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1 เอเฟซัส ๑:๒๐

เอเฟซัส
คํานํา

เปาโลเขียนจดหมายถึงชาวเอ เฟซัส
ในขณะ ที่เขายังติดคุกอยู แตไมมี
หลัก ฐานแนชัดวาที่ไหนและเมื่อ ไหร
ใจความสําคัญของจดหมายฉบับ น้ีคือ
แผน งานของพระเจาที่จะนําเอาคนทุก
ชาติมาอยูรวม กันภาย ใตกฎของพระ
คริสต เปาโลไดพยายามจูงใจใหพี่ น อง
คริสเตียนอยูรวมกันอยางสงบสุข และ
ใช ชีวิตตามวัตถุประสงคที่พระเจามีให
พวกเขา

๑ ๑ จากเปาโล ศิษยเอกของพระเยซูคริสต
ตามความตองการของพระเจา

ถึง คนทัง้ หลายที่เป็นของพระเจา ที่
ซื่อสัตยในพระเยซูคริสต ในเมืองเอเฟซัส *

๒ขอ ใหพระเจาพระ บิดาของเรา และพระ
เยซูคริสตเจาของเรา ใหความเมตตากรุณา
และสันติสุขกับพวกคุณทุกคน

พระพรจากพระวิญญาณ
๓ขอสรรเสริญพระเจาพระ บิดาของพระ

เยซูคริสตเจาของเรา พระองคเป็นผู ที่ได
อวยพรเรามากมายในโลกฝายวิญญาณ โดย
ผานทางพระ วิญญาณ เพราะเรามีสวนใน
พระ คริสต ๔พระเจารักเรา พระองคจึง
เลือกเราผูที่มี สวนในพระ คริสตไวกอนที่
จะสรางโลก น้ีเสีย อีก เพื่อเราจะไดเป็นคน
ของพระองคและไมมีที่ติตอ หน าพระองค
๕พระองคกําหนดไวลวง หน าแลววา จะรับ
เรามาเป็นลูกๆของพระองคโดยทางพระ เยซู
คริสต น่ี แหละเป็นความตองการและความ
พอใจของพระองค ๖พระองคทําอยาง น้ีเพื่อ
เราจะไดสรรเสริญพระ บารมีของพระองค
สําหรับความเมตตากรุณาของพระองคที่ให
กับเราเปลาๆผานมาทางพระ บุตรที่พระองค
รัก มาก ๗พระเจาไดปลด ปลอยพวก เราที่
มี สวนในพระ คริสตนัน้ใหเป็นอิสระดวย
เลือดของพระองค และพระเจาไดอภัยโทษ
บาปของเรา เพราะความเมตตากรุณาอัน
มหาศาลของพระองค ๘พระเจาไดเมตตาเรา

อยางเหลือ ลน พรอม กับใหสติ ปัญญาทุก
อยางและความเขาใจอยางถองแทกับเรา
๙ โดยที่พระองคเต็มใจเปิด เผยแผนการลับที่
อยูในใจของพระองคใหเรารู เป็นแผนการ
ลับที่พระองคตัง้ใจจะใหสําเร็จในพระ คริสต
๑๐แผนการลับนัน้คือ เมื่อเวลาอันเหมาะ สม
มาถึงแลว พระเจาก็ไดรวบรวมทุก สิ่งทัง้ใน
สวรรคและบนโลกมาไวในพระคริสต

๑๑พระเจาเลือกเราผูที่มีสวนในพระ คริสต
ไวแลว ใหเป็นคนของพระองค สิ่งน้ีถูก
กําหนดไวกอนลวง หน าแลว ซึ่งก็เป็นไป
ตามความตัง้ใจของพระเจา พระองคตัง้ใจ
ทําอะไร พระองคก็จะทําใหสําเร็จตาม นัน้
๑๒พระองคตัง้ใจใหเราผูที่มีความหวังในพระ
คริสต มีชีวิตอยูเพื่อสรรเสริญพระบารมีของ
พระองค ๑๓พวก คุณก็มีสวนในพระ คริสต
เหมือนกัน พระองคประทับตราเป็นเจาของ
คุณแลว ดวยพระวิญญาณบริสุทธิท์ี่พระองค
ไดสัญญาไว พระองคทําอยาง น้ีตอนที่คุณ
ไดยินและเชื่อในถอยคําแหงความ จริง คือ
ขาวดีที่ทําใหคุณรอดนัน้ ๑๔พระ วิญญาณน้ี
เป็นเครื่องมัดจํางวด แรกสําหรับมรดกของ
เรา และเป็นผู ที่รับรองวา พระเจาจะปลด
ปลอยพวกเราผูที่เป็นของพระองคนัน้ใหเป็น
อิสระ ทัง้หมดน้ีก็เพื่อเราจะไดสรรเสริญพระ
บารมีของพระองค

คําอธิษฐานของเปาโล
๑๕ตัง้แตผมไดยินเรื่องความเชื่อที่พวกคุณ

มีตอพระ เยซู เจา และความรักที่คุณมีใหกับ
ทุกคนที่เป็นของพระเจา ๑๖ เมื่อผมอธิษฐาน
ก็ไมเคยหยุดขอบคุณพระเจาสําหรับพวกคุณ
เลย ๑๗ผมขอพระเจาของพระ เยซู คริสต
ของ เรา คือพระบิดาผูยิ่ง ใหญ โปรดใหพระ
วิญญาณที่จะใหสติ ปัญญากับคุณ และเปิด
เผยใหคุณรูเรื่องของพระเจามาก ขึ้น ๑๘ขอ
ใหตาใจของคุณสวางไสวขึ้นมา เพื่อจะไดรู
วาพระเจาเรียกใหคุณมามีความ หวังอะไร
และรูดวยวามรดกที่พระเจามอบใหกับคน
ที่เป็นของพระองคนัน้ มันยิ่ง ใหญมหาศาล
ขนาด ไหน ๑๙และใหคุณรูอีกดวยวา ฤทธิ ์
อํานาจที่พระเจาใหกับเราผูที่เชื่อนัน้ ยิ่งใหญ
ขนาด ไหน อยางหาที่เปรียบไม ได ๒๐ เป็น
ฤทธิอ์ํานาจอันยิ่ง ใหญที่พระองคไดใชตอน

*๑:๑ ในเมืองเอเฟซัส สําเนาพระคัมภีรที่เกาแกบางฉบับไมมีคําวา “ในเมืองเอเฟซัส”
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ที่พระองคทําใหพระ คริสตฟ้ืนขึ้นจากความ
ตายและใหนัง่อยูทางขวา มือของพระองค
ในโลกฝายวิญญาณนัน้ ๒๑พระเจาไดตัง้ให
พระ คริสตอยูเหนือผูครอบครอง ผูมีสิทธิ
อํานาจ ผูมีฤทธิ ์ ผูครอบครองแผนดิน และ
เหนือตําแหนงใดๆที่ตัง้ขึ้นมาได ไมใชแตใน
ยุค น้ีเทานัน้แตในยุคที่กําลังจะมา ถึงดวย
๒๒พระเจาวางทุกสิ่งไวใตเทาของพระ คริสต
และพระองคตัง้พระ คริสตเป็นศีรษะเหนือ
ทุก สิ่งเพื่อหมู ประชุมของพระองค ๒๓หมู
ประชุมน้ีคือรางกายของพระ คริสต และหมู
ประชุมน้ีเต็มเป่ียมไปดวยพระ คริสต และ
พระ คริสตทําใหทุก สิ่งเต็ม เป่ียมไป ดวย
พระองค

จากความตายไปสูชีวิต

๒ ๑ เมื่อ กอนพวก คุณตายไป แลวฝายจิต
วิญญาณ เพราะไมเชื่อ ฟังพระเจาและ

ทําบาป ๒พวกคุณเคยใชชีวิตตามทางชัว่ของ
โลกน้ี ตามผูมีอํานาจในยานฟ าอากาศซึ่งเป็น
วิญญาณที่กําลังทํางานอยูภายในตัวของคน
ที่ไมเชื่อฟังพระเจา ๓ครัง้หน่ึงพวกเราทุกคน
ก็เคยใชชีวิตอยางคนพวกนัน้เหมือนกัน คือ
ชอบทําตามกิเลสตัณหาของตัวเอง ปลอยตัว
ปลอยใจไปตามกิเลสนัน้ ซึ่งโดยสันดานของ
เราแลว เราก็สมควรที่จะถูกลงโทษเหมือน
พวกเขานัน่แหละ

๔แตพระเจาเต็มเป่ียมไปดวยความเมตตา
กรุณา เพราะความ รักอันยิ่ง ใหญที่พระองค
มีตอ เรา ๕พระองคจึงใหเรามี ชีวิตอยูคูกับ
พระคริสต ทัง้ๆที่เราเคยตายไปแลว เพราะ
ไมเชื่อฟัง (ที่พวกคุณรอดนัน้ ก็เพราะความ
เมตตากรุณาของพระเจา) ๖พระเจาทําให
พวกเราฟ้ืนขึ้นจากความตายดวยกันกับพระ
คริสต และใหเรานัง่กับพระคริสตบนบัลลังก
ในโลกฝายวิญญาณ ก็เพราะเรามีสวนใน
พระ เยซูคริสต ๗พระเจาทําอยาง น้ี เพื่อ
แสดงใหยุคตอๆ ไปไดเห็นความเมตตากรุณา
ที่พระองคใหกับเรา เป็นความเมตตากรุณา
อันมหาศาลอยางหาที่เปรียบไม ได ที่เป็น
อยาง น้ีก็เพราะเรามี สวนในพระ เยซูคริสต
๘ที่พวก คุณรอดนัน้เป็นเพราะความเมตตา
กรุณาของพระเจา ผานมาทางความเชื่อของ
คุณ ไมไดมาจากตัวของคุณเอง แตเป็นของ
ขวัญที่มาจากพระเจา ๙มันไม ไดเป็นผล
มาจากการกระทําของใคร เพื่อจะไดไมมี

ใครโออวดได ๑๐ เพราะเราเป็นผล งานของ
พระเจาที่พระองคสรางผานมาทางพระ เยซู
คริสต เพื่อใหเราทําสิ่งดีๆที่พระเจาไดเตรียม
ไวลวงหน าแลวใหเราทํา

ความเป็นหน่ึงเดียวในพระคริสต
๑๑คุณไมไดเกิดมาเป็นคนยิว พวกคนยิวที่

เรียกตัวเองวา “พวกเขาพิธีขลิบ” ก็ไดเรียก
พวกคุณวา “พวกไมไดเขาพิธีขลิบ” ๑๒ จําไว
วา ในตอนนัน้ พวกคุณยังไมมีพระคริสต ไม
ไดรวมอยูในชุมชนชาวอิสราเอล และไมมี
สวนรวมในขอตกลงตางๆที่พระเจาไดสัญญา
ไว คุณใชชีวิตอยูในโลกน้ีแบบไมมีความหวัง
และไมมีพระเจา ๑๓ เมื่อกอนพวกคุณอยูหาง
ไกลจากพระเจา แตเดี๋ยว น้ีพระเจาไดนํา
คุณเขามาใกลพระองค โดยเลือดของพระ
เยซูคริสต ๑๔พระ คริสตทําใหเกิดสันติภาพ
ขึ้นระหวางเรา พระองคทําใหคน ยิวและ
คนที่ไมใชยิวกลาย เป็นพวกเดียวกัน และ
โดยความ ตายของพระองค พระองคได
ทําลายกําแพงแหงความเกลียด ชังที่แบง
แยกเราลง ๑๕พระองคไดลม เลิกกฎ เกณฑ
และกฎขอ ปฏิบัติตางๆของโมเสส เพื่อจะ
สรางสันติภาพขึ้นมา ดวยการนําเอาคน
สองฝายมาสรางเป็นคน ใหมขึ้นในพระองค
๑๖พระองคไดทําลายความเป็นศัตรูกันของ
คนสอง ฝาย และทําใหเขากลับมาคืนดีกัน
กับพระเจาในกายเดียวกัน ผานทางความ
ตายของพระคริสตบนไม กางเขน ๑๗ดัง นัน้
พระองคจึงมาประกาศขาวดีเรื่องสันติภาพน้ี
กับพวกที่อยูหาง ไกลพระเจา (คือพวกคุณที่
ไมใชยิว) และกับคนยิวที่อยูใกลพระเจาดวย
๑๘ เพราะโดยทางพระ คริสตพวก เราทัง้สอง
ฝาย ก็มีสิทธิท์ี่จะเขาใกลชิดพระ บิดาผาน
ทางพระวิญญาณองคเดียวกัน

๑๙ผลที่ตามมาก็คือ พวกคุณไมไดเป็นคน
แปลกหน าและไมไดเป็นคนตางดาวอีกตอ
ไปแลว แตเป็นพลเมืองเดียวกันกับคนของ
พระเจา และเป็นสมาชิกในครอบครัวของ
พระเจาดวย ๒๐พวกคุณคืออาคารที่พระเจา
สรางขึ้นมา รากฐานของอาคารน้ีเป็นพวก
ศิษยเอกของพระ เยซู และพวกผูพูดแทน
พระเจา และมีพระ เยซูคริสตเป็นหินกอนที่
สําคัญที่สุด ๒๑ ในพระคริสตนัน้ ทุกสวนของ
อาคารถูกเชื่อมตอเขาดวยกัน และเจริญ
ขึ้นเป็นวิหารศักดิส์ิทธิใ์หกับองคเจาชีวิต
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๒๒ ในพระ คริสตนัน้ พวกคุณกําลังถูกกอขึ้น
มาดวยกันกับคนอื่นๆใหเป็นที่อยูของพระ
วิญญาณของพระเจา

หนาที่การงานของเปาโล
เพื่อคนที่ไมใชยิว

๓ ๑ น่ีเป็นเหตุที่ผมอธิษฐานเผื่อพวก
คุณ ผม เองเปาโลเป็นนักโทษเพราะ

รับ ใชพระ เยซูคริสตและพวก คุณที่ไมใชคน
ยิว ๒พวก คุณคงรู แลววาพระเจาไดมอบ
หมายงานน้ีใหกับผม เพื่อชวยเหลือพวกคุณ
๓พระเจาเปิด เผยแผนการลับของพระองค
ใหผม รู ตาม ที่ผมเขียนมา แลวอยางยอๆ
๔ถาคุณอานแลว คุณก็จะรูวาผมเขาใจเรื่อง
แผนการลับของพระ คริสตขนาด ไหน ๕ ใน
สมัย กอน พระเจาไม ไดเปิด เผยแผนการ
ลับน้ีใหใครรู แตในสมัยน้ี พระองคไดเปิด
เผยแผนการลับน้ี ผานทางพระ วิญญาณ
ใหกับคนเหลา นัน้ที่ถูกอุทิศไวใหเป็นศิษย
เอกของพระ คริสตและใหกับพวกผูพูด แทน
พระเจา ๖แผนการลับน้ีคือ คนที่ไมใชยิวจะ
ได รับมรดกรวมกันกับคนยิว เป็นอวัยวะใน
รางกายเดียวกัน มีสวน รวมในคําสัญญาที่
พระเจาทําไวในพระเยซูคริสต ทัง้หมดน้ีเกิด
ขึ้นไดเพราะขาวดีที่ประกาศอยูน้ี

๗ผมมาเป็นผูรับ ใชในการประกาศขาวดี
นัน้ งาน น้ีเป็นของ ขวัญที่พระเจามอบ ให
กับผม ดวยฤทธิอ์ํานาจของพระองค ๘ถึง
แมวาผมจะเป็นคนเล็ก น อยกวาคนที่เล็ก
น อยที่สุดในหมูคนที่เป็นของพระเจา แต
พระเจาก็ยังมอบพระพรน้ีใหกับผมคือใหผม
ประกาศกับคนที่ไมใชยิวเรื่องความมัง่คัง่
ของพระ คริสต ซึ่งเป็นเรื่องที่เหนือความ
เขาใจ ๙ทําใหทุก คนเห็นชัดเจนถึงแผนการ
ลับ น้ี ที่พระเจาผู สรางทุกสิ่งทุกอยางไดเก็บ
ซอน ไวตัง้แตสรางโลกมา ๑๐พระเจาเก็บ
ซอนแผนการลับน้ี ไวเพื่อ วาตอน น้ีพระองค
จะได ใชหมู ประชุมของพระองคเปิด เผยสติ
ปัญญาอันหลาก หลายของพระองคใหกับ
พวกผูครอบครอง และพวกผูมีอํานาจในโลก
ฝายวิญญาณ ๑๑พระองคทําอยาง น้ีตามจุด
ประสงคที่อยูในใจของพระองคตัง้แตแรกมา
และเรื่อง น้ีพระองคก็ไดทําใหสําเร็จในพระ

เยซูคริสต องคเจาชีวิตของ เรา ๑๒พวก เรา
ที่มี สวนในพระ เยซูคริสต กลาและมีความ
มัน่ใจที่จะเขาไปอยูตอ หน าพระเจา เพราะ
เราไว วางใจในพระคริสต ๑๓ผมอธิษฐานขอ
ใหพวก คุณไมทอแทเพราะเห็นผมตองเดือด
รอน ที่ผมเดือดรอนก็เพื่อประโยชนของพวก
คุณ เพื่อที่พวกคุณจะไดรับศักดิศ์รีดวย

ความรักของพระคริสต
๑๔ น่ีเป็น เหตุที่ผมไดคุกเขาลงอธิษฐานตอ

หน าพระบิดา ๑๕คําวา “ครอบครัว” *แมจะ
ในสวรรค หรือบนแผน ดินโลก ก็มาจากคํา
วา “พระ บิดา” น่ี แหละ ๑๖ขอ ใหพระเจา
ที่มัง่คัง่มหาศาล ชวยใหพวก คุณมีพลัง ใจที่
เขม แข็งผานทางพระ วิญญาณของพระองค
๑๗ขอ ใหพระ คริสตตัง้มัน่คงอยูในใจของคุณ
เพราะคุณไว วางใจในพระองค ขอ ใหลงราก
ลึกมัน่คงในความ รัก ๑๘ผมอธิษฐานใหพวก
คุณและคนที่เป็นของพระเจาทุก คนสามารถ
เขาใจวา ความรักที่พระคริสตมีตอเรานัน้มัน
กวาง ยาว สูง และลึกขนาดไหน ๑๙ขอให
เขาใจถึงความ รักของพระ คริสต ที่เกิน กวา
จะเขาใจได เพื่อคุณจะ ไดเต็มไป ดวยความ
บริบูรณของพระเจา

๒๐พระเจาสามารถทําไดทุก สิ่งมากยิ่ง กวา
ที่เราจะขอหรือคิดได ดวยฤทธิอ์ํานาจของ
พระองคที่กําลังทํางานอยูในตัวเรา ๒๑ขอให
พระเจาได รับเกียรติทัง้จากหมู ประชุมของ
พระองค และจากพระ เยซูคริสตทุก ยุคทุก
สมัยตลอดไป อาเมน

รางเดียวกัน

๔ ๑ ในฐานะที่ผมเป็นนักโทษเพราะเห็น
แกองคเจาชีวิต ผมขอออนวอนใหพวก

คุณใช ชีวิตใหสม กับที่พระเจาไดเรียกคุณมา
๒คือใหสุภาพออนนอมอยู เสมอ รวม ทัง้ให
ใจ เย็นๆและอดทนตอ กันและกันดวยความ
รัก ๓ ใหพยายามสุดความสามารถที่จะรักษา
ความเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกันที่ไดรับจากพระ
วิญญาณ ดวยการ ใชสันติภาพเป็นเชือก
ผูกมัดพวกคุณไวดวยกัน ๔มีเพียงกายเดียว
และพระ วิญญาณเดียว เหมือนที่พระเจา
เรียกพวกคุณมาใหมีความหวังเดียว ๕มีองค

*๓:๑๕ ครอบครัว เป็นการเลนคําของเปาโล เพราะในภาษากรีก คําวา “ครอบครัว” กับคํา
วา “บิดา” มาจากรากศัพทเดียวกัน
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เจาชีวิตองค เดียว ความเชื่อเดียว พิธีจุม น้ํา
เดียว ๖และมีพระเจาองค เดียว ผูเป็นพระ
บิดาของทุกสิ่ง อยูเหนือทุกสิ่ง อยูทัว่ทุกสิ่ง
และอยูในทุกสิ่ง

๗พวก เราแตละคนได รับของ ขวัญตางๆ
ตามความเมตตาของพระ คริสต ๘ นัน่เป็น
เหตุที่พระคัมภีรถึงไดพูดวา
“เมื่อพระองคขึ้นไปอยูที่สูง
พระองคก็เอาเชลยสงครามไป ดวยและ

พระองคก็ไดแจกของ ขวัญให กับ
มนุษย” *

๙ที่พูด วา “พระองคขึ้น ไป” ก็แสดง
วาพระองคเคยลงมาที่โลกเบื้อง ลางน้ี
๑๐พระองคที่ลงมาก็เป็นองค เดียวกับที่ขึ้น
ไปสูง กวาสวรรคทัง้ ปวง เพื่อพระองคจะได
เต็มไป ดวยทุก สิ่งทุก อยาง ๑๑พระ เยซูได
แจกของขวัญคือ พวกศิษยเอกของพระองค
พวกผูพูดแทนพระเจา พวกผู ประกาศขาวดี
และพวกผู เลีย้งที่สอน ๑๒ เพื่อคนพวก น้ี จะ
ไดเตรียมคนของพระเจาใหสามารถทํางาน
รับ ใช ซึ่งจะเสริม สรางกายของพระ คริสต
ใหแข็งแกรงขึ้นเรื่อยๆ ๑๓ จนกวาพวก เรา
ทัง้หมดจะเป็นน้ํา หน่ึงใจ เดียวกันในความ
เชื่อ และในความ รูเกี่ยว กับพระ บุตรของ
พระเจา แลวเราจะไดโตเป็นผูใหญเต็มที่ คือ
เป็นเหมือนกับพระคริสตทุกประการ

๑๔ทัง้น้ีก็เพื่อเราจะ ไดไม เป็นเหมือนเด็ก
เล็กๆอีก ตอ ไป หรือเหมือนคลื่นที่ถูกซัด ไป
ซัดมา หรือถูกพัดไปทางโนนทีทางน้ีที ดวย
คํา สอนใหมๆและดวยเลหเหลี่ยมและกล
อุบายตางๆของพวกผูสอนเท็จ ๑๕แตใหพวก
เราพูดความจริงดวยความรัก และใหโตขึ้น
เป็นเหมือนพระคริสตในทุกๆทาง พระคริสต
คือศีรษะ ๑๖ที่รางกายทุกสวนตองพึ่งพาและ
ทัง้รางก็ยึดติด สนิทกันดวยเสนเอ็นทุกๆเสน
เมื่ออวัยวะตางๆทํา หน าที่ของมันเองแลว
พระ คริสตทําใหรางกายทัง้หมดเจริญ เติบโต
และแข็งแรงขึ้นดวยความรัก

ชีวิตที่พระเจาชอบใจ
๑๗ ในฐานะตัวแทนขององคเจาชีวิต ผม

ขอบอกคุณวา ตอจาก น้ี ไป อยาใช ชีวิต

เหมือนกับคนที่ไมรูจักพระเจา ที่คิดแตเรื่อง
ไร สาระ ๑๘ความคิดของเขามืดมัวไปเพราะ
ความโง เขลาและจิตใจที่ดื้อ รัน้ทําใหเขาถูก
แยกออก จากชีวิตที่มาจากพระเจา ๑๙พวก
เขาไมมีความละอายตอ บาปอีก แลว ปลอย
ตัวมัวเมาในกาม ทําเรื่องไมบริสุทธิท์ุกอยาง
โดยไมยับยัง้ชัง่ใจ ๒๐แตการใชชีวิตแบบนัน้
ไมเหมือน กับการใช ชีวิตกับพระ คริสตอยาง
ที่คุณเรียนรูจากพวก เรา ๒๑ จริงๆแลว คุณ
เคยไดยินเรื่องของพระองคและได รับคํา
สอนเกี่ยวกับพระองค สิ่งที่คุณเรียนรูมานัน้
สอดคลองกับความ จริงที่พระเจาไดเปิด เผย
ในพระ เยซู ๒๒คํา สอนนัน้บอกใหพวก คุณ
กําจัดตัว ตนเกาๆที่ถูกตัณหาชักนําใหหลง
และเสื่อม ไป ๒๓คํา สอนนัน้ยังสอนใหคุณ
ยอมใหพระเจาสรางความ คิดและจิตใจของ
คุณขึ้นมาใหม ๒๔คํา สอนน้ียังบอกอีก วาให
สวมคน ใหมนัน้ที่พระเจาสรางขึ้น มาเป็น
เหมือนพระองค เพื่อจะ ไดมีชีวิตที่พระเจา
ชอบใจ เป็นชีวิตที่บริสุทธิ ์ ตามความ จริงที่
เราสอนนัน้

๒๕ถาอยาง นัน้ ใหเลิกพูดโกหกซะ “ให
ตาง คนตาง พูดความ จริงตอเพื่อนของ
ตน” †เพราะพวก เราเป็นอวัยวะในรางกาย
เดียวกัน ๒๖ “ถาโกรธ ก็อยาทําบาป” ‡ควร
กําจัดความ โกรธนัน้ใหหมด ไปกอนดวง
อาทิตยตกดิน ๒๗อยาเปิดโอกาสใหมาร
เอาชนะพวก คุณได ๒๘คนที่เคยขโมยมา
กอน ก็ใหเลิกขโมยซะ แลวหันมาทํางาน ใช
มือทําสิ่งที่ มีประโยชน เพื่อจะไดมีสิ่งของไว
แจกคนที่ขัดสน

๒๙อยาพูดคําหยาบ คายเลย แตใหพูดใน
สิ่งที่ดี เพื่อจะไดใหกําลัง ใจกับคนที่ตองการ
เพื่อมันจะไดเป็นประโยชนกับคนที่ไดยิน
๓๐อยาทําใหพระวิญญาณบริสุทธิข์องพระเจา
เสียใจ พระเจาไดเอาพระ วิญญาณน้ีมา
ประทับ ตราพวก คุณไว เพื่อแสดง วาคุณ
เป็นของพระเจา และเพื่อรับรองวาพระเจา
จะปลด ปลอยใหคุณเป็นอิสระในวัน นัน้

*๔:๘ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๖๘:๑๘
†๔:๒๕ อางจากหนังสือ เศคาริยาห ๘:๑๖
‡๔:๒๖ อางจากหนังสือ สดุดี ๔:๔ (ฉบับแปลกรีกโบราณ)
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*๓๑กําจัดสิ่งเหลา น้ีใหหมดสิน้ไปจากหมูพวก
คุณ คือความขมขื่นทัง้หมด ความโกรธแคน
การทะเลาะวิวาท และการใสรายป ายสี รวม
ถึงความชัว่ทุกชนิด ๓๒ ใหเมตตาตอกัน เห็น
อกเห็นใจกัน และอภัยให กันและกันเหมือน
กับที่พระเจาไดอภัยให กับคุณผาน ทางพระ
คริสต

๕ ๑ ในฐานะที่เป็นลูกที่รักของพระเจา ก็
ใหเลียน แบบพระองค ๒ ใหใช ชีวิตดวย

ความ รัก เหมือน กับที่พระ คริสตรักเราดวย
พระองคไดสละชีวิตเพื่อเรา เป็นเหมือน
เครื่องถวาย และเครื่องบูชาที่หอม หวานให
กับพระเจา

๓ เรื่องความผิด บาปทาง เพศ เรื่องลามก
ทุกอยาง หรือความมักมากในกาม แมแตจะ
พูดถึงก็อยาเลย เพราะมันไมเหมาะกับคนที่
เป็นของพระเจา ๔ รวม ทัง้การพูดจาหยาบ
คายไร สาระไมเป็นเรื่อง หรือพูดตลกลามก
ก็ไมเหมาะสมทัง้ นัน้ แตควรจะพูดขอบคุณ
พระเจาดีกวา ๕ ใหพวกคุณรูเอาไวเลยวาทุก
คนที่ทําผิด บาปทางเพศ ไมบริสุทธิ ์ หรือ
มักมากในกาม †ซึ่งเป็นการบูชารูปเคารพ จะ
ไมมีสวนในอาณาจักรของพระ คริสตและ
ของพระเจา

๖อยาใหใครมาหลอก ลวงพวก คุณดวยคํา
พูดที่เหลว ไหล เพราะเรื่องอยางน้ีแหละที่
ทําใหพระเจาลงโทษคนพวก นัน้ที่ไมเชื่อ
ฟัง ๗ เมื่อรูอยางน้ีแลว ก็อยา ไปมีสวน รวม
กับคนพวกนัน้เลย ๘ เมื่อกอนน้ีพวกคุณเคย
เป็นความมืด แตเดี๋ยวน้ีเป็นความสวางแลว
เพราะมี สวนในองคเจาชีวิต อยาง นัน้ก็ให
ใช ชีวิตใหสมกับที่เป็นลูกของความ สวาง
นัน้ ๙ (เพราะผลของความ สวางคือความ ดี
ทุก อยาง ชีวิตที่พระเจาชอบใจ และการพูด
ความ จริง) ๑๐ ใหพยายามคนหาวาองคเจา
ชีวิตชอบใจอะไร บาง ๑๑อยามี สวนกับการ
กระทําตางๆของความ มืดที่ไรประโยชนนัน้
แตใหชีวิตบริสุทธิข์องพวก คุณเปิดโปงเรื่อง
พวกนัน้ออกมาดี กวา ๑๒ เพราะแมแตจะพูด
ถึงเรื่องลับๆที่พวกเขาทํากัน ก็ยังนาละอาย

เลย ๑๓แตความสวางนัน้ทําใหเห็นทุกสิ่งทุก
อยางชัดเจน ๑๔ เพราะความ สวางจะทําให
ทุก สิ่งทุก อยางที่มันสองนัน้กลายเป็นความ
สวางไปดวย นัน่เป็นเหตุที่มีคําพูดวา
“ตื่นไดแลว เจาที่หลับอยู
ลุกขึ้นมาจากความตายสิ
แลวพระคริสตจะสองสวางใสเจา”

๑๕ถาอยางนัน้ ระวังใหดีวาพวกคุณใชชีวิต
อยางไร อยาเป็นเหมือนคน โง แตใหเป็น
เหมือนคน ฉลาด ๑๖ ใหฉวยโอกาสที่จะทําดี
เพราะทุกวัน น้ีมีแตความชัว่ ราย ๑๗ฉะนัน้
อยาเป็นคน โง แตใหเขาใจวาองคเจาชีวิต
ตองการใหคุณทําอะไร ๑๘อยาเมาเหลาองุน
มันจะทําใหคุณเสียคนได แตใหเต็มไปดวย
พระ วิญญาณดี กวา ๑๙คือรอง เพลงสดุดี
เพลงสรรเสริญ และเพลงจากพระ วิญญาณ
ใหกันและกัน และใหรองเพลงสรรเสริญองค
เจาชีวิตจากใจ ๒๐และขอบคุณพระเจาผูเป็น
พระ บิดาของเราเสมอสําหรับทุก สิ่งทุก อยาง
ในฐานะเป็นคนของพระเยซูคริสตเจา ‡

สามีกับภรรยา
๒๑ ใหยินยอมซึ่งกันและกัน เพราะยําเกรง

พระคริสต
๒๒พวก คุณที่เป็นภรรยา ใหยินยอมสามี

เหมือนที่ยินยอมองคเจาชีวิต ๒๓ เพราะสามี
คือศีรษะของภรรยา เหมือนกับที่พระคริสต
เป็นศีรษะของหมปูระชุม คือพระองคเองเป็น
ผู ชวยใหรอดของรางกาย ๒๔แตหมู ประชุม
ยินยอมพระ คริสตอยางไร ภรรยาก็ควรจะ
ยินยอมสามีของตนในทุกเรื่องอยางนัน้ดวย

๒๕พวก คุณที่เป็นสามี ใหรักภรรยาของ
ตนเหมือน กับที่พระ คริสตรักหมู ประชุม
ของพระองค และไดสละพระองคเองเพื่อ
ประโยชนของหมู ประชุม ๒๖ที่พระ คริสต
ทําอยาง น้ีก็เพื่อชําระลางหมู ประชุมของ
พระองค ใหบริสุทธิด์วยน้ําและถอยคํา
ของพระองค ๒๗ เพื่อพระองคจะไดมอบหมู
ประชุมที่สงา งามให กับพระองคเอง เป็นเจา
สาวที่ไมมีตําหนิ ริว้รอย หรือความบกพรอง

*๔:๓๐ วันนัน้ วันที่พระคริสตจะมาพิพากษามนุษยทุกคนและนําคนที่เชื่อทัง้หมดไปอยูรวม
กับพระองค
†๕:๕ มักมากในกาม คําน้ีอาจจะหมายถึงโลภก็ได
‡๕:๒๐ ในฐานะเป็นคนของพระเยซูคริสตเจา หรือแปลตรงๆไดวา ในนามของพระเยซู
คริสตเจา
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อะไรเลย แตจะบริสุทธิห์มดจดทุก อยาง
๒๘สามีก็เหมือนกัน ควรจะรักภรรยาของตน
เหมือน กับรักรางกายของตนเอง คนที่รัก
ภรรยาก็รักตัว เองนัน่ แหละ ๒๙ เพราะไมมี
ใครหรอกที่เกลียดรางกายของตนเอง มี
แตจะเลีย้ง ดูและเอาใจ ใส เหมือน กับที่พระ
คริสตเลีย้ง ดูและเอาใจ ใสหมู ประชุมของ
พระองค ๓๐ เพราะเราเป็นอวัยวะในรางกาย
ของพระองค ๓๑ เหมือน กับที่พระ คัมภีรพูด
เอาไววา “ดังนัน้ผูชายจะจากพอและแมของ
เขา ไปเป็นหน่ึงเดียวกับภรรยาของตน และ
เขาทัง้สองจะเป็นรางกายเดียวกัน” *๓๒ เรื่อง
น้ีเป็นเรื่องลึกลับมาก และผมเอาเรื่อง น้ีมา
เปรียบ เทียบกับสาย สัมพันธระหวางพระ
คริสตกับหมูประชุมของพระองค ๓๓อยางไร
ก็ตาม พวกคุณแตละคน ตองรักภรรยาของ
ตน เหมือนกับรักตนเอง สวนภรรยาจะตอง
เคารพสามีของตน

ลูกกับพอแม

๖ ๑พวกคุณที่เป็นลูกๆ ตองเชื่อฟังพอแม
ของตน ในฐานะที่คุณมี สวนในองคเจา

ชีวิต เพราะนัน่เป็นสิ่งที่ถูก ตอง ๒กฎที่วา
“ใหเกียรติพอแมของตน” †น่ีเป็นกฎขอแรก
ที่มีคําสัญญาพวงมา ดวย ๓ “คือคุณจะเจริญ
รุงเรืองในทุกสิ่ง และอายุยืนยาวในแผนดิน
น้ี” ‡

๔พวกคุณที่เป็นพอ อยายัว่ยุลูกของตนให
โกรธ แตใหเลีย้งดูเขาดวยการอบรมสัง่สอน
และเตือนสติตามแนวทางขององคเจาชีวิต

ทาสกับเจานาย
๕พวก คุณที่เป็นทาส ตองเชื่อ ฟังเจา นาย

ฝายโลกน้ี ควรเกรงกลัวจนตัวสัน่ดวยความ
จริงใจ เหมือนที่ทํากับพระ คริสต ๖อยาทํา
เป็นขยันแคตอ หน าเมื่อมีคนมองเพื่อประจบ
สอพลอ แตควรจะทํางานเหมือนกับเป็นทาส
ของพระคริสต ที่เต็มใจทําตามความตองการ
ของพระเจา ๗ ใหเต็มใจรับใชเหมือนกับที่ทํา
ตอองคเจาชีวิตไมใชตอมนุษย ๘ จําไววา ไม
วาคุณจะเป็นทาสหรือเป็นคนอิสระก็ตาม ถา

ทําความดีก็จะได รับสิ่งตอบแทนจากองคเจา
ชีวิต

๙ ในทํานองเดียวกัน พวก คุณที่เป็นเจา
นายอยาไดขมขูทาสของตน จําไววาเจานาย
ของคุณและของเขาก็อยูบนสวรรค และ
พระองคก็ไมลําเอียงเขาขางใคร

จงสวมชุดเกราะของพระเจา
๑๐สุดทายน้ี ขอใหเขมแข็งในองคเจาชีวิต

และในฤทธิอ์ํานาจอันยิ่ง ใหญของพระองค
๑๑สวมชุด เกราะที่พระเจามอบ ใหอยาง
เต็มยศ แลวพวก คุณจะสามารถยืน ขึ้นตอสู
แผนการของมารราย ๑๒ เพราะพวกเราไมได
ตอสูกับมนุษย แตตอสูกับพวกผูครอบครอง
พวกผูมี อํานาจ ตอสูกับพวกเทพเจาที่ครอง
โลกมืดน้ี และตอสูกับพวกวิญญาณชัว่รายใน
โลกฝายวิญญาณ ๑๓ เพราะอยาง น้ี ใหสวม
ชุด เกราะที่พระเจามอบใหอยางเต็มยศ เพื่อ
คุณจะสามารถยืน หยัดไดเมื่อวันอันชัว่ ราย
มาถึง และเมื่อทุกอยางจบสิน้แลว พวกคุณก็
ยังคงยืนหยัดตอไปได ๑๔ดัง นัน้ใหยืนหยัด
ไว เอาความ จริงรัด เอวไวเหมือนเข็มขัด
เอาชีวิตที่พระเจาชอบใจมาสวมเป็นเกราะ
ป องกันอก ๑๕ เอาใจที่พรอมจะประกาศขาวดี
เรื่องสันติสุขมาสวมเป็นรองเทา ๑๖นอกจาก
น้ีแลว ใหเอาความ เชื่อเป็นโล ที่พวกคุณจะ
ใชกันลูก ธนูไฟทัง้หมดที่มาร รายยิงเขา ใส
๑๗ ใหเอาความ รอดเป็นหมวกเหล็ก และให
ถือดาบของพระวิญญาณ ซึ่งก็คือถอยคําของ
พระเจา ๑๘ ในทุก โอกาสและทุก เรื่องที่คุณ
อธิษฐานหรือขอรอง ก็ใหอธิษฐานดวยความ
ชวย เหลือของพระ วิญญาณ ดวยเหตุ น้ี ให
ตื่นตัวและอธิษฐานตลอดเวลาสําหรับทุกคน
ที่เป็นของพระเจา

๑๙ ใหอธิษฐานเผื่อผมดวย เพื่อเมื่อเวลา
ที่ผมเปิดปากพูด พระเจาจะใหคํา พูดกับผม
เพื่อผมจะไดเปิด เผยเรื่องลึกลับของขาวดีน้ี
อยางกลาหาญ ๒๐ผมก็เป็นทูตของพระเจาที่
กําลังประกาศขาวดีน้ีอยูในคุก ชวยอธิษฐาน
ใหผมกลาที่จะประกาศขาวดีน้ี ตามที่ผมควร
จะพูดดวย

*๕:๓๑ อางมาจากหนังสือ ปฐมกาล ๒:๒๔
†๖:๒ อางมาจากหนังสือ อพยพ ๒๐:๑๒; เฉลยธรรมบัญญัติ ๕:๑๖
‡๖:๓ อางมาจากหนังสือ อพยพ ๒๐:๑๒; เฉลยธรรมบัญญัติ ๕:๑๖
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คําอวยพรสุดทาย
๒๑ทีคิกั ส ที่เป็นพี่ น องที่รัก และเป็นผูรับ

ใชที่ซื่อสัตยขององคเจาชีวิต จะเลา เรื่อง
ทัง้หมดของผมใหคุณฟังวาเป็นอยางไรบาง
และทําอะไรอยู ๒๒ผมสงเขามาเพื่อคุณจะได
รูขาว คราวของเราและเพื่อเขาจะไดใหกําลัง
ใจคุณดวย

๒๓ขอ ใหพระเจาพระ บิดาและพระ เยซู
คริสตเจา ใหสันติสุข ความรักและความเชื่อ
กับพวกคุณ ๒๔ขอใหพระเจาใหความเมตตา
กรุณากับพวก คุณทุก คนที่รักพระ เยซูคริสต
เจาของเราอยางไมเสื่อมคลาย
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