
หน้า 2355จดหมายของอัครสาวกเปาโล
ถึงคริสตจักรในเมืองเอเฟซัส

คําคํานบั

1
เปาโล ผู้ เป็นอัครสาวกของ
พระเยซูคริสต์ตามนํ)าพระทัย

ของพระเจ้า เรียน วิสุทธิชนซึ/ง
อยู่ที/ เมืองเอเฟซัส และผู้สัตย์
ซื/อในพระเยซูคริสต์
2ขอให้พระคุณและสันติสุขจาก
พระเจ้าพระบิดาของเราและจาก
พระเยซูคริสต์เจ้า ดาํรงอยู่กับ
ท่านทั)งหลายด้วยเถิด

พระประสงคน์ิรนัดร์
ของพระเจ้าที�มีต่อคริสเตียน

3จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้า
พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้ เป็นเจ้าของเรา ผู้ทรง
โปรดประทานพระพรฝ่ายวิญ-
ญาณแก่ เราทุ กๆประการใน
สวรรคสถานโดยพระคริสต์
4ในพระเยซูคริสต์นั) นพระองค์
ได้ทรงเลือกเราไว้ ตั) งแต่ก่อนที/
จะทรงเริ/มสร้างโลก เพื/ อเราจะ
บริ สุ ทธิ: และปราศจากตาํ หนิ
ต่อพระพักตร์ของพระองค์ด้วย
ความรัก
5 พระองค์ ทรงกาํ หนดเราไว้
ก่ อนตามที/ ชอบพระทั ยพระ
องค์ ให้ เป็ นบุ ตรโดยพระเยซู
คริสต์

6 เพื/ อจะให้ เป็ นที/ สรรเสริ ญ
สง่ าราศีแห่ งพระคุณของพระ
องค์ ซึ/งโดยพระคุณนั)นพระองค์
ทรงบันดาลให้ เราเป็ นที/ ชอบ
พระทัยในผู้ ทรงเป็นที/ รักของ
พระองค์
7ในพระเยซูนั) น เราได้รับการ
ไถ่ โดยพระโลหิตของพระองค์
คือได้ รับการอภัยโทษบาปของ
เราโดยพระคุ ณอั นอุ ดมของ
พระองค์
8ซึ/ งได้ทรงประทานแก่เราอย่าง
เหลือล้น ให้มีปัญญาสุขุมและมี
ความรู้รอบคอบ
9พระองค์ได้ทรงโปรดให้เรารู้
ความลึกลับในพระทัยของพระ
องค์ ตามพระเจตนารมณ์ ของ
พระองค์ซึ/ งพระองค์ทรงดาํริไว้
ในพระองค์เอง
10 ประสงค์ว่าเมื/ อเวลากาํหนด
ครบบริบูรณ์แล้ว พระองค์จะ
ทรงรวบรวมทุกสิ/ งทั) งที/ อยู่ ใน
สวรรค์และในแผ่นดินโลกไว้ใน
พระคริสต์
11 และในพระองค์นั) น เราได้
รับมรดกที/ ทรงดาํริไว้ตามพระ
ประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรง
กระทาํทุกสิ/ งตามที/ ได้ทรงตริ-

(E) G คร H:E (J) ลก H:KL; รม N:GN; H ปต H:G (L) ยน H:HG; รม N:GO
(P) มธ E:HK; รม E:GJ (K) รม E:GJ-GL; ฮบ O:HG (O) รม HP:GL; G ทธ H:O
(HR) H คร E:GG; กท J:J; คส H:HP, GR (HH) อสย JP:HR; รม N:HK
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หน้า 2356

ตรองไว้สมกับพระทัยของพระ
องค์
12 เพื/ อเราทั) งหลายผู้ ได้วางใจ
ในพระคริสต์ ก่อนจะได้รับการ
แต่ งตั) งให้ เป็นที/ สรรเสริญแก่
สง่าราศีของพระองค์
13 และในพระองค์นั) นท่านทั) ง
หลายก็ได้ วางใจเช่ นเดี ยวกั น
เมื/ อท่ านได้ ฟั งพระวจนะแห่ ง
ความจริงคือข่าวประเสริฐเรื/ อง
ความรอดของท่าน และได้เชื/ อ
ในพระองค์แล้วด้วย ท่านก็ได้
รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ:แห่งพระสัญญา
14 ผู้ ทรงเป็นมัดจาํแห่งมรดก
ของเรา จนกว่าเราจะได้รับการ
ที/พระองค์ทรงไถ่ไว้แล้วนั)น มา
เป็นกรรมสิทธิ: เป็นที/ถวายสรร-
เสริญแด่สง่าราศีของพระองค์

คําอธิษฐานของเปาโล
เพื�อคริสเตียนชาวเอเฟซสั

15 เหตุฉะนั)นเช่นกันครั)นข้าพ-
เจ้าได้ยินถึงความเชื/ อของท่าน
ในพระเยซูเจ้า และความรักใคร่
ต่อวิสุทธิชนทั)งปวง
16 ข้ าพเจ้าจึงได้ ขอบพระคุณ
เพราะท่านทั) งหลายไม่หยุดเลย
คือเอ่ ยถึ งท่ านในคาํอธิ ษฐาน
ของข้าพเจ้า
17 เพื/ อพระเจ้ าแห่ งพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
คือพระบิดาผู้ทรงสง่าราศี จะ

ทรงโปรดประทานให้ ท่ านทั) ง
หลายมี จิตใจอันประกอบด้วย
สติ ปัญญาและความประจักษ์
แจ้งในเรื/องความรู้ถึงพระองค์
18 และขอให้ตาใจของท่านสว่าง
ขึ) นเพื/อท่านจะได้รู้ว่า ในการที/
พระองค์ทรงเรียกท่านนั)น พระ
องค์ได้ประทานความหวังอะไร
แก่ท่าน และรู้ว่ามรดกของพระ
องค์สาํหรับวิสุทธิชนมีสง่าราศี
อันอุดมบริบูรณ์เพียงไร
19 และรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่
ของพระองค์มีมากยิ/ งเพี ยงไร
สาํหรับเราทั) งหลายที/ เชื/ อ ตาม
การกระทาํแห่งฤทธานุภาพอัน
ใหญ่ยิ/งของพระองค์
20 ซึ/ งพระองค์ได้ทรงกระทาํใน
พระคริสต์ เมื/ อทรงบันดาลให้
พระองค์ เป็นขึ) นมาจากความ
ตาย และให้สถิตเบื) องขวาพระ
หัตถ์ของพระองค์เองในสวรรค-
สถาน
21 สู ง ยิ/ งเหนื อบรรดาเทพผู้
ครอง เหนือศักดิเทพ เหนือ
อิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักร
และเหนือนามทั) งปวงที/ เขาเอ่ย
ขึ) น มิใช่ในยุคนี) เท่านั)นแต่ในยุค
ที/จะมาถึงด้วย

พระคริสต์
ประมุขแห่งคริสตจักร

22 พระเจ้าได้ทรงปราบสิ/ งสาร-
พัดลงไว้ ใต้ พระบาทของพระ

เอเฟซัส H

(HG) G ธส G:HE; ยก H:HN (HE) ยน H:HK; G คร H:GG (HJ) กจ GR:GN; รม N:GE
(HL) คส H:J (HP) รม H:O (HK) ยน GR:HK; คส H:O (HN) กจ GP:HN; อฟ G:HG
(HO) คส G:HG (GR) สดด HHR:H; กจ G:GJ (GH) รม N:EN; ฟป G:O-HR (GG) สดด N:P
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หน้า 2357 เอเฟซัส H, G

คริสต์ และได้ทรงตั) งพระองค์ไว้
เป็นประมุขเหนือสิ/ งสารพัดแห่ง
คริสตจักร
23 ซึ/ งเป็นพระกายของพระองค์
คือซึ/ งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์
ผู้ ทรงอยู่ เต็มทุกอย่างทุกแห่ง
หน

รอดโดยความเชื�อ

2
พระองค์ทรงกระทาํให้ท่าน
ทั) งหลายมีชีวิตอยู่  แม้ว่า

ท่านตายแล้วโดยการละเมิดและ
การบาป
2ครั) งเมื/อก่อน ท่านเคยดาํเนิน
ตามวิถีของโลกนี) ตามเจ้าแห่ง
อาํนาจในย่านอากาศ คือวิญ-
ญาณที/ ครอบครองอยู่ ในบุตร
แห่งการไม่เชื/อฟัง
3เมื/อก่อน เราทั)งปวงเคยประ-
พฤติเป็นพรรคพวกกับคนเหล่า
นั) นที/ ประพฤติตามตัณหาของ
เนื) อหนังเช่นกัน คือกระทาํตาม
ความปรารถนาของเนื) อหนังและ
ความคิดในใจ ตามสันดาน
เราจึงเป็นบุตรแห่งพระอาชญา
เหมือนอย่างคนอื/น
4แต่พระเจ้า ผู้ทรงเปี/ ยมด้วย
พระกรุณา เพราะเหตุความรัก
อันใหญ่หลวง ซึ/ งพระองค์
ทรงรักเรานั)น
5ถึงแม้ว่าเมื/ อเราตายไปแล้วใน
การบาป พระองค์ยังทรงกระทาํ
ให้ เรามี ชี วิตอยู่ กับพระคริสต์

(ซึ/ งท่านทั) งหลายรอดนั) นก็รอด
โดยพระคุณ)
6และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ) น
มากับพระองค์ และทรงโปรดให้
เรานั/ งในสวรรคสถานกับพระ
องค์ในพระเยซูคริสต์
7เพื/อว่าในยุคต่อๆไป พระองค์
จะได้ ทรงสาํ แดงพระคุ ณของ
พระองค์อันอุดมเหลือล้น ใน
การซึ/ งพระองค์ ได้ทรงเมตตา
เราในพระเยซูคริสต์
8ด้วยว่าซึ/งท่านทั)งหลายรอดนั)น
ก็รอดโดยพระคุณเพราะความ
เชื/ อ และมิใช่โดยตัวท่านทั) ง
หลายเอง แต่พระเจ้าทรงประ-
ทานให้
9ความรอดนั) นจะเนื/ องด้วยการ
กระทาํก็หามิได้ เพื/ อมิให้คน
หนึ/งคนใดอวดได้
10 เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์
ของพระองค์ที/ ทรงสร้างขึ) นใน
พระเยซูคริสต์ เพื/อให้ประกอบ
การดี ซึ/ งพระเจ้าได้ทรงดาํริไว้
ล่วงหน้าเพื/ อให้เราดาํเนินตาม
นั)น

พวกต่างชาติ
คืนดีกบัพระเจ้าได ้

โดยพระโลหิตของพระคริสต์
11 เหตุฉะนั) น ท่านจงระลึกว่า
เมื/ อก่ อนท่ านเคยเป็นคนต่ าง
ชาติตามเนื) อหนัง และพวกที/รับ
พิธีเข้าสุหนัตซึ/ งกระทาํแก่เนื) อ

(GE) รม HG:L; H คร HG:P (H) อฟ J:HN; คส G:HE (G) อฟ P:HG (E) สดด LH:L
(J) ยน E:HP; รม HR:HG (L) รม L:P, N; P:J-L (P) อฟ H:GR (K) ทต E:J
(N) มธ HP:HK; รม J:HP; G ทธ H:O (O) รม E:GK (HR) อสย HO:GL (HH) รม G:GN
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หน้า 2358เอเฟซัส G, E

หนั งด้ วยมื อเคยเรี ยกท่ านว่ า
เป็นพวกที/มิได้เข้าสุหนัต
12 จงระลึกว่าครั) งนั) นท่ านทั) ง
หลายเป็นคนอยู่นอกพระคริสต์
ขาดจากการเป็นพลเมืองอิสรา-
เอลและไม่ มี ส่ วนในบรรดา
พันธสัญญาซึ/ งทรงสัญญาไว้นั) น
ไม่มีที/ หวัง และอยู่ในโลก
ปราศจากพระเจ้า
13 แต่บัดนี)  ในพระเยซูคริสต์
ท่านทั)งหลายซึ/งเมื/อก่อนอยู่ไกล
ได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของ
พระคริสต์

ในพระคริสต ์ผูเ้ชื�อทุกคน
ก็เป็นหนึ�งเดียวกนั

14 เพราะว่ าพระองค์ทรงเป็น
สันติสุขของเรา เป็นผู้ทรงกระ-
ทาํให้ทั) งสองฝ่ายเป็นอันหนึ/ ง
อันเดียวกัน และทรงรื) อกาํแพง
ที/กั)นระหว่างสองฝ่ายลง
15 และได้ทรงกาํจัดการซึ/ งเป็น
ปฏิปักษ์กันในเนื) อหนังของพระ
องค์ คือกฎของพระบัญญัติซึ/ ง
ให้ถือศีลต่างๆนั)น เพื/อจะกระ-
ทาํให้ทั) งสองฝ่ายเป็นคนใหม่คน
เดียวในพระองค์ เช่นนั) นแหละ
จึงทรงกระทาํให้เกิดสันติสุข
16 และเ พื/ อพระองค์ จะทรง
กระทาํให้ทั) งสองพวกคืนดีกับ
พระเจ้า เป็นกายเดียวโดยกาง-
เขนซึ/ งเป็นการทาํ ให้ การเป็น
ปฏิปักษ์ต่อกันหมดสิ) นไป

17 และพระองค์ ได้ เสด็ จมา
ประกาศสั นติ สุ ขแก่ท่ านที/ อยู่
ไกล และแก่คนที/อยู่ใกล้
18 เพราะว่าพระองค์ทรงทาํให้
เราทั) งสองพวกมีโอกาสเข้าเฝ้า
พระบิดาโดยพระวิญญาณองค์
เดียวกัน
19 เหตุฉะนั) นบัดนี) ท่ านจึงไม่
ใช่คนต่างด้าวต่างแดนอีกต่อไป
แต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับ
วิสุทธิชนและเป็นครอบครัวของ
พระเจ้า
20 ท่านได้ถูกประดิษฐานขึ) นบน
รากแห่งพวกอัครสาวกและพวก
ศาสดาพยากรณ์ พระเยซูคริสต์
เองทรงเป็นศิลามุมเอก
21 ในพระองค์นั)น ทุกส่วนของ
โครงร่างต่อกันสนิทและเจริญ
ขึ) นเป็นวิหารอันบริสุทธิ: ในองค์
พระผู้เป็นเจ้า
22 และในพระองค์นั) น ท่านก็
กาํลังจะถูกก่อขึ) นให้เป็นที/ สถิต
ของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณ
ด้วย

ขอ้ลึกลบัของชนต่างชาติ
กบัชนอิสราเอลที�จะ

รวมเขา้ในคริสตจักรเดียวกนั

3
เพราะเหตุนี) ข้ าพเจ้าเปาโล
ผู้ที/ ถูกจองจาํเพราะเห็นแก่

พระเยซูคริสต์ เพื/ อท่านซึ/ งเป็น
คนต่างชาติ
2 ถ้าแม้ท่ านทั) งหลายได้ยินถึง

(HL) กท P:HL (HP) รม P:P; G คร L:HN; คส H:GR-GG (HN) ยน HR:O; H คร HG:HE
(GR) สดด HHN:GG; มธ HP:HN; ลก GR:HK; H คร E:HR-HH; อฟ E:L; H ปต G:J
(GH) H คร E:HP-HK (GG) ยน HK:GE; H ปต G:L (G) กจ O:HL
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พระคุ ณของพระเจ้ าอั นเป็ น
พันธกิจซึ/ งทรงโปรดประทานแก่
ข้าพเจ้าเพื/อท่านทั)งหลายแล้ว
3และรู้ว่าพระองค์ได้ทรงสาํแดง
ให้ข้าพเจ้ารู้ ข้อลึกลับ (ตาม
ที/ ข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้วอย่าง
ย่อๆ
4และโดยคาํเหล่านั)น เมื/อท่าน
อ่านแล้ว ท่านกเ็ข้าใจถึงความรู้
ของข้าพเจ้าในเรื/ องความลึกลับ
ของพระคริสต์)
5ซึ/ งในสมัยก่อน ไม่ได้ทรง
โปรดสาํแดงแก่ บุ ตรทั) งหลาย
ของมนุษย์ เหมือนอย่างบัดนี)
ซึ/ งทรงโปรดเผยแก่พวกอัคร-
สาวกผู้ บริสุทธิ: และพวกศาส-
ดาพยากรณ์ ของพระองค์ โดย
พระวิญญาณ
6คือว่าคนต่างชาติจะเป็นผู้ รับ
มรดกร่วมกัน และเป็นอวัยวะ
ของกายอันเดียวกัน และมีส่วน
ได้รับพระสัญญาของพระองค์ใน
พระคริสต์โดยข่าวประเสริฐนั)น
7 ข้าพเจ้าได้ รับการแต่งตั) งให้
เป็นผู้ รับใช้แห่งข่ าวประเสริฐ
ตามพระคุณซึ/งเป็นของประทาน
จากพระเจ้า ซึ/ งทรงโปรดประ-
ทานแก่ข้าพเจ้าโดยการกระทาํ
แห่งฤทธิ: เดชของพระองค์
8ทรงโปรดประทานพระคุณนี)
แก่ข้าพเจ้า ผู้ เป็นคนเล็กน้อย
กว่าคนเล็กน้อยที/ สุดในพวกวิ-

สุทธิชนทั)งหมด ทรงให้ข้าพเจ้า
ประกาศแก่คนต่างชาติถึงความ
ไพบูลย์ของพระคริสต์ อันหาที/
สุดมิได้
9 และทาํให้ คนทั) งปวงเห็นว่ า
อะไรคือความเป็นอันหนึ/ งอัน
เดียวกันแห่งความลึกลับ ซึ/ ง
ตั) งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้
ที/พระเจ้า ผู้ทรงสร้างสารพัดทั)ง
ปวงโดยพระเยซูคริสต์
10 บัดนี) ทรงประสงค์จะให้เทพ
ผู้ครอบครองอาณาจักรและเทพ
ผู้ มีอาํนาจในสวรรคสถานรู้ จัก
พระปัญญาอันซับซ้อนของพระ
เจ้าโดยคริสตจักร
11 ทั) งนี) ก ็เป็นไปตามพระประ-
สงค์นิรันดร์ ซึ/งพระองค์ได้ทรง
ตั) งไว้ในพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของเรา
12 ในพระองค์นั) น เราจึงมีใจ
กล้า และมีโอกาสที/จะเข้าไปถึง
พระองค์ด้วยความมั/ นใจเพราะ
ความเชื/อในพระองค์
13 เหตุฉะนั) นข้าพเจ้าจึงขอร้อง
ท่านว่า อย่าท้อถอย เพราะ
ความยากลาํบากของข้ าพเจ้ า
เพราะเห็นแก่ท่ านซึ/ งเป็นสง่ า
ราศีของท่านเอง

เปาโลอธิษฐานเพื�อ
คริสเตียนชาวเอเฟซสั

14 เพราะเหตุนี)  ข้าพเจ้าจึง
คุกเข่าต่อพระบิดาของพระเยซู

(E) กจ GG:HK; รม HH:GL; อฟ E:J; คส H:GP (P) กท E:GN-GO (K) รม H:L; HL:HP, HN
(N) H คร HL:O (O) ฮบ H:G (HR) คส H:HP; G:HR, HL; H ทธ E:HP; H ปต H:HG
(HH) อฟ H:J, HH (HG) ฮบ J:HP; HR:HO, EL (HE) G คร H:P; ฟป H:HJ (HJ) อฟ H:E
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คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
15 ครอบครัวทั) งหมดในสวรรค์
และแผ่นดินโลกก็ได้ชื/ อมาจาก
พระองค์
16 ขอให้ พระองค์ ทรงโปรด
ประทานกาํลังเรี/ ยวแรงมากฝ่าย
จิตใจแก่ท่าน โดยเดชพระ
วิญญาณของพระองค์ตามความ
ไพบูลย์ แห่ งสง่ าราศี ของพระ
องค์
17 เพื/อพระคริสต์จะทรงสถิตใน
ใจของท่านโดยความเชื/อ เพื/อว่า
เมื/อทรงวางรากฐานท่านไว้อย่าง
มั/นคงในความรักแล้ว
18 ท่านก็จะหยั/งรู้ได้ว่าอะไรคือ
ความกว้าง ความยาว ความลึก
และความสูง พร้อมกับบรรดา
วิสุทธิชนทั)งปวง
19 และให้เข้าใจถึงความรักของ
พระคริสต์ซึ/ งเกินความรู้ เพื/ อ
ท่านจะได้รับความไพบูลย์ของ
พระเจ้าอย่างเตม็เปี/ ยม
20 บัดนี)  ขอให้พระเกียรติจงมี
แด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ: สามารถ
กระทาํสารพัดมากยิ/ งกว่าที/ เรา
จะทูลขอหรือคิดได้ ตามฤทธิ:
เดชที/ ประกอบกิจอยู่ภายในตัว
เรา
21 ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระ
องค์ในคริสตจักรโดยพระเยซู
คริสต์ตลอดทุกชั/ วอายุคนเป็น
นิตย์ เอเมน

ความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั
ในพระวิญญาณ

4
เหตุ ฉะนั) นข้ าพเจ้ าผู้ ถู ก
จองจาํ เพราะเห็นแก่ องค์

พระผู้เป็นเจ้า ขอวิงวอนท่านให้
ดาํ เนิ นชี วิ ตสมกั บที/ ท่ านทั) ง
หลายถูกเรียกแล้วนั)น
2คือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่างและ
ใจอ่อนสุภาพ อดกลั) นไว้นาน
และอดทนต่ อกั นและกั นด้ วย
ความรัก
3จงเพียรพยายามเอาสันติสุ ข
ผูกมัดความเป็นนํ)าหนึ/ งใจเดียว
ของพระวิญญาณ
4มีกายเดียวและมีพระวิญญาณ
องค์เดียว เหมือนมีความหวัง
ใจอันเดียวที/ เนื/ องในการที/ ทรง
เรียกท่าน
5มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว
ความเชื/อเดียว บัพติศมาเดียว
6พระเจ้าองค์เดียว ผู้เป็นพระ
บิดาของคนทั) งปวง  ผู้ทรงอยู่
เหนือคนทั) งปวงและทั/ วคนทั) ง
ปวงและในท่านทั)งปวง

ของประทานของพระคริสต์
สําหรบัคริสตจักร

7แต่ว่า พระคุณนั) นทรงโปรด
ประทานแก่ เราทุ กๆคนตาม
ขนาดที/ พระคริสต์ทรงประทาน
ให้
8เหตุฉะนั)นพระองค์ตรัสไว้แล้ว
ว่า `ครั �นพระองค์เสด็จขึ� นสู่

(HP) รม K:GG (HK) ยน HJ:GE (HN) อฟ H:HN (HO) อฟ H:GE (GR) รม HP:GL
(GH) รม HH:EP (H) H ธส G:HG (E) คส E:HJ (J) รม HG:L (L) H คร H:HE; ฮบ P:P
(P) มลค G:HR; รม HH:EP (K) H คร HG:K, HH (N) สดด PN:HN
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เบื� องสูง พระองค์ทรงนําพวก
เชลยไปเป็นเชลยอีก และประ-
ทานของประทานแก่มนุษย์'
9(ที/ กล่าวว่าพระองค์เสด็จขึ) น
ไปนั) น จะหมายความอย่างอื/ น
ประการใดเล่า นอกจากว่าพระ
องค์ได้เสดจ็ลงไปสู่ เบื) องตํ/าของ
แผ่นดินโลกก่อนด้วย
10 พระองค์ผู้เสด็จลงไปนั) น ก็
คื อพระองค์ ผู้ ที/ เสด็จขึ) นไปสู่
เบื) องสูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั) งปวง
นั/นเอง เพื/อจะได้ทาํให้สิ/งสาร-
พัดสาํเรจ็)
11 พระองค์ จึ งให้บางคนเป็น
อัครสาวก บางคนเป็นศาสดา
พยากรณ์ บางคนเป็นผู้ประกาศ
ข่าวประเสริฐ บางคนเป็น
ศิษยาภิบาล และอาจารย์
12 เพื/ อเตรี ยมวิสุ ทธิ ชนให้ดี
รอบคอบ เพื/อช่วยในการรับใช้
เพื/อเสริมสร้างพระกายของพระ
คริสต์ให้จาํเริญขึ) น

อวยัวะทุกส่วนทํางาน
เพื�อเป้าหมายเดียวกนั

13 จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึง
ความเป็นนํ)าหนึ/ งใจเดียวกันใน
ความเชื/ อและในความรู้ถึงพระ
บุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะ
โตเป็นผู้ ใหญ่เต็มที/ คือเต็มถึง
ขนาดความไพบู ล ย์ ของพระ
คริสต์
14 เพื/อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อ

ไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเห
มาด้วยลมปากแห่งคาํสั/ งสอน
ทุกอย่าง และด้วยเล่ห์กลของ
มนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็น
การล่อลวง
15 แต่ให้เราพูดความจริงด้วย
ใจรักเพื/ อจะจาํเริญขึ) นทุกอย่าง
สู่ พระองค์ ผู้ เป็นศีรษะคือพระ
คริสต์
16 คื อเนื/ องจากพระองค์ นั) น
ร่างกายทั) งสิ) นที/ติดต่อสนิทและ
ผูกพันกันโดยที/ ทุกๆข้อต่อได้
ช่วยชูกาํลังตามขนาดแห่งอวัยวะ
ทุกส่วน ร่างกายนั)นจึงได้จาํเริญ
เติบโตขึ) นเองด้วยความรัก

จงทิ3 งมนุษยเ์ก่าและ
สวมมนุษยใ์หม่ทุกวนั

17 เหตุฉะนั)น ข้าพเจ้าจึงขอยืน
ยันและเป็นพยานในองค์พระผู้
เป็นเจ้าว่า ตั) งแต่บัดนี) เป็นต้น
ไป ท่านอย่าดาํเนินตามอย่างคน
ต่ างชาติ ที/ เขาดาํ เนิ นกั นนั) น
คือมี ใจจดจ่ออยู่ กับสิ/ งที/ ไม่มี
สาระ
18 โดยที/ความเข้าใจของเขามืด
มนไปและเขาอยู่ห่างจากชีวิตซึ/ ง
มาจากพระเจ้า เพราะเหตุความ
โง่ซึ/ งอยู่ในตัวเขา อันเนื/องจาก
ใจที/แขง็กระด้างของเขา
19 เขามีใจปราศจากความสะดุ้ ง
ต่อบาป ปล่อยตัวทาํการลามก
ทาํ การโสโครกทุ กอย่ างด้ วย

(O) ยน E:HE (HR) กจ H:O; อฟ H:GE (HG) H คร HJ:GP; คส H:GJ (HE) H คร HJ:GR
(HJ) รม HP:H; H คร HJ:GR (HL) G ทธ H:HE (HP) คส G:HO
(HK) อฟ G:G; J:GG (HN) รม H:GH (HO) H ทธ J:G; H ปต J:E
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ความละโมบ
20 แต่ ว่ าท่ านไม่ ได้ เรี ยนรู้ จั ก
พระคริสต์อย่างนั)น
21 ถ้ าแม้ท่ านได้ ฟั งเรื/ องพระ
องค์และได้รับการสอนโดยพระ
องค์ตามความจริงซึ/ งมี อยู่ ใน
พระเยซูแล้ว
22 ท่านจงทิ) งมนุษย์เก่าของท่าน
ซึ/ งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั) นเสีย อัน
จะเสื/ อมเสี ยไปตามตัณหาอั น
เป็นที/หลอกลวง
23 และจงให้ จิ ตใจของท่ าน
เปลี/ยนใหม่
24 และให้ท่านสวมมนุษย์ใหม่
ซึ/ งทรงสร้ างขึ) นใหม่ตามแบบ
อย่างของพระเจ้าในความชอบ
ธรรมและความบริสุ ทธิ: ที/ แท้
จริง
25 เหตุฉะนั) น ท่านจงเลิกพูด
มุสาเสีย และ `จงต่างคนต่างพูด
ความจริงกับเพื+อนบา้น' เพราะ
ว่าเราต่างก็เป็นอวัยวะของกัน
และกัน
26 `โกรธก็โกรธเถิด แต่อย่าทํา
บาป' อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยัง
โกรธอยู่
27 และอย่าให้โอกาสแก่พญา-
มาร
28 คนที/เคยขโมยกอ็ย่าขโมยอีก
แต่จงใช้มือทาํงานที/ดีๆกว่าเพื/อ
จะได้มีอะไรๆแจกให้แก่คนที/
ขัดสน

29 อย่าให้คาํหยาบคายออกมา
จากปากท่านเลย แต่จงกล่าวคาํ
ที/ ดี และเป็นประโยชน์ ให้ เกิ ด
ความจาํเริญเพื/ อจะได้เป็นคุณ
แก่คนที/ได้ยินได้ฟัง

อย่าทําใหพ้ระวิญญาณ
เสียพระทยั

30 และอย่าทาํให้พระวิญญาณ
บริสุทธิ: ของพระเจ้าเสียพระทัย
เพราะโดยพระวิญญาณนั) นท่าน
ได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้
จนถึงวันที/ทรงไถ่ให้รอด
31 จงให้ใจขมขื/น และใจขัด
เคือง และใจโกรธ และการทะ-
เลาะเถียงกัน และการพูดเสียดสี
กับการคิดปองร้ายทุกอย่าง อยู่
ห่างไกลจากท่านเถิด
32 และท่านจงเมตตาต่อกัน มี
ใจเอน็ดูต่อกัน และอภัยโทษให้
กันเหมือนดังที/ พระเจ้าได้ทรง
โปรดอภั ยโทษให้ ท่ านเพราะ
เห็นแก่พระคริสต์

จงดําเนินชีวิตในความรกั

5
เหตุฉะนั)นท่านจงเลียนแบบ
ของพระเจ้า ให้สมกับเป็น

บุตรที/รัก
2และจงดาํเนินชีวิตในความรัก
เหมือนดังที/พระคริสต์ได้ทรงรัก
เราและทรงประทานพระองค์
เองเพื/ อเราให้เป็นเครื/ องถวาย
และเครื/ องบูชาแด่พระเจ้าเพื/ อ
เป็นกลิ/นสุคนธรสอันหอมหวาน

(GG) คส E:N (GE) รม HG:G (GJ) รม P:J (GL) ศคย N:HP; รม HG:L (GP) สดด J:J
(GK) รม HG:HO (GN) ลก E:HH; กจ GR:EL (GO) คส E:N; H ธส L:HH (ER) อสย K:HE
(EH) คส E:N, HO; ทต E:E (EG) มก HH:GL; G คร P:HR (H) ลก P:EP (G) G คร G:HJ
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3แต่การเอ่ยถึงการล่วงประเวณี
การลามกต่ างๆและความโลภ
อย่าให้มี ขึ) นในพวกท่านเลยจะ
ได้สมกับที/ท่านเป็นวิสุทธิชน
4ทั) งอย่าพูดหยาบคาย พูดเล่น
ไม่เป็นเรื/อง และพูดตลกหยาบ
โลนเกเร ซึ/ งเป็นการไม่สมควร
แต่ให้ขอบพระคุณดีกว่า
5 เพราะท่านรู้แน่ว่า คนล่วง
ประเวณี คนโสโครก คนโลภ ที/
เป็นคนไหว้รูปเคารพ จะได้
อาณาจั กรของพระคริ สต์ และ
ของพระเจ้าเป็นมรดกกห็ามิได้
6อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยคาํ
ที/ ไม่มีสาระ เพราะการกระทาํ
เหล่านั) นเอง พระเจ้าจึงทรงลง
พระอาชญาแก่บุตรแห่งการไม่
เชื/อฟัง
7 เหตุฉะนั) น ท่านอย่าคบหา
สมาคมกับคนเหล่านั)นเลย
8 เพราะว่ าเมื/ อก่ อนท่ านเป็ น
ความมืด แต่บัดนี) ท่านเป็นความ
สว่างแล้วในองค์พระผู้ เป็นเจ้า
จงดาํเนินชีวิตอย่างลูกของความ
สว่าง
9(ด้วยว่า ผลของพระวิญญาณ
คือ ความดีทุกอย่างและความ
ชอบธรรมทั) งมวลและความจริง
ทั)งสิ) น)
10 ท่ านจงพิสูจน์ดู ว่ าทาํประ-
การใดจึงจะเป็นที/ ชอบพระทัย
องค์พระผู้เป็นเจ้า

11 และอย่าเข้าส่วนกับกิจการ
ของความมืดอันไร้ผล แต่จง
ติเตียนกิจการเหล่านั)นดีกว่า
12 เพราะว่าแม้แต่จะพูดถึงการ
เหล่านั) นซึ/ งพวกเขากระทาํใน
ที/ลับกยั็งเป็นที/น่าละอาย
13 แต่สิ/ งสารพัดที/ ถู กติ เตี ยน
แล้ว ก็จะปรากฏแจ้งโดยความ
สว่าง เพราะว่าทุกๆสิ/ งที/ ให้
ปรากฏแจ้งกคื็อความสว่าง
14 เหตุฉะนั) นพระองค์ตรัสแล้ว
ว่า `คนที/หลับอยู่จงตื/นขึ) นและ
จงฟื) นขึ) นมาจากความตาย และ
พระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่
ท่าน'
15 เหตุฉะนั)นท่านจงระมัดระวัง
ในการดาํเนินชีวิตให้ดี อย่าให้
เหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้
เหมือนคนมีปัญญา
16 จงฉวยโอกาสเพราะว่าทุกวัน
นี) เป็นกาลที/ชั/ ว
17 เหตุฉะนั) น อย่าเป็นคนโง่
เขลา แต่จงเข้าใจนํ)าพระทัยของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไร
จงประกอบดว้ยพระวิญญาณ

18 และอย่าเมาเหล้าองุ่ นซึ/ งจะ
ทาํให้เสียคน แต่จงประกอบ
ด้วยพระวิญญาณ
19 จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี
เพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิต
วิญญาณ คือร้องเพลงสรรเสริญ
และสดุดี จากใจของท่ านถวาย

(E) ลก HG:HL (J) มธ HG:EJ (L) H คร P:O (K) H ทธ L:GG (N) H ธส L:L (O) กท L:GG
(HR) รม HG:H-G (HH) G คร P:HJ (HG) รม H:GJ (HE) ยน E:GR-GH (HJ) อสย GP:HO
(HL) คส J:L (HP) ปญจ HH:G (HK) รม HG:G; คส J:L (HN) สภษ GR:H (HO) กจ HP:GL
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องค์พระผู้เป็นเจ้า
20 จงขอบพระคุณพระเจ้าคือ
พระบิดาสาํหรับสิ/ งสารพัดเสมอ
ในพระนามพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา

ความรกัของพระเยซูต่อ
คริสตจักรและสามีต่อภรรยา

21 จงยอมฟังกั นและกั นด้ วย
ความเกรงกลัวพระเจ้า
22 ฝ่ ายภรรยาจงยอมฟังสามี
ของตนเหมือนยอมฟังองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า
23 เพราะว่าสามีเป็นศีรษะของ
ภรรยาเหมื อนพระคริ สต์ ทรง
เป็นศีรษะของคริสตจักร และ
พระองค์ทรงเป็นพระผู้ ช่วยให้
รอดของกายนั)น
24 เหตุฉะนั)นคริสตจักรยอมฟัง
พระคริสต์ฉันใด ภรรยาก็ควร
ยอมฟังสามีทุกประการฉันนั)น
25 ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของ
ตนเหมื อนอย่ างที/ พระคริ สต์
ทรงรักคริสตจักรและทรงประ-
ทานพระองค์เองเพื/อคริสตจักร
26 เพื/ อพระองค์จะได้ทรงแยก
ตั) งไว้และชาํระคริสตจักรนั) นให้
บริสุทธิ: โดยการล้างด้วยนํ)า โดย
พระวจนะ
27 เพื/ อพระองค์จะได้ทรงมอบ
คริสตจักรที/ มี สง่ าราศีแด่พระ
องค์เอง ไม่มีจุดด่างพร้อย ริ) ว
รอย หรือมลทินใดๆเลย แต่

บริสุทธิ:ปราศจากตาํหนิ
28 เช่นนั)นแหละ สามีจึงควรจะ
รักภรรยาของตนเหมือนรักกาย
ของตนเอง ผู้ที/รักภรรยาของตน
กรั็กตนเอง
29 เพราะว่าไม่มี ผู้ ใดเกลียดชัง
เนื) อหนังของตนเอง มีแต่เลี) ยงดู
และทะนุถนอม เหมือนองค์พระ
ผู้ เป็นเจ้าทรงกระทาํแก่คริสต-
จักร
30 เพราะว่าเราเป็นอวัยวะแห่ง
พระกายของพระองค์ แห่งเนื) อ
หนังของพระองค์ และแห่ง
กระดูกของพระองค์
31 `เพราะเหตุนี�  ผู ้ชายจะจาก
บิดามารดาของเขา จะไปผูกพัน
อยู่กบัภรรยา และเขาทั �งสองจะ
เป็นเนื� ออันเดียวกนั'
32 ข้อนี) เป็นข้อลึกลับที/ สาํคัญ
มาก แต่ว่าข้าพเจ้าพูดถึงพระ
คริสต์กับคริสตจักร
33 ถึงอย่างไรกด็ี ท่านทุกคนจง
ต่างก็รักภรรยาของตนเหมือน
รักตนเอง และภรรยาก็จงยาํ-
เกรงสามีของตน

หนา้ที�ของบุตรและ
บิดามารดา ทาสและนาย

6
ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื/ อฟัง
บิดามารดาของตนในองค์

พระผู้ เป็นเจ้า เพราะกระทาํ
อย่างนั)นเป็นการถูก
2 `จงให้ เกียรติแก่ บิดามารดา

(GR) สดด EJ:H (GH) ฟป G:E (GG) คส E:HN (GE) H คร HH:E (GJ) ทต G:J-L
(GL) กจ GR:GN; คส E:HO (GP) ยน E:L (GK) พซม J:K; คส H:GG (ER) ปฐก G:GE
(EH) ปฐก G:GJ; H คร P:HP (EE) คส E:HO; H ปต E:H (H) คส E:GR (G) อพย GR:HG
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ของเจา้' (นี/ เป็นพระบัญญัติข้อ
แรกที/มีพระสัญญาไว้ด้วย)
3 `เพื+อเจา้จะอยู่ เย็นเป็นสุขและ
มีอายุยืนนานที+แผ่นดินโลก'
4ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั/วบุตร
ของตนให้เกิดโทสะ แต่จงอบรม
บุตรด้วยการสั/ งสอนและการตัก
เตือนตามหลักขององค์พระผู้
เป็นเจ้า
5ฝ่ายพวกทาสจงเชื/อฟังผู้ที/ เป็น
นายฝ่ ายเนื) อหนั งด้ วยใจเกรง
กลัวจนตัวสั/น ด้วยนํ)าใสใจจริง
เหมือนกระทาํแก่พระคริสต์
6 ไม่เหมือนอย่างคนที/ทาํแต่ต่อ
หน้า อย่างคนที/ทาํให้ชอบใจคน
แต่จงทาํเหมือนอย่างทาสของ
พระคริสต์ คื อกระทาํตามชอบ
พระทัยพระเจ้าด้วยความเตม็ใจ
7จงปรนนิบัตินายด้วยจิตใจชื/ น
บาน เหมือนกับปรนนิบัติองค์
พระผู้ เป็นเจ้า ไม่ใช่ปรนนิบัติ
มนุษย์
8 เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่า ผู้ ใด
กระทาํความดีประการใด ผู้นั) น
ก็จะได้รับบาํเหน็จอย่างนั) นจาก
องค์พระผู้เป็นเจ้าอีก ไม่ว่าเขา
จะเป็นทาสหรือเป็นไท
9 ฝ่ายนายจงกระทาํต่อทาสใน
ทาํนองเดียวกัน คืออย่าขู่ เข็ญ
เขา เพราะท่านก็รู้แล้วว่า
นายของท่านทรงประทับอยู่ ใน
สวรรค์ และพระองค์ไม่ทรง

เลือกหน้าผู้ใดเลย
ยุทธภณัฑข์องคริสเตียน

10 พี/ น้องทั) งหลายของข้าพเจ้า
สุดท้ายนี) ขอท่านจงมีกาํลังขึ) นใน
องค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธิ:
เดชอันมหันต์ของพระองค์
11 จงสวมยุทธภัณฑ์ทั) งชุดของ
พระเจ้า เพื/ อจะต่อต้านยุทธ
อุบายของพญามารได้
12 เพราะว่าเราไม่ ได้ ต่อสู้ กับ
เนื) อหนังและเลือดแต่ต่อสู้ กับ
เจ้าผู้ครอบครองอาณาจักร เจ้า
ผู้มีอาํนาจ เจ้าผู้ปกครองความ
มืดแห่งโลกนี)  ต่อสู้ กับบรรดา
วิญญาณที/ชั/ วในสถานฟ้าอากาศ
13 เหตุฉะนั) น จงรับยุทธภัณฑ์
ทั) งชุดของพระเจ้าไว้ เพื/ อท่าน
จะได้ต่อต้านในวันอันชั/วร้ายนั)น
และเมื/อเสรจ็แล้วจะยืนมั/นได้
14 เหตุฉะนั)นท่านจงยืนมั/น เอา
ความจริงคาดเอว เอาความ
ชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื/ อง
ป้องกันอก
15 และเอาข่ าวประเสริ ฐแห่ ง
สันติสุข ซึ/งเป็นเหตุให้เกิดความ
พรั/งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า
16 และพร้อมกับสิ/ งทั) งหมดนี)
จงเอาความเชื/ อเป็นโล่ ด้วยโล่
นั) นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของ
ผู้ชั/วร้ายนั)นเสีย
17 จงเอาความรอดเป็นหมวก
เหล็กป้องกั นศี รษะและจงถื อ

(J) ปฐก HN:HO; คส E:GH (L) H พศด GO:H; G คร K:HL (P) คส E:GG (N) รม G:P
(O) รม G:HH; คส J:H (HH) G คร P:K (HG) ลก GG:LE; รม N:EN (HE) G คร HR:J
(HJ) อสย HH:L; LO:HK (HL) อสย LG:K (HP) H ยน L:J (HK) H ธส L:N; ฮบ J:HG
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พระแสงของพระวิญญาณ คือ
พระวจนะของพระเจ้า

จงอธิษฐาน
โดยพระวิญญาณ

ทุกเวลา
18 จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง
และจงขอโดยพระวิญญาณทุก
เวลา ทั) งนี) จงระวังตัวด้วยความ
เพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื/อ
วิสุทธิชนทุกคน
19 และอธิษฐานเพื/ อข้ าพเจ้ า
ด้วย เพื/ อจะทรงประทานให้
ข้าพเจ้ามีคาํพูดและเกิดใจกล้า
ประกาศถึ งข้อลึ กลั บแห่ งข่ าว
ประเสริฐได้
20 เพราะข่าวประเสริฐนี) เองทาํ
ให้ ข้าพเจ้าเป็นทูตผู้ ต้องติดโซ่
อยู่ เพื/อข้าพเจ้าจะเล่าข่าวประ-
เสริฐด้วยใจกล้าตามที/ ข้าพเจ้า
ควรจะกล่าว
21 แต่ เพื/ อให้ ท่ านได้ รู้ เหตุ -

การณ์ ทั) งปวงของข้ าพเจ้ าว่ า
ข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างไร ทีคิกัส
ซึ/ งเป็นน้องที/ รักและเป็นผู้รับใช้
อันสัตย์ซื/อในองค์พระผู้เป็นเจ้า
จะได้บอกท่านให้ทราบถึงเหตุ-
การณ์ทั)งปวง
22 ข้าพเจ้าให้ผู้นี) ไปหาท่าน ก็
เพราะเหตุนี) เอง คือให้ท่านได้
ทราบถึงเหตุการณ์ทั) งปวงของ
เรา และเพื/ อให้เขาหนุนนํ)าใจ
ของท่าน
23 ขอให้พวกพี/น้องได้รับสันติ-
สุขและความรักโดยความเชื/ อมา
จากพระเจ้ าพระบิ ดาและจาก
พระเยซูคริสต์เจ้า
24 ขอพระคุณดาํรงอยู่กับบรร-
ดาคนที/ รักพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้ เป็นเจ้าของเราด้วยความ
จริงใจ เอเมน
[เขียนถึ งชาวเอเฟซัสจากกรุ ง
โรมและส่งโดยทีคิกัส]

(HN) มธ GP:JH; ลก HN:H; ฟป H:J
(HO) คส J:E (GR) G คร L:GR
(GH) กจ GR:J; H คร J:H-G (GG) G คร H:P; คส J:N
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