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บทที่ 11
โคโลสี

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  จงบอกชื่อผูเขียนหนังสือโคโลสี
-  บอกวาหนังสือโคโลสีเขียนถึงใคร
-  บอกจุดประสงคของหนังสือโคโลสี
-  เขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือโคโลสี
-  บอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือโคโลสี

คํ านํ า

ผูเขียน เปาโล
ถึงใคร ถงึผูเชื่อที่โคโลสีซ่ึงจะอานจดหมายนี้รวมกับผูเชื่อที่เลาดีเซีย
จุดประสงค เพ่ือจัดการกับหัวขอดานความเชื่อในคริสตจักร
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“ถาทานรับการทรงชุบใหเปนข้ึนมาดวยกันกับพระคริสตแลว ก็จงแสวง
หาสิง่ซึง่อยูเบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสตทรงสถิตอยูคือ ประทับขางขวาของพระเจา

จงเอาใจใสสิ่งที่อยูเบื้องบนไมใชสิ่งซึ่งอยูที่แผนดินโลก เพราะวาทานได
ตายแลว และชีวิตของทานซอนไวกับพระคริสตในพระเจา”

โคโลสี  3:1-3

หลกัการของชีวิตและการรับใช พระคริสตทรงเปนทุกสิ่งและอยูในทุกสิ่ง
บุคคลสํ าคัญ เปาโล  ทีกีคัส  อเนซีมัส  อริสตารคัส  มาริคัส  จุสตัส  เอปาปรัส  เดมัส  นิมฟส  อาร

คิปปส

โครงราง
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I. คํ านํ า   1:1-14
A. คํ าทักทาย   1:1-2

1. จากเปาโลและทิโมธี  1:1
2. ถงึธรรมิกชนและพี่นองที่สัตยซ่ือในพระคริสตที่โคโลสี  1:2
3. พระคุณและสันติสุขจากพระเจาและพระเยซู   1:2

B. คํ าขอบพระคุณ   1:3-8
C. คํ าอธิษฐานของเปาโลเพื่อคริสเตียนที่โคโลสี  1:9-14

1. อธิษฐานไมไดหยุด  1:9
2. ปรารถนาที่เขาจะเต็มไปดวยความรูถึงน้ํ าพระทัยของพระเจาในสติปญญาทุกอยาง
และความเขาใจฝายวิญญาณ  1:9
3. เพ่ือที่เขาจะดํ าเนินชีวิตอยางสมควรตอพระเจา  1:10
4. เพ่ือที่เขาจะเกิดผลในงานที่ดีทุกอยาง  1:10
5. เพ่ือที่เขามีความรูเพ่ิมขึ้นในพระเจา   1:10
6. เพ่ือที่เขาจะมีกํ าลังขึ้นดวยฤทธิ์เดชใหมีความอดทนและทรหดดวยความยินดี  1:11

a) เพ่ือทํ าใหเรามีสวนในมรดกของธรรมิกชนในความสวาง  1:12
b) เพ่ือปลดปลอยเราจากอํ านาจของความมืด  1:13
c) เพ่ือนํ าเราเขามาสูอาณาจักรของพระบุตรของพระองค  1:13

II. บคุคลและงานของพระเยซู   1:15-23
A. เจานายแหงการทรงสราง   1:15-17

1. ในดานของการเริ่มตนทรงสราง  1:15-16
2. ในดานของการทรงสรางตอเน่ืองไป   1:17

B. เจานายของคริสตจักร    1:18-19
1. ศรีษะของพระกาย  1:18
2. การเริ่มตน  1:18+
3. เปนผูแรกที่เปนขึ้นมาจากความตาย  1:18
4. พระองคเปนเอกในทุกๆ สิ่ง  1:18
5. ความบริบูรณทุกอยางอยูในพระองค  1:19

C. ผูทํ าใหคืนดี  1:20-23
1. พระองคทรงทํ าใหเกิดสันติภาพโดยพระโลหิตแหงไมกางเขนของพระองค  1:20
2. พระองคทรงทํ าใหทุกสิ่งคืนดีกันกับพระองค  ทั้งในโลกและในสวรรค   1:20
3. ผูเปนศัตรูกับพระเจาดวยการชั่วตางๆ ทรงทํ าใหคืนดี   1:21
4. โดยความตายของพระองค  เราไดรับการถวายให  1:22

a) เปนผูบริสุทธิ์
b) ไรมลทิน
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c) ปราศจากตํ าหนิในสายพระเนตรของพระองค
5. เราตองมีความเชื่อตอไป  1:23

a) ดํ ารงในความเชื่อ  1:23
b) ตัง้ม่ันในความเชื่อ  1:23
c) ไมโยกยายไปจากขาวประเสริฐซ่ึง  1:23

(1) เขาไดยิน
(2) เทศนาประกาศแกทุกคน
(3) ซ่ึงเปาโลถูกเรียกใหรับใช

III. เปาโล   :   รับใชแหงการคืนดีของพระเจา   1:24-2:7
A. การทนทุกข  1:24

1. ทางรางกาย
2. ดวยจุดประสงคฝายวิญญาณ

B. ผูรับใชแหงความลํ้ าลึกของพระคริสต  1:25-29
1. สถานการณของการรับใชของเขา  1:25
2. ขอความของการรับใชของเขา   1:26-27

a) ความลํ้ าลึกของพระเจา  1:26-27
b) พระเยซูพระองคเอง   1:27

3. วธิีการของงานรับใชของเขา  1:28
a) การเทศนา
b) การเตือน
c) การสอน

4. เปาหมายของงานรับใชของเขาคือ  เสนอทุกคนใหเปนผูใหญในพระเยซู  1:28
5. ฤทธิ์อํ านาจเบื้องหลังการรับใชของเขาคือ  พยายามตอสูดวยความเขมแข็งดวยพลัง
ที่ทํ างานอยูในตัวเขาอยางมาก   1:29

C. ความปรารถนาเพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและความมั่นคงในพระคริสต   2:1-7
1. ความพยายามตอสูของเขาเพื่อผูเชื่อ   2:1

a) ที่โคโลสี
b) ที่เลาดีเซีย
c) เพ่ือผูที่เขาไมเคยเห็น

2. บคุคลที่เขาพยายามตอสูเพ่ือคือ  พระเจาพระบิดาและพระคริสต  2:2
3. จุดประสงคของการที่เปาโลพยายามตอสู   2:2-7

a) เพ่ือจิตใจของเขาจะไดรับการชูใจ  2:2
b) เพ่ือเขาจะติดสนิทกันในความรัก  2:2
c) เพ่ือที่เขาจะมีความบริบูรณในความเขาใจ  2:2
d) เพ่ือทีเ่ขาจะเขาใจคลังแหงสติปญญาและความรูที่ซอนเรนไวในพระคริสต
2:3
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e) เพ่ือปองกันเขาจากการถูกลอลวงดวยคํ าพูดที่นาฟง   2:4
f) เพ่ือที่เขาจะมั่นคงในความเชื่อ   2:5
g) เพ่ือที่เขาจะดํ าเนินในพระคริสตได   2:6
h) เพ่ือที่เขาจะหยั่งรากลงในพระองค   2:7
i) เพ่ือที่เขาจะถูกสรางขึ้นในพระองค   2:7
j) เพ่ือที่เขาจะวางรากในความเชื่อตามที่ถูกสอน  2:7
k) เพ่ือที่เขาจะบริบูรณดวยการขอบพระคุณ  2:7

IV. ความเปนเจานายของพระคริสตที่มีตอคํ าสอนเท็จ   2:8-34
A. เจานายเหนือพลังฤทธิ์เดชทุกอยาง  2:8-10

1. ปรัชญา  2:8
2. คํ าลอลวงที่ไรประโยชน  2:8
3. ประเพณีของมนุษย   2:8
4. เร่ืองของโลกและไมใชตามแบบของพระคริสต  2:8

a) ความบริบูรณของพระเจาดํ ารงอยูในพระองค  2:9
b) ทานมีความบริบูรณอยูในพระองค  2:10
c) พระองคทรงเปนศีรษะของปวงเทพและศักดิเทพ  2:10

B. ชวีิตใหม   2:11-14
1. การเขาสุหนัตทางใจ  2:11
2. ถกูฝงไวกับพระองคในการบัพติศมา  2:12
3. เปนขึ้นมากับพระองคโดยทางความเชื่อ   2:12
4. มีชีวิตอยูกับพระองค   2:13
5. การละเมิดทั้งสิ้นไดรับการอภัย   2:13
6. กํ าจัดบทบัญญัติตางๆ ที่ตอตานเรา  2:14

C. ผูพิชิตเทพผูครองและศักดิเทพ   2:15
1. ปลดเขาทั้งหลายลง  2:15
2. ประจานเขาอยางเปดเผย   2:15
3. มีชัยชนะเหนือเขา  2:15

D. การปฏิบัติซ่ึงปฏิเสธความเปนเจานายของพระคริสต   2:16-3:4
1. พิธีกรรม  2:16-17

a) อาหารเนื้อสัตว  2:16
b) การดื่ม   2:16
c) วนับริสุทธิ์  2:16
d) วันตนเดือน  2:16
e) วนัสะบาโต  2:16

2. การนมัสการทูตสวรรค คนที่ประพฤติเชนนี้  2:15-19 เปนดังน้ี
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a) บกุรุกเขาไปสูสิ่งที่เขาไมไดเห็น  2:18
b) ผยองขึ้นอยางไรประโยชนตามความคิดฝายเนื้อหนัง   2:18
c) ไมไดยึดพระคริสตใหเปนศีรษะ  2:19

(1) ซ่ึงรางกายไดรับการบํ ารุงเลี้ยงจากศีรษะนั้น
(2) ซ่ึงเราผูกพันเขาดวยกันในความรัก
(3) ซ่ึงเราเพิ่มพูนจํ าเริญขึ้นดวยความจํ าเริญของพระเจา

3. เปนทาสอยูใตบัญญัติของโลก   2:20-23
a) เราตองไมยอมอยูใตสิ่งเหลานี้  2:20
b) เกี่ยวกับอะไรบาง   2:21
c) เปนการแสดงออกภายนอก  2:23

(1) ถงึสติปญญาในการนมัสการอยางเต็มใจ
(2) ถึงความถอมใจ
(3) ถงึการละเลยไมเอาใจใสรางกาย
(4) ไมมีประโยชนในการทํ าใหเน้ือหนังพอใจ

4. ความรักใครชั่วคราวทางโลก   3:1-4
a) จงแสวงหาสิ่งที่อยูเบื้องบน   3:1
b) ใหความเอาใจใสรักใครของคุณอยูกับสิ่งที่อยูเบื้องบน  ไมใชอยูในโลกนี้
3:2
c) สิง่น้ีเปนไปไดเพราะวาคุณมีสัมพันธภาพกับพระเยซู   3:3

(1) ในอดีต คุณไดรับการฟนขึ้นมากับพระคริสต   3:3
(2) ในปจจุบัน  ชีวิตของคุณซอนไวกับพระคริสตในพระเจา  3:3
(3) ในอนาคต  เม่ือพระคริสตจะทรงปรากฏ คุณก็จะไดปรากฏกับพระ
องคพรอมดวยศักดิ์ศรี  3:4

V. ความเปนเจานายของพระคริสตและชีวิตครสิเตียน   3:5-4:6
A. เรามีความรับผิดชอบที่จะทํ าใหความปรารถนาฝายเนื้อหนังของเราตายไป  3:5
B. พระพิโรธของพระเจามาสูผูที่ไมเชื่อฟงและดํ าเนินชีวิตตามความปรารถนาของตนเอง  3:6
C. ในอดีตที่ผานมา เราดํ าเนินชีวิตดวยวิธีที่บาป แตในปจจุบันเราตองเปลื้องทิ้งไป  3:7-8
D. ชวีติเกาที่ตองเปลื้องทิ้งไป   3:5-9

1. การลวงประเวณี   3:5
2. การโสโครก   3:5
3. ราคะตัณหา  3:5
4. ความปรารถนาชั่ว  3:5
5. ความโลภซึ่งเปนเหมือนรูปเคารพ  3:5
6. ความโกรธ  3:8
7. ความขัดเคือง  3:8
8. การคิดปองราย  3:8
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9. การพูดดูหม่ินพระเจาดวยภาษาที่หยาบคาย  3:8
10. คํ าพูดสกปรกจากปากของคุณ   3:8
11. คํ ามุสา  3:9

E. ชวีติใหมที่ตองสวมใส   3:10-17
1. มนุษยคนใหม   3:10

a) ซ่ึงถูกสรางขึ้นใหมตามพระฉายของพระองคผูทรงสรางเขา   3:10
b) ในพระองคไมมีการแบงแยก   3:2

2. เปนแหลงของความเมตตาทั้งปวง   3:2
3. ความกรุณา   3:12
4. มีใจถอม  3:12
5. มีใจออนสุภาพ   3:12
6. มีใจอดทนนาน  3:12
7. มีใจผอนหนักผอนเบา  3:13
8. ใหอภัยกันและกัน   3:13
9. มีความรักคนทั่วไป   3:14
10. มีสันติสุขของพระเจา  3:15
11. มีกายเดียวกัน   3:15
12. มีใจขอบพระคุณ  3:15
13. มีพระวจนะของพระเจาดํ ารงอยูในทานอยางมาก  3:16

a) ในสติปญญาทั้งหมด
b) ในคํ าสอน
c) ตกัเตอืนกันดวยเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญและเพลงฝายวิญญาณ

14. ทํ าการงานที่ดี  3:17
a) ทัง้ทางวาจาและความประพฤติ
b) ทํ าในนามของพระเยซู
c) ในขอบพระคุณพระเจา

F. สถานการณพิเศษ  3:18-4:6
1. ครอบครัว  3:18-21

a) ภรรยา  3:18
b) สามี  3:19
c) ลูกๆ  3:20
d) บิดา  3:21

2. ความสัมพันธในการทํ างาน   3:22,  4:1
a) เชื่อฟงนายจางของคุณ  3:22
b) ปรนนิบัติเหมือนทํ าแกพระคริสต   3:22
c) นายจางตองใหความยุติธรรมและเทาเทียมกันแกลูกจาง   4:1
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3. แนวทางทั่วๆ ไป  3:23-25
a) ทํ าทุกสิ่งทุกอยางเหมือนดังทํ าแกองคพระผูเปนเจามิใชทํ าแกมนุษย   3:23
b) จํ าไววาคุณปรนนิบัติองคพระผูเปนเจาและจะไดรับรางวัลจากพระองค
3:24
c) เขาใจวาผูที่ทํ าผิดจะไดรับความยุติธรรมจากพระเจา  3:25

VI. คํ าแนะนํ าสุดทาย   4:2-6
A. หนาที่ของการอธิษฐาน   4:2-4

1. ความรับผิดชอบที่จะอธิษฐานตอไปไมหยุด   4:2
2. เฝาระวังดวยการขอบพระคุณ  4:2
3. อธษิฐานเผื่อใหเปดประตูสํ าหรับผูที่ประกาศขาวประเสริฐ   4:3-4

B. หนาที่ของการเปนพยาน   4:5-6
1. ดํ าเนินชีวิตที่เหมาะสมดวยสติปญญา  4:5
2. ใชเวลาอยางเหมาะสม   4:5
3. คํ าพูดที่เหมาะสม   4:6

a) ดวยพระคุณ
b) ปรุงดวยเกลือ
c) ดวยความรูวาจะตอบทุกๆ คนอยางไร

VII. คํ าลงทาย
A. คํ าทักทายสวนตัว   4:7-17

1. ผูถือหนังสือไป   4:7-9
a) ทีกิคัส   4:7-8
b) โอเนสิมัส   4:9

2. คํ าทักทายจากเพื่อนของเขา  4:10-14
3. คํ าลงทายแกเลาดเีซียและสั่งใหอานจดหมายฝากที่น่ันดวย   4:15-16
4. ขอความเฉพาะแกทกีิคัส  4:17

B. คํ าลงทาย  4:18
1. เปาโลเขียนดวยมือในตอนนั้น
2. ขอรองใหจํ าพันธะของเขา
3. พระคุณอยูกับทาน
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ชื่อ                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 11

1. ใครเปนผูเขียนหนังสือโคโลสี
                                                                                                                         

2. จงบอกจุดประสงคของหนังสือโคโลสี
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือโคโลสีเขียนถึงใคร
                                                                                                                         

4. จงบอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือโคโลสี
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือโคโลสี
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คํ าตอบบททดสอบ  บทที่ 11

1. เปาโล
2. เพ่ือจัดการกับเรื่องของหลักขอเชื่อในคริสตจักร
3. ผูเชื่อที่โคโลสีผูซ่ึงตองแบงปนจดหมายกับผูเชื่อที่เลาดีเซีย
4. พระคริสตทรงเปนทุกสิ่งและทรงอยูในทุกสิ่ง
5. โคโลสี   3:1-3

“ถาทานรับการทรงชุบใหเปนขึ้นมาดวยกันกับพระคริสตแลว ก็จงแสวงหาสิ่งซ่ึงอยูเบื้องบนในที่
ซ่ึงพระคริสตทรงสถิตอยูคือ ประทับขางขวาของพระเจา
จงเอาใจใสสิ่งที่อยูเบื้องบนไมใชสิ่งซ่ึงอยูที่แผนดินโลก เพราะวาทานไดตายแลว และชีวิตของ
ทานซอนไวกับพระคริสตในพระเจา”
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เพื่อศึกษาตอไป

1. จงศึกษาโคโลสี  3:2-17  ทํ ารายการของสิ่งที่ผูเชื่อตองถอดทิ้งไป   และสิ่งที่เขาตอง “สวมใส”
ในชีวิตฝายวิญญาณของเขา

2. จงศึกษาโคโลสี 3:18-25  ขอความนี้พูดกับสมาชิกตางๆ ของคริสตจักร  จงเขียนคํ าสั่งที่ใหแก
ภรรยา  สามี  ลูกๆ  บิดาและลูกจาง

3. หนังสือโคโลสสีอนหลายสิ่งเกี่ยวกับพระเยซู  จงอานใหทั่วทั้งเลมและบอกขอพระคัมภีรแตละขอ
ซ่ึงอางถึงพระเยซูและสรุปสิ่งที่คุณเรียนเกี่ยวกับพระองคจากแตละขอ

4. โคโลสีเปนจดหมายฝากเลมหน่ึงในพันธสัญญาใหม  ซ่ึงมีคํ าสั่งใหคริสตจักรแลกเปลี่ยนและอาน
จดหมายตอหนาที่ประชุมตางๆ ของทองถิ่น  จงเปรียบเทียบโคโลสี  4:16 กับ 1 เธสะโลนิกา
5:27

5. โคโลสีและเอเฟซัสมีความเกี่ยวของซึ่งกันและกันในเอเฟซัส   เปาโลกลาวถึงพระกายของพระ
คริสตคือ คริสตจักร  ในโคโลสเีขาเขียนถึงศีรษะของพระกายนั้นคือพระเยซูคริสต มีขอพระ
คัมภีร 78 ขอจาก 95 ขอ ในโคโลสีเกือบจะเหมือนกับขอพระคัมภีรในเอเฟซัส  จงศึกษาและ
เปรียบเทียบหนังสือ 2 เลมน้ี

6. จงอานโคโลสี  1:12-22 มีแงมุมที่สํ าคัญ 7 ประการเกี่ยวกับความรอดที่กลาวไวในที่น้ี
มรดก มสีวนรวมในมรดกของธรรมิกชนในความสวาง   ขอ 12
การปลดปลอย ผูไดปลดปลอยเราจากอํ านาจของความมืด  ขอ 13
การยายเปลี่ยนแปลง ไดยายเราเขามาสูอาณาจักรของพระบุตรที่รักของพระองค  ขอ 13
การไถ ในพระองค  เราไดรับการไถโดยทางพระโลหิตของพระองค  ขอ 14
การใหอภัย แมกระทั่งการใหอภัยความบาป   ขอ 14
การคืนดี และพระองคทรงนํ าคุณกลับคืนดีกับพระองค  ขอ 21
การเปลี่ยนแปลงกาย เพื่อเสนอคุณใหเปนผูบริสุทธิ์และปราศจากตํ าหนิดวยฤทธิ์เดชของพระ
องค ขอ 22
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