเปาโล 4:10-14
เปาโลอ้างอิงถึงหกบุคคล ซึ่ งห้าในหกคนนั้นท่านได้เอ่ยชื่อในพระธรรมฟี เลโมนอีกด้วย
4:10
“อาริ สทารคัส” มาจากเมืองเธสะโลนิกา (กจ. 20:4) ได้อยูก่ บั เปาโลในเมืองเอเฟซัส (กจ. 19:29)
และได้เดินทางไปกับท่านยังกรุ งโรม (กจ. 27:2) “ผูถ้ ูกขัง” (ข้อ 10) เป็ นการแปลของคากรี กที่
ผิดปกติ (ตามตัวอักษรคือ “นักโทษสงคราม”) บางทีมนั หมายถึ ง ผูถ้ ูกขังเพื่อน้ าพระทัยของ
พระเจ้ามากกว่าผูถ้ ูกขังของซีซาร์ (เปรี ยบเทียบ ฟม. 23)[304] อีกมุมมองหนึ่งก็คือ อาริ สทารคัส
ได้อาศัยอยูใ่ นบ้านหลังเดียวกันกับเปาโลในกรุ งโรม ซึ่ งเป็ นคุกของเปาโล[305]
ยอห์น มาระโก (กจ. 12:25) ถูกเรี ยกว่า “มาระโก” (ที่นี่) อีกด้วย ได้เข้าร่ วมกับเปาโลอีกครั้ง
เวลาใดเวลาหนึ่ งหลังจากการแยกกันของพวกเขาที่ได้เกิดขึ้นในการเดินทางประกาศครั้งแรก
ของเปาโล (กจ. 13:5, 13) ชาวโคโลสี รู้จกั “บารนาบัส” ลูกพี่ลูกน้องของเขาดีกว่า มาระโกนี้ ได้
เขียนพระกิตติคุณที่มีชื่อของเขา (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 4:11)
“ยอห์น มาระโกเป็ นคาหนุ นใจต่อทุกคนผูซ้ ่ ึ งล้มเหลวในความพยายามครั้ ง
แรกของเขาที่จะรับใช้พระเจ้า เขาไม่ได้นงั่ อยู่เฉยๆ และไม่พูดไม่จา เขาได้
กลับไปสู่ พนั ธกิ จและได้พิสูจน์ตวั เขาเองว่าสัตย์ซื่อต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและ
ต่ออัครทูตเปาโล”[306]

4:11

“เยซู ยุสทัส ” ถู กอ้างอิ งถึ ง ที่ นี่เท่า นั้นในพันธสั ญญาใหม่ ชายสามคนเหล่ า นี้ เป็ นคริ ส เตี ย น
ชำวยิว อย่างที่มนั ชัดเจนจากชื่อของพวกเขาพร้อมกับข้อเท็จจริ งที่วา่ เปาโลได้อา้ งอิงถึงพวกเขา
ว่า “ได้เข้าสุ หนัต” โดยการอ้างอิงถึงพวกเขานั้น เปาโลได้ช่วยให้ชาวโคโลสี ตระหนักว่า สิ่ งที่
ท่านได้เขียนเกี่ ยวกับคนยิวและคนต่างชาติ ที่เท่าเที ยมกันในพระคริ สต์เป็ นความเป็ นจริ งใน
พันธกิ จของท่าน “แผ่นดิ นของพระเจ้า” ที่นี่บางทีอา้ งอิงถึ งอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์ใน
อนาคต “ต่อเป้ าหมายที่มีสง่าราศีซ่ ึ งการงานทั้งหมดของคริ สตจักรได้มุ่งไป”[307]

4:12-13

เพื่อนร่ วมงานสามคนดังต่อไปนี้ มีเบื้องหลังเป็ นชาวต่างชาติ เป็ นที่ชดั เจนว่า “เอปาฟรัส” ได้
เป็ นเครื่ องมือในการก่อตั้งคริ สตจักรที่เมืองโคโลสี (1:7) ความห่ วงใยของเขาที่มีต่อชาวโคโลสี
ชัดเจนจาก “การอธิษฐาน” ที่ร้อนรนของเขาเพื่อ (1) ความเป็ นผูใ้ หญ่ของพวกเขา (“เพื่อว่าพวก
ท่านจะมัน่ คง”) และ (2) การรั บรู ้ เต็มที่ ของพวกเขาถึ งน้ าพระทัยที่สมบูรณ์ ของพระเจ้าที่ มี
สาหรับพวกเขา (“มีความมัน่ ใจในพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งหมด”) ความห่ วงใยเหล่านี้ เป็ น
ภาระของจดหมายฝาก การเจ็บปวดที่ร้อนรนในการอธิ ษฐานของเอปาฟรัส (เปรี ยบเทียบ ลก.
22:44) สะท้อนถึงการชื่นชมของเขาที่วา่ พระเจ้าจะจัดเตรี ยมการทาให้กระจ่างและการเติบโตที่
ต่อเนื่ อง ในสั ดส่ วน ขณะที่ ผคู ้ นได้ร้องขอสิ่ งเหล่ านี้ จากพระองค์ (ยก. 4:2) นี่ เป็ นงานฝ่ าย
วิญญาณที่พระเจ้าเท่านั้นสามารถทาได้ “ความห่ วงใย” ของเอปาฟรัสที่มีต่อคริ สเตียนในเมือง
อื่นๆ ที่ อยู่ใกล้เมื องโคโลสี คือ “เลาดีเซี ยและฮีเอราบุรี” บ่งบอกถึ งความเป็ นไปได้ว่าเขาได้
ประกาศในชุมชนเหล่านี้อีกด้วย
“เอปาฟรัสถื อความแตกต่างพิเศษท่ามกลางเพื่อนและเพื่อนร่ วมงานทั้งหมด
ของเปาโลของการเป็ นผูเ้ ดียวเท่านั้นที่เปาโลชมเชยอย่างชัดเจนสาหรับพันธกิ จการอธิ ษฐานที่เข้มข้นของเขา ข้อพระคัมภีร์ที่ถูกอ้างอิง ไปข้างบน [4:1213] อาจถู กเรี ยกอย่างดี ว่า ประกาศนี บตั รแห่ งความสาเร็ จในพันธกิ จนี้ ของ
เขา”[308]
“เอปาฟรัสได้เข้าใจสิ่ งที่เราหลายคนช้าที่จะตระหนักว่า ยุทธวิธีของสงคราม
ของคริ สเตียนเกิดจากยุทธวิธีแห่งการอธิษฐาน”[309]

“มีหลายสิ่ งที่อยู่นอกอานาจของคริ สเตียนที่ธรรมดา และตาแหน่ งที่ ยิ่งใหญ่
อิทธิ พลที่กว้างไกล ความสามารถที่โดดเด่นอาจเป็ นที่ขาดได้ต่อเราเกื อบทุก
คน แต่คริ สเตียนที่มีความสาคัญน้อยที่สุดและถ่อมใจที่สุดสามารถอธิ ษฐาน
ได้ และขณะที่ ‘คาอธิ ษฐานเคลื่อนพระหัตถ์ที่เคลื่อนโลก’ นั้นบางทีอานาจที่
ยิง่ ใหญ่ที่สุดซึ่ งเราสามารถใช้ได้มาโดยทางการอธิษฐาน”[310]
“มันเชื่อมโยงกับศิษยาภิบาลอาวุโสคนหนึ่งผูซ้ ่ ึ งสามารถเป็ นที่เห็นได้วา่ ได้ละ
จากการศึกษาของเขาและเข้าไปในโบสถ์โดยประตูหลัง ทุกๆ บ่ายวันเสาร์
และประมาณเวลาดวงอาทิ ต ย์ตกนั้น เขาก็ เ ป็ นที่ เ ห็ นได้ว่า ได้ก ลับ ไปบ้า น
ความอยากรู้อยากเห็นของใครคนหนึ่งได้ถูกกระตุน้ พอที่จะติดตามในวันหนึ่ง
และดูผา่ นทางกระจก ในระหว่างสัปดาห์น้ นั ม้านัง่ ในโบสถ์ก็วา่ งเปล่า ศิษยาภิบาลอาวุโสคนนี้ ถูกเห็นว่าคุกเข่าที่มา้ นัง่ ในโบสถ์แต่ละตัวและอธิ ษฐานเพื่อ
สมาชิ กทุ กคนของคริ สตจักรที่ จะนั่งมันในวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เขาได้
เรี ยกชื่ อสมาชิ กแต่ละคนขณะที่เทใจของเขาต่อพระเจ้าสาหรับฝูงแกะของเขา
พัน ธกิ จ ของเขาเป็ นพัน ธกิ จ แห่ ง ฤทธิ์ เดชและผูค้ นของเขาได้ส ะท้อ นถึ ง
พระคุณของพระเจ้าที่มีเหนือพวกเขา ความสุ ขเป็ นของคริ สตจักรเช่นนั้นที่มี
ผูเ้ ลี้ยงที่อธิ ษฐานเช่นนั้น”[311]
4:14

เปาโลได้ระบุถึง “ลูกา” ผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณเล่มที่สามและกิ จการของอัครทูตอย่างเรี ยบง่ายว่า
“แพทย์ที่รัก ”—โดยปราศจากรายละเอียดหรื อการชมเชยมากขึ้ นใดๆ “ลูกา” เป็ นคาย่อของ
ลูกานัส[312]
“ณ เวลานี้ ยาก็กลายมาเป็ นแค่หวั ข้อของคาแนะนาที่เป็ นระบบ”[313]
ลูกาคงเป็ นการช่วยเหลือทั้งทางร่ างกายและฝ่ ายวิญญาณต่อเปาโล “เดมาส” (บางทีเป็ นรู ปแบบ
ที่ส้ นั ของ เดเมทริ อสั ) ได้ละทิง้ เปาโลในภายหลัง (2 ทธ. 4:10) แต่เวลานี้เขาได้ปรนนิ บตั ิและอยู่
กับอัครทูตนี้

ค. คาทักทายถึงคนอืน่ ๆ 4:15-17
4:15

นอกเหนือไปจากคริ สเตียนชาวเลาดีเซี ยที่อยูใ่ กล้เคียงแล้ว เปาโลได้ส่งคาทักทาย (“โปรดระลึก
ถึงข้าพเจ้า”) ไปยัง “นุมฟา” บางทีเป็ น เจ้ ำของบ้ ำนผู้หญิง ของคริ สตจักรในบ้านที่เมืองเลาดีเซี ย
(“คริ ส ตจัก รที่ อ ยู่ใ นบ้า นของนาง”) ไม่ มี ห ลัก ฐานว่า คริ ส เตี ย นได้พ บปะในอาคารโบสถ์
จนกระทัง่ ศตวรรษที่สาม[314] คริ สเตียนเริ่ มแรกดูเหมือนว่าได้เลือกสถานที่พบปะของพวกเขา
บนพื้นฐานของความสะดวกและความเหมาะสม

4:16

จดหมายของเปาโลถึงชาวเลาดีเซี ย (“จดหมาย ที่ มำจำก เมืองเลาดีเซี ยฉบับนั้น”) บางทีไม่ใช่
ฉบับที่ได้รับการดลใจและเป็ นที่ชดั เจนว่าได้สูญหายไป (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 5:9) สิ่ งนี้ ดูเหมือน
เป็ นไปได้มากกว่าว่าเปาโลได้อา้ งอิงถึงจดหมายฝากถึงชาวเอเฟซัสที่นี่[315]

4:17

“อารคิปปั ส” ดูเหมื อนว่าเป็ นบุตรชายของฟี เลโมน (ฟม. 2) บางทีเขาเป็ นชายหนุ่ มที่ มีของ
ประทานซึ่ งเปาโลต้องการที่จะหนุนใจ แนวคิดที่วา่ เขาเป็ นผูน้ าในปั จจุบนั ของคริ สตจักรเมือง
โคโลสี ก็มีความเป็ นไปได้ที่นกั อรรถาธิ บายบางคนได้บ่งบอกไว้
“ที่จะกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้ารู้สึกราวกับว่างานของข้าพเจ้าสาเร็ จแล้ว’ เป็ นแค่ส่วน
เล็กน้อยของเนื้ อหนังที่เย่อหยิ่ง งานของคุณจะไม่สาเร็ จจนกว่าองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าเสด็จมาหรื อเรี ยกคุณให้ไปอยูก่ บั พระองค์ ดังนั้น ตราบเท่าที่คุณอยูท่ ี่นี่ จง
เอาใจใส่ การรับใช้ และทาให้มนั สาเร็ จ”[316]
ง. การสรุ ปส่ วนตัวของเปาโล 4:18

ตามปกติแล้วเปาโลได้ใช้เลขานุ การเขียนจดหมายของท่าน และจากนั้นได้เพิ่มถ้อยคาส่ วนตัว ณ ตอนท้ายด้วย
การเขียนของท่านเองเพื่อจะทาให้การเขียนของท่านเป็ นของแท้ (เปรี ยบเทียบ รม. 16:22; กท. 6:11) ที่นี่ท่านได้
ร้ องขอให้ผูอ้ ่านของท่านอธิ ษฐานเพื่อท่านในบ้านแห่ งการจับกุมของท่าน (“โปรดระลึ กถึงการถูกจาคุกของ
ข้าพเจ้า”) ในกรุ งโรม (เปรี ยบเทียบ ข้อ 3-4) สุ ดท้าย ท่านได้ปรารถนาว่าความโปรดปรานที่ไม่สมควรอัน
ต่อเนื่องของพระเจ้าจะเป็ นส่ วนของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 1:2): “ขอให้พระคุณดารงอยูก่ บั ท่านทั้งหลาย”

ทาไมเปาโลได้รวมการอ้างอิงส่ วนตัวมากมายถึ งเพื่อนๆ และบรรดาคนที่รู้จกั ในจดหมายฝากนี้ ? บางที่ท่านไม่
เคยได้เยี่ยมเยียนคริ สเตี ยนเหล่ า นี้ และพวกเขาได้รู้จกั ท่านโดยทางชื่ อเสี ยงเท่ านั้น (เปรี ยบเทีย บ 2:1) บางที
เนื่ องจากท่านได้อาศัยอยู่และได้รับใช้ในเอเชี ยน้อยเป็ นเวลาสามปี ท่านคงได้มีการติดต่อส่ วนตัวกับธรรมิกชน
บางคนในเมืองโคโลสี เป็ นที่ชดั เจนว่า ท่านได้ส่งคาทักทายส่ วนตัวมากมายเพราะว่าท่านมีเพื่อนมากมายใน
เมืองโคโลสี เปาโลส่ งคาทักทายส่ วนตัวมากมายไปยังคริ สเตียนในกรุ งโรมอีกด้วย แม้วา่ ท่านยังไม่ได้ไปเยี่ยม
กรุ งโรมเมื่อท่านได้เขียนจดหมายฝากของท่านถึงพวกเขา (เปรี ยบเทียบ รม. 16)

