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11Dari Paulus, rasul* Kristus Yesus
sesuai dengan kehendak Allah dan

dari Timotius, saudara kita dalam Kristus.
2Kepada umat Allah, saudara-saudara

yang setia dalam Kristus, yang tinggal di
Kolose. Semoga Allah Bapa kita membe-
rikan berkat dan damai sejahtera kepada
kamu.

3Kami selalu bersyukur kepada Allah,
yaitu Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, apa-
bila kami berdoa untuk kamu. 4Kami
bersyukur sebab kami telah mendengar
tentang imanmu dalam Kristus Yesus
dan kasihmu kepada semua umat Allah.
5Kamu mempunyai iman dalam Kristus
dan kasih terhadap umat Allah sebab
pengharapan yang ada padamu. Kamu
tahu bahwa yang kamu harapkan tersim-
pan bagimu di surga. Kamu mempelajari
tentang pengharapan itu ketika kamu
mendengar ajaran yang benar, Kabar
Baik* 6yang disampaikan kepadamu.
Kabar Baik itu membawa berkat dan
bertumbuh di mana-mana di dunia ini,
seperti yang terjadi di tengah-tengahmu.
Hal itu terjadi sejak kamu mendengar
Kabar Baik dan mengerti tentang kebe-
naran anugerah Allah. 7Kamu belajar
tentang anugerah itu dari Epafras. Ia se-
orang hamba Kristus yang setia dan be-
kerja bagi kamu. 8Epafras juga menceri-
takan kepada kami tentang kasih yang
kamu miliki dari Roh Kudus.*

9Sejak kami mendengar kabar tentang
keadaanmu, kami terus mendoakan
kamu. Kami mendoakan ini untuk kamu:

supaya kamu tahu dengan jelas
tentang kehendak Allah,

supaya dengan pengetahuanmu itu
kamu juga mempunyai hikmat dan
pengertian dalam hal-hal rohani;

10 supaya kamu dapat hidup dengan
cara yang membawa kemuliaan
bagi Tuhan, yang selalu berkenan
bagi-Nya;

supaya pengetahuanmu akan Allah
terus bertumbuh dan
menghasilkan segala macam
pekerjaan yang baik

11 supaya Allah menguatkan kamu
dengan kuasa-Nya sendiri yang
besar itu,

sehingga kamu dapat bersabar dan
tidak menyerah apabila terjadi
kesukaran.

Kemudian kamu akan bersukacita
12dan bersyukur kepada Bapa, yang telah
membuat kamu sanggup menerima
segala hal yang telah disiapkan-Nya un-
tukmu. Bapa telah menyiapkan semuanya
untuk umat-Nya yang hidup dalam
terang. 13Allah telah membebaskan kita
dari kuasa kegelapan dan membawa kita
ke dalam Kerajaan Anak yang dikasihi-
Nya. 14Anak itu menebus kita untuk
membebaskan kita. Di dalam Dia kita me-
nerima pengampunan atas dosa-dosa kita.

Melihat Kristus Berarti Melihat Allah
15Tidak ada orang yang dapat melihat

Allah, tetapi Yesus sungguh-sungguh me-
nyerupai Allah. Dialah yang memegang
kuasa atas semua yang sudah diciptakan.
16Segala sesuatu di surga dan di bumi
dibuat dengan perantaraan-Nya,* yaitu
yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
semua kuasa rohani, raja-raja, tuan-tuan,
dan para penguasa. Segala sesuatu
dibuat melalui-Nya dan untuk Dia. 17Ia
telah ada sebelum segala sesuatu dijadi-
kan. Dan segala sesuatu terus berlang-
sung sebab kuasa-Nya. 18Ia adalah
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kepala dari tubuh, yaitu gereja. Segala
sesuatu berasal dari Dia, dan Dialah
Tuhan yang dibangkitkan dari kematian,
jadi dalam segala hal Yesuslah yang ter-
penting. 19Allah dengan segenap diri-
Nya berkenan tinggal di dalam Dia.
20Melalui-Nya, Allah senang untuk
membawa segala hal kembali kepada
diri-Nya, baik yang di bumi maupun
yang di surga. Allah mengadakan penda-
maian dengan menggunakan darah Kris-
tus di kayu salib.

21Pada suatu ketika kamu telah dipi-
sahkan dari Allah. Kamu menjadi musuh-
Nya di dalam pikiranmu sebab perbuatan
jahat yang telah kamu lakukan melawan-
Nya. 22Tetapi sekarang Kristus telah
membuat kamu menjadi teman Allah
kembali. Ia melakukan hal itu dalam
tubuh jasmani-Nya dengan kematian-Nya.
Ia melakukan itu agar dapat membawa
kamu kepada Allah. Ia membawa kamu
kepada Allah sebagai manusia yang suci,
tidak bersalah, dan tanpa ada sesuatu
yang menyebabkan Allah dapat menyata-
kan kamu bersalah. 23Ia akan melakukan
hal itu jika kamu mau terus percaya
kepada Kabar Baik* yang telah kamu
dengar. Kamu harus tetap kuat dan teguh
di dalam imanmu. Kamu jangan pindah
dari pengharapan yang telah diberikan
oleh Kabar Baik. Kabar Baik yang sama
telah diberitakan kepada semua orang di
dunia ini. Aku, Paulus, menolong dalam
pemberitaan Kabar Baik.

Pekerjaan Paulus untuk Gereja
24Di dalam penderitaanku karena

kamu, aku tetap bersukacita. Ada banyak
hal yang harus diderita oleh Kristus me-
lalui tubuh-Nya, yaitu gereja. Aku mene-
rima bagianku dalam penderitaan karena
tubuh-Nya. Aku menerima penderitaan
itu dalam tubuhku. 25Aku menjadi
hamba gereja sebab Allah memberi kepa-
daku pekerjaan yang harus kulakukan
untuk menolongmu. Pekerjaanku adalah
memberitakan ajaran Allah. 26Ajaran itu
adalah rahasia kebenaran yang tersem-
bunyi sejak permulaan zaman. Kebe-
naran itu dahulu tersembunyi bagi

semua orang, tetapi sekarang sudah di-
tunjukkan kepada umat Allah. 27Allah
telah memutuskan untuk memberitahu-
kan kepada umat-Nya tentang kekayaan
dan kemuliaan kebenaran itu. Kebe-
naran yang besar itu untuk semua orang.
Kebenaran itu adalah Kristus sendiri,
yang ada di dalam kamu. Dialah satu-sa-
tunya pengharapan kita akan kemuliaan.
28Jadi, kami terus memberitakan Kristus
kepada setiap orang. Kami menggunakan
semua hikmat untuk menguatkan setiap
orang dan mengajarnya. Kami berusaha
membawa setiap orang kepada Allah se-
perti orang yang telah bertumbuh untuk
mencapai kedewasaan secara rohani
dalam Kristus. 29Untuk melakukan hal
itu, aku bekerja dan berjuang mengguna-
kan kekuatan yang diberikan Kristus ke-
padaku. Kekuatan itu bekerja di dalam
hidupku.

21Aku ingin supaya kamu tahu,
bahwa aku berusaha dengan keras

menolongmu. Dan aku juga berusaha
menolong orang-orang di Laodikia dan
orang lain yang belum pernah bertemu
dengan aku. 2Aku ingin supaya mereka
dikuatkan dan dipersatukan dengan
kasih. Aku ingin supaya mereka mempu-
nyai kepercayaan yang teguh, yang ber-
asal dari pengertian. Maksudku, aku
ingin supaya mereka sungguh-sungguh
mengerti rahasia kebenaran yang sudah
dinyatakan Allah. Kebenaran itu adalah
Kristus sendiri. 3Dalam Kristus semua
harta dari kebijaksanaan dan pengeta-
huan tersimpan dengan aman.

4Aku mengatakan itu kepadamu
supaya tidak ada orang yang dapat meni-
pumu dengan menceritakan pikiran
yang tampaknya baik, padahal salah.
5Aku tidak bersama kamu di sana, tetapi
hatiku bersama kamu. Aku bersukacita
melihat hidupmu yang baik dan imanmu
yang teguh dalam Kristus.

Hidup dalam Kristus
6Kamu sudah menerima Kristus

Yesus, Tuhan itu, jadi teruslah hidup
dengan mengikut Dia tanpa mengubah
sesuatu. 7Kamu harus bergantung
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kepada-Nya saja sebab hidup dan keku-
atan berasal dari Dia. Kepada kamu
sudah diajarkan tentang kebenaran.
Kamu harus terus yakin akan kebenaran
pengajaran itu, dan selalu bersyukur.

8Pastikan bahwa tidak ada orang yang
membawa kamu pergi dengan pikiran
yang salah dan perkataan yang tidak ber-
arti. Pikiran itu berasal dari manusia,
bukan dari Kristus. Pikiran itu adalah pi-
kiran manusia di dunia ini yang tidak
berarti. 9Di dalam Kristuslah berdiam se-
genap diri Allah, bahkan di dalam hidup
Kristus di dunia. 10Dan di dalam Kristus
kamu penuh. Kamu tidak memerlukan
apa-apa lagi. Kristuslah Kepala atas segala
pemerintah dan penguasa.

11Di dalam Dia kamu telah menerima
sunat* yang berbeda. Sunat itu tidak di-
lakukan dengan tangan manusia. Mak-
sudku, kamu sudah dibebaskan dari
kuasa dirimu yang berdosa itu. Itulah
jenis sunat yang dilakukan-Nya. 12Hal
itu telah terjadi ketika kamu dibaptis,*
dan hidupmu yang lama sudah mati, dan
kamu telah dikubur bersama Dia. Di
dalam baptisan itu kamu telah dibangkit-
kan dengan Kristus sebab kamu percaya
akan kuasa Allah. Kuasa Allah telah di-
nyatakan ketika Ia membangkitkan Kris-
tus dari kematian.

13Kamu sudah mati secara rohani
karena dosamu dan karena kamu
belum dibebaskan dari kuasa dirimu
yang berdosa. Allah telah membuat
kamu hidup bersama Kristus. Dan Dia
telah mengampuni semua dosa kita.
14Kita telah berutang sebab kita telah
melanggar hukum-hukum-Nya. Dalam
utang itu tercatat semua hukum yang
telah gagal kita lakukan, tetapi Ia telah
menyelesaikan utang kita dan mengam-
bil semua utang itu dan memakukan-
nya pada kayu salib. 15Ia telah meng-
alahkan para pemerintah dan penguasa
rohani. Dengan salib, Allah telah me-
nerima kemenangan dan mengalahkan
para pemerintah dan penguasa rohani
itu. Ia menunjukkan kepada dunia
bahwa mereka itu tidak berkuasa sama
sekali.

a2:16 bulan baru  Hari pertama bulan Yahudi.
b2:18 menyembah malaikat  Mungkin artinya
adalah turut di dalam ibadat yang dilakukan
oleh malaikat terhadap Allah sebagai bagian
dari penglihatan orang-orang.

Jangan Tunduk kepada Peraturan Manusia
16Jangan biarkan orang lain mengha-

kimi kamu tentang makanan dan mi-
numan, atau tentang hari-hari raya, pe-
rayaan-perayaan bulan baru,a atau hari-
hari Sabat.* 17Dahulu hal itu seperti
bayangan dari yang akan datang. Tetapi
hal-hal baru yang seharusnya telah
datang, sekarang ditemukan di dalam
Kristus. 18Beberapa orang senang ber-
buat seakan-akan mereka rendah hati
dan  suka  menyembah ma la ika t . b

Mereka selalu membicarakan tentang
penglihatan* yang telah dilihatnya.
Jangan biarkan mereka mengatakan,
“Kamu tidak melakukan hal itu, jadi
kamu bersalah.” Mereka penuh dengan
kesombongan yang  kosong sebab
mereka hanya memikirkan pikiran ma-
nusia, bukan pikiran Allah. 19Mereka
tidak lagi di bawah pengawasan Kristus
selaku Kepala. Seluruh tubuh sebenar-
nya bergantung pada Kristus. Karena
Kristus, maka seluruh anggota tubuh
saling memperhatikan dan saling meno-
long. Itulah yang memperkuat tubuh
dan mempersatukannya. Dengan demi-
kian, tubuh bisa bertumbuh sesuai
dengan yang diinginkan Allah.

20Kamu sudah mati bersama Kristus
dan sudah dibebaskan dari semua yang
mempengaruhi dunia ini. Jadi, mengapa
kamu masih berbuat seakan-akan kamu
masih milik dunia ini? Maksudku, meng-
apa kamu masih mengikuti peraturan se-
perti berikut: 21“Jangan makan ini”,
“Jangan cicipi itu”, “Jangan sentuh itu”?
22Peraturan itu hanya membicarakan hal-
hal duniawi yang lenyap setelah dipakai.
Peraturan itu hanya perintah dan ajaran
dari manusia. 23Peraturan itu seakan-
akan sangat bijaksana, tetapi itu hanya-
lah ibadat yang dibuat manusia untuk
membuat orang seakan-akan rendah hati
dan memaksa mereka menyiksa tubuh-
nya sendiri. Tetapi peraturan itu tidak
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a3:1 di tempat yang paling terhormat di surga
Secara harfiah: “di sebelah kanan Allah.”
b 3:11 orang biadab  Dikenal sebagai orang-
orang barbar.

menolong orang untuk berhenti melaku-
kan yang jahat untuk memuaskan dirinya
yang berdosa.

Hidup Baru dalam Kristus

31Kamu telah dibangkitkan dari kema-
tian bersama Kristus. Maka berusa-

halah untuk menerima yang di surga.
Maksudku ialah hal-hal di tempat Kris-
tus, yaitu di tempat yang paling terhor-
mat di surga.a 2Pikirkanlah hanya yang
di surga, bukan yang di bumi. 3Dirimu
yang berdosa sudah mati, dan hidupmu
yang baru tersembunyi bersama Kristus
dalam Tuhan. 4Kristus adalah hidupmu.
Apabila Ia datang kembali, kamu pun
akan turut ambil bagian dalam kemu-
liaan-Nya.

5Buanglah semua hal yang jahat dari
hidupmu: dosa percabulan, perbuatan
yang jahat, hawa nafsu, keinginan yang
jahat, dan kerakusan. Hal itu sebenarnya
serupa dengan penyembahan berhala.*
6Itu membuat Allah marah [terhadap
orang yang tidak taat.] 7Dahulu kamu
juga melakukan hal itu ketika kamu
masih hidup seperti itu.

8Tetapi sekarang buanglah ini dari hi-
dupmu: marah, geram, melakukan atau
mengatakan yang menyakiti orang lain,
dan bicara dengan menggunakan kata-
kata yang jahat. 9Jangan saling berdusta
sebab kamu sudah meninggalkan hi-
dupmu yang lama, yang berdosa, dan
yang kamu lakukan pada masa lampau,
10kamu telah memulai hidup yang baru.
Dalam hidupmu yang baru itu, kamu
terus dijadikan baru dan menjadi sama
seperti Dia yang telah menjadikan
kamu. Hidup yang baru itu membawa
kamu kepada pengetahuan yang murni
tentang Allah. 11Dalam hidup yang baru
tidak ada perbedaan antara orang Yunani
dan Yahudi. Tidak ada perbedaan antara
orang yang bersunat dan yang tidak di-
sunat, atau orang yang tidak terpelajar,
atau orang biadab.b Tidak ada perbedaan

antara hamba dan orang bebas. Dan
Kristuslah segala-galanya, itulah yang
penting.

Hidup Baru Bersama Orang Lain
12Allah telah memilih kamu dan men-

jadikan kamu umat-Nya. Ia menga-
sihimu, jadi lakukanlah ini senantiasa:
Tunjukkan kemurahan hati kepada orang
lain, berbaik hatilah, rendah hati, lemah-
lembut, dan sabar. 13Janganlah marah
satu sama lain, tetapi saling memaafkan-
lah. Jika orang lain melakukan kesalahan
kepadamu, ampunilah mereka, sebab
Tuhan juga telah mengampunimu.
14Lakukanlah segala sesuatu, tetapi yang
terpenting adalah saling mengasihi.
Kasih yang mempersatukan kamu semua
dengan sempurna. 15Biarlah damai se-
jahtera yang diberikan Kristus mengua-
sai pikiranmu. Kamu semua telah di-
panggil bersama-sama dalam satu tubuh
untuk menerima damai sejahtera. Ber-
syukurlah senantiasa.

16Hendaklah firman Kristus tinggal di
dalam kamu secara melimpah sehingga
kamu dapat dengan segala hikmat meng-
ajar dan menasihati satu sama lain. Nya-
nyikanlah mazmur, kidung pujian, dan
lagu-lagu rohani dengan penuh rasa
syukur dalam hatimu kepada Allah.
17Semua yang kamu katakan dan laku-
kan, hendaklah kamu lakukan bagi
Yesus, Tuhanmu. Dan di dalam semua
perbuatanmu, bersyukurlah kepada
Allah Bapa melalui Yesus.

Hidup Baru di Tengah-tengah Keluarga
18Para istr i ,  layani lah suamimu

dengan sungguh-sungguh. Itulah hal
yang benar bagi pengikut Tuhan.

19Para suami, kasihilah istrimu dan
bersikap lembutlah kepada mereka.

20Anak-anak, taatilah orang tuamu
dalam segala hal. Hal itu menyenang-
kan Tuhan.

21Para bapa, jangan keras terhadap
anak-anakmu. Jika kamu keras, mereka
akan berhenti berusaha.

22Para hamba, taatilah tuanmu dalam
segala hal. Taatlah setiap waktu, bahkan
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juga pada saat tuanmu tidak melihatmu.
Lakukanlah itu bukan untuk menye-
nangkan mereka, tetapi dengan tulus
hati, sebab kamu menghormati Tuhan.
23Dalam semua yang kamu perbuat, per-
buatlah dengan sebaik-baiknya. Bekerja-
lah seakan-akan kamu bekerja untuk
Tuhan, bukan untuk manusia. 24Ingat-
lah bahwa kamu akan menerima upah
dari Tuhan. Dia akan memberi kepa-
damu yang telah dijanjikan-Nya kepada
umat-Nya. Kamu melayani Tuhan Kris-
tus. 25Ingatlah bahwa setiap orang yang
melakukan kesalahan akan dihukum
karena kesalahan itu. Dan Tuhan mem-
perlakukan yang sama terhadap setiap
orang.

41Para majikan, berikanlah yang baik
dan pantas kepada para hambamu.

Ingatlah bahwa kamu juga mempunyai
Tuan di surga.

Hal-hal yang Harus Dilakukan
2Berdoalah senantiasa. Dan bila kamu

berdoa, selalulah mengucap syukur
kepada Allah. 3Berdoalah juga untuk
kami supaya Allah memberi kesempatan
kepada kami untuk memberitakan Kabar
Baik* kepada orang. Sebab hal itulah aku
sekarang berada di penjara. Dan berdoa-
lah supaya kami dapat terus memberita-
kan rahasia kebenaran yang telah dinya-
takan Allah tentang Kristus. 4Berdoalah
supaya aku dapat membuat kebenaran
itu jelas bagi orang. Itulah yang harus
kulakukan.

5Bijaksanalah dalam tindakanmu ter-
hadap orang yang tidak percaya. Guna-
kan waktumu dengan sebaik-baiknya.
6Bila kamu berbicara, kamu harus selalu
baik dan bijaksana. Dengan demikian,
kamu tahu cara menjawab setiap orang.

Orang-orang yang Bersama Paulus
7Tikhikus adalah saudaraku yang ter-

kasih dalam Kristus. Ia penolong yang
setia dan melayani Tuhan bersamaku. Ia
akan menceritakan kepadamu semua
yang terjadi terhadap aku. 8Itulah sebab-
nya, aku mengutusnya. Aku mau supaya
kamu tahu keadaan kami. Dan aku

a 4:11 orang Yahudi  Secara harfiah: “orang
yang bersunat.”

mengutusnya untuk menguatkan kamu.
9Aku juga mengutus Onesimus bersama
dia. Onesimus adalah saudara yang setia
dan terkasih dalam Kristus. Ia berasal
dari kelompokmu. Tikhikus dan Onesi-
mus akan menceritakan kepada kamu
semua yang telah terjadi di sini.

1 0Ar i s t a rkhus meng i r im sa l am
kepada kamu. Ia sedang di penjara ber-
samaku. Dan Markus, kemenakan Bar-
nabas juga mengirim salam. Aku sudah
mengatakan kepadamu yang harus
kamu lakukan terhadap Markus. Sam-
butlah dia apabila ia datang. 11Yesus,
yang juga disebut Yustus, juga mengirim
salam kepadamu. Merekalah orang Ya-
hudia yang percaya, yang bekerja bersa-
maku untuk Kerajaan Allah. Mereka
sangat menghibur aku.

12Epafras juga mengirim salam. Ia
adalah hamba Kristus Yesus. Ia juga ber-
asal dari kelompokmu. Ia selalu men-
doakan kamu supaya kamu bertumbuh
dan kerohanianmu menjadi dewasa,
dan memiliki semua yang diinginkan
Allah untuk kamu. 13Aku tahu bahwa ia
telah bekerja keras untuk kamu dan
untuk orang-orang di Laodikia dan di
Hierapolis. 14Demas dan saudara kita
Lukas, seorang dokter, juga mengirim
salam kepadamu.

15Sampaikan salam kepada saudara-
saudara seiman di Laodikia. Juga salam
untuk Nimfa dan jemaat yang berkumpul
di rumahnya. 16Setelah surat ini dibaca-
kan kepada kamu, tolong kirimkan juga
untuk dibacakan kepada jemaat di Laodi-
kia. Dan surat yang telah kutulis kepada
jemaat Laodikia, juga dibacakan kepada
kamu. 17Katakan kepada Arkhippus,
“Perhatikanlah supaya tugas pelayanan
yang engkau terima dalam Tuhan, dapat
engkau selesaikan.”

18Aku Paulus, mengirim salam dan
menulisnya dengan tanganku sendiri.
Ingatlah aku yang masih berada di pen-
jara. Semoga Allah memberikan berkat
kepada kamu.
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