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จดหมายฝากของเปาโล

ผผผู้เปป็นออัครทผต

ถถึงครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสท

บทนนนำสสสู่โคโลสส : ตามททที่ชชที่อเตต็มๆของจดหมายฝากฉบบับนทนี้บอกไวว้ “จดหมายฝากของเปาโล
ผผว้เปต็นอบัครทผตถถึงครริสตจบักรททที่เมชองโคโลสท” จดหมายฝากถถึงครริสตจบักรททที่เมชองโคโลสทถผกเขทยนโดย
เปาโลผผว้เปต็นอบัครทผต เทท่าททที่เปต็นไปไดว้ มบันนท่าจะถผกเขทยนขถึนี้นในชท่วงการตริดคคุกครบันี้งแรกของทท่านททที่
กรคุงโรมพรว้อมกบับจดหมายฝากถถึงครริสตจบักรททที่เมชองเอเฟซบัสและถถึงฟทเลโมนดว้วย ดบังนบันี้นนท่าจะถผก
เขทยนขถึนี้นในปท ค.ศ. 64 โคโลสทเปต็นเมชองหนถึที่งในแควว้นเอเชทยและตบันี้งอยผท่ไมท่ไกลนบักจากเมชองเลาดทเซทย
ไมท่มทบบันทถึกวท่าเปาโลเคยไปททที่นบัที่น อยท่างไรกต็ตามเหต็นไดว้ชบัดวท่าเอปาฟรบัสเปต็นผผว้นนาคนหนถึที่งในครริสต
จบักรแหท่งนทนี้และอาจเปต็นคนรริเรริที่มงานรบับใชว้ททที่นบัที่นดว้วย ในฟทเลโมน 23 เปาโลบอกเปต็นนบัยวท่าเอปาฟ
รบัสเปต็นเพชที่อนรท่วมการจองจนากบับทท่านททที่กรคุงโรม ไมท่ตว้องสงสบัยเลยวท่าเปาโลไดว้รบับทราบเกทที่ยวกบับสริที่ง
ตท่างๆททที่เกริดขถึนี้นททที่ครริสตจบักรททที่เมชองโคโลสทผท่านทางเอปาฟรบัส

จดหมายฝากฉบบับนทนี้มทการดนาเนรินเรชที่องคลว้ายคลถึงกบับเอเฟซบัสและบางคนกต็มองวท่าโคโลสท
เปต็นรผปแบบยท่อของเอเฟซบัส จดหมายฝากทบันี้งสองฉบบับนท่าจะถผกเขทยนขถึนี้นและสท่งไปในเวลา
เดทยวกบัน อยท่างไรกต็ตามในโคโลสท เปาโลกลท่าวถถึงปบัญหาสองประการททที่ทท่านไดว้รบับทราบเกทที่ยวกบับ   
ครริสตจบักรททที่นบัที่น ปบัญหาหนถึที่งคชอเรชที่องการถชอพระราชบบัญญบัตริ “อยท่าแตะตว้อง อยท่าชริม” ฯลฯ อทก



ปบัญหาคชอ การเชชที่อเรชที่องลทนี้ลบับ “ใฝท่ฝบันในสริที่งเหลท่านบันี้นททที่เขาไมท่ไดว้เหต็น” อบัครทผตทท่านนทนี้กลท่าวถถึงปบัญหา
ทบันี้งสองประการ

โคโลสทยบังมทหลบักคนาสอนเกทที่ยวกบับพระครริสตต์ททที่ชบัดเจนททที่สคุดตอนหนถึที่งในพระคบัมภทรต์ดว้วย 
จดหมายฝากฉบบับนทนี้ดนาเนรินตามรผปแบบของการนนาเสนอหลบักการททที่เปต็นหลบักคนาสอนและหลบัก
ตรรกะกท่อน ตามมาดว้วยการประยคุกตต์ใชว้ในทางปฏริบบัตริในตอนหลบัง ดบังนบันี้นสองบทแรกจถึงเปต็นหลบัก
คนาสอน และสองบทหลบังเปต็นหลบักปฏริบบัตริ

*****

ภนำพรวมของโคโลสส 1: จดหมายฝากฉบบับนทนี้เรริที่มตว้นดว้วยบทนนาและคนาทบักทายของเปาโล 
และตามมาดว้วยคนาอธริษฐานอบันไพเราะของทท่านเพชที่อครริสตจบักรททที่นบัที่น บทแรกปริดทว้ายดว้วยการททที่
เปาโลยกชผตบัวตนของพระครริสตต์ตท่อไป โดยกลท่าวถถึงไมท่เพทยงความเปต็นพระเจว้าของพระองคต์และ
พระราชกริจในการคชนดทกบันของพระองคต์เทท่านบันี้น แตท่กลท่าวถถึงขว้อลถึกลบับเกทที่ยวกบับพระครริสตต์ผผว้ทรง
สถริตภายในครริสตจบักรททที่เปต็นคนตท่างชาตริดว้วย

คส 1:1 เปาโล ออัครททตของพระเยซทครริสตต์ตามพระประสงคต์ของพระเจจ้า และทริ
โมธธีนจ้องชายของเรา เปาโลเรริที่มตผู้นโดยการประกาศความเปป็นผผผู้แตตงของทตานวตา “ออัครทผตของพระ
เยซผครริสตร” คทาททที่แปลวตา ออัครททต (อาพอสตอลอส) มทความหมายตรงตอัววตา ‘ผผผู้แทน’, ‘ผผผู้นทาขตาว’ 
หรมือ ‘คนททที่ถผกใชผู้ไปพรผู้อมคทาสอัที่ง’ ในบรริบทททที่กวผู้างกวตาของพระคอัมภทรรใหมต ออัครทผตเปป็นผผผู้ททที่ไมต
เพทยงเหป็นการฟมืร นคมืนพระชนมรของพระเยซผครริสตรเทตานอัรน แตตยอังเปป็นผผผู้ททที่พระองครทรงใชผู้ไปโดยตรง
ดผู้วย เปาโลกลตาวถถึงเรมืที่องนทรวตาทตานเปป็นออัครทผต “ตามพระประสงครของพระเจผู้า” เปาโลยอังเอตยถถึงทริ
โมธทททที่อยผตกอับทตานวตาเปป็นนผู้องชายดผู้วย เหป็นไดผู้ชอัดวตาเขาอยผตกอับเปาโลททที่กรรุงโรม โดยอาจตกอยผ ตใตผู้การ
ควบครุมตอัวในรผปแบบททที่ไมตถผกเอตยถถึง แมผู้ในทางไวยากรณรเราอาจตทความไดผู้วตาทริโมธทเปป็นผผผู้รตวมแตตง
จดหมายฝากฉบอับนทรกอับเปาโล แตตดผเหมมือนวตาเปาโลแคตเอตยวตาเขาอยผตกอับทตานและฝากความคริดถถึงมา
ยอังครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสทเทตานอัรน



คส 1:2 จดหมายฝากฉบอับนทรถผกเขทยนถถึง วริสสทธริชนและพธีพี่นจ้องทธีพี่สอัตยต์ซซพี่อในพระ
ครริสตต์ ณ เมซองโคโลสธี คทาททที่แปลวตา วริสสทธริชน (ฮากริออส) มทความหมายตรงตอัววตา ‘เหลตาผผผู้ททที่บรริสรุทธริธ ’
แนตนอนวตานทที่หมายถถึงคนเหลตานอัรนททที่โดยความเชมืที่อในพระครริสตรไดผู้ถผกแยกตอัรงไวผู้ตตางหาก พวกเขา
จถึงถผกททาใหผู้บรริสรุทธริธ แลผู้วตตอเบมืรองพระพอักตรรพระเจผู้าโดยตทาแหนตงของพวกเขาในพระครริสตร นทที่เปป็น
คทาเหมมือนททที่หมายถถึงผผผู้ททที่รอดแลผู้ว แตตเปาโลททาใหผู้ตรงนทร เปป็นมากกวตาคทาทอักทาย ทตานเขทยนจดหมาย
ฝากฉบอับนทรถถึงคนเหลตานอัรนททที่ “พทที่นผู้องททที่สอัตยรซมืที่อในพระครริสตร” มทคนมากมายททที่ไดผู้รอับความรอด แตตมท
นผู้อยคนนอักททที่เปป็นพทที่นผู้องททที่สอัตยรซมืที่ออยตางแทผู้จรริง

เชตนเดทยวกอับในจดหมายฝากหลายฉบอับของเปาโล ทตานทผลขอวตา ขอใหจ้พระคสณและ
สอันตริสสขจากพระเจจ้าพระบริดาของเรา และพระเยซทครริสตต์เจจ้าดดารงอยทยู่กอับทยู่านเถริด แมผู้คทาทผลขอนทร
อาจถผกใชผู้จนเฝมือ แตตการทผลขอพระครุณและสอันตริสรุขจากพระเจผู้าใหผู้แกตเรานอัรนกป็เปป็นสริที่งททที่ลถึกซถึร ง 
พระครุณในพระคอัมภทรรใหมตเปป็นแนวคริดททที่กวผู้างและยมืดหยรุตน ในความหมายแบบจทากอัดมากกวตาของ
คทาๆนทร  มอันคมือ ‘ความโปรดปรานททที่เราไมตสมควรไดผู้รอับ’ อยตางไรกป็ตามในความหมายแบบกวผู้าง
กวตาของคทาๆนทร  พระครุณกป็สมืที่อถถึงแนวคริดมากมายไลตตอัรงแตตความกรรุณา (คมือ พระเมตตากรรุณา) ไป
จนถถึงพละกทาลอังและความชตวยเหลมือ ดผ ฮทบรผ 4:16 เปาโลทผลขอพระครุณนอัรนใหผู้แกตผผผู้อตานของทตาน 
ออันททที่จรริงแลผู้วเราทรุกคนตผู้องการพละก ทาลอัง, ความชตวยเหลมือ และความกรรุณาของพระเจผู้าซถึที่งมาไดผู้
โดยทางพระครุณของพระองครเทตานอัรน

จรริงแทผู้ททเดทยวททที่เราไดผู้รอับความรอดโดยพระครุณ (ความโปรดปรานททที่เราไมตสมควรไดผู้รอับ) 
ของพระเจผู้า อยตางไรกป็ตาม เมมืที่อเราเรริที่มเขผู้าสผต เสผู้นทางแหตงชทวริตครริสเตทยน เรากป็ตผู้องการพระครุณอยตาง
ตตอเนมืที่องเพมืที่อททที่จะไดผู้รอับพละกทาลอังสทาหรอับการเดรินทางนทร  ในแบบเดทยวกอัน สริที่งททที่มาพรผู้อมกอับพระครุณ
นอัที่นคมือ สบันตริสคุข กป็มอักถผกมองขผู้ามอยผตบตอยๆ บนเสผู้นทางของชทวริตครริสเตทยนเรามอักเจอกอับปอัญหา 
ความกระวนกระวายและความยรุตงยากตตางๆ อยตางไรกป็ตาม พระเจผู้าแหตงสอันตริสรุขทอัรงปวงกป็ทรง
ประทานสอันตริสรุขของพระองครใหผู้แกตผผผู้คนของพระองคร สอันตริสรุขของพระเจผู้าเปป็นสริที่งททที่มากตอน
ความสรุข ปราศจากสอันตริสรุขเราไมตเพทยงเจอกอับความยรุตงยากเทตานอัรน แตตยอังขาดความสรุขททที่แทผู้จรริงดผู้วย
การเตริมเตป็มดอังกลตาวมาไดผู้จากสอันตริสรุขของพระเจผู้า



คส 1:3  เปาโลเรริที่มตผู้นประโยคทอักทายททที่มทความยาวตตอเนมืที่องไปจนถถึงขผู้อ 8 ทตานเรริที่ม
ตผู้นโดยกลตาววตา เราขอบพระคสณพระเจจ้าพระบริดาของพระเยซทครริสตต์องคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้าของเรา 
เราอธริษฐานเพซพี่อทยู่านทอัทั้งหลายเสมอ แมผู้เปาโลไมตเคยไดผู้เหป็นหนผู้าครริสเตทยนชาวเมมืองโคโลสทเลย 
(2:1) แตตทตานกป็ขอบพระครุณพระเจผู้าเพมืที่อพวกเขา โดยอธริษฐานเพมืที่อพวกเขาอยผ ตเสมอ เราไดผู้เหป็นถถึง
ความเปป็นผผผู้ใหญตฝตายวริญญาณของทตาน เปาโลอธริษฐานเสมอสทาหรอับคนเหลตานทรททที่ยอังอายรุนผู้อยใน
ฐานะเปป็นครริสเตทยนและอายรุนผู้อยในฐานะเปป็นครริสตจอักร ททที่นตาสนใจคมือคทาททที่แปลวตา เสมอ (ปบันโต
เตะ) มอันมทความหมายตรงตอัววตา ‘ตลอดเวลา’ เปาโลจถึงอธริษฐานเผมืที่อวริสรุทธริชนเหลตานทรททที่ทตานยอังไมต
เคยเหป็นหนผู้าทรุกโอกาสททที่ทตานมท

คส 1:4 ตอัทั้งแตยู่เราไดจ้ยรินถถึงความเชซพี่อของทยู่านในพระเยซทครริสตต์และเรซพี่องความรอัก
ซถึพี่งทยู่านมธีตยู่อวริสสทธริชนทอัทั้งปวง ทตานกลตาววตาพวกทตาน (ตอัวทตานและทริโมธท) ไดผู้ยรินเกทที่ยวกอับ (1) 
ความเชมืที่อของพทที่นผู้องชาวเมมืองโคโลสทในพระเยซผครริสตร และ (2) ความรอักของพวกเขาททที่มทตตอวริสรุทธริ
ชนทอัรงปวง ความเชมืที่อตผู้องมทสริที่งททที่รองรอับเสมอ และความเชมืที่อเดทยวเทตานอัรนททที่ถผกตผู้องคมือ ความเชมืที่อใน
พระเยซผครริสตร หลอักปรอัชญาเรมืที่องอทานาจของการคริดบวกททที่นริยมก อันสมอัยนทร  นอัที่นคมือ แนวคริดเรมืที่อง
ความเชมืที่อในความเชมืที่อ นอัรนวตางเปลตาพอๆกอับททที่ไมตถผกตผู้องตามพระคอัมภทรร อยตางไรกป็ตาม ครริสเตทยน
ชาวเมมืองโคโลสทเหลตานทร กป็มทชมืที่อเสทยงดทในดผู้านการมทความรอักตตอพทที่นผู้องคนอมืที่นๆ ทอั ที่วพระคอัมภทรรใหมตคทา
สอัที่งใหผู้รอักซถึที่งกอันและกอันถผกกลตาวซทราบตอยๆ ครอัร งแรกกป็โดยองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา จากนอัรนกป็โดย
เหลตาออัครทผตของพระองคร เปาโลกลตาวชมครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสทสทาหรอับความรอักททที่พวกเขามทตตอ
ผผผู้อมืที่น แนตนอนททที่ขตาวนทร ไดผู้แพรตไปถถึงหผเปาโลททที่กรรุงโรมผตานทางเอปาฟรอัส

คส 1:5  ตรงนทร เปาโลเปลทที่ยนเรมืที่องททที่ทตานขอบครุณจากเรมืที่องสตวนตอัวไปเปป็นเรมืที่องเกทที่ยว
กอับสวรรครบผู้าง ทตานขอบพระครุณในเรมืที่องททที่ใหญตกวตาเดริม โดยเหตสซถึพี่งมธีความหวอังออันสะสมไวจ้
สดาหรอับทยู่านในสวรรคต์ แนวคริดเรมืที่องความหวอังคมือ ‘การตอัรงตาคอยสริที่งททที่รออยผตในภายภาคหนผู้า’ เรากป็
เหมมือนกอับพวกเขาททที่มท ‘ความหวอัง’ ออันแสนมหอัศจรรยรสะสมไวผู้สทาหรอับเราในสวรรคร มอันเปป็น
อะไรททที่ครริสเตทยนทรุกคนสามารถตอัรงตาคอยไดผู้ตลอดการเดรินทางของชทวริตครริสเตทยน แมผู้หนทาง
ตอนนทรบตอยครอัร งไมตงตาย แตตกป็มทความหวอังออันใหญตยริที่งของสริที่งททที่รอคอยเราอยผตในสวรรคร ทตานกลตาวตตอ



ไปในเนมืรอหาตอนทผู้ายของขผู้อนทรวตา พวกเขาไดผู้ยรินเกทที่ยวกอับเรมืที่องนทรมาแลจ้วในพระคดาแหยู่งความจรริง
ของขยู่าวประเสรริฐ แมผู้จะชอัดเจนอยผตแลผู้ว แตตออัครทผตทตานนทรกป็กลตาวถถึง “ความจรริงของขตาวประเสรริฐ”
ขผู้อคริดสทาคอัญคมือ ความจรริง แตตในขณะเดทยวกอันความจรริงกป็ออกมาจากขตาวประเสรริฐ ในทางปรอัชญา
แลผู้วทอัรงสองสริที่งกป็เกมือบจะแทนกอันไดผู้เลยททเดทยว

คส 1:6 ซถึพี่งแผยู่แพรยู่มาถถึงทยู่านดอังทธีพี่กดาลอังเกริดผลและทวธีขถึทั้นทอัพี่วโลก เชยู่นเดธียวกอับทธีพี่
กดาลอังเปป็นอยทยู่ในตอัวทยู่านทอัทั้งหลายดจ้วย ตอัทั้งแตยู่วอันทธีพี่ทยู่านไดจ้ยรินและไดจ้รทจ้จอักพระค สณของพระเจจ้าตาม
ความจรริง ขตาวประเสรริฐไมตเพทยงมาถถึงพวกเขาเทตานอัรน แตตแมผู้กระทอั ที่งในตอนนอัรนกป็ก ทาลอัง “ทวทขถึรนทอั ที่ว
โลก” ดผู้วย เพราะความเชมืที่อฟอังพระบอัญชาของพระครริสตรและเหตรุการณรตตางๆททที่เปป็นการทรงจอัด
เตรทยม ขตาวประเสรริฐจถึงถผกเผยแพรตไปทอั ที่วโลกอยตางรวดเรป็วในสมอัยนอัรน มอันไดผู้เกริดผลผตานทางพทที่
นผู้องเหลตานอัรนททที่เมมืองโคโลสทและเกริดผลไปทอั ที่วโลกดผู้วย นทที่สมืที่อถถึงเมลป็ดพอันธรุรททที่เมมืที่อถผกปลผกแลผู้วกป็ออก
ผลในเวลาออันเหมาะสม ครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสทจถึงเปป็นแบบอยตางททที่ททาใหผู้เราเหป็นภาพชอัดเจน เมมืที่อ
คนเหลตานอัรนททที่เมมืองโคโลสทไดผู้ยรินเมลป็ดพอันธรุรแหตงความจรริงนอัรนและ “รผผู้จอักพระครุณของพระเจผู้าตาม
ความจรริง” มอันกป็กตอเกริดผลในตอัวพวกเขาในเวลาออันเหมาะสมดผู้วย พวกเขาไดผู้บอังเกริดใหมตแลผู้ว 
พวกเขาไดผู้กลายเปป็นผลททที่ถวายแดตพระเจผู้า

คส 1:7 ดอังทธีพี่ทยู่านไดจ้เรธียนจากเอปาฟรอัสซถึพี่งเปป็นเพซพี่อนรยู่วมงานทธีพี่รอักของเรา เขาเปป็น
ผทจ้รอับใชจ้ออันสอัตยต์ซซพี่อของพระครริสตต์เพซพี่อพวกทยู่าน ตรงนทรมทการเอตยถถึงเอปาฟรอัสเปป็นครอัร งแรก เหป็นไดผู้
ชอัดวตาชาวเมมืองโคโลสทไดผู้ยรินขตาวประเสรริฐเปป็นครอัร งแรกผตานทางเขา ในบรริบทของขตาวประเสรริฐ
และพระครุณของพระเจผู้า เปาโลกลตาววตาพวกเขาไดผู้เรทยนรผผู้เกทที่ยวกอับสริที่งเหลตานทร ผตานโดยทางเอปาฟ
รบัส (ตรงตอัวคมือ จากเอปาฟรอัส) เขาไดผู้นทาขตาวประเสรริฐมาถถึงเมมืองโคโลสท เปาโลจถึงบรรยายถถึงเขา
วตาเปป็น “เพมืที่อนรตวมงานททที่รอักของเรา เขาเปป็นผผผู้รอับใชผู้ออันสอัตยรซมืที่อของพระครริสตรเพมืที่อพวกทตาน”

เพราะเหตรุการณรแวดลผู้อมตตางๆททที่ไมตไดผู้ระบรุไวผู้ เอปาฟรอัสไดผู้มาถถึงกรรุงโรมและกลายเปป็น
เพมืที่อนรตวมการถผกควบครุมตอัวใหผู้อยผตแตตในบผู้านรตวมกอับเปาโลดอังททที่ไดผู้บรรยายไวผู้ในฟทเลโมน 23 นทที่
อาจเปป็นภาพประกอบของการประกอบกริจแบบทรงจอัดเตรทยมของพระเจผู้า พระองครอาจทรงนทาพา



เอปาฟรอัสมายอังกรรุงโรมและถผกจองจทาเพมืที่อททที่วตาเปาโลจะไดผู้ทราบถถึงครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสท นทที่จถึง
เปป็นเหตรุใหผู้ทตานเขทยนจดหมายฝากถถึงพวกเขาเพมืที่อใหผู้ก ทาลอังใจและเสรริมกทาลอังพวกเขา และนทที่เปป็นวริธท
ททที่ททาใหผู้พระคอัมภทรรเสรป็จสมบผรณรดผู้วย

คส 1:8  ดอังนอัรน เอปาฟรอัสจถึงเปป็นผทจ้ไดจ้เลยู่าใหจ้เราฟอังถถึงความรอักทธีพี่ทยู่านมธีอยทยู่ในพระ
วริญญาณดจ้วย เปาโลจถึงไดผู้รอับทราบเกทที่ยวกอับความรอักททที่ครริสตจอักรอายรุนผู้อยนทรมทในพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ

คส 1:9 เพราะเหตสนธีทั้พวกเราเหมซอนกอัน นอับตอัทั้งแตยู่วอันทธีพี่เราไดจ้ยริน กป็ไมยู่ไดจ้หยสดในการ
ทธีพี่จะอธริษฐานขอเพซพี่อทยู่าน และปรารถนาใหจ้ทยู่านเตป็มไปดจ้วยความรทจ้ถถึงพระประสงคต์ของพระองคต์
ในสรรพปอัญญาและในความเขจ้าใจฝยู่ายจริตวริญญาณ ออัครทผตทตานนทรจถึงอธริบายเพริที่มเตริมเกทที่ยวกอับคทา
อธริษฐานของทตานเพมืที่อครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสท คทาอธริษฐานนทรไมตเพทยงมทเนมืรอหาททที่ยอดเยทที่ยมเทตานอัรน
แตตยอังเปป็นแบบอยตางของคทาอธริษฐานแบบผผผู้ใหญตอทกดผู้วย

เมมืที่อระลถึกถถึงวอันแรกททที่พวกทตาน (ตอัวเปาโลและทริโมธท) ไดผู้ยรินเกทที่ยวกอับความรอักของพระ
วริญญาณในครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสท พวกทตานกป็ไมตหยรุดอธริษฐานเพมืที่อพวกเขา อทกครอัร งททที่เราเหป็นถถึง
การอธริษฐานเผมืที่อผผผู้อมืที่นและการอธริษฐานอยตางตตอเนมืที่อง แกตนแทผู้ของคทาอธริษฐานดอังกลตาวรวมถถึง
ความปรารถนาของพวกทตานททที่พวกเขาจะ “เตป็มไปดผู้วยความรผผู้ถถึงพระประสงครของพระองคร” คทาททที่
แปลวตา ความรทจ้ (เอะพริกโนซริส) สมืที่อถถึง ‘ความรผผู้ททที่ถผกตผู้องและแมตนยทา’ ในกรณทนทรมอันเปป็นพระ
ประสงครของพระเจผู้า กลตาวอทกนอัยหนถึที่ง เปาโลอธริษฐานขอใหผู้พวกเขามทความรผผู้ททที่ถผกตผู้องเกทที่ยวกอับ
พระประสงครของพระเจผู้า นอกจากนทรทตานเสรริมวตา “ในสรรพปอัญญาและในความเขผู้าใจฝตายจริต
วริญญาณ” ความหมายรวมๆกป็คมือวตา พวกเขาจะไดผู้เขผู้าใจพระประสงครของพระเจผู้าอยตางถผกตผู้อง
พรผู้อมกอับสตริปอัญญาททที่ครบถผู้วนและความเขผู้าใจฝตายวริญญาณ เปผู้าหมายนทร ยอังคงมทความสทาคอัญใน
สมอัยนทรพอๆกอับในสมอัยนอัรน เราตผู้องการสริที่งนอัรนและเราควรอธริษฐานขอเรมืที่องนทร เผมืที่อผผผู้อมืที่นดผู้วย โดย
เฉพาะผผผู้ททที่ยอังอตอนวอัยในองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า



คส 1:10 เพซพี่อทยู่านจะไดจ้ประพฤตริอยยู่างทธีพี่สมควรตยู่อองคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้า ตามบรรดา
ความชอบ ใหจ้เกริดผลในการดธีทสกอยยู่าง และจดาเรริญขถึทั้นในความรทจ้ถถึงพระเจจ้า ความเขผู้าใจททที่ถผกตผู้อง
เกทที่ยวกอับพระประสงครของพระเจผู้าเปป็นไปเพมืที่อททที่วตาพวกเขา “จะไดผู้ประพฤตริอยตางททที่สมควรตตอองคร
พระผผผู้เปป็นเจผู้า” ความเขผู้าใจของเราเกทที่ยวกอับพระประสงครโดยรวมของพระเจผู้าโดยเฉพาะอยตางยริที่ง
ตามททที่มทบอันทถึกไวผู้ในพระวจนะของพระองครชตวยใหผู้เราประพฤตริอยตางททที่สมควรตตอพระองครไดผู้ คทา
ททที่แปลวตา ทธีพี่สมควร (อาซริโอส) มทความหมายดผู้วยวตา ‘อยตางเหมาะสม’ หรมือ ‘อยตางททที่เหมาะททที่ควร’ 
ดอังนอัรนความเขผู้าใจททที่เหมาะสมเกทที่ยวกอับพระประสงครของพระเจผู้าและพระวจนะจะชตวยใหผู้เรา
สามารถประพฤตริอยตางเหมาะสมตตอเบมืรองพระพอักตรรพระองครไดผู้

กลตาวอยตางเฉพาะเจาะจงกป็คมือนอัที่นรวมถถึง การเปป็นททที่ชอบใจในทรุกประการ (“ตามบรรดา
ความชอบ”) นทที่ไมตไดผู้หมายถถึงการททาใหผู้คนชอบใจเพทยงเทตานอัรน แตตหมายถถึงการดทาเนรินชทวริตใน
แบบททที่ซมืที่อสอัตยร ยรุตริธรรม และสงตางามมากกวตา ซถึที่งเปป็นททที่พอใจผผผู้อมืที่นจรริงๆ นอกจากนทร เปาโลยอัง
อธริษฐานขอใหผู้พวกเขา “เกริดผลในการดททรุกอยตาง” จรริงแทผู้ททเดทยวการเกริดผลในการดททรุกอยตางเปป็น
สตวนหนถึที่งของการประพฤตริอยตางททที่สมควรตตอองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า แนตนอนททที่มอันเปป็นสริที่งททที่ผผผู้รอับใชผู้ของ
พระเจผู้าตผู้องการในทรุกวอันนทร และเปป็นสริที่งททที่เราควรอธริษฐานเผมืที่อผผผู้อมืที่นดผู้วย

เปาโลอธริษฐานเพริที่มเตริมวตาพวกเขาจะ “จทาเรริญขถึรนในความรผผู้ถถึงพระเจผู้า” คทาททที่แปลวตา จดาเรริญ
ขถึทั้น (เอาซาโน) มทความหมายวตา ‘เตริบโต’ ดอังนอัรนทตานจถึงอธริษฐานขอใหผู้พวกเขาเตริบโตขถึรนในความ
รผผู้เกทที่ยวกอับพระเจผู้าตตอไป (คทาททที่แปลวตา ความรทจ้ (เอะพริกโนซริส) เปป็นคทาเดทยวกอับกตอนหนผู้านอัรนในขผู้อ
นทร ) ความจรริงนทร ไมตเพทยงใชผู้กอับพวกเขาเทตานอัรนแตตใชผู้กอับพวกเราในทรุกวอันนทรดผู้วย

คส 1:11 คทาอธริษฐานของออัครทผตทตานนทรดทาเนรินตตอไปเหมมือนททที่ไดผู้เรริที่มตผู้นในขผู้อ 9 
ทตานขอใหผู้ครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสทมธีกดาลอังมากขถึทั้นทสกอยยู่างโดยฤทธริธิ์เดชแหยู่งสงยู่าราศธีของพระองคต์
คทาททที่แปลวตา มธีกดาลอังมากขถึทั้น (ดผนามอโอ) มทททที่มาจาก ดผนามริส ซถึที่งเปป็นคทาในพระคอัมภทรรใหมตททที่แปลวตา
 ‘พลอัง’ คทาแรกเปป็นคทากรริยาสตวนคทาหลอังเปป็นคทานาม คทาททที่แปลวตา กดาลอัง คมือ ดผนามริส คทาททที่แปลวตา 
ฤทธริธิ์เดช (คราตอส) มทความหมายวตากทาลอังททที่นทาไปสผตพลอัง ดอังนอัรน ความหมายททที่ยริที่งใหญตกวตากป็คมือวตา 



เปาโลอธริษฐานขอใหผู้พวกเขาไดผู้รอับการเตริมพลอังดผู้วยพลอังทอัรงสริรนโดยพละกทาลอังและฤทธริธ เดชออัน
เปทที่ยมดผู้วยสงตาราศทของพระเจผู้า ดอังนอัรนรากฐานออันแขป็งแรงจถึงถผกสถาปนาสทาหรอับการอธริษฐานขอ
พลอังฝตายวริญญาณ

อยตางไรกป็ตาม ใหผู้เราสอังเกตเปผู้าหมายของการมทพลอังฝตายวริญญาณดอังกลตาว คมือเพมืที่อใหจ้มธี
บรรดาความเพธียร และความอดทนไวจ้นานดจ้วยความยรินดธี ตรงนทร เราเหป็นถถึงครุณสมบอัตริททที่สทาคอัญสาม
ประการของความเปป็นผผผู้ใหญตฝตายวริญญาณ คทาททที่แปลวตา ความเพธียร (ฮผพอมอเน) หมายถถึงความ
อดทนในความหมายของ ‘ความทรหด’ และ ‘ความเพทยรพยายาม’ คทาททที่แปลวตา ความอดทน (มา
ครอธผเมทย) หมายถถึง ‘การหอักหผู้ามใจ’ และ ‘การไมตรทบแกผู้แคผู้นสทาหรอับความผริดตตางๆ’ คทาแรกสมืที่อถถึง
ความเพทยรพยายามในยามททที่ประสบกอับความทรุกขรยาก สตวนคทาหลอังสมืที่อถถึงการมทความกรรุณาในการ
ยอมทนตตอคนททที่เอาใจยาก คทาททที่สาม ความยรินดท สมืที่อถถึงการชมืที่นชมยรินดทในยามเผชริญกอับสถานการณร
ททที่เปป็นปอัญหาและผผผู้คนททที่ชอบสรผู้างปอัญหา เราเหป็นถถึงความเปป็นผผผู้ใหญตฝตายวริญญาณซถึที่งสมืที่อถถึงการมท
วรินอัยในจรุดประสงคร, อารมณร และจริตวริญญาณ

คส 1:12 นอกจากครุณธรรมออันสผงสตงดผู้านบนแลผู้ว เปาโลกลตาวถถึงคทาอธริษฐานของ
ทตานตตอไป ใหจ้ขอบพระคสณพระบริดา เราไมตทราบชอัดเจนวตานทที่เปป็นสตวนหนถึที่งของคทาอธริษฐานททที่ทตาน
ขอใหผู้พวกเขาททาหรมือมอันเปป็นสตวนหนถึที่งของคทาขอบครุณททที่ทตานมทตตอพระเจผู้า อยตางไรกป็ตามไมตวตาจะ
ตทความแบบไหนกป็ดททอัรงนอัรน จรริงแทผู้ททเดทยวททที่พวกเขาและเราดผู้วยควรขอบพระครุณพระเจผู้า และ
แนตนอนททที่เปาโลกป็ขอบพระครุณพระเจผู้าเชตนกอัน การขอบพระครุณททาใหผู้คทาก ทาชอับฝตายวริญญาณนทร ใน
ขผู้อกตอนหนผู้าครบสมบผรณร

เหตรุผลหนถึที่งททที่เราควรขอบพระครุณพระเจผู้ากป็คมือวตา พระองครทรงทดาใหจ้เราทอัทั้งหลายสมกอับทธีพี่
จะเขจ้าสยู่วนไดจ้รอับมรดกดจ้วยกอันกอับวริสสทธริชนในความสวยู่าง ความหมายกป็คมือวตา พระเจผู้าทรงททาใหผู้
เราสามารถมทสตวนในมรดกของพระองครในความสวตางของพระองครพรผู้อมกอับผผผู้คนของพระเจผู้าคน
อมืที่นๆไดผู้ นทที่สมืที่อถถึงเรมืที่องฝตายวริญญาณและเปป็นคทาพยากรณรถถึงสริที่งททที่จะเกริดขถึรนในอนาคตดผู้วย ตอนนทร เรา



ไดผู้เขผู้าสตวนในมรดกแหตงความสวตางแลผู้วในความรอดของเรา และเราจะไดผู้รอับมรดกนอัรนอยตางครบ
ถผู้วนในภายหลอังในสงตาราศท ดอังนอัรนปฏริกริรริยาททที่เราควรมทคมือการขอบพระครุณพระเจผู้า

คส 1:13 นอกจากนทรพระองคต์ไดจ้ทรงชยู่วยเราใหจ้พจ้นจากอดานาจของความมซด เราไมต
เพทยงไดผู้รอับมรดกในความสวตางของพระองครแลผู้วเทตานอัรน แตตในการททาเชตนนอัรนพระองครยอังไดผู้ทรง
ชตวยเราใหผู้พผู้นจากอทานาจของความมมืดแลผู้วดผู้วย แนตนอนททที่นอัที่นหมายถถึงอทานาจของซาตานและ
ความบาป ขณะเดทยวกอันพระเจผู้าไดจ้ทรงยจ้ายเรามาตอัทั้งไวจ้ในอาณาจอักรแหยู่งพระบสตรทธีพี่รอักของ
พระองคต์ คทาททที่แปลวตา ยจ้าย (เมะธริสเตมริ) มทความหมายวตา ‘โอนยผู้าย’ หรมือ ‘วาง’ ในกรณทนทร เราไดผู้ถผก
นทามาวางไวผู้ในอาณาจอักรของพระบรุตรททที่รอักของพระองครแลผู้ว แมผู้อาณาจอักรของพระเจผู้ายอังมาไมตถถึง
แตตตอนนทร เราไดผู้ถผกททาใหผู้เปป็นพลเมมืองของอาณาจอักรนอัรนแลผู้วผตานทางพระบรุตรททที่รอักของพระองคร

คส 1:14 ในพระองคร คมือ ในพระบรุตรททที่รอักของพระองคร เราจถึงไดจ้รอับการไถยู่โดยพระ
โลหริตของพระองคต์ คซอเปป็นการทรงโปรดยกบาปทอัทั้งหลายของเรา ความจรริงททที่ยริที่งใหญตกวตาเกทที่ยวกอับ
การทรงไถตถผกพผดถถึง มอันคมือการซมืรอคนๆหนถึที่งใหผู้พผู้นจากการเปป็นทาสสผตความเปป็นไท ตรงนทรคตาไถต
ถผกกลตาวชอัดเจน คมือพระโลหริตของพระองคร ดผ 1 เปโตร 1:18-19 การไถตเราจากการแชตงสาปและ
การตกเปป็นทาสความบาปเปป็นมาโดยพระโลหริตททที่ไหลออกของพระเยซผครริสตรเจผู้าของเรา 
นอกจากนทรพระโลหริตททที่ไหลออกของพระองครกป็เปป็นเหตรุใหผู้เกริด “การทรงโปรดยกบาปทอัรงหลาย
ของเรา” ดผู้วย แมผู้ชาวโลกจะเตป็มใจยอมรอับวตาพระเจผู้าสามารถยกโทษบาปและจะทรงยกโทษบาป
แตตพวกเขากป็มอักไมตแยแสวตาการทรงยกโทษบาปนอัรนขถึรนอยผตกอับพระโลหริตททที่ไหลออกของพระเยซผ
ครริสตร

คส 1:15 ออัครทผตทตานนทร ยกชผพระเยซผครริสตรตตอไป ตรงนทรทตานกลตาววตา พระองคต์ทรง
เปป็นพระฉายของพระเจจ้าผทจ้ซถึพี่งไมยู่ประจอักษต์แกยู่ตา คทาททที่แปลวตา พระฉาย (เอะอริโคน) มทความหมาย
วตา ‘ความคลผู้ายคลถึง’ หรมือ ‘ตอัวแทน’ หรมือ ‘การสทาแดง’ แมผู้พระเจผู้าพระบริดาทรงไมตปรากฏแกตตา 
แตตพระบริดากป็ทรงปรากฏชอัดเจนมากๆในพระเยซผครริสตร ดผ ยอหรน 1:14 เราเหป็นชอัดเจนถถึงการเสดป็จ
มารอับสภาพเนมืรอหนอังของพระครริสตร



เปาโลกลตาวตตอไปเกทที่ยวกอับพระเยซผครริสตรวตาทรงเปป็นบสตรหอัวปธีเหนซอสรรพสริพี่งทอัทั้งปวง วลทนทร
ไมตไดผู้หมายถถึงบตอเกริดของพระครริสตรผผผู้ทรงดทารงอยผตนริรอันดรร แตตหมายถถึงบตอเกริดของสรรพสริที่งทอัรง
ปวงตตางหาก สรรพสริที่งทอัรงปวงมทบตอเกริดในพระครริสตร หากมทใครสงสอัย ขอใหผู้อตานตตอไป บรริบทตตอ
ไปกลตาวถถึงเรมืที่องนทรอยตางชอัดเจนแบบไมตมททางผริดไดผู้เลย คทาททที่แปลวตา บสตรหอัวปธี (โปรตอตอคอส) มท
ความหมายตรงตอัววตา ‘ถผกใหผู้ก ทาเนริดเปป็นผผผู้แรก’ อยตางไรกป็ตามความหมายตรงนทรกป็เกทที่ยวขผู้องกอับบตอ
เกริดของสรรพสริที่งทอัรงปวงและไมตใชตบตอเกริดของพระครริสตร

คส 1:16 เพราะวยู่าโดยพระองคต์สรรพสริพี่งไดจ้ถทกสรจ้างขถึทั้น ทอัทั้งในทจ้องฟจ้าและทธีพี่แผยู่นดริน
โลก สริพี่งซถึพี่งประจอักษต์แกยู่ตาและซถึพี่งไมยู่ประจอักษต์แกยู่ตา ไมยู่วยู่าจะเปป็นเทวบอัลลอังกต์ หรซอเปป็นเทพ
อาณาจอักร หรซอเปป็นเทพผทจ้ครอง หรซอศอักดริเทพ สรรพสริพี่งทอัทั้งสริทั้นถทกสรจ้างขถึทั้นโดยพระองคต์และเพซพี่อ
พระองคต์ เปาโลกลตาวตรงๆวตาพระเยซผครริสตรทรงเปป็นพระผผผู้สรผู้าง นทที่ไมตไดผู้ขอัดแยผู้งกอับปฐมกาล 1:1 
แตตอยตางใด แตตเสรริมขผู้อนอัรนตตางหาก พระภาคททที่พระบริดาทรงมอบหมายใหผู้ททาหนผู้าททที่สรผู้างสรรพสริที่ง
ไมตใชตใครอมืที่นเลยนอกจากพระบรุตร ดผ ยอหรน 1:3 และฮทบรผ 1:2 “เพราะวตาโดยพระองครสรรพสริที่งทอัรง
ปวงไดผู้ถผกสรผู้างขถึรน” ออัครทผตทตานนทรกลตาวตตอไปถถึงสริที่งทรงสรผู้างสทที่คผตททที่ขอัดแยผู้งกอันซถึที่งครอบคลรุมความ
เปป็นสากลของการทรงสรผู้างโดยพระเยซผครริสตร สริที่งททที่ดผเหมมือนชอัดเจนกป็คมือ ความตรงขผู้ามกอัน
ระหวตางสริที่งทรงสรผู้างททที่เปป็นกายภาพซถึที่งปรากฏชอัดกอับโลกวริญญาณททที่ไมตปรากฏชอัดเทตา ประเดป็นยอัง
เหมมือนเดริม นอัที่นคมือ พระเยซผครริสตรทรงสรผู้างสรรพสริที่งทอัรงปวง

ประการแรก มทสริที่งททที่อยผต “ทอัรงในทผู้องฟผู้าและททที่แผตนดรินโลก” พระองครไมตเพทยงเปป็นบตอเกริด
ของสรรพสริที่งทอัรงปวงททที่อยผตบนแผตนดรินโลกเทตานอัรน แตตทรงเปป็นบตอเกริดของสรรพสริที่งทอัรงปวงใน
สวรรครดผู้วย นทที่สมืที่อถถึงทอัรงทผตสวรรครททที่ดทและทผตสวรรครททที่กบฏตตอพระเจผู้า ประการททที่สองพระองครไดผู้
ทรงสรผู้าง “สริที่งซถึที่งประจอักษรแกตตาและซถึที่งไมตประจอักษรแกตตา” สริที่งทรงสรผู้างของพระองครททที่เปป็น
กายภาพนอัรนปรากฏชอัดเจน อยตางไรกป็ตามพระองครกป็ทรงสรผู้างโลกวริญญาณดผู้วยซถึที่งสอักวอันหนถึที่งเรา
จะเขผู้าใจดทขถึรน



หากคผตตรงขผู้ามระหวตางสริที่งททที่เปป็นของโลกและของสวรรครดทาเนรินตตอไป คผตของสริที่งททที่ “เปป็น
เทวบอัลลอังกร หรมือเปป็นเทพอาณาจอักร” กป็อาจหมายถถึงรอัฐบาลของโลกซถึที่งตรงขผู้ามกอับอาณาจอักรฝตาย
วริญญาณของพญามาร สรุดทผู้ายทตานพผดถถึง “เทพผผผู้ครอง หรมือศอักดริเทพ” คทาแรกหมายถถึงสริทธริอทานาจ
ของมนรุษยรขณะททที่คทาหลอังหมายถถึงสริทธริอทานาจของโลกวริญญาณ (คทาททที่แปลวตา ศอักดริเทพ (เอต็กซออผ
เซทย) หมายถถึงสริทธริอทานาจมากกวตาพลอังอทานาจ) ทตานสรรุปยตอสริที่งทรงสรผู้างทอัรงหมดดผู้วยคทาประกาศ
วตา “สรรพสริที่งทอัรงสริรนถผกสรผู้างขถึรนโดยพระองครและเพมืที่อพระองคร” เราเกริดความเขผู้าใจเกทที่ยวกอับสรรพ
สริที่งทอัรงปวงมากขถึรน สรรพสริที่งทอัรงปวงไมตเพทยงถผกสรผู้างขถึรนโดยพระองครเทตานอัรน แตตพวกมอันถผกสรผู้าง
ขถึรนเพชที่อพระองครดผู้วย ดอังนอัรนพระองครจถึงไมตทรงเปป็นเพทยงพระผผผู้สรผู้างของเราเทตานอัรนแตตยอังทรงเปป็น
องครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราดผู้วย ดผ วริวรณร 4:11

คส 1:17 อทกสองสริที่งททที่บตงชทรถถึงความเปป็นพระเจผู้าของพระครริสตรถผกนทาเสนอตรงนทร   (1)
พระองคต์ทรงดดารงอยทยู่กยู่อนสรรพสริพี่งทอัทั้งปวง เราเหป็นชอัดเจนถถึงความเปป็นนริรอันดรรของพระองคร 
ความหมายกป็คมือวตา กตอนททที่สรรพสริที่งทอัรงปวงถผกสรผู้างขถึรน พระองครกป็ทรงเปป็นอยผตแลผู้ว พระองครทรง
เปป็นอยผตกตอนสรรพสริที่งทอัรงปวง พระองครทรงเปป็นอยผตมาตลอด นอกจากนทร  (2) สรรพสริพี่งทอัทั้งปวงเปป็น
ระเบธียบอยทยู่โดยพระองคต์ คทาวตา เปป็นระเบธียบอยทยู่ แปลมาจากคทาวตา ซผนริสตาโอ มอันมทความหมายวต
า ‘ถผกยถึดไวผู้ดผู้วยกอัน’ หรมือ ‘ถผกรวมเขผู้าไวผู้ดผู้วยกอัน’ นทที่สมืที่อวตาจอักรวาลทอัรงหมดคงเสถทยรภาพ, ความ
เปป็นระเบทยบ และแมผู้แตตความจรริงแทผู้ของมอันไวผู้ในพระครริสตร ไมตวตาจะเปป็นความเปป็นระเบทยบของ
สริที่งใหญตๆอยตางการโคจรของดาวเคราะหรหรมือความเปป็นระเบทยบของสริที่งเลป็กๆอยตางแรงของอะตอม
ททที่ยถึดนริวเคลทยสไวผู้ พระเยซผครริสตรกป็ทรงเปป็นกาวททที่ยถึดตริดจอักรวาลเขผู้าไวผู้ดผู้วยก อัน ผผผู้แตตงหนอังสมือฮทบรผ
บอันทถึกวตาพระองครทรงผดรุง “สรรพสริที่งไวผู้โดยพระดทารอัสออันทรงฤทธริธ ของพระองคร” (ฮทบรผ 1:3)

คส 1:18 คราวนทรทตานเปลทที่ยนเรมืที่องจากสริที่งททที่จอับตผู้องไดผู้ไปเปป็นเรมืที่องฝตายวริญญาณบผู้าง 
พระองคต์ทรงเปป็นศธีรษะของกายคซอครริสตจอักร ครริสตจอักรถผกกลตาวโดยสรรุปยตอวตาเปป็นกาย นอัที่นคมือ 
พระกายของพระครริสตร พระเยซผทรงเปป็นศทรษะของกายนอัรน นอกจากนทรพระองครยอังทรงเปป็นทธีพี่เรริพี่ม
ตจ้น เปป็นบสตรหอัวปธีทธีพี่ทรงเปป็นขถึทั้นมาจากความตาย คทาททที่แปลวตา ทธีพี่เรริพี่มตจ้น (อารเค) มทความหมายวตา
 ‘บตอเกริด’ อทกครอัร ง วลทททที่กลตาวถถึง “บรุตรหอัวปทททที่ทรงเปป็นขถึรนมาจากความตาย” บตงบอกชอัดเจนถถึงการ



ฟมืร นคมืนพระชนมรของพระองคร จรริงแทผู้ททเดทยวททที่พระองครทรงเปป็น “ผลแรกในพวกคนทอัรงหลายททที่ไดผู้
ลตวงหลอับไปแลผู้วนอัรน” (1 โครรินธร 15:20) กลตาวอทกนอัยหนถึที่งพระเยซผครริสตรไมตทรงเปป็นเพทยงพระผผผู้
สรผู้างเทตานอัรน แตตยอังทรงเปป็นผผผู้ใหผู้ก ทาเนริดการเปป็นขถึรนจากตายดผู้วย

ผลลอัพธรกป็คมือ เพซพี่อพระองคต์จะไดจ้ทรงเปป็นเอกในสรรพสริพี่งทอัทั้งปวง คทาวตา เปป็นเอก เปป็นคทาททที่นตา
สนใจ มอันแปลมาจากคทาวตา โปรเตะอผโอ ซถึที่งมทความหมายวตา การเปป็น ‘ททที่หนถึที่ง’ หรมือการ ‘มาเปป็น
ออันดอับแรก’ ขผู้อคริดททที่สทาคอัญกวตากป็คมือวตาในสรรพสริที่งทอัรงปวง พระเยซผครริสตรจะไดผู้ทรงมาเปป็นออันดอับ
แรก พระองครทรงเปป็นออับดอับหนถึที่งจรริงๆ

คส 1:19 ดจ้วยวยู่าเปป็นทธีพี่ชอบพระทอัยพระบริดาทธีพี่จะใหจ้ความบรริบทรณต์ทอัทั้งสริทั้นมธีอยทยู่ใน
พระองคต์ พระเจผู้าพระบริดาทรงพอพระทอัยททที่ “ความบรริบผรณรทอัรงสริรนมทอยผต” ในพระบรุตรของพระองคร
ความหมายททที่นตาจะใชตกป็คมือวตา ความบรริบผรณรทอัรงสริรนของความเปป็นพระเจผู้ามทอยผตในพระเยซผ ความ
บรริบผรณรทอัรงสริรนของพระเจผู้าถผกสทาแดงในพระองคร พระองครทรงเปป็นการสทาแดงออกมาในรผปบรุคคล
ของพระเจผู้าผผผู้ทรงสมบผรณรแบบ

คส 1:20 และโดยพระองคต์นอัทั้นใหจ้สริพี่งสารพอัดกลอับคซนดธีกอับพระองคต์เอง โดยพระองคต์
นอัทั้นขจ้าพเจจ้าพทดไดจ้วยู่า ไมยู่วยู่าสริพี่งนอัทั้นจะอยทยู่ในแผยู่นดรินโลกหรซอในทจ้องฟจ้า พระองคต์ทรงทดาใหจ้มธี
สอันตริภาพโดยพระโลหริตแหยู่งกางเขนของพระองคต์ คราวนทรออัครทผตทตานนทร เปลทที่ยนจรุดสนใจของทตาน
ขณะททที่จรุดสนใจชตวงหลอังๆนทรคมือ ตอัวตนของพระเยซผครริสตร แตตคราวนทรทตานเปลทที่ยนไปพผดถถึงพระราช
กริจของพระองครบผู้าง โดยเฉพาะอยตางยริที่งพระราชกริจในการคมืนดทกอันของพระครริสตร ขผู้อนทรกลตาว
ชอัดเจนวตาพระเยซผครริสตร “ทรงททาใหผู้มทสอันตริภาพโดยพระโลหริตแหตงกางเขนของพระองคร” ดอังททที่
ทตานไดผู้บรรยายไวผู้กตอนหนผู้าในโรม 5:1 บอัดนทร เรามทสอันตริสรุขกอับพระเจผู้าออันเปป็นผลมาจากความเชมืที่อ
ในพระครริสตร ตรงนทร เราเหป็นชอัดเจนวตาเรามทสอันตริสรุขผตานทางสริที่งใด นอัที่นคมือ พระโลหริตททที่ไหลออก
ของพระเยซผครริสตร พระโลหริตของพระองครไดผู้กลายเปป็นสริที่งททที่ททาใหผู้เราไดผู้คมืนดทก อันกอับพระเจผู้า

เรมืที่องของการททาใหผู้คมืนดทกอันนทรสมืที่อถถึงอะไรหลายอยตาง ครอัร งหนถึที่งมนรุษยรชาตริเคยมทความสมอัคร
สมานสามอัคคทกอับพระเจผู้า อยตางไรกป็ตามความบาปไดผู้ททาลายสามอัคคทธรรมและความสอัมพอันธรดอัง



กลตาวเสทย ความสอัมพอันธรของเรากอับพระเจผู้าจะถผกฟมืร นฟผไดผู้โดยทางพระโลหริตททที่ไหลออกของพระ
เยซผครริสตรเทตานอัรน ในการททาเชตนนอัรน เรากป็ไดผู้กลอับคมืนดทสผตความสอัมพอันธรททที่สมอัครสมานสามอัคคทก อับ
พระครริสตรเองและพระบริดา สริที่งททที่ททาใหผู้การคมืนดทเกริดขถึรนไดผู้กป็คมือ พระโลหริตททที่ไหลออกของ
พระองคร ทตานกลตาวตตอไปวตาการคมืนดทกอันนทร เปป็นการคมืนดทของสริที่งตตางๆ “ไมตวตาสริที่งนอัรนจะอยผตในแผตน
ดรินโลกหรมือในทผู้องฟผู้า” นทที่ไมตเพทยงสมืที่อชอัดเจนถถึงการคมืนดทของเราเทตานอัรน แตตของสรรพสริที่งทอัรงปวงททที่
เสมืที่อมทรามไปเพราะการเขผู้ามาของความบาปดผู้วย (ดผ โรม 8:22) สริที่งทอัรงปวงไดผู้ถผกททาใหผู้คมืนดทก อัน
แลผู้วโดยฤทธริธ แหตงพระโลหริตททที่ไหลออกของพระองคร

คส 1:21 ยริที่งไปกวตานอัรน เราไดผู้คมืนดทกอับพระเจผู้าและพระองครแลผู้วในพระครริสตร เปาโล
กลตาวถถึงพวกเราวตาเมซพี่อกยู่อนนธีทั้ไมยู่ถทกกอันและเปป็นศอัตรทในใจดจ้วยการชอัพี่วตยู่างๆ คทาททที่แปลวตา เมซพี่อกยู่อนนธีทั้ 
(ปอเตะ) มทความหมายวตา ‘แตตกตอน’ หรมือ ‘ในอดทต’ ความจรริงกป็คมือวตา การกระททาตตางๆททที่บาปหนา
ในอดทตของเราไดผู้แยกเราออกหตางจากพระเจผู้า ความบาปกป็ยริที่งททาใหผู้เราเปป็นศอัตรผตตอพระเจผู้าใน
ความคริดของเราดผู้วย ความบาปททาใหผู้เกริดการแยกหตางและบตอนททาลายเหมมือนพริษรผู้าย แตตจง
สรรเสรริญพระเจผู้าททที่พระเยซผครริสตรไดผู้ทรงททาใหผู้เรากลอับคมืนดทก อับพระเจผู้าแลผู้วโดยทางพระโลหริตททที่
ไหลออกของพระองคร

คส 1:22 โดยความตายแหยู่งพระกายเนซทั้อหนอังของพระองคต์เพซพี่อจะไดจ้ถวายทยู่านใหจ้
เปป็นผทจ้บรริสสทธริธิ์ ไรจ้ตดาหนริและไรจ้ขจ้อกลยู่าวหาในสายพระเนตรของพระองคต์ การสริรนพระชนมรเพมืที่อเปป็น
เครมืที่องบผชาของพระองครบนกางเขนซถึที่งเปป็นผลมาจากพระโลหริตททที่ไหลออกของพระองครไดผู้กลาย
เปป็นตอัวกลางททที่ททาใหผู้เราไดผู้คมืนดทก อับพระองคร จรุดประสงครของการททาเชตนนทรกป็คมือเพมืที่อถวายเรา “ใหผู้
เปป็นผผผู้บรริสรุทธริธ  ไรผู้ตทาหนริและไรผู้ขผู้อกลตาวหาในสายพระเนตรของพระองคร” นทที่เปป็นเปผู้าหมายสาม
ประการ พระราชกริจในการททาใหผู้เกริดการคมืนดทกอันมทเปผู้าหมายเพมืที่อททที่เราจะไดผู้ (1) เปป็นผผผู้บรริสรุทธริธ ตตอ
เบมืรองพระพอักตรรพระเจผู้า, (2) ไรผู้ตทาหนริ ในสายพระเนตรของพระองคร และ (3) ไรผู้ขผู้อกลตาวหา คทาททที่
แปลวตา ไรจ้ตดาหนริ (อาโมมอส) มทความหมายวตาไมตมทรอยหรมือจรุดดตางพรผู้อย คทาททที่แปลวตา ไรจ้ขจ้อกลยู่าว
หา (อาเนต็กคเลตอส) มทความหมายวตา ‘ปราศจากเหตรุใหผู้โดนตริเตทยนหรมือวริพากษรวริจารณร’ สริที่งเหลตานทร
เปป็นเปผู้าหมายของการททที่เราไดผู้คมืนดทก อันกอับพระเจผู้าแลผู้ว



คส 1:23 คซอถจ้าทยู่านดดารงและตอัทั้งมอัพี่นอยทยู่ในความเชซพี่อ และไมยู่โยกยจ้ายไปจากความหวอัง
ในขยู่าวประเสรริฐซถึพี่งทยู่านไดจ้ยรินแลจ้ว และทธีพี่ไดจ้ประกาศแลจ้วแกยู่มนสษยต์ทสกคนทธีพี่อยทยู่ใตจ้ฟจ้า ซถึพี่งขจ้าพเจจ้า
เปาโลเปป็นผทจ้รอับใชจ้ในการนอัทั้น

เปาโลใหผู้ขผู้อกทาหนดเพริที่มเตริมสทาหรอับการบรรลรุเปผู้าหมายเหลตานทร  นอัที่นคมือ “ถผู้าทตานดทารงและ
ตอัรงมอั ที่นอยผตในความเชมืที่อ และไมตโยกยผู้ายไปจากความหวอังในขตาวประเสรริฐซถึที่งทตานไดผู้ยรินแลผู้ว” เปผู้า
หมายสผงสรุดของการเปป็นผผผู้บรริสรุทธริธ , ไรผู้ตทาหนริ และไรผู้ขผู้อกลตาวหาถผกเชมืที่อมโยงกอับการเปป็นคนสอัตยร
ซมืที่อ นอัที่นคมือ การดทารงอยผตในความเชมืที่อตตอไป สริที่งททที่ถผกเสรริมเขผู้าไปดผู้วยคมือเรมืที่องการตอัรงมอั ที่นในฝตาย
วริญญาณ คทาหลอังนทรมทความหมายวตา ‘หยอั ที่งรากในฝตายวริญญาณ’ คทาททที่แปลวตา ตอัทั้งมอัพี่น (เฮต็ดไรออส) มท
ความหมายวตา ‘ไมตขยอับ’ หรมือ ‘หนอักแนตน’ นทที่อาจสมืที่อถถึงความเพทยรพยายาม การไมตโยกยผู้ายไปจาก
ความหวอังในขตาวประเสรริฐนตาจะหมายถถึงการไมตเรริที่มทผู้อแทผู้ในชทวริตครริสเตทยน ดอังนอัรนการททที่เปาโล
เตมือนสตริพวกเขาใหผู้บรรลรุเปผู้าหมายสามประการ คมือ ความบรริสรุทธริธ , การไมตมทตทาหนริและไรผู้ขผู้อ
กลตาวหาจถึงถผกเชมืที่อมโยงกอับการเปป็นคนททที่สอัตยรซมืที่อ, การหยอั ที่งรากฝตายวริญญาณและการตอัรงมอั ที่น และ
การไมตทผู้อแทผู้ในการดทาเนรินชทวริตครริสเตทยนของเรา

ทตานกลตาวตตอไปวตาพวกเขาไดผู้ยรินขตาวประเสรริฐซถึที่งถผกประกาศแลผู้วแกตมนรุษยรทรุกคนททที่อยผตใตผู้
ฟผู้า เปาโลยอมรอับเรมืที่องการททาใหผู้พระมหาบอัญชาสทาเรป็จดอังททที่มทกลตาวไวผู้ในมาระโก 16:15 เพมืที่อบรรลรุ
เปผู้าหมายดอังกลตาวทตานไดผู้กลายเปป็นผทจ้รอับใชจ้ในการนอัรน คทานทร แปลมาจากคทาวตา ดริอาคอนอส ซถึที่งมท
ความหมายตรงตอัววตา ‘คนรอับใชผู้’

คส 1:24-25 บอัดนธีทั้ขจ้าพเจจ้ามธีความยรินดธีในการทธีพี่ไดจ้รอับความทสกขต์ยากเพซพี่อทยู่าน สยู่วนการ
ทนทสกขต์ของพระครริสตต์ทธีพี่ยอังขาดอยทยู่นอัทั้น ขจ้าพเจจ้ากป็รอับทนจนสดาเรป็จในเนซทั้อหนอังของขจ้าพเจจ้าเพราะ
เหป็นแกยู่พระกายของพระองคต์คซอครริสตจอักร 25 ขจ้าพเจจ้าไดจ้ถทกตอัทั้งใหจ้เปป็นผทจ้รอับใชจ้ตามทธีพี่พระเจจ้าไดจ้
ทรงโปรดมอบภาระใหจ้ขจ้าพเจจ้าเพซพี่อทยู่าน เพซพี่อจะใหจ้พระวจนะของพระเจจ้าสดาเรป็จ

ขณะททที่ทตานจะรวบยอดเนมืรอหาสตวนนทร  เปาโลไดผู้เพริที่มความเหป็นสตวนตอัวหลายประการเขผู้าไป 
ทตานกลตาวในฐานะบรุคคลททที่สามวตาบอัดนทรทตานมทความชมืที่นชมยรินดทในความทรุกขรทรมานของตอัวเอง



เพมืที่อพวกเขา เราเหป็นชอัดเจนถถึงความเปป็นผผผู้ใหญตฝตายวริญญาณ แมผู้ทตานเผชริญกอับความทรุกขรยากอยตาง
หนอัก แตตทตานกป็ชมืที่นชมยรินดทในความทรุกขรเหลตานอัรนเพราะทตานททาไปเพมืที่อครริสตจอักรอายรุนผู้อยทอัรงหลา
ยอยตางครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสทเปป็นตผู้น (เราตผู้องไมตลมืมวตาตอนนอัรนทตานนอัที่งเขทยนถผู้อยคทาเหลตานทรอยผตททที่
กรรุงโรมโดยถผกควบครุมตอัวอยผ ต) ในวลทหนถึที่งททที่เขผู้าใจยาก เปาโลกลตาวตตอไปถถึงผลททที่ตามมา คมือ ทตาน
กทาลอังชดใชผู้ในสตวนททที่ก ทาลอังขาดอยผตในความทรุกขรของพระครริสตรเพมืที่อพวกเขา นอั ที่นคมือ พระกายของ
พระครริสตร ทตานกทาลอังทนทรุกขรเพมืที่อททที่พวกเขาจะไมตตผู้องทนทรุกขร ทตานกลตาวชอัดเจนในเรมืที่องดอังกลตาว
วตาพวกเขาในฐานะเปป็นครริสตจอักรทผู้องถริที่นเปป็นพระกายของพระครริสตร

เพมืที่อการนอัรนเอง เปาโลไดผู้กลายเปป็นผผผู้รอับใชผู้ “เพมืที่อจะใหผู้พระวจนะของพระเจผู้าสทาเรป็จ” 
นอกจากนทรการรอับใชผู้นอัรนกป็เปป็นภาระททที่พระเจผู้าไดผู้ทรงโปรดประทานใหผู้แกตทตานในนามของพวกเขา
และเพมืที่อพวกเขา การททที่ทตานททาใหผู้พระวจนะของพระเจผู้าสทาเรป็จจถึงเปป็นไปเพมืที่อผลดทตตอครริสตจอักร
อายรุนผู้อยทอัรงหลาย เชตน ครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสท เปป็นตผู้น

คส 1:26 ทตานกลตาวตตอไปวตา ขตาวประเสรริฐในสตวนททที่เกทที่ยวขผู้องกอับครริสตจอักรนอัรนคซอ
ขจ้อความลถึกลอับซถึพี่งซยู่อนเรจ้นอยทยู่หลายยสคและหลายชอัพี่วอายสนอัทั้น แตยู่บอัดนธีทั้ไดจ้ทรงโปรดใหจ้เปป็นทธีพี่
ประจอักษต์แกยู่วริสสทธริชนของพระองคต์แลจ้ว คทาททที่แปลวตา ขจ้อความลถึกลอับ (มคุสเตรริออน) มทความหมาย
วตา ‘สริที่งททที่จนถถึงบอัดนทร ยอังไมตถผกเปริดเผย’ ดอังททที่จะถผกบรรยายไวผู้ในขผู้อตตอไป ขผู้อความลถึกลอับนอัรนกป็คมือวตา
พระวจนะและพระราชกริจของพระเจผู้าจะมทไปถถึงคนตตางชาตริ ความจรริงขผู้อนทร ไมตเปป็นททที่เขผู้าใจอยตาง
ถตองแทผู้ในพระคอัมภทรรเดริม (ถถึงแมผู้จะมทอยผตในพระคอัมภทรรเดริมอยผตแลผู้วกป็ตาม) ผผผู้เชมืที่อจทานวนมากททที่เปป็นยริว
ในครริสตจอักรยรุคตผู้นไมตอาจททาใจเชมืที่อไดผู้วตาขตาวประเสรริฐกป็มทไวผู้สทาหรอับคนตตางชาตริเหมมือนกอับพวก
ยริว กระนอัรนความจรริงดอังกลตาวกป็อยผตในขอัรนตอนของการถผกสทาแดงแกตผผผู้คนของพระเจผู้าในตอนนอัรน
ดผู้วย

คส 1:27 กลตาวโดยเฉพาะเจาะจงแลผู้ว ขผู้อความลถึกลอับดอังกลตาวกป็คมือวตา พระเจจ้าทรง
ชอบพระทอัยทธีพี่จะสดาแดงใหจ้คนตยู่างชาตริรทจ้วยู่า อะไรเปป็นความมอัพี่งคอัพี่งของสงยู่าราศธีแหยู่งขจ้อลถึกลอับนธีทั้คซอทธีพี่
พระครริสตต์ทรงสถริตในทยู่านออันเปป็นทธีพี่หวอังแหยู่งสงยู่าราศธี นทที่สมืที่อชอัดเจนวตามทความมอั ที่งคอั ที่งมากมายในสงตา



ราศทของพระองคร ความหวอังแหตงสงตาราศทดอังกลตาวถผกหยอั ที่งรากอยผตในพระครริสตรผผผู้ทรงสถริตในตอัวเรา 
พระองครทรงเปป็นความหวอังแหตงสงตาราศทของเรา คทาวตา ความหวบัง ทอัรงในภาษาออังกฤษและภาษา
กรทก มทความหมายวตา ความคาดหวอังในบางสริที่งททที่ดท สงตาราศทไมตเพทยงหมายถถึง รอัศมทออันกระจตางแจผู้ง
ของพระองครเทตานอัรน แตตในเชริงอรุปมายอังหมายถถึงสถานทททๆี่ พระองครทรงสถริตอยผ ตดผู้วย (นอัที่นคมือ 
สวรรคร) ในบรริบทททที่อยผตตริดกอัน สงตาราศทนอัรนกป็ถผกพบในฝตายวริญญาณในครริสตจอักรดผู้วย ขผู้อความ
ลถึกลอับนอัรนสทาหรอับคนททที่คริดแบบยริวกป็คมือวตา พวกคนตตางชาตริกป็จะถผกรวมอยผตในสงตาราศทนอัรนดผู้วย

คส 1:28 พระองคต์นอัทั้นแหละเราประกาศอยทยู่ โดยเตซอนสตริทสกคนและสอัพี่งสอนทสกคน
โดยใชจ้สตริปอัญญาทสกอยยู่าง เพซพี่อเราจะไดจ้ถวายทสกคนใหจ้เปป็นผทจ้ใหญยู่แลจ้วในพระเยซทครริสตต์ ดอังนอัรน
เปาโลไมตไดผู้เทศนาสริที่งอมืที่นใดเลยนอกจากพระเยซผครริสตร พระองครทรงเปป็นผผผู้ททที่พวกเขาประกาศ
 “โดยเตมือนสตริทรุกคนและสอัที่งสอนทรุกคนโดยใชผู้สตริปอัญญาทรุกอยตาง” วลทนทรสอนอะไรเราหลายอยตาง
เปาโลพยายามททที่จะเตมือนสตริและสอัที่งสอนทคุกคน การเปป็นพยานของทตานนอัรนเหมารวมหมดทรุกคน 
ทตานเปป็นพยานตตอทอัรงคนตทที่าตผู้อยและคนใหญตโตไมตวตาจะตกอยผตในสถานการณรใดกป็ตาม นอกจากนทร
ทตานยอังพยายามททาเชตนนอัรน “โดยใชผู้สตริปอัญญาทรุกอยตาง” ดผู้วย บทเรทยนททที่มทไวผู้สทาหรอับเรากป็คมือ การ
เปป็นพยานแกตคนทรุกคน และการททาเชตนนอัรนโดยใชผู้สตริปอัญญาทรุกอยตาง

เปผู้าหมายสผงสรุดของทตานกป็คมือเพมืที่อ “ถวายทรุกคนใหผู้เปป็นผผผู้ใหญตแลผู้วในพระเยซผครริสตร” คทาททที่
แปลวตา เปป็นผทจ้ใหญยู่แลจ้ว (เทะเละอริออส) มทความหมายวตา ‘ครบถผู้วน’ ในความหมายททที่วตาไมตมทอะไร
ตกหลตน มอันจถึงสมบผรณรแบบ ขอบเขตของการเปป็นพยานของเราจถึงอยผ ตตรงนทร  เราไมตเพทยงไดผู้รอับพระ
มหาบอัญชาใหผู้นทาวริญญาณผผผู้คนมาถถึงพระครริสตรเทตานอัรน แตตเราตผู้องสอัที่งสอนเขาและฝถึกเขาเปป็นสาวก
จนเขาครบถผู้วนในพระเยซผครริสตร ขผู้อคริดททที่สทาคอัญกวตากป็คมือ เรมืที่องความเปป็นผผผู้ใหญตฝตายวริญญาณ

คส 1:29 เพราะเหตสนอัทั้นขจ้าพเจจ้าจถึงกระทดาการงานดจ้วย โดยความอสตสาหะตามการก
ระทดาของพระองคต์ผทจ้ทรงออกฤทธริธิ์กระทดาอยทยู่ในตอัวขจ้าพเจจ้า ขผู้อสรุดทผู้ายนทรอาจแปลใหมตไดผู้วตา ‘เพราะ
เหตรุนอัรนขผู้าพเจผู้าจถึงกระททาการงานดผู้วย โดยตตอสผผู้โดยอาศอัยพละกทาลอังของพระองครซถึที่งก ทาลอังใหผู้พลอัง



ขผู้าพเจผู้าอยผต’ แมผู้งานของพระเจผู้าจะเปป็นการสผผู้รบจรริงๆ แตตความชตวยเหลมือของพระองครกป็มทมาอยผต
เสมอเพมืที่อใหผู้พลอังแกตเราสทาหรอับงานดอังกลตาว

*****

ภนำพรวมของโคโลสส 2: ในบทนทนี้อบัครทผตทท่านนทนี้นนาเสนอความเหต็นสท่วนตบัวมากขถึนี้นแกท่      ค
รริสตจบักรททที่เมชองโคโลสท ทบันี้งในการใหว้กนาลบังใจพวกเขาและในการตบักเตชอนพวกเขา จากนบันี้นทท่าน
เตชอนเกทที่ยวกบับการรคุกเขว้ามาของศาสนาจอมปลอมและหลบักปรบัชญาของโลกและหลบักปรบัชญาของ
ศาสนายริวซถึที่งเหต็นไดว้ชบัดวท่ากนาลบังมทอริทธริพลตท่อพวกเขาอยผท่

คส 2:1-3 เพราะขจ้าพเจจ้าใครยู่ใหจ้ทยู่านรทจ้วยู่า ขจ้าพเจจ้าสทจ้อ สตสยู่าหต์มากเพธียงไรเพซพี่อทยู่าน เพซพี่อ
ชาวเมซองเลาดธีเซธียและเพซพี่อคนทอัทั้งปวงทธีพี่ยอังไมยู่เหป็นหนจ้าของขจ้าพเจจ้าในฝยู่ายเนซทั้อหนอัง 2 เพซพี่อเขาจะไดจ้
รอับความชทใจ และเขจ้าตริดสนริทกอันในความรอัก และมอัพี่นใจในความอสดมสมบทรณต์แหยู่งความเขจ้าใจ และ
เขจ้าในความรทจ้ความลถึกลอับของพระเจจ้าและของพระบริดาและของพระครริสตต์ 3 ซถึพี่งคลอังสตริปอัญญา
และความรทจ้ท สกอยยู่างทรงปริดซยู่อนไวจ้ในพระองคต์

ตรงนทร เราเหป็นถถึงความหตวงใยแบบเปป็นสตวนตอัวททที่เปาโลมทตตอครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสท ทตาน
เขทยนวตาทตาน “สผผู้อรุตสตาหร” มากเพทยงไรเพมืที่อพวกเขาและเพมืที่อครริสตจอักรททที่เมมืองเลาดทเซทย ความหมายกป็
คมือ ทตานหตวงใยครริสตจอักรทอัรงสองแหตงมากๆ ทอัรงเมมืองโคโลสทและเมมืองเลาดทเซทยเปป็นเมมืองในแควผู้น
ฟรทเจทยและอยผตไมตหตางกอันนอัก เปาโลไมตนตาจะเคยไปททที่ทอัรงสองเมมืองนอัรนและอาจไมตเคยเหป็นพทที่นผู้องททที่
ทอัรงสองเมมืองนอัรนดผู้วยซทรา อยตางไรกป็ตาม ความหตวงใยของทตานกป็คมือวตา “เพมืที่อเขาจะไดผู้รอับความชผใจ 
และเขผู้าตริดสนริทกอันในความรอัก” คทาททที่แปลวตา ไดจ้รอับความชทใจ (พาราคาเละโอ) มทความหมายวตา 
‘ไดผู้ก ทาลอังใจ’

คทาวตา และ ในขผู้อ 2 อาจมทความหมายวตา ‘ดผู้วย’ หรมือ ‘จนถถึงกอับ’ ดอังนอัรนทตานจถึงกลตาวตตอไป
วตา ทตานหตวงใยวตาพวกเขาจะไดผู้ตริดสนริทจนถถึงกบับ “มอั ที่นใจในความอรุดมสมบผรณรแหตงความเขผู้าใจ” 
นอัที่นคมือ ความหตวงใยของทตานกป็คมือวตา พวกเขาจะเขผู้าใจ “ความลถึกลอับของพระเจผู้าและของพระบริดา
และของพระครริสตร” อยตางถตองแทผู้



จรริงแทผู้ททเดทยวททที่สามพระภาคของพระเจผู้ามอักเปป็นเรมืที่องททที่เขผู้าใจยาก ตรงนทรกลตาวถถึงเพทยง
สองพระภาค อยตางไรกป็ตาม ความกอังวลของเปาโลกป็คมือ การททที่พวกเขาเขผู้าใจในเรมืที่องดอังกลตาว ใน
การพผดถถึงพระครริสตร ทตานปริดทผู้ายยตอหนผู้าโดยกลตาววตา “ซถึที่งคลอังสตริปอัญญาและความรผผู้ทรุกอยตางทรง
ปริดซตอนไวผู้ในพระองคร” จรริงแทผู้ททเดทยวททที่ในพระครริสตรคมือคลอังสตริปอัญญาและความรผผู้ทรุกอยตาง ยริที่ง
เราเขผู้าใกลผู้พระองครและยริที่งเรากลายเปป็นเหมมือนพระองครมากเทตาไร เรากป็ยริที่งไดผู้รอับสตริปอัญญาและ
ความรผผู้จากพระองครมากขถึรนเทตานอัรน

คส 2:4-5 ขจ้าพเจจ้ากลยู่าวเชยู่นนธีทั้เพซพี่อมริใหจ้ผทจ้ใดลยู่อลวงทยู่านดจ้วยคดาชอักชวนออันนยู่าฟอัง 5 
เพราะถถึงแมจ้วยู่าตอัวของขจ้าพเจจ้าไมยู่อยทยู่กอับทยู่าน แตยู่ใจของขจ้าพเจจ้ายอังอยทยู่กอับทยู่าน และมธีความชซพี่นชม
ยรินดธีทธีพี่ไดจ้เหป็นทยู่านอยทยู่กอันอยยู่างเรธียบรจ้อย และเหป็นความเชซพี่อมอัพี่นคงของทยู่านในพระครริสตต์

เปาโลเรริที่มบอกใบผู้วตาทตานกทาลอังจะพผดถถึงเรมืที่องอะไรในบทนทร  ทตานเตมือนพวกเขาวตา “เพมืที่อมริใหผู้
ผผผู้ใดลตอลวงทตานดผู้วยคทาชอักชวนออันนตาฟอัง” คทาวตา ลท่อลวง เปป็นคทาททที่นตาสนใจ นอัที่นเปป็นสริที่งททที่ซาตานททา
กอับเอวาจรริงๆ มอันยอังททาเหมมือนเดริมมาจนถถึงทรุกวอันนทร  ดผ ยอหรน 8:44 คทาททที่แปลวตา คดาชอักชวนออันนยู่า
ฟอัง (ปริธานอลอเกทย) ในบรริบทนทรมทความหมายวตา ‘คทาพผดโนผู้มนผู้าว’ จรริงแทผู้ททเดทยวททที่มทลมปากแหตงคทา
สอนเยอะแยะททที่มอักถผกนทาเสนออยตางจผงใจผผผู้ฟอัง

ทตานเปลทที่ยนเรมืที่องชอั ที่วขณะเพมืที่อกลตาววตา แมผู้ทตานจะอยผตหตางไกลจากพวกเขา แตตทตานกป็อยผตกอับ
พวกเขาในจริตวริญญาณ จากททที่ทตานไดผู้ยรินมา เปาโลกลตาววตาทตาน “มทความชมืที่นชมยรินดทททที่ไดผู้เหป็นทตาน
อยผตกอันอยตางเรทยบรผู้อย และเหป็นความเชมืที่อมอั ที่นคงของทตานในพระครริสตร” มทความเปป็นระเบทยบเรทยบ
รผู้อยในครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสท นทที่สมืที่อถถึงระเบทยบวรินอัย, โครงสรผู้าง และความเปป็นระเบทยบ นทที่เปป็น
ครุณธรรมประการหนถึที่งเสมอ

ครริสตจอักรอายรุนผู้อยแหตงนทร ไดผู้จอัดระเบทยบตอัวเอง นอกจากนทร เปาโลยอังชมืที่นชมยรินดทในความเชมืที่อ
ออันเขผู้มแขป็งของพวกเขาในพระครริสตรอทกดผู้วย แมผู้พวกเขาเปป็นครริสตจอักรอายรุนผู้อย แตตพวกเขากป็มท
รากฐานออันแขป็งแกรตงและมทความเปป็นระเบทยบเรทยบรผู้อยอยผ ตภายใน



คส 2:6-7  กตอนททที่จะเปลทที่ยนไปกลตาวคทาเตมือนใหผู้ระวอังออันตรายททที่เปป็นหลอักปรอัชญาททที่
ก ทาลอังเขผู้ามาใกลผู้ เปาโลไดผู้ออกคทาสอัที่งแรกของทตานในจดหมายฝากฉบอับนทร  เหตสฉะนอัทั้นเมซพี่อทยู่านไดจ้
รอับพระเยซทครริสตต์เจจ้ามาแลจ้วฉอันใด ทยู่านกป็จงดดาเนรินชธีวริตในพระองคต์ดจ้วยฉอันนอัทั้น พวกเขาไดผู้
ตผู้อนรอับพระครริสตรแลผู้วโดยความเชมืที่อ บอัดนทร เปาโลกทาชอับใหผู้พวกเขาดทาเนรินชทวริตในพระองครตามนอัรน 
นอัที่นคมือ พวกเขาตผู้องดทาเนรินชทวริตโดยความเชมืที่อ การตผู้อนรอับพระครริสตรโดยความเชมืที่อนอัรนกป็งตายกวตา
การดทาเนรินชทวริตโดยความเชมืที่อ คทาก ทาชอับนทรกป็มทมาถถึงพวกเราในปอัจจรุบอันดผู้วยเชตนกอัน นอกจากนทรพวก
เขา (และพวกเราดผู้วย) ถผกกทาชอับวตา 7 เมซพี่อทรงวางรากฐานและกยู่อรยู่างสรจ้างทยู่านขถึทั้นไวจ้ในพระองคต์
และทรงใหจ้ทยู่านมอัพี่นคงในความเชซพี่อตามทธีพี่ทยู่านไดจ้รอับการสอัพี่งสอนมาแลจ้ว หลอังจากไดผู้ตผู้อนรอับพระ
ครริสตรแลผู้ว พวกเขา (และพวกเราดผู้วย) กป็ถผกกทาชอับใหผู้หยอั ที่งรากในพระครริสตรและตอัรงมอั ที่นคงในความ
เชมืที่อ พวกเขาถผกสอนมาแบบนอัรนแลผู้ว

คราวนทร เปาโลตอกยทราประเดป็นนทร เพริที่มเตริม นอกจากนทรทตานยอังสอัที่งใหผู้พวกเขาบรริบทรณต์ดจ้วยการ
ขอบพระคสณ มทคนเคยกลตาวไวผู้วตาหนถึที่งในความบาปททที่ครริสเตทยนมอักกระททาบตอยๆกป็คมือ การไมตรผผู้จอัก
ขอบพระครุณ พวกเราและพวกเขาไดผู้รอับคทาสอัที่งใหผู้บรริบผรณรดผู้วยการขอบพระครุณ การททานผู้อยไปกวตา
นทรกป็เปป็นความบาป

คส 2:8  คทาสอัที่งททที่สองของจดหมายฝากฉบอับนทรปรากฏตรงนทร  จงระวอังใหจ้ดธี เกรงวยู่าจะ
มธีผทจ้ใดทดาใหจ้ทยู่านตกเปป็นเหยซพี่อดจ้วยหลอักปรอัชญาและดจ้วยคดาลยู่อลวงออันไมยู่มธีสาระ ตามธรรมเนธียม
ของมนสษยต์ ตามหลอักการตยู่างๆทธีพี่เปป็นของโลก ไมยู่ใชยู่ตามพระครริสตต์ ออันตรายตตอมาสทาหรอับ
ครริสเตทยนใหมตกป็คมือ การถผกชอักจผงใหผู้หลงไปโดยอริทธริพลจอมปลอมตตางๆ (คทาวตา ทนาใหว้...ตกเปต็น
เหยชที่อ มทความหมายวตา ชอักจผงใหผู้หลงไป)

ออัครทผตทตานนทรกลตาวถถึงการชอักจผงใหผู้หลงฝตายวริญญาณสทที่ดผู้าน (1) อยตางแรกคมือ หลอักปรอัชญา 
คทาททที่แปลเชตนนอัรน (ฟริลอซอเฟทย) มทความหมายตรงตอัววตา ‘ความรอักในสตริปอัญญา’ นทที่สมืที่อถถึงความชอบ
ททที่จะไดผู้รอับการยอมรอับในดผู้านวริชาการ, การยกชผเรมืที่องทางวริชาการ และระบบการใหผู้ครุณคตาของโลก
ความรอักในดผู้านวริชาการแบบเกรินพอดทมอักนทาไปสผตหลอักความเชมืที่อททที่ตายแลผู้วเปป็นอยตางนผู้อยหากไมตใชต



การไมตมทหลอักความเชมืที่อ จากนอัรน (2) ทตานเตมือนถถึง “คทาลตอลวงออันไมตมทสาระ” ความหมายกป็คมือ การ
หลอกลวงออันวตางเปลตานอัที่นเอง โลกเตป็มไปดผู้วยหลอักปรอัชญาจอมปลอมตตางๆ เชตน วริวอัฒนาการ, 
มนรุษยรนริยม, สริทธริสตรท, ความถผกตผู้องทางการเมมือง และบรรดา “นริยม” ตตางๆแบบไมตรผผู้จอักจบสริรน 
เราถผกกทาชอับใหผู้ระวบังใหว้ดท  (3) ศอัตรผตอัวฉกาจอยตางหนถึที่งของความจรริงกป็คมือ “ธรรมเนทยมของมนรุษยร” 
ธรรมเนทยมตตางๆของศาสนามอักขอัดแยผู้งกอับความจรริงตามหลอักพระคอัมภทรร สรุดทผู้าย (4) เปาโลเตมือน
ถถึง “หลอักการตตางๆททที่เปป็นของโลก” ความหมายกป็คมือ การดผดซอับคตานริยมพมืรนฐานตตางๆของระบบ
ของโลกททที่อยผตรอบตอัวเรา โลกเปป็นศอัตรผของพระเจผู้ามาโดยตลอด สริที่งเหลตานทรทอัรงหมดลผู้วนอยผตฝตายตรง
ขผู้ามกอับพระครริสตร คทาก ทาชอับสทาหรอับเรากป็คมือ จงระวอังใหผู้ดท

คส 2:9-10 เพราะวยู่าในพระองคต์นอัทั้นสภาพของพระเจจ้าดดารงอยทยู่อยยู่างบรริบทรณต์ 10 และ
ทยู่านไดจ้ความครบบรริบทรณต์ในพระองคต์ ผทจ้เปป็นศธีรษะแหยู่งปวงเทพผทจ้ครองและศอักดริเทพ

ยผู้อนกลอับไปพผดถถึงพระครริสตรในขผู้อททที่แลผู้ว เปาโลกลตาวตตอไปวตา “ในพระองครนอัรนสภาพ
ของพระเจผู้าดทารงอยผตอยตางบรริบผรณร” พระเยซผครริสตรทรงสทาแดงสภาพของพระเจผู้าอยตางเตป็มเปทที่ยมใน
การเสดป็จมารอับสภาพเนมืรอหนอังของพระองคร ทอัรงตอนนอัรนและตอนนทรพระองครทรงสทาแดงสภาพของ
พระเจผู้าใหผู้เหป็นชอัดเจน การไดผู้เหป็นพระองครกป็เทตากอับไดผู้เหป็นพระบริดา ดผ ยอหรน 14:9 ความเปป็น
พระเจผู้าทอัรงสริรนมทอยผตในพระองคร

การเลตนคทาททที่สทาคอัญซถึที่งไมตปรากฏชอัดในภาษาออังกฤษอยผตตรงนทร  คทาททที่แปลวตา อยยู่างบรริบทรณต์ 
(พเลโรมา) และ ครบบรริบทรณต์ (พเลรอโอ) มทความเกทที่ยวขผู้องกอันจนเกมือบจะใชผู้แทนกอันไดผู้ นอกจาก
นทรการผอันคทาหลอังกป็อยผตในรผปของกาลสมบผรณรและประธานถผกกระททา ดอังนอัรนขผู้อ 10 อาจแปลไดผู้วตา
 ‘และทตานทอัรงหลายไดผู้ถผกททาใหผู้สมบผรณรแลผู้วในพระองคร’ ความบรริบผรณรทอัรงสริรนมทอยผตในพระองคร
และความบรริบผรณรเดทยวกอันนทร เองไดผู้ถผกมอบใหผู้แกตเราผผผู้อยผตในพระองคร หากแปลแบบถอดความกป็
คมือ ‘และทตานทอัรงหลายไดผู้ถผกททาใหผู้สทาเรป็จครบบรริบผรณรในพระองคร’ จรริงแทผู้ททเดทยวททที่ทรุกสริที่งสทาเรป็จ
ครบบรริบผรณรในพระเยซผ นอกจากนทรพระองครยอังทรงเปป็น “ศทรษะแหตงปวงเทพผผผู้ครองและศอักดริ



เทพ” ความหมายกป็คมือวตา พระเยซผครริสตรทรงเปป็นประมรุขเหนมืออทานาจและสริทธริอทานาจทรุกประการ
ในจอักรวาล ไมตวตาอทานาจนอัรนจะดทงามหรมือชอั ที่วรผู้ายกป็ตาม พระองครทรงเปป็นออันดอับหนถึที่ง

คส 2:11-12 ในพระองคต์นอัทั้น ทยู่านไดจ้รอับเขจ้าสสหนอัต ซถึพี่งเปป็นการเขจ้าสสหนอัตทธีพี่มซอมนสษยต์
มริไดจ้กระทดา โดยทธีพี่ทยู่านไดจ้สละกายแหยู่งความบาปของเนซทั้อหนอังเสธีย โดยการเขจ้าสสหนอัตแหยู่งพระ
ครริสตต์ 12 ไดจ้ถทกฝอังไวจ้กอับพระองคต์ในบอัพตริศมา ซถึพี่งทยู่านไดจ้เปป็นขถึทั้นมากอับพระองคต์ดจ้วย โดยความ
เชซพี่อในการกระทดาของพระเจจ้า ผทจ้ไดจ้ทรงบอันดาลใหจ้พระองคต์เปป็นขถึทั้นมาจากความตาย

เปาโลดอักคอกลรุตมททที่เปป็นยริวในครริสตจอักรไวผู้กตอนเลย พวกยริวถมือวตาคนททที่ไมตเขผู้าสรุหนอัตนอัรนยอัง
บกพรตองฝตายวริญญาณอยผต เมมืที่อคริดถถึงเรมืที่องนทร แลผู้ว เปาโลจถึงบรรยายใหผู้ผผผู้อตานของทตานททที่เปป็นคนตตาง
ชาตริฟอังวตาในพระครริสตรพวกเขาไดผู้ “เขผู้าสรุหนอัตททที่มมือมนรุษยรมริไดผู้กระททา โดยททที่ทตานไดผู้สละกายแหตง
ความบาปของเนมืรอหนอังเสทย โดยการเขผู้าสรุหนอัตแหตงพระครริสตร” นอกจากเปป็นสอัญลอักษณรแหตงพอันธ
สอัญญาททที่ทรงกระททากอับออับราฮอัมและการเปป็นยริวแลผู้ว การเขผู้าสรุหนอัตยอังเปป็นสอัญลอักษณรของการถผก
แยกตอัรงไวผู้ตตางหากจากโลกเพมืที่อถวายแดตพระเจผู้าอทกดผู้วย

แมผู้พทที่นผู้องครริสเตทยนททที่เปป็นคนตตางชาตริของทตานจะไมตเคยเขผู้าสรุหนอัตฝตายเนมืรอหนอังเลย แตต
เปาโลกป็กลตาววตาในพระครริสตรพวกเขาไดผู้รอับการเขผู้าสรุหนอัตฝตายวริญญาณแลผู้ว นอั ที่นเปป็นตอนททที่พวก
เขาแยกตอัวออกจากความบาปแหตงเนมืรอหนอังเพมืที่อมาหาพระครริสตร พวกเขาจถึงเขผู้ามาอยผ ตใตผู้การเขผู้า
สรุหนอัตของพระองคร ดผู้วยเหตรุนทรพวกเขาจถึงครบบรริบผรณรในพระองคร

จากนอัรนเปาโลจถึงใชผู้ภาพเปรทยบระหวตางการเขผู้าสรุหนอัตกอับบอัพตริศมาของผผผู้เชมืที่อ การเขผู้า
สรุหนอัตททาใหผู้ยริวเปป็นพวกเดทยวกอับออับราฮอัม สตวนบอัพตริศมาคมือการททที่ผผผู้เชมืที่อประกาศตตอสาธารณชนวตา
เขาเปป็นพวกเดทยวกอับพระครริสตร ภาพเปรทยบททที่ถผกใชผู้จถึงชทร ใหผู้เหป็นถถึงวริธทการรอับบอัพตริศมา นอั ที่นคมือ “ไดผู้
ถผกฝอังไวผู้กอับพระองครในบอัพตริศมา ซถึที่งทตานไดผู้เปป็นขถึรนมากอับพระองครดผู้วย” การเขผู้าสรุหนอัตเปป็น
สอัญลอักษณรฝตายเนมืรอหนอังททที่แสดงถถึงพอันธสอัญญาททที่ทรงกระททาก อับออับราฮอัมฉอันใด บอัพตริศมากป็เปป็น
สอัญลอักษณรภายนอกในการประกาศการเปป็นพวกเดทยวก อับพระครริสตรฉอันนอัรน การถผกฝอังในนทราแหตง
พริธทบอัพตริศมาและขถึรนมาจากนทราจถึงสมืที่อถถึงการจรุตมลงในนทราอยตางชอัดเจน วลทหลอังประกาศวตาการเปป็นขถึรน



จากตายในอนาคตของเราจะเกริดขถึรนโดยความเชมืที่อในฤทธานรุภาพของพระเจผู้า ฤทธริธ เดชเดทยวกอันนทร
เองททที่ “บอันดาลใหผู้พระองครเปป็นขถึรนมาจากความตาย”

คส 2:13-14 และทยู่านทธีพี่ตายแลจ้วดจ้วยความบาปทอัทั้งหลายของทยู่านและดจ้วยเหตสทธีพี่เนซทั้อ
หนอังของทยู่านมริไดจ้เขจ้าสสหนอัต พระองคต์ไดจ้ทรงใหจ้ทยู่านมธีชธีวริตดจ้วยกอันกอับพระองคต์และทรงโปรดยก
โทษการละเมริดทอัทั้งหลายของทยู่าน 14 พระองคต์ทรงลบกรมธรรมต์ในขจ้อบอัญญอัตริตยู่างๆทธีพี่ตยู่อตจ้านเรา
อยทยู่ ซถึพี่งขอัดขวางเราและไดจ้ทรงหยริบเอาไปเสธียใหจ้พจ้น โดยทรงตรถึงไวจ้ทธีพี่กางเขนของพระองคต์

ในขผู้อความททที่คลผู้ายคลถึงกอับเอเฟซอัส 2:1 เปาโลกลตาววตา แมผู้ตายแลผู้วในความบาป แตตพระ
ครริสตรกป็ไดผู้ทรงใหผู้เรามทชทวริตดผู้วยกอันกอับพระองครแลผู้ว “และทรงโปรดยกโทษการละเมริดทอัรงหลาย
ของทตาน” ฤทธริธ เดชในการสรผู้างใหมตของการบอังเกริดใหมตและการยกโทษบาป (ทอัรงคผตเกริดขถึรนตอนททที่
เราไดผู้รอับความรอด) จถึงถผกเอตยถถึงตรงนทร  คทาททที่แปลวตา ใหจ้...มธีชธีวริตดจ้วยกอัน (ซผโซออปอยเอะโอ) โดย
แกตนแทผู้แลผู้วหมายถถึงการไดผู้รอับชทวริตพรผู้อมกอับอทกคน ขผู้อคริดททที่ยริที่งใหญตกวตากป็คมือวตา พระครริสตรทรงถผก
ททาใหผู้มทชทวริตตอนททที่ทรงฟมืร นคมืนพระชนมรฉอันใด เรากป็ถผกททาใหผู้มทชทวริตเชตนเดทยวกอันตอนททที่เราไดผู้รอับ
ความรอด (นอัที่นคมือ การถผกสรผู้างใหมต)

นอกจากนทรพระองครยอังทรง “ลบกรมธรรมรในขผู้อบอัญญอัตริตตางๆททที่ตตอตผู้านเราอยผต ซถึที่งขอัดขวาง
เรา” มทหลายคนเหป็นไมตตรงกอันเกทที่ยวกอับความหมายของขผู้อความนทร  บางคนคริดวตานทที่หมายถถึงพระราช
บอัญญอัตริของโมเสส (สตวนททที่เปป็นพริธทกรรมหรมือทอัรงหมดของพระราชบอัญญอัตริ) คนอมืที่นกป็คริดวตามอัน
หมายถถึงสริที่งททที่ถผกเขทยนไวผู้ในหนอังสมือเลตมตตางๆตามททที่มทบอกไวผู้ในวริวรณร 20:12 บางททนทที่อาจหมายถถึง
ทอัรงสองอยตาง สริที่งททที่ถผกเขทยนไวผู้ในหนอังสมือเลตมตตางๆในสวรรครคมือ การละเมริดตตางๆของเราตตอ
บอัญญอัตริดผู้านศทลธรรมของพระเจผู้า นอั ที่นถผกสรรุปไวผู้ใน ‘พระราชบอัญญอัตริ’ ความจรริงททที่ยริ ที่งใหญตกวตากป็คมือ
วตา โทษของบาปททที่จะตกแกตเรานอัรนไดผู้ถผกลบออกไปแลผู้ว คทาททที่แปลเชตนนอัรน (เอะซาเละอริโฟ) มท
ความหมายวตา ‘ขจอัด’, ‘ลบ’ หรมือ ‘เชป็ดออกไป’ หากเปรทยบกอับปอัจจรุบอันมอันกป็คมือปรุตม delete บน
เครมืที่องคอมพริวเตอรรนอั ที่นเอง เมมืที่อเรากดปรุตมนทร  ขผู้อมผลกป็หายไป นอกจากนทรพระองคร (พระเยซผ) ยอังเอา
มาตราททที่จะปรอับโทษเราเพราะความบาปของเราไปเสทย “โดยทรงตรถึงไวผู้ททที่กางเขนของพระองคร” 



ดอังนอัรน ความผริดแหตงความบาปของเราจถึงถผกตรถึงกางเขนพรผู้อมกอับพระครริสตรแลผู้ว เราแคตตผู้อง
วางใจพระองครเพมืที่อททที่จะกลายเปป็นคนชอบธรรมอยตางสมบผรณร

คส 2:15 พระองคต์ทรงปลดเทพผทจ้ครองและศอักดริเทพเสธีย พระองคต์ไดจ้ทรงประจาน
เขาและชนะเขาโดยกางเขนนอัทั้น แตตนอัที่นไมตใชตทอัรงหมด ในการสริรนพระชนมรและการฟมืร นคมืน
พระชนมรของพระครริสตร พระองครยอังทรงมทชอัยตตออทานาจของนรกโดยสริรนเชริงอทกดผู้วย ซาตานและ
ลผกสมรุนของมอันคริดวตามอันจอัดการพระเยซผไดผู้แลผู้ว แตตในการฟมืร นคมืนพระชนมรของพระองครพระองคร
ไดผู้ทรงปลดบรรดาผผผู้มทอทานาจแหตงนรกและอทานาจของพวกมอันไปแลผู้ว คทาททที่แปลวตาปลด ในททที่นทร  
(อาเปต็คดผออไม) มทความหมายวตา ‘ปลดอาวรุธ’ หรมือ ‘ททาใหผู้หมดฤทธริธ ’ พระเยซผไดผู้ทรงททาเชตนนอัรน 
จากนอัรนพระองครทรงประจานมอันโดยมทชอัยชนะเหนมืออทานาจของนรกในตอัวพระองครเองซถึที่งเหป็นไดผู้
จากการฟมืร นคมืนพระชนมรของพระองคร

คส 2:16-17 เหตสฉะนอัทั้นอยยู่าใหจ้ผทจ้ใดพริพากษาปรอักปรดาทยู่านในเรซพี่องการกรินการดซพี่ม ใน
เรซพี่องการถซอเทศกาล วอันตจ้นเดซอน หรซอวอันสะบาโต 17 สริพี่งเหลยู่านธีทั้เปป็นเพธียงเงาของเหตสการณต์ทธีพี่จะมธี
มาในภายหลอัง แตยู่กายนอัทั้นเปป็นของพระครริสตต์

กลอับไปยอังจรุดททที่ทตานกลตาวคผู้างไวผู้ในขผู้อ 8-14 เปาโลจถึงก ทาชอับครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสทวตา
พวกเขาไมตควรปลตอยใหผู้ใครมาปรอับโทษพวกเขาททที่ไมตถมือรอักษาขผู้อปลทกยตอยตตางๆททที่ไมตรผผู้จอักจบสริรน
ของประเพณทของพวกยริว นทที่เกทที่ยวขผู้องกอับการกริน (คมือ เนมืรอหมผ) หรมือการดมืที่มจากภาชนะททที่มทฝาปริด
หรมือไมตมทฝาปริด นอกจากนทร เพราะวตาพวกเขาอยผตในพระครริสตรแลผู้ว (ผผผู้ทรงททาใหผู้พระราชบอัญญอัตริ
สทาเรป็จและทรงตรถึงมอันไวผู้ททที่กางเขนแลผู้ว) พวกเขาจถึงไมตตผู้องกอังวลเกทที่ยวกอับวอันสทาคอัญตตางๆของพวก
ยริว, การถมือวอันขถึรนคทที่าของพวกยริว หรมือการถมือวอันสะบาโตตตางๆของพวกยริว (พวกยริวถมือวตาวอัน
เทศกาลสตวนใหญตของพวกยริวเปป็นวอันสะบาโต)

ความสทาคอัญททที่ชอัดเจนของสริที่งเหลตานทร กป็คมือวตา พวกมอัน “เปป็นเพทยงเงาของเหตรุการณรททที่จะมทมา
ในภายหลอัง” รายละเอทยดและขผู้อปลทกยตอยตตางๆของบอัญญอัตริทางพริธทกรรมของพวกยริวเปป็นเพทยงเงา



ททที่นทาหนผู้าพระครริสตรผผผู้ไดผู้เสดป็จมาแลผู้ว จรุดสนใจหลอักของบอัญญอัตริของพวกยริวคมือพระครริสตรเอง 
พระองครทรงททาใหผู้บอัญญอัตรินอัรนสทาเรป็จในตอัวพระองครเอง ดผ มอัทธริว 5:17

คส 2:18-19 อยยู่าใหจ้ผทจ้ใดโกงบดาเหนป็จของทยู่านดจ้วยการจงใจถยู่อมตอัวลงและกราบไหวจ้ท ทต
สวรรคต์ ใฝยู่ฝอันในสริพี่งเหลยู่านอัทั้นทธีพี่เขาไมยู่ไดจ้เหป็น ผยองขถึทั้นเปลยู่าๆตามความคริดของเนซทั้อหนอัง 19 และไมยู่
ไดจ้ยถึดมอัพี่นในพระองคต์ผทจ้ทรงเปป็นศธีรษะ ศธีรษะนอัทั้นเปป็นเหตสใหจ้กายทอัทั้งหมดไดจ้รอับการบดารสงเลธีทั้ยงและ
ตริดตยู่อกอันดจ้วยขจ้อและเอป็นตยู่างๆ จถึงไดจ้เจรริญขถึทั้นตามทธีพี่พระเจจ้าทรงโปรดใหจ้เจรริญขถึทั้นนอัทั้น

เปาโลจถึงเตมือนอทกครอัร งถถึงลมปากแหตงคทาสอัที่งสอนออันมากมายททที่หลอกลวง ทตานเตมือนใหผู้พวก
เขาระวอังการสผญเสทยบทาเหนป็จของตนเพราะ “การจงใจถตอมตอัวลง” ความหมายกป็คมือ ความนตา
เลมืที่อมใสแบบหลอกๆและความถตอมตอัวแบบจอมปลอม การบทาเพป็ญทรุกขรกรริยาและ ‘การปฏริญาณ
วตาจะใชผู้ชทวริตแบบคนจน’ ในนามของศาสนากป็คมือสริที่งนทร เอง ทตานเตมือนตตอไปเกทที่ยวกอับการ “กราบ
ไหวผู้ทผตสวรรคร” นทที่เปป็นสตวนหนถึที่งททที่พบเหป็นไดผู้บตอยของลอัทธริมากมาย นทที่สมืที่อวตามทการกราบไหวผู้ 
‘นอักบรุญ’ ตตางๆใน ‘พระศาสนจอักรแหตงโรม’ “ ใฝตฝอันในสริที่งเหลตานอัรนททที่เขาไมตไดผู้เหป็น” พรผู้อมกอับ 
“ผยองขถึรนเปลตาๆตามความคริดของเนมืรอหนอัง” นทที่ชตางคลผู้ายคลถึงกอับบรรดาผผผู้นทาของลอัทธริตตางๆอยตาง
นตาตกใจ พวกเขาอผู้างวตาไดผู้รอับการสทาแดงพริเศษและมอักแสดงอาการเยตอหยริที่ง ความหมายตรงนทร
สอดคลผู้องกอับขผู้อ 8 ททที่เปาโลเตมือนใหผู้พวกเขาระวอังความจรริงททที่ถผกลอกเลทยนแบบ

ลอัทธริและการละทริรงความจรริงสตวนใหญตไมตยถึดมอั ที่นใน “พระองครผผผู้ทรงเปป็นศทรษะ” นอัที่นคมือ 
ศาสนาเททยมเทป็จไมตยกชผความเปป็นพระเจผู้าของพระครริสตร ปกตริแลผู้วพวกเขาลดทอนพระองครใหผู้
เปป็นเพทยงคน, ทผตสวรรคร หรมืออะไรกป็ตามททที่ดผู้อยกวตาพระเจผู้าซถึที่งพระองครทรงเปป็น พระองครทรงเปป็น
แหลตงททที่มาแหตงพละกทาลอัง, การบทารรุงเลทรยง และความเปป็นออันหนถึที่งออันเดทยวกอันของรตางกายซถึที่งนทาการ
เจรริญเตริบโตมาจากพระเจผู้า

คส 2:20-23 ดอังนอัทั้นถจ้าทยู่านตายกอับพระครริสตต์พจ้นจากหลอักการตยู่างๆทธีพี่เปป็นของโลกแลจ้ว 
เหตสไฉนทยู่านจถึงมธีชธีวริตอยทยู่เหมซอนกอับวยู่าทยู่านยอังอยทยู่ฝยู่ายโลก ยอมอยทยู่ใตจ้กฎตยู่างๆ  21 (เชยู่น "อยยู่าแตะ
ตจ้อง" "อยยู่าชริม" "อยยู่าเอามซอหยริบ" 22 ซถึพี่งทอัทั้งหมดจะพรินาศเมซพี่อทดาดอังนอัทั้น) ออันเปป็นหลอักธรรมและ



คดาสอนของมนสษยต์ 23 จรริงอยทยู่สริพี่งเหลยู่านธีทั้ดททยู่าทธีมธีปอัญญา คซอการเตป็มใจนมอัสการ การถยู่อมตอัวลง 
และการทรมานกาย แตยู่ไมยู่มธีประโยชนต์อะไรในการตยู่อสทจ้กอับความตจ้องการของเนซทั้อหนอัง

ทตานปริดทผู้ายบทนทรดผู้วย ดบังนบันี้น ออันททที่จรริงเราตายดผู้วยกอันกอับพระครริสตรแลผู้วจากอริทธริพลตตางๆ
ของโลกและศาสนาและหลอักปรอัชญาจอมปลอมตตางๆของโลก เปาโลจถึงถามแบบไมตตผู้องการคทา
ตอบวตา “เหตรุไฉนทตานจถึงมทชทวริตอยผตเหมมือนกอับวตาทตานยอังอยผตฝตายโลก ยอมอยผตใตผู้กฎตตางๆ (เชตน "อยตา
แตะตผู้อง" "อยตาชริม" "อยตาเอามมือหยริบ” ขผู้อหผู้ามเหลตานทรแตกออกมาจากประเพณทของยริวททที่ยอังมทอริทธริ
พลตตอครริสตจอักรอยผต ขผู้อหผู้ามดอังกลตาวกป็มทพบเหป็นบตอยในการบทาเพป็ญทรุกขรกรริยาของลอัทธริตตางๆททที่แพรต
หลายในตอนนอัรนเหมมือนกอับในตอนนทร  เปาโลกลตาววตาสริที่งเหลตานทร จะพรินาศไปและไมตไดผู้เปป็นอะไร
มากไปกวตาหลอักธรรมคทาสอนของมนรุษยร

การถมือศาสนาและการบทาเพป็ญทรุกขรกรริยาแตตเพทยงภายนอกดผเหมมือนจะแสดงออกถถึงสตริ
ปอัญญา, ความนตาเลมืที่อมใส และความถตอมใจโดยการเมรินเฉยตตอรตางกายและไมตใหผู้เกทยรตริหรมือปรน
เปรอเนมืรอหนอัง จรริงแทผู้ททเดทยวททที่ตลอดทรุกยรุคทรุกสมอัยจะมทคนเหลตานอัรนททที่โดยคทาปฏริญาณวตาจะใชผู้ชทวริต
แบบสมถะ, การทรมานกายตอัวเองโดยการบทาเพป็ญทรุกขรกรริยา และความนตาเลมืที่อมใสแบบเสแสรผู้ง 
ไดผู้นทาเสนอตอัวเองวตาเปป็นคนดทและชอบธรรม แตตนอัที่นกป็เปป็นสริที่งททที่เปาโลเตมือนใหผู้ระวอังจรริงๆ มอันคมือ
การลอกเลทยนแบบโดยเนผู้นททที่เรมืที่องภายนอกและเนมืรอหนอัง ไมตใชตจริตวริญญาณ แมผู้ศาสนาดอังกลตาวจะดผ
เหมมือนนตาเลมืที่อมใส แตตสริที่งททที่ททาใหผู้เรารผผู้ถถึงความผริดพลาดของมอันกป็คมือ การททที่ศาสนาเหลตานอัรนไมตมท
การเนผู้นเรมืที่องการยกชผพระเยซผครริสตร สองบทแรกของจดหมายฝากฉบอับนทร ไดผู้กลตาวเสทยยมืดยาวเพมืที่อ
ปผทางใหผู้กอับสองบทหลอัง ศาสนาเททยมเทป็จจะชทรไปททที่อมืที่นเสมอ

*****

ภนำพรวมของโคโลสส 3: จคุดสนใจหลบักของจดหมายฝากฉบบับนทนี้ตอนนทนี้เปลทที่ยนจากหลบักการ
มาเปต็นเรชที่องทางปฏริบบัตริบว้าง เนชนี้อหาสท่วนแรกของบทนทนี้หบันความสนใจของครริสตจบักรททที่เมชองโคโล
สทไปททที่คคุณคท่าตท่างๆฝท่ายวริญญาณในสวรรคต์ จากนบันี้นเปาโลจถึงใหว้รายการยาวๆเกทที่ยวกบับหลบักปฏริบบัตริ
ตท่างๆซถึที่งไมท่ควรมทในชทวริตครริสเตทยนเลย บทนทนี้ปริดทว้ายดว้วยรายการยาวๆเกทที่ยวกบับการกระทนาททที่ดทใน



ชทวริตครริสเตทยน ขณะททที่เนชนี้อหาสท่วนแรกของบทนทนี้พผดถถึงหลบักปฏริบบัตริตท่างๆททที่เปต็นความบาปซถึที่งเรา
ควร ‘ถอดทรินี้ง’ ทท่านเปลทที่ยนไปเนว้นสริที่งททที่เราตว้อง ‘สวมใสท่’

คส 3:1  บทนทร เรริที่มตผู้นดผู้วยการอผู้างอริงยผู้อนกลอับไปยอัง 2:12-13 ททที่กลตาววตากตอนททที่จะมา
เปป็นผผผู้เชมืที่อเราเคยตายในความบาปของเรา จากนอัรนหลอังจากไดผู้รอับความรอดแลผู้ว เรากป็ถผกฝอังไวผู้กอับ
พระองครแลผู้วในพริธทบอัพตริศมา จากนอัรนเรากป็ขถึรนมาจากนทราในพริธทบอัพตริศมาพรผู้อมกอับพระองครดผู้วย 
บอัดนทร เปาโลจถึงตอัรงรากฐานดอังกลตาวเปป็นคทาถามททที่ไมตตผู้องการคทาตอบ เพราะคทาตอบนอัรนชอัดเจนอยผตแลผู้ว
แมผู้ในทางไวยากรณรขผู้อความนทรบตงชทรวตา ถจ้าทยู่านรอับการทรงชสบใหจ้เปป็นขถึทั้นมาดจ้วยกอันกอับพระครริสตต์
แลจ้ว แตตความหมายททที่อริงตามบรริบทกป็คมือ ‘เนมืที่องจากทตานไดผู้ถผกททาใหผู้เปป็นขถึรนมากอับพระครริสตรแลผู้ว’ 
เปาโลถมือวตาพวกเขาเปป็นขถึรนมากอับพระองครแลผู้ว

หลอังจากไดผู้วางรากฐานเรทยบรผู้อยแลผู้ว เปาโลจถึงใหผู้รายการคทาสอั ที่งตตางๆสทาหรอับชทวริต
ครริสเตทยน คทาสอัที่งแรกคมือจงแสวงหาสริพี่งซถึพี่งอยทยู่เบซทั้องบน ความหมายกป็คมือ การแสวงหาสริที่งททที่เปป็นของ
สวรรครหรมือการแสวงหาสริที่งตตางๆททที่เปป็นของพระเจผู้า เพมืที่อกลตาวถถึงเรมืที่องนทร ใหผู้ชอัดเจน ทตานเสรริมวตา ใน
ทธีพี่ซถึพี่งพระครริสตต์ทรงประทอับขจ้างขวาพระหอัตถต์ของพระเจจ้า พวกเราในฐานะครริสเตทยนจถึงถผกก ทาชอับ
ใหผู้แสวงหาสริที่งททที่เปป็นของสวรรครซถึที่งเปป็นทททๆี่ มทเรมืที่องฝตายวริญญาณอยผ ต

คส 3:2 ในบรริบทนอัรน ทตานเสรริมคทาสอัที่งททที่สองเขผู้าไปซถึที่งเปป็นการขยายความคทาสอัที่งแรก
คมือ จงฝอังความคริดของทยู่านไวจ้กอับสริพี่งทอัทั้งหลายทธีพี่อยทยู่เบซทั้องบน ไมยู่ใชยู่กอับสริพี่งทอัทั้งหลายซถึพี่งอยทยู่ทธีพี่แผยู่นดริน
โลก คทาททที่แปลวตา ฝอังความคริดของทยู่าน (ฟรอเนะโอ) มทความหมายวตา ‘กทากอับความคริดของตอัวเอง’ 
หรมือ ‘คริด’ เราจถึงถผกก ทาชอับใหผู้พรุตงเปผู้าความคริดของเราไปททที่สริที่งตตางๆททที่อยผตเบมืรองบนมากกวตาสริที่งตตางๆททที่
เปป็นของโลก มอันงตายเหลมือเกรินททที่จะมอัวแตตสนใจสริที่งตตางๆททที่เปป็นของโลก ซถึที่งเปป็นสริที่งททที่โดยตอัวมอันเอง
แลผู้วไมตใชตความบาป (แคตเปป็นสริที่งททที่เปป็นของโลก) จนมรุมมองของเราเกทที่ยวกอับสริที่งตตางๆททที่เปป็นเรมืที่อง
ฝตายวริญญาณถผกบดบอัง คทาสอัที่งใหผู้ก ทากอับความคริดของเราเชตนนอัรนจถึงเปป็นสตวนหนถึที่งของบอัญญอัตริของ
พระครริสตร มอันเปป็นจรุดรวมความสนใจททที่ใชผู้ในการจอัดระเบทยบความคริดของเรา



คส 3:3 เพราะวยู่าทยู่านไดจ้ตายแลจ้วและชธีวริตของทยู่านซยู่อนไวจ้กอับพระครริสตต์ใน
พระเจจ้า เปาโลนทาเสนอหลอักฐานททที่ใชผู้สนอับสนรุนคทากลตาวอผู้างของทตาน ทตานนทาเสนอสริที่งททที่ตรงขผู้าม
กอับเอเฟซอัส 2 ในบทนอัรนเราเคยตายตตอพระเจผู้าเพราะความบาป ตรงนทร เปาโลบรรยายวตาเราตายตตอ
ตอัวเองในพระครริสตร นอั ที่นเปป็นความจรริงในเรมืที่องตทาแหนตงของเราในพระครริสตร ดอังททที่ทตานเขทยนถถึงค
รริสตจอักรตตางๆในแควผู้นกาลาเททย เราไดผู้ถผกตรถึงไวผู้ก อับพระครริสตรแลผู้ว ประเดป็นททที่ทตานตผู้องการจะสมืที่อ
ตรงนทรคมือ บอัดนทร เราควรจอัดระเบทยบชทวริตของเราใหผู้สอดคลผู้องตามนอัรนดผู้วย ชทวริตของเราจถึง “ซตอนไวผู้
กอับพระครริสตรในพระเจผู้า”

คส 3:4  นอกจากนทร  เมซพี่อพระครริสตต์ผทจ้ทรงเปป็นชธีวริตของเราจะทรงปรากฏ ขณะนอัทั้น
ทยู่านกป็จะปรากฏพรจ้อมกอับพระองคต์ในสงยู่าราศธีดจ้วย ขผู้อนทรมทขผู้อคริดหลายอยตาง (1) จรริงแทผู้ททเดทยวททที่
พระครริสตรทรงเปป็นชทวริตของเรา นทที่ไมตเพทยงเปป็นความจรริงในความหมายฝตายรตางกายเทตานอัรน แตตใน
ความหมายฝตายวริญญาณดผู้วย ดอังททที่ยอหรนไดผู้กลตาวไวผู้ “ในพระองครมทชทวริต” (ยอหรน 1:4) และ
พระองครทรงเปป็นชทวริต (ยอหรน 14:6) (2) นทที่จถึงเปป็นคทาพยากรณรททที่ชอัดเจนเกทที่ยวกอับการเสดป็จกลอับมา
ของพระองคร เปาโลเชมืที่อวตาพระองครจะเสดป็จมาปรากฏแนตๆ ขผู้อความตรงนทรสอดคลผู้องกอับททที่ยอหรน
เขทยนไวผู้ในเวลาตตอมาใน 1 ยอหรน 3:2 พระเยซผจะทรงปรากฏในเวลาไมตชผู้า! (3) หลอักฐานออันแขป็ง
แรงซถึที่งสนอับสนรุนแนวคริดเรมืที่องการรอับขถึรนกตอนยรุคเจป็ดปทอยผตตรงนทร  เราไมตอาจโตผู้แยผู้งไดผู้เลยวตาการ
ปรากฏพระองครอยตางเตป็มรผปแบบของพระครริสตรจะเกริดขถึรนหลอังยรุคเจป็ดปทตามททที่มทบอกไวผู้ในวริวรณร 
19 อยตางไรกป็ตามตรงนทร เปาโลกลตาววตาเมมืที่อเหตรุการณรนอัรนเกริดขถึรน เรากป็จะ “ปรากฏพรผู้อมกอับพระองคร
ในสงตาราศทดผู้วย” นทที่สอดคลผู้องกอับวริวรณร 19:14 การปรากฏตอัวพรผู้อมกอับพระองครในยามททที่พระองคร
เสดป็จกลอับมาสมืที่อชอัดเจนวตาครริสตจอักรททที่สมบผรณรจะอยผตกอับพระองครในสวรรครเรทยบรผู้อยแลผู้ว ดอังนอัรน
การรอับขถึรนซถึที่งเกริดขถึรนกตอนการสริรนสรุดลงของยรุคเจป็ดปทจถึงตผู้องเกริดขถึรน ขผู้อพระคอัมภทรรอมืที่นๆชทรชอัดเจนถถึง
การรอับขถึรนกตอนยรุคเจป็ดปท

คส 3:5 อทกครอัร งททที่เนมืรอหาตรงนทรสอดคลผู้องกอับททที่จะถผกเขทยนในเวลาตตอมาใน 1 ยอหรน
3:2-3 เพราะการเสดป็จกลอับมาของพระครริสตรอาจเกริดขถึรนไดผู้ทรุกเมมืที่อ เราจถึงควรดทาเนรินชทวริตของเรา
ใหผู้พรผู้อมททที่จะพบพระองคร เปาโลจถึงออกคทาสอัที่งอทกประการ จงประหารอวอัยวะของทยู่านซถึพี่งอยทยู่ฝยู่าย



โลกนธีทั้ การประหารกป็คมือ การฆตาใหผู้ตายนอัที่นเอง ดอังนอัรนความหมายกป็คมือ ภาพเปรทยบของการถมือวตา
อวอัยวะของเรานอัรนตายแลผู้ว คทาททที่แปลเชตนนอัรน (เมะลอส) หมายถถึงสตวนตตางๆของรตางกายมนรุษยร 
บรริบทททที่ตามมากลตาวชอัดเจนถถึงอวอัยวะททที่เกทที่ยวกอับเรมืที่องเพศในรตางกายของเรา กลตาวอทกนอัยหนถึที่ง พระ
คอัมภทรรบรริสรุทธริธ ไดผู้สอัที่งเราใหผู้ถมือวตารตางกายของเราตายแลผู้วตตอกริจกรรมตตางๆ เชตน การลยู่วงประเวณธี 
การโสโครก ราคะตอัณหา ความปรารถนาชอัพี่ว และความโลภ ซถึพี่งเปป็นการนอับถซอรทปเคารพ

ใหผู้เราพริจารณาถถึงรายการของการกระททาททที่ชอั ที่วรผู้ายเหลตานทรอยตางละเอทยดมากขถึรนกอัน คทาททที่
แปลวตา การลยู่วงประเวณธี (พอรเนะเอทย) ในความหมายททที่กวผู้างททที่สรุดหมายถถึง การททาผริดศทลธรรม
ทางเพศในรผปแบบใดๆกป็ตาม ในความหมายททที่แคบลง มอันหมายถถึงการมทเพศสอัมพอันธรกตอน
แตตงงาน ความหมายของคทาททที่แปลวตา การโสโครก (อาคาธารเซทย) เปป็นคทากลางๆททที่หมายถถึงความ
ไมตบรริสรุทธริธ ทางเพศในทรุกรผปแบบ เชตน สมืที่อลามก, ความคริดททที่ตอัณหาจอัด และรผปแบบอมืที่นๆของเรมืที่อง
ทางเพศออันไมตเหมาะสม

คทาททที่แปลวตา ราคะตอัณหา (พาธอส) ในบรริบทนทรอาจเปป็นคทาททที่ใชผู้แทนการรอักรตวมเพศ วลท 
ความปรารถนาชอัพี่ว ซถึที่งมทความหมายตรงตอัววตา ‘ตอัณหาททที่ชอั ที่วรผู้าย’ นตาจะหมายถถึงการคริดในเรมืที่องเพศ
นอกการสมรสซถึที่งกตอใหผู้เกริดตอัณหาและการกระตรุผู้นเรผู้าออันไมตบรริสรุทธริธ  ในททที่นทรความหมายของตอัณหา
อยผตในรผปแบบททที่เกทที่ยวกอับเรมืที่องเพศออันผริดศทลธรรมและตทที่าทรามททที่สรุด

สทาหรอับคนมากมายในโลกนทร  การหมกมรุตนอยผตกอับเรมืที่องเพศออันไมตเหมาะสมไดผู้กลายเปป็น 
ความโลภ ความหมายของคทานทรกป็คมือความละโมบและตะกละนอัที่นเอง ดอังททที่มทกลตาวไวผู้ในพระคอัมภทรร
ตอนอมืที่น (เอเฟซอัส 5:5) ความโลภกลายเปป็นรผปแบบหนถึที่งของการนอับถซอรทปเคารพ สทาหรอับบางคน
การหมกมรุตนอยผตกอับเรมืที่องเพศออันไมตเหมาะสมไดผู้กลายเปป็นรผปเคารพในชทวริตของพวกเขา ดผู้วยเหตรุนทร  
ความสทาสตอนดอังกลตาวจถึงพรากใจของเขาไปจากสริที่งตตางๆของพระเจผู้า ดผ โฮเชยา 4:11 ดอังนอัรนเปาโล
จถึงกทาชอับผผผู้เชมืที่อทอัรงหลายใหผู้ประหารความชอั ที่วดอังกลตาวเสทยใหผู้ตาย

คส 3:6-7 เพราะสริพี่งเหลยู่านธีทั้ พระอาชญาของพระเจจ้ากป็ลงมาแกยู่บสตรแหยู่งการไมยู่เชซพี่อฟอัง
7 ครอัทั้งหนถึพี่งทยู่านเคยประพฤตริสริพี่งเหลยู่านธีทั้ดจ้วย ครอัทั้งเมซพี่อทยู่านยอังดดารงชธีวริตอยทยู่กอับสริพี่งเหลยู่านธีทั้



เปาโลกลตาวตตอไปวตาเพราะสริที่งเหลตานทร  “พระอาชญาของพระเจผู้ากป็ลงมาแกตบรุตรแหตงการไมต
เชมืที่อฟอัง” ตอัวอยตางททที่ชอัดเจนกป็คมือ ความรรุนแรงของการพริพากษาของพระเจผู้าททที่มทตตอชาวคานาออัน คน
เหลตานอัรนเปป็นภาพของความเสมืที่อมทรามทางศทลธรรมตามททที่มทบรรยายไวผู้ขผู้างบน พระองครจถึงทรง
บอัญชาใหผู้คนอริสราเอลกทาจอัดคนเหลตานอัรนเสทย ปฐมกาล 5 กป็บตงชทรวตาอารยธรรมกตอนนทราทตวมโลกกป็
ปลตอยตอัวไปกอับพฤตริกรรมดอังกลตาว พระเจผู้าจถึงทรงททาลายมอันเสทย

เปาโลกป็บตงชทรวตาครริสเตทยนชาวเมมืองโคโลสทแตตกตอนกป็ดทาเนรินชทวริตแบบนอัรนกตอนกลอับใจรอับ
เชมืที่อ คทาททที่แปลวตา ครอัทั้งหนถึพี่ง (ปอเตะ) มทความหมายวตา ‘แตตกตอน’ หรมือ ‘ในอดทต’ ความจรริงททที่ยริ ที่งใหญต
กวตากป็คมือวตาชาวโลกกป็ดทาเนรินชทวริตแบบนอัรนเปป็นปกตริ เมมืที่อผผผู้คนถผกชตวยใหผู้รอดจากโลก การปฏริบอัตริออัน
นตาเกลทยดเหลตานอัรนกป็มอักเปป็นอดทตของพวกเขามากตอน

คส 3:8 แตยู่บอัดนธีทั้สารพอัดสริพี่งเหลยู่านธีทั้ทยู่านจงเปลซทั้องทริทั้งเสธียดจ้วย คซอความโกรธ ความ
ขอัดเคซอง การคริดปองรจ้าย การหมริพี่นประมาท คดาพทดหยาบโลนจากปากของทยู่าน คราวนทรทตานเปลทที่ยน
จากการเนผู้นเรมืที่องความบาปของเนมืรอหนอังเปป็นความบาปของจริตวริญญาณบผู้าง แบบแรกนอัรนเปป็นสริที่งททที่
พบบตอยในหมผตชาวโลก แตตนตาเศรผู้าททที่แบบหลอังพบบตอยทตามกลางผผผู้คนของพระเจผู้า เปาโลใชผู้ภาพ
เปรทยบททที่พบเหป็นไดผู้ในชทวริตประจทาวอัน ในฐานะเปป็นคทาสอั ที่งตตอไป ทตานกทาชอับใหผู้พวกเขา (และเรา
ดผู้วย) เปลมืรองทริรง (ถอดทริรง) สริที่งเหลตานทรทอัรงหมด ภาพเปรทยบกป็เหมมือนกอับการถอดทริรงเสมืรอผผู้าททที่เปรอะ
เปมืร อน นทที่เปป็นสริที่งททที่เกริดขถึรนเปป็นปกตริ เราถอดทริรงเสมืรอผผู้าสกปรกทรุกวอัน กลตาวโดยเฉพาะเจาะจงยริที่งขถึรนกป็
คมือวตา ทตานกลตาวถถึงความบาปตตางๆของจริตวริญญาณซถึที่งมอักยอังคงอยผตแมผู้แตตในผผผู้คนททที่บอังเกริดใหมตแลผู้ว

มทหผู้าสริที่งททที่เราตผู้องถอดออก สริที่งแรกคมือ (1) ความโกรธ คทาททที่แปลเชตนนอัรน (ออรเก) มทความ
หมายวตา ‘การระบายความโกรธออกมา’ แมผู้มทสริที่งททที่เรทยกกอันวตาความโกรธททที่ชอบธรรม แตตนอัที่นกป็ไมต
คตอยเปป็นปอัญหาสทาหรอับเรา อารมณรโกรธมอักเปป็นสอัตวรรผู้ายททที่หากไมตถผกควบครุมจะททาลายความ
สอัมพอันธรเสทยมากมาย เราไดผู้รอับคทาบอัญชาใหผู้ถอดทริรงความโกรธเหมมือนเสมืรอผผู้าททที่สกปรก (2) จากนอัรน
คมือ ความขอัดเคซอง คทาททที่แปลเชตนนอัรน (ธผมอส) เปป็นเรมืที่องททที่เกทที่ยวขผู้องกอันและหมายถถึง อารมณรเสทย มอัน
คมือการระบายความโกรธออกมานอั ที่นเอง เราถผกกทาชอับใหผู้ถอดทริรงสริที่งนทรดผู้วยเชตนกอัน ตตอไปคมือ (3) การ



คริดปองรจ้าย คทาททที่แปลเชตนนอัรน (คาเคทย) มทความหมายวตา การมท ‘เจตนารผู้าย’ หรมือ ‘ความขมขมืที่น’ ตตอ
กอันและกอัน มอันคมือความโกรธระยะยาว มอันเกทที่ยวขผู้องกอับเครมืที่องแตตงกายททที่สกปรกสองชริรนแรกและ
ควรถผกถอดทริรงเปป็นประจทาเชตนกอัน

ตตอไปคมือ (4) การหมริพี่นประมาท คทานทร เปป็นคทาททที่นตาสนใจ มอันมาจากคทาวตา บลาสเฟเมทย แมผู้คทา
นทร อาจมทความหมายรองวตา การดผหมริที่นหรมือจาบจผู้วงพระนามของพระเจผู้า แตตความหมายหลอักของ
คทาๆนทรกป็มทลอักษณะทอั ที่วๆไปมากกวตา มอันหมายถถึงการพผดเรมืที่องชอั ที่วรผู้าย, การวริพากษรวริจารณร หรมือการใสต
ความคนอมืที่น มอันเปป็นสริที่งททที่เรามอักททาบตอยๆและเหมมือนเสมืรอผผู้าททที่สกปรก เราควรถอดมอันทริรงเปป็น
ประจทาดผู้วย สรุดทผู้ายเปาโลกลตาวถถึง (5) คดาพทดหยาบโลน เครมืที่องแตตงกายททที่สกปรกชริรนสรุดทผู้ายนทร
หมายถถึง คทาพผดททที่หยาบคายหรมือลามก มอันครอบคลรุมถถึงการใชผู้คทาพผดหยาบคาย แสลงหผ หรมือการ
เปป็นคนปากเสทย สริที่งนทร เรากป็ควรถอดทริรงเชตนกอัน

คส 3:9 คทาสอัที่งอทกประการเกทที่ยวกอับการทดลองททที่เราเจอทรุกวอันถผกเสรริมเขผู้ามาตรงนทร  
อยยู่าพทดมสสาตยู่อกอัน การหลอกลวงอาจเปป็นนริสอัยเกตาททที่ก ทาจอัดยากกวตาออันอมืที่นๆ ดผ เยเรมทยร 17:9 เราเกริด
มาพรผู้อมกอับนริสอัยททที่ชอบโกหก (สดรุดท 58:3) นอกจากนทรมอันยอังเปป็นลอักษณะเฉพาะตอัวหลอักของพญา
มารดผู้วย (ยอหรน 8:44) ดอังนอัรนในฐานะททที่เปป็นคทาบอัญชาททที่เก ผู้าซถึที่งถผกพผดถถึงตรงนทร  เราจถึงถผกกทาชอับใหผู้
เปป็นคนททที่ซมืที่อสอัตยร การททานผู้อยกวตานทร เปป็นแกตนแทผู้ของธรรมชาตริเกตา การเปป็นคนซมืที่อสอัตยรกป็เปป็นแกตน
แทผู้ของความชอบธรรม ขผู้อนทรปริดทผู้ายดผู้วยวลทททที่วตา เพราะวยู่าทยู่านไดจ้ถอดทริทั้งมนสษยต์เกยู่ากอับการปฏริบอัตริ
ของมนสษยต์นอัทั้นเสธียแลจ้ว เมมืที่อเราถอดทริรงมนรุษยรเกตาจรริงๆ (เนมืรอหนอังเกตาททที่บาปหนาและแกตนแทผู้ของ
บาป) ความไมตซมืที่อสอัตยรกป็จะถผกถอดทริรงไปดผู้วย บางคนคริดวตานทที่เปป็นการพผดถถึงพริธทบอัพตริศมาของผผผู้เชมืที่อ
ในครริสตจอักรยรุคตผู้นททที่ผผผู้รอับบอัพตริศมาถอดทริรงเสมืรอผผู้าของตอัวเองและสวมเสมืรอคลรุมสทาหรอับพริธทบอัพตริศ
มา ซถึที่งแสดงใหผู้เหป็นวตาเขาเปป็นผผผู้ถผกสรผู้างใหมตแลผู้วในพระครริสตร

คส 3:10-11 และไดจ้สวมมนสษยต์ใหมยู่ทธีพี่กดาลอังทรงสรจ้างขถึทั้นใหมยู่ในความรทจ้ตามแบบ
พระฉายของพระองคต์ผทจ้ไดจ้ทรงสรจ้างขถึทั้นนอัทั้น แมผู้เรมืที่องการถอดทริรงมนรุษยรเกตาและสวมมนรุษยรใหมตเปป็น
อะไรททที่เราตผู้องททาตตอไปเรมืที่อยๆ แตตเปาโลกป็เอตยชมครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสทททที่ไดผู้แสดงพฤตริกรรมดอัง



กลตาว โดยบตงชทรวตาพวกเขาไดผู้สวมมนรุษยรใหมตแลผู้วอยตางตตอเนมืที่อง มอันเปป็นแบบอยตางของการดทาเนริน
ชทวริตของพวกเขาและมอันจถึงปรากฏชอัดเจน

ทตานกลตาวเพริที่มเตริมเกทที่ยวกอับธรรมชาตริใหมต ความหมายตรงนทร แมผู้ซอับซผู้อนกป็สมืที่อวตา ธรรมชาตริ
ใหมตไดผู้ถผกสรผู้างขถึรนใหมตตามพระฉายของพระองครผผผู้ไดผู้ทรงสรผู้างผผผู้นอัรน กลตาวอทกนอัยหนถึที่ง ธรรมชาตริ
ใหมตของเราไดผู้ถผกสรผู้างขถึรนตามแบบพระฉายของพระครริสตรแลผู้ว นอกจากนทร ธรรมชาตริใหมตนอัรนยอัง
บรริบผรณรดผู้วยความรผผู้เกทที่ยวกอับพระองครดผู้วย คทาททที่แปลวตา สรจ้างขถึทั้นใหมยู่ (อานาไคนอโอ) มทความ
หมายวตา ‘ถผกททาใหผู้ใหมต’ ในททที่นทรมอันหมายถถึงความเปป็นคนใหมตในพระครริสตร ดผ 2 โครรินธร 5:17

11 อยยู่างนธีทั้ไมยู่เปป็นพวกกรธีกหรซอพวกยริว ไมยู่เปป็นผทจ้ทธีพี่เขจ้าสสหนอัตหรซอไมยู่ไดจ้เขจ้าสสหนอัต พวกคน
ตยู่างชาตริหรซอชาวสริเธธีย ทาสหรซอไทกป็ไมยู่เปป็น แตยู่วยู่าพระครริสตต์ทรงเปป็นสารพอัดและทรงดดารงอยทยู่ใน
สารพอัด ตรงนทร เปาโลพผดถถึงขผู้อถกเถทยงหนถึที่งซถึที่งสตงผลเสทยตตอครริสตจอักรยรุคตผู้นสตวนใหญตไมตมากกป็
นผู้อย นอัที่นคมือความขอัดแยผู้งระหวตางพวกททที่เปป็นยริวในครริสตจอักรกอับผผผู้เชมืที่อททที่เปป็นคนตตางชาตริ เปาโล
กลตาวชอัดเจนวตาในพระครริสตรไมตมทความแตกตตางระหวตางยริวและคนตตางชาตริ แตต “พระครริสตรทรง
เปป็นสารพอัดและทรงดทารงอยผตในสารพอัด” พระองครทรงเปป็นผผผู้ททที่ททาใหผู้เกริดการรวมเปป็นหนถึที่ง เพมืที่อยก
ตอัวอยตางเพริที่มเตริม เปาโลจถึงพผดถถึงความขอัดแยผู้งทางชาตริพอันธรุร, สทผริวและสอังคมในสมอัยนอัรน

พวกกรทกถมือวตาเปป็นชนชอัรนสผงททที่มทสตริปอัญญาในสมอัยนอัรน คทานทร ยอังเปป็นคทาททที่ใชผู้ทอั ที่วไปเพมืที่อแสดง
ถถึงความแตกตตางระหวตางคนตตางชาตริกอับคนททที่เปป็นพวกยริวดผู้วย “ผผผู้ททที่เขผู้าสรุหนอัตหรมือไมตไดผู้เขผู้า
สรุหนอัต” กป็เปป็นการกลตาวซทราคผตแรกนอัที่นเอง “พวกคนตตางชาตริหรมือชาวสริเธทย” เปป็นพวกคนตตางชาตริชอัรน
ตทที่าททที่ยอังไมตเจรริญ นทที่นตาจะเปป็นชาวแวนดอัล, ชาวโกธ และชาวสลาวริคซถึที่งในสมอัยนอัรนสตวนใหญตแลผู้ว
ไมตมทวอัฒนธรรมของกรทกและโรมอัน ในททานองเดทยวก อันเปาโลพผดถถึง “ทาสหรมือไทกป็ไมตเปป็น” นอัที่น
คมือพวกทาสและคนททที่ไดผู้รอับการปลดปลตอยใหผู้เปป็นอริสระนอัที่นเอง ประเดป็นททที่สทาคอัญกวตากป็คมือวตา พวก
เขาทรุกคนลผู้วนเปป็นหนถึที่งเดทยวกอันในพระครริสตรเมมืที่อพวกเขารอับเอาธรรมชาตริใหมตในพระครริสตร ดอัง
นอัรนเปาโลจถึงกลตาวครอบคลรุมถถึงความขอัดแยผู้งททที่ยมืดเยมืรอยาวนานของผผผู้เชมืที่อททที่เปป็นยริวและตตางชาตริ ซถึที่ง
รวมถถึงคนตตางชาตริททที่เปป็นชนชอัรนสผงและชนชอัรนตทที่า หรมือแมผู้แตตพวกทาสและคนเหลตานอัรนททที่ไดผู้รอับการ



ปลดปลตอยจากการเปป็นทาสดผู้วย ทรุกชนชอัรนและทรุกเชมืรอชาตริลผู้วนเปป็นหนถึที่งเดทยวกอันในพระครริสตร
เมมืที่อพวกเขากลอับใจมาหาพระองคร

คส 3:12 เหตสฉะนอัทั้นในฐานะทธีพี่เปป็นพวกซถึพี่งพระเจจ้าทรงเลซอกไวจ้ เปป็นพวกทธีพี่บรริสสทธริธิ์
และเปป็นพวกทธีพี่ทรงรอัก จงสวมใจเมตตา ใจปรานธี ใจถยู่อม ใจอยู่อนสสภาพ ใจอดทนไวจ้นาน ขณะททที่
กตอนหนผู้านอัรนเปาโลไดผู้ก ทาชอับใหผู้ผผผู้อตานของทตาน “เปลมืรองทริรง” พฤตริกรรมตตางๆททที่เปป็นการกระททาตาม
เนมืรอหนอังททที่บาปหนา บอัดนทรทตานเตมือนสตริพวกเขาใหผู้ “สวม” ครุณธรรมตตางๆททที่เปป็นตามแบบของ
พระเจผู้า ภาพเปรทยบนทรกป็เชมืที่อมโยงโดยตรงกอับการสวมเสมืรอผผู้า คทาททที่แปลวตา สวม (เอต็นดผออโอ) หมาย
ถถึงการสวมเสมืรอผผู้า เชตนเดทยวกอับททที่เราถอดเสมืรอผผู้าททที่สกปรกและสวมเสมืรอผผู้าททที่สะอาด ภาพเปรทยบนทร จถึง
ประยรุกตรใชผู้กอับการดทาเนรินชทวริตครริสเตทยน มอันถผกนทาเสนอในรผปของคทาสอั ที่ง

นทที่ยริที่งสอดคลผู้องกอับตทาแหนตงของเราในพระครริสตรในฐานะเปป็น “พวกซถึที่งพระเจผู้าทรงเลมือก
ไวผู้ เปป็นพวกททที่บรริสรุทธริธ และเปป็นพวกททที่ทรงรอัก” ในฐานะเปป็นพระกายของพระครริสตร เราจถึงเปป็นผผผู้ททที่
พระเจผู้าทรงเลมือกไวผู้ และเพราะวตาเราอยผตในพระครริสตร เราจถึงเปป็นผผผู้ททที่บรริสรุทธริธ และเปป็นททที่รอักของ
พระเจผู้า ดผู้วยเหตรุนทร เราจถึงควรสวม (1) “ใจเมตตา” (คทาวตา ใจ แปลมาจากคทาวตา ลทาไสผู้ ซถึที่งเปป็น
ตทาแหนตงททที่คนโบราณเชมืที่อวตาเปป็นบตอเกริดของอารมณรอตอนโยนตตางๆ) วลทนทร จถึงมทความหมายวตา ‘ใจ
เมตตากรรุณา’ ดอังนอัรนผผผู้คนของพระเจผู้าจถึงควรเปป็นคนททที่เมตตากรรุณา (2) ในแบบเดทยวกอัน เราถผก
กทาชอับใหผู้สวมใจปรานธี คทาททที่แปลเชตนนอัรน (เครสตอเตส) นอกจากแปลวตา ความปราณท แลผู้วยอังมท
ความหมายวตา ‘ความดทงาม’ และ ‘ความสรุจรริต’ ดผู้วย มอันจถึงเปป็นความปราณทซถึที่งถผกควบครุมโดย
ความดทงามและความสรุจรริต (3) นอกจากนทร เรายอังถผกกทาชอับใหผู้สวม ใจถยู่อม คทาททที่แปลเชตนนอัรน (ทา
เปะอรินอฟรอซผเน) มทความหมายวตา ‘ความถตอมใจและความถตอมตน’ (4)  นอกจากนทร เรายอังถผก
กทาชอับใหผู้สวม ใจอยู่อนสสภาพ คทาททที่แปลเชตนนอัรน (พราออเตส) หมายถถึงความอตอนโยนของจริต
วริญญาณและการมทวรินอัยในเรมืที่องอารมณร ดอังนอัรน ใจอตอนสรุภาพหมายถถึงการใจเยป็นและรผผู้จอักควบครุม
อารมณร (5) จากนอัรน เราถผกกทาชอับใหผู้สวม ใจอดทนไวจ้นาน (มาครอธผเมทย) ซถึที่งหมายถถึงความอดทน
และความเพทยรพยายามและการไมตรทบแกผู้แคผู้นดผู้วย



คส 3:13 ในบรริบทของการอดทนนาน เปาโลขยายความเพริที่มเตริมวตา จงผยู่อนหนอัก
ผยู่อนเบาซถึพี่งกอันและกอัน และถจ้าแมจ้วยู่าผทจ้ใดมธีเรซพี่องราวตยู่อกอันกป็จงยกโทษใหจ้กอันและกอัน นทที่ไมตไดผู้หมาย
ถถึงการยอมอดทนตตอกอันและกอันเทตานอัรน แตตหมายถถึงการยกโทษใหผู้กอันและกอันดผู้วย กลตาวโดย
เฉพาะเจาะจงยริที่งขถึรนกป็คมือ พระครริสตต์ไดจ้ทรงโปรดยกโทษใหจ้ทยู่านฉอันใด ทยู่านจงกระทดาอยยู่างนอัทั้น
เหมซอนกอัน มอันคมือสตวนหนถึที่งและทอัรงหมดของการผตอนหนอักผตอนเบาซถึที่งกอันและกอันซถึที่งกป็คมือ ใจททที่
อดทนนาน พระครริสตรไดผู้ทรงโปรดยกโทษเราแลผู้วฉอันใด เรากป็ควรยกโทษผผผู้อมืที่นเหมมือนกอัน

คส 3:14 นอกจากนทร เราถผกกทาชอับใหผู้สวมความรอักทอับสริพี่งเหลยู่านธีทั้ทอัทั้งหมด เพราะความ
รอักยยู่อมผทกพอันทสกสริพี่งไวจ้ใหจ้ถถึงซถึพี่งความสมบทรณต์ แนตนอนททที่คทาวตา ความรอัก แปลมาจากคทาวตา อากาเป 
นตาสนใจททที่เปาโลบรรยายถถึงความรอักแบบอากาเปวตาเปป็นสริที่งททที่ “ผผกพอันทรุกสริที่งไวผู้ใหผู้ถถึงซถึที่งความ
สมบผรณร” (คมือ ความเปป็นผผผู้ใหญต) ความรอักแบบอากาเปไมตเพทยงปกปริดความบาปมากมายเทตานอัรน 
แตตมอันยอังเปป็นครุณธรรมททที่ครอบคลรุมทรุกอยตางซถึที่งเหมารวมถถึงครุณธรรมตตางๆททที่ไดผู้บรรยายไปแลผู้ว
กตอนหนผู้านอัรนดผู้วย

คส 3:15 ทตานปริดทผู้ายเนมืรอหาตอนนทรดผู้วยคทาสอัที่ง และจงใหจ้สอันตริสสขแหยู่งพระเจจ้าครอบ
ครองอยทยู่ในใจของทยู่านทอัทั้งหลาย คทาททที่แปลวตา ครอบครอง (บราเบะอผโอ) มทความหมายวตา ‘ก ทากอับ’, 
‘ควบครุม’ หรมือ ‘ตอัดสริน’ ในความหมายของกรรมการผผผู้ตอัดสรินชทรขาดในการแขตงขอันกทฬา ดผู้วยเหตรุนทร
พระเจผู้าจถึงทรงกทาชอับเราใหผู้ยอมใหผู้สอันตริสรุขของพระองครเปป็นผผผู้ตอัดสรินชทรขาดในใจของเราซถึที่งเปป็นททที่
ตอัรงแหตงอารมณรตตางๆของเรา ความหมายตรงนทร ไมตไดผู้เนผู้นเรมืที่องสอันตริสรุขในใจมากเทตากอับการมท
สอันตริสรุขกอับผผผู้อมืที่นซถึที่งเรริที่มตผู้นดผู้วยทอัศนคตริของใจเรา ทอัรงบรริบทททที่มากตอนและททที่ตามมาบตงชทรวตาเปป็นเชตน
นอัรน

ใหผู้เราสอังเกตวลทตตอไป ในสอันตริสสขนอัทั้นทรงเรธียกทยู่านทอัทั้งหลายไวจ้ใหจ้เปป็นกายออันเดธียวดจ้วย 
ครุณธรรมทอัรงหมดททที่เปาโลตอักเตมือนใหผู้เรายถึดถมือในขผู้อ 12-14 สนอับสนรุนเรมืที่องการเปป็นนทราหนถึที่งใจ
เดทยวกอันในหมผตพทที่นผู้องเหมมือนกอับททที่มทพผดถถึงเรมืที่องนทร ในขผู้อ 11 เปาโลกลตาวชอัดเจนวตาเราถผกเรทยกใหผู้มาสผต



สอันตริสรุขของพระเจผู้าในพระกายของพระครริสตร เราไมตเพทยงถผกเรทยกใหผู้มาสผตสอันตริสรุขทตามกลางพวก
เราเองเทตานอัรน แตตเรายอังไดผู้รอับบอัญชาใหผู้มาสผตสอันตริสรุขนอัรนดผู้วย

เรมืที่องสรุดทผู้ายของเนมืรอหาตอนนทรคมือคทาสอัที่ง และทยู่านทอัทั้งหลายจงขอบพระคสณ หากมทความ
บาปใดททที่ผผผู้คนของพระเจผู้ามอักเผลอกระททา มอันกป็คมือการไมตรผผู้จอักขอบพระครุณพระเจผู้าสทาหรอับพระ
เมตตามากมายททที่พระเจผู้าไดผู้ทรงประทานใหผู้แกตเรา

คส 3:16 จงใหจ้พระวาทะของพระครริสตต์ดดารงอยทยู่ในตอัวทยู่านอยยู่างบรริบทรณต์ดจ้วย
ปอัญญาทอัทั้งสริทั้น จงสอัพี่งสอนและเตซอนสตริกอันดจ้วยเพลงสดสดธี เพลงสรรเสรริญและเพลงฝยู่ายจริตวริญญาณ
ดจ้วย จงรจ้องเพลงดจ้วยพระคสณจากใจของทยู่านถวายองคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้า นทที่เปป็นอทกคทาสอัที่งหนถึที่ง นอัที่นคมือ 
“จงใหผู้พระวาทะของพระครริสตรดทารงอยผ ตในตอัวทตานอยตางบรริบผรณรดผู้วยปอัญญาทอัรงสริรน” ความหมายททที่
ชอัดเจนกป็คมือ จงใหผู้พระวจนะของพระเจผู้าดทารงอยผ ตในเราอยตางบรริบผรณร ความหมายของคทาททที่แปลวตา 
ดดารง (เอะนอยเคะโอ) คมือ ‘ททที่ๆคนๆหนถึที่งอาศอัยอยผต’ นทที่หมายถถึงการพทานอักอาศอัยระยะยาว ดอังนอัรน
พระวจนะของพระเจผู้าควรอาศอัยอยผตภายในตอัวเรา ไมตใชตอยตางจทากอัดจทาเขทที่ย แตตอยยู่างบรริบทรณต์ คทาททที่
แปลเชตนนอัรน (พลออผซริโอส) มทความหมายวตา ‘อยตางลผู้นเหลมือ’ นทที่สมืที่อชอัดเจนวตาความคริดของเราควร
ชรุตมโชกไปดผู้วยพระวจนะของพระเจผู้า นทที่สมืที่อถถึงการใชผู้เวลามากมายก อับพระวจนะของพระเจผู้า 
ผลลอัพธรกป็คมือสตริปอัญญาททที่กตอเกริดขถึรนภายในตอัวเรา

นอกจากนทรการซถึมซอับพระวาทะของพระเจผู้า (คมือ พระครริสตร) ดอังกลตาวควรอยผตในระดอับททที่
เรา “สอัที่งสอนและเตมือนสตริกอัน” ความหมายหลอังกป็คมือการกระตรุผู้นกอันและกอันใหผู้ททาสริที่งททที่เราควรททา 
แนตนอนททที่นทที่เปป็นพอันธกริจหลอักของครริสตจอักรทอัรงจากธรรมาสนรและชอัรนเรทยนททที่มทการสอนพระคอัมภทรร

นอกจากนทร เราควรททาเชตนนอัรน “ดผู้วยเพลงสดรุดท เพลงสรรเสรริญและเพลงฝตายจริตวริญญาณ” 
ไมตตผู้องสงสอัยเลยวตาบรริบทตรงนทรคมือครริสตจอักรทผู้องถริที่น ในบรริบทของพระวาทะของพระเจผู้า
นอกจากการสอัที่งสอนและการตอักเตมือน (การเทศนา) แลผู้วยอังมทเพลงแบบพระเจผู้าในสามรผปแบบ
ดผู้วย คทาททที่แปลวตา เพลงสดสดธี (ซาลมอส) มทความหมายตรงตอัววตา การดทดพริณหรมือเครมืที่องสายอมืที่นๆ 



และนตาจะหมายถถึงการเลตนเครมืที่องดนตรทประกอบ เพลงททที่บรรเลงดผู้วยเครมืที่องดนตรทในททที่ประชรุมของ
ครริสตจอักรจถึงถผกนริยามอยตางชอัดเจนตรงนทร

ททที่ถผกเอตยถถึงตตอมาคมือ เพลงสรรเสรริญ คทาททที่แปลเชตนนอัรน (ฮคุมนอส) มทความหมายวตา ‘เพลง
สรรเสรริญแดตพระเจผู้า’ เหป็นไดผู้ชอัดวตาผผผู้ททที่เรารผู้องและบรรเลงเพลงครริสเตทยนใหผู้ฟอังคมือพระเจผู้า ไมตใชต
มนรุษยร เปผู้าหมายของเพลงครริสเตทยนคมือ เพมืที่อสรรเสรริญพระองคร ไมตใชตใหผู้ความบอันเทริงเรา สรุดทผู้าย
มทการพผดถถึงเพลงฝยู่ายจริตวริญญาณ คทาวตา ‘เพลง’ แปลมาจากคทาวตา โอเด ซถึที่งหมายถถึงการรผู้องเพลง
โดยทอั ที่วๆไป อยตางไรกป็ตามมอันถผกขยายความวตาเปป็นเพลง ‘ฝตายจริตวริญญาณ’ เพลงมากมายททที่ไดผู้ชมืที่อ
วตาเปป็นเพลงครริสเตทยนมอักมทลอักษณะของเนมืรอหนอังอยตางชอัดเจน เพลงแบบพระเจผู้าตผู้องมทลอักษณะตาม
จริตวริญญาณและตผู้องสอดประสานกลมกลมืนกอับพระวริญญาณของพระเจผู้า

ทอัรงหมดนทรมทขผู้อกทาหนดคมือ “จงรผู้องเพลงดผู้วยพระครุณจากใจของทตานถวายองครพระผผผู้เปป็น
เจผู้า” ผผผู้ททที่รอับฟอังเพลงททที่เรารผู้องและบรรเลงคมือองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า คทาททที่แปลวตา รจ้องเพลงในททที่นทร  (อา
โด) มทความหมายอทกครอัร งวตา ‘เพลงสรรเสรริญ’ และเปป็นเพลงททที่ถวายคทาสรรเสรริญแดตพระเจผู้า อทก
ครอัร งททที่คทาสอนตามพระคอัมภทรรททที่ชอัดเจนเกทที่ยวกอับเรมืที่องดนตรทครริสเตทยนระบรุวตาเราควรสรรเสรริญ
พระเจผู้าผผผู้บรริสรุทธริธ ของเรา จรุดประสงครของดนตรทครริสเตทยนไมตใชตเพมืที่อใหผู้ความบอันเทริงทางศาสนาแกต
หผของเรา ททที่นตาสนใจอทกคมือวลทททที่วตา “ดผู้วยพระครุณจากใจของทตาน” คทาททที่แปลวตา ดจ้วย (เอต็น) เปป็นคทา
ทอั ที่วไปททที่ใชผู้แทนคทาวตา ‘ใน’ ดอังนอัรนความหมายตรงตอัวกป็คมือการรผู้องเพลง ‘ในพระครุณในใจของ
ทตาน’ แดตองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า พระครุณไมตใชตของเราแตตเปป็นของพระองคร เพราะพระครุณออันแสน
มหอัศจรรยรของพระองครเราจถึงสามารถรผู้องเพลงสรรเสรริญถวายแดตพระองครไดผู้

คส 3:17 และเมซพี่อทยู่านจะกระทดาสริพี่งใดดจ้วยวาจาหรซอดจ้วยการประพฤตริกป็ตาม จง
กระทดาทสกสริพี่งในพระนามของพระเยซทเจจ้าและขอบพระคสณพระเจจ้าพระบริดาโดยพระองคต์นอัทั้น 
นอกจากนทร เมมืที่อพริจารณาถถึงสริที่งททที่ไดผู้กลตาวมาแลผู้วจนถถึงบอัดนทร  เราจถึงถผกกทาชอับวตาไมตวตาเราจะกระททาสริที่ง
ใดดผู้วยวาจาหรมือดผู้วยการประพฤตริกป็ตาม “จงกระททาทรุกสริที่งในพระนามของพระเยซผเจผู้า” กลตาวอทก
นอัยหนถึที่ง ไมตวตาเราจะททาหรมือพผดอะไร เราตผู้องททาหรมือพผดสริที่งนอัรนในพระนามขององครพระผผผู้เปป็น



เจผู้าของเรา บรริบทจนถถึงจรุดนทร เกทที่ยวขผู้องกอับความสอัมพอันธรของเราในฐานะครริสเตทยนโดยเฉพาะภาย
ในครริสตจอักรและเพลงททที่บรรเลงในครริสตจอักร เราจถึงถผกบอัญชาใหผู้ททาทรุกสริที่งในพระนามของ
พระองคร เปาโลเตมือนความจทาเราอทกครอัร งใหผู้ททาเชตนนอัรน “และขอบพระครุณพระเจผู้าพระบริดาโดย
พระองครนอัรน” วลทททที่พผดถถึง “พระเจผู้า (และ) พระบริดา” เปป็นเพทยงคทาขยายททที่คทาหลอังบรรยายถถึงคทาหนผู้า
การขอบพระครุณพระเจผู้าของเราจถึงถผกกระททาโดย (หรมือ ผตานทาง) พระองคต์นบันี้น นอัที่นคมือ พระเยซผ
เจผู้า

คส 3:18 เนมืรอหาสตวนททที่เหลมือของบทนทร เปลทที่ยนไปเนผู้นคทาสอัที่งตตางๆเกทที่ยวกอับความ
สอัมพอันธรตตางๆในแตตละวอันของชทวริต แนตนอนททที่สริที่งเหลตานทร ยตอมอยผตในขอบขตายของคทาสอัที่งใหผู้ททาสริที่งใด
กป็ตามในพระนามขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา

ฝยู่ายภรรยาจงยอมฟอังสามธีของตน นทที่เปป็นคทาสอัที่งททที่สอดคลผู้องกอับแผนการททที่ใหญตกวตาของ
พระเจผู้าในเรมืที่องความเปป็นระเบทยบทางสอังคม ในแตตละองครกรมทหอัวหนผู้าไดผู้เพทยงคนเดทยวเทตานอัรน ใน
กรณทนทรหนตวยททที่วตาคมือบผู้าน ตอัรงแตตการเนรมริตสรผู้างสรรพสริที่งแลผู้วพระเจผู้าไดผู้ทรงกทาหนดหนผู้าททที่ผผผู้นทา
และการมอบหมายสริทธริอทานาจผตานทางผผผู้เปป็นสามท ภรรยาไมตไดผู้ดผู้อยกวตาสามทแตตอยตางใดเลย 
อยตางไรกป็ตามโดยพระประสงครออันไมตมทผริดพลาดของพระองครพระเจผู้าไดผู้ทรงเลมือกททที่จะสตงผตาน
ความเปป็นผผผู้นทามาทางผผผู้เปป็นสามท ดอังนอัรนภรรยาจถึงถผกก ทาชอับใหผู้ยอมฟอังสามทของตน คทาททที่แปลวตา ยอม
ฟอัง (ฮผปอทาซโซ) ไมตเพทยงบตงบอกถถึงการยอมอยผตใตผู้บอังคอับเทตานอัรน แตตสมืที่อถถึงความเชมืที่อฟอังดผู้วย

ทตานเสรริมคทาสอัที่งนทรดผู้วย ซถึพี่งเปป็นการสมควรในองคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้า การยอมเชมืที่อฟอังระเบทยบนทร
เปป็นการสมควร อยตางไรกป็ตามนทที่อาจสมืที่อถถึงอทกเรมืที่องดผู้วย คทาททที่แปลวตา สมควร (อาเนโค) มทความ
หมายดผู้วยวตา ‘เหมาะสม’ นทที่อาจสมืที่อวตา ภรรยาถผกกทาชอับใหผู้ยอมฟอังสามทของตนตราบใดททที่การททาเชตน
นอัรนเหมาะสมในองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า ภรรยาททที่รอักพระเจผู้าไมตไดผู้ถผกพระเจผู้าก ทาชอับใหผู้เชมืที่อฟอังคทาสอัที่งททที่ชอั ที่ว
รผู้ายหรมือไมตเหมาะสมอยตางชอัดเจนของสามทททที่ไมตเอาพระเจผู้า

คส 3:19 สมดรุลอทกดผู้านแหตงความสอัมพอันธรในชทวริตสมรสจถึงถผกนทาเสนอตรงนทร  ฝยู่าย
สามธีกป็จงรอักภรรยาของตน นทที่กป็เปป็นคทาสอัที่งดผู้วย คทาบอัญชาตามพระคอัมภทรรซถึที่งเปป็นสากลกป็คมือ ใหผู้สามท



รอักภรรยาของตน หากมทความลผู้มเหลวใดททที่พบบตอยในชทวริตสมรสมากมาย มอันกป็คมือความลผู้มเหลว
ของสามทในการททที่จะรอักภรรยาของตนอยตางแทผู้จรริงเหมมือนกอับททที่พระเจผู้าไดผู้ทรงบอัญชาไวผู้ การ
ปฏริบอัตริตามคทาสอัที่งนทร อยตางเตป็มททที่จะแกผู้ปอัญหาในชทวริตสมรสไดผู้มากมาย นอกจากนทรสามทททที่รอักภรรยา
ของตนอยตางททที่เขาควรรอักกป็จะททาใหผู้ภรรยาของเขายอมฟอังเขาไดผู้งตายขถึรนเยอะ มทคทาสอัที่งเพริที่มเตริม
สทาหรอับสามท และอยยู่ามธีใจขมขซพี่นตยู่อนาง สามทถผกบอัญชามริใหผู้ปลตอยใหผู้ตอัวเองมทใจขมขมืที่นตตอภรรยา
ของตน การรอักภรรยาของเราอยตางททที่เราควรรอักจะตอัดปอัญหาเรมืที่องความขมขมืที่น, ความโกรธ และ
ความขรุตนเคมืองซถึที่งถผกสมืที่อผตานทางคทาททที่แปลแบบนอัรน

คส 3:20 คทาสอัที่งสากลสทาหรอับผผผู้เปป็นบรุตรถผกกลตาวตรงนทร  ฝยู่ายบสตรทอัทั้งหลายจงเชซพี่อฟอัง
บริดามารดาของตนทสกอยยู่าง คทาททที่แปลวตา เชซพี่อฟอัง (ฮผปาคออผโอ) มทความหมายตรงตอัววตา ‘ฟอังมาก
เปป็นพริเศษ’ หรมือ ฟอังจนถถึงกอับททาสริที่งททที่ถผกสอัที่งใหผู้ททา เปาโลพผดถถึงคทาสอัที่งนทร วตารวมถถึง “ทรุกอยตาง” คทา
บอัญชาขอัรนพมืรนฐานสทาหรอับบรุตรทอัรงหลายกป็คมือ ใหผู้เชมืที่อฟอังบริดามารดาของตน ทตานกลตาวเพริที่มเตริมวตา 
เพราะการนธีทั้เปป็นทธีพี่ชอบพระทอัยขององคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้า

คส 3:21 อยตางไรกป็ตาม ใชตวตาสริทธริอทานาจของบริดามารดาจะไรผู้ขอบเขต ฝยู่ายบริดากป็
ถผกกทาชอับวตา อยยู่ายอัพี่วบสตรของตนใหจ้ขอัดเคซองใจ เกรงวยู่าเขาจะทจ้อใจ ขผู้อคริดททที่สทาคอัญกวตากป็คมือวตา บริดา
ตผู้องใชผู้สริทธริอทานาจของตนอยตางมทสตริปอัญญาในแบบททที่บรุตรทอัรงหลายของเขาไมตถผกททาใหผู้ทผู้อใจ
เพราะการแสดงสริทธริอทานาจอยตางไมตคงเสผู้นคงวาของเขา ความไมตเสมอตผู้นเสมอปลายของบริดา
มารดาจะยริที่งจรุดชนวนใหผู้เกริดการกบฏในตอัวบรุตรบางททอาจมากกวตาสริที่งใดๆ

คส 3:22 คราวนทร เปาโลเปลทที่ยนจากเรมืที่องในบผู้านไปเปป็นเรมืที่องในททที่ททางานบผู้าง ความ
สอัมพอันธรระหวตางนายจผู้าง/ลผกจผู้างททที่เรามอักมองขผู้ามในปอัจจรุบอันถผกพผดถถึงตรงนทร ในรผปของความ
สอัมพอันธรระหวตางนาย/ทาสซถึที่งเปป็นเรมืที่องปกตริธรรมดาในสมอัยนอัรน แมผู้รายละเอทยดปลทกยตอยของความ
สอัมพอันธรทอัรงสองแบบนทรอาจแตกตตางกอันอยตางแนตนอน แตตหลอักการกวผู้างๆกวตายอังใชผู้ไดผู้อยผต

ทาสตามททที่ถผกนริยามในบรริบทนทร เปป็นผผผู้ททที่อยผตใตผู้สริทธริอทานาจของอทกคน ไมตวตาจะเปป็นความ
สอัมพอันธรระหวตางทาส/นายของศตวรรษแรกหรมือความสอัมพอันธรระหวตางลผกจผู้าง/นายจผู้างในปอัจจรุบอัน



หลอักการพมืรนฐานกป็เหมมือนกอัน ฝยู่ายพวกทาสจงเชซพี่อฟอังผทจ้ทธีพี่เปป็นนายของตนตามเนซทั้อหนอังทสกอยยู่าง นทที่
กป็เปป็นคทาสอัที่งและเปป็นคทาเดทยวกอับ ‘เชมืที่อฟอัง’ ททที่ถผกใชผู้ในขผู้อ 20

นทที่ไมตไดผู้มทเพทยงคทาขอใหผู้เคารพตตอระเบทยบทางสอังคมเรมืที่อยๆเทตานอัรน แตตยอังมทหลอักการเรมืที่อง
การเชมืที่อฟอังสริทธริอทานาจททที่ถผกมอบหมายอยตางเหมาะสมดผู้วย ในฐานะผผผู้รอับใชผู้ของพระเจผู้า เราควร
เชมืที่อฟอังพระองคร และเราควรเชมืที่อฟอังสริทธริอทานาจของมนรุษยรดผู้วย นอกจากนทร เราควรททาแบบนทร  ไมยู่ใชยู่
ตามอยยู่างคนทธีพี่ทดาแตยู่ตยู่อหนจ้า อยยู่างคนประจบสอพลอ แตยู่ทดาดจ้วยนดทั้าใสใจจรริงดจ้วยความเกรงกลอัว
พระเจจ้า คทาททที่แปลวตา คนทธีพี่ทดาแตยู่ตยู่อหนจ้า (ออฟธบัลมอดออผเละเอทย) มทความหมายวตา ททาตามททที่
หอัวหนผู้าสอัที่งตตอเมมืที่อเขาเหป็นเรา และเมมืที่อเขาหอันหลอังใหผู้ กป็เมรินเฉยเขาเสทย มอันไมตเพทยงสมืที่อถถึงทอัศนคตริททที่
ไมตดทเทตานอัรนแตตสมืที่อถถึงการขาดความเคารพดผู้วย คนททที่เอาใจคนแบบนอัรนเปป็นคนหนผู้าซมืที่อใจคดและ
เปป็นคนอธรรม แทนททที่จะททาเชตนนอัรนเรากลอับถผกกทาชอับใหผู้ททาตามหนผู้าททที่ของตนดผู้วย “นทราใสใจจรริง” 
นอัที่นคมือ ดผู้วยความจรริงใจ โดยรผผู้วตาในททที่สรุดแลผู้วเราก ทาลอังรอับใชผู้พระเจผู้าอยผต เราจถึงควรรอับใชผู้แมผู้กระทอั ที่ง
มนรุษยรดผู้วยความเกรงกลอัวพระเจผู้า คทาพยานชทวริตของเราในเรมืที่องพระองครก ทาลอังตกอยผตในออันตราย

คส 3:23 ขผู้อคริดสรุดทผู้ายเกทที่ยวกอับหนผู้าททที่และความสอัมพอันธรตตางๆของเราในแตตละวอัน
ถผกพผดถถึงตรงนทร  ความจรริงกป็คมือ ไมยู่วยู่าทยู่านจะทดาสริพี่งใดกป็จงทดาดจ้วยความเตป็มใจ เหมซอนกระทดาถวาย
องคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้า ไมยู่ใชยู่เหมซอนกระทดาแกยู่มนสษยต์ วลทททที่แปลวตา ดจ้วยความเตป็มใจ (เอต็ค ซผเค) มทความ
หมายตรงตอัววตา ‘จากจริต’ นอัที่นคมือ ‘จากใจ’ สริที่งททที่เราททาในททที่สรุดแลผู้วเรากป็ททาตตอองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า
ไมตใชตททาตตอมนรุษยร แนตนอนททที่เรมืที่องนทร เปป็นจรริงในททที่ททางานตามททที่ถผกพผดถถึงดผู้านบน แตตกป็เปป็นจรริงใน
ดผู้านอมืที่นๆของชทวริตดผู้วย

คส 3:24 เราจถึงควรระมอัดระวอังเสมอ ดจ้วยรทจ้แลจ้ววยู่าทยู่านจะไดจ้รอับมรดกจากองคต์พระผ ทจ้
เปป็นเจจ้าเปป็นบดาเหนป็จ ไมตตผู้องสงสอัยเลยวตาเปาโลกทาลอังหมายถถึงบอัลลอังกรพริพากษาของพระครริสตร เรา
จะใหผู้การในวอันนอัรนถถึงสริที่งททที่เราไดผู้กระททาในรตางกายของเรา (2 โครรินธร 5:10) ไมตวตาจะดทหรมือเลว ใน
วอันนอัรนจะมทบทาเหนป็จเปป็นมรดก หรมือนตาเศรผู้าสทาหรอับบางคนททที่จะสผญเสทยบทาเหนป็จดอังกลตาวไป หนผู้าททที่



ของเรานอัรนขถึรนตรงตตอเบมืรองบน เพราะทยู่านปรนนริบอัตริพระครริสตต์เจจ้าอยทยู่ คทากรริยานทรอยผตในรผปปอัจจรุบอัน
กาล นอัที่นคมือ เรากทาลอังปรนนริบอัตริองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าดผู้วยความสามารถใดๆกป็ตามททที่เรามท

คส 3:25 สยู่วนผทจ้ทธีพี่ทดาความผริดกป็จะไดจ้รอับผลตามความผริดทธีพี่เขาไดจ้ทดานอัทั้นและไมยู่มธีการ
ทรงเหป็นแกยู่หนจ้าผทจ้ใดเลย การทผลขอความยรุตริธรรมเปป็นสริที่งททที่หลทกเลทที่ยงไมตไดผู้สทาหรอับผผผู้ททที่ททาผริดทอัรงใน
ชทวริตนทรและททที่บอัลลอังกรพริพากษาของพระครริสตร นทที่ดผเหมมือนจะเปป็นสริที่งททที่ตรงขผู้ามกอับบทาเหนป็จททที่บอัลลอังกร
พริพากษาซถึที่งถผกพผดถถึงดผู้านบน การกระททาผริดจะถผกจอัดการดผู้วยอยตางไมตมททางหลทกเลทที่ยงไดผู้ “และ
ไมตมทการทรงเหป็นแกตหนผู้าผผผู้ใดเลย” คทาททที่แปลวตา ความผริด (อาดริเคะโอ) มทความหมายตรงตอัววตา 
‘ความไมตชอบธรรม’ นทที่เปป็นสริที่งททที่ททาใหผู้เราฉรุกคริด ไมตมทครริสเตทยนคนใดเลย (ใหผู้เราจทาไวผู้วตาบรริบท
เกทที่ยวขผู้องกอับครริสเตทยนทอัรงหลาย) ททที่จะไดผู้รอับความลทาเอทยงในวอันนอัรน ความจรริงททที่ยริที่งใหญตกวตานทร จถึง
หนรุนใจเราใหผู้ “ปรนนริบอัตริพระครริสตรเจผู้า” อยตางสรุดจริตสรุดใจของเราตามททที่มทกลตาวไวผู้ในขผู้อ 24 มริ
ฉะนอัรนเราอาจสผญเสทยบทาเหนป็จและมทความละอายตตอเบมืรองพระพอักตรรพระองครในวอันนอัรน

*****

ภนำพรวมของโคโลสส 4: บทนทนี้เรริที่มตว้นดว้วยยท่อหนว้าเกทที่ยวกบับคนาสบัที่งตท่างๆสนาหรบับการดนาเนริน
ชทวริตครริสเตทยนในแตท่ละวบัน สท่วนททที่เหลชอของบทนทนี้ปริดทว้ายพระธรรมเลท่มนทนี้ดว้วยการททที่เปาโลสท่งคนา
ทบักทายสท่วนตบัว, คนาชม และคนาสบัที่งตท่างๆไปยบังบคุคคลหลายคนททที่ทท่านรผว้จบักในครริสตจบักรททที่เมชองโคโล
สท

คส 4:1 ฝยู่ายนายกป็จงทดาแกยู่เหลยู่าทาสของตนตามความยสตริธรรมและสมดพี่าเสมอกอัน 
เพราะทยู่านรทจ้วยู่าทยู่านกป็มธีนายองคต์หนถึพี่งในสวรรคต์ดจ้วย ขณะททที่ในทผู้ายบทททที่สามเปาโลไดผู้ใหผู้คทาสอัที่ง
ตตางๆแกตทาสใหผู้เชมืที่อฟอังนายของตน คราวนทร จถึงเปป็นคทาสอัที่งตตางๆสทาหรอับผผผู้เปป็นนายบผู้าง ทตานกทาชอับคน
เหลตานอัรนททที่เปป็นนายใหผู้ “ททาแกตเหลตาทาสของตนตามความยรุตริธรรมและสมทที่าเสมอกอัน” คทาททที่แปลวตา 
ยสตริธรรม (ดริไคออส) เปป็นคทาในพระคอัมภทรรใหมตททที่หมายถถึง ‘ชอบธรรม’ หรมือ ‘ถผกตผู้อง’ คทาททที่แปลวตา
สมดพี่าเสมอ (อริซอเตส) มทความหมายวตา ‘ยรุตริธรรม’ ดผู้วย กลตาวอทกนอัยหนถึที่ง นายจผู้างถผกก ทาชอับใหผู้จตาย



ใหผู้แกตลผกจผู้างของตนดผู้วยสริที่งททที่ถผกตผู้องและยรุตริธรรม นทที่เปป็นคทาสอัที่ง (คมือ คทาบอัญชา) นอกจากนทร  นายทอัรง
หลาย (นายจผู้างทอัรงหลาย) กป็ถผกเตมือนความจทาดผู้วยวตาพวกเขา “มทนายองครหนถึที่งในสวรรครดผู้วย”

คส 4:2-3 คทาสอัที่งททที่สองปรากฏตรงนทร  จงขะมอักเขมจ้นในการอธริษฐาน คทาททที่แปลวตา 
ขะมอักเขมจ้น (พรอสคารเตะเระโอ) มทความหมายดผู้วยวตา ‘ความเพทยรพยายาม’ ความหมายตรงนทร
สอดคลผู้องกอับคทาสอัที่งของเปาโลใน 1 เธสะโลนริกา 5:17 ททที่บอกวตา ‘จงอธริษฐานอยผตเสมอ’ ความ
หมายกป็คมือการอธริษฐานอยตางตตอเนมืที่องดผู้วยความเพทยรพยายามแมผู้ในยามททที่ทผู้อใจกป็ตาม

นอกจากนทร เรายอังถผกกทาชอับวตา จงเฝจ้าระวอังอยทยู่ในการนอัทั้นดจ้วยขอบพระคสณ คทาททที่แปลวตา เฝจ้า
ระวอัง (เกรกอเระโอ) มทความหมายเพริที่มเตริมวตา ขยอัน (ในการอธริษฐาน) นอกจากนทรคทาอธริษฐานของ
เรากป็ควรเจมือดผู้วยการขอบพระครุณอยตางบรริบผรณรดผู้วย

จากนอัรนทตานกป็ชทร ใหผู้พวกเขาเหป็นวตาควรอธริษฐานเผมืที่อผผผู้ใด 3 และอธริษฐานเผซพี่อเราดจ้วย แมผู้
เปาโลปรารถนาใหผู้พวกเขาอธริษฐานเผมืที่อทตานในเรมืที่องทอั ที่วๆไป แตตทตานกป็ระบรุเจาะจงมากขถึรน เพซพี่อ 
(‘ฮรินา’ เพมืที่อททที่วตา) พระเจจ้าจะไดจ้ทรงโปรดเปริดประตทไวจ้ใหจ้เราสดาหรอับพระวาทะนอัทั้น ใหจ้เรากลยู่าว
ความลถึกลอับของพระครริสตต์ ดผู้วยภาพเปรทยบททที่ไพเราะ เปาโลบอกละเอทยดถถึงความปรารถนาของ
ทตานใหผู้พวกเขาอธริษฐานเพมืที่อททที่วตาพวกทตานจะสามารถกลตาว (ประกาศ) ขตาวประเสรริฐไดผู้ ในททที่นทร
มอันถผกเรทยกวตา ‘ความลถึกลอับของพระครริสตร’ นทที่ไมตนตาใชตขผู้อความลถึกลอับออันเดทยวกอับครริสตจอักรททที่
ทตานไดผู้กลตาวละเอทยดกตอนหนผู้านอัรนในพระธรรมเลตมนทร  แตตนตาจะเปป็นภาพเปรทยบถถึงขตาวประเสรริฐ
มากกวตา

คส 4:4 เพซพี่อขจ้าพเจจ้าจะไดจ้กลยู่าวชธีทั้แจงขจ้อความตามสมควรทธีพี่ขจ้าพเจจ้าควรจะกลยู่าว
นอัทั้น อทกครอัร งททที่คทาวตา เพซพี่อ แปลมาจากคทาวตา ฮรินา นอัที่นคมือ ‘เพมืที่อททที่วตา’ “ขผู้าพเจผู้าจะไดผู้กลตาวชทรแจง
ขผู้อความตามสมควรททที่ขผู้าพเจผู้าควรจะกลตาวนอัรน” นอัที่นคมือ เปาโลกทาชอับใหผู้พวกเขาอธริษฐานเพมืที่อททที่วตา
ทตานจะททาใหผู้ขตาวประเสรริฐเปป็นททที่รผผู้จอักอยตางททที่ทตานควรกระททา คทาอธริษฐานเดทยวกอันนทรกป็ยอังเปป็นสริที่งททที่
ผผผู้รอับใชผู้ในสมอัยนทรขอกอันอยผต



คส 4:5-6 คทาสอัที่งสรุดทผู้ายอยผตตรงนทร  จงปฏริบอัตริกอับคนภายนอกดจ้วยใชจ้สตริปอัญญา หลาย
ประโยคยตอยททที่ตามมานทร เปป็นประโยคขยายความคทาสอัที่งหลอักนทร  เราถผกกทาชอับใหผู้ใชผู้สตริปอัญญาในการมท
ปฏริสอัมพอันธรกอับคนททที่ยอังไมตรอด สตริปอัญญาดอังกลตาวไมตไดผู้เปป็นไปเพมืที่อประโยชนรของเราเอง แตตเพมืที่อ
เปป็นคทาพยานททที่ดทตตอชาวโลกททที่หลงหายซถึที่งอยผตรอบกายเรา สตริปอัญญาตามแบบของพระเจผู้านทร
เกทที่ยวขผู้องกอับการฉวยโอกาส ความหมายตรงตอัวกป็คมือ ‘ซมืรอเวลา’ ความหมายททที่สทาคอัญกวตากป็คมือ การ
รผผู้จอักใชผู้เวลาของเราใหผู้เปป็นประโยชนร ตรงตตอเวลาและไมตใชผู้เวลาอยตางเสทยเปลตา แนตนอนททที่มอันสมืที่อ
ใหผู้เหป็นถถึงสตริปอัญญาตามแบบของพระเจผู้า

นอกจากนทรพวกเขายอังถผกกทาชอับวตา 6 จงใหจ้วาจาของทยู่านประกอบดจ้วยเมตตาคสณเสมอ ปรสง
ดจ้วยเกลซอใหจ้มธีรส แมผู้คทาแปลภาษาออังกฤษและภาษาไทยสมืที่อวตานทที่เปป็นอทกคทาสอัที่งหนถึที่ง แตตจรริงๆแลผู้ว
มอันเปป็นวลทขยายความคทาสอัที่งททที่วตา “จงปฏริบอัตริกอับคนภายนอกดผู้วยใชผู้สตริปอัญญา” ดอังนอัรนสตวนหนถึที่งของ
สตริปอัญญาตามแบบของพระเจผู้าดอังกลตาวกป็คมือ การใหผู้วาจา (คมือ ถผู้อยคทา) ของเราประกอบดผู้วยครุณ 
นอกจากนทรการมทปฏริสอัมพอันธรทางวาจาของเรากอับผผผู้อมืที่นกป็ควรถผก “ปรรุงดผู้วยเกลมือใหผู้มทรส” เกลมือ เปป็น
ภาพของความชอบธรรมหรมือความเหมาะสม เกลมือเปป็นสริที่งททที่คนสมอัยกตอนใชผู้ถนอมอาหารเปป็น
ปกตริ มอันปผู้องกอันมริใหผู้เกริดการเปมืที่อยเนตา ในแบบเดทยวกอัน คทาพผดของเรากป็ควรปราศจากความเปมืที่อย
เนตาดผู้วย ดอังนอัรน อทกสตวนหนถึที่งของรผปแบบวาจาททที่ตามแบบของพระเจผู้าและประกอบดผู้วยสตริปอัญญา
กป็คมือ การไมตใชผู้คทาพผดททที่เคลมือบแคลงหรมือไมตเหมาะสม มอันเปป็นสตวนหนถึที่งของการปฏริบอัตริตตอคน
เหลตานอัรนททที่อยผตภายนอกโดยใชผู้สตริปอัญญา นอกจากนทรการใชผู้วาจาออันประกอบดผู้วยครุณและดผู้วยความ
ระมอัดระวอังกป็เปป็นไปเพมืที่อททที่เราจะสามารถใหผู้คทาตอบแกตคนเหลตานอัรนททที่อยผตภายนอกถถึงความหวอังซถึที่งมท
อยผตในตอัวเราดผู้วย

คส 4:7-9 เนมืรอหาสตวนททที่เหลมือของบทนทรและจดหมายฝากฉบอับนทรปริดทผู้ายดผู้วยความ
เหป็นสตวนตอัวซถึที่งเปาโลหรมือไมตกป็เพมืที่อนรตวมงานทอัรงหลายของทตานสตงมาถถึงครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสท

ทธีคริกอัส ผทจ้เปป็นนจ้องชายทธีพี่รอัก และเปป็นผทจ้รอับใชจ้ทธีพี่สอัตยต์ซซพี่อ และเปป็นเพซพี่อนรยู่วมงานกอับขจ้าพเจจ้าใน
องคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้า จะบอกใหจ้ทยู่านทราบถถึงเหตสการณต์ทอัทั้งปวงของขจ้าพเจจ้า มทคนเชมืที่อกอันวตาททคริกอัส



เปป็นหนถึที่งในสาวกเจป็ดสริบคนของพระเยซผและตตอมากลายเปป็นศริษยาภริบาลของครริสตจอักรททที่เมมืองคอัล
เซดอน ไมตวตาจะในกรณทใดเปาโลกป็สตงจดหมายฝากฉบอับนทร ไปยอังเมมืองโคโลสทผตานทางเขา (นตา
สอังเกตวตาจดหมายของเปาโลททที่สตงถถึงครริสตจอักรททที่เมมืองเอเฟซอัสกป็ถผกสตงไปโดยททคริก อัส อาจในเวลา
เดทยวกอันดผู้วย ดผ เอเฟซอัส 6:21-22) เขายอังถผกเอตยถถึงในกริจการ 20:4 ในฐานะเปป็นเพมืที่อนรตวมงานของ
เปาโลดผู้วย เปาโลจถึงยมืนยอันตตอครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสทวตาททคริกอัสจะแจผู้งใหผู้พวกเขาทราบเกทที่ยวกอับ
ความเปป็นอยผตของทตาน เปาโลบรรยายถถึงททคริก อัสตตอไปวตาเปป็น “นผู้องชายททที่รอัก และเปป็นผผผู้รอับใชผู้ททที่สอัตยร
ซมืที่อ และเปป็นเพมืที่อนรตวมงานกอับขผู้าพเจผู้าในองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า” ชตางเปป็นคทาชมออันนตาทถึที่งเมมืที่อพริจารณา
วตาใครเปป็นคนพผด

8 ขจ้าพเจจ้าใชจ้ผทจ้นธีทั้ไปหาทยู่านกป็เพราะเหตสนธีทั้เอง คซอใหจ้เขาทราบถถึงความเปป็นอยทยู่ของทยู่าน และ
เพซพี่อใหจ้เขาหนสนนดทั้าใจของทยู่าน 9 ใหจ้โอเนสริมอัส ผทจ้เปป็นนจ้องชายทธีพี่รอักและสอัตยต์ซซพี่อ ซถึพี่งเปป็นคนหนถึพี่งใน
พวกทยู่านไปดจ้วย เขาทอัทั้งสองจะเลยู่าใหจ้ทยู่านทราบถถึงเหตสการณต์ทอัทั้งปวงทธีพี่นธีพี่

เปาโลบอกตตอไปวตาทตานไดผู้ใชผู้ททคริกอัสไปเพมืที่อททที่เขาจะไดผู้กลอับมาหาทตานพรผู้อมกอับขตาวคราว
เกทที่ยวกอับสภาพจริตวริญญาณของพวกเขาและเพมืที่อหนรุนใจพวกเขา นอกจากนทร เปาโลยอังไดผู้ใชผู้โอเนสริ
มอัสไปพรผู้อมกอับททคริกอัสดผู้วย ดอังททที่ทตานไดผู้กลตาวไวผู้ โอเนสริมอัสคนนทร เปป็น “คนหนถึที่งในพวกทตาน” พวก
เขารผผู้จอักโอเนสริมอัส เขาเคยเปป็นผผผู้รอับใชผู้ของฟทเลโมนผผผู้ซถึที่งเปป็นสมาชริกคนหนถึที่งของครริสตจอักรททที่เมมือง
โคโลสท ดอังททที่ไดผู้บรรยายไวผู้ในพระธรรมฟทเลโมน โอเนสริมอัสไดผู้หนทไป ในระหวตางนอัรน เขาไดผู้เจอ
กอับเปาโลททที่กรรุงโรมและกลอับใจรอับเชมืที่อพระเยซผครริสตร คราวนทร เขาถผกสตงกลอับไปหานายของเขาคมือ 
ฟทเลโมน จดหมายฝากของเปาโลถถึงฟทเลโมนเปป็นจดหมายสตวนตอัวททที่สตงถถึงเขาเพมืที่อพยายามแกผู้ไข
ความบาดหมางและยมืนยอันการกลอับใจรอับเชมืที่อของโอเนสริมอัส ในททที่นทร เปาโลเรทยกเขาวตาเปป็น “นผู้อง
ชายททที่รอักและสอัตยรซมืที่อ” ผผผู้นทาสารทอัรงสองคนนทร  (ททคริกอัสและโอเนสริมอัส) จะรายงานใหผู้พวกเขาทราบ
ถถึงสถานการณรของเปาโลททที่กรรุงโรม

คส 4:10 อารริสทารคอัส เพซพี่อนรยู่วมในการถทกจดาจองกอับขจ้าพเจจ้าและมาระโก ลทกชาย
ของนจ้องสาวบารนาบอัส ฝากความคริดถถึงมายอังทยู่านทอัทั้งหลาย (ทยู่านกป็ไดจ้รอับคดาสอัพี่งถถึงเรซพี่องมาระโก



แลจ้ววยู่า ถจ้าเขามาหาทยู่าน กป็จงรอับรองเขา) เปาโลฝากความคริดถถึงมาจากอารริสทารคบัส เดริมททเขามา
จากเมมืองเธสะโลนริกาและไดผู้รตวมเดรินทางกอับเปาโลในพอันธกริจชตวงหลอังๆของทตาน ในททที่นทร เขาถผก
เรทยกวตาเปป็น “เพมืที่อนรตวมในการถผกจองจทา” ของเปาโล ซถึที่งบตงชทรวตาเขาเองกป็ถผกกอักบรริเวณททที่กรรุงโรม
ดผู้วยกอันกอับเปาโล นอกจากนทรยอหรน มาระโก (ซถึที่งเปป็นหลานชายของบารนาบอัส) กป็ฝากความคริดถถึง
มาดผู้วย แมผู้ยอหรน มาระโกเคยทริรงเปาโลมากตอน (ครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสทกป็นตาจะทราบเกทที่ยวกอับ
เรมืที่องนทรดผู้วย) แตตเปาโลกป็แนะนทาใหผู้พวกเขาตผู้อนรอับเขาไวผู้

คส 4:11 และเยซทซถึพี่งมธีชซพี่ออธีกวยู่า ยสสทอัส กป็เชยู่นกอัน ซถึพี่งอยทยู่ในคณะทธีพี่เขจ้าสสหนอัต จดาเพาะ
คนเหลยู่านธีทั้เทยู่านอัทั้นเปป็นเพซพี่อนรยู่วมการกอับขจ้าพเจจ้าในอาณาจอักรของพระเจจ้า ซถึพี่งเปป็นทธีพี่หนสนใจของ
ขจ้าพเจจ้า บรุคคลเหลตานทรถผกกลตาววตาฝากความคริดถถึงมายอังครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสทดผู้วย เปาโลยอังเอตย
ถถึงเยซผคนหนถึที่งซถึที่งมทชมืที่อวตา ยคุสทบัส ซถึที่งเหป็นไดผู้ชอัดวตาเปป็นยริว (ชมืที่อ เยซผ เปป็นชมืที่อกรทกของชมืที่อฮทบรผ โยชผวา) 
นอกจากนทรคนอมืที่นๆททที่ถผกเอตยถถึงกป็นตาจะเปป็นผผผู้เชมืที่อชาวยริวเชตนกอัน เปาโลกลตาวดผู้วยความเศรผู้าใจวตามท
แตตคนเหลตานทร เทตานอัรนททที่เปป็นเพมืที่อนรตวมงานของทตาน “ในอาณาจอักรของพระเจผู้า” นทที่นตาจะหมายถถึง
พระราชกริจของพระเจผู้าในยรุคนทร  พระราชกริจนทรจะสทาเรป็จจรริงๆกป็ตตอเมมืที่อองครกษอัตรริยรเสดป็จกลอับมา   
สถาปนาอาณาจอักรของพระองคร เปาโลกลตาวชมพวกเขาสทาหรอับการททที่พวกเขาเปป็นททที่หนคุนใจ (คมือ 
ใหผู้ก ทาลอังใจ) ทตานดผู้วย

คส 4:12-13 เอปาฟรอัส คนหนถึพี่งในพวกทยู่านและเปป็นผทจ้รอับใชจ้ของพระครริสตต์ ฝากความ
คริดถถึงมายอังทยู่าน ดจ้วยเขาสทจ้อธริษฐานเผซพี่อทยู่านอย ทยู่เสมอ หวอังจะใหจ้ทยู่านเจรริญเปป็นผทจ้ใหญยู่และบรริบทรณต์
ในการซถึพี่งชอบพระทอัยของพระเจจ้าทสกสริพี่ง 13 ขจ้าพเจจ้าเปป็นพยานใหจ้เขาวยู่า เขาตรากตรดาทดางานมาก
เพซพี่อทยู่านและเพซพี่อคนทธีพี่อยทยู่ในเมซองเลาดธีเซธียและเพซพี่อคนทธีพี่อยทยู่ในเมซองฮริเอราบสรธี

เปาโลฝากความคริดถถึงมาจากเอปาฟรบัส ผผผู้ซถึที่งเหป็นไดผู้ชอัดวตามาจากเมมืองโคโลสทและอาจเปป็น
หนถึที่งในคณะศริษยาภริบาลของครริสตจอักรททที่นอั ที่นดผู้วย ดผ โคโลสท 1:7 จากนอัรนเปาโลบรรยายถถึงเอปาฟ
รอัสดผู้วยคทายกยตองฝตายวริญญาณออันสผงสตง เขาถผกกลตาววตาเปป็น (1) “ผผผู้รอับใชผู้ของพระครริสตร” และ (2) 
เปป็นผผผู้ททที่ตรากตรทาในการอธริษฐานเผมืที่อครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสทเสมอ ออัครทผตเปาโลเปป็นพยานวตาเอ



ปาฟรอัส (3) อธริษฐานดผู้วยใจรผู้อนรนเพมืที่อททที่พวกเขาจะไดผู้ “เจรริญเปป็นผผผู้ใหญตและบรริบผรณรในการซถึที่ง
ชอบพระทอัยของพระเจผู้าทรุกสริที่ง” ขผู้อคริดททที่สทาคอัญกวตากป็คมือวตา พวกเขาจะไดผู้อยผตในนทราพระทอัยของ
พระเจผู้า

เปาโลเปป็นพยานตตอไปถถึง (4) ความรผู้อนรนททที่เอปาฟรอัสมทตตอครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสทและ
พทที่นผู้องของพวกเขาในครริสตจอักรททที่เมมืองเลาดทเซทยและฮริเอราบรุรท เราเหป็นไดผู้ชอัดถถึงความรผู้อนรนฝตาย
วริญญาณททที่เอปาฟรอัสไมตไดผู้มทใหผู้แกตคนในครริสตจอักรของตอัวเองเทตานอัรนแตตในชรุมชนททที่อยผตใกลผู้เคทยง
ดผู้วย (นทที่อาจสมืที่อวตาเอปาฟรอัสเปป็นศริษยาภริบาล ‘วริที่งรอก’ ททที่รอับใชผู้ครริสตจอักรอมืที่นๆททที่เลป็กกวตาในชรุมชนททที่
อยผตใกลผู้เคทยงดผู้วย)

คส 4:14 ลทกาแพทยต์ทธีพี่รอักกอับเดมาสฝากความคริดถถึงมายอังพวกทยู่าน เปาโลกลตาววตา 
“ลผกาแพทยรททที่รอัก” กป็ฝากความคริดถถึงมาพรผู้อมกอับเดมาสดผู้วย ลผการตวมเดรินทางกอับเปาโลตลอดพอันธ
กริจชตวงหลอังๆของทตาน โดยอาจเปป็นแพทยรประจทาตอัวของทตานดผู้วย ตอนนอัรนเดมาสยอังอยผตเคทยงขผู้าง
เปาโลอยผต อยตางไรกป็ตามหลอังจากการตริดครุกครอัร งสรุดทผู้ายของเปาโลตามททที่บอกไวผู้ใน 2 ทริโมธท เดมาส
กป็ถอนตอัวออกไป เพราะรอักโลกปอัจจรุบอันนทรแลผู้ว คนมากมายจนถถึงทรุกวอันนทรตอัรงชมืที่อลผกของตนวตา ลผกา 
ไมตมทใครตอัรงชมืที่อลผกวตา เดมาสเลย

คส 4:15 ขอฝากความคริดถถึงมายอังพวกพธีพี่นจ้องทธีพี่อยทยู่ในเมซองเลาดธีเซธียกอับนริมฟอัสและค
รริสตจอักรทธีพี่อยทยู่ในเรซอนของเขาดจ้วย หลอังจากสตงตตอความคริดถถึงของสหายของทตานมาเรทยบรผู้อยแลผู้ว 
ตอนนทร เปาโลกป็ฝากความคริดถถึงของตอัวทตานเองมายอังพทที่นผู้องททที่อยผ ตในเมมืองเลาดทเซทย โดยเฉพาะอยตาง
ยริที่งนริมฟอัสผผผู้ซถึที่งเหป็นไดผู้ชอัดวตายอมใหผู้ครริสตจอักรมาประชรุมกอันในบผู้านของเขาไดผู้ ในชตวงเวลาสามสริบ
ปทตตอจากนทร  ครริสตจอักรททที่เมมืองเลาดทเซทยจะตกอยผตในสภาพททที่พระเยซผไดผู้ทรงตรอัสไวผู้ในวริวรณร 3 นทที่สมืที่อ
วตาครริสตจอักรททที่เมมืองเลาดทเซทยตอนนอัรนยอังมทขนาดเลป็กอยผตเพราะพวกเขายอังประชรุมกอันในบผู้านของ
นริมฟอัส

คส 4:16 และเมซพี่อพวกทยู่านไดจ้อยู่านจดหมายฉบอับนธีทั้แลจ้ว จงสยู่งไปใหจ้อยู่านในครริสต
จอักรทธีพี่อยทยู่เมซองเลาดธีเซธียดจ้วย และจดหมายทธีพี่มาจากเมซองเลาดธีเซธียฉบอับนอัทั้น ทยู่านกป็จงอยู่านดจ้วย จาก



นอัรนเปาโลสอัที่งใหผู้พวกเขาสตงตตอจดหมายฝากถถึงครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสทไปใหผู้ครริสตจอักรททที่เมมืองเลา
ดทเซทยอตานดผู้วย ทตานสอัที่งครริสตจอักรททที่เมมืองโคโลสทใหผู้อตาน “จดหมายททที่มาจากเมมืองเลาดทเซทยฉบอับนอัรน” 
เหมมือนกอัน เราไมตทราบชอัดเจนวตานทที่เปป็นจดหมายฉบอับไหนแมผู้ครริสตจอักรททที่เมมืองเลาดทเซทยจะรผผู้จอักดท
กป็ตาม มทคนเสนอความเหป็นสองประการเกทที่ยวกอับเรมืที่องนทร  (1) จดหมายททที่วตานทร อาจเปป็นจดหมายฝากททที่
ไมตไดผู้รอับการดลใจซถึที่งเปป็นกรรมสริทธริธ ของครริสตจอักรททที่เมมืองเลาดทเซทย (2) อทกความเหป็นหนถึที่งซถึที่งนตา
เปป็นไปไดผู้มากกวตากป็คมือวตา นทที่เปป็นจดหมายฝากถถึงครริสตจอักรททที่เมมืองเอเฟซอัสซถึที่งถผกตอัรงใจใหผู้เปป็น
จดหมายเวทยนเหมมือนกอับจดหมายฝากถถึงครริสตจอักรตตางๆในแควผู้นกาลาเททย เหป็นไดผู้ชอัดวตาพระ     
ธรรมเอเฟซอัสถผกเขทยนขถึรนในชตวงเวลาเดทยวกอันและถผกนทาสตงใหผู้ครริสตจอักรททที่เมมืองเอเฟซอัสโดย         
ททคริกอัส จากนอัรนมอันกป็ถผกสตงตตอใหผู้พทที่นผู้องททที่เมมืองเลาดทเซทยดผู้วย คราวนทร เปาโลจถึงก ทาชอับใหผู้พทที่นผู้องททที่เมมือง
โคโลสทอตานจดหมายฝากฉบอับนอัรนดผู้วย

คส 4:17 และจงบอกอารคริปปอัสวยู่า "การรอับใชจ้ซถึพี่งทยู่านไดจ้รอับในองคต์พระผทจ้เปป็นเจจ้านอัทั้น
จงระวอังกระทดาใหจ้สดาเรป็จ" เปาโลปริดทผู้ายจดหมายฝากฉบอับนทรดผู้วยคทาก ทาชอับหนถึที่งททที่เปป็นลาง ทตานสตง
คทากทาชอับนทรถถึงอารคริปปบัส ผผผู้ซถึที่งเมมืที่อพริจารณา ฟทเลโมน 1:2 แลผู้วเหป็นไดผู้ชอัดวตาเปป็นหนถึที่งในคณะศริษยาภริ
บาลของครริสตจอักรททที่นอั ที่น (อทกคนคมือ เอปาฟรอัสผผผู้ซถึที่งถผกจองจทารตวมกอับเปาโลททที่กรรุงโรม) ขผู้อความนทร
สมืที่อวตาเขาเรริที่มรผผู้สถึกทผู้อถอยในการรอับใชผู้

ขผู้อเทป็จจรริงททที่วตาเปาโลกทาชอับใหผู้อตานขผู้อความนทร ใหผู้เขาฟอังสมืที่อวตาเขาอาจถถึงกอับเลริกรอับใชผู้ไป
แลผู้ว ทตานจถึงกทาชอับใหผู้ครริสตจอักรบอกเขาวตา “การรอับใชผู้ซถึที่งทตานไดผู้รอับในองครพระผผผู้เปป็นเจผู้านอัรน จง
ระวอังกระททาใหผู้สทาเรป็จ” การรอับใชผู้ไมตเคยเปป็นเรมืที่องงตาย เหป็นไดผู้ชอัดวตาอารคริปปอัสเลริกรอับใชผู้ไปแลผู้ว 
เปาโลสตงคทาเตมือนสตริแบบเดทยวกอันนทร ไปถถึงทริโมธทดผู้วยททที่ทตานบอกเขาวตา “จงกระททาการรอับใชผู้ของ
ทตานใหผู้สทาเรป็จ” คทาพผดตรงนทรและใน 2 ทริโมธท 4:5 แมผู้ไมตเหมมือนกอันเปทปี๊ยบแตตกป็เกทที่ยวขผู้องกอันอยตางใกลผู้
ชริด เปาโลจถึงหนรุนใจอารคริปปอัสใหผู้กลอับมาสผผู้ตตอและกระททาการรอับใชผู้ททที่องครพระผผผู้เปป็นเจผู้าทรง
ประทานแกตเขาใหผู้สทาเรป็จ



คส 4:18 คดาแสดงความคริดถถึงนธีทั้เปป็นลายมซอของขจ้าพเจจ้า เปาโล ขอทยู่านจงระลถึกถถึง
โซยู่ตรวนของขจ้าพเจจ้า ขอใหจ้พระคสณดดารงอยทยู่กอับทยู่านดจ้วยเถริด เอเมน [เขธียนจากกรสงโรมถถึงชาว
โคโลสธี และสยู่งโดยทธีคริกอัสและโอเนสริมอัส] จดหมายฝากฉบอับนทรปริดทผู้ายดผู้วยสริที่งททที่อาจเปป็นความเหป็นททที่
เปาโลเขทยนดผู้วยลายมมือตอัวเอง เหป็นไดผู้ชอัดวตาจดหมายฝากฉบอับนทรถผกเขทยนโดยเลขาคนหนถึที่ง (อาจ
เปป็นคนใดคนหนถึที่งททที่ถผกเอตยถถึงในขผู้อ  7-14) ดวงตาของทตานไมตอยผตในสภาพททที่ทตานจะสามารถเขทยน
หนอังสมือไดผู้ยาวๆในแบบททที่คนอตานออกอทกตตอไปแลผู้ว อยตางไรกป็ตาม เหป็นไดผู้ชอัดวตาทตานใสตความเหป็น
ทริรงทผู้ายนทรดผู้วยตอัวเอง จดหมายฝากฉบอับนทรปริดทผู้ายดผู้วยคทาเตมือนแสนเศรผู้าใหผู้พวกเขาระลถึกถถึงโซต
ตรวนของทตาน เชตนเดทยวกอับททที่เปาโลททาเปป็นปกตริในจดหมายฝากหลายฉบอับของทตาน ทตานปริดทผู้าย
ดผู้วยการทผลขอพระครุณของพระเจผู้าใหผู้แกตผผผู้อตานของทตาน จดหมายฝากฉบอับนทรปริดทผู้ายดผู้วย เอเมน 
ซถึที่งเปป็นคทาททที่เหมาะสมและเปป็นแบบฉบอับ


