
หนา 2376จดหมายของอัครสาวกเปาโล
ถึงคริสตจักรในเมืองโคโลสี

คําคํานับของเปาโล
ดวยใจยินดี

1เปาโล อัครสาวกของพระเยซู
คริสตตามพระประสงคของ

พระเจา และทิโมธีนองชายของ
เรา
2 เรียน วิสุทธิชนและพ่ีนองที่
สัตยซื่อในพระคริสต ณ เมือง
โคโลสี ขอใหพระคุณและสันติ-
สุขจากพระเจาพระบิดาของเรา
และพระเยซูคริสต เจาดํารงอยู
กับทานเถิด
3 เราขอบพระคุณพระเจ าพระ
บิดาของพระเยซูคริสตองคพระ
ผู เปนเจาของเรา เราอธิษฐาน
เพ่ือทานทั้งหลายเสมอ
4ตั้ งแต เราได ยินถึ งความเชื่ อ
ของทานในพระเยซูคริสตและ
เร่ืองความรักซึ่ งทานมีตอวิสุท-
ธิชนทั้งปวง
5โดยเหตุซึ่งมีความหวังอันสะ-
สมไวสําหรับท านในสวรรคซึ่ ง
เมื่ อกอนทานเคยไดยินมาแลว
ในพระวจนะแหงความจริงของ
ขาวประเสริฐ
6ซึ่ งแผแพรมาถึงทานดังที่กํา-
ลังเกิดผลและทวีข้ึนทั่วโลก เชน
เดี ยวกับที่ กําลั งเป นอยู ในตั ว

ทานทั้ งหลายดวย ตั้ งแตวันที่
ทานได ยินและได รู จักพระคุณ
ของพระเจาตามความจริง
7ดั งที่ ท านได เรียนจากเอปา-
ฟรัสซึ่ งเปนเพ่ื อนรวมงานที่ รัก
ของเรา เขาเปนผู รับใชอันสัตย
ซื่อของพระคริสตเพ่ือพวกทาน
8 ผูไดเลาใหเราฟงถึงความรักที่
ทานมีอยูในพระวิญญาณดวย

คําอธิษฐานของเปาโล
เพื่อวิสุทธิชนชาวโคโลสี

9 เพราะเหตุนี้ พวกเราเหมือน
กัน นับตั้ งแตวันที่ เราไดยินก็
ไมไดหยุดในการที่ จะอธิษฐาน
ขอเพ่ือทาน และปรารถนาให
ทานเต็มไปดวยความรู ถึงพระ
ประสงคของพระองค ในสรรพ
ปญญา และในความเขาใจ
ฝายจิตวิญญาณ
10 เพ่ื อท านจะได ดําเนิ นชี วิต
อยางสมควรตอองคพระผู เปน
เจา ตามบรรดาความชอบ ให
เกิดผลในการดีทุกอยาง และ
จําเริญข้ึนในความรูถึงพระเจา
11 มีกําลังมากข้ึนทุกอยางโดย
ฤทธิ์ เดชแห งสง าราศีของพระ
องค ใหมีบรรดาความเพียร
และความอดทนไว นานด วย

(1) อฟ 1:1 (2) 1 คร 4:17; กท 1:3 (3) ฟป 1:3 (4) อฟ 1:15; ฮบ 6:10
(5) 1 ปต 1:4 (6) มธ 24:14; ยน 15:16; อฟ 3:2 (7) 2 คร 11:23; ฟม 1:23
(8) รม 15:30 (9) 1 คร 1:5; รม 12:2 (10) อฟ 4:1; 1 ธส 4:1 (11) กจ 5:41
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หนา 2377
ความยินดี
12 ใหขอบพระคุณพระบิดา ผู
ทรงทําให เราทั้ งหลายสมกั บ
ที่จะเขาสวนไดรับมรดกดวยกัน
กับวิสุทธิชนในความสวาง
13 พระองค ได ทรงช วยเราให
พนจากอํานาจของความมืดและ
ไดทรงยายเรามาตั้ งไวในอาณา
จักรแหงพระบุตรที่ รักของพระ
องค
14 ในพระบุตรนั้ นเราจึงได รับ
การไถ โดยพระโลหิ ตของพระ
องค คือเปนการทรงโปรดยก
บาปทั้งหลายของเรา

พระคริสตทรงเปน
ศีรษะของคริสตจักร

15 พระองค ทรงเป นพระฉาย
ของพระเจา ผูซึ่งไมประจักษแก
ตา ทรงเปนบุตรหัวปเหนือ
สรรพสิ่งทั้งปวง
16 เพราะวาโดยพระองคสรรพ
สิ่งไดถูกสรางข้ึน ทั้งในทองฟา
และที่ แผนดินโลก สิ่ งซึ่ งประ-
จักษแกตาและซึ่งไมประจักษแก
ตา ไมวาจะเปนเทวบัลลังก หรือ
เปนเทพอาณาจักร หรือเปน
เทพผูครอง หรือศักดิเทพ
สรรพสิ่ งทั้ งสิ้ นถูกสรางข้ึนโดย
พระองคและเพ่ือพระองค
17 พระองคทรงดํารงอยู ก อน
สรรพสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้ง
ปวงเปนระเบียบอยูโดยพระองค

18 พระองคทรงเปนศีรษะของ
กายคือคริสตจักร พระองคทรง
เปนที่ เร่ิมตน เปนบุตรหัวป
ที่ ทรงเปนข้ึ นมาจากความตาย
เพ่ือพระองคจะไดทรงเปนเอก
ในสรรพสิ่งทั้งปวง
19 ด วยว าเป นที่ ชอบพระทั ย
พระบิดาที่ จะใหความบริ บูรณ
ทั้งสิ้นมีอยูในพระองค

พระคริสตทําใหเกิด
สันติภาพและการคืนดี

20 และโดยพระองคนั้ นใหสิ่ ง
สารพัดกลับคื นดี กั บพระองค
เอง โดยพระองคนั้นขาพเจาพูด
ไดวา ไมวาสิ่งนั้นจะอยูในแผน
ดินโลกหรือในทองฟา พระองค
ทรงทําใหมี สั นติ ภาพโดยพระ
โลหิตแหงกางเขนของพระองค
21 และพวกทานซึ่ งเมื่ อกอนนี้
ไมถูกกันและเปนศัตรูในใจดวย
การชั่วตางๆ บัดนี้ พระองคทรง
โปรดใหคืนดีกับพระองค
22 โดยความตายแห งพระกาย
เนื้อหนังของพระองคเพ่ือจะได
ถวายทานใหเปนผูบริสุทธิ์ ไร
ตําหนิและไรขอกลาวหาในสาย
พระเนตรของพระองค
23 คือถ าทานดํารงและตั้ งมั่ น
อยูในความเชื่อ และไมโยกยาย
ไปจากความหวังในขาวประเสริฐ
ซึ่ งทานไดยินแลว และที่ ได
ประกาศแลวแกมนุษยทุกคนที่

โคโลสี 1

(12) อฟ 1:11 (13) อฟ 6:12; 2 ปต 1:11 (14) อฟ 1:7 (15) 2 คร 4:4; วว 3:14
(16) อฟ 1:20; ฮบ 1:2 (17) ยน 17:5; ฮบ 1:3 (18) อฟ 1:22; วว 1:5 (19) ยน 1:16
(20) 2 คร 5:18; อฟ 1:10 (21) 2 คร 5:18 (22) 2 คร 5:18; อฟ 5:27 (23) ยน 15:6
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หนา 2378โคโลสี 1, 2
อยูใตฟา ซึ่ งขาพเจาเปาโลเปน
ผูรับใชในการนั้น

พระคริสตสถิตอยูภายใน
24 บัดนี้ขาพเจามีความยินดีใน
การที่ ไดรับความทุกขยากเพ่ือ
ทาน สวนการทนทุกขของพระ
คริสตที่ยังขาดอยูนั้น ขาพเจาก็
รับทนจนสําเร็จในเนื้ อหนังของ
ขาพเจาเพราะเห็นแกพระกาย
ของพระองคคือคริสตจักร
25 ขาพเจาไดถูกตั้งใหเปนผูรับ
ใช ตามที่ พระเจ าได ทรงโปรด
มอบภาระใหข าพเจ าเพ่ื อทาน
เพ่ือจะใหพระวจนะของพระเจา
สําเร็จ
26 คื อข อความลึกลับซึ่ งซ อน
เร นอยู หลายยุคและหลายชั่ ว
อายุนั้น แตบัดนี้ไดทรงโปรดให
เปนที่ประจักษแกวิสุทธิชนของ
พระองคแลว
27พระเจาทรงชอบพระทัยที่จะ
สําแดงใหคนตางชาติรูวา อะไร
เปนความมั่งค่ังของสงาราศีแหง
ขอลึกลับนี้ คือที่พระคริสตทรง
สถิตในทานอันเปนที่ หวังแหง
สงาราศี
28 พระองคนั้ นแหละเราประ-
กาศอยู โดยเตือนสติทุกคนและ
สั่ งสอนทุกคนโดยใชสติปญญา
ทุกอยาง เพ่ือเราจะไดถวายทุก
คนใหเปนผูใหญแลวในพระเยซู
คริสต

29 เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึง
กระทําการงานดวย โดยความ
อุตสาหะตามการกระทําของพระ
องคผูทรงออกฤทธิ์กระทําอยูใน
ตัวขาพเจา
พระคริสตเปนคลังแหงปญญา

และความรูท้ังปวง

2เพราะขาพเจาใครใหทานรู
วา ขาพเจาสู อุตสาหมาก

เพียงไรเพ่ือทาน  เพ่ือชาวเมือง
เลาดีเซียและเพ่ือคนทั้งปวงที่ยัง
ไม เห็นหนาของขาพเจาในฝาย
เนื้อหนัง
2 เพ่ือเขาจะไดรับความชูใจ และ
เขาติดสนิทกันในความรัก และ
มั่นใจในความอุดมสมบูรณแหง
ความเขาใจ และเขาในความรู
ความลึกลับของพระเจาและของ
พระบิดาและของพระคริสต
3ซึ่ งคลังสติปญญาและความรู
ทุกอยางทรงปดซอนไวในพระ
องค
4ขาพเจากลาวเชนนี้ เพ่ือมิใหผู
ใดลอลวงทานดวยคําชักชวนอัน
นาฟง
5 เพราะถึงแมวาตัวของขาพเจา
ไมอยูกับทาน แตใจของขาพเจา
ยังอยูกับทาน และมีความชื่นชม
ยินดีที่ ได เห็นทานอยู กันอยาง
เรียบรอย และเห็นความเชื่ อ
มั่นคงของทานในพระคริสต
6 เหตุฉะนั้ นตามที่ทานไดตอน

(24) 2 คร 1:5; อฟ 1:23 (25) กท 2:7 (26) 1 คร 2:7; 2 ทธ 1:10 (27) รม 8:10-11
(28) กจ 20:20; อฟ 5:27 (29) อฟ 3:7 (1) ฟป 1:30 (2) 2 คร 1:6
(3) 1 คร 1:24 (4) รม 16:18 (5) 1 คร 14:40; 1 ธส 2:17; 1 ปต 5:9 (6) 1 ธส 4:1
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หนา 2379 โคโลสี 2
รับเอาพระเยซูคริสตเจามาแลว
อยางไร ก็ใหดําเนินชีวิตในพระ
องคอยางนั้นตอไป
7 โดยท านได ถู กวางรากลงไว
แลว และถูกกอรางสรางข้ึนใน
พระองคใหสมบูรณ และถูกตั้ง
ใหมั่ นคงอยู ในความเชื่ อตามที่
ท านได รับการสอนมาแลวนั้ น
จึงเต็มลนดวยการขอบพระคุณ
อยูในนั้น
จงหลีกเล่ียงธรรมเนียมตางๆ

และปรัชญาของมนุษย
8จงระวังใหดี เกรงวาจะมีผู ใด
ทําใหทานตกเปนเหย่ือดวยหลัก
ปรัชญาและดวยคําลอลวงอันไม
มีสาระ ตามธรรมเนียมของ
มนุษย ตามหลักการตางๆที่เปน
ของโลก ไมใชตามพระคริสต
9 เพราะวาในพระองคนั้นสภาพ
ของพระเจาดํารงอยู อย างบริ-
บูรณ
10 และท านได ความครบบริ-
บูรณในพระองค ผู เปนศีรษะ
แหงปวงเทพผู ครองและศักดิ-
เทพ

บัพติศมาคือความตาย
และการฟนขึ้น

11 ในพระองคนั้น ทานไดรับ
เขาสุหนัต ซึ่งเปนการเขาสุหนัต
ที่มือมนุษยมิไดกระทํา โดยที่
ทานไดสละกายแหงความบาป
ของเนื้ อหนังเสีย โดยการเขา

สุหนัตแหงพระคริสต
12 ได ถูกฝ งไว กับพระองค ใน
บัพติศมา ซึ่งทานไดเปนข้ึนมา
กับพระองคดวย โดยความเชื่อ
ในการกระทําของพระเจา ผู ได
ทรงบันดาลใหพระองคเปนข้ึน
มาจากความตาย
13 และท านที่ ตายแล วด วย
ความบาปทั้งหลายของทานและ
ดวยเหตุที่เนื้อหนังของทานมิได
เขาสุหนัต พระองคไดทรงให
ทานมีชี วิตดวยกันกับพระองค
และทรงโปรดยกโทษการละเมิด
ทั้งหลายของทาน
พระราชบัญญัติแหงพิธีตางๆ

ถูกตรึงไวท่ีกางเขนน้ัน
14พระองคทรงลบกรมธรรมใน
ขอบัญญัติตางๆที่ตอตานเราอยู
ซึ่ งขัดขวางเราและไดทรงหยิบ
เอาไปเสียใหพนโดยทรงตรึงไว
ที่กางเขนของพระองค
15 พระองค ทรงปลดเทพผู
ครองและศักดิเทพเสีย พระองค
ไดทรงประจานเขาและชนะเขา
โดยกางเขนนั้น
16 เหตุฉะนั้น อยาใหผู ใดพิ-
พากษาปรั กปรําท านในเรื่ อง
การกินการดื่ม ในเรื่ องการถือ
เทศกาล วันตนเดือน หรือวัน
สะบาโต
17 สิ่ งเหลานี้ เปนเพียงเงาของ
เหตุการณที่ จะมีมาในภายหลัง

(7) อฟ 2:21 (8) กท 1:14; 4:3, 9-10 (9) ยน 1:14 (10) อฟ 1:20-21
(11) พบญ 10:16; รม 6:6 (12) กจ 2:24; รม 6:4; อฟ 1:19-20 (14) อฟ 2:15-16
(15) อสย 53:12; อฟ 6:12 (16) รม 14:3 (17) ฮบ 8:5; 10:1
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หนา 2380โคโลสี 2, 3
แตกายนั้นเปนของพระคริสต

จงหลีกเล่ียง
หลักการฝายโลก

18 อยาใหผู ใดโกงบําเหน็จของ
ทานดวยการจงใจถอมตัวลงและ
กราบไหวทูตสวรรค ใฝฝน
ในสิ่ งเหล านั้ นที่ เขาไม ได เห็น
ผยองข้ึ นเปล าๆตามความคิ ด
ของเนื้อหนัง
19 และไมไดยึดมั่นในพระองค
ผูทรงเปนศีรษะ ศีรษะนั้นเปน
เหตุ ให กายทั้ งหมดได รั บการ
บํารุงเลี้ยงและติดตอกันดวยขอ
และเอ็นตางๆ จึงไดเจริญข้ึน
ตามที่พระเจาทรงโปรดใหเจริญ
ข้ึนนั้น
20 ถาทานตายกับพระคริสตพน
จากหลั กการต างๆที่ เป นของ
โลกแลว เหตุไฉนทานจึงมีชีวิต
อยู เหมือนกับวาทานยังอยูฝาย
โลก ยอมอยูใตกฎตางๆ
21 (เชน "อยาแตะตอง" "อยา
ชิม" "อยาเอามือหยิบ"
22 ซึ่ งทั้ งหมดจะพินาศเมื่ อทํา
ดังนั้ น) อันเปนหลักธรรม
และคําสอนของมนุษย
23 จริงอยู สิ่ งเหลานี้ ดูทาทีมี
ปญญา คือการเต็มใจนมัสการ
การถอมตัวลง และการทรมาน
กาย แตไมมีประโยชนอะไรใน
การตอสู กับความตองการของ
เนื้อหนัง

จงแสวงหาสิ่งท่ีอยูเบื้องบน

3ถาทานรับการทรงชุบใหเปน
ข้ึนมาดวยกันกับพระคริสต

แลว ก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยูเบ้ือง
บนในที่ ซึ่ งพระคริสตทรงประ-
ทับขางขวาพระหัตถของพระเจา
2จงฝงความคิดของทานไวกับ
สิ่งทั้งหลายที่อยูเบ้ืองบน ไมใช
กับสิ่ งทั้ งหลายซึ่ งอยูที่ แผนดิน
โลก
3 เพราะว าท านได ตายแล ว
และชีวิตของทานซอนไวกับพระ
คริสตในพระเจา
4 เมื่ อพระคริสตผูทรงเปนชีวิต
ของเราจะทรงปรากฏ ขณะนั้น
ท านก็จะปรากฏพรอมกับพระ
องคในสงาราศีดวย

จงสวมมนุษยใหมทุกวัน
5 เหตุฉะนั้น จงประหารอวัยวะ
ของทานซึ่งอยูฝายโลกนี้ คือการ
ลวงประเวณี การโสโครก ราคะ
ตัณหา ความปรารถนาชั่ว และ
ความโลภ ซึ่ งเปนการนับถือ
รูปเคารพ
6 เพราะสิ่ งเหลานี้ พระอาชญา
ของพระเจาก็ลงมาแกบุตรแหง
การไมเชื่อฟง
7ครั้ งหนึ่ งทานเคยดําเนินตาม
สิ่งเหลานี้ดวย ครั้งเมื่อทานยัง
ดํารงชีวิตอยูกับสิ่งเหลานี้
8แตบัดนี้สารพัดสิ่งเหลานี้ทาน
จงเปลื้องทิ้ งเสียดวย คือความ

(19) อฟ 1:23 (20) รม 6:2-5; กท 4:3 (21) 1 ทธ 4:3 (22) ทต 1:14 (23) 1 ทธ 4:8
(1) อฟ 1:20; คส 2:12 (2) มธ 6:19-21 (3) รม 6:2; 2 คร 5:7 (4) ยน 14:6
(5) รม 6:13; 8:13; อฟ 4:19 (6) รม 1:18; อฟ 2:2 (7) 1 คร 6:11 (8) อฟ 4:22
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หนา 2381 โคโลสี 3
โกรธ ความขัดเคือง การคิดปอง
ราย การหมิ่นประมาท คําพูด
หยาบโลนจากปากของทาน
9อยาพูดมุสาตอกัน เพราะวา
ทานไดถอดทิ้งมนุษยเกากับการ
ปฏิบัติของมนุษยนั้นเสียแลว
10 และไดสวมมนุษยใหมที่กํา-
ลั งทรงสร างข้ึ นใหม ในความรู
ตามแบบพระฉายของพระองคผู
ไดทรงสรางข้ึนนั้น
11 อยางนี้ ไมเปนพวกกรีกหรือ
พวกยิว ไมเปนผูที่ เขาสุหนัต
หรือไมไดเขาสุหนัต พวกคน
ตางชาติหรือชาวสิเธีย ทาสหรือ
ไทยก็ไมเปน แตวาพระคริสต
ทรงเปนสารพัดและทรงดํารงอยู
ในสารพัด
12 เหตุฉะนั้น ในฐานะที่ เปน
พวกซึ่งพระเจาทรงเลือกไว เปน
พวกที่ บริ สุทธิ์ และเปนพวกที่
ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจ
ปรานี ใจถอม ใจออนสุภาพ ใจ
อดทนไวนาน
13 จงผอนหนักผอนเบาซึ่ งกัน
และกัน และถาแมวาผูใดมีเร่ือง
ราวตอกันก็จงยกโทษใหกันและ
กัน พระคริสตไดทรงโปรดยก
โทษใหทานฉันใด ทานจงกระทํา
อยางนั้นเหมือนกัน
14 แล วจงสวมความรั กทับสิ่ ง
เหลานี้ ทั้ งหมด เพราะความ
รักยอมผูกพันทุกสิ่งไวใหถึงซึ่ ง

ความสมบูรณ
15 และจงใหสันติสุ ขแห งพระ
เจาครอบครองอยูในใจของทาน
ทั้ งหลาย ในสันติสุขนั้ นทรง
เรียกทานทั้งหลายไวใหเปนกาย
อันเดียวดวย และทานทั้งหลาย
จงขอบพระคุณ
16 จงให พระวาทะของพระ
คริสตดํารงอยู ในตัวทานอยาง
บริบูรณดวยปญญาทั้งสิ้น จงสั่ง
สอนและเตือนสติกันดวยเพลง
สดุดี เพลงสรรเสริญและเพลง
ฝายจิตวิญญาณดวย จงรอง
เพลงด วยพระคุณจากใจของ
ทานถวายองคพระผูเปนเจา
17 และเมื่อทานจะกระทําสิ่ งใด
ดวยวาจาหรือดวยการประพฤติ
ก็ตาม จงกระทําทุกสิ่ งในพระ
นามของพระเยซู เจ าและขอบ
พระคุณพระเจ าพระบิ ดาโดย
พระองคนั้น

หนาท่ีตอครอบครัว
และทาสกับนาย

18 ฝ ายภรรยาจงยอมฟ งสามี
ของตน ซึ่ งเปนการสมควรใน
องคพระผูเปนเจา
19 ฝายสามีก็ จงรักภรรยาของ
ตนและอยามีใจขมขื่นตอนาง
20 ฝายบุตรทั้ งหลายจงเชื่ อฟง
บิ ดามารดาของตนทุ กอย าง
เพราะการนี้ เปนที่ ชอบพระทัย
ขององคพระผูเปนเจา

(10) รม 12:2 (11) กท 3:27 (12) ลก 1:78 (13) มก 11:25 (14) 1 คร 13:1-13
(15) ยน 14:27; 1 คร 7:15 (16) อฟ 5:19 (17) 1 คร 10:31
(18) อฟ 5:3; คส 3:18 (19) อฟ 4:31; 5:25; 1 ปต 3:7 (20) อฟ 5:24
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หนา 2382โคโลสี 3, 4
21 ฝ ายบิดาก็อย าย่ั วบุตรของ
ตนใหขัดเคืองใจ เกรงวาเขาจะ
ทอใจ
22 ฝายพวกทาสจงเชื่ อฟ งผู ที่
เปนนายของตนตามเนื้อหนังทุก
อยาง ไมใชตามอยางคนที่ทําแต
ตอหนา อยางคนประจบสอพลอ
แตทําดวยน้ําใสใจจริงดวยความ
เกรงกลัวพระเจา
23 ไมวาทานจะทําสิ่ งใดก็จงทํา
ดวยความเต็มใจ เหมือนกระทํา
ถวายองคพระผู เปนเจา ไมใช
เหมือนกระทําแกมนุษย
24 ดวยรู แลววา ทานจะไดรับ
มรดกจากองคพระผูเปนเจาเปน
บําเหน็จ เพราะทานปรนนิบัติ
พระคริสตเจาอยู
25 สวนผู ที่ ทําความผิดก็จะได
รับผลตามความผิดที่ เขาไดทํา
นั้นและไมมีการทรงเห็นแกหนา
ผูใดเลย

4ฝ ายนายก็ จงทําแก เหล า
ทาสของตนตามความยุติ-

ธรรมและสม่ําเสมอกัน เพราะ
ทานรูวาทานก็มีนายองคหนึ่งใน
สวรรคดวย

หนาท่ีของ
คริสเตียน

2จงขะมักเขมนในการอธิษฐาน
จงเฝ าระวังอยู ในการนั้ นด วย
ขอบพระคุณ
3และอธิษฐานเผื่อเราดวย เพ่ือ

พระเจ าจะได ทรงโปรดเป ด
ประตูไวใหเราสําหรับพระวาทะ
นั้น ใหเรากลาวความลึกลับของ
พระคริสต ที่ขาพเจาถูกจองจํา
อยูก็เพราะเหตุนี้
4 เพ่ื อขาพเจาจะไดกลาวชี้ แจง
ขอความตามสมควรที่ ข าพเจ า
ควรจะกลาวนั้น
5จงดําเนินชีวิตกับคนภายนอก
ดวยใชสติปญญา จงฉวยโอกาส
6จงให วาจาของท านประกอบ
ดวยเมตตาคุณเสมอ ปรุงดวย
เกลือใหมีรส เพ่ือทานจะไดรูวา
ควรตอบทุกคนอยางไร

ครอบครัวแหงความเชื่อ
ในกรุงโรม

7ทีคิกัส ผู เปนนองชายที่ รัก
และเปนผู รับใชที่สัตยซื่อ และ
เปนเพ่ือนรวมงานกับขาพเจาใน
องคพระผู เปนเจา จะบอกให
ทานทราบถึงเหตุการณทั้ งปวง
ของขาพเจา
8 ข าพเจ าใช ผู นี้ ไปหาท านก็
เพราะเหตุนี้เอง คือใหเขาทราบ
ถึงความเปนอยู ของทาน และ
เพ่ือใหเขาหนุนน้ําใจของทาน
9ใหโอเนสิมัส ผูเปนนองชายที่
รักและสัตยซื่อ ซึ่งเปนคนหนึ่ง
ในพวกทานไปดวย เขาทั้ งสอง
จะเลาใหทานทราบถึงเหตุการณ
ทั้งปวงที่นี่
10 อาริสทารคัส เพ่ือนรวมใน

(21) อฟ 6:4 (22) อฟ 6:5 (23) ปญจ 9:10 (24) 1 คร 7:22 (25) รม 2:11
(1) อฟ 6:9 (2) ลก 18:1 (3) 1 คร 16:9 (5) มธ 10:16; มก 4:11 (6) ปญจ 10:12
(7) กจ 20:4; อฟ 6:21 (8) อฟ 6:22 (9) ฟม 1:10 (10) กจ 15:37; 2 ทธ 4:11
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หนา 2383 โคโลสี 4
การถู กจองจํากั บข าพเจ าและ
มาระโก ลูกชายของนองสาว
บารนาบัส ฝากความคิดถึงมายัง
ทานทั้ งหลาย (ทานก็ไดรับคํา
สั่งถึงเร่ืองมาระโกแลววา ถาเขา
มาหาทาน ก็จงรับรองเขา)
11 และเยซูซึ่งมีชื่ออีกวา ยุสทัส
ก็เชนกัน ซึ่ งอยู ในคณะที่ เขา
สุหนัต จําเพาะคนเหลานี้เทานั้น
เปนเพ่ือนรวมการกับขาพเจาใน
อาณาจักรของพระเจา ซึ่งเปนที่
หนุนใจของขาพเจา
12 เอปาฟรัส คนหนึ่ งในพวก
ท านและเป นผู รั บใช ของพระ
คริสต ฝากความคิดถึงมายัง
ทาน ดวยเขาสูอธิษฐานเผื่อทาน
อยู เสมอ หวังจะใหทานเจริญ
เปนผู ใหญและบริ บูรณ ในการ
ซึ่ งชอบพระทัยของพระเจาทุก
สิ่ง
13 ขาพเจาเปนพยานให เขาวา
เขาตรากตรําทํางานมากเพ่ื อ
ท านและเพ่ื อคนที่ อยู ในเมือง
เลาดี เซี ยและเพ่ื อคนที่ อยู ใน

เมืองฮิเอราบุรี
14 ลูกา แพทยที่ รักกับเดมาส
ฝากความคิดถึงมายังพวกทาน
15 ขอฝากความคิ ดถึ งมายั ง
พวกพ่ีนองที่ อยู ในเมืองเลาดี-
เซียกับนิมฟสและคริสตจักรที่
อยูในเรือนของเขาดวย
16 และเมื่ อพวกท านได อ าน
จดหมายฉบับนี้แลว จงสงไป
ใหอานในคริสตจักรที่ อยู เมือง
เลาดีเซียดวย และจดหมายที่มา
จากเมืองเลาดีเซียฉบับนั้น ทาน
ก็จงอานดวย
17 และจงบอกอารคิ ปป สว า
"การรับใชซึ่ งทานไดรับในองค
พระผูเปนเจานั้น จงระวังกระทํา
ใหสําเร็จ"
18 คําแสดงความคิดถึ งนี้ เปน
ลายมือของขาพเจา เปาโล ขอ
ท านจงระลึ กถึ งโซ ตรวนของ
ขาพเจา ขอใหพระคุณดํารงอยู
กับทานดวยเถิด เอเมน
[เขียนจากกรุงโรมถึงชาวโคโลสี
และสงโดยทีคิกัสและโอเนสิมัส]

(12) มธ 15:48; รม 15:30; 1 คร 2:6; คส 1:7; ฟม 1:23
(14) 2 ทธ 4:10; ฟม 1:24 (15) รม 16:5; 1 คร 16:19 (16) 1 ธส 5:27; 2 ธส 3:14
(17) 1 ทธ 4:6; 2 ทธ 4:5; ฟม 1:2 (18) 1 คร 16:21; 2 ธส 3:17; ฮบ 13:3
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