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เบือ้งหลงัทางประวตัิศาสตร์ 

คริสเตียนเกือบทุกคนไดเ้ช่ือในการเป็นผูเ้ขียนของเปาโลเก่ียวกบัพระธรรมเอเฟซสั จนกระทัง่ศตวรรษท่ี  19

เม่ือการวิจารณ์ต่อพระคมัภีร์ในเชิงท าลายไดรั้บอิทธิพลอย่างมาก (เปรียบเทียบ 1:1; 3:1)1 พวกวิจารณ์ได้

สร้างกรณีต่อตา้นการเป็นผูเ้ขียนของเปาโลจากลกัษณะต่างๆทางภาษาและรูปแบบ  การเปรียบเทียบทาง

วรรณกรรมกบัพระธรรมโคโลสีเป็นหลกั  หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ และความแปลกประหลาดทางหลกั

ค าสอน 

“เม่ือการคัดค้านทั้ งหมดได้ถูกพิจารณาอย่างระมัดระวงั มนัจะเป็นท่ีประจักษ์ว่าน ้ าหนักของ

หลกัฐานก็ไม่เพียงพอท่ีจะลม้ลา้งหลกัฐานพยานภายนอกท่ีท่วมทน้ต่อการเป็นผูเ้ขียนของเปาโล

และการอา้งของจดหมายฝากน้ีเอง”2    

นกัวิชาการทางพนัธสัญญาใหม่ส่วนใหญ่ไดถื้อธรรมเนียมท่ีว่าเปาโลไดเ้ขียนพระธรรมเอเฟซัสพร้อมกบั

พระธรรมโคโลสี ฟีเลโมน และฟีลิปปี ซ่ึงเป็น “จดหมายฝากจากเรือนจ า” ฉบบัอ่ืนๆระหวา่งการถูกจ าคุกใน

โรมคร้ังแรกของท่าน คือ ค.ศ. 60-62 (3:1; 4:1; 6:20; เปรียบเทียบ  กจ. 28:16-3)   ระหวา่งเวลานั้นเปาโลได้

อยู่ในบา้นท่ีถูกกกักนั   ท่านไดอ้าศยัอยู่ในตึกท่ีท่านเช่าเอง ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมของพวกทหารโรมนั   

บรรดาผูเ้ยี่ยมเยียนไดรั้บอนุญาตท่ีจะเยี่ยมเยียนและท่านสามารถรับใชโ้ดยปราศจากการขดัขวางตราบเท่าท่ี

การจ ากดัขอบเขตของท่านไดอ้นุญาต (กจ. 28:16, 30-31)   ท่านไม่ไดถู้กล่ามโซ่ในหอ้งคุมขงั ณ เวลาน้ี อยา่ง

ท่ีไดถู้กล่ามโซ่ระหวา่งการถูกจ าคุกในโรมคร้ังท่ีสองของท่านเม่ือท่านไดเ้ขียน 2 ทิโมธี (เปรียบเทียบ 2 ทธ. 

1:16)   ส าหรับนกัตีความบางคนนั้น การอา้งอิงใน 2 ทิโมธี 4:12 ถึงเปาโลท่ีไดส่้งทีคิกสัไปยงัเอเฟซสัเม่ือ

เร็วๆ น้ีก็ดูเหมือนไดร้ะบุวา่การเขียนพระธรรมเอเฟซสัเกิดข้ึนในการถูกจ าคุกคร้ังท่ีสอง (เปรียบเทียบ อฟ. 

6:21-22)   อยา่งไรก็ตาม ความคลา้ยกนัต่างๆระหวา่งพระธรรมเอเฟซสัและโคโลสีไดน้ าให้นกัวิชาการส่วน



ใหญ่ท่ีจะสรุปว่าเปาโลไดเ้ขียนจดหมายสองฉบบัน้ี ณ เวลาเดียวกนั3   หลกัฐานส าหรับการท่ีท่านไดเ้ขียน

พระธรรมโคโลสีและฟีเลโมนระหวา่งการถูกจ าคุกคร้ังแรกก็หนกัแน่น 

“พระธรรมเอเฟซสัมีความสัมพนัธ์อยา่งเดียวกนัอยา่งมากต่อพระธรรมโคโลสีอยา่งท่ีพระธรรม

โรมมีต่อพระธรรมกาลาเทีย ซ่ึงก็คือการปฏิบติัท่ีเต็มท่ีมากข้ึนของหวัขอ้โดยทัว่ไปอยา่งเดียวกนั

ในลกัษณะท่ีสันโดษและไม่ใช่ส่วนตวัมากข้ึน”4 

นกัวิชาการบางคนเช่ือว่าเปาโลได้เขียนพระธรรมโคโลสีก่อนพระธรรมเอเฟซัส5   ความแตกต่างท่ีส าคญั

ระหว่างจดหมายฝากท่ีคลา้ยกนัอย่างมากเหล่าน้ีก็คือว่า ในพระธรรมโคโลสีนั้น เปาโลไดต่้อตา้นหลกัค า

สอนผดิเก่ียวกบัพระคริสต ์  ในพระธรรมเอเฟซสันั้น ท่านไม่ไดก้ล่าวถึงปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเจาะจงซ่ึง

ไดเ้ป็นเหตุใหเ้กิดจดหมายฝากนั้น6 

เปาโลไดรู้้จกัเมืองเอเฟซสัและคริสตจกัรในเมืองนั้นอยา่งดีมาก   ท่านไดรั้บใชใ้นเอเชียนอ้ย ซ่ึงเป็นจงัหวดั

ของโรมท่ีซ่ึงเมืองเอเฟซัสเป็นเมืองหลวง พร้อมกบัเมืองเอเฟซัสนั้นเป็นศูนยบ์ญัชาการของท่านเป็นเวลา

ประมาณสามปี คือ ค.ศ. 53-56 (กจ. 19:1—20:1)   ดูเหมือนวา่ท่านไดส่้งจดหมายฝากฉบบัน้ีไปยงัคริสตจกัร

ในเมืองเอเฟซสั เพื่อวา่ต่อมาคริสเตียนท่ีนัน่จะส่งจดหมายนั้นเวียนไปท่ามกลางคริสตจกัรอ่ืนๆ7  อยา่งนอ้ย

แล้วหนังสือพนัธสัญญาใหม่เล่มอ่ืนๆสามเล่มได้ไปยงัเมืองเอเฟซัส คือ 1 และ 2 ทิโมธี และวิวรณ์ 

(เปรียบเทียบ วว. 2:1)   พระกิตติคุณของยอห์นและจดหมายฝากสามฉบบัของท่านบางทีไดไ้ปเช่นกนั   เป็น

ท่ีชดัเจนวา่ ทีคิกสัไดส่้งจดหมายฝากฉบบัน้ีไปยงัคริสตจกัรในเมืองเอเฟซสั (อฟ. 6:21-22) 

จุดประสงค์ 

การอา้งอิงบ่อยๆของเปาโลถึงคริสตจกัรในฐานะ “ความลึกลบั” (ความลบัของพระเจา้) ซ่ึงก่อนหน้าน้ีไม่

เป็นท่ีรู้จกัแต่ตอนน้ีไดถู้กเปิดเผยก็ระบุถึงจุดประสงค์หลกัของอคัรทูตน้ีในการเขียนว่าเป็นการอธิบายถึง

ความลึกลบัของคริสตจกัร (1:9; 3:3-4, 9; 5:32; 6:19)   การเนน้ของท่านท่ีคริสตจกัรในฐานะพระกายของ

พระคริสตท่ี์ซ่ึงผูเ้ช่ือชาวยิวและชาวต่างชาติเป็นหน่ึงเดียวนั้นก็บ่งบอกวา่ไดเ้ขียนเพื่อจะส่งเสริมเอกภาพใน

คริสตจกัรในเมืองเอเฟซสัและในคริสตจกัรสากล    การเน้นท่ีความส าคญัของความรักก็หนกัแน่นเช่นกนั8   

มากกวา่หน่ึงในหกของการอา้งอิงของเปาโลถึง “ความรัก” ในจดหมายฝาก 13 ฉบบัของท่านก็ปรากฏใน

พระธรรมเอเฟซสั   ส่ิงน้ีแสดงใหเ้ห็นอีกวา่ท่านไดต้อ้งการท่ีจะส่งเสริมเอกภาพของคริสเตียนในคริสตจกัร 



“บางทีจากการท่ีตระหนกัวา่ชาวเอเฟซสัไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะลืมความรักแรกของพวกเขาไปนั้น  เปาโลก็

ไดเ้ขียนจดหมายน้ีเพื่อจะหนุนใจพวกเขาให้รักพระเจา้และเพื่อนธรรมิกชนของพวกเขาอยา่งลึกซ้ึง

มากข้ึน”9 

“จดหมายน้ีจดจ่อท่ีส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  าผา่นงานทางประวติัศาสตร์ของพระเยซูคริสตแ์ละท าผา่นพระ

วญิญาณของพระองคใ์นทุกวนัน้ี เพื่อท่ีจะสร้างสังคมใหม่ของพระองคใ์นท่ามกลางส่ิงเก่า”10 

การเน้นต่างๆ 

นอกเหนือจากคริสตจกัรและความรักนั้น พระธรรมเอเฟซสัก็เนน้การกระท าของพระเจา้ในการวางแผน การ

ออกพระราชกฤษฎีกา และการจดัเตรียมความรอด  ความส าคญัของการเติบโตของคริสเตียนในความรู้  

ความส าคญัของการด าเนินความเช่ือของบุคคลหน่ึงอย่างเสมอตน้เสมอปลายและสงครามฝ่ายวิญญาณ    

พระธรรมเอเฟซัสเป็นหน่ึงในจดหมายฝากอนัเป็นท่ีรักอย่างดีท่ีสุดของเปาโล เพราะว่าพระธรรมน้ีส าคญั

ทางหลกัค าสอนและเป็นเชิงปฏิบติัอยา่งเตม็ท่ี 

ประเภท 

แมว้า่ประเภทโดยทัว่ไปของพระธรรมเอเฟซสัเป็นจดหมาย มนัก็ไม่ใช่จดหมายในรูปแบบอยา่งเดียวกนักบั

จดหมายฝากอ่ืนๆส่วนใหญ่ของเปาโล   ไม่มีหลกัฐานใดในพระธรรมเอเฟซสัท่ีวา่เปาโลไดเ้ขียนข้ึนเพื่อจะ

ตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีเจาะจง  มนัไม่ใช่จดหมายฝาก “ตามโอกาส”   ในส่ิงน้ีนั้น มนัก็คลา้ยกบัพระ

ธรรมโรม   จดหมายฝากทั้งสองฉบบัก็ค่อนขา้งเป็นการพดูในท่ีสาธารณะมากกวา่การสนทนาส่วนตวั 

“ท่าน [ผูเ้ขียน] ก าลงัภาวนาและก าลงัพฒันาความคิดบางอยา่งและหุ้มห่อส่ิงเหล่านั้นไวใ้นรูปแบบ

ของจดหมาย”11 

โครงร่าง 

I. การทกัทาย 1:1-2  

II. การทรงเรียกของคริสเตียน  1:3-3:21 

ก. การทรงเรียกส่วนบุคคล   1:3-2:10  

1. จุดประสงค:์ ศกัด์ิศรี  1:3-14 

2. วธีิ: ความรู้  1:15-23 



3. แรงจูงใจ: พระคุณ   2:1-10 

ข. การทรงเรียกส่วนรวม  2:11-3:19 

1. เอกภาพในปัจจุบนั  2:11-22 

2. ความไม่รู้ในอดีต  3:1-13 

3. ความเขา้ใจในอนาคต  3:14-19 

ค. ค าอวยพร  3:20-21  

III. การประพฤติของคริสเตียน  4:1-6:20  

ก. การด าเนินฝ่ายวญิญาณ  4:1-6:9  

1. การด าเนินในเอกภาพ  4:1-16 

2. การด าเนินในความบริสุทธ์ิ  4:17-32  

3. การด าเนินในความรัก  5:1-6  

4. การด าเนินในความสวา่ง  5:7-14  

5. การด าเนินในปัญญา   5:15-6:9  

ข. สงครามฝ่ายวญิญาณ  6:10-20  

IV. สรุป  6:21-24 

เนือ้หา 

พระธรรมเอเฟซัสช่วยให้เราท่ีจะมองการทรงสร้างของพระเจา้จากความสูงของภูเขาแอลป์  เม่ือเราศึกษา

พระธรรมน้ี มนัเหมือนราวกบัว่าเราไดปี้นยอดภูเขาสูง เพราะว่าพระธรรมน้ีให้มุมมองประเภทนั้นแก่เรา

เก่ียวกบัส่ิงท่ีพระเจา้ได้สร้าง จากการระลึกถึงฉากเปิดของภาพยนตร์ “เสียงของดนตรี” ท่ีซ่ึงมาเรีย วอน 

แทรปป์ก าลงัยืนในทุ่งหญา้สูงซ่ึงก าลงัมองไปเหนือหุบเขาและภูเขา  กระนั้น “การทรงสร้าง” ท่ีพระธรรม

เอเฟซัสเปิดต่อนิมิตของเราก็ไม่ใช่การทรงสร้างทางกายภาพ แต่เป็นคริสตจกัรและต าแหน่งของคริสตจกัร

และความส าคญัในทศันียภาพทั้งหมดของโปรแกรมของพระเจ้า   คริสตจกัรเป็นหัวข้อของพระธรรม     

เอเฟซสั คริสตจกัรไดเ้ร่ิมตน้ในวนัเพน็เทคอสต ์และจะส้ินสุด ณ การถูกรับข้ึนไป        

หน่ึงในลกัษณะของพระธรรมน้ีท่ีแยกแยะตนเองจากจดหมายฝากฉบบัอ่ืนๆของเปาโลก็คือลกัษณะท่ีเป็น

สากลของมนั   พระธรรมเอเฟซัสกล่าวถึงเร่ืองของมุมมองท่ีส าคญัต่อคริสตจกัรทั้งหมดของระยะเวลา

ทั้งหมดของประวติัศาสตร์คริสตจกัร พระธรรมเอเฟซัสไม่เหมือน 1 โครินธ์ซ่ึงสนใจอย่างเป็นหลกัท่ี



สถานการณ์ของท่ีชุมนุมทางทอ้งถ่ินเดียว มนัเหมือนพระธรรมโรมมากกวา่ ซ่ึงกล่าวถึงการเปิดเผยท่ียิ่งใหญ่

ท่ีอยูเ่หนือระบบการปกครองของคริสตจกัรทอ้งถ่ิน 

พระธรรมเอเฟซัสเป็นการอธิบายถึงหน่ึงในถ้อยแถลงท่ีส าคญัท่ีสุดซ่ึงพระเยซูได้เคยกล่าวไวร้ะหว่าง     

พนัธกิจในโลกของพระองค ์  ถอ้ยแถลงนั้นอยูใ่นมทัธิว 16:18 วา่ “เราจะสร้างคริสตจกัรของเราไว ้และพลงั

แห่งความตายจะมีชยัต่อคริสตจกัรนั้นหามิได”้   ในท านองเดียวกนั จดหมายฝากต่างๆก็อธิบายถึงค าสอน

อ่ืนๆท่ีพระเยซูไดใ้หใ้นขณะท่ีพระองคไ์ดด้ าเนินในโลกน้ี   ตวัอยา่งเช่น จดหมายฝากยากอบเป็นการอธิบาย

ถึงค าเทศนาบนภูเขาของพระเยซู   จดหมายฝากยอห์นฉบบัท่ีหน่ึงเป็นการอธิบายถึงการอภิปรายท่ีห้องชั้น

บนของพระเยซู  เช่นเดียวกนั พระธรรมเอเฟซสัอธิบายถึงค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัคริสตจกัร   แน่นอน

วา่ จดหมายฝากของพนัธสัญญาใหม่ทั้งหมดกล่าวถึงคริสตจกัร   แต่พระธรรมเอเฟซัสยกเราข้ึนสูงกวา่การ

เปิดเผยอ่ืนๆทั้งหมดในเร่ืองน้ีและวางคริสตจกัรไวใ้นมุมมองภายในแผนการของพระเจา้   เปาโลไดพ้ฒันา

ทั้งการสร้างคริสตจกัรและความขดัแยง้ของคริสตจกัรในพระธรรมเอเฟซัสซ่ึงไดบ้่งบอกไวใ้นถอ้ยแถลง

ของพระเยซู 

เปาโลไดแ้นะน าค าสอนหลกัของพระธรรมเอเฟซสัในขอ้แรก   เราอ่านวา่ “เรียนธรรมิกชน. . . ในพระเยซู

คริสต”์   วลีน้ีบ่งบอกถึงการประกอบข้ึนของคริสตจกัรและมนัท าให้เราเตรียมพร้อมส าหรับส่ิงท่ีจะติดตาม

มาในจดหมายฝากน้ี   วลี “ธรรมิกชน” สะทอ้นถึงความหลากหลายและความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนภายใน

คริสตจกัร   เปาโลมีส่ิงมากมายท่ีจะกล่าวในจดหมายน้ีเก่ียวกบัพระพรส่วนบุคคลของพระเจา้ท่ีมีต่อผูเ้ช่ือ 

(เช่น  1:3-2:10)   อย่างไรก็ตาม วลี “ในพระเยซูคริสต์” เน้นถึงการรวมตวักนัของแต่ละบุคคลเหล่าน้ีใน

คริสตจกัรท่ีรวมเป็นหน่ึงเดียว เปาโลมีส่ิงมากมายอีกท่ีจะกล่าวเก่ียวกบัการทรงเรียกส่วนรวมของผูเ้ช่ือใน

จดหมายน้ี  (เปรียบเทียบ 2:11-3:19)   คริสตจกัรเป็นส่ิงมีชีวติเดียวท่ีพระเจา้ไดส้ร้างจากผูเ้ช่ือแต่ละบุคคลใน

ยคุน้ี ผูซ่ึ้งพระเจา้ไดร้วมไวใ้นความสัมพนัธ์ท่ีส าคญักบัพระเยซูคริสต ์  ภาพของร่างกายของมนุษย ์พร้อมกบั

อวยัวะท่ีหลากหลายซ่ึงถูกควบคุมดว้ยหวัเดียว (2:14-16) เป็นตวัอยา่งประกอบท่ีสมบูรณ์แบบของคริสตจกัร 

เม่ือเราตรวจสอบค าสอนหลกัในพระธรรมเอเฟซสั เราสามารถเห็นไดว้า่มนัแบ่งออกเป็นสองส่วน   หน่ึง มี

การเปิดเผยเก่ียวกับลักษณะนิรันดร์ของคริสตจักร  สอง มีค าสอนเก่ียวกับการประพฤติชั่วคราวของ

คริสตจกัร 

แรกสุด จงพิจารณาการเปิดเผยเก่ียวกบัลกัษณะนิรันดร์ของคริสตจกัร   พระธรรมเอเฟซัสบอกเราสามส่ิง

เก่ียวกบัลกัษณะของคริสตจกัร 



หน่ึง มนัเปิดเผยถึงการเร่ิมตน้ของคริสตจกัร   คริสตจกัรไดอ้ยู่ในแผนการของพระเจา้ตั้งแต่อดีตนิรันดร์   

มนัไม่ใช่บางส่ิงท่ีพระเจา้ไดป้ระดิษฐ์ข้ึน (ท าข้ึน) ในวนัท่ีพระเยซูคริสตไ์ดส้ิ้นพระชนม์ เพราะว่าคนยิวได้

ปฏิเสธพระเมสสิยาห์ของพวกเขา   นกัอรรถาธิบายท่ีเช่ือตามยุคบางคนไดอ้า้งอิงถึงคริสตจกัรในฐานะส่วน

ท่ี “เป็นวงเล็บ” ของแผนการนิรันดร์ของพระเจา้   นัน่ไม่ไดห้มายถึงวา่ คริสตจกัรเป็นความคิดภายหลงัท่ีได้

ไตร่ตรองอีกคร้ังหน่ึงโดยพระเจา้ คริสตจกัรเป็นส่วนหน่ึงของแผนการของพระเจา้ท่ีมีส าหรับประวติัศาสตร์

มนุษยม์ากเท่ากบัชนชาติอิสราเอล   พระเจา้ไม่ไดเ้ปิดเผยมนัในพนัธสัญญาเดิม   มนัเป็นความล ้าลึก ซ่ึงก็คือ

การเปิดเผยของพนัธสัญญาใหม่ท่ีไม่ไดถู้กเปิดเผยก่อนหนา้น้ี   อยา่งไรก็ตาม มนัเป็นส่วนหน่ึงของแผนการ

ของพระเจา้อยูเ่สมอ   ส่ิงน้ีก็ส าคญัส าหรับเราท่ีจะตระหนกั เพราะว่าเม่ือเราเห็นวา่พระเจา้ไดน้ าคริสตจกัร

ไปสู่การมีชีวติอยู ่มนัก็ง่ายกวา่ท่ีจะเช่ือวา่ซาตานจะไม่ท าลายคริสตจกัรไดเ้ลย 

ส่ิงท่ีสองท่ีพระธรรมเอเฟซัสเปิดเผยเก่ียวกบัลกัษณะนิรันดร์ของคริสตจกัรก็คือการสร้างของคริสตจกัร   

ในขณะท่ีพระเจา้ไดม้องคริสตจกัรในอดีตวา่เป็นส่วนหน่ึงของแผนการนิรันดร์ของพระองค ์พระองคก์ าลงั

สร้างคริสตจกัรในปัจจุบนัด้วยอ านาจนิรันดร์ของพระองค์   ในพระธรรมเอเฟซัส มีการเน้นอย่างมากท่ี 

“อ านาจ” ซ่ึงเป็นอ านาจท่ีใหญ่โตของพระเจา้   เปาโลไดอ้ธิษฐานวา่ผูอ่้านของท่านจะเติบโตในความเขา้ใจ

ของพวกเขาถึงอ านาจนิรันดร์ของพระเจา้ ซ่ึงเป็นอ านาจท่ีไดชุ้บให้พระเยซูเป็นข้ึนมาจากความตาย (1:18-

19)    เปาโลไดใ้ชค้  ากรีกท่ีแตกต่างกนัส่ีค าส าหรับอ านาจใน 1:19   “อ านาจท่ีเป็นข้ึนจากตาย” น้ีเป็นอ านาจ

อยา่งเดียวกนัท่ีไดย้กคริสเตียนข้ึน และไดท้  าให้เขาหรือเธอนัง่กบัพระคริสตใ์นสวรรคสถานในตอนน้ี (2:4-

6)   ยิง่กวา่นั้น มนัเป็นอ านาจอยา่งเดียวกนัท่ีมีไวส้ าหรับเราท่ีเป็นคริสเตียนเม่ือเราต่อสู้ศตัรูฝ่ายวิญญาณของ

เรา ผูซ่ึ้งก าลงัพยายามท่ีจะท าลายคริสตจกัร (6:10-11)   บ่อยคร้ังมากท่ีคริสเตียนลม้เหลวเพราะพวกเขาคิดวา่

คริสตจกัรไม่สามารถประสบความส าเร็จได ้  พวกเขาลม้เหลวท่ีจะช่ืนชมอ านาจนิรันดร์ของพระเจา้ท่ีมีไว้

ในปัจจุบนัเพื่อจะสร้างคริสตจกัรและเพื่อจะเอาชนะศตัรูของคริสตจกัร 

ส่ิงท่ีสามท่ีเราเรียนรู้จากจดหมายฝากน้ีเก่ียวกบัลกัษณะของคริสตจกัรก็คือการบรรลุถึงยอดของคริสตจกัร   

ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งมุมมองนิรันดร์เช่นกนั    พระธรรมเอเฟซัสเปิดเผยวา่คริสตจกัรจะรับใชจุ้ดประสงค์ของพระ

เจา้ตลอดอนาคตนิรันดร์ (2:4-7; 3:8-10)   คริสตจกัรจะแสดงถึงความไพบูลยแ์ห่งพระคุณของพระเจา้ต่อ

ส่ิงมีชีวิตทั้งหมดเป็นนิตย ์(2:7)   คริสตจกัรจะแสดงถึงความไพบูลยแ์ห่งปัญญาของพระเจา้ต่อส่ิงมีชีวิต

ทั้งหมดเป็นนิตย ์(3:10) 

สรุปแล้ว พระธรรมเอเฟซัสเปิดเผยถึงท่ีท่ีส าคญัซ่ึงคริสตจกัรมีในแผนการนิรันดร์ของพระเจ้าส าหรับ

ประวติัศาสตร์   ในอดีตนั้น  พระองค์ไดคิ้ดเก่ียวกบัคริสตจกัรในฐานะส่วนหน่ึงของแผนการนิรันดร์ของ



พระองค ์  ในปัจจุบนั พระองคก์ าลงัสร้างคริสตจกัรดว้ยอ านาจนิรันดร์ของพระองค ์  ในอนาคต พระองคจ์ะ

น าคริสตจกัรไปสู่การบรรลุถึงยอดในความส าเร็จแห่งจุดประสงคนิ์รันดร์ของพระองค ์

ในขณะท่ีการเปิดเผยถึงลกัษณะนิรันดร์ของคริสตจกัรจดัตั้งส่วนหลกัของจดหมายฝากน้ี  เปาโลได้สอน

เก่ียวกบัความประพฤติชัว่คราวของคริสตจกัรอยา่งมากอีกดว้ย    ลกัษณะนิรันดร์ของคริสตจกัรมีความหมาย

โดยนยัหลกัต่างๆส าหรับความประพฤติชัว่คราวของคริสตจกัร (4:1)   เราสามารถจดัการส่วนของการ

เปิดเผยน้ีใหอ้ยูภ่ายใตส้ามหวัขอ้เช่นกนั 

ความหมายโดยนยัแรกของลกัษณะของคริสตจกัรท่ีเปาโลไดเ้น้นก็เก่ียวขอ้งกบั “การสร้าง” ของคริสตจกัร   

เน่ืองจากวา่คริสตจกัรเป็นส่ิงท่ีคริสตจกัรเป็น ซ่ึงก็คือพระกายท่ีรวมกนัของพระคริสต ์มนัก็ส าคญัอยา่งมาก

ท่ีคริสเตียนรักษาเอกภาพน้ีไว ้(4:1-3)   จงสังเกตวา่  น่ีไม่ใช่เอกภาพท่ามกลางคริสเตียนท่ีประกาศตนท่ีเรา

ตอ้งบรรลุ   มนัเป็นเอกภาพท่ามกลางคริสเตียนแทท่ี้เราตอ้งรักษาไว ้  เราต้องระมดัระวงัอย่างมากท่ีจะ

หลีกเล่ียงการก่อให้เกิดการแตกแยกในพระกายของพระคริสต์   หน่ึงในเจ็ดส่ิงท่ีซาโลมอนได้เขียนว่า     

พระเจา้ทรงเกลียดก็คือใครคนหน่ึงท่ีหวา่นความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่นอ้ง (สภษ. 6:19) 

ความหมายโดยนยัอนัท่ีสองของลกัษณะของคริสตจกัรเก่ียวขอ้งกบั “การสารภาพ” ของคริสตจกัร   เปาโล

ไดก้ระตุน้ว่าคริสตจกัรตอ้งท าการสารภาพหรือให้ค  าพยานแด่พระเจา้   น่ีเป็นน ้ าพระทยัของพระเจา้ (5:15-

17) คริสเตียนท าส่ิงน้ีโดยการช าระชีวิตทั้งหมดให้บริสุทธ์ิแด่พระเจา้  ซ่ึงแยกชีวิตไวแ้ด่พระองคเ์พื่อพระ

เกียรติและพระสิริของพระองค์   ดงันั้น เปาโลไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์พื้นฐานต่างๆของชีวิต คือ สามีกบั

ภรรยา  พ่อแม่กบัลูกๆ  นายจา้งกบัลูกจา้ง   ความเช่ือของเราตอ้งมีผลกระทบในความสัมพนัธ์เหล่าน้ี   

คริสตจกัรท าการสารภาพต่อโลก ไม่ใช่โดยก าหนดหลกัความเช่ือหรือหลกัความเช่ือถือเป็นหลกั แต่โดยการ

ส าแดงถึงการช าระใหบ้ริสุทธ์ิในความประพฤติ 

อนัท่ีสาม ความหมายโดยนยัอีกอนัหน่ึงของลกัษณะของคริสตจกัรท่ีเปาโลไดอ้ธิบายก็เก่ียวขอ้งกบั “ความ

ขดัแยง้” ของคริสตจกัรกบัอ านาจต่างๆท่ีไดต่้อตา้นจุดประสงค์ต่างๆของพระเจา้   คริสเตียนตอ้งติดอาวุธ

ใหก้บัพวกเขาเอง  ต่ืนตวัและต่อตา้นอ านาจต่างๆฝ่ายวญิญาณเหล่าน้ี (6:10-11) 

สรุปแลว้ คริสตจกัรตอ้งรักษาเอกภาพไวข้ณะท่ีคริสตจกัรเติบโต   คริสตจกัรตอ้งช าระทุกความสัมพนัธ์ให้

บริสุทธ์ิขณะท่ีคริสตจกัรท าการสารภาพของคริสตจกัรต่อโลก   และคริสตจกัรตอ้งยืนหยดัต่อตา้นพวกศตัรู

ฝ่ายวญิญาณของคริสตจกัรขณะท่ีคริสตจกัรขดัแยง้กบัอ านาจต่างๆของซาตาน   ประเด็นเหล่าน้ีอธิบายมทัธิว 

16:18 “เราจะสร้างคริสตจกัรของเราไว ้และพลงัแห่งความตายจะมีชยัต่อคริสตจกัรนั้นหามิได”้   คริสตจกัร



ร่วมมือกับพระเจา้ขณะท่ีพระองค์สร้างคริสตจกัรในสามวิธี   หน่ึง คริสตจกัรเองต้องรวมกนัไว ้  สอง 

คริสตจกัรตอ้งน าเสนอเน้ือหาแห่งความไม่มีมลทินและความบริสุทธ์ิต่อโลกโดยความสัมพนัธ์ต่างๆท่ีไดรั้บ

การช าระใหบ้ริสุทธ์ิของคริสตจกัร   และสาม คริสตจกัรตอ้งต่อสู้พวกศตัรูของพระเจา้หลงัจากท่ีไดส้วมใส่

ยทุธภณัฑท์ั้งชุดของพระเจา้ 

จากการพยายามท่ีจะสรุปค าสอนของพระธรรมเอเฟซสัไปสู่ประโยคเน้ือหาท่ีสั้นนั้น ขา้พเจา้จะเขียนเป็นวลี

ในท านองน้ี   พระธรรมเอเฟซัสเปิดเผยว่าคริสตจกัรเป็นส่วนหน่ึงของแผนการนิรันดร์ของพระเจา้และ

คริสตจกัรเติบโตในฐานะผลลพัธ์ของอ านาจของพระเจา้ท่ีท างานผ่านชีวิตของผูเ้ช่ือซ่ึงพิชิตพวกศตัรูฝ่าย

วญิญาณของพวกเขา 

ถดัไปเราพิจารณาถึงการวิงวอนตลอดไปท่ีจดหมายน้ีมี   ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไปก่อนหน้านั้นว่าเปาโลไดส้รุป

การเปิดเผยหลกัของพระธรรมเอเฟซสัใน 1:1 วา่ “ธรรมิกชน. . .ในพระเยซูคริสต์”   ในท านองเดียวกนั ท่าน

ไดส้รุปการกระตุน้อนัไร้กาลเวลาของจดหมายน้ีใน 4:1 วา่ “ด าเนินชีวิตสมกบัพนัธกิจอนัเน่ืองจากการทรง

เรียกท่านนั้น” 

หน่ึง คริสเตียนจะตอ้งด าเนินชีวิตเน่ืองจากแผนการนิรันดร์ของพระเจา้   นัน่คือ ตอนน้ีเราควรด าเนินชีวิต

ดว้ยจุดประสงคต่์างๆของพระเจา้ตลอดนิรันกาลอยา่งชดัเจนในมุมมอง   พระเจา้ไดเ้ลือกเราก่อนการสร้าง

โลกเพื่อวา่พระองคจ์ะท าให้เราเป็นตามลกัษณะพระฉายของพระบุตรของพระองค์ (1:4; รม. 8:29)   เรา

จะตอ้ง “เติบโตข้ึน. . .สู่พระองค.์ . .คือพระคริสต์” (4:15)   ขอบเขตท่ีซ่ึงเราก าลงัด าเนินชีวิตดว้ยความ

บริสุทธ์ิและความรักก็คือขอบเขตท่ีซ่ึงเราก าลงัเป็นตามแผนการนิรันดร์ของพระเจา้    เปาโลไม่ไดบ้อกให้

เราท่ีจะบริสุทธ์ิเพราะว่าความเหมาะสมเรียกร้อง หรือเพราะวา่พระเจา้อาจตีสอนเราถา้เราไม่บริสุทธ์ิ   เรา

จะตอ้งด าเนินชีวติซ่ึงคิดเก่ียวกบัแผนการนิรันดร์ของพระเจา้และจดจ าไวว้า่พระเจา้ไดมี้ชีวิตของเราแต่ละคน

ในความคิดของพระองคต์ั้งแต่อดีตนิรันดร์   การอ่านพระคมัภีร์เป็นประจ าเป็นวิธีหน่ึงท่ีจะย  ้าเตือนเราเองถึง

ส่ิงน้ี 

ประการท่ีสอง เราสามารถด าเนินชีวิตตามแผนการของพระเจา้ไดเ้ท่านั้นโดยการใช้อ านาจท่ียิ่งใหญ่ของ

พระองค์   พระเจา้ทรงสามารถช่วยให้เราท่ีจะด าเนินชีวิตในแผนการน้ีดว้ยอ านาจของพระองคไ์ด ้  “ขอให้

พระเกียรติจงมีแด่พระองคผ์ูท้รงฤทธ์ิ กระท าสารพดัมากยิ่งกวา่. . .” (อฟ. 3:20-21)   เรามีอ านาจท่ีจะด าเนิน

ชีวิตอยา่งสมควรได ้  อยา่งไรก็ตาม เราตอ้งยอมให้พระวิญญาณของพระเจา้ท่ีจะควบคุมเราถา้เราตอ้งการท่ี



จะด าเนินชีวติในความสอดคลอ้งกบัน ้าพระทยัของพระเจา้ (5:18)   ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกบัการมอบการควบคุมแด่

พระองคอ์ยา่งมีสติ (เปรียบเทียบ รม. 6:13) 

ประการท่ีสาม เราจะต้องด าเนินชีวิตต่อต้านพวกศตัรูท่ีมองไม่เห็นของพระเจ้า เช่นเดียวกับเน่ืองจาก

แผนการนิรันดร์ของพระเจา้และการใช้อ านาจท่ียิ่งใหญ่ของพระเจา้   เราตอ้งท าให้ “การเต็มเป่ียมดว้ยพระ

วญิญาณ” ในเชิงรับสมดุลกบั “การมัน่คง” ในเชิงรุก (6:14)   โดยหลกัแลว้ พวกศตัรูของเราไม่ใช่คนอ่ืน แต่

เป็นบุคคลท่ีเป็นปีศาจซ่ึงมองไม่เห็นท่ีอยูเ่บ้ืองหลกัพวกเขา   ในอดีตนั้น หลายคนไดเ้ยาะเยย้ต่อแนวคิดของ

ปีศาจและอ านาจฝ่ายวิญญาณท่ีร้ายแรง   ทุกวนัน้ี มีตระหนักท่ีเป็นจริงถึงการมีชีวิตอยู่ของพวกเขาและ

อิทธิพลท่ีมีอ านาจในโลก   เราตอ้งต่อสู้พวกศตัรูฝ่ายวิญญาณด้วยอาวุธฝ่ายวิญญาณ คือ ความจริง  ความ

ประพฤติท่ีชอบธรรม  ข่าวประเสริฐ  การวางใจในพระเจา้  พระวจนะของพระเจา้ท่ีเหมาะสมต่อความ

ตอ้งการและการอธิษฐาน (6:14-18) 

ประการสุดทา้ย ขอใหเ้ราประยกุตใ์ชเ้น้ือหาของจดหมายฝากน้ีกบัตวัเราเอง 

ขนาดของอ านาจของคริสตจกัรท่ีจะเปล่ียนแปลงโลกก็คือขนาดของความเจนโลกท่ีต่างออกไป   หลายคน

ในสมยัของเราก็วิจารณ์คริสตจกัรถึงการไม่เก่ียวขอ้ง หรืออยา่งนอ้ยก็ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งพอในเร่ืองของปัญหา

ต่างๆทางกายภาพของผูค้น   พระธรรมเอเฟซสัสอนเราวา่ วิธีท่ีจะช่วยเหลือผูค้นมากท่ีสุดคือการจดัการกบั

เร่ืองราวต่างๆท่ีมองไม่เห็น เช่น เอกภาพ  ความรัก ความบริสุทธ์ิ  การอธิษฐาน และการประกาศ   เราท างาน

ของคริสตจกัรอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยการอธิษฐานแทนท่ีการถือป้ายประทว้ง  การต่อตา้น หรือการ

เล่นการเมือง   ขนาดของอ านาจของคริสตจกัรท่ีจะช่วยเหลือโลกก็คือขนาดของความเจนโลกท่ีต่างออกไป

ของคริสตจกัร   คริสตจกัรตอ้งจดจ าถึงการทรงเรียกจากสวรรค์ของคริสตจกัรในแผนการนิรันดร์ของ     

พระเจา้เพื่อจะตระหนกัถึงทุกส่ิงท่ีพระเจา้ตั้งใจไวเ้พื่อคริสตจกัร 

“คริสตจกัรของพระเจา้ไม่สามารถช่วยพระเจา้ไดเ้ม่ือคริสตจกัรหยดุท่ีจะเจนโลกท่ีต่างออกไป   เม่ือ

คริสตจกัรเจนโลก คริสตจกัรก็ช่วยโลก และไม่สามารถหลีกเล่ียงการท าอยา่งนั้นได”้12 

ตรงกนัขา้ม  ขนาดของความเจนโลกท่ีต่างออกไปของคริสตจกัรเป็นขนาดของอิทธิพลของคริสตจกัรใน

โลก   ถา้เราเห็นจุดประสงค์ต่างๆของพระเจา้เพื่อคริสตจกัรอย่างแทจ้ริง  เราไม่สามารถไม่ห่วงใยหรือไม่

เก่ียวขอ้งกบัปัญหาต่างๆทางกายภาพของผูค้นได ้  องค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเราไม่ไวต่อการทนทุกข์  ไม่เป็น

ห่วงเก่ียวกบัความอยุติธรรม หรือขาดความเมตตาสงสารต่อคนท่ีถูกกดข่ีไหม? ไม่เลย!   และพระองคท์รง

เป็นศีรษะผูซ่ึ้งเราจะตอ้งเติบโตข้ึนสู่13 



อรรถาธิบาย 

I. การทกัทาย 1:1-2   

ในจดหมายฝากส่วนใหญ่ของท่านนั้น เปาโลไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการจดัตั้งความจริงท่ีเป็นรากฐานและจากนั้นได้

สรุปดว้ยการประยุกตใ์ชค้วามจริงนั้นกบัชีวิตของผูอ่้านของท่าน   รูปแบบน้ีก็ชดัเจนอยา่งมากในพระธรรม

เอเฟซัส ท่ีซ่ึงสามบทแรกกล่าวถึงหลักค าสอน (ค าสอน) และสามบทสุดท้ายกล่าวถึงการปฏิบติั (การ

ประยกุตใ์ช)้   แน่นอนวา่ มีหลกัค าสอนบางอยา่งในสามบทสุดทา้ยและการประยุกตใ์ชบ้างอยา่งในสามบท

แรก แต่โดยทัว่ไปนั้นน่ีคือวิธีท่ีเปาโลไดจ้ดัการเน้ือหาของท่าน   จงเปรียบเทียบกบัพระธรรมโรมท่ีซ่ึงบทท่ี 

1-11 มีหลกัค าสอนเป็นหลกัและบทท่ี 12 -16 มีการปฏิบติัเป็นส่วนใหญ่ 

การทกัทายประกอบดว้ยค าแนะน าของเปาโลเก่ียวกบัท่านเองต่อผูรั้บดั้งเดิมของจดหมายน้ีและค าทกัทาย

ของท่านต่อพวกเขา 

1:1  เปาโลได้อา้งอิงถึงท่านเองโดยช่ือถึงสองคร้ังในฐานะผูเ้ขียนของพระธรรมน้ี (เปรียบเทียบ 3:1)  

จดหมายฝากอีกฉบบัหน่ึงต่อคริสตจกัรท่ีเปาโลไดเ้ขียนในฐานะผูเ้ขียนคนเดียวโดยปราศจากการ

อา้งอิงถึงเพื่อนผูเ้ขียนหรือบรรดาผูเ้ขียนก็คือพระธรรมโรม   แมว้า่นกัวิจารณ์บางคนไดป้ฏิเสธการ

เป็นผูเ้ขียนพระธรรมเอเฟซสัของเปาโลเน่ืองจากค าศพัท ์ รูปแบบและหลกัค าสอนส่วนใหญ่ท่ีพระ

ธรรมน้ีมีนั้น คริสตจกัรเร่ิมแรกไดย้อมรับการเป็นผูเ้ขียนของเปาโลโดยปราศจากการโตแ้ยง้14 

“ดังนั้ นพระธรรมเอเฟซัสได้ถูกมอบหมายแก่เปาโลอย่างไม่ลังเลใจตั้ งแต่เวลาท่ีการ

รวบรวมงานเขียนของพนัธสัญญาใหม่ไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะเป็นท่ีรู้จกัอยา่งเช่นในกลางศตวรรษท่ี

สอง   เน่ืองจากเคลเมนทแ์ห่งโรมไดส้ะทอ้นถึงภาษาของพระธรรมน้ีเม่ือท่านไดเ้ขียนไปยงั

เมืองโครินธ์ในปี ค.ศ. 95 นั้น มนัน่าจะเป็นไปไดว้่าการรับรองน้ียอ้นกลบัไปยงัศตวรรษ

แรก15 

บรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่ไดใ้ช้ค  าว่า “อคัรทูต” (ตามตวัอกัษรคือ “ผูท่ี้ถูกส่งไป”) ไม่ว่าในแง่

โดยทัว่ไปหรือในแง่ท่ีเจาะจง   บางคร้ังค าน้ีอา้งอิงโดยทัว่ไปถึงใครก็ตามท่ีถูกส่งออกไปในฐานะ

ตวัแทนของพระเยซูคริสต ์(กจ. 14:4, 14; 2 คร. 8:23; ฟป. 2:25)   ความเท่าเทียมสมยัใหม่คงจะเป็น

มิชชัน่นารี   ตามปกติแลว้ มนัอา้งอิงถึงหน่ึงในอคัรทูต 12 คนหรือเปาโลผูไ้ดเ้ห็นพระคริสตท่ี์เป็น

ข้ึนจากตายอย่างเช่นท่ีน่ี   พระเยซูคริสต์เจ้าได้บญัชาและส่งเปาโลออกไปด้วยเน้ือหาของข่าว



ประเสริฐ   เปาโลไดรั้บความเป็นอคัรทูตของท่านบนถนนดามสักสัเน่ืองจาก “น ้ าพระทยั” หรือการ

ตดัสินใจของพระเจา้ ไม่ใช่การเลือกของท่านเอง (กจ. 26:16-18)   ท่านไดอ้า้งอิงถึงความเป็นอคัร

ทูตของท่านท่ีน่ีเพื่อจะ “รับรองความจริงและการอา้งของบทต่อๆมา”16 

ผูรั้บดั้งเดิมของจดหมายฝากน้ีคือ “ธรรมิกชน” (ค ากรีก ฮักกีออยส์ คือ พวกท่ีบริสุทธ์ิ) คือ ผูค้นท่ีถูก

แยกออกโดยพระเจา้เพื่อการใชข้องพระองค ์  พวกเขาไดอ้าศยัอยูใ่นเมืองเอเฟซสั ซ่ึงเป็นเมืองหลวง

ของจงัหวดัโรมแห่งแควน้เอเชีย ท่ีท่ีเปาโลไดรั้บใชเ้ป็นเวลาสามปีระหวา่งการเดินทางประกาศคร้ัง

ท่ีสามของท่าน (กจ. 20:31) 

ค าว่า “ณ เมืองเอเฟซัส” หรือ “ในเมืองเอเฟซัส” ไม่ปรากฏในสามตน้ฉบบัเร่ิมแรกแห่งอเล็กซาน   

เดรีย (อียิปต์)   การละเวน้น้ีไดน้ าให้นกัวิชาการบางคนท่ีจะสรุปวา่ดั้งเดิมนั้นเปาโลไดส่้งจดหมาย

ฝากน้ีไปยงัคริสตจกัรทอ้งถ่ินต่างๆท่ีไม่ไดร้ะบุไว ้บางทีในจงัหวดัแห่งแควน้เอเชีย ส าหรับผูรั้บท่ีจะ

ส่งเวียนไปท่ามกลางพวกเขา   ผูส้นับสนุนมุมมองน้ีได้ช้ีไปท่ีการขาดไปของการอา้งอิงใดๆถึง

บุคคลวา่เป็นหลกัฐานท่ีวา่เปาโลไดห้มายถึงวา่มนัไปยงัหลายคริสตจกัรแทนท่ีจะไปยงัแค่คริสตจกัร

เมืองเอเฟซัส   อย่างไรก็ตาม มนัดูเหมือนดีท่ีสุดท่ีจะถือว่าคริสตจกัรเมืองเอเฟซสัเป็นผูรั้บดั้งเดิม

ดว้ยเหตุผลต่างๆดงัต่อไปน้ี   ตน้ฉบบัโบราณส่วนใหญ่มีค าว่า “ณ เมืองเอเฟซัส” หรือ “ในเมือง  

เอเฟซัส”   ยิ่งกว่านั้น ไม่มีตน้ฉบบัใดท่ีมีช่ือของเมืองอ่ืนใดก็ตาม หรือแมก้ระทัง่ค  ากรีกท่ีแปลว่า 

“ณ” หรือ “ใน”   ยิ่งไปกว่านั้นอีก จดหมายฝากท่ีได้รับการดลใจฉบบัอ่ืนๆทั้งหมดของเปาโลก็

อา้งอิงถึงผูรั้บ 

บางทีเปาโลไดล้ะเวน้ช่ือส่วนตวัของผูเ้ช่ือในเมืองเอเฟซสัเพราะวา่ท่านไดรู้้สึกวา่ไม่มีความจ าเป็นท่ี

จะทกัทายพวกเขา เน่ืองจากวา่จดหมายน้ีจะเวยีนไปตามคริสตจกัรอ่ืนๆ   อีกเหตุผลหน่ึงท่ีเป็นไปได้

อีกดว้ยก็คือว่า ถา้ท่านไดอ้า้งช่ือผูเ้ช่ือ ท่านคงไดอ้า้งอิงหลายช่ือ เน่ืองจากว่าท่านไดรู้้จกัหลายคน

มากในคริสตจกัรในเมืองเอเฟซสั 

มนัค่อนขา้งเป็นไปไดว้า่ เปาโลไดต้ั้งใจให้พระธรรมเอเฟซสัเป็นจดหมายท่ีมีไปถึงหลายคน   งาน

เขียนทั้งหมดของพนัธสัญญาใหม่ไดเ้วียนไปท่ามกลางคริสตจกัรต่างๆ และเปาโลอาจไดเ้ขียนพระ

ธรรมเอเฟซัสดว้ยมุมมองน้ี (เปรียบเทียบ คส. 4:16)   เน่ืองจากว่าเมืองเอเฟซัสเป็นเมืองทาง

ยุทธศาสตร์ทั้งในจกัรวรรดิโรมนัและในพนัธกิจของเปาโล มนัคงเป็นธรรมดาส าหรับท่านท่ีจะส่ง

จดหมายน้ีไปยงัเมืองนั้นก่อน 



ไม่ใช่ธรรมิกชนทั้งหมดท่ี “สัตยซ่ื์อ” (2 ทธ. 2:13) แต่ผูเ้ช่ือชาวเอเฟซสัสัตยซ่ื์อ   พวกเขาไดย้ึดมัน่

ในค าสอนท่ีพวกเขาไดรั้บเม่ือเปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากน้ี (เปรียบเทียบ กจ. 20:28-32; วว. 2:1-7) 

“ในพระคริสต์” อธิบายถึงทุกคนท่ีเป็นธรรมิกชน   ผูเ้ช่ือทุกคนครอบครองสถานท่ีตั้งในพื้นท่ีว่าง   

ธรรมิกชนเหล่าน้ีอยู่ในเมืองเอเฟซัส  อย่างไรก็ตาม ธรรมิกชนคริสเตียนทุกคนด าเนินชีวิตภายใน

ขอบเขตแห่งครอบครัวของพระเจา้อีกด้วยเน่ืองจากงานช่วยให้รอดของพระเยซู ท่ีซ่ึงเปาโลได้

กล่าวถึงวา่อยู ่“ในพระคริสต”์   วลีน้ีเป็นวลีโปรดเปาโล   ท่านไดใ้ชเ้กา้คร้ังใน 1:1-14 และประมาณ 

27 คร้ังในจดหมายฝากน้ี   มนัปรากฏประมาณ 130 คร้ังในพนัธสัญญาใหม่    ส่วนใหญ่ของส่ิงท่ี

ตามมาในบทท่ี 1—3 ก็เป็นการอธิบายถึงส่ิงท่ีมนัหมายถึงท่ีจะอยู ่“ในพระคริสต”์ 

“ดงันั้นการอยูใ่นพระคริสตข์องเราหมายถึงวา่ พระเยซูเจา้ทรงลอ้มรอบและสวมกอดผูเ้ช่ือในชีวิต

ของพระองคเ์อง และ ณ เวลาเดียวกนัก็แยกเขาจากอิทธิพลภายนอกและเป็นศตัรูทั้งหมด   พระองค์

ทรงปกป้องผูเ้ช่ือจากอนัตรายและศตัรูทั้งหมด และจดัเตรียมเพื่อเขาด้วยทุกส่ิงท่ีจ  าเป็น   ในพระ

ธรรมเอเฟซสั ความหมายของการอยู ่“ในพระคริสต์” น้ีไปถึงความคิดท่ีสูงท่ีสุดของมนั   ความจริง

ท่ีประหลาดในพระธรรมเอเฟซัสคือ ธรรมชาติจากสวรรค์และความเต็มเป่ียมของพระเจ้าแห่ง

ขอบเขตน้ีแห่งชีวติใหม่ของเรา”17     

“วลีในพระคริสต์นั้นก็จู่โจมส่วนส าคญัของจดหมายฝากน้ี  จากเคา้ความคิดท่ีอุดมนั้นก็

ขยายก่ิงกา้นสาขาของตน้โอก๊แห่งป่า”18 

1:2  เปาโลได้ทกัทายผูอ่้านของท่านด้วยการปรารถนาให้ “พระคุณ” และ “สันติสุข” ของพระเจา้อยู่

เหนือพวกเขา อย่างท่ีท่านไดป้รารถนาในจดหมายฝากอ่ืนๆทั้งหมดของท่าน   “พระคุณ” (ค ากรีก 

คาริส)   แสดงถึงความโปรดปรานท่ีไม่สมควรไดรั้บและการให้อ านาจของพระเจา้ ซ่ึงเป็นส่วนของ

ธรรมิกชนทุกคน   “สันติสุข” (ค ากรีก  เอเรเน่ ซ่ึงแปลเป็นภาษาฮีบรูวา่ ชาโลม) เป็นสภาพของเราท่ี

เป็นผลมาจากพระคุณของพระเจา้ท่ีมีต่อเรา   เรามีสันติสุขกบัพระเจา้ และเราสามารถประสบสันติ

สุขจากพระเจ้าได้ คือ ความเต็มเป่ียมแห่งพระพรของพระองค์ เน่ืองจากพระคุณของพระองค ์

(เปรียบเทียบ กดว. 6:25-26)       

  “ดงันั้นถา้เราตอ้งการการสรุปท่ีรวบรัดของข่าวดีท่ีจดหมายน้ีประกาศ  เราไม่สามารถพบ

 การสรุปท่ีรวบรัดท่ีดีกวา่ค าพยางคเ์ดียวทั้งสามคือ ‘สันติสุขทางพระคุณ’”19 



“ถึงผูรั้บแห่งพระคุณและสันติสุขนั้น พระเจา้ก็อยูใ่นความสัมพนัธ์แห่งพระบิดา  ถึงหวัขอ้

ต่างๆอยา่งเดียวกนันั้น พระคริสตก์็อยูใ่นความสัมพนัธ์แห่งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   พระเจา้ทรง

เป็นพระบิดาซ่ึงไดท้  าใหพ้วกเขาเป็นบุตรของพระองคโ์ดยการรับเป็นบุตร   พระคริสตท์รง

เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ซ่ึงไดจ้ดัตั้งศีรษะของคริสตจกัรและไดรั้บสิทธิถึงการเช่ือฟังท่ีมีความ

รักและเกียรติของพวกเขา. . .”20 

II. การทรงเรียกของคริสเตียน  1:3-3:21 

 “. . .สามบทแรกเป็นค าอธิษฐานเดียวท่ียาว ซ่ึงไปยงัจุดสูงสุดในค าอวยพรท่ียิ่งใหญ่ ณ ตอนปลาย

ของบทท่ี 3   ท่ีจริง ไม่มีส่ิงใดเหมือนส่ิงน้ีในจดหมายทั้งหมดของเปาโล   น่ีเป็นภาษาของค า

อธิษฐานท่ีเริงร่า ไม่ใช่ภาษาของขอ้โตแ้ยง้  การโตเ้ถียงและการวา่กล่าว”21 

ก.   การทรงเรียกส่วนบุคคล   1:3 -2:10 

เปาโลได้เร่ิมต้นเน้ือหาของจดหมายของท่านโดยการเปิดเผยถึงพระพรต่างๆฝ่ายวิญญาณท่ีพระเจ้าได้

วางแผนไวส้ าหรับผูเ้ช่ือในพระบุตรของพระองค ์

“ส่วนเร่ิมตน้ของพระธรรมเอเฟซสั (1:3-2:10) ซ่ึงอธิบายถึงชีวิตใหม่ท่ีพระเจา้ไดใ้ห้แก่เราในพระ

คริสตก์็แบ่งส่วนน้ีเองตามธรรมชาติไปสู่สองส่วน   ส่วนแรกประกอบดว้ยการสรรเสริญและส่วนท่ี

สองประกอบด้วยการอธิษฐาน   ในส่วนการ ‘สรรเสริญ’ นั้น เปาโลก็สาธุการแด่พระเจา้ท่ีว่า

พระองคไ์ดอ้วยพรเราในพระคริสตด์ว้ยพระพรฝ่ายวิญญาณทุกอยา่ง (1:3-14) ในขณะท่ีส่วน ‘การ

อธิษฐาน’ ท่ีท่านขอให้พระเจา้ท่ีจะเปิดตาของเราเพื่อจะเขา้ใจความเต็มเป่ียมของพระพรน้ี (1:15-

2:10)”22       

1.  จุดประสงค์: ศักดิ์ศรี  1:3-14 

ในตวับทกรีก ขอ้ 3-14 เป็นประโยคเดียว   พระวญิญาณบริสุทธ์ิน าพาเปาโลในการคิดของท่านน้ี ขณะท่ีท่าน

ไดต้รึกตรองการจดัเตรียมของพระเจา้ จนท่านไดเ้คล่ือนจากพระพรหน่ึงไปยงัพระพรถดัไปอย่างรวดเร็ว   

มนัเป็นราวกบัว่าท่านก าลงัเปิดหีบสมบติัอย่างปลาบปล้ืม ยกเพชรพลอยของมนัข้ึนมาด้วยมือของท่าน 

ปล่อยให้พวกมนัเล่ือนลงมาทางน้ิวมือของท่าน และประหลาดใจต่อพวกมนัอย่างสั้นๆขณะท่ีพวกมนัแตะ

ตอ้งตาของท่าน 



“แต่ละส่วนจบลงดว้ยขอ้ความแห่งการสรรเสริญเพื่อพระเจา้ (ขอ้ 6, 11, 14) ซ่ึงจดจ่อท่ีสมาชิกท่ี

แตกต่างออกไปของตรีเอกภาพ   หลงัจากการสรุปเร่ิมตน้ของพระพรฝ่ายวิญญาณทั้งหมดของ

ธรรมิกชน (ขอ้ 3) ส่วนแรก (ขอ้ 4-6) ก็ถวายการสรรเสริญท่ีวา่พระบิดาไดเ้ลือกเราในอดีตนิรันดร์

ในส่วนท่ีสอง (ขอ้ 7-11) ถวายการสรรเสริญท่ีวา่พระบุตรไดไ้ถ่เราในอดีตทางประวติัศาสตร์ (นัน่

คือ ณ กางเขน) ส่วนท่ีสาม (ขอ้ 12-14) ถวายการสรรเสริญท่ีวา่พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดป้ระทบัตรา

เราในอดีตท่ีเป็นส่วนตวัของเรา ณ จุดแห่งการกลบัใจเช่ือ”23 

“ตามปกติแล้ว หลังจากการทกัทาย เปาโลก็ให้การขอบคุณท่ีเป็นการแนะน าส าหรับผูรั้บของ

จดหมายนั้น ๆ   ในจดหมายฝากน้ี ท่านเปล่ียนล าดบั เพราะวา่ก่อนท่ีท่านใหก้ารขอบคุณของท่านใน

ขอ้ท่ี 15-23 ท่านมีเพลงสดุดีแห่งการสรรเสริญส าหรับส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  าเพื่อผูเ้ช่ือในขอ้ท่ี 3-14”24 

“. . . เอเฟซสั 1:3-14 เป็นหน่ึงในสดุดีท่ียาวท่ีสุดของพนัธสัญญาใหม่ และมนัเป็นสดุดีการสรรเสริญ

ในรูปแบบของมนั”25 

ต าแหน่งของผู้เช่ือในพระคริสต์ 1:3 

“ขอ้น้ีไม่เพียงแต่ก าหนดบทน าเท่านั้นแต่ก าหนดประโยคหลกัของถอ้ยค าสรรเสริญอีกดว้ย   โดย

เน้ือแทแ้ลว้ มนัเป็นการสรุปของถอ้ยค าสรรเสริญทั้งหมด”26 

พระเจา้  “ไดรั้บพร” เพราะพระองค์ “ไดอ้วยพร” ผูเ้ช่ือ  อยา่งไรก็ตาม คริสเตียนควรอวยพรหรือสรรเสริญ 

(ค ากรีก ยโูลเกตอส  หมายถึง กล่าวถึงอยา่งดี) พระเจา้บิดาส าหรับการใหพ้ระพรเหล่าน้ี 

 “พระองคท์  าใหเ้ราไดรั้บพร  เราประกาศวา่พระองคไ์ดรั้บพร”27 

เปาโลไดคิ้ดถึงพระเจา้ในฐานะทั้งพระบิดาของผูเ้ช่ือ (“พระบิดาของเรา” ขอ้ 2) และพระบิดาของพระบุตร

ของพระองค์ (“พระบิดาของพระเยซูคริสต์เจ้า” ข้อ 3)   พระเจ้าได้อวยพรผู้ เช่ือแล้ว ในแนวทางท่ีอคัรทูตน้ี

ไดด้ าเนินการท่ีจะระบุต่อไป   พระพรน้ีไดเ้กิดข้ึนก่อนการสร้างโลก อย่างท่ีจะเป็นท่ีชดัเจนในขอ้ต่างๆท่ี

ตามมา 

“บางคนกล่าวต่อขา้พเจา้วา่ ‘คุณไดมี้พระพรอนัท่ีสองหรือยงั?’  พระพรอนัท่ีสอง!   เพื่อนของ

ขา้พเจา้เอ๋ย ขา้พเจ้ามีพระพรเป็นร้อยๆ ท่ีจริง เป็นพนัๆ   ข้าพเจา้ไม่เพียงแต่มีพระพรอนัท่ีสอง

เท่านั้น   ขา้พเจา้มีพระพรเป็นพนั”28 



พระพรต่างๆ “ฝ่ายวญิญาณ” เป็นผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติฝ่ายวญิญาณของเราในความตรงกนัขา้มกบั

ชีวิตทางกายภาพของเรา   ในอิสราเอลนั้น พระพรต่างๆท่ีไดส้ัญญาไวข้องพระเจา้ก็เป็นทางกายภาพเป็น

หลกั แต่ในคริสตจกัรพระพรเหล่านั้นเป็นฝ่ายวญิญาณเป็นหลกั   เน่ืองจากพระเจา้ไดใ้ห้ส่ิงเหล่าน้ีแก่เราแลว้ 

เราไม่จ  าเป็นท่ีจะขอส่ิงเหล่านั้น แต่ควรรับเอาโดยความเช่ือ และขอบคุณส าหรับส่ิงเหล่านั้น 

 “เม่ือคุณไดบ้งัเกิดใหม่ในครอบครัวของพระเจา้ คุณไดบ้งัเกิดมาร ่ ารวย”29 

“ไม่มีพระสัญญาถึงพระพรต่างๆฝ่ายวตัถุท่ีน่ี   คริสเตียนไม่มีสิทธ์ิท่ีจะคาดหวงัเช่นนั้น เพราะวา่น่ี

ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของพนัธสัญญาของพระเจา้กบัเขา”30 

“ในสวรรคสถาน” หรือ “อาณาจกัร”  ก็อา้งอิงถึงสถานท่ีตั้งท่ีซ่ึงพระพรเหล่าน้ีมา   อาณาจกัรสวรรคคื์อท่ีท่ี

เปาโลไดก้ล่าวถึงผูเ้ช่ือวา่อยูใ่นชีวติฝ่ายวญิญาณของเขาหรือของเธอในขณะน้ี   ในขณะท่ีทางกายภาพนั้นเรา

อยูบ่นโลก ในฝ่ายวญิญาณนั้นเราอยูก่บัพระคริสตใ์นสวรรคแ์ลว้ (เปรียบเทียบ ขอ้ 20; 2:6; 3:10; 6:12)   พระ

เจา้ไดร้วมเรากบัพระเยซูคริสตแ์ลว้ ดงันั้นในแง่นั้นเราอยูก่บัพระองคใ์นท่ีท่ีพระองคท์รงอยูใ่นตอนน้ี   เม่ือ

เราตายไป ส่วนท่ีไม่เป็นวตัถุของเราจะไปยงัจ าเพาะพระพกัตร์พระคริสต ์( 2 คร. 5:6-8)   เม่ือพระเจา้ท าให้

ร่างกายของเราเป็นข้ึนจากตาย ร่างกายเหล่านั้นจะไปยงัจ าเพาะพระพกัตร์ของพระองคแ์ละไปรวมกบัส่วนท่ี

ไม่เป็นวตัถุของเรา   ขณะน้ีชีวิตของเราอยู่กบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในฝ่ายวิญญาณแลว้ “ในอาณาจกัรสวรรค์”   

เราอยูท่ี่นัน่เน่ืองจากการรวมกนักบัพระคริสตใ์นปัจจุบนัของเรา 

“ดังนั้นอาณาจักรสวรรค์เป็นอาณาจักรแห่งกิจกรรมต่างๆฝ่ายวิญญาณ คือ ส่วนท่ีไม่เป็นวตัถุ 

‘จกัรวาลท่ีมองไม่เห็น’ ซ่ึงอยูเ่บ้ืองหลงัโลกแห่งความรู้สึก   ในอาณาจกัรนั้นอ านาจต่างๆท่ียิ่งใหญ่ก็

ท างานอยู ่คือ อ านาจต่างๆท่ีถูกเขา้ใจวา่มีระบบและรัฐธรรมนูญของพวกเขาเอง  วา่ในส่วนหน่ึงนั้น

ไดล้ะเมิดต่อต่อระบบนั้น และดงันั้นก็เป็นการไม่มีระบบ   ในส่วนหน่ึงนั้น อ านาจต่างๆไดต่้อตา้น

เราและปล ้าสู่กบัเรา  อีกคร้ังหน่ึง อ านาจต่างๆก็มีความสนใจท่ีฉลาดในจุดประสงคข์องพระเจา้กบั

โลกของพระองค ์และส าหรับท่ีซ่ึงเร่ืองราวของมนุษยก์็เป็นตวัอยา่งท่ีเป็นอุทาหรณ์ในปัญญาหลาย

ดา้นของพระเจา้   อ านาจต่างๆโดยรวมแลว้ก็เป็นส่ิงชั่วร้ายหรือส่ิงดี  พระคริสต์ทรงประทบับน

บลัลงักแ์ละเราอยูใ่นพระองค”์31 

เราอยู ่“ในพระคริสต์”   ถอ้ยค าน้ี “ในพระคริสต์” และความคลา้ยคลึงของมนัปรากฏ 36 คร้ังในพระธรรม

เอเฟซสั32 



“. . . แนวคิดรวบยอดท่ีซ่ึงวลี ‘ในพระคริสต์’ บ่งบอกไวก้็เป็นของขอบเขตแห่งความรู้สึกท่ี

เหนือกว่าอย่างเดียวกนัของแนวคิดต่างๆท่ีซ่ึงสองวลีน าหน้าวลีต่างๆ [นั่นคือ “ด้วยพระพรฝ่าย

วญิญาณทุกอยา่ง” และ “ในสวรรคสถาน”]33    

การรวมกบัพระคริสตโ์ดยความเช่ือท่ีช่วยให้รอดก็ตั้งเราไวใ้นอาณาจกัร “สวรรค”์   อูราโนส (สวรรค์หรือ

ฟ้าสวรรค)์ ปรากฏใน 1:10; 3:15; 4:10; และ 6:9  ในขณะท่ี เอโปรานิออส (สวรรคห์รือสวรรคสถาน) 

ปรากฏใน  1:3, 20; 2:6; 3:10; และ 6:12 

“เอน ทอยส์ เอโปรานิออยส์ [ในสวรรค์หรือสวรรคสถาน] เป็นสถานท่ีตั้งของความขดัแยง้ใน

ปัจจุบนัท่ีซ่ึงผูเ้ช่ือมีส่วนร่วมผา่นทางการปรากฏของพวกเขาท่ีนัน่ ‘ใน’ พระคริสต ์  แต่ ฮอย เอโป

รานิออย [สวรรคห์รือสวรรคสถาน] ในพระธรรมเอเฟซัสถูกมองอย่างเป็นหลกัว่าเป็นสถานท่ีตั้ง

ของพระคริสตท่ี์ไดรั้บการยกยอ่ง ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีตอนน้ีพระองคท์รงอยูแ่ละท่ีซ่ึงพระองคท์รงใช้

อ านาจอธิปไตยในจกัรวาลของพระองคใ์นยคุปัจจุบนั”34 

“ความคิดหลกัของพระธรรมเอเฟซสัคือการรวมตวักนัของทุกส่ิงในพระเยซูคริสต”์35 

วลี “ในพระคริสต์” หมายถึง “โดยคุณความดีของการรวมกนัของเราในพระคริสต์” หรือ “เน่ืองจากการ

รวมกนัของเรากบัพระคริสต”์36 

“เอเฟซัส 1:3 บอกอย่างมากเก่ียวกับพระพรของพระเจ้าเหนือผู้ เช่ือ (ก) เม่ือ: อดีตนิรันดร์ (ข) ดว้ย

อะไร: พระพรฝ่ายวิญญาณ [ไม่ใช่วตัถุ] ทุกอยา่ง (ค) ท่ีไหน: ในสวรรคสถาน (ง) อยา่งไร: ในพระ

คริสต”์37 

“เมืองเอเฟซสัถูกถือวา่เป็นธนาคารแห่งเอเชีย   หน่ึงในส่ิงมหศัจรรยท์ั้งเจ็ดของโลกคือ พระวิหารท่ียิ่งใหญ่

ของไดอานาก็อยู่ในเมืองเอเฟซัส และไม่ใช่แค่ศูนยก์ลางส าหรับการนมสัการรูปเคารพเท่านั้น แต่เป็น

สถานท่ีเก็บทรัพยส์มบติัอีกดว้ย.  . . 

“จดหมายของเปาโลถึงชาวเมืองเอเฟซสัถูกท าใหเ้ป็นโครงสร้างอยา่งระมดัระวงัอยา่งเช่นพระวิหาร

ท่ียิง่ใหญ่ของไดอานานั้น  และมนัมีความสวยงามและทรัพยส์มบติัท่ีใหญ่กวา่!”38  

การเลอืกสรรของพระบิดา  1:4-6 



พระพรต่างๆฝ่ายวิญญาณท่ีมายงัเราก็เป็นงานของสมาชิกทั้งสามของตรีเอกภาพ   พระเจา้เองเป็นรากฐาน

ของพระพรเหล่าน้ี 

1:4  พระพรอนัแรกคือการเลือกสรร   พระเจา้ได ้“เลือก” บางคนเพื่อความรอดอย่างมีอ านาจ

สิทธ์ิขาด (เปรียบเทียบ ขอ้ 11; รม. 8:30; 1 ธส. 1:4; 2 ธส. 2:13; ทต. 1:1)   สุดทา้ยแลว้ 

ความรอดเป็นการกระท าของพระเจา้ ไม่ใช่การกระท าของมนุษย ์(อฟ. 2:8-9)   ความ

เช่ือถือในการเลือกสรรของพระเจา้บางทีเป็นค าสอนพื้นฐานมากท่ีสุดของศาสนศาสตร์

แบบคาลวิน   ใครคนหน่ึงท่ีปฏิเสธมนัก็ไม่ใช่คนท่ีเช่ือแบบคาลวิน   ความรอดมายงัคนท่ี

ถูกเลือกสรรเม่ือพวกเขาวางใจในพระเยซูคริสต ์(ขอ้ 13; 2 ธส. 2:13) 

“ตอนน้ีทุกคนพบว่าหลกัค าสอนของการเลือกสรรนั้นยาก   ‘ขา้พเจา้ไม่ได้เลือก

พระเจา้หรือ?’ ใครคนหน่ึงถามอยา่งขุ่นเคือง ซ่ึงเราตอ้งตอบว่า ‘ใช่ คุณไดเ้ลือก

อย่างแทจ้ริงและอย่างมีเสรีภาพ แต่นั่นเป็นเพราะว่าในนิรันกาลนั้นพระเจ้าได้

เลือกคุณก่อน’   ‘ขา้พเจา้ไม่ไดต้ดัสินใจเพื่อพระคริสตห์รือ?’ อีกคนหน่ึงก็ถามข้ึน 

ซ่ึงเราตอ้งตอบวา่ ‘ใช่ คุณไดต้ดัสินใจอย่างแทจ้ริงและอยา่งมีเสรีภาพ แต่นัน่เป็น

เพราะวา่ในนิรันกาลนั้นพระเจา้ไดต้ดัสินใจเพื่อคุณก่อน’”39 

“จากการคาดการณ์ [ของพระเจา้] ถึงความเช่ือในฐานะพื้นฐานหรือแรงจูงใจของ

การเลือกสรรนั้น มนัก็ไม่มีขอ้บ่งช้ีท่ีน่ี [การเนน้ไดเ้พิ่มเขา้มา]   ในทางตรงกนัขา้ม 

ลกัษณะหรือคุณภาพภายในท่ีโดดเด่นของบุคคลแห่งการเลือกสรรก็ถูกน าเสนอใน

อนุประโยคถดัไปในฐานะเป้าของการเลือกสรร ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีมนัมีในมุมมอง

ท่ีน่ี”40  

“ถา้พระเจา้ไม่ไดเ้ลือกพวกเขา พวกเขาคงไม่ไดเ้ลือกพระเจา้”41 

“มนั [การเลือกสรร] เก่ียวขอ้งกบัค าพูดท่ีดูเหมือนขดัแยง้กนัท่ีพนัธสัญญาใหม่ได้

แสวงหาท่ีจะแกไ้ข และท่ีว่าความคิดท่ีจ ากดัของเราไม่สามารถหยัง่รู้ได ้  เปาโล

เนน้ถึงทั้งจุดประสงคอ์นัสิทธ์ิขาดของพระเจา้และความตั้งใจท่ีอิสระของมนุษย”์42 

“การเลือกสรรเป็นค าศพัทท่ี์บ่งบอกทนัทีถึงการโตเ้ถียงอยา่งมากวา่ มนัเป็นการดี

ส าหรับชัว่ขณะหน่ึงท่ีจะวางการเน้นท่ีแง่หลกัของมนัโดยการแทนท่ีด้วยถอ้ยค า



ของความหมายอยา่งเดียวกนั แต่ถูกจ ากดันอ้ยกวา่โดยความสัมพนัธ์ นัน่คือ ค าว่า 

‘การคดัเลือก’”43 

พระเจา้ไดเ้ลือกเรา “ในพระองค์” (พระคริสต์  ขอ้ 3) ในแง่ท่ีวา่พระองค์ทรงเป็นตวัแทน

ของเรา 

“และแนวคิดก็คือวา่ การเลือกสรรไดมี้พื้นฐานในพระคริสต ์ในแง่ท่ีวา่ปราศจากพระคริสต์

และปราศจากการนบัถือต่อความสัมพนัธ์ท่ีพิเศษของพระองคท่ี์มีต่อเราและงานท่ีมองเห็น

ล่วงหนา้ของพระองคแ์ลว้ ก็จะไม่มีการเลือกสรรของเรา”44 

เม่ือเราไดว้างใจพระคริสตใ์นฐานะพระผูช่้วยใหร้อด เราไดก้ลายมาเป็นสมาชิกของเผา่พนัธ์ุท่ีไดรั้บ

การไถ่ภายในมนุษยชาติท่ีซ่ึงพระเยซูคริสตท์รงเป็นศีรษะ (ขอ้ 10, 22; รม. 5:12-21; คส. 1:18)   

พระเจา้ไดบ้ญัชาวา่ผูท่ี้ถูกเลือกสรรทั้งหมดควรอยูภ่ายใตสิ้ทธิอ านาจของพระคริสต ์  นกัตีความบาง

คนไดส้รุปว่า พระเจา้ไดเ้ลือกพระเยซู และทุกคนท่ีเช่ือในพระองค์ไดก้ลายมาเป็นผูถู้กเลือกสรร

โดยความเช่ือของพวกเขา (แต่แต่ละคนไม่ได ้“ถูกเลือก” โดยพระเจา้)45   อยา่งไรก็ตาม ขอ้น้ีกล่าว

วา่พระเจา้ไดเ้ลือก “เรา” ท่ีจะอยูใ่นพระคริสต ์

“แมว้่ามนัเป็นจริงท่ีว่า พระคริสต์ทรงเป็นผูถู้กเลือกสรรของพระเจา้ (อสย. 42:1, 6-7; 

เปรียบเทียบ มธ. 12:18) และท่ีวา่ปราศจากการเลือกสรรของพระองคแ์ลว้ ก็จะไม่มีการท า

ใหเ้ป็นจริงของการเลือกสรรของผูไ้ม่เช่ือ  การเลือกสรรของพระองคน์ั้นก็มาจากธรรมชาติ

ท่ีแตกต่างออกไป   พระคริสต์ไดถู้กเลือกสรรเพื่อจะเป็นพระผูไ้ถ่ในความตรงกนัขา้มกบั

คนบาปท่ีถูกเลือกสรรเพื่อการไถ่   ดงันั้น การเลือกสรรของพระคริสตไ์ม่ไดเ้หมือนกบัการ

เลือกสรรของคริสเตียนอยา่งแทจ้ริง และดงันั้นการเลือกสรรของพวกเขาก็ไม่สามารถมีได้

ในการเลือกสรรของพระองค”์46    

“น่ีคือคนหมู่ใหญ่ท่ีก าลงัรีบลงไปยงัถนนกวา้งพร้อมกบัความคิดของพวกเขาซ่ึงจดจ่ออยูท่ี่

ความบาปของพวกเขา และบุคคลหน่ึงยืนเรียกความสนใจไปท่ีประตูโน้น ซ่ึงเป็นทางเขา้

ไปสู่ทางแคบท่ีน าไปสู่ชีวิตนิรันดร์   บนทางเขา้นั้นก็มีขอ้ความท่ีพรรณนาอย่างชดัเจนว่า 

‘ผูใ้ดมีใจปรารถนา ก็ให้ผูน้ั้นมา’   มนุษยทุ์กคนไดรั้บเช้ือเชิญ  ไม่มีใครสักคนตอ้งลงัเลใจ   

บางคนอาจกล่าวว่า ‘เอาล่ะ ขา้พเจา้อาจไม่ได้เป็นผูท่ี้ถูกเลือกสรร และดังนั้นมนัจะไร้

ประโยชน์ส าหรับขา้พเจา้ท่ีจะพยายามท่ีจะมา เพราะวา่ประตูจะไม่เปิดเพื่อขา้พเจา้’   แต่



การเช้ือเชิญของพระเจ้าก็จริงใจอย่างส้ินเชิง มนัถูกกล่าวต่อมนุษย์ทุกคนว่า ‘ผูใ้ดมีใจ

ปรารถนา ก็ให้ผูน้ั้นมารับน ้ าแห่งชีวิตโดยไม่ตอ้งเสียอะไรเลย’ (วว. 22:17) ถา้มนุษย์

ปฏิเสธท่ีจะมา ถา้พวกเขาติดตามทางท่ีไร้พระเจา้ของพวกเขาเองซ่ึงลงไปสู่นรก ใครท่ีพวก

เขาสามารถต าหนิไดส้ าหรับการพิพากษานิรันดร์ของพวกเขาแต่เป็นพวกเขาเอง?  ผูส่ื้อสาร

ไดก้ล่าวถึงตวัเขาเองต่อทุกคน  การเรียกไดม้ายงัทุกคน  ทุกคนสามารถเขา้ไปในประตูได ้ 

แต่หลายคนไดป้ฏิเสธท่ีจะมาและไดพ้ินาศในความบาปของพวกเขา คนเช่นนั้นไม่สามารถ

ต าหนิพระเจา้ส าหรับการถูกท าลายนิรันดร์ของพวกเขาได ้  ประตูไดเ้ปิดออก  การเช้ือเชิญ

ได้ให้มา  พวกเขาได้ปฏิเสธ และพระองค์กล่าวต่อพวกเขาอย่างโศกเศร้าว่า ‘แต่ท่าน

ทั้งหลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะไดชี้วิตนิรันดร์’ แต่ดูซิ  เม่ือการเช้ือเชิญออกไปนั้น ทุกๆ

นาทีหรือสองนาที ใครคนหน่ึงหยุดและพูดวา่ ‘นัน่คืออะไร?’  ค าตอบคือ ‘ทางสู่ชีวิต’  ‘ฮา้ 

ขา้พเจา้อาจพบทางสู่ชีวิต!  ขา้พเจา้ไม่พบความพึงพอใจในโลกท่ีน่าสงสารน้ี’   เราอ่านวา่ 

‘เธอท่ีด าเนินชีวติในความเพลิดเพลินก็ตายไปในขณะท่ีเธอด าเนินชีวิต’   ‘ขา้พเจา้ควรท่ีจะ

รู้วิธีท่ีจะเป็นอิสระจากความบาปของขา้พเจา้ วิธีท่ีจะถูกท าให้เหมาะสมต่อพระพกัตร์พระ

เจา้’  และบุคคลเช่นนั้นก็เขา้มาใกลแ้ละฟัง และพระวิญญาณของพระเจา้ก็ประทบัเน้ือหา

ในใจและจิตส านึกของเขาและเขากล่าวว่า ‘ขา้พเจา้จะเขา้ไปขา้งใน คือ ขา้พเจา้จะรับเอา

การเช้ือเชิญ  ขา้พเจา้จะเขา้ไปในประตูนั้น’ และเขาก็เดินเขา้ไปและประตูก็ปิด   เม่ือเขา

กลบัหลงัหนัเขาก็พบถอ้ยค าท่ีถูกเขียนไวภ้ายในประตูวา่ ‘ไดถู้กเลือกในพระคริสตก่์อนการ

ทรงสร้างโลก’   ‘อะไรนะ!’ เขากล่าวข้ึน ‘พระทยัของพระเจา้ไดเ้ลือกขา้พเจา้ก่อนท่ีโลกได้

เกิดข้ึนหรือ?’   ใช่แลว้ แต่เขาไม่สามารถพบมนัไดจ้นกวา่เขาไดเ้ขา้ไปภายใน  ดูซิ  คุณ

สามารถผา่นประตูไดถ้า้คุณตอ้งการ  คุณสามารถย  ่าความรักของพระเจา้ภายใต้เทา้ของคุณ

ได ้ คุณสามารถปฏิเสธพระคุณของพระเจา้ไดถ้้าคุณตั้งใจท่ีจะท า  แต่คุณจะลงไปสู่นรก

และคุณจะตอ้งรับผดิชอบส าหรับความหายนะของคุณเอง”47 

“หลกัค าสอนในเร่ืองการเลือกสรรไม่เคยถูกน าเสนอในพระคมัภีร์ในฐานะบางส่ิงท่ีจะตอ้ง

กลวั แต่เป็นบางส่ิงส าหรับผูเ้ช่ือท่ีจะยนิดีในอยูเ่สมอ”48 

 เวลาแห่งการเลือกสรรของเราแต่ละคนไดเ้กิดข้ึนก่อนท่ีพระเจา้ไดส้ร้างโลก (“ก่อนรากฐานของ 

โลก”)   จุดประสงค์ท่ีพระเจา้ไดเ้ลือกเรามีสองอย่าง   หน่ึง ก็คือว่าเราควรจะ “บริสุทธ์ิ” (ค ากรีก 

ฮักกีอุส; เปรียบเทียบ ฮักกีออยส์ “ธรรมิกชน” ขอ้ 1) ซ่ึงหมายถึงแตกต่างและถูกแยกออกเพื่อพระ



เจา้49   สอง ก็คือว่าเราควรจะ “ไร้ต าหนิ” (ค ากรีก อะโมมุส) ซ่ึงหมายถึงปราศจากต าหนิ 

(เปรียบเทียบ 5:27; ฟป. 2:15; คส. 1:22; ฮบ. 9:14; 1 ปต. 1:19; 2 ปต. 3:14; วว. 14:5)   ในท่ีอ่ืนนั้น

ค าน้ีอธิบายถึงลูกแกะปัสกาและพระเยซูคริสต ์(ฮบ. 9:14;  1 ปต. 1:19) 

“พระองคไ์ม่ไดเ้ลือกเราเพราะว่าเราดีหรือเพราะว่าเราจะท าส่ิงดีบางอย่าง แต่พระองค์ได้

เลือกเราเพื่อวา่เราสามารถท าส่ิงดีบางอยา่งได”้50 

“ด้วยความรัก” บางทีขยาย “เพื่อจะบริสุทธ์ิและปราศจากต าหนิในสายพระเนตรของพระองค์” 

มากกวา่ “พระองคไ์ดเ้ลือกเรา” (ขอ้ 4) หรือ “พระองค์ไดก้  าหนดเราไว”้ (ขอ้ 5)   ตามปกติ วลีท่ี

ขยายก็ตามหลงัถอ้ยค าแห่งการกระท าในบริบทน้ี (เปรียบเทียบ ขอ้ 3, 6, 8-10)   ยิ่งกวา่นั้น การ

ปรากฏในท่ีอ่ืนๆของวลี “ดว้ยความรัก” ในพระธรรมเอเฟซสัอา้งอิงถึงความรักของมนุษยม์ากกว่า

ความรักของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 3:17; 4:2, 15-16; 5:2)   ยิง่ไปกวา่นั้นอีก ความรักก็เหมาะสมท่ีจะ

เช่ือมโยงกบัความบริสุทธ์ิและการปราศจากต าหนิ เน่ืองจากวา่มนัจดัเตรียมความสมดุลให้   หนา้ท่ี

ของเราก็คือท่ีจะรักพระเจา้เช่นเดียวกบัท่ีจะบริสุทธ์ิ 

“จากการถือมุมมองน้ี ความรักถูกเนน้ในฐานะความส าเร็จของธรรมบญัญติั ซ่ึงเป็นส่ิงรวม

ยอดของหนา้ท่ีของคริสเตียน”51 

“ประเด็นก็คือวา่ ความบริสุทธ์ิของชีวติถูกท าใหส้มบูรณ์ไดใ้นและผา่นทางความรักเท่านั้น 

(เปรียบเทียบ 1 ธส. 3:12-13)”52 

“. . . ยิ่งการเลือกท่ียอดเยี่ยมของพระเจา้นั้นมีอิสระมากข้ึน  หน้ีของบุคคลท่ีถูกเลือกท่ีจะ

ด าเนินชีวติแบบพระเจา้ก็ลึกซ้ึงมากข้ึน”53 

1:5  การก าหนดไวล่้วงหนา้เป็นวิธีท่ีซ่ึงพระเจา้ไดเ้ลือกเรา (เปรียบเทียบ รม. 8:30)   พระเจ้าได้เลือกเรา

ด้วยการก าหนดเราไว้ล่วงหน้า (ความหมายของ โพรโอริซัส ซ่ึงแปลวา่ “ถูกก าหนดไวล่้วงหนา้”)   

การก าหนดไวล่้วงหนา้พิจารณาท่ี “อยา่งไร” มากกวา่ท่ี “ใคร” แห่งการเลือกสรร   การเลือกสรรเนน้

ถึงผูค้นและการก าหนดไวล่้วงหนา้เนน้ถึงวธีิ (เปรียบเทียบ ขอ้ 11; กจ. 4:25-28; รม. 8:29-30)   พระ

เจา้ไดก้ าหนดจุดหมายสุดทา้ยของผูถู้กเลือกสรรไวล่้วงหนา้ นัน่คือเราจะเป็น “บุตร” ท่ีเป็นผูใ้หญ่

เตม็ท่ีของพระองค ์(เปรียบเทียบ รม. 8:15, 23; กท. 4:4-7)   “พระเยซูคริสต์” ไดเ้ป็นตวัแทนผูซ่ึ้งได้

ท าให ้“การรับเป็นบุตร” นั้นเป็นไปไดโ้ดยการส้ินพระชนมข์องพระองค ์  บุตรชายท่ีไดถู้กเล้ียงเป็น



ลูกในวฒันธรรมของโรมนันั้นไดรั้บสิทธิและอภิสิทธ์ิอยา่งเดียวกบักบัลูกๆท่ีไดเ้กิดมาในครอบครัว

นั้นๆ   ในท านองเดียวกนั การรับเป็นบุตรของเราไม่ไดบ้่งบอกถึงสถานะท่ีต ่ากวา่ในความสัมพนัธ์

กบัพระเจา้   พระเจา้ “ไดก้ าหนดเราไวล่้วงหน้าสู่การรับเป็นบุตร” เพราะว่าพระองค์ไดย้ินดีท่ีจะ

อวยพรเราในแนวทางน้ี 

“คุณไม่ไดเ้ขา้ไปสู่ครอบครัวของพระเจา้โดยการรับเป็นบุตร   คุณเขา้ไปสู่ครอบครัวของ

พระองคโ์ดยการบงัเกิดใหม่ (ยน. 3:1-18; 1 ปต. 1:22-25)   การรับเป็นบุตรเป็นการกระท า

ของพระเจา้ท่ีซ่ึงพระองคใ์หส้ถานะภาพท่ีเป็นผูใ้หญ่ในครอบครัวแก่ ‘บรรดาผูท่ี้ไดเ้กิดมา’ 

ของพระองค ์  ท าไมพระองคท์  าอยา่งน้ี?   เพื่อวา่เราจะเร่ิมตน้ท่ีจะอา้งเอามรดกของเราและ

ช่ืนชมทรัพยส์มบติัฝ่ายวญิญาณของเราทนัที!”54 

“เป้าหมายสุดทา้ยของการท่ีพระเจา้แต่งตั้งเราไวล่้วงหนา้สู่สถานะภาพของบุตรก็คือท่ีจะน า

เราไปยงัพระองคเ์อง ไปสู่การสามคัคีธรรมท่ีสมบูรณ์กบัพระองค ์ ไปสู่ความสัมพนัธ์ท่ียก

ย่องและมีความรักต่อพระองค์เองในฐานะจุดปลายและเป้าหมายแทแ้ห่งการเป็นอยู่ของ

เรา”55 

นกัตีความแบบคาลวนิบางคนไดส้รุปวา่ เน่ืองจากวา่พระเจา้ไดก้ าหนดจุดหมายสุดทา้ยของบรรดาผู ้

ท่ีพระองค์ไดเ้ลือกสรรเพื่อความรอดไวล่้วงหน้านั้น   มนัก็สมเหตุสมผลอีกด้วยท่ีว่าพระองค์ได้

ก าหนดการลงโทษของผูท่ี้ไม่ถูกเลือกสรรไวล่้วงหนา้56   พวกเขาบางคนกล่าววา่ดงันั้นมนัไม่จ  าเป็น

ส าหรับเราเองท่ีจะเป็นห่วงเก่ียวกบัความรอดแต่ละบุคคล เน่ืองจากว่าพระเจา้ไดก้ าหนดส่ิงน้ีไว้

ล่วงหน้าแลว้   มุมมองน้ีซ่ึงถูกเรียกว่า “การก าหนดไวล่้วงหน้าสองอย่าง” ก็ไปไกลกว่าค าสอนท่ี

ชดัเจนของพระคมัภีร์   พระคมัภีร์ไม่เคยกล่าววา่พระเจา้ไดก้ าหนดชะตาของผูไ้ม่ไดถู้กเลือกสรรไว้

ล่วงหน้า   ในอีกดา้นหน่ึง จากมุมมองของมนุษยน์ั้น การเน้นของพระคมัภีร์อยู่ท่ีความเป็นไปได้

ของใครก็ตามท่ีวางใจในพระเยซูคริสตแ์ละไดรั้บความรอด (ยน. 3:16; และขอ้อ่ืนๆ)57 

“เราไม่ควรมองวา่การก าหนดไวล่้วงหนา้เป็นขบวนการท่ีร้ายกาจท่ีซ่ึงพระเจา้กล่าวโทษคน

จ านวนมากไปสู่การสูญเสียนิรันดร์   ตรงกนัขา้ม มนัเป็นการท างานส าเร็จแห่งจุดประสงค์

ท่ีมีความรักท่ีซ่ึงพระองคช่์วยกูค้นจ านวนมากเพื่อความรอด”58 



“. . . มนุษยไ์ม่ไดห้ลงหายเพราะวา่พวกเขาไม่ไดถู้กเลือกสรร   พวกเขาหลงหายเพราะวา่

พวกเขาเป็นคนบาปและนัน่คือแนวทางท่ีพวกเขาตอ้งการมนัและนัน่คือแนวทางท่ีพวกเขา

ไดเ้ลือก”59 

1:6 เป้าหมายสูงสุดของการก าหนดไว้ล่วงหน้าและการเลือกสรรก็คือว่า ผูเ้ช่ือจะส่งเสริม “การ

สรรเสริญ” แห่งความโดดเด่นของความโปรดปรานท่ีไม่สมควรไดรั้บ (“พระสิริแห่งพระคุณของ

พระองค”์) ท่ีพระองคไ์ดส้ าแดงแก่มนุษยชาติ (เปรียบเทียบ ขอ้ 12, 14)   พระคุณน้ี “ไดถู้กประทาน

ให้” หรือ “มอบให้” ในแง่ท่ีว่าผูถู้กเลือกสรรไม่จ  าเป็นตอ้งท าส่ิงใดเพื่อจะไดม้นัมา   มนัมายงัเรา

ผา่นทางพระเยซูคริสต ์ซ่ึงไดถู้กอธิบายไวท่ี้น่ีในฐานะ “ผูท้รงเป็นท่ีรัก” ของพระบิดา (เปรียบเทียบ 

คส. 1:13)   เน่ืองจากวา่พระเจา้ทรงรักพระบุตรของพระองค ์ผูเ้ช่ือท่ีอยูใ่นพระคริสตส์ามารถยินดี

ท่ีวา่ เราเป็นเป้าแห่งความรักของพระเจา้เช่นกนั (“ท่ีไดป้ระทานแก่เราอยา่งเปล่าๆ”) 

 “อยา่งท่ี ‘การขอบคุณ’ เป็นหนา้ท่ีสูงสุดและสิทธิพิเศษของมนุษย์. . . ดงันั้น ‘การสรรเสริญ’ เป็น

สิทธิสูงสุดของพระเจา้”60    

เคร่ืองบูชาของพระบุตร    1:7-12 

1:7 “พระองค”์ ในท่ีน่ีคือพระบุตรอนัเป็นท่ีรัก (ขอ้ 6)   พระเจา้สามารถเทพระคุณของพระองค์ลงบน

เราไดเ้น่ืองจากส่ิงท่ีพระคริสตไ์ดท้  าเพื่อเรา 

 “การไถ่” (ค ากรีก  อะโพลีโทรซิน)  หมายถึงการปลดปล่อยจากการเป็นทาส (เปรียบเทียบ ขอ้ 14; 

4:30; ลก. 21:28; รม. 3:24; 8:23; 1 คร. 1:30; คส. 1:14; ฮบ. 9:14; 11:35)   มนัเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ

กลบัคืนและการท าใหเ้ป็นโดยการช าระค่าไถ่   พระเยซูคริสตไ์ดไ้ถ่เราจากความบาป (ฮบ. 9:15) นัน่

คือท าใหเ้ราเป็นไทจากการเป็นทาสต่อมนั (เปรียบเทียบ รม. 6)   โลหิต ซ่ึงเป็นตวัแทนของชีวิตของ

เคร่ืองบูชาท่ีสมบูรณ์จะตอ้งไหลออกจากพระองคเ์พื่อส่ิงน้ีจะเกิดข้ึนได ้(รม. 3:24-25; เปรียบเทียบ 

ฮบ. 9:22) 

     



 

ค าในพนัธสัญญาใหม่ส าหรับ การไถ่61 

ค ากรีก ความหมาย ข้ออ้างองิ 
อักโกรัดโซ่  (ค  ากริยา) ซ้ือ  ซ้ือในตลาด (หรือ ตลาด

ทาส) 

1 คร. 6:20; 7:23; 2 ปต. 2:1;  
วว. 5:9; 14:3-4 

เอก็ซาโกรัดโซ่  (ค  ากริยา) ซ้ือออก   ซ้ือออกจากตลาด 
(หรือตลาดทาส)  

กท. 3:13; 4:5; อฟ. 5:16; คส. 
4:5 

ลูทรอน (ค  านาม) ค่าไถ่  ราคาของการปลดปล่อย มธ. 20:28; มก. 10:45 

ลูทรูมาย (ค  ากริยา) ไถ่  ท าใหเ้ป็นไทโดยการจ่ายค่า
ไถ่ 

ลก. 24:21; ทต. 2:14;  
1 ปต. 1:18 

ลูโทรซิส (ค  านาม)  การกระท าแห่งการท าให้เป็น
ไทโดยการจ่ายค่าไถ่ 

ลก.1:68; 2:38; ฮบ. 9:12 

อะโพลูโทรซิส (ค  านาม) การซ้ือคืน  การท าเป็นไทโดย
การจ่ายค่าไถ่ 

ลก. 21:28; รม. 3:24; 8:23;    
1 คร. 1:30; อฟ. 1:7, 14; 4:30; 
คส. 1:14; ฮบ. 9:15; 11:35 

 

 ผลลพัธ์ทนัทีของการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสของความบาปของเราก็คือวา่พระเจา้

ไดย้กโทษบาปของเรา (ค ากรีก พารัพโทมา  หมายถึง ยา่งกา้วท่ีผดิพลาด  การละเมิด) 

“ดงันั้น ผูเ้ช่ือไดรั้บการยอมรับเป็นนิตยไ์ปสู่ครอบครัวของผูท่ี้ไดรั้บการไถ่  กระนั้น ใน

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวนั้น เขาจ าเป็นตอ้งไดรั้บการยกโทษคร้ังแลว้คร้ังเล่า ในแง่ของ

การไดรั้บการร้ือฟ้ืนไม่ใช่ไปสู่ครอบครัว  แต่ไปสู่การสามคัคีธรรมกบัพระบิดาและพระ

บุตร (1 ยน. 1:9)”62  

 การตายของพระเยซูคริสต์ไดบ้รรลุการไถ่ของเรา   น่ีเป็นขอบเขตท่ีพระเจา้ไดเ้ต็มพระทยัท่ีจะไป

เพื่อเรา   พระคุณของพระเจา้ก็ยิ่งใหญ่เช่นนั้น   อยา่งไรก็ตาม ของขวญัแห่งพระเยซูคริสตไ์ม่ไดท้  า

ให้แหล่งแห่งพระคุณของพระเจา้หมดไป (ฟป. 4:19)   ตรงกนัขา้ม ของขวญันั้นเป็นหลกัฐานของ

ขอบเขตแห่งความโปรดปรานของพระเจา้ท่ีมีต่อเรา (เปรียบเทียบ ขอ้ 5)  



“ท่ีการไถ่ของเรามีราคาอยา่งมาก ซ่ึงก็คือพระโลหิตของพระคริสตน์ั้นก็เป็นหลกัฐานสูงสุด

ของความไพบูลยแ์ห่งพระคุณของพระเจา้ และเคร่ืองวดัของส่ิงท่ีพระเจา้ท าเพื่อเราก็ไม่

นอ้ยไปกวา่ความมัง่คัง่ท่ีไร้จ  ากดัแห่งความโปรดปรานท่ีมีความรักของพระองค”์63  

1:8  พระเจา้ไดป้ระทาน “พระคุณ” ท่ีอุดมสมบูรณ์แก่เรา (“ไดป้ระทานแก่เราอยา่งเหลือลน้”) ไม่ใช่แค่

จ  านวนจ าเป็นท่ีค่อนขา้งเล็กน้อยซ่ึงได้จ  าเป็น   การอา้งอิงน้ีก็พูดเป็นนัยเร่ืองผลประโยชน์อ่ืนๆ

หลายอยา่งของการตายของพระคริสตท่ี์เปาโลไม่ไดร้ะบุท่ีน่ี   เชฟเฟอร์ไดอ้ภิปรายความไพบูลย ์33 

อย่างแห่งพระคุณของพระเจา้ท่ีกลายมาเป็นของเราเม่ือเราวางใจพระคริสต์ในฐานะพระผูช่้วยให้

รอดของเรา64  

“ปัญญา” (ค ากรีก โซฟิอา) คือส่ิงท่ีสูงสุดและสูงส่งท่ีสุด และ “ความสุขุม” หรือ “ความเขา้ใจ” (ค า

กรีก โพรเนเซอิ) คือวิธีท่ีเรารับรู้มนั65   อีกคร้ังหน่ึง เราจะตอ้งตดัสินใจไม่วา่ส่วนสุดทา้ยของขอ้น้ี

ขยายส่วนแรกของขอ้ 8 หรือส่วนแรกของขอ้ 9 (เปรียบเทียบ ขอ้ 4)   อยา่งท่ีขา้พเจา้ไดช้ี้ให้เห็นไป

นั้น ตามปกติ วลีท่ีขยายก็ตามหลงัถอ้ยค าแห่งการกระท าในพระคมัภีร์ตอนน้ี   ดงันั้น แนวคิดของ

เปาโลก็ดูเหมือนว่า พระเจ้าได้ประทานพระคุณแก่เราอย่างเหลือล้นในปัญญาท่ีไม่จ  ากัดของ

พระองค์ ซ่ึงรู้ล่วงหน้าว่าเราจะตอบสนองต่อมนัอย่างไร   ปัญญาและความสุขุมเป็นของพระเจา้

ไม่ใช่ของเรา แมว้า่นกัตีความบางคนโตแ้ยง้วา่สองอยา่งน้ีเป็นลกัษณะของคริสเตียน66 

1:9  บางทีขอ้น้ีเร่ิมตน้ความคิดใหม่อยา่งท่ีบรรดาผูแ้ปลฉบบั HCSB ไดแ้นะน าโดยการใส่จุด ณ ตอน

ปลายของขอ้ 8 พนัธสัญญาใหม่ใช้ค  าวา่ “ความล ้าลึก” เพื่อจะอา้งอิงถึงความจริงท่ีไดปิ้ดซ่อนไว้

ก่อนหนา้น้ี แต่ตอนน้ีไดถู้กท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัโดยการส าแดงของพระเจา้ (เปรียบเทียบ มธ. 13:11; ลก. 

8:10; รม.  11:25; 16:25-26; และขอ้อ่ืนๆ)67   มนัไม่ไดห้มายถึงบางส่ิงท่ีไม่สามารถจะเขา้ใจไดห้รือ

บางส่ิงท่ีน่ากลวั68 

“ในค ากรีกแบบดั้งเดิม ค าว่า มัสเตอริออน มีความหมายสองอย่าง   ความหมายทางราก

ศพัทก์็คือวา่ไปสู่ส่ิงหน่ึงท่ีไดถู้กริเร่ิม และจากส่ิงน้ีมนัก็หมายถึงความลบัของประเภทใดก็

ไดอี้กดว้ย   ในฉบบั LXX มนัถูกใช้เก่ียวกบัส่ิงท่ีถูกส าแดงโดยพระเจา้ (เช่น ดนล. 2:19) 

และความลบัท่ีผูเ้ล่านิทานบอกเล่า (เช่น ปญจ. ของอธิกรรม 22:22)   ดงันั้นการใชค้  าน้ี

ของคริสเตียนก็ไม่จ  าเป็นท่ีไดม้าจากการใชค้  าน้ีในลทัธิล ้าลึกของผูไ้ม่เช่ือท่ีมีโดยทัว่ไปใน

สมยัของพนัธสัญญาใหม่”69 



 “ความล ้าลึก” (ตามตวัอกัษรคือ ความลบั) ท่ีถูกเปิดเผยท่ีน่ีคือจุดประสงคข์องพระเจา้ท่ีจะน าทุกส่ิง

ไปสู่การจ านนต่อพระเยซูคริสตใ์นอนาคต (ขอ้ 10)   “ความตั้งใจท่ีกรุณา” ของพระเจา้ (NASB) คือ 

“ความโปรดปรานท่ีดี” ของพระองค ์(NIV  เปรียบเทียบ ขอ้ 5)   “ในพระองค์” (NASB) หมายถึง 

“ในพระคริสต”์ (NIV)  

“มนัไม่ใช่ความล ้าลึกเอง แต่เป็นการเปิดเผยถึงความล ้าลึกหลงัจากการรักษาไวท่ี้ยาวนาน

ของพระเจา้ท่ีเติมเตม็ความคิดของเปาโลดว้ยความกลวัเกรง [ท่ีน่ี]. . .”70    

1:10  ค ากรีกท่ีแปลว่า “การจดัการ” ในฉบบั NASB (ออยโคโนมิอา) และไม่ได้แปลในฉบบั NIV 

หมายถึง “การบริหาร”   “การจดัเตรียม” หรือ “การจดัการ”   แนวคิดหลกัในค าน้ีก็คือแนวคิดหลกั

ของการจดัการหรือการบริหารเร่ืองราวของครอบครัว71    ค ากรีกท่ีแปลวา่ “เวลา” คือ ไครอส ซ่ึง

หมายถึงเวลาท่ีเจาะจง (สมยั ยุค) มากกว่าการล่วงของเวลา (โครนอส)   “การบริหาร” ท่ีน่ีคือ การ

ปกครองพนัปีของพระคริสต์บนโลก ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีทุกส่ิงจะอยู่ภายใต้การปกครองของ

พระองค ์(1 15:27; คส. 1:20)   แมว้า่ในแง่หน่ึงนั้น ทุกส่ิงอยูใ่ตสิ้ทธิอ านาจของพระคริสตใ์นตอนน้ี 

พระคริสต์จะเป็นหัวหน้าท่ีเป็นท่ีประจกัษ์อย่างเปิดเผยของทุกส่ิงในแนวทางโดยตรงมากข้ึนใน

อาณาจกัรของพระเมสสิยาห์   ทุกคนและทุกส่ิงจะยอมรับและตอบสนองต่อสิทธิอ านาจของ

พระองค ์ณ เวลานั้น (เปรียบเทียบ อสย. 2:2-4; 11:1-10) 

“. . . ‘การสรุป’ น้ีไม่ใช่การกลบัคืนของเอกภาพดั้งเดิมท่ีแตกหกั แต่เป็นรวมกนัของส่ิง

ต่างๆในตอนน้ีท่ีแยกกนัและไม่เช่ือมโยงกนัไปสู่เอกภาพท่ีสมบูรณ์แบบสุดทา้ย”72 

โรบินสันได้เช่ือว่าเปาโลได้ใช้ค  าว่า ออยโคโนมิอา ท่ีน่ีด้วยการจดจ่อท่ีขบวนการแทนท่ีจะเป็น

ระยะของเวลา: 

“‘การบริหาร’ ถูกใช้ท่ีน่ีในแง่ท่ีกวา้งข้ึน ซ่ึงไม่ใช่การจดัการเก่ียวกบัครอบครัว ซ่ึงเป็น

ความหมายหลกัของมนั แต่เป็นการน าการออกแบบไปสู่การปฏิบติัได ้  ค  าน้ีตอ้งถูกใชก้บั

วลีท่ีไดก้ล่าวมาก่อนแลว้คือ ‘ความล ้ าลึกแห่งน ้ าพระทยัของพระองค์’ และเราอาจถอด

ความวา่ ‘การท าใหม้นัส าเร็จในความสมบูรณ์ของเวลา’   ความคิดไม่ใช่เร่ืองของ ‘ยุค’ ราว

กบัวา่เป็นหน่ึงในหลายยคุ  แต่เป็นเร่ืองของ ‘การท าใหจุ้ดประสงคล์บัของพระเจา้ส าเร็จ’”73   



“ยคุอาจเขา้ไดก้บัระยะเวลาหน่ึงท่ีเจาะจง แต่แทจ้ริงแลว้มนัหมายถึงวิธีท่ีพระเจา้ด าเนินการ

บางส่ิง ณ เวลาท่ีเจาะจง มนัเป็นวธีิท่ีพระเจา้ท าบางส่ิง”74  

“ขอ้น้ีไดถู้กใชเ้ป็นหลกัส าคญัของหลกัค าสอนของ ‘จกัรวาลนิยม’ นัน่คือมนุษยทุ์กคนจะ

ไดรั้บความรอดในบั้นปลาย   มนับ่งบอกวา่ในบั้นปลายนั้น ทุกส่ิงและทุกชีวิตในการมีชีวิต

อยู่จะอยู่ภายใตสิ้ทธิอ านาจของพระองค ์แต่มนัอนัตรายท่ีจะเน้นหลกัค าสอนจากขอ้หน่ึง

โดยปราศจากการพิจารณาถึงความสมดุลของหลกัฐานของพระคมัภีร์ทั้งเล่ม และในกรณีน้ี 

ก็โดยปราศจากการพิจารณาถึงการน าเสนอท่ีจริงจงัของปลายดา้นหน่ึงของพระคมัภีร์ไปยงั

ปลายดา้นหน่ึงของทางเลือกแห่งชีวิตและความตายท่ีข้ึนอยูก่บัการยอมรับหรือการปฏิเสธ

ความรอดของพระเจา้”75 

1:11  “ในพระองค”์ (ขอ้ 10) บางทีเร่ิมตน้ความคิดท่ีไดด้ าเนินไปในขอ้น้ีอยา่งท่ีฉบบั NIV บ่งบอกไว ้

เปาโลได้สร้างความแตกต่างท่ามกลางผูเ้ช่ือเป็นคร้ังแรกในจดหมายฝากน้ี    จนเด๋ียวน้ีท่านได้

กล่าวถึงผูเ้ช่ือทั้งหมด แต่ท่ีน่ีท่านไดเ้ปรียบเทียบ “เรา” กบั “ท่าน” (ขอ้ 13)   เป็นท่ีชดัเจนวา่ “เรา” 

อา้งอิงถึงคริสเตียนชาวยิว และ “ท่าน” อา้งอิงถึงผูเ้ช่ือชาวต่างชาติอยา่งท่ีบริบทบ่งบอกไว ้(ขอ้ 12-

13)   จงสังเกตการปรากฏของ “เช่นเดียวกนั” ในขอ้ 11 และ 13 ท่ีจดัเตรียมความต่อเน่ืองกนั

เช่นเดียวกบัการก าหนดความไม่ต่อเน่ืองกนั 

ผูแ้ปลบางคนท่ีแปลค ากรีก เอกคเลอโรเธเมน ว่า “ไดรั้บมรดก” (NASB) ก็ไดแ้นะน าแนวคิดของ

มรดกของผูเ้ช่ือ   ค  าน้ีหมายถึงอย่างแทจ้ริงว่า “ถูกเลือก” (NIV ตามตวัอกัษรหมายถึง ถูกก าหนด

หรือได้รับโดยการแบ่งส่วน)   พระเจา้ไดเ้ลือกผูเ้ช่ือชาวยิวเพื่อความรอด เพราะว่าพระองค์ “ได้

ก าหนด” พวกเขาไวล่้วงหนา้ท่ีจะมีส่วนในแผนการอนัสิทธ์ิขาดของพระองค ์  ต่อมาเปาโลจะกล่าว

วา่แผนการของพระเจา้ส าหรับปัจจุบนัเก่ียวขอ้งกบัคริสตจกัร ซ่ึงประกอบดว้ยทั้งผูเ้ช่ือชาวยิวและผู ้

เช่ือชาวต่างชาติ (2:14-22)   อยา่งไรก็ตาม พระเจา้ไดเ้ลือกชาวยิวก่อน (เปรียบเทียบ กจ. 3:26; รม. 

1:16)   พระเจา้ไดเ้ลือกผูเ้ช่ือทุกคนในฐานะมรดกของพระองค ์    

ขอ้น้ีประกอบด้วยหน่ึงในขอ้ความท่ีหนักแน่นท่ีสุดในพระคมัภีร์ท่ีว่าพระเจ้ามีอ านาจสิทธ์ิขาด 

(เปรียบเทียบ  สดด. 115:3; สภษ. 16:9, 33; ดนล. 4:34-35)   พระเจา้มีอ านาจสิทธ์ิขาดเหนือ “ทุก

ส่ิง”: “ตามพระด าริของพระองคผ์ูท้รงกระท าทุกส่ิงตามท่ีไดท้รงตริตรองไวส้มกบัพระทยัพระองค”์   

ส่ิงน้ีรวมถึงการเลือกบางคนไปสู่ความรอด   “จุดประสงค”์ (ค ากรีก โพรเธซิน) อา้งอิงถึงเป้าหมายท่ี



พระเจา้ตั้งใจท่ีจะบรรลุ   “ค าปรึกษา” (ค ากรีก บูเล่) อา้งอิงถึงการวางแผนหรือการตรึกตรองอนัมี

จุดประสงค์ท่ีฉลาดของพระเจา้   “พระทยั” (ค ากรีก เธเลม่า) หมายถึง ความเต็มใจ   แนวคิดท่ีมีอยู่

ในขอ้น้ีก็คือวา่ พระเจา้ไดเ้ลือกแผนการหลงัจากการตรึกตรองถึงแนวทางการกระท าอนัฉลาดท่ีสุด

เพื่อจะบรรลุจุดประสงคข์องพระองค์76  

พระเจา้ทรงด าเนินแผนการของพระองค์อย่างไร?   พระองค์บรรลุบางส่ิงโดยตรงและโดยเฉพาะ

ดว้ยพระองค์เองโดยปราศจากการใช้ตวัแทนคนอ่ืนๆ    พระองค์บรรลุจุดประสงค์อ่ืนๆผ่านทาง

ตวัแทนคนอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นตน้เหตุท่ีสองซ่ึงรวมถึงบรรดาทูตสวรรค์และมนุษย ์  อย่างไม่สงสัยเลย 

พระเจา้ทรงมีอ านาจสิทธ์ิขาดอย่างส้ินเชิง (นัน่คือ สิทธิอ านาจสูงสุดเหนือทุกส่ิง)   การท่ีพระเจา้

ด าเนินแผนการต่างๆของพระองคคื์อ การท างานกบัตน้เหตุท่ีสอง  การให้เสรีภาพแก่ผูค้นท่ีจะเลือก 

และจากนั้นการท าใหพ้วกเขารับผดิชอบส าหรับการเลือกของพวกเขาอยา่งยุติธรรมก็ยากท่ีจะเขา้ใจ

และอธิบาย77   ขา้พเจา้เช่ือวา่การแกไ้ขต่อปริศนาน้ีก็อยูเ่กินกวา่ความสามารถของมนุษยท่ี์จะเขา้ใจ

และอธิบายอย่างเต็มท่ี   อย่างไรก็ตาม พระคมัภีร์สอนอย่างชดัเจนถึงอ านาจสิทธ์ิขาดของพระเจา้

และความรับผดิชอบของมนุษย์78 

1:12  พระเจา้ไดเ้ลือกคนยิวให้เป็นผูเ้ช่ือ “เพื่อ (แด่) การสรรเสริญแด่พระสิริของพระองค”์ (เปรียบเทียบ 

ขอ้ 6)   ขอ้น้ีแสดงให้เห็นวา่คนยิวเป็น “เรา” ในขอ้ท่ี 11   คนยิว “ไดเ้ป็นพวกแรก” ท่ีจะวางการ

วางใจ (“ความหวงั”) ของพวกเขาในพระเยซูคริสต ์(เปรียบเทียบ 1:8; 13:46; 28:25; รม. 1:16; 2:9-

10)79 

“. . . มนัดูเหมือนเรียบง่ายท่ีสุด. . . ท่ีจะถือวา่เปาโลกล่าวในอนุประโยคน้ีโดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งต่อบรรดาผูท่ี้เป็นเหมือนตวัท่านเองซ่ึงไดเ้ป็นคนยิว ผูซ่ึ้งไดมี้ค าพยากรณ์เก่ียวกบัพระ

เมสสิยาห์และโดยพระคุณของพระเจ้านั้นก็ไดถู้กน าไปสู่การเห็นวา่ในพระคริสต์นั้นพวก

เขาไดพ้บพระเมสสิยาห์”80    

งานของพระบุตรในความรอดก็คือ การปลดปล่อยคนบาปจากบาปของเขาหรือของเธอ และการเปิดเผย

แผนการของพระเจา้ท่ีมุ่งไปสู่ “ทุกส่ิงในพระคริสต”์ ณ ตอนปลายของยุคทั้งหลาย   ส่ิงน้ีรวมถึงความรอด

ส าหรับผูเ้ช่ือชาวยวิ    

 



ตราประทบัของพระวญิญาณ  1:13-14 

“พระพรฝ่ายวิญญาณของพระเจา้ส าหรับผูเ้ช่ือไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัการเลือกอนัสิทธ์ิขาดของพระบิดา 

(ขอ้ 3-6) และงานท่ีเป็นการไถ่ของพระบุตร (ขอ้ 7-12) เท่านั้นแต่ข้ึนอยูก่บัการประทบัตราของพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิอีกดว้ย”81 

1:13 ในความตรงกนัขา้มกบัคนยวิ ผูซ่ึ้งเป็นพวกแรกท่ีจะหวงัในพระคริสต ์(ขอ้ 12) คนต่างชาติ

เช่นกนัจ าเป็นตอ้งมาสู่ความรอดเม่ือเปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากน้ี   พาหนะท่ีพระเจา้ใชเ้พื่อ

จะน าผูถู้กเลือกมาสู่ความเช่ือคือ “ข่าวสารแห่งความจริง” นั่นคือ ข่าวสารแห่ง “ข่าว

ประเสริฐ”  ข่าวประเสริฐเร่ือง “ความรอด”   เม่ือคนต่างชาติไดย้นิข่าวประเสริฐ พวกเขาได้

ฟังและ “ไดเ้ช่ือ” ข่าวประเสริฐ   ส่ิงน้ีไดส่้งผลต่อความรอดของพวกเขาและการประทบั

ของพวกเขาโดย “พระวิญญาณบริสุทธ์ิ”   มีการอา้งอิงประมาณ 59 คร้ังถึงพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิในพระธรรมเอเฟซัส ซ่ึงเป็นหน่ึงในส่ีของการอา้งอิงทั้งหมดในพนัธสัญญาใหม่  

ฉบบัแปล AV บ่งบอกวา่ล าดบัคือ การไดย้นิ  การเช่ือและจากนั้นการประทบัตรา   อยา่งไร

ก็ตาม การประทบัตราเกิดข้ึน ณ เวลาเดียวกนักบัการเช่ือ (เปรียบเทียบ กจ. 19:2)   มนัไม่ใช่

งานภายหลงัหรืออนัท่ีสองแห่งพระคุณ            

เม่ือคนต่างชาติท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ีไดเ้ช่ือนั้น  พระเจา้ “ไดป้ระทบัตรา” พวกเขาในพระคริสต ์   

ส่ิงน้ีไดต้ระเตรียมการรับรองถึงความมัน่คงนิรันดร์ของพวกเขา82   ตราประทบั ณ สมยัของ

เปาโลนั้นไดบ้่งบอกถึงความมัน่คง (มธ. 27:66; อฟ. 4:30) การพิสูจน์ตวัจริงและการรับรอง 

(ยน. 6:27) ความแทจ้ริง (ยน. 3:33) และความเป็นเจา้ของ (2 คร. 1:22; วว. 7:2; 9:4)   พระ

เจา้ทรงประทบัตราผูเ้ช่ือโดยการให้ “พระวิญญาณบริสุทธ์ิ” ท่ีสถิตแก่เขาหรือเธอ ผูซ่ึ้ง

รักษาคริสเตียนไวใ้นพระคริสต์   คนยิวไดถื้ออย่างผิดๆว่าการเขา้สุหนตัเป็นตราประทบั

แห่งความรอดของพวกเขา (รม. 4:11) 

พระเยซูเจา้ไดส้ัญญาว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะสถิตในผูเ้ช่ืออย่างถาวร (ลก. 24:49; ยน. 

14:16; 15:26; 16:13; กจ.1:5)   นัน่ก็เป็นท่ีชดัเจนวา่ท าไมเปาโลไดอ้า้งอิงถึงพระองคว์า่ 

“พระวญิญาณบริสุทธ์ิแห่งพระสัญญา” (NASB)   

“อาราโบน [หลกัประกนั  เงินมดัจ า  ความจริงจงั  การรับรอง] เป็นลกัษณะปกติ

ของโลกธุรกิจของกรีก   อาราโบน เป็นส่วนหน่ึงของราคาซ้ือของส่ิงใดก็ตามท่ีได้



จ่ายไว้ล่วงหน้าในฐานะการรับรองท่ีว่าราคาส่วนท่ี เหลือจะถูกจ่ายตาม

ก าหนดเวลา”83    

พระวิญญาณทรงประทับตราผูเ้ช่ือทุกคน ไม่ใช่แค่ผูเ้ช่ือชาวต่างชาติ   แม้ว่าเปาโลได้

กล่าวถึงผูเ้ช่ือชาวต่างชาติอยา่งเจาะจงในขอ้น้ี  “ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกนั” ก็แสดงให้เห็น

วา่ส่ิงท่ีท่านไดก้ล่าวเก่ียวกบัพวกเขาก็เป็นจริงเก่ียวกบัผูเ้ช่ือชาวยิวอีกดว้ย   (เปรียบเทียบ 

ขอ้ 11)   พระพรทั้งส้ินท่ีเปาโลไดก้ล่าวถึงก็กลายมาเป็นการครอบครองของทั้งผูเ้ช่ือชาวยิว

และผูเ้ช่ือชาวต่างชาติ   

1:14 การทรงสถิตท่ีประทบัอยูข่องพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็น “หลกัประกนั” ถึงทุกส่ิงท่ีพระเจา้

จะให้แก่เราในฐานะบุตรของพระองค์ (“มรดกของเรา”)  หลักประกันน้ีไม่ใช่แค่พระ

สัญญา แต่เป็นส่วนแรกของมรดกของเรา ซ่ึงพอท่ีจะกล่าวไดว้า่เป็นเงินมดัจ า  (เปรียบเทียบ 

ปฐก. 38:17-20 LXX)84   ความเป็นจริงท่ีว่าเราครอบครองพระองค์ในตอนน้ี (ดา้นท่ี  

“เรียบร้อยแลว้” แห่งความรอดของเรา) ท าให้เราแน่ใจวา่ส่วนท่ีเหลือแห่งความรอดของเรา

(ส่วนท่ี “ยงัไม่”) จะติดตามมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้85   แหวนหมั้นเป็นประเภทของ

หลกัประกนัน้ี 

“ท่ีจะให้การล้ิมรสแก่ผูเ้ช่ือ และจากนั้นก็ยบัย ั้งการช่ืนชมท่ีเต็มท่ีไวก้็จะเป็นการ

ทรมานท่ีน่ากลวั”86   

“ส่ิงท่ีบรรจุอยูข่องมรดกท่ีน่ีคือชีวติในสวรรคก์บัพระเจา้”87 

“การไถ่” ท่ีน่ี (ค  ากรีก อะโพลูโทรซิน) เป็นลกัษณะท่ีแตกต่างแห่งความรอดของเราจากการ

ไถ่ท่ีถูกอา้งอิงในขอ้ท่ี 7   ท่ีน่ีมนัไม่ใช่การปลดปล่อยจากความผดิของความบาป (ขอ้ 7) แต่

เป็นการปลดปล่อยจากการปรากฏของความบาป (เปรียบเทียบ รม. 8:23;  ฟป. 3:20-21)  

ในขอ้ท่ี 7 การถูกท าให้ชอบธรรมถูกกล่าวถึง แต่ท่ีน่ี การไดรั้บศกัด์ิศรีถูกกล่าวถึงซ่ึงเป็น

ลกัษณะสุดทา้ยแห่งการไถ่ของเรา   เราประสบการไถ่ในสามขั้น คือ เราไดรั้บการไถ่ใน

พระคริสต ์(1:7)  เราก าลงัไดรั้บการไถ่ขณะท่ีพระวิญญาณท าให้เราเป็นเหมือนพระคริสต์

มากข้ึน (รม. 8:1-4) และเราจะไดรั้บการไถ่เม่ือพระคริสตเ์สด็จมาและเราจะปราศจากบาป

อยา่งพระองค ์  “การครอบครอง [ส่วนตวั] ของพระเจา้คือผูเ้ช่ือผูซ่ึ้งพระองคไ์ดเ้ลือก (ขอ้   

3- 6) ไดไ้ถ่ (ขอ้ 7-12) และไดป้ระทบัตรา (ขอ้ 13-14) “เป็นท่ีถวายสรรเสริญแด่พระสิริของ



พระองค”์ (เปรียบเทียบ ขอ้ 6, 12, 18) อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่ มรดกในขอ้ท่ี 11 เช่นเดียวกบั

การครอบครองในขอ้ท่ี 14 คือ คริสตจกัร88   อยา่งไรก็ตาม บริบทดูเหมือนจะอธิบายถึงพระ

พรต่างๆท่ีคริสเตียนแต่ละคนช่ืนชมแทนท่ีจะเป็นพระพรต่างๆท่ีพระเจา้ช่ืนชม 

“วลีท่ีงดงามน้ีตอ้งถูกเปิดออก   พระสิริของพระเจา้คือการส าแดงของพระเจา้ และ

พระสิริแห่งพระคุณของพระองค์คือ การเปิดเผยพระองค์เองในฐานะพระเจา้ท่ีมี

พระคุณ   ท่ีจะด าเนินชีวิตเพื่อถวายสรรเสริญแด่พระสิริแห่งพระคุณของพระองค์

คือ ท่ีจะนมสัการพระองค์ด้วยตวัของเราเองโดยถ้อยค าและการกระท าของเรา

อย่างท่ีพระเจ้าท่ีมีพระคุณทรงเป็น และท่ีจะท าให้คนอ่ืนๆเห็นและสรรเสริญ

พระองคอี์กดว้ย”89    

พระพรฝ่ายวญิญาณเกา้อยา่งท่ีเปาโลไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 3-14 คือ การเลือก  การก าหนดไวล่้วงหนา้  การรับเป็น

บุตร  พระคุณ  การไถ่  การยกโทษ  ความรู้  การประทบัตรา  และมรดก   สต็อททไ์ดส้รุปส่ิงเหล่าน้ีไดส้าม

อยา่งคือ การเลือกในอดีต  การรับเป็นบุตรในปัจจุบนั และการรวมกนัในอนาคต90   การปรากฏซ ้ าของวลี 

“ในพระคริสต์” และการแสดงออกท่ีเสมอเหมือนกนัก็เน้นว่าพระพรเหล่าน้ีทั้งส้ินมาพร้อมกบัการรวมกนั

ของเรากบัพระผูช่้วยให้รอดของเรา (ขอ้  3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13 [สองคร้ัง)  ในท านองเดียวกนัการกล่าวซ ้ า

ของ “พระทัยพระองค์” และความเสมอเหมือนของมันก็เน้นว่าพระเจ้าท่ีมีอ านาจสิทธ์ิขาดก็มีความ

รับผิดชอบต่อพระพรเหล่าน้ีทั้งส้ิน (ขอ้  5, 9, 11)   ขอ้น้ีเหล่าน้ี (3-14) ประกอบดว้ยถอ้ยค าท่ีกระชบัของ

ความมัง่มีฝ่ายวิญญาณของผูเ้ช่ือทุกคน   พระคมัภีร์ตอนน้ีก็คลา้ยกบัรายการเงินฝากถอนในบญัชีเงินฝาก

เพราะวา่มนัลงรายการทรัพยส์มบติัฝ่ายวญิญาณทุกอยา่งของคริสเตียน 

“เราได้ฟังเพลงโหมโรงของฮาเลลูยาของผูมี้ความสุขมาตลอดและมนัจบอย่างท่ีมนัได้เร่ิมตน้ท่ี

ขอ้ความแห่งการสรรเสริญพระสิริของพระเจา้ ซ่ึงเป็นหัวขอ้สูงสุดของหัวขอ้ทั้งหมด. . .ศาสน

ศาสตร์เท็จและแท้อาจถูกแยกแยะโดยบรรทดัฐานท่ีเรียบง่าย   ทั้ งสองนั้นยกย่องพระเจ้าหรือ

มนุษย?์”91  

ในเดือนสิงหาคมปี ค.ศ. 1989 มารียแ์ละขา้พเจา้ไดเ้ดินทางไปยงัเบอร์มิวดา้ในการฉลองครบรอบการสมรส

ปีท่ี 25  เราไดท้  าการจองห้องมาตรฐานในโรมแรมขนาดใหญ่แห่งหน่ึงท่ีนัน่ คือ เซาป์แธมตั้น ปร้ินเซสส์   

เม่ือเราไดไ้ปถึง เราไดถู้กจดัใหอ้ยูใ่นหอ้งนอนท่ีดีกวา่ แพงกวา่โดยไม่ตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม  เราไดรั้บการยกระดบั

ราคาระดบัส่ีโดยโรงแรมนั้น เป็นท่ีชดัเจนวา่เพราะวา่เราไดท้  าการจองของเราล่วงหนา้หลายเดือน!   ตอน



แรกเราไม่รู้วา่เราไดรั้บการยกระดบั เราไดคิ้ดวา่เราไดอ้ยูใ่นห้องมาตรฐาน   แต่ไม่ชา้มนัก็เป็นท่ีชดัเจนวา่เรา

ไดมี้สิทธิพิเศษท่ีแขกคนอ่ืนๆไม่ไดมี้   เราไดส้อบถามเก่ียวกบัสิทธิพิเศษเหล่าน้ีและเรียนรู้ส่ิงท่ีพวกมนัเป็น

คือ เส้ือคลุมอาบน ้ ายี่ห้อเทอร่ี  ความปลอดภัยในห้อง  ผลไม้ฟรีมากตามท่ีเราต้องการ  หนังสือพิมพ์

ประจ าวนั  บริเวณห้องนั่งเล่นในโรงแรมท่ีพิเศษ  และอุปกรณ์ชายหาดจ านวนมากมายท่ีแขกคนอ่ืนๆ

จ าเป็นตอ้งจ่าย   ถา้เราไม่ไดส้อบถาม เราคงไม่ไดรู้้เก่ียวกบัสิทธิพิเศษเหล่าน้ี และคงไม่ไดใ้ช้การพกัร้อน

ทั้งหมดของเราโดยไม่ไดช่ื้นชมพวกมนั   พระเจา้ไดเ้ปิดเผยสิทธิพิเศษมากมายในพระวจนะของพระองค์ท่ี

พระองคไ์ดป้ระทานแก่เราในฐานะคริสเตียน   แต่คริสเตียนหลายคนไม่ไดต้ระหนกัถึงส่ิงเหล่านั้น   ดงันั้น  

พวกเขาด าเนินชีวติไปโดยไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากส่ิงเหล่านั้นหรือไม่ไดช่ื้นชมส่ิงเหล่านั้น 

   2. วธีิ คือ ความรู้ 1:15-23 

หลงัจากท่ีไดท้บทวนพระพรในพระคริสตข์องผูอ่้านของท่าน ถดัไปเปาโลไดอ้ธิษฐานวา่พวกเขาจะช่ืนชม

และน าส่ิงดีเหล่าน้ีมาใชใ้นชีวติของพวกเขาเอง   ท่านไดเ้คล่ือนจากการอวยพรไปยงัการวิงวอนเผื่อ   ขอ้ 15-

23 เป็นประโยคเดียวในตวับทกรีกเช่นเดียวกบัขอ้ 3-14   ความเขา้ใจทางปัญญาเป็นส่ิงหน่ึง แต่มนัก็ส าคญั

อีกดว้ยท่ีว่าเราใช้ความรู้น้ีเพื่อมาสู่ความสัมพนัธ์ท่ีสนิทกบัพระเจา้   นัน่คือส่ิงท่ีเปาโลไดอ้ธิษฐานขอในค า

อธิษฐานน้ี 

“ส าหรับชีวติคริสเตียนท่ีสุขภาพดีในทุกวนัน้ีนั้น มนัส าคญัมากท่ีสุดท่ีจะท าตามตวัอยา่งของเปาโล

และรักษาการสรรเสริญแบบคริสเตียนและการอธิษฐานแบบคริสเตียนไวด้ว้ยกนั   กระนั้นหลายคน

ไม่ไดจ้ดัการท่ีจะรักษาความสมดุลน้ีไว ้  คริสเตียนบางคนดูเหมือนท าเล็กนอ้ยแต่ก็อธิษฐานขอพระ

พรฝ่ายวิญญาณใหม่ๆ ซ่ึงเป็นท่ีชดัเจนว่าไม่รู้ถึงขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเจา้ได้อวยพรพวกเขาในพระ

คริสต์ดว้ยพระพรฝ่ายวิญญาณทุกอย่างแลว้   คนอ่ืนๆวางการเน้นเช่นนั้นท่ีความจริงอนัไม่เป็นท่ี

สงสัยท่ีวา่ทุกส่ิงเป็นของพวกเขาในพระคริสต์แลว้ จนพวกเขาพึงพอใจและดูเหมือนว่าไม่มีความ

กระหายท่ีจะรู้จกัหรือประสบสิทธิพิเศษต่างๆแบบคริสเตียนของพวกเขาอยา่งลึกซ้ึงมากข้ึน”92  

การชมเชย  1:15-16 

อย่างท่ีเป็นธรรมเนียมของท่านนั้น ก่อนอ่ืนเปาโลได้ชมเชยผูอ่้านของท่านส าหรับส่ิงท่ีพวกเขาก าลงัท า  

อยา่งดี   จากนั้นท่านไดบ้อกพวกเขาถึงส่ิงท่ีเป็นการอธิษฐานร้องขอของท่านเพื่อพวกเขา 



1:15  เม่ือพิจารณาถึงพระพรฝ่ายวิญญาณของพวกเขา เปาโลได้รู้สึกถูกบงัคบัให้อธิษฐานเพื่อ

ผูอ่้านดั้งเดิมของท่าน   ท่านสามารถอธิษฐานเพื่อพวกเขาอยา่งท่ีท่านไดท้  าไดเ้พราะวา่พวก

เขาเป็นผูเ้ช่ือแท ้   แมว้า่พระเจา้ไดอ้วยพรพวกเขาแลว้ พวกเขาตอ้งการจากพระเจา้มากข้ึน  

นอกเหนือไปจากการบอกพวกเขาแลว้ เปาโลไดว้งิวอนเผือ่พวกเขาเองอีกดว้ย 

อคัรทูตคนน้ีไดเ้ป็นพยานโดยส่วนตวัถึง “ความเช่ือ” และ “ความรัก” ของชาวเมืองเอเฟซสั

เป็นเวลาหา้หรือหกปีก่อนหนา้น้ี แต่เป็นท่ีชดัเจนวา่ท่านไดรั้บการรายงานสดใหม่ถึงสภาพ

ล่าสุดของพวกเขา   ถอ้ยค าของท่านบ่งบอกอีกว่า “ท่านทั้งหลาย” อาจรวมถึงคริสตจกัร

อ่ืนๆนอกเหนือจากคริสตจกัรหน่ึงหรือหลายคริสตจกัรท่ีไดต้ั้งอยูใ่นเมืองเอเฟซสั   “ความ

เช่ือ” เป็นการแสดงออกของการวางใจของผูเ้ช่ือในพระเจา้ ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์แนวตั้ง

ของเรา   “ความรัก” เป็นหลกัฐานของความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของเขาหรือของเธอกบัคน

อ่ืนๆ ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์แนวนอนของเรา (เปรียบเทียบ 6:23; คส. 1:14; 2 ธส. 1:3)                 

1:16 คุณสมบติัเหล่าน้ีในผูอ่้านของท่านไดก้ระตุน้ให้เปาโลท่ีจะถวาย “การขอบพระคุณ” แด่

พระเจา้ส าหรับสภาพปัจจุบนัของพวกเขา และท่ีจะร้องขอต่อพระองค์เพื่อความจ าเป็น

ต่างๆในปัจจุบนัและอนาคตของพวกเขา   ท่านได้กล่าวว่าท่านได้อธิษฐานเพื่อพวกเขา

หลายคร้ัง93  

การอ้อนวอน 1:17-23 

1:17  เปาโลได้กลบัไปสู่แนวคิดรวบยอดเก่ียวกบั “พระเจา้” ในฐานะพระบิดา “แห่งพระเยซู 

คริสตเจา้” (ขอ้ 3; เปรียบเทียบ มธ. 6:9)   ท่านไดร้วมแนวคิดท่ีวา่ “พระสิริ” เป็นของ “พระ

บิดา” กบัแนวคิดรวบยอดน้ี (ขอ้  6, 12, 14; เปรียบเทียบ  กจ. 7:2; 1 คร. 2:8) 

  เปาโลได้ขอต่อพระเจ้าท่ีจะให้ “วิญญาณแห่งปัญญาและการส าแดง” แก่ชาวเอเฟซัส   

“วิญญาณ” ท่ีน่ีบางทีอา้งอิงถึงท่าทีมากกว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ปัญญาและการส าแดงท่ี

เป็นการอธิบายถึงท่าทีนั้น (เปรียบเทียบ 1 คร. 4:21)94   พวกเขาไดรั้บพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

แล้ว   อย่างไรก็ตาม ท่าทีเหล่าน้ีกลายมาเป็นของเราผ่านทางพนัธกิจของพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิท่ีมีต่อเรา  (เปรียบเทียบ อสย. 11:2) 



“ชาวเอเฟซัสได้ครอบครองพระวิญญาณบริสุทธ์ิในฐานะมดัจ าและตราประทบั 

[ขอ้ 13, 14]   และตอนน้ีอคัรทูตคนน้ีออ้นวอนอิทธิพลของพระองคใ์นรูปแบบ

อ่ืนๆของมนัเพื่อท่ีจะลงมาเหนือพวกเขา”95 

“ปัญญา” (ค ากรีก โซฟิอา ขอ้ 8; 3:10) ช่วยให้บุคคลหน่ึงท่ีจะรับเอาความเป็นจริงอย่าง

แม่นย  า   “การส าแดง” คือการเปิดเผยถึงหวัขอ้ท่ีถูกไตร่ตรองในกรณีน้ีคือพระเจา้เอง (“ใน

เร่ืองความรู้ถึงพระองค์”)   “ปัญญาโดยการส าแดง” คือ แนวคิด (แนวคิดท่ีแสดงออกโดย

ค านามสองค า)   เป็นท่ีชดัเจนว่า เปาโลไดอ้ธิษฐานเพื่อการช่วยเหลือท่ีเจาะจงโดยพระ

วญิญาณเพื่อวา่ผูอ่้านของท่านจะเขา้ใจความล ้าลึกต่างๆของพระเจา้96 

“วลิเล่ียม ชิลล่ิงเวิธร์ไดก้ล่าววา่ ‘พระคมัภีร์ และพระคมัภีร์เท่านั้นเป็นศาสนาของ

ผูถื้อนิกายโปรแตสแตนท์’   นัน่เป็นจริง แต่บ่อยคร้ังมากท่ีเราจะไม่คิดอยา่งนั้น   

การอธิบายพระคมัภีร์จากธรรมาสน์เป็นความจ าเป็นอนัแรกแห่งการต่ืนตวัทาง

ศาสนา   เราสนใจไม่ใช่ในส่ิงท่ีนกัเทศน์คิด แต่ในส่ิงท่ีพระเจา้ทรงตรัส”97        

เป้าหมายท่ีน่ีก็คือว่า ผู ้อ่านจะได้รับ “ความรู้ถึง” พระเจ้า มากข้ึน   ค  ากรีกท่ีแปลว่า 

“ความรู้” (เอพิโนซิส) อา้งอิงถึงความรู้ท่ีแม่นย  า สมบูรณ์ ท่ีมาจากประสบการณ์ ไม่ใช่แค่

ความรู้เชิงทฤษฎีเก่ียวกบัพระเจา้หรือแมก้ระทัง่ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพระองค์98   เปาโล

ตอ้งการให้ผูอ่้านของท่านท่ีจะรู้จกัพระเจา้อย่างสนิทมากข้ึนในฐานะพระบิดาในสวรรค์

ส่วนตวัของพวกเขา เพื่อท่ีจะมาเป็นสหายท่ีใกลชิ้ดกบัพระองค์มากข้ึน (เปรียบเทียบ ยน. 

15:14)     

“การเติบโตในความรู้จ าเป็นต่อการเติบโตในความบริสุทธ์ิ”99  

“ชีวิตคริสเตียนสามารถถูกอธิบายได้ว่า เป็นการรู้จักพระเจ้าดี ข้ึนทุกๆวัน   

มิตรภาพท่ีไม่เติบโตอยา่งใกลชิ้ดมากข้ึนภายในหลายปีก็มีแนวโนม้ท่ีจะหายไปใน

หลายปี   และมนัก็เป็นอยา่งนั้นกบัเราและพระเจา้”100  

“ท่ีจะรู้จกัพระเจา้โดยส่วนตวัคือความรอด (ยน. 17:3)   ท่ีจะรู้จกัพระองค์อยา่ง

เพิ่มข้ึนคือการช าระใหบ้ริสุทธ์ิ (ฟป. 3:10)   ท่ีจะรู้จกัพระองคอ์ยา่งสมบูรณ์คือการ

ไดรั้บศกัด์ิศรี (1 คร. 13:9-12)”101 



1:18 พวกเขาจะไดรั้บความรู้ท่ีมากข้ึนเม่ือพระเจา้จะ “ให้ความกระจ่าง” แก่ความเขา้ใจของพวก

เขา   “ใจ” ในพระคมัภีร์อา้งอิงถึงศูนยก์ลางของบุคลิกภาพ ซ่ึงเป็นตวัตนภายในทั้งส้ินท่ี

ประกอบดว้ยความคิดและอารมณ์   “ตาใจ” ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบรวมอย่างชดัเจนก็บ่ง

บอกไม่ใช่แค่ความเขา้ใจทางสติปัญญา แต่เป็นความเขา้ใจอยา่งเตม็ท่ีถึงพระเจา้   ในการคิด

แบบฮีบรูซ่ึงเปาโลไดใ้ชน้ั้น  การเปรียบเทียบรวมไดท้  าให้ความคิดดีข้ึนแทนท่ีจะท าให้มนั

สับสนอยา่งเช่นในแบบองักฤษ102  

 เหตุผลท่ีเปาโลไดอ้ธิษฐานค าอธิษฐานน้ีก็มีสามอยา่ง   ท่านตอ้งการให้ผูอ่้านของท่านท่ีจะ 

“รู้” (ค ากรีก เอดีนาย) สามส่ิงตามข้อเท็จจริง   หน่ึง ท่านต้องการให้พวกเขาท่ีจะรู้ 

“ความหวงั” ท่ีเป็นของพวกเขาเพราะว่าพระเจา้ได้เรียกพวกเขาสู่ความรอดผ่านทางการ

เลือกสรร   คริสเตียนทุกคนควรช่ืนชม “ความหวงั” ส าหรับอนาคตท่ีแน่นอนของเขาหรือ

ของเธอท่ีตั้งอยูบ่น “การทรงเรียก” ของเขาหรือของเธอสู่ความรอดในอดีต 

 สอง ผูอ่้านจ าเป็นตอ้งตระหนกัวา่พวกเขาเองจะเป็น “มรดก” ท่ีพระเจา้จะไดรั้บเม่ือพวกเขา

ไดไ้ปอยูก่บัพระองค ์  เปาโลไดก้ล่าวถึงมรดกของผูเ้ช่ือในขอ้ท่ี 14 มาก่อน   ท่ีน่ีท่านได้

กล่าวถึงมรดก (“ในธรรมิกชน”) ของพระเจา้   มรดกน้ีจะมีคุณค่า (“ส่ิงท่ีเป็นความมัง่คัง่”) 

เพราะว่าผูเ้ช่ือเป็นผูค้นท่ีพระเจา้ไดจ่้ายราคาอย่างมากดว้ยพระโลหิต (การตาย) ของพระ

บุตรของพระองค ์  มนัจะมีสง่าราศี (“แห่งศกัด์ิศรี”) เพราะวา่เม่ือเราเห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

เราจะประสบการไดรั้บศกัด์ิศรี  การช าระและการขจดัจากบาป (เปรียบเทียบ ขอ้ 6, 17 

ส าหรับส่ิงต่างๆท่ีมีศกัด์ิศรี)     

1:19  สาม เปาโลตอ้งการให้ชาวเอเฟซสัท่ีจะรู้ “อ านาจ” ท่ียิ่งใหญ่ของพระเจา้ (“ความยิ่งใหญ่ท่ี

มากมายแห่งอ านาจของพระองค”์) ท่ีส่งผลกระทบต่อคริสเตียน 

“ถา้ ‘การทรงเรียก’ ของพระเจา้มองกลบัไปยงัการเร่ิมตน้ และ ‘มรดก’ ของพระ

เจา้มองไปยงับั้นปลาย จากนั้นแน่นอนว่า ‘อ านาจ’ ของพระเจา้ก็ยืดขยายช่วง

ระยะเวลาในระหวา่งกลาง”103    

“อ านาจ” (ค ากรีก ดูนามิส) อา้งอิงถึงอ านาจท่ีมีชีวิตอนัทรงพลงัในฝ่ายวิญญาณ   “การท า

กิจ”  “ก าลงั”  และ “ทรงอานุภาพ” หรือ “ทรงพลงั” ก็อธิบายอ านาจน้ีต่อไป สามค าน้ี



อธิบายว่ามนัมีพลงัท่ีมีอยู่ในพระเจา้ และสามารถท่ีจะพิชิตการต่อตา้นตามล าดบั   น่ีเป็น

อ านาจของพระเจา้ท่ีมีไวส้ าหรับผูเ้ช่ือ 

“โดยการท าให้เราเป็นมรดกของพระองค์นั้น พระเจา้ได้ส าแดงถึงความรักของ

พระองค์   โดยการสัญญาถึงอนาคตท่ีอัศจรรย์แก่เรานั้น พระองค์ได้หนุนใจ

ความหวงัของเรา   เปาโลได้น าเสนอบางส่ิงเพื่อจะทา้ทายความเช่ือของเรา คือ 

‘ความยิง่ใหญ่มากมายแห่งอ านาจของพระองคท่ี์มีต่อเราผูท่ี้เช่ือ’ (อฟ. 1:19)”104   

1:20 พระเจา้ไดส้ าแดงอ านาจน้ีในพระคริสตใ์นสามตวัอยา่งท่ีเปาโลไดอ้า้งเพื่อช่วยให้เราช่ืนชม              

มนัมากข้ึน   อ านาจของพระเจา้ไดท้  า (“ชุบ”) ให้พระเยซูเป็นข้ึน “จากความตาย” และได้

ยกพระองค์ไปสู่  “และให้พระองค์สถิต” “เบ้ืองขวาพระหัตถ์” ของพระองค์ในสวรรค 

สถาน   การปกครองในปัจจุบนัของพระเยซูคริสต์บนบลัลงัก์ของพระบิดาของพระองค์

เหนือคริสตจกัรก็ไม่ใช่อย่างเดียวกนักบัการปกครองของพระองค์บนบลัลงัก์ของดาวิด

เหนืออาณาจกัรของดาวิด   การปกครองอนัแรกก็เป็นปัจจุบนัและอยู่ในสวรรค์ แต่การ

ปกครองอนัท่ีสองก็เป็นอนาคตและอยูบ่นโลก105   อ านาจของพระเจา้อยา่งเดียวกนัก็มีไว้

ส าหรับเราในตอนน้ีและขาดไม่ไดส้ าหรับเราในการท่ีจะด าเนินชีวิตอนัเป็นท่ีพอพระทยัแด่

พระเจา้ (เปรียบเทียบ ฟป. 3:10; คส. 1:11) 

1:21  การเสด็จข้ึนของพระคริสตไ์ดส่้งผลต่อการถูกยกยอ่งของพระองคเ์หนือ (“เหนือกวา่ทุก”)

ทุกๆ “สิทธิอ านาจ” (คส. 1:16) คือ มนุษยแ์ละทูตสวรรค์ (เปรียบเทียบ ฟป. 2:8-11) ใน

ปัจจุบนัและอนาคต (เปรียบเทียบ 1 คร. 15:23-28)   คนยิวไดเ้ช่ือวา่เหล่าทูตสวรรคไ์ด้

ควบคุมจุดหมายปลายทางของมนุษย ์แต่เปาโลได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ท าส่ิงน้ี    “เทพผู้

ครอง”  “ศกัดิเทพ”   “อิทธิเทพ” และ “เทพอาณาจกัร” ท่ีน่ีบางทีเป็นการอธิบายถึงบรรดา

ผูป้กครองท่ีเป็นทูตสวรรค์106 

1:22  การส าแดงอนัท่ีสองแห่งอ านาจของพระเจา้ในพระคริสต์ก็คือการท่ีพระบิดา “ทรงปราบ” 

“ทุกส่ิง” ลงไวใ้ต้พระบาทพระคริสต์    อาดัมได้สูญเสียความเป็นเจ้านายเหนือสรรพ

ส่ิงของเขาไปเม่ือเขาได้ท าบาป แต่พระเยซูได้รับความเป็นเจ้านายเหนือสรรพส่ิงของ

พระองคโ์ดยการเช่ือฟังของพระองค ์(1:10; รม. 5:12-21)   ความเป็นเจา้นายเหนือสรรพ



ส่ิงของพระองค์จะชดัเจนในอนาคต เม่ือพระองค์ปกครองระหว่างยุคพนัปี (สดด. 8:6; 1 

คร. 15:27; ฮบ. 2:6-8)107 

   การส าแดงอนัท่ีสามแห่งอ านาจของพระเจา้ในพระคริสตก์็คือการถูกแต่งตั้งของพระบุตร 

“ในฐานะเจา้นายเหนือ. . . คริสตจกัร” (เปรียบเทียบ 4:15; 5:23; คส. 1:18)   ดา้นน้ีแห่ง

ความเป็นเจา้นายของพระองคก์็ชดัเจนในตอนน้ี 

 “ไดมี้การประทานใหแ้ก่คริสตจกัรและเพื่อผลประโยชน์ของคริสตจกัร ซ่ึงก็คือเจา้นายผูซ่ึ้ง

เป็นเจา้นายเหนือทุกส่ิงอีกดว้ย   คริสตจกัรมีสิทธิอ านาจและอ านาจท่ีจะพิชิตการต่อตา้น

ทุกอยา่งเพราะว่าผูน้ าและเจา้นายของคริสตจกัรคือเจา้นายแห่งทุกส่ิง”108   อยา่งไรก็ตาม 

มอร์ริสไดถื้อวา่ “เจา้นาย” ท่ีน่ีและใน 4:15 เป็น “จุดเร่ิมตน้”109  

1:23  คริสตจกัรเป็นทั้ง “พระกาย” ของพระคริสต์ (ผูเ้ช่ือแททุ้กคน) และ “ความบริบูรณ์ของ

พระองค์ผูท้รงเติม” ทุกอย่างในทุกแห่ง (“ทุกอย่างในทุกทาง”) ให้เต็มบริบูรณ์ นั่นคือ   

พระเยซูคริสตเ์อง   คริสตจกัรเป็น “ความสมบูรณ์” ของพระคริสตบ์างทีในแง่ท่ีวา่พระองค์

ทรงเติมเต็มคริสตจกัรดว้ยพระพร (เปรียบเทียบ 4:10-11) เพื่อพระองค์เอง (เสียงกลางใน

ภาษากรีก)   มุมมองอ่ืนๆก็คือวา่คริสตจกัรท าให้พระคริสตส์มบูรณ์110 หรือท่ีวา่พระคริสต์

ทรงเติมเต็มคริสตจกัรดว้ยพระองคเ์อง111   พระคริสตผ์ูซ่ึ้งเติมเต็มทุกส่ิงดว้ยทุกส่ิง (นัน่คือ 

ดว้ยพระพรต่างๆ) ก าลงัเติมเตม็คริสตจกัรดว้ยพระพรต่างๆ   คริสตจกัรไม่สามารถมาสู่การ

มีชีวิตอยู่ได้จนกว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จข้ึนสู่สวรรค์เพื่อจะกลายมาเป็นศีรษะของ

คริสตจกัร112 

หลงัจากท่ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ช่ือไดรั้บพระพรฝ่ายวญิญาณทั้งหมด (ขอ้ 3-14)  เปาโลไดอ้ธิษฐานวา่ผูเ้ช่ือจะ 

มารู้จกัพระเจา้อยา่งสนิทสนม (ขอ้ 17)    ส่ิงน้ีจ  าเป็นเพื่อวา่เราจะช่ืนชมการทรงเรียกในอดีตของเราสู่ความ 

รอดดีข้ึนซ่ึงใหค้วามหวงัแก่เรา (ขอ้ 18) ซ่ึงเป็นมรดกในอนาคตท่ีเราประกอบกนัข้ึนเพื่อพระเจา้ (ขอ้  

18) และอ านาจในปัจจุบนัของพระเจา้ท่ีมีไวส้ าหรับเรา (ขอ้ 19)   พระเจา้ไดส้ าแดงอ านาจน้ีในอดีต ณ การ 

เป็นข้ึนจากตายและการเสด็จข้ึนของพระคริสต ์(ขอ้ 20-21)   พระองคจ์ะส าแดงมนัในอนาคตโดยการท าให้ 

พระเยซูคริสตเ์ป็นเจา้นายเหนือสรรพส่ิง (ขอ้ 22)   ตอนน้ีพระองคก์ าลงัส าแดงอ านาจน้ีในความเป็นเจา้นาย 

ของพระเยซูคริสตเ์หนือคริสตจกัร (ขอ้ 22-23) 



 

3. แรงจูงใจ: พระคุณ 2:1-10  

เปาโลไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะสรุปการเปิดเผยของท่านถึงการทรงเรียกแต่ละบุคคลของคริสเตียนในพระ

คริสต ์(1:3-2:10)   ท่านไดเ้ร่ิมส่วนน้ีของจดหมายฝากโดยการอธิบายถึงจุดประสงคข์องการทรงเรียกของเรา 

(คือ ศกัด์ิศรีของพระเจา้ 1:3-14)  จากนั้นท่านไดอ้ธิบายวิธีท่ีเราช่ืนชมการทรงเรียกของเรา (คือ   ความรู้ท่ีได้

ให้มาโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิทางการเปิดเผยของพระเจา้ 1:15-23)   สุดทา้ย ท่านไดก้ล่าวอยา่งชดัเจนถึง

แรงจูงใจส าหรับการทรงเรียกของเรา (คือ พระคุณท่ีไม่สมควรไดรั้บของพระเจา้  2:1- 10) 

ขอ้เหล่าน้ีกล่าวถึงหวัของการไถ่ต่อไป (1:7)   ส่วนน้ีเป็นความยอ่ของการอธิบายของเปาโลเก่ียวกบัการไถ่

ในพระธรรมโรม   ดว้ยเหตุท่ีคร้ังหน่ึงเราไดต้ายต่อพระเจา้ (ขอ้ 1- 3)   ตอนน้ีเรามีชีวติในพระเจา้ (ขอ้  4-10) 

“. . . ส่ิงท่ีเปาโลท าในพระคมัภีร์ตอนน้ีคือท่ีจะวาดภาพความแตกต่างท่ีชดัเจนระหวา่งส่ิงท่ีมนุษย์

เป็นโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีเขาสามารถเป็นโดยพระคุณ”113 

“จากการท่ีไดอ้ธิบายการครอบครองฝ่ายวิญญาณของเราในพระคริสต์  เปาโลก็หันไปสู่ความจริง

เสริม คือ ต าแหน่งฝ่ายวิญญาณของเราในพระคริสต์   หน่ึง ท่านอธิบายส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  าเพื่อคน

บาปทั้งหมดโดยทัว่ไป จากนั้นท่านอธิบายส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  าเพื่อคนต่างชาติโดยเฉพาะ”114   

คร้ังหน่ึงได้ตายต่อพระเจ้า 2:1-3   

ขอ้เหล่าน้ีเป็นค าน าสู่ประเด็นหลกัของเปาโลอยา่งแทจ้ริง   ขอ้เหล่านั้นอธิบายสภาพของคริสเตียนในฐานะผู ้

ไม่เช่ือก่อนท่ีพระเจา้ไดท้  าใหเ้ขาหรือเธอชอบธรรม   ในตวับทกรีก ขอ้ 1-7 เป็นประโยคเดียว   ประธานของ

ประโยคน้ีคือ “พระเจา้” (ขอ้ 4)   ค ากริยาหลกัสามค าคือ “ไดท้  าให้มีชีวิต” (ขอ้ 5) “ไดท้  าให้เป็นข้ึน” (ขอ้ 6) 

และ “ได้ให้นั่ง” (ขอ้ 6)   กรรมคือ “เรา” และ วลีท่ีเป็นบุพบท “กับพระเยซูคริสต์” อธิบาย “เรา”            

ดงันั้น ประเด็นหลกัก็คือวา่พระเจา้ไดท้  าให้ผูเ้ช่ือมีชีวิต ไดท้  าให้พวกเขาเป็นข้ึน และไดท้  าให้พวกเขานัง่กบั

พระคริสต ์  ส่ิงอ่ืนใดในขอ้ 1-7 เป็นความส าคญัรอง 

2:1 ก่อนการมีชีวติใหม่ของพวกเขานั้นผูเ้ช่ือได ้“ตาย” ฝ่ายวิญญาณ ไดถู้กแยกจากพระเจา้และ

ไม่สามารถท่ีจะมีการสามคัคีธรรมกบัพระองคไ์ด ้(เปรียบเทียบ 4:18; ยน. 17:3)   เราไดมี้

ชีวิตอยูใ่นขอบเขตของการกบฏต่อพระเจา้ (เปรียบเทียบ ขอ้ 2)   “การละเมิด” (ยา่งกา้วท่ี



ผดิ เปรียบเทียบ 1:7; 2:5) และ “บาปต่างๆ” (การกระท าแห่งการพลาดเป้า) อธิบายความผิด

ท่ีจงใจต่อพระเจา้     

“มีสามส านกัท่ีโดดเด่นแห่งเวชศาสตร์ท่ีสามารถสืบเสาะไดต้ลอดหลายศตวรรษ   

เพลาเจียนนิสซ่ึมอา้งถึงการพกัฟ้ืนของธรรมชาติของมนุษย ์  มนุษยต์อ้งการค า

สอนเท่านั้น   เซมิเพลาเจียนนิสซ่ึมยอมรับสุขภาพท่ีเจ็บป่วยของเขา แต่ยืนยนัว่า

อาการจะยอมต่อการรักษาท่ีเหมาะสม ต่อวิธีแห่งยาท่ีบ ารุงและกฎเกณฑ์ท่ี

เคร่งครัด   แต่คริสศาสนาตามพระคัมภีร์ตรวจสอบคนไข้ในเชิงลึก    การ

วินิจฉัยโรคท่ีตรวจสอบอย่างละเอียดของมนัประกาศว่าความตายของส่วนหน่ึง

ของร่างกายได้เกิดข้ึนและท่ีว่าไม่มีส่ิงใดท่ีน้อยกว่าการฉีดของเลือดท่ีจ าเป็น

ส าหรับชีวติอนัสดใหม่สามารถท าการรักษาได ้ยาสามญัประจ าบา้นและยาบรรเทา

ปวดท าใหโ้รคแยล่งแทนท่ีจะบรรเทา   บาปเป็นโรคภยัท่ีระบาดโดยก าเนิด เป็นยา

พิษท่ีท าให้มีสภาพไร้ชีวิตอยา่งชา้ๆซ่ึงก่อให้เกิดการตายของเน้ือเยื่อหรือกลุ่มของ

เซลล์ทางศีลธรรม ไม่ใช่สภาพของการพฒันาท่ีถูกจบักุมหรือไม่สมบูรณ์  แต่เป็น

ท่ีเพาะเมล็ดแห่งความเสียหายท่ีใกลเ้ขา้มา”115  

“ผูไ้ม่เช่ือไม่ใช่เจบ็ป่วย เขาตายไป!   เขาไม่ตอ้งการการช่วยกูชี้วิต เขาตอ้งการการ

เป็นข้ึนจากตาย   คนบาปท่ีหลงหายทั้งหมดก็ตายไป และความแตกต่างเดียว

ระหวา่งคนบาปคนหน่ึงและคนบาปอีกคนหน่ึงก็คือสภาพของความเน่าเป่ือย”116        

2:2 อคัรทูตน้ีไดอ้ธิบายต่อไปในสามแนวทางถึงขอบเขตท่ีซ่ึงผูไ้ม่เช่ือด าเนินชีวิต   หน่ึง มนั

เป็นวิถีชีวิตท่ีซ่ึงผูค้นท าตามวิถีของ “โลก”   ปรัชญาท่ีแสวงหาท่ีจะก าจดัพระเจา้ไปจาก

ทุกๆดา้นของชีวติก็ครอบง าวถีิชีวติน้ี (เปรียบเทียบ ยน. 15:18, 23) 

“คนยิวได้เรียกธรรมบัญญัติแห่งการประพฤติของพวกเขาว่า ฮาลักคาห์ ซ่ึง

หมายถึง ‘การด าเนิน’ (เปรียบเทียบ มก. 7:5; กจ. 21:21; ฮบ. 13:9)”117 

สอง ผูท่ี้ยงัไม่รอดก็ท าตามบุคคลท่ีส่งเสริมปรัชญาน้ี นัน่คือ ซาตาน ในฐานะ “เจา้แห่งยา่น

อากาศ”  ซาตานไดรั้บเสรีภาพชัว่คราวท่ีจะน าการกบฏน้ีต่อตา้นพระเจา้ (เปรียบเทียบ 1 

ยน. 5:19; 2 คร. 4:4; วว. 12:9) “วิญญาณ” ท่ีก าลงัท าการอยู่ในตอนน้ีบางทีอา้งอิงถึง 



“อ านาจ” หรือ “อาณาจกัร” (ตามตวัอกัษรคือ สิทธิอ านาจ) แห่งยา่นอากาศ เน่ืองจากวา่ค า

นั้นเป็นส่ิงท่ีมาก่อนท่ีใกลท่ี้สุดของมนั 

“. . . โดยการกล่าวถึงสิทธิอ านาจของมารในฐานะ ‘เจา้แห่งยา่นอากาศ’ เปาโลก็

ไม่ได้จ  าเป็นท่ีจะยอมรับถึงความคิดน้ีเก่ียวกบัการท่ีย่านอากาศเป็นท่ีอาศยัและ

อาณาจกัรของเหล่าวญิญาณชัว่ โดยพื้นฐานแลว้ ความคิดของท่านก็เก่ียวกบัอ านาจ

ชั่วร้ายท่ีมีการควบคุมในโลก (ดู 6:12) แต่การมีชีวิตอยู่ของเขานั้นไม่ใช่ทาง

กายภาพแต่เป็นฝ่ายวญิญาณ”118 

“. . . ลัทธิต่างๆก็ยุ่งเหมือนกบัปลวกและมีผลลัพธ์อย่างเดียวกัน ผูเ้ล่ือมใสใน

ศาสนาเทียมเท็จก็ท  าให้เราอบัอายในความร้อนรนของพวกเขา ซาตานก าลงัให้

พลงัแก่พวกเขา”119 

“คนทั้งหลายท่ีไม่เช่ือฟัง” เป็นแนวทางของการอา้งอิงถึงผูค้นท่ีแสดงลกัษณะโดยการไม่

เช่ือฟัง อยา่งท่ีบุตรแสดงถึงลกัษณะของพอ่แม่ของเขา ผูไ้ม่เช่ือก็เหมือนซาตานในการกบฏ

ของพวกเขา 

2:3 สาม ปรัชญาของโลกไม่เพียงแต่น าพาผูไ้ม่เช่ือเท่านั้น และซาตานก็ควบคุมพวกเขา แต่พวก

เขา “ประพฤติตามเน้ือตณัหาของเน้ือหนงั” อีกดว้ย   ค  าวา่ “เน้ือหนงั” (NASB  ค ากรีก ซาร์

โกส) เม่ือถูกใช้เชิงเปรียบเทียบอย่างเช่นท่ีน่ีก็อ้างอิงถึงธรรมชาติท่ีเป็นบาปซ่ึงทุกคน

ครอบครอง มนัคือธรรมชาติท่ีเป็นมนุษยข์องเรานั้นท่ีเป็นบาป       

  “น่ีคือความหมายท่ีส าคญัของหลกัค าสอนแห่งบาปดั้งเดิม”120 

ผูไ้ม่เช่ือยอมต่อความปรารถนาและความคิดตามเน้ือหนังของเขาหรือของเธออย่างเป็น

นิสัยประจ า  ส่วนผูเ้ช่ือไม่ควรและไม่จ  าเป็นท่ีจะท าอยา่งนั้น (เปรียบเทียบ รม. 7-8)  

“ค ากรีกส าหรับ ‘ธรรมชาติ’ [พูสิส] เป็นค ากลาง มนัหมายถึงการจดัตั้งตาม

ธรรมชาติของส่ิงของ หรือส่ิงของในตวัของมนัเองท่ีปราศจากส่ิงใดก็ตามท่ีอาจ

มายงัมนัจากภายนอก ในฐานะกฎเกณฑ์นั้นมนัก็มีความหมายท่ีดีมากกว่าไม่ดี 

ดงันั้น ‘ตามธรรมชาติ’ ก็ดี ‘ตรงขา้มกบัธรรมชาติ’ ก็ไม่ดี จงเปรียบเทียบ โรม 

11:21-24 และ โรม 1:26”121  



“คนควรแก่พระอาชญา” และ “คนทั้งหลายท่ีไม่เช่ือฟัง” เป็นสองวลีท่ีอธิบายถึงผูไ้ม่เช่ือ   

“เด็กๆ” (ค ากรีก เทคน่า) เนน้ถึงความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดระหวา่งเด็กและพ่อแม่ของเขาหรือ

ของเธอ   “พวกบุตรชาย” (ค ากรีก ฮูอิออย) เนน้ถึงลกัษณะท่ีแตกต่างของพ่อแม่ท่ีเด็กแสดง

แสดงออกมา ผูไ้ม่เช่ือมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัพระพิโรธของพระเจา้เน่ืองจากการกบฏ

ของพวกเขาท่ีมีต่อพระองค ์(เปรียบเทียบ 1:18-2:29; ยน. 3:36) 

  “. . . ‘คนควรแก่พระอาชญา’ เป็นส านวนของคนฮีบรูส าหรับ ‘เป้าแห่งพระ 

พิโรธ’122  

ขอ้เหล่าน้ี (1-3) พรรณนาถึงผูไ้ม่เช่ือท่ีไร้ความหวงัในฐานะส่วนหน่ึงของระบบโลก ซ่ึงถูกควบคุมโดย

ซาตาน หมกมุ่นในเน้ือหนงั และถูกก าหนดสู่การประสบกบัพระพิโรธของพระเจา้ เม่ือผูไ้ม่เช่ือวางใจใน

พระเยซูคริสต ์โลก มาร และเน้ือหนงักลายมาเป็นศตัรูทั้งสามของเขาหรือของเธอ 

ตอนนีเ้ป็นอยู่ในพระเจ้า  2:4-10  

พระพิโรธของพระเจา้ท่ีอยูเ่หนือผูไ้ม่เช่ือ (ขอ้ 3) ตรงกนัขา้มกบัพระคุณของพระเจา้ท่ีอยูเ่หนือผูเ้ช่ือ (ขอ้ 5, 7, 

8)   พระคุณพิเศษของพระเจา้ท่ีมีต่อผูไ้ม่เช่ือบางคนก็ให้ชีวิตแก่พวกเขา (ขอ้ 4-5) ท าให้พวกเขาเป็นข้ึน (ขอ้ 

6) และท าใหพ้วกเขานัง่ในสวรรคสถานกบัพระคริสต ์(ขอ้ 6-10)   

2:4  เปาโลไดแ้นะน าถึงความตรงกนัขา้มระหวา่งสภาพของผูไ้ม่เช่ือและสภาพของผูเ้ช่ือดว้ยค า 

วา่ “แต่”   พระเจา้ซ่ึงเป็นประธานของพระคมัภีร์ตอนน้ี (ขอ้ 1-7) สร้างความแตกต่างทั้งส้ิน   

“ความเมตตา” (ค ากรีก   เอลเลออส ซ่ึงเป็นค าท่ีบรรดาผูแ้ปลฉบบัเซปทวัจินทไ์ดใ้ชเ้พื่อจะ

แปลค าฮีบรู เฮเสด คือ ความรักท่ีจงรักภักดี) หมายถึง ความกรุณาท่ีไม่สมควรได้รับ   

“ความรักอนัใหญ่หลวง” (ค ากรีก อากาเป้) ของพระเจา้ไดแ้สวงหาความดีสูงสุดในเป้าแห่ง

การเลือกของพระองค ์แมว้า่เราไดเ้ป็นคนบาปท่ีกบฏ    

“ถา้ความเมตตาเป็นท่าทีของพระเจา้ท่ีมีต่อมนุษยบ์าป  ความรักก็เป็นแรงจูงใจของ

พระองคใ์นทุกส่ิงท่ีพระองคก์ระท ากบัพวกเขา และอยา่งท่ีความเมตตานั้น ‘เป่ียม’ 

ดงันั้นความรักก็ ‘ยิง่ใหญ่’123  

2:5  ผูไ้ม่เช่ือ “ตาย” ฝ่ายวญิญาณใน “การละเมิด” และในการบาปของพวกเขา (เปรียบเทียบ ขอ้ 

1)   อยา่งไรก็ตาม พระเจา้ไดใ้ห้ชีวิตใหม่แก่ผูเ้ช่ือ วิธีเดียวท่ีคนตายสามารถมีการสามคัคี



ธรรมใดๆกบัพระเจา้ผูท้รงพระชนม์อยู่ไดก้็โดยการท่ีพระเจา้ทรงให้ชีวิตใหม่แก่เขาหรือ

เธอ (เปรียบเทียบ รม. 4:17)   การใหชี้วติใหม่ (การไดรั้บ “ความรอด”) เป็นกระท าของพระ

เจา้ใน “พระคุณ”   การให้ชีวิตใหม่ส่งผลต่อการเร่ิมตน้และการด าเนินต่อไปของชีวิตฝ่าย

วญิญาณใหม่   “ไดรั้บความรอด” อยูใ่นกาลสมบูรณ์ในภาษากรีกซ่ึงบ่งบอกถึงสภาพถาวร

ท่ีด าเนินเร่ือยไป      

2:6 ประการท่ีสอง พระเจา้ไดท้  าให้เราเป็นข้ึนกบั “พระคริสต”์   ส่ิงน้ีอธิบายถึงประสบการณ์

ฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายกายภาพของเรา   กระนั้นพระองค์จะท าให้เราเป็นข้ึนทางกายภาพ 

แต่ในฝ่ายวิญญาณนั้น พระองค์ไดท้  าให้เราเป็นข้ึนสู่ประเภทใหม่ของชีวิต (เปรียบเทียบ 

คส. 3:1-12)   เหมือนกบัชีวิตท่ีเป็นข้ึนจากตายขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเรานั้น ชีวิตการ

เป็นข้ึนจากตายของเราก็มีพลงัและอยูนิ่รันดร์อีกดว้ย         

ประการท่ีสาม พระเจา้ได ้“ท าให้เรานัง่. . .ในสวรรคสถาน” กบัพระคริสต์ (เปรียบเทียบ 

1:20)   นัน่คือจุดท่ีการเป็นพลเมืองของสวรรคข์องเราอยู ่(ฟป. 3:20) และท่ีท่ีบา้นสุดทา้ย

ของเราอยู่   ส่ิงท่ีพระคริสตไ์ดท้  าทางกายภาพ (นัน่คือ ไดต้าย ไดเ้ป็นข้ึนและไดรั้บพระท่ี

นัง่ของพระองคใ์นสวรรค)์ พระเจา้ไดท้  าเพื่อผูเ้ช่ือในฝ่ายวิญญาณแลว้   ความเป็นจริงท่ีว่า 

พระเจ้าได้ช่วยให้พระคริสต์ท่ีจะท าส่ิงเหล่าน้ีทางกายภาพควรช่วยให้เราท่ีจะเช่ือว่า

พระองคไ์ดส่ิ้งเหล่าน้ีเพื่อเราในฝ่ายวญิญาณ 

“จากพระพรฝ่ายวญิญาณโดยทนัทีซ่ึงไดถู้กท าข้ึนส าหรับแต่ละบุคคล ณ ชัว่ขณะท่ี

เขาเช่ือบางอย่างนั้นก็ถูกแยกประเภทว่าเป็นการครอบครองและบางอย่างก็เป็น

ต าแหน่ง   ในท านองเดียวกนั บางอยา่งไดถู้กท าข้ึนภายในเขา และบางอยา่งไดถู้ก

ท าข้ึนเพื่อเขา ความแตกต่างเหล่าน้ีปรากฏในขอ้ท่ี 5 และ 6. . .”124             

2:7 จุดประสงค์สูงสุดของพระเจา้ก็คือท่ีจะยกย่องพระองค์เอง   “ยุคต่อๆไป” รวมถึงยุคใน

อนาคตทั้งหมด   พระเจา้จะใช้การมีชีวิตใหม่ของผูเ้ช่ือเพื่อแสดงถึงความมัง่คัง่และความ

อุดม (ความมัง่มี) “แห่งพระคุณของพระองค”์ (เปรียบเทียบ 1:7) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง “ความ

กรุณาของพระองคท่ี์มีต่อผูเ้ช่ือ (เรา)” อยา่งท่ีไดถู้กแสดงในทุกส่ิงท่ีเรามี “ในพระคริสต์”  ก็

ถูกกล่าวถึงท่ีน่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราเห็นความกรุณาของพระเจา้ในท่ีพระองค์ให้ชีวิตแก่

บรรดาผูท่ี้ไดต้ายในบาป  



“ความกรุณาของพระเจา้ในพระเยซูคริสต์เป็นวลีท่ีแสดงออกถึงลกัษณะท่าทางท่ี

ซ่ึงพระคุณกระท าการ”125  

จงสังเกตวา่ขอ้ท่ี 1-3 อธิบายส่ิงท่ีเราไดเ้ป็นในอดีต ขอ้ท่ี 4-6 อธิบายส่ิงท่ีเราเป็นในปัจจุบนั 

และขอ้ท่ี 7 อธิบายส่ิงท่ีเราจะเป็นในอนาคต 

2:8 ขอ้ท่ี 8 และ 9 อธิบาย “ความอุดมเหลือลน้แห่งพระคุณของพระเจา้” (ขอ้ 7) และเพิ่มเติม

ขอ้ความเก่ียวกบัวงเล็บในขอ้ท่ี 5 

พื้นฐานแห่งความรอดของเราคือ “พระคุณ” ของพระเจา้ (ความโปรดปรานท่ีไม่สมควร

ไดรั้บและการให้ความสามารถ  จงเปรียบเทียบ รม. 3:22, 25; กท. 2:16; 1 ปต. 1:5)   

วธีิการท่ีซ่ึงเราไดรั้บความรอดคือ “ความเช่ือ” (นัน่คือ การวางใจในพระคริสต)์   ความเช่ือ

ไม่ใช่การกระท าหรือการงานท่ีท าให้ไดรั้บความดีจากพระเจา้ ซ่ึงพระองค์ทรงให้รางวลั

ดว้ยความรอด   เม่ือบุคคลหน่ึงยืน่มือของเขาออกไปเพื่อรับของขวญัท่ีใครคนหน่ึงเสนอให ้

เขาหรือเธอก็ไม่ได้ท  าส่ิงใดเพื่อจะได้รับของขวญันั้น   ผูใ้ห้ก็ไดรั้บความเช่ือถือส าหรับ

ของขวญันั้น ไม่ใช่ผูรั้บ   ในท านองเดียวกนั ความเช่ือไม่ใช่การงานท่ีเป็นคุณความดี126           

“พระคุณโผล่จากน ้ าพระทยัอนัสิทธ์ิขาดของพระองค์ [ของพระเจา้] ไม่ใช่จาก

ธรรมชาติท่ีส าคัญของพระองค์   มันไม่ใช่พระลักษณะซ่ึงต้องปรากฏอยู่

ตลอดเวลา แต่เป็นอภิสิทธ์ิท่ีถูกปฏิบติัหรือยบัย ั้งไวใ้นการระงบัชัว่คราว”127    

“มนัเป็นหลกัค าสอนท่ีเหมือนกนัในพนัธสัญญาใหม่ท่ีวา่ ไม่มีมนุษยค์นใดไดรั้บ

ความรอดซ่ึงเป็นการต่อตา้นความตั้งใจของเขา และความปรารถนาของเขาท่ีจะ

ไดรั้บความรอดก็ถูกพิสูจน์โดยความเช่ือถือของเขาในค าพยานของพระเจา้”128 

“นัน่” หรือ “น่ี” อา้งอิงถึงอะไร?  เน่ืองจากวา่มนัเป็นสรรพนามท่ีเป็นกลาง ก็เป็นท่ีชดัเจน

วา่มนัไม่ไดอ้า้งอิงถึง “พระคุณ” หรือ “ความเช่ือ” ซ่ึงทั้งสองน้ีเป็นเพศหญิงในตวับทกรีก   

บางทีมนัอา้งอิงถึงอนุประโยคท่ีมาก่อนทั้งหมดซ่ึงอธิบายความรอด (เปรียบเทียบ 1:15; 

3:1)   ความรอดเป็น “ของขวญัจากพระเจา้”129   เอียด้ีไดอ้ธิบาย “นัน่” วา่เป็น “สภาพน้ีแห่ง

ความปลอดภยั”130 



“ถา้เราหายใจ นัน่เป็นเพราะวา่ชีวิตไดถู้กระบายเขา้ไปในเรา  ถา้เราปฏิบติัการได้

ยนิแห่งความเช่ือ นัน่เป็นเพราะวา่หูของเราไม่ไดถู้กปิดไว ้  เราไดบ้งัเกิดจากเบ้ือง

บน ชีวิตฝ่ายวิญญาณไม่ใช่มาจากธรรมชาติแห่งการทุ่มเทอันแน่วแน่ท่ีเสริม

สนับสนุนหรือการเฆ่ียนตนเองท่ีไร้ความปราณี แต่มาจากการปันให้จากน ้ าพุท่ี

ไหลลน้แห่งความเมตตาสงสารของพระเจา้ซ่ึงไดม้อบให้แก่ชุดของบรรดาผูท่ี้ไร้

ความสามารถฝ่ายวญิญาณ131 

“จงดูท่ีความรอดในท่ีมาของมนั  มนัมา ‘โดยพระคุณ’ จงดูท่ีท่าทางแห่งการ

น าเสนอ คือในฐานะ ‘ของขวญั’”132 

2:9 ความรอดมาโดย “พระคุณ” ดงันั้นมนัไม่ไดม้าจากเรา   มนัมาทาง “ความเช่ือ” ดงันั้นมนั

ไม่ใช่มาโดย “การงาน” และมนัเป็น “ของขวญั” จากพระเจา้ ดงันั้นมนัไม่ใช่มาจากการ

ริเร่ิมของมนุษย์133 “ไม่มีใคร” จะสามารถ “อวด” ไดว้่าเขาหรือเธอได้ท าบางส่ิงท่ีไดน้ า

ความรอดมายงัเขาหรือเธอ พระสิริทั้งส้ินจะไปยงัพระเจา้ส าหรับการบรรลุความรอด       

“เน่ืองจากว่าเราไม่ได้รับความรอดโดยการงานท่ีดีของเรา  เราไม่สามารถหลง

หายไปโดยการงานท่ีแยข่องเราได”้134 

2:10  ท่ีน่ีเปาโลไดใ้ห้เหตุผลวา่ความรอดไม่ไดม้าจากมนุษยห์รือโดยการงาน   ความรอดไม่ใช่

ผลงานช้ินเอกท่ีเราไดผ้ลิตไดส้ร้างใหม่   บรรดาผูเ้ช่ือเป็นผลงานช้ินเอกท่ีพระเจา้ไดผ้ลิต   

“ฝีมือ” (ค ากรีก  พ้อยเอเม่ ท่ีซ่ึงเราไดรั้บค าว่า “บทกวี” จงเปรียบเทียบ รม. 1:2) หมายถึง 

งานแห่งศิลปะ คือ ผลงานช้ินเอก   พระคมัภีร์ฉบบัแปลเยรูซาเล็มได้แปลว่า “งานแห่ง

ศิลปะ” ท่ีน่ี   ในฐานะนายช่างท่ียิ่งใหญ่ พระเจา้ไดส้ร้างเราในพระเยซูคริสต ์  ค  าท่ีแปลว่า 

“ไดส้ร้าง” ท่ีน่ี (ค  ากรีก กะทิดโซ่) อธิบายถึงกิจกรรมของพระเจา้เท่านั้น และแสดงถึงบาง

ส่ิงท่ีพระองคเ์ท่านั้นสามารถผลิตได ้   

“การงานท่ีดี” ไม่ใช่รากท่ีซ่ึงความรอดเติบโต แต่เป็นผลท่ีพระเจ้าตั้ งใจให้มันผลิต         

พระเจา้ไม่ไดช่้วยเราให้รอดเน่ืองจากการงานของเรา (ขอ้ 8-9) แต่พระองค์ไดช่้วยเราให้

รอดเพื่อท าการงานท่ีดี (ขอ้ 10)   พระเจา้ช่วยเราให้รอดโดยความเช่ือเพื่อการงานท่ีดี   การ

งานท่ีดีเป็นส่ิงท่ีพระเจา้ไดต้ั้งใจไวส้ าหรับเราท่ีจะปฏิบติัพร้อมกบัการให้ความสามารถของ

พระเจา้   พระองคไ์ดต้ั้งใจวา่เรา “จะด าเนินในส่ิงเหล่านั้น” อยา่งท่ีคนเดินถนนเดินไปตาม



เส้นทางก่อนท่ีพระองคไ์ดช่้วยเราให้รอด (เปรียบเทียบ 1:4)   ขอ้น้ีเปิดเผยว่าในท่ีสุดแลว้

พระเจา้มีความรับผิดชอบส าหรับการงานท่ีดีของเรา (เปรียบเทียบ รม. 9:23; ฟป. 2:13)   

เปาโลไดพ้ฒันาแนวคิดของการด าเนินในการงานท่ีดีต่อไปในบทท่ี 4-6 

“. . . พระเจ้าได้จดัเตรียมทางแห่งการงานท่ีดีไวส้ าหรับผูเ้ช่ือ ซ่ึงพระองค์จะ

ปฏิบติัการในและผา่นทางพวกเขาขณะท่ีพวกเขาด าเนินชีวติโดยความเช่ือ  น่ีไม่ได้

หมายถึงการท างานเพื่อพระเจ้า  ตรงกันข้าม พระเจ้าเองท่ีปฏิบติัการงานของ

พระองคใ์นและผา่นทางผูเ้ช่ือ. . .”135 

อย่างไรก็ตาม ขอ้น้ีไม่ไดก้ล่าวว่าคริสเตียนจะ “ด าเนิน” ใน “การงานท่ีดี” อย่างหลีกเล่ียง

ไม่ได้ซ่ึงพระเจา้ได้ท าให้เราเป็นอิสระจากการลงโทษและอ านาจท่ีจะติดตามของบาป   

พระเจา้ไดช่้วยเราให้รอดเพื่อวา่เราสามารถท างานต่างๆท่ีดีในสายพระเนตรของพระองค์

ได้ แต่น่ีก็ชัดเจนว่าเป็นแค่ส่วนหน่ึงของจุดประสงค์ของพระองค์ในการช่วยเราให้รอด   

พระองค์ได้ช่วยเราให้รอดเพื่อจะน าเราไปยงัสวรรค์อีกด้วย ตวัอย่างเช่น (ยน. 14:1-3)   

พระองค์ไดรั้บรองว่าทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรของพระองค์จะไปยงัสวรรค์ (การไดรั้บ

ศกัด์ิศรีของเรา จงดู ยน. 10:28-29)   พระองค์ไม่ไดรั้บรองวา่ทุกคนท่ีวางใจในพระเยซู

คริสต์จะพากเพียรในการงานท่ีดี (การช าระให้บริสุทธ์ิท่ีด าเนินต่อเน่ืองไปของเรา) นั่น

ข้ึนอยูก่บัการเช่ือฟังของเรา (4:1; ทต. 3:8)               

พระเจา้ทรงปรารถนาวา่ทุกคนจะประสบความรอด (1 ทธ. 2:4; 2 ปต. 3:9) แต่ความเป็น

จริงท่ีว่าบางคนจะพินาศไม่ไดท้  าให้ความปรารถนาหรืออ านาจของพระเจา้เป็นท่ีสงสัย   

พระองคไ์ดใ้หเ้สรีภาพท่ีพอแก่เราท่ีจะเลือกถา้เราจะเช่ือหรือไม่เช่ือ (เปรียบเทียบ ยน. 3:36)   

ในท านองเดียวกนั พระเจา้ไดจ้ดัเตรียมความรอดเพื่อวา่ลูกๆของพระองคส์ามารถท่ีจะเช่ือ

ฟังพระองคแ์ละท าการงานท่ีดีได ้แต่พระองคไ์ม่ไดบ้งัคบัใหเ้ราท า (ทต. 2:11-12)    

“บุคคลหน่ึงอาจแสดงลกัษณะอย่างถูกตอ้งถึงการโตเ้ถียงเร่ืองความเป็นเจา้นาย

ทั้งส้ินในฐานะเป็นการโต้แยง้ต่อพระคุณท่ีมีประสิทธิภาพ ทุกประเด็นในการ

อภิปรายนั้นในท่ีสุดแล้วก็มาสู่ส่ิงน้ี คือ พระคุณท่ีช่วยให้รอดของพระเจา้ได้รับ

ผลลพัธ์ต่างๆท่ีไดป้รารถนาไวอ้ยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดใ้ช่ไหม? ถา้ทุกฝ่ายสามารถมา

สู่การเห็นพอ้งตอ้งกนัในค าถามเดียวกนัได ้ การโตแ้ยง้ก็จะเป็นท่ียติุ”136  



พระคุณท่ีช่วยให้รอดของพระเจา้ไดรั้บทุกส่ิงท่ีพระเจา้ไดต้รัสว่าจะไดรั้บอย่างหลีกเล่ียง

ไม่ไดซ่ึ้งรวมถึง การถูกท าให้ชอบธรรม  การช าระให้บริสุทธ์ิตามต าแหน่งและการไดรั้บ

ศกัด์ิศรีของผูเ้ช่ือ อย่างไรก็ตาม มนัไม่ไดรั้บส่ิงท่ีพระเจา้ไดต้รัสไวซ่ึ้งข้ึนอยู่กบัการเลือก

ของประชากรของพระองค์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้   เราตอ้งระมดัระวงัท่ีจะแยกแยะส่ิงท่ี  

พระเจ้าต้องการให้เกิดข้ึนจากส่ิงท่ีพระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์จะท าให้เกิดข้ึน ความ

ปรารถนาของพระองคไ์ม่ใช่อยา่งเดียวกนักบัค าบญัชาของพระองค์137 

หลกัค าสอนแห่งอ านาจสิทธ์ิขาดของพระเจา้หมายถึงว่า พระเจา้มีสิทธิอ านาจสูงสุดใน

จกัรวาล มนับ่งบอกว่าพระองค์มีอ านาจเพียงพอท่ีจะควบคุมทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึน มนัไม่ได้

หมายถึงวา่ พระเจา้จะท าให้ทุกส่ิงท่ีพระองคป์รารถนาว่าจะเกิดข้ึนนั้นปรากฏข้ึน   ถา้มนั

เป็นเช่นนั้น ไม่มีใครจะไปนรกและทุกคนจะเช่ือฟังพระองคอ์ยา่งสมบูรณ์แบบ  

พระเจา้ไม่ไดบ้งัคบัใหค้ริสเตียนท่ีจะพากเพียรในการงานท่ีดีเหมือนกบัท่ีพระองคไ์ดบ้งัคบั

ใหค้นอิสราเอลท่ีจะพากเพียรในการงานท่ีดี   ความลม้เหลวของคนอิสราเอลท่ีจะด าเนินใน

การงานท่ีดีท่ีพระเจา้ไดก้ าหนดไวล่้วงหน้าส าหรับพวกเขาก็ไม่ไดห้มายถึงว่าพระคุณท่ีมี

ประสิทธิภาพของพระองคไ์ดล้ม้เหลว ความลม้เหลวของคริสเตียนท่ีจะท าอยา่งนั้นก็ไม่ได้

หมายถึงวา่พระคุณของพระเจา้ไดล้ม้เหลวเช่นกนั 

 ส่วนน้ีของจดหมายฝากน้ี (2:1-10) เปรียบเทียบส่ิงท่ีผูเ้ช่ือไดเ้ป็นก่อนการไดรั้บชีวิตใหม่กบัส่ิงท่ีเขาหรือเธอ

เป็นหลงัจากนั้น พระสิริทั้งส้ินส าหรับการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นของพระเจา้  พระองคไ์ดจ้ดัเตรียมความรอด

ส าหรับผูค้น เราไม่จ  าเป็นท่ีจะท าการงานท่ีดีเพื่อจะไดรั้บความรอด แต่เราควรท าการงานท่ีดีเพราะว่าเรา

ไดรั้บความรอด น่ีเป็นแผนการของพระเจา้ส าหรับผูเ้ช่ือ 

 ข. การทรงเรียกส่วนรวม  2:11-3:19  

ชีวติฝ่ายวญิญาณใหม่ไม่ไดห้มายถึงวา่เราไดป้ระสบการท าใหมี้ชีวติใหม่แต่ละคนเท่านั้น   อยา่งเพิ่มเติมแลว้ 

พระเจา้ทรงน าคริสเตียนทุกคนไปสู่การรวมกนักบัคริสเตียนคนอ่ืนๆ   ในพระคริสตน์ั้น เรามีความเป็นน ้ า

หน่ึงใจเดียวกบัผูเ้ช่ือคนอ่ืนๆเช่นเดียวกบัความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกบัพระเจา้   ถดัไปเปาโลไดอ้ธิบายดา้น

ร่วมกนัน้ีของการมีชีวติของเราในพระคริสต ์     



“. . .จุดจดจ่อหลกัของจดหมายน้ีและจุดจดจ่อหลกัของจดหมายฝากจากเรือนจ าโดยทัว่ไปก็คือ

ธรรมชาติท่ีร่วมกนัของบรรดาผูท่ี้อยูใ่นพระกายของพระคริสต ์  ผูเ้ช่ือไม่ไดมี้ความเช่ือแบบสันโดษ 

พวกเขามีความสัมพนัธ์และความรับผดิชอบร่วมกนัต่อซ่ึงกนัและกนั”138 

1. เอกภาพในปัจจุบัน  2:11-22      

ก่อนอ่ืนอคัรทูตน้ีไดก้ล่าวถึงความเป็นจริงแห่งการรวมกนัของผูเ้ช่ือทุกคนในพระคริสต ์(ขอ้ 11-13)   

จากนั้นท่านไดอ้ธิบายส่ิงท่ีส่ิงน้ีเก่ียวขอ้ง (ขอ้ 14-18)   สุดทา้ย ท่านไดอ้ธิบายผลลพัธ์ต่างๆของการ

รวมกนัน้ี (ขอ้ 19-22)   

ความเป็นจริงของการรวมกนัของผู้เช่ือชาวต่างชาติและผู้เช่ือชาวยวิ  2:11-13 

2:11 เม่ือพิจารณาถึงส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  าเพื่อเราในการเปล่ียนแปลงเรานั้น ผูเ้ช่ือชาวต่างชาติตอ้ง

จดจ าบางส่ิงท่ีเจาะจง   เปาโลไดใ้ช้ “เน้ือหนงั” ท่ีน่ีในแง่ตามตวัอกัษร (นั่นคือ ร่างกาย) 

มากกวา่หน่ึงในแง่ของการเปรียบเทียบ (นัน่คือ ธรรมชาติของมนุษยท่ี์เป็นบาป หรือ ทุกส่ิง

ท่ีเราเป็นในอาดมั)   ความแตกต่างต่างๆท่ียิ่งใหญ่ไดเ้กิดข้ึนระหว่างผูเ้ช่ือชาวยิวและผูเ้ช่ือ

ชาวต่างชาติก่อนกางเขน   

“ค าเดียวท่ีอธิบายถึงคนต่างชาติไดดี้ท่ีสุดคือปราศจาก    พวกเขาไดอ้ยู ่‘ภายนอก’ 

ในหลายดา้น”139  

2:12 เปาโลไดล้งรายการสิทธิพิเศษหา้อยา่งท่ีผูเ้ช่ือชาวต่างชาติไม่ไดช่ื้นชม ซ่ึงผูเ้ช่ือชาวยิวไดช่ื้น

ชมก่อนกางเขน 

 หน่ึง ผูเ้ช่ือชาวต่างชาติได ้“แยกจากพระคริสต์” ซ่ึงก็คือพระเมสสิยาห์   พวกเขาไม่ได้มี

ความหวงัร่วมกนัระดบัชาติท่ีมีศูนยก์ลางในพระเมสสิยาห์ อยา่งท่ีคนยวิไดมี้   

ประการท่ีสอง พระเจ้าได้ “กัน” พวกเขาออกไปในฐานะผูค้นจากพลเมืองใน “เครือ

ประเทศของอิสราเอล”   ชาวต่างชาติแต่ละคนสามารถกลายมาเป็นสมาชิกแห่งประเทศ

อิสราเอลได ้แต่ในฐานะคนทั้งหมดนั้น คนต่างชาติไม่มีส่วนในส่ิงท่ีพระเจา้ไดว้างแผนท่ี

จะท าในและผา่นทางอิสราเอล   คนต่างชาติเป็นคนแปลกจากอิสราเอลในแง่น้ี 



ประการท่ีสาม พวกเขาไม่มีส่วนโดยตรงในพระสัญญาต่างๆของพระเจา้ท่ีมีต่ออิสราเอลท่ี

มีใน “พนัธสัญญาต่างๆ” ตามพระคมัภีร์ (แบบอบัราฮมั  แบบโมเสส และแบบดาวิด)    

มอร์ริสผูไ้ม่เช่ือว่ามียุคพนัปีไดเ้ช่ือว่า “พระสัญญา” เอกพจน์อา้งอิงถึง “พระสัญญาของ

พระเจา้ท่ีจะส่งพระเมสสิยาห์ของพระองคม์า”140 บางที “พระสัญญา” เอกพจน์เพียงแค่เนน้

ถึงองคป์ระกอบของพระสัญญาท่ีเป็นรากฐานต่อพนัธสัญญาตามพระคมัภีร์ทั้งหมด  

ประการท่ีส่ี ในฐานะเช้ือชาติของผูค้น คนต่างชาติไม่ไดมี้อนาคตร่วมกนัท่ีไดส้ัญญาไวโ้ดย

พระเจา้ท่ีซ่ึงพวกเขาสามารถมองดูไดแ้ละท่ีซ่ึงพวกเขาสามารถ “หวงั” ไดอ้ยา่งท่ีอิสราเอล

ไดมี้ 

ประการท่ีห้า พวกเขาไดแ้ยกจาก (“ปราศจาก”) พระเจา้  พวกเขาไร้พระเจา้และปราศจาก

การช่วยเหลือท่ีพิเศษจากพระเจา้141 ตรงกนัขา้ม พระเจา้ไดย้ื่นออกไปหาอิสราเอลและได้

ชกัจูงพวกเขามายงัพระองคเ์อง    

“น่ีเป็นท่ีเดียวในพนัธสัญญาใหม่ท่ีค  าว่า อาเธโอส [“ปราศจากพระเจา้”] ปรากฏ   

มนัไม่ใช่อยู่ในแง่ท่ีดูถูกท่ีอคัรทูตน้ีกล่าวถึงพวกเขาว่าเป็น ‘คนท่ีไม่เช่ือว่ามีพระ

เจา้’ หรือ ‘ไร้พระเจา้’   มนัเป็นค าอธิบายท่ีเรียบง่ายและโศกเศร้าของสภาพแทจ้ริง

ของพวกเขา ไม่ใช่จากมุมมองของพวกเขาเองแต่จากมุมมองแทเ้ท่านั้น”142    

“คนยิวไดมี้การดูถูกมากมายส าหรับคนต่างชาติ   คนยิวไดก้ล่าววา่ คนต่างชาติได้

ถูกสร้างโดยพระเจา้เพื่อจะเป็นเช้ือเพลิงส าหรับไฟแห่งนรก   พวกเขาไดก้ล่าวว่า 

พระเจา้ทรงรักอิสราเอลเท่านั้นจากทุกชนชาติท่ีพระองคไ์ดส้ร้างข้ึน   พวกเขาได้

กล่าวว่าพระเจา้ทรงเมตตาต่อคนอิสราเอลเท่านั้น แต่คนชาติอ่ืนๆพระองค์จะบด

ขยี้  มนัไม่ใช่แมก้ระทัง่ถูกกฎหมายท่ีจะใหก้ารช่วยเหลือแก่แม่ชาวต่างชาติในเวลา

แห่งความจ าเป็นท่ีสาหัสท่ีสุด เพราะว่านัน่จะน าคนต่างชาติอีกคนหน่ึงไปสู่โลก  

จนกวา่พระคริสตไ์ดเ้สด็จมา คนต่างชาติไดเ้ป็นเป้าแห่งการดูถูกต่อคนยิว   ส่ิงกีด

ขวางระหวา่งพวกเขานั้นก็เตม็ท่ี ถา้เด็กชายชาวยิวแต่งงานกบัเด็กหญิงชาวต่างชาติ 

หรือเด็กหญิงชาวยิวแต่งงานกบัเด็กชายชาวต่างชาติ งานศพของเด็กชายชาวยิว

หรือเด็กหญิงชาวยิวก็ถูกปฏิบติัการให้ล่วงไป   การติดต่อเช่นนั้นกบัคนต่างชาติก็

เป็นการเทียบเท่ากบัความตาย”143          



แมก้ระทัง่ในทุกวนัน้ี คนยิวท่ีเคร่งครัดบางคนก็ดูถูกคนต่างชาติ ในบางแง่นั้น ความเป็น

ปรปักษข์องคนยวิท่ีมีต่อคนต่างชาติไดน้ าไปยงัคริสตจกัร คริสเตียนชาวยิวไดมี้แนวโนม้ท่ี

จะดูถูกคริสเตียนชาวต่างชาติ 

2:13  “แต่” ช้ีไปยงัความตรงขา้มท่ียิ่งใหญ่ (เปรียบเทียบ ขอ้ 4)   เน่ืองจากการตายของพระคริสต ์

(“พระโลหิต”) พระเจา้ได ้“น า” คนต่างชาติเขา้มา “ใกล”้ พระองคเ์องและคนยิวในแง่ท่ีไม่

เคยเป็นจริงมาก่อน   พวกรับบีไดก้ล่าวถึงคนต่างชาติผูซ่ึ้งได้อยู่ห่างจากสิทธิพิเศษต่างๆ

ของพนัธสัญญาแบบโมเสสวา่ได ้“ถูกน าเขา้มาใกล”้ โดยการเปล่ียนลทัธิ144   ความบาป

ส่งผลให้เกิดความตายและการแยกกนั   อย่างไรก็ตาม การเช่ือฟังของพระคริสต์ไดส่้งผล

ต่อชีวติและการกลบัคืนดีกบัคนอ่ืนๆเช่นเดียวกบัพระเจา้ส าหรับคนต่างชาติ     บางทีเปาโล

ไดอ้า้งอิงถึง “พระโลหิตของพระคริสต”์ บางส่วนเพื่อจะแกไ้ขการปฏิเสธของพวกนอสติก

เก่ียวกบัความเป็นมนุษยแ์ทข้องพระคริสต์145      

มีการด าเนินต่อไปท่ีชดัเจนระหวา่งผูค้นท่ีไดรั้บการไถ่ของพระเจา้ในพนัธสัญญาเดิมและผูค้นท่ีไดรั้บการไถ่

ของพระเจา้ในพนัธสัญญาใหม่ อย่างไรก็ตาม ท่ีน่ีเปาโลได้เน้นถึงความแตกต่างระหว่างคนสองกลุ่ม146   

ศาสนศาสตร์แบบพนัธสัญญาเนน้ถึงการด าเนินต่อไประหวา่งสองกลุ่มส่วนศาสนศาสตร์แบบยุคสมยัเนน้ถึง

ความแตกต่างระหว่างระหว่างพวกเขา นกัศาสนศาสตร์แบบพนัธสัญญาหลายคนก็ปฏิเสธความแตกต่าง

เหล่าน้ี 

ความส าคัญของการรวมกนัของผู้เช่ือชาวต่างชาติกบัผู้เช่ือชาวยวิ  2:14-18 

โดยพื้นฐานแลว้ การตายของพระคริสตไ์ดส่้งผลต่อสันติสุขระหวา่งผูเ้ช่ือชาวต่างชาติและผูเ้ช่ือชาวยิว  และ

สันติสุขระหวา่งผูเ้ช่ือชาวต่างชาติและพระเจา้    

2:14  ท่ีจะเขา้ใจขอ้น้ี เราตอ้งคน้พบส่ิงท่ี “ก าแพงท่ีกั้น” ท่ีเปาโลไดมี้ในความคิด   บางทีมนัเป็น

ก าแพงในลานพระวหิารของเฮโรดซ่ึงไดแ้ยกลานของคนต่างชาติจากลานของคนยิว147   น่ีดู

เหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ เน่ืองจากว่าก าแพงนั้นยงัคงอยู่และได้แบ่งคนยิวและคน

ต่างชาติเม่ือเปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากน้ี บางทีท่านไดมี้ม่านระหวา่ง “วิสุทธิสถาน” และ 

“อภิสุทธิสถาน”ในพระวิหารนั้นในความคิด อย่างไรก็ตาม ม่านนั้น ไม่ใช่ก าแพงก็ไม่ได้

แยกคนยวิจากคนต่างชาติ แต่แยกทุกคนจากพระเจา้ มนัดูเหมือนวา่ส่ิงท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด

ท่ีเปาโลไดมี้ในความคิดก็คือ ส่ิงกีดขวางฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ทางกายภาพท่ีไดแ้ยกคนยิวและ



คนต่างชาติตั้งแต่สมยัของอบัราฮมั   ส่ิงน้ีก็สอดคลอ้งกบัการเนน้ของเปาโลท่ีความเป็นจริง

ต่างๆฝ่ายวญิญาณท่ีแสดงถึงพระธรรมเอเฟซสั 

“สถาบนั [คริสตจกัร] ใหม่น้ีไม่ไดล้บลา้งความแตกต่างทางเช้ือชาติ แต่แสดงถึง

การกลับคืนดีด้วยการท่ีผูเ้ช่ือทุกคนมีคุณสมบัติท่ีเท่าเทียมกันท่ีจะแบ่งปันใน

ผลประโยชน์ต่างๆของความรอดและสันติสุขท่ีออกมาจากการรวมกนัของคนยิว

และคนต่างชาติไปสู่ชุมชนท่ีมีชีวติใหม่”148 

“คนยิวและคนต่างชาติไม่ได้ถูกเปล่ียนแปลงในเช้ือชาติ หรือการผสมกันทาง

โลหิต  แต่พวกเขาเป็น ‘หน่ึง’ ในแง่ของสิทธิพิเศษและต าแหน่งต่อพระเจา้”149 

เอียด้ีไดอ้า้งตวัอยา่งประกอบของคริสออสทอมเก่ียวกบัสองกลายมาเป็นหน่ึง 

“‘ขอให้เราจินตนาการว่ามีรูปหล่อสองอนั อนัแรกเป็นเงินและอีกอนัหน่ึงเป็น

ตะกั่ว และจากนั้นทั้ งสองจะถูกหลอมละลายและทั้ งสองจะออกมาเป็นทอง  

ดงันั้นพระองคไ์ดท้  าใหท้ั้งสองเป็นหน่ึง’”150    

ขอ้น้ีเป็นพยานท่ีหนกัแน่นต่อความเป็นจริงท่ีวา่ ดว้ยการตายของพระเยซูคริสตน์ั้น พระเจา้

ไดเ้ร่ิมตน้จดัการกบัมนุษยบ์นพื้นฐานท่ีแตกต่างจากท่ีพระองค์ไดจ้ดัการในอดีต   ตอนน้ี

พระองค์ได้หยุดท างานกับและผ่านทางคนยิวและลัทธิยิวเป็นหลัก (แม้ว่าจะเป็นการ

ชัว่คราว  จงเปรียบเทียบ รม. 11)   ตรงกนัขา้ม พระองคไ์ดเ้ร่ิมตน้การจดัการกบัคนยิวและ

คนต่างชาติบนพื้นฐานอยา่งเดียวกนั นัน่คือ ความเช่ือในพระบุตรของพระองค ์  ในอีกนยั

หน่ึง พระองคไ์ดเ้ร่ิมตน้ยคุหรือการจดัการใหม่ในการจดัการของพระองคก์บัมนุษย ์

“เม่ือขอ้ 14 กล่าวว่าพระคริสต์เป็นสันติสุขของเรา มนัหมายถึงว่าพระเยซูเป็น

แหล่งแห่งความสัมพนัธ์ท่ีได้รับการร้ือฟ้ืน ไม่ใช่แค่ระหว่างแต่ละบุคคลและ   

พระเจา้เท่านั้น แต่ระหวา่งแต่ละบุคคลอีกดว้ย   ตอนน้ีผูค้นจากชุมชนใหม่ ซ่ึงก็คือ

ครอบครัวของพระเจา้ ซ่ึงตวัของมนัเองก็เปรียบเทียบกบัพระวิหารท่ีบริสุทธ์ิ ซ่ึง

เป็นงานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้ (2:18-22)151   

2:15  พระกายของพระคริสต์ (“เน้ือหนงัของพระองค์”) ท่ีได้ถวายบูชาท่ีบนกางเขนได้ท าลาย 

“ความเป็นศตัรู” ระหวา่งคนยิวและคนต่างชาติ มนัไดท้  าอย่างนั้นในแง่ท่ีว่าเม่ือพระเยซู



คริสตต์ายไป พระองคไ์ดบ้รรลุค าสั่งทั้งหมดของธรรมบญัญติัของโมเสส   เม่ือพระองคไ์ด้

ท าอย่างนั้น พระเจา้ได้ท าให้ธรรมบญัญติัของโมเสสส้ินสุดลงในฐานะกฎแห่งชีวิตของ

พระองคส์ าหรับคนยวิ ค าวา่ “ลบลา้ง” (ค ากรีก คาตาเรสัส) หมายถึง “ท าให้ไม่มีผลบงัคบั”   

ธรรมบัญญัติของโมเสสได้หยุดเป็นมาตรฐานของพระเจ้าส าหรับการควบคุมชีวิต

ประชากรของพระองค ์(รม. 10:4; และขอ้อ่ืนๆ) ธรรมบญัญติัของโมเสสไดเ้ป็นสาเหตุของ

ความเป็นศตัรูกันระหว่างคนยิวและคนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความแตกต่างและ

กฎหมายต่างๆเก่ียวกบัอาหารท่ีเรียกร้องการแยกกนัก็ได้ก่อให้เกิดความปรปักษ์ระหว่าง

คนยิวและคนต่างชาติ   ฉบบัแปล NASB บ่งบอกว่าธรรมบญัญติัเป็นส่ิงกีดขวาง  แทจ้ริง

แลว้ ธรรมบญัญติัเป็นสาเหตุของส่ิงกีดขวางระหวา่งคนยิวและคนต่างชาติ   พระเยซูคริสต์

ได้ “ท าลาย” ส่ิงกีดขวางและความเป็นปรปักษ์ท่ีได้ส่งผลจากมนัโดยการท าให้ธรรม

บญัญติัของโมเสสส้ินสุดลง152 

“ตอนน้ีธรรมบญัญติัถูกแนะน า และค าวา่ โฮ โนโมส [“ธรรมบญัญติั”] ถูกถือใน

แง่ท่ีเต็มท่ีของมนั ไม่ใช่ธรรมบญัญติัทางพิธีกรรมเท่านั้น แต่ธรรมบญัญติัของ

โมเสสในฐานะทั้งหมดอีกดว้ยตามการใชท่ี้ไดก้ล่าวไวข้องวลีน้ี”153    

พระเยซูคริสต์มีจุดประสงค์สองประการในการท าให้ความเป็นปรปักษ์ของคนยิวและคน

ต่างชาติส้ินสุดลง    หน่ึง พระองคต์อ้งการท่ีจะ “สร้าง” คนใหม่คนเดียว ซ่ึงก็คือคริสตจกัร 

(ขอ้ 6) จากคนสองกลุ่มก่อนหนา้น้ี คือคนยิวและคนต่างชาติ (ขอ้ 11)   ท่ีน่ี “คนใหม่” 

ไม่ใช่ผูเ้ช่ือแต่ละคนแต่เป็นคริสตจกัร ซ่ึงก็คือ พระกายของพระคริสต ์(เปรียบเทียบ 1:22-

23; 1 คร. 12:12-13; คส. 3:10-11; ฮบ. 12:23)   ในคริสตจกัรนั้น พระเจา้ไม่ไดจ้ดัการกบั

คนต่างชาติอยา่งท่ีพระองคไ์ดจ้ดัการกบัคนยิว หรือพระองค์ไม่ไดจ้ดัการกบัคนยิวอยา่งท่ี

พระองค์ไดจ้ดัการกบัคนต่างชาติ   คนยิวไม่ไดก้ลายมาเป็นคนต่างชาติ หรือคนต่างชาติ

ไม่ไดก้ลายมาเป็นคนยิว   ตรงกนัขา้ม พระเจา้ไดส้ร้างเอกลกัษณ์ (ค ากรีก ไคโนน  เน้ือ) 

ใหม่ทั้งส้ิน คือ คริสตจกัร   ในระบบคริสตจกัรนั้น คนยิวท่ีเช่ือกลายมาเป็นคริสเตียน และ

คนต่างชาติท่ีเช่ือกลายมาเป็นคริสเตียน   ตอนน้ีพระเจ้าจดัการกับคนยิวท่ีเช่ือและคน

ต่างชาติท่ีเช่ืออยา่งเทียมกนั คือ ในฐานะคริสเตียน154 

“. . . คนยิวและคนต่างชาติร่วมกนัก็ถูกยกไปสู่เวทีท่ีสูงกว่าท่ีการเขา้สุหนตัไดช่ื้น

ชม”155    



2:16   จุดประสงคป์ระการท่ีสองของพระเยซูคริสตเ์พื่อท าใหค้วามเป็นปรปักษข์องคนยวิและคน 

ต่างชาติส้ินสุดลงคือท่ีจะน า (“ท าให้คืนดี”) ผูเ้ช่ือชาวยิวและผูเ้ช่ือชาวต่างชาติไปยงั

พระองคเ์องใน “กายเดียว” นัน่คือ คริสตจกัร   พนัธสัญญาเดิมไม่เคยกล่าวถึงผูเ้ช่ือชาวยิว

และผูเ้ช่ือชาวต่างชาติวา่เป็น “กายเดียว”   อยา่งเหน็บแนมแลว้ ในแง่หน่ึงกางเขนไดท้  าลาย

พระเยซู แต่พระเยซูได้ท าลายความเป็นศตัรูระหว่างคนยิวและคนต่างชาติ “ด้วย (ทาง) 

กางเขน”   คนยิวและคนต่างชาติไม่เพียงแต่ไดป้ระสบการคืนดีกบัซ่ึงกนัและกนัเท่านั้น 

(ขอ้ 14-15) แต่พวกเขาไดป้ระสบการคืนดีกบัพระเจา้โดยกางเขนอีกดว้ย (ขอ้ 16)   กางเขน

ไดท้ าใหค้วามยุติธรรมของพระเจา้พึงพอใจ มนัไดท้  าให้พระองคเ์องพอใจ (เปรียบเทียบ 1 

ยน. 2:2)    

“จากมุมมองของคนยิวนั้น ส่ิงท่ีไม่ได้คาดหวงัและไม่ได้ตระเตรียมมากท่ีสุด

ส าหรับความรอดก็คือ การท าลายก าแพงตรงกลางของการแบ่งแยกระหวา่งคนยิว

และคนต่างชาติ  การเอาความเป็นศตัรูของธรรมบญัญติัไป และการตรึงมนัไวท่ี้

กางเขนของพระองค ์  มนัไม่มีอะไรท่ีคลา้ยคลึงกบัมนั  ไม่มีการพูดเป็นนยัของมนั

ท่ีจะถูกพบได ้ ไม่วา่ในการสอนหรือวญิญาณของยคุสมยั”156 

2:17  พระเยซูไม่ใช่เป็นแค่สันติสุขของเราเท่านั้น (ขอ้ 14) แต่พระองคไ์ด ้“ประกาศสันติสุข” อีก

ด้วย   พระองค์ได้ประกาศข่าวสารแห่งสันติสุขคือข่าวประเสริฐต่อทั้ งคนยิวและคน

ต่างชาติ (ขอ้ 12-13) เร่ือยไปโดยทางพวกอคัรทูตท่ีไดรั้บการเสริมฤทธ์ิดว้ยพระวิญญาณ

ของพระองคห์ลงัจากการเสด็จสู่สวรรคข์องพระองค ์(เปรียบเทียบ ยน. 14:18; กจ. 1:1-2, 8; 

26:23)       

“ในถอ้ยค า ‘พระองคไ์ดเ้สด็จมาประกาศสันติสุข’ นั้น เราก็มีการอา้งอิงถึงไม่ใช่

งานของพระเยซูเจา้บนโลกก่อนการถูกตรึง แต่เป็นงานของพระคริสตท่ี์ไดรั้บยก

ยอ่งในการประกาศสันติสุขท่ีซ่ึงการตายของพระองคไ์ดท้  าข้ึน”157 

2:18 ในฐานะผลลพัธ์ของกางเขน ทั้งผูเ้ช่ือชาวยวิและผูเ้ช่ือชาวต่างชาติมี “ทางเขา้”  ไปสู่พระเจา้ 

(“พระบิดา”) ก่อนหน้านั้น ทางเขา้ไปสู่พระเจา้ก็โดยทางลทัธิยิว แต่ตอนน้ีมนัก็มา “ทาง

พระคริสต ์(พระองค)์ โดยพระ “วิญญาณ” บริสุทธ์ิ   ในฐานะผลลพัธ์ของการตายของพระ

คริสต ์ตอนน้ีผูเ้ช่ือทุกคนมีทางเขา้โดยตรงไปสู่พระบิดา (เปรียบเทียบ 3:12; รม. 5:2) พระ



วิญญาณบริสุทธ์ิให้ทางเขา้ (“เราทั้งสองมี”) ท่ีเท่าเทียมกนัไปสู่พระเจา้แก่ทั้งคริสเตียน

ชาวยิวและ คริสเตียนชาวต่างชาติ   จงสังเกตว่าสมาชิกทั้งสามของพระภาคของพระเจา้

ปรากฏอีกคร้ังท่ีน่ี  

“ผูค้นถามขา้พเจา้ว่าท าไมขา้พเจา้ไม่เลือกบางคนท่ีจะอธิษฐานเพื่อข้าพเจา้เม่ือ

ขา้พเจา้มีการเจบ็ป่วยช่วงเวลาสั้นๆเก่ียวกบัมะเร็ง   ท าไมขา้พเจา้ไดข้อให้ทุกคนท่ี

จะอธิษฐาน?  ขา้พเจา้ไดท้  าอยา่งนั้นเพราะวา่ขา้พเจา้เช่ือในความเป็นปุโรหิตของผู ้

เช่ือ นัน่คือ ผูเ้ช่ือทุกคนมีทางเขา้ไปสู่พระองค”์158 

ความขดัแยง้ในเร่ืองไม่วา่ผูเ้ช่ือชาวต่างชาติไดม้าหาพระเจา้ทางลทัธิยิว หรือพวกเขาสามารถมาหาพระเจา้

โดยตรงในฐานะคนต่างชาตินั้นก็ไดลุ้กลามในคริสตจกัรเร่ิมแรก (กจ. 15:1-5; กท. 1-2)   เปาโลไดใ้ห้การ

แกไ้ขต่อปัญหาน้ีอีกคร้ังหน่ึงท่ีน่ี (เปรียบเทียบ กจ. 15:6-21; กท. 3-2)   พระเจา้ไดท้  าให้ผูเ้ช่ือชาวยิวและผู ้

เช่ือชาวต่างชาติเป็น “หน่ึง” ในคริสตจกัร (ขอ้ 14)   พระองคไ์ดส้ร้างเอกลกัษณ์ใหม่ ซ่ึงก็คือคริสตจกัรจาก

ทั้งสอง นัน่คือ ผูเ้ช่ือชาวยิวและผูเ้ช่ือชาวต่างชาติ (ขอ้ 15)   ผูเ้ช่ือทั้งสองประเภทประสบการคืนดีกบัซ่ึงกนั

และกนัและกบัพระเจา้ในพระกายนั้น (ขอ้ 15-16) และทั้งสองมีทางเขา้ไปสู่พระเจา้โดยพระวิญญาณเดียว 

(ขอ้ 18)159     

ผลลพัธ์ต่างๆของการรวมกนัของผูเ้ช่ือชาวต่างชาติกบัผูเ้ช่ือชาวยวิ  2:19-22    

2:19 เน่ืองจากการรวมกนัน้ี คริสเตียน “ก็ไม่ใช่คนแปลกหนา้ (คนต่างดา้ว) และคนต่างแดน” ใน

ความสัมพนัธ์กบัผูเ้ช่ือแห่งยคุก่อนๆอีกต่อไป 

พวกเขาเป็น “คนแปลกหนา้  พวกเขาไดเ้ป็นอยา่งนั้นในขณะท่ีเทวาธิปไตยดั้งเดิม

ไดมี้อยู ่คนยวิท่ีเป็นเด็กๆ แต่พวกเขา [อยา่งท่ีคนต่างชาติไดเ้ป็น] ก็เป็น คนท่ีสังคม

ไม่ยอมรับท่ีแย่มาก   คร้ังหน่ึงเช่นกนั พวกเขาไดเ้ป็น พารอยคอย ตามตวัอกัษร

หมายถึง ‘ผูอ้าศยัใกล้ๆ ’ ผูซ่ึ้งพกัแรมในบา้นโดยปราศจากสิทธ์ิของครอบครัวท่ีอยู่

ประจ า”160  

ตอนน้ีคริสเตียนเป็น “พลเมืองเดียวกนักบัธรรมิกชนทุกคน” นั่นคือ ผูเ้ช่ือผูไ้ด้มีชีวิตอยู่

ก่อนวนัเพ็นเทคอสต์ ในท่ีอ่ืนๆเปาโลไดก้ล่าวถึงคริสตจกัรทอ้งถ่ินว่าเป็นครอบครัว  (1 

ทธ. 3:15)  แต่ท่ีน่ี “ครอบครัว” ก็คือผูเ้ช่ือทุกคนจากทุกสมยั161 



2:20  ประการท่ีสาม เปาโลได้เปรียบเทียบคริสตจกัรกบั “วิหาร” (ขอ้ 21)   มนัตั้งอยู่บน 

“รากฐานแห่งพวกอคัรทูตและพวกผูเ้ผยพระวจนะ”   เป็นท่ีชดัเจนวา่ พวกผูเ้ผยพระวจนะ

ของพนัธสัญญาใหม่ถูกกล่าวถึงท่ีน่ี เน่ืองจากว่าค าว่า “พวกผูเ้ผยพระวจนะ” ตามหลัง 

“พวกอคัรทูต” (เปรียบเทียบ 3:5; 4:11)162 คนเหล่าน้ีได้สร้างรากฐานของคริสตจกัร 

เน่ืองจากวา่โดยทางพวกเขานัน่เองท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยและสถาปนาคริสตจกัร   ในอีกนยั

หน่ึง  เปาโลไดห้มายถึงวา่พวกอคัรทูตไดว้างรากฐาน         

“ถ้าค าสอนของพวกผูเ้ผยพระวจนะและพวกอคัรทูตเป็นรากฐาน ส่ิงน้ีตอ้งได้มี

สิทธิอ านาจก่อนคริสตจกัรไดมี้ข้ึน”163 

“ในแง่ปฏิบติันั้น ส่ิงน้ีหมายถึงว่า คริสตจกัรถูกสร้างบนพระคมัภีร์พนัธสัญญา

ใหม่”164    

ณ เวลาท่ีเปาโลไดเ้ขียน “ศิลามุมเอก” เป็นส่วนท่ีส าคญัของรากฐานของอาคาร   มนัเป็น

ศิลาท่ีซ่ึงผูส้ร้างท าใหศิ้ลาฉลบักอ้นเป็นมุมฉากรวมทั้งศิลากอ้นอ่ืนๆท่ีเป็นรากฐาน165   ศิลา

น้ีคือพระคริสต ์(เปรียบเทียบ มธ. 16:18; 1 คร. 3:11; 1 ปต. 2:6-8)     

“ในตะวนัออกนั้น มนัถูกถือวา่ส าคญักวา่รากฐานอยา่งมาก”166  

(คาลวนิไดเ้ขียนวา่:  “ท่ีใดก็ตามท่ีเราเห็นพระวจนะของพระเจา้ถูกประกาศและไดย้ินอยา่ง

ไม่เจือปน และพิธีมหาสนิทไดถู้กปฏิบติัตามธรรมเนียมของพระคริสตท่ี์นัน่ มนัจะไม่เป็น

ท่ีสงสัยเลยวา่คริสตจกัรของพระเจา้มีอยู”่167 เขาไดเ้ช่ือวา่องคป์ระกอบสองอยา่งน้ีไดก่้อตั้ง

คริสตจกัรแท)้     

2:21 เปาโลไดพ้รรณนาวา่คริสตจกัรก าลงัถูกก่อสร้าง (“อาคารทั้งหมด ถูกท าให้ติดต่อกนัสนิท”

ดว้ยการท่ีพระเจา้ไดเ้พิ่มผูเ้ช่ือใหม่ (“เติบโต”) อย่างต่อเน่ือง (เปรียบเทียบ 4:15-16; มธ. 

16:18; 1 ปต. 2:5)   

“อย่างท่ีพระวิหารของซาโลมอนได้ถูกสร้างโดยปราศจากเสียงของคอ้น ดงันั้น

พระวญิญาณบริสุทธ์ิก็วางคนบาปท่ีตายแต่ละคนไปสู่วิหารท่ีมีชีวิตทางการบงัเกิด

ใหม่และการบพัติศมา [โดยพระวิญญาณ] อย่างเงียบๆ [เปรียบเทียบ 1 คร. 

12:13]”168 



ศิลาแต่ละกอ้นแสดงถึงผูเ้ช่ือทั้งคนยิวและคนต่างชาติ   ทุกวนัน้ีพระเจา้ไม่ได้สถิตอยู่ใน

วิหารทางกายภาพบางแห่งบนโลกน้ี อย่างท่ีพระองค์ไดส้ถิตอยู่ในสมยัพนัธสัญญาเดิม   

พระองคส์ถิตอยูก่บัคริสตจกัรของพระองคซ่ึ์งก็คือ “วิหาร” ฝ่ายวิญญาณ (และ “บริสุทธ์ิ”) 

ท่ีกระจายไปทัว่โลก   มนัไดเ้ร่ิมตน้ในวนัเพน็เทคอสตแ์ละมนัจะด าเนินไปจนกวา่วนัถูกรับ

ข้ึนไป (1 ธส. 4:13-18)   อยา่งท่ีวหิารต่างๆทางกายภาพไดย้กยอ่ง “พระต่างๆ” ท่ีพวกเขาได้

แสดงถึงในสมยัโบราณนั้น ดงันั้นคริสตจกัรยกยอ่ง “พระเจา้แทแ้ต่องคเ์ดียว” ในทุกวนัน้ี     

เปาโลอาจไดใ้ชต้วัอยา่งประกอบเก่ียวกบั “วิหาร” อยา่งดีเพราะวา่วิหารอารเทมิสท่ีอยูใ่กล ้

คริสเตียนในเมืองเอเฟซสัเป็นการอา้งอิงท่ีมีช่ือเสียงอนัโดดเด่นมากท่ีสุดของเมืองนั้น   มนั

ใหญ่เป็นส่ีเท่าเท่ากบัพาร์เธโนนท่ียงัคงอยูใ่นกรุงเอเธนส์   มีเสาหินสีขาว 127 ตน้ซ่ึงสูง 60 

ฟุตและไดล้อ้มรอบรูปป้ันของเทพธิดาอารเทมิส (ไดอานา)169 บรรดาเจา้หนา้ท่ียงัคงถือวา่

วิหารอารเทมิสเป็นหน่ึงในส่ิงมหัศจรรยท์ั้งเจ็ดแห่งโลกสมยัโบราณ (เปรียบเทียบ กจ. 

19:23-41) 

2:22 พระวิญญาณบริสุทธ์ิสถิตในคริสตจกัรสากล   แน่นอนว่า พระองคส์ถิตในผูเ้ช่ือแต่ละคน 

(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

เปรียบเทียบผูเ้ช่ือแต่ละคนกบั “วิหารของพระเจา้” ในท่ีอ่ืน (1 คร. 6:19)   ท่านไดอ้า้งอิงถึง

ท่ีประชุมของคริสเตียนทอ้งถ่ินในฐานะ “วิหาร” อีกดว้ย (1 คร. 3:16; 2 คร. 6:16)   อยา่งไร

ก็ตาม ท่ีน่ีท่านไดเ้ปิดเผยว่าคริสเตียนทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของ “วิหารบริสุทธ์ิ” ท่ียิ่งใหญ่ 

นัน่คือ คริสตจกัรสากล    

“อิสราเอลมีอาคารท่ีซ่ึงพระเจา้ไดโ้ปรดปรานท่ีจะสถิต  คริสตจกัรเป็นอาคารท่ีซ่ึง

พระเจา้ทรงโปรดปรานท่ีจะสถิต”170    

“ตอนน้ีการทรงสถิตของพระองคก์็กระจายออกไป ไม่ใช่เป็นทอ้งถ่ิน   ตอนน้ีการ

ทรงสถิตของพระองคก์็สถิตอยูใ่นกาย แทนท่ีจะถูกจ ากดัไวข้า้งหลงัม่าน”171  

“ช่างเป็นการสามคัคีธรรมท่ีท าใหก้ารเพง่มองของเราในการรวมกนัของธรรมิกชน
ตกตะลึง! ท่ีไหนเราควรจะพบความเหมือนของมนั? ไดถู้กรวบรวมจากตะวนัออก
และตะวนัตก จากบรรพบุรุษแห่งสมยัก่อนและคนท่ีชกัชา้แห่งสมยัหลงั  จากศาล
ของกษตัริยแ์ละกระท่อมของขอทาน  จากทารกในออ้มแขนและ ผูท่ี้มีอายุตั้งแต่



หน่ึงร้อยปีข้ึนไป  คนมีเกียรติท่ีถูกตอ้ง คนแต่งตวัสกปรก  จากระดบัของคนท่ีได้
เรียนรู้และคนท่ีไม่รู้ ฟาริสีและคนบาป  คนท่ีมีปัญญาเฉียบคมและคนท่ีจิตใจ
อ่อนแอ  ชนชั้นอนัเป็นท่ีนบัถือและชนชั้นท่ีเป็นผูร้้าย  ช่างเป็นอ านาจของพระเจา้
จริงๆท่ีจะถูกส่งออกไปเพื่อจะป้ันองค์ประกอบท่ีไม่เขา้กนัเหล่าน้ีทั้งหมดไปสู่
ทั้งหมดท่ีเห็นดว้ยกนัอนัเดียว [เป็นหน่ึงเดียวในความคิด] ซ่ึงถูกประทบัตราดว้ย
ความเหมือนกันท่ีได้บังเกิดใหม่เดียวชั่วนิรันดร์ ซ่ึงก็คือฉายาท่ีส่องแสงของ 
‘อลัฟาและโอเมกา’ คือเพื่อนร่วมแอกของพระเจา้และเพื่อนร่วมแอกของพวกเขา
อยา่งเท่าเทียมกบัพระบุตรของดาวดิและองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของดาวดิ!”172       

แผนการของพระเจา้ส าหรับผูเ้ช่ือไดร้วมถึงการสร้างเอกลกัษณ์ใหม่หลงัจากการตายของพระเยซูคริสต ์ การ

เป็นข้ึนจากตาย และการเสด็จสู่สวรรค ์(เปรียบเทียบ มธ. 16:18)   มนัจะตอ้งเป็นคริสตจกัร   คริสตจกัรไม่ใช่

แค่การด าเนินต่อไปและการท าให้ทนัสมยัของอิสราเอลภายใตช่ื้อใหม่แต่เป็นการสร้างใหม่ (ขอ้ 15) ใน

คริสตจกัรนั้น ผูเ้ช่ือชาวยิวและผูเ้ช่ือชาวต่างชาติยืนอยู่ดว้ยสิทธ์ิและสิทธิพิเศษต่างๆท่ีเท่าเทียมกนัต่อพระ

พกัตร์พระเจา้   การเป็นสมาชิกในกายใหม่น้ีเป็นหน่ึงในพระพรท่ียิ่งใหญ่ของผูเ้ช่ือในยุคปัจจุบนัพร้อมกบั

พระพรต่างๆท่ีเป็นส่วนตวั (ขอ้ 1-10)   เปาโลไดย้กย่องพระเจา้ส าหรับพระพรในส่วนน้ีของพระธรรม   

เอเฟซสั               

“ขา้พเจ้าไม่แน่ใจว่าส่ิงใดก็ตามนั้นเร่งด่วนในทุกวนัน้ี ส าหรับการให้เกียรติพระคริสต์และการ

กระจายข่าวประเสริฐ มากกว่าท่ีว่าคริสตจักรควรเป็นและควรถูกเห็นท่ีจะเป็น  ซ่ึงก็คือโดย

จุดประสงคข์องพระเจา้และการบรรลุของพระคริสตส่ิ์งท่ีมนัเป็นแลว้ก็คือ มนุษยใ์หม่เดียว ตน้แบบ

ของชุมชนท่ีเป็นมนุษย ์ ครอบครัวของพี่นอ้งชายหญิงท่ีไดรั้บการคืนดีผูซ่ึ้งรักพระบิดาของพวกเขา

และรักซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงก็คือท่ีสถิตอนัชดัเจนของพระเจา้โดยพระวิญญาณของพระองค ์  เม่ือนั้น

นัน่เองท่ีโลกจะเช่ือในพระคริสตใ์นฐานะพระผูส้ร้างสันติ  เม่ือนั้นนัน่เองท่ีพระเจา้จะไดรั้บพระสิริ

ซ่ึงสมควรต่อพระนามของพระองค”์173 

2.  ความไม่รู้ในอดีต  3:1-13  

เปาโลไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะอธิษฐานเพื่อผูอ่้านของท่านอีก (เปรียบเทียบ ขอ้ 1, 14) แต่ท่านไดข้ดัจงัหวะตวัท่านเอง

เพื่อจะบอกพวกเขาเก่ียวกับคริสตจกัรมากข้ึน ส่ิงท่ีท่านได้กล่าวในส่วนน้ีก็ให้ข้อมูลเบ้ืองหลงัเก่ียวกับ

คริสตจกัรในฐานะความล ้าลึก      



3:1 “เพราะเหตุน้ี” อา้งอิงถึงส่ิงท่ีเปาโลไดก้ล่าวในสองบทแรกเก่ียวกบัพระพรต่างๆของพระ

เจา้ท่ีตอนน้ีเป็นการครอบครองของทั้งผูเ้ช่ือชาวต่างชาติและผูเ้ช่ือชาวยิว174   เน่ืองจากว่า

พระเจา้ไดอ้วยพรเราอย่างมาก เปาโลไดอ้ธิษฐานว่าผูอ่้านของท่านจะเขา้ใจขอบเขตแห่ง

ความรักของพระเจา้ท่ีมีส าหรับพวกเขาอยา่งเตม็ท่ี (ขอ้ 14-21) 

การอา้งอิงถึงตวัท่านเองในฐานะ “ผูท่ี้ถูกจ าจอง” เพื่อเห็นแก่คนต่างชาติ ไดน้ าให้ท่านท่ีจะ

เบ่ียงเบนและอธิบายวา่ท าไมท่านจึงเป็นเช่นนั้น   เม่ือเปาโลไดเ้ขียนจดหมายฝากน้ี ท่านได้

อยู่ภายใตก้ารจบักุมในบา้นในโรม   การคุมขงัน้ีไดเ้ป็นผลมาจากการรับใช้ของท่านเพื่อ

พระคริสต ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนัธกิจของท่านท่ามกลางคนต่างชาติ เพราะวา่คนยิวไดรุ้ม

ท าร้ายท่านในเยรูซาเล็ม (เปรียบเทียบ กจ. 21:21, 28; 2 ทธ. 1:11-12)   ดงันั้นอคัรทูตน้ีได้

ถือวา่การคุมขงัของท่านเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ส าหรับท่าน  

3:2  ขอ้น้ีเร่ิมตน้ประโยคยาวอีกประโยคหน่ึงในตวับทกรีกท่ีด าเนินไปตลอดขอ้ 13   “ถา้แม”้ 

(NASB) หมายถึง “อยา่งแน่นอน” (NIV  เปรียบเทียบ 4:21)   ชาวเอเฟซสัไดย้ินถึงพนัธกิจ

ของเปาโลอยา่งแน่นอน   

“การอารักขา” หรือ “การจดัการ” (ค ากรีก ออยโคโนมิยา คือ การบริหาร ขอ้ 9; 1:10) ท่ีน่ีมี

แนวคิดของการจดัการ (การจดัแจง  แผนการ) ของธุรกิจของใครคนหน่ึง (เปรียบเทียบ 1 

คร. 9:17; คส. 1:25)   ตลอดประวติัศาสตร์นั้น เปาโลไดเ้ห็นวา่พระเจา้อยูใ่นขบวนการของ

การให้พระคุณของพระองค์ผา่นทางผูจ้ดัการทั้งหลาย   ความรับผิดชอบของเปาโลก็คือท่ี

จะน าพระคุณของพระเจา้ไปยงัทุกคน แต่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยงัคนต่างชาติ (เปรียบเทียบ ขอ้ 

8; 2:7)   

“หลักการต่างๆของพระเจ้าไม่เปล่ียนแปลง แต่วิธีต่างๆของการจดัการกับมนุษย์ของ

พระองคน์ั้นเปล่ียนแปลงตลอดเส้นทางของประวติัศาสตร์   ‘จงแยกแยะยุคสมยั’ นกับุญ

ออกสัตินไดเ้ขียนไว ้‘และพระคมัภีร์ก็สอดคลอ้ง’”175 

3:3  หนา้ท่ีของเปาโลไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการไดรั้บ  “การเปิดเผย”  ซ่ึงไม่ไดใ้ห้มาก่อนหน้าน้ี (นัน่

คือ “ความล ้าลึก” หรือ ความลบั) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีวา่คนยิวและคนต่างชาติเป็นหุ้นส่วน

ท่ีเท่าเทียมกนัในคริสตจกัร (2:16; 3:6)   เปาโลไดเ้ขียนถึงความล ้าลึกน้ีมาก่อนในจดหมาย



ฝากน้ี (1:9-10; 2:11-22)   เปาโลไม่ไดห้มายถึงวา่ท่านเป็นอคัรทูตคนเดียวท่ีไดรั้บความรู้

แห่งความล ้าลึกน้ีอยา่งท่ีขอ้ท่ี 5 แสดงใหเ้ห็น   

การอา้งอิงของพนัธสัญญาใหม่ถึง “ความล ้ าลึกต่างๆ” (ส่ิงต่างๆท่ีก่อนหน้าน้ีไม่เป็นท่ีรู้จกัแต่ตอนน้ีไดถู้ก
เปิดเผย)176   
มธ. 13:11 ขอ้ความล ้าลึกแห่งแผน่ดินสวรรค ์ 
ลก. 8:10 ขอ้ความล ้าลึก (ความล ้าลึกต่างๆ) แห่งแผน่ดินของพระเจา้  
รม. 11:25 อิสราเอลประสบการแขง็กระดา้งของใจ   
รม. 16:25-26 แผนการแห่งความรอดโดยทางพระเยซูคริสต ์ 
1 คร. 4:1 การเปิดเผยของพนัธสัญญาใหม่   
1 คร. 15:51 การรับข้ึนไป   
อฟ. 1:9 น ้าพระทยัของพระเจา้  
อฟ. 3:2-3  การจดัการพระคุณของพระเจา้   
อฟ. 3:4 พระคริสต ์
อฟ. 3:9 คริสตจกัร 
อฟ. 5:32 พระคริสตแ์ละคริสตจกัร   
คส. 1:26 พระคริสตท์รงสถิตในเรา เป็นความหวงัแห่งศกัด์ิศรี  
คส. 1:27 พระคริสตท์รงสถิตในเรา  
คส. 2:2 พระคริสต ์
คส. 4:3 พระคริสต ์
2 ธส. 2:7 อ านาจลึกลบันอกกฎหมายเร่ิมท างานแลว้   
1 ทธ. 3:9 ขอ้ล ้าลึกแห่งความเช่ือ   
1 ทธ. 3:16 ขอ้ล ้าลึกแห่งศาสนา   
วว. 1:20 ดวงดาวทั้งเจด็ (พวกทูตสวรรค)์   
วว. 10:7 รายละเอียดของกลียคุ  
วว. 17:5 บาบิโลนมหานคร   
 

3:4  ส่ิงท่ีเปาโลไดเ้ขียนเก่ียวกบัความล ้ าลึกน้ีไดเ้ปิดเผยถึงความเขา้ใจของท่าน (“ความเขา้ใจ

ถ่องแทเ้ก่ียวกบั”) เก่ียวกบัมนั  



3:5  ความล ้ าลึกไม่เป็นท่ีรู้จกัก่อนท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยมนัแก่ “พวกอคัรทูตและพวกผูเ้ผยพระ

วจนะ” ของพนัธสัญญาใหม่   “พวกผูเ้ผยพระวจนะ” อาจจะเป็นค าอธิบายท่ีเจาะจงมากข้ึน

เก่ียวกบั “พวกอคัรทูต” ท่ีน่ี (เปรียบเทียบ 2:20)   นัน่หมายถึงว่า พระเจา้ไม่ไดเ้ปิดเผย

คริสตจกัรในพนัธสัญญาเดิม 

อย่างเฉพาะแล้ว ความล ้ าลึกท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ีคืออะไร?   ผูท่ี้เช่ือตามยุคแบบดั้ งเดิมซ่ึง

แตกต่างจาก “ผูท่ี้เช่ือตามยคุแบบเป็นล าดบัและพวกศาสนศาสตร์แบบพนัธสัญญาไดเ้ขา้ใจ

วา่ความล ้าลึกเป็นคริสตจกัร คือ พระกายของพระคริสต์177    โดย  “ผู ้ ท่ี เ ช่ื อตามยุคแบบ

ดั้งเดิม” นั้นขา้พเจา้ก าลงัอา้งอิงถึงผูท่ี้เช่ือตามยคุแบบกฎเกณฑ ์ซ่ึง “ผูท่ี้เช่ือตามยุคแบบเป็น

ล าดบั” บางคนไดแ้ยกประเภทเป็น ผูท่ี้เช่ือตามยคุแบบ “ดั้งเดิม” และ แบบ “ปรับปรุง”  

“จากนั้นเปาโลก าลงัอธิบายความล ้ าลึกไม่ใช่ก าลงัจ ากดัความล ้ าลึกท่ีไดช้ี้แจงไว ้

[โดยการอา้งอิงของท่านถึงความเท่าเทียมกนัของคนยิวและคนต่างชาติ]   แนวคิด

รวบยอดตอ้งตั้งมัน่ว่ายุคทั้งหมดน้ีพร้อมกบัรายการของมนัไม่ได้ถูกเปิดเผยใน

พนัธสัญญาเดิม แต่จดัตั้งรายการใหม่และเร่ืองใหม่ของการเปิดเผยในยุคปัจจุบนั

น้ี”178    

“อยา่งน้อยคุณลกัษณะท่ีนิยามไวส่ี้อยา่งของคริสตจกัรก็ถูกอธิบายวา่เป็นความล ้ า

ลึก (1) แนวคิดรวบยอดเก่ียวกบักายของผูเ้ช่ือชาวยิวและผูเ้ช่ือชาวต่างชาติท่ี

รวมกนัเป็นกายเดียวนั้นก็ถูกถือว่าเป็นความล ้ าลึกในพระธรรมเอเฟซัส 3:1-12   

(2)  หลกัค าสอนเก่ียวกบัพระคริสต์ท่ีสถิตในผูเ้ช่ือแต่ละคน ซ่ึงก็คือแนวคิด

เก่ียวกับพระคริสต์ทรงสถิตในท่านก็ถูกเรียกว่าความล ้ าลึกในโคโลสี 1:24-27 

(เปรียบเทียบ คส. 2:10-19; 3:4, 11)   (3) คริสตจกัรในฐานะเจา้สาวของพระคริสต์

ก็ถูกเรียกวา่ความล ้าลึกในเอเฟซสั 5:22-32   (4) การรับข้ึนไปถูกเรียกวา่ความล ้า

ลึกใน 1 โครินธ์ 15:50-58   ความล ้ าลึกทั้งส่ีเหล่าน้ีอธิบายคุณสมบติัต่างๆท่ี

แยกแยะคริสตจกัรจากอิสราเอล”179    

ผูไ้ม่เช่ือยุคพนัปี  ผูเ้ช่ือยุคพนัปีแบบพนัธสัญญา และผูเ้ช่ือตามยุคแบบเป็นล าดบั

กล่าววา่ความล ้าลึกไม่ใช่คริสตจกัรเอง แต่เป็นความเท่าเทียมกนัของคนยิวและคน

ต่างชาติ180   พวกเขาบางคนเห็นคริสตจกัรในพนัธสัญญาเดิม181     



“ความล ้ าลึกท่ีถูกอา้งอิงถึงใน ‘การจดัการตามยุคแห่งความล ้าลึก’ (อฟ. 

3:9)  คือความสัมพนัธ์ของคนยิวและคนต่างชาติท่ีมีต่อพระคริสตแ์ละซ่ึง

กนัและกนั   ความสัมพนัธ์น้ีเป็นคุณลกัษณะท่ีแตกต่างของคริสตจกัร”182   

“ความล ้าลึกแห่งขอ้ท่ี 6 อาจถูกสรุปไดว้า่เป็นการมีส่วนร่วมท่ีเท่าเทียมกนั

ของคนต่างชาติและคนยิวในความรอดของพระเมสสิยาห์แบบเต็มท่ีซ่ึง

เป็นท่ีประจกัษ์พระคริสต์ท่ีได้ถูกตรึงและได้เป็นข้ึนมาและได้ถูกท าให้

เป็นผลแก่ทั้งสองผ่านทางการประกาศข่าวประเสริฐของอคัรทูต   ความ

จริงน้ีแห่งเอกภาพของคนต่างชาติและคนยวิในคริสตจกัรซ่ึงไดถู้กแนะน า

ในการเช่ือมโยงกบั ‘ความล ้ าลึกแห่งน ้ าพระทยัของพระองค์’ (1:9-14; 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ขอ้ 12-13) และถูกอธิบายไวใ้น 2:11-22 ก็อยูเ่บ้ืองหลงั

ค าสอนทั้งส้ินของจดหมายฝากต่างๆในฐานะหวัขอ้หลกั”183  

นกัตีความสองกลุ่มน้ีมองคริสตจกัรแตกต่างออกไป   ผูท่ี้เช่ือตามยุคแบบดั้งเดิม

เขา้ใจวา่คริสตจกัรเป็นการแทรกหรือวงเล็บในรายการแห่งอาณาจกัรของพระเจา้   

พวกเขาบางคนอา้งอิงถึงคริสตจกัรวา่เป็น “รูปแบบล ้าลึกแห่งอาณาจกัร”  พวกเขา

เห็นว่าคริสตจกัรเป็นช่องโหว่ในการจดัการของพระเจา้กบัอิสราเอลบนโลกน้ี   

ดงันั้น คริสตจกัรเป็นเอกลกัษณ์ใหม่อย่างส้ินเชิง ไม่ใช่แค่การด าเนินต่อไปของ   

เทวาธิปไตยของพนัธสัญญาเดิม184        

ผูไ้ม่เช่ือยุคพนัปี  ผูเ้ช่ือยุคพนัปีแบบพนัธสัญญา และผูเ้ช่ือตามยุคแบบเป็นล าดบั

เห็นธรรมชาติของคริสตจกัรแตกต่างออกไป พวกเขาเช่ือวา่คริสตจกัรเป็นสถานะ

ท่ีเป็นล าดบัในการเปิดเผยทางประวติัศาสตร์แห่งรายการของอาณาจกัรของพระ

เจา้บนโลก   จากการเปิดเผยท่ีเป็นล าดบัแห่งการจดัการตามยุคหรือการจดัการใน

รายการของอาณาจกัรบนโลกของพระเจา้นัน่เองท่ีค าวา่ “การจดัการตามยุคท่ีเป็น

ล าดบั” เกิดข้ึน185   พวกเขาเน้นถึงการด าเนินต่อไประหว่างการปกครองของพระ

เจา้เหนือโลกในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต โดยพื้นฐานแลว้ ผูท่ี้ไม่เช่ือตามยุคอา้งอิง

ถึงคริสตจกัรวา่เป็น “อิสราเอลใหม่”  ผูเ้ช่ือตามยุคแบบดั้งเดิมเนน้ถึงการไม่ด าเนิน

ไประหวา่งอิสราเอลและคริสตจกัร ทั้งในอดีตและในอนาคต                 



ความล ้าลึกไดถู้กเปิดเผยในพนัธสัญญาเดิมในแง่ใดก็ตามไหม?   หรือการเปิดเผย

น้ีไดเ้ป็นบางส่ิงท่ีใหม่อย่างส้ินเชิงในสมยัของเปาโล?   ผูเ้ช่ือตามยุคแบบดั้งเดิม

ตอบสนองว่า ไม่ว่าเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างหรือความเท่าเทียมกนัของคนยิวและคน

ต่างชาติในคริสตจกัรก็ไม่ได้ถูกเปิดเผยก่อนหน้านั้น (พวกเขาตระหนักว่าใน

พันธะสัญญาเดิมนั้ น พระเจ้าได้เปิดเผยว่าคนต่างชาติจะได้รับความรอด 

[ตวัอยา่งเช่น อสย. 11:10; 42:6; 60:3; ศคย. 2;11; มลค. 1:11])    ผูเ้ช่ือตามยุคแบบ

ดั้งเดิมดึงดูดใจไปท่ีความหมายของ “ความล ้ าลึก” เพื่อการสนบัสนุน   “ความล ้ า

ลึก” (ค ากรีก มิสเตอริอน) ในพนัธสัญญาใหม่อา้งอิงถึง “‘ความจริงท่ีคร้ังหน่ึงได้

ถูกปิดบงัไวแ้ต่ตอนน้ีไดถู้กเปิดเผย’ ‘ความจริงท่ีปราศจากการเปิดเผยท่ีเจาะจงก็จะ

ไม่เป็นท่ีรู้จกั’”186 “อยา่งท่ี” (ขอ้ 5) ไม่ไดห้มายถึงวา่พระเจา้ไดเ้ปิดเผยมนัก่อนหนา้

น้ี แต่ตอนน้ีไดเ้ปิดเผยมนัอยา่งเต็มท่ีมากข้ึนในสมยัของเปาโลอยา่งท่ีบริบท  (ขอ้ 

9; เปรียบเทียบ 2:16) และโคโลสี 1:26 ท าให้ชดัเจน อยา่งแน่นอนแลว้ พระเจา้

ไม่ไดเ้ปิดเผยส่ิงใดก็ตามเก่ียวกบัคริสตจกัรในพนัธสัญญาเดิม               

“การยืนยนัโดยทัว่ไปซ่ึงบางคร้ังได้ถูกท าข้ึนนั้นท่ีว่าความล ้ าลึกเหล่าน้ี

ไม่ไดป้รากฏในพนัธสัญญาเดิมควรถูกปรับปรุง   ส่ิงเหล่านั้นไม่ไดอ้ยู่ท่ี

นั่นล่วงหน้าไม่ว่าในความชัดเจนใดๆก็ตามหรือความเต็มท่ีของการ

เปิดเผย   อย่างไรก็ตาม ความล ้ าลึกบางอย่างของพนัธสัญญาใหม่ก็ถูก

คาดหวงัไวใ้นการเผยพระวจนะและสัญลกัษณ์ของพนัธสัญญาเดิม”187  

ผูไ้ม่เช่ือยุคพนัปี  ผูเ้ช่ือยุคพนัปีแบบพนัธสัญญา และผูเ้ช่ือตามยุคแบบเป็นล าดบั

กล่าวว่า “ใช่และไม่ใช่”   คริสตจกัรไดถู้กเปิดเผยในพนัธสัญญาเดิม บางทีไม่ใช่

โดยช่ือนั้ น แต่ในฐานะสถานะในอนาคตในอาณาจักรบนโลกของพระเจ้า   

อย่างไรก็ตาม ความเท่าเทียมกนัของคนต่างชาติและคนยิวในกายเดียว (2:15-16) 

ไดเ้ป็นการเปิดเผยใหม่   ในประเด็นสุดทา้ยน้ี นกัตีความเหล่าน้ีทั้งหมดก็เห็นดว้ย  

อลัลิสผูไ้ม่เช่ือยคุพนัปี  ไดเ้ขียนดงัต่อไปน้ี:     

“. . . มนั [ความล ้าลึก] ก็ใหม่และไม่เป็นท่ีรู้จกัในแง่ท่ีไม่สมบูรณ์เท่านั้น 

ซ่ึงอยู่ในความส าคญัของมนันัน่คือหัวขอ้ท่ีส าคญัของการเผยพระวจนะ

ตั้งแต่สมยัของอบัราฮมั. . .”188   



“. . . ‘ความล ้ าลึก’ ไม่จ  าเป็นท่ีจะไม่เป็นท่ีรู้จกัหรือไม่ได้รับการช่ืนชม

ก่อนหนา้นั้น ยกเวน้แค่อยา่งไม่สมบูรณ์. . .189 

“ความล ้ าลึกอาจถูกปิดบงัไวใ้นแง่ท่ีว่าความจริงของมนัยงัไม่ได้เป็นท่ี

ประจกัษ”์190 

การตีความท่ีถูกตอ้งข้ึนอยูก่บัการระบุท่ีเหมาะสมถึงความล ้าลึกและความเขา้ใจท่ี

แม่นย  าเก่ียวกบัธรรมชาติของคริสตจกัร 

ค าถามของไม่ว่าอาณาจกัรของดาวิด (พระเมสสิยาห์) ไดเ้ร่ิมตน้นั้นเช่ือมโยงกบั

ค าตอบหรือไม่ ผูเ้ช่ือตามยุคแบบดั้ งเดิมกล่าวว่ามันยงัไม่เร่ิมต้น เน่ืองจากว่า

อาณาจกัรของดาวดิเป็นอาณาจกัรฝ่ายโลกและดงันั้นพระคริสตจ์ะเร่ิมตน้ปกครอง

เหนือมนัเม่ือพระองค์เสด็จกลบัมายงัโลกเท่านั้น ผูไ้ม่เช่ือยุคพนัปี  ผูเ้ช่ือยุคพนัปี

แบบพนัธสัญญา และผูเ้ช่ือตามยุคแบบเป็นล าดบักล่าววา่อาณาจกัรของพระเมสสิ

ยาห์ไดเ้ร่ิมตน้แลว้ เน่ืองจากวา่ตอนน้ีพระคริสตป์ระทบับนบลัลงักใ์นสวรรค ์

อย่างไรก็ตาม กลุ่มเหล่าน้ีตีความธรรมชาติของอาณาจักรของพระเมสสิยาห์

แตกต่างออกไป  ผูไ้ม่เช่ือยุคพนัปีบางคนกล่าวว่าอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์คือ

การปกครองในสวรรคข์องพระคริสต ์  คนอ่ืนๆกล่าววา่มนัจะเป็นการปกครองใน

โลกของพระองค์ในทอ้งฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ ผูเ้ช่ือยุคพนัปีแบบพนัธ

สัญญาและผูเ้ช่ือตามยุคแบบเป็นล าดบักล่าวว่า อาณาจกัรของพระเมสสิยาห์เป็น

การปกครองสองสถานะ ตอนน้ีพระคริสต์ทรงปกครองจากสวรรค์ผ่านทาง

คริสตจกัร และในอนาคตพระองคจ์ะเสด็จกลบัมาและปกครองบนโลก   ดงันั้น ก็

มีด้านท่ี “เรียบร้อยแล้ว” และมีด้านท่ี “ยงัไม่เรียบร้อย”  ต่ออาณาจกัรของพระ- 

เมสสิยาห์ 

ถา้อาณาจกัรของดาวดิเป็นการปกครองบนโลกท่ีเฉพาะของพระเมสสิยาห์ จากนั้น

มนัดูเหมือนว่าคริสตจักรก็ไม่ใช่แค่ส่วนหน่ึงของอาณาจักรน้ี พระเมสสิยาห์

จะตอ้งปรากฏตวัเพื่อจะปกครองเหนืออาณาจกัรน้ี   อยา่งไม่สงสัยแลว้ ในปัจจุบนั

น้ีพระองค์ทรงปฏิบติัการอ านาจสิทธ์ิขาดในจกัรวาล แต่น่ีดูเหมือนว่าจะแตกต่าง

จากการปกครองของพระองค์ในฐานะทายาทของดาวิดเหนืออาณาจกัรฝ่ายโลก



ของดาวิด   คริสตจกัรเขา้ไปสู่พระพรมากมายเน่ืองจากการตาย  การเป็นข้ึนจาก

ตายและการเสด็จสู่สวรรคข์องพระคริสต์ ไม่ใช่เพราะวา่พระองคท์รงปกครองใน

ฐานะกษัตริย์แบบดาวิดจากสวรรค์ในตอนน้ี บางอย่างของพระพรเหล่าน้ีก็

เหมือนกับส่ิงท่ีผูเ้ช่ือจะช่ืนชมเม่ือพระคริสต์เสด็จมาเพื่อจะปกครองบนโลก   

อย่างไรก็ตาม ส่ิงน้ีไม่ควรน าเราท่ีจะสรุปว่าคริสตจักรเป็นสถานะแรกของ

อาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ของพระคริสต ์       

ขา้พเจา้เช่ือวา่ความล ้ าลึกท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ีคือความเท่าเทียมกนัของคนยิวและคน

ต่างชาติในคริสตจกัร (ขอ้ 6)191   แต่น่ีคือความล ้าลึกเดียวเก่ียวกบัคริสตจกัรท่ีพนัธ

สัญญาใหม่เปิดเผย   เม่ือรวมกนัแลว้ ความล ้ าลึกเหล่าน้ีทั้งหมดก็เสนอคริสตจกัร

ในฐานะเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างในแผนการของพระเจา้ ไม่ใช่การด าเนินต่อไปหรือ

การแทนท่ีของอิสราเอล หรือแค่ดา้นหน่ึงของอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์   ไม่วา่

คริสตจกัรหรือความสัมพนัธ์ท่ีเท่าเทียมกนัในปัจจุบนัของคนยวิและคนต่างชาติได้

ถูกเปิดเผยในพนัธสัญญาเดิมอย่างแน่นอน แมว้่าความรอดของคนต่างชาติและ

พระพรของคนต่างชาติผ่านทางอิสราเอลนั้นได้ถูกเปิดเผย พระเจ้าได้เปิดเผย

จุดประสงค์ของพระองค์ท่ีจะอวยพรคนต่างชาติพร้อมกับคนยิวตั้งแต่ปฐมกาล 

12:3 เป็นตน้ไป (เปรียบ อสย. 2:1-4; 61:5-6)         

จงสังเกตว่าเปาโลไดก้ล่าวว่าพระเจา้ได้เปิดเผยความล ้ าลึกน้ี “แก่พวกอคัรทูตผู ้

บริสุทธ์ิและพวกผูเ้ผยพระวจนะ” โดยพระวิญญาณ   พระองค์ไม่ได้เปิดเผย

คริสตจกัรแก่เปาโลเท่านั้น   ผูเ้ช่ือตามยุคแบบเลยเถิดอา้งว่าคริสตจกัรยงัไม่ได้

เร่ิมตน้ก่อนท่ีเปาโลไดป้รากฏในฉาก เน่ืองจากวา่ท่านเป็นอคัรทูตซ่ึงการเปิดเผย

เก่ียวกบัความล ้าลึกน้ีไดผ้า่นมาทางท่าน192 

3:6  น่ีเป็นเน้ือหาของความล ้าลึกนั้น (เปรียบเทียบ 2:11-22)   หน่ึง คนต่างชาติและคนยิวเป็น 

“ผู ้รับมรดกร่วมกัน” แห่งความมั่งคั่งของพระเจ้าท่ีพระองค์ให้แก่ผู ้เ ช่ือในปัจจุบัน 

(เปรียบเทียบ 2:19; 1:13-14; กท. 3:29; 4:7)  ประการท่ีสอง พวกเขาเป็น “อวยัวะของกาย

เดียวกนั” ของพระคริสต์ซ่ึงก็คือคริสตจกัร (คส. 1:18)   ประการท่ีสาม พวกเขาเป็น “ผูมี้

ส่วนไดรั้บค าสัญญา” เก่ียวกบัพระคริสตใ์น “ข่าวประเสริฐ” (นัน่คือ ผูท่ี้วางใจในพระองค์

ก็มีชีวตินิรันดร์  ยอห์น 3:16 และขอ้อ่ืนๆ)   ความล ้าลึกไม่ใช่ท่ีวา่คนต่างชาติจะช่ืนชมความ



รอดและเขา้ไปสู่พระพรพร้อมกบัอิสราเอล   พระเจา้ไดเ้ปิดเผยส่ิงนั้นในพนัธสัญญาเดิม 

(ปฐก. 12:3; อสย. 42:6; และขอ้อ่ืนๆ)   มนัก็คือวา่พระเจา้ไดร้วมคนยิวและคนต่างชาติให้

เป็นคนเท่าเทียมกนัในกายเดียวใหม่ ซ่ึงก็คือคริสตจกัร (เปรียบเทียบ 1 คร. 12:13)193        

“การท่ีคนต่างชาติจะไดรั้บความรอดก็ไม่ใช่ความล ้าลึก (รม. 9:24-33; 10:19-21)    

ความล ้ าลึกท่ีไดถู้ก “ปิดบงัไวใ้นพระเจา้’ คือจุดประสงค์ของพระเจา้ท่ีจะท าให้

คนยิวและคนต่างชาติเป็นส่ิงใหม่ทั้ งส้ิน คือ ‘คริสตจักร ซ่ึงก็คือพระกายของ

พระองค ์[ของพระคริสต์] ซ่ึงถูกก่อตั้งโดยการบพัติศมาดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

(1 คร. 12:12-13) และท่ีซ่ึงความแตกต่างทางโลกของคนยิวและคนต่างชาติหายไป 

(อฟ. 2:14-15; คส. 3:10-11)   การเปิดเผยถึง ‘ความล ้าลึก’ น้ีเก่ียวกบัคริสตจกัรได้

ถูกท านายไว ้แต่ไม่ได้ถูกอธิบายไวโ้ดยพระคริสต์ (มธ. 16:18) รายละเอียด

เก่ียวกบัหลกัค าสอน  ต าแหน่ง  การด าเนิน และจุดหมายปลายทางของคริสตจกัร

ไดถู้กมอบไวแ้ก่เปาโลและเพื่อน ‘พวกอคัรทูตและพวกผูเ้ผยพระวจนะโดยพระ

วญิญาณ’ ของท่าน (อฟ. 3:5)”194   

3:7   พระเจา้ไดใ้หโ้อกาสแก่เปาโลอยา่งมีพระคุณท่ีจะรับใชพ้ระองคโ์ดยการประกาศข่าว 

ประเสริฐ (“ตามพระคุณซ่ึงเป็นของประทานจากพระเจา้ . . .ซ่ึงทรงโปรดประทานแก่

ขา้พเจา้) ไดรั้บการช่วยเหลือโดยการให้ความสามารถท่ีเหนือธรรมชาติ (“การท างานแห่ง

ฤทธ์ิของพระองค”์)   “ผูรั้บใช”้ (ค ากรีก ดิอาโคนอส คือ มคันายก) เนน้ถึงการบริการไม่ใช่

ความเป็นทาส (ค ากรีก ดูลอส คือ ทาส)    

3:8  เปาโลไดถื้อว่าตวัท่านเองเป็น “คนเล็กน้อยท่ีสุด” (ตามตวัอกัษรคือ “คนเล็กน้อยกว่าคน

เล็กน้อยท่ีสุด”) ของธรรมิกชน” (1:1) ท่ีจะไดรั้บสิทธิพิเศษเช่นนั้น   การแสดงออกท่ีไม่

ปกติน้ีเป็น “การเปรียบเทียบข้ึนสูงสุด”195   แทนท่ีการคิดวา่พระเจา้ไดเ้ป็นหน้ีเขาในบางส่ิง 

เปาโลไดถื้อวา่การท่ีพระเจา้ไดม้อบหมายให้ท่านดว้ยข่าวประเสริฐนั้นวา่เป็นพระคุณอยา่ง

ส้ินเชิง ซ่ึงก็คือ ความโปรดปรานท่ีไม่สมควรไดรั้บ (เปรียบเทียบ 2 คน. 12:11)    

“บางทีท่านได้จงใจเล่นค าความหมายของช่ือของท่าน   สกุลโรมนัของท่านคือ 

‘เปาลูส’ เป็นค าละตินส าหรับค าวา่ ‘เล็กนอ้ย’ หรือ ‘เล็ก’ และธรรมเนียมกล่าววา่

ท่านเป็นคนตวัเล็ก   ‘ขา้พเจา้เล็กนอ้ย’ ท่านอาจกล่าววา่ ‘เล็กนอ้ยโดยช่ือ  เล็กนอ้ย



ในสถานะ  และในทางศีลธรรมและฝ่ายวิญญาณแล้วก็เป็นคนเล็กน้อยกว่าคน

เล็กนอ้ยของคริสเตียนทั้งหมด’”196       

“ความไพบูลยข์องพระคริสตอ์นัหาส้ินสุดมิได”้ คือส่ิงท่ีเปาโลไดป้ระกาศ และส่ิงท่ีท่านได้

อธิบายอยา่งเจาะจงในจดหมายฝากน้ี (เปรียบเทียบ รม. 11:33)    

3:9  ส่วนท่ีสองของพนัธกิจของเปาโล นอกเหนือไปจากการประกาศแก่คนต่างชาติก็คือ การ

อธิบาย (“น าไปสู่ความสว่าง”) ความล ้ าลึกของคริสตจกัรแก่ทุกคน   แมว้่าพระเจา้ไม่ได้

เปิดเผยคริสตจกัรตั้งแต่แรกๆ มนัก็อยู่ในแผนการของพระองค์ (ในความคิดของพระเจา้) 

ตั้งแต่การเร่ิมตน้ (1 คร. 2:7; รม. 16:25-26) 

“การระบุถึงพระเจ้าในฐานะพระผู ้สร้างของทุกส่ิงท่ีมีอยู่ได้ถูกตั้ งใจไวท่ี้จะ

แสดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของ ‘ความล ้ าลึก’ ท่ีตอนน้ีถูกเปิดเผยและถึงความ

ยิง่ใหญ่ท่ีวา่เปาโลจะเป็นนกัเทศน์”197    

3:10   เปาโลไดรั้บใช้ในสองทางน้ี เพื่อว่าปัญญาอนัซับซ้อนของพระเจา้จะปรากฏอย่างชดัเจน 

(“ท าให้เป็นท่ีรู้จัก”) บนระดับท่ีกว้างท่ีสุดเท่า ท่ีจะเป็นไปได้ แก่ เหล่าทูตสวรรค ์

(เปรียบเทียบ 1:21; 6;12)   “อนัซบัซ้อน” (ค ากรีก โพลูพออยคิลอส)  หมายถึง หลากหลาย

หรือประกอบดว้ยประเภทท่ีแตกต่างกนัหลายประเภท   การไถ่แต่ละบุคคลไม่ถูกกล่าวถึง

ท่ีน่ี แต่เป็นคริสตจักร ซ่ึงประกอบด้วยผูค้นแห่งประเภทท่ีแตกต่างกันหลายประเภท

ทั้งหมดภายในสองกลุ่มหลกั คือ คนยวิและคนต่างชาติ       

“คริสตจกัรในฐานะชุมชนหลายเช้ือชาติ หลายวฒันธรรมก็เป็นเหมือนพรมท่ี

สวยงาม   สมาชิกของคริสตจกัรก็มาจากระดบัท่ีกวา้งของเบ้ืองหลงัท่ีหลากสี   ไม่

มีชุมชนของมนุษยชุ์มชนใดเหมือนมนั   ความหลากหลายและความกลมกลืนก็

พิเศษ”198       

“ปัญญาอนัซับซ้อน” ของพระเจา้ถูกสะทอ้นในการก่อสร้างท่ีหลากหลายของคริสตจกัร

พวกทูตสวรรคป์ระหลาดใจต่อปัญญาของพระเจา้เม่ือพวกเขาสังเกตคนยิวและคนต่างชาติ

ไดร้วมกนัในกายเดียว  



“. . . คริสตจกัรจะตอ้งเป็นการแสดงออกทางโสตทศันแห่งงานท าให้กลบัคืนดี

ของพระเจา้   ในวธีิหลกัน้ี คริสตจกัรก็เป็นพยานถึงพระคุณและปัญญาของพระเจา้   

ดงันั้นเปาโลไดห้นุนใจการด าเนินชีวิตในพระคริสตใ์นแนวทางท่ีวา่การกลบัคืนดี

เป็นลกัษณะหลกัของชีวติคริสตจกัร”199 

3:11   แผนการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ “จุดประสงคนิ์รันดร์” ของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 1:11)   พระ

เจา้ไดน้ าส่วนน้ีของแผนการของพระองค์ไปสู่การบงัเกิดผลผา่นทางพนัธกิจบนโลกของ

องค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิเสธของคนยิวต่อพระเมสสิยาห์ของ

พวกเขาไดส่้งผลต่อการเล่ือนไป (จากมุมมองของมนุษย)์ ของอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ 

(ของดาวดิ) และการเร่ิมตน้ของคริสตจกัร  

“แผนงานของพระเจา้ในทุกวนัน้ีไม่ใช่ ‘ความเป็นหัวหนา้ของอิสราเอล’ (ฉธบ. 

28:1-13) แต่เป็นความเป็นหวัหนา้ของพระคริสตเ์หนือคริสตจกัรของพระองค”์200  

3:12  งานในอดีตของพระเยซูคริสต์มีผลลัพธ์ท่ีคงอยู่ในปัจจุบันส าหรับผู ้เ ช่ือในทุกวนัน้ี   

เน่ืองจากงานของพระองค์ ตอนน้ีเราช่ืนชมสิทธ์ิแห่งการกล่าว (“ความกล้าหาญ”) และ 

“ทางเขา้ท่ีมัน่ใจ” ไปยงัพระเจา้   เราสามารถกล่าวต่อพระเจา้อยา่งกลา้หาญไดแ้ละเขา้หา

พระองค์อย่างมัน่ใจได้เพราะว่างานของพระผูช่้วยให้รอดของเราได้น าเราไปยงัพระเจา้ 

(เปรียบเทียบ ฮบ. 3:6; 4:16; 10:19, 35; อฟ. 2:8; รม. 5:2)    

“คนบาปท่ีไดรั้บการยกโทษไม่ไดเ้ขา้หาพระเจา้อยา่งลงัเลใจ ซ่ึงสงสัยเก่ียวกบัการ

ตอ้นรับท่ีเป็นไปไดข้องพวกเขา   พวกเขาไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัการบรรลุผลของพวกเขา

เองแต่ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีพระคริสตไ์ดท้  าเพื่อพวกเขา และดว้ยเหตุผลนั้น พวกเขาก็มา

ดว้ยความมัน่ใจเตม็ท่ี”201    

3:13  ในขอ้น้ีอคัรทูตน้ีได้กลับไปสู่ความคิดท่ีท่านได้เร่ิมต้นส่วนน้ี (ขอ้ 1)   พระเจา้ได้

มอบหมายเปาโลดว้ยความล ้าลึกของคริสตจกัร และไดใ้ห้พนัธกิจแห่งการประกาศแก่คน

ต่างชาติแก่ท่าน   “เพราะฉะนั้น” ผูอ่้านชาวเอเฟซสัของท่านไม่ควรถือวา่การถูกจ าจองของ

ท่านในปัจจุบนัเป็นความหายนะ เพียงแค่เป็นส่วนหน่ึงของพนัธกิจของท่าน   พนัธกิจของ

ท่านก็เพื่อพวกเขาและเพื่อสง่าราศีของพวกเขา เพื่อวา่พวกเขาควรถือวา่ “ความยากล าบาก” 



ของท่านเป็นส่วนหน่ึงของน ้ าพระทยัท่ีดีของพระเจ้าส าหรับท่านและส าหรับพวกเขา 

(เปรียบเทียบ ฟป. 1:7)    

“ความล ้ าลึกของเอเฟซัส 3 คือ ความเท่าเทียมกนัของคนยิวและคนต่างชาติในพระกายของพระ

คริสต ์    ความเท่าเทียมกนัน้ีและพระกายน้ีไม่ไดถู้กเปิดเผยในพนัธสัญญาเดิม   ส่ิงเหล่าน้ีไดถู้กท า

ให้รู้จกัหลงัจากการเสด็จมาของพระคริสต์เท่านั้นโดยพระวิญญาณต่อพวกอคัรทูตและพวกผูเ้ผย

พระวจนะซ่ึงรวมถึงเปาโลแต่ไม่ใช่กนัคนอ่ืนๆออกไป”202  

ซอซ่ี “ผูเ้ช่ือตามยคุแบบเป็นล าดบั” ไดตี้ความความล ้าลึกน้ีในแนวทางท่ีแตกต่างออกไปเล็กนอ้ย  

“การตรวจสอบของเราเก่ียวกบัความล ้าลึกในเอเฟซสั 3 น าเราไปสู่จุดยืนท่ีอยูร่ะหวา่งกลางระหวา่ง

มุมมองการเช่ือตามยคุแบบดั้งเดิมและมุมมองท่ีไม่เช่ือตามยุค [นัน่คือ มุมมองท่ีเช่ือตามยุคแบบเป็น

ล าดบั]   เอกภาพของคนยิวและคนต่างชาติในพระคริสตก์ าลงัเกิดข้ึนในคริสตจกัรในความส าเร็จ

ส่วนหน่ึงของพระสัญญาต่างๆของพนัธสัญญาเดิม   วนัเวลาของพระเมสสิยาห์ไดเ้ร่ิมข้ึนถึงแมว้า่ใน

แนวทางท่ีไม่ไดถู้กคาดหวงัอยา่งชดัเจนในค าเผยพระวจนะต่างๆ  แทนท่ีจะเป็นยุคใหญ่เดียวของ

ความส าเร็จภายใต้การปกครองของพระเมสสิยาห์นั้น ความส าเร็จเชิงเผยพระวจนะได้ถูกแบ่ง

ออกเป็นสองยุคท่ีเช่ือมโยงกบัการเสด็จมาสองคร้ังของพระคริสต์   ในยุคแรกน้ีแห่งความส าเร็จ  

ความรอดของพระเมสสิยาห์ในฝ่ายวิญญาณก็ปรากฏในข่าวประเสริฐแล้ว   ข่าวประเสริฐน้ีถูก

กล่าวถึงอย่างกวา้งๆว่าเป็นความล ้ าลึก หรือความล ้ าลึกของพระคริสต์ หรือความล ้ าลึกของข่าว

ประเสริฐ   เอกภาพฝ่ายวิญญาณท่ีเจาะจงของคนทั้งหมดท่ีส่งผลซ่ึงไม่อาจหลีกเล่ียงได้ในข่าว

ประเสริฐน้ีคือเน้ือหาของความล ้าลึกของเอเฟซสั 3”203                

ในขณะท่ีพนัธสัญญาเดิมไดท้  านายถึงเอกภาพของผูเ้ช่ือชาวยิวและผูเ้ช่ือชาวต่างชาตินั้น มนัก็ไม่ไดเ้ปิดเผย

ความเท่าเทียมกนัอย่างส้ินเชิงของพวกเขาในพระคริสต์   ในประเด็นน้ี นกัศาสนศาสตร์ท่ีเช่ือตามยุคและ

นกัศาสนศาสตร์แบบพนัธสัญญาทั้งหมดก็เห็นดว้ย  

3. ความเข้าใจในอนาคต 3:14-19  

เปาโลไดอ้ธิบายวา่คนยิวและคนต่างชาติเป็นหน่ึงเดียวในพระคริสต ์(2:15)   ดงันั้น ท่านไดอ้ธิษฐานวา่พวก

เขาจะประสบเอกภาพท่ีเป็นของพวกเขาในฝ่ายวิญญาณ ในความสัมพนัธ์ของพวกเขากบัซ่ึงกนัและกัน   



ท่านไดเ้ปล่ียนจากการอธิบายไปสู่การวิงวอนเผื่อ (เปรียบเทียบ บทท่ี 1; ยน. 13-17)   ขอ้ 14-19 เป็นหน่ึง

ประโยคในตวับทกรีกเช่นกนั   

“ในค าอธิษฐานแรก [1:15-23] การเนน้อยูท่ี่การรู้แจง้เห็นจริง แต่ในค าอธิษฐานน้ี การเนน้อยูท่ี่การ

ใหค้วามสามารถ   มนัไม่ใช่เร่ืองของการรู้จกัในฐานะการเป็นอยูม่ากสักเท่าไหร่ คือ การวางมือของ

เราบนส่ิงท่ีพระเจา้ไดมี้ไวส้ าหรับเรา และโดยความเช่ือท าใหม้นัเป็นส่วนส าคญัของชีวติเรา”204   

“ในขณะท่ีค าอธิษฐานแรกจดจ่อท่ีความรู้ ค  าอธิษฐานน้ีมีจุดจ่อของมนัท่ีความรัก”205  

3:14  “เพราะเหตุน้ี” ก็กลบัไปยงัขอ้ท่ี 1 ท่ีซ่ึงเปาโลไดจ้ากไปในขอ้ 2-13 เพื่อจะให้ขอ้มูลมากข้ึน

เก่ียวกบัความล ้าลึก การคุก “เข่า” และ การคุกเข่าในการอธิษฐานก็เป็นท่าทางท่ีไดส้ะทอ้น

ถึงท่าทีแห่งการจ านนต่อพระเจา้ การคุกเข่าไม่ใช่เป็นท่าทางท่ีธรรมดาท่ีสุดส าหรับการ

อธิษฐานในสมยัของเปาโล ตามปกติแลว้คนไดย้ืนเม่ือพวกเขาไดอ้ธิษฐาน (เปรียบเทียบ 

มก. 11:25; ลก. 18:11, 13)   การอธิษฐานบนเข่าของคนๆหน่ึงไดบ้่งบอกถึงการอธิษฐานท่ี

ร้อนรนโดยเฉพาะ (เปรียบเทียบ ลก. 22:41; กจ. 7:40, 60; 20:36; 21:5)206   “ต่อ” บ่งบอกถึง

การติดต่อหนา้ต่อหนา้ท่ีใกลชิ้ดกบัพระบิดาในสวรรค ์(เปรียบเทียบ มธ. 6:9)    

3:15  เปาโลไดท้  าการเล่นค าจากค าวา่ “บิดา” (ขอ้ 14  ค ากรีก  พาเทร่า)   บิดาเป็นหวัหนา้ของ

ครอบครัวโดยทัว่ไป (ค ากรีก พาทริอา)   พระเจา้ไม่ใช่เป็นแค่พระบิดาของ “ครอบครัว” ท่ี

ซ่ึงผูเ้ช่ือชาวต่างชาติและผูเ้ช่ือชาวยิวเป็นหน่ึงเดียวเท่านั้น (นัน่คือ คริสตจกัร)  พระองค์

ทรงเป็นพระบิดาทัว่ไปอีกดว้ย   พระองคท์รงเป็นพระบิดาสูงสุดเหนือครอบครัวทั้งหมดท่ี

มีบิดา   ครอบครัวของมนุษย์ทุกครอบครัวมีอยู่ในฐานะ “ครอบครัว” พร้อมกับบิดา 

เน่ืองจากความสัมพนัธ์ของพระเจา้ในฐานะ “พระบิดา”      

3:16  ในค าอธิษฐานน้ี เปาโลได้ขอร้องส่ิงหน่ึง คือ พระเจ้าจะเสริมก าลงัผูอ่้านของท่าน “ใน

ตวัตนภายใน” ท่านไดข้อวา่พระเจา้จะจดัเตรียม “อ านาจ” (ค ากรีก ดูนามิส) น้ี “ตาม” แหล่ง

ท่ีใหญ่ของพระองค์ (“ความไพบูลย์” จงเปรียบเทียบ 1:18) อ  านาจน้ีมายงัเรา “ผ่านทาง” 

พระ “วิญญาณ” บริสุทธ์ิท่ีสถิตอยู่ (เปรียบเทียบ ฟป. 1:19) ผูเ้สริมก าลงั “ตวัตนภายใน” 

ของเรา นัน่คือ ชีวิตท่ีลึกท่ีสุดของเรา (นั่นคือ ไม่ใช่แค่กล้ามเน้ือต่างๆของเราแต่เป็นตวั

บุคคลทั้งหมด)   



3:17 ผลลพัธ์ของค าขอร้องน้ีก็คือวา่พระคริสตจ์ะ “สถิต” ในบุคลิกภาพของผูเ้ช่ือ   พระองคท์รง

สถิตอยูใ่นคริสเตียนทุกคน (1 คร. 12:13) แต่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทรงประทบัอยู ่(“สถิต”) ใน

ชีวิตของบรรดาผูเ้ช่ือผูย้อมให้พระองค์เป็นท่ีหน่ึงในท่าทีและกิจกรรมต่างๆของพวกเขา 

(ยน. 15:14)   เม่ือผูเ้ช่ือวางใจและเช่ือฟังต่อไป พระเยซูคริสตก์็สามารถครอบครองท่ีน่ีใน

ชีวติของเขาหรือของเธอ   เปาโลไดอ้ธิษฐานวา่ผูอ่้านของท่านจะช่ืนชมการสามคัคีธรรมท่ี

ใกลชิ้ดกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขา (เปรียบเทียบ 1 ยน. 1:1-4)            

“เม่ือผูเ้ช่ืออธิษฐานขอของประทานในแง่ทัว่ไปนั้น พวกเขาก็ออ้นวอนอยา่งเนน้ๆ

ถึงการขยายของส่ิง [ส่วน] ของมนัท่ีอยูใ่นการครอบครองของพวกเขาแลว้”207 

ผูเ้ช่ือสามารถเขา้ใจความรักของพระคริสต์ได ้เพราะว่าพระเจา้ไดท้  าให้คริสเตียน “หย ัง่

ราก” เหมือนกบัตน้พืชและท าให้เขาหรือเธอ “มัน่คง” เหมือนอาคาร “ในความรัก”   ความ

เป็นเจา้นายของพระเยซูคริสต์เหนือชีวิตก็ก่อให้เกิดความรัก   “การวางรากมัน่คงในความ

รัก” เป็นผลลพัธ์ของ “พระคริสต.์ . . [สถิตอยู]่ ในใจของคุณผา่นทางความเช่ือ มนัไม่ใช่แค่

การเป็นผูเ้ช่ือ208 

น่ีคือการอา้งอิงอีกคร้ังหน่ึงถึงตรีเอกภาพในขอ้ 14-17 คือ พระบิดา (ขอ้ 14)  พระวิญญาณ 

(ขอ้ 16) และพระบุตร (ขอ้ 17; เปรียบเทียบ 1:13-14, 17; 2:18, 22)    

3:18  เม่ือผูเ้ช่ือยอมรับการเปิดเผยของพระเยซูคริสตเ์ก่ียวกบัความล ้าลึกของคริสตจกัร พวกเขาก็

สามารถท่ีจะเขา้ใจวา่ความรักของพระเจา้ก็กวา้งพอ (“ความกวา้ง”) ท่ีจะสวมกอดทั้งคนยิว

และคนต่างชาติในคริสตจกัร   พวกเขาสามารถช่ืนชมไดว้า่มนัยาวพอ (“ความยาว”) ท่ีจะ

ยืน่ออกไปถึงคนท่ีอยูไ่กล (คนต่างชาติ) เช่นเดียวกบัคนท่ีอยูใ่กล ้(คนยวิ) และท่ีจะขยายจาก

นิรันกาลสู่นิรันกาล   พวกเขาสามารถเห็นได้ว่ามนัสูงพอ (“ความสูง”) ท่ีจะยกทั้งคนยิว

และคนต่างชาติไปยงัสวรรคสถานได ้  พวกเขาสามารถเขา้ใจวา่มนัลึกพอ (“ความลึก”)  ท่ี

ช่วยกูค้นทั้งสองประเภทจากการท าใหเ้ส่ือมเสียของความบาปและจากก ามือของซาตาน209    

3:19  เปาโลได้ปรารถนาว่าผูอ่้านของท่านจะเข้าใจ “ความรักของพระคริสต์” อย่างเต็มท่ี   

กระนั้นท่านไดย้อมรับว่าความเขา้ใจเต็มท่ีถึงความรักนั้นก็เป็นไปไม่ได ้เพราะวา่มนัใหญ่

กวา่ท่ีมนุษยส์ามารถจะเขา้ใจได ้  



“มันเป็นอุดมการณ์ โดยพื้นฐานแล้วก็เป็นอย่างเดียวกันท่ีมีในค าสั่งท่ีจะให้

เพียบพร้อมอยา่งท่ีพระบิดาในสวรรคข์องเราเพียบพร้อม (มธ. 5:48)”210  

“ส่ีค าดูเหมือนไดต้ั้งใจท่ีจะบ่งช้ีไม่มากสักเท่าไหร่ถึงความละเอียดของความเขา้ใจ

ในฐานะความใหญ่ของส่ิงท่ีจะเป็นท่ีเขา้ใจ”211  

“ไม่วา่เรารู้ถึงความรักของพระคริสตม์ากแค่ไหน  ก็มีส่ิงมากข้ึนท่ีจะรู้อยูเ่สมอ”212 

เป้าหมายสูงสุดของการขอร้องของเปาโลก็คือว่าผูอ่้านของท่านจะเต็มไปด้วยความรู้ถึง

ความรักของพระคริสตแ์ละการช่ืนชมส าหรับพระเจา้ วา่พวกเขาจะยอมให้พระคริสตท่ี์จะ

ควบคุมพวกเขาอยา่งเตม็ท่ี (4:13)      

“ค าขอร้องส่ีอยา่งเหล่าน้ีเป็นเหมือนส่ีส่วนต่อส่ิงท่ีเกยกนั   ค  าขอร้องอยา่งหน่ึงน าไปสู่ค าของร้อง

ถดัไปเป็นตน้”213  

“ขา้พเจา้ชอบท่ีจะคิดถึงการขอร้องของอคัรทูตน้ีว่าเป็นขั้นบนัไดท่ีซ่ึงท่านปีนสูงข้ึนและสูงข้ึนใน

ความมุ่งมาดปรารถนาส าหรับผูอ่้านของท่าน   ค  าอธิษฐานแบบขั้นบนัไดของท่านมีส่ีขั้น ซ่ึงค าไขก็

คือ ‘ก าลงั’  ‘ความรัก’  ‘ความรู้’ และ ‘ความเตม็ท่ี’”214 

“มีการขอร้องห้าอยา่งในค าอธิษฐานท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดทั้งหมดของเปาโล (อยา่งท่ีหน่ึงก็อยูใ่น 1:16-23 

แล้ว) สองอย่างโดยรูปกริยาท่ีมี to น าหน้าและท าหน้าท่ีเป็นนามหลงัจาก ฮินา ดอย [“ขอให้

พระองค์ทรงโปรดประทาน” ขอ้ 16] (คราไทโอเธนาย [“ท่ีจะไดรั้บการเสริมก าลงั” ขอ้ 16] คา

ทอยเคซาย [“เพื่อพระคริสตจ์ะทรงสถิต” ขอ้ 17] รูปกริยาท่ีมี to น าหนา้และท าหนา้ท่ีเป็นนามสอง

อย่างหลงัจาก ฮินา เอกซิสคูเซเท [“เพื่อว่าท่าน. . .จะได้มีความสามารถ”  ขอ้ 17-18] (คาทาลา

เบสธาย [“เพื่อจะหย ัง่รู้” ขอ้ 18] โนนาย [“ท่ีจะรู้” ขอ้ 19]) และอนุประโยคสุดทา้ย ฮินา พเลโรเธเท 

[“เพื่อท่านจะไดรั้บอยา่งเต็มเป่ียม” ขอ้ 19]   ไม่มีท่ีไหนท่ีเปาโลฟังดูเหมือนมีความลึกเช่นนั้นเก่ียว

อารมณ์ฝ่ายวญิญาณหรือข้ึนไปสู่ความสูงเช่นนั้นเก่ียวกบัความเร่าร้อนฝ่ายวญิญาณอยา่งเช่นท่ีน่ี”215 

“มนัไม่มีความสงสัยท่ีว่าอัครทูตเปาโลได้เช่ือในอ านาจสิทธ์ิขาดของพระเจ้า กระนั้นท่านได้

อธิษฐานวา่พระเจา้จะให้พระพรสามอย่าง [?] ท่ีส าคญัแก่ธรรมิกชนเหล่าน้ี และท่านไดอ้ธิษฐาน

ดว้ยความมัน่ใจท่ีชดัเจนวา่การอธิษฐานก็เปล่ียนส่ิงต่างๆ”216  



ค. ค าอวยพร 3:20-21    

“ค าอวยพรเป็นจุดสูงสุดของคร่ึงแรกของพระธรรมเอเฟซัสอย่างชัดเจน มนัอาจถูกถือว่าเป็น

จุดสูงสุดของจดหมายทั้งฉบบั ซ่ึงข้ึนไปสู่จุดสูงสุดฝ่ายวิญญาณ ณ จุดน้ีและจากนั้นก็จดจ่อท่ีการ

ท างานไดดี้กวา่เชิงปฏิบติั”217    

“.  .  . หลกัค าสอนน าไปสู่ค าอวยพรเช่นเดียวกบัหนา้ท่ี”218  

พื้นฐานส าหรับความมัน่ใจของเปาโลท่ีว่า พระเจา้ “ทรงสามารถท่ีจะท าสารพดัมากยิ่งกว่า” ส่ิงท่ีท่านได้

อธิษฐานขอ (“ส่ิงท่ีเราขอ”) หรือ สามารถจินตนาการได ้(“หรือคิด”) ก็คือการท่ีพระเจา้ทรงน าคนยิวและคน

ต่างชาติมาดว้ยกนัในกายเดียว  ดว้ยการจดัเตรียมของพระเจา้เก่ียวกบัความรักนั้น คนทั้งสองกลุ่มสามารถท า

หนา้ท่ีอยา่งกลมกลืนดว้ยกนัในคริสตจกัรได ้ “พระเกียรติ” จะมายงัพระเจา้ “ในคริสตจกัร” ส าหรับการรวม

คนสองกลุ่มเหล่าน้ีซ่ึงก่อนหน้านั้นไม่สามารถกลบัคืนดีได้ และส าหรับการช่วยให้พวกเขาท่ีจะรักและ

ท างานดว้ยกนัในฐานะเพื่อนสมาชิกแห่งกายเดียวกนั   การสรรเสริญน้ีจะด าเนิน “ตลอดไป” (ตามตวัอกัษร

หมายถึง ทั้งหมดของเส้นทางแห่งยคุแห่งยคุ)219     

น่ีเป็นหน่ึงในพระคมัภีร์ตอนท่ีชดัเจนท่ีสุดในพนัธสัญญาใหม่ท่ีจดัตั้งการเป็นรองนิรันดร์ของพระบุตรท่ีมี

ต่อพระบิดา (เปรียบเทียบ ยน. 17:24; 1 คร. 15:24, 28; ฟป. 2:9-11)220    

III. การประพฤติของคริสเตียน  4:1-6:20   

ตอนน้ีการประยกุตใ์ชเ้ชิงปฏิบติั (บทท่ี  4-6) ก็ตามหลงัค าแนะน าเชิงหลกัค าสอน (บทท่ี 1-3)  

“ตอนน้ีอคัรทูตน้ีเคล่ือนจากสังคมใหม่ไปสู่มาตรฐานใหม่ซ่ึงไดถู้กคาดหวงัจากมนั   ดงันั้นท่าน

เปล่ียนจากการอธิบายไปสู่การกระตุน้ จากส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  า (ในการบอกเล่า) ไปสู่ส่ิงท่ีเราตอ้งเป็น

และท า (ในค าสั่ง) จากหลักค าสอนไปสู่หน้าท่ี. . . . จากศาสนศาสตร์ท่ีขยายความคิดไปสู่

ความหมายโดยนยัทางปฏิบติัท่ีเห็นไดช้ดัๆในการด าเนินชีวติประจ าวนั”221 

“จนบดัน้ี จดหมายฝากน้ีไดเ้ป็นการป่าวประกาศท่ีมีสง่าราศี แต่ตอนน้ีมนัจะเป็นค าสั่ง”222   

มนัน่าสนใจท่ีจะเปรียบเทียบบทเหล่าน้ีกบัการเปิดเผยของขอ้เรียกร้องการประพฤติของอิสราเอลในอพยพ 

20 ถึงกนัดารวถีิ 10 นัน่คือ ธรรมบญัญติัของโมเสส ค าแนะน าต่างๆของเปาโลก็เป็นหลกัการต่างๆโดยทัว่ไป

มากกวา่และเป็นกฎเกณฑต่์างๆท่ีเจาะจงนอ้ยกวา่ มีพระคุณมากกวา่และเคร่งในกฎนอ้ยกวา่     



ก. การด าเนินฝ่ายวญิญาณ  4:1-6:9  

เปาโลไดอ้ธิบายเอกภาพของผูเ้ช่ือชาวยิวและผูเ้ช่ือชาวต่างชาติในคริสตจกัร และไดอ้ธิษฐานเพื่อ

การตระหนักถึงเอกภาพนั้นในประสบการณ์ (2:11-3:21) ตอนน้ีท่านได้บอกวิธีท่ีจะได้รับการ

ด าเนินฝ่ายวญิญาณ นัน่คือ ชีวติท่ีแสดงถึงการควบคุมของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ    

“ค าไขในคร่ึงสุดทา้ยของพระธรรมน้ีคือการด าเนิน (อฟ. 4:1, 17; 5:2, 8,15) ส่วนแนวคิดหลกัใน

คร่ึงแรกคือความมัง่คัง่”223   

1. การด าเนินในเอกภาพ  4:1-16  

อคัรทูตน้ีไดเ้ร่ิมตน้โดยการเนน้ถึงความส าคญัของการด าเนิน (หรือด าเนินชีวิต) ในเอกภาพ   น่ีเป็นหน่ึงใน

พระคมัภีร์สองตอนดั้งเดิมในพนัธสัญญาใหม่ในเร่ืองเอกภาพ   อีกตอนหน่ึงก็คือยอห์น 17 พระเจา้จะไม่

บงัคบัเอกภาพในค าตอบต่อค าอธิษฐาน ผูเ้ช่ือมีความรับผดิชอบท่ีจะเช่ือฟังพระองคเ์ช่นกนั    

“ค าแนะน า การวิงวอนเผื่อ และการกระตุน้ก่อให้เกิดไตรมิตรท่ีน่าเกรงขามแห่งอาวุธในคลงัแสง

สรรพาวธุของครูสอนคริสเตียนใดๆ”224  

การกุศล  เอกภาพ  ความหลากหลาย และความเป็นผูใ้หญ่เป็นแนวคิดรวบยอดหลกัในส่วนน้ี    

พืน้ฐานของเอกภาพ  4:1-6   

4:1  “เหตุฉะนั้น” หรือ “ดงันั้น” อา้งอิงถึงส่ิงท่ีเปาโลไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 1-3   “ด าเนินชีวิต”

อยา่งสมควร (“ในท่าทีท่ีสมควร”) หรือในความสมดุลหมายถึงท่ีจะท าให้การประพฤติของ

บุคคลหน่ึงสอดคลอ้งกบัการทรงเรียกของเขาหรือของเธอ  “การทรงเรียก” ท่ีน่ีอา้งอิงถึง

การทรงเรียกของพระเจา้ท่ีจะให้ด าเนินชีวิตในเอกภาพในฐานะคนยิวและคนต่างชาติใน

คริสตจกัร (2:13-16)   ดงันั้น ท่ีจะด าเนินชีวิตอยา่งสมควรจะเก่ียวขอ้งกบัการประพฤติใน

แนวทางท่ีเป็นหน่ึง ซ่ึงด าเนินชีวิตในเอกภาพกบัพี่นอ้งชาวยิวถา้บุคคลนั้นเป็นคนต่างชาติ

หรือในทางกลบักนัในคริสตจกัร 

“น่ีไม่ใช่การด าเนินชีวติในทางโลก แต่มนัเป็นการด าเนินชีวติบนโลก”225   

โดยการอา้งอิงถึงตวัท่านเองในฐานะ “ผูถู้กจ าจอง” ขององค์พระผูเ้ป็นเจา้อีกคร้ังหน่ึงนั้น 

(3:1) เปาโลก็ไดย้  ้าเตือนผูอ่้านของท่านถึงสิทธิอ านาจของท่านท่ีจะกระตุน้ (“ออ้นวอน”) 



ใหพ้วกเขาท่ีจะด าเนินชีวติในแนวทางน้ี  แมว้า่ไดน้ัง่ “ในสวรรคสถานในพระคริสต์” ท่าน

ก็ได้นั่งในคุกเน่ืองจากการเป็นพยานของท่านเพื่อพระคริสต์อีกด้วย ท่านได้อยู่ในคุก

เพราะวา่ท่านไดท้  าตามน ้าพระทยัของพระเจา้อยา่งเตม็ท่ี 

4:2  คุณความดีสามอย่างก่อให้เกิดเอกภาพในคริสตจกัร “ความถ่อมใจ” คือ การประเมินท่ี

เหมาะสมถึงตนเองในแผนการของพระเจา้      

“. . . มนัจะเป็นธรรมชาติส าหรับเน้ือหนงัท่ีจะถูกยกยอ่งดว้ยความหยิ่งเน่ืองจาก

ต าแหน่งท่ีไดรั้บการยกยอ่งซ่ึงไดรั้บมา”226  

“ท่ีจะเผชิญกบัตนเองก็เป็นส่ิงท่ีน่าอบัอายมากท่ีสุดในโลก”227 

“ส าหรับความคิดแบบกรีก  ความถ่อมใจก็เล็กนอ้ยกวา่จุดบกพร่องของธรรมชาติ   

มนัอ่อนแอและเป็นใจเลวทราม  มนัเป็นอารมณ์ของทาส  มนัไม่สอดคลอ้งกบัการ

นบัถือตนเองท่ีซ่ึงมนุษยแ์ททุ้กคนไดเ้ป็นหน้ีต่อตนเอง   ความเต็มท่ีของชีวิตอยา่ง

ท่ีมนัไดรั้บรู้นั้นก็ไม่ไดมี้ท่ีไวส้ าหรับความถ่อมใจ”228   

คนยิวหรือคนต่างชาติท่ีถ่อมใจจะถือว่าส่ิงท่ีคลา้ยกนัทางเช้ือชาติของเขาก็เท่าเทียมกบัตวั

เขาเอง ไม่ใช่ดอ้ยกวา่หรือเหนือกวา่เขาเอง  

“ความสุภาพ” เป็นส่ิงตรงกนัขา้มของการถือสิทธ์ิของตนเอง   บุคคลท่ีสุภาพเป็นบุคคลท่ี

อารมณ์ของเขานั้นอยู่ภายใตก้ารควบคุม   ในขณะท่ี “ความถ่อมใจ” อาจมีความสัมพนัธ์

ของบุคคลหน่ึงกบัพระเจา้และพระพรของพระองคท่ี์ถูกกล่าวถึงท่ีน่ี   “ความสุภาพ” อาจมี

ความสัมพนัธ์ของบุคคลหน่ึงกบัโลกท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ี229  

“. . . ความสุภาพเป็นคุณความดีของคนท่ีแขง็แรง คือคนท่ีสามารถใชอ้ านาจเพื่อจะ

ไดต้ามความตั้งใจของพวกเขาแต่เลือกท่ีจะไม่ท า”230  

ความสุภาพคือ “การขาดไปของความประสงค์ท่ีจะอา้งสิทธ์ิส่วนตวัไม่วา่ต่อพระ

พกัตร์พระเจา้หรือต่อหนา้ผูค้น”231  



“ความอดทน” คือ ความพากเพียรแมก้ระทัง่ภายใตค้วามล าบาก  เม่ือถูกท าผิดต่อนั้น บุคคล

ท่ีอดทนไม่แกแ้คน้ (เปรียบเทียบ กท. 5:22; คส. 1:11; 3:12; 2 ทธ. 4:2)   ความสัมพนัธ์ต่อ

เพื่อนผูเ้ช่ืออาจถูกกล่าวถึงโดยเฉพาะ232 

“มาโครธูมิอา ความอดทน หรือความอดทนนานเป็นวิญญาณท่ีแบกรับการดูถูก

และการบาดเจบ็โดยปราศจากความขมข่ืนและการบ่น   มนัเป็นวิญญาณท่ีแบกรับ

ความโง่เขลาเต็มท่ีของผูค้นโดยปราศจากความขุ่นเคือง   มนัเป็นวิญญาณท่ีซ่ึง

สามารถอดทนต่อผูค้นท่ีไม่พึงพอใจดว้ยความกรุณาปราณีและต่อคนโง่เขลาโดย

ปราศจากการบ่นได”้233   

ผู ้เ ช่ือควรปฏิบัติคุณความดีเหล่าน้ีด้วยความอดกลั้ นท่ีมีความรักต่อซ่ึงกันและกัน 

(เปรียบเทียบ รม. 2:4)    

4:3  คริสเตียนตอ้ง “รักษาเอกภาพ” ระหวา่งผูเ้ช่ือท่ีพระเจา้ไดส้ถาปนาไวใ้นคริสตจกัร   เปาโล

ไดถื้อวา่ “สันติสุข” เป็นส่ิงท่ีรักษาพวกต่างๆท่ีมีศกัยภาพไวด้ว้ยกนั   ส่ิงท่ีมีในความคิดของ

ท่านก็คือสันติสุขระหวา่งกลุ่มต่างๆท่ีหลากหลายทุกประเภทในคริสตจกัร ซ่ึงโดยพื้นฐาน

อยา่งมากก็คือ คนยวิและคนต่างชาติ     

4:4  องคป์ระกอบทั้งเจด็ของเอกภาพก็ติดตามส่ิงท่ีท าให้ผูเ้ช่ือเป็นหน่ึงเดียวในคริสตจกัร  ผูเ้ช่ือ

ควรระลึกถึงส่ิงเหล่านั้นเม่ือถูกทดลองใหท้ าลายเอกภาพ    อีกคร้ังหน่ึง สมาชิกทั้งสามของ

ตรีเอกภาพก็ถูกกล่าวถึงท่ีน่ีและท าหนา้ท่ีในขบวนการน้ี   

“ตอนน้ีเปาโลให้พื้นฐาน [ส าหรับเอกภาพ] โดยการอธิบายในรายละเอียดมากข้ึน

ถึงการท่ีองคป์ระกอบต่างๆของความเช่ือแบบคริสเตียนมุ่งไปท่ีบุคคลทั้งสามแห่ง

ตรีเอกภาพ   เอกภาพถูกเนน้โดยการใชท้ั้งเจด็ของ ‘หน่ึง’ (เอสซ์  มิอา เอน)”234 

“กายเดียว” คือ คริสตจกัร ซ่ึงเป็นกายสากลของผูเ้ช่ือในยุคปัจจุบนั (1:23; 2:16; 3:6) “พระ

วิญญาณองค์เดียว” คือ พระวิญญาณบริสุทธ์ิผูซ่ึ้งสถิตอยู่ในคริสตจกัรในฐานะส่วนรวม

เช่นเดียวกบัผูเ้ช่ือแต่ละบุคคลในคริสตจกัร (2:2; 1 คร. 12:13)    “ความหวงัใจอนัเดียว” คือ 

ความหวงัเก่ียวกบัอนาคตท่ีคริสเตียนแต่ละคนมีและท่ีคริสตจกัรส่วนรวมมี (เปรียบเทียบ 1 



ปต. 1:3; 3:15)   ความหวงัน้ีไดเ้ร่ิมตน้เม่ือพระเจา้ไดเ้รียกเราสู่ความรอด (1:4, 18; 2:7; 4:1)   

การระบุเหล่าน้ีดูเหมือนชดัเจนจากการปรากฏของส่ิงเหล่านั้นในท่ีอ่ืนๆ ในจดหมายฝากน้ี         

4:5  “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้องคเ์ดียว” คือพระเยซูคริสต ์ผูซ่ึ้งเป็นศีรษะของคริสตจกัร (1:22-23; คส. 

1:18)   “ความเช่ือเดียว” บางทีคือความเช่ือท่ีคริสเตียนแต่ละคนและคริสตจกัรส่วนรวมได้

วางหรือใช้ในพระคริสต์มากกว่าคริสตศาสนาท่ีถูกถือวา่เป็นความเช่ือ (เปรียบเทียบ คส. 

2:7)235   การระบุน้ีเช่ือมโยงความเช่ือกบัพระคริสตใ์นบริบท (2:8)    

“บพัติศมาเดียว” อาจเป็นการบพัติศมาท่ีรวมผูเ้ช่ือทุกคนไวใ้นพระกายของพระคริสต์   น่ี

เป็นการบพัติศมาของพระวิญญาณ ซ่ึงการบพัติศมาดว้ยน ้ าเป็นสัญลกัษณ์   การบพัติศมา

สองประเภทน้ีบางทีอยูใ่นความคิดของเปาโล236   อยา่งไรก็ตาม การบพัติศมาอยูใ่นสองใน

สามขององค์ประกอบต่างๆท่ีเช่ือมโยงกบัพระคริสต ์แทนท่ีจะเช่ือมโยงกบัองค์ประกอบ

แรกท่ีเช่ือมโยงกบัพระวิญญาณในขอ้น้ี   ดงันั้น มนัอาจอา้งอิงถึงบพัติสมาในน ้ ามากกว่า

บพัติสมาของพระวญิญาณ   ความเป็นไปไดอี้กอยา่งหน่ึงก็คือวา่ มนัอา้งอิงถึงการบพัติศมา

ของผูเ้ช่ือเขา้สู่การตายของพระคริสต์ในเชิงเปรียบเทียบ   ในกรณีน้ี “บพัติศมาเดียว” จะ

อา้งอิงถึงความเป็นจริงภายในของการไดรั้บบพัติศมาไปสู่ (เขา้ส่วนกบั) “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้

องคเ์ดียว” โดยวธีิของ “ความเช่ือเดียว”237    

4:6  “คนทั้งปวง” อา้งอิงถึงผูเ้ช่ือทุกคน   พระเจา้ทรงเป็น “พระเจา้องค์เดียวผูเ้ป็นพระบิดา” 

ของผูเ้ช่ือผูซ่ึ้งเป็นลูกๆของพระองค ์  พระองคท์รงอยู ่“เหนือ” พวกเขาในแง่ของผูมี้อ านาจ

สิทธ์ิขาดของพวกเขา  พระองคท์รงด าเนินชีวิต “ผา่นทาง” พวกเขาและส าแดงพระองคเ์อง 

“ใน” พวกเขา 

เป็นท่ีชัดเจนว่า เปาโลได้เร่ิมตน้รายการขององค์ประกอบทั้งเจ็ดของเอกภาพด้วยงานของพระวิญญาณ 

เพราะวา่ท่านไดก้ล่าวถึงเอกภาพของพระวิญญาณมาตลอด (ขอ้ 3)   จากนั้นท่านไดด้ าเนินการท่ีจะอภิปราย

ถึงของประทานต่างๆของพระวญิญาณ (ขอ้ 7-13; เปรียบเทียบ 1 คร. 12:4-6) 

“เอกภาพของคริสตจกัรก็ข้ึนอยู่กับพระคุณ ซ่ึงก็คือพระคุณของพระเจ้าท่ีได้ท  าให้เราคืนดีกับ

พระองค์เอง แต่ความหลากหลายของคริสตจกัรก็ข้ึนอยู่กบัของประทาน ซ่ึงก็คือของประทานจาก

พระเจา้ท่ีไดใ้หแ้ก่สมาชิกของคริสตจกัร”238  



การรักษาเอกภาพไว้   4:7-16    

จากการท่ีไดอ้ธิบายพื้นฐานของเอกภาพของคริสเตียน  ถดัไปเปาโลไดอ้ธิบายวิธีท่ีคริสเตียนสามารถรักษา

มนัไวไ้ด ้นัน่คือ ของประทานต่างๆท่ีพระวิญญาณทรงประทาน   การเนน้ของเปาโลไดอ้ยูท่ี่การเติบโตของ

พระกายของพระคริสต ์ซ่ึงก็คือคริสตจกัรในส่วนน้ีมากกวา่ การเติบโตของคริสเตียนแต่ละคน   ผูเ้ช่ือแต่ละ

คนก็ส่งเสริมการเติบโตของคริสตจกัรเม่ือเขาหรือเธอใชค้วามสามารถต่างๆท่ีเจาะจงของเขาหรือของเธอใน

การรับใช ้

4:7  ในขณะท่ีผูเ้ช่ือแต่ละคนไดรั้บ “พระคุณ” (ความโปรดปรานท่ีไม่สมควรไดรั้บและการให้

ความสามารถของพระเจา้) จากพระเจา้ (3:2)  พระเจา้ไม่ไดใ้ห้ “ขนาด” ของพระคุณอยา่ง

เดียวกนัแก่คริสเตียนแต่ละคน   เปาโลไดก้ล่าวถึง “ของประทาน” แห่งพระคุณของพระเจา้

ในท่ีน่ีว่าเป็นความสามารถท่ีไดรั้บการจดัเตรียมไวโ้ดยเฉพาะเพื่อจะรับใช้พระเจา้   แมว้่า

คนยิวและคนต่างชาติได้รับพระคุณท่ีให้ความสามารถจากพระเจ้า  พระองค์ก็ให้

ความสามารถน้ีแก่แต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกันในประเภทและจ านวนท่ีแตกต่างกัน 

(เปรียบเทียบ ขอ้ 11; รม. 12:4-6; 1 คร. 12:4-6)239 

“มันเป็นเช่นนั้นในการสร้างทางวตัถุ  ส่ิงเล็กน้อยก็ส าคัญต่อความสมมาตร

อย่างเช่นส่ิงใหญ่  คือดวงดาวเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ หยาดฝนก็เท่าเทียมกับ

มหาสมุทร และต้นหุสบก็ไม่น้อยกว่าต้นสนสีดาห์ กรวดมีท่ีของมันอย่าง

เหมาะสมเช่นเดียวกบัภูเขา และรูปแบบต่างๆท่ีใหญ่โตของชีวิตถูกลอ้มรอบโดย

แมลงเล็กๆซ่ึงระยะของการมีชีวิตอยูข่องมนันั้นก็จ  ากดัต่อช่วงเวลาสุดทา้ยของฤดู

ร้อน”240    

“ของประทานต่างๆไม่ใช่ของเล่นท่ีจะเล่นดว้ย   ส่ิงเหล่านั้นเป็นเคร่ืองมือท่ีจะใช้

สร้าง   และถา้ส่ิงเหล่านั้นไม่ไดถู้กใชโ้ดยความรัก พวกมนัก็กลายมาเป็นอาวุธเพื่อ

จะใชใ้นการต่อสู้. . . (1 คร. 1214)”241  

4:8  การถอดความของเปาโลจากสดุดี 68:18 ก็ยืนยนัถอ้ยค าของท่านท่ีว่าพระเจา้ให้ “ของ

ประทานต่างๆ” แก่ผูค้น   ผูมี้ชยัทางกองทพัมีสิทธ์ิท่ีจะให้ของขวญัต่างๆแก่บรรดาผูท่ี้ได้

เขา้ส่วนกบัเขา   พระคริสต์พระผูมี้ชยัเหนือผูค้นท่ีบาปก็มีสิทธ์ิท่ีจะให้บรรดาคนเหล่านั้น

แก่คริสตจกัรในฐานะ “ของประทานต่างๆ”242   ในโรม 12 และ 1 โครินธ์ 12 เปาโลได้



กล่าวถึงของประทานต่างๆท่ีไดใ้ห้แก่ผูค้น (เปรียบเทียบ ขอ้ 7) แต่ท่ีน่ีท่านไดก้ล่าวถึงผูค้น

ท่ีไดถู้กใหแ้ก่คริสตจกัรในฐานะของประทานต่างๆ               

“บางคนไดก้ล่าวหาวา่เปาโลผิดพลาดในการอา้งอิงของท่านจากสดุดี 68:18 อยา่ง

นอ้ยสองคร้ัง คือ (1) ท่านไดเ้ปล่ียนค ากริยาของสดุดีนั้นจาก ‘ไดรั้บ’ ไปสู่ ‘ไดใ้ห้’ 

ดงันั้นก็เลยเปล่ียนความหมายของมนั และ (2) ท่านไดใ้ห้การตีความแก่ตอนหน่ึง

ของพระคมัภีร์เดิมท่ีไม่ไดรั้บการรับรอง   เก่ียวกบัประเด็นแรกนั้น ท่ีมาของการ

อ่าน ‘ไดใ้ห้’ ไม่ไดพ้บในเอเฟซสั 4:8   ตรงกนัขา้ม น่ีเป็นการอ่านท่ีแปรออกไป

ส าหรับสดุดี 68:18 ท่ีมีรากศพัทส์มยัโบราณ อยา่งท่ีอาจเป็นท่ีเห็นไดโ้ดยปัจจุบนั

ของมนัในทั้งทาร์กุมอารเมคและเพชชิทาซีเรีย   อย่างไรก็ตาม เปาโลไม่จ  าเป็นท่ี

จะอา้งดว้ยหน่ึงในแหล่งเหล่าน้ีในความคิด บางทีการอ่านนั้นก็มีประวติัศาสตร์ท่ี

ไม่ไดจ้  ากดัต่อการปรากฏของมนัในแหล่งท่ีเจาะจงเหล่าน้ี   เป็นท่ีชดัเจนวา่มนัเป็น

การอ่านท่ีแปรออกไปซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในแวดวงของรับบี

ชาวยิว   ยิ่งกว่านั้น เปาโลตอ้งไดรั้บอนุญาตการแสดงความคิดเห็น ในการอา้งอิง

ของท่าน   จุดประสงค์ของท่านไม่ใช่ท่ีจะจดัเตรียมตวัแทนท่ีเป็นรูปแบบและ

แม่นย  าของการใช้ถ้อยค าของพันธสัญญาเดิม ตรงกันข้าม ท่ีจะอธิบายและ

ประยุกตใ์ช้เน้ือหาต่องานของพระคริสตใ์นฐานะองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของคริสตจกัร   

การท่ีอคัรทูตน้ีไดใ้ชก้ารอ่านท่ีแปรออกไปของสดุดีนั้นไม่ควรเป็นท่ีประหลาดใจ

มากเกินไปในตวัของมนัเอง        

“เก่ียวกบัประเด็นท่ีสองนั้น มนัดูเหมือนชดัเจนว่าเปาโลไดใ้ชรู้ปแบบท่ีคลา้ยคลึง

กนัของค าสอนของพนัธสัญญาเดิมภายในบริบทของพนัธสัญญาใหม่   น่ีเป็นส่ิง

ธรรมดาท่ามกลางผูเ้ขียนของพนัธสัญญาใหม่   การปฏิบติัเช่นนั้นไม่ได้ลบล้าง

บริบทของพนัธสัญญาเดิม หรือไม่ไดมี้ความหมายวา่จะจดัเตรียมความส าเร็จของ

เน้ือหาจากพนัธสัญญาเดิมเท่านั้น  ตวัอยา่งเช่น เม่ือมทัธิวไดเ้ช่ือมโยงโฮเชยา 11:1 

(‘เราได้เรียกบุตรชายของเราออกมาจากอียิปต์’) กบัการหนีไปของครอบครัวท่ี

บริสุทธ์ิ  ดว้ยเหตุนั้นท่านก็ไม่ไดป้ฏิเสธวา่โฮเชยา 11:1 อา้งอิงถึงการอพยพของ

คนอิสราเอลจากอียิปต์   ท่านเพียงแค่ไดบ้รรยายความคลา้ยคลึงกนัระหว่างสอง

เหตุการณ์   ในท านองเดียวกนั ในเอเฟซสั 4:8 การประยุกตใ์ชข้องสดุดี 68:18 กบั



พระเยซูในฐานะผูใ้ห้ของประทานต่างๆส าหรับพนัธกิจภายในคริสตจกัรก็ไม่ได้

ขจดัหรือขดัแยง้การประยุกต์ใช้ของพนัธสัญญาเดิมเก่ียวกับถ้อยค ากบักษตัริย์

อิสราเอลท่ีมีชยัชนะ   ในความเหมาะสมกบัเทคนิคของมิดรัช เพชเชอร์โดยทัว่ไป 

แต่ในแนวทางท่ีหลีกเล่ียงความเลยเถิดท่ีซ่ึงวิธีถูกผลกัดนัโดยผูเ้ขียนส่ิงท่ีไม่ใช่

พระคมัภีร์บางคนนั้น เปาโลได้ท าการประยุกต์ใช้ท่ีใช้ได้ของความส าคญัทาง 

ศาสนศาสตร์พระคริสต์กับเน้ือหาของพนัธสัญญาเดิม   ในด้านหน่ึง ตามสดุดี 

68:18 นั้น พระเจา้ไดเ้สด็จข้ึนสู่ศิโยนในฐานะกษตัริยท่ี์มีชยัชนะซ่ึงสมควรต่อการ

เป็นผูรั้บของขวญัต่างๆของการแสดงความนบัถือ   ในอีกดา้นหน่ึง ตามเอเฟซัส 

4:8 พระเยซูไดเ้สด็จข้ึนสู่ศิโยนแห่งสวรรคเ์ช่นกนัในฐานะ องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ท่ีมี

ชยัชนะผูซ่ึ้งไดใ้ห้ของประทานต่างๆแห่งพนัธกิจแก่คริสตจกัรของพระองค์ดว้ย

ความรักซ่ึงจ าเป็นต่อความเป็นอยูใ่นอนาคตของคริสตจกัร   พระคมัภีร์ตอนหน่ึงก็

จดัเตรียมรูปแบบส าหรับพระคมัภีร์อีกตอนหน่ึง”243                  

การตีความท่ีแตกต่างเล็กนอ้ยก็เป็นดงัน้ี    

“. . . เป็นท่ีชดัเจนวา่ เปาโลท าตามการตีความของคนยิวแห่งสมยันั้น (ทาร์กุม) ซ่ึง

ถอดความขอ้น้ีดงัต่อไปน้ี ‘ท่านได้ข้ึนไปยงัทอ้งฟ้า โอ ผูเ้ผยพระวจนะโมเสส!   

ท่านได้น าเชลยให้เป็นเชลย ท่านได้สอนถ้อยค าแห่งธรรมบญัญติั  ท่านได้ให ้

[ไม่ได ้‘รับ’ อยา่งเช่นในฮีบรู] ของประทานต่างๆ แก่บุตรทั้งหลายของมนุษย’์ 

(การตีความน้ีได้เห็นโมเสสในฐานะตวัแทนของพระเจา้)   เปาโลไดท้ าตามการ

ตีความน้ีของคนยวิเพราะวา่มนัไดอ้ธิบายวา่ผูพ้ิชิตไดใ้ห้ของขวญัต่างๆแก่พลเมือง

ท่ีจงรักภกัดีของเขา   อคัรทูตน้ีไดป้ระยุกตใ์ชแ้นวคิดนั้นกบัชยัชนะของพระคริสต์

เหนืออ านาจต่างๆของความชั่วและการให้ของประทานต่างๆฝ่ายวิญญาณของ

พระองค ์(เปรียบเทียบ 4:11) แก่บรรดาผูท่ี้อยูฝ่่ายพระองค ์  โดยความคลา้ยคลึงกนั

น้ี (ซ่ึงข้ึนอยู่กับการตีความของคนยิวถึงสดุดีนั้ นมากกว่าการใช้ค  าฮีบรูอย่าง

แม่นย  า)   เปาโลไดเ้นน้ถึงความยิ่งใหญ่ท่ีสุดของชยัชนะฝ่ายวิญญาณของผูเ้ช่ือใน

พระคริสต”์244 

ในความโบราณต่างๆของคนยวิของเขานั้น โจเซฟัสไดเ้ขียนหลายคร้ังวา่ผูค้นท่ีจงรักภกัดีท่ี

หลากหลายไดรั้บและไดใ้ห้ของขวญัต่างๆแก่เพื่อนๆของพวกเขา บางคร้ังเพื่อจะแสดงถึง



การส านึกคุณของพวกเขาหรือเพื่อจะพิชิตความโปรดปราน   น่ีก็เป็นจริงโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ท่ามกลางคนจงรักภกัดีในสมยัพนัธสัญญาใหม่   ขา้พเจา้คิดวา่มนัเป็นไปไดท่ี้วา่เปาโลไดมี้

ธรรมเนียมน้ีในความคิดเม่ือท่านไดเ้ขียนขอ้น้ี   พระคริสต์ทั้งได้รับของขวญัต่างๆ (การ

สรรเสริญ  เกียรติ   การยกยอ ) จากหลายคนส าหรับการพิชิตซาตานของพระองค์ ณ 

กางเขน และพระองค์ได้ให้ของประทานต่างๆ (ในกรณีน้ีคือ ผูค้นท่ีมีของประทาน) แก่

คริสตจกัรในฐานะพระผูพ้ิชิต              

4:9  ในขอ้ 9-11 เปาโลไดใ้หค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัความหมายของ “ไดข้ึ้นไป” และ “ไดใ้ห้” ใน

การอา้งอิงของท่าน  ส าหรับพระคริสตท่ี์จะไดเ้สด็จสู่สวรรคน์ั้น ก่อนอ่ืนพระองคต์อ้งได้

เสด็จลงไปยงั “ส่วนท่ีต ่ากว่าของโลก”   บางทีน่ีเป็นการอา้งอิงถึงอุโมงค์หรือสุสานของ

พระเยซู (ค าแสดงความเป็นเจา้ของถึงการครอบครอง)245   แทนท่ีจะเป็นโลก (ค าแสดง

ความเป็นเจ้าของถึงการวางข้างกัน)246หรือ เฮเดส (ค  าแสดงความเป็นเจ้าของถึงการ

เปรียบเทียบ)247 เม่ือพิจารณาถึงบริบท  ในการตายของพระเยซูคริสต ์พระองคไ์ดรั้บชยัชนะ

เหนือความบาป และพระองค์ได้ไถ่บรรดาผูท่ี้พระองค์จะให้เป็นของประทานต่างๆแก่

คริสตจกัร     

4:10  เปาโลได้ระบุ พระคริสต์ท่ีได้ “เสด็จลงไป” ในฐานะบุคคลเดียวกันกับพระคริสต์ท่ีได ้

“เสด็จข้ึนไป” ผูซ่ึ้งตอนน้ีก็อยู่ในต าแหน่งท่ีปกครองเหนือทุกคน (เปรียบเทียบ 1:22)    

พระองคท์รง “เติมทุกส่ิง” ดว้ยความเต็มท่ีของพระองค ์(เปรียบเทียบ 1:18-19; 2:9; สภษ. 

30:4)    

4:11   ขอ้น้ีอธิบาย “ไดใ้ห”้ (ขอ้ 8) และเร่ิมตน้ประโยคท่ีด าเนินไปตลอดขอ้ 16 ในตวับทกรีก  

หลงัจากท่ีพระเยซูคริสตไ์ดเ้สด็จข้ึนไป  ในฐานะพระผูมี้ชยัเหนือความตาย  “พระองค์ได้

ให้” ของประทานต่างๆแก่คริสตจกัรท่ีได้ท าให้คริสตจกัรสามารถท าหน้าท่ีได ้  ล าดบัน้ี

ของเหตุการณ์ต่างๆก็สอดคลอ้งกบัการเปิดเผยท่ีว่าคริสตจกัรเป็นเอกลกัษณ์ใหม่ท่ีไดม้าสู่

การมีชีวติหลงัจากการเสด็จสู่สวรรคข์องพระเยซู248 

พระคริสต์ได้ให้ผู ้คนท่ีมีของประทานแก่คริสตจักรในฐานะของประทานต่างๆแก่

คริสตจกัร    พระองคไ์ดใ้ห้บางคนท่ีจะเป็น “อคัรทูต” ในคริสตจกัร   “อคัรทูต” หมายถึง 

ใครคนหน่ึงท่ีถูกส่งออกไปในฐานะตวัแทนท่ีมีสิทธิอ านาจ   ชายสิบสองคนรวมเปาโลก็



เป็นอคัรทูตท่ีเป็นทางการ ผูซ่ึ้งไดเ้ห็นพระคริสตท่ี์ไดเ้ป็นข้ึนและไดรั้บการแต่งตั้งส่วนตวั

จากพระองค ์(กจ. 1:21-22;  1 คร. 15:8-9; กท. 1:1; 2:6-9)   อย่างไรก็ตาม มีคนอ่ืนๆ 

ในขณะท่ีไม่ไดเ้ป็นอคัรทูตในแง่ท่ีจ  ากดัน้ี ก็ไดท้  าหน้าท่ีในฐานะอคัรทูต   บรรดาผูเ้ขียน

พนัธสัญญาใหม่ไดเ้รียกพวกเขาเองวา่ “อคัรทูต” เช่นกนั (1 คร. 15:7; กท. 1:19; กจ. 14:4, 

14; 1 คร. 9:6; รม. 16:7; เปรียบเทียบ 1 ธส. 1:1; 2:7; 1 คร. 4:6, 9)    หนา้ท่ีของพวกอคัรทูต

ก็คือท่ีจะก่อตั้งคริสตจกัรและคริสตจกัรต่างๆ (2:20; 3:5)   ค าวา่ อะพอสโทลอส ยงัอธิบาย

ถึงผูรั้บใชค้นใดๆผูซ่ึ้งไดถู้กส่งไปโดยเจา้นายของเขาในพนัธกิจใดก็ตาม (ยน. 13:16)   “มิช 

ชั่นนารี” เป็นศพัท์เท่าเทียมกันสมยัใหม่249 บางทีมนัเป็นตามของประทานต่างๆฝ่าย

วิญญาณของพวกเขา แทนท่ีจะเป็นต าแหน่งของพวกเขาท่ีเปาโลได้คิดถึงแต่ละบุคคล

เหล่าน้ี250           

“ผูเ้ผยพระวจนะ” ของพนัธสัญญาใหม่ (ค ากรีก โฟรเพทเทส หมายถึง ผูท่ี้กล่าวออกไป) ได้

จดัเตรียมการเสริมสร้าง การกระตุน้ และการปลอบโยนแก่คริสตจกัร (1 คร. 14:3)   พวก

เขาบางคนไดส่ื้อสารการเปิดเผยท่ีมีสิทธิอ านาจใหม่แก่คริสตจกัร (2:20; 3:5; กจ. 11:28; 

21:10-11)   ส่วนใหญ่ของส่ิงน้ีก็คือการเปิดเผยท่ีเรามีพระธรรมเล่มต่างๆของพนัธสัญญา

ใหม่   อย่างไรก็ตาม ผูเ้ผยพระวจนะส่วนใหญ่เพียงแค่ “ไดก้ล่าว” ความจริงท่ีพระเจา้ได้

เปิดเผยก่อนหนา้นั้น (เปรียบเทียบ กจ. 13:1; 1 คร. 11:5; 14:26-33)251   ผูเ้ผยพระวจนะได้

น าในการนมัสการพระเจ้าอีกด้วย รวมถึงการน าในการอธิษฐานในท่ีสาธารณะ 

(เปรียบเทียบ 1 พศด. 25:1;  1 คร. 11:5)  ดา้นน้ีของการเผยพระวจนะไดถู้กถือวา่เป็นหนา้ท่ี

ท่ีมีสิทธิอ านาจน้อยกว่าในคริสตจกัรเม่ือเทียบกบัการสอนเน่ืองจากว่าครูสอนไดตี้ความ

พระวจนะท่ีไดเ้ขียนข้ึนของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 1 คร. 11:5; 1 ทธ. 2:12)       

“ทุกวนัน้ีคริสเตียนไม่ไดรั้บความรู้ฝ่ายวิญญาณจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิทนัที แต่

ผา่นทางวญิญาณท่ีสอนพระวจนะ”252  

“ผูเ้ผยแพร่ข่าวประเสริฐ”   ได้ประกาศข่าวประเสริฐท่ีบา้นและต่างประเทศ (กจ. 21:8;   

8:6-40; 2 ทธ. 4:5)   เปาโลไม่ไดร้ะบุวา่คนเหล่าน้ีเป็นรากฐานต่อคริสตจกัรอยา่งท่ีท่านได้

ระบุถึงพวกอคัรทูตและพวกผูเ้ผยพระวจนะ (2:20)   อยา่งไรก็ตาม พนัธกิจของพวกเขาได้

จ  าเป็นและจ าเป็น   พวกเขาไดเ้สริมสร้างผูค้นเพื่อการรับใช ้(ขอ้ 12-13) อยา่งนอ้ยโดยการ

น าพวกเขาไปสู่ความเช่ือในพระคริสต ์    



เราอาจแปลวลีกรีกท่ีว่า “ศิษยาภิบาลและอาจารย์” เป็น “ศิษยาภิบาลท่ีเป็นอาจารย์” จะ

ดีกวา่   โครงสร้างของค ากรีกบ่งบอกวา่คนหน่ึงประเภทไม่ใช่คนสองประเภทท่ีถูกกล่าวถึง

ท่ีน่ี   ค  าน าหนา้กรีกท่ีแปลวา่ “เดอะ” ปรากฏหนา้ “ศิษยาภิบาล” เท่านั้น   ยิ่งไปกวา่นั้นอีก 

ค าเช่ือมของค ากรีกท่ีแปลว่า “และ” ระหวา่ง “ศิษยาภิบาล” และ “อาจารย”์ ก็แตกต่างจาก  

ค าเช่ือมของค ากรีกท่ีถูกใช้ในท่ีอ่ืนในข้อน้ี (ไค ไม่ใช่ เด) บางทีวลีน้ีอธิบายถึงผูดู้แล

คริสตจกัรทอ้งถ่ินผูซ่ึ้งทั้งอภิบาลและสอน (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 3:2; ทต. 1:9; 1 ปต. 5:1-

13)253   อยา่งไรก็ตาม โครงสร้างของกรีกอาจอธิบายผูค้นท่ีมีของประทานสองประเภทผูซ่ึ้ง

พนัธกิจของพวกเขานั้นก็อยูท่่ามกลางท่ีประชุมท่ีตั้งรกรากอยูแ่ลว้ ในความตรงกนัขา้มกบั

พนัธกิจท่ีเดินทางไปตามท่ีต่างๆของพวกอัครทูต ผูเ้ผยพระวจนะและผูป้ระกาศข่าว

ประเสริฐ    

“. . . เพราะว่าค านาม [“ศิษยาภิบาล” และ “อาจารย”์] เป็นพหูพจน์ มนัก็เป็นไป

ไม่ไดอ้ย่างมากท่ีว่าค านามเหล่าน้ีอา้งอิงถึงกลุ่มเดียวกนั แต่เปาโลก าลงัเช่ือมค า

เหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนัอย่างใกลชิ้ด   มนัดีกว่าท่ีจะถือว่าศิษยาภิบาลเป็นกลุ่มย่อยของ   

อาจารย ์  ในอีกนยัหน่ึง ศิษยาภิบาลทั้งหมดเป็นอาจารย ์แต่ไม่ใช่อาจารยท์ั้งหมดท่ี

เป็นศิษยาภิบาล”254 

ผูป้ระกาศข่าวประเสริฐสามารถเปรียบไดก้บัสูติแพทย ์ส่วนศิษยาภิบาลท่ีเป็นอาจารยก์็เป็น

กุมารแพทย ์  

“ใน 1 โครินธ์ 12:8-28  ก็เป็นท่ีประจกัษว์า่พระวิญญาณบริสุทธ์ิให้ความสามารถ

แก่สมาชิกของพระกายของพระคริสต์ดว้ยของประทานต่างๆฝ่ายวิญญาณ หรือ 

การให้ความสามารถส าหรับการรับใช้ ท่ีหลากหลาย  ท่ี น่ี  ผู ้คนท่ีได้ รับ

ความสามารถจากพระวิญญาณ นั่นคือ อคัรทูต  ผูเ้ผยพระวจนะ ผูป้ระกาศข่าว

ประเสริฐ ศิษยาภิบาล และอาจารยน์ั้นเองเป็นของประทานต่างๆผูซ่ึ้งพระคริสต์ท่ี

ได้รับการยกย่องให้แก่พระกายของพระองค์คือคริสตจกัร ใน 1 โครินธ์ ของ

ประทานต่างๆคือความสามารถต่างๆฝ่ายวิญญาณส าหรับการรับใช้ท่ีเจาะจง ใน

พระธรรมเอเฟซสั ของประทานต่างๆก็คือผูค้นท่ีมีความสามารถต่างๆเช่นนั้น255         



“. . . บิช๊อบ  บาทหลวง [ผูป้กครอง] และมคันายกเป็นเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินเป็นหลกั 

และท่ีน่ีนักบุญเปาโลคิดถึงคริสตจกัรในฐานะทั้งหมด   พวกอคัรทูต ผูเ้ผยพระ

วจนะและผูป้ระกาศเป็นผูค้นท่ีไดรั้บของประทานจากพระเจา้ผูซ่ึ้งรับใชค้ริสตจกัร

โดยทัว่ไป และถา้พนัธกิจทอ้งถ่ินพาดพึงถึงนั้นก็อยูภ่ายใตก้ารก าหนดท่ีคลุมเครือ

มากข้ึนถึง ‘ศิษยาภิบาลและอาจารย’์”256  

(คาลวนิไดเ้ช่ือวา่พวกอคัรทูต ผูเ้ผยพระวจนะ และผูป้ระกาศข่าวประเสริฐไดถู้กมอบให้ใน

ฐานะของประทานต่างๆท่ีชัว่คราวต่อคริสตจกัรระหว่างยุคอคัรทูต และศิษยาภิบาลและ

อาจารยเ์ท่านั้นท่ีถูกมอบใหม้าในทุกวนัน้ี   อยา่งไรก็ตาม เขาไดย้อมรับวา่พระเจา้ก่อให้เกิด

คนสามกลุ่มแรกท่ีจะตอบสนองต่อความจ าเป็นพิเศษในคริสตจกัร257) 

4:12  จุดประสงค์ของผูน้ าท่ีได้รับของประทานเหล่าน้ีทั้งหมดก็คือท่ีจะตระเตรียม (โดย “การ

เสริมสร้าง”) ส่วนท่ีเหลือของธรรมิกชนท่ีจะรับใช้ และเพื่อเสริมสร้างพระกายของพระ

คริสต ์ซ่ึงก็คือคริสตจกัร   "การเสริมสร้าง" (ค ากรีก คาทาทิสโมน) หมายถึง การตระเตรียม 

การแกไ้ข หรือการร้ือฟ้ืนผูค้นไปสู่การใช้ท่ีเหมาะสมของพวกเขา (กท. 6:1; เปรียบเทียบ 

มธ. 4:21; 2 โครินธ์ 13:11; ฮบ. 13:21)   บทบาทของผูน้ าเหล่าน้ีคือท่ีจะรับใชใ้นพนัธกิจ

แห่งพระวจนะต่อธรรมิกชนในคริสตจกัร เพื่อว่าธรรมิกชนสามารถรับใชใ้นพนัธกิจแห่ง

พระวจนะในโลกได ้(เปรียบเทียบ 1 ทธ. 3:15)   ธรรมิกชนทั้งหมดควรมีส่วนร่วมในการ

รับใช ้ไม่ใช่แค่พวกผูน้ าเท่านั้น   นกัเขียนคนหน่ึงไดเ้ตือนต่อการมองวา่พวกผูน้ าเท่านั้นท่ี

ท าพนัธกิจแห่งการเสริมสร้าง258   คริสเตียนทุกคนมีของประทานหรือของประทานต่างๆท่ี

ซ่ึงเขาหรือเธอสามารถและควรรับใชไ้ด ้(4:7; 1 ปต. 4:10)259         

“ณ เวลาหน่ึง ดร. ลูอิส สเพอร่ี เชฟเฟอร์ไดน้ าการร้องเพลงของเขาเองและไดท้ า

การเทศนาเม่ือเขาไดเ้ร่ิมตน้ในฐานะผูป้ระกาศข่าวประเสริฐ   ผูห้ญิงท่ีรักคนหน่ึง

ไดม้าหาเขาในคืนหน่ึงและกล่าววา่ “ดร. เชฟเฟอร์ คุณก าลงัท ามากเกินไป   คุณไม่

ควรน าการร้องเพลงและท าการเทศนา   ท าไมคุณไม่ให้คนอ่ืนท าการเทศนา

ล่ะ?’”260 

4:13  ผลลพัธ์ท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ีคือความสมบูรณ์ (ความเป็นผูใ้หญ่) ในพระคริสต ์  ในขณะท่ีผูเ้ช่ือ

แต่ละคนใช้ของประทานต่างๆ (ความสามารถต่างๆท่ีพระเจา้ไดใ้ห้แก่เขาหรือเธอ ขอ้ 7) 



สามส่ิงก็เกิดข้ึน คือ หน่ึง พระกายช่ืนชมเอกภาพ (ขอ้ 3-6)   ประการท่ีสอง  คริสตจกัรก็

เป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวิญญาณมากข้ึน (ขอ้ 15)   ประการท่ีสาม คริสตจกัรก็เป็นเหมือนพระคริสต์

มากข้ึน (เปรียบเทียบ 1:23; 3:19)   เอกภาพของความเช่ือ (เปรียบเทียบ ขอ้ 5) ความรู้ท่ีเต็ม

เป่ียม (เปรียบเทียบ 1:17) และความเป็นผูใ้หญ่ก่อให้เกิดเป้าหมายสามอยา่งท่ีถูกกล่าวถึง

ท่ีน่ี   ส่ิงน้ีเท่าเทียมกบั “ความสมบูรณ์ของพระคริสต”์  

“พระเจ้าไม่ใช่ก าลังพยายามท่ีจะก่อให้เกิดผูค้นทางธุรกิจคริสเตียนท่ีประสบ

ความส าเร็จผูซ่ึ้งสามารถให้ความประทบัใจแก่โลกดว้ยเงินและอิทธิพลของพวก

เขาได ้   พระองคก์ าลงัพยายามท่ีจะป้ันพวกผูน้ าคริสตจกัรท่ีประสบความส าเร็จผู ้

ซ่ึงสามารถกระทบผูค้นด้วยทกัษะการจดัการและบริหารจดัการของพวกเขาได ้  

พระองคไ์ม่ใช่ก าลงัพยายามท่ีจะป้ันนกัพดูผูซ่ึ้งสามารถเคล่ือนผูด้ว้ยถอ้ยค าท่ีชกัจูง

ได้ พระองค์ต้องการท่ีจะก่อให้เกิดคุณลักษณะแห่งพระบุตรของพระองค์ใน

บรรดาผูติ้ดตามของพระองค์คือ ความรัก  ความกรุณา ความเมตตาสงสาร  ความ

บริสุทธ์ิ  ความถ่อมใจ  ความไม่เห็นแก่ตวั  ท่าทีแห่งการเป็นผูรั้บใช ้ ความเต็มใจท่ี

จะทนทุกขโ์ดยมิชอบ  ความสามารถท่ีจะยกโทษ และส่ิงเช่นนั้นมากข้ึนท่ีไดแ้สดง

ถึงชีวติของพระองคบ์นโลก”261          

“หลายคนกล่าววา่ ‘ดร. แมกกี เราไม่พูดภาษาแปลกๆในคริสตจกัร   เราพูดมนัใน

การภาวนาส่วนตวัของเรา’   ขา้พเจา้สามารถกล่าวต่อพวกเขาอยา่งเด็ดขาดจาก 

พระวจนะของพรเจ้าว่าพวกเขานั้นผิด   ของประทานต่างๆก็ถูกให้มาเพื่อท าให้

คริสตจกัรไดรั้บประโยชน์   ไม่มีของประทานอนัใดท่ีถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วน

ตวัอยา่งเห็นแก่ตวั   ท่ีจริง มนัไม่ใช่ของประทานถา้มนัถูกใชใ้นแนวทางนั้น   ของ

ประทานถูกใหม้าแก่สมาชิกทุกคนของพระกายเพื่อท าใหเ้ขาสามารถท่ีจะท าหนา้ท่ี

ส าหรับเหตุผลท่ีเจาะจงอยา่งมากในต าแหน่งของเขาในพระกายได”้262       

4:14   ผลลพัธ์อยา่งหน่ึงของผูค้นท่ีมีของประทานซ่ึงเสริมสร้างธรรมิกชนใหรั้บใชอ้งคพ์ระผูเ้ป็น 

เจา้และคนอ่ืนๆก็คือวา่ ผูเ้ช่ือจะมัน่คงในความเช่ือของพวกเขา   ทารก (เด็กๆ) ถูกแกวง่ไป

และสับสนไดง่้าย อย่างท่ี “คล่ืน” ถูกพดัไปโดย “ลม”  พวกครูสอนเท็จก็สร้างลมเช่นนั้น 

(แห่งความสับสนทางหลกัค าสอน) บางคร้ังดว้ยพลงัเฮอริเคนหรือทอร์นาโดโดยค าสอน

ของพวกเขาและแสวงหาท่ีจะออกอุบายใหผู้ค้นท่ีจะติดตามพวกเขา      



4:15  ผลลพัธ์อีกอยา่งหน่ึงก็คือวา่ ผูเ้ช่ือสามารถรักษาไวซ่ึ้ง “ความจริงในความรัก” ทั้งในถอ้ยค า

และการประพฤติได ้   เปาโลไดเ้ปรียบเทียบการหลอกลวงของความเห็นนอกรีตกบัความ

สัตยสุ์จริตของข่าวประเสริฐ   

“ในจดหมายฝากน้ี นกับุญเปาโลไม่ใช่ชอบโตเ้ถียง  ท่านไม่ไดโ้จมตีรูปแบบใดๆ

ของหลกัค าสอนเท็จ  แต่เพียงแค่ให้ค  าเตือนโดยทัว่ไปต่อความละเอียดลออท่ี

ประสงคร้์ายของพวกครูสอนเทจ็ท่ีแยบยลเกิน263  

“ความห่วงใยท่ีเป็นพื้นฐานน้ีส าหรับความจริงคือเคล็ดลบัของความเป็นผูใ้หญ่ใน

คริสตจกัร”264  

คริสตจกัรท่ีเนน้ทั้ง “ความจริง” และ “ความรัก” จะก่อให้เกิดผูเ้ช่ือท่ีเป็นเหมือนพระคริสต์

ท่ีเป็นผูใ้หญ่ฝ่ายวญิญาณ 

การเผชิญหน้าท่ีมีประสิทธิภาพ มีความรักก็เรียกร้อง “การพูดความจริงด้วยความรัก”   

ความจริงอาจเป็นเหมือนยาต่อบุคคลท่ีตอ้งการมนั แต่ความรักเป็นน ้าตาลท่ีถูกเพิ่มเขา้กบัยา

ท าให้มนัอร่อย   จงจดจ าถึงการแนะน าของมารีย ์ปอบปิน วา่ “น ้ าตาลหน่ึงชอ้นโต๊ะท าให้

ยาลงไป” 

“การเติบโตของเราควรกา้วหนา้ฝ่ายวญิญาณอยูเ่สมอ  ภาวะท่ีแคระแกร็นคือสภาพ

ท่ีผดิลกัษณะและอบัอาย  อน่ึง ขณะท่ีผูเ้ช่ือเติบโต อ านาจฝ่ายวิญญาณของพวกเขา

ก็พัฒนา และความรู้สึกฝ่ายวิญญาณของพวกเขาได้ถูกใช้ เพื่อว่าพวกเขาจะ

สามารถปฏิเสธการล่อลวงของพวกครูสอนเทจ็และมีเล่ห์เหล่ียมไดม้ากยิง่ข้ึน”265 

4:16  พระเยซูคริสตเ์ป็นทั้งผูท่ี้เราแต่ละบุคคลเติบโตสู่ (ขอ้ 15) และเป็นผูท่ี้เราในฐานะคริสตจกัร 

“ทั้งส้ิน” เติบโตจาก “ร่างกายทั้งส้ิน” เติบโตเม่ือ “แต่ละส่วน” ท าหนา้ท่ีท่ีเหมาะสมของมนั   

อวยัวะทั้งหมดของกายท่ีถูกพาดพึงถึงในขอ้น้ี คือคริสตเตียนยกเวน้ส าหรับศีรษะซ่ึงก็คือ

พระเยซูคริสต์266   

ดงันั้นคริสตจกัรเป็นกายท่ีหลากหลาย ซ่ึงประกอบดว้ยผูค้นท่ีแตกต่างกนัมากมายผูซ่ึ้งตอ้งให้ความสนใจแก่

การรักษาไวซ่ึ้งเอกภาพของพวกเขา  (ขอ้ 7-16)    การเนน้ของเปาโลอยูท่ี่ “การเติบโต” ของร่างกายมากกวา่



การเติบโตของแต่ละส่วนในพระคมัภีร์ตอนน้ี  ผูเ้ช่ือแต่ละคนส่งเสริมการเติบโตของร่างกายขณะท่ีเขาหรือ

เธอใชข้องประทานต่างๆ (ความสามารถต่างๆ) ท่ีเจาะจงของเขาหรือของเธอในการรับใชพ้ระคริสต ์

2. การด าเนินในความบริสุทธ์ิ  4:17-32  

ในส่วนแรกของบทน้ี เปาโลไดเ้นน้ถึงความส าคญัของการด าเนินในเอกภาพในคริสตจกัร    ถดัไปท่านได้

เปล่ียนไปสู่ความส าคญัของการด าเนินในความบริสุทธ์ิ    

“พระคมัภีร์ไดถู้กเขียนข้ึนเพื่อจะไดรั้บการเช่ือฟัง ไม่ใช่ไดรั้บการศึกษาเท่านั้น และน่ีคือเหตุท่ีค าวา่ 

“เหตุฉะนั้น” และ “ด้วยเหตุท่ี” ก็ถูกกล่าวซ ้ าบ่อยคร้ังมากในส่วนท่ีสองของพระธรรมเอเฟซัส   

(4:1, 17, 25; 5:1, 7, 14, 24)”267   

ตัวเก่า  4:17-19  

อคัรทูตน้ีไดเ้ร่ิมตน้โดยการย  ้าเตือนผูอ่้านของท่านถึงการท่ีจะไม่ด าเนินอย่างท่ีพวกเขาเคยด าเนินก่อนการ

กลบัใจเช่ือของพวกเขาต่อคริสตศาสนา    

“เรามีเร่ืองของอ านาจของการคิดในเชิงบวกมากเกินไปในทุกวนัน้ี เราตอ้งมีอ านาจของการคิดใน

เชิงลบสักเล็กนอ้ย คุณเคยคิดวา่ในสวนเอเดนนั้น ค าสั่งหลกัคือค าสั่งในเชิงลบไหม?   ‘เวน้แต่ตน้ไม้

แห่งความส านึกในความดีและความชัว่ ผลของตน้ไมน้ั้นอยา่กิน เพราะในวนัใดท่ีเจา้ขืนกิน เจา้จะ

ตอ้งตายแน่’ (ปฐก. 2:17)  จากนั้นคุณก็มาสู่พระบญัญติัสิบประการ   พระบญัญติัเหล่านั้นก็เป็นเชิง

ลบอยา่งมากแต่ก็ดีอยา่งมาก   ตอนน้ีท่ีน่ีในพระธรรมเอเฟซสั เราเห็นการคิดเชิงลบบางอยา่ง คือ ขอ้

ห้ามอยา่งอยา่งส าหรับลูกของพระเจา้   เราจะตอ้งไม่ด าเนิน ‘อยา่งคนต่างชาติคนอ่ืนๆด าเนิน’   น่ี

เป็นดา้นลบ”268       

4:17  “เหตุฉะนั้น” ในขอ้น้ีก็เขา้กนักบัเหตุฉะนั้นในขอ้ท่ี 1   ท่ีน่ี เรามีค าแนะน ามากข้ึนเก่ียวกบั

การด าเนินอยา่งเหมาะสม   การกระตุน้ของเปาโลท่ีตามมาก็กล่าวซ ้ าค  าสอนของพระเยซูใน

เร่ืองความส าคญัของความบริสุทธ์ิ คริสเตียนเองไม่ควรประพฤติ (“ด าเนิน”) อย่างคน

ต่างชาติ ผู ้ซ่ึงไม่ รู้จักพระเจ้า   ผู ้ไม่ เ ช่ือเหล่านั้ นตามปกติแล้วก็ไม่มี เป้าหมายหรือ

จุดประสงคท่ี์ควรค่าในชีวติ ซ่ึงก็คือแนวคิดท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั “ความไร้ประโยชน์ของความคิด 

[การคิด] ของพวกเขา” 



“ส่ิงท่ีควรพึงเอาใจใส่ทนัทีก็คือการเนน้ของอคัรทูตน้ีท่ีองคป์ระกอบทางสติปัญญา

ในแนวทางแห่งชีวติของทุกๆคน [เปรียบเทียบ รม. 12:2]. . . . พระคมัภีร์มีพยานท่ี

ไม่หว ัน่ไหวต่ออ านาจของความไม่รู้และความผิดพลาดท่ีจะท าให้เส่ือมทรามและ

อ านาจของความจริงท่ีจะปลดปล่อย  ท าใหมี้เกียรติ และท าใหบ้ริสุทธ์ิ”269   

4:18  ท่ีน่ีเปาโลไดสื้บเสาะท่าทีพื้นฐานของคนต่างชาติท่ียงัไม่ไดรั้บความรอดถึงแหล่งของมนั 

คือ การขาดจุดประสงคท่ี์ควรค่าซ่ึงข้ึนอยูก่บั “ความเขา้ใจ” ท่ีไม่ชดัเจน (“ถูกท าให้มืดมน” 

เปรียบเทียบ รม. 1:21; 2 คร. 4:4)  ตามล าดบัแลว้ ส่ิงน้ีเป็นผลจากการแยกออก (การกนั

ออกไป) “จากชีวิตซ่ึงมาจาก (ของ) พระเจา้” (เปรียบเทียบ 2:12)   การแยกออกเกิดข้ึนจาก 

“ความไม่รู้” ตามธรรมชาติถึงพระเจา้ (เปรียบเทียบ 1 ปต. 1:14)    ตามล าดบัแลว้ ส่ิงนั้น

ข้ึนอยูก่บัการไม่มีความรู้สึกต่อ  (“ความแข็งกระดา้งของใจของพวกเขา”) ต่อพระเจา้และ

ทางต่างๆของพระองค ์(เปรียบเทียบ รม. 1)           

4:19  ในฐานะผลลพัธ์ของสภาพน้ี โดยพื้นฐานแล้ว คนต่างชาติท่ียงัไม่ได้รับความรอดก็ “ได้

มอบตวัของพวกเขาเองต่อการหลงในเร่ืองทางโลก” คือท่ีจะด าเนินชีวติแห่งการหมกมุ่นใน

ตนเองเก่ียวกบัตณัหาราคะ (“ความไม่บริสุทธ์ิทุกประเภท”  จงเปรียบเทียบ รม. 1:24-28)    

ค ากรีก อะเซลจีอา ท่ีแปลวา่ “การหลงในเร่ืองทางโลก” มีแนวคิดของความรุนแรงท่ีเต็มไป

ดว้ยราคะ270   “การละโมบ” (พลีโอเนกซิอา) อา้งอิงถึงความปรารถนาท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อส่ิงต่างๆ

มากข้ึน 

“การละทิ้งตนเองสู่บาปท่ีลึกข้ึนคือการลงโทษอยา่งผูพ้ิพากษาของพระเจา้ถึงบาป 

[เปรียบเทียบ รม. 1:24-32]”271 

ตัวใหม่  4:20-32  

ท่ีน่ีเปาโลไดเ้ปล่ียนจากการท่ีจะไม่ด าเนิน ไปสู่ความรับผิดชอบเชิงบวกท่ีคริสเตียนจะตอ้งด าเนินในความ

บริสุทธ์ิ    

4:20  ในความตรงกนัข้ามกับคนต่างชาติท่ียงัไม่ได้รับความรอด ความคิดของคริสเตียนก็ไม่

มืดมนอีกต่อไป  พวกเขาไม่ใช่คนแปลกหนา้ (ถูกกนัออกไป) จากพระเจา้อีกต่อไป  และใจ

ของพวกเขาก็ไม่แขง็กระดา้งและไม่บริสุทธ์ิอีกต่อไป   พวกเขาไม่ได ้“เรียนรู้” ท่ีจะติดตาม



พระคริสต์โดยขบวนการความคิดตามธรรมชาติท่ีโดยพื้นฐานแลว้ไดน้ าไปสู่ความเส่ือม

เสียของคนต่างชาติท่ียงัไม่ไดรั้บความรอด   พวกเขาไม่ได้เรียนรู้พระคริสต์ในแนวทาง

เช่นนั้นเก่ียวกบัการรู้สึกอิสระท่ีจะด าเนินเหมือนกบัคนต่างชาติท่ียงัไม่ได้รับความรอด   

พวกเขาไดเ้รียนรู้ท่ีจะติดตามพระองคใ์นฐานะสาวกของพระองคจ์ากข่าวประเสริฐ   

“ตามปกติเราเรียนรู้วิชาไม่ใช่บุคคล แต่หนงัสือบทเรียนท่ีดีท่ีสุดของคริสเตียนคือ

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ท่ีสมควรรักของเขา”272 

4:21  “ถา้จริงๆ” (NASB) หมายถึง “แน่นอน” (NIV เปรียบเทียบ 3:2)   ผูเ้ช่ือชาวเอเฟซสัไดรั้บค า

สอนเก่ียวกบัพระคริสต์และไดเ้รียนรู้ท่ีจะด าเนินในขอบเขตของน ้ าพระทยัของพระองค ์  

น่ีคือ “ความจริง. . . ในพระเยซู” ท่ีถูกกล่าวถึง   เม่ือใดก็ตาม เปาโลไดใ้ชช่ื้อ “พระเยซู” ใน

พระธรรมเอเฟซสัอยา่งเช่นท่ีน่ี ท่านไดดึ้งความสนใจไปยงัการตายและการเป็นข้ึนจากตาย

ของพระผูช่้วยให้รอด   ท่านไดท้  าอย่างนั้นท่ีน่ีเพื่อจะย  ้าเตือนผูอ่้านของท่านถึงแก่นสาร

ของเน้ือหาข่าวประเสริฐวา่เป็นเคร่ืองกระตุน้ท่ีจะด าเนินชีวติเพื่อพระคริสต ์

4:22  น่ีคือส่ิงท่ีคริสเตียนชาวเอเฟซสั “ไดย้นิ” คือ  คริสเตียนควรเลิก “วิถีแห่งชีวิตเดิม” ของพวก

เขาเสีย   “ตวัเก่า (หรือมนุษย)์” คือ บุคคลท่ีคริสเตียนไดเ้ป็นก่อนการบงัเกิดใหม่ของเขา

หรือของเธอ   บุคคลนั้นไดป้ระสบการเส่ือมทรามอย่างต่อเน่ือง (การแย่ลงอยา่งต่อเน่ือง)

เน่ืองจากความปรารถนาต่างๆท่ีดึงดูดต่อความรู้สึกต่างๆทางกายภาพ   ตณัหาต่างๆนั้นก็

หลอกลวงเพราะวา่ส่ิงเหล่านั้นสัญญาถึงความยนิดีแทแ้ต่ลม้เหลวท่ีจะน ามนัมาให ้  

4:23  โดยพื้นฐานแลว้ ขอ้น้ีไม่ใช่ค าสั่ง    ค  ากริยาน้ีไม่ใช่ค าสั่ง แต่เป็น “รูปกริยาท่ีมี to น าหน้า

และท าหนา้ท่ีเป็นนาม” ในตวับทกรีก   ขอ้น้ีเป็นค าอธิบายถึงส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนในชีวิตของผู ้

เช่ือทุกคนแลว้ (เปรียบเทียบ คส. 3:9-10)   อย่างไรก็ตาม ขอ้น้ีก็ท  าการวิงวอนต่อผูเ้ช่ือ 

แมว้า่ประเด็นหลกัของมนัคือการเปิดเผย      รูปกริยาท่ีมี to น าหนา้และท าหนา้ท่ีเป็นนามมี

พลงัแห่งค าสั่ง273 

แทนท่ีจะไร้ผล มืดมนและไม่รู้ (ขอ้ 18-19) คริสเตียนไดรั้บเอาท่าทีใหม่ (“ไดรั้บการเปล่ียน

ใหม่ในวิญญาณแห่งจิตใจของคุณ” จงเปรียบเทียบ รม. 6:2-10; 2 คร. 5:17)   การเปล่ียน

ใหม่น้ีเป็นขบวนท่ีต่อเน่ืองในชีวิตของคริสเตียน (นัน่คือ การช าระให้บริสุทธ์ิท่ีต่อเน่ือง)  



ค ากริยาน้ีเป็นเชิงรับ  (“จงรับการเปล่ียนใหม”่) ซ่ึงเนน้วา่พระเจา้ท าการในเรา (เปรียบเทียบ 

รม. 12:20 

4:24  เปาโลไดร้ะบุถึงความรับผดิชอบของเราในขอ้น้ี   เราจะตอ้ง “สวมตวัใหม่” เหมือนกบัการ

สวมใหม่เส้ือผา้   “ตวั (หรือมนุษย)์ใหม่” คือบุคคลท่ีคริสเตียนเป็นหลงัจากเขาหรือเธอ

ประสบการบงัเกิดใหม่   เรา “สวมตวัใหม่” ขณะท่ีเราติดตามส่ิงต่างๆของพระคริสตไ์ม่ใช่

ความปรารถนาต่างๆของเน้ือหนงั   พระเจา้ไดส้ร้างตวัใหม่ (คริสเตียน) ณ การบงัเกิดใหม่

ตามฉายาของ (“ในความเหมือนของ”) พ่อแม่ฝ่ายวิญญาณของเรา คือ “พระเจ้า” เอง   

“ความชอบธรรม” และ “ความบริสุทธ์ิ” แสดงถึงชีวิตใหม่ของเราไม่ใช่การหลงในเร่ือง

ทางโลก  ความไม่บริสุทธ์ิ และความโลภ (ขอ้ 18-19)   ยิ่งไปกวา่นั้นอีก มนัคือชีวิตท่ีตั้งอยู่

บน “ความจริง” ไม่ใช่ความไม่รู้ (ขอ้ 18)274 

4:25  อยา่งท่ีการประพฤติของตวัเก่าท าตามสภาพของเขา (ขอ้ 17-19)  ดงันั้นการประพฤติของตวั

ใหม่ควรท าตามสภาพของเขา (ขอ้ 20-24)   ในขอ้ 25-32  เราพบการกระตุน้ทั้งห้าต่อคริส

เตียนเก่ียวกบัความประพฤติของเรา   แต่ละอยา่งก็มีสามส่วน คือ ค าสั่งในเชิงลบ  ค าสั่งใน

เชิงบวก และเหตุผลส าหรับค าสั่งในเชิงบวก   

การกระตุน้อยา่งแรกก็คือท่ีจะหยุดหลอกลวง (“ความเท็จ”)   การหลอกลวงเป็นหนา้กากท่ี

พวกครูสอนเท็จ (ขอ้ 14) และตวัเก่า (ขอ้ 22) สวมใส่   ตรงกนัขา้ม คริสเตียนควร “พูด

ความจริง” นัน่คือ ส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง (เปรียบเทียบ คส. 3:8-9; ศคย. 8:16)   

เหตุผลก็คือว่าคริสเตียนเป็นของกลุ่ม นัน่คือ คริสตจกัรและตอ้งท าหน้าท่ีอย่างซ่ือตรงใน

กลุ่มนั้น   ถ้อยค าท่ีสัตยจ์ริงก็จ  าเป็นต่อเอกภาพในพระกาย   เป็นท่ีชัดเจนว่า มนัส าคญั

ส าหรับเหตุผลอ่ืนๆอีกดว้ย     

“การโกหกอาจเป็นอาวุธท่ียอมรับไดใ้นสงครามท่ีท าการต่อสู้โดยคนในทางโลก 

แต่มนัไม่มีท่ีในชีวติของคริสเตียน”275    

“การโหกเป็นการแทงเขา้ไปในส่วนท่ีส าคญัของพระกายของพระคริสต”์276 

4:26  การกระตุน้อยา่งท่ีสองคือท่ีจะหลีกเล่ียงการท าบาปเม่ือโกรธ และท่ีจะจดัการกบับาปอยา่ง

รวดเร็วถา้มนัมากบัความโกรธ (เปรียบเทียบ สดด. 4:4) อารมณ์โกรธไม่ใช่บาปในตวัของ



มันเอง (เปรียบเทียบ ยน. 2:13-16)  มีส่ิงท่ีเรียกว่า ความโกรธเคืองท่ีชอบธรรม 

(เปรียบเทียบ 5:6; มก. 3:5)277 

“ความโกรธท่ีชอบธรรมถูกยอมรับในพระคมัภีร์วา่เป็นบางส่ิงท่ีไม่เพียงแต่ควรจะ

เป็นเท่านั้น แต่เป็นท่ีเห็นไดใ้นพระคริสตเ์อง (มก. 3:5)”278  

แมก้ระนั้น มนัง่ายท่ีจะสูญเสียการควบคุมความโกรธของเรา คือท่ีจะปล่อยให้มนัควบคุม

เราแทนท่ีจะควบคุมมนั   ความโกรธกลายเป็นบาปเม่ือมนัไม่เหมาะสม    

“แต่มนัจะตอ้งเป็นอารมณ์สั้นๆ ต่ืนเตน้อยา่งชา้ๆ และหายไปอยา่งรวดเร็ว”279   

วธีิท่ีจะจดัการกบัความโกรธท่ีเป็นบาปคือท่ีจะสารภาพวา่มนัเป็นบาป (1 ยน. 1:9)   ถา้การ

ขอโทษต่อคนอ่ืนนั้นจ าเป็น เราควรท าการขอโทษอยา่งรวดเร็วเช่นกนั   การปล่อยให้ดวง

อาทิตยต์กในเร่ืองความโกรธของบุคคลหน่ึงเป็นค าเปรียบเทียบท่ีเน้นถึงความจ าเป็นท่ีจะ

จดัการกบับาปอยา่งรวดเร็ว (เปรียบเทียบ ฉธบ. 24:13-15)    การท่ีเราไม่จ  าเป็นท่ีจะถือมนั

ตามตวัอกัษรก็ชดัเจน เน่ืองจากว่าดวงอาทิตยไ์ม่ไดต้กในเร่ืองความโกรธของบุคคลหน่ึง 

อยา่งท่ีความโกรธไม่ใช่วตัถุทางกายภาพ    

4:27  มนัส าคญัท่ีจะจดัการกบัความโกรธอยา่งเหมาะสม เพราะวา่ถา้เราไม่ท าอยา่งนั้น ซาตานจะ

มี “โอกาส” ท่ีจะน าเราไปสู่บาปท่ีมากข้ึนได ้

“วลี ‘ใหท่ี้แก่มาร’ หมายถึง ใหห้อ้งหรือขอบเขตส าหรับการกระท า”280   

“ฮอเรสนั้นถูกตอ้งเม่ือเขาไดก้ล่าววา่ ‘ความโกรธเป็นความบา้ชัว่คราว’. . . . 

‘ใครก็ตามสามารถโกรธได้’ เขียนโดยอริสโตเต้ิล  ‘แต่ท่ีจะโกรธกบับุคคลท่ี

ถูกตอ้ง ในระดบัท่ีถูกตอ้ง ส าหรับจุดประสงค์ท่ีถูกตอ้ง และในทางท่ีถูกตอ้งนั้น

ไม่ใช่ง่าย’”281 

4:28  การกระตุน้อยา่งท่ีสามคือท่ีจะละเวน้จากการขโมย แต่ท่ีจะท างาน (“ท างานหนกั”) เพื่อว่า 

“เราจะมีบางส่ิงท่ีจะแบ่งปัน” กบัคนขดัสน   เปาโลไม่ไดอ้า้งอิงถึงผลประโยชน์อ่ืนๆของ

การท างานท่ีน่ี อยา่งเช่น การจดัเตรียมเพื่อความจ าเป็นของบุคคลหน่ึงและการท าบางส่ิงท่ี

เป็นประโยชน์   ท่านได้เน้นถึงส่ิงสูงท่ีสุดของแรงจูงใจ   การขโมย (ค ากรีก เคลบตัน) 



ครอบคลุมทุกรูปแบบของการทุจริต   ขอ้น้ีเป็นการยืนยนัอีกคร้ังหน่ึงของค าสอนของพระ

บญัญติัขอ้ท่ีเจด็ (อพย. 20:15; ฉธบ. 5:19)       

4:29  การกระตุน้อยา่งท่ีส่ีคือ ท่ีจะพดูส่ิงต่างๆท่ี “ดี” เช่นเดียวกบัท่ีจะท าส่ิงต่างๆท่ีดี (ขอ้ 28)   ส่ิง

ใดก็ตามท่ีท าให้ผูอ่ื้นบาดเจ็บหรือก่อให้เกิดความขดัแยง้กนัในพระกายก็ “ไม่ดี” (ค ากรีก 

สับรอส คือ เน่าเสีย แปดเป้ือน)   คริสเตียนควรใชถ้อ้ยค าท่ีจะสร้างผูค้นข้ึน (“เสริมสร้าง”) 

แทนท่ีจะท าลายพวกเขา   ถอ้ยค าสามารถ “ใหพ้ระคุณ” (การช่วยเหลือ  ความพึงพอใจ) ใน

แง่ท่ีวา่ถอ้ยค าเหล่านั้นส่ือสารการหนุนใจและค าแนะน า และดงันั้นก็ช่วยให้ผูฟั้งท่ีจะท าส่ิง

ท่ีถูกตอ้ง (เปรียบเทียบ คส. 4:6) 

“. . .  ถอ้ยค าท่ี ‘เส่ือมเสีย’ ท่ีถูกประณามท่ีน่ีคือถอ้ยค าท่ีหยาบคาย และไม่ใช่แค่

ถอ้ยค าท่ีไร้สาระเท่านั้น [เปรียบเทียบ คส. 4:6]”282 

“มีการกล่าววา่คร้ังหน่ึงมีชายคนหน่ึงไดไ้ปหาโมฮมัหมดัและถามวา่เขาสามารถท า

การแกไ้ขส าหรับการกล่าวหาเพื่อนคนหน่ึงอย่างผิดๆไดอ้ย่างไร   โมฮมัหมดัได้

บอกให้เขาท่ีจะวางขนนกไวบ้นทุกๆบนัไดหน้าประตูบา้นในหมู่บา้นนั้น   วนั

ถดัไป เขาไดบ้อกให้เขาท่ีจะเก็บขนนกเหล่านั้น   ‘แต่นัน่เป็นไปไม่ได’้ กล่าวโดย

ชายคนนั้น ‘ลมไดก้ระจายพวกมนัไปเกินกวา่ท่ีจะเอากลบัมาได’้”  ผูเ้ผยพระวจนะ

นั้นไดต้อบวา่ ‘มนัก็เป็นอยา่งนั้นกบัถอ้ยค าท่ีไม่ย ั้งคิดของคุณ’”283  

4:30  “และ” เช่ือมโยงขอ้น้ีกบัขอ้ท่ีผา่นมา   ฉบบัภาษาองักฤษบางฉบบัไม่ไดแ้ปลการเช่ือมโยงน้ี 

แต่มนัปรากฏในตวับทกรีก   เราสามารถ “ท าให้ (น าความโศกเศร้าหรือความเจ็บปวดไป

ยงั) พระวญิญาณบริสุทธ์ิเสียพระทยัไดโ้ดยถอ้ยค าของเรา   มนัไม่เหมาะสมส าหรับเราท่ีจะ

ท า  เพราะว่าพระองค์เป็นผู ้ท่ี เรา “ได้รับการประทับตรา” โดยพระองค์ (1:13-14; 

เปรียบเทียบ 2 คร. 1:21-22; 5:5)    พระองคย์งัทรงเป็นเคร่ืองประกนั (มดัจ า) ของ “การไถ่” 

เราคร้ังสุดทา้ยของพระเจา้อีกดว้ย ซ่ึงจะเกิดข้ึน ณ การเป็นข้ึนจากตายของเรา (ฟป. 3:20-

21)   การท าใหพ้ระวิญญาณบริสุทธ์ิเสียพระทยัเปรียบเสมือนการปฏิเสธของประทานท่ีล ้า

ค่าจากพระเจา้284 

  “ส่ิงท่ีท าใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิเสียพระทยันั้นเป็นบาป”285 



         “พระวญิญาณท่ีน่ีถูกถือวา่สามารถมีความรู้สึกได ้และก็เป็นเช่นบุคคล”286  

4:31  การกระตุน้อย่างท่ีห้าคือท่ีจะขจดัความชั่วร้ายหกอย่างและรับเอาคุณความดีสามอย่าง   

ตอนน้ีเปาโลไดก้ล่าวรายช่ือบาปบางอยา่งท่ีท าให้พระวิญญาณเสียพระทยั   “ความขมข่ืน” 

เป็นส่ิงตรงกนัขา้มกบัความหวานช่ืนและความกรุณา (เปรียบเทียบ คส. 3:19)   มนัเก็บ

ความขุ่นเคืองและจดจ าความผดิไว ้(เปรียบเทียบ 1 คร. 13:5)    

“คริสเตียนทุกคนควรจะอธิษฐานเช่นกนัท่ีพระเจา้จะสอนเขาถึงวธีิท่ีจะลืม”287  

“ความกร้ิว” หรือ ความเดือดดาลไหลมาจากความขมข่ืน และอา้งอิงถึงการระเบิดออกของ

ความสับสนท่ีหลงใหลซ่ึงควบคุมไม่ได ้  “ความโกรธ” เป็นการถือสิทธ์ิและการละเมิดท่ี

เสียงอึกทึกอยา่งไม่เหมาะสม   “การเถียงกนั” หรือ  การวิวาทอธิบายการโห่ร้อง   “การพูด

ใหร้้าย” อา้งอิงถึงถอ้ยค าท่ีท าใหอี้กบุคคลหน่ึงเจ็บปวด   “การมุ่งร้าย” เป็นความรู้สึกแยต่่อ

อีกบุคคลหน่ึงหรือผูค้น และเป็นแหล่งแห่งความชัว่ร้ายอ่ืนๆทั้งห้า288   ใครคนหน่ึงไดจ้  ากดั

ความของ “การมุ่งร้าย” วา่ “ความเกลียดชงัท่ีเขม้ขน้”289    

ขอ้น้ีดูเหมือนจะขดัแยง้กงัขอ้ท่ี 26   ท่ีนัน่เปาโลไดอ้นุญาตความโกรธ แต่ท่ีน่ีท่านดู

เหมือนวา่จะประณามมนั (เปรียบเทียบ ยก. 1:19-20)    การอธิบายสองอยา่งท่ีเป็นไปไดคื้อ 

หน่ึง เราอาจถือวา่ค าสั่งในขอ้ท่ี 26 เป็นการควบคุมอุปนิสัยท่ีโกรธ แมว้า่ความโกรธไม่ใช่

น ้าพระทยัของพระเจา้เลย (ขอ้ 31)   ในท านองเดียวกนั พระเจา้ไดใ้ห้ค  าแนะน าเก่ียวกบัใคร

ท่ีคนอิสราเอลซ่ึงไดห้ยา่ร้างควรแต่งงานดว้ย แมว้า่การหยา่ร้างไม่ใช่น ้ าพระทยัของพระเจา้

เลย (ฉธบ. 24:1-14; มลค. 2:16)   ความเป็นไปไดอ้ยา่งท่ีสองก็คือวา่ขอ้ท่ี 26 หมายถึงความ

โกรธท่ีเหมาะสมในสถานการณ์บางอยา่ง แต่ตามปกติแลว้ เราควรหลีกเล่ียงมนั   ส าหรับ

ข้าพเจ้าแล้วส่ิงน้ีดูเหมือนเป็นค าอธิบายท่ีดีกว่า  พระเยซูเองได้โกรธเป็นบางคร้ัง 

(เปรียบเทียบ  มก. 3:5)   ความโกรธไม่ไดก่้อให้เกิดชีวิตชอบธรรมท่ีพระเจา้ทรงปรารถนา 

ดงันั้นในฐานะกฎ เราควรหลีกเล่ียงมนั (ยก. 1:20)    

4:32  เรา “กรุณา” เม่ือเราพูดหรือท าส่ิงท่ีเหมาะสมหรือสอดคลอ้งกบัความจ าเป็นดว้ยอารมณ์ท่ี

หวานช่ืนและใจกวา้ง   เรา “เห็นอกเห็นใจ” หรือ เมตตาสงสารเม่ือเรารู้สึกถึงความรักใคร่

ส าหรับคนอ่ืน   เรา “ยกโทษ” เม่ือเราปล่อยให้ความผิดและขอ้ขอ้งใจไปอยา่งมีอิสระและ



อยา่งมีเมตตากรุณา   เหตุผลท่ีเราควรยกโทษท่ีเนน้ค าสั่งทั้งหมดในขอ้น้ีก็คือวา่ พระเจา้ได้

ยกโทษใหแ้ก่เราอยา่งเปล่าๆในพระเยซูคริสต ์      

การแสดงถึงท่าทีแห่งการยกโทษทนัทีจะบ ารุงชีวิตสมรสอย่างใหญ่หลวง   มนัช่วยให้คู่

สมรสท่ีจะพฒันาความโปร่งใสและความเป็นหน่ึงเดียวกับคู่ของเขาหรือของเธอ  ท่ีจะ

แกไ้ขความขดัแยง้นั้น มนัจะตอ้งมีความเต็มใจท่ีจะยกโทษ   เราตอ้งแสวงหาการยกโทษ

เม่ือเราท าผดิต่อคู่ของเรา และท่ีจะส่ือสารความเขา้ใจต่อบุคคลนั้น   จงพยายามท่ีจะกล่าวซ ้ า

หรือกล่าวถอ้ยค าต่อคู่ของคุณวา่เขาหรือเธอรู้สึกอยา่งไร และจากนั้นก็ขอการยกโทษ   จง

กล่าววา่ “ขา้พเจา้ผิดไป ขา้พเจา้เสียใจ คุณจะยกโทษแก่ขา้พเจา้ไดไ้หม?”   มนัส าคญัท่ีจะ

เจาะจงในขบวนการน้ี       

“จดหมายฝากถึงคนฮีบรูถูกแสดงลกัษณะโดยการเปรียบเทียบท่ีเกิดข้ึนระหว่างลกัษณะต่างๆของ

บญัญติัของโมเสสและลกัษณะเหล่านั้นของคริสตศาสนา  ส่วนจดหมายฝากถึงชาวเอเฟซสัถูกแสดง

ลกัษณะโดยการเปรียบเทียบระหวา่งมรดกของผูห้ลงหายและมรดกของผูไ้ดรั้บความรอด”290  

3. การด าเนินในความรัก  5:1-6   

นอกเหนือไปจากการเรียกใหผู้อ่้านของท่านท่ีจะด าเนินในเอกภาพ (4:1) และ ความบริสุทธ์ิ (4:17) เปาโลได้

กระตุน้ให้พวกเขาท่ีจะด าเนินในความรัก (5:2)   แรกสุดท่านไดส้นบัสนุนความรักเชิงบวก (ขอ้ 1-2) และ

จากนั้น ในเชิงลบแลว้ก็ไดเ้ตือนใหล้ะเวน้จากความชัว่ (ขอ้ 3-6)   

5:1  “เหตุฉะนั้น” ในขอ้น้ีไม่ไดแ้นะน าการสรุปต่อส่ิงท่ีไดม้าก่อน แต่ให้เหตุผลส าหรับส่ิงท่ีจะ

ติดตามมา     มนัเป็นธรรมดาและธรรมชาติส าหรับเด็กๆท่ีจะเลียนแบบพ่อแม่ของพวกเขา   

ดงันั้น “บุตร” ของพระเจา้ควร “เป็นผูเ้ลียนแบบของ” พระบิดาในสวรรค์ของพวกเขา

เช่นกนั (เปรียบเทียบ มธ. 5:48; ลก. 6:36)   เราจะตอ้งเลียนแบบท่าทีท่ีกรุณาและการกระท า

ท่ีใจกวา้งของพระเจา้ท่ีมีต่อเรา  

5:2  ขอ้น้ีอธิบายวิธีท่ีเราจะเลียนแบบพระเจา้ นัน่คือ โดยการรัก   ขนาดและตน้แบบแห่งความ

รักของเราควรเป็นความรักของพระคริสตท่ี์มีต่อเรา   พระองคไ์ดรั้กเราจนถึงขนาดของการ

ตายเพื่อเรา   การเสียสละตนเองของพระองคไ์ดเ้ป็นท่ีโปรดปรานและเป็นท่ียอมรับไดต่้อ

พระเจา้ “ในฐานะกล่ินหอม (หวาน)”   การตายของพระคริสต์เป็นทั้งการถวายของการ



นมสัการต่อพระเจา้ เหมือนกบัเคร่ืองเผาบูชาและธญัญบูชาในลทัธิยิว และเคร่ืองบูชาแห่ง

การลา้งบาป เหมือนกบัเคร่ืองบูชาไถ่บาปและเคร่ืองบูชาไถ่กรรมบาป   เราแสดงออกถึง

ความรักของเรามากท่ีสุดอีกดว้ยเม่ือเราสละชีวิตของเราเพื่อบรรดาคนท่ีเรารักโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่เพื่อพระเจา้ (1 ยน. 3:16)      

“. . . ไม่มีสักท่ีเดียวในงานเขียนของเปาโลหรือในพนัธสัญญาใหม่โดยทัว่ไปท่ีท่ี

การตายของพระคริสต์สามารถถูกกล่าวถึงไดใ้นฐานะแบบอย่างท่ีจะตอ้งท าตาม

เท่านั้น โดยปราศจากการแสดงออกต่อไปถึงความส าคญัท่ีไถ่โทษของมนั”291 

5:3  การปฏิบติัต่างๆท่ีเอาตนเองเป็นศูนยก์ลางท่ีถูกแนะน าท่ีน่ี (“การผิดศีลธรรม”  ตณัหา) ก็

เป็นส่ิงตรงกนัขา้มกบัความรัก   การหมกมุ่นในตนเองเป็นส่ิงตรงกนัขา้มกบัการเสียสละ

ตนเอง   มันไม่ควรมีร่องรอยของการบิดเบือนเหล่าน้ีแห่งความรักในชีวิตของผูเ้ช่ือ 

แมก้ระทัง่ในถอ้ยค าของเรา (เปรียบเทียบ อพย. 23:13; ฉธบ. 12:30; สดด. 16:4)   “การผิด

ศีลธรรม” ทางเพศเป็นเร่ืองธรรมดาท่ามกลางคนต่างชาติท่ียงัไม่ไดรั้บความรอด แต่มนัไม่

เหมาะสมอย่างส้ินเชิง (“ตอ้งไม่แมก้ระทัง่ถูกเอ่ยถึง”) ส าหรับ “ธรรมิกชน”   “ความไม่

บริสุทธ์ิ” เป็นค าศพัทท่ี์กวา้งกวา่ซ่ึงรวมถึงความไม่บริสุทธ์ิทุกประเภท (เปรียบเทียบ 4:19)   

“ความโลภ” คือ ตณัหา (ความปรารถนาท่ีเป็นบาป) เพื่อส่ิงของมากข้ึน และโดยพื้นฐาน

แลว้เป็นการนบัถือรูปเคารพ (ขอ้ 5)   ความโลภท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ีบางทีเป็นการโลภร่างกาย

ของคนอ่ืนเพื่อความพึงพอใจท่ีเห็นแก่ตวั            

‘“การผิดศีลธรรม’ (RSV) และการบิดเบือนทางเพศของเกือบทุกประเภทอาจ

รวมอยูภ่ายใต ้ค ากรีก พอรเนอา ซ่ึงแปลวา่ การผดิประเวณีใน AV มนัเก่ียวขอ้งกบั

ทุกส่ิงท่ีท าการต่อตา้นการรวมกนัท่ียาวนานของชายหน่ึงคนและหญิงหน่ึงคน

ภายในความศกัด์ิสิทธ์ิแห่งความผกูพนัทางการสมรส”292 

5:4  เปาโลไดก้ล่าวต่อไปจากการผดิศีลธรรมสู่ความหยาบคาย   ถอ้ยค าของคริสเตียนควรแสดง

ถึงความรักอีกดว้ย (เปรียบเทียบ 4:29)   “ความสกปรก” หรือ ความลามกอา้งอิงถึงถอ้ยค าท่ี

สกปรก   “ค าพดู” ท่ี “โง่เขลา” หรือขาดสติ (ตามตวัอกัษรหมายถึง ถอ้ยค าท่ีโง่เขลา) บางที

อธิบายถึงการพูดท่ีท าให้เสียเวลา ไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็น “การพูดไร้สาระ”    “การพูดตลก

หยาบโลน” ไม่จ  าเป็นตอ้งหมายถึง การพูดตลก แต่หมายถึงการพูดตลกท่ีหยาบคายท่ีใช้



การเล่นค าท่ีฉลาดเช่นการพูดเป็นสองนยั   การพูดแบบน้ีไม่เหมาะสมส าหรับธรรมิกชน ผู ้

ซ่ึงควรเต็มไปดว้ยการขอบคุณเน่ืองจากว่าพวกเขาได้รับอย่างมาก  การขอบคุณเป็นการ

เสริมสร้างอีกดว้ย             

คร้ังหน่ึงขา้พเจา้ไดไ้ปร่วมงานแต่งงานท่ีซ่ึงแขกทุกคนไดแ้ต่งตวัในชุดเส้ือผา้ท่ีดีท่ีสุดของ

พวกเขา   ขา้พเจา้ไดแ้นะน าตวัขา้พเจา้เองต่อคู่สมรสท่ีน่าดึงดูดใจอยา่งมากท่ีขา้พเจา้ไม่เคย

พบมาก่อน   เราได้อภิปรายถึงการท่ีงานแต่งงานได้สวยงามเพียงไร   จากนั้นภรรยาได้

อธิบายวา่เหตุผลของการมีช่ือเสียงของเธอก็คือวา่ เธอเป็นบุคคลแรกท่ีไดท้  าให้เจา้บ่าวเมา

ในโอกาสก่อนหน้านั้น   ความขยะแขยงเล็กน้อยเก่ียวกับข้อมูลนั้นได้ก่อให้เกิดความ

สับสนเหนือโอกาสทั้งส้ินส าหรับขา้พเจา้   ขา้พเจา้ระลึกถึงมนัว่าเป็นตวัอย่างของการท่ี

ถอ้ยค าท่ีไม่เหมาะสมสามารถท าลายบางส่ิงท่ีสวยงามไดเ้พียงไร   ถอ้ยค าเช่นนั้นไม่ควร

แสดงถึงลกัษณะของคริสเตียน            

“ของประทานทั้งหมดของพระเจา้รวมถึงเพศก็เป็นเร่ืองส าหรับการขอบคุณไม่ใช่

การพดูตลก   การพดูตลกเก่ียวกบัส่ิงเหล่านั้นก็ถูกผกูมดัท่ีจะท าให้ส่ิงเหล่านั้นดอ้ย

ค่า  ท่ีจะขอบคุณพระเจ้าส าหรับส่ิงเหล่านั้นก็เป็นวิธีท่ีจะรักษาคุณค่าของส่ิง

เหล่านั้นไวใ้นฐานะพระพรต่างๆของพระผูส้ร้างท่ีทรงรัก”293 

“ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตแห่งการรับท่ีต่อเน่ือง ซ่ึงควรกระตุ้นการสรรเสริญท่ี

ต่อเน่ือง”294  

5:5  เปาโลได้เตือนผูอ่้านของท่านถึงการประพฤติท่ีไม่เหมาะสมโดยการย  ้าเตือนพวกเขาว่า 

ผูค้นท่ีปฏิบติัส่ิงต่างๆเช่นนั้นก็สละ “มรดกในอาณาจกัร” ท่ีจะมาถึง นัน่คือ อาณาจกัรพนัปี 

(เปรียบเทียบ 1 คร. 6:9-10; กท. 5:21)   ฉบบั AV  NKJV และ NIV มี “มรดกใดๆ” และ 

NASB มี “มรดก” แต่ตวับทกรีกละเวน้ค าน าหนา้ “ไม่มีมรดก”   เน่ืองจากวา่เปาโลไดก้ล่าว

ไปแลว้วา่ผูเ้ช่ือทุกคนมีมรดกในพระคริสต ์(1:13-14) เป็นท่ีชดัเจนวา่ท่านก าลงัเปรียบเทียบ

ผูไ้ม่เช่ือกบัผูเ้ช่ือ (เปรียบเทียบ ขอ้ 6;  1 คร. 6:9-11; กท. 5:21; มธ. 19:16; มก. 10:17; ลก. 

18:18)   ประเด็นของท่านดูเหมือนจะเป็นท่ีวา่รูปแบบอุปนิสัยน้ีท่ีแสดงถึงผูไ้ม่เช่ือไม่ควร

แสดงถึงผูเ้ช่ือ  



บรรดาผูแ้ปลผูซ่ึ้งถือว่าข้อน้ีเป็นหลักฐานท่ีว่าบุคคลท่ีได้รับความรอดอย่างแท้จริงไม่

สามารถและจะไม่ปฏิบติัความชัว่ร้ายเหล่าน้ีก็มองขา้มความเป็นจริงท่ีวา่ ผูเ้ช่ือท่ีแทจ้ริงบาง

คนก็ด าเนินชีวติแบบเน้ือหนงั (เปรียบเทียบ 1 คร. 3:1-4)295   

5:6  ขอ้น้ีเนน้ต่อไปถึงความเร่งด่วนของการด าเนินชีวิตแห่งความรักแทนท่ีการเห็นแก่   “ค าพูด

ท่ีเหลวไหลท่ีน่ีคงเป็นการสอนท่ีว่า การด าเนินชีวิตคริสเตียนท่ีมีศีลธรรมก็ไม่ส าคัญ   

ถอ้ยค าเหล่านั้น “เหลวไหล” เพราะวา่ไม่มีเน้ือหา ไม่มีความจริง   ถา้ “พระอาชญาของพระ

เจา้” ก าลงัมายงั “ผูท่ี้ไม่เช่ือฟัง” ในปัจจุบนั (เปรียบเทียบ 2:2)  แน่นอนวา่บรรดาบุตรของ

พระองค์เองสามารถคาดหวงัการตีสอนของพระองค์เม่ือพวกเขาปฏิบติัส่ิงต่างๆอย่าง

เดียวกัน   เน่ืองจากพระเจ้าทรงบริสุทธ์ิ พระองค์ทรงจดัการกบัความบาปท่ีใดก็ตามท่ี

พระองคท์รงพบมนัในผูไ้ม่เช่ือหรือผูเ้ช่ือเช่นกนั       

4. การด าเนินในความสว่าง  5:7-14 

ค าช่วยเก่ียวกบัการสรุปท่ีแปลว่า “เหตุฉะนั้น” แสดงถึงการเร่ิมตน้ของย่อหน้าใหม่ในความคิดของเปาโล 

(เปรียบเทียบ 4:1, 17; 5:1, 15)   ท่านไดเ้ช่ือมโยงค าสั่งสามประการเก่ียวกบั “การด าเนิน (การด าเนินชีวิต) 

ในความสวา่ง” ในขอ้เหล่าน้ีและไดเ้พิ่มเหตุผลและการอธิบายเพื่อจะกระตุน้และช่วยเหลือผูอ่้านของท่าน 

5:7  มนัไม่สอดคลอ้งส าหรับเป้าแห่งความรักของพระเจา้ (ขอ้ 2) ท่ีจะกลายมาเป็น “ผูมี้ส่วน

ร่วม” ด้วยกนั (3:6) กับเป้าแห่งพระพิโรธของพระเจา้ (ข้อ 6) โดยการร่วมกนัในการ

ประพฤติท่ีเห็นแก่ตวั ผดิศีลธรรม และไม่บริสุทธ์ิ ขอ้น้ีประกอบดว้ยค าสั่งแรก 

5:8   เหตุผลท่ีเราในฐานะคริสเตียนไม่ควรมีส่วนร่วมกบัผูไ้ม่เช่ือในการกระท าต่างๆท่ีชัว่ร้ายก็ 

คือวา่เราไดเ้ป็น “ความมืดก่อนหนา้น้ี” (เปรียบเทียบ 4:17-19)  แต่ตอนน้ีเป็น “ความสวา่ง

ในพระเจา้” ซ่ึงไดว้างใจในพระเยซูคริสต์ (2:103; 3:17-24; เปรียบเทียบ มธ. 5:14; คส. 

1:12-13)   ค าสั่งประการท่ีสองคือท่ีจะ “ด าเนินชีวิตอยา่งลูกของความสวา่ง”   เป็นท่ีชดัเจน

วา่ มนัเป็นไปไดส้ าหรับลูกของความสว่างท่ีจะไม่ด าเนิน (ด าเนินชีวิต) ในฐานะ “ลูกของ

ความสวา่ง” (เปรียบเทียบ 1 ยน. 1:6-7)  หาไม่แลว้ ค าสั่งน้ีจะไม่จ  าเป็น     

“ความเสียหายท่ีรุนแรงท่ีสุดท่ีมนุษยค์นใดก็ตามสามารถท าต่อเพื่อนมนุษยไ์ดก้็คือ

ท่ีจะท าใหเ้ขาคิดเก่ียวกบับาปอยา่งไม่จริงจงั”296   



5:9  “ผลของความสว่าง” คือ คุณสมบติัเหล่านั้นท่ีแสดงถึงชีวิตของพระเจา้ (นัน่คือ ผลท่ีพระ

วิญญาณผลิต จงเปรียบเทียบ กท. 5:22-23)   คุณสมบติัสามอยา่งท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ี (“ความ

ดี” “ความชอบธรรม” “ความจริง”) เป็นส่ิงตรงกนัขา้มกบัผลของความมืด (4:18-19)   ถา้

ลูกของความสว่างไม่ได้ด าเนินในความสว่าง เขาจะไม่เกิดผลแห่งความสว่างมาก 

(เปรียบเทียบ ยน. 15:1-6)   แมก้ระทัง่ในภายนอกนั้น เขาอาจไม่สามารถถูกจ าแนกไดจ้าก

ลูกของความมืด (เปรียบเทียบ มธ. 13:24-30)          

5:10  ในขณะท่ีลูกของความสว่างด าเนินในฐานะของลูกของความสว่าง (ข้อ 8ข) เขาจะ 

“พยายาม” ท่ีจะคน้พบส่ิงท่ีเป็นน ้ าพระทยัของพระเจา้ (“ส่ิงท่ีเป็นท่ีชอบพระทยัขององค์

พระผูเ้ป็นเจา้”) เพื่อวา่เขาหรือเธอสามารถท ามนัและเป็นท่ีชอบพระทยัของพระเจา้ได ้ 

5:11  ลูกของความสวา่งควรละเวน้จากการร่วมกนักบัลูกท่ีไม่เช่ือฟังใน “การกระท าต่างๆ” ของ

พวกเขาอีกด้วย แต่ควรว่ากล่าว (“เปิดเผย”) ผูเ้ช่ือท่ีท าส่ิงเหล่านั้น เพราะว่าการกระท า

เหล่าน้ี “ไม่เกิดผล” (เปรียบเทียบ ขอ้ 9)297   น่ีเป็นค าสั่งประการท่ีสามของเปาโลในส่วนน้ี   

มนัเป็นการกระท าต่างๆของผูไ้ม่เช่ือท่ีคริสเตียนตอ้งหลีกเล่ียง ไม่ใช่ผูไ้ม่เช่ือผูซ่ึ้งท าส่ิง

เหล่านั้น   เราว่ากล่าวการกระท าต่างๆของผูเ้ช่ือท่ีปฏิบติัการกระท าต่างๆท่ีชัว่ร้ายเช่นนั้น

เม่ือเราน าความสวา่ง (ขอ้ 9) ไปอยูใ่กลพ้วกเขา   ส่ิงน้ีเปิดเผยพวกเขาถึงส่ิงท่ีพวกเขาเป็น        

5:12  ผูเ้ช่ือไม่ควรแม้กระทัง่อภิปรายถึงการกระท าต่างๆอันมืด “ในท่ีลับ” ของผูค้นในการ

สนทนาโดยทัว่ไป   การอภิปรายถึงส่ิงเหล่าน้ีจะน าความสนใจไปยงัพวกเขา และอาจท าให้

พวกเขาสนใจท่ีความคิดแบบเน้ือหนงั   มนัดีกว่าท่ีจะรักษาส่ิงท่ีพวกเขาท าในความมืดไว้

ในความมืด    

5:13  ในอีกดา้นหน่ึง เม่ือความสวา่งส่องแสงไปยงัการกระท าต่างๆท่ีชัว่ร้าย  คนอ่ืนๆก็เห็นส่ิงท่ี

ส่ิงเหล่านั้นเป็นนั่นคือ ความชั่ว   ข้อน้ีไม่ได้ขดัแยง้กับข้อก่อนหน้าน้ี   เปาโลได้ท าให้

ผูอ่้านของท่านแน่ใจวา่วนัหน่ึงพระเจา้จะน าความชัว่ร้ายไปยงัความสวา่ง (“เป็นท่ีมองเห็น

ได”้) และแสดงใหรู้้วา่มนัเป็นอะไร   พระองคเ์องจะน า “ส่ิงต่างๆ” ท่ีชัว่ร้าย “ทั้งส้ิน” ไปยงั

ความสว่างในท่ีสุด   ทุกส่ิงท่ีกลายมาเป็นท่ีเห็นได ้“คือความสวา่ง” ในแง่ท่ีวา่มนักลายมา

เป็นความชดัเจน แต่นัน่จะตอ้งกลายมาเป็นส่ิงดีอีกดว้ย   



“น่ีอาจหมายถึงวา่ ดว้ยเหตุนั้น คริสเตียนผูซ่ึ้งน าชีวิตท่ีชอบธรรมก็ยบัย ั้งและแกไ้ข

ผูก้ระท าชัว่ และแมก้ระทัง่ท าใหพ้วกเขากลบัใจเช่ือ”298    

“. . . โดยการกระท าแห่งความสวา่ง ความมืดเองสามารถถูกเปล่ียนเป็นความสวา่ง

ได”้299    

“จงเปิดไฟ   บ่อยคร้ังนกัเทศน์เป็นคนเดียวเท่านั้นท่ีกลา้หาญพอท่ีจะเปิดโปงบาป

ต่างๆท่ีลบัของบรรดาชายและหญิงและแมก้ระทัง่ความบาปเหล่านั้นของชุมชน”300    

5:14  เน่ืองจากวา่พระเจา้จะน าทุกส่ิงไปยงัความสวา่ง (ขอ้ 13) มนัส าคญัท่ีวา่ผูเ้ช่ือต่ืนข้ึนและลุก

ข้ึนจากความตายแห่งวถีิชีวติท่ียงัไม่ไดรั้บความรอดแต่ก่อนของพวกเขา  “จงต่ืนข้ึน. . .และ

จงฟ้ืนข้ึนมาจากความตาย”   ถา้พวกเขาท า “พระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่” พวกเขาดว้ย

พระพร อย่างท่ีดวงอาทิตยท์  าให้ส่ิงท่ีรังสีของมนัสัมผสันั้นอบอุ่น   แหล่งของส่ิงท่ีเปาโล

ไดอ้า้งอิงดูเหมือนจะเป็นบทกวหีรือเพลงนมสัการของคริสเตียนเร่ิมแรกท่ีข้ึนอยูก่บัอิสยาห์ 

60:1301      

5. การด าเนินในปัญญา  5:15-16:9 

เปาโลไดแ้นะน าความคิดใหม่ดว้ยการกล่าวซ ้ าของ “เหตุฉะนั้น” และ “จงด าเนิน” ถึงห้าคร้ัง (เปรียบเทียบ 

4;1, 25; 5:1-2, 7-8)   เราสามารถด าเนิน (ด าเนินชีวิต) อยา่งฉลาดไดโ้ดยการยอมให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิ

ควบคุมชีวติของเรา 

“ส าหรับเปาโล ความเช่ือของคริสเตียนไม่ใช่การใช้ท่ีเป็นนามธรรมในการอภิปรายทางศาสน

ศาสตร์ ตรงกนัขา้ม มนัไดเ้รียกหาวธีิท่ีแตกต่างเพื่อจะเช่ือมโยงกบัคนอ่ืนๆ”302    

การตักเตือนพืน้ฐาน  5:15-21   

เปาโลไดเ้ร่ิมตน้ส่วนน้ีดว้ยการตกัเตือนพื้นฐาน (ขอ้ 15-21)   จากนั้นท่านไดป้ระยุกต์ใช้ค  าแนะน าน้ีกบั   

คริสเตียนหลายกลุ่ม (5:22-6:9) 

5:15  ล าดบัและการใช้ค  าในตวับทกรีกบ่งบอกว่า “ระมดัระวงั” ขยาย “ด าเนิน” แทนท่ีจะเป็น 

“จงเป็น” เราสามารถแปลอนุประโยคน้ีว่า “จงคอยดูว่าท่านด าเนิน (ด าเนินชีวิต) อย่าง

ระมดัระวงั  การด าเนินชีวิตท่ี “ระมดัระวงั” นั้นจ าเป็นต่อการท่ีจะ “ฉลาด” (มีทกัษะ) และ



เป็นท่ีพอพระทยัของพระเจา้ (ขอ้ 10) บุคคลท่ี “ฉลาด” คือบุคคลท่ีดูและมองส่ิงต่างๆ อยา่ง

ท่ีพระเจา้ดูและมอง  

มารียแ์ละขา้พเจา้ไดอ้าศยัอยูใ่นองักฤษตลอดปี 1992  ในขณะท่ีอยูท่ี่นัน่ ขา้พเจา้ไดส้ังเกต

วา่คนองักฤษบางคนไดส้ร้างก าแพงอิฐท่ีสูงรอบๆ อาคารเพื่อจะปกป้องพวกเขาจากผูบุ้กรุก   

ส่วนบนของคอนกรีตของพวกเขาบ่อยคร้ังก็ถูกฝังด้วยเศษกระจกแตก พร้อมกบัปลาย

แหลมท่ีเป็นหยกัซ่ึงยื่นข้ึนขา้งบน ท่ีคุกคามท่ีจะแทงผูบุ้กรุกคนใดๆ ก็ตาม   มนัน่าสนใจท่ี

จะเฝ้าดูแมวเดินบนก าแพงเช่นนั้น   ด้วยการระมดัระวงัอย่างเต็มท่ีและการเคล่ือนท่ีท่ี

รอบคอบนั้น มนัไดว้างอุง้เทา้ของมนัอยา่งคล่องแคล่วและระมดัระวงัระหวา่งขอบท่ีแหลม

คม   นัน่คือการเดินอย่างระมดัระวงั   คุณและขา้พเจา้ตอ้งด าเนินอย่างนั้น   เราไม่สามารถ

ด าเนินไปในวนัหน่ึงอยา่งไม่ระมดัระวงัได ้เราตอ้งด าเนินทุกยา่งกา้วอยา่งระมดัระวงั    

5:16  เราด าเนินอยา่งฉลาดเม่ือเราใชทุ้กๆโอกาส (“ใชป้ระโยชน์จากเวลา [ของเรา] มากท่ีสุด”) ท่ี

จะเป็นท่ีพอพระทยัและยกย่ององค์พระผูเ้ป็นเจา้   ทุกๆวนัและทุกๆชั่วโมงก็จดัเตรียม

โอกาสต่างๆ และเราควรฉวยโอกาสเหล่านั้นไวเ้พื่อจุดประสงค์เหล่าน้ี   ส่ิงน้ีส าคัญ

เพราะว่าเราด าเนินชีวิตใน “วนัเวลา” ท่ีอิทธิพลต่างๆท่ี “ชั่วร้าย” และบุคคลท่ีชั่วร้าย

ครอบง า    

ใครคนหน่ึงไดค้  านวณตารางเวลาในทางคณิตศาสตร์ท่ีเปรียบเทียบช่วงชีวิตโดยเฉล่ียกบั

หน่ึงวนั ซ่ึงเร่ิมตน้ท่ี 7 น. ถา้อายุของคุณคือ 15 เวลาก็คือ 10:25 น. ถา้อายุของคุณคือ 25 

เวลาก็คือ 12:42 น. ถา้อายุของคุณคือ 35 เวลาก็คือ 15:00 น.  ถา้คุณอายุ 45 เวลาก็คือ 17:16 

น.  ถา้อายุของคุณคือ 55 เวลาก็คือ 19:34 น.  ถา้อายุของคุณคือ 65 เวลาก็คือ 21:55  และถา้

อายขุองคุณคือ 70 เวลาก็คือ 23:00 น.    

5:17  คนไม่ฉลาด (ขอ้ 15) เพียงแค่ขาดปัญญา แต่ “คนโง่เขลา” (ขอ้ 17) ประพฤติตรงกนัขา้มกบั

ส่ิงท่ีพวกเขารู้ว่าถูกตอ้ง ท่ีจะฉลาด เราตอ้งเขา้ใจในทางสติปัญญา (ค ากรีก ซูนิเอเต้ คือ 

เขา้ใจ) ส่ิงท่ีเป็น “น ้าพระทยั” ของพระเจา้   หลงัจากท่ีเราท าอยา่งนั้นเท่านั้น เราสามารถท า

ให้พระเจา้โปรดปรานได ้(ขอ้ 10)   “น ้ าพระทยั” ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ควรเป็นพิมพเ์ขียว

หลกัของคริสเตียน เน่ืองจากวา่พระองคท์รงเป็นศีรษะของพระกาย   น ้าพระทยัของพระเจา้

รวมถึงการยอมให้พระองค์ท่ีจะควบคุม (เติมเต็ม) เรา  การขอบพระคุณอยู่เสมอ และการ



ยอมฟังซ่ึงกนัและกนัอย่างท่ีขอ้ท่ีติดตามมาระบุไว ้  คนฉลาดใช้ประโยชน์จากเวลาของ

พวกเขามากท่ีสุด (ขอ้ 16) แต่พวกเขาก็แสวงหาท่ีจะคน้พบและท าตามน ้ าพระทยัของ    

พระเจา้อีกดว้ย          

5:18  อย่างเจาะจงแล้ว เราไม่ควรยอมให้ “เหล้าองุ่น” ควบคุมเรา แต่ยอมให้ “พระวิญญาณ”

บริสุทธ์ิของพระเจา้ควบคุม   พลงัทั้งสองอยา่งก็อยูภ่ายใน   “จงเต็มเป่ียม” เป็นค าสั่งเชิงรับ   

มนัเปรียบเสมือนการยอมให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิผูส้ถิตอยู่ในเราควบคุมเราอย่างส้ินเชิง  

เราท าอย่างน้ีโดยการวางใจและเช่ือฟังองค์พระผูเ้ป็นเจ้าขณะท่ีพระวจนะของพระองค์

แนะน าเรา   “เหลา้องุ่น” ท่ีเติมเต็มบุคคลหน่ึงก็ควบคุมทุกๆดา้นแห่งชีวิตของเขาหรือของ

เธอตราบเท่าท่ีบุคคลนั้นด่ืมมนั   การเมาเหลา้ส่งผลต่ออุปนิสัยท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้  ใน

ท านองเดียวกัน ผูเ้ช่ือผูย้อมให้ “พระวิญญาณ” ท่ีจะมีอิทธิพลและน าพาความคิดและ

อุปนิสัยของเขาจะประสบการควบคุมของพระองค์ตราบเท่าท่ีเขารักษาความสัมพนัธ์นั้น

กบัพระวญิญาณไว ้  (เปรียบเทียบ ลก. 1:15; กจ. 2:12-21)   การแปลอีกอยา่งหน่ึงของค าสั่ง

น้ีคือ “จงรับการเติมเตม็ดว้ยพระวญิญาณเร่ือยไป”303   น่ีเป็นความรับผิดชอบ (กาลปัจจุบนั)

ท่ีต่อเน่ืองของเราและมนัเป็นพนัธะส าหรับคริสเตียนทุกคนไม่ใช่ทางเลือก                       

“บพัติศมาของพระวญิญาณหมายถึงวา่ขา้พเจา้เป็นของพระกายของพระคริสต ์การ

เติมเตม็ของพระวญิญาณหมายถึงวา่ร่างกายของขา้พเจา้เป็นของพระคริสต”์304 

5:19  เปาโลไดอ้า้งอิงถึงผลลพัธ์ส่ีอยา่งจากผลลพัธ์หลายอยา่งของการเติมเต็มดว้ยพระวิญญาณ   

ท่านได้จดัตั้งส่ิงเหล่าน้ีในฐานะรูปแบบของค ากริยาท่ีเติม ing  แต่โดยแทจ้ริงแลว้ ส่ิง

เหล่านั้นเทียบเท่ากบัค าสั่งในพลงัของพวก   ทั้งส่ีน้ีเก่ียวขอ้งกบัการสรรเสริญ และทั้งหมด

ก็เป็นกิจกรรมต่างๆโดยส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั   “เพลงสดุดี” อา้งอิงถึงสดุดีของพนัธ

สัญญาเดิมท่ีคริสเตียนเช่นเดียวกับคนยิวได้ใช้ในการนมัสการของพวกเขา   “เพลง

นมสัการ” เป็นเพลงต่างๆท่ีสรรเสริญเยนิยอบางบุคคลหรือบางพระในวฒันธรรมกรีก และ

พระเจา้แทใ้นการนมสัการของคริสเตียน (ขอ้ 14)   “เพลงฝ่ายวิญญาณ” เป็นค าศพัท์

โดยทัว่ไปท่ีบางทีครอบคลุมการสรรเสริญทางเสียงประเภทอ่ืนๆทุกประเภท   เม่ือพระเจา้

ควบคุมเรา เราก็ยนิดี305 



นอกเหนือไปจากการส่ือสารกบัซ่ึงกนัและกนัโดยการใช้วิธีต่างๆท่ีได้ถูกอธิบายไวน้ั้น 

คริสเตียนควรใชว้ธีิเหล่าน้ีท่ีจะส่ือสารกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อีกดว้ย  การสรรเสริญควรพลุ่ง

ออกมาจากใจ ไม่ใช่แค่ริมฝีปาก   “การร้อง” อา้งอิงถึงการสรรเสริญทางเสียง และ “การ

ร้องเพลงสดุดีจากใจของท่าน” บ่งบอกถึง การสรรเสริญท่ีไม่ไดย้นิ 

5:20  ประการท่ีสาม เราควรขอบคุณพระเจา้พระบิดา “ส าหรับทุกส่ิง” (เปรียบเทียบ คส. 3:17; 1 

ธส. 5:18)  คริสเตียนสามารถมีส่วนร่วมในการขอบคุณไดแ้มก้ระทัง่เม่ือพวกเขาไม่ไดถ้วาย

การสรรเสริญโดยส่วนรวมก็ตาม   การอธิษฐาน “ในพระนามของ. . .พระเยซูคริสต์” 

หมายถึง การอธิษฐานเน่ืองจากคุณความดีและงานของพระองคแ์ละในความสอดคลอ้งกบั

น ้าพระทยัของพระองค ์(เปรียบเทียบ ยน. 14:13-14; 15:16; 16:23-24; 1 ยน. 5:14-15)   มนั

เป็นไปไดท่ี้จะขอบคุณใน “ทุกส่ิง” เม่ือเราตระหนกัวา่พระเจา้ก าลงัท างานในชีวิตของเรา

เพื่อพระสิริของพระองคแ์ละส่ิงดีของเรา (รม 8:28)   ใครคนหน่ึงไดเ้ขียนวา่ “ขา้พเจา้ไดบ้่น

เพราะวา่ขา้พเจา้ไม่มีรองเทา้ จนกระทัง่ขา้พเจา้ไดพ้บชายคนหน่ึงผูไ้ม่มีเทา้”   เม่ือพระเจา้

ควบคุมเรา เราก็ขอบคุณ        

5:21  ผลลพัธ์อนัท่ีส่ีของการเตม็เป่ียมดว้ย (ควบคุมโดย) พระวญิญาณก็คือความเต็มใจท่ีจะจ านน 

(“อยูภ่ายใต”้) คนอ่ืนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูเ้ช่ือ  ส่ิงตรงกนัขา้มก็จะเป็นท่ีจะควบคุมคนอ่ืนๆ

และยกย่องตนเองเหนือพวกเขา   ท่าทีของการจ านนน้ีมีเหตุผล และเป็นผลมาจากการนบั

ถือ (“ย  าเกรง”) “พระคริสต์” เท่านั้ น   เม่ือพระเจ้าควบคุมเรา เรามีวิญญาณท่ีจ านน 

(สนบัสนุน)    

จากการท่ีได้อธิบายการตกัเตือนพื้นฐานท่ีจะเติมเป่ียมด้วยพระวิญญาณนั้น (ขอ้ 15-21) ถดัไปเปาโลได้

ประยกุตใ์ชค้วามหมายโดยนยัของการกระตุน้น้ีต่อคริสเตียนหลายกลุ่ม    

“ส่ิงท่ีไม่ตอ้งสงสัยก็คือวา่สามย่อหนา้ท่ีติดตามมานั้นก็ไดถู้กให้มาในฐานะตวัอย่างของการจ านน

ของคริสเตียน และท่ีวา่การเนน้ตลอดก็อยูท่ี่การจ านน”306 

ท่านไดก้ล่าวถึงหกกลุ่ม คือ ภรรยาและสามี (5:22-33)  ลูกและพอ่แม่ (6:1-4) และทาสและนาย  



(6:5-9)   ในแต่ละสามคู่นั้น หุ้นส่วนแรกมีความรับผิดชอบท่ีจะจ านนหรือเช่ือฟัง (5:22; 6:1, 5)   อยา่งไรก็

ตาม หุน้ส่วนท่ีสองจะตอ้งส าแดงวญิญาณท่ีจ านนเช่นกนั   ทั้งหมดจะตอ้งเช่ือมโยงต่อกนัและกนั “อยา่งท่ีท า

ต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”  

“บรรดาผูท่ี้เช่ือฟังตอ้งเช่ือฟังราวกบัวา่พวกเขาก าลงัเช่ือฟังพระคริสต ์ บรรดาผูท่ี้ไดรั้บการเช่ือฟัง

จะตอ้งคน้พบรูปแบบแห่งการประพฤติของพวกเขาในความรักและการเอาใจใส่ของพระคริสต ์และ

ตอ้งจดจ าไวว้า่พวกเขาเองเป็นหน้ีการเช่ือฟังในการเช่ือฟังของพวกเขาต่อพระคริสต”์307  

น่ีเป็นหน่ึงในรายช่ือ “กฎในบา้น” ในพนัธสัญญาใหม่ (เปรียบเทียบ อฟ. 5:22 -6:9; 1 ทธ. 2:8-15; 6:1-2; ทต. 

2:1-10; 1 ปต. 2:18-3:7)   งานเขียนของบรรพบุรุษท่ีเป็นอคัรทูตบางคนก็มีรายช่ือเช่นนั้น   ลูเธอร์ไดอ้า้งอิง

ถึงส่วนเหล่าน้ีว่าเป็น เฮาซทาเฟล (ตารางเร่ืองบา้น – ผูแ้ปล) และนักวิชาการบางคนยงัใช้ค  าศพัท์ทาง 

วชิาการน้ีอยูเ่ม่ืออา้งอิงถึงรายช่ือเหล่าน้ี308   

“ส่ิงท่ีเรียกว่า ‘ค าสอนบริสุทธ์ิ’ อย่างมากนั้นก็เน้นความสัมพนัธ์กบัพระเยซูคริสต์โดยปราศจากความ

พยายามใดๆท่ีจะบ่งบอกถึงผลลพัธ์ต่างๆของมนัในแง่ของความสัมพนัธ์กบัผูค้นท่ีเราด าเนินชีวิตและท างาน

ดว้ย   ในความตรงกนัขา้มกบัความบริสุทธ์ิในความว่างเปล่าเช่นนั้น ซ่ึงยกย่องประสบการณ์ต่างๆ และลด

จริยธรรม พวกอคัรทูตไดช้ี้แจงถึงหนา้ท่ีของคริสเตียนในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเห็นประจกัษข์องชีวิตและงาน

ประจ าวนั”309 

เม่ือพระเจา้ควบคุมเราแต่ละคน เราสามารถประสบความกลมกลืนในบา้นและในท่ีท างานไดแ้มจ้ะมีความ

กระทบกระเทือน  ความตึงเครียด และการต่อตา้นท่ีเป็นไปไดท่ี้นัน่   

หน้าทีข่องภรรยา  5:22-24 

“หลงัจากหลายศตวรรษของค าสอนแบบคริสเตียน  เราแทบจะไม่ช่ืนชมธรรมชาติท่ีปฏิวติัของ

มุมมองของเปาโลในเร่ืองครอบครัวท่ีไดจ้ดัตั้งไวใ้นพระคมัภีร์ตอนน้ี   ท่ามกลางคนยิวในสมยัของ

ท่าน และท่ามกลางคนโรมนัและคนกรีก ผูห้ญิงได้ถูกมองว่าเป็นพลเมืองชั้นสองพร้อมกบัสิทธ์ิ

เล็กนอ้ยหรือไม่มีสิทธ์ิเลย   คนยวิท่ีเคร่งศาสนาไดก้ล่าวประจ าวนัในค าอธิษฐานท่ีซ่ึงเขาไดข้อบคุณ

พระเจา้ส าหรับการท่ีไม่ไดท้  าใหเ้ขาเป็นผูห้ญิง   และเขาสามารถหยา่ภรรยาของเขาไดโ้ดยการเขียน 

‘ใบหย่า’ (ซ่ึงตอ้งรวมถึงการจดัเตรียมท่ีว่าเธอเป็นอิสระท่ีจะแต่งงานกบัใครก็ไดท่ี้เธอตอ้งการ)   

ภรรยาไม่มีสิทธ์ิเช่นนั้น”310 



5:22  เปาโลไดก้ล่าวถึงภรรยาก่อน   “ภรรยา” ท่ีเป็นคริสเตียนจะตอ้ง “ยอมเช่ือฟัง” “สามีของ

พวกเขาเอง”  ในฐานะการแสดงออกถึงการยอมเช่ือฟังของพวกเขาต่อพระเยซูเจา้    เปาโล

ไม่ไดก้ล่าววา่พวกเขาจะตอ้งยอมเช่ือฟังสามีของพวกเขาเองในสัดส่วนอยา่งท่ีพวกเขายอม

เช่ือฟังองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   ในการยอมเช่ือฟังสามีของเธอ  ภรรยาก าลงัเช่ือฟังองคพ์ระผูเ้ป็น

เจา้ผูไ้ด้บญัชาให้เธอท่ีจะท าอย่างนั้น   ในส่วนน้ี เปาโลไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ในชีวิต

สมรส อยา่งท่ีบริบทกล่าวไว ้(ขอ้ 22-23)   ท่านไม่ไดก้ล่าววา่ผูห้ญิงทุกคนจะตอ้งยอมเช่ือ

ฟังผูช้ายทุกคน หรือท่านไม่ไดก้ล่าววา่ผูห้ญิงนั้นดอ้ยกวา่ผูช้าย (เปรียบเทียบ 1 ปต. 3:7) 

 ผูค้นเขา้ใจการยอมเช่ือฟังผดิไปอยูบ่่อยๆ   มนัไม่ไดบ้่งบอกถึงความดอ้ยกวา่หรือเก่ียวขอ้ง

กบัการสูญเสียอตัลกัษณ์ของบุคคลหน่ึงและกลายมาเป็นไม่ใช่บุคคล   ผูห้ญิงบางคนกลวัวา่

การยอมเช่ือฟังจะน าไปสู่การละเมิดและหรือความรู้สึกแห่งการถูกใช้    การยอมเช่ือฟัง

ไม่ไดห้มายถึงการเช่ือฟังท่ีขาดเหตุผลหรือการไม่ด้ินรน  มนัหมายถึงการยอมตนเองต่ออีก

บุคคลหน่ึง 

“ค ากรีกส าหรับการจ านนมีท่ีมาทางทหารซ่ึงเนน้ถึงการอยูภ่ายใตสิ้ทธิอ านาจของ

อีกบุคคลหน่ึง   ค  าน้ีไม่ไดห้มายถึงการจ านนแบบถูกบงัคบั ตรงกนัขา้ม มนัเป็น

การจ านนแบบสมคัรใจต่อสิทธิอ านาจท่ีเหมาะสม   ดงันั้นดูเหมือนเปาโลจะกล่าว

วา่ภรรยาควรวางตวัของพวกเขาเองอย่างสมคัรใจภายใตสิ้ทธิอ านาจของสามีของ

พวกเขา”311 

  “ความเท่าเทียมของคุณค่าไม่ใช่อตัลกัษณ์ของบทบาท”312   

 เราด าเนินชีวิตในจกัรวาลท่ีมีระเบียบ ท่ีซ่ึงมีสิทธิอ านาจและการจ านนต่อสิทธิอ านาจใน

ทุกๆท่ี (เปรียบเทียบ รม. 13:1)   ดงันั้น ความสัมพนัธ์แบบสิทธิอ านาจและการจ านนก็เป็น

ธรรมชาติและจ าเป็นต่อการรักษาระเบียบ   พระเจา้มีสิทธิอ านาจเหนือมนุษย ์(ยก. 4:5)   

มนุษยมี์สิทธิอ านาจเหนือธรรมชาติ (ปฐก. 1:28) บรรดาสามีมีสิทธิอ านาจเหนือภรรยาของ

พวกเขา (อฟ. 5:22) พอ่แม่มีสิทธิอ านาจเหนือลูกๆของพวกเขา (อฟ. 6:1) บรรดาผูป้กครอง

มีสิทธิอ านาจเหนือบรรดาผูท่ี้พวกเขาปกครอง (1 ปต. 2:13-14)  นายจา้งมีสิทธิอ านาจเหนือ

ลูกจา้งของพวกเขา (1 ปต. 2:18)   ผูน้ าฝ่ายวญิญาณมีสิทธิอ านาจเหนือบรรดาผูท่ี้พวกเขาน า

ในฝ่ายวญิญาณ (1 ปต. 5:2) 



  การจ านนหมายถึง การจดัการอย่างสมคัรใจท่ีจะเติมเต็มรูปแบบท่ีก่อให้เกิดความสมบูรณ์   

ค  าว่า “สนบัสนุน” เป็นค าเหมือนท่ีดีส าหรับแนวคิดรวบยอดตามพระคมัภีร์ของ “จ านน”   

ภรรยาจ านนต่อสามีของเธอเม่ือเธอ “จดัการ” ตวัเธอเองอยา่งสมคัรใจเพื่อวา่เธอสามารถท า

ใหส้ามีของเธอสมบูรณ์ได ้  ตวัอยา่งท่ีดีของส่ิงน้ีก็ถูกอธิบายโดยการร่วมมือของเธอกบัเขา

เม่ือพวกเขาวิง่แข่งสามขา   พวกเขาจะตอ้งท างานร่วมกนัเพื่อจะส าเร็จ  การจ านนนั้นจ าเป็น

ส าหรับการบรรลุความเป็นหน่ึงในชีวติสมรส313    

 การจ านนเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบส่ีอย่าง  หน่ึง มนัเร่ิมต้นด้วยท่าทีแห่งการมอบ

ตนเองแด่พระเจา้   จุดจดจ่อของชีวิตตอ้งอยูท่ี่พระเยซูคริสต์   ความสามารถท่ีจะจ านนมา

จากพระองค์ (เปรียบเทียบ 1 ปต. 2:24)   พระองคท์รงเป็นเหมือนสายเคเบิลท่ีช่วยให้

สะพานแขวนท าตามจุดประสงคข์องมนัได ้ ประการท่ีสอง การจ านนเรียกร้องอุปนิสัยท่ีมี

ความนบัถือ (เปรียบเทียบ 1 ปต. 3:1-2)   ส่ิงน้ีตดัโอกาสการข้ีบ่น   การข้ีบ่นก็คลา้ยกบัการ

มีเป็ดท่ีจิกคุณจนถึงตาย    ประการท่ีสาม การจ านนหมายถึงการพฒันาคุณลกัษณะในทาง

ธรรม (เปรียบเทียบ 1 ปต. 3:3-5)   ประการท่ีส่ี การจ านนเก่ียวขอ้งกบัการท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง 

(เปรียบเทียบ 1 ปต. 3:6)   การจ านนไม่ควรขยายไปสู่การมีส่วนร่วมในการประพฤติท่ี

ตรงกนัขา้มกบัพระคมัภีร์   ความรับผิดชอบหลกัของคริสเตียนทุกคนก็คือท่ีจะท าตามน ้ า

พระทยัของพระเจา้314 

5:23  เหตุผลส าหรับการจ านนท่ีเต็มใจของภรรยาก็คือว่าพระเจา้ได้ตั้ งภรรยาไวใ้นต าแหน่ง

ภายใตสิ้ทธิอ านาจของสามีของพวกเขา (เปรียบเทียบ 1 คร. 11:12) ในท านองเดียวกนั 

พระองค์ได้เลือกท่ีจะตั้งพระเยซูคริสต์ไวใ้นสิทธิอ านาจเหนือ (ในฐานะ “ศีรษะของ”)

คริสตจกัร   ยิ่งกว่านั้น พระเยซูคริสต์ทรงเป็น “พระผูช่้วยให้รอดของคริสตจกัร (พระ

กาย)” อยา่งท่ีคลา้ยกนั สามีก็เป็นผูช่้วยกู ้(ผูป้กป้อง) แห่งภรรยาของเขา   อยา่งเพิ่มเติมแลว้ 

ความเป็นหวัหนา้ของสามีเก่ียวขอ้งกบัการรัก  การรับใช้  การเอาใจใส่ และการน าภรรยา

ของเขา ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงต่างๆทั้งหมดท่ีพระเยซูคริสตท์รงท าเพื่อคริสตจกัร     

“ท่ีจะกล่าวในแง่ของความเท่าเทียมกนัทางหน้าท่ีส าหรับสามีและภรรยาก็ขจดั

คุณสมบติัท่ีเสริมกนัของความสัมพนัธ์อย่างผิดพลาดและหักลา้งการเปรียบเทียบ

พระคริสตแ์ละคริสตจกัรผูซ่ึ้งไม่เท่าเทียมกนัในหนา้ท่ี”315   



  การเป็นผูน้ าควรเก่ียวขอ้งกบัการตระหนักว่าพระเจา้ไดต้ั้งสามีไวใ้นต าแหน่งแห่งความ

รับผดิชอบ   สามีครอบครองบทบาทของเขาโดยการแต่งตั้งของพระเจา้ การรับเอาบทบาท

น้ีก็ไม่ได้หมายถึงว่าสามีตอ้งกระท าความรับผิดชอบของเขาทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แบบ 

เน่ืองจากว่านัน่จะเป็นไปไม่ได้   มนัหมายถึงว่า เขาตอ้งเสนอรายงานต่อพระเจา้ส าหรับ

ภรรยาและลูกๆของเขา   แมว้า่เอวาไดกิ้นผลไมก่้อน พระเจา้ไดเ้ขา้หาอาดมัก่อนเพื่อจะถาม

เขาเก่ียวกบัส่ิงท่ีเขาและเอวาไดท้  าไป (ปฐก. 3:9) การเป็นผูน้ าของสามีท าให้การจ านนของ

ภรรยามีเหตุผล มนัเรียกร้องการท าการริเร่ิม ความสัตยสุ์จริต และการปรนนิบติัภรรยา  

(นัน่คือ การท าให้ภาระของบรรดาผูท่ี้ติดตามนั้นเบา จงเปรียบเทียบ มธ. 11:28-30; มก. 

10:42-45)   การเป็นผูน้ าเก่ียวขอ้งกบัการจดัการบา้น ไม่ใช่ควบคุมมนัอีกดว้ย   ผูจ้ดัการท่ีดี

ก็สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีซ่ึงแต่ละบุคคลสามารถบรรลุศกัยภาพท่ีสูงสุดของเขาและของเธอ

ได ้  พ่อท่ีมีความรับผิดชอบท าให้ลูกๆของเขาอยู่ภายใตก้ารควบคุมอีกดว้ย (1 ทธ. 3:4)   

การน าเป็นหน่ึงในความรับผดิชอบหลกัของสามีในชีวติสมรส316              

“บรรดาผูท่ี้ยุ่งอยู่กบัการบ่อนท าลายความบริสุทธ์ิของชีวิตสมรสก็เป็นศตัรูท่ีแย่

ท่ีสุดของความสงบสุข [ส่ิงดีของส่วนรวม]   ความละเมิดมิไดข้องมนัไม่ใช่ค าถาม

ท่ีจะถูกตั้งข้ึนบนฐานของความสะดวก   ศิลามุมเอกของสังคมอยูใ่นภาวะเส่ียงใน

เร่ืองนั้น”317       

5:24  ขอ้น้ีก็ด าเนินการเปรียบเทียบต่อไป   การจ านนเป็นการตอบสนองท่ีเหมาะสมต่อสิทธิ

อ านาจท่ีไดร้ะบุไวอ้ย่างสิทธ์ิขาด  ทั้งในความสัมพนัธ์แบบคริสตจกัรและพระคริสต์และ

ในความสัมพนัธ์แบบภรรยาและสามี318 “ในทุกส่ิง” หมายถึงในทุกส่ิงภายในความสัมพนัธ์

แบบภรรยาและสามี ซ่ึงเป็นบริบทภายในท่ีอคัรทูตน้ีไดก้ล่าวถึง บางทีเปาโลไม่ไดห้มายถึง

ในทุกส่ิงอย่างส้ินเชิง เน่ืองจากว่าภรรยามีความรับผิดชอบท่ีสูงกวา่ท่ีจะเช่ือฟังองค์พระผู ้

เป็นเจา้  เม่ือเธอเผชิญหน้ากบัสิทธิอ านาจท่ีขดัแยง้กนั คือองค์พระผูเ้ป็นเจา้โดยทางพระ

วจนะของพระองคน์ั้นก าลงับอกใหเ้ธอท าส่ิงหน่ึงและสามีของเธอก าลงับอกให้เธอท าส่ิงท่ี

ตรงกนัขา้ม  เธอควรเช่ือฟังองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้319     

“พระคมัภีร์เป็นค าแนะน าส าหรับความเช่ือและชีวติในครอบครัวคริสเตียน   สิทธิ

อ านาจของสามีในครอบครัวก็ไดรั้บมา ในฐานะผูรั้บใช้ของพระเจา้ สิทธิอ านาจ

ของเขาก็มาจากพระเจา้  ดงันั้น เขาตอ้งจ านนต่อพระคมัภีร์ในทุกส่ิงท่ีเขาท า และ



ไม่มีเสรีภาพท่ีจะน าพาครอบครัวของเขาไปในทางต่างๆท่ีขดัแยง้กบัพระคมัภีร์   

เขาควรท่ีท าอยา่งนั้นอย่างชดัเจน สมาชิกแต่ละคนตอ้งติดตามพระเจา้ก่อนมนุษย ์  

ตวัอยา่งของบาปท่ีเต็มใจของสัปฟีราและการเสนอรายงานส่วนตวัของเธอก็ท าให้

ส่ิงน้ีชดัเจน (กจ. 5:9)”320 

  แลว้เก่ียวกบัภรรยาท่ีเป็นคริสเตียนผูซ่ึ้งสามีท่ียงัไม่ไดรั้บความรอดนั้นทุบตีหรือกระท า

ทารุณต่อเธอล่ะ?   เธอจะตอ้งจ านนต่อเขาในทุกส่ิงไหม? เปโตรได้กล่าวถึงสถานการณ์

เช่นนั้นใน 1 ปต. 3:1-3 และสั่งใหบ้รรดาภรรยาในสถานการณ์เหล่านั้นท่ีจะ “จ านน”   ท่าน

ไม่ไดเ้พิ่ม “ในทุกส่ิง”  ขา้พเจา้จะแนะน าใหผู้ห้ญิงเช่นนั้นท่ีจะรักษาท่าทีท่ีจ  านนไว ้แต่ท่ีจะ

ใช้มาตรการเพื่อจะปกป้องตวัเธอเองจากอนัตราย ในการสั่งการจ านน ไม่ว่าเปาโลหรือ 

เปโตรก็ไม่ได้กล่าวว่าภรรยาตอ้งจ านนต่อสถานการณ์ต่างๆท่ีซ่ึงพวกเขาอยู่ในอนัตราย  

พวกเขาทั้งสองตอ้งการให้พวกเขาท่ีจะจ านนต่อสามีของพวกเขาในฐานะหัวหน้าท่ีไดรั้บ

การแต่งตั้งของพระเจา้เหนือพวกเขา พวกอคัรทูตไดจ้ดัการกบัหลกัการต่างๆ แบบพื้นฐาน

ท่ีผูเ้ช่ือควรถือรักษา ไม่ใช่สถานการณ์ต่างๆทั้งหมดท่ีเป็นไปไดท่ี้อาจเกิดข้ึน       

“การเพิ่มเติมสุดทา้ยในทุกส่ิงดูเหมือนจะมากกวา่ท่ีจะสามารถเป็นท่ียอมรับไดใ้น

ฐานะจุดประสงค์ของพระเจ้า โดยชนรุ่นปัจจุบนัน้ีพร้อมกับการเน้นของมนัท่ี

ความเป็นอิสระของความเป็นผูห้ญิง และต าแหน่งของผูห้ญิงนอกบ้านในทุก

ขอบเขตของชีวิตท่ีผูช้ายควบคุม ผูห้ญิงไม่มีสิทธ์ิเท่าเทียมกบัผูช้ายต่อความตั้งใจ

ของตนเองหรือ? ผูห้ญิงท่ีไดแ้ต่งงานไม่อาจท าให้ตวัเธอเองมีอาชีพเช่นเดียวกบั

สามีของเธอหรือ?  ค  าตอบท่ีพนัธสัญญาใหม่จะให้ก็คือวา่เธอสามารถท าอยา่งนั้น

ได้ ซ่ึงได้จัดเตรียมว่ามันไม่ได้หมายถึงการเสียสละของรูปแบบของพระเจ้า

ส าหรับชีวติครอบครัว ส าหรับความสัมพนัธ์ทางครอบครัวและส าหรับชุมชนของ       

คริสเตียนทั้งหมด   เธออาจเติมเตม็หนา้ท่ีใดก็ตามและความรับผิดชอบใดก็ตามใน

สังคมได ้แต่ถา้เธอไดย้อมรับความรับผิดชอบของชีวิตสมรสและของครอบครัว

ต่อพระพกัตร์พระเจา้นั้น ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งเป็นความห่วงใยแรกของเธอและส่ิงน้ีถูก

แสดงออกท่ีน่ีในแง่ของความสัมพนัธ์ของเธอกบัสามีของเธอในฐานะหวัหนา้ของ

ครอบครัว”321           



หน้าทีข่องสามี  5:25-33  

5:25  ในโลกกรีก-โรมนัท่ีซ่ึงเปาโลไดมี้ชีวิตอยูน่ั้น  ผูค้นไดต้ระหนกัวา่ภรรยามีความรับผิดชอบ

บางอยา่งต่อสามีของพวกเขา แต่ไม่ใช่ในทางกลบักนั322    เปาโลไดส้รุปหนา้ท่ีของภรรยา

วา่เป็นการจ านนและหนา้ท่ีของสามีวา่เป็นความรัก   ค  าท่ีท่านใชส้ าหรับ “ความรัก”  (อากา

พาเท่) หมายถึงมากกว่าความรักใคร่ทางเพศ (อีรอส) หรือแม้กระทัง่ความรักใคร่ทาง

ครอบครัว (ฟิลิอา)   มนัหมายถึงการแสวงหาส่ิงดีสูงสุดเพื่ออีกบุคคลหน่ึง (เปรียบเทียบ 

2:4)   สามีจะตอ้งรักภรรยาของพวกเขาในแนวทางอย่างเดียวกนัท่ีพระคริสต์ได้รัก

คริสตจกัร   ขอบเขตท่ีซ่ึงพระองคไ์ดไ้ปเพื่อสวสัดิภาพของคริสตจกัร คือการสละพระองค์

เองในความตายเพื่อจะจดัเตรียมความรอดส าหรับคริสตจกัร (เปรียบเทียบ ขอ้ 2; ฟป. 2:5-

11)  พระองคไ์ดส้ละสิทธ์ิต่างๆ ของพระองค ์กระนั้นก็ไดรั้กษาความรับผิดชอบต่างๆ ของ

พระองค์ไว ้  แนวคิดรวบยอดของพระคมัภีร์เก่ียวกบัสิทธิอ านาจเน้นถึงความรับผิดชอบ

ไม่ใช่การใชอ้  านาจกดข่ี                 

“ความรัก” เรียกร้องท่าทีของการยอมรับท่ีไม่มีเง่ือนไขต่อบุคคลท่ีไม่สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่

ข้ึนอยูก่บัการกระท าของเธอ แต่ข้ึนอยูก่บัคุณค่าอนัแทจ้ริงในฐานะของขวญัจากพระเจา้ท่ีมี

ต่อสามีของเธอ    การแสดงความรู้สึกเป็นค าพดูของการยอมรับน้ีก็เป็นส่วนของการรัก     

ภาพการ์ตูนของคู่สมรสอาวโุสคู่หน่ึงท่ีนัง่บนระเบียงของบา้นในนิวอิงแลนด์ของพวกเขาก็

พรรณนาถึงปัญหา   สามีก าลงักล่าววา่ “ซาราห์ บางคร้ังเม่ือผมคิดว่าคุณมีความหมายมาก

ต่อผมเพียงไรนั้น ผมแทบจะไม่สามารถกนัไวจ้ากการบอกคุณอยา่งนั้นได”้   เขาจ าเป็นตอ้ง

นึกถึงความยนิดีของการแสดงออกถึงความรักของเขาอีก 

ความรักเรียกร้องการกระท าท่ีเสียสละอีกดว้ย   มนัเก่ียวขอ้งกบัการท าบางส่ิงท่ีเจาะจง คือ 

การตั้งความจ าเป็นของภรรยาไวก่้อนความจ าเป็นของเขาเอง  เช่น การท าบางส่ิงเพื่อเธอท่ี

เธอเกลียดท่ีจะท า   มนัเก่ียวขอ้งกบัการปฏิเสธตนเองอีกดว้ย เช่น การสละบางส่ิงท่ีเขายินดี

ท่ีจะท า ในการท่ีจะท าบางส่ิงท่ีชอบท่ีจะท า ความรักประเภทน้ีเกิดจากการอุทิศตนแห่ง

ความตั้งใจ ไม่ใช่แค่ความรู้สึกท่ีผา่นไป     

ผูค้นท่ีแตกต่างรู้สึกไดรั้บความรักในฐานะผลลพัธ์ของการไดรั้บการแสดงออกท่ีแตกต่าง

ของความรัก การใหถ้อ้ยค าแห่งการรับรองก็ส่ือสารความรักต่อบางคนอยา่งมีประสิทธิภาพ    



การใหเ้วลาท่ีมีคุณค่าก็ใหค้วามรักแก่คนอ่ืนๆ  การให้ของขวญั  การให้การกระท าแห่งการ

ปรนนิบติั หรือการใหก้ารสัมผสัทางกายก็ส่ือสารความรักต่อคนอ่ืนๆ323  สามีผูซ่ึ้งปรารถนา

ท่ีจะท าให้ภรรยาของเขารู้สึกไดรั้บความรักควรคน้พบว่าอนัไหนของการแสดงออกของ

ความรักเหล่าน้ีส่ือสารความรักของเขาต่อภรรยาของเขามากท่ีสุด 

5:26   จุดประสงคท่ี์พระเยซูคริสตไ์ดมี้ในความคิดเม่ือพระองคไ์ดเ้สียสละพระองคเ์องเพื่อเจา้สาว 

ของพระองค ์ซ่ึงก็คือคริสตจกัรก็เพื่อจะแยกเธอไว ้(“ช าระให้บริสุทธ์ิ”  ท าให้เธอบริสุทธ์ิ) 

เพื่อพระองค์เองในฐานะคนของพระองค์ตลอดไป (เปรียบเทียบ ฮบ. 2:11; 10:10, 14; 

13:12)324 ตามเหตุผลแลว้ การช าระมาก่อนการแยกไว ้แต่ในความเป็นจริง ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึน

พร้อมกนัเม่ือบุคคลหน่ึงวางใจในพระคริสต์   การช าระ (“การช าระดว้ยน ้ า”) ท่ีน่ีเป็นฝ่าย

วิญญาณ (“ดว้ยพระวจนะ”) มากกว่าทางกายภาพ   พระวจนะของพระเจา้ “ช าระ”  เราใน

แง่ท่ีว่าเม่ือเราเช่ือข่าวประเสริฐ พระวจนะก็ช าระบาปต่างๆของเราไปอย่างท่ีน ้ าช าระดิน

ออกไป (เปรียบเทียบ ทต. 3:5; 1 คร. 6:11)   ดงันั้นการช าระเป็นการเปรียบเทียบท่ีดีส าหรับ

การไถ่325 พระวจนะเป็นเคร่ืองมืออีกดว้ยท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิใชเ้พื่อช าระ คริสเตียนวนั

ต่อวนั326             

5:27  จุดประสงค์สูงสุดของพระเยซูคริสต์ในการให้พระองค์เพื่อคริสตจกัรคืออะไร (ขอ้ 25)?   

เพื่อจะ “น าเสนอ” คริสตจกัร “ต่อพระองค์เอง. . .ในสง่าราศีทั้งส้ินของคริสตจกัร ในบั้น

ปลาย นัน่คือ “ปราศจาก” ต าหนิ (จุดด่างพร้อย) ใดๆ  ผลลพัธ์ต่างๆของบาป (“ร้ิวรอย”) 

หรือส่ิงใดก็ตามท่ีจะลดสง่าราศีของคริสตจกัร   ในเชิงบวกแลว้ ในท่ีสุดพระเจา้จะน าเสนอ

คริสตจักรต่อพระบุตรของพระองค์ในฐานะของพระองค์เท่านั้ นและปราศจากต าหนิ 

(เปรียบเทียบ 1:4)   ส่ิงน้ีจะเกิดข้ึน ณ การรับข้ึนไป เม่ือคริสเตียนทุกคนจะประสบการท า

ให้บริสุทธ์ิอยา่งเต็มท่ี (นัน่คือ การไดรั้บศกัด์ิศรี) และจะร่วมกบัองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา

ตลอดไป (เปรียบเทียบ 2 คร.  11:2)   

“ต าหนิถูกก่อใหเ้กิดข้ึนโดยความสกปรกภายนอก ส่วนร้ิวรอยถูกก่อให้เกิดข้ึนโดย

ความเน่าเป่ือยภายใน”327 

“งานแห่งความรักของพระคริสต์เพื่อเห็นแก่คริสตจกัรก็เป็นสามอย่างคือ อดีต 

ปัจจุบนั และอนาคต (1) เพราะความรักนั้นพระองค์ได้ให้พระองค์เองเพื่อจะไถ่



คริสตจกัร (ขอ้ 25) (2) ในความรักนั้น พระองคก์ าลงัช าระคริสตจกัรให้บริสุทธ์ิ 

(ขอ้ 26) และ (3) เพื่อรางวลัแห่งการเสียสละของพระองคแ์ละงานแห่งความรัก 

พระองค์จะน าเสนอคริสตจกัรต่อพระองค์ในความสมบูรณ์แบบท่ีไร้ต าหนิ ซ่ึงก็

คือ ‘ไข่มุกเมด็หน่ึงแห่งราคาท่ียิง่ใหญ่’ (ขอ้ 27; มธ. 13:46)”328 

5:28  ขอ้น้ีและสองขอ้ท่ีติดตามมาก็ประยุกตใ์ชค้วามจริงท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 25-27   เน่ืองจากวา่

ในชีวิตสมรสนั้น คนสองคนกลายมาเป็นเน้ือเดียวกนั (ปฐก. 2:24) ในแง่เปรียบเทียบนั้น 

ภรรยาของสามีก็กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของร่างกายของเขาเอง329    ดงันั้น “สามี” ควร “รัก” 

และปฏิบติัต่อ “ภรรยาของพวกเขาเอง” อยา่งท่ีพวกเขารักและปฏิบติัต่อ “ร่างกายของพวก

เขาเอง” (เปรียบเทียบ ลนต. 19:18)        

“อย่างท่ีเขาไม่ได้คิดเก่ียวกบัการรักตวัเขาเองเพราะว่ามนัเป็นธรรมชาติ ดงันั้น 

ความรักของสามีต่อภรรยาของเขาควรเป็นบางส่ิงท่ีเป็นธรรมชาติอยา่งท่ีการรักตวั

เขาเอง”330    

นกัอรรถาธิบายบางคนไดแ้ปล “เช่น” ไปสู่ “เป็น” ท่ีน่ีในขอ้ 33331   การแปลแบบน้ีท าให้

ความเขา้ใจถึงส่วนแรกของขอ้ 29 ง่ายข้ึน    

“ดงันั้น สามีซ่ึงเป็นหวัหนา้จะตอ้งรักภรรยาของเขาวา่เป็นร่างกายของเขา อยา่งท่ี

พระคริสตไ์ดรั้กคริสตจกัรท่ีก่อตั้งพระกายของพระองค”์332 

5:29-30  ความจริงท่ีว่าไม่มีบุคคลธรรมดาคนใด “เคยเกลียดร่างกาย (เน้ือหนงั) ของเขาเอง” นั้นก็

ชดัเจน เพราะวา่ทุกคนท่ีมีจิตปกติก็รักษาร่างกายทางกายภาพของเขา     แนวคิดท่ีวา่ เราทุก

คนจะตอ้งเรียนรู้ท่ีจะรักตวัเราเอง ซ่ึงนกัจิตวิทยาบางคนเน้นนั้นก็แปลกต่อความคิดของ

อคัรทูตเปาโลท่ีน่ี   ในท านองเดียวกนั พระคริสตเ์ล้ียงดูและเอาใจใส่พระกายของพระองค์

[เอง] ซ่ึงก็คือ “คริสตจกัร” ความหมายโดยนยัท่ีชดัเจนก็คือว่า เหมือนกบัพระคริสต์นั้น 

สามีควรเอาใจใส่ภรรยาของพวกเขา เน่ืองจากว่าภรรยาเป็น “อวยัวะ” ของร่างกายของเขา

เอง  บางทีเปาโลไดมี้ความคิดท่ีน่ีถึงความเป็นจริงท่ีวา่ เอวาไดถู้กน ามาจากสีขา้งของอาดมั 

และในแง่น้ีก็เป็นส่วนหน่ึงของร่างกายของเขาเอง    



“การบ ารุงเล้ียง” เก่ียวขอ้งกบัการจดัเตรียมความมัน่คงให้   “การทนุถนอม” เก่ียวขอ้งกบั  

การปกป้องโดยการเฝ้าดูและเอาใจใส่   น่ีคือความจ าเป็นพื้นฐานอ่ืนๆท่ีภรรยาส่วนใหญ่

รู้สึก  พวกเขาจ าเป็นตอ้งรู้สึกเป็นท่ีตอ้งการ  ท่ีจะให้สามีของพวกเขายอมรับความเท่าเทียม

ของพวกเขา  ท่ีจะรู้สึกมัน่คง และท่ีจะรู้สึกเติมเต็ม   พวกเขาจ าเป็นท่ีจะช่ืนชอบเพศโดย

ปราศจากการรู้สึกว่าเป็นส่ิงของ  ท่ีจะมีลูกและรักลูกพร้อมกบัสามีของพวกเขา และท่ีจะ

ช่ืนชอบความเป็นเพื่อนกบัสามีของพวกเขา333       

“ไม่มีค  าตกัเตือนใดต่อสามีท่ีไดส้วนทางทางวฒันธรรมต่อคนโรมนั คนกรีกหรือ

คนยวิ    แทนท่ีจะเป็นผูป้กครองของครอบครัว เขาจะตอ้งเป็นผูรั้บใช ้  พนัธะของ

สามีไปไกลกว่าการสัตยซ่ื์อทางเพศต่อภรรยาของเขา  และไม่มีการสอนในท่ีใดๆ

ในงานเขียนของโรมนั ของกรีกหรือของยิวท่ีการแกไ้ขต่อปัญหาของความไม่เป็น

เอกภาพภายในชีวิตสมรสได้ถูกกล่าวถึง   แทนท่ีจะจดจ่อท่ีสิทธ์ิของสามีและ

ภรรยา แทนท่ีการจดัเตรียมเคร่ืองกระตุ้นทางการเงินเพื่อส่งเสริมชีวิตสมรส  

เปาโลได้ขบัเคล่ือนไปสู่หัวใจของเอกภาพทางการสมรสโดยการน าเสนอการ

เสียสละของพระคริสต์ท่ีบนกางเขนในฐานะตน้แบบส าหรับความสัมพนัธ์ของ

สามีต่อภรรยา”334     

5:31  อาดมัไดย้อมรับว่าเอวาเป็นส่วนหน่ึงของเขาเอง: “น่ีแหละกระดูกจากกระดูกของเรา เน้ือ

จากเน้ือของเรา” (ปฐก. 2:23)   เม่ือผูช้ายและผูห้ญิงรวมกนัในการสมรส พวกเขาก็กลายมา

เป็นส่วนหน่ึงของกนัและกนั (“เน้ือเดียวกนั”) คือ ในเอกภาพท่ีใกลชิ้ดมากเท่ากบัเอกภาพท่ี

ได้เกิดข้ึนก่อนท่ีพระเจ้าได้แยกเอวา (เม่ือพระองค์ได้สร้างเธอ) จากอาดมัทางกายภาพ   

พระคมัภีร์ถือว่าการผูกพนัน้ีเป็นพื้นฐานมากกว่า ผูกพนัมากกว่า และถาวรมากกว่าการ

ผกูพนัใดๆท่ีรวมมนุษยส์องคนใดๆรวมถึงพอ่แม่และลูก335 โดยบางส่วนแลว้ มนัก็เน่ืองจาก

มุมมองท่ีสูงส่งของชีวิตสมรสนั้นท่ีคริสตศาสนาได้ถือจุดยืนท่ีหนกัแน่นทางธรรมเนียม

ไม่ใช่เพื่อการสมรสท่ีเลิกไม่ได้เท่านั้น แต่เพื่อต่อตา้นการมีสามีหรือภรรยาหลายคนใน

ขณะเดียวกนั  การล่วงประเวณีและการหยา่ร้าง 

“ขอ้ความน้ีจากเร่ืองราวการทรงสร้างเป็นขอ้ความท่ีลึกซ้ึงและเป็นพื้นฐานมาก

ท่ีสุดในพระคมัภีร์ทั้งเล่มเก่ียวกบัแผนการของพระเจา้ส าหรับชีวติสมรส”336   



5:32  “ความล ้าลึกน้ีท่ีถูกกล่าวถึงคือความจริงท่ีถูกปิดซ่อนไวก่้อนหนา้น้ีแต่ตอนน้ีไดถู้กน ามาสู่

ความสวา่ง   ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งสามีและภรรยาของเขาเป็นความสัมพนัธ์อยา่ง

เดียวกนัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพระคริสตแ์ละคริสตจกัรของพระองค ์  คริสตจกัรมีความผกูพนัท่ี

ใกล้ชิดกบัพระคริสต์ทางฝ่ายวิญญาณมากเท่ากบัการท่ีภรรยามีกบัสามีของเธอทางฝ่าย

วญิญาณ   เปาโลไดเ้ปิดเผยวา่ปฐมกาล 2:24 มีความจริงท่ีลึกซ้ึงมากกวา่ท่ีผูค้นไดต้ระหนกั

ก่อนหนา้นั้น   ความล ้าลึกนั้น “ยิง่ใหญ่” เพราะวา่มนัมีความหมายโดยนยัต่างๆท่ีแผไ่ปไกล   

บางทีเปาโลไดห้มายถึงวา่มนั “ยิง่ใหญ่” เพราะวา่พระพรของ “ความล ้าลึก” น้ีเป็นท่ีรู้จกัต่อ

ผูเ้ช่ือเท่านั้น คือ บรรดาผูท่ี้ช่ืนชมการรวมกนักบัพระคริสต์337    

หน่ึงในจุดประสงคข์องชีวิตสมรสก็คือท่ีจะแสดงแบบความสัมพนัธ์ของพระเยซูคริสตก์บั

คริสตจกัร   พระองคท์รงน า รักและปรนนิบติัคริสตจกัร   คริสตจกัรจ านนต่ออยา่งนบัถือ

และอยู่ภายใตพ้ระองค์   เม่ือสามีและภรรยาบรรลุความรับผิดชอบเหล่าน้ีต่อกนัและกนั 

ชีวิตสมรสของพวกเขาก็แสดงแบบความสัมพนัธ์ระหว่างพระคริสต์และเจ้าสาวของ

พระองค ์

5:33   แมว้า่ผูอ่้านดั้งเดิมของเปาโลไม่ไดเ้ขา้ใจความส าคญัของความสัมพนัธ์ท่ีสนิทของพระ 

คริสตก์บัคริสตจกัร   สามีท่ีเป็นคริสเตียน “แต่ละคน” (ค ากรีก ฮูมิส ฮอย กาธ เฮนา  ทีละ

คน) ก็มีความรับผิดชอบท่ีจะรักภรรยาของเขาเอง. . .เหมือนรักตวัเขาเอง”   ในท านอง

เดียวกนั “ภรรยา” ท่ีเป็นคริสเตียน “ทุกคน” (วลีกรีกอยา่งเดียวกนั  ทีละคน) ควร “นบัถือ” 

(ค ากรีก โฟเบไท  ย  าเกรง ความเคารพ) “สามีของเธอ” (ขอ้ 21-22)   เปาโลไม่ไดแ้นะน าให้

ภรรยาท่ีจะนบัถือสามีของพวกเขาเพราะวา่การจ านนเป็นการแสดงออกหลกัของความรักท่ี

พระเจา้เรียกร้อง   ถ้าสามีรักภรรยาของเขาในแนวทางท่ีพระคริสต์ส าแดงความรักของ

พระองคส์ าหรับคริสตจกัร โดยธรรมชาติแลว้ ภรรยาจะ “นบัถือ” (ย  าเกรง) และรักสามีของ

เธอเน่ืองจากเหตุนั้น       

การนับถือหมายถึง การยกย่องอีกบุคคลหน่ึงอย่างสมคัรใจเพื่อความเคารพ  การปฏิบติั 

และการเช่ือฟังท่ีพิเศษ   มนัเก่ียวขอ้งกบัการมีการคิดพิจารณาถึงความรับผิดชอบและความ

จ าเป็นต่างๆของเขา และการอธิษฐานเพื่อเขา  ถอ้ยค าแห่งการหนุนใจท่ีมีจุดจดจ่อทางบวก

และเสริมสร้างเขาก็แสดงถึงการนบัถือส าหรับสามี เหมือนกบัการท าส่ิงต่างๆท่ีท าให้เขา

โปรดปราน        



บางทีผูช้ายส่วนใหญ่มีภาพลกัษณ์แห่งตนท่ีแย่338  ผูช้ายตอ้งมี  “การนบัถือ” จากภรรยาของ

เขาเพื่อจะรู้สึกประสบความส าเร็จในฐานะผูช้าย339 

หน้าทีข่องบุตร  6:1-3    

ความสัมพนัธ์ของมนุษย์ท่ีเป็นพื้นฐานอนัถัดไปท่ีตอ้งการการกระทบโดยการเติมเต็มของพระวิญญาณ 

(5:15-21) คือความสัมพนัธ์ระหวา่งบุตรและบิดามารดา 

6:1  บุตรแสดงออกถึงการจ านนของพวกเขาโดยการเช่ือฟัง “บิดามารดา” ของพวกเขา 

(พหูพจน์ จงเปรียบเทียบ สภษ. 30:17)   หน่ึงในลกัษณะของ “สมยัจะส้ินยุค” ก็คือวา่บุตร

จะไม่เช่ือฟังบิดามารดาของพวกเขา (เปรียบเทียบ รม. 1:30; 2 ทธ. 3:2)   ในองคพ์ระผูเ้ป็น

เจา้ขยาย “เช่ือฟัง” ไม่ใช่ “บิดามารดา”   บุตรไม่ควรเช่ือฟังบิดามารดาของพวกเขาถา้บิดา

มารดาของพวกเขาบอกใหพ้วกเขาท่ีจะไม่เช่ือฟังองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้340         

“ดงันั้น ถา้พวกเขากระตุน้ให้เราท่ีจะละเมิดธรรมบญัญติั เรามีสิทธ์ิท่ีสมบูรณ์ท่ีจะ

ถือวา่พวกเขาไม่ใช่บิดามารดา แต่เป็นคนแปลกหนา้ผูซ่ึ้งก าลงัพยายามท่ีจะน าเรา

ไปจากการเช่ือฟังต่อพระบิดาแทข้องเรา   ดงันั้นเราควรกระท าต่อเจา้ชาย เจา้นาย

และผูเ้หนือกวา่ทุกประเภท”341 

ความรับผดิชอบหลกัของบุตรก็มีต่อพระเจา้ อยา่งท่ีเป็นจริงเก่ียวกบัภรรยาเช่นกนั  การเช่ือ

ฟัง “ถูกตอ้ง” (เหมาะสม  ชอบธรรม) ในแง่ท่ีวา่มนัอยูใ่นการสอดคลอ้งกบัน ้ าพระทยัของ

พระเจา้ส าหรับบุตร (เปรียบเทียบ คส. 3:20)      

“. . . มนั [การเช่ือฟังต่อบิดามารดา] มีรากฐานของมนัในแก่นแท้ของ

ความสัมพนัธ์ท่ีมีอยู่ระหว่างบิดามารดาและบุตร ธรรมชาติอ้างมนั ในขณะท่ี   

พระคมัภีร์ช่ืนชมมนั และพระบุตรของพระเจา้เป็นตวัอยา่งของมนั”342     

บุตรควร “เช่ือฟัง” บิดามารดาของพวกเขาตราบเท่าท่ีพวกเขายงัเป็นบุตรท่ีอยู่ภายใตสิ้ทธิ

อ านาจของบิดามารดาของพวกเขา   เม่ือบุตรกลายมาเป็นผูใ้หญ่ เขาหรือเธอไม่ตอ้งเช่ือฟัง

บิดามารดาของเขาหรือของเธออีกต่อไป แต่ควรใหเ้กียรติแก่พวกเขา343   



“ดงันั้นตราบเท่าท่ีพวกเขาถูกถือว่าเป็นเด็กหรือผูเ้ยาวใ์นวฒันธรรมของพวกเขา 

พวกเขาควรเช่ือฟังบิดามารดาของพวกเขาต่อไป”344   

6:2  แมว้่าในฐานะคริสเตียน เราไม่อยู่ภายใตธ้รรมบญัญติัของโมเสสอีกต่อไปนั้น (รม. 7:6; 

10:4; และขอ้อ่ืนๆ) เปาโลก็ไดอ้า้งพระบญัญติัขอ้ท่ีห้า (อพยง 20:12; ฉธบ. 5:16) เพื่อจะ

เนน้ถึงความส าคญัของบุตรท่ีเช่ือฟังบิดามารดาของพวกเขา    ท่านกล่าวซ ้ าพระบญัญติัขอ้

น้ีว่าตอนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของธรรมบญัญติัของพระคริสต์   การให้เกียรติ (ขอ้ 2) เป็น

แนวคิดรวบยอดท่ีใหญ่กวา่การเช่ือฟัง (ขอ้ 1)   มนัเก่ียวขอ้งกบัท่าทีท่ีเหมาะสมเช่นเดียวกบั

อุปนิสัยท่ีเหมาะสม345 

“การให้เกียรติมนัครอบคลุมทั้งหมดคือ การนบัถือ ความเคารพ ความรัก และการ

เช่ือฟัง ซ่ึงความสัมพนัธ์ของบุตรต่อบิดามารดานั้นบ่งบอกไวอ้ยา่งเตม็ท่ีมาก”346 

“พระบญัญติัขอ้แรก” ในพระบญัญติัสิบประการ “ท่ีมีพระสัญญาไวด้ว้ย” แทจ้ริงแลว้เป็น

พระบญัญติัขอ้ท่ีสอง ไม่ใช่ขอ้ท่ีห้า   เป็นท่ีชดัเจนวา่ เปาโลไดห้มายถึงวา่ ส าหรับบุตรนั้น 

พระบญัญติัขอ้ท่ีหา้เป็นพระบญัญติัหลกั และมนัประกอบดว้ยพระสัญญา 

6:3  เม่ือเปาโลไดก้ล่าวซ ้ าพระสัญญาท่ีไดเ้ช่ือมโยงกบัการเช่ือฟังพระบญัญติัขอ้ท่ีห้านั้น ท่าน

ไดพู้ดซ ้ ามนั   พระเจา้ไดส้ัญญาแก่บุตรชาวยิวท่ีเช่ือฟังผูซ่ึ้งด าเนินชีวิตภายใตธ้รรมบญัญติั

ของโมเสสถึง “ชีวิตท่ียืนยาว” ในแผ่นดินแห่งพระสัญญา (อพย. 20:12; ฉธบ. 5:16)   

เน่ืองจากวา่พระองคไ์ม่ไดส้ัญญาแผ่นดินท่ีเจาะจงแก่คริสเตียน เปาโลไดก้ล่าวพระสัญญา

โดยทัว่ไปมากกว่าท่ีอยู่เบ้ืองหลงัพระสัญญาท่ีเจาะจง นั่นคือ ชีวิตทางกายภาพท่ียืนยาว 

“บนแผ่นดินโลก”   ตามปกติแลว้ บุตรท่ีเช่ือฟังบิดามารดาของพวกเขาก็ลงทา้ยดว้ยการ

หลีกเล่ียงอนัตรายหลายอยา่งท่ีจะท าใหชี้วติของพวกเขาสั้นลง      

หน้าทีข่องบิดา  6:4     

เปาโลไดก้ล่าวถึง “บิดา” เพราะวา่พวกเขาเป็นหวัหนา้ครอบครัวท่ีไดรั้บการแต่งตั้งของพระเจา้ผูซ่ึ้ง

ความรับผดิชอบหลกัส าหรับการเล้ียงดูบุตรนั้นข้ึนอยูก่บัพวกเขา  เม่ือบิดาขาดหายไปในครอบครัว ตามปกติ

แล้ว มารดาก็รับเอาความรับผิดชอบน้ี ในสังคมกรีก-โรมนั สิทธิอ านาจของบิดาเหนือบุตรของเขานั้นก็

เด็ดขาด 



“แนวคิดน้ีคงไดเ้ป็นการปฏิวติัในสมยัของมนั   ในจกัรวรรดิโรมนัศตวรรษแรก บิดาสามารถท าส่ิง

ท่ีพวกเขาชอบไดอ้ยา่งมากในครอบครัวของพวกเขา  พวกเขาสามารถแมก้ระทัง่ประหารสมาชิกใน

ครอบครัวได.้ . .”347 

คริสตศ์าสนาไดเ้นน้ถึงการคิดพิจารณาถึงความรู้สึกของบุตรในความรับผดิชอบของบิดามารดา 

โดยพื้นฐานแลว้ ค าสั่งน้ีหา้มการท าการเรียกร้องท่ีไร้เหตุผลต่อบุตรในเส้นทางประจ าวนัแห่งชีวิตครอบครัว   

“ย ัว่” (ค ากรีก   พารอกไจเซเต้) หมายถึง แหย ่(เปรียบเทียบ รม. 10:19; คส. 3:21)   การย ัว่แหยส่ามารถท าให้

ความโกรธของบุตรพลุ่งข้ึนโดยไม่จ  าเป็น (เปรียบเทียบ 4:31)   การศึกษาบ่งบอกวา่องคป์ระกอบท่ีก่อให้เกิด

ความเดือดดาลในวยัรุ่นมากกวา่ส่ิงอ่ืนก็คือการท่ีจะตอ้งเผชิญชีวิตโดยปราศจากค าแนะน าท่ีเพียงพอจากบิดา

มารดาของพวกเขา  แทนท่ีการไม่เก่ียวขอ้งในการเล้ียงดูบุตร บิดาควรอยู่ท่ีนั่นเพื่อ “อบรมพวกเขา” และ

จัดเตรียมเพื่อความจ าเป็นต่างๆทางกายภาพและฝ่ายวิญญาณ (ท่ีไม่ใช่วตัถุ) ของบุตรของพวกเขา 

(เปรียบเทียบ 5:29)   “สั่งสอน” หรือ “ฝึกฝน” อา้งอิงถึงการแนะน าและการตีสอนบุตร (เปรียบเทียบ  2 ทธ. 

3:16; ฮบ. 12:8)   “การแนะน า” หมายถึง การแกไ้ขโดยถอ้ยค าจากปาก ซ่ึงรวมถึงค าแนะน าและการหนุนใจ 

(เปรียบเทียบ 1 คร. 10:11; ทต. 3:10) บิดาจะตอ้งท าทุกส่ิงน้ีพร้อมกบั “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” ท่ีอยู ่ณ ศูนยก์ลาง

แห่งความสัมพนัธ์และการอบรม           

“สิทธิอ านาจท่ีมีความรับผดิชอบไม่ใช่ใชอ้  านาจ แต่ปรนนิบติัพร้อมกบัมนั”348  

“ . . . ทุกวนัน้ีบิดามารดาจ านวนมากยุยงความเสียหายท่ีซ่อนเร้นโดยนโยบายของการไม่แทรกแซง 

ซ่ึงตามใจเด็กซนท่ีทะล่ึงของพวกเขาเหมือนลิงเล้ียงผูซ่ึ้งความคะนองต่างๆก็ให้ความสนุกสนาน

ดงัเช่นความประหลาดท่ีไร้ความรับผดิชอบถึงผลท่ีตามมาท่ีจริงจงั    เพราะปราศจากการตีสอน คน

เกเรท่ีอ่อนเยาว์ซ่ึงไม่ได้ถูกควบคุมเช่นนั้นบ่อยคร้ังก็พฒันาไปสู่บุคคลท่ีหัวแข็ง  อารมณ์ร้าย 

แสวงหาเพื่อตนเอง   น าอนัตรายมาสู่ชุมชนท่ีพวกเขาอาศยัอยู่และการต าหนิก็อยู่ท่ีผูอ้าวุโสท่ีเกียจ

คร้านและปัดความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของพวกเขา”349 

“มี “การตีสอนจากองค์พระผูเ้ป็นเจา้” ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบของบิดามารดา  อย่างท่ีการเช่ือฟัง 

‘ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้’ เป็นหนา้ท่ีของลูก”350 

 

 



หน้าทีข่องทาส  6:5-8   

ชุดทางสังคมอนัท่ีสามท่ีเปาโลไดก้ล่าวถึงคือทาสและเจา้นาย (เปรียบเทียบ 1 คร. 7:17-24)   ทาสส่วนใหญ่

ไดรั้บใช้ในบา้นในสมยัของเปาโล ดงันั้นส่วนน้ีเขา้ไดก้นัอยา่งดีกบัส่ิงท่ีมาก่อนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวอ่ืนๆ   นกัศึกษาประวติัศาสตร์ของโรมบางคนไดป้ระเมินว่าประมาณหน่ึงในสามของประชากร

ในจกัรวรรดิโรมนั ณ เวลานั้นเป็นทาสซ่ึงมีประมาณ 60 ลา้นคน351   คนเหล่าน้ีหลายคนก็เป็นคริสเตียน   คน

กรีกและคนโรมนัสมยัโบราณส่วนใหญ่ไดถื้อวา่ทาสนั้นเล็กกวา่เคร่ืองมือท่ีมีชีวติ352 

“อริสโตเติลประกาศอย่างชดัเจนวา่มนัไม่สามารถมีมิตรภาพระหว่างเจา้นายและทาสได ้เพราะว่า

เจา้นายและทาสไม่มีอะไรท่ีเหมือนกนั   ‘เพราะวา่ทาสเป็นเคร่ืองมือท่ีมีชีวิต อย่างท่ีเคร่ืองมือเป็น

ทาสท่ีไม่มีชีวิต’   ทาสไม่มีอะไรดีกว่าและไม่มีสิทธ์ิมากกว่าเคร่ืองมือ ในการเขียนเก่ียวกบั

เกษตรกรรมนั้น วาร์โรไดแ้บ่งเคร่ืองมือทางการเกษตรออกเป็นสามประเภท คือ ส่ิงท่ีมีปากเสียง  ส่ิง

ท่ีไม่มีปากเสียง และส่ิงท่ีใบ ้  ส่ิงท่ีมีปากเสียงประกอบดว้ยทาส  ส่ิงท่ีไม่มีปากเสียงคือววัควาย และ

ส่ิงท่ีใบคื้อพาหนะ   ทาสก็ไม่ดีไปกวา่สัตวผ์ูท่ี้ดูเหมือนว่าสามารถจะพูดได ้  คาโตใ้ห้ค  าแนะน าแก่

คนท่ีเขา้ควบคุมฟาร์ม   เขาตอ้งตรวจตรามนัและทิ้งทุกส่ิงท่ีล่วงพน้งานของมนัไปแลว้ และทาสท่ี

ชราเช่นกนัจะตอ้งถูกโยนลงบนกองเศษเล็กเศษนอ้ยเพื่อให้อดอาหาร   เม่ือทาสป่วยมนัก็เป็นความ

ฟุ่มเฟือยท่ีสุดท่ีจะใหอ้าหารท่ีธรรมดาแก่เขา   ทาสท่ีชราและเจ็บป่วยเป็นแค่เคร่ืองมือท่ีแตกหกัและ

ไร้ประสิทธิภาพ”353          

6:5  เปาโลได้เปรียบเทียบ “ผูท่ี้เป็นนายฝ่ายโลก” กบั ผูท่ี้เป็นนายฝ่ายวิญญาณ นั่นคือ พระเยซูคริสต ์  

ทาสท่ีเป็นคริสเตียนไดเ้ป็นหน้ีการเช่ือฟังต่อผูท่ี้เป็นนายฝ่ายโลกของพวกเขา   การเช่ือฟังไดแ้สดง

ถึงการจ านนของพวกเขาต่อพระคริสต ์(เปรียบเทียบ 5:22)   

“บุคคลหน่ึงรู้สึกวา่ตนเองมีความหายนะ ถูกลดค่าต ่าลง และเล็กนอ้ยกวา่ทรัพย ์ ถูกผลกัดนั

ให้ท างาน  และมีแนวโน้ม ณ เวลาใดก็ตามท่ีจะถูกส่งไปยงัตลาดและถูกขายในฐานะววั

หรือม้า  ส่ิงท่ีพลุ่งข้ึนอะไรของความทุ่มเทหรือแรงจูงใจต่อการเช่ือฟังสามารถเกิดข้ึน

ภายในเขาไดอ้ยา่งแทจ้ริง?”354   

“คริสต์ศาสนาไม่ไดน้ าเสนอการหลีกหนีจากสถานการณ์ต่างๆให้แก่เรา แต่น าเสนอการ

พิชิตสถานการณ์ต่างๆใหแ้ก่เรา”355   



คุณสมบติัเจ็ดอยา่งอธิบายถึงการเช่ือฟังท่ีเหมาะสม   การปรนนิบติัจะตอ้งน่านบัถือ (“ดว้ยความย  า

เกรง จงเปรียบเทียบ 5:33)   ประการท่ีสอง มนัจะตอ้ง “ตวัสั่น” นัน่คือ ดว้ย “การเอาใจใส่” ท่ีทาส

ไม่ไดท้  าความผิดพลาด   ประการท่ีสาม มนัจะตอ้งดว้ย “ความจริงใจ” จาก “หวัใจ” โดยปราศจาก

ความหนา้ซ่ือใจคดหรือความไม่ซ่ือตรง   ประการท่ีส่ี การปรนนิบติัควรเป็นเหมือนการท า “แด่องค์

พระผูเ้ป็นเจา้ (พระคริสต)์”      

6:6  ประการท่ีห้า การปรนนิบติัจะต้องสม ่าเสมอ (“ไม่ใช่โดยแนวทางของการปรนนิบติัท่ี

กระท าภายใตก้ารตรวจสอบเท่านั้น”) ไม่ว่าเจา้นายจะเฝ้าดูหรือไม่    เปาโลอาจมีใน

ความคิดถึงการท างานท่ีผูเ้ป็นนายไม่สามารถตรวจสอบได้   ประการท่ีหก มนัจะต้อง

เกิดข้ึนจากแรงจูงใจท่ีเหมาะสม ไม่ใช่เพื่อจะท าให้ชอบใจคนเท่านั้น (“ในฐานะคนท่ีท าให้

คนพอใจ”) แต่ส าคญัมากกวา่ก็คือ ท่ีจะท าให้องค์พระผูเ้ป็นเจา้พอพระทยั (“ในฐานะทาส

ของพระคริสต”์)    

6:7  ประการท่ีเจ็ด ทาสควรมีท่าทีของ “ความปรารถนาดี” ต่อเจา้นายของเขาหรือของเธอ   เขา

ควรปรนนิบติัเพื่อเห็นแก่สวสัดิภาพของเจา้นาย  ความปรารถนาดีเช่นนั้น “ไม่ตอ้งรอท่ีจะ

ถูกผลกัดนั”356    การปรนนิบติัประเภทน้ีจะตอ้งถูกกระท า “เหมือนกบัท าแด่องคพ์ระผูเ้ป็น

เจา้” องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นผูท่ี้ทาสท่ีเป็นคริสเตียนปรนนิบติัอยา่งแทจ้ริง ไม่ใช่แค่นายฝ่าย

โลกเท่านั้น    

6:8  เปาโลไดย้  ้าเตือนทาสท่ีสัตยซ่ื์อวา่พวกเขาจะไดรั้บบ าเหน็จจากพระเยซูคริสตใ์นอนาคต      

ไม่ว่าเจา้นายฝ่ายโลกของพวกเขาได้ยอมรับการปรนนิบติัท่ีดีของพวกเขาหรือไม่ก็ตาม 

(“ผูใ้ดกระท าความดีประการใด ผูน้ั้นจะไดรั้บบ าเหน็จอยา่งนั้นจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้อีก”)   

บ าเหน็จน้ีจะมา ณ  บลัลงักข์องพระคริสตถ์า้ไม่ใช่ก่อนหนา้น้ี   

“เหมือนพระเยซูเอง เปาโลไม่ไดห้ลีกเล่ียงจากการอา้งอิงถึงบ าเหน็จ”357 

หลกัการน้ีของบ าเหน็จส าหรับการปรนนิบติัท่ีสัตยซ่ื์อก็ประยุกต์ใชก้บัทุกคนผูป้รนนิบติั

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ “ไม่วา่เขาจะเป็นทาสหรือเป็นไท”    



“. . . แมว้า่ทาสจ านวนมากผูไ้ดเ้ขา้มาสู่คริสตศ์าสนาไดอ้ยูใ่นความคิดของอคัรทูตเปาโลขณะท่ีท่าน

ไดเ้ขียนค าเหล่าน้ี  หลกัการต่างๆของส่วนน้ีทั้งหมดก็ประยุกตใ์ชก้บันายจา้งและลูกจา้งในทุกสมยั 

ไม่วา่ในบา้น  ในธุรกิจหรือในรัฐ”358 

หน้าทีข่องเจ้านาย 6:9    

“เจา้นาย” ควรแสวงหาท่ีจะท าใหอ้งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้โปรดปรานในการปฏิบติัของพวกเขาต่อทาสของพวกเขา 

อยา่งท่ีทาสพยายามท่ีจะท าใหพ้ระคริสตโ์ปรดปรานขณะท่ีพวกเขาปรนนิบติัเจา้นายของพวกเขา  พวกเขาไม่

ควรขู่เข็ญเพราะว่าเจา้นายในสวรรคข์องเราไม่ไดขู้่เข็ญเรา   “การขู่เข็ญ” หมายถึง  การข่มขู่ท่ีรุนแรงพร้อม

กบัค าสัญญาถึง การลงโทษท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ ใกลจ้ะมาถึง  และดุเดือดหรือรุนแรง (เปรียบเทียบ กจ. 4:17, 

29; 9:1) มนัไปไกลกวา่การเตือนเฉยๆ   ส่ิงตรงกนัขา้มของการขู่เขญ็คือการปฏิบติัท่ีกรุณา ยุติธรรมและเท่ียง

ธรรม (เปรียบเทียบ คส. 4:1; ยก. 5:4)   เจา้นายควรจดจ าไวอี้กวา่เจา้นายในสวรรคข์องพวกเขาจะไม่ส าแดง

ความล าเอียง  (“ไม่มีความล าเอียงกบัพระองค”์) ต่อพวกเขาเน่ืองจากสถานะทางสังคมหรือเศรษฐกิจของ

พวกเขา  พระองคจ์ะประเมินผลพวกเขาโดยมาตรฐานอยา่งเดียวกนัท่ีพวกเขาไดใ้ชเ้พื่อตดัสินคนอ่ืนๆ (มธ. 

7:1-5)        

“น่ีเป็นการย  ้าเตือนท่ีสุภาพวา่ยศทางโลกไม่มีความสัมพนัธ์กนัในสวรรค”์359 

สตอ๊ททไ์ดร้ะบุและอภิปรายถึงเหตุผลหลกัสามประการท่ีเขาไดเ้ช่ือวา่พวกอคัรทูตไม่ไดก้ระตุน้การเลิกทาส   

หน่ึง คริสเตียนเป็นกลุ่มท่ีไม่ส าคญัในจกัรวรรดิโรมนัระหว่างศตวรรษแรก และได้อ านาจทางการเมือง   

ประการท่ีสอง มนัง่ายพอสมควรท่ีจะท าการเปล่ียนผา่นจากการเป็นทาสไปสู่เสรีภาพ และมนัมีแนวโนม้ท่ีมี

มากข้ึนส าหรับคนโรมนัท่ีจะปล่อยพวกทาสของพวกเขาให้เป็นอิสระและแมก้ระทัง่สถาปนาพวกเขาใน

การคา้หรืออาชีพ   ประการท่ีสาม ณ เวลาน้ี สถานะทางกฎหมายของทาสไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะสะดวก และมนัได้

แสดงถึงสัญลกัษณ์ของการปรับปรุงต่อไป360 

“การประยกุตใ์ชพ้ระคมัภีร์ตอนน้ีกบัเวลาร่วมสมยัตอ้งกระท าดว้ยความระมดัระวงั   เปาโลไดเ้ขียน

อย่างเจาะจงส าหรับสังคมท่ีท่ีการเป็นทาสเป็นสถาบนัท่ีถูกกฎหมาย   อย่างไรก็ตาม แน่นอนว่ามี

หลกัการบางอย่างจากพระคมัภีร์ตอนน้ีท่ีสามารถถูกประยุกต์ใช้กบัความสัมพนัธ์ระหว่างลูกจา้ง

และนายจา้งในสมยัปัจจุบนั   โดยพื้นฐานแลว้  ลูกจา้งท่ีเป็นคริสเตียนควรปรนนิบติันายจา้งของ

พวกเขาดว้ยความย  าเกรง  ความขยนั  ความสัตยสุ์จริต และความปรารถนาดี และนายจา้งท่ีเป็นคริส

เตียนควรปฏิบติัต่อลูกจา้งของพวกเขาดว้ยความสัตยสุ์จริตและความปรารถนาดีโดยปราศจากการขู่



เข็ญ    ทั้งลูกจา้งท่ีเป็นคริสเตียนและนายจา้งท่ีเป็นคริสเตียนตอ้งตระหนักเช่นกนัว่าพวกเขามี

เจา้นายในสวรรค์ผูซ่ึ้งพวกเขาจะตอ้งให้การส าหรับท่าทีและการประพฤติของพวกเขา   ยิ่งไปกว่า

นั้นอีก อุปนิสัยของทั้งสองฝ่ายควรเป็นพยานต่อผูไ้ม่เช่ือผูซ่ึ้งพวกเขาท างานดว้ย”361 

วิลเล่ียม เวบบ์ไม่ได้เช่ือว่าการกระตุน้เหล่าน้ีประยุกต์ใช้กบัความสัมพนัธ์ระหว่างลูกจา้งและนายจา้ง362   

เวนย ์กรูเดมได้ปฏิเสธ “การตีความแบบกลุ่มเคล่ือนไหวทางการไถ่” ของเวบบ์เพราะเขาได้เช่ือว่าโดย

หลกัการแลว้มนัลบลา้งสิทธิอ านาจทางศีลธรรมของพนัธสัญญาใหม่ทั้งหมด363 ขา้พเจา้เห็นดว้ยกบัการ 

วเิคราะห์ของกรูเดม    

ขณะท่ีเราทบทวนส่วนน้ีของหน้าท่ีต่างๆ เราต้องย  ้าเตือนตวัเราเองว่าผูเ้ช่ือท่ีเต็มเป่ียมด้วยพระวิญญาณ

เท่านั้นจะสามารถบรรลุส่ิงเหล่านั้นได ้(5:15-20)  โดยพื้นฐานแลว้ ส่ิงท่ีเปาโลไดก้ระตุน้คือความถ่อมใจท่ี

แสดงออกถึงตวัมนัเองในการจ านนท่ีมีความรักต่อคนอ่ืนๆ แทนท่ีการถือสิทธ์ิของตนเองท่ีโออ้วด 

ดงันั้น ก็ส้ินสุดค าสั่งของเปาโลเก่ียวกบัวิธีท่ีจะคริสเตียนจะด าเนินชีวิต (มีชีวิต  4:1-6:9) คือในเอกภาพ  ใน

ความบริสุทธ์ิ  ในความรัก ในความสวา่งและในปัญญา   

ข. สงครามฝ่ายวญิญาณ 6:10-20  

การท่ีส่วนน้ีแตกต่างจากส่วนทั้งห้าท่ีมาก่อนมนัก็ชดัเจนจากความเป็นจริงสองประการ   เปาโลไดแ้นะน า

มนัอย่างแตกต่างออกไป และการเน้นในมนัก็อยู่ท่ีแหล่งของพระเจา้   ก่อนหน้านั้นเปาโลได้กระตุน้การ

เสริมก าลงัและการเติบโตของพระกายของพระคริสต ์(4:12, 16)   ตอนน้ีท่านไดอ้ธิบายถึงความจ าเป็น

ส าหรับส่ิงน้ี   คริสตจกัรท าสงครามกบัศตัรูฝ่ายวิญญาณ   เราไม่เพียงแต่ด าเนินเท่านั้น แต่เราท าสงครามอีก

ดว้ย 

“ความรับผดิชอบสองอยา่งเหล่าน้ี (บา้นและงานในดา้นหน่ึงและสงครามฝ่ายวิญญาณอีกดา้นหน่ึง) 

ก็ค่อนข้างแตกต่างจากกนัและกนั   สามีและภรรยา  บิดามารดาและลูก  เจ้านายและทาสก็เป็น

มนุษยท่ี์มองเห็นได ้ จบัตอ้งได ้ส่วน ‘เทพผูค้รองและศกัดิเทพ’ ท่ีตั้งแนวรบต่อตา้นเราก็เป็นปีศาจท่ี

มองไม่เห็น จบัตอ้งไม่ได”้364 

“ไม่ช้าก็เร็ว ผูเ้ช่ือทุกคนก็คน้พบว่าชีวิตคริสเตียนเป็นสนามรบ ไม่ใช่สนามเด็กเล่น และท่ีว่าเขา

เผชิญหนา้กบัศตัรูผูแ้ขง็แรงกวา่เขาอยา่งมากถา้ปราศจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”365   



“ภาพลกัษณ์ของการต่อสู้ท่ีใหญ่โตหรือการเผชิญหนา้กบัความชัว่ร้ายก็มีบ่อยในหนงัสือน้ี แต่มนัไป

ถึงจุดสูงสุดของมนัท่ีน่ี (1:19-23; 2:1-7; 4:7-10; 5:7-14, 17)”366  

ตามหนังสือกิจการของอคัรทูตและแหล่งอ่ืนๆ นั้น ก็มีจ  านวนท่ีผิดปกติของกิจกรรมของปีศาจในเมือง     

เอเฟซัส และเปาโลไดเ้ผชิญหน้ากบัมนัเม่ือท่านไดรั้บใช้ท่ีนั่น (เปรียบเทียบ กจ. 19:13-20)367 ดงันั้น มนั

เหมาะสมท่ีท่านไดก้ล่าวถึงหวัขอ้น้ีในความยาวพอสมควรในจดหมายถึงชาวเอเฟซสั    

6:10  “สุดทา้ยน้ี” หมายถึง “ส าหรับส่วนท่ีเหลือ” และแนะน าส่ิงอ่ืนๆท่ีผูอ่้านจะต้องท า “จง

เขม้แขง็” เป็นค าสั่งเชิงรับหรือเป็นกลางในตวับทกรีก    บางทีมนัหมายถึงทั้ง “ยอมให้องค์

พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีจะเสริมก าลงัท่าน” (เชิงรับ) และ “เสริมก าลงัตวัท่านเองในองค์พระผูเ้ป็น

เจา้” (เป็นกลาง จงเปรียบเทียบ 1 ซมอ. 30:6)   เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เองท่ีจดัเตรียมอ านาจ

ในทั้งสองกรณี  หวัขอ้ “อ านาจ” ท่ีไดถู้กแนะน าก่อนหนา้น้ีในจดหมายฝากน้ีก็ปรากฏท่ีน่ี

อีกคร้ัง (เปรียบเทียบ 1:19-20; 2:1; 3:16-21)   สามค าท่ีแตกต่างกนัส าหรับ “อ านาจ” ในขอ้

น้ี (“อ านาจ”  “ก าลัง” และ “ฤทธ์ิเดช”) ซ่ึงทั้งหมดก็ปรากฏใน 1:19 ก็ย  ้าเตือนเราว่า 

“อ านาจ” และ “ก าลงั” อนัมหันต์ขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ก็มีไวส้ าหรับเราในสงครามฝ่าย

วญิญาณ    

“‘ก าลงัแห่งอ านาจของพระองค’์ เป็นการใชท่ี้จบัใจถึงสองถอ้ยค าส าหรับฤทธ์ิเดช   

บางทีไม่มีความแตกต่างท่ีใหญ่ในความหมายท่ีน่ี แต่การรวมกนัก็ใส่การเน้นท่ี

ความส าคญัของอ านาจของพระเจา้ท่ีท าการในชีวติของผูเ้ช่ือ”368 

น่ีอาจเป็นค าเปรียบเทียบท่ีหมายถึง ก าลังท่ีมีอ านาจ   แนวคิดท่ีแสดงออกโดยค านามสอง

ค าเป็นการแสดงออกถึงแนวคิดเดียวท่ีซบัซ้อนโดยการรวมค านามสองค าดว้ยค าวา่ “และ” 

แทนท่ีจะใช้ค  าคุณศพัท์และค านาม    อีกตวัอย่างหน่ึงของการเปรียบเทียบน้ีคือ “การ

เสียสละและการรับใช้แห่งความเช่ือของท่าน” (ฟป. 2:17) ซ่ึงหมายถึง “การรับใช้ท่ี

เสียสละแห่งความเช่ือของท่าน” 

6:11  “ท่ีจะเขม้แขง็ในองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” (ขอ้ 10) คริสเตียนตอ้ง “สวม” (เปรียบเทียบ 1 ธส. 5:8) 

“ยุทธภณัฑ์ทั้งชุดของพระเจา้” (นั่นคือของพระเจา้)   พระองค์ทรงจดัเตรียมมนัให้ผูเ้ช่ือ 

(เปรียบเทียบ อสย. 11:5; 59:17) 



“ทั้งสองค าสั่งเป็นตวัอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจนของค าสอนท่ีสมดุลของพระคมัภีร์   

คริสเตียนบางคนก็มัน่ใจในตนเองอย่างมากจนพวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถ

จดัการดว้ยตวัของพวกเขาเองไดโ้ดยปราศจากก าลงัและยุทธภณัฑ์ขององค์พระผู ้

เป็นเจา้   คนอ่ืนๆก็ไม่วางใจในตนเองอยา่งมากจนพวกเขาจินตนาการว่าพวกเขา

ไม่มีอะไรท่ีจะสนบัสนุนต่อชยัชนะของพวกเขาในสงครามฝ่ายวญิญาณ   ทั้งสองก็

ผิดพลาด   เปาโลแสดงออกถึงการรวมกนัท่ีเหมาะสมของการให้ความสามารถ

ของพระเจา้และการร่วมมือของมนุษย”์369          

โดยพื้นฐานแล้ว จุดประสงค์ของการรับเอาอุปกรณ์ (“ยุทธภณัฑ์ทั้งชุด”) ท่ีพระเจา้ทรง

จดัเตรียมส าหรับการท าสงครามฝ่ายวิญญาณก็เพื่อจะเสริมสร้างให้บุคคลหน่ึงท่ีจะต่อตา้น 

(“ยนืหยดัต่อสู้”) การโจมตีทั้งส้ินของซาตานได ้  โดยหลกัแลว้ ในบริบทของจดหมายฝาก

น้ี เป้าหมายของซาตานท่ีน่ีกคื็อความไม่เป็นเอกภาพของพระกายของพระคริสต ์  อยา่งไรก็

ตาม   อย่างไม่สงสัยแลว้ ส่ิงท่ีเปาโลไดก้ล่าวท่ีน่ีก็ประยุกต์ใช้กบัเป้าหมายและการโจมตี

ของซาตานทั้งส้ิน  การโจมตี (“ยทุธอุบาย”) เหล่าน้ีมายงัเราจากนกัยุทธศาสตร์ท่ีฉลาดและ

มีประสบการณ์และบ่อยคร้ังแลว้ส่ิงเหล่านั้นก็หลอกลวง (เปรียบเทียบ 4:14) 

จากพระคมัภีร์ตอนอ่ืนๆ เรารู้ว่าซาตานก็อยู่เบ้ืองหลงัการทดลองหลายอย่างของเรา ซ่ึง

ไดรั้บการอนุญาตจากพระเจา้ท่ีจะโจมตีเรา (ตวัอยา่งเช่น โยบ 1-2)   มนัใชร้ะบบของโลก

และเน้ือหนงั (ธรรมชาติท่ีเป็นบาป) ของเราในฐานะเคร่ืองมือของมนั   มนัโจมตีเราดว้ยตวั

ของมนัเองโดยตรงอีกดว้ย และผา่นทางพวกทูตสวรรคท่ี์ไดล้ม้ลงและประสงคร้์าย พระเจา้

ได้ให้ค  าแนะน าท่ีเจาะจงแก่เราในพระคมัภีร์เก่ียวกบัวิธีท่ีจะต่อสู้การโจมตีเหล่าน้ี   เรา

จะตอ้งต่อตา้นมาร (1 ปต. 5:8-9) หนีจากการทดลองของระบบของโลก (ตณัหาของเน้ือ

หนงั  ตณัหาของตา และความหยิ่งแห่งชีวิต  1 ยน. 2:15-17; 1 ทธ. 6:11; 2 ทธ. 2:22) และ

ปฏิเสธเน้ือหนงั (รม. 6:12-13; 7:18-24; 8:13)   อยา่งไรก็ตาม เรารู้ถึงแหล่งแห่งการทดลอง

ท่ีไดใ้หม้าเพื่อวา่เราสามารถตอบสนองต่อมนัไดอ้ยา่งเหมาะสมไหม? 

ซาตานได้มุ่งการโจมตีส่วนตวัของมนัไปท่ีการท าให้ผูค้นท่ีจะสงสัย  ปฏิเสธ ไม่นับถือ 

และไม่เช่ือฟังน ้าพระทยัท่ีไดเ้ปิดเผยของพระเจา้อยา่งต่อเน่ือง (เปรียบเทียบ ปฐก. 3; มธ. 4)   

ระบบของโลกแสวงหาท่ีจะท าให้ผูค้นเช่ือวา่พวกเขาไม่ตอ้งการพระเจา้ แต่สามารถด าเนิน

ชีวิตอย่างดีไดโ้ดยปราศจากพระองค์ (1 ยน. 2)   เน้ือหนงัทดลองให้เราท่ีจะคิดว่าเรา



สามารถพบความพึงพอใจ ความยินดี และความสมปรารถนาในระดบัทางกายภาพ ทาง

วตัถุของชีวติเท่านั้นได ้(รม. 7)370    

“ความรู้ท่ีละเอียดเก่ียวกบัศตัรูและการนบัถือท่ีมีต่ออ านาจของมนัก็เป็นขั้นแรกท่ีจ าเป็นต่อ

ชยัชนะในสงคราม    ในท านองเดียวกนั ถา้เราประเมินค่าศตัรูฝ่ายวิญญาณของเราต ่าไป เรา

จะไม่เห็นถึงความจ าเป็นส าหรับยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า  เราก็ออกไปท าสงครามโดย

ปราศจากอาวุธ คือไม่มีอาวุธแต่มีก าลงัท่ีไม่เพียงพอของเราเอง และเราจะถูกท าให้พ่ายแพ้

อยา่งรวดเร็วและอยา่งน่าอาย”371   

“ขา้พเจา้ไม่เช่ือว่ามารก าลงัจดจ่อท่ีสถานเริงรมยย์ามค ่าคืน หรือ ถนนท่ีมีแต่ร้านขายของ

ถูกๆ  หรือหมู่คนเลว หรือ พวกมาเฟีย   [มนัไดมี้ส่ิงเหล่าน้ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของมนั

แลว้]   ขา้พเจา้คิดวา่มนัก าลงัจดจ่อท่ีคริสตจกัรในเชา้วนัอาทิตย ์  มนัก าลงัท าการอยูท่ี่แนว

รบฝ่ายวิญญาณ และคริสเตียนท่ีข้ีเซาหลายคนมากดูเหมือนจะไม่ตระหนกัถึงส่ิงนั้นอย่าง

ส้ินเชิง   คริสเตียนหลายคนมากเป็นห่วงเก่ียวกบัการปิดสถานบริการเคร่ืองด่ืมเหลา้ผสม

ผลไม ้เม่ือพวกเขาจ าเป็นจะตอ้งปิดปากของพวกเขาจากการนินทาและการวิจารณ์  มาร

ก าลงัท าการในบริเวณท่ีเราคาดหวงัน้อยท่ีสุดท่ีจะพบมนั   มนัไม่ไดอ้ยู่ในเมืองในคืนวนั

เสาร์  มนัไดเ้ขา้นอนแต่เน่ินๆเพื่อวา่มนัสามารถต่ืนนอนและไปโบสถ์ในเชา้วนัอาทิตยไ์ด ้  

สงครามฝ่ายวิญญาณก าลงัเกิดข้ึนท่ีใดก็ตามท่ีมนุษยก์ าลงัให้พระวจนะของพระเจา้ ท่ีท่ี

คริสตจกัรก าลงัยืนหยดัเพื่อพระวจนะของพระเจา้  นัน่คือท่ีท่ีมารตอ้งการท่ีจะท าลาย และ

นัน่คือท่ีแห่งสงครามฝ่ายวญิญาณ”372          

6:12  ถา้เราตอ้งการท่ีจะเช่ือฟังพระเจา้และต่อตา้นมาร เราก็อยูใ่นการด้ินรนต่อสู้   มนัไม่ง่ายท่ีจะ

มาเป็นคริสเตียนท่ีเป็นผูใ้หญ่หรือมนัไม่ได้เป็นอตัโนมติั   มนัใช้ความพยายามท่ีขยนั ท่ี

ต่อเน่ือง (เปรียบเทียบ ฟป. 2:12-13)   น่ีเป็นส่วนของความรับผดิชอบแบบมนุษยข์องเราใน

การช าระใหบ้ริสุทธ์ิท่ีต่อเน่ือง     

“การต่อสู้” น้ีไม่ได้เกิดข้ึนในระดบัทางกายภาพเป็นหลัก แมว้่าการกล่าว “ไม่” ต่อการ

ทดลองบางอย่างอาจเก่ียวขอ้งกบัอุปนิสัยทางกายภาพก็ตาม    โดยพื้นฐานแลว้ มนัอยู่ใน

ระดบัฝ่ายวิญญาณกบัศตัรูท่ีเราไม่สามารถมองเห็นได ้  ศตัรูน้ีคือซาตานและเหล่ากองทพั

ของมนัเช่นเดียวกบั ปรัชญาต่างๆและความรู้สึกต่างๆท่ีผูค้นด าเนินการ  สต็อททไ์ดป้ฏิเสธ



มุมมองท่ีวา่ “เทพผูค้รอง” (“ผูป้กครอง”) และ “ศกัดิเทพ” เป็นแค่โครงสร้างของความคิด

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีถูกท าใหเ้ป็นตวัตนในรัฐและสถานบนัต่างๆของมนั373 

นกัอรรถาธิบายบางคนเช่ือวา่เปาโลไดอ้ธิบายล าดบัท่ีแตกต่างกนัส่ีอยา่งของทูตสวรรคท่ี์น่ี

บางที ค าศัพท์ส่ีค  าท่ีถูกใช้เก่ียวกับพวกศัตรูฝ่ายวิญญาณของเราในข้อน้ีไม่ได้ระบุถึง

ประเภทท่ีแยกกันส่ีประเภทของพวกศตัรู มากเท่ากับการช้ีถึงลกัษณะท่ีส่ีอย่างของส่ิง

เหล่านั้นทั้งหมด   “เทพผูค้รอง” เน้นถึง สิทธิอ านาจของพวกเขา และ “ศกัดิเทพ”  หรือ 

“อ านาจ” เนน้ถึงก าลงัของพวกเขา   “เทพผูค้รองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกน้ี” ช้ีถึง

อิทธิพลท่ีแผก่วา้งของพวกเขาในโลก “เหล่าวิญญาณท่ีชัว่ในสถานฟ้าอากาศ” เก่ียวขอ้งกบั

ลกัษณะท่ีชั่วร้ายของพวกเขา   พวกเขาปฏิบติัการย่านฟ้าอากาศ (1:3, 20; 2:6; 3:10)   

ปัจจุบนัน้ีซาตานและกองทพัของมนัมีทางเข้าไปสู่พระเจ้าในแง่ท่ีว่า พวกเขาสามารถ

ส่ือสารกบัพระองคไ์ด ้แต่ไม่ใช่ในแง่ท่ีวา่พวกเขาสามารถมีการสามคัคีธรรมกบัพระองคไ์ด ้

(เปรียบเทียบ โยบ 1-2) 

แนวคิดท่ีวา่ปีศาจบางตนมีสิทธิอ านาจเหนือเขตแดนทางการเมืองและภูมิศาสตร์ท่ีเจาะจงก็

มาจากดาเนียล 10:13 ท่ีท่ีเราอ่านพบว่า “เจ้าผูพ้ิทกัษ์ [ค าฮีบรู ซาร์ หมายถึง หัวหน้า 

เจา้หน้าท่ี กปัตนั] แห่งเปอร์เซีย” ไดข้ดัขวางมีคาเอล หน่ึงใน “เจา้ผูพ้ิทกัษ์ชั้นหัวหน้า” 

[ค าฮีบรูค าเดียวกนั]”   มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะรู้ไม่วา่ปีศาจทั้งหมดมีสิทธิอ านาจทางเขตแดน 

หรือไม่ว่าเขตแดนทั้งหมดมีหวัหนา้ปีศาจ (ผูอ้ยูเ่หนือ) อยู่ เพราะวา่เราไม่มีการเปิดเผยท่ี

เพียงพอ   เป็นท่ีชดัเจนว่า ปีศาจบางตนมีการมอบหมายตามเขตแดน แต่ดูเหมือนว่ามนัก็

ไม่ไดรั้บรองท่ีจะสรุปวา่ปีศาจทั้งหมดมีการมอบหมายอยา่งนั้น   

“ไม่มีท่ีไหนในพนัธสัญญาใหม่ท่ีเราพบมุมมองเก่ียวกบัเขตแดนของปีศาจ พระ

เยซูไม่เคยขบัปีศาจแบบเขตแดนหรือถือวา่การต่อตา้นของนาซาเร็ธหรือเยรูซาเล็ม

เป็นของเอกลกัษณ์ต่างๆเช่นนั้น   เปาโลไม่เคยอา้งอิงถึงวญิญาณแบบเขตแดนหรือ

ท่านไม่ไดถื้อวา่อ านาจเป็นของพวกเขาทั้งๆท่ีมีลทัธินอกศาสนาของเมืองต่างๆ  ท่ี

ท่ีไดก่้อตั้งคริสตจกัรต่างๆ”374     

จากพระคัมภีร์นั้ น จอห์น อาร์มสตรองได้ปฏิเสธค าสอนหลายอย่างของพนัธกิจการ

ปลดปล่อยสมยัใหม่   เขาไดเ้ขียนดงัต่อไปน้ี:  



“ต่อหน้ากลุ่มต่างๆของทหารกองหนุนท่ีเป็นพลเมืองท่ีมีมากข้ึน ซ่ึงไดอุ้ทิศตนท่ี

จะติดอาวุธพวกเขาเองในการท่ีจะปกป้องเสรีภาพต่างๆท่ีเป็นส่วนตวันั้น มนัก็ดู

เหมือนน่าหวัเราะท่ีวา่คริสตจกัรไดลื้มไปวา่คริสตจกัรไดติ้ดอาวุธฝ่ายวิญญาณเพื่อ

สงครามท่ีแตกต่างไปอยา่งส้ินเชิง   ในการตอบสนองต่อสงครามทางวฒันธรรมท่ี

หลากหลาย เม่ือคริสตจกัรหนัไปสู่สงครามมากมาย ‘กบัเน้ือหนงัและเลือด’ อยา่ง

มากข้ึนแทนท่ีจะหนัไปสู่สงครามหลกักบั ‘เหล่าวิญญาณท่ีชัว่ในสถานฟ้าอากาศ’ 

นั้น (อฟ. 6:12)  บุคคลหน่ึงตอ้งประหลาดใจวา่เราไดลื้มค าสอนของพนัธสัญญา

ใหม่เอง”375   

6:13  ขอ้น้ีสรุปส่ิงท่ีเพิ่งไดม้าก่อน   มนัไม่ไดอ้ธิบายถึงคริสเตียนท่ียืนหยดัในชยัชนะหลงัจาก

การต่อสู้ของเขาหรือของเธอ อยา่งท่ีมนัชดัเจนจากขอ้ 14-18   บางทีเปาโลกล่าวซ ้ าตวัท่าน

เองท่ีน่ี เน่ืองจากความเร่งด่วนของการรับเอาการจดัเตรียมของพระเจา้เม่ือพิจารณาถึง    

การต่อสู้ท่ีจริงจงัขา้งหน้าท่ีเผชิญหน้า (“เพื่อวา่ท่านจะไดต่้อตา้น. . .เพื่อจะอยู่อย่างมัน่คง

ได”้) 

“วนัอนัชั่วร้าย” ท่ีน่ีบางทีอธิบายวนัใดก็ตาม (เวลาใดก็ตาม) ในยุคชั่วร้ายในปัจจุบนัใน

ระหวา่งท่ีพลงัอนัชัว่ร้ายก าลงัโจมตี   ความเป็นไปไดน้้อยท่ีสุดก็คือวา่ มนัเป็นวนัหน่ึงใน

อนาคตท่ีชั่วร้ายมากกว่าท่ีเหลือ เช่น วนัขององค์พระผูเ้ป็นเจา้   ทุกๆวนัของการทดลอง 

เป็น “วนัอนัชัว่ร้าย” ส าหรับคริสเตียน   

6:14  ขอ้น้ีเร่ิมตน้ประโยคท่ียาวอนัท่ีแปด (ในภาษากรีก) ในจดหมายฝากน้ีและมนัด าเนินไป

จนถึงขอ้ท่ี 20  (เปรียบเทียบ 1:3-14, 15-23; 2:1-7; 3:1-13, 14- 19; 4:1-7, 11-16)   ค า

กริยาหลกัในประโยคน้ีคือ “ตั้งมัน่” (ขอ้ 14) และ “เอา”  (ขอ้ 17) สองค าน้ีเป็นค าสั่งซ่ึงบ่ง

บอกถึงความเร่งด่วน (เปรียบเทียบ ขอ้ 11, 13)    รูปแบบของค ากริยาท่ีเติม ing ส่ีค  าท่ี

ติดตามมาในขอ้ 14-16 ท่ีอธิบายถึงวธีิท่ีจะตั้งมัน่ 

“นกัรบฝ่ายวญิญาณผูไ้ดรั้กษาต าแหน่งของเขาไวอ้ยา่งมีชยัและไดย้ืนอยูเ่หนือศตัรู

ท่ีถูกพิชิตใน ‘วนัอนัชัว่ร้าย’ วนัหน่ึงนั้นก็จะตั้งมัน่อีกคร้ังหน่ึงพร้อมท่ีจะเผชิญกบั

วนัท่ีวกิฤตเช่นนั้น เม่ือมนัมา”376 



อิสยาห์ไดอ้ธิบายพระเจา้ในฐานะทหาร (ซ่ึงถูกเรียกโดยบรรดานกัวิชาการวา่ “นกัรบท่ีเป็น

พระเจา้  จงเปรียบเทียบ อสย. 11:5; 49:2; 52:7; 59:17)   เปาโลอาจไดมี้การอธิบายเหล่าน้ี

ในความคิด แต่บางทีท่านได้ใช้การเปรียบเทียบน้ีท่ีจะอธิบายการปกป้องของพระเจ้า

เพราะว่าพวกทหารราบของโรมท่ีติดอาวุธก็ธรรมดาตลอดจกัรวรรดินั้น   ทหารคนหน่ึง

อาจไดป้กป้องเปาโลเม่ือท่านไดเ้ขียนจดหมายฝากน้ี (เปรียบเทียบ กจ. 28:16)   ทุกคนรู้วา่

พวกเขาเป็นเช่นไร   

เปาโลไดอ้ธิบายส่ิงของท่ีทหารราบของโรมไดส้วมใส่ในล าดบัท่ีเขาจะใส่พวกมนั  ก่อนอ่ืน

เขาไดใ้ส่เขม็ขดัเหนือเส้ือสั้นชั้นนอกของเขา (เส้ือยาว) ท่ีจะยึดทั้ง “เคร่ืองป้องกนัอก” และ

ฝักดาบ (ปลอก) ไวใ้หอ้ยูก่บัท่ี     

“เราไดรั้บการบอกกล่าววา่ สงครามยิง่ใหญ่ในอดีตไดถู้กพิชิตโดยนายพลท่ีฉลาดผู ้

ไดบ้อกใหท้หารของเขาท่ีจะตดัเขม็ขดัของศตัรูของพวกเขาในขณะท่ีพวกเขาก าลงั

นอนหลบัอยู ่  เชา้วนัถดัไป กองทพัของศตัรูก็ยุง่อยูก่บัการถือกางเกงของพวกเขา

จนพวกเขาไม่สามารถท่ีจะยิงปืนของพวกเขาได้ และดังนั้ นพวกเขาได้แพ้

สงคราม”377   

“ความจริง” อาจอา้งอิงถึงทั้งความจริงท่ีไดเ้ปิดเผยของพระเจา้ท่ีคริสเตียนไดเ้ช่ือ และความ

สัตยจ์ริงของคริสเตียนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง วิถีชีวิตท่ีสะทอ้นถึงความจริง   “ความจริง

เต็มท่ี” ของพระเจา้ (นัน่คือ พระวจนะของพระองคแ์ละฤทธ์ิของพระวจนะ) รวมกบัความ

สัตยสุ์จริตฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนดว้ยกนัก็เป็นพื้นฐานท่ีเพียงพออนัเดียวส าหรับการ

ต่อตา้นซาตาน (เปรียบเทียบ 4:25) 

“. . . พระคุณท่ีเรียบง่ายของความตรงไปตรงมา  ความสัตยจ์ริง  ความเป็นจริง 

ความคิดท่ีจะไม่ปฏิบติัการหลอกลวงและไม่พยายามท่ีจะปิดบงัในการปฏิสัมพนัธ์

กนัของเรากบัพระเจา้ก็จ  าเป็นจริงๆต่อความปลอดภยัของคริสเตียนและจ าเป็นต่อ

การปฏิบติัการท่ีเหมาะสมของคุณสมบติัอ่ืนๆทั้งหมดของคุณลกัษณะ”378  

“บุคคลแห่งความสัตยสุ์จริตพร้อมกบัจิตส านึกท่ีชดัเจนสามารถเผชิญกบัศตัรูโดย

ปราศจากความกลวัได ้ ผา้คาดเอวไดย้ึดดาบอีกดว้ย   นอกจากเราปฏิบติัความจริง    

เราไม่สามารถใช้พระวจนะแห่งความจริงได้  เม่ือการโกหกเขา้ไปในชีวิตของผู ้



เช่ือ ทุกส่ิงเร่ิมตน้ท่ีจะแตกเป็นเส่ียงๆ   เป็นเวลามากกว่าหน่ึงปีท่ีดาวิดไดโ้กหก

เก่ียวกบับาปของเขากบับทัเชบาและไม่มีส่ิงใดไดด้ าเนินไปอยา่งถูกตอ้ง”379      

“ผูค้นแห่งสมยันั้นตามปกติแล้วไม่ได้สวมใส่เข็มขดัในบ้าน แต่เม่ือพวกเขาได้

เผชิญหนา้กบัการกระท าท่ีกระฉบักระเฉงบางอยา่งเช่น การวิง่ หรือเม่ือทหารก าลงั

เตรียมตวัเพื่อสงคราม พวกเขาไดย้กเชือกหลวมๆท่ีอยูเ่หนือเข่าของพวกเขาและรัด

เชือกเหล่านั้นให้อยู่กบัท่ีด้วยเข็มขดั. . . ดงันั้น ‘การคาดเอว’ ได้หมายถึง การ

ตระเตรียมส าหรับกิจกรรมทางกายภาพหรือส าหรับการท าสงครามอย่างเช่น   

ท่ีน่ี”380  

ในท านองเดียวกนั การประพฤติท่ีชอบธรรม (ความชอบธรรมส่วนตวั) ดูเหมือนจะถูก

กล่าวถึงท่ีน่ีเช่นเดียวกบัความชอบธรรมของพระคริสตท่ี์กลายมาเป็นของเรา ณ การบงัเกิด

ใหม่ ทั้งสองรูปแบบของความชอบธรรมก็ถูกแสดงถึงโดย “ทบัทรวงแห่งความชอบธรรม”   

“ทบัทรวง” ปกคลุมร่างกายของทหารตั้งแต่คอไปจนถึงขาอ่อน  ตามปกติแลว้มนัเป็นเกราะ

ทองสัมฤทธ์ิ381   มนัมีช้ินส่วนดา้นหลงั แต่มนัคือส่วนดา้นหนา้ท่ีไดใ้หช่ื้อของมนั 

6:15   พวกทหารราบของโรมไดส้วมรองเทา้ท่ีแขง็แรงท่ีไดใ้ส่ตะปูท่ีแหลมและหนาท่ีดา้นล่าง 

เพื่อจะเพิ่มการเสียดสี382   “ข่าวประเสริฐ” ท่ีไดน้ า “สันติสุข” มาสู่คริสเตียนก็ช่วยให้เขา

หรือเธอท่ีจะยืนอย่างมัน่คงในการป้องกันต่อตา้นการทดลอง   ในท านองเดียวกนั ข่าว

ประเสริฐคือส่ิงท่ีช่วยให้เราเคล่ือนไปขา้งหน้าในการต่อสู้พวกศตัรูของเรา (เปรียบเทียบ 

อสย. 52:7)    “ความพร่ังพร้อมของข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข” บางทีอา้งอิงถึงข่าว

ประเสริฐท่ีมีอ านาจแห่งความรอดและสันติสุขซ่ึงทหารคริสเตียนไดเ้ช่ือซ่ึงช่วยให้เขาท่ีจะ

ตั้งมัน่เม่ือถูกโจมตี   เราตอ้งคุน้เคยกบัข่าวประเสริฐจนเราสามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐกบั

คนอ่ืนๆได ้(เปรียบเทียบ 1 ปต. 3:15)  การยึดเกาะท่ีข่าวประเสริฐจะช่วยให้เราตั้งมัน่และ

แมก้ระทัง่รุดหนา้ไปเม่ือถูกทดลอง   “ข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข” ท่ีน่ีคือข่าวสารของคริส

เตียนทั้งหมดท่ีถูกถือวา่เป็น “ข่าวดี” ไม่ใช่แค่วธีิท่ีจะมาเป็นคริสเตียน      

“. . . การครอบครองสันติสุขกบัพระเจา้ก็สร้างความสงบท่ีเป็นสุขแห่งหวัใจและ

หารือกบัความคิดถึงการเตรียมพร้อมท่ีแปลกและต่อเน่ืองของการกระท าและการ

เคล่ือนไหว”383   



“. . . การปกป้องมาจากการใคร่ครวญถึงเอกภาพท่ีข่าวประเสริฐจดัเตรียมให้

ภายในชุมชน (‘เอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดความพร่ังพร้อมมา

สวมเป็นรองเทา้’ 6:15 ก็มองยอ้นกลบัไปยงั 2:11-22  มนัไม่ใช่การอา้งอิงถึงการ

ประกาศข่าวประเสริฐ)”384   

6:16  “โล่” ของทหารของโรมเป็นไมท่ี้หุ้มดว้ยหนงัเพื่อจะท าให้มนัหน่วงเหน่ียวไฟได ้  รูปร่าง

ของมนัเป็นส่ีเหล่ียมมุมฉาก กวา้งประมาณสองฟุตคร่ึงและยาวส่ีฟุต   ด้วยโ ล่ท่ีใหญ่น้ี

ทหารก็สามารถปกป้องร่างกายทั้งหมดของเขาได ้  

“ก่อนสงครามท่ีซ่ึงลูกศรเพลิงอาจถูกยิงมายงัพวกทหารนั้น พวกเขาก็ท าให้หนงัท่ี

หุม้นั้นเปียกดว้ยน ้าเพื่อจะดบัลูกศร   พวกทหารโรมนัสามารถปิดแถวต่างๆดว้ยโล่

เหล่าน้ี แถวแรกถือขอบของพวกมนัขอบต่อขอบตรงหน้าและแถวต่างๆท่ีอยู่

ดา้นหลงัก็ถือโล่เหนือศีรษะของพวกเขา   ในรูปแบบน้ี ในเชิงปฏิบติัแลว้พวกเขาก็

ปลอดภยัจากลูกศร  กอ้นหินและแมก้ระทัง่หอก”385    

“ลูกศรเพลิงของพญามาร” คือ การโจมตีของซาตาน 

“ลูกศรเหล่าน้ีบางคร้ังก็ติดไฟเพื่อจะจุดไฟเส้ือผา้ หรือค่าย หรือบา้นของพวกศตัรู

อยา่งท่ีคนอินเดียนอเมริกนัเคยยงิลูกศรอาบยาพิษ”386 

“ความเช่ือ” ท่ีจดัเตรียมการป้องกนัเช่นกนัส าหรับคริสเตียนในสงครามฝ่ายวิญญาณของเขา

หรือของเธอ ซ่ึง “จะไดด้บัลูกศรเพลิงของพญามารเสีย” ก็เป็นสองอยา่ง หน่ึง ท่ีจะวางใจ

ในทุกส่ิงท่ีพระเจา้ได้เปิดเผย และประการท่ีสอง การประยุกต์ใช้ท่ีคล่องแคล่วของการ

วางใจนั้น ณ เวลาของการโจมตีฝ่ายวญิญาณ 

รูปแบบของค ากริยาท่ีเติม ing สามค าแรกท่ีอธิบายถึงวิธีท่ีจะยืนหยดัคือ: “ไดค้าดเอว” หรือ 

“ไดรั้ดเข็มขดั” (ขอ้ 14)  “ไดส้วมใส่” หรือ “ไดใ้ส่ในท่ี” (ขอ้ 14) และ “ไดส้วม” หรือ “ได้

ใส่” (ขอ้ 15)   รูปแบบของค ากริยาท่ีเติม ing ค าท่ีส่ี “ไดถื้อ” หรือ “ไดห้ยบิ” (ขอ้ 16)       

6:17  ค ากริยาหลกัท่ีสองในประโยคท่ียาวน้ี (ขอ้ 14-20) คือ “เอา” หรือ น่าจะเป็น “รับเอา” หรือ 

“ยอมรับ” (ค ากรีก เดกซาสเธ)   นอกเหนือไปจากการตั้งมัน่ ไดรั้บและไดส้วมใส่อาวุธส่ี

ช้ิน เราตอ้งรับและสวมใส่อีกสองช้ินอีกดว้ย   



เน่ืองจากวา่คริสเตียนจะตอ้งสวมใส่ “ความรอด” น้ี   ความรอดหรือการช่วยกูท่ี้น่ีดูเหมือน

จะอ้างอิงถึงการช่วยกู้ในปัจจุบันและอนาคตท่ีเราต้องการเม่ือถูกโจมตีโดยซาตาน  

(เปรียบเทียบ 1 ธส. 5:8)   เราไดรั้บความรอดจากการลงโทษแลว้  ต่อมาเราก็รับเอาความ

รอดในปัจจุบนัน้ี (การช่วยกู)้ ขณะท่ีเรารับเอาความรอดทั้งหมดของเรา (รวมถึงส่วนทาง

กายภาพในร่างกายฝ่ายโลกของเรา) นัน่คือ โดยการร้องเรียกหาพระเจา้และการร้องขอมนั 

(เปรียบเทียบ  1:15-23; ยอล. 2:32; กจ. 2:21; รม. 10:13).  

เป็นท่ีชดัเจนว่า ความรอดน้ีคล้ายกบั “หมวกเหล็ก” เพราะว่าการช่วยกู้เก่ียวขอ้งกบัการ

เลือกทางความคิด นัน่คือ วางใจในพระเจา้มากกวา่ตนเอง และการเช่ือฟังพระองค ์  ความ

มัน่ใจในพระเจา้กลายมาเป็น “ความรอด” ของเรา และดงันั้นก็ปกป้องการคิดของเราขณะท่ี

เราถูกโจมตี  

“ผูท่ี้รู้วา่เขารอด ผูซ่ึ้งรู้สึกว่าเขาไดรั้บการยกโทษและไดรั้บการช าระให้บริสุทธ์ิก็

ครอบครอง ‘หมวกเหล็กแห่งความรอด’ อย่างท่ีวิคคลิฟฟ์แปลมนั และท าให ้

‘ศีรษะของเขาถูกปกคลุมในวนัแห่งสงคราม. . .’”387 

“ดาบ” ท่ีถือโดยพวกทหารราบของโรม (ค ากรีก มาคาริอา) ก็สั้นและมีสองคม   พวกทหาร

ได้ใช้มนัท่ีจะแทงและตดัในการต่อสู้อย่างใกล้ชิด   ในค าอธิบายเก่ียวกบัยุทธภณัฑ์ของ  

เปาโล ดาบน้ีเป็นอาวธุต่อสู้อนัเดียวของทหาร   ตามปกติแลว้ พวกทหารราบไดถื้อหอกยาว

อีกดว้ย แต่เปาโลไม่ไดอ้า้งอิงส่ิงนั้นในการเปรียบเทียบของเขา   “พระวจนะของพระเจา้” ก็

คลา้ยกบัดาบสั้นน้ีส าหรับคริสเตียน  “พระวจนะ” (ค ากรีก เรม่า) ท่ีน่ีอา้งอิงถึงการตรัสของ

พระเจา้มากกว่าพระวจนะท่ีถูกเขียนข้ึนหรือพระวจนะแห่งชีวิตของพระเจา้ (ค ากรีก โล

โกส)   มันดูเหมือนเป็นไปได้มากท่ีสุดท่ีจะอ้างอิงถึง “พระวจนะ” ท่ีได้กล่าวหรือถูก

ประยกุตใ์ชข้องพระคมัภีร์ท่ีเราใชเ้พื่อจะต่อตา้นการทดลองท่ีเจาะจงซ่ึงเราพบ  ท่ีน่ีมนัเป็น

ขอ้พระคมัภีร์ท่ีเหมาะสมท่ีถูกกล่าวหรือถูกใชโ้ดยคริสเตียนในสถานการณ์ท่ีให้มาของการ

ทดลอง (เช่น มธ. 4:4, 6, 10)          

“อยา่งท่ีพระเยซูไดใ้ชถ้อ้ยค าของพระคมัภีร์ท่ีจะขบัไล่ผูท้ดลองนั้น คริสเตียนตอ้ง

ใชถ้อ้ยค าท่ีพระวญิญาณไดด้ลใจท่ีจะขบัไล่ซาตาน”388 



พระวญิญาณบริสุทธ์ิทั้งให ้“พระวจนะ” (เรม่า) และใหฤ้ทธ์ิเดชแก่มนัขณะท่ีเราใช ้  มนัคือ 

“ดาบ” ของพระองค ์(เปรียบเทียบ อสย. 49:2) 

6:18  การอธิษฐานและการต่ืนตวั (รูปแบบของค ากริยาท่ีเติม ing สองค าในตวับทกรีก) อธิบายถึง

วิธีท่ีเราควร “รับเอา” ความรอดในปัจจุบนัของเราและใช้พระวจนะท่ีเหมาะสมต่อการ

ทดลองของเรา   เราควรอยู่ในการอธิษฐานท่ีต่อเน่ือง ในการตระเตรียมเพื่อสงครามฝ่าย

วิญญาณของเราและขณะท่ีเราต่อสู้ศตัรูของเรา (เปรียบเทียบ มก. 14:34-38; คส. 4:2)     

พระวิญญาณอธิษฐานเพื่อเรา (รม. 8:26) และช่วยให้เราท่ีจะอธิษฐานอยา่งท่ีพระองคช่์วย

ให้เราท่ีจะท าส่ิงอ่ืนๆ   การอธิษฐาน “ในพระวิญญาณ” เก่ียวขอ้งกบัการอธิษฐานของการ

ช่วยเหลือของพระเจา้ในความสอดคลอ้งกบัความปรารถนาต่างๆของพระวิญญาณพร้อม

กบัการช่วยเหลือของพระวญิญาณและโดยพระคุณของพระองค ์(เปรียบเทียบ รม. 8:26-27; 

1  คร. 12:3; กท. 4:6; ยด. 20)   ท่ีจะใชอ้นุประโยคน้ี “เราอธิษฐานในฤทธ์ิเดชของพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิ” ในฐานะเป็นวลี ณ ตอนจบของการอธิษฐานของบุคคลหน่ึงดว้ยการหวงั

ว่าการเพิ่มถอ้ยค าเหล่าน้ีจะรับรองอ านาจและประสิทธิภาพของพวกเขาก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีการ

อธิษฐาน “ในพระวญิญาณ” เก่ียวขอ้ง      

“มนุษยน์ าความยุ่งยากต่างๆของเขาไปยงัเพื่อนมนุษย์ของเขาอย่างง่ายดายมาก

แทนท่ีจะน าไปยงัพระเจา้”389 

“การอธิษฐาน” อา้งอิงถึงการส่ือสารของเรากบัพระเจา้โดยทัว่ไป และ “การออ้นวอน” 

อา้งอิงถึงการวิงวอนของเราอย่างเจาะจง  ส่ิงท่ีมาก่อน “น่ี” เป็นอนุประโยคแรกของขอ้น้ี: 

“ด้วยการอธิษฐานและการวิ งวอนทุกอย่า ง  จงขอโดยพระวิญญาณทุก เวลา ”  

นอกเหนือไปจากการอธิษฐานเพื่อความจ าเป็นต่างๆของเราเอง ในฐานะทหารท่ีดีเราควร

ต่ืนตวัต่อความจ าเป็นต่างๆของเพื่อนทหารคนอ่ืนๆอีกดว้ย นัน่คือ “ธรรมิกชนทุกคน”   เรา

ตอ้งไม่ท าให้พวกเขาลม้เหลว แต่อธิษฐานเพื่อพวกเขาอยา่งพากเพียร (“ดว้ยความเพียรทุก

อยา่ง”)   ความจ าเป็นท่ียิ่งใหญ่ส าหรับการอธิษฐานท่ีเกิดข้ึนก็ชดัเจนในการใชถ้อ้ยค าของ

เปาโลคือ “ทุก” ถึงส่ีคร้ังในขอ้น้ี (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 2:1)       

“การอธิษฐานเป็นเคร่ืองจกัรท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ือทุกคน ซ่ึงยิ่งใหญ่กวา่ปืน

ใหญ่ท่ีพร้อมรบทั้งหมดของนรก”390 



“. . . สงครามนิวเคลียร์ไม่สามารถถูกพิชิตไดโ้ดยปืนไรเฟิล   ในท านองเดียวกนั 

สงครามเก่ียวกบัซาตานไม่สามารถถูกพิชิตไดโ้ดยพลงังานของมนุษย”์391 

ดอนน่า เรนฮาร์ดไดช้ี้ประเด็นวา่ในการไหลของขอ้โตแ้ยง้ของเปาโลในพระธรรมเอเฟซสั

นั้น  เราควรเขา้ใจวา่สงครามฝ่ายวิญญาณมีอิทธิพลต่อชีวิตพระกายภายในคริสตจกัรไม่ใช่

แค่เร่ืองราวส่วนตวั392 

“ซาตานตวัสั่นเม่ือมนัเห็นธรรมิกชนท่ีอ่อนแอท่ีสุดคุกเข่าอธิษฐาน”393 

6:19-20   เปาโลไดรู้้สึกถึงความจ าเป็นท่ียิง่ใหญ่ของท่านเองส าหรับการสนบัสนุนทางการอธิษฐาน 

จากผูอ่้านของท่าน   มนัดูเหมือนไม่สอดคลอ้งกนัท่ี “ทูต” ของพระคริสตต์อ้งติด “โซ่”   

ท่านได้อยู่ในสวรรคสถาน แต่ท่านก็อยู่ในการจ ากดัทางโลกอีกดว้ย   การเผชิญหน้ากบั

พวกศตัรูฝ่ายวิญญาณได้รอคอยท่านเม่ือท่านจะสู้คดีของท่านต่อหน้าซีซาร์ เนโร  เปาโล

ตอ้งการ “การพูด” และ “ความกลา้หาญ” ท่ีจะแสดงถึงพยานของท่าน   บางที “การพูด” 

อา้งอิงถึงความชดัเจนของการส่ือสาร และ “ความกลา้หาญ” อา้งอิงถึง ความใจกลา้   ท่าน

ตอ้งการการพดูท่ีกลา้หาญและความชดัเจนท่ีอาจหาญในโอกาสทางพนัธกิจทั้งส้ินของท่าน 

แต่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการสู้คดีท่ีท่านไดค้าดหวงัในศาลของจกัรพรรดิ (เปรียบเทียบ กจ. 

28:30-31)   มีการอา้งอิงเกา้คร้ังในพระธรรมกิจการของอคัรทูตถึงผูค้นท่ีหลากหลายท่ีเป็น

พยาน “อยา่งกลา้หาญ” (กจ. 4:13, 29, 31; 9:27-29; 14:3; 18:26; 19:8; 13:46) รวมกบัท่ี

อ่ืนๆในพนัธสัญญาใหม่ (เปรียบเทียบ 2 คร. 3:12)   

“ค าวา่ ‘ความกลา้หาญ’ ประกอบดว้ยสองค าซ่ึงหมายถึง ‘ทั้งหมด’ และ ‘ถอ้ยค า’   

มนับ่งบอกถึงท่าทีเม่ือบุคคลหน่ึงรู้สึกสุขสบายอยา่งส้ินเชิงและถอ้ยค าก็ไหลอยา่ง

อิสระ   ดงันั้นมนัอาจหมายถึง ‘การพดูจาเปิดเผย’ หรือ ‘ความตรงไปตรงมา’   เม่ือ

บุคคลหน่ึงก าลงัพูดในแนวทางน้ี อย่างน้อยแลว้เขาหรือเธอก็ไม่กลวั และดงันั้น

การแสดงออกน้ีก็มาเพื่อจะบ่งบอก ‘อยา่งกลา้หาญ’”394 

“จงสังเกตว่าเปาโลไม่ไดข้อให้พวกเขาท่ีจะอธิษฐานเพื่อความสะดวกหรือความ

ปลอดภยัของท่าน แต่เพื่อประสิทธิภาพแห่งการเป็นพยานและพนัธกิจของท่าน”395  



“ขอ้ลบัลึกแห่งข่าวประเสริฐ” (นัน่คือ การจดัเตรียมของพระเจา้เก่ียวกบัความรอดผา่นทาง

พระเยซูคริสต์) ตอ้งการการแกต่้างในโรมเพราะวา่ชาวโรมนัไดถื้อวา่คริสตศาสนาเป็นแค่

นิกายหน่ึงภายในลทัธิยิว (เปรียบเทียบ กจ. 18:12-17)    คนยิวไดเ้ห็นวา่มนัเป็นศาสนา 

นอกรีต (เปรียบเทียบ กจ. 21:27-28) 

หลายปีมาแล้ว ในระหว่างการนมสัการในเช้าวนัอาทิตย ์ผูห้ญิงคนหน่ึงในคริสตจกัรท่ี

ขา้พเจา้เขา้ร่วมไดเ้ป็นพยานวา่ในขณะท่ีครอบครัวของเธอไดอ้าศยัอยูใ่นเมืองของเรา  เธอ

ไดเ้ป็นพยานแก่เพื่อนบา้นท่ีอยูบ่า้นถดัไปของเธอ ผูซ่ึ้งติดยาเสพติดและไม่ไดส้นใจในการ

ฟังข่าวประเสริฐ   อย่างไรก็ตาม หลายปีต่อมา หลงัจากท่ีครอบครัวของเธอได้ยา้ยไปยงั

เมืองถดัไป ผูห้ญิงท่ีเป็นเพื่อนบา้นแต่ก่อนไดโ้ทรศพัท์มาหาเธอ ไดม้าแวะมาหาและแคธ่ี

ได้น าเธอมาสู่พระคริสต์   บางคร้ังความกล้าหาญอาจดูเหมือนไม่มีประสิทธิภาพ แต่

บางคร้ังเมล็ดท่ีไดห้วา่นลงไปก็ตอ้งการเวลาท่ีจะเพาะตวัข้ึน396    

IV. สรุป  6:21-24  

การคาดหวงัของเปาโลถึงการสู้คดีของท่านต่อหนา้เนโรไดน้ าท่านกลบัมาสู่ปัจจุบนัในการคิดของท่าน   การ

อธิบายของท่านถึงขอ้ลบัลึกของคริสตจกัรต่อผูอ่้านของท่านไดส้ิ้นสุดลง   ท่านไดอ้ธิบายถึงการประพฤติท่ี

เหมาะสมของพวกเขาเม่ือพิจารณาถึงการทรงเรียกของพวกเขาอีกด้วย   ส่ิงทั้งหมดท่ีเหลืออยู่ก็คือท่ีจะ

แบ่งปันกบัพวกเขาถึงขอ้มูลบางอยา่งท่ีเป็นส่วนตวัและท่ีจะอธิษฐานขอใหพ้ระพรของพระเจา้มายงัพวกเขา 

6:21-22 “ทีคิกสั” (ตามตวัอกัษรหมายถึง โอกาส) ไดไ้ปกบัจดหมายถึงเอเฟซสัน้ีและอาจไดน้ ามนั

ไป   ส่ิงท่ีเปาโลได้เขียนเก่ียวกบัทีคิกสัและจุดประสงค์ของท่านในการส่งทีคิกสัไปยงั  

เอเฟซสัก็เกือบเหมือนกบัส่ิงท่ีท่านไดเ้ขียนในโคโลสี 4:7-8   ภารกิจของทีคิกสัก็คือท่ีจะให้

ขอ้มูลมากข้ึนเก่ียวกบัเปาโลแก่คริสเตียนชาวเอเฟซสั และท่ีจะ “ปลอบโยน” และหนุนใจ

พวกเขา (เปรียบเทียบ กจ. 20:4; คส. 4:7; ทต. 3:12; 2 ทธ. 4:12) 

6:23  “สันติสุข” “ความรัก” และ “ความเช่ือ” เป็นคุณความดีท่ีรวมกนัอนัส าคญัทั้งหมดในชีวิต

ของคริสเตียน   “สันติสุข” ก็จ  าเป็นเน่ืองจากปัญหาระหวา่งชาวยิวและคนต่างชาติซ่ึงเปาโล

ไดเ้ขียนพระธรรมเอเฟซสัข้ึนเพื่อจะเยียวยา (2:14-16; 3:15, 19; 4:3)   “ความรัก” ร่วมกนั

เป็นกุญแจสู่สันติสุข (1:15; 3:17-18; 4:2, 16) และความรักร่วมกนัข้ึนอยูก่บั “ความเช่ือ” 

เหมือนกนั (1:15; 3:17; 4:5; เปรียบเทียบ  กท. 5:6)  แหล่งสูงสุดของคุณสมบติัท่ีจ  าเป็นสาม



อย่างเหล่าน้ีคือ “พระเจ้า” และ “พระเยซูคริสต์” ซ่ึงรวมกันท่ีน่ีในความเท่าเทียมท่ี   

สมบูรณ์แบบ 

6:24  อย่างท่ีอคัรทูตน้ีได้เร่ิมต้นจดหมายฝากของท่านโดยการอ้างอิงถึงพระคุณของพระเจ้า 

ดงันั้นท่านไดจ้บดว้ยพระคุณ (1:2)   “พระคุณ” ของพระเจา้เป็นกุญแจสู่ทั้งการทรงเรียก

ของคริสเตียนและการสร้างคริสตจกัร   มนัจ าเป็นต่อการประพฤติของคริสเตียนอีกดว้ย 

(เปรียบเทียบ  1:7; 2:5, 7-8; 3:2, 8; 4:7)   เปาโลไดป้รารถนาให้ความโปรดปรานท่ีไม่

สมควรได้รับของพระเจา้และการช่วยเหลือของพระเจา้ท่ีจะอยู่เหนือ “บรรดาคนท่ีรัก”  

พระเยซูคริสต์เจา้อย่างเต็มท่ี (“ดว้ยความรักท่ีไม่มีวนัเส่ือมคลาย”)โดยปราศจากแรงจูงใจ

ผิดๆหรือความไม่จงรักภกัดี (เปรียบเทียบ 1 คร. 16:22)   อยา่งท่ีพระเจา้ไดเ้ทพระคุณของ

พระองค์มายงัเราในความบริสุทธ์ิทั้งส้ิน ดงันั้นเราควรเทความรักของเราต่อพระองค์ใน

ความบริสุทธ์ิเช่นกนั    

“สุดทา้ยแลว้ พระธรรมเอเฟซสัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการท่ีพระเจา้ไดเ้สริมสร้างคริสตจกัรอยา่งมีพลงั 

เพื่อจะประสบกบัพระพรในพระคริสตโ์ดยการสร้างชุมชนใหม่ท่ีสามารถท่ีจะใหเ้กียรติแด่พระเจา้ 

และท่ีจะต่อตา้นอ านาจต่างๆของความชัว่ได ้  อตัลกัษณ์แบบยวิหรือแบบต่างชาติของบุคคลหน่ึงก็ 

ไม่เป็นส่วนส าคญัอีกต่อไป   พวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนใหม่ท่ีไดรั้บการคืนดี ซ่ึงเป็นการคืนดี 

ท่ีเก่ียวขอ้งไม่ใช่กบัพระเจา้เท่านั้นแต่กบัซ่ึงกนัและกนัอีกดว้ย           

การช่วยเหลือทั้งส้ินในชุมชนใหม่ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิน้ีไดห้ย ัง่รากในส่ิงท่ีพระคริสตท่ี์ไดรั้บการยกยอ่งได ้

จดัเตรียมไวเ้พื่อประชากรของพระองค ์  นัน่คือเหตุท่ีผูเ้ช่ือสามารถมีความหวงัได ้เพราะวา่พวกเขา 

ไดเ้ร่ิมตน้การมีส่วนในสมบติัแห่งผลประโยชน์ต่างๆท่ีไดม้อบใหจ้ากสวรรค ์สมาชิกของคริสต- 

จกัรเป็นพลเมืองท่ีไดถู้กยกข้ึนและไดน้ัง่กบัพระเยซูในความเป็นพลเมืองแห่งสวรรค ์ แมว้า่ตอน 

น้ีพวกเขาเป็นตวัแทนของพระองคใ์นโลกน้ีในฐานะความสวา่ง ซ่ึงไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ี 

เพื่องานนั้น  ในส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมด พระเจา้ก าลงัยา่งกา้วไปสู่การรวมยอดสูงสุดของทุกส่ิงใน 

พระคริสต”์397    

 

 



ภาคผนวก 

สงครามฝ่ายวิญญาณเกีย่วข้องกบัพวกปีศาจ 

น่ีคือค าแนะน าบางอยา่งส าหรับการรับใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพวกปีศาจ   

คุณรู้ไดอ้ยา่งไรวา่คุณอยูต่่อหนา้พวกปีศาจ?   เม่ือผูค้นประพฤติตนผิดปกติอยา่งมาก พวกปีศาจอาจปรากฏ   

ตวัอย่างเช่น ถา้พวกเขาพูดด้วยเสียงท่ีฟังไม่ดูเหมือนเสียงปกติของพวกเขา  ถา้ตาของพวกเขาดูเหมือนจะ

ตอบสนองอยา่งผดิปกติ  พฤติกรรมของพวกเขานั้นผดิปกติส าหรับพวกเขา หรือถา้พวกเขาส าแดงถึงก าลงัท่ี

ผดิปกติ  พวกปีศาจอาจเก่ียวขอ้ง 

เม่ือเผชิญหนา้กบัพวกปีศาจ ขา้พเจา้จะอา้งชยัชนะและอ านาจของพระเยซูคริสตเ์หนือซาตานทางค าพูด และ

ถา้จ าเป็นก็สั่งให้พวกมนัท่ีจะจากไปดว้ยสิทธิอ านาจของพระเยซูคริสต ์   มิชชัน่นารีหลายคนท่ีขา้พเจา้นบั

ถือไดก้ล่าววา่ส่ิงน้ีใชก้ารได ้  แต่บางคร้ังมนัใชก้ารอธิษฐานและความพากเพียรอยา่งมาก 

ผูค้นท่ีพึ่งพายาเสพติดดูเหมือนจะเปิดตวัพวกเขาเองต่อการโจมตีของปีศาจโดยการท าอย่างนั้น  ดงันั้น ผูท่ี้

ด่ืมเหลา้ ฟังดนตรีฮาร์ดร็อคและใชไ้พย่ปิซีหรือกระดานอกัษรและสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเขา้ทรงเรียกผีก็เป็น

เช่นนั้น บางคนไดก้ล่าววา่เกมส์บางอยา่งก็เปิดผูค้นไปสู่กิจกรรมของพวกปีศาจเช่นกนั    

จากพระคมัภีร์นั้น เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคริสเตียนสามารถถูกผีสิงได้  พระคมัภีร์ไม่ได้กล่าวในค า   

ศพัทเ์หล่านั้น   อย่างไรก็ตาม แน่นอนว่า พวกปีศาจทรมานคริสเตียนบางคนอย่างรุนแรง   ในการกล่าวถึง

หัวข้อน้ี ข้าพเจ้าพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงค าศัพท์เก่ียวกับการถูกครอบครองและใช้ค  าศัพท์เก่ียวกับการ   

ทรมานแทน   ขา้พเจา้ไม่เช่ือวา่คริสเตียนสามารถูกผีสิงได ้เน่ืองจากวา่พระวิญญาณบริสุทธ์ิสถิตในเขาหรือ

เธอ (เปรียบเทียบ 1 ยน. 4:4)   แต่คริสเตียนสามารถไดรั้บอิทธิพลโดยพวกปีศาจจนถึงขนาดท่ีวา่เขาหรือเธอ

ดูเหมือนวา่ถูกสิงดว้ยพวกเขา       

เก่ียวกบัการท่ีเราควรกล่าวเก่ียวกบัซาตานและต่อมนันั้น ยดูาห์ขอ้ท่ี 9 ก็มีประโยชน์: “ฝ่ายอคัรเทวทูตาธิบดี

มีคาเอล คร้ังเม่ือท่านโตเ้ถียงกบัมารเร่ืองศพของโมเสส ท่านเองก็ยงัไม่บงัอาจกล่าวกา้วร้าวต่อมารเลย เป็น

แต่เพียงกล่าววา่ ‘ให้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงขนาบเจา้เถิด’”   เราควรนบัถืออ านาจท่ียิ่งใหญ่และปัญญาของ

ซาตานในฐานะศตัรูของเรา แต่เราไม่ควรปล่อยใหค้วามคิดเก่ียวกบัอ านาจของมนัท าให้เราขยบัเขยื้อนไม่ได ้

เพราะวา่ “พระองค์ผูท้รงอยูใ่นท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กวา่ผูน้ั้นท่ีอยูใ่นโลก” (1 ยน. 4:4)   บางคร้ัง “แร็พ



แบบคริสเตียน” ก็รับเอาซาตานเขา้มา (ดงันั้นก็เช้ือเชิญกิจกรรมของปีศาจ) ในส่ิงท่ีขา้พเจา้ถือวา่เป็นภาษาท่ี

ไม่เหมาะสม 

มนัดูเหมือนว่าบางคนมีความรู้สึกไวต่อโลกวิญญาณมากกว่าคนอ่ืนๆรู้สึก   ในท านองเดียวกนั บางคนดู

เหมือนว่าจะเป็นเป้าของการโจมตีของซาตานมากกว่าคนอ่ืนๆ หรืออย่างน้อยก็ตระหนักถึงมนัมากกว่า   

ตวัอย่างเช่น ดร. ลูอิส สเพอร่ี เซฟเฟอร์ได้กล่าวว่าเขาได้รู้สึกถึงการต่อตา้นท่ีผิดปกติเม่ือเขาก าลงัเขียน   

ส่วนของปีศาจในศาสนศาสตร์ระบบของเขา   อดีตศิษยาภิบาลของขา้พเจา้ไดก้ล่าวส่ิงเดียวกนัเม่ือเขาได้

เทศนาในเร่ืองชุดเน้ือหาท่ีช่ือสงครามฝ่ายวิญญาณ   แต่ขา้พเจา้ไม่เคยรู้สึกถึงการต่อตา้นประเภทน้ีดว้ยตวั

ของขา้พเจา้เอง 

อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีส าคญักว่าการสามารถท่ีจะเขา้ใจความแตกต่างเหล่าน้ีก็คือการท่ีตวัเราเองจะสามารถ    

ยืนหยดัและท่ีจะช่วยให้คนอ่ืนๆยืนหยดัได ้(ขอ้ 11)    เปาโลคงไดบ้อกเรามากข้ึนเก่ียวกบัสงครามฝ่าย

วิญญาณจากประสบการณ์ของท่านเอง แต่ส่ิงท่ีท่านไดใ้ห้แก่เราในเอเฟซัส 6 และพระคมัภีร์ตอนอ่ืนๆ ท่ี   

เขา้เร่ืองในพระคมัภีร์คือส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับคริสเตียนทุกคนท่ีจะรู้ 

* น่ีคือแหล่งขอ้มูลบางอยา่งท่ีขา้พเจา้ขอแนะน าส าหรับการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัสงครามฝ่ายวิญญาณ อยา่ง

ไม่สงสัยเลยวา่ยงัมีแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อ่ืนๆ อีกมากมาย 

อเล็กซ์ คอนยา่, พวกปีศาจ: มุมมองตามพระคมัภีร์ (เรกกิวลา แบบ๊ติสต ์เพรส)  

เรย ์สเทด็แมน, สงครามฝ่ายวญิญาณ (เมาทโ์นมาห์)  

นีล ที. แอนเดอร์สัน, ผูห้กัโซ่ตรวน (ฮาร์เวสท ์เฮาส์)  

ทิม  วอร์เนอร์, สงครามฝ่ายวิญญาณ   

ซี. เฟรด ดิกคาสัน, ผีสิงและชีวิตคริสเตียน   

มาร์ก บูเบค, (3 เล่ม)   

เอด็ เมอร์ฟ่ี, สงครามฝ่ายวญิญาณ ในรูปเทปคาสเซ็ท 16 มว้น   

ฟรานซิส แฟรนกาเพน, สามสนามรบ  

      


