
หน้า 2376จดหมายของอัครสาวกเปาโล
ถึงคริสตจักรในเมืองโคโลสี

คําคํานบัของเปาโล
ดว้ยใจยินดี

1
เปาโล อัครสาวกของพระเยซู
คริสต์ตามพระประสงค์ของ

พระเจ้า และทิโมธีน้องชายของ
เรา
2 เรียน วิสุทธิชนและพี, น้องที,
สัตย์ซื,อในพระคริสต์ ณ เมือง
โคโลสี ขอให้พระคุณและสันติ-
สุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา
และพระเยซูคริสต์ เจ้าดาํรงอยู่
กับท่านเถิด
3 เราขอบพระคุณพระเจ้ าพระ
บิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้ เป็นเจ้าของเรา เราอธิษฐาน
เพื,อท่านทั6งหลายเสมอ
4ตั6 งแต่ เราได้ ยินถึ งความเชื, อ
ของท่านในพระเยซูคริสต์และ
เรื, องความรักซึ, งท่านมีต่อวิสุท-
ธิชนทั6งปวง
5โดยเหตุซึ, งมีความหวังอันสะ-
สมไว้สาํหรับท่ านในสวรรค์ซึ, ง
เมื, อก่อนท่านเคยได้ยินมาแล้ว
ในพระวจนะแห่งความจริงของ
ข่าวประเสริฐ
6ซึ, งแผ่แพร่มาถึงท่านดังที,กาํ-
ลังเกิดผลและทวีขึ6 นทั,วโลก เช่น
เดี ยวกับที, กาํลั งเป็นอยู่ ในตั ว

ท่านทั6 งหลายด้วย ตั6 งแต่วันที,
ท่านได้ยินและได้ รู้ จักพระคุณ
ของพระเจ้าตามความจริง
7ดั งที, ท่ านได้ เรียนจากเอปา-
ฟรัสซึ, งเป็นเพื, อนร่วมงานที, รัก
ของเรา เขาเป็นผู้รับใช้อันสัตย์
ซื,อของพระคริสต์เพื,อพวกท่าน
8ผู้ได้เล่าให้เราฟังถึงความรักที,
ท่านมีอยู่ในพระวิญญาณด้วย

คําอธิษฐานของเปาโล
เพื�อวิสุทธิชนชาวโคโลสี

9เพราะเหตุนี6  พวกเราเหมือน
กัน นับตั6 งแต่วันที, เราได้ยินก็
ไม่ได้หยุดในการที, จะอธิษฐาน
ขอเพื, อท่าน และปรารถนาให้
ท่านเต็มไปด้วยความรู้ ถึงพระ
ประสงค์ของพระองค์ในสรรพ
ปัญญา และในความเข้าใจ
ฝ่ายจิตวิญญาณ
10 เพื, อท่ านจะได้ดาํเนิ นชี วิต
อย่างสมควรต่อองค์พระผู้ เป็น
เจ้า ตามบรรดาความชอบ ให้
เกิดผลในการดีทุกอย่าง และ
จาํเริญขึ6 นในความรู้ถึงพระเจ้า
11 มีกาํลังมากขึ6 นทุกอย่างโดย
ฤทธิB เดชแห่งสง่ าราศีของพระ
องค์ ให้มีบรรดาความเพียร
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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หน้า 2377

ความยินดี
12 ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผู้
ทรงทาํ ให้ เราทั6 งหลายสมกั บ
ที,จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกัน
กับวิสุทธิชนในความสว่าง
13 พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้
พ้นจากอาํนาจของความมืดและ
ได้ทรงย้ายเรามาตั6 งไว้ในอาณา
จักรแห่งพระบุตรที, รักของพระ
องค์
14 ในพระบุตรนั6 นเราจึงได้ รับ
การไถ่ โดยพระโลหิตของพระ
องค์ คือเป็นการทรงโปรดยก
บาปทั6งหลายของเรา

พระคริสตท์รงเป็น
ศีรษะของคริสตจักร

15 พระองค์ ทรงเป็ นพระฉาย
ของพระเจ้า ผู้ซึ,งไม่ประจักษ์แก่
ตา ทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือ
สรรพสิ,งทั6งปวง
16 เพราะว่าโดยพระองค์สรรพ
สิ, งได้ถูกสร้างขึ6 น ทั6 งในท้องฟ้า
และที, แผ่นดินโลก สิ, งซึ, งประ-
จักษ์แก่ตาและซึ, งไม่ประจักษ์แก่
ตา ไม่ว่าจะเป็นผู้ครองบัลลังก์
หรือเป็นผู้ครองอาณาจักร หรือ
เป็นเทพผู้ครอบครองอาณาจักร
หรือเทพผู้มีอาํนาจ สรรพสิ,งทั6ง
สิ6 นถูกสร้างขึ6 นโดยพระองค์และ
เพื,อพระองค์
17 พระองค์ทรงดาํรงอยู่ ก่ อน
สรรพสิ,งทั6งปวง และสรรพสิ,งทั6ง

ปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์
18 พระองค์ทรงเป็นศีรษะของ
กายคือคริสตจักร พระองค์ทรง
เป็นที, เริ, มต้น เป็นบุตรหัวปี
ที, ทรงเป็นขึ6 นมาจากความตาย
เพื, อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอก
ในสรรพสิ,งทั6งปวง
19 ด้ วยว่ าเป็ นที, ชอบพระทั ย
พระบิดาที, จะให้ความบริ บูรณ์
ทั6งสิ6 นมีอยู่ในพระองค์

พระคริสตทํ์าใหเ้กิด
สนัติภาพและการคืนดี

20 และโดยพระองค์นั6 นให้สิ, ง
สารพัดกลับคืนดี กั บพระองค์
เอง โดยพระองค์นั6นข้าพเจ้าพูด
ได้ว่า ไม่ว่าสิ, งนั6 นจะอยู่ในแผ่น
ดินโลกหรือในท้องฟ้า พระองค์
ทรงทาํ ให้มี สั นติ ภาพโดยพระ
โลหิตแห่งกางเขนของพระองค์
21 และพวกท่านซึ, งเมื, อก่อนนี6
ไม่ถูกกันและเป็นศัตรูในใจด้วย
การชั,วต่างๆ บัดนี6  พระองค์ทรง
โปรดให้คืนดีกับพระองค์
22 โดยความตายแห่งพระกาย
เนื6 อหนังของพระองค์เพื, อจะได้
ถวายท่านให้เป็นผู้บริสุทธิB  ไร้
ตาํหนิและไร้ข้อกล่าวหาในสาย
พระเนตรของพระองค์
23 คือถ้ าท่านดาํรงและตั6 งมั, น
อยู่ในความเชื, อ และไม่โยกย้าย
ไปจากความหวังในข่าวประเสริฐ
ซึ, งท่านได้ยินแล้ว และที, ได้

โคโลสี E

(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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หน้า 2378โคโลสี E, H

ประกาศแล้วแก่มนุษย์ทุกคนที,
อยู่ใต้ฟ้า ซึ, งข้าพเจ้าเปาโลเป็น
ผู้รับใช้ในการนั6น
24 บัดนี6 ข้าพเจ้ามีความยินดีใน
การที, ได้รับความทุกข์ยากเพื, อ
ท่าน ส่วนการทนทุกข์ของพระ
คริสต์ที,ยังขาดอยู่นั6น ข้าพเจ้าก็
รับทนจนสาํเร็จในเนื6 อหนังของ
ข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่พระกาย
ของพระองค์คือคริสตจักร
25 ข้าพเจ้าได้ถูกตั6 งให้เป็นผู้รับ
ใช้ตามที, พระเจ้ าได้ทรงโปรด
มอบภาระให้ ข้าพเจ้าเพื, อท่าน
เพื,อจะให้พระวจนะของพระเจ้า
สาํเรจ็
26 คือข้อความลึกลับซึ, งซ่ อน
เร้นอยู่ หลายยุคและหลายชั, ว
อายุนั6น แต่บัดนี6 ได้ทรงโปรดให้
เป็นที,ประจักษ์แก่วิสุทธิชนของ
พระองค์แล้ว
27 พระเจ้าทรงชอบพระทัยที,จะ
สาํแดงให้คนต่างชาติรู้ว่า อะไร
เป็นความมั,งคั,งของสง่าราศีแห่ง
ข้อลึกลับนี6 คือที,พระคริสต์ทรง
สถิตในท่านอันเป็นที, หวังแห่ง
สง่าราศี
28 พระองค์นั6 นแหละเราประ-
กาศอยู่โดยเตือนสติทุกคนและ
สั, งสอนทุกคนโดยใช้สติปัญญา
ทุกอย่าง เพื,อเราจะได้ถวายทุก
คนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระเยซู
คริสต์

29 เพราะเหตุนั6 น ข้าพเจ้าจึง
กระทาํการงานด้วย โดยความ
อุตสาหะตามการกระทาํของพระ
องค์ผู้ทรงออกฤทธิB กระทาํอยู่ใน
ตัวข้าพเจ้า
พระคริสตเ์ป็นคลงัแห่งปัญญา

และความรู้ทั. งปวง

2
เพราะข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านรู้
ว่า ข้าพเจ้าสู้ อุตส่าห์มาก

เพียงไรเพื,อท่าน  เพื,อชาวเมือง
เลาดีเซียและเพื,อคนทั6งปวงที,ยัง
ไม่ เห็นหน้าของข้าพเจ้าในฝ่าย
เนื6 อหนัง
2เพื,อเขาจะได้รับความชูใจ และ
เข้าติดสนิทกันในความรัก และ
มั,นใจในความอุดมสมบูรณ์แห่ง
ความเข้าใจ และเข้าในความรู้
ความลึกลับของพระเจ้าและของ
พระบิดาและของพระคริสต์
3ซึ, งคลังสติ ปัญญาและความรู้
ทุกอย่างทรงปิดซ่อนไว้ในพระ
องค์
4 ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี6 เพื, อมิให้ผู้
ใดล่อลวงท่านด้วยคาํชักชวนอัน
น่าฟัง
5 เพราะถึงแม้ว่าตัวของข้าพเจ้า
ไม่อยู่กับท่าน แต่ใจของข้าพเจ้า
ยังอยู่กับท่าน และมีความชื,นชม
ยินดีที, ได้ เห็นท่านอยู่ กันอย่าง
เรียบร้อย และเห็นความเชื, อ
มั,นคงของท่านในพระคริสต์
6 เหตุฉะนั6 นตามที,ท่านได้ต้อน

(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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หน้า 2379 โคโลสี H

รับเอาพระเยซูคริสต์เจ้ามาแล้ว
อย่างไร กใ็ห้ดาํเนินชีวิตในพระ
องค์อย่างนั6นต่อไป
7 โดยท่ านได้ ถู กวางรากลงไว้
แล้ว และถูกก่อร่างสร้างขึ6 นใน
พระองค์ให้สมบูรณ์ และถูกตั6 ง
ให้มั, นคงอยู่ในความเชื, อตามที,
ท่ านได้ รับการสอนมาแล้วนั6 น
จึงเต็มล้นด้วยการขอบพระคุณ
อยู่ในนั6น
จงหลีกเลี�ยงธรรมเนียมต่างๆ

และปรชัญาของมนุษย์
8จงระวังให้ดี เกรงว่าจะมีผู้ใด
ทาํให้ท่านตกเป็นเหยื,อด้วยหลัก
ปรัชญาและด้วยคาํล่อลวงอันไม่
มีสาระ ตามธรรมเนียมของ
มนุษย์ ตามหลักการต่างๆที,เป็น
ของโลก ไม่ใช่ตามพระคริสต์
9 เพราะว่าในพระองค์นั6 นสภาพ
ของพระเจ้าดาํรงอยู่ อย่างบริ-
บูรณ์
10 และท่ านได้ความครบบริ-
บูรณ์ในพระองค์ ผู้ เป็นศีรษะ
แห่งปวงเทพผู้ครองและศักดิ-
เทพ

บพัติศมาคือความตาย
และการฟื. นขึ. น

11 ในพระองค์นั6 น ท่านได้รับ
เข้าสุหนัต ซึ,งเป็นการเข้าสุหนัต
ที,มือมนุษย์มิได้กระทาํ โดยที,
ท่านได้สละกายแห่งความบาป
ของเนื6 อหนังเสีย โดยการเข้า

สุหนัตแห่งพระคริสต์
12 ได้ ถูกฝั งไว้กับพระองค์ใน
บัพติศมา ซึ, งท่านได้เป็นขึ6 นมา
กับพระองค์ด้วย โดยความเชื, อ
ในการกระทาํของพระเจ้า ผู้ได้
ทรงบันดาลให้พระองค์เป็นขึ6 น
มาจากความตาย
13 และท่ านที, ตายแล้ วด้ วย
ความบาปทั6 งหลายของท่านและ
ด้วยเหตุที,เนื6 อหนังของท่านมิได้
เข้าสุหนัต พระองค์ได้ทรงให้
ท่านมี ชี วิตด้วยกันกับพระองค์
และทรงโปรดยกโทษการละเมิด
ทั6งหลายของท่าน
พระราชบญัญติัแห่งพิธีต่างๆ

ถูกตรึงไวที้�กางเขนนั.น
14 พระองค์ทรงลบกรมธรรม์ใน
ข้อบัญญัติต่างๆที,ต่อต้านเราอยู่
ซึ, งขัดขวางเราและได้ทรงหยิบ
เอาไปเสียให้พ้นโดยทรงตรึงไว้
ที,กางเขนของพระองค์
15 พระองค์ทรงปลดเจ้าผู้ครอบ
ครองอาณาจักรและเจ้าผู้มีอาํ-
นาจเสีย พระองค์ได้ทรงประ-
จานเขาและชนะเขาโดยกางเขน
นั6น
16 เหตุฉะนั6 น อย่าให้ผู้ ใดพิ-
พากษาปรั กปราํ ท่ านในเรื, อง
การกินการดื, ม ในเรื, องการถือ
เทศกาล วันต้นเดือน หรือวัน
สะบาโต
17 สิ, งเหล่านี6 เป็นเพียงเงาของ

(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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เหตุการณ์ที, จะมีมาในภายหลัง
แต่กายนั6นเป็นของพระคริสต์
จงหลีกเลี�ยงหลกัการฝ่ายโลก
18 อย่าให้ผู้ใดโกงบาํเหน็จของ
ท่านด้วยการจงใจถ่อมตัวลงและ
กราบไหว้ทูตสวรรค์ ใฝ่ฝัน
ในสิ, งเหล่านั6 นที, เขาไม่ ได้เห็น
ผยองขึ6 นเปล่ าๆตามความคิด
ของเนื6 อหนัง
19 และไม่ได้ยึดมั,นในพระองค์
ผู้ทรงเป็นศีรษะ ศีรษะนั6 นเป็น
เหตุ ให้ กายทั6 งหมดได้ รับการ
บาํรุงเลี6 ยงและติดต่อกันด้วยข้อ
และเอ็นต่างๆ จึงได้เจริญขึ6 น
ตามที,พระเจ้าทรงโปรดให้เจริญ
ขึ6 นนั6น
20 ถ้าท่านตายกับพระคริสต์พ้น
จากหลั กการต่ างๆที, เป็นของ
โลกแล้ว เหตุไฉนท่านจึงมีชีวิต
อยู่ เหมือนกับว่าท่านยังอยู่ ฝ่าย
โลก ยอมอยู่ใต้กฎต่างๆ
21 (เช่น "อย่าแตะต้อง" "อย่า
ชิม" "อย่าเอามือหยิบ"
22 ซึ, งทั6 งหมดจะพินาศเมื, อทาํ
ดังนั6 น) อันเป็นหลักธรรม
และคาํสอนของมนุษย์
23 จริงอยู่ สิ, งเหล่านี6 ดูท่าทีมี
ปัญญา คือการเต็มใจนมัสการ
การถ่อมตัวลง และการทรมาน
กาย แต่ไม่มีประโยชน์อะไรใน
การต่อสู้ กับความต้องการของ
เนื6 อหนัง

จงแสวงหาสิ�งที�อยู่เบื. องบน

3
ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็น
ขึ6 นมาด้วยกันกับพระคริสต์

แล้ว กจ็งแสวงหาสิ,งซึ,งอยู่เบื6 อง
บนในที, ซึ, งพระคริสต์ทรงประ-
ทับข้างขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
2จงฝังความคิดของท่านไว้กับ
สิ,งทั6งหลายที,อยู่เบื6 องบน ไม่ใช่
กับสิ, งทั6 งหลายซึ, งอยู่ที, แผ่นดิน
โลก
3 เพราะ ว่ าท่ านไ ด้ ตายแล้ ว
และชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระ
คริสต์ในพระเจ้า
4 เมื, อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิต
ของเราจะทรงปรากฏ ขณะนั6 น
ท่ านก็จะปรากฏพร้อมกับพระ
องค์ในสง่าราศีด้วย

จงสวมมนุษยใ์หม่ทุกวนั
5เหตุฉะนั6น จงประหารอวัยวะ
ของท่านซึ,งอยู่ฝ่ายโลกนี6  คือการ
ล่วงประเวณี การโสโครก ราคะ
ตัณหา ความปรารถนาชั,ว และ
ความโลภ ซึ, งเป็นการนับถือ
รูปเคารพ
6เพราะสิ, งเหล่านี6  พระอาชญา
ของพระเจ้าก็ลงมาแก่บุตรแห่ง
การไม่เชื,อฟัง
7ครั6 งหนึ, งท่านเคยดาํเนินตาม
สิ, งเหล่านี6 ด้วย ครั6 งเมื, อท่านยัง
ดาํรงชีวิตอยู่กับสิ,งเหล่านี6
8แต่บัดนี6 สารพัดสิ, งเหล่านี6 ท่าน
จงเปลื6 องทิ6 งเสียด้วย คือความ

(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
ร้าย การหมิ,นประมาท คาํพูด
หยาบโลนจากปากของท่าน
9อย่าพูดมุสาต่อกัน เพราะว่า
ท่านได้ถอดทิ6 งมนุษย์เก่ากับการ
ปฏิบัติของมนุษย์นั6นเสียแล้ว
10 และได้สวมมนุษย์ใหม่ที,กาํ-
ลั งทรงสร้างขึ6 นใหม่ในความรู้
ตามแบบพระฉายของพระองค์ผู้
ได้ทรงสร้างขึ6 นนั6น
11 อย่างนี6 ไม่เป็นพวกกรีกหรือ
พวกยิว ไม่เป็นผู้ที, เข้าสุหนัต
หรือไม่ได้เข้าสุหนัต พวกคน
ต่างชาติหรือชาวสิเธีย ทาสหรือ
ไทก็ไม่เป็น แต่ว่าพระคริสต์
ทรงเป็นสารพัดและทรงดาํรงอยู่
ในสารพัด
12 เหตุฉะนั6 น ในฐานะที, เป็น
พวกซึ,งพระเจ้าทรงเลือกไว้ เป็น
พวกที, บริ สุทธิB และเป็นพวกที,
ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจ
ปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจ
อดทนไว้นาน
13 จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ, งกัน
และกัน และถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื,อง
ราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันและ
กัน พระคริสต์ได้ทรงโปรดยก
โทษให้ท่านฉันใด ท่านจงกระทาํ
อย่างนั6นเหมือนกัน
14 แล้ วจงสวมความรักทับสิ, ง
เหล่านี6 ทั6 งหมด เพราะความ
รักย่อมผูกพันทุกสิ, งไว้ให้ถึงซึ, ง

ความสมบูรณ์
15 และจงให้สันติสุ ขแห่งพระ
เจ้าครอบครองอยู่ในใจของท่าน
ทั6 งหลาย ในสันติสุขนั6 นทรง
เรียกท่านทั6 งหลายไว้ให้เป็นกาย
อันเดียวด้วย และท่านทั6งหลาย
จงขอบพระคุณ
16 จงให้ พระวาทะของพระ
คริสต์ดาํรงอยู่ ในตัวท่านอย่าง
บริบูรณ์ด้วยปัญญาทั6งสิ6 น จงสั,ง
สอนและเตือนสติกันด้วยเพลง
สดุดี เพลงสรรเสริญและเพลง
ฝ่ายจิตวิญญาณด้วย จงร้อง
เพลงด้ วยพระคุ ณจากใจของ
ท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า
17 และเมื, อท่านจะกระทาํสิ, งใด
ด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติ
ก็ตาม จงกระทาํทุกสิ, งในพระ
นามของพระเยซู เจ้ าและขอบ
พระคุ ณพระเจ้ าพระบิ ดาโดย
พระองค์นั6น

หนา้ที�ต่อครอบครวั
และทาสกบันาย

18 ฝ่ ายภรรยาจงยอมฟังสามี
ของตน ซึ, งเป็นการสมควรใน
องค์พระผู้เป็นเจ้า
19 ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของ
ตนและอย่ามีใจขมขื,นต่อนาง
20 ฝ่ายบุตรทั6 งหลายจงเชื, อฟัง
บิ ดามารดาของตนทุ กอย่ าง
เพราะการนี6 เป็นที, ชอบพระทัย
ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

(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 ฝ่ายบิดาก็อย่ายั, วบุตรของ
ตนให้ขัดเคืองใจ เกรงว่าเขาจะ
ท้อใจ
22 ฝ่ายพวกทาสจงเชื, อฟังผู้ ที,
เป็นนายของตนตามเนื6 อหนังทุก
อย่าง ไม่ใช่ตามอย่างคนที,ทาํแต่
ต่อหน้า อย่างคนประจบสอพลอ
แต่ทาํด้วยนํ6าใสใจจริงด้วยความ
เกรงกลัวพระเจ้า
23 ไม่ว่าท่านจะทาํสิ, งใดก็จงทาํ
ด้วยความเตม็ใจ เหมือนกระทาํ
ถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่
เหมือนกระทาํแก่มนุษย์
24 ด้วยรู้แล้วว่า ท่านจะได้รับ
มรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็น
บาํเหน็จ เพราะท่านปรนนิบัติ
พระคริสต์เจ้าอยู่
25 ส่วนผู้ ที, ทาํความผิดก็จะได้
รับผลตามความผิดที, เขาได้ทาํ
นั6 นและไม่มีการทรงเห็นแก่หน้า
ผู้ใดเลย

4
ฝ่ ายนายก็ จงทาํ แก่ เหล่ า
ทาสของตนตามความยุติ-

ธรรมและสมํ,าเสมอกัน เพราะ
ท่านรู้ว่าท่านกม็ีนายองค์หนึ, งใน
สวรรค์ด้วย

หนา้ที�ของ
คริสเตียน

2จงขะมักเขม้นในการอธิษฐาน
จงเฝ้ าระวังอยู่ ในการนั6 นด้ วย
ขอบพระคุณ
3และอธิษฐานเผื,อเราด้วย เพื,อ

พระเจ้ าจะได้ ทรงโปรดเปิ ด
ประตูไว้ให้เราสาํหรับพระวาทะ
นั6น ให้เรากล่าวความลึกลับของ
พระคริสต์ ที, ข้าพเจ้าถูกจองจาํ
อยู่กเ็พราะเหตุนี6
4 เพื, อข้าพเจ้าจะได้กล่าวชี6 แจง
ข้อความตามสมควรที, ข้าพเจ้า
ควรจะกล่าวนั6น
5จงดาํเนินชีวิตกับคนภายนอก
ด้วยใช้สติปัญญา จงฉวยโอกาส
6จงให้วาจาของท่ านประกอบ
ด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุงด้วย
เกลือให้มีรส เพื,อท่านจะได้รู้ว่า
ควรตอบทุกคนอย่างไร

ครอบครวัแห่งความเชื�อ
ในกรุงโรม

7ทีคิกัส ผู้ เป็นน้องชายที, รัก
และเป็นผู้ รับใช้ที,สัตย์ซื, อ และ
เป็นเพื,อนร่วมงานกับข้าพเจ้าใน
องค์พระผู้ เป็นเจ้า จะบอกให้
ท่านทราบถึงเหตุการณ์ทั6 งปวง
ของข้าพเจ้า
8 ข้ าพเจ้ าใช้ ผู้ นี6 ไปหาท่ านก็
เพราะเหตุนี6 เอง คือให้เขาทราบ
ถึงความเป็นอยู่ของท่าน และ
เพื,อให้เขาหนุนนํ6าใจของท่าน
9ให้โอเนสิมัส ผู้เป็นน้องชายที,
รักและสัตย์ซื,อ ซึ, งเป็นคนหนึ, ง
ในพวกท่านไปด้วย เขาทั6 งสอง
จะเล่าให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์
ทั6งปวงที,นี,
10 อาริสทารคัส เพื, อนร่วมใน

(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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การถู กจองจาํกั บข้ าพเจ้ าและ
มาระโก ลูกชายของน้องสาว
บารนาบัส ฝากความคิดถึงมายัง
ท่านทั6 งหลาย (ท่านก็ได้รับคาํ
สั,งถึงเรื,องมาระโกแล้วว่า ถ้าเขา
มาหาท่าน กจ็งรับรองเขา)
11 และเยซูซึ,งมีชื,ออีกว่า ยุสทัส
ก็เช่นกัน ซึ, งอยู่ในคณะที, เข้า
สุหนัต จาํเพาะคนเหล่านี6 เท่านั6น
เป็นเพื,อนร่วมการกับข้าพเจ้าใน
อาณาจักรของพระเจ้า ซึ,งเป็นที,
หนุนใจของข้าพเจ้า
12 เอปาฟรัส คนหนึ, งในพวก
ท่ านและเป็ นผู้ รับใช้ ของพระ
คริสต์ ฝากความคิดถึงมายัง
ท่าน ด้วยเขาสู้ อธิษฐานเผื,อท่าน
อยู่ เสมอ หวังจะให้ท่านเจริญ
เป็นผู้ ใหญ่และบริบูรณ์ในการ
ซึ, งชอบพระทัยของพระเจ้าทุก
สิ,ง
13 ข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่า
เขาตรากตราํ ทาํ งานมากเพื, อ
ท่ านและเพื, อคนที, อยู่ ในเมือง
เลาดี เซี ยและเพื, อคนที, อยู่ ใน

เมืองฮิเอราบุรี
14 ลูกา แพทย์ที, รักกับเดมาส
ฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน
15 ขอฝากความคิ ดถึ งมายั ง
พวกพี, น้องที, อยู่ ในเมืองเลาดี-
เซียกับนิมฟัสและคริสตจักรที,
อยู่ในเรือนของเขาด้วย
16 และเมื, อพวกท่ านได้ อ่ าน
จดหมายฉบับนี6 แล้ว จงส่งไป
ให้อ่านในคริสตจักรที, อยู่ เมือง
เลาดีเซียด้วย และจดหมายที,มา
จากเมืองเลาดีเซียฉบับนั6น ท่าน
กจ็งอ่านด้วย
17 และจงบอกอารคิ ปปั สว่ า
"การรับใช้ซึ, งท่านได้รับในองค์
พระผู้เป็นเจ้านั6น จงระวังกระทาํ
ให้สาํเรจ็"
18 คาํแสดงความคิดถึ งนี6 เป็น
ลายมือของข้าพเจ้า เปาโล ขอ
ท่ านจงระลึ กถึ งโซ่ ตรวนของ
ข้าพเจ้า ขอให้พระคุณดาํรงอยู่
กับท่านด้วยเถิด เอเมน
[เขียนจากกรุงโรมถึงชาวโคโลสี
และส่งโดยทีคิกัสและโอเนสิมัส]

(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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