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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โคโลสี

เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ ในปีค.ศ. 62 ขณะที่ท่านติด
คุกอยูที
่ ่กรุ งโรม (1:24; 4:18) ทีคิกัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบับนี้
ไปถึง ชาวโคโลสี (4:7-8) เป็น ไปได้ว่า ทีคิกัส ได้ ส่ง จดหมาย
ฉบับนี้ และ จดหมาย ถึง ชาว เอ เฟซัส ใน ช่วง เวลา เดียวกัน
และโอเนสิมัสไปกับเขาด้วย (4:9)
เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่างใน
คริสตจักรที่ เมืองโคโลสี เช่น การไหว้ทูต สวรรค์ การตาม
พิธก
ี รรมต่างๆของมนุษย์ เป็นต้น เปาโลต้องการให้ ค ริสต
จักร ที่ เมือง เลา ดีเซียอ่าน จด หมาย ฉบับนี้ด้วย (2:1; 4:16)
เปาโลทราบถึง ปัญหาในคริ สตจักรนี้ โดยเอปาฟรัส ซึ่ง อยู่
ในกรุ ง โรมในเวลานั ้น (1:7-8) ไม่มีการบันทึก ว่า เปาโลเคย
ไปที่ เมืองโคโลสี แต่ถึง กระนั ้น ท่านก็รู จั
้ ก คริสเตียนบางคน
ที่นั ่น ใน จด หมาย ฉบับนี้ เปาโล เน้ น ถึง ความ เป็น พระเจ้า
และ ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระ คริสต์ ความ ครบ บริบูรณ์ ของ
ผู้ที่เชื่อ ในพระองค์ และหน้าที่ ต่างๆของครอบครัว รวมทัง้
นายกับทาสด้วย
คําคํานั บของเปาโลด้วยใจยินดี
เปาโล อัคร สาวก ของ พระ เยซูคริสต์ตามพ ระ ประสงค์
ของพระเจ้า และทิ โมธี น้องชายของเรา 2 เรียน วิสุทธิชน
และ พี่ น้ อง ที่สัตย์ซื่อ ใน พระ คริสต์ ณ เมือง โค โล สี ขอ
ให้พระคุณ และ สันติสุข จาก พระเจ้า พระ บิดา ของ เรา และ
พระ เยซูคริสต์เจ้า ดํา รง อยู่ กับท่าน เถิด 3 เรา ขอบพระคุณ
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พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น เจ้าของ
เรา เราอธิษฐานเพื่อ ท่านทัง้ หลายเสมอ 4 ตัง้ แต่เราได้ยน
ิ
ถึง ความ เชื่อ ของ ท่าน ใน พระ เยซูคริสต์และ เรือ
่ ง ความ รัก
5
ซึ่ง ท่านมี ต่อ วิสุทธิชนทัง้ ปวง โดยเหตุซึ่งมี ความหวังอัน
สะสม ไว้ สํา หรับท่าน ใน สวรรค์ ซึ่ง เมื่อก่อ นท่าน เคย ได้ยน
ิ
6
มาแล้ว ในพระวจนะแห่ง ความจริง ของข่าวประเสริฐ ซึ่ง
แผ่แพร่มาถึง ท่านดัง ที่ กําลัง เกิด ผลและทวีข้น
ึ ทัว่ โลก เช่น
เดีย วกับที่ กําลัง เป็น อยู่ ในตัวท่า นทัง้ หลาย ด้วย ตัง้ แต่วัน
ที่ท่านได้ยน
ิ และได้รู จั
้ ก พระคุณ ของพระเจ้า ตามความจริง
7 ดัง ที่ท่าน ได้ เรียน จาก เอ ปา ฟ รัส ซึ่ง เป็ น เพื่อน ร่วม งาน
ที่รก
ั ของเรา เขาเป็น ผู้รับ ใช้อัน สัตย์ ซ่ือ ของพระคริสต์ เพื่อ
พวกท่าน 8 ผู้ได้เล่า ให้ เราฟัง ถึง ความรัก ที่ ท่านมีอยูในพระ
่
วิญญาณด้วย
คําอธิษฐานของเปาโลเพื่อวิสุทธิชนชาวโคโลสี
เพราะ เหตุ นี้ พวก เรา เหมือน กัน นั บ ตัง้ แต่วัน ที่เรา
ได้ยิน ก็ไม่ ได้หยุด ใน การ ที่ จะ อธิษฐาน ขอ เพื่อ ท่าน และ
ปรารถนา ให้ ท่าน เต็ม ไป ด้วย ความ รู ้ ถึง พระ ประสงค์
ของ พระองค์ ใน สรรพ ปัญญา และ ใน ความ เข้าใจ ฝ่าย จิต
วิญญาณ 10 เพื่อ ท่าน จะ ได้ ดําเนิ น ชีวต
ิ อย่าง สมควร ต่อ
องค์พระผู้ เป็น เจ้า ตามบรรดาความชอบ ให้เกิด ผลในการ
ดีทุก อย่าง และจําเริญ ขึ้น ในความรู ้ ถึง พระเจ้า 11 มีกําลัง
มาก ขึ้น ทุก อย่าง โดย ฤทธิ์ เดช แห่ง สง่า ราศี ของ พระองค์
ให้มีบรรดาความเพียร และความอดทนไว้ นานด้วยความ
ยินดี 12 ให้ขอบพระคุณ พระ บิดา ผู้ทรง ทําให้ เรา ทัง้ หลาย
สมกับที่จะเข้าส่วนได้รบ
ั มรดกด้วยกันกับวิสุทธิชนในความ
สว่าง 13 พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอํานาจของความ
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มืด และได้ ทรงย้ายเรามาตัง้ ไว้ในอาณาจักรแห่ง พระบุตร
ที่รก
ั ของพระองค์ 14 ในพระบุตรนั ้น เราจึง ได้ รบ
ั การไถ่ โดย
พระ โลหิต ของ พระองค์ คือ เป็นการ ทรง โปรด ยก บาป ทัง้
หลายของเรา
พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร
พระองค์ทรง เป็น พระฉาย ของ พระเจ้า ผู้ซึ่ง
ไม่ประจักษ์ แก่ตา ทรง เป็น บุตร หัวปี เหนื อ สรรพ สิง่ ทัง้
ปวง 16 เพราะ ว่า โดย พระองค์ สรรพ สิง่ ได้ถูก สร้าง ขึ้น
ทัง้ ใน ท้องฟ้า และ ที่แผ่น ดิน โลก สิ่ง ซึ่ง ประ จักษ์แก่ตา
และ ซึ่ง ไม่ประจักษ์ แก่ตา ไม่ว่า จะ เป็น เทว บัล ลังก์ หรือ
เป็น เท พอาณาจักร หรือ เป็น เทพ ผู้ครอง หรือ ศักดิเทพ
สรรพสิง่ ทัง้ สิน
้ ถูก สร้างขึ้น โดยพระองค์ และเพื่อ พระองค์
17 พระองค์ทรง ดํารง อยู่ ก่อน สรรพ สิง
่ ทัง้ ปวง และ สรรพ
สิง่ ทัง้ ปวงเป็น ระเบียบอยู่ โดยพระองค์ 18 พระองค์ทรงเป็น
ศีรษะของกายคือคริสตจักร พระองค์ทรงเป็นที่เริม
่ ต้น เป็น
บุตรหัวปีที่ทรงเป็น ขึ้นมาจากความตาย เพื่อพระองค์ จะได้
ทรงเป็นเอกในสรรพสิง่ ทัง้ ปวง 19 ด้วยว่าเป็นที่ชอบพระทัย
พระบิดาที่จะให้ความบริบูรณ์ทัง้ สินม
่
้ ีอยูในพระองค์
15

พระคริสต์ทําให้เกิดสันติภาพและการคืนดี
และ โดย พระองค์ นั ้น ให้สิ่ง สารพัด กลับ คืนดี กับ
พระองค์เอง โดย พระองค์ นั ้น ข้าพเจ้า พูด ได้ว่า ไม่ว่า สิง่
นั ้น จะ อยู่ ใน แผ่น ดิน โลก หรือ ใน ท้องฟ้า พระองค์ทรง
ทําให้มีสันติภาพ โดย พระ โลหิต แห่ง กางเขน ของ พระองค์
21 และ พวก ท่าน ซึ่ง เมื่อก่อน นี้ ไม่ถูกกัน และ เป็ น ศัตรู ใน
ใจ ด้วย การ ชัว่ ต่างๆ บัดนี้ พระองค์ทรง โปรด ให้คืนดีกับ
พระองค์ 22 โดย ความ ตาย แห่ง พระ กาย เนื้ อ หนั ง ของ
พระองค์ เพื่อ จะได้ ถวายท่านให้ เป็น ผู้บริสุทธิ์ ไร้ตําหนิ และ
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ไร้ข้อกล่าวหาในสายพระเนตรของพระองค์ 23 คือถ้าท่านดํา
รงและตังม
้ ั ่นอยู่ ในความเชื่อ และไม่ โยกย้ายไปจากความ
หวัง ใน ข่าว ประเสริฐ ซึ่ง ท่าน ได้ยน
ิ แล้ว และ ที่ได้ประกาศ
แล้ว แก่มนุษย์ทุกคนที่อยูใต้
่ ฟ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า เปาโลเป็น ผู้รับ
ใช้ในการนั ้น
พระคริสต์สถิตอยูภายใน
่

24 บัดนี้ ข้าพเจ้า มีความยินดีในการที่ได้รับ ความทุกข์ ยาก

เพื่อ ท่าน ส่วน การ ทน ทุกข์ ของ พระ คริสต์ที่ยัง ขาด อยูนั
่ ้น
ข้าพเจ้า ก็ รับ ทน จน สําเร็จ ใน เนื้ อ หนั ง ของ ข้าพเจ้า เพราะ
เห็นแก่พระกายของพระองค์คือคริสตจักร 25 ข้าพเจ้าได้ถูก
ตัง้ ให้ เป็น ผู้รับ ใช้ตาม ที่พระเจ้า ได้ ทรง โปรด มอบ ภาระ ให้
ข้าพเจ้า เพื่อ ท่าน เพื่อ จะ ให้ พระ วจนะ ของ พระเจ้า สําเร็จ
26 คือ ข้อ ความลึกลับ ซึ่ง ซ่อนเร้น อยู่ หลายยุค และหลายชัว
่
อายุนั ้น แต่บัดนี้ ได้ทรงโปรดให้ เป็นที่ประจักษ์ แก่วิสุทธิชน
ของ พระองค์แล้ว 27 พระเจ้า ทรง ชอบ พระทัย ที่ จะ สําแดง
ให้คน ต่าง ชาติรู ว่้ า อะไร เป็น ความ มัง่ คัง่ ของ สง่า ราศีแห่ง
ข้อ ลึกลับนี้ คือ ที่ พระ คริสต์ ทรง สถิต ใน ท่า นอันเป็นที่ หวัง
แห่งสง่าราศี 28 พระองค์นั ้นแหละเราประกาศอยู่ โดยเตือน
สติทุกคนและสัง่ สอนทุกคนโดยใช้สติปัญญาทุกอย่าง เพื่อ
เรา จะ ได้ ถวาย ทุก คน ให้เป็น ผู้ใหญ่แล้ว ใน พระ เยซูคริสต์
29 เพราะเหตุ นั้น ข้าพเจ้า จึง กระทํา การงานด้วย โดยความ
อุตสาหะตามการกระทําของพระองค์ผู้ทรงออกฤทธิก
์ ระทํา
อยูใ่ นตัวข้าพเจ้า

2
พระคริสต์เป็นคลังแห่งปัญญาและความรู ทั
้ ง้ ปวง
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เพราะ ข้าพเจ้า ใคร่ให้ท่าน รู ว่้ า ข้าพเจ้า สู้อุตส่าห์มาก
เพียง ไร เพื่อ ท่าน เพื่อ ชาว เมือง เลา ดีเซีย และ เพื่อ คน ทัง้
ปวงที่ ยงั ไม่เห็น หน้า ของข้าพเจ้า ในฝ่ายเนื้ อ หนั ง 2 เพื่อ เขา
จะ ได้ รับ ความ ชูใจ และ เข้า ติด สนิ ท กัน ใน ความ รัก และ
มัน
่ ใจ ใน ความ อุ ดม สมบูรณ์แห่ง ความ เข้าใจ และ เข้า ใน
ความรู ้ความลึกลับ ของพระเจ้า และของพระบิดาและของ
พระ คริสต์ 3 ซึ่ง คลัง สติ ปัญญา และ ความ รู ทุ
้ กอ ย่าง ทรง
4
ปิด ซ่อน ไว้ ใน พระองค์ ข้าพเจ้า กล่าว เช่น นี้ เพื่อมิให้ผู้ใด
ล่อลวง ท่าน ด้วย คํา ชักชวน อัน น่า ฟัง 5 เพราะ ถึง แม้วา่
ตัว ของ ข้าพเจ้า ไม่อยูกั
่ บท่าน แต่ใจ ของ ข้าพเจ้า ยัง อยู่
กับท่าน และ มีความ ชื่นชม ยินดีที่ได้เห็ นท่า นอ ยู่ กัน อย่าง
เรียบร้อย และ เห็น ความ เชื่อมน
ั ่ คง ของ ท่าน ใน พระ คริสต์
6 เหตุฉะนั ้น ตามที่ ท่านได้ ต้อนรับ เอาพระเยซูคริสต์เจ้ามา
แล้ว อย่างไร ก็ให้ดําเนิ น ชีวต
ิ ใน พระองค์ อย่าง นั ้น ต่อ ไป
7 โดยท่านได้ถูกวางรากลงไว้แล้ว และถูกก่ อร่างสร้างขึ้น
ในพระองค์ให้สมบูรณ์ และถูก ตัง้ ให้ มัน
่ คงอยู่ ในความเชื่อ
ตาม ที่ ท่าน ได้ รับ การ สอน มา แล้วนัน
้ จึง เต็มล้น ด้วย การ
ขอบพระคุณอยูใ่ นนั ้น
จงหลีกเลี่ยงธรรมเนี ยมต่างๆและปรัชญาของมนุษย์
8

จง ระวัง ให้ดี เกรง ว่า จะ มีผู้ใด ทําให้ ท่าน ตก เป็น
เหยื่อด้วยหลักปรัชญาและด้วยคําล่อลวงอันไม่มีสาระ ตาม
ธรรมเนี ยม ของ มนุษย์ ตาม หลัก การ ต่างๆ ที่ เป็น ของ โลก
ไม่ใช่ตามพ ระ คริสต์ 9 เพราะ ว่า ใน พระองค์ นั ้น สภาพ ของ
พระเจ้า ดํารง อยูอย่
่ าง บริบูรณ์ 10 และ ท่าน ได้ ความ ครบ
บริบูรณ์ ในพระองค์ ผู้เป็น ศีรษะแห่ง ปวงเทพผู้ ครองและ
ศักดิเทพ
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บัพติศมาคือความตายและการฟื้ นขึ้น
ใน พระองค์นั ้น ท่าน ได้ รับ เข้า สุหนัต ซึ่ง เป็นการ เข้า
สุหนัต ที่ มือมนุษย์มิได้กระทํา โดยที่ ท่าน ได้ สละ กาย แห่ง
ความ บาป ของ เนื้ อ หนั ง เสีย โดย การ เข้า สุหนัต แห่ง พระ
คริสต์ 12 ได้ถูก ฝัง ไว้ กับ พระองค์ ใน บัพ ติศ มา ซึ่ง ท่าน
ได้ เป็น ขึ้น มา กับ พระองค์ด้วย โดย ความ เชื่อ ใน การก ระ
ทํา ของพระเจ้า ผู้ได้ทรงบันดาลให้พระองค์เป็น ขึ้น มาจาก
ความตาย 13 และท่านที่ ตายแล้ว ด้วยความบาปทัง้ หลาย
ของ ท่าน และ ด้วย เหตุที่เนื้ อ หนั ง ของ ท่าน มิได้เข้า สุหนั ต
พระองค์ได้ทรง ให้ ท่าน มีชีวิตด้ว ยกันกับ พระองค์ และ ทรง
โปรดยกโทษการละเมิดทัง้ หลายของท่าน
11

พระราชบัญญัติแห่งพิธต
ี ่างๆถูกตรึงไว้ที่กางเขนนั ้น

14 พระองค์ทรงลบกรมธรรม์ในข้อบัญญัติต่างๆที่ต่อต้าน

เราอยู่ ซึ่งขัดขวางเราและได้ ทรงหยิบเอาไปเสียให้พ้น โดย
ทรงตรึง ไว้ที่กางเขนของพระองค์ 15 พระองค์ทรงปลดเทพ
ผู้ ครองและศักดิ เทพเสีย พระองค์ได้ทรงประจานเขาและ
ชนะเขาโดยกางเขนนั ้น 16 เหตุฉะนั ้น อย่า ให้ผู้ใดพิพากษา
ปรักปรําท่านในเรือ
่ งการกินการดื่ม ในเรือ
่ งการถือเทศกาล
17
วัน ต้น เดือน หรือ วัน สะ บา โต
สิ่ง เหล่า นี้ เป็น เพียง เงา
ของเหตุการณ์ ที่จะมีมาในภายหลัง แต่กายนั ้นเป็นของพระ
คริสต์
จงหลีกเลี่ยงหลักการฝ่ายโลก
อย่า ให้ผู้ใด โกง บําเหน็ จ ของ ท่าน ด้วย การ จงใจ ถ่อม
ตัว ลง และ กราบ ไหว้ทูต สวรรค์ ใฝ่ฝัน ใน สิง่ เห ล่านั ้นที่
เขา ไม่ได้เห็น ผยอง ขึ้น เปล่าๆ ตาม ความ คิด ของ เนื้ อ หนั ง
19 และ ไม่ได้ยึดมน
ั ่ ใน พระองค์ผู้ทรง เป็น ศีรษะ ศีรษะ นั ้น
18

โคโลสี 2:20

7

โคโลสี 3:6

เป็น เหตุให้กายทัง้ หมดได้ รบ
ั การบํารุ ง เลี้ยงและติด ต่อกัน
ด้วย ข้อ และ เอ็น ต่างๆ จึง ได้ เจริญ ขึ้น ตาม ที่ พระเจ้า ทรง
โปรดให้ เจริญ ขึ้น นั ้น 20 ถ้า ท่านตายกับ พระคริสต์ พ้น จาก
หลัก การ ต่างๆ ที่ เป็น ของ โลก แล้ว เหตุไฉน ท่าน จึงมีชีวิ
ตอยู่ เหมือนกับ ว่า ท่านยัง อยู่ ฝ่ายโลก ยอมอยูใต้
่ กฎต่างๆ
21 (เช่น “อย่า แตะต้อง” “อย่า ชิม” “อย่า เอามือ หยิบ” 22 ซึ่ง
ทัง้ หมด จะ พินาศ เมื่อ ทํา ดัง นั ้น) อัน เป็น หลัก ธรรม และ
คํา สอนของมนุษย์ 23 จริง อยูสิ
่ ่ง เหล่า นี้ ดูท่าทีมีปัญญา คือ
การ เต็มใจ นมัสการ การ ถ่อม ตัว ลง และ การ ทรมาน กาย
แต่ไม่มีประโยชน์ อะไรในการต่อสู้กับความต้องการของเนื้ อ
หนั ง

3

จงแสวงหาสิง่ ที่อยูเบื
่ ้องบน
ถ้า ท่าน รับ การ ทรง ชุบ ให้ เป็น ขึ้น มา ด้วย กันกับ พระ
คริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิง่ ซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซ่ึงพระคริสต์
ทรง ประทับ ข้าง ขวา พระหัตถ์ ของ พระเจ้า 2 จง ฝัง ความ
คิด ของท่านไว้ กับ สิง่ ทัง้ หลายที่อยูเบื
่ ้องบน ไม่ใช่กับ สิง่ ทัง้
3
หลายซึ่ง อยูที
่ ่แผ่นดิน โลก เพราะว่า ท่านได้ ตายแล้ว และ
ชีวต
ิ ของ ท่าน ซ่อน ไว้ กับ พระ คริสต์ ใน พระเจ้า 4 เมื่อ พระ
คริสต์ผู้ทรงเป็น ชีวต
ิ ของเราจะทรงปรากฏ ขณะนั ้น ท่านก็
จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในสง่าราศีด้วย
1

จงสวมมนุษย์ใหม่ทุกวัน
5 เหตุฉะนั ้น จง ประหาร อวัยวะ ของ ท่าน ซึ่ง อยู่ ฝ่าย โลก
นี้ คือ การ ล่วง ประเวณี การ โสโครก ราคะ ตัณหา ความ
ปรารถนา ชัว่ และ ความ โลภ ซึ่ง เป็นการ นั บถือ รู ป เคารพ
6 เพราะ สิง
่ เหล่า นี้ พระ อาชญา ของ พระเจ้า ก็ ลง มา
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แก่บุตร แห่ง การ ไม่เชื่อ ฟัง 7 ครัง้ หนึ่ ง ท่าน เคย ดําเนิ น
ตาม สิง่ เหล่า นี้ ด้วย ครัง้ เมื่อ ท่าน ยัง ดํารง ชีวต
ิ อยู่ กับ สิง่
8
เหล่า นี้
แต่บัดนี้ สารพัด สิง่ เหล่า นี้ ท่าน จง เปลื้อง ทิง้
เสีย ด้วย คือ ความ โกรธ ความ ขัดเคือง การ คิด ปอง ร้าย
การ หมิน
่ ประมาท คํา พูด หยาบ โลน จาก ปาก ของ ท่าน
9 อย่า พูดมุ สาต่อกัน เพราะ ว่า ท่าน ได้ ถอด ทิง
้ มนุษย์เก่า
10
กับ การ ปฏิ บัติของ มนุษย์ นั ้น เสีย แล้ว
และ ได้ สวม
มนุษย์ใหม่ที่กําลัง ทรง สร้าง ขึ้น ใหม่ ใน ความ รู ้ ตาม แบบ
พระฉายของพระองค์ผู้ได้ทรงสร้างขึ้นนั ้น 11 อย่างนี้ ไม่เป็น
พวก กรีก หรือ พวก ยิว ไม่เป็น ผู้ที่เข้าสุหนัต หรือ ไม่ได้เข้า
สุหนั ต พวกคนต่างชาติหรือชาวสิเธีย ทาสหรือไทยก็ไม่เป็น
แต่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นสารพัดและทรงดํารงอยูใ่ นสารพัด
12 เหตุฉะนั ้นในฐานะที่ เป็ นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้ เป็ น
พวกที่บริสุทธิและเป็
น พวกที่ ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจ
์
ปรานี ใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ ใจอดทนไว้นาน 13 จงผ่อนหนั ก
ผ่อนเบาซึ่งกันและกัน และถ้าแม้วา่ ผู้ใดมีเรือ
่ งราวต่อกันก็
จงยกโทษให้กัน และกัน พระคริสต์ได้ทรงโปรดยกโทษให้
ท่านฉั นใด ท่านจงกระทําอย่างนั ้นเหมือนกัน 14 แล้วจงสวม
ความรัก ทับ สิง่ เหล่า นี้ ทัง้ หมด เพราะความรัก ย่อมผูกพัน
ทุก สิง่ ไว้ให้ถึง ซึ่ง ความ สมบูรณ์ 15 และ จง ให้สันติสุข แห่ง
พระเจ้า ครอบครองอยู่ ในใจของท่านทัง้ หลาย ในสันติ สุขนั ้
นท รง เรียก ท่าน ทัง้ หลาย ไว้ให้เป็น กา ยอันเดียวด้วย และ
ท่าน ทัง้ หลาย จง ขอบ พระ คุณ 16 จง ให้ พระ วา ทะ ของ พระ
คริสต์ดํารงอยูในตั
่
วท่านอย่างบริบูรณด
์ ้วยปัญญาทัง้ สิน
้ จง
สัง่ สอนและเตือนสติกันด้วยเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญและ
เพลงฝ่ายจิตวิญญาณด้วย จงร้องเพลงด้วยพระคุณจากใจ
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ของท่านถวายองค์พระผู้ เป็น เจ้า 17 และเมื่อ ท่านจะกระทํา
สิง่ ใดด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติก็ตาม จงกระทําทุกสิง่
ใน พระนาม ของ พระ เยซูเจ้า และ ขอบพระคุณ พระเจ้า พระ
บิดาโดยพระองค์นั ้น
หน้าที่ต่อครอบครัว และทาสกับนาย
ฝ่ายภรรยาจงยอมฟัง สามี ของตน ซึ่ง เป็นการสมควร
ในองค์พระผู้เป็นเจ้า 19 ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนและ
อย่า มี ใจ ขมขื่น ต่อ นาง 20 ฝ่าย บุตร ทัง้ หลาย จง เชื่อ ฟังบิ
ดามารดาของตนทุก อย่าง เพราะการนี้ เป็นที่ ชอบพระทัย
ขององค์พระผู้ เป็น เจ้า 21 ฝ่ายบิดาก็ อย่า ยัว่ บุตรของตนให้
ขัดเคืองใจ เกรงว่า เขาจะท้อใจ 22 ฝ่ายพวกทาสจงเชื่อ ฟัง
ผู้ที่เป็น นายของตนตามเนื้ อ หนั ง ทุก อย่าง ไม่ใช่ตามอย่าง
คนที่ ทํา แต่ต่อ หน้า อย่างคนประจบสอพลอ แต่ทํา ด้วยนํ้า
ใสใจจริงด้วยความเกรงกลัว พระเจ้า 23 ไม่ว่า ท่านจะทํา สิง่
ใดก็ จงทํา ด้วยความเต็มใจ เหมือนกระทํา ถวายองค์พระผู้
เป็น เจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทํา แก่มนุษย์ 24 ด้วยรู แล
้ ้วว่า ท่าน
จะ ได้ รับ มรดก จาก องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า เป็น บําเหน็ จ เพราะ
ท่านปรนนิ บัติพระคริสต์เจ้าอยู่ 25 ส่วนผู้ที่ทําความผิดก็ จะ
ได้ รบ
ั ผลตามความผิด ที่ เขาได้ ทํา นั ้น และไม่มีการทรงเห็น
แก่หน้าผู้ใดเลย
18

4

1 ฝ่ายนายก็จงทําแก่เหล่าทาสของตนตามความยุติธรรม

และสมํ่าเสมอกัน เพราะท่านรู ้ วา่ ท่านก็มีนายองค์หน่งึ ใน
สวรรค์ด้วย
หน้าที่ของคริสเตียน
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2

จง ขะมักเขม้น ใน การ อธิษฐาน จง เฝ้า ระวัง อยู่ ใน การ
นั ้น ด้วย ขอบ พระ คุณ 3 และ อธิษฐาน เผื่อ เรา ด้วย เพื่อ
พระเจ้า จะ ได้ ทรง โปรด เปิด ประตูไว้ให้เรา สําหรับ พระ วา
ทะ นั ้น ให้เรา กล่าว ความ ลึกลับ ของ พระ คริสต์ ที่ข้าพเจ้า
ถูก จองจํา อยูก็
่ เพราะเหตุ นี้ 4 เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้กล่าวชีแ
้ จง
ข้อความตามสมควรที่ ข้าพเจ้า ควรจะกล่าวนั ้น 5 จงดําเนิ น
ชีวิตกับคนภายนอกด้วยใช้สติปัญญา จงฉวยโอกาส 6 จงให้
วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุ งด้วยเกลือ
ให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู ว่้ าควรตอบทุกคนอย่างไร
7

ครอบครัวแห่งความเชื่อในกรุ งโรม

ทีคิกัส ผู้เป็น น้ อง ชาย ที่รัก และ เป็น ผู้รับ ใช้ที่สัตย์
ซื่อ และ เป็น เพื่อน ร่วม งาน กับ ข้าพเจ้า ใน องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้า จะบอกให้ท่า นทราบถึง เหตุการณ์ ทัง้ ปวงของข้าพเจ้า
8 ข้าพเจ้า ใช้ผู้นี้ ไปหาท่านก็เพราะเหตุ นี้เอง คือ ให้ เขาทราบ
ถึง ความ เป็น อยู่ ของ ท่าน และ เพื่อ ให้ เขา หนุน นํ้าใจ ของ
ท่าน 9 ให้โอ เน สิ มัส ผู้เป็น น้ อง ชาย ที่รก
ั และ สัตย์ซื่อ ซึ่ง
เป็น คนหนึ่ ง ในพวกท่านไปด้วย เขาทัง้ สองจะเล่า ให้ท่า นท
ราบ ถึง เหตุการณ์ ทัง้ ปวง ที่นี่ 10 อา ริ ส ทาร คัส เพื่อน ร่วม
ในการถูก จองจํา กับ ข้าพเจ้า และมาระโก ลูกชายของน้ อง
สาวบารนาบัส ฝากความคิดถึง มายัง ท่านทัง้ หลาย (ท่าน
ก็ได้รับคํา สัง่ ถึง เรือ
่ งมาระโกแล้วว่า ถ้า เขามาหาท่าน ก็จง
รับรองเขา) 11 และเยซู ซ่ึงมีช่ออ
ื ีกว่า ยุสทัส ก็เช่น กัน ซึ่ง อยู่
ใน คณะ ที่เข้า สุหนั ต จําเพาะ คน เหล่า นี้ เท่า นั ้น เป็น เพื่อน
ร่วมการกับข้าพเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งเป็นที่หนุน
ใจ ของ ข้าพเจ้า 12 เอ ปา ฟ รัส คน หนึ่ ง ใน พวก ท่าน และ
เป็น ผู้รับ ใช้ของพระคริสต์ ฝากความคิดถึง มายัง ท่าน ด้วย
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เขา สู้ อธิษฐาน เผื่อ ท่าน อยูเสมอ
่
หวัง จะ ให้ ท่าน เจริญ เป็น
ผู้ใหญ่และ บริบูรณ์ ใน การ ซึ่ง ชอบ พระทัย ของ พระเจ้า ทุก
สิง่ 13 ข้าพเจ้า เป็น พยาน ให้ เขา ว่า เขา ตรากตรํา ทํางาน
มาก เพื่อ ท่าน และ เพื่อ คน ที่อยูใน
่ เมือง เลา ดีเซีย และ เพื่อ
คนที่อยูในเมื
่
องฮิ เอราบุรี 14 ลูก าแพทย์ที่รักกับเดมาสฝาก
ความ คิดถึง มายัง พวก ท่าน 15 ขอ ฝาก ความ คิดถึง มายัง
พวกพี่ น้องที่อยูในเมื
่
องเลาดีเซียกับนิมฟัส และคริสตจักร
ที่อยูใน
่ เรือน ของ เขา ด้วย 16 และ เมื่อ พวก ท่าน ได้ อ่าน จด
หมาย ฉบับนี้แล้ว จง ส่ง ไป ให้ อ่าน ใน ค ริ สต จักร ที่อยูเมื
่ อง
เลาดีเซียด้วย และจดหมายที่มาจากเมืองเลาดีเซียฉบับนัน
้
ท่านก็จงอ่านด้วย 17 และจงบอกอารคิปปัสว่า “การรับใช้ซึ่ง
ท่านได้ รบ
ั ในองค์ พระผู้เป็นเจ้านั ้น จงระวังกระทําให้สําเร็จ
” 18 คํา แสดงความคิดถึง นี้ เป็น ลายมือ ของข้าพเจ้า เปาโล
ขอท่านจงระลึกถึงโซ่ตรวนของข้าพเจ้า ขอให้พระคุณดํารง
อยูก
่ ับท่านด้วยเถิด เอเมน [เขียนจากกรุ งโรมถึงชาวโคโลสี
และส่งโดยทีคิกัสและโอเนสิมัส]
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