หน้ า 2376
จดหมายของอั
ครสาวกเปาโล
ถึงคริสตจักรในเมืองโคโลสี
คําคํานับของเปาโล
ด้วยใจยินดี
เปาโล อัครสาวกของพระเยซู
คริ ส ต์ ต ามพระประสงค์ ของ
พระเจ้ า และทิโมธีน้ องชายของ
เรา
2เรี ยน วิ สุ ทธิ ชนและพี, น้ องที,
สั ตย์ซ,ื อในพระคริสต์ ณ เมื อง
โคโลสี ขอให้ พระคุณและสันติสุ ขจากพระเจ้ า พระบิ ดาของเรา
และพระเยซู คริ ส ต์ เจ้ าดํา รงอยู่
กับท่านเถิด
3 เราขอบพระคุ ณพระเจ้ าพระ
บิ ดาของพระเยซู คริ สต์ องค์ พระ
ผู้ เป็ นเจ้ าของเรา เราอธิ ษฐาน
เพื, อท่านทั6งหลายเสมอ
4 ตั6 งแต่ เ ราได้ ยิ น ถึ ง ความเชื, อ
ของท่ า นในพระเยซู ค ริ ส ต์ และ
เรื, องความรั กซึ, งท่ านมี ต่อวิ สุ ทธิชนทั6งปวง
5โดยเหตุ ซ,ึ งมี ความหวั งอั นสะสมไว้ สํา หรั บท่ านในสวรรค์ ซ,ึ ง
เมื, อก่ อ นท่ านเคยได้ ยิ นมาแล้ ว
ในพระวจนะแห่ งความจริ งของ
ข่ าวประเสริฐ
6ซึ, งแผ่ แพร่ มาถึ งท่ านดั งที, กาํ ลังเกิดผลและทวีข6 ึ นทั,วโลก เช่ น
เดี ยวกั บ ที, กํา ลั ง เป็ นอยู่ ในตั ว

1

ท่ านทั6 งหลายด้ วย ตั6 งแต่ วั นที,
ท่ า นได้ ยิ น และได้ รู้ จั กพระคุ ณ
ของพระเจ้ าตามความจริง
7 ดั งที, ท่ านได้ เรี ยนจากเอปาฟรั สซึ, งเป็ นเพื, อนร่ วมงานที, รั ก
ของเรา เขาเป็ นผู้ รับใช้ อันสัตย์
ซื, อของพระคริสต์เพื, อพวกท่าน
8ผู้ ได้ เล่ าให้ เราฟั งถึ งความรักที,
ท่านมีอยู่ ในพระวิญญาณด้ วย
คําอธิษฐานของเปาโล
เพือวิสุทธิชนชาวโคโลสี
9เพราะเหตุ น6 ี พวกเราเหมื อน
กั น นั บตั6 งแต่ วั นที, เราได้ ยิ นก็
ไม่ ไ ด้ หยุ ด ในการที, จ ะอธิ ษฐาน
ขอเพื, อท่ าน และปรารถนาให้
ท่ า นเต็ มไปด้ วยความรู้ ถึ ง พระ
ประสงค์ ของพระองค์ ใ นสรรพ
ปั ญญา
และในความเข้ าใจ
ฝ่ ายจิตวิญญาณ
10 เพื, อท่ า นจะได้ ดํา เนิ น ชี วิ ต
อย่ างสมควรต่ อ องค์ พระผู้ เป็ น
เจ้ า ตามบรรดาความชอบ ให้
เกิ ดผลในการดี ทุ กอย่ าง และ
จําเริญขึ6 นในความรู้ ถึงพระเจ้ า
11 มี กาํ ลั งมากขึ6 นทุ กอย่ างโดย
ฤทธิB เดชแห่ งสง่ า ราศี ของพระ
องค์ ให้ มี บรรดาความเพี ยร
และความอดทนไว้ นานด้ วย

(E) อฟ E:E (H) E คร I:EJ; กท E:L (L) ฟป E:L (I) อฟ E:EM; ฮบ O:EP
(M) E ปต E:I (O) มธ HI:EI; ยน EM:EO; อฟ L:H (J) H คร EE:HL; ฟม E:HL
(Q) รม EM:LP (R) E คร E:M; รม EH:H (EP) อฟ I:E; E ธส I:E (EE) กจ M:IE
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หน้ า 2377
โคโลสี E
ความยินดี
ปวงเป็ นระเบียบอยู่ โดยพระองค์
12 ให้ ขอบพระคุ ณพระบิ ดา ผู้ 18 พระองค์ ทรงเป็ นศี รษะของ
ทรงทํา ให้ เราทั6 งหลายสมกั บ กายคื อคริสตจั กร พระองค์ ทรง
ที, จะเข้ าส่ วนได้ รั บมรดกด้ วยกั น เป็ นที, เริ, มต้ น เป็ นบุ ตรหั วปี
กับวิสุทธิชนในความสว่ าง
ที, ทรงเป็ นขึ6 นมาจากความตาย
13 พระองค์ ไ ด้ ทรงช่ วยเราให้ เพื, อพระองค์ จะได้ ทรงเป็ นเอก
พ้ นจากอํานาจของความมื ดและ ในสรรพสิ, งทั6งปวง
ได้ ทรงย้ ายเรามาตั6 งไว้ ในอาณา 19 ด้ วยว่ าเป็ นที, ชอบพระทั ย
จั กรแห่ งพระบุ ตรที, รั กของพระ พระบิ ด าที, จะให้ ความบริ บู ร ณ์
องค์
ทั6งสิ6 นมีอยู่ ในพระองค์
14 ในพระบุ ต รนั6 นเราจึ งได้ รั บ
พระคริ สต์ทําให้เกิด
การไถ่ โดยพระโลหิ ตของพระ
สันติ ภาพและการคืนดี
องค์ คื อเป็ นการทรงโปรดยก 20 และโดยพระองค์ น6 ั นให้ สิ, ง
บาปทั6งหลายของเรา
สารพั ด กลั บคื น ดี กั บพระองค์
พระคริ สต์ทรงเป็ น
เอง โดยพระองค์น6 ั นข้ าพเจ้ าพูด
ศี รษะของคริ สตจักร
ได้ ว่า ไม่ ว่าสิ, งนั6 นจะอยู่ ในแผ่ น
15 พระองค์ ทรงเป็ นพระฉาย ดินโลกหรือในท้ องฟ้ า พระองค์
ของพระเจ้ า ผู้ ซ,ึ งไม่ ประจักษ์แก่ ทรงทํา ให้ มี สั น ติ ภ าพโดยพระ
ตา ทรงเป็ นบุ ตรหั วปี เหนื อ โลหิ ตแห่ งกางเขนของพระองค์
สรรพสิ, งทั6งปวง
21 และพวกท่ า นซึ, งเมื, อก่ อนนี6
16 เพราะว่ าโดยพระองค์ ส รรพ ไม่ ถู กกันและเป็ นศั ตรู ในใจด้ วย
สิ, งได้ ถูกสร้ างขึ6 น ทั6 งในท้ องฟ้ า การชั, วต่ างๆ บัดนี6 พระองค์ทรง
และที, แผ่ นดิ นโลก สิ, งซึ, งประ- โปรดให้ คืนดีกับพระองค์
จักษ์ แก่ ตาและซึ, งไม่ ประจั กษ์แก่ 22 โดยความตายแห่ งพระกาย
ตา ไม่ ว่าจะเป็ นผู้ ครองบั ลลั งก์ เนื6 อหนั งของพระองค์ เพื, อจะได้
หรือเป็ นผู้ ครองอาณาจักร หรือ ถวายท่ านให้ เป็ นผู้ บริ สุ ทธิB ไร้
เป็ นเทพผู้ ครอบครองอาณาจั กร ตํา หนิ และไร้ ข้ อกล่ าวหาในสาย
หรือเทพผู้ มีอาํ นาจ สรรพสิ, งทั6ง พระเนตรของพระองค์
สิ6 นถู กสร้ างขึ6 นโดยพระองค์ และ 23 คื อ ถ้ าท่ า นดํา รงและตั6 งมั, น
เพื, อพระองค์
อยู่ ในความเชื, อ และไม่ โยกย้ าย
17 พระองค์ ท รงดํา รงอยู่ ก่ อน ไปจากความหวังในข่ าวประเสริฐ
สรรพสิ, งทั6งปวง และสรรพสิ, งทั6ง ซึ, งท่ านได้ ยินแล้ ว และที, ได้
(EH) อฟ E:EE (EL) อฟ O:EH; H ปต E:EE (EI) อฟ E:J (EM) H คร I:I; วว L:EI
(EO) อฟ E:HP; ฮบ E:H (EJ) ยน EJ:M; ฮบ E:L (EQ) อฟ E:HH; วว E:M (ER) ยน E:EO
(HP) H คร M:EQ; อฟ E:EP (HE) H คร M:EQ (HH) H คร M:EQ; อฟ M:HJ (HL) ยน EM:O
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โคโลสี E, H
หน้ า 2378
ประกาศแล้ วแก่ มนุ ษย์ ทุ กคนที, 29 เพราะเหตุ น6 ั น ข้ าพเจ้ าจึ ง
อยู่ ใต้ ฟ้า ซึ, งข้ าพเจ้ าเปาโลเป็ น กระทํา การงานด้ วย โดยความ
ผู้ รับใช้ ในการนั6 น
อุตสาหะตามการกระทําของพระ
24 บั ดนี6 ข้ าพเจ้ ามี ความยิ นดี ใน องค์ ผ้ ู ทรงออกฤทธิB กระทําอยู่ ใน
การที, ไ ด้ รั บความทุ ก ข์ ยากเพื, อ ตัวข้ าพเจ้ า
ท่ าน ส่ วนการทนทุ กข์ ของพระ พระคริ สต์เป็ นคลังแห่ งปั ญญา
คริสต์ท,ียังขาดอยู่ น6 ั น ข้ าพเจ้ าก็
และความรู ้ท. งั ปวง
รั บทนจนสํา เร็จในเนื6 อหนั งของ
เพราะข้ าพเจ้ าใคร่ ให้ ท่ านรู้
ข้ าพเจ้ าเพราะเห็ นแก่ พระกาย
ว่ า ข้ าพเจ้ าสู้ อุ ตส่ าห์ มาก
ของพระองค์คือคริสตจักร
เพียงไรเพื, อท่าน เพื, อชาวเมือง
25 ข้ าพเจ้ าได้ ถู กตั6 งให้ เป็ นผู้ รั บ เลาดีเซียและเพื, อคนทั6งปวงที,ยัง
ใช้ ตามที, พระเจ้ าได้ ทรงโปรด ไม่ เห็ น หน้ าของข้ าพเจ้ าในฝ่ าย
มอบภาระให้ ข้ าพเจ้ าเพื, อท่ า น เนื6 อหนัง
เพื, อจะให้ พระวจนะของพระเจ้ า 2เพื, อเขาจะได้ รับความชู ใจ และ
สําเร็จ
เข้ าติดสนิทกั นในความรั ก และ
26 คื อ ข้ อความลึ ก ลั บซึ, งซ่ อน มั, นใจในความอุ ดมสมบูรณ์แห่ ง
เร้ นอยู่ หลายยุ ค และหลายชั, ว ความเข้ าใจ และเข้ าในความรู้
อายุน6 ั น แต่ บัดนี6 ได้ ทรงโปรดให้ ความลึกลับของพระเจ้ าและของ
เป็ นที, ประจั กษ์ แก่ วิ สุ ทธิ ชนของ พระบิดาและของพระคริสต์
พระองค์แล้ ว
3ซึ, งคลั งสติ ปั ญญาและความรู้
27 พระเจ้ าทรงชอบพระทัยที, จะ ทุ กอย่ างทรงปิ ดซ่ อนไว้ ในพระ
สําแดงให้ คนต่ างชาติ ร้ ู ว่า อะไร องค์
เป็ นความมั, งคั, งของสง่ าราศี แห่ ง 4ข้ าพเจ้ ากล่ าวเช่ นนี6 เพื, อมิ ให้ ผ้ ู
ข้ อลึ กลั บนี6 คื อ ที, พระคริ ส ต์ ทรง ใดล่ อลวงท่านด้ วยคําชั กชวนอั น
สถิ ตในท่ านอั น เป็ นที, หวั งแห่ ง น่ าฟั ง
สง่ าราศี
5เพราะถึ งแม้ ว่ าตั วของข้ าพเจ้ า
28 พระองค์ น6 ั นแหละเราประ- ไม่ อยู่ กับท่าน แต่ ใจของข้ าพเจ้ า
กาศอยู่ โดยเตื อนสติ ทุ กคนและ ยังอยู่ กับท่าน และมีความชื, นชม
สั, งสอนทุ กคนโดยใช้ สติ ปั ญญา ยิ นดี ท,ี ได้ เห็ นท่ านอยู่ กั นอย่ าง
ทุ กอย่ าง เพื, อเราจะได้ ถวายทุ ก เรี ยบร้ อย และเห็ นความเชื, อ
คนให้ เป็ นผู้ ใหญ่ แล้ วในพระเยซู มั, นคงของท่านในพระคริสต์
คริสต์
6เหตุ ฉะนั6 นตามที, ท่ านได้ ต้ อน

2

(HI) H คร E:M; อฟ E:HL (HM) กท H:J (HO) E คร H:J; H ทธ E:EP (HJ) รม Q:EP-EE
(HQ) กจ HP:HP; อฟ M:HJ (HR) อฟ L:J (E) ฟป E:LP (H) H คร E:O
(L) E คร E:HI (I) รม EO:EQ (M) E คร EI:IP; E ธส H:EJ; E ปต M:R (O) E ธส I:E
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หน้ า 2379
โคโลสี H
รั บเอาพระเยซู คริ สต์ เจ้ ามาแล้ ว สุหนัตแห่ งพระคริสต์
อย่ างไร ก็ให้ ดาํ เนินชี วิตในพระ 12 ได้ ถู ก ฝั ง ไว้ กั บพระองค์ ใ น
องค์อย่ างนั6 นต่ อไป
บั พติ ศมา ซึ, งท่ านได้ เป็ นขึ6 นมา
7 โดยท่ า นได้ ถู กวางรากลงไว้ กั บพระองค์ ด้ วย โดยความเชื, อ
แล้ ว และถู กก่ อร่ างสร้ างขึ6 นใน ในการกระทําของพระเจ้ า ผู้ ได้
พระองค์ให้ สมบูรณ์ และถู กตั6 ง ทรงบั นดาลให้ พระองค์ เป็ นขึ6 น
ให้ มั, นคงอยู่ ในความเชื, อตามที, มาจากความตาย
ท่ า นได้ รั บการสอนมาแล้ วนั6 น 13 และท่ านที, ตายแล้ วด้ วย
จึ งเต็ม ล้ นด้ วยการขอบพระคุ ณ ความบาปทั6 งหลายของท่ านและ
อยู่ ในนั6 น
ด้ วยเหตุท,ีเนื6 อหนังของท่านมิ ได้
จงหลีกเลียงธรรมเนียมต่ างๆ
เข้ าสุ หนั ต พระองค์ ได้ ทรงให้
ท่ านมี ชี วิ ตด้ วยกั น กั บพระองค์
และปรัชญาของมนุ ษย์
8จงระวั งให้ ดี เกรงว่ าจะมี ผ้ ู ใด และทรงโปรดยกโทษการละเมิ ด
ทําให้ ท่ านตกเป็ นเหยื, อด้ วยหลัก ทั6งหลายของท่าน
พระราชบัญญัติแห่ งพิธีต่างๆ
ปรั ชญาและด้ วยคําล่ อลวงอั นไม่
ถู กตรึ งไว้ทีกางเขนนั.น
มี สาระ ตามธรรมเนี ยมของ
มนุ ษย์ ตามหลักการต่ างๆที,เป็ น 14 พระองค์ทรงลบกรมธรรม์ใน
ของโลก ไม่ ใช่ ตามพระคริสต์
ข้ อบัญญั ติต่างๆที,ต่ อต้ านเราอยู่
9เพราะว่ าในพระองค์ น6 ั นสภาพ ซึ, งขั ด ขวางเราและได้ ทรงหยิ บ
ของพระเจ้ าดํา รงอยู่ อย่ างบริ - เอาไปเสี ยให้ พ้ นโดยทรงตรึ งไว้
บูรณ์
ที,กางเขนของพระองค์
10 และท่ า นได้ ความครบบริ - 15 พระองค์ทรงปลดเจ้ าผู้ ครอบ
บู รณ์ ในพระองค์ ผู้ เป็ นศี รษะ ครองอาณาจั กรและเจ้ าผู้ มี อาํ แห่ งปวงเทพผู้ ครองและศั กดิ - นาจเสี ย พระองค์ ได้ ทรงประเทพ
จานเขาและชนะเขาโดยกางเขน
บัพติ ศมาคือความตาย
นั6 น
16 เหตุ ฉะนั6 น อย่ าให้ ผู้ ใดพิ และการฟื. นขึ. น
11 ในพระองค์ น6 ั น ท่ านได้ รั บ พากษาปรั กปรํา ท่ านในเรื, อง
เข้ าสุหนัต ซึ, งเป็ นการเข้ าสุหนัต การกิ นการดื, ม ในเรื, องการถื อ
ที, มื อมนุ ษย์ มิ ได้ กระทํา โดยที, เทศกาล วั นต้ นเดื อน หรื อวั น
ท่ า นได้ สละกายแห่ ง ความบาป สะบาโต
ของเนื6 อหนั งเสี ย โดยการเข้ า 17 สิ, งเหล่ านี6 เป็ นเพี ยงเงาของ
(J) อฟ H:HE (Q) กท E:EI; I:L, R-EP (R) ยน E:EI (EP) อฟ E:HP-HE
(EE) พบญ EP:EO; รม O:O (EH) กจ H:HI; รม O:I; อฟ E:ER-HP (EI) อฟ H:EM-EO
(EM) อสย ML:EH; อฟ O:EH (EO) รม EI:L (EJ) ฮบ Q:M; EP:E
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เหตุ การณ์ ท,ี จะมี มาในภายหลั ง
จงแสวงหาสิงทีอยู่ เบื. องบน
แต่ กายนั6 นเป็ นของพระคริสต์
ถ้ าท่ านรับการทรงชุ บให้ เป็ น
จงหลีกเลียงหลักการฝ่ ายโลก
ขึ6 นมาด้ วยกั นกั บพระคริ สต์
18 อย่ าให้ ผู้ ใดโกงบํา เหน็จของ แล้ ว ก็จงแสวงหาสิ, งซึ, งอยู่ เบื6 อง
ท่านด้ วยการจงใจถ่ อมตัวลงและ บนในที, ซ,ึ งพระคริ สต์ ทรงประกราบไหว้ ทู ตสวรรค์ ใฝ่ ฝั น ทับข้ างขวาพระหั ตถ์ของพระเจ้ า
ในสิ, งเหล่ า นั6 นที, เขาไม่ ไ ด้ เห็ น 2จงฝั งความคิ ดของท่ า นไว้ กั บ
ผยองขึ6 นเปล่ าๆตามความคิ ด สิ, งทั6งหลายที,อยู่ เบื6 องบน ไม่ ใช่
กั บสิ, งทั6 งหลายซึ, งอยู่ ท,ี แผ่ นดิ น
ของเนื6 อหนัง
19 และไม่ ได้ ยึดมั, นในพระองค์ โลก
ผู้ ทรงเป็ นศี รษะ ศี รษะนั6 นเป็ น 3 เพราะว่ าท่ านได้ ตายแล้ ว
เหตุ ใ ห้ กายทั6 งหมดได้ รั บการ และชี วิตของท่ านซ่ อนไว้ กับพระ
บํารุ งเลี6 ยงและติ ดต่ อกั นด้ วยข้ อ คริสต์ในพระเจ้ า
และเอ็นต่ างๆ จึ งได้ เจริ ญขึ6 น 4เมื, อพระคริ สต์ ผ้ ู ทรงเป็ นชี วิ ต
ตามที, พระเจ้ าทรงโปรดให้ เจริ ญ ของเราจะทรงปรากฏ ขณะนั6 น
ขึ6 นนั6 น
ท่ านก็ จ ะปรากฏพร้ อมกั บพระ
20 ถ้ าท่านตายกับพระคริสต์ พ้น องค์ในสง่ าราศีด้วย
จากหลั กการต่ างๆที, เป็ นของ
จงสวมมนุ ษย์ใหม่ ทุกวัน
โลกแล้ ว เหตุไฉนท่านจึ งมี ชีวิต 5เหตุ ฉะนั6 น จงประหารอวั ยวะ
อยู่ เหมื อนกั บว่ าท่ านยั งอยู่ ฝ่ าย ของท่านซึ, งอยู่ ฝ่ายโลกนี6 คือการ
โลก ยอมอยู่ ใต้ กฎต่ างๆ
ล่ วงประเวณี การโสโครก ราคะ
21 (เช่ น "อย่ าแตะต้ อง" "อย่ า ตัณหา ความปรารถนาชั, ว และ
ชิ ม" "อย่ าเอามือหยิบ"
ความโลภ ซึ, งเป็ นการนั บถื อ
22 ซึ, งทั6 งหมดจะพิ น าศเมื, อทํา รูปเคารพ
ดั งนั6 น)
อั นเป็ นหลั กธรรม 6เพราะสิ, งเหล่ านี6 พระอาชญา
และคําสอนของมนุ ษย์
ของพระเจ้ าก็ลงมาแก่ บุตรแห่ ง
23 จริ งอยู่ สิ, งเหล่ านี6 ดู ท่ าที มี การไม่ เชื, อฟั ง
ปั ญญา คื อการเต็มใจนมั สการ 7ครั6 งหนึ, งท่ านเคยดํา เนิ นตาม
การถ่ อมตั วลง และการทรมาน สิ, งเหล่ านี6 ด้ วย ครั6 งเมื, อท่ านยั ง
กาย แต่ ไม่ มี ประโยชน์ อะไรใน ดํารงชี วิตอยู่ กับสิ, งเหล่ านี6
การต่ อ สู้ กั บความต้ องการของ 8แต่ บัดนี6 สารพั ดสิ, งเหล่ านี6 ท่ าน
เนื6 อหนัง
จงเปลื6 องทิ6 งเสี ยด้ วย คื อความ

3

(ER) อฟ E:HL (HP) รม O:H-M; กท I:L (HE) E ทธ I:L (HH) ทต E:EI (HL) E ทธ I:Q
(E) อฟ E:HP; คส H:EH (H) มธ O:ER-HE (L) รม O:H; H คร M:J (I) ยน EI:O
(M) รม O:EL; Q:EL; อฟ I:ER (O) รม E:EQ; อฟ H:H (J) E คร O:EE (Q) อฟ I:HH
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โกรธ ความขัดเคือง การคิดปอง ความสมบูรณ์
ร้ าย การหมิ, นประมาท คํา พู ด 15 และจงให้ สั นติ สุ ขแห่ งพระ
หยาบโลนจากปากของท่าน
เจ้ าครอบครองอยู่ ในใจของท่ าน
9อย่ าพู ดมุ สาต่ อกั น เพราะว่ า ทั6 งหลาย ในสั นติ สุ ขนั6 นทรง
ท่านได้ ถอดทิ6 งมนุ ษย์ เก่ ากั บการ เรี ยกท่านทั6 งหลายไว้ ให้ เป็ นกาย
ปฏิบัติของมนุ ษย์น6 ั นเสียแล้ ว
อันเดียวด้ วย และท่านทั6งหลาย
10 และได้ สวมมนุ ษย์ ใหม่ ท,ี กาํ - จงขอบพระคุณ
ลั ง ทรงสร้ างขึ6 นใหม่ ใ นความรู้ 16 จงให้ พระ วาทะของพระ
ตามแบบพระฉายของพระองค์ ผ้ ู คริ ส ต์ ดาํ รงอยู่ ในตั วท่ า นอย่ า ง
ได้ ทรงสร้ างขึ6 นนั6 น
บริบูรณ์ด้วยปั ญญาทั6งสิ6 น จงสั, ง
11 อย่ างนี6 ไม่ เป็ นพวกกรี กหรื อ สอนและเตื อนสติ กั น ด้ วยเพลง
พวกยิ ว ไม่ เป็ นผู้ ที, เข้ าสุ หนั ต สดุ ดี เพลงสรรเสริ ญและเพลง
หรื อไม่ ได้ เข้ าสุ หนั ต พวกคน ฝ่ ายจิ ตวิ ญญาณด้ วย จงร้ อง
ต่ างชาติหรือชาวสิเธีย ทาสหรือ เพลงด้ วยพระคุ ณจากใจของ
ไทก็ไม่ เป็ น แต่ ว่ าพระคริ สต์ ท่านถวายองค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
ทรงเป็ นสารพัดและทรงดํารงอยู่ 17 และเมื, อท่ านจะกระทําสิ, งใด
ในสารพัด
ด้ วยวาจาหรื อด้ วยการประพฤติ
12 เหตุ ฉะนั6 น ในฐานะที, เป็ น ก็ตาม จงกระทํา ทุ กสิ, งในพระ
พวกซึ, งพระเจ้ าทรงเลือกไว้ เป็ น นามของพระเยซู เ จ้ าและขอบ
พวกที, บริ สุ ท ธิB และเป็ นพวกที, พระคุ ณพระเจ้ าพระบิ ดาโดย
ทรงรั ก จงสวมใจเมตตา ใจ พระองค์น6 ั น
ปรานี ใจถ่ อม ใจอ่ อนสุภาพ ใจ
หน้าทีต่อครอบครัว
อดทนไว้ นาน
และทาสกับนาย
13 จงผ่ อนหนั ก ผ่ อ นเบาซึ, งกั น 18 ฝ่ ายภรรยาจงยอมฟั งสามี
และกัน และถ้ าแม้ ว่าผู้ ใดมีเรื, อง ของตน ซึ, งเป็ นการสมควรใน
ราวต่ อกั นก็จงยกโทษให้ กั นและ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
กั น พระคริ สต์ ได้ ทรงโปรดยก 19 ฝ่ ายสามี ก ็ จ งรั ก ภรรยาของ
โทษให้ ท่านฉันใด ท่านจงกระทํา ตนและอย่ ามีใจขมขื, นต่ อนาง
อย่ างนั6 นเหมือนกัน
20 ฝ่ ายบุ ตรทั6 งหลายจงเชื, อฟั ง
14 แล้ วจงสวมความรั ก ทั บสิ, ง บิ ดามารดาของตนทุ กอย่ าง
เหล่ านี6 ทั6 งหมด เพราะความ เพราะการนี6 เป็ นที, ช อบพระทั ย
รั กย่ อมผู กพั นทุ กสิ, งไว้ ให้ ถึ งซึ, ง ขององค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
(EP) รม EH:H (EE) กท L:HJ (EH) ลก E:JQ (EL) มก EE:HM (EI) E คร EL:E-EL
(EM) ยน EI:HJ; E คร J:EM (EO) อฟ M:ER (EJ) E คร EP:LE
(EQ) อฟ M:L; คส L:EQ (ER) อฟ I:LE; M:HM; E ปต L:J (HP) อฟ M:HI
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21 ฝ่ ายบิ ด าก็ อ ย่ า ยั, วบุ ต รของ พระเจ้ าจะได้ ทรงโปรดเปิ ด
ตนให้ ขัดเคื องใจ เกรงว่ าเขาจะ ประตู ไว้ ให้ เราสํา หรั บพระวาทะ
ท้ อใจ
นั6 น ให้ เรากล่ าวความลึกลับของ
22 ฝ่ ายพวกทาสจงเชื, อฟั งผู้ ที, พระคริ สต์ ที, ข้าพเจ้ าถู กจองจํา
เป็ นนายของตนตามเนื6 อหนั งทุ ก อยู่ กเ็ พราะเหตุน6 ี
อย่ าง ไม่ ใช่ ตามอย่ างคนที,ทาํ แต่ 4เพื, อข้ าพเจ้ าจะได้ กล่ า วชี6 แจง
ต่ อหน้ า อย่ างคนประจบสอพลอ ข้ อความตามสมควรที, ข้ าพเจ้ า
แต่ ทาํ ด้ วยนํา6 ใสใจจริ งด้ วยความ ควรจะกล่ าวนั6 น
เกรงกลัวพระเจ้ า
5จงดําเนิ นชี วิตกั บคนภายนอก
23 ไม่ ว่ าท่ านจะทํา สิ, งใดก็จงทํา ด้ วยใช้ สติปัญญา จงฉวยโอกาส
ด้ วยความเต็มใจ เหมือนกระทํา 6 จงให้ วาจาของท่ า นประกอบ
ถวายองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า ไม่ ใช่ ด้ วยเมตตาคุ ณเสมอ ปรุ งด้ วย
เหมือนกระทําแก่ มนุ ษย์
เกลือให้ มีรส เพื, อท่านจะได้ ร้ ู ว่า
24 ด้ วยรู้ แล้ วว่ า ท่ านจะได้ รั บ ควรตอบทุ กคนอย่ างไร
มรดกจากองค์พระผู้ เป็ นเจ้ าเป็ น
ครอบครัวแห่ งความเชื อ
บํา เหน็จ เพราะท่ านปรนนิ บั ติ
ในกรุ งโรม
พระคริสต์เจ้ าอยู่
7ที คิ กั ส ผู้ เป็ นน้ องชายที, รั ก
25 ส่ วนผู้ ที, ทาํ ความผิ ดก็ จ ะได้ และเป็ นผู้ รั บใช้ ท,ี สั ตย์ ซ,ื อ และ
รั บผลตามความผิ ด ที, เขาได้ ทํา เป็ นเพื, อนร่ วมงานกั บข้ าพเจ้ าใน
นั6 นและไม่ มีการทรงเห็นแก่ หน้ า องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า จะบอกให้
ผู้ ใดเลย
ท่ านทราบถึ งเหตุ การณ์ ท6 ั งปวง
ฝ่ ายนายก็ จ งทํา แก่ เหล่ า ของข้ าพเจ้ า
ทาสของตนตามความยุ ติ - 8 ข้ าพเจ้ าใช้ ผู้ นี6 ไปหาท่ านก็
ธรรมและสมํ,า เสมอกั น เพราะ เพราะเหตุน6 ี เอง คือให้ เขาทราบ
ท่านรู้ ว่าท่ านก็มีนายองค์หนึ, งใน ถึ งความเป็ นอยู่ ของท่ าน และ
สวรรค์ด้วย
เพื, อให้ เขาหนุ นนํา6 ใจของท่าน
หน้าทีของ
9ให้ โอเนสิมัส ผู้ เป็ นน้ องชายที,
คริ สเตี ยน
รั กและสัตย์ ซ,ื อ ซึ, งเป็ นคนหนึ, ง
2จงขะมั กเขม้ นในการอธิ ษฐาน ในพวกท่ านไปด้ วย เขาทั6 งสอง
จงเฝ้ าระวั ง อยู่ ในการนั6 นด้ วย จะเล่ าให้ ท่ านทราบถึ งเหตุการณ์
ขอบพระคุณ
ทั6งปวงที,น,ี
3และอธิษฐานเผื, อเราด้ วย เพื, อ 10 อาริ สทารคั ส เพื, อนร่ วมใน

4

(HE) อฟ O:I (HH) อฟ O:M (HL) ปญจ R:EP (HI) E คร J:HH (HM) รม H:EE
(E) อฟ O:R (H) ลก EQ:E (L) E คร EO:R (M) มธ EP:EO; มก I:EE (O) ปญจ EP:EH
(J) กจ HP:I; อฟ O:HE (Q) อฟ O:HH (R) ฟม E:EP (EP) กจ EM:LJ; H ทธ I:EE
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หน้ า 2383
โคโลสี I
การถู กจองจํา กั บข้ าพเจ้ าและ เมืองฮิเอราบุรี
มาระโก ลู กชายของน้ องสาว 14 ลู กา แพทย์ ท,ี รั กกั บเดมาส
บารนาบัส ฝากความคิดถึงมายัง ฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน
ท่ านทั6 งหลาย (ท่ านก็ได้ รั บคํา 15 ขอฝากความคิ ดถึ งมายั ง
สั, งถึงเรื, องมาระโกแล้ วว่ า ถ้ าเขา พวกพี, น้ องที, อยู่ ในเมื องเลาดี มาหาท่าน ก็จงรับรองเขา)
เซี ยกั บนิ ม ฟั สและคริ ส ตจั ก รที,
11 และเยซูซ,ึ งมีช,ื ออีกว่ า ยุสทัส อยู่ ในเรือนของเขาด้ วย
ก็เช่ นกั น ซึ, งอยู่ ในคณะที, เข้ า 16 และเมื, อพวกท่ านได้ อ่ าน
สุหนัต จําเพาะคนเหล่ านี6 เท่านั6 น จดหมายฉบั บนี6 แล้ ว จงส่ งไป
เป็ นเพื, อนร่ วมการกับข้ าพเจ้ าใน ให้ อ่ านในคริ ส ตจั ก รที, อ ยู่ เมื อง
อาณาจักรของพระเจ้ า ซึ, งเป็ นที, เลาดีเซียด้ วย และจดหมายที,มา
หนุ นใจของข้ าพเจ้ า
จากเมืองเลาดีเซียฉบับนั6 น ท่าน
12 เอปาฟรั ส คนหนึ, งในพวก ก็จงอ่ านด้ วย
ท่ า นและเป็ นผู้ รั บ ใช้ ของพระ 17 และจงบอกอารคิ ปปั สว่ า
คริ สต์ ฝากความคิ ดถึ งมายั ง "การรั บใช้ ซึ, งท่ านได้ รั บในองค์
ท่าน ด้ วยเขาสู้ อธิษฐานเผื, อท่าน พระผู้ เป็ นเจ้ านั6 น จงระวังกระทํา
อยู่ เสมอ หวั งจะให้ ท่ านเจริ ญ ให้ สาํ เร็จ"
เป็ นผู้ ใหญ่ และบริ บู รณ์ ใ นการ 18 คํา แสดงความคิ ด ถึ ง นี6 เป็ น
ซึ, งชอบพระทั ยของพระเจ้ าทุ ก ลายมื อของข้ าพเจ้ า เปาโล ขอ
สิ, ง
ท่ านจงระลึ กถึ งโซ่ ตรวนของ
13 ข้ าพเจ้ าเป็ นพยานให้ เขาว่ า ข้ าพเจ้ า ขอให้ พระคุ ณดํารงอยู่
เขาตรากตรํา ทํา งานมากเพื, อ กับท่านด้ วยเถิด เอเมน
ท่ า นและเพื, อคนที, อยู่ ในเมื อ ง [เขี ยนจากกรุ งโรมถึ งชาวโคโลสี
เลาดี เ ซี ย และเพื, อคนที, อยู่ ใน และส่ งโดยทีคิกัสและโอเนสิมัส]

(EH) มธ EM:IQ; รม EM:LP; E คร H:O; คส E:J; ฟม E:HL
(EI) H ทธ I:EP; ฟม E:HI (EM) รม EO:M; E คร EO:ER (EO) E ธส M:HJ; H ธส L:EI
(EJ) E ทธ I:O; H ทธ I:M; ฟม E:H (EQ) E คร EO:HE; H ธส L:EJ; ฮบ EL:L
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