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Thư gởi cho người
Cô-lô-se

1 Phao-lô, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu theo
ý muốn Thượng Đế, cùng với Ti-mô-thê, anh em
chúng ta.

2 Kính gởi các anh chị em tín hữu thánh trung
thành trong Chúa Cứu Thế ở Cô-lô-se: Nguyền
xin ân phúc và sự bình an của Thượng Đế, Cha
chúng ta ở cùng anh chị em.

3 Mỗi khi cầu nguyện chúng tôi luôn luôn tạ
ơn Thượng Đế, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu
chúng ta về anh chị em, 4 vì chúng tôi nghe về
đức tin anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu
và tình yêu anh chị em dành cho các con dân
Chúa. 5 Đức tin và tình yêu mà anh chị em hiện
có là vì hi vọng, một hi vọng đã dành sẵn cho
anh chị em trên thiên đàng. Anh chị em học biết
hi vọng đó khi nghe về lời của sự thật, tức Tin
Mừng 6đã được rao giảng cho anh chị em. Ởmọi
nơi trên thế giới Tin Mừng nầy đềumang đến ân
phúc và lớn mạnh. Còn anh chị em cũng nhận
được điều ấy vì anh chị em đã nghe Tin Mừng
và hiểu biết sự thật về ân phúc của Thượng Đế.
7Anh chị em đã học biết ân phúc của Thượng Đế
qua Ê-pháp-ra, anh em yêu dấu của chúng tôi.
Anh đã làm việc chung với chúng tôi và là đầy tớ
trung thành của Chúa Cứu Thế. 8 Anh cũng đã
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thuật cho chúng tôi nghe tình yêu của anh chị
em qua Thánh Linh.

9 Vì thế, từ ngày chúng tôi nghe về anh chị
em chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho anh chị
em để anh chị em hoàn toàn hiểu biết ý muốn
Thượng Đế. Chúng tôi cũng cầu xin cho anh chị
em được khôn ngoan và hiểu biết những việc
thiêng liêng 10 để anh chị em sống một cuộc đời
mang vinh hiển và làm vừa lòng Chúa về mọi
mặt. Đời sống anh chị em cũng sẽ kết quả trong
mọi việc phúc đức và lớn lên trong sự hiểu biết
về Thượng Đế*.

11 Thượng Đế sẽ dùng quyền năng lớn lao
của Ngài khiến anh chị em thêm vững mạnh để
không bỏ cuộc khi gặp cảnh khổ nhưng trái lại
nhẫn nhục.

12 Anh chị em sẽ vui mừng tạ ơn Cha chúng
ta là Đấng khiến anh em đồng dự phần thừa kế
mà Ngài đã chuẩn bị cho dân Ngài trong nước
sáng láng. 13 Thượng Đế đã giải thoát chúng ta
khỏi quyền lực của tối tăm và đưa chúng ta vào
nước của Con yêu dấu Ngài. 14 Con Ngài đã trả
thế cho tội lỗi chúng ta và trong Ngài chúng ta
nhận được sự tha tội.

Chúa Cứu Thế rất quan trọng
15Chưa có ai thấy Thượng Đế nhưng Chúa Cứu

Thế Giê-xu là hình ảnh của Ngài. Chúa Cứu Thế

* 1:10: Đời sống … Thượng Đế Hay “sự hiểu biết của anh chị
em về Thượng Đế sẽ tạo ra mọi việc phúc đức trong đời sống
anh chị em.”
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cao trọng hơn tất cả các vật được tạo dựng†.
16 Qua quyền năng Ngài, muôn vật được thành
hình: vật trên trời, dưới đất, vật thấy được,
vật không thấy được, mọi quyền năng, các vua
chúa, các kẻ cầm quyền. Tất cả đều được tạo
nên qua Chúa Cứu Thế và vì Chúa Cứu Thế.
17 Ngài đã có trước mọi vật và mọi vật được tồn
tại là vì Ngài. 18 Ngài là đầu của thân thể, thân
thể là hội thánh. Mọi vật đều từ Ngàimà ra. Ngài
là người đầu tiên sống lại từ trong kẻ chết‡ cho
nên Chúa Cứu Thế đứng đầumọi vật. 19 Thượng
Đế đã vui lòng sống trong Ngài. 20Qua Chúa Cứu
Thế, ThượngĐế đãmangmọi vật trở về vớiNgài,
vật trên trời và dưới đất mà Ngài đã giảng hòa
qua huyết của sự chết Chúa Cứu Thế trên thập
tự giá.

21 Trước kia anh chị em bị phân cách khỏi
Thượng Đế. Trong tư tưởng, anh chị em thù
nghịch với Ngài và những việc ác anh chị em
làm đều chống nghịch Ngài. 22 Nhưng nay
Thượng Đế đã khiến anh chị em trở nên bạn hữu
Ngài qua sự chết của Chúa Cứu Thế. Do đó Ngài
có thể đưa anh chị em vào trong sự hiện diện
của Ngài để làm một dân thánh, không vết dơ,
không điều gì khiến ThượngĐế có thể kết tội anh
chị em được. 23 Nếu anh chị em cứ vững mạnh
trong đức tin thì anh chị em sẽ hưởng được mọi
điều ấy. Anh chị em không nên ra khỏi hi vọng
† 1:15: Chúa Cứu Thế … tạo dựng Nguyên văn, “sinh ra đầu
tiên trong tất cả mọi loài.” ‡ 1:18: người đầu tiên … kẻ chết
Nguyên văn, “sinh ra đầu tiên từ kẻ chết.”
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mà Tin Mừng đã mang đến cho anh chị em. Tin
Mừng nầy được loan báo cho mọi người khắp
nơi và tôi, Phao-lô là người giúp rao Tin Mừng
ấy.

Công tác của Phao-lô cho Hội thánh
24 Tôi vui mừng chịu khổ vì anh chị em. Chúa

Cứu Thế còn phải chịu khổ vì thân thể Ngài, tức
là Hội Thánh. Tôi vui lòng nhận phần chịu khổ
của tôi trong thân thể. 25 Tôi trở nên đầy tớ của
hội thánh vì Thượng Đế đã giao cho tôi phần vụ
đặc biệt để giúp đỡ anh chị em, phần việc đó là
rao giảng toàn vẹn thông điệp của Thượng Đế.
26 Thông điệp ấy là sự thật đã được giấu kín từ
thuở tạo thiên lập địa nhưng nay đã được bày tỏ
ra cho các con dân Thánh của Ngài. 27 Thượng
Đế muốn cho con dân Ngài biết về sự giàu có
và điều kín giấu đầy vinh hiển nầy mà Ngài đã
dành sẵn cho con dân Ngài. Điều kín giấu ấy
là Chúa Cứu Thế sống trong anh chị em. Ngài
là nguồn hi vọng về vinh hiển duy nhất của
chúng ta. 28 Cho nên, chúng tôi tiếp tục rao
giảng Chúa Cứu Thế cho mọi người, dùng mọi
sự khôn ngoan mà khuyên răn, dạy dỗ để đưa
mọi người vào sự hiện diện của Thượng Đế và
làm những người trưởng thành trong Chúa Cứu
Thế. 29Muốn đạt mục tiêu ấy, tôi ra công phấn
đấu, nhờ vào quyền năng lớn lao của Thượng
Đế đang hoạt động mãnh liệt trong tôi.
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2
1 Tôi muốn anh chị em biết rằng tôi đang cố

gắng hoạt động cho anh chị em, cho những
người ở Lao-đi-xê và những người chưa hề gặp
mặt tôi. 2 Tôi muốn mọi người được vững mạnh
và đoàn kết với nhau trong tình yêu để đầy lòng
hiểu biết. Do đó họ sẽ hoàn toàn hiểu rõ điều kín
giấu của Thượng Đế, là Chúa Cứu Thế. 3 Trong
Ngài mọi sự quí báu khôn ngoan và hiểu biết
được cất giữ an toàn.

4 Tôi nói những điều nầy cho anh chị em để
không ai phỉnh dỗ anh chị em bằng những lời lẽ
văn hoa nhưng thật ra là giả tạo. 5 Thân tôi tuy
cách xa anh chị em nhưng lòng không cách. Tôi
rất vui mừng khi thấy đời sống đạo đức và đức
tin vững mạnh của anh chị em trong Chúa Cứu
Thế.

Hãy cứ sống trong Chúa Cứu Thế
6 Vì anh chị em đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế

Giê-xu làm Chúa mình nên hãy cứ sống trong
Ngài. 7 Hãy đâm rễ sâu và xây dựng đời sống
mình trong Chúa. Hãy vữngmạnh trong đức tin
theo như điều anh chị em đã được khuyên dạy,
luôn luôn đầy lòng tạ ơn.

8Đừng để ai dẫn anh chị em đi theo con đường
lầm lạc bằng những lời dạy dỗ rỗng tuếch của
loài người, do các thần linh cai trị* đời nầy đưa
đến chứ không phải từ Chúa Cứu Thế. 9 Tất cả

* 2:8: thần linh cai trị Hay “quyền lực ảnh hưởng” hoặc “các
qui tắc sơ đẳng.” Xem thêm câu 20.
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những gì thuộc về Thượng Đế đều ngự trong
Chúa Cứu Thế, dù cho khi Ngài đang sống trên
đất, 10 anh chị em đã có mọi điềumình cần trong
Chúa Cứu Thế, Ngài là Vua các vua, Chúa các
chúa.

11Đồng thời trong Ngài, anh chị em nhận được
một phép cắt dương bì† mới không phải do tay
người. Qua phép cắt dương bì trong Chúa Cứu
Thế Giê-xu tức sự chết của Ngài, anh chị em
được giải thoát khỏi quyền lực của bản chất tội
lỗi mình. 12 Khi chịu lễ báp-têm, anh chị em đã
được chôn với Chúa Cứu Thế Giê-xu và cũng đã
được sống lại với Ngài qua đức tin, trong quyền
năng của Thượng Đế, là quyền năng đã được
bày tỏ khi Ngài khiến Chúa Cứu Thế sống lại từ
kẻ chết. 13 Trước kia, đang khi anh chị em chết
về mặt tâm linh vì tội lỗi và nô lệ cho bản chất
tội lỗi mình thì Thượng Đế đã làm cho anh chị
em sống lại với Chúa Cứu Thế. Ngài cũng đã tha
thứ mọi tội lỗi chúng ta. 14Ngài cũng đã xóa hết
nợ, tức những qui tắc mà chúng ta đã vi phạm.
Ngài lấy giấy nợ, đóng đinh nó vào thập tự giá.
15 Thượng Đế cũng tước đoạt quyền thế của các
kẻ cai trị phần tâm linh. Qua thập tự giá, Ngài
đã đắc thắng và chứng tỏ cho thế gian thấy các
quyền thế ấy bất lực.

Đừng đi theo qui tắc loài người
† 2:11: phép cắt dương bì Xem Bảng Giải Thích Từ Ngữ. Phao-lô
dùng chữ “phép cắt dương bì” ở đây theo nghĩa thiêng liêng, nói
về những tín hữu cùng tham dự vào giao ước mới mà Thượng
Đế đã ban cho dân sự của Ngài qua Chúa Giê-xu.
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16 Cho nên, đừng để ai bắt anh chị em tuân
theo qui luật về ăn uống, lễ đạo, ngày TrăngMới
hay ngày Sa-bát. 17 Những điều đó chỉ là hình
bóng của những điều sẽ đến nhưng thực chất đã
đến rồi và ở trong Chúa Cứu Thế. 18 Đừng để ai
chê trách anh chị em bằng cách bắt anh chị em
hạ mình thờ lạy các thiên sứ‡. Những người đó
đi tìm ảo ảnh, trong lòng đầy tính kiêu căng khờ
dại vì chỉ suy nghĩ theo kiểu loài người mà thôi.
19 Họ không kết hợp với cái đầu là Chúa Cứu
Thế, từ Ngài mà các phần trong thân lo chăm
sóc nhau và kết hợp với nhau để lớn lên theo
cách mà Thượng Đế đã xếp đặt.

20 Nếu anh chị em đã chết với Chúa Cứu Thế
và được giải thoát khỏi các thần linh thống trị
thế gian thì tại sao anh chị em lại sống như thể
mình còn thuộc về thế gian bằng cách vâng giữ
những qui tắc như: 21 “Không nên ăn cái nầy,”
“Không nên nếmmón kia,” “Đừng đụng đến thứ
nọ”? 22 Những qui tắc ấy dành cho những vật
thuộc thế gian, hễ dùng xong là vô dụng. Đó
là những qui tắc do loài người đặt ra và dạy dỗ
thôi, 23 mới xem qua thì thấy như khôn ngoan
nhưng thật ra chỉ là một phần của đạo giáo loài
người. Những qui tắc ấy có vẻ như dễ dãi, bắt
người ta ép xác nhưng thật ra không thể chế ngự
được dục vọng xấu xa của con người tội lỗi.

‡ 2:18: thờ lạy các thiên sứ Hay “thờ lạy chung với các thiên
sứ” (mà họ thấy trong các dị tượng).



CÔ-LÔ-SE 3:1 viii CÔ-LÔ-SE 3:10

3
Đời sống mới trong Chúa Cứu Thế

1 Vì anh chị em đã được sống lại với Chúa Cứu
Thế, cho nên hãy hướng trông về Thiên đàng,
nơi Chúa Cứu Thế ngồi bên phải Thượng Đế.
2 Hãy suy nghĩ đến những việc trên trời, đừng
suy nghĩ những việc thuộc về đất. 3 Con người
cũ tội lỗi của anh chị em đã chết, sự sống mới
của anh chị em nay đã được giấu với Chúa Cứu
Thế trong Thượng Đế. 4Chúa Cứu Thế là sự sống
của chúng ta, và khi Ngài trở lại, chúng ta cũng
sẽ dự phần với Ngài trong vinh hiển.

5 Cho nên, hãy cất bỏ những điều ác ra khỏi
đời sống anh chị em, như tội nhục dục, hành
vi gian ác, các tư tưởng xấu xa đang quản trị
mình, ham muốn những điều sai quấy và tính
tham lam. Những việc ấy chẳng khác nào các
thần giả mà anh chị em đang phục vụ 6 và cũng
là những điều khiến Thượng Đế nổi giận* cùng
những kẻ không vâng lời. 7 Trong nếp sống cũ
và độc ác trước kia anh chị em đã ăn ở như thế.

8 Nhưng nay hãy cất bỏ những điều sau đây
ra khỏi đời sống anh chị em: giận dữ, nóng nảy,
hành động hoặc lời nói làm tổn thương người
khác và phát ngôn bậy bạ. 9 Đừng nói dối nhau.
Anh chị em đã từ bỏ nếp sống cùng những hành
vi xấu xa cũ 10 để bắt đầu cuộc sống mới, một
cuộc sống đã được tái tạo theo hình ảnh Đấng
đã dựng nên anh chị em. Cuộc sốngmới đó giúp
* 3:6: và cũng là … Thượng Đế nổi giận Vài bản Hi-lạp không
có các chữ nầy.
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anh chị em hiểu biết sâu xa thêm về Thượng Đế
và trở nên giống như Ngài. 11 Trong cuộc sống
mới nầy không còn phân chia người Hi-lạp hay
Do-thái, người chịu phép cắt dương bì hay không
chịu cắt dương bì, người vănminh hay dã man†,
người nô lệ hay tự do gì cả. Chúa Cứu Thế ngự
trong tất cả các tín hữu, và chỉ có Chúa Cứu Thế
mới quan trọng thôi.

12 Thượng Đế đã chọn anh chị em làm dân
Thánh của Ngài. Ngài yêu thương anh chị em
cho nên hãy tỏ lòng nhân ái đối với người khác,
luôn luôn tử tế, khiêm nhường, hòa nhã và kiên
nhẫn. 13Hãy ăn ở hòa thuận với nhau và khoan
dung tha thứ nhau. Nếu có ai làm tổn thương
mình điều gì thì hãy tha thứ cho họ vì Chúa đã
tha thứ anh chị em. 14 Hãy sống như thế nhưng
trên hết hãy yêu thương nhau. Tình yêu thương
ràng buộc anh chị em với nhau trong tình đoàn
kết trọn vẹn. 15 Hãy để sự bình an của Chúa
quản trị tâm tư ý tưởng anh chị em. Ngài đã
chọn chúng ta làmmột thân‡ trong tinh thần hòa
bình, hãy luôn luôn tạ ơn. 16 Hãy để lời dạy dỗ
của Chúa Cứu Thế sống đầy dẫy trong lòng anh
chị em. Hãy dùng mọi khôn ngoan để dạy dỗ
khuyên lơn nhau qua thi thiên, thánh ca, bài hát
thiêng liêng với lòng tạ ơnmà dâng lên Thượng
Đế. 17 Mọi điều anh chị em nói hay làm hãy vì
Giê-xu, Chúa chúng ta. Việc gì anh chị em làm
† 3:11: dã man Nguyên văn, “Xi-the” là giống người nổi tiếng
hung dữ và độc ác. ‡ 3:15: một thân Thân thể thiêng liêng
của Chúa Cứu Thế, ý nói hội thánh và dân của Ngài.
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hãy tạ ơn Thượng Đế, Cha chúng ta trong Chúa
Giê-xu.

Nếp sống mới đối với người khác
18 Người làm vợ, hãy vâng phục quyền hành

của chồng vì đó là điều phải trước mặt Chúa.
19Người làm chồng, hãy yêu thương và đối xử

dịu dàng với vợ.
20 Con cái, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi việc

vì điều ấy vừa lòng Chúa.
21 Bậc làm cha, không nên cau có với con cái

mình vì nếu anh em quá khó tính, chúng nó sẽ
bỏ cuộc.

22Kẻ làm tôi tớ, hãy vâng phục chủ mình trong
mọi việc. Đừng giả bộ vâng phục trước mặt
để chủ vừa lòng nhưng phải phục vụ một cách
lương thiện vì anh chị em kính sợ Chúa. 23 Làm
việc gì cũng phải hết lòng như làm cho Chúa
chứ không phải làm cho người. 24Nên nhớ rằng
anh chị em sẽ nhận phần thưởng từ nơi Chúa
mà Ngài đã hứa cho dân Ngài. Chính anh chị em
đang phục vụ Chúa Cứu Thế, 25 phải nhớ rằng
người nào phạm tội sẽ bị trừng phạt về tội của
mình vì Chúa đối xử mọi người như nhau.

4
1 Người làm chủ, hãy đối xử tốt và công bằng

đối với kẻ tôi tớ mình vì nên nhớ rằng anh chị
em cũng có một chủ chung trên trời.

Tín hữu của Chúa phải làm gì
2 Hãy siêng năng cầu nguyện, hãy sáng suốt,

luôn luôn tạ ơn Thượng Đế. 3 Cũng nhớ cầu
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nguyện để Thượng Đế cho chúng tôi cơ hội rao
giảng lời của Ngài. Hãy khẩn xin cho chúng tôi
có thể rao giảng điều kín giấumà Thượng Đế đã
bày tỏ về Chúa Cứu Thế. Cũng vì lý do ấy mà tôi
đang bị tù tội. 4 Hãy cầu nguyện để tôi có thể
giảng dạy rõ ràng.

5 Phải khôn ngoan khi đối xử với mọi người
không tin, hãy tận dụng mọi cơ hội. 6 Khi nói
chuyện hãy tỏ ra nhân từ, hòa nhã để anh chị
em biết cách đối đáp với mọi người.

Tin tức về những anh em
đang ở với Phao-lô

7 Ti-chi-cơ là anh em yêu dấu của tôi trong
Chúa Cứu Thế và là một người giúp đỡ đắc lực
với tôi trong Chúa, anh sẽ thuật cho anh chị em
biết tin tức về tôi. 8 Vì thế mà tôi sai anh đến
để anh chị em biết tin về chúng tôi và cũng để
khích lệ anh chị em. 9 Cùng đi với anh có Ô-
nê-xim, một anh em yêu dấu và trung tín trong
Chúa Cứu Thế. Anh cũng thuộc đoàn của chúng
tôi, cả hai người sẽ thuật cho anh chị em biết tin
tức ở đây.

10 A-ri-tạc, bạn tù với tôi và Mác, bà con với
Ba-na-ba, chào thăm anh chị em. Tôi đã cho anh
chị em biết phải đối vớiMác ra sao, nếu anh đến
hãy niềm nở đón tiếp. 11Giê-xu, còn gọi là Giúc-
tu cũng chào thăm anh chị em. Đó là những
tín hữu Do-thái cùng cộng tác với tôi cho nước
Thiên đàng. Họ là nguồn an ủi lớn cho tôi.

12 Ê-pháp-ra, một đầy tớ của Chúa Cứu Thế
Giê-xu thuộc nhóm chúng tôi cũng gởi lời chào
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thăm anh chị em. Anh luôn luôn cầu nguyện
để anh chị em được trưởng thành về mặt thiêng
liêng và có đầy đủmọi điều theo ý muốn Thượng
Đế. 13Tôi biết anh đã khó nhọc lo cho anh chị em
cùng các anh chị em ở Lao-đi-xê và Hi-ê-ra-phô.
14Đê-ma và Lu-ca, bác sĩ yêu dấu chào thăm anh
chị em.

15 Chuyển lời tôi chào anh chị em ở Lao-đi-xê,
cũng chuyển lời tôi chào thăm chị Nim-pha và
Hội thánh đang họp tại nhà chị. 16 Sau khi đọc
thư nầy xong, xin chuyển cho hội thánh Lao-đi-
xê cùng đọc, đồng thời anh chị em cũng nhớ đọc
thư tôi gởi cho hội thánh Lao-đi-xê nữa. 17 Xin
nhắn với A-chíp rằng: “Hãy hoàn tất công tác
Chúa giao cho.”

18 Tôi, Phao-lô, chào thăm anh chị em. Chính
tay tôi viết thư nầy. Xin nhớ đến tôi đang bị tù
tội. Nguyền xin ân phúc ở cùng anh chị em.
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