
พระธรรมเอเฟซสั  Ephesians 
 

1 จดหมายฉบับนี้จากขาพเจาเปาโล ผูเปนอัครทูตของพระเยซูคริสต 

ตามน้ําพระทัยของพระเจา 
 
 ถึง วิสุทธิชนท่ีเมืองเอเฟซัส1 ผูสัตยซื่อใน2พระเยซูคริสต 
 
2
 ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจาพระบิดาของเราและจากองคพระเยซู
คริสตเจามีแกทานท้ังหลาย 
 
พระพรฝายจิตวญิญาณในพระครสิต 
3 สรรเสริญพระเจาและพระบิดาแหงพระเยซูคริสตเจาของเรา 
ผูประทานพระพรฝายจิตวิญญาณนานัปการในพระคริสตแกเราท้ังหลายในสว
รรคสถาน 
4เพราะพระองคไดทรงเลือกเราไวในพระคริสตตั้งแตกอนทรงสรางโลก 
ใหบริสุทธิ์ปราศจากที่ติในสายพระเนตรพระองค ดวยความรัก 
5พระองค3ทรงกําหนดไวลวงหนาท่ีจะรับเราเปนบุตรของพระองค 
ผานทางพระเยซูคริสต ตามความพอพระทัยและน้ําพระทัยของพระองค 
6เพื่อเปนการสรรเสริญพระคุณสูงสง ซึ่งพระองคประทานใหเราเปลาๆ 
อยางเหลือลนในพระเยซูคริสต ผูทรงเปนท่ีรักของพระองค 7ในพระเยซูนั้น 
เราไดรับการไถบาปโดยพระโลหิตของพระองค 

                                      
1 1:1 บางตนฉบับไมมีขอความวา ท่ีเอเฟซัส 
2 หรือ ผูเชื่อซึ่งอยูใน 
3 1:5 หรือ สายพระเนตรพระองคดวยความรัก 5พระองค 



คือไดรับการอภัยโทษบาปตามพระคุณอันอุดมของพระเจา 
8ซึ่งพระองคไดประทานแกเราอยางเหลือลนดวยสติปญญาและความเขาใจท้ัง
ป ว ง  
9และพระองคทรงใหเรารูความล้ําลึกแหงพระดําริของพระองคตามที่พอพระทั
ย ซึ่งทรงมุงหมายไวในพระคริสต 
10พระดําริของพระองคก็คือเมื่อถึงกําหนดเวลา 
พระองคจะทรงรวมสิ่งสารพัดท้ังในสวรรคและบนแผนดินโลกไวภายใตพระคริ
สตผูทรงเปนศีรษะ 
11 ในพระองคนั้น เรายังไดรับการทรงเลือก4 
ดังท่ีทรงกําหนดไวลวงหนาตามแผนการของพระองค 
ผูทรงกระทําใหทุกสิ่งเปนไปสมดังจุดมุงหมายแหงน้ําพระทัยของพระองค 
12เพื่อเราทั้งหลายซึ่งเปนพวกแรกที่มีความหวังในพระคริสตจะไดสรรเสริญพ
ระสิริของพระองค 13และทานทั้งหลายก็ไดรวมอยูในพระคริสตเชนกัน 
เม่ือทานไดฟงพระวจนะแหงความจริง คือขาวประเสริฐแหงความรอดของทาน 
เม่ือทานเชื่อก็ทรงประทับตราทานไวในพระองคดวยดวงตรา คือ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ท่ีทรงสัญญาไว 
14ผูเปนมัดจําค้ําประกันวาเราจะไดรับกรรมสิทธิ์ของเรา 
จนกวาคนของพระเจาจะไดรับการไถ อันเปนการสรรเสริญพระสิริของพระองค 
 
ขอบพระคณุและทลูขอ 
15 ดวยเหตุนี้ ตั้งแตขาพเจาไดยินถึงความเชื่อของทานในพระเยซูเจา 
และความรักของทานตอวิสุทธิชนทั้งปวง 
16ขาพเจาจึงขอบพระคุณพระเจาเพราะทานไมหยุด เฝาอธิษฐานเผื่อทาน 
17ขาพเจาเพียรทูลขอใหพระเจาแหงองคพระเยซูคริสตเจาของเรา 

                                      
4 1:11 หรือ ใหเปนทายาท 



คือพระบิดาผูทรงพระสิริ 
ทรงใหทานมีพระวิญญาณ5แหงสติปญญาและการสําแดง 
เพื่อทานจะรูจักพระองคดียิ่งขึ้น 18ขาพเจายังขอใหตาใจของทานสวาง 
เพื่อทานจะไดรูถึงความหวังท่ีทรงเรียกทานมานั้น 
รูถึงความมั่งคั่งแหงมรดกอันรุงเรืองของพระองคสําหรับเหลาวิสุทธิชน19และรู
ถึงฤทธานุภาพยิ่งใหญสุดหาใดเทียบสําหรับเราทั้งหลายที่เชื่อ 
ฤทธานุภาพนี้เปนเชนพระราชกิจแหงพลังอันยิ่งใหญของพระองค 
20ซึ่งทรงกระทําในพระคริสต เมื่อทรงใหพระคริสตเปนขึ้นจากตาย 
และใหประทับเบื้องขวาพระหัตถของพระองคในสวรรคสถาน 
21พระคริสตทรงสูงสงยิ่งเหนือเทพผูครองและเทพผูทรงอํานาจ 
เทพผูทรงเดชานุภาพ และเทพผูปกครองอาณาจักรทั้งสิ้น 
และเหนือทุกนามที่เขาเอยขึ้น ไมเพียงในยุคนี้เทานั้น แตในยุคหนาดวย 
22และพระเจาไดทรงใหสิ่งสารพัดอยูใตพระบาทพระคริสต 
และทรงตั้งพระองคไวเปนประมุขเหนือทุกสิ่งเพื่อคริสตจักร 
23อันเปนพระกายของพระองค 
ซึ่งบริบูรณดวยพระองคผูทรงใหทุกสิ่งบริบูรณในทุกทาง 
 
มีชวีิตในพระครสิต 
 

2 สวนทานท้ังหลายไดตายแลวในการลวงละเมิดและในความผิดบาป 

2ซึ่งทานเคยทํา เมื่อดําเนินชีวิตตามวิถีของโลกนี้ 
และวิถีของเจาแหงยานฟาอากาศ 
ซึ่งเปนวิญญาณท่ีบัดนี้ทําการอยูในบรรดาผูท่ีไมเชื่อฟง 

                                      
5 1:17 หรือ วิญญาณ 



3ครั้งหนึ่งเราเคยใชชีวิตรวมกับพวกนั้นบําเรอตัณหาแหงวิสัยบาปของเรา6 
สนองความอยากกับความคิดของมัน 
ตามวิสัยเราจึงควรแกพระพิโรธเหมือนคนอื่น 
4แตเนื่องดวยความรักใหญหลวงที่ทรงมีตอเรา 
พระเจาผูเปยมดวยพระเมตตาอันอุดม 5จึงทรงใหเรามีชีวิตอยูกับพระคริสต 
แมเม่ือเราไดตายแลวในบาป คือทานท้ังหลายไดรับความรอดโดยพระคุณ 
6และพระเจาทรงใหเราเปนขึ้นมากับพระคริสต และในพระเยซูคริสต 
ทรงใหเรานั่งในสวรรคสถานกับพระคริสต 7เพื่อในยุคตอๆ ไป 
พระองคจะไดทรงสําแดงความอุดมแหงพระคุณอันหาใดเปรียบ 
ซึ่งไดทรงแสดงดวยในพระกรุณาท่ีมีตอเราในพระเยซูคริสต 
8ดวยวาทานท้ังหลายไดรับความรอดโดยพระคุณ ผานทางความเชื่อ 
ความรอดนี้ไมไดมาจากตัวทานเอง แตเปนของประทานจากพระเจา 
9มิใชความรอดโดยการประพฤติ เพื่อจะไมมีใครอวดได 
10เพราะเราทั้งหลายเปนผลงานของพระเจา 
ซึ่งทรงสรางในพระเยซูคริสตเพื่อใหทําการดีท่ีพระเจาทรงจัดเตรียมไวลวงหน
าใหเรากระทํา 
 
หนึง่เดยีวกนัในพระครสิต 
11 เหตุฉะนั้นจงระลึกวา แตกอนทานเปนคนตางชาติโดยกําเนิด 
และบรรดาผูท่ีเรียกตนเองวา “ พวกที่เขาสุหนัต”  
(ซึ่งกระทําทางกายดวยมือมนุษย) เรียกทานวา “ พวกไมเขาสุหนัต”  
12จงระลึกวาครั้งนั้น ทานแยกจากพระคริสต ไมไดเปนพลเมืองอิสราเอล 
และเปนคนตางดาวอยูนอกพันธสัญญาท่ีทรงสัญญาไว 

                                      
6 2:3 หรือ เนื้อหนังของเรา 



ไมมีความหวังและอยูในโลกโดยปราศจากพระเจา 13แตบัดนี้ในพระเยซูคริสต 
ทานท้ังหลายซึ่งเม่ือกอนอยูไกลไดเขามาใกลแลวโดยพระโลหิตของพระคริสต 
14 ดวยวาพระองคเองทรงเปนสันติสุขของเรา 
ผูทรงทําใหสองพวกกลายเปนหนึ่งเดียวกัน 
และทรงทําลายสิ่งกีดขวางคือปราการแหงความเกลียดชังท่ีกีดกั้นลง 
15โดยทรงลมเลิกบทบัญญัติท้ังหมดของชาวยิว 
จุดประสงคของพระองคก็เพื่อยุบสองฝายและสรางขึ้นใหมเปนหนึ่งเดียวในพร
ะองค เชนนี้แหละ จึงทรงทําใหมีสันติสุข 
16และในกายเดียวนี้ท้ังสองพวกจึงกลับคนืดีกับพระเจาโดยไมกางเขน 
ซึ่งทําลายความเปนศัตรูกันใหหมดสิ้นไป 
17พระองคเสด็จมาประกาศสันติสุขแกทานทั้งหลายท่ีอยูไกล 
และสันติสุขแกทานท้ังหลายที่อยูใกล 
18เพราะโดยพระองคเราท้ังสองพวกสามารถเขาถึงพระบิดาโดยพระวิญญาณ
องคเดียวกัน 
19 ดังนั้นทานจึงมิใชคนตางดาวแปลกถิ่นอีกตอไป 
แตเปนพลเมืองเดียวกับประชากรของพระเจา 
และเปนสมาชิกในครอบครัวของพระเจา 
20ทานไดรับการสรางขึ้นบนฐานรากแหงเหลาอัครทูตและผูเผยพระวจนะ 
โดยมีพระเยซูคริสตเองเปนศิลามุมเอก 21ในพระองค 
ทุกสวนของอาคารทั่วท้ังหมดตอกันสนิท 
และประกอบกันขึ้นเปนวิหารอันบริสุทธิ์ในองคพระผูเปนเจา 22และในพระองค 
ทานก็เชนกัน 
กําลังรับการทรงสรางขึ้นดวยกันใหเปนท่ีประทับซึ่งพระเจาทรงสถิตอยูโดยพร
ะวิญญาณของพระองค 
 
พันธกจิของเปาโลเพือ่คนตางชาต ิ



 

3 ดวยเหตุนี้ ขาพเจาเปาโล ผูเปนนักโทษเพราะเห็นแกพระเยซูคริสต 

เพื่อทานผูเปนคนตางชาติ  
2 แนทีเดียว ทานท้ังหลายยอมไดยินถึงภารกิจแหงพระคุณของพระเจา 
ซึ่งประทานแกขาพเจาเพื่อทานแลว 
3อันไดแกขอล้ําลึกซึง่ทรงสําแดงแกขาพเจา ดังท่ีขาพเจาไดเขียนมาอยางยอๆ 
4เม่ือทานอานแลวจะสามารถเขาใจถึงความรูแจงของขาพเจาในขอล้ําลึกของ
พระคริสต 5ซึ่งในยุคกอนๆ มิไดทรงเปดเผยแกมนุษย 
ดังท่ีบัดนี้ทรงสําแดงโดยพระวิญญาณแกเหลาอัครทูตและผูเผยพระวจนะผูบริสุ
ทธิ์ของพระเจา 6ขอล้ําลึกนี้คือ 
โดยทางขาวประเสริฐนั้นคนตางชาติก็เปนทายาทรวมกับชนอิสราเอล 
เปนอวัยวะรวมในกายเดียวกัน 
และเปนผูมีสวนรวมในพระสัญญาในพระเยซูคริสต  
7
 ขาพเจาไดเปนพันธกรแหงขาวประเสริฐนี้โดยของประทานแหงพระคุณ
พระเจาซึ่งประทานแกขาพเจาดวยฤทธิ์อํานาจของพระองค 
8แมขาพเจาต่ําตอยกวาผูเล็กนอยที่สุดในประชากรทั้งหมดของพระเจา 
ขาพเจาก็ไดรับพระคุณนี้ 
เพื่อประกาศแกคนตางชาติถึงความไพบูลยอันสุดจะหยั่งไดของพระคริสต 
9และเพื่อแสดงใหคนทั้งปวงเห็นถึงภารกิจแหงขอล้ําลึกนี้ ซึ่งตลอดยุคที่ผานๆ 
มาถูกปดซอนไวในพระเจาผูทรงสรางสรรพสิ่ง 
10ความตั้งใจของพระองคคือบัดนี้จะสําแดงพระปรีชาญาณอนัลึกซึ้งของพระเ
จาโดยทางคริสตจักร 
ใหเหลาเทพผูครองและเทพผูทรงอํานาจในสวรรคสถานไดเห็น 
11ตามพระประสงคนิรันดรของพระองค 
ซึ่งไดทรงกระทําใหสําเร็จในพระเยซูคริสตเจาของเรา 



12ในพระองคและโดยความเชื่อในพระองค 
เราจึงเขามาหาพระเจาไดดวยเสรีภาพและความมั่นใจ 
13ฉะนั้นขาพเจาจึงขอทานอยาทอใจเนื่องดวยความทุกขยากของขาพเจาเพื่อ
พวกทาน ซึ่งเปนสงาราศีแกทาน 
 
ทูลอธษิฐานเพื่อพีน่องชาวเอเฟซสั  
14 ดวยเหตุนี้ ขาพเจาจึงคุกเขาลงตอเบื้องพระพักตรพระบิดา 
15ผูทรงเปนท่ีมาของนามแหงตระกูลท้ังมวลของพระองค7ในสวรรคและที่แผน
ดินโลก 16ขาพเจาอธิษฐานวา จากความไพบูลยอันทรงสิริของพระองค 
ขอใหพระองคทรงเสริมกําลังทานดวยฤทธานุภาพโดยทางพระวิญญาณของพ
ระองคภายในทาน 17เพื่อพระคริสตจะทรงสถิตในใจทานโดยทางความเชื่อ 
และขาพเจาอธิษฐานวา เมื่อทานหยั่งรากม่ันคงในความรักแลว 
18ทานพรอมกับวิสุทธิชนท้ังปวงจะไดสามารถหยั่งถึงความรักของพระคริสตวา
กวาง ยาว สูง ลึกปานใด 19และซาบซึ้งในความรักนี้ ซึ่งเหนือกวาความรู 
เพื่อทานจะบริบูรณดวยความสมบูรณท้ังสิ้นของพระเจา 
20
 บัดนี้ขอเทิดพระเกียรติพระองคผูทรงสามารถกระทําเกินกวาท่ีเราจะทูล
ขอหรือคาดคิดได ตามฤทธานุภาพของพระองคซึ่งกระทําการอยูภายในเรา 
21ขอพระสิริมีแดพระองค ในคริสตจักร 
และในพระเยซูคริสตตลอดทุกชั่วอายุคนสืบๆ ไปเปนนิตย! อ า เ ม น  
 
หนึง่เดยีวในพระกายพระคริสต 
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4 ฉะนั้นขาพเจาผูเปนนักโทษเพื่อองคพระผูเปนเจา 

จึงขอใหทานดําเนินชีวิตใหสมกับการทรงเรียกที่ทานไดรับ 
2จงถอมใจและสุภาพออนโยนในทุกดาน 
จงอดทนอดกลั้นตอกันและกันดวยความรัก 
3จงเพียรพยายามรักษาความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในพระวิญญาณผานทาง
พันธะแหงสันติสุข 4มีกายเดียวและพระวิญญาณองคเดียว 
เหมือนกับที่ทรงเรียกทานมาสูความหวังเดียวเมื่อทรงเรียกทาน 
5มีองคพระผูเปนเจาองคเดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว 
6มีพระเจาองคเดียวผูเปนพระบิดาของทั้งปวง ผูทรงอยูเหนือทั้งมวล ทั่วท้ังสิ้น 
และในทั้งหมด 
7 แตพระคุณนั้นประทานแกเราแตละคนตามที่พระคริสตทรงจัดสรร 
8ฉะนั้นจึงมีกลาว8ไววา 
 
 “ เม่ือพระองคเสด็จขึ้นสูเบื้องสูง 
  ทรงนําเชลยไปดวย 
  และประทานของประทานแกมนุษย” 9 
 
9 (ที่วา “ เสด็จขึ้น”  นั้น ยอมไมอาจหมายความเปนอื่น 
นอกจากวาพระองคไดเสด็จลงสูเบื้องต่ําของโลกดวย10 
10พระองคผูเสด็จลงคือองคเดียวกับที่เสด็จขึ้นสูงเหนือฟาสวรรคท้ังมวล 
เพื่อทรงเติมท่ัวท้ังจักรวาลใหสมบูรณ) 
11พระองคเองทรงเปนผูใหบางคนเปนอัครทูต บางคนเปนผูเผยพระวจนะ 

                                      
8 4:8 หรือ พระเจาจึงตรัส 
9 ส ด ด .68:18 
10 4:9 หรือ ที่ลึกแหงโลก 



บ า ง ค น เปนผูเผยแพรขาวประเสริฐ บางคนเปนศิษยาภิบาลและอาจารย 
12เพื่อเตรียมประชากรของพระเจาสําหรับงานรับใช 
เพื่อวาพระกายพระคริสตจะไดรับการสรางเสริมขึ้น 
13จนกวาเราทั้งหมดบรรลุความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ 
และในความรูถึงพระบุตรของพระเจา จนเราเติบโตเปนผูใหญ 
คือเต็มถึงขนาดความไพบูลยของพระคริสต 
14 เมื่อนั้นเราจะไมเปนทารกอีกตอไป ถูกกระแสซัดไปซัดมา 
ถูกพัดไปทางโนนทางนี้ 
โดยลมปากแหงคําสอนและโดยกลลวงอันฉอฉลแยบยลของมนุษย 
15แตโดยการพูดความจริงดวยความรัก 
เราจะเติบโตขึ้นในทุกสิ่งสูพระองคผูเปนศีรษะคือพระคริสต 
16จากพระองคท่ัวท้ังกายซึ่งประสานและยึดเขาดวยกันโดยทุกเสนเอ็นนั้น 
เจริญเติบโตและสรางเสริมตัวเองขึ้นในความรัก 
ขณะที่แตละสวนทําหนาท่ีของตน 
 
ดําเนนิชีวติสมกบัเปนลกูแหงความสวาง 
17 ฉะนั้นขาพเจาขอบอกและยืนยันกับทานในองคพระผูเปนเจาวา 
แตนี้ไปทานอยาดําเนินชีวิตแบบคนตางชาติอีกเลย ซึ่งคิดแตสิ่งไรสาระ 
18ความเขาใจของเขามืดมัวไป และเขาแยกหางจากชีวิตฝายพระเจา 
เนื่องดวยความไมรูอันเนื่องมาแตจิตใจท่ีแข็งกระดางของเขา 
19เขาปราศจากความยั้งคิดใดๆ ปลอยตัวตามกามราคะ ลุมหลง 
มัวเมาในความเสื่อมทราม ทุกแบบดวยตัณหาไมสิ้นสุด 
20 สวนทานไมไดเรียนรูจักพระคริสตอยางนั้น 21แนทีเดียว 
ทานไดฟงเรื่องพระองคและรับคําสอนในพระองคตามความจริงซึ่งอยูในพระเย
ซู 22เกี่ยวกับวิถีชีวิตเดิมนั้น ทานไดรับการสอนใหท้ิงตัวตนเกาของทาน 
ซึ่งกําลังถกูทําใหเสื่อมโทรมไปโดยตัณหาอันลอลวงของมัน 



23เพื่อรับการสรางทาทีความคิดจิตใจขึ้นใหม 24และเพื่อสวมตัวตนใหม 
ซึ่งพระเจาทรงสรางขึ้นใหเปนเหมือนพระองคในความชอบธรรมและความบริสุ
ทธิ์ท่ีแทจริง 
25 เหตุฉะนั้นทานท้ังหลายจงทิ้งสิ่งจอมปลอมเสีย และพูดความจริงตอกัน 
เพราะเราทั้งปวงลวนเปนอวัยวะในกายเดียวกัน 26” ในยามโกรธ 
อยากระทําบาป” 11 อยาใหถึงดวงอาทิตยตกแลวทานยังโกรธอยู 
27และอยาใหโอกาสแกมาร 28ผูท่ีเคยลักขโมยก็อยาลักขโมยอีก 
แตจงทํางานใชมือของตนกระทําสิ่งท่ีมีประโยชน 
เผื่อจะมีอะไรแบงปนใหคนขัดสน 
29 อยาหลุดปากเอยสิ่งท่ีไมสมควร 
แตจงกลาววาจาอันเปนประโยชนเพื่อสรางเสริมผูอื่นขึ้นตามความจําเปนของเ
ขา จะไดเปนผลดีแกผูฟง 
30และอยาทําใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจาเสียพระทัย 
โดยพระวิญญาณนี้ทรงประทับตราทานแลวสําหรับวันแหงการทรงไถใหรอด 
31จงขจัดความขมขื่นท้ังสิ้น ความเกรี้ยวกราด และความโกรธแคน 
การทะเลาะ และการนินทาวาราย พรอมทั้งการมุงรายทุกรูปแบบ 
32จงเมตตาและสงสาร เห็นใจกันและกัน 
ใหอภัยตอกันเหมือนที่พระเจาทรงอภัยทานในพระคริสต 

5 เหตุฉะนั้นทานท้ังหลายจงเลียนแบบพระเจาใหสมกับเปนบุตรที่รัก 

2แ ล ะ จงดําเนินชีวิตในความรัก เหมือนดังท่ีพระคริสตทรงรักเราทั้งหลาย 
และประทานพระองคเองเพื่อเรา 
เปนด่ังของถวายอันมีกลิ่นหอมและเครื่องบูชาแดพระเจา 
3 แตในทามกลางทานท้ังหลาย 
อยาใหมีแมกระทั่งการเอยถึงการผิดศีลธรรมทางเพศ ความไมบริสุทธิ์ใดๆ 
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หรือความโลภ เพราะเปนสิ่งมิบังควรในหมูประชากรบริสุทธิ์ของพระเจา 
4ท้ังอยาพูดหยาบโลนลามก เฮฮาไรสาระ หรือตลกหยาบชา ซึ่งไมสมควร 
แตใหขอบพระคุณพระเจาดีกวา 5ทานแนใจไดเลยวา คนผิดศีลธรรม 
คนไมบริสุทธิ์ หรือคนโลภ (คนเชนนี้คือผูกราบไหวรูปเคารพ) 
เขาจะไมมีสวนใดๆ ในอาณาจักรของพระคริสต และของพระเจา12 
6อยาใหผูใดลอลวงทานดวยวาจาไรสาระ เพราะเนื่องดวยสิ่งเหลานั้น 
พระพิโรธของพระเจาจึงมาถึงบรรดาผูท่ีไมเชื่อฟง 
7ฉะนั้นอยาเปนหุนสวนกับคนเหลานั้นเลย  
8 ดวยวาเม่ือกอนทานเปนความมืด 
แตเด๋ียวนี้ทานเปนความสวางในองคพระผูเปนเจา 
จงดําเนินชีวิตอยางลูกแหงความสวาง 
9(เพราะผลแหงความสวางประกอบดวยความดีท้ังปวง ความชอบธรรมทั้งมวล 
และความจริงท้ังสิ้น) 
10จงหาใหพบวาอะไรเปนท่ีชอบพระทัยองคพระผูเปนเจา 11อยาเขาสวนใดๆ 
กับกิจกรรมของความมืดอันไรผล แตจงเปดโปงการเหลานั้น 
12เพราะเพียงเอยถึงสิ่งซึ่งพวกที่ไมยอมเชื่อฟงแอบทํากันนั้นก็ยังนาอาย 
13แตทุกสิ่งท่ีถูกเปดเผยโดยความสวางก็เห็นกันแจมแจง 
14เนื่องจากความสวางทําใหเห็นทุกสิ่งจะแจง ดวยเหตุนี้ จึงกลาวกันวา 
 
  “ โอ ผูท่ีหลับอยู จงตื่นขึ้น 
   จงฟนขึ้นจาก ค ว า ม ต า ย  
  และพระคริสตจะทรงสองสวางแกทาน”  
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15 เหตุฉะนั้นทานจงระมัดระวังในการดําเนินชีวิต 
อยาดําเนินชีวิตแบบคนไรปญญา แตจงดําเนินชีวิตแบบคนมีปญญา 
16จงรูจักใชทุกโอกาส เพราะเวลานี้เปนยุคอันเลวราย 17ฉะนั้นจงอยาโงเขลา 
แตจงเขาใจน้ําพระทัยขององคพระผูเปนเจาวาเปนเชนใด 
18และอยาเมาเหลาองุนซึ่งจะทําใหเสียคน แตจงเปยมดวยพระวิญญาณ 
19จงสนทนากันดวยเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญและบทเพลงฝายจิตวิญญาณ 
จงรองและบรรเลงเพลงในใจถวายองคพระผูเปนเจา 
20จงขอบพระคุณพระเจาพระบิดาสําหรับทุกสิ่งอยูเสมอ 
ใ น พ ร ะ น า ม ข อ ง องคพระเยซูคริสตเจาของเรา  
21 จงยอมเชื่อฟงกันและกันเนื่องดวยใจเคารพยําเกรงพระคริสต 
 
สามีภรรยา 
22 ผูท่ีเปนภรรยา จงยอมเชื่อฟงสามี เหมือนที่ยอมเชื่อฟงองคพระผูเปนเจา 
23เพราะสามีเปนศีรษะของภรรยา 
เหมือนพระคริสตทรงเปนศีรษะของคริสตจักร ซึ่งเปนพระกายของพระองค 
ท้ังพระองคยังทรงเปนพระผูชวยใหรอดของคริสตจักรดวย 
24คริสตจักรยอมเชื่อฟงพระคริสตอยางไร 
ภรรยาก็ควรยอมเชื่อฟงสามีทุกเรื่องอยางนั้น  
25 ผูท่ีเปนสามี จงรักภรรยาของตน 
เชนเดียวกับที่พระคริสตทรงรักคริสตจักร 
และประทานพระองคเองแกคริสตจักร 26เพื่อทรงทําใหคริสตจักรบริสุทธิ์ 
โ ด ย ก า ร ช ำ ร ะ 13ดวยน้ําผานทางพระวจนะ 
27และเพื่อพระองคจะไดมีคริสตจักรอันงามผองแผว 
ปราศจากมลทินหรือริ้วรอย หรือตําหนิใดๆ แตบริสุทธิ์ ไมมีท่ีติ 28เชนนั้นแหละ 
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สามีจึงควรรักภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเอง 
ผูท่ีรักภรรยาก็รักตนเ อ ง  29ทายท่ีสุด ไมมีใครเกลียดชังกายของตนเอง 
มีแตเลี้ยงดูทนุถนอม เหมือนดังท่ีพระคริสตทรงกระทําแกคริสตจักร 
30ดวยวาเราทั้งหลายเปนอวัยวะแหงพระกายพระองค 
31” เพราะเหตุนี้ชายจึงละจากบิดามารดา ไปรักใครผูกพันกับภรรยา 
และทั้งสองจะเปนเนื้อเดียวกัน” 14 32ตรงนี้เปนความลับลึกอันลึกซึ้ง 
แตขาพเจากําลังพูดถึงพระคริสตกับคริสตจักร 33อยางไรก็ตาม 
พวกทานแตละคนตองรักภรรยาของตนเหมือนที่รักตนเองดวย 
และภรรยาก็ตองเคารพสามีของตน 
 
บตุรกบับิดามารดา 
 

6 ผูท่ีเปนบุตร จงเชื่อฟงบิดามารดาในองคพระผูเปนเจา 

เพราะนี่เปนสิ่งท่ีถูกตอง 
2” จงใหเกียรติบิดามารดาของเจา” นี่เปนพระบัญญัติขอแรกที่มีพระสัญญาไ
วดวย 3” เพื่อเจาจะอยูเย็นเปนสุขและมีชีวิตยืนยาวในโลก” 15 
4 ผูท่ีเปนบิดา อยายั่วโทสะบุตรของตน 
แตจงอบรมเลี้ยงดูโดยการฝกฝนและสั่งสอนตามแนวขององคพระผูเปนเจา 
 
ทาสกบันาย 
5 ผูท่ีเปนทาส 
จงเชื่อฟงเจานายฝายโลกดวยความเคารพยําเกรงและดวยความจริงใจ 
เหมือนที่ทานเชื่อฟงพระคริสต 
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6ไมเพียงแตเชื่อฟงเจานายตอหนาเพื่อเอาใจเขา 
แตใหเปนเสมือนทาสของพระคริสต 
คือกระทําตามน้ําพระทัยของพระเจาจากใจของทาน 
7จงรับใชดวยความเต็มใจราวกับกําลังรับใชองคพระผูเปนเจา มิใชมนุษย 
8เพราะทานรูวา 
องคพระผูเปนเจาจะทรงปูนบําเหน็จความดีความชอบแกทุกคนที่ทําดี 
ไมวาคนนั้นจะเปนทาสหรือเปนไท 
9 ผูท่ีเปนนาย จงปฏิบัติตอทาสในทํานองเดียวกัน อยาขมขูเขา 
ในเมื่อรูอยูวาพระองคผูทรงเปนองคเจานายทั้งของเขาและของทานนั้นอยูในส
วรรค และพระองคไมทรงลําเอียงเขาขางใคร 
 
ยุทธภณัฑของพระเจา 
10 สุดทายนี้ 
จงเขมแข็งในองคพระผูเปนเจาและในฤทธานุภาพยิ่งใหญของพระองค 
11จงสวมยุทธภัณฑท้ังชุดของพระเจา 
เพื่อทานจะยืนหยัดตอสูแผนการทั้งหลายของมารได 
12ดวยวาเรามิไดตอสูกับเนื้อหนังและเลือด แตตอสูกับเหลาเทพผูครอง 
เทพผูทรงอํานาจ เทพผูทรงเดชานุภาพของโลกอันมืดมนนี้ 
และตอสูกับเหลาวิญญาณชั่วในยานฟาอากาศ 
13ฉะนั้นจงสวมยุทธภัณฑท้ังชุดของพระเจา 
เพื่อทานจะยืนหยัดรับมือไดเม่ือถึงวันอันชั่วราย 
และหลังจากทานไดผานทุกอยางแลวทานก็ยังยืนหยัดอยูได 14ดวยเหตุนี้ 
จงยืนม่ันเอาความจริงคาดเอว ใชความชอบธรรมเปนเกราะกําบังอก 
15สวมรองเทาคือความพรอมอันเนื่องมาจากขาวประเสริฐแหงสันติสุข 
16พรอมกับทั้งหมดนี้ 
จงยึดความเชื่อเปนโลซึ่งจะใชดับลูกศรเพลิงท้ังปวงของมารรายได 



17สวมความรอดเปนหมวกเหล็ก และถือดาบแหงพระวิญญาณ 
คือพระวจนะของพระเจา 
18และจงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกโอกาสดวยการอธิษฐานและการทูลขอทุ
กรูปแบบ โดยคํานึงถึงสิ่งนี้ จงตืน่ตัวและอธิษฐานเผื่อวิสุทธิชนทั้งปวงเสมอ 
19 ขอใหอธิษฐานเผื่อขาพเจาดวย เพื่อวาเม่ือใดที่ขาพเจาเอยปาก 
จะไดรับถอยคําซึ่งทําใหขาพเจาประกาศขอล้ําลึกแหงขาวประเสริฐอยางไมหวั่
น เ ก ร ง  20เนื่องดวยขาวประเสริฐนี้ ขาพเจาจึงเปนทูตที่ถูกลามโซอยู 
จงอธิษฐานใหขาพเจาประกาศขาวประเสริฐอยางไมหวั่นเกรง 
ดังท่ีขาพเจาสมควรจ ะ ท ำ  
 
คาํลงทาย 
21 ทีคิกัส นองที่รัก ผูรับใชท่ีสัตยซื่อในองคพระผูเปนเจา 
จะเลาทุกอยางใหทานฟง เพื่อทานจะไดทราบดวยวาขาพเจาเปนอยางไร 
และกําลังทําอะไรอยู 
22ท่ีขาพเจาจะสงเขาไปหาทานก็เพราะจุดประสงคขอนี้เองคือเพื่อใหทานทรา
บวา พวกเราเปนอยูอยางไร และเพื่อเขาจะไดหนุนใจทาน 
23 ขอสันติสุข และความรักดวยความเชื่อจากพระเจา 
พระบิดาและจากองคพระเยซูคริสตเจามีแกพี่นองทั้งหลาย 
24ขอพระคุณดํารงอยูกับคนทั้งปวงที่รักองคพระเยซูคริสตเจาของเราดวยควา
มรักอันมิรูเสื่อมสลาย 
 


