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เบือ้งหลงัทางประวตัิศาสตร์ 
  
เมืองโคโลสีตั้งอยู่ในหุบเขาลี-
คสัท่ีสวยงามอยู่ห่างจากเมือง
เอเฟซัสไปทางทิศตะวนัออก
ประมาณ 100 ไมล์ เมืองน้ีเป็น
เมืองส าคัญระหว่างสงคราม
ของกรีกและเปอร์เซียแห่งศต-
วรรษท่ีห้าก่อนคริสตศักราช 
ตั้งแต่นั้นมาเส้นทางการคา้ใหม่
ไดน้ าการจราจรส่วนมากไปยงั
เมืองท่ีใกล้เ คียงคือเมืองเลา
ดีเซียและเมืองฮีเอราบุรีและได้
ละเมืองโคโลสีไว้ให้เป็นแค่
หมู่บ้านชนบท ไม่เหมือนกับ
เมืองเลาดีเซียและเมืองฮีเอราบุรี นกัธรณีวทิยายงัไม่ไดข้ดุคน้สถานท่ีตั้งของเมืองโคโลสี[1] 
  

“. . . สะทราโบนกัประวติัศาสตร์และนกัภูมิศาสตร์ชาวกรีกท่ีไดเ้ขียนประมาณชนสองรุ่น
ก่อนท่ีเปาโลได้เขียนพระธรรมโคโลสีเรียกเมืองโคโลสีแห่งสมัยของเขาว่า ‘เมืองเล็ก’ 
(Geography XII.viii.13)”[2] 
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พลเมืองของโคโลสีส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ไปอาศยัในอาณานิคมชาวกรีกและชาวฟรีเจียนทอ้งถ่ินเม่ือเปาโลไดเ้ขียน
จดหมายฝากน้ี แมว้า่มีคนยิวมากมายท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณนั้นเช่นกนั แอนทิโอคสัมหาราช (223-187 กคศ.) ได้
ยา้ยครอบครัวชาวยิวหลายร้อยครอบครัวจากเมืองเมโสโปเตเมียไปยงัเขตน้ี ดูเหมือนวา่มีคนยิวแบบเสรีนิยมใน
ท่ีนัน่มากกวา่บรรดาผูท่ี้อยูใ่นจงัหวดัใกลเ้คียงแห่งกาลาเทียไปยงัทางทิศตะวนัออก      
  

“ในจงัหวดัท่ีใกลเ้คียงแห่งกาลาเทียนั้น ความเช่ือในระยะเร่ิมตน้ไดถู้กคุกคามโดยการเคร่งใน
กฎ คือความเห็นนอกรีตท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือของยิว  ท่ีน่ีอยา่งเช่นในเมืองเอเฟซสั 
(เปรียบเทียบ กจ. 19:14, 18) อนัตรายก็อยูใ่นการผสมผสานทางศาสนาของยวิและกรีก”[3] 
  
“อย่างไม่สงสัยเลยวา่โคโลสีเป็นคริสตจกัรท่ีส าคญัน้อยสุด ท่ีซ่ึงจดหมายฝากฉบบัต่างๆ ของ
อคัรทูตเปาโลไดก้ล่าวถึง”[4] 

  
คริสตจกัรต่างๆไดห้ย ัง่รากในเมืองโคโลสี เมืองเลาดีเซีย (4:16) และบางทีในเมืองฮีเอราบุรี (4:13) เปาโลไม่ได้
เยี่ยมเยียนหุบเขาลีคสัเม่ือท่านได้เขียนจดหมายฝากน้ี (1:4; 2:1) แต่ท่านได้เรียนรู้เก่ียวกบัการเผยแพร่ข่าว
ประเสริฐท่ีนัน่ผา่นทางเอปาฟรัส (1:8) และบางทีผา่นทางคนอ่ืนๆ[5] 
  
ดูเหมือนวา่เอปาฟรัสเป็นผูก่้อตั้งหรือหน่ึงในผูก่้อตั้งของคริสตจกัรในเมืองโคโลสี (1:7; 4:12-13)[6] เขาเป็นชาว
โคโลสีและไดส้ั่งสอนบรรดาคริสเตียนไม่ใช่แค่ในเมืองโคโลสี (1:7) แต่บางทีในเมืองเลาดีเซียและเมืองฮีเอรา
บุรีอีกดว้ย บางทีเปาโลไดน้ า เอปาฟรัสมาถึงพระคริสต ์ณ เมืองเอเฟซสั (เปรียบเทียบ กจ. 19:10) บางทีช่ือท่ีเป็น
ทางการมากข้ึนของเขาคือเอปาโฟรดิทสั    
  
เอปาฟรัสอาจไดเ้ดินทางไปยงักรุงโรมเพื่อพบกบัเปาโลเพื่อจะรับการช่วยเหลือของท่านในการต่อสู้กบัอิทธิพล
ของพวกครูสอนเท็จท่ีได้ประกาศในเมืองโคโลสี อารคิปปัสอาจได้ท าหน้าท่ีแทนเอปาฟรัสระหว่างการขาด
หายไปของเขา (4:17; ฟม. 2) 
  
ขอ้มูลเดียวท่ีมีไวเ้พื่อจะช่วยเราประกอบเร่ืองราวใหม่ของความเห็นนอกรีตท่ีไดคุ้กคามคริสตจกัรก็มาจากการ
พาดพิงทางออ้มและการเนน้ต่างๆในจดหมายฝากน้ี เราสรุปวา่พวกครูสอนเท็จไม่ไดใ้ห้การตีความหรือการเนน้
ท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัตวับุคคลและงานของพระคริสต ์พวกเขาไดบิ้ดเบือนและลดหลกัค าสอนเหล่าน้ี 
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“ความเห็นนอกรีตต่างๆท่ีอนัตรายมากท่ีสุดซ่ึงคริสตจกัรถูกเรียกให้ต่อสู้บางคร้ังบางคราวก็
ไม่ใช่ความเห็นเหล่านั้นท่ีโจมตีตวับุคคลขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อยา่งเปิดเผยและครึกโครม แต่
เป็นความเห็นเหล่านั้นท่ีลดคุณค่าของความมีเกียรติของพระองคอ์ยา่งแยบยลในขณะท่ีให้การ
ปรากฏของการใหเ้กียรติแด่พระองค”์[7] 

  
ค าสอนเท็จมีการวิงวอนทางปรัชญาอีกดว้ย ไม่วา่เป็นของชาวตะวนัออกหรือของคนกรีกเราก็ไม่สามารถแน่ใจ
ได ้(2:8) อยา่งไรก็ตาม มีการเนน้ท่ีความรู้ท่ีสูงกวา่ของระบบจกัรวาล มีองคป์ระกอบต่างๆของพิธีกรรมของการ
ท าตามลทัธิยิวและการถือตามธรรมเนียม (2:8, 11, 16; 3:11) อยา่งไรก็ตาม ตรงกนัขา้มกบัลทัธิยิวดั้งเดิมนั้น 
พวกครูสอนเท็จได้หนุนใจถึงการเคารพพวกทูตสวรรค์ผูซ่ึ้งพวกเขาได้เช่ือว่าได้ควบคุมการปฏิบติัการของ
ธรรมชาติในบางระดบั (2:18-19) มีการเนน้ท่ีการปฏิเสธตนเองแบบสันโดษ (2:20-23) และเป็นท่ีชดัเจนว่า มี
แนวคิดท่ีว่าบรรดาผูท่ี้มีความรู้เต็มท่ีแห่งความจริงซ่ึงได้สอนโดยพวกครูสอนเท็จเท่านั้นสามารถเขา้ใจและ
ประสบกบัความเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวิญญาณได ้(1:20, 28; 3:11) ภายหลงัการเนน้เหล่าน้ีไดพ้ฒันาไปสู่ลทัธินอสติก 
แมว้า่ในเมืองโคโลสีนั้นการเน้นของคนยิวก็โดดเด่นกวา่ลทัธินอสติกของกรีกในภายหลงั[8] มนัง่ายท่ีจะเห็น
ลทัธิเช่นนั้นไดพ้ฒันาและไดรั้บผูติ้ดตามเพียงไรในวฒันธรรมแบบกรีกและยวิแห่งหุบเขาลีคสั   
  

“องคป์ระกอบหลากหลาย. . .ท่ีไดใ้ห้มา. . รวมถึงท่ีมาอนัเป็นไปไดข้องคริสตจกัรเมืองโคโลสี 
จากภายในแวดวงของธรรมศาลา การปรากฏท่ีเป็นไปไดข้องความเช่ือเร่ืองการแบ่งพรรคแบ่ง
พวกของคนยิว  การขาดหายไปของหลกัฐานอ่ืนของการผสมผสานของคนยิวในเอเชียน้อย 
และความพร้อมของคนยิวบางคนส่งเสริมการปฏิบติัทางศาสนาท่ีแตกต่างของพวกเขาในการ
ปกป้องความเช่ือถือท่ีมัน่ใจในตนเองนั้น. . ., เราไม่จ  าเป็นท่ีจะมองหาธรรมศาลาของคนยิว
หน่ึงท่ีหรือสองท่ีในเมืองโคโลสีอีกต่อไปท่ีจะเป็นแหล่งของอิทธิพลอะไรก็ตามท่ีไดถู้กคิดว่า
จะคุกคามคริสตจกัรในระยะเร่ิมตน้ท่ีนัน่”[9] 

  
“ความเป็นไปไดก้็คือวา่ ณ ระยะเวลานั้นพวกครูสอนเทจ็ไม่ไดพ้ฒันาระบบอยา่งเต็มท่ี พวกเขา
ไดย้ึดถือค าสอนท่ีโดดเด่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่นค าสอนเหล่านั้นท่ีอคัรทูตน้ีประณาม และ
พวกเขาไดเ้ป็นผูส้นบัสนุนแนวโนม้ต่างๆ ท่ีแพร่หลายบางอยา่ง ไม่ใช่เป็นผูริ้เร่ิมความเห็นนอก
รีตท่ีไดถู้กก าหนดและเป็นรูปแบบ”[10] 
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อย่างชดัเจนแล้ว จุดประสงค์หลกัของจดหมายน้ีก็เพื่อจะโจมตีค าสอนเท็จน้ี ปัญหาหลกัสองอย่างคือหลกัค า
สอนท่ีถูกเขา้ใจผิดเก่ียวกบัพระคริสต์ และการเขา้ใจผิดถึงการท่ีหลกัค าสอนน้ีกระทบต่อการด าเนินชีวิตคริส
เตียนอยา่งไร เน้ือหาเก่ียวกบัศาสนศาสตร์พระคริสตเ์ป็นหลกั (1:14-23; 2:9-15) ก็น าเสนอพระคริสตใ์นฐานะ
ความเป็นเอกเตม็ท่ีและความเพียงพออยา่งสมบูรณ์ส าหรับคริสเตียน เปาโลไดอ้ธิบายวา่ชีวิตคริสเตียนไหลออก
จากการเปิดเผยน้ีอยา่งธรรมชาติ แทจ้ริงแลว้ชีวติ คริสเตียนเป็นชีวติของพระคริสตท่ี์ทรงสถิตอยูท่ี่พระเจา้ส าแดง
ผา่นทางผูเ้ช่ือ     
  
บางทีเปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากน้ีจากกรุงโรม ไปจนถึงช่วงกลางหรือตอนปลายของการท่ีถูกจบักุมให้อยู่ใน
บา้นคร้ังแรกของท่านท่ีนัน่ระหวา่งปี ค.ศ. 60 ถึง 62 ท่านไดป้ระสบกบัการจ ากดัขอบเขต แมว้า่ท่านไดช่ื้นชม
เสรีภาพค่อนขา้งมากท่ีนัน่เป็นเวลาสองปี ผูร่้วมงานหลายคนของเปาโลไดอ้ยูก่บัท่านเม่ือท่านไดเ้ขียนจดหมาย
ฝากน้ี (4:7-14) โดยทัว่ไปแล้วมุมมองเก่ียวกบัท่ีมาของจดหมายน้ีเขา้ไดก้บัขอ้เท็จจริงต่างๆ มากกว่าทฤษฎี
เก่ียวกบัท่ีมาแห่งซีซารียาและเอเฟซสั 
  
มีความคลา้ยกนัมากมายระหวา่งพระธรรมเอเฟซสัและพระธรรมโคโลสี ความแตกต่างหลกัระหวา่งพระธรรม
สองเล่มน้ีคือในพระธรรมเอเฟซัสนั้น การเน้นอยู่ท่ีคริสตจกัรในฐานะพระกายของพระคริสต์ ในพระธรรม
โคโลสี การเนน้อยูท่ี่พระคริสตใ์นฐานะศีรษะของคริสตจกัร ยิ่งกวา่นั้น เปาโลไดเ้ขียนพระธรรมโคโลสีเพื่อจะ
ตอบสนองต่อปัญหาท่ีเฉพาะเป็นหลกั ส่วนท่านไดเ้ขียนพระธรรมเอเฟซัสเพื่อจะอธิบายค าสอนท่ีถูกตอ้งเป็น
หลกั ตามรูปแบบแลว้ พระธรรมโคโลสีค่อนขา้งตึงเครียดและทนัที ส่วนพระธรรมเอเฟซัสนั้นออ้มคอ้มและ
ไหลล่ืนมากกวา่ พระธรรมโคโลสีนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะเจาะจง เป็นรูปธรรม และเป็นการเขียนท่ียอ่เกินไปมากกวา่  
ส่วนพระธรรมเอเฟซสันั้นเป็นนามธรรม เป็นการสอนและโดยทัว่ไปมากกวา่ มาลาทางไวยากรณ์ของพระธรรม
โคโลสีคือเป็นการโตแ้ยง้และโตเ้ถียง แต่ของพระธรรมเอเฟซสันั้นสงบและสันติ ธรรมโคโลสีเป็นจดหมายแห่ง
การอภิปราย พระธรรมเอเฟซสัเป็นจดหมายแห่งการไตร่ตรอง[11] เป็นท่ีชดัเจนว่าเปาโลไดเ้ขียนจดหมายทั้ง
สองฉบบัน้ีประมาณเวลาเดียวกนั จดหมายฝากสองฉบบัน้ีพร้อมกบัพระธรรมฟีลิปปีและพระธรรมฟีเลโมน
ก่อใหเ้กิดจดหมายฝากจากเรือนจ าของเปาโล[12] 
  
จุดประสงค์ 
  
จุดประสงคท์ั้งสามออกมาจากเน้ือหาของจดหมายฝากน้ี   เปาโลตอ้งการท่ีจะแสดงออกถึงความสนใจส่วนตวั
ของท่านในคริสตจกัรน้ี ซ่ึงเป็นท่ีชดัเจนวา่ท่านไม่ไดไ้ปเยี่ยม ท่านไดเ้ขียนเพื่อจะเตือนชาวโคโลสีถึง ประการท่ี
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หน่ึง อนัตรายของการกลบัไปสู่ความเช่ือถือและการประพฤติดั้งเดิมของพวกเขา ประการท่ีสอง ท่านไดป้ฏิเสธ
ค าสอนเท็จท่ีไดคุ้กคามกลุ่มคนน้ีอีกดว้ย หลกัค าสอนของคริสเตียนท่ีโดดเด่นซ่ึงจดหมายน้ีกล่าวถึงคือศาสน
ศาสตร์พระคริสต์ ประการท่ีสาม จุดประสงค์ใหญ่ของเปาโลก็คือท่ีจะจดัตั้ งความเป็นเอกเต็มท่ีและความ
เพียงพอเท่านั้นของพระเยซูคริสต ์    
  

“คริสตจกัรในทุกวนัน้ีตอ้งการข่าวสารของพระธรรมโคโลสีอยา่งยิ่ง เราอาศยัอยูใ่นสมยัท่ีการ
ยอมทนทางศาสนาถูกตีความให้หมายถึง ‘ศาสนาหน่ึงก็ดีเท่ากบัอีกศาสนาหน่ึง’ บางคน
พยายามท่ีจะน าส่ิงท่ีดีท่ีสุดจากระบบทางศาสนาท่ีหลากหลายและสร้างศาสนาส่วนตวัของพวก
เขาเองข้ึน ส าหรับหลายคนนั้น พระเยซูคริสต์เป็นแค่ หน่ึง ในครูศาสนาท่ียิ่งใหญ่หลายคน
เท่านั้น ซ่ึงไม่มีสิทธิอ านาจเหนือพวกเขา พระองค์อาจจะโดดเด่น แต่พระองค์ไม่ไดเ้ป็นเอก
อยา่งแน่นอน 

  
“น่ีเป็นยุคแห่งการ ‘ผสมผสาน’ ผูค้นพยายามท่ีจะปรองดองและท าให้ส านกัแห่งความคิดท่ี
แตกต่างมากมายนั้นเป็นหน่ึงเดียวและได้ศาสนาท่ีเหนือกว่า คริสตจักรต่างๆ ท่ีเช่ือข่าว
ประเสริฐของเราก็อยู่ในอนัตรายของการท าให้ความเช่ือเจือจางในความพยายามท่ีมีความรัก
ของพวกเขาเพื่อจะเขา้ใจความเช่ือถือของคนอ่ืนๆ ศาสนาลึกลบั การเคร่งในกฎศาสนาต่างๆ
ทางตะวนัออก การถือสันโดษ และปรัชญาท่ีมนุษย์ได้คิดค้นข้ึนก าลังคืบคลานเข้าไปใน
คริสตจกัรทั้งหลาย พวกเขาไม่ไดป้ฏิเสธพระคริสต ์แต่พวกเขาก าลงัขบัพระองคอ์อกจากราช
บลัลงักแ์ละก าลงัปลน้ท่ีถูกตอ้งแห่งความเป็นเอกของพระองคไ์ป”[13] 
  

โครงร่าง 
  
I.          บทน า 1:1-14 
  ก.        การทกัทาย  1:1-2 

ข.        การขอบคุณ  1:3-8 

ค.        การอธิษฐาน  1:9-14 
 II.         การอธิบายถึงตวับุคคลและงานของพระคริสต ์ 1:15-29  

ก.        ตวับุคคลท่ีเป็นเอกของพระคริสต ์ 1:15-20 
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1.         ในความสัมพนัธ์กบัพระเจา้พระบิดา  1:15ก 
2.         ในความสัมพนัธ์กบัสรรพส่ิงทั้งหมด  1:15ข-17 
3.         ในความสัมพนัธ์กบัคริสตจกัร  1:18-20 

  ข.        งานของการท าใหคื้นดีของพระคริสต ์ 1:21-29  
1.         อยา่งท่ีไดป้ระสบโดย ชาวโคโลสี 1:21-23 
2.         อยา่งท่ีไดรั้บใชโ้ดยเปาโล   1:24-29  

III.       ต าเตือนต่อปรัชญาต่างๆของมนุษย ์ บทท่ี 2  
ก.        การกระตุน้ใหพ้ากเพียรในความจริง   2:1-7  

1.         ความห่วงใยของเปาโล  2:1-5 
2.         การกระตุน้ของเปาโล  2:6-7  

ข.        หลกัค าสอนแทเ้ก่ียวกบัพระคริสต ์  2:8-15 

ค.        หลกัค าสอนเทจ็เก่ียวกบัมนุษย ์ 2:16-23  
IV.       การกระตุน้สู่การด าเนินชีวติคริสเตียนในทางปฏิบติั  3:1-4:6  

ก.        หลกัการพื้นฐาน  3:1-4 

ข.        วธีิท่ีเหมาะสม  3:5-17 
   1.         ส่ิงต่างๆท่ีจะเปล้ืองออก 3:5-11 

2.         ส่ิงต่างๆท่ีจะสวมใส่  3:12-17  
ค.        ความสัมพนัธ์พื้นฐาน  3:18-4:1  

1.         ภรรยาและสามี  3:18-19 
2.         ลูกและพอ่แม่  3:20-21 
3.         ทาสและเจา้นาย  3:22-4:1  

ง.        การปฏิบติัท่ีส าคญั  4:2-6  
V.        สรุป  4:7-18  

ก.        ผูถื้อจดหมายฝากน้ี  4:7-9 

ข.        ค าทกัทายจากเพื่อนๆ ของเปาโล  4:10-14 

ค.        ค าทกัทายถึงคนอ่ืนๆ  4:15-17 

ง.        การสรุปส่วนตวัของเปาโล  4:18 

  

โครงร่างของพระธรรมโคโลสีของนอร์แมน ไกสเลอร์ก็มีประโยชน์เช่นกนั[14] 
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I.          เชิงหลกัค าสอน: ชีวติท่ีลึกกวา่ในพระคริสต ์ 1:1-2:7 

II.         เชิงโตแ้ยง้: ชีวติท่ีสูงข้ึนในพระคริสต ์ 2:8-23 

III.       เชิงวญิญาณ: ชีวติภายในในพระคริสต ์ 3:1-17 

IV.       เชิงปฏิบติั: ชีวติภายนอกในพระคริสต ์ 3:18-4:18 
  

เนือ้หา 
  
เน้ือหาทั้งส้ินของจดหมายฝากน้ีพบการแสดงออกใน 2:9-10ก. “เพราะวา่ความเป็นพระเจา้ท่ีครบบริบูรณ์ทั้งส้ิน
ด ารงอยูใ่นพระกายของพระองค ์และพวกท่านไดรั้บความครบบริบูรณ์ในพระองค”์ การป่าวประกาศสองอยา่ง
ในประโยคน้ีเป็นการเปิดเผยท่ียิ่งใหญ่ของจดหมายโคโลสี หลกัค าสอนหลักในพระธรรมโคโลสีคือศาสน
ศาสตร์พระคริสต ์
  
ความครบบริบูรณ์ของพระภาคของพระเจา้อยู ่ในพระคริสต์   น่ีเป็นความเป็นจริงนิรันดร์ท่ีเป็นจริงอยูเ่สมอ ค า
กรีกท่ีแปลว่า “พระผูเ้ป็นพระเจา้” (เธโอเททอส) ไม่ปรากฏในท่ีอ่ืนๆ ในพนัธสัญญาใหม่ มนัไม่ไดห้มายถึง
ความเป็นพระเจา้ ความเป็นพระเจา้เป็นพระลกัษณะของพระเจา้ แต่พระผูเ้ป็นเจา้เป็นแก่นสารของพระเจา้ มนั
ไม่พอท่ีจะกล่าวว่าพระเยซูคริสต์มีความเป็นพระเจา้ ในแง่หน่ึง ทุกคนมีความเป็นพระเจา้ในแง่ท่ีว่าเรามีพระ
ลกัษณะบางอย่างท่ีพระเจา้มีเช่นกนั พระองคเ์ท่านั้นท่ีมีพระลกัษณะเหล่านั้นอยา่งสมบูรณ์ พระเยซูคริสตท์รง
เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระองคเ์ท่านั้นทรงมีธรรมชาติท่ีพิเศษของพระเจา้ ในพระองคน์ั้น ความสมบูรณ์แห่งพระ
ผูเ้ป็นเจา้ท่ีส าคญัด ารงอยูใ่นการส าแดง (รูปแบบหรือการแสดงออก) ทางร่างกาย อคัรทูตเปาโลไดอ้ธิบายความ
สมบูรณ์ของพระคริสตใ์นสามดา้นในจดหมายฝากน้ี   
  
ในความสัมพนัธ์กบัสรรพส่ิงนั้น พระองค์ทรงเป็น ผู้ เร่ิมต้น และ ผู้ค ำ้จุน ของทุกส่ิง (1:16-17) น่ีรวมถึงชีวิต
ทั้งหมด 
  
ในความสัมพนัธ์กบัการไถ่นั้น พระองคท์รงเป็น ผู้แรกท่ีเป็นขึน้จำกตำย  (1:18) การเป็นข้ึนจากตายก็คาดคะเน
ถึงความตาย ความตายก็เน่ืองมาจากบาป ระหวา่งสรรพส่ิงและการเป็นข้ึนจากตายนั้นก็มีบาปและความตาย ใน
การเป็นข้ึนจากตายนั้น พระคริสต์ทรงเป็นผูมี้ชยัเหนือความบาป ความตายและหลุมฝังศพ พระองค์ทรงเป็น
เจา้นายของความตาย  
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ในความสัมพนัธ์กบัการท าให้คืนดีนั้น พระคริสตท์รงเป็น ผู้สร้ำงสันติ (1:19-20) ผลลพัธ์ของชยัชนะของพระ
คริสตเ์หนือความตายคือ สันติสุข  พระองคท์รงเป็นผูท้  าให้คืนดีของทุกส่ิงท่ีความบาปไดแ้ยกออก การท าให้คืน
ดีของพระองค์ก็กระทบต่อทั้งผูค้นและโลกท่ีไดถู้กสร้างข้ึน ในพระคริสต์นั้น เราเห็นความสมบูรณ์ทั้งส้ินของ
พระผูเ้ป็นเจา้ คือ การทรงสร้าง  การเป็นข้ึนจากตายอยา่งมีชยัชนะ และการท าให้กลบัคืนดีต่อการเขา้ถึงท่ีไกล
ท่ีสุดของจกัรวาล นัน่คือพระคริสตแ์ห่งคริสตศ์าสนา! 
  
การป่าวประกาศหลักอันท่ีสองของพระธรรมโคโลสีก็คือว่า ในพระคริสต์นั้ น พระเจ้าทรงท าให้เรา 
สมบูรณ์ (2:10ก) ความสมบูรณ์แห่งพระภาคของพระเจา้ไม่ได้อยู่ในพระคริสต์เท่านั้น แต่การเต็มเติมของ 
ธรรมิกชนก็อยูใ่นพระคริสตอี์กดว้ย  เปาโลไดอ้ธิบายความหมายของส่ิงน้ี  
  
หน่ึง มนัหมายถึงวา่ พระเจา้ทรงฟ้ืนฟูเราไปสู่ “ท่ีแทจ้ริงของเราในการทรงสร้าง” ในพระคริสต์ เราสามารถกูคื้น
คทาและมงกุฎในฐานะกษตัริยแ์ห่งแผ่นดินโลกภายใตสิ้ทธิอ านาจของพระเจา้ได้ (เปรียบเทียบ ปฐก. 2:15)   
พระเจา้ไดส่้งเราออกไปยงัทัว่โลกเพื่อจะท าใหพ้ระคริสตเ์ป็นท่ีรู้จกั  (มธ. 28:19-20) น่าเสียใจ เราไม่ตระหนกัถึง
ต าแหน่งของเราอยู่เสมอ ตรงกันข้าม เราเลือกท่ีจะหมอบคลานเพื่อหาบางส่ิงท่ามกลางกองขยะของโลกน้ี   
อยา่งไรก็ตาม ในแง่น้ีพระเจา้ทรงท าใหเ้ราสมบูรณ์ในพระคริสต ์ เรามาสู่ความสัมพนัธ์ใหม่กบัสรรพส่ิงผา่นทาง
พระคริสต์ พระเจา้ทรงฟ้ืนฟูเราไปสู่ต าแหน่งท่ีไดถู้กตั้งใจไวโ้ดยพระเจา้ในการทรงสร้างในพระองค์ เราเป็น
ถว้ยรางวลัของพระองค ์   
  
ประการท่ีสอง พระเจา้ทรงฟ้ืนฟูเราไปสู่  “ความสัมพนัธ์แทจ้ริงของเรากบัพระองคเ์อง” ผา่นการการเป็นข้ึนจาก
ตายของพระคริสต ์พระเจา้ทรงส่ือสารชีวิตของพระองค์ต่อเราเพื่อว่าเราจะรับเอาท่ีอนัถูกตอ้งของเราในฐานะ
พลเมืองของพระเจา้ พระเจ้าไม่ได้ละเมิดความตั้งใจของเรา พระองค์ทรงจบัฉวยความตั้งใจของเราไวโ้ดย
พระคุณท่ีทรงสถิตของชีวิตพระคริสต์ พระเจ้าทรงท าให้เราสมบูรณ์ในแง่น้ีเช่นกัน เราเป็นเคร่ืองมือของ
พระองค ์    
  
ประการท่ีสาม พระเจา้ทรงฟ้ืนฟูเราไปสู่ “การสามคัคีธรรมแทจ้ริงกบัพระองค์เอง” ในพระคริสต์ เราไม่เพียง  
แต่รับจากพระเจา้เท่านั้น แต่เราสามารถให้แด่พระเจา้ด้วยการรับใช้อีกดว้ย ดงันั้น การสามคัคีธรรมของเรา
เป็นไปทั้งสองฝ่าย  เราเป็นผูร่้วมมือของพระองค ์    
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เราประสบกบัความสมบูรณ์ในพระคริสต์เพราะว่าในพระองค์นั้น พระเจา้ทรงฟ้ืนฟูเราไปสู่ท่ีแทจ้ริงของเรา    
ในการทรงสร้าง ไปสู่ความสัมพนัธ์แทจ้ริงของเรากบัพระองคเ์อง และไปสู่การสามคัคีธรรมแทจ้ริงของเรากบั
พระองค์เอง การฟ้ืนฟูน้ีท าให้เราสามารถร่วมมือกับพระเจ้าในจุดประสงค์ต่างๆ ของพระองค์ได้ เรากลาย        
มาเป็นไม่ใช่แค่ถว้ยรางวลัแห่งพระคุณของพระองค์ แต่เป็นเคร่ืองมือของพระองค์และแมก้ระทัง่ผูร่้วมมือ     
ของพระองคใ์นชนรุ่นของเราอีกดว้ย 
  
เม่ือพิจารณาถึงการเปิดเผยน้ี  เปาโลไดท้  าการวงิวอนสามอยา่ง 
  
การวิงวอนอยา่งแรกคือการเตือนต่อ ปรัชญำเท็จ (2:8) เปาโลไดอ้ธิบายถึงปรัชญาเท็จน้ีในสองแง่ มนัเป็นธรรม
เนียมของมนุษยซ่ึ์งเป็นการคาดคะเนอยา่งแทจ้ริง ในบริบทน้ีเปาโลไดห้มายถึงวา่การคาดเดาของมนุษยน์ัน่เองท่ี
ละพระเจา้ไวจ้ากจกัรวาลของพระองค ์ทฤษฎีของวิวฒันาการเก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตเป็นตวัอยา่งของส่ิงน้ี มนัเป็นมูล
ฐานของโลกอีกดว้ย ปรัชญาน้ีเป็นพื้นฐานเพราะวา่มนัพยายามท่ีจะอธิบายทุกๆ ส่ิงภายในความจ ากดัของวตัถุ   
ส่วนทางวตัถุของชีวติเป็นพื้นฐาน ปรัชญาของการต่อตา้นส่ิงท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติเป็นตวัอยา่งของส่ิงน้ี 
  
เราแกไ้ขปรัชญาเทจ็น้ีโดยการตระหนกัวา่พระเยซูคริสตเ์ป็นการแกไ้ขต่อปัญหาของจกัรวาล เม่ือเราตระหนกัวา่
พระเยซูคริสตท์รงเป็นบุตรหวัปี (อนัดบัแรกในต าแหน่งและอ านาจสิทธ์ิขาด) จากนั้นเราสามารถไดรั้บมุมมอง
แทจ้ริงของจกัรวาลได ้พระองคท์รงเป็นพระผูส้ร้างและตวัแทนท่ีสามคัคีอนัยิง่ใหญ่ในจกัรวาล 
  
การเตือนอยา่งท่ีสองของเปาโลคือต่อ ส่ือกลำงเท็จ  (2:16-18) ท่านไดช้ี้วา่พิธีต่างๆเช่นการถือรักษาอาหารและ
เทศกาลบางอย่างเป็นแค่ “เงา” เราไม่ควรคิดว่าการถือรักษาพิธีเหล่าน้ีจะปรับปรุงความสัมพนัธ์ของเรากับ     
พระเจา้ได ้เรามีพระเยซูคริสตผ์ูท้รงเป็นแก่นสารของส่ิงท่ีพิธีเหล่าน้ีไดช้ี้ถึง (เช่น เทศกาลต่างๆ ของชาวยิว) อีก
รูปแบบหน่ึงของส่ือกลางเท็จเก่ียวขอ้งกบัการนมสัการทูตสวรรค ์เราไม่ควรมีส่ิงใดท่ีจะท าเก่ียวกบัการปฏิบติัน้ี
เพราะว่าเรามีทางเขา้โดยตรงไปยงัพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นพระผูส้ร้างและองค์เจา้นายของสรรพส่ิง
รวมถึงทูตสวรรค ์“คนกลางก็มีแต่เพียงผูเ้ดียวระหวา่งพระเจา้กบัมนุษย ์คือพระเยซูคริสต”์ (1 ทธ. 2:5) สรุปแลว้ 
เราไม่ควรยอมใหพ้ิธีต่างๆทางศาสนาหรือผูก้ลางท่ีไดถู้กสร้างข้ึนท่ีจะมาอยูร่ะหวา่งเรากบัพระคริสต ์  
  
การเตือนอยา่งท่ีสามของเปาโลคือต่อความมัน่ใจเทจ็ (2:20-23) 
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ศตัรูฝ่ายวิญญาณของเราอาจทดลองให้เราท่ีจะมีความมัน่ใจในความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ เม่ือพวกครูสอนเท็จ
กล่าววา่ “อยา่แตะตอ้งส่ิงน้ีหรือชิมส่ิงนั้นหรือหยิบบางส่ิง” เราอาจคิดวา่ถอ้ยค าเหล่านั้นมีสิทธิอ านาจ แต่น่ีเป็น
การเคร่งในกฎ เปาโลกระตุ้นให้เราท่ีจะไม่ท าตามความคิดเห็นเช่นนั้น แต่ท่ีจะได้รับค าแนะน าของเราจาก    
พระเยซู    
  
ศตัรูของเราอาจทดลองใหเ้ราท่ีจะวางความมัน่ใจไวใ้นการปฏิบติัท่ีสันโดษแห่งการละเวน้และการทรมานตนเอง   
เปาโลบอกให้เราท่ีจะลืมส่ิงเหล่าน้ีและตั้งความคิดของเราไปท่ีส่ิงต่างๆ ของพระคริสตม์ากกวา่ของเราเอง การ
ถือสันโดษท าใหเ้กิดการทบทวนความคิดหรือความรู้สึกของตวัเองท่ีผดิปกติและการเห็นแก่ตวั 
 เม่ือเรามีมุมมองแทจ้ริงเก่ียวกบัพระเยซูคริสต ์พระองคจ์ะเป็นจุดจดจ่อของการคิดของเรา มุมมองนั้นจะช่วยกู้
เราจากการปกครองของเน้ือหนงั  เราตอ้งตั้งความมัน่ใจของเราไวท่ี้พระวจนะของพระเจา้ ไม่ใช่ท่ีธรรมเนียม
ของมนุษยซ่ึ์งไม่ไดส้ะทอ้นถึงการเปิดเผยตามพระคมัภีร์อยา่งแม่นย  า 
  
เร่ืองราวของความส าคญัสูงสุดต่อคริสตจกัรคือหลกัค าสอนเก่ียวกบัพระคริสต ์ชีวิตคริสเตียนและการรับใชข้อง
เราจะไหลออกจากหลกัค าสอนเก่ียวกบัพระคริสตข์องเรา  เราเป็นในส่ิงท่ีเราคิด “มนุษยก์็เป็นอยา่งท่ีเขาคิดในใจ
ของเขานั้น” (สภษ. 23:7) พระคริสต์ไม่เพียงแต่ครอบครองท่ีหลกัในชีวิตของเราเท่านั้น แต่ความเขา้ใจของ     
เราเก่ียวกบัพระองคต์อ้งแม่นย  าอีกดว้ย  เราสามารถหลีกเล่ียงความผิดพลาดทั้งส้ินท่ีเปาโลไดเ้ตือนในจดหมาย
ฝากน้ีโดยการถือรักษามุมมองท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัพระคริสต ์บ่อยคร้ังแลว้การเทศนาในสมยัใหม่ก็ค่อนขา้งไม่
ลึกซ้ึงเพราะว่ามนัจดจ่อท่ีมนุษย์มากกว่าท่ีพระเจ้าและพระคริสต์ หน่ึงในศาสตราจารย์ของเราในสถาบัน       
พระคริสตธรรม ดร. ลูอิส จอห์นสันเคยกระตุน้เราในชั้นเรียนท่ีจะ “เทศนาพระคริสต์” และท่านไดเ้ทศนาพระ
คริสตอ์ยูบ่่อยๆเม่ือท่านไดก้ล่าวในการประชุมนมสัการ[15] 
  
อี. วี. ฮิลล์ ศิษยาภิบาลของคริสตจกัรเมาท์ไซออนมิชชั่นนารีแบพติสต์ ในเมือง ลอส แองเจลลิสได้บอกถึง   
พนัธกิจของหญิงชราคนหน่ึงในคริสตจกัรของเขาผูซ่ึ้งท่ีประชุมแห่งนั้นไดอ้า้งอิงถึงวา่เป็น “1800” เพราะวา่ไม่มี
ใครรู้ว่าเธออายุเท่าไหร่ “1800” นั้นได้ดุดนัต่อพวกนักเทศน์ท่ีพาซ่ือเพราะว่าเธอจะนั่งอยู่แถวหน้า และเม่ือ
นกัเทศน์ไดเ้ร่ิมตน้ เธอจะกล่าววา่ “จงยกพระองค์ข้ึน!” ซ่ึงอา้งอิงถึงพระคริสต์ หลงัจากสองสามนาที ถา้เธอ
ไม่ไดคิ้ดวา่มนัไดเ้กิดข้ึน เธอจะตะโกนอีกคร้ังวา่ “จงยกพระองคข้ึ์น!” ถา้นกัเทศน์ไม่ได ้“ยกพระองคข้ึ์น!” เขาก็
จะอยูใ่นเวลาท่ียุง่ยากและยาวนาน[16] 
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อรรถาธิบาย 
  
I. บทน า 1:1-14 
  
เปาโลไดแ้นะน าจดหมายฝากฉบบัน้ีดว้ยการทกัทาย ซ่ึงเป็นถอ้ยค าแห่งการขอบคุณและการอธิษฐาน ในบทน าน้ี 
ท่านไดใ้ห้การช้ีทางบางอย่างเก่ียวกบัจุดประสงค์ของท่านในการเขียน อย่างท่ีท่านไดท้  าอย่างปกติในบทน าสู่
จดหมายฝากฉบบัต่างๆ ของท่าน    
  

ก. การทกัทาย 1:1-2 
  
เปาโลไดเ้ร่ิมตน้จดหมายฝากของท่านดว้ยการทกัทายน้ี คือ ท่ีจะแนะน าตวัท่านเองต่อผูอ่้านของท่านและท่ีจะ
ขอใหพ้ระพรของพระเจา้มาเหนือพวกเขา 
  
1:1 เปาโลได้อา้งการทรงเรียกและต าแหน่งทางอคัรทูตของท่าน ณ จุดเร่ิมตน้เพื่อท่ีจะให้สิทธิ

อ านาจแก่ส่ิงท่ีตามมา 
  

“ท่ีน่ี ณ การเร่ิมตน้นั้นก็คือหลกัค าสอนทั้งส้ินแห่งพระคุณ มนุษยไ์ม่ไดเ้ป็น
ส่ิงท่ีเขาได้สร้างตวัเขาเอง แต่เป็นส่ิงท่ีพระเจา้ได้สร้างเขา ไม่มีส่ิงท่ีเรียกว่า
มนุษยท่ี์ไดส้ร้างตนเอง มีเพียงมนุษยผ์ูซ่ึ้งพระเจา้ไดส้ร้างเท่านั้น และมนุษยผ์ู ้
ซ่ึงไดป้ฏิเสธท่ีจะยอมใหพ้ระเจา้ท่ีจะสร้างพวกเขา”[17] 

  
“เปาโล” เป็นช่ือท่ีอคัรทูตน้ีไดใ้ช้เก่ียวกบัตวัท่านเองในโลกกรีก-โรมนัแทนท่ีช่ือชาวยิวของ
ท่านคือ “เซาโล” 

  
“คนยิวในบริเวณท่ีพูดภาษากรีกได้ใช้ช่ือต่างๆ ท่ีใกลเ้คียงอย่างมากกบัเสียง
ของช่ือภาษาฮีบรูและอาราเมคของพวกเขา เช่น สิลาส เป็น สิลวานัส  เยซู 
เป็น ยาโสน. . .”[18] 
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“การระบุของท่าน [ของเปาโล] ถึงพระผูช่้วยให้รอดว่าเป็น ‘พระเยซูคริสต์’ 
(การอ่านเก่ียวกับต้นฉบบัต่างๆ ท่ีโดดเด่น) อาจเป็นท่ีเข้าใจว่าเป็นความ
พยายามท่ีตั้ งใจตั้ งแต่เร่ิมแรกท่ีจะเน้นถึงต าแหน่งท่ีได้รับการยกย่องใน
ปัจจุบนัขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีได้เป็นข้ึนเหนือระบบของความคิดท่ีได้มี
แนวโนม้ท่ีจะปลน้สง่าราศีเต็มท่ีของพระองคไ์ปจากพระองค ์เปาโลไม่ไดใ้ช้
ช่ือ เยซู ตามล าพงัในจดหมายน้ี”[19] 

  
“ทิโมธี” ไม่ไดเ้ป็นอคัรทูตท่ีเป็นทางการ แต่เป็นแค่พี่นอ้งคริสเตียน เขาไดอ้ยูก่บัเปาโลเม่ืออคัร
ทูตน้ีไดเ้ขียนจดหมายน้ี แมว้า่ท่านไม่ไดเ้ป็นผูเ้ขียนร่วม (เปรียบเทียบ 1:23-25, 29; 4:18, และ
ขอ้อ่ืนๆ) 

  
ดนัน์ไดโ้ตแ้ยง้จากลกัษณะรูปแบบท่ีเล็กน้อยบางอยา่งของพระธรรมโคโลสีท่ีแตกต่างจากงาน
เขียนอ่ืนๆของเปาโลวา่ ทิโมธีไดเ้ขียนจดหมายฝากน้ีจากการท่ีไดรั้บโครงร่างของความคิดของ
เปาโลจากอคัรทูตน้ี [20] ดนัน์สามารถเขียนไดว้่าน่ีเป็นจดหมายของเปาโล แมว้า่เขาไดเ้ช่ือว่า 
ทิโมธีเป็นผูเ้ขียน เพราะเขาไดเ้ช่ือวา่ทิโมธีไดตี้ความศาสนศาสตร์ของเปาโลและท่ีวา่เปาโลได้
เป็นอิทธิพลหลกัต่อทิโมธีในงานเขียนของเขา นักวิชาการสมยัใหม่บางคนได้ถือมุมมองท่ี
คลา้ยกนั แต่ส่วนใหญ่ไดเ้ช่ือวา่เปาโลเป็นผูเ้ขียน  

  
เปาโลไดเ้ช่ือมโยงทิโมธีกบัตวัท่านเองในบทน าของท่านสู่ พระธรรม 2 โครินธ์  ฟีลิปปี 1 และ 
2 เธสะโลนิกา และฟีเลโมน ท่านไดอ้า้งอิงถึงทิโมธีในพระธรรมโรม 1 โครินธ์ และ 1 และ 2  
ทิโมธีอีกดว้ย ผูเ้ขียนจดหมายฝากฮีบรูไดอ้า้งอิงถึงทิโมธีเช่นกนั    

  
1:2                    ผูเ้ช่ือชาวโคโลสีเป็น “ธรรมิกชน” (ค ากรีก ฮำกิออส คือ บรรดาผูท่ี้ไดถู้กแยกออกเพื่อพระเจา้) 

ในต าแหน่งของพวกเขาและ “พี่น้องท่ีเช่ือ” (ค ากรีก พิสติส อะเดลฟอยส์) ในการปฏิบติัของ
พวกเขา  

  
“โดยการป่าวประกาศว่าผูอ่้านของท่าน ‘สัตยซ่ื์อ’ นั้น เปาโลอาจแสดงถึง
ความมัน่ใจของท่านว่า เม่ือท่านไดแ้สดงให้พวกเขาเห็นถึงอนัตรายของการ
ไดรั้บอิทธิพลของค าสอนผดิ พวกเขาจะหนัไปจากส่ิงนั้น”[21] 
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ชาวโคโลสีอาศยัอยูใ่นเมืองโคโลสี ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งอยูข่า้งแม่น ้ าลีคสัในหุบเขาลีคสัในมณฑล
ทางภูมิศาสตร์ท่ีเรียกวา่ ฟรีเจีย มณฑลน้ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัโรมนัแห่งเอเชียในเอเชียนอ้ยตะวนัตก 
(ตุรกีสมยัใหม่)   เมืองโคโลสีอยูห่่างจากเมืองเอเฟซสัไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 100 ไมล ์
ห่างจากเมืองเลาดีเซียไปทางทิศตะวนัออก 11 ไมล์ และห่างจากเมืองฮีเอราบุรีไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต ้13 ไมล ์   

  
“พระคุณ” (ค ากรีก คำริส) ของพระเจ้าคือความโปรดปรานท่ีไม่สมควรได้รับและการให้
ความสามารถท่ีเหนือธรรมชาติของพระองค์ ค  าน้ีโดดเด่นอย่างมากในพนัธสัญญาใหม่ซ่ึง
ปรากฏประมาณ 155 คร้ังส่วนใหญ่อยูใ่นงานเขียนของเปาโล “สันติสุข” ของพระเจา้คือความ
มัน่ใจภายในท่ีพระองคท์รงประทานให ้    

  
“โดยทั่วไปนั้ น จดหมายของพนัธสัญญาใหม่เร่ิมต้นเหมือนกับจดหมาย
ในทางโลกแห่งสมยันั้น รูปแบบท่ีถูกใช้อยู่บ่อยๆ คือ ‘ก ถึง ข, ค าทกัทาย’  
(เปรียบเทียบ กจ. 23:26; 15:23-29) อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างท่ีส าคญั
บางอย่าง ในท่ีแรก การทกัทายของคริสเตียนน าพาความคิดของผูอ่้านไปยงั
งานของพระเจา้เพื่อเห็นแก่มนุษยท์นัที (เปรียบเทียบ  คส. 1:1-2) ในท่ีท่ีสอง 
บ่อยคร้ังแล้วการทกัทายตระเตรียมส าหรับจดหมายนั้นโดยการพาดพิงถึง
หวัขอ้หลกัต่างๆของมนั (เปรียบเทียบ รม. 1:1; 1 คร. 1:2)”[22] 
  

ข. การขอบคุณ 1:3-8 
  
เปาโลไดใ้ห้การขอบคุณแด่พระเจา้ส าหรับผูอ่้านของท่านอยูบ่่อยๆ ท่านไดบ้อกพวกเขาอยา่งนั้นเพื่อท าให้พวก
เขาสามารถช่ืนชมความเป็นจริงท่ีวา่ท่านไดรู้้เก่ียวกบัสถานการณ์ของพวกเขา และท่ีวา่ท่านไดย้ินดีในค าพยานท่ี
ดีของพวกเขา   
  
1:3-4                เม่ือใดก็ตามท่ีเปาโลและทิโมธีได้อธิษฐานเพื่อชาวโคโลสี พวกเขาได้ให้ “การขอบคุณแด่   

พระเจา้” ส าหรับพวกเขา จงสังเกตการอา้งอิงมากมายถึงการขอบคุณในจดหมายน้ี (1:3, 12; 
2:7; 3:15, 16, 17; 4:2) 
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“เปาโลคงได้หมายถึงว่า ทุกๆ คร้ังท่ีท่านได้อธิษฐาน ท่านได้ระลึกถึง
คริสตจกัรท่ีหลากหลายของท่าน บางทีท่านไดถื้อรักษาการปฏิบติัของชาวยิว
เก่ียวกบัการอธิษฐานสามคร้ังต่อวนั (เปรียบเทียบ ดนล. 6:11; กจ. 3:1; ดิดำก
เค 8:3) หรือบางทีท่านไดใ้ชช้ัว่โมงท่ียาวนานของการเดินทางและการท างาน
ในการหยิบยกคริสตจกัรต่างๆของท่านต่อพระพกัตร์พระเจา้ (ดู 1:9 และ 4:2 
อีกดว้ย)”[23]  
 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เปาโลและทิโมธีไดย้ินดีต่อการแสดงออกท่ีต่อเน่ืองของการวางใจ (“ความ
เช่ือ”) ของพวกเขาอยา่งท่ีตรงกนัขา้มกบัการยอมรับเร่ิมแรกของพวกเขาถึงพระองค์ในฐานะ
พระผู ้ช่วยให้รอดของพวกเขา น่ีก็ชัดเจนจากค าบุพบทภาษากรีก เอน  ท่ีแปลว่า “ใน”   
ยิง่กวา่นั้นอีก ชาวโคโลสีไดแ้สดงออก “ความรัก” ท่ีเสียสละตนเองส าหรับคริสเตียนคนอ่ืนๆ       

  
“ความเช่ือคือรากของชีวติคริสเตียนและความรักเป็นผล”[24] 

  
1:5-6                ประการท่ีสาม เปาโลไดใ้หก้ารขอบคุณส าหรับ “ความหวงั” แห่งพระพรท่ีอยูข่า้งหนา้ซ่ึงผูอ่้าน

ของท่านยงัไม่ไดป้ระสบ พวกเขาไดแ้สดงออกความหวงัของพวกเขาในการด าเนินชีวิตของ
พวกเขาโดยการส าแดงความเช่ือในปัจจุบนั (ขอ้ 4) และความรัก (ขอ้ 8) ชาวโคโลสีไดย้ินถึง
ความหวงัน้ีเป็นคร้ังแรกเม่ือพวกเขาได ้“ยนิ. . .ข่าวประเสริฐ” ท่ีไดถู้กประกาศแก่พวกเขา   

  
“ความเช่ืออยู่บนพื้นฐานของอดีต ความรักท าการในปัจจุบนั ความหวงัมอง
ไปยงัอนาคต ส่ิงเหล่าน้ีอาจถูกถือวา่เป็นสาเหตุท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีเป็นปัจจยั
และอนัสุดทา้ยตามล าดบัของชีวติฝ่ายวญิญาณ”[25] 

  
เปาโลได้ย  ้าเตือนผูอ่้านของท่านว่าข่าวประเสริฐไม่ได้มายงัพวกเขาโดยเฉพาะ แต่ได้ถูก 
เผยแพร่ทัว่ทั้ง “โลก” การอา้งอิงถึง “ทั้งโลก” บางทีเป็นค าพูดท่ีขยายเกินความจริง แมว้า่บาง
คนถือมนัตามตวัอกัษร[26] เปาโลคงไดต้ั้งใจให้การใชค้  าน้ีเพื่อจะเปรียบเทียบความประเสริฐ
ทัว่จักรวาลกับข่าวสารท่ีเฉพาะซ่ึงพวกครูสอนเท็จในเมืองโคโลสีได้พยายามท่ีจะท าให ้      
คริสเตียนรับเอาเปาโลไดย้กย่องข่าวสารของข่าวประเสริฐต่อไปโดยการอา้งอิงถึงอ านาจท่ีมี
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พลงัของมนัท่ีจะเปล่ียนแปลงชีวิต (“ก าลงัเกิดผลและเจริญข้ึน”) และถึงเน้ือหาท่ีมีพระคุณท่ี
พิเศษของมนั (ขอ้ 6)     

  
“ดูเหมือนอคัรทูตน้ีจะกล่าววา่ข่าวประเสริฐแทป่้าวประกาศความจริงของมนั
โดยความเป็นสากลของมัน ข่าวประเสริฐปลอมเป็นผลท่ีเกิดข้ึนของ
สถานการณ์ต่างๆทางทอ้งถ่ิน ของลกัษณะเฉพาะต่างๆท่ีพิเศษ ข่าวประเสริฐ
แทก้็เป็นอยา่งเดียวกนัในทุกๆ ท่ี ข่าวประเสริฐปลอมกล่าวถึงพวกมนัเองต่อ
แวดวงท่ีจ ากดั ความประเสริฐแทป่้าวประกาศตวัมนัเองอยา่งกลา้หาญทัว่โลก   
ความเห็นนอกรีตต่างๆอยา่งดีท่ีสุดก็เป็นเก่ียวกบัเช้ือชาติ  ความจริงนั้นก็เป็น
สากลอยา่งแทจ้ริง [นัน่คือ ส าหรับทุกคนในทุกๆท่ี]”[27] 

  
1:7-8                “เอปาฟรัส” ไดป้ระกาศแก่ชาวโคโลสี เขาอาจไดก่้อตั้งคริสตจกัรท่ีนัน่[28] มนัไม่น่าเป็นไปได้

ท่ีว่า เอปาฟรัสน้ีเป็นคนเดียวกันท่ีเปาโลได้อ้างอิงถึงว่าเป็น “เอปาโฟรดิทัส” ใน ฟีลิปปี 
2:25, 4:18, และ 4:23 เน่ืองจากว่าเอปาฟรัสน้ีดูเหมือนว่าได้มาจากเอเชียน้อย และเอปา-
โฟรดิทัสนั้ นเป็นท่ีชัดเจนว่าได้มาจากมาซิโดเนีย ตั้ งแต่การประกาศท่ีเมืองโคโลสีนั้ น             
เอปาฟรัสไดม้ายงักรุงโรม และตอนน้ีไดป้รนนิบติัอคัรทูตเปาโลระหวา่งการถูกจ าคุกในโรม
คร้ังแรกของท่าน (ขอ้ 7; เปรียบเทียบ 4:12) มนัดูเหมือนว่า ความเป็นทาสของเอปาฟรัส 
(“เพื่อนผูรั้บใช”้) อยูใ่นน ้ าพระทยัของพระเจา้ (ในฐานะเพื่อนทาสของพระเจ้ำ) ไม่ใช่อยูใ่นคุก
ในฐานะเพื่อนนกัโทษท่ีเป็นจริงกบัเปาโล (เปรียบเทียบ ฟม. 23) เขาได้ให้การรายงานท่ีดี
ของคริสเตียนชาวโคโลสีแก่เปาโล แมว้่าพวกครูสอนเท็จไดพ้ยายามท่ีจะก่อการบุกรุกไปยงั
คริสตจกัรนั้น   เปาโลไดอ้า้งอิงเขาท่ีน่ีเพื่อท่ีจะส่งผ่านถอ้ยค าท่ีดีเก่ียวกบั “บิดาในความเช่ือ” 
ของพวกเขาและท่ีจะเช่ือมโยงเอปาฟรัสกบัท่านเอง บางทีท่านไดท้  าส่ิงน้ีเพื่อวา่ผูอ่้านของท่าน
จะตระหนักว่าผูก่้อตั้งคริสตจกัรของพวกเขาได้แบ่งปันมุมมองต่างๆท่ีเปาโลได้น าเสนอใน
จดหมายน้ี ส่ิงน้ีจะท าใหค้  าสอนเหล่าน้ีเป็นท่ีโนม้นา้วใจต่อชาวโคโลสีมากข้ึน            

  
พระวิญญาณบริสุทธ์ิได้สร้าง “ความรัก” ในชาวโคโลสี (“ความรักของท่านทั้ งหลายใน      
พระวิญญาณ) น่ีเป็นการอา้งอิงเดียวถึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิในจดหมายฝากน้ี ในพระธรรม
โคโลสี เปาโลได้พิจารณาว่ากิจกรรมต่างๆ ของพระเจา้เป็นของพระคริสต์ซ่ึงปกติท่านได้
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เช่ือมโยงกบัพระวิญญาณบริสุทธ์ิ บางทีท่านไดท้  าอยา่งน้ีเพื่อจะยกย่องพระเยซูคริสตใ์นการ
ประเมินของชาวโคโลสีผูซ่ึ้งไดถู้กสอนวา่พระคริสตเ์ป็นนอ้ยกวา่ท่ีพระองคท์รงเป็น      

  
“อยา่งเช่นในจดหมายฉบบัอ่ืนๆของเปาโล หวัขอ้และภาษาแห่งการขอบคุณก็กงัวานในส่วนท่ี
เหลือของจดหมายน้ี. . .”[29] 
  
ค. การอธิษฐาน 1:9-14 

  
ส่วนน้ีทั้งหมดพร้อมกบัขอ้ 15 ถึง 20 เป็นประโยคเดียวในตวับทกรีก ในขอ้ 9 ถึง 14 เปาโลไดบ้อกผูอ่้านของ
ท่านว่า ท่านได้อธิษฐานเพื่อการรับรู้เต็มท่ีและความเขา้ใจท่ีลึกซ้ึงท่ีสุดของพวกเขาถึงน ้ าพระทยัของพระเจา้      
ท่ีมีส าหรับพวกเขาและส าหรับผูเ้ช่ือทุกคน ท่านไดท้  าอย่างน้ีเพื่อว่าพวกเขาจะสามารถยกย่องพระเจา้ในความ
ประพฤติของพวกเขาได้ ท่านได้บอกพวกเขาถึงส่ิงน้ีเพื่อย  ้าเตือนพวกเขาว่า ความเขา้ใจของพวกเขาตอ้งมา
ทางการท างานของพระวิญญาณของพระเจา้ในพวกเขา และท่ีว่าความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งก็เป็นรากฐานต่ออุปนิสัย   
ท่ีถูกตอ้ง     
  

“มนัเกิดข้ึนบ่อยคร้ังมากในการอธิษฐานท่ีเราก าลงักล่าวอยา่งแทจ้ริงว่า ‘ขอให้น ้ าพระทยัของ
พระองคเ์ปล่ียนไป” ในเม่ือเราควรท่ีจะกล่าววา่ ‘ขอใหเ้ป็นไปตามพระทยัของพระองค’์. . . .  

  
“เราอธิษฐานไม่ใช่ท่ีจะหลีกหนีชีวิต แต่ท่ีจะเผชิญชีวิตไดดี้ข้ึน เราอธิษฐานไม่ใช่ท่ีจะถอนตวั
เราเองจากชีวติ แต่ท่ีจะด าเนินชีวติในโลกมนุษยอ์ยา่งท่ีมนัควรถูกด าเนิน”[30] 

  
1:9                    เม่ือพิจารณาถึงการวางใจของชาวโคโลสีในพระคริสตแ์ละความรักร่วมกนั (ขอ้ 4-8) เปาโล

และพวกสหายของท่านได้อธิษฐานเพื่อพวกเขาอย่างสม ่าเสมอ พวกเขาได้อธิษฐานทั้งการ
ขอบพระคุณและการวิงวอน “นบัตั้งแต่วนัท่ี” พวกเขาได ้“ยนิ” ถึงการยอมรับพระวจนะของ
ชาวโคโลสีและความรักท่ีเป็นผลตามมาของพวกเขาซ่ึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิไดก่้อให้เกิดใน
พวกเขา     

  
“การอธิษฐานเป็นค าศพัท์โดยทัว่ไปและครอบคลุมมากกว่า มนับ่งบอกถึง
รูปแบบใดๆของการกล่าวท่ีมีความนบัถือซ่ึงไดมุ้่งไปท่ีพระเจา้ ไม่วา่เรา ‘ฉวย
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พระเจา้ไว’้ โดยวิธีของการวิงวอนเผื่อ การออ้นวอน การยกย่อง หรือการ
ขอบคุณ   กำรขอ ก็เจาะจงกว่า มนัอา้งอิงถึงการท าการร้องขอท่ีเจาะจงและ
ถ่อมใจ”[31] 

  
อย่างเจาะจงแลว้ เปาโลและทิโมธีได้ขอว่าพระเจา้จะให้ “ความรู้” เต็มท่ีและอย่างแทจ้ริงถึง
ความปรารถนา (“น ้าพระทยั”) ทั้งส้ินของพระองคท่ี์มีต่อพวกเขา ค ากรีกท่ีแปลวา่ “ความรู้” คือ 
เอพิโนซิส  ค  าน้ีสามารถหมายถึงไม่วา่ความรู้เต็มท่ีหรือความรู้ท่ีแม่นย  า[32] บางทีเปาโลได้
อธิษฐานเพื่อความรู้ท่ีมากข้ึนในทั้งสองดา้น ค าน้ีอธิบายถึงความรู้ทางศีลธรรมและศาสนาใน
พนัธสัญญาใหม่   โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มนัอา้งอิงถึงความรู้เตม็ท่ีและครอบคลุมถึงน ้ าพระทยัของ
พระเจา้ท่ีข้ึนอยู่กบัความรู้ของพระเจา้และของพระคริสต[์33] โนซิส (“ความรู้”) เป็นค าศพัท ์  
ท่ีช่ืนชอบของนกัปรัชญาแบบนอสติก และอยา่งไม่สงสัยเลยวา่เปาโลไดมี้พวกเขาในความคิด
เม่ือท่านไดอ้ธิษฐานเพื่อ เอพิโนซิส ส าหรับผูอ่้านของท่าน 

  
“ชาวโคโลสีมี โนซิส  แต่อคัรทูตน้ีไดป้รารถนาให้พวกเขาท่ีจะเต็มไปด้วย
ความรู้เสริมและเพิ่มเติม ไม่ใช่ความรู้ใหม่ หรือรูปแบบหรือส่วนท่ีแตกต่าง
ของวิทยาศาสตร์แบบ คริสเตียน แต่เป็นการพฒันาเต็มท่ีของข้อมูลทาง  
ศาสนศาสตร์บางส่วนท่ีพวกเขาไดมี้แลว้”[34] 
  
“เปาโลไม่ไดก้ล่าวอยา่งท่ีผูป้ระกาศบางคนว่า ‘ท่ีจะท าให้พวกคนบาปไดรั้บ
ความรอด ก็เป็นเป้าหมายเดียวของขา้พเจา้’ ท่านไดป้รารถนาวา่บรรดาผูท่ี้ได้
กลายมาเป็นธรรมิกชนตอ้งไดรั้บการเติมเต็มดว้ยความรู้ถึงน ้ าพระทยัขององค์
พระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขา”[35] 

  
อยา่งถูกตอ้งนั้น “น ้าพระทยั” (เธเลมำทอส) ของพระเจา้คือส่ิงท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยในพระวจนะ
ของพระองค์เก่ียวกบัทั้งความเช่ือถือ (ความเช่ือ) และอุปนิสัย (การงาน ศีลธรรม; เปรียบเทียบ 
4:12; กจ. 22:14; รม. 12:2 ในแง่ท่ีกวา้งท่ีสุดนั้น น ้ าพระทยัของพระเจา้คือจุดประสงคท์ั้งส้ิน
ของพระเจา้ท่ีถูกเปิดเผยในพระคริสต[์36] 
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“ส าหรับผูเ้ช่ือว่ามีพระเจา้ท่ีเช่ือว่าจุดประสงค์ท่ีมีประสิทธิภาพของพระเจา้
ก าหนดระเบียบของโลก อยู่เบ้ืองหลงัเหตุการณ์ต่างๆ ในโลก และปรับแต่ง
ผลลพัธ์ต่างๆของส่ิงเหล่านั้น หน่ึงในเป้าหมายท่ีน่าปรารถนามากท่ีสุดตอ้ง
เป็นการท่ีจะรู้จกัน ้าพระทยัของพระเจา้”[37]  
 

ความรู้น้ีรวมถึง “ปัญญาฝ่ายวิญญาณ” (เป็นค าศพัท์ท่ีกวา้งท่ีสุดซ่ึงครอบคลุมระดบัทั้งหมด 
ของความสามารถทางความคิด) และ “ความเขา้ใจ” (วิธีท่ีจะประยุกตใ์ชปั้ญญาในกรณีต่างๆ ท่ี
เจาะจง) 

  
“‘ปัญญา’ และ ‘ความเขา้ใจ’ บางทีไม่ควรถูกกล่าวถึงอยา่งแยกกนัแต่ควรถูก
มองในฐานะเป็นการแสดงออกถึงความคิดเดียว ซ่ึงเป็นบางส่ิงเหมือนปัญญา
ทางปฏิบติัหรือการหยัง่รู้ท่ีชดัเจน”[38] 

  
การตีความน้ีถือค าว่า “ปัญญาและความเขา้ใจ” ว่าเป็นแนวคิดท่ีแสดงออกโดยค านามสองค า   
“ความรู้” น้ีจะมายงัพวกเขาโดย กำรมอบให้ และ กำรท ำให้กระจ่ำงของพระวิญญำณบริสุทธ์ิ 
(“ปัญญาฝ่ายวิญญาณ”) เท่านั้น เป็นท่ีชดัเจนว่าพวกครูสอนเท็จในเมืองโคโลสีก าลงัส่งเสริม 
ส่ิงท่ีพวกเขาได้เรียกว่า “ความรู้ท่ีลึกกว่า” ซ่ึงบรรลุได้โดยคนจ านวนน้อยท่ีมีสิทธิพิเศษ   
เท่านั้น (พวกครูสอนเท็จและบรรดาผูติ้ดตามของพวกเขา) ความเป็นจริงท่ีวา่ เปาโลไดอ้า้งอิง
ถึง “ปัญญา” หกคร้ังในจดหมายฝากท่ีสั้นน้ี (1:9, 28; 2:3, 23; 3:16; 4:5) เนน้ถึงความส าคญัของ
มนั  

  
“พวกครูสอนเท็จไดส้ัญญาแก่ผูเ้ช่ือชาวโคโลสีวา่พวกเขาจะอยู ่‘ในการรู้’ ถา้
พวกเขาได้ยอมรับหลกัค าสอนใหม่ๆ ถ้อยค าต่างๆเช่น ควำมรู้ ปัญญำ และ 
ควำมเข้ำใจฝ่ำยวิญญำณ  เป็นส่วนหน่ึงของค าศพัท์ทางศาสนาของพวกเขา 
ดงันั้นเปาโลไดใ้ชถ้อ้ยค าเหล่าน้ีในค าอธิษฐานของท่าน”[39] 

  
“ส่ิงตา้นพิษลทัธินอกรีตคือ ความรู้ท่ีลึกซ้ึงและบริบูรณ์มากข้ึนถึงความจริง
เก่ียวกบัพระเยซูคริสต”์[40] 
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1:10-12ก           เป้าหมายของการเขา้ใจถึงน ้ าพระทยัพระเจา้อย่างเต็มท่ีก็คือว่า ชาวโคโลสีจะสามารถด าเนิน
ชีวิตวนัต่อวนั “ในลกัษณะ” ท่ีจะยกย่องและเป็นท่ีชอบพระทยั (“ด าเนินชีวิตอย่างสมควร”) 
ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขา   การเปรียบเทียบ “ด าเนิน” ซ่ึงบ่งบอกถึงความประพฤติใน
ขบวนการของชีวติก็มีท่ีมาของมนัในวฒันธรรมยิวมากกวา่วฒันธรรมกรีก ค ากริยาฮีบรู ฮำลำค 
ซ่ึงแปลวา่ “ด าเนิน” ไดท้  าให้เกิดค าศพัทเ์ฉพาะอยา่ง “ฮาลาคคาห์” ซ่ึงแสดงถึงการวินิจฉยัของ
รับบีในเร่ืองวธีิท่ีคนยวิจะตีความธรรมบญัญติัในชีวติประจ าวนัของพวกเขา[41] “ชอบพระทยั” 
(ค ากรีก อำเรสโค) อา้งอิงถึงท่าทีท่ีคาดหวงัความปรารถนาทุกๆอยา่ง (เปรียบเทียบ 2 คร. 5:9) 

  
“ในพนัธกิจศิษยาภิบาลของข้าพเจา้ ข้าพเจ้าได้พบผูค้นผูซ่ึ้งได้มวัเมาด้วย 
‘การศึกษาความจริงท่ีลึกกว่าของพระคมัภีร์’ ตามปกติแลว้ พวกเขาไดรั้บ
หนังสือหรือได้รับการแนะน าสู่เทปของอาจารยบ์างคน ในไม่ช้าพวกเขาก็
ฉลาดจนพวกเขาไม่ฉลาด! ‘ความจริงท่ีลึกกวา่’ ท่ีพวกเขาคน้พบก็เบ่ียงพวก
เขาไปจากการด าเนินชีวิตคริสเตียนในทางปฏิบติั แทนท่ีจะไดรั้บหวัใจท่ีร้อน
ร้นแห่งการอุทิศตนต่อพระคริสต ์(ลก. 24:32) พวกเขาก็หยิ่งยโสและเร่ิมตน้
สร้างปัญหาในบ้านและคริสตจกัรของพวกเขา ความจริงทั้งหมดของพระ
คมัภีร์ก็เป็นทางปฏิบติัไม่ใช่ทฤษฎี ถา้เราก าลงัเติบโตในความรู้ เราควรเติบโต
ในพระคุณอีกดว้ย  (2 ปต. 3:18)”[42] 
  
“ส าหรับเปาโลนั้น หลกัค าสอนและจริยธรรมก็แยกกนัไม่ได ้ความประพฤติท่ี
ถูกตอ้งตอ้งพบไดใ้นความคิดท่ีถูกตอ้ง แต่ความคิดท่ีถูกตอ้งตอ้งน าไปสู่ความ
ประพฤติท่ีถูกตอ้งอีกดว้ย”[43] 

  
ลกัษณะพิเศษส่ีอย่าง (แต่ละอย่างก็เป็นรูปกริยาแสดงการกระท าท่ีก าลงัเกิดข้ึนในปัจจุบนั) 
แยกแยะ กำรด ำเนินชีวิตอย่ำงสมควร (รูปกริยาท่ีมี to น าหนา้และท าหนา้ท่ีเป็นนามช่อง 2 ใน
ตวับทกรีก ขอ้ 10-22) ประการท่ีหน่ึง มนัรวมถึง “การเกิดผล” อยา่งต่อเน่ืองในคุณลกัษณะและ
ความประพฤติ ในทุกรูปแบบของ “การดี” (เปรียบเทียบ กท. 5:22-23) ประการท่ีสอง มนั
รวมถึงการเติบโต (“การเพิ่มพนู”) แนวคิดของเปาโลก็คือวา่คริสเตียนสามารถเติบโตในความรู้
ถึงน าพระทยัท่ีไดเ้ปิดเผยของพระเจา้ในพระคมัภีร์เร่ือยไป ขณะท่ีเขาท าอยา่งนั้น เขาไม่เพียงแต่
เกิดผลเท่านั้น แต่เติบโตในความสามารถของเขาท่ีจะเกิดผลอยา่งท่ีไมผ้ลเกิดผล     
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“ส่ิงท่ีฝนและแสงอาทิตยเ์ป็นต่อการหล่อเล้ียงของตน้ไม ้ ความรู้ของพระเจา้ก็
เป็นต่อการเติบโตและการเป็นผูใ้หญ่ของชีวติฝ่ายวญิญาณ”[44] 

  
ประการท่ีสาม มนัรวมถึงการไดรั้บก าลงั (“มีก าลงัดว้ยฤทธานุภาพทั้งส้ิน”) ท่ีไดแ้สดงออกใน 
“ความมัน่คง” (ความอดทนภายใตค้วามล าบาก ความกลวัหรือการข่มขู่ หรือความส้ินหวงั
“ความสามารถท่ีจะเขา้ใจส่ิงต่างๆอยา่งทะลุปรุโปร่ง”)[45] 

  
“พระสิริของพระเจา้ [“ตามอานุภาพแห่งพระสิริของพระองค”์] ครอบครอง
อานุภาพท่ีพิเศษ และอานุภาพนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความรัก. . . ถา้เราส ารวจพระ-
สิริของพระเจา้ในการทรงสร้าง  ความมหึมาของอ านาจในเชิงสถาปัตยกรรม
ของมนัท าให้เราท่วมทน้ พลงังานท่ีไม่หมดและมีประโยชน์หลายอย่างของ
มนัท าให้เรางงงวย การบรรลุผลส าเร็จทางศีลธรรมของมนัท าให้เรายินดีและ
ประหลาดใจ” [46] 

  
“เม่ือมหาเศรษฐีให ้‘จาก’ ทรัพยส์มบติัของเขาแก่สาเหตุดีบางอยา่ง เขาอาจให้
เล็กนอ้ยอยา่งมาก แต่เม่ือเขาบริจาค ‘ตาม’ ความมัง่คัง่ของเขา จ านวนนั้นจะ
มากมาย  พระวิญญาณบริสุทธ์ิไม่ใช่ให้ ‘จาก’ เท่านั้นแต่ให้ ‘ตาม’ อีกดว้ย”
[47] 

  
การด าเนินชีวติอยา่งสมควรรวมถึง “ความอดทน” อีกดว้ย (การยบัย ั้งท่ีอดทนนานต่อหนา้ความ
โกรธหรือการแกแ้คน้) และความยินดี (เปรียบเทียบ ฟป. 4:13; 2 ทธ. 2:1) ประการท่ีส่ี มนั
รวมถึงการแสดงออกถึงการส านึกคุณต่อพระเจา้ (“ให้การขอบคุณแด่พระบิดา”) อย่างคงเส้น
คงวา    

  
“มีประเภทของความอดทนท่ี ‘อดทนแต่ไม่ช่ืนชม’ เปาโลได้อธิษฐานว่า   
คริสเตียนชาวโคโลสีจะประสบกบัความอดทนท่ี ยินดี และความอดทนนาน”
[48] 
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เหตุผลสามประการส าหรับการส านึกคุณท่ีขอบคุณก็ตามมาในขอ้ 12ข-13 
  
1:12ข-13          พระเจ้าได้ท าให้ผูเ้ช่ือ “มีคุณสมบติั” โดยพระคุณของพระองค์ พระองค์ได้ท าให้เราเป็น  

ทายาทแห่ง “มรดก” (เปรียบเทียบ 1 ปต. 1:4)[49] คุณสมบติัท่ีจะไดรั้บมรดกไดเ้กิดข้ึน ณ การ
กลบัใจเช่ือแมว้่าการครอบครองแทจ้ริงของมนัส่วนใหญ่เป็นอนาคต ประการท่ีสอง พระองค์
ไดช่้วยกู ้(“ช่วยชีวติ”) เราจาก “อ านาจ” ของซาตาน (ขอ้ 13ก) ส่ิงน้ีไดเ้กิดข้ึน ณ การกลบัใจเช่ือ
เช่นกนัแต่จะเป็นท่ีประจกัษ์มากข้ึนในอนาคต ประการท่ีสาม พระองค์ได้ “ยา้ย” เราไปยงั 
“อาณาจกัร” ของพระคริสต ์(ขอ้ 13ข) ค ากริยาท่ีแปลวา่ “ยา้ย” (เมทิสเทเซ่น) อธิบายถึง การยา้ย
ท่ีใหม่ของคนกลุ่มใหญ่ เช่น กองทพัท่ีถูกจบักุมหรือผูท่ี้ไปอาศยัในอาณานิคมจากประเทศ  
หน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึง (เปรียบเทียบ  กจ. 26:18)[50] 

  
มุมมองหน่ึงก็คือว่า “อาณาจกัร” ท่ีถูกกล่าวในท่ีน่ีคือการปกครองในปัจจุบนัของพระคริสต์
เหนือผู ้คนของพระองค์เอง ซ่ึงจะมีลักษณะท่ีเป็นอนาคต [51] อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่า 
“อาณาจกัร” น้ีเป็นการอา้งอิงถึงอาณาจกัรแบบพระเมสสิยาห์ของพระคริสต์[52] ในกรณีใด    
ก็ตาม มนัเป็นอาณาจกัรแห่งความสวา่งของ พระเจา้ท่ีต่อตา้นอ านาจ (ขอบเขตแห่งสิทธิอ านาจ
และอ านาจ) แห่งความมืดของซาตาน   

  
“บริบทท่ีน่ีบ่งบอกวา่ การกระท าตอ้งถูกถือวา่เป็น เด ยัวเร [โดยสิทธ์ิ] แทนท่ี
จะเป็น เด แฟกโต้ [ในความเป็นจริง] อคัรทูตน้ีประกาศว่าผูเ้ช่ือไดรั้บ ‘การ
ช่วยกู.้ . .จากอ านาจของความมืด’ กระนั้น ในท่ีอ่ืนท่านเตือนวา่เราตอ้งต่อสู้
กบั ‘พวกภูตผีท่ีครองพิภพในยุคมืดน้ี’ อยู ่(อฟ. 6:12) ดงันั้น การยา้ยของเรา
ไปยงัอาณาจกัรของพระคริสต์ตอ้งเหมือนกบัการกระท านั้นของพระเจา้เม่ือ
พระองค์ได้ ‘ท าให้เราเป็นข้ึนมาด้วยกันกับ พระคริสต์ และทรงให้เรานั่ง
ดว้ยกนักบัพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์’ (อฟ. 2:6) แมว้่า เด 
แฟกโต้ เรายงัไม่ไดน้ัง่ในสวรรคสถานซ่ึงเป็นส่ิงท่ีแน่นอนจนพระเจา้สามารถ
กล่าวถึงมนัอยา่งท่ีส าเร็จแลว้ ในแง่เดียวกนันั้น เราไดถู้กยา้ยในทางศาลไปยงั
อาณาจกัรขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราแมก้ระทัง่ก่อนการสถาปนาของมนั”
[53] 
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บางทีอคัรทูตน้ีไดใ้ช้เคร่ืองหมายความสวา่งกบัความมืดเหล่าน้ี เพราะเป็นท่ีชดัเจนว่าพวกครู
สอนเท็จในเมืองโคโลสีได้ส่งเสริมรูปแบบของลัทธินอสติกท่ีได้มีอิทธิพลอย่างมากใน
ศตวรรษท่ีสอง ลทัธินอสติกได้ใช้การเปรียบเทียบของความสว่างและความมืดอย่างมากใน
ระบบปรัชญาของลัทธิ “ความมืด” เป็นเคร่ืองหมายท่ีโดดเด่นในการแสดงสัญลักษณ์ตาม   
พระคมัภีร์ท่ีซ่ึงมนัแสดงถึง ความไม่รู้ ความเท็จและความบาป (เปรียบเทียบ ยน. 3:19;รม. 
13:12; และขอ้อ่ืนๆ) มนัก็เหมือนกนัอีกดว้ยในขอ้มูลของคุมราน (1QS 1:9; 2:5, 16; 11:7-8; 
1QM 1:1, 5, 11; 4:2; 13:2; 1QH 11:11-12). 

  
1:14                  บางทีเปาโลไดอ้ธิบาย “การไถ่” เพราะวา่พวกครูสอนเท็จไดจ้  ากดัความค าศพัทน์ั้นใหม่เช่นกนั   

การไถ่เป็นผลประโยชน์ของการรวมกันกับพระคริสต์ (ข้อ 13ข) “การปล่อยเป็นอิสระ” 
แสดงออกดา้นน้ีของงานของพระคริสตเ์พื่อเรา    

  
“การไถ่แทจ้ริง [อะโพลูโทรซิส ตามตวัอกัษรหมายถึง การไถ่ตวั] ท่ีมนุษย์
ตอ้งการนั้นไม่ใช่การไถ่จากชะตาโดยพวกพระแห่งความรู้ [พวกพระท่ีเป็น
ตวักลาง] แต่มนัเป็นการไถ่จากความบาปโดยองค์ผูก้ลางท่ีเป็นพระเจา้และ
มนุษย”์[54] 

  
“การไถ่และการยกโทษไม่ใช่เหมือนกนัอย่างแทจ้ริงหรือแนวคิดรวบยอดท่ี
เหมือนกนั แต่โดยการใส่ค าศพัท์สองค าน้ีไวข้า้งกนันั้น อคัรทูตน้ีก็สอนว่า
ลกัษณะหลกัของการไถ่คือการยกโทษบาป”[55] 

  
“การยกโทษบาป” เป็นลกัษณะเด่นท่ีส าคญัในจดหมายฝากน้ี (เปรียบเทียบ  2:13; 3:13) 

  
ส่วนน้ีประกอบดว้ยภาพท่ีสวยงามของการเติบโตของคริสเตียนท่ีเป็นน ้ าพระทยัของพระเจา้ส าหรับผูเ้ช่ือทุกๆ
คน เปาโลไดพ้าดพิงถึงแนวคิดรวบยอดอยา่งเดียวกนัในภายหลงั (2:7) คริสเตียนเติบโตเหมือนไมผ้ลมากกวา่ล า
ตน้ของขา้วสาลี เราไม่ใช่แค่เกิดผลและจากนั้นก็ตาย   เราเติบโตต่อไปในความสามารถของเราท่ีจะเกิดผลขณะท่ี
เราเพิ่มพูนในความรู้ถึงพระเจา้ แต่ละปีท่ีผา่นไปควรเห็นทั้งการเติบโตในชีวิตฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนและ
การเพิ่มพนูในการเกิดผลของเขาหรือของเธอ   
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II. การอธิบายถึงตัวบุคคลและงานของพระคริสต์  1:15-29  
  
ถดัไปเปาโลไดด้ าเนินการท่ีจะกล่าวซ ้ า “ความรู้เตม็ท่ี” เก่ียวกบัพระเยซูคริสตซ่ึ์งพวกครูสอนเท็จในเมืองโคโลสี
ไดโ้จมตี ท่านไดท้  าอยา่งนั้นเพื่อจะให้ความรู้เต็มท่ีถึงน ้ าพระทยัของพระเจา้แก่ผูอ่้านของท่าน เพื่อวา่พวกเขาจะ
ปฏิเสธค าสอนเทจ็ของบรรดาผูท่ี้ลดคุณค่าพระคริสต ์และท่ีจะเติบโตต่อไป    
  

“หลกัค าสอนเก่ียวกบัพระคริสตเ์ป็นความจริงหลกัท่ีถูกคุกคามโดยค าสอนเท็จในเมืองโคโลสี 
และน่ีเป็นหลกัค าสอนท่ีเปาโลน าเสนอแก่ผูอ่้านของท่านก่อนการจดัการกบัค าสอนเท็จอย่าง
เจาะจง”[56] 
  

ก. ตัวบุคคลทีเ่ป็นเอกของพระคริสต์ 1:15-20  
  
ในส่วนน้ี เปาโลไดเ้ปิดเผยถึงพระคริสตท์รงเป็นเอกในแง่ไหนบา้ง[57] นกัเขียนคนหน่ึงไดส้ังเกตวา่พระคมัภีร์
ตอนน้ี “แสดงถึงแนวคิดรวบยอดท่ีสูงส่งแห่งตวับุคคลของพระคริสตก์วา่ท่ีพบไดใ้นท่ีอ่ืนใดในงานเขียนของเปา
โล”[58] อีกคนหน่ึงไดเ้ขียนวา่ “ไม่มีรายช่ือท่ีสามารถเปรียบเทียบไดถึ้งลกัษณะพิเศษหลายอยา่งของพระคริสต์
และความเป็นพระเจา้ของพระองคท่ี์พบไดใ้นตอนอ่ืนๆของพระคมัภีร์”[59] เปาโลไดอ้ธิบายถึงพระเยซูคริสตใ์น
ความสัมพนัธ์สามอย่างคือ ต่อพระเจา้ ต่อสรรพส่ิง และต่อคริสตจกัร นักเขียนบางคนไดเ้ขา้ใจว่าพระคมัภีร์
ตอนน้ีเป็นเพลงนมสัการของคริสเตียนเร่ิมแรก[60] 
  

“มีเคร่ืองหมายเกา้อย่างท่ีน่ีแห่งการระบุถึงพระคริสตซ่ึ์งท าให้พระองคแ์ตกต่างและเหนือกว่า
บุคคลใดๆ ผูซ่ึ้งเคยมีชีวติอยู”่[61] 

  
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีสิบสามอยา่ง  
  

1. ในความสัมพนัธ์กบัพระเจ้าพระบิดา 1:15ก 
  
แนวคิดรวบยอดของ “ฉายา” เก่ียวขอ้งกบัสามส่ิงคือ ความเหมือน (พระคริสตท์รงเป็นความเหมือนแทจ้ริงของ
พระเจา้ เป็นภาพสะทอ้น [เปรียบเทียบ ฮบ. 1:3]) ตวัแทน (พระคริสตท์รงเป็นตวัแทนของพระเจา้ต่อเรา) และ
การส าแดง (พระคริสตท์รงท าใหพ้ระเจา้เป็นท่ีรู้จกัแก่เรา [เปรียบเทียบ ยน. 1:18])[62] ในขณะท่ีพระเจา้ไดส้ร้าง
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มนุษยต์ามฉายาของพระเจา้  (ปฐก. 1:27) พระคริสต ์ทรงเป็น ฉายาของพระเจา้ (เปรียบเทียบ ยน. 1:18; 14:8-
9; 2 คร. 4:4) 
  

ค ากรีกท่ีแปลวา่ “ฉายา” (เอคอน) “. . . ไม่ไดบ้่งบอกถึงส าเนาท่ีอ่อนๆหรือเบาบางของบางส่ิง   
มนับ่งบอกถึง การท าใหก้ระจ่างถึงแก่นแทแ้ละแก่นสารภายใน”[63] 

  
“ท่ีจะเรียกพระคริสต์ว่าฉายาของพระเจา้ก็คือท่ีจะกล่าวว่าในพระองค์นั้น ความเป็นอยู่และ
ธรรมชาติของพระเจา้ไดถู้กแสดงอยา่งสมบูรณ์แบบ  และในพระองคน์ั้นส่ิงท่ีมองไม่เห็นก็เป็น
ท่ีเห็นได”้[64] 

  
2. ในความสัมพนัธ์ต่อสรรพส่ิงทั้งหมด 1:15ข-17  

1:15ข                “บุตรหวัปี” (ค ากรีก โพรโททอคอส) อาจแสดงถึงไม่วา่ล าดบัก่อนในเวลาหรือความสูงสุดใน
ต าแหน่ง (นัน่คือ อ านาจอธิปไตย เปรียบเทียบ ขอ้ 18; อพย. 4:22; สดด. 89:27;รม. 8:29; ฮบ. 
1:6; วว. 1:15) มนัอาจแสดงถึงทั้งสองอยา่งของคุณสมบติัเหล่าน้ีอีกดว้ย ดูเหมือนทั้งสองอยา่ง
น้ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ี  [65] พระคริสตท์รง อยู่ ก่อน “สรรพส่ิงทั้งหมด” ใน เวลำ และพระองคท์รง
อยู ่เหนือ “สรรพส่ิงทั้งหมด” ใน สิทธิอ ำนำจ  อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาถึงบริบท (ขอ้ 16-20) 
การเนน้หลกัดูเหมือนจะอยูท่ี่อ  านาจอธิปไตยของพระองค[์66] ส่ิงท่ี “บุตรหวัปี” ไม่ไดห้มายถึง
ก็คือว่า พระคริสต์ทรงเป็นผูมี้ชีวิตท่ีไดถู้กสร้างก่อน ซ่ึงพวกอาเรียนสมยัโบราณไดเ้ช่ือและ
พยานพระเยโฮวาห์สมยัใหม่สอน[67] ส่ิงน้ีก็ชดัเจนเพราะขอ้ 16-18 กล่าววา่ พระคริสตไ์ดมี้
ชีวิตอยู่ก่อนทุกส่ิงและพระองค์เองทรงเป็นพระผูส้ร้าง พระคมัภีร์ตอนอ่ืนๆก็ยืนยนัถึงความ
รับผิดชอบของพระองค์ต่อการทรงสร้าง (เปรียบเทียบ ยน. 1:3; 3:16; รม. 8:29; ฮบ. 
1:6; 11:28; 12:23) ใน ยอห์น 3:16 ค  าวา่ “ไดก่้อให้เกิดผูเ้ดียว” (ค ากรีก โมโนเกเนส) หมายถึง 
ประเภทของพระองคเ์ท่านั้น ไม่ใช่ “ไดถู้กสร้างก่อน” (โพรโททิสคอส)   

  
“แมว้า่มนัเป็นไปไดใ้นเชิงไวยากรณ์ท่ีจะแปลส่ิงน้ีว่า ‘บุตรหวัปี ใน การทรง
สร้าง’ บริบทก็ท าให้ส่ิงน้ีเป็นไปไม่ได้เน่ืองด้วยเหตุผลห้าประการ (1) 
ประเด็นทั้งหมดของ  พระคมัภีร์ตอนน้ี (และพระธรรมน้ี) คือท่ีจะแสดงถึง 
ความเหนือกว่าของพระคริสต์ เหนือ ทุกส่ิง (2) ขอ้ความอ่ืนๆเก่ียวกบัพระ
คริสตใ์นพระคมัภีร์ตอนน้ี (เช่น พระผูส้ร้างทุกส่ิง [1:16] ผูผ้ดุงการทรงสร้าง 
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[ขอ้ 17] และอ่ืนๆ) บ่งบอกอยา่งชดัเจนถึงล าดบัก่อนและความเหนือกวา่ของ
พระองคเ์หนือการทรงสร้าง (3) ‘บุตรหวัปี’ ไม่สามารถเป็นส่วนหน่ึงของการ
ทรงสร้างถา้พระองค์ไดส้ร้าง ‘ทุกส่ิง’ บุคคลหน่ึงไม่สามารถสร้างตวัเขาเอง
ได ้(พยานพระเยโฮวาห์เพิ่มค าวา่ ‘อ่ืน’ หกคร้ังในพระคมัภีร์ตอนน้ีใน ฉบับ
แปลนิวเวิลด์ ของพวกเขา ดงันั้น พวกเขาแนะน าวา่พระคริสตไ์ดส้ร้างส่ิงอ่ืนๆ
ทั้งหมดหลงัจากท่ีพระองคไ์ดถู้กสร้าง! แต่ค าวา่ ‘อ่ืน’ ไม่อยูใ่นภาษากรีก) (4) 
‘บุตรหวัปี’ ไดรั้บการนมสัการจากทูตสวรรคท์ั้งหมด (ฮบ. 1:6) แต่สรรพส่ิง
ไม่ควรไดรั้บการนมสัการ (อพย. 20:4-5) (5) ค ากรีกส าหรับค าวา่ ‘บุตรหวัปี’ 
คือ โพรโททอคอส  ถา้พระคริสตเ์ป็น ‘ผูท่ี้ไดถู้กสร้างก่อน’ ค ากรีกจะเป็น 
โพรโททิสซิส” [68] 

  
1:16                  พระคริสต์ทรงเป็น พระผู้ เร่ิมต้น ของสรรพส่ิง (“ในพระองค์” ขอ้ 16ก) “ทุกส่ิง” ในทุกๆ ท่ี 

จากทุกๆ แหล่ง และจากทุกๆ ต าแหน่งไดเ้ร่ิมตน้กบัพระองค ์พระเจา้ไดเ้ป็นส่ือกลางการเร่ิมตน้
ของชีวิตส าหรับจกัรวาลทั้งส้ินผา่นทางพระบุตรของพระองค์ (เปรียบเทียบ ยน. 1:3, 10; ฮบ. 
1:2) พระคริสต์ทรงเป็นองค์สถาปนิกของการทรงสร้าง เปาโลได้กล่าวถึงต าแหน่งท่ี
หลากหลายของทูตสวรรค ์กล่าวคือ “ส่ิงท่ีมองไม่เห็น. . .เทพผูค้รอง” และ “ศกัดิเทพ” ท่านอาจ
ไดใ้ช้ค  าศพัท์ของพวกครูสอนเท็จผูซ่ึ้งไดส้อนล าดบัชั้นมากมายภายในแวดวงของทูตสวรรค์
[69] หรือล าดบัชั้นเหล่าน้ีอาจมีอยูอ่ยา่งแทจ้ริง ในลทัธินอสติกและในการพฒันาดั้งเดิมของมนั
ในเมืองโคโลสี เหล่าทูตสวรรคไ์ดรั้บความเคารพซ่ึงข้ึนอยูก่บัต าแหน่งท่ีเช่ือกนัโดยทัว่ไปของ
พวกเขา บางทีต าแหน่งต่างๆ ของอ านาจทั้งหลายในสวรรคสถานถูกกล่าวถึงท่ีน่ี (ขอ้ 16) [70]  
ดงันั้นเปาโลไดอ้า้งวา่พระคริสตท์รงเหนือกวา่ทูตสวรรคท์ั้งส้ินทั้งดีและไม่ดี (เปรียบเทียบ ฮบ. 
1:1-14)[71] 

  
“เหล่าทูตสวรรค์ ท่ีดี ไม่สามารถเพิ่มส่ิงใดก็ตามเขา้กบัความสมบูรณ์แห่ง
ความมัง่คัง่และแหล่งต่างๆท่ีผูเ้ช่ือมีในพระคริสตไ์ด้ เหล่าทูตสวรรค ์ท่ีช่ัว ไม่
สามารถแยกพวกเขาจากความรักของพระองคไ์ด ้(รม. 8:35-39)”[72] 

  
“ถา้มีการถามว่าไม่ว่าอ านาจฝ่ายวิญญาณท่ีพระคริสต์ไดก้  าจดับนกางเขนจะ
ถูกถือวา่มีตวัตนหรือไม่มีตวัตนหรือไม่นั้น บางทีค าตอบคือ ‘ทั้งสอง’ ไม่ว่า
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อ านาจจะเป็นอะไรก็ตาม จากประเภทใดก็ตามท่ีถือวิญญาณของมนุษยไ์วเ้ป็น
ทาส พระคริสตไ์ดแ้สดงพระองคเ์องท่ีจะเป็นเจา้นายของพวกเขา และบรรดา
ผูท่ี้รวมกบัพระองคโ์ดยความเช่ือก็ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะกลวัพวกเขา” [73] 

  
พระคริสต์ทรงเป็นตวัแทนของส่ิงทรงสร้าง (“โดยพระองค์” ขอ้ 16ข) พระองค์ไดบ้รรลุการ
ทรงสร้าง (เปรียบเทียบ ยน. 1:3; ฮบ. 1:2) พระองคท์รงเป็นทั้งพระผูอ้อกแบบและพระผูส้ร้าง
ของการทรงสร้าง 

  
พระคริสต์ทรงเป็น เป้ำหมำย ของส่ิงทรงสร้าง (“เพื่อพระองค์” ขอ้ 16ข) ประวติัศาสตร์ก าลงั
เคล่ือนไปสู่เป้าหมาย เม่ือจกัรวาลท่ีถูกสร้างทั้งส้ินจะยกย่องพระคริสต์ (เปรียบเทียบ 1 คร. 
15:25; ฟป. 2:10-11; วว. 19:16)[74] 

  
“หลายขั้นตอนก็เก่ียวขอ้งในการก่อสร้างอาคารท่ีมัน่คง แรกสุด ผูอ้อกแบบ
อาคารไดอ้อกแบบอาคารและตระเตรียมแผนการและรายละเอียดตามความ
ปรารถนาท่ีไดแ้สดงออกของเจา้ของ จากนั้นแผนการก็ถูกส่งเพื่อการประมูล
ราคาโดยผูส้ร้างหรือผูท้  าสัญญา และผูส้ร้างก็รับรอง หลงัจากความส าเร็จของ
ตึก มนัก็ถูกครอบครองโดยเจา้ของท่ีไดอุ้ทิศต่อการใช้ท่ีถูกตั้งใจไวข้องมนั   
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราไม่ใช่เป็นแค่ผูส้ร้างจกัรวาลเท่านั้น พระองคท์รงเป็น
ผูอ้อกแบบและเจา้ของของจกัรวาลอีกด้วย ทุกส่ิงได้ถูกสร้าง ใน พระองค ์
(แผนการนิรันดร์ส าหรับการทรงสร้างก็อยู่ในพระองค์)โดยพระองค ์
(พระองค์ไดก้ระท าในฐานะผูส้ร้าง) และ เพ่ือ พระองค์ (การทรงสร้างเป็น
ของพระองคแ์ละตอ้งสะทอ้นพระสิริของพระองค)์”[75] 

  
“เป็นเวลาหลายศตวรรษ พวกนักปรัชญากรีกได้สอนว่าทุกส่ิงจ าเป็นตอ้งมี
สาเหตุหลกั สาเหตุท่ีเป็นเคร่ืองมือ และสาเหตุสุดทา้ย สาเหตุหลกัคือแผนการ 
สาเหตุท่ีเป็นเคร่ืองมือคืออ านาจ และสาเหตุสุดทา้ยคือจุดประสงค์ เม่ือมาสู่
การทรงสร้าง พระเยซูคริสต์ทรงเป็นสาเหตุหลกั (พระองค์ได้วางแผนมนั) 
สาเหตุท่ีเป็นเคร่ืองมือ (พระองคไ์ดส้ร้างมนั) และสาเหตุสุดทา้ย (พระองคไ์ด้
ท ามนัเพื่อความโปรดปรานของพระองคเ์อง)”[76] 
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เปาโลไดใ้ช้ค  ากริยา “สร้าง” สองคร้ังในขอ้ 16 ในคร้ังแรก มนัอยู่ในกาลอดีตของภาษากรีก 
และอา้งอิงถึงการทรงสร้างวา่เป็นการกระท า ในคร้ังท่ีสอง มนัอยูใ่นกาลสมบูรณ์ของภาษากรีก
ซ่ึงพรรณนาว่า “. . .จักรวาลยงัคงเป็นอนุสรณ์และข้อพิสูจน์ของอ านาจสร้างสรรค์ของ
พระองค”์[77] 

  
1:17                  พระคริสต์ทรงเป็น ส่ิงท่ีมำก่อน ส่ิงทรงสร้าง (“ก่อนทุกส่ิง” ข้อ 17ก) การเปิดเผยน้ีแยก       

พระคริสต์จากทุกส่ิงท่ีไดถู้กสร้างข้ึนอย่างชดัเจน “พระองค์” มีพลงัของ “พระองค์และไม่มี  
คนอ่ืน” ในตวับทกรีก ค าน้ีเป็นค าสรรพนามท่ีใชเ้ม่ือประธานและกรรมเป็นคนเดียวกนัหรือส่ิง
เดียวกัน   พระองค์ทรงอยู่ก่อนทุกส่ิงในทางโลก (มีชีวิตอยู่ก่อน) และอย่างมีสิทธิอ านาจ 
(อธิปไตย)[78]   การยนืยนัน้ีรวมกบัการยืนยนัก่อนหนา้นั้นท่ีวา่พระองคท์รงเป็นบุตรหวัปีของ
สรรพส่ิง (ขอ้ 15ข) ก็พิสูจน์วา่พระคริสตไ์ม่ไดเ้ป็น “ส่ิงทรงสร้าง” (ส่ิงมีชีวิตท่ี ถูกสร้ำงขึน้) ถา้
พระองคไ์ดเ้ป็น พระองคค์งไดส้ร้างพระองคเ์อง ท่ีจะท าอยา่งนั้น พระองคค์งไดมี้ชีวิตอยูก่่อนท่ี
พระองคไ์ดมี้ชีวติอยู ่ซ่ึงไร้สาระและเป็นไปไม่ได!้  

  
“วลี ‘ก่อนทุกส่ิง’ สรุปแก่นแทข้องช่ือเรียกของพระองคใ์นฐานะ ‘บุตรหวัปี
ก่อนสรรพส่ิง’ กันความเป็นไปได้ใดๆ ของการตีความท่ีจะหมายถึงว่า 
พระองคเ์องทรงเป็นส่วนหน่ึงของระบบท่ีถูกสร้างข้ึน (ถึงแมว้า่เป็นส่วนแรก
และหลกั)”[79] 

  
พระคริสต์ทรงเป็น ผู้ค ำ้จุน แห่งส่ิงทรงสร้าง (“ยึดเขา้ดว้ยกนั” ขอ้ 17ข) พระคริสต์ทรงเป็น
บุคคลท่ีสงวนและรักษาไวซ่ึ้งการมีชีวิตของส่ิงท่ีพระองค์ได้ทรงสร้าง พระเจา้พระบิดาได้
มอบหมายการบริหารจดัการอาณาจกัรจกัรวาลของพระองคแ์ก่พระเจา้พระบุตร[80] 

  
“พระองค์ทรงเป็นหลกัการของการท างานร่วมกนัในจกัรวาล พระองค์ทรง
ประทบัตราเอกภาพและความร่วมกนันั้นเหนือส่ิงทรงสร้างซ่ึงท าให้มนัเป็น
โลกแทนท่ีจะเป็นความยุง่เหยงิ”[81] 
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“ท่ีจริงกฎทุกอย่างของวิทยาศาสตร์และธรรมชาติเป็นการแสดงออกของ
ความคิดของพระเจา้ โดยกฎเหล่าน้ีและโดยความคิดของพระเจา้นั้น จกัรวาล
ก็แขวนไวด้ว้ยกนัและไม่ไดก้ระจดักระจายในความยุง่เหยงิ”[82] 

  
“ดงันั้นความคิดก็ผา่นจากการทรงสร้างไปยงัการรักษาไว”้[83] 

  
ขอ้ 17 สรุปความคิดของขอ้ 15-16 และท าให้ขอ้ความของความสัมพนัธ์ของพระคริสตก์บัส่ิง
ทรงสร้างสมบูรณ์   

  
3. ในความสัมพนัธ์กบัคริสตจักร 1:18-20 

  
จนเด๋ียวน้ี ทุกส่ิงท่ีเปาโลไดเ้ขียนเก่ียวกบัพระคริสตน์ั้น บรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่คนอ่ืนๆ ก็ไดเ้ปิดเผยอีก
ดว้ย แต่ส่ิงท่ีตามมาในขอ้ 18 เป็นของเปาโลโดยเฉพาะ    
  
ใน 1 โครินธ์ 12:12-31 และ โรม 12:4-8 เปาโลไดใ้ช้ร่างกายของมนุษยท่ี์จะอธิบายถึงเอกภาพและความ
หลากหลายท่ีมีในคริสตจกัร ท่ีน่ีท่านไดใ้ช้มนัเพื่อจะอธิบายถึงอ านาจอธิปไตยของพระคริสต์เหนือคริสเตียน 
(เปรียบเทียบ อฟ. 4:11-13) องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราใหสิ้ทธิอ านาจและค าสั่งแก่พระกายของพระองค[์84] 
  
1:18                  ค าวา่ “ศีรษะ” (ค ากรีก เคฟำเล) ท่ีน่ีไม่ไดช้ี้ไปยงัพระคริสต์ในฐานะผูป้กครองของคริสตจกัร

แมว้า่พระองคท์รงเป็นอยา่งนั้น แต่ช้ีไปยงัการท่ีพระองคท์รงเป็นการเร่ิมตน้และแหล่งท่ีมาใน
การทรงสร้างและการไถ่[85] 

  
“ในสมยัของเปาโล ตามจิตวทิยาอนัเป็นท่ีนิยมทั้งของกรีกและฮีบรูนั้น มนุษย์
ไดใ้ช้เหตุผลและไดต้ั้งใจไม่ใช่ ‘ดว้ยศีรษะของเขา’ แต่ ‘ในใจของเขา’. . 
.”[86] 

  
พระองคท์รงมีอ านาจอธิปไตยเพราะวา่พระองคท์รงเป็น “ผูแ้รกท่ีเป็นข้ึนจากตาย” พระคริสต์
ทรงเป็น “การเร่ิมตน้” ของคริสตจกัรในแง่ท่ีวา่พระองคท์รงเป็นอ านาจและแหล่งแห่งชีวิตฝ่าย
วิญญาณของคริสตจกัร พระองค์ได้มาเป็นส่ิงน้ี ณ การเป็นข้ึนจากของพระองค์เม่ือพระองค์
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ไดม้าเป็น “ผูแ้รกท่ีเป็นข้ึนจากตาย” ใน เวลำ พระคริสตท์รงเป็นบุคคลแรกท่ีจะเป็นข้ึนจากตาย
ดว้ยร่างกายท่ีมีสง่าราศีคือไม่ตายอีก พระองคไ์ดท้  าลายการจบัยึดของความตายท่ีมนุษย ์(1 คร. 
15:20, 23) ดังนั้ นพระคริสต์ทรงเป็นเอกในการทรงสร้างใหม่ คือ คริสตจักรอีกด้วย 
เช่นเดียวกบัในการทรงสร้างเก่า (ขอ้ 16-17) 

  
“เปาโลไม่ได้กล่าวว่าพระเยซูเป็นบุคคลแรกท่ีจะถูกท าให้เป็นข้ึนจากตาย 
เพราะวา่พระองคไ์ม่ไดเ้ป็นอยา่งนั้น แต่พระองค์ทรงเป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุด
ของทุกคนท่ีได้เป็นข้ึนจากตาย เพราะว่าปราศจากการเป็นข้ึนจากตายของ
พระองค์นั้น มนัก็ไม่สามารถมีการเป็นข้ึนจากตายส าหรับคนอ่ืนๆได ้(1 คร. 
15:20-23)”[87] 

  
“โพรโททอคอส  [“บุตรหวัปี”] ท่ีถูกใชใ้นสองส่วนของพระคมัภีร์ตอนน้ี (ขอ้ 
15, 18) รวมความใหญ่ยิ่งของพระองคใ์นสองขอบเขต คือ การทรงสร้างและ
ความรอด (เปรียบเทียบ กจ. 26:23)”[88] 

  
1:19                  จุดประสงค์ส าหรับความเป็นเอกของพระองคใ์นการทรงสร้างใหม่คืองานการท าให้คืนดีของ

พระบุตร (ขอ้ 20)   ขอ้ 19-23 ให้เหตุผลท่ีเปาโลสามารถกล่าวส่ิงท่ีท่านเพิ่งไดก้ล่าวไปเก่ียวกบั
ความใหญ่ยิง่ของพระคริสต ์

  
ภายหลังในวรรณกรรมของนอสติก “ความสมบูรณ์” (ค ากรีก พเลโรมำ) ได้อ้างอิงถึงชุด
ทั้งหมดของการส่งผา่นออกมาของทูตสวรรคท่ี์สมควรเป็นคนกลางระหวา่งพระเจา้และมนุษย์
[89] ท่ีน่ีเปาโลได้ใช้ค  าน้ีเพื่อจะหมายถึง ความสมบูรณ์แบบแห่งพระคุณและอ านาจของ      
พระคริสต ์(เปรียบเทียบ กจ. 5:31, 17:31) ประเด็นของท่านก็คือวา่ อ านาจทั้งหมดของพระเจา้
ท่ีอยู่ในพระคริสต์เป็นผลลพัธ์ของการเป็นข้ึนจากตายของพระองค์ (ขอ้ 18) และไม่มีคน
กลางคนอ่ืนใด (เปรียบเทียบ 2:9; อฟ. 1:23; 3:19; 4:13; 1 ทธ. 2:5) 

  
“. . . ความส าคญัของภาษาคือท่ีจะบ่งบอกวา่ความสมบูรณ์แห่งการเปิดเผย
พระองคเ์องของพระเจา้ไดถู้กจดจ่อในพระคริสต ์และความครบถว้นแห่งการ
มีปฏิสัมพนัธ์กบัจกัรวาลถูกสรุปไวใ้นพระคริสต”์[90] 
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ค ากรีกท่ีแปลว่า “ด ารงอยู่” (คำทอยเคซำย) หมายถึง ท่ีจะด ารงอยู่อย่างถาวร ส่ิงน้ีขดัแยง้กบั
แนวคิดท่ีว่า พระคริสต์ได้ครอบครองอ านาจของพระเจ้าเพียงชั่วคราวเท่านั้ นซ่ึงศาสนา
วิทยาศาสตร์คริสเตียนสอน กล่าวโดยย่อ “ความสมบูรณ์” ท่ีน่ีบางทีอา้งอิงถึงอ านาจท่ีเป็น
ทางการของพระคริสตท่ี์ไดม้อบแก่พระองคห์ลงัจากการเป็นข้ึนจากตายของพระองค ์แทนท่ีจะ
อา้งอิงถึงอ านาจท่ีเป็นธรรมชาติของพระองคซ่ึ์งเป็นของพระองคอ์ยูเ่สมอโดยอาศยัอ านาจของ
ความเป็นพระเจา้ของพระองค ์   

  
1:20                  จุดประสงคสู์งสุดของพระเจา้ในทั้งหมดน้ีคือท่ีจะ “ให้ทุกส่ิงคืนดีกบัพระองค”์ ไมก้างเขนได้

ท าให้การคืนดีเป็นไปได ้ตอนน้ีมนัข้ึนอยู่กบัผูค้นท่ีจะยอมรับการจดัเตรียมของพระเจา้และ 
“คืนดี” กบัพระเจา้โดยความเช่ือในพระคริสต ์(2 คร. 5:20) 

  
“ความหมายโดยนยัก็คือว่า จุดประสงค ์วิธี และลกัษณะท่าทางของการคืนดี 
(สุดทา้ย) ไดถู้กแสดงออกโดยพระเจา้แลว้ ไม่ใช่ท่ีว่าการคืนดีนั้นไดส้มบูรณ์
แลว้”[91] 

  
“. . . เปาโลไม่เคยถือวา่การคืนดีเป็นการยินยอมร่วมกนัหลงัจากความเป็น
ปฏิปักษร่์วมกนั การคืนดีนั้น มุ่งไปท่ีมนุษย์ ไม่ใช่ มุ่งไปท่ีพระเจา้ในเส้นทาง
ของมนั มนัคือการท่ีพระเจา้ท าให้มนุษยคื์นดี ‘กบัพระองคเ์อง’ (ขอ้ 20) พระ-
เจา้ไม่เคยมีความจ าเป็นท่ีจะคืนดีกบัมนุษย ์พระองค์ทรงรักมนุษยอ์ยู่เสมอ   
มนัง่ายท่ีจะเห็นความส าคญัของการถือมุมมองท่ีถูกตอ้งท่ีน่ีเน่ืองจากว่าท่าที
ของเราต่องานของพระคริสตแ์ละแนวคิดของเราเก่ียวกบัพระเจา้ก็ถูกกระทบ”
[92] 

  
“ทุกส่ิง” จะรวมถึงโลกของทูตสวรรค์และสรรพส่ิงเช่นเดียวกบัมนุษย ์การตายของพระคริสต์
ไดจ้ดัการกบัความเส่ือมเสียท่ีความบาปไดก่้อข้ึนเช่นเดียวกบัความผดิของมนั  

  
พระคริสตไ์ด ้ท าให้ “ทุกส่ิง. . .ในสวรรคคื์นดี” กบัพระองคเ์องซ่ึงรวมถึงซาตานและเหล่าทูต
สวรรคข์องมนัในแง่ไหน? พระองค์ไม่ไดท้  าในแง่ธรรมดาของการน าพวกเขาไปสู่ความรอด 
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แต่ในแง่ท่ีกวา้งกว่าของการน าพวกเขาไปสู่การอยูภ่ายใตน้ าพระทยัของพระองค์[93] การตาย
ของพระคริสตไ์ดท้  าใหซ้าตานและเหล่าทูตสวรรคข์องมนัสงบ ตอนน้ีพวกเขาจะตอ้งจ านนต่อ
พระองค ์(เปรียบเทียบ 2:15) อยา่งท่ีเวลาท่ีพระองคไ์ดส้ร้างพวกเขา[94] 

  
พระคัมภีร์ตอนน้ี (1:15-20) ประกอบด้วยหน่ึงในศาสนศาสตร์พระคริสต์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในพระคัมภีร์
[95] บ่อยคร้ังบรรดานกัวชิาการไดอ้า้งอิงถึงขอ้ 15-18 วา่เป็น “ศาสนศาสตร์พระคริสตท่ี์ยิ่งใหญ่”[96] ยิ่งกวา่นั้น
พวกเขาไดเ้รียกขอ้ 15-20 วา่ “เพลงนมสัการพระคริสต์”[97] รูปแบบของขอ้เหล่าน้ีบางทีเป็นบทกวีฮีบรูแทนท่ี
จะเป็นกรีก[98] นกัเขียนคนหน่ึงไดอ้า้งวา่เปาโลไดน้ าขอ้ความเก่ียวกบัศาสนศาสตร์พระคริสตใ์น 1:9-23 และ 
2:6-15 มาจากแหล่งต่างๆของชาวยิว ไม่ใช่มาจากท่ีเก็บแห่งแนวคิดทางศาสนศาสตร์ของท่านเองหรือมาจาก
เพลงนมสัการของคริสเตียนเร่ิมแรก[99] บางทีเปาโลไดท้  าอยา่งนั้น   นกัวิชาการอีกคนหน่ึงไดแ้นะน าวา่ความ
ใหญ่ยิ่งของพระคริสต์ในพระคมัภีร์ตอนน้ีควรเป็นท่ีเข้าใจเหนือโทราห์ อาดัมและอิสราเอล[100] ส าหรับ
ขา้พเจา้น่ีดูเหมือนจ ากดัอยา่งไม่จ  าเป็น 
  

“เพลงนมสัการพระคริสตแ์ห่ง โคโลสี 1:15-20 เป็นขอ้ความท่ีมีพลงัเก่ียวกบัตวับุคคลและงาน
ของพระเยซูคริสต์ ความใหญ่ยิ่งของพระคริสต์เป็นท่ีเห็นได ้ณ ทุกหนแห่ง ส่วนแรกจดจ่อท่ี
บทบาทท่ีเป็นเอกของพระองค์ในการทรงสร้าง ขณะท่ีส่วนท่ีสองเน้นถึงงานของพระองค์ใน
ฐานะพระผูไ้ถ่ ส าหรับคริสเตียนคนใดก็ตามในเมืองโคโลสีในตอนน้ีหรือท่ีอ่ืนใดในทุกวนัน้ี ผู ้
ซ่ึงไดส้ับสนหรือสับสนเก่ียวกบับทบาทของพระคริสตใ์นโลก หกขอ้เหล่าน้ีเป็นพยานถึงสิทธิ
อ านาจเตม็ท่ีของพระคริสตซ่ึ์งจะไม่ถูกแบ่งปันกบับุคล ทูตสวรรค ์หรือปีศาจใดๆ”[101]   
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การยนืยนัสิบสามอย่างเกี่ยวกบัพระคริสต์ใน โคโลสี 1:15-20 

1.  พระองค์ทรงเป็นฉายาของพระเจ้าผูท้รงไม่ปรากฏแก่ตา 
(ขอ้ 15) 

2.  พระองคท์รงเป็นบุตรหวัปีเหนือทุกส่ิงท่ีทรงสร้าง (ขอ้ 15) 

3.  พระองคท์รงเป็นผูริ้เร่ิมของการทรงสร้าง (ขอ้ 16) 

4.  พระองคท์รงเป็นตวัแทนของการทรงสร้าง (ขอ้ 16) 

5.  พระองคท์รงเป็นเป้าหมายของการทรงสร้าง (ขอ้ 16) 

6.  พระองคท์รงเป็นส่ิงท่ีมาก่อนการทรงสร้าง  (ขอ้ 17) 

7.  พระองคท์รงเป็นผูค้  ้าจุนการทรงสร้าง (ขอ้ 17) 

8.  พระองคท์รงเป็นศีรษะของคริสตจกัร (ขอ้ 18) 

9.  พระองคท์รงเป็นผูแ้รกท่ีเป็นข้ึนจากตาย (ขอ้ 18) 

10.  พระองคท์รงเป็นผูเ้ป็นเอก (ขอ้ 18) 

11.  พระองคท์รงเป็นความสมบูรณ์ของพระเจา้ (ขอ้ 19) 

12.  พระองคเ์ป็นผูใ้หทุ้กส่ิงคืนดีกบัพระองคเ์อง (ขอ้ 20) 

13.  พระองคเ์ป็นผูส้ร้างสันติ (ขอ้ 20) 

  

ข. งานของการท าให้คืนดีของพระคริสต์  1:21-29 
  
เปาโลไดด้ าเนินการอธิบายของท่านเก่ียวกบัความใหญ่ยิ่งของพระคริสต์ดว้ยการเน้นท่ีงานแห่งการท าให้คืนดี
ของพระองค์ต่อไป ท่านไดท้  าอย่างน้ีเพื่อจะสร้างผูอ่้านของท่านต่อไปในความจริงเต็มท่ีแห่งการเปิดเผยของ 
พระเจา้ เพื่อวา่พวกครูสอนเทจ็ท่ีอยูท่่ามกลางพวกเขาจะไม่น าพวกเขาใหห้ลงไป 
  

1. อย่างทีไ่ด้ประสบโดยชาวโคโลสี  1:21-23 
  
ถดัไปอคัรทูตน้ีไดเ้คล่ือนไปสู่การประยกุตใ์ชแ้ห่งการท าใหคื้นดีของพระคริสต ์ 
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1:21-22            คริสตจกัร ณ เมืองโคโลสีเป็นชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ อย่างท่ีชัดเจนจากการอธิบายของ
เปาโลเก่ียวกบัสถานะก่อนการกลบัใจเช่ือของผูอ่้านของท่าน การอา้งอิงของเปาโลถึง “พระ
กายท่ีเป็นเน้ือหนงั” ของพระคริสตน่์าจะไดช่้วยให้ท่านแยกแยะมนัจากพระกายฝ่ายวิญญาณ
ของพระองค ์ซ่ึงก็คือคริสตจกัร (ขอ้ 18) ยิ่งกวา่นั้น ท่านอาจไดอ้า้งอิงถึงมนัเพื่อจะขดัแยง้กบั
แนวคิดท่ีว่าพระคริสต์ไม่ไดมี้พระกายทางกายภาพท่ีแทจ้ริง[102] หน่ึงในลทัธินอกรีตของ
คริสตจกัรเร่ิมแรกคือโดเซททิสซ่ึม แมว้่ามนัอาจไม่ไดมี้โดยทัว่ไปตั้งแต่เร่ิมแรกใน ค.ศ. 60-
62[103]  พวกท่ีถือลทัธิโดเซทติกไดส้อนวา่พระเยซูดูเหมือนวา่มีร่างกายทางกายภาพ พวกเขา
ไดต้ั้งมุมมองน้ีบนขอ้สังเกตท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีวา่เน้ือหนงัทางกายภาพนั้นชัว่ร้ายโดยธรรมชาติ   

  
“. . . การเน้นเช่นนั้นคงไดเ้ป็นป้อมปราการต่อแนวโน้มของนอสติกท่ีได้
พยายามท่ีจะสงสัยความเป็นจริงของการตายของพระคริสต์ คือ ผูแ้รกของ
สรรพส่ิงไดรั้บสถานะของพระองคใ์นผูแ้รกท่ีข้ึนจากตายโดยการประสบกบั
ความเป็นจริงเตม็ท่ีของการตายฝ่ายร่างกาย”[104] 

  
“บริสุทธ์ิ” หมายถึงถูกแยกจากความบาป “ไร้มลทิน” หมายถึงปราศจากต าหนิหรือขอ้บกพร่อง   
“อยูเ่หนือการวา่กล่าว” หมายถึง ปราศจากโอกาสส าหรับการวิจารณ์อย่างส้ินเชิง เปาโลไม่ได้
กล่าวถึงความประพฤติส่วนตวัของคริสเตียน แต่กล่าวถึงต าแหน่งของเขาหรือของเธอใน    
พระคริสต ์      

  
1:23                 “ถา้” แนะน าเง่ือนไขท่ีผูเ้ขียนไดทึ้กทกัว่าเป็นจริงต่อความเป็นจริงเพื่อเห็นแก่ขอ้โตแ้ยง้ของ 

เขา (เง่ือนไขประเภทแรกในภาษากรีก) เราสามารถแปลมนัไดว้า่ “เน่ืองจาก” เปาโลไดทึ้กทกั
เอาวา่ผูอ่้านของท่านจะท าส่ิงท่ีท่านไดอ้ธิบายเน่ืองจากความพากเพียรนั้น ปกติ ส าหรับผูเ้ช่ือแท ้
(เปรียบเทียบ 2 คร. 5:17; ฟป. 1:6; 1 ยน. 2:19)[105] อยา่งไรก็ตาม ความพากเพียรในความเช่ือ
ไม่ใช่ หลีกเล่ียงไม่ได้ การเลิกเช่ือเป็นความเป็นไปได้แท้จริงท่ีซ่ึงท่านได้พาดพิงถึงท่ีน่ี 
(เปรียบเทียบ 1 ทธ. 4:1-2; และขอ้อ่ืนๆ) มนัส าคญัท่ีจะคงอยูใ่นความเช่ือเพื่อจะไดรั้บ “การ
รายงานท่ีดี” จากองค์พระผูเ้ป็นเจา้ ณ บลัลงัก์ของพระคริสต์ น่ีเป็นความเป็นห่วงของเปาโล
ส าหรับผูอ่้านของท่านท่ีน่ี[106] 
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เปาโลไดคิ้ดถึงผูอ่้านของท่านว่าเป็นอาคารท่ี “ถูกสร้างอย่างมัน่คง” บนรากฐานของบรรดา 
อคัรทูตและบรรดาผูเ้ผยพระวจนะ (อฟ. 2:20) ท่านไดเ้ห็นวา่พวกเขานั้นแน่วแน่มัน่คง ไม่ได้
ถูกพดัไปจากฐานของพวกเขาโดยลมแห่งหลกัค าสอนเท็จ (เปรียบเทียบ อฟ. 4:14) เน่ืองจากวา่
แผ่นดินไหวไม่ใช่ไม่ธรรมดาในหุบเขาลีคัส ถ้อยค าของเปาโล (“ไม่ได้โยกย้ายไปจาก
ความหวงัในข่าวประเสริฐ”) อาจได้ย  ้าเตือนชาวโคโลสีถึงความมัน่คงของพวกเขาในอีกแง่
หน่ึง[107] 

  
“. . . พวกผูรั้บจะตอ้งนัง่อยูอ่ยา่งมัน่คงในข่าวประเสริฐอยา่งท่ีพระนัง่ในวิหาร
ของเขาหรือผูข่ี้ท่ีมีทกัษะนัง่บนมา้ท่ีคึกคะนอง”[108] 

  
“ข่าวประเสริฐ” ไดมี้การแพร่ท่ีกวา้ง “มนุษยทุ์กคนทัว่ใตฟ้้า” ตอ้งเป็นค าพูดท่ีขยายเกินความ
จริงซ่ึงหมายถึงว่า  ข่าวประเสริฐได้ไปย ังทุกๆ ท่ีในแง่โดยทั่วไป (เปรียบเทียบ รม . 
15:19)[109] เปาโลไดเ้ปรียบเทียบการวงิวอนและการป่าวประกาศท่ีกวา้งแห่งข่าวประเสริฐกบั
การวงิวอนท่ีเฉพาะและการแพร่ท่ีค่อนขา้งจ ากดัแห่งข่าวสารของพวกครูสอนเท็จ “ผูรั้บใช”้ คือ 
ผูป้รนนิบติั (ค ากรีก ดีอำโคนอส)    

  
2. อย่างทีไ่ด้รับใช้โดยเปาโล 1:24-29   

  
เปาโลไดรั้บหนา้ท่ีท่ีพิเศษเพื่อจะบรรลุในพระกายของพระคริสต ์ท่านไดป้รนนิบติัข่าวประเสริฐแห่งการท าให้
คืนดีต่อพวกต่างชาติท่ียงัไม่ไดรั้บการประกาศเป็นหลกั (ขอ้ 25) ท่านไดอ้ธิบายถึงพนัธกิจของท่านต่อผูอ่้านของ
ท่าน แรกสุดเพื่อว่าพวกเขาจะช่ืนชมงานแห่งการท าให้คืนดีของพระเจา้อย่างลึกซ้ึงมากข้ึน และประการท่ีสอง 
เพื่อกระตุน้ใหพ้วกเขาบากบัน่ไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่    
  
การทนทุกข์ของเปาโล 1:24 
  

ขอ้น้ี “. . .บางทีเป็นท่ีโตเ้ถียงมากท่ีสุดในจดหมายฉบบัน้ี”[110] 
  
มนัอาจดูเหมือนเหน็บแนมท่ีว่าเปาโลไดอ้ยู่ในคุก เม่ือพิจารณาถึงส่ิงท่ีท่านเพิ่งไดก้ล่าวไปเก่ียวกบัความส าเร็จ
ของข่าวประเสริฐ ดงันั้นท่านไดอ้ธิบายอยา่งรวดเร็ววา่ความทุกขย์ากต่างๆ ของท่านเป็นส่วนหน่ึงของแผนการ
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ของพระเจา้ และท่านไดย้ินดีในส่ิงเหล่านั้น[111]  เปาโลสามารถ “ยินดี” ไดเ้พราะท่านไดรู้้วา่การถูกจ าคุกของ
ท่านจะให้ผลประโยชน์แก่ผูอ่้านของท่าน อยา่งนอ้ยก็ผา่นพนัธกิจของท่านท่ีมีต่อพวกเขาในจดหมายฉบบัน้ีถา้
ไม่ผ่านทางอ่ืน ยิ่งกว่านั้น ท่านได้ถือว่า “การทนทุกข์” เป็นส่ิงท่ีผูรั้บใช้คนใดก็ตามของพระคริสต์สามารถ
คาดหวงัได ้(“การมีส่วนของขา้พเจา้เพื่อเห็นแก่พระกายของพระองค”์) เม่ือพิจารณาถึงการปฏิบติัของโลกท่ีมีต่อ
องคเ์จา้นายของท่าน (“ในการเติมเตม็ส่ิงท่ีก าลงัขาดในความทุกขย์ากของพระคริสต”์) 
  

“. . . ค าวา่ ธลิบเซออน  (AV [NASB และ NIV], ‘ความทุกขย์าก’) ไม่เคยถูกใชใ้นพนัธสัญญา
ใหม่เก่ียวกบัการทนทุกขไ์ถ่บาปของพระคริสต ์ดงันั้นเราตอ้งปฏิเสธความคิดใดๆ เก่ียวกบัคลงั
ความดีอยา่งเช่นโรมนัคาทอลิกอนุญาตนั้นซ่ึงประกอบดว้ยการทนทุกขข์องพระคริสตร์วมกบั
การทนทุกขข์องธรรมิกชนและไดใ้หเ้ป็นการยอมสละ   

  
“ถา้เรามองขา้มการตีความต่างๆ ซ่ึงเขา้ใจวา่เปาโลไดอ้า้งอิงถึงการทนทุกขท่ี์ไดถู้กเรียกร้องโดย
พระคริสตห์รือไดท้นทุกข์เพื่อเห็นแก่พระองค์ (แง่โดยทัว่ไปของค าแสดงความเป็นเจา้ของก็
ต่อตา้นส่ิงน้ี) เรายงัคงถูกละไวก้บัหลายทางเลือก”[112] 

  
มุมมองหน่ึงก็คือวา่ วลี “การขาดในความทุกขย์ากของพระคริสต์” อา้งอิงถึงส่วนท่ีก าหนดไวข้องการทนทุกขท่ี์
คริสตจกัรตอ้ง ประสบ โดยส่วนรวม ก่อนการส้ินสุดของยุค (เปรียบเทียบ มธ. 24:6; ฮบ. 11:40; วว. 6:11) 
[113] อยา่งไรก็ตาม แนวคิดน้ีก็แปลกต่อบริบทน้ี ซ่ึงเนน้ถึงผลงานของการทนทุกขข์องเปาโลท่ีไดถู้กกระท าข้ึน
ต่อสวสัดิภาพของชาวโคโลสี ประเด็นของเปาโลไม่ใช่ท่ีวา่การทนทุกขข์องท่านไดท้  าให้ชาวโคโลสีผอ่นคลาย
จาก กำรมีส่วนของพวกเขำ เก่ียวกบัการทนทุกขเ์พื่อพระคริสต ์(เปรียบเทียบ 1:28-29; 2:1-2) 
  
มุมมองท่ีสองก็คือวา่ เปาโลก าลงักล่าววา่ การทนทุกขข์องท่านก็คลา้ยกบัการทนทุกขข์องพระคริสต ์ทั้งท่านและ
พระคริสตไ์ดท้นทุกขเ์พื่อผูเ้ช่ือคือ พระคริสตบ์นการเขนนั้นและเปาโลในปัจจุบนัน้ี[114] กระนั้นเปาโลไดเ้ขียน
ถึงการทนทุกขข์องพระคริสตท่ี์น่ี ส่ิงเหล่านั้นเป็นการทนทุกขข์องพระองค ์(พระคริสต)์ เอง  
  
มุมมองท่ีสามก็คือว่า การทนทุกขต่์างๆของพระคริสต์ท่ีเปาโลไดอ้า้งอิงถึงเป็นงานต่างๆท่ีเสียสละเหล่านั้นซ่ึง
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ไดล้ะไวใ้ห้ผูเ้ช่ือท่ีจะปฏิบติั[115] อย่างท่ีพระคริสต์ไดท้นทุกข์ระหว่างพนัธกิจของพระองค ์
ดงันั้นเราท่ีเป็นคริสเตียนตอ้งทนทุกขร์ะหว่างพนัธกิจของเรา อย่างไรก็ตาม ถา้ส่ิงน้ีคือส่ิงท่ีเปาโลไดห้มายถึง 
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ท าไมท่านไดก้ล่าวถึงส่ิงนั้นวา่เป็นความทุกขย์ากของพระคริสต?์ มุมมองน้ีเช่นเดียวกบัสองมุมมองก่อนหนา้นั้น
ก็แสดงถึงการเปิดเผยตามพระคมัภีร์ แต่การเปิดเผยนั้นดูเหมือนวา่ไม่ไดเ้ป็นประเด็นของเปาโลท่ีน่ี 
  
มุมมองท่ีส่ี ซ่ึงเป็นมุมมองท่ีขา้พเจา้ชอบก็ถือว่าความทุกข์ยากของพระคริสต์เป็นความทุกข์ยากแทจ้ริงของ   
พระคริสต์ในตอนน้ีไม่ใช่บนไมก้างเขนแต่ในและผ่านทางเปาโลผูซ่ึ้งพระองค์ไดส้ถิตอยู่ (เปรียบเทียบ 2 คร. 
11:23-28)[116]  เม่ือผูเ้ช่ือทนทุกขพ์ระคริสตก์็ทนทุกขเ์ช่นกนัเพราะพระองคท์รงสถิตอยูใ่นเรา (เปรียบเทียบ กจ. 
9:4) 
  

“ดงันั้นมนัจึงไม่แปลกใจท่ีเปาโลไดย้ินดีในการทนทุกขข์องท่าน เม่ือไดถู้กมองในแง่ของการ
รวมกนักบัพระคริสต์ ส่ิงเหล่านั้นไดถู้กเปล่ียนแปลงและได้ถูกท าให้เป็นโอกาสส าหรับการ
สามคัคีธรรมกบัพระองคเ์ช่นเดียวกบัการเป็นประโยชน์ต่อพระกาย คือ คริสตจกัร”[117] 

  
ข่าวสารของเปาโล  1:25-27 
  
1:25                  บทบาทของเปาโลใน “ครอบครัวหรือการจดัการครอบครัวของพระเจา้” (ความหมายตาม

ตวัอกัษรของ “การเป็นผูอ้ารักขาจากพระเจา้”) ก็คือ ผูจ้ดัการท่ีปรนนิบติัผูซ่ึ้งได้อธิบายการ
เปิดเผยของพระเจา้อยา่งเตม็ท่ีเพื่อผลประโยชน์ของผูอ่้านท่ีเป็นคนต่างชาติของท่าน    

  
“ท่านเป็นผูรั้บใช้ของคริสตจกัร แต่ในแง่ท่ีลึกท่ีสุดท่านเป็นผูอ้ารักขาของ 
พระเจา้”[118] 

  
1:26                  การเปิดเผยน้ีไดร้วมถึง “ความล ้ าลึก” ค าศพัท์น้ีในพระคมัภีร์อา้งอิงถึงความจริงซ่ึงไม่เป็นท่ี

รู้จกัมาก่อนแต่เด่ียวน้ีไดรั้บการเปิดเผยโดยพระเจา้ ในโลกของกรีก มนัไดอ้า้งอิงถึงพิธีต่างๆ ท่ี
ลึกลบัของลทัธิของชาวต่างชาติซ่ึงผูท่ี้เขา้เป็นสมาชิกเท่านั้นท่ีรู้ การใชภ้าษาของเปาโลก็คลา้ย
กบัการใชภ้าษาของกรีกดว้ยความแตกต่างท่ีวา่ตอนน้ี พระเจา้ไดเ้ปิดเผยเคล็ดลบัน้ี   

  
“การเคล่ือนไหวของประวติัศาสตร์โลกก็เป็นขบวนการท่ีเป็นแนวตรงซ่ึง
ไดรั้บการน าพาโดยจุดประสงคอ์นัเร้นลบัซ่ึงไดถู้กก าหนดตั้งแต่เร่ิมแรกโดย
พระเจา้องคเ์ดียว”[119] 
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พระเจา้ไดซ่้อนการเปิดเผยใหม่น้ีไวจ้ากการเขา้ใจของมนุษยเ์พื่อ ยุคต่างๆ [ชนรุ่นต่างๆ] ใน
อดีต เปาโลไดอ้ธิบายมนัอย่างเต็มท่ีมากข้ึนใน เอเฟซสั 3:3-9 และไดใ้ห้แก่นแทข้องมนัท่ีน่ี
เท่านั้นวา่ “พระคริสตส์ถิตใน [ท่ามกลาง] พวกท่าน [คนต่างชาติ]” (เปรียบเทียบ รม. 8:10; 2 
คร. 13:5; กท. 2:20; อฟ. 1:13-14; 3:17) 

  
“ส าหรับพระคริสต์ท่ีจะสถิต ท่ำมกลำง คนต่างชาติก็ได้เก่ียวขอ้งการอยู่ ใน 
บรรดาผูท่ี้เช่ือ พระองคไ์ดเ้ป็นและเป็น ควำมหวังแห่งศักด์ิศรี ส าหรับพวกเขา
เพื่อว่าพวกเขาจะแบ่งปันในศกัด์ิศรีท่ีจะมาถึงของพระองค์ได้ (เปรียบเทียบ 
3:4)”[120] 

  
“ความล ้ าลึกน้ีไม่ใช่ ท่ีว่ำ คนต่างชาติจะได้รับความรอด แต่ กำรท่ี พวกเขา
สามารถเป็น ‘ผูรั้บมรดกร่วม’ อยา่งไร (อฟ. 3:6, KJV) ในระดบัเดียวกนักบั
คนยวิโดยปราศจากก าแพงตรงกลางแห่งเคร่ืองกั้นระหวา่งพวกเขา (อฟ. 2:12-
14)”[121] 

  
1:27                  การท่ีพระเจา้จะช่วย “คนต่างชาติ” ให้รอดไม่ใช่การเปิดเผยใหม่ (เช่น อสย. 49:6) แต่ท่ีว่า

พระองคจ์ะสถิตในพวกเขาและจดัการกบัพวกเขาบนพื้นฐานอย่างเดียวกบัอย่างท่ีพระองคไ์ด้
สถิตและจัดการกับคนยิวก็เป็นการเปิดเผยใหม่[122] บรรดาผูท่ี้ได้ปฏิเสธการเปิดเผยน้ี          
ได้ยืนกรานว่าคนต่างชาติจะต้องมาเป็นคนยิวก่อนพวกเขาสามารถมาเป็นคริสเตียนได ้
(เปรียบเทียบ กจ. 15:1) 

  
“อยา่งนอ้ยลกัษณะท่ีนิยามไวส่ี้อยา่งของคริสตจกัรก็ถูกอธิบายวา่เป็นความล ้า
ลึก (1) แนวคิดรวบยอดเก่ียวกบักายของผูเ้ช่ือชาวยิวและผูเ้ช่ือชาวต่างชาติท่ี
ไดร้วมกนัไปสู่กายเดียวก็ถูกถือวา่เป็นความล ้าลึกใน เอเฟซสั 3:1-12 (2) หลกั
ค าสอนของพระคริสต์ท่ีสถิตอยู่ในผูเ้ ช่ือทุกคน คือแนวคิดรวบยอดของ     
พระคริสต์ท่ีสถิตอยู่ในท่านก็ถูกเรียกว่าเป็นความล ้ าลึกใน โคโลสี 1:24-
27 (เปรียบเทียบ คส. 2:10-19; 3:4, 11) (3) คริสตจกัรในฐานะเจา้สาวของ 
พระคริสตถู์กเรียกวา่ความล ้าลึกใน เอเฟซสั 5:22-32 (4) การถูกรับข้ึนไปถูก
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เรียกวา่ความล ้าลึกใน 1 โครินธ์ 15:50-58 ความล ้าลึกส่ีอยา่งเหล่าน้ีอธิบายถึง
คุณสมบติัต่างๆ ท่ีแยกแยะคริสตจกัรจากอิสราเอล”[123] 

  
ผูเ้ช่ือตามยุคแบบเป็นล าดบัพร้อมกับผูไ้ม่เช่ือตามยุค (นั่นคือ บรรดานักศาสนศาสตร์แบบ  
พนัธสัญญา) ตีความล ้าลึกของ “พระคริสตท่ี์สถิตอยูใ่นเรา” วา่เป็นการตระหนกัถึงพระสัญญา
ของพนัธสัญญาเดิมท่ีว่าพระเจา้จะใส่พระวิญญาณของพระองค์ภายในผูเ้ช่ือ (อสค. 36:27; 
เปรียบเทียบ  37:14)[124]  ผูเ้ช่ือตามยคุแบบบรรทดัฐานถือวา่ความล ้าลึกน้ีเป็นการเปิดเผยใหม่
วา่พระคริสตจ์ะสถิตอยู่ในผูเ้ช่ือในคริสตจกัร [125]  ความแตกต่างไม่ใช่อยูใ่นความแตกต่าง
ระหว่างพระวิญญาณและพระคริสต์ จุดยืนทั้งสองก็เห็นเอกภาพระหว่างพระวิญญาณและ  
พระคริสต์  ความแตกต่างคือแนวคิดรวบยอดของคริสตจกัรแมว้่าทั้ งผูเ้ช่ือตามยุคแบบเป็น
ล าดบัและแบบบรรทดัฐานก็เห็นคริสตจกัรแตกต่างจากอิสราเอล มุมมองแบบเป็นล าดบัถือว่า
คริสตจกัรเป็นระยะท่ีไดถู้กท านายไวใ้นปัจจุบนัของอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ (ของดาวิด)   
“มุมมองแบบบรรทดัฐาน” ถือว่าคริสตจกัรแตกต่างจากอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ (ของ     
ดาวดิ) และไม่ไดถู้กท านายไวใ้นพนัธสัญญาเดิม          

  
“มันน่าประทับใจท่ีว่า เป็นคร้ังท่ีสามในย่อหน้าเ ร่ิมต้นเหล่าน้ี ท่ีหัวข้อ
ความหวงัไดรั้บท่ีหลกัในข่าวประเสริฐ (1:5, 23, 27 . . .) น่ีเป็นการหมายเหตุ
ท่ีเหมาะสมท่ีจะขมวดการอา้งอิงอนัสั้ นน้ีไปยงัความล ้ าลึกแห่งจุดประสงค์
ของพระเจ้าตั้ งแต่ก่อนยุคต่างๆและชนรุ่นต่างๆและตอนน้ีก าลังมุ่งไปสู่
จุดสูงสุดแห่งยคุสุดทา้ยของมนั”[126] 

  
จุดประสงค์ของเปาโล 1:28 
  
เปาโลไดป่้าวประกาศว่าการเปิดเผยใหม่น้ีเป็นความเป็นจริงท่ีสมบูรณ์ ค าว่า คำทังเกลโลเมน ท่ีแปลว่า “ป่าว
ประกาศ” บ่งบอกถึงคุณลกัษณะท่ีสมบูรณ์ของมนั    
  

“‘การให้ค  าปรึกษา’ (นูเธโทอุนเทส) และ ‘การสอน’ (ดิดำสคนเทส) อธิบายพฤติการณ์
ประกอบสองอยา่งแห่งการเทศนาของเปาโล   ค  าแรก. . . เก่ียวขอ้งกบัความตั้งใจและอารมณ์
และบ่งบอกถึงการเตือน ท่ีน่ีมนัเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้ไม่เป็นคริสเตียน บางทีความคิดก็คือวา่อคัรทูต
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น้ีได้แสวงหาท่ีจะกระตุน้พวกเขาแต่ละคนไปสู่ความตอ้งการของเขาท่ีมีต่อพระคริสต์. . . . 
‘การสอน’ ซ่ึงบางทีอา้งอิงถึงพนัธกิจส าหรับผูก้ลบัใจเช่ือก็เนน้ถึงความส าคญัของค าสั่งในการ
ป่าวประกาศพระวจนะ ‘ดว้ยปัญญา’ ดูเหมือนจะแสดงถึงแนวทางท่ีการสอนถูกใช”้[127] 

  
การเตือน  การหนุนใจ การกระตุน้  การว่ากล่าว (“ว่ากล่าว”) และ “การสอน” ท่ีถูกน าเสนอผ่านวิธีท่ีฉลาด 
(เหมาะสม) ก็จ  าเป็นท่ีน าทุกคน (“ทุกๆคน”) ไม่ใช่แค่คนจ านวนนอ้ยท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษอยา่งเช่นในลทัธินอสติก
ไปสู่การเป็นผูใ้หญ่เต็มท่ี (“สมบูรณ์”) “ในพระคริสต์” เปาโลไดมี้การกลบัมาท่ีใกลจ้ะมาถึงของพระคริสตท่ี์น่ี
อยา่งท่ีเวลาซ่ึงท่านไดป้รารถนาท่ีจะ “ถวาย” ทุกๆคนท่ีเติบโตในพระคริสต ์(เปรียบเทียบ อฟ. 4:13) เปาโลได้
ป่าวประกาศบุคคลไม่ใช่ปรัชญา จงสังเกตวา่ท่านไม่ไดแ้ค่ประกาศข่าวประเสริฐ แต่ประกาศพระด าริทั้งส้ินของ
พระเจา้ (“ปัญญาทั้งส้ิน”) เป้าหมายของท่านไม่ใช่แค่ท่ีจะท าให้ผูค้นไดรั้บความรอด แต่ท่ีจะน าพวกเขาไปสู่
ความเป็นผูใ้หญ่ในพระคริสตอี์กดว้ย (เปรียบเทียบ มธ. 28:20) 
  

“ท่ีน่ีอีกคร้ังหน่ึง อาจจะมีการย  ้าเตือนอนันุ่มนวลท่ีวา่ ผูรั้บชาวโคโลสีคนใดก็ตามท่ีถูกทดลอง
ให้แสวงหาประสบการณ์และปัญญาท่ี ‘มากกวา่’ จากท่ีอ่ืนก็ไม่จ  าเป็นและไม่ควรมองหาท่ีอ่ืน
ใดนอกจากพระคริสตเ์พื่อ ‘ความสมบูรณ์’ของพวกเขา”[128]  
“เปาโลไดใ้ช้เวลาท่ีจะปรนนิบติัแต่ละบุคคล จงสังเกตการกล่าวซ ้ าของ ‘ทุกคน’ ใน โคโลสี 
1:28 ถา้เราปรนนิบติัต่อผูเ้ช่ือแค่จ  านวนนอ้ย เราก าลงัช่วยคริสตจกัรทั้งหมด”[129] 

  
อ านาจของเปาโล 1:29 
  
เปาโลจ าตอ้งใชพ้ลงัทางร่างกาย จิตใจและวญิญาณในการตรากตร าจนถึงบั้นปลายน้ี (“เพื่อจุดประสงคน้ี์” นัน่คือ 
ท่ีจะน าชาวโคโลสีไปสู่ความเป็นผูใ้หญ่) บางคร้ังท่านจ าตอ้ง “ต่อสู้” และพยายามต่อสู้กบัพวกปฏิปักษใ์นโลก
เช่นเดียวกบัเน้ือหนงัของท่านเองและมาร อยา่งไรก็ตาม “อ านาจ” ท่ีเหนือธรรมชาติของพระคริสตท่ี์สถิตอยูก่็ได้
ใหพ้ลงังานแก่ท่าน (“ท างานอยา่งมากมายในขา้พเจา้”)   
  

“ส าหรับการรวมกนัท่ีน่าประทบัใจและเป็นแบบพื้นฐานของคริสเตียนแห่งความพยายามของ
มนุษยแ์ละการช่วยเหลือของพระเจา้ ความตรงกนัท่ีชดัเจนคือ ฟีลิปปี 2:12-14 แต่มนัด าเนินไป
ตลอดพนัธสัญญาใหม่”[130] 
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“ราก [ของค ากรีกท่ีแปลว่า “งาน” เอนเนิกกูเมเนน ] โดยทัว่ไปอ้างอิงถึงอ านาจท่ีเหนือ
ธรรมชาติไม่วา่ของพระเจา้หรือของซาตาน”[131] 

  
“ขอ้ความทั้งหมดแสดงว่าโดยความเช่ือในพระคริสต์ เราสามารถเช่ือมโยงชีวิตของเรากับ
แหล่งแห่งก าลงัท่ีช่วยใหเ้ราท่ีจะอยูเ่หนือความจ ากดัทางธรรมชาติของเราได”้[132] 

  
มุมมองของเปาโลเก่ียวกบัพนัธกิจของท่านแน่นอนวา่เป็นมุมมองท่ีสูงส่ง   ท่านคงไดส้ิ้นหวงัถา้ท่านไม่ไดเ้รียนรู้
ความเพียงพอแห่งพระคุณของพระเจา้ในชีวติของท่าน (2 คร. 12:9) 
  
III. ต าเตือนต่อปรัชญาต่างๆของมนุษย์ บทที ่2   
  
อคัรทูตน้ีไดด้ าเนินต่อไปท่ีจะกระตุน้ใหผู้อ่้านของท่านท่ีจะพากเพียรในความจริง จากนั้นท่านไดอ้ธิบายหลกัค า
สอนแท้จริงของพระคริสต์และได้เปรียบเทียบมนักบัหลกัค าสอนเท็จของมนุษย์ เป้าหมายของท่านคือท่ีจะ
สถาปนาพวกเขาไวใ้นความจริงเก่ียวกบัพระคริสต ์   
  

“ผูเ้ช่ือท่ีช ่าชองในบทน้ีก็ไม่น่าจะถูกน าให้หลงไปโดยชนิด ‘ใหม่และปรับปรุง’ ท่ีชกัชวนและ
ล่อลวงของคริสตศาสนา”[133] 
  
ก. การกระตุ้นให้พากเพยีรในความจริง 2:1-7   

 เปาโลไดก้ระตุน้ให้ผูอ่้านของท่านท่ีจะเช่ือและปฏิบติัความจริงแห่งการเปิดเผยของพระเจา้ต่อไป ท่านไดท้  า
อยา่งน้ีเพื่อจะกนัพวกเขาไวจ้ากการยอมรับค าแนะน าท่ีผิดพลาดของพวกครูสอนเท็จผูซ่ึ้งไดแ้สวงหาท่ีจะหนัเห
พวกเขาไปจากน ้าพระทยัของพระเจา้   
  

1. ความห่วงใยของเปาโล 2:1-5   
  
2:1                    เปาโลไดใ้ชก้ารเปรียบเทียบทางกีฬาเพื่อจะอธิบายถึงความกงัวลและความห่วงใยท่ีลึกซ้ึงของ

ท่านท่ีมีต่อผูอ่้านของท่านและบรรดาคริสเตียนท่ีเป็นเพื่อนบา้นของพวกเขา  การต่อสู้ของท่าน 
(1:29) ไดร้วมถึงการด้ินรนและความขดัแยง้ท่ีเจาะจงท่ีมีต่อพวกเขา “เลาดีเซีย” อยูห่่างจากเมือง
โคโลสีและหุบเขาลีคสัไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 11 ไมล์ อีกเมืองหน่ึงท่ีอยู่ใกล้เคียงคือ
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เมืองฮีเอราบุรี เป็นท่ีชัดเจนว่า พวกครูสอนเท็จได้ส่งเสริมมุมมองของพวกเขาในบริเวณ
ทั้งหมดนั้น  เปาโลได้รู้สึกห่วงใยต่อคริสเตียนทุกคนท่ีอยู่ภายใตอิ้ทธิพลน้ีรวมถึงผูเ้ช่ือชาว
โคโลสีและชาวเลาดีเซีย “ขา้พเจา้ต่อสู้มากเพียงไรเพื่อท่าน” อาจไดห้มายถึงว่า ท่านไดด้ิ้นรน
ในการอธิษฐานเพื่อพวกเขา[134] 

  
“หุบเขาลีคสัไม่ได้ถูกประกาศโดยเปาโลเอง มนัชดัเจนจาก โคโลสี 2:1 ว่า
ท่านไม่ไดคุ้น้เคยกบับรรดาคริสตจกัรท่ีนัน่อยา่งเป็นส่วนตวั”[135] 

  
2:2-3                “ใจ” รวมถึงทุกส่ิงในตวัตนภายในซ่ึงรวมถึงความคิด (เปรียบเทียบ สภษ. 23:7) 
  

“ใจ ของกิจกรรมทางอภิบาลท่ีแทจ้ริงทั้งหมดจะตอ้งเป็นเคร่ืองมือในพระ
หัตถ์ของพระเจา้ท่ีจะน า บรรดำใจ ของบรรดาผูท่ี้ได้ถูกมอบไวก้บัการดูแล
ของบุคคลหน่ึงไปสู่ ใจ ของพระคริสต”์[136] 

  
“สมบติั” ของคริสเตียนคือ “ความเขา้ใจ” ถว้นถ่ีของเขาหรือของเธอถึงความจริงของพระเจา้   
แก่นแทข้องการเปิดเผยของพระเจา้คือ “พระคริสต ์เอง” (เปรียบเทียบ 1:27) ยิ่งคริสเตียนเขา้ใจ
การเปิดเผยแท้ของพระเจ้าเก่ียวกับตวับุคคลและงานของพระเยซูคริสต์ เขาหรือเธอจะยิ่ง
สามารถตระหนกัและปฏิเสธหลกัค าสอนเทจ็ได ้

  
“ความรักเดียวท่ีทะลุทะลวงใจและล้นจากใจสามารถค ้ าจุนประเภทของ
เอกภาพท่ีเปาโลไดแ้สวงหาได ้(ดู. . . 1:4 อีกดว้ย)”[137] 

  
“อคัรทูตน้ีก าลงักล่าวว่าการรับรู้ถึงความจริงของพระเจา้ได้รับผลกระทบ
อย่างใหญ่หลวงโดยสภาพแห่งความสัมพนัธ์ของมนุษยภ์ายในพระกายของ
พระคริสต”์[138] 

  
พระเจ้าได้เปิดเผยทุกส่ิงท่ีบุคคลหน่ึงจ าเป็นต้องรู้ใน “พระคริสต์เอง” เพื่อจะสถาปนา
ความสัมพนัธ์กบัพระเจา้    
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“ความล ้าลึกท่ีน่ีไม่ใช่ ‘พระคริสต์’ แต่เป็น ‘พระคริสต’์ ท่ีสมบติัทั้งหมดแห่ง
ปัญญามีในพระองค.์ . .”[139] 

  
“‘ความแน่ใจเต็มท่ีแห่งความเขา้ใจ’ คือ ความเช่ือถือตายตวัท่ีวา่ท่านความเขา้
ใจความจริง และนั่นเป็นจริงท่ีท่านเขา้ใจ มนัไม่ใช่แค่ความเช่ือถือท่ีชดัเจน
ท่ีวา่ส่ิงท่ีครอบครองความคิดคือความจริงของพระเจา้แต่ท่ีวา่ความจริงน้ีเป็นท่ี
เข้าใจอย่างเต็มท่ี ความจริงท่ีได้ไปสู่การยกน้ีก็มั่นใจว่ามันไม่ได้เข้าใจ
ขอ้ความของข่าวประเสริฐผิดไป หรือใส่ความหมายท่ีขอ้ความเหล่านั้นไม่ได้
กล่าวถึงลงไป”[140] 
  
“ความคิดท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะถูกล่อลวงมากท่ีสุดก็คือความคิดท่ีไดไ้ปสู่มุมมอง
อันไม่สมบูรณ์และด้านเดียวเท่านั้ นก็ถูกรบกวนและท าให้สับสนอย่าง
ต่อเน่ืองดว้ยแนวคิดท่ีตรงกนัขา้มและขดัแยง้ซ่ึงจากจุดยืนของมนันั้นมนัก็ไม่
สามารถท่ีจะไกลเกล่ียได้ แต่ถูกบงัคบัให้แปลกใจว่าไม่ว่ามนัได้บรรลุถึง
กรอบความคิดต่างๆของความจริงหรือไม่  ผูเ้ดินทางท่ีได้ท าความคืบหน้า
บางอยา่ง แต่เร่ิมตน้ท่ีจะสงสัยและโตเ้ถียงทีละน้อยก็สูญเสียความเช่ือในตวั
เขาเองและแปลกใจไม่วา่เขาอยูใ่นเส้นทางท่ีถูกตอ้งหรือไม่นั้นก็ถูกตระเตรียม
ให้ฟังค าแนะน าของใครก็ตามผูซ่ึ้งอยู่ภายใตล้กัษณะภายนอกของมิตรภาพท่ี
ไม่สนใจก็อาจแนะน าไปสู่เส้นทางแห่งอนัตรายและความพินาศได”้[141] 

  
การคิดว่าแหล่งแห่งปัญญาฝ่ายวิญญาณแทก้็อยู่ในท่ีอ่ืนนอกเหนือจากพระคริสต์ก็สามารถ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบท่ีแย่มากในชีวิตคริสเตียนได ้“ความรู้” คือ การเขา้ใจแท ้และ 
“ปัญญา” คือ ความจริงแท ้(เปรียบเทียบ 1:9) 

  
“ความรู้คือการเขา้ใจความจริง ปัญญาคือการประยุกต์ใช้การเขา้ใจความจริง
กบัชีวติ ความรู้คือการตดัสินท่ีสุขุมและปัญญาคือการกระท าท่ีสุขุม ทั้งสองก็
พบไดใ้นพระคริสต ์(เปรียบเทียบ รม. 11:33; 1 คร. 12:8)”[142] 

  

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Colossians/Colossians.htm#_edn139
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Colossians/Colossians.htm#_edn140
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Colossians/Colossians.htm#_edn141
http://biblia.com/bible/nasb95/Rom.%2011.33
http://biblia.com/bible/nasb95/1%20Cor.%2012.8
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Colossians/Colossians.htm#_edn142


“ปัญญาเป็นผลจากการทะลุทะลวงไปสู่ความรู้น้ี ความรู้คือการศึกษาและ
ปัญญาคือผลของการศึกษา”[143] 

  
“ค าวา่ อะโพครูฟอย (AV [และ NASB], ‘ซ่อน’) ถูกเนน้โดยต าแหน่งและเม่ือ
พิจารณาถึงส่ิงน้ีมนัก็เป็นไปไดท่ี้วา่เปาโลอาจมีบางส่ิงท่ีคลา้ยกบัศาสนาต่างๆ
ท่ีลึกลับในความคิดของท่าน ในศาสนาเหล่านั้ น หลังจากระยะเวลาอัน
ยาวนานของการอบรมและแนะน านั้น ผูท่ี้เขา้เป็นสมาชิกได้รับอนุญาตท่ีจะ
ปรากฏ ณ การแสดงท่ีคลา้ยกบัละครการทนทุกข์ โดยการแสดงนั้น ผูท่ี้เขา้
เป็นสมาชิกจะตอ้งมีประสบการณ์กบัการเขา้ส่วนกบัพระของเขา  ค  าแนะน าท่ี
ไดใ้หม้าก่อนหนา้นั้นไดช่้วยใหผู้ท่ี้เขา้เป็นสมาชิกเขา้ใจละครนั้นได ้พิธีนั้นคง
จะเป็นความลึกลบัส าหรับคนภายนอก[144] 

  
2:4-5                ค าอธิบายของเปาโลถึงคริสตจกัรเมืองโคโลสีว่า “วินัยท่ีดีของท่าน” (หรือระเบียบท่ีดี) ก็

พรรณนาถึงกองร้อยของทหารท่ีมีวินัยอย่างดีซ่ึงยืนอยู่ในแถวตรง ค ากรีก สเทอเรโอมำ 
หมายถึง “เสถียรภาพ” และปรากฏท่ีน่ีเท่านั้นในพนัธสัญญาใหม่   

  
มนั “. . . แสดงให้เห็นวา่ลกัษณะในความเช่ือของชาวโคโลสีซ่ึงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งได้ชมเชยมันต่อการสังเกตและถ้อยค าสรรเสริญของอัครทูตน้ี 
กล่าวคือธรรมชาติท่ีไม่ยอมของมนั หรือความแข็งแรงแห่งการยึดมัน่ของมนั
ต่อเป้าหมายเดียวของมนัคือพระคริสต”์[145] 

  
จนเด๋ียวน้ีผูเ้ช่ือไดถื้อจุดยนืของพวกเขาต่อตา้นพวกครูสอนเท็จ แต่เปาโลไดเ้กรงวา่สภาพน้ีอาจ
เปล่ียนไป ท่านไม่ไดต้อ้งการใหพ้วกครูสอนเท็จพูดเกล้ียกล่อมให้พวกเขาเช่ือบางส่ิงท่ีเท็จโดย
ขอ้โตแ้ยง้ท่ีหลอกลวง 

  
“ความหมายโดยนยัท่ีวา่เปาโลสามารถเห็นสภาพของเร่ืองราว ณ เมืองโคโลสี
อยา่งแทจ้ริงไดน้ั้น (‘ยนิดีและเห็นระเบียบท่ีดีของท่าน’) ก็ถูกตั้งใจให้เป็นการ
แสดงออกมากข้ึนของส่ิงท่ีท่านหวงัจะเห็นวา่มนัเป็นไปได”้[146] 
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“การระลึกถึงอนัสุดทา้ยน้ีต่อความเช่ือก็ก่อตั้งการผนวกกบั 1:4 และดงันั้นก็
ใส่วงเล็บการขอบคุณท่ีแทรกแซงและข้อความส่วนตวัทั้งส้ินในฐานะการ
แสดงออกของความเช่ือนั้น. . .”[147] 

  
2. การกระตุ้นของเปาโล  2:6-7   

  
“ขอ้ 6 และ 7 ครอบครองต าแหน่งท่ีส าคญัในจดหมายน้ี สองขอ้น้ีท าหนา้ท่ีเป็นพื้นฐานของการ
ปฏิสัมพนัธ์ของเปาโลกบัความเห็นนอกรีตท่ีเมืองโคโลสี (ขอ้ 8-23) จากการท่ีไดส้รุปส่วนมาก
ของส่ิงท่ีไดถู้กเขียนข้ึนในจดหมายฝากฉบบัน้ีแลว้”[148] 

  
2:6                    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เปาโลได้หนุนใจผูอ่้านของท่านท่ีจะติดตามพระคริสต์ ต่อไป ในความ

สอดคลอ้งกบัค าสอนท่ีมีหลกั (“ตามท่ีไดรั้บการสอนมาแลว้”) ท่ีไดส่้งผลต่อการกลบัใจเช่ือ
ของพวกเขา[149] ประเด็นของท่านไม่ใช่ท่ีวา่ เม่ือชาวโคโลสีไดม้าเป็นคริสเตียนโดยความเช่ือ 
พวกเขาควรจะด าเนินโดยความเช่ือต่อไป น่ีก็ชดัเจนจากถอ้ยค าของเปาโลท่ีแปลว่า “ไดรั้บ”   
ตามปกติมันอ้างอิงถึงการรับความจริงผ่านการส่งผ่าน (เปรียบเทียบ  4:6; 1 คร. 
11:23; 15:1, 3; กท. 1:9, 12) มนัก็ชดัเจนจากถอ้ยค าน้ี “ตามท่ีไดรั้บการสอนมาแลว้” (ขอ้ 7) 
และบริบทอีกดว้ย (ขอ้ 4-5, 8)  

  
“พระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ป็นเจา้” เป็นวลีท่ีเปาโลไม่ได้ใช้ในท่ีอ่ืนเลยก็ต่อตา้นความคิดเท็จ
สามอยา่งเก่ียวกบัพระผูช่้วยใหร้อด ส่ิงเหล่าน้ีคือ ความเป็นพระเจา้ของพระองค ์(“พระคริสต”์) 
ท่ีลทัธิยวิไดป้ฏิเสธ ความเป็นมนุษยข์องพระองค ์(“พระเยซู”) ท่ีพวกโดเซทติกไดป้ฏิเสธ และ
อ านาจอธิปไตยของพระองค ์(“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”) ท่ีการสอนเทจ็ท่ีหลากหลายไดป้ฏิเสธ    

  
“. . . ท่ีน่ีเปาโลพบปะสองรูปแบบของความคิดเห็นนอกรีตแบบนอสติก
เก่ียวกบัตวับุคคลของพระคริสต ์(การตระหนกัถึงพระเยซูตามประวติัศาสตร์
ในความเป็นมนุษยแ์ทจ้ริงของพระองค์ต่อตา้นนอสติกแบบโดเซทติก อตั-
ลกัษณ์ของพระองค์แห่งพระคริสต์หรือพระเมสสิยาห์พร้อมกบัพระเยซูตาม
ประวติัศาสตร์ก็ต่อตา้นนอสติกแบบเซอรีนเธียน และการยอมรับถึงพระองค์
ในฐานะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้)”[150] 
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“เน่ืองจากว่าแง่พื้นฐานของ คูริออส [“เจ้านาย”] เป็นแง่พื้นฐานของผู ้
เหนือกว่าต่อผูด้้อยกว่า (เจ้านายต่อทาส  กษัตริย์ต่อประชาชน พระต่อผู ้
นมสัการ) พร้อมกบัสิทธ์ิท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งเป็นทางการของผูเ้หนือกวา่
ท่ีจะสั่งหรือจดัการผูด้อ้ยกวา่ (ดู 3:22 และ 4:1 อีกดว้ย) ทุกคนคงไดต้ระหนกั
วา่การยอมรับพระคริสต์เป็นองค์พระผูเ้ป็นเจา้ไดร้วมถึงการจ านนของผูเ้ช่ือ
ต่อพระคริสต์น้ีและความพร้อมท่ีไม่มีเง่ือนไขท่ีจะกระท าในการเช่ือฟัง
พระองค”์[151] 

  
บรรดาผูส้นับสนุน “ความรอดแบบเจ้านาย” ก็มีปัญหาเม่ือพวกเขาไปไกลกว่าข้อความน้ี   
จุดยืนของพวกเขาก็คือว่า นอกจากว่าบุคคลหน่ึงเช่ือฟังอย่างคงเส้นคงวา เขาหรือเธอก็ไม่ได้
ยอมรับพระคริสต์อย่างแทจ้ริง  แต่พวกเขาก็ไม่ไดเ้จาะจงว่าการคงเส้นคงวาท่ีบุคคลหน่ึงตอ้ง
เป็นนั้นเป็นอยา่งไร    

  
2:7                    ลกัษณะส่ีอยา่งอธิบายถึงคริสเตียนท่ีดีในขอ้น้ี ประการท่ีหน่ึง เขาหรือเธอ “หย ัง่รากอยา่งแน่น

หนา” อยา่งเช่นตน้ไม ้นัน่คือ “การบงัเกิดใหม่” ประการท่ีสอง เขาหรือเธอก าลงัถูก “สร้างข้ึน” 
อย่างเช่นอาคาร (เปรียบเทียบ 1 ปต. 2:2) ประการท่ีสาม เขาหรือเธอก าลงัมัน่คงมากข้ึน 
(“ได้รับสถาปนา”) “ในความเช่ือของพวกเขา” ประการท่ีส่ี เขาหรือเธอส าแดงผลของการ
ขอบคุณอยา่งต่อเน่ือง (“ไหลลน้ดว้ยการส านึกคุณ”) รูปแบบของค ากริยาท่ีเติม -ing หรือ –ed 
ทั้งส่ีในตวับทกรีกก็อธิบายลกัษณะเหล่าน้ี อนัแรกอยูใ่นกาลสมบูรณ์ซ่ึงบ่งบอกถึงการยอมรับ
เร่ิมแรกของชีวิตใหม่  สามอนัหลงัก็อยูใ่นกาลปัจจุบนัซ่ึงเปิดเผยแนวทางต่างๆท่ีชีวิตใหม่ควร
แสดงออกตวัมนัเองอยา่งต่อเน่ือง      

 
“อยา่งท่ีมนัไดเ้ป็นนั้น ความเช่ือเป็นซีเมนตข์องอาคาร. . .”[152] 

  
“พระคัมภีร์ตอนน้ีอาจบ่งบอกว่าบรรดาผู ้ท่ีขาดความรู้สึกท่ีลึกแห่งการ
ขอบคุณแด่ พระเจ้าก็เส่ียงต่อความสงสัยและการหลอกลวงฝ่ายวิญญาณ”
[153] 
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“วิญญาณท่ีขอบคุณเป็นเคร่ืองหมายของการเป็นผูใ้หญ่แบบคริสเตียน เม่ือผู ้
เช่ือเตม็ไปดว้ยการขอบคุณ  เขาก าลงัสร้างความคืบหนา้อยา่งแทจ้ริง!”[154] 

  
“การเนน้ท่ีการขอบคุณก็ปรากฏชดัอยา่งมากในจดหมายฝากฉบบัน้ี”[155] 

  
“อย่างเช่นใน รม. 1:16-17 และ กท. 1:11-12 สองขอ้น้ีก็จดัเตรียมประโยคสรุปท่ีสั้ นของ
ประเด็นหลักท่ีจะถูกสร้างข้ึนในเน้ือหาของจดหมายน้ีเพื่อจะท าหน้าท่ีเป็นหัวข้อต่อส่ิงท่ี
ตามมา. . .”[156] 

  

การด าเนินชีวติของคริสเตียน 

“ด าเนินชีวติอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า” (1:10) “ด าเนินชีวติในพระองค์”(2:6) 

•         การเกิดผล (1:10) •       หยัง่ราก (2:7) 

•         การเติบโตเหมือนตน้ไม ้(1:10) •       ก่อร่างสร้างข้ึนเหมือนอาคาร (2:7) 

•        การไดรั้บก าลงั (1:11) •      มัน่คง (2:7) 

•        การขอบคุณ (1:12) •      การขอบคุณ (2:7) 

  

ก. หลกัค าสอนแท้เกีย่วกับพระคริสต์  2:8-15   
  
ในส่วนน้ี เปาโลไดเ้ปิดเผยส่ิงท่ีผูเ้ช่ือช่ืนชมในพระคริสตเ์พื่อท่ีจะหนุนใจให้พวกเขายงัคงสัตยซ่ื์อต่อการเปิดเผย
แทท่ี้พวกเขาไดรั้บและเช่ือ    
  

“ตอนน้ีอคัรทูตน้ีท าการโจมตีโดยตรงท่ีสุดต่อ ‘ความเห็นนอกรีตในเมืองโคโลสี’ พระคมัภีร์
ตอนน้ีทั้งหมด เต็มไปดว้ยความยุง่ยากต่างๆ ทางการตีความและเรียกหาการเอาใจใส่ท่ีใกลชิ้ด
ข้ึนต่อการใชถ้อ้ยค าและขอ้โตแ้ยง้ของมนัมากกวา่ส่วนใดๆ ของจดหมายฝากฉบบัน้ี”[157] 

  

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Colossians/Colossians.htm#_edn154
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Colossians/Colossians.htm#_edn155
http://biblia.com/bible/nasb95/Rom.%201.16-17
http://biblia.com/bible/nasb95/Gal.%201.11-12
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Colossians/Colossians.htm#_edn156
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Colossians/toc.htm#c602
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Colossians/Colossians.htm#_edn157


“2:8 ท าหนา้ท่ีเป็นหวัขอ้และประโยคเร่ิมแรกของหวัขอ้ของส่วนน้ีในรูปแบบท่ีแนวคิดถูกวาง
ไวใ้นรูปสมมาตร: 
  
            8ก        การประณามเชิงโตแ้ยง้          16-23 
            8ข        ตามพระคริสต ์            9-15”[158] 

  
“ส่ิงหน่ึงท่ีชดัเจนก็คือวา่พวกครูสอนเท็จไดป้รารถนาให้ชาวโคโลสีท่ีจะยอมรับส่ิงท่ีสามารถ
ถูกเรียกวา่ นอกเหนือจำกพระคริสต์ เทา่นั้น”[159] 

  
2:8                    เปาโลไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการเตือนผูอ่้านของท่านท่ีจะไม่ถูกลกัพาตวั (ถูกน าไปเป็น “เชลย”) หรือ

ถูกน าไปทางร่างกาย (ค ากรีก ซูลักกูกอน) อยา่งท่ีผูท่ี้จบัคนและขายใหเ้ป็นทาสท า[160] 
  

“ปรัชญา” น่ีเป็นการปรากฏคร้ังเดียวของค าน้ีในพนัธสัญญาใหม่ ท่ีน่ี มนัไม่ได้อ้างอิงถึง
การศึกษาค าถามต่างๆพื้นฐานเก่ียวกบัพระเจา้ มนุษยแ์ละความหมายของชีวิต มนัอา้งอิงถึง 
“หลกัการต่างๆ” ทางโลก ซ่ึงเป็นการคาดคะเนและแนวคิดของพวกครูสอนเท็จท่ีไม่ได้มี
พื้นฐานในการเปิดเผยของพระเจา้ แนวคิดเหล่าน้ีได้มาจาก “ขนบธรรมเนียม” ของมนุษย์
เท่านั้น    

  
“. . . ปรัชญาเท็จเป็นเหมือนชายตาบอดท่ีมองหาแมวตวัด าในห้องมืดท่ีมนั
ไม่ไดอ้ยูท่ี่นัน่มนัไม่มีความหวงัส าหรับการคน้หาความจริงของมนั” [161] 
  
“ข้ึนอยูก่บัความหมายทางภาษาศาสตร์ ณ จุดน้ีอยา่งมาก ถา้โดยปรัชญานั้นเรา
หมายถึงการเสาะหาความชดัเจนและความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นจริงทั้งส้ิน 
จากนั้นในแง่หน่ึง คริสเตียนจะตอ้งเป็นแบบปรัชญา เขาตอ้งคิดอย่างชดัเจน 
และเขาตอ้งแสวงหามุมมองท่ีคงเส้นคงวาของตนเองเก่ียวกบัชีวิต อยา่งไรก็
ตาม ในค้นหาของเขานั้น เขาต้องจ านนต่อการน าพา ความจ ากัดและการ
วจิารณ์ของความสวา่งแห่งการเปิดเผยของพระเจา้อยูเ่สมอ ในอีกดา้นหน่ึง ถา้
โดยปรัชญานั้นเราหมายถึงการคาดคะเนของมนุษย์เก่ียวกับค าถามต่างๆ
พื้นฐานของมนุษยโ์ดยปราศจากการนบัถือท่ีเหมาะสมส าหรับการเปิดเผยของ
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พระเจา้ จากนั้นอย่างไม่สงสัยแลว้ คริสเตียนจะยอมรับปรัชญาน้ีว่าเป็นการ
เขา้ประเด็นท่ีถูกลดลงอยา่งมากต่อชีวติและการทรงเรียกของเขา. . .  

  
“อยา่งเช่นเทอร์ทูเลียนนั้น ขา้พเจา้สงสัยมุมมองท่ีวา่เปาโลจะตอ้งถูกเขา้ใจว่า
ได้ประณามการศึกษาทั้งหมดเก่ียวกบัปรัชญา [เปรียบเทียบ 1 คร. 15:1-
58; กจ. 17:22-30]. . . . 

  
“ท่ีจะถูกจ ากัดโดยบริบทนั้น ดังนั้ นข้าพเจ้าถือว่า ปรัชญาท่ีเมืองโคโลสี
เช่นเดียวกบัปรัชญาท่ีอ่ืนๆ ก็ไม่สอดคลอ้งกบัการเปิดเผยของพระเจา้”[162] 

  
“ค าหลอกลวงท่ีเหลวไหล” ก็อธิบาย “ปรัชญา” น่ีก็ชดัเจนจากความเป็นจริงท่ีวา่ค านามสองค า
เป็นกรรมของค าบุพบท “ตาม” (ค ากรีก ดิอำ) และไม่มีค  าน าหน้าก่อน “ค าหลอกหลวงท่ี
เหลวไหล” แนวคิดก็คือว่าปรัชญาท่ีเจาะจงซ่ึงเปาโลได้เตือนผูอ่้านของท่านนั้นก็เป็นค า
หลอกลวงท่ีเหลวไหล (“ค าหลอกลวงท่ีไร้ประโยชน์” AV) ส่ิงเหล่าน้ีไม่ใช่เป็นอนัตรายสอง
อยา่งท่ีแยกกนั ส่ิงน้ีไดม้าสู่ผูอ่้านของท่านในฐานะขนบธรรมเนียมของชาวต่างชาติ    

  
“แมว้่าบริบทของ คส. 2:8 บางทีมีการอา้งอิงถึงตน้แบบปรัชญาของนอสติก 
ณ เมืองโคโลสีท่ีมีการรวมอนัเป็นหายนะของการเคร่งในกฎ การถือสันโดษ 
และลทัธิลึกลบักบัคริสตศาสนา ซ่ึงเป็นความหมายโดยนัยของการกระตุน้
ของเปาโลท่ีจะ ‘ระวงัต่อปรัชญา’ ก็เป็นการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมต่อ
ระบบท่ีแปลกต่างๆของความคิดท่ีได้บุกรุกคริสตศาสนามาหลายศตวรรษ
ตั้งแต่ตอนนั้น”[163] 

  
“. . . เรำไม่สำมำรถระวังต่อปรัชญำอย่ำงเหมำะสมได้จนกว่ำเรำ  รู้ตวัเก่ียวกบั
ปรัชญา” [164] 

  
“หลกัการต่างๆพื้นฐาน (ค ากรีก สะตอยเคอิอำ) ของโลก” บางทีอา้งอิงถึงการปฏิบติัต่างๆทาง
ศาสนาท่ีพวกครูสอนเท็จได้ส่งเสริมซ่ึงเป็นภายนอกและเป็นกายภาพ (ข้อ 20; เปรียบ-
เทียบ  กท. 4:3, 9) นักตีความบางคนได้จ  ากดั “หลกัการ” เหล่าน้ีต่อเหล่าทูตสวรรค์ หรือ 
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“วิญญาณต่างๆพื้นฐานท่ีเป็นส่วนตวั”[165]  แต่มุมมองน้ีดูเหมือนจะแคบเกินไป  มุมมองของ
นกัอธิบายหลายคนก็คือวา่ ระบบการนมสัการทางศาสนาเทียมเท็จน้ีไดมี้ “วิญญาณต่างๆ (ส่ิง
ต่างๆ) พื้นฐาน” เป็นสาระส าคญัของมนั (กฎ  อาหาร  วนัพิเศษ  พิธีกรรม  ทูตสวรรค์; 
เปรียบเทียบ ขอ้ 18, 20-22)[166]  การปฏิบติัเหล่าน้ีบางทีไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการถือรักษาธรรม
บญัญติัของโมเสส พระคริสตไ์ม่ไดเ้ป็นทั้งแหล่งหรือเน้ือหาของค าสอนเหล่าน้ี    

  
“บริบทท าให้มนัชัดเจนว่าขอ้ห้ามเหล่าน้ีอา้งอิงถึงส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นกลางทาง
จริยธรรมไม่ใช่ส่ิงต่างๆท่ีเป็นบาปโดยธรรมชาติ . . . . การปฏิเสธตนเองท่ี
สมัครใจในเร่ืองราวของอาหารสามารถเป็นการฝึกหัดฝ่ายวิญญาณท่ีมี
ประโยชน์ได้ และบางคร้ังอาจได้รับการแนะน าโดยขอ้พิจารณาของความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ของคริสเตียน แต่ส่ิงท่ีถูกคดัคา้นท่ีน่ีคือรูปแบบของการถือ
สันโดษเพื่อเห็นแก่การถือสันโดษซ่ึงไดเ้พาะปลูกเป็นพนัธะทางศาสนา. . . . 

  
“อย่างท่ีไดก้ล่าวไปนั้น โดยพื้นฐานแลว้ความเห็นนอกรีตท่ีเมืองโคโลสีเป็น
แบบยิว กระนั้น การเคร่งในกฎท่ีเอาตามลทัธิยิวโดยตรงแห่งเมืองกาลาเทีย
ไม่ได้ถูกคาดการณ์ในเมืองโคโลสี ตรงกันข้าม มนัเป็นรูปแบบของลัทธิ
ลึกลบัซ่ึงไดท้ดลองให้พวกผูช้  านาญของมนัท่ีจะมองดูพวกเขาเองว่าเป็นคน
ชั้นพิเศษฝ่ายวญิญาณ. . . . 

  
“ท่ีจะมองหากลุ่มเคล่ือนไหวต่างๆ ภายในลทัธิยวิเพื่อเป็นแหล่งของความเห็น
นอกรีตท่ีเมืองโคโลสีก็เป็นกระบวนการท่ีฉลาดกว่าท่ีจะอา้งอิทธิพลต่างๆ
โดยตรงจากวฒันธรรมอิหร่าน [เมโสโปเตเมีย] หรือกรีก”[167] 

  
“มันดีท่ีสุดท่ีจะตระหนักว่าองค์ประกอบต่างๆทั้ งของชาวยิวและของ
ชาวต่างชาติไดป้รากฏในความเห็นนอกรีตท่ีเมืองโคโลสี ซ่ึงหลายอยา่งนั้นได้
ถูกแบ่งปันโดยทัว่ไปโดยประชาชนในโลกท่ีไดรั้บการกระตุน้อยา่งสูงส่งแห่ง
ศตวรรษแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์ประกอบทางวรรณกรรมแบบ
ผสมผสานและแบบกรีกแห่งแควน้อาคายาและเอเชียนอ้ยทางตะวนัตก  หลาย
อยา่งจากองคป์ระกอบเหล่าน้ีไดพ้ฒันาไปสู่ลทัธินอสติกในศตวรรษท่ีสองแต่
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ด้วยมุมมองท่ีเป็นแบบปรัชญาและศาสนาท่ีละเอียดมากกว่าท่ีพบได้ใน     
พระธรรมโคโลสี  อย่างมากท่ีสุดแล้วบุคคลหน่ึงสามารถกล่าวถึงความ
ผิดพลาดใน   พระธรรมโคโลสีไดก้็คือว่ามนัเป็นการรวมกนัของรูปแบบท่ี
แตกต่างกันของความเช่ือถือแห่งลักษณะแบบยิว แบบต่างชาติและแบบ    
คริสเตียนท่ีไดล้ดความเพียงพอทั้งส้ินของความรอดของพระคริสตแ์ละความ
เป็นเอกส่วนตวัของพระองค”์[168] 

  
2:9-10ก             “เพราะ” ก็แนะน าอีกเหตุผลหน่ึงส าหรับการละทิ้งค าสอนเท็จ ส่ิงท่ีผูอ่้านของท่านได้มี ใน  

พระคริสต์ ก็เพียงพออย่างเต็มท่ี พระองค์ทรงเป็นแก่นแทข้อง “พระเจา้” คือ ในพระองค์นั้น 
“ความครบบริบูรณ์” น้ีก็ด ารงอยูอ่ยา่งถาวร (เปรียบเทียบ 1:19) ค ากรีกท่ีแปลวา่ “พระเจา้” (เธ
โอเททอส) อา้งอิงถึงแก่นแทเ้ฉพาะของพระเจา้ (เปรียบเทียบ ยน. 1:1) ในอีกดา้นหน่ึง “ความ
เป็นพระเจา้” (เธอิโอเทส  รม. 1:20; กจ. 17:25) อา้งอิงถึงคุณสมบติัท่ีเป็นพระเจา้ของพระเจา้
ซ่ึงส่ิงชีวติอ่ืนๆ อาจแบ่งปันได ้(เปรียบเทียบ  ยน. 1:14) 

  
“ท่ีน่ีเปาโลก าจดัทฤษฎีของโดเซทติกท่ีว่าพระเยซูไม่มีร่างกายแบบมนุษย์
เช่นเดียวกับการแบ่งแยกของซีรีนเธียนระหว่างพระเยซูท่ีเป็นมนุษย์และ   
พระคริสต์ท่ีเป็นพระเจา้ ท่านยืนกรานอย่างชดัเจนถึงความเป็นพระเจา้และ
ความเป็นมนุษยข์องพระเยซูคริสตใ์นรูปแบบท่ีมีตวัตน”[169] 

  
“ความครบบริบูรณ์ของพระเจา้ (พระภาคของพระเจา้ KJV)” น้ีก็ปรากฏในรูปร่างทางกายของ
พระคริสต์ระหว่างพนัธกิจในโลกของพระองค์ พระองค์ไม่ได้สละความเป็นพระเจ้าของ
พระองคเ์ม่ือพระองค์ไดเ้สด็จมาเป็นมนุษย์[170]  มนัด าเนินต่อไปในรูปร่างทางกายท่ีไดเ้ป็น
ข้ึนของพระองค[์171]  อย่างเช่นบรรดาคนเหล่านั้นท่ีอยูใ่นพระคริสต ์เราเช่นกนัก็มีส่วนร่วม
ใน “ความครบบริบูรณ์” ของพระองค์ไม่ใช่พระเจา้ของพระองค์ซ่ึงได้ “ถูกท าให้สมบูรณ์”    
เราไม่มีความจ าเป็นท่ีส าคญัอะไรท่ีพระองคไ์ม่ไดจ้ดัเตรียมให ้

  
“ข้อความน้ีท าให้ข้อโต้แยง้ของเปาโลดีเลิศ เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็น    
พระเจา้เต็มท่ีและมนุษยอ์ย่างแทจ้ริง ผูเ้ช่ือท่ีอยู่ในการรวมกนักบัพระองค์ก็ 
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‘ถูกท าให้ครบบริบูรณ์’ (ASV) นัน่คือ การแบ่งปันในความครบบริบูรณ์ของ
พระองค”์[172] 

  
“พระองค์จ  าตอ้งเป็นใครท่ีพระองค์ได้เป็นเพื่อท่ีจะท าส่ิงท่ีพระองค์ได้ท า”
[173] 

  
“. . . ผูเ้ช่ือพบความสมบูรณ์ของพวกเขาเองในขณะท่ีไดร้วมกนัในพระคริสต์
เท่านั้น” [174] 

  
“ส่ิงท่ีเปาโลหมายถึงก็คือว่า ในพระคริสต์นั้นพวกเขาพบความพึงพอใจแห่ง
ความตอ้งการฝ่ายวญิญาณทุกๆอยา่ง”[175] 

  
“ในลทัธิทางศาสนาท่ีลึกลบัซ่ึงไดเ้จริญในยุคของอคัรทูต ค าสัญญาท่ียิ่งใหญ่
ซ่ึงไดถื้อไวก้็คือความรอดโดยทางการท าใหรู้้แจง้”[176] 

  
ลัทธิเอเรียน ไดส้อนว่าพระคริสต์ไดม้าจากแก่นแทท่ี้แตกต่างจากพระบิดา ลัทธิโดเซทติก ได้
สอนวา่สสารนั้นชัว่ร้ายโดยธรรมชาติ ดงันั้นการบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระคริสตก์็ไม่เป็นจริง  
พระองค์แค่ดูเหมือนว่าปรากฏเป็นมนุษย์ ลัทธินอสติก ได้สอนว่าพระเยซูไม่ได้ละรอย        
พระบาทไวใ้นท่ีท่ีพระองค์ไดด้ าเนินเพราะว่าพระกายของพระองค์แค่ดูเหมือนว่าจะเป็นจริง
[177] 

  
2:10ข-12          พระคริสต์ทรงเป็น “ศีรษะ” เหนือส่ิงมีชีวิตฝ่ายวิญญาณทั้งหมด (“ภูตผีท่ีครอบครองและภูตผี 

ท่ีมีอ านาจ”) ความเพียงพอของพระคริสต์เป็นท่ีชัดเจนในสามส่ิงท่ีพระเจ้าได้ท าเพื่อเราใน
พระองค ์คือ ไดท้  าให้เราเขา้สุหนตัฝ่ายวิญญาณ (ขอ้ 11-12) ไดย้กโทษบาปของเรา (ขอ้ 13-14) 
และไดใ้หช้ยัชนะเหนืออ านาจของความชัว่แก่เรา (ขอ้ 15) 

  
“โมเสสไดส้ั่งวา่ส่วนหน่ึงของเน้ือหนงั [ร่างกาย] ควรถูกตดัออก ท่ีน่ีเน้ือหนงั
ทั้งหมดถูกตดัออกและถูกขจดัไป”[178] 
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“ท่าน [เปาโล] จะกล่าวว่าการเขา้สุหนัตน้ีซ่ึงก็คือการก าจดัเน้ือหนังไดถู้ก
ประสบเป็นคร้ังแรกโดยพระคริสต์ท่ีบนกางเขน และจากนั้นส่ิงท่ีได้เกิด
ข้ึนกบัคุณอยา่งเป็นอุดมคติก็คือการตระหนกัผา่นทางการรวมกนักบัพระองค์
ในตอนน้ี”[179] 

  
“การเขา้สุหนตั” ฝ่ายวิญญาณของเรา (ขอ้ 11) “ท่ีไม่ไดท้  าดว้ยมือมนุษย”์ ไดเ้กิดข้ึนเม่ือพระเจา้
ท าให้เราบงัเกิดใหม่ (เปรียบเทียบ กท. 5:24) มนัไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการท่ีพระคริสต์ไดต้ดัการ
ควบคุมของธรรมชาติบาป (เน้ือหนงั) ของเรา ซ่ึงก็คือการเป็นทาสต่อบาปท่ีแสดงถึงบุคคลท่ี
ไม่ไดบ้งัเกิดใหม่  (เปรียบเทียบ รม. 7:24-25) “การบพัติสมา” (ขอ้ 12) เป็นการบพัติสมาฝ่าย
วญิญาณ   

  
“เปาโลไดเ้ปล่ียน [ในขอ้ 11] จากความผิดพลาดทางศาสนศาสตร์ของพวกครู
สอนเท็จไปยงัความผิดพลาดทางปฏิบติัของพวกเขา คือ จาก ‘ลทัธินอสติก’ 
ไปยงัการเคร่งในกฎ”[180] 

  
2:13-14            ผูไ้ม่เช่ือเป็นคนบาปโดยธรรมชาติ (“การไม่ได้เขา้สุหนัตในเน้ือหนังของพวกท่าน” นั่นคือ 

ธรรมชาติบาป) และโดยการปฏิบติั (“การละเมิด” นั่นคือ การละเมิดมาตรฐานต่างๆของ      
พระเจา้)   อยา่งไรก็ตาม พระเจา้ไดย้กโทษแก่ผูเ้ช่ือ พระองคไ์ดย้กเลิก “ใบ (เอกสาร) หน้ี” ของ
เรา   น่ีก็เป็นจริงถ้าเราในฐานะคนยิวไดล้ะเมิดธรรมบญัญติัของโมเสส (การเปิดเผยพิเศษ)” 
[181] และมนัเป็นจริงอีกดว้ยถา้เราในฐานะชาวต่างชาติไดล้ะเมิดธรรมบญัญติัของพระเจา้ท่ีได้
เขียนไวใ้นใจของเรา (การเปิดเผยโดยทัว่ไป รม. 2:14-15) การอา้งอิงถึงผูอ่้านวา่ “การไม่ไดเ้ขา้
สุหนตั” บ่งบอกวา่พวกเขาส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ 

  
ค ากรีกท่ีแปลวา่ “ยกเลิก” (ขอ้ 14 เอกซอลลิฟัส) แนะน าถึงการท าลายจดหมายท่ีถูกเขียนไวบ้น
ข้ีผึ้ง[182]  “เอกสารหน้ี” ของเราได ้“ต่อสู้เรา” ในแง่ท่ีวา่มนัไดไ้ล่ตามเราผา่นทางจิตส านึกท่ีผิด
และค าเตือนตามพระคมัภีร์ พระคริสตไ์ด ้ลบล้ำง “หน้ี” และได ้ขจัด “เอกสาร” นั้น  พระเจา้ได้
ตรึงเอกสารน้ีพร้อมกบัพระคริสตบ์นกางเขน (“ไดต้รึงมนัไวท่ี้กางเขน”)    

  
“มนัไดต้ายไปเม่ือพระองคไ์ดส้ิ้นพระชนม”์[183] 
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  วลีสุดทา้ยในขอ้ 14 อาจเป็นการพาดพึงถึงตวัอกัษรท่ีเขียนไวเ้หนือกางเขนของพระเยซู 
  

“ส่ิงท่ีการเปรียบเทียบน้ีกล่าวก็คือวา่ พระเยซูไดเ้อาการกล่าวโทษท่ีสาปแช่งน้ี
และไดต้รึงมนัไวก้บักางเขนของพระองค์อย่างทึกทกัเอาว่าเป็นการกระท า
แห่งของการท้าทายท่ีมีชัยต่อหน้าอ านาจท่ีข่มขู่เหล่านั้นท่ีได้ถือมนัเหนือ
บรรดาชายและหญิงในฐานะเป็นวธีิของการเรียกร้องความจงรักภกัดีของพวก
เขา ถา้มีความคลา้ยคลึงท่ีน่ี มนัก็อยู่ในความเป็นจริงท่ีว่าการถูกกล่าวหาของ
พระเยซูเองได้ถูกตรึงท่ีกางเขนของพระองค์ เปาโลกล่าวว่า อย่างท่ีการ
กล่าวโทษของพระองคเ์องไดถู้กตรึงท่ีนัน่ ดงันั้นพระองคก์็น าการกล่าวโทษท่ี
ไดท้  ากบัประชากรของพระองค์และตรึงมนัไวท่ี้กางเขนของพระองค์ ความ
รักท่ีมีชยัของพระองคท์  าให้พวกเขาเป็นอิสระจากการลม้ละลายและการเป็น
ทาสของพวกเขา”  [184] 

  
ท่ีจริงแล้วพระคริสต์ได้ตายในฐานะตวัแทนของเราภายใต้การกล่าวหาของธรรมบญัญติัท่ี
แตกหกัของโมเสสไม่ใช่ภายใตก้ารกล่าวหาท่ีทึกทกัเอาวา่พระองคไ์ดอ้า้งอยา่งผิดๆถึงการเป็น 
“กษตัริยข์องชาวยวิ”[185] 

  
2:15                  การปลด “พวกภูตผีท่ีครอบครองและภูตผีท่ีมีอ านาจ” บางทีอา้งอิงถึงการท่ีพระคริสต์พิชิต

ซาตานและอ านาจต่างๆท่ีชั่วร้าย (ปีศาจ) ของมนัโดยการตายและการเป็นข้ึนจากตายของ
พระองค[์186] น่ีดูเหมือนเป็นการอธิบายท่ีดีกวา่ความเห็นเก่ียวกบัการท่ีพระองคไ์ดป้ลดระวาง
หน้าท่ี เป็นผู ้กลางของเหล่าทูตสวรรค์ท่ีดี  เ ช่น การให้ธรรมบัญญัติของพวกเขา[187] 
เน่ืองจากวา่ธรรมบญัญติัไดถู้กยกเลิก เหล่าทูตสวรรคท่ี์ไดน้ าธรรมบญัญติัมาตอนน้ีก็ไดถู้กลด
ต าแหน่ง[188] 

  
“พระคริสต์ได้เปล้ืองพระองค์เองท่ีกางเขนของอ านาจต่างๆ ท่ีชัว่ร้ายซ่ึงได้
ปล ้าสู้กบัพระองคอ์ยา่งแขง็ขนัตลอดพนัธกิจของพระองคใ์นการพยายามท่ีจะ
บังคับให้พระองค์ท่ีจะละทิ้งเส้นทางแห่งกางเขน (เปรียบเทียบ ลก.4:1-
13; มธ. 16:22-23; ลก. 22:53, และขอ้อ่ืนๆ)”[189] 
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“ประจานอย่างเปิดเผย” บางทีอา้งอิงถึงการท่ีพระเยซูไดท้  าให้อ านาจต่างๆของความ
ชัว่เส่ือม เสียเม่ือพระองค์ได้ส้ินพระชนม์ท่ีกางเขน โดยการแบกบาปท่ีเป็นการอา้ง 
ของพวกเขำ และถือมนุษยไ์ว ้พระคริสต์ “ไดมี้ชยัเหนือ” กองทพัของซาตาน (“พวก
มนั”) ท่ีกางเขน (เปรียบเทียบ 2 คร. 2:14) “มนั” นั่นคือ “กางเขน” หรือ “การ
ส้ินพระชนมต่์อสาธารณะแต่มีชยัชนะของพระองค์” เป็นการแปลท่ีดีกวา่ “พระองค์” 
ใน “ไดมี้ชยัเหนือพวกเขาทาง พระองค์”   

  
“มันเป็นปกติมากกว่าท่ีจะถือว่าพวกภูตผีท่ีครอบครองและพวกภูตผีท่ีมี
อ านาจท่ีน่ีเป็นพวกศตัรูท่ีพ่ายแพ ้ได้ถูกบงัคบัให้อยู่ต่อหน้ารถรบท่ีมีชัยใน
ฐานะพยานท่ีไม่สมคัรใจและไร้ก าลังต่ออ านาจท่ีเหนือกว่าของผูพ้ิชิตของ
พวกเขา”[190]  
“ภาพซ่ึงคลา้ยกนัอย่างมากในโลกโรมนัก็คือภาพของนายพลท่ีมีชัยชนะซ่ึง
ก าลงัน าขบวนของชัยชนะ. . . . ส าหรับผูส้ังเกตโดยทัว่ไปนั้น กางเขนดู
เหมือนเป็นแค่เคร่ืองมือแห่งความตาย ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของความพ่ายแพข้อง
พระคริสต ์ เปาโลใชม้นัหมายถึงรถรบแห่งชยัชนะของพระคริสต”์[191]  
“ความจริงท่ีถูกแสดงออกก็คือวา่ มีการปราบปรามท่ีสมบูรณ์และไม่สามารถ
เอาคืนมาได”้[192] 
 

 สรุปของความครบบริบูรณ์ของผู้เช่ือในพระคริสต์ใน 2:11-15 

1.       การควบคุมเน้ือหนงัของเราไดถู้กท าลาย  (2:11) 

2.       แนวทางเก่าแห่งชีวติของเราไดส้ิ้นสุดลง  (2:12ก) 

3.       เราไดถู้กท าใหเ้ป็นข้ึนจากความตายฝ่ายวญิญาณ (2:12ข) 

4.       เราไดรั้บชีวติใหม่  (2:13ก) 

5.       การละเมิดของเราไดรั้บการยกโทษ  (2:13ข) 

6.       หน้ีของเราต่อพระเจา้ไดรั้บการช าระแลว้ (2:14) 

7.       ศตัรูฝ่ายวญิญาณของเราไดถู้กพิชิต  (2:15) 

  

http://biblia.com/bible/nasb95/2%20Cor.%202.14
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Colossians/Colossians.htm#_edn190
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Colossians/Colossians.htm#_edn191
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Colossians/Colossians.htm#_edn192


พระคมัภีร์ตอนน้ี (2:8-15) เป็นอีกตอนหน่ึง (เปรียบเทียบ 1:15-20) ท่ีเนน้ถึงความใหญ่ยิง่ของพระเยซูคริสต ์และ
อธิบายถึงลกัษณะเฉพาะของศาสนศาสตร์พระคริสตท่ี์หนกัแน่นของจดหมายฝากฉบบัน้ี   
  

ค. หลกัค าสอนเทจ็เกีย่วกับมนุษย์ 2:16-23   
  
หลงัจากท่ีไดเ้ปิดเผยถึงส่ิงท่ีผูเ้ช่ือมีในพระคริสต์ ถดัไปเปาโลไดช้ี้ถึงความผิดพลาดของพวกครูสอนเท็จอย่าง
เจาะจงมากข้ึนเพื่อจะช่วยใหผู้อ่้านของท่านระบุและปฏิเสธค าแนะน าของพวกเขา    
  

“การเช่ือมโยงกบัขอ้โตแ้ยง้ท่ีมาก่อนคือส่ิงน้ี เน่ืองจากว่าขอ้ผูกมดัท่ีได้ถูกเขียนไวใ้นธรรม
บญัญติัได้ถูกยกเลิก อ านาจต่างๆท่ีเก่ียวกบัทูตสวรรค์ไดถู้กปล้นและไดน้ าไปในชัยชนะนั้น 
อย่ายอมให้ใครท่ีจะวิจารณ์การกระท าของคุณบนพื้นฐานท่ีว่ามนัไม่ไดส้อดคลอ้งกบัหลกัค า
สอนต่างๆของธรรมบญัญติั หรือตดัคุณจากการมีส่วนร่วมกบัเหล่าทูตสวรรค์ คุณไม่มีอะไร
เก่ียวข้องกับธรรมบญัญติัหรือเหล่าทูตสวรรค์ อย่างดีท่ีสุดแล้วพวกเขาได้เป็นเงา และใน     
พระคริสตคุ์ณก็ครอบครองเน้ือแท”้[193] 
  
“มนัเศร้าท่ีจะกล่าว มีคริสเตียนหลายคนผูซ่ึ้งเช่ืออยา่งแทจ้ริงวา่ บางคน ระบบศาสนาบางอยา่ง 
หรือวนิยับางอยา่งสามารถเพิ่มบางส่ิงเขา้กบัประสบการณ์ฝ่ายวญิญาณของพวกเขาได ้  แต่พวก
เขามีทุกส่ิงท่ีพวกเขาจะตอ้งการอย่างเรียบร้อยแล้วในตวับุคคลและงานของพระเยซูคริสต์”
[194] 

  
2:16-17            พวกครูสอนเท็จไดห้นุนใจให้ชาวโคโลสีท่ีจะตั้งเสรีภาพแบบคริสเตียนของพวกเขาไวใ้ตก้าร

ควบคุมของพวกเขา พวกเขาตอ้งการท่ีจะจ ากดัมนัโดยการห้ามกิจกรรมท่ีถูกตอ้งอยา่งสมบูรณ์
บางอย่าง (การกินอาหารบางอย่าง อาหารม้ือพิเศษ หรือเสรีภาพท่ีจะยบัย ั้งจากการเขา้ร่วม
เทศกาลต่างๆ ทางศาสนา) ห้าส่ิงท่ีถูกอา้งอิงในขอ้ 16 เป็นส่วนทั้งหมดของลทัธิยิว และส่ิง
เหล่านั้นไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการถือรักษาประจ าวนั ประจ าเดือนและประจ าปี ดงันั้นมนัเป็นไปได้
อย่างมากท่ีว่าพวกครูสอนเท็จท่ีเคร่งในกฎในแง่หน่ึงก็เป็นชาวยิว (นัน่คือ การสนบัสนุนการ
เช่ือฟังธรรมบญัญติัของโมเสสเพื่อการท าให้ชอบธรรมและการช าระให้บริสุทธ์ิ) การเคร่งใน
กฎของพวกเขาดูเหมือนวา่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบั กำรถือสันโดษ 
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“ชาวต่างชาติท่ีเช่ือในเมืองโคโลสีไม่เคยอยู่ภายใตธ้รรมบญัญติัของโมเสส
เน่ืองจากว่าธรรมบญัญติันั้นไดม้อบให้แก่อิสราเอลเท่านั้น (รม. 9:4) มนัดู
เหมือนแปลกท่ีว่าตอนน้ีพวกเขาเป็นคริสเตียน พวกเขาตอ้งการท่ีจะจ านน
พวกเขาเองต่อการเคร่งในกฎของชาวยวิ!”[195] 

  
การถือรักษาอาหารและเทศกาลไดเ้ป็นเหมือน “เงา” ของพระคริสต ์

  
ส่ิงเหล่านั้นไดเ้ป็น “. . . โครงร่างท่ีสลวั  ภาพร่างคร่าวๆ ของส่ิงของท่ีตรงกนั
ขา้มกบัส่ิงของเอง. . . . เคร่ืองบูชาต่างๆไดเ้ป็นการสะทอ้นของเคร่ืองบูชาท่ี
ช่วยให้รอดแท ้ณ กางเขน  ความเป็นปุโรหิตไดเ้ป็นการท านายถึงพนัธกิจ
แบบปุโรหิตของพระคริสต ์และบรรดากษตัริยข์องอิสราเอลไดแ้นะน าอย่าง
สลวัถึงจอมกษตัริยแ์ละจอมเจา้นายท่ีก าลงัเสด็จมา จากนั้นยุคใหม่ก็ไม่ใช่
ส่วนขยายของลัทธิยิว ตรงกันข้ามลัทธิยิวเป็นแค่เงาของยุคปัจจุบนัท่ีถูก
วางแผนไวแ้ลว้ในอดีต”[196] 
  
“ขอ้น้ี [17] มีการพูดเป็นนยัถึงขอ้โตแ้ยง้ท่ีเป็นพื้นฐานของจดหมายฝากฮีบรู 
(เปรียบเทียบ ฮบ. 8:5; 10:1)”[197] 

  
เม่ือพระคริสต์ไดเ้สด็จมา พระองค์ไดอ้ธิบายว่าธรรมบญัญติัของโมเสสไม่ไดผู้กมดัอีกต่อไป 
(เช่น มก. 7:18-19; ลก. 16:16; เปรียบเทียบ 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) ความลม้เหลวน้ีของพวกครูสอน
เทจ็ไดเ้ทียบเท่าอยา่งแทจ้ริงกบัความลม้เหลวท่ีจะช่ืนชมพระคริสต ์

  
“ศาสนาใหม่ [คริสตศาสนา] ก็เป็นอิสระและมีชีวิตชีวาเกินไปท่ีจะถูกฝึกฝน
ลงไปสู่ ‘เวลาและฤดูกาล’ เหมือนส่ิงท่ีมาก่อน [ลทัธิยิว] ท่ีจืดชืดและไม่
สมบูรณ์ของมนั เทศกาลของมนันั้นก็มีทุกวนัเพราะวา่ทุกวนันั้นบริสุทธ์ิ ดวง
จนัทร์ของมนันั้นไม่เคยขา้งแรม และความสงบท่ีเงียบของมนัเป็นวนัสะบาโต
ท่ีไม่แตกหกั”[198]  
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2:18-19            ความผดิพลาดอนัท่ีสองคือลทัธิลึกลบั ในขณะท่ี กำรเคร่งในกฎ ของชาวโคโลสี (ขอ้ 16-17) ก็
มีท่ีมาแบบชาวยิวเป็นหลกั ลัทธิลึกลับ ท่ีเมืองโคโลสี (ขอ้ 18-19) ดูเหมือนจะเป็นนอสติกและ
ชาวต่างชาติเป็นหลกั ผูอ่้านของเปาโลไดอ้ยู่ในอนัตรายของการเบ่ียงเบนขณะท่ีพวกเขาไดว้ิ่ง
การวิ่งแข่งของคริสเตียนและไม่ไดอ้ยู่ในลู่ พวกเขาสามารถสูญเสีย “รางวลั” ท่ีพระเจา้จะให้  
แก่บรรดาผูท่ี้วิ่งแข่งอย่างดี (เปรียบเทียบ 2 ทธ. 4:7-8) “การท าให้ตนเองลดต ่าลง” เป็นการ
ปฏิบัติของการปฏิเสธตนเองพร้อมกับแนวคิดท่ีว่าส่ิงน้ีจะได้รับคุณความดีกับพระเจ้า 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การอดอาหารก็ถูกกล่าวถึง 

  
พวกครูสอนเท็จไดส่้งเสริม “การนมสัการพวกทูตสวรรค์” อีกดว้ย บางทีดว้ยความเห็นท่ีว่า
พวกทูตสวรรค์เป็นผูก้ลางท่ีเหมาะสมของการอธิษฐานและการนมสัการต่อพระเจ้า อย่าง
เดียวกนันั้น โรมนัคาทอลิกหลายคนนบัถือคริสเตียนหลายคนท่ีตายไป ซ่ึงบางคนนั้นพวกเขา
ได้ถือว่าเป็น “นักบุญ” พื้นฐานส าหรับการอ้างเช่นนั้นก็เป็นประสบการณ์หรือความเห็น
ส่วนตวั ซ่ึงเป็นส่ิงต่างๆ ท่ีครูสอนเท็จได ้“เห็น” ใน “ความคิดฝ่ายเน้ือหนงัของเขา” ไม่ใช่การ
เปิดเผยจากพระเจา้    

  
นักแปลบางคนได้เพิ่ม “นิมิต” (ข้อ 18) เพื่อจะให้แนวคิดของประสบการณ์ท่ีเหนือกว่า
บางอยา่ง อยา่งไรก็ตาม ความตรงกนัขา้มท่ีไดถู้กตั้งใจไวก้็คือ ระหวา่งแนวคิดท่ีก่อให้เกิดโดย
มนุษยแ์ละการเปิดเผยของพระเจา้ แนวคิดท่ียิง่ใหญ่เช่นนั้นก็ไดใ้ห้ความรู้สึกเท็จแห่งความหยิ่ง
แก่บรรดาผูท่ี้มีมนั ในอีกดา้นหน่ึง คริสเตียนควรไดรั้บค าแนะน าของพวกเขาจากพระคริสต์
โดยการเปิดเผยของพระเจา้ และช่ืนชมการเติบโตท่ีพระองค์น าให้ เกิดข้ึน แทนท่ีจะเป็นการ
เติบโตท่ีไม่แทจ้ริง “ขอ้และเอ็นต่างๆ” บางทีอา้งอิงถึงผูเ้ช่ือในพระกายของพระคริสต์ท่ีซ่ึง
พระองคท์รงเป็นศีรษะ (เปรียบเทียบ  1:18; อฟ. 4:7-16)[199] 

  
“แบบอยา่งส าหรับการเขา้หาน้ีสู่ความเป็นฝ่ายวิญญาณในลทัธิยิว [ท่ีเปาโลได้
เผชิญหนา้ในจดหมายฝากน้ี] ก็เป็นท่ีเห็นไดใ้นกลุ่มเคล่ือนไหวซ่ึงไดม้าเป็นท่ี
รู้จกักนัวา่ ‘ลทัธิลึกลบัเมอร์กาบาห์’ เมอร์กาบาห์อา้งอิงถึง เอเสเคียล 1 และรถ
รบบลัลงักข์องพระเจา้ท่ีเอเสเคียลไดเ้ห็น ค าสอนน้ีไดก้ล่าวถึงวนัทั้งหลายของ
การอดอาหารเพื่อจะตระเตรียมส าหรับการเดินทางไปยงัสวรรค์เพื่อพบ    
พระเจา้และมีนิมิตเก่ียวกบัพระองคแ์ละกองทพัทูตสวรรคข์องพระองคใ์นการ
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นมสัการ (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; การเปิดเผยใหเ้ห็นล่วงหนา้ของอบัราฮมั 
9:1-10; 19:1-9; การเสด็จข้ึนของ อิสยาห์ 7:37; 8:17; 9:28, 31, 33) บุคคลหน่ึง
สามารถถอนตวัและในท่ีสุดแล้วก็ไปยงัพระพกัตร์พระเจา้โดยตรง ดงันั้นค า
สอนเทจ็น้ีไดเ้นน้ถึงความถ่อมใจของการปฏิบติัสันโดษ นิมิต ความเคร่งครัด
ของการอุทิศตน  การปฏิบติัต่อร่างกายอยา่งรุนแรงและกฎต่างๆ เก่ียวกบัส่ิงท่ี
ไม่ควรกินหรือวนัไหนท่ีควรถือรักษา (2:16-23) กิจกรรมทั้งหมดน้ีไดถู้กตั้ง
เป้าไวเ้พื่อจะช่วยตระเตรียมแต่ละบุคคลส าหรับประสบการณ์ท่ีไดน้ าพวกเขา
ไปไกลวา่ส่ิงท่ีพระเยซูไดต้ระเตรียมไว ้เพื่อวา่พวกเขาสามารถพบพระเจา้และ
พวกทูตสวรรคข์องพระองคใ์นสวรรคไ์ด”้[200] 

  
2:20-23            ในขอ้เหล่าน้ี เปาโลไดข้ยายความความผิดพลาดท่ีสามซ่ึงท่านไดพ้าดพิงถึงแลว้ นัน่คือ การถือ

สันโดษ การปฏิบติัแบบถือสันโดษ (“หลกัการต่างๆท่ีเป็นพื้นฐาน” สะตอยเคอัย  ขอ้ 8 ) ท่ีท่าน
ไดอ้า้งอิงถึงดูเหมือนจะไดเ้ช่ือมโยงกบัหรือเป็นส่วนขยายของธรรมบญัญติัของโมเสส “ถา้” 
(ขอ้ 20) สามารถอ่านว่า “เน่ืองจาก” ได้ มนัเป็นเง่ือนไขชั้นแรกในภาษากรีก ในกรณีน้ีคือ 
เง่ือนไขท่ีเป็นจริงต่อความเป็นจริง คริสเตียน “ไดต้าย” ต่อบญัญติัต่างๆของมนุษยเ์ท่านั้นของ
ลทัธิยิวและลทัธินอสติก ณ การกลบัใจเช่ือ (เปรียบเทียบ รม. 6:1-4; 7:1-6; 2 คร. 5:14; กท. 
2:19) อยา่งไรก็ตาม มนัเป็นไปไดท่ี้จะท าใหต้นเองอยูภ่ายใต ้“ค าสั่ง” เหล่าน้ี และอีกคร้ังหน่ึงก็
ด าเนินชีวติเหมือนผูไ้ม่เช่ือในโลก 

  
“การอดอาหารได้ถูกปฏิบติับา้งในคริสตจกัรเร่ิมแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
โอกาสต่างๆ ท่ีจริงจงัหรือในสถานการณ์ต่างๆท่ีส าคญั (กจ. 13:2-3; 14:23) 
แต่มนัไม่ไดป้รากฏในการกระตุน้ของจดหมายฝากน้ี อยา่งจ ากดัแลว้ มนัเป็น
เร่ืองของการเลือกส่วนตวัหรือขอ้ตกลงร่วมกนัแทนท่ีจะเป็นบางส่ิงซ่ึงถูก
บญัญติัโดยกฎหมาย การเนน้ในพนัธสัญญาใหม่ก็อยูท่ี่การมีวินยัในตนเองใน
ฐานะเป็นกุญแจสู่ความมีประโยชน์ท่ีไดอุ้ทิศตนในอาณาจกัรของพระเจา้ (1 
คร. 9:24-27)”[201] 
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แทท่ี้จริงแลว้พวกครูสอนเท็จไดบ้งัคบัให้ชาวโคโลสีท่ีจะด าเนินชีวิตโดยระบบของโลก โดย
การตั้งขอ้เรียกร้องต่างๆ ท่ีถือสันโดษไวบ้นพวกเขา “ค าสั่งต่างๆ” ท่ีเจาะจงซ่ึงไดถู้กอา้งอิงใน
ฐานะตวัอยา่ง (ขอ้ 21) ก็เก่ียวขอ้งกบัอาหาร แต่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแค่ตวัแทนของกฎมากมายเช่นนั้น   
กฎเหล่าน้ีไม่เพียงพอเน่ืองดว้ยเหตุผลสามประการคือ ส่ิงต่างๆ ท่ีถูกห้ามไวก้็ถูก “ก าหนดให้
พินาศ” ผา่นทางการใชต้ามปกติ อาหารและเคร่ืองด่ืมก็ถูกเผาผลาญในร่างกาย ยิง่ไปกวา่นั้น กฎ
ต่างๆ ท่ีถูกอ้างอิงถึงก็มาจากท่ีมาของมนุษย์ (“กฎเกณฑ์และค าสอนของมนุษย์”) และส่ิง
เหล่านั้นไม่ไดแ้กไ้ขปัญหาแทจ้ริง นัน่คือ ความใคร่ของเน้ือหนงั (“แต่ไม่มีประโยชน์อะไรใน
การต่อสู้กบัความใคร่ของเน้ือหนงั”)        

  
“วิธีของมนุษยแ์ห่งมาตรการป้องกนัก็โดยการตั้งการยบัย ั้งและการปฏิเสธท่ี
หลากหลายต่อความชัว่. . . วิธีของพระเจา้ก็โดย ‘การเปล้ืองร่างกายแห่งเน้ือ
หนงั’ ผา่นทางการตายและการเป็นข้ึนจากตายกบัพระคริสต ์ซ่ึงให้ชีวิตใหม่ 
ธรรมชาติใหม่แก่เรา และการไหลท่ีต่อเน่ืองของการหล่อเล้ียงส าหรับชีวิต
ใหม่นั้นซ่ึงมาโดยตรงจากประมุขท่ีไดเ้ป็นข้ึนในสวรรค”์[202] 
  
“มีเพียงส่ิงเดียวท่ีจะใส่ปลอกคอท่ีคอของสัตวภ์ายในเรา และนัน่คืออ านาจ
ของพระคริสตท่ี์สถิตอยู”่[203]  
“บุคคลหน่ึงอาจปิดตวัเขาเองไวใ้นอารามเพื่อท่ีจะหลีกหนีโลก ก็เพียงแค่จะ
พบวา่เขาไดน้ าโลกเขา้ไปกบัเขา”[204] 
  
“ความหยิ่งเป็นหน่ึงในการส าแดงท่ีแยท่ี่สุดของเน้ือหนงั แต่การถือสันโดษก็
ไปไกลกว่าการควบคุมเน้ือหนงั เพราะว่ามนัปฏิบติัต่อร่างกายว่าเป็นส่ิงชั่ว
ร้ายและด้วยเหตุนั้ นก็ดูถูกระบบตามธรรมชาติท่ีพระเจ้าได้ก าหนดไว ้  
เส้นทางท่ีถูกต้องก็คือท่ีจะอุทิศร่างกายพร้อมกบัอ านาจของมนัทั้งหมดแด่ 
พระเจา้ส าหรับการรับใชท่ี้เกิดผล (รม. 12:1)”[205] 

  
การเนน้ค าสอนท่ีอนัตรายส่ีอยา่งของพวกครูสอนเท็จก็ยงัคงอยูก่บัเราในทุกวนัน้ี ค  าสอนท่ีอนัตรายอยา่งแรกคือ 
ความรู้ท่ี “สูงกว่า” (ลทัธินอสติก) บางตวัอย่างคือ ส่ิงท่ีเรียกว่า “ขอ้เท็จจริง” ทางวิทยาศาสตร์ ทางโบราณคดี
หรือทางการศึกษาเก่ียวกบัซากดึกด าบรรพท่ี์ขดัแยง้กบัพระคมัภีร์  ส่ิงท่ีเรียกวา่ การเปิดเผยต่างๆ ท่ีอา้งวา่มีความ
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เท่าเทียมกบัพระคมัภีร์ และค าสอนท่ีขดัแยง้โดยตรงกบัการเปิดเผยตามพระคมัภีร์ ค าสอนท่ีอนัตรายอยา่งท่ีสอง
คือ การถือรักษาบญัญติัต่างๆเพื่อจะพิชิตความรักของพระเจา้ (การเคร่งในกฎ) บางตวัอย่างคือ ความรอดโดย
ความดี  ค  าสอนท่ีท าให้คริสเตียนอยูภ่ายใตธ้รรมบญัญติัของโมเสส และค าสอนท่ีกล่าวว่าการช าระให้บริสุทธ์ิ
เกิดข้ึนโดยการถือรักษากฎต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดต้ั้งข้ึน ค าสอนท่ีอนัตรายอยา่งท่ีสามคือ ความเช่ือถือท่ีว่าส่ิงมีชีวิต
อ่ืนๆนอกเหนือจากพระคริสตต์อ้งเป็นส่ือกลางระหว่างผูค้นและพระเจา้ (ลทัธิลึกลบั) บางตวัอยา่งคือ ค าสอน
ท่ีว่าส่ิงมีชีวิตบางอย่าง (เช่น พวกทูตสวรรค์ “พวกนักบุญ” บรรพบุรุษ) หรือประสบการณ์ต่างๆ (เช่น ภาษา
แปลกๆ  การไดย้ินเสียงต่างๆ) สามารถปรับปรุงความสัมพนัธ์ของเรากบัพระเจา้ได ้ค าสอนท่ีอนัตรายอย่างท่ี    
ส่ีคือ การปฏิบติัการยบัย ั้งจากส่ิงต่างๆ เพื่อจะได้รับคุณความดีกบัพระเจ้า (การถือสันโดษ) บางตวัอย่างคือ       
การอดอาหารเพื่อจะบงัคบัพระหัตถ์ของพระเจา้ การด าเนินชีวิตในความโดดเด่ียวเพื่อจะหลีกเล่ียงการทดลอง 
และการท าลายตนเองเพื่อจะระงบัเน้ือหนงั    
  

“ระบบใดๆ ของศาสนาท่ีไม่เต็มใจท่ีจะยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผูช่้วยให้รอดองค์เดียว
และเพียงพอทั้งส้ินก็เป็นการหมกมุ่นของเน้ือหนงั ซ่ึงเป็นการยอมต่อการหลอกลวงท่ีเป็นบาป
ของมนุษยร์าวกับว่า โดยการคิดคน้ต่างๆ ของเขาเองนั้น เขาสามารถท่ีจะท าให้งานท่ี [(ถูก
ทึกทกัเอาวา่)] ไม่สมบูรณ์ของพระคริสตส์มบูรณ์ได้ มนัท าให้เร่ืองราวต่างๆ แยล่งแทนท่ีจะดี
ข้ึน”[206] 

  
“เม่ือเราท าให้พระเยซูคริสต์และการเปิดเผยของคริสเตียนเป็นแค่ ส่วนหน่ึง ของระบบหรือ
ปรัชญาทางศาสนาทั้งหมด  เราหยุดท่ีจะให้ความเป็นเอกแก่พระองค์ เม่ือเราพยายามบรรลุ 
‘ความสมบูรณ์ฝ่ายวญิญาณ’ หรือ ‘ความครบบริบูรณ์ฝ่ายวิญญาณ’ โดยวิธีของสูตรต่างๆ การมี
วินัยต่างๆ หรือพิธีกรรมต่างๆ เราก็ถอยหลงัแทนท่ีจะไปขา้งหน้า ผูเ้ช่ือท่ีเป็นคริสเตียนตอ้ง
ระมดัระวงัเก่ียวกบัการผสมผสานความเช่ือแบบ คริสเตียนของพวกเขากบัส่ิงต่างๆ ท่ีล่อลวง
เช่นนั้น เช่น โยคะ การนัง่สมาธิท่ีเกินไป ลทัธิลึกลบัแห่งตะวนัออก และส่ิงอ่ืนๆ ท่ีคล้ายกนั   
ยิ่งกวา่นั้น เราตอ้งระมดัระวงัพวกครูแห่ง ‘ชีวิตท่ีลึกกวา่’ ผูซ่ึ้งเสนอระบบส าหรับชยัชนะและ
ความครบบริบูรณ์ท่ีเล่ียงการอุทิศตนต่อพระเยซูคริสต์ พระองค์ต้องมีความเป็นเอกในทุก
ส่ิง!”[207]  

ศาสนศาสตร์แบบปฏิรูปไดส้อนในเชิงประวติัศาสตร์วา่ คริสเตียนแทจ้ะไม่ปฏิเสธความเช่ือในพระคริสตข์องเขา
หรือของเธอ ความเป็นจริงท่ีวา่เปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากน้ีถึงบรรดาคริสเตียนผูซ่ึ้งไดอ้ยูใ่นอนัตรายของการท า
ส่ิงนั้น ก็ควรพิสูจน์ว่าค าสอนน้ีผิด ไม่มีท่ีไหนในจดหมายฝากน้ีท่ีท่านสร้างความแตกต่างระหว่างคริสเตียนท่ี
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กล่าวอา้งผูซ่ึ้งสมควรเป็นเป้าแห่งค าเตือนของท่านและคริสเตียนแท ้ตรงกนัขา้ม ท่านไดว้ิงวอนต่อชาวโคโลสี 
ในฐำนะคริสเตียนแท้ ท่ีจะระวงัอนัตรายแทน้ี้ คริสเตียนแทส้ามารถถูกหลอกลวงโดยค าสอนเท็จได ้แมก้ระทัง่
ค  าสอนเก่ียวกบัพระคริสต ์    
  

IV. การกระตุ้นสู่การด าเนินชีวติคริสเตียนในทางปฏิบัติ  3:1-4:6    
  
เปาโลไดเ้คล่ือนจากหลกัค าสอนไปสู่การปฏิบติั จากความจริงไปสู่การประยุกตใ์ช้ของความจริงในการด าเนิน
ชีวติประจ าวนั ท่านไดด้ าเนินการท่ีจะอธิบาย “การถือสันโดษแท”้ ท่านไดเ้ร่ิมตน้ส่วนหลกัถดัไปน้ีของจดหมาย
ฝากน้ีดว้ยการจดัตั้งหลกัการพื้นฐาน จากนั้นท่านไดอ้ธิบายวิธีท่ีเหมาะสมของการด าเนินชีวิต ส่ิงน้ีไดน้ าให้ท่าน
ท่ีจะอภิปรายถึงความสัมพนัธ์ต่างๆ พื้นฐานของคริสเตียน ท่านไดส้รุปส่วนน้ีโดยการสรุปการปฏิบติัท่ีส าคญั     
  

ก. หลกัการพืน้ฐาน  3:1-4   
  
ท่ีจะหนุนใจให้ผูอ่้านของท่านหันเหไปจากพวกครูสอนเท็จของพวกเขา เปาโลก็ได้ย  ้าเตือนพวกเขาถึงการ
รวมกนัของพวกเขากบัพระคริสต ์  ยิ่งกวา่นั้น ท่านไดก้ระตุน้ให้พวกเขาท่ีจะด าเนินชีวิตในความสอดคลอ้งกบั
ต าแหน่งในพระคริสตข์องพวกเขาต่อไป 
  
3:1-2                อีกคร้ังหน่ึง เราสามารถแปล “ถ้า” ว่าเป็น “เน่ืองจาก” (เง่ือนไขชั้นแรก) ได้ ค  าน้ีแนะน า

ต าแหน่ง “ในพระคริสต์” อีกอยา่งหน่ึงท่ีเปาโลไดถื้อวา่เป็นจริงเพื่อเห็นแก่ขอ้โตแ้ยง้ของท่าน 
(เปรียบเทียบ 2:20) เปาโลได้กลบัไปสู่ความคิดของท่านเก่ียวกบัการรวมกนัของผูเ้ช่ือกับ    
พระคริสตใ์นการตาย การฝัง และการเป็นข้ึนจากตายของพระองค์ (2:9-15) อีกมุมมองหน่ึงก็
คือว่า เปาโลไดอ้า้งอิงถึงผูเ้ช่ือท่ีถูกท าให้เป็นข้ึนกบัพระคริสต์ ณ การกลบัใจเช่ือและหรือการ
รับบัพติสมาของผูเ้ช่ือ (เปรียบเทียบ อฟ. 2:6)[208] ค าสั่งปัจจุบนัสองค าสั่งก็ระบุความ
รับผิดชอบของคริสเตียนคือ “จงแสวงหา” (ขอ้ 1) และ “จงเอาใจใส่” (ขอ้ 2) เน่ืองจากว่า     
พระเจ้าได้ท าให้เราเป็นข้ึนกับพระคริสต์และเราก็นั่งกับพระองค์ได้สวรรค์แล้ว เราควร 
“แสวงหา” ส่ิงต่างๆเก่ียวกบัสวรรค์ต่อไป จงมองไปท่ีเบ้ืองบนอยู่เร่ือยไป (เปรียบเทียบ ฮบ. 
12:12:1-2) 
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“ผูเ้ดินทางจะตอ้งไม่ดูถูกความสะดวกต่างๆ ท่ีเขาอาจพบระหวา่งทาง แต่เขา
จะต้องไม่พกัแรมท่ามกลางส่ิงเหล่านั้น หรือละส่ิงเหล่านั้นไปด้วยความ
เสียดาย”[209] 

  
“การถูกครอบง าดว้ย ‘ส่ิงท่ีอยู่เบ้ืองบน’ ไม่ใช่เกิดจากการโหยหาราวกบัว่า
บุคคลหน่ึงสามารถพบการผ่อนคลายจากความกดดนัต่างๆ ของโลกโดยการ
มองไปยงัโลกท่ีดีกวา่เท่านั้น มนัไม่ใช่ความพยายามท่ีจะปลีกตนเองเพื่อจะหา
การหลีกหนี ตรงกันข้าม มันเป็นท่าทีท่ีพบได้ในพระคริสต์ระหว่างวนั
ทั้งหลายแห่งเน้ือหนงัของพระองคผ์ูซ่ึ้งไดมี้ชีวติอยูใ่นออ้มอกของพระบิดาใน
ขณะท่ีพระองคไ์ดด้ าเนินการงานท่ีล าบากท่ามกลางมนุษยต่์อไป”[210] 

  
“การอธิบายถึงพระคริสตว์า่ ‘ประทบัอยูเ่บ้ืองขวาพระหตัถ์ของพระเจา้’ เป็น
ค าโตต้อบท่ีไดบ้่งบอกไวอี้กอย่างหน่ึงต่อบรรดาผูท่ี้แสวงหาท่ีจะลดบทบาท
ของพระคริสต์ในฐานะผูก้ลาง เน่ืองจากพระหัตถ์ขวาของพระเจา้เป็นการ
เปรียบเทียบส าหรับท่ีแห่งสิทธิพิเศษอนัสูงส่งและสิทธิอ านาจของพระเจา้”
[211] 

  
ประการท่ีสอง เราควร “ตั้ง” ความคิดของเราไวท่ี้ “ส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองบน” (แห่งสวรรค ์เช่น พระพร
ต่างๆ ฝ่ายวิญญาณและความหวงัของเรา  ความปรารถนาต่างๆของพระผูช่้วยให้รอดของเรา 
และอ่ืนๆ) อย่างต่อเน่ือง แทนท่ีจะอยู่ท่ีส่ิงต่างๆ ซ่ึงเป็นทางกายภาพและชั่วคราวเท่านั้น ส่ิง
เหล่านั้นควรครอบครองท่ีใหญ่ในชีวติแห่งความคิดของเรา    

  
“คุณตอ้งไม่ แสวงหำ สวรรคเ์ท่านั้น คุณตอ้ง คิดถึง สวรรคอี์กดว้ย”[212] 

  
“. . . ตั้งแต่น้ีไปคริสเตียนจะมองดูทุกส่ิงตามพื้นฐานของนิรันดร์กาล เขาจะ
ไม่ด าเนินชีวิตราวกบัว่าโลกน้ีเป็นส่ิงท่ีส าคญัทั้งส้ิน เขาจะมองดูโลกน้ีตาม
พื้นฐานแห่งโลกท่ีใหญ่กวา่ของนิรันดร์กาล. . . .  
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“ตวัอยา่งเช่น เขาจะตั้งการให้อยูเ่หนือการรับ การรับใชอ้ยูเ่หนือการปกครอง  
การยกโทษอยูเ่หนือการแกแ้คน้ คริสเตียนจะมองดูส่ิงต่างๆ ไม่ใช่อยา่งท่ีส่ิง
เหล่านั้นปรากฏต่อมนุษย ์แต่อยา่งท่ีส่ิงเหล่านั้นปรากฏต่อพระเจา้”[213] 

  
“คริสเตียนจะตอ้งรักษาเทา้ของเขาให้อยูบ่นโลก แต่หวัของเขาอยูใ่นสวรรค ์  
เขาตอ้งมีใจจดจ่อท่ีสวรรค์ขณะท่ีอยู่บนโลกและเพื่อจะช่วยท าให้โลกเป็น
เหมือนสวรรค”์[214] 

  
น่ีเป็นความล ้าลึกท่ีถูกตอ้งของเปาโล  ค าสั่งสองอยา่งก็แตกต่างในแง่ท่ีวา่ค าสั่งแรกเนน้ถึงการ
เสาะหาชีวติในทางปฏิบติัมากกวา่ ส่วนค าสั่งท่ีสองเนน้ถึงแนวโนม้ทั้งส้ินของชีวิต   ค  าสั่งแรก
ก็อยูภ่ายนอกและค าสั่งท่ีสองก็อยูภ่ายใน   

  
ความฉลาดทางปัญญา การศึกษาท่ีก้าวหน้า หรือก าลงัทางกายภาพท่ีไม่ธรรมดาก็ไม่ได้ถูก
เรียกร้องส าหรับ คริสเตียนท่ีจะยิ่งใหญ่ในการประเมินของพระเจา้ ส่ิงท่ีพระองคท์รงเรียกร้อง
คือ ความพากเพียรท่ีสัตยซ่ื์อในพื้นฐานต่างๆ ของชีวิตคริสเตียน คริสเตียนคนใดก็ตามสามารถ
ท าส่ิงน้ีได ้เน่ืองจากวา่เราทั้งหมดมีการช่วยเหลือขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เอง     

  
ขา้พเจา้จ าไดถึ้งการฟังการวิเคราะห์ของผูบ้รรยายกีฬาท่ีช่ือจอห์น แมดเดนถึงความส าเร็จของ
ทีมบาสเก็ตบอลบอสตนั เซลติกส์หลายปีมาแลว้ เขาได้กล่าวว่าเหตุผลท่ีพวกเขาได้ประสบ
ความส าเร็จอยา่งมากก็คือวา่ พวกเขาไดป้ฏิบติัพื้นฐานต่างๆ ของบาสเก็ตบอลท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง 
เช่น การไปตามสนามอยา่งรวดเร็ว  การยกมือของพวกเขาข้ึน  และการติดตามการโยนบอลเขา้
ห่วงของพวกเขา   เขาไดก้ล่าวว่าทีมส่วนใหญ่สามารถจะดีไดถ้า้พวกเขาปฏิบติัพื้นฐานต่างๆ
อยา่งต่อเน่ืองอยา่งท่ีทีมเซลติกส์ไดป้ฏิบติั ส่ิงเดียวกนัน้ีก็เป็นจริงในชีวิตคริสเตียน น่าเสียดาย 
บ่อยคร้ังเราถูกทดลองให้ละทิ้งพื้นฐานต่างๆ เพื่อส่ิงท่ีดูเหมือนจะเป็นความลบัและน่าสนใจ
กวา่    

  
การปกครองในปัจจุบนัของพระเยซูคริสต์บนบลัลงัก์ของพระบิดาของพระองค์เหนือคริสต-
จกัรไม่ใช่อย่างเดียวกนักบัการปกครองของพระองค์บนบลัลงัก์ของดาวิดเหนืออาณาจกัรของ
ดาวดิ ซ่ึงจะเร่ิมตน้เม่ือพระองคเ์สด็จมายงัโลก[215] 
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3:3                    “ชีวติ” ของเราถูก “ซ่อน” ไว ้“กบัพระคริสต”์ ขอ้ความน้ีท่ีวา่ผูเ้ช่ือไดต้ายกบัพระคริสตใ์นอดีต 

(กริยาช่องสองในภาษากรีก) และด าเนินชีวิตกบัพระคริสตใ์นปัจจุบนัต่อไป (กริยาสมบูรณ์) ก็
แนะน าความคิดสามประการ คือ (1) ชีวติของเราดึงการหล่อเล้ียงจากน ้ าพุลบั (เปรียบเทียบ ยน. 
14:19; ฟป. 3:20) (2) ชีวติของเราก็ปลอดภยัเหมือนเงินฝากท่ีถูกเก็บไวใ้นห้องเก็บของมีค่าของ
ธนาคาร (3) ชีวติของเราเป็นหน่ึงกบัพระคริสตผ์ูซ่ึ้งอยูใ่นออ้มอกของพระบิดา[216] 

  
“อยา่งเรียบง่ายแลว้ กริยาช่องท่ีสองเป็นการเปรียบเทียบท่ีมีพลงัส าหรับความ
เป็นจริงท่ีวา่เม่ือพวกเขาไดเ้ช่ือในพระคริสตใ์นการรับบพัติสมา พวกเขาก็ได้
ท  าให้แนวทางเก่าแห่งชีวิตของพวกเขาตายไป และไดฝั้งมนัไวใ้ห้พน้สายตา   
ดงันั้น มนัไม่ควรเป็นองค์ประกอบในแนวทางใหม่แห่งชีวิตของพวกเขาอีก
ต่อไป”[217] 

  
ส าหรับพวกครูสอนเทจ็นั้น สมบติัแห่งปัญญาไดถู้กซ่อนไวใ้นหนงัสือต่างๆ (ค ากรีก อะพอคค
รูฟอย) ท่ีลบัของพวกเขา แต่ส าหรับผูเ้ช่ือนั้น พระคริสต์ทรงเป็นคลงัแห่งปัญญา และ “ชีวิต” 
ของเราถูก “ซ่อน” (ค ากรีก เคครูบทัย) ไวใ้นพระองค ์

  
3:4                                “บางคร้ังเรากล่าวถึงผูช้ายว่า ‘ดนตรีเป็นชีวิตของเขา  กีฬาเป็นชีวิตของเขา 

เขามีชีวติอยูเ่พื่องานของเขา’ ผูช้ายเช่นนั้นพบชีวิตและทั้งหมดท่ีชีวิตหมายถึง
ในดนตรี ในกีฬา ในงานตามสถานการณ์ ส าหรับคริสเตียนแล้ว พระคริสต์
ทรงเป็นชีวิตของเขา พระเยซูคริสตท์รงครอบครองความคิดของเขาและเติม
เตม็ชีวติของเขา”[218]  

 
“เม่ือ” บ่งบอกวา่การเปิดเผยของพระคริสตใ์นอนาคตนั้นแน่นอน แต่เวลานั้นไม่เป็นท่ีรู้จกั ค  า
กรีก ฟำเนโรโอ (“เปิดเผย”) เน้นถึงการเปิดเผยท่ีแผ่ออกของพระคริสต์ ณ การเสด็จมาของ
พระองค ์บางทีน่ีเป็นการอา้งอิงถึงการรับข้ึนไป เม่ือพระองคท์รงถูกเปิดเผยแก่เรา ณ เวลานั้น 
ชีวติของเราจะไม่ถูกซ่อนไวใ้นพระองคอี์กต่อไป แต่ “ถูกเปิดเผย” ส าหรับส่ิงท่ีชีวิตเป็นในการ
ไดรั้บศกัด์ิศรีของเรา (“พร้อมกบัพระองคใ์นศกัด์ิศรี”) การรับข้ึนไปจะเป็นการเปิดเผยท่ีมีสง่า
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ราศีของพระคริสต์ท่ีมีต่อเรา แต่มนัจะเปิดเผยแก่เราในสภาพท่ีได้รับศกัด์ิศรีของเราอีกด้วย   
ตอนน้ีชีวตินิรันดร์ของเราถูกซ่อนไว ้(ขอ้ 3) แต่เวลานั้นมนัจะถูกส าแดง   

  
“ในพระธรรมโคโลสีนั้น . . . ก็มีการเนน้ท่ีศาสนศาสตร์ส่ิงสุดทา้ยซ่ึงเป็นท่ี
ประจกัษ ์ภายในความตึงเครียดแบบ ‘เรียบร้อยแลว้-ยงัไม่’ การเนน้ก็อยูท่ี่อนั
แรกซ่ึงถูกท าให้เกิดโดยสถานการณ์ต่างๆของอนัหลงั . . . . ความรอดแบบ 
‘เรียบร้อยแลว้’ จ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการยืนยนัอยา่งซ ้ าๆต่อบรรดาผูท่ี้ไดส้นใจ
ในย่านแห่งสวรรค์ แต่เป็นผูซ่ึ้งได้มีความเห็นท่ีเท็จเก่ียวกับมนั ซ่ึงเช่ือว่า
สามารถไปถึงมนัไดโ้ดยการถือรักษาท่ีเคร่งในกฎ  ความรู้ ประสบการณ์ท่ี
เห็นนิมิตและส่ิงอ่ืนๆท่ีคลา้ยกนั. . . 

  
“แต่ถา้ขั้วแบบ ‘เรียบร้อยแลว้’ ไดรั้บการเนน้ ความรอดแบบ ‘ยงัไม่’ ยงัคง
จ าเป็นท่ีจะถูกอ้างอิงถึง และในขอ้ 4 ท่ีน่ี เราพบการอา้งอิงถึงอนาคตท่ี
ชดัเจน”[219] 

  
“อยา่งไม่สงสัยเลยวา่ภาษาท่ีเจาะจงน้ี คือภาษาแห่งการปลดเปล้ืองและลงทุน
ใหม่ถูกท าใหเ้ป็นสัญลกัษณ์อยา่งน่าท่ึง โดยการถอดเส้ือผา้ของผูรั้บบพัติสมา
ก่อนการจุ่มและการสวมใส่เส้ือผา้หลงัจากการจุ่ม”[220] 

  
เม่ือพิจารณาถึงการคาดหวงัน้ี ชาวโคโลสีและตวัเราเองไม่จ  าเป็นตอ้งแสวงหาอีกระบบหน่ึงท่ีอา้งวา่จะจดัเตรียม
มากกวา่ท่ีเรามีในพระคริสต์ พระเจา้ไดท้รงจดัเตรียมทุกส่ิงท่ีเราจ าเป็น ทั้งส าหรับการยอมรับกบัพระองคแ์ละ
ส าหรับการด าเนินชีวิตทางธรรมในพระคริสต์ ทั้งหมดท่ีเราจะท าคือท่ีจะกระท าตาม (ประยุกต์ใช้) ความหมาย
โดยนยัของความจริงเหล่าน้ี ซ่ึงเปาโลไดด้ าเนินการช่วยเหลือผูอ่้านของท่านใหท้ าต่อไป  
  

ข. วธีิทีเ่หมาะสม  3:5-17   
  

“3:1-4 ไดจ้ดัเตรียมมุมมองท่ีซ่ึงชีวิตประจ าวนัของคริสเตียนชาวโคโลสีควรถูกด าเนิน   ตอนน้ี
ค าแนะน าท่ีเจาะจงมากข้ึนติดตามมาซ่ึงควรช่วยให้พวกเขาด าเนินการการกระตุน้ท่ีเป็นหวัขอ้ 
‘ด าเนินชีวติในพระองค’์ (2:6)”[221]  
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1. ส่ิงต่างๆ ทีเ่ปลือ้งออก 3:5-11   
  
บนพื้นฐานของต าแหน่งของพวกเขาในพระคริสต ์ เปาโลกระตุน้ใหผู้อ่้านของท่านแยกจากการปฏิบติัต่างๆ ของ
แนวทางเก่าแห่งชีวิตของพวกเขา  ท่านท าส่ิงน้ีเพื่อจะช่วยให้พวกเขาตระหนักถึงส่ิงทั้งหมดท่ีพระเยซูคริสต์
สามารถท าใหเ้กิดข้ึนในและผา่นทางพวกเขาในประสบการณ์ของพวกเขา ค าสั่งสามประการบ่งบอกถึงประเด็น
หลกัของเปาโลคือ จงพิจารณาวา่ตายไป (ตามตวัอกัษรคือ ประหาร ขอ้ 5) จงละทิ้ง (ขอ้ 8) และอยา่โกหก (ขอ้ 9) 
  
3:5                    เม่ือพิจารณาถึงต าแหน่งแทจ้ริงของเรา (ขอ้ 1) เราควรรับเอาท่าทีบางอย่างท่ีมีต่อระยะใน

ปัจจุบนัแห่งประสบการณ์ของเรา   ส่ิงน้ีจะช่วยให้เรามาเป็นส่ิงท่ีเราเป็นอยูแ่ลว้ ในพระคริสต์   
ค าไขท่ีแปลว่า “จงพิจารณา . . .ว่าตายไป” เป็นค าสั่งช่องท่ีสอง-ผ่านมาแลว้ และหมายถึง 
“ประหาร” มนัจะตอ้งมีการกระท า (กาลอดีต) เร่ิมแรกท่ีเด็ดเด่ียวซ่ึงแนะน าท่าทีท่ีไดจ้ดัตั้งไว ้
(กาลปัจจุบนั)[222] 

  
“ทั้งๆ ท่ีมีอ านาจของการท่ีพวกเขาไดเ้ขา้ส่วนกบัพระคริสต์ในการตายของ
พระองค์นั้น มนัยงัคงมีบางส่ิง บางส่วนของชีวิตเก่าของพวกเขา  นิสัยของ
แขนและความคิดซ่ึงไดผ้กูพวกเขา ‘ไวก้บัโลก’ และไดข้ดัขวางการท างาน
ภายนอกของ ‘ความคิดท่ีแสวงหาส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองบน’”[223] 

  
ท่ีจะประหารบางส่ิงนั้นก็ไม่เคยเป็นท่ีพึงพอใจเลย 

  
“การปฏิบัติแห่งการถือว่าตายไป พบตัวอย่างประกอบท่ียอดเยี่ยมในการ
ปฏิบติัการทาบก่ิงของคนสวน  เม่ือการทาบก่ิงไดถู้กท าข้ึนบนก่ิงเก่า คนสวน
ก็ระมดัระวงัท่ีจะขริบส่วนงอกใดๆ ของก่ิงเก่าท่ีอาจปรากฏออกมา ดงันั้น ใน
ชีวิตของผูเ้ช่ือ เน่ืองจากว่าตอนน้ีเขาได้ถูกทาบเขา้ไปในอาดมัคนส่วนทา้ย
และชีวิตใหม่ของพระองค ์โดยพระวิญญาณนั้นเขาตอ้งประหารผลิตผลใดๆ
ของชีวติเก่าท่ีอาจปรากฏ (เปรียบเทียบ  รม. 8:13)”[224] 
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“หลกัค าสอนเท็จของพวกนอสติกไดล้ม้เหลวท่ีจะตรวจสอบการหมกมุ่นใน
เร่ืองทางโลก (2:23)   หลกัค าสอนแทข้องอคัรทูตน้ีมีอ านาจฆ่ามนุษยเ์น้ือหนงั
ทั้งส้ิน”[225] 

  
รายการแรกของเปาโลกล่าวถึงการปฏิบติัต่างๆ ทางเพศ รายการต่างๆ ของคุณความดีและความ
ชัว่ก็ธรรมดาในระบบต่างๆ ทางจริยธรรมของโลกสมยัโบราณ และภาพของการปลดและการ
สวมก็เป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งดีเช่นกนั[226] 

  
•       “การผดิศีลธรรม” (ค ากรีก พอร์เนอำ) อา้งอิงถึงการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีตอ้งหา้ม  

•       “การโสโครก” (อักคำธำร์ซีอำ) ท่ีน่ีกล่าวถึงรูปแบบใดๆ ก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
โสโครกทางศีลธรรมในบริบทน้ี 

•       “ราคะตณัหา” (พำธอส)  หมายถึง ความตอ้งการอนัไม่ถูกตอ้งท่ีไม่ไดถู้กควบคุม   

•       “ความปรารถนาชัว่” (เอพิธูมิอัน คำเคน)  หมายถึง ความปรารถนาชัว่ใดๆ ในแง่โดยทัว่ 
ไปมากกวา่ 

•       “ความโลภ” (พเลโอเนกซิอัน  ตามตวัอกัษรคือ “ความปรารถนาท่ีจะมีมากข้ึน”) เป็น
ความปรารถนาทางวตัถุใดๆ ซ่ึงรวมถึงตณัหาท่ีไม่นบัถือสิทธ์ิของคนอ่ืน มนัเป็นการทึกทกั
เอาท่ีเย่อหยิ่งและหยาบคายท่ีว่าบุคคลและส่ิงอ่ืนทั้งหมดนั้นมีอยู่เพื่อผลประโยชน์ของ
บุคคลหน่ึงเอง”[227] 

  
“โดยพื้นฐานแล้วบาปทุกอย่างก็เป็นความเห็นแก่ตวั ซ่ึงเป็นการนมสัการ
ตนเองแทนท่ีจะนมสัการพระเจา้  การเอาตนเองแทนท่ีพระคริสตใ์นความรัก
ใคร่ของบุคคลหน่ึง (เปรียบเทียบ คส. 3:1-3)”[228] 

  
รายการต่างๆ เก่ียวกบัส่ิงชัว่ร้ายอนัหลากลายในพนัธสัญญาใหม่ในบริบทท่ีแตกต่างกนัของ
พวกมนันั้นในบางแง่แลว้เปิดเผยถึงสภาพทางสังคมท่ีแพร่หลายในท่ีต่างๆ มากมายท่ีเก่ียวขอ้ง
[229] 

  
3:6-9                ในท่ีสุดแลว้ อุปนิสัยเช่นนั้นจะน าพระพิโรธของพระเจา้มา   นัน่คือ พระเจา้จะตีสอนทั้งคริส

เตียนและไม่ใช่คริสเตียนเช่นกนั (“คนเหล่านั้นท่ีไม่เช่ือฟัง”) ผูซ่ึ้งปฏิบติัส่ิงเหล่าน้ี ตามปกติ
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แลว้ กิจกรรมเหล่าน้ีแสดงถึงผูท่ี้ยงัไม่ไดรั้บความรอด ดงันั้นคริสเตียนตอ้งทิ้งส่ิงเหล่านั้น (ขอ้ 
8; เปรียบเทียบ มธ. 5:29-30; รม. 8:13; อฟ. 5:3-14) หรือเผชิญกบัการตีสอนท่ีรุนแรง 

  
“คริสเตียนต้องท าลายการเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง เขาต้องถือว่าความ
ปรารถนาและความทะเยอทะยานส่วนตวัทั้งหมดนั้นตายไป มนัจะตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่แห่งความตั้งใจในชีวิตของเขา และการเปล่ียนคร้ังใหญ่
แห่งศูนย์กลาง ทุกส่ิงกันเขาไวจ้ากการเช่ือฟังพระเจ้าอย่างเต็มท่ี และการ
จ านนต่อพระคริสตอ์ยา่งเตม็ท่ีตอ้งถูกตดัในเชิงผา่ตดั”[230] 

  
วลี “พระพิโรธของพระเจา้” (ขอ้ 6) ตามปกติแลว้ก็เก่ียวขอ้งกบัส่ิงสุดทา้ยในพนัธสัญญาใหม่ 
และอา้งอิงยุคเข็ญ (เปรียบเทียบ 1 ธส. 1:10; 5:9; รม. 5:9) บางทีนัน่เป็นหน่ึงในการอา้งอิงของ
มนัท่ีน่ีเช่นกนั    

  
รายการท่ีสองของเปาโลกล่าวถึงบาปแห่งค าพดู: 

  
•       “ความโกรธ” (ค ากรีก ออร์เก) เป็นท่าทีท่ีไดต้ั้งไวแ้ห่งความเป็นศตัรู   

•       “ความฉุนเฉียว” (ธูมอส) หมายถึง การระเบิดออกทางค าพดูเก่ียวกบัราคะตณัหาชัว่  

•       “การคิดร้าย” (คำคิอำ) เป็นความตั้งใจชัว่ ซ่ึงเป็นความประสงค์ท่ีชัว่ร้ายส่งผลต่อความ
ปวดร้าวแก่เพื่อนบา้นของบุคคลหน่ึง  

 
“เรามีสามรุ่นของความบาปท่ีน่ี คือ ความโกรธท่ีได้รับการทะนุถนอมก็
ก่อให้เกิดความฉุนเฉียว และความฉุนเฉียวถ้าไม่ถูกตดัสินก็ก่อให้เกิดการ
คิดร้าย”[231] 

  
•       “การใส่ร้าย” (บลำสฟีมิอำ) อา้งอิงถึง ถอ้ยค าท่ีดูถูก ท าใหบ้าดเจบ็ และมุ่งร้ายโดยทัว่ไป   

•       “ถอ้ยค าท่ีละเมิด” (ไอศ์โครโลจิอำ) หมายถึง ถอ้ยค าท่ีสกปรก  เลวทรามและน่าอปัยศ 

•       กำรโกหก (ซิวเดสเธ) อา้งอิงถึง ถอ้ยค าท่ีหลอกลวง บิดเบือน และไม่จริง 
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ค าสั่งท่ีส าคญัต่อการโกหกก็หนักแน่นอย่างมาก   ตามตวัอกัษรแล้วเปาโลได้กล่าวว่า “อย่า
โกหกเลย!” เหตุผลท่ีไดใ้ห้มา (ขอ้ 9) ประยุกตใ์ชก้บักิจกรรมก่อนหนา้น้ีทั้งหมด   “มนุษยเ์ก่า” 
คือบุคคลท่ีคริสเตียนไดเ้ป็นก่อนท่ีพระเจา้ไดร้วมเขาหรือเธอกบัพระคริสต ์

  
3:10                  “มนุษยใ์หม่” คือใครท่ีคริสเตียนเป็นหลงัจากการรวมกนัของเขาหรือของเธอกบัพระคริสต ์  

นกัเขียนคนหน่ึงไดอ้า้งวา่ “มนุษยใ์หม่” อา้งอิงถึงคริสตจกัร คือ พระกายของพระคริสต์[232]  
แต่น่ีเป็นมุมมองส่วนนอ้ย   ขอ้ 10 อธิบายถึงกระบวนการของการช าระให้บริสุทธ์ิส่วนบุคคลท่ี
มีตวัตนใหม่ก าลงัถูก “ท าข้ึนใหม่” หรือ “ถูกสร้างข้ึนใหม่” ไปสู่ฉายาของพระคริสต ์  “ความรู้
แท”้ (เอพพิโนซิส) คือความรู้เตม็ท่ีถึงพระเจา้และน ้าพระทยัของพระองค ์  การช าระให้บริสุทธ์ิ
ส่งผลต่อการเป็นเหมือนพระคริสต์มากยิ่งข้ึน โดยการช าระให้บริสุทธ์ิเท่านั้นท่ีผูค้นสามารถ
บรรลุถึงฉายาเต็มท่ีของพระเจา้และพระคริสตท่ี์พระเจา้ไดส้ร้างให้พวกเขามีได ้ (ปฐก. 1:26-
28) 

  
3:11                  ไม่มี “ควำมแตกต่ำง” ทางสัญชาติหรือเช้ือชาติท่ีก าหนดการเป็นท่ียอมรับต่อพระเจา้ของบุคคล

หน่ึง หรือไม่มีความแตกต่างทางศาสนา วฒันธรรมหรือสังคมใดๆ อยา่งแทจ้ริงแลว้ พระคริสต์
ทรงเป็น “ทุกส่ิง” ท่ีเราจ าเป็นส าหรับการบงัเกิดใหม่และการเติบโต  พระองคท์รงสถิตอยูใ่นผู ้
เช่ือทุกคนและแทรกซึมความสัมพนัธ์ทั้งส้ินของชีวติ   “ในทุกส่ิง” บางทีหมายถึงวา่ พระคริสต ์
“ทรงเป็นทุกส่ิง” (เปรียบเทียบ  1 คร. 15:28; กท. 3:28)[233]   “อนารยชน” เป็นผูท่ี้ไม่รู้ภาษา
กรีก ภาษาของเขาหรือของเธอก็ไม่คุน้เคย พวกเขามาจากเอเชียตะวนัตกและแถบทะเลด าเป็น
ส่วนใหญ่[234]  “คนป่าเถ่ือน” ไดก้ าเนิดข้ึนท่ีทะเลด าและบริเวณทะเลแคสเปียน และคนกรีก
คิดถึงพวกเขาว่าเป็นประเภทท่ีต ่าท่ีสุดของคนป่าเถ่ือน[235]  บ่อยคร้ังเปาโลไดใ้ช้ “ค ากรีก” 
เป็นค าเหมือนส าหรับ “ชาวต่างชาติ” (เปรียบเทียบ รม. 1:13-16) ส่วนคนยิวนั้น โลกไดถู้กแบ่ง
ออกเป็นคนยวิและคนต่างชาติ ส าหรับคนกรีกและคนโรมนันั้นโลกไดถู้กแบ่งออกเป็นคนกรีก
และอนารยชน[236] 

  
“มนุษยใ์หม่ด าเนินชีวิตในสภาพแวดลอ้มใหม่ท่ีซ่ึงความแตกต่างทางเช้ือชาติ 
สัญชาติ ศาสนา วฒันธรรมและสังคมไม่มีอีกต่อไป ตอนน้ีพระคริสตท์รงเป็น
ทุกส่ิงท่ีส าคญัและทรงอยูใ่นทุกคนท่ีเช่ือ  ขอ้ความน้ีเป็นหน่ึงในการรวมทุก
อยา่งมากท่ีสุดในพนัธสัญญาใหม่และไดรั้บการสนบัสนุนอย่างพอเพียงโดย
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ความเป็นเอกของพระคริสต์ในศาสนศาสตร์พนัธสัญญาใหม่   มันเป็น
ขอ้ความท่ีเหมาะสมอยา่งเจาะจงส าหรับชาวโคโลสีและสามารถให้ขอ้ความ
สรุปอนัยอดเยี่ยมของค าสอนของจดหมายน้ีได้   มีสามขอบเขตท่ีพระองค์
ทรงเป็นทุกส่ิงท่ีเขา้ประเด็นกบัชาวโคโลสี พระองคท์รงเป็นทุกส่ิงใน ควำม
รอด  ดงันั้นจึงไม่มีท่ีส าหรับการเป็นส่ือกลางของทูตสวรรค์ในงานแห่งการ
ไถ่ของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 1:18-22; 2:18)   พระองคท์รงเป็นทุกส่ิงใน กำร
ช ำระให้บริสุทธ์ิ ดงันั้นข้อก าหนดกฎหมายและการถือสันโดษก็ไม่มีท่ีใน
ชีวิตคริสเตียน (เปรียบเทียบ 2:16-23) พระองค์ทรงเป็นชีวิตของเรา (3:3-4)   
สุดทา้ย พระองค์ทรงเป็นทุกส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับ ควำมพึงพอใจ ของมนุษย ์
ดงันั้นจึงไม่มีความจ าเป็นส าหรับปรัชญา หรือการกระท าต่างๆ ของมนุษยเ์ก่า 
(1:26-28; 2:3, 9-10)   พระองคท์รงเติมเตม็ชีวติทั้งส้ิน และส่ิงอ่ืนทั้งหมดก าลงั
ขดัขวางและเป็นอนัตราย”[237] 

  
2. ส่ิงต่างๆ ทีจ่ะสวมใส่  3:12-17   

  
เปาโลไดก้ระตุน้ให้ผูอ่้านของท่านไม่เพียงแต่เปล้ืองพวกเขาเองจากอุปนิสัยท่ีไม่เหมาะสมกบัการรวมกนัของ
พวกเขากบัพระคริสต ์แต่ท่ีจะสวมใส่พวกเขาเองดว้ยท่าทีและการกระท าท่ีเหมาะสมอีกดว้ย  ท่านไดท้  าอยา่งนั้น
เพื่อจะท าใหค้วามเขา้ใจถึงความรับผดิชอบต่างๆ ของพวกเขาในฐานะคริสเตียนสมบูรณ์   
  

“การเนน้ในส่วนน้ีอยูท่ี่ แรงจูงใจ   ท  าไมเราควรเปล้ืองการกระท าเก่าๆ และสวมใส่คุณสมบติั
ต่างๆ ของชีวิตใหม่? เปาโลไดอ้ธิบายถึงแรงจูงใจส่ีอยา่งท่ีควรจะหนุนใจให้เราด าเนินชีวิตใน
ความใหม่ของชีวติ (รม. 6:4)”[238] 

  
“. . . ขา้พเจา้ไดเ้ขียนเน้ือหาในพระคมัภีร์ตอนน้ี และขา้พเจา้ไดเ้รียกมนัวา่ ‘เส้ือผา้ท่ีดีอะไร ท่ี 
คริสเตียนจะสวมใส่ในปีน้ี’”[239] 

  

3:12-14            เปาโลย  ้ าเตือนชาวโคโลสีถึงใครท่ีพวกเขาได้มาเป็น (“พวกท่ี. . . .ถูกเลือกโดยพระเจ้า”) 
เน่ืองจากว่าการช่ืนชมถึงใครท่ีบุคคลหน่ึงเป็นก็มีผลกระทบต่อการประพฤติของเขาหรือเธอ
อย่างนั้น ในการประกาศในเรือนจ า ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้วา่นกัโทษหลายคนไดเ้ติบข้ึนมาและได้

http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Colossians/Colossians.htm#_edn237
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Colossians/toc.htm#c876
http://biblia.com/bible/nasb95/Rom.%206.4
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Colossians/Colossians.htm#_edn238
http://www.soniclight.com/constable/notes/htm/NT/Colossians/Colossians.htm#_edn239


ยนิจากพ่อแม่ของพวกเขาว่า พวกเขาไม่ค่อยไดเ้ร่ือง และบางทีอาจจบลงในเรือนจ า จากการท่ี
ไดคิ้ดถึงพวกเขาเองในฐานะ “ผูสู้ญเสีย” พวกเขาไดก้ลายมาเป็นส่ิงท่ีพวกเขาไดคิ้ดว่าพวกเขา
เป็น (เปรียบเทียบ สภษ. 23:7) พระเจา้ ได้เลือกสรร ผูเ้ช่ืออย่ำงเจำะจง ไดต้ั้งพวกเขาไวเ้พื่อส่ิง
ต่างๆ ท่ีใหญ่ และไดท้  าใหพ้วกเขาเป็นเป้าแห่งความรักของพระองค ์เม่ือพิจารณาถึงสิทธิพิเศษ
เหล่าน้ี  ลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ีก็มีเหตุผล: 

  
“ส่ิงเหล่านั้ นกล่าวถึงการปฏิบัติของผู ้เ ช่ือท่ีมีต่อคนอ่ืนๆ พร้อมกับการ
ประเมินถึงเขาเอง และพร้อมกบัการตอบสนองของเขาต่อการปฏิบติัของเขา
โดยคนอ่ืนๆ”[240]  

•       “ความเมตตา” (ค ากรีก สะปลังคนำ ออยเทียมู) แสดงความรู้สึกไวต่อบรรดาผูท่ี้ทนทุกข์
และขดัสน 

•       “ความกรุณา” (คะเรสตอทเทส) ส าแดงตวัมนัเองในความประสงค์ท่ีหวานช่ืนและการ
รับมือระหวา่งบุคคลท่ีรอบคอบ 

•      “ความถ่อมใจ” (ทำเพนอพฟรอสซูเน) หมายถึง มีมุมมองท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัตนเอง คือ 
“การคิดถึงตวัเราเองอยา่งต ่าตอ้ยเพราะวา่เราเป็นเช่นนั้น”[241] 

•       “ความสุภาพ” (พรำอูเทส) หมายถึง ไม่ปฏิบติัอยา่งแขง็กระดา้ง หยิง่ยโส หรือถือสิทธ์ิของ
ตนเอง แต่ดว้ยการค านึงถึงคนอ่ืน 

•       “ความอดทน”  (มำครอธูมิอำ) เป็นคุณสมบติัของการอดทนนาน การยบัย ั้งตนเอง   
คุณสมบติัสองประการท่ีตามมาก็ขยายความคิดของความอดทน 

•       “การอดทนต่อ” กนัและกนั"  (อะเนคโคเมนอย) หมายถึง การอดทนกบัคนอ่ืนๆ และการ
ทนต่อความไม่สะดวก 

•       “การยกโทษ”  (คำริโซเมนอย) เก่ียวขอ้งกบัการไม่แสดงถึงความขุ่นแคน้หรือขอ้ขอ้งใจ 

•       “ความรัก” (อำกำเป้) หมายถึง การท าส่ิงท่ีดีท่ีสุดเพื่ออีกบุคคลหน่ึง 
  

ลกัษณะเหล่าน้ีทั้งหมดกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลของผูเ้ช่ือ ส่ิงเหล่านั้นไดถู้กเรียกวา่ 
คุณความดี“ตามปกติ” (ธรรมดา) ท่ี ถูกออกแบบมาเพื่อจะลดหรือขจัดความขัดแย้ง
[242]  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลนั้น ชีวิตของพระคริสต์ควรเป็นท่ี
ประจกัษ์ในเรา   “ความรัก” เป็นคุณความดีของคริสเตียนท่ีส าคญัอย่างสูงส่ง เราควรใส่มนั
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เหนือเคร่ืองสวมใส่อ่ืนๆ ทั้งหมดในการเปรียบเทียบน้ี เหมือนกบัเข็มขดัท่ีถือส่ิงอ่ืนๆ ให้อยูใ่น
ท่ีๆ ควรอยู ่(เปรียบเทียบ อฟ. 6:14) 

  
“มันไม่ได้ถูกคิดว่าท่ีน่ีมีความสมบูรณ์ภายในตัวมันเอง แต่เป็นการรวม
พระคุณอยา่งอ่ืนๆ ท่ีมนัใหค้วามสมบูรณ์แก่ส่ิงเหล่านั้น และรักษาส่ิงเหล่านั้น
ไวใ้นมนั”[243] 
“ดงันั้นความรักเป็น ‘ส่ิงผกูพนัของความสมบูรณ์’ ในแง่ท่ีวา่มนัเป็นส่ิงท่ีรวม
ผูเ้ช่ือซ่ึงเป็นเหตุให้พวกเขาท่ีจะเคล่ือนไปขา้งหน้ายงัเป้าแห่งความสมบูรณ์”
[244] 

  
3:15                  ค าสั่งส่ีประการในขอ้ 15-17 ระบุถึงค าสั่งสอน (ค าแนะน า ค าสอน) อนัไหนท่ีผูเ้ช่ือตอ้งท าตาม   

ค  าสั่งแรกของค าสั่งเหล่าน้ีคือ “จงให้ (สันติสุขของพระคริสต์) ปกครอง”   เม่ือคริสเตียน
จ าเป็นตอ้งท าการเลือก “สันติสุข” ท่ีพระคริสตก่์อให้เกิดในใจของเราควรจะเป็นองคป์ระกอบ
ท่ีตดัสินใจ[245]  เราควรเลือกส่ิงท่ีจะส่งผลให้เกิด สันติสุข ระหว่างเราและพระเจา้ และ
ระหวา่งเราและซ่ึงกนัและกนั ถา้เส้นทางแห่งการกระท านั้นอยู่ภายในน ้ าพระทยัทางศีลธรรม
ของพระเจา้ (เปรียบเทียบ ยน. 14:27; รม. 12:18) 

  
“ดว้ยพระวจนะของพระเจา้และพยานแห่งพระวิญญาณท่ีสถิตอยูน่ั้น ค าสั่งน้ี
จดัตั้งหลกัการท่ีส าคญัท่ีสุดของการน าพาในชีวติคริสเตียน”[246]  
 

เม่ือส่ิงบ่งช้ีสามอยา่งเหล่าน้ีเตรียมการ เราสามารถเคล่ือนไปขา้งหนา้อยา่งมัน่ใจได ้การบรรลุ
ถึงเอกภาพของพระกายของพระคริสต ์(“กายเดียว”) และ “สันติสุของพระคริสต์” ส่งผลให้เกิด
วญิญาณแห่งการขอบพระคุณซ่ึงควรจะถูกแสดงออกในอุปนิสัยของเราอีกดว้ย ค าสั่งประการท่ี
สองคือ “จงขอบพระคุณ” 

  
3:16                  ค าสั่งประการท่ีสามคือ “จงให้ (พระวจนะของพระคริสต์) อยู”่ “พระวจนะของพระคริสต์” ซ่ึง

ถูกใชท่ี้น่ีในพนัธสัญญาใหม่เท่านั้นคือค าสอนของพระคริสต ์ไม่ใช่ระหวา่งพนัธกิจในโลกของ
พระองค์เท่านั้นแต่ในพระคมัภีร์ทั้งหมด[247] พระวจนะของพระองค์ควรแผ่ซ่านชีวิตทั้งส้ิน
ของเราเพื่อวา่เราจะท าการตดัสินใจและแผนการทั้งส้ินตามความสวา่งแห่งพระวจนะนั้นได ้
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“. . . อยา่งท่ีรับบีไดช้ี้ให้เห็นในเวลาต่อมา ใครท่ีอยูใ่นบา้นก็เป็นเจา้ของบา้น 
ไม่ใช่แขกท่ีผา่นไป. . .”[248] 

  
“ดงันั้นเราจะตอ้งจ านนต่อค าสั่งของเน้ือหาของคริสเตียนและยอมให้มนัถูก
ปลูกฝังไวอ้ยา่งลึกภายในเราเพื่อจะควบคุมความคิดทั้งหมดของเรา”[249] 

  
“คนท่ีไดรั้บความรอดหลายคนไม่สามารถกล่าวไดอ้ย่างจริงใจว่าพระวจนะ
ของพระเจา้อยูใ่นใจของพวกเขาอยา่งบริบูรณ์ เพราะวา่พวกเขาไม่ใชเ้วลาท่ีจะ
อ่าน ศึกษา และท่องจ าพระวจนะ”[250] 

  
“การสอน” คือ การส่งต่อความจริง และการเตือนสติคือการเตือนต่อความผิดพลาด เราควร
ปฏิบติักิจกรรมเหล่าน้ีอยา่งยนิดีและดว้ยบทเพลง “เพลงสดุดี” บางทีอา้งอิงถึงพระธรรมสดุดีท่ี
ไดรั้บการดลใจของพนัธสัญญาเดิม  ค  าว่า “เพลงสดุดี” บ่งบอกว่าผูเ้ช่ือไดร้้องเพลงเหล่านั้น
ดว้ยดนตรีประกอบ  “เพลงนมสัการ” เป็นเพลงแห่งการสรรเสริญและการขอบพระคุณแด่พระ
เจ้า  “เพลงฝ่ายจิตวิญญาณ” บางทีอ้างอิงถึงการแสดงออกทุกประเภทของประสบการณ์
ของคริสเตียนท่ีท าให้เป็นดนตรี[251]  “การขอบพระคุณ. . . แด่พระเจา้” คือท่ีจะแสดงถึงการ
ร้องเพลงของเราเช่นกนั (เปรียบเทียบ ขอ้ 15)[252] 

  
“ไม่วา่ดว้ยเคร่ืองดนตรีหรือดว้ยเสียงหรือดว้ยทั้งสองอย่าง มนัทั้งหมดก็ไม่มี
ค่าถา้การยกยอ่งไม่ไดอ้ยูใ่นใจ”[253] 

  
“หน่ึงในการอธิบายแรกๆ ของการนมสัการของคริสตจกัรซ่ึงเรามีก็คือการ
อธิบายของพลินีซ่ึงเป็นผูว้่าราชการของโรมนัแห่งบิธีเนีย ผูซ่ึ้งได้ส่งการ
รายงานเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ของคริสเตียนแก่ทราจนัจกัรพรรดิแห่งโรมนั   
ในการรายงานนั้น เขาไดก้ล่าวว่า ‘พวกเขาพบปะ ณ เวลาเช้าตรู่เพื่อจะร้อง
เพลงนมสัการแด่พระคริสตใ์นฐานะพระเจา้’   การส านึกคุณของคริสตจกัรได้
ข้ึนไปยงัพระเจ้าอยู่เสมอในการสรรเสริญของคริสเตียนและบทเพลงของ 
คริสเตียน”[254] 
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“ร้องเพลง. .  .ในใจของท่าน” บางทีหมายถึง การร้องเพลงท่ีจริงใจ ไม่ใช่การร้องเพลงท่ีไม่ได้
ถูกแสดงออก[255]  อยา่งไรก็ตาม การนมสัการส่วนตวัและส่วนรวมก็ถูกกล่าวถึง[256] 

  
“บ่อยคร้ังมนัไดถู้กสังเกตวา่เน้ือหาตอนน้ีของพระธรรมโคโลสีคลา้ยกบั เอเฟ
ซสั 5:18-20 ในเน้ือหาของพระธรรมเอเฟซสั เพลงนมสัการและบทเพลงเป็น
ผลท่ีเกิดข้ึนของการเติมเต็มของพระวิญญาณ ส่วนในพระธรรมโคโลสี ส่ิง
เหล่านั้นเป็นผลลพัธ์ของการดูดซึมท่ีลึกถึงพระวจนะของพระเจา้ ในอีกนัย
หน่ึง คริสเตียนท่ีเต็มเป่ียมด้วยพระวจนะคือคริสเตียนท่ีเต็มเป่ียมด้วยพระ
วิญญาณ และการตรวจสอบพระคมัภีร์สองตอนน้ีจะช่วยให้เรารอดพน้จาก
ความผิดพลาดท่ีใหญ่หลวงในหัวข้อน้ี   บ่อยคร้ังมากการเน้นเร่ืองพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิอยา่งขาดวินยั มกัไปกบัการตั้งมัน่ท่ีต้ืนเขินในพระวจนะของ
พระเจา้”[257] 

  
3:17                 ขอ้น้ีครอบคลุมความคิด ถอ้ยค า และการกระท าอ่ืนๆ ทั้งหมด (“ท าส่ิงใดไม่วา่ดว้ยวาจาหรือดว้ย

การประพฤติ”) 
  

“พนัธสัญญาใหม่ไม่มีระเบียบวินยัท่ีละเอียดส าหรับคริสเตียน เหมือนกบัส่ิง
เหล่านั้นท่ีไดถู้กต่อเติมใหล้ะเอียดดว้ยความเฉพาะเจาะจงท่ีเพิ่มข้ึนอยูเ่สมอใน
การถือหลกัธรรมของรับบี  ระเบียบวินยัอยา่งท่ีเปาโลอธิบายในท่ีอ่ืนๆ (เช่น 
ใน  กท. 3:23-4:7) ก็เหมาะสมต่อระยะเวลาของความไม่เป็นผูใ้หญ่เม่ือท่าน
และผูอ่้านของท่านยงัคงอยู่ภายใตผู้ดู้แล บุตรชายท่ีไดม้าสู่ปีทั้งหลายแห่ง
ความรับผิดชอบก็รู้จกัความประสงคข์องบิดาของเขาโดยปราศจากการไดรั้บ
การตระเตรียมดว้ยรายการท่ียาวของ ‘ส่ิงท่ีควรท า’ และ ‘ส่ิงท่ีไม่ควรท า’   ส่ิง
ท่ีพนัธสัญญาใหม่จดัเตรียมคือหลกัการพื้นฐานเหล่านั้นของการด าเนินชีวิต 
คริสเตียนซ่ึงจะถูกประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ทั้งหมดของชีวิตเม่ือส่ิงเหล่านั้น
เกิดข้ึน (เปรียบเทียบ 1 คร. 10:21)”[258] 
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หลกัการพื้นฐานอยา่งท่ีตรงกนัขา้มกบัชุดของกฎต่างๆ ท่ีเจาะจงคือส่ิงน้ี เราควรกล่าวทุกถอ้ยค า
ของเราและปฏิบติัทุกการกระท าของเราในความสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยของพระเยซูคริสต ์
นั่นคือ ภายใต้สิทธิอ านาจของพระองค์และในฐานะผูติ้ดตามของพระองค์ การกระท าใน 
“นาม” ของใครคนหน่ึงรวมทุกส่ิงท่ีถูกเปิดเผยและเป็นท่ีรู้จักเก่ียวกับบุคคลท่ีมีช่ือนั้ น   
ยิ่งกว่านั้น เราจะตอ้ง ท ำ “ทุกส่ิง” ดว้ยการขอบพระคุณแด่พระเจา้  ค  าสั่งประการท่ีส่ีก็ปรากฏ
อยูท่ี่น่ีในตวับทกรีก แต่พวกนกัแปลไดเ้พิ่มมนัในตวับทภาษาองักฤษวา่ “Do” (ท า)   

  
“ความบริสุทธ์ิและความสุขไปดว้ยกนั”[259] 

  
เม่ือไดเ้ผชิญกบัค าถามเก่ียวกบัส่ิงท่ีคริสเตียนควรท านั้น เปาโลสอนว่าเราควรถามตวัเราเองอย่างเรียบง่ายว่า 
ความประพฤติอะไรท่ีเหมาะสมส าหรับผูห้น่ึงท่ีไดเ้ขา้ส่วนกบัพระคริสต ์“พระเยซูจะท าอะไร?” ก็คลา้ยกนัอยา่ง
มาก  การเข้าหาน้ีแตกต่างอย่างใหญ่หลวงจากการเข้าหาตามกฎท่ีจัดเตรียมค าสั่งท่ีเจาะจงส าหรับทุกๆ
สถานการณ์ ในความแตกต่างน้ีเราเห็นความแตกต่างระหวา่งพนัธสัญญาใหม่และพนัธสัญญาเดิม     
  

ค. ความสัมพนัธ์พืน้ฐาน  3:18-4:1   
  
ถดัไปเปาโลจดัตั้งหลกัการบางอย่างท่ีจะน าพาผูอ่้านของท่านในความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดของ
พวกเขา ไกสเลอร์ไดเ้ห็นวา่ส่วนน้ีมีการกระตุน้ต่างๆ ท่ีท าให้ชีวิตส่วนตวั (3:18-4:1) ชีวิตการอธิษฐาน (4:2-4) 
และชีวติต่อสาธารณะสมบูรณ์ (4:5-6)   ยิง่กวา่นั้น เขาไดเ้ห็นวา่  4:7-18 แสดงออกถึงความเป็นห่วงของเปาโลท่ี
ท าให้ชีวิตส่วนตวัของผูเ้ช่ือชาวโคโลสีสมบูรณ์[260]   เปาโลไดเ้ขียนค าแนะน าน้ีเพื่อจะช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจ
อุปนิสัยอะไรท่ีสอดคลอ้งกบัการรวมกนักบัพระคริสตใ์นความสัมพนัธ์เหล่าน้ี   น่ีเป็นหน่ึงในรายการ “กฎของ
ครอบครัว” ในพนัธสัญญาใหม่ (เปรียบเทียบ อฟ. 5:22—6:9; 1 ทธ. 2:8-15; 6:1-2;ทต. 2:1-10; 1 ปต. 2:18-3:7)   
งานเขียนของบรรพบุรุษท่ีเป็นอคัรทูตบางคนก็มีรายการเช่นนั้นอีกดว้ย[261] ลูเธอร์ไดอ้า้งอิงถึงส่วนเหล่าน้ีว่า
เป็น ฮอสตำเฟล  และนกัวชิาการบางคนยงัคงใชค้  าศพัทท์างเทคนิคน้ีเม่ืออา้งอิงถึงรายการเหล่าน้ี   
  

“คริสตจกัรทั้งหลาย. . . เร่ิมแรกก็เป็น ‘คริสตจกัรตามบา้น’ (ดู 4:15) ดงันั้นตน้แบบของ
ครอบครัวท่ีด าเนินการอยา่งดีก็จดัเตรียมแบบอยา่งเพื่อคริสตจกัรท่ีด าเนินการอยา่งดี. . .” [262] 
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อคัรทูตน้ีไดแ้บ่งกลุ่มของผูค้นออกเป็นหกกลุ่มในสามคู่ในขอ้ดงัต่อไปน้ี   ในแต่ละคู่ ก่อนอ่ืนท่านไดก้ล่าวถึง
สมาชิกท่ีเป็นรอง และจากนั้นเป็นสมาชิกท่ีอยูใ่นสิทธิอ านาจ   จงจ าไวว้า่ เปาโลก าลงักล่าวต่อผูค้นผูซ่ึ้งอยู ่“ใน
พระคริสต”์ ในแต่ละกรณี  
  

“จริยธรรมคริสเตียนเป็นจริยธรรมของ พันธะแบบซ่ึงกันและกัน   มนัไม่ใช่จริยธรรมท่ีหนา้ท่ี
ทั้งหมดอยูท่ี่อีกฝ่ายหน่ึง”[263] 

  
“. . . ชีวติครอบครัวไดถู้กเปล่ียนแปลง ‘ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้’ เพื่อวา่แต่ละบุคคลจะถูกเห็นวา่มี
ค่าต่อพระเจา้และเพื่อว่าบรรดาสามีและเจา้นายจะไดต้ระหนกัว่าพวกเขามีหน้าท่ีไม่น้อยกว่า
สิทธิต่างๆ”[264] 

  
1. ภรรยาและสามี 3:18-19 (เปรียบเทียบ  อฟ. 5:22-33; 1 ปต. 3:1-7) 

  
3:18                  เปาโลไม่ได้กล่าวว่า ผูห้ญิง ท้ังหมด ควร “จ านน” ต่อผูช้าย ท้ังหมด แต่เฉพาะ “ภรรยา

ทั้งหลาย” ท่ีควรจ านนต่อ “สามี” ของพวกเขา เอง  
 

“การกระตุน้ถดัไปไม่ควรถูกท าให้อ่อนลงในการแปลในการยอมคลอ้ยตาม
ความไวต่อความรู้สึกสมยัใหม่ (เปรียบเทียบ 1 คร. 14:34 อีกคร้ังหน่ึง) แต่
ความส าคัญของมันไม่ควรถูกขยายเกินความเป็นจริง  ‘การอยู่ภายใต้’ 
หมายถึง ‘การเป็นรอง’ ไม่ใช่ ‘การปราบปราม’. . .”[265] 

  
กำรอยู่ภำยใต้ น้ี ข้ึนอยูก่บัสิทธิอ านาจท่ีถูกก าหนดไวโ้ดยพระเจา้ ไม่ใช่ข้ึนอยูก่บัความดอ้ยกวา่
ตามธรรมชาติใดๆ ในความเป็นฝ่ายวิญญาณ สติปัญญา คุณค่า หรือส่ิงอ่ืนๆ ส่ิงน้ี “เหมาะสม” 
ในแง่ท่ีวา่มนัสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีพระเจา้ไดแ้ต่งตั้งไว ้ณ การทรงสร้างมนุษยชาติ  (ปฐก. 2:18; 
เปรียบเทียบ  1 ทธ. 2:13 ) 

  
“ความคิดของพระคมัภีร์ตอนน้ีเคล่ือนไปในขอบเขตของ กำรนับถือ ต  าแหน่ง
และท่ีของอีกบุคคลหน่ึง ไม่ใช่ในขอบเขตของความดอ้ยกวา่”[266] 
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การจ านนคือ “ท่าทีท่ีตระหนกัถึงสิทธ์ิของสิทธิอ านาจ ความคิดหลกัของท่าน 
[ของเปาโล] คือ ภรรยาจะตอ้งยอมจ านน นัน่คือ เต็มใจท่ีจะถือต าแหน่งท่ีสอง
ต่อสามีของเธอ”[267] 

  
ขา้พเจา้ไม่คิดว่าพระเจา้ตั้งใจให้ภรรยายอมต่อสามีผูซ่ึ้งละเมิดเธอ หรือสั่งให้เธอท าบางส่ิงท่ี
ตรงกนัขา้มกบัน ้ าพระทยัของพระเจา้[268] เธอควรรักษาไวซ่ึ้งท่าทีท่ีจ  านนต่อเขาและยอมต่อ
เขา แต่เธอไม่จ  าเป็นตอ้งจ านนเธอเองหรือลูกของเธอต่ออนัตราย ประเด็นของเปาโลคือ ภรรยา
ควรเก่ียวขอ้งกบัสามีของเธอในฐานะผูน้ าท่ีไดรั้บการแต่งตั้งของพระเจา้ ขา้พเจา้ถือวา่วลีของ
เปาโล “ในทุกส่ิง” ใน เอเฟซสั 5:24 หมายถึง “ในทุกขอบเขตของชีวิต” (นัน่คือ ชีวิตครอบครัว  
ชีวติคริสตจกัร และชีวติทางพลเรือน) 

  
3:19                  “สามีทั้งหลาย” มีความรับผดิชอบสองอยา่งต่อภรรยาของพวกเขา   ประการท่ีหน่ึง พวกเขาตอ้ง 

“รัก” แทนท่ีจะปฏิบติัต่อพวกเขาในฐานะคนในบงัคบั   กำรรัก ท่ีน่ีเก่ียวขอ้งกบั การท าส่ิงท่ีดี
ท่ีสุดส าหรับผูท่ี้ไดรั้บความรัก  การเสียสละความสนใจในตนเองเพื่อบรรดาผูท่ี้ไดรั้บความรัก 
(เปรียบเทียบ ยน. 15:13) และการประพฤติอยา่งไม่เห็นแก่ตวั (1 คร. 13) ค ากรีกท่ีแปลว่า 
“ความรัก” คือ อำกำพำโอ ซ่ึงเป็นประเภทของความรักท่ี “ให้ทั้งหมด” ไม่ใช่ ฟิเลโอ ซ่ึงเป็น
ประเภทท่ี “ใหแ้ละรับ” หรือไม่ใช่ เอรำโอ ซ่ึงเป็นประเภท “รับทั้งหมด” 

  
ประการท่ีสอง สามีทั้งหลายต้องไม่ยอมให้ท่าทีท่ีขมข่ืนพฒันาต่อพวกภรรยาของพวกเขา
เน่ืองจากการขาดการจ านนของภรรยาหรือส าหรับเหตุผลใดๆ “ขมข่ืน” หมายถึง ร าคาญหรือ
ฉุนเฉียว  ท่าทีน้ีก็เจาะจงและเป็นการส าแดงโดยทัว่ไปอยา่งมากของการขาดความรัก 

  
“ภายใตท้ั้งกฎหมายและขนบธรรมเนียมของคนยิวและคนกรีกนั้น สิทธิพิเศษทั้งส้ินเป็นของ
สามี และหน้าท่ีทั้ งหมดเป็นของภรรยา แต่ท่ีน่ีในคริสตศาสนา เรามีจริยธรรมของพนัธะ
ร่วมกนัและซ่ึงกนัและกนัเป็นคร้ังแรก”[269] 
  

2. ลูกและพ่อแม่  3:20-21  (เปรียบเทียบ  อฟ. 6:1-4) 
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3:20                  “ลูก” จะตอ้ง “เช่ือฟัง” (ฮุบพะคูเต) “พ่อแม่”   ค  ากรีกส าหรับค าว่า “เช่ือฟัง” (“เช่ือฟังต่อ,” 
NASB) บ่งบอกถึงความพร้อมท่ีจะฟังและท าตามค าแนะน าของพ่อแม่  ค  ากรีกส าหรับค าว่า 
“ลูก” (เทคนำ) หมายถึง เยาวชนตรงกนัขา้มกบัเด็กทารกและเด็กเล็ก   “ทุกส่ิง” เป็นหลกัการ
โดยทัว่ไป และจะครอบคลุม 99 เปอร์เซ็นตข์องกรณีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในครอบครัวคริสเตียน   
อยา่งไรก็ตาม แน่นอนวา่คริสเตียนทุกคนรับผดิชอบต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นหลกั ดงันั้น ถา้พ่อ
แม่ได้เรียกร้องให้ลูกท่ีจะไม่เช่ือฟังพระเจ้า ลูกควรเช่ือฟังพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ (กจ. 
4:19; 5:29; อฟ. 6:1)   เหตุผลท่ีเด็กควรท าใหพ้อ่แม่ของพวกเขาโปรดปรานโดยการเช่ือฟังพวก
เขาก็คือ อุปนิสัยน้ีท าให้องค์พระผูเ้ป็นเจา้โปรดปราน (“เพราะเป็นส่ิงท่ีชอบพระทยัขององค์
พระผูเ้ป็นเจา้”) (เปรียบเทียบ อพย. 20:12; 2 คร. 5:9) 

  
“ขา้พเจา้ไดเ้ห็นวรรณกรรมบางอยา่งท่ีบอกให้คู่สมรสว่าพวกเขายงัคงไปยงั
พอ่แม่ของพวกเขาและเช่ือฟังพวกเขา   ขา้พเจา้คิดวา่นัน่ไร้เหตุผลและไม่เป็น
ตามพระคมัภีร์อยา่งส้ินเชิง (ดู ปฐก. 2:24) ‘บุตรทั้งหลายจงเช่ือฟังบิดามารดา
ของตนในทุกเร่ือง’ เป็นขอ้ส าหรับเด็กเล็กๆ  ส าหรับผูเ้ยาว”์[270] 

  
3:21                  ในขณะท่ีลูกตอ้งเช่ือฟังทั้งพ่อและแม่ พ่อ (พำเทอรอน) มีความรับผิดชอบหลกัส าหรับลูกของ

เขาในฐานะผูน้ าของครอบครัว   ดว้ยเหตุผลน้ี เปาโลไดก้ล่าวถึง “พ่อทั้งหลาย” ท่ีน่ี ส่ิงท่ีถูก
กล่าวถึงท่ีน่ีพร้อมกบัค าวา่ “อยา่ท าให้โกรธ” คือ การแหยใ่ห้โกรธท่ีเป็นนิสัยท่ีมีต่อลูกโดยพ่อ
แม่ท่ีไม่ไวต่อความรู้สึกโดยเฉพาะอยา่งยิง่ พอ่ทั้งหลาย บางคร้ังการกวนโทโสก็หลีกเล่ียงไม่ได้
ในการตีสอน แต่ความฉุนเฉียวท่ีไม่ระมดัระวงัเป็นเหตุให้ลูกทอ้ใจ ไม่พูดไม่จา โกรธ และ
แมก้ระทัง่เกลียดได ้ 

  
“ความฉุนเฉียว’ เป็นผลลพัธ์อนัแรกของการบงัคบัเอาจากลูกเกินไป และ
ความฉุนเฉียวน าไปสู่การมีอารมณ์ขุ่นมวั (อำธูมิอำ)”[271] 

  
“ในความคิดนั้น เปาโลอาจมีกฎเกณฑ์ของ ‘ส่ิงท่ีไม่ควรท า’ ท่ีไดป้รากฏรูป
อยา่งใหญ่โตมากในความเห็นนอกรีตท่ีเมืองโคโลสี” [272] 
  

3. ทาสและเจ้านาย  3:22-4:1  (เปรียบเทียบ  อฟ. 6:5-9; 1 ปต. 2:18-25) 
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3:22                  บางทีเปาโลไดท้  าให้ส่วนน้ียาวกว่าสองส่วนท่ีมาก่อนน้ี เพราะวา่ท่านไดส่้งจดหมายฝากน้ีไป

ยงัเมืองโคโลสีพร้อมกับ จดหมายฝากถึงฟีเลโมน   โอเนสิมสัทาสท่ีไดห้นีไปของฟีเลโมนได้
น าจดหมายฝากทั้งสองฉบบัไป[273] ยิ่งไปกวา่นั้น อาจจะมี “พวกทาส” ในคริสตจกัรเมืองโค-
โลสีมากกวา่ “พวกเจา้นาย” (เปรียบเทียบ  1 คร. 1:26)[274] ความขดัแยง้ท่ีอยูใ่นสถานการณ์น้ี
บางทีไดเ้รียกหาขอ้คิดเห็นท่ีขยายความในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้นายและทาสในพระ-
กายของพระคริสต ์และในคริสตจกัรน้ีเป็นพิเศษ จงสังเกตอีกวา่ เปาโลไม่ไดโ้ตแ้ยง้ต่อการเลิก
ทาส แต่ไดก้ระตุน้ใหค้ริสเตียนท่ีจะประพฤติในฐานะคริสเตียนภายในโครงสร้างทางสังคมนั้น   

  
“. . . บรรดาผูท่ี้ด าเนินชีวิตในประชาธิปไตยทางสังคมสมยัใหม่ ท่ีซ่ึงกลุ่ม
ต่างๆ ท่ีน่าสนใจสามารถหวงัท่ีจะใชอ้ านาจกระทบความกดดนัทางการเมือง
โดยการวิ่งเตน้ท่ีเขม้ขน้นั้น ควรระลึกไวว้่าในเมืองต่างๆ สมยัของเปาโลนั้น 
คริสเตียนส่วนใหญ่ไม่มีความเป็นไปไดอ้ะไรของการใชอ้ านาจกระทบความ
กดดันทางการเมืองใดๆ เพื่อนโยบายหรือการปฏิรูปท่ีเจาะจงใดๆ   ใน
สถานการณ์ต่างๆ  เ ช่นนั้ น  ความเ งียบสงบในทางปฏิบัติ เ ป็นวิ ธี ท่ี มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดของการได้รับพื้นท่ีเพียงพอท่ีจะพฒันาคุณสมบติัของ
ความสัมพนัธ์ต่างๆ ส่วนตวั ซ่ึงจะสถาปนาและเสริมสร้างโลกขนาดเล็กมาก 
(คริสตจกัรทั้งหลาย) เก่ียวกบัชุมชนต่างๆ ท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลง”[275] 

  
มุมมองของเปาโลคือส่ิงน้ี  มนัส าคญัส าหรับคริสเตียนท่ีจะด าเนินภารกิจของพวกเขาในฐานะ 
คริสเตียนในสภาพทางสังคมใดก็ตามท่ีพวกเขาเองอยู่ มากกว่าท าให้การเปล่ียนแปลงสภาพ
เหล่านั้นเป็นความห่วงใยหลกั (เปรียบเทียบ มธ. 28:19-20; 1 คร. 7:20-22)[276]   “ในโลก” 
หมายถึง ในความสัมพนัธ์ต่างๆ ทางกายภาพของคุณ   ในเร่ืองราวต่างๆ ฝ่ายวิญญาณนั้น ทาส
และเจา้นายเป็นพี่นอ้งท่ีเท่าเทียมกนัใน พระคริสต ์  “พวกทาส” ในจกัรวรรดิโรมนันั้นก็คลา้ย
กบัคนรับใชภ้ายในบา้นในสมยัของพระนางวกิตอเรียแห่งสหราชอาณาจกัร[277] 

  
3:23-24            พวกทาส (หรือคนท างาน) ควรท างานของพวกเขา “เพื่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” เป็นหลกั พวกเขา

ควรท ามนั “อยา่งเตม็อกเตม็ใจ” นัน่คือ “จากใจ” อีกดว้ย มุมมองน้ีของการท างานเปล่ียนแปลง
ท่าท่ีและการกระท าของคนท างาน  ดว้ยเหตุนั้น แมก้ระทัง่งานอยา่งทาส (ต ่าตอ้ย อย่างคนใช้) 
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มากท่ีสุดก็กลายมาเป็นพนัธกิจและการกระท าแห่งการนมสัการ  งานทั้งหมดสามารถและควร
ถูกเรียกวา่ “งานเต็มเวลาของคริสเตียน” ได ้ กิเดโอนเป็นชาวไร่  โดรคสัเป็นช่างตดัเยบ็ผูห้ญิง  
ลูกาเป็นแพทย ์ ดาเนียลเป็นเจา้หนา้ท่ีรัฐบาล  และลิเดียเป็นนกัธุรกิจหญิง และอ่ืนๆ อีก พระเจา้
ทรงใชทุ้กอาชีพ          

  
“ท่านหมายถึงวา่ ‘อยา่เฝ้ามองท่ีนาฬิกา  จงเฝ้ามองท่ีพระคริสต ์พระองคท์รง
เป็นผูท่ี้คุณก าลงัรับใช’้   น่ีคือแนวทางท่ีคุณควรท างานของคุณ 

  
“ถา้คุณข้ีเกียจในงาน  คุณ ไม่ได้ อุทิศตนต่อพระเยซูคริสต”์[278] 

  
องค์พระผูเ้ป็นเจา้จะให้รางวลัการรับใช้เช่นนั้นดว้ย “มรดก” (1 คร. 4:5; วว. 22:12) จง
จินตนาการถึงทาสท่ีไดรั้บมรดก! 

  
“พระสัญญาน้ีตอ้งถูกมองตามความเป็นจริงท่ีว่าทาสไม่มีสิทธ์ิทางกฎหมาย
ต่อมรดกในโลกแมว้า่มรดกหน่ึงควรถูกละไวใ้หเ้ขา”[279] 

  
“ทาสเป็นทรัพย์สมบัติ  เจ้านายมีการควบคุมท่ีสมบูรณ์เหนือพวกเขา 
แมก้ระทัง่ท าใหพ้วกเขาตายไปในการแหยใ่หโ้กรธท่ีเล็กนอ้ยท่ีสุด”[280] 

  
“พระคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ปรากฏท่ีน่ีเท่านั้นในพนัธสัญญาใหม่   เป็นท่ีชดัเจนวา่ เปาโลได้
ประดิษฐ์ค  าน้ีเพื่อจะเน้นถึง ความเป็นเจ้านายของพระเยซู พระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์ 
(“พระคริสต์”) ผูซ่ึ้งในฐานะ “องค์พระผูเ้ป็นเจา้” นั้นจะ “ให้รางวลั” แก่คนสัตยซ่ื์อในอนาคต
[281]    อาจมีการเปรียบเทียบท่ีไดต้ั้งใจไวก้บั “เจา้นายซีซาร์” 

  
“มรดกเป็นรางวลัซ่ึงไดรั้บในฐานะเป็น ‘ค่าจา้ง’ ส าหรับงานท่ีไดท้  าส าเร็จ   
ไม่มีอะไรท่ีจะชดัเจนกวา่น้ี   บริบทน้ีก าลงักล่าวถึงผลตอบแทนท่ีชายคนหน่ึง
ควรไดรั้บเน่ืองจากงานของเขา อย่างเช่นในความสัมพนัธ์แบบนายจา้งและ
ลูกจา้ง   มรดกถูกรับในฐานะผลลพัธ์ของงาน มนัไม่ไดม้าในฐานะของขวญั   
ค  ากรีก อันทำพอดโดซิส หมายถึงค่าจา้งหรือรางวลั ค ากริยา อันทำพอดดิโดมี 
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ไม่ไดห้มายถึงรับเอาในฐานะของขวญั มนัถูกใชอ้ยูเ่สมอในพนัธสัญญาใหม่
เก่ียวกบัค่าจา้งเน่ืองจากพนัธะ”[282] 

  
การเปิดเผยของพนัธสัญญาใหม่เก่ียวกบัมรดกท่ีผูเ้ช่ือสามารถไดรั้บโดยความพากเพียรท่ีสัตย์
ซ่ือในความเช่ือและงานท่ีดีก็กวา้งขวาง  ผูเ้ช่ือทุกคนจะไดรั้บมรดกบางอยา่งเน่ืองจากวา่พระเจา้
ทรงเลือกท่ีจะให้มนัแก่ทุกคน (เปรียบเทียบ 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) อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ช่ือท่ียงัคงสัตยซ่ื์อต่อองคพ์ระผูเ้ป็น
เจ้าจะได้รับมรดกมากข้ึน (เปรียบเทียบ มธ . 5:12, 46; 6:1, 2, 4, 5, 6, 16, 18; 10:41-
42;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) พระคมัภีร์บางตอนบ่งบอกวา่ “มรดก” น้ีเก่ียวขอ้งกบั
การเขา้ร่วมในงานเล้ียงฉลองแต่งงาน ณ การเร่ิมตน้ของอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ (เช่น มธ. 
25; และข้ออ่ืนๆ)   พระคมัภีร์ตอนอ่ืนๆ กล่าวถึงมรดกนั้นว่าเป็น “การปกครองร่วมกับ       
พระคริสต”์ (มธ. 19:27-28; ลก. 19:17-19; 22:28-30; รม. 8:17-21) หรือเป็น “ทรัพยส์มบติัใน
สวรรค”์  (มธ. 6:19-21, 29; 19:21; ลก. 12:32-33; 1 ทธ. 6:17-19) ยิ่งกวา่นั้น มนัเก่ียวขอ้งกบั
การไดรั้บค าสรรเสริญและเกียรติจากพระเยซูคริสตแ์ละพระบิดา (มธ. 6:1, 5, 16; 25:21; ยน. 
12:26; 1 คร. 4:5; 1 ปต. 1:6-7; 2 ปต. 1:10-11) เกียรติเหล่าน้ีบางคร้ังถูกกล่าวถึงวา่เป็น “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; 4:9-
10)[283] 

  
3:25                  ในขณะท่ีการท างานของบุคคลหน่ึงอยา่งเต็มอกเต็มใจแด่พระเจา้ส่งผลให้เกิดรางวลั การไม่ได้

ท  าอย่างนั้น (“การท าผิด”) จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ต่างๆ ท่ีแย่อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้เช่นกัน   
เปาโลไม่ไดร้ะบุถึงผลลพัธ์ต่างๆ เหล่าน้ีว่าจะเป็นอะไร แต่อย่างนอ้ยแลว้ก็คือการขาดรางวลั 
และอยา่งมากท่ีสุดก็คือการลงโทษซ่ึงสามารถเป็นท่ีคาดหวงัไดอ้ยา่งมีเหตุผล (เปรียบเทียบ มธ. 
25:14-30)   ยิง่กวา่นั้น องคผ์ูพ้ิพากษาจะไม่เขา้ขา้งใคร   

  
4:1                    “พวกเจา้นาย” ควรระลึกวา่พวกเขาก็มี “เจา้นาย” เช่นกนั มุมมองน้ีควรเปล่ียนแปลงการท่ีพวก

เขานบัถือและปฏิบติัต่อพวกทาสของพวกเขา คือ ดว้ย “ความยติุธรรม” และ “ความเท่ียงธรรม"   
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อย่างน่าสนใจแลว้ ตลอดประวติัศาสตร์นั้นท่ีท่ีคริสเตียนไดจ้ดัตั้งกลุ่มท่ีส าคญัของประชากร
และไดท้ าตามค าแนะน าของเปาโลท่ีน่ี ระบบทาสไดส้ลายไป แน่นอนวา่ หลกัการต่างๆ ในขอ้
เหล่าน้ี (3:22-4:1) ประยกุตใ์ชก้บัความสัมพนัธ์แบบนายจา้งและลูกจา้งเช่นกนั[284] 

  
วิลเล่ียม เวบบ์ไดเ้สนอการอภิปรายท่ีกวา้งขวางเก่ียวกบัวิธีประยุกตใ์ช้ค  าแนะน าเหล่าน้ี[285] 
ขา้พเจา้ไม่เห็นดว้ยกบั “การตีความหมายแบบกลุ่มเคล่ือนไหวทางการไถ่” หรือส่ิงท่ีขา้พเจา้จะ
เรียกว่า “การตีความหมายแบบทางโคจร” เพราะขา้พเจา้เช่ือว่ามนัเป็นความคิดส่วนตวัแมว้่า
ขา้พเจา้เช่ือวา่เขาเสนอค าแนะน าบางอยา่งท่ีมีประโยชน์[286]  

 
ความเป็นจริงท่ีค าวา่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ปรากฏบ่อยคร้ังมาก (เจ็ดคร้ัง) ใน 3:18-4:1 เนน้ความส าคญัของการ
ประยกุตใ์ชค้วามเป็นเจา้นายของพระคริสตใ์นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลทั้งหมดของเรา 
  

“มนัควรเป็นท่ีจดจ าไวว้า่ ในขณะท่ีคริสเตียนทุกคนอยูใ่นระดบัเดียวกนัในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ก็
ยงัมีขอบเขตต่างๆ ซ่ึงการเป็นรองตอ้งเป็นท่ีตระหนกั ท่ีจริง มีส่ีขอบเขตท่ีผูเ้ช่ือด าเนินชีวิต (ก) 
ในพระคริสต ์(ข) ในครอบครัว (ค) ในคริสตจกัร (ง) ในรัฐ ในพระคริสตน์ั้นไม่มีความแตกต่าง
ระหวา่งยิวหรือกรีก  ทาสหรือไท ชายหรือหญิง (กท. 3:28) ในครอบครัวนั้น ในขณะท่ีมีความ
เท่าเทียมกนัในฝ่ายวิญญาณอนัแทจ้ริง ก็ยงัมีความแตกต่าง สามีเป็นศีรษะของภรรยา  (อฟ. 
5:23) และลูกจะตอ้งเช่ือฟังทั้งสอง (6:1; เปรียบเทียบ คส. 3:20) องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ก็เป็นตวัอยา่ง
ประกอบท่ีดีเยี่ยมสุด (ลก. 2:51) ทาสเช่นกนัจะตอ้งจ านนต่อเจา้นายของเขา  (ทต. 2:9; 1 ปต. 
2:18) ในคริสตจกัรนั้น ทุกคนจะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของพวกผูป้กครอง  (1 ธส. 5:12; ฮบ. 
13:7) และภายใตอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (อฟ. 5:24) ในรัฐนั้น ผูเ้ช่ือแมว้า่เป็นบุตรของพระเจา้และ
พลเมืองของสวรรคก์็จะตอ้งจ านนต่อเจา้หนา้ท่ีทางโลกและกฎขอ้บงัคบัทางโลก  (รม. 13:1; 
ทต. 3:1; 1 ปต. 2:13)”[287] 
  
ง. การปฏิบัติทีส่ าคัญ  4:2-6   

  
เปาโลไดส้รุปการกระตุน้ต่างๆ ของท่านเก่ียวกบัการด าเนินชีวิตคริสเตียนด้วยค าแนะน าต่างๆ ท่ีเป็นของการ
ปฏิบติัส าคญัสามอยา่งส าหรับบรรดาผูท่ี้อยูใ่นพระคริสต ์ท่านตอ้งการประทบัความส าคญัของส่ิงเหล่านั้นลงบน
ผูอ่้านของท่าน การกระตุน้อนัหน่ึงกล่าวถึงความสัมพนัธ์ของผูอ่้านของท่านกบัพระเจา้  การกระตุน้อีกอนัหน่ึง
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กล่าวถึงความสัมพนัธ์ของพวกเขากบัคนอ่ืน และการกระตุน้อนัท่ีสามกล่าวถึงความสัมพนัธ์ของพวกเขากบั
ตนเอง      
  
4:2                    ในความสัมพนัธ์กบัพระเจา้นั้น การปฏิบติัท่ีส าคญัท่ีสุดเพื่อจะท าให้ถาวรคือ “การอธิษฐาน”   

นัน่เป็นจริงเพราะวา่เม่ือเราอธิษฐาน เราก าลงัเรียกให้พระเจา้ท างาน และเราแสดงออกถึงความ
เช่ือของเราในพระองค ์ ตลอดจดหมายฝากน้ี การเนน้ของเปาโลไดอ้ยู่ท่ีการรวมกนัของผูเ้ช่ือ
กบัพระคริสต ์และความพอเพียงท่ีสมบูรณ์ท่ีการรวมกนันั้นก่อให้เกิด  คริสเตียนท่ีไม่อธิษฐาน
ก าลงัแสดงถึงความไม่พึ่งพิงพระเจา้ (เปรียบเทียบ ยน. 15:5) เม่ือเราขอใหพ้ระเจา้ท างานเท่านั้น
หลายส่ิง พระองคจ์ะท าให้บรรลุผลได ้ (ยก. 4:2) ดงันั้น เปาโลกระตุน้ให้ผูอ่้านของท่าน“อุทิศ
ตวั” พวกเขาเองต่อการอธิษฐาน ให้ความสนใจต่อเน่ืองและล าดบัความส าคญัต่อการอธิษฐาน 
(เปรียบเทียบ ลก. 18:1-8) บางทีปัญหาใหญ่ท่ีเราเผชิญเม่ือเราอธิษฐานคือ การส ารวมความคิด   
ดงันั้น เปาโลย  ้าเตือนผูอ่้านของท่านให ้“ต่ืนตวั” ในการอธิษฐานเร่ือยไป และแสดงออกถึงการ
ส านึกคุณ “ดว้ยการขอบพระคุณ” เม่ือพิจารณาถึงความดีและพระคุณของพระเจา้ท่ีมีต่อพวกเขา
อยูเ่สมอ[288] 

  
“น่ีเป็นเหมือนการหายใจ คือ หายใจเขา้โดยการอธิษฐาน หายใจออกโดยการ
ขอบพระคุณ”[289]  
 
“จิตวญิญาณเจริญในบรรยากาศของการอธิษฐาน. . . . เราจ าเป็นตอ้งอธิษฐาน
มากเท่ากบัเราจ าเป็นตอ้งหายใจ  จิตวิญญาณของเราจะอ่อนแรงโดยปราศจาก
มนั และพยานของเราจะไร้ผลอยา่งส้ินเชิงถา้เราละเลยมนั”[290] 

  
“การยืดเยื้อยาวนานในการอธิษฐานก็เหมาะสมท่ีจะก่อให้เกิดความไม่
กระตือรือร้น ดงันั้น การก าชบัเพิ่มเติมก็คือ ใจตอ้ง ต่ืนตัว ถา้การอธิษฐานจะมี
คุณค่าใดๆ   ถอ้ยค าจะไม่ถูกถือตามตวัอกัษรท่ีน่ีแต่ตามการเปรียบเทียบ”[291] 

  
“อคัรทูตน้ีช่ืนชมไม่ใช่การต่ืนตวัทางร่างกายแต่เป็นการต่ืนตวัฝ่ายวิญญาณ
อย่างเช่นใน เอเฟซัส 6:18 ท่ีซ่ึงท่านใช้ค  าว่า อะกรูปโนอุนเทส  [“จงเฝ้า
ระวงั”] . . .”[292] 
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การเน้นท่ีถูกกล่าวซ ้ าท่ี กำรขอบพระคุณ  ท  าให้จดหมายฝากน้ีเป็นหน่ึงใน พระธรรมท่ี 
“ขอบพระคุณ” มากท่ีสุดในพนัธสัญญาใหม่ (เปรียบเทียบ 1:3, 12; 2:7; 3:17; 4:2) 

  
“การกระตุน้เพิ่มเติมท่ีจะให้ ‘ต่ืนตวั เฝ้าระวงั’ (เกรกำเรโอ) ถูกดึงมาจากภาพ
ของการเขา้เวร (นหม. 7:3; 1 แมค. 2:27; มก. 14:34, 37) . . .”[293] 

  
4:3-4                เปาโลไดร้้องขอการวิงวอนเผื่อของผูอ่้านของท่านส าหรับสองเร่ืองโดยเฉพาะ ท่านไดข้อให้

พวกเขาอธิษฐานวา่ พระเจา้จะให้โอกาสต่างๆ แก่ท่านและสหายของท่านส าหรับ กำรประกำศ 
และ กำรเสริมสร้ำง (“ประตูส าหรับพระวจนะ”) ยิ่งกว่านั้น ท่านไดข้อว่าเม่ือส่ิงเหล่าน้ีได้
เกิดข้ึน ท่านจะสามารถน าเสนอข่าวประเสริฐไดอ้ยา่งชดัเจนได ้(“ท าใหม้นัชดัเจน”)[294] 

  
“คนยิ่งใหญ่อย่างแทจ้ริง ไม่หยิ่งเกินไปท่ีจะขอให้มีการระลึกถึงเขาดว้ยการ
อธิษฐาน. . .”[295] 

  
“ความล ้าลึกของพระคริสต”์ (ขอ้ 3; 1:26-27) คือข่าวประเสริฐ เปาโลมีความเป็นห่วงท่ียิ่งใหญ่
เก่ียวกบัการน าข่าวประเสริฐออกไปมากกวา่การท าใหต้วัท่านเองออกจากคุก   

  
4:5                    ในเร่ืองความสัมพนัธ์ของผูอ่้านของท่านกบัผูไ้ม่เช่ือ (“คนภายนอก”) เปาโลไดแ้นะน าการใช ้

“ปัญญา” ว่าส าคญัท่ีสุด ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตในความสว่างแห่งการเปิดเผยของ 
พระเจา้ และจากนั้นประยกุตใ์ชค้วามรู้น้ีกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเจาะจง  (1:9) 

  
“ในความคิดนั้น บางทีเปาโลมีความแตกต่างระหว่าง การเป็นพยานท่ีกล้า
หาญ ไม่ประนีประนอมต่อความจงรักภกัดีของคริสเตียนเม่ือโอกาสเสนอให ้
และการเข้าไปยุ่งท่ีรุนแรง ไม่มีความรัก ท่ีไม่รู้จกักาลเทศะเก่ียวกบัมนั ณ 
เวลาท่ีผดิ” [296] 
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“พระคมัภีร์ของโลกเป็นชีวติประจ าวนัของคริสตจกัร ทุกหนา้ของมนันั้นตาท่ี
รวดเร็วของมนัก็ตรวจตราอย่างพิถีพิถัน และจุดด่างพร้อยทุกจุดท่ีซ่ึงมัน
ตรวจสอบดว้ยความถูกตอ้งอยา่งเป็นสุขและประสงคร้์าย”[297] 

  
ค ากรีกท่ีแปลว่า “โอกาส” (ไครอส ตามตวัอกัษรหมายถึง เวลา) บางทีบ่งบอกถึง เวลำท่ี
เหมำะสม (เช่น โอกาสท่ีดีท่ีสุด มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเกิดผลมากท่ีสุด) อยา่งท่ีมนัท าใน
บางท่ี โอกาสท่ีถูกกล่าวถึงดูเหมือนจะเป็นโอกาสท่ีน าคนอ่ืนๆ ไปสู่การรวมกนักบัพระคริสต ์
(เปรียบเทียบ 3) 

  
4:6                    เปาโลไดเ้ปล่ียนจากการกล่าวถึงการด าเนินชีวิตของผูอ่้านของท่านไปสู่การพูดของพวกเขา   

ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะจดจ าไวเ้ก่ียวกับการปฏิบัติต่างๆ ของชาวโคโลสีเองได้เก่ียวข้องกับ 
“ถอ้ยค า” ของพวกเขา ถอ้ยค าแสดงออกอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดถึงส่ิงท่ีอยูภ่ายในของผู ้
เช่ือ “ถอ้ยค า” ของคริสเตียนควรสะทอ้นถึงคุณลกัษณะท่ีกรุณาและความประพฤติของพระเจา้  
ของเขาหรือของเธอโดยการแสดงถึง ความรัก ความอดทน  การเสียสละ ความโปรดปรานท่ีไม่
สมควรไดรั้บ และอ่ืนๆ “เกลือ” บางทีแสดงถึง ทั้ง กำรดึงดูดเน่ืองจากว่าเกลือท าให้อาหารน่า
ดึงดูด และ ควำมเป็นประโยชน์ เน่ืองจากวา่เกลือเป็นส่ิงกนัเน่าท่ีไดห้น่วงการเสียหรือการเน่า
ในอาหาร (เปรียบเทียบ มธ. 5:13; มก. 9:50; อฟ. 4:29)[298] ยิ่งกว่านั้น บุคคลหน่ึงควรใช้
ถอ้ยค าของเขาหรือของเธออยา่งฉลาด “ต่อแต่ละความจ าเป็น (บุคคล)” ค าวา่ “ปรุงดว้ยเกลือให้
มีรส” อา้งอิงถึงถอ้ยค าท่ีหลกัแหลมในกรีกดั้งเดิม แต่บางทีเปาโลหมายถึง ถอ้ยค าท่ีดึงดูดและ
เป็นประโยชน์เม่ือพิจารณาถึงการใชต้ามพระคมัภีร์ในท่ีอ่ืนๆ ของค าวา่เกลือ[299] 

  
“. . . มนัควรจะเป็นรสชาติของคริสเตียนต่อการสนทนาซ่ึงไม่ควรจ ากดัต่อ
การพดูท่ีไม่น่าสนใจหรือแค่ค  าพดูซ ้ าซาก แต่ท่ีจะเคล่ือนไปสู่เร่ืองราวท่ีส าคญั
ซ่ึงจะเช้ือเชิญความสวา่งท่ีการเปิดเผยสามารถตระเตรียมไวไ้ด ้ วตัถุประสงค์
ท่ีน่ีคือ เพาะปลูกความรู้สึกไวต่อแต่ละบุคคลเพื่อจะสามารถตอบสนองต่อ
การคดัคา้นของเขาและแสดงถึงการท่ีข่าวประเสริฐสามารถจดัหาความจ าเป็น
ต่างๆ ของเขาได”้[300] 
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ในอีกนยัหน่ึง การสนทนาของคริสเตียนควรเป็น แบบคริสเตียน โดยเฉพาะ อยา่งท่ีต่อตา้นกบั
แบบมนุษยเ์ท่านั้น 

  
“บุตรของพระเจา้ควรมีการสนทนาท่ี ละเว้น ความชัว่ มนัควรยบัย ั้งความชัว่
แทนท่ีจะส่งเสริมมนั ขา้พเจา้คิดวา่มนัหมายถึงอีกวา่ คริสเตียนไม่ควรน่าเบ่ือ”
[301]  

 
การกระตุน้สามอย่างเหล่าน้ีในขอ้ 2-4, 5 และ 6 ส าคญัอย่างมากและสมควรต่อการเอาใจใส่จากคริสเตียน
มากกวา่ท่ีส่ิงเหล่านั้นไดรั้บตามปกติ[302] 
  
V. สรุป  4:7-18   
  
เปาโลสรุปจดหมายฝากน้ีดว้ยขอ้มูลและค าแนะน าส่วนตวั ท่านไดท้  าส่ิงน้ีเพื่อจะผูกพนัผูอ่้านของท่านเขา้กบั
พระกายของพระคริสต์อย่างแน่นหนามากข้ึน ซ่ึงพวกเขาอยู่ในอนัตรายของการแยกตวัเน่ืองจากอิทธิพลของ
พวกครูสอนเทจ็    

ก. ผู้ถือจดหมายฝากนี ้ 4:7-9   
  
4:7-8                เปาโลได้ส่ง “ทีคิกัส” ไปพร้อมกับจดหมายน้ีเน่ืองด้วยจุดประสงค์หลกัสองประการ ท่าน

ตอ้งการตระเตรียม “ขอ้มูล” เก่ียวกบัตวัท่านเองและพนัธกิจในปัจจุบนัของท่านมากกวา่ท่ีท่าน
ไดรู้้สึกถูกน าพาให้บนัทึกในจดหมายน้ีเอง ยิ่งกวา่นั้น ท่านตอ้งการ “หนุนใจ” ชาวโคโลสี ใน
ความสัมพนัธ์กบัคริสเตียนคนอ่ืนๆ ทั้งหมด ทีคิกสัเป็น “พี่นอ้งท่ีรัก” ในความสัมพนัธ์กบัพระ
คริสต ์เขาเป็น “ผูป้รนนิบติัท่ีสัตยซ่ื์อ” ในความสัมพนัธ์กบัเปาโล เขาเป็น “เพื่อนร่วมงาน” ไม่
วา่ในฐานะนกัโทษของทั้งโรมและน ้าพระทยัของพระเจา้หรือแค่น ้าพระทยัของพระเจา้ ช่ือของ
ทีคิกสัปรากฏห้าคร้ังในการเช่ือมโยงกบัเปาโลในพนัธสัญญาใหม่ (กจ. 20:4; อฟ. 6:21; คส. 
4:7; ทต. 3:12; 2 ทธ. 4:12) 

  
“ใครคนหน่ึงไดก้ล่าววา่ ความสามารถท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลกคือ ความเช่ือถือ
ได ้และน่ีก็เป็นจริง”[303] 
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4:9                    “โอเนสิมสั” ก่อนหน้านั้นเป็นทาสในบา้นของฟีเลโมน และเป็นสมาชิกของคริสตจกัรเมือง
โคโลสี แต่ได้หนีไปท่ีกรุงโรม ท่ีท่ีเปาโลได้น าเขามาสู่พระคริสต์ในภายหลงั ตอนน้ีเปาโล
ก าลงัส่งเขากลบัไปยงัเมืองโคโลสีพร้อมกบัทีคิกสัซ่ึงไม่ไดถู้กล่ามโซ่แต่ในฐานะ “พี่นอ้งท่ีรัก” 
ในพระคริสตผ์ูซ่ึ้งไดพ้ิสูจน์ตวัเขาเองวา่ “สัตยซ่ื์อ” (เปรียบเทียบฟีเลโมน)   

  
ชายเหล่าน้ีเดินทางจากกรุงโรมไปยงัเมืองโคโลสีบางทีโดยทางเมืองเอเฟซัสและเมืองเลาดีเซียพร้อมกบัจด
หมายถึงชาวเอเฟซัส (อฟ. 6:21-22) บางทีพวกเขาได้ถือจดหมายฉบบัหน่ึงไปยงัชาวเลาดีเซียอีกด้วย 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 16) และอีกฉบบัหน่ึงไปยงัฟีเลโมน (ฟม.  2:23-24) และจดหมายฉบบัน้ีถึงชาวโคโลสี   
  

ข. ค าทกัทายจากเพือ่นๆ ของเปาโล  4:10-14   
  
เปาโลอา้งอิงถึงหกบุคคล ซ่ึงหา้ในหกคนนั้นท่านไดเ้อ่ยช่ือในพระธรรมฟีเลโมนอีกดว้ย  
4:10                  “อาริสทารคสั” มาจากเมืองเธสะโลนิกา (กจ. 20:4) ไดอ้ยูก่บัเปาโลในเมืองเอเฟซสั (กจ. 19:29) 

และไดเ้ดินทางไปกบัท่านยงักรุงโรม (กจ. 27:2) “ผูถู้กขงั” (ขอ้ 10) เป็นการแปลของค ากรีกท่ี
ผิดปกติ (ตามตวัอกัษรคือ “นักโทษสงคราม”) บางทีมนัหมายถึง ผูถู้กขงัเพื่อน ้ าพระทยัของ 
พระเจา้มากกวา่ผูถู้กขงัของซีซาร์ (เปรียบเทียบ ฟม. 23)[304] อีกมุมมองหน่ึงก็คือ อาริสทารคสั
ไดอ้าศยัอยูใ่นบา้นหลงัเดียวกนักบัเปาโลในกรุงโรม ซ่ึงเป็นคุกของเปาโล[305] 

  
ยอห์น มาระโก (กจ. 12:25) ถูกเรียกว่า “มาระโก” (ท่ีน่ี) อีกดว้ย ไดเ้ขา้ร่วมกบัเปาโลอีกคร้ัง
เวลาใดเวลาหน่ึงหลงัจากการแยกกนัของพวกเขาท่ีไดเ้กิดข้ึนในการเดินทางประกาศคร้ังแรก
ของเปาโล (กจ. 13:5, 13) ชาวโคโลสีรู้จกั “บารนาบสั” ลูกพี่ลูกนอ้งของเขาดีกวา่ มาระโกน้ีได้
เขียนพระกิตติคุณท่ีมีช่ือของเขา (เปรียบเทียบ  2 ทธ. 4:11) 

  
“ยอห์น มาระโกเป็นค าหนุนใจต่อทุกคนผูซ่ึ้งลม้เหลวในความพยายามคร้ัง
แรกของเขาท่ีจะรับใช้พระเจา้ เขาไม่ไดน้ัง่อยู่เฉยๆ และไม่พูดไม่จา   เขาได้
กลบัไปสู่พนัธกิจและไดพ้ิสูจน์ตวัเขาเองวา่สัตยซ่ื์อต่อองค์พระผูเ้ป็นเจา้และ
ต่ออคัรทูตเปาโล”[306] 
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4:11                  “เยซู ยุสทสั” ถูกอ้างอิงถึงท่ีน่ีเท่านั้นในพนัธสัญญาใหม่ ชายสามคนเหล่าน้ีเป็นคริสเตียน 
ชำวยิว อยา่งท่ีมนัชดัเจนจากช่ือของพวกเขาพร้อมกบัขอ้เท็จจริงท่ีวา่เปาโลไดอ้า้งอิงถึงพวกเขา
วา่ “ไดเ้ขา้สุหนตั” โดยการอา้งอิงถึงพวกเขานั้น เปาโลไดช่้วยให้ชาวโคโลสีตระหนกัวา่ ส่ิงท่ี
ท่านได้เขียนเก่ียวกบัคนยิวและคนต่างชาติท่ีเท่าเทียมกนัในพระคริสต์เป็นความเป็นจริงใน
พนัธกิจของท่าน “แผ่นดินของพระเจา้” ท่ีน่ีบางทีอา้งอิงถึงอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ใน
อนาคต “ต่อเป้าหมายท่ีมีสง่าราศีซ่ึงการงานทั้งหมดของคริสตจกัรไดมุ้่งไป”[307] 

  
4:12-13            เพื่อนร่วมงานสามคนดงัต่อไปน้ีมีเบ้ืองหลงัเป็นชาวต่างชาติ เป็นท่ีชดัเจนว่า “เอปาฟรัส” ได้

เป็นเคร่ืองมือในการก่อตั้งคริสตจกัรท่ีเมืองโคโลสี (1:7) ความห่วงใยของเขาท่ีมีต่อชาวโคโลสี
ชดัเจนจาก “การอธิษฐาน” ท่ีร้อนรนของเขาเพื่อ (1) ความเป็นผูใ้หญ่ของพวกเขา (“เพื่อวา่พวก
ท่านจะมัน่คง”) และ (2) การรับรู้เต็มท่ีของพวกเขาถึงน ้ าพระทยัท่ีสมบูรณ์ของพระเจา้ท่ีมี
ส าหรับพวกเขา (“มีความมัน่ใจในพระประสงค์ของพระเจา้ทั้งหมด”) ความห่วงใยเหล่าน้ีเป็น
ภาระของจดหมายฝาก การเจ็บปวดท่ีร้อนรนในการอธิษฐานของเอปาฟรัส (เปรียบเทียบ ลก. 
22:44) สะทอ้นถึงการช่ืนชมของเขาท่ีวา่ พระเจา้จะจดัเตรียมการท าใหก้ระจ่างและการเติบโตท่ี
ต่อเน่ือง ในสัดส่วน ขณะท่ีผูค้นไดร้้องขอส่ิงเหล่าน้ีจากพระองค์ (ยก. 4:2) น่ีเป็นงานฝ่าย
วญิญาณท่ีพระเจา้เท่านั้นสามารถท าได ้  “ความห่วงใย” ของเอปาฟรัสท่ีมีต่อคริสเตียนในเมือง
อ่ืนๆ ท่ีอยู่ใกล้เมืองโคโลสีคือ “เลาดีเซียและฮีเอราบุรี” บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ว่าเขาได้
ประกาศในชุมชนเหล่าน้ีอีกดว้ย   

  
“เอปาฟรัสถือความแตกต่างพิเศษท่ามกลางเพื่อนและเพื่อนร่วมงานทั้งหมด
ของเปาโลของการเป็นผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีเปาโลชมเชยอยา่งชดัเจนส าหรับพนัธ-
กิจการอธิษฐานท่ีเขม้ขน้ของเขา ขอ้พระคมัภีร์ท่ีถูกอา้งอิงไปขา้งบน [4:12-
13] อาจถูกเรียกอย่างดีว่า ประกาศนีบตัรแห่งความส าเร็จในพนัธกิจน้ีของ
เขา”[308] 

  
“เอปาฟรัสไดเ้ขา้ใจส่ิงท่ีเราหลายคนช้าท่ีจะตระหนกัว่า ยุทธวิธีของสงคราม
ของคริสเตียนเกิดจากยทุธวธีิแห่งการอธิษฐาน”[309] 
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“มีหลายส่ิงท่ีอยู่นอกอ านาจของคริสเตียนท่ีธรรมดา และต าแหน่งท่ียิ่งใหญ่ 
อิทธิพลท่ีกวา้งไกล ความสามารถท่ีโดดเด่นอาจเป็นท่ีขาดไดต่้อเราเกือบทุก
คน แต่คริสเตียนท่ีมีความส าคญัน้อยท่ีสุดและถ่อมใจท่ีสุดสามารถอธิษฐาน
ได ้และขณะท่ี ‘ค าอธิษฐานเคล่ือนพระหตัถ์ท่ีเคล่ือนโลก’ นั้นบางทีอ านาจท่ี
ยิง่ใหญ่ท่ีสุดซ่ึงเราสามารถใชไ้ดม้าโดยทางการอธิษฐาน”[310] 

  
“มนัเช่ือมโยงกบัศิษยาภิบาลอาวโุสคนหน่ึงผูซ่ึ้งสามารถเป็นท่ีเห็นไดว้า่ไดล้ะ
จากการศึกษาของเขาและเขา้ไปในโบสถ์โดยประตูหลังทุกๆ บ่ายวนัเสาร์ 
และประมาณเวลาดวงอาทิตย์ตกนั้นเขาก็เป็นท่ีเห็นได้ว่าได้กลับไปบ้าน   
ความอยากรู้อยากเห็นของใครคนหน่ึงไดถู้กกระตุน้พอท่ีจะติดตามในวนัหน่ึง
และดูผา่นทางกระจก ในระหวา่งสัปดาห์นั้นมา้นัง่ในโบสถ์ก็วา่งเปล่า  ศิษยา-
ภิบาลอาวโุสคนน้ีถูกเห็นวา่คุกเข่าท่ีมา้นัง่ในโบสถ์แต่ละตวัและอธิษฐานเพื่อ
สมาชิกทุกคนของคริสตจกัรท่ีจะนั่งมนัในวนัขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ เขาได้
เรียกช่ือสมาชิกแต่ละคนขณะท่ีเทใจของเขาต่อพระเจา้ส าหรับฝงูแกะของเขา   
พนัธกิจของเขาเป็นพนัธกิจแห่งฤทธ์ิเดชและผูค้นของเขาได้สะท้อนถึง
พระคุณของพระเจา้ท่ีมีเหนือพวกเขา   ความสุขเป็นของคริสตจกัรเช่นนั้นท่ีมี
ผูเ้ล้ียงท่ีอธิษฐานเช่นนั้น”[311] 

  
4:14                  เปาโลไดร้ะบุถึง “ลูกา” ผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มท่ีสามและกิจการของอคัรทูตอยา่งเรียบง่ายว่า 

“แพทยท่ี์รัก”—โดยปราศจากรายละเอียดหรือการชมเชยมากข้ึนใดๆ  “ลูกา” เป็นค าย่อของ      
ลูกานสั[312] 

  
“ณ เวลาน้ี ยาก็กลายมาเป็นแค่หวัขอ้ของค าแนะน าท่ีเป็นระบบ”[313] 

  
ลูกาคงเป็นการช่วยเหลือทั้งทางร่างกายและฝ่ายวิญญาณต่อเปาโล “เดมาส” (บางทีเป็นรูปแบบ
ท่ีสั้นของ เดเมทริอสั) ไดล้ะทิ้งเปาโลในภายหลงั (2 ทธ. 4:10) แต่เวลาน้ีเขาไดป้รนนิบติัและอยู่
กบัอคัรทูตน้ี 
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ค. ค าทกัทายถึงคนอืน่ๆ  4:15-17   
  
4:15                  นอกเหนือไปจากคริสเตียนชาวเลาดีเซียท่ีอยูใ่กลเ้คียงแลว้ เปาโลไดส่้งค าทกัทาย (“โปรดระลึก

ถึงขา้พเจา้”) ไปยงั “นุมฟา” บางทีเป็น เจ้ำของบ้ำนผู้หญิง ของคริสตจกัรในบา้นท่ีเมืองเลาดีเซีย 
(“คริสตจักรท่ีอยู่ในบ้านของนาง”) ไม่มีหลักฐานว่าคริสเตียนได้พบปะในอาคารโบสถ์
จนกระทัง่ศตวรรษท่ีสาม[314] คริสเตียนเร่ิมแรกดูเหมือนวา่ไดเ้ลือกสถานท่ีพบปะของพวกเขา
บนพื้นฐานของความสะดวกและความเหมาะสม   

  
4:16                  จดหมายของเปาโลถึงชาวเลาดีเซีย (“จดหมาย ท่ีมำจำก เมืองเลาดีเซียฉบบันั้น”) บางทีไม่ใช่

ฉบบัท่ีไดรั้บการดลใจและเป็นท่ีชดัเจนวา่ไดสู้ญหายไป (เปรียบเทียบ  1 คร. 5:9) ส่ิงน้ีดูเหมือน
เป็นไปไดม้ากกวา่วา่เปาโลไดอ้า้งอิงถึงจดหมายฝากถึงชาวเอเฟซสัท่ีน่ี[315] 

  
4:17                  “อารคิปปัส” ดูเหมือนว่าเป็นบุตรชายของฟีเลโมน (ฟม. 2) บางทีเขาเป็นชายหนุ่มท่ีมีของ

ประทานซ่ึงเปาโลตอ้งการท่ีจะหนุนใจ   แนวคิดท่ีวา่เขาเป็นผูน้ าในปัจจุบนัของคริสตจกัรเมือง
โคโลสีก็มีความเป็นไปไดท่ี้นกัอรรถาธิบายบางคนไดบ้่งบอกไว ้     

  
“ท่ีจะกล่าววา่ ‘ขา้พเจา้รู้สึกราวกบัวา่งานของขา้พเจา้ส าเร็จแลว้’ เป็นแค่ส่วน
เล็กนอ้ยของเน้ือหนงัท่ีเยอ่หยิ่ง งานของคุณจะไม่ส าเร็จจนกวา่องคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้เสด็จมาหรือเรียกคุณให้ไปอยูก่บัพระองค ์ดงันั้น ตราบเท่าท่ีคุณอยูท่ี่น่ี จง
เอาใจใส่การรับใช ้และท าใหม้นัส าเร็จ”[316] 

  

ง. การสรุปส่วนตัวของเปาโล  4:18   
  
ตามปกติแลว้เปาโลไดใ้ช้เลขานุการเขียนจดหมายของท่าน และจากนั้นไดเ้พิ่มถอ้ยค าส่วนตวั ณ ตอนทา้ยดว้ย
การเขียนของท่านเองเพื่อจะท าให้การเขียนของท่านเป็นของแท ้(เปรียบเทียบ รม. 16:22; กท. 6:11) ท่ีน่ีท่านได้
ร้องขอให้ผูอ่้านของท่านอธิษฐานเพื่อท่านในบา้นแห่งการจบักุมของท่าน (“โปรดระลึกถึงการถูกจ าคุกของ
ขา้พเจา้”) ในกรุงโรม (เปรียบเทียบ ขอ้ 3-4) สุดทา้ย ท่านไดป้รารถนาว่าความโปรดปรานท่ีไม่สมควรอนั
ต่อเน่ืองของพระเจา้จะเป็นส่วนของพวกเขา (เปรียบเทียบ 1:2): “ขอใหพ้ระคุณด ารงอยูก่บัท่านทั้งหลาย”   
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ท าไมเปาโลไดร้วมการอา้งอิงส่วนตวัมากมายถึงเพื่อนๆ และบรรดาคนท่ีรู้จกัในจดหมายฝากน้ี? บางท่ีท่านไม่
เคยได้เยี่ยมเยียนคริสเตียนเหล่าน้ี และพวกเขาได้รู้จกัท่านโดยทางช่ือเสียงเท่านั้น (เปรียบเทียบ 2:1) บางที 
เน่ืองจากท่านไดอ้าศยัอยู่และไดรั้บใชใ้นเอเชียน้อยเป็นเวลาสามปี ท่านคงไดมี้การติดต่อส่วนตวักบัธรรมิกชน
บางคนในเมืองโคโลสี  เป็นท่ีชดัเจนว่า ท่านไดส่้งค าทกัทายส่วนตวัมากมายเพราะว่าท่านมีเพื่อนมากมายใน
เมืองโคโลสี เปาโลส่งค าทกัทายส่วนตวัมากมายไปยงัคริสเตียนในกรุงโรมอีกดว้ย แมว้า่ท่านยงัไม่ไดไ้ปเยี่ยม
กรุงโรมเม่ือท่านไดเ้ขียนจดหมายฝากของท่านถึงพวกเขา (เปรียบเทียบ รม. 16) 
 


