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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
เอเฟซัส

เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ้ีในปี ค�ศ� 62  ขณะท่ี ท่าน
ติดคุกอยู ่ท่ี  กรุ งโรม  ที  คิก ัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบั บน ้ีไปถึง
ชาวเอเฟซัส (6:20-21) จดหมายอื่นๆท่ีเปาโลเขียนขณะท่ี
ท่านติดคุกอยู ่คือ  ฟี ลิปปี โคโลสี และฟีเลโมน เปาโลเคยสัง่
สอนท่ีเมืองเอเฟซัสเป็นเวลา 3  ปี ซ่ึงในเมืองน้ั นม วีหิารและ
รูปของนางพระอารเทมิส (กจ 20:31) เป็นศูนยก์ลางทาง
ศาสนาของประชาชน

จดหมายฉบั บน ้ี ได้ เน้นถึงพระกายของพระครสิต์  คือ  ทุ 
กคนท่ีเชื่อในพระเยซู ครสิต์  แต่ จดหมายถึงชาวโคโลสีเน้น
ถึงศีรษะของพระกายน้ัน  คือ พระครสิต์ ผู้ เป็นศีรษะของคริ
สตจั กร 

เน้ือเรือ่งท่ีสําคัญในจดหมายฉบั บน ้ี ก็  คือ ค่าแหง่การไถ่ 
บาป ความรอดโดยความเชื่อ ความเป็ นอ ันหน่ึ งอ ันเดียวกัน
ของพวกครสิเตียน การทําลายสิ ่งก ี ดก ้ันระหวา่งชาวย ิวก ับ
ชาวต่างชาติ และการเตรยีมพรอ้มสําหรบัการเสด็จกลับมา
ของพระเยซู ครสิต์ 

คําคํานับ
1 เปาโล  ผู้ เป็ นอ ัค รสา วก ของ พระ เยซู ครสิต์ ตาม น้ํา

พระทัยของพระเจ้า  เรยีน ว ิสุทธ ิชนซ่ึงอยู ่ท่ี เมืองเอเฟซัส
และผู้ สัตย ์ซ่ือในพระเยซู ครสิต์ 2  ขอให ้พระคุณและสันติสุข
จากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซู ครสิต์  เจ้า  
ดํารงอยู ่กั บท ่านทัง้หลายด้วยเถิด

พระประสงค์ นิรนัดร ์ของพระเจ้าท่ี มีต ่อครสิเตียน
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3 จงถวายสรรเสรญิแด่ พระเจ้า พระบิดาแหง่พระเยซู 
ครสิต์  องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา  ผู้ ทรง โปรด ประทาน
พระพรฝ่ายวญิญาณแก่ เรา ทุกๆ ประการในสวรรคสถาน
โดยพระครสิต์ 4 ในพระเยซู ครสิต์ น้ันพระองค์ ได้ ทรงเลือก
เรา ไว้  ตัง้แต่  ก่อน ท่ี จะ ทรง เริม่ สรา้ง โลก เพื่อ เรา จะ บร ิ
สุทธ ์ิและปราศจากตําหนิต่อพระพักตร์ของพระองค์ด้วย
ความ รกั 5  พระองค์ ทรง กําหนด เรา ไว้ ก่อน ตาม ท่ี ชอบ
พระทัยพระองค์ ให ้เป็นบุตรโดยพระเยซู ครสิต์ 6 เพื่อจะให้
เป็ นที ่สรรเสรญิสงา่ราศี แห ่งพระคุณของพระองค์ ซ่ึงโดย
พระคุณน้ันพระองค์ทรงบันดาลให้ เราเป็ นที ่ชอบพระทัย
ในผู้ทรงเป็ นที ่รกัของพระองค์ 7 ในพระเยซู น้ัน เราได้รบั
การไถ่ โดยพระโลหติของพระองค์ คือได้รบัการอภัยโทษ
บาปของเรา โดยพระคุณอ ันอ ุดมของพระองค์ 8 ซ่ึงได้ทรง
ประทานแก่เราอยา่งเหลือล้น  ให ้ มี ปัญญาสุขุมและมี ความ
รู ้ รอบคอบ 9  พระองค์  ได้ ทรงโปรดให้เรารู ้ความลึ กล ับใน
พระทัยของพระองค์ ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ซ่ึง
พระองค์ทรงดําร ิไว ้ในพระองค์ เอง 10  ประสงค์ วา่เม่ือเวลา
กําหนดครบบรบูิ รณ ์ แล้ว  พระองค์ จะทรงรวบรวมทุกสิง่ทัง้
ท่ี อยู ่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกไว้ในพระครสิต์ 11 และ
ในพระองค์น้ันเราได้รบัมรดกท่ีทรงดําร ิไว ้ตามพระประสงค์
ของพระองค์  ผู้ ทรงกระทําทุกสิง่ตามท่ี ได้ ทรงตรติรองไว้
สมกับพระทัยของพระองค์ 12 เพื่อเราทัง้หลายผู้ ได้ วางใจ
ในพระครสิต์ก่อนจะได้รบัการแต่งตัง้ใหเ้ป็ นที ่สรรเสรญิแก่
สงา่ราศีของพระองค์ 13 และในพระองค์น้ันท่านทัง้หลาย
ก็ ได้ วางใจเชน่เดียวกัน เม่ือท่านได้ฟังพระวจนะแหง่ความ
จรงิ คือข่าวประเสรฐิ เรือ่งความรอดของท่าน และได้ เชื่อ
ในพระองค์ แล ้วด้วย ท่านก็ ได้ รบัการผนึกตราไว้ด้วยพระ
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วญิญาณบร ิสุทธ ์ิ แห ่งพระสัญญา 14  ผู้ ทรงเป็ นม ัดจําแหง่
มรดกของเรา จนกวา่เราจะได้รบัการท่ี พระองค์ ทรงไถ่ ไว ้ 
แล ้ วน ้ัน มาเป็นกรรมสิทธิเ์ป็ นที ่ถวายสรรเสรญิแด่สงา่ราศี
ของพระองค์

คําอธษิฐานของเปาโลเพื่อครสิเตียนชาวเอเฟซัส
15  เหตุ ฉะ น้ัน เช ่นก ั นคร ้ันข้าพ เจ้า ได้ยนิ ถึง ความ เชื่อ

ของท่านในพระเยซู เจ้า และความรกัใคร่ต่อว ิสุทธ ิชนทัง้
ปวง 16 ข้าพเจ้า จึงได้ขอบพระคุณเพราะท่านทัง้หลายไม่
หยุดเลย คือเอย่ถึงท่านในคําอธษิฐานของข้าพเจ้า 17 เพื่อ
พระเจ้าแหง่พระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้ เป็นเจ้าของเรา คือ
พระ บิดา ผู้ทรง สงา่ ราศี จะ ทรง โปรด ประทาน ให้ ท่าน ทัง้
หลาย มี จิ ต ใจ อนั ประกอบ ด้วย สติ ปัญญา และ ความ ประ
จั กษ ์ แจ ้ง ใน เรือ่งความ รู้ถึง พระองค์ 18 และขอให้ตา ใจ
ของท่านสวา่งขึ้นเพื่อท่านจะได้ รู ้ วา่ ในการท่ี พระองค์ ทรง
เรยีกท่านน้ัน  พระองค์  ได้ ประทานความหวงัอะไรแก่ ท่าน 
และ รู้วา่มรดกของพระองค์ สําหรบัว ิสุทธ ิชนมีสงา่ราศีอ ั
นอ ุดมบรบูิ รณ ์ เพียง ไร 19 และ รู้วา่ฤทธานุภาพอนัใหญ่
ของ พระองค์ มี มาก ยิง่ เพียง ไร สําหรบั เรา ทัง้ หลาย ท่ี เชื่อ 
ตามการกระทําแหง่ฤทธานุภาพอนัใหญ่ยิง่ของพระองค์
20 ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงกระทําในพระครสิต์ เม่ือทรงบันดาล
ให ้พระองค์ เป็นขึ้นมาจากความตาย และให้สถิตเบื้องขวา
พระหตัถ์ของพระองค์ เองในสวรรคสถาน 21 สูงยิง่ เหนือ
บรรดาเทพผู้ ครอง เหนือศั กด ิ เทพ เหนื ออ ิทธ ิเทพ เหนือเท
พอาณาจั กร และเหนือนามทัง้ปวงท่ีเขาเอย่ขึ้น  มิใช ่ในยุ คน ้ี 
เท่ าน้ันแต่ในยุคท่ีจะมาถึ งด ้วย

พระครสิต์ ประมุขแหง่ครสิตจั กร 
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22 พระเจ้าได้ทรงปราบสิง่สารพัดลงไว ้ใต้ พระบาทของ
พระครสิต์ และได้ทรงตัง้พระองค์ ไว ้เป็นประมุขเหนือสิง่
สารพัดแหง่ครสิตจั กร 23 ซ่ึงเป็นพระกายของพระองค์ คือ
ซ่ึงเต็มบรบูิ รณ ์ด้วยพระองค์  ผู้ ทรงอยู่เต็ มท ุกอยา่งทุกแหง่
หน

2
รอดโดยความเชื่อ

1  พระองค์ ทรงกระทําให้ท่านทัง้หลายมี ช ีวิตอยู่  แม้ว ่า
ท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป 2 ครัง้ เม่ื อก ่อ
นท่านเคยดําเนินตามวถีิของโลกน้ีตามเจ้าแหง่อาํนาจใน
ยา่นอากาศ คือวญิญาณท่ีครอบครองอยูใ่นบุตรแหง่การไม่ 
เชื่อฟัง 3 เม่ื อก ่อนเราทัง้ปวงเคยประพฤติเป็นพรรคพวก
กับคนเหล่าน้ั นที ่ ประพฤติ ตามตัณหาของเน้ือหนังเช ่นก ัน
คือกระทําตามความปรารถนาของเน้ือหนังและความคิดใน
ใจ ตามสันดานเราจึงเป็นบุตรแหง่พระอาชญาเหมือนอยา่ง
คนอื่น 4  แต่  พระเจ้า  ผู้ ทรงเป่ียมด้วยพระกรุณา เพราะเหตุ
ความร ักอ ันใหญ่ หลวง ซ่ึงพระองค์ทรงรกัเราน้ัน 5  ถึงแม้ วา่
เม่ือเราตายไปแล้วในการบาป  พระองค์ ยงัทรงกระทําใหเ้รา
มี ช ีวติอยู่กับพระครสิต์ (ซ่ึงท่านทัง้หลายรอดน้ั นก ็รอดโดย
พระคุ ณ ) 6 และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์
และทรงโปรดให้เราน่ังในสวรรคสถานกับพระองค์ในพระ
เยซู ครสิต์ 7 เพื่อวา่ในยุคต่อๆไป  พระองค์ จะได้ทรงสําแดง
พระคุณของพระองค์อ ันอ ุดมเหลือล้น ในการซ่ึงพระองค์ ได้ 
ทรงเมตตาเราในพระเยซู ครสิต์ 8 ด้วยวา่ซ่ึงท่านทัง้หลาย
รอดน้ั นก ็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิ ใช ่โดยตั 
วท ่านทัง้หลายเอง  แต่ พระเจ้าทรงประทานให้ 9 ความรอด
น้ันจะเน่ืองด้วยการกระทําก็ หามิได้ เพื่ อม ิ ให ้คนหน่ึงคนใด
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อวดได้ 10 เพราะวา่เราเป็นฝีพระหตัถ์ของพระองค์  ท่ี ทรง
สรา้งขึ้นในพระเยซู ครสิต์  เพื่อให ้ประกอบการดีซ่ึงพระเจ้า
ได้ทรงดําร ิไว ้ล่วงหน้าเพื่อใหเ้ราดําเนินตามน้ัน

พวกต่างชาติ คืนดี กับพระเจ้าได้โดยพระโลหติของพระ
ครสิต์

11  เหตุ ฉะน้ันท่านจงระลึ กวา่ เม่ื อก ่อนท่านเคยเป็นคน
ต่างชาติตามเน้ือหนัง และพวกท่ีร ับพิธ ี เข ้าสุ หน ัตซ่ึงกระทํา
แก่ เน้ือหนั งด ้วยมือเคยเรยีกท่านวา่ เป็นพวก ท่ี มิได้  เข้า
สุหนัต 12 จงระลึ กวา่ ครัง้น้ันท่านทัง้หลายเป็นคนอยู่นอก
พระครสิต์ ขาดจากการเป็นพลเมืองอสิราเอลและไม่ มี ส่วน
ในบรรดาพันธสัญญาซ่ึงทรงสัญญาไว ้น้ัน  ไม่มี  ท่ีหวงั และ
อยู่ ในโลกปราศจากพระเจ้า 13  แต่  บัดน้ี ในพระเยซู ครสิต์ 
ท่านทัง้หลายซ่ึงเม่ื อก ่อนอยูไ่กลได้ เข ้ามาใกล้โดยพระโลหติ
ของพระครสิต์

ในพระครสิต์  ผู้ เชื่อทุกคนก็เป็นหน่ึงเดียวกัน
14 เพราะวา่พระองค์ทรงเป็นสันติสุขของเรา เป็นผู้ทรง

กระทําให้ทัง้สองฝ่ายเป็ นอ ันหน่ึ งอ ันเดียวกัน และทรงรือ้
กําแพงท่ีกัน้ระหวา่งสองฝ่ายลง 15 และได้ทรงกําจัดการ
ซ่ึงเป็นปฏิ ปักษ์ กันในเน้ือหนังของพระองค์ คือกฎของพระ
บัญญั ติ ซ่ึงให้ถือศีลต่างๆน้ัน เพื่อจะกระทําให้ทัง้สองฝ่าย
เป็นคนใหม่คนเดียวในพระองค์ เชน่น้ันแหละจึงทรงกระทํา
ให ้เก ิดสันติ สุข 16 และเพื่อพระองค์จะทรงกระทําให้ทัง้สอง
พวกคืนดีกับพระเจ้า เป็นกายเดียวโดยกางเขนซ่ึงเป็นการ
ทําให้การเป็นปฏิ ปักษ์ ต่ อก ันหมดสิน้ไป 17 และพระองค์ ได้ 
เสด็จมาประกาศสันติสุขแก่ท่านท่ี อยู ่ ไกล และแก่ คนที ่ อยู ่ 
ใกล้ 18 เพราะวา่พระองค์ทรงทําให้เราทัง้สองพวกมีโอกาส
เข้า เฝ้า พระ บิดา โดย พระ วญิญาณ องค์ เดียวกัน 19  เหตุ 



เอเฟซัส 2:20 vi เอเฟซัส 3:7

ฉะน้ันบัดน้ีท่านจึงไม่ ใช ่คนต่างด้าวต่างแดนอกีต่อไป  แต่ 
วา่เป็นพลเมืองเดียวกั นก ับว ิสุทธ ิชนและเป็นครอบครวัของ
พระเจ้า 20 ท่านได้ ถู กประดิษฐานขึ้นบนรากแหง่พวกอคัร
สาวกและพวกศาสดาพยากรณ์  พระเยซู  ครสิต์ เองทรงเป็น
ศิ ลาม ุมเอก 21 ในพระองค์ น้ัน  ทุ กส่วนของโครงรา่งต่ อก ัน
สนิท และเจรญิขึ้นเป็ นว ิหารอนับร ิสุทธ ์ิในองค์ พระผู้เป็น
เจ้า 22 และในพระองค์ น้ัน ท่านก็กําลังจะถู กก ่อขึ้นให้เป็ นที ่
สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวญิญาณด้วย

3
ข้อลึ กล ับของชนต่างชาติกับชนอสิราเอลท่ีจะรวมเข้าใน

ครสิตจักรเดียวกัน
1  เพราะเหตุ น้ี ข้าพเจ้าเปาโล  ผู้  ท่ี  ถู กจองจําเพราะเหน็

แก่ พระเยซู  ครสิต์ เพื่อท่านซ่ึงเป็นคนต่างชาติ 2  ถ้าแม้ ท่าน
ทัง้หลายได้ยนิถึงพระคุณของพระเจ้าอนัเป็นพันธกิจ ซ่ึง
ทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าเพื่อท่านทัง้หลายแล้ว 3 และ
รู้วา่พระองค์ ได้ ทรงสําแดงให้ข้าพเจ้า รู ้ข้อ ลึ กลับ ( ตามท่ี 
ข้าพเจ้าได้ เข ียนไว ้แล ้วอยา่งยอ่ๆ 4 และโดยคําเหล่า น้ัน
เม่ือ ท่านอา่นแล้ว ท่านก็ รู ้ถึงความเข้าใจของข้าพเจ้า ใน
เรือ่งความลึ กล ับของพระครสิต์� 5 ซ่ึงในสมั ยก ่อน  ไม่ได้ 
ทรงโปรดสําแดงแก่ บุ ตรทัง้หลายของมนษุย์ เหมือนอยา่ง
บัดน้ีซ่ึงทรงโปรดเผยแก่พวกอคัรสาวกผู้ บรสุิทธิ ์และพวก
ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์โดยพระวญิญาณ 6 คือวา่คน
ต่างชาติจะเป็นผู้รบัมรดกรว่มกัน และเป็นอวยัวะของกาย
อนั เดียวกัน และมี ส่วนได้รบัพระ สัญญาของพระองค์ ใน
พระครสิต์โดยข่าวประเสรฐิน้ัน 7 ข้าพเจ้าได้รบัการแต่งตัง้
ให้เป็นผู้ รบัใช ้ แห ่งข่าวประเสรฐิ ตามพระคุณซ่ึงเป็นของ
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ประทานจากพระเจ้า ซ่ึงทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าโดย
การกระทําแหง่ฤทธิ์เดชของพระองค์ 8 ทรงโปรดประทาน
พระคุณน้ี แก่  ข้าพเจ้า  ผู้ เป็นคนเล็กน้อยกวา่คนเล็กน้อย
ท่ีสุดในพวกว ิสุทธ ิชนทัง้หมด ทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่ 
คนต่างชาติ ถึงความไพบูลย์ของพระครสิต์ อนัหาท่ี สุ ดม 
ิ ได้ 9 และ ทําให้คน ทัง้ ปวง เห ็นว ่า อะไร คือ ความ เป็ นอ ัน
หน่ึ งอ ันเดียวกันแหง่ความลึ กลับ ซ่ึงตัง้แต่แรกสรา้งโลก
ทรงปิดบังไว ้ท่ี  พระเจ้า  ผู้ ทรงสรา้งสารพัดทัง้ปวงโดยพระ
เยซู ครสิต์ 10  ประสงค์ จะให้เทพผู้ปกครองและศั กด ิเทพ
ในสวรรคสถานรูจั้กปัญญาอนัซับซ้อนของพระเจ้าทางค
ริสตจั กร  ณ  บัดน้ี 11  ทัง้น้ี  ก็ เป็นไปตามพระประสงค์ นิรนั
ดร ์ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงตัง้ไวใ้นพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าของเรา 12 ในพระองค์ น้ัน เราจึ งม ี ใจกล้า และมีโอกาส
ท่ี จะเข้ าไปถึงพระองค์ด้วยความมัน่ใจเพราะความเชื่อใน
พระองค์ 13  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงขอรอ้งท่านวา่ อยา่ท้อถอย
เพราะความยากลําบากของข้าพเจ้าเพราะเหน็แก่ท่านซ่ึง
เป็นสงา่ราศีของท่านเอง

การอธษิฐานอนัยิง่ใหญ่ของเปาโลเพื่อครสิเตียนชาวเอ
เฟซัส

14  เพราะเหตุ น้ี ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดาของพระ
เยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 15 ครอบคร ัวท ้ังหมด
ใน สวรรค์ และ แผ่น ดิน โลก ก็ ได้ ชื่อ มา จาก พระองค์ 16  
ขอ ให ้ พระองค์ ทรง โปรด ประทาน กําลัง เรีย่วแรง มาก ฝ่าย
จิตใจแก่ ท่าน โดยเดชพระวญิญาณของพระองค์ตามความ
ไพบูลย ์แห ่ง สงา่ ราศี ของ พระองค์ 17 เพื่อ พระ ครสิต์ จะ
ทรงสถิตในใจของท่านโดยความเชื่อ เพื่อวา่เม่ือทรงวาง
รากฐานท่านไวอ้ยา่งมัน่คงในความรกัแล้ว 18 ท่านก็จะหยัง่
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รู ้ได้ วา่อะไรคือความกวา้ง ความยาว  ความลึก และความ
สูงพรอ้มกับบรรดาว ิสุทธ ิชนทัง้ปวง 19 และให ้เข ้า ใจถึง
ความรกัของพระครสิต์ ซ่ึง เกินความ รู้ เพื่อ ท่านจะได้รบั
ความไพบูลยข์องพระเจ้าอยา่งเต็มเป่ี ยม 20  บัดน้ี  ขอให ้ พระ
เกียรติ จงมี แด่  พระองค์  ผู้ ทรงฤทธิ์สามารถกระทําสารพัด
มากยิง่กวา่ท่ีเราจะทูลขอหรอืคิดได้ ตามฤทธิเ์ดชท่ีประกอบ
กิจอยู่ภายในตัวเรา 21  ขอให ้ พระเกียรติ จงมี แด่  พระองค์ ใน
ครสิตจั กร โดยพระเยซู ครสิต์ ตลอดทุกชัว่อายุคนเป็นนิตย์
เอเมน

4
ความเป็ นอ ันหน่ึ งอ ันเดียวกันในพระวญิญาณ

1  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าผู้ ถู กจองจําเพราะเหน็แก่ องค์  พระผู้
เป็นเจ้า ขอวงิวอนท่านให้ดําเนินชีวติสมกั บท ่ีท่านทัง้หลาย
ถูกเรยีกแล้ วน ้ัน 2 คือจงมีใจถ่อมลงทุกอยา่งและใจออ่น
สุ ภาพ อดกลัน้ไว ้นาน และอดทนต่ อก ันและกันด้วยความ
รกั 3 จงเพียรพยายามเอาสันติสุขผูกมัดความเป็นน้ําหน่ึง
ใจเดียวของพระวญิญาณ 4  มี กายเดียวและมีพระวญิญาณ
องค์ เดียว เหมือนมีความหวงัใจอนัเดียว ท่ี เน่ืองในการท่ี
ทรงเรยีกท่าน 5  มี  องค์ พระผู้เป็นเจ้าองค์ เดียว ความเชื่อ
เดียว บัพติศมาเดียว 6พระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของ
คนทัง้ปวง  ผู้ ทรงอยูเ่หนือคนทัง้ปวง และทัว่คนทัง้ปวง และ
ในท่านทัง้ปวง

ของประทานของพระครสิต์สําหรบัครสิตจั กร 
7  แต่ วา่พระคุณน้ันทรงโปรดประทานแก่เราทุกๆคนตาม

ขนาดท่ีพระครสิต์ทรงประทานให้ 8  เหตุ ฉะน้ันพระองค์ตรสั
ไว ้แล ้ วว ่า �ครัน้พระองค์เสด็จขึ้นสู่ เบื้องสูง  พระองค์ ทรง
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นําพวกเชลยไปเป็นเชลยอกี และประทานของประทานแก่ 
มนษุย ์� 9 ( ท่ี  กล ่าววา่พระองค์เสด็จขึ้นไปน้ัน จะหมายความ
อยา่งอื่นประการใดเล่า นอกจากวา่พระองค์ ได้ เสด็จลงไปสู่
เบื้องต่ําของแผ่นดินโลกก่อนด้วย 10  พระองค์  ผู้ เสด็จลงไป
น้ัน  ก็ คือพระองค์ ผู้  ท่ี เสด็จขึ้นไปสู่เบื้องสูงเหนือฟ้าสวรรค์
ทัง้ปวงน่ันเอง เพื่อจะได้ ทําให ้ สิ ่งสารพัดสําเรจ็� 11  พระองค์ 
จึงให้บางคนเป็ นอ ัครสาวก บางคนเป็นศาสดาพยากรณ์
บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสรฐิ บางคนเป็นศิษยาภิ
บาล และอาจารย์ 12 เพื่อเตรยีมว ิสุทธ ิชนให ้ดี  รอบคอบ เพื่อ
ชว่ยในการรบัใช้ เพื่อเสรมิสรา้งพระกายของพระครสิต์ ให ้
จําเรญิขึ้น

อวยัวะทุกส่วนทํางานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
13 จนกวา่ เรา ทุก คน จะ บรรลุ ถึง ความ เป็น น้ํา หน่ึง ใจ

เดียวกันในความเชื่อและในความรูถึ้งพระบุตรของพระเจ้า
จนกวา่ เรา จะ โต เป็น ผู้ ใหญ่  เต็ม ท่ี คือ เต็ม ถึง ขนาด ความ
ไพบูลย์ของพระครสิต์ 14 เพื่อ เราจะไม่ เป็นเด็ กอ ีกต่อไป
ถูกซัดไปซัดมาและหนัไปเหมาด้วยลมปากแหง่คําสัง่สอน
ทุกอยา่ง และด้วยเล่ห์กลของมนษุย์ตามอุบายฉลาดอนั
เป็นการล่อลวง 15  แต่  ให ้เราพูดความจร ิงด ้วยใจรกัเพื่อ
จะจําเรญิขึ้นทุกอยา่งสู่ พระองค์  ผู้ เป็นศีรษะคือพระครสิต์
16 คือเน่ืองจากพระองค์ น้ัน รา่งกายทัง้สิ ้นที ่ ติ ดต่อสนิทและ
ผูกพั นก ันโดยท่ี ทุ กๆข้อต่อได้ชว่ยชู กําลังตามขนาดแหง่
อวยัวะทุกส่ วน รา่งกายน้ันจึงได้จําเรญิเติบโตขึ้นเองด้วย
ความรกั

จงทิง้มนษุย ์เก ่าและสวมมนษุย ์ใหม่  ทุกวนั 
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17  เหตุ ฉะน้ันข้าพเจ้าจึงขอยนืยนัและเป็นพยานในองค์
พระผู้เป็นเจ้าวา่  ตัง้แต่  บัดน้ี  เป็นต้นไป ท่านอยา่ดําเนินตาม
อยา่งคนต่างชาติ ท่ี เขาดําเนิ นก ันน้ัน คื อม ีใจจดจ่ออยูกั่บสิง่
ท่ี ไม่มี  สาระ 18 โดยท่ีความเข้าใจของเขามืดมนไปและเขา
อยู่หา่งจากชวีติซ่ึงมาจากพระเจ้า เพราะเหตุความโงซ่ึ่งอยู่
ในตัวเขา อนัเน่ืองจากใจท่ี แข ็งกระด้างของเขา 19 เขามีใจ
ปราศจากความสะดุ้งต่อบาป ปล่อยตัวทําการลามก ทําการ
โสโครกทุกอยา่งด้วยความละโมบ 20  แต่ วา่ท่านไม่ ได้  เรยีน
รู ้จักพระครสิต์ อยา่งน้ัน 21  ถ้าแม้ ท่านได้ฟังเรือ่งพระองค์
และได้รบัการสอนโดยพระองค์ตามความจรงิ ซ่ึ งม ี อยู ่ใน
พระเยซู แล้ว 22 ท่านจงทิง้มนษุย ์เก ่าของท่านซ่ึงคู่กับวถีิ 
ช ีวติเดิ มน ้ันเสีย อนัจะเส่ือมเสียไปตามตัณหาอนัเป็ นที ่ 
หลอกลวง 23 และจงให ้จิ ตใจของท่านเปล่ียนใหม่ 24 และให้
ท่านสวมมนษุย ์ใหม่ ซ่ึงทรงสรา้งขึ้นใหม่ตามแบบอยา่งของ
พระเจ้า ในความชอบธรรมและความบร ิสุทธ ์ิ ท่ีแท้  จรงิ 25  
เหตุ ฉะน้ันท่านจงเลิกพู ดม ุสาเสีย  และ �จงต่างคนต่างพูด
ความจร ิงก ับเพื่อนบ้าน� เพราะวา่เราต่างก็เป็นอวยัวะของ
กันและกัน 26 �โกรธก็โกรธเถิด  แต่ อยา่ทําบาป� อยา่ใหถึ้ง
ตะวนัตกท่านยงัโกรธอยู่ 27 และอยา่ให้โอกาสแก่พญามาร
28  คนที เ่คยขโมยก็อยา่ขโมยอกี  แต่ จงใชมื้อทํางานท่ี ดี ๆ กวา่
เพื่อจะได้ มี อะไรๆแจกให ้แก่  คนที ่ ขัดสน 29 อยา่ให้คําหยาบ
คายออกมาจากปากท่านเลย  แต่ จงกล่าวคําท่ี ดี และเป็น
ประโยชน์ ให ้ เก ิดความจําเรญิเพื่อจะได้เป็นคุณแก่ คนที ่ ได้ 
ยนิได้ ฟัง 

อยา่ทําใหพ้ระวญิญาณเสียพระทัย
30 และอยา่ทําให้พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิของพระเจ้าเสีย
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พระทัย เพราะโดยพระวญิญาณน้ันท่านได้ ถู กประทับตรา
หมายท่านไวจ้นถึงว ันที ่ทรงไถ่ ให ้ รอด 31 จงใหใ้จขมขื่น และ
ใจขัดเคือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกัน และการ
พูดเสียดสี กับการคิดปองรา้ยทุกอยา่ง  อยู ่หา่งไกลจากท่าน
เถิด 32 และท่านจงเมตตาต่ อก ัน  มี ใจเอน็ดู ต่อ กัน และ
อภัยโทษให้กันเหมือนดังท่ีพระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให ้
ท่าน เพราะเหน็แก่พระครสิต์

5
จงดําเนินชวีติในความรกั

1  เหตุ ฉะน้ันท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า  ให ้สมกับเป็น
บุตรท่ี รกั 2 และจงดําเนินชวีติในความรกัเหมือนดังท่ีพระ
ครสิต์ ได้ ทรงรกัเรา และทรงประทานพระองค์เองเพื่อเรา
ใหเ้ป็นเครือ่งถวาย และเครือ่งบูชาแด่พระเจ้าเพื่อเป็นกลิน่
สุคนธรสอนัหอมหวาน 3  แต่ การเอย่ถึงการล่วงประเวณี
การลามกต่างๆและความโลภ อยา่ให ้มี ขึ้นในพวกท่านเลย
จะได้สมกั บท ่ีท่านเป็ นว ิ สุทธ ิ ชน 4 ทัง้อยา่พูดหยาบคาย  พู ด
เล่นไม่ เป็นเรือ่ง และพูดตลกหยาบโลนเกเร ซ่ึงเป็นการไม่ 
สมควร  แต่  ให ้ขอบพระคุณดี กวา่ 5 เพราะท่านรู ้แน่ว ่า คน
ล่วงประเวณี คนโสโครก คนโลภ  ท่ี เป็นคนไหว ้รู ปเคารพ
จะได้อาณาจักรของพระครสิต์และของพระเจ้าเป็นมรดก
ก็ หามิได้ 6 อยา่ให ้ผู้ ใดล่อลวงท่านด้วยคําท่ี ไม่มี  สาระ เพราะ
การกระทําเหล่าน้ันเอง พระเจ้าจึงทรงลงพระอาชญาแก่ 
บุ ตรแหง่การไม่ เชื่อฟัง 7  เหตุ ฉะน้ันท่านอยา่คบหาสมาคม
กับคนเหล่าน้ันเลย 8 เพราะวา่เม่ื อก ่อนท่านเป็นความมืด  
แต่  บัดน้ี ท่านเป็นความสวา่งแล้วในองค์ พระผู้เป็นเจ้า จง
ดําเนินชวีติอยา่งลูกของความสวา่ง 9 (ด้วยวา่ผลของพระ
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วญิญาณคือ  ความดี  ทุ กอยา่งและความชอบธรรมทัง้มวล
และความจรงิทัง้สิน้� 10 ท่านจงพิสู จน ์ ดู  วา่ ทําประการใด
จึงจะเป็ นที ่ชอบพระทัยองค์ พระผู้เป็นเจ้า 11 และอยา่เข้า
ส่วนกั บก ิจการของความมืดอนัไร ้ผล  แต่ จงติเตียนกิจการ
เหล่าน้ันดี กวา่ 12 เพราะวา่แม้ แต่ จะพูดถึงการเหล่าน้ัน ซ่ึง
พวกเขากระทําในท่ีลั บก ย็งัเป็ นที ่ น่าละอาย 13  แต่  สิ ่งสารพัด
ท่ี ถู กติเตียนแล้ว  ก็ จะปรากฏแจ้งโดยความสวา่ง เพราะ
วา่ทุกๆสิง่ ท่ี ให ้ปรากฏแจ้ งก ็คือความสวา่ง 14  เหตุ ฉะน้ัน
พระองค์ตรสัแล้ วว ่า � คนที ่หลั บอย ู่จงต่ืนขึ้นและจงฟ้ืนขึ้น
มาจากความตาย และพระครสิต์จะทรงส่องสวา่งแก่ ท่าน �
15  เหตุ ฉะน้ันท่านจงระมัดระวงัในการดําเนินชวีติให ้ดี อยา่
ใหเ้หมือนคนไร ้ปัญญา  แต่  ให ้เหมือนคนมี ปัญญา 16 จงฉวย
โอกาสเพราะวา่ทุกวนัน้ีเป็นกาลท่ี ชัว่ 17  เหตุ ฉะน้ันอยา่เป็น
คนโง ่เขลา  แต่ จงเข้าใจน้ําพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าวา่
เป็นอยา่งไร

จงประกอบด้วยพระวญิญาณ
18 และ อยา่ เมา เหล้า องุน่ ซ่ึง จะ ทําให ้เสียคน  แต่ จง

ประกอบด้วยพระวญิญาณ 19 จงปราศร ัยก ันด้วยเพลงสดุ 
ดี เพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวญิญาณ คือรอ้งเพลง
สรรเสรญิและสดุ ดี จากใจของท่านถวายองค์ พระผู้เป็นเจ้า 
20 จง ขอบพระคุณ พระเจ้า คือ พระ บิดา สําหรบั สิง่ สารพัด
เสมอ ในพระนามพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา

ความรกัของพระเยซูต่อครสิตจักรและสามีต่อภรรยา
21 จง ยอม ฟั งก ัน และ กัน ด้วย ความ เกรง กลัว พระเจ้า

22 ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์ 
พระผูเ้ป็นเจ้า 23 เพราะวา่สามีเป็นศีรษะของภรรยา เหมือน
พระครสิต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจั กร และพระองค์ทรง
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เป็น พระ ผู้ ชว่ย ให้ รอด ของ กาย น้ัน 24  เหตุ ฉะ น้ั นคร ิสต
จักรยอมฟังพระครสิต์ ฉันใด ภรรยาก็ควรยอมฟังสามี ทุ ก
ประการฉันน้ัน 25 ฝ่ายสามี ก็ จงรกัภรรยาของตน เหมือน
อยา่ง ท่ี พระ ครสิต์ ทรง รกั ค ริ สตจั กร และ ทรง ประทาน
พระองค์เองเพื่อคริสตจั กร 26 เพื่อพระองค์จะได้ทรงแยก
ตัง้ไว้ และชาํระครสิตจั กรน ้ันให ้บรสุิทธิ ์โดยการล้างด้วยน้ํา
โดยพระวจนะ 27 เพื่อพระองค์จะได้ทรงมอบคริสตจักรท่ี 
มีสงา่ราศี  แด่  พระองค์  เอง  ไม่มี  จุดด่างพรอ้ย  ริว้รอย หรอื
มลทินใดๆเลย  แต่  บรสุิทธิ ์ปราศจากตําหนิ 28 เชน่น้ันแหละ
 สามี จึงควรจะรกัภรรยาของตนเหมือนรกักายของตนเอง  ผู้  
ท่ี รกัภรรยาของตนก็รกัตนเอง 29 เพราะวา่ไม่ มี  ผู้ ใดเกลียด
ชงัเน้ือหนังของตนเอง  มี  แต่  เล้ียงดู และทะน ุถนอม เหมือน
องค์พระผู้ เป็นเจ้าทรงกระทําแก่ คริสตจักร 30 เพราะวา่
เราเป็นอวยัวะแหง่พระกายของพระองค์  แห ่งเน้ือหนังของ
พระองค์ และแหง่กระดูกของพระองค์ 31 � เพราะเหตุน้ี  ผู้ 
ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่ กับภรรยา
และเขาทัง้สองจะเป็นเน้ื ออ ันเดียวกัน� 32  ข้อน ้ีเป็นข้อลึ 
กล ั บท ีสํ่าคัญมาก  แต่ วา่ข้าพเจ้าพูดถึงพระครสิต์กับครสิตจั 
กร 33 ถึงอยา่งไรก็ ดี ท่านทุกคนจงต่างก็รกัภรรยาของตน
เหมือนรกัตนเอง และภรรยาก็จงยาํเกรงสามีของตน

6
 หน้าท่ี ของบุตรและบิดามารดา ทาสและนาย

1 ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟั งบ ิดามารดาของตนในองค์ 
พระผู้เป็นเจ้า เพราะกระทําอยา่งน้ันเป็นการถูก 2 �จงให ้
เกียรติ  แก่  บิ ดามารดาของเจ้า� ( น่ี เป็นพระบัญญั ติ ข้อแรก
ท่ี มี พระสัญญาไว ้ด้วย ) 3 �เพื่อเจ้าจะอยูเ่ยน็เป็นสุข และมี 
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อายุ ยนืนานท่ี แผ่ นดินโลก� 4 ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอยา่ยัว่
บุตรของตนให ้เก ิดโทสะ  แต่ จงอบรมบุตรด้วยการสัง่สอน
และการตักเตือนตามหลักขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 5 ฝ่าย
พวกทาสจงเชื่อฟังผู้ ท่ี เป็นนายฝ่ายเน้ือหนั งด ้วยใจเกรง
กลัวจนตัวสัน่ ด้วยน้ําใสใจจรงิเหมือนกระทําแก่พระครสิต์
6  ไม่ เหมือนอยา่งคนท่ีทําแต่ ต่อหน้า อยา่งคนท่ี ทําให ้ชอบใจ
คน  แต่ จงทําเหมือนอยา่งทาสของพระครสิต์คือกระทําตาม
ชอบพระทัยพระเจ้า ด้วยความเต็มใจ 7 จงปรนนิบั ติ นาย
ด้วยจิตใจชื่นบาน เหมือนกับปรนนิบั ติ  องค์  พระผู้เป็นเจ้า  
ไม่ใช ่ ปรนนิบัติ  มนษุย ์8 เพราะท่านรู ้อยู ่ แล ้ วว ่าผู้ใดกระทํา
ความดีประการใด  ผู้ น้ั นก จ็ะได้รบับําเหน็จอยา่งน้ันจากองค์
พระผู้เป็นเจ้าอกี  ไม่ วา่เขาจะเป็นทาสหรอืเป็นไทย 9 ฝ่าย
นายจงกระทําต่อทาสในทํานองเดียวกัน คืออยา่ขู่ เข ็ญเขา
เพราะท่านก็ รู ้ แล ้ วว ่านายของท่านทรงประทั บอย ู่ในสวรรค์
และพระองค์ ไม่ ทรงเลือกหน้าผู้ใดเลย

 ยุทธภัณฑ์ ของครสิเตียน
10  พี่ น้อง ทัง้หลายของข้าพเจ้า  สุดท้าย น้ี ขอ ท่านจงมี

กําลังขึ้นในองค์ พระผู้ เป็นเจ้า และในฤทธิ์เดชอนัมหนัต์
ของพระองค์ 11 จงสวมยุทธภัณฑ์ทัง้ ชุดของพระเจ้าเพื่อ
จะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้ 12 เพราะวา่ เราไม่ 
ได้  ต่อสู้ กับเน้ือหนังและเลือดแต่ ต่อสู้ กับเทพผู้ ครอง  ศักดิ  
เทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแหง่โลกน้ี  ต่อสู้ กับ
เหล่าวญิญาณท่ีชัว่ในสถานฟ้าอากาศ 13  เหตุ ฉะน้ันจงรบั
ยุทธภัณฑ์ทัง้ชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในว ั
นอ ันชัว่รา้ยน้ันและเม่ือเสรจ็แล้วจะย ืนม ่ันได้ 14  เหตุ ฉะน้ัน
ท่านจงย ืนม ่ัน เอาความจรงิคาดเอว เอาความชอบธรรม
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เป็นทับทรวงเครือ่งป้องกั นอก 15 และเอาข่าวประเสรฐิแหง่
สันติ สุข ซ่ึง เป็น เหตุ ให ้ เก ิด ความ พรัง่ พรอ้ม มา สวม เป็น
รองเท้า 16 และพรอ้มกับสิง่ทัง้หมดน้ี จงเอาความเชื่อเป็น
โล่ ด้วยโล่น้ันท่านจะได้ดั บลู กศรเพลิงของผู้ชัว่รา้ยน้ันเสีย
17 จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือ
พระแสงของพระวญิญาณ คือพระวจนะของพระเจ้า

จงอธษิฐานโดยพระวญิญาณทุกเวลา
18 จง อธษิฐาน วงิวอน ทุก อยา่ง และ จง ขอ โดย พระ

วญิญาณ ทุก เวลา  ทัง้น้ี จง ระวงั ตัว ด้วย ความ เพียร ทุก
อยา่ง จง อธษิฐาน เพื่อ ว ิสุทธ ิชน ทุก คน 19 และ อธษิฐาน
เพื่อข้าพเจ้า ด้วย เพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้า มี คําพูด
และเกิดใจกล้าประกาศถึงข้อลึ กล ับแหง่ข่าวประเสรฐิได้
20 เพราะข่าวประเสรฐิน้ีเองทําให้ข้าพเจ้าเป็นทูตผู้ต้องติด
โซ่ อยู ่ เพื่อข้าพเจ้าจะเล่าข่าวประเสรฐิ ด้วยใจกล้าตามท่ี
ข้าพเจ้าควรจะกล่าว 21  แต่  เพื่อให ้ท่านได้ รู ้ เหตุการณ์ ทัง้
ปวงของข้าพเจ้าวา่ ข้าพเจ้าเป็นอยู ่อยา่งไร  ที  คิก ัส ซ่ึงเป็น
น้องท่ีรกัและเป็นผู้ รบัใช ้อนัสัตย์ ซ่ือในองค์ พระผู้เป็นเจ้า 
จะได้บอกท่านให้ทราบถึงเหตุ การณ์  ทัง้ปวง 22 ข้าพเจ้าให ้
ผู้  น้ี ไปหาท่าน  ก็  เพราะเหตุน้ี  เอง คือให้ท่านได้ทราบถึงเหตุ 
การณ์ ทัง้ปวงของเรา และเพื่อให้เขาหนนุน้ําใจของท่าน 23  
ขอให ้พวกพี่ น้องได้รบัสันติสุขและความรกัโดยความเชื่อ
มาจากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซู ครสิต์  เจ้า 24 ขอ
พระคุณดํารงอยู่กับบรรดาคนท่ีรกัพระเยซู ครสิต์  องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าของเราด้วยความจรงิใจ เอเมน [ เข ียนถึงชาวเอ
เฟซัสจากกรุงโรม และส่งโดยที คิก ัส�
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