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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เอเฟซัส

เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ ในปีค.ศ. 62 ขณะที่ท่านติด
คุกอยูที
่ ่กรุ งโรม ทีคิกัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบับนี้ไปถึงชาวเอ
เฟซัส (6:20-21) จดหมายอื่นๆที่ เปาโลเขียนขณะที่ ท่านติด
คุก อยูคื
่ อ ฟีลิ ป ปี โคโลสี และฟีเลโมน เปาโลเคยสัง่ สอนที่
เมืองเอเฟซัสเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งในเมืองนั ้นมว
ี ห
ิ ารและรู ปของ
นางพระอารเทมิส (กจ 20:31) เป็น ศูนย์กลางทางศาสนา
ของประชาชน
จดหมายฉบับนี้ได้เน้ นถึงพระกายของพระคริสต์ คือ ทุก
คนที่ เชื่อ ในพระเยซูคริสต์ แต่จดหมายถึง ชาวโคโลสี เน้ น
ถึง ศีรษะของพระกายนั ้น คือ พระคริสต์ผู้เป็น ศีรษะของค
ริสตจักร
เนื้ อ เรือ
่ ง ที่ สําคัญ ใน จด หมาย ฉบับนี้ก็คือ ค่า แห่ง การ
ไถ่บาป ความ รอด โดย ความ เชื่อ ความ เป็นอัน หนึ่ งอัน
เดียวกัน ของ พวก คริสเตียน การ ทํา ลาย สิงก
่ ีดกั ้ นระ หว่าง
ชาวยิวกับ ชาวต่างชาติ และการเตรี ยมพร้อมสําหรับ การ
เสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์
คําคํานั บ
เปาโล ผู้เป็นอัค รสา วก ของ พระ เยซูคริสต์ตาม นํ้า
พระทัย ของ พระเจ้า เรียน วิสุทธิชน ซึ่ง อยูที
่ ่เมือง เอ เฟซัส
และผู้สัตย์ซื่อในพระเยซูคริสต์ 2 ขอให้พระคุณและสันติสุข
จาก พระเจ้า พระ บิดา ของ เรา และ จาก พระ เยซูคริสต์เจ้า
ดํารงอยูกั
่ บท่านทัง้ หลายด้วยเถิด
1

พระประสงค์นิ รน
ั ดร์ของพระเจ้าที่มีต่อคริสเตียน

เอเฟซัส 1:3
3

2

เอเฟซัส 1:13

จง ถวาย สรรเสริญ แด่พระเจ้า พระ บิดา แห่ง พระ
เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา ผู้ทรง โปรด ประทาน
พระพร ฝ่าย วิญญาณ แก่ เรา ทุกๆ ประการ ใน สวรรค สถาน
โดยพระคริสต์ 4 ในพระเยซูคริสต์นั ้น พระองค์ได้ทรงเลือก
เรา ไว้ ตัง้ แต่ก่อน ที่จะ ทรง เริม
่ สร้าง โลก เพื่อ เรา จะ
บริสุทธิ์ และ ปราศจาก ตําหนิ ต่อ พระ พักตร์ ของ พระองค์
ด้วยความรัก 5 พระองค์ทรงกําหนดเราไว้ ก่อนตามที่ ชอบ
พระทัย พระองค์ให้เป็น บุตรโดยพระเยซูคริสต์ 6 เพื่อ จะให้
เป็นที่ สรรเสริญ สง่า ราศีแห่งพระคุณ ของพระองค์ ซึ่ง โดย
พระคุณ นั ้น พระองค์ ทรง บันดาล ให้ เรา เป็นที่ ชอบ พระทัย
ใน ผู้ ทรง เป็นที่ รัก ของ พระองค์ 7 ใน พระ เยซูนั ้น เรา ได้ รับ
การ ไถ่ โดย พระ โลหิต ของ พระองค์ คือ ได้ รับ การ อภัยโทษ
บาปของเรา โดยพระคุณ อันอุ ดมของพระองค์ 8 ซึ่ง ได้ ทรง
ประทานแก่ เราอย่างเหลือ ล้น ให้มีปัญญาสุขุม และมีความ
9 พระองค์ได้ทรง โปรด ให้ เรา รู ้ ความ ลึกลับ ใน
รู รอบคอบ
้
พระทัย ของพระองค์ ตามพระเจตนารมณ์ ของพระองค์ ซ่ึง
พระองค์ ทรง ดําริไว้ใน พระองค์เอง 10 ประสงค์ว่า เมื่อ เวลา
กําหนดครบบริบูรณ์แล้ว พระองค์จะทรงรวบรวมทุก สิง่ ทัง้
ที่อยูในสวรรค์
่
และในแผ่น ดิน โลกไว้ ในพระคริสต์ 11 และ
ในพระองค์นั้นเราได้รบ
ั มรดกที่ทรงดําริไว้ตามพระประสงค์
ของ พระองค์ ผู้ทรง กระทํา ทุก สิง่ ตาม ที่ได้ทรง ตริตรอง ไว้
สมกับ พระทัย ของพระองค์ 12 เพื่อ เราทัง้ หลายผู้ได้วางใจ
ใน พระ คริสต์ ก่อน จะ ได้ รับ การ แต่ง ตัง้ ให้ เป็นที่ สรรเสริญ
แก่ สง่า ราศี ของ พระองค์ 13 และ ใน พระองค์ นั ้น ท่าน ทัง้
หลายก็ได้วางใจเช่น เดียวกัน เมื่อ ท่านได้ ฟัง พระวจนะแห่ง
ความจริง คือ ข่าวประเสริฐ เรือ
่ งความรอดของท่าน และได้
เชื่อ ใน พระองค์แล้ว ด้วย ท่าน ก็ได้รับ การ ผนึ ก ตรา ไว้ ด้วย
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พระ วิญญาณ บริสุทธิ์แห่ง พระ สัญญา 14 ผู้ทรง เป็นมัด จํา
แห่ง มรดก ของ เรา จนกว่า เรา จะ ได้ รับ การ ที่พระองค์ทรง
ไถ่ไว้แล้วนน
ั ้ มาเป็นกรรมสิทธิเ์ ป็นทีถ
่ วายสรรเสริญแด่สง่า
ราศีของพระองค์
คําอธิษฐานของเปาโลเพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัส
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เหตุฉะนั ้น เช่นกันครั ้นข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ถึง ความเชื่อ ของ
ท่าน ใน พระ เยซูเจ้า และ ความ รัก ใคร่ ต่อ วิสุทธิชน ทัง้ ปวง
16 ข้าพเจ้า จึง ได้ ขอบพระคุณ เพราะ ท่าน ทัง
้ หลาย ไม่ หยุด
เลย คือ เอ่ย ถึง ท่าน ใน คํา อธิษฐาน ของ ข้าพเจ้า 17 เพื่อ
พระเจ้า แห่ง พระ เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา คือ
พระ บิดา ผู้ทรง สง่า ราศี จะ ทรง โปรด ประทาน ให้ ท่าน ทัง้
หลาย มีจิต ใจ อัน ประกอบ ด้วย สติปัญญา และ ความ ประ
จักษ์แจ้ง ใน เรือ
่ ง ความ รู ้ ถึง พระองค์ 18 และ ขอ ให้ ตา ใจ
ของท่านสว่างขึ้น เพื่อ ท่านจะได้รู ว่้ า ในการที่พระองค์ทรง
เรียก ท่าน นั ้น พระองค์ได้ประทาน ความ หวัง อะไร แก่ท่าน
และ รู ้ ว่า มรดก ของ พระองค์ สําหรับ วิสุทธิชน มี สง่า ราศี
อันอุ ดม บริบูรณ์เพียง ไร 19 และ รู ้ วา่ ฤทธา นุ ภาพ อัน ใหญ่
ของ พระองค์มีมาก ยิง่ เพียง ไร สําหรับ เรา ทัง้ หลาย ที่เชื่อ
ตาม การก ระ ทํา แห่ง ฤทธา นุ ภาพ อัน ใหญ่ ยิง่ ของ พระองค์
20 ซึ่ง พระองค์ได้ทรงกระทํา ในพระคริสต์ เมื่อ ทรงบันดาล
ให้พระองค์เป็น ขึ้น มา จาก ความ ตาย และ ให้ สถิต เบื้อง
ขวา พระหัตถ์ ของ พระองค์ เอง ใน สวรรค สถาน 21 สูง ยิง่
เหนื อ บรรดา เทพ ผู้ครอง เหนื อ ศักดิเทพ เหนื ออิทธิเทพ
เหนื อ เท พอาณาจักร และ เหนื อ นาม ทัง้ ปวง ที่ เขา เอ่ย ขึ้น
มิใช่ในยุคนี้เท่านั ้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย
พระคริสต์ ประมุขแห่งคริสตจักร
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พระเจ้า ได้ ทรง ปราบ สิง่ สารพัด ลง ไว้ใต้พระบาท ของ
พระ คริสต์ และ ได้ ทรง ตัง้ พระองค์ไว้เป็น ประมุข เหนื อ สิง่
สารพัด แห่ง คริสตจักร 23 ซึ่ง เป็น พระกายของพระองค์ คือ
ซึ่งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่ง
หน

2

รอดโดยความเชื่อ
พระองค์ทรง กระทํา ให้ ท่าน ทัง้ หลาย มีชีวิ ตอ ยู่ แม้ว่า
ท่าน ตาย แล้ว โดย การ ละเมิด และ การ บาป 2 ครัง้ เมื่อก่อ
นท่านเคยดําเนิ น ตามวิถี ของโลกนี้ ตามเจ้า แห่ง อํานาจใน
ย่านอากาศ คือ วิญญาณที่ ครอบครองอยู่ ในบุตรแห่ง การ
ไม่เชื่อฟัง 3 เมื่อก่อนเราทัง้ ปวงเคยประพฤติเป็นพรรคพวก
กับ คนเหล่านั ้นที่ประพฤติตามตัณหาของเนื้ อ หนั ง เช่นกัน
คือกระทําตามความปรารถนาของเนื้ อหนั งและความคิดใน
ใจ ตามสันดานเราจึงเป็นบุตรแห่งพระอาชญาเหมือนอย่าง
คนอื่น 4 แต่พระเจ้า ผู้ทรงเปี่ ยมด้วยพระกรุ ณา เพราะเหตุ
ความรักอันใหญ่หลวง ซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั ้น 5 ถึงแม้ว่า
เมื่อเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยังทรงกระทําให้เรา
มีชีวิตอยู่กับ พระคริสต์ (ซึ่ง ท่านทัง้ หลายรอดนั ้นก็ รอดโดย
พระคุณ ) 6 และพระองค์ ทรงให้ เราเป็น ขึ้น มากับ พระองค์
และ ทรง โปรด ให้ เรา นั ่ง ใน สวรรค สถาน กับ พระองค์ ใน
พระ เยซูคริสต์ 7 เพื่อ ว่า ใน ยุค ต่อๆ ไป พระองค์จะ ได้ ทรง
สําแดง พระคุณ ของ พระ องค์ อันอุ ดม เหลือ ล้น ใน การ ซึ่ง
พระองค์ได้ทรงเมตตาเราในพระเยซูคริสต์ 8 ด้วยว่าซึ่งท่าน
ทัง้ หลาย รอด นั ้นก็ รอด โดย พระคุณ เพราะ ความ เชื่อ และ
มิใช่โดย ตัวท่า นทัง้ หลาย เอง แต่พระเจ้า ทรง ประทาน ให้
9 ความรอดนั ้นจะเนื่ องด้วยการกระทําก็หามิได้ เพื่อมิให้คน
1

เอเฟซัส 2:10

5

เอเฟซัส 2:18

หนึ่ ง คน ใด อวด ได้ 10 เพราะ ว่า เรา เป็น ฝี พระหัตถ์ ของ
พระองค์ ที่ทรง สร้าง ขึ้น ใน พระ เยซูคริสต์ เพื่อ ให้ประกอบ
การ ดี ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง ดําริไว้ล่วง หน้า เพื่อ ให้ เรา ดําเนิ น
ตามนั ้น
พวกต่างชาติคืนดีกับ พระเจ้า ได้ โดยพระโลหิต ของพระ
คริสต์
11 เหตุฉะนั ้น ท่าน จง ระลึกว่า เมื่อก่อ นท่าน เคย เป็ น คน
ต่างชาติตามเนื้ อหนั ง และพวกที่รบพิ
ั ธีเข้าสุหนัตซึ่งกระทํา
แก่ เนื้ อ หนั งด้ว ยมือ เคย เรียก ท่าน ว่า เป็น พวก ที่มิได้เข้า
สุหนั ต 12 จงระลึกว่า ครัง้ นั ้น ท่านทัง้ หลายเป็น คนอยู่ นอก
พระคริสต์ ขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลและไม่มีส่วน
ในบรรดาพันธสัญญาซึ่ง ทรงสัญญาไว้นั ้น ไม่มีที่ หวัง และ
อยู่ ใน โลก ปราศจาก พระเจ้า 13 แต่บัดนี้ ใน พระ เยซูคริสต์
ท่านทัง้ หลายซึ่งเมื่อก่อนอยูไ่ กลได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิต
ของพระคริสต์
ในพระคริสต์ ผู้เชื่อทุกคนก็เป็นหนึ่ งเดียวกัน
เพราะว่า พระองค์ ทรงเป็น สันติสุข ของเรา เป็น ผู้ทรง
กระทํา ให้ ทัง้ สอง ฝ่าย เป็นอัน หนึ่ งอัน เดียวกัน และ ทรง
รือ
้ กําแพง ที่ กัน
้ ระหว่าง สอง ฝ่าย ลง 15 และ ได้ ทรง กําจัด
การ ซึ่ง เป็น ปฏิปักษ์ กัน ใน เนื้ อ หนั ง ของ พระองค์ คือ กฎ
ของพระบัญญัติซึ่ง ให้ ถือศีล ต่างๆนั ้น เพื่อ จะกระทํา ให้ ทัง้
สอง ฝ่าย เป็น คน ใหม่ คน เดียว ใน พระองค์ เช่น นั ้น แหละ
จึง ทรง กระทํา ให้เกิด สันติสุข 16 และ เพื่อ พระองค์ จะ ทรง
กระทํา ให้ ทัง้ สอง พวก คืนดี กับ พระเจ้า เป็น กาย เดียว โดย
กางเขน ซึ่ง เป็นการ ทําให้ การ เป็น ปฏิปักษ์ ต่อกัน หมด สิน
้
ไป 17 และ พระองค์ได้เสด็จ มา ประกาศ สันติสุข แก่ ท่าน
18 เพราะว่าพระองค์ ทรงทําให้
ที่อยูไกล
่
และแก่คนที่อยูใกล้
่
14
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เราทัง้ สองพวกมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดา โดยพระวิญญาณ
องค์เดียวกัน 19 เหตุฉะนั ้นบัดนี้ ท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวต่าง
แดนอีก ต่อ ไป แต่ว่า เป็น พลเมืองเดีย วกันกับวิสุทธิชนและ
เป็น ครอบครัว ของพระเจ้า 20 ท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้น บน
ราก แห่ง พวก อัคร สาวก และ พวก ศาสดา พยากรณ์ พระ
เยซูคริสต์เองทรงเป็นศิลามุมเอก 21 ในพระองค์นั ้น ทุกส่วน
ของโครงร่างต่อกันสนิ ท และเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์
ใน องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า 22 และ ใน พระองค์นั ้น ท่าน ก็ กําลัง
จะถูกก่อ ขึ้น ให้ เป็นที่ สถิต ของพระเจ้า ในฝ่ายพระวิญญาณ
ด้วย

3

ข้อลึกลับของชนต่างชาติกับชนอิสราเอลที่จะรวมเข้าใน
คริสตจักรเดียวกัน
1 เพราะ เหตุ นี้ ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ที่ถูก จองจํา เพราะ เห็น
แก่พระเยซูคริสต์เพื่อ ท่านซึ่ง เป็น คนต่างชาติ 2 ถ้า แม้ท่าน
ทัง้ หลายได้ยน
ิ ถึง พระคุณ ของพระเจ้า อัน เป็น พันธกิจ ซึ่ง
ทรงโปรดประทานแก่ ข้าพเจ้า เพื่อ ท่านทัง้ หลายแล้ว 3 และ
รู ้ ว่า พระองค์ได้ทรง สําแดง ให้ ข้าพเจ้า รู ้ ข้อ ลึกลับ (ตาม
ที่ข้าพเจ้า ได้เขียนไว้แล้ วอย่างย่อๆ 4 และโดยคํา เหล่า นั ้น
เมื่อ ท่าน อ่าน แล้ว ท่าน ก็รู ถึ
้ ง ความ เข้าใจ ของ ข้าพเจ้า ใน
เรือ
่ งความลึกลับของพระคริสต์) 5 ซึ่งในสมัยก่อน ไม่ได้ทรง
โปรดสําแดงแก่บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ เหมือนอย่างบัดนี้
ซึ่ง ทรง โปรด เผย แก่ พวก อัคร สาวก ผู้บริสุทธิ์ และ พวก
ศาสดา พยากรณ์ ของ พระองค์ โดย พระ วิญญาณ 6 คือ ว่า
คนต่างชาติ จะเป็น ผู้รบ
ั มรดกร่วมกัน และเป็น อวัยวะของ
กายอัน เดียวกัน และมี ส่วนได้ รบ
ั พระสัญญาของพระองค์
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ใน พระ คริสต์ โดย ข่าว ประเสริฐ นั ้น 7 ข้าพเจ้า ได้ รับ การ
แต่ง ตัง้ ให้ เป็น ผู้รับ ใช้แห่ง ข่าว ประเสริฐ ตามพ ระ คุณ ซึ่ง
เป็น ของ ประทาน จาก พระเจ้า ซึ่ง ทรง โปรด ประทาน แก่
ข้าพเจ้า โดย การก ระ ทํา แห่ง ฤทธิ์ เดช ของ พระองค์ 8 ทรง
โปรดประทานพระคุณ นี้ แก่ข้าพเจ้า ผู้เป็น คนเล็ก น้ อยกว่า
คนเล็ก น้ อยที่สุด ในพวกวิสุทธิชนทัง้ หมด ทรงให้ ข้าพเจ้า
ประกาศแก่คนต่างชาติถึง ความไพบูลย์ ของพระคริสต์ อัน
หา ที่ สุดมิได้ 9 และ ทําให้ คน ทัง้ ปวง เห็นว่า อะไร คือ ความ
เป็นอัน หนึ่ งอัน เดียวกัน แห่ง ความ ลึกลับ ซึ่ง ตัง้ แต่ แรก
สร้างโลกทรงปิดบัง ไว้ที่พระเจ้า ผู้ทรงสร้างสารพัด ทัง้ ปวง
โดยพระเยซูคริสต์ 10 ประสงค์จะให้เทพผู้ปกครองและศักดิ
เทพในสวรรคสถานรู จ
้ ักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทาง
คริ สตจักร ณ บัดนี้ 11 ทัง้ นี้ ก็เป็น ไปตามพระประสงค์นิ รัน
ดร์ ซึ่ง พระองค์ได้ทรงตัง้ ไว้ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น
เจ้าของเรา 12 ในพระองค์นั ้น เราจึงมีใจกล้า และมี โอกาส
ที่จะเข้าไปถึง พระองค์ ด้วย ความมัน
่ ใจเพราะความเชื่อ ใน
พระองค์ 13 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านว่า อย่าท้อถอย
เพราะความยากลําบากของข้าพเจ้า เพราะเห็น แก่ ท่านซึ่ง
เป็นสง่าราศีของท่านเอง
การอธิษฐานอันยิง่ ใหญ่ของเปาโลเพื่อคริสเตียนชาวเอ
เฟซัส
14 เพราะ เหตุ นี้ ข้าพเจ้า จึง คุกเข่า ต่อ พระ บิดา ของ พระ
เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา 15 ครอบ ครัวทัง้ หมด
ใน สวรรค์ และ แผ่น ดิน โลก ก็ได้ชื่อ มา จาก พระองค์ 16 ขอ
ให้พระองค์ทรงโปรดประทานกําลังเรีย
่ วแรงมากฝ่ายจิตใจ
แก่ท่าน โดย เดช พระ วิญญาณ ของ พระองค์ ตาม ความ
ไพบูลย์แห่งสง่า ราศี ของพระองค์ 17 เพื่อ พระคริสต์ จะทรง
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สถิต ใน ใจ ของ ท่าน โดย ความ เชื่อ เพื่อ ว่า เมื่อ ทรง วาง
รากฐานท่านไว้อย่างมัน
่ คงในความรักแล้ว 18 ท่านก็จะหยัง่
รู ได้
้ ว่า อะไรคือ ความกว้าง ความยาว ความลึก และความ
สูง พร้อม กับ บรรดา วิสุทธิชน ทัง้ ปวง 19 และ ให้เข้า ใจถึง
ความ รัก ของ พระ คริสต์ ซึ่ง เกิน ความ รู ้ เพื่อ ท่าน จะ ได้ รับ
ความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ ยม 20 บัดนี้ ขอให้พระ
เกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรง ฤทธิ์ สามารถ กระทํา สารพัด
มากยิง่ กว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ ตามฤทธิเ์ ดชที่ประกอบ
กิจอยูภ
่ ายในตัวเรา 21 ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในค
ริสตจักร โดยพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชัว่ อายุคนเป็นนิ ตย์ เอ
เมน

4
1

ความเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันในพระวิญญาณ

เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้า ผู้ถูกจองจํา เพราะเห็น แก่องค์พระผู้
เป็นเจ้า ขอวิงวอนท่านให้ดําเนิ นชีวต
ิ สมกับที่ท่านทัง้ หลาย
ถูก เรียกแล้วนน
ั ้ 2 คือ จงมี ใจถ่อมลงทุก อย่างและใจอ่อน
สุภาพ อดกลัน
้ ไว้นาน และอดทนต่อกัน และกัน ด้วยความ
รัก 3 จงเพียรพยายามเอาสันติสุข ผูกมัด ความเป็น นํ้า หนึ่ ง
ใจเดียวของพระวิญญาณ 4 มีกายเดียวและมีพระวิญญาณ
องค์เดียว เหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่เนื่ องในการที่ทรง
เรียกท่าน 5 มีองค์พระผู้ เป็น เจ้า องค์เดียว ความเชื่อ เดียว
บัพ ติศ มาเดียว 6 พระเจ้า องค์ เดียวผู้ เป็น พระบิดาของคน
ทัง้ ปวง ผู้ทรงอยู่เหนื อคนทัง้ ปวง และทัว่ คนทัง้ ปวง และใน
ท่านทัง้ ปวง
ของประทานของพระคริสต์สําหรับคริสตจักร
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7

แต่ว่า พระคุณ นั ้น ทรง โปรด ประทาน แก่ เรา ทุกๆ
คน ตาม ขนาด ที่ พระ คริสต์ ทรง ประทาน ให้ 8 เหตุฉะนั ้น
พระองค์ ตรัส ไว้แล้วว่า ‘ครัน
้ พระองค์ เสด็จ ขึ้น สู่เบื้อง สูง
พระองค์ทรง นํา พวก เชลย ไป เป็น เชลย อีก และ ประทาน
ของ ประทาน แก่มนุษย์ ’ 9 (ที่กล่าว ว่า พระองค์ เสด็จ ขึ้น ไป
นั ้น จะ หมายความ อย่าง อื่น ประการ ใด เล่า นอกจาก ว่า
พระองค์ได้เสด็จ ลงไปสู่ เบื้องตํ่า ของแผ่น ดิน โลกก่อนด้วย
10 พระองค์ผู้เสด็จ ลงไปนั ้น ก็คือ พระองค์ผู้ที่เสด็จ ขึ้น ไปสู่
เบื้อง สูง เหนื อ ฟ้า สวรรค์ ทัง้ ปวง นั ่นเอง เพื่อ จะ ได้ทําให้สิ่ง
สารพัด สําเร็จ) 11 พระองค์จึง ให้ บาง คน เป็นอัค รสา วก
บาง คน เป็น ศาสดา พยากรณ์ บาง คน เป็น ผู้ ประกาศ ข่าว
ประเสริฐ บาง คน เป็น ศิษ ยา ภิ บาล และ อาจารย์ 12 เพื่อ
เตรียม วิสุทธิชน ให้ดีรอบคอบ เพื่อ ช่วย ใน การ รับ ใช้ เพื่อ
เสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จําเริญขึ้น
อวัยวะทุกส่วนทํางานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
13

จนกว่า เรา ทุก คน จะ บรรลุ ถึง ความ เป็น นํ้า หนึ่ ง ใจ
เดียวกันในความเชื่อและในความรู ถ
้ ึงพระบุตรของพระเจ้า
จนกว่า เรา จะ โต เป็น ผู้ใหญ่เต็ม ที่คือ เต็ม ถึง ขนาด ความ
ไพบูลย์ ของ พระ คริสต์ 14 เพื่อ เรา จะ ไม่ เป็น เด็กอีก ต่อ ไป
ถูก ซัด ไปซัด มาและหัน ไปเหมาด้วยลมปากแห่ง คํา สัง่ สอน
ทุก อย่าง และ ด้วย เล่ห์ กล ของ มนุษย์ ตาม อุบาย ฉลาด อัน
เป็นการ ล่อลวง 15 แต่ให้เรา พูด ความ จริงด้วย ใจ รัก เพื่อ
จะจําเริญ ขึ้น ทุก อย่างสู่พระองค์ผู้เป็น ศีรษะคือ พระคริสต์
16 คือเนื่ องจากพระองค์นั ้น ร่างกายทัง
้ สินที
้ ่ติดต่อสนิ ทและ
ผูก พันกัน โดยที่ทุกๆ ข้อ ต่อ ได้ ช่วย ชู กําลัง ตาม ขนาด แห่ง
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อวัยวะทุก ส่วน ร่างกายนั ้น จึง ได้ จําเริญ เติบโตขึ้น เองด้วย
ความรัก
จงทิง้ มนุษย์เก่าและสวมมนุษย์ใหม่ทุกวัน
17 เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ขอยืนยัน และเป็ น พยานในองค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าว่า ตัง้ แต่บัดนี้ เป็นต้นไป ท่านอย่าดําเนิ นตาม
อย่างคน ต่าง ชาติที่เขา ดํา เนิ นกัน นั ้น คือมี ใจ จดจ่อ อยู่ กับ
สิง่ ที่ไม่มีสาระ 18 โดยที่ ความ เข้าใจ ของ เขา มืดมน ไป และ
เขา อยู่ ห่าง จาก ชีวต
ิ ซึ่ง มา จาก พระเจ้า เพราะ เหตุ ความ
โง่ ซ่ึง อยู่ ใน ตัว เขา อัน เนื่ องจาก ใจ ที่แข็ งก ระ ด้าง ของ เขา
19 เขา มี ใจ ปราศจาก ความ สะดุ้ง ต่อ บาป ปล่อย ตัว ทําการ
ลามก ทําการ โสโครก ทุก อย่าง ด้วย ความ ละโมบ 20 แต่ว่า
ท่าน ไม่ได้เรียน รู จั
้ ก พระ คริสต์อย่าง นั ้น 21 ถ้า แม้ท่าน ได้
ฟัง เรือ
่ ง พระองค์ และ ได้ รับ การ สอน โดย พระองค์ ตาม
ความ จริง ซึ่งมีอยูใน
่ พระ เยซูแล้ว 22 ท่าน จง ทิง้ มนุษย์เก่า
ของ ท่าน ซึ่ง คู่ กับ วิถีชีวิตเดิมนน
ั ้ เสีย อัน จะ เสื่อม เสีย ไป
ตามตัณหาอัน เป็นที่หลอกลวง 23 และจงให้จิตใจของท่าน
เปลี่ยนใหม่ 24 และให้ ท่านสวมมนุษย์ใหม่ซึ่ง ทรงสร้างขึ้น
ใหม่ ตาม แบบ อย่าง ของ พระเจ้า ใน ความ ชอบ ธรรม และ
ความบริสุทธิ์ที่แท้จริง 25 เหตุฉะนั ้นท่านจงเลิกพูดมุสาเสีย
และ ‘จง ต่าง คน ต่าง พูด ความ จริงกับ เพื่อน บ้าน’ เพราะ
ว่า เรา ต่าง ก็ เป็น อวัยวะ ของ กัน และ กัน 26 ‘โกรธ ก็ โกรธ
เถิด แต่อย่า ทําบาป’ อย่า ให้ ถึง ตะวัน ตก ท่าน ยัง โกรธ อยู่
27 และอย่า ให้ โอกาสแก่ พญามาร 28 คนที่ เคยขโมยก็ อย่า
ขโมยอีก แต่จงใช้มือทํางานที่ดีๆกว่า เพื่อจะได้มีอะไรๆแจก
ให้แก่คนที่ขัดสน 29 อย่า ให้ คํา หยาบ คาย ออก มา จาก ปาก
ท่านเลย แต่จงกล่าวคํา ที่ดี และเป็น ประโยชน์ ให้เกิด ความ
จําเริญเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง
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อย่าทําให้พระวิญญาณเสียพระทัย
30 และ อย่า ทําให้ พระ วิญญาณ บริสุ ทธิ์ ของ พระเจ้า เสีย
พระทัย เพราะโดยพระวิญญาณนั ้น ท่านได้ถูกประทับ ตรา
หมายท่านไว้จนถึงวันที่ทรงไถ่ให้รอด 31 จงให้ใจขมขื่น และ
ใจขัดเคือง และใจโกรธ และการทะเลาะเถียงกัน และการ
พูด เสียดสี กับ การ คิด ปอง ร้าย ทุก อย่าง อยูห่
่ าง ไกล จาก
32
ท่านเถิด และท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และ
อภัยโทษ ให้ กัน เหมือน ดัง ที่ พระเจ้า ได้ ทรง โปรด อภัยโทษ
ให้ท่าน เพราะเห็นแก่พระคริสต์

5

จงดําเนิ นชีวต
ิ ในความรัก
เหตุฉะนั ้น ท่าน จง เลียน แบบ ของ พระเจ้า ให้สม กับ
เป็น บุตร ที่รัก 2 และ จง ดําเนิ น ชีวต
ิ ใน ความ รัก เหมือน ดัง
ที่ พระ คริสต์ได้ทรง รัก เรา และ ทรง ประทาน พระองค์ เอง
เพื่อ เรา ให้ เป็น เครือ
่ ง ถวาย และ เครือ
่ ง บูชา แด่ พระเจ้า
3
เพื่อ เป็นกลิน
่ สุคนธรสอัน หอมหวาน แต่การเอ่ย ถึง การ
ล่วง ประเวณี การ ลามก ต่างๆ และ ความ โลภ อย่า ให้มีขึ้น
ใน พวก ท่าน เลย จะ ได้ สมกับที่ ท่าน เป็นวิสุทธิชน 4 ทัง้ อย่า
พูด หยาบคาย พูดเล่น ไม่เป็น เรือ
่ ง และพูด ตลกหยาบโลน
เกเร ซึ่งเป็นการไม่สมควร แต่ให้ขอบพระคุณดีกว่า 5 เพราะ
ท่าน รู แน่
้ ว่า คน ล่วง ประเวณี คน โสโครก คน โลภ ที่เป็น
คน ไหว้รู ป เคารพ จะ ได้ อาณาจักร ของ พระ คริสต์ และ ของ
พระเจ้าเป็นมรดกก็หามิได้ 6 อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยคํา
ที่ไม่มีสาระ เพราะการกระทํา เหล่า นั ้น เอง พระเจ้า จึง ทรง
ลงพระอาชญาแก่บุตรแห่ง การไม่เชื่อ ฟัง 7 เหตุฉะนั ้น ท่าน
อย่า คบหา สมาคม กับ คน เหล่า นั ้น เลย 8 เพราะ ว่า เมื่อก่อ
1
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นท่าน เป็น ความ มืด แต่บัดนี้ ท่าน เป็น ความ สว่าง แล้ว ใน
องค์พระผู้ เป็น เจ้า จงดําเนิ น ชีวต
ิ อย่างลูก ของความสว่าง
9 (ด้วย ว่า ผล ของ พระ วิญญาณ คือ ความ ดีทุกอ ย่าง และ
ความชอบธรรมทัง้ มวลและความจริง ทัง้ สิน
้ ) 10 ท่านจงพิ
สูจน์ดูว่า ทํา ประการใดจึง จะเป็นที่ ชอบพระทัย องค์พระผู้
เป็นเจ้า 11 และอย่าเข้าส่วนกับกจ
ิ การของความมืดอันไร้ผล
แต่จง ติ เตียน กิจการ เหล่า นั ้น ดีกว่า 12 เพราะ ว่า แม้แต่จะ
พูด ถึง การเหล่า นั ้น ซึ่ง พวกเขากระทํา ในที่ ลับก็ ยงั เป็นที่น่า
ละอาย 13 แต่สิ่ง สารพัด ที่ถูกติ เตียนแล้ว ก็จะปรากฏแจ้ง
โดยความสว่าง เพราะว่าทุกๆสิง่ ที่ให้ปรากฏแจ้งก็คือความ
สว่าง 14 เหตุฉะนั ้นพระองค์ตรัสแล้วว่า ‘คนที่หลับอยู่จงตื่น
ขึ้น และจงฟื้ นขึ้น มาจากความตาย และพระคริสต์ จะทรง
ส่อง สว่าง แก่ท่าน ’ 15 เหตุฉะนั ้น ท่าน จง ระมัดระวัง ใน การ
ดําเนิ น ชีวต
ิ ให้ดี อย่า ให้ เหมือน คน ไร้ปัญญา แต่ให้เหมือน
คนมีปัญญา 16 จงฉวยโอกาสเพราะว่าทุกวันนี้ เป็นกาลที่ชัว่
17 เหตุฉะนั ้นอย่าเป็ นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจนํ้าพระทัยของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไร
จงประกอบด้วยพระวิญญาณ
และ อย่า เมา เหล้า องุน
่ ซึ่ง จะ ทําให้เสียคน แต่จง
19
ประกอบด้วยพระวิญญาณ จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี
เพลง นมัสการ และ เพลง ฝ่าย จิต วิญญาณ คือ ร้อง เพลง
สรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผู้ เป็น เจ้า
20 จง ขอบพระคุณ พระเจ้า คือ พระ บิดา สําหรับ สิง
่ สารพัด
เสมอ ในพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
18

22

ความรักของพระเยซูต่อคริสตจักรและสามีต่อภรรยา
จง ยอม ฟังกัน และ กัน ด้วย ความ เกรง กลัว พระเจ้า
ฝ่าย ภรรยา จง ยอม ฟัง สามี ของ ตน เหมือน ยอม ฟัง
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องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า 23 เพราะ ว่า สามี เป็น ศีรษะ ของ ภรรยา
เหมือน พระ คริสต์ ทรง เป็น ศีรษะ ของ ค ริ สตจักร และ
พระองค์ ทรงเป็น พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของกายนั ้น 24 เหตุฉะ
นั ้นคริสต จักร ยอม ฟัง พระ คริสต์ฉั นใด ภรรยา ก็ ควร ยอม
ฟัง สามีทุก ประการ ฉั น นั ้น 25 ฝ่าย สามีก็จงรัก ภรรยา ของ
ตน เหมือน อย่าง ที่ พระ คริสต์ ทรง รัก ค ริ สตจักร และ ทรง
ประทานพระองค์ เองเพื่อ คริ สตจักร 26 เพื่อ พระองค์ จะได้
ทรงแยกตัง้ ไว้ และชํา ระคริ สตจักรนน
ั ้ ให้บริสุทธิโดยการ
์
ล้างด้วยนํ้า โดยพระวจนะ 27 เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงมอบค
ริสตจักรที่มี สง่า ราศีแด่พระองค์เอง ไม่มีจุด ด่างพร้อย ริว้
รอย หรือ มลทิน ใดๆเลย แต่บริสุทธิปราศจากตํ
าหนิ 28 เช่น
์
นั ้น แหละ สามีจึง ควร จะ รัก ภรรยา ของ ตน เหมือน รัก กาย
ของ ตนเอง ผู้ที่รัก ภรรยา ของ ตน ก็ รัก ตนเอง 29 เพราะ ว่า
ไม่มีผู้ใด เกลียด ชัง เนื้ อ หนั ง ของ ตนเอง มีแต่เลี้ยง ดูและ
ทะนุถนอม เหมือนองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงกระทํา แก่คริสต
จักร 30 เพราะว่า เราเป็น อวัยวะแห่ง พระกายของพระองค์
แห่ง เนื้ อ หนั ง ของ พระองค์ และ แห่ง กระดูก ของ พระองค์
31 ‘เพราะ เหตุ นี้ ผู้ชาย จะ จาก บิดา มารดา ของ เขา จะ ไป
ผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทัง้ สองจะเป็นเนื้ ออันเดียวกัน’
32 ข้อนี้ เป็ น ข้อ ลึกลับที่ สําคัญ มาก แต่ว่า ข้าพเจ้า พูด ถึง พระ
คริสต์ กับ คริสตจักร 33 ถึง อย่างไรก็ดี ท่านทุก คนจงต่างก็
รักภรรยาของตนเหมือนรักตนเอง และภรรยาก็ จงยําเกรง
สามีของตน

6

หน้าที่ของบุตรและบิดามารดา ทาสและนาย
1 ฝ่าย บุตร จง นบ นอบ เชื่อ ฟังบิ ดา มารดา ของ ตน ใน
องค์พระผู้ เป็น เจ้า เพราะกระทํา อย่างนั ้น เป็นการถูก 2 ‘จง
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ให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า’ (นี่ เป็นพระบัญญัติข้อแรก
ที่มีพระ สัญญา ไว้ด้วย ) 3 ‘เพื่อ เจ้า จะ อยูเ่ ย็น เป็นสุข และ
มีอายุยืนนานที่แผ่นดิน โลก’ 4 ฝ่ายท่านผู้ เป็น บิดาอย่า ยัว่
บุตรของตนให้เกิด โทสะ แต่จงอบรมบุตรด้วยการสัง่ สอน
และ การ ตัก เตือน ตาม หลัก ของ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า 5 ฝ่าย
พวก ทาส จง เชื่อ ฟัง ผู้ที่เป็น นาย ฝ่าย เนื้ อ หนั งด้วย ใจ เกรง
กลัวจนตัวสัน
่ ด้วยนํ้าใสใจจริงเหมือนกระทําแก่ พระคริสต์
6 ไม่เหมือนอย่างคนที่ ทําแต่ต่อหน้า อย่างคนที่ทําให้ชอบใจ
คน แต่จงทําเหมือนอย่างทาสของพระคริสต์คือกระทําตาม
ชอบ พระทัย พระเจ้า ด้วย ความ เต็มใจ 7 จง ปรน นิ บัตินาย
ด้วย จิตใจ ชื่นบาน เหมือน กับ ปรน นิ บัติองค์พระ ผู้ เป็น เจ้า
ไม่ใช่ปรนนิ บัติมนุษย์ 8 เพราะ ท่าน รู อยู
้ แล
่ ้วว่า ผู้ ใด กระทํา
ความดีประการใด ผู้นั ้นกจ
็ ะได้รบ
ั บําเหน็ จอย่างนั ้นจากองค์
พระผู้ เป็น เจ้า อีก ไม่ว่า เขาจะเป็น ทาสหรือ เป็น ไทย 9 ฝ่าย
นายจงกระทํา ต่อ ทาสในทํานองเดียวกัน คือ อย่า ขู่เข็ญ เขา
เพราะท่านก็รู แล
้ ้วว่า นายของท่านทรงประทับอยู่ ในสวรรค์
และพระองค์ไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดเลย
ยุทธภัณฑ์ของคริสเตียน

10

พี่น้ อง ทัง้ หลาย ของ ข้าพเจ้า สุดท้าย นี้ ขอ ท่าน จง มี
กําลัง ขึ้น ใน องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า และ ใน ฤทธิ์ เดช อัน มหันต์
ของ พระองค์ 11 จง สวม ยุทธภัณฑ์ ทัง้ ชุด ของ พระเจ้า เพื่อ
จะ ต่อ ต้าน ยุทธ อุบาย ของ พญา มาร ได้ 12 เพราะ ว่า เรา
ไม่ได้ต่อสู้กับ เนื้ อ หนั ง และ เลือด แต่ต่อสู้กับ เทพ ผู้ครอง
ศักดิเทพ เทพ ผู้ ครอง พิภพ ใน โมหะ ความ มืด แห่ง โลก นี้
ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชว
ั ่ ในสถานฟ้าอากาศ 13 เหตุฉะนั ้น
จง รับ ยุทธภัณฑ์ ทัง้ ชุด ของ พระเจ้า ไว้ เพื่อ ท่าน จะ ได้ ต่อ
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ต้าน ในวันอัน ชัว่ ร้าย นั ้น และ เมื่อ เสร็จ แล้ วจะ ยืนมัน
่ ได้
14 เหตุฉะนั ้นท่านจงยืนมัน
่ เอาความจริงคาดเอว เอาความ
ชอบ ธรรม เป็น ทับทรวง เครือ
่ ง ป้อ งกันอก 15 และ เอา ข่าว
ประเสริฐ แห่ง สันติสุข ซึ่ง เป็น เหตุให้เกิด ความ พรัง่ พร้อม
มา สวม เป็น รองเท้า 16 และ พร้อม กับ สิง่ ทัง้ หมด นี้ จง เอา
ความเชื่อ เป็น โล่ ด้วยโล่ นั้น ท่านจะได้ ดับลูกศรเพลิง ของผู้
ชัว่ ร้ายนั ้น เสีย 17 จงเอาความรอดเป็น หมวกเหล็ก ป้องกัน
ศีรษะและจงถือ พระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะ
ของพระเจ้า
จงอธิษฐานโดยพระวิญญาณทุกเวลา

18

จง อธิษฐาน วิงวอน ทุก อย่าง และ จง ขอ โดย พระ
วิญญาณ ทุก เวลา ทัง้ นี้ จง ระวัง ตัว ด้วย ความ เพียร ทุก
อย่าง จง อธิษฐาน เพื่อ วิสุทธิชน ทุก คน 19 และ อธิษฐาน
เพื่อ ข้าพเจ้า ด้วย เพื่อ จะ ทรง ประทาน ให้ ข้าพเจ้า มี คํา พูด
และ เกิด ใจ กล้า ประกาศ ถึง ข้อ ลึกลับ แห่ง ข่าว ประเสริฐ ได้
20 เพราะ ข่าว ประเสริฐ นี้ เอง ทําให้ ข้าพเจ้า เป็ น ทูต ผู้ ต้อง
ติด โซ่อยู่ เพื่อ ข้าพเจ้า จะเล่า ข่าวประเสริฐ ด้วยใจกล้า ตาม
ที่ ข้าพเจ้า ควรจะกล่าว 21 แต่เพื่อ ให้ท่านได้รู เหตุ
้
การณ์ ทัง้
ปวงของข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า เป็น อยูอย่
่ างไร ทีคิกัส ซึ่ง เป็น
น้ อง ที่รก
ั และ เป็น ผู้รับ ใช้อัน สัตย์ ซ่ือ ใน องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า
จะ ได้ บอก ท่าน ให้ ทราบ ถึง เหตุการณ์ ทัง้ ปวง 22 ข้าพเจ้า
ให้ผู้นี้ ไป หา ท่าน ก็เพราะ เหตุ นี้ เอง คือ ให้ ท่าน ได้ ทราบ ถึง
เหตุการณ์ ทัง้ ปวงของเรา และเพื่อให้เขาหนุนนํ้าใจของท่าน
23 ขอให้พวกพี่น้องได้รบ
ั สันติสุขและความรักโดยความเชื่อ
มา จาก พระเจ้า พระ บิดา และ จาก พระ เยซูคริสต์เจ้า 24 ขอ
พระคุณ ดํารงอยู่ กับ บรรดาคนที่รก
ั พระเยซูคริสต์องค์พระ

เอเฟซัส 6:24
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ผู้ เป็น เจ้าของเราด้วยความจริงใจ เอเมน [เขียนถึง ชาวเอ
เฟซัสจากกรุ งโรม และส่งโดยทีคิกัส]
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