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Colosas
1 Si Pablo, usa ka apostoles ni Cristo Jesus

pinaagi sa kabubut-on sa Dios, ug si Timoteo
nga atong igsoon, 2 ngadto sa mga magtutuo ug
matinud-anon nga mga kaigsoonan diha kang
Cristo nga anaa sa Colosas. Ang grasya maanaa
kaninyo, ug ang kalinaw nga gikan sa Dios
nga atong Amahan. 3 Kami naghatag ug mga
pagpasalamat sa Dios, ang Amahan sa atong
Ginoong Cristo Jesus, ug kami kanunay moampo
alang kaninyo. 4 Nadungog namo ang inyong
pagtuo kang Cristo Jesus ug ang gugma nga anaa
kaninyong tanan alang niadtong gigahin alang
sa Dios. 5 Aduna kamoy gugma niini tungod sa
masaligong paglaom nga gitagana alang kaninyo
sa kalangitan. Nakadungog kamo mahitungod
niining masaligong paglaom sa wala pa ang
pulong sa kamatuoran, ang ebanghelyo, 6 diin
miabot nganha kaninyo. Kini nga ebanghelyo
naghatag ug bunga ug nagtubo sa tibuok kalib-
otan. Nagapamuhat na usab kini diha kaninyo
gikan sa adlaw nga inyong nadungog kini ug
nakakat-on mahitungod sa grasya sa Dios sa
kamatuoran. 7 Mao kini ang ebanghelyo ingon
nga inyong nakat-onan gikan kang Epafras, ang
among hinigugmang kaubanan nga alagad, nga
matinud-anon nga nag-alagad kang Cristo alang
kanamo. 8 Si Epafras nagpaila kanamo sa inyong
gugma sa Espiritu. 9 Tungod niini nga gugma,
gikan sa adlaw nga nadungog namo kini wala
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kami mihunong sa pag-ampo alang kaninyo.
Naghangyo kami nga pun-on kamo uban sa
kahibalo sa iyang kabubut-on sa tibuok kaalam
ug espirituhanong pagsabot. 10Naga-ampo kami
nga magalakaw kamo nga takos diha sa Ginoo sa
makapahimuot nga mga pamaagi. Naga-ampo
kami nga kamo magapamunga sa matag maay-
ong buhat ugmagatubo kamo diha sa kahibalo sa
Dios. 11Naga-ampo kami nga magmalig-on kamo
sa matag abilidad sumala sa gahom sa iyang
himaya ngadto sa tanang pagkamalahutayon
ug pagpailob. 12 Naga-ampo kami nga kamo
magmalipayon nga magahatag ug pagpasalamat
ngadto sa Amahan, nga naghimo kaninyo nga
takos nga makaangkon ug bahin sa kabtangan sa
mga magtutuo diha sa kahayag. 13 Siya nagluwas
kanato gikan sa pagdumala sa kangitngit ug
nagbalhin kanato ngadto sa gingharian sa iyang
hinigugmang Anak. 14 Sa iyang Anak aduna
kitay katubsanan, ang pagpasaylo sa mga sala.
15 Ang Anak mao ang hulagway sa dili makita
nga Dios. Siya ang kamagulangan sa tanan
nga binuhat. 16 Kay pinaagi kaniya ang tanang
butang nabuhat, kadtong anaa sa kalangitan ug
kadtong anaa sa kalibotan, ang makita ug ang
dili makita nga mga butang. Bisan kon ang mga
trono o pagdumala o ang mga panggamhanan
o ang mga adunay awtoridad, ang tanang mga
butang nabuhat pinaagi kaniya ug alang kaniya.
17 Siya anaa na sa wala pa ang tanang butang,
ug kaniya ang tanang butang nahiusa. 18 Ug
siya mao ang ulo sa lawas, ang simbahan. Siya
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ang sinugdanan ug ang kamagulangan gikan sa
mga patay, busa siya ang una taliwala sa tanang
mga butang. 19 Kay ang Dios nahimuot nga
ang kinatibuk-an niya nabuhi diha kaniya, 20 ug
aron sa pagpasig-uli pinaagi sa Anak sa tanang
mga butang alang kaniya. Ang Dios naghimo ug
kalinaw pinaagi sa dugo sa iyang krus. Ang Dios
nagpasig-uli sa tanang butang kaniya sa iyang
kaugalingon, bisan ang mga butang sa kalibotan
o ang mga butang didto sa kalangitan. 21 Ug
kamo usab, sa usa ka higayon, mga dumuduong
sa Dios ug iyang mga kaaway sa hunahuna ug sa
daotang mga binuhatan. 22 Apan karon gipasig-
uli niya kamo pinaagi sa iyang tawhanong lawas
pinaagi sa kamatayon. Gibuhat niya kini aron
sa pagpakita kaninyo nga balaan, walay sala,
ug dili salawayon sa iyang atubangan, 23 kung
mapadayonon kamo diha sa pagtuo, natukod nga
lig-on, dili matarog gikan sa masaligong paglaom
sa ebanghelyo nga inyong nadungog. Mao kini
ang ebanghelyo nga gimantala sa matag-usa
nga binuhat ubos sa kalangitan. Mao kini ang
ebanghelyo diin ako, si Pablo, nahimong usa ka
alagad. 24Karon nagmaya ako sa akong mga pag-
antos alang kaninyo. Ug pun-on ko ang akong
unod kung unsa man ang kulang sa kasakit ni
Cristo tungod ug alang sa iyang lawas, diin mao
ang simbahan. 25 Mao kini ang simbahan nga
ako usa ka alagad, sumala sa kaakuhan gikan
sa Dios nga gihatag kanako alang kaninyo, aron
pun-on ang pulong sa Dios. 26 Mao kini ang
tinagong kamatuoran nga gitagoan alang sa mga
katuigan ug alang sa mga kaliwatan. Apan
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karon gipadayag na kini niadtong nagtuo kaniya.
27Mao kini kadtong buot sa Dios nga mahimong
maila kung unsa ang mga bahandi sa himaya
niining gitagoang kamatuoran taliwala sa mga
Gentil. Mao kini nga si Cristo anaa kaninyo, ang
pagsalig sa umaabot nga himaya. 28 Mao kini
siya ang atong gimantala. Gitambagan namo
ang matag-usa, ug gitudloan namo ang matag-
usa uban sa tanang kaalam, aronmapakita namo
ang matag-usa nga hingpit diha kang Cristo.
29 Kay alang niini nagtrabaho ug naningkamot
ako sumala sa iyang kusog nga nagapamuhat
kanako diha sa gahom.

2
1 Kay buot kong masayod kamo kung unsa

kadako ang pagpakigbisog nga ania kanako
alang kaninyo, alang niadtong anaa sa Laodicea,
ug alang sa kadaghanan nga wala pa makakita
sa akong nawong diha sa unod. 2 Namuhat ako
aron nga ang ilang mga kasingkasing madasig
pinaagi sa panaghiusa diha sa gugma ug ngadto
sa bug-os nga kadato sa hingpit nga pagsalig
sa pagpasabot, ngadto sa kahibalo sa tinago
nga kamatuoran sa Dios, mao kana, si Cristo.
3Nga kaniya ang tanang mga bahandi sa kaalam
ug kahibalo natago. 4 Ako kining isulti aron
nga walay usa nga maglimbong kaninyo uban
sa madanihon nga pagpamulong. 5 Ug bisan
paman dili ako uban kaninyo diha sa unod,
hinuon ako uban kaninyo sa espiritu. Mali-
payon ako nga nagtan-aw sa inyong maayong
pagkahan-ay ug ang kalig-on sa inyong pagtuo
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kang Cristo. 6 Ingon nga inyong gidawat si Cristo
nga Ginoo, paglakaw diha kaniya. 7 Pagtubo
gayod kamo diha kaniya, pagpatukod ngadto
kaniya, magmalig-on sa pagtuo sama sa gitudlo
kaninyo, ug pagmadagaya-on sa pagpasalamat.
8 Pagmatngon nga walay usa nga makadakop
kaninyo pinaagi sa mga panghunahuna ug ang
walay sulod nga limbong sumala sa naandan sa
mga tawo, sumala sa mga butang sa kalibotan,
ug dili sumala kang Cristo. 9 Kay diha kaniya
nagapuyo ang kabug-os sa Dios sa lawasnon.
10 Ug kamo napuno diha kaniya. Siya ang ulo
sa matag gahom ug katungod. 11 Diha kaniya
kamo usab natuli uban sa usa ka pagtuli nga
wala gihimo pinaagi sa mga tawo sa pagkuha sa
lawasnong unod, apan diha sa pagkatinuli kang
Cristo. 12 Kamo gilubong uban kaniya diha sa
pagbawtismo. Ug diha kaniya gibanhaw kamo
pinaagi sa pagtuo diha sa gahom sa Dios, nga
nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. 13 Ug sa
dihang namatay kamo sa inyong mga kalapasan
ug sa dili pagkatinuli sa inyong unod, siya
naghimo kaninyo nga mabuhi uban kaniya ug
nagpasaylo kanatong tanan sa atong mga kala-
pasan. 14 Iyang gipapas ang nahisulat sa natala
nga mga utang ug ang mga patakaran nga batok
kanato. Gikuha niya kining tanan ug gilansang
kini ngadto sa krus. 15 Gikuha niya ang mga
gahom ug mga katungod. Gibutyag niya kini sa
dayag ug gigiyahan kini sa usa ka madaugon nga
pagsaulog pinaagi sa iyang krus. 16 Busa, ayaw
tugoti nga adunaymohukom kaninyo sa pagkaon
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o sa pag-inom, o mahitungod sa adlaw sa kom-
bira o sa usa ka bag-ong bulan, o mahitungod sa
Adlaw nga Igpapahulay. 17 Kini usa ka anino sa
mga butang nga umaabot, apan ang unod mao
si Cristo. 18 Ayaw itugot nga adunay makawatan
sa ganti pinaagi sa pagtinguha sa pagpaubos ug
pinaagi sa pagsimba sa mga anghel. Ingon sa
usa ka tawo nga mosulod ngadto sa mga butang
nga nakita na niya ug mahimong magarbo-
hon pinaagi sa iyang lawasnong panghunahuna.
19 Siya wala magpabilin ngadto sa ulo. Kini
nagsugod sa ulo nga ang tibuok lawas ug ang
tanan nga mga lutahan ug sa mga kaugatan
naghatag ug naggunit niini; kini motubo uban
ang pagtubo nga gihatag sa Dios. 20 Kung kamo
namatay uban kang Cristo ngadto sa mga butang
sa kalibotan, nganong nagkinabuhi man kamo
ingon nga gikinahanglan gayod sa kalibotan:
21 “Ayaw pagkupot, ni motilaw, ni mohikap?”
22Ang tanan niining mga butanga gitagana alang
sa pagkadunot uban sa paggamit, sumala sa
pahimangno ug mga pagtulon-an sa mga tawo.
23 Kini nga mga balaod adunay kaalam sa kinau-
galingong paghimo sa pagtulon-an ug pagpaubos
ug pagpasobra sa lawas. Apan wala silay bili
batok sa pagpatuyang sa unod.

3
1 Unya kung ang Dios nagbanhaw kaninyo

uban kang Cristo, pangitaa ang mga butang sa
kahitas-an, diin si Cristo nagalingkod sa tuong
kamot sa Dios. 2 Paghunahuna mahitungod sa
mga butang sa kahitas-an, dili mahitungod sa
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mga butang sa kalibotan. 3 Kay kamo namatay,
ug ang inyong kinabuhi natago kang Cristo diha
sa Dios. 4 Sa dihang si Cristo mopakita, nga
mao ang inyong kinabuhi, unya kamo usab
makita uban kaniya sa himaya. 5 Ibutang
sa kamatayon, unya, ang mga ginsakopan nga
anaa sa kalibotan—ang pagkamahilawason, ang
pagkamahugaw, ang kaibog, ang daotang tin-
guha, ang pagkahakog, nga mao ang pagsimba
sa diosdios. 6 Kini mao ang mga butang nga
ang kasuko sa Dios moabot sa mga anak sa
pagkamasinupakon. 7 Kini mao ang mga bu-
tang nga kamo usab sa maka-usa naglakaw sa
dihang nagpuyo kamo uban kanila. 8 Apan
karon kinahanglan nga inyong wad-on kining
tanangmga butanga—ang kapungot, ang kasuko,
ang daotan nga tinguha, ang pagtamay, ug ang
malaw-ay nga pagpamulong nga gikan sa inyong
mga baba. 9 Ayaw kamo pamakak sa matag-
usa, tungod kay gihukas na ninyo ang karaan
nga pagkatawo uban sa iyang mga naandan.
10 Ug gibutang ninyo ang bag-o nga pagkatawo,
nga gibag-o sa kahibalo sumala sa dagway
niadtong usa nga nagbuhat kaniya. 11 Niini
nga kahibalo, walay Greyigo ug Judio, tinuli
ug dili-tinuli, dumuduong, taga-Scita, ulipon,
tawong may kagawasan, apan hinuon si Cristo
mao ang tanang butang ug sa tanang mga
butang. 12 Ibutang, unya, ingon nga pinili
sa Dios, balaan ug hinigugma, kasingkasing sa
kaluoy, pagkamaayo, pagpaubos, pagka-aghop,
ug pagkamapailubon. 13 Pag-inantosay kamo
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sa usag-usa. Pagpinasayloay ngadto sa usag-
usa. Kung adunay usa nga anaay sumbong batok
sa uban, pagpasaylo sa paagi nga ang Ginoo
nagpasaylo kaninyo. 14Ug labaw niining mga bu-
tanga, pagbaton ug gugma, nga mao ang gapos sa
pagkahingpit. 15Tugoti nga ang kalinaw ni Cristo
modumala sa inyong mga kasingkasing. Alang
niini nga kalinaw nga kamo gitawag diha sa usa
ka lawas. Ug pagmapasalamaton. 16 Tugoti nga
ang pulong ni Cristo mopuyo kaninyo sa kadato
gayod. Uban sa tanang kaalam pagtinudloay ug
pagtinambagay kamo sa usag-usa uban sa mga
salmo ug mga himno ug sa mga espirituhanon
nga mga alawiton. Pag-awit uban sa pagkama-
pasalamaton sa inyong mga kasingkasing ngadto
sa Dios. 17Ug bisan unsa ang inyong buhaton, sa
pulong o sa buhat, buhata ang tanan sa ngalan ni
Ginoong Jesus. Pasalamati ang Dios nga Amahan
pinaagi kaniya. 18Mga asawa, pagpasakop sa in-
yong mga bana, kay mao kini ang angay ninyong
buhaton diha sa Ginoo. 19 Mga bana, higugmaa
ang inyong mga asawa, ug ayaw ninyo sila
pasakiti. 20 Mga kabataan, tumana ang inyong
mga ginikanan sa tanang butang, tungod kay
kini makapahimuot sa Ginoo. 21 Mga amahan,
ayaw hagita ang inyong mga anak, aron dili sila
mawad-an ug paglaom. 22 Mga ulipon, tumana
ninyo ang inyong mga agalon sumala sa unod
sa tanang mga butang, dili pakita sa mata ingon
nga magpadayeg sa mga tawo, apan uban sa
matinud-anon nga kasingkasing. Kahadloki ang
Ginoo. 23 Bisan unsa ang inyong pagabuhaton,
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buhata gikan sa kalag ingon nga alang sa Ginoo,
ug dili alang sa mga tawo. 24 Nasaayod kamo
niana nga inyong madawat gikan sa Ginoo ang
ganti sa kabtangan. Kini mao si Ginoong Cristo
nga inyong gialagaran. 25 Kay ang matag usa
nga nagbuhat ug dili matarong makadawat ug
silot alang sa dili matarong nga iyang gibuhat,
ug walay gipalabi niini.

4
1 Mga agalon, ihatag ngadto sa mga sulugoon

kung unsa ang sakto ug angay. Nakahibalo kamo
nga kamo usab adunay usa ka agalon didto sa
langit. 2 Padayon nga malig-on diha sa pag-
ampo. Pagtukaw niini diha sa pagpasalamat.
3 Pag-ampo kamo sa hiniusa alang usab kanamo,
nga ang Dios moabli ug pultahan alang sa
pulong, sa pagsulti sa tinagong kamatuoran kang
Cristo. Tungod niini, ako gikadinahan. 4 Ug pag-
ampo nga mahimo nako kining tataw, ingon sa
kinahanglan nakong isulti. 5 Paglakaw diha sa
kaalam niadtong anaa sa gawas, ug tubosa ang
panahon. 6 Himoa ang imong mga pulong nga
kanunay inubanan sa grasya. Himoa kini nga
tinimplahan sa asin, aron inyong masayran kung
unsaon ninyo pagtubag ang matag tawo. 7 Alang
sa mga butang nga may kalabotan kanako, si Ty-
chicus maoy mopahibalo niini kaninyo. Usa siya
ka minahal nga igsoong lalaki, usa ka matinud-
anon nga alagad, ug kauban nga sulugoon diha
sa Ginoo. 8 Gipadala ko siya diha kaninyo
alang niini, aron nga masayran ninyo ang maong
panghitabo mahitungod kanamo, ug aron nga
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madasig niya ang inyong mga kasingkasing.
9 Gipadala ko siya uban si Onesimus, ang
matinud-anon ug minahal nga igsoong lalaki,
nga usa kaninyo. Isulti nila ang tanang butang
nga nahitabo dinhi. 10 Si Aristarchus, akong
kauban nga binilanggo, nangumusta kaninyo,
ug si Marcos usab, ang ig-agaw ni Barnabas
diin kamo nakadawat ug mga mando, “Kung
moanha siya kaninyo, dawata siya,” 11 ug usab
si Jesus nga gitawag ug Justus. Kini lamang ang
naa sa tinuli nga akong mga isigka magbubuhat
alang sa gingharian sa Dios. Sila nahimong usa
ka maghuhupay nganhi kanako. 12 Si Epafras
nangumusta kaninyo. Siya usa kaninyo ug usa
ka sulugoon usab ni Cristo Jesus. Kanunay
siyang naningkamot alang kaninyo diha sa pag-
ampo, aron nga makabarog kamo nga hingpit ug
adunay bug-os nga pagsalig diha sa kabubut-on
sa Dios. 13 Kay ako nagsaksi kaniya, nga siya
namuhat pag-ayo alang kaninyo, alang niadtong
anaa sa Laodicea, ug alang niadtong anaa sa
Hierapolis. 14 Si Lucas ang hinigugma nga
mananambal ug si Demas nangumusta kaninyo.
15 Pangumustaha ang mga kaigsoonan diha sa
Laodicea, ug si Nymfa, ug ang simbahan nga
anaa sa iyang panimalay. 16Kungmabasa na kin-
ing maong sulat diha sa inyong taliwala, basaha
usab kini didto sa simbahan sa taga-Laodicea, ug
tan-awa usab nga mabasa ang sulat nga gikan
sa Laodicea. 17 Sultihi si Archippus, “Tan-awa
ang buluhaton nga imong nadawat gikan sa
Ginoo, nga kinahanglang tumanon nimo kini.”
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18 Kini nga mga pangumusta gikan sa akong
kaugalingon nga kamot—si Pablo. Hinumdomi
ang akong mga kadena. Hinaot nga ang grasya
magauban kaninyo.
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