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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
โคโลสี

เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ้ีในปี ค�ศ� 62  ขณะท่ี ท่าน
ติดคุกอยู ่ท่ี  กรุ งโรม (1:24; 4:18)  ที  คิก ัสเป็นผู้ส่งจดหมาย
ฉบั บน ้ีไปถึงชาวโคโลสี (4:7-8)  เป็นไปได้ วา่ที คิก ัสได้ส่ง
จดหมายฉบั บน ้ีและจดหมายถึงชาวเอเฟซัสในชว่งเวลา
เดียวกัน และโอเนสิมัสไปกับเขาด้วย (4:9)

เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ้ีเพื่อแก้ไขปัญหาบางอยา่งใน
คริสตจักรท่ีเมืองโคโลสี  เชน่ การไหว ้ทูตสวรรค์ การตาม
พิธกีรรมต่างๆของมนษุย์  เป็นต้น เปาโลต้องการให้คริสต
จักรท่ีเมืองเลาดี เซ ี ยอ ่านจดหมายฉบั บน ้ี ด้วย (2:1; 4:16)
เปาโลทราบถึงปัญหาในครสิตจั กรน ้ีโดยเอปาฟรสัซ่ึงอยู่ใน
กรุงโรมในเวลาน้ัน (1:7-8)  ไม่มี การบันทึกวา่เปาโลเคยไป
ท่ีเมืองโคโลสี  แต่ ถึงกระน้ันท่านก็ รู ้จักครสิเตียนบางคนท่ี 
น่ัน ในจดหมายฉบั บน ้ีเปาโลเน้นถึง ความเป็นพระเจ้าและ
ความยิง่ใหญ่ของพระครสิต์ ความครบบรบูิ รณ ์ของผู้ ท่ี เชื่อ
ในพระองค์ และหน้าท่ีต่างๆของครอบครวั รวมทัง้นายกับ
ทาสด้วย

คําคํานับของเปาโลด้วยใจยนิดี
1 เปาโล อคัรสาวกของพระเยซู ครสิต์ ตามพระประสงค์

ของ พระเจ้า และ ทิ โม ธี น้อง ชาย ของ เรา 2  เรยีน ว ิสุทธ ิ
ชนและพี่ น้องท่ี สัตย ์ซ่ือในพระครสิต์  ณ เมืองโคโลสี  ขอ
ให ้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และ
พระเยซู ครสิต์  เจ้ าดํารงอยู่กั บท ่านเถิด 3 เราขอบพระคุณ
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พระเจ้าพระบิดาของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของ
เรา เราอธษิฐานเพื่อท่านทัง้หลายเสมอ 4  ตัง้แต่ เราได้ยนิ
ถึงความเชื่อของท่านในพระเยซู ครสิต์ และเรือ่งความรกั
ซ่ึงท่านมีต่อว ิสุทธ ิชนทัง้ปวง 5  โดยเหตุ ซ่ึ งม ีความหว ังอ ัน
สะสมไวสํ้าหร ับท ่านในสวรรค์ซ่ึงเม่ื อก ่อนท่านเคยได้ยนิมา
แล้วในพระวจนะแหง่ความจรงิของข่าวประเสรฐิ 6 ซ่ึงแผ่ 
แพร ่มาถึงท่านดังท่ีกําลังเกิดผลและทวขีึ้นทัว่โลก เชน่เดีย
วกั บท ่ีกําลังเป็นอยู่ในตั วท ่านทัง้หลายด้วย  ตัง้แต่  วนัท่ี ท่าน
ได้ยนิและได้ รู ้จักพระคุณของพระเจ้าตามความจรงิ 7  ดัง
ท่ี ท่านได้เรยีนจากเอปาฟรสัซ่ึงเป็นเพื่อนรว่มงานท่ีรกัของ
เรา เขาเป็นผู้ รบัใช ้อนัสัตย์ซ่ือของพระครสิต์เพื่อพวกท่าน
8  ผู้  ได้ เล่าให้เราฟังถึงความรกัท่ีท่านมี อยู ่ในพระวญิญาณ
ด้วย

คําอธษิฐานของเปาโลเพื่อว ิสุทธ ิชนชาวโคโลสี
9  เพราะเหตุน้ี พวกเราเหมือนกัน  นับตัง้แต่  วนัท่ี เราได้ ยนิ 

 ก็  ไม่ได้ หยุดในการท่ีจะอธษิฐานขอเพื่อท่าน และปรารถนา
ให้ท่านเต็มไปด้วยความรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ใน
สรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายจิตวญิญาณ 10 เพื่อ
ท่านจะได้ ดําเนินชวีติอยา่งสมควรต่อองค์ พระผู้ เป็นเจ้า 
ตามบรรดาความชอบ  ให ้ เก ิดผลในการดี ทุกอยา่ง และ
จําเรญิ ขึ้น ใน ความ รู้ ถึง พระเจ้า 11  มี กําลัง มาก ขึ้น ทุก
อยา่งโดยฤทธิ์เดชแหง่สงา่ราศีของพระองค์  ให ้ มี บรรดา
ความเพียร และความอดทนไว้นานด้วยความยนิดี 12  ให ้
ขอบพระคุณพระบิดา  ผู้ ทรงทําให้เราทัง้หลายสมกั บท ่ี จะเข้ 
า ส่วนได้รบัมรดกด้วยกั นก ับว ิสุทธ ิชนในความสวา่ง 13  
พระองค์  ได้ ทรงชว่ยเราให้พ้นจากอาํนาจของความมืด และ
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ได้ทรงยา้ยเรามาตัง้ไว้ในอาณาจักรแหง่พระบุตรท่ีรกัของ
พระองค์ 14 ในพระบุตรน้ันเราจึงได้รบัการไถ่โดยพระโลหติ
ของพระองค์ คือเป็นการทรงโปรดยกบาปทัง้หลายของเรา

พระครสิต์ทรงเป็นศีรษะของครสิตจั กร 
15  พระองค์ ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า  ผู้ ซ่ึงไม่ ประจักษ์  

แก่  ตา ทรงเป็นบุตรหวัปีเหนือสรรพสิง่ทัง้ปวง 16 เพราะวา่
โดยพระองค์สรรพสิง่ ได้ ถู กสรา้งขึ้น ทัง้ ในท้องฟ้าและท่ี 
แผ่ นดินโลก  สิ ่งซ่ึงประจั กษ ์ แก่ ตาและซ่ึงไม่ ประจักษ์  แก่  
ตา  ไม่ วา่จะเป็นเทวบัลลั งก ์ หรอืเป็นเทพอาณาจั กร หรอื
เป็นเทพผู้ ครอง หรอืศั กด ิ เทพ สรรพสิง่ทัง้สิน้ถูกสรา้งขึ้น
โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ 17  พระองค์ ทรงดํารงอยูก่่อน
สรรพสิง่ทัง้ปวง และสรรพสิง่ทัง้ปวงเป็นระเบียบอยู่โดย
พระองค์ 18  พระองค์ ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจั กร 
 พระองค์ ทรงเป็ นที ่ เริม่ต้น เป็นบุตรหวัปี ท่ี ทรงเป็นขึ้นมา
จากความตาย เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิง่
ทัง้ปวง 19 ด้วยวา่เป็ นที ่ชอบพระทัยพระบิดาท่ีจะให้ความ
บรบูิ รณ ์ทัง้สิ ้นม ี อยู ่ในพระองค์

พระครสิต์ ทําให ้ เก ิดสันติภาพและการคืนดี
20 และ โดย พระองค์ น้ัน ให ้สิ ่ง สารพัด กลับ คืนดี กับ

พระองค์ เอง โดยพระองค์น้ันข้าพเจ้าพูดได้ วา่  ไม่ วา่สิง่น้ัน
จะอยู่ ในแผ่นดินโลกหรอืในท้องฟ้า  พระองค์ ทรงทําให ้มี  
สันติ ภาพโดยพระโลหติแหง่กางเขนของพระองค์ 21 และ
พวกท่าน ซ่ึง เม่ื อก ่อน น้ี ไม่  ถู  กก ันและเป็นศั ตรู ในใจด้วย
การชัว่ ต่างๆ  บัดน้ี  พระองค์ ทรงโปรดให ้คืนดี กับพระองค์
22 โดยความตายแหง่พระกายเน้ือหนังของพระองค์เพื่อจะ
ได้ถวายท่านให้เป็นผู้ บรสุิทธิ ์  ไร ้ ตําหนิ และไร้ข้อกล่าวหา
ในสายพระเนตรของพระองค์ 23 คือถ้าท่านดํารงและตั ้งม 
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ั ่นอยู่ในความเชื่อ และไม่โยกยา้ยไปจากความหวงัในข่าว
ประเสรฐิซ่ึงท่านได้ยนิแล้ว และท่ี ได้ ประกาศแล้วแก่ มนษุย ์ 
ทุ กคนท่ี อยู ่ ใต้  ฟ้า ซ่ึงข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้ รบัใช ้ในการน้ัน

พระครสิต์สถิตอยู ่ภายใน 
24  บัดน้ี ข้าพเจ้า มี ความ ยนิดี ใน การ ท่ี ได้ รบั ความ ทุกข์

ยากเพื่อท่าน ส่วนการทนทุกข์ของพระครสิต์ ท่ี ยงัขาดอยู ่
น้ัน ข้าพเจ้าก็รบัทนจนสําเรจ็ในเน้ือหนังของข้าพเจ้าเพราะ
เหน็แก่พระกายของพระองค์คือคริสตจั กร 25 ข้าพเจ้าได้ 
ถู กตัง้ให้เป็นผู้ รบัใช ้ ตามท่ี พระเจ้าได้ทรงโปรดมอบภาระ
ให้ข้าพเจ้าเพื่อท่าน เพื่อจะให้พระวจนะของพระเจ้าสําเรจ็
26 คือข้อความลึ กล ับซ่ึงซ่อนเรน้อยู่หลายยุคและหลายชัว่
อายุ น้ัน  แต่  บัดน้ี  ได้ ทรงโปรดให้เป็ นที ่ ประจักษ์  แก่ว ิ สุทธ ิชน
ของพระองค์ แล้ว 27 พระเจ้าทรงชอบพระทัยท่ีจะสําแดงให ้
คนต่างชาติ  รู ้ วา่ อะไรเป็นความมัง่คัง่ของสงา่ราศี แห ่งข้อลึ 
กล ั บน ีคื้อท่ีพระครสิต์ทรงสถิตในท่านอนัเป็ นที ห่วงัแหง่สงา่
ราศี 28  พระองค์ น้ันแหละเราประกาศอยู่ โดยเตือนสติ ทุ ก
คนและสัง่สอนทุกคนโดยใช ้สติ ปัญญาทุกอยา่ง เพื่อเราจะ
ได้ถวายทุกคนให ้เป็นผู้ใหญ่  แล ้วในพระเยซู ครสิต์ 29 เพราะ
เหตุน้ันข้าพเจ้าจึงกระทําการงานด้วย โดยความอุตสาหะ
ตามการกระทําของพระองค์ ผู้ ทรงออกฤทธิก์ระทําอยู่ในตัว
ข้าพเจ้า

2
พระครสิต์เป็นคลังแหง่ปัญญาและความรู ้ทัง้ปวง 

1 เพราะข้าพเจ้าใคร ่ให ้ท่าน รู ้วา่ ข้าพเจ้า สู้ อุตส่าห ์มาก
เพียงไรเพื่อท่าน เพื่อชาวเมืองเลาดี เซ ียและเพื่อคนทัง้ปวง
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ท่ียงัไม่ เห ็นหน้าของข้าพเจ้าในฝ่ายเน้ือหนัง 2 เพื่อเขาจะ
ได้รบัความชู ใจ และเข้าติดสนิทกันในความรกั และมัน่ใจ
ในความอุดมสมบู รณ ์ แห ่งความเข้าใจ และเข้า ในความ
รู้ความลึ กล ับของพระเจ้าและของพระบิดาและของพระ
ครสิต์ 3 ซ่ึงคลังสติปัญญาและความรู ้ทุ กอยา่งทรงปิดซ่อน
ไวใ้นพระองค์ 4 ข้าพเจ้ากล่าวเชน่น้ีเพื่ อม ิ ให ้ ผู้ ใดล่อลวงท่าน
ด้วยคําชกัชวนอนัน่าฟัง 5 เพราะถึงแม้วา่ตัวของข้าพเจ้า
ไม่ อยู ่กั บท ่าน  แต่ ใจของข้าพเจ้ายงัอยู่กั บท ่าน และมี ความ
ชื่นชม ยนิดี  ท่ี  ได้  เห ็นท่า นอ ยู่ กัน อยา่ง เรยีบรอ้ย และ เหน็
ความเชื่ อม ่ันคงของท่านในพระครสิต์ 6  เหตุ ฉะน้ันตามท่ี
ท่านได้ต้อนรบัเอาพระเยซู ครสิต์  เจ้ ามาแล้วอยา่งไร  ก็  ให ้
ดําเนินชวีติในพระองค์อยา่งน้ันต่อไป 7 โดยท่านได้ ถู กวาง
รากลงไว ้แล้ว และถู กก อ่รา่งสรา้งขึ้นในพระองค์ ให ้ สมบูรณ์ 
และถูกตัง้ใหมั้น่คงอยูใ่นความเชื่อตามท่ีท่านได้รบัการสอน
มาแล้ วน ัน้ จึงเต็ มล ้นด้วยการขอบพระคุณอยูใ่นน้ัน

จงหลีกเล่ียงธรรมเนียมต่างๆและปรชัญาของมนษุย์
8 จงระวงั ให ้ดี เกรงวา่จะ มี ผู้ ใด ทําให้ ท่านตกเป็นเหยื่ 

อด ้วยหลักปรชัญาและด้วยคํา ล่อลวงอนั ไม่ มี  สาระ ตาม
ธรรมเนียมของมนษุย์ ตามหลักการต่างๆท่ีเป็นของโลก  
ไม่ใช ่ตามพระครสิต์ 9 เพราะวา่ในพระองค์ น้ันสภาพของ
พระเจ้าดํารงอยู ่อยา่งบรบูิรณ์ 10และท่านได้ความครบบรบูิ 
รณ ์ในพระองค์  ผู้ เป็นศีรษะแหง่ปวงเทพผู้ครองและศั กด ิ 
เทพ 

บัพติศมาคือความตายและการฟ้ืนขึ้น
11 ในพระองค์ น้ัน ท่านได้รบัเข้าสุ หน ัต ซ่ึงเป็นการเข้า

สุ หน ัตท่ีมื อมนษุย ์ มิได้  กระทํา โดยท่ีท่านได้สละกายแหง่
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ความบาปของเน้ือหนัง เสีย โดยการเข้า สุ หน ัตแหง่พระ
ครสิต์ 12  ได้  ถู กฝังไว้กับพระองค์ในบัพติศมา ซ่ึงท่านได้
เป็นขึ้นมากับพระองค์ ด้วย โดยความเชื่อในการกระทําของ
พระเจ้า  ผู้  ได้ ทรงบันดาลให ้พระองค์ เป็นขึ้นมาจากความ
ตาย 13และท่านท่ีตายแล้วด้วยความบาปทัง้หลายของท่าน
และด้วยเหตุ ท่ี เน้ือหนังของท่านมิ ได้  เข้าสุหนัต  พระองค์  ได้ 
ทรงให้ท่านมี ช ีว ิตด ้วยกั นก ับพระองค์และทรงโปรดยกโทษ
การละเมิดทัง้หลายของท่าน

 พระราชบัญญัติ  แห ่งพิธต่ีางๆถูกตรงึไว ้ท่ี กางเขนน้ัน
14  พระองค์ ทรงลบกรมธรรม์ในข้ อบ ัญญั ติ ต่างๆท่ีต่อต้าน

เราอยู่ ซ่ึงขัดขวางเราและได้ทรงหยบิเอาไปเสียให ้พ้น โดย
ทรงตรงึไว ้ท่ี กางเขนของพระองค์ 15  พระองค์ ทรงปลดเทพ
ผู้ครองและศั กด ิเทพเสีย  พระองค์  ได้ ทรงประจานเขาและ
ชนะเขาโดยกางเขนน้ัน 16  เหตุ ฉะน้ันอยา่ให ้ผู้ ใดพิพากษา
ปรกัปราํท่านในเรือ่งการกินการด่ืม ในเรือ่งการถือเทศกาล
วนัต้นเดือน หรอืวนัสะบาโต 17  สิ ่งเหล่าน้ีเป็นเพียงเงาของ
เหตุ การณ์  ท่ี จะมีมาในภายหลัง  แต่ กายน้ันเป็นของพระ
ครสิต์

จงหลีกเล่ียงหลักการฝ่ายโลก
18 อยา่ให ้ผู้ ใดโกงบําเหน็จของท่านด้วยการจงใจถ่อมตัว

ลงและกราบไหว ้ทูตสวรรค์  ใฝ่ ฝันในสิง่เหล่าน้ั นที ่เขาไม่ ได้  
เหน็ ผยองขึ้นเปล่าๆตามความคิดของเน้ือหนัง 19และไม่ ได้ 
ย ึดม ่ันในพระองค์ ผู้ ทรงเป็นศีรษะ ศีรษะน้ันเป็นเหตุ ให ้กาย
ทัง้หมดได้รบัการบํารุงเล้ียงและติดต่ อก ันด้วยข้อและเอน็
ต่างๆ จึงได้เจรญิขึ้นตามท่ีพระเจ้าทรงโปรดใหเ้จรญิขึ้นน้ัน
20 ถ้าท่านตายกับพระครสิต์พ้นจากหลักการต่างๆท่ีเป็น
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ของโลกแล้ว  เหตุ ไฉนท่านจึ งม ี ช ีวิตอยู่เหมือนกับวา่ท่าน
ยงัอยู่ฝ่ายโลก ยอมอยู ่ใต้ กฎต่างๆ 21 ( เชน่ �อยา่แตะต้อง�
�อยา่ชมิ� �อยา่เอามือหยบิ� 22 ซ่ึงทัง้หมดจะพินาศเม่ือ
ทําดังน้ัน� อนัเป็นหลักธรรมและคําสอนของมนษุย์ 23  จรงิ
อยู ่ สิ ่งเหล่าน้ี ดู  ท่าที  มี  ปัญญา คือการเต็มใจนมัสการ การ
ถ่อมตัวลง และการทรมานกาย  แต่  ไม่มี  ประโยชน์ อะไรใน
การต่อสู้กับความต้องการของเน้ือหนัง

3
จงแสวงหาสิง่ท่ี อยู ่ เบื้องบน 

1 ถ้าท่านรบัการทรงชุบใหเ้ป็นขึ้นมาด้วยกั นก ับพระครสิต์ 
แล้ว  ก็ จงแสวงหาสิง่ซ่ึงอยู่เบื้องบนในท่ีซ่ึงพระครสิต์ทรง
ประทับข้างขวาพระหตัถ์ของพระเจ้า 2 จงฝังความคิดของ
ท่านไวกั้บสิง่ทัง้หลายท่ี อยู ่ เบื้องบน  ไม่ใช ่กับสิง่ทัง้หลายซ่ึง
อยู ่ท่ี  แผ่ นดินโลก 3 เพราะวา่ท่านได้ตายแล้วและชวีติของ
ท่านซ่อนไว้กับพระครสิต์ในพระเจ้า 4 เม่ือพระครสิต์ ผู้ ทรง
เป็นชวีติของเราจะทรงปรากฏ ขณะน้ันท่านก็จะปรากฏ
พรอ้มกับพระองค์ในสงา่ราศี ด้วย 

จงสวมมนษุย ์ใหม่  ทุกวนั 
5  เหตุ ฉะน้ันจงประหารอวยัวะของท่าน ซ่ึงอยู่ ฝ่ายโลก

น้ี คือ การ ล่วง ประเวณี การ โสโครก ราคะ ตัณหา ความ
ปรารถนา ชัว่ และ ความ โลภ ซ่ึง เป็นการ นับถือ รูป เคารพ
6 เพราะสิง่เหล่าน้ี พระอาชญาของพระเจ้าก็ลงมาแก่ บุ ตร
แหง่การไม่ เชื่อฟัง 7 ครัง้หน่ึงท่านเคยดําเนินตามสิง่เหล่า
น้ี ด้วย ครัง้เม่ือท่านยงัดํารงชวีติอยู่กับสิง่เหล่าน้ี 8  แต่  บัดน้ี 
สารพัดสิง่เหล่าน้ีท่านจงเปล้ืองทิง้เสียด้วย คือความโกรธ
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 ความขัดเคือง การคิดปองรา้ย การหมิน่ประมาท คําพูด
หยาบโลนจากปากของท่าน 9 อยา่พู ดม ุสาต่ อก ันเพราะวา่
ท่านได้ถอดทิง้มนษุย ์เก ่ากับการปฏิบั ติ ของมนษุย์น้ันเสีย
แล้ว 10 และได้สวมมนษุย ์ใหม่  ท่ี กําลังทรงสรา้งขึ้นใหม่ใน
ความรูต้ามแบบพระฉายของพระองค์ ผู้  ได้ ทรงสรา้งขึ้นน้ัน
11  อยา่งน้ี  ไม่ เป็นพวกกรกีหรอืพวกยวิ  ไม่ เป็นผู้ ท่ี  เข ้าสุ หน ัต
หรอืไม่ ได้  เข้าสุหนัต พวกคนต่างชาติหรอืชาวสิเธยี ทาสหรอื
ไทยก็ ไม่  เป็น  แต่ วา่พระครสิต์ทรงเป็นสารพัดและทรงดํารง
อยู่ในสารพัด 12  เหตุ ฉะน้ันในฐานะท่ีเป็นพวกซ่ึงพระเจ้า
ทรงเลือกไว้ เป็นพวกท่ี บรสุิทธิ ์และเป็นพวกท่ีทรงรกั จง
สวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่ อม ใจออ่นสุ ภาพ ใจอดทนไว ้
นาน 13 จงผ่อนหนักผ่อนเบาซ่ึ งก ันและกัน และถ้าแม้วา่
ผู้ใดมีเรือ่งราวต่ อก ั นก ็จงยกโทษให ้กันและกัน พระครสิต์ 
ได้ ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใด ท่านจงกระทําอยา่งน้ัน
เหมือนกัน 14  แล ้วจงสวมความรกัทับสิง่ เหล่า น้ี ทัง้หมด 
เพราะความรกัยอ่มผูกพันทุกสิง่ไว ้ให ้ถึงซ่ึงความสมบู รณ 
์ 15 และจงให ้สันติ สุขแหง่พระเจ้าครอบครองอยู่ในใจของ
ท่านทัง้หลาย ในสันติสุ ขน ัน้ทรงเรยีกท่านทัง้หลายไว ้ให ้เป็น
กายอนัเดี ยวด ้วย และท่านทัง้หลายจงขอบพระคุ ณ 16 จง
ให้พระวาทะของพระครสิต์ ดํารงอยู ่ในตั วท ่านอยา่งบรบูิ 
รณ ์ด้วยปัญญาทัง้สิน้ จงสัง่สอนและเตือนสติกันด้วยเพ
ลงสดุ ดี เพลงสรรเสรญิและเพลงฝ่ายจิตวญิญาณด้วย จง
รอ้งเพลงด้วยพระคุณจากใจของท่านถวายองค์ พระผู้เป็น
เจ้า 17 และเม่ือท่านจะกระทําสิง่ใดด้วยวาจาหร ือด ้วยการ
ประพฤติ ก็ตาม จงกระทําทุกสิง่ในพระนามของพระเยซู เจ้ า
และขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยพระองค์ น้ัน 
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 หน้าท่ี ต่อครอบครวั และทาสกับนาย
18 ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตน ซ่ึงเป็นการสมควร

ในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 19 ฝ่ายสามี ก็ จงรกัภรรยาของตนและ
อยา่ มี ใจขมขื่น ต่อนาง 20 ฝ่าย บุตร ทัง้หลายจงเชื่อ ฟั งบ ิ
ดามารดาของตนทุกอยา่ง เพราะการน้ีเป็ นที ่ชอบพระทัย
ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 21 ฝ่ายบิ ดาก ็อยา่ยัว่บุตรของตนให้
ขัดเคืองใจ เกรงวา่เขาจะท้อใจ 22 ฝ่ายพวกทาสจงเชื่อฟังผู้ 
ท่ี เป็นนายของตนตามเน้ือหนังทุกอยา่ง  ไม่ใช ่ตามอยา่งคน
ท่ีทําแต่ ต่อหน้า อยา่งคนประจบสอพลอ  แต่ ทําด้วยน้ําใสใจ
จร ิงด ้วยความเกรงกลัวพระเจ้า 23  ไม่ วา่ท่านจะทําสิง่ใดก็
จงทําด้วยความเต็มใจ เหมือนกระทําถวายองค์ พระผู้เป็น
เจ้า  ไม่ใช ่เหมือนกระทําแก่ มนษุย ์24 ด้วยรู ้แล ้ วว ่าท่านจะ
ได้รบัมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบําเหน็จเพราะท่าน
ปรนนิบั ติ พระครสิต์ เจ้ าอยู่ 25 ส่วนผู้ ท่ี ทําความผิ ดก จ็ะได้รบั
ผลตามความผิดท่ีเขาได้ทําน้ันและไม่ มี การทรงเหน็แก่ หน 
้าผู้ใดเลย

4
1 ฝ่าย นาย ก็ จง ทํา แก่ เหล่ า ทาส ของ ตน ตาม ความ ยุ ติ 

ธรรมและสม่ําเสมอกัน เพราะท่านรูว้า่ท่านก็ มี นายองค์ หน 
ึ่งในสวรรค์ ด้วย 

 หน้าท่ี ของครสิเตียน
2 จงขะมักเขม้นในการอธษิฐาน จงเฝ้าระวงัอยูใ่นการน้ัน

ด้วยขอบพระคุ ณ 3 และอธษิฐานเผื่อเราด้วย เพื่อพระเจ้า
จะได้ทรงโปรดเปิดประตู ไว ้ ให ้เราสําหรบัพระวาทะน้ัน  ให ้
เรากล่าวความลึ กล ับของพระครสิต์  ท่ี ข้าพเจ้าถูกจองจํา
อยู ่ก็  เพราะเหตุน้ี 4 เพื่อข้าพเจ้าจะได้ กล ่าวชีแ้จงข้อความ
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ตามสมควรท่ีข้าพเจ้าควรจะกล่าวน้ัน 5 จงดําเนินช ีวติก ับ
คนภายนอกด้วยใช ้สติปัญญา จงฉวยโอกาส 6 จงให้วาจา
ของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ  ปรุ  งด ้วยเกลือให ้
มีรส เพื่อท่านจะได้ รู ้วา่ควรตอบทุกคนอยา่งไร

ครอบครวัแหง่ความเชื่อในกรุงโรม
7  ที  คิก ัส  ผู้ เป็น น้อง ชาย ท่ี รกั และ เป็น ผู้ รบั ใช ้ ท่ี  สัตย์

ซ่ือ และ เป็น เพื่อน รว่ม งาน กับ ข้าพเจ้า ใน องค์ พระ ผู้ เป็น
เจ้า จะบอกใหท่้านทราบถึงเหตุ การณ์ ทัง้ปวงของข้าพเจ้า
8 ข้าพเจ้าใช ้ผู้  น้ี ไปหาท่านก็ เพราะเหตุน้ี  เอง คือให้เขาทราบ
ถึงความเป็นอยู่ของท่าน และเพื่อใหเ้ขาหนนุน้ําใจของท่าน
9  ให ้โอเนสิมัส  ผู้ เป็นน้องชายท่ีรกัและสัตย ์ซ่ือ ซ่ึงเป็นคน
หน่ึงในพวกท่านไปด้วย เขาทัง้สองจะเล่าใหท่้านทราบถึง
เหตุ การณ์ ทัง้ปวง ท่ี น่ี 10 อาริสทารคัส เพื่อนรว่มในการ
ถูกจองจํากับข้าพเจ้าและมาระโก ลูกชายของน้องสาวบา
รนาบัส ฝากความคิดถึงมายงัท่านทัง้หลาย (ท่านก็ ได้ รบัคํา
สัง่ ถึงเรือ่งมาระโกแล้ วว ่า ถ้าเขามาหาท่าน  ก็ จงรบัรอง
เขา� 11 และเยซู ซ่ึ งม ีชื่ ออ ี กวา่  ยุ สทัส  ก็  เชน่ กัน ซ่ึงอยู่
ในคณะท่ี เข้า สุหนัต จําเพาะคนเหล่า น้ี เท่ า น้ันเป็นเพื่อน
รว่มการกับข้าพเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้า ซ่ึงเป็ นที ่ หน 
ุน ใจของข้าพเจ้า 12 เอปาฟรสั คนหน่ึง ในพวกท่านและ
เป็นผู้ รบัใช ้ของพระครสิต์ ฝากความคิดถึงมายงัท่าน ด้วย
เขาสู้อธษิฐานเผื่อท่านอยู ่เสมอ หวงัจะให้ท่านเจรญิเป็นผู้ 
ใหญ่ และบรบูิ รณ ์ในการซ่ึงชอบพระทัยของพระเจ้าทุกสิง่
13ข้าพเจ้าเป็นพยานใหเ้ขาวา่ เขาตรากตราํทํางานมากเพื่อ
ท่านและเพื่อคนท่ี อยู ่ในเมืองเลาดี เซ ียและเพื่อคนท่ี อยู ่ใน
เมืองฮเิอราบุ ร ี14 ลูกาแพทย ์ท่ี ร ักก ับเดมาสฝากความคิดถึง
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มายงัพวกท่าน 15 ขอฝากความคิดถึงมายงัพวกพี่น้องท่ี อยู ่
ในเมืองเลาดี เซ ี ยก ั บน ิมฟัสและคริสตจักรท่ี อยู ่ในเรอืน
ของเขาด้วย 16 และเม่ือพวกท่านได้อา่นจดหมายฉบั บน ้ี 
แล้ว จงส่งไปให้อา่นในครสิตจักรท่ี อยู ่เมืองเลาดี เซ ียด้วย
และจดหมายท่ีมาจากเมืองเลาดี เซ ียฉบั บน ้ัน ท่านก็จงอา่น
ด้วย 17 และจงบอกอารคิปปั สว ่า � การรบัใช ้ซ่ึงท่านได้รบั
ในองค์พระผู้เป็นเจ้าน้ัน จงระวงักระทําให ้สําเรจ็ � 18 คํา
แสดงความคิดถึงน้ีเป็นลายมือของข้าพเจ้า เปาโล ขอท่าน
จงระลึกถึงโซ่ตรวนของข้าพเจ้า  ขอให ้พระคุณดํารงอยูกั่ บท 
่านด้วยเถิด เอเมน [ เข ียนจากกรุงโรมถึงชาวโคโลสี และส่ง
โดยที คิก ัสและโอเนสิมัส�
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