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จดหมายฝากของเปาโล
ผูเ้ ป็ นอัครสาวก
ถึงคริ สตจักรทีเมืองโคโลสี
บทนําสู่ โคโลสี: ตามทีชือเต็มๆของจดหมายฝากฉบับนีบ อกไว้ “จดหมายฝากของเปาโล
ผู้เป็ นอัครสาวกถึงคริ สตจักรที เมืองโคโลสี ” จดหมายฝากถึงคริ สตจักรที เมืองโคโลสี ถกู เขียน
โดยเปาโลผู้เป็ นอัครสาวก เท่ าทีเป็ นไปได้ มันน่ าจะถูกเขียนขึน ในช่ วงการติดคุกครั งแรกของ
ท่ านทีกรุ งโรมพร้ อมกับจดหมายฝากถึงคริ สตจักรทีเมืองเอเฟซัสและถึงฟี เลโมนด้ วย ดังนันน่ า
จะถูกเขียนขึน ในปี ค.ศ. 64 โคโลสี เป็ นเมืองหนึงในแคว้ นเอเชี ยและตังอยู่ไม่ ไกลนักจากเมือง
เลาดีเซี ย ไม่ มีบนั ทึกว่ าเปาโลเคยไปทีนัน อย่ างไรก็ตามเห็นได้ ชัดว่ าเอปาฟรั สเป็ นผู้นาํ คนหนึง
ในคริ สตจักรแห่ งนีแ ละอาจเป็ นคนริ เริ มงานรั บใช้ ทีนันด้ วย ในฟี เลโมน 23 เปาโลบอกเป็ น
นัยว่ าเอปาฟรั สเป็ นเพือนร่ วมการจองจํากับท่ านทีกรุ งโรม ไม่ ต้องสงสั ยเลยว่ าเปาโลได้ รับทราบ
เกียวกับสิ งต่ างๆที เกิดขึน ทีคริ สตจักรทีเมืองโคโลสี ผ่านทางเอปาฟรั ส
จดหมายฝากฉบับนีม ีการดําเนินเรื องคล้ ายคลึงกับเอเฟซัสและบางคนก็มองว่ าโคโลสี
เป็ นรู ปแบบย่ อของเอเฟซัส จดหมายฝากทังสองฉบับน่ าจะถูกเขียนขึน และส่ งไปในเวลา
เดียวกัน อย่ างไรก็ตามในโคโลสี เปาโลกล่ าวถึงปั ญหาสองประการทีท่านได้ รับทราบเกียวกับ
คริ สตจักรทีนัน ปั ญหาหนึงคือเรื องการถือพระราชบัญญัติ “อย่ าแตะต้ อง อย่ าชิ ม” ฯลฯ อี ก

ปั ญหาคือ การเชื อเรื องลีล บั “ใฝ่ ฝั นในสิ งเหล่ านันที เขาไม่ ได้ เห็น” อัครสาวกท่ านนีก ล่ าวถึง
ปั ญหาทังสองประการ
โคโลสี ยงั มีหลักคําสอนเกียวกับพระคริ สต์ ทีชัดเจนทีสุดตอนหนึงในพระคัมภีร์ด้วย
จดหมายฝากฉบับนีด าํ เนินตามรู ปแบบของการนําเสนอหลักการทีเป็ นหลักคําสอนและหลัก
ตรรกะก่ อน ตามมาด้ วยการประยุกต์ ใช้ ในทางปฏิบตั ิในตอนหลัง ดังนันสองบทแรกจึงเป็ นหลัก
คําสอน และสองบทหลังเป็ นหลักปฏิบตั ิ
*****
ภาพรวมของโคโลสี 1: จดหมายฝากฉบับนีเ ริ มต้ นด้ วยบทนําและคําทักทายของเปาโล
และตามมาด้ วยคําอธิ ษฐานอันไพเราะของท่ านเพือคริ สตจักรทีนัน บทแรกปิ ดท้ ายด้ วยการที
เปาโลยกชูตัวตนของพระคริ สต์ ต่อไป โดยกล่ าวถึงไม่ เพียงความเป็ นพระเจ้ าของพระองค์ และ
พระราชกิจในการคืนดีกนั ของพระองค์ เท่ านัน แต่ กล่ าวถึงข้ อลึกลับเกียวกับพระคริ สต์ ผ้ ทู รง
สถิตภายในคริ สตจักรที เป็ นคนต่ างชาติด้วย
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เปาโล อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ ตามพระประสงค์ของพระเจ้ า และทิ

โมธีน้องชายของเรา เปาโลเริ มต้นโดยการประกาศความเป็ นผูแ้ ต่งของท่านว่า “อัครสาวกของ
พระเยซูคริ สต์” คําทีแปลว่า อัครสาวก (อาพอสตอลอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ผูแ้ ทน’, ‘ผูน้ าํ
ข่าว’ หรื อ ‘คนทีถูกใช้ไปพร้อมคําสัง’ ในบริ บททีกว้างกว่าของพระคัมภีร์ใหม่ อัครสาวกเป็ นผูท้ ี
ไม่เพียงเห็นการฟื2 นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์เท่านั2น แต่ยงั เป็ นผูท้ ีพระองค์ทรงใช้ไป
โดยตรงด้วย เปาโลกล่าวถึงเรื องนี2วา่ ท่านเป็ นอัครสาวก “ตามพระประสงค์ของพระเจ้า” เปาโล
ยังเอ่ยถึงทิโมธี ทีอยูก่ บั ท่านว่าเป็ นน้องชายด้วย เห็นได้ชดั ว่าเขาอยูก่ บั เปาโลทีกรุ งโรม โดยอาจ
ตกอยูใ่ ต้การควบคุมตัวในรู ปแบบทีไม่ถูกเอ่ยถึง แม้ในทางไวยากรณ์เราอาจตีความได้วา่ ทิโมธี
เป็ นผูร้ ่ วมแต่งจดหมายฝากฉบับนี2กบั เปาโล แต่ดูเหมือนว่าเปาโลแค่เอ่ยว่าเขาอยูก่ บั ท่านและฝาก
ความคิดถึงมายังคริ สตจักรทีเมืองโคโลสี เท่านั2น
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จดหมายฝากฉบับนี2ถูกเขียนถึง วิสุทธิชนและพีน% ้ องที%สัตย์ซื%อในพระ

คริสต์ ณ เมืองโคโลสี คําทีแปลว่า วิสุทธิชน (ฮากิออส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘เหล่าผูท้ ีบริ สุทธิ>’
แน่นอนว่านีหมายถึงคนเหล่านั2นทีโดยความเชือในพระคริ สต์ได้ถูกแยกตั2งไว้ต่างหาก พวกเขา
จึงถูกทําให้บริ สุทธิ>แล้วต่อเบื2องพระพักตร์พระเจ้าโดยตําแหน่งของพวกเขาในพระคริ สต์ นีเป็ น
คําเหมือนทีหมายถึงผูท้ ีรอดแล้ว แต่เปาโลทําให้ตรงนี2เป็ นมากกว่าคําทักทาย ท่านเขียนจดหมาย
ฝากฉบับนี2ถึงคนเหล่านั2นที “พีน้องทีสัตย์ซือในพระคริ สต์” มีคนมากมายทีได้รับความรอด แต่มี
น้อยคนนักทีเป็ นพีน้องทีสัตย์ซืออย่างแท้จริ ง
เช่นเดียวกับในจดหมายฝากหลายฉบับของเปาโล ท่านทูลขอว่า ขอให้ พระคุณและ
สั นติสุขจากพระเจ้ าพระบิดาของเรา และพระเยซูคริสต์ เจ้ าดํารงอยู่กบั ท่านเถิด แม้คาํ ทูลขอนี2
อาจถูกใช้จนเฝื อ แต่การทูลขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าให้แก่เรานั2นก็เป็ นสิ งทีลึกซึ2ง
พระคุณในพระคัมภีร์ใหม่เป็ นแนวคิดทีกว้างและยืดหยุน่ ในความหมายแบบจํากัดมากกว่าของ
คําๆนี2 มันคือ ‘ความโปรดปรานทีเราไม่สมควรได้รับ’ อย่างไรก็ตามในความหมายแบบกว้าง
กว่าของคําๆนี2 พระคุณก็สือถึงแนวคิดมากมายไล่ต2 งั แต่ความกรุ ณา (คือ พระเมตตากรุ ณา) ไป
จนถึงพละกําลังและความช่วยเหลือ ดู ฮีบรู 4:16 เปาโลทูลขอพระคุณนั2นให้แก่ผอู ้ ่านของท่าน
อันทีจริ งแล้วเราทุกคนต้องการพละกําลัง, ความช่วยเหลือ และความกรุ ณาของพระเจ้าซึงมาได้
โดยทางพระคุณของพระองค์เท่านั2น
จริ งแท้ทีเดียวทีเราได้รับความรอดโดยพระคุณ (ความโปรดปรานทีเราไม่สมควรได้รับ)
ของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม เมือเราเริ มเข้าสู่ เส้นทางแห่งชีวติ คริ สเตียน เราก็ตอ้ งการพระคุณอย่าง
ต่อเนืองเพือทีจะได้รับพละกําลังสําหรับการเดินทางนี2 ในแบบเดียวกัน สิ งทีมาพร้อมกับพระคุณ
นันคือ สันติสุข ก็มกั ถูกมองข้ามอยูบ่ ่อยๆ บนเส้นทางของชีวติ คริ สเตียนเรามักเจอกับปัญหา
ความกระวนกระวายและความยุง่ ยากต่างๆ อย่างไรก็ตาม พระเจ้าแห่งสันติสุขทั2งปวงก็ทรง
ประทานสันติสุขของพระองค์ให้แก่ผคู ้ นของพระองค์ สันติสุขของพระเจ้าเป็ นสิ งทีมาก่อน
ความสุ ข ปราศจากสันติสุขเราไม่เพียงเจอกับความยุง่ ยากเท่านั2น แต่ยงั ขาดความสุ ขทีแท้จริ งด้วย
การเติมเต็มดังกล่าวมาได้จากสันติสุขของพระเจ้า
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เปาโลเริ มต้นประโยคทักทายทีมีความยาวต่อเนืองไปจนถึงข้อ 8 ท่านเริ ม

ต้นโดยกล่าวว่า เราขอบพระคุณพระเจ้ าพระบิดาของพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา
เราอธิษฐานเพือ% ท่ านทั4งหลายเสมอ แม้เปาโลไม่เคยได้เห็นหน้าคริ สเตียนชาวเมืองโคโลสี เลย
(2:1) แต่ท่านก็ขอบพระคุณพระเจ้าเพือพวกเขา โดยอธิษฐานเพือพวกเขาอยูเ่ สมอ เราได้เห็นถึง
ความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณของท่าน เปาโลอธิษฐานเสมอสําหรับคนเหล่านี2ทียังอายุนอ้ ยใน
ฐานะเป็ นคริ สเตียนและอายุนอ้ ยในฐานะเป็ นคริ สตจักร ทีน่าสนใจคือคําทีแปลว่า เสมอ (ปั นโต
เตะ) มันมีความหมายตรงตัวว่า ‘ตลอดเวลา’ เปาโลจึงอธิษฐานเผือวิสุทธิชนเหล่านี2ทีท่านยังไม่
เคยเห็นหน้าทุกโอกาสทีท่านมี
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ตั4งแต่ เราได้ ยนิ ถึงความเชื%อของท่านในพระเยซูคริสต์ และเรื%องความรัก

ซึ%งท่านมีต่อวิสุทธิชนทั4งปวง ท่านกล่าวว่าพวกท่าน (ตัวท่านและทิโมธี) ได้ยนิ เกียวกับ (1)
ความเชือของพีน้องชาวเมืองโคโลสี ในพระเยซูคริ สต์ และ (2) ความรักของพวกเขาทีมีต่อวิสุทธิ
ชนทั2งปวง ความเชือต้องมีสิงทีรองรับเสมอ และความเชือเดียวเท่านั2นทีถูกต้องคือ ความเชือใน
พระเยซูคริ สต์ หลักปรัชญาเรื องอํานาจของการคิดบวกทีนิยมกันสมัยนี2 นันคือ แนวคิดเรื อง
ความเชือในความเชือ นั2นว่างเปล่าพอๆกับทีไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ อย่างไรก็ตาม คริ สเตียน
ชาวเมืองโคโลสี เหล่านี2กม็ ีชือเสี ยงดีในด้านการมีความรักต่อพีน้องคนอืนๆ ทัวพระคัมภีร์ใหม่คาํ
สังให้รักซึงกันและกันถูกกล่าวซํ2าบ่อยๆ ครั2งแรกก็โดยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา จากนั2นก็โดย
เหล่าอัครสาวกของพระองค์ เปาโลกล่าวชมคริ สตจักรทีเมืองโคโลสี สาํ หรับความรักทีพวกเขามี
ต่อผูอ้ ืน แน่นอนทีข่าวนี2ได้แพร่ ไปถึงหูเปาโลทีกรุ งโรมผ่านทางเอปาฟรัส
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ตรงนี2เปาโลเปลียนเรื องทีท่านขอบคุณจากเรื องส่ วนตัวไปเป็ นเรื องเกียว

กับสวรรค์บา้ ง ท่านขอบพระคุณในเรื องทีใหญ่กว่าเดิม โดยเหตุซึ%งมีความหวังอันสะสมไว้
สํ าหรับท่ านในสวรรค์ แนวคิดเรื องความหวังคือ ‘การตั2งตาคอยสิ งทีรออยูใ่ นภายภาคหน้า’ เราก็
เหมือนกับพวกเขาทีมี ‘ความหวัง’ อันแสนมหัศจรรย์สะสมไว้สาํ หรับเราในสวรรค์ มันเป็ น
อะไรทีคริ สเตียนทุกคนสามารถตั2งตาคอยได้ตลอดการเดินทางของชีวติ คริ สเตียน แม้หนทาง
ตอนนี2บ่อยครั2งไม่ง่าย แต่กม็ ีความหวังอันใหญ่ยงของสิ
ิ
งทีรอคอยเราอยูใ่ นสวรรค์ ท่านกล่าวต่อ

ไปในเนื2อหาตอนท้ายของข้อนี2วา่ พวกเขาได้ยนิ เกียวกับเรื องนี2มาแล้วในพระคําแห่ งความจริง
ของข่ าวประเสริฐ แม้จะชัดเจนอยูแ่ ล้ว แต่อคั รสาวกท่านนี2กก็ ล่าวถึง “ความจริ งของข่าว
ประเสริ ฐ” ข้อคิดสําคัญคือ ความจริ ง แต่ในขณะเดียวกันความจริ งก็ออกมาจากข่าวประเสริ ฐ ใน
ทางปรัชญาแล้วทั2งสองสิ งก็เกือบจะแทนกันได้เลยทีเดียว
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ซึ%งแผ่ แพร่ มาถึงท่ านดังทีก% าํ ลังเกิดผลและทวีขนึ4 ทั%วโลก เช่ นเดียวกับที%

กําลังเป็ นอยู่ในตัวท่านทั4งหลายด้ วย ตั4งแต่ วนั ทีท% ่ านได้ ยนิ และได้ รู้ จักพระคุณของพระเจ้ าตาม
ความจริง ข่าวประเสริ ฐไม่เพียงมาถึงพวกเขาเท่านั2น แต่แม้กระทังในตอนนั2นก็กาํ ลัง “ทวีข2 ึนทัว
โลก” ด้วย เพราะความเชือฟังพระบัญชาของพระคริ สต์และเหตุการณ์ต่างๆทีเป็ นการทรงจัด
เตรี ยม ข่าวประเสริ ฐจึงถูกเผยแพร่ ไปทัวโลกอย่างรวดเร็วในสมัยนั2น มันได้เกิดผลผ่านทางพี
น้องเหล่านั2นทีเมืองโคโลสี และเกิดผลไปทัวโลกด้วย นีสื อถึงเมล็ดพันธุ์ทีเมือถูกปลูกแล้วก็ออก
ผลในเวลาอันเหมาะสม คริ สตจักรทีเมืองโคโลสี จึงเป็ นแบบอย่างทีทําให้เราเห็นภาพชัดเจน เมือ
คนเหล่านั2นทีเมืองโคโลสี ได้ยนิ เมล็ดพันธุ์แห่งความจริ งนั2นและ “รู ้จกั พระคุณของพระเจ้าตาม
ความจริ ง” มันก็ก่อเกิดผลในตัวพวกเขาในเวลาอันเหมาะสมด้วย พวกเขาได้บงั เกิดใหม่แล้ว
พวกเขาได้กลายเป็ นผลทีถวายแด่พระเจ้า
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ดังทีท% ่ านได้ เรียนจากเอปาฟรัสซึ%งเป็ นเพือ% นร่ วมงานทีร% ักของเรา เขาเป็ น

ผู้รับใช้ อนั สั ตย์ ซื%อของพระคริสต์ เพือ% พวกท่ าน ตรงนี2มีการเอ่ยถึงเอปาฟรัสเป็ นครั2งแรก เห็นได้
ชัดว่าชาวเมืองโคโลสี ได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐเป็ นครั2งแรกผ่านทางเขา ในบริ บทของข่าวประเสริ ฐ
และพระคุณของพระเจ้า เปาโลกล่าวว่าพวกเขาได้เรี ยนรู ้เกียวกับสิ งเหล่านี2ผา่ นโดยทางเอปาฟ
รั ส (ตรงตัวคือ จากเอปาฟรัส) เขาได้นาํ ข่าวประเสริ ฐมาถึงเมืองโคโลสี เปาโลจึงบรรยายถึงเขา
ว่าเป็ น “เพือนร่ วมงานทีรักของเรา เขาเป็ นผูร้ ับใช้อนั สัตย์ซือของพระคริ สต์เพือพวกท่าน”
เพราะเหตุการณ์แวดล้อมต่างๆทีไม่ได้ระบุไว้ เอปาฟรัสได้มาถึงกรุ งโรมและกลายเป็ น
เพือนร่ วมการถูกควบคุมตัวให้อยูแ่ ต่ในบ้านร่ วมกับเปาโลดังทีได้บรรยายไว้ในฟี เลโมน 23 นี
อาจเป็ นภาพประกอบของการประกอบกิจแบบทรงจัดเตรี ยมของพระเจ้า พระองค์อาจทรงนําพา

เอปาฟรัสมายังกรุ งโรมและถูกจองจําเพือทีว่าเปาโลจะได้ทราบถึงคริ สตจักรทีเมืองโคโลสี นีจึง
เป็ นเหตุให้ท่านเขียนจดหมายฝากถึงพวกเขาเพือให้กาํ ลังใจและเสริ มกําลังพวกเขา และนีเป็ นวิธี
ทีทําให้พระคัมภีร์เสร็จสมบูรณ์ดว้ ย
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ดังนั2น เอปาฟรัสจึงเป็ นผู้ได้ เล่าให้ เราฟังถึงความรักทีท% ่านมีอยู่ในพระ

วิญญาณด้ วย เปาโลจึงได้รับทราบเกียวกับความรักทีคริ สตจักรอายุนอ้ ยนี2มีในพระวิญญาณ
บริ สุทธิ>
คส 1:9

เพราะเหตุนี4พวกเราเหมือนกัน นับตั4งแต่ วนั ทีเ% ราได้ ยนิ ก็ไม่ ได้ หยุดในการ

ทีจ% ะอธิษฐานขอเพือ% ท่ าน และปรารถนาให้ ท่านเต็มไปด้ วยความรู้ถึงพระประสงค์ ของพระองค์
ในสรรพปัญญาและในความเข้ าใจฝ่ ายจิตวิญญาณ อัครสาวกท่านนี2จึงอธิบายเพิมเติมเกียวกับคํา
อธิษฐานของท่านเพือคริ สตจักรทีเมืองโคโลสี คําอธิษฐานนี2ไม่เพียงมีเนื2อหาทียอดเยียมเท่านั2น
แต่ยงั เป็ นแบบอย่างของคําอธิษฐานแบบผูใ้ หญ่อีกด้วย
เมือระลึกถึงวันแรกทีพวกท่าน (ตัวเปาโลและทิโมธี) ได้ยนิ เกียวกับความรักของพระ
วิญญาณในคริ สตจักรทีเมืองโคโลสี พวกท่านก็ไม่หยุดอธิษฐานเพือพวกเขา อีกครั2งทีเราเห็นถึง
การอธิ ษฐานเผือผูอ้ ืนและการอธิษฐานอย่างต่อเนือง แก่นแท้ของคําอธิษฐานดังกล่าวรวมถึง
ความปรารถนาของพวกท่านทีพวกเขาจะ “เต็มไปด้วยความรู ้ถึงพระประสงค์ของพระองค์” คําที
แปลว่า ความรู้ (เอะพิกโนซิ ส) สื อถึง ‘ความรู ้ทีถูกต้องและแม่นยํา’ ในกรณี น2 ีมนั เป็ นพระ
ประสงค์ของพระเจ้า กล่าวอีกนัยหนึง เปาโลอธิษฐานขอให้พวกเขามีความรู ้ทีถูกต้องเกียวกับ
พระประสงค์ของพระเจ้า นอกจากนี2ท่านเสริ มว่า “ในสรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ ายจิต
วิญญาณ” ความหมายรวมๆก็คือว่า พวกเขาจะได้เข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างถูกต้อง
พร้อมกับสติปัญญาทีครบถ้วนและความเข้าใจฝ่ ายวิญญาณ เป้ าหมายนี2ยงั คงมีความสําคัญใน
สมัยนี2พอๆกับในสมัยนั2น เราต้องการสิ งนั2นและเราควรอธิษฐานขอเรื องนี2เผือผูอ้ ืนด้วย โดย
เฉพาะผูท้ ียังอ่อนวัยในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
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เพือ% ท่ านจะได้ ประพฤติอย่ างทีส% มควรต่ อองค์พระผู้เป็ นเจ้ า ตามบรรดา

ความชอบ ให้ เกิดผลในการดีทุกอย่ าง และจําเริญขึน4 ในความรู้ ถึงพระเจ้ า ความเข้าใจทีถูกต้อง
เกียวกับพระประสงค์ของพระเจ้าเป็ นไปเพือทีว่าพวกเขา “จะได้ประพฤติอย่างทีสมควรต่อองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ความเข้าใจของเราเกียวกับพระประสงค์โดยรวมของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิง
ตามทีมีบนั ทึกไว้ในพระวจนะของพระองค์ช่วยให้เราประพฤติอย่างทีสมควรต่อพระองค์ได้ คํา
ทีแปลว่า ทีส% มควร (อาซิ โอส) มีความหมายด้วยว่า ‘อย่างเหมาะสม’ หรื อ ‘อย่างทีเหมาะทีควร’
ดังนั2นความเข้าใจทีเหมาะสมเกียวกับพระประสงค์ของพระเจ้าและพระวจนะจะช่วยให้เรา
สามารถประพฤติอย่างเหมาะสมต่อเบื2องพระพักตร์พระองค์ได้
กล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงก็คือนันรวมถึง การเป็ นทีชอบใจในทุกประการ (“ตามบรรดา
ความชอบ”) นีไม่ได้หมายถึงการทําให้คนชอบใจเพียงเท่านั2น แต่หมายถึงการดําเนินชีวติ ใน
แบบทีซือสัตย์ ยุติธรรม และสง่างามมากกว่า ซึงเป็ นทีพอใจผูอ้ ืนจริ งๆ นอกจากนี2เปาโลยัง
อธิษฐานขอให้พวกเขา “เกิดผลในการดีทุกอย่าง” จริ งแท้ทีเดียวการเกิดผลในการดีทุกอย่างเป็ น
ส่ วนหนึงของการประพฤติอย่างทีสมควรต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า แน่นอนทีมันเป็ นสิ งทีผูร้ ับใช้ของ
พระเจ้าต้องการในทุกวันนี2และเป็ นสิ งทีเราควรอธิษฐานเผือผูอ้ ืนด้วย
เปาโลอธิษฐานเพิมเติมว่าพวกเขาจะ “จําเริ ญขึ2นในความรู ้ถึงพระเจ้า” คําทีแปลว่า จําเริญ
ขึน4 (เอาซาโน) มีความหมายว่า ‘เติบโต’ ดังนั2นท่านจึงอธิษฐานขอให้พวกเขาเติบโตขึ2นในความ
รู ้เกียวกับพระเจ้าต่อไป (คําทีแปลว่า ความรู้ (เอะพิกโนซิ ส) เป็ นคําเดียวกับก่อนหน้านั2นในข้อ
นี2) ความจริ งนี2ไม่เพียงใช้กบั พวกเขาเท่านั2นแต่ใช้กบั พวกเราในทุกวันนี2ดว้ ย
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คําอธิษฐานของอัครสาวกท่านนี2ดาํ เนินต่อไปเหมือนทีได้เริ มต้นในข้อ 9

ท่านขอให้คริ สตจักรทีเมืองโคโลสี มกี าํ ลังมากขึน4 ทุกอย่ างโดยฤทธิBเดชแห่ งสง่ าราศีของพระองค์
คําทีแปลว่า มีกาํ ลังมากขึน4 (ดูนามอโอ) มีทีมาจาก ดูนามิส ซึงเป็ นคําในพระคัมภีร์ใหม่ทีแปลว่า
‘พลัง’ คําแรกเป็ นคํากริ ยาส่ วนคําหลังเป็ นคํานาม คําทีแปลว่า กําลัง คือ ดูนามิส คําทีแปลว่า
ฤทธิBเดช (คราตอส) มีความหมายว่ากําลังทีนําไปสู่ พลัง ดังนั2น ความหมายทียิงใหญ่กว่าก็คือว่า

เปาโลอธิษฐานขอให้พวกเขาได้รับการเติมพลังด้วยพลังทั2งสิ2 นโดยพละกําลังและฤทธิ>เดชอัน
เปี ยมด้วยสง่าราศีของพระเจ้า ดังนั2นรากฐานอันแข็งแรงจึงถูกสถาปนาสําหรับการอธิษฐานขอ
พลังฝ่ ายวิญญาณ
อย่างไรก็ตาม ให้เราสังเกตเป้ าหมายของการมีพลังฝ่ ายวิญญาณดังกล่าว คือเพือให้ มี
บรรดาความเพียร และความอดทนไว้ นานด้ วยความยินดี ตรงนี2เราเห็นถึงคุณสมบัติทีสําคัญสาม
ประการของความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณ คําทีแปลว่า ความเพียร (ฮูพอมอเน) หมายถึงความ
อดทนในความหมายของ ‘ความทรหด’ และ ‘ความเพียรพยายาม’ คําทีแปลว่า ความอดทน (มา
ครอธูเมีย) หมายถึง ‘การหักห้ามใจ’ และ ‘การไม่รีบแก้แค้นสําหรับความผิดต่างๆ’ คําแรกสื อถึง
ความเพียรพยายามในยามทีประสบกับความทุกข์ยาก ส่ วนคําหลังสื อถึงการมีความกรุ ณาในการ
ยอมทนต่อคนทีเอาใจยาก คําทีสาม ความยินดี สื อถึงการชืนชมยินดีในยามเผชิญกับสถานการณ์
ทีเป็ นปัญหาและผูค้ นทีชอบสร้างปัญหา เราเห็นถึงความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณซึงสื อถึงการมี
วินยั ในจุดประสงค์, อารมณ์ และจิตวิญญาณ
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นอกจากคุณธรรมอันสู งส่ งด้านบนแล้ว เปาโลกล่าวถึงคําอธิษฐานของ

ท่านต่อไป ให้ ขอบพระคุณพระบิดา เราไม่ทราบชัดเจนว่านีเป็ นส่ วนหนึงของคําอธิษฐานทีท่าน
ขอให้พวกเขาทําหรื อมันเป็ นส่ วนหนึงของคําขอบคุณทีท่านมีต่อพระเจ้า อย่างไรก็ตามไม่วา่ จะ
ตีความแบบไหนก็ดีท2 งั นั2น จริ งแท้ทีเดียวทีพวกเขาและเราด้วยควรขอบพระคุณพระเจ้า และ
แน่นอนทีเปาโลก็ขอบพระคุณพระเจ้าเช่นกัน การขอบพระคุณทําให้คาํ กําชับฝ่ ายวิญญาณนี2ใน
ข้อก่อนหน้าครบสมบูรณ์
เหตุผลหนึงทีเราควรขอบพระคุณพระเจ้าก็คือว่า พระองค์ทรงทําให้ เราทั4งหลายสมกับที%
จะเข้ าส่ วนได้ รับมรดกด้ วยกันกับวิสุทธิชนในความสว่ าง ความหมายก็คือว่า พระเจ้าทรงทําให้
เราสามารถมีส่วนในมรดกของพระองค์ในความสว่างของพระองค์พร้อมกับผูค้ นของพระเจ้าคน
อืนๆได้ นีสื อถึงเรื องฝ่ ายวิญญาณและเป็ นคําพยากรณ์ถึงสิ งทีจะเกิดขึ2นในอนาคตด้วย ตอนนี2เรา

ได้เข้าส่ วนในมรดกแห่งความสว่างแล้วในความรอดของเรา และเราจะได้รับมรดกนั2นอย่างครบ
ถ้วนในภายหลังในสง่าราศี ดังนั2นปฏิกิริยาทีเราควรมีคือการขอบพระคุณพระเจ้า
คส 1:13

นอกจากนี2พระองค์ได้ ทรงช่ วยเราให้ พ้นจากอํานาจของความมืด เราไม่

เพียงได้รับมรดกในความสว่างของพระองค์แล้วเท่านั2น แต่ในการทําเช่นนั2นพระองค์ยงั ได้ทรง
ช่วยเราให้พน้ จากอํานาจของความมืดแล้วด้วย แน่นอนทีนันหมายถึงอํานาจของซาตานและ
ความบาป ขณะเดียวกันพระเจ้าได้ ทรงย้ายเรามาตั4งไว้ในอาณาจักรแห่ งพระบุตรทีร% ักของ
พระองค์ คําทีแปลว่า ย้าย (เมะธิ สเตมิ) มีความหมายว่า ‘โอนย้าย’ หรื อ ‘วาง’ ในกรณี น2 ีเราได้ถูก
นํามาวางไว้ในอาณาจักรของพระบุตรทีรักของพระองค์แล้ว แม้อาณาจักรของพระเจ้ายังมาไม่ถึง
แต่ตอนนี2เราได้ถูกทําให้เป็ นพลเมืองของอาณาจักรนั2นแล้วผ่านทางพระบุตรทีรักของพระองค์
คส 1:14

ในพระองค์ คือ ในพระบุตรทีรักของพระองค์ เราจึงได้ รับการไถ่ โดยพระ

โลหิตของพระองค์ คือเป็ นการทรงโปรดยกบาปทั4งหลายของเรา ความจริ งทียิงใหญ่กว่าเกียวกับ
การทรงไถ่ถูกพูดถึง มันคือการซื2อคนๆหนึงให้พน้ จากการเป็ นทาสสู่ ความเป็ นไท ตรงนี2ค่าไถ่
ถูกกล่าวชัดเจน คือพระโลหิตของพระองค์ ดู 1 เปโตร 1:18-19 การไถ่เราจากการแช่งสาปและ
การตกเป็ นทาสความบาปเป็ นมาโดยพระโลหิตทีไหลออกของพระเยซูคริ สต์เจ้าของเรา
นอกจากนี2พระโลหิตทีไหลออกของพระองค์กเ็ ป็ นเหตุให้เกิด “การทรงโปรดยกบาปทั2งหลาย
ของเรา” ด้วย แม้ชาวโลกจะเต็มใจยอมรับว่าพระเจ้าสามารถยกโทษบาปและจะทรงยกโทษบาป
แต่พวกเขาก็มกั ไม่แยแสว่าการทรงยกโทษบาปนั2นขึ2นอยูก่ บั พระโลหิตทีไหลออกของพระเยซู
คริ สต์
คส 1:15

อัครสาวกท่านนี2ยกชูพระเยซูคริ สต์ต่อไป ตรงนี2ท่านกล่าวว่า พระองค์

ทรงเป็ นพระฉายของพระเจ้ าผู้ซึ%งไม่ ประจักษ์ แก่ตา คําทีแปลว่า พระฉาย (เอะอิโคน) มีความ
หมายว่า ‘ความคล้ายคลึง’ หรื อ ‘ตัวแทน’ หรื อ ‘การสําแดง’ แม้พระเจ้าพระบิดาทรงไม่ปรากฏ
แก่ตา แต่พระบิดาก็ทรงปรากฏชัดเจนมากๆในพระเยซูคริ สต์ ดู ยอห์น 1:14 เราเห็นชัดเจนถึง
การเสด็จมารับสภาพเนื2อหนังของพระคริ สต์

เปาโลกล่าวต่อไปเกียวกับพระเยซูคริ สต์วา่ ทรงเป็ นบุตรหัวปี เหนือสรรพสิ% งทั4งปวง วลีน2 ี
ไม่ได้หมายถึงบ่อเกิดของพระคริ สต์ผทู ้ รงดํารงอยูน่ ิรันดร์ แต่หมายถึงบ่อเกิดของสรรพสิ งทั2ง
ปวงต่างหาก สรรพสิ งทั2งปวงมีบ่อเกิดในพระคริ สต์ หากมีใครสงสัย ขอให้อ่านต่อไป บริ บทต่อ
ไปกล่าวถึงเรื องนี2อย่างชัดเจนแบบไม่มีทางผิดได้เลย คําทีแปลว่า บุตรหัวปี (โปรตอตอคอส) มี
ความหมายตรงตัวว่า ‘ถูกให้กาํ เนิดเป็ นผูแ้ รก’ อย่างไรก็ตามความหมายตรงนี2กเ็ กียวข้องกับบ่อ
เกิดของสรรพสิ งทั2งปวงและไม่ใช่บ่อเกิดของพระคริ สต์
คส 1:16

เพราะว่ าโดยพระองค์ สรรพสิ% งได้ ถูกสร้ างขึน4 ทั4งในท้ องฟ้าและทีแ% ผ่ นดิน

โลก สิ% งซึ%งประจักษ์ แก่ตาและซึ%งไม่ประจักษ์ แก่ตา ไม่ว่าจะเป็ นเทวบัลลังก์ หรือเป็ นเทพ
อาณาจักร หรือเป็ นเทพผู้ครอง หรือศักดิเทพ สรรพสิ% งทั4งสิ4นถูกสร้ างขึน4 โดยพระองค์และเพือ%
พระองค์ เปาโลกล่าวตรงๆว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระผูส้ ร้าง นีไม่ได้ขดั แย้งกับปฐมกาล 1:1
แต่อย่างใด แต่เสริ มข้อนั2นต่างหาก พระภาคทีพระบิดาทรงมอบหมายให้ทาํ หน้าทีสร้างสรรพสิ ง
ไม่ใช่ใครอืนเลยนอกจากพระบุตร ดู ยอห์น 1:3 และฮีบรู 1:2 “เพราะว่าโดยพระองค์สรรพสิ งทั2ง
ปวงได้ถกู สร้างขึ2น” อัครสาวกท่านนี2กล่าวต่อไปถึงสิ งทรงสร้างสี คู่ทีขัดแย้งกันซึงครอบคลุม
ความเป็ นสากลของการทรงสร้างโดยพระเยซูคริ สต์ สิ งทีดูเหมือนชัดเจนก็คือ ความตรงข้ามกัน
ระหว่างสิ งทรงสร้างทีเป็ นกายภาพซึงปรากฏชัดกับโลกวิญญาณทีไม่ปรากฏชัดเท่า ประเด็นยัง
เหมือนเดิม นันคือ พระเยซูคริ สต์ทรงสร้างสรรพสิ งทั2งปวง
ประการแรก มีสิงทีอยู่ “ทั2งในท้องฟ้ าและทีแผ่นดินโลก” พระองค์ไม่เพียงเป็ นบ่อเกิด
ของสรรพสิ งทั2งปวงทีอยูบ่ นแผ่นดินโลกเท่านั2น แต่ทรงเป็ นบ่อเกิดของสรรพสิ งทั2งปวงใน
สวรรค์ดว้ ย นีสื อถึงทั2งทูตสวรรค์ทีดีและทูตสวรรค์ทีกบฏต่อพระเจ้า ประการทีสองพระองค์ได้
ทรงสร้าง “สิ งซึงประจักษ์แก่ตาและซึงไม่ประจักษ์แก่ตา” สิ งทรงสร้างของพระองค์ทีเป็ น
กายภาพนั2นปรากฏชัดเจน อย่างไรก็ตามพระองค์กท็ รงสร้างโลกวิญญาณด้วยซึ งสักวันหนึงเรา
จะเข้าใจดีข2 ึน

หากคู่ตรงข้ามระหว่างสิ งทีเป็ นของโลกและของสวรรค์ดาํ เนินต่อไป คู่ของสิ งที “เป็ น
เทวบัลลังก์ หรื อเป็ นเทพอาณาจักร” ก็อาจหมายถึงรัฐบาลของโลกซึงตรงข้ามกับอาณาจักรฝ่ าย
วิญญาณของพญามาร สุ ดท้ายท่านพูดถึง “เทพผูค้ รอง หรื อศักดิเทพ” คําแรกหมายถึงสิ ทธิอาํ นาจ
ของมนุษย์ขณะทีคําหลังหมายถึงสิ ทธิอาํ นาจของโลกวิญญาณ (คําทีแปลว่า ศักดิเทพ (เอ็กซออู
เซี ย) หมายถึงสิ ทธิอาํ นาจมากกว่าพลังอํานาจ) ท่านสรุ ปย่อสิ งทรงสร้างทั2งหมดด้วยคําประกาศ
ว่า “สรรพสิ งทั2งสิ2 นถูกสร้างขึ2นโดยพระองค์และเพือพระองค์” เราเกิดความเข้าใจเกียวกับสรรพ
สิ งทั2งปวงมากขึ2น สรรพสิ งทั2งปวงไม่เพียงถูกสร้างขึ2นโดยพระองค์เท่านั2น แต่พวกมันถูกสร้าง
ขึ2นเพือพระองค์ดว้ ย ดังนั2นพระองค์จึงไม่ทรงเป็ นเพียงพระผูส้ ร้างของเราเท่านั2นแต่ยงั ทรงเป็ น
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราด้วย ดู วิวรณ์ 4:11
คส 1:17

อีกสองสิ งทีบ่งชี2ถึงความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์ถูกนําเสนอตรงนี2 (1)

พระองค์ทรงดํารงอยู่ก่อนสรรพสิ% งทั4งปวง เราเห็นชัดเจนถึงความเป็ นนิรันดร์ของพระองค์
ความหมายก็คือว่า ก่อนทีสรรพสิ งทั2งปวงถูกสร้างขึ2น พระองค์กท็ รงเป็ นอยูแ่ ล้ว พระองค์ทรง
เป็ นอยูก่ ่อนสรรพสิ งทั2งปวง พระองค์ทรงเป็ นอยูม่ าตลอด นอกจากนี2 (2) สรรพสิ% งทั4งปวงเป็ น
ระเบียบอยู่โดยพระองค์ คําว่า เป็ นระเบียบอยู่ แปลมาจากคําว่า ซูนิสตาโอ มันมีความหมายว่
า ‘ถูกยึดไว้ดว้ ยกัน’ หรื อ ‘ถูกรวมเข้าไว้ดว้ ยกัน’ นีสื อว่าจักรวาลทั2งหมดคงเสถียรภาพ, ความ
เป็ นระเบียบ และแม้แต่ความจริ งแท้ของมันไว้ในพระคริ สต์ ไม่วา่ จะเป็ นความเป็ นระเบียบของ
สิ งใหญ่ๆอย่างการโคจรของดาวเคราะห์หรื อความเป็ นระเบียบของสิ งเล็กๆอย่างแรงของอะตอม
ทียึดนิวเคลียสไว้ พระเยซูคริ สต์กท็ รงเป็ นกาวทียึดติดจักรวาลเข้าไว้ดว้ ยกัน ผูแ้ ต่งหนังสื อฮีบรู
บันทึกว่าพระองค์ทรงผดุง “สรรพสิ งไว้โดยพระดํารัสอันทรงฤทธิ>ของพระองค์” (ฮีบรู 1:3)
คส 1:18

คราวนี2ท่านเปลียนเรื องจากสิ งทีจับต้องได้ไปเป็ นเรื องฝ่ ายวิญญาณบ้าง

พระองค์ทรงเป็ นศีรษะของกายคือคริสตจักร คริ สตจักรถูกกล่าวโดยสรุ ปย่อว่าเป็ นกาย นันคือ
พระกายของพระคริ สต์ พระเยซูทรงเป็ นศีรษะของกายนั2น นอกจากนี2พระองค์ยงั ทรงเป็ นทีเ% ริ%ม
ต้ น เป็ นบุตรหัวปี ทีท% รงเป็ นขึน4 มาจากความตาย คําทีแปลว่า ทีเ% ริ%มต้ น (อารเค) มีความหมายว่า
‘บ่อเกิด’ อีกครั2ง วลีทีกล่าวถึง “บุตรหัวปี ทีทรงเป็ นขึ2นมาจากความตาย” บ่งบอกชัดเจนถึงการ

ฟื2 นคืนพระชนม์ของพระองค์ จริ งแท้ทีเดียวทีพระองค์ทรงเป็ น “ผลแรกในพวกคนทั2งหลายทีได้
ล่วงหลับไปแล้วนั2น” (1 โคริ นธ์ 15:20) กล่าวอีกนัยหนึงพระเยซูคริ สต์ไม่ทรงเป็ นเพียงพระผู ้
สร้างเท่านั2น แต่ยงั ทรงเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดการเป็ นขึ2นจากตายด้วย
ผลลัพธ์กค็ ือ เพือ% พระองค์ จะได้ ทรงเป็ นเอกในสรรพสิ% งทั4งปวง คําว่า เป็ นเอก เป็ นคําทีน่า
สนใจ มันแปลมาจากคําว่า โปรเตะอูโอ ซึงมีความหมายว่า การเป็ น ‘ทีหนึง’ หรื อการ ‘มาเป็ น
อันดับแรก’ ข้อคิดทีสําคัญกว่าก็คือว่าในสรรพสิ งทั2งปวง พระเยซูคริ สต์จะได้ทรงมาเป็ นอันดับ
แรก พระองค์ทรงเป็ นอับดับหนึงจริ งๆ
คส 1:19

ด้ วยว่ าเป็ นทีช% อบพระทัยพระบิดาทีจ% ะให้ ความบริบูรณ์ ท4งั สิ4นมีอยู่ใน

พระองค์ พระเจ้าพระบิดาทรงพอพระทัยที “ความบริ บูรณ์ท2 งั สิ2 นมีอยู”่ ในพระบุตรของพระองค์
ความหมายทีน่าจะใช่กค็ ือว่า ความบริ บูรณ์ท2 งั สิ2 นของความเป็ นพระเจ้ามีอยูใ่ นพระเยซู ความ
บริ บูรณ์ท2 งั สิ2 นของพระเจ้าถูกสําแดงในพระองค์ พระองค์ทรงเป็ นการสําแดงออกมาในรู ปบุคคล
ของพระเจ้าผูท้ รงสมบูรณ์แบบ
คส 1:20

และโดยพระองค์ น4ันให้ สิ%งสารพัดกลับคืนดีกบั พระองค์ เอง โดยพระองค์

นั4นข้ าพเจ้ าพูดได้ ว่า ไม่ ว่าสิ%งนั4นจะอยู่ในแผ่ นดินโลกหรือในท้องฟ้า พระองค์ทรงทําให้ มี
สั นติภาพโดยพระโลหิตแห่ งกางเขนของพระองค์ คราวนี2อคั รสาวกท่านนี2เปลียนจุดสนใจของ
ท่าน ขณะทีจุดสนใจช่วงหลังๆนี2คือ ตัวตนของพระเยซูคริ สต์ แต่คราวนี2ท่านเปลียนไปพูดถึง
พระราชกิจของพระองค์บา้ ง โดยเฉพาะอย่างยิงพระราชกิจในการคืนดีกนั ของพระคริ สต์ ข้อนี2
กล่าวชัดเจนว่าพระเยซูคริ สต์ “ทรงทําให้มีสันติภาพโดยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์”
ดังทีท่านได้บรรยายไว้ก่อนหน้าในโรม 5:1 บัดนี2เรามีสันติสุขกับพระเจ้าอันเป็ นผลมาจากความ
เชือในพระคริ สต์ ตรงนี2เราเห็นชัดเจนว่าเรามีสันติสุขผ่านทางสิ งใด นันคือ พระโลหิตทีไหล
ออกของพระเยซูคริ สต์ พระโลหิตของพระองค์ได้กลายเป็ นสิ งทีทําให้เราได้คืนดีกนั กับพระเจ้า
เรื องของการทําให้คืนดีกนั นี2สือถึงอะไรหลายอย่าง ครั2งหนึงมนุษย์ชาติเคยมีความสมัคร
สมานสามัคคีกบั พระเจ้า อย่างไรก็ตามความบาปได้ทาํ ลายสามัคคีธรรมและความสัมพันธ์ดงั

กล่าวเสี ย ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าจะถูกฟื2 นฟูได้โดยทางพระโลหิตทีไหลออกของพระ
เยซูคริ สต์เท่านั2น ในการทําเช่นนั2น เราก็ได้กลับคืนดีสู่ ความสัมพันธ์ทีสมัครสมานสามัคคีกบั
พระคริ สต์เองและพระบิดา สิ งทีทําให้การคืนดีเกิดขึ2นได้กค็ ือ พระโลหิตทีไหลออกของ
พระองค์ ท่านกล่าวต่อไปว่าการคืนดีกนั นี2เป็ นการคืนดีของสิ งต่างๆ “ไม่วา่ สิ งนั2นจะอยูใ่ นแผ่น
ดินโลกหรื อในท้องฟ้ า” นีไม่เพียงสื อชัดเจนถึงการคืนดีของเราเท่านั2น แต่ของสรรพสิ งทั2งปวงที
เสื อมทรามไปเพราะการเข้ามาของความบาปด้วย (ดู โรม 8:22) สิ งทั2งปวงได้ถูกทําให้คืนดีกนั
แล้วโดยฤทธิ>แห่งพระโลหิตทีไหลออกของพระองค์
คส 1:21

ยิงไปกว่านั2น เราได้คืนดีกบั พระเจ้าและพระองค์แล้วในพระคริ สต์ เปาโล

กล่าวถึงพวกเราว่าเมือ% ก่อนนีไ4 ม่ ถูกกันและเป็ นศัตรู ในใจด้ วยการชั%วต่ างๆ คําทีแปลว่า เมือ% ก่ อนนี4
(ปอเตะ) มีความหมายว่า ‘แต่ก่อน’ หรื อ ‘ในอดีต’ ความจริ งก็คือว่า การกระทําต่างๆทีบาปหนา
ในอดีตของเราได้แยกเราออกห่ างจากพระเจ้า ความบาปก็ยงทํ
ิ าให้เราเป็ นศัตรู ต่อพระเจ้าใน
ความคิดของเราด้วย ความบาปทําให้เกิดการแยกห่างและบ่อนทําลายเหมือนพิษร้าย แต่จง
สรรเสริ ญพระเจ้าทีพระเยซูคริ สต์ได้ทรงทําให้เรากลับคืนดีกบั พระเจ้าแล้วโดยทางพระโลหิตที
ไหลออกของพระองค์
คส 1:22

โดยความตายแห่ งพระกายเนือ4 หนังของพระองค์ เพือ% จะได้ ถวายท่ านให้

เป็ นผู้บริสุทธิB ไร้ ตําหนิและไร้ ข้อกล่าวหาในสายพระเนตรของพระองค์ การสิ2 นพระชนม์เพือเป็ น
เครื องบูชาของพระองค์บนกางเขนซึงเป็ นผลมาจากพระโลหิตทีไหลออกของพระองค์ได้กลาย
เป็ นตัวกลางทีทําให้เราได้คืนดีกบั พระองค์ จุดประสงค์ของการทําเช่นนี2กค็ ือเพือถวายเรา “ให้
เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ> ไร้ตาํ หนิและไร้ขอ้ กล่าวหาในสายพระเนตรของพระองค์” นีเป็ นเป้ าหมายสาม
ประการ พระราชกิจในการทําให้เกิดการคืนดีกนั มีเป้ าหมายเพือทีเราจะได้ (1) เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ>ต่อ
เบื2องพระพักตร์พระเจ้า, (2) ไร้ตาํ หนิ ในสายพระเนตรของพระองค์ และ (3) ไร้ขอ้ กล่าวหา คําที
แปลว่า ไร้ ตําหนิ (อาโมมอส) มีความหมายว่าไม่มีรอยหรื อจุดด่างพร้อย คําทีแปลว่า ไร้ ข้อกล่าว
หา (อาเน็กคเลตอส) มีความหมายว่า ‘ปราศจากเหตุให้โดนติเตียนหรื อวิพากษ์วจิ ารณ์’ สิ งเหล่านี2
เป็ นเป้ าหมายของการทีเราได้คืนดีกนั กับพระเจ้าแล้ว

คส 1:23

คือถ้ าท่ านดํารงและตั4งมัน% อยู่ในความเชื%อ และไม่ โยกย้ ายไปจากความหวัง

ในข่าวประเสริฐซึ%งท่ านได้ ยนิ แล้ว และทีไ% ด้ ประกาศแล้วแก่ มนุษย์ ทุกคนทีอ% ยู่ใต้ ฟ้า ซึ%งข้ าพเจ้ า
เปาโลเป็ นผู้รับใช้ ในการนั4น
เปาโลให้ขอ้ กําหนดเพิมเติมสําหรับการบรรลุเป้ าหมายเหล่านี2 นันคือ “ถ้าท่านดํารงและ
ตั2งมันอยูใ่ นความเชือ และไม่โยกย้ายไปจากความหวังในข่าวประเสริ ฐซึงท่านได้ยนิ แล้ว” เป้ า
หมายสู งสุ ดของการเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ> , ไร้ตาํ หนิ และไร้ขอ้ กล่าวหาถูกเชือมโยงกับการเป็ นคนสัตย์
ซือ นันคือ การดํารงอยูใ่ นความเชือต่อไป สิ งทีถูกเสริ มเข้าไปด้วยคือเรื องการตั2งมันในฝ่ าย
วิญญาณ คําหลังนี2มีความหมายว่า ‘หยังรากในฝ่ ายวิญญาณ’ คําทีแปลว่า ตั4งมัน% (เฮ็ดไรออส) มี
ความหมายว่า ‘ไม่ขยับ’ หรื อ ‘หนักแน่น’ นีอาจสื อถึงความเพียรพยายาม การไม่โยกย้ายไปจาก
ความหวังในข่าวประเสริ ฐน่าจะหมายถึงการไม่เริ มท้อแท้ในชีวติ คริ สเตียน ดังนั2นการทีเปาโล
เตือนสติพวกเขาให้บรรลุเป้ าหมายสามประการ คือ ความบริ สุทธิ>, การไม่มีตาํ หนิและไร้ขอ้
กล่าวหาจึงถูกเชือมโยงกับการเป็ นคนทีสัตย์ซือ, การหยังรากฝ่ ายวิญญาณและการตั2งมัน และ
การไม่ทอ้ แท้ในการดําเนินชีวติ คริ สเตียนของเรา
ท่านกล่าวต่อไปว่าพวกเขาได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐซึงถูกประกาศแล้วแก่มนุษย์ทุกคนทีอยูใ่ ต้
ฟ้ า เปาโลยอมรับเรื องการทําให้พระมหาบัญชาสําเร็จดังทีมีกล่าวไว้ในมาระโก 16:15 เพือบรรลุ
เป้ าหมายดังกล่าวท่านได้กลายเป็ นผู้รับใช้ ในการนั2น คํานี2แปลมาจากคําว่า ดิอาคอนอส ซึงมี
ความหมายตรงตัวว่า ‘คนรับใช้’
คส 1:24-25 บัดนีข4 ้ าพเจ้ ามีความยินดีในการทีไ% ด้ รับความทุกข์ ยากเพือ% ท่ าน ส่ วนการ
ทนทุกข์ ของพระคริสต์ ทยี% งั ขาดอยู่น4ัน ข้ าพเจ้ าก็รับทนจนสํ าเร็จในเนือ4 หนังของข้ าพเจ้ าเพราะ
เห็นแก่ พระกายของพระองค์คอื คริสตจักร 25 ข้ าพเจ้ าได้ ถูกตั4งให้ เป็ นผู้รับใช้ ตามทีพ% ระเจ้ าได้
ทรงโปรดมอบภาระให้ ข้าพเจ้ าเพือ% ท่าน เพือ% จะให้ พระวจนะของพระเจ้ าสํ าเร็จ
ขณะทีท่านจะรวบยอดเนื2อหาส่ วนนี2 เปาโลได้เพิมความเห็นส่ วนตัวหลายประการเข้าไป
ท่านกล่าวในฐานะบุคคลทีสามว่าบัดนี2ท่านมีความชืนชมยินดีในความทุกข์ทรมานของตัวเอง

เพือพวกเขา เราเห็นชัดเจนถึงความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณ แม้ท่านเผชิญกับความทุกข์ยากอย่าง
หนัก แต่ท่านก็ชืนชมยินดีในความทุกข์เหล่านั2นเพราะท่านทําไปเพือคริ สตจักรอายุนอ้ ยทั2งหลา
ยอย่างคริ สตจักรทีเมืองโคโลสี เป็ นต้น (เราต้องไม่ลืมว่าตอนนั2นท่านนังเขียนถ้อยคําเหล่านี2อยูท่ ี
กรุ งโรมโดยถูกควบคุมตัวอยู)่ ในวลีหนึงทีเข้าใจยาก เปาโลกล่าวต่อไปถึงผลทีตามมา คือ ท่าน
กําลังชดใช้ในส่ วนทีกําลังขาดอยูใ่ นความทุกข์ของพระคริ สต์เพือพวกเขา นันคือ พระกายของ
พระคริ สต์ ท่านกําลังทนทุกข์เพือทีพวกเขาจะไม่ตอ้ งทนทุกข์ ท่านกล่าวชัดเจนในเรื องดังกล่าว
ว่าพวกเขาในฐานะเป็ นคริ สตจักรท้องถินเป็ นพระกายของพระคริ สต์
เพือการนั2นเอง เปาโลได้กลายเป็ นผูร้ ับใช้ “เพือจะให้พระวจนะของพระเจ้าสําเร็จ”
นอกจากนี2การรับใช้น2 นั ก็เป็ นภาระทีพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้แก่ท่านในนามของพวกเขา
และเพือพวกเขา การทีท่านทําให้พระวจนะของพระเจ้าสําเร็จจึงเป็ นไปเพือผลดีต่อคริ สตจักร
อายุนอ้ ยทั2งหลาย เช่น คริ สตจักรทีเมืองโคโลสี เป็ นต้น
คส 1:26

ท่านกล่าวต่อไปว่า ข่าวประเสริ ฐในส่ วนทีเกียวข้องกับคริ สตจักรนั2นคือ

ข้ อความลึกลับซึ%งซ่ อนเร้ นอยู่หลายยุคและหลายชั%วอายุน4ัน แต่ บัดนีไ4 ด้ ทรงโปรดให้ เป็ นที%
ประจักษ์ แก่วิสุทธิชนของพระองค์แล้ว คําทีแปลว่า ข้ อความลึกลับ (มุสเตริ ออน) มีความหมาย
ว่า ‘สิ งทีจนถึงบัดนี2ยงั ไม่ถูกเปิ ดเผย’ ดังทีจะถูกบรรยายไว้ในข้อต่อไป ข้อความลึกลับนั2นก็คือว่า
พระวจนะและพระราชกิจของพระเจ้าจะมีไปถึงคนต่างชาติ ความจริ งข้อนี2ไม่เป็ นทีเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ในพระคัมภีร์เดิม (ถึงแม้จะมีอยูใ่ นพระคัมภีร์เดิมอยูแ่ ล้วก็ตาม) ผูเ้ ชือจํานวนมากทีเป็ นยิว
ในคริ สตจักรยุคต้นไม่อาจทําใจเชือได้วา่ ข่าวประเสริ ฐก็มีไว้สาํ หรับคนต่างชาติเหมือนกับพวก
ยิว กระนั2นความจริ งดังกล่าวก็อยูใ่ นขั2นตอนของการถูกสําแดงแก่ผคู ้ นของพระเจ้าในตอนนั2น
ด้วย
คส 1:27

กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงแล้ว ข้อความลึกลับดังกล่าวก็คือว่า พระเจ้ าทรง

ชอบพระทัยทีจ% ะสํ าแดงให้ คนต่ างชาติรู้ ว่า อะไรเป็ นความมัง% คัง% ของสง่ าราศีแห่ งข้ อลึกลับนีค4 อื ที%
พระคริสต์ ทรงสถิตในท่ านอันเป็ นทีห% วังแห่ งสง่ าราศี นีสื อชัดเจนว่ามีความมังคังมากมายในสง่า

ราศีของพระองค์ ความหวังแห่งสง่าราศีดงั กล่าวถูกหยังรากอยูใ่ นพระคริ สต์ผทู ้ รงสถิตในตัวเรา
พระองค์ทรงเป็ นความหวังแห่งสง่าราศีของเรา คําว่า ความหวัง ทั2งในภาษาอังกฤษและภาษา
กรี ก มีความหมายว่า ความคาดหวังในบางสิ งทีดี สง่าราศีไม่เพียงหมายถึง รัศมีอนั กระจ่างแจ้ง
ของพระองค์เท่านั2น แต่ในเชิงอุปมายังหมายถึงสถานทีๆพระองค์ทรงสถิตอยูด่ ว้ ย (นันคือ
สวรรค์) ในบริ บททีอยูต่ ิดกัน สง่าราศีน2 นั ก็ถกู พบในฝ่ ายวิญญาณในคริ สตจักรด้วย ข้อความ
ลึกลับนั2นสําหรับคนทีคิดแบบยิวก็คือว่า พวกคนต่างชาติกจ็ ะถูกรวมอยูใ่ นสง่าราศีน2 นั ด้วย
คส 1:28

พระองค์น4ันแหละเราประกาศอยู่ โดยเตือนสติทุกคนและสั% งสอนทุกคน

โดยใช้ สติปัญญาทุกอย่าง เพือ% เราจะได้ ถวายทุกคนให้ เป็ นผู้ใหญ่ แล้วในพระเยซูคริสต์ ดังนั2น
เปาโลไม่ได้เทศนาสิ งอืนใดเลยนอกจากพระเยซูคริ สต์ พระองค์ทรงเป็ นผูท้ ีพวกเขาประกาศ
“โดยเตือนสติทุกคนและสังสอนทุกคนโดยใช้สติปัญญาทุกอย่าง” วลีน2 ีสอนอะไรเราหลายอย่าง
เปาโลพยายามทีจะเตือนสติและสังสอนทุกคน การเป็ นพยานของท่านนั2นเหมารวมหมดทุกคน
ท่านเป็ นพยานต่อทั2งคนตําต้อยและคนใหญ่โตไม่วา่ จะตกอยูใ่ นสถานการณ์ใดก็ตาม นอกจากนี2
ท่านยังพยายามทําเช่นนั2น “โดยใช้สติปัญญาทุกอย่าง” ด้วย บทเรี ยนทีมีไว้สาํ หรับเราก็คือ การ
เป็ นพยานแก่คนทุกคน และการทําเช่นนั2นโดยใช้สติปัญญาทุกอย่าง
เป้ าหมายสู งสุ ดของท่านก็คือเพือ “ถวายทุกคนให้เป็ นผูใ้ หญ่แล้วในพระเยซูคริ สต์” คําที
แปลว่า เป็ นผู้ใหญ่ แล้ว (เทะเละอิออส) มีความหมายว่า ‘ครบถ้วน’ ในความหมายทีว่าไม่มีอะไร
ตกหล่น มันจึงสมบูรณ์แบบ ขอบเขตของการเป็ นพยานของเราจึงอยูต่ รงนี2 เราไม่เพียงได้รับพระ
มหาบัญชาให้นาํ วิญญาณผูค้ นมาถึงพระคริ สต์เท่านั2น แต่เราต้องสังสอนเขาและฝึ กเขาเป็ นสาวก
จนเขาครบถ้วนในพระเยซูคริ สต์ ข้อคิดทีสําคัญกว่าก็คือ เรื องความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณ
คส 1:29

เพราะเหตุน4ันข้าพเจ้ าจึงกระทําการงานด้ วย โดยความอุตสาหะตามการก

ระทําของพระองค์ ผู้ทรงออกฤทธิBกระทําอยู่ในตัวข้ าพเจ้ า ข้อสุ ดท้ายนี2อาจแปลใหม่ได้วา่ ‘เพราะ
เหตุน2 นั ข้าพเจ้าจึงกระทําการงานด้วย โดยต่อสู ้โดยอาศัยพละกําลังของพระองค์ซึงกําลังให้พลัง

ข้าพเจ้าอยู’่ แม้งานของพระเจ้าจะเป็ นการสู ้รบจริ งๆ แต่ความช่วยเหลือของพระองค์กม็ ีมาอยู่
เสมอเพือให้พลังแก่เราสําหรับงานดังกล่าว
*****
ภาพรวมของโคโลสี 2: ในบทนีอ ัครสาวกท่ านนีน าํ เสนอความเห็นส่ วนตัวมากขึน แก่
คริ สตจักรทีเมืองโคโลสี ทังในการให้ กาํ ลังใจพวกเขาและในการตักเตือนพวกเขา จากนันท่ าน
เตือนเกียวกับการรุ กเข้ ามาของศาสนาจอมปลอมและหลักปรั ชญาของโลกและหลักปรั ชญาของ
ศาสนายิวซึ งเห็นได้ ชัดว่ ากําลังมีอิทธิ พลต่ อพวกเขาอยู่
คส 2:1-3

เพราะข้ าพเจ้ าใคร่ ให้ ท่านรู้ ว่า ข้ าพเจ้ าสู้ อตุ ส่ าห์ มากเพียงไรเพือ% ท่าน เพือ%

ชาวเมืองเลาดีเซียและเพือ% คนทั4งปวงทีย% งั ไม่ เห็นหน้ าของข้ าพเจ้ าในฝ่ ายเนือ4 หนัง 2 เพือ% เขาจะได้
รับความชู ใจ และเข้ าติดสนิทกันในความรัก และมัน% ใจในความอุดมสมบูรณ์ แห่ งความเข้ าใจ และ
เข้ าในความรู้ ความลึกลับของพระเจ้ าและของพระบิดาและของพระคริสต์ 3 ซึ%งคลังสติปัญญา
และความรู้ ทุกอย่างทรงปิ ดซ่ อนไว้ ในพระองค์
ตรงนี2เราเห็นถึงความห่วงใยแบบเป็ นส่ วนตัวทีเปาโลมีต่อคริ สตจักรทีเมืองโคโลสี ท่าน
เขียนว่าท่าน “สู ้อุตส่ าห์” มากเพียงไรเพือพวกเขาและเพือคริ สตจักรทีเมืองเลาดีเซีย ความหมายก็
คือ ท่านห่วงใยคริ สตจักรทั2งสองแห่งมากๆ ทั2งเมืองโคโลสี และเมืองเลาดีเซียเป็ นเมืองในแคว้น
ฟรี เจียและอยูไ่ ม่ห่างกันนัก เปาโลไม่น่าจะเคยไปทีทั2งสองเมืองนั2นและอาจไม่เคยเห็นพีน้องที
ทั2งสองเมืองนั2นด้วยซํ2า อย่างไรก็ตาม ความห่วงใยของท่านก็คือว่า “เพือเขาจะได้รับความชูใจ
และเข้าติดสนิทกันในความรัก” คําทีแปลว่า ได้ รับความชู ใจ (พาราคาเละโอ) มีความหมายว่า
‘ได้กาํ ลังใจ’
คําว่า และ ในข้อ 2 อาจมีความหมายว่า ‘ด้วย’ หรื อ ‘จนถึงกับ’ ดังนั2นท่านจึงกล่าวต่อไป
ว่า ท่านห่วงใยว่าพวกเขาจะได้ติดสนิทจนถึงกับ “มันใจในความอุดมสมบูรณ์แห่งความเข้าใจ”
นันคือ ความห่วงใยของท่านก็คือว่า พวกเขาจะเข้าใจ “ความลึกลับของพระเจ้าและของพระบิดา
และของพระคริ สต์” อย่างถ่องแท้

จริ งแท้ทีเดียวทีสามพระภาคของพระเจ้ามักเป็ นเรื องทีเข้าใจยาก ตรงนี2กล่าวถึงเพียง
สองพระภาค อย่างไรก็ตาม ความกังวลของเปาโลก็คือ การทีพวกเขาเข้าใจในเรื องดังกล่าว ใน
การพูดถึงพระคริ สต์ ท่านปิ ดท้ายย่อหน้าโดยกล่าวว่า “ซึ งคลังสติปัญญาและความรู ้ทุกอย่างทรง
ปิ ดซ่อนไว้ในพระองค์” จริ งแท้ทีเดียวทีในพระคริ สต์คือคลังสติปัญญาและความรู ้ทุกอย่าง ยิง
เราเข้าใกล้พระองค์และยิงเรากลายเป็ นเหมือนพระองค์มากเท่าไร เราก็ยงได้
ิ รับสติปัญญาและ
ความรู ้จากพระองค์มากขึ2นเท่านั2น
คส 2:4-5

ข้ าพเจ้ ากล่าวเช่ นนีเ4 พือ% มิให้ ผู้ใดล่อลวงท่านด้ วยคําชักชวนอันน่ าฟัง 5

เพราะถึงแม้ ว่าตัวของข้ าพเจ้ าไม่ อยู่กบั ท่าน แต่ ใจของข้ าพเจ้ ายังอยู่กบั ท่ าน และมีความชื%นชม
ยินดีทไี% ด้ เห็นท่านอยู่กนั อย่ างเรียบร้ อย และเห็นความเชื%อมัน% คงของท่ านในพระคริสต์
เปาโลเริ มบอกใบ้วา่ ท่านกําลังจะพูดถึงเรื องอะไรในบทนี2 ท่านเตือนพวกเขาว่า “เพือมิให้
ผูใ้ ดล่อลวงท่านด้วยคําชักชวนอันน่าฟัง” คําว่า ล่ อลวง เป็ นคําทีน่าสนใจ นันเป็ นสิ งทีซาตานทํา
กับเอวาจริ งๆ มันยังทําเหมือนเดิมมาจนถึงทุกวันนี2 ดู ยอห์น 8:44 คําทีแปลว่า คําชักชวนอันน่ า
ฟัง (ปิ ธานอลอเกีย) ในบริ บทนี2มีความหมายว่า ‘คําพูดโน้มน้าว’ จริ งแท้ทีเดียวทีมีลมปากแห่งคํา
สอนเยอะแยะทีมักถูกนําเสนออย่างจูงใจผูฟ้ ัง
ท่านเปลียนเรื องชัวขณะเพือกล่าวว่า แม้ท่านจะอยูห่ ่างไกลจากพวกเขา แต่ท่านก็อยูก่ บั
พวกเขาในจิตวิญญาณ จากทีท่านได้ยนิ มา เปาโลกล่าวว่าท่าน “มีความชืนชมยินดีทีได้เห็นท่าน
อยูก่ นั อย่างเรี ยบร้อย และเห็นความเชือมันคงของท่านในพระคริ สต์” มีความเป็ นระเบียบเรี ยบ
ร้อยในคริ สตจักรทีเมืองโคโลสี นีสื อถึงระเบียบวินยั , โครงสร้าง และความเป็ นระเบียบ นีเป็ น
คุณธรรมประการหนึงเสมอ
คริ สตจักรอายุนอ้ ยแห่งนี2ได้จดั ระเบียบตัวเอง นอกจากนี2เปาโลยังชืนชมยินดีในความเชือ
อันเข้มแข็งของพวกเขาในพระคริ สต์อีกด้วย แม้พวกเขาเป็ นคริ สตจักรอายุนอ้ ย แต่พวกเขาก็มี
รากฐานอันแข็งแกร่ งและมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยอยูภ่ ายใน

คส 2:6-7

ก่อนทีจะเปลียนไปกล่าวคําเตือนให้ระวังอันตรายทีเป็ นหลักปรัชญาที

กําลังเข้ามาใกล้ เปาโลได้ออกคําสังแรกของท่านในจดหมายฝากฉบับนี2 เหตุฉะนั4นเมื%อท่ านได้
รับพระเยซูคริสต์ เจ้ ามาแล้วฉันใด ท่ านก็จงดําเนินชีวติ ในพระองค์ ด้วยฉันนั4น พวกเขาได้
ต้อนรับพระคริ สต์แล้วโดยความเชือ บัดนี2เปาโลกําชับให้พวกเขาดําเนินชีวติ ในพระองค์ตามนั2น
นันคือ พวกเขาต้องดําเนินชีวติ โดยความเชือ การต้อนรับพระคริ สต์โดยความเชือนั2นก็ง่ายกว่า
การดําเนินชีวติ โดยความเชือ คํากําชับนี2กม็ ีมาถึงพวกเราในปัจจุบนั ด้วยเช่นกัน นอกจากนี2พวก
เขา (และพวกเราด้วย) ถูกกําชับว่า 7 เมือ% ทรงวางรากฐานและก่อร่ างสร้ างท่ านขึน4 ไว้ ในพระองค์
และทรงให้ ท่านมัน% คงในความเชื%อตามทีท% ่ านได้ รับการสั% งสอนมาแล้ว หลังจากได้ตอ้ นรับพระ
คริ สต์แล้ว พวกเขา (และพวกเราด้วย) ก็ถูกกําชับให้หยังรากในพระคริ สต์และตั2งมันคงในความ
เชือ พวกเขาถูกสอนมาแบบนั2นแล้ว
คราวนี2เปาโลตอกยํ2าประเด็นนี2เพิมเติม นอกจากนี2ท่านยังสังให้พวกเขาบริบูรณ์ ด้วยการ
ขอบพระคุณ มีคนเคยกล่าวไว้วา่ หนึงในความบาปทีคริ สเตียนมักกระทําบ่อยๆก็คือ การไม่รู้จกั
ขอบพระคุณ พวกเราและพวกเขาได้รับคําสังให้บริ บูรณ์ดว้ ยการขอบพระคุณ การทําน้อยไปกว่า
นี2กเ็ ป็ นความบาป
คส 2:8

คําสังทีสองของจดหมายฝากฉบับนี2ปรากฏตรงนี2 จงระวังให้ ดี เกรงว่ าจะ

มีผู้ใดทําให้ ท่านตกเป็ นเหยือ% ด้ วยหลักปรัชญาและด้ วยคําล่ อลวงอันไม่ มสี าระ ตามธรรมเนียม
ของมนุษย์ ตามหลักการต่ างๆทีเ% ป็ นของโลก ไม่ใช่ ตามพระคริสต์ อันตรายต่อมาสําหรับ
คริ สเตียนใหม่กค็ ือ การถูกชักจูงให้หลงไปโดยอิทธิพลจอมปลอมต่างๆ (คําว่า ทําให้ ...ตกเป็ น
เหยือ มีความหมายว่า ชักจูงให้หลงไป)
อัครสาวกท่านนี2กล่าวถึงการชักจูงให้หลงฝ่ ายวิญญาณสี ด้าน (1) อย่างแรกคือ หลัก
ปรัชญา คําทีแปลเช่นนั2น (ฟิ ลอซอเฟี ย) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ความรักในสติปัญญา’ นีสื อถึง
ความชอบทีจะได้รับการยอมรับในด้านวิชาการ, การยกชูเรื องทางวิชาการ และระบบการให้
คุณค่าของโลก ความรักในด้านวิชาการแบบเกินพอดีมกั นําไปสู่หลักความเชือทีตายแล้วเป็ น

อย่างน้อยหากไม่ใช่การไม่มีหลักความเชือ จากนั2น (2) ท่านเตือนถึง “คําล่อลวงอันไม่มีสาระ”
ความหมายก็คือ การหลอกลวงอันว่างเปล่านันเอง โลกเต็มไปด้วยหลักปรัชญาจอมปลอมต่างๆ
เช่น วิวฒั นาการ, มนุษย์นิยม, สิ ทธิสตรี , ความถูกต้องทางการเมือง และบรรดา “นิยม” ต่างๆ
แบบไม่รู้จกั จบสิ2 น เราถูกกําชับให้ระวังให้ ดี (3) ศัตรู ตวั ฉกาจอย่างหนึงของความจริ งก็คือ
“ธรรมเนียมของมนุษย์” ธรรมเนียมต่างๆของศาสนามักขัดแย้งกับความจริ งตามหลักพระคัมภีร์
สุ ดท้าย (4) เปาโลเตือนถึง “หลักการต่างๆทีเป็ นของโลก” ความหมายก็คือ การดูดซับค่านิยมพื2น
ฐานต่างๆของระบบของโลกทีอยูร่ อบตัวเรา โลกเป็ นศัตรู ของพระเจ้ามาโดยตลอด สิ งเหล่านี2
ทั2งหมดล้วนอยูฝ่ ่ ายตรงข้ามกับพระคริ สต์ คํากําชับสําหรับเราก็คือ จงระวังให้ดี
คส 2:9-10

เพราะว่ าในพระองค์น4ันสภาพของพระเจ้ าดํารงอยู่อย่างบริบูรณ์ 10 และ

ท่ านได้ ความครบบริบูรณ์ ในพระองค์ ผู้เป็ นศีรษะแห่ งปวงเทพผู้ครองและศักดิเทพ
ย้อนกลับไปพูดถึงพระคริ สต์ในข้อทีแล้ว เปาโลกล่าวต่อไปว่า “ในพระองค์น2 นั สภาพ
ของพระเจ้าดํารงอยูอ่ ย่างบริ บูรณ์” พระเยซูคริ สต์ทรงสําแดงสภาพของพระเจ้าอย่างเต็มเปี ยมใน
การเสด็จมารับสภาพเนื2อหนังของพระองค์ ทั2งตอนนั2นและตอนนี2พระองค์ทรงสําแดงสภาพของ
พระเจ้าให้เห็นชัดเจน การได้เห็นพระองค์กเ็ ท่ากับได้เห็นพระบิดา ดู ยอห์น 14:9 ความเป็ น
พระเจ้าทั2งสิ2 นมีอยูใ่ นพระองค์
การเล่นคําทีสําคัญซึงไม่ปรากฏชัดในภาษาอังกฤษอยูต่ รงนี2 คําทีแปลว่า อย่ างบริบูรณ์
(พเลโรมา) และ ครบบริบูรณ์ (พเลรอโอ) มีความเกียวข้องกันจนเกือบจะใช้แทนกันได้ นอกจาก
นี2การผันคําหลังก็อยูใ่ นรู ปของกาลสมบูรณ์และประธานถูกกระทํา ดังนั2นข้อ 10 อาจแปลได้วา่
‘และท่านทั2งหลายได้ถูกทําให้สมบูรณ์แล้วในพระองค์’ ความบริ บูรณ์ท2 งั สิ2 นมีอยูใ่ นพระองค์
และความบริ บูรณ์เดียวกันนี2เองได้ถูกมอบให้แก่เราผูอ้ ยูใ่ นพระองค์ หากแปลแบบถอดความก็
คือ ‘และท่านทั2งหลายได้ถูกทําให้สาํ เร็ จครบบริ บูรณ์ในพระองค์’ จริ งแท้ทีเดียวทีทุกสิ งสําเร็จ
ครบบริ บูรณ์ในพระเยซู นอกจากนี2พระองค์ยงั ทรงเป็ น “ศีรษะแห่งปวงเทพผูค้ รองและศักดิ

เทพ” ความหมายก็คือว่า พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นประมุขเหนืออํานาจและสิ ทธิอาํ นาจทุกประการ
ในจักรวาล ไม่วา่ อํานาจนั2นจะดีงามหรื อชัวร้ายก็ตาม พระองค์ทรงเป็ นอันดับหนึง
คส 2:11-12 ในพระองค์น4ัน ท่ านได้ รับเข้ าสุ หนัต ซึ%งเป็ นการเข้ าสุ หนัตทีม% อื มนุษย์
มิได้ กระทํา โดยทีท% ่านได้ สละกายแห่ งความบาปของเนือ4 หนังเสี ย โดยการเข้ าสุ หนัตแห่ งพระ
คริสต์ 12 ได้ ถูกฝังไว้ กบั พระองค์ในบัพติศมา ซึ%งท่ านได้ เป็ นขึน4 มากับพระองค์ด้วย โดยความ
เชื%อในการกระทําของพระเจ้ า ผู้ได้ ทรงบันดาลให้ พระองค์ เป็ นขึน4 มาจากความตาย
เปาโลดักคอกลุ่มทีเป็ นยิวในคริ สตจักรไว้ก่อนเลย พวกยิวถือว่าคนทีไม่เข้าสุ หนัตนั2นยัง
บกพร่ องฝ่ ายวิญญาณอยู่ เมือคิดถึงเรื องนี2แล้ว เปาโลจึงบรรยายให้ผอู ้ ่านของท่านทีเป็ นคนต่าง
ชาติฟังว่าในพระคริ สต์พวกเขาได้ “เข้าสุ หนัตทีมือมนุษย์มิได้กระทํา โดยทีท่านได้สละกายแห่ง
ความบาปของเนื2อหนังเสี ย โดยการเข้าสุ หนัตแห่งพระคริ สต์” นอกจากเป็ นสัญลักษณ์แห่งพันธ
สัญญาทีทรงกระทํากับอับราฮัมและการเป็ นยิวแล้ว การเข้าสุ หนัตยังเป็ นสัญลักษณ์ของการถูก
แยกตั2งไว้ต่างหากจากโลกเพือถวายแด่พระเจ้าอีกด้วย
แม้พน้ี องคริ สเตียนทีเป็ นคนต่างชาติของท่านจะไม่เคยเข้าสุ หนัตฝ่ ายเนื2อหนังเลย แต่
เปาโลก็กล่าวว่าในพระคริ สต์พวกเขาได้รับการเข้าสุ หนัตฝ่ ายวิญญาณแล้ว นันเป็ นตอนทีพวก
เขาแยกตัวออกจากความบาปแห่งเนื2อหนังเพือมาหาพระคริ สต์ พวกเขาจึงเข้ามาอยูใ่ ต้การเข้า
สุ หนัตของพระองค์ ด้วยเหตุน2 ีพวกเขาจึงครบบริ บูรณ์ในพระองค์
จากนั2นเปาโลจึงใช้ภาพเปรี ยบระหว่างการเข้าสุ หนัตกับบัพติศมาของผูเ้ ชือ การเข้า
สุ หนัตทําให้ยวิ เป็ นพวกเดียวกับอับราฮัม ส่ วนบัพติศมาคือการทีผูเ้ ชือประกาศต่อสาธารณชนว่า
เขาเป็ นพวกเดียวกับพระคริ สต์ ภาพเปรี ยบทีถูกใช้จึงชี2ให้เห็นถึงวิธีการรับบัพติศมา นันคือ “ได้
ถูกฝังไว้กบั พระองค์ในบัพติศมา ซึงท่านได้เป็ นขึ2นมากับพระองค์ดว้ ย” การเข้าสุ หนัตเป็ น
สัญลักษณ์ฝ่ายเนื2อหนังทีแสดงถึงพันธสัญญาทีทรงกระทํากับอับราฮัมฉันใด บัพติศมาก็เป็ น
สัญลักษณ์ภายนอกในการประกาศการเป็ นพวกเดียวกับพระคริ สต์ฉนั นั2น การถูกฝังในนํ2าแห่ง
พิธีบพั ติศมาและขึ2นมาจากนํ2าจึงสื อถึงการจุ่มลงในนํ2าอย่างชัดเจน วลีหลังประกาศว่าการเป็ นขึ2น

จากตายในอนาคตของเราจะเกิดขึ2นโดยความเชือในฤทธานุภาพของพระเจ้า ฤทธิ>เดชเดียวกันนี2
เองที “บันดาลให้พระองค์เป็ นขึ2นมาจากความตาย”
คส 2:13-14 และท่ านทีต% ายแล้วด้ วยความบาปทั4งหลายของท่ านและด้ วยเหตุทเี% นือ4
หนังของท่ านมิได้ เข้ าสุ หนัต พระองค์ ได้ ทรงให้ ท่านมีชีวติ ด้ วยกันกับพระองค์ และทรงโปรดยก
โทษการละเมิดทั4งหลายของท่ าน 14 พระองค์ทรงลบกรมธรรม์ ในข้ อบัญญัตติ ่ างๆทีต% ่ อต้ านเรา
อยู่ ซึ%งขัดขวางเราและได้ ทรงหยิบเอาไปเสียให้ พ้น โดยทรงตรึงไว้ ทกี% างเขนของพระองค์
ในข้อความทีคล้ายคลึงกับเอเฟซัส 2:1 เปาโลกล่าวว่า แม้ตายแล้วในความบาป แต่พระ
คริ สต์กไ็ ด้ทรงให้เรามีชีวติ ด้วยกันกับพระองค์แล้ว “และทรงโปรดยกโทษการละเมิดทั2งหลาย
ของท่าน” ฤทธิ>เดชในการสร้างใหม่ของการบังเกิดใหม่และการยกโทษบาป (ทั2งคู่เกิดขึ2นตอนที
เราได้รับความรอด) จึงถูกเอ่ยถึงตรงนี2 คําทีแปลว่า ให้ ...มีชีวติ ด้ วยกัน (ซูโซออปอยเอะโอ) โดย
แก่นแท้แล้วหมายถึงการได้รับชีวติ พร้อมกับอีกคน ข้อคิดทียิงใหญ่กว่าก็คือว่า พระคริ สต์ทรงถูก
ทําให้มีชีวติ ตอนทีทรงฟื2 นคืนพระชนม์ฉนั ใด เราก็ถูกทําให้มีชีวติ เช่นเดียวกันตอนทีเราได้รับ
ความรอด (นันคือ การถูกสร้างใหม่)
นอกจากนี2พระองค์ยงั ทรง “ลบกรมธรรม์ในข้อบัญญัติต่างๆทีต่อต้านเราอยู่ ซึ งขัดขวาง
เรา” มีหลายคนเห็นไม่ตรงกันเกียวกับความหมายของข้อความนี2 บางคนคิดว่านีหมายถึงพระราช
บัญญัติของโมเสส (ส่ วนทีเป็ นพิธีกรรมหรื อทั2งหมดของพระราชบัญญัติ) คนอืนก็คิดว่ามัน
หมายถึงสิ งทีถูกเขียนไว้ในหนังสื อเล่มต่างๆตามทีมีบอกไว้ในวิวรณ์ 20:12 บางทีนีอาจหมายถึง
ทั2งสองอย่าง สิ งทีถูกเขียนไว้ในหนังสื อเล่มต่างๆในสวรรค์คือ การละเมิดต่างๆของเราต่อ
บัญญัติดา้ นศีลธรรมของพระเจ้า นันถูกสรุ ปไว้ใน ‘พระราชบัญญัติ’ ความจริ งทียิงใหญ่กว่าก็คือ
ว่า โทษของบาปทีจะตกแก่เรานั2นได้ถูกลบออกไปแล้ว คําทีแปลเช่นนั2น (เอะซาเละอิโฟ) มี
ความหมายว่า ‘ขจัด’, ‘ลบ’ หรื อ ‘เช็ดออกไป’ หากเปรี ยบกับปั จจุบนั มันก็คือปุ่ ม delete บน
เครื องคอมพิวเตอร์นนเอง
ั เมือเรากดปุ่ มนี2 ข้อมูลก็หายไป นอกจากนี2พระองค์ (พระเยซู) ยังเอา
มาตราทีจะปรับโทษเราเพราะความบาปของเราไปเสี ย “โดยทรงตรึ งไว้ทีกางเขนของพระองค์”

ดังนั2น ความผิดแห่งความบาปของเราจึงถูกตรึ งกางเขนพร้อมกับพระคริ สต์แล้ว เราแค่ตอ้ ง
วางใจพระองค์เพือทีจะกลายเป็ นคนชอบธรรมอย่างสมบูรณ์
คส 2:15

พระองค์ทรงปลดเทพผู้ครองและศักดิเทพเสีย พระองค์ได้ ทรงประจาน

เขาและชนะเขาโดยกางเขนนั4น แต่นนไม่
ั ใช่ท2 งั หมด ในการสิ2 นพระชนม์และการฟื2 นคืน
พระชนม์ของพระคริ สต์ พระองค์ยงั ทรงมีชยั ต่ออํานาจของนรกโดยสิ2 นเชิงอีกด้วย ซาตานและ
ลูกสมุนของมันคิดว่ามันจัดการพระเยซูได้แล้ว แต่ในการฟื2 นคืนพระชนม์ของพระองค์พระองค์
ได้ทรงปลดบรรดาผูม้ ีอาํ นาจแห่งนรกและอํานาจของพวกมันไปแล้ว คําทีแปลว่าปลด ในทีนี2
(อาเป็ คดูออไม) มีความหมายว่า ‘ปลดอาวุธ’ หรื อ ‘ทําให้หมดฤทธิ>’ พระเยซูได้ทรงทําเช่นนั2น
จากนั2นพระองค์ทรงประจานมันโดยมีชยั ชนะเหนืออํานาจของนรกในตัวพระองค์เองซึงเห็นได้
จากการฟื2 นคืนพระชนม์ของพระองค์
คส 2:16-17 เหตุฉะนั4นอย่ าให้ ผู้ใดพิพากษาปรักปรําท่ านในเรื%องการกินการดืม% ใน
เรื%องการถือเทศกาล วันต้ นเดือน หรือวันสะบาโต 17 สิ% งเหล่านีเ4 ป็ นเพียงเงาของเหตุการณ์ ทจี% ะมี
มาในภายหลัง แต่ กายนั4นเป็ นของพระคริสต์
กลับไปยังจุดทีท่านกล่าวค้างไว้ในข้อ 8-14 เปาโลจึงกําชับคริ สตจักรทีเมืองโคโลสี วา่
พวกเขาไม่ควรปล่อยให้ใครมาปรับโทษพวกเขาทีไม่ถือรักษาข้อปลีกย่อยต่างๆทีไม่รู้จกั จบสิ2 น
ของประเพณี ของพวกยิว นีเกียวข้องกับการกิน (คือ เนื2อหมู) หรื อการดืมจากภาชนะทีมีฝาปิ ด
หรื อไม่มีฝาปิ ด นอกจากนี2เพราะว่าพวกเขาอยูใ่ นพระคริ สต์แล้ว (ผูท้ รงทําให้พระราชบัญญัติ
สําเร็จและทรงตรึ งมันไว้ทีกางเขนแล้ว) พวกเขาจึงไม่ตอ้ งกังวลเกียวกับวันสําคัญต่างๆของพวก
ยิว, การถือวันขึ2นคําของพวกยิว หรื อการถือวันสะบาโตต่างๆของพวกยิว (พวกยิวถือว่าวัน
เทศกาลส่ วนใหญ่ของพวกยิวเป็ นวันสะบาโต)
ความสําคัญทีชัดเจนของสิ งเหล่านี2กค็ ือว่า พวกมัน “เป็ นเพียงเงาของเหตุการณ์ทีจะมีมา
ในภายหลัง” รายละเอียดและข้อปลีกย่อยต่างๆของบัญญัติทางพิธีกรรมของพวกยิวเป็ นเพียงเงา

ทีนําหน้าพระคริ สต์ผไู ้ ด้เสด็จมาแล้ว จุดสนใจหลักของบัญญัติของพวกยิวคือพระคริ สต์เอง
พระองค์ทรงทําให้บญั ญัติน2 นั สําเร็จในตัวพระองค์เอง ดู มัทธิว 5:17
คส 2:18-19 อย่าให้ ผู้ใดโกงบําเหน็จของท่านด้ วยการจงใจถ่ อมตัวลงและกราบไหว้ ทูต
สวรรค์ ใฝ่ ฝันในสิ%งเหล่านั4นทีเ% ขาไม่ ได้ เห็น ผยองขึน4 เปล่าๆตามความคิดของเนือ4 หนัง 19 และไม่
ได้ ยดึ มัน% ในพระองค์ ผู้ทรงเป็ นศีรษะ ศีรษะนั4นเป็ นเหตุให้ กายทั4งหมดได้ รับการบํารุงเลีย4 งและ
ติดต่ อกันด้ วยข้ อและเอ็นต่ างๆ จึงได้ เจริญขึน4 ตามทีพ% ระเจ้ าทรงโปรดให้ เจริญขึน4 นั4น
เปาโลจึงเตือนอีกครั2งถึงลมปากแห่งคําสังสอนอันมากมายทีหลอกลวง ท่านเตือนให้พวก
เขาระวังการสู ญเสี ยบําเหน็จของตนเพราะ “การจงใจถ่อมตัวลง” ความหมายก็คือ ความน่า
เลือมใสแบบหลอกๆและความถ่อมตัวแบบจอมปลอม การบําเพ็ญทุกข์กริ ยาและ ‘การปฏิญาณ
ว่าจะใช้ชีวติ แบบคนจน’ ในนามของศาสนาก็คือสิ งนี2เอง ท่านเตือนต่อไปเกียวกับการ “กราบ
ไหว้ทูตสวรรค์” นีเป็ นส่ วนหนึงทีพบเห็นได้บ่อยของลัทธิมากมาย นีสื อว่ามีการกราบไหว้
‘นักบุญ’ ต่างๆใน ‘พระศาสนจักรแห่งโรม’ “ ใฝ่ ฝันในสิ งเหล่านั2นทีเขาไม่ได้เห็น” พร้อมกับ
“ผยองขึ2นเปล่าๆตามความคิดของเนื2อหนัง” นีช่างคล้ายคลึงกับบรรดาผูน้ าํ ของลัทธิต่างๆอย่าง
น่าตกใจ พวกเขาอ้างว่าได้รับการสําแดงพิเศษและมักแสดงอาการเย่อหยิง ความหมายตรงนี2
สอดคล้องกับข้อ 8 ทีเปาโลเตือนให้พวกเขาระวังความจริ งทีถูกลอกเลียนแบบ
ลัทธิและการละทิ2งความจริ งส่ วนใหญ่ไม่ยดึ มันใน “พระองค์ผทู ้ รงเป็ นศีรษะ” นันคือ
ศาสนาเทียมเท็จไม่ยกชูความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์ ปกติแล้วพวกเขาลดทอนพระองค์ให้
เป็ นเพียงคน, ทูตสวรรค์ หรื ออะไรก็ตามทีด้อยกว่าพระเจ้าซึงพระองค์ทรงเป็ น พระองค์ทรงเป็ น
แหล่งทีมาแห่งพละกําลัง, การบํารุ งเลี2ยง และความเป็ นอันหนึงอันเดียวกันของร่ างกายซึงนําการ
เจริ ญเติบโตมาจากพระเจ้า
คส 2:20-23 ดังนั4นถ้ าท่านตายกับพระคริสต์ พ้นจากหลักการต่ างๆทีเ% ป็ นของโลกแล้ว
เหตุไฉนท่านจึงมีชีวติ อยู่เหมือนกับว่ าท่านยังอยู่ฝ่ายโลก ยอมอยู่ใต้ กฎต่ างๆ 21 (เช่ น "อย่าแตะ
ต้ อง" "อย่ าชิม" "อย่ าเอามือหยิบ" 22 ซึ%งทั4งหมดจะพินาศเมือ% ทําดังนั4น) อันเป็ นหลักธรรมและ

คําสอนของมนุษย์ 23 จริงอยู่สิ%งเหล่ านีด4 ูท่าทีมปี ัญญา คือการเต็มใจนมัสการ การถ่ อมตัวลง
และการทรมานกาย แต่ ไม่ มปี ระโยชน์ อะไรในการต่ อสู้ กบั ความต้ องการของเนือ4 หนัง
ท่านปิ ดท้ายบทนี2ดว้ ย ดังนัน อันทีจริ งเราตายด้วยกันกับพระคริ สต์แล้วจากอิทธิพลต่างๆ
ของโลกและศาสนาและหลักปรัชญาจอมปลอมต่างๆของโลก เปาโลจึงถามแบบไม่ตอ้ งการคํา
ตอบว่า “เหตุไฉนท่านจึงมีชีวติ อยูเ่ หมือนกับว่าท่านยังอยูฝ่ ่ ายโลก ยอมอยูใ่ ต้กฎต่างๆ (เช่น "อย่า
แตะต้อง" "อย่าชิม" "อย่าเอามือหยิบ” ข้อห้ามเหล่านี2แตกออกมาจากประเพณี ของยิวทียังมีอิทธิ
พลต่อคริ สตจักรอยู่ ข้อห้ามดังกล่าวก็มีพบเห็นบ่อยในการบําเพ็ญทุกข์กริ ยาของลัทธิต่างๆทีแพร่
หลายในตอนนั2นเหมือนกับในตอนนี2 เปาโลกล่าวว่าสิ งเหล่านี2จะพินาศไปและไม่ได้เป็ นอะไร
มากไปกว่าหลักธรรมคําสอนของมนุษย์
การถือศาสนาและการบําเพ็ญทุกข์กริ ยาแต่เพียงภายนอกดูเหมือนจะแสดงออกถึงสติ
ปัญญา, ความน่าเลือมใส และความถ่อมใจโดยการเมินเฉยต่อร่ างกายและไม่ให้เกียรติหรื อปรน
เปรอเนื2อหนัง จริ งแท้ทีเดียวทีตลอดทุกยุคทุกสมัยจะมีคนเหล่านั2นทีโดยคําปฏิญาณว่าจะใช้ชีวติ
แบบสมถะ, การทรมานกายตัวเองโดยการบําเพ็ญทุกข์กริ ยา และความน่าเลือมใสแบบเสแสร้ง
ได้นาํ เสนอตัวเองว่าเป็ นคนดีและชอบธรรม แต่นนก็
ั เป็ นสิ งทีเปาโลเตือนให้ระวังจริ งๆ มันคือ
การลอกเลียนแบบโดยเน้นทีเรื องภายนอกและเนื2อหนัง ไม่ใช่จิตวิญญาณ แม้ศาสนาดังกล่าวจะดู
เหมือนน่าเลือมใส แต่สิงทีทําให้เรารู ้ถึงความผิดพลาดของมันก็คือ การทีศาสนาเหล่านั2นไม่มี
การเน้นเรื องการยกชูพระเยซูคริ สต์ สองบทแรกของจดหมายฝากฉบับนี2ได้กล่าวเสี ยยืดยาวเพือ
ปูทางให้กบั สองบทหลัง ศาสนาเทียมเท็จจะชี2ไปทีอืนเสมอ
*****
ภาพรวมของโคโลสี 3: จุดสนใจหลักของจดหมายฝากฉบับนีต อนนีเ ปลียนจากหลักการ
มาเป็ นเรื องทางปฏิบตั ิบ้าง เนือ หาส่ วนแรกของบทนีห ันความสนใจของคริ สตจักรที เมืองโคโล
สี ไปทีคุณค่ าต่ างๆฝ่ ายวิญญาณในสวรรค์ จากนันเปาโลจึงให้ รายการยาวๆเกียวกับหลักปฏิ บตั ิ
ต่ างๆซึ งไม่ ควรมีในชี วิตคริ สเตียนเลย บทนีป ิ ดท้ ายด้ วยรายการยาวๆเกียวกับการกระทําที ดีใน

ชี วิตคริ สเตียน ขณะทีเนือ หาส่ วนแรกของบทนีพ ูดถึงหลักปฏิบตั ิต่างๆทีเป็ นความบาปซึ งเรา
ควร ‘ถอดทิง ’ ท่ านเปลียนไปเน้ นสิ งที เราต้ อง ‘สวมใส่ ’
คส 3:1

บทนี2เริ มต้นด้วยการอ้างอิงย้อนกลับไปยัง 2:12-13 ทีกล่าวว่าก่อนทีจะมา

เป็ นผูเ้ ชือเราเคยตายในความบาปของเรา จากนั2นหลังจากได้รับความรอดแล้ว เราก็ถูกฝังไว้กบั
พระองค์แล้วในพิธีบพั ติศมา จากนั2นเราก็ข2 ึนมาจากนํ2าในพิธีบพั ติศมาพร้อมกับพระองค์ดว้ ย
บัดนี2เปาโลจึงตั2งรากฐานดังกล่าวเป็ นคําถามทีไม่ตอ้ งการคําตอบ เพราะคําตอบนั2นชัดเจนอยูแ่ ล้ว
แม้ในทางไวยากรณ์ขอ้ ความนี2บ่งชี2วา่ ถ้ าท่านรับการทรงชุ บให้ เป็ นขึน4 มาด้ วยกันกับพระคริสต์
แล้ว แต่ความหมายทีอิงตามบริ บทก็คือ ‘เนืองจากท่านได้ถูกทําให้เป็ นขึ2นมากับพระคริ สต์แล้ว’
เปาโลถือว่าพวกเขาเป็ นขึ2นมากับพระองค์แล้ว
หลังจากได้วางรากฐานเรี ยบร้อยแล้ว เปาโลจึงให้รายการคําสังต่างๆสําหรับชีวติ
คริ สเตียน คําสังแรกคือจงแสวงหาสิ%งซึ%งอยู่เบือ4 งบน ความหมายก็คือ การแสวงหาสิ งทีเป็ นของ
สวรรค์หรื อการแสวงหาสิ งต่างๆทีเป็ นของพระเจ้า เพือกล่าวถึงเรื องนี2ให้ชดั เจน ท่านเสริ มว่า ใน
ทีซ% ึ%งพระคริสต์ ทรงประทับข้ างขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้ า พวกเราในฐานะคริ สเตียนจึงถูกกําชับ
ให้แสวงหาสิ งทีเป็ นของสวรรค์ซึงเป็ นทีๆมีเรื องฝ่ ายวิญญาณอยู่
คส 3:2

ในบริ บทนั2น ท่านเสริ มคําสังทีสองเข้าไปซึ งเป็ นการขยายความคําสังแรก

คือ จงฝังความคิดของท่ านไว้ กบั สิ% งทั4งหลายทีอ% ยู่เบือ4 งบน ไม่ ใช่ กบั สิ%งทั4งหลายซึ%งอยู่ทแี% ผ่นดิน
โลก คําทีแปลว่า ฝังความคิดของท่าน (ฟรอเนะโอ) มีความหมายว่า ‘กํากับความคิดของตัวเอง’
หรื อ ‘คิด’ เราจึงถูกกําชับให้พุ่งเป้ าความคิดของเราไปทีสิ งต่างๆทีอยูเ่ บื2องบนมากกว่าสิ งต่างๆที
เป็ นของโลก มันง่ายเหลือเกินทีจะมัวแต่สนใจสิ งต่างๆทีเป็ นของโลก ซึงเป็ นสิ งทีโดยตัวมันเอง
แล้วไม่ใช่ความบาป (แค่เป็ นสิ งทีเป็ นของโลก) จนมุมมองของเราเกียวกับสิ งต่างๆทีเป็ นเรื อง
ฝ่ ายวิญญาณถูกบดบัง คําสังให้กาํ กับความคิดของเราเช่นนั2นจึงเป็ นส่ วนหนึงของบัญญัติของ
พระคริ สต์ มันเป็ นจุดรวมความสนใจทีใช้ในการจัดระเบียบความคิดของเรา

คส 3:3

เพราะว่ าท่านได้ ตายแล้ วและชีวติ ของท่ านซ่ อนไว้ กบั พระคริสต์ ใน

พระเจ้ า เปาโลนําเสนอหลักฐานทีใช้สนับสนุนคํากล่าวอ้างของท่าน ท่านนําเสนอสิ งทีตรงข้าม
กับเอเฟซัส 2 ในบทนั2นเราเคยตายต่อพระเจ้าเพราะความบาป ตรงนี2เปาโลบรรยายว่าเราตายต่อ
ตัวเองในพระคริ สต์ นันเป็ นความจริ งในเรื องตําแหน่งของเราในพระคริ สต์ ดังทีท่านเขียนถึงค
ริ สตจักรต่างๆในแคว้นกาลาเทีย เราได้ถูกตรึ งไว้กบั พระคริ สต์แล้ว ประเด็นทีท่านต้องการจะสื อ
ตรงนี2คือ บัดนี2เราควรจัดระเบียบชีวติ ของเราให้สอดคล้องตามนั2นด้วย ชีวติ ของเราจึง “ซ่อนไว้
กับพระคริ สต์ในพระเจ้า”
คส 3:4

นอกจากนี2 เมือ% พระคริสต์ ผู้ทรงเป็ นชีวติ ของเราจะทรงปรากฏ ขณะนั4น

ท่ านก็จะปรากฏพร้ อมกับพระองค์ในสง่ าราศีด้วย ข้อนี2มีขอ้ คิดหลายอย่าง (1) จริ งแท้ทีเดียวที
พระคริ สต์ทรงเป็ นชีวติ ของเรา นีไม่เพียงเป็ นความจริ งในความหมายฝ่ ายร่ างกายเท่านั2น แต่ใน
ความหมายฝ่ ายวิญญาณด้วย ดังทียอห์นได้กล่าวไว้ “ในพระองค์มีชีวติ ” (ยอห์น 1:4) และ
พระองค์ทรงเป็ นชีวติ (ยอห์น 14:6) (2) นีจึงเป็ นคําพยากรณ์ทีชัดเจนเกียวกับการเสด็จกลับมา
ของพระองค์ เปาโลเชือว่าพระองค์จะเสด็จมาปรากฏแน่ๆ ข้อความตรงนี2สอดคล้องกับทียอห์น
เขียนไว้ในเวลาต่อมาใน 1 ยอห์น 3:2 พระเยซูจะทรงปรากฏในเวลาไม่ชา้ ! (3) หลักฐานอันแข็ง
แรงซึงสนับสนุนแนวคิดเรื องการรับขึ2นก่อนยุคเจ็ดปี อยูต่ รงนี2 เราไม่อาจโต้แย้งได้เลยว่าการ
ปรากฏพระองค์อย่างเต็มรู ปแบบของพระคริ สต์จะเกิดขึ2นหลังยุคเจ็ดปี ตามทีมีบอกไว้ในวิวรณ์
19 อย่างไรก็ตามตรงนี2เปาโลกล่าวว่าเมือเหตุการณ์น2 นั เกิดขึ2น เราก็จะ “ปรากฏพร้อมกับพระองค์
ในสง่าราศีดว้ ย” นีสอดคล้องกับวิวรณ์ 19:14 การปรากฏตัวพร้อมกับพระองค์ในยามทีพระองค์
เสด็จกลับมาสื อชัดเจนว่าคริ สตจักรทีสมบูรณ์จะอยูก่ บั พระองค์ในสวรรค์เรี ยบร้อยแล้ว ดังนั2น
การรับขึ2นซึงเกิดขึ2นก่อนการสิ2 นสุ ดลงของยุคเจ็ดปี จึงต้องเกิดขึ2น ข้อพระคัมภีร์อืนๆชี2ชดั เจนถึง
การรับขึ2นก่อนยุคเจ็ดปี
คส 3:5

อีกครั2งทีเนื2อหาตรงนี2สอดคล้องกับทีจะถูกเขียนในเวลาต่อมาใน 1 ยอห์น

3:2-3 เพราะการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์อาจเกิดขึ2นได้ทุกเมือ เราจึงควรดําเนินชีวติ ของเรา
ให้พร้อมทีจะพบพระองค์ เปาโลจึงออกคําสังอีกประการ จงประหารอวัยวะของท่านซึ%งอยู่ฝ่าย

โลกนี4 การประหารก็คือ การฆ่าให้ตายนันเอง ดังนั2นความหมายก็คือ ภาพเปรี ยบของการถือว่า
อวัยวะของเรานั2นตายแล้ว คําทีแปลเช่นนั2น (เมะลอส) หมายถึงส่ วนต่างๆของร่ างกายมนุษย์
บริ บททีตามมากล่าวชัดเจนถึงอวัยวะทีเกียวกับเรื องเพศในร่ างกายของเรา กล่าวอีกนัยหนึง พระ
คัมภีร์บริ สุทธิ>ได้สงเราให้
ั
ถือว่าร่ างกายของเราตายแล้วต่อกิจกรรมต่างๆ เช่น การล่วงประเวณี
การโสโครก ราคะตัณหา ความปรารถนาชั%ว และความโลภ ซึ%งเป็ นการนับถือรู ปเคารพ
ให้เราพิจารณาถึงรายการของการกระทําทีชัวร้ายเหล่านี2อย่างละเอียดมากขึ2นกัน คําที
แปลว่า การล่วงประเวณี (พอรเนะเอีย) ในความหมายทีกว้างทีสุ ดหมายถึง การทําผิดศีลธรรม
ทางเพศในรู ปแบบใดๆก็ตาม ในความหมายทีแคบลง มันหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
แต่งงาน ความหมายของคําทีแปลว่า การโสโครก (อาคาธารเซี ย) เป็ นคํากลางๆทีหมายถึงความ
ไม่บริ สุทธิ> ทางเพศในทุกรู ปแบบ เช่น สื อลามก, ความคิดทีตัณหาจัด และรู ปแบบอืนๆของเรื อง
ทางเพศอันไม่เหมาะสม
คําทีแปลว่า ราคะตัณหา (พาธอส) ในบริ บทนี2อาจเป็ นคําทีใช้แทนการรักร่ วมเพศ วลี
ความปรารถนาชั%ว ซึงมีความหมายตรงตัวว่า ‘ตัณหาทีชัวร้าย’ น่าจะหมายถึงการคิดในเรื องเพศ
นอกการสมรสซึงก่อให้เกิดตัณหาและการกระตุน้ เร้าอันไม่บริ สุทธิ> ในทีนี2ความหมายของตัณหา
อยูใ่ นรู ปแบบทีเกียวกับเรื องเพศอันผิดศีลธรรมและตําทรามทีสุ ด
สําหรับคนมากมายในโลกนี2 การหมกมุ่นอยูก่ บั เรื องเพศอันไม่เหมาะสมได้กลายเป็ น
ความโลภ ความหมายของคํานี2กค็ ือความละโมบและตะกละนันเอง ดังทีมีกล่าวไว้ในพระคัมภีร์
ตอนอืน (เอเฟซัส 5:5) ความโลภกลายเป็ นรู ปแบบหนึงของการนับถือรู ปเคารพ สําหรับบางคน
การหมกมุ่นอยูก่ บั เรื องเพศอันไม่เหมาะสมได้กลายเป็ นรู ปเคารพในชีวติ ของพวกเขา ด้วยเหตุน2 ี
ความสําส่ อนดังกล่าวจึงพรากใจของเขาไปจากสิ งต่างๆของพระเจ้า ดู โฮเชยา 4:11 ดังนั2นเปาโล
จึงกําชับผูเ้ ชือทั2งหลายให้ประหารความชัวดังกล่าวเสี ยให้ตาย
คส 3:6-7

เพราะสิ% งเหล่านี4 พระอาชญาของพระเจ้ าก็ลงมาแก่ บุตรแห่ งการไม่ เชื%อฟัง

7 ครั4งหนึ%งท่านเคยประพฤติสิ%งเหล่านีด4 ้ วย ครั4งเมือ% ท่านยังดํารงชีวติ อยู่กบั สิ% งเหล่านี4

เปาโลกล่าวต่อไปว่าเพราะสิ งเหล่านี2 “พระอาชญาของพระเจ้าก็ลงมาแก่บุตรแห่งการไม่
เชือฟัง” ตัวอย่างทีชัดเจนก็คือ ความรุ นแรงของการพิพากษาของพระเจ้าทีมีต่อชาวคานาอัน คน
เหล่านั2นเป็ นภาพของความเสื อมทรามทางศีลธรรมตามทีมีบรรยายไว้ขา้ งบน พระองค์จึงทรง
บัญชาให้คนอิสราเอลกําจัดคนเหล่านั2นเสี ย ปฐมกาล 5 ก็บ่งชี2วา่ อารยธรรมก่อนนํ2าท่วมโลกก็
ปล่อยตัวไปกับพฤติกรรมดังกล่าว พระเจ้าจึงทรงทําลายมันเสี ย
เปาโลก็บ่งชี2วา่ คริ สเตียนชาวเมืองโคโลสี แต่ก่อนก็ดาํ เนินชีวติ แบบนั2นก่อนกลับใจรับ
เชือ คําทีแปลว่า ครั4งหนึ%ง (ปอเตะ) มีความหมายว่า ‘แต่ก่อน’ หรื อ ‘ในอดีต’ ความจริ งทียิงใหญ่
กว่าก็คือว่าชาวโลกก็ดาํ เนินชีวติ แบบนั2นเป็ นปกติ เมือผูค้ นถูกช่วยให้รอดจากโลก การปฏิบตั ิอนั
น่าเกลียดเหล่านั2นก็มกั เป็ นอดีตของพวกเขามาก่อน
คส 3:8

แต่ บัดนีส4 ารพัดสิ% งเหล่านีท4 ่ านจงเปลือ4 งทิง4 เสี ยด้ วย คือความโกรธ ความ

ขัดเคือง การคิดปองร้ าย การหมิน% ประมาท คําพูดหยาบโลนจากปากของท่าน คราวนี2ท่านเปลียน
จากการเน้นเรื องความบาปของเนื2อหนังเป็ นความบาปของจิตวิญญาณบ้าง แบบแรกนั2นเป็ นสิ งที
พบบ่อยในหมู่ชาวโลก แต่น่าเศร้าทีแบบหลังพบบ่อยท่ามกลางผูค้ นของพระเจ้า เปาโลใช้ภาพ
เปรี ยบทีพบเห็นได้ในชีวติ ประจําวัน ในฐานะเป็ นคําสังต่อไป ท่านกําชับให้พวกเขา (และเรา
ด้วย) เปลื2องทิ2ง (ถอดทิ2ง) สิ งเหล่านี2ท2 งั หมด ภาพเปรี ยบก็เหมือนกับการถอดทิ2งเสื2 อผ้าทีเปรอะ
เปื2 อน นีเป็ นสิ งทีเกิดขึ2นเป็ นปกติ เราถอดทิ2งเสื2 อผ้าสกปรกทุกวัน กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงยิงขึ2นก็
คือว่า ท่านกล่าวถึงความบาปต่างๆของจิตวิญญาณซึงมักยังคงอยูแ่ ม้แต่ในผูค้ นทีบังเกิดใหม่แล้ว
มีหา้ สิ งทีเราต้องถอดออก สิ งแรกคือ (1) ความโกรธ คําทีแปลเช่นนั2น (ออรเก) มีความ
หมายว่า ‘การระบายความโกรธออกมา’ แม้มีสิงทีเรี ยกกันว่าความโกรธทีชอบธรรม แต่นนก็
ั ไม่
ค่อยเป็ นปัญหาสําหรับเรา อารมณ์โกรธมักเป็ นสัตว์ร้ายทีหากไม่ถูกควบคุมจะทําลายความ
สัมพันธ์เสี ยมากมาย เราได้รับคําบัญชาให้ถอดทิ2งความโกรธเหมือนเสื2 อผ้าทีสกปรก (2) จากนั2น
คือ ความขัดเคือง คําทีแปลเช่นนั2น (ธูมอส) เป็ นเรื องทีเกียวข้องกันและหมายถึง อารมณ์เสี ย มัน
คือการระบายความโกรธออกมานันเอง เราถูกกําชับให้ถอดทิ2งสิ งนี2ดว้ ยเช่นกัน ต่อไปคือ (3) การ

คิดปองร้ าย คําทีแปลเช่นนั2น (คาเคีย) มีความหมายว่า การมี ‘เจตนาร้าย’ หรื อ ‘ความขมขืน’ ต่อ
กันและกัน มันคือความโกรธระยะยาว มันเกียวข้องกับเครื องแต่งกายทีสกปรกสองชิ2นแรกและ
ควรถูกถอดทิ2งเป็ นประจําเช่นกัน
ต่อไปคือ (4) การหมิน% ประมาท คํานี2เป็ นคําทีน่าสนใจ มันมาจากคําว่า บลาสเฟเมีย แม้คาํ
นี2อาจมีความหมายรองว่า การดูหมินหรื อจาบจ้วงพระนามของพระเจ้า แต่ความหมายหลักของ
คําๆนี2กม็ ีลกั ษณะทัวๆไปมากกว่า มันหมายถึงการพูดเรื องชัวร้าย, การวิพากษ์วจิ ารณ์ หรื อการใส่
ความคนอืน มันเป็ นสิ งทีเรามักทําบ่อยๆและเหมือนเสื2 อผ้าทีสกปรก เราควรถอดมันทิ2งเป็ น
ประจําด้วย สุ ดท้ายเปาโลกล่าวถึง (5) คําพูดหยาบโลน เครื องแต่งกายทีสกปรกชิ2นสุ ดท้ายนี2
หมายถึง คําพูดทีหยาบคายหรื อลามก มันครอบคลุมถึงการใช้คาํ พูดหยาบคาย แสลงหู หรื อการ
เป็ นคนปากเสี ย สิ งนี2เราก็ควรถอดทิ2งเช่นกัน
คส 3:9

คําสังอีกประการเกียวกับการทดลองทีเราเจอทุกวันถูกเสริ มเข้ามาตรงนี2

อย่าพูดมุสาต่ อกัน การหลอกลวงอาจเป็ นนิสัยเก่าทีกําจัดยากกว่าอันอืนๆ ดู เยเรมีย ์ 17:9 เราเกิด
มาพร้อมกับนิสัยทีชอบโกหก (สดุดี 58:3) นอกจากนี2มนั ยังเป็ นลักษณะเฉพาะตัวหลักของพญา
มารด้วย (ยอห์น 8:44) ดังนั2นในฐานะทีเป็ นคําบัญชาทีเก้าซึงถูกพูดถึงตรงนี2 เราจึงถูกกําชับให้
เป็ นคนทีซือสัตย์ การทําน้อยกว่านี2เป็ นแก่นแท้ของธรรมชาติเก่า การเป็ นคนซือสัตย์กเ็ ป็ นแก่น
แท้ของความชอบธรรม ข้อนี2ปิดท้ายด้วยวลีทีว่า เพราะว่ าท่านได้ ถอดทิง4 มนุษย์เก่ากับการปฏิบัติ
ของมนุษย์ น4ันเสียแล้ว เมือเราถอดทิ2งมนุษย์เก่าจริ งๆ (เนื2อหนังเก่าทีบาปหนาและแก่นแท้ของ
บาป) ความไม่ซือสัตย์กจ็ ะถูกถอดทิ2งไปด้วย บางคนคิดว่านีเป็ นการพูดถึงพิธีบพั ติศมาของผูเ้ ชือ
ในคริ สตจักรยุคต้นทีผูร้ ับบัพติศมาถอดทิ2งเสื2 อผ้าของตัวเองและสวมเสื2 อคลุมสําหรับพิธีบพั ติศ
มา ซึงแสดงให้เห็นว่าเขาเป็ นผูถ้ ูกสร้างใหม่แล้วในพระคริ สต์
คส 3:10-11 และได้ สวมมนุษย์ ใหม่ ทกี% าํ ลังทรงสร้ างขึน4 ใหม่ในความรู้ ตามแบบ
พระฉายของพระองค์ ผู้ได้ ทรงสร้ างขึน4 นั4น แม้เรื องการถอดทิ2งมนุษย์เก่าและสวมมนุษย์ใหม่เป็ น
อะไรทีเราต้องทําต่อไปเรื อยๆ แต่เปาโลก็เอ่ยชมคริ สตจักรทีเมืองโคโลสี ทีได้แสดงพฤติกรรมดัง

กล่าว โดยบ่งชี2วา่ พวกเขาได้สวมมนุษย์ใหม่แล้วอย่างต่อเนือง มันเป็ นแบบอย่างของการดําเนิน
ชีวติ ของพวกเขาและมันจึงปรากฏชัดเจน
ท่านกล่าวเพิมเติมเกียวกับธรรมชาติใหม่ ความหมายตรงนี2แม้ซบั ซ้อนก็สือว่า ธรรมชาติ
ใหม่ได้ถูกสร้างขึ2นใหม่ตามพระฉายของพระองค์ผไู ้ ด้ทรงสร้างผูน้ 2 นั กล่าวอีกนัยหนึง ธรรมชาติ
ใหม่ของเราได้ถูกสร้างขึ2นตามแบบพระฉายของพระคริ สต์แล้ว นอกจากนี2ธรรมชาติใหม่น2 นั ยัง
บริ บูรณ์ดว้ ยความรู ้เกียวกับพระองค์ดว้ ย คําทีแปลว่า สร้ างขึน4 ใหม่ (อานาไคนอโอ) มีความ
หมายว่า ‘ถูกทําให้ใหม่’ ในทีนี2มนั หมายถึงความเป็ นคนใหม่ในพระคริ สต์ ดู 2 โคริ นธ์ 5:17
11 อย่ างนีไ4 ม่ เป็ นพวกกรีกหรือพวกยิว ไม่เป็ นผู้ทเี% ข้ าสุ หนัตหรือไม่ ได้ เข้ าสุ หนัต พวกคน
ต่ างชาติหรือชาวสิ เธีย ทาสหรือไทก็ไม่ เป็ น แต่ ว่าพระคริสต์ ทรงเป็ นสารพัดและทรงดํารงอยู่ใน
สารพัด ตรงนี2เปาโลพูดถึงข้อถกเถียงหนึงซึงส่ งผลเสี ยต่อคริ สตจักรยุคต้นส่ วนใหญ่ไม่มากก็
น้อย นันคือความขัดแย้งระหว่างพวกทีเป็ นยิวในคริ สตจักรกับผูเ้ ชือทีเป็ นคนต่างชาติ เปาโล
กล่าวชัดเจนว่าในพระคริ สต์ไม่มีความแตกต่างระหว่างยิวและคนต่างชาติ แต่ “พระคริ สต์ทรง
เป็ นสารพัดและทรงดํารงอยูใ่ นสารพัด” พระองค์ทรงเป็ นผูท้ ีทําให้เกิดการรวมเป็ นหนึง เพือยก
ตัวอย่างเพิมเติม เปาโลจึงพูดถึงความขัดแย้งทางชาติพนั ธุ์, สี ผวิ และสังคมในสมัยนั2น
พวกกรี กถือว่าเป็ นชนชั2นสู งทีมีสติปัญญาในสมัยนั2น คํานี2ยงั เป็ นคําทีใช้ทวไปเพื
ั
อแสดง
ถึงความแตกต่างระหว่างคนต่างชาติกบั คนทีเป็ นพวกยิวด้วย “ผูท้ ีเข้าสุ หนัตหรื อไม่ได้เข้า
สุ หนัต” ก็เป็ นการกล่าวซํ2าคู่แรกนันเอง “พวกคนต่างชาติหรื อชาวสิ เธีย” เป็ นพวกคนต่างชาติช2 นั
ตําทียังไม่เจริ ญ นีน่าจะเป็ นชาวแวนดัล, ชาวโกธ และชาวสลาวิคซึงในสมัยนั2นส่ วนใหญ่แล้ว
ไม่มีวฒั นธรรมของกรี กและโรมัน ในทํานองเดียวกันเปาโลพูดถึง “ทาสหรื อไทก็ไม่เป็ น” นัน
คือพวกทาสและคนทีได้รับการปลดปล่อยให้เป็ นอิสระนันเอง ประเด็นทีสําคัญกว่าก็คือว่า พวก
เขาทุกคนล้วนเป็ นหนึงเดียวกันในพระคริ สต์เมือพวกเขารับเอาธรรมชาติใหม่ในพระคริ สต์ ดัง
นั2นเปาโลจึงกล่าวครอบคลุมถึงความขัดแย้งทียืดเยือ2 ยาวนานของผูเ้ ชือทีเป็ นยิวและต่างชาติ ซึ ง
รวมถึงคนต่างชาติทีเป็ นชนชั2นสูงและชนชั2นตํา หรื อแม้แต่พวกทาสและคนเหล่านั2นทีได้รับการ

ปลดปล่อยจากการเป็ นทาสด้วย ทุกชนชั2นและทุกเชื2อชาติลว้ นเป็ นหนึงเดียวกันในพระคริ สต์
เมือพวกเขากลับใจมาหาพระองค์
คส 3:12

เหตุฉะนั4นในฐานะทีเ% ป็ นพวกซึ%งพระเจ้ าทรงเลือกไว้ เป็ นพวกที%บริสุทธิB

และเป็ นพวกทีท% รงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่ อม ใจอ่อนสุ ภาพ ใจอดทนไว้นาน ขณะที
ก่อนหน้านั2นเปาโลได้กาํ ชับให้ผอู ้ ่านของท่าน “เปลื2องทิ2ง” พฤติกรรมต่างๆทีเป็ นการกระทําตาม
เนื2อหนังทีบาปหนา บัดนี2ท่านเตือนสติพวกเขาให้ “สวม” คุณธรรมต่างๆทีเป็ นตามแบบของ
พระเจ้า ภาพเปรี ยบนี2กเ็ ชือมโยงโดยตรงกับการสวมเสื2 อผ้า คําทีแปลว่า สวม (เอ็นดูออโอ) หมาย
ถึงการสวมเสื2 อผ้า เช่นเดียวกับทีเราถอดเสื2 อผ้าทีสกปรกและสวมเสื2 อผ้าทีสะอาด ภาพเปรี ยบนี2จึง
ประยุกต์ใช้กบั การดําเนินชีวติ คริ สเตียน มันถูกนําเสนอในรู ปของคําสัง
นียิงสอดคล้องกับตําแหน่งของเราในพระคริ สต์ในฐานะเป็ น “พวกซึ งพระเจ้าทรงเลือก
ไว้ เป็ นพวกทีบริ สุทธิ>และเป็ นพวกทีทรงรัก” ในฐานะเป็ นพระกายของพระคริ สต์ เราจึงเป็ นผูท้ ี
พระเจ้าทรงเลือกไว้ และเพราะว่าเราอยูใ่ นพระคริ สต์ เราจึงเป็ นผูท้ ีบริ สุทธิ>และเป็ นทีรักของ
พระเจ้า ด้วยเหตุน2 ีเราจึงควรสวม (1) “ใจเมตตา” (คําว่า ใจ แปลมาจากคําว่า ลําไส้ ซึงเป็ น
ตําแหน่งทีคนโบราณเชือว่าเป็ นบ่อเกิดของอารมณ์อ่อนโยนต่างๆ) วลีน2 ีจึงมีความหมายว่า ‘ใจ
เมตตากรุ ณา’ ดังนั2นผูค้ นของพระเจ้าจึงควรเป็ นคนทีเมตตากรุ ณา (2) ในแบบเดียวกัน เราถูก
กําชับให้สวมใจปรานี คําทีแปลเช่นนั2น (เครสตอเตส) นอกจากแปลว่า ความปราณี แล้วยังมี
ความหมายว่า ‘ความดีงาม’ และ ‘ความสุ จริ ต’ ด้วย มันจึงเป็ นความปราณี ซึงถูกควบคุมโดย
ความดีงามและความสุ จริ ต (3) นอกจากนี2เรายังถูกกําชับให้สวม ใจถ่ อม คําทีแปลเช่นนั2น (ทา
เปะอินอฟรอซูเน) มีความหมายว่า ‘ความถ่อมใจและความถ่อมตน’ (4) นอกจากนี2เรายังถูก
กําชับให้สวม ใจอ่อนสุ ภาพ คําทีแปลเช่นนั2น (พราออเตส) หมายถึงความอ่อนโยนของจิต
วิญญาณและการมีวนิ ยั ในเรื องอารมณ์ ดังนั2น ใจอ่อนสุ ภาพหมายถึงการใจเย็นและรู ้จกั ควบคุม
อารมณ์ (5) จากนั2น เราถูกกําชับให้สวม ใจอดทนไว้ นาน (มาครอธูเมีย) ซึงหมายถึงความอดทน
และความเพียรพยายามและการไม่รีบแก้แค้นด้วย

คส 3:13

ในบริ บทของการอดทนนาน เปาโลขยายความเพิมเติมว่า จงผ่ อนหนัก

ผ่ อนเบาซึ%งกันและกัน และถ้ าแม้ ว่าผู้ใดมีเรื%องราวต่ อกันก็จงยกโทษให้ กนั และกัน นีไม่ได้หมาย
ถึงการยอมอดทนต่อกันและกันเท่านั2น แต่หมายถึงการยกโทษให้กนั และกันด้วย กล่าวโดย
เฉพาะเจาะจงยิงขึ2นก็คือ พระคริสต์ ได้ ทรงโปรดยกโทษให้ ท่านฉันใด ท่ านจงกระทําอย่ างนั4น
เหมือนกัน มันคือส่ วนหนึงและทั2งหมดของการผ่อนหนักผ่อนเบาซึงกันและกันซึงก็คือ ใจที
อดทนนาน พระคริ สต์ได้ทรงโปรดยกโทษเราแล้วฉันใด เราก็ควรยกโทษผูอ้ ืนเหมือนกัน
คส 3:14

นอกจากนี2เราถูกกําชับให้สวมความรักทับสิ% งเหล่านีท4 4งั หมด เพราะความ

รักย่ อมผูกพันทุกสิ%งไว้ ให้ ถึงซึ%งความสมบูรณ์ แน่นอนทีคําว่า ความรัก แปลมาจากคําว่า อากาเป
น่าสนใจทีเปาโลบรรยายถึงความรักแบบอากาเปว่าเป็ นสิ งที “ผูกพันทุกสิ งไว้ให้ถึงซึงความ
สมบูรณ์” (คือ ความเป็ นผูใ้ หญ่) ความรักแบบอากาเปไม่เพียงปกปิ ดความบาปมากมายเท่านั2น
แต่มนั ยังเป็ นคุณธรรมทีครอบคลุมทุกอย่างซึงเหมารวมถึงคุณธรรมต่างๆทีได้บรรยายไปแล้ว
ก่อนหน้านั2นด้วย
คส 3:15

ท่านปิ ดท้ายเนื2อหาตอนนี2ดว้ ยคําสัง และจงให้ สันติสุขแห่ งพระเจ้ าครอบ

ครองอยู่ในใจของท่ านทั4งหลาย คําทีแปลว่า ครอบครอง (บราเบะอูโอ) มีความหมายว่า ‘กํากับ’,
‘ควบคุม’ หรื อ ‘ตัดสิ น’ ในความหมายของกรรมการผูต้ ดั สิ นชี2ขาดในการแข่งขันกีฬา ด้วยเหตุน2 ี
พระเจ้าจึงทรงกําชับเราให้ยอมให้สนั ติสุขของพระองค์เป็ นผูต้ ดั สิ นชี2ขาดในใจของเราซึงเป็ นที
ตั2งแห่งอารมณ์ต่างๆของเรา ความหมายตรงนี2ไม่ได้เน้นเรื องสันติสุขในใจมากเท่ากับการมี
สันติสุขกับผูอ้ ืนซึงเริ มต้นด้วยทัศนคติของใจเรา ทั2งบริ บททีมาก่อนและทีตามมาบ่งชี2วา่ เป็ นเช่น
นั2น
ให้เราสังเกตวลีต่อไป ในสั นติสุขนั4นทรงเรียกท่ านทั4งหลายไว้ ให้ เป็ นกายอันเดียวด้ วย
คุณธรรมทั2งหมดทีเปาโลตักเตือนให้เรายึดถือในข้อ 12-14 สนับสนุนเรื องการเป็ นนํ2าหนึงใจ
เดียวกันในหมู่พีน้องเหมือนกับทีมีพดู ถึงเรื องนี2ในข้อ 11 เปาโลกล่าวชัดเจนว่าเราถูกเรี ยกให้มาสู่

สันติสุขของพระเจ้าในพระกายของพระคริ สต์ เราไม่เพียงถูกเรี ยกให้มาสู่ สันติสุขท่ามกลางพวก
เราเองเท่านั2น แต่เรายังได้รับบัญชาให้มาสู่ สันติสุขนั2นด้วย
เรื องสุ ดท้ายของเนื2อหาตอนนี2คือคําสัง และท่านทั4งหลายจงขอบพระคุณ หากมีความ
บาปใดทีผูค้ นของพระเจ้ามักเผลอกระทํา มันก็คือการไม่รู้จกั ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระ
เมตตามากมายทีพระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่เรา
คส 3:16

จงให้ พระวาทะของพระคริสต์ ดํารงอยู่ในตัวท่านอย่ างบริบูรณ์ ด้วย

ปัญญาทั4งสิ4น จงสั%งสอนและเตือนสติกนั ด้ วยเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญและเพลงฝ่ ายจิตวิญญาณ
ด้ วย จงร้ องเพลงด้ วยพระคุณจากใจของท่ านถวายองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า นีเป็ นอีกคําสังหนึง นันคือ
“จงให้พระวาทะของพระคริ สต์ดาํ รงอยูใ่ นตัวท่านอย่างบริ บูรณ์ดว้ ยปัญญาทั2งสิ2 น” ความหมายที
ชัดเจนก็คือ จงให้พระวจนะของพระเจ้าดํารงอยูใ่ นเราอย่างบริ บูรณ์ ความหมายของคําทีแปลว่า
ดํารง (เอะนอยเคะโอ) คือ ‘ทีๆคนๆหนึงอาศัยอยู’่ นีหมายถึงการพํานักอาศัยระยะยาว ดังนั2น
พระวจนะของพระเจ้าควรอาศัยอยูภ่ ายในตัวเรา ไม่ใช่อย่างจํากัดจําเขีย แต่อย่างบริบูรณ์ คําที
แปลเช่นนั2น (พลออูซิโอส) มีความหมายว่า ‘อย่างล้นเหลือ’ นีสื อชัดเจนว่าความคิดของเราควร
ชุ่มโชกไปด้วยพระวจนะของพระเจ้า นีสื อถึงการใช้เวลามากมายกับพระวจนะของพระเจ้า
ผลลัพธ์กค็ ือสติปัญญาทีก่อเกิดขึ2นภายในตัวเรา
นอกจากนี2การซึมซับพระวาทะของพระเจ้า (คือ พระคริ สต์) ดังกล่าวควรอยูใ่ นระดับที
เรา “สังสอนและเตือนสติกนั ” ความหมายหลังก็คือการกระตุน้ กันและกันให้ทาํ สิ งทีเราควรทํา
แน่นอนทีนีเป็ นพันธกิจหลักของคริ สตจักรทั2งจากธรรมาสน์และชั2นเรี ยนทีมีการสอนพระคัมภีร์
นอกจากนี2เราควรทําเช่นนั2น “ด้วยเพลงสดุดี เพลงสรรเสริ ญและเพลงฝ่ ายจิตวิญญาณ”
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าบริ บทตรงนี2คือคริ สตจักรท้องถิน ในบริ บทของพระวาทะของพระเจ้า
นอกจากการสังสอนและการตักเตือน (การเทศนา) แล้วยังมีเพลงแบบพระเจ้าในสามรู ปแบบ
ด้วย คําทีแปลว่า เพลงสดุดี (ซาลมอส) มีความหมายตรงตัวว่า การดีดพิณหรื อเครื องสายอืนๆ

และน่าจะหมายถึงการเล่นเครื องดนตรี ประกอบ เพลงทีบรรเลงด้วยเครื องดนตรี ในทีประชุมของ
คริ สตจักรจึงถูกนิยามอย่างชัดเจนตรงนี2
ทีถูกเอ่ยถึงต่อมาคือ เพลงสรรเสริญ คําทีแปลเช่นนั2น (ฮุ มนอส) มีความหมายว่า ‘เพลง
สรรเสริ ญแด่พระเจ้า’ เห็นได้ชดั ว่าผูท้ ีเราร้องและบรรเลงเพลงคริ สเตียนให้ฟังคือพระเจ้า ไม่ใช่
มนุษย์ เป้ าหมายของเพลงคริ สเตียนคือ เพือสรรเสริ ญพระองค์ ไม่ใช่ให้ความบันเทิงเรา สุ ดท้าย
มีการพูดถึงเพลงฝ่ ายจิตวิญญาณ คําว่า ‘เพลง’ แปลมาจากคําว่า โอเด ซึงหมายถึงการร้องเพลง
โดยทัวๆไป อย่างไรก็ตามมันถูกขยายความว่าเป็ นเพลง ‘ฝ่ ายจิตวิญญาณ’ เพลงมากมายทีได้ชือ
ว่าเป็ นเพลงคริ สเตียนมักมีลกั ษณะของเนื2อหนังอย่างชัดเจน เพลงแบบพระเจ้าต้องมีลกั ษณะตาม
จิตวิญญาณและต้องสอดประสานกลมกลืนกับพระวิญญาณของพระเจ้า
ทั2งหมดนี2มีขอ้ กําหนดคือ “จงร้องเพลงด้วยพระคุณจากใจของท่านถวายองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า” ผูท้ ีรับฟังเพลงทีเราร้องและบรรเลงคือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า คําทีแปลว่า ร้ องเพลงในทีนี2 (อา
โด) มีความหมายอีกครั2งว่า ‘เพลงสรรเสริ ญ’ และเป็ นเพลงทีถวายคําสรรเสริ ญแด่พระเจ้า อีก
ครั2งทีคําสอนตามพระคัมภีร์ทีชัดเจนเกียวกับเรื องดนตรี คริ สเตียนระบุวา่ เราควรสรรเสริ ญ
พระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ>ของเรา จุดประสงค์ของดนตรี คริ สเตียนไม่ใช่เพือให้ความบันเทิงทางศาสนาแก่
หูของเรา ทีน่าสนใจอีกคือวลีทีว่า “ด้วยพระคุณจากใจของท่าน” คําทีแปลว่า ด้ วย (เอ็น) เป็ นคํา
ทัวไปทีใช้แทนคําว่า ‘ใน’ ดังนั2นความหมายตรงตัวก็คือการร้องเพลง ‘ในพระคุณในใจของ
ท่าน’ แด่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระคุณไม่ใช่ของเราแต่เป็ นของพระองค์ เพราะพระคุณอันแสน
มหัศจรรย์ของพระองค์เราจึงสามารถร้องเพลงสรรเสริ ญถวายแด่พระองค์ได้
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และเมือ% ท่ านจะกระทําสิ%งใดด้ วยวาจาหรือด้ วยการประพฤติกต็ าม จง

กระทําทุกสิ% งในพระนามของพระเยซูเจ้ าและขอบพระคุณพระเจ้ าพระบิดาโดยพระองค์ น4ัน
นอกจากนี2เมือพิจารณาถึงสิ งทีได้กล่าวมาแล้วจนถึงบัดนี2 เราจึงถูกกําชับว่าไม่วา่ เราจะกระทําสิ ง
ใดด้วยวาจาหรื อด้วยการประพฤติกต็ าม “จงกระทําทุกสิ งในพระนามของพระเยซูเจ้า” กล่าวอีก
นัยหนึง ไม่วา่ เราจะทําหรื อพูดอะไร เราต้องทําหรื อพูดสิ งนั2นในพระนามขององค์พระผูเ้ ป็ น

เจ้าของเรา บริ บทจนถึงจุดนี2เกียวข้องกับความสัมพันธ์ของเราในฐานะคริ สเตียนโดยเฉพาะภาย
ในคริ สตจักรและเพลงทีบรรเลงในคริ สตจักร เราจึงถูกบัญชาให้ทาํ ทุกสิ งในพระนามของ
พระองค์ เปาโลเตือนความจําเราอีกครั2งให้ทาํ เช่นนั2น “และขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดย
พระองค์น2 นั ” วลีทีพูดถึง “พระเจ้า (และ) พระบิดา” เป็ นเพียงคําขยายทีคําหลังบรรยายถึงคําหน้า
การขอบพระคุณพระเจ้าของเราจึงถูกกระทําโดย (หรื อ ผ่านทาง) พระองค์ นัน นันคือ พระเยซู
เจ้า
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เนื2อหาส่ วนทีเหลือของบทนี2เปลียนไปเน้นคําสังต่างๆเกียวกับความ

สัมพันธ์ต่างๆในแต่ละวันของชีวติ แน่นอนทีสิ งเหล่านี2ยอ่ มอยูใ่ นขอบข่ายของคําสังให้ทาํ สิ งใด
ก็ตามในพระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
ฝ่ ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตน นีเป็ นคําสังทีสอดคล้องกับแผนการทีใหญ่กว่าของ
พระเจ้าในเรื องความเป็ นระเบียบทางสังคม ในแต่ละองค์กรมีหวั หน้าได้เพียงคนเดียวเท่านั2น ใน
กรณี น2 ีหน่วยทีว่าคือบ้าน ตั2งแต่การเนรมิตสร้างสรรพสิ งแล้วพระเจ้าได้ทรงกําหนดหน้าทีผูน้ าํ
และการมอบหมายสิ ทธิอาํ นาจผ่านทางผูเ้ ป็ นสามี ภรรยาไม่ได้ดอ้ ยกว่าสามีแต่อย่างใดเลย
อย่างไรก็ตามโดยพระประสงค์อนั ไม่มีผดิ พลาดของพระองค์พระเจ้าได้ทรงเลือกทีจะส่ งผ่าน
ความเป็ นผูน้ าํ มาทางผูเ้ ป็ นสามี ดังนั2นภรรยาจึงถูกกําชับให้ยอมฟังสามีของตน คําทีแปลว่า ยอม
ฟัง (ฮู ปอทาซโซ) ไม่เพียงบ่งบอกถึงการยอมอยูใ่ ต้บงั คับเท่านั2น แต่สือถึงความเชือฟังด้วย
ท่านเสริ มคําสังนี2ดว้ ย ซึ%งเป็ นการสมควรในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า การยอมเชือฟังระเบียบนี2
เป็ นการสมควร อย่างไรก็ตามนีอาจสื อถึงอีกเรื องด้วย คําทีแปลว่า สมควร (อาเนโค) มีความ
หมายด้วยว่า ‘เหมาะสม’ นีอาจสื อว่า ภรรยาถูกกําชับให้ยอมฟังสามีของตนตราบใดทีการทําเช่น
นั2นเหมาะสมในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ภรรยาทีรักพระเจ้าไม่ได้ถกู พระเจ้ากําชับให้เชือฟังคําสังทีชัว
ร้ายหรื อไม่เหมาะสมอย่างชัดเจนของสามีทีไม่เอาพระเจ้า
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สมดุลอีกด้านแห่งความสัมพันธ์ในชีวติ สมรสจึงถูกนําเสนอตรงนี2 ฝ่ าย

สามีกจ็ งรักภรรยาของตน นีก็เป็ นคําสังด้วย คําบัญชาตามพระคัมภีร์ซึงเป็ นสากลก็คือ ให้สามี

รักภรรยาของตน หากมีความล้มเหลวใดทีพบบ่อยในชีวติ สมรสมากมาย มันก็คือความล้มเหลว
ของสามีในการทีจะรักภรรยาของตนอย่างแท้จริ งเหมือนกับทีพระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้ การ
ปฏิบตั ิตามคําสังนี2อย่างเต็มทีจะแก้ปัญหาในชีวติ สมรสได้มากมาย นอกจากนี2สามีทีรักภรรยา
ของตนอย่างทีเขาควรรักก็จะทําให้ภรรยาของเขายอมฟังเขาได้ง่ายขึ2นเยอะ มีคาํ สังเพิมเติม
สําหรับสามี และอย่ามีใจขมขืน% ต่ อนาง สามีถูกบัญชามิให้ปล่อยให้ตวั เองมีใจขมขืนต่อภรรยา
ของตน การรักภรรยาของเราอย่างทีเราควรรักจะตัดปัญหาเรื องความขมขืน, ความโกรธ และ
ความขุ่นเคืองซึงถูกสื อผ่านทางคําทีแปลแบบนั2น
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คําสังสากลสําหรับผูเ้ ป็ นบุตรถูกกล่าวตรงนี2 ฝ่ ายบุตรทั4งหลายจงเชื%อฟัง

บิดามารดาของตนทุกอย่ าง คําทีแปลว่า เชื%อฟัง (ฮู ปาคออูโอ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ฟังมาก
เป็ นพิเศษ’ หรื อ ฟังจนถึงกับทําสิ งทีถูกสังให้ทาํ เปาโลพูดถึงคําสังนี2วา่ รวมถึง “ทุกอย่าง” คํา
บัญชาขั2นพื2นฐานสําหรับบุตรทั2งหลายก็คือ ให้เชือฟังบิดามารดาของตน ท่านกล่าวเพิมเติมว่า
เพราะการนีเ4 ป็ นทีช% อบพระทัยขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
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อย่างไรก็ตาม ใช่วา่ สิ ทธิอาํ นาจของบิดามารดาจะไร้ขอบเขต ฝ่ ายบิดาก็

ถูกกําชับว่า อย่ายัว% บุตรของตนให้ ขดั เคืองใจ เกรงว่าเขาจะท้ อใจ ข้อคิดทีสําคัญกว่าก็คือว่า บิดา
ต้องใช้สิทธิอาํ นาจของตนอย่างมีสติปัญญาในแบบทีบุตรทั2งหลายของเขาไม่ถูกทําให้ทอ้ ใจ
เพราะการแสดงสิ ทธิอาํ นาจอย่างไม่คงเส้นคงวาของเขา ความไม่เสมอต้นเสมอปลายของบิดา
มารดาจะยิงจุดชนวนให้เกิดการกบฏในตัวบุตรบางทีอาจมากกว่าสิ งใดๆ
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คราวนี2เปาโลเปลียนจากเรื องในบ้านไปเป็ นเรื องในทีทํางานบ้าง ความ

สัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง/ลูกจ้างทีเรามักมองข้ามในปัจจุบนั ถูกพูดถึงตรงนี2ในรู ปของความ
สัมพันธ์ระหว่างนาย/ทาสซึงเป็ นเรื องปกติธรรมดาในสมัยนั2น แม้รายละเอียดปลีกย่อยของความ
สัมพันธ์ท2 งั สองแบบนี2อาจแตกต่างกันอย่างแน่นอน แต่หลักการกว้างๆกว่ายังใช้ได้อยู่
ทาสตามทีถูกนิยามในบริ บทนี2เป็ นผูท้ ีอยูใ่ ต้สิทธิอาํ นาจของอีกคน ไม่วา่ จะเป็ นความ
สัมพันธ์ระหว่างทาส/นายของศตวรรษแรกหรื อความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้าง/นายจ้างในปัจจุบนั

หลักการพื2นฐานก็เหมือนกัน ฝ่ ายพวกทาสจงเชื%อฟังผู้ทเี% ป็ นนายของตนตามเนือ4 หนังทุกอย่าง นี
ก็เป็ นคําสังและเป็ นคําเดียวกับ ‘เชือฟัง’ ทีถูกใช้ในข้อ 20
นีไม่ได้มีเพียงคําขอให้เคารพต่อระเบียบทางสังคมเรื อยๆเท่านั2น แต่ยงั มีหลักการเรื อง
การเชือฟังสิ ทธิอาํ นาจทีถูกมอบหมายอย่างเหมาะสมด้วย ในฐานะผูร้ ับใช้ของพระเจ้า เราควร
เชือฟังพระองค์ และเราควรเชือฟังสิ ทธิอาํ นาจของมนุษย์ดว้ ย นอกจากนี2เราควรทําแบบนี2 ไม่ใช่
ตามอย่ างคนทีท% าํ แต่ ต่อหน้ า อย่ างคนประจบสอพลอ แต่ ทาํ ด้ วยนํา4 ใสใจจริงด้ วยความเกรงกลัว
พระเจ้ า คําทีแปลว่า คนทีท% าํ แต่ ต่อหน้ า (ออฟธัลมอดออูเละเอีย) มีความหมายว่า ทําตามที
หัวหน้าสังต่อเมือเขาเห็นเรา และเมือเขาหันหลังให้ ก็เมินเฉยเขาเสี ย มันไม่เพียงสื อถึงทัศนคติที
ไม่ดีเท่านั2นแต่สือถึงการขาดความเคารพด้วย คนทีเอาใจคนแบบนั2นเป็ นคนหน้าซือใจคดและ
เป็ นคนอธรรม แทนทีจะทําเช่นนั2นเรากลับถูกกําชับให้ทาํ ตามหน้าทีของตนด้วย “นํ2าใสใจจริ ง”
นันคือ ด้วยความจริ งใจ โดยรู ้วา่ ในทีสุ ดแล้วเรากําลังรับใช้พระเจ้าอยู่ เราจึงควรรับใช้แม้กระทัง
มนุษย์ดว้ ยความเกรงกลัวพระเจ้า คําพยานชีวติ ของเราในเรื องพระองค์กาํ ลังตกอยูใ่ นอันตราย
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ข้อคิดสุ ดท้ายเกียวกับหน้าทีและความสัมพันธ์ต่างๆของเราในแต่ละวัน

ถูกพูดถึงตรงนี2 ความจริ งก็คือ ไม่ ว่าท่ านจะทําสิ%งใดก็จงทําด้ วยความเต็มใจ เหมือนกระทําถวาย
องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ไม่ใช่ เหมือนกระทําแก่ มนุษย์ วลีทีแปลว่า ด้ วยความเต็มใจ (เอ็ค ซูเค) มีความ
หมายตรงตัวว่า ‘จากจิต’ นันคือ ‘จากใจ’ สิ งทีเราทําในทีสุ ดแล้วเราก็ทาํ ต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ไม่ใช่ทาํ ต่อมนุษย์ แน่นอนทีเรื องนี2เป็ นจริ งในทีทํางานตามทีถูกพูดถึงด้านบน แต่กเ็ ป็ นจริ งใน
ด้านอืนๆของชีวติ ด้วย
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เราจึงควรระมัดระวังเสมอ ด้ วยรู้ แล้วว่ าท่านจะได้ รับมรดกจากองค์ พระผู้

เป็ นเจ้ าเป็ นบําเหน็จ ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าเปาโลกําลังหมายถึงบัลลังก์พิพากษาของพระคริ สต์ เรา
จะให้การในวันนั2นถึงสิ งทีเราได้กระทําในร่ างกายของเรา (2 โคริ นธ์ 5:10) ไม่วา่ จะดีหรื อเลว ใน
วันนั2นจะมีบาํ เหน็จเป็ นมรดก หรื อน่าเศร้าสําหรับบางคนทีจะสูญเสี ยบําเหน็จดังกล่าวไป หน้าที

ของเรานั2นขึ2นตรงต่อเบื2องบน เพราะท่ านปรนนิบัตพิ ระคริสต์ เจ้ าอยู่ คํากริ ยานี2อยูใ่ นรู ปปัจจุบนั
กาล นันคือ เรากําลังปรนนิบตั ิองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วยความสามารถใดๆก็ตามทีเรามี
คส 3:25

ส่ วนผู้ทที% าํ ความผิดก็จะได้ รับผลตามความผิดที%เขาได้ ทาํ นั4นและไม่ มีการ

ทรงเห็นแก่หน้ าผู้ใดเลย การทูลขอความยุติธรรมเป็ นสิ งทีหลีกเลียงไม่ได้สาํ หรับผูท้ ีทําผิดทั2งใน
ชีวติ นี2และทีบัลลังก์พพิ ากษาของพระคริ สต์ นีดูเหมือนจะเป็ นสิ งทีตรงข้ามกับบําเหน็จทีบัลลังก์
พิพากษาซึงถูกพูดถึงด้านบน การกระทําผิดจะถูกจัดการด้วยอย่างไม่มีทางหลีกเลียงได้ “และ
ไม่มีการทรงเห็นแก่หน้าผูใ้ ดเลย” คําทีแปลว่า ความผิด (อาดิเคะโอ) มีความหมายตรงตัวว่า
‘ความไม่ชอบธรรม’ นีเป็ นสิ งทีทําให้เราฉุกคิด ไม่มีคริ สเตียนคนใดเลย (ให้เราจําไว้วา่ บริ บท
เกียวข้องกับคริ สเตียนทั2งหลาย) ทีจะได้รับความลําเอียงในวันนั2น ความจริ งทียิงใหญ่กว่านี2จึง
หนุนใจเราให้ “ปรนนิบตั ิพระคริ สต์เจ้า” อย่างสุ ดจิตสุ ดใจของเราตามทีมีกล่าวไว้ในข้อ 24 มิ
ฉะนั2นเราอาจสูญเสี ยบําเหน็จและมีความละอายต่อเบื2องพระพักตร์พระองค์ในวันนั2น
*****
ภาพรวมของโคโลสี 4: บทนีเ ริ มต้ นด้ วยย่ อหน้ าเกียวกับคําสังต่ างๆสําหรั บการดําเนิน
ชี วิตคริ สเตียนในแต่ ละวัน ส่ วนที เหลือของบทนีป ิ ดท้ ายพระธรรมเล่ มนีด ้ วยการทีเปาโลส่ งคํา
ทักทายส่ วนตัว, คําชม และคําสังต่ างๆไปยังบุคคลหลายคนทีท่านรู้ จักในคริ สตจักรที เมืองโคโล
สี
คส 4:1

ฝ่ ายนายก็จงทําแก่เหล่าทาสของตนตามความยุตธิ รรมและสมํา% เสมอกัน

เพราะท่ านรู้ ว่าท่ านก็มนี ายองค์หนึ%งในสวรรค์ ด้วย ขณะทีในท้ายบททีสามเปาโลได้ให้คาํ สัง
ต่างๆแก่ทาสให้เชือฟังนายของตน คราวนี2จึงเป็ นคําสังต่างๆสําหรับผูเ้ ป็ นนายบ้าง ท่านกําชับคน
เหล่านั2นทีเป็ นนายให้ “ทําแก่เหล่าทาสของตนตามความยุติธรรมและสมําเสมอกัน” คําทีแปลว่า
ยุติธรรม (ดิไคออส) เป็ นคําในพระคัมภีร์ใหม่ทีหมายถึง ‘ชอบธรรม’ หรื อ ‘ถูกต้อง’ คําทีแปลว่า
สมํา% เสมอ (อิซอเตส) มีความหมายว่า ‘ยุติธรรม’ ด้วย กล่าวอีกนัยหนึง นายจ้างถูกกําชับให้จ่าย

ให้แก่ลูกจ้างของตนด้วยสิ งทีถูกต้องและยุติธรรม นีเป็ นคําสัง (คือ คําบัญชา) นอกจากนี2 นายทั2ง
หลาย (นายจ้างทั2งหลาย) ก็ถูกเตือนความจําด้วยว่าพวกเขา “มีนายองค์หนึงในสวรรค์ดว้ ย”
คส 4:2-3

คําสังทีสองปรากฏตรงนี2 จงขะมักเขม้ นในการอธิษฐาน คําทีแปลว่า

ขะมักเขม้ น (พรอสคารเตะเระโอ) มีความหมายด้วยว่า ‘ความเพียรพยายาม’ ความหมายตรงนี2
สอดคล้องกับคําสังของเปาโลใน 1 เธสะโลนิกา 5:17 ทีบอกว่า ‘จงอธิษฐานอยูเ่ สมอ’ ความ
หมายก็คือการอธิษฐานอย่างต่อเนืองด้วยความเพียรพยายามแม้ในยามทีท้อใจก็ตาม
นอกจากนี2เรายังถูกกําชับว่า จงเฝ้ าระวังอยู่ในการนั4นด้ วยขอบพระคุณ คําทีแปลว่า เฝ้ า
ระวัง (เกรกอเระโอ) มีความหมายเพิมเติมว่า ขยัน (ในการอธิษฐาน) นอกจากนี2คาํ อธิษฐานของ
เราก็ควรเจือด้วยการขอบพระคุณอย่างบริ บูรณ์ดว้ ย
จากนั2นท่านก็ช2 ีให้พวกเขาเห็นว่าควรอธิษฐานเผือผูใ้ ด 3 และอธิษฐานเผือ% เราด้ วย แม้
เปาโลปรารถนาให้พวกเขาอธิษฐานเผือท่านในเรื องทัวๆไป แต่ท่านก็ระบุเจาะจงมากขึ2น เพือ%
(‘ฮิ นา’ เพือทีว่า) พระเจ้ าจะได้ ทรงโปรดเปิ ดประตูไว้ให้ เราสํ าหรับพระวาทะนั4น ให้ เรากล่าว
ความลึกลับของพระคริสต์ ด้วยภาพเปรี ยบทีไพเราะ เปาโลบอกละเอียดถึงความปรารถนาของ
ท่านให้พวกเขาอธิษฐานเพือทีว่าพวกท่านจะสามารถกล่าว (ประกาศ) ข่าวประเสริ ฐได้ ในทีนี2
มันถูกเรี ยกว่า ‘ความลึกลับของพระคริ สต์’ นีไม่น่าใช่ขอ้ ความลึกลับอันเดียวกับคริ สตจักรที
ท่านได้กล่าวละเอียดก่อนหน้านั2นในพระธรรมเล่มนี2 แต่น่าจะเป็ นภาพเปรี ยบถึงข่าวประเสริ ฐ
มากกว่า
คส 4:4

เพือ% ข้ าพเจ้ าจะได้ กล่าวชี4แจงข้ อความตามสมควรทีข% ้ าพเจ้ าควรจะกล่าว

นั4น อีกครั2งทีคําว่า เพือ% แปลมาจากคําว่า ฮิ นา นันคือ ‘เพือทีว่า’ “ข้าพเจ้าจะได้กล่าวชี2แจง
ข้อความตามสมควรทีข้าพเจ้าควรจะกล่าวนั2น” นันคือ เปาโลกําชับให้พวกเขาอธิษฐานเพือทีว่า
ท่านจะทําให้ข่าวประเสริ ฐเป็ นทีรู ้จกั อย่างทีท่านควรกระทํา คําอธิษฐานเดียวกันนี2กย็ งั เป็ นสิ งที
ผูร้ ับใช้ในสมัยนี2ขอกันอยู่

คส 4:5-6

คําสังสุ ดท้ายอยูต่ รงนี2 จงปฏิบัติกบั คนภายนอกด้ วยใช้ สติปัญญา หลาย

ประโยคย่อยทีตามมานี2เป็ นประโยคขยายความคําสังหลักนี2 เราถูกกําชับให้ใช้สติปัญญาในการมี
ปฏิสัมพันธ์กบั คนทียังไม่รอด สติปัญญาดังกล่าวไม่ได้เป็ นไปเพือประโยชน์ของเราเอง แต่เพือ
เป็ นคําพยานทีดีต่อชาวโลกทีหลงหายซึ งอยูร่ อบกายเรา สติปัญญาตามแบบของพระเจ้านี2
เกียวข้องกับการฉวยโอกาส ความหมายตรงตัวก็คือ ‘ซื2อเวลา’ ความหมายทีสําคัญกว่าก็คือ การ
รู ้จกั ใช้เวลาของเราให้เป็ นประโยชน์ ตรงต่อเวลาและไม่ใช้เวลาอย่างเสี ยเปล่า แน่นอนทีมันสื อ
ให้เห็นถึงสติปัญญาตามแบบของพระเจ้า
นอกจากนี2พวกเขายังถูกกําชับว่า 6 จงให้ วาจาของท่ านประกอบด้ วยเมตตาคุณเสมอ ปรุง
ด้ วยเกลือให้ มรี ส แม้คาํ แปลภาษาอังกฤษและภาษาไทยสื อว่านีเป็ นอีกคําสังหนึง แต่จริ งๆแล้ว
มันเป็ นวลีขยายความคําสังทีว่า “จงปฏิบตั ิกบั คนภายนอกด้วยใช้สติปัญญา” ดังนั2นส่ วนหนึงของ
สติปัญญาตามแบบของพระเจ้าดังกล่าวก็คือ การให้วาจา (คือ ถ้อยคํา) ของเราประกอบด้วยคุณ
นอกจากนี2การมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาของเรากับผูอ้ ืนก็ควรถูก “ปรุ งด้วยเกลือให้มีรส” เกลือ เป็ น
ภาพของความชอบธรรมหรื อความเหมาะสม เกลือเป็ นสิ งทีคนสมัยก่อนใช้ถนอมอาหารเป็ น
ปกติ มันป้ องกันมิให้เกิดการเปื อยเน่า ในแบบเดียวกัน คําพูดของเราก็ควรปราศจากความเปื อย
เน่าด้วย ดังนั2น อีกส่ วนหนึงของรู ปแบบวาจาทีตามแบบของพระเจ้าและประกอบด้วยสติปัญญา
ก็คือ การไม่ใช้คาํ พูดทีเคลือบแคลงหรื อไม่เหมาะสม มันเป็ นส่ วนหนึงของการปฏิบตั ิต่อคน
เหล่านั2นทีอยูภ่ ายนอกโดยใช้สติปัญญา นอกจากนี2การใช้วาจาอันประกอบด้วยคุณและด้วยความ
ระมัดระวังก็เป็ นไปเพือทีเราจะสามารถให้คาํ ตอบแก่คนเหล่านั2นทีอยูภ่ ายนอกถึงความหวังซึงมี
อยูใ่ นตัวเราด้วย
คส 4:7-9

เนื2อหาส่ วนทีเหลือของบทนี2และจดหมายฝากฉบับนี2ปิดท้ายด้วยความ

เห็นส่ วนตัวซึงเปาโลหรื อไม่กเ็ พือนร่ วมงานทั2งหลายของท่านส่ งมาถึงคริ สตจักรทีเมืองโคโลสี
ทีคกิ สั ผู้เป็ นน้ องชายทีร% ัก และเป็ นผู้รับใช้ ทสี% ัตย์ ซื%อ และเป็ นเพือ% นร่ วมงานกับข้าพเจ้ าใน
องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า จะบอกให้ ท่านทราบถึงเหตุการณ์ ท4งั ปวงของข้ าพเจ้ า มีคนเชือกันว่าทีคิกสั

เป็ นหนึงในสาวกเจ็ดสิ บคนของพระเยซูและต่อมากลายเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรทีเมืองคัล
เซดอน ไม่วา่ จะในกรณี ใดเปาโลก็ส่งจดหมายฝากฉบับนี2ไปยังเมืองโคโลสี ผา่ นทางเขา (น่า
สังเกตว่าจดหมายของเปาโลทีส่ งถึงคริ สตจักรทีเมืองเอเฟซัสก็ถูกส่ งไปโดยทีคิกสั อาจในเวลา
เดียวกันด้วย ดู เอเฟซัส 6:21-22) เขายังถูกเอ่ยถึงในกิจการ 20:4 ในฐานะเป็ นเพือนร่ วมงานของ
เปาโลด้วย เปาโลจึงยืนยันต่อคริ สตจักรทีเมืองโคโลสี วา่ ทีคิกสั จะแจ้งให้พวกเขาทราบเกียวกับ
ความเป็ นอยูข่ องท่าน เปาโลบรรยายถึงทีคิกสั ต่อไปว่าเป็ น “น้องชายทีรัก และเป็ นผูร้ ับใช้ทีสัตย์
ซือ และเป็ นเพือนร่ วมงานกับข้าพเจ้าในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ช่างเป็ นคําชมอันน่าทึงเมือพิจารณา
ว่าใครเป็ นคนพูด
8 ข้ าพเจ้ าใช้ ผู้นีไ4 ปหาท่ านก็เพราะเหตุนีเ4 อง คือให้ เขาทราบถึงความเป็ นอยู่ของท่ าน และ
เพือ% ให้ เขาหนุนนํา4 ใจของท่าน 9 ให้ โอเนสิ มสั ผู้เป็ นน้ องชายทีร% ักและสัตย์ ซื%อ ซึ%งเป็ นคนหนึ%งใน
พวกท่ านไปด้ วย เขาทั4งสองจะเล่าให้ ท่านทราบถึงเหตุการณ์ ท4งั ปวงทีน% ี%
เปาโลบอกต่อไปว่าท่านได้ใช้ทีคิกสั ไปเพือทีเขาจะได้กลับมาหาท่านพร้อมกับข่าวคราว
เกียวกับสภาพจิตวิญญาณของพวกเขาและเพือหนุนใจพวกเขา นอกจากนี2เปาโลยังได้ใช้โอเนสิ
มัสไปพร้อมกับทีคิกสั ด้วย ดังทีท่านได้กล่าวไว้ โอเนสิ มสั คนนี2เป็ น “คนหนึงในพวกท่าน” พวก
เขารู ้จกั โอเนสิ มสั เขาเคยเป็ นผูร้ ับใช้ของฟี เลโมนผูซ้ ึงเป็ นสมาชิกคนหนึงของคริ สตจักรทีเมือง
โคโลสี ดังทีได้บรรยายไว้ในพระธรรมฟี เลโมน โอเนสิ มสั ได้หนีไป ในระหว่างนั2น เขาได้เจอ
กับเปาโลทีกรุ งโรมและกลับใจรับเชือพระเยซูคริ สต์ คราวนี2เขาถูกส่ งกลับไปหานายของเขาคือ
ฟี เลโมน จดหมายฝากของเปาโลถึงฟี เลโมนเป็ นจดหมายส่ วนตัวทีส่ งถึงเขาเพือพยายามแก้ไข
ความบาดหมางและยืนยันการกลับใจรับเชือของโอเนสิ มสั ในทีนี2เปาโลเรี ยกเขาว่าเป็ น “น้อง
ชายทีรักและสัตย์ซือ” ผูน้ าํ สารทั2งสองคนนี2 (ทีคิกสั และโอเนสิ มสั ) จะรายงานให้พวกเขาทราบ
ถึงสถานการณ์ของเปาโลทีกรุ งโรม
คส 4:10

อาริสทารคัส เพือ% นร่ วมในการถูกจําจองกับข้ าพเจ้ าและมาระโก ลูกชาย

ของน้ องสาวบารนาบัส ฝากความคิดถึงมายังท่ านทั4งหลาย (ท่ านก็ได้ รับคําสั%งถึงเรื%องมาระโก

แล้วว่า ถ้ าเขามาหาท่าน ก็จงรับรองเขา) เปาโลฝากความคิดถึงมาจากอาริ สทารคัส เดิมทีเขามา
จากเมืองเธสะโลนิกาและได้ร่วมเดินทางกับเปาโลในพันธกิจช่วงหลังๆของท่าน ในทีนี2เขาถูก
เรี ยกว่าเป็ น “เพือนร่ วมในการถูกจองจํา” ของเปาโล ซึงบ่งชี2วา่ เขาเองก็ถูกกักบริ เวณทีกรุ งโรม
ด้วยกันกับเปาโล นอกจากนี2ยอห์น มาระโก (ซึงเป็ นหลานชายของบารนาบัส) ก็ฝากความคิดถึง
มาด้วย แม้ยอห์น มาระโกเคยทิ2งเปาโลมาก่อน (คริ สตจักรทีเมืองโคโลสี กน็ ่าจะทราบเกียวกับ
เรื องนี2ดว้ ย) แต่เปาโลก็แนะนําให้พวกเขาต้อนรับเขาไว้
คส 4:11

และเยซูซึ%งมีชื%ออีกว่ า ยุสทัส ก็เช่ นกัน ซึ%งอยู่ในคณะทีเ% ข้ าสุ หนัต จําเพาะ

คนเหล่านีเ4 ท่ านั4นเป็ นเพือ% นร่ วมการกับข้ าพเจ้ าในอาณาจักรของพระเจ้ า ซึ%งเป็ นทีห% นุนใจของ
ข้ าพเจ้ า บุคคลเหล่านี2ถกู กล่าวว่าฝากความคิดถึงมายังคริ สตจักรทีเมืองโคโลสี ดว้ ย เปาโลยังเอ่ย
ถึงเยซูคนหนึงซึงมีชือว่า ยุสทัส ซึงเห็นได้ชดั ว่าเป็ นยิว (ชือ เยซู เป็ นชือกรี กของชือฮีบรู โยชูวา)
นอกจากนี2คนอืนๆทีถูกเอ่ยถึงก็น่าจะเป็ นผูเ้ ชือชาวยิวเช่นกัน เปาโลกล่าวด้วยความเศร้าใจว่ามี
แต่คนเหล่านี2เท่านั2นทีเป็ นเพือนร่ วมงานของท่าน “ในอาณาจักรของพระเจ้า” นีน่าจะหมายถึง
พระราชกิจของพระเจ้าในยุคนี2 พระราชกิจนี2จะสําเร็จจริ งๆก็ต่อเมือองค์กษัตริ ยเ์ สด็จกลับมา
สถาปนาอาณาจักรของพระองค์ เปาโลกล่าวชมพวกเขาสําหรับการทีพวกเขาเป็ นทีหนุนใจ (คือ
ให้กาํ ลังใจ) ท่านด้วย
คส 4:12-13 เอปาฟรัส คนหนึ%งในพวกท่ านและเป็ นผู้รับใช้ ของพระคริสต์ ฝากความ
คิดถึงมายังท่ าน ด้ วยเขาสู้ อธิษฐานเผือ% ท่านอยู่เสมอ หวังจะให้ ท่านเจริญเป็ นผู้ใหญ่ และบริบูรณ์
ในการซึ%งชอบพระทัยของพระเจ้ าทุกสิ%ง 13 ข้ าพเจ้ าเป็ นพยานให้ เขาว่ า เขาตรากตรําทํางานมาก
เพือ% ท่ านและเพือ% คนที%อยู่ในเมืองเลาดีเซียและเพือ% คนที%อยู่ในเมืองฮิเอราบุรี
เปาโลฝากความคิดถึงมาจากเอปาฟรั ส ผูซ้ ึงเห็นได้ชดั ว่ามาจากเมืองโคโลสี และอาจเป็ น
หนึงในคณะศิษยาภิบาลของคริ สตจักรทีนันด้วย ดู โคโลสี 1:7 จากนั2นเปาโลบรรยายถึงเอปาฟ
รัสด้วยคํายกย่องฝ่ ายวิญญาณอันสู งส่ ง เขาถูกกล่าวว่าเป็ น (1) “ผูร้ ับใช้ของพระคริ สต์” และ (2)
เป็ นผูท้ ีตรากตรําในการอธิษฐานเผือคริ สตจักรทีเมืองโคโลสี เสมอ อัครสาวกเปาโลเป็ นพยานว่า

เอปาฟรัส (3) อธิษฐานด้วยใจร้อนรนเพือทีพวกเขาจะได้ “เจริ ญเป็ นผูใ้ หญ่และบริ บูรณ์ในการ
ซึงชอบพระทัยของพระเจ้าทุกสิ ง” ข้อคิดทีสําคัญกว่าก็คือว่า พวกเขาจะได้อยูใ่ นนํ2าพระทัยของ
พระเจ้า
เปาโลเป็ นพยานต่อไปถึง (4) ความร้อนรนทีเอปาฟรัสมีต่อคริ สตจักรทีเมืองโคโลสี และ
พีน้องของพวกเขาในคริ สตจักรทีเมืองเลาดีเซียและฮิเอราบุรี เราเห็นได้ชดั ถึงความร้อนรนฝ่ าย
วิญญาณทีเอปาฟรัสไม่ได้มีให้แก่คนในคริ สตจักรของตัวเองเท่านั2นแต่ในชุมชนทีอยูใ่ กล้เคียง
ด้วย (นีอาจสื อว่าเอปาฟรัสเป็ นศิษยาภิบาล ‘วิงรอก’ ทีรับใช้คริ สตจักรอืนๆทีเล็กกว่าในชุมชนที
อยูใ่ กล้เคียงด้วย)
คส 4:14

ลูกาแพทย์ ที%รักกับเดมาสฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน เปาโลกล่าวว่า

“ลูกาแพทย์ทีรัก” ก็ฝากความคิดถึงมาพร้อมกับเดมาสด้วย ลูการ่ วมเดินทางกับเปาโลตลอดพันธ
กิจช่วงหลังๆของท่าน โดยอาจเป็ นแพทย์ประจําตัวของท่านด้วย ตอนนั2นเดมาสยังอยูเ่ คียงข้าง
เปาโลอยู่ อย่างไรก็ตามหลังจากการติดคุกครั2งสุ ดท้ายของเปาโลตามทีบอกไว้ใน 2 ทิโมธี เดมาส
ก็ถอนตัวออกไป เพราะรักโลกปั จจุบนั นี2แล้ว คนมากมายจนถึงทุกวันนี2ต2 งั ชือลูกของตนว่า ลูกา
ไม่มีใครตั2งชือลูกว่า เดมาสเลย
คส 4:15

ขอฝากความคิดถึงมายังพวกพีน% ้ องทีอ% ยู่ในเมืองเลาดีเซียกับนิมฟัสและค

ริสตจักรทีอ% ยู่ในเรือนของเขาด้ วย หลังจากส่ งต่อความคิดถึงของสหายของท่านมาเรี ยบร้อยแล้ว
ตอนนี2เปาโลก็ฝากความคิดถึงของตัวท่านเองมายังพีน้องทีอยูใ่ นเมืองเลาดีเซี ย โดยเฉพาะอย่าง
ยิงนิมฟัสผูซ้ ึงเห็นได้ชดั ว่ายอมให้คริ สตจักรมาประชุมกันในบ้านของเขาได้ ในช่วงเวลาสามสิ บ
ปี ต่อจากนี2 คริ สตจักรทีเมืองเลาดีเซี ยจะตกอยูใ่ นสภาพทีพระเยซูได้ทรงตรัสไว้ในวิวรณ์ 3 นีสื อ
ว่าคริ สตจักรทีเมืองเลาดีเซี ยตอนนั2นยังมีขนาดเล็กอยูเ่ พราะพวกเขายังประชุมกันในบ้านของ
นิมฟัส
คส 4:16

และเมือ% พวกท่ านได้ อ่านจดหมายฉบับนี4แล้ว จงส่ งไปให้ อ่านในคริสต

จักรทีอ% ยู่เมืองเลาดีเซียด้ วย และจดหมายทีม% าจากเมืองเลาดีเซียฉบับนั4น ท่ านก็จงอ่านด้ วย จาก

นั2นเปาโลสังให้พวกเขาส่ งต่อจดหมายฝากถึงคริ สตจักรทีเมืองโคโลสี ไปให้คริ สตจักรทีเมืองเลา
ดีเซียอ่านด้วย ท่านสังคริ สตจักรทีเมืองโคโลสี ให้อ่าน “จดหมายทีมาจากเมืองเลาดีเซียฉบับนั2น”
เหมือนกัน เราไม่ทราบชัดเจนว่านีเป็ นจดหมายฉบับไหนแม้คริ สตจักรทีเมืองเลาดีเซียจะรู ้จกั ดี
ก็ตาม มีคนเสนอความเห็นสองประการเกียวกับเรื องนี2 (1) จดหมายทีว่านี2อาจเป็ นจดหมายฝากที
ไม่ได้รับการดลใจซึงเป็ นกรรมสิ ทธิ>ของคริ สตจักรทีเมืองเลาดีเซีย (2) อีกความเห็นหนึงซึงน่า
เป็ นไปได้มากกว่าก็คือว่า นีเป็ นจดหมายฝากถึงคริ สตจักรทีเมืองเอเฟซัสซึงถูกตั2งใจให้เป็ น
จดหมายเวียนเหมือนกับจดหมายฝากถึงคริ สตจักรต่างๆในแคว้นกาลาเทีย เห็นได้ชดั ว่าพระ
ธรรมเอเฟซัสถูกเขียนขึ2นในช่วงเวลาเดียวกันและถูกนําส่ งให้คริ สตจักรทีเมืองเอเฟซัสโดย
ทีคิกสั จากนั2นมันก็ถูกส่ งต่อให้พีน้องทีเมืองเลาดีเซียด้วย คราวนี2เปาโลจึงกําชับให้พีน้องทีเมือง
โคโลสี อ่านจดหมายฝากฉบับนั2นด้วย
คส 4:17

และจงบอกอารคิปปัสว่า "การรับใช้ ซึ%งท่านได้ รับในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ านั4น

จงระวังกระทําให้ สําเร็จ" เปาโลปิ ดท้ายจดหมายฝากฉบับนี2ดว้ ยคํากําชับหนึงทีเป็ นลาง ท่านส่ ง
คํากําชับนี2ถึงอารคิปปั ส ผูซ้ ึงเมือพิจารณา ฟี เลโมน 1:2 แล้วเห็นได้ชดั ว่าเป็ นหนึงในคณะศิษยาภิ
บาลของคริ สตจักรทีนัน (อีกคนคือ เอปาฟรัสผูซ้ ึงถูกจองจําร่ วมกับเปาโลทีกรุ งโรม) ข้อความนี2
สื อว่าเขาเริ มรู ้สึกท้อถอยในการรับใช้
ข้อเท็จจริ งทีว่าเปาโลกําชับให้อ่านข้อความนี2ให้เขาฟังสื อว่าเขาอาจถึงกับเลิกรับใช้ไป
แล้ว ท่านจึงกําชับให้คริ สตจักรบอกเขาว่า “การรับใช้ซึงท่านได้รับในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้านั2น จง
ระวังกระทําให้สาํ เร็จ” การรับใช้ไม่เคยเป็ นเรื องง่าย เห็นได้ชดั ว่าอารคิปปัสเลิกรับใช้ไปแล้ว
เปาโลส่ งคําเตือนสติแบบเดียวกันนี2ไปถึงทิโมธีดว้ ยทีท่านบอกเขาว่า “จงกระทําการรับใช้ของ
ท่านให้สาํ เร็จ” คําพูดตรงนี2และใน 2 ทิโมธี 4:5 แม้ไม่เหมือนกันเปีk ยบแต่กเ็ กียวข้องกันอย่างใกล้
ชิด เปาโลจึงหนุนใจอารคิปปัสให้กลับมาสู ้ต่อและกระทําการรับใช้ทีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรง
ประทานแก่เขาให้สาํ เร็จ

คส 4:18

คําแสดงความคิดถึงนี4เป็ นลายมือของข้ าพเจ้ า เปาโล ขอท่านจงระลึกถึง

โซ่ ตรวนของข้าพเจ้ า ขอให้ พระคุณดํารงอยู่กบั ท่านด้ วยเถิด เอเมน [เขียนจากกรุงโรมถึงชาว
โคโลสี และส่ งโดยทีคกิ สั และโอเนสิ มสั ] จดหมายฝากฉบับนี2ปิดท้ายด้วยสิ งทีอาจเป็ นความเห็นที
เปาโลเขียนด้วยลายมือตัวเอง เห็นได้ชดั ว่าจดหมายฝากฉบับนี2ถกู เขียนโดยเลขาคนหนึง (อาจ
เป็ นคนใดคนหนึงทีถูกเอ่ยถึงในข้อ 7-14) ดวงตาของท่านไม่อยูใ่ นสภาพทีท่านจะสามารถเขียน
หนังสื อได้ยาวๆในแบบทีคนอ่านออกอีกต่อไปแล้ว อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชดั ว่าท่านใส่ ความเห็น
ทิ2งท้ายนี2ดว้ ยตัวเอง จดหมายฝากฉบับนี2ปิดท้ายด้วยคําเตือนแสนเศร้าให้พวกเขาระลึกถึงโซ่
ตรวนของท่าน เช่นเดียวกับทีเปาโลทําเป็ นปกติในจดหมายฝากหลายฉบับของท่าน ท่านปิ ดท้าย
ด้วยการทูลขอพระคุณของพระเจ้าให้แก่ผอู ้ ่านของท่าน จดหมายฝากฉบับนี2ปิดท้ายด้วย เอเมน
ซึงเป็ นคําทีเหมาะสมและเป็ นแบบฉบับ

