
หนา 2355จดหมายของอัครสาวกเปาโล
ถึงคริสตจักรในเมืองเอเฟซัส

คําคํานับ

1เปาโล ผู เปนอัครสาวกของ
พระเยซูคริสตตามน้ําพระทัย

ของพระเจา เรียน วิสุทธิชนซึ่ง
อยูที่ เมืองเอเฟซัส และผูสัตย
ซื่อในพระเยซูคริสต
2ขอใหพระคุณและสันติสุขจาก
พระเจาพระบิดาของเราและจาก
พระเยซูคริสตเจา ดํารงอยูกับ
ทานทั้งหลายดวยเถิด

พระประสงคนิรันดร
ของพระเจาท่ีมีตอคริสเตียน

3จงถวายสรรเสริญแดพระเจา
พระบิดาแหงพระเยซูคริสตองค
พระผู เปนเจาของเรา ผูทรง
โปรดประทานพระพรฝายวิญ-
ญาณแก เราทุ กๆประการใน
สวรรคสถานโดยพระคริสต
4ในพระเยซูคริสตนั้ นพระองค
ไดทรงเลือกเราไว ตั้งแตกอนที่
จะทรงเริ่มสรางโลก เพ่ือเราจะ
บริ สุ ทธิ์ และปราศจากตําหนิ
ตอพระพักตรของพระองคดวย
ความรัก
5พระองค ทรงกําหนดเราไว
ก อนตามที่ ชอบพระทั ยพระ
องค ให เป นบุ ตรโดยพระเยซู
คริสต

6 เพ่ื อจะให เป นที่ สรรเสริ ญ
สง าราศีแห งพระคุณของพระ
องค ซึ่งโดยพระคุณนั้นพระองค
ทรงบันดาลให เราเป นที่ ชอบ
พระทัยในผู ทรงเป นที่ รักของ
พระองค
7ในพระเยซูนั้น เราไดรับการ
ไถ โดยพระโลหิ ตของพระองค
คือได รับการอภัยโทษบาปของ
เราโดยพระคุ ณอั นอุ ดมของ
พระองค
8ซึ่ งไดทรงประทานแกเราอยาง
เหลือลน ใหมีปญญาสุขุมและมี
ความรูรอบคอบ
9พระองคไดทรงโปรดให เรารู
ความลึกลับในพระทัยของพระ
องค ตามพระเจตนารมณ ของ
พระองคซึ่ งพระองคทรงดําริไว
ในพระองคเอง
10 ประสงควาเมื่ อเวลากําหนด
ครบบริบูรณแลว พระองคจะ
ทรงรวบรวมทุกสิ่ งทั้ งที่ อยู ใน
สวรรคและในแผนดินโลกไวใน
พระคริสต
11 และในพระองคนั้ น เราได
รับมรดกที่ ทรงดําริไวตามพระ
ประสงคของพระองค ผูทรง
กระทําทุกสิ่ งตามที่ ไดทรงตริ-

(3) 2 คร 1:3 (4) ลก 1:75; รม 8:28; 1 ปต 1:2 (5) ยน 1:12; รม 8:29
(6) มธ 3:17; รม 3:24 (7) รม 3:24-25; ฮบ 9:12 (9) รม 16:25; 2 ทธ 1:9
(10) 1 คร 3:22; กท 4:4; คส 1:16, 20 (11) อสย 46:10; รม 8:17
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หนา 2356
ตรองไวสมกับพระทัยของพระ
องค
12 เพ่ื อเราทั้ งหลายผู ไดวางใจ
ในพระคริสตกอนจะได รับการ
แต งตั้ งให เป นที่ สรรเสริญแก
สงาราศีของพระองค
13 และในพระองคนั้ นทานทั้ ง
หลายก็ ได วางใจเช นเดี ยวกั น
เมื่ อท านไดฟ งพระวจนะแห ง
ความจริงคือขาวประเสริฐเรื่ อง
ความรอดของทาน และไดเชื่อ
ในพระองคแลวดวย ทานก็ได
รับการผนึกตราไวดวยพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์แหงพระสัญญา
14 ผู ทรงเปนมัดจําแห งมรดก
ของเรา จนกวาเราจะไดรับการ
ที่พระองคทรงไถไวแลวนั้น มา
เปนกรรมสิทธิ์ เปนที่ถวายสรร-
เสริญแดสงาราศีของพระองค

คําอธิษฐานของเปาโล
เพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัส

15 เหตุฉะนั้นเชนกันครั้นขาพ-
เจาไดยินถึงความเชื่ อของทาน
ในพระเยซูเจา และความรักใคร
ตอวิสุทธิชนทั้งปวง
16 ข าพเจ าจึ งได ขอบพระคุณ
เพราะทานทั้ งหลายไมหยุดเลย
คือเอ ยถึ งท านในคําอธิ ษฐาน
ของขาพเจา
17 เพ่ื อพระเจ าแห งพระเยซู
คริสตองคพระผู เปนเจาของเรา
คือพระบิดาผูทรงสงาราศี จะ

ทรงโปรดประทานให ท านทั้ ง
หลายมี จิตใจอันประกอบด วย
สติป ญญาและความประจั กษ
แจงในเร่ืองความรูถึงพระองค
18 และขอใหตาใจของทานสวาง
ข้ึนเพ่ือทานจะไดรูวา ในการที่
พระองคทรงเรียกทานนั้น พระ
องคไดประทานความหวังอะไร
แกทาน และรูวามรดกของพระ
องคสําหรับวิสุทธิชนมีสงาราศี
อันอุดมบริบูรณเพียงไร
19 และรูวาฤทธานุภาพอันใหญ
ของพระองคมีมากย่ิ งเพียงไร
สําหรับเราทั้ งหลายที่ เชื่อ ตาม
การกระทําแหงฤทธานุภาพอัน
ใหญย่ิงของพระองค
20 ซึ่ งพระองคไดทรงกระทําใน
พระคริสต เมื่ อทรงบันดาลให
พระองค เป นข้ึ นมาจากความ
ตาย และใหสถิตเบ้ืองขวาพระ
หัตถของพระองคเองในสวรรค-
สถาน
21 สู ง ย่ิ งเหนื อบรรดาเทพผู
ครอง เหนือศักดิเทพ เหนือ
อิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักร
และเหนือนามทั้ งปวงที่ เขาเอย
ข้ึน มิใชในยุคนี้เทานั้นแตในยุค
ที่จะมาถึงดวย

พระคริสต
ประมุขแหงคริสตจักร

22พระเจาไดทรงปราบสิ่งสาร-
พั ดลงไว ใต พระบาทของพระ

เอเฟซัส 1

(12) 2 ธส 2:13; ยก 1:18 (13) ยน 1:17; 2 คร 1:22 (14) กจ 20:28; รม 8:23
(15) คส 1:4 (16) รม 1:9 (17) ยน 20:17; คส 1:9 (18) กจ 26:18; อฟ 2:12
(19) คส 2:12 (20) สดด 110:1; กจ 2:24 (21) รม 8:38; ฟป 2:9-10 (22) สดด 8:6
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หนา 2357 เอเฟซัส 1, 2
คริสต และไดทรงตั้งพระองคไว
เปนประมุขเหนือสิ่งสารพัดแหง
คริสตจักร
23 ซึ่ งเปนพระกายของพระองค
คือซึ่ งเต็มบริบูรณดวยพระองค
ผู ทรงอยู เต็มทุกอยางทุกแห ง
หน

รอดโดยความเชื่อ

2พระองคทรงกระทําใหทาน
ทั้ งหลายมีชี วิตอยู  แมวา

ทานตายแลวโดยการละเมิดและ
การบาป
2ครั้งเมื่อกอน ทานเคยดําเนิน
ตามวิถีของโลกนี้ ตามเจ าแห ง
อํานาจในยานอากาศ คือวิญ-
ญาณที่ ครอบครองอยู ในบุตร
แหงการไมเชื่อฟง
3 เมื่อกอน เราทั้งปวงเคยประ-
พฤติเปนพรรคพวกกับคนเหลา
นั้ นที่ ประพฤติตามตัณหาของ
เนื้อหนังเชนกัน คือกระทําตาม
ความปรารถนาของเนื้อหนังและ
ความคิดในใจ ตามสันดาน
เราจึงเปนบุตรแหงพระอาชญา
เหมือนอยางคนอื่น
4แตพระเจา ผูทรงเป ยมดวย
พระกรุณา เพราะเหตุความรัก
อันใหญหลวง ซึ่ งพระองค
ทรงรักเรานั้น
5ถึงแมวาเมื่อเราตายไปแลวใน
การบาป พระองคยังทรงกระทํา
ให เรามีชี วิตอยู กับพระคริสต

(ซึ่ งทานทั้ งหลายรอดนั้นก็รอด
โดยพระคุณ)
6และพระองคทรงใหเราเปนข้ึน
มากับพระองค และทรงโปรดให
เรานั่ งในสวรรคสถานกับพระ
องคในพระเยซูคริสต
7 เพ่ือวาในยุคตอๆไป พระองค
จะได ทรงสําแดงพระคุณของ
พระองคอันอุดมเหลือลน ใน
การซึ่ งพระองค ได ทรงเมตตา
เราในพระเยซูคริสต
8ดวยวาซึ่งทานทั้งหลายรอดนั้น
ก็ รอดโดยพระคุณเพราะความ
เชื่ อ และมิใชโดยตัวทานทั้ ง
หลายเอง แตพระเจาทรงประ-
ทานให
9ความรอดนั้นจะเนื่องดวยการ
กระทําก็หามิได เพ่ือมิใหคน
หนึ่งคนใดอวดได
10 เพราะวาเราเปนฝพระหัตถ
ของพระองคที่ ทรงสร างข้ึ นใน
พระเยซูคริสต เพ่ือใหประกอบ
การดี ซึ่ งพระเจาไดทรงดําริไว
ลวงหนาเพ่ื อใหเราดําเนินตาม
นั้น

พวกตางชาติ
คืนดีกับพระเจาได

โดยพระโลหิตของพระคริสต
11 เหตุฉะนั้น ทานจงระลึกวา
เมื่ อก อนท านเคยเป นคนต าง
ชาติตามเนื้อหนัง และพวกที่รับ
พิธีเขาสุหนัตซึ่ งกระทําแก เนื้ อ

(23) รม 12:5; 1 คร 12:6 (1) อฟ 4:18; คส 2:13 (2) อฟ 6:12 (3) สดด 51:5
(4) ยน 3:16; รม 10:12 (5) รม 5:6, 8; 6:4-5 (6) อฟ 1:20 (7) ทต 3:4
(8) มธ 16:17; รม 4:16; 2 ทธ 1:9 (9) รม 3:27 (10) อสย 19:25 (11) รม 2:28
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หนา 2358เอเฟซัส 2, 3
หนั งด วยมื อเคยเรี ยกท านว า
เปนพวกที่มิไดเขาสุหนัต
12 จงระลึกว าครั้ งนั้ นท านทั้ ง
หลายเปนคนอยูนอกพระคริสต
ขาดจากการเปนพลเมืองอิสรา-
เอลและไม มี ส วนในบรรดา
พันธสัญญาซึ่ งทรงสัญญาไวนั้ น
ไมมีที่ หวัง และอยู ในโลก
ปราศจากพระเจา
13 แตบัดนี้ ในพระเยซูคริสต
ทานทั้งหลายซึ่งเมื่อกอนอยูไกล
ไดเขามาใกลโดยพระโลหิตของ
พระคริสต
ในพระคริสต ผูเชื่อทุกคน

ก็เปนหน่ึงเดียวกัน
14 เพราะว าพระองค ทรงเป น
สันติสุขของเรา เปนผูทรงกระ-
ทําใหทั้ งสองฝ ายเปนอันหนึ่ ง
อันเดียวกัน และทรงรื้อกําแพง
ที่กั้นระหวางสองฝายลง
15 และไดทรงกําจัดการซึ่ งเปน
ปฏิปกษกันในเนื้อหนังของพระ
องค คือกฎของพระบัญญัติซึ่ ง
ใหถือศีลตางๆนั้น เพ่ือจะกระ-
ทําใหทั้งสองฝายเปนคนใหมคน
เดียวในพระองค เชนนั้นแหละ
จึงทรงกระทําใหเกิดสันติสุข
16 และเ พ่ื อพระองค จะทรง
กระทําใหทั้ งสองพวกคืนดีกับ
พระเจา เปนกายเดียวโดยกาง-
เขนซึ่ งเป นการทําให การเป น
ปฏิปกษตอกันหมดสิ้นไป

17 และพระองค ได เสด็ จมา
ประกาศสันติ สุ ขแก ท านที่ อยู
ไกล และแกคนที่อยูใกล
18 เพราะวาพระองคทรงทําให
เราทั้ งสองพวกมีโอกาสเขาเฝา
พระบิดาโดยพระวิญญาณองค
เดียวกัน
19 เหตุฉะนั้ นบัดนี้ ท านจึ งไม
ใชคนตางดาวตางแดนอีกตอไป
แตวาเปนพลเมืองเดียวกันกับ
วิสุทธิชนและเปนครอบครัวของ
พระเจา
20 ทานไดถูกประดิษฐานขึ้นบน
รากแหงพวกอัครสาวกและพวก
ศาสดาพยากรณ พระเยซูคริสต
เองทรงเปนศิลามุมเอก
21 ในพระองคนั้น ทุกสวนของ
โครงร างตอกันสนิทและเจริญ
ข้ึนเปนวิหารอันบริสุทธิ์ ในองค
พระผูเปนเจา
22 และในพระองคนั้ น ทานก็
กําลังจะถูกกอข้ึนใหเปนที่ สถิต
ของพระเจาในฝายพระวิญญาณ
ดวย

ขอลึกลับของชนตางชาติ
กับชนอิสราเอลที่จะ

รวมเขาในคริสตจักรเดียวกัน

3เพราะเหตุนี้ ข าพเจาเปาโล
ผูที่ ถูกจองจําเพราะเห็นแก

พระเยซูคริสต เพ่ื อทานซึ่ งเปน
คนตางชาติ
2ถาแมท านทั้ งหลายได ยินถึง

(15) กท 6:15 (16) รม 6:6; 2 คร 5:18; คส 1:20-22 (18) ยน 10:9; 1 คร 12:13
(20) สดด 118:22; มธ 16:18; ลก 20:17; 1 คร 3:10-11; อฟ 3:5; 1 ปต 2:4
(21) 1 คร 3:16-17 (22) ยน 17:23; 1 ปต 2:5 (2) กจ 9:15
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หนา 2359 เอเฟซัส 3
พระคุ ณของพระเจ าอั นเป น
พันธกิจซึ่งทรงโปรดประทานแก
ขาพเจาเพ่ือทานทั้งหลายแลว
3และรูวาพระองคไดทรงสําแดง
ใหขาพเจารูขอลึกลับ (ตาม
ที่ ข าพเจาได เขียนไวแลวอยาง
ยอๆ
4และโดยคําเหลานั้น เมื่อทาน
อานแลว ทานก็รูถึงความเขาใจ
ของขาพเจาในเรื่องความลึกลับ
ของพระคริสต)
5ซึ่ งในสมัยกอน ไมไดทรง
โปรดสําแดงแก บุ ตรทั้ งหลาย
ของมนุษย เหมือนอยางบัดนี้
ซึ่ งทรงโปรดเผยแกพวกอัคร-
สาวกผู บริสุทธิ์ และพวกศาส-
ดาพยากรณ ของพระองค โดย
พระวิญญาณ
6 คือวาคนตางชาติจะเปนผู รับ
มรดกรวมกัน และเปนอวัยวะ
ของกายอันเดียวกัน และมีสวน
ไดรับพระสัญญาของพระองคใน
พระคริสตโดยขาวประเสริฐนั้น
7ข าพเจ าได รับการแต งตั้ งให
เปนผู รับใชแห งข าวประเสริฐ
ตามพระคุณซึ่งเปนของประทาน
จากพระเจา ซึ่ งทรงโปรดประ-
ทานแกขาพเจ าโดยการกระทํา
แหงฤทธิ์เดชของพระองค
8ทรงโปรดประทานพระคุณนี้
แกขาพเจา ผู เปนคนเล็กนอย
กวาคนเล็กนอยที่ สุดในพวกวิ-

สุทธิชนทั้งหมด ทรงใหขาพเจา
ประกาศแกคนตางชาติถึงความ
ไพบูลยของพระคริสต อันหาที่
สุดมิได
9และทําให คนทั้ งปวงเห็ นว า
อะไรคือความเป นอันหนึ่ งอัน
เดียวกันแหงความลึกลับ ซึ่ ง
ตั้งแตแรกสรางโลกทรงปดบังไว
ที่พระเจา ผูทรงสรางสารพัดทั้ง
ปวงโดยพระเยซูคริสต
10ประสงคจะใหเทพผูปกครอง
และศักดิ เทพในสวรรคสถานรู
จักปญญาอันซั บซอนของพระ
เจาทางคริสตจักร ณ บัดนี้
11 ทั้ งนี้ก็เปนไปตามพระประ-
สงคนิรันดร ซึ่งพระองคไดทรง
ตั้ งไวในพระเยซูคริสตองคพระ
ผูเปนเจาของเรา
12 ในพระองคนั้น เราจึงมีใจ
กลา และมีโอกาสที่จะเขาไปถึง
พระองคดวยความมั่นใจเพราะ
ความเชื่อในพระองค
13 เหตุฉะนั้นขาพเจาจึงขอรอง
ทานวา อยาทอถอย เพราะ
ความยากลําบากของข าพเจ า
เพราะเห็นแกท านซึ่ งเป นสง า
ราศีของทานเอง

การอธิษฐานอันย่ิงใหญ
ของเปาโลเพื่อ

คริสเตียนชาวเอเฟซัส
14 เพราะเหตุนี้ ขาพเจาจึง
คุกเขาตอพระบิดาของพระเยซู

(3) กจ 22:17; รม 11:25; อฟ 3:4; คส 1:26 (6) กท 3:28-29 (7) รม 1:5; 15:16, 18
(8) 1 คร 15:9 (9) ฮบ 1:2 (10) คส 1:16; 2:10, 15; 1 ทธ 3:16; 1 ปต 1:12
(11) อฟ 1:4, 11 (12) ฮบ 4:16; 10:19, 35 (13) 2 คร 1:6; ฟป 1:14 (14) อฟ 1:3
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หนา 2360เอเฟซัส 3, 4
คริสตองคพระผูเปนเจาของเรา
15 ครอบครัวทั้ งหมดในสวรรค
และแผนดินโลกก็ไดชื่ อมาจาก
พระองค
16 ขอให พระองค ทรงโปรด
ประทานกําลังเร่ียวแรงมากฝาย
จิตใจแกทาน โดยเดชพระ
วิญญาณของพระองคตามความ
ไพบูลย แห งสง าราศี ของพระ
องค
17 เพ่ือพระคริสตจะทรงสถิตใน
ใจของทานโดยความเชื่อ เพ่ือวา
เมื่อทรงวางรากฐานทานไวอยาง
มั่นคงในความรักแลว
18 ทานก็จะหย่ังรูไดวาอะไรคือ
ความกวาง ความยาว ความลึก
และความสูง พรอมกับบรรดา
วิสุทธิชนทั้งปวง
19 และใหเขาใจถึงความรักของ
พระคริสตซึ่ งเกินความรู เพ่ือ
ทานจะได รับความไพบูลยของ
พระเจาอยางเต็มเปยม
20 บัดนี้ ขอใหพระเกียรติจงมี
แดพระองคผู ทรงฤทธิ์ สามารถ
กระทําสารพัดมากย่ิ งกวาที่ เรา
จะทูลขอหรือคิดได ตามฤทธิ์
เดชที่ ประกอบกิจอยู ภายในตัว
เรา
21 ขอใหพระเกียรติจงมีแดพระ
องค ในคริสตจักรโดยพระเยซู
คริสตตลอดทุกชั่ วอายุคนเปน
นิตย เอเมน

ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน
ในพระวิญญาณ

4เหตุ ฉะนั้ นข าพเจ าผู ถู ก
จองจําเพราะเห็ นแก องค

พระผูเปนเจา ขอวิงวอนทานให
ดํา เนิ นชี วิ ตสมกั บที่ ท านทั้ ง
หลายถูกเรียกแลวนั้น
2 คือจงมีใจถอมลงทุกอยางและ
ใจออนสุภาพ อดกลั้นไวนาน
และอดทนต อกั นและกั นด วย
ความรัก
3จงเพียรพยายามเอาสันติสุ ข
ผูกมัดความเปนน้ําหนึ่งใจเดียว
ของพระวิญญาณ
4มีกายเดียวและมีพระวิญญาณ
องคเดียว เหมือนมีความหวัง
ใจอันเดียวที่ เนื่ องในการที่ ทรง
เรียกทาน
5มีองคพระผู เปนเจาองคเดียว
ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว
6พระเจาองคเดียว ผู เปนพระ
บิดาของคนทั้ งปวง  ผูทรงอยู
เหนือคนทั้ งปวงและทั่ วคนทั้ ง
ปวงและในทานทั้งปวง
ของประทานของพระคริสต

สําหรับคริสตจักร
7แตวา พระคุณนั้นทรงโปรด
ประทานแก เราทุ กๆคนตาม
ขนาดที่ พระคริสตทรงประทาน
ให
8 เหตุฉะนั้นพระองคตรัสไวแลว
วา `ครั้นพระองคเสด็จข้ึนสู

(16) รม 7:22 (17) ยน 14:23 (18) อฟ 1:18 (19) อฟ 1:23 (20) รม 16:25
(21) รม 11:36 (1) 1 ธส 2:12 (3) คส 3:14 (4) รม 12:5 (5) 1 คร 1:13; ฮบ 6:6
(6) มลค 2:10; รม 11:36 (7) 1 คร 12:7, 11 (8) สดด 68:18
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หนา 2361 เอเฟซัส 4
เบ้ืองสูง พระองคทรงนําพวก
เชลยไปเปนเชลยอีก และประ-
ทานของประทานแกมนุษย'
9(ที่ กลาววาพระองค เสด็จข้ึ น
ไปนั้น จะหมายความอยางอื่ น
ประการใดเลา นอกจากวาพระ
องคไดเสด็จลงไปสู เบ้ืองต่ําของ
แผนดินโลกกอนดวย
10 พระองคผู เสด็จลงไปนั้น ก็
คื อพระองค ผู ที่ เสด็ จข้ึ นไปสู
เบ้ืองสูงเหนือฟาสวรรคทั้ งปวง
นั่นเอง เพ่ือจะไดทําใหสิ่งสาร-
พัดสําเร็จ)
11 พระองค จึ งให บางคนเป น
อัครสาวก บางคนเปนศาสดา
พยากรณ บางคนเปนผูประกาศ
ขาวประเสริฐ บางคนเปน
ศิษยาภิบาล และอาจารย
12 เพ่ื อเตรี ยมวิสุ ทธิ ชนให ดี
รอบคอบ เพ่ือชวยในการรับใช
เพ่ือเสริมสรางพระกายของพระ
คริสตใหจําเริญข้ึน

อวัยวะทุกสวนทํางาน
เพื่อเปาหมายเดียวกัน

13 จนกวาเราทุกคนจะบรรลุถึง
ความเปนน้ําหนึ่ งใจเดียวกันใน
ความเชื่ อและในความรู ถึงพระ
บุตรของพระเจา จนกวาเราจะ
โตเปนผู ใหญเต็มที่ คือเต็มถึง
ขนาดความไพบู ลย ของพระ
คริสต
14 เพ่ือเราจะไมเปนเด็กอีกตอ

ไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเห
มาดวยลมปากแห งคําสั่ งสอน
ทุกอยาง และดวยเลหกลของ
มนุษยตามอุบายฉลาดอันเปน
การลอลวง
15 แต ให เราพูดความจริ งดวย
ใจรักเพ่ือจะจําเริญข้ึนทุกอยาง
สู พระองค ผู เปนศีรษะคือพระ
คริสต
16 คื อเนื่ องจากพระองค นั้ น
รางกายทั้ งสิ้นที่ติดตอสนิทและ
ผูกพันกันโดยที่ ทุกๆขอตอได
ชวยชูกําลังตามขนาดแหงอวัยวะ
ทุกสวน รางกายนั้นจึงไดจําเริญ
เติบโตข้ึนเองดวยความรัก

จงท้ิงมนุษยเกาและ
สวมมนุษยใหมทุกวัน

17 เหตุฉะนั้น ขาพเจาจึงขอยืน
ยันและเปนพยานในองคพระผู
เปนเจาวา ตั้ งแตบัดนี้ เปนตน
ไป ทานอยาดําเนินตามอยางคน
ต างชาติ ที่ เขาดําเนิ นกั นนั้ น
คือมี ใจจดจออยู กับสิ่ งที่ ไมมี
สาระ
18 โดยที่ความเขาใจของเขามืด
มนไปและเขาอยูหางจากชีวิตซึ่ง
มาจากพระเจา เพราะเหตุความ
โงซึ่ งอยูในตัวเขา อันเนื่องจาก
ใจที่แข็งกระดางของเขา
19 เขามีใจปราศจากความสะดุง
ตอบาป ปลอยตัวทําการลามก
ทําการโสโครกทุ กอย างด วย

(9) ยน 3:13 (10) กจ 1:9; อฟ 1:23 (12) 1 คร 14:26; คส 1:24 (13) 1 คร 14:20
(14) รม 16:1; 1 คร 14:20 (15) 2 ทธ 1:13 (16) คส 2:19
(17) อฟ 2:2; 4:22 (18) รม 1:21 (19) 1 ทธ 4:2; 1 ปต 4:3
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หนา 2362เอเฟซัส 4, 5
ความละโมบ
20 แตว าท านไม ได เรี ยนรู จั ก
พระคริสตอยางนั้น
21 ถ าแม ท านไดฟ งเร่ื องพระ
องคและไดรับการสอนโดยพระ
องค ตามความจริ งซึ่ งมี อยู ใน
พระเยซูแลว
22 ทานจงทิ้งมนุษยเกาของทาน
ซึ่งคูกับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสีย อัน
จะเสื่ อมเสี ยไปตามตัณหาอั น
เปนที่หลอกลวง
23 และจงให จิ ตใจของท าน
เปลี่ยนใหม
24 และใหทานสวมมนุษยใหม
ซึ่ งทรงสร างข้ึ นใหม ตามแบบ
อยางของพระเจาในความชอบ
ธรรมและความบริ สุ ทธิ์ ที่ แท
จริง
25 เหตุฉะนั้น ทานจงเลิกพูด
มุสาเสีย และ `จงตางคนตางพูด
ความจริงกับเพ่ือนบาน' เพราะ
ว าเราตางก็ เปนอวัยวะของกัน
และกัน
26 `โกรธก็โกรธเถิด แตอยาทํา
บาป' อยาใหถึงตะวันตกทานยัง
โกรธอยู
27 และอยาใหโอกาสแกพญา-
มาร
28 คนที่เคยขโมยก็อยาขโมยอีก
แตจงใชมือทํางานที่ดีๆกวาเพ่ือ
จะไดมีอะไรๆแจกใหแกคนที่
ขัดสน

29 อยาใหคําหยาบคายออกมา
จากปากทานเลย แตจงกลาวคํา
ที่ ดี และเป นประโยชน ให เกิ ด
ความจําเริญเพ่ื อจะได เปนคุณ
แกคนที่ไดยินไดฟง

อยาทําใหพระวิญญาณ
เสียพระทัย

30 และอยาทําใหพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ของพระเจาเสียพระทัย
เพราะโดยพระวิญญาณนั้นทาน
ไดถูกประทับตราหมายทานไว
จนถึงวันที่ทรงไถใหรอด
31 จงใหใจขมขื่น และใจขัด
เคือง และใจโกรธ และการทะ-
เลาะเถียงกัน และการพูดเสียดสี
กับการคิดปองรายทุกอยาง อยู
หางไกลจากทานเถิด
32 และทานจงเมตตาตอกัน มี
ใจเอ็นดูตอกัน และอภัยโทษให
กันเหมือนดังที่ พระเจาไดทรง
โปรดอภั ยโทษให ท านเพราะ
เห็นแกพระคริสต

จงดําเนินชีวิตในความรัก

5เหตุฉะนั้นทานจงเลียนแบบ
ของพระเจา ใหสมกับเปน

บุตรที่รัก
2และจงดําเนินชีวิตในความรัก
เหมือนดังที่พระคริสตไดทรงรัก
เราและทรงประทานพระองค
เองเพ่ือเราให เปนเครื่ องถวาย
และเครื่ องบูชาแดพระเจาเพ่ื อ
เปนกลิ่นสุคนธรสอันหอมหวาน

(22) คส 3:8 (23) รม 12:2 (24) รม 6:4 (25) ศคย 8:16; รม 12:5 (26) สดด 4:4
(27) รม 12:19 (28) ลก 3:11; กจ 20:35 (29) คส 3:8; 1 ธส 5:11 (30) อสย 7:13
(31) คส 3:8, 19; ทต 3:3 (32) มก 11:25; 2 คร 6:10 (1) ลก 6:36 (2) 2 คร 2:14
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หนา 2363 เอเฟซัส 5
3แตการเอยถึงการลวงประเวณี
การลามกต างๆและความโลภ
อยาใหมี ข้ึ นในพวกทานเลยจะ
ไดสมกับที่ทานเปนวิสุทธิชน
4ทั้งอยาพูดหยาบคาย พูดเลน
ไมเปนเรื่อง และพูดตลกหยาบ
โลนเกเร ซึ่ งเปนการไมสมควร
แตใหขอบพระคุณดีกวา
5 เพราะทานรูแนวา คนลวง
ประเวณี คนโสโครก คนโลภ ที่
เปนคนไหวรูปเคารพ จะได
อาณาจั กรของพระคริ สต และ
ของพระเจาเปนมรดกก็หามิได
6อยาใหผูใดลอลวงทานดวยคํา
ที่ ไมมีสาระ เพราะการกระทํา
เหลานั้นเอง พระเจาจึงทรงลง
พระอาชญาแก บุตรแหงการไม
เชื่อฟง
7 เหตุฉะนั้น ทานอยาคบหา
สมาคมกับคนเหลานั้นเลย
8 เพราะว าเมื่ อก อนท านเป น
ความมืด แตบัดนี้ทานเปนความ
สวางแลวในองคพระผู เปนเจา
จงดําเนินชีวิตอยางลูกของความ
สวาง
9(ดวยวา ผลของพระวิญญาณ
คือ ความดีทุกอยางและความ
ชอบธรรมทั้ งมวลและความจริง
ทั้งสิ้น)
10 ท านจงพิสูจนดู ว าทําประ-
การใดจึ งจะเปนที่ ชอบพระทัย
องคพระผูเปนเจา

11 และอยาเขาส วนกับกิจการ
ของความมืดอันไรผล แตจง
ติเตียนกิจการเหลานั้นดีกวา
12 เพราะวาแมแตจะพูดถึงการ
เหล านั้ นซึ่ งพวกเขากระทําใน
ที่ลับก็ยังเปนที่นาละอาย
13 แต สิ่ งสารพัดที่ ถู กติ เตี ยน
แลว ก็จะปรากฏแจงโดยความ
สวาง เพราะวาทุกๆสิ่ งที่ ให
ปรากฏแจงก็คือความสวาง
14 เหตุฉะนั้นพระองคตรัสแลว
วา `คนที่หลับอยูจงตื่นข้ึนและ
จงฟนข้ึนมาจากความตาย และ
พระคริสตจะทรงสองสว างแก
ทาน'
15 เหตุฉะนั้นทานจงระมัดระวัง
ในการดําเนินชีวิตใหดี อยาให
เหมือนคนไรปญญา แตให
เหมือนคนมีปญญา
16 จงฉวยโอกาสเพราะวาทุกวัน
นี้เปนกาลที่ชั่ว
17 เหตุฉะนั้น อยาเปนคนโง
เขลา แตจงเขาใจน้ําพระทัยของ
องคพระผูเปนเจาวาเปนอยางไร
จงประกอบดวยพระวิญญาณ

18 และอยาเมาเหลาองุ นซึ่ งจะ
ทําใหเสียคน แตจงประกอบ
ดวยพระวิญญาณ
19 จงปราศรัยกันดวยเพลงสดุดี
เพลงนมัสการและเพลงฝายจิต
วิญญาณ คือรองเพลงสรรเสริญ
และสดุดี จากใจของท านถวาย

(3) ลก 12:15 (4) มธ 12:34 (5) 1 คร 6:9 (7) 1 ทธ 5:22 (8) 1 ธส 5:5 (9) กท 5:22
(10) รม 12:1-2 (11) 2 คร 6:14 (12) รม 1:24 (13) ยน 3:20-21 (14) อสย 26:19
(15) คส 4:5 (16) ปญจ 11:2 (17) รม 12:2; คส 4:5 (18) สภษ 20:1 (19) กจ 16:25
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องคพระผูเปนเจา
20 จงขอบพระคุณพระเจ าคือ
พระบิดาสําหรับสิ่งสารพัดเสมอ
ในพระนามพระเยซูคริสตองค
พระผูเปนเจาของเรา

ความรักของพระเยซูตอ
คริสตจักรและสามีตอภรรยา

21 จงยอมฟ งกั นและกั นด วย
ความเกรงกลัวพระเจา
22 ฝ ายภรรยาจงยอมฟ งสามี
ของตนเหมือนยอมฟงองคพระ
ผูเปนเจา
23 เพราะวาสามีเปนศีรษะของ
ภรรยาเหมื อนพระคริ สต ทรง
เปนศีรษะของคริสตจักร และ
พระองคทรงเปนพระผู ชวยให
รอดของกายนั้น
24 เหตุฉะนั้นคริสตจักรยอมฟง
พระคริสตฉันใด ภรรยาก็ควร
ยอมฟงสามีทุกประการฉันนั้น
25 ฝายสามีก็ จงรักภรรยาของ
ตนเหมื อนอย างที่ พระคริ สต
ทรงรักคริสตจักรและทรงประ-
ทานพระองคเองเพ่ือคริสตจักร
26 เพ่ื อพระองคจะไดทรงแยก
ตั้ งไวและชําระคริสตจักรนั้นให
บริสุทธิ์ โดยการลางดวยน้ําโดย
พระวจนะ
27 เพ่ือพระองคจะไดทรงมอบ
คริสตจั กรที่ มี สง าราศีแดพระ
องคเอง ไมมีจุดดางพรอย ร้ิว
รอย หรือมลทินใดๆเลย แต

บริสุทธิ์ปราศจากตําหนิ
28 เชนนั้นแหละ สามีจึงควรจะ
รักภรรยาของตนเหมือนรักกาย
ของตนเอง ผูที่รักภรรยาของตน
ก็รักตนเอง
29 เพราะวาไมมีผู ใดเกลียดชัง
เนื้อหนังของตนเอง มีแตเลี้ยงดู
และทะนุถนอม เหมือนองคพระ
ผู เปนเจาทรงกระทําแกคริสต-
จักร
30 เพราะวาเราเปนอวัยวะแหง
พระกายของพระองค แหงเนื้อ
หนังของพระองค และแหง
กระดูกของพระองค
31 `เพราะเหตุนี้ ผู ชายจะจาก
บิดามารดาของเขา จะไปผูกพัน
อยูกับภรรยา และเขาทั้งสองจะ
เปนเนื้ออันเดียวกัน'
32 ขอนี้ เปนขอลึกลับที่ สําคัญ
มาก แตวาขาพเจาพูดถึงพระ
คริสตกับคริสตจักร
33 ถึงอยางไรก็ดี ทานทุกคนจง
ตางก็ รักภรรยาของตนเหมือน
รักตนเอง และภรรยาก็จงยํา-
เกรงสามีของตน

หนาท่ีของบุตรและ
บิดามารดา ทาสและนาย

6ฝายบุตรจงนบนอบเชื่ อฟง
บิดามารดาของตนในองค

พระผู เปนเจา เพราะกระทํา
อยางนั้นเปนการถูก
2 `จงให เกียรติแก บิดามารดา

(20) สดด 34:1 (21) ฟป 2:3 (22) คส 3:18 (23) 1 คร 11:3 (24) ทต 2:4-5
(25) กจ 20:28; คส 3:19 (26) ยน 3:5 (27) พซม 4:7; คส 1:22 (30) ปฐก 2:23
(31) ปฐก 2:24; 1 คร 6:16 (33) คส 3:19; 1 ปต 3:1 (1) คส 3:20 (2) อพย 20:12
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ของเจา' (นี่เปนพระบัญญัติขอ
แรกที่มีพระสัญญาไวดวย)
3 `เพ่ือเจาจะอยู เย็นเปนสุขและ
มีอายุยืนนานที่แผนดินโลก'
4ฝายทานผูเปนบิดาอยาย่ัวบุตร
ของตนใหเกิดโทสะ แตจงอบรม
บุตรดวยการสั่งสอนและการตัก
เตือนตามหลักขององคพระผู
เปนเจา
5ฝายพวกทาสจงเชื่อฟงผูที่ เปน
นายฝ ายเนื้ อหนั งด วยใจเกรง
กลัวจนตัวสั่น ดวยน้ําใสใจจริง
เหมือนกระทําแกพระคริสต
6 ไมเหมือนอยางคนที่ทําแตตอ
หนา อยางคนที่ทําใหชอบใจคน
แตจงทําเหมือนอย างทาสของ
พระคริ สต คื อกระทําตามชอบ
พระทัยพระเจาดวยความเต็มใจ
7จงปรนนิบัตินายดวยจิตใจชื่น
บาน เหมือนกับปรนนิบัติองค
พระผู เปนเจา ไมใชปรนนิบัติ
มนุษย
8 เพราะทานรู อยู แลววา ผู ใด
กระทําความดีประการใด ผูนั้น
ก็จะไดรับบําเหน็จอยางนั้นจาก
องคพระผู เปนเจาอีก ไมวาเขา
จะเปนทาสหรือเปนไทย
9ฝ ายนายจงกระทําตอทาสใน
ทํานองเดียวกัน คืออยาขู เข็ญ
เขา เพราะทานก็รู แลววา
นายของทานทรงประทับอยู ใน
สวรรค และพระองคไมทรง

เลือกหนาผูใดเลย
ยุทธภัณฑของคริสเตียน

10 พ่ี นองทั้ งหลายของขาพเจา
สุดทายนี้ขอทานจงมีกําลังข้ึนใน
องคพระผู เปนเจา และในฤทธิ์
เดชอันมหันตของพระองค
11 จงสวมยุทธภัณฑทั้ งชุดของ
พระเจา เพ่ือจะตอตานยุทธ
อุบายของพญามารได
12 เพราะว าเราไม ได ตอสู กับ
เนื้ อหนังและเลือดแตตอสู กับ
เทพผูครอง ศักดิเทพ เทพ
ผู ครองพิภพในโมหะความมืด
แหงโลกนี้ ตอสูกับเหลาวิญ-
ญาณที่ชั่วในสถานฟาอากาศ
13 เหตุฉะนั้น จงรับยุทธภัณฑ
ทั้ งชุดของพระเจาไว เพ่ือทาน
จะไดตอตานในวันอันชั่วรายนั้น
และเมื่อเสร็จแลวจะยืนมั่นได
14 เหตุฉะนั้นทานจงยืนมั่น เอา
ความจริงคาดเอว เอาความ
ชอบธรรมเปนทับทรวงเครื่ อง
ปองกันอก
15 และเอาข าวประเสริ ฐแห ง
สันติสุข ซึ่งเปนเหตุใหเกิดความ
พร่ังพรอมมาสวมเปนรองเทา
16 และพรอมกับสิ่ งทั้ งหมดนี้
จงเอาความเชื่ อเปนโล ดวยโล
นั้นทานจะไดดับลูกศรเพลิงของ
ผูชั่วรายนั้นเสีย
17 จงเอาความรอดเปนหมวก
เหล็กปองกั นศี รษะและจงถื อ

(4) ปฐก 18:19; คส 3:21 (5) 1 พศด 29:1; 2 คร 7:15 (6) คส 3:22 (8) รม 2:6
(9) รม 2:11; คส 4:1 (11) 2 คร 6:7 (12) ลก 22:53; รม 8:38 (13) 2 คร 10:4
(14) อสย 11:5; 59:17 (15) อสย 52:7 (16) 1 ยน 5:4 (17) 1 ธส 5:8; ฮบ 4:12
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หนา 2366เอเฟซัส 6
พระแสงของพระวิญญาณ คือ
พระวจนะของพระเจา

จงอธิษฐาน
โดยพระวิญญาณ

ทุกเวลา
18 จงอธิษฐานวิงวอนทุกอยาง
และจงขอโดยพระวิญญาณทุก
เวลา ทั้งนี้จงระวังตัวดวยความ
เพียรทุกอยาง จงอธิษฐานเพ่ือ
วิสุทธิชนทุกคน
19 และอธิษฐานเพื่ อข าพเจ า
ดวย เพ่ือจะทรงประทานให
ขาพเจามีคําพูดและเกิดใจกลา
ประกาศถึ งข อลึ กลั บแห งข าว
ประเสริฐได
20 เพราะขาวประเสริฐนี้ เองทํา
ใหขาพเจาเปนทูตผู ตองติดโซ
อยู เพ่ือขาพเจาจะเลาขาวประ-
เสริฐดวยใจกลาตามที่ ข าพเจา
ควรจะกลาว
21 แต เพ่ื อให ท านได รู เหตุ-

การณ ทั้ งปวงของข าพเจ าว า
ขาพเจาเปนอยูอยางไร ทีคิกัส
ซึ่งเปนนองที่ รักและเปนผู รับใช
อันสัตยซื่อในองคพระผู เปนเจา
จะไดบอกทานใหทราบถึงเหตุ-
การณทั้งปวง
22 ขาพเจาใหผูนี้ ไปหาทาน ก็
เพราะเหตุนี้ เอง คือใหทานได
ทราบถึงเหตุการณทั้ งปวงของ
เรา และเพ่ือใหเขาหนุนน้ําใจ
ของทาน
23 ขอใหพวกพ่ีนองไดรับสันติ-
สุขและความรักโดยความเชื่อมา
จากพระเจ าพระบิ ดาและจาก
พระเยซูคริสตเจา
24 ขอพระคุณดํารงอยูกับบรร-
ดาคนที่ รักพระเยซูคริ สตองค
พระผู เปนเจาของเราดวยความ
จริงใจ เอเมน
[เขียนถึ งชาวเอเฟซัสจากกรุ ง
โรมและสงโดยทีคิกัส]

(18) มธ 26:41; ลก 18:1; ฟป 1:4
(19) คส 4:3 (20) 2 คร 5:20
(21) กจ 20:4; 1 คร 4:1-2 (22) 2 คร 1:6; คส 4:8
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