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บทนา
เบือ้ งหลังทางประวัติศาสตร์
คริ สเตียนเกือบทุกคนได้เชื่อในการเป็ นผูเ้ ขียนของเปาโลเกี่ยวกับพระธรรมเอเฟซัส จนกระทัง่ ศตวรรษที่ 19
เมื่อการวิจารณ์ ต่อพระคัมภีร์ในเชิ งทาลายได้รับอิทธิ พลอย่างมาก (เปรี ยบเทียบ 1:1; 3:1)1 พวกวิจารณ์ได้
สร้ างกรณี ต่อต้านการเป็ นผูเ้ ขียนของเปาโลจากลักษณะต่างๆทางภาษาและรู ปแบบ การเปรี ยบเทียบทาง
วรรณกรรมกับพระธรรมโคโลสี เป็ นหลัก หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความแปลกประหลาดทางหลัก
คาสอน
“เมื่ อ การคัด ค้า นทั้ง หมดได้ถู ก พิ จารณาอย่า งระมัด ระวัง มัน จะเป็ นที่ ป ระจัก ษ์ว่า น้ า หนัก ของ
หลักฐานก็ไม่เพียงพอที่จะล้มล้างหลักฐานพยานภายนอกที่ท่วมท้นต่อการเป็ นผูเ้ ขี ยนของเปาโล
และการอ้างของจดหมายฝากนี้เอง”2
นักวิชาการทางพันธสัญญาใหม่ส่วนใหญ่ได้ถือธรรมเนี ยมที่ว่าเปาโลได้เขียนพระธรรมเอเฟซัสพร้ อมกับ
พระธรรมโคโลสี ฟี เลโมน และฟี ลิปปี ซึ่งเป็ น “จดหมายฝากจากเรื อนจา” ฉบับอื่นๆระหว่างการถูกจาคุกใน
โรมครั้งแรกของท่าน คือ ค.ศ. 60-62 (3:1; 4:1; 6:20; เปรี ยบเทียบ กจ. 28:16-3) ระหว่างเวลานั้นเปาโลได้
อยู่ในบ้านที่ถูกกักกัน ท่านได้อาศัยอยู่ในตึกที่ท่านเช่ าเอง ซึ่ งอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกทหารโรมัน
บรรดาผูเ้ ยี่ยมเยียนได้รับอนุ ญาตที่จะเยี่ยมเยียนและท่านสามารถรับใช้โดยปราศจากการขัดขวางตราบเท่าที่
การจากัดขอบเขตของท่านได้อนุญาต (กจ. 28:16, 30-31) ท่านไม่ได้ถูกล่ามโซ่ในห้องคุมขัง ณ เวลานี้ อย่าง
ที่ได้ถูกล่ามโซ่ระหว่างการถูกจาคุกในโรมครั้งที่สองของท่านเมื่อท่านได้เขียน 2 ทิโมธี (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ.
1:16) สาหรับนักตีความบางคนนั้น การอ้างอิงใน 2 ทิโมธี 4:12 ถึงเปาโลที่ได้ส่งทีคิกสั ไปยังเอเฟซัสเมื่อ
เร็ วๆ นี้ก็ดูเหมือนได้ระบุวา่ การเขียนพระธรรมเอเฟซัสเกิดขึ้นในการถูกจาคุกครั้งที่สอง (เปรี ยบเทียบ อฟ.
6:21-22) อย่างไรก็ตาม ความคล้ายกันต่างๆระหว่างพระธรรมเอเฟซัสและโคโลสี ได้นาให้นกั วิชาการส่ วน

ใหญ่ที่จะสรุ ปว่าเปาโลได้เขียนจดหมายสองฉบับนี้ ณ เวลาเดี ยวกัน3 หลักฐานสาหรับการที่ท่านได้เขียน
พระธรรมโคโลสี และฟี เลโมนระหว่างการถูกจาคุกครั้งแรกก็หนักแน่น
“พระธรรมเอเฟซัสมีความสัมพันธ์อย่างเดียวกันอย่างมากต่อพระธรรมโคโลสี อย่างที่พระธรรม
โรมมีต่อพระธรรมกาลาเทีย ซึ่ งก็คือการปฏิบตั ิที่เต็มที่มากขึ้นของหัวข้อโดยทัว่ ไปอย่างเดียวกัน
ในลักษณะที่สันโดษและไม่ใช่ส่วนตัวมากขึ้น”4
นักวิชาการบางคนเชื่ อว่าเปาโลได้เขียนพระธรรมโคโลสี ก่อนพระธรรมเอเฟซัส5 ความแตกต่างที่สาคัญ
ระหว่างจดหมายฝากที่คล้ายกันอย่างมากเหล่านี้ ก็คือว่า ในพระธรรมโคโลสี น้ นั เปาโลได้ต่อต้านหลักคา
สอนผิดเกี่ยวกับพระคริ สต์ ในพระธรรมเอเฟซัสนั้น ท่านไม่ได้กล่าวถึงปั ญหาหรื อสถานการณ์ที่เจาะจงซึ่ ง
ได้เป็ นเหตุให้เกิดจดหมายฝากนั้น6
เปาโลได้รู้จกั เมืองเอเฟซัสและคริ สตจักรในเมืองนั้นอย่างดีมาก ท่านได้รับใช้ในเอเชี ยน้อย ซึ่ งเป็ นจังหวัด
ของโรมที่ซ่ ึ งเมืองเอเฟซัสเป็ นเมืองหลวง พร้ อมกับเมืองเอเฟซัสนั้นเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการของท่านเป็ นเวลา
ประมาณสามปี คือ ค.ศ. 53-56 (กจ. 19:1—20:1) ดูเหมือนว่าท่านได้ส่งจดหมายฝากฉบับนี้ ไปยังคริ สตจักร
ในเมืองเอเฟซัส เพื่อว่าต่อมาคริ สเตียนที่นนั่ จะส่ งจดหมายนั้นเวียนไปท่ามกลางคริ สตจักรอื่นๆ7 อย่างน้อย
แล้วหนัง สื อพันธสั ญญาใหม่เล่ ม อื่ นๆสามเล่ มได้ไปยัง เมื องเอเฟซัส คื อ 1 และ 2 ทิ โมธี และวิว รณ์
(เปรี ยบเทียบ วว. 2:1) พระกิตติคุณของยอห์นและจดหมายฝากสามฉบับของท่านบางทีได้ไปเช่นกัน เป็ น
ที่ชดั เจนว่า ทีคิกสั ได้ส่งจดหมายฝากฉบับนี้ไปยังคริ สตจักรในเมืองเอเฟซัส (อฟ. 6:21-22)
จุดประสงค์
การอ้างอิงบ่อยๆของเปาโลถึ งคริ สตจักรในฐานะ “ความลึกลับ” (ความลับของพระเจ้า) ซึ่ งก่อนหน้านี้ ไม่
เป็ นที่รู้จกั แต่ตอนนี้ ได้ถูกเปิ ดเผยก็ระบุถึงจุดประสงค์หลักของอัครทูตนี้ ในการเขียนว่าเป็ นการอธิ บายถึ ง
ความลึกลับของคริ สตจักร (1:9; 3:3-4, 9; 5:32; 6:19) การเน้นของท่านที่คริ สตจักรในฐานะพระกายของ
พระคริ สต์ที่ซ่ ึ งผูเ้ ชื่อชาวยิวและชาวต่างชาติเป็ นหนึ่ งเดียวนั้นก็บ่งบอกว่าได้เขียนเพื่อจะส่ งเสริ มเอกภาพใน
คริ สตจักรในเมืองเอเฟซัสและในคริ สตจักรสากล การเน้นที่ความสาคัญของความรักก็หนักแน่ นเช่นกัน8
มากกว่าหนึ่ งในหกของการอ้างอิงของเปาโลถึง “ความรัก” ในจดหมายฝาก 13 ฉบับของท่านก็ปรากฏใน
พระธรรมเอเฟซัส สิ่ งนี้แสดงให้เห็นอีกว่าท่านได้ตอ้ งการที่จะส่ งเสริ มเอกภาพของคริ สเตียนในคริ สตจักร

“บางทีจากการที่ตระหนักว่าชาวเอเฟซัสได้เริ่ มต้นที่จะลืมความรักแรกของพวกเขาไปนั้น เปาโลก็
ได้เขียนจดหมายนี้เพื่อจะหนุ นใจพวกเขาให้รักพระเจ้าและเพื่อนธรรมิกชนของพวกเขาอย่างลึกซึ้ ง
มากขึ้น”9
“จดหมายนี้จดจ่อที่สิ่งที่พระเจ้าได้ทาผ่านงานทางประวัติศาสตร์ ของพระเยซู คริ สต์และทาผ่านพระ
วิญญาณของพระองค์ในทุกวันนี้ เพื่อที่จะสร้างสังคมใหม่ของพระองค์ในท่ามกลางสิ่ งเก่า”10
การเน้ นต่ างๆ
นอกเหนือจากคริ สตจักรและความรักนั้น พระธรรมเอเฟซัสก็เน้นการกระทาของพระเจ้าในการวางแผน การ
ออกพระราชกฤษฎี กา และการจัดเตรี ยมความรอด ความสาคัญของการเติบโตของคริ สเตียนในความรู้
ความสาคัญของการดาเนิ นความเชื่ อของบุ คคลหนึ่ งอย่างเสมอต้นเสมอปลายและสงครามฝ่ ายวิญญาณ
พระธรรมเอเฟซัสเป็ นหนึ่ งในจดหมายฝากอันเป็ นที่ รักอย่างดี ที่สุดของเปาโล เพราะว่าพระธรรมนี้ สาคัญ
ทางหลักคาสอนและเป็ นเชิงปฏิบตั ิอย่างเต็มที่
ประเภท
แม้วา่ ประเภทโดยทัว่ ไปของพระธรรมเอเฟซัสเป็ นจดหมาย มันก็ไม่ใช่จดหมายในรู ปแบบอย่างเดียวกันกับ
จดหมายฝากอื่นๆส่ วนใหญ่ของเปาโล ไม่มีหลักฐานใดในพระธรรมเอเฟซัสที่วา่ เปาโลได้เขียนขึ้นเพื่อจะ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ ที่เจาะจง มันไม่ใช่ จดหมายฝาก “ตามโอกาส” ในสิ่ งนี้ น้ นั มันก็คล้ายกับพระ
ธรรมโรม จดหมายฝากทั้งสองฉบับก็ค่อนข้างเป็ นการพูดในที่สาธารณะมากกว่าการสนทนาส่ วนตัว
“ท่าน [ผูเ้ ขียน] กาลังภาวนาและกาลังพัฒนาความคิดบางอย่างและหุ ้มห่ อสิ่ งเหล่านั้นไว้ในรู ปแบบ
ของจดหมาย”11
โครงร่ าง
I. การทักทาย 1:1-2
II. การทรงเรี ยกของคริ สเตียน 1:3-3:21
ก. การทรงเรี ยกส่ วนบุคคล 1:3-2:10
1. จุดประสงค์: ศักดิ์ศรี 1:3-14
2. วิธี: ความรู้ 1:15-23

3. แรงจูงใจ: พระคุณ 2:1-10
ข. การทรงเรี ยกส่ วนรวม 2:11-3:19
1. เอกภาพในปัจจุบนั 2:11-22
2. ความไม่รู้ในอดีต 3:1-13
3. ความเข้าใจในอนาคต 3:14-19
ค. คาอวยพร 3:20-21
III. การประพฤติของคริ สเตียน 4:1-6:20
ก. การดาเนินฝ่ ายวิญญาณ 4:1-6:9
1. การดาเนินในเอกภาพ 4:1-16
2. การดาเนินในความบริ สุทธิ์ 4:17-32
3. การดาเนินในความรัก 5:1-6
4. การดาเนินในความสว่าง 5:7-14
5. การดาเนินในปัญญา 5:15-6:9
ข. สงครามฝ่ ายวิญญาณ 6:10-20
IV. สรุ ป 6:21-24
เนือ้ หา
พระธรรมเอเฟซัสช่ วยให้เราที่จะมองการทรงสร้ างของพระเจ้าจากความสู งของภูเขาแอลป์ เมื่อเราศึกษา
พระธรรมนี้ มันเหมือนราวกับว่าเราได้ปีนยอดภูเขาสู ง เพราะว่าพระธรรมนี้ ให้มุมมองประเภทนั้นแก่เรา
เกี่ ยวกับสิ่ งที่พระเจ้าได้สร้ าง จากการระลึ กถึ งฉากเปิ ดของภาพยนตร์ “เสี ยงของดนตรี ” ที่ซ่ ึ งมาเรี ย วอน
แทรปป์ กาลังยืนในทุ่งหญ้าสู งซึ่ งกาลังมองไปเหนื อหุ บเขาและภูเขา กระนั้น “การทรงสร้าง” ที่พระธรรม
เอเฟซัสเปิ ดต่อนิ มิตของเราก็ไม่ใช่การทรงสร้างทางกายภาพ แต่เป็ นคริ สตจักรและตาแหน่งของคริ สตจักร
และความสาคัญในทัศนี ย ภาพทั้ง หมดของโปรแกรมของพระเจ้า คริ ส ตจัก รเป็ นหัวข้อของพระธรรม
เอเฟซัส คริ สตจักรได้เริ่ มต้นในวันเพ็นเทคอสต์ และจะสิ้ นสุ ด ณ การถูกรับขึ้นไป
หนึ่ งในลักษณะของพระธรรมนี้ ที่แยกแยะตนเองจากจดหมายฝากฉบับอื่นๆของเปาโลก็คือลักษณะที่เป็ น
สากลของมัน พระธรรมเอเฟซัสกล่ าวถึ งเรื่ องของมุ ม มองที่ สาคัญต่อคริ ส ตจัก รทั้ง หมดของระยะเวลา
ทั้งหมดของประวัติศาสตร์ คริ สตจักร พระธรรมเอเฟซัสไม่เหมื อน 1 โคริ นธ์ ซ่ ึ งสนใจอย่างเป็ นหลัก ที่

สถานการณ์ของที่ชุมนุมทางท้องถิ่นเดียว มันเหมือนพระธรรมโรมมากกว่า ซึ่ งกล่าวถึงการเปิ ดเผยที่ยิ่งใหญ่
ที่อยูเ่ หนือระบบการปกครองของคริ สตจักรท้องถิ่น
พระธรรมเอเฟซัส เป็ นการอธิ บ ายถึ ง หนึ่ ง ในถ้อยแถลงที่ ส าคัญที่ สุ ดซึ่ ง พระเยซู ไ ด้เคยกล่ า วไว้ระหว่า ง
พันธกิจในโลกของพระองค์ ถ้อยแถลงนั้นอยูใ่ นมัทธิว 16:18 ว่า “เราจะสร้างคริ สตจักรของเราไว้ และพลัง
แห่ งความตายจะมีชยั ต่อคริ สตจักรนั้นหามิได้” ในทานองเดียวกัน จดหมายฝากต่างๆก็อธิ บายถึ งคาสอน
อื่นๆที่พระเยซูได้ให้ในขณะที่พระองค์ได้ดาเนินในโลกนี้ ตัวอย่างเช่น จดหมายฝากยากอบเป็ นการอธิ บาย
ถึงคาเทศนาบนภูเขาของพระเยซู จดหมายฝากยอห์นฉบับที่หนึ่ งเป็ นการอธิ บายถึงการอภิปรายที่ห้องชั้น
บนของพระเยซู เช่นเดียวกัน พระธรรมเอเฟซัสอธิ บายถึงคาสอนของพระเยซู เกี่ยวกับคริ สตจักร แน่นอน
ว่า จดหมายฝากของพันธสัญญาใหม่ท้ งั หมดกล่าวถึ งคริ สตจักร แต่พระธรรมเอเฟซัสยกเราขึ้นสู งกว่าการ
เปิ ดเผยอื่นๆทั้งหมดในเรื่ องนี้ และวางคริ สตจักรไว้ในมุมมองภายในแผนการของพระเจ้า เปาโลได้พฒั นา
ทั้งการสร้ างคริ สตจักรและความขัดแย้งของคริ สตจักรในพระธรรมเอเฟซัสซึ่ งได้บ่งบอกไว้ในถ้อยแถลง
ของพระเยซู
เปาโลได้แนะนาคาสอนหลักของพระธรรมเอเฟซัสในข้อแรก เราอ่านว่า “เรี ยนธรรมิกชน. . . ในพระเยซู
คริ สต์” วลีน้ ี บ่งบอกถึงการประกอบขึ้นของคริ สตจักรและมันทาให้เราเตรี ยมพร้อมสาหรับสิ่ งที่จะติดตาม
มาในจดหมายฝากนี้ วลี “ธรรมิก ชน” สะท้อนถึ ง ความหลากหลายและความแตกต่ า งที่ เกิ ดขึ้ นภายใน
คริ สตจักร เปาโลมีสิ่งมากมายที่จะกล่าวในจดหมายนี้ เกี่ ยวกับพระพรส่ วนบุคคลของพระเจ้าที่มีต่อผูเ้ ชื่ อ
(เช่น 1:3-2:10)

อย่างไรก็ตาม วลี “ในพระเยซูคริ สต์” เน้นถึ งการรวมตัวกันของแต่ละบุคคลเหล่านี้ ใน

คริ สตจักรที่รวมเป็ นหนึ่ งเดียว เปาโลมีสิ่งมากมายอีกที่จะกล่าวเกี่ยวกับการทรงเรี ยกส่ วนรวมของผูเ้ ชื่ อใน
จดหมายนี้ (เปรี ยบเทียบ 2:11-3:19) คริ สตจักรเป็ นสิ่ งมีชีวติ เดียวที่พระเจ้าได้สร้างจากผูเ้ ชื่ อแต่ละบุคคลใน
ยุคนี้ ผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าได้รวมไว้ในความสัมพันธ์ที่สาคัญกับพระเยซูคริ สต์ ภาพของร่ างกายของมนุษย์ พร้อมกับ
อวัยวะที่หลากหลายซึ่งถูกควบคุมด้วยหัวเดียว (2:14-16) เป็ นตัวอย่างประกอบที่สมบูรณ์แบบของคริ สตจักร
เมื่อเราตรวจสอบคาสอนหลักในพระธรรมเอเฟซัส เราสามารถเห็นได้วา่ มันแบ่งออกเป็ นสองส่ วน หนึ่ ง มี
การเปิ ดเผยเกี่ ย วกับ ลัก ษณะนิ รั นดร์ ข องคริ ส ตจัก ร สอง มี ค าสอนเกี่ ย วกับ การประพฤติ ชั่ว คราวของ
คริ สตจักร
แรกสุ ด จงพิจารณาการเปิ ดเผยเกี่ ยวกับลักษณะนิ รันดร์ ของคริ สตจักร พระธรรมเอเฟซัสบอกเราสามสิ่ ง
เกี่ยวกับลักษณะของคริ สตจักร

หนึ่ ง มันเปิ ดเผยถึ งการเริ่ มต้นของคริ สตจักร คริ สตจักรได้อยู่ในแผนการของพระเจ้าตั้งแต่อดี ตนิ รันดร์
มันไม่ใช่บางสิ่ งที่พระเจ้าได้ประดิษฐ์ข้ ึน (ทาขึ้น) ในวันที่พระเยซู คริ สต์ได้สิ้นพระชนม์ เพราะว่าคนยิวได้
ปฏิเสธพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา นักอรรถาธิ บายที่เชื่ อตามยุคบางคนได้อา้ งอิงถึงคริ สตจักรในฐานะส่ วน
ที่ “เป็ นวงเล็บ” ของแผนการนิรันดร์ของพระเจ้า นัน่ ไม่ได้หมายถึงว่า คริ สตจักรเป็ นความคิดภายหลังที่ได้
ไตร่ ตรองอีกครั้งหนึ่งโดยพระเจ้า คริ สตจักรเป็ นส่ วนหนึ่งของแผนการของพระเจ้าที่มีสาหรับประวัติศาสตร์
มนุษย์มากเท่ากับชนชาติอิสราเอล พระเจ้าไม่ได้เปิ ดเผยมันในพันธสัญญาเดิม มันเป็ นความล้ าลึก ซึ่ งก็คือ
การเปิ ดเผยของพันธสัญญาใหม่ที่ไม่ได้ถูกเปิ ดเผยก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม มันเป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนการ
ของพระเจ้าอยูเ่ สมอ สิ่ งนี้ ก็สาคัญสาหรับเราที่จะตระหนัก เพราะว่าเมื่อเราเห็นว่าพระเจ้าได้นาคริ สตจักร
ไปสู่ การมีชีวติ อยู่ มันก็ง่ายกว่าที่จะเชื่อว่าซาตานจะไม่ทาลายคริ สตจักรได้เลย
สิ่ งที่ สองที่พระธรรมเอเฟซัสเปิ ดเผยเกี่ ยวกับลักษณะนิ รันดร์ ของคริ สตจักรก็คือการสร้ างของคริ สตจักร
ในขณะที่พระเจ้าได้มองคริ สตจักรในอดีตว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนการนิ รันดร์ ของพระองค์ พระองค์กาลัง
สร้ างคริ สตจักรในปั จจุ บนั ด้วยอานาจนิ รันดร์ ของพระองค์ ในพระธรรมเอเฟซัส มี การเน้นอย่างมากที่
“อานาจ” ซึ่ งเป็ นอานาจที่ใหญ่โตของพระเจ้า เปาโลได้อธิ ษฐานว่าผูอ้ ่านของท่านจะเติบโตในความเข้าใจ
ของพวกเขาถึ งอานาจนิ รันดร์ ของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นอานาจที่ได้ชุบให้พระเยซู เป็ นขึ้นมาจากความตาย (1:1819) เปาโลได้ใช้คากรี กที่แตกต่างกันสี่ คาสาหรับอานาจใน 1:19 “อานาจที่เป็ นขึ้นจากตาย” นี้ เป็ นอานาจ
อย่างเดียวกันที่ได้ยกคริ สเตียนขึ้น และได้ทาให้เขาหรื อเธอนัง่ กับพระคริ สต์ในสวรรคสถานในตอนนี้ (2:46) ยิง่ กว่านั้น มันเป็ นอานาจอย่างเดียวกันที่มีไว้สาหรับเราที่เป็ นคริ สเตียนเมื่อเราต่อสู ้ศตั รู ฝ่ายวิญญาณของ
เรา ผูซ้ ่ ึ งกาลังพยายามที่จะทาลายคริ สตจักร (6:10-11) บ่อยครั้งมากที่คริ สเตียนล้มเหลวเพราะพวกเขาคิดว่า
คริ สตจักรไม่สามารถประสบความสาเร็ จได้ พวกเขาล้มเหลวที่จะชื่ นชมอานาจนิ รันดร์ ของพระเจ้าที่มีไว้
ในปัจจุบนั เพื่อจะสร้างคริ สตจักรและเพื่อจะเอาชนะศัตรู ของคริ สตจักร
สิ่ งที่สามที่เราเรี ยนรู ้จากจดหมายฝากนี้ เกี่ยวกับลักษณะของคริ สตจักรก็คือการบรรลุถึงยอดของคริ สตจักร
สิ่ งนี้ เกี่ยวข้องมุมมองนิ รันดร์ เช่นกัน พระธรรมเอเฟซัสเปิ ดเผยว่าคริ สตจักรจะรับใช้จุดประสงค์ของพระ
เจ้าตลอดอนาคตนิรันดร์ (2:4-7; 3:8-10)
สิ่ งมีชีวิตทั้งหมดเป็ นนิ ตย์ (2:7)

คริ สตจักรจะแสดงถึงความไพบูลย์แห่ งพระคุณของพระเจ้าต่อ

คริ สตจักรจะแสดงถึ งความไพบูลย์แห่ งปั ญญาของพระเจ้าต่อสิ่ งมีชีวิต

ทั้งหมดเป็ นนิตย์ (3:10)
สรุ ป แล้ว พระธรรมเอเฟซัส เปิ ดเผยถึ งที่ ที่ สาคัญซึ่ งคริ ส ตจัก รมี ใ นแผนการนิ รันดร์ ของพระเจ้าสาหรั บ
ประวัติศาสตร์ ในอดีตนั้น พระองค์ได้คิดเกี่ ยวกับคริ สตจักรในฐานะส่ วนหนึ่ งของแผนการนิ รันดร์ ของ

พระองค์ ในปั จจุบนั พระองค์กาลังสร้างคริ สตจักรด้วยอานาจนิรันดร์ ของพระองค์ ในอนาคต พระองค์จะ
นาคริ สตจักรไปสู่ การบรรลุถึงยอดในความสาเร็ จแห่งจุดประสงค์นิรันดร์ ของพระองค์
ในขณะที่การเปิ ดเผยถึ งลักษณะนิ รันดร์ ของคริ สตจักรจัดตั้งส่ วนหลักของจดหมายฝากนี้ เปาโลได้สอน
เกี่ยวกับความประพฤติชวั่ คราวของคริ สตจักรอย่างมากอีกด้วย ลักษณะนิรันดร์ของคริ สตจักรมีความหมาย
โดยนัยหลักต่างๆสาหรับความประพฤติชวั่ คราวของคริ สตจักร (4:1)

เราสามารถจัดการส่ วนของการ

เปิ ดเผยนี้ให้อยูภ่ ายใต้สามหัวข้อเช่นกัน
ความหมายโดยนัยแรกของลักษณะของคริ สตจักรที่เปาโลได้เน้นก็เกี่ยวข้องกับ “การสร้าง” ของคริ สตจักร
เนื่องจากว่าคริ สตจักรเป็ นสิ่ งที่คริ สตจักรเป็ น ซึ่ งก็คือพระกายที่รวมกันของพระคริ สต์ มันก็สาคัญอย่างมาก
ที่คริ สเตียนรักษาเอกภาพนี้ ไว้ (4:1-3) จงสังเกตว่า นี่ ไม่ใช่เอกภาพท่ามกลางคริ สเตียนที่ประกาศตนที่เรา
ต้องบรรลุ มันเป็ นเอกภาพท่ามกลางคริ สเตี ยนแท้ที่ เราต้องรั กษาไว้ เราต้องระมัดระวังอย่างมากที่ จะ
หลี ก เลี่ ย งการก่ อให้เกิ ดการแตกแยกในพระกายของพระคริ ส ต์ หนึ่ ง ในเจ็ดสิ่ งที่ ซ าโลมอนได้เขี ย นว่า
พระเจ้าทรงเกลียดก็คือใครคนหนึ่งที่หว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่นอ้ ง (สภษ. 6:19)
ความหมายโดยนัยอันที่สองของลักษณะของคริ สตจักรเกี่ยวข้องกับ “การสารภาพ” ของคริ สตจักร เปาโล
ได้กระตุน้ ว่าคริ สตจักรต้องทาการสารภาพหรื อให้คาพยานแด่พระเจ้า นี่ เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า (5:1517) คริ สเตียนทาสิ่ งนี้ โดยการชาระชี วิตทั้งหมดให้บริ สุทธิ์ แด่พระเจ้า ซึ่ งแยกชี วิตไว้แด่พระองค์เพื่อพระ
เกี ยรติและพระสิ ริของพระองค์ ดังนั้น เปาโลได้กล่าวถึงความสัมพันธ์พ้ืนฐานต่างๆของชี วิต คือ สามีกบั
ภรรยา

พ่อแม่กบั ลูกๆ นายจ้างกับลู กจ้าง ความเชื่ อของเราต้องมีผลกระทบในความสัมพันธ์เหล่ านี้

คริ สตจักรทาการสารภาพต่อโลก ไม่ใช่โดยกาหนดหลักความเชื่อหรื อหลักความเชื่ อถือเป็ นหลัก แต่โดยการ
สาแดงถึงการชาระให้บริ สุทธิ์ ในความประพฤติ
อันที่สาม ความหมายโดยนัยอีกอันหนึ่ งของลักษณะของคริ สตจักรที่เปาโลได้อธิ บายก็เกี่ ยวข้องกับ “ความ
ขัดแย้ง” ของคริ สตจักรกับอานาจต่างๆที่ได้ต่อต้านจุดประสงค์ต่างๆของพระเจ้า คริ สเตียนต้องติดอาวุธ
ให้กบั พวกเขาเอง ตื่นตัวและต่อต้านอานาจต่างๆฝ่ ายวิญญาณเหล่านี้ (6:10-11)
สรุ ปแล้ว คริ สตจักรต้องรักษาเอกภาพไว้ขณะที่คริ สตจักรเติบโต คริ สตจักรต้อ งชาระทุกความสัมพันธ์ให้
บริ สุทธิ์ ขณะที่คริ สตจักรทาการสารภาพของคริ สตจักรต่อโลก และคริ สตจักรต้องยืนหยัดต่อต้านพวกศัตรู
ฝ่ ายวิญญาณของคริ สตจักรขณะที่คริ สตจักรขัดแย้งกับอานาจต่างๆของซาตาน ประเด็นเหล่านี้ อธิ บายมัทธิ ว
16:18 “เราจะสร้างคริ สตจักรของเราไว้ และพลัง แห่ งความตายจะมีชยั ต่อคริ สตจักรนั้นหามิได้” คริ สตจักร

ร่ วมมื อกับพระเจ้า ขณะที่ พระองค์ส ร้ า งคริ ส ตจัก รในสามวิธี หนึ่ ง คริ สตจักรเองต้องรวมกันไว้ สอง
คริ สตจักรต้องนาเสนอเนื้อหาแห่งความไม่มีมลทินและความบริ สุทธิ์ ต่อโลกโดยความสัมพันธ์ต่างๆที่ได้รับ
การชาระให้บริ สุทธิ์ ของคริ สตจักร และสาม คริ สตจักรต้องต่อสู ้พวกศัตรู ของพระเจ้าหลังจากที่ได้สวมใส่
ยุทธภัณฑ์ท้ งั ชุดของพระเจ้า
จากการพยายามที่จะสรุ ปคาสอนของพระธรรมเอเฟซัสไปสู่ ประโยคเนื้ อหาที่ส้ ันนั้น ข้าพเจ้าจะเขียนเป็ นวลี
ในทานองนี้ พระธรรมเอเฟซัสเปิ ดเผยว่าคริ สตจักรเป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนการนิ รันดร์ ของพระเจ้าและ
คริ สตจักรเติบโตในฐานะผลลัพธ์ของอานาจของพระเจ้าที่ทางานผ่านชี วิตของผูเ้ ชื่ อซึ่ งพิชิตพวกศัตรู ฝ่าย
วิญญาณของพวกเขา
ถัดไปเราพิจารณาถึ งการวิงวอนตลอดไปที่จดหมายนี้ มี ข้าพเจ้าได้กล่าวไปก่อนหน้านั้นว่าเปาโลได้สรุ ป
การเปิ ดเผยหลักของพระธรรมเอเฟซัสใน 1:1 ว่า “ธรรมิกชน. . .ในพระเยซูคริ สต์” ในทานองเดียวกัน ท่าน
ได้สรุ ปการกระตุน้ อันไร้กาลเวลาของจดหมายนี้ ใน 4:1 ว่า “ดาเนิ นชี วิตสมกับพันธกิจอันเนื่ องจากการทรง
เรี ยกท่านนั้น”
หนึ่ ง คริ สเตียนจะต้องดาเนิ นชี วิตเนื่ องจากแผนการนิ รันดร์ ของพระเจ้า นัน่ คือ ตอนนี้ เราควรดาเนิ นชี วิต
ด้วยจุดประสงค์ต่างๆของพระเจ้าตลอดนิ รันกาลอย่างชัดเจนในมุมมอง พระเจ้าได้เลื อกเราก่อนการสร้าง
โลกเพื่อว่าพระองค์จะทาให้เราเป็ นตามลักษณะพระฉายของพระบุตรของพระองค์ (1:4; รม. 8:29)
จะต้อง “เติบโตขึ้น. . .สู่ พระองค์. . .คือพระคริ สต์” (4:15)

เรา

ขอบเขตที่ซ่ ึ งเรากาลังดาเนิ นชี วิตด้วยความ

บริ สุทธิ์ และความรักก็คือขอบเขตที่ซ่ ึ งเรากาลังเป็ นตามแผนการนิ รันดร์ ของพระเจ้า เปาโลไม่ได้บอกให้
เราที่จะบริ สุทธิ์ เพราะว่าความเหมาะสมเรี ยกร้ อง หรื อเพราะว่าพระเจ้าอาจตีสอนเราถ้าเราไม่บริ สุทธิ์ เรา
จะต้องดาเนินชีวติ ซึ่ งคิดเกี่ยวกับแผนการนิรันดร์ ของพระเจ้าและจดจาไว้วา่ พระเจ้าได้มีชีวิตของเราแต่ละคน
ในความคิดของพระองค์ต้ งั แต่อดีตนิรันดร์ การอ่านพระคัมภีร์เป็ นประจาเป็ นวิธีหนึ่ งที่จะย้ าเตือนเราเองถึง
สิ่ งนี้
ประการที่สอง เราสามารถดาเนิ นชี วิตตามแผนการของพระเจ้าได้เท่านั้นโดยการใช้อานาจที่ยิ่งใหญ่ของ
พระองค์ พระเจ้าทรงสามารถช่วยให้เราที่จะดาเนิ นชี วิตในแผนการนี้ ดว้ ยอานาจของพระองค์ได้ “ขอให้
พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผทู ้ รงฤทธิ์ กระทาสารพัดมากยิ่งกว่า. . .” (อฟ. 3:20-21) เรามีอานาจที่จะดาเนิน
ชี วิตอย่างสมควรได้ อย่างไรก็ตาม เราต้องยอมให้พระวิญญาณของพระเจ้าที่จะควบคุมเราถ้าเราต้องการที่

จะดาเนินชีวติ ในความสอดคล้องกับน้ าพระทัยของพระเจ้า (5:18) สิ่ งนี้ เกี่ยวข้องกับการมอบการควบคุมแด่
พระองค์อย่างมีสติ (เปรี ยบเทียบ รม. 6:13)
ประการที่ ส าม เราจะต้องดาเนิ นชี วิ ตต่ อ ต้า นพวกศัตรู ที่ ม องไม่ เห็ น ของพระเจ้า เช่ น เดี ย วกับ เนื่ อ งจาก
แผนการนิ รันดร์ ของพระเจ้าและการใช้อานาจที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเจ้า เราต้องทาให้ “การเต็มเปี่ ยมด้วยพระ
วิญญาณ” ในเชิงรับสมดุลกับ “การมัน่ คง” ในเชิงรุ ก (6:14) โดยหลักแล้ว พวกศัตรู ของเราไม่ใช่คนอื่น แต่
เป็ นบุคคลที่เป็ นปี ศาจซึ่ งมองไม่เห็นที่อยูเ่ บื้องหลักพวกเขา ในอดีตนั้น หลายคนได้เยาะเย้ยต่อแนวคิดของ
ปี ศาจและอานาจฝ่ ายวิญญาณที่ ร้ายแรง ทุ กวันนี้ มี ตระหนักที่ เป็ นจริ งถึ งการมี ชีวิตอยู่ของพวกเขาและ
อิทธิ พลที่ มีอานาจในโลก เราต้องต่อสู ้พวกศัตรู ฝ่ายวิญญาณด้วยอาวุธฝ่ ายวิญญาณ คือ ความจริ ง ความ
ประพฤติ ที่ ชอบธรรม ข่าวประเสริ ฐ การวางใจในพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้า ที่ เหมาะสมต่อความ
ต้องการและการอธิษฐาน (6:14-18)
ประการสุ ดท้าย ขอให้เราประยุกต์ใช้เนื้อหาของจดหมายฝากนี้กบั ตัวเราเอง
ขนาดของอานาจของคริ สตจักรที่จะเปลี่ยนแปลงโลกก็คือขนาดของความเจนโลกที่ต่างออกไป หลายคน
ในสมัยของเราก็วิจารณ์ คริ สตจักรถึ งการไม่เกี่ยวข้อง หรื ออย่างน้อยก็ไม่ได้เกี่ ยวข้องพอในเรื่ องของปั ญหา
ต่างๆทางกายภาพของผูค้ น พระธรรมเอเฟซัสสอนเราว่า วิธีที่จะช่วยเหลือผูค้ นมากที่สุดคือการจัดการกับ
เรื่ องราวต่างๆที่มองไม่เห็น เช่น เอกภาพ ความรัก ความบริ สุทธิ์ การอธิ ษฐาน และการประกาศ เราทางาน
ของคริ สตจักรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นโดยการอธิ ษฐานแทนที่การถือป้ ายประท้วง การต่อต้าน หรื อการ
เล่นการเมือง ขนาดของอานาจของคริ สตจักรที่จะช่วยเหลือโลกก็คือขนาดของความเจนโลกที่ต่างออกไป
ของคริ สตจัก ร คริ สตจักรต้องจดจาถึ งการทรงเรี ย กจากสวรรค์ของคริ ส ตจัก รในแผนการนิ รันดร์ ของ
พระเจ้าเพื่อจะตระหนักถึงทุกสิ่ งที่พระเจ้าตั้งใจไว้เพื่อคริ สตจักร
“คริ สตจักรของพระเจ้าไม่สามารถช่วยพระเจ้าได้เมื่อคริ สตจักรหยุดที่จะเจนโลกที่ต่างออกไป เมื่อ
คริ สตจักรเจนโลก คริ สตจักรก็ช่วยโลก และไม่สามารถหลีกเลี่ยงการทาอย่างนั้นได้”12
ตรงกันข้าม ขนาดของความเจนโลกที่ต่างออกไปของคริ สตจักรเป็ นขนาดของอิทธิ พลของคริ สตจักรใน
โลก ถ้าเราเห็นจุดประสงค์ต่างๆของพระเจ้าเพื่อคริ สตจักรอย่างแท้จริ ง เราไม่สามารถไม่ห่วงใยหรื อไม่
เกี่ ยวข้องกับปั ญหาต่างๆทางกายภาพของผูค้ นได้ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราไม่ไวต่อการทนทุกข์ ไม่เป็ น
ห่ วงเกี่ยวกับความอยุติธรรม หรื อขาดความเมตตาสงสารต่อคนที่ถูกกดขี่ไหม? ไม่เลย! และพระองค์ทรง
เป็ นศีรษะผูซ้ ่ ึ งเราจะต้องเติบโตขึ้นสู่ 13

อรรถาธิบาย
I.

การทักทาย 1:1-2

ในจดหมายฝากส่ วนใหญ่ของท่านนั้น เปาโลได้เริ่ มต้นด้วยการจัดตั้งความจริ งที่เป็ นรากฐานและจากนั้นได้
สรุ ปด้วยการประยุกต์ใช้ความจริ งนั้นกับชี วิตของผูอ้ ่านของท่าน รู ปแบบนี้ ก็ชดั เจนอย่างมากในพระธรรม
เอเฟซัส ที่ ซ่ ึ ง สามบทแรกกล่ า วถึ ง หลัก ค าสอน (ค าสอน) และสามบทสุ ดท้า ยกล่ า วถึ ง การปฏิ บ ตั ิ (การ
ประยุกต์ใช้) แน่นอนว่า มีหลักคาสอนบางอย่างในสามบทสุ ดท้ายและการประยุกต์ใช้บางอย่างในสามบท
แรก แต่โดยทัว่ ไปนั้นนี่ คือวิธีที่เปาโลได้จดั การเนื้ อหาของท่าน จงเปรี ยบเทียบกับพระธรรมโรมที่ซ่ ึ งบทที่
1-11 มีหลักคาสอนเป็ นหลักและบทที่ 12 -16 มีการปฏิบตั ิเป็ นส่ วนใหญ่
การทักทายประกอบด้วยคาแนะนาของเปาโลเกี่ ยวกับท่านเองต่อผูร้ ับดั้งเดิ มของจดหมายนี้ และคาทักทาย
ของท่านต่อพวกเขา
1:1

เปาโลได้อา้ งอิงถึ งท่านเองโดยชื่ อถึ งสองครั้งในฐานะผูเ้ ขี ยนของพระธรรมนี้ (เปรี ยบเทียบ 3:1)
จดหมายฝากอีกฉบับหนึ่ งต่อคริ สตจักรที่เปาโลได้เขียนในฐานะผูเ้ ขียนคนเดี ยวโดยปราศจากการ
อ้างอิงถึงเพื่อนผูเ้ ขียนหรื อบรรดาผูเ้ ขียนก็คือพระธรรมโรม แม้วา่ นักวิจารณ์บางคนได้ปฏิเสธการ
เป็ นผูเ้ ขียนพระธรรมเอเฟซัสของเปาโลเนื่ องจากคาศัพท์ รู ปแบบและหลักคาสอนส่ วนใหญ่ที่พระ
ธรรมนี้มีน้ นั คริ สตจักรเริ่ มแรกได้ยอมรับการเป็ นผูเ้ ขียนของเปาโลโดยปราศจากการโต้แย้ง14
“ดัง นั้น พระธรรมเอเฟซัส ได้ถู ก มอบหมายแก่ เ ปาโลอย่า งไม่ ล ัง เลใจตั้ง แต่ เ วลาที่ ก าร
รวบรวมงานเขียนของพันธสัญญาใหม่ได้เริ่ มต้นที่จะเป็ นที่รู้จกั อย่างเช่นในกลางศตวรรษที่
สอง เนื่องจากเคลเมนท์แห่งโรมได้สะท้อนถึงภาษาของพระธรรมนี้เมื่อท่านได้เขียนไปยัง
เมืองโคริ นธ์ในปี ค.ศ. 95 นั้น มันน่ าจะเป็ นไปได้ว่าการรับรองนี้ ยอ้ นกลับไปยังศตวรรษ
แรก15
บรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ได้ใช้คาว่า “อัครทูต” (ตามตัวอักษรคือ “ผูท้ ี่ถูกส่ งไป”) ไม่ว่าในแง่
โดยทัว่ ไปหรื อในแง่ที่เจาะจง บางครั้งคานี้ อา้ งอิงโดยทัว่ ไปถึงใครก็ตามที่ถูกส่ งออกไปในฐานะ
ตัวแทนของพระเยซูคริ สต์ (กจ. 14:4, 14; 2 คร. 8:23; ฟป. 2:25) ความเท่าเทียมสมัยใหม่คงจะเป็ น
มิชชัน่ นารี ตามปกติแล้ว มันอ้างอิงถึงหนึ่ งในอัครทูต 12 คนหรื อเปาโลผูไ้ ด้เห็นพระคริ สต์ที่เป็ น
ขึ้ นจากตายอย่า งเช่ นที่ นี่ พระเยซู ค ริ ส ต์เจ้า ได้บ ญ
ั ชาและส่ ง เปาโลออกไปด้วยเนื้ อหาของข่ า ว

ประเสริ ฐ เปาโลได้รับความเป็ นอัครทูตของท่านบนถนนดามัสกัสเนื่ องจาก “น้ าพระทัย” หรื อการ
ตัดสิ นใจของพระเจ้า ไม่ใช่การเลือกของท่านเอง (กจ. 26:16-18) ท่านได้อา้ งอิงถึงความเป็ นอัคร
ทูตของท่านที่นี่เพื่อจะ “รับรองความจริ งและการอ้างของบทต่อๆมา”16
ผูร้ ับดั้งเดิมของจดหมายฝากนี้คือ “ธรรมิกชน” (คากรี ก ฮักกีออยส์ คือ พวกที่บริ สุทธิ์ ) คือ ผูค้ นที่ถูก
แยกออกโดยพระเจ้าเพื่อการใช้ของพระองค์ พวกเขาได้อาศัยอยูใ่ นเมืองเอเฟซัส ซึ่ งเป็ นเมืองหลวง
ของจังหวัดโรมแห่งแคว้นเอเชี ย ที่ที่เปาโลได้รับใช้เป็ นเวลาสามปี ระหว่างการเดินทางประกาศครั้ง
ที่สามของท่าน (กจ. 20:31)
คาว่า “ณ เมืองเอเฟซัส ” หรื อ “ในเมืองเอเฟซัส” ไม่ปรากฏในสามต้นฉบับเริ่ มแรกแห่ งอเล็กซาน
เดรี ย (อียิปต์) การละเว้นนี้ ได้นาให้นกั วิชาการบางคนที่จะสรุ ปว่าดั้งเดิมนั้นเปาโลได้ส่งจดหมาย
ฝากนี้ไปยังคริ สตจักรท้องถิ่นต่างๆที่ไม่ได้ระบุไว้ บางทีในจังหวัดแห่งแคว้นเอเชีย สาหรับผูร้ ับที่จะ
ส่ งเวียนไปท่ามกลางพวกเขา ผูส้ นับสนุ นมุ มมองนี้ ได้ช้ ี ไปที่ ก ารขาดไปของการอ้างอิ งใดๆถึ ง
บุคคลว่าเป็ นหลักฐานที่วา่ เปาโลได้หมายถึงว่ามันไปยังหลายคริ สตจักรแทนที่จะไปยังแค่คริ สตจักร
เมืองเอเฟซัส อย่างไรก็ตาม มันดูเหมือนดี ที่สุดที่จะถื อว่าคริ สตจักรเมืองเอเฟซัสเป็ นผูร้ ับดั้งเดิ ม
ด้วยเหตุผลต่างๆดังต่อไปนี้ ต้นฉบับโบราณส่ วนใหญ่มีคาว่า “ณ เมืองเอเฟซัส ” หรื อ “ในเมือง
เอเฟซัส” ยิ่งกว่านั้น ไม่มีตน้ ฉบับใดที่มีชื่อของเมืองอื่นใดก็ตาม หรื อแม้กระทัง่ คากรี กที่แปลว่า
“ณ” หรื อ “ใน” ยิ่ง ไปกว่านั้นอี ก จดหมายฝากที่ ได้รับการดลใจฉบับ อื่ นๆทั้งหมดของเปาโลก็
อ้างอิงถึงผูร้ ับ
บางทีเปาโลได้ละเว้นชื่อส่ วนตัวของผูเ้ ชื่อในเมืองเอเฟซัสเพราะว่าท่านได้รู้สึกว่าไม่มีความจาเป็ นที่
จะทักทายพวกเขา เนื่องจากว่าจดหมายนี้จะเวียนไปตามคริ สตจักรอื่นๆ อีกเหตุผลหนึ่ งที่เป็ นไปได้
อีกด้วยก็คือว่า ถ้าท่านได้อา้ งชื่ อผูเ้ ชื่ อ ท่านคงได้อา้ งอิงหลายชื่ อ เนื่ องจากว่าท่านได้รู้จกั หลายคน
มากในคริ สตจักรในเมืองเอเฟซัส
มันค่อนข้างเป็ นไปได้วา่ เปาโลได้ต้ งั ใจให้พระธรรมเอเฟซัสเป็ นจดหมายที่มีไปถึงหลายคน งาน
เขียนทั้งหมดของพันธสัญญาใหม่ได้เวียนไปท่ามกลางคริ สตจักรต่างๆ และเปาโลอาจได้เขียนพระ
ธรรมเอเฟซัสด้วยมุ มมองนี้ (เปรี ยบเทียบ คส. 4:16)

เนื่ องจากว่าเมืองเอเฟซัสเป็ นเมื องทาง

ยุทธศาสตร์ ท้ งั ในจักรวรรดิโรมันและในพันธกิจของเปาโล มันคงเป็ นธรรมดาสาหรับท่านที่จะส่ ง
จดหมายนี้ไปยังเมืองนั้นก่อน

ไม่ใช่ธรรมิกชนทั้งหมดที่ “สัตย์ซื่อ” (2 ทธ. 2:13) แต่ผเู ้ ชื่ อชาวเอเฟซัสสัตย์ซื่อ พวกเขาได้ยึดมัน่
ในคาสอนที่พวกเขาได้รับเมื่อเปาโลได้เขียนจดหมายฝากนี้ (เปรี ยบเทียบ กจ. 20:28-32; วว. 2:1-7)
“ในพระคริ สต์” อธิ บายถึงทุกคนที่เป็ นธรรมิกชน ผูเ้ ชื่ อทุกคนครอบครองสถานที่ต้ งั ในพื้นที่ว่าง
ธรรมิกชนเหล่านี้ อยู่ในเมืองเอเฟซัส อย่างไรก็ตาม ธรรมิกชนคริ สเตียนทุกคนดาเนิ นชี วิตภายใน
ขอบเขตแห่ งครอบครั วของพระเจ้าอี กด้วยเนื่ องจากงานช่ วยให้รอดของพระเยซู ที่ ซ่ ึ งเปาโลได้
กล่าวถึงว่าอยู่ “ในพระคริ สต์” วลีน้ ีเป็ นวลีโปรดเปาโล ท่านได้ใช้เก้าครั้งใน 1:1-14 และประมาณ
27 ครั้งในจดหมายฝากนี้ มันปรากฏประมาณ 130 ครั้งในพันธสัญญาใหม่ ส่ วนใหญ่ของสิ่ งที่
ตามมาในบทที่ 1—3 ก็เป็ นการอธิ บายถึงสิ่ งที่มนั หมายถึงที่จะอยู่ “ในพระคริ สต์”
“ดังนั้นการอยูใ่ นพระคริ สต์ของเราหมายถึงว่า พระเยซู เจ้าทรงล้อมรอบและสวมกอดผูเ้ ชื่ อในชี วิต
ของพระองค์เอง และ ณ เวลาเดียวกันก็แยกเขาจากอิทธิ พลภายนอกและเป็ นศัตรู ท้ งั หมด พระองค์
ทรงปกป้ องผูเ้ ชื่ อจากอันตรายและศัต รู ท้ งั หมด และจัดเตรี ยมเพื่อเขาด้วยทุกสิ่ งที่จาเป็ น ในพระ
ธรรมเอเฟซัส ความหมายของการอยู่ “ในพระคริ สต์” นี้ ไปถึงความคิดที่สูงที่สุดของมัน ความจริ ง
ที่ ป ระหลาดในพระธรรมเอเฟซัส คื อ ธรรมชาติ จากสวรรค์และความเต็ม เปี่ ยมของพระเจ้าแห่ ง
ขอบเขตนี้แห่งชีวติ ใหม่ของเรา”17
“วลี ในพระคริ สต์น้ นั ก็จู่โจมส่ วนสาคัญของจดหมายฝากนี้ จากเค้าความคิ ดที่อุดมนั้นก็
ขยายกิ่งก้านสาขาของต้นโอ๊กแห่งป่ า”18
1:2

เปาโลได้ทกั ทายผูอ้ ่านของท่านด้วยการปรารถนาให้ “พระคุ ณ” และ “สันติสุข” ของพระเจ้าอยู่
เหนื อพวกเขา อย่างที่ท่านได้ปรารถนาในจดหมายฝากอื่นๆทั้งหมดของท่าน “พระคุณ” (คากรี ก
คาริ ส) แสดงถึงความโปรดปรานที่ไม่สมควรได้รับและการให้อานาจของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นส่ วนของ
ธรรมิกชนทุกคน “สันติสุข” (คากรี ก เอเรเน่ ซึ่ งแปลเป็ นภาษาฮีบรู วา่ ชาโลม) เป็ นสภาพของเราที่
เป็ นผลมาจากพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเรา เรามีสันติสุขกับพระเจ้า และเราสามารถประสบสันติ
สุ ข จากพระเจ้า ได้ คื อ ความเต็ม เปี่ ยมแห่ ง พระพรของพระองค์ เนื่ องจากพระคุ ณของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ กดว. 6:25-26)
“ดังนั้นถ้าเราต้องการการสรุ ปที่รวบรัดของข่าวดีที่จดหมายนี้ ประกาศ เราไม่สามารถพบ
การสรุ ปที่รวบรัดที่ดีกว่าคาพยางค์เดียวทั้งสามคือ ‘สันติสุขทางพระคุณ’”19

“ถึงผูร้ ับแห่งพระคุณและสันติสุขนั้น พระเจ้าก็อยูใ่ นความสัมพันธ์แห่ งพระบิดา ถึงหัวข้อ
ต่างๆอย่างเดียวกันนั้น พระคริ สต์ก็อยูใ่ นความสัมพันธ์แห่ งองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระเจ้าทรง
เป็ นพระบิดาซึ่งได้ทาให้พวกเขาเป็ นบุตรของพระองค์โดยการรับเป็ นบุตร พระคริ สต์ทรง
เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าซึ่ งได้จดั ตั้งศีรษะของคริ สตจักรและได้รับสิ ทธิ ถึงการเชื่ อฟั งที่มีความ
รักและเกียรติของพวกเขา. . .”20
II.

การทรงเรียกของคริสเตียน 1:3-3:21
“. . .สามบทแรกเป็ นคาอธิ ษฐานเดียวที่ยาว ซึ่ งไปยังจุดสู งสุ ดในคาอวยพรที่ยิ่งใหญ่ ณ ตอนปลาย
ของบทที่ 3

ที่จริ ง ไม่มีสิ่งใดเหมือนสิ่ งนี้ ในจดหมายทั้งหมดของเปาโล นี่ เป็ นภาษาของคา

อธิ ษฐานที่เริ งร่ า ไม่ใช่ภาษาของข้อโต้แย้ง การโต้เถียงและการว่ากล่าว”21
ก. การทรงเรี ยกส่ วนบุคคล 1:3 -2:10
เปาโลได้เริ่ ม ต้นเนื้ อหาของจดหมายของท่ า นโดยการเปิ ดเผยถึ ง พระพรต่ า งๆฝ่ ายวิญญาณที่ พ ระเจ้า ได้
วางแผนไว้สาหรับผูเ้ ชื่อในพระบุตรของพระองค์
“ส่ วนเริ่ มต้นของพระธรรมเอเฟซัส (1:3-2:10) ซึ่ งอธิ บายถึงชี วิตใหม่ที่พระเจ้าได้ให้แก่เราในพระ
คริ สต์ก็แบ่งส่ วนนี้เองตามธรรมชาติไปสู่ สองส่ วน ส่ วนแรกประกอบด้วยการสรรเสริ ญและส่ วนที่
สองประกอบด้วยการอธิ ษ ฐาน ในส่ วนการ ‘สรรเสริ ญ’ นั้น เปาโลก็สาธุ การแด่ พระเจ้าที่ ว่า
พระองค์ได้อวยพรเราในพระคริ สต์ดว้ ยพระพรฝ่ ายวิญญาณทุกอย่าง (1:3-14) ในขณะที่ส่วน ‘การ
อธิ ษฐาน’ ที่ท่านขอให้พระเจ้าที่จะเปิ ดตาของเราเพื่อจะเข้าใจความเต็มเปี่ ยมของพระพรนี้ (1:152:10)”22
1. จุดประสงค์ : ศักดิ์ศรี 1:3-14
ในตัวบทกรี ก ข้อ 3-14 เป็ นประโยคเดียว พระวิญญาณบริ สุทธิ์ นาพาเปาโลในการคิดของท่านนี้ ขณะที่ท่าน
ได้ตรึ กตรองการจัดเตรี ยมของพระเจ้า จนท่านได้เคลื่ อนจากพระพรหนึ่ งไปยังพระพรถัดไปอย่างรวดเร็ ว
มันเป็ นราวกับ ว่า ท่านกาลังเปิ ดหี บ สมบัติอย่า งปลาบปลื้ ม ยกเพชรพลอยของมันขึ้ นมาด้วยมื อของท่า น
ปล่อยให้พวกมันเลื่ อนลงมาทางนิ้ วมือของท่าน และประหลาดใจต่อพวกมันอย่างสั้นๆขณะที่พวกมันแตะ
ต้องตาของท่าน

“แต่ละส่ วนจบลงด้วยข้อความแห่ งการสรรเสริ ญเพื่อพระเจ้า (ข้อ 6, 11, 14) ซึ่ งจดจ่อที่สมาชิ กที่
แตกต่า งออกไปของตรี เอกภาพ หลังจากการสรุ ป เริ่ มต้นของพระพรฝ่ ายวิญญาณทั้งหมดของ
ธรรมิกชน (ข้อ 3) ส่ วนแรก (ข้อ 4-6) ก็ถวายการสรรเสริ ญที่วา่ พระบิดาได้เลือกเราในอดีตนิ รันดร์
ในส่ วนที่สอง (ข้อ 7-11) ถวายการสรรเสริ ญที่วา่ พระบุตรได้ไถ่เราในอดีตทางประวัติศาสตร์ (นัน่
คือ ณ กางเขน) ส่ วนที่สาม (ข้อ 12-14) ถวายการสรรเสริ ญที่วา่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ประทับตรา
เราในอดีตที่เป็ นส่ วนตัวของเรา ณ จุดแห่งการกลับใจเชื่อ”23
“ตามปกติ แล้ว หลัง จากการทัก ทาย เปาโลก็ ใ ห้ก ารขอบคุ ณ ที่ เป็ นการแนะน าส าหรั บ ผูร้ ั บของ
จดหมายนั้น ๆ ในจดหมายฝากนี้ ท่านเปลี่ยนลาดับ เพราะว่าก่อนที่ท่านให้การขอบคุณของท่านใน
ข้อที่ 15-23 ท่านมีเพลงสดุดีแห่งการสรรเสริ ญสาหรับสิ่ งที่พระเจ้าได้ทาเพื่อผูเ้ ชื่อในข้อที่ 3-14”24
“. . . เอเฟซัส 1:3-14 เป็ นหนึ่งในสดุดีที่ยาวที่สุดของพันธสัญญาใหม่ และมันเป็ นสดุดีการสรรเสริ ญ
ในรู ปแบบของมัน”25
ตาแหน่ งของผู้เชื่ อในพระคริสต์ 1:3
“ข้อนี้ ไม่เพียงแต่กาหนดบทนาเท่านั้นแต่กาหนดประโยคหลักของถ้อยคาสรรเสริ ญอีกด้วย โดย
เนื้อแท้แล้ว มันเป็ นการสรุ ปของถ้อยคาสรรเสริ ญทั้งหมด”26
พระเจ้า “ได้รับพร” เพราะพระองค์ “ได้อวยพร” ผูเ้ ชื่ อ อย่างไรก็ตาม คริ สเตียนควรอวยพรหรื อสรรเสริ ญ
(คากรี ก ยูโลเกตอส หมายถึง กล่าวถึงอย่างดี) พระเจ้าบิดาสาหรับการให้พระพรเหล่านี้
“พระองค์ทาให้เราได้รับพร เราประกาศว่าพระองค์ได้รับพร”27
เปาโลได้คิดถึงพระเจ้าในฐานะทั้งพระบิดาของผูเ้ ชื่ อ (“พระบิดาของเรา” ข้อ 2) และพระบิดาของพระบุตร
ของพระองค์ (“พระบิดาของพระเยซู คริ สต์ เจ้ า ” ข้ อ 3) พระเจ้ าได้ อวยพรผู้เชื่ อแล้ ว ในแนวทางที่อคั รทูตนี้
ได้ดาเนิ นการที่จะระบุต่อไป พระพรนี้ ได้เกิ ดขึ้นก่อนการสร้ างโลก อย่างที่จะเป็ นที่ชดั เจนในข้อต่างๆที่
ตามมา
“บางคนกล่าวต่อข้าพเจ้าว่า ‘คุณได้มีพระพรอันที่สองหรื อยัง ?’ พระพรอันที่สอง!

เพื่อนของ

ข้าพเจ้า เอ๋ ย ข้า พเจ้า มี พ ระพรเป็ นร้ อยๆ ที่ จริ ง เป็ นพันๆ ข้าพเจ้าไม่เพี ยงแต่มีพ ระพรอันที่ สอง
เท่านั้น ข้าพเจ้ามีพระพรเป็ นพัน”28

พระพรต่างๆ “ฝ่ ายวิญญาณ” เป็ นผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับชีวติ ฝ่ ายวิญญาณของเราในความตรงกันข้ามกับ
ชี วิตทางกายภาพของเรา ในอิสราเอลนั้น พระพรต่างๆที่ ได้สัญญาไว้ของพระเจ้าก็เป็ นทางกายภาพเป็ น
หลัก แต่ในคริ สตจักรพระพรเหล่านั้นเป็ นฝ่ ายวิญญาณเป็ นหลัก เนื่องจากพระเจ้าได้ให้สิ่งเหล่านี้ แก่เราแล้ว
เราไม่จาเป็ นที่จะขอสิ่ งเหล่านั้น แต่ควรรับเอาโดยความเชื่อ และขอบคุณสาหรับสิ่ งเหล่านั้น
“เมื่อคุณได้บงั เกิดใหม่ในครอบครัวของพระเจ้า คุณได้บงั เกิดมาร่ ารวย”29
“ไม่มีพระสัญญาถึ งพระพรต่างๆฝ่ ายวัตถุ ที่นี่ คริ สเตียนไม่มีสิทธิ์ ที่จะคาดหวังเช่นนั้น เพราะว่านี่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของพันธสัญญาของพระเจ้ากับเขา”30
“ในสวรรคสถาน” หรื อ “อาณาจักร” ก็อา้ งอิงถึงสถานที่ต้ งั ที่ซ่ ึ งพระพรเหล่านี้ มา อาณาจักรสวรรค์คือที่ที่
เปาโลได้กล่าวถึงผูเ้ ชื่อว่าอยูใ่ นชีวติ ฝ่ ายวิญญาณของเขาหรื อของเธอในขณะนี้ ในขณะที่ทางกายภาพนั้นเรา
อยูบ่ นโลก ในฝ่ ายวิญญาณนั้นเราอยูก่ บั พระคริ สต์ในสวรรค์แล้ว (เปรี ยบเทียบ ข้อ 20; 2:6; 3:10; 6:12) พระ
เจ้าได้รวมเรากับพระเยซู คริ สต์แล้ว ดังนั้นในแง่น้ นั เราอยูก่ บั พระองค์ในที่ที่พระองค์ทรงอยูใ่ นตอนนี้ เมื่อ
เราตายไป ส่ วนที่ไม่เป็ นวัตถุของเราจะไปยังจาเพาะพระพักตร์ พระคริ สต์ ( 2 คร. 5:6-8) เมื่อพระเจ้าทาให้
ร่ างกายของเราเป็ นขึ้นจากตาย ร่ างกายเหล่านั้นจะไปยังจาเพาะพระพักตร์ ของพระองค์และไปรวมกับส่ วนที่
ไม่เป็ นวัตถุ ของเรา ขณะนี้ ชีวิตของเราอยู่กบั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในฝ่ ายวิญญาณแล้ว “ในอาณาจักรสวรรค์”
เราอยูท่ ี่นนั่ เนื่องจากการรวมกันกับพระคริ สต์ในปัจจุบนั ของเรา
“ดัง นั้น อาณาจัก รสวรรค์เป็ นอาณาจัก รแห่ ง กิ จ กรรมต่ า งๆฝ่ ายวิ ญญาณ คื อ ส่ ว นที่ ไ ม่ เ ป็ นวัต ถุ
‘จักรวาลที่มองไม่เห็น’ ซึ่ งอยูเ่ บื้องหลังโลกแห่งความรู ้สึก ในอาณาจักรนั้นอานาจต่างๆที่ยิ่งใหญ่ก็
ทางานอยู่ คือ อานาจต่างๆที่ถูกเข้าใจว่ามีระบบและรัฐธรรมนูญของพวกเขาเอง ว่าในส่ วนหนึ่ งนั้น
ได้ละเมิดต่อต่อระบบนั้น และดังนั้นก็เป็ นการไม่มีระบบ ในส่ วนหนึ่ งนั้น อานาจต่างๆได้ต่อต้าน
เราและปล้ าสู่ กบั เรา อีกครั้งหนึ่ ง อานาจต่างๆก็มีความสนใจที่ฉลาดในจุดประสงค์ของพระเจ้ากับ
โลกของพระองค์ และสาหรับที่ซ่ ึ งเรื่ องราวของมนุ ษย์ก็เป็ นตัวอย่างที่เป็ นอุทาหรณ์ในปั ญญาหลาย
ด้านของพระเจ้า อานาจต่างๆโดยรวมแล้วก็เป็ นสิ่ งชั่วร้ ายหรื อสิ่ งดี พระคริ สต์ทรงประทับบน
บัลลังก์และเราอยูใ่ นพระองค์”31
เราอยู่ “ในพระคริ สต์” ถ้อยคานี้ “ในพระคริ สต์” และความคล้ายคลึงของมันปรากฏ 36 ครั้งในพระธรรม
เอเฟซัส32

“. . . แนวคิดรวบยอดที่ ซ่ ึ ง วลี ‘ในพระคริ สต์’ บ่ ง บอกไว้ก็ เป็ นของขอบเขตแห่ ง ความรู ้ สึ ก ที่
เหนื อกว่าอย่างเดี ยวกันของแนวคิ ดต่ างๆที่ ซ่ ึ ง สองวลี นาหน้าวลี ต่า งๆ [นัน่ คื อ “ด้วยพระพรฝ่ าย
วิญญาณทุกอย่าง” และ “ในสวรรคสถาน”]33
การรวมกับพระคริ สต์โดยความเชื่ อที่ช่วยให้รอดก็ต้ งั เราไว้ในอาณาจักร “สวรรค์” อูราโนส (สวรรค์หรื อ
ฟ้ าสวรรค์) ปรากฏใน 1:10; 3:15; 4:10; และ 6:9 ในขณะที่ เอโปรานิออส (สวรรค์หรื อสวรรคสถาน)
ปรากฏใน 1:3, 20; 2:6; 3:10; และ 6:12
“เอน ทอยส์ เอโปรานิ ออยส์ [ในสวรรค์หรื อสวรรคสถาน] เป็ นสถานที่ ต้ งั ของความขัดแย้งใน
ปั จจุบนั ที่ซ่ ึ งผูเ้ ชื่ อมีส่วนร่ วมผ่านทางการปรากฏของพวกเขาที่นนั่ ‘ใน’ พระคริ สต์ แต่ ฮอย เอโป
รานิ ออย [สวรรค์หรื อสวรรคสถาน] ในพระธรรมเอเฟซัสถูกมองอย่างเป็ นหลักว่าเป็ นสถานที่ต้ งั
ของพระคริ สต์ที่ได้รับการยกย่อง ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่ตอนนี้ พระองค์ทรงอยูแ่ ละที่ซ่ ึ งพระองค์ทรงใช้
อานาจอธิปไตยในจักรวาลของพระองค์ในยุคปัจจุบนั ”34
“ความคิดหลักของพระธรรมเอเฟซัสคือการรวมตัวกันของทุกสิ่ งในพระเยซูคริ สต์”35
วลี “ในพระคริ สต์” หมายถึ ง “โดยคุ ณความดี ของการรวมกันของเราในพระคริ สต์” หรื อ “เนื่ องจากการ
รวมกันของเรากับพระคริ สต์”36
“เอเฟซั ส 1:3 บอกอย่ างมากเกี่ยวกับพระพรของพระเจ้ าเหนือผู้เชื่ อ (ก) เมื่อ: อดีตนิรันดร์ (ข) ด้วย
อะไร: พระพรฝ่ ายวิญญาณ [ไม่ใช่วตั ถุ] ทุกอย่าง (ค) ที่ไหน: ในสวรรคสถาน (ง) อย่างไร: ในพระ
คริ สต์”37
“เมืองเอเฟซัสถูกถือว่าเป็ นธนาคารแห่ งเอเชี ย หนึ่ งในสิ่ งมหัศจรรย์ท้ งั เจ็ดของโลกคือ พระวิหารที่ยิ่งใหญ่
ของไดอานาก็ อยู่ในเมื องเอเฟซัส และไม่ ใช่ แค่ศู นย์ก ลางสาหรั บ การนมัสการรู ปเคารพเท่ านั้น แต่เป็ น
สถานที่เก็บทรัพย์สมบัติอีกด้วย. . .
“จดหมายของเปาโลถึงชาวเมืองเอเฟซัสถูกทาให้เป็ นโครงสร้างอย่างระมัดระวังอย่างเช่นพระวิหาร
ที่ยงิ่ ใหญ่ของไดอานานั้น และมันมีความสวยงามและทรัพย์สมบัติที่ใหญ่กว่า!”38
การเลือกสรรของพระบิดา 1:4-6

พระพรต่างๆฝ่ ายวิญญาณที่มายังเราก็เป็ นงานของสมาชิ กทั้งสามของตรี เอกภาพ พระเจ้าเองเป็ นรากฐาน
ของพระพรเหล่านี้
1:4

พระพรอันแรกคือการเลือกสรร พระเจ้าได้ “เลือก” บางคนเพื่อความรอดอย่างมีอานาจ
สิ ทธิ์ ขาด (เปรี ยบเทียบ ข้อ 11; รม. 8:30; 1 ธส. 1:4; 2 ธส. 2:13; ทต. 1:1) สุ ดท้ายแล้ว
ความรอดเป็ นการกระทาของพระเจ้า ไม่ใช่ การกระทาของมนุ ษย์ (อฟ. 2:8-9)

ความ

เชื่ อถื อในการเลื อกสรรของพระเจ้าบางทีเป็ นคาสอนพื้นฐานมากที่สุดของศาสนศาสตร์
แบบคาลวิน ใครคนหนึ่ งที่ปฏิเสธมันก็ไม่ใช่คนที่เชื่ อแบบคาลวิน ความรอดมายังคนที่
ถูกเลือกสรรเมื่อพวกเขาวางใจในพระเยซูคริ สต์ (ข้อ 13; 2 ธส. 2:13)
“ตอนนี้ ทุกคนพบว่าหลักคาสอนของการเลื อกสรรนั้นยาก ‘ข้าพเจ้าไม่ได้เลื อก
พระเจ้าหรื อ?’ ใครคนหนึ่ งถามอย่างขุ่นเคือง ซึ่ งเราต้องตอบว่า ‘ใช่ คุ ณได้เลื อก
อย่า งแท้จริ งและอย่า งมี เสรี ภาพ แต่นนั่ เป็ นเพราะว่า ในนิ รันกาลนั้นพระเจ้าได้
เลือกคุณก่อน’ ‘ข้าพเจ้าไม่ได้ตดั สิ นใจเพื่อพระคริ สต์หรื อ?’ อีกคนหนึ่ งก็ถามขึ้น
ซึ่ งเราต้องตอบว่า ‘ใช่ คุณได้ตดั สิ นใจอย่างแท้จริ งและอย่างมีเสรี ภาพ แต่นนั่ เป็ น
เพราะว่าในนิรันกาลนั้นพระเจ้าได้ตดั สิ นใจเพื่อคุณก่อน’”39
“จากการคาดการณ์ [ของพระเจ้า] ถึงความเชื่ อในฐานะพื้นฐานหรื อแรงจูงใจของ
การเลือกสรรนั้น มันก็ไม่มีขอ้ บ่งชี้ที่นี่ [การเน้นได้เพิ่มเข้ามา] ในทางตรงกันข้าม
ลักษณะหรื อคุณภาพภายในที่โดดเด่นของบุคคลแห่งการเลือกสรรก็ถูกนาเสนอใน
อนุประโยคถัดไปในฐานะเป้ าของการเลือกสรร ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายที่มนั มีในมุมมอง
ที่นี่”40
“ถ้าพระเจ้าไม่ได้เลือกพวกเขา พวกเขาคงไม่ได้เลือกพระเจ้า”41
“มัน [การเลือกสรร] เกี่ยวข้องกับคาพูดที่ดูเหมือนขัดแย้งกันที่พนั ธสัญญาใหม่ได้
แสวงหาที่จะแก้ไข และที่ว่าความคิดที่จากัดของเราไม่สามารถหยัง่ รู ้ ได้ เปาโล
เน้นถึงทั้งจุดประสงค์อนั สิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าและความตั้งใจที่อิสระของมนุษย์”42
“การเลื อกสรรเป็ นคาศัพท์ที่บ่งบอกทันทีถึงการโต้เถียงอย่างมากว่า มันเป็ นการดี
สาหรับชัว่ ขณะหนึ่ งที่ จะวางการเน้นที่แง่หลักของมันโดยการแทนที่ด้วยถ้อยคา

ของความหมายอย่างเดียวกัน แต่ถูกจากัดน้อยกว่าโดยความสัมพันธ์ นัน่ คือ คาว่า
‘การคัดเลือก’”43
พระเจ้าได้เลือกเรา “ในพระองค์” (พระคริ สต์ ข้อ 3) ในแง่ที่วา่ พระองค์ทรงเป็ นตัวแทน
ของเรา
“และแนวคิดก็คือว่า การเลือกสรรได้มีพ้นื ฐานในพระคริ สต์ ในแง่ที่วา่ ปราศจากพระคริ สต์
และปราศจากการนับถือต่อความสัมพันธ์ที่พิเศษของพระองค์ที่มีต่อเราและงานที่มองเห็น
ล่วงหน้าของพระองค์แล้ว ก็จะไม่มีการเลือกสรรของเรา”44
เมื่อเราได้วางใจพระคริ สต์ในฐานะพระผูช้ ่วยให้รอด เราได้กลายมาเป็ นสมาชิ กของเผ่าพันธุ์ที่ได้รับ
การไถ่ภายในมนุ ษยชาติที่ซ่ ึ งพระเยซู คริ สต์ทรงเป็ นศีรษะ (ข้อ 10, 22; รม. 5:12-21; คส. 1:18)
พระเจ้าได้บญั ชาว่าผูท้ ี่ถูกเลือกสรรทั้งหมดควรอยูภ่ ายใต้สิทธิ อานาจของพระคริ สต์ นักตีความบาง
คนได้สรุ ปว่า พระเจ้าได้เลื อกพระเยซู และทุกคนที่เชื่ อในพระองค์ได้กลายมาเป็ นผูถ้ ูกเลือกสรร
โดยความเชื่อของพวกเขา (แต่แต่ละคนไม่ได้ “ถูกเลือก” โดยพระเจ้า)45 อย่างไรก็ตาม ข้อนี้ กล่าว
ว่าพระเจ้าได้เลือก “เรา” ที่จะอยูใ่ นพระคริ สต์
“แม้ว่ามันเป็ นจริ งที่ ว่า พระคริ สต์ทรงเป็ นผูถ้ ู กเลื อกสรรของพระเจ้า (อสย. 42:1, 6-7;
เปรี ยบเทียบ มธ. 12:18) และที่วา่ ปราศจากการเลือกสรรของพระองค์แล้ว ก็จะไม่มีการทา
ให้เป็ นจริ งของการเลือกสรรของผูไ้ ม่เชื่อ การเลือกสรรของพระองค์น้ นั ก็มาจากธรรมชาติ
ที่แตกต่างออกไป พระคริ สต์ได้ถูกเลื อกสรรเพื่อจะเป็ นพระผูไ้ ถ่ในความตรงกันข้ามกับ
คนบาปที่ถูกเลือกสรรเพื่อการไถ่ ดังนั้น การเลือกสรรของพระคริ สต์ไม่ได้เหมือนกับการ
เลือกสรรของคริ สเตียนอย่างแท้จริ ง และดังนั้นการเลือกสรรของพวกเขาก็ไม่สามารถมีได้
ในการเลือกสรรของพระองค์”46
“นี่คือคนหมู่ใหญ่ที่กาลังรี บลงไปยังถนนกว้างพร้อมกับความคิดของพวกเขาซึ่ งจดจ่ออยูท่ ี่
ความบาปของพวกเขา และบุคคลหนึ่งยืนเรี ยกความสนใจไปที่ประตู โน้น ซึ่ งเป็ นทางเข้า
ไปสู่ ทางแคบที่นาไปสู่ ชีวิตนิ รันดร์ บนทางเข้านั้นก็มีขอ้ ความที่พรรณนาอย่างชัดเจนว่า
‘ผูใ้ ดมีใจปรารถนา ก็ให้ผนู ้ ้ นั มา’ มนุ ษย์ทุกคนได้รับเชื้ อเชิ ญ ไม่มีใครสักคนต้องลังเลใจ
บางคนอาจกล่ าวว่า ‘เอาล่ ะ ข้า พเจ้า อาจไม่ ได้เป็ นผูท้ ี่ ถูก เลื อกสรร และดังนั้นมันจะไร้
ประโยชน์สาหรับข้าพเจ้าที่จะพยายามที่จะมา เพราะว่าประตูจะไม่เปิ ดเพื่อข้าพเจ้า’

แต่

การเชื้ อเชิ ญของพระเจ้า ก็ จริ ง ใจอย่า งสิ้ นเชิ ง มันถู ก กล่ า วต่ อมนุ ษ ย์ทุ ก คนว่า ‘ผูใ้ ดมี ใ จ
ปรารถนา ก็ให้ผูน้ ้ นั มารั บน้ าแห่ งชี วิตโดยไม่ตอ้ งเสี ยอะไรเลย’ (วว. 22:17) ถ้ามนุ ษย์
ปฏิเสธที่จะมา ถ้าพวกเขาติดตามทางที่ไร้พระเจ้าของพวกเขาเองซึ่ งลงไปสู่ นรก ใครที่พวก
เขาสามารถตาหนิได้สาหรับการพิพากษานิรันดร์ ของพวกเขาแต่เป็ นพวกเขาเอง? ผูส้ ื่ อสาร
ได้กล่าวถึ งตัวเขาเองต่อทุกคน การเรี ยกได้มายังทุกคน ทุกคนสามารถเข้าไปในประตูได้
แต่หลายคนได้ปฏิเสธที่จะมาและได้พินาศในความบาปของพวกเขา คนเช่นนั้นไม่สามารถ
ตาหนิพระเจ้าสาหรับการถูกทาลายนิ รันดร์ ของพวกเขาได้ ประตูได้เปิ ดออก การเชื้ อเชิ ญ
ได้ใ ห้ม า พวกเขาได้ป ฏิ เสธ และพระองค์ก ล่ า วต่ อ พวกเขาอย่า งโศกเศร้ า ว่า ‘แต่ ท่ า น
ทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวิตนิ รันดร์ ’ แต่ดูซิ เมื่อการเชื้ อเชิ ญออกไปนั้น ทุกๆ
นาทีหรื อสองนาที ใครคนหนึ่ งหยุดและพูดว่า ‘นัน่ คืออะไร?’ คาตอบคือ ‘ทางสู่ ชีวิต’ ‘ฮ้า
ข้าพเจ้าอาจพบทางสู่ ชีวิต! ข้าพเจ้าไม่พบความพึงพอใจในโลกที่น่าสงสารนี้ ’ เราอ่านว่า
‘เธอที่ดาเนินชีวติ ในความเพลิดเพลินก็ตายไปในขณะที่เธอดาเนิ นชี วิต’ ‘ข้าพเจ้าควรที่จะ
รู ้วิธีที่จะเป็ นอิสระจากความบาปของข้าพเจ้า วิธีที่จะถูกทาให้เหมาะสมต่อพระพักตร์ พระ
เจ้า’ และบุคคลเช่นนั้นก็เข้ามาใกล้และฟั ง และพระวิญญาณของพระเจ้าก็ประทับเนื้ อหา
ในใจและจิตสานึ กของเขาและเขากล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าจะเข้าไปข้างใน คือ ข้าพเจ้าจะรับเอา
การเชื้ อเชิ ญ ข้าพเจ้าจะเข้าไปในประตูน้ นั ’ และเขาก็เดินเข้าไปและประตูก็ปิด เมื่อเขา
กลับหลังหันเขาก็พบถ้อยคาที่ถูกเขียนไว้ภายในประตูวา่ ‘ได้ถูกเลือกในพระคริ สต์ก่อนการ
ทรงสร้างโลก’ ‘อะไรนะ!’ เขากล่าวขึ้น ‘พระทัยของพระเจ้าได้เลือกข้าพเจ้าก่อนที่โลกได้
เกิดขึ้นหรื อ?’

ใช่ แล้ว แต่เขาไม่สามารถพบมันได้จนกว่าเขาได้เข้าไปภายใน ดูซิ คุณ

สามารถผ่านประตูได้ถา้ คุณต้องการ คุณสามารถย่าความรักของพระเจ้าภายใต้เท้าของคุณ
ได้ คุ ณสามารถปฏิ เสธพระคุ ณของพระเจ้าได้ถ้าคุ ณตั้งใจที่จะทา แต่คุณจะลงไปสู่ นรก
และคุณจะต้องรับผิดชอบสาหรับความหายนะของคุณเอง”47
“หลักคาสอนในเรื่ องการเลือกสรรไม่เคยถูกนาเสนอในพระคัมภีร์ในฐานะบางสิ่ งที่จะต้อง
กลัว แต่เป็ นบางสิ่ งสาหรับผูเ้ ชื่อที่จะยินดีในอยูเ่ สมอ”48
เวลาแห่งการเลือกสรรของเราแต่ละคนได้เกิดขึ้นก่อนที่พระเจ้าได้สร้างโลก (“ก่อนรากฐานของ
โลก”) จุดประสงค์ที่พระเจ้าได้เลื อกเรามีสองอย่าง หนึ่ ง ก็คือว่าเราควรจะ “บริ สุทธิ์ ” (คากรี ก
ฮั กกีอุส; เปรี ยบเทียบ ฮั กกีออยส์ “ธรรมิกชน” ข้อ 1) ซึ่ งหมายถึงแตกต่างและถูกแยกออกเพื่อพระ

เจ้า 49

สอง ก็คื อว่าเราควรจะ “ไร้ ตาหนิ ” (ค ากรี ก อะโมมุส ) ซึ่ งหมายถึ งปราศจากตาหนิ

(เปรี ยบเทียบ 5:27; ฟป. 2:15; คส. 1:22; ฮบ. 9:14; 1 ปต. 1:19; 2 ปต. 3:14; วว. 14:5) ในที่อื่นนั้น
คานี้อธิ บายถึงลูกแกะปั สกาและพระเยซูคริ สต์ (ฮบ. 9:14; 1 ปต. 1:19)
“พระองค์ไม่ได้เลือกเราเพราะว่าเราดี หรื อเพราะว่าเราจะทาสิ่ งดีบางอย่าง แต่พระองค์ได้
เลือกเราเพื่อว่าเราสามารถทาสิ่ งดีบางอย่างได้”50
“ด้วยความรัก ” บางทีขยาย “เพื่อจะบริ สุทธิ์ และปราศจากตาหนิ ในสายพระเนตรของพระองค์”
มากกว่า “พระองค์ได้เลือกเรา” (ข้อ 4) หรื อ “พระองค์ได้กาหนดเราไว้” (ข้อ 5)

ตามปกติ วลีที่

ขยายก็ตามหลังถ้อยคาแห่ งการกระทาในบริ บทนี้ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 3, 6, 8-10)

ยิ่งกว่านั้น การ

ปรากฏในที่อื่นๆของวลี “ด้วยความรัก” ในพระธรรมเอเฟซัสอ้างอิงถึงความรักของมนุ ษย์มากกว่า
ความรักของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 3:17; 4:2, 15-16; 5:2) ยิง่ ไปกว่านั้นอีก ความรักก็เหมาะสมที่จะ
เชื่อมโยงกับความบริ สุทธิ์ และการปราศจากตาหนิ เนื่ องจากว่ามันจัดเตรี ยมความสมดุลให้ หน้าที่
ของเราก็คือที่จะรักพระเจ้าเช่นเดียวกับที่จะบริ สุทธิ์
“จากการถือมุมมองนี้ ความรักถูกเน้นในฐานะความสาเร็ จของธรรมบัญญัติ ซึ่ งเป็ นสิ่ งรวม
ยอดของหน้าที่ของคริ สเตียน”51
“ประเด็นก็คือว่า ความบริ สุทธิ์ ของชีวติ ถูกทาให้สมบูรณ์ได้ในและผ่านทางความรักเท่านั้น
(เปรี ยบเทียบ 1 ธส. 3:12-13)”52
“. . . ยิ่งการเลือกที่ยอดเยี่ยมของพระเจ้านั้นมีอิสระมากขึ้น หนี้ ของบุคคลที่ถูกเลือกที่จะ
ดาเนินชีวติ แบบพระเจ้าก็ลึกซึ้ งมากขึ้น”53
1:5

การกาหนดไว้ล่วงหน้าเป็ นวิธีที่ซ่ ึ งพระเจ้าได้เลือกเรา (เปรี ยบเทียบ รม. 8:30) พระเจ้ าได้ เลือกเรา
ด้ วยการกาหนดเราไว้ ล่วงหน้ า (ความหมายของ โพรโอริ ซัส ซึ่ งแปลว่า “ถูกกาหนดไว้ล่วงหน้า”)
การกาหนดไว้ล่วงหน้าพิจารณาที่ “อย่างไร” มากกว่าที่ “ใคร” แห่งการเลือกสรร การเลือกสรรเน้น
ถึงผูค้ นและการกาหนดไว้ล่วงหน้าเน้นถึงวิธี (เปรี ยบเทียบ ข้อ 11; กจ. 4:25-28; รม. 8:29-30) พระ
เจ้าได้กาหนดจุดหมายสุ ดท้ายของผูถ้ ูกเลือกสรรไว้ล่วงหน้า นัน่ คือเราจะเป็ น “บุตร” ที่เป็ นผูใ้ หญ่
เต็มที่ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ รม. 8:15, 23; กท. 4:4-7) “พระเยซูคริ สต์” ได้เป็ นตัวแทนผูซ้ ่ ึ งได้
ทาให้ “การรับเป็ นบุตร” นั้นเป็ นไปได้โดยการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ บุตรชายที่ได้ถูกเลี้ยงเป็ น

ลูกในวัฒนธรรมของโรมันนั้นได้รับสิ ทธิ และอภิสิทธิ์ อย่างเดียวกับกับลูกๆที่ได้เกิดมาในครอบครัว
นั้นๆ ในทานองเดียวกัน การรับเป็ นบุตรของเราไม่ได้บ่งบอกถึงสถานะที่ต่ากว่าในความสัมพันธ์
กับพระเจ้า พระเจ้า “ได้กาหนดเราไว้ล่วงหน้าสู่ การรับเป็ นบุตร” เพราะว่าพระองค์ได้ยินดี ที่จะ
อวยพรเราในแนวทางนี้
“คุณไม่ได้เข้าไปสู่ ครอบครัวของพระเจ้าโดยการรับเป็ นบุตร คุ ณเข้าไปสู่ ครอบครัวของ
พระองค์โดยการบังเกิดใหม่ (ยน. 3:1-18; 1 ปต. 1:22-25) การรับเป็ นบุตรเป็ นการกระทา
ของพระเจ้าที่ซ่ ึ งพระองค์ให้สถานะภาพที่เป็ นผูใ้ หญ่ในครอบครัวแก่ ‘บรรดาผูท้ ี่ได้เกิดมา’
ของพระองค์ ทาไมพระองค์ทาอย่างนี้? เพื่อว่าเราจะเริ่ มต้นที่จะอ้างเอามรดกของเราและ
ชื่นชมทรัพย์สมบัติฝ่ายวิญญาณของเราทันที!”54
“เป้ าหมายสุ ดท้ายของการที่พระเจ้าแต่งตั้งเราไว้ล่วงหน้าสู่ สถานะภาพของบุตรก็คือที่จะนา
เราไปยังพระองค์เอง ไปสู่ การสามัคคีธรรมที่สมบูรณ์กบั พระองค์ ไปสู่ ความสัมพันธ์ที่ยก
ย่องและมี ความรักต่อพระองค์เองในฐานะจุ ดปลายและเป้ าหมายแท้แห่ งการเป็ นอยู่ของ
เรา”55
นักตีความแบบคาลวินบางคนได้สรุ ปว่า เนื่องจากว่าพระเจ้าได้กาหนดจุดหมายสุ ดท้ายของบรรดาผู ้
ที่พระองค์ได้เลื อกสรรเพื่อความรอดไว้ล่วงหน้านั้น มันก็สมเหตุสมผลอี กด้วยที่ ว่าพระองค์ได้
กาหนดการลงโทษของผูท้ ี่ไม่ถูกเลือกสรรไว้ล่วงหน้า56 พวกเขาบางคนกล่าวว่าดังนั้นมันไม่จาเป็ น
สาหรั บเราเองที่จะเป็ นห่ วงเกี่ ยวกับความรอดแต่ละบุ คคล เนื่ องจากว่าพระเจ้าได้กาหนดสิ่ งนี้ ไว้
ล่วงหน้าแล้ว มุมมองนี้ ซ่ ึ งถูกเรี ยกว่า “การกาหนดไว้ล่วงหน้าสองอย่าง” ก็ไปไกลกว่าคาสอนที่
ชัดเจนของพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ไม่เคยกล่าวว่าพระเจ้าได้กาหนดชะตาของผูไ้ ม่ได้ถูกเลือกสรรไว้
ล่วงหน้า ในอีกด้านหนึ่ ง จากมุมมองของมนุ ษย์น้ นั การเน้นของพระคัมภีร์อยู่ที่ความเป็ นไปได้
ของใครก็ตามที่วางใจในพระเยซูคริ สต์และได้รับความรอด (ยน. 3:16; และข้ออื่นๆ)57
“เราไม่ควรมองว่าการกาหนดไว้ล่วงหน้าเป็ นขบวนการที่ร้ายกาจที่ซ่ ึ งพระเจ้ากล่าวโทษคน
จานวนมากไปสู่ การสู ญเสี ยนิรันดร์ ตรงกันข้าม มันเป็ นการทางานสาเร็ จแห่ งจุดประสงค์
ที่มีความรักที่ซ่ ึ งพระองค์ช่วยกูค้ นจานวนมากเพื่อความรอด”58

“. . . มนุษย์ไม่ได้หลงหายเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ถูกเลือกสรร พวกเขาหลงหายเพราะว่า
พวกเขาเป็ นคนบาปและนัน่ คือแนวทางที่พวกเขาต้องการมันและนัน่ คือแนวทางที่พวกเขา
ได้เลือก”59
1:6

เป้ าหมายสู ง สุ ด ของการก าหนดไว้ล่ ว งหน้า และการเลื อ กสรรก็ คื อ ว่า ผูเ้ ชื่ อ จะส่ ง เสริ ม “การ
สรรเสริ ญ” แห่ งความโดดเด่นของความโปรดปรานที่ไม่สมควรได้รับ (“พระสิ ริแห่ งพระคุ ณของ
พระองค์”) ที่พระองค์ได้สาแดงแก่มนุ ษยชาติ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 12, 14) พระคุณนี้ “ได้ถูกประทาน
ให้” หรื อ “มอบให้” ในแง่ที่ว่าผูถ้ ูกเลื อกสรรไม่จาเป็ นต้องทาสิ่ งใดเพื่อจะได้มนั มา มันมายังเรา
ผ่านทางพระเยซูคริ สต์ ซึ่งได้ถูกอธิบายไว้ที่นี่ในฐานะ “ผูท้ รงเป็ นที่รัก” ของพระบิดา (เปรี ยบเทียบ
คส. 1:13) เนื่ องจากว่าพระเจ้าทรงรักพระบุตรของพระองค์ ผูเ้ ชื่ อที่อยูใ่ นพระคริ สต์สามารถยินดี
ที่วา่ เราเป็ นเป้ าแห่งความรักของพระเจ้าเช่นกัน (“ที่ได้ประทานแก่เราอย่างเปล่าๆ”)
“อย่างที่ ‘การขอบคุณ’ เป็ นหน้าที่สูงสุ ดและสิ ทธิ พิเศษของมนุษย์. . . ดังนั้น ‘การสรรเสริ ญ’ เป็ น
สิ ทธิสูงสุ ดของพระเจ้า”60

เครื่องบูชาของพระบุตร 1:7-12
1:7

“พระองค์” ในที่นี่คือพระบุตรอันเป็ นที่รัก (ข้อ 6) พระเจ้าสามารถเทพระคุณของพระองค์ลงบน
เราได้เนื่องจากสิ่ งที่พระคริ สต์ได้ทาเพื่อเรา
“การไถ่” (คากรี ก อะโพลีโทรซิ น) หมายถึงการปลดปล่อยจากการเป็ นทาส (เปรี ยบเทียบ ข้อ 14;
4:30; ลก. 21:28; รม. 3:24; 8:23; 1 คร. 1:30; คส. 1:14; ฮบ. 9:14; 11:35) มันเกี่ยวข้องกับการซื้ อ
กลับคืนและการทาให้เป็ นโดยการชาระค่าไถ่ พระเยซูคริ สต์ได้ไถ่เราจากความบาป (ฮบ. 9:15) นัน่
คือทาให้เราเป็ นไทจากการเป็ นทาสต่อมัน (เปรี ยบเทียบ รม. 6) โลหิ ต ซึ่ งเป็ นตัวแทนของชีวิตของ
เครื่ องบูชาที่สมบูรณ์จะต้องไหลออกจากพระองค์เพื่อสิ่ งนี้ จะเกิดขึ้นได้ (รม. 3:24-25; เปรี ยบเทียบ
ฮบ. 9:22)

คากรีก
อักโกรั ดโซ่ (คากริ ยา)
เอ็กซาโกรั ดโซ่ (คากริ ยา)
ลูทรอน (คานาม)
ลูทรู มาย (คากริ ยา)
ลูโทรซิ ส (คานาม)
อะโพลูโทรซิ ส (คานาม)

คาในพันธสั ญญาใหม่ สาหรับ การไถ่ 61
ความหมาย
ข้ ออ้างอิง
ซื้ อ ซื้ อ ในตลาด (หรื อ ตลาด 1 คร. 6:20; 7:23; 2 ปต. 2:1;
วว. 5:9; 14:3-4
ทาส)
ซื้ อออก ซื้ อออกจากตลาด กท. 3:13; 4:5; อฟ. 5:16; คส.
4:5
(หรื อตลาดทาส)
ค่าไถ่ ราคาของการปลดปล่อย มธ. 20:28; มก. 10:45
ไถ่ ทาให้เป็ นไทโดยการจ่ายค่า ลก. 24:21; ทต. 2:14;
1 ปต. 1:18
ไถ่
การกระท าแห่ ง การท าให้ เป็ น ลก.1:68; 2:38; ฮบ. 9:12
ไทโดยการจ่ายค่าไถ่
การซื้ อคื น การทาเป็ นไทโดย ลก. 21:28; รม. 3:24; 8:23;
1 คร. 1:30; อฟ. 1:7, 14; 4:30;
การจ่ายค่าไถ่
คส. 1:14; ฮบ. 9:15; 11:35

ผลลัพธ์ทนั ทีของการปลดปล่อยให้เป็ นอิสระจากการเป็ นทาสของความบาปของเราก็คือว่าพระเจ้า
ได้ยกโทษบาปของเรา (คากรี ก พารั พโทมา หมายถึง ย่างก้าวที่ผดิ พลาด การละเมิด)
“ดังนั้น ผูเ้ ชื่ อได้รับการยอมรับเป็ นนิ ตย์ไปสู่ ครอบครั วของผูท้ ี่ได้รับการไถ่ กระนั้น ใน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวนั้น เขาจาเป็ นต้องได้รับการยกโทษครั้งแล้วครั้งเล่า ในแง่ของ
การได้รับการรื้ อฟื้ นไม่ใช่ ไปสู่ ครอบครัว แต่ไปสู่ การสามัคคีธรรมกับพระบิดาและพระ
บุตร (1 ยน. 1:9)”62
การตายของพระเยซู คริ สต์ได้บรรลุการไถ่ของเรา นี่ เป็ นขอบเขตที่พระเจ้าได้เต็มพระทัยที่จะไป
เพื่อเรา พระคุณของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่เช่นนั้น อย่างไรก็ตาม ของขวัญแห่ งพระเยซู คริ สต์ไม่ได้ทา
ให้แหล่งแห่ งพระคุณของพระเจ้าหมดไป (ฟป. 4:19) ตรงกันข้าม ของขวัญนั้นเป็ นหลักฐานของ
ขอบเขตแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าที่มีต่อเรา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 5)

“ที่การไถ่ของเรามีราคาอย่างมาก ซึ่ งก็คือพระโลหิ ตของพระคริ สต์น้ นั ก็เป็ นหลักฐานสู งสุ ด
ของความไพบูลย์แห่ งพระคุ ณของพระเจ้า และเครื่ องวัดของสิ่ งที่พระเจ้าทาเพื่อเราก็ไม่
น้อยไปกว่าความมัง่ คัง่ ที่ไร้จากัดแห่งความโปรดปรานที่มีความรักของพระองค์”63
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พระเจ้าได้ประทาน “พระคุณ” ที่อุดมสมบูรณ์ แก่เรา (“ได้ประทานแก่เราอย่างเหลือล้น”) ไม่ใช่แค่
จานวนจาเป็ นที่ ค่อนข้างเล็กน้อยซึ่ งได้จาเป็ น การอ้างอิ งนี้ ก็พูดเป็ นนัยเรื่ องผลประโยชน์อื่นๆ
หลายอย่างของการตายของพระคริ สต์ที่เปาโลไม่ได้ระบุที่นี่ เชฟเฟอร์ ได้อภิปรายความไพบูลย์ 33
อย่างแห่ งพระคุ ณของพระเจ้าที่กลายมาเป็ นของเราเมื่อเราวางใจพระคริ สต์ในฐานะพระผูช้ ่ วยให้
รอดของเรา64
“ปัญญา” (คากรี ก โซฟิ อา) คือสิ่ งที่สูงสุ ดและสู งส่ งที่สุด และ “ความสุ ขุม” หรื อ “ความเข้าใจ” (คา
กรี ก โพรเนเซอิ ) คือวิธีที่เรารับรู้มนั 65 อีกครั้งหนึ่ ง เราจะต้องตัดสิ นใจไม่วา่ ส่ วนสุ ดท้ายของข้อนี้
ขยายส่ วนแรกของข้อ 8 หรื อส่ วนแรกของข้อ 9 (เปรี ยบเทียบ ข้อ 4) อย่างที่ขา้ พเจ้าได้ช้ ี ให้เห็นไป
นั้น ตามปกติ วลี ที่ขยายก็ตามหลังถ้อยคาแห่ งการกระทาในพระคัมภีร์ตอนนี้ ดังนั้น แนวคิดของ
เปาโลก็ ดู เ หมื อ นว่า พระเจ้า ได้ป ระทานพระคุ ณ แก่ เ ราอย่า งเหลื อล้น ในปั ญญาที่ ไ ม่ จากัดของ
พระองค์ ซึ่ งรู ้ ล่วงหน้าว่าเราจะตอบสนองต่อมันอย่างไร ปั ญญาและความสุ ขุมเป็ นของพระเจ้า
ไม่ใช่ของเรา แม้วา่ นักตีความบางคนโต้แย้งว่าสองอย่างนี้เป็ นลักษณะของคริ สเตียน66
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บางทีขอ้ นี้ เริ่ มต้นความคิดใหม่อย่างที่บรรดาผูแ้ ปลฉบับ HCSB ได้แนะนาโดยการใส่ จุด ณ ตอน
ปลายของข้อ 8 พันธสัญญาใหม่ใช้คาว่า “ความล้ าลึ ก” เพื่อจะอ้างอิงถึ งความจริ งที่ได้ปิดซ่ อนไว้
ก่อนหน้านี้ แต่ตอนนี้ได้ถูกทาให้เป็ นที่รู้จกั โดยการสาแดงของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ มธ. 13:11; ลก.
8:10; รม. 11:25; 16:25-26; และข้ออื่นๆ)67 มันไม่ได้หมายถึงบางสิ่ งที่ไม่สามารถจะเข้าใจได้หรื อ
บางสิ่ งที่น่ากลัว68
“ในคากรี กแบบดั้งเดิ ม คาว่า มัสเตอริ ออน มีความหมายสองอย่าง ความหมายทางราก
ศัพท์ก็คือว่าไปสู่ สิ่งหนึ่ งที่ได้ถูกริ เริ่ ม และจากสิ่ งนี้ มนั ก็หมายถึงความลับของประเภทใดก็
ได้อีกด้วย ในฉบับ LXX มันถูกใช้เกี่ ยวกับสิ่ งที่ถูกสาแดงโดยพระเจ้า (เช่ น ดนล. 2:19)
และความลับที่ผเู ้ ล่านิ ทานบอกเล่า (เช่ น ปญจ. ของอธิ กรรม 22:22)

ดังนั้นการใช้คานี้

ของคริ สเตียนก็ไม่จาเป็ นที่ได้มาจากการใช้คานี้ ในลัทธิ ล้ าลึกของผูไ้ ม่เชื่ อที่มีโดยทัว่ ไปใน
สมัยของพันธสัญญาใหม่”69

“ความล้ าลึก” (ตามตัวอักษรคือ ความลับ) ที่ถูกเปิ ดเผยที่นี่คือจุดประสงค์ของพระเจ้าที่จะนาทุกสิ่ ง
ไปสู่ การจานนต่อพระเยซูคริ สต์ในอนาคต (ข้อ 10) “ความตั้งใจที่กรุ ณา” ของพระเจ้า (NASB) คือ
“ความโปรดปรานที่ดี” ของพระองค์ (NIV เปรี ยบเทียบ ข้อ 5) “ในพระองค์” (NASB) หมายถึง
“ในพระคริ สต์” (NIV)
“มันไม่ใช่ความล้ าลึกเอง แต่เป็ นการเปิ ดเผยถึงความล้ าลึกหลังจากการรักษาไว้ที่ยาวนาน
ของพระเจ้าที่เติมเต็มความคิดของเปาโลด้วยความกลัวเกรง [ที่นี่]. . .”70
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คากรี ก ที่ แปลว่า “การจัดการ” ในฉบับ NASB (ออยโคโนมิ อา) และไม่ไ ด้แปลในฉบับ NIV
หมายถึง “การบริ หาร” “การจัดเตรี ยม” หรื อ “การจัดการ” แนวคิดหลักในคานี้ ก็คือแนวคิดหลัก
ของการจัดการหรื อการบริ หารเรื่ องราวของครอบครัว71

คากรี กที่แปลว่า “เวลา” คือ ไครอส ซึ่ ง

หมายถึงเวลาที่เจาะจง (สมัย ยุค) มากกว่าการล่วงของเวลา (โครนอส) “การบริ หาร” ที่นี่คือ การ
ปกครองพันปี ของพระคริ ส ต์บ นโลก ซึ่ ง เป็ นระยะเวลาที่ ทุ ก สิ่ ง จะอยู่ภ ายใต้ก ารปกครองของ
พระองค์ (1 15:27; คส. 1:20) แม้วา่ ในแง่หนึ่ งนั้น ทุกสิ่ งอยูใ่ ต้สิทธิ อานาจของพระคริ สต์ในตอนนี้
พระคริ สต์จะเป็ นหัวหน้าที่ เป็ นที่ ประจักษ์อย่างเปิ ดเผยของทุ กสิ่ งในแนวทางโดยตรงมากขึ้นใน
อาณาจัก รของพระเมสสิ ย าห์ ทุ ก คนและทุ ก สิ่ ง จะยอมรั บ และตอบสนองต่ อสิ ท ธิ อ านาจของ
พระองค์ ณ เวลานั้น (เปรี ยบเทียบ อสย. 2:2-4; 11:1-10)
“. . . ‘การสรุ ป’ นี้ ไม่ใช่การกลับคืนของเอกภาพดั้งเดิมที่แตกหัก แต่เป็ นรวมกันของสิ่ ง
ต่างๆในตอนนี้ที่แยกกันและไม่เชื่อมโยงกันไปสู่ เอกภาพที่สมบูรณ์แบบสุ ดท้าย”72
โรบิ นสันได้เชื่ อว่าเปาโลได้ใช้คาว่า ออยโคโนมิ อา ที่นี่ด้วยการจดจ่อที่ ขบวนการแทนที่ จะเป็ น
ระยะของเวลา:
“‘การบริ หาร’ ถูกใช้ที่นี่ในแง่ ที่กว้างขึ้น ซึ่ งไม่ใช่ การจัดการเกี่ ยวกับครอบครัว ซึ่ งเป็ น
ความหมายหลักของมัน แต่เป็ นการนาการออกแบบไปสู่ การปฏิบตั ิได้ คานี้ ตอ้ งถูกใช้กบั
วลี ที่ได้กล่าวมาก่ อนแล้วคือ ‘ความล้ าลึ กแห่ งน้ าพระทัยของพระองค์’ และเราอาจถอด
ความว่า ‘การทาให้มนั สาเร็ จในความสมบูรณ์ของเวลา’ ความคิดไม่ใช่เรื่ องของ ‘ยุค’ ราว
กับว่าเป็ นหนึ่งในหลายยุค แต่เป็ นเรื่ องของ ‘การทาให้จุดประสงค์ลบั ของพระเจ้าสาเร็ จ’”73

“ยุคอาจเข้าได้กบั ระยะเวลาหนึ่งที่เจาะจง แต่แท้จริ งแล้วมันหมายถึงวิธีที่พระเจ้าดาเนินการ
บางสิ่ ง ณ เวลาที่เจาะจง มันเป็ นวิธีที่พระเจ้าทาบางสิ่ ง”74
“ข้อนี้ ได้ถูกใช้เป็ นหลักสาคัญของหลักคาสอนของ ‘จักรวาลนิยม’ นัน่ คือมนุ ษย์ทุกคนจะ
ได้รับความรอดในบั้นปลาย มันบ่งบอกว่าในบั้นปลายนั้น ทุกสิ่ งและทุกชี วิตในการมีชีวิต
อยู่จะอยู่ภายใต้สิทธิ อานาจของพระองค์ แต่มนั อันตรายที่จะเน้นหลักคาสอนจากข้อหนึ่ ง
โดยปราศจากการพิจารณาถึงความสมดุลของหลักฐานของพระคัมภีร์ท้ งั เล่ม และในกรณี น้ ี
ก็โดยปราศจากการพิจารณาถึงการนาเสนอที่จริ งจังของปลายด้านหนึ่ งของพระคัมภีร์ไปยัง
ปลายด้านหนึ่งของทางเลือกแห่ งชี วิตและความตายที่ข้ ึนอยูก่ บั การยอมรับหรื อการปฏิเสธ
ความรอดของพระเจ้า”75
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“ในพระองค์” (ข้อ 10) บางทีเริ่ มต้นความคิดที่ได้ดาเนินไปในข้อนี้อย่างที่ฉบับ NIV บ่งบอกไว้
เปาโลได้สร้ างความแตกต่า งท่ ามกลางผูเ้ ชื่ อเป็ นครั้ ง แรกในจดหมายฝากนี้ จนเดี๋ ย วนี้ ท่า นได้
กล่าวถึงผูเ้ ชื่ อทั้งหมด แต่ที่นี่ท่านได้เปรี ยบเทียบ “เรา” กับ “ท่าน” (ข้อ 13) เป็ นที่ชดั เจนว่า “เรา”
อ้างอิงถึงคริ สเตียนชาวยิว และ “ท่าน” อ้างอิงถึ งผูเ้ ชื่ อชาวต่างชาติอย่างที่บริ บทบ่งบอกไว้ (ข้อ 1213)

จงสังเกตการปรากฏของ “เช่ นเดี ยวกัน” ในข้อ 11 และ 13 ที่จดั เตรี ยมความต่อเนื่ องกัน

เช่นเดียวกับการกาหนดความไม่ต่อเนื่องกัน
ผูแ้ ปลบางคนที่แปลคากรี ก เอกคเลอโรเธเมน ว่า “ได้รับมรดก” (NASB) ก็ได้แนะนาแนวคิดของ
มรดกของผูเ้ ชื่ อ คานี้ หมายถึ งอย่างแท้จริ งว่า “ถูกเลือก” (NIV ตามตัวอักษรหมายถึ ง ถูกกาหนด
หรื อได้รับโดยการแบ่งส่ วน) พระเจ้าได้เลื อกผูเ้ ชื่ อชาวยิวเพื่อความรอด เพราะว่าพระองค์ “ได้
กาหนด” พวกเขาไว้ล่วงหน้าที่จะมีส่วนในแผนการอันสิ ทธิ์ ขาดของพระองค์ ต่อมาเปาโลจะกล่าว
ว่าแผนการของพระเจ้าสาหรับปั จจุบนั เกี่ยวข้องกับคริ สตจักร ซึ่ งประกอบด้วยทั้งผูเ้ ชื่ อชาวยิวและผู้
เชื่ อชาวต่างชาติ (2:14-22) อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้เลือกชาวยิวก่อน (เปรี ยบเทียบ กจ. 3:26; รม.
1:16) พระเจ้าได้เลือกผูเ้ ชื่อทุกคนในฐานะมรดกของพระองค์
ข้อนี้ ป ระกอบด้วยหนึ่ งในข้อความที่ หนักแน่ นที่ สุดในพระคัมภี ร์ที่ว่าพระเจ้ามี อานาจสิ ท ธิ์ ขาด
(เปรี ยบเทียบ สดด. 115:3; สภษ. 16:9, 33; ดนล. 4:34-35) พระเจ้ามีอานาจสิ ทธิ์ ขาดเหนื อ “ทุก
สิ่ ง”: “ตามพระดาริ ของพระองค์ผทู ้ รงกระทาทุกสิ่ งตามที่ได้ทรงตริ ตรองไว้สมกับพระทัยพระองค์”
สิ่ งนี้รวมถึงการเลือกบางคนไปสู่ ความรอด “จุดประสงค์” (คากรี ก โพรเธซิ น) อ้างอิงถึงเป้ าหมายที่

พระเจ้าตั้งใจที่จะบรรลุ “คาปรึ กษา” (คากรี ก บูเล่ ) อ้างอิงถึงการวางแผนหรื อการตรึ กตรองอันมี
จุดประสงค์ที่ฉลาดของพระเจ้า “พระทัย” (คากรี ก เธเลม่ า) หมายถึ ง ความเต็มใจ แนวคิดที่มีอยู่
ในข้อนี้ก็คือว่า พระเจ้าได้เลือกแผนการหลังจากการตรึ กตรองถึงแนวทางการกระทาอันฉลาดที่สุด
เพื่อจะบรรลุจุดประสงค์ของพระองค์76
พระเจ้าทรงดาเนิ นแผนการของพระองค์อย่างไร? พระองค์บรรลุ บางสิ่ งโดยตรงและโดยเฉพาะ
ด้วยพระองค์เองโดยปราศจากการใช้ตวั แทนคนอื่นๆ พระองค์บรรลุ จุดประสงค์อื่นๆผ่านทาง
ตัวแทนคนอื่นๆ ซึ่ งเป็ นต้นเหตุที่สองซึ่ งรวมถึงบรรดาทูตสวรรค์และมนุ ษย์ อย่างไม่สงสัยเลย
พระเจ้าทรงมี อานาจสิ ทธิ์ ขาดอย่างสิ้ นเชิ ง (นัน่ คือ สิ ทธิ อานาจสู งสุ ดเหนื อทุกสิ่ ง) การที่พระเจ้า
ดาเนินแผนการต่างๆของพระองค์คือ การทางานกับต้นเหตุที่สอง การให้เสรี ภาพแก่ผคู ้ นที่จะเลือก
และจากนั้นการทาให้พวกเขารับผิดชอบสาหรับการเลือกของพวกเขาอย่างยุติธรรมก็ยากที่จะเข้าใจ
และอธิ บาย77 ข้าพเจ้าเชื่ อว่าการแก้ไขต่อปริ ศนานี้ ก็อยูเ่ กินกว่าความสามารถของมนุ ษย์ที่จะเข้าใจ
และอธิ บายอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจนถึ งอานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้า
และความรับผิดชอบของมนุษย์78
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พระเจ้าได้เลือกคนยิวให้เป็ นผูเ้ ชื่อ “เพื่อ (แด่) การสรรเสริ ญแด่พระสิ ริของพระองค์” (เปรี ยบเทียบ
ข้อ 6) ข้อนี้ แสดงให้เห็นว่าคนยิวเป็ น “เรา” ในข้อที่ 11 คนยิว “ได้เป็ นพวกแรก” ที่จะวางการ
วางใจ (“ความหวัง”) ของพวกเขาในพระเยซูคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ 1:8; 13:46; 28:25; รม. 1:16; 2:910)79
“. . . มันดูเหมือนเรี ยบง่ายที่สุด. . . ที่จะถือว่าเปาโลกล่าวในอนุ ประโยคนี้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งต่อบรรดาผูท้ ี่เป็ นเหมือนตัวท่านเองซึ่ งได้เป็ นคนยิว ผูซ้ ่ ึ งได้มีคาพยากรณ์ เกี่ ยวกับพระ
เมสสิ ยาห์และโดยพระคุณของพระเจ้านั้นก็ได้ถูกนาไปสู่ การเห็ นว่าในพระคริ สต์น้ นั พวก
เขาได้พบพระเมสสิ ยาห์”80

งานของพระบุ ตรในความรอดก็คือ การปลดปล่ อยคนบาปจากบาปของเขาหรื อของเธอ และการเปิ ดเผย
แผนการของพระเจ้าที่มุ่งไปสู่ “ทุกสิ่ งในพระคริ สต์” ณ ตอนปลายของยุคทั้งหลาย สิ่ งนี้ รวมถึงความรอด
สาหรับผูเ้ ชื่อชาวยิว

ตราประทับของพระวิญญาณ 1:13-14
“พระพรฝ่ ายวิญญาณของพระเจ้าสาหรับผูเ้ ชื่ อไม่ได้ข้ ึ นอยู่กบั การเลื อกอันสิ ทธิ์ ขาดของพระบิดา
(ข้อ 3-6) และงานที่เป็ นการไถ่ของพระบุตร (ข้อ 7-12) เท่านั้นแต่ข้ ึนอยูก่ บั การประทับตราของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ อีกด้วย”81
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ในความตรงกันข้ามกับคนยิว ผูซ้ ่ ึ งเป็ นพวกแรกที่จะหวังในพระคริ สต์ (ข้อ 12) คนต่างชาติ
เช่นกันจาเป็ นต้องมาสู่ ความรอดเมื่อเปาโลได้เขียนจดหมายฝากนี้ พาหนะที่พระเจ้าใช้เพื่อ
จะนาผูถ้ ู ก เลื อ กมาสู่ ค วามเชื่ อ คื อ “ข่ า วสารแห่ ง ความจริ ง ” นั่นคื อ ข่ า วสารแห่ ง “ข่ า ว
ประเสริ ฐ” ข่าวประเสริ ฐเรื่ อง “ความรอด” เมื่อคนต่างชาติได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐ พวกเขาได้
ฟังและ “ได้เชื่ อ” ข่าวประเสริ ฐ สิ่ งนี้ ได้ส่งผลต่อความรอดของพวกเขาและการประทับ
ของพวกเขาโดย “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” มีการอ้างอิงประมาณ 59 ครั้งถึงพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ในพระธรรมเอเฟซัส ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในสี่ ของการอ้างอิงทั้งหมดในพันธสัญญาใหม่
ฉบับแปล AV บ่งบอกว่าลาดับคือ การได้ยนิ การเชื่อและจากนั้นการประทับตรา อย่างไร
ก็ตาม การประทับตราเกิดขึ้น ณ เวลาเดียวกันกับการเชื่อ (เปรี ยบเทียบ กจ. 19:2) มันไม่ใช่
งานภายหลังหรื ออันที่สองแห่งพระคุณ
เมื่อคนต่างชาติที่ถูกกล่าวถึงที่นี่ได้เชื่อนั้น พระเจ้า “ได้ประทับตรา” พวกเขาในพระคริ สต์
สิ่ งนี้ได้ตระเตรี ยมการรับรองถึงความมัน่ คงนิรันดร์ ของพวกเขา82 ตราประทับ ณ สมัยของ
เปาโลนั้นได้บ่งบอกถึงความมัน่ คง (มธ. 27:66; อฟ. 4:30) การพิสูจน์ตวั จริ งและการรับรอง
(ยน. 6:27) ความแท้จริ ง (ยน. 3:33) และความเป็ นเจ้าของ (2 คร. 1:22; วว. 7:2; 9:4) พระ
เจ้าทรงประทับ ตราผูเ้ ชื่ อโดยการให้ “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” ที่ สถิ ตแก่ เขาหรื อเธอ ผูซ้ ่ ึ ง
รักษาคริ สเตียนไว้ในพระคริ สต์ คนยิวได้ถืออย่างผิดๆว่าการเข้าสุ หนัตเป็ นตราประทับ
แห่งความรอดของพวกเขา (รม. 4:11)
พระเยซู เจ้าได้สัญญาว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะสถิ ตในผูเ้ ชื่ ออย่างถาวร (ลก. 24:49; ยน.
14:16; 15:26; 16:13; กจ.1:5) นัน่ ก็เป็ นที่ชดั เจนว่าทาไมเปาโลได้อา้ งอิงถึงพระองค์วา่
“พระวิญญาณบริ สุทธิ์ แห่งพระสัญญา” (NASB)
“อาราโบน [หลักประกัน เงินมัดจา ความจริ งจัง การรับรอง] เป็ นลักษณะปกติ
ของโลกธุ รกิจของกรี ก อาราโบน เป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาซื้ อของสิ่ งใดก็ตามที่ได้

จ่ า ยไว้ล่ ว งหน้ า ในฐานะการรั บ รองที่ ว่ า ราคาส่ วนที่ เ หลื อ จะถู ก จ่ า ยตาม
กาหนดเวลา”83
พระวิญญาณทรงประทับ ตราผูเ้ ชื่ อ ทุ ก คน ไม่ ใ ช่ แค่ ผูเ้ ชื่ อ ชาวต่ า งชาติ แม้ว่า เปาโลได้
กล่าวถึงผูเ้ ชื่อชาวต่างชาติอย่างเจาะจงในข้อนี้ “ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน” ก็แสดงให้เห็น
ว่าสิ่ งที่ท่านได้กล่าวเกี่ ยวกับพวกเขาก็เป็ นจริ งเกี่ ยวกับผูเ้ ชื่ อชาวยิวอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ
ข้อ 11) พระพรทั้งสิ้ นที่เปาโลได้กล่าวถึงก็กลายมาเป็ นการครอบครองของทั้งผูเ้ ชื่ อชาวยิว
และผูเ้ ชื่อชาวต่างชาติ
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การทรงสถิตที่ประทับอยูข่ องพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ น “หลักประกัน” ถึงทุกสิ่ งที่พระเจ้า
จะให้แก่ เราในฐานะบุ ตรของพระองค์ (“มรดกของเรา”) หลัก ประกันนี้ ไ ม่ ใ ช่ แค่ พ ระ
สัญญา แต่เป็ นส่ วนแรกของมรดกของเรา ซึ่ งพอที่จะกล่าวได้วา่ เป็ นเงินมัดจา (เปรี ยบเทียบ
ปฐก. 38:17-20 LXX)84

ความเป็ นจริ งที่ว่าเราครอบครองพระองค์ในตอนนี้ (ด้านที่

“เรี ยบร้อยแล้ว” แห่งความรอดของเรา) ทาให้เราแน่ใจว่าส่ วนที่เหลือแห่ งความรอดของเรา
(ส่ วนที่ “ยังไม่”) จะติดตามมาอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้85

แหวนหมั้นเป็ นประเภทของ

หลักประกันนี้
“ที่จะให้การลิ้มรสแก่ผเู ้ ชื่ อ และจากนั้นก็ยบั ยั้งการชื่ นชมที่เต็มที่ไว้ก็จะเป็ นการ
ทรมานที่น่ากลัว”86
“สิ่ งที่บรรจุอยูข่ องมรดกที่นี่คือชีวติ ในสวรรค์กบั พระเจ้า”87
“การไถ่” ที่นี่ (คากรี ก อะโพลูโทรซิ น) เป็ นลักษณะที่แตกต่างแห่งความรอดของเราจากการ
ไถ่ที่ถูกอ้างอิงในข้อที่ 7 ที่นี่มนั ไม่ใช่การปลดปล่อยจากความผิดของความบาป (ข้อ 7) แต่
เป็ นการปลดปล่อยจากการปรากฏของความบาป (เปรี ยบเทียบ รม. 8:23; ฟป. 3:20-21)
ในข้อที่ 7 การถูกทาให้ชอบธรรมถูกกล่าวถึง แต่ที่นี่ การได้รับศักดิ์ศรี ถูกกล่าวถึงซึ่ งเป็ น
ลักษณะสุ ดท้ายแห่ งการไถ่ของเรา เราประสบการไถ่ในสามขั้น คือ เราได้รับการไถ่ใน
พระคริ สต์ (1:7) เรากาลังได้รับการไถ่ขณะที่พระวิญญาณทาให้เราเป็ นเหมือนพระคริ สต์
มากขึ้น (รม. 8:1-4) และเราจะได้รับการไถ่เมื่อพระคริ สต์เสด็จมาและเราจะปราศจากบาป
อย่างพระองค์ “การครอบครอง [ส่ วนตัว] ของพระเจ้าคือผูเ้ ชื่อผูซ้ ่ ึ งพระองค์ได้เลือก (ข้อ
3- 6) ได้ไถ่ (ข้อ 7-12) และได้ประทับตรา (ข้อ 13-14) “เป็ นที่ถวายสรรเสริ ญแด่พระสิ ริของ

พระองค์” (เปรี ยบเทียบ ข้อ 6, 12, 18) อีกมุมมองหนึ่งก็คือว่า มรดกในข้อที่ 11 เช่นเดียวกับ
การครอบครองในข้อที่ 14 คือ คริ สตจักร88 อย่างไรก็ตาม บริ บทดูเหมือนจะอธิ บายถึงพระ
พรต่างๆที่คริ สเตียนแต่ละคนชื่นชมแทนที่จะเป็ นพระพรต่างๆที่พระเจ้าชื่นชม
“วลีที่งดงามนี้ตอ้ งถูกเปิ ดออก พระสิ ริของพระเจ้าคือการสาแดงของพระเจ้า และ
พระสิ ริแห่ งพระคุณของพระองค์คือ การเปิ ดเผยพระองค์เองในฐานะพระเจ้าที่มี
พระคุณ ที่จะดาเนิ นชี วิตเพื่อถวายสรรเสริ ญแด่พระสิ ริแห่ งพระคุณของพระองค์
คือ ที่ จะนมัสการพระองค์ด้วยตัวของเราเองโดยถ้อยคาและการกระทาของเรา
อย่า งที่ พ ระเจ้า ที่ มี พ ระคุ ณ ทรงเป็ น และที่ จะท าให้ค นอื่ น ๆเห็ นและสรรเสริ ญ
พระองค์อีกด้วย”89
พระพรฝ่ ายวิญญาณเก้าอย่างที่เปาโลได้ระบุไว้ในข้อ 3-14 คือ การเลือก การกาหนดไว้ล่วงหน้า การรับเป็ น
บุตร พระคุณ การไถ่ การยกโทษ ความรู ้ การประทับตรา และมรดก สต็อทท์ได้สรุ ปสิ่ งเหล่านี้ ได้สาม
อย่างคือ การเลือกในอดีต การรับเป็ นบุตรในปั จจุบนั และการรวมกันในอนาคต90 การปรากฏซ้ าของวลี
“ในพระคริ สต์” และการแสดงออกที่เสมอเหมือนกันก็เน้นว่าพระพรเหล่านี้ ท้ งั สิ้ นมาพร้อมกับการรวมกัน
ของเรากับพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา (ข้อ 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 [สองครั้ง) ในทานองเดียวกันการกล่าวซ้ า
ของ “พระทัย พระองค์ ” และความเสมอเหมื อ นของมัน ก็ เ น้ น ว่า พระเจ้า ที่ มี อ านาจสิ ท ธิ์ ขาดก็ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อพระพรเหล่านี้ ท้ งั สิ้ น (ข้อ 5, 9, 11) ข้อนี้ เหล่านี้ (3-14) ประกอบด้วยถ้อยคาที่กระชับของ
ความมัง่ มีฝ่ายวิญญาณของผูเ้ ชื่ อทุกคน พระคัมภีร์ตอนนี้ ก็คล้ายกับรายการเงิ นฝากถอนในบัญชี เงิ นฝาก
เพราะว่ามันลงรายการทรัพย์สมบัติฝ่ายวิญญาณทุกอย่างของคริ สเตียน
“เราได้ฟังเพลงโหมโรงของฮาเลลูยาของผูม้ ี ความสุ ข มาตลอดและมันจบอย่างที่ มนั ได้เริ่ มต้น ที่
ข้อความแห่ งการสรรเสริ ญพระสิ ริของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นหัวข้อสู ง สุ ดของหัวข้อทั้งหมด. . .ศาสน
ศาสตร์ เท็จและแท้อาจถู ก แยกแยะโดยบรรทัดฐานที่ เรี ย บง่ า ย ทั้ง สองนั้นยกย่องพระเจ้า หรื อ
มนุษย์?”91
ในเดือนสิ งหาคมปี ค.ศ. 1989 มารี ยแ์ ละข้าพเจ้าได้เดินทางไปยังเบอร์ มิวด้าในการฉลองครบรอบการสมรส
ปี ที่ 25 เราได้ทาการจองห้องมาตรฐานในโรมแรมขนาดใหญ่แห่ งหนึ่ งที่นนั่ คือ เซาป์ แธมตั้น ปริ้ นเซสส์
เมื่อเราได้ไปถึง เราได้ถูกจัดให้อยูใ่ นห้องนอนที่ดีกว่า แพงกว่าโดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินเพิม่ เราได้รับการยกระดับ
ราคาระดับสี่ โดยโรงแรมนั้น เป็ นที่ชดั เจนว่าเพราะว่าเราได้ทาการจองของเราล่วงหน้าหลายเดื อน! ตอน

แรกเราไม่รู้วา่ เราได้รับการยกระดับ เราได้คิดว่าเราได้อยูใ่ นห้องมาตรฐาน แต่ไม่ชา้ มันก็เป็ นที่ชดั เจนว่าเรา
ได้มีสิทธิ พิเศษที่แขกคนอื่นๆไม่ได้มี เราได้สอบถามเกี่ยวกับสิ ทธิ พิเศษเหล่านี้ และเรี ยนรู ้สิ่งที่พวกมันเป็ น
คื อ เสื้ อ คลุ ม อาบน้ า ยี่ห้ อ เทอรี่ ความปลอดภัย ในห้ อ ง ผลไม้ฟ รี ม ากตามที่ เ ราต้อ งการ หนัง สื อ พิ ม พ์
ประจาวัน บริ เวณห้องนั่ง เล่ นในโรงแรมที่ พิ เศษ และอุ ป กรณ์ ช ายหาดจานวนมากมายที่ แขกคนอื่ น ๆ
จาเป็ นต้องจ่าย ถ้าเราไม่ได้สอบถาม เราคงไม่ได้รู้เกี่ ยวกับสิ ทธิ พิเศษเหล่านี้ และคงไม่ได้ใช้การพักร้ อน
ทั้งหมดของเราโดยไม่ได้ชื่นชมพวกมัน พระเจ้าได้เปิ ดเผยสิ ทธิ พิเศษมากมายในพระวจนะของพระองค์ที่
พระองค์ได้ประทานแก่เราในฐานะคริ สเตียน แต่คริ สเตียนหลายคนไม่ได้ตระหนักถึงสิ่ งเหล่านั้น ดังนั้น
พวกเขาดาเนินชีวติ ไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่ งเหล่านั้นหรื อไม่ได้ชื่นชมสิ่ งเหล่านั้น
2. วิธี คือ ความรู้ 1:15-23
หลังจากที่ได้ทบทวนพระพรในพระคริ สต์ของผูอ้ ่านของท่าน ถัดไปเปาโลได้อธิ ษฐานว่าพวกเขาจะชื่ นชม
และนาสิ่ งดีเหล่านี้มาใช้ในชีวติ ของพวกเขาเอง ท่านได้เคลื่อนจากการอวยพรไปยังการวิงวอนเผื่อ ข้อ 1523 เป็ นประโยคเดียวในตัวบทกรี กเช่นเดียวกับข้อ 3-14 ความเข้าใจทางปั ญญาเป็ นสิ่ งหนึ่ ง แต่มนั ก็สาคัญ
อีกด้วยที่ว่าเราใช้ความรู ้น้ ี เพื่อมาสู่ ความสัมพันธ์ที่สนิ ทกับพระเจ้า นัน่ คือสิ่ งที่เปาโลได้อธิ ษฐานขอในคา
อธิ ษฐานนี้
“สาหรับชีวติ คริ สเตียนที่สุขภาพดีในทุกวันนี้ น้ นั มันสาคัญมากที่สุดที่จะทาตามตัวอย่างของเปาโล
และรักษาการสรรเสริ ญแบบคริ สเตียนและการอธิ ษฐานแบบคริ สเตียนไว้ดว้ ยกัน กระนั้นหลายคน
ไม่ได้จดั การที่จะรักษาความสมดุลนี้ไว้ คริ สเตียนบางคนดูเหมือนทาเล็กน้อยแต่ก็อธิ ษฐานขอพระ
พรฝ่ ายวิญญาณใหม่ๆ ซึ่ งเป็ นที่ ชดั เจนว่าไม่รู้ถึงข้อเท็จจริ งที่ ว่าพระเจ้าได้อวยพรพวกเขาในพระ
คริ สต์ดว้ ยพระพรฝ่ ายวิญญาณทุกอย่างแล้ว คนอื่นๆวางการเน้นเช่ นนั้นที่ ความจริ งอันไม่เป็ นที่
สงสัยที่วา่ ทุกสิ่ งเป็ นของพวกเขาในพระคริ สต์แล้ว จนพวกเขาพึงพอใจและดูเหมือนว่าไม่มีความ
กระหายที่จะรู ้จกั หรื อประสบสิ ทธิ พิเศษต่างๆแบบคริ สเตียนของพวกเขาอย่างลึกซึ้ งมากขึ้น”92
การชมเชย 1:15-16
อย่างที่ เป็ นธรรมเนี ยมของท่า นนั้น ก่ อนอื่ นเปาโลได้ชมเชยผูอ้ ่านของท่า นสาหรั บสิ่ งที่ พ วกเขากาลังท า
อย่างดี จากนั้นท่านได้บอกพวกเขาถึงสิ่ งที่เป็ นการอธิ ษฐานร้องขอของท่านเพื่อพวกเขา

1:15

เมื่อพิจารณาถึงพระพรฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา เปาโลได้รู้สึกถูกบังคับให้อธิ ษฐานเพื่อ
ผูอ้ ่านดั้งเดิมของท่าน ท่านสามารถอธิ ษฐานเพื่อพวกเขาอย่างที่ท่านได้ทาได้เพราะว่าพวก
เขาเป็ นผูเ้ ชื่อแท้ แม้วา่ พระเจ้าได้อวยพรพวกเขาแล้ว พวกเขาต้องการจากพระเจ้ามากขึ้น
นอกเหนือไปจากการบอกพวกเขาแล้ว เปาโลได้วงิ วอนเผือ่ พวกเขาเองอีกด้วย
อัครทูตคนนี้ได้เป็ นพยานโดยส่ วนตัวถึง “ความเชื่อ” และ “ความรัก” ของชาวเมืองเอเฟซัส
เป็ นเวลาห้าหรื อหกปี ก่อนหน้านี้ แต่เป็ นที่ชดั เจนว่าท่านได้รับการรายงานสดใหม่ถึงสภาพ
ล่าสุ ดของพวกเขา ถ้อยคาของท่านบ่งบอกอีกว่า “ท่านทั้งหลาย” อาจรวมถึงคริ สตจักร
อื่นๆนอกเหนื อจากคริ สตจักรหนึ่ งหรื อหลายคริ สตจักรที่ได้ต้ งั อยูใ่ นเมืองเอเฟซัส “ความ
เชื่ อ” เป็ นการแสดงออกของการวางใจของผูเ้ ชื่ อในพระเจ้า ซึ่ งเป็ นความสัมพันธ์ แนวตั้ง
ของเรา “ความรัก” เป็ นหลักฐานของความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของเขาหรื อของเธอกับคน
อื่นๆ ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์แนวนอนของเรา (เปรี ยบเทียบ 6:23; คส. 1:14; 2 ธส. 1:3)

1:16

คุ ณสมบัติเหล่านี้ ในผูอ้ ่านของท่านได้กระตุน้ ให้เปาโลที่จะถวาย “การขอบพระคุณ ” แด่
พระเจ้าสาหรั บสภาพปั จจุ บนั ของพวกเขา และที่ จะร้ องขอต่อพระองค์เพื่อความจาเป็ น
ต่างๆในปั จจุ บนั และอนาคตของพวกเขา ท่านได้กล่ าวว่าท่านได้อธิ ษฐานเพื่อพวกเขา
หลายครั้ง93

การอ้อนวอน 1:17-23
1:17

เปาโลได้กลับไปสู่ แนวคิ ดรวบยอดเกี่ ยวกับ “พระเจ้า” ในฐานะพระบิดา “แห่ งพระเยซู
คริ สตเจ้า” (ข้อ 3; เปรี ยบเทียบ มธ. 6:9) ท่านได้รวมแนวคิดที่วา่ “พระสิ ริ” เป็ นของ “พระ
บิดา” กับแนวคิดรวบยอดนี้ (ข้อ 6, 12, 14; เปรี ยบเทียบ กจ. 7:2; 1 คร. 2:8)
เปาโลได้ข อต่ อพระเจ้า ที่ จะให้ “วิญญาณแห่ ง ปั ญญาและการส าแดง” แก่ ช าวเอเฟซัส
“วิญญาณ” ที่นี่บางทีอา้ งอิงถึ งท่าทีมากกว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ปั ญญาและการสาแดงที่
เป็ นการอธิ บายถึงท่าทีน้ นั (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 4:21)94 พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริ สุทธิ์
แล้ว อย่า งไรก็ตาม ท่า ที เหล่ า นี้ กลายมาเป็ นของเราผ่า นทางพันธกิ จของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ที่มีต่อเรา (เปรี ยบเทียบ อสย. 11:2)

“ชาวเอเฟซัสได้ครอบครองพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในฐานะมัดจาและตราประทับ
[ข้อ 13, 14]

และตอนนี้ อคั รทูตคนนี้ ออ้ นวอนอิทธิ พลของพระองค์ในรู ปแบบ

อื่นๆของมันเพื่อที่จะลงมาเหนือพวกเขา”95
“ปั ญญา” (คากรี ก โซฟิ อา ข้อ 8; 3:10) ช่ วยให้บุคคลหนึ่ งที่จะรับเอาความเป็ นจริ งอย่าง
แม่นยา “การสาแดง” คือการเปิ ดเผยถึงหัวข้อที่ถูกไตร่ ตรองในกรณี น้ ี คือพระเจ้าเอง (“ใน
เรื่ องความรู้ถึงพระองค์”) “ปั ญญาโดยการสาแดง” คือ แนวคิด (แนวคิดที่แสดงออกโดย
คานามสองคา)

เป็ นที่ชดั เจนว่า เปาโลได้อธิ ษฐานเพื่อการช่ วยเหลือที่เจาะจงโดยพระ

วิญญาณเพื่อว่าผูอ้ ่านของท่านจะเข้าใจความล้ าลึกต่างๆของพระเจ้า96
“วิลเลี่ยม ชิลลิ่งเวิธร์ ได้กล่าวว่า ‘พระคัมภีร์ และพระคัมภีร์เท่านั้นเป็ นศาสนาของ
ผูถ้ ือนิกายโปรแตสแตนท์’

นัน่ เป็ นจริ ง แต่บ่อยครั้งมากที่เราจะไม่คิดอย่างนั้น

การอธิ บายพระคัมภี ร์จากธรรมาสน์เป็ นความจาเป็ นอันแรกแห่ งการตื่ นตัวทาง
ศาสนา เราสนใจไม่ใช่ในสิ่ งที่นกั เทศน์คิด แต่ในสิ่ งที่พระเจ้าทรงตรัส”97
เป้ าหมายที่ นี่ ก็ คื อ ว่า ผู ้อ่ า นจะได้รั บ “ความรู้ ถึ ง ” พระเจ้า มากขึ้ น ค ากรี ก ที่ แ ปลว่ า
“ความรู้” (เอพิโนซิ ส) อ้างอิงถึงความรู้ที่ แม่นยา สมบูรณ์ ที่มาจากประสบการณ์ ไม่ใช่แค่
ความรู ้ เชิ งทฤษฎี เกี่ ยวกับพระเจ้าหรื อแม้กระทัง่ ข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับพระองค์98

เปาโล

ต้องการให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะรู ้ จกั พระเจ้าอย่างสนิ ทมากขึ้นในฐานะพระบิดาในสวรรค์
ส่ วนตัวของพวกเขา เพื่อที่จะมาเป็ นสหายที่ใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้น (เปรี ยบเทียบ ยน.
15:14)
“การเติบโตในความรู้จาเป็ นต่อการเติบโตในความบริ สุทธิ์ ”99
“ชี วิ ต คริ สเตี ย นสามารถถู ก อธิ บ ายได้ ว่ า เป็ นการรู ้ จ ัก พระเจ้า ดี ข้ ึ นทุ ก ๆวัน
มิตรภาพที่ไม่เติบโตอย่างใกล้ชิดมากขึ้นภายในหลายปี ก็มีแนวโน้มที่จะหายไปใน
หลายปี และมันก็เป็ นอย่างนั้นกับเราและพระเจ้า”100
“ที่จะรู ้ จกั พระเจ้าโดยส่ วนตัวคือความรอด (ยน. 17:3)

ที่จะรู้จกั พระองค์อย่าง

เพิ่มขึ้นคือการชาระให้บริ สุทธิ์ (ฟป. 3:10) ที่จะรู ้จกั พระองค์อย่างสมบูรณ์คือการ
ได้รับศักดิ์ศรี (1 คร. 13:9-12)”101
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พวกเขาจะได้รับความรู ้ที่มากขึ้นเมื่อพระเจ้าจะ “ให้ความกระจ่าง” แก่ความเข้าใจของพวก
เขา “ใจ” ในพระคัมภีร์อา้ งอิงถึงศูนย์กลางของบุ คลิ กภาพ ซึ่ งเป็ นตัวตนภายในทั้งสิ้ นที่
ประกอบด้วยความคิดและอารมณ์ “ตาใจ” ซึ่ งเป็ นการเปรี ยบเทียบรวมอย่างชัดเจนก็บ่ง
บอกไม่ใช่แค่ความเข้าใจทางสติปัญญา แต่เป็ นความเข้าใจอย่างเต็มที่ถึงพระเจ้า ในการคิด
แบบฮีบรู ซ่ ึ งเปาโลได้ใช้น้ นั การเปรี ยบเทียบรวมได้ทาให้ความคิดดีข้ ึนแทนที่จะทาให้มนั
สับสนอย่างเช่นในแบบอังกฤษ102
เหตุผลที่เปาโลได้อธิ ษฐานคาอธิ ษฐานนี้ ก็มีสามอย่าง ท่านต้องการให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะ
“รู้ ” (ค ากรี ก เอดี น าย) สามสิ่ ง ตามข้อ เท็ จ จริ ง หนึ่ ง ท่ า นต้อ งการให้ พ วกเขาที่ จ ะรู ้
“ความหวัง” ที่ เป็ นของพวกเขาเพราะว่าพระเจ้าได้เรี ยกพวกเขาสู่ ความรอดผ่านทางการ
เลือกสรร คริ สเตียนทุกคนควรชื่นชม “ความหวัง” สาหรับอนาคตที่แน่นอนของเขาหรื อ
ของเธอที่ต้ งั อยูบ่ น “การทรงเรี ยก” ของเขาหรื อของเธอสู่ ความรอดในอดีต
สอง ผูอ้ ่านจาเป็ นต้องตระหนักว่าพวกเขาเองจะเป็ น “มรดก” ที่พระเจ้าจะได้รับเมื่อพวกเขา
ได้ไปอยูก่ บั พระองค์ เปาโลได้กล่าวถึ งมรดกของผูเ้ ชื่ อในข้อที่ 14 มาก่อน ที่นี่ท่านได้
กล่าวถึงมรดก (“ในธรรมิกชน”) ของพระเจ้า มรดกนี้ จะมีคุณค่า (“สิ่ งที่เป็ นความมัง่ คัง่ ”)
เพราะว่าผูเ้ ชื่ อเป็ นผูค้ นที่พระเจ้าได้จ่ายราคาอย่างมากด้วยพระโลหิ ต (การตาย) ของพระ
บุตรของพระองค์ มันจะมีสง่าราศี (“แห่ งศักดิ์ศรี ”) เพราะว่าเมื่อเราเห็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
เราจะประสบการได้รับศักดิ์ ศรี การชาระและการขจัดจากบาป (เปรี ยบเทียบ ข้อ 6, 17
สาหรับสิ่ งต่างๆที่มีศกั ดิ์ศรี )
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สาม เปาโลต้องการให้ชาวเอเฟซัสที่จะรู้ “อานาจ” ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (“ความยิ่งใหญ่ที่
มากมายแห่งอานาจของพระองค์”) ที่ส่งผลกระทบต่อคริ สเตียน
“ถ้า ‘การทรงเรี ยก’ ของพระเจ้ามองกลับไปยังการเริ่ มต้น และ ‘มรดก’ ของพระ
เจ้ามองไปยังบั้นปลาย จากนั้นแน่ นอนว่า ‘อานาจ’ ของพระเจ้าก็ยืดขยายช่ วง
ระยะเวลาในระหว่างกลาง”103
“อานาจ” (คากรี ก ดูนามิส) อ้างอิงถึงอานาจที่มีชีวิตอันทรงพลังในฝ่ ายวิญญาณ “การทา
กิ จ” “กาลัง ” และ “ทรงอานุ ภาพ” หรื อ “ทรงพลัง ” ก็อธิ บ ายอานาจนี้ ต่อไป สามคานี้

อธิ บายว่ามันมีพลังที่มีอยู่ในพระเจ้า และสามารถที่จะพิชิตการต่อต้านตามลาดับ นี่ เป็ น
อานาจของพระเจ้าที่มีไว้สาหรับผูเ้ ชื่อ
“โดยการทาให้เราเป็ นมรดกของพระองค์น้ นั พระเจ้าได้สาแดงถึ งความรั กของ
พระองค์ โดยการสั ญ ญาถึ ง อนาคตที่ อ ัศ จรรย์แก่ เ รานั้น พระองค์ไ ด้ห นุ น ใจ
ความหวังของเรา เปาโลได้นาเสนอบางสิ่ งเพื่อจะท้าทายความเชื่ อของเรา คื อ
‘ความยิง่ ใหญ่มากมายแห่งอานาจของพระองค์ที่มีต่อเราผูท้ ี่เชื่อ’ (อฟ. 1:19)”104
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พระเจ้าได้สาแดงอานาจนี้ในพระคริ สต์ในสามตัวอย่างที่เปาโลได้อา้ งเพื่อช่วยให้เราชื่ นชม
มันมากขึ้น อานาจของพระเจ้าได้ทา (“ชุบ”) ให้พระเยซู เป็ นขึ้น “จากความตาย” และได้
ยกพระองค์ไปสู่ “และให้พระองค์สถิ ต ” “เบื้ องขวาพระหัตถ์” ของพระองค์ในสวรรค
สถาน การปกครองในปั จจุ บนั ของพระเยซู คริ สต์บนบัลลังก์ของพระบิ ดาของพระองค์
เหนื อคริ สตจักรก็ไม่ใช่ อย่างเดี ยวกันกับการปกครองของพระองค์บนบัลลังก์ของดาวิด
เหนื ออาณาจักรของดาวิด การปกครองอันแรกก็เป็ นปั จจุ บนั และอยู่ในสวรรค์ แต่การ
ปกครองอันที่สองก็เป็ นอนาคตและอยูบ่ นโลก105 อานาจของพระเจ้าอย่างเดียวกันก็มีไว้
สาหรับเราในตอนนี้และขาดไม่ได้สาหรับเราในการที่จะดาเนิ นชี วิตอันเป็ นที่พอพระทัยแด่
พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ฟป. 3:10; คส. 1:11)
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การเสด็จขึ้นของพระคริ สต์ได้ส่งผลต่อการถูกยกย่องของพระองค์เหนื อ (“เหนื อกว่าทุก”)
ทุกๆ “สิ ทธิ อานาจ” (คส. 1:16) คือ มนุ ษย์และทูตสวรรค์ (เปรี ยบเทียบ ฟป. 2:8-11) ใน
ปั จจุบนั และอนาคต (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 15:23-28)

คนยิวได้เชื่ อว่าเหล่าทูตสวรรค์ได้

ควบคุ มจุ ดหมายปลายทางของมนุ ษย์ แต่เปาโลได้เห็ นว่าพระเยซู คริ สต์ทาสิ่ งนี้ “เทพผู้
ครอง” “ศักดิเทพ” “อิทธิ เทพ” และ “เทพอาณาจกั ร” ที่นี่บางทีเป็ นการอธิ บายถึงบรรดา
ผูป้ กครองที่เป็ นทูตสวรรค์106
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การสาแดงอันที่สองแห่ งอานาจของพระเจ้าในพระคริ สต์ก็คือการที่พระบิดา “ทรงปราบ”
“ทุ ก สิ่ ง ” ลงไว้ใ ต้พ ระบาทพระคริ ส ต์ อาดัมได้สู ญเสี ย ความเป็ นเจ้านายเหนื อสรรพ
สิ่ ง ของเขาไปเมื่ อเขาได้ท าบาป แต่ พ ระเยซู ไ ด้รับ ความเป็ นเจ้านายเหนื อสรรพสิ่ ง ของ
พระองค์โดยการเชื่อฟังของพระองค์ (1:10; รม. 5:12-21) ความเป็ นเจ้านายเหนือสรรพ

สิ่ งของพระองค์จะชัดเจนในอนาคต เมื่อพระองค์ปกครองระหว่างยุคพันปี (สดด. 8:6; 1
คร. 15:27; ฮบ. 2:6-8)107
การสาแดงอันที่สามแห่ งอานาจของพระเจ้าในพระคริ สต์ก็คือการถูกแต่งตั้งของพระบุตร
“ในฐานะเจ้านายเหนือ. . . คริ สตจักร” (เปรี ยบเทียบ 4:15; 5:23; คส. 1:18)

ด้านนี้ แห่ ง

ความเป็ นเจ้านายของพระองค์ก็ชดั เจนในตอนนี้
“ได้มีการประทานให้แก่คริ สตจักรและเพื่อผลประโยชน์ของคริ สตจักร ซึ่ งก็คือเจ้านายผูซ้ ่ ึ ง
เป็ นเจ้านายเหนื อทุกสิ่ งอีกด้วย คริ สตจักรมีสิทธิ อานาจและอานาจที่จะพิชิตการต่อต้าน
ทุกอย่างเพราะว่าผูน้ าและเจ้านายของคริ สตจักรคือเจ้านายแห่ งทุกสิ่ ง”108

อย่างไรก็ตาม

มอร์ ริสได้ถือว่า “เจ้านาย” ที่นี่และใน 4:15 เป็ น “จุดเริ่ มต้น”109
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คริ สตจักรเป็ นทั้ง “พระกาย” ของพระคริ สต์ (ผูเ้ ชื่ อแท้ทุกคน) และ “ความบริ บูรณ์ ของ
พระองค์ผูท้ รงเติม ” ทุ กอย่า งในทุ ก แห่ ง (“ทุ กอย่างในทุ ก ทาง”) ให้เต็มบริ บู รณ์ นั่นคื อ
พระเยซูคริ สต์เอง คริ สตจักรเป็ น “ความสมบูรณ์” ของพระคริ สต์บางทีในแง่ที่วา่ พระองค์
ทรงเติมเต็มคริ สตจักรด้วยพระพร (เปรี ยบเทียบ 4:10-11) เพื่อพระองค์เอง (เสี ยงกลางใน
ภาษากรี ก) มุมมองอื่นๆก็คือว่าคริ สตจักรทาให้พระคริ สต์สมบูรณ์110 หรื อที่วา่ พระคริ สต์
ทรงเติมเต็มคริ สตจักรด้วยพระองค์เอง111 พระคริ สต์ผซู ้ ่ ึ งเติมเต็มทุกสิ่ งด้วยทุกสิ่ ง (นัน่ คือ
ด้วยพระพรต่างๆ) กาลังเติมเต็มคริ สตจักรด้วยพระพรต่างๆ คริ สตจักรไม่สามารถมาสู่ การ
มี ชี วิ ต อยู่ ไ ด้จ นกว่ า พระเยซู ค ริ ส ต์ ไ ด้เ สด็ จ ขึ้ น สู่ ส วรรค์เ พื่ อ จะกลายมาเป็ นศี ร ษะของ
คริ สตจักร112

หลังจากที่ได้แสดงให้เห็นว่าผูเ้ ชื่อได้รับพระพรฝ่ ายวิญญาณทั้งหมด (ข้อ 3-14) เปาโลได้อธิ ษฐานว่าผูเ้ ชื่อจะ
มารู ้จกั พระเจ้าอย่างสนิทสนม (ข้อ 17) สิ่ งนี้จาเป็ นเพื่อว่าเราจะชื่นชมการทรงเรี ยกในอดีตของเราสู่ ความ
รอดดีข้ ึนซึ่ งให้ความหวังแก่เรา (ข้อ 18) ซึ่งเป็ นมรดกในอนาคตที่เราประกอบกันขึ้นเพื่อพระเจ้า (ข้อ
18) และอานาจในปัจจุบนั ของพระเจ้าที่มีไว้สาหรับเรา (ข้อ 19) พระเจ้าได้สาแดงอานาจนี้ในอดีต ณ การ
เป็ นขึ้นจากตายและการเสด็จขึ้นของพระคริ สต์ (ข้อ 20-21) พระองค์จะสาแดงมันในอนาคตโดยการทาให้
พระเยซูคริ สต์เป็ นเจ้านายเหนือสรรพสิ่ ง (ข้อ 22) ตอนนี้พระองค์กาลังสาแดงอานาจนี้ในความเป็ นเจ้านาย
ของพระเยซูคริ สต์เหนือคริ สตจักร (ข้อ 22-23)

3. แรงจูงใจ: พระคุณ 2:1-10
เปาโลได้ดาเนิ นการต่อไปที่จะสรุ ปการเปิ ดเผยของท่านถึ งการทรงเรี ยกแต่ละบุคคลของคริ สเตียนในพระ
คริ สต์ (1:3-2:10) ท่านได้เริ่ มส่ วนนี้ของจดหมายฝากโดยการอธิ บายถึงจุดประสงค์ของการทรงเรี ยกของเรา
(คือ ศักดิ์ศรี ของพระเจ้า 1:3-14) จากนั้นท่านได้อธิ บายวิธีที่เราชื่ นชมการทรงเรี ยกของเรา (คือ ความรู้ที่ได้
ให้มาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทางการเปิ ดเผยของพระเจ้า 1:15-23) สุ ดท้าย ท่านได้กล่าวอย่างชัดเจนถึง
แรงจูงใจสาหรับการทรงเรี ยกของเรา (คือ พระคุณที่ไม่สมควรได้รับของพระเจ้า 2:1- 10)
ข้อเหล่านี้ กล่าวถึ งหัวของการไถ่ต่อไป (1:7) ส่ วนนี้ เป็ นความย่อของการอธิ บายของเปาโลเกี่ ยวกับการไถ่
ในพระธรรมโรม ด้วยเหตุที่ครั้งหนึ่งเราได้ตายต่อพระเจ้า (ข้อ 1- 3) ตอนนี้เรามีชีวติ ในพระเจ้า (ข้อ 4-10)
“. . . สิ่ งที่เปาโลทาในพระคัมภีร์ตอนนี้ คือที่จะวาดภาพความแตกต่างที่ชดั เจนระหว่างสิ่ งที่มนุ ษย์
เป็ นโดยธรรมชาติและสิ่ งที่เขาสามารถเป็ นโดยพระคุณ”113
“จากการที่ได้อธิ บายการครอบครองฝ่ ายวิญญาณของเราในพระคริ สต์ เปาโลก็หันไปสู่ ความจริ ง
เสริ ม คือ ตาแหน่ งฝ่ ายวิญญาณของเราในพระคริ สต์ หนึ่ ง ท่านอธิ บายสิ่ งที่พระเจ้าได้ทาเพื่อคน
บาปทั้งหมดโดยทัว่ ไป จากนั้นท่านอธิ บายสิ่ งที่พระเจ้าได้ทาเพื่อคนต่างชาติโดยเฉพาะ”114
ครั้งหนึ่งได้ ตายต่ อพระเจ้ า 2:1-3
ข้อเหล่านี้เป็ นคานาสู่ ประเด็นหลักของเปาโลอย่างแท้จริ ง ข้อเหล่านั้นอธิ บายสภาพของคริ สเตียนในฐานะผู ้
ไม่เชื่อก่อนที่พระเจ้าได้ทาให้เขาหรื อเธอชอบธรรม ในตัวบทกรี ก ข้อ 1-7 เป็ นประโยคเดียว ประธานของ
ประโยคนี้คือ “พระเจ้า” (ข้อ 4) คากริ ยาหลักสามคาคือ “ได้ทาให้มีชีวิต” (ข้อ 5) “ได้ทาให้เป็ นขึ้น” (ข้อ 6)
และ “ได้ใ ห้นั่ง ” (ข้อ 6)

กรรมคือ “เรา” และ วลี ที่เป็ นบุพ บท “กับพระเยซู ค ริ ส ต์” อธิ บาย “เรา”

ดังนั้น ประเด็นหลักก็คือว่าพระเจ้าได้ทาให้ผเู ้ ชื่ อมีชีวิต ได้ทาให้พวกเขาเป็ นขึ้น และได้ทาให้พวกเขานัง่ กับ
พระคริ สต์ สิ่ งอื่นใดในข้อ 1-7 เป็ นความสาคัญรอง
2:1

ก่อนการมีชีวติ ใหม่ของพวกเขานั้นผูเ้ ชื่อได้ “ตาย” ฝ่ ายวิญญาณ ได้ถูกแยกจากพระเจ้าและ
ไม่สามารถที่จะมีการสามัคคีธรรมกับพระองค์ได้ (เปรี ยบเทียบ 4:18; ยน. 17:3) เราได้มี
ชี วิตอยูใ่ นขอบเขตของการกบฏต่อพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ข้อ 2) “การละเมิด” (ย่างก้าวที่

ผิด เปรี ยบเทียบ 1:7; 2:5) และ “บาปต่างๆ” (การกระทาแห่ งการพลาดเป้ า) อธิ บายความผิด
ที่จงใจต่อพระเจ้า
“มีสามสานักที่โดดเด่นแห่ งเวชศาสตร์ ที่สามารถสื บเสาะได้ตลอดหลายศตวรรษ
เพลาเจียนนิ สซึ่ มอ้างถึ งการพักฟื้ นของธรรมชาติ ของมนุ ษย์ มนุ ษย์ตอ้ งการคา
สอนเท่านั้น เซมิเพลาเจียนนิ สซึ่ มยอมรับสุ ขภาพที่เจ็บป่ วยของเขา แต่ยืนยันว่า
อาการจะยอมต่ อ การรั ก ษาที่ เ หมาะสม ต่ อ วิ ธี แ ห่ ง ยาที่ บ ารุ ง และกฎเกณฑ์ ที่
เคร่ ง ครั ด แต่ ค ริ ส ศาสนาตามพระคัม ภี ร์ ต รวจสอบคนไข้ใ นเชิ ง ลึ ก การ
วินิจฉัยโรคที่ตรวจสอบอย่างละเอียดของมันประกาศว่าความตายของส่ วนหนึ่ ง
ของร่ า งกายได้เ กิ ด ขึ้ นและที่ ว่า ไม่ มี สิ่ ง ใดที่ น้อ ยกว่า การฉี ดของเลื อ ดที่ จ าเป็ น
สาหรับชีวติ อันสดใหม่สามารถทาการรักษาได้ ยาสามัญประจาบ้านและยาบรรเทา
ปวดทาให้โรคแย่ลงแทนที่จะบรรเทา บาปเป็ นโรคภัยที่ระบาดโดยกาเนิ ด เป็ นยา
พิษที่ทาให้มีสภาพไร้ชีวิตอย่างช้าๆซึ่ งก่อให้เกิดการตายของเนื้ อเยื่อหรื อกลุ่มของ
เซลล์ทางศีลธรรม ไม่ใช่สภาพของการพัฒนาที่ถูกจับกุมหรื อไม่สมบูรณ์ แต่เป็ น
ที่เพาะเมล็ดแห่งความเสี ยหายที่ใกล้เข้ามา”115
“ผูไ้ ม่เชื่อไม่ใช่เจ็บป่ วย เขาตายไป! เขาไม่ตอ้ งการการช่วยกูช้ ี วิต เขาต้องการการ
เป็ นขึ้ นจากตาย คนบาปที่ หลงหายทั้ง หมดก็ ตายไป และความแตกต่ า งเดี ย ว
ระหว่างคนบาปคนหนึ่งและคนบาปอีกคนหนึ่งก็คือสภาพของความเน่าเปื่ อย”116
2:2

อัครทูตนี้ ได้อธิ บายต่อไปในสามแนวทางถึ งขอบเขตที่ ซ่ ึ งผูไ้ ม่เชื่ อดาเนิ นชี วิต หนึ่ ง มัน
เป็ นวิถีชีวิตที่ซ่ ึ งผูค้ นทาตามวิถีของ “โลก” ปรัชญาที่แสวงหาที่จะกาจัดพระเจ้าไปจาก
ทุกๆด้านของชีวติ ก็ครอบงาวิถีชีวติ นี้ (เปรี ยบเทียบ ยน. 15:18, 23)
“คนยิ ว ได้เ รี ย กธรรมบัญ ญัติ แ ห่ ง การประพฤติ ข องพวกเขาว่ า ฮาลั ก คาห์ ซึ่ ง
หมายถึง ‘การดาเนิน’ (เปรี ยบเทียบ มก. 7:5; กจ. 21:21; ฮบ. 13:9)”117
สอง ผูท้ ี่ยงั ไม่รอดก็ทาตามบุคคลที่ส่งเสริ มปรัชญานี้ นัน่ คือ ซาตาน ในฐานะ “เจ้าแห่ งย่าน
อากาศ” ซาตานได้รับเสรี ภาพชัว่ คราวที่จะนาการกบฏนี้ ต่อต้านพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1
ยน. 5:19; 2 คร. 4:4; วว. 12:9) “วิญญาณ” ที่ กาลังทาการอยู่ในตอนนี้ บางทีอา้ งอิงถึ ง

“อานาจ” หรื อ “อาณาจักร” (ตามตัวอักษรคือ สิ ทธิ อานาจ) แห่ งย่านอากาศ เนื่ องจากว่าคา
นั้นเป็ นสิ่ งที่มาก่อนที่ใกล้ที่สุดของมัน
“. . . โดยการกล่าวถึงสิ ทธิ อานาจของมารในฐานะ ‘เจ้าแห่ งย่านอากาศ’ เปาโลก็
ไม่ได้จาเป็ นที่ จะยอมรั บถึ งความคิ ดนี้ เกี่ ยวกับการที่ ย่านอากาศเป็ นที่ อาศัยและ
อาณาจักรของเหล่าวิญญาณชัว่ โดยพื้นฐานแล้ว ความคิดของท่านก็เกี่ยวกับอานาจ
ชั่วร้ า ยที่ มี ก ารควบคุ ม ในโลก (ดู 6:12) แต่ ก ารมี ชี วิตอยู่ของเขานั้นไม่ ใ ช่ ท าง
กายภาพแต่เป็ นฝ่ ายวิญญาณ”118
“. . . ลัท ธิ ต่างๆก็ ยุ่ง เหมื อนกับ ปลวกและมี ผ ลลัพ ธ์ อย่า งเดี ย วกัน ผูเ้ ลื่ อมใสใน
ศาสนาเทียมเท็จก็ทาให้เราอับอายในความร้ อนรนของพวกเขา ซาตานกาลังให้
พลังแก่พวกเขา”119
“คนทั้งหลายที่ไม่เชื่ อฟั ง” เป็ นแนวทางของการอ้างอิงถึ งผูค้ นที่แสดงลักษณะโดยการไม่
เชื่อฟัง อย่างที่บุตรแสดงถึงลักษณะของพ่อแม่ของเขา ผูไ้ ม่เชื่ อก็เหมือนซาตานในการกบฏ
ของพวกเขา
2:3

สาม ปรัชญาของโลกไม่เพียงแต่นาพาผูไ้ ม่เชื่อเท่านั้น และซาตานก็ควบคุมพวกเขา แต่พวก
เขา “ประพฤติตามเนื้อตัณหาของเนื้อหนัง” อีกด้วย คาว่า “เนื้ อหนัง” (NASB คากรี ก ซาร์
โกส) เมื่ อถู ก ใช้เชิ ง เปรี ย บเที ย บอย่า งเช่ นที่ นี่ก็ อ้า งอิ ง ถึ ง ธรรมชาติ ที่ เป็ นบาปซึ่ งทุ ก คน
ครอบครอง มันคือธรรมชาติที่เป็ นมนุษย์ของเรานั้นที่เป็ นบาป
“นี่คือความหมายที่สาคัญของหลักคาสอนแห่งบาปดั้งเดิม”120
ผูไ้ ม่เชื่ อยอมต่อความปรารถนาและความคิ ดตามเนื้ อหนังของเขาหรื อของเธออย่างเป็ น
นิสัยประจา ส่ วนผูเ้ ชื่อไม่ควรและไม่จาเป็ นที่จะทาอย่างนั้น (เปรี ยบเทียบ รม. 7-8)
“คากรี กสาหรับ ‘ธรรมชาติ ’ [พูสิส] เป็ นคากลาง มันหมายถึ งการจัดตั้งตาม
ธรรมชาติ ของสิ่ งของ หรื อสิ่ งของในตัวของมันเองที่ ปราศจากสิ่ งใดก็ตามที่อาจ
มายังมันจากภายนอก ในฐานะกฎเกณฑ์น้ ันมันก็มี ความหมายที่ ดีม ากกว่า ไม่ ดี
ดังนั้น ‘ตามธรรมชาติ ’ ก็ดี ‘ตรงข้ามกับธรรมชาติ’ ก็ไม่ดี จงเปรี ยบเทียบ โรม
11:21-24 และ โรม 1:26”121

“คนควรแก่พระอาชญา” และ “คนทั้งหลายที่ไม่เชื่ อฟั ง” เป็ นสองวลี ที่อธิ บายถึ งผูไ้ ม่เชื่ อ
“เด็กๆ” (คากรี ก เทคน่ า) เน้นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างเด็กและพ่อแม่ของเขาหรื อ
ของเธอ “พวกบุตรชาย” (คากรี ก ฮู อิออย) เน้นถึงลักษณะที่แตกต่างของพ่อแม่ที่เด็กแสดง
แสดงออกมา ผูไ้ ม่เชื่อมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระพิโรธของพระเจ้าเนื่ องจากการกบฏ
ของพวกเขาที่มีต่อพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1:18-2:29; ยน. 3:36)
“. . . ‘คนควรแก่พระอาชญา’ เป็ นสานวนของคนฮีบรู สาหรับ ‘เป้ าแห่งพระ
พิโรธ’122
ข้อเหล่ านี้ (1-3) พรรณนาถึ งผูไ้ ม่เชื่ อที่ไร้ ความหวังในฐานะส่ วนหนึ่ งของระบบโลก ซึ่ งถู กควบคุ มโดย
ซาตาน หมกมุ่นในเนื้ อหนัง และถูกกาหนดสู่ การประสบกับพระพิโรธของพระเจ้า เมื่อผูไ้ ม่เชื่ อวางใจใน
พระเยซูคริ สต์ โลก มาร และเนื้อหนังกลายมาเป็ นศัตรู ท้ งั สามของเขาหรื อของเธอ
ตอนนีเ้ ป็ นอยู่ในพระเจ้ า 2:4-10
พระพิโรธของพระเจ้าที่อยูเ่ หนือผูไ้ ม่เชื่อ (ข้อ 3) ตรงกันข้ามกับพระคุณของพระเจ้าที่อยูเ่ หนื อผูเ้ ชื่ อ (ข้อ 5, 7,
8) พระคุณพิเศษของพระเจ้าที่มีต่อผูไ้ ม่เชื่ อบางคนก็ให้ชีวิตแก่พวกเขา (ข้อ 4-5) ทาให้พวกเขาเป็ นขึ้น (ข้อ
6) และทาให้พวกเขานัง่ ในสวรรคสถานกับพระคริ สต์ (ข้อ 6-10)
2:4

เปาโลได้แนะนาถึงความตรงกันข้ามระหว่างสภาพของผูไ้ ม่เชื่อและสภาพของผูเ้ ชื่อด้วยคา
ว่า “แต่” พระเจ้าซึ่ งเป็ นประธานของพระคัมภีร์ตอนนี้ (ข้อ 1-7) สร้างความแตกต่างทั้งสิ้ น
“ความเมตตา” (คากรี ก เอลเลออส ซึ่ งเป็ นคาที่บรรดาผูแ้ ปลฉบับเซปทัวจินท์ได้ใช้เพื่อจะ
แปลค าฮี บ รู เฮเสด คื อ ความรั ก ที่ จ งรั ก ภัก ดี ) หมายถึ ง ความกรุ ณ าที่ ไ ม่ ส มควรได้รั บ
“ความรักอันใหญ่หลวง” (คากรี ก อากาเป้ ) ของพระเจ้าได้แสวงหาความดีสูงสุ ดในเป้ าแห่ ง
การเลือกของพระองค์ แม้วา่ เราได้เป็ นคนบาปที่กบฏ
“ถ้าความเมตตาเป็ นท่าทีของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์บาป ความรักก็เป็ นแรงจูงใจของ
พระองค์ในทุกสิ่ งที่พระองค์กระทากับพวกเขา และอย่างที่ความเมตตานั้น ‘เปี่ ยม’
ดังนั้นความรักก็ ‘ยิง่ ใหญ่’123

2:5

ผูไ้ ม่เชื่อ “ตาย” ฝ่ ายวิญญาณใน “การละเมิด” และในการบาปของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ
1)

อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้ให้ชีวิตใหม่แก่ผเู ้ ชื่ อ วิธีเดียวที่คนตายสามารถมีการสามัคคี

ธรรมใดๆกับพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ได้ก็โดยการที่พระเจ้าทรงให้ชีวิตใหม่แก่เขาหรื อ
เธอ (เปรี ยบเทียบ รม. 4:17) การให้ชีวติ ใหม่ (การได้รับ “ความรอด”) เป็ นกระทาของพระ
เจ้าใน “พระคุณ” การให้ชีวิตใหม่ส่งผลต่อการเริ่ มต้นและการดาเนิ นต่อไปของชี วิตฝ่ าย
วิญญาณใหม่ “ได้รับความรอด” อยูใ่ นกาลสมบูรณ์ในภาษากรี กซึ่ งบ่งบอกถึงสภาพถาวร
ที่ดาเนินเรื่ อยไป
2:6

ประการที่สอง พระเจ้าได้ทาให้เราเป็ นขึ้นกับ “พระคริ สต์” สิ่ งนี้ อธิ บายถึงประสบการณ์
ฝ่ ายวิญญาณไม่ใช่ ฝ่ายกายภาพของเรา กระนั้นพระองค์จะทาให้เราเป็ นขึ้นทางกายภาพ
แต่ในฝ่ ายวิญญาณนั้น พระองค์ได้ทาให้เราเป็ นขึ้นสู่ ประเภทใหม่ของชี วิต (เปรี ยบเทียบ
คส. 3:1-12)

เหมือนกับชี วิตที่เป็ นขึ้นจากตายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรานั้น ชี วิตการ

เป็ นขึ้นจากตายของเราก็มีพลังและอยูน่ ิรันดร์ อีกด้วย
ประการที่สาม พระเจ้าได้ “ทาให้เรานัง่ . . .ในสวรรคสถาน” กับพระคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ
1:20) นัน่ คือจุดที่การเป็ นพลเมืองของสวรรค์ของเราอยู่ (ฟป. 3:20) และที่ที่บา้ นสุ ดท้าย
ของเราอยู่ สิ่ งที่พระคริ สต์ได้ทาทางกายภาพ (นัน่ คือ ได้ตาย ได้เป็ นขึ้นและได้รับพระที่
นัง่ ของพระองค์ในสวรรค์) พระเจ้าได้ทาเพื่อผูเ้ ชื่ อในฝ่ ายวิญญาณแล้ว ความเป็ นจริ งที่ว่า
พระเจ้า ได้ช่ ว ยให้ พ ระคริ ส ต์ที่ จ ะท าสิ่ ง เหล่ า นี้ ทางกายภาพควรช่ ว ยให้ เ ราที่ จ ะเชื่ อ ว่า
พระองค์ได้สิ่งเหล่านี้เพื่อเราในฝ่ ายวิญญาณ
“จากพระพรฝ่ ายวิญญาณโดยทันทีซ่ ึ งได้ถูกทาขึ้นสาหรับแต่ละบุคคล ณ ชัว่ ขณะที่
เขาเชื่ อบางอย่างนั้นก็ถูกแยกประเภทว่าเป็ นการครอบครองและบางอย่างก็เป็ น
ตาแหน่ง ในทานองเดียวกัน บางอย่างได้ถูกทาขึ้นภายในเขา และบางอย่างได้ถูก
ทาขึ้นเพื่อเขา ความแตกต่างเหล่านี้ปรากฏในข้อที่ 5 และ 6. . .”124
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จุดประสงค์สูงสุ ดของพระเจ้าก็คือที่ จะยกย่องพระองค์เอง “ยุคต่อๆไป” รวมถึ งยุคใน
อนาคตทั้งหมด พระเจ้าจะใช้การมีชีวิตใหม่ของผูเ้ ชื่ อเพื่อแสดงถึงความมัง่ คัง่ และความ
อุดม (ความมัง่ มี) “แห่งพระคุณของพระองค์” (เปรี ยบเทียบ 1:7) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความ
กรุ ณาของพระองค์ที่มีต่อผูเ้ ชื่อ (เรา)” อย่างที่ได้ถูกแสดงในทุกสิ่ งที่เรามี “ในพระคริ สต์” ก็
ถูกกล่าวถึ งที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราเห็ นความกรุ ณาของพระเจ้าในที่พระองค์ให้ชีวิตแก่
บรรดาผูท้ ี่ได้ตายในบาป

“ความกรุ ณาของพระเจ้าในพระเยซู คริ สต์เป็ นวลี ที่แสดงออกถึงลักษณะท่าทางที่
ซึ่งพระคุณกระทาการ”125
จงสังเกตว่าข้อที่ 1-3 อธิ บายสิ่ งที่เราได้เป็ นในอดีต ข้อที่ 4-6 อธิ บายสิ่ งที่เราเป็ นในปั จจุบนั
และข้อที่ 7 อธิ บายสิ่ งที่เราจะเป็ นในอนาคต
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ข้อที่ 8 และ 9 อธิ บาย “ความอุดมเหลือล้นแห่ งพระคุณของพระเจ้า” (ข้อ 7) และเพิ่มเติม
ข้อความเกี่ยวกับวงเล็บในข้อที่ 5
พื้นฐานแห่ งความรอดของเราคื อ “พระคุ ณ” ของพระเจ้า (ความโปรดปรานที่ไม่สมควร
ได้รับและการให้ความสามารถ จงเปรี ยบเทียบ รม. 3:22, 25; กท. 2:16; 1 ปต. 1:5)
วิธีการที่ซ่ ึงเราได้รับความรอดคือ “ความเชื่อ” (นัน่ คือ การวางใจในพระคริ สต์) ความเชื่อ
ไม่ใช่ การกระทาหรื อการงานที่ทาให้ได้รับความดี จากพระเจ้า ซึ่ งพระองค์ทรงให้รางวัล
ด้วยความรอด เมื่อบุคคลหนึ่งยืน่ มือของเขาออกไปเพื่อรับของขวัญที่ใครคนหนึ่งเสนอให้
เขาหรื อเธอก็ไม่ได้ทาสิ่ งใดเพื่อจะได้รับของขวัญนั้น ผูใ้ ห้ก็ได้รับความเชื่ อถื อสาหรั บ
ของขวัญนั้น ไม่ใช่ผรู ้ ับ ในทานองเดียวกัน ความเชื่อไม่ใช่การงานที่เป็ นคุณความดี126
“พระคุณโผล่จากน้ าพระทัยอันสิ ทธิ์ ขาดของพระองค์ [ของพระเจ้า] ไม่ใช่ จาก
ธรรมชาติ ที่ ส าคัญ ของพระองค์ มัน ไม่ ใ ช่ พ ระลัก ษณะซึ่ งต้ อ งปรากฏอยู่
ตลอดเวลา แต่เป็ นอภิสิทธิ์ ที่ถูกปฏิบตั ิหรื อยับยั้งไว้ในการระงับชัว่ คราว”127
“มันเป็ นหลักคาสอนที่เหมือนกันในพันธสัญญาใหม่ที่วา่ ไม่มีมนุ ษย์คนใดได้รับ
ความรอดซึ่ งเป็ นการต่อต้านความตั้งใจของเขา และความปรารถนาของเขาที่จะ
ได้รับความรอดก็ถูกพิสูจน์โดยความเชื่อถือของเขาในคาพยานของพระเจ้า”128
“นัน่ ” หรื อ “นี่ ” อ้างอิงถึงอะไร? เนื่ องจากว่ามันเป็ นสรรพนามที่เป็ นกลาง ก็เป็ นที่ชดั เจน
ว่ามันไม่ได้อา้ งอิงถึ ง “พระคุณ” หรื อ “ความเชื่อ” ซึ่ งทั้งสองนี้ เป็ นเพศหญิงในตัวบทกรี ก
บางทีมนั อ้างอิงถึงอนุ ประโยคที่ มาก่ อนทั้งหมดซึ่ งอธิ บายความรอด (เปรี ยบเทียบ 1:15;
3:1) ความรอดเป็ น “ของขวัญจากพระเจ้า”129 เอียดี้ได้อธิ บาย “นัน่ ” ว่าเป็ น “สภาพนี้ แห่ ง
ความปลอดภัย”130

“ถ้าเราหายใจ นัน่ เป็ นเพราะว่าชี วิตได้ถูกระบายเข้าไปในเรา ถ้าเราปฏิบตั ิการได้
ยินแห่งความเชื่อ นัน่ เป็ นเพราะว่าหู ของเราไม่ได้ถูกปิ ดไว้ เราได้บงั เกิดจากเบื้อง
บน ชี วิ ต ฝ่ ายวิ ญ ญาณไม่ ใ ช่ ม าจากธรรมชาติ แ ห่ ง การทุ่ ม เทอัน แน่ ว แน่ ที่ เ สริ ม
สนับสนุ นหรื อการเฆี่ยนตนเองที่ ไร้ ความปราณี แต่มาจากการปั นให้จากน้ าพุที่
ไหลล้นแห่ งความเมตตาสงสารของพระเจ้าซึ่ งได้มอบให้แก่ชุดของบรรดาผูท้ ี่ไร้
ความสามารถฝ่ ายวิญญาณ131
“จงดูที่ค วามรอดในที่มาของมัน มันมา ‘โดยพระคุ ณ ’ จงดู ที่ ท่า ทางแห่ ง การ
นาเสนอ คือในฐานะ ‘ของขวัญ’”132
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ความรอดมาโดย “พระคุณ” ดังนั้นมันไม่ได้มาจากเรา มันมาทาง “ความเชื่ อ” ดังนั้นมัน
ไม่ใช่ มาโดย “การงาน” และมันเป็ น “ของขวัญ” จากพระเจ้า ดังนั้นมันไม่ใช่ มาจากการ
ริ เริ่ มของมนุ ษย์133 “ไม่มีใคร” จะสามารถ “อวด” ได้ว่าเขาหรื อเธอได้ทาบางสิ่ งที่ได้นา
ความรอดมายังเขาหรื อเธอ พระสิ ริท้ งั สิ้ นจะไปยังพระเจ้าสาหรับการบรรลุความรอด
“เนื่ องจากว่าเราไม่ได้รับความรอดโดยการงานที่ ดีของเรา เราไม่สามารถหลง
หายไปโดยการงานที่แย่ของเราได้”134
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ที่นี่เปาโลได้ให้เหตุผลว่าความรอดไม่ได้มาจากมนุ ษย์หรื อโดยการงาน ความรอดไม่ใช่
ผลงานชิ้ นเอกที่เราได้ผลิ ตได้สร้ างใหม่ บรรดาผูเ้ ชื่ อเป็ นผลงานชิ้นเอกที่พระเจ้าได้ผลิ ต
“ฝี มือ” (คากรี ก พ้ อยเอเม่ ที่ซ่ ึ งเราได้รับคาว่า “บทกวี” จงเปรี ยบเทียบ รม. 1:2) หมายถึง
งานแห่ งศิ ล ปะ คื อ ผลงานชิ้ นเอก พระคัมภี ร์ฉ บับแปลเยรู ซาเล็ มได้แปลว่า “งานแห่ ง
ศิลปะ” ที่นี่ ในฐานะนายช่างที่ยิ่งใหญ่ พระเจ้าได้สร้างเราในพระเยซู คริ สต์ คาที่แปลว่า
“ได้สร้าง” ที่นี่ (คากรี ก กะทิ ดโซ่ ) อธิ บายถึงกิจกรรมของพระเจ้าเท่านั้น และแสดงถึงบาง
สิ่ งที่พระองค์เท่านั้นสามารถผลิตได้
“การงานที่ ดี ” ไม่ ใ ช่ ร ากที่ ซ่ ึ งความรอดเติ บ โต แต่ เ ป็ นผลที่ พ ระเจ้า ตั้ง ใจให้ ม ัน ผลิ ต
พระเจ้าไม่ได้ช่วยเราให้รอดเนื่ องจากการงานของเรา (ข้อ 8-9) แต่พระองค์ได้ช่วยเราให้
รอดเพื่อทาการงานที่ดี (ข้อ 10) พระเจ้าช่วยเราให้รอดโดยความเชื่ อเพื่อการงานที่ดี การ
งานที่ดีเป็ นสิ่ งที่พระเจ้าได้ต้ งั ใจไว้สาหรับเราที่จะปฏิบตั ิพร้อมกับการให้ความสามารถของ
พระเจ้า พระองค์ได้ต้ งั ใจว่าเรา “จะดาเนิ นในสิ่ งเหล่านั้น” อย่างที่คนเดินถนนเดินไปตาม

เส้นทางก่อนที่พระองค์ได้ช่วยเราให้รอด (เปรี ยบเทียบ 1:4) ข้อนี้ เปิ ดเผยว่าในที่สุดแล้ว
พระเจ้ามีความรับผิดชอบสาหรับการงานที่ดีของเรา (เปรี ยบเทียบ รม. 9:23; ฟป. 2:13)
เปาโลได้พฒั นาแนวคิดของการดาเนินในการงานที่ดีต่อไปในบทที่ 4-6
“. . . พระเจ้า ได้จดั เตรี ย มทางแห่ ง การงานที่ ดี ไ ว้ส าหรั บ ผูเ้ ชื่ อ ซึ่ ง พระองค์จ ะ
ปฏิบตั ิการในและผ่านทางพวกเขาขณะที่พวกเขาดาเนินชีวติ โดยความเชื่อ นี่ ไม่ได้
หมายถึ ง การท างานเพื่ อพระเจ้า ตรงกันข้า ม พระเจ้า เองที่ ป ฏิ บ ตั ิ ก ารงานของ
พระองค์ในและผ่านทางผูเ้ ชื่อ. . .”135
อย่างไรก็ตาม ข้อนี้ ไม่ได้กล่าวว่าคริ สเตียนจะ “ดาเนิน” ใน “การงานที่ดี” อย่างหลี กเลี่ ยง
ไม่ ได้ซ่ ึ ง พระเจ้า ได้ท าให้เราเป็ นอิ สระจากการลงโทษและอานาจที่ จะติ ดตามของบาป
พระเจ้าได้ช่วยเราให้รอดเพื่อว่าเราสามารถทางานต่างๆที่ดีในสายพระเนตรของพระองค์
ได้ แต่นี่ก็ชัดเจนว่าเป็ นแค่ส่วนหนึ่ งของจุ ดประสงค์ของพระองค์ในการช่ วยเราให้รอด
พระองค์ไ ด้ช่วยเราให้รอดเพื่ อจะนาเราไปยัง สวรรค์อีก ด้วย ตัวอย่า งเช่ น (ยน. 14:1-3)
พระองค์ได้รับรองว่าทุกคนที่วางใจในพระบุ ตรของพระองค์จะไปยังสวรรค์ (การได้รับ
ศักดิ์ศรี ของเรา จงดู ยน. 10:28-29)

พระองค์ไม่ได้รับรองว่าทุกคนที่วางใจในพระเยซู

คริ สต์จะพากเพียรในการงานที่ดี (การชาระให้บริ สุทธิ์ ที่ ดาเนิ นต่อเนื่ องไปของเรา) นั่น
ขึ้นอยูก่ บั การเชื่อฟังของเรา (4:1; ทต. 3:8)
พระเจ้าทรงปรารถนาว่าทุกคนจะประสบความรอด (1 ทธ. 2:4; 2 ปต. 3:9) แต่ความเป็ น
จริ งที่ ว่าบางคนจะพินาศไม่ได้ทาให้ความปรารถนาหรื ออานาจของพระเจ้าเป็ นที่ สงสัย
พระองค์ได้ให้เสรี ภาพที่พอแก่เราที่จะเลือกถ้าเราจะเชื่อหรื อไม่เชื่ อ (เปรี ยบเทียบ ยน. 3:36)
ในทานองเดียวกัน พระเจ้าได้จดั เตรี ยมความรอดเพื่อว่าลูกๆของพระองค์สามารถที่จะเชื่ อ
ฟังพระองค์และทาการงานที่ดีได้ แต่พระองค์ไม่ได้บงั คับให้เราทา (ทต. 2:11-12)
“บุ คคลหนึ่ งอาจแสดงลักษณะอย่างถูกต้องถึ งการโต้เถี ยงเรื่ องความเป็ นเจ้านาย
ทั้ง สิ้ นในฐานะเป็ นการโต้แย้งต่ อพระคุ ณที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพ ทุก ประเด็นในการ
อภิ ปรายนั้นในที่ สุดแล้วก็มาสู่ สิ่งนี้ คื อ พระคุ ณที่ ช่วยให้รอดของพระเจ้าได้รับ
ผลลัพธ์ต่างๆที่ได้ปรารถนาไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหม? ถ้าทุกฝ่ ายสามารถมา
สู่ การเห็นพ้องต้องกันในคาถามเดียวกันได้ การโต้แย้งก็จะเป็ นที่ยตุ ิ”136

พระคุ ณที่ช่วยให้รอดของพระเจ้าได้รับทุกสิ่ งที่พระเจ้าได้ตรัสว่าจะได้รับอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ซ่ ึ งรวมถึ ง การถูกทาให้ชอบธรรม การชาระให้บริ สุทธิ์ ตามตาแหน่งและการได้รับ
ศักดิ์ ศรี ของผูเ้ ชื่ อ อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้รับสิ่ งที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ซ่ ึ งขึ้นอยู่กบั การเลื อก
ของประชากรของพระองค์อย่างหลี กเลี่ ย งไม่ได้ เราต้องระมัดระวังที่ จะแยกแยะสิ่ งที่
พระเจ้า ต้อ งการให้เ กิ ดขึ้ นจากสิ่ ง ที่ พ ระองค์ไ ด้ต รั ส ว่า พระองค์จ ะท าให้ เกิ ด ขึ้ น ความ
ปรารถนาของพระองค์ไม่ใช่อย่างเดียวกันกับคาบัญชาของพระองค์137
หลักคาสอนแห่ งอานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าหมายถึ งว่า พระเจ้ามีสิทธิ อานาจสู งสุ ดใน
จัก รวาล มันบ่ ง บอกว่า พระองค์มี อานาจเพี ย งพอที่ จะควบคุ ม ทุ ก สิ่ ง ที่ เกิ ดขึ้ น มันไม่ ไ ด้
หมายถึงว่า พระเจ้าจะทาให้ทุกสิ่ งที่พระองค์ปรารถนาว่าจะเกิ ดขึ้นนั้นปรากฏขึ้น ถ้ามัน
เป็ นเช่นนั้น ไม่มีใครจะไปนรกและทุกคนจะเชื่อฟังพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบ
พระเจ้าไม่ได้บงั คับให้คริ สเตียนที่จะพากเพียรในการงานที่ดีเหมือนกับที่พระองค์ได้บงั คับ
ให้คนอิสราเอลที่จะพากเพียรในการงานที่ดี ความล้มเหลวของคนอิสราเอลที่จะดาเนินใน
การงานที่ดีที่พระเจ้าได้กาหนดไว้ล่วงหน้าสาหรับพวกเขาก็ไม่ได้หมายถึ งว่าพระคุ ณที่มี
ประสิ ทธิภาพของพระองค์ได้ลม้ เหลว ความล้มเหลวของคริ สเตียนที่จะทาอย่างนั้นก็ไม่ได้
หมายถึงว่าพระคุณของพระเจ้าได้ลม้ เหลวเช่นกัน
ส่ วนนี้ของจดหมายฝากนี้ (2:1-10) เปรี ยบเทียบสิ่ งที่ผเู ้ ชื่อได้เป็ นก่อนการได้รับชี วิตใหม่กบั สิ่ งที่เขาหรื อเธอ
เป็ นหลังจากนั้น พระสิ ริท้ งั สิ้ นสาหรับการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นของพระเจ้า พระองค์ได้จดั เตรี ยมความรอด
สาหรับผูค้ น เราไม่จาเป็ นที่จะทาการงานที่ ดีเพื่อจะได้รับความรอด แต่เราควรทาการงานที่ดีเพราะว่าเรา
ได้รับความรอด นี่เป็ นแผนการของพระเจ้าสาหรับผูเ้ ชื่อ
ข. การทรงเรียกส่ วนรวม 2:11-3:19
ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณใหม่ไม่ได้หมายถึงว่าเราได้ประสบการทาให้มีชีวติ ใหม่แต่ละคนเท่านั้น อย่างเพิ่มเติมแล้ว
พระเจ้าทรงนาคริ สเตียนทุกคนไปสู่ การรวมกันกับคริ สเตียนคนอื่นๆ ในพระคริ สต์น้ นั เรามีความเป็ นน้ า
หนึ่ งใจเดียวกับผูเ้ ชื่ อคนอื่นๆเช่ นเดี ยวกับความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดี ยวกับพระเจ้า ถัดไปเปาโลได้อธิ บายด้าน
ร่ วมกันนี้ของการมีชีวติ ของเราในพระคริ สต์

“. . .จุ ดจดจ่อหลักของจดหมายนี้ และจุ ดจดจ่อหลักของจดหมายฝากจากเรื อนจาโดยทัว่ ไปก็คื อ
ธรรมชาติที่ร่วมกันของบรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นพระกายของพระคริ สต์ ผูเ้ ชื่อไม่ได้มีความเชื่ อแบบสันโดษ
พวกเขามีความสัมพันธ์และความรับผิดชอบร่ วมกันต่อซึ่ งกันและกัน”138
1. เอกภาพในปัจจุบัน 2:11-22
ก่อนอื่นอัครทูตนี้ได้กล่าวถึงความเป็ นจริ งแห่งการรวมกันของผูเ้ ชื่อทุกคนในพระคริ สต์ (ข้อ 11-13)
จากนั้นท่านได้อธิ บายสิ่ งที่สิ่งนี้ เกี่ยวข้อง (ข้อ 14-18) สุ ดท้าย ท่านได้อธิ บายผลลัพธ์ต่างๆของการ
รวมกันนี้ (ข้อ 19-22)
ความเป็ นจริงของการรวมกันของผู้เชื่ อชาวต่ างชาติและผู้เชื่ อชาวยิว 2:11-13
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เมื่อพิจารณาถึงสิ่ งที่พระเจ้าได้ทาเพื่อเราในการเปลี่ ยนแปลงเรานั้น ผูเ้ ชื่ อชาวต่างชาติตอ้ ง
จดจาบางสิ่ งที่เจาะจง เปาโลได้ใช้ “เนื้ อหนัง” ที่นี่ในแง่ตามตัวอักษร (นั่นคื อ ร่ างกาย)
มากกว่าหนึ่งในแง่ของการเปรี ยบเทียบ (นัน่ คือ ธรรมชาติของมนุ ษย์ที่เป็ นบาป หรื อ ทุกสิ่ ง
ที่เราเป็ นในอาดัม) ความแตกต่างต่างๆที่ยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นระหว่างผูเ้ ชื่ อชาวยิวและผูเ้ ชื่ อ
ชาวต่างชาติก่อนกางเขน
“คาเดียวที่อธิ บายถึงคนต่างชาติได้ดีที่สุดคือปราศจาก พวกเขาได้อยู่ ‘ภายนอก’
ในหลายด้าน”139

2:12

เปาโลได้ลงรายการสิ ทธิ พิเศษห้าอย่างที่ผเู ้ ชื่อชาวต่างชาติไม่ได้ชื่นชม ซึ่ งผูเ้ ชื่อชาวยิวได้ชื่น
ชมก่อนกางเขน
หนึ่ ง ผูเ้ ชื่ อชาวต่างชาติได้ “แยกจากพระคริ สต์” ซึ่ งก็คือพระเมสสิ ยาห์ พวกเขาไม่ได้มี
ความหวังร่ วมกันระดับชาติที่มีศูนย์กลางในพระเมสสิ ยาห์ อย่างที่คนยิวได้มี
ประการที่ ส อง พระเจ้า ได้ “กัน ” พวกเขาออกไปในฐานะผูค้ นจากพลเมื องใน “เครื อ
ประเทศของอิสราเอล” ชาวต่างชาติแต่ละคนสามารถกลายมาเป็ นสมาชิ กแห่ งประเทศ
อิสราเอลได้ แต่ในฐานะคนทั้งหมดนั้น คนต่างชาติไม่มีส่วนในสิ่ งที่พระเจ้าได้วางแผนที่
จะทาในและผ่านทางอิสราเอล คนต่างชาติเป็ นคนแปลกจากอิสราเอลในแง่น้ ี

ประการที่สาม พวกเขาไม่มีส่วนโดยตรงในพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าที่มีต่ออิสราเอลที่
มีใ น “พันธสั ญญาต่ า งๆ” ตามพระคัมภี ร์ (แบบอับราฮัม แบบโมเสส และแบบดาวิด )
มอร์ ริสผูไ้ ม่เชื่ อว่ามียุคพันปี ได้เชื่ อว่า “พระสัญญา” เอกพจน์อา้ งอิงถึง “พระสัญญาของ
พระเจ้าที่จะส่ งพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์มา”140 บางที “พระสัญญา” เอกพจน์เพียงแค่เน้น
ถึงองค์ประกอบของพระสัญญาที่เป็ นรากฐานต่อพันธสัญญาตามพระคัมภีร์ท้ งั หมด
ประการที่สี่ ในฐานะเชื้อชาติของผูค้ น คนต่างชาติไม่ได้มีอนาคตร่ วมกันที่ได้สัญญาไว้โดย
พระเจ้าที่ซ่ ึ งพวกเขาสามารถมองดูได้และที่ซ่ ึ งพวกเขาสามารถ “หวัง” ได้อย่างที่อิสราเอล
ได้มี
ประการที่ห้า พวกเขาได้แยกจาก (“ปราศจาก”) พระเจ้า พวกเขาไร้ พระเจ้าและปราศจาก
การช่ วยเหลือที่พิเศษจากพระเจ้า141 ตรงกันข้าม พระเจ้าได้ยื่นออกไปหาอิสราเอลและได้
ชักจูงพวกเขามายังพระองค์เอง
“นี่ เป็ นที่เดี ยวในพันธสัญญาใหม่ที่คาว่า อาเธโอส [“ปราศจากพระเจ้า ”] ปรากฏ
มันไม่ใช่ อยู่ในแง่ที่ดูถูกที่อคั รทูตนี้ กล่าวถึ งพวกเขาว่าเป็ น ‘คนที่ไม่เชื่ อว่ามีพระ
เจ้า’ หรื อ ‘ไร้พระเจ้า’ มันเป็ นคาอธิ บายที่เรี ยบง่ายและโศกเศร้าของสภาพแท้จริ ง
ของพวกเขา ไม่ใช่จากมุมมองของพวกเขาเองแต่จากมุมมองแท้เท่านั้น”142
“คนยิวได้มีการดูถูกมากมายสาหรับคนต่างชาติ คนยิวได้กล่าวว่า คนต่างชาติได้
ถูกสร้างโดยพระเจ้าเพื่อจะเป็ นเชื้ อเพลิงสาหรับไฟแห่ งนรก พวกเขาได้กล่าวว่า
พระเจ้าทรงรักอิสราเอลเท่านั้นจากทุกชนชาติที่พระองค์ได้สร้างขึ้น พวกเขาได้
กล่าวว่าพระเจ้าทรงเมตตาต่อคนอิสราเอลเท่านั้น แต่คนชาติอื่นๆพระองค์จะบด
ขยี้ มันไม่ใช่แม้กระทัง่ ถูกกฎหมายที่จะให้การช่วยเหลือแก่แม่ชาวต่างชาติในเวลา
แห่ งความจาเป็ นที่สาหัสที่สุด เพราะว่านัน่ จะนาคนต่างชาติอีกคนหนึ่ งไปสู่ โลก
จนกว่าพระคริ สต์ได้เสด็จมา คนต่างชาติได้เป็ นเป้ าแห่ งการดูถูกต่อคนยิว สิ่ งกี ด
ขวางระหว่างพวกเขานั้นก็เต็มที่ ถ้าเด็กชายชาวยิวแต่งงานกับเด็กหญิงชาวต่างชาติ
หรื อเด็กหญิ งชาวยิวแต่งงานกับเด็กชายชาวต่างชาติ งานศพของเด็กชายชาวยิว
หรื อเด็กหญิงชาวยิวก็ถูกปฏิบตั ิการให้ล่วงไป การติดต่อเช่นนั้นกับคนต่างชาติก็
เป็ นการเทียบเท่ากับความตาย”143

แม้กระทัง่ ในทุกวันนี้ คนยิวที่เคร่ งครัดบางคนก็ดูถูกคนต่างชาติ ในบางแง่น้ นั ความเป็ น
ปรปั กษ์ของคนยิวที่มีต่อคนต่างชาติได้นาไปยังคริ สตจักร คริ สเตียนชาวยิวได้มีแนวโน้มที่
จะดูถูกคริ สเตียนชาวต่างชาติ
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“แต่” ชี้ไปยังความตรงข้ามที่ยงิ่ ใหญ่ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 4) เนื่องจากการตายของพระคริ สต์
(“พระโลหิต”) พระเจ้าได้ “นา” คนต่างชาติเข้ามา “ใกล้” พระองค์เองและคนยิวในแง่ที่ไม่
เคยเป็ นจริ งมาก่อน พวกรั บบีได้กล่าวถึ งคนต่างชาติ ผซู ้ ่ ึ งได้อยู่ห่างจากสิ ทธิ พิเศษต่างๆ
ของพันธสัญญาแบบโมเสสว่าได้ “ถูกนาเข้ามาใกล้” โดยการเปลี่ยนลัทธิ 144

ความบาป

ส่ งผลให้เกิดความตายและการแยกกัน อย่างไรก็ตาม การเชื่ อฟั งของพระคริ สต์ได้ส่งผล
ต่อชีวติ และการกลับคืนดีกบั คนอื่นๆเช่นเดียวกับพระเจ้าสาหรับคนต่างชาติ บางทีเปาโล
ได้อา้ งอิงถึง “พระโลหิตของพระคริ สต์” บางส่ วนเพื่อจะแก้ไขการปฏิเสธของพวกนอสติก
เกี่ยวกับความเป็ นมนุษย์แท้ของพระคริ สต์145
มีการดาเนินต่อไปที่ชดั เจนระหว่างผูค้ นที่ได้รับการไถ่ของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมและผูค้ นที่ได้รับการไถ่
ของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่ อย่างไรก็ตาม ที่ นี่เปาโลได้เน้นถึ งความแตกต่างระหว่างคนสองกลุ่ ม 146
ศาสนศาสตร์ แบบพันธสัญญาเน้นถึงการดาเนินต่อไประหว่างสองกลุ่มส่ วนศาสนศาสตร์ แบบยุคสมัยเน้นถึง
ความแตกต่างระหว่างระหว่างพวกเขา นักศาสนศาสตร์ แบบพันธสัญญาหลายคนก็ปฏิ เสธความแตกต่าง
เหล่านี้
ความสาคัญของการรวมกันของผู้เชื่ อชาวต่ างชาติกบั ผู้เชื่ อชาวยิว 2:14-18
โดยพื้นฐานแล้ว การตายของพระคริ สต์ได้ส่งผลต่อสันติสุขระหว่างผูเ้ ชื่ อชาวต่างชาติและผูเ้ ชื่ อชาวยิว และ
สันติสุขระหว่างผูเ้ ชื่อชาวต่างชาติและพระเจ้า
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ที่จะเข้าใจข้อนี้ เราต้องค้นพบสิ่ งที่ “กาแพงที่ก้ นั ” ที่เปาโลได้มีในความคิด บางทีมนั เป็ น
กาแพงในลานพระวิหารของเฮโรดซึ่ งได้แยกลานของคนต่างชาติจากลานของคนยิว147 นี่ดู
เหมื อนว่า ไม่ น่า จะเป็ นไปได้ เนื่ องจากว่า ก าแพงนั้นยัง คงอยู่และได้แบ่ ง คนยิวและคน
ต่างชาติเมื่อเปาโลได้เขียนจดหมายฝากนี้ บางทีท่านได้มีม่านระหว่าง “วิสุทธิ สถาน” และ
“อภิสุทธิ สถาน”ในพระวิหารนั้นในความคิด อย่างไรก็ตาม ม่านนั้น ไม่ใช่ กาแพงก็ไม่ได้
แยกคนยิวจากคนต่างชาติ แต่แยกทุกคนจากพระเจ้า มันดูเหมือนว่าสิ่ งที่เป็ นไปได้มากที่สุด
ที่เปาโลได้มีในความคิดก็คือ สิ่ งกีดขวางฝ่ ายวิญญาณไม่ใช่ทางกายภาพที่ได้แยกคนยิวและ

คนต่างชาติต้ งั แต่สมัยของอับราฮัม สิ่ งนี้ก็สอดคล้องกับการเน้นของเปาโลที่ความเป็ นจริ ง
ต่างๆฝ่ ายวิญญาณที่แสดงถึงพระธรรมเอเฟซัส
“สถาบัน [คริ สตจักร] ใหม่น้ ี ไม่ได้ลบล้างความแตกต่างทางเชื้ อชาติ แต่แสดงถึง
การกลับ คื น ดี ด้วยการที่ ผูเ้ ชื่ อทุ ก คนมี คุ ณสมบัติที่ เท่ า เที ย มกัน ที่ จ ะแบ่ ง ปั น ใน
ผลประโยชน์ต่างๆของความรอดและสันติสุขที่ออกมาจากการรวมกันของคนยิว
และคนต่างชาติไปสู่ ชุมชนที่มีชีวติ ใหม่”148
“คนยิวและคนต่ า งชาติ ไ ม่ ไ ด้ถู ก เปลี่ ย นแปลงในเชื้ อชาติ หรื อการผสมกันทาง
โลหิ ต แต่พวกเขาเป็ น ‘หนึ่ง’ ในแง่ของสิ ทธิ พิเศษและตาแหน่งต่อพระเจ้า”149
เอียดี้ได้อา้ งตัวอย่างประกอบของคริ สออสทอมเกี่ยวกับสองกลายมาเป็ นหนึ่ง
“‘ขอให้เราจิ นตนาการว่า มี รูป หล่ อสองอัน อันแรกเป็ นเงิ นและอี กอันหนึ่ ง เป็ น
ตะกั่ว และจากนั้น ทั้ง สองจะถู ก หลอมละลายและทั้ง สองจะออกมาเป็ นทอง
ดังนั้นพระองค์ได้ทาให้ท้ งั สองเป็ นหนึ่ง’”150
ข้อนี้เป็ นพยานที่หนักแน่นต่อความเป็ นจริ งที่วา่ ด้วยการตายของพระเยซู คริ สต์น้ นั พระเจ้า
ได้เริ่ มต้นจัดการกับมนุ ษย์บนพื้นฐานที่แตกต่างจากที่พระองค์ได้จดั การในอดี ต ตอนนี้
พระองค์ไ ด้หยุ ดท างานกับ และผ่า นทางคนยิ วและลัท ธิ ยิ วเป็ นหลัก (แม้ว่า จะเป็ นการ
ชัว่ คราว จงเปรี ยบเทียบ รม. 11) ตรงกันข้าม พระองค์ได้เริ่ มต้นการจัดการกับคนยิวและ
คนต่างชาติบนพื้นฐานอย่างเดียวกัน นัน่ คือ ความเชื่ อในพระบุตรของพระองค์ ในอีกนัย
หนึ่ง พระองค์ได้เริ่ มต้นยุคหรื อการจัดการใหม่ในการจัดการของพระองค์กบั มนุษย์
“เมื่อข้อ 14 กล่าวว่าพระคริ สต์เป็ นสันติ สุขของเรา มันหมายถึ งว่าพระเยซู เป็ น
แหล่ ง แห่ ง ความสั ม พันธ์ ที่ ไ ด้รับ การรื้ อฟื้ น ไม่ ใ ช่ แ ค่ ระหว่า งแต่ ล ะบุ ค คลและ
พระเจ้าเท่านั้น แต่ระหว่างแต่ละบุคคลอีกด้วย ตอนนี้ผคู ้ นจากชุ มชนใหม่ ซึ่ งก็คือ
ครอบครัวของพระเจ้า ซึ่ งตัวของมันเองก็เปรี ยบเทียบกับพระวิหารที่บริ สุทธิ์ ซึ่ ง
เป็ นงานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของพระเจ้า (2:18-22)151
2:15

พระกายของพระคริ สต์ (“เนื้ อหนังของพระองค์”) ที่ได้ถวายบูชาที่บนกางเขนได้ทาลาย
“ความเป็ นศัตรู ” ระหว่างคนยิวและคนต่างชาติ มันได้ทาอย่างนั้นในแง่ที่ว่าเมื่อพระเยซู

คริ สต์ตายไป พระองค์ได้บรรลุคาสั่งทั้งหมดของธรรมบัญญัติของโมเสส เมื่อพระองค์ได้
ทาอย่างนั้น พระเจ้าได้ทาให้ธรรมบัญญัติของโมเสสสิ้ นสุ ดลงในฐานะกฎแห่ งชี วิตของ
พระองค์สาหรับคนยิว คาว่า “ลบล้าง” (คากรี ก คาตาเรสั ส) หมายถึง “ทาให้ไม่มีผลบังคับ”
ธรรมบัญ ญัติ ข องโมเสสได้ห ยุ ด เป็ นมาตรฐานของพระเจ้า ส าหรั บ การควบคุ ม ชี วิ ต
ประชากรของพระองค์ (รม. 10:4; และข้ออื่นๆ) ธรรมบัญญัติของโมเสสได้เป็ นสาเหตุของ
ความเป็ นศัตรู ก ันระหว่า งคนยิวและคนต่า งชาติ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ความแตกต่ างและ
กฎหมายต่างๆเกี่ ยวกับอาหารที่ เรี ยกร้ องการแยกกันก็ได้ก่อให้เกิ ดความปรปั กษ์ระหว่าง
คนยิวและคนต่างชาติ ฉบับแปล NASB บ่งบอกว่าธรรมบัญญัติเป็ นสิ่ งกีดขวาง แท้จริ ง
แล้ว ธรรมบัญญัติเป็ นสาเหตุของสิ่ งกีดขวางระหว่างคนยิวและคนต่างชาติ พระเยซูคริ สต์
ได้ “ท าลาย” สิ่ ง กี ดขวางและความเป็ นปรปั ก ษ์ที่ ไ ด้ส่ ง ผลจากมันโดยการท าให้ ธ รรม
บัญญัติของโมเสสสิ้ นสุ ดลง152
“ตอนนี้ ธรรมบัญญัติถูกแนะนา และคาว่า โฮ โนโมส [“ธรรมบัญญัติ”] ถูกถือใน
แง่ ที่เต็มที่ ของมัน ไม่ใ ช่ ธรรมบัญญัติทางพิธีก รรมเท่า นั้น แต่ธ รรมบัญญัติของ
โมเสสในฐานะทั้งหมดอีกด้วยตามการใช้ที่ได้กล่าวไว้ของวลีน้ ี”153
พระเยซู คริ สต์มีจุดประสงค์สองประการในการทาให้ความเป็ นปรปั กษ์ของคนยิวและคน
ต่างชาติสิ้นสุ ดลง หนึ่ง พระองค์ตอ้ งการที่จะ “สร้าง” คนใหม่คนเดียว ซึ่ งก็คือคริ สตจักร
(ข้อ 6) จากคนสองกลุ่มก่อนหน้านี้ คือคนยิวและคนต่างชาติ (ข้อ 11)

ที่นี่ “คนใหม่”

ไม่ใช่ ผเู ้ ชื่ อแต่ละคนแต่เป็ นคริ สตจักร ซึ่ งก็คือ พระกายของพระคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ 1:2223; 1 คร. 12:12-13; คส. 3:10-11; ฮบ. 12:23) ในคริ สตจักรนั้น พระเจ้าไม่ได้จดั การกับ
คนต่างชาติอย่างที่พระองค์ได้จดั การกับคนยิว หรื อพระองค์ไม่ได้จดั การกับคนยิวอย่างที่
พระองค์ได้จดั การกับคนต่างชาติ คนยิวไม่ได้กลายมาเป็ นคนต่างชาติ หรื อคนต่างชาติ
ไม่ได้กลายมาเป็ นคนยิว ตรงกันข้าม พระเจ้าได้สร้ างเอกลักษณ์ (คากรี ก ไคโนน เนื้ อ)
ใหม่ท้ งั สิ้ น คือ คริ สตจักร ในระบบคริ สตจักรนั้น คนยิวที่เชื่ อกลายมาเป็ นคริ สเตียน และ
คนต่ า งชาติ ที่ เชื่ อกลายมาเป็ นคริ ส เตี ย น ตอนนี้ พ ระเจ้า จัดการกับ คนยิวที่ เชื่ อและคน
ต่างชาติที่เชื่ออย่างเทียมกัน คือ ในฐานะคริ สเตียน154
“. . . คนยิวและคนต่างชาติร่วมกันก็ถูกยกไปสู่ เวทีที่สูงกว่าที่การเข้าสุ หนัตได้ชื่น
ชม”155
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จุดประสงค์ประการที่สองของพระเยซูคริ สต์เพื่อทาให้ความเป็ นปรปักษ์ของคนยิวและคน
ต่ า งชาติ สิ้ น สุ ด ลงคื อ ที่ จ ะน า (“ท าให้คื น ดี ” ) ผูเ้ ชื่ อ ชาวยิ ว และผูเ้ ชื่ อ ชาวต่ า งชาติ ไ ปยัง
พระองค์เองใน “กายเดียว” นัน่ คือ คริ สตจักร พันธสัญญาเดิมไม่เคยกล่าวถึงผูเ้ ชื่ อชาวยิว
และผูเ้ ชื่อชาวต่างชาติวา่ เป็ น “กายเดียว” อย่างเหน็บแนมแล้ว ในแง่หนึ่ งกางเขนได้ทาลาย
พระเยซู แต่พระเยซู ได้ทาลายความเป็ นศัตรู ระหว่างคนยิวและคนต่างชาติ “ด้วย (ทาง)
กางเขน” คนยิวและคนต่างชาติไม่เพียงแต่ได้ประสบการคืนดี กบั ซึ่ งกันและกันเท่านั้น
(ข้อ 14-15) แต่พวกเขาได้ประสบการคืนดีกบั พระเจ้าโดยกางเขนอีกด้วย (ข้อ 16) กางเขน
ได้ทาให้ความยุติธรรมของพระเจ้าพึงพอใจ มันได้ทาให้พระองค์เองพอใจ (เปรี ยบเทียบ 1
ยน. 2:2)
“จากมุ ม มองของคนยิว นั้น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ค าดหวัง และไม่ ไ ด้ตระเตรี ย มมากที่ สุ ด
สาหรับความรอดก็คือ การทาลายกาแพงตรงกลางของการแบ่งแยกระหว่างคนยิว
และคนต่างชาติ การเอาความเป็ นศัตรู ของธรรมบัญญัติไป และการตรึ งมันไว้ที่
กางเขนของพระองค์ มันไม่มีอะไรที่คล้ายคลึงกับมัน ไม่มีการพูดเป็ นนัยของมัน
ที่จะถูกพบได้ ไม่วา่ ในการสอนหรื อวิญญาณของยุคสมัย”156
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พระเยซูไม่ใช่เป็ นแค่สันติสุขของเราเท่านั้น (ข้อ 14) แต่พระองค์ได้ “ประกาศสันติสุข” อีก
ด้ว ย พระองค์ไ ด้ป ระกาศข่ า วสารแห่ ง สั น ติ สุ ข คื อ ข่ า วประเสริ ฐ ต่ อ ทั้ง คนยิ ว และคน
ต่างชาติ (ข้อ 12-13) เรื่ อยไปโดยทางพวกอัครทูตที่ได้รับการเสริ มฤทธิ์ ด้วยพระวิญญาณ
ของพระองค์หลังจากการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ยน. 14:18; กจ. 1:1-2, 8;
26:23)
“ในถ้อยคา ‘พระองค์ได้เสด็จมาประกาศสันติสุข ’ นั้น เราก็มีการอ้างอิงถึงไม่ใช่
งานของพระเยซู เจ้าบนโลกก่อนการถูกตรึ ง แต่เป็ นงานของพระคริ สต์ที่ได้รับยก
ย่องในการประกาศสันติสุขที่ซ่ ึ งการตายของพระองค์ได้ทาขึ้น”157
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ในฐานะผลลัพธ์ของกางเขน ทั้งผูเ้ ชื่อชาวยิวและผูเ้ ชื่อชาวต่างชาติมี “ทางเข้า” ไปสู่ พระเจ้า
(“พระบิดา”) ก่อนหน้านั้น ทางเข้าไปสู่ พระเจ้าก็โดยทางลัทธิ ยิว แต่ตอนนี้ มนั ก็มา “ทาง
พระคริ สต์ (พระองค์) โดยพระ “วิญญาณ” บริ สุทธิ์ ในฐานะผลลัพธ์ของการตายของพระ
คริ สต์ ตอนนี้ ผเู ้ ชื่ อทุกคนมีทางเข้าโดยตรงไปสู่ พระบิดา (เปรี ยบเทียบ 3:12; รม. 5:2) พระ

วิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ท างเข้า (“เราทั้งสองมี ”) ที่ เท่าเที ยมกันไปสู่ พระเจ้าแก่ ท้ งั คริ สเตี ย น
ชาวยิวและ คริ สเตียนชาวต่างชาติ จงสังเกตว่าสมาชิ กทั้งสามของพระภาคของพระเจ้า
ปรากฏอีกครั้งที่นี่
“ผูค้ นถามข้าพเจ้าว่าทาไมข้า พเจ้าไม่เลื อกบางคนที่ จะอธิ ษ ฐานเพื่อข้าพเจ้าเมื่ อ
ข้าพเจ้ามีการเจ็บป่ วยช่วงเวลาสั้นๆเกี่ยวกับมะเร็ ง ทาไมข้าพเจ้าได้ขอให้ทุกคนที่
จะอธิษฐาน? ข้าพเจ้าได้ทาอย่างนั้นเพราะว่าข้าพเจ้าเชื่ อในความเป็ นปุโรหิ ตของผู ้
เชื่อ นัน่ คือ ผูเ้ ชื่อทุกคนมีทางเข้าไปสู่ พระองค์”158
ความขัดแย้งในเรื่ องไม่วา่ ผูเ้ ชื่ อชาวต่างชาติได้มาหาพระเจ้าทางลัทธิ ยิว หรื อพวกเขาสามารถมาหาพระเจ้า
โดยตรงในฐานะคนต่างชาติน้ นั ก็ได้ลุกลามในคริ สตจักรเริ่ มแรก (กจ. 15:1-5; กท. 1-2) เปาโลได้ให้การ
แก้ไขต่อปั ญหานี้ อีกครั้งหนึ่ งที่นี่ (เปรี ยบเทียบ กจ. 15:6-21; กท. 3-2) พระเจ้าได้ทาให้ผเู้ ชื่ อชาวยิวและผู้
เชื่ อชาวต่างชาติเป็ น “หนึ่ง” ในคริ สตจักร (ข้อ 14) พระองค์ได้สร้างเอกลักษณ์ใหม่ ซึ่ งก็คือคริ สตจักรจาก
ทั้งสอง นัน่ คือ ผูเ้ ชื่ อชาวยิวและผูเ้ ชื่ อชาวต่างชาติ (ข้อ 15) ผูเ้ ชื่ อทั้งสองประเภทประสบการคืนดีกบั ซึ่ งกัน
และกันและกับพระเจ้าในพระกายนั้น (ข้อ 15-16) และทั้งสองมีทางเข้าไปสู่ พระเจ้าโดยพระวิญญาณเดียว
(ข้อ 18)159
ผลลัพธ์ต่างๆของการรวมกันของผูเ้ ชื่อชาวต่างชาติกบั ผูเ้ ชื่อชาวยิว 2:19-22
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เนื่องจากการรวมกันนี้ คริ สเตียน “ก็ไม่ใช่คนแปลกหน้า (คนต่างด้าว) และคนต่างแดน” ใน
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ชื่อแห่งยุคก่อนๆอีกต่อไป
พวกเขาเป็ น “คนแปลกหน้า พวกเขาได้เป็ นอย่างนั้นในขณะที่เทวาธิ ปไตยดั้งเดิม
ได้มีอยู่ คนยิวที่เป็ นเด็กๆ แต่พวกเขา [อย่างที่คนต่างชาติได้เป็ น] ก็เป็ น คนที่สังคม
ไม่ยอมรับที่แย่มาก ครั้งหนึ่ งเช่ นกัน พวกเขาได้เป็ น พารอยคอย ตามตัวอักษร
หมายถึง ‘ผูอ้ าศัยใกล้ๆ’ ผูซ้ ่ ึ งพักแรมในบ้านโดยปราศจากสิ ทธิ์ ของครอบครัวที่อยู่
ประจา”160
ตอนนี้ คริ สเตี ยนเป็ น “พลเมื องเดี ยวกันกับธรรมิ กชนทุ กคน” นั่นคือ ผูเ้ ชื่ อผูไ้ ด้มีชีวิตอยู่
ก่อนวันเพ็นเทคอสต์ ในที่ อื่นๆเปาโลได้กล่ าวถึ งคริ สตจักรท้องถิ่ นว่าเป็ นครอบครัว (1
ทธ. 3:15) แต่ที่นี่ “ครอบครัว” ก็คือผูเ้ ชื่อทุกคนจากทุกสมัย161
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ประการที่ สาม เปาโลได้เปรี ยบเที ยบคริ สตจักรกับ “วิหาร” (ข้อ 21)

มันตั้งอยู่บน

“รากฐานแห่ งพวกอัครทูตและพวกผูเ้ ผยพระวจนะ” เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกผูเ้ ผยพระวจนะ
ของพันธสั ญญาใหม่ ถูก กล่ า วถึ งที่ นี่ เนื่ องจากว่า คาว่า “พวกผูเ้ ผยพระวจนะ” ตามหลัง
“พวกอัครทูต” (เปรี ยบเทีย บ 3:5; 4:11)162 คนเหล่ านี้ ได้สร้ างรากฐานของคริ สตจัก ร
เนื่ องจากว่าโดยทางพวกเขานัน่ เองที่พระเจ้าได้เปิ ดเผยและสถาปนาคริ สตจักร ในอีกนัย
หนึ่ง เปาโลได้หมายถึงว่าพวกอัครทูตได้วางรากฐาน
“ถ้าคาสอนของพวกผูเ้ ผยพระวจนะและพวกอัครทูตเป็ นรากฐาน สิ่ งนี้ ตอ้ งได้มี
สิ ทธิ อานาจก่อนคริ สตจักรได้มีข้ ึน”163
“ในแง่ ปฏิ บตั ิ น้ นั สิ่ งนี้ หมายถึ งว่า คริ สตจักรถู กสร้ างบนพระคัมภีร์พนั ธสัญญา
ใหม่”164
ณ เวลาที่เปาโลได้เขียน “ศิลามุมเอก” เป็ นส่ วนที่สาคัญของรากฐานของอาคาร มันเป็ น
ศิลาที่ซ่ ึ งผูส้ ร้างทาให้ศิลาฉลับก้อนเป็ นมุมฉากรวมทั้งศิลาก้อนอื่นๆที่เป็ นรากฐาน165 ศิลา
นี้คือพระคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 16:18; 1 คร. 3:11; 1 ปต. 2:6-8)
“ในตะวันออกนั้น มันถูกถือว่าสาคัญกว่ารากฐานอย่างมาก”166
(คาลวินได้เขียนว่า: “ที่ใดก็ตามที่เราเห็นพระวจนะของพระเจ้าถูกประกาศและได้ยินอย่าง
ไม่เจือปน และพิธีมหาสนิ ทได้ถูกปฏิบตั ิตามธรรมเนี ยมของพระคริ สต์ที่นนั่ มันจะไม่เป็ น
ที่สงสัยเลยว่าคริ สตจักรของพระเจ้ามีอยู”่ 167 เขาได้เชื่ อว่าองค์ประกอบสองอย่างนี้ ได้ก่อตั้ง
คริ สตจักรแท้)
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เปาโลได้พรรณนาว่าคริ สตจักรกาลังถูกก่อสร้าง (“อาคารทั้งหมด ถูกทาให้ติดต่อกันสนิ ท”
ด้วยการที่พระเจ้าได้เพิ่มผูเ้ ชื่ อใหม่ (“เติบโต”) อย่างต่อเนื่ อง (เปรี ยบเทียบ 4:15-16; มธ.
16:18; 1 ปต. 2:5)
“อย่างที่ พระวิหารของซาโลมอนได้ถูกสร้ างโดยปราศจากเสี ยงของค้อน ดังนั้น
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็วางคนบาปที่ตายแต่ละคนไปสู่ วิหารที่มีชีวิตทางการบังเกิด
ใหม่ และการบัพ ติ ศมา [โดยพระวิญญาณ] อย่างเงี ย บๆ [เปรี ยบเทีย บ 1 คร.
12:13]”168

ศิลาแต่ละก้อนแสดงถึ งผูเ้ ชื่ อทั้งคนยิวและคนต่างชาติ ทุกวันนี้ พระเจ้าไม่ได้สถิตอยู่ใน
วิหารทางกายภาพบางแห่ งบนโลกนี้ อย่างที่พระองค์ได้สถิตอยู่ในสมัยพันธสัญญาเดิ ม
พระองค์สถิตอยูก่ บั คริ สตจักรของพระองค์ซ่ ึ งก็คือ “วิหาร” ฝ่ ายวิญญาณ (และ “บริ สุทธิ์ ”)
ที่กระจายไปทัว่ โลก มันได้เริ่ มต้นในวันเพ็นเทคอสต์และมันจะดาเนิ นไปจนกว่าวันถูกรับ
ขึ้นไป (1 ธส. 4:13-18) อย่างที่วหิ ารต่างๆทางกายภาพได้ยกย่อง “พระต่างๆ” ที่พวกเขาได้
แสดงถึงในสมัยโบราณนั้น ดังนั้นคริ สตจักรยกย่อง “พระเจ้าแท้แต่องค์เดียว” ในทุกวันนี้
เปาโลอาจได้ใช้ตวั อย่างประกอบเกี่ยวกับ “วิหาร” อย่างดีเพราะว่าวิหารอารเทมิสที่อยูใ่ กล้
คริ สเตียนในเมืองเอเฟซัสเป็ นการอ้างอิงที่มีชื่อเสี ยงอันโดดเด่นมากที่สุดของเมืองนั้น มัน
ใหญ่เป็ นสี่ เท่าเท่ากับพาร์ เธโนนที่ยงั คงอยูใ่ นกรุ งเอเธนส์ มีเสาหิ นสี ขาว 127 ต้นซึ่ งสู ง 60
ฟุตและได้ลอ้ มรอบรู ปปั้ นของเทพธิ ดาอารเทมิส (ไดอานา)169 บรรดาเจ้าหน้าที่ยงั คงถือว่า
วิหารอารเทมิ สเป็ นหนึ่ งในสิ่ งมหัศจรรย์ท้ งั เจ็ดแห่ งโลกสมัย โบราณ (เปรี ยบเทีย บ กจ.
19:23-41)
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พระวิญญาณบริ สุทธิ์ สถิตในคริ สตจักรสากล แน่ นอนว่า พระองค์สถิตในผูเ้ ชื่ อแต่ละคน
(ยน. 14:17; รม. 5:5; 8:9, 11; 1 คร. 2:12; กท. 3:2; 4:6; 1 ยน. 3:24; 4:13) เปาโลได้
เปรี ยบเทียบผูเ้ ชื่อแต่ละคนกับ “วิหารของพระเจ้า” ในที่อื่น (1 คร. 6:19) ท่านได้อา้ งอิงถึง
ที่ประชุมของคริ สเตียนท้องถิ่นในฐานะ “วิหาร” อีกด้วย (1 คร. 3:16; 2 คร. 6:16) อย่างไร
ก็ตาม ที่นี่ท่านได้เปิ ดเผยว่าคริ สเตียนทุกคนเป็ นส่ วนหนึ่ งของ “วิหารบริ สุทธิ์ ” ที่ยิ่งใหญ่
นัน่ คือ คริ สตจักรสากล
“อิสราเอลมีอาคารที่ซ่ ึงพระเจ้าได้โปรดปรานที่จะสถิต คริ สตจักรเป็ นอาคารที่ซ่ ึ ง
พระเจ้าทรงโปรดปรานที่จะสถิต”170
“ตอนนี้การทรงสถิตของพระองค์ก็กระจายออกไป ไม่ใช่เป็ นท้องถิ่น ตอนนี้ การ
ทรงสถิตของพระองค์ก็สถิตอยูใ่ นกาย แทนที่จะถูกจากัดไว้ขา้ งหลังม่าน”171
“ช่างเป็ นการสามัคคีธรรมที่ทาให้การเพ่งมองของเราในการรวมกันของธรรมิกชน
ตกตะลึง! ที่ไหนเราควรจะพบความเหมือนของมัน? ได้ถูกรวบรวมจากตะวันออก
และตะวันตก จากบรรพบุรุษแห่ งสมัยก่อนและคนที่ชกั ช้าแห่ งสมัยหลัง จากศาล
ของกษัตริ ยแ์ ละกระท่อมของขอทาน จากทารกในอ้อมแขนและ ผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่

หนึ่ งร้อยปี ขึ้นไป คนมีเกียรติที่ถูกต้อง คนแต่งตัวสกปรก จากระดับของคนที่ได้
เรี ย นรู ้ และคนที่ ไ ม่ รู้ ฟาริ สี และคนบาป คนที่ มี ปัญญาเฉี ยบคมและคนที่ จิตใจ
อ่อนแอ ชนชั้นอันเป็ นที่นบั ถือและชนชั้นที่เป็ นผูร้ ้าย ช่างเป็ นอานาจของพระเจ้า
จริ งๆที่ จะถู กส่ งออกไปเพื่ อจะปั้ นองค์ประกอบที่ ไม่ เข้ากันเหล่ านี้ ท้ งั หมดไปสู่
ทั้งหมดที่เห็นด้วยกันอันเดี ยว [เป็ นหนึ่งเดียวในความคิด ] ซึ่ งถูกประทับตราด้วย
ความเหมื อ นกัน ที่ ไ ด้บ ัง เกิ ด ใหม่ เ ดี ย วชั่ว นิ รั น ดร์ ซึ่ งก็ คื อ ฉายาที่ ส่ อ งแสงของ
‘อัลฟาและโอเมกา’ คือเพื่อนร่ วมแอกของพระเจ้าและเพื่อนร่ วมแอกของพวกเขา
อย่างเท่าเทียมกับพระบุตรของดาวิดและองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของดาวิด!”172
แผนการของพระเจ้าสาหรับผูเ้ ชื่อได้รวมถึงการสร้างเอกลักษณ์ใหม่หลังจากการตายของพระเยซู คริ สต์ การ
เป็ นขึ้นจากตาย และการเสด็จสู่ สวรรค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 16:18) มันจะต้องเป็ นคริ สตจักร คริ สตจักรไม่ใช่
แค่การดาเนิ นต่อไปและการทาให้ทนั สมัยของอิสราเอลภายใต้ชื่อใหม่แต่เป็ นการสร้ างใหม่ (ข้อ 15) ใน
คริ สตจักรนั้น ผูเ้ ชื่ อชาวยิวและผูเ้ ชื่ อชาวต่างชาติยืนอยู่ดว้ ยสิ ทธิ์ และสิ ทธิ พิเศษต่างๆที่เท่าเทียมกันต่อพระ
พักตร์ พระเจ้า การเป็ นสมาชิ กในกายใหม่น้ ี เป็ นหนึ่ งในพระพรที่ยิ่งใหญ่ของผูเ้ ชื่ อในยุคปั จจุบนั พร้อมกับ
พระพรต่างๆที่เป็ นส่ วนตัว (ข้อ 1-10)

เปาโลได้ยกย่องพระเจ้าสาหรับพระพรในส่ วนนี้ ของพระธรรม

เอเฟซัส
“ข้าพเจ้าไม่แน่ ใ จว่าสิ่ งใดก็ตามนั้นเร่ งด่ วนในทุ กวันนี้ สาหรั บการให้เกี ยรติ พระคริ ส ต์และการ
กระจายข่ า วประเสริ ฐ มากกว่า ที่ ว่า คริ ส ตจัก รควรเป็ นและควรถู ก เห็ น ที่ จ ะเป็ น ซึ่ งก็ คื อ โดย
จุดประสงค์ของพระเจ้าและการบรรลุของพระคริ สต์สิ่งที่มนั เป็ นแล้วก็คือ มนุ ษย์ใหม่เดียว ต้นแบบ
ของชุมชนที่เป็ นมนุษย์ ครอบครัวของพี่นอ้ งชายหญิงที่ได้รับการคืนดีผซู้ ่ ึ งรักพระบิดาของพวกเขา
และรักซึ่ งกันและกัน ซึ่ งก็คือที่สถิตอันชัดเจนของพระเจ้าโดยพระวิญญาณของพระองค์ เมื่อนั้น
นัน่ เองที่โลกจะเชื่อในพระคริ สต์ในฐานะพระผูส้ ร้างสันติ เมื่อนั้นนัน่ เองที่พระเจ้าจะได้รับพระสิ ริ
ซึ่ งสมควรต่อพระนามของพระองค์”173
2. ความไม่ ร้ ู ในอดีต 3:1-13
เปาโลได้เริ่ มต้นที่จะอธิ ษฐานเพื่อผูอ้ ่านของท่านอีก (เปรี ยบเทียบ ข้อ 1, 14) แต่ท่านได้ขดั จังหวะตัวท่านเอง
เพื่ อจะบอกพวกเขาเกี่ ยวกับคริ ส ตจักรมากขึ้ น สิ่ ง ที่ ท่า นได้ก ล่ า วในส่ วนนี้ ก็ ใ ห้ข ้อมู ลเบื้ องหลัง เกี่ ยวกับ
คริ สตจักรในฐานะความล้ าลึก
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“เพราะเหตุน้ ี ” อ้างอิงถึ งสิ่ งที่เปาโลได้กล่าวในสองบทแรกเกี่ ยวกับพระพรต่างๆของพระ
เจ้าที่ตอนนี้ เป็ นการครอบครองของทั้งผูเ้ ชื่ อชาวต่างชาติและผูเ้ ชื่ อชาวยิว174 เนื่ องจากว่า
พระเจ้าได้อวยพรเราอย่างมาก เปาโลได้อธิ ษฐานว่าผูอ้ ่านของท่านจะเข้าใจขอบเขตแห่ ง
ความรักของพระเจ้าที่มีสาหรับพวกเขาอย่างเต็มที่ (ข้อ 14-21)
การอ้างอิงถึงตัวท่านเองในฐานะ “ผูท้ ี่ถูกจาจอง” เพื่อเห็นแก่คนต่างชาติ ได้นาให้ท่านที่จะ
เบี่ยงเบนและอธิ บายว่าทาไมท่านจึงเป็ นเช่นนั้น เมื่อเปาโลได้เขียนจดหมายฝากนี้ ท่านได้
อยู่ภายใต้การจับกุมในบ้านในโรม การคุ มขังนี้ ได้เป็ นผลมาจากการรั บใช้ของท่านเพื่อ
พระคริ สต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธกิจของท่านท่ามกลางคนต่างชาติ เพราะว่าคนยิวได้รุม
ทาร้ายท่านในเยรู ซาเล็ม (เปรี ยบเทียบ กจ. 21:21, 28; 2 ทธ. 1:11-12) ดังนั้นอัครทูตนี้ ได้
ถือว่าการคุมขังของท่านเป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับท่าน

3:2

ข้อนี้ เริ่ มต้นประโยคยาวอีกประโยคหนึ่ งในตัวบทกรี กที่ดาเนิ นไปตลอดข้อ 13 “ถ้าแม้”
(NASB) หมายถึง “อย่างแน่นอน” (NIV เปรี ยบเทียบ 4:21) ชาวเอเฟซัสได้ยินถึงพันธกิจ
ของเปาโลอย่างแน่นอน
“การอารักขา” หรื อ “การจัดการ” (คากรี ก ออยโคโนมิยา คือ การบริ หาร ข้อ 9; 1:10) ที่นี่มี
แนวคิดของการจัดการ (การจัดแจง แผนการ) ของธุ รกิ จของใครคนหนึ่ ง (เปรี ยบเทียบ 1
คร. 9:17; คส. 1:25) ตลอดประวัติศาสตร์ น้ นั เปาโลได้เห็นว่าพระเจ้าอยูใ่ นขบวนการของ
การให้พระคุณของพระองค์ผา่ นทางผูจ้ ดั การทั้งหลาย ความรับผิดชอบของเปาโลก็คือที่
จะนาพระคุณของพระเจ้าไปยังทุกคน แต่โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยังคนต่างชาติ (เปรี ยบเทียบ ข้อ
8; 2:7)
“หลัก การต่ า งๆของพระเจ้า ไม่ เปลี่ ย นแปลง แต่ วิธี ต่า งๆของการจัด การกับ มนุ ษ ย์ข อง
พระองค์น้ นั เปลี่ ยนแปลงตลอดเส้นทางของประวัติศาสตร์ ‘จงแยกแยะยุคสมัย ’ นักบุญ
ออกัสตินได้เขียนไว้ ‘และพระคัมภีร์ก็สอดคล้อง’”175

3:3

หน้าที่ของเปาโลได้เกี่ยวข้องกับการได้รับ “การเปิ ดเผย” ซึ่ งไม่ได้ให้มาก่อนหน้านี้ (นัน่
คือ “ความล้ าลึก” หรื อ ความลับ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วา่ คนยิวและคนต่างชาติเป็ นหุ ้นส่ วน
ที่เท่าเทียมกันในคริ สตจักร (2:16; 3:6) เปาโลได้เขียนถึงความล้ าลึกนี้ มาก่อนในจดหมาย

ฝากนี้ (1:9-10; 2:11-22) เปาโลไม่ได้หมายถึงว่าท่านเป็ นอัครทูตคนเดียวที่ได้รับความรู ้
แห่งความล้ าลึกนี้อย่างที่ขอ้ ที่ 5 แสดงให้เห็น
การอ้างอิงของพันธสัญญาใหม่ถึง “ความล้ าลึ กต่างๆ” (สิ่ งต่างๆที่ก่อนหน้านี้ ไม่เป็ นที่รู้จกั แต่ตอนนี้ ได้ถูก
เปิ ดเผย)176
มธ. 13:11
ข้อความล้ าลึกแห่งแผ่นดินสวรรค์
ลก. 8:10
ข้อความล้ าลึก (ความล้ าลึกต่างๆ) แห่งแผ่นดินของพระเจ้า
รม. 11:25
อิสราเอลประสบการแข็งกระด้างของใจ
รม. 16:25-26
แผนการแห่งความรอดโดยทางพระเยซูคริ สต์
1 คร. 4:1
การเปิ ดเผยของพันธสัญญาใหม่
1 คร. 15:51
การรับขึ้นไป
อฟ. 1:9
น้ าพระทัยของพระเจ้า
อฟ. 3:2-3
การจัดการพระคุณของพระเจ้า
อฟ. 3:4
พระคริ สต์
อฟ. 3:9
คริ สตจักร
อฟ. 5:32
พระคริ สต์และคริ สตจักร
คส. 1:26
พระคริ สต์ทรงสถิตในเรา เป็ นความหวังแห่งศักดิ์ศรี
คส. 1:27
พระคริ สต์ทรงสถิตในเรา
คส. 2:2
พระคริ สต์
คส. 4:3
พระคริ สต์
2 ธส. 2:7
อานาจลึกลับนอกกฎหมายเริ่ มทางานแล้ว
1 ทธ. 3:9
ข้อล้ าลึกแห่งความเชื่อ
1 ทธ. 3:16
ข้อล้ าลึกแห่งศาสนา
วว. 1:20
ดวงดาวทั้งเจ็ด (พวกทูตสวรรค์)
วว. 10:7
รายละเอียดของกลียคุ
วว. 17:5
บาบิโลนมหานคร
3:4

สิ่ งที่เปาโลได้เขียนเกี่ ยวกับความล้ าลึ กนี้ ได้เปิ ดเผยถึ งความเข้าใจของท่าน (“ความเข้าใจ
ถ่องแท้เกี่ยวกับ”) เกี่ยวกับมัน

3:5

ความล้ าลึ กไม่เป็ นที่รู้จกั ก่อนที่พระเจ้าได้เปิ ดเผยมันแก่ “พวกอัครทูตและพวกผูเ้ ผยพระ
วจนะ” ของพันธสัญญาใหม่ “พวกผูเ้ ผยพระวจนะ” อาจจะเป็ นคาอธิ บายที่เจาะจงมากขึ้น
เกี่ ยวกับ “พวกอัครทูต” ที่นี่ (เปรี ยบเทียบ 2:20)

นัน่ หมายถึงว่า พระเจ้าไม่ได้เปิ ดเผย

คริ สตจักรในพันธสัญญาเดิม
อย่า งเฉพาะแล้ว ความล้ า ลึ ก ที่ ถูก กล่ า วถึ ง ที่ นี่คื ออะไร? ผูท้ ี่ เชื่ อตามยุคแบบดั้ง เดิ ม ซึ่ ง
แตกต่างจาก “ผูท้ ี่เชื่อตามยุคแบบเป็ นลาดับและพวกศาสนศาสตร์ แบบพันธสัญญาได้เข้าใจ
ว่าความล้ าลึกเป็ นคริ สตจักร คือ พระกายของพระคริ สต์177 โดย “ผู้ ที่ เ ชื่ อตามยุ ค แบบ
ดั้งเดิม” นั้นข้าพเจ้ากาลังอ้างอิงถึงผูท้ ี่เชื่อตามยุคแบบกฎเกณฑ์ ซึ่ ง “ผูท้ ี่เชื่อตามยุคแบบเป็ น
ลาดับ” บางคนได้แยกประเภทเป็ น ผูท้ ี่เชื่อตามยุคแบบ “ดั้งเดิม” และ แบบ “ปรับปรุ ง”
“จากนั้นเปาโลกาลังอธิ บายความล้ าลึ กไม่ใช่ กาลังจากัดความล้ าลึ กที่ได้ช้ ี แจงไว้
[โดยการอ้างอิงของท่านถึงความเท่าเทียมกันของคนยิวและคนต่างชาติ] แนวคิด
รวบยอดต้องตั้งมัน่ ว่ายุคทั้งหมดนี้ พร้ อมกับรายการของมันไม่ได้ถูกเปิ ดเผยใน
พันธสัญญาเดิม แต่จดั ตั้งรายการใหม่และเรื่ องใหม่ของการเปิ ดเผยในยุคปั จจุบนั
นี้”178
“อย่างน้อยคุณลักษณะที่นิยามไว้สี่อย่างของคริ สตจักรก็ถูกอธิ บายว่าเป็ นความล้ า
ลึ ก (1) แนวคิ ดรวบยอดเกี่ ยวกับ กายของผูเ้ ชื่ อชาวยิวและผูเ้ ชื่ อชาวต่า งชาติ ที่
รวมกันเป็ นกายเดี ยวนั้นก็ถูกถื อว่าเป็ นความล้ าลึ กในพระธรรมเอเฟซัส 3:1-12
(2)

หลักคาสอนเกี่ ยวกับพระคริ สต์ที่สถิ ตในผูเ้ ชื่ อแต่ละคน ซึ่ งก็คือแนวคิ ด

เกี่ ย วกับ พระคริ ส ต์ท รงสถิ ตในท่า นก็ ถู ก เรี ย กว่า ความล้ า ลึ ก ในโคโลสี 1:24-27
(เปรี ยบเทียบ คส. 2:10-19; 3:4, 11) (3) คริ สตจักรในฐานะเจ้าสาวของพระคริ สต์
ก็ถูกเรี ยกว่าความล้ าลึกในเอเฟซัส 5:22-32 (4) การรับขึ้นไปถูกเรี ยกว่าความล้ า
ลึกใน 1 โคริ นธ์ 15:50-58

ความล้ าลึ กทั้งสี่ เหล่านี้ อธิ บายคุ ณสมบัติต่างๆที่

แยกแยะคริ สตจักรจากอิสราเอล”179
ผูไ้ ม่เชื่ อยุคพันปี ผูเ้ ชื่ อยุคพันปี แบบพันธสัญญา และผูเ้ ชื่ อตามยุคแบบเป็ นลาดับ
กล่าวว่าความล้ าลึกไม่ใช่คริ สตจักรเอง แต่เป็ นความเท่าเทียมกันของคนยิวและคน
ต่างชาติ180 พวกเขาบางคนเห็นคริ สตจักรในพันธสัญญาเดิม181

“ความล้ าลึกที่ถูกอ้างอิงถึ งใน ‘การจัดการตามยุคแห่ งความล้ าลึก’ (อฟ.
3:9) คือความสัมพันธ์ของคนยิวและคนต่างชาติที่มีต่อพระคริ สต์และซึ่ ง
กันและกัน ความสัมพันธ์น้ ีเป็ นคุณลักษณะที่แตกต่างของคริ สตจักร”182
“ความล้ าลึกแห่งข้อที่ 6 อาจถูกสรุ ปได้วา่ เป็ นการมีส่วนร่ วมที่เท่าเทียมกัน
ของคนต่างชาติและคนยิวในความรอดของพระเมสสิ ยาห์แบบเต็มที่ซ่ ึ ง
เป็ นที่ ประจักษ์พระคริ สต์ที่ได้ถูกตรึ งและได้เป็ นขึ้ นมาและได้ถูกทาให้
เป็ นผลแก่ท้ งั สองผ่านทางการประกาศข่าวประเสริ ฐของอัครทูต ความ
จริ งนี้แห่งเอกภาพของคนต่างชาติและคนยิวในคริ สตจักรซึ่ งได้ถูกแนะนา
ในการเชื่ อมโยงกับ ‘ความล้ าลึ กแห่ งน้ าพระทัยของพระองค์’ (1:9-14;
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อ 12-13) และถูกอธิ บายไว้ใน 2:11-22 ก็อยูเ่ บื้องหลัง
คาสอนทั้งสิ้ นของจดหมายฝากต่างๆในฐานะหัวข้อหลัก”183
นักตีความสองกลุ่มนี้ มองคริ สตจักรแตกต่างออกไป ผูท้ ี่เชื่ อตามยุคแบบดั้งเดิ ม
เข้าใจว่าคริ สตจักรเป็ นการแทรกหรื อวงเล็บในรายการแห่ งอาณาจักรของพระเจ้า
พวกเขาบางคนอ้างอิงถึงคริ สตจักรว่าเป็ น “รู ปแบบล้ าลึกแห่ งอาณาจักร” พวกเขา
เห็ นว่าคริ สตจักรเป็ นช่ องโหว่ในการจัดการของพระเจ้า กับอิ สราเอลบนโลกนี้
ดังนั้น คริ สตจักรเป็ นเอกลักษณ์ ใหม่อย่างสิ้ นเชิ ง ไม่ใช่ แค่การดาเนิ นต่อไปของ
เทวาธิปไตยของพันธสัญญาเดิม184
ผูไ้ ม่เชื่ อยุคพันปี ผูเ้ ชื่ อยุคพันปี แบบพันธสัญญา และผูเ้ ชื่ อตามยุคแบบเป็ นลาดับ
เห็นธรรมชาติของคริ สตจักรแตกต่างออกไป พวกเขาเชื่ อว่าคริ สตจักรเป็ นสถานะ
ที่เป็ นลาดับในการเปิ ดเผยทางประวัติศาสตร์ แห่ งรายการของอาณาจักรของพระ
เจ้าบนโลก จากการเปิ ดเผยที่เป็ นลาดับแห่ งการจัดการตามยุคหรื อการจัดการใน
รายการของอาณาจักรบนโลกของพระเจ้านัน่ เองที่คาว่า “การจัดการตามยุคที่เป็ น
ลาดับ” เกิ ดขึ้น185 พวกเขาเน้นถึ งการดาเนิ นต่อไประหว่างการปกครองของพระ
เจ้าเหนือโลกในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต โดยพื้นฐานแล้ว ผูท้ ี่ไม่เชื่ อตามยุคอ้างอิง
ถึงคริ สตจักรว่าเป็ น “อิสราเอลใหม่” ผูเ้ ชื่อตามยุคแบบดั้งเดิมเน้นถึงการไม่ดาเนิ น
ไประหว่างอิสราเอลและคริ สตจักร ทั้งในอดีตและในอนาคต

ความล้ าลึกได้ถูกเปิ ดเผยในพันธสัญญาเดิมในแง่ใดก็ตามไหม? หรื อการเปิ ดเผย
นี้ ได้เป็ นบางสิ่ งที่ใหม่อย่างสิ้ นเชิ งในสมัยของเปาโล? ผูเ้ ชื่ อตามยุคแบบดั้งเดิ ม
ตอบสนองว่า ไม่ว่าเอกลักษณ์ที่แตกต่างหรื อความเท่าเทียมกันของคนยิวและคน
ต่ า งชาติ ใ นคริ ส ตจัก รก็ ไ ม่ ไ ด้ถู ก เปิ ดเผยก่ อนหน้า นั้น (พวกเขาตระหนัก ว่า ใน
พัน ธะสั ญ ญาเดิ ม นั้ น พระเจ้ า ได้ เ ปิ ดเผยว่ า คนต่ า งชาติ จ ะได้ รั บ ความรอด
[ตัวอย่างเช่น อสย. 11:10; 42:6; 60:3; ศคย. 2;11; มลค. 1:11]) ผูเ้ ชื่อตามยุคแบบ
ดั้งเดิมดึงดูดใจไปที่ความหมายของ “ความล้ าลึ ก” เพื่อการสนับสนุ น “ความล้ า
ลึก” (คากรี ก มิสเตอริ อน) ในพันธสัญญาใหม่อา้ งอิงถึง “‘ความจริ งที่ครั้งหนึ่ งได้
ถูกปิ ดบังไว้แต่ตอนนี้ได้ถูกเปิ ดเผย’ ‘ความจริ งที่ปราศจากการเปิ ดเผยที่เจาะจงก็จะ
ไม่เป็ นที่รู้จกั ’”186 “อย่างที่” (ข้อ 5) ไม่ได้หมายถึงว่าพระเจ้าได้เปิ ดเผยมันก่อนหน้า
นี้ แต่ตอนนี้ ได้เปิ ดเผยมันอย่างเต็มที่มากขึ้นในสมัยของเปาโลอย่างที่บริ บท (ข้อ
9; เปรี ยบเทียบ 2:16) และโคโลสี 1:26 ทาให้ชดั เจน อย่างแน่ นอนแล้ว พระเจ้า
ไม่ได้เปิ ดเผยสิ่ งใดก็ตามเกี่ยวกับคริ สตจักรในพันธสัญญาเดิม
“การยืนยันโดยทัว่ ไปซึ่ งบางครั้ งได้ถูกทาขึ้นนั้นที่ ว่าความล้ าลึ กเหล่ านี้
ไม่ได้ปรากฏในพันธสัญญาเดิ มควรถูกปรับปรุ ง สิ่ งเหล่านั้นไม่ได้อยู่ที่
นั่น ล่ ว งหน้า ไม่ ว่า ในความชัด เจนใดๆก็ ต ามหรื อ ความเต็ ม ที่ ข องการ
เปิ ดเผย อย่างไรก็ ตาม ความล้ าลึ กบางอย่างของพันธสัญญาใหม่ก็ถู ก
คาดหวังไว้ในการเผยพระวจนะและสัญลักษณ์ของพันธสัญญาเดิม”187
ผูไ้ ม่เชื่อยุคพันปี ผูเ้ ชื่ อยุคพันปี แบบพันธสัญญา และผูเ้ ชื่ อตามยุคแบบเป็ นลาดับ
กล่าวว่า “ใช่ และไม่ใช่ ” คริ สตจักรได้ถูกเปิ ดเผยในพันธสัญญาเดิ ม บางทีไม่ใช่
โดยชื่ อ นั้น แต่ ใ นฐานะสถานะในอนาคตในอาณาจัก รบนโลกของพระเจ้า
อย่างไรก็ตาม ความเท่าเทียมกันของคนต่างชาติและคนยิวในกายเดียว (2:15-16)
ได้เป็ นการเปิ ดเผยใหม่ ในประเด็นสุ ดท้ายนี้ นักตีความเหล่านี้ ท้ งั หมดก็เห็นด้วย
อัลลิสผูไ้ ม่เชื่อยุคพันปี ได้เขียนดังต่อไปนี้:
“. . . มัน [ความล้ าลึก] ก็ใหม่และไม่เป็ นที่รู้จกั ในแง่ที่ไม่สมบูรณ์เท่านั้น
ซึ่ งอยู่ในความสาคัญของมันนัน่ คือหัวข้อที่สาคัญของการเผยพระวจนะ
ตั้งแต่สมัยของอับราฮัม. . .”188

“. . . ‘ความล้ าลึ ก’ ไม่จาเป็ นที่ จะไม่เป็ นที่รู้จกั หรื อไม่ได้รับการชื่ นชม
ก่อนหน้านั้น ยกเว้นแค่อย่างไม่สมบูรณ์. . .189
“ความล้ าลึ กอาจถู กปิ ดบังไว้ในแง่ ที่ว่าความจริ ง ของมันยัง ไม่ได้เป็ นที่
ประจักษ์”190
การตีความที่ถูกต้องขึ้นอยูก่ บั การระบุที่เหมาะสมถึงความล้ าลึกและความเข้าใจที่
แม่นยาเกี่ยวกับธรรมชาติของคริ สตจักร
คาถามของไม่ว่าอาณาจักรของดาวิด (พระเมสสิ ยาห์ ) ได้เริ่ มต้นนั้นเชื่ อมโยงกับ
ค าตอบหรื อ ไม่ ผูเ้ ชื่ อ ตามยุค แบบดั้ง เดิ ม กล่ า วว่า มัน ยัง ไม่ เริ่ ม ต้น เนื่ อ งจากว่า
อาณาจักรของดาวิดเป็ นอาณาจักรฝ่ ายโลกและดังนั้นพระคริ สต์จะเริ่ มต้นปกครอง
เหนื อมันเมื่อพระองค์เสด็จกลับมายังโลกเท่านั้น ผูไ้ ม่เชื่ อยุคพันปี ผูเ้ ชื่ อยุคพันปี
แบบพันธสัญญา และผูเ้ ชื่ อตามยุคแบบเป็ นลาดับกล่าวว่าอาณาจักรของพระเมสสิ
ยาห์ได้เริ่ มต้นแล้ว เนื่องจากว่าตอนนี้พระคริ สต์ประทับบนบัลลังก์ในสวรรค์
อย่า งไรก็ ต าม กลุ่ ม เหล่ า นี้ ตี ค วามธรรมชาติ ข องอาณาจัก รของพระเมสสิ ย าห์
แตกต่างออกไป ผูไ้ ม่เชื่ อยุคพันปี บางคนกล่าวว่าอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์คือ
การปกครองในสวรรค์ของพระคริ สต์ คนอื่นๆกล่าวว่ามันจะเป็ นการปกครองใน
โลกของพระองค์ใ นท้องฟ้ าใหม่และแผ่นดิ นโลกใหม่ ผูเ้ ชื่ อยุคพันปี แบบพันธ
สัญญาและผูเ้ ชื่ อตามยุคแบบเป็ นลาดับกล่าวว่า อาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์เป็ น
การปกครองสองสถานะ ตอนนี้ พระคริ ส ต์ ท รงปกครองจากสวรรค์ ผ่า นทาง
คริ สตจักร และในอนาคตพระองค์จะเสด็จกลับมาและปกครองบนโลก ดังนั้น ก็
มีด้านที่ “เรี ยบร้ อยแล้ว” และมีด้านที่ “ยังไม่เรี ยบร้ อย” ต่ออาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์
ถ้าอาณาจักรของดาวิดเป็ นการปกครองบนโลกที่เฉพาะของพระเมสสิ ยาห์ จากนั้น
มัน ดู เหมื อ นว่า คริ ส ตจัก รก็ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ส่ ว นหนึ่ ง ของอาณาจัก รนี้ พระเมสสิ ย าห์
จะต้องปรากฏตัวเพื่อจะปกครองเหนืออาณาจักรนี้ อย่างไม่สงสัยแล้ว ในปั จจุบนั
นี้ พระองค์ทรงปฏิ บตั ิการอานาจสิ ทธิ์ ขาดในจักรวาล แต่นี่ดูเหมือนว่าจะแตกต่าง
จากการปกครองของพระองค์ในฐานะทายาทของดาวิดเหนื ออาณาจักรฝ่ ายโลก

ของดาวิด คริ สตจักรเข้าไปสู่ พระพรมากมายเนื่ องจากการตาย การเป็ นขึ้นจาก
ตายและการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระคริ สต์ ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ทรงปกครองใน
ฐานะกษัต ริ ย ์แ บบดาวิ ด จากสวรรค์ใ นตอนนี้ บางอย่า งของพระพรเหล่ า นี้ ก็
เหมื อ นกับ สิ่ ง ที่ ผูเ้ ชื่ อ จะชื่ น ชมเมื่ อ พระคริ ส ต์เ สด็ จ มาเพื่ อ จะปกครองบนโลก
อย่ า งไรก็ ต าม สิ่ ง นี้ ไม่ ค วรน าเราที่ จ ะสรุ ป ว่ า คริ ส ตจัก รเป็ นสถานะแรกของ
อาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์ของพระคริ สต์
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าความล้ าลึ กที่ถูกกล่าวถึ งที่นี่คือความเท่าเทียมกันของคนยิวและคน
ต่างชาติในคริ สตจักร (ข้อ 6)191 แต่นี่คือความล้ าลึกเดียวเกี่ยวกับคริ สตจักรที่พนั ธ
สัญญาใหม่เปิ ดเผย เมื่อรวมกันแล้ว ความล้ าลึ กเหล่านี้ ท้ งั หมดก็เสนอคริ สตจักร
ในฐานะเอกลักษณ์ที่แตกต่างในแผนการของพระเจ้า ไม่ใช่ การดาเนิ นต่อไปหรื อ
การแทนที่ของอิสราเอล หรื อแค่ดา้ นหนึ่ งของอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์ ไม่วา่
คริ สตจักรหรื อความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันในปั จจุบนั ของคนยิวและคนต่างชาติได้
ถูกเปิ ดเผยในพันธสัญญาเดิ มอย่างแน่ นอน แม้ว่าความรอดของคนต่างชาติ และ
พระพรของคนต่ า งชาติ ผ่า นทางอิ ส ราเอลนั้นได้ถู ก เปิ ดเผย พระเจ้าได้เปิ ดเผย
จุ ดประสงค์ของพระองค์ที่จะอวยพรคนต่างชาติ พร้ อมกับคนยิวตั้ง แต่ปฐมกาล
12:3 เป็ นต้นไป (เปรี ยบ อสย. 2:1-4; 61:5-6)
จงสังเกตว่าเปาโลได้กล่ าวว่าพระเจ้าได้เปิ ดเผยความล้ าลึ กนี้ “แก่ พวกอัครทูตผู ้
บริ สุ ท ธิ์ และพวกผูเ้ ผยพระวจนะ” โดยพระวิญ ญาณ พระองค์ไ ม่ ไ ด้เ ปิ ดเผย
คริ สตจักรแก่ เปาโลเท่านั้น ผูเ้ ชื่ อตามยุคแบบเลยเถิ ดอ้างว่าคริ สตจักรยังไม่ได้
เริ่ มต้นก่อนที่เปาโลได้ปรากฏในฉาก เนื่ องจากว่าท่านเป็ นอัครทูตซึ่ งการเปิ ดเผย
เกี่ยวกับความล้ าลึกนี้ได้ผา่ นมาทางท่าน192
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นี่ เป็ นเนื้ อหาของความล้ าลึกนั้น (เปรี ยบเทียบ 2:11-22) หนึ่ ง คนต่างชาติและคนยิวเป็ น
“ผู ้รั บ มรดกร่ ว มกัน ” แห่ ง ความมั่ง คั่ง ของพระเจ้า ที่ พ ระองค์ ใ ห้ แ ก่ ผู ้เ ชื่ อ ในปั จ จุ บ ัน
(เปรี ยบเทียบ 2:19; 1:13-14; กท. 3:29; 4:7) ประการที่สอง พวกเขาเป็ น “อวัยวะของกาย
เดี ยวกัน” ของพระคริ สต์ซ่ ึ งก็คือคริ สตจักร (คส. 1:18) ประการที่สาม พวกเขาเป็ น “ผูม้ ี
ส่ วนได้รับคาสัญญา” เกี่ยวกับพระคริ สต์ใน “ข่าวประเสริ ฐ” (นัน่ คือ ผูท้ ี่วางใจในพระองค์
ก็มีชีวติ นิรันดร์ ยอห์น 3:16 และข้ออื่นๆ) ความล้ าลึกไม่ใช่ที่วา่ คนต่างชาติจะชื่ นชมความ

รอดและเข้าไปสู่ พระพรพร้ อมกับอิสราเอล พระเจ้าได้เปิ ดเผยสิ่ งนั้นในพันธสัญญาเดิ ม
(ปฐก. 12:3; อสย. 42:6; และข้ออื่นๆ) มันก็คือว่าพระเจ้าได้รวมคนยิวและคนต่างชาติให้
เป็ นคนเท่าเทียมกันในกายเดียวใหม่ ซึ่ งก็คือคริ สตจักร (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 12:13)193
“การที่คนต่างชาติจะได้รับความรอดก็ไม่ใช่ ความล้ าลึก (รม. 9:24-33; 10:19-21)
ความล้ าลึ กที่ได้ถูก “ปิ ดบังไว้ในพระเจ้า’ คือจุดประสงค์ของพระเจ้าที่จะทาให้
คนยิ วและคนต่ า งชาติ เป็ นสิ่ ง ใหม่ ท้ งั สิ้ น คื อ ‘คริ ส ตจัก ร ซึ่ งก็ คื อ พระกายของ
พระองค์ [ของพระคริ สต์] ซึ่ งถูกก่อตั้งโดยการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
(1 คร. 12:12-13) และที่ซ่ ึ งความแตกต่างทางโลกของคนยิวและคนต่างชาติหายไป
(อฟ. 2:14-15; คส. 3:10-11) การเปิ ดเผยถึง ‘ความล้ าลึก’ นี้ เกี่ยวกับคริ สตจักรได้
ถู ก ท านายไว้ แต่ ไ ม่ ไ ด้ถู ก อธิ บ ายไว้โดยพระคริ ส ต์ (มธ. 16:18) รายละเอี ย ด
เกี่ยวกับหลักคาสอน ตาแหน่ง การดาเนิ น และจุดหมายปลายทางของคริ สตจักร
ได้ถูกมอบไว้แก่เปาโลและเพื่อน ‘พวกอัครทูตและพวกผูเ้ ผยพระวจนะโดยพระ
วิญญาณ’ ของท่าน (อฟ. 3:5)”194
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พระเจ้าได้ให้โอกาสแก่เปาโลอย่างมีพระคุณที่จะรับใช้พระองค์โดยการประกาศข่าว
ประเสริ ฐ (“ตามพระคุ ณซึ่ งเป็ นของประทานจากพระเจ้า . . .ซึ่ ง ทรงโปรดประทานแก่
ข้าพเจ้า) ได้รับการช่ วยเหลื อโดยการให้ความสามารถที่เหนือธรรมชาติ (“การทางานแห่ ง
ฤทธิ์ ของพระองค์”) “ผูร้ ับใช้” (คากรี ก ดิอาโคนอส คือ มัคนายก) เน้นถึงการบริ การไม่ใช่
ความเป็ นทาส (คากรี ก ดูลอส คือ ทาส)

3:8

เปาโลได้ถือว่าตัวท่านเองเป็ น “คนเล็กน้อยที่สุด ” (ตามตัวอักษรคือ “คนเล็กน้อยกว่าคน
เล็กน้อยที่สุด”) ของธรรมิกชน” (1:1) ที่จะได้รับสิ ทธิ พิเศษเช่ นนั้น การแสดงออกที่ไม่
ปกติน้ ีเป็ น “การเปรี ยบเทียบขึ้นสู งสุ ด”195 แทนที่การคิดว่าพระเจ้าได้เป็ นหนี้ เขาในบางสิ่ ง
เปาโลได้ถือว่าการที่พระเจ้าได้มอบหมายให้ท่านด้วยข่าวประเสริ ฐนั้นว่าเป็ นพระคุณอย่าง
สิ้ นเชิง ซึ่ งก็คือ ความโปรดปรานที่ไม่สมควรได้รับ (เปรี ยบเทียบ 2 คน. 12:11)
“บางที ท่านได้จงใจเล่ นคาความหมายของชื่ อของท่าน สกุลโรมันของท่านคื อ
‘เปาลูส’ เป็ นคาละตินสาหรับคาว่า ‘เล็กน้อย’ หรื อ ‘เล็ก’ และธรรมเนี ยมกล่าวว่า
ท่านเป็ นคนตัวเล็ก ‘ข้าพเจ้าเล็กน้อย’ ท่านอาจกล่าวว่า ‘เล็กน้อยโดยชื่อ เล็กน้อย

ในสถานะ และในทางศี ลธรรมและฝ่ ายวิญญาณแล้วก็เ ป็ นคนเล็ก น้อยกว่าคน
เล็กน้อยของคริ สเตียนทั้งหมด’”196
“ความไพบูลย์ของพระคริ สต์อนั หาสิ้ นสุ ดมิได้” คือสิ่ งที่เปาโลได้ประกาศ และสิ่ งที่ท่านได้
อธิ บายอย่างเจาะจงในจดหมายฝากนี้ (เปรี ยบเทียบ รม. 11:33)
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ส่ วนที่สองของพันธกิ จของเปาโล นอกเหนื อไปจากการประกาศแก่คนต่างชาติก็คือ การ
อธิ บาย (“นาไปสู่ ความสว่าง”) ความล้ าลึ กของคริ สตจักรแก่ทุกคน แม้ว่าพระเจ้าไม่ได้
เปิ ดเผยคริ สตจักรตั้งแต่แรกๆ มันก็อยู่ในแผนการของพระองค์ (ในความคิดของพระเจ้า )
ตั้งแต่การเริ่ มต้น (1 คร. 2:7; รม. 16:25-26)
“การระบุ ถึ ง พระเจ้า ในฐานะพระผู้ ส ร้ า งของทุ ก สิ่ ง ที่ มี อ ยู่ไ ด้ถู ก ตั้ง ใจไว้ที่ จ ะ
แสดงออกถึ งความยิ่งใหญ่ข อง ‘ความล้ าลึ ก’ ที่ ตอนนี้ ถูกเปิ ดเผยและถึ งความ
ยิง่ ใหญ่ที่วา่ เปาโลจะเป็ นนักเทศน์”197

3:10

เปาโลได้รับใช้ในสองทางนี้ เพื่อว่าปั ญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าจะปรากฏอย่างชัดเจน
(“ท าให้ เ ป็ นที่ รู้ จ ัก ”) บนระดับ ที่ ก ว้า งที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะเป็ นไปได้ แก่ เ หล่ า ทู ต สวรรค์
(เปรี ยบเทียบ 1:21; 6;12) “อันซับซ้อน” (คากรี ก โพลูพออยคิ ลอส) หมายถึง หลากหลาย
หรื อประกอบด้วยประเภทที่แตกต่างกันหลายประเภท การไถ่แต่ละบุคคลไม่ถูกกล่าวถึ ง
ที่ นี่ แต่ เ ป็ นคริ ส ตจัก ร ซึ่ ง ประกอบด้ว ยผูค้ นแห่ ง ประเภทที่ แตกต่ า งกัน หลายประเภท
ทั้งหมดภายในสองกลุ่มหลัก คือ คนยิวและคนต่างชาติ
“คริ ส ตจัก รในฐานะชุ ม ชนหลายเชื้ อชาติ หลายวัฒนธรรมก็ เป็ นเหมื อนพรมที่
สวยงาม สมาชิกของคริ สตจักรก็มาจากระดับที่กว้างของเบื้องหลังที่หลากสี ไม่
มีชุมชนของมนุ ษย์ชุมชนใดเหมือนมัน ความหลากหลายและความกลมกลื นก็
พิเศษ”198
“ปั ญญาอันซับซ้อน” ของพระเจ้าถูกสะท้อนในการก่อสร้ างที่หลากหลายของคริ สตจักร
พวกทูตสวรรค์ประหลาดใจต่อปั ญญาของพระเจ้าเมื่อพวกเขาสังเกตคนยิวและคนต่างชาติ
ได้รวมกันในกายเดียว

“. . . คริ สตจักรจะต้องเป็ นการแสดงออกทางโสตทัศนแห่ งงานทาให้กลับคื นดี
ของพระเจ้า ในวิธีหลักนี้ คริ สตจักรก็เป็ นพยานถึงพระคุณและปั ญญาของพระเจ้า
ดังนั้นเปาโลได้หนุ นใจการดาเนิ นชี วิตในพระคริ สต์ในแนวทางที่วา่ การกลับคืนดี
เป็ นลักษณะหลักของชีวติ คริ สตจักร”199
3:11

แผนการนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของ “จุดประสงค์นิรันดร์ ” ของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1:11) พระ
เจ้าได้นาส่ วนนี้ ของแผนการของพระองค์ไปสู่ การบังเกิ ดผลผ่านทางพันธกิจบนโลกของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิ เสธของคนยิวต่อพระเมสสิ ยาห์ของ
พวกเขาได้ส่งผลต่อการเลื่อนไป (จากมุมมองของมนุษย์) ของอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์
(ของดาวิด) และการเริ่ มต้นของคริ สตจักร
“แผนงานของพระเจ้าในทุกวันนี้ ไม่ใช่ ‘ความเป็ นหัวหน้าของอิสราเอล’ (ฉธบ.
28:1-13) แต่เป็ นความเป็ นหัวหน้าของพระคริ สต์เหนือคริ สตจักรของพระองค์”200

3:12

งานในอดี ต ของพระเยซู ค ริ ส ต์ มี ผ ลลัพ ธ์ ที่ ค งอยู่ ใ นปั จ จุ บ ัน ส าหรั บ ผู ้เ ชื่ อ ในทุ ก วัน นี้
เนื่ องจากงานของพระองค์ ตอนนี้ เราชื่ นชมสิ ทธิ์ แห่ งการกล่ าว (“ความกล้าหาญ”) และ
“ทางเข้าที่มนั่ ใจ” ไปยังพระเจ้า เราสามารถกล่าวต่อพระเจ้าอย่างกล้าหาญได้และเข้าหา
พระองค์อย่างมัน่ ใจได้เพราะว่างานของพระผูช้ ่ วยให้รอดของเราได้นาเราไปยังพระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ ฮบ. 3:6; 4:16; 10:19, 35; อฟ. 2:8; รม. 5:2)
“คนบาปที่ได้รับการยกโทษไม่ได้เข้าหาพระเจ้าอย่างลังเลใจ ซึ่ งสงสัยเกี่ยวกับการ
ต้อนรับที่เป็ นไปได้ของพวกเขา พวกเขาไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั การบรรลุผลของพวกเขา
เองแต่ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งที่พระคริ สต์ได้ทาเพื่อพวกเขา และด้วยเหตุผลนั้น พวกเขาก็มา
ด้วยความมัน่ ใจเต็มที่”201

3:13

ในข้อนี้ อคั รทูตนี้ ได้กลับไปสู่ ค วามคิ ดที่ ท่านได้เริ่ มต้นส่ วนนี้ (ข้อ 1)

พระเจ้าได้

มอบหมายเปาโลด้วยความล้ าลึกของคริ สตจักร และได้ให้พนั ธกิจแห่ งการประกาศแก่คน
ต่างชาติแก่ท่าน “เพราะฉะนั้น” ผูอ้ ่านชาวเอเฟซัสของท่านไม่ควรถือว่าการถูกจาจองของ
ท่านในปั จจุบนั เป็ นความหายนะ เพียงแค่เป็ นส่ วนหนึ่ งของพันธกิจของท่าน พันธกิจของ
ท่านก็เพื่อพวกเขาและเพื่อสง่าราศีของพวกเขา เพื่อว่าพวกเขาควรถือว่า “ความยากลาบาก”

ของท่ า นเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของน้ า พระทัย ที่ ดีข องพระเจ้า ส าหรั บ ท่ า นและส าหรั บ พวกเขา
(เปรี ยบเทียบ ฟป. 1:7)
“ความล้ าลึ กของเอเฟซัส 3 คือ ความเท่าเทียมกันของคนยิวและคนต่างชาติในพระกายของพระ
คริ สต์ ความเท่าเทียมกันนี้ และพระกายนี้ ไม่ได้ถูกเปิ ดเผยในพันธสัญญาเดิม สิ่ งเหล่านี้ ได้ถูกทา
ให้รู้จกั หลังจากการเสด็จมาของพระคริ สต์เท่านั้นโดยพระวิญญาณต่อพวกอัครทูตและพวกผูเ้ ผย
พระวจนะซึ่ งรวมถึงเปาโลแต่ไม่ใช่กนั คนอื่นๆออกไป”202
ซอซี่ “ผูเ้ ชื่อตามยุคแบบเป็ นลาดับ” ได้ตีความความล้ าลึกนี้ในแนวทางที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย
“การตรวจสอบของเราเกี่ยวกับความล้ าลึกในเอเฟซัส 3 นาเราไปสู่ จุดยืนที่อยูร่ ะหว่างกลางระหว่าง
มุมมองการเชื่อตามยุคแบบดั้งเดิมและมุมมองที่ไม่เชื่ อตามยุค [นัน่ คือ มุมมองที่เชื่ อตามยุคแบบเป็ น
ลาดับ] เอกภาพของคนยิวและคนต่างชาติในพระคริ สต์กาลังเกิดขึ้นในคริ สตจักรในความสาเร็ จ
ส่ วนหนึ่งของพระสัญญาต่างๆของพันธสัญญาเดิม วันเวลาของพระเมสสิ ยาห์ได้เริ่ มขึ้นถึงแม้วา่ ใน
แนวทางที่ไม่ได้ถูกคาดหวังอย่างชัดเจนในคาเผยพระวจนะต่างๆ แทนที่จะเป็ นยุคใหญ่เดี ยวของ
ความสาเร็ จภายใต้การปกครองของพระเมสสิ ยาห์ น้ ัน ความสาเร็ จเชิ งเผยพระวจนะได้ถู กแบ่ ง
ออกเป็ นสองยุคที่เชื่ อมโยงกับการเสด็จมาสองครั้งของพระคริ สต์ ในยุคแรกนี้ แห่ งความสาเร็ จ
ความรอดของพระเมสสิ ยาห์ ในฝ่ ายวิญญาณก็ปรากฏในข่าวประเสริ ฐแล้ว ข่ าวประเสริ ฐนี้ ถู ก
กล่ าวถึ งอย่างกว้างๆว่าเป็ นความล้ าลึ ก หรื อความล้ าลึ กของพระคริ สต์ หรื อความล้ าลึ กของข่าว
ประเสริ ฐ เอกภาพฝ่ ายวิญญาณที่ เจาะจงของคนทั้ง หมดที่ ส่ ง ผลซึ่ ง ไม่อาจหลี กเลี่ ย งได้ใ นข่ า ว
ประเสริ ฐนี้คือเนื้อหาของความล้ าลึกของเอเฟซัส 3”203
ในขณะที่พนั ธสัญญาเดิมได้ทานายถึงเอกภาพของผูเ้ ชื่ อชาวยิวและผูเ้ ชื่ อชาวต่างชาติน้ นั มันก็ไม่ได้เปิ ดเผย
ความเท่าเทียมกันอย่างสิ้ นเชิ งของพวกเขาในพระคริ สต์ ในประเด็นนี้ นักศาสนศาสตร์ ที่เชื่ อตามยุคและ
นักศาสนศาสตร์ แบบพันธสัญญาทั้งหมดก็เห็นด้วย
3. ความเข้ าใจในอนาคต 3:14-19
เปาโลได้อธิ บายว่าคนยิวและคนต่างชาติเป็ นหนึ่ งเดียวในพระคริ สต์ (2:15) ดังนั้น ท่านได้อธิ ษฐานว่าพวก
เขาจะประสบเอกภาพที่ เป็ นของพวกเขาในฝ่ ายวิญญาณ ในความสัมพันธ์ ของพวกเขากับซึ่ งกันและกัน

ท่านได้เปลี่ยนจากการอธิ บายไปสู่ การวิงวอนเผื่อ (เปรี ยบเทียบ บทที่ 1; ยน. 13-17) ข้อ 14-19 เป็ นหนึ่ง
ประโยคในตัวบทกรี กเช่นกัน
“ในคาอธิ ษฐานแรก [1:15-23] การเน้นอยูท่ ี่การรู ้แจ้งเห็นจริ ง แต่ในคาอธิ ษฐานนี้ การเน้นอยูท่ ี่การ
ให้ความสามารถ มันไม่ใช่เรื่ องของการรู ้จกั ในฐานะการเป็ นอยูม่ ากสักเท่าไหร่ คือ การวางมือของ
เราบนสิ่ งที่พระเจ้าได้มีไว้สาหรับเรา และโดยความเชื่อทาให้มนั เป็ นส่ วนสาคัญของชีวติ เรา”204
“ในขณะที่คาอธิ ษฐานแรกจดจ่อที่ความรู ้ คาอธิ ษฐานนี้มีจุดจ่อของมันที่ความรัก”205
3:14

“เพราะเหตุน้ ี” ก็กลับไปยังข้อที่ 1 ที่ซ่ ึ งเปาโลได้จากไปในข้อ 2-13 เพื่อจะให้ขอ้ มูลมากขึ้น
เกี่ยวกับความล้ าลึก การคุก “เข่า” และ การคุกเข่าในการอธิ ษฐานก็เป็ นท่าทางที่ได้สะท้อน
ถึ งท่าทีแห่ งการจานนต่อพระเจ้า การคุ กเข่าไม่ใช่ เป็ นท่าทางที่ ธรรมดาที่ สุดสาหรับการ
อธิ ษฐานในสมัยของเปาโล ตามปกติแล้วคนได้ยืนเมื่อพวกเขาได้อธิ ษฐาน (เปรี ยบเทียบ
มก. 11:25; ลก. 18:11, 13) การอธิ ษฐานบนเข่าของคนๆหนึ่ งได้บ่งบอกถึงการอธิ ษฐานที่
ร้อนรนโดยเฉพาะ (เปรี ยบเทียบ ลก. 22:41; กจ. 7:40, 60; 20:36; 21:5)206 “ต่อ” บ่งบอกถึง
การติดต่อหน้าต่อหน้าที่ใกล้ชิดกับพระบิดาในสวรรค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:9)

3:15

เปาโลได้ทาการเล่นคาจากคาว่า “บิดา” (ข้อ 14 คากรี ก พาเทร่ า) บิดาเป็ นหัวหน้าของ
ครอบครัวโดยทัว่ ไป (คากรี ก พาทริ อา) พระเจ้าไม่ใช่เป็ นแค่พระบิดาของ “ครอบครัว” ที่
ซึ่ งผูเ้ ชื่ อชาวต่างชาติและผูเ้ ชื่ อชาวยิวเป็ นหนึ่ งเดี ยวเท่านั้น (นัน่ คือ คริ สตจักร) พระองค์
ทรงเป็ นพระบิดาทัว่ ไปอีกด้วย พระองค์ทรงเป็ นพระบิดาสู งสุ ดเหนื อครอบครัวทั้งหมดที่
มี บิ ด า ครอบครั ว ของมนุ ษ ย์ทุ ก ครอบครั ว มี อ ยู่ใ นฐานะ “ครอบครั ว ” พร้ อ มกับ บิ ด า
เนื่องจากความสัมพันธ์ของพระเจ้าในฐานะ “พระบิดา”

3:16

ในคาอธิ ษฐานนี้ เปาโลได้ขอร้ องสิ่ งหนึ่ ง คื อ พระเจ้าจะเสริ มก าลังผูอ้ ่านของท่า น “ใน
ตัวตนภายใน” ท่านได้ขอว่าพระเจ้าจะจัดเตรี ยม “อานาจ” (คากรี ก ดูนามิส) นี้ “ตาม” แหล่ง
ที่ใหญ่ของพระองค์ (“ความไพบูลย์” จงเปรี ยบเทียบ 1:18) อานาจนี้ มายังเรา “ผ่านทาง”
พระ “วิญญาณ” บริ สุทธิ์ ที่สถิ ตอยู่ (เปรี ยบเทียบ ฟป. 1:19) ผูเ้ สริ มกาลัง “ตัวตนภายใน”
ของเรา นัน่ คื อ ชี วิตที่ ลึกที่ สุดของเรา (นั่นคือ ไม่ใช่ แค่กล้ามเนื้ อต่างๆของเราแต่เป็ นตัว
บุคคลทั้งหมด)

3:17

ผลลัพธ์ของคาขอร้องนี้ก็คือว่าพระคริ สต์จะ “สถิต” ในบุคลิกภาพของผูเ้ ชื่อ พระองค์ทรง
สถิตอยูใ่ นคริ สเตียนทุกคน (1 คร. 12:13) แต่โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทรงประทับอยู่ (“สถิต”) ใน
ชี วิตของบรรดาผูเ้ ชื่ อผูย้ อมให้พระองค์เป็ นที่หนึ่ งในท่าทีและกิ จกรรมต่างๆของพวกเขา
(ยน. 15:14) เมื่อผูเ้ ชื่ อวางใจและเชื่ อฟั งต่อไป พระเยซู คริ สต์ก็สามารถครอบครองที่นี่ใน
ชีวติ ของเขาหรื อของเธอ เปาโลได้อธิ ษฐานว่าผูอ้ ่านของท่านจะชื่ นชมการสามัคคีธรรมที่
ใกล้ชิดกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 1:1-4)
“เมื่อผูเ้ ชื่ ออธิ ษฐานขอของประทานในแง่ทวั่ ไปนั้น พวกเขาก็ออ้ นวอนอย่างเน้นๆ
ถึงการขยายของสิ่ ง [ส่ วน] ของมันที่อยูใ่ นการครอบครองของพวกเขาแล้ว”207
ผูเ้ ชื่ อสามารถเข้าใจความรั กของพระคริ สต์ได้ เพราะว่าพระเจ้าได้ทาให้คริ สเตียน “หยัง่
ราก” เหมือนกับต้นพืชและทาให้เขาหรื อเธอ “มัน่ คง” เหมือนอาคาร “ในความรัก” ความ
เป็ นเจ้านายของพระเยซู คริ สต์เหนื อชี วิตก็ก่อให้เกิดความรัก “การวางรากมัน่ คงในความ
รัก” เป็ นผลลัพธ์ของ “พระคริ สต์. . . [สถิตอยู]่ ในใจของคุณผ่านทางความเชื่ อ มันไม่ใช่แค่
การเป็ นผูเ้ ชื่อ208
นี่ คือการอ้างอิงอีกครั้งหนึ่ งถึงตรี เอกภาพในข้อ 14-17 คือ พระบิดา (ข้อ 14) พระวิญญาณ
(ข้อ 16) และพระบุตร (ข้อ 17; เปรี ยบเทียบ 1:13-14, 17; 2:18, 22)

3:18

เมื่อผูเ้ ชื่อยอมรับการเปิ ดเผยของพระเยซู คริ สต์เกี่ยวกับความล้ าลึกของคริ สตจักร พวกเขาก็
สามารถที่จะเข้าใจว่าความรักของพระเจ้าก็กว้างพอ (“ความกว้าง”) ที่จะสวมกอดทั้งคนยิว
และคนต่างชาติในคริ สตจักร พวกเขาสามารถชื่ นชมได้วา่ มันยาวพอ (“ความยาว”) ที่จะ
ยืน่ ออกไปถึงคนที่อยูไ่ กล (คนต่างชาติ) เช่นเดียวกับคนที่อยูใ่ กล้ (คนยิว) และที่จะขยายจาก
นิ รันกาลสู่ นิรันกาล พวกเขาสามารถเห็ นได้ว่ามันสู งพอ (“ความสู ง”) ที่จะยกทั้งคนยิว
และคนต่างชาติไปยังสวรรคสถานได้ พวกเขาสามารถเข้าใจว่ามันลึกพอ (“ความลึก”) ที่
ช่วยกูค้ นทั้งสองประเภทจากการทาให้เสื่ อมเสี ยของความบาปและจากกามือของซาตาน209

3:19

เปาโลได้ป รารถนาว่า ผูอ้ ่ า นของท่ า นจะเข้า ใจ “ความรั ก ของพระคริ ส ต์ ” อย่า งเต็ ม ที่
กระนั้นท่านได้ยอมรับว่าความเข้าใจเต็มที่ถึงความรักนั้นก็เป็ นไปไม่ได้ เพราะว่ามันใหญ่
กว่าที่มนุษย์สามารถจะเข้าใจได้

“มัน เป็ นอุ ด มการณ์ โดยพื้ น ฐานแล้ว ก็ เ ป็ นอย่ า งเดี ย วกัน ที่ มี ใ นค าสั่ ง ที่ จ ะให้
เพียบพร้อมอย่างที่พระบิดาในสวรรค์ของเราเพียบพร้อม (มธ. 5:48)”210
“สี่ คาดูเหมือนได้ต้ งั ใจที่จะบ่งชี้ไม่มากสักเท่าไหร่ ถึงความละเอียดของความเข้าใจ
ในฐานะความใหญ่ของสิ่ งที่จะเป็ นที่เข้าใจ”211
“ไม่วา่ เรารู ้ถึงความรักของพระคริ สต์มากแค่ไหน ก็มีสิ่งมากขึ้นที่จะรู ้อยูเ่ สมอ”212
เป้ าหมายสู งสุ ดของการขอร้ องของเปาโลก็คือว่าผูอ้ ่านของท่านจะเต็มไปด้วยความรู ้ ถึง
ความรักของพระคริ สต์และการชื่ นชมสาหรับพระเจ้า ว่าพวกเขาจะยอมให้พระคริ สต์ที่จะ
ควบคุมพวกเขาอย่างเต็มที่ (4:13)
“คาขอร้ องสี่ อย่างเหล่านี้ เป็ นเหมือนสี่ ส่วนต่อสิ่ งที่เกยกัน คาขอร้องอย่างหนึ่ งนาไปสู่ คาของร้ อง
ถัดไปเป็ นต้น”213
“ข้าพเจ้าชอบที่ จะคิดถึ งการขอร้ องของอัครทูตนี้ ว่าเป็ นขั้นบันไดที่ซ่ ึ งท่านปี นสู งขึ้นและสู งขึ้นใน
ความมุ่งมาดปรารถนาสาหรับผูอ้ ่านของท่าน คาอธิ ษฐานแบบขั้นบันไดของท่านมีสี่ข้ นั ซึ่ งคาไขก็
คือ ‘กาลัง’ ‘ความรัก’ ‘ความรู้’ และ ‘ความเต็มที่’”214
“มีการขอร้ องห้าอย่างในคาอธิ ษฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งหมดของเปาโล (อย่างที่หนึ่ งก็อยูใ่ น 1:16-23
แล้ว) สองอย่างโดยรู ปกริ ยาที่ มี to นาหน้าและทาหน้าที่เป็ นนามหลังจาก ฮิ นา ดอย [“ขอให้
พระองค์ทรงโปรดประทาน” ข้อ 16] (คราไทโอเธนาย [“ที่จะได้รับการเสริ มกาลัง” ข้อ 16] คา
ทอยเคซาย [“เพื่อพระคริ สต์จะทรงสถิต” ข้อ 17] รู ปกริ ยาที่มี to นาหน้าและทาหน้าที่เป็ นนามสอง
อย่างหลังจาก ฮิ นา เอกซิ สคูเซเท [“เพื่อว่าท่าน. . .จะได้มีความสามารถ” ข้อ 17-18] (คาทาลา
เบสธาย [“เพื่อจะหยัง่ รู้” ข้อ 18] โนนาย [“ที่จะรู้” ข้อ 19]) และอนุประโยคสุ ดท้าย ฮิ นา พเลโรเธเท
[“เพื่อท่านจะได้รับอย่างเต็มเปี่ ยม” ข้อ 19] ไม่มีที่ไหนที่เปาโลฟั งดูเหมือนมีความลึกเช่นนั้นเกี่ยว
อารมณ์ฝ่ายวิญญาณหรื อขึ้นไปสู่ ความสู งเช่นนั้นเกี่ยวกับความเร่ าร้อนฝ่ ายวิญญาณอย่างเช่นที่นี่”215
“มัน ไม่ มี ค วามสงสั ย ที่ ว่า อัค รทู ตเปาโลได้เชื่ อในอานาจสิ ท ธิ์ ขาดของพระเจ้า กระนั้น ท่ า นได้
อธิ ษฐานว่าพระเจ้าจะให้พระพรสามอย่าง [?] ที่สาคัญแก่ธรรมิกชนเหล่านี้ และท่านได้อธิ ษฐาน
ด้วยความมัน่ ใจที่ชดั เจนว่าการอธิ ษฐานก็เปลี่ยนสิ่ งต่างๆ”216

ค. คาอวยพร 3:20-21
“คาอวยพรเป็ นจุ ด สู ง สุ ดของครึ่ งแรกของพระธรรมเอเฟซัส อย่า งชัดเจน มัน อาจถู ก ถื อ ว่า เป็ น
จุดสู งสุ ดของจดหมายทั้งฉบับ ซึ่ งขึ้นไปสู่ จุดสู งสุ ดฝ่ ายวิญญาณ ณ จุดนี้ และจากนั้นก็จดจ่อที่การ
ทางานได้ดีกว่าเชิงปฏิบตั ิ”217
“. . . หลักคาสอนนาไปสู่ คาอวยพรเช่นเดียวกับหน้าที่”218
พื้นฐานสาหรับความมัน่ ใจของเปาโลที่ว่า พระเจ้า “ทรงสามารถที่จะทาสารพัดมากยิ่งกว่า” สิ่ งที่ท่านได้
อธิษฐานขอ (“สิ่ งที่เราขอ”) หรื อ สามารถจินตนาการได้ (“หรื อคิด”) ก็คือการที่พระเจ้าทรงนาคนยิวและคน
ต่างชาติมาด้วยกันในกายเดียว ด้วยการจัดเตรี ยมของพระเจ้าเกี่ยวกับความรักนั้น คนทั้งสองกลุ่มสามารถทา
หน้าที่อย่างกลมกลืนด้วยกันในคริ สตจักรได้ “พระเกียรติ” จะมายังพระเจ้า “ในคริ สตจักร” สาหรับการรวม
คนสองกลุ่ มเหล่ านี้ ซ่ ึ ง ก่ อนหน้านั้นไม่ สามารถกลับคื นดี ได้ และสาหรั บการช่ วยให้พวกเขาที่ จะรั กและ
ทางานด้วยกันในฐานะเพื่อนสมาชิ กแห่ งกายเดียวกัน การสรรเสริ ญนี้ จะดาเนิ น “ตลอดไป” (ตามตัวอักษร
หมายถึง ทั้งหมดของเส้นทางแห่งยุคแห่งยุค)219
นี่ เป็ นหนึ่ งในพระคัมภีร์ตอนที่ชดั เจนที่สุดในพันธสัญญาใหม่ที่จดั ตั้งการเป็ นรองนิ รันดร์ ของพระบุตรที่มี
ต่อพระบิดา (เปรี ยบเทียบ ยน. 17:24; 1 คร. 15:24, 28; ฟป. 2:9-11)220
III. การประพฤติของคริสเตียน 4:1-6:20
ตอนนี้การประยุกต์ใช้เชิงปฏิบตั ิ (บทที่ 4-6) ก็ตามหลังคาแนะนาเชิงหลักคาสอน (บทที่ 1-3)
“ตอนนี้ อคั รทูตนี้ เคลื่ อนจากสังคมใหม่ไปสู่ มาตรฐานใหม่ซ่ ึ งได้ถูกคาดหวังจากมัน ดังนั้นท่าน
เปลี่ยนจากการอธิ บายไปสู่ การกระตุน้ จากสิ่ งที่พระเจ้าได้ทา (ในการบอกเล่า) ไปสู่ สิ่งที่เราต้องเป็ น
และท า (ในค าสั่ ง ) จากหลัก ค าสอนไปสู่ ห น้ า ที่ . . . . จากศาสนศาสตร์ ที่ ข ยายความคิ ด ไปสู่
ความหมายโดยนัยทางปฏิบตั ิที่เห็นได้ชดั ๆในการดาเนินชีวติ ประจาวัน”221
“จนบัดนี้ จดหมายฝากนี้ได้เป็ นการป่ าวประกาศที่มีสง่าราศี แต่ตอนนี้มนั จะเป็ นคาสั่ง”222
มันน่าสนใจที่จะเปรี ยบเทียบบทเหล่านี้ กบั การเปิ ดเผยของข้อเรี ยกร้องการประพฤติของอิสราเอลในอพยพ
20 ถึงกันดารวิถี 10 นัน่ คือ ธรรมบัญญัติของโมเสส คาแนะนาต่างๆของเปาโลก็เป็ นหลักการต่างๆโดยทัว่ ไป
มากกว่าและเป็ นกฎเกณฑ์ต่างๆที่เจาะจงน้อยกว่า มีพระคุณมากกว่าและเคร่ งในกฎน้อยกว่า

ก. การดาเนินฝ่ ายวิญญาณ 4:1-6:9
เปาโลได้อธิ บายเอกภาพของผูเ้ ชื่ อชาวยิวและผูเ้ ชื่ อชาวต่างชาติในคริ สตจักร และได้อธิ ษฐานเพื่อ
การตระหนักถึ งเอกภาพนั้นในประสบการณ์ (2:11-3:21) ตอนนี้ ท่านได้บอกวิธีที่จะได้รับการ
ดาเนินฝ่ ายวิญญาณ นัน่ คือ ชีวติ ที่แสดงถึงการควบคุมของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
“คาไขในครึ่ งสุ ดท้ายของพระธรรมนี้ คือการดาเนิ น (อฟ. 4:1, 17; 5:2, 8,15) ส่ วนแนวคิดหลักใน
ครึ่ งแรกคือความมัง่ คัง่ ”223
1. การดาเนินในเอกภาพ 4:1-16
อัครทูตนี้ได้เริ่ มต้นโดยการเน้นถึงความสาคัญของการดาเนิ น (หรื อดาเนิ นชีวิต) ในเอกภาพ นี่เป็ นหนึ่งใน
พระคัมภีร์สองตอนดั้งเดิ มในพันธสัญญาใหม่ในเรื่ องเอกภาพ อีกตอนหนึ่ งก็คือยอห์น 17 พระเจ้าจะไม่
บังคับเอกภาพในคาตอบต่อคาอธิ ษฐาน ผูเ้ ชื่อมีความรับผิดชอบที่จะเชื่อฟังพระองค์เช่นกัน
“คาแนะนา การวิงวอนเผื่อ และการกระตุน้ ก่อให้เกิ ดไตรมิตรที่น่าเกรงขามแห่ งอาวุธในคลังแสง
สรรพาวุธของครู สอนคริ สเตียนใดๆ”224
การกุศล เอกภาพ ความหลากหลาย และความเป็ นผูใ้ หญ่เป็ นแนวคิดรวบยอดหลักในส่ วนนี้
พืน้ ฐานของเอกภาพ 4:1-6
4:1

“เหตุฉะนั้น” หรื อ “ดังนั้น” อ้างอิงถึ งสิ่ งที่เปาโลได้กล่าวไว้ในบทที่ 1-3

“ดาเนินชีวิต”

อย่างสมควร (“ในท่าทีที่สมควร”) หรื อในความสมดุลหมายถึงที่จะทาให้การประพฤติของ
บุคคลหนึ่ งสอดคล้องกับการทรงเรี ยกของเขาหรื อของเธอ “การทรงเรี ยก” ที่นี่อา้ งอิงถึง
การทรงเรี ยกของพระเจ้าที่ จะให้ดาเนิ นชี วิตในเอกภาพในฐานะคนยิวและคนต่างชาติใน
คริ สตจักร (2:13-16) ดังนั้น ที่จะดาเนิ นชี วิตอย่างสมควรจะเกี่ยวข้องกับการประพฤติใน
แนวทางที่เป็ นหนึ่ ง ซึ่ งดาเนิ นชี วิตในเอกภาพกับพี่นอ้ งชาวยิวถ้าบุคคลนั้นเป็ นคนต่างชาติ
หรื อในทางกลับกันในคริ สตจักร
“นี่ไม่ใช่การดาเนินชีวติ ในทางโลก แต่มนั เป็ นการดาเนินชีวติ บนโลก”225
โดยการอ้างอิงถึ งตัวท่านเองในฐานะ “ผูถ้ ูกจาจอง” ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอีกครั้งหนึ่ งนั้น
(3:1) เปาโลก็ได้ย้ าเตือนผูอ้ ่านของท่านถึงสิ ทธิ อานาจของท่านที่จะกระตุน้ (“อ้อนวอน”)

ให้พวกเขาที่จะดาเนินชีวติ ในแนวทางนี้ แม้วา่ ได้นงั่ “ในสวรรคสถานในพระคริ สต์” ท่าน
ก็ ไ ด้นั่ง ในคุ ก เนื่ อ งจากการเป็ นพยานของท่ า นเพื่ อพระคริ ส ต์อีก ด้วย ท่ า นได้อยู่ใ นคุ ก
เพราะว่าท่านได้ทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างเต็มที่
4:2

คุ ณความดี สามอย่างก่ อให้เกิ ดเอกภาพในคริ ส ตจัก ร “ความถ่ อมใจ” คื อ การประเมินที่
เหมาะสมถึงตนเองในแผนการของพระเจ้า
“. . . มันจะเป็ นธรรมชาติสาหรับเนื้ อหนังที่จะถูกยกย่องด้วยความหยิ่งเนื่ องจาก
ตาแหน่งที่ได้รับการยกย่องซึ่ งได้รับมา”226
“ที่จะเผชิญกับตนเองก็เป็ นสิ่ งที่น่าอับอายมากที่สุดในโลก”227
“สาหรับความคิดแบบกรี ก ความถ่อมใจก็เล็กน้อยกว่าจุดบกพร่ องของธรรมชาติ
มันอ่อนแอและเป็ นใจเลวทราม มันเป็ นอารมณ์ของทาส มันไม่สอดคล้องกับการ
นับถือตนเองที่ซ่ ึ งมนุ ษย์แท้ทุกคนได้เป็ นหนี้ ต่อตนเอง ความเต็มที่ของชี วิตอย่าง
ที่มนั ได้รับรู ้น้ นั ก็ไม่ได้มีที่ไว้สาหรับความถ่อมใจ”228
คนยิวหรื อคนต่างชาติที่ถ่อมใจจะถื อว่าสิ่ งที่คล้ายกันทางเชื้ อชาติของเขาก็เท่าเทียมกับตัว
เขาเอง ไม่ใช่ดอ้ ยกว่าหรื อเหนือกว่าเขาเอง
“ความสุ ภาพ” เป็ นสิ่ งตรงกันข้ามของการถื อสิ ทธิ์ ของตนเอง บุคคลที่สุภาพเป็ นบุคคลที่
อารมณ์ ของเขานั้นอยู่ภายใต้การควบคุ ม ในขณะที่ “ความถ่อมใจ” อาจมีความสัมพันธ์
ของบุคคลหนึ่งกับพระเจ้าและพระพรของพระองค์ที่ถูกกล่าวถึงที่นี่ “ความสุ ภาพ” อาจมี
ความสัมพันธ์ของบุคคลหนึ่งกับโลกที่ถูกกล่าวถึงที่นี่229
“. . . ความสุ ภาพเป็ นคุณความดีของคนที่แข็งแรง คือคนที่สามารถใช้อานาจเพื่อจะ
ได้ตามความตั้งใจของพวกเขาแต่เลือกที่จะไม่ทา”230
ความสุ ภาพคือ “การขาดไปของความประสงค์ที่จะอ้างสิ ทธิ์ ส่ วนตัวไม่วา่ ต่อพระ
พักตร์ พระเจ้าหรื อต่อหน้าผูค้ น”231

“ความอดทน” คือ ความพากเพียรแม้กระทัง่ ภายใต้ความลาบาก เมื่อถูกทาผิดต่อนั้น บุคคล
ที่อดทนไม่แก้แค้น (เปรี ยบเทียบ กท. 5:22; คส. 1:11; 3:12; 2 ทธ. 4:2) ความสัมพันธ์ต่อ
เพื่อนผูเ้ ชื่ออาจถูกกล่าวถึงโดยเฉพาะ232
“มาโครธู มิอา ความอดทน หรื อความอดทนนานเป็ นวิญญาณที่ แบกรับการดูถูก
และการบาดเจ็บโดยปราศจากความขมขื่นและการบ่น มันเป็ นวิญญาณที่แบกรับ
ความโง่ เขลาเต็มที่ ของผูค้ นโดยปราศจากความขุ่นเคื อง มันเป็ นวิญญาณที่ซ่ ึ ง
สามารถอดทนต่อผูค้ นที่ไม่พึงพอใจด้วยความกรุ ณาปราณี และต่อคนโง่เขลาโดย
ปราศจากการบ่นได้”233
ผู ้เ ชื่ อ ควรปฏิ บ ัติ คุ ณ ความดี เ หล่ า นี้ ด้ ว ยความอดกลั้น ที่ มี ค วามรั ก ต่ อ ซึ่ งกัน และกั น
(เปรี ยบเทียบ รม. 2:4)
4:3

คริ สเตียนต้อง “รักษาเอกภาพ” ระหว่างผูเ้ ชื่อที่พระเจ้าได้สถาปนาไว้ในคริ สตจักร เปาโล
ได้ถือว่า “สันติสุข” เป็ นสิ่ งที่รักษาพวกต่างๆที่มีศกั ยภาพไว้ดว้ ยกัน สิ่ งที่มีในความคิดของ
ท่านก็คือสันติสุขระหว่างกลุ่มต่างๆที่หลากหลายทุกประเภทในคริ สตจักร ซึ่ งโดยพื้นฐาน
อย่างมากก็คือ คนยิวและคนต่างชาติ

4:4

องค์ประกอบทั้งเจ็ดของเอกภาพก็ติดตามสิ่ งที่ทาให้ผเู ้ ชื่ อเป็ นหนึ่ งเดียวในคริ สตจักร ผูเ้ ชื่ อ
ควรระลึกถึงสิ่ งเหล่านั้นเมื่อถูกทดลองให้ทาลายเอกภาพ อีกครั้งหนึ่ ง สมาชิ กทั้งสามของ
ตรี เอกภาพก็ถูกกล่าวถึงที่นี่และทาหน้าที่ในขบวนการนี้
“ตอนนี้ เปาโลให้พ้ืนฐาน [สาหรับเอกภาพ] โดยการอธิ บายในรายละเอียดมากขึ้น
ถึงการที่องค์ประกอบต่างๆของความเชื่ อแบบคริ สเตียนมุ่งไปที่บุคคลทั้งสามแห่ ง
ตรี เอกภาพ เอกภาพถูกเน้นโดยการใช้ท้ งั เจ็ดของ ‘หนึ่ง’ (เอสซ์ มิอา เอน)”234
“กายเดียว” คือ คริ สตจักร ซึ่ งเป็ นกายสากลของผูเ้ ชื่อในยุคปั จจุบนั (1:23; 2:16; 3:6) “พระ
วิญญาณองค์เดี ยว” คื อ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูซ้ ่ ึ งสถิ ตอยู่ในคริ สตจักรในฐานะส่ วนรวม
เช่นเดียวกับผูเ้ ชื่อแต่ละบุคคลในคริ สตจักร (2:2; 1 คร. 12:13) “ความหวังใจอันเดียว” คือ
ความหวังเกี่ยวกับอนาคตที่คริ สเตียนแต่ละคนมีและที่คริ สตจักรส่ วนรวมมี (เปรี ยบเทียบ 1

ปต. 1:3; 3:15) ความหวังนี้ ได้เริ่ มต้นเมื่อพระเจ้าได้เรี ยกเราสู่ ความรอด (1:4, 18; 2:7; 4:1)
การระบุเหล่านี้ดูเหมือนชัดเจนจากการปรากฏของสิ่ งเหล่านั้นในที่อื่นๆ ในจดหมายฝากนี้
4:5

“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์เดียว” คือพระเยซูคริ สต์ ผูซ้ ่ ึงเป็ นศีรษะของคริ สตจักร (1:22-23; คส.
1:18) “ความเชื่อเดียว” บางทีคือความเชื่ อที่คริ สเตียนแต่ละคนและคริ สตจักรส่ วนรวมได้
วางหรื อใช้ในพระคริ สต์มากกว่าคริ สตศาสนาที่ถูกถื อว่าเป็ นความเชื่ อ (เปรี ยบเทียบ คส.
2:7)235 การระบุน้ ีเชื่อมโยงความเชื่อกับพระคริ สต์ในบริ บท (2:8)
“บัพติศมาเดียว” อาจเป็ นการบัพติศมาที่รวมผูเ้ ชื่อทุกคนไว้ในพระกายของพระคริ สต์ นี่
เป็ นการบัพติศมาของพระวิญญาณ ซึ่ งการบัพติศมาด้วยน้ าเป็ นสัญลักษณ์ การบัพติศมา
สองประเภทนี้บางทีอยูใ่ นความคิดของเปาโล236 อย่างไรก็ตาม การบัพติศมาอยูใ่ นสองใน
สามขององค์ประกอบต่างๆที่เชื่ อมโยงกับพระคริ สต์ แทนที่จะเชื่ อมโยงกับองค์ประกอบ
แรกที่เชื่ อมโยงกับพระวิญญาณในข้อนี้ ดังนั้น มันอาจอ้างอิงถึ งบัพติสมาในน้ ามากกว่า
บัพติสมาของพระวิญญาณ ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า มันอ้างอิงถึงการบัพติศมา
ของผูเ้ ชื่ อเข้าสู่ การตายของพระคริ สต์ในเชิ งเปรี ยบเทียบ ในกรณี น้ ี “บัพติศมาเดียว” จะ
อ้างอิงถึงความเป็ นจริ งภายในของการได้รับบัพติศมาไปสู่ (เข้าส่ วนกับ) “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
องค์เดียว” โดยวิธีของ “ความเชื่อเดียว”237

4:6

“คนทั้งปวง” อ้างอิงถึ งผูเ้ ชื่ อทุกคน พระเจ้าทรงเป็ น “พระเจ้าองค์เดี ยวผูเ้ ป็ นพระบิดา”
ของผูเ้ ชื่อผูซ้ ่ ึ งเป็ นลูกๆของพระองค์ พระองค์ทรงอยู่ “เหนือ” พวกเขาในแง่ของผูม้ ีอานาจ
สิ ทธิ์ ขาดของพวกเขา พระองค์ทรงดาเนินชีวิต “ผ่านทาง” พวกเขาและสาแดงพระองค์เอง
“ใน” พวกเขา

เป็ นที่ ชัดเจนว่า เปาโลได้เริ่ มต้นรายการขององค์ประกอบทั้งเจ็ดของเอกภาพด้วยงานของพระวิญญาณ
เพราะว่าท่านได้กล่าวถึงเอกภาพของพระวิญญาณมาตลอด (ข้อ 3) จากนั้นท่านได้ดาเนิ นการที่จะอภิปราย
ถึงของประทานต่างๆของพระวิญญาณ (ข้อ 7-13; เปรี ยบเทียบ 1 คร. 12:4-6)
“เอกภาพของคริ ส ตจัก รก็ ข้ ึ นอยู่ก ับ พระคุ ณ ซึ่ ง ก็ คื อพระคุ ณของพระเจ้า ที่ ไ ด้ท าให้เราคื นดี ก ับ
พระองค์เอง แต่ความหลากหลายของคริ สตจักรก็ข้ ึนอยู่กบั ของประทาน ซึ่ งก็คือของประทานจาก
พระเจ้าที่ได้ให้แก่สมาชิกของคริ สตจักร”238

การรักษาเอกภาพไว้ 4:7-16
จากการที่ได้อธิ บายพื้นฐานของเอกภาพของคริ สเตียน ถัดไปเปาโลได้อธิ บายวิธีที่คริ สเตียนสามารถรักษา
มันไว้ได้ นัน่ คือ ของประทานต่างๆที่พระวิญญาณทรงประทาน การเน้นของเปาโลได้อยูท่ ี่การเติบโตของ
พระกายของพระคริ สต์ ซึ่ งก็คือคริ สตจักรในส่ วนนี้ มากกว่า การเติบโตของคริ สเตียนแต่ละคน ผูเ้ ชื่ อแต่ละ
คนก็ส่งเสริ มการเติบโตของคริ สตจักรเมื่อเขาหรื อเธอใช้ความสามารถต่างๆที่เจาะจงของเขาหรื อของเธอใน
การรับใช้
4:7

ในขณะที่ผเู ้ ชื่ อแต่ละคนได้รับ “พระคุณ” (ความโปรดปรานที่ไม่สมควรได้รับและการให้
ความสามารถของพระเจ้า) จากพระเจ้า (3:2) พระเจ้าไม่ได้ให้ “ขนาด” ของพระคุณอย่าง
เดียวกันแก่คริ สเตียนแต่ละคน เปาโลได้กล่าวถึง “ของประทาน” แห่ งพระคุณของพระเจ้า
ในที่นี่ว่าเป็ นความสามารถที่ได้รับการจัดเตรี ยมไว้โดยเฉพาะเพื่อจะรับใช้พระเจ้า แม้ว่า
คนยิ ว และคนต่ า งชาติ ไ ด้ รั บ พระคุ ณ ที่ ใ ห้ ค วามสามารถจากพระเจ้า พระองค์ ก็ ใ ห้
ความสามารถนี้ แก่ แ ต่ ล ะบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกัน ในประเภทและจ านวนที่ แ ตกต่ า งกัน
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 11; รม. 12:4-6; 1 คร. 12:4-6)239
“มัน เป็ นเช่ น นั้น ในการสร้ า งทางวัต ถุ สิ่ ง เล็ ก น้อ ยก็ ส าคัญ ต่ อ ความสมมาตร
อย่า งเช่ นสิ่ ง ใหญ่ คื อดวงดาวเช่ น เดี ย วกับ ดวงอาทิ ตย์ หยาดฝนก็ เท่ า เที ย มกับ
มหาสมุ ท ร และต้ น หุ ส บก็ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ต้น สนสี ด าห์ กรวดมี ที่ ข องมัน อย่ า ง
เหมาะสมเช่นเดี ยวกับภูเขา และรู ปแบบต่างๆที่ใหญ่โตของชี วิตถูกล้อมรอบโดย
แมลงเล็กๆซึ่ งระยะของการมีชีวิตอยูข่ องมันนั้นก็จากัดต่อช่วงเวลาสุ ดท้ายของฤดู
ร้อน”240
“ของประทานต่างๆไม่ใช่ของเล่นที่จะเล่นด้วย สิ่ งเหล่านั้นเป็ นเครื่ องมือที่จะใช้
สร้าง และถ้าสิ่ งเหล่านั้นไม่ได้ถูกใช้โดยความรัก พวกมันก็กลายมาเป็ นอาวุธเพื่อ
จะใช้ในการต่อสู ้. . . (1 คร. 1214)”241

4:8

การถอดความของเปาโลจากสดุ ดี 68:18 ก็ยืนยันถ้อยคาของท่านที่ ว่าพระเจ้าให้ “ของ
ประทานต่างๆ” แก่ผคู ้ น ผูม้ ีชยั ทางกองทัพมีสิทธิ์ ที่จะให้ของขวัญต่างๆแก่บรรดาผูท้ ี่ได้
เข้าส่ วนกับเขา พระคริ สต์พระผูม้ ีชยั เหนื อผูค้ นที่บาปก็มีสิทธิ์ ที่จะให้บรรดาคนเหล่านั้น
แก่คริ สตจักรในฐานะ “ของประทานต่างๆ”242

ในโรม 12 และ 1 โคริ นธ์ 12 เปาโลได้

กล่าวถึงของประทานต่างๆที่ได้ให้แก่ผคู ้ น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 7) แต่ที่นี่ท่านได้กล่าวถึงผูค้ น
ที่ได้ถูกให้แก่คริ สตจักรในฐานะของประทานต่างๆ
“บางคนได้กล่าวหาว่าเปาโลผิดพลาดในการอ้างอิงของท่านจากสดุดี 68:18 อย่าง
น้อยสองครั้ง คือ (1) ท่านได้เปลี่ยนคากริ ยาของสดุดีน้ นั จาก ‘ได้รับ’ ไปสู่ ‘ได้ให้’
ดังนั้นก็เลยเปลี่ยนความหมายของมัน และ (2) ท่านได้ให้การตีความแก่ตอนหนึ่ง
ของพระคัมภีร์เดิ มที่ไม่ได้รับการรับรอง เกี่ ยวกับประเด็นแรกนั้น ที่มาของการ
อ่าน ‘ได้ให้’ ไม่ได้พบในเอเฟซัส 4:8 ตรงกันข้าม นี่ เป็ นการอ่านที่แปรออกไป
สาหรับสดุดี 68:18 ที่มีรากศัพท์สมัยโบราณ อย่างที่อาจเป็ นที่เห็นได้โดยปั จจุบนั
ของมันในทั้งทาร์ กุมอารเมคและเพชชิ ทาซี เรี ย อย่างไรก็ตาม เปาโลไม่จาเป็ นที่
จะอ้างด้วยหนึ่ งในแหล่งเหล่านี้ ในความคิด บางทีการอ่านนั้นก็มีประวัติศาสตร์ ที่
ไม่ได้จากัดต่อการปรากฏของมันในแหล่งที่เจาะจงเหล่านี้ เป็ นที่ชดั เจนว่ามันเป็ น
การอ่านที่แปรออกไปซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในแวดวงของรับบี
ชาวยิว ยิ่งกว่านั้น เปาโลต้องได้รับอนุ ญาตการแสดงความคิดเห็น ในการอ้างอิง
ของท่ า น จุ ดประสงค์ข องท่ านไม่ ใ ช่ ที่ จะจัดเตรี ย มตัวแทนที่ เป็ นรู ปแบบและ
แม่ น ย าของการใช้ ถ้อ ยค าของพัน ธสั ญ ญาเดิ ม ตรงกัน ข้า ม ที่ จ ะอธิ บ ายและ
ประยุกต์ใช้เนื้ อหาต่องานของพระคริ สต์ในฐานะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของคริ สตจักร
การที่อคั รทูตนี้ ได้ใช้การอ่านที่แปรออกไปของสดุดีน้ นั ไม่ควรเป็ นที่ประหลาดใจ
มากเกินไปในตัวของมันเอง
“เกี่ยวกับประเด็นที่สองนั้น มันดูเหมือนชัดเจนว่าเปาโลได้ใช้รูปแบบที่คล้ายคลึง
กันของคาสอนของพันธสัญญาเดิ มภายในบริ บทของพันธสัญญาใหม่ นี่ เป็ นสิ่ ง
ธรรมดาท่ามกลางผูเ้ ขี ยนของพันธสัญญาใหม่ การปฏิ บตั ิเช่ นนั้นไม่ได้ลบล้าง
บริ บทของพันธสัญญาเดิม หรื อไม่ได้มีความหมายว่าจะจัดเตรี ยมความสาเร็ จของ
เนื้อหาจากพันธสัญญาเดิมเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อมัทธิ วได้เชื่ อมโยงโฮเชยา 11:1
(‘เราได้เรี ยกบุตรชายของเราออกมาจากอียิปต์ ’) กับการหนี ไปของครอบครัวที่
บริ สุทธิ์ ด้วยเหตุน้ นั ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าโฮเชยา 11:1 อ้างอิงถึงการอพยพของ
คนอิสราเอลจากอียิปต์ ท่านเพียงแค่ได้บรรยายความคล้ายคลึ งกันระหว่างสอง
เหตุการณ์ ในทานองเดียวกัน ในเอเฟซัส 4:8 การประยุกต์ใช้ของสดุดี 68:18 กับ

พระเยซู ในฐานะผูใ้ ห้ของประทานต่างๆสาหรับพันธกิ จภายในคริ สตจักรก็ไม่ได้
ขจัดหรื อขัดแย้ง การประยุก ต์ใช้ข องพันธสัญญาเดิ มเกี่ ยวกับถ้อยค ากับ กษัตริ ย ์
อิสราเอลที่มีชยั ชนะ ในความเหมาะสมกับเทคนิ คของมิดรัช เพชเชอร์ โดยทัว่ ไป
แต่ในแนวทางที่ หลี กเลี่ ยงความเลยเถิ ดที่ ซ่ ึ งวิธีถูกผลักดันโดยผูเ้ ขี ยนสิ่ งที่ ไม่ใช่
พระคัม ภี ร์บ างคนนั้น เปาโลได้ท าการประยุก ต์ใ ช้ที่ใ ช้ได้ข องความสาคัญทาง
ศาสนศาสตร์ พระคริ ส ต์ก ับเนื้ อหาของพันธสัญญาเดิ ม ในด้า นหนึ่ ง ตามสดุ ดี
68:18 นั้น พระเจ้าได้เสด็จขึ้นสู่ ศิโยนในฐานะกษัตริ ยท์ ี่มีชยั ชนะซึ่ งสมควรต่อการ
เป็ นผูร้ ับของขวัญต่างๆของการแสดงความนับถื อ ในอีกด้านหนึ่ ง ตามเอเฟซัส
4:8 พระเยซู ได้เสด็จขึ้นสู่ ศิโยนแห่ งสวรรค์เช่นกันในฐานะ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่มี
ชัยชนะผูซ้ ่ ึ งได้ให้ของประทานต่างๆแห่ งพันธกิ จแก่คริ สตจักรของพระองค์ดว้ ย
ความรักซึ่ งจาเป็ นต่อความเป็ นอยูใ่ นอนาคตของคริ สตจักร พระคัมภีร์ตอนหนึ่ งก็
จัดเตรี ยมรู ปแบบสาหรับพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่ง”243
การตีความที่แตกต่างเล็กน้อยก็เป็ นดังนี้
“. . . เป็ นที่ชดั เจนว่า เปาโลทาตามการตีความของคนยิวแห่ งสมัยนั้น (ทาร์ กุม) ซึ่ ง
ถอดความข้อนี้ ดงั ต่อไปนี้ ‘ท่านได้ข้ ึ นไปยังท้องฟ้ า โอ ผูเ้ ผยพระวจนะโมเสส!
ท่า นได้นาเชลยให้เป็ นเชลย ท่า นได้ส อนถ้อยค าแห่ ง ธรรมบัญญัติ ท่ า นได้ใ ห้
[ไม่ได้ ‘รับ’ อย่างเช่ นในฮีบรู ] ของประทานต่างๆ แก่บุตรทั้งหลายของมนุ ษย์’
(การตี ความนี้ ได้เห็ นโมเสสในฐานะตัวแทนของพระเจ้า) เปาโลได้ทาตามการ
ตีความนี้ของคนยิวเพราะว่ามันได้อธิ บายว่าผูพ้ ิชิตได้ให้ของขวัญต่างๆแก่พลเมือง
ที่จงรักภักดีของเขา อัครทูตนี้ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดนั้นกับชัยชนะของพระคริ สต์
เหนื ออานาจต่า งๆของความชั่วและการให้ข องประทานต่า งๆฝ่ ายวิญญาณของ
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ 4:11) แก่บรรดาผูท้ ี่อยูฝ่ ่ ายพระองค์ โดยความคล้ายคลึงกัน
นี้ (ซึ่ งขึ้ น อยู่ก ับ การตี ค วามของคนยิ ว ถึ ง สดุ ดี น้ ัน มากกว่า การใช้ค าฮี บ รู อ ย่า ง
แม่นยา) เปาโลได้เน้นถึงความยิ่งใหญ่ที่สุดของชัยชนะฝ่ ายวิญญาณของผูเ้ ชื่ อใน
พระคริ สต์”244
ในความโบราณต่างๆของคนยิวของเขานั้น โจเซฟัสได้เขียนหลายครั้งว่าผูค้ นที่จงรักภักดีที่
หลากหลายได้รับและได้ให้ของขวัญต่างๆแก่เพื่อนๆของพวกเขา บางครั้งเพื่อจะแสดงถึ ง

การสานึกคุณของพวกเขาหรื อเพื่อจะพิชิตความโปรดปราน นี่ก็เป็ นจริ งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท่ามกลางคนจงรักภักดีในสมัยพันธสัญญาใหม่ ข้าพเจ้าคิดว่ามันเป็ นไปได้ที่วา่ เปาโลได้มี
ธรรมเนี ยมนี้ ในความคิดเมื่อท่านได้เขี ยนข้อนี้ พระคริ สต์ท้ งั ได้รับของขวัญต่างๆ (การ
สรรเสริ ญ เกี ย รติ การยกยอ ) จากหลายคนส าหรั บ การพิ ชิ ตซาตานของพระองค์ ณ
กางเขน และพระองค์ได้ให้ของประทานต่างๆ (ในกรณี น้ ี คือ ผูค้ นที่มีของประทาน) แก่
คริ สตจักรในฐานะพระผูพ้ ิชิต
4:9

ในข้อ 9-11 เปาโลได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของ “ได้ข้ ึนไป” และ “ได้ให้” ใน
การอ้างอิงของท่าน สาหรับพระคริ สต์ที่จะได้เสด็จสู่ สวรรค์น้ นั ก่อนอื่นพระองค์ตอ้ งได้
เสด็จลงไปยัง “ส่ วนที่ต่ ากว่าของโลก” บางทีนี่เป็ นการอ้างอิงถึงอุโมงค์หรื อสุ สานของ
พระเยซู (คาแสดงความเป็ นเจ้าของถึงการครอบครอง)245

แทนที่จะเป็ นโลก (คาแสดง

ความเป็ นเจ้า ของถึ ง การวางข้า งกัน ) 246หรื อ เฮเดส (ค าแสดงความเป็ นเจ้า ของถึ ง การ
เปรี ยบเทียบ)247 เมื่อพิจารณาถึงบริ บท ในการตายของพระเยซูคริ สต์ พระองค์ได้รับชัยชนะ
เหนื อความบาป และพระองค์ไ ด้ไถ่ บ รรดาผูท้ ี่ พระองค์จะให้เป็ นของประทานต่ างๆแก่
คริ สตจักร
4:10

เปาโลได้ระบุ พระคริ สต์ที่ไ ด้ “เสด็จลงไป” ในฐานะบุ คคลเดี ยวกันกับพระคริ สต์ที่ไ ด้
“เสด็ จขึ้ นไป” ผูซ้ ่ ึ ง ตอนนี้ ก็ อ ยู่ใ นต าแหน่ ง ที่ ป กครองเหนื อทุ ก คน (เปรี ย บเที ย บ 1:22)
พระองค์ทรง “เติมทุกสิ่ ง” ด้วยความเต็มที่ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1:18-19; 2:9; สภษ.
30:4)

4:11

ข้อนี้อธิ บาย “ได้ให้” (ข้อ 8) และเริ่ มต้นประโยคที่ดาเนินไปตลอดข้อ 16 ในตัวบทกรี ก
หลังจากที่พระเยซู คริ สต์ได้เสด็จขึ้นไป ในฐานะพระผูม้ ีชยั เหนื อความตาย “พระองค์ได้
ให้” ของประทานต่างๆแก่คริ สตจักรที่ได้ทาให้คริ สตจักรสามารถทาหน้าที่ได้ ลาดับนี้
ของเหตุการณ์ต่างๆก็สอดคล้องกับการเปิ ดเผยที่ว่าคริ สตจักรเป็ นเอกลักษณ์ ใหม่ที่ได้มาสู่
การมีชีวติ หลังจากการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระเยซู248
พระคริ ส ต์ ไ ด้ ใ ห้ ผู ้ค นที่ มี ข องประทานแก่ ค ริ ส ตจัก รในฐานะของประทานต่ า งๆแก่
คริ สตจักร พระองค์ได้ให้บางคนที่จะเป็ น “อัครทูต” ในคริ สตจักร “อัครทูต” หมายถึง
ใครคนหนึ่ งที่ถูกส่ งออกไปในฐานะตัวแทนที่มีสิทธิ อานาจ ชายสิ บสองคนรวมเปาโลก็

เป็ นอัครทูตที่เป็ นทางการ ผูซ้ ่ ึ งได้เห็ นพระคริ สต์ที่ได้เป็ นขึ้นและได้รับการแต่งตั้งส่ วนตัว
จากพระองค์ (กจ. 1:21-22; 1 คร. 15:8-9; กท. 1:1; 2:6-9)

อย่างไรก็ตาม มีคนอื่นๆ

ในขณะที่ไม่ได้เป็ นอัครทูตในแง่ที่จากัดนี้ ก็ได้ทาหน้าที่ในฐานะอัครทูต บรรดาผูเ้ ขียน
พันธสัญญาใหม่ได้เรี ยกพวกเขาเองว่า “อัครทูต” เช่นกัน (1 คร. 15:7; กท. 1:19; กจ. 14:4,
14; 1 คร. 9:6; รม. 16:7; เปรี ยบเทียบ 1 ธส. 1:1; 2:7; 1 คร. 4:6, 9) หน้าที่ของพวกอัครทูต
ก็คือที่จะก่อตั้งคริ สตจักรและคริ สตจักรต่างๆ (2:20; 3:5) คาว่า อะพอสโทลอส ยังอธิ บาย
ถึงผูร้ ับใช้คนใดๆผูซ้ ่ ึ งได้ถูกส่ งไปโดยเจ้านายของเขาในพันธกิจใดก็ตาม (ยน. 13:16) “มิช
ชั่นนารี ” เป็ นศัพท์เท่ า เที ย มกันสมัย ใหม่249 บางที ม นั เป็ นตามของประทานต่า งๆฝ่ าย
วิญญาณของพวกเขา แทนที่ จะเป็ นตาแหน่ ง ของพวกเขาที่ เปาโลได้คิ ดถึ ง แต่ ล ะบุ ค คล
เหล่านี้250
“ผูเ้ ผยพระวจนะ” ของพันธสัญญาใหม่ (คากรี ก โฟรเพทเทส หมายถึง ผูท้ ี่กล่าวออกไป) ได้
จัดเตรี ยมการเสริ มสร้าง การกระตุน้ และการปลอบโยนแก่คริ สตจักร (1 คร. 14:3) พวก
เขาบางคนได้สื่อสารการเปิ ดเผยที่มีสิทธิ อานาจใหม่แก่คริ สตจักร (2:20; 3:5; กจ. 11:28;
21:10-11) ส่ วนใหญ่ของสิ่ งนี้ ก็คือการเปิ ดเผยที่เรามีพระธรรมเล่มต่างๆของพันธสัญญา
ใหม่ อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ผยพระวจนะส่ วนใหญ่เพียงแค่ “ได้กล่ าว” ความจริ งที่พระเจ้าได้
เปิ ดเผยก่อนหน้านั้น (เปรี ยบเทียบ กจ. 13:1; 1 คร. 11:5; 14:26-33)251 ผูเ้ ผยพระวจนะได้
น าในการนมัส การพระเจ้า อี ก ด้ ว ย รวมถึ ง การน าในการอธิ ษ ฐานในที่ ส าธารณะ
(เปรี ยบเทียบ 1 พศด. 25:1; 1 คร. 11:5) ด้านนี้ของการเผยพระวจนะได้ถูกถือว่าเป็ นหน้าที่
ที่มีสิทธิ อานาจน้อยกว่าในคริ สตจักรเมื่อเที ยบกับการสอนเนื่ องจากว่าครู สอนได้ตีความ
พระวจนะที่ได้เขียนขึ้นของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 11:5; 1 ทธ. 2:12)
“ทุกวันนี้ คริ สเตียนไม่ได้รับความรู ้ฝ่ายวิญญาณจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทันที แต่
ผ่านทางวิญญาณที่สอนพระวจนะ”252
“ผูเ้ ผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ” ได้ประกาศข่ าวประเสริ ฐที่ บา้ นและต่างประเทศ (กจ. 21:8;
8:6-40; 2 ทธ. 4:5) เปาโลไม่ได้ระบุวา่ คนเหล่านี้ เป็ นรากฐานต่อคริ สตจักรอย่างที่ท่านได้
ระบุถึงพวกอัครทูตและพวกผูเ้ ผยพระวจนะ (2:20) อย่างไรก็ตาม พันธกิจของพวกเขาได้
จาเป็ นและจาเป็ น พวกเขาได้เสริ มสร้างผูค้ นเพื่อการรับใช้ (ข้อ 12-13) อย่างน้อยโดยการ
นาพวกเขาไปสู่ ความเชื่อในพระคริ สต์

เราอาจแปลวลี กรี กที่ ว่า “ศิษยาภิบาลและอาจารย์” เป็ น “ศิษยาภิบาลที่เป็ นอาจารย์” จะ
ดีกว่า โครงสร้างของคากรี กบ่งบอกว่าคนหนึ่งประเภทไม่ใช่คนสองประเภทที่ถูกกล่าวถึง
ที่นี่ คานาหน้ากรี กที่แปลว่า “เดอะ” ปรากฏหน้า “ศิษยาภิบาล” เท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นอีก
คาเชื่อมของคากรี ก ที่แปลว่า “และ” ระหว่าง “ศิษยาภิบาล” และ “อาจารย์” ก็แตกต่างจาก
ค าเชื่ อ มของค ากรี ก ที่ ถู ก ใช้ใ นที่ อื่น ในข้อนี้ (ไค ไม่ ใ ช่ เด) บางที ว ลี น้ ี อ ธิ บ ายถึ ง ผูด้ ู แ ล
คริ สตจักรท้องถิ่นผูซ้ ่ ึ งทั้งอภิบาลและสอน (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 3:2; ทต. 1:9; 1 ปต. 5:113)253 อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของกรี กอาจอธิบายผูค้ นที่มีของประทานสองประเภทผูซ้ ่ ึ ง
พันธกิจของพวกเขานั้นก็อยูท่ ่ามกลางที่ประชุ มที่ต้ งั รกรากอยูแ่ ล้ว ในความตรงกันข้ามกับ
พัน ธกิ จ ที่ เ ดิ น ทางไปตามที่ ต่ า งๆของพวกอัค รทู ต ผูเ้ ผยพระวจนะและผูป้ ระกาศข่ า ว
ประเสริ ฐ
“. . . เพราะว่าคานาม [“ศิษยาภิบาล” และ “อาจารย์”] เป็ นพหู พจน์ มันก็เป็ นไป
ไม่ได้อย่างมากที่ ว่าคานามเหล่านี้ อา้ งอิ งถึ งกลุ่มเดี ยวกัน แต่เปาโลกาลังเชื่ อมคา
เหล่านี้ เข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิด มันดี กว่าที่จะถือว่าศิษยาภิบาลเป็ นกลุ่มย่อยของ
อาจารย์ ในอีกนัยหนึ่ง ศิษยาภิบาลทั้งหมดเป็ นอาจารย์ แต่ไม่ใช่อาจารย์ท้ งั หมดที่
เป็ นศิษยาภิบาล”254
ผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐสามารถเปรี ยบได้กบั สู ติแพทย์ ส่ วนศิษยาภิบาลที่เป็ นอาจารย์ก็เป็ น
กุมารแพทย์
“ใน 1 โคริ นธ์ 12:8-28 ก็เป็ นที่ประจักษ์วา่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ความสามารถ
แก่ สมาชิ กของพระกายของพระคริ สต์ดว้ ยของประทานต่างๆฝ่ ายวิญญาณ หรื อ
การให้ ค วามสามารถส าหรั บ การรั บ ใช้ ที่ ห ลากหลาย ที่ นี่ ผู้ค นที่ ไ ด้ รั บ
ความสามารถจากพระวิญญาณ นั่นคื อ อัครทูต ผูเ้ ผยพระวจนะ ผูป้ ระกาศข่า ว
ประเสริ ฐ ศิษยาภิบาล และอาจารย์น้ นั เองเป็ นของประทานต่างๆผูซ้ ่ ึ งพระคริ สต์ที่
ได้รับการยกย่องให้แก่ พระกายของพระองค์คือคริ สตจักร ใน 1 โคริ นธ์ ของ
ประทานต่างๆคือความสามารถต่างๆฝ่ ายวิญญาณสาหรับการรั บใช้ที่เจาะจง ใน
พระธรรมเอเฟซัส ของประทานต่างๆก็คือผูค้ นที่มีความสามารถต่างๆเช่นนั้น255

“. . . บิช๊อบ บาทหลวง [ผูป้ กครอง] และมัคนายกเป็ นเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่ นเป็ นหลัก
และที่ นี่นักบุ ญเปาโลคิ ดถึ งคริ สตจักรในฐานะทั้งหมด พวกอัครทูต ผูเ้ ผยพระ
วจนะและผูป้ ระกาศเป็ นผูค้ นที่ได้รับของประทานจากพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งรับใช้คริ สตจักร
โดยทัว่ ไป และถ้าพันธกิจท้องถิ่นพาดพึงถึงนั้นก็อยูภ่ ายใต้การกาหนดที่คลุมเครื อ
มากขึ้นถึง ‘ศิษยาภิบาลและอาจารย์’”256
(คาลวินได้เชื่อว่าพวกอัครทูต ผูเ้ ผยพระวจนะ และผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐได้ถูกมอบให้ใน
ฐานะของประทานต่างๆที่ชวั่ คราวต่อคริ สตจักรระหว่างยุคอัครทูต และศิษยาภิ บาลและ
อาจารย์เท่านั้นที่ถูกมอบให้มาในทุกวันนี้ อย่างไรก็ตาม เขาได้ยอมรับว่าพระเจ้าก่อให้เกิด
คนสามกลุ่มแรกที่จะตอบสนองต่อความจาเป็ นพิเศษในคริ สตจักร257)
4:12

จุดประสงค์ของผูน้ าที่ ได้รับของประทานเหล่านี้ ท้ งั หมดก็คือที่จะตระเตรี ยม (โดย “การ
เสริ มสร้าง”) ส่ วนที่เหลือของธรรมิกชนที่จะรับใช้ และเพื่อเสริ มสร้ างพระกายของพระ
คริ สต์ ซึ่ งก็คือคริ สตจักร "การเสริ มสร้าง" (คากรี ก คาทาทิสโมน) หมายถึง การตระเตรี ยม
การแก้ไข หรื อการรื้ อฟื้ นผูค้ นไปสู่ การใช้ที่เหมาะสมของพวกเขา (กท. 6:1; เปรี ยบเทียบ
มธ. 4:21; 2 โคริ นธ์ 13:11; ฮบ. 13:21) บทบาทของผูน้ าเหล่านี้ คือที่จะรับใช้ในพันธกิจ
แห่ งพระวจนะต่อธรรมิกชนในคริ สตจักร เพื่อว่าธรรมิกชนสามารถรับใช้ในพันธกิ จแห่ ง
พระวจนะในโลกได้ (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 3:15) ธรรมิกชนทั้งหมดควรมีส่วนร่ วมในการ
รับใช้ ไม่ใช่แค่พวกผูน้ าเท่านั้น นักเขียนคนหนึ่ งได้เตือนต่อการมองว่าพวกผูน้ าเท่านั้นที่
ทาพันธกิจแห่ งการเสริ มสร้าง258 คริ สเตียนทุกคนมีของประทานหรื อของประทานต่างๆที่
ซึ่งเขาหรื อเธอสามารถและควรรับใช้ได้ (4:7; 1 ปต. 4:10)259
“ณ เวลาหนึ่ ง ดร. ลูอิส สเพอรี่ เชฟเฟอร์ ได้นาการร้องเพลงของเขาเองและได้ทา
การเทศนาเมื่อเขาได้เริ่ มต้นในฐานะผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐ ผูห้ ญิงที่รักคนหนึ่ ง
ได้มาหาเขาในคืนหนึ่งและกล่าวว่า “ดร. เชฟเฟอร์ คุณกาลังทามากเกินไป คุณไม่
ควรนาการร้ อ งเพลงและท าการเทศนา ท าไมคุ ณ ไม่ ใ ห้ ค นอื่ น ท าการเทศนา
ล่ะ?’”260

4:13

ผลลัพธ์ที่ถูกกล่าวถึงที่นี่คือความสมบูรณ์ (ความเป็ นผูใ้ หญ่) ในพระคริ สต์ ในขณะที่ผเู้ ชื่อ
แต่ละคนใช้ของประทานต่างๆ (ความสามารถต่างๆที่พระเจ้าได้ให้แก่เขาหรื อเธอ ข้อ 7)

สามสิ่ งก็เกิดขึ้น คือ หนึ่ ง พระกายชื่ นชมเอกภาพ (ข้อ 3-6) ประการที่สอง คริ สตจักรก็
เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณมากขึ้น (ข้อ 15) ประการที่สาม คริ สตจักรก็เป็ นเหมือนพระคริ สต์
มากขึ้น (เปรี ยบเทียบ 1:23; 3:19) เอกภาพของความเชื่อ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 5) ความรู้ที่เต็ม
เปี่ ยม (เปรี ยบเทียบ 1:17) และความเป็ นผูใ้ หญ่ก่อให้เกิ ดเป้ าหมายสามอย่างที่ถูกกล่าวถึ ง
ที่นี่ สิ่ งนี้เท่าเทียมกับ “ความสมบูรณ์ของพระคริ สต์”
“พระเจ้า ไม่ ใ ช่ ก าลัง พยายามที่ จะก่ อให้เ กิ ดผูค้ นทางธุ ร กิ จคริ ส เตี ย นที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จผูซ้ ่ ึ งสามารถให้ความประทับใจแก่โลกด้วยเงิ นและอิทธิ พลของพวก
เขาได้ พระองค์กาลังพยายามที่จะปั้ นพวกผูน้ าคริ สตจักรที่ประสบความสาเร็ จผู ้
ซึ่ งสามารถกระทบผูค้ นด้วยทักษะการจัดการและบริ หารจัดการของพวกเขาได้
พระองค์ไม่ใช่กาลังพยายามที่จะปั้ นนักพูดผูซ้ ่ ึ งสามารถเคลื่อนผูด้ ว้ ยถ้อยคาที่ชกั จูง
ได้ พระองค์ต้อ งการที่ จ ะก่ อ ให้เ กิ ดคุ ณ ลัก ษณะแห่ ง พระบุ ตรของพระองค์ใ น
บรรดาผูต้ ิดตามของพระองค์คือ ความรัก ความกรุ ณา ความเมตตาสงสาร ความ
บริ สุทธิ์ ความถ่อมใจ ความไม่เห็นแก่ตวั ท่าทีแห่งการเป็ นผูร้ ับใช้ ความเต็มใจที่
จะทนทุกข์โดยมิชอบ ความสามารถที่จะยกโทษ และสิ่ งเช่นนั้นมากขึ้นที่ได้แสดง
ถึงชีวติ ของพระองค์บนโลก”261
“หลายคนกล่าวว่า ‘ดร. แมกกี เราไม่พูดภาษาแปลกๆในคริ สตจักร เราพูดมันใน
การภาวนาส่ วนตัวของเรา’

ข้าพเจ้าสามารถกล่าวต่อพวกเขาอย่างเด็ดขาดจาก

พระวจนะของพรเจ้าว่าพวกเขานั้นผิด ของประทานต่างๆก็ถูกให้มาเพื่อทาให้
คริ สตจักรได้รับประโยชน์ ไม่มีของประทานอันใดที่ถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตัวอย่างเห็นแก่ตวั ที่จริ ง มันไม่ใช่ของประทานถ้ามันถูกใช้ในแนวทางนั้น ของ
ประทานถูกให้มาแก่สมาชิกทุกคนของพระกายเพื่อทาให้เขาสามารถที่จะทาหน้าที่
สาหรับเหตุผลที่เจาะจงอย่างมากในตาแหน่งของเขาในพระกายได้”262
4:14

ผลลัพธ์อย่างหนึ่งของผูค้ นที่มีของประทานซึ่ งเสริ มสร้างธรรมิกชนให้รับใช้องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าและคนอื่นๆก็คือว่า ผูเ้ ชื่ อจะมัน่ คงในความเชื่ อของพวกเขา ทารก (เด็กๆ) ถูกแกว่งไป
และสับสนได้ง่าย อย่างที่ “คลื่น” ถูกพัดไปโดย “ลม” พวกครู สอนเท็จก็สร้ างลมเช่ นนั้น
(แห่ งความสับสนทางหลักคาสอน) บางครั้งด้วยพลังเฮอริ เคนหรื อทอร์ นาโดโดยคาสอน
ของพวกเขาและแสวงหาที่จะออกอุบายให้ผคู้ นที่จะติดตามพวกเขา

4:15

ผลลัพธ์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ผูเ้ ชื่อสามารถรักษาไว้ซ่ ึง “ความจริ งในความรัก” ทั้งในถ้อยคา
และการประพฤติได้ เปาโลได้เปรี ยบเทียบการหลอกลวงของความเห็นนอกรี ตกับความ
สัตย์สุจริ ตของข่าวประเสริ ฐ
“ในจดหมายฝากนี้ นักบุญเปาโลไม่ใช่ชอบโต้เถี ยง ท่านไม่ได้โจมตีรูปแบบใดๆ
ของหลัก ค าสอนเท็จ แต่ เพี ยงแค่ ให้ค าเตื อนโดยทัว่ ไปต่ อความละเอี ยดลออที่
ประสงค์ร้ายของพวกครู สอนเท็จที่แยบยลเกิน263
“ความห่ วงใยที่เป็ นพื้นฐานนี้ สาหรับความจริ งคือเคล็ดลับของความเป็ นผูใ้ หญ่ใน
คริ สตจักร”264
คริ สตจักรที่เน้นทั้ง “ความจริ ง” และ “ความรัก” จะก่อให้เกิดผูเ้ ชื่ อที่เป็ นเหมือนพระคริ สต์
ที่เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณ
การเผชิ ญหน้า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ มี ค วามรั ก ก็ เรี ย กร้ อง “การพูดความจริ งด้วยความรั ก ”
ความจริ งอาจเป็ นเหมือนยาต่อบุคคลที่ตอ้ งการมัน แต่ความรักเป็ นน้ าตาลที่ถูกเพิ่มเข้ากับยา
ทาให้มนั อร่ อย จงจดจาถึงการแนะนาของมารี ย ์ ปอบปิ น ว่า “น้ าตาลหนึ่ งช้อนโต๊ะทาให้
ยาลงไป”
“การเติบโตของเราควรก้าวหน้าฝ่ ายวิญญาณอยูเ่ สมอ ภาวะที่แคระแกร็ นคือสภาพ
ที่ผดิ ลักษณะและอับอาย อนึ่ง ขณะที่ผเู้ ชื่อเติบโต อานาจฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา
ก็ พ ัฒ นา และความรู ้ สึ ก ฝ่ ายวิ ญ ญาณของพวกเขาได้ถู ก ใช้ เพื่ อ ว่ า พวกเขาจะ
สามารถปฏิเสธการล่อลวงของพวกครู สอนเท็จและมีเล่ห์เหลี่ยมได้มากยิง่ ขึ้น”265

4:16

พระเยซูคริ สต์เป็ นทั้งผูท้ ี่เราแต่ละบุคคลเติบโตสู่ (ข้อ 15) และเป็ นผูท้ ี่เราในฐานะคริ สตจักร
“ทั้งสิ้ น” เติบโตจาก “ร่ างกายทั้งสิ้ น” เติบโตเมื่อ “แต่ละส่ วน” ทาหน้าที่ที่เหมาะสมของมัน
อวัยวะทั้งหมดของกายที่ถูกพาดพึงถึงในข้อนี้ คือคริ สตเตียนยกเว้นสาหรับศีรษะซึ่ งก็คือ
พระเยซูคริ สต์266

ดังนั้นคริ สตจักรเป็ นกายที่หลากหลาย ซึ่ งประกอบด้วยผูค้ นที่แตกต่างกันมากมายผูซ้ ่ ึ งต้องให้ความสนใจแก่
การรักษาไว้ซ่ ึงเอกภาพของพวกเขา (ข้อ 7-16) การเน้นของเปาโลอยูท่ ี่ “การเติบโต” ของร่ างกายมากกว่า

การเติบโตของแต่ละส่ วนในพระคัมภีร์ตอนนี้ ผูเ้ ชื่ อแต่ละคนส่ งเสริ มการเติบโตของร่ างกายขณะที่เขาหรื อ
เธอใช้ของประทานต่างๆ (ความสามารถต่างๆ) ที่เจาะจงของเขาหรื อของเธอในการรับใช้พระคริ สต์
2. การดาเนินในความบริสุทธิ์ 4:17-32
ในส่ วนแรกของบทนี้ เปาโลได้เน้นถึงความสาคัญของการดาเนิ นในเอกภาพในคริ สตจักร ถัดไปท่านได้
เปลี่ยนไปสู่ ความสาคัญของการดาเนินในความบริ สุทธิ์
“พระคัมภีร์ได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อจะได้รับการเชื่อฟั ง ไม่ใช่ได้รับการศึกษาเท่านั้น และนี่ คือเหตุที่คาว่า
“เหตุ ฉะนั้น” และ “ด้วยเหตุ ที่ ” ก็ถู กกล่ า วซ้ า บ่อยครั้ ง มากในส่ วนที่ ส องของพระธรรมเอเฟซัส
(4:1, 17, 25; 5:1, 7, 14, 24)”267
ตัวเก่า 4:17-19
อัครทูตนี้ ได้เริ่ มต้นโดยการย้ าเตือนผูอ้ ่านของท่านถึ งการที่จะไม่ดาเนิ นอย่างที่พวกเขาเคยดาเนิ นก่อนการ
กลับใจเชื่อของพวกเขาต่อคริ สตศาสนา
“เรามีเรื่ องของอานาจของการคิดในเชิ งบวกมากเกิ นไปในทุกวันนี้ เราต้องมีอานาจของการคิดใน
เชิงลบสักเล็กน้อย คุณเคยคิดว่าในสวนเอเดนนั้น คาสั่งหลักคือคาสั่งในเชิงลบไหม? ‘เว้นแต่ตน้ ไม้
แห่ งความสานึกในความดี และความชัว่ ผลของต้นไม้น้ นั อย่ากิน เพราะในวันใดที่เจ้าขืนกิน เจ้าจะ
ต้องตายแน่’ (ปฐก. 2:17) จากนั้นคุณก็มาสู่ พระบัญญัติสิบประการ พระบัญญัติเหล่านั้นก็เป็ นเชิ ง
ลบอย่างมากแต่ก็ดีอย่างมาก ตอนนี้ที่นี่ในพระธรรมเอเฟซัส เราเห็นการคิดเชิ งลบบางอย่าง คือ ข้อ
ห้ามอย่างอย่างสาหรับลูกของพระเจ้า เราจะต้องไม่ดาเนิ น ‘อย่างคนต่างชาติคนอื่นๆดาเนิ น’ นี่
เป็ นด้านลบ”268
4:17

“เหตุฉะนั้น” ในข้อนี้ ก็เข้ากันกับเหตุฉะนั้นในข้อที่ 1 ที่นี่ เรามีคาแนะนามากขึ้นเกี่ยวกับ
การดาเนินอย่างเหมาะสม การกระตุน้ ของเปาโลที่ตามมาก็กล่าวซ้ าคาสอนของพระเยซู ใน
เรื่ องความสาคัญของความบริ สุท ธิ์ คริ สเตีย นเองไม่ค วรประพฤติ (“ดาเนิ น”) อย่างคน
ต่ า งชาติ ผู ้ซ่ ึ งไม่ รู้ จ ัก พระเจ้า ผู ้ไ ม่ เ ชื่ อ เหล่ า นั้ น ตามปกติ แ ล้ ว ก็ ไ ม่ มี เ ป้ าหมายหรื อ
จุดประสงค์ที่ควรค่าในชีวติ ซึ่ งก็คือแนวคิดที่อยูเ่ บื้องหลัง “ความไร้ประโยชน์ของความคิด
[การคิด] ของพวกเขา”

“สิ่ งที่ควรพึงเอาใจใส่ ทนั ทีก็คือการเน้นของอัครทูตนี้ที่องค์ประกอบทางสติปัญญา
ในแนวทางแห่งชีวติ ของทุกๆคน [เปรี ยบเทียบ รม. 12:2]. . . . พระคัมภีร์มีพยานที่
ไม่หวัน่ ไหวต่ออานาจของความไม่รู้และความผิดพลาดที่จะทาให้เสื่ อมทรามและ
อานาจของความจริ งที่จะปลดปล่อย ทาให้มีเกียรติ และทาให้บริ สุทธิ์ ”269
4:18

ที่นี่เปาโลได้สืบเสาะท่าทีพ้ืนฐานของคนต่างชาติที่ยงั ไม่ได้รับความรอดถึ งแหล่งของมัน
คือ การขาดจุดประสงค์ที่ควรค่าซึ่ งขึ้นอยูก่ บั “ความเข้าใจ” ที่ไม่ชดั เจน (“ถูกทาให้มืดมน”
เปรี ยบเทียบ รม. 1:21; 2 คร. 4:4) ตามลาดับแล้ว สิ่ งนี้ เป็ นผลจากการแยกออก (การกัน
ออกไป) “จากชีวิตซึ่ งมาจาก (ของ) พระเจ้า” (เปรี ยบเทียบ 2:12) การแยกออกเกิดขึ้นจาก
“ความไม่รู้” ตามธรรมชาติถึงพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 1:14)

ตามลาดับแล้ว สิ่ งนั้น

ขึ้นอยูก่ บั การไม่มีความรู ้สึกต่อ (“ความแข็งกระด้างของใจของพวกเขา”) ต่อพระเจ้าและ
ทางต่างๆของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ รม. 1)
4:19

ในฐานะผลลัพธ์ของสภาพนี้ โดยพื้นฐานแล้ว คนต่างชาติ ที่ยงั ไม่ได้รับความรอดก็ “ได้
มอบตัวของพวกเขาเองต่อการหลงในเรื่ องทางโลก” คือที่จะดาเนินชีวติ แห่ งการหมกมุ่นใน
ตนเองเกี่ ยวกับตัณหาราคะ (“ความไม่บริ สุทธิ์ ทุกประเภท” จงเปรี ยบเทียบ รม. 1:24-28)
คากรี ก อะเซลจีอา ที่แปลว่า “การหลงในเรื่ องทางโลก” มีแนวคิดของความรุ นแรงที่ เต็มไป
ด้วยราคะ270 “การละโมบ” (พลีโอเนกซิ อา) อ้างอิงถึงความปรารถนาที่เพิ่มขึ้นเพื่อสิ่ งต่างๆ
มากขึ้น
“การละทิ้งตนเองสู่ บาปที่ลึกขึ้นคือการลงโทษอย่างผูพ้ ิพากษาของพระเจ้าถึงบาป
[เปรี ยบเทียบ รม. 1:24-32]”271

ตัวใหม่ 4:20-32
ที่นี่เปาโลได้เปลี่ยนจากการที่จะไม่ดาเนิ น ไปสู่ ความรับผิดชอบเชิ งบวกที่คริ สเตียนจะต้องดาเนิ นในความ
บริ สุทธิ์
4:20

ในความตรงกันข้ามกับคนต่า งชาติ ที่ย งั ไม่ ได้รับความรอด ความคิ ดของคริ สเตี ยนก็ไ ม่
มืดมนอีกต่อไป พวกเขาไม่ใช่คนแปลกหน้า (ถูกกันออกไป) จากพระเจ้าอีกต่อไป และใจ
ของพวกเขาก็ไม่แข็งกระด้างและไม่บริ สุทธิ์ อีกต่อไป พวกเขาไม่ได้ “เรี ยนรู้” ที่จะติดตาม

พระคริ สต์โดยขบวนการความคิดตามธรรมชาติที่ โดยพื้นฐานแล้วได้นาไปสู่ ความเสื่ อม
เสี ยของคนต่างชาติ ที่ยงั ไม่ได้รับความรอด พวกเขาไม่ได้เรี ยนรู ้ พระคริ สต์ในแนวทาง
เช่ นนั้นเกี่ ยวกับการรู ้ สึกอิ สระที่ จะดาเนิ นเหมื อนกับคนต่างชาติ ที่ยงั ไม่ได้รับความรอด
พวกเขาได้เรี ยนรู ้ที่จะติดตามพระองค์ในฐานะสาวกของพระองค์จากข่าวประเสริ ฐ
“ตามปกติเราเรี ยนรู ้ วิชาไม่ใช่บุคคล แต่หนังสื อบทเรี ยนที่ดีที่สุดของคริ สเตียนคือ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่สมควรรักของเขา”272
4:21

“ถ้าจริ งๆ” (NASB) หมายถึง “แน่นอน” (NIV เปรี ยบเทียบ 3:2) ผูเ้ ชื่อชาวเอเฟซัสได้รับคา
สอนเกี่ ยวกับพระคริ สต์และได้เรี ยนรู ้ ที่จะดาเนิ นในขอบเขตของน้ าพระทัยของพระองค์
นี่คือ “ความจริ ง. . . ในพระเยซู” ที่ถูกกล่าวถึง เมื่อใดก็ตาม เปาโลได้ใช้ชื่อ “พระเยซู ” ใน
พระธรรมเอเฟซัสอย่างเช่นที่นี่ ท่านได้ดึงความสนใจไปยังการตายและการเป็ นขึ้นจากตาย
ของพระผูช้ ่ วยให้รอด ท่านได้ทาอย่างนั้นที่ นี่เพื่อจะย้ าเตือนผูอ้ ่านของท่านถึ งแก่นสาร
ของเนื้อหาข่าวประเสริ ฐว่าเป็ นเครื่ องกระตุน้ ที่จะดาเนินชีวติ เพื่อพระคริ สต์

4:22

นี่คือสิ่ งที่คริ สเตียนชาวเอเฟซัส “ได้ยนิ ” คือ คริ สเตียนควรเลิก “วิถีแห่ งชี วิตเดิม” ของพวก
เขาเสี ย

“ตัวเก่า (หรื อมนุษย์)” คือ บุคคลที่คริ สเตียนได้เป็ นก่อนการบังเกิดใหม่ของเขา

หรื อของเธอ บุคคลนั้นได้ประสบการเสื่ อมทรามอย่างต่อเนื่ อง (การแย่ลงอย่างต่อเนื่ อง)
เนื่ องจากความปรารถนาต่างๆที่ดึงดูดต่อความรู ้ สึกต่างๆทางกายภาพ ตัณหาต่างๆนั้นก็
หลอกลวงเพราะว่าสิ่ งเหล่านั้นสัญญาถึงความยินดีแท้แต่ลม้ เหลวที่จะนามันมาให้
4:23

โดยพื้นฐานแล้ว ข้อนี้ ไม่ใช่ คาสั่ง คากริ ยานี้ ไม่ใช่ คาสั่ง แต่เป็ น “รู ปกริ ยาที่มี to นาหน้า
และทาหน้าที่เป็ นนาม” ในตัวบทกรี ก ข้อนี้ เป็ นคาอธิ บายถึ งสิ่ งที่ได้เกิ ดขึ้นในชี วิตของผู ้
เชื่ อทุกคนแล้ว (เปรี ยบเทียบ คส. 3:9-10)

อย่างไรก็ตาม ข้อนี้ ก็ทาการวิงวอนต่อผูเ้ ชื่ อ

แม้วา่ ประเด็นหลักของมันคือการเปิ ดเผย รู ปกริ ยาที่มี to นาหน้าและทาหน้าที่เป็ นนามมี
พลังแห่งคาสั่ง273
แทนที่จะไร้ผล มืดมนและไม่รู้ (ข้อ 18-19) คริ สเตียนได้รับเอาท่าทีใหม่ (“ได้รับการเปลี่ยน
ใหม่ในวิญญาณแห่ งจิตใจของคุณ” จงเปรี ยบเทียบ รม. 6:2-10; 2 คร. 5:17) การเปลี่ยน
ใหม่น้ ี เป็ นขบวนที่ต่อเนื่ องในชี วิตของคริ สเตียน (นัน่ คือ การชาระให้บริ สุทธิ์ ที่ต่อเนื่ อง)

คากริ ยานี้เป็ นเชิงรับ (“จงรับการเปลี่ยนใหม่”) ซึ่ งเน้นว่าพระเจ้าทาการในเรา (เปรี ยบเทียบ
รม. 12:20
4:24

เปาโลได้ระบุถึงความรับผิดชอบของเราในข้อนี้ เราจะต้อง “สวมตัวใหม่” เหมือนกับการ
สวมใหม่เสื้ อผ้า “ตัว (หรื อมนุ ษย์)ใหม่” คือบุคคลที่คริ สเตียนเป็ นหลังจากเขาหรื อเธอ
ประสบการบังเกิดใหม่ เรา “สวมตัวใหม่” ขณะที่เราติดตามสิ่ งต่างๆของพระคริ สต์ไม่ใช่
ความปรารถนาต่างๆของเนื้ อหนัง พระเจ้าได้สร้างตัวใหม่ (คริ สเตียน) ณ การบังเกิดใหม่
ตามฉายาของ (“ในความเหมื อ นของ”) พ่ อแม่ ฝ่ ายวิญ ญาณของเรา คื อ “พระเจ้า ” เอง
“ความชอบธรรม” และ “ความบริ สุทธิ์ ” แสดงถึ งชี วิตใหม่ของเราไม่ใช่ การหลงในเรื่ อง
ทางโลก ความไม่บริ สุทธิ์ และความโลภ (ข้อ 18-19) ยิง่ ไปกว่านั้นอีก มันคือชี วิตที่ต้ งั อยู่
บน “ความจริ ง” ไม่ใช่ความไม่รู้ (ข้อ 18)274
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อย่างที่การประพฤติของตัวเก่าทาตามสภาพของเขา (ข้อ 17-19) ดังนั้นการประพฤติของตัว
ใหม่ควรทาตามสภาพของเขา (ข้อ 20-24) ในข้อ 25-32 เราพบการกระตุน้ ทั้งห้าต่อคริ ส
เตียนเกี่ยวกับความประพฤติของเรา แต่ละอย่างก็มีสามส่ วน คือ คาสั่งในเชิ งลบ คาสั่งใน
เชิงบวก และเหตุผลสาหรับคาสั่งในเชิงบวก
การกระตุน้ อย่างแรกก็คือที่จะหยุดหลอกลวง (“ความเท็จ”) การหลอกลวงเป็ นหน้ากากที่
พวกครู สอนเท็จ (ข้อ 14) และตัวเก่า (ข้อ 22) สวมใส่ ตรงกันข้าม คริ สเตียนควร “พูด
ความจริ ง” นัน่ คือ สิ่ งที่สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง (เปรี ยบเทียบ คส. 3:8-9; ศคย. 8:16)
เหตุผลก็คือว่าคริ สเตียนเป็ นของกลุ่ม นัน่ คือ คริ สตจักรและต้องทาหน้าที่อย่างซื่ อตรงใน
กลุ่ มนั้น ถ้อยคาที่ สัตย์จริ งก็จาเป็ นต่อเอกภาพในพระกาย เป็ นที่ ชัดเจนว่า มันสาคัญ
สาหรับเหตุผลอื่นๆอีกด้วย
“การโกหกอาจเป็ นอาวุธที่ยอมรับได้ในสงครามที่ทาการต่อสู ้โดยคนในทางโลก
แต่มนั ไม่มีที่ในชีวติ ของคริ สเตียน”275
“การโหกเป็ นการแทงเข้าไปในส่ วนที่สาคัญของพระกายของพระคริ สต์”276
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การกระตุน้ อย่างที่สองคือที่จะหลีกเลี่ยงการทาบาปเมื่อโกรธ และที่จะจัดการกับบาปอย่าง
รวดเร็ วถ้ามันมากับความโกรธ (เปรี ยบเทียบ สดด. 4:4) อารมณ์โกรธไม่ใช่บาปในตัวของ

มัน เอง (เปรี ยบเที ย บ ยน. 2:13-16)

มี สิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า ความโกรธเคื อ งที่ ช อบธรรม

(เปรี ยบเทียบ 5:6; มก. 3:5)277
“ความโกรธที่ชอบธรรมถูกยอมรับในพระคัมภีร์วา่ เป็ นบางสิ่ งที่ไม่เพียงแต่ควรจะ
เป็ นเท่านั้น แต่เป็ นที่เห็นได้ในพระคริ สต์เอง (มก. 3:5)”278
แม้กระนั้น มันง่ายที่จะสู ญเสี ยการควบคุ มความโกรธของเรา คือที่จะปล่อยให้มนั ควบคุ ม
เราแทนที่จะควบคุมมัน ความโกรธกลายเป็ นบาปเมื่อมันไม่เหมาะสม
“แต่มนั จะต้องเป็ นอารมณ์ส้ นั ๆ ตื่นเต้นอย่างช้าๆ และหายไปอย่างรวดเร็ ว”279
วิธีที่จะจัดการกับความโกรธที่เป็ นบาปคือที่จะสารภาพว่ามันเป็ นบาป (1 ยน. 1:9) ถ้าการ
ขอโทษต่อคนอื่นนั้นจาเป็ น เราควรทาการขอโทษอย่างรวดเร็ วเช่นกัน การปล่อยให้ดวง
อาทิตย์ตกในเรื่ องความโกรธของบุคคลหนึ่ งเป็ นคาเปรี ยบเทียบที่เน้นถึงความจาเป็ นที่จะ
จัดการกับบาปอย่างรวดเร็ ว (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 24:13-15) การที่เราไม่จาเป็ นที่จะถือมัน
ตามตัวอักษรก็ชดั เจน เนื่ องจากว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้ตกในเรื่ องความโกรธของบุคคลหนึ่ ง
อย่างที่ความโกรธไม่ใช่วตั ถุทางกายภาพ
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มันสาคัญที่จะจัดการกับความโกรธอย่างเหมาะสม เพราะว่าถ้าเราไม่ทาอย่างนั้น ซาตานจะ
มี “โอกาส” ที่จะนาเราไปสู่ บาปที่มากขึ้นได้
“วลี ‘ให้ที่แก่มาร’ หมายถึง ให้หอ้ งหรื อขอบเขตสาหรับการกระทา”280
“ฮอเรสนั้นถูกต้องเมื่อเขาได้กล่าวว่า ‘ความโกรธเป็ นความบ้าชัว่ คราว’. . . .
‘ใครก็ตามสามารถโกรธได้’ เขี ยนโดยอริ ส โตเติ้ ล ‘แต่ ที่จะโกรธกับ บุ คคลที่
ถูกต้อง ในระดับที่ถูกต้อง สาหรับจุดประสงค์ที่ถูกต้อง และในทางที่ถูกต้องนั้น
ไม่ใช่ง่าย’”281
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การกระตุน้ อย่างที่สามคือที่จะละเว้นจากการขโมย แต่ที่จะทางาน (“ทางานหนัก”) เพื่อว่า
“เราจะมีบางสิ่ งที่จะแบ่งปั น” กับคนขัดสน เปาโลไม่ได้อา้ งอิงถึงผลประโยชน์อื่นๆของ
การทางานที่นี่ อย่างเช่น การจัดเตรี ยมเพื่อความจาเป็ นของบุคคลหนึ่ งและการทาบางสิ่ งที่
เป็ นประโยชน์ ท่านได้เน้นถึ งสิ่ ง สู งที่ สุดของแรงจู งใจ การขโมย (คากรี ก เคลบตัน)

ครอบคลุมทุกรู ปแบบของการทุจริ ต ข้อนี้ เป็ นการยืนยันอีกครั้งหนึ่ งของคาสอนของพระ
บัญญัติขอ้ ที่เจ็ด (อพย. 20:15; ฉธบ. 5:19)
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การกระตุน้ อย่างที่สี่คือ ที่จะพูดสิ่ งต่างๆที่ “ดี” เช่นเดียวกับที่จะทาสิ่ งต่างๆที่ดี (ข้อ 28) สิ่ ง
ใดก็ตามที่ทาให้ผอู ้ ื่นบาดเจ็บหรื อก่อให้เกิ ดความขัดแย้งกันในพระกายก็ “ไม่ดี” (คากรี ก
สับรอส คือ เน่าเสี ย แปดเปื้ อน) คริ สเตียนควรใช้ถอ้ ยคาที่จะสร้างผูค้ นขึ้น (“เสริ มสร้าง”)
แทนที่จะทาลายพวกเขา ถ้อยคาสามารถ “ให้พระคุณ” (การช่วยเหลือ ความพึงพอใจ) ใน
แง่ที่วา่ ถ้อยคาเหล่านั้นสื่ อสารการหนุนใจและคาแนะนา และดังนั้นก็ช่วยให้ผฟู ้ ั งที่จะทาสิ่ ง
ที่ถูกต้อง (เปรี ยบเทียบ คส. 4:6)
“. . . ถ้อยคาที่ ‘เสื่ อมเสี ย’ ที่ถูกประณามที่นี่คือถ้อยคาที่หยาบคาย และไม่ใช่แค่
ถ้อยคาที่ไร้สาระเท่านั้น [เปรี ยบเทียบ คส. 4:6]”282
“มีการกล่าวว่าครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งได้ไปหาโมฮัมหมัดและถามว่าเขาสามารถทา
การแก้ไขสาหรับการกล่าวหาเพื่อนคนหนึ่ งอย่างผิดๆได้อย่างไร โมฮัมหมัดได้
บอกให้เขาที่ จะวางขนนกไว้บนทุ ก ๆบันไดหน้าประตูบา้ นในหมู่บา้ นนั้น วัน
ถัดไป เขาได้บอกให้เขาที่จะเก็บขนนกเหล่านั้น ‘แต่นนั่ เป็ นไปไม่ได้’ กล่าวโดย
ชายคนนั้น ‘ลมได้กระจายพวกมันไปเกินกว่าที่จะเอากลับมาได้’” ผูเ้ ผยพระวจนะ
นั้นได้ตอบว่า ‘มันก็เป็ นอย่างนั้นกับถ้อยคาที่ไม่ย้งั คิดของคุณ’”283
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“และ” เชื่อมโยงข้อนี้กบั ข้อที่ผา่ นมา ฉบับภาษาอังกฤษบางฉบับไม่ได้แปลการเชื่ อมโยงนี้
แต่มนั ปรากฏในตัวบทกรี ก เราสามารถ “ทาให้ (นาความโศกเศร้าหรื อความเจ็บปวดไป
ยัง) พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสี ยพระทัยได้โดยถ้อยคาของเรา มันไม่เหมาะสมสาหรับเราที่จะ
ท า เพราะว่ า พระองค์ เ ป็ นผู ้ที่ เ รา “ได้รั บ การประทับ ตรา” โดยพระองค์ (1:13-14;
เปรี ยบเทียบ 2 คร. 1:21-22; 5:5) พระองค์ยงั ทรงเป็ นเครื่ องประกัน (มัดจา) ของ “การไถ่”
เราครั้งสุ ดท้ายของพระเจ้าอีกด้วย ซึ่ งจะเกิ ดขึ้น ณ การเป็ นขึ้นจากตายของเรา (ฟป. 3:2021) การทาให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสี ยพระทัยเปรี ยบเสมือนการปฏิเสธของประทานที่ล้ า
ค่าจากพระเจ้า284
“สิ่ งที่ทาให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสี ยพระทัยนั้นเป็ นบาป”285

“พระวิญญาณที่นี่ถูกถือว่าสามารถมีความรู ้สึกได้ และก็เป็ นเช่นบุคคล”286
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การกระตุ น้ อย่า งที่ ห้า คื อที่ จะขจัดความชั่วร้ า ยหกอย่า งและรั บ เอาคุ ณความดี ส ามอย่า ง
ตอนนี้เปาโลได้กล่าวรายชื่ อบาปบางอย่างที่ทาให้พระวิญญาณเสี ยพระทัย “ความขมขื่น”
เป็ นสิ่ งตรงกันข้ามกับความหวานชื่ นและความกรุ ณา (เปรี ยบเทียบ คส. 3:19)

มันเก็บ

ความขุ่นเคืองและจดจาความผิดไว้ (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 13:5)
“คริ สเตียนทุกคนควรจะอธิ ษฐานเช่นกันที่พระเจ้าจะสอนเขาถึงวิธีที่จะลืม”287
“ความกริ้ ว” หรื อ ความเดือดดาลไหลมาจากความขมขื่น และอ้างอิงถึงการระเบิดออกของ
ความสับสนที่หลงใหลซึ่ งควบคุมไม่ได้ “ความโกรธ” เป็ นการถื อสิ ทธิ์ และการละเมิดที่
เสี ยงอึกทึกอย่างไม่เหมาะสม “การเถียงกัน” หรื อ การวิวาทอธิ บายการโห่ ร้อง “การพูด
ให้ร้าย” อ้างอิงถึงถ้อยคาที่ทาให้อีกบุคคลหนึ่งเจ็บปวด “การมุ่งร้าย” เป็ นความรู ้สึกแย่ต่อ
อีกบุคคลหนึ่งหรื อผูค้ น และเป็ นแหล่งแห่งความชัว่ ร้ายอื่นๆทั้งห้า288 ใครคนหนึ่ งได้จากัด
ความของ “การมุ่งร้าย” ว่า “ความเกลียดชังที่เข้มข้น”289
ข้อนี้ ดูเหมื อนจะขัดแย้งกังข้อที่ 26

ที่ นนั่ เปาโลได้อนุ ญาตความโกรธ แต่ที่นี่ท่านดู

เหมือนว่าจะประณามมัน (เปรี ยบเทียบ ยก. 1:19-20) การอธิ บายสองอย่างที่เป็ นไปได้คือ
หนึ่ ง เราอาจถือว่าคาสั่งในข้อที่ 26 เป็ นการควบคุมอุปนิ สัยที่โกรธ แม้วา่ ความโกรธไม่ใช่
น้ าพระทัยของพระเจ้าเลย (ข้อ 31) ในทานองเดียวกัน พระเจ้าได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับใคร
ที่คนอิสราเอลซึ่ งได้หย่าร้างควรแต่งงานด้วย แม้วา่ การหย่าร้างไม่ใช่น้ าพระทัยของพระเจ้า
เลย (ฉธบ. 24:1-14; มลค. 2:16) ความเป็ นไปได้อย่างที่สองก็คือว่าข้อที่ 26 หมายถึงความ
โกรธที่เหมาะสมในสถานการณ์บางอย่าง แต่ตามปกติแล้ว เราควรหลี กเลี่ยงมัน สาหรับ
ข้า พเจ้า แล้ ว สิ่ ง นี้ ดู เ หมื อ นเป็ นค าอธิ บ ายที่ ดี ก ว่ า พระเยซู เ องได้ โ กรธเป็ นบางครั้ ง
(เปรี ยบเทียบ มก. 3:5) ความโกรธไม่ได้ก่อให้เกิดชี วิตชอบธรรมที่พระเจ้าทรงปรารถนา
ดังนั้นในฐานะกฎ เราควรหลีกเลี่ยงมัน (ยก. 1:20)
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เรา “กรุ ณา” เมื่อเราพูดหรื อทาสิ่ งที่เหมาะสมหรื อสอดคล้องกับความจาเป็ นด้วยอารมณ์ ที่
หวานชื่นและใจกว้าง เรา “เห็นอกเห็นใจ” หรื อ เมตตาสงสารเมื่อเรารู ้สึกถึงความรักใคร่
สาหรับคนอื่น เรา “ยกโทษ” เมื่อเราปล่อยให้ความผิดและข้อข้องใจไปอย่างมีอิสระและ

อย่างมีเมตตากรุ ณา เหตุผลที่เราควรยกโทษที่เน้นคาสั่งทั้งหมดในข้อนี้ ก็คือว่า พระเจ้าได้
ยกโทษให้แก่เราอย่างเปล่าๆในพระเยซูคริ สต์
การแสดงถึ งท่าที แห่ งการยกโทษทันที จะบารุ งชี วิตสมรสอย่างใหญ่หลวง มันช่ วยให้คู่
สมรสที่ จะพัฒนาความโปร่ งใสและความเป็ นหนึ่ งเดี ยวกับคู่ของเขาหรื อของเธอ ที่จะ
แก้ไขความขัดแย้งนั้น มันจะต้องมีความเต็มใจที่จะยกโทษ เราต้องแสวงหาการยกโทษ
เมื่อเราทาผิดต่อคู่ของเรา และที่จะสื่ อสารความเข้าใจต่อบุคคลนั้น จงพยายามที่จะกล่าวซ้ า
หรื อกล่าวถ้อยคาต่อคู่ของคุณว่าเขาหรื อเธอรู ้สึกอย่างไร และจากนั้นก็ขอการยกโทษ จง
กล่าวว่า “ข้าพเจ้าผิดไป ข้าพเจ้าเสี ยใจ คุณ จะยกโทษแก่ขา้ พเจ้าได้ไหม?” มันสาคัญที่จะ
เจาะจงในขบวนการนี้
“จดหมายฝากถึ งคนฮีบรู ถูกแสดงลักษณะโดยการเปรี ยบเทียบที่เกิดขึ้นระหว่างลักษณะต่างๆของ
บัญญัติของโมเสสและลักษณะเหล่านั้นของคริ สตศาสนา ส่ วนจดหมายฝากถึงชาวเอเฟซัสถูกแสดง
ลักษณะโดยการเปรี ยบเทียบระหว่างมรดกของผูห้ ลงหายและมรดกของผูไ้ ด้รับความรอด”290
3. การดาเนินในความรัก 5:1-6
นอกเหนือไปจากการเรี ยกให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะดาเนิ นในเอกภาพ (4:1) และ ความบริ สุทธิ์ (4:17) เปาโลได้
กระตุน้ ให้พวกเขาที่จะดาเนินในความรัก (5:2) แรกสุ ดท่านได้สนับสนุนความรักเชิงบวก (ข้อ 1-2) และ
จากนั้น ในเชิงลบแล้วก็ได้เตือนให้ละเว้นจากความชัว่ (ข้อ 3-6)
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“เหตุฉะนั้น” ในข้อนี้ ไม่ได้แนะนาการสรุ ปต่อสิ่ งที่ได้มาก่อน แต่ให้เหตุผลสาหรับสิ่ งที่จะ
ติดตามมา มันเป็ นธรรมดาและธรรมชาติสาหรับเด็กๆที่จะเลียนแบบพ่อแม่ของพวกเขา
ดังนั้น “บุ ตร” ของพระเจ้าควร “เป็ นผูเ้ ลี ยนแบบของ” พระบิ ดาในสวรรค์ของพวกเขา
เช่นกัน (เปรี ยบเทียบ มธ. 5:48; ลก. 6:36) เราจะต้องเลียนแบบท่าทีที่กรุ ณาและการกระทา
ที่ใจกว้างของพระเจ้าที่มีต่อเรา

5:2

ข้อนี้ อธิ บายวิธีที่เราจะเลียนแบบพระเจ้า นัน่ คือ โดยการรัก ขนาดและต้นแบบแห่ งความ
รักของเราควรเป็ นความรักของพระคริ สต์ที่มีต่อเรา พระองค์ได้รักเราจนถึงขนาดของการ
ตายเพื่อเรา การเสี ยสละตนเองของพระองค์ได้เป็ นที่โปรดปรานและเป็ นที่ยอมรับได้ต่อ
พระเจ้า “ในฐานะกลิ่ นหอม (หวาน)” การตายของพระคริ สต์เป็ นทั้งการถวายของการ

นมัสการต่อพระเจ้า เหมือนกับเครื่ องเผาบูชาและธัญญบูชาในลัทธิ ยิว และเครื่ องบูชาแห่ ง
การล้างบาป เหมือนกับเครื่ องบูชาไถ่บาปและเครื่ องบูชาไถ่กรรมบาป เราแสดงออกถึ ง
ความรักของเรามากที่สุดอีกด้วยเมื่อเราสละชี วิตของเราเพื่อบรรดาคนที่เรารักโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เพื่อพระเจ้า (1 ยน. 3:16)
“. . . ไม่มีสักที่เดียวในงานเขียนของเปาโลหรื อในพันธสัญญาใหม่โดยทัว่ ไปที่ที่
การตายของพระคริ สต์สามารถถูกกล่าวถึ งได้ในฐานะแบบอย่างที่จะต้องทาตาม
เท่านั้น โดยปราศจากการแสดงออกต่อไปถึงความสาคัญที่ไถ่โทษของมัน”291
5:3

การปฏิ บตั ิต่างๆที่เอาตนเองเป็ นศูนย์กลางที่ถูกแนะนาที่นี่ (“การผิดศีลธรรม” ตัณหา) ก็
เป็ นสิ่ งตรงกันข้ามกับความรัก การหมกมุ่นในตนเองเป็ นสิ่ งตรงกันข้ามกับการเสี ยสละ
ตนเอง มัน ไม่ ค วรมี ร่ อ งรอยของการบิ ด เบื อ นเหล่ า นี้ แห่ ง ความรั ก ในชี วิ ต ของผูเ้ ชื่ อ
แม้กระทัง่ ในถ้อยคาของเรา (เปรี ยบเทียบ อพย. 23:13; ฉธบ. 12:30; สดด. 16:4) “การผิด
ศีลธรรม” ทางเพศเป็ นเรื่ องธรรมดาท่ามกลางคนต่างชาติที่ยงั ไม่ได้รับความรอด แต่มนั ไม่
เหมาะสมอย่างสิ้ นเชิ ง (“ต้องไม่แม้กระทัง่ ถูกเอ่ยถึง”) สาหรับ “ธรรมิกชน”

“ความไม่

บริ สุทธิ์ ” เป็ นคาศัพท์ที่กว้างกว่าซึ่ งรวมถึงความไม่บริ สุทธิ์ ทุกประเภท (เปรี ยบเทียบ 4:19)
“ความโลภ” คือ ตัณหา (ความปรารถนาที่เป็ นบาป) เพื่อสิ่ งของมากขึ้น และโดยพื้นฐาน
แล้วเป็ นการนับถือรู ปเคารพ (ข้อ 5) ความโลภที่ถูกกล่าวถึงที่นี่บางทีเป็ นการโลภร่ างกาย
ของคนอื่นเพื่อความพึงพอใจที่เห็นแก่ตวั
‘“การผิดศีลธรรม’ (RSV) และการบิดเบือนทางเพศของเกื อบทุกประเภทอาจ
รวมอยูภ่ ายใต้ คากรี ก พอรเนอา ซึ่ งแปลว่า การผิดประเวณี ใน AV มันเกี่ยวข้องกับ
ทุ ก สิ่ ง ที่ ท าการต่อต้า นการรวมกัน ที่ย าวนานของชายหนึ่ งคนและหญิ งหนึ่ งคน
ภายในความศักดิ์สิทธิ์ แห่งความผูกพันทางการสมรส”292
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เปาโลได้กล่าวต่อไปจากการผิดศีลธรรมสู่ ความหยาบคาย ถ้อยคาของคริ สเตียนควรแสดง
ถึงความรักอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 4:29) “ความสกปรก” หรื อ ความลามกอ้างอิงถึงถ้อยคาที่
สกปรก “คาพูด” ที่ “โง่เขลา” หรื อขาดสติ (ตามตัวอักษรหมายถึง ถ้อยคาที่โง่เขลา) บางที
อธิ บายถึงการพูดที่ทาให้เสี ยเวลา ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ น “การพูดไร้สาระ” “การพูดตลก
หยาบโลน” ไม่จาเป็ นต้องหมายถึ ง การพูดตลก แต่หมายถึ งการพูดตลกที่หยาบคายที่ใช้

การเล่นคาที่ฉลาดเช่นการพูดเป็ นสองนัย การพูดแบบนี้ ไม่เหมาะสมสาหรับธรรมิกชน ผู ้
ซึ่ งควรเต็มไปด้วยการขอบคุ ณ เนื่ องจากว่าพวกเขาได้รับอย่างมาก การขอบคุ ณเป็ นการ
เสริ มสร้างอีกด้วย
ครั้งหนึ่ งข้าพเจ้าได้ไปร่ วมงานแต่งงานที่ซ่ ึ งแขกทุกคนได้แต่งตัวในชุ ดเสื้ อผ้าที่ดีที่สุดของ
พวกเขา ข้าพเจ้าได้แนะนาตัวข้าพเจ้าเองต่อคู่สมรสที่น่าดึงดูดใจอย่างมากที่ขา้ พเจ้าไม่เคย
พบมาก่ อน เราได้อภิ ปรายถึ งการที่ งานแต่งงานได้สวยงามเพียงไร จากนั้นภรรยาได้
อธิ บายว่าเหตุผลของการมีชื่อเสี ยงของเธอก็คือว่า เธอเป็ นบุคคลแรกที่ได้ทาให้เจ้าบ่าวเมา
ในโอกาสก่ อนหน้า นั้น ความขยะแขยงเล็ ก น้อยเกี่ ย วกับ ข้อมู ลนั้นได้ก่ อให้เกิ ดความ
สับสนเหนื อโอกาสทั้งสิ้ นสาหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าระลึ กถึ งมันว่าเป็ นตัวอย่างของการที่
ถ้อยคาที่ไม่เหมาะสมสามารถทาลายบางสิ่ งที่สวยงามได้เพียงไร ถ้อยคาเช่ นนั้นไม่ควร
แสดงถึงลักษณะของคริ สเตียน
“ของประทานทั้งหมดของพระเจ้ารวมถึงเพศก็เป็ นเรื่ องสาหรับการขอบคุณไม่ใช่
การพูดตลก การพูดตลกเกี่ยวกับสิ่ งเหล่านั้นก็ถูกผูกมัดที่จะทาให้สิ่งเหล่านั้นด้อย
ค่ า ที่ จะขอบคุ ณพระเจ้า ส าหรั บ สิ่ ง เหล่ า นั้น ก็ เ ป็ นวิ ธี ที่ จ ะรั ก ษาคุ ณ ค่ า ของสิ่ ง
เหล่านั้นไว้ในฐานะพระพรต่างๆของพระผูส้ ร้างที่ทรงรัก”293
“ชี วิต คริ ส เตี ย นเป็ นชี วิตแห่ ง การรั บ ที่ ต่อเนื่ อง ซึ่ งควรกระตุ ้น การสรรเสริ ญ ที่
ต่อเนื่อง”294
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เปาโลได้เตื อนผูอ้ ่านของท่านถึ งการประพฤติ ที่ไม่เหมาะสมโดยการย้ าเตื อนพวกเขาว่า
ผูค้ นที่ปฏิบตั ิสิ่งต่างๆเช่นนั้นก็สละ “มรดกในอาณาจักร” ที่จะมาถึง นัน่ คือ อาณาจักรพันปี
(เปรี ยบเทียบ 1 คร. 6:9-10; กท. 5:21) ฉบับ AV NKJV และ NIV มี “มรดกใดๆ” และ
NASB มี “มรดก” แต่ตวั บทกรี กละเว้นคานาหน้า “ไม่มีมรดก” เนื่ องจากว่าเปาโลได้กล่าว
ไปแล้วว่าผูเ้ ชื่อทุกคนมีมรดกในพระคริ สต์ (1:13-14) เป็ นที่ชดั เจนว่าท่านกาลังเปรี ยบเทียบ
ผูไ้ ม่เชื่ อกับผูเ้ ชื่ อ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 6; 1 คร. 6:9-11; กท. 5:21; มธ. 19:16; มก. 10:17; ลก.
18:18) ประเด็นของท่านดูเหมือนจะเป็ นที่วา่ รู ปแบบอุปนิ สัยนี้ ที่แสดงถึงผูไ้ ม่เชื่ อไม่ควร
แสดงถึงผูเ้ ชื่อ

บรรดาผูแ้ ปลผูซ้ ่ ึ ง ถื อว่า ข้อนี้ เป็ นหลัก ฐานที่ ว่า บุ ค คลที่ ไ ด้รับ ความรอดอย่า งแท้จริ ง ไม่
สามารถและจะไม่ปฏิบตั ิความชัว่ ร้ายเหล่านี้ก็มองข้ามความเป็ นจริ งที่วา่ ผูเ้ ชื่ อที่แท้จริ งบาง
คนก็ดาเนินชีวติ แบบเนื้อหนัง (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 3:1-4)295
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ข้อนี้เน้นต่อไปถึงความเร่ งด่วนของการดาเนิ นชี วิตแห่ งความรักแทนที่การเห็นแก่ “คาพูด
ที่ เ หลวไหลที่ นี่ค งเป็ นการสอนที่ ว่า การด าเนิ น ชี วิ ต คริ ส เตี ย นที่ มี ศี ล ธรรมก็ ไ ม่ ส าคัญ
ถ้อยคาเหล่านั้น “เหลวไหล” เพราะว่าไม่มีเนื้อหา ไม่มีความจริ ง ถ้า “พระอาชญาของพระ
เจ้า” กาลังมายัง “ผูท้ ี่ไม่เชื่ อฟั ง” ในปั จจุบนั (เปรี ยบเทียบ 2:2) แน่นอนว่าบรรดาบุตรของ
พระองค์เ องสามารถคาดหวัง การตี ส อนของพระองค์เมื่ อ พวกเขาปฏิ บ ตั ิ สิ่ ง ต่ า งๆอย่า ง
เดี ย วกัน เนื่ องจากพระเจ้า ทรงบริ สุ ท ธิ์ พระองค์ท รงจัดการกับ ความบาปที่ ใ ดก็ตามที่
พระองค์ทรงพบมันในผูไ้ ม่เชื่อหรื อผูเ้ ชื่อเช่นกัน
4. การดาเนินในความสว่าง 5:7-14

คาช่ วยเกี่ ยวกับการสรุ ปที่แปลว่า “เหตุฉะนั้น” แสดงถึ งการเริ่ มต้นของย่อหน้าใหม่ในความคิดของเปาโล
(เปรี ยบเทียบ 4:1, 17; 5:1, 15) ท่านได้เชื่ อมโยงคาสั่งสามประการเกี่ยวกับ “การดาเนิน (การดาเนินชีวิต)
ในความสว่าง” ในข้อเหล่านี้และได้เพิ่มเหตุผลและการอธิ บายเพื่อจะกระตุน้ และช่วยเหลือผูอ้ ่านของท่าน
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มันไม่สอดคล้องสาหรับเป้ าแห่ งความรักของพระเจ้า (ข้อ 2) ที่จะกลายมาเป็ น “ผูม้ ีส่วน
ร่ วม” ด้วยกัน (3:6) กับเป้ าแห่ ง พระพิโรธของพระเจ้า (ข้อ 6) โดยการร่ วมกันในการ
ประพฤติที่เห็นแก่ตวั ผิดศีลธรรม และไม่บริ สุทธิ์ ข้อนี้ประกอบด้วยคาสั่งแรก
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เหตุผลที่เราในฐานะคริ สเตียนไม่ควรมีส่วนร่ วมกับผูไ้ ม่เชื่อในการกระทาต่างๆที่ชวั่ ร้ายก็
คือว่าเราได้เป็ น “ความมืดก่อนหน้านี้ ” (เปรี ยบเทียบ 4:17-19) แต่ตอนนี้ เป็ น “ความสว่าง
ในพระเจ้า” ซึ่ งได้วางใจในพระเยซู คริ สต์ (2:103; 3:17-24; เปรี ยบเทียบ มธ. 5:14; คส.
1:12-13) คาสั่งประการที่สองคือที่จะ “ดาเนินชี วิตอย่างลูกของความสว่าง” เป็ นที่ชดั เจน
ว่า มันเป็ นไปได้สาหรับลูกของความสว่างที่จะไม่ดาเนิ น (ดาเนิ นชี วิต) ในฐานะ “ลูกของ
ความสว่าง” (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 1:6-7) หาไม่แล้ว คาสั่งนี้จะไม่จาเป็ น
“ความเสี ยหายที่รุนแรงที่สุดที่มนุษย์คนใดก็ตามสามารถทาต่อเพื่อนมนุ ษย์ได้ก็คือ
ที่จะทาให้เขาคิดเกี่ยวกับบาปอย่างไม่จริ งจัง”296

5:9

“ผลของความสว่าง” คือ คุ ณสมบัติเหล่านั้นที่แสดงถึ งชี วิตของพระเจ้า (นัน่ คือ ผลที่พระ
วิญญาณผลิต จงเปรี ยบเทียบ กท. 5:22-23) คุณสมบัติสามอย่างที่ถูกกล่าวถึงที่นี่ (“ความ
ดี” “ความชอบธรรม” “ความจริ ง”) เป็ นสิ่ งตรงกันข้ามกับผลของความมืด (4:18-19) ถ้า
ลู ก ของความสว่ า งไม่ ไ ด้ด าเนิ น ในความสว่ า ง เขาจะไม่ เ กิ ด ผลแห่ ง ความสว่ า งมาก
(เปรี ยบเทียบ ยน. 15:1-6) แม้กระทัง่ ในภายนอกนั้น เขาอาจไม่สามารถถูกจาแนกได้จาก
ลูกของความมืด (เปรี ยบเทียบ มธ. 13:24-30)

5:10

ในขณะที่ ลู ก ของความสว่ า งด าเนิ น ในฐานะของลู ก ของความสว่ า ง (ข้อ 8ข) เขาจะ
“พยายาม” ที่จะค้นพบสิ่ งที่เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า (“สิ่ งที่เป็ นที่ชอบพระทัยขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า”) เพื่อว่าเขาหรื อเธอสามารถทามันและเป็ นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าได้

5:11

ลูกของความสว่างควรละเว้นจากการร่ วมกันกับลูกที่ไม่เชื่ อฟั งใน “การกระทาต่างๆ” ของ
พวกเขาอี กด้วย แต่ควรว่า กล่ า ว (“เปิ ดเผย”) ผูเ้ ชื่ อที่ท าสิ่ ง เหล่ านั้น เพราะว่าการกระท า
เหล่านี้ “ไม่เกิดผล” (เปรี ยบเทียบ ข้อ 9)297 นี่ เป็ นคาสั่งประการที่สามของเปาโลในส่ วนนี้
มันเป็ นการกระทาต่างๆของผูไ้ ม่เชื่ อที่ คริ สเตี ยนต้องหลี กเลี่ ยง ไม่ใช่ ผไู ้ ม่เชื่ อผูซ้ ่ ึ งทาสิ่ ง
เหล่านั้น เราว่ากล่าวการกระทาต่างๆของผูเ้ ชื่ อที่ปฏิ บตั ิการกระทาต่างๆที่ชวั่ ร้ ายเช่ นนั้น
เมื่อเรานาความสว่าง (ข้อ 9) ไปอยูใ่ กล้พวกเขา สิ่ งนี้เปิ ดเผยพวกเขาถึงสิ่ งที่พวกเขาเป็ น

5:12

ผูเ้ ชื่ อไม่ ค วรแม้ก ระทัง่ อภิ ป รายถึ ง การกระท าต่ า งๆอันมื ด “ในที่ ล ับ ” ของผูค้ นในการ
สนทนาโดยทัว่ ไป การอภิปรายถึงสิ่ งเหล่านี้จะนาความสนใจไปยังพวกเขา และอาจทาให้
พวกเขาสนใจที่ความคิดแบบเนื้ อหนัง มันดีกว่าที่จะรักษาสิ่ งที่พวกเขาทาในความมืดไว้
ในความมืด

5:13

ในอีกด้านหนึ่ง เมื่อความสว่างส่ องแสงไปยังการกระทาต่างๆที่ชวั่ ร้าย คนอื่นๆก็เห็นสิ่ งที่
สิ่ งเหล่ านั้นเป็ นนั่นคื อ ความชั่ว ข้อนี้ ไ ม่ไ ด้ข ดั แย้งกับข้อก่ อนหน้า นี้ เปาโลได้ท าให้
ผูอ้ ่านของท่านแน่ใจว่าวันหนึ่ งพระเจ้าจะนาความชัว่ ร้ายไปยังความสว่าง (“เป็ นที่มองเห็น
ได้”) และแสดงให้รู้วา่ มันเป็ นอะไร พระองค์เองจะนา “สิ่ งต่างๆ” ที่ชวั่ ร้าย “ทั้งสิ้ น” ไปยัง
ความสว่างในที่สุด ทุกสิ่ งที่กลายมาเป็ นที่เห็นได้ “คือความสว่าง” ในแง่ที่วา่ มันกลายมา
เป็ นความชัดเจน แต่นนั่ จะต้องกลายมาเป็ นสิ่ งดีอีกด้วย

“นี่อาจหมายถึงว่า ด้วยเหตุน้ นั คริ สเตียนผูซ้ ่ ึงนาชีวิตที่ชอบธรรมก็ยบั ยั้งและแก้ไข
ผูก้ ระทาชัว่ และแม้กระทัง่ ทาให้พวกเขากลับใจเชื่อ”298
“. . . โดยการกระทาแห่งความสว่าง ความมืดเองสามารถถูกเปลี่ยนเป็ นความสว่าง
ได้”299
“จงเปิ ดไฟ บ่อยครั้งนักเทศน์เป็ นคนเดียวเท่านั้นที่กล้าหาญพอที่จะเปิ ดโปงบาป
ต่างๆที่ลบั ของบรรดาชายและหญิงและแม้กระทัง่ ความบาปเหล่านั้นของชุมชน”300
5:14

เนื่องจากว่าพระเจ้าจะนาทุกสิ่ งไปยังความสว่าง (ข้อ 13) มันสาคัญที่วา่ ผูเ้ ชื่ อตื่นขึ้นและลุก
ขึ้นจากความตายแห่งวิถีชีวติ ที่ยงั ไม่ได้รับความรอดแต่ก่อนของพวกเขา “จงตื่นขึ้น. . .และ
จงฟื้ นขึ้นมาจากความตาย” ถ้าพวกเขาทา “พระคริ สต์จะทรงส่ องสว่างแก่” พวกเขาด้วย
พระพร อย่างที่ดวงอาทิตย์ทาให้สิ่งที่รังสี ของมันสัมผัสนั้นอบอุ่น แหล่งของสิ่ งที่เปาโล
ได้อา้ งอิงดูเหมือนจะเป็ นบทกวีหรื อเพลงนมัสการของคริ สเตียนเริ่ มแรกที่ข้ ึนอยูก่ บั อิสยาห์
60:1301
5. การดาเนินในปัญญา 5:15-16:9

เปาโลได้แนะนาความคิดใหม่ดว้ ยการกล่าวซ้ าของ “เหตุฉะนั้น” และ “จงดาเนิ น” ถึ งห้าครั้ง (เปรี ยบเทียบ
4;1, 25; 5:1-2, 7-8) เราสามารถดาเนิน (ดาเนินชีวิต) อย่างฉลาดได้โดยการยอมให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์
ควบคุมชีวติ ของเรา
“สาหรับ เปาโล ความเชื่ อของคริ ส เตี ยนไม่ ใช่ ก ารใช้ที่ เป็ นนามธรรมในการอภิ ป รายทางศาสน
ศาสตร์ ตรงกันข้าม มันได้เรี ยกหาวิธีที่แตกต่างเพื่อจะเชื่อมโยงกับคนอื่นๆ”302
การตักเตือนพืน้ ฐาน 5:15-21
เปาโลได้เริ่ มต้นส่ วนนี้ ดว้ ยการตักเตือนพื้นฐาน (ข้อ 15-21)

จากนั้นท่านได้ประยุกต์ใช้คาแนะนานี้ กบั

คริ สเตียนหลายกลุ่ม (5:22-6:9)
5:15

ลาดับและการใช้คาในตัวบทกรี กบ่งบอกว่า “ระมัดระวัง” ขยาย “ดาเนิ น” แทนที่จะเป็ น
“จงเป็ น” เราสามารถแปลอนุ ประโยคนี้ ว่า “จงคอยดู ว่า ท่านดาเนิ น (ดาเนิ นชี วิต ) อย่า ง
ระมัดระวัง การดาเนินชีวิตที่ “ระมัดระวัง” นั้นจาเป็ นต่อการที่จะ “ฉลาด” (มีทกั ษะ) และ

เป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้า (ข้อ 10) บุคคลที่ “ฉลาด” คือบุคคลที่ดูและมองสิ่ งต่างๆ อย่าง
ที่พระเจ้าดูและมอง
มารี ยแ์ ละข้าพเจ้าได้อาศัยอยูใ่ นอังกฤษตลอดปี 1992 ในขณะที่อยูท่ ี่นนั่ ข้าพเจ้าได้สังเกต
ว่าคนอังกฤษบางคนได้สร้างกาแพงอิฐที่สูงรอบๆ อาคารเพื่อจะปกป้ องพวกเขาจากผูบ้ ุกรุ ก
ส่ วนบนของคอนกรี ตของพวกเขาบ่ อยครั้ งก็ถู กฝั งด้วยเศษกระจกแตก พร้ อมกับ ปลาย
แหลมที่เป็ นหยักซึ่ งยื่นขึ้นข้างบน ที่คุกคามที่จะแทงผูบ้ ุกรุ กคนใดๆ ก็ตาม มันน่าสนใจที่
จะเฝ้ าดู แมวเดิ นบนก าแพงเช่ นนั้น ด้วยการระมัดระวังอย่า งเต็ม ที่ และการเคลื่ อนที่ ที่
รอบคอบนั้น มันได้วางอุง้ เท้าของมันอย่างคล่องแคล่วและระมัดระวังระหว่างขอบที่แหลม
คม นัน่ คือการเดินอย่างระมัดระวัง คุณและข้าพเจ้าต้องดาเนิ นอย่างนั้น เราไม่สามารถ
ดาเนินไปในวันหนึ่งอย่างไม่ระมัดระวังได้ เราต้องดาเนินทุกย่างก้าวอย่างระมัดระวัง
5:16

เราดาเนินอย่างฉลาดเมื่อเราใช้ทุกๆโอกาส (“ใช้ประโยชน์จากเวลา [ของเรา] มากที่สุด”) ที่
จะเป็ นที่ พอพระทัยและยกย่ององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ทุ กๆวันและทุ กๆชั่วโมงก็ จดั เตรี ย ม
โอกาสต่ า งๆ และเราควรฉวยโอกาสเหล่ า นั้น ไว้เพื่ อ จุ ด ประสงค์เ หล่ า นี้ สิ่ ง นี้ ส าคัญ
เพราะว่า เราดาเนิ นชี วิ ตใน “วันเวลา” ที่ อิท ธิ พ ลต่ า งๆที่ “ชั่วร้ า ย” และบุ ค คลที่ ชั่ว ร้ า ย
ครอบงา
ใครคนหนึ่ งได้คานวณตารางเวลาในทางคณิ ตศาสตร์ ที่เปรี ยบเทียบช่ วงชี วิตโดยเฉลี่ ยกับ
หนึ่งวัน ซึ่ งเริ่ มต้นที่ 7 น. ถ้าอายุของคุณคือ 15 เวลาก็คือ 10:25 น. ถ้าอายุของคุณคือ 25
เวลาก็คือ 12:42 น. ถ้าอายุของคุณคือ 35 เวลาก็คือ 15:00 น. ถ้าคุณอายุ 45 เวลาก็คือ 17:16
น. ถ้าอายุของคุณคือ 55 เวลาก็คือ 19:34 น. ถ้าอายุของคุณคือ 65 เวลาก็คือ 21:55 และถ้า
อายุของคุณคือ 70 เวลาก็คือ 23:00 น.

5:17

คนไม่ฉลาด (ข้อ 15) เพียงแค่ขาดปั ญญา แต่ “คนโง่เขลา” (ข้อ 17) ประพฤติตรงกันข้ามกับ
สิ่ งที่ พวกเขารู ้ ว่าถู กต้อง ที่จะฉลาด เราต้องเข้าใจในทางสติปัญญา (คากรี ก ซู นิเอเต้ คือ
เข้าใจ) สิ่ งที่เป็ น “น้ าพระทัย” ของพระเจ้า หลังจากที่เราทาอย่างนั้นเท่านั้น เราสามารถทา
ให้พระเจ้าโปรดปรานได้ (ข้อ 10) “น้ าพระทัย” ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าควรเป็ นพิมพ์เขียว
หลักของคริ สเตียน เนื่องจากว่าพระองค์ทรงเป็ นศีรษะของพระกาย น้ าพระทัยของพระเจ้า
รวมถึงการยอมให้พระองค์ที่จะควบคุม (เติมเต็ม) เรา การขอบพระคุ ณอยู่เสมอ และการ

ยอมฟั งซึ่ งกันและกันอย่างที่ขอ้ ที่ติดตามมาระบุไว้ คนฉลาดใช้ประโยชน์จากเวลาของ
พวกเขามากที่สุด (ข้อ 16) แต่พวกเขาก็แสวงหาที่ จะค้นพบและทาตามน้ าพระทัยของ
พระเจ้าอีกด้วย
5:18

อย่างเจาะจงแล้ว เราไม่ควรยอมให้ “เหล้าองุ่ น” ควบคุ ม เรา แต่ย อมให้ “พระวิญญาณ”
บริ สุทธิ์ ของพระเจ้าควบคุม พลังทั้งสองอย่างก็อยูภ่ ายใน “จงเต็มเปี่ ยม” เป็ นคาสั่งเชิ งรับ
มันเปรี ยบเสมื อนการยอมให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูส้ ถิ ตอยู่ในเราควบคุ มเราอย่างสิ้ นเชิ ง
เราทาอย่างนี้ โดยการวางใจและเชื่ อฟั ง องค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้าขณะที่ พระวจนะของพระองค์
แนะนาเรา “เหล้าองุ่น” ที่เติมเต็มบุคคลหนึ่ งก็ควบคุมทุกๆด้านแห่ งชี วิตของเขาหรื อของ
เธอตราบเท่าที่บุคคลนั้นดื่มมัน การเมาเหล้าส่ งผลต่ออุปนิ สัยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ใน
ท านองเดี ย วกัน ผูเ้ ชื่ อ ผูย้ อมให้ “พระวิญ ญาณ” ที่ จะมี อิท ธิ พ ลและนาพาความคิ ด และ
อุปนิ สัยของเขาจะประสบการควบคุมของพระองค์ตราบเท่าที่เขารักษาความสัมพันธ์น้ นั
กับพระวิญญาณไว้ (เปรี ยบเทียบ ลก. 1:15; กจ. 2:12-21) การแปลอีกอย่างหนึ่ งของคาสั่ง
นี้คือ “จงรับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณเรื่ อยไป”303 นี่เป็ นความรับผิดชอบ (กาลปั จจุบนั )
ที่ต่อเนื่องของเราและมันเป็ นพันธะสาหรับคริ สเตียนทุกคนไม่ใช่ทางเลือก
“บัพติศมาของพระวิญญาณหมายถึงว่าข้าพเจ้าเป็ นของพระกายของพระคริ สต์ การ
เติมเต็มของพระวิญญาณหมายถึงว่าร่ างกายของข้าพเจ้าเป็ นของพระคริ สต์”304

5:19

เปาโลได้อา้ งอิงถึงผลลัพธ์สี่อย่างจากผลลัพธ์หลายอย่างของการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณ
ท่านได้จดั ตั้งสิ่ งเหล่ านี้ ในฐานะรู ปแบบของคากริ ยาที่ เติ ม ing

แต่โดยแท้จริ งแล้ว สิ่ ง

เหล่านั้นเทียบเท่ากับคาสั่งในพลังของพวก ทั้งสี่ น้ ี เกี่ยวข้องกับการสรรเสริ ญ และทั้งหมด
ก็เป็ นกิ จกรรมต่างๆโดยส่ วนรวมมากกว่าส่ วนตัว “เพลงสดุ ดี” อ้างอิงถึงสดุดีของพันธ
สั ญ ญาเดิ ม ที่ ค ริ ส เตี ย นเช่ น เดี ย วกับ คนยิ ว ได้ใ ช้ ใ นการนมัส การของพวกเขา “เพลง
นมัสการ” เป็ นเพลงต่างๆที่สรรเสริ ญเยินยอบางบุคคลหรื อบางพระในวัฒนธรรมกรี ก และ
พระเจ้าแท้ในการนมัสการของคริ สเตียน (ข้อ 14)

“เพลงฝ่ ายวิญญาณ” เป็ นคาศัพท์

โดยทัว่ ไปที่บางทีครอบคลุมการสรรเสริ ญทางเสี ยงประเภทอื่นๆทุกประเภท เมื่อพระเจ้า
ควบคุมเรา เราก็ยนิ ดี305

นอกเหนื อไปจากการสื่ อสารกับ ซึ่ งกันและกันโดยการใช้วิธีต่างๆที่ ได้ถูกอธิ บายไว้น้ ัน
คริ สเตียนควรใช้วธิ ี เหล่านี้ที่จะสื่ อสารกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอีกด้วย การสรรเสริ ญควรพลุ่ง
ออกมาจากใจ ไม่ใช่ แค่ริมฝี ปาก “การร้อง” อ้างอิงถึงการสรรเสริ ญทางเสี ยง และ “การ
ร้องเพลงสดุดีจากใจของท่าน” บ่งบอกถึง การสรรเสริ ญที่ไม่ได้ยนิ
5:20

ประการที่สาม เราควรขอบคุณพระเจ้าพระบิดา “สาหรับทุกสิ่ ง” (เปรี ยบเทียบ คส. 3:17; 1
ธส. 5:18) คริ สเตียนสามารถมีส่วนร่ วมในการขอบคุณได้แม้กระทัง่ เมื่อพวกเขาไม่ได้ถวาย
การสรรเสริ ญโดยส่ วนรวมก็ ตาม การอธิ ษฐาน “ในพระนามของ. . .พระเยซู คริ ส ต์”
หมายถึง การอธิ ษฐานเนื่องจากคุณความดีและงานของพระองค์และในความสอดคล้องกับ
น้ าพระทัยของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ยน. 14:13-14; 15:16; 16:23-24; 1 ยน. 5:14-15) มัน
เป็ นไปได้ที่จะขอบคุณใน “ทุกสิ่ ง” เมื่อเราตระหนักว่าพระเจ้ากาลังทางานในชี วิตของเรา
เพื่อพระสิ ริของพระองค์และสิ่ งดีของเรา (รม 8:28) ใครคนหนึ่งได้เขียนว่า “ข้าพเจ้าได้บ่น
เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีรองเท้า จนกระทัง่ ข้าพเจ้าได้พบชายคนหนึ่ งผูไ้ ม่มีเท้า” เมื่อพระเจ้า
ควบคุมเรา เราก็ขอบคุณ

5:21

ผลลัพธ์อนั ที่สี่ของการเต็มเปี่ ยมด้วย (ควบคุมโดย) พระวิญญาณก็คือความเต็มใจที่จะจานน
(“อยูภ่ ายใต้”) คนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูเ้ ชื่ อ สิ่ งตรงกันข้ามก็จะเป็ นที่จะควบคุมคนอื่นๆ
และยกย่องตนเองเหนื อพวกเขา ท่าทีของการจานนนี้ มีเหตุผล และเป็ นผลมาจากการนับ
ถื อ (“ย าเกรง”) “พระคริ ส ต์ ” เท่ า นั้น เมื่ อ พระเจ้า ควบคุ ม เรา เรามี วิ ญ ญาณที่ จ านน
(สนับสนุน)

จากการที่ ได้อธิ บายการตักเตือนพื้นฐานที่ จะเติมเปี่ ยมด้วยพระวิญญาณนั้น (ข้อ 15-21) ถัดไปเปาโลได้
ประยุกต์ใช้ความหมายโดยนัยของการกระตุน้ นี้ต่อคริ สเตียนหลายกลุ่ม
“สิ่ งที่ไม่ตอ้ งสงสัยก็คือว่าสามย่อหน้าที่ติดตามมานั้นก็ได้ถูกให้มาในฐานะตัวอย่างของการจานน
ของคริ สเตียน และที่วา่ การเน้นตลอดก็อยูท่ ี่การจานน”306
ท่านได้กล่าวถึงหกกลุ่ม คือ ภรรยาและสามี (5:22-33) ลูกและพ่อแม่ (6:1-4) และทาสและนาย

(6:5-9) ในแต่ละสามคู่น้ นั หุ ้นส่ วนแรกมีความรับผิดชอบที่จะจานนหรื อเชื่ อฟั ง (5:22; 6:1, 5) อย่างไรก็
ตาม หุ น้ ส่ วนที่สองจะต้องสาแดงวิญญาณที่จานนเช่นกัน ทั้งหมดจะต้องเชื่อมโยงต่อกันและกัน “อย่างที่ทา
ต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
“บรรดาผูท้ ี่เชื่อฟังต้องเชื่ อฟั งราวกับว่าพวกเขากาลังเชื่ อฟั งพระคริ สต์ บรรดาผูท้ ี่ได้รับการเชื่ อฟั ง
จะต้องค้นพบรู ปแบบแห่งการประพฤติของพวกเขาในความรักและการเอาใจใส่ ของพระคริ สต์ และ
ต้องจดจาไว้วา่ พวกเขาเองเป็ นหนี้การเชื่อฟังในการเชื่อฟังของพวกเขาต่อพระคริ สต์”307
นี่เป็ นหนึ่งในรายชื่อ “กฎในบ้าน” ในพันธสัญญาใหม่ (เปรี ยบเทียบ อฟ. 5:22 -6:9; 1 ทธ. 2:8-15; 6:1-2; ทต.
2:1-10; 1 ปต. 2:18-3:7) งานเขียนของบรรพบุรุษที่เป็ นอัครทูตบางคนก็มีรายชื่ อเช่นนั้น ลูเธอร์ ได้อา้ งอิง
ถึ งส่ วนเหล่ านี้ ว่าเป็ น เฮาซทาเฟล (ตารางเรื่ องบ้าน – ผูแ้ ปล) และนักวิชาการบางคนยังใช้คาศัพท์ทาง
วิชาการนี้อยูเ่ มื่ออ้างอิงถึงรายชื่อเหล่านี้308
“สิ่ งที่ เรี ยกว่า ‘คาสอนบริ สุทธิ์ ’ อย่างมากนั้นก็เน้นความสัมพันธ์ กบั พระเยซู คริ สต์โดยปราศจากความ
พยายามใดๆที่จะบ่งบอกถึงผลลัพธ์ต่างๆของมันในแง่ของความสัมพันธ์กบั ผูค้ นที่เราดาเนิ นชี วิตและทางาน
ด้วย ในความตรงกันข้ามกับความบริ สุทธิ์ ในความว่างเปล่าเช่นนั้น ซึ่ งยกย่องประสบการณ์ต่างๆ และลด
จริ ยธรรม พวกอัครทูตได้ช้ ีแจงถึงหน้าที่ของคริ สเตียนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เห็นประจักษ์ของชีวิตและงาน
ประจาวัน”309
เมื่อพระเจ้าควบคุ มเราแต่ละคน เราสามารถประสบความกลมกลืนในบ้านและในที่ทางานได้แม้จะมีความ
กระทบกระเทือน ความตึงเครี ยด และการต่อต้านที่เป็ นไปได้ที่นนั่
หน้ าทีข่ องภรรยา 5:22-24
“หลังจากหลายศตวรรษของคาสอนแบบคริ สเตียน เราแทบจะไม่ชื่นชมธรรมชาติ ที่ปฏิ วตั ิ ของ
มุมมองของเปาโลในเรื่ องครอบครัวที่ได้จดั ตั้งไว้ในพระคัมภีร์ตอนนี้ ท่ามกลางคนยิวในสมัยของ
ท่าน และท่ามกลางคนโรมันและคนกรี ก ผูห้ ญิ งได้ถูกมองว่าเป็ นพลเมื องชั้นสองพร้ อมกับสิ ทธิ์
เล็กน้อยหรื อไม่มีสิทธิ์ เลย คนยิวที่เคร่ งศาสนาได้กล่าวประจาวันในคาอธิ ษฐานที่ซ่ ึ งเขาได้ขอบคุณ
พระเจ้าสาหรับการที่ไม่ได้ทาให้เขาเป็ นผูห้ ญิง และเขาสามารถหย่าภรรยาของเขาได้โดยการเขียน
‘ใบหย่า’ (ซึ่ งต้องรวมถึ งการจัดเตรี ยมที่ว่าเธอเป็ นอิ สระที่ จะแต่งงานกับใครก็ได้ที่เธอต้องการ)
ภรรยาไม่มีสิทธิ์ เช่นนั้น”310

5:22

เปาโลได้กล่าวถึ งภรรยาก่อน “ภรรยา” ที่เป็ นคริ สเตียนจะต้อง “ยอมเชื่ อฟั ง” “สามีของ
พวกเขาเอง” ในฐานะการแสดงออกถึงการยอมเชื่ อฟั งของพวกเขาต่อพระเยซู เจ้า เปาโล
ไม่ได้กล่าวว่าพวกเขาจะต้องยอมเชื่ อฟั งสามีของพวกเขาเองในสัดส่ วนอย่างที่พวกเขายอม
เชื่อฟังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ในการยอมเชื่อฟังสามีของเธอ ภรรยากาลังเชื่ อฟั งองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าผูไ้ ด้บญั ชาให้เธอที่จะทาอย่างนั้น ในส่ วนนี้ เปาโลได้กล่าวถึ งความสัมพันธ์ในชี วิต
สมรส อย่างที่บริ บทกล่าวไว้ (ข้อ 22-23) ท่านไม่ได้กล่าวว่าผูห้ ญิงทุกคนจะต้องยอมเชื่ อ
ฟังผูช้ ายทุกคน หรื อท่านไม่ได้กล่าวว่าผูห้ ญิงนั้นด้อยกว่าผูช้ าย (เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 3:7)
ผูค้ นเข้าใจการยอมเชื่อฟังผิดไปอยูบ่ ่อยๆ มันไม่ได้บ่งบอกถึงความด้อยกว่าหรื อเกี่ยวข้อง
กับการสู ญเสี ยอัตลักษณ์ของบุคคลหนึ่งและกลายมาเป็ นไม่ใช่บุคคล ผูห้ ญิงบางคนกลัวว่า
การยอมเชื่ อฟั งจะนาไปสู่ การละเมิดและหรื อความรู ้ สึกแห่ งการถูกใช้ การยอมเชื่ อฟั ง
ไม่ได้หมายถึงการเชื่อฟังที่ขาดเหตุผลหรื อการไม่ดิ้นรน มันหมายถึงการยอมตนเองต่ออีก
บุคคลหนึ่ง
“คากรี กสาหรับการจานนมีที่มาทางทหารซึ่ งเน้นถึงการอยูภ่ ายใต้สิทธิ อานาจของ
อีกบุคคลหนึ่ ง คานี้ ไม่ได้หมายถึ งการจานนแบบถูกบังคับ ตรงกันข้าม มันเป็ น
การจานนแบบสมัครใจต่อสิ ทธิ อานาจที่เหมาะสม ดังนั้นดูเหมือนเปาโลจะกล่าว
ว่าภรรยาควรวางตัวของพวกเขาเองอย่างสมัครใจภายใต้สิทธิ อานาจของสามีของ
พวกเขา”311
“ความเท่าเทียมของคุณค่าไม่ใช่อตั ลักษณ์ของบทบาท”312
เราดาเนิ นชี วิตในจักรวาลที่มีระเบียบ ที่ซ่ ึ งมีสิทธิ อานาจและการจานนต่อสิ ทธิ อานาจใน
ทุกๆที่ (เปรี ยบเทียบ รม. 13:1) ดังนั้น ความสัมพันธ์แบบสิ ทธิ อานาจและการจานนก็เป็ น
ธรรมชาติ และจาเป็ นต่อการรั กษาระเบี ยบ พระเจ้ามี สิทธิ อานาจเหนื อมนุ ษย์ (ยก. 4:5)
มนุษย์มีสิทธิอานาจเหนือธรรมชาติ (ปฐก. 1:28) บรรดาสามีมีสิทธิ อานาจเหนือภรรยาของ
พวกเขา (อฟ. 5:22) พ่อแม่มีสิทธิอานาจเหนือลูกๆของพวกเขา (อฟ. 6:1) บรรดาผูป้ กครอง
มีสิทธิอานาจเหนือบรรดาผูท้ ี่พวกเขาปกครอง (1 ปต. 2:13-14) นายจ้างมีสิทธิ อานาจเหนือ
ลูกจ้างของพวกเขา (1 ปต. 2:18) ผูน้ าฝ่ ายวิญญาณมีสิทธิอานาจเหนือบรรดาผูท้ ี่พวกเขานา
ในฝ่ ายวิญญาณ (1 ปต. 5:2)

การจานนหมายถึง การจัดการอย่างสมัครใจที่จะเติมเต็มรู ปแบบที่ก่อให้เกิ ดความสมบูรณ์
คาว่า “สนับสนุ น” เป็ นคาเหมือนที่ดีสาหรับแนวคิดรวบยอดตามพระคัมภีร์ของ “จานน”
ภรรยาจานนต่อสามีของเธอเมื่อเธอ “จัดการ” ตัวเธอเองอย่างสมัครใจเพื่อว่าเธอสามารถทา
ให้สามีของเธอสมบูรณ์ได้ ตัวอย่างที่ดีของสิ่ งนี้ ก็ถูกอธิ บายโดยการร่ วมมือของเธอกับเขา
เมื่อพวกเขาวิง่ แข่งสามขา พวกเขาจะต้องทางานร่ วมกันเพื่อจะสาเร็ จ การจานนนั้นจาเป็ น
สาหรับการบรรลุความเป็ นหนึ่งในชีวติ สมรส313
การจานนเกี่ ย วข้องกับ ความรั บ ผิดชอบสี่ อย่า ง หนึ่ ง มันเริ่ ม ต้นด้วยท่ า ที แห่ ง การมอบ
ตนเองแด่พระเจ้า จุดจดจ่อของชี วิตต้องอยูท่ ี่พระเยซู คริ สต์ ความสามารถที่จะจานนมา
จากพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 2:24)

พระองค์ทรงเป็ นเหมือนสายเคเบิลที่ช่วยให้

สะพานแขวนทาตามจุดประสงค์ของมันได้ ประการที่สอง การจานนเรี ยกร้องอุปนิสัยที่มี
ความนับถือ (เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 3:1-2) สิ่ งนี้ ตดั โอกาสการขี้บ่น การขี้บ่นก็คล้ายกับการ
มีเป็ ดที่จิกคุณจนถึงตาย ประการที่สาม การจานนหมายถึงการพัฒนาคุณลักษณะในทาง
ธรรม (เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 3:3-5) ประการที่สี่ การจานนเกี่ยวข้องกับการทาสิ่ งที่ถูกต้อง
(เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 3:6)

การจานนไม่ควรขยายไปสู่ การมีส่วนร่ วมในการประพฤติที่

ตรงกันข้ามกับพระคัมภีร์ ความรับผิดชอบหลักของคริ สเตียนทุกคนก็คือที่จะทาตามน้ า
พระทัยของพระเจ้า314
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เหตุ ผ ลสาหรั บ การจานนที่ เต็มใจของภรรยาก็ คื อว่าพระเจ้า ได้ต้ งั ภรรยาไว้ใ นตาแหน่ ง
ภายใต้สิทธิ อานาจของสามีของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 11:12) ในทานองเดี ยวกัน
พระองค์ไ ด้เลื อกที่ จะตั้งพระเยซู คริ สต์ไ ว้ใ นสิ ทธิ อานาจเหนื อ (ในฐานะ “ศีรษะของ”)
คริ สตจักร

ยิ่งกว่านั้น พระเยซู คริ สต์ทรงเป็ น “พระผูช้ ่ วยให้รอดของคริ สตจักร (พระ

กาย)” อย่างที่คล้ายกัน สามีก็เป็ นผูช้ ่วยกู้ (ผูป้ กป้ อง) แห่ งภรรยาของเขา อย่างเพิ่มเติมแล้ว
ความเป็ นหัวหน้าของสามีเกี่ยวข้องกับการรัก การรับใช้ การเอาใจใส่ และการนาภรรยา
ของเขา สิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งต่างๆทั้งหมดที่พระเยซูคริ สต์ทรงทาเพื่อคริ สตจักร
“ที่ จะกล่ าวในแง่ ของความเท่าเที ยมกันทางหน้าที่ สาหรั บสามี และภรรยาก็ขจัด
คุณสมบัติที่เสริ มกันของความสัมพันธ์อย่างผิดพลาดและหักล้างการเปรี ยบเทียบ
พระคริ สต์และคริ สตจักรผูซ้ ่ ึ งไม่เท่าเทียมกันในหน้าที่”315

การเป็ นผูน้ าควรเกี่ ยวข้องกับการตระหนักว่าพระเจ้าได้ต้ งั สามีไว้ในตาแหน่ งแห่ งความ
รับผิดชอบ สามีครอบครองบทบาทของเขาโดยการแต่งตั้งของพระเจ้า การรับเอาบทบาท
นี้ ก็ไม่ได้หมายถึ งว่าสามี ตอ้ งกระทาความรั บผิดชอบของเขาทั้ง หมดอย่างสมบูรณ์ แบบ
เนื่ องจากว่านัน่ จะเป็ นไปไม่ได้ มันหมายถึ งว่า เขาต้องเสนอรายงานต่อพระเจ้าสาหรั บ
ภรรยาและลูกๆของเขา แม้วา่ เอวาได้กินผลไม้ก่อน พระเจ้าได้เข้าหาอาดัมก่อนเพื่อจะถาม
เขาเกี่ยวกับสิ่ งที่เขาและเอวาได้ทาไป (ปฐก. 3:9) การเป็ นผูน้ าของสามี ทาให้การจานนของ
ภรรยามีเหตุผล มันเรี ยกร้ องการท าการริ เริ่ ม ความสัตย์สุจริ ต และการปรนนิ บตั ิ ภรรยา
(นัน่ คือ การทาให้ภาระของบรรดาผูท้ ี่ติดตามนั้นเบา จงเปรี ยบเที ยบ มธ. 11:28-30; มก.
10:42-45) การเป็ นผูน้ าเกี่ยวข้องกับการจัดการบ้าน ไม่ใช่ควบคุมมันอีกด้วย ผูจ้ ดั การที่ดี
ก็สร้างสภาพแวดล้อมที่ซ่ ึ งแต่ละบุคคลสามารถบรรลุศกั ยภาพที่สูงสุ ดของเขาและของเธอ
ได้ พ่อที่มีความรับผิดชอบทาให้ลูกๆของเขาอยู่ภายใต้การควบคุ มอี กด้วย (1 ทธ. 3:4)
การนาเป็ นหนึ่งในความรับผิดชอบหลักของสามีในชีวติ สมรส316
“บรรดาผูท้ ี่ ยุ่งอยู่กบั การบ่อนทาลายความบริ สุทธิ์ ของชี วิตสมรสก็เป็ นศัตรู ที่แย่
ที่สุดของความสงบสุ ข [สิ่ งดีของส่ วนรวม] ความละเมิดมิได้ของมันไม่ใช่คาถาม
ที่จะถูกตั้งขึ้นบนฐานของความสะดวก ศิลามุมเอกของสังคมอยูใ่ นภาวะเสี่ ยงใน
เรื่ องนั้น”317
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ข้อนี้ ก็ ดาเนิ นการเปรี ยบเที ยบต่อไป การจานนเป็ นการตอบสนองที่ เหมาะสมต่ อสิ ท ธิ
อานาจที่ได้ระบุไว้อย่างสิ ทธิ์ ขาด ทั้งในความสัมพันธ์แบบคริ สตจักรและพระคริ สต์และ
ในความสัมพันธ์แบบภรรยาและสามี318 “ในทุกสิ่ ง” หมายถึงในทุกสิ่ งภายในความสัมพันธ์
แบบภรรยาและสามี ซึ่งเป็ นบริ บทภายในที่อคั รทูตนี้ได้กล่าวถึง บางทีเปาโลไม่ได้หมายถึง
ในทุกสิ่ งอย่างสิ้ นเชิ ง เนื่ องจากว่าภรรยามีความรับผิดชอบที่สูงกว่าที่จะเชื่ อฟั งองค์พระผู ้
เป็ นเจ้า เมื่อเธอเผชิ ญหน้ากับสิ ทธิ อานาจที่ขดั แย้งกัน คือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าโดยทางพระ
วจนะของพระองค์น้ นั กาลังบอกให้เธอทาสิ่ งหนึ่งและสามีของเธอกาลังบอกให้เธอทาสิ่ งที่
ตรงกันข้าม เธอควรเชื่อฟังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า319
“พระคัมภีร์เป็ นคาแนะนาสาหรับความเชื่อและชีวติ ในครอบครัวคริ สเตียน สิ ทธิ
อานาจของสามีในครอบครัวก็ได้รับมา ในฐานะผูร้ ับใช้ของพระเจ้า สิ ทธิ อานาจ
ของเขาก็มาจากพระเจ้า ดังนั้น เขาต้องจานนต่อพระคัมภีร์ในทุกสิ่ งที่เขาทา และ

ไม่มีเสรี ภาพที่จะนาพาครอบครัวของเขาไปในทางต่างๆที่ขดั แย้งกับพระคัมภี ร์
เขาควรที่ทาอย่างนั้นอย่างชัดเจน สมาชิ กแต่ละคนต้องติดตามพระเจ้าก่อนมนุ ษย์
ตัวอย่างของบาปที่เต็มใจของสัปฟี ราและการเสนอรายงานส่ วนตัวของเธอก็ทาให้
สิ่ งนี้ชดั เจน (กจ. 5:9)”320
แล้วเกี่ ยวกับภรรยาที่เป็ นคริ สเตียนผูซ้ ่ ึ งสามีที่ยงั ไม่ได้รับความรอดนั้นทุบตีหรื อกระทา
ทารุ ณต่อเธอล่ะ? เธอจะต้องจานนต่อเขาในทุ กสิ่ งไหม? เปโตรได้กล่าวถึ งสถานการณ์
เช่นนั้นใน 1 ปต. 3:1-3 และสั่งให้บรรดาภรรยาในสถานการณ์เหล่านั้นที่จะ “จานน” ท่าน
ไม่ได้เพิ่ม “ในทุกสิ่ ง” ข้าพเจ้าจะแนะนาให้ผหู ้ ญิงเช่นนั้นที่จะรักษาท่าทีที่จานนไว้ แต่ที่จะ
ใช้มาตรการเพื่ อจะปกป้ องตัวเธอเองจากอันตราย ในการสั่งการจานน ไม่ว่าเปาโลหรื อ
เปโตรก็ไม่ได้กล่ าวว่าภรรยาต้องจานนต่อสถานการณ์ ต่างๆที่ ซ่ ึ งพวกเขาอยู่ในอันตราย
พวกเขาทั้งสองต้องการให้พวกเขาที่จะจานนต่อสามีของพวกเขาในฐานะหัวหน้าที่ได้รับ
การแต่งตั้งของพระเจ้าเหนื อพวกเขา พวกอัครทูตได้จดั การกับหลักการต่างๆ แบบพื้นฐาน
ที่ผเู ้ ชื่อควรถือรักษา ไม่ใช่สถานการณ์ต่างๆทั้งหมดที่เป็ นไปได้ที่อาจเกิดขึ้น
“การเพิ่มเติมสุ ดท้ายในทุกสิ่ งดูเหมือนจะมากกว่าที่จะสามารถเป็ นที่ยอมรับได้ใน
ฐานะจุ ดประสงค์ของพระเจ้า โดยชนรุ่ นปั จจุ บ นั นี้ พ ร้ อมกับ การเน้นของมันที่
ความเป็ นอิ ส ระของความเป็ นผูห้ ญิ ง และตาแหน่ ง ของผูห้ ญิ ง นอกบ้า นในทุ ก
ขอบเขตของชี วิตที่ผชู้ ายควบคุม ผูห้ ญิงไม่มีสิทธิ์ เท่าเทียมกับผูช้ ายต่อความตั้งใจ
ของตนเองหรื อ ? ผูห้ ญิ งที่ได้แต่งงานไม่อาจทาให้ตวั เธอเองมีอาชี พเช่ นเดี ยวกับ
สามีของเธอหรื อ? คาตอบที่พนั ธสัญญาใหม่จะให้ก็คือว่าเธอสามารถทาอย่างนั้น
ได้ ซึ่ งได้จ ัด เตรี ย มว่า มัน ไม่ ไ ด้ห มายถึ ง การเสี ย สละของรู ป แบบของพระเจ้า
สาหรับชีวติ ครอบครัว สาหรับความสัมพันธ์ทางครอบครัวและสาหรับชุมชนของ
คริ สเตียนทั้งหมด เธออาจเติมเต็มหน้าที่ใดก็ตามและความรับผิดชอบใดก็ตามใน
สังคมได้ แต่ถา้ เธอได้ยอมรับความรับผิดชอบของชี วิตสมรสและของครอบครัว
ต่อพระพักตร์ พระเจ้านั้น สิ่ งเหล่านี้ ตอ้ งเป็ นความห่ วงใยแรกของเธอและสิ่ งนี้ ถูก
แสดงออกที่นี่ในแง่ของความสัมพันธ์ของเธอกับสามีของเธอในฐานะหัวหน้าของ
ครอบครัว”321

หน้ าทีข่ องสามี 5:25-33
5:25

ในโลกกรี ก-โรมันที่ซ่ ึงเปาโลได้มีชีวิตอยูน่ ้ นั ผูค้ นได้ตระหนักว่าภรรยามีความรับผิดชอบ
บางอย่างต่อสามีของพวกเขา แต่ไม่ใช่ในทางกลับกัน322 เปาโลได้สรุ ปหน้าที่ของภรรยา
ว่าเป็ นการจานนและหน้าที่ของสามีวา่ เป็ นความรัก คาที่ท่านใช้สาหรับ “ความรัก” (อากา
พาเท่ ) หมายถึ ง มากกว่า ความรั ก ใคร่ ทางเพศ (อี รอส) หรื อแม้ก ระทัง่ ความรั ก ใคร่ ท าง
ครอบครัว (ฟิ ลิ อา) มันหมายถึ งการแสวงหาสิ่ งดี สูงสุ ดเพื่ออี กบุคคลหนึ่ ง (เปรี ยบเทียบ
2:4)

สามี จะต้องรั กภรรยาของพวกเขาในแนวทางอย่างเดี ยวกันที่ พระคริ สต์ได้รัก

คริ สตจักร ขอบเขตที่ซ่ ึงพระองค์ได้ไปเพื่อสวัสดิภาพของคริ สตจักร คือการสละพระองค์
เองในความตายเพื่อจะจัดเตรี ยมความรอดสาหรับคริ สตจักร (เปรี ยบเทียบ ข้อ 2; ฟป. 2:511) พระองค์ได้สละสิ ทธิ์ ต่างๆ ของพระองค์ กระนั้นก็ได้รักษาความรับผิดชอบต่างๆ ของ
พระองค์ไว้ แนวคิดรวบยอดของพระคัมภี ร์เกี่ ยวกับสิ ทธิ อานาจเน้นถึ งความรับผิดชอบ
ไม่ใช่การใช้อานาจกดขี่
“ความรัก” เรี ยกร้ องท่าทีของการยอมรับที่ไม่มีเงื่ อนไขต่อบุคคลที่ไม่สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่
ขึ้นอยูก่ บั การกระทาของเธอ แต่ข้ ึนอยูก่ บั คุณค่าอันแท้จริ งในฐานะของขวัญจากพระเจ้าที่มี
ต่อสามีของเธอ การแสดงความรู ้สึกเป็ นคาพูดของการยอมรับนี้ก็เป็ นส่ วนของการรัก
ภาพการ์ ตูนของคู่สมรสอาวุโสคู่หนึ่งที่นงั่ บนระเบียงของบ้านในนิ วอิงแลนด์ของพวกเขาก็
พรรณนาถึงปั ญหา สามีกาลังกล่าวว่า “ซาราห์ บางครั้งเมื่อผมคิดว่าคุณมีความหมายมาก
ต่อผมเพียงไรนั้น ผมแทบจะไม่สามารถกันไว้จากการบอกคุณอย่างนั้นได้” เขาจาเป็ นต้อง
นึกถึงความยินดีของการแสดงออกถึงความรักของเขาอีก
ความรักเรี ยกร้องการกระทาที่เสี ยสละอีกด้วย มันเกี่ยวข้องกับการทาบางสิ่ งที่เจาะจง คือ
การตั้งความจาเป็ นของภรรยาไว้ก่อนความจาเป็ นของเขาเอง เช่น การทาบางสิ่ งเพื่อเธอที่
เธอเกลียดที่จะทา มันเกี่ยวข้องกับการปฏิเสธตนเองอีกด้วย เช่น การสละบางสิ่ งที่เขายินดี
ที่จะทา ในการที่ จะทาบางสิ่ งที่ ชอบที่ จะทา ความรั กประเภทนี้ เกิ ดจากการอุ ทิศตนแห่ ง
ความตั้งใจ ไม่ใช่แค่ความรู ้สึกที่ผา่ นไป
ผูค้ นที่แตกต่างรู ้สึกได้รับความรักในฐานะผลลัพธ์ของการได้รับการแสดงออกที่แตกต่าง
ของความรัก การให้ถอ้ ยคาแห่งการรับรองก็สื่อสารความรักต่อบางคนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

การให้เวลาที่มีคุณค่าก็ให้ความรักแก่คนอื่นๆ การให้ของขวัญ การให้การกระทาแห่ งการ
ปรนนิบตั ิ หรื อการให้การสัมผัสทางกายก็สื่อสารความรักต่อคนอื่นๆ323 สามีผซู้ ่ ึ งปรารถนา
ที่จะทาให้ภรรยาของเขารู้สึกได้รับความรักควรค้นพบว่าอันไหนของการแสดงออกของ
ความรักเหล่านี้สื่อสารความรักของเขาต่อภรรยาของเขามากที่สุด
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จุดประสงค์ที่พระเยซูคริ สต์ได้มีในความคิดเมื่อพระองค์ได้เสี ยสละพระองค์เองเพื่อเจ้าสาว
ของพระองค์ ซึ่ งก็คือคริ สตจักรก็เพื่อจะแยกเธอไว้ (“ชาระให้บริ สุทธิ์ ” ทาให้เธอบริ สุทธิ์ )
เพื่อพระองค์เองในฐานะคนของพระองค์ตลอดไป (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 2:11; 10:10, 14;
13:12)324 ตามเหตุผลแล้ว การชาระมาก่อนการแยกไว้ แต่ในความเป็ นจริ ง สิ่ งเหล่านี้ เกิดขึ้น
พร้ อมกันเมื่อบุคคลหนึ่ งวางใจในพระคริ สต์ การชาระ (“การชาระด้วยน้ า”) ที่นี่เป็ นฝ่ าย
วิญญาณ (“ด้วยพระวจนะ”) มากกว่าทางกายภาพ พระวจนะของพระเจ้า “ชาระ” เราใน
แง่ที่ว่าเมื่อเราเชื่ อข่าวประเสริ ฐ พระวจนะก็ชาระบาปต่างๆของเราไปอย่างที่น้ าชาระดิ น
ออกไป (เปรี ยบเทียบ ทต. 3:5; 1 คร. 6:11) ดังนั้นการชาระเป็ นการเปรี ยบเทียบที่ดีสาหรับ
การไถ่325 พระวจนะเป็ นเครื่ องมืออีกด้วยที่พ ระวิญญาณบริ สุทธิ์ ใช้เพื่อชาระ คริ สเตียนวัน
ต่อวัน326
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จุดประสงค์สูงสุ ดของพระเยซู คริ สต์ในการให้พระองค์เพื่อคริ สตจักรคื ออะไร (ข้อ 25)?
เพื่อจะ “นาเสนอ” คริ สตจักร “ต่อพระองค์เอง. . .ในสง่าราศีท้ งั สิ้ นของคริ สตจักร ในบั้น
ปลาย นัน่ คือ “ปราศจาก” ตาหนิ (จุ ดด่างพร้ อย) ใดๆ ผลลัพธ์ ต่างๆของบาป (“ริ้ วรอย”)
หรื อสิ่ งใดก็ตามที่จะลดสง่าราศีของคริ สตจักร ในเชิ งบวกแล้ว ในที่สุดพระเจ้าจะนาเสนอ
คริ ส ตจัก รต่ อพระบุ ตรของพระองค์ใ นฐานะของพระองค์เ ท่ า นั้นและปราศจากต าหนิ
(เปรี ยบเทียบ 1:4) สิ่ งนี้ จะเกิดขึ้น ณ การรับขึ้นไป เมื่อคริ สเตียนทุกคนจะประสบการทา
ให้บริ สุทธิ์ อย่างเต็มที่ (นัน่ คือ การได้รับศักดิ์ ศรี ) และจะร่ วมกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
ตลอดไป (เปรี ยบเทียบ 2 คร. 11:2)
“ตาหนิถูกก่อให้เกิดขึ้นโดยความสกปรกภายนอก ส่ วนริ้ วรอยถูกก่อให้เกิดขึ้นโดย
ความเน่าเปื่ อยภายใน”327
“งานแห่ งความรั กของพระคริ ส ต์เพื่อเห็ นแก่ คริ ส ตจักรก็เป็ นสามอย่างคื อ อดี ต
ปั จจุบนั และอนาคต (1) เพราะความรั กนั้นพระองค์ได้ให้พระองค์เองเพื่อจะไถ่

คริ สตจักร (ข้อ 25) (2) ในความรักนั้น พระองค์กาลังชาระคริ สตจักรให้บริ สุทธิ์
(ข้อ 26) และ (3) เพื่อรางวัลแห่ งการเสี ยสละของพระองค์และงานแห่ งความรัก
พระองค์จะนาเสนอคริ สตจักรต่อพระองค์ในความสมบูรณ์ แบบที่ไร้ ตาหนิ ซึ่ งก็
คือ ‘ไข่มุกเม็ดหนึ่งแห่งราคาที่ยงิ่ ใหญ่’ (ข้อ 27; มธ. 13:46)”328
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ข้อนี้และสองข้อที่ติดตามมาก็ประยุกต์ใช้ความจริ งที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 25-27 เนื่ องจากว่า
ในชี วิตสมรสนั้น คนสองคนกลายมาเป็ นเนื้ อเดียวกัน (ปฐก. 2:24) ในแง่เปรี ยบเทียบนั้น
ภรรยาของสามีก็กลายมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของร่ างกายของเขาเอง329 ดังนั้น “สามี” ควร “รัก”
และปฏิบตั ิต่อ “ภรรยาของพวกเขาเอง” อย่างที่พวกเขารักและปฏิบตั ิต่อ “ร่ างกายของพวก
เขาเอง” (เปรี ยบเทียบ ลนต. 19:18)
“อย่างที่ เขาไม่ไ ด้คิดเกี่ ยวกับการรั กตัวเขาเองเพราะว่ามันเป็ นธรรมชาติ ดังนั้น
ความรักของสามีต่อภรรยาของเขาควรเป็ นบางสิ่ งที่เป็ นธรรมชาติอย่างที่การรักตัว
เขาเอง”330
นักอรรถาธิ บายบางคนได้แปล “เช่น” ไปสู่ “เป็ น” ที่นี่ในข้อ 33331 การแปลแบบนี้ ทาให้
ความเข้าใจถึงส่ วนแรกของข้อ 29 ง่ายขึ้น
“ดังนั้น สามีซ่ ึ งเป็ นหัวหน้าจะต้องรักภรรยาของเขาว่าเป็ นร่ างกายของเขา อย่างที่
พระคริ สต์ได้รักคริ สตจักรที่ก่อตั้งพระกายของพระองค์”332

5:29-30

ความจริ งที่ว่าไม่มีบุคคลธรรมดาคนใด “เคยเกลี ยดร่ างกาย (เนื้ อหนัง) ของเขาเอง” นั้นก็
ชัดเจน เพราะว่าทุกคนที่มีจิตปกติก็รักษาร่ างกายทางกายภาพของเขา แนวคิดที่วา่ เราทุก
คนจะต้องเรี ยนรู ้ ที่จะรักตัวเราเอง ซึ่ งนักจิตวิทยาบางคนเน้นนั้นก็แปลกต่อความคิดของ
อัครทูตเปาโลที่นี่ ในทานองเดียวกัน พระคริ สต์เลี้ยงดูและเอาใจใส่ พระกายของพระองค์
[เอง] ซึ่ งก็คือ “คริ สตจักร” ความหมายโดยนัยที่ชดั เจนก็คือว่า เหมือนกับพระคริ สต์น้ นั
สามีควรเอาใจใส่ ภรรยาของพวกเขา เนื่ องจากว่าภรรยาเป็ น “อวัยวะ” ของร่ างกายของเขา
เอง บางทีเปาโลได้มีความคิดที่นี่ถึงความเป็ นจริ งที่วา่ เอวาได้ถูกนามาจากสี ขา้ งของอาดัม
และในแง่น้ ีก็เป็ นส่ วนหนึ่งของร่ างกายของเขาเอง

“การบารุ งเลี้ ยง” เกี่ ยวข้องกับการจัดเตรี ยมความมัน่ คงให้ “การทนุ ถนอม” เกี่ยวข้องกับ
การปกป้ องโดยการเฝ้ าดู และเอาใจใส่ นี่ คือความจาเป็ นพื้นฐานอื่ นๆที่ภรรยาส่ วนใหญ่
รู้สึก พวกเขาจาเป็ นต้องรู้สึกเป็ นที่ตอ้ งการ ที่จะให้สามีของพวกเขายอมรับความเท่าเทียม
ของพวกเขา ที่ จะรู ้ สึกมัน่ คง และที่จะรู ้ สึกเติมเต็ม พวกเขาจาเป็ นที่จะชื่ นชอบเพศโดย
ปราศจากการรู ้สึกว่าเป็ นสิ่ งของ ที่จะมีลูกและรักลูกพร้ อมกับสามีของพวกเขา และที่จะ
ชื่นชอบความเป็ นเพื่อนกับสามีของพวกเขา333
“ไม่มีคาตักเตือนใดต่อสามีที่ได้สวนทางทางวัฒนธรรมต่อคนโรมัน คนกรี กหรื อ
คนยิว แทนที่จะเป็ นผูป้ กครองของครอบครัว เขาจะต้องเป็ นผูร้ ับใช้ พันธะของ
สามีไปไกลกว่าการสัตย์ซื่อทางเพศต่อภรรยาของเขา และไม่มีการสอนในที่ใดๆ
ในงานเขียนของโรมัน ของกรี กหรื อของยิว ที่การแก้ไขต่อปั ญหาของความไม่เป็ น
เอกภาพภายในชี วิตสมรสได้ถู กกล่ า วถึ ง แทนที่ จะจดจ่ อที่ สิท ธิ์ ของสามี และ
ภรรยา แทนที่ ก ารจัด เตรี ย มเครื่ องกระตุ ้น ทางการเงิ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ชี วิ ตสมรส
เปาโลได้ขบั เคลื่ อนไปสู่ หัวใจของเอกภาพทางการสมรสโดยการนาเสนอการ
เสี ยสละของพระคริ สต์ที่บนกางเขนในฐานะต้นแบบสาหรับความสัมพันธ์ของ
สามีต่อภรรยา”334
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อาดัมได้ยอมรับว่าเอวาเป็ นส่ วนหนึ่ งของเขาเอง: “นี่ แหละกระดูกจากกระดูกของเรา เนื้ อ
จากเนื้อของเรา” (ปฐก. 2:23) เมื่อผูช้ ายและผูห้ ญิงรวมกันในการสมรส พวกเขาก็กลายมา
เป็ นส่ วนหนึ่งของกันและกัน (“เนื้อเดียวกัน”) คือ ในเอกภาพที่ใกล้ชิดมากเท่ากับเอกภาพที่
ได้เกิ ดขึ้ นก่ อนที่ พระเจ้าได้แยกเอวา (เมื่อพระองค์ไ ด้สร้ างเธอ) จากอาดัมทางกายภาพ
พระคัมภี ร์ถือว่าการผูกพันนี้ เป็ นพื้นฐานมากกว่า ผูกพันมากกว่า และถาวรมากกว่าการ
ผูกพันใดๆที่รวมมนุษย์สองคนใดๆรวมถึงพ่อแม่และลูก335 โดยบางส่ วนแล้ว มันก็เนื่ องจาก
มุมมองที่ สูงส่ งของชี วิตสมรสนั้นที่คริ สตศาสนาได้ถือจุ ดยืนที่หนักแน่ นทางธรรมเนี ยม
ไม่ใช่ เพื่อการสมรสที่ เลิ กไม่ได้เท่านั้น แต่เพื่อต่อต้านการมีสามีหรื อภรรยาหลายคนใน
ขณะเดียวกัน การล่วงประเวณี และการหย่าร้าง
“ข้อความนี้ จากเรื่ องราวการทรงสร้ างเป็ นข้อความที่ลึกซึ้ งและเป็ นพื้นฐานมาก
ที่สุดในพระคัมภีร์ท้ งั เล่มเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าสาหรับชีวติ สมรส”336

5:32

“ความล้ าลึกนี้ ที่ถูกกล่าวถึงคือความจริ งที่ถูกปิ ดซ่ อนไว้ก่อนหน้านี้ แต่ตอนนี้ ได้ถูกนามาสู่
ความสว่าง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสามีและภรรยาของเขาเป็ นความสัมพันธ์อย่าง
เดียวกันที่เกิดขึ้นระหว่างพระคริ สต์และคริ สตจักรของพระองค์ คริ สตจักรมีความผูกพันที่
ใกล้ชิดกับพระคริ สต์ทางฝ่ ายวิญญาณมากเท่ากับการที่ ภรรยามี กบั สามี ของเธอทางฝ่ าย
วิญญาณ เปาโลได้เปิ ดเผยว่าปฐมกาล 2:24 มีความจริ งที่ลึกซึ้ งมากกว่าที่ผคู ้ นได้ตระหนัก
ก่อนหน้านั้น ความล้ าลึกนั้น “ยิง่ ใหญ่” เพราะว่ามันมีความหมายโดยนัยต่างๆที่แผ่ไปไกล
บางทีเปาโลได้หมายถึงว่ามัน “ยิง่ ใหญ่” เพราะว่าพระพรของ “ความล้ าลึก” นี้ เป็ นที่รู้จกั ต่อ
ผูเ้ ชื่อเท่านั้น คือ บรรดาผูท้ ี่ชื่นชมการรวมกันกับพระคริ สต์337
หนึ่งในจุดประสงค์ของชี วิตสมรสก็คือที่จะแสดงแบบความสัมพันธ์ของพระเยซู คริ สต์กบั
คริ สตจักร พระองค์ทรงนา รักและปรนนิ บตั ิคริ สตจักร คริ สตจักรจานนต่ออย่างนับถื อ
และอยู่ภายใต้พระองค์ เมื่ อสามี และภรรยาบรรลุ ความรับผิดชอบเหล่านี้ ต่อกันและกัน
ชี วิ ตสมรสของพวกเขาก็ แ สดงแบบความสั ม พันธ์ ร ะหว่า งพระคริ ส ต์แ ละเจ้า สาวของ
พระองค์
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แม้วา่ ผูอ้ ่านดั้งเดิมของเปาโลไม่ได้เข้าใจความสาคัญของความสัมพันธ์ที่สนิทของพระ
คริ สต์กบั คริ สตจักร สามีที่เป็ นคริ สเตียน “แต่ละคน” (คากรี ก ฮู มิส ฮอย กาธ เฮนา ทีละ
คน) ก็มี ความรั บ ผิดชอบที่ จะรั กภรรยาของเขาเอง. . .เหมือนรัก ตัวเขาเอง” ในทานอง
เดียวกัน “ภรรยา” ที่เป็ นคริ สเตียน “ทุกคน” (วลีกรี กอย่างเดียวกัน ทีละคน) ควร “นับถือ”
(คากรี ก โฟเบไท ยาเกรง ความเคารพ) “สามีของเธอ” (ข้อ 21-22) เปาโลไม่ได้แนะนาให้
ภรรยาที่จะนับถือสามีของพวกเขาเพราะว่าการจานนเป็ นการแสดงออกหลักของความรักที่
พระเจ้าเรี ยกร้ อง ถ้าสามีรักภรรยาของเขาในแนวทางที่พระคริ สต์สาแดงความรักของ
พระองค์สาหรับคริ สตจักร โดยธรรมชาติแล้ว ภรรยาจะ “นับถือ” (ยาเกรง) และรักสามีของ
เธอเนื่องจากเหตุน้ นั
การนับถื อหมายถึ ง การยกย่องอี กบุ คคลหนึ่ งอย่างสมัครใจเพื่อความเคารพ การปฏิ บตั ิ
และการเชื่อฟังที่พิเศษ มันเกี่ยวข้องกับการมีการคิดพิจารณาถึงความรับผิดชอบและความ
จาเป็ นต่างๆของเขา และการอธิ ษฐานเพื่อเขา ถ้อยคาแห่ งการหนุ นใจที่มีจุดจดจ่อทางบวก
และเสริ มสร้ างเขาก็แสดงถึ งการนับถื อสาหรับสามี เหมือนกับการทาสิ่ งต่างๆที่ทาให้เขา
โปรดปราน

บางทีผชู ้ ายส่ วนใหญ่มีภาพลักษณ์แห่งตนที่แย่338 ผูช้ ายต้องมี “การนับถือ” จากภรรยาของ
เขาเพื่อจะรู้สึกประสบความสาเร็ จในฐานะผูช้ าย339
หน้ าทีข่ องบุตร 6:1-3
ความสัมพันธ์ ข องมนุ ษย์ที่เป็ นพื้นฐานอันถัดไปที่ ตอ้ งการการกระทบโดยการเติ มเต็มของพระวิญญาณ
(5:15-21) คือความสัมพันธ์ระหว่างบุตรและบิดามารดา
6:1

บุ ต รแสดงออกถึ ง การจ านนของพวกเขาโดยการเชื่ อ ฟั ง “บิ ด ามารดา” ของพวกเขา
(พหูพจน์ จงเปรี ยบเทียบ สภษ. 30:17) หนึ่งในลักษณะของ “สมัยจะสิ้ นยุค” ก็คือว่าบุตร
จะไม่เชื่ อฟั งบิดามารดาของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ รม. 1:30; 2 ทธ. 3:2) ในองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าขยาย “เชื่อฟัง” ไม่ใช่ “บิดามารดา” บุตรไม่ควรเชื่ อฟั งบิดามารดาของพวกเขาถ้าบิดา
มารดาของพวกเขาบอกให้พวกเขาที่จะไม่เชื่อฟังองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า340
“ดังนั้น ถ้าพวกเขากระตุน้ ให้เราที่จะละเมิดธรรมบัญญัติ เรามีสิทธิ์ ที่สมบูรณ์ที่จะ
ถือว่าพวกเขาไม่ใช่บิดามารดา แต่เป็ นคนแปลกหน้าผูซ้ ่ ึ งกาลังพยายามที่จะนาเรา
ไปจากการเชื่ อฟั งต่อพระบิดาแท้ของเรา ดังนั้นเราควรกระทาต่อเจ้าชาย เจ้านาย
และผูเ้ หนือกว่าทุกประเภท”341
ความรับผิดชอบหลักของบุตรก็มีต่อพระเจ้า อย่างที่เป็ นจริ งเกี่ยวกับภรรยาเช่นกัน การเชื่ อ
ฟัง “ถูกต้อง” (เหมาะสม ชอบธรรม) ในแง่ที่วา่ มันอยูใ่ นการสอดคล้องกับน้ าพระทัยของ
พระเจ้าสาหรับบุตร (เปรี ยบเทียบ คส. 3:20)
“. . . มัน [การเชื่ อฟั ง ต่ อบิ ดามารดา] มี รากฐานของมันในแก่ นแท้ข อง
ความสัม พันธ์ ที่ มี อยู่ร ะหว่า งบิ ด ามารดาและบุ ต ร ธรรมชาติ อ้างมัน ในขณะที่
พระคัมภีร์ชื่นชมมัน และพระบุตรของพระเจ้าเป็ นตัวอย่างของมัน”342
บุตรควร “เชื่อฟัง” บิดามารดาของพวกเขาตราบเท่าที่พวกเขายังเป็ นบุตรที่อยู่ภายใต้สิทธิ
อานาจของบิดามารดาของพวกเขา เมื่อบุตรกลายมาเป็ นผูใ้ หญ่ เขาหรื อเธอไม่ตอ้ งเชื่ อฟั ง
บิดามารดาของเขาหรื อของเธออีกต่อไป แต่ควรให้เกียรติแก่พวกเขา343

“ดังนั้นตราบเท่าที่พวกเขาถู กถื อว่าเป็ นเด็กหรื อผูเ้ ยาว์ในวัฒนธรรมของพวกเขา
พวกเขาควรเชื่อฟังบิดามารดาของพวกเขาต่อไป”344
6:2

แม้ว่าในฐานะคริ สเตี ยน เราไม่อยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสอี กต่อไปนั้น (รม. 7:6;
10:4; และข้ออื่นๆ) เปาโลก็ได้อา้ งพระบัญญัติขอ้ ที่ห้า (อพยง 20:12; ฉธบ. 5:16) เพื่อจะ
เน้นถึงความสาคัญของบุตรที่เชื่อฟังบิดามารดาของพวกเขา ท่านกล่าวซ้ าพระบัญญัติขอ้
นี้ ว่า ตอนนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของธรรมบัญญัติข องพระคริ ส ต์ การให้เกี ยรติ (ข้อ 2) เป็ น
แนวคิดรวบยอดที่ใหญ่กว่าการเชื่อฟัง (ข้อ 1) มันเกี่ยวข้องกับท่าทีที่เหมาะสมเช่นเดียวกับ
อุปนิสัยที่เหมาะสม345
“การให้เกียรติมนั ครอบคลุมทั้งหมดคือ การนับถือ ความเคารพ ความรัก และการ
เชื่อฟัง ซึ่ งความสัมพันธ์ของบุตรต่อบิดามารดานั้นบ่งบอกไว้อย่างเต็มที่มาก”346
“พระบัญญัติขอ้ แรก” ในพระบัญญัติสิบประการ “ที่มีพระสัญญาไว้ดว้ ย” แท้จริ งแล้วเป็ น
พระบัญญัติขอ้ ที่สอง ไม่ใช่ขอ้ ที่ห้า เป็ นที่ชดั เจนว่า เปาโลได้หมายถึงว่า สาหรับบุตรนั้น
พระบัญญัติขอ้ ที่หา้ เป็ นพระบัญญัติหลัก และมันประกอบด้วยพระสัญญา

6:3

เมื่อเปาโลได้กล่าวซ้ าพระสัญญาที่ได้เชื่ อมโยงกับการเชื่ อฟั งพระบัญญัติขอ้ ที่ห้านั้น ท่าน
ได้พูดซ้ ามัน พระเจ้าได้สัญญาแก่บุตรชาวยิวที่เชื่ อฟั งผูซ้ ่ ึ งดาเนิ นชี วิตภายใต้ธรรมบัญญัติ
ของโมเสสถึ ง “ชี วิตที่ ยืนยาว” ในแผ่นดิ นแห่ ง พระสั ญญา (อพย. 20:12; ฉธบ. 5:16)
เนื่ องจากว่าพระองค์ไม่ได้สัญญาแผ่นดินที่เจาะจงแก่คริ สเตียน เปาโลได้กล่าวพระสัญญา
โดยทัว่ ไปมากกว่าที่ อยู่เบื้ องหลังพระสัญญาที่ เจาะจง นั่นคื อ ชี วิตทางกายภาพที่ ยืนยาว
“บนแผ่นดิ นโลก” ตามปกติแล้ว บุ ตรที่เชื่ อฟั งบิ ดามารดาของพวกเขาก็ลงท้ายด้วยการ
หลีกเลี่ยงอันตรายหลายอย่างที่จะทาให้ชีวติ ของพวกเขาสั้นลง

หน้ าทีข่ องบิดา 6:4
เปาโลได้กล่าวถึง “บิดา” เพราะว่าพวกเขาเป็ นหัวหน้าครอบครัวที่ได้รับการแต่งตั้งของพระเจ้าผูซ้ ่ ึ ง
ความรับผิดชอบหลักสาหรับการเลี้ยงดูบุตรนั้นขึ้นอยูก่ บั พวกเขา เมื่อบิดาขาดหายไปในครอบครัว ตามปกติ
แล้ว มารดาก็รับเอาความรั บผิดชอบนี้ ในสังคมกรี ก -โรมัน สิ ทธิ อานาจของบิ ดาเหนื อบุ ตรของเขานั้นก็
เด็ดขาด

“แนวคิดนี้คงได้เป็ นการปฏิวตั ิในสมัยของมัน ในจักรวรรดิโรมันศตวรรษแรก บิดาสามารถทาสิ่ ง
ที่พวกเขาชอบได้อย่างมากในครอบครัวของพวกเขา พวกเขาสามารถแม้กระทัง่ ประหารสมาชิ กใน
ครอบครัวได้. . .”347
คริ สต์ศาสนาได้เน้นถึงการคิดพิจารณาถึงความรู้สึกของบุตรในความรับผิดชอบของบิดามารดา
โดยพื้นฐานแล้ว คาสั่งนี้หา้ มการทาการเรี ยกร้องที่ไร้เหตุผลต่อบุตรในเส้นทางประจาวันแห่ งชี วิตครอบครัว
“ยัว่ ” (คากรี ก พารอกไจเซเต้ ) หมายถึง แหย่ (เปรี ยบเทียบ รม. 10:19; คส. 3:21) การยัว่ แหย่สามารถทาให้
ความโกรธของบุตรพลุ่งขึ้นโดยไม่จาเป็ น (เปรี ยบเทียบ 4:31) การศึกษาบ่งบอกว่าองค์ประกอบที่ก่อให้เกิด
ความเดือดดาลในวัยรุ่ นมากกว่าสิ่ งอื่นก็คือการที่จะต้องเผชิ ญชี วิตโดยปราศจากคาแนะนาที่เพียงพอจากบิดา
มารดาของพวกเขา แทนที่การไม่เกี่ ยวข้องในการเลี้ ยงดู บุตร บิดาควรอยู่ที่นั่นเพื่อ “อบรมพวกเขา” และ
จัด เตรี ย มเพื่ อ ความจ าเป็ นต่ า งๆทางกายภาพและฝ่ ายวิ ญ ญาณ (ที่ ไ ม่ ใ ช่ ว ตั ถุ ) ของบุ ต รของพวกเขา
(เปรี ยบเทียบ 5:29) “สั่งสอน” หรื อ “ฝึ กฝน” อ้างอิงถึงการแนะนาและการตีสอนบุตร (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ.
3:16; ฮบ. 12:8) “การแนะนา” หมายถึง การแก้ไขโดยถ้อยคาจากปาก ซึ่ งรวมถึงคาแนะนาและการหนุ นใจ
(เปรี ยบเทียบ 1 คร. 10:11; ทต. 3:10) บิดาจะต้องทาทุกสิ่ งนี้พร้อมกับ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ที่อยู่ ณ ศูนย์กลาง
แห่งความสัมพันธ์และการอบรม
“สิ ทธิ อานาจที่มีความรับผิดชอบไม่ใช่ใช้อานาจ แต่ปรนนิบตั ิพร้อมกับมัน”348
“ . . . ทุกวันนี้บิดามารดาจานวนมากยุยงความเสี ยหายที่ซ่อนเร้นโดยนโยบายของการไม่แทรกแซง
ซึ่ งตามใจเด็กซนที่ทะลึ่ งของพวกเขาเหมื อนลิ งเลี้ ยงผูซ้ ่ ึ งความคะนองต่างๆก็ให้ความสนุ กสนาน
ดังเช่นความประหลาดที่ไร้ความรับผิดชอบถึงผลที่ตามมาที่จริ งจัง เพราะปราศจากการตีสอน คน
เกเรที่ อ่อ นเยาว์ซ่ ึ งไม่ ไ ด้ถู ก ควบคุ ม เช่ น นั้น บ่ อยครั้ งก็ พ ฒ
ั นาไปสู่ บุ ค คลที่ หัว แข็ง อารมณ์ ร้ า ย
แสวงหาเพื่อตนเอง นาอันตรายมาสู่ ชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่และการตาหนิ ก็อยู่ที่ผอู ้ าวุโสที่เกี ยจ
คร้านและปั ดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของพวกเขา”349
“มี “การตีสอนจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” ซึ่ งเป็ นความรั บผิดชอบของบิดามารดา อย่างที่การเชื่ อฟั ง
‘ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า’ เป็ นหน้าที่ของลูก”350

หน้ าทีข่ องทาส 6:5-8
ชุ ดทางสังคมอันที่สามที่เปาโลได้กล่าวถึงคือทาสและเจ้านาย (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 7:17-24) ทาสส่ วนใหญ่
ได้รับใช้ในบ้านในสมัยของเปาโล ดังนั้นส่ วนนี้ เข้าได้กนั อย่างดี กบั สิ่ งที่มาก่อนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวอื่นๆ นักศึกษาประวัติศาสตร์ ของโรมบางคนได้ประเมินว่าประมาณหนึ่ งในสามของประชากร
ในจักรวรรดิโรมัน ณ เวลานั้นเป็ นทาสซึ่ งมีประมาณ 60 ล้านคน351 คนเหล่านี้ หลายคนก็เป็ นคริ สเตียน คน
กรี กและคนโรมันสมัยโบราณส่ วนใหญ่ได้ถือว่าทาสนั้นเล็กกว่าเครื่ องมือที่มีชีวติ 352
“อริ สโตเติลประกาศอย่างชัดเจนว่ามันไม่สามารถมีมิตรภาพระหว่างเจ้านายและทาสได้ เพราะว่า
เจ้านายและทาสไม่มีอะไรที่เหมือนกัน ‘เพราะว่าทาสเป็ นเครื่ องมือที่มีชีวิต อย่างที่เครื่ องมือเป็ น
ทาสที่ ไม่มีชีวิต’

ทาสไม่มีอะไรดี กว่าและไม่มีสิทธิ์ มากกว่าเครื่ องมือ ในการเขียนเกี่ ยวกับ

เกษตรกรรมนั้น วาร์ โรได้แบ่งเครื่ องมือทางการเกษตรออกเป็ นสามประเภท คือ สิ่ งที่มีปากเสี ยง สิ่ ง
ที่ไม่มีปากเสี ยง และสิ่ งที่ใบ้ สิ่ งที่มีปากเสี ยงประกอบด้วยทาส สิ่ งที่ไม่มีปากเสี ยงคือวัวควาย และ
สิ่ งที่ใบ้คือพาหนะ ทาสก็ไม่ดีไปกว่าสัตว์ผูท้ ี่ดูเหมือนว่าสามารถจะพูดได้ คาโต้ให้คาแนะนาแก่
คนที่เข้าควบคุ มฟาร์ ม เขาต้องตรวจตรามันและทิ้งทุกสิ่ งที่ล่วงพ้นงานของมันไปแล้ว และทาสที่
ชราเช่นกันจะต้องถูกโยนลงบนกองเศษเล็กเศษน้อยเพื่อให้อดอาหาร เมื่อทาสป่ วยมันก็เป็ นความ
ฟุ่ มเฟื อยที่สุดที่จะให้อาหารที่ธรรมดาแก่เขา ทาสที่ชราและเจ็บป่ วยเป็ นแค่เครื่ องมือที่แตกหักและ
ไร้ประสิ ทธิภาพ”353
6:5

เปาโลได้เปรี ยบเทียบ “ผูท้ ี่เป็ นนายฝ่ ายโลก” กับ ผูท้ ี่ เป็ นนายฝ่ ายวิญญาณ นัน่ คือ พระเยซู คริ สต์
ทาสที่เป็ นคริ สเตียนได้เป็ นหนี้ การเชื่ อฟั งต่อผูท้ ี่เป็ นนายฝ่ ายโลกของพวกเขา การเชื่ อฟังได้แสดง
ถึงการจานนของพวกเขาต่อพระคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ 5:22)
“บุคคลหนึ่งรู ้สึกว่าตนเองมีความหายนะ ถูกลดค่าต่าลง และเล็กน้อยกว่าทรัพย์ ถูกผลักดัน
ให้ทางาน และมี แนวโน้ม ณ เวลาใดก็ตามที่จะถูกส่ งไปยังตลาดและถูกขายในฐานะวัว
หรื อม้า สิ่ งที่ พ ลุ่ งขึ้ นอะไรของความทุ่ ม เทหรื อแรงจูง ใจต่อการเชื่ อฟั ง สามารถเกิ ดขึ้ น
ภายในเขาได้อย่างแท้จริ ง?”354
“คริ สต์ศาสนาไม่ได้นาเสนอการหลี กหนี จากสถานการณ์ ต่างๆให้แก่เรา แต่นาเสนอการ
พิชิตสถานการณ์ต่างๆให้แก่เรา”355

คุณสมบัติเจ็ดอย่างอธิ บายถึงการเชื่ อฟั งที่เหมาะสม การปรนนิบตั ิจะต้องน่านับถือ (“ด้วยความยา
เกรง จงเปรี ยบเทียบ 5:33) ประการที่สอง มันจะต้อง “ตัวสั่น” นัน่ คือ ด้วย “การเอาใจใส่ ” ที่ทาส
ไม่ได้ทาความผิดพลาด ประการที่สาม มันจะต้องด้วย “ความจริ งใจ” จาก “หัวใจ” โดยปราศจาก
ความหน้าซื่อใจคดหรื อความไม่ซื่อตรง ประการที่สี่ การปรนนิบตั ิควรเป็ นเหมือนการทา “แด่องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า (พระคริ สต์)”
6:6

ประการที่ห้า การปรนนิ บตั ิ จะต้องสม่ าเสมอ (“ไม่ ใช่ โดยแนวทางของการปรนนิ บ ตั ิ ที่
กระทาภายใต้การตรวจสอบเท่านั้น”) ไม่ว่าเจ้านายจะเฝ้ าดู หรื อไม่

เปาโลอาจมีใน

ความคิดถึ ง การท างานที่ ผูเ้ ป็ นนายไม่ ส ามารถตรวจสอบได้ ประการที่ หก มันจะต้อง
เกิดขึ้นจากแรงจูงใจที่เหมาะสม ไม่ใช่เพื่อจะทาให้ชอบใจคนเท่านั้น (“ในฐานะคนที่ทาให้
คนพอใจ”) แต่สาคัญมากกว่าก็คือ ที่จะทาให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพอพระทัย (“ในฐานะทาส
ของพระคริ สต์”)
6:7

ประการที่เจ็ด ทาสควรมีท่าทีของ “ความปรารถนาดี ” ต่อเจ้านายของเขาหรื อของเธอ เขา
ควรปรนนิ บตั ิเพื่อเห็นแก่สวัสดิภาพของเจ้านาย ความปรารถนาดีเช่นนั้น “ไม่ตอ้ งรอที่จะ
ถูกผลักดัน”356 การปรนนิบตั ิประเภทนี้ จะต้องถูกกระทา “เหมือนกับทาแด่องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า” องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นผูท้ ี่ทาสที่เป็ นคริ สเตียนปรนนิ บตั ิอย่างแท้จริ ง ไม่ใช่แค่นายฝ่ าย
โลกเท่านั้น

6:8

เปาโลได้ย้าเตือนทาสที่สัตย์ซื่อว่าพวกเขาจะได้รับบาเหน็จจากพระเยซูคริ สต์ในอนาคต
ไม่ว่าเจ้านายฝ่ ายโลกของพวกเขาได้ยอมรั บการปรนนิ บ ตั ิ ที่ดีของพวกเขาหรื อไม่ก็ตาม
(“ผูใ้ ดกระทาความดี ประการใด ผูน้ ้ นั จะได้รับบาเหน็จอย่างนั้นจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอีก”)
บาเหน็จนี้จะมา ณ บัลลังก์ของพระคริ สต์ถา้ ไม่ใช่ก่อนหน้านี้
“เหมือนพระเยซูเอง เปาโลไม่ได้หลีกเลี่ยงจากการอ้างอิงถึงบาเหน็จ”357
หลักการนี้ ของบาเหน็จสาหรับการปรนนิ บตั ิที่สัตย์ซื่อก็ประยุกต์ใช้กบั ทุกคนผูป้ รนนิ บตั ิ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า “ไม่วา่ เขาจะเป็ นทาสหรื อเป็ นไท”

“. . . แม้วา่ ทาสจานวนมากผูไ้ ด้เข้ามาสู่ คริ สต์ศาสนาได้อยูใ่ นความคิดของอัครทูตเปาโลขณะที่ท่าน
ได้เขียนคาเหล่านี้ หลักการต่างๆของส่ วนนี้ ท้ งั หมดก็ประยุกต์ใช้กบั นายจ้างและลูกจ้างในทุกสมัย
ไม่วา่ ในบ้าน ในธุ รกิจหรื อในรัฐ”358
หน้ าทีข่ องเจ้ านาย 6:9
“เจ้านาย” ควรแสวงหาที่จะทาให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าโปรดปรานในการปฏิบตั ิของพวกเขาต่อทาสของพวกเขา
อย่างที่ทาสพยายามที่จะทาให้พระคริ สต์โปรดปรานขณะที่พวกเขาปรนนิบตั ิเจ้านายของพวกเขา พวกเขาไม่
ควรขู่เข็ญเพราะว่าเจ้านายในสวรรค์ของเราไม่ได้ข่เู ข็ญเรา “การขู่เข็ญ” หมายถึง การข่มขู่ที่รุนแรงพร้อม
กับคาสัญญาถึง การลงโทษที่หลี กเลี่ยงไม่ได้ ใกล้จะมาถึง และดุ เดือดหรื อรุ นแรง (เปรี ยบเทียบ กจ. 4:17,
29; 9:1) มันไปไกลกว่าการเตือนเฉยๆ สิ่ งตรงกันข้ามของการขู่เข็ญคือการปฏิบตั ิที่กรุ ณา ยุติธรรมและเที่ยง
ธรรม (เปรี ยบเทียบ คส. 4:1; ยก. 5:4) เจ้านายควรจดจาไว้อีกว่าเจ้านายในสวรรค์ของพวกเขาจะไม่สาแดง
ความลาเอียง (“ไม่มีความลาเอียงกับพระองค์”) ต่อพวกเขาเนื่ องจากสถานะทางสังคมหรื อเศรษฐกิ จของ
พวกเขา พระองค์จะประเมินผลพวกเขาโดยมาตรฐานอย่างเดียวกันที่พวกเขาได้ใช้เพื่อตัดสิ นคนอื่นๆ (มธ.
7:1-5)
“นี่เป็ นการย้าเตือนที่สุภาพว่ายศทางโลกไม่มีความสัมพันธ์กนั ในสวรรค์”359
สต๊อทท์ได้ระบุและอภิปรายถึงเหตุผลหลักสามประการที่เขาได้เชื่ อว่าพวกอัครทูตไม่ได้กระตุน้ การเลิกทาส
หนึ่ ง คริ สเตี ยนเป็ นกลุ่ มที่ ไม่สาคัญในจักรวรรดิ โรมันระหว่างศตวรรษแรก และได้อานาจทางการเมื อง
ประการที่สอง มันง่ายพอสมควรที่จะทาการเปลี่ยนผ่านจากการเป็ นทาสไปสู่ เสรี ภาพ และมันมีแนวโน้มที่มี
มากขึ้นสาหรับคนโรมันที่จะปล่ อยพวกทาสของพวกเขาให้เป็ นอิสระและแม้กระทัง่ สถาปนาพวกเขาใน
การค้าหรื ออาชีพ ประการที่สาม ณ เวลานี้ สถานะทางกฎหมายของทาสได้เริ่ มต้นที่จะสะดวก และมันได้
แสดงถึงสัญลักษณ์ของการปรับปรุ งต่อไป360
“การประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ตอนนี้กบั เวลาร่ วมสมัยต้องกระทาด้วยความระมัดระวัง เปาโลได้เขียน
อย่างเจาะจงสาหรับสังคมที่ที่การเป็ นทาสเป็ นสถาบันที่ถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แน่ นอนว่ามี
หลักการบางอย่างจากพระคัมภีร์ตอนนี้ ที่สามารถถูกประยุกต์ใช้กบั ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้าง
และนายจ้างในสมัยปั จจุบนั โดยพื้นฐานแล้ว ลูกจ้างที่เป็ นคริ สเตียนควรปรนนิบตั ินายจ้างของ
พวกเขาด้วยความยาเกรง ความขยัน ความสัตย์สุจริ ต และความปรารถนาดี และนายจ้างที่เป็ นคริ ส
เตียนควรปฏิบตั ิต่อลูกจ้างของพวกเขาด้วยความสัตย์สุจริ ตและความปรารถนาดีโดยปราศจากการขู่

เข็ญ

ทั้งลู กจ้างที่ เป็ นคริ สเตี ยนและนายจ้างที่ เป็ นคริ สเตี ยนต้องตระหนักเช่ นกันว่าพวกเขามี

เจ้านายในสวรรค์ผซู ้ ่ ึ งพวกเขาจะต้องให้การสาหรับท่าทีและการประพฤติของพวกเขา ยิง่ ไปกว่า
นั้นอีก อุปนิสัยของทั้งสองฝ่ ายควรเป็ นพยานต่อผูไ้ ม่เชื่อผูซ้ ่ ึ งพวกเขาทางานด้วย”361
วิลเลี่ ยม เวบบ์ไม่ได้เชื่ อว่าการกระตุ น้ เหล่ านี้ ประยุกต์ใช้กบั ความสัมพันธ์ ระหว่างลู กจ้างและนายจ้าง362
เวนย์ กรู เดมได้ปฏิ เสธ “การตี ความแบบกลุ่ มเคลื่ อนไหวทางการไถ่ ” ของเวบบ์เพราะเขาได้เชื่ อว่า โดย
หลักการแล้วมันลบล้างสิ ทธิ อานาจทางศีลธรรมของพันธสัญญาใหม่ท้ งั หมด363 ข้าพเจ้าเห็ นด้วยกับการ
วิเคราะห์ของกรู เดม
ขณะที่เราทบทวนส่ วนนี้ ของหน้าที่ ต่า งๆ เราต้องย้ า เตื อนตัวเราเองว่า ผูเ้ ชื่ อที่ เต็มเปี่ ยมด้วยพระวิญญาณ
เท่านั้นจะสามารถบรรลุสิ่งเหล่านั้นได้ (5:15-20) โดยพื้นฐานแล้ว สิ่ งที่เปาโลได้กระตุน้ คือความถ่อมใจที่
แสดงออกถึงตัวมันเองในการจานนที่มีความรักต่อคนอื่นๆ แทนที่การถือสิ ทธิ์ ของตนเองที่โอ้อวด
ดังนั้น ก็สิ้นสุ ดคาสั่งของเปาโลเกี่ยวกับวิธีที่จะคริ สเตียนจะดาเนิ นชี วิต (มีชีวิต 4:1-6:9) คือในเอกภาพ ใน
ความบริ สุทธิ์ ในความรัก ในความสว่างและในปั ญญา
ข. สงครามฝ่ ายวิญญาณ 6:10-20
การที่ส่วนนี้ แตกต่างจากส่ วนทั้งห้าที่มาก่อนมันก็ชดั เจนจากความเป็ นจริ งสองประการ เปาโลได้แนะนา
มันอย่างแตกต่างออกไป และการเน้นในมันก็อยู่ที่แหล่ งของพระเจ้า ก่ อนหน้านั้นเปาโลได้กระตุ น้ การ
เสริ มกาลังและการเติบโตของพระกายของพระคริ สต์ (4:12, 16)

ตอนนี้ ท่านได้อธิ บายถึงความจาเป็ น

สาหรับสิ่ งนี้ คริ สตจักรทาสงครามกับศัตรู ฝ่ายวิญญาณ เราไม่เพียงแต่ดาเนิ นเท่านั้น แต่เราทาสงครามอีก
ด้วย
“ความรับผิดชอบสองอย่างเหล่านี้ (บ้านและงานในด้านหนึ่งและสงครามฝ่ ายวิญญาณอีกด้านหนึ่ง )
ก็ค่อนข้างแตกต่างจากกันและกัน สามี และภรรยา บิ ดามารดาและลู ก เจ้านายและทาสก็เป็ น
มนุษย์ที่มองเห็นได้ จับต้องได้ ส่ วน ‘เทพผูค้ รองและศักดิเทพ’ ที่ต้ งั แนวรบต่อต้านเราก็เป็ นปี ศาจที่
มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้”364
“ไม่ช้าก็เร็ ว ผูเ้ ชื่ อทุ กคนก็คน้ พบว่าชี วิตคริ สเตี ยนเป็ นสนามรบ ไม่ใช่ สนามเด็กเล่น และที่ ว่าเขา
เผชิญหน้ากับศัตรู ผแู ้ ข็งแรงกว่าเขาอย่างมากถ้าปราศจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”365

“ภาพลักษณ์ของการต่อสู ้ที่ใหญ่โตหรื อการเผชิญหน้ากับความชัว่ ร้ายก็มีบ่อยในหนังสื อนี้ แต่มนั ไป
ถึงจุดสู งสุ ดของมันที่นี่ (1:19-23; 2:1-7; 4:7-10; 5:7-14, 17)”366
ตามหนังสื อกิ จการของอัครทูตและแหล่ ง อื่ นๆ นั้น ก็ มีจานวนที่ ผิดปกติ ข องกิ จกรรมของปี ศาจในเมื อง
เอเฟซัส และเปาโลได้เผชิ ญหน้ากับมันเมื่อท่านได้รับใช้ที่นนั่ (เปรี ยบเทียบ กจ. 19:13-20)367 ดังนั้น มัน
เหมาะสมที่ท่านได้กล่าวถึงหัวข้อนี้ในความยาวพอสมควรในจดหมายถึงชาวเอเฟซัส
6:10

“สุ ดท้า ยนี้ ” หมายถึ ง “ส าหรั บส่ วนที่ เหลื อ” และแนะนาสิ่ งอื่ นๆที่ ผูอ้ ่า นจะต้องท า “จง
เข้มแข็ง” เป็ นคาสั่งเชิงรับหรื อเป็ นกลางในตัวบทกรี ก บางทีมนั หมายถึงทั้ง “ยอมให้องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่จะเสริ มกาลังท่าน” (เชิงรับ) และ “เสริ มกาลังตัวท่านเองในองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า” (เป็ นกลาง จงเปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 30:6) เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเองที่จดั เตรี ยมอานาจ
ในทั้งสองกรณี หัวข้อ “อานาจ” ที่ได้ถูกแนะนาก่อนหน้านี้ ในจดหมายฝากนี้ ก็ปรากฏที่นี่
อีกครั้ง (เปรี ยบเทียบ 1:19-20; 2:1; 3:16-21) สามคาที่แตกต่างกันสาหรับ “อานาจ” ในข้อ
นี้ (“อานาจ” “ก าลัง” และ “ฤทธิ์ เดช”) ซึ่ ง ทั้ง หมดก็ ป รากฏใน 1:19 ก็ย้ า เตื อนเราว่า
“อานาจ” และ “กาลัง” อันมหันต์ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็มีไว้สาหรับเราในสงครามฝ่ าย
วิญญาณ
“‘กาลังแห่งอานาจของพระองค์’ เป็ นการใช้ที่จบั ใจถึงสองถ้อยคาสาหรับฤทธิ์ เดช
บางที ไม่มีความแตกต่างที่ใหญ่ในความหมายที่ นี่ แต่การรวมกันก็ใส่ การเน้นที่
ความสาคัญของอานาจของพระเจ้าที่ทาการในชีวติ ของผูเ้ ชื่อ”368
นี่อาจเป็ นคาเปรี ยบเที ยบที่ หมายถึง กาลังที่ มีอานาจ แนวคิดที่แสดงออกโดยคานามสอง
คาเป็ นการแสดงออกถึงแนวคิดเดียวที่ซบั ซ้อนโดยการรวมคานามสองคาด้วยคาว่า “และ”
แทนที่ จะใช้ค าคุ ณศัพ ท์และค านาม อี ก ตัวอย่า งหนึ่ ง ของการเปรี ย บเที ย บนี้ คื อ “การ
เสี ยสละและการรั บใช้แห่ งความเชื่ อของท่าน” (ฟป. 2:17) ซึ่ งหมายถึ ง “การรับใช้ที่
เสี ยสละแห่งความเชื่อของท่าน”
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“ที่จะเข้มแข็งในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (ข้อ 10) คริ สเตียนต้อง “สวม” (เปรี ยบเทียบ 1 ธส. 5:8)
“ยุทธภัณฑ์ท้ งั ชุ ดของพระเจ้า” (นั่นคื อของพระเจ้า) พระองค์ทรงจัดเตรี ยมมันให้ผเู้ ชื่ อ
(เปรี ยบเทียบ อสย. 11:5; 59:17)

“ทั้ง สองค าสั่ ง เป็ นตัวอย่า งที่ เห็ น ได้ชัดเจนของค าสอนที่ ส มดุ ล ของพระคัม ภี ร์
คริ ส เตี ย นบางคนก็ ม นั่ ใจในตนเองอย่า งมากจนพวกเขาคิ ดว่า พวกเขาสามารถ
จัดการด้วยตัวของพวกเขาเองได้โดยปราศจากกาลังและยุทธภัณฑ์ขององค์พระผู้
เป็ นเจ้า คนอื่นๆก็ไม่วางใจในตนเองอย่างมากจนพวกเขาจินตนาการว่าพวกเขา
ไม่มีอะไรที่จะสนับสนุนต่อชัยชนะของพวกเขาในสงครามฝ่ ายวิญญาณ ทั้งสองก็
ผิดพลาด เปาโลแสดงออกถึ งการรวมกันที่ เหมาะสมของการให้ความสามารถ
ของพระเจ้าและการร่ วมมือของมนุษย์”369
โดยพื้นฐานแล้ว จุ ดประสงค์ของการรั บเอาอุ ปกรณ์ (“ยุทธภัณฑ์ท้ งั ชุ ด”) ที่พระเจ้าทรง
จัดเตรี ยมสาหรับการทาสงครามฝ่ ายวิญญาณก็เพื่อจะเสริ มสร้างให้บุคคลหนึ่ งที่จะต่อต้าน
(“ยืนหยัดต่อสู ้”) การโจมตีท้ งั สิ้ นของซาตานได้ โดยหลักแล้ว ในบริ บทของจดหมายฝาก
นี้ เป้ าหมายของซาตานที่นี่ก็คือความไม่เป็ นเอกภาพของพระกายของพระคริ สต์ อย่างไรก็
ตาม อย่างไม่สงสัยแล้ว สิ่ งที่เปาโลได้กล่าวที่นี่ก็ประยุกต์ใช้กบั เป้ าหมายและการโจมตี
ของซาตานทั้งสิ้ น การโจมตี (“ยุทธอุบาย”) เหล่านี้ มายังเราจากนักยุทธศาสตร์ ที่ฉลาดและ
มีประสบการณ์และบ่อยครั้งแล้วสิ่ งเหล่านั้นก็หลอกลวง (เปรี ยบเทียบ 4:14)
จากพระคัมภี ร์ตอนอื่ นๆ เรารู ้ ว่าซาตานก็อยู่เบื้ องหลังการทดลองหลายอย่างของเรา ซึ่ ง
ได้รับการอนุญาตจากพระเจ้าที่จะโจมตีเรา (ตัวอย่างเช่น โยบ 1-2) มันใช้ระบบของโลก
และเนื้อหนัง (ธรรมชาติที่เป็ นบาป) ของเราในฐานะเครื่ องมือของมัน มันโจมตีเราด้วยตัว
ของมันเองโดยตรงอีกด้วย และผ่านทางพวกทูตสวรรค์ที่ได้ลม้ ลงและประสงค์ร้าย พระเจ้า
ได้ให้คาแนะนาที่ เจาะจงแก่ เราในพระคัมภี ร์เกี่ ยวกับวิธีที่จะต่อสู ้ การโจมตี เหล่ านี้ เรา
จะต้องต่อต้านมาร (1 ปต. 5:8-9) หนีจากการทดลองของระบบของโลก (ตัณหาของเนื้ อ
หนัง ตัณหาของตา และความหยิ่งแห่ งชี วิต 1 ยน. 2:15-17; 1 ทธ. 6:11; 2 ทธ. 2:22) และ
ปฏิเสธเนื้อหนัง (รม. 6:12-13; 7:18-24; 8:13) อย่างไรก็ตาม เรารู ้ถึงแหล่งแห่ งการทดลอง
ที่ได้ให้มาเพื่อว่าเราสามารถตอบสนองต่อมันได้อย่างเหมาะสมไหม?
ซาตานได้มุ่งการโจมตี ส่วนตัวของมันไปที่ การทาให้ผูค้ นที่จะสงสัย ปฏิ เสธ ไม่นับถื อ
และไม่เชื่อฟังน้ าพระทัยที่ได้เปิ ดเผยของพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 3; มธ. 4)
ระบบของโลกแสวงหาที่จะทาให้ผคู ้ นเชื่ อว่าพวกเขาไม่ตอ้ งการพระเจ้า แต่สามารถดาเนิ น
ชี วิตอย่างดี ได้โดยปราศจากพระองค์ (1 ยน. 2)

เนื้ อหนังทดลองให้เราที่จะคิดว่าเรา

สามารถพบความพึงพอใจ ความยินดี และความสมปรารถนาในระดับทางกายภาพ ทาง
วัตถุของชีวติ เท่านั้นได้ (รม. 7)370
“ความรู ้ที่ละเอียดเกี่ยวกับศัตรู และการนับถือที่มีต่ออานาจของมันก็เป็ นขั้นแรกที่จาเป็ นต่อ
ชัยชนะในสงคราม ในทานองเดียวกัน ถ้าเราประเมินค่าศัตรู ฝ่ายวิญญาณของเราต่าไป เรา
จะไม่ เ ห็ น ถึ ง ความจ าเป็ นส าหรั บ ยุท ธภัณ ฑ์ ข องพระเจ้า เราก็ อ อกไปท าสงครามโดย
ปราศจากอาวุธ คือไม่มีอาวุธแต่มีกาลังที่ไม่เพียงพอของเราเอง และเราจะถูกทาให้พ่ายแพ้
อย่างรวดเร็ วและอย่างน่าอาย”371
“ข้าพเจ้าไม่เชื่ อว่ามารกาลังจดจ่อที่สถานเริ งรมย์ยามค่ าคืน หรื อ ถนนที่มีแต่ร้านขายของ
ถูกๆ หรื อหมู่คนเลว หรื อ พวกมาเฟี ย [มันได้มีสิ่งเหล่านี้ อยู่ภายใต้การควบคุ มของมัน
แล้ว] ข้าพเจ้าคิดว่ามันกาลังจดจ่อที่คริ สตจักรในเช้าวันอาทิตย์ มันกาลังทาการอยูท่ ี่แนว
รบฝ่ ายวิญญาณ และคริ สเตียนที่ข้ ีเซาหลายคนมากดูเหมือนจะไม่ตระหนักถึ งสิ่ งนั้นอย่าง
สิ้ นเชิ ง คริ สเตียนหลายคนมากเป็ นห่ วงเกี่ ยวกับการปิ ดสถานบริ การเครื่ องดื่มเหล้าผสม
ผลไม้ เมื่อพวกเขาจาเป็ นจะต้องปิ ดปากของพวกเขาจากการนิ นทาและการวิจารณ์ มาร
กาลังทาการในบริ เวณที่เราคาดหวังน้อยที่สุดที่จะพบมัน มันไม่ได้อยู่ในเมืองในคืนวัน
เสาร์ มันได้เข้านอนแต่เนิ่ นๆเพื่อว่ามันสามารถตื่นนอนและไปโบสถ์ในเช้าวันอาทิตย์ได้
สงครามฝ่ ายวิญญาณกาลังเกิ ดขึ้ นที่ ใดก็ตามที่ มนุ ษย์กาลังให้พระวจนะของพระเจ้า ที่ ที่
คริ สตจักรกาลังยืนหยัดเพื่อพระวจนะของพระเจ้า นัน่ คือที่ที่มารต้องการที่จะทาลาย และ
นัน่ คือที่แห่งสงครามฝ่ ายวิญญาณ”372
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ถ้าเราต้องการที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและต่อต้านมาร เราก็อยูใ่ นการดิ้นรนต่อสู ้ มันไม่ง่ายที่จะ
มาเป็ นคริ สเตี ยนที่ เป็ นผูใ้ หญ่หรื อมันไม่ได้เป็ นอัตโนมัติ มันใช้ความพยายามที่ขยัน ที่
ต่อเนื่อง (เปรี ยบเทียบ ฟป. 2:12-13) นี่เป็ นส่ วนของความรับผิดชอบแบบมนุ ษย์ของเราใน
การชาระให้บริ สุทธิ์ ที่ต่อเนื่อง
“การต่ อสู ้ ” นี้ ไม่ ได้เกิ ดขึ้ นในระดับ ทางกายภาพเป็ นหลัก แม้ว่าการกล่ าว “ไม่ ” ต่ อการ
ทดลองบางอย่างอาจเกี่ ยวข้องกับอุปนิ สัยทางกายภาพก็ตาม โดยพื้นฐานแล้ว มันอยู่ใน
ระดับฝ่ ายวิญญาณกับศัตรู ที่เราไม่สามารถมองเห็ นได้ ศัตรู น้ ี คือซาตานและเหล่ากองทัพ
ของมันเช่นเดียวกับ ปรัชญาต่างๆและความรู ้สึกต่างๆที่ผคู ้ นดาเนิ นการ สต็อทท์ได้ปฏิเสธ

มุมมองที่วา่ “เทพผูค้ รอง” (“ผูป้ กครอง”) และ “ศักดิเทพ” เป็ นแค่โครงสร้ างของความคิด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ที่ถูกทาให้เป็ นตัวตนในรัฐและสถานบันต่างๆของมัน373
นักอรรถาธิ บายบางคนเชื่ อว่าเปาโลได้อธิ บายลาดับที่แตกต่างกันสี่ อย่างของทูตสวรรค์ที่นี่
บางที ค าศัพ ท์สี่ ค าที่ ถู ก ใช้เ กี่ ย วกับ พวกศัตรู ฝ่ ายวิ ญ ญาณของเราในข้อ นี้ ไ ม่ ไ ด้ร ะบุ ถึ ง
ประเภทที่ แยกกันสี่ ป ระเภทของพวกศัตรู มากเท่ า กับการชี้ ถึ ง ลัก ษณะที่ สี่ อย่า งของสิ่ ง
เหล่านั้นทั้งหมด “เทพผูค้ รอง” เน้นถึง สิ ทธิ อานาจของพวกเขา และ “ศักดิ เทพ” หรื อ
“อานาจ” เน้นถึ งกาลังของพวกเขา “เทพผูค้ รองพิภพในโมหะความมืดแห่ งโลกนี้ ” ชี้ ถึง
อิทธิพลที่แผ่กว้างของพวกเขาในโลก “เหล่าวิญญาณที่ชวั่ ในสถานฟ้ าอากาศ” เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะที่ ชวั่ ร้ ายของพวกเขา พวกเขาปฏิ บตั ิการย่านฟ้ าอากาศ (1:3, 20; 2:6; 3:10)
ปั จจุ บ นั นี้ ซ าตานและกองทัพ ของมันมี ท างเข้า ไปสู่ พ ระเจ้า ในแง่ ที่ ว่า พวกเขาสามารถ
สื่ อสารกับพระองค์ได้ แต่ไม่ใช่ในแง่ที่วา่ พวกเขาสามารถมีการสามัคคีธรรมกับพระองค์ได้
(เปรี ยบเทียบ โยบ 1-2)
แนวคิดที่วา่ ปี ศาจบางตนมีสิทธิ อานาจเหนื อเขตแดนทางการเมืองและภูมิศาสตร์ ที่เจาะจงก็
มาจากดาเนี ยล 10:13 ที่ ที่ เราอ่า นพบว่า “เจ้าผูพ้ ิ ทกั ษ์ [ค าฮี บรู ซาร์ หมายถึ ง หัวหน้า
เจ้าหน้าที่ กัปตัน] แห่ งเปอร์ เซี ย” ได้ขดั ขวางมีคาเอล หนึ่ งใน “เจ้าผูพ้ ิทกั ษ์ช้ นั หัวหน้า”
[คาฮีบรู คาเดียวกัน]” มันเป็ นไปไม่ได้ที่จะรู ้ไม่วา่ ปี ศาจทั้งหมดมีสิทธิ อานาจทางเขตแดน
หรื อไม่ว่าเขตแดนทั้งหมดมีหวั หน้าปี ศาจ (ผูอ้ ยูเ่ หนื อ) อยู่ เพราะว่าเราไม่มีการเปิ ดเผยที่
เพียงพอ เป็ นที่ชดั เจนว่า ปี ศาจบางตนมีการมอบหมายตามเขตแดน แต่ดูเหมือนว่ามันก็
ไม่ได้รับรองที่จะสรุ ปว่าปี ศาจทั้งหมดมีการมอบหมายอย่างนั้น
“ไม่มีที่ไหนในพันธสัญญาใหม่ที่เราพบมุ มมองเกี่ ยวกับเขตแดนของปี ศาจ พระ
เยซูไม่เคยขับปี ศาจแบบเขตแดนหรื อถือว่าการต่อต้านของนาซาเร็ ธหรื อเยรู ซาเล็ม
เป็ นของเอกลักษณ์ต่างๆเช่นนั้น เปาโลไม่เคยอ้างอิงถึงวิญญาณแบบเขตแดนหรื อ
ท่านไม่ได้ถือว่าอานาจเป็ นของพวกเขาทั้งๆที่มีลทั ธิ นอกศาสนาของเมืองต่างๆ ที่
ที่ได้ก่อตั้งคริ สตจักรต่างๆ”374
จากพระคัม ภี ร์ น้ ัน จอห์ น อาร์ ม สตรองได้ป ฏิ เ สธค าสอนหลายอย่า งของพัน ธกิ จ การ
ปลดปล่อยสมัยใหม่ เขาได้เขียนดังต่อไปนี้:

“ต่อหน้ากลุ่มต่างๆของทหารกองหนุ นที่เป็ นพลเมืองที่มีมากขึ้น ซึ่ งได้อุทิศตนที่
จะติดอาวุธพวกเขาเองในการที่จะปกป้ องเสรี ภาพต่างๆที่เป็ นส่ วนตัวนั้น มันก็ดู
เหมือนน่าหัวเราะที่วา่ คริ สตจักรได้ลืมไปว่าคริ สตจักรได้ติดอาวุธฝ่ ายวิญญาณเพื่อ
สงครามที่แตกต่างไปอย่างสิ้ นเชิ ง ในการตอบสนองต่อสงครามทางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย เมื่อคริ สตจักรหันไปสู่ สงครามมากมาย ‘กับเนื้ อหนังและเลือด’ อย่าง
มากขึ้นแทนที่จะหันไปสู่ สงครามหลักกับ ‘เหล่าวิญญาณที่ชวั่ ในสถานฟ้ าอากาศ’
นั้น (อฟ. 6:12) บุคคลหนึ่ งต้องประหลาดใจว่าเราได้ลืมคาสอนของพันธสัญญา
ใหม่เอง”375
6:13

ข้อนี้ สรุ ปสิ่ งที่เพิ่งได้มาก่อน มันไม่ได้อธิ บายถึ งคริ สเตี ยนที่ยืนหยัดในชัยชนะหลังจาก
การต่อสู ้ของเขาหรื อของเธอ อย่างที่มนั ชัดเจนจากข้อ 14-18 บางทีเปาโลกล่าวซ้ าตัวท่าน
เองที่ นี่ เนื่ องจากความเร่ ง ด่ วนของการรั บ เอาการจัดเตรี ยมของพระเจ้า เมื่ อพิ จารณาถึ ง
การต่อสู ้ที่จริ งจังข้างหน้าที่เผชิ ญหน้า (“เพื่อว่าท่านจะได้ต่อต้าน. . .เพื่อจะอยู่อย่างมัน่ คง
ได้”)
“วันอันชั่วร้ าย” ที่นี่บางทีอธิ บายวันใดก็ตาม (เวลาใดก็ตาม) ในยุคชั่วร้ ายในปั จจุ บนั ใน
ระหว่างที่พลังอันชัว่ ร้ายกาลังโจมตี ความเป็ นไปได้น้อยที่สุดก็คือว่า มันเป็ นวันหนึ่ งใน
อนาคตที่ชวั่ ร้ ายมากกว่าที่เหลื อ เช่ น วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ทุ กๆวันของการทดลอง
เป็ น “วันอันชัว่ ร้าย” สาหรับคริ สเตียน

6:14

ข้อนี้ เริ่ มต้นประโยคที่ ยาวอันที่ แปด (ในภาษากรี ก) ในจดหมายฝากนี้ และมันดาเนิ นไป
จนถึงข้อที่ 20 (เปรี ยบเทียบ 1:3-14, 15-23; 2:1-7; 3:1-13, 14- 19; 4:1-7, 11-16) คา
กริ ยาหลักในประโยคนี้ คือ “ตั้งมัน่ ” (ข้อ 14) และ “เอา” (ข้อ 17) สองคานี้ เป็ นคาสั่งซึ่ งบ่ง
บอกถึงความเร่ งด่วน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 11, 13)

รู ปแบบของคากริ ยาที่เติม ing สี่ คาที่

ติดตามมาในข้อ 14-16 ที่อธิ บายถึงวิธีที่จะตั้งมัน่
“นักรบฝ่ ายวิญญาณผูไ้ ด้รักษาตาแหน่งของเขาไว้อย่างมีชยั และได้ยืนอยูเ่ หนื อศัตรู
ที่ถูกพิชิตใน ‘วันอันชัว่ ร้าย’ วันหนึ่งนั้นก็จะตั้งมัน่ อีกครั้งหนึ่ งพร้อมที่จะเผชิ ญกับ
วันที่วกิ ฤตเช่นนั้น เมื่อมันมา”376

อิสยาห์ได้อธิบายพระเจ้าในฐานะทหาร (ซึ่ งถูกเรี ยกโดยบรรดานักวิชาการว่า “นักรบที่เป็ น
พระเจ้า จงเปรี ยบเทียบ อสย. 11:5; 49:2; 52:7; 59:17) เปาโลอาจได้มีการอธิ บายเหล่านี้
ในความคิ ด แต่ บ างที ท่ า นได้ใ ช้ก ารเปรี ย บเที ย บนี้ ที่ จ ะอธิ บ ายการปกป้ องของพระเจ้า
เพราะว่าพวกทหารราบของโรมที่ ติดอาวุธก็ธรรมดาตลอดจักรวรรดิ น้ นั ทหารคนหนึ่ ง
อาจได้ปกป้ องเปาโลเมื่อท่านได้เขียนจดหมายฝากนี้ (เปรี ยบเทียบ กจ. 28:16) ทุกคนรู ้วา่
พวกเขาเป็ นเช่นไร
เปาโลได้อธิ บายสิ่ งของที่ทหารราบของโรมได้สวมใส่ ในลาดับที่เขาจะใส่ พวกมัน ก่อนอื่น
เขาได้ใส่ เข็มขัดเหนือเสื้ อสั้นชั้นนอกของเขา (เสื้ อยาว) ที่จะยึดทั้ง “เครื่ องป้ องกันอก” และ
ฝักดาบ (ปลอก) ไว้ให้อยูก่ บั ที่
“เราได้รับการบอกกล่าวว่า สงครามยิง่ ใหญ่ในอดีตได้ถูกพิชิตโดยนายพลที่ฉลาดผู ้
ได้บอกให้ทหารของเขาที่จะตัดเข็มขัดของศัตรู ของพวกเขาในขณะที่พวกเขากาลัง
นอนหลับอยู่ เช้าวันถัดไป กองทัพของศัตรู ก็ยงุ่ อยูก่ บั การถือกางเกงของพวกเขา
จนพวกเขาไม่ ส ามารถที่ จ ะยิ ง ปื นของพวกเขาได้ และดัง นั้ น พวกเขาได้แ พ้
สงคราม”377
“ความจริ ง” อาจอ้างอิงถึงทั้งความจริ งที่ได้เปิ ดเผยของพระเจ้าที่คริ สเตียนได้เชื่อ และความ
สัตย์จริ งของคริ สเตียนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิถีชีวิตที่สะท้อนถึงความจริ ง

“ความจริ ง

เต็มที่” ของพระเจ้า (นัน่ คือ พระวจนะของพระองค์และฤทธิ์ ของพระวจนะ) รวมกับความ
สัตย์สุจริ ตฝ่ ายวิญญาณของคริ สเตียนด้วยกันก็เป็ นพื้นฐานที่เพียงพออันเดี ยวสาหรับการ
ต่อต้านซาตาน (เปรี ยบเทียบ 4:25)
“. . . พระคุ ณที่เรี ยบง่ายของความตรงไปตรงมา ความสัตย์จริ ง ความเป็ นจริ ง
ความคิดที่จะไม่ปฏิบตั ิการหลอกลวงและไม่พยายามที่จะปิ ดบังในการปฏิสัมพันธ์
กันของเรากับพระเจ้าก็จาเป็ นจริ งๆต่อความปลอดภัยของคริ สเตียนและจาเป็ นต่อ
การปฏิบตั ิการที่เหมาะสมของคุณสมบัติอื่นๆทั้งหมดของคุณลักษณะ”378
“บุคคลแห่ งความสัตย์สุจริ ตพร้ อมกับจิตสานึ กที่ชดั เจนสามารถเผชิ ญกับศัตรู โดย
ปราศจากความกลัวได้ ผ้าคาดเอวได้ยึดดาบอีกด้วย นอกจากเราปฏิบตั ิความจริ ง
เราไม่สามารถใช้พระวจนะแห่ งความจริ งได้ เมื่อการโกหกเข้าไปในชี วิตของผู้

เชื่ อ ทุ กสิ่ งเริ่ มต้นที่จะแตกเป็ นเสี่ ยงๆ เป็ นเวลามากกว่าหนึ่ งปี ที่ ดาวิดได้โกหก
เกี่ยวกับบาปของเขากับบัทเชบาและไม่มีสิ่งใดได้ดาเนินไปอย่างถูกต้อง”379
“ผูค้ นแห่ ง สมัยนั้นตามปกติ แล้วไม่ได้สวมใส่ เข็ม ขัดในบ้าน แต่ เมื่ อพวกเขาได้
เผชิญหน้ากับการกระทาที่กระฉับกระเฉงบางอย่างเช่น การวิง่ หรื อเมื่อทหารกาลัง
เตรี ยมตัวเพื่อสงคราม พวกเขาได้ยกเชือกหลวมๆที่อยูเ่ หนื อเข่าของพวกเขาและรัด
เชื อกเหล่านั้นให้อยู่กบั ที่ด้วยเข็มขัด. . . ดังนั้น ‘การคาดเอว’ ได้หมายถึ ง การ
ตระเตรี ย มส าหรั บ กิ จกรรมทางกายภาพหรื อ ส าหรั บ การท าสงครามอย่า งเช่ น
ที่นี่”380
ในทานองเดี ยวกัน การประพฤติที่ชอบธรรม (ความชอบธรรมส่ วนตัว) ดูเหมือนจะถูก
กล่าวถึงที่นี่เช่นเดียวกับความชอบธรรมของพระคริ สต์ที่กลายมาเป็ นของเรา ณ การบังเกิด
ใหม่ ทั้งสองรู ปแบบของความชอบธรรมก็ถูกแสดงถึงโดย “ทับทรวงแห่ งความชอบธรรม”
“ทับทรวง” ปกคลุมร่ างกายของทหารตั้งแต่คอไปจนถึงขาอ่อน ตามปกติแล้วมันเป็ นเกราะ
ทองสัมฤทธิ์ 381 มันมีชิ้นส่ วนด้านหลัง แต่มนั คือส่ วนด้านหน้าที่ได้ให้ชื่อของมัน
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พวกทหารราบของโรมได้สวมรองเท้าที่แข็งแรงที่ได้ใส่ ตะปูที่แหลมและหนาที่ดา้ นล่าง
เพื่อจะเพิ่มการเสี ยดสี 382

“ข่าวประเสริ ฐ” ที่ได้นา “สันติสุข” มาสู่ คริ สเตียนก็ช่วยให้เขา

หรื อเธอที่ จะยืนอย่างมัน่ คงในการป้ องกันต่อต้านการทดลอง ในทานองเดี ย วกัน ข่า ว
ประเสริ ฐคือสิ่ งที่ช่วยให้เราเคลื่ อนไปข้างหน้าในการต่อสู ้พวกศัตรู ของเรา (เปรี ยบเทียบ
อสย. 52:7)

“ความพรั่ งพร้ อมของข่าวประเสริ ฐแห่ งสันติสุข” บางทีอา้ งอิงถึ งข่าว

ประเสริ ฐที่มีอานาจแห่ งความรอดและสันติสุขซึ่ งทหารคริ สเตียนได้เชื่ อซึ่ งช่วยให้เขาที่จะ
ตั้งมัน่ เมื่อถูกโจมตี เราต้องคุน้ เคยกับข่าวประเสริ ฐจนเราสามารถแบ่งปั นข่าวประเสริ ฐกับ
คนอื่นๆได้ (เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 3:15) การยึดเกาะที่ข่าวประเสริ ฐจะช่วยให้เราตั้งมัน่ และ
แม้กระทัง่ รุ ดหน้าไปเมื่อถูกทดลอง “ข่าวประเสริ ฐแห่ งสันติสุข” ที่นี่คือข่าวสารของคริ ส
เตียนทั้งหมดที่ถูกถือว่าเป็ น “ข่าวดี” ไม่ใช่แค่วธิ ี ที่จะมาเป็ นคริ สเตียน
“. . . การครอบครองสันติสุขกับพระเจ้าก็สร้างความสงบที่เป็ นสุ ขแห่ งหัวใจและ
หารื อกับความคิดถึงการเตรี ยมพร้อมที่แปลกและต่อเนื่ องของการกระทาและการ
เคลื่อนไหว”383

“. . . การปกป้ องมาจากการใคร่ ครวญถึ งเอกภาพที่ข่าวประเสริ ฐจัดเตรี ยมให้
ภายในชุมชน (‘เอาข่าวประเสริ ฐแห่ งสันติสุขซึ่ งเป็ นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมา
สวมเป็ นรองเท้า’ 6:15 ก็มองย้อนกลับไปยัง 2:11-22 มันไม่ใช่การอ้างอิงถึงการ
ประกาศข่าวประเสริ ฐ)”384
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“โล่” ของทหารของโรมเป็ นไม้ที่หุ้มด้วยหนังเพื่อจะทาให้มนั หน่ วงเหนี่ ยวไฟได้ รู ปร่ าง
ของมันเป็ นสี่ เหลี่ ย มมุ มฉาก กว้างประมาณสองฟุ ตครึ่ งและยาวสี่ ฟุต ด้วยโล่ ที่ ใหญ่ น้ ี
ทหารก็สามารถปกป้ องร่ างกายทั้งหมดของเขาได้
“ก่อนสงครามที่ซ่ ึ งลูกศรเพลิงอาจถูกยิงมายังพวกทหารนั้น พวกเขาก็ทาให้หนังที่
หุ ม้ นั้นเปี ยกด้วยน้ าเพื่อจะดับลูกศร พวกทหารโรมันสามารถปิ ดแถวต่างๆด้วยโล่
เหล่ า นี้ แถวแรกถื อขอบของพวกมันขอบต่ อขอบตรงหน้า และแถวต่ า งๆที่ อ ยู่
ด้านหลังก็ถือโล่เหนือศีรษะของพวกเขา ในรู ปแบบนี้ ในเชิ งปฏิบตั ิแล้วพวกเขาก็
ปลอดภัยจากลูกศร ก้อนหิ นและแม้กระทัง่ หอก”385
“ลูกศรเพลิงของพญามาร” คือ การโจมตีของซาตาน
“ลูกศรเหล่านี้ บางครั้งก็ติดไฟเพื่อจะจุดไฟเสื้ อผ้า หรื อค่าย หรื อบ้านของพวกศัตรู
อย่างที่คนอินเดียนอเมริ กนั เคยยิงลูกศรอาบยาพิษ”386
“ความเชื่อ” ที่จดั เตรี ยมการป้ องกันเช่นกันสาหรับคริ สเตียนในสงครามฝ่ ายวิญญาณของเขา
หรื อของเธอ ซึ่ ง “จะได้ดบั ลูกศรเพลิงของพญามารเสี ย ” ก็เป็ นสองอย่าง หนึ่ ง ที่จะวางใจ
ในทุ กสิ่ งที่ พระเจ้าได้เปิ ดเผย และประการที่ สอง การประยุก ต์ใช้ที่คล่ องแคล่ วของการ
วางใจนั้น ณ เวลาของการโจมตีฝ่ายวิญญาณ
รู ปแบบของคากริ ยาที่เติม ing สามคาแรกที่อธิ บายถึงวิธีที่จะยืนหยัดคือ: “ได้คาดเอว” หรื อ
“ได้รัดเข็มขัด” (ข้อ 14) “ได้สวมใส่ ” หรื อ “ได้ใส่ ในที่” (ข้อ 14) และ “ได้สวม” หรื อ “ได้
ใส่ ” (ข้อ 15) รู ปแบบของคากริ ยาที่เติม ing คาที่สี่ “ได้ถือ” หรื อ “ได้หยิบ” (ข้อ 16)

6:17

คากริ ยาหลักที่สองในประโยคที่ยาวนี้ (ข้อ 14-20) คือ “เอา” หรื อ น่าจะเป็ น “รับเอา” หรื อ
“ยอมรับ” (คากรี ก เดกซาสเธ) นอกเหนื อไปจากการตั้งมัน่ ได้รับและได้สวมใส่ อาวุธสี่
ชิ้น เราต้องรับและสวมใส่ อีกสองชิ้นอีกด้วย

เนื่องจากว่าคริ สเตียนจะต้องสวมใส่ “ความรอด” นี้ ความรอดหรื อการช่วยกูท้ ี่นี่ดูเหมือน
จะอ้า งอิ ง ถึ ง การช่ ว ยกู้ใ นปั จ จุ บ ัน และอนาคตที่ เ ราต้อ งการเมื่ อ ถู ก โจมตี โ ดยซาตาน
(เปรี ยบเทียบ 1 ธส. 5:8) เราได้รับความรอดจากการลงโทษแล้ว ต่อมาเราก็รับเอาความ
รอดในปั จจุบนั นี้ (การช่ วยกู)้ ขณะที่เรารับเอาความรอดทั้งหมดของเรา (รวมถึ งส่ วนทาง
กายภาพในร่ างกายฝ่ ายโลกของเรา) นัน่ คือ โดยการร้ องเรี ยกหาพระเจ้าและการร้องขอมัน
(เปรี ยบเทียบ 1:15-23; ยอล. 2:32; กจ. 2:21; รม. 10:13).
เป็ นที่ ชดั เจนว่า ความรอดนี้ คล้ายกับ “หมวกเหล็ก ” เพราะว่าการช่ วยกู้เกี่ ยวข้องกับการ
เลือกทางความคิด นัน่ คือ วางใจในพระเจ้ามากกว่าตนเอง และการเชื่ อฟั งพระองค์ ความ
มัน่ ใจในพระเจ้ากลายมาเป็ น “ความรอด” ของเรา และดังนั้นก็ปกป้ องการคิดของเราขณะที่
เราถูกโจมตี
“ผูท้ ี่รู้วา่ เขารอด ผูซ้ ่ ึ งรู ้ สึกว่าเขาได้รับการยกโทษและได้รับการชาระให้บริ สุทธิ์ ก็
ครอบครอง ‘หมวกเหล็ก แห่ งความรอด’ อย่างที่ วิค คลิ ฟฟ์ แปลมัน และทาให้
‘ศีรษะของเขาถูกปกคลุมในวันแห่งสงคราม. . .’”387
“ดาบ” ที่ถือโดยพวกทหารราบของโรม (คากรี ก มาคาริ อา) ก็ส้ ันและมีสองคม พวกทหาร
ได้ใช้มนั ที่ จะแทงและตัดในการต่อสู ้อย่างใกล้ชิด ในคาอธิ บายเกี่ ยวกับยุทธภัณฑ์ของ
เปาโล ดาบนี้เป็ นอาวุธต่อสู ้อนั เดียวของทหาร ตามปกติแล้ว พวกทหารราบได้ถือหอกยาว
อีกด้วย แต่เปาโลไม่ได้อา้ งอิงสิ่ งนั้นในการเปรี ยบเทียบของเขา “พระวจนะของพระเจ้า” ก็
คล้ายกับดาบสั้นนี้สาหรับคริ สเตียน “พระวจนะ” (คากรี ก เรม่ า) ที่นี่อา้ งอิงถึงการตรัสของ
พระเจ้ามากกว่าพระวจนะที่ถูกเขียนขึ้ นหรื อพระวจนะแห่ งชี วิตของพระเจ้า (คากรี ก โล
โกส) มันดู เหมื อนเป็ นไปได้ม ากที่ สุ ดที่ จ ะอ้างอิ งถึ ง “พระวจนะ” ที่ ไ ด้ก ล่ า วหรื อถู ก
ประยุกต์ใช้ของพระคัมภีร์ที่เราใช้เพื่อจะต่อต้านการทดลองที่เจาะจงซึ่ งเราพบ ที่นี่มนั เป็ น
ข้อพระคัมภีร์ที่เหมาะสมที่ถูกกล่าวหรื อถูกใช้โดยคริ สเตียนในสถานการณ์ที่ให้มาของการ
ทดลอง (เช่น มธ. 4:4, 6, 10)
“อย่างที่พระเยซู ได้ใช้ถอ้ ยคาของพระคัมภีร์ที่จะขับไล่ผทู ้ ดลองนั้น คริ สเตียนต้อง
ใช้ถอ้ ยคาที่พระวิญญาณได้ดลใจที่จะขับไล่ซาตาน”388

พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ท้ งั ให้ “พระวจนะ” (เรม่ า) และให้ฤทธิ์ เดชแก่มนั ขณะที่เราใช้ มันคือ
“ดาบ” ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ อสย. 49:2)
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การอธิษฐานและการตื่นตัว (รู ปแบบของคากริ ยาที่เติม ing สองคาในตัวบทกรี ก) อธิ บายถึง
วิธีที่เราควร “รับเอา” ความรอดในปั จจุ บนั ของเราและใช้พระวจนะที่ เหมาะสมต่อการ
ทดลองของเรา เราควรอยู่ในการอธิ ษฐานที่ต่อเนื่ อง ในการตระเตรี ยมเพื่อสงครามฝ่ าย
วิญญาณของเราและขณะที่ เราต่อสู ้ ศตั รู ของเรา (เปรี ย บเที ยบ มก. 14:34-38; คส. 4:2)
พระวิญญาณอธิ ษฐานเพื่อเรา (รม. 8:26) และช่วยให้เราที่จะอธิ ษฐานอย่างที่พระองค์ช่วย
ให้เราที่จะทาสิ่ งอื่นๆ การอธิ ษฐาน “ในพระวิญญาณ” เกี่ ยวข้องกับการอธิ ษฐานของการ
ช่วยเหลือของพระเจ้าในความสอดคล้องกับความปรารถนาต่างๆของพระวิญญาณพร้ อม
กับการช่วยเหลือของพระวิญญาณและโดยพระคุณของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ รม. 8:26-27;
1 คร. 12:3; กท. 4:6; ยด. 20)

ที่จะใช้อนุ ประโยคนี้ “เราอธิ ษฐานในฤทธิ์ เดชของพระ

วิญญาณบริ สุทธิ์ ” ในฐานะเป็ นวลี ณ ตอนจบของการอธิ ษฐานของบุคคลหนึ่งด้วยการหวัง
ว่าการเพิ่มถ้อยคาเหล่ านี้ จะรั บรองอานาจและประสิ ทธิ ภาพของพวกเขาก็ไม่ใช่ สิ่งที่ การ
อธิษฐาน “ในพระวิญญาณ” เกี่ยวข้อง
“มนุ ษย์นาความยุ่งยากต่างๆของเขาไปยังเพื่อนมนุ ษย์ของเขาอย่างง่ ายดายมาก
แทนที่จะนาไปยังพระเจ้า”389
“การอธิ ษฐาน” อ้างอิ งถึ งการสื่ อสารของเรากับพระเจ้าโดยทัว่ ไป และ “การอ้อนวอน”
อ้างอิงถึงการวิงวอนของเราอย่างเจาะจง สิ่ งที่มาก่อน “นี่ ” เป็ นอนุ ประโยคแรกของข้อนี้ :
“ด้ ว ยการอธิ ษฐานและการวิ ง วอนทุ ก อย่ า ง จงขอโดยพระวิ ญ ญาณทุ ก เวลา”
นอกเหนื อไปจากการอธิ ษฐานเพื่อความจาเป็ นต่างๆของเราเอง ในฐานะทหารที่ดีเราควร
ตื่นตัวต่อความจาเป็ นต่างๆของเพื่อนทหารคนอื่นๆอีกด้วย นัน่ คือ “ธรรมิกชนทุกคน” เรา
ต้องไม่ทาให้พวกเขาล้มเหลว แต่อธิ ษฐานเพื่อพวกเขาอย่างพากเพียร (“ด้วยความเพียรทุก
อย่าง”) ความจาเป็ นที่ยงิ่ ใหญ่สาหรับการอธิ ษฐานที่เกิดขึ้นก็ชดั เจนในการใช้ถอ้ ยคาของ
เปาโลคือ “ทุก” ถึงสี่ ครั้งในข้อนี้ (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 2:1)
“การอธิ ษฐานเป็ นเครื่ องจักรที่ใช้เป็ นเครื่ องมือโดยผูเ้ ชื่ อทุกคน ซึ่ งยิง่ ใหญ่กว่าปื น
ใหญ่ที่พร้อมรบทั้งหมดของนรก”390

“. . . สงครามนิ วเคลียร์ ไม่สามารถถูกพิชิตได้โดยปื นไรเฟิ ล ในทานองเดียวกัน
สงครามเกี่ยวกับซาตานไม่สามารถถูกพิชิตได้โดยพลังงานของมนุษย์”391
ดอนน่า เรนฮาร์ ดได้ช้ ี ประเด็นว่าในการไหลของข้อโต้แย้งของเปาโลในพระธรรมเอเฟซัส
นั้น เราควรเข้าใจว่าสงครามฝ่ ายวิญญาณมีอิทธิ พลต่อชี วิตพระกายภายในคริ สตจักรไม่ใช่
แค่เรื่ องราวส่ วนตัว392
“ซาตานตัวสั่นเมื่อมันเห็นธรรมิกชนที่อ่อนแอที่สุดคุกเข่าอธิ ษฐาน”393
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เปาโลได้รู้สึกถึงความจาเป็ นที่ยงิ่ ใหญ่ของท่านเองสาหรับการสนับสนุนทางการอธิ ษฐาน
จากผูอ้ ่านของท่าน

มันดูเหมือนไม่สอดคล้องกันที่ “ทูต” ของพระคริ สต์ตอ้ งติด “โซ่ ”

ท่านได้อยู่ในสวรรคสถาน แต่ท่านก็อยู่ในการจากัดทางโลกอี กด้วย การเผชิ ญหน้ากับ
พวกศัตรู ฝ่ายวิญญาณได้รอคอยท่านเมื่ อท่านจะสู ้คดี ของท่านต่อหน้าซี ซาร์ เนโร เปาโล
ต้องการ “การพูด” และ “ความกล้าหาญ” ที่จะแสดงถึ งพยานของท่าน บางที “การพูด”
อ้างอิงถึงความชัดเจนของการสื่ อสาร และ “ความกล้าหาญ” อ้างอิงถึง ความใจกล้า ท่าน
ต้องการการพูดที่กล้าหาญและความชัดเจนที่อาจหาญในโอกาสทางพันธกิจทั้งสิ้ นของท่าน
แต่โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการสู ้คดีที่ท่านได้คาดหวังในศาลของจักรพรรดิ (เปรี ยบเทียบ กจ.
28:30-31) มีการอ้างอิงเก้าครั้งในพระธรรมกิจการของอัครทูตถึงผูค้ นที่หลากหลายที่เป็ น
พยาน “อย่างกล้าหาญ” (กจ. 4:13, 29, 31; 9:27-29; 14:3; 18:26; 19:8; 13:46) รวมกับที่
อื่นๆในพันธสัญญาใหม่ (เปรี ยบเทียบ 2 คร. 3:12)
“คาว่า ‘ความกล้าหาญ’ ประกอบด้วยสองคาซึ่ งหมายถึง ‘ทั้งหมด’ และ ‘ถ้อยคา’
มันบ่งบอกถึงท่าทีเมื่อบุคคลหนึ่ งรู ้สึกสุ ขสบายอย่างสิ้ นเชิ งและถ้อยคาก็ไหลอย่าง
อิสระ ดังนั้นมันอาจหมายถึง ‘การพูดจาเปิ ดเผย’ หรื อ ‘ความตรงไปตรงมา’ เมื่อ
บุคคลหนึ่ งกาลังพูดในแนวทางนี้ อย่างน้อยแล้วเขาหรื อเธอก็ไม่กลัว และดังนั้น
การแสดงออกนี้ก็มาเพื่อจะบ่งบอก ‘อย่างกล้าหาญ’”394
“จงสังเกตว่าเปาโลไม่ได้ขอให้พวกเขาที่จะอธิ ษฐานเพื่อความสะดวกหรื อความ
ปลอดภัยของท่าน แต่เพื่อประสิ ทธิ ภาพแห่งการเป็ นพยานและพันธกิจของท่าน”395

“ข้อลับลึกแห่งข่าวประเสริ ฐ” (นัน่ คือ การจัดเตรี ยมของพระเจ้าเกี่ยวกับความรอดผ่านทาง
พระเยซู คริ สต์) ต้องการการแก้ต่างในโรมเพราะว่าชาวโรมันได้ถือว่าคริ สตศาสนาเป็ นแค่
นิกายหนึ่ งภายในลัทธิ ยิว (เปรี ยบเทียบ กจ. 18:12-17)

คนยิวได้เห็นว่ามันเป็ นศาสนา

นอกรี ต (เปรี ยบเทียบ กจ. 21:27-28)
หลายปี มาแล้ว ในระหว่างการนมัสการในเช้า วันอาทิ ตย์ ผูห้ ญิ งคนหนึ่ งในคริ สตจักรที่
ข้าพเจ้าเข้าร่ วมได้เป็ นพยานว่าในขณะที่ครอบครัวของเธอได้อาศัยอยูใ่ นเมืองของเรา เธอ
ได้เป็ นพยานแก่เพื่อนบ้านที่อยูบ่ า้ นถัดไปของเธอ ผูซ้ ่ ึ งติดยาเสพติดและไม่ได้สนใจในการ
ฟั งข่าวประเสริ ฐ อย่างไรก็ตาม หลายปี ต่อมา หลังจากที่ครอบครัวของเธอได้ยา้ ยไปยัง
เมืองถัดไป ผูห้ ญิงที่เป็ นเพื่อนบ้านแต่ก่อนได้โทรศัพท์มาหาเธอ ได้มาแวะมาหาและแคธี่
ได้น าเธอมาสู่ พ ระคริ ส ต์ บางครั้ งความกล้า หาญอาจดู เ หมื อ นไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แต่
บางครั้งเมล็ดที่ได้หว่านลงไปก็ตอ้ งการเวลาที่จะเพาะตัวขึ้น396
IV. สรุ ป 6:21-24
การคาดหวังของเปาโลถึงการสู ้คดีของท่านต่อหน้าเนโรได้นาท่านกลับมาสู่ ปัจจุบนั ในการคิดของท่าน การ
อธิ บายของท่านถึงข้อลับลึกของคริ สตจักรต่อผูอ้ ่านของท่านได้สิ้นสุ ดลง ท่านได้อธิ บายถึงการประพฤติที่
เหมาะสมของพวกเขาเมื่ อพิจารณาถึ งการทรงเรี ย กของพวกเขาอี ก ด้วย สิ่ งทั้งหมดที่ เหลื ออยู่ก็ คือที่ จะ
แบ่งปั นกับพวกเขาถึงข้อมูลบางอย่างที่เป็ นส่ วนตัวและที่จะอธิ ษฐานขอให้พระพรของพระเจ้ามายังพวกเขา
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“ทีคิกสั ” (ตามตัวอักษรหมายถึง โอกาส) ได้ไปกับจดหมายถึงเอเฟซัสนี้ และอาจได้นามัน
ไป สิ่ งที่ เปาโลได้เขี ย นเกี่ ยวกับที คิกสั และจุ ดประสงค์ของท่านในการส่ งที คิ กสั ไปยัง
เอเฟซัสก็เกือบเหมือนกับสิ่ งที่ท่านได้เขียนในโคโลสี 4:7-8 ภารกิจของทีคิกสั ก็คือที่จะให้
ข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับเปาโลแก่คริ สเตียนชาวเอเฟซัส และที่จะ “ปลอบโยน” และหนุนใจ
พวกเขา (เปรี ยบเทียบ กจ. 20:4; คส. 4:7; ทต. 3:12; 2 ทธ. 4:12)

6:23

“สันติสุข” “ความรัก” และ “ความเชื่อ” เป็ นคุ ณความดี ที่รวมกันอันสาคัญทั้งหมดในชี วิต
ของคริ สเตียน “สันติสุข” ก็จาเป็ นเนื่องจากปั ญหาระหว่างชาวยิวและคนต่างชาติซ่ ึ งเปาโล
ได้เขียนพระธรรมเอเฟซัสขึ้นเพื่อจะเยียวยา (2:14-16; 3:15, 19; 4:3) “ความรัก” ร่ วมกัน
เป็ นกุญแจสู่ สันติสุข (1:15; 3:17-18; 4:2, 16) และความรักร่ วมกันขึ้นอยูก่ บั “ความเชื่อ”
เหมือนกัน (1:15; 3:17; 4:5; เปรี ยบเทียบ กท. 5:6) แหล่งสู งสุ ดของคุณสมบัติที่จาเป็ นสาม

อย่ า งเหล่ า นี้ คื อ “พระเจ้า ” และ “พระเยซู ค ริ ส ต์ ” ซึ่ งรวมกัน ที่ นี่ ใ นความเท่ า เที ย มที่
สมบูรณ์แบบ
6:24

อย่า งที่ อคั รทู ตนี้ ไ ด้เริ่ ม ต้นจดหมายฝากของท่ านโดยการอ้างอิ ง ถึ งพระคุ ณของพระเจ้า
ดังนั้นท่านได้จบด้วยพระคุ ณ (1:2)

“พระคุณ” ของพระเจ้าเป็ นกุญแจสู่ ท้ งั การทรงเรี ยก

ของคริ สเตียนและการสร้ างคริ สตจักร มันจาเป็ นต่อการประพฤติของคริ สเตียนอีกด้วย
(เปรี ยบเทียบ 1:7; 2:5, 7-8; 3:2, 8; 4:7) เปาโลได้ปรารถนาให้ความโปรดปรานที่ไม่
สมควรได้รับของพระเจ้าและการช่ วยเหลื อของพระเจ้าที่ จะอยู่เหนื อ “บรรดาคนที่รัก ”
พระเยซู คริ สต์เจ้าอย่างเต็มที่ (“ด้วยความรักที่ไม่มีวนั เสื่ อมคลาย”)โดยปราศจากแรงจูงใจ
ผิดๆหรื อความไม่จงรักภักดี (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 16:22) อย่างที่พระเจ้าได้เทพระคุณของ
พระองค์มายังเราในความบริ สุทธิ์ ทั้งสิ้ น ดังนั้นเราควรเทความรั กของเราต่อพระองค์ใน
ความบริ สุทธิ์ เช่นกัน
“สุ ดท้ายแล้ว พระธรรมเอเฟซัสเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการที่พระเจ้าได้เสริ มสร้างคริ สตจักรอย่างมีพลัง
เพื่อจะประสบกับพระพรในพระคริ สต์โดยการสร้างชุมชนใหม่ที่สามารถที่จะให้เกียรติแด่พระเจ้า
และที่จะต่อต้านอานาจต่างๆของความชัว่ ได้ อัตลักษณ์แบบยิวหรื อแบบต่างชาติของบุคคลหนึ่งก็
ไม่เป็ นส่ วนสาคัญอีกต่อไป พวกเขาเป็ นส่ วนหนึ่งของชุมชนใหม่ที่ได้รับการคืนดี ซึ่ งเป็ นการคืนดี
ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่กบั พระเจ้าเท่านั้นแต่กบั ซึ่ งกันและกันอีกด้วย
การช่วยเหลือทั้งสิ้ นในชุมชนใหม่ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ น้ ีได้หยัง่ รากในสิ่ งที่พระคริ สต์ที่ได้รับการยกย่องได้
จัดเตรี ยมไว้เพื่อประชากรของพระองค์ นัน่ คือเหตุที่ผเู ้ ชื่อสามารถมีความหวังได้ เพราะว่าพวกเขา
ได้เริ่ มต้นการมีส่วนในสมบัติแห่งผลประโยชน์ต่างๆที่ได้มอบให้จากสวรรค์ สมาชิกของคริ สตจักรเป็ นพลเมืองที่ได้ถูกยกขึ้นและได้นงั่ กับพระเยซูในความเป็ นพลเมืองแห่งสวรรค์ แม้วา่ ตอน
นี้พวกเขาเป็ นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้ในฐานะความสว่าง ซึ่ งได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่
เพื่องานนั้น ในสิ่ งเหล่านี้ท้ งั หมด พระเจ้ากาลังย่างก้าวไปสู่ การรวมยอดสู งสุ ดของทุกสิ่ งใน
พระคริ สต์”397

ภาคผนวก
สงครามฝ่ ายวิญญาณเกีย่ วข้ องกับพวกปี ศาจ
นี่คือคาแนะนาบางอย่างสาหรับการรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพวกปี ศาจ
คุณรู ้ได้อย่างไรว่าคุณอยูต่ ่อหน้าพวกปี ศาจ? เมื่อผูค้ นประพฤติตนผิดปกติอย่างมาก พวกปี ศาจอาจปรากฏ
ตัวอย่างเช่ น ถ้าพวกเขาพูดด้วยเสี ยงที่ฟังไม่ดูเหมือนเสี ยงปกติของพวกเขา ถ้าตาของพวกเขาดูเหมือนจะ
ตอบสนองอย่างผิดปกติ พฤติกรรมของพวกเขานั้นผิดปกติสาหรับพวกเขา หรื อถ้าพวกเขาสาแดงถึงกาลังที่
ผิดปกติ พวกปี ศาจอาจเกี่ยวข้อง
เมื่อเผชิญหน้ากับพวกปี ศาจ ข้าพเจ้าจะอ้างชัยชนะและอานาจของพระเยซู คริ สต์เหนือซาตานทางคาพูด และ
ถ้าจาเป็ นก็สั่งให้พวกมันที่จะจากไปด้วยสิ ทธิ อานาจของพระเยซู คริ สต์ มิชชัน่ นารี หลายคนที่ขา้ พเจ้านับ
ถือได้กล่าวว่าสิ่ งนี้ใช้การได้ แต่บางครั้งมันใช้การอธิ ษฐานและความพากเพียรอย่างมาก
ผูค้ นที่พ่ ึงพายาเสพติดดูเหมือนจะเปิ ดตัวพวกเขาเองต่อการโจมตีของปี ศาจโดยการทาอย่างนั้น ดังนั้น ผูท้ ี่
ดื่มเหล้า ฟังดนตรี ฮาร์ดร็ อคและใช้ไพ่ยปิ ซี หรื อกระดานอักษรและสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเข้าทรงเรี ยกผีก็เป็ น
เช่นนั้น บางคนได้กล่าวว่าเกมส์บางอย่างก็เปิ ดผูค้ นไปสู่ กิจกรรมของพวกปี ศาจเช่นกัน
จากพระคัมภี ร์น้ นั เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคริ สเตี ยนสามารถถู กผีสิงได้ พระคัม ภี ร์ไม่ได้ก ล่ าวในค า
ศัพท์เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม แน่ นอนว่า พวกปี ศาจทรมานคริ สเตียนบางคนอย่างรุ นแรง ในการกล่าวถึ ง
หัวข้อนี้ ข้า พเจ้า พยายามที่ จะหลี ก เลี่ ย งค าศัพ ท์เกี่ ย วกับ การถู ก ครอบครองและใช้ค าศัพ ท์เกี่ ย วกับ การ
ทรมานแทน ข้าพเจ้าไม่เชื่ อว่าคริ สเตียนสามารถูกผีสิงได้ เนื่ องจากว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สถิตในเขาหรื อ
เธอ (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 4:4) แต่คริ สเตียนสามารถได้รับอิทธิ พลโดยพวกปี ศาจจนถึงขนาดที่วา่ เขาหรื อเธอ
ดูเหมือนว่าถูกสิ งด้วยพวกเขา
เกี่ยวกับการที่เราควรกล่าวเกี่ยวกับซาตานและต่อมันนั้น ยูดาห์ขอ้ ที่ 9 ก็มีประโยชน์: “ฝ่ ายอัครเทวทูตาธิ บดี
มีคาเอล ครั้งเมื่อท่านโต้เถียงกับมารเรื่ องศพของโมเสส ท่านเองก็ยงั ไม่บงั อาจกล่าวก้าวร้าวต่อมารเลย เป็ น
แต่เพียงกล่าวว่า ‘ให้องค์พระผเู้ ป็ นเจ้าทรงขนาบเจ้าเถิด’”

เราควรนับถืออานาจที่ยิ่งใหญ่และปั ญญาของ

ซาตานในฐานะศัตรู ของเรา แต่เราไม่ควรปล่อยให้ความคิดเกี่ยวกับอานาจของมันทาให้เราขยับเขยื้อนไม่ได้
เพราะว่า “พระองค์ผทู้ รงอยูใ่ นท่านทั้งหลายเป็ นใหญ่กว่าผูน้ ้ นั ที่อยูใ่ นโลก” (1 ยน. 4:4)

บางครั้ง “แร็ พ

แบบคริ สเตียน” ก็รับเอาซาตานเข้ามา (ดังนั้นก็เชื้ อเชิ ญกิจกรรมของปี ศาจ) ในสิ่ งที่ขา้ พเจ้าถือว่าเป็ นภาษาที่
ไม่เหมาะสม
มันดู เหมื อนว่าบางคนมี ความรู ้ สึกไวต่อโลกวิญญาณมากกว่าคนอื่ นๆรู ้ สึก ในทานองเดี ยวกัน บางคนดู
เหมื อนว่าจะเป็ นเป้ าของการโจมตี ของซาตานมากกว่า คนอื่ นๆ หรื ออย่างน้อยก็ตระหนักถึ งมันมากกว่า
ตัวอย่างเช่ น ดร. ลู อิส สเพอรี่ เซฟเฟอร์ ได้กล่ าวว่าเขาได้รู้สึกถึ งการต่อต้านที่ ผิดปกติ เมื่ อเขากาลังเขี ย น
ส่ วนของปี ศาจในศาสนศาสตร์ ระบบของเขา อดี ตศิษยาภิบาลของข้าพเจ้าได้กล่ าวสิ่ งเดี ยวกันเมื่อเขาได้
เทศนาในเรื่ องชุ ดเนื้ อหาที่ชื่อสงครามฝ่ ายวิญญาณ แต่ขา้ พเจ้าไม่เคยรู ้ สึกถึ งการต่อต้านประเภทนี้ ดว้ ยตัว
ของข้าพเจ้าเอง
อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่ สาคัญกว่าการสามารถที่จะเข้าใจความแตกต่างเหล่ านี้ ก็คือการที่ ตวั เราเองจะสามารถ
ยืนหยัดและที่จะช่ วยให้คนอื่นๆยืนหยัดได้ (ข้อ 11)

เปาโลคงได้บอกเรามากขึ้นเกี่ยวกับสงครามฝ่ าย

วิญญาณจากประสบการณ์ ของท่านเอง แต่สิ่งที่ท่านได้ให้แก่เราในเอเฟซัส 6 และพระคัมภีร์ตอนอื่นๆ ที่
เข้าเรื่ องในพระคัมภีร์คือสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับคริ สเตียนทุกคนที่จะรู ้
* นี่คือแหล่งข้อมูลบางอย่างที่ขา้ พเจ้าขอแนะนาสาหรับการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสงครามฝ่ ายวิญญาณ อย่าง
ไม่สงสัยเลยว่ายังมีแหล่งข้อมูลที่เป็ นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย
อเล็กซ์ คอนย่า, พวกปี ศาจ: มุมมองตามพระคัมภีร์ (เรกกิวลา แบ๊บติสต์ เพรส)
เรย์ สเท็ดแมน, สงครามฝ่ ายวิญญาณ (เมาท์โนมาห์)
นีล ที. แอนเดอร์สัน, ผูห้ กั โซ่ตรวน (ฮาร์เวสท์ เฮาส์)
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