
หน้า 2414จดหมายของอคัรทูตเปาโล
ถึงคริสตจักรในเมืองโคโลสี
บทที� �

คําคํานบัแห่งความยินดีของเปาโล
" เปาโล อัครทูตของพระเยซูคริสต์โดย
พระประสงค์ของพระเจ้า และทิโมธีน้อง
ชายของพวกเรา
+ เรียน บรรดาวิสทุธิชนและพี.น้องที.สตัย์
ซื.อในพระคริสต์ ณ เมืองโคโลส ี ขอให้
พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา
ของพวกเรา และพระเยซูคริสต์เจ้าดาํรง
อยู่กับพวกท่านเถิด
2 พวกเราขอบพระคุณพระเจ้าและพระ
บิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า
ของพวกเรา โดยอธิษฐานเพื. อท่านทั7ง
หลายเสมอ
8 ตั7 งแต่พวกเราได้ยินถึงความเชื. อของ
พวกท่านในพระเยซูคริสต์ และเรื.องความ
รักซึ.งพวกท่านมีต่อบรรดาวิสทุธิชน
: เรื. องความหวังซึ. งสะสมไว้สาํหรับพวก
ท่านในสวรรค์ ซึ. งเมื. อก่อนพวกท่านเคย
ได้ยินมาแล้วในพระวจนะแห่งความจริง
ของข่าวประเสริฐ
; ซึ.งได้มายังพวกท่าน เหมือนอย่างที.ข่าว
ประเสริฐนั7นได้เข้ามาในทั.วทั7งโลก และ
เกิดผล เหมือนกับที. ข่าวประเสริฐได้เกิด
ผลในพวกท่านด้วย ตั7 งแต่วันที.พวกท่าน
ได้ยินข่าวประเสริฐนั7น และได้รู้ จักพระ
คุณของพระเจ้าในความจริง

< เหมือนอย่างที.พวกท่านได้เรียนจาก
เอปาฟรัส เพื.อนร่วมงานที.รักของพวกเรา
เช่นกัน ผู้เป็นผู้รับใช้อันสตัย์ซื.อของพระ
คริสต์เพื.อพวกท่าน
> ผู้ได้แจ้งให้พวกเราทราบถึงความรัก
ของพวกท่านในพระวิญญาณด้วย

คําอธิษฐานของเปาโล
เพื�อวิสุทธิชนชาวโคโลสี

@ เพราะเหตุนี7 เองพวกเรากเ็หมือนกัน
ตั7 งแต่วันที.พวกเราได้ยินเรื. องนี7  กไ็ม่ได้
หยุดในการอธิษฐานเพื. อพวกท่าน และ
ปรารถนาให้พวกท่านเต็มไปด้วยความรู้
แห่งพระประสงค์ของพระองค์ ในบรรดา
สติปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ
"B เพื. อพวกท่านจะได้ดาํเนินอย่างสม
ควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ตามบรรดา
ความชอบ โดยให้เกิดผลในการดีทุกอย่าง
และจาํเริญขึ7 นในความรู้ ของพระเจ้า
"" ถูกเสริมกาํลังด้วยอานุภาพทั7งสิ7 น
ตามฤทธิE เดชอันเปี. ยมด้วยสง่าราศีของ
พระองค์ จนเกิดบรรดาความเพียรและ
ความอดกลั7นด้วยความปีติยินดี
"+ โดยถวายคาํขอบพระคุณแด่พระบิดา
ผู้ซึ.งทรงทาํให้เราทั7งหลายสมควรที.จะเป็น
ผู้เข้าส่วนแห่งมรดกของบรรดาวิสุทธิชน
ในความสว่าง
"2 พระองค์ผู้ได้ทรงช่วยพวกเราให้พ้น
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หน้า 2415

จากอาํนาจแห่งความมืด และได้ทรงย้าย
พวกเราเข้ามาอยู่ ในอาณาจักรของพระ
บุตรที.รักของพระองค์
"8 ในพระบุตรนั7น พวกเราจึงได้รับการ
ไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์ คือการ
โปรดยกบาปทั7งหลาย

พระคริสตท์รงเป็น
ศีรษะของคริสตจักร

": พระองค์ผู้ทรงเป็นพระฉายของพระ
เจ้า ผู้ไม่ทรงประจักษ์แก่ตา ทรงเป็นบุตร
หัวปีเหนือสิ.งทรงสร้างทั7งปวง
"; เพราะว่าโดยพระองค์สรรพสิ.งได้ถูก
สร้างขึ7 น ทั7งที.อยู่ในท้องฟ้าและที.อยู่ใน
แผ่นดินโลก สิ.งซึ.งประจักษ์แก่ตาและสิ.ง
ซึ.งไม่ประจักษ์แก่ตา ไม่ว่าพวกเขาจะเป็น
ผู้ครองบัลลังก์ หรือเป็นผู้ครองอาณาจักร
หรือเป็นบรรดาเทพผู้ครอบครองอาณา-
จักร หรือเป็นบรรดาเทพผู้มีอาํนาจ สรรพ
สิ.งทั7 งสิ7 นได้ถูกสร้างขึ7 นโดยพระองค์และ
เพื.อพระองค์
"< และพระองค์ทรงเป็นอยู่ก่อนสรรพสิ.ง
ทั7งปวง และสรรพสิ.งทั7งปวงกด็าํรงอยู่โดย
พระองค์
"> และพระองค์ทรงเป็นศีรษะแห่งกาย
คือคริสตจักร พระองค์ผู้ทรงเป็นที.เริ.มต้น
เป็นบุตรหัวปีที. ทรงเป็นขึ7 นมาจากความ
ตาย เพื.อในสรรพสิ.งทั7งปวงพระองค์จะได้
ทรงเป็นเอก
"@ ด้วยว่าเป็นที.ชอบพระทัยพระบิดาที.
ความบริ บูรณ์ทั7 งสิ7 นจะดาํรงอยู่ ในพระ
องค์

สนัติสุขและการคืนดีกนั
มาโดยพระคริสต์

+B และหลังจากทาํให้เกิดสันติภาพโดย
พระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์แล้ว
โดยพระองค์เพื. อทาํให้สิ.งสารพัดกลับคืน
ดีกับพระองค์เอง โดยพระองค์นั7น ข้าพ
เจ้าขอกล่าวว่า ไม่ว่าสิ.งเหล่านั7นเป็นสิ.งที.
อยู่ในแผ่นดินโลกหรือเป็นสิ.งที.อยู่ในท้อง
ฟ้า
+" และพวกท่าน ซึ.งเมื.อก่อนเคยถูกทาํ
ให้เหินห่างกันและเป็นศัตรูในความคิด
ของพวกท่านโดยการงานชั. วต่าง ๆ ถึง
อย่างนั7นบัดนี7  พระองค์โปรดให้คืนดีกัน
แล้ว
++ ในพระกายแห่งเนื7 อหนังของพระองค์
โดยทางความตาย เพื. อจะได้ถวายพวก
ท่านให้เป็นผู้บริสุทธิE  ไร้ตาํหนิและไร้ข้อ
กล่าวหาในสายพระเนตรของพระองค์
+2 ถ้าพวกท่านดาํเนินต่อไปในความเชื.อ
นั7นซึ. งถูกวางรากฐานและตั7 งมั.นอยู่ และ
ไม่โยกย้ายไปจากความหวังแห่งข่าวประ
เสริฐ ซึ.งพวกท่านได้ยินแล้ว และซึ.งได้ถูก
ประกาศแล้วแก่มนุษย์ทุกคนที. อยู่ใต้ฟ้า
สวรรค์ ซึ. งในข่าวประเสริฐนั7นข้าพเจ้า
เปาโลถูกตั7งให้เป็นผู้รับใช้คนหนึ.ง

พระคริสตท์รงสถิตอยู่ภายใน
+8 ซึ. งบัดนี7 ข้าพเจ้ามีความปีติยินดีใน
บรรดาความทุกข์ยากของข้าพเจ้าเพื. อ
พวกท่าน และในการทาํให้ส่วนที. ยังขาด
อยู่ของบรรดาความเจ็บปวดรวดร้าวของ
พระคริสต์ นั7 นให้สาํเร็จในเนื7 อหนังของ

โคโลส ี"
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ข้าพเจ้า เพราะเห็นแก่พระกายของพระ
องค์ ซึ.งกค็ือคริสตจักร
+: ซึ.งข้าพเจ้าได้ถูกตั7งให้เป็นผู้รับใช้คน
หนึ. งของคริสตจักร ตามการมอบหมาย
พันธกิจของพระเจ้าซึ. งได้ทรงมอบให้แก่
ข้าพเจ้าเพื.อพวกท่าน เพื.อทาํให้พระวจนะ
ของพระเจ้าสาํเรจ็
+; คือข้อความลึกลับซึ. งถูกปิดซ่อนไว้
จากหลายยุคสมัยและหลายชั.วอายุนั7น แต่
บัดนี7 ได้โปรดให้เป็นที.ประจักษ์แก่บรรดา
วิสทุธิชนของพระองค์แล้ว
+< ผู้ซึ.งพระเจ้าจะโปรดให้ทราบว่า อะไร
เป็นความมั.งคั.งแห่งสง่าราศีของข้อลึกลับ
นี7 ในท่ามกลางคนต่างชาติ ซึ. งกค็ือพระ
คริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ในพวกท่าน อันเป็นที.
หวังแห่งสง่าราศี
+> พระองค์ผู้นั7นแหละพวกเราประกาศ
อยู่ โดยเตือนสติทุกคนและสั.งสอนทุกคน
โดยใช้สติปัญญาทุกอย่าง เพื.อพวกเราจะ
ได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระ
เยซูคริสต์
+@ เพราะเหตุนั7นเองข้าพเจ้าจึงทาํงาน
หนักด้วย โดยต่อสู้อยู่ตามการกระทาํกิจ
ของพระองค์ ผู้ทรงกระทาํกิจอยู่ในตัว
ข้าพเจ้าอย่างทรงฤทธิE

บทที� /
สติปัญญาและความรูท้ั2งปวง

อยู่ในพระคริสต์
" เพราะข้าพเจ้าใคร่ให้พวกท่านทราบว่า
ข้าพเจ้าสู้ อุตส่าห์มากเพียงไรเพื. อพวก
ท่าน และเพื.อคนเหล่านั7นที.เมืองเลาดีเซีย

และเพื. อคนทั7 งปวงที. ยังไม่เห็นหน้าของ
ข้าพเจ้าในเนื7 อหนัง
+ เพื. อใจของพวกเขาจะได้รับการปลอบ
ประโลม โดยถูกผูกพันกันในความรัก
และให้ถึงความอุดมสมบูรณ์ทั7 งสิ7 นแห่ง
ความมั.นใจอันเต็มเปี. ยมแห่งความเข้าใจ
ไปสู่การรับรู้ เกี.ยวกับข้อลึกลับของพระเจ้า
และของพระบิดาและของพระคริสต์
2 ในพระองค์บรรดาทรัพย์สนิแห่งสติปัญ
ญาและความรู้ทรงถูกปิดซ่อนไว้
8 และข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี7  เกรงว่าผู้หนึ.ง
ผู้ใดจะล่อลวงพวกท่านด้วยถ้อยคาํที.ชวน
เชื.อ
: เพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าไม่อยู่กับพวก
ท่านฝ่ายเนื7 อหนัง แต่ข้าพเจ้ากอ็ยู่กับพวก
ท่านฝ่ายจิตวิญญาณ โดยปีติยินดีและ
เฝ้าดูความเป็นระเบียบของพวกท่าน และ
ความมั.นคงแห่งความเชื.อของพวกท่านใน
พระคริสต์
; เหตุฉะนั7นตามที.พวกท่านได้ต้อนรับ
เอาพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้ามา
แล้วอย่างไร กใ็ห้พวกท่านดาํเนินในพระ
องค์อย่างนั7น
< โดยได้ถูกหยั.งรากลงและถูกก่อร่าง
สร้างขึ7 นในพระองค์แล้ว และถูกตั7งให้มั.น
คงอยู่ในความเชื. อนั7 นตามที.พวกท่านได้
รับการสอนมาแล้วนั7น จึงเตม็ล้นอยู่ในนั7น
ด้วยการขอบพระคุณ

จงหลีกเลี�ยงธรรมเนียมต่าง ๆ
และปรชัญาของมนุษย์

> จงระวังให้ดี เกรงว่าจะมีผู้หนึ. งผู้ใด
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ทาํ ให้ พวกท่ านตกเป็ นเหยื. อโดยทาง
หลักปรัชญาและคาํล่อลวงอันไม่มีสาระ
ตามธรรมเนียมของมนุษย์ ตามหลักการ
ต่าง ๆ ของโลก และไม่ใช่ตามพระคริสต์
@ ด้วยว่าในพระองค์ ความเตม็เปี. ยมทั7ง
สิ7 นแห่งความเป็นพระเจ้านั7 นดาํรงอยู่ใน
ฝ่ายร่างกาย
"B และพวกท่านกค็รบบริบูรณ์ในพระ
องค์ ผู้ทรงเป็นศีรษะแห่งบรรดาเทพผู้
ครอบครองอาณาจักรและเทพผู้มีอาํนาจ

ถูกฝังไวก้บัพระคริสต ์ในบพัติศมา
"" ในพระองค์นั7น พวกท่านกไ็ด้รับการ
เข้าสุหนัตเช่นกันด้วยการเข้าสุหนัตที.มิได้
กระทาํด้วยมือมนุษย์ โดยที.พวกท่านได้
ถอดทิ7 งกายแห่งบาปทั7 งหลายของเนื7 อ
หนังเสยี โดยการเข้าสหุนัตของพระคริสต์
"+ ได้ถูกฝังไว้กับพระองค์ในบัพติศมา
ซึ. งในบัพติศมานั7นพวกท่านได้เป็นขึ7 นมา
พร้อมกับพระองค์ด้วย โดยทางความเชื.อ
นั7นแห่งการกระทาํกิจของพระเจ้า ผู้ได้
ทรงบันดาลให้พระองค์ เป็นขึ7 นมาจาก
ความตาย
"2 และพวกท่าน โดยที.ตายแล้วในบาป
ทั7งหลายของพวกท่าน และการไม่เข้า
สุหนัตแห่งเนื7 อหนังของพวกท่าน พระ
องค์ได้ทรงให้มีชีวิตด้วยกันกับพระองค์
โดยโปรดยกโทษการละเมิดทั7 งสิ7 นของ
พวกท่านแล้ว

พระราชบญัญติัแห่งพิธีต่าง ๆ
ถูกตรึงไวที้�กางเขนแลว้

"8 โดยทรงลบทิ7 งลายมือแห่งกฎต่าง ๆ

ที. เคยต่อต้านพวกเรา ซึ. งได้ขัดแย้งต่อ
พวกเรา และได้ทรงเอามันออกไปเสียให้
พ้น โดยทรงตรึงมันไว้ที.กางเขนของพระ
องค์
": และโดยทรงปลดบรรดาเทพผู้ครอบ
ครองอาณาจักรและบรรดาเทพผู้มีอาํนาจ
เสยี พระองค์ได้ทรงประจานพวกเขาอย่าง
เปิดเผย โดยทรงมีชัยเหนือพวกเขาใน
กางเขนนั7น
"; เหตุฉะนั7นอย่าให้ผู้หนึ.งผู้ใดปรับโทษ
พวกท่านในเรื. องการกิน หรือในการดื.ม
หรือในเรื. องการถือเทศกาล หรือวันขึ7 น
หนึ.งคํ.า หรือวันสะบาโตทั7งหลาย
"< ซึ.งเป็นเงาของสิ.งต่าง ๆ ที.จะมาภาย
หลัง แต่กายนั7นเป็นของพระคริสต์

จงหลีกเลี�ยงหลกัการฝ่ายโลก
"> อย่าให้ผู้หนึ. งผู้ใดล่อลวงพวกท่าน
เรื. องบาํเหน็จของพวกท่านในการจงใจ
ถ่ อมตั วลงและการนมั สการพวกทู ต
สวรรค์ โดยก้าวก่ายเข้าไปในสิ.งเหล่านั7น
ที. เขาไม่ได้เห็น โดยถูกทาํให้ผยองขึ7 น
อย่างไร้สาระด้วยความคิดฝ่ายเนื7 อหนัง
ของเขา
"@ และไม่ได้ยึดมั.นในพระองค์ผู้ทรงเป็น
ศีรษะ ซึ.งจากศีรษะนั7นกายทั7งหมด โดย
บรรดาข้อต่อและเอ็นต่าง ๆ ได้รับการ
บาํรุงเลี7 ยงและผูกพันกัน จึงได้เจริญขึ7 น
ด้วยการเจริญขึ7 นของพระเจ้า
+B ดังนั7น ถ้าพวกท่านตายกับพระคริสต์
พ้นจากหลักการต่าง ๆ ของโลกแล้ว เหตุ
ไฉนราวกั บว่ าพวกท่ านยั งอยู่ ฝ่ ายโลก
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พวกท่านจึงยอมอยู่ใต้บังคับกฎต่าง ๆ
21 (“อย่าแตะต้อง” “อย่าชิม” “อย่าจับ
เอาไว้”
++ ซึ.งทั7งหมดนี7 จะพินาศไปพร้อมกับการ
ใช้งาน) ตามบรรดาบทบัญญัติและหลัก
คาํสอนต่าง ๆ ของมนุษย์
+2 แน่ทีเดียว สิ.งเหล่านี7 ดูท่าทีมีสติปัญ
ญาในการเตม็ใจนมัสการ และการถ่อมตัว
ลง และการละเลยร่างกาย ไม่ให้เกียรติ
อันใดเลยต่อการสนองความต้องการของ
เนื7 อหนัง

บทที� 7
จงแสวงหาสิ�งที�อยู่เบื2 องบน

" แล้วถ้าพวกท่านได้เป็นขึ7 นมาด้วยกัน
กับพระคริสต์แล้ว จงแสวงหาสิ.งเหล่านั7น
ซึ.งอยู่เบื7 องบน ในที.ซึ.งพระคริสต์ประทับ
อยู่เบื7 องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
+ จงตั7งความคิดของพวกท่านไว้กับสิ.งทั7ง
หลายที.อยู่เบื7 องบน ไม่ใช่กับสิ.งทั7งหลาย
ซึ.งอยู่บนแผ่นดินโลก
2 เพราะว่าพวกท่านได้ตายแล้ว และชีวิต
ของพวกท่านถูกซ่อนไว้กับพระคริสต์ใน
พระเจ้า
8 เมื.อพระคริสต์ ผู้ทรงเป็นชีวิตของพวก
เรา จะทรงปรากฏ เมื.อนั7นพวกท่านกจ็ะ
ปรากฏพร้อมกับพระองค์ในสง่าราศีด้วย

จงสวมมนุษยใ์หม่ทุกวนั
: เหตุฉะนั7นจงประหารบรรดาอวัยวะของ
พวกท่านซึ.งอยู่บนแผ่นดินโลกนี7  การล่วง
ประเวณี การโสโครก ความชอบพออัน
เลยเถิด ตัณหาที.ชั.วร้าย และความโลภ ซึ.ง

เป็นการไหว้รูปเคารพ
; เพราะเห็นแก่สิ.งเหล่านี7  พระพิโรธของ
พระเจ้าจึงลงมาบนบุตรทั7งหลายแห่งการ
ไม่เชื.อฟัง
< พวกท่านกเ็คยดาํเนินอยู่ในสิ.งเหล่านี7 ใน
กาลก่อนด้วย ตอนที.พวกท่านได้ใช้ชีวิต
อยู่ในสิ.งเหล่านี7
> แต่บัดนี7 พวกท่านจงเปลื7 องทิ7 งสิ.งสาร-
พัดเหล่านี7 เสียด้วย ความโกรธ ความขัด
เคือง การคิดปองร้าย การหมิ.นประมาท
คาํพูดหยาบโลนให้ออกไปเสียจากปาก
ของพวกท่าน
@ อย่าพูดมุสาต่อกันและกัน โดยเห็นว่า
พวกท่านได้ถอดทิ7 งมนุษย์เก่ากับการกระ
ทาํต่าง ๆ ของมนุษย์นั7นเสยีแล้ว
"B และได้สวมมนุษย์ใหม่ซึ.งถูกสร้างขึ7 น
ใหม่ในความรู้  ตามแบบพระฉายของพระ
องค์ ผู้ได้ทรงสร้างมนุษย์ใหม่นั7นขึ7 น
"" ซึ.งไม่มีพวกกรีกหรือพวกยิว ผู้ที.เข้า
สุหนัตหรือผู้ที. ไม่ได้เข้าสุหนัต พวกคน
เถื. อน ชาวสิเธีย ทาสหรือไท แต่พระ
คริสต์ทรงเป็นสารพัดและทรงดาํรงอยู่ใน
สารพัด
"+ เหตุฉะนั7นในฐานะที. เป็นพวกซึ.งพระ
เจ้าทรงเลือกไว้ เป็นพวกที.บริสุทธิEและ
เป็นพวกที.ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจ
ปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสภุาพ ใจอดทนไว้
นาน
"2 โดยอดทนซึ. งกันและกันและยกโทษ
ให้กันและกัน ถ้าผู้ใดมีเรื. องทะเลาะกับ
ผู้ใด พระคริสต์ได้โปรดยกโทษให้พวก
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ท่านแล้วฉันใด พวกท่านจงกระทาํฉันนั7น
ด้วย
"8 และเหนือสิ.งสารพัดเหล่านี7 จงสวม
ความรัก ซึ. งเป็นเครื. องผูกมัดแห่งความ
สมบูรณ์
": และจงให้สันติสุขของพระเจ้าครอบ
ครองอยู่ในใจของพวกท่าน ซึ. งพวกท่าน
ได้รับการทรงเรียกให้มาสู่สันติสุขนั7นใน
กายเดียวด้วย และพวกท่านจงขอบพระ
คุณ
"; จงให้พระวจนะของพระคริสต์ดาํรงอยู่
ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์ในสติปัญญาทั7ง
สิ7น โดยสั.งสอนและเตือนสติซึ.งกันและกัน
ในบรรดาเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และ
เพลงฝ่ายจิตวิญญาณ โดยร้องเพลงพร้อม
ด้วยพระคุณในใจของพวกท่านถวายแด่
องค์พระผู้เป็นเจ้า
"< และสิ.งใดกต็ามที.พวกท่านกระทาํใน
วาจาหรือในการกระทาํ จงกระทาํทุกสิ.งใน
พระนามของพระเยซูเจ้า โดยขอบพระคุณ
พระเจ้าและพระบิดาโดยพระองค์นั7น

หนา้ที�ต่อครอบครวั ผูร้บัใชแ้ละนาย
"> ภรรยาทั7งหลาย จงนบนอบเชื. อฟัง
สามีของพวกท่าน ซึ. งเป็นการสมควรใน
องค์พระผู้เป็นเจ้า
"@ สามีทั7งหลาย จงรักภรรยาของพวก
ท่าน และอย่ามีใจขมขื.นต่อนาง
+B บุตรทั7งหลาย จงเชื. อฟังบิดามารดา
ของพวกท่านในสิ.งสารพัด เพราะสิ.งนี7 เป็น
ที.ชอบพระทยัต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า
+" บิดาทั7งหลาย อย่ายั.วยุบุตรทั7งหลาย

ของพวกท่านให้ขัดเคืองใจ เกรงว่าพวก
เขาจะท้อใจ
++ ผู้รับใช้ทั7งหลาย จงเชื.อฟังผู้เป็นนาย
ของพวกท่านตามเนื7 อหนังในสิ. งสารพัด
ไม่ใช่แบบคนที.ทาํแต่ต่อหน้า เหมือนคน
ที.เอาใจมนุษย์ แต่ด้วยความจริงใจ โดย
เกรงกลัวพระเจ้า
+2 และสิ.งใดกต็ามที.พวกท่านกระทาํ จง
กระทาํด้วยความเต็มใจ เหมือนกระทาํ
ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือน
กระทาํแก่มนุษย์
+8 โดยรู้ แล้วว่าพวกท่านจะได้รับมรดก
จากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบาํเหนจ็ เพราะ
พวกท่านรับใช้พระคริสต์เจ้าอยู่
+: แต่คนที.ทาํความผิดจะได้รับตาม
ความผิดซึ.งเขาได้กระทาํนั7น และไม่มีการ
ทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดเลย

บทที� 9
" นายทั7งหลาย จงให้แก่เหล่าผู้รับใช้ของ
พวกท่านสิ.งซึ. งยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
โดยรู้ ว่าพวกท่านมีนายองค์หนึ.งในสวรรค์
ด้วย

หนา้ที�ของคริสเตียน
+ จงขะมักเขม้นในการอธิษฐาน และจง
เฝ้าระวังอยู่ ในการนั7 นด้วยการขอบพระ
คุณ
2 โดยที.พร้อมกันนี7 อธิษฐานเผื.อพวกเรา
ด้วย เพื. อพระเจ้าจะได้โปรดเปิดประตู
แห่งการกล่าวไว้ให้พวกเรา เพื.อที.จะกล่าว
ข้อลึกลับของพระคริสต์ ซึ. งเพราะเหตุนี7
ข้าพเจ้าอยู่ในเครื.องพันธนาการด้วย
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8 เพื.อข้าพเจ้าจะได้ให้ข้อลึกลับนั7นปรา-
กฏ ตามที.ข้าพเจ้าควรจะกล่าวนั7น
: จงดาํเนินในสติปัญญาต่อคนทั7งหลายที.
อยู่ภายนอก จงฉวยโอกาส
; จงให้วาจาของพวกท่านประกอบด้วย
พระคุณอยู่เสมอ ปรุงด้วยเกลือให้มีรส
เพื. อพวกท่ านจะทราบว่าพวกท่ านควร
ตอบทุกคนอย่างไร

พี�นอ้งคริสเตียนในกรุงโรม
ที�อยู่กบัเปาโล

< ทีคิกัสจะแจ้งให้พวกท่านทราบถึงทุกข์
สขุทั7งปวงของข้าพเจ้า ผู้เป็นน้องชายที.รัก
และเป็นผู้รับใช้ที.สัตย์ซื.อ และเป็นเพื.อน
ร่วมงานในองค์พระผู้เป็นเจ้า
> ผู้ซึ. งข้าพเจ้าได้ส่งไปหาพวกท่านก็
เพราะเหตุนี7 เอง เพื. อเขาจะทราบถึงทุกข์
สขุของพวกท่าน และจะได้ปลอบประโลม
ใจของพวกท่าน
@ พร้อมกับโอเนสมิัส ผู้เป็นน้องชายที.รัก
และสตัย์ซื.อ ผู้ซึ.งเป็นคนหนึ.งในพวกท่าน
เขาทั7งสองจะแจ้งให้พวกท่านทราบถึงเหตุ
การณ์ทั7งปวงซึ.งกระทาํอยู่ที.นี.
"B อาริสทารคัส ผู้เป็นนักโทษร่วมกับ
ข้าพเจ้าฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน
พร้อมกับมาระโก ลูกชายของน้องสาว
บารนาบัส (เรื.องมาระโกนั7น พวกท่านได้
รับคาํสั.งต่าง ๆ แล้วว่า ถ้าเขามาหาพวก
ท่าน กจ็งรับรองเขา)
"" และเยซูที.มีชื.อว่า ยุสทสั ซึ.งพวกเขา
อยู่ในคณะที.เข้าสุหนัต คนเหล่านี7 เท่านั7น
เป็นเพื.อนร่วมทาํการของข้าพเจ้าในอาณา

จักรของพระเจ้า ซึ.งเป็นผู้ที.ปลอบประโลม
ใจของข้าพเจ้า
"+ เอปาฟรัส ผู้ซึ. งเป็นคนหนึ. งในพวก
ท่าน เป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ ฝากความ
คิดถึงมายังพวกท่าน โดยทาํงานหนักด้วย
ใจร้อนรนเผื.อพวกท่านในบรรดาการอธิษ
ฐานอยู่เสมอ เพื.อพวกท่านจะยืนอยู่เป็นผู้
ใหญ่และสมบูรณ์ครบถ้วนในพระประ-
สงค์ทั7งสิ7นของพระเจ้า
"2 ด้วยว่าข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่า เขา
มีความกระตือรือร้นมากเพื. อพวกท่าน
และคนทั7 งหลายที. อยู่ ในเมืองเลาดี เซีย
และคนทั7งหลายที.อยู่ในเมืองฮิเอราบุรี
"8 ลูกาแพทย์ที. รักกับเดมาสทักทาย
ปราศรัยพวกท่าน
": ขอฝากความคิดถึงมายังพวกพี.น้องที.
อยู่ในเมืองเลาดีเซียกับนิมฟัส และคริสต
จักรซึ.งอยู่ในบ้านของเขา
"; และเมื. อจดหมายฝากฉบับนี7 ถูกอ่าน
ในท่ามกลางพวกท่านแล้ว จงทาํให้จด-
หมายฝากฉบับนี7 ถูกอ่านในคริสตจักรของ
ชาวเลาดีเซียด้วย และพวกท่านจงอ่าน
จดหมายฝากที.มาจากเมืองเลาดีเซียเช่น
กัน
"< และจงกล่าวแก่อารคิปปัสว่า “จงเอา
ใจใส่ต่อการรับใช้ ซึ. งท่ านได้ รับในองค์
พระผู้เป็นเจ้า ที.ท่านจะกระทาํให้สาํเรจ็”
"> คาํแสดงความคิดถึงนี7 เป็นด้วยลายมือ
ของข้าพเจ้า เปาโล ขอจงระลึกถึงเครื.อง
พันธนาการของข้าพเจ้า ขอให้พระคุณ
ดาํรงอยู่กับพวกท่านเถิด เอเมน [เขียน

(:) มธ "B:";; มก 8:"" (;) ปญจ "B:"+ (<) กจ +B:8; อฟ ;:+" (>) อฟ ;:++ (@) ฟม ":"B ("B) กจ "::2<
("+) มธ "::8>; รม "::2B; " คร +:;; คส ":<; ฟม ":+2 ("8) + ทธ 8:"B; ฟม ":+8 (":) รม ";::
(";) " ธส ::+<; + ธส 2:"8 ("<) " ทธ 8:;; + ทธ 8::; ฟม ":+ (">) " คร ";:+"; + ธส 2:"<; ฮบ "2:2
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