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จดหมาย จาก เปาโล เขียน เถิง หมู่ ป้ีน้อง ผู้
เจ้ือ ใน เมือง

โคโลสี
จดหมาย ฉบับ น้ี เขียน โดย เปาโล ต้าน เขียน ไป เถิง ผู้เจ้ือ ต้ี 

เมือง โคโลสี ต๋อน ต้ี ติด คอก อยู ่ใน กรุง โรม ต้าน เขียน จดหมาย 
ฉบับ น้ี ขึ้น ประมาณ ป๋ี ค�ศ� 60

โคโลสี เป๋น เมือง สําคัญ ต้ี อยู ่ติด แม่น้ํา ไลคัส ต้ี ไหล ผ่าน 
แควน้ เอเชยี ตัง วนั ตก ใน สมัย น้ี อยู ่ใน ประเทศ ตุรกี โคโลสี อยู ่
บ่ ไก๋ จาก เมือง เอเฟซัส เปาโล ได้ บอก ข่าวดี ใน เมือง เอเฟซัส 
สอง ป๋ี ยอ้น จาอัน้ ข่าวดี น้ี ก็ แผ่ ขยาย ไป แหม หลาย เมือง ใน 
แควน้ เอเชยี ( กิจก๋าน 19:10 ) เปาโล บอก ไว ้วา่ จาว โคโลสี 
ได้ยนิ ข่าวดี น้ี จาก เอปาฟรสั คน ต้ี เกย ได้ยนิ กํา เตสนา ของ 
เปาโล แล้ว ก็ ได้ มา เป๋น เป้ือน ฮว่ม งาน ของ ต้าน ต่อ มา ต๋อน ต้ี 
เปาโล ติด คอก อยู ่ใน กรุง โรม ต้าน เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี เถิง ผู้
เจ้ือ จาว โคโลสี ยอ้น วา่ ต้าน ได้ยนิ ข่าว วา่ หมู่ เขา ก่ําลัง หลง ไป 
ต๋าม กํา สอน ต้ี ผิด

เปาโล เตือ๋น หมู่ ผู้เจ้ือ ใน โคโลสี บ่ หื้อ เจ้ือ กํา สอน ต้ี ผิด ยอ้น 
กํา สอน หมู่ น้ี ขึ้น อยู ่กับ กํา ก๊ึด ของ คน ต้ี สอน วา่ หมู่ เขา ฮบั 
ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ โดย เยยีะ ต๋าม กฎเก๋ณฑ์ ของ มนษุย์
เจ้น กฎเก๋ณฑ์ ต้ี เก่ียว กับ สิง่ ต้ี กิน๋ ได้ กาวา่ หา้ม กิน๋ แต่ เปาโล 
สอน วา่ หมู่ เขา จะ รอด ป๊น บาป โต้ษ ได้ ก็ โดย เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระ
เยซู เต้าอัน้ พระองค์ เป๋น ผู้ ต้ี มี ฤทธิ ์อาํนาจ สูง สุด เหนือ กู้ สิง่ กู้ 
อยา่ง ใน โลก กาวา่ ใน สวรรค์ กับ หมู่ เขา ก็ ต้อง ใจ้ จีวติ อยา่ง 
บรสุิทธิ ์ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า ตวย
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กํา ตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ เป๋น อคัรทูต ของ 

พระเยซู ครสิต์ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า กับ จาก ทิ
โมธ ีน้องบ่าว ใน ความ เจ้ือ ของ เฮา ตวย 2 เถิง คน ของ พระเจ้า 
ใน เมือง โคโลสี ต้ี เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใน พระครสิต์ ขอ หื้อ ต้าน ตัง
หลาย ได้ ฮบั พระคุณ ตึง สันติสุข จาก พระเจ้า พระบิดา ของ เฮา 
เต๊อะ

พระคุณ ของ พระเจ้า
3 เฮา ขอบ พระคุณ พระเจ้า ผู้ เป๋น พระบิดา ของ พระ เยซู 

ครสิต์ องค์ พระผูเ้ป๋นเจ้า ของ เฮา ตลอด เม่ือ อธษิฐาน เผื่อ หมู่ 
ต้าน 4 ยอ้น เฮา ได้ยนิ วา่ หมู่ ต้าน เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู ครสิต์ กับ 
หมู่ ต้าน ฮกั คน ของ พระเจ้า ตังหลาย 5 ความ เจ้ือ วางใจ๋ กับ 
ความ ฮกั ของ ต้าน น้ี เกิด มา จาก ความ หวงั ต้ี เก็บ ไว ้หื้อ ต้าน ใน 
สวรรค์ ความ หวงั น้ี ละ ต้ี หมู่ ต้าน ได้ยนิ มา จาก ถ้อยกํา ต้ี เป๋น 
ความ จรงิ ก็ คือ ข่าวดี 6 ต้ี มี คน มา บอก หมู่ ต้าน แล้ว ข่าวดี น้ัน 
ก่ําลัง เกิด ผล กับ ขยาย ไป ใคว ่โลก อยา่ง เดียว กัน๋ กับ ต้ี ก่ําลัง 
เกิด กับ หมู่ ต้าน นับ ตัง้แต่ ต้ี ต้าน ได้ ฟัง กับ เข้าใจ๋ แต๊ ๆ เก่ียว
กับ พระคุณ ของ พระเจ้า 7 เรือ่ง น้ี ต้าน ได้ เฮยีน จาก เอปาฟ
รสั เขา เป๋น เป้ือน ฮว่ม งาน ต้ี เฮา ฮกั เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ ต้ี ซ่ือสัตย ์ของ 
พระครสิต์ เป้ือ เยยีะ ก๋าน แตน เฮา 8 เขา บอก เฮา เถิง ความ ฮกั 
ต้ี ต้าน มี หื้อ กัน๋ เป๋น ความ ฮกั ต้ี มา จาก พระวญิญาณ

พระเยซู ยิง่ใหญ่ ต้ี สุด เหนือ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง
9 ยอ้น จาอี้ นับ ตัง้แต่ ต้ี เฮา ได้ยนิ เรือ่ง เก่ียวกับ หมู่ ต้าน เฮา 

ก็ อธษิฐาน เผื่อ ต้าน บ่ เกย ขาด เฮา ขอ พระเจ้า โผด หื้อ ต้าน ฮู ้
ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า คือ มี ป๋ัญญา กู้ อยา่ง กับ ความ 
เข้าใจ๋ อยา่ง ถองแกะ ถองแก๋น ต้ี มา จาก พระวญิญาณ 10 เป้ือ 
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ต้าน จะ ใจ๊ จีวติ ต้ี เปิง เป๋น คน ของ พระเจ้า กับ เยยีะ หื้อ พระองค์ 
ปอใจ๋ ใน กู้ อยา่ง คือ หื้อ ต้าน เกิด ผล ใน ก๋าน ดี กู้ เรือ่ง กับ ฮู้
จัก พระเจ้า นัก ขึ้น 11 กับ ขอ พระเจ้า จ้วย หื้อ ต้าน เข้มแข็ง ขึ้น 
โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ต้ี ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ เป้ือ ต้าน จะ มี ความ 
มัน่คง กับ ความ อดทน ใน กู้ อยา่ง ด้วย ความ ยนิดี 12 และ ต้าน 
ก็ จะ ขอบพระคุณ พระบิดา ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ ต้าน ตังหลาย สมควร 
จะ ฮบั ส่วน แบ่ง ต้ี พระเจ้า เก็บ ไว ้หื้อ คน ของ พระองค์ ใน แผ่น
ดิน แหง่ ความ เป่งแจ้ง 13 พระเจ้า ได้ จ้วย เฮา หื้อ รอด ป๊น จาก 
อาํนาจ ของ ความ มืด แล้ว ปา เฮา เข้า ไป อยู ่ใน แผ่นดิน ของ 
พระบุตร ต้ี พระองค์ ฮกั 14 พระบุตร น้ัน เป๋น ผู้ ต้ี ไถ่ เฮา คือ ยก
โต้ษ บาป หื้อ เฮา

15 พระเยซู ผู้ ต้ี เฮา ผ่อ หนั ได้ ก็ สําแดง ภาพ สะท้อน ของ 
พระเจ้า ผู้ ต้ี เฮา ผ่อ หนั บ่ ได้ พระเยซู เป๋น ลูก คน เก๊า ต้ี ยิง่ใหญ่ 
เหลือ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี พระเจ้า สรา้ง มา 16 ยอ้น วา่ พระเจ้า สรา้ง 
กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ผ่าน ตาง พระเยซู ตึง บน สวรรค์ กับ ใน โลก ตึง สิง่ 
ต้ี หนั ได้ กับ ผ่อ หนั บ่ ได้ บ่ วา่ จะ เป๋น วญิญาณ ต้ี เป๋น ใหญ่ เป๋น 
เจ้า เป๋น นาย เป๋น ผู้ ปกครอง กาวา่ เป๋น ผู้ มี สิทธ ิอาํนาจ ตึง
หมด ตึงเส้ียง น้ี พระเจ้า สรา้ง มา ผ่าน ตาง พระเยซู กับ เป้ือ 
พระเยซู 17 พระองค์ เป๋น อยู ่ก่อน สะป๊ะ กู้ อยา่ง กับ ควบคุม 
กู้ อยา่ง หื้อ เป๋น ระบบ กับ เป๋น อยู ่ต่อ ไป ได้ 18 พระองค์ เป๋น 
เหมือน หวั ของ ตัว๋ ต้ี เป๋น ครสิตจักร พระองค์ เป๋น เก๊า ต้ี สรา้ง 
คริสตจักร น้ี กับ เป๋น คน เก๊า ต้ี เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ก่อน 
เป้ิน เป้ือ พระองค์ จะ เป๋น ใหญ่ เหลือ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง 19 ยอ้น 
วา่ พระเจ้า เปิงใจ๋ ต้ี จะ หื้อ พระเยซู มี ลักษณะ ต้ี สมบูรณ์ ของ 
พระเจ้า 20 พระเจ้า เยยีะ หื้อ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง คืนดี กับ พระองค์
ผ่าน ตาง พระเยซู บ่ วา่ สิง่ น้ัน อยู ่บน โลก กาวา่ ใน สวรรค์ โดย 
เยยีะ หื้อ เกิด สันติภาพ ผ่าน ตาง เลือด ของ พระองค์ บน ไม้ ก๋าง 
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เขน
21 ตะก่อน หมู่ ต้าน กับ พระเจ้า แตกแยก กัน๋ กับ ใน ใจ๋ ของ 

ต้าน ก็ เป๋น ศัตรู ๋ของ พระเจ้า ยอ้น หมู่ ต้าน ได้ เยยีะ ใน สิง่ ต้ี บ่ ดี
22 แต่ บ่าเด่ียวน้ี พระเจ้า ได้ หื้อ ต้าน คืนดี กับ พระองค์ ผ่าน 
ตาง ก๋าน ต๋าย ฝ่าย เน้ือหนัง ของ พระเยซู เป้ือ เม่ือ พระองค์ นํา 
หมู่ ต้าน มา อยู ่ต่อหน้า พระเจ้า หมู่ ต้าน จะ เป๋น คน ต้ี บรสุิทธิ์
บ่ มี ตํา๋หนิ บ่ มี ต้ี ติ 23 แต่ ต้าน ต้อง ยดึมัน่ ใน ความ เจ้ือ ต่อไป
บ่ ดี เลิก หวงั ใน ข่าวดี ต้ี ต้าน ได้ยนิ มา แล้ว ต้ี คน ได้ บอก ไป ใคว ่
โลก ข้าพเจ้า เปาโล ก็ เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ บอก ข่าวดี น้ี

ก๋าน เปิด เผย ข้อล้ําเลิก็ ของ พระองค์
24 บ่าเด่ียว น้ี ข้าพเจ้า จ้ืนจมยนิดี ต้ี ได้ ทน ตุ๊ก สําหรบั ต้าน

ยอ้น วา่ ข้าพเจ้า มี ส่วน ใน ก๋าน ฮบั ความ ตุ๊ก เป้ือ พระ ครสิต์
ความ ตุ๊ก น้ี ต้อง มี ต่อ ไป แหม เป้ือ คริสตจักร ต้ี เป๋น ตัว๋ ของ 
พระองค์ 25 ข้าพเจ้า มา เป๋น ผู้ ฮบั ใจ๊ ของ คริสตจักร ต๋าม ต้ี 
พระเจ้า มอบ หน้าต้ี น้ี หื้อ เป้ือ บอก ข่าวดี ของ พระเจ้า หื้อ กับ 
หมู่ ต้าน อยา่ง เต๋มต้ี 26 ข่าวดี น้ี คือ ข้อ ล้ําเลิก็ ต้ี ซ่อน อยู ่หลาย 
ยุค หลาย สมัย บ่าเด่ียวน้ี พระเจ้า ก็ โผด เปิด เผย หื้อ คน ของ 
พระองค์ ฮู ้แล้ว 27 พระเจ้า ต้องก๋าน หื้อ คน ของ พระองค์ ฮู ้วา่
ข้อล้ําเลิก็ ต้ี ยิง่ใหญ่ กับ ดีเลิศ น้ี ก็ เปิดเผย หื้อ คน ต่างจ้าด ตวย
คือ พระครสิต์ อยู ่ใน เฮา เยยีะ หื้อ เฮา มี ความ หวงั ต้ี จะ ได้ฮบั 
เกียรติ ใน สวรรค์

28 เฮา บอก เรือ่ง พระครสิต์ ตึง เตือ๋น ตึง สัง่ สอน หื้อ กู้ คน 
ต๋าม ผญา ป๋ัญญา ตึง หมด ต้ี เฮา มี เป้ือ กู้ คน ต้ี เป๋น อนั น่ึง 
อนั เดียว กัน๋ กับ พระครสิต์ จะ เป๋น คน ต้ี เติบโต ใน ความ เจ้ือ 
อยา่ง สมบูรณ์ เม่ือ เฮา นํา ไป อยู ่ต่อหน้า พระเจ้า 29 ยอ้น จาอี้
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ข้าพเจ้า จึง ฮาํ เยยีะ ก๋าน หนัก โดย กํา๋ลัง อนั ยิง่ใหญ่ ต้ี พระองค์ 
หื้อ กับ ข้าพเจ้า เซิง่ เยยีะ ก๋าน อยู ่ใน ตัว๋ ข้าพเจ้า

2
1 ข้าพเจ้า ใค่ หื้อ ต้าน ตังหลาย ฮู ้วา่ ข้าพเจ้า ฮาํ เยยีะ ก๋าน 

หนัก เป้ือ ต้าน เป้ือ จาว เมือง เลาดีเซีย กับ เป้ือ คน ตังหลาย ต้ี 
บ่ เกย หนั หน้า ข้าพเจ้า 2 ข้าพเจ้า เยยีะ จาอี ้เป้ือ หมู่ เขา จะ มี กํา๋
ลังใจ๋ มี ความ ฮกั ต้ี จะ เยยีะ หื้อ เขา เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ 
มี ความ ฮู ้ความ เข้าใจ๋ อยา่ง เต๋มต้ี ใน ข้อ ล้ําเลิก็ ของ พระเจ้า
คือ พระครสิต์ 3 เซิง่ ขุม สมบัติ แหง่ ผญา ป๋ัญญา กับ ความ ฮู ้ตึง
หมด ของ พระเจ้า ก็ เก็บ ซ่อน อยู ่ใน พระองค์

4 ข้าพเจ้า บอก ต้าน เรือ่ง น้ี เป้ือ บ่ หื้อ ใผ จุล่าย ต้าน โดย กํา 
อู ้ม่วน จ๋า หวาน กับ น่า เจ้ือถือ 5 ยอ้น วา่ เถิงแม้ ตัว๋ ข้าพเจ้า 
บ่ ได้ อยู ่ต้ี หัน้ แต่ ใจ๋ ก็ อยู ่กับ ต้าน ข้าพเจ้า มี ความ จ้ืนจมยนิดี 
ต้ี หนั วา่ ต้าน อยู ่ตวย กัน๋ อยา่ง มี ระเบียบ วนัิย ใน แบบ ผู้เจ้ือ กับ 
มี ความ เจ้ือ มัน่คง ใน พระครสิต์

จีวติ ต้ี เต๋ม บรบูิรณ์ ใน ฝ่าย จิตวญิญาณ
6 ยอ้น วา่ ต้าน ได้ ยอมฮบั พระเยซู ครสิต์ เป๋น องค์ พระ ผู้ เป๋น 

เจ้า แล้ว ก็ ขอ หื้อ ต้าน ใจ๊ จีวติ เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระ
เยซู ครสิต์ ต่อไป 7หื้อ มัน่คง ใน ความ เจ้ือ กับ วางใจ๋ ใน พระเยซู
กับ หื้อ จีวติ ของ ต้าน เติบโต ใน ความ สัมพันธ ์กับ พระองค์ นัก 
ขึ้น หื้อ เข้มแข็ง ใน ความ เจ้ือ ต๋าม ต้ี ต้าน ได้ เฮยีนฮู ้เรือ่ง น้ี มา 
แล้ว กับ หื้อ ขอบ พระคุณ พระเจ้า อยา่ง ล้น เหลือ

8 หละวงั หื้อ ดี หา้ม หื้อ ใผ ใจ๊ หลัก ปรชัญา ต้ี น่า เจ้ือถือ กับ 
กํา สอน ต้ี ม่วน หู แต่ บ่ มี แก่น สาน มา จุ ล่า ย ต้าน หื้อ เป๋น 
สาวก ของ เขา ได้ เรือ่ง หมู่ น้ี เป๋น ก้า ฮตี เก่า ฮอย เดิม ของ คน 
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กับ วญิญาณ ต่าง ๆ ของ โลก น้ี บ่ ใจ้ ของ พระครสิต์ 9 ยอ้น วา่ 
สภาพ ของ พระเจ้า ต้ี สมบูรณ์ กู้ อยา่ง ก็ ได้ สําแดง ใน ตัว๋ ของ 
พระเยซู แล้ว 10 กับ พระเจ้า เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน เต๋ม บรบูิรณ์ 
ใน ฝ่าย จิตวญิญาณ โดย เป๋น อนั น่ึง อนั เดียว กัน๋ กับ พระเยซู 
ครสิต์ ต้ี เป๋น ใหญ่ เหลือ วญิญาณ ตึงหมด ต้ี เป๋น ผู้ ปกครอง
กับ ต้ี เป๋น ผู้ มี สิทธ ิอาํนาจ ตึงหมด 11 เม่ือ ต้าน มา ฮบัเจ้ือ พระ
ครสิต์ ก็ เหมือน ได้ เข้า พิธ ีสุหนัต แต่ บ่ ใจ้ ก๋าน สุหนัต ต้ี คน เยยี
ะ หื้อ แต่ เป๋น ก๋าน สุหนัต ตาง จิตวญิญาณ โดย พระครสิต์ คือ 
ก๋าน ตัด สันดาน บาป ของ เฮา ออก ไป 12 เม่ือ ต้าน ฮบั บัพติศ
มา ก็ เหมือน ถูก ฝัง ไว ้กับ พระครสิต์ แล้ว กับ พระเจ้า เยยีะ หื้อ 
เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ฮว่ม กับ พระครสิต์ ยอ้น ต้าน ได้ เจ้ือ ใน 
อาํนาจ ของ พระเจ้า ผู้ ได้ เยยีะ หื้อ พระองค์ เป๋น ขึ้น จาก ความ 
ต๋าย 13 ตะก่อน หมู่ ต้าน เผียบ เหมือน คน ต้ี ต๋าย ไป แล้ว ใน 
ฝ่าย จิตวญิญาณ ยอ้น ซอบ เยยีะ บาป กับ ยงั อยู ่ใต้ อาํนาจ ของ 
สันดาน บาป แต่ พระเจ้า ก็ หื้อ ต้าน มี จีวติ ใหม่ ฮว่ม กับ พระ
ครสิต์ กับ ได้ ยกโต้ษ บาป หื้อ ต้าน แล้ว 14 พระองค์ ได้ ยก เลิก 
บันทึก ข้อหา ต้ี นาบ โต้ษ ต้าน ยอ้น ก๋าน ฝ่าฝืน บท บัญญัติ โดย 
ได้ ทําลาย บันทึก ข้อหา น้ี เม่ือ พระเยซู ถูก เขิง ไว ้ต้ี ไม้ ก๋าง เขน
15 พระเจ้า ยดึ อาํนาจ จาก วญิญาณ ต้ี เป๋น ผู้ ปกครอง กับ ต้ี 
เป๋น ผู้ มี สิทธ ิอาํนาจ เหยี พระองค์ ได้ เยยีะ หื้อ หมู่ น้ี ขาย ขี้ หน้า
หื้อ กู้ คน หนั วา่ พระองค์ ได้ ผาบ หมู่ น้ี แล้ว เม่ือ พระครสิต์ ต๋าย 
บน ไม้ ก๋าง เขน

16ยอ้น จาอี ้บ่ ต้อง สนใจ๋ เม่ือ ใผ วา่ ต้าน ใน สิง่ ต้ี กิน๋ ต้ี ด่ืม ตึง ต้ี 
ต้าน บ่ ได้ เข้า ฮว่ม งาน ตาง ศาสนา กาวา่ พิธ ีวนั ต้น เดือน กาวา่ 
บ่ นับ ถือ วนั สะบาโต 17 สิง่ หมู่ น้ี เป๋น ก้า เงา ของ สิง่ ต้ี จะ มา ใน 
ปาย หน้า ตัว๋ แต๊ ๆ น้ัน คือ พระเยซู ครสิต์ 18บ่ ต้อง สนใจ๋ หมู่ คน 
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ต้ี วา่ หื้อ ต้าน วา่ จะ บ่ ได้ ฮบั รางวลั จาก พระเจ้า ยอ้น ต้าน บ่ ได้ 
เยยีะ ต๋าม ต้ี หมู่ เขา สอน คือ หื้อ เป๋น คน ถ่อมตัว๋ แต่ บ่ ได้ ถ่อม
ใจ๋ กับ นมัสก๋าน ทูตสวรรค์ คน หมู่ น้ี ถือ วา่ ตัว๋ ดี เหลือ เป้ิน ยอ้น 
หนั นิมิต หมู่ เขา จ๋องหอง โดย กําก๊ึด ต้ี มา จาก คน บ่ ดาย 19 หมู่ 
เขา บ่ ได้ ยดึ ติด กับ พระครสิต์ ต้ี เป๋น หวั ของ ตัว๋ พระองค์ เป๋น ผู้ 
ควบคุม หื้อ ตัว๋ ได้ฮบั ก๋าน เล้ียงดู กับ หื้อ กู้ ส่วน ยดึ กัน๋ ได้ โดย 
เอน็ ตึง ข้อต่อ ต่าง ๆ กับ เยยีะ หื้อ ตัว๋ เติบโต ขึ้น ต๋าม ต้ี พระเจ้า 
ต้องก๋าน

20 เม่ือ สันดาน บาป ของ ต้าน ได้ ต๋าย ตวย พระครสิต์ เยยีะ 
หื้อ ป๊น จาก ก๋าน ครอบงาํ ของ หมู่ วญิญาณ ต่าง ๆ ใน โลก น้ี เป๋น 
จาใด ต้าน ยงั ยอม อยู ่ใต้ กฎเก๋ณฑ์ อาํนาจ ของ โลก อยู่ 21 ยก 
ตัว๋ อยา่ง ใน เรือ่ง ของ กิน๋ �หา้ม หยุบ� �หา้ม จิม� �หา้ม จิ�
22 ใน ต้ี สุด กฎ ต่าง ๆ หมู่ น้ี ก็ หมด ประโยชน์ เม่ือ ใจ๊ ไป แล้ว กับ 
เป๋น กฎเก๋ณฑ์ ตึง กําสอน ต้ี คน ก๊ึด ขึ้น บ่ ดาย 23 กฎ หมู่ น้ี ผ่อ 
เหมือน วา่ มี ป๋ัญญา ยอ้น มี ก๋าน เครง่ครดั ตาง ศาสนา กับ ก๋าน 
ถ่อมตัว๋ แต่ บ่ ได้ ถ่อมใจ๋ ตึง ก๋าน ทรมาน ตัว๋ เก่า เป้ือ ศาสนา แต่ 
มัน บ่ ได้ จ้วย ใน ก๋าน ควบคุม สันดาน บาป ของ คน เลย

3
จีวติ ใหม่ ต้ี เป๋น คน ของ พระครสิต์

1 พระเจ้า เยยีะ หื้อ ต้าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ฮว่ม กับ พระ
ครสิต์ แล้ว จาอัน้ ก็ หื้อ จดจ่อ สิง่ ต้ี อยู ่บน สวรรค์ เซิง่ พระครสิต์ 
น่ัง อยู ่ตัง ขวา มือ ของ พระเจ้า 2 หื้อ ก๊ึด เถิง สิง่ ต้ี อยู ่บน สวรรค์
บ่ ใจ้ สิง่ ต้ี อยู ่ใน โลก น้ี 3 ยอ้น วา่ ต้าน ได้ ต๋าย จาก สันดาน บาป 
แล้ว จี วติ ใหม่ ต้ี ต้าน ได้ ฮบั ก็ ได้ ซ่อน ไว ้กับ พระ ครสิต์ ใน 
พระเจ้า 4 เม่ือ พระครสิต์ ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ ต้าน มี จีวติ ใหม่ ป๋ากฏ 
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ขึ้น มา ใน โลก แหม ต้าน ก็ จะ ป๋ากฏ ขึ้น ตวย กัน๋ กับ พระองค์ กับ 
มี ส่วนฮว่ม ใน พระสิร ิของ พระองค์ ตวย

5 ยอ้น จาอัน้ หื้อ กํา๋จัด สันดาน บาป ใน ตัว๋ ต้าน เหยี ยก ตัว๋
อยา่ง ก๋าน เยยีะ บาป ตาง เพศ ลามก ตัณ๋หา เรือ่ง บ่ ดี ต่าง ๆ
กับ ความ โลภ เซิง่ เป๋น เหมือน ก๋าน นับถือ ฮูป เคารพ 6 ความ 
โขด ของ พระเจ้า จะ มา ยอ้น คน เยยีะ จาอี ้ละ๑ 7 ตะก่อน ต้าน 
ก็ เกย ใจ๊ จีวติ จาอัน้ ต้าน ก็ เกย เยยีะ สิง่ หมู่ น้ี 8 แต่ บ่าเด่ียวน้ี 
หื้อ ต้าน ขวา้ง สิง่ หมู่ น้ี หื้อ หมด คือ ก๋าน โขด ก๋าน โมโห ก๋าน 
ก๊ึดฮา้ย ก๋าน ใส่ ฮา้ย ป้าย สี กับ กําหยาบ ต้ี ออก มา จาก ปาก
9 หา้ม จุ กัน๋ ยอ้น วา่ ต้าน ได้ ขวา้ง จีวติ เก่า กับ ก๋าน เยยีะ บ่ ดี 
ต้ี เกิด จาก จีวติ น้ัน แล้ว 10 แล้ว ได้ฮบั จีวติ ใหม่ เป๋น จีวติ ต้ี 
พระเจ้า ก้อย ๆ เป่ียน หื้อ เป๋น เหมือน พระ ผู้ สรา้ง จีวติ ใหม่ น้ัน 
นัก ขึ้น ติก ๆ เป้ือ หื้อ ต้าน ฮูจั้ก พระองค์ อยา่ง เต๋ม ต้ี 11 จีวติ ใหม่ 
น้ี บ่ มี ก๋าน แบ่ง วา่ เป๋น จาว ยวิ กาวา่ เป๋น จาว กรกี เป๋น คน ต้ี เข้า 
พิธ ีสุหนัต กาวา่ บ่ ได้ เข้า เป๋น คน บ่ มี วฒันธรรม กาวา่ คน เป๋น 
ป่าเถ่ือน เป๋น ขี้ข้า กาวา่ บ่ ใจ้ สิง่ หมู่ น้ี บ่ สําคัญ ใน สายต๋า ของ 
พระเจ้า ต้ี สําคัญ คือ พระครสิต์ อยู ่ใน จีวติ กู้ คน ต้ี เจ้ือ

12 ยอ้น จา อัน้ เม่ือ พระเจ้า ได้ เลือก ต้าน เป๋น คน ของ 
พระองค์ เป๋น ผู้ บรสุิทธิ ์ต้ี พระองค์ ฮกั ก็ หื้อ เป๋น คน มี เมตต๋า
กรุณา ถ่อมใจ๋ ออ่นน้อม ถ่อมต๋น กับ อดทน 13 หื้อ อะลุ้ม อะ
หล่วย ต่อ กัน๋ กับ ถ้า มี ใผ คน ใด ใน หมู่ ต้าน บ่ ปอใจ๋ กัน๋ ก็ หื้อ ยก
โต้ษ หื้อ กัน๋ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ยกโต้ษ หื้อ ต้าน จาใด ก็ หื้อ ยก
โต้ษ หื้อ กัน๋ จาอัน้ 14แล้ว นัก เหลือ สิง่ หมู่ น้ี ก็ คือ หื้อ มี ความ ฮกั
ยอ้น วา่ ความ ฮกั ผูกพัน หมู่ เฮา ไว ้หื้อ เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋

15 หื้อ สันติสุข ต้ี มา จาก พระ ครสิต์ นํา ปา จิต ใจ๋ ของ หมู่ 

๑ 3:6 3:6 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ มี ข้อความ เพิม่ วา่ คน ต้ี บ่ เจ้ือฟัง
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ต้าน ยอ้น ใน หมู่ ต้าน กู้ คน เป๋น ส่วน ต่าง ๆ ใน ตัว๋ เดียว กัน๋ กับ 
พระเจ้า ฮอ้ง หมู่ ต้าน หื้อ อยู ่ตวย กัน๋ อยา่ง มี สันติสุข หื้อ ขอบ 
พระคุณ พระเจ้า ตวย 16 หื้อ ถ้อย กํา เรือ่ง พระครสิต์ อยู ่ใน ใจ๋ 
ของ ต้าน อยา่ง เต๋ม ต้ี หื้อ สอน กับ เตือ๋น สติ กัน๋ ด้วย ป๋ัญญา ตึง
หมด หื้อ ฮอ้ง เพลง สดุดี เพลง นมัสก๋าน กับ เพลง สรรเสรญิ 
จาก จิตวญิญาณ ด้วย ก๋าน ขอบ พระคุณ พระเจ้า 17 แล้ว อะ
หยงั ก็ ต๋าม ต้ี ต้าน อู ้กาวา่ เยยีะ ก็ หื้อ เยยีะ ใน นาม ของ พระเยซู 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า กับ ขอบ พระคุณ พระเจ้า พระบิดา ผ่าน 
ตาง พระเยซู

เปาโล สัง่ สอน หื้อ เยยีะ ต๋าม หน้าต้ี ของ ตัว๋
18 คน เป๋น เมีย ต้อง ยอม หื้อ ผัว เป๋น ผู้นํา ยอ้น เป๋น สิง่ ต้ี 

สมควร สําหรบั แม่ญิง ต้ี เป๋น คน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 19คน 
เป๋น ผัว ต้อง ฮกั เมีย ตัว๋เก่า หา้ม อู ้แฮง เยยีะ แฮง กับ เป้ิน 20คน 
เป๋น ลูก ต้อง เจ้ือฟัง ป้อแม่ ใน กู้ เรือ่ง ยอ้น เป๋น สิง่ ต้ี องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า ปอใจ๋ 21 คน เป๋น ป้อ บ่ ดี เยยีะ หื้อ ลูก เก้ียด ยอ้น วา่ จะ 
เยยีะ หื้อ เขา หมด กํา๋ลังใจ๋ 22 คน เป๋น ขี้ข้า ต้อง เจ้ือฟัง เจ้านาย 
ของ ตัว๋ ใน โลก กู้ เรือ่ง บ่ ใจ้ เยยีะ ต่อ หน้า เป้ือ หื้อ เจ้านาย ปอใจ๋ 
เต้าอัน้ แต่ หื้อ เยยีะ จาก น้ําใส ใจ๋จรงิ อยา่ง มี ความ เก๋งกัว๋ องค์ 
พระ ผู้ เป๋น เจ้า 23 บ่ วา่ หมู่ ต้าน จะ เยยีะ อะหยงั ก็ ต๋าม ก็ หื้อ เต๋
มอก เต๋มใจ๋ เยยีะ เหมือน กับ วา่ บ่ ได้ เยยีะ เป้ือ คน แต่ เยยีะ เป้ือ 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 24 หื้อ จํา๋ ไว ้วา่ ต้าน จะ ได้ฮบั ส่วน แบ่ง จาก 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เป๋น รางวลั ยอ้น วา่ ต้าน ก่ําลัง ฮบัใจ๊ เจ้า
นาย ต้ี แต๊ จรงิ คือ พระครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 25 สําหรบั คน 
ต้ี เยยีะ ผิด พระเจ้า จะ ลง โต้ษ ต๋าม ความ ผิด น้ัน อยา่ง บ่ หนั แก่ 
หน้า ใผ
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4
1คน เป๋น เจ้านาย หื้อ เยยีะ ต่อ ขี้ข้า ของ ตัว๋ อยา่ง ยุติธรรม กับ 

เต้า กัน๋ หมด หื้อ จํา๋ ไว ้วา่ ต้าน ก็ มี เจ้านาย ใน สวรรค์ เหมือน กัน๋

เปาโล สอน เรือ่ง ก๋าน ใจ๊ จีวติ
2 หื้อ เอา แต๊ เอา วา่ ใน ก๋าน อธษิฐาน หื้อ อธษิฐาน อยา่ง ต่ืน 

ตัว๋ อยู ่เสมอ กับ มี ใจ๋ ขอบพระคุณ พระเจ้า 3 กับ อธษิฐาน เผื่อ 
หมู่ เฮา ตวย เป้ือ พระเจ้า จะ ได้ หื้อ โอกาส เฮา บอก ข่าวดี เก่ียว
กับ ข้อ ล้ําเลิก็ ของ พระครสิต์ ต้ี ข้าพเจ้า ติด คอก อยู ่น้ี ก็ ยอ้น 
เรือ่ง น้ี 4 กับ อธษิฐาน เป้ือ ข้าพเจ้า จะ ได้ บอก ข่าวดี น้ี หื้อ กับ คน 
ตังหลาย อยา่ง ชดัเจน ต๋าม ต้ี ควร บอก 5 หื้อ ใจ๊ สติ ป๋ัญญา ใน 
ก๋าน ใจ๊ จีวติ ต่อ คน ต้ี บ่ เจ้ือ จง ใจ๊ กู้ ๆ โอกาส หื้อ เป๋น ประโยชน์
6 ต๋อน ต้ี อู ้กับ ใผ ก็ หื้อ ใจ๊ กํา อู ้กํา จ๋า ต้ี น่า ฟัง น่า สนใจ๋ เป้ือ จะ ได้ ฮู ้
วา่ จะ ตอบ กู้ คน อยา่ง ดี ต้ี สุด ได้ จาใด

กํา ส่ง ต๊าย จดหมาย เปาโล
7 ทีคิกัส น้องบ่าว ใน ความ เจ้ือ ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เขา เป๋น ผู้ ฮบั

ใจ๊ ต้ี ซ่ือสัตย์ กับ เป๋น เป้ือน ฮว่ม งาน ใน องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ตวย 
กัน๋ เขา จะ เล่า เรือ่ง ตึงหมด ของ ข้าพเจ้า หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง 8 ต้ี 
ข้าพเจ้า ส่ง เขา มา หา หมู่ ต้าน ก็ เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน ฮู ้วา่ หมู่ เฮา 
เป๋น จาใด พ่อง กับ เขา จะ ได้ หื้อ กํา๋ลังใจ๋ หมู่ ต้าน ตวย 9 เขา จะ 
มา ตวย โอเนสิมัส น้องบ่าว ใน ความ เจ้ือ ต้ี เฮา ฮกั กับ ต้ี ซ่ือสัตย์
เขา เป๋น จาว โคโลสี เหมือน กัน๋ สอง คน น้ี จะ เล่า เรือ่ง กู้ อยา่ง ต้ี 
เกิด ขึ้น ต้ี น่ี หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง

10 อาริสทารคัส คน ต้ี ติด คอก กับ ข้าพเจ้า ก็ ฝาก กํา ก๊ึด
เติง มา หื้อ ต้าน มาระโก ต้ี เป๋น ลูก ป้ี ลูก น้อง ของ บารนาบัส ก็ 
ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา มา เหมือน กัน๋ ( ต้าน ได้ฮบั กําสัง่ เรือ่ง ของ 
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มาระโก แล้ว ถ้า เขา มา หา ต้าน ก็ หื้อ ต้อนฮบั เขา ตวย ) 11 เยซู 
ต้ี ฮอ้ง แหม จ้ือ วา่ ยุสทัส ก็ ฝาก กํา ก๊ึดเติง มา ตวย ใน หมู่ จาว 
ยวิ มี แต่ สาม คน น้ี เต้า อัน้ ต้ี เป๋น เป้ือน ฮว่ม ฮบัใจ๊ เป้ือ แผ่นดิน 
ของ พระเจ้า หมู่ เขา หื้อ กํา๋ลังใจ๋ ข้าพเจ้า ได้ นัก ขนาด 12 เอปา
ฟรสั ต้ี เป๋น จาว โคโลสี เหมือน กัน๋ กับ เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ ของ พระ
เยซู ครสิต์ ก็ ฝาก กํา ก๊ึดเติง หา ต้าน ตวย เขา อธษิฐาน อยา่ง 
หนัก เผื่อ ต้าน บ่ เกย ขาด เป้ือ หื้อ ต้าน มัน่คง ใน ความ เจ้ือ เป๋น 
เหมือน คน ต้ี ใหญ่ แล้ว กับ เจ้ือ มัน่ ใน ก๋าน เยยีะ ต๋าม ความ ต้อง 
ก๋าน ของ พระเจ้า 13 ข้าพเจ้า ยนืยนั ได้ วา่ เขา เยยีะ ก๋าน หนัก 
เป้ือ ต้าน ตังหลาย แต๊ ๆ กับ เป้ือ ผู้เจ้ือ จาว เมือง เลาดีเซีย กับ 
เมือง ฮี เอราบุรี 14 ลูก๋า เป้ิน เป๋น หมอ ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั กับ เด
มาส ก็ ฝาก กํา ก๊ึดเติง มา หื้อ ต้าน เหมือน กัน๋ 15 ข้าพเจ้า ฝาก 
กํา ก๊ึดเติง มา หา ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย ต้ี เมือง เลาดีเซีย กับ เถิง 
นาง นมุฟา ตึง หมู่ ผู้เจ้ือ ต้ี มา ฮว่ม จุมนุม ใน บ้าน ของ นาง ตวย
16 เม่ือ ต้าน ตังหลาย ได้ อา่น จดหมาย ฉบับ น้ี แล้ว ก็ ส่ง ไป หื้อ 
ผู้ เจ้ือ ต้ี อยู ่ใน เมือง เลาดีเซีย ตวย กับ หื้อ อา่น จดหมาย จาก 
เมือง เลาดีเซีย ต้ี ข้าพเจ้า เขียน ตวย เน่อ 17หื้อ บอก อารคิปปัส 
วา่ �หื้อ เยยีะ ก๋าน ต้ี ได้ฮบั มอบหมาย จาก องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า 
หื้อ แล้ว เหยี�

18 สุดต๊าย น้ี ข้าพเจ้า เปาโล เป๋น คน เขียน กําอาํลา น้ี ด้วย 
ลายมือ ของ ตัว๋ เก่า บ่ ดี ลืม วา่ ข้าพเจ้า ติด คอก อยู่ ขอ หื้อ 
พระคุณ ของ พระเจ้า จง มี แก่ ต้าน ตังหลาย เต๊อะ
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