หน้ า 2355
จดหมายของอั
ครสาวกเปาโล
ถึงคริสตจักรในเมืองเอเฟซัส
คําคํานับ
เปาโล ผู้ เป็ นอั ครสาวกของ
พระเยซู คริ สต์ ตามนํา) พระทัย
ของพระเจ้ า เรียน วิสุทธิชนซึ/ ง
อยู่ ท/ี เมื องเอเฟซั ส และผู้ สั ตย์
ซื/ อในพระเยซูคริสต์
2ขอให้ พระคุ ณและสั นติ สุ ขจาก
พระเจ้ าพระบิ ดาของเราและจาก
พระเยซู คริ สต์ เจ้ า ดํา รงอยู่ กั บ
ท่านทั)งหลายด้ วยเถิด
พระประสงค์นิรนั ดร์
ของพระเจ้าทีมีต่อคริ สเตี ยน
3 จงถวายสรรเสริ ญแด่ พระเจ้ า
พระบิ ดาแห่ งพระเยซู คริ สต์ องค์
พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา ผู้ ทรง
โปรดประทานพระพรฝ่ ายวิ ญญาณแก่ เราทุ กๆประการใน
สวรรคสถานโดยพระคริสต์
4ในพระเยซู คริ สต์ น) ั นพระองค์
ได้ ทรงเลือกเราไว้ ตั) งแต่ ก่อนที/
จะทรงเริ/ มสร้ างโลก เพื/ อเราจะ
บริ สุ ทธิ: และปราศจากตํา หนิ
ต่ อพระพั กตร์ ของพระองค์ ด้ วย
ความรัก
5 พระองค์ ทรงกํา หนดเราไว้
ก่ อนตามที/ ชอบพระทั ยพระ
องค์ ให้ เป็ นบุ ตรโดยพระเยซู
คริสต์

1

6 เพื/ อจะให้ เป็ นที/ สรรเสริ ญ
สง่ าราศี แ ห่ งพระคุ ณ ของพระ
องค์ ซึ/ งโดยพระคุณนั) นพระองค์
ทรงบั น ดาลให้ เราเป็ นที/ ชอบ
พระทั ยในผู้ ทรงเป็ นที/ รั ก ของ
พระองค์
7ในพระเยซู น) ั น เราได้ รั บการ
ไถ่ โดยพระโลหิ ตของพระองค์
คื อได้ รั บการอภั ยโทษบาปของ
เราโดยพระคุ ณอั นอุ ดมของ
พระองค์
8ซึ/ งได้ ทรงประทานแก่ เราอย่ าง
เหลือล้ น ให้ มีปัญญาสุขุมและมี
ความรู้ รอบคอบ
9พระองค์ ไ ด้ ทรงโปรดให้ เรารู้
ความลึ กลั บในพระทั ยของพระ
องค์ ตามพระเจตนารมณ์ ข อง
พระองค์ ซ/ึ งพระองค์ ทรงดํา ริ ไว้
ในพระองค์เอง
10 ประสงค์ ว่ าเมื/ อเวลากํา หนด
ครบบริ บู รณ์ แล้ ว พระองค์ จะ
ทรงรวบรวมทุ ก สิ/ งทั) งที/ อยู่ ใน
สวรรค์ และในแผ่ นดิ นโลกไว้ ใน
พระคริสต์
11 และในพระองค์ น) ั น เราได้
รั บมรดกที/ ทรงดํา ริ ไ ว้ ตามพระ
ประสงค์ ของพระองค์ ผู้ ทรง
กระทํา ทุ ก สิ/ งตามที/ ได้ ทรงตริ -

(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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เอเฟซัส H
หน้ า 2356
ตรองไว้ สมกั บพระทั ยของพระ ทรงโปรดประทานให้ ท่ านทั) ง
องค์
หลายมี จิ ต ใจอั น ประกอบด้ วย
12 เพื/ อเราทั) งหลายผู้ ได้ วางใจ สติ ปั ญญาและความประจั ก ษ์
ในพระคริ ส ต์ ก่ อนจะได้ รั บการ แจ้ งในเรื/ องความรู้ ถึงพระองค์
แต่ งตั) งให้ เป็ นที/ สรรเสริ ญ แก่ 18 และขอให้ ตาใจของท่านสว่ าง
สง่ าราศีของพระองค์
ขึ) นเพื/ อท่ านจะได้ ร้ ู ว่า ในการที/
13 และในพระองค์ น) ั นท่ า นทั) ง พระองค์ทรงเรี ยกท่ านนั) น พระ
หลายก็ ไ ด้ วางใจเช่ นเดี ย วกั น องค์ ได้ ประทานความหวั งอะไร
เมื/ อท่ า นได้ ฟั งพระวจนะแห่ ง แก่ ท่าน และรู้ ว่ามรดกของพระ
ความจริ งคื อข่ า วประเสริ ฐเรื/ อง องค์ สาํ หรั บวิ สุ ทธิ ช นมี ส ง่ าราศี
ความรอดของท่ าน และได้ เชื/ อ อันอุดมบริบูรณ์เพียงไร
ในพระองค์ แล้ วด้ วย ท่ านก็ได้ 19 และรู้ ว่าฤทธานุ ภาพอั นใหญ่
รั บการผนึ กตราไว้ ด้ วยพระวิ ญ- ของพระองค์ มี ม ากยิ/ งเพี ยงไร
ญาณบริสุทธิ: แห่ งพระสัญญา
สํา หรั บเราทั) งหลายที/ เชื/ อ ตาม
14 ผู้ ทรงเป็ นมั ด จํา แห่ งมรดก การกระทํา แห่ ง ฤทธานุ ภาพอั น
ของเรา จนกว่ าเราจะได้ รั บการ ใหญ่ ย/ิ งของพระองค์
ที/ พระองค์ทรงไถ่ ไว้ แล้ วนั) น มา 20 ซึ/ งพระองค์ ได้ ทรงกระทําใน
เป็ นกรรมสิ ทธิ: เป็ นที/ ถวายสรร- พระคริ สต์ เมื/ อทรงบั นดาลให้
เสริญแด่ สง่ าราศีของพระองค์
พระองค์ เป็ นขึ) นมาจากความ
คําอธิษฐานของเปาโล
ตาย และให้ สถิ ตเบื) องขวาพระ
หั ตถ์ของพระองค์เองในสวรรคเพือคริ สเตี ยนชาวเอเฟซัส
15 เหตุ ฉะนั) นเช่ นกั นครั) นข้ าพ- สถาน
เจ้ าได้ ยิ นถึ งความเชื/ อของท่ าน 21 สู งยิ/ งเหนื อบรรดาเทพผู้
ในพระเยซูเจ้ า และความรักใคร่ ครอง เหนื อศั กดิ เทพ เหนื อ
อิ ทธิ เทพ เหนื อเทพอาณาจั กร
ต่ อวิสุทธิชนทั)งปวง
16 ข้ าพเจ้ าจึ ง ได้ ขอบพระคุ ณ และเหนื อนามทั) งปวงที/ เขาเอ่ ย
เพราะท่ านทั) งหลายไม่ หยุ ดเลย ขึ) น มิใช่ ในยุคนี) เท่านั) นแต่ ในยุค
คื อ เอ่ ยถึ ง ท่ า นในคํา อธิ ษ ฐาน ที/จะมาถึงด้ วย
พระคริ สต์
ของข้ าพเจ้ า
ประมุ ขแห่ งคริ สตจักร
17 เพื/ อพระเจ้ าแห่ งพระเยซู
คริ สต์ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา 22 พระเจ้ าได้ ทรงปราบสิ/ งสารคื อพระบิ ดาผู้ ทรงสง่ าราศี จะ พั ดลงไว้ ใต้ พระบาทของพระ
(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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หน้ า 2357
เอเฟซัส H, G
คริสต์ และได้ ทรงตั) งพระองค์ไว้ (ซึ/ งท่ านทั) งหลายรอดนั) นก็รอด
เป็ นประมุ ขเหนื อสิ/ งสารพั ดแห่ ง โดยพระคุณ)
คริสตจักร
6และพระองค์ทรงให้ เราเป็ นขึ) น
23 ซึ/ งเป็ นพระกายของพระองค์ มากับพระองค์ และทรงโปรดให้
คื อซึ/ งเต็มบริ บูรณ์ด้ วยพระองค์ เรานั/ งในสวรรคสถานกั บพระ
ผู้ ทรงอยู่ เต็ ม ทุ ก อย่ า งทุ ก แห่ ง องค์ในพระเยซูคริสต์
หน
7เพื/ อว่ าในยุคต่ อๆไป พระองค์
รอดโดยความเชื อ
จะได้ ทรงสํา แดงพระคุ ณของ
พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ท่ าน พระองค์ อั นอุ ดมเหลื อล้ น ใน
ทั) งหลายมี ชี วิ ตอยู่ แม้ ว่ า การซึ/ งพระองค์ ไ ด้ ทรงเมตตา
ท่ านตายแล้ วโดยการละเมิ ดและ เราในพระเยซูคริสต์
8ด้ วยว่ าซึ/ งท่านทั)งหลายรอดนั) น
การบาป
2ครั) งเมื/ อก่ อน ท่านเคยดําเนิน ก็ ร อดโดยพระคุ ณเพราะความ
ตามวิ ถี ของโลกนี) ตามเจ้ าแห่ ง เชื/ อ และมิ ใช่ โดยตั วท่ านทั) ง
อํา นาจในย่ านอากาศ คื อวิ ญ- หลายเอง แต่ พระเจ้ าทรงประญาณที/ ครอบครองอยู่ ในบุ ต ร ทานให้
9ความรอดนั) นจะเนื/ องด้ วยการ
แห่ งการไม่ เชื/ อฟั ง
3เมื/ อก่ อน เราทั)งปวงเคยประ- กระทํา ก็หามิ ได้ เพื/ อมิ ให้ คน
พฤติ เป็ นพรรคพวกกั บคนเหล่ า หนึ/ งคนใดอวดได้
นั) นที/ ประพฤติ ต ามตั ณหาของ 10 เพราะว่ าเราเป็ นฝี พระหั ตถ์
เนื) อหนังเช่ นกัน คือกระทําตาม ของพระองค์ ท/ี ทรงสร้ างขึ) นใน
ความปรารถนาของเนื) อหนังและ พระเยซูคริ สต์ เพื/ อให้ ประกอบ
ความคิ ดในใจ ตามสั นดาน การดี ซึ/ งพระเจ้ าได้ ทรงดําริ ไว้
เราจึ งเป็ นบุ ต รแห่ ง พระอาชญา ล่ วงหน้ า เพื/ อให้ เราดํา เนิ นตาม
นั) น
เหมือนอย่ างคนอื/ น
พวกต่ างชาติ
4แต่ พระเจ้ า ผู้ ทรงเปี/ ยมด้ วย
พระกรุ ณา เพราะเหตุ ความรั ก
คืนดีกบั พระเจ้าได้
อั นใหญ่ หลวง
ซึ/ งพระองค์
โดยพระโลหิ ตของพระคริ สต์
ทรงรักเรานั) น
11 เหตุ ฉะนั) น ท่ านจงระลึ กว่ า
5ถึ งแม้ ว่าเมื/ อเราตายไปแล้ วใน เมื/ อก่ อนท่ า นเคยเป็ นคนต่ าง
การบาป พระองค์ยังทรงกระทํา ชาติตามเนื) อหนัง และพวกที/รับ
ให้ เรามี ชี วิ ต อยู่ กั บพระคริ ส ต์ พิ ธี เข้ าสุ หนั ต ซึ/ งกระทํา แก่ เนื) อ

2

(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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เอเฟซัส G, E
หน้ า 2358
หนั งด้ วยมื อเคยเรี ยกท่ า นว่ า 17 และพระองค์ ได้ เสด็ จมา
เป็ นพวกที/มิได้ เข้ าสุหนัต
ประกาศสั น ติ สุ ข แก่ ท่ า นที/ อยู่
12 จงระลึ ก ว่ า ครั) งนั) นท่ า นทั) ง ไกล และแก่ คนที/อยู่ ใกล้
หลายเป็ นคนอยู่ นอกพระคริ สต์ 18 เพราะว่ าพระองค์ ท รงทํา ให้
ขาดจากการเป็ นพลเมื องอิ สรา- เราทั) งสองพวกมี โอกาสเข้ าเฝ้ า
เอลและไม่ มี ส่ วนในบรรดา พระบิ ด าโดยพระวิ ญญาณองค์
พั นธสั ญญาซึ/ งทรงสั ญญาไว้ น) ั น เดียวกัน
ไม่ มี ท/ี หวั ง
และอยู่ ในโลก 19 เหตุ ฉะนั) นบั ด นี) ท่ า นจึ ง ไม่
ปราศจากพระเจ้ า
ใช่ คนต่ างด้ าวต่ างแดนอี กต่ อไป
13 แต่ บั ดนี) ในพระเยซู คริ สต์ แต่ ว่ า เป็ นพลเมื องเดี ยวกั นกั บ
ท่านทั)งหลายซึ/ งเมื/ อก่ อนอยู่ ไกล วิ สุ ทธิ ชนและเป็ นครอบครั วของ
ได้ เข้ ามาใกล้ โดยพระโลหิ ตของ พระเจ้ า
พระคริสต์
20 ท่ านได้ ถูกประดิ ษฐานขึ) นบน
ในพระคริ สต์ ผู เ้ ชื อทุกคน
รากแห่ งพวกอั ครสาวกและพวก
ศาสดาพยากรณ์ พระเยซู คริสต์
ก็เป็ นหนึงเดียวกัน
14 เพราะว่ าพระองค์ ท รงเป็ น เองทรงเป็ นศิลามุ มเอก
สันติสุขของเรา เป็ นผู้ ทรงกระ- 21 ในพระองค์ น) ั น ทุ กส่ วนของ
ทํา ให้ ทั) งสองฝ่ ายเป็ นอั น หนึ/ ง โครงร่ า งต่ อ กั น สนิ ท และเจริ ญ
อั นเดี ยวกั น และทรงรื) อกําแพง ขึ) นเป็ นวิ หารอั นบริ สุ ทธิ: ในองค์
พระผู้ เป็ นเจ้ า
ที/ก) ั นระหว่ างสองฝ่ ายลง
15 และได้ ทรงกํา จั ดการซึ/ งเป็ น 22 และในพระองค์ น) ั น ท่ านก็
ปฏิปักษ์ กั นในเนื) อหนั งของพระ กํา ลั งจะถู กก่ อขึ) นให้ เป็ นที/ สถิ ต
องค์ คื อกฎของพระบั ญญั ติ ซ/ึ ง ของพระเจ้ าในฝ่ ายพระวิ ญญาณ
ให้ ถือศีลต่ างๆนั) น เพื/ อจะกระ- ด้ วย
ข้อลึกลับของชนต่ างชาติ
ทําให้ ท) ั งสองฝ่ ายเป็ นคนใหม่ คน
กับชนอิ สราเอลทีจะ
เดี ยวในพระองค์ เช่ นนั) นแหละ
จึงทรงกระทําให้ เกิดสันติสุข
รวมเข้าในคริ สตจักรเดียวกัน
16 และเพื/ อพระองค์ จะทรง
เพราะเหตุ น) ี ข้ าพเจ้ าเปาโล
กระทํา ให้ ทั) งสองพวกคื น ดี กั บ
ผู้ ที/ ถู กจองจํา เพราะเห็ นแก่
พระเจ้ า เป็ นกายเดียวโดยกาง- พระเยซู คริ สต์ เพื/ อท่ านซึ/ งเป็ น
เขนซึ/ งเป็ นการทํา ให้ การเป็ น คนต่ างชาติ
ปฏิปักษ์ต่อกันหมดสิ) นไป
2 ถ้ าแม้ ท่ านทั) งหลายได้ ยิ น ถึ ง

3

(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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หน้ า 2359
เอเฟซัส E
พระคุ ณของพระเจ้ าอั นเป็ น สุทธิชนทั)งหมด ทรงให้ ข้าพเจ้ า
พั นธกิ จซึ/ งทรงโปรดประทานแก่ ประกาศแก่ คนต่ างชาติ ถึ งความ
ข้ าพเจ้ าเพื/ อท่านทั)งหลายแล้ ว
ไพบูลย์ ของพระคริ สต์ อั นหาที/
3และรู้ ว่าพระองค์ได้ ทรงสําแดง สุดมิได้
ให้ ข้ าพเจ้ ารู้ ข้ อลึ กลั บ (ตาม 9 และทํา ให้ คนทั) งปวงเห็ น ว่ า
ที/ ข้ าพเจ้ าได้ เขี ยนไว้ แล้ วอย่ า ง อะไรคื อ ความเป็ นอั น หนึ/ งอั น
ย่ อๆ
เดี ยวกั นแห่ งความลึ กลั บ ซึ/ ง
4และโดยคําเหล่ านั) น เมื/ อท่ าน ตั) งแต่ แรกสร้ างโลกทรงปิ ดบังไว้
อ่ านแล้ ว ท่านก็เข้ าใจถึ งความรู้ ที/พระเจ้ า ผู้ ทรงสร้ างสารพัดทั)ง
ของข้ าพเจ้ าในเรื/ องความลึ กลั บ ปวงโดยพระเยซูคริสต์
ของพระคริสต์)
10 บั ดนี) ทรงประสงค์ จะให้ เทพ
5ซึ/ งในสมั ยก่ อน ไม่ ได้ ทรง ผู้ ครอบครองอาณาจั กรและเทพ
โปรดสํา แดงแก่ บุ ตรทั) งหลาย ผู้ มี อาํ นาจในสวรรคสถานรู้ จั ก
ของมนุ ษย์ เหมื อนอย่ างบั ดนี) พระปั ญญาอั นซั บซ้ อนของพระ
ซึ/ งทรงโปรดเผยแก่ พวกอั ค ร- เจ้ าโดยคริสตจักร
สาวกผู้ บริ สุ ท ธิ: และพวกศาส- 11 ทั) งนี) ก็เป็ นไปตามพระประดาพยากรณ์ ข องพระองค์ โดย สงค์ นิรันดร์ ซึ/ งพระองค์ได้ ทรง
พระวิญญาณ
ตั) งไว้ ในพระเยซู คริ สต์ องค์ พระ
6คื อว่ า คนต่ า งชาติ จะเป็ นผู้ รั บ ผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
มรดกร่ วมกั น และเป็ นอวั ยวะ 12 ในพระองค์ น) ั น เราจึ งมี ใจ
ของกายอันเดียวกั น และมี ส่วน กล้ า และมีโอกาสที/จะเข้ าไปถึ ง
ได้ รับพระสัญญาของพระองค์ใน พระองค์ ด้ วยความมั/ นใจเพราะ
พระคริสต์โดยข่ าวประเสริฐนั) น
ความเชื/ อในพระองค์
7 ข้ าพเจ้ าได้ รั บการแต่ ง ตั) งให้ 13 เหตุ ฉะนั) นข้ าพเจ้ าจึ งขอร้ อง
เป็ นผู้ รั บใช้ แห่ งข่ าวประเสริ ฐ ท่ านว่ า อย่ าท้ อถอย เพราะ
ตามพระคุ ณซึ/ งเป็ นของประทาน ความยากลํา บากของข้ าพเจ้ า
จากพระเจ้ า ซึ/ งทรงโปรดประ- เพราะเห็ น แก่ ท่ า นซึ/ งเป็ นสง่ า
ทานแก่ ข้ าพเจ้ าโดยการกระทํา ราศีของท่านเอง
แห่ งฤทธิ: เดชของพระองค์
เปาโลอธิษฐานเพือ
8 ทรงโปรดประทานพระคุ ณนี)
คริ สเตี ยนชาวเอเฟซัส
แก่ ข้ าพเจ้ า ผู้ เป็ นคนเล็กน้ อย 14 เพราะเหตุ น) ี ข้ าพเจ้ าจึ ง
กว่ าคนเล็กน้ อยที/ สุ ดในพวกวิ - คุ กเข่ าต่ อพระบิ ดาของพระเยซู
(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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เอเฟซัส E, J
หน้ า 2360
คริสต์องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
ความเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน
15 ครอบครั วทั) งหมดในสวรรค์
ในพระวิญญาณ
และแผ่ นดิ นโลกก็ได้ ช/ื อมาจาก
เหตุ ฉะนั) นข้ าพเจ้ าผู้ ถู ก
พระองค์
จองจํา เพราะเห็ น แก่ องค์
16 ขอให้ พระองค์ ทรงโปรด พระผู้ เป็ นเจ้ า ขอวิงวอนท่านให้
ประทานกํา ลั งเรี/ ยวแรงมากฝ่ าย ดํา เนิ นชี วิ ตสมกั บที/ ท่ านทั) ง
จิ ตใจแก่ ท่ าน
โดยเดชพระ หลายถู กเรียกแล้ วนั) น
วิ ญญาณของพระองค์ ตามความ 2คื อจงมีใจถ่ อมลงทุ กอย่ างและ
ไพบู ล ย์ แห่ งสง่ าราศี ของพระ ใจอ่ อนสุ ภาพ อดกลั) นไว้ นาน
องค์
และอดทนต่ อกั นและกั น ด้ วย
17 เพื/ อพระคริสต์จะทรงสถิตใน ความรัก
ใจของท่านโดยความเชื/ อ เพื/ อว่ า 3 จงเพี ยรพยายามเอาสั น ติ สุ ข
เมื/ อทรงวางรากฐานท่านไว้ อย่ าง ผู กมั ดความเป็ นนํา) หนึ/ งใจเดี ยว
มั/ นคงในความรักแล้ ว
ของพระวิญญาณ
18 ท่ านก็จะหยั/ งรู้ ได้ ว่าอะไรคื อ 4มี กายเดี ยวและมี พระวิ ญญาณ
ความกว้ าง ความยาว ความลึก องค์ เดี ยว เหมื อนมี ความหวั ง
และความสู ง พร้ อมกั บบรรดา ใจอั น เดี ยวที/ เนื/ องในการที/ ทรง
วิสุทธิชนทั)งปวง
เรียกท่าน
19 และให้ เข้ าใจถึ งความรั กของ 5มี องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าองค์ เดี ยว
พระคริ สต์ ซ/ึ งเกิ นความรู้ เพื/ อ ความเชื/ อเดียว บัพติศมาเดียว
ท่ า นจะได้ รั บความไพบู ล ย์ ของ 6พระเจ้ าองค์ เดี ยว ผู้ เป็ นพระ
พระเจ้ าอย่ างเต็มเปี/ ยม
บิ ดาของคนทั) งปวง ผู้ ทรงอยู่
20 บั ดนี) ขอให้ พระเกี ยรติ จงมี เหนื อ คนทั) งปวงและทั/ วคนทั) ง
แด่ พระองค์ ผ้ ู ทรงฤทธิ: สามารถ ปวงและในท่านทั)งปวง
กระทํา สารพั ดมากยิ/ งกว่ าที/ เ รา
ของประทานของพระคริ สต์
จะทู ลขอหรื อคิ ดได้ ตามฤทธิ:
สําหรับคริ สตจักร
เดชที/ ประกอบกิ จอยู่ ภายในตั ว 7แต่ ว่ า พระคุ ณนั) นทรงโปรด
เรา
ประทานแก่ เราทุ กๆคนตาม
21 ขอให้ พระเกียรติ จงมีแด่ พระ ขนาดที/ พระคริ ส ต์ ทรงประทาน
องค์ ใ นคริ ส ตจั ก รโดยพระเยซู ให้
คริ สต์ ต ลอดทุ ก ชั/ วอายุ ค นเป็ น 8เหตุฉะนั) นพระองค์ ตรัสไว้ แล้ ว
นิตย์ เอเมน
ว่ า `ครั นพระองค์ เสด็ จขึ นสู่

4

(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 องสู ง พระองค์ ทรงนํา พวก ไปถู กซั ดไปซั ดมาและหั นไปเห
เชลยไปเป็ นเชลยอี ก และประ- มาด้ วยลมปากแห่ งคํา สั/ งสอน
ทานของประทานแก่มนุ ษย์'
ทุ กอย่ าง และด้ วยเล่ ห์ กลของ
9 (ที/ กล่ า วว่ า พระองค์ เสด็ จขึ) น มนุ ษย์ ต ามอุ บายฉลาดอั น เป็ น
ไปนั) น จะหมายความอย่ างอื/ น การล่ อลวง
ประการใดเล่ า นอกจากว่ าพระ 15 แต่ ให้ เราพู ดความจริ งด้ วย
องค์ ได้ เสด็จลงไปสู่ เบื) องตํ/า ของ ใจรั กเพื/ อจะจํา เริ ญขึ) นทุ กอย่ าง
แผ่ นดินโลกก่ อนด้ วย
สู่ พระองค์ ผ้ ู เป็ นศี ร ษะคื อ พระ
10 พระองค์ ผ้ ู เสด็จลงไปนั) น ก็ คริสต์
คื อ พระองค์ ผ้ ู ที/ เสด็ จ ขึ) นไปสู่ 16 คื อเนื/ องจากพระองค์ นั) น
เบื) องสู งเหนื อฟ้ าสวรรค์ ท) ั งปวง ร่ างกายทั) งสิ) นที/ ติ ดต่ อสนิ ทและ
นั/ นเอง เพื/ อจะได้ ทาํ ให้ ส/ิ งสาร- ผู ก พั น กั นโดยที/ ทุ ก ๆข้ อต่ อ ได้
พัดสําเร็จ)
ช่ วยชู กาํ ลังตามขนาดแห่ งอวัยวะ
11 พระองค์ จึ ง ให้ บางคนเป็ น ทุ กส่ วน ร่ างกายนั) นจึงได้ จาํ เริญ
อั ครสาวก บางคนเป็ นศาสดา เติบโตขึ) นเองด้ วยความรัก
พยากรณ์ บางคนเป็ นผู้ ประกาศ
จงทิ3 งมนุ ษย์เก่ าและ
ข่ าวประเสริ ฐ
บางคนเป็ น
สวมมนุ ษย์ใหม่ ทุกวัน
ศิษยาภิบาล และอาจารย์
17 เหตุฉะนั) น ข้ าพเจ้ าจึงขอยืน
12 เพื/ อเตรี ยมวิ สุ ทธิ ช นให้ ดี ยั นและเป็ นพยานในองค์ พระผู้
รอบคอบ เพื/ อช่ วยในการรั บใช้ เป็ นเจ้ าว่ า ตั) งแต่ บั ดนี) เป็ นต้ น
เพื/ อเสริ มสร้ างพระกายของพระ ไป ท่านอย่ าดําเนินตามอย่ างคน
คริสต์ให้ จาํ เริญขึ) น
ต่ างชาติ ที/ เขาดํา เนิ นกั นนั) น
อวัยวะทุกส่ วนทํางาน
คื อ มี ใ จจดจ่ อ อยู่ กั บสิ/ งที/ ไม่ มี
เพือเป้าหมายเดียวกัน
สาระ
13 จนกว่ าเราทุ กคนจะบรรลุ ถึ ง 18 โดยที/ ความเข้ าใจของเขามื ด
ความเป็ นนํา) หนึ/ งใจเดี ยวกั นใน มนไปและเขาอยู่ ห่ างจากชี วิตซึ/ ง
ความเชื/ อและในความรู้ ถึ งพระ มาจากพระเจ้ า เพราะเหตุความ
บุ ตรของพระเจ้ า จนกว่ าเราจะ โง่ ซ/ึ งอยู่ ในตั วเขา อั นเนื/ องจาก
โตเป็ นผู้ ใหญ่ เ ต็ มที/ คื อ เต็ ม ถึ ง ใจที/แข็งกระด้ างของเขา
ขนาดความไพบู ลย์ ของพระ 19 เขามี ใจปราศจากความสะดุ้ ง
คริสต์
ต่ อบาป ปล่ อยตั วทํา การลามก
14 เพื/ อเราจะไม่ เป็ นเด็กอี กต่ อ ทํา 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
29 อย่ าให้ คํา หยาบคายออกมา
20 แต่ ว่ าท่ า นไม่ ไ ด้ เรี ยนรู้ จั ก จากปากท่านเลย แต่ จงกล่ าวคํา
พระคริสต์อย่ างนั) น
ที/ ดี และเป็ นประโยชน์ ให้ เกิ ด
21 ถ้ าแม้ ท่ า นได้ ฟั งเรื/ องพระ ความจํา เริ ญเพื/ อจะได้ เป็ นคุ ณ
องค์ และได้ รั บการสอนโดยพระ แก่ คนที/ได้ ยินได้ ฟัง
องค์ ต ามความจริ ง ซึ/ งมี อ ยู่ ใน
อย่ าทําให้พระวิญญาณ
พระเยซูแล้ ว
เสียพระทัย
22 ท่านจงทิ)งมนุ ษย์เก่ าของท่าน 30 และอย่ า ทํา ให้ พระวิ ญญาณ
ซึ/ งคู่ กั บวิ ถี ชี วิตเดิ มนั) นเสี ย อั น บริ สุ ทธิ: ของพระเจ้ าเสี ยพระทั ย
จะเสื/ อมเสี ยไปตามตั ณหาอั น เพราะโดยพระวิ ญญาณนั) นท่ าน
เป็ นที/หลอกลวง
ได้ ถู ก ประทั บตราหมายท่ า นไว้
23 และจงให้ จิ ตใจของท่ าน จนถึงวันที/ทรงไถ่ ให้ รอด
เปลี/ ยนใหม่
31 จงให้ ใจขมขื/ น และใจขั ด
24 และให้ ท่ านสวมมนุ ษย์ ใหม่ เคือง และใจโกรธ และการทะซึ/ งทรงสร้ างขึ) นใหม่ ตามแบบ เลาะเถียงกัน และการพูดเสียดสี
อย่ า งของพระเจ้ าในความชอบ กับการคิ ดปองร้ ายทุ กอย่ าง อยู่
ธรรมและความบริ สุ ทธิ: ที/ แท้ ห่ างไกลจากท่านเถิด
จริง
32 และท่ านจงเมตตาต่ อกั น มี
25 เหตุ ฉะนั) น ท่ านจงเลิ กพู ด ใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้
มุ สาเสีย และ `จงต่ างคนต่ างพูด กั น เหมื อนดั ง ที/ พระเจ้ าได้ ทรง
ความจริงกับเพื +อนบ้าน' เพราะ โปรดอภั ยโทษให้ ท่ านเพราะ
ว่ าเราต่ า งก็ เ ป็ นอวั ยวะของกั น เห็นแก่ พระคริสต์
และกัน
จงดําเนินชี วิตในความรัก
26 `โกรธก็โกรธเถิด แต่ อย่ าทํา
เหตุ ฉะนั) นท่ านจงเลี ยนแบบ
บาป' อย่ าให้ ถึงตะวันตกท่านยัง
ของพระเจ้ า ให้ สมกั บเป็ น
โกรธอยู่
บุตรที/รัก
27 และอย่ าให้ โอกาสแก่ พญา- 2และจงดํา เนิ นชี วิ ตในความรั ก
มาร
เหมื อนดังที/ พระคริสต์ได้ ทรงรัก
28 คนที/ เคยขโมยก็อย่ าขโมยอีก เราและทรงประทานพระองค์
แต่ จงใช้ มื อทํางานที/ ดี ๆกว่ าเพื/ อ เองเพื/ อเราให้ เป็ นเครื/ องถวาย
จะได้ มี อ ะไรๆแจกให้ แก่ ค นที/ และเครื/ องบู ชาแด่ พระเจ้ า เพื/ อ
ขัดสน
เป็ นกลิ/ นสุคนธรสอันหอมหวาน

5

(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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หน้ า 2363
เอเฟซัส L
3แต่ การเอ่ ยถึ งการล่ วงประเวณี 11 และอย่ า เข้ าส่ วนกั บกิ จ การ
การลามกต่ างๆและความโลภ ของความมื ดอั นไร้ ผล แต่ จง
อย่ าให้ มี ข) ึ นในพวกท่ า นเลยจะ ติเตียนกิจการเหล่ านั) นดีกว่ า
ได้ สมกับที/ท่านเป็ นวิสุทธิชน
12 เพราะว่ าแม้ แต่ จะพู ดถึ งการ
4ทั) งอย่ าพู ดหยาบคาย พู ดเล่ น เหล่ า นั) นซึ/ งพวกเขากระทํา ใน
ไม่ เป็ นเรื/ อง และพู ดตลกหยาบ ที/ลับก็ยังเป็ นที/น่าละอาย
โลนเกเร ซึ/ งเป็ นการไม่ สมควร 13 แต่ สิ/ งสารพั ด ที/ ถู กติ เ ตี ยน
แต่ ให้ ขอบพระคุณดีกว่ า
แล้ ว ก็จะปรากฏแจ้ งโดยความ
5เพราะท่ านรู้ แน่ ว่ า คนล่ วง สว่ าง เพราะว่ าทุ กๆสิ/ งที/ ให้
ประเวณี คนโสโครก คนโลภ ที/ ปรากฏแจ้ งก็คือความสว่ าง
เป็ นคนไหว้ รู ปเคารพ จะได้ 14 เหตุ ฉะนั) นพระองค์ ตรั สแล้ ว
อาณาจั กรของพระคริ สต์ แ ละ ว่ า `คนที/ หลั บอยู่ จงตื/ นขึ) นและ
ของพระเจ้ าเป็ นมรดกก็หามิได้
จงฟื) นขึ) นมาจากความตาย และ
6อย่ าให้ ผ้ ู ใดล่ อลวงท่ านด้ วยคํา พระคริ สต์ จ ะทรงส่ อ งสว่ า งแก่
ที/ ไม่ มี สาระ เพราะการกระทํา ท่าน'
เหล่ านั) นเอง พระเจ้ าจึ งทรงลง 15 เหตุ ฉะนั) นท่ านจงระมัดระวั ง
พระอาชญาแก่ บุ ต รแห่ งการไม่ ในการดํา เนิ นชี วิตให้ ดี อย่ าให้
เชื/ อฟั ง
เหมื อนคนไร้ ปั ญญา แต่ ให้
7เหตุ ฉะนั) น ท่ านอย่ าคบหา เหมือนคนมีปัญญา
สมาคมกับคนเหล่ านั) นเลย
16 จงฉวยโอกาสเพราะว่ าทุ กวั น
8 เพราะว่ าเมื/ อก่ อนท่ านเป็ น นี) เป็ นกาลที/ช/ั ว
ความมืด แต่ บัดนี) ท่านเป็ นความ 17 เหตุ ฉะนั) น อย่ าเป็ นคนโง่
สว่ างแล้ วในองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า เขลา แต่ จงเข้ าใจนํา) พระทัยของ
จงดําเนิ นชี วิตอย่ างลูกของความ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าว่ าเป็ นอย่ างไร
สว่ าง
จงประกอบด้วยพระวิญญาณ
9(ด้ วยว่ า ผลของพระวิ ญญาณ 18 และอย่ าเมาเหล้ าองุ่ นซึ/ งจะ
คื อ ความดี ทุ กอย่ างและความ ทํา ให้ เสี ยคน แต่ จงประกอบ
ชอบธรรมทั) งมวลและความจริ ง ด้ วยพระวิญญาณ
ทั)งสิ) น)
19 จงปราศรัยกันด้ วยเพลงสดุดี
10 ท่ า นจงพิ สู จ น์ ดู ว่ าทํา ประ- เพลงนมั สการและเพลงฝ่ ายจิ ต
การใดจึ งจะเป็ นที/ ชอบพระทั ย วิญญาณ คือร้ องเพลงสรรเสริญ
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
และสดุ ดี จ ากใจของท่ า นถวาย
(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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เอเฟซัส L, P
หน้ า 2364
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ า
บริสุทธิ: ปราศจากตําหนิ
20 จงขอบพระคุ ณพระเจ้ าคื อ 28 เช่ นนั) นแหละ สามีจึงควรจะ
พระบิ ดาสําหรั บสิ/ งสารพั ดเสมอ รั กภรรยาของตนเหมื อนรั กกาย
ในพระนามพระเยซู ค ริ ส ต์ อ งค์ ของตนเอง ผู้ ท/ีรักภรรยาของตน
พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
ก็รักตนเอง
ความรักของพระเยซู ต่อ
29 เพราะว่ าไม่ มี ผ้ ู ใดเกลี ยดชั ง
เนื) อหนังของตนเอง มีแต่ เลี) ยงดู
คริ สตจักรและสามีต่อภรรยา
21 จงยอมฟั งกั นและกั นด้ วย และทะนุ ถนอม เหมือนองค์พระ
ผู้ เป็ นเจ้ าทรงกระทํา แก่ คริ สตความเกรงกลัวพระเจ้ า
22 ฝ่ ายภรรยาจงยอมฟั งสามี จักร
ของตนเหมื อนยอมฟั งองค์ พระ 30 เพราะว่ าเราเป็ นอวั ยวะแห่ ง
พระกายของพระองค์ แห่ งเนื) อ
ผู้ เป็ นเจ้ า
23 เพราะว่ า สามี เป็ นศี รษะของ หนั งของพระองค์ และแห่ ง
ภรรยาเหมื อนพระคริ สต์ ท รง กระดูกของพระองค์
เป็ นศี รษะของคริ สตจั กร และ 31 `เพราะเหตุ น ี ผู ้ชายจะจาก
พระองค์ ทรงเป็ นพระผู้ ช่ วยให้ บิดามารดาของเขา จะไปผูกพัน
อยู่กบั ภรรยา และเขาทั งสองจะ
รอดของกายนั) น
24 เหตุ ฉะนั) นคริสตจั กรยอมฟั ง เป็ นเนื ออันเดียวกัน'
พระคริ สต์ ฉั นใด ภรรยาก็ควร 32 ข้ อนี) เป็ นข้ อลึ ก ลั บที/ สํา คั ญ
มาก แต่ ว่ าข้ าพเจ้ าพู ดถึ งพระ
ยอมฟั งสามีทุกประการฉันนั) น
25 ฝ่ ายสามี ก ็ จ งรั ก ภรรยาของ คริสต์กับคริสตจักร
ตนเหมื อนอย่ างที/ พระคริ สต์ 33 ถึงอย่ างไรก็ดี ท่านทุ กคนจง
ทรงรั กคริ สตจั กรและทรงประ- ต่ า งก็ รั กภรรยาของตนเหมื อ น
รั กตนเอง และภรรยาก็จงยํา ทานพระองค์เองเพื/ อคริสตจักร
26 เพื/ อพระองค์ จะได้ ทรงแยก เกรงสามีของตน
หน้าทีของบุ ตรและ
ตั) งไว้ และชํา ระคริ สตจั กรนั) นให้
บิดามารดา ทาสและนาย
บริ สุ ทธิ: โดยการล้ างด้ วยนํา) โดย
ฝ่ ายบุ ตรจงนบนอบเชื/ อฟั ง
พระวจนะ
บิ ด ามารดาของตนในองค์
27 เพื/ อ พระองค์ จะได้ ทรงมอบ
คริ ส ตจั ก รที/ มี ส ง่ า ราศี แด่ พระ พระผู้ เป็ นเจ้ า เพราะกระทํา
องค์ เอง ไม่ มี จุดด่ างพร้ อย ริ) ว อย่ างนั) นเป็ นการถู ก
รอย หรื อมลทินใดๆเลย แต่ 2 `จงให้ เ กี ย รติ แ ก่ บิ ด ามารดา

6

(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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หน้ า 2365
เอเฟซัส P
ของเจ้า' (นี/ เป็ นพระบัญญัติ ข้อ เลือกหน้ าผู้ ใดเลย
แรกที/มีพระสัญญาไว้ ด้วย)
ยุทธภัณฑ์ของคริ สเตี ยน
3`เพื + อเจ้าจะอยู่ เย็นเป็ นสุขและ 10 พี/ น้ องทั) งหลายของข้ าพเจ้ า
มี อายุยืนนานที +แผ่นดินโลก'
สุดท้ ายนี) ขอท่านจงมี กาํ ลังขึ) นใน
4ฝ่ ายท่านผู้ เป็ นบิดาอย่ ายั/ วบุตร องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า และในฤทธิ:
ของตนให้ เกิดโทสะ แต่ จงอบรม เดชอันมหั นต์ของพระองค์
บุ ตรด้ วยการสั/ งสอนและการตั ก 11 จงสวมยุ ทธภั ณฑ์ ท) ั งชุ ด ของ
เตื อ นตามหลั ก ขององค์ พระผู้ พระเจ้ า เพื/ อจะต่ อต้ านยุ ทธ
เป็ นเจ้ า
อุบายของพญามารได้
5ฝ่ ายพวกทาสจงเชื/ อฟั งผู้ ท/ี เป็ น 12 เพราะว่ า เราไม่ ไ ด้ ต่ อ สู้ กั บ
นายฝ่ ายเนื) อหนั ง ด้ วยใจเกรง เนื) อหนั งและเลื อ ดแต่ ต่ อ สู้ กั บ
กลั วจนตั วสั/ น ด้ วยนํา) ใสใจจริ ง เจ้ าผู้ ครอบครองอาณาจักร เจ้ า
เหมือนกระทําแก่ พระคริสต์
ผู้ มี อาํ นาจ เจ้ าผู้ ปกครองความ
6ไม่ เหมื อนอย่ างคนที/ ทาํ แต่ ต่ อ มื ดแห่ งโลกนี) ต่ อสู้ กั บบรรดา
หน้ า อย่ างคนที/ทาํ ให้ ชอบใจคน วิญญาณที/ช/ั วในสถานฟ้ าอากาศ
แต่ จ งทํา เหมื อ นอย่ า งทาสของ 13 เหตุ ฉะนั) น จงรั บยุ ทธภั ณฑ์
พระคริ ส ต์ คื อ กระทํา ตามชอบ ทั) งชุ ดของพระเจ้ าไว้ เพื/ อท่ าน
พระทัยพระเจ้ าด้ วยความเต็มใจ
จะได้ ต่อต้ านในวันอั นชั/ วร้ ายนั) น
7จงปรนนิ บัติ นายด้ วยจิ ตใจชื/ น และเมื/ อเสร็จแล้ วจะยืนมั/ นได้
บาน เหมื อนกั บปรนนิ บัติ องค์ 14 เหตุฉะนั) นท่านจงยืนมั/ น เอา
พระผู้ เป็ นเจ้ า ไม่ ใช่ ปรนนิ บั ติ ความจริ งคาดเอว เอาความ
มนุ ษย์
ชอบธรรมเป็ นทั บทรวงเครื/ อง
8เพราะท่ านรู้ อยู่ แล้ วว่ า ผู้ ใด ป้ องกันอก
กระทําความดี ประการใด ผู้ น) ั น 15 และเอาข่ าวประเสริ ฐแห่ ง
ก็จะได้ รั บบําเหน็จอย่ างนั) นจาก สันติสุข ซึ/ งเป็ นเหตุให้ เกิดความ
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าอี ก ไม่ ว่าเขา พรั/ งพร้ อมมาสวมเป็ นรองเท้ า
จะเป็ นทาสหรือเป็ นไท
16 และพร้ อมกั บสิ/ งทั) งหมดนี)
9 ฝ่ ายนายจงกระทํา ต่ อ ทาสใน จงเอาความเชื/ อเป็ นโล่ ด้ วยโล่
ทํา นองเดี ยวกั น คื ออย่ าขู่ เข็ญ นั) นท่านจะได้ ดับลู กศรเพลิงของ
เขา
เพราะท่ านก็ร้ ู แล้ วว่ า ผู้ ช/ั วร้ ายนั) นเสีย
นายของท่ า นทรงประทั บอยู่ ใน 17 จงเอาความรอดเป็ นหมวก
สวรรค์ และพระองค์ ไม่ ทรง เหล็ ก ป้ องกั น ศี ร ษะและจงถื 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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เอเฟซัส P
หน้ า 2366
พระแสงของพระวิ ญญาณ คื อ การณ์ ทั) งปวงของข้ าพเจ้ าว่ า
พระวจนะของพระเจ้ า
ข้ าพเจ้ าเป็ นอยู่ อย่ างไร ที คิ กั ส
จงอธิษฐาน
ซึ/ งเป็ นน้ องที/ รั กและเป็ นผู้ รั บใช้
อั นสั ตย์ ซ/ื อในองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ า
โดยพระวิญญาณ
จะได้ บอกท่ านให้ ทราบถึ งเหตุ ทุกเวลา
18 จงอธิ ษฐานวิ ง วอนทุ กอย่ าง การณ์ท) ังปวง
และจงขอโดยพระวิ ญญาณทุ ก 22 ข้ าพเจ้ าให้ ผู้ นี) ไปหาท่ าน ก็
เวลา ทั) งนี) จงระวั งตั วด้ วยความ เพราะเหตุ น) ี เอง คื อให้ ท่ านได้
เพี ยรทุ กอย่ าง จงอธิ ษฐานเพื/ อ ทราบถึ ง เหตุ ก ารณ์ ท) ั งปวงของ
เรา และเพื/ อให้ เขาหนุ นนํา) ใจ
วิสุทธิชนทุ กคน
19 และอธิ ษ ฐานเพื/ อข้ าพเจ้ า ของท่าน
ด้ วย เพื/ อจะทรงประทานให้ 23 ขอให้ พวกพี/ น้องได้ รับสันติข้ าพเจ้ ามี คาํ พู ดและเกิ ดใจกล้ า สุ ขและความรั กโดยความเชื/ อมา
ประกาศถึ ง ข้ อลึ ก ลั บ แห่ งข่ าว จากพระเจ้ าพระบิ ดาและจาก
พระเยซูคริสต์เจ้ า
ประเสริฐได้
20 เพราะข่ าวประเสริ ฐนี) เองทํา 24 ขอพระคุ ณดํารงอยู่ กั บบรรให้ ข้ าพเจ้ า เป็ นทู ตผู้ ต้ องติ ดโซ่ ดาคนที/ รั ก พระเยซู ค ริ ส ต์ อ งค์
อยู่ เพื/ อข้ าพเจ้ าจะเล่ าข่ าวประ- พระผู้ เป็ นเจ้ าของเราด้ วยความ
เสริ ฐด้ วยใจกล้ าตามที/ ข้ าพเจ้ า จริงใจ เอเมน
[เขี ย นถึ ง ชาวเอเฟซั ส จากกรุ ง
ควรจะกล่ าว
21 แต่ เพื/ อให้ ท่ า นได้ รู้ เหตุ - โรมและส่ งโดยทีคิกัส]

(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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