
พระธรรมโคโลส ี  Colossians 

1 จดหมายฉบับนี้จากขาพเจาเปาโล 

ผูเปนอัครทูตของพระเยซูคริสตตามน้ําพระทัยของพระเจากับทิโมธีนองของเรา  
 
2 ถึง พี่นองในพระคริสตท่ีเมืองโคโลสี ผูบริสุทธิ์และสัตยซื่อ1  
 
 ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจาพระบิดาของเรา2 
มีแกทานทั้ง ห ล า ย  
 
ขอบพระคณุและทลูขอ 
3
 เราขอบพระคุณพระเจาพระบิดาแหงองคพระเยซูคริสตเจาของเราเสมอเ
ม่ืออธิษฐานเผื่อทาน 4เพราะเราไดยินถึงความเชื่อของทานในพระเยซูคริสต 
และความรักท่ีทานมีตอวิสุทธิชนทั้งปวง 
5คือความเชื่อและความรักอันเกิดจากความหวังซึ่งสะสมไวสําหรับทานในสวรร
ค และซึ่งทานไดยินมาแลวในถอยคําแหงความจริง คือขาวประเสริฐ 
6ซึ่งมาถึงทาน ขาวประเสริฐนี้กําลังเกิดผลและเจริญขึ้นท่ัวโลก 
ดังท่ีกําลังเปนอยูทามกลางพวกทาน 
ตั้งแตวันท่ีทานไดยินและเขาใจพระคุณของพระเจาตามความจริงท้ังสิ้นท่ีอยูใ
นขาวประเสริฐนี้ 7ทานไดรูจากเอปาฟรัส เพื่อนรวมรับใชท่ีรักของเรา 
ผูปรนนิบัติพระคริสตอยางสัตยซื่อเพื่อพวกเรา3 
8และเขายังเลาถึงความรักของทานในพระวิญญาณใหเราฟง 

                                      
1 1:2 หรือ และมีความเชื่อ 
2 บางตนฉบับวา พระบิดาและองคพระเยซูคริสตเจาของเรา 
3 1:7 บางตนฉบับวา ทาน 



9 ดวยเหตุนี้ นับตั้งแตวันท่ีเราไดยินเรื่องราวของพวกทาน 
เราก็อธิษฐานเผื่อทานตลอดมาไมเคยหยุด 
ข อพระเจาทรงใหทานเปยมดวยความรูถึงน้ําพระทัยของพระองค 
โดยทางสติปญญาและความเขาใจฝายจติวิญญาณท้ังปวง 
10เพื่อทานจะไดดําเนินชีวิตอยางสมกับท่ีเปนคนขององคพระผูเปนเจา 
และจะไดเปนท่ีพอพระทัยในทุกดาน คือเกิดผลในการดีทุกอยาง 
รูจักพระเจาดียิ่งขึ้น 
11ไดรับการเสริมกําลังดวยฤทธิ์อํานาจทั้งมวลตามฤทธานุภาพอันทรงสิริของพ
ระองคเพื่อทานจะทรหดอดทนอยางยิ่ง และมีความชื่นชมยินดี 
12ในการขอบพระคุณพระบิดาผูทรงทําใหพวกทาน4เหมาะสมท่ีจะมีสวนรวมใ
นกรรมสิทธิ์ของเหลาวิสุทธิชนในอาณาจักรแหงความสวาง 
13ดวยวาพระองคไดทรงชวยเราพนจากอาณาจักรแหงความมืด 
ทรงนําเรามาสูอาณาจักรแหงพระบุตรที่รักของพระองค 
14ในพระบุตรนี้เราไดรับการไถบาป5 คือการอภัยโทษบาปของเรา 
 
พระคริสตผูสูงสดุ 
15 พระบุตรทรงเปนพระฉายของพระเจาผูไมประจักษแกตา 
เปนบุตรหัวปเหนือสรรพสิ่งท่ีทรงสราง 16เพราะโดยพระองคทุกสิ่งถูกสรางขึ้น 
ท้ังในฟาสวรรคและบนแผนดินโลก ทั้งสิ่งท่ีมองเห็นและมองไมเห็น 
ไมวาบรรดาเทพผูครองบัลลังก หรือเทพผูทรงเดชานุภาพ หรือเทพผูครอง 
หรือเทพผูทรงอํานาจ ทุกสิ่งถูกสรางขึ้นผานทางพระองคและเพื่อพระองค 
17ทรงดํารงอยูกอนทุกสิ่ง และในพระองคทุกสิ่งประสานเขาดวยกัน 
18พระองคทรงเปนศีรษะแหงกายคือคริสตจักร ทรงเปนจุดเริ่มตน 

                                      
4 1:12 บางตนฉบับวา เรา 
5 1:14 ตนฉบับสมัยหลังบางสําเนาวา การไถบาปโดยทางพระโลหิต 



เปนบุตรหัวปท่ีเปนขึ้นจากตาย เพื่อพระองคจะทรงเปนผูสูงสุดในทุกสิ่ง 
19เพราะวาพระเจาพอพระทัยท่ีจะใหความบริบูรณท้ังสิ้นของพระองคอยูในพร
ะบุตร 
20แ ล ะ ใหทุกสิ่งท้ังบนแผนดินโลกและในสวรรคกลับคืนดีกับพระองคผานท
างพระบุตร สันติภาพนี้มีขึ้นโดยพระโลหิตของพระบุตรซึ่งหลั่งรินท่ีกางเขน  
21 ครั้งหนึ่งพวกทานเคยเหินหางจากพระเจา 
และเปนศัตรูกับพระองคอยูในใจ เพราะ6 พฤติการณชัว่ของทาน 
22แตบัดนี้ทรงใหทานคืนดีกับพระองคโดยการสิ้นพระชนมของพระคริสต7 
เพื่อถวายทานใหเปนผูบริสุทธิ์ในสายพระเนตรพระเจา 
ปราศจากตําหนิและพนจากขอกลาวหา 
23ท้ังนี้ถาทานยังคงดําเนินตอไปในความเชื่อของทาน 
ตั้งม่ันและหนักแนนม่ันคง ไมคลอนแคลนจากความหวังซึ่งมีอยูในขาวประเสริฐ 
นี่คือขาวประเสริฐท่ีทานไดยินและไดประกาศแกทุกชีวิตใตฟาสวรรค 
และขาพเจาเปาโล เปนผูรับใชแหงขาวประเสริฐนี้ 
 
เปาโลบากบัน่เพือ่ครสิตจกัร 
24 บัดนี้ ขาพเจาชื่นชมยินดีในสิ่งท่ีไดทนทุกขเพื่อพวกทาน 
สวนสิ่งท่ียังขาดอยูในการทนทุกขของพระคริสต 
ขาพเจาก็รับมาจนครบถวนในเนื้อหนังของตน 
เพื่อเห็นแกพระกายของพระองคคือคริสตจกัร 
25ขาพเจามาเปนผูรับใชของคริสตจักรตามที่พระเจาทรงมอบหมายใหประกา
ศพระวจนะของพระเจาแกพวกทานอยางสมบูรณ 
26คือขอล้ําลึกซึ่งถูกปดบังไวมาตลอดหลายยุคหลายชั่วอายุ 

                                      
6 1:21 หรือ ดังท่ีแสดงออกมาโดย 
7 1:22 หรือ โดยพระกายของพระคริสตผานทางการสิ้นพระชนม 



แตบัดนี้ทรงสําแดงแกเหลาวิสุทธิชน 
27พระองคทรงเลือกสรรพวกเขาจากหมูคนตางชาติใหประจักษแจงถึงความมั่ง
คั่งอันทรงสิริแหงขอล้ําลึกนี้ คือพระคริสตทรงสถิตในทานท้ังหลาย 
ซึ่งเปนความหวังแหงเกียรติสิริ  
28 เราประกาศพระองค ตักเตือนสั่งสอนทุกคนดวยสติปญญาท้ังสิ้น 
เพื่อจะถวายทุกคนใหเปนผูท่ีดีพรอมในพระคริสต 29เพื่อจุดหมายนี้ 
ขาพเจาจึงบากบั่นฝาฟนดวยพลังท้ังสิ้นของพระองค 
ซึ่งกําลังทํากิจอยางเขมแข็งในขาพเจา 

2 ขาพเจาอยากใหทานทราบวา 

ขาพเจากําลังตอสูด้ินรนขนาดไหนเพื่อทาน เพื่อพวกพี่นองที่เมืองเลาดีเซีย 
และเพื่อคนทั้งปวงที่ยังไมเคยพบหนาขาพเจาเลย 
2จุดมุงหมายของขาพเจาก็คือใหพวกเขาไดรับการหนุนใจและรวมกันดวยควา
มรัก เพื่อเขาจะมีความม่ังคั่งแหงความเขาใจอันครบถวน 
จะไดรูถึงขอล้ําลึกของพระเจา คือพระคริสต 
3ซึ่งคลังแหงสติปญญาและความรูท้ังมวลซอนอยูในพระองค 
4ขาพเจาบอกอยางนี้ เพื่อมิใหใครมาลอลวงทานดวยขอคิดเห็นอันนาฟง 
5เพราะถึงแมตัวขาพเจาไมอยูกับทาน แตใจก็อยูกับทาน 
และดีใจท่ีเห็นวาทานอยูกันอยางเรียบรอยและเชื่อม่ันคงในพระคริสต 
 
อสิระจากขอบงัคบัของมนษุยโดยชีวติกบัพระคริสต 
6 ดังนั้นในเมื่อทานไดรับพระเยซูคริสตเปนองคพระผูเปนเจาแลว 
ก็จงดําเนินชีวิตในพระองคตอไป 7ดวยการหยั่งรากในพระองค 
การกอรางสรางขึ้นจากพระองค 
การเขมแข็งขึ้นในความเชื่อตามที่ไดรับการสอนมา 
และการเต็มลนดวยการขอบพระคุณ 



8
 จงระวังดูแลอยาใหใครมาจับทานเปนทาสดวยปรัชญาอันไรแกนสารแล
ะหลอกลวง ซึ่งอาศัยขนบประเพณีของมนุษย และหลักการพื้นฐานของโลกนี้ 
แทนท่ีจะอาศัยพระคริสต  
9 เพราะในพระคริสต 
พระลักษณะท้ังสิ้นของพระเจาดํารงอยูอยางบริบูรณในพระกายของพระองค 
10และทานไดรับความบริบูรณในพระคริสตผูทรงเปนศีรษะ 
เหนือเทพผูทรงเดชานุภาพและเทพผูทรงอํานาจทั้งสิ้น 
11ในพระองคทานยังไดรับสุหนัต คือการสลัดวิสัยบาป8ท้ิงเสีย 
เปนสุหนัตที่มิไดทําโดยมือมนุษย แตทําโดยพระคริสต 
12ทานถูกฝงไวกับพระองคในพิธีบัพติศมา 
และทรงใหทานเปนขึ้นจากตายกับพระองคผานทางความเชื่อของทานในฤทธิ์
อํานาจของพระเจา ผูทรงใหพระองคเปนขี้นจากตาย 
13 เมื่อทานตายแลวในความบาปของทานและในวิสัยบาป9 
ของทานซึ่งไมไดรับสุหนัต พระเจาไดทรงใหทาน10มีชีวิตดวยกันกับพระคริสต 
พระองคทรงอภัยโทษบาปทั้งสิ้นของเรา 
14ทรงยกเลิกหนังสือสัญญาท่ีผูกมัดเราดวยกฎเกณฑตางๆ 
ซึ่งขัดขวางและตอตานเรา พระองคทรงเอาหนังสือนี้ออกไปตรึงเสียท่ีกางเขน 
15และทรงปลดเทพผูทรงเดชานุภาพและเทพผูทรงอํานาจตางๆ ลง 
พระองคไดทรงประจานและพิชิตพวกนี้โดยกางเขนนั้น11 

                                      
8 2:11 หรือ เนื้อหนัง 
9 2:13 หรือ เนื้อหนังของทาน 
10 บางตนฉบับวา เรา 
11 2:15 หรือ พวกนี้ในพระองค 



16 เหตุฉะนั้นอยาใหใครมาตัดสินทานจากสิ่งท่ีทานกิน หรือด่ืม 
หรือเกี่ยวกับเทศกาลทางศาสนา ไมวาวันฉลองขึ้นหนึ่งค่ําหรือวันสะบาโต 
17สิ่งเหลานี้เปนเพียงเงาของสิ่งท่ีจะมาภายหลัง 
สวนความจริงแทอยูในพระคริสต 
18อยาใหใครที่ชื่นชอบการแสรงถอมตัวและการกราบไหวทูตสวรรคมาทําให
ทานหมดสิทธิ์รับรางวัล คนเชนนี้เพอพลามถึงสิ่งท่ีตนเห็น 
ผยองขึ้นดวยความคิดไรสาระตามจิตใจฝายเนื้อหนัง 
19เขาไมไดยึดติดกับองคผูเปนศีรษะ 
แตท้ังรางกายเติบโตขึ้นจากองคผูเปนศีรษะตามที่พระเจาทรงใหรางกายนี้เติบ
โตขึ้น ทั้งรางกายไดรับการพยุงและยึดไวดวยกันโดยเอ็นตางๆ 
20 ในเมื่อทานตายกับพระคริสต พนจากหลักการพื้นฐานตางๆ ของโลกนี้ 
ทําไมยังยอมอยูใตกฎตางๆ เหมือนวาทานยังเปนของโลก 21เชนกฎที่วา 
“ หามหยิบ!”  “ หามชิม!”  “ หามแตะตอง!”  
22สิ่งท้ังปวงเหลานี้ถูกกําหนดใหเสื่อมสูญไปดวยการใช 
เพราะตั้งอยูบนคําสั่งและคําสอนของมนุษย 
23ท่ีจริงกฎเกณฑพวกนี้ดูเหมือนมีปญญา 
พวกเขานมัสการตามแนวที่กําหนดขึ้นเอง 
แสรงถอมตัวและทรมานรางกายของตน 
แตสิ่งเหลานี้ก็ไมมีประโยชนอะไรตอการควบคุมกิเลสตัณหาเลย 
 
การดาํเนนิชวีิตอันบรสิุทธิ ์
 

3 ในเมื่อทรงใหทานทั้งหลายเปนขึ้นกับพระคริสตแลว 

ก็จงใหใจของทานจดจอกับสิ่งท่ีอยูเบื้องบน 
ท่ีซึ่งพระคริสตประทับอยูเบื้องขวาพระหัตถพระเจา 
2จงใหความคิดของทานจดจออยูกับสิ่งเบื้องบนมิใชสิ่งฝายโลก 



3เพราะทานตายแลว และบัดนี้ชีวิตของทานถูกซอนอยูกับพระคริสตในพระเจา 
4เม่ือพระคริสตผูทรงเปนชีวิตของทาน12ปรากฏ 
เม่ือนั้นทานก็จะปรากฏพรอมกับพระองคในพระสิริดวย 
5 เหตุฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยของทานเสีย คือการผดิศีลธรรมทางเพศ 
ความโสมม ราคะตัณหา ความปราถนาชั่วและความโลภ 
ซึ่งเปนการบูชารูปเคารพ 6เนื่องดวยสิ่งเหลานี้ 
พระพิโรธของพระเจากําลังจะมาถึง13 
7ครั้งหนึ่งทานเคยดําเนินชีวิตในทางเหลานี้ 
8แตบัดนี้ทานจงกําจดัสิ่งท้ังปวงตอไปนี้ใหหมดเสียจากตัวทาน คือ ความโกรธ 
ความเกรี้ยวกราด การคิดปองราย การกลาวราย 
และวาจาหยาบชาจากปากของทาน 9อยาโกหกกัน 
ในเมื่อทานสลัดท้ิงตัวตนเกาๆ พรอมกับความประพฤติเดิมๆ แลว 
10และสวมตัวตนใหม 
ซึ่งกําลังทรงสรางขึ้นใหมตามพระฉายขององคพระผูสราง 
ขณะที่ทานเรียนรูจักพระองคมากขึ้น14 
11 จึงไมมีกรีกหรือยิว เขาสุหนัตหรือไมเขาสุหนัต คนชาติอื่นๆ คนปา15 
ทาสหรือไท แตพระคริสตทรงเปนทุกสิ่งและทรงอยูในทุกคน 
12 ฉะนั้นในฐานะประชากรที่พระเจาทรงเลือก 
ผูบริสุทธิ์และเปนท่ีรักยิ่งของพระองค จงสวมความสงสาร ความกรุณา 
ความออนโยน ความถอมสุภาพ และความอดทน  

                                      
12 3:4 บางตนฉบับวา ของเรา 
13 3:6 ตนฉบับเกาแกบางสําเนาวา กําลังจะมาถึงบรรดาผูไมเชื่อฟง 
14 3:10 หรือ เพื่อใหทานมีความรูในพระองค 
15 3:11 ภาษากรีกวา คนสิเทีย 



13 จงอดทนอดกลั้นตอกันและกัน 
และไมวาทานมีเรื่องขุนของหมองใจประการใดตอกัน 
ก็จงยกโทษใหกันเหมือนที่องคพระผูเปนเจาไดทรงยกโทษใหทาน 
14และจงสวมความรักทับคุณความดีท้ังหมดนี้ 
ดวยวาความรักผูกพันท้ังหมดนี้เขาในความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางสมบูร
ณแบบ 
15 จงใหสันติสุขของพระคริสตครองใจทาน 
เพราะทรงเรียกทานมาสูสันติสุขนี้ในฐานะที่เปนอวัยวะของกายเดียวกัน 
และจงมีใจขอบพระคุณ 16จงใหพระวจนะของพระคริสตเปยมลนอยูในทาน 
ขณะที่ทานสั่งสอนและเตือนสติกันดวยปญญาท้ังสิ้น 
และขณะที่ทานรองเพลงสดุดี เพลงนมัสการ 
และบทเพลงฝายวิญญาณดวยใจกตัญูตอพระเจา 
17และไมวาทานจะทําสิ่งใด จะเปนวาจาหรือการกระทําก็ตาม 
จงทําทุกสิ่งในพระนามขององคพระเยซูเจา 
ขอบพระคุณพระเจาพระบิดาโดยทางพระเยซู 
 
กฎเกณฑสาํหรบัครอบครัวครสิเตียน 
18 ภรรยาทั้งหลาย จงยอมเชื่อฟงสามีของทาน 
ซึ่งเปนสิ่งท่ีเหมาะสมในองคพระผูเปนเจา  
19 สามีท้ังหลาย จงรักภรรยาของทานและอยากาวราวรุนแรงตอนาง  
20 บุตรทั้งหลาย จงเชื่อฟงบิดามารดาของทานทุกอยาง 
เ พ ร าะสิ่งนี้ทําใหองคพระผูเปนเจาพอพระทัย  
21 บิดาท้ังหลาย อยาทําใหบุตรของทานขมขื่น มิฉะนั้นพวกเขาจะทอใจ 
22 ทาสทั้งหลาย จงเชื่อฟงเจานายฝายโลกของทานทุกอยาง 
และจงกระทําอยางนี้มิใชเพียงตอหนาหรือเพื่อประจบเอาใจ 
แตดวยใจจริงและดวยความยําเกรงองคพระผูเปนเจา 



23ไมวาทานท้ังหลายจะทําสิ่งใด จงทุมเททําอยางสุดใจ 
เหมือนทําเพื่อองคพระผูเปนเจา มิใชเพื่อมนุษย 
24เพราะทานรูวาทานจะไดรับมรดกจากองคพระผูเปนเจาเปนรางวัล 
องคพระคริสตเจานี่แหละคือผูท่ีทานกําลังรับใชอยู 
25ผูใดทําผิดก็จะไดรับผลตอบสนองตามความผิด 
และไมมีการลําเอียงเขาขางใครเลย 

4 เจานายทั้งหลาย จงปฏิบัติตอทาสของทานอยางถูกตองและยุติธรรม 

เพราะทานรูอยูวาทานก็มีเจานายองคหนึ่งในสวรรคเชนกัน 
 
คาํสอนเพิม่เติม 
2 จงอุทิศตนในการอธิษฐาน จงเฝาระวังและมีใจขอบพระคุณ 
3และอธิษฐานเผื่อเราดวย ขอใหพระเจาทรงเปดประตูใหเรื่องราวที่เราเผยแพร 
เพื่อเราจะไดประกาศขอล้ําลึกแหงพระคริสต 
ท่ีขาพเจาถูกจองจําอยูก็เนื่องดวยขอล้ําลึกนี้ 
4โปรดอธิษฐานเพื่อขาพเจาจะไดประกาศเรื่องราวอยางแจมชัดตามที่ควร 
5จงปฏิบัติตอคนภายนอกอยางเฉลียวฉลาด 
ใชทุกโอกาสใหเปนประโยชนท่ีสุด 6จงใหคําสนทนาของทานสุภาพ 
ออนหวาน16ปรุงดวยเกลือใหมีรส เพื่อทานจะรูวาควรตอบทุกคนอยางไร  
 
คาํลงทาย 
7 ทีคิกัสจะแจงขาวทุกอยางเกี่ยวกับขาพเจาแกทาน เขาเปนนองที่รัก 
เพื่อนรวมงาน และผูรับใชท่ีสัตยซื่อในองคพระผูเปนเจา 
8ขาพเจากําลังจะสงเขามาหาทาน 

                                      
16 4:6 หรือ จงใหคําสนทนาของทานเปยมดวยพระคุณเสมอ 



เพื่อทานจะไดทราบถึงสถานการณของเรา17 
และเพื่อเขาจะไดหนุนใจทานท้ังหลาย 9เขาจะมาพรอมกับโอเนสิมัส 
นองที่รักและสัตยซื่อของเรา 
ซึ่งเปนคนหนึ่งในพวกทานท้ังสองจะเลาทุกอยางท่ีเกิดขึ้นท่ีนี่ใหทานฟง  
10 อาริสทารคัส เพื่อนนักโทษของขาพเจา และมาระโก 
ลูกพี่ลูกนองของบารนาบัส ขอฝากความคิดถึงมายังทาน 
(ขาพเจาเคยกําชับทานไววาใหตอนรับมาระโก ถาเขามาหา ทาน) 11เยซู 
ซึ่งมีอีกชื่อวา ยุสทัส ฝากความคิดถึงมายังทานดวย 
ในหมูเพื่อนรวมงานกับขาพเจาเพื่ออาณาจักรของพระเจา มีเพียง 3 
คนนี้ท่ีเปนยิว และพวกเขาไดปลอบใจขาพเจามาก 12เอปาฟรัส 
ผูเปนคนหนึ่งในพวกทานและเปนผูรับใชของพระเยซูคริสต 
ฝากความคิดถึงมายังทาน เขาไดปล้ําสูอธิษฐานเพื่อทานเสมอ 
ขอใหทานยืนหยัดม่ันคงในน้ําพระทัยท้ังสิ้นของพระเจา 
เปนผูใหญและมั่นใจเต็มท่ี 
13ขาพเจารับรองไดวาเขาตรากตรําทํางานเพื่อพวกทานและเพื่อคนทั้งหลายที่
เมืองเลาดีเซีย และเมืองฮีเอราโปลิส 
14นายแพทยลูกาเพื่อนที่รักของเรากับเดมาสฝากความคิดถึงมายังทาน 
15ขาพเจาขอฝากความคิดถึงไปยังพี่นองทั้งหลายที่เมืองเลาดีเซีย 
รวมถึงนางนุมฟากับคริสตจักรในบานของนาง 
16 หลังจากอานจดหมายนี้แลว 
ชวยดูแลใหเขาอานจดหมายนี้ในคริสตจักรที่เมืองเลาดีเซียดวย 
และขณะเดียวกันใหทานรับจดหมายจากเมืองเลาดีเซียมาอาน 
17 ฝากบอกอารคิปปสวา 
“ ทานจงทํางานที่ไดรับมอบหมายในองคพระผูเปนเจาใหเสร็จสิ้น”  

                                      
17 4:8 บางตนฉบับวา เพื่อเขาจะไดทราบสถานการณของทาน 



18 ขาพเจาเปาโล เขียนคําแสดงความคิดถึงนี้ดวยมือของขาพเจาเอง 
โปรดระลึกถึงโซตรวนของขาพเจา ขอพระคุณดํารงอยูกับทานท้ังหลาย 
 


