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โคโลสี
คํานํา

เปาโลเขียนจดหมายถึงชาวเมืองโค
โลสี (ซึ่งเมืองน้ีในปัจจุบันอยูในประเทศ
ตุรกี) เพื่อพูดถึงคําสอนผิดๆที่กําลังเป็น
ปัญหาอยูในหมู ประชุมของพระเจาที่
นัน่ จดหมายฉบับน้ีบางสวนคลายกับ
จดหมายที่เปาโลเขียนถึงชาวเอ เฟซัส
เปาโลเขียนสอนพวกเขาวาคนของ
พระเจาควรจะใชชีวิตอยางไร

๑ ๑ จากเปาโล ที่เป็นศิษยเอกของพระเยซู
คริสต ตามใจของพระเจา และจากทิ

โมธีพี่น องของเรา
๒ถึงคนที่เป็นของพระเจาในเมืองโค โล

สี ซึ่งเป็นพี่ น องที่ซื่อสัตยในพระ คริสต ขอ
พระเจาพระ บิดาของเราใหความเมตตา
กรุณาและสันติสุขกับคุณ

๓พวกเราขอบคุณพระเจา พระ บิดาของ
พระ เยซูคริสตเจาของเราเสมอ เมื่อเรา
อธิษฐานเผื่อคุณ ๔ เพราะเราไดยินเรื่องความ
ไววางใจที่คุณมีในพระเยซูคริสต และไดยิน
เรื่องความรักที่คุณมีตอคนที่เป็นของพระเจา
ทุกคน ๕ความไว วางใจและความรักน้ี เกิด
มาจากความ หวังที่เก็บไวสําหรับพวกคุณใน
สวรรค ความ หวังน้ีพวกคุณไดยินมากอน
แลวในถอยคําแหงความ จริง ซึ่งก็หมาย ถึง
ขาวดีนัน้ ๖ที่มาถึงพวกคุณแลว ขาวดี น้ี
กําลังเกิดผลและขยายไปทัว่โลกเหมือนกับ
ที่กําลังเกิดผลในหมูพวกคุณ นับตัง้แตวัน
แรกที่คุณไดยิน และเขาใจถึงความ จริง
ทัง้หมดเกี่ยว กับความเมตตากรุณาของ
พระเจา ๗คุณไดเรียนรูเรื่องน้ีจากเอปาฟรัส
เพื่อนที่เป็นทาสของพระคริสตดวยกันกับเรา
เรารักเขามาก เขาก็เป็นผูรับ ใชที่ซื่อสัตย
ของพระ คริสต เพื่อประโยชนตอพวกคุณ
๘ เขามาบอกพวกเราใหรูถึงความ รักที่คุณมี
ผานทางพระวิญญาณ

๙ เพราะอยางน้ี เราถึงไมเคยหยุดอธิษฐาน
ใหพวกคุณเลย นับตัง้แตวันแรกที่เราไดยิน
เรื่องของพวกคุณ
เราขอใหพระเจาเติมพวกคุณใหเต็ม
ไปดวยความ รูถึงความตองการของ
พระองคคือใหมีความเฉลียวฉลาดทุก

อยาง และมีความเขาใจที่มาจากพระ
วิญญาณดวย ๑๐ เราอธิษฐานอยางน้ี
เพื่อคุณจะใชชีวิตใหสมกับเป็นคนของ
องคเจาชีวิต แลวจะไดเอาใจพระองคใน
ทุกเรื่อง คือเกิดผลในการทําดีทุกอยาง
และรูจักพระเจามากขึ้น ๑๑ ใหเขม แข็ง
ขึ้นดวยพลังอํานาจทัง้ สิน้ที่มาจากฤทธิ์
อํานาจมหาศาลของพระองค เพื่อคุณจะ
ไดบากบัน่มานะและทรหดอดทน
๑๒พวกคุณจะไดขอบคุณพระ บิดาดวย

ความชื่นชมยินดี พระบิดาไดทําใหคุณเหมาะ
สมที่จะได รับสวน แบงในมรดกซึ่งอยูใน
อาณาจักรที่สวางไสวรวมกับคนที่เป็นของ
พระเจา ๑๓พระเจาไดชวยชีวิตเราใหพนจาก
อาณาจักรของความมืด และนําเราเขาไปอยู
ในอาณาจักรของพระบุตร ซึ่งก็คือพระบุตรที่
พระเจารัก ๑๔พระองคไดปลด ปลอยเราให
เป็นอิสระและอภัยบาปตางๆของเราดวย
เมื่อเรามองดูพระคริสตเราเห็นพระเจา
๑๕พระ คริสตเป็นภาพสะทอนของพระเจา

ผูที่ตามนุษยมองไมเห็น พระ คริสตเป็นลูก
หัวปีที่อยูเหนือทุกสิ่งทุกอยางที่พระเจาสราง
ขึ้นมา ๑๖พระเจาใชพระ คริสตสรางทุกสิ่ง
ทุกอยาง ไม วาจะเป็นสิ่งที่อยูในสวรรคหรือ
บนโลก ไม วาจะเป็นสิ่งที่มองเห็นหรือมอง
ไมเห็น ไม วาจะเป็นพวกวิญญาณที่นัง่บน
บัลลังก หรือพวกผูครอบครองแผนดิน หรือ
พวกผูปกครอง หรือพวกผูมีสิทธิอํานาจ พระ
คริสตเป็นผู สรางทุก สิ่งทุก อยาง น้ี และทุก
สิ่งทุก อยาง น้ีก็เกิดขึ้นมาเพื่อใหเกียรติกับ
พระองค ๑๗กอนที่ทุกสิ่งทุกอยางจะถูกสราง
ขึ้นมา ก็มีพระองคอยูแลว และทุก อยางยัง
คงอยูไดก็เพราะพระองคยึดมันไวดวยกัน
๑๘พระองคเป็นศีรษะของรางกาย ซึ่งก็คือ
หมู ประชุมของพระองค พระองคเป็นจุด
เริ่ม ตน เป็นคนแรกที่ฟ้ืนขึ้นจากความ ตาย
เพื่อพระองคจะไดเป็นที่หน่ึงในทุกเรื่อง
๑๙ เพราะพระเจาตัดสิน ใจวาจะใหความเต็ม
บริบูรณของพระองคอยูในตัวพระ คริสต
๒๐พระองคทําใหทุก สิ่งทุก อยาง ทัง้บนโลก
และในสวรรคกลับมาคืนดีกับพระองค คือ
ทําใหเกิดสันติภาพขึ้น ดวยเลือดของพระ
คริสตที่หลัง่บนไมกางเขนนัน้

๒๑ ในอดีตนัน้พวกคุณเคยเหินหางจาก
พระเจา และมีใจที่เป็นศัตรูกับพระองค
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เพราะสิ่งชัว่รายตางๆที่ตัวเองทํา ๒๒แตเดี๋ยว
น้ีพระเจาทําใหคุณกลับมาคืนดีกับพระองค
โดยการตายของพระ คริสตในรางมนุษยน้ี
พระองคทําอยางน้ีก็เพื่อจะไดถวายคุณตอ
หน าพระเจาอยางคนบริสุทธิ ์ ไมมีขอ เสื่อม
เสียและไมมีขอกลาวหา ๒๓แตคุณจะตองยืน
หยัดและยึด มัน่ในความ เชื่อตอ ไป และไม
เลิกหวังในขาวดีที่คุณไดยินแลวนัน้ ขาวดี
น้ีเป็นสิ่งที่ไดประกาศไปแลวกับทุกคนที่อยู
ใตฟ าน้ี ผมเปาโล ไดมาเป็นผูรับ ใชในการ
ประกาศขาวดีน้ี

งานที่เปาโลทําเพื่อหมู
ประชุมของพระเจา

๒๔ผมดีใจที่ในขณะน้ีผมกําลังทน ทุกข
เพื่อพวกคุณ และมีความ ทุกขที่ยังเหลือ
อยูที่พระ คริสตจะตองแบกอยูอีก ผมกําลัง
ทําใหความทุกขที่เหลือน้ีสําเร็จในตัวผม ผม
ทําทัง้หมดน้ีเพื่อรางกายของพระองค คือ
หมู ประชุมของพระองค ๒๕พระเจาไดมอบ
หมายใหผมมาเป็นผูรับ ใชหมู ประชุมของ
พระองคเพราะเห็น แกประโยชนของพวก
คุณ เพื่อประกาศถอยคําของพระเจาอยาง
ครบถวนใหกับพวกคุณ ๒๖ความจริงที่ลึกลับ
น้ีไดถูกซอนไวมาหลาย ยุคหลาย สมัย แต
ตอน น้ีพระเจาไดเปิด เผยใหกับพวกคนที่
เป็นของพระองค ๒๗พระเจาอยากใหคนที่
เป็นของพระองครูวา ความ จริงอันลึกลับที่
ไดเปิด เผยในหมูคนที่ไมใชยิวนัน้ รุงโรจน
ยิ่งใหญขนาดไหน ความจริงอันลึกลับนัน้คือ
พระ คริสตผูอยูในพวกคุณนัน้เอง ทําใหเรา
เกิดความ หวังที่จะไดมีสวน รวมในเกียรติ
ของพระเจา ๒๘ เราประกาศเรื่องของพระ
คริสต เราเตือนสติทุกคนและสัง่สอนทุกคน
ดวยปัญญาทัง้หมดที่มีอยู เพื่อเราจะไดนํา
ทุกคนไปอยูตอ หน าพระเจาอยางเป็นผูใหญ
เต็ม ตัวในพระคริสต ๒๙ น่ีเป็นเหตุที่ผมตอสู
ตรากตรําทํางานอยางหนัก โดยพึ่งฤทธิ ์
เดชของพระ คริสตที่ทํางานอยางมากมาย
มหาศาลอยูในตัวผม

๒ ๑ผมอยากใหคุณรูวาผมตองดิน้รนตอสู
มากขนาดไหนเพื่อพวกคุณ เพื่อคนที่

อยูเมืองเลา ดี เซีย และคนอื่นๆที่ยังไมเคย
เจอมากอน ๒ที่ผมทําทัง้หมดน้ี ก็เพราะผม
อยากใหพวกเขาได รับกําลัง ใจ อยากใหเขา
รัก ใครกลม เกลียว กัน อยากใหเขาได รับ

พระพรอยางเหลือ ลน เน่ืองจากความ มัน่ใจ
อยางเต็ม ที่ที่เกิดมาจากความ เขาใจของเขา
แลวก็อยากใหเขามีความ รูถึงความ จริงอัน
ลึกลับของพระเจาอยางลึก ซึ้ง ความ ลับนัน้
คือพระคริสต ๓สติปัญญาทัง้หมดและความรู
ทุก อยาง เป็นขุมทรัพยที่ถูกเก็บซอนไวใน
พระคริสต

๔ที่ผมพูดเรื่องน้ี ก็เพื่อจะไดไมมีใครมาใช
เหตุผลตางๆที่นา ฟังเพื่อหลอกลวงคุณ ๕ถึง
แมตัวผมจะไมไดอยู แตใจของผมก็ยังอยู
กับคุณ และผมก็ดีใจที่ไดเห็นคุณอยูดวยกัน
อยางเป็นระเบียบเรียบรอย และมีความ เชื่อ
ที่มัน่คงในพระคริสต

ใชชีวิตตอไปในพระคริสต
๖พวกคุณได รับพระ เยซูคริสตเจาอยางไร

ก็ขอใหใชชีวิตรวมกันกับพระองคตอ ไป
อยางนัน้ ๗คือคุณไดหยัง่รากลงไปใน
พระองคแลว ใหพระองคเป็นรากฐานของ
คุณตอไป ใหยึดมัน่ในความเชื่อตอไปเหมือน
กับที่คุณได รับคําสัง่ สอนมาแลว และให
ขอบคุณพระเจาอยางลนเหลือตอไป

๘ ระวังใหดีอยาใหใครใชหลักปรัชญาอัน
หลอกลวงและไร คา เพื่อจับคุณไปเป็นเชลย
เรื่องแบบน้ีมนุษยสอนสืบตอกันมา คํา สอน
นัน้มาจากพวกวิญญาณที่ครอบครองโลกน้ี
ไมไดมาจากพระ คริสต ๙ เพราะความเต็ม
บริบูรณทัง้หมดของพระเจา ไดมาอยูใน
สภาพของรางมนุษยคือในรางของพระคริสต
นัน่เอง ๑๐แลวเมื่อคุณอยูในพระคริสต คุณก็
เต็มบริบูรณเหมือนกัน พระ คริสตเป็นศีรษะ
เหนือพวกผูครอบครอง และเหนือพวกผูมี
สิทธิอํานาจทัง้สิน้ในจักรวาล

๑๑ ในพระ คริสตพวกคุณก็ไดเขาพิธี ขลิบ
ดวย แตไมใชพิธี ขลิบที่มือมนุษยทําหรอก
แตคุณไดเขารวมพิธี ขลิบของพระ คริสตเอง
ที่เกิดขึ้นตอนที่พระองคสละรางกายที่เป็น
เน้ือหนังทิง้ตอนตาย ๑๒คุณไดถูกฝังรวมกัน
กับพระ คริสตในพิธี จุม น้ํา และไดฟ้ืนขึ้น
จากความตายพรอมกับพระองค เพราะคุณ
ไว วางใจในฤทธิอ์ํานาจของพระเจา ผูทําให
พระ คริสตฟ้ืนขึ้นมา ๑๓ตอนที่พวกคุณตาย
ไปแลวนัน้ (เพราะความผิดบาปของคุณ และ
เพราะคุณไมใชยิวและไมไดเขาพิธี ขลิบ)
พระเจาทําใหคุณมีชีวิตอยูรวมกับพระ คริสต
พระองคไดยก โทษความผิดบาปทัง้หมดของ
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เรา ๑๔พระเจายกเลิกขอกลาว หาพวกเราที่
ไดบันทึกไว พระองคเอามันไปตรึงที่กางเขน
๑๕พระเจาปราบ ปรามพวกผูครอบครองและ
พวกผูมีสิทธิอํานาจทัง้หลายจนตองวางอาวุธ
ลง พระเจานําเขาไปเป็นเชลยในขบวนแห
แหงชัยชนะ *ทําใหพวกน้ีอับอายขายหน าใน
ที่สาธารณะ พระเจาทําอยางน้ีไดเพราะความ
ตายของพระคริสต

กฎที่มนุษยตัง้ขึน้เอง
๑๖ดัง นัน้อยาใหใครมาประจานพวกคุณ

เพราะสิ่งที่กินและดื่ม หรือในเรื่องงาน
เทศกาลทางศาสนา งานฉลองพระจันทรขาง
ขึ้น †หรือวันหยุดทางศาสนา ๑๗สิ่งเหลา น้ี
เป็นแคเงาของสิ่งที่จะตามมาภาย หลัง แต
แกนแทของสิ่งเหลา น้ีคือพระ คริสต ๑๘บาง
คนชอบที่จะขจัดกิเลสของตัว เอง และ
ชอบนมัสการพระเจาดวยกันกับทูต สวรรค
‡เพราะเขาบอกวาเขาเห็นสิ่งตางๆในสวรรค
ผานทางนิมิตของเขา อยาไปสนใจฟังพวก
เขาเมื่อพวกเขาพูดวาคุณจะไมได รับรางวัล
จากพระเจาเพราะคุณไมไดทําตามพวกเขา
ความคิดอยางนัน้เป็นแคความคิดของมนุษย
ที่ทําใหพวกเขาเยอ หยิ่งจองหองไม เขา เรื่อง
๑๙คนพวกนัน้ไมไดยึด ติดอยูกับศีรษะซึ่ง
ก็คือพระ คริสต พระ คริสตน่ีเองเป็นแหลง
ทําใหรางกายทัง้หมดได รับการบํารุงเลีย้ง
ดู และยึดสวนตางๆของรางกายเขาดวย
กันดวยขอและเอ็นตางๆทําใหทัง้รางเจริญ
เติบโตขึ้นตามที่พระเจาตองการ

๒๐ ในเมื่อคุณไดตายรวมกับพระ คริสต
และเป็นอิสระจากพวกวิญญาณที่ครอบครอง
โลกน้ีแลว ทําไมคุณยังทําตัวเหมือนวาตัว
เองยังเป็นของโลกน้ีอยู และยังยอมอยูใต
กฎตางๆ ๒๑ เชน “หามจับ” “หามชิม” หรือ
“หามแตะ ตอง” ๒๒กฎพวกน้ีมันเกี่ยว กับ
สิ่งของที่เมื่อเอามาใชแลวก็หมดไป กฎ

พวกน้ีก็เป็นแคคํา สัง่หรือคํา สอนจากมนุษย
เทานัน้ ๒๓กฎพวกน้ีฟังดูฉลาดเขาทาทีเดียว
พวกเขาเครงครัดในศาสนาที่มนุษยคิดขึ้น
ทําใหเขาตองทําหลายสิ่งหลายอยางเพื่อขจัด
กิเลสของตัว เอง รวม ทัง้ทรมานรางกาย
ดวย แตมันไมไดชวยยับยัง้ความ อยากของ
สันดานเลย

ชีวิตใหมในพระคริสต

๓ ๑พระเจาไดทําใหคุณฟ้ืนขึ้นจากความ
ตายกับพระ คริสตแลว อยางนัน้ให

แสวงหาสิ่งตางๆที่อยูเบื้อง บน ซึ่งเป็นที่ที่
พระคริสตนัง่อยูทางขวามือของพระเจา ๒ ให
ใจของคุณจดจออยูกับสิ่งที่อยูเบื้อง บน ไม
ใชสิ่งที่อยูในโลก ๓ตัวตนเกาของคุณตาย
ไปแลว ชีวิตใหมที่คุณได รับนัน้ถูกซอนอยู
กับพระ คริสตในพระเจา ๔พระ คริสตเป็น
ชีวิตของพวกคุณ เมื่อพระองคปรากฏตัว
คุณก็จะปรากฏตัวรวมรับเกียรติพรอมกับ
พระองคดวย

๕ดัง นัน้ใหฆาความชัว่ รายทุกอยางที่มีอยู
ในตัวคุณ เชนบาปทางเพศ ความไมบริสุทธิ ์
ราคะตัณหา ความฝักใฝในเรื่องชัว่ๆและการ
มักมากในกาม ¶ซึ่งเทากับการกราบไหวรูป
เคารพ ๖ความโกรธของพระเจากําลังจะมา
เพราะคนทําสิ่งเหลาน้ี ๗คุณเคยทําสิ่งเหลาน้ี
มากอน ตอนที่คุณใชชีวิตแบบนัน้

๘แตตอน น้ี ใหกําจัดสิ่งตอไป น้ีใหหมดไป
จากชีวิตคุณ คือความโกรธ ความบาคลัง่
ความพยาบาท การใสรายป ายสี และการพูด
ลามก ๙อยาโกหกกัน เพราะคุณไดถอดตัว
ตนเกาทิง้ไปพรอมกับการกระทําชัว่ๆของตัว
มันแลว ๑๐คุณไดสวมใสคนใหมที่พระเจา
กําลังสรางขึ้นมาใหมใหเป็นเหมือนพระองค
พระ ผู สรางมากขึ้นเรื่อยๆจนกวาคุณจะรูจัก
พระเจาเต็ม ที่ ๑๑ ในเรื่องการเป็นคนใหมน้ี
มันไมสําคัญวาจะเป็นคนยิวหรือกรีก จะเขา

*๒:๑๕ ขบวนแหแหงชัยชนะ เมื่อแมทัพของอาณาจักรโรมชนะสงครามแลว เขาก็จะพา
พวกเชลยและทรัพยสิ่งของที่ยึดมาไดเอามาแหตามทอง ถนนในกรุง โรม มีการจุดธูปและ
เฉลิมฉลองกัน ผูคนก็เรียกแมทัพคนน้ีวา ผูชวยใหรอด
†๒:๑๖ งานฉลองพระจันทรขางขึน้ วันแรกของเดือนที่นับตามแบบปฏิทินของยิว ถือเป็น
วันศักดิส์ิทธิข์องชาวยิว
‡๒:๑๘ ชอบนมัสการพระเจาดวยกันกับทูตสวรรค หรือ ชอบนมัสการทูตสวรรค
¶๓:๕ มักมากในกาม คําน้ีอาจจะหมายถึงโลภก็ได
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พิธีขลิบ หรือไมเขาพิธีขลิบ จะเป็นพวกไพร
หรือปา เถื่อน *จะเป็นทาสหรือเป็นไท แตที่
สําคัญยิ่ง กวาทุกสิ่งก็คือพระคริสต และพระ
คริสตน่ีเองอยูในตัวพวกคุณทุกคน

๑๒ดัง นัน้ในฐานะที่เราเป็นคนที่พระเจาได
เลือก เป็นคนของพระเจา และเป็นคนที่
พระองครัก ก็ใหสวมใสความเห็น อกเห็นใจ
ความมีน้ําใจ ความถอมตน ความสุภาพออน
โยน และความ อดทน ๑๓ ใหผอน หนักผอน
เบาซึ่งกันและกัน และยกโทษใหกันดวย ถา
ใครมีเรื่องกัน ก็ใหยก โทษกัน องคเจาชีวิต
ยกโทษใหกับคุณอยางไร ก็ใหยกโทษใหกัน
และกันอยางนัน้ดวย ๑๔นอกจาก น้ีแลว ขอ
ใหสวมใสความรัก ความรักจะผูกพันความดี
ทุกอยางและทําใหสิ่งเหลา น้ีสมบูรณ ๑๕ขอ
ใหสันติสุขจากพระคริสตมาครอบครองจิตใจ
ของคุณ เพราะพระเจาไดเรียกคุณใหอยูกัน
อยางสันติในรางกายเดียวกัน และขอใหเป็น
คนที่รูจักขอบคุณพระเจาอยูเสมอ ๑๖ขอ ให
ถอยคําของพระ คริสตตัง้รกรากอยูในกลุม
พวกคุณอยางเหลือลน คือใหสัง่สอนเตือนสติ
ซึ่งกันและกันดวยสติ ปัญญาทัง้ สิน้ และรอง
เพลงสดุดี เพลงสรรเสริญ และเพลงจากพระ
วิญญาณ ใหรอง เพลงเหลาน้ีสุดหัวใจถวาย
ใหกับพระเจาดวยใจกตัญู ๑๗ ไม วาจะทํา
อะไรหรือจะพูดอะไร ก็ใหทําและพูดเพื่อพระ
เยซูเจา และใหขอบคุณพระเจาพระบิดาผาน
ทางพระเยซู

ระเบียบในครัวเรือนของผูเชื่อ
๑๘พวกคุณที่เป็นภรรยา ใหยินยอมตอ

สามีของตน เพราะนัน่เป็นสิ่งที่ถูก ตองใน
องคเจาชีวิต

๑๙พวกคุณที่เป็นสามี ใหรักภรรยาของตน
และอยาไดกาวราวกับเธอ

๒๐พวกคุณที่เป็นเด็กๆใหเชื่อฟังพอ แม
ของตนในทุกเรื่อง ถาทําอยางน้ีองคเจาชีวิต
ก็จะพอใจ

๒๑พวกคุณที่เป็นพอ อยาทําใหลูกของตน
เคืองแคนใจ เพื่อพวกเขาจะไดไมทอใจ

๒๒พวกคุณที่เป็นทาส ใหเชื่อ ฟังนายใน
โลกน้ีทุกอยาง อยาเพียงแตทําดีแคตอ หน า

อยางคนประจบประแจง แตใหทําจากใจจริง
และทําเพราะเกรงกลัวเจานายสูงสุด †๒๓ ไม
วาคุณจะทําอะไร ใหทุมสุดใจเหมือนกับวา
ไมไดทําเพื่อมนุษย แตทําเพื่อองคเจาชีวิต
๒๔ เพราะคุณรูวาจะได รับมรดกจากองคเจา
ชีวิตเป็นรางวัล เป็นพระ คริสตเจาน่ีแหละที่
คุณกําลังรับใชอยู ๒๕สวนคนที่ทําความผิดก็
จะได รับผลตอบแทนตามความ ผิดที่เขาทํา
พระองคจะไมลําเอียง

๔ ๑พวกคุณที่เป็นนาย ใหทําในสิ่งที่ถูก
ตองและยุติธรรมกับทาสของตัว เอง

จําไววาคุณก็มีเจา นายองคหน่ึงบนสวรรค
เหมือนกัน

เปาโลใหคําแนะนําเพิ่มเติม
๒ทุมเทตัว เองในการอธิษฐาน ใหอธิษฐาน

อยางตื่น ตัวอยูเสมอและมีใจขอบคุณ ๓ชวย
อธิษฐานใหพวกเราดวย เพื่อพระเจาจะเปิด
โอกาสใหประกาศถอยคําของพระองค เพื่อ
เราจะไดประกาศความจริงอันลึกลับเกี่ยวกับ
พระ คริสต ที่ผมถูกขังอยูน้ีก็เพราะประกาศ
เรื่อง น้ี ๔ชวยอธิษฐานใหผมประกาศเรื่อง
ความจริงอันลึกลับน้ีไดแจมแจงชัดเจนอยาง
ที่ผมควรจะทํา

๕ทําตัวใหดีเมื่อติดตอกับคนนอก ฉกฉวย
ทุกๆโอกาสไว เพื่อพวกคุณจะไดมีอิทธิพลที่
ดีในชีวิตของเขา ๖ เมื่อพูดกับใคร ใหใชคํา
พูดที่มีเสนหดึงดูดใจและนาสนใจ เพื่อคุณจะ
ไดรูวาควรจะตอบทุกคนอยางไรดี

ขาวจากคนที่อยูกับเปาโล
๗ที คิกั สผูเป็นนองที่รัก ผูรับ ใชที่ซื่อสัตย

และเพื่อนทาสดวยกันในองคเจาชีวิต เขาจะ
บอกขาว คราวของผมใหคุณรู ๘ผมสงเขา
ไปหาคุณเพื่อเรื่องน้ีโดยเฉพาะ คือใหคุณไดรู
ขาวคราวเกี่ยวกับเรา แลวจะไดมีกําลังใจขึ้น
๙ผมสงเขาไปพรอมกับ โอเนสิมัส น องชาย
ที่ซื่อสัตยและเป็นที่รักยิ่งของเรา เขาก็เป็น
คนหน่ึงที่มาจากพวกคุณ สองคน น้ีจะเลาให
คุณฟังถึงเรื่องตางๆที่เกิดขึ้นที่น่ี

๑๐อา ริ ส ทาร คัส เพื่อนที่ติดคุกอยูกับผม
ฝากความ คิดถึงมาใหดวย รวม ทัง้มาระ โก

*๓:๑๑ ป า เถื่อน ตามภาษาเดิมใชวา ชาวสคิเธียซึ่งเป็นที่รูจักวาเป็นชนชาติปา เถื่อน ไมมี
อารยะธรรม
†๓:๒๒ เจานายสูงสุด ในภาษากรีกคําน้ี เป็นคําเดียวกันกับคําวา “องคเจาชีวิต”
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ลูกพี่ลูกน องของบารนาบัส ก็ฝากความคิดถึง
มาเหมือนกัน (คุณไดรับคําสัง่เรื่องของมาระ
โกแลวนะวา ถาเขามาเยี่ยมคุณก็ใหตอนรับ
เขาอยางดี) ๑๑ เยซูคนที่เราเรียกวายุสทัส ก็
ฝากความ คิดถึงมาใหคุณดวย ในหมูเพื่อน
รวมงานของผมที่ทํางานรับ ใชในการเผย
แพรเรื่องอาณาจักรของพระเจาที่ น่ี ก็มีแต
สามคนน้ีเทานัน้ที่เป็นยิว พวกเขาใหกําลังใจ
กับผมไดมากทีเดียว

๑๒ เอ ปา ฟ รัส ที่เป็นคนหน่ึงจากพวกคุณ
และเป็นผูรับ ใชของพระ เยซูคริสตไดฝาก
ความ คิดถึงมาใหดวย เขาสูอธิษฐานใหกับ
คุณเสมอ เพื่อคุณจะไดโตเป็นผูใหญ และจะ
ไดมัน่ใจเต็ม ที่ในสิ่งที่พระเจาตองการใหคุณ
ทํา ๑๓ผมรับรองไดวาเขาตรากตรําอธิษฐาน
อยางหนักเพื่อประโยชนของพวกคุณ รวม

ทัง้พวกที่อยูในเมืองเลา ดี เซียและเมืองฮี เอ
รา โปลิสดวย ๑๔หมอลูกาเพื่อนที่รักของเรา
กับเด มาสก็ฝากความ คิดถึงมาใหคุณเหมือน
กัน

๑๕ผมขอฝากความ คิดถึงไปใหกับพี่ น อง
ในเมืองเลา ดี เซีย และนางนุมฟากับหมู
ประชุมของพระเจาที่ประชุมในบานของเธอ
ดวย ๑๖ เมื่อคุณอานจดหมายฉบับ น้ีแลว
ชวยสงตอไปใหหมู ประชุมในเมืองเลา ดี เซีย
อานดวย และคุณก็ควรจะอานจดหมายที่ผม
ไดเขียนไปถึงพวกเขาดวย ๑๗ ใหบอกกับ
อารคิปปัสวา “ทํางานที่คุณได รับมอบหมาย
จากองคเจาชีวิตนัน้ใหเสร็จสิ”

๑๘ผมเปาโลไดใชมือผมเองเขียนคํา
ทักทาย น้ี อยาลืมวาผมถูกลามโซอยู ขอให
พระเจามีเมตตากรุณาตอคุณ
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