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จดหมายฝากของเปาโล
ผูเ้ ป็ นอัครสาวก
ถึงคริ สตจักรทีเมืองเอเฟซัส
บทนําสู่ เอเฟซัส: ชื อทางการของหนังสื อเล่ มนี  “จดหมายฝากของเปาโลผู้เป็ นอัครสาวก
ถึงคริ สตจักรที เมืองเอเฟซัส” บอกชัดเจนว่ าใครเป็ นผู้แต่ งหนังสื อเล่ มนี  เป็ นทียอมรั บกันว่ า
เปาโลเขียนจดหมายฝากฉบับนีข ณะติดคุกครั งแรกที กรุ งโรม อาจประมาณปี ค.ศ. 64 นีน่าจะ
เป็ นจดหมายฝากฉบับแรกที ท่านเขียนในคุก หลายคนเชื อว่ าเปาโลฝากจดหมายฉบับนีไ ปกับที
คิกสั พร้ อมกับจดหมายฝากไปถึงคริ สตจักรทีเมืองโคโลสี และถึงฟี เลโมน ถึงแม้ ว่าเปาโลเป็ นผู้
ก่ อตังคริ สตจักรที เมืองเอเฟซัส แต่ จดหมายฝากฉบับนีก ม็ ีลกั ษณะเป็ นส่ วนตัวน้ อยกว่ าจดหมาย
ฝากฉบับอืนๆของท่ าน กระนัน มันก็เต็มไปด้ วยหลักคําสอนทีสาํ คัญๆ ครึ งแรกของจดหมาย
ฝากฉบับนีเ น้ นเรื องหลักคําสอนเป็ นหลักโดยมีแนวคิดสําคัญคือ การอยู่ ‘ในพระคริ สต์ ’ สามบท
สุดท้ ายเกียวข้ องกับการปฏิบตั ิมากกว่ าโดยเน้ นเกียวกับการดําเนินชี วิตแบบคริ สเตียน นอกจาก
นีจ ดหมายฝากฉบับนีก ม็ ีความจริ งทีสาํ คัญเกียวกับคริ สตจักรมากกว่ าจดหมายฝากฉบับอืนๆของ
เปาโล
*****

ภาพรวมของเอเฟซัส 1: หลังจากการเกริ นนําและทักทายแบบสันๆแล้ ว เปาโลก็พ่ ุงตรง
สู่ความจริ งทีสาํ คัญเลย บทนีใ ห้ ความสําคัญเกียวกับตําแหน่ งของเรา ‘ในสวรรค์ ’ และโดยเฉพาะ
อย่ างยิงตําแหน่ งของเราในพระคริ สต์ บทนีป ิ ดท้ ายด้ วยสรุ ปย่ อเกียวกับคําอธิ ษฐานของเปาโล
เผือพวกเขา
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เปาโล ผู้เป็ นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ ตามนํา! พระทัยของพระเจ้ า

เรียน วิสุทธิชนซึ)งอยู่ทเี) มืองเอเฟซัส และผู้สัตย์ ซื)อในพระเยซูคริสต์ อัครสาวกท่านนี3เริ มต้น
บอกว่าท่านเป็ นใครทันที ธรรมเนียมในสมัยนั3นมีอยูว่ า่ ผูแ้ ต่งจดหมายจะ ‘เซ็น’ ชือของตนไว้
ตอนต้นของจดหมายมากกว่าจะเป็ นตอนท้ายของจดหมายเหมือนอย่างเราทํากันในสมัยนี3 ท่าน
เรี ยกตัวเองว่าเป็ น “อัครสาวกของพระเยซูคริ สต์” ความเป็ นอัครสาวกของท่านเป็ น “ตามนํ3า
พระทัยของพระเจ้า” และเห็นได้ชดั ว่าเปาโลไม่ได้เลือกทีจะเป็ นเอง จดหมายฝากฉบับนี3ถูกเขียน
ถึง (1) “วิสุทธิชนซึ งอยูท่ ีเมืองเอเฟซัส” และ (2) “ผูส้ ัตย์ซือในพระเยซูคริ สต์” วลีหลังน่าจะขยาย
ความวลีแรกมากกว่า
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ ผูท้ ีอ่านจดหมายฝากฉบับนี3โดยตรงคือ คริ สตจักรทีเมืองเอเฟซัส
แต่มนั ก็ถูกเขียนถึง “ผูส้ ตั ย์ซือในพระเยซูคริ สต์” ตลอดทุกยุคทุกสมัย น่าสังเกตว่าเปาโลบรรยาย
ถึงคริ สตจักรว่าเป็ น วิสุทธิชน คําทีแปลเช่นนั3น (ฮากิออส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘บรรดาผูท้ ี
บริ สุทธิ?’ เพราะคริ สตจักรแท้คือ คนเหล่านั3นทีอยู่ ‘ในพระคริ สต์’ และเป็ นผูท้ ีบริ สุทธิ? มันจึงเป็ น
คําเหมือนทีใช้เรี ยกคนทีรอดแล้วนันเอง หากในแง่ทีเฉพาะเจาะจงแล้ว คํานี3กใ็ ช้เรี ยกคนเหล่านั3น
ทีชีวติ บริ สุทธิ? จริ งๆ นีไม่ได้สือถึงความบริ สุทธิ?สําหรับผูค้ นของพระเจ้าจนถึงทุกวันนี3เท่านั3น แต่
สื อถึงความสําคัญของความสัตย์ซือด้วย รากฐานของความสัตย์ซือดังกล่าวคือ สิ ทธิพิเศษของ
การอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์
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คําทักทายนี3เรี ยบง่ายและเป็ นแบบฉบับเฉพาะของจดหมายฝากส่ วนใหญ่

ของเปาโล ท่านทูลขอให้ พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้ าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์
เจ้ า ดํารงอยู่กบั ท่ านทั!งหลายด้ วยเถิด ถึงแม้เป็ นคําทักทายทีปกติธรรมดา แต่เราก็ไม่ควรมองข้าม

มัน ถึงแม้วา่ เราได้รับการช่วยให้รอดแล้วโดยพระคุณดังจะกล่าวต่อไปในจดหมายฝากฉบับนี3
แต่พระคุณของพระเจ้าก็เป็ นพระพรทีต่อเนืองซึงมีให้แก่เราตลอดการเดินทางของชีวติ คริ สเตียน
คําทีแปลว่า พระคุณ (คาริ ส) ในความหมายทีแคบทีสุ ดคือ ‘ความโปรดปรานทีเราไม่
สมควรได้รับ’ ในความหมายทีกว้างกว่าของมัน กินความตั3งแต่พละกําลัง ไปจนถึงความเมตตา
และความช่วยเหลือ ดู ฮีบรู 4:16 การไม่สนใจในพระคุณทีพระเจ้าประทานให้ตลอดการเดินทาง
ของชีวติ คริ สเตียนก็เป็ นสัญญาณบอกเหตุทีแน่นอนทีบ่งชี3ถึงการไม่เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณ
พระคุณของพระองค์สามารถครอบคลุมและช่วยเหลือความต้องการทุกเรื องทีเรามี เรื องของ
สันติสุขก็มีผลทีตามมาอันลึกซึ3งเช่นเดียวกัน ในบริ บทนี3มนั น่าจะหมายถึงสันติสุขของพระเจ้า
การมีสันติสุขของพระเจ้าในใจของเราเป็ นพระพรอันอุดมจริ งๆ ซึงตรงข้ามกับความ
กระวนกระวาย, ความกลัว, ความท้อใจ, ความหดหู่และอารมณ์ต่างๆทีไม่ดี สันติสุขย่อมมาก่อน
ความสุ ข เปาโลจึงทูลขอคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณอันมีค่ายิงและลึกซึ3 งสองประการนี3ให้มีแก่ผอู ้ ่าน
ของท่านในตอนนั3นและในตอนนี3 สองสิ งนี3จะมาถึงเราเมือเราเข้าใกล้พระคริ สต์
อฟ 1:3

จงถวายสรรเสริญแด่ พระเจ้ า พระบิดาแห่ งพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ น

เจ้ าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ ายวิญญาณแก่ เรานานาประการในสวรรคสถานโดย
พระคริสต์ หลังจากออกความเห็นเกริ นนําไปสั3นๆแล้ว อัครสาวกท่านนี3กพ็ ุ่งตรงสู่ หลักคําสอนที
สําคัญเรื องแรกทันที ท่านเริ มต้นโดยสรรเสริ ญ “พระเจ้า พระบิดาแห่งพระเยซูคริ สต์องค์พระผู ้
เป็ นเจ้าของเรา” คําทีแปลว่า สรรเสริญ คือคํากรี ก เอะอูลอเกทอส ท่านจึงถวายคําสรรเสริ ญแด่
พระเจ้า เพราะพระองค์ทรง “โปรดประทานพระพรฝ่ ายวิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรค
สถานโดยพระคริ สต์” ดังทีบทนี3จะเปิ ดเผยต่อไปในไม่ชา้ อัครสาวกท่านนี3จะทบทวนคลังทรัพย์
แห่งพระพรฝ่ ายวิญญาณต่างๆซึงมีให้เราในพระคริ สต์ ถึงแม้บางคนจะเน้นเรื อง “ในสวรรค
สถาน” แต่สิงทีควรเน้นตามบริ บทมากกว่าคือ “โดย (ใน) พระคริ สต์” พระพรเหล่านั3นมีทีมา
จากสวรรค์ซึงเป็ นทีๆพระบิดาสถิตอยู่ ดังทีข้อต่อไปจะแสดงให้เห็น พระพรฝ่ ายวิญญาณอัน
มากมายของเราล้วนมีรากอยู่ “ในพระคริ สต์” นอกจากนี3เปาโลก็จะพูดถึงตําแหน่งฝ่ ายวิญญาณ
ของเรา “ในพระคริ สต์” ด้วย
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พระพรอันแรกของเราคือ ในพระเยซูคริสต์ น!ันพระองค์ได้ ทรงเลือกเรา

ไว้ ตั!งแต่ ก่อนทีจ) ะทรงเริ)มสร้ างโลก นีสื อถึงเรื องการทรงเลือกอย่างชัดเจน การทรงเลือกนั3นได้
เกิดขึ3น “ก่อนทีจะทรงเริ มสร้างโลก” คําทีแปลว่า โลก (คอสมอส) อาจมีความหมายได้หลาย
อย่าง ไล่ต3 งั แต่สังคมของคนทีไม่รอดไปจนถึงพิภพโลกเอง เราไม่ทราบชัดเจนว่าคํานี3สือถึง
ความหมายอันแรกหรื ออันหลัง ผูแ้ ต่งหนังสื อฮีบรู พดู ถึงรากฐานของแผ่ นดินโลก (ฮีบรู 1:10)
แต่ตรงนั3นใช้คาํ ว่า เก ไม่วา่ จะยังไง การทรงเลือกของเราก็เกิดขึ3นในอดีตกาลอันไกลโพ้น
ต่อไปนี3เป็ นความเห็นเกียวกับการทรงเลือก พระคัมภีร์กล่าวถึงการทรงเลือกคนเป็ นกลุ่ม
ซึงแตกต่างจากการทรงเลือกเป็ นคนๆ พระเจ้าทรงเลือกผู้คนในอับราฮัมอย่างไร (คือ ชนชาติ
อิสราเอล) พระองค์กท็ รงเลือกผู้คนในพระคริ สต์เช่นกัน (คือ คริ สตจักร) ข้อพระคัมภีร์เกียวกับ
การทรงเลือกส่ วนใหญ่ในพระคัมภีร์ใหม่พดู ถึงพระกายของพระคริ สต์มากกว่าผูเ้ ชือแต่ละคน
พวกยิวจนถึงทุกวันนี3เข้าสู่การทรงเลือกโดยการบังเกิดฝ่ ายเนือ หนัง แต่เราทําเช่นนั3นโดยการ
บังเกิดฝ่ ายวิญญาณ เรายังได้รับคําเชิญแบบเปิ ดกว้างด้วย “ผูใ้ ดใคร่ มาก็มาได้” ความจริ งทีสําคัญ
กว่าก็คือว่า การทรงเลือกของเรา (คือ คริ สตจักร) อยู่ “ในพระองค์” แล้ว นันคือ ในพระคริ สต์
ทีสําคัญยิงกว่าก็คือว่า การทรงเลือกของเราในพระคริ สต์เป็ นไปเพือ) เราจะบริสุทธิ9และ
ปราศจากตําหนิต่อพระพักตร์ ของพระองค์ ด้วยความรัก พระเจ้าได้ทรงเลือกเราเพือทีเราจะได้
เป็ นคนบริ สุทธิ? คําว่าบริ สุทธิB อาจหมายถึง ความบริ สุทธิ?ในทางตําแหน่งของเราในพระคริ สต์
ขณะทีการ “ปราศจากตําหนิ” อาจหมายถึงการดําเนินชีวติ ในแต่ละวันของเรา ไม่วา่ จะยังไง
พระเจ้าได้ทรงเลือกเราแล้วเพือให้เราเป็ นคนบริ สุทธิ? ไม่ใช่แค่ในเรื องตําแหน่งเท่านั3นแต่ในเรื อง
ส่ วนตัวด้วย นันจึงเป็ นเหตุวา่ ทําไมพระองค์ถึงได้ทรงเลือกเราในพระคริ สต์ไว้ต3 งั แต่แรก นีคือ
พระประสงค์ของพระเจ้า
วลีสุดท้าย “ด้วยความรัก” น่าจะหมายถึงความรักอันยิงใหญ่ของพระเจ้าทีพระองค์ทรง
รักเรา พระองค์ทรงประสงค์ให้เราเป็ นคนบริ สุทธิ? แรงจูงใจของพระองค์คือ ความรักของ

พระองค์ พระคุณอันมหัศจรรย์ของพระองค์และพระเมตตาทีไร้ขีดจํากัดได้หลังไหลออกมาจาก
ความรักของพระองค์
อฟ 1:5

เปาโลจึงเสริ มว่า พระองค์ ทรงกําหนดเราไว้ ก่อนตามที)ชอบพระทัย

พระองค์ ให้ เป็ นบุตรโดยพระเยซูคริสต์ คําพูดทีใส่ เข้ามานี3ไม่ใช่หวั ข้อใหม่แต่เป็ นการขยายความ
หัวข้อก่อนหน้ามากกว่า คําว่า ทรงกําหนดเราไว้ ก่อน มักถูกคนเข้าใจผิดบ่อยๆ มันไม่ได้หมายถึง
การหลีกเลียงไม่ได้หรื อพระคุณทีไม่อาจต้านทานได้ แต่หมายความว่าในอดีตกาลอันไกลโพ้น
พระเจ้าได้ทรงวางแผนล่วงหน้าทีจะอุปการะเราให้เป็ นบุตรของพระองค์เอง “โดยพระเยซู
คริ สต์” คําทีแปลว่า โดย (เดีย) อาจหมายความว่า ‘โดยทาง’ ได้ดว้ ย ดังนั3นการอุปการะเราเป็ น
บุตรจึงเป็ นโดยทางพระเยซูคริ สต์ เราจึงพูดถึงหลักคําสอนทีว่าพระเยซูทรงเป็ นพระบุตรองค์
เดียวที บงั เกิดมาของพระเจ้า พวกเราเป็ นบุตรทีถกู อุปการะหลายคน ถึงแม้เกณฑ์เรื องความ
สัมพันธ์ของเราจะต่างกัน แต่บุตรทีถูกอุปการะก็มีฐานะถาวรและมังคงเหมือนกับบุตรทีบังเกิด
มา บุตรทั3งสองแบบได้รับสิ ทธิพิเศษของการเป็ นบุตรอย่างเต็มเปี ยม
เรื องของการเป็ นบุตร, การทรงเลือก หรื อแม้แต่การทรงกําหนดไว้ล่วงหน้าล้วนเป็ นมา
ตามทีช) อบพระทัยพระองค์ ความหมายก็คือว่า ทั3งหมดนี3เป็ นมาโดยความประเสริ ฐและความ
กรุ ณาแห่งพระประสงค์ของพระองค์ เราเห็นถึงพระกรุ ณาอันแสนมหัศจรรย์ของพระบิดาของ
เราผูท้ รงสถิตในสวรรค์ พระพรทั3งหมดนี3ในพระคริ สต์และยิงกว่านี3เป็ นมาโดยพระประสงค์อนั
เปี ยมด้วยพระกรุ ณาคุณของพระองค์
อฟ 1:6

แรงจูงใจทียิงใหญ่กว่าในเรื องทั3งหมดนี3กค็ ือ เพือทีเราจะได้เป็ นที)

สรรเสริญสง่ าราศีแห่ งพระคุณของพระองค์ พระกรุ ณาอันแสนมหัศจรรย์ของพระองค์และความ
ชอบพระทัยพระองค์ได้บริ บูรณ์จนเกิดเป็ นการสรรเสริ ญสง่าราศีแห่งพระคุณของพระองค์ การ
สรรเสริ ญในบริ บทนี3เชือมโยงกับพระกรุ ณาคุณอันเปี ยมล้น, ความรัก, ความกรุ ณา และความดี
เลิศประเสริ ฐทีพระองค์ทรงมีต่อเรา เป็ นความจริ งทีเราควรสรรเสริ ญพระองค์จริ งๆ มันเปี ยม
ด้วยสง่าราศีจริ งๆ

ดังนั3นโดยพระคุณนั!นพระองค์ทรงบันดาลให้ เราเป็ นทีช) อบพระทัย ในผู้ทรงเป็ นทีร) ัก
ของพระองค์ เรื องนี3เบ่งบานเหมือนดอกกุหลาบทีส่ งกลินหอม พระคุณทีพระเจ้าทรงมีต่อเราได้
อวยพรเราในพระคริ สต์ (คําทีแปลว่า ทรงบันดาลให้ เราเป็ นทีช) อบพระทัย (คาริ ตอโอ) ในบริ บท
นี3หมายความว่า ‘ทรงอวยพร’ ผู้ทรงเป็ นที รักในทีนี3คือ พระคริ สต์ อย่างไม่ตอ้ งสงสัย ดังนั3น
พระพรฝ่ ายวิญญาณทีลึกซึ3 งทั3งสิ3 นทีถูกนิยามไว้จึงมาจากพระคุณของพระเจ้าและอยูใ่ นพระ
คริ สต์ ถึงแม้จะถูกปิ ดบังไว้เล็กน้อย แต่พระพรนี3กอ็ ยูใ่ นพระคริ สต์ อีกแล้ว
อฟ 1:7-8

ในพระเยซู น!ัน เราได้ รับการไถ่ โดยพระโลหิตของพระองค์ คือได้ รับการ

อภัยโทษบาปของเรา โดยพระคุณอันอุดมของพระองค์ 8 ซึ)งได้ ทรงประทานแก่เราอย่ างเหลือล้น
ให้ มปี ัญญาสุ ขุมและมีความรู้ รอบคอบ
พระพรต่อไปในพระคริ สต์เป็ นมาโดย “การไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์” ค่าไถ่แห่ง
การไถ่ของเราคือพระโลหิตอันมีค่าประเสริ ฐของพระคริ สต์ แน่นอนทีการไถ่หมายถึง การที
พระเจ้าทรงซื3 อเรากลับมาจากการเป็ นทาสของความบาปโดยพระโลหิตของพระเยซู ดังนั3น
พระองค์จึงทรงเป็ นญาติทีมีสิทธิไถ่ของเรา นอกจากนี3 โดยทางพระโลหิตทีหลังออกของ
พระองค์ เราจึงได้รับการอภัยโทษบาปของเรา ดังทีกล่าวไว้ในฮีบรู 9:22 การไหลออกของโลหิต
เป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับการได้รับอภัยโทษ การอภัยโทษของพระเจ้าขึ3นอยูก่ บั สิ งนี3 อีกครั3งที
ทั3งหมดนี3เกิดจาก “พระคุณอันอุดมของพระองค์ ซึงได้ทรงประทานแก่เราอย่างเหลือล้น ให้มี
ปั ญญาสุ ขมุ และมีความรู ้รอบคอบ” ดังนั3นจากพระคุณของพระองค์ไม่ได้มีแค่การอภัยโทษ
เท่านั3น แต่มีปัญญาสุ ขมุ และความรู ้รอบคอบด้วย
อฟ 1:9-10

เปาโลกล่าวเรื องทีซับซ้อนต่อไป จากปัญญาสุ ขมุ และความรอบคอบของ

พระองค์ พระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรารู ้ความลึกลับในพระทัยของพระองค์ ตามพระเจตนารมณ์
ของพระองค์ ซึ)งพระองค์ ทรงดําริไว้ ในพระองค์ เอง ความหมายก็คือว่า ความลึกลับแห่งพระ
ประสงค์ของพระองค์ได้ถูกเปิ ดเผยให้เรารู ้โดยทางความดีของพระองค์ซึงพระองค์เองได้ทรง
ดําริ ไว้แล้ว

ความลึกลับแห่งพระประสงค์ของพระองค์กค็ ือ 10 ประสงค์ว่าเมือ) เวลากําหนดครบ
บริบูรณ์ แล้ว พระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ)งทั!งทีอ) ยู่ในสวรรค์ และในแผ่ นดินโลกไว้ในพระคริสต์
เราเห็นถึงช่วงเวลา “เมือเวลากําหนดครบบริ บูรณ์แล้ว” แต่ขอ้ พระคัมภีร์ไม่ได้บอกแน่ชดั ว่าช่วง
เวลาดังกล่าวคือช่วงเวลาใด มันอาจหมายถึงเวลาในตอนนั3นก็ได้ ในกาลาเทีย 4:4 เปาโลพูดถึง
เวลากําหนดครบบริ บูรณ์ในส่ วนทีเกียวข้องกับการประสู ติของพระคริ สต์ มันอาจหมายถึงการ
ครอบครองในยุคพันปี ของพระคริ สต์ซึงจะเป็ นเวลากําหนดครบบริ บูรณ์จริ งๆด้วย อย่างไรก็ตาม
บริ บทต่อไปของเอเฟซัสจะเอนเอียงไปทางการตีความแบบแรกมากกว่า เอเฟซัส 3:4-6 กล่าว
ชัดเจนว่า ความลึกลับทีเปาโลกําลังอธิบายก็คือว่า คนต่างชาติจะเป็ นหนึงเดียวกับยิวในพระ
คริ สต์ ความหมายนี3ถูกกล่าวชัดเจนในเอเฟซัส 2:12-18 ด้วย
การรวบรวมทั3งสองฝ่ ายให้เป็ นอันหนึงอันเดียวกันซึงก็อยูใ่ นพระคริ สต์ต์อีกแล้ว ดู
เหมือนว่าจะเป็ นยิวและคนต่างชาติในคริ สตจักร นันรวมถึงทั3งคนทีอยูใ่ นสวรรค์และคนทีอยูบ่ น
โลกด้วย ไม่วา่ จะในกรณี ใดมันเป็ นไปในพระองค์
อฟ 1:11

นอกจากนี3ในพระองค์ น3 นั เรายังได้รับมรดก ดังทีเปาโลกล่าวชัดเจนใน

โรม 8:17 อันทีจริ งแล้วเราเป็ น “ทายาทร่ วมกับพระคริ สต์” เราจะได้รับมรดกนั3นเต็มจํานวนเมือ
เราได้รับสง่าราศี เปาโลกล่าวอีกครั3งว่าเราถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าตามพระประสงค์ของพระองค์
ผู้ทรงกระทําทุกสิ) งตามทีไ) ด้ ทรงตริตรองไว้ สมกับพระทัยของพระองค์ การทรงกําหนดเราล่วง
หน้าในบริ บทนี3เกียวข้องกับมรดกทีรอเราอยู่ ในพระดําริ หรื อพระประสงค์ของพระองค์ๆได้ทรง
กําหนดเราไว้ล่วงหน้า (คือ คริ สตจักร) ให้รับมรดกในพระคริ สต์
อฟ 1:12

ทั3งหมดนี3เป็ นไปเพือ) เราทั!งหลายผู้ได้ วางใจในพระคริสต์ ก่อนจะได้ รับ

การแต่ งตั!งให้ เป็ นทีส) รรเสริญแก่สง่ าราศีของพระองค์ ทั3งหมดทีพระองค์ได้ทรงกระทําเพือเรา
ทั3งตอนนี3และในอนาคต ล้วนเป็ นไปเพือถวายสรรเสริ ญแก่สง่าราศีของพระองค์และพระองค์เอง
แน่นอนทีทั3งหมดนี3ถูกแยกตั3งไว้แล้วสําหรับคนทีได้ วางใจในพระคริสต์ ก่อน นีคือทางเข้าสู่
พระพรเหล่านี3ท3 งั หมด

อฟ 1:13

และในพระองค์ น!ันท่านทั!งหลายก็ได้ วางใจเช่ นเดียวกัน เมือ) ท่านได้ ฟัง

พระวจนะแห่ งความจริงคือข่ าวประเสริฐเรื)องความรอดของท่ าน และได้ เชื)อในพระองค์ แล้วด้ วย
ท่ านก็ได้ รับการผนึกตราไว้ ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ9แห่ งพระสัญญา เปาโลจึงทบทวนสั3นๆว่า
ในพระองค์ เราได้วางใจหลังจากทีเราได้ยนิ ความจริ ง คือ ข่าวประเสริ ฐแห่งความรอดของเรา ใน
พระองค์ เราได้เชือและเรา “ได้รับการผนึกตราไว้ดว้ ยพระวิญญาณบริ สุทธิ?แห่ งพระสัญญา”
เปาโลได้กล่าวแล้วถึงการประทับตราของพระวิญญาณบริ สุทธิ?ใน 2 โคริ นธ์ 1:22 คราวนี3ซึงเป็ น
ครั3งทีสองของทั3งหมดสามครั3ง ท่านก็ได้กล่าวถึงการประทับตราของพระวิญญาณอีกแล้ว (ครั3งที
สามคือเอเฟซัส 4:30) นีหมายความว่าหลังจากทีเรารอดแล้ว พระเจ้าก็ได้ทรงประทับตราเราโดย
พระวิญญาณบริ สุทธิ?ของพระองค์
ในสมัยโรมัน ตราประทับของโรมแสดงถึงสิ ทธิขาดและสิ ทธิอาํ นาจของโรม วิบตั ิจงมี
แก่ใครก็ตามทีไปยุม่ ย่ามกับตราประทับดังกล่าว พิโรธของรัฐบาลโรมจะตกแก่คนๆนั3น ดังนั3น
ตราประทับแห่งพระวิญญาณบริ สุทธิ?จึงน่าจะหมายถึงความมันคงแห่งความรอดของเรา ความ
รอดของเรานั3นแน่นอน วิบตั ิจงมีแก่ซาตานและใครก็ตามทีพยายามเอาการไถ่ของเราไป ความ
เห็นสุ ดท้ายเกียวกับ “พระวิญญาณบริ สุทธิ?แห่งพระสัญญา” ย่อมหมายถึงพระสัญญาเรื องพระ
วิญญาณทีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงสัญญาไว้ก่อนการเสด็จขึ3นสู่ สวรรค์ ดู ยอห์น 14:16-17,
16:7-13
อฟ 1:14

ผู้ทรงเป็ นมัดจําแห่ งมรดกของเรา จนกว่ าเราจะได้ รับการทีพ) ระองค์ ทรง

ไถ่ ไว้ แล้ วนั!น มาเป็ นกรรมสิ ทธิ9เป็ นทีถ) วายสรรเสริญแด่ สง่ าราศีของพระองค์ เปาโลบรรยายต่อ
ไปว่าตราประทับของพระวิญญาณบริ สุทธิ? “เป็ นมัดจําแห่งมรดกของเรา” คําทีแปลว่า มัดจํา
(อารราโบน) หมายถึงเงินวางมัดจํา เงินวางมัดจําของมรดกของเราทีทรงสัญญาไว้คือ ตรา
ประทับของพระวิญญาณบริ สุทธิ? บนตัวเรา ไม่มีใครสามารถเอาความรอดของเราหรื อมรดกที
ทรงสัญญาไว้ไปจากเราได้ มันถูกพระเจ้าประทับตราไว้แล้ว การได้รับ “การทีพระองค์ทรงไถ่
ไว้แล้วนั3นมาเป็ นกรรมสิ ทธิ?” คือ ความรอดของเราและมรดกทีทรงสัญญาไว้ยงั มาไม่ถึง แต่เรา
ได้รับมัดจําของสิ งเหล่านั3นแล้ว ทั3งหมดนี3 “เป็ นทีถวายสรรเสริ ญแด่สง่าราศีของพระองค์”

อฟ 1:15

เหตุฉะนั!นเช่ นกันครั!นข้ าพเจ้ าได้ ยนิ ถึงความเชื)อของท่ านในพระเยซู เจ้ า

และความรักใคร่ ต่อวิสุทธิชนทั!งปวง ย่อหน้าต่อไปทีสําคัญของบทนี3ข3 ึนต้นด้วย “เหตุฉะนัน”
ต้นฉบับภาษากรี กกล่าวตรงตัวว่า “เพราะเหตุน3 ี” นีจึงเป็ นผลทีตามมาของเหตุก่อนหน้า เพราะ
พระพรทั3งปวงทีเราได้รับแล้วในพระคริ สต์ (ดังทีได้กล่าวโดยละเอียดแล้วในสิ บสองข้อก่อน
หน้า) เนื3อหาต่อไปจึงตามมา
เปาโลกล่าวต่อไป พอได้ข่าวเกียวกับ “ความเชือของท่านในพระเยซูเจ้า” และ “ความรัก
ใคร่ ต่อวิสุทธิชนทั3งปวง” ของพวกเขา ท่านจึงมีเหตุให้ขอบพระคุณได้ เราเห็นถึงคุณธรรมฝ่ าย
วิญญาณทีสําคัญสองประการ (1) คริ สตจักรทีเมืองเอเฟซัสได้เชือในพระเยซูเจ้าแล้ว และ (2)
พวกเขาได้สาํ แดงให้เห็นถึงความรักต่อผูเ้ ชือคนอืนๆอย่างชัดเจน ดังทีพระเยซูได้ตรัสไว้ใน
ยอห์น 13:35 “ถ้าเจ้าทั3งหลายรักกันและกัน ดังนี3แหละคนทั3งปวงก็จะรู ้ได้วา่ เจ้าทั3งหลายเป็ น
สาวกของเรา” ความรักของพวกเขาทีปรากฏชัดเจนเป็ นคําพยานทีแสดงถึงความสัมพันธ์ของ
พวกเขากับพระคริ สต์
อฟ 1:16

ข้ าพเจ้ าจึงได้ ขอบพระคุณเพราะท่ านทั!งหลายไม่ หยุดเลย คือเอ่ยถึงท่ าน

ในคําอธิษฐานของข้ าพเจ้ า ด้วยเหตุน3 ีเปาโลจึงไม่หยุดขอบพระคุณเพือพวกเขา และเอ่ยถึงพวก
เขาในคําอธิษฐานของท่าน เราเห็นถึงชีวติ ในการอธิษฐานของเปาโล มีสิงหนึงทีแน่นอน ท่าน
อธิษฐานบ่อยพร้อมกับขอบพระคุณเพือผูช้ ่วยคนอืนๆ นีเป็ นหลักฐานทีแสดงถึงความเป็ นผูใ้ หญ่
ฝ่ ายวิญญาณ
อฟ 1:17

เพือ) พระเจ้ าแห่ งพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา คือพระบิดา

ผู้ทรงสง่ าราศี จะทรงโปรดประทานให้ ท่านทั!งหลายมีจติ ใจอันประกอบด้ วยสติปัญญา และ
ความประจักษ์ แจ้ งในเรื)องความรู้ ถึงพระองค์ เปาโลเปิ ดเผยให้เราเห็นต่อไปถึงการทีท่าน
อธิษฐานเผือคริ สตจักรทีเมืองเอเฟซัส โดยเฉพาะอย่างยิงท่านอธิษฐานเกียวกับ “พระเจ้าแห่ง
พระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา คือพระบิดาผูท้ รงสง่าราศี” น่าสนใจทีเปาโลเรี ยกพระเจ้า
ว่า (1) ทรงเป็ นพระเจ้าแห่งพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และ (2) พระบิดาผูท้ รงสง่าราศี ช่าง

เป็ นคําบรรยายทีงดงามเกียวกับพระบิดาของเราผูท้ รงสถิตในสวรรค์ ทีน่าสังเกตอีกอย่างคือ ยศที
ท่านตั3งใจเรี ยก “พระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ถึงแม้คาํ ใดคําหนึงในสามคําดังกล่าวสามารถ
บรรยายถึงพระบุตรของพระเจ้าได้อย่างเพียงพอ แต่ท3 งั สามคํารวมกันก็ทาํ ให้เกิดยศทีสมบูรณ์
พระองค์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดตามทีพระนามพระเยซูบ่ง
บอก และพระองค์ทรงเป็ นกษัตริ ยต์ ามทียศพระคริ สต์สือ
คําขอของท่านสําหรับพีน้องชาวเมืองเอเฟซัสก็คือ ขอให้พระเจ้า “ทรงโปรดประทานให้
ท่านทั3งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา และความประจักษ์แจ้งในเรื องความรู ้ถึง
พระองค์” ความหมายนั3นชัดเจน เปาโลอธิษฐานขอให้พระเจ้าไม่เพียงทรงประทานใจที
ประกอบด้วยสติปัญญาแก่พวกเขาเท่านั3น แต่ให้ทรงประทานใจทีประจักษ์แจ้งในเรื องความรู ้ถึง
พระองค์แก่พวกเขาด้วย ผูค้ นของพระเจ้ายังต้องการสิ งนี3อยูจ่ นถึงทุกวันนี3
อฟ 1:18-19 และขอให้ ตาใจของท่ านสว่างขึน! เพือ) ท่านจะได้ รู้ ว่า ในการทีพ) ระองค์ทรง
เรียกท่ านนั!น พระองค์ได้ ประทานความหวังอะไรแก่ ท่าน และรู้ ว่ามรดกของพระองค์ สําหรับวิ
สุ ทธิชนมีสง่าราศีอนั อุดมบริบูรณ์ เพียงไร 19 และรู้ ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ ของพระองค์ มมี ากยิง)
เพียงไรสํ าหรับเราทั!งหลายทีเ) ชื)อ ตามการกระทําแห่ งฤทธานุภาพอันใหญ่ ยงิ) ของพระองค์
เปาโลอธิษฐานขอต่อไปให้ “ตาใจของท่านสว่างขึ3น” คําทีแปลว่า ใจ (เดียนอยอา) ในการ
ใช้บ่อยทีสุ ดหมายถึง จิตใจ ดังนั3นท่านใช้คาํ เปรี ยบเปรยอันไพเราะเกียวกับดวงตาของจิตใจเรา
ถูกทําให้สว่าง นีหมายถึงการมีแสงส่ องจิตใจเราเกียวกับความเข้าใจสิ งต่างๆของพระเจ้า
โดยเฉพาะอย่างยิงท่านอธิษฐานขอให้พวกเขามีความเข้าใจทีรู ้แจ้งเกียวกับ (1) “ความ
หวังแห่งการทรงเรี ยกของพระองค์” นีน่าจะหมายถึงความหวังอันยิงใหญ่ทีเรามีในฐานะ
คริ สเตียน “การทรงเรี ยกของพระองค์” น่าจะหมายถึงเรื องของการเป็ นคริ สเตียน ดังนั3นท่านจึง
อธิษฐานขอให้พวกเขา (และเรา) มีความเข้าใจถ่องแท้เกียวกับความหวังอันยิงใหญ่ซึงถูกรวมเข้า
ไว้ดว้ ย

(2) ท่านยังอธิษฐานขอให้พวกเขาเข้าใจว่า “มรดกของพระองค์สาํ หรับวิสุทธิชนมีสง่า
ราศีอนั อุดมบริ บูรณ์เพียงไร” เช่นเดียวกับคําอธิษฐานขอเรื องแรก ท่านขยายความเพิมเติมตรงนี3
ว่าพวกเขาและพวกเราจะได้เข้าใจถึงความมังคังและสง่าราศีของมรดกทีจะมาของเรา
สุ ดท้าย (3) ท่านอธิษฐานขอให้พวกเขาเข้าใจว่า “ฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมาก
ยิงเพียงไรสําหรับเราทั3งหลายทีเชือ” ดังนั3นท่านจึงกล่าวสรุ ปคําทูลขอสามประการของท่านเพือ
ทีพวกเขาจะได้เข้าใจความยิงใหญ่แห่งฤทธานุภาพซึงมีให้แก่คนเหล่านั3นทีเชือ ฤทธานุภาพดัง
กล่าวเป็ นไป “ตามการกระทําแห่งฤทธานุภาพอันใหญ่ยงของพระองค์
ิ
” มีคาํ สองคําทีแปลว่า
ฤทธานุภาพ ในข้อ 19 คําแรกคือ ดูนามิส ซึงมีความหมายโดยทัวไปว่า ‘พลังงานทีถูกปลดปล่อย
ออกมา’ หรื อ ‘พลัง’ อีกคําคือ คราทอส ซึงเกียวข้องกับ ‘พละกําลังมหาศาล’ ดังนั3น ฤทธิ?เดชฝ่ าย
วิญญาณทีมีให้แก่เราจึงมาจากพละกําลังอันไม่รู้สิ3นสุ ดของพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา
อฟ 1:20

พลังและพละกําลังดังกล่าวซึ)งพระองค์ได้ ทรงกระทําในพระคริสต์ เมือ)

ทรงบันดาลให้ พระองค์เป็ นขึน! มาจากความตาย และให้ สถิตเบือ! งขวาพระหัตถ์ ของพระองค์เอง
ในสวรรคสถาน นีบ่งบอกว่าฤทธานุภาพเดียวกันนี3มีให้แก่เราในชีวติ คริ สเตียนของเรา นีเป็ น
ฤทธานุภาพและพละกําลังเดียวกันกับทีชุบพระเยซูให้เป็ นขึ3นและตั3งพระองค์ไว้เบื3องขวา
พระหัตถ์ของพระเจ้า
อฟ 1:21

ฤทธานุภาพเดียวกันนั3นได้ยกชูพระเยซูข3 ึนสู งยิง) เหนือบรรดาเทพผู้ครอง

เหนือศักดิเทพ เหนืออิทธิเทพ เหนือเทพอาณาจักร และเหนือนามทั!งปวงทีเ) ขาเอ่ยขึน! มิใช่ ในยุค
นีเ! ท่านั!นแต่ ในยุคทีจ) ะมาถึงด้ วย นีบ่งบอกถึงความเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและความเป็ นพระเจ้า
ของพระคริ สต์อย่างชัดเจน มีสีคําทีใช้กบั สิ ทธิอาํ นาจทั3งของมนุษย์และของวิญญาณ ได้แก่ เทพผู ้
ครอง ศักดิเทพ อิทธิ เทพ และเทพอาณาจักร นีไม่ได้บ่งบอกถึงอํานาจครอบครองของมนุษย์
เท่านั3นแต่ยงั บ่งบอกถึงจักรวรรดิอนั ชัวร้ายของซาตานด้วย กระนั3น พระเยซูคริ สต์ได้ทรงถูกยกชู
ขึ3นเหนืออํานาจและสิ ทธิอาํ นาจทั3งปวงในจักรวาล นันเป็ นความจริ ง “ในยุคนี3” คํานี3แปลจากคํา
ว่า ไอโอน ซึงนอกจากแปลว่า ‘โลก’ แล้วยังแปลว่า ‘ยุค’ ด้วย นอกจากนี3 มันยังเป็ นความจริ งใน

ยุคต่างๆทีจะมาด้วย พระองค์ทรงอยูเ่ หนือสิ งทั3งปวง เหตุผลนั3นก็ง่ายนิดเดียว พระเยซูในฐานะที
เป็ นพระเจ้า ทรงเป็ นส่ วนหนึงของเทวสภาพ พระองค์จึงทรงอยูเ่ หนือทุกสิ ง
อฟ 1:22

พระเจ้ าได้ ทรงปราบสิ)งสารพัดลงไว้ใต้ พระบาทของพระคริสต์ และได้

ทรงตั!งพระองค์ ไว้ เป็ นประมุขเหนือสิ) งสารพัดแห่ งคริสตจักร นอกจากนี3พระเจ้าได้ทรง “ปราบ
สิ งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริ สต์” นีน่าจะยกมาจาก สดุดี 8:6 และถูกอ้างอิงใน 1 โคริ น
ธ์ 15:27 นีน่าจะเป็ นการอ้างถึง ปฐมกาล 3:15 แบบอ้อมๆด้วย ทีวันหนึงพระเยซูคริ สต์จะทรง
เหยียบหัวซาตานไว้ใต้พระบาทของพระองค์ นอกจากนี3พระเจ้า “ได้ทรงตั3งพระองค์ไว้เป็ น
ประมุขเหนือสิ งสารพัดแห่งคริ สตจักร” นีบอกชัดเจนว่า พระเยซูทรงเป็ นประมุขเหนือทุกด้าน
ของคริ สตจักร ถึงแม้วา่ คริ สตจักรทีเมืองเอเฟซัสถูกอ้างอิงถึงแบบอ้อมๆในคําทักทายในข้อ 1 แต่
ตรงนี3เป็ นการอ้างอิงถึงมันแบบตรงๆเป็ นครั3งแรกของเปาโลในจดหมายฝากฉบับนี3 ความจริ งที
ชัดเจนก็คือว่า พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นประมุขของคริ สตจักร
คําทีแปลว่า คริสตจักร แปลมาจากคําว่า เอ็คคเลเซี ย และมีความหมายตรงตัวว่า ‘ที
ประชุมทีถูกเรี ยกออกมา’ คํานี3มีทีมาจากเมือง/รัฐของกรี กโบราณซึงเป็ นประชาธิปไตยแบบ
ล้วนๆ พลเมืองทีเป็ นผูใ้ หญ่แล้วแต่ละคนเป็ นสมาชิกทีมีสิทธิออกเสี ยง เมือจะทํากิจธุระของ
เมือง ‘เอ็คคเลเซีย’ ก็จะถูกเรี ยกให้มารวมตัวกันและพวกเขาจะลงคะแนนเสี ยงในเรื องใดๆก็ตาม
คํานี3ซึงในตอนแรกมีความหมายทางการเมืองเป็ นคําทีพระวิญญาณบริ สุทธิ?ทรงเลือกประยุกต์ใช้
กับสิ งทีวันนี3เราเรี ยกว่าคริ สตจักร ตามประวัติศาสตร์แล้ว มันหมายถึงทีประชุมในท้องถินทีมอง
เห็นได้เสมอ ดังนั3นในพระคัมภีร์ใหม่ การใช้คาํ ว่าคริ สตจักรจึงเป็ นคําทีหมายถึงทีประชุมท้อง
ถินทีมองเห็นได้เกือบทุกครั3ง
คริ สตจักรสากล ทีใหญ่โตและลึกลับและมองไม่เห็นไม่ถูกพบในพระคัมภีร์ใหม่เลย ค
ริ สตจักรในรู ปแบบนี3จะเป็ นไปได้กต็ ่อเมือคริ สตจักรทั3งหมดรวมตัวกันในสง่าราศีวนั หนึงเมือมี
การรับขึ3นในฐานะเจ้าสาวของพระคริ สต์ ดังนั3น การใช้คาํ นี3ในพระคัมภีร์ใหม่จึงมีความหมาย

ท้องถินไม่ใช่สากล, มองเห็นได้ไม่ใช่มองไม่เห็น และจับต้องได้ในหลายพื3นทีไม่ใช่ลึกลับ พระ
เยซูทรงเป็ นประมุข (ศีรษะ) ของคริ สตจักร
อฟ 1:23

ซึ)งเป็ นพระกายของพระองค์ คือซึ)งเต็มบริบูรณ์ ด้วยพระองค์ ผู้ทรงอยู่

เต็มทุกอย่างทุกแห่ งหน คริ สตจักรเป็ น “พระกายของพระองค์” นีไม่ได้หมายถึงพระกายของ
พระองค์จริ งๆอย่างแน่นอน แต่หมายถึงกลุ่มผูเ้ ชือในคริ สตจักรท้องถินแต่ละแห่งต่างหาก คริ สต
จักรท้องถินจึง “เต็มบริ บูรณ์ดว้ ยพระองค์” ในชุมชนหรื อละแวกใดๆ คริ สตจักร “เต็มบริ บูรณ์
ด้วยพระองค์ ผูท้ รงอยูเ่ ต็มทุกอย่างทุกแห่ งหน” ดังนั3นในคริ สตจักรท้องถินจึงมีความเต็มบริ บูรณ์
ของพระองค์ผทู ้ รงสามารถเติมเต็มผูเ้ ชือทุกคนได้ในทุกหนทุกแห่ง อีกครั3งทีพระเยซูทรงเป็ น
ศีรษะของคริ สตจักรท้องถิน
*****
ภาพรวมของเอเฟซัส 2: ความจริ งอันยิงใหญ่ สองประการถูกพบในบทนี : (1) แก่ นแท้
ของการถูกสร้ างใหม่ โดยพระคุณผ่ านทางความเชื อ และ (2) ความลึกลับที ถกู เปิ ดเผยเกียวกับ
การที ทังยิวและคนต่ างชาติได้ ถูกรวมเป็ นหนึงเดียวกันแล้ วในพระคริ สต์ ในคริ สตจักร
อฟ 2:1

พระองค์ ทรงกระทําให้ ท่านทั!งหลายมีชีวิตอยู่ แม้ ว่าท่ านตายแล้วโดยการ

ละเมิดและการบาป อัครสาวกท่านนี3ข3 ึนต้นบทนี3ดว้ ยด้วยเรื องทีคลุมเครื อ วลีทีว่า “พระองค์ทรง
กระทําให้ท่านทั3งหลายมีชีวติ อยู”่ ไม่ได้อยูใ่ นต้นฉบับภาษากรี กและไม่ปรากฏจนถึงข้อ 5
อย่างไรก็ตาม เพราะว่าเรื องนี3ถูกบอกเป็ นนัยและเพราะกระแสความคิดทีนําไปสู่ จุดนั3นมีความ
ซับซ้อน พวกผูแ้ ปลจึงใส่ วลีน3 ีเข้าไปเพือช่วยให้ผอู ้ ่านเข้าใจชัดเจน ความซือตรงของพวกเขาถูก
แสดงออกในการทีพวกเขาทําวลีน3 ีเป็ นตัวเอียง (ในฉบับคิงเจมส์ภาษาอังกฤษ) ความเห็นเพิมเติม
เกียวกับคําๆนี3มีในข้อ 5
เปาโลเริ มต้นด้วยการพูดถึงความจริ งเกียวกับผูอ้ ่านของท่านรวมถึงตัวพวกเราด้วย พวก
เขาและพวกเราต่าง “ตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป” คํากริ ยาจริ งๆแล้วอยูใ่ นรู ปกาล
ปั จจุบนั และมีความหมายว่า “ซึงตายแล้ว” ดังนั3น ความหมายตามตัวอักษรก็คือ ‘และท่านทั3ง

หลายซึ งตายในการละเมิดและการบาป’ คําทีแปลว่า การละเมิด (พารั พโตมา) มีความหมายว่า
‘การพลาดพลั3ง’ หรื อ ‘หันเห’ ไปจากความจริ งหรื อความชอบธรรม มันเป็ นคําเหมือนของคําว่า
ความไม่ชอบธรรม คําทีแปลว่า การบาป แปลมาจากคําทีพบบ่อย ฮามารเที ย ความหมายหนึง
ของคํานี3คือ ‘พลาดเป้ า’ ความหมายทีสําคัญกว่าก็คือว่า ก่อนทีเราได้รับความรอด เราล้วนตาย
ฝ่ ายวิญญาณเพราะความไม่ชอบธรรมและความบาปต่างๆ
อฟ 2:2

ครั!งเมือ) ก่อนท่ านเคยประพฤติตามวิถีของโลกนีต! ามเจ้ าแห่ งอํานาจใน

ย่านอากาศ คือวิญญาณทีค) รอบครองอยู่ในบุตรแห่ งการไม่ เชื)อฟัง
ช่วงเวลาทีสภาพนี3เกิดขึ3นถูกบอกว่าเป็ น “ครั3งเมือก่อน” นันหมายถึงก่อนทีเราได้รับ
ความรอด ตอนนั3นเราและพวกเขาดําเนิน คือ ดําเนินชีวติ ตามอิทธิพลสามอย่าง: (1) “ตามวิถีของ
โลกนี3” วลีน3 ีมีอะไรสอนเรา คําทีแปลว่า วิถี (ไอโอน) ซึงมีความหมายอย่างหนึงว่า ‘ยุค’ หรื อ
‘สมัย’ ความหมายก็คือว่า ก่อนทีเราได้รับความรอด เราดําเนินชีวติ ตามยุคสมัยและความนิยม
ของโลกนี3 ดังทีเปาโลได้ตกั เตือนเราให้ระวังการทําเช่นนั3นใน โรม 12:2 เราในตอนนั3นเคยทํา
ตามอย่างชาวโลกนี3 คําทีแปลว่า โลก คือ คอสมอส ซึงหมายถึง ‘สังคมและวัฒนธรรมของคนที
ไม่รอด’
จากนั3นอัครสาวกท่านนี3กล่าวต่อไปว่า ตอนนั3นเราดําเนินชีวติ (2) “ตามเจ้าแห่งอํานาจใน
ย่านอากาศ” ดังทีจะเปิ ดเผยให้เห็นชัดเจนในไม่ชา้ เจ้าทีว่านี3ไม่ใช่ใครอืนเลยนอกจากซาตาน
การพูดถึง “อํานาจในย่านอากาศ” ไม่ได้หมายถึงแรงของสายลม (คําทีแปลว่า อํานาจ คือ เอ็กซอ
อูเซี ย ซึงมีความหมายว่า ‘สิ ทธิอาํ นาจ’ มากกว่า) แต่มนั เป็ นสํานวนทีถูกเข้าใจโดยคนทีเป็ นยิว
และต่างชาติวา่ หมายถึงจักรวรรดิของภูติผปี ี ศาจซึงอาศัยอยูใ่ นชั3นบรรยากาศ ทั3งยิวและคนต่าง
ชาติต่างเชือว่าทีสิ งสถิตของพวกภูติผปี ี ศาจคือ ชั3นบรรยากาศ ความหมายทีสําคัญกว่าก็คือว่า
ก่อนทีเราได้รับความรอด ชีวติ ของเราได้รับอิทธิพลอย่างมากจากพญามาร ถึงแม้วา่ กิจการของ
มันเป็ นเรื องลึกลับ แต่อิทธิพลของมันก็เป็ นของจริ ง

เปาโลกล่าวขยายความเจ้าทีว่านี3 โดยบอกชัดเจนว่าเจ้าผูน้ 3 ีเป็ นใคร มันไม่ใช่ใครอืน
นอกจาก “วิญญาณทีครอบครองอยูใ่ นบุตรแห่งการไม่เชือฟัง” เราเห็นถึงการทํางานของพญา
มาร (ก) มันเป็ นวิญญาณ (ข) คําทีแปลว่า ครอบครอง (เอะเน็รเกะโอ) สามารถมีความหมายตรง
ตัวได้วา่ ‘ให้พลังงาน’ ดังนั3นเราจึงถูกสอนว่า พญามารคอยให้พลังงานฝ่ ายวิญญาณแก่ชาวโลก
นอกจากนี3 (ค) ชาวโลกยังถูกบอกด้วยว่าเป็ น “บุตรแห่งการไม่เชือฟัง” คําทีแปลว่า การไม่ เชื)อฟัง
(อาเพะอิ เธะเอี ย) มีความหมายตรงตัวว่า ‘การไม่เชือ’ ความหมายรองของคํานี3คือ การไม่เชือฟัง
เป็ นความจริ งทีโลกเป็ นสังคมและวัฒนธรรมของคนไม่เชือ
อฟ 2:3

เมือ) ก่อนเราทั!งปวงเคยประพฤติเป็ นพรรคพวกกับคนเหล่านั!นทีป) ระพฤติ

ตามตัณหาของเนือ! หนังเช่ นกัน คือกระทําตามความปรารถนาของเนือ! หนังและความคิดในใจ
ตามสันดานเราจึงเป็ นบุตรแห่ งพระอาชญาเหมือนอย่างคนอืน)
ย้อนกลับไปอ้างอิงถึง “บุตรแห่งการไม่เชือฟัง” (คือ ชาวโลก) ท่านเตือนความจําเราว่า
“เมือก่อนเราทั3งปวงเคยประพฤติเป็ นพรรคพวกกับคนเหล่านั3น” คําทีแปลว่า ประพฤติ (อา
นาสตเระโฟ) หมายถึง รู ปแบบการใช้ชีวติ หรื อความประพฤติของคนๆหนึง คําบอกเวลา “เมือ
ก่อน” หมายถึง ก่อนทีเราได้รับความรอด ดังนั3น รู ปแบบการใช้ชีวติ ของเราในตอนนั3นจึง
สอดคล้องกับชาวโลกทีอยูร่ อบตัวเรา
ในทํานองเดียวกัน เปาโลกล่าวว่า ในตอนนั3นวิถีชีวติ ของเรา “ประพฤติตามตัณหาของ
เนื3อหนังเช่นกัน คือกระทําตามความปรารถนาของเนื3อหนังและความคิดในใจ” ท่านหมายถึง
ธรรมชาติเก่าของเราทีบาปหนา ซึงปกติแล้วเรี ยกว่า เนือ หนัง ก่อนกลับใจรับเชือ โหมดการ
ทํางานของคนทียังไม่ได้ถูกสร้างใหม่คือ การดําเนินชีวติ ตามตัณหา นันคือ ความปรารถนาของ
เนื3อหนัง คือ กระทําตามความปรารถนา (คือ เจตจํานงของธรรมชาติเก่าทีบาปหนาและความคิด
แบบเนื3อหนัง) นีเปิ ดเผยถึงการทํางานของเนื3อหนัง วิธีการทํางานของมันเกียวข้องกับความ
ปรารถนาต่างๆทีมุ่งทําให้ตนเองพอใจทั3งในด้านจิตวิญญาณและด้านความคิด ดังนั3น ตาม
สันดานเราจึงเคยเป็ น “บุตรแห่งพระอาชญาเหมือนอย่างคนอืน” นีน่าจะหมายถึงบั3นปลายของ

ความบาปซึงเป็ นพระอาชญาของพระเจ้าในนรกตามทีมีบรรยายไว้ใน ยอห์น 3:36 ดังนั3น เปาโล
ในสามข้อนี3จึงแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลสามประการทีส่ งผลต่อการกระทําของคนไม่เชือ: (1)
โลก, (2) พญามาร และ (3) เนื3อหนัง อิทธิพลทีเสื อมทรามทั3งสามประการนี3ยงั คงอยูจ่ นถึงทุกวัน
นี3
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เราเห็นถึงการเปรี ยบเทียบความต่างอันเด่นชัดทีสุ ดในพระคัมภีร์ตรงนี3

เมือเทียบกับโลกทีชัวร้ายและมืดมัว พร้อมกับผูน้ าํ ของมัน ประชากรของมัน และลักษณะเฉพาะ
ตัวของมัน เปาโลจึงแสดงภาพทีตรงข้ามกันอย่างชัดเจนให้เราเห็น มันขึ3นต้นด้วยคําว่า แต่ ภาพที
ตรงข้ามกันอย่างเด่นชัดคือ แต่ พระเจ้ า ผู้ทรงเปี) ยมด้ วยพระกรุ ณา เพราะเหตุความรักอันใหญ่
หลวง ซึ)งพระองค์ ทรงรักเรานั!น เราเห็นถึงสง่าราศีอนั สว่างไสวของพระองค์ ซึงส่ องสว่างทะลุ
เมฆหมอกอันมืดมัวของโลกนี3, เนื3อหนัง และพญามาร พระองค์ไม่เพียงทรงเปี ยมด้วยพระกรุ ณา
เท่านั3น แต่ทรงมังคังไปด้วยพระกรุ ณาด้วย
คําทีแปลว่า เปี) ยม (พลออูซิออส) มีความหมายว่า บริ บูรณ์ หรื อเปี ยมล้น คําทีแปลว่า
พระกรุณา (เอะเละออส) มีความหมายทัวไปว่า ‘ความกรุ ณาหรื อความปรารถนาดีต่อคนเหล่า
นั3นทีมีสภาพน่าสังเวช’ กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงยิงขึ3น มันหมายถึงความเต็มใจทีจะปฏิบตั ิต่อผูท้ ี
มีความผิดอย่างกรุ ณา สรรเสริ ญพระเจ้าทีทรงกระทําเช่นนั3นต่อเรา พระองค์ทรงอุดมด้วยพระ
กรุ ณาเพราะ “ความรักอันใหญ่หลวง ซึงพระองค์ทรงรักเรานั3น” พระกรุ ณาของพระเจ้าออกมา
จากความรักของพระองค์ หากพระองค์ทรงอุดมด้วยพระกรุ ณา ความรักของพระองค์จะมากยิง
กว่านั3นสักเท่าใด
อฟ 2:5

พระองค์ทรงกระทําเช่นนี3แม้วา่ “เราตายไปแล้วในการบาป” ถึงแม้ ว่าเมือ)

เราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยงั ทรงกระทําให้ เรามีชีวติ อยู่กบั พระคริสต์ (ซึ)งท่านทั!งหลาย
รอดนั!นก็รอดโดยพระคุณ) ก่อนการมาถึงของฤทธิ?เดชแห่ งความรอดซึงให้เราบังเกิดใหม่ เราเคย
ตายฝ่ ายวิญญาณ นันคือ เราตายในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า แต่แม้กระทังในตอนนั3น
พระองค์ “ยังทรงกระทําให้เรามีชีวติ อยูก่ บั พระคริ สต์” นีหมายถึงการฟื3 นคืนพระชนม์ของพระ

คริ สต์ ถึงแม้พระองค์ทรงสิ3 นพระชนม์แล้วในตอนนั3น แต่พระเจ้าก็ทรงชุบพระองค์ให้เป็ นขึ3น
คําทีแปลว่า ทําให้ ...มีชีวติ อยู่กบั (ซูโซออปอยเอะโอ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ทําให้มีชีวติ ด้วย
กัน’ เราไม่เพียงได้รับชีวติ ใหม่ฝ่ายวิญญาณ (คือ ถูกสร้างใหม่) ตอนทีเราได้รับความรอดแล้ว
เท่านั3น แต่เรายังถูกสร้างใหม่พร้อมกับพระคริ สต์ดว้ ย ฤทธิ?เดชเดียวกันกับทีชุบพระองค์ให้เป็ น
ขึ3นจากตายเป็ นฤทธิ?เดชทีสร้างเราใหม่แล้วด้วย ช่างเป็ นพระพรทีไม่มีอะไรเหมือน เราถูกทําให้
มีชีวติ อยูก่ บั พระคริ สต์แล้ว ทั3งหมดนี3เป็ นมาเพราะเหตุน3 ี: “ซึงท่านทั3งหลายรอดนั3นก็รอดโดย
พระคุณ”
ดังนั3น อัครสาวกท่านนี3จึงเริ มอธิ บายเกียวกับความจริ งทียิงใหญ่ขอ้ หนึงของพระคัมภีร์
ใหม่ นันคือ พระคุณของพระเจ้า มันเป็ นแนวคิดทีกว้าง อย่างไรก็ตาม ในทีนี3พระคุณของพระเจ้า
จะถูกพูดถึงเพียงส่ วนทีเกียวข้องกับความรอดของเราเท่านั3น คําทีแปลว่า พระคุณ (คาริ ส) มี
ความหมายว่า ความปรารถนาดี, ความรักมันคง, และความโปรดปราน บางทีความหมายแบบที
กระชับทีสุ ดของคําๆนี3ในส่ วนทีเกียวข้องกับความรอดของเราก็คือ ‘ความโปรดปรานทีเราไม่
สมควรได้รับ’ มันมีทีมาจากความรักของพระเจ้าและเป็ นการสําแดงออกมาในทางปฏิบตั ิของ
ความรักดังกล่าว บางคนได้สร้างเป็ นโคลงกะทูข้ 3 นึ มา คือ GRACE มาจาก God’s Righteousness
At Christ’s Expense (ความชอบธรรมของพระเจ้าทีได้มาเพราะการเสี ยสละของพระคริ สต์) ที
เรารอดก็เพราะพระคุณของพระเจ้าทีทรงมีต่อเรา
อฟ 2:6

กลับไปพูดถึงเรื องทีพระเจ้าได้ทรงให้เรามีชีวติ อยูก่ บั พระคริ สต์แล้ว

เปาโลจึงกล่าวต่อไปว่า และพระองค์ ทรงให้ เราเป็ นขึน! มากับพระองค์ และทรงโปรดให้ เรานั)งใน
สวรรคสถานกับพระองค์ในพระเยซูคริสต์ เราเห็นถึงการเป็ นขึ3นจากตายสองครั3งทีสอดคล้อง
กัน ข้อนี3พดู ถึงการฟื3 นคืนพระชนม์ฝ่ายร่ างกายของพระเยซู แต่การให้เรามีชีวติ อยูฝ่ ่ ายวิญญาณ
ในพระคริ สต์กไ็ ด้เปิ ดโอกาสให้เราได้นงในสวรรค์
ั
กบั พระองค์แล้ว เพราะบัดนี3เราอยูใ่ นพระ
คริ สต์แล้ว ดังนั3น เท่าทีเกียวข้องกับพระเจ้า เราจึงอยูใ่ นสวรรค์แล้ว นีบ่งชี3อย่างชัดเจนถึงความ
มันคงและการประทับตราแห่งความรอดของเรา ในอีกแง่หนึง นีอาจพูดถึงการเป็ นขึ3นจากตาย
ฝ่ ายร่ างกายของเราด้วยก็ได้ แต่เป็ นสิ งทียังมาไม่ถึง มันยังไม่เกิดขึ3น แต่เราก็วางใจได้ในพระ

สัญญาดังกล่าวเพราะเราอยูใ่ นพระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงเบิกทางให้เราก่อนแล้ว ดังนั3น ทีนังของเราใน
สวรรค์จึงกําลังรอคอยเราอยู่
อฟ 2:7

เราเห็นชัดเจนยิงขึ3นเกียวกับสิ งทีจะเกิดขึ3นในอนาคตด้วย เราได้ถูกทําให้

มีชีวติ และถูกชุบให้เป็ นขึ3นพร้อมกับพระคริ สต์แล้วเพือ) ว่ าในยุคต่ อๆไป พระองค์จะได้ ทรง
สํ าแดงพระคุณของพระองค์ อนั อุดมเหลือล้น ในการซึ)งพระองค์ได้ ทรงเมตตาเราในพระเยซู
คริสต์ ช่างเป็ นอนาคตอันแสนวิเศษทีเรามีในพระคริ สต์ มีความหวังแห่งสง่าราศีจริ งๆ มันจะเกิด
ขึ3นในยุคต่อๆไป เมือถึงตอนนั3น คือ ในยุคต่อๆไป พระเจ้าก็จะยังทรงสําแดงพระคุณอันอุดม
และไม่รู้สิ3นสุ ดของพระองค์แก่เราต่อไป พระพรทั3งหลายแห่งยุคต่อๆไปจะถูกเทลงเหนือเรา
เพราะเราอยูใ่ นพระองค์
อฟ 2:8

ข้อนี3สรุ ปย่อรากฐานแห่งพระพรอันมากมายทีได้ถูกบรรยายไว้แล้วเป็ น

คําพูดเดียวทีกระชับ ทั3งหมดนี3เป็ นมาเพราะพระคุณของพระเจ้า ด้ วยว่าซึ)งท่ านทั!งหลายรอดนั!น
ก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื)อ พระคุณของพระเจ้าเป็ นมาโดยทางสิ งเดียวเท่านั3น นันคือ
ความเชือในพระเยซูคริ สต์ ทั3งสองสิ งมีความเกียวเนืองกัน เพราะว่าเราทุกคนต่างหลงหาย มีแต่
พระคุณของพระเจ้าเท่านั3นทีทําให้เรามีความหวังในเรื องความรอดได้บา้ ง สิ งเดียวเท่านั3นทีเรา
ต้องทําก็คือ เชือวางใจในพระองค์และพระคุณของพระองค์ เพราะความรอดเป็ นมาโดยพระคุณ
ของพระเจ้า วิธีเดียวเท่านั3นทีเราจะได้มาเป็ นของเราก็คือ โดยการกลับใจมาหาพระองค์และ
วางใจในพระองค์
ดังนั3นความรอดจึงไม่ได้เกิดจากตัวเราเอง เราไม่มีส่วนในความรอดเลย ทั3งหมดเป็ นมา
เพราะพระเจ้าล้วนๆ เพราะพระคุณและพระเมตตาอันอัศจรรย์ของพระองค์ มันจึงเป็ นของขวัญ
ของพระเจ้า และมิใช่ โดยตัวท่ านทั!งหลายเอง แต่ พระเจ้ าทรงประทานให้ ของขวัญโดยตัวมันเอง
แล้วถูกเสนอให้โดยความกรุ ณา (พระคุณ) ของผูใ้ ห้ โดยตัวมันเองแล้ว ของขวัญจึงไม่ตอ้ งแลก
ด้วยอะไรหรื อต้องมีอะไรตอบแทน ซึงเป็ นของให้เปล่า เราจะได้มาก็ต่อเมือเรายอมรับมัน

เท่านั3น ข่าวประเสริ ฐมีความเรี ยบง่ายทีลึกซึ3ง มันเรี ยบง่ายพอๆกับการยืนมือออกไปรับของขวัญ
ทีให้เปล่า
อฟ 2:9

นอกจากนี3ความรอดของเราก็เนื)องด้ วยการกระทําก็หามิได้ เพือ) มิให้ คน

หนึ)งคนใดอวดได้ คําทีแปลว่า อวด (เคาคาออไม) มักถูกแปลว่า ‘โอ้อวด’ ความหมายนั3นชัดเจน
หากเราสามารถทําอะไรบางอย่างเพือแลกกับความรอดได้ เราก็จะอวดได้วา่ เป็ นฝี มือของเรา
แทนทีจะอวดในพระเจ้า แต่ความรอดของเราไม่ได้เป็ นมาด้วยการกระทํา ดังนั3น มีแต่พระเจ้า
เท่านั3นทีได้รับสง่าราศีจากการทีทรงช่วยเราให้รอด
อฟ 2:10

เพราะว่าเราเป็ นฝี พระหัตถ์ ของพระองค์ ทีท) รงสร้ างขึน! ในพระเยซูคริสต์

เพือ) ให้ ประกอบการดีซึ)งพระเจ้ าได้ ทรงดําริไว้ ล่วงหน้ าเพือ) ให้ เราประพฤติตามนั!น ข้อนี3ข3 ึนต้น
ด้วย เพราะว่ า (แปลจากคําว่า การ์ ) มันเป็ นคําสันธานทีเชือมกับประโยคในข้อทีแล้วซึงนําไปสู่
ข้อสรุ ปทีสัมพันธ์กนั ข้อสรุ ปนั3นก็คือว่า “เราเป็ นฝี พระหัตถ์ของพระองค์” คําทีแปลเช่นนั3น
(ปอยเอมา) มีความหมายว่า ‘สิ งทีพระองค์ได้ทรงทําขึ3นแล้ว’, ‘สิ งทรงสร้างของพระองค์’, ‘ผล
งานของพระองค์’ พระองค์ไม่เพียงทรงช่วยเราให้รอดเท่านั3น แต่พระองค์ทรงสร้างเราให้เป็ น
คนใหม่ในพระคริ สต์แล้วด้วย ดังนั3น เราได้ถูก “สร้างขึ3นในพระเยซูคริ สต์ เพือให้ประกอบการ
ดี” พระประสงค์ของพระเจ้าในการช่วยเราให้รอด ส่ วนหนึงก็คือ เพือทีเราจะได้ปรนนิบตั ิ
พระองค์หลังจากนั3น เราไม่ได้รอดเพราะการทําดี แต่เรารอดแล้วเพือทีจะประกอบการดีหลังจาก
นั3น พระเจ้าจึงได้ทรง “ดําริ ไว้ล่วงหน้าเพือให้เราประพฤติตามนั3น” พระประสงค์ของพระเจ้า,
แผนการทีทรงลิขิตไว้ล่วงหน้าของพระองค์ ก็คือ ทีเราจะดําเนินชีวติ ของเราในการปรนนิบตั ิ
พระองค์ การลิขิตล่วงหน้าเรี ยบง่ายขนาดนั3นจริ งๆ นีเป็ นเรื องทีชัดเจนทัวพระคัมภีร์ใหม่ ดู 1 โค
ริ นธ์ 15:58 และทิตสั 3:1,8
อฟ 2:11

เหตุฉะนั!นท่านจงระลึกว่ า เมือ) ก่ อนท่ านเคยเป็ นคนต่ างชาติตามเนือ! หนัง

และพวกทีร) ับพิธีเข้ าสุ หนัตซึ)งกระทําแก่เนือ! หนังด้ วยมือเคยเรียกท่ านว่ า เป็ นพวกทีม) ไิ ด้ เข้ า
สุ หนัต คราวนี3เปาโลกลับมาเน้นเรื องทีท่านได้เริ มไว้ในบทที 1 และความลึกลับดังกล่าว (1:9)

เนื3อหาส่ วนทีเหลือของบทนี3เปิ ดเผยและอธิบายความลึกลับดังกล่าวเพิมเติม ผูอ้ ่านของท่านซึง
เห็นได้ชดั ว่าส่ วนใหญ่แล้วเป็ นคนต่างชาติ ถูกขอให้ระลึกว่า เมือก่อนตอนทีพวกเขาถูกเรี ยกว่า
“เป็ นพวกทีมิได้เข้าสุ หนัต” โดยพวกทีรับพิธีเข้าสุ หนัตซึงกระทําแก่เนื3อหนังด้วยมือ ท่านหมาย
ถึงพวกยิวทีกล่าวหาพวกผูเ้ ชือชาวต่างชาติวา่ ไม่ได้เข้าสุ หนัตและเป็ นคนทีไม่คู่ควรในเรื องฝ่ าย
วิญญาณ นีน่าจะหมายถึงก่อนทีพวกเขาได้รับความรอดตามทีข้อต่อไปจะยืนยัน ไม่วา่ จะในกรณี
ใด นีก็แสดงถึงการแตกแยกและความขัดแย้งทีชัดเจนซึงเกิดขึ3นระหว่างผูเ้ ชือทีเป็ นยิวและทีเป็ น
คนต่างชาติในคริ สตจักร
อฟ 2:12

เปาโลกล่าวต่อไปโดยเตือนความจําพวกเขาว่า เมือก่อนพวกเขา (1) เป็ น

คนอยู่นอกพระคริสต์ , (2) ขาดจากการเป็ นพลเมืองอิสราเอล และ (3) ไม่ มสี ่ วนในบรรดาพันธ
สั ญญาซึ)งทรงสั ญญาไว้ น!ัน, (4) ไม่ มที หี) วัง และ (5) อยู่ในโลก (6) ปราศจากพระเจ้ า ความหมาย
ก็คือว่า คนต่างชาติก่อนได้รับความรอดไม่เพียงอยูโ่ ดยปราศจากพระคริ สต์และพระเจ้าเท่านั3น
แต่พวกเขายังไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาทีทรงกระทํากับชนชาติอิสราเอลด้วย ความหมาย
โดยรวมก็คือว่า มีช่องว่างทีแสดงความแตกต่างระหว่างพวกยิวและคนต่างชาติ
อฟ 2:13

แต่ บัดนีใ! นพระเยซูคริสต์ ท่ านทั!งหลายซึ)งเมือ) ก่อนอยู่ไกลได้ เข้ ามาใกล้

โดยพระโลหิตของพระคริสต์ ความหมายก็คือว่า ในพระคริ สต์ พวกคนต่างชาติทีเคยถูกแยกออก
จากพระเจ้าได้ถูกพาเข้ามาใกล้โดยพระโลหิตทีหลังออกของพระคริ สต์
อฟ 2:14

เพราะว่าพระองค์ ทรงเป็ นสั นติสุขของเรา เป็ นผู้ทรงกระทําให้ ท!งั สอง

ฝ่ ายเป็ นอันหนึ)งอันเดียวกัน และทรงรื!อกําแพงทีก) !นั ระหว่ างสองฝ่ ายลง นอกจากนี3พระเยซู
คริ สต์ได้ทรงกลายเป็ นจุดสนใจของการคืนดีกนั ระหว่างยิวและคนต่างชาติ พระองค์ได้ทรง “รื3 อ
กําแพงทีกั3นระหว่างสองฝ่ ายลง” วลีสุดท้ายมีความเป็ นสัญลักษณ์อย่างชัดเจน ในพระวิหารที
กรุ งเยรู ซาเล็ม มีกาํ แพงหนึงในลานพระวิหารทีแบ่งพื3นทีออกซึงอนุญาตให้คนต่างชาติเข้าไปได้
เปาโลใช้ภาพเปรี ยบเทียบในทีนี3เพือพูดถึงการทีพระคริ สต์ได้ทรงกําจัดสิ งกีดขวางระหว่างยิว
และคนต่างชาติในคริ สตจักรแล้ว

อฟ 2:15

และได้ ทรงกําจัดการซึ)งเป็ นปฏิปักษ์ กนั ในเนื!อหนังของพระองค์ คือกฎ

ของพระบัญญัติซึ)งให้ ถือศีลต่ างๆนั!น เพือ) จะกระทําให้ ท!งั สองฝ่ ายเป็ นคนใหม่คนเดียวใน
พระองค์ เช่ นนั!นแหละจึงทรงกระทําให้ เกิดสั นติสุข ในเนื3อหนังของพระองค์ พระเยซูได้ทรง
กําจัดความเป็ นปฏิปักษ์ระหว่างยิวและคนต่างชาติลงแล้ว ซึ งรวมถึง “กฎของพระบัญญัติซึงให้
ถือศีลต่างๆนั3น” วลีน3 ีน่าจะหมายถึงภาระยุง่ ยากของพระราชบัญญัติ มันอาจหมายถึงข้อปลีกย่อย
ต่างๆตามประเพณี ของพวกยิวซึงเพิมเข้าไปกับพระราชบัญญัติดว้ ย ไม่วา่ จะในกรณี ใด พระเยซู
คริ สต์ได้ทรงกําจัดมันทั3งหมด “เพือจะกระทําให้ท3 งั สองฝ่ ายเป็ นคนใหม่คนเดียวในพระองค์ เช่น
นั3นแหละจึงทรงกระทําให้เกิดสันติสุข” คนใหม่ทีว่านี3หมายถึง พวกยิวและคนต่างชาติในพระ
กายเดียวกันในคริ สตจักร ในการทําเช่นนั3นพระองค์ได้ทรงกระทําให้เกิดสันติสุขระหว่างทั3ง
สองฝ่ าย
อฟ 2:16

เป้ าหมายของพระองค์กค็ ือเพือ) พระองค์ จะทรงกระทําให้ ท!งั สองพวก

คืนดีกบั พระเจ้ า เป็ นกายเดียวโดยกางเขนซึ)งเป็ นการทําให้ การเป็ นปฏิปักษ์ต่อกันหมดสิ!นไป
พระราชกิจของพระคริ สต์บนกางเขน มีจุดประสงค์อย่างหนึงก็คือ เพือกําจัดความเป็ นปฏิปักษ์
ระหว่างยิวและคนต่างชาติในคริ สตจักรให้หมดสิ3 นไป
อฟ 2:17

และพระองค์ ได้ เสด็จมาประกาศสั นติสุขแก่ท่านทีอ) ยู่ไกล และแก่คนทีอ) ยู่

ใกล้ นอกจากนี3ในการเสด็จมาของพระองค์ พระคริ สต์ได้ทรงประกาศสันติสุขแก่คนเหล่านั3นที
อยูไ่ กล (คนต่างชาติทีไม่เชือ) และคนเหล่านั3นทีอยูใ่ กล้ (พวกยิวทีไม่เชือ)
อฟ 2:18

เพราะว่าพระองค์ ทรงทําให้ เราทั!งสองพวกมีโอกาสเข้ าเฝ้ าพระบิดา โดย

พระวิญญาณองค์เดียวกัน เป็ นความจริ งทีโดยทางพระองค์ท3 งั ยิวและคนต่างชาติ “มีโอกาสเข้า
เฝ้ าพระบิดา โดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน” ด้วยว่านามอืนซึงให้เราทั3งหลายรอดได้ ไม่ทรง
โปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทวใต้
ั ฟ้า พระเยซูทรงเป็ นคนกลางสําหรับทั3งยิวและคนต่างชาติที
เชือ นีเป็ นความลึกลับทีเปาโลเอ่ยถึงก่อนหน้านี3ใน 1:9

อฟ 2:19

เปาโลยังออกความเห็นต่อไปถึงพวกคนต่างชาติทีเชือในคริ สตจักรที

เมืองเอเฟซัส เพราะพระเยซูคริ สต์ เราในฐานะผูเ้ ชือทีเป็ นคนต่างชาติจงึ ไม่ ใช่ คนต่ างด้ าวต่ าง
แดนอีกต่ อไป แต่ ว่าเป็ นพลเมืองเดียวกันกับวิสุทธิชนและเป็ นครอบครัวของพระเจ้ า คําว่า วิ
สุทธิ ชน ในบริ บทนี3น่าจะหมายถึงความสัมพันธ์ในเชิงพันธสัญญาทีชนชาติอิสราเอลมีกบั
พระเจ้า พวกเขาเป็ นวิสุทธิชนของพันธสัญญาเดิม แต่บดั นี3พวกเราทุกคนเป็ นครอบครัวของ
พระเจ้าแล้ว คําว่าครอบครัวนี3มีความหมายตรงตัวว่าบ้านของคนๆหนึง ซึงในกรณี น3 ีคือ บ้านของ
พระเจ้า
อฟ 2:20

ท่ านได้ ถูกประดิษฐานขึน! บนรากแห่ งพวกอัครสาวกและพวกศาสดา

พยากรณ์ พระเยซูคริสต์ เองทรงเป็ นศิลามุมเอก พวกเรา คือ ผูเ้ ชือทีเป็ นยิวและทีเป็ นคนต่างชาติ
ได้ถูกสร้างขึ3นด้วยกัน (เป็ นบ้านฝ่ ายวิญญาณ) “บนรากแห่งพวกอัครสาวกและพวกศาสดา
พยากรณ์” บ้านฝ่ ายวิญญาณทีถูกพูดถึงนี3คือคริ สตจักร รากฐานคือ พวกอัครสาวกและพวก
ศาสดาพยากรณ์ นีน่าจะเป็ นภาพเปรี ยบทีหมายถึง พระวจนะของพระเจ้าในทั3งพันธสัญญาเดิม
และพันธสัญญาใหม่ ศิลาก้อนทีสําคัญทีสุ ดของการปลูกสร้างด้วยศิลาในสมัยโบราณคือ ศิลามุม
เอกเพราะมันบ่งชี3ถึงความจริ งแท้ของตัวอาคารนั3นๆในทุกมิติ “ศิลามุมเอก” ของคริ สตจักรไม่ใช่
ใครอืนนอกจากพระเยซูคริ สต์ ดังนั3น รากฐานของคริ สตจักรพันธสัญญาใหม่คือ พระเยซูคริ สต์
ผูท้ รงเป็ นประมุขของมัน ส่ วนทีเหลือของรากนั3นคือ พระวจนะของพระเจ้าทีทรงประทานให้
ผ่านทางพวกศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมและพวกอัครสาวกในพระคัมภีร์ใหม่
อฟ 2:21

ในพระองค์น!ัน ทุกส่ วนของโครงร่ างต่ อกันสนิท และเจริญขึน! เป็ นวิหาร

อันบริสุทธิ9ในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ภาพเปรี ยบของอาคารดําเนินต่อไป ครอบครัว (บ้าน) ของ
พระเจ้านี3 ซึงรากฐานของมันคือ พระเยซูคริ สต์และพระวจนะของพระเจ้า ทุกส่ วนของโครงร่ าง
ต่ อกันสนิท คําทีแปลเช่นนั3น (ซูนารมอลอเกะโอ) เป็ นคําทีน่าสนใจ มันหมายถึง การถูก
ออกแบบและถูกประกอบเข้าด้วยกันอย่างประณี ต มันบ่งบอกถึง สถาปนิกและช่างก่อผู ้
เชียวชาญ อาคารทีถูกออกแบบโดยพระเจ้านี3 ซึงเป็ นบ้านของพระเจ้า ได้ถูกตั3งขึ3นเป็ นวิหารอัน
บริ สุทธิ?ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า อาจมีการอ้างอิงแบบแฝงถึงพระวิหารทีพึงสร้างเสร็จในกรุ ง

เยรู ซาเล็ม ซึงถูกถือว่าเป็ นหนึงในผลงานชิ3นเอกทางสถาปัตยกรรมของโลกในตอนนั3น นีอาจ
เป็ นเหตุให้เปาโลเลือกใช้ภาพเปรี ยบนี3
อฟ 2:22

และในพระองค์ น!ัน ท่ านก็กาํ ลังจะถูกก่อขึน! ให้ เป็ นทีส) ถิตของพระเจ้ าใน

ฝ่ ายพระวิญญาณด้ วย ภาพเปรี ยบนี3ปิดท้ายด้วยการทีเปาโลบรรยายว่าทั3งคนต่างชาติทีเชือในค
ริ สตจักรและพีน้องของพวกเขาทีเป็ นยิวได้ถูก “ก่อขึ3นให้เป็ นทีสถิตของพระเจ้าในฝ่ ายพระ
วิญญาณด้วย” คริ สตจักรในฐานะเป็ นกลุ่มคนฝ่ ายจิตวิญญาณจึงกลายเป็ นวิหารของพระเจ้า ซึง
ไม่ใช่อาคารทีประชุม แต่หมายถึงกลุ่มผูเ้ ชือเอง ความลึกลับก็คือว่า ทั3งยิวและคนต่างชาติจะถูก
เชือมเข้าด้วยกันเป็ นหนึงเดียวในพระคริ สต์เพือเป็ นพระวิหารหลังใหม่ของพระเจ้าในยุคนี3
*****
ภาพรวมของเอเฟซัส 3: บทนีน าํ เสนอสองเรื อง เรื องแรกคือ สรุ ปย่ อที ยืดยาวของเปาโล
เกียวกับ ‘ความลึกลับ’ ที ท่านได้ บรรยายไว้ ในบททีแล้ ว อีกเรื องคือ ท่ านอธิ ษฐานทูลขอเพือ
คริ สตจักรชาวเมืองเอเฟซัสเมือเห็นถึงความลึกลับดังกล่ าว
สรุ ปย่ อของข้ อ 1-10: ทังสิ บข้ อนีถ กู สรุ ปไว้ ด้วยกันเพราะความเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน
แต่ กม็ ีการนําเสนอเรื องทีซับซ้ อนโดยตัวอัครสาวกเอง เปาโลสรุ ปย่ อความลึกลับทีถูกพูดถึงใน
สองบททีแล้ วอย่ างซับซ้ อน (จริ งๆแล้ วสรุ ปย่ อนีม ีแค่ สองประโยค) แก่ นแท้ ของสรุ ปย่ อถูกพบ
ตังแต่ ข้อ 1: “เพราะเหตุนีข ้ าพเจ้ าเปาโล ... (ไปข้ อ 7) ได้ รับการแต่ งตังให้ เป็ นผู้รับใช้ ... (ไปข้ อ
8) ให้ ข้าพเจ้ าประกาศแก่ คนต่ างชาติถึงความไพบูลย์ ของพระคริ สต์ อันหาทีสุดมิได้ ”ถึงแม้ ว่า
ความซับซ้ อนมากกว่ านีถ กู ขยายความ แต่ นันก็เป็ นสาระสําคัญของทังสิ บข้ อนี  ให้ เรามาดูใกล้ ๆ
มากกว่ านีก นั
อฟ 3:1

อัครสาวกท่านนี3กล่าวต่อไปว่า เพราะเหตุนี! ท่านหมายถึงความเป็ นอัน

หนึงอันเดียวกันในคริ สตจักรทีพวกยิวและพวกคนต่างชาติเป็ นหนึงเดียวกัน ท่านเรี ยกตัวเองต่อ
ไปว่า ผู้ทถี) ูกจําจองเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์ เพือ) ท่านซึ)งเป็ นคนต่ างชาติ การถูกจําจองของ
ท่านน่าจะเป็ นทั3งความหมายตรงตัวและความหมายฝ่ ายวิญญาณ ท่านเป็ นนักโทษในกรุ งโรม

และใช้โอกาสนี3เพือบรรยายถึงความสัมพันธ์ของท่านกับพระเยซูคริ สต์ นอกจากนี3 ท่านบอกเป็ น
นัยด้วยว่า การถูกจําจองของท่านนั3นก็เพือคริ สตจักรของคนต่างชาติ หากท่านไม่ได้ติดคุก ท่าน
อาจไม่ได้เขียนจดหมายฝากหลายฉบับอย่างทีท่านเขียนก็ได้
อฟ 3:2

ถ้ าแม้ ท่านทั!งหลายได้ ยนิ ถึงพระคุณของพระเจ้ าอันเป็ นพันธกิจ ซึ)งทรง

โปรดประทานแก่ข้าพเจ้ าเพือ) ท่ านทั!งหลายแล้ว ประโยคนี3ดาํ เนินต่อไปด้วยเงือนไขแบบทีหนึง
ซึงคล้ายกับคําถามทีไม่ตอ้ งการคําตอบ เพราะคําตอบนั3นชัดเจนอยูแ่ ล้ว เป็ นความจริ งทีพวกเขา
ได้ยนิ ถึง “พระคุณของพระเจ้าอันเป็ นพันธกิจ” ซึงได้ทรงประทานให้แก่ท่านเพราะเห็นแก่พวก
เขาแล้ว ถึงแม้วา่ บางคนอาจพยายามเชือมโยงวลีน3 ีกบั เรื องของยุคคริ สตจักร (คําว่า พันธกิจ และ
ยุค มาจากคําภาษาอังกฤษ dispensation เหมือนกัน) แต่เราก็เห็นถึงความหมายแบบทัวไปของ
คําๆนี3มากกว่า ความหมายแบบตรงตัวทีสุ ดของคํานี3กค็ ือว่า เปาโลได้รับมอบพันธกิจในเรื อง
พระคุณของพระเจ้าแก่ผเู ้ ชือทีเป็ นคนต่างชาติในฐานะอัครสาวกไปยังพวกคนต่างชาติ ดู โรม
11:13
อฟ 3:3

และรู้ ว่าพระองค์ ได้ ทรงสํ าแดงให้ ข้าพเจ้ ารู้ ข้อลึกลับ (ตามทีข) ้ าพเจ้ าได้

เขียนไว้ แล้วอย่ างย่ อๆ เปาโลกล่าวว่า ความเข้าใจของท่านเกียวกับข้อลึกลับทีพวกคนต่างชาติอยู่
ในพระกายเดียวกับพวกผูเ้ ชือทีเป็ นยิวนั3นได้ถูกประทานให้แก่ท่านผ่านทางการ ‘สําแดง’ การ
สําแดงนี3อาจเกิดขึ3นขณะทีท่านอยูใ่ นประเทศอาระเบีย หรื ออาจเกิดขึ3นในเวลาอืนเมือพระเจ้า
ตรัสแก่ท่านโดยตรงก็ได้ ไม่วา่ จะในกรณี ใด ความเข้าใจของท่านในข้อลึกลับดังกล่าวก็เป็ นมา
โดยการสําแดงโดยตรงจากพระเจ้าในเวลาและสถานทีๆไม่ได้ถกู ระบุไว้ การทีท่านเขียนไว้แล้ว
อย่างย่อๆน่าจะหมายถึงครึ งหลังของบททีสอง
อฟ 3:4-5

และโดยคําเหล่านั!น เมือ) ท่านอ่านแล้ว ท่ านก็รู้ ถึงความเข้าใจของข้ าพเจ้ า

ในเรื)องความลึกลับของพระคริสต์ ) 5 ซึ)งในสมัยก่อน ไม่ ได้ ทรงโปรดสํ าแดงแก่บุตรทั!งหลายของ
มนุษย์ เหมือนอย่างบัดนีซ! ึ)งทรงโปรดเผยแก่พวกอัครสาวกผู้บริสุทธิ9 และพวกศาสดาพยากรณ์
ของพระองค์ โดยพระวิญญาณ

เปาโลอธิบายเกียวกับเรื องนี3ต่อไป ท่านกล่าวถึงเรื อง “ความลึกลับของพระคริ สต์ซึงใน
สมัยก่อน ไม่ได้ทรงโปรดสําแดงแก่บุตรทั3งหลายของมนุษย์” เหมือนอย่างบัดนี3ซึงทรงโปรดเผย
แก่ตวั ท่าน (และแก่พวกอัครสาวก และพวกศาสดาพยากรณ์ท่านอืนๆโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ? )
การทีท่านกล่าวถึงพวกศาสดาพยากรณ์ กเ็ ป็ นการยอมรับว่าตําแหน่งดังกล่าวในพระคัมภีร์ใหม่ยงั
มีอยู่ แต่ในไม่ชา้ มันจะเสื อมสู ญไปตามที 1 โคริ นธ์ 13:8 ได้กล่าวไว้ ไม่วา่ จะในกรณี ใด การ
สําแดงดังกล่าวก็เป็ นมาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ? ข้อลึกลับนี3ไม่เป็ นทีรู ้จกั ในพระคัมภีร์เดิม เป็ น
ความจริ งทีมีคาํ พยากรณ์วา่ คนต่างชาติจะกลับใจมาหาพระเจ้าสักวันหนึง แต่ขอ้ เท็จจริ งทีว่าพวก
เขาจะถูกรวมเป็ นหนึงเดียวกันกับพวกยิวในกายเดียวกันยังไม่เป็ นทีรู ้จกั ในตอนนั3น
อฟ 3:6

นีเป็ นสรุ ปย่อแก่นสารของข้อลึกลับดังกล่าว คือว่ าคนต่ างชาติจะเป็ น

ผู้รับมรดกร่ วมกัน และเป็ นอวัยวะของกายอันเดียวกัน และมีส่วนได้ รับพระสั ญญาของพระองค์
ในพระคริสต์ โดยข่ าวประเสริฐนั!น นันคือ คนต่างชาติจะมีสิทธิพิเศษเหมือนกับพีน้องทีเป็ นยิว
ทุกประการในคริ สตจักร ในคริ สตจักรจะไม่มีความแตกต่างระหว่างยิวกับคนต่างชาติ พวกเขา
จะถูกรวมเป็ นหนึงในกายเดียวเหมือนเป็ นอวัยวะฝ่ ายวิญญาณอันเดียวกัน
อฟ 3:7-8

ข้ าพเจ้ าได้ รับการแต่ งตั!งให้ เป็ นผู้รับใช้ แห่ งข่ าวประเสริฐ ตามพระคุณซึ)ง

เป็ นของประทานจากพระเจ้ า ซึ)งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้ าโดยการกระทําแห่ งฤทธิ9เดชของ
พระองค์ 8 ทรงโปรดประทานพระคุณนีแ! ก่ข้าพเจ้ า ผู้เป็ นคนเล็กน้ อยกว่ าคนเล็กน้ อยทีส) ุ ดใน
พวกวิสุทธิชนทั!งหมด ทรงให้ ข้าพเจ้ าประกาศแก่คนต่ างชาติถึงความไพบูลย์ ของพระคริสต์ อัน
หาทีส) ุ ดมิได้
เปาโลกล่าวต่อไปว่าท่าน “ได้รับการแต่งตั3งให้เป็ นผูร้ ับใช้” เพือการนี3เอง มันเป็ นไปตาม
“พระคุณซึงเป็ นของประทานจากพระเจ้า” ซึงได้ทรงประทานให้แก่ท่านแล้วโดยการกระทําแห่ง
ฤทธิ?เดชของพระองค์ ทีขัดแย้งกันยิงกว่าก็คือ พันธกิจอันน่าอัศจรรย์น3 ีถกู มอบให้แก่เปาโล ด้วย
ความถ่อมใจฝ่ ายวิญญาณ ท่านถือว่าตัวเอง “เป็ นคนเล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยทีสุ ดในพวกวิสุทธิ
ชนทั3งหมด” กระนั3นพระเจ้าก็ได้ทรงประทานพระคุณนี3แก่ท่านแล้ว ในทีนี3คาํ ว่าพระคุณถูกใช้

ในความหมายของ ‘พละกําลัง’ พระเจ้าได้ทรงประทานพละกําลังแก่ท่านเพือทีว่าท่านจะ
“ประกาศแก่คนต่างชาติถึงความไพบูลย์ของพระคริ สต์ อันหาทีสุ ดมิได้” คําหลังนี3มีความหมาย
ว่า ไม่อาจหยังถึง การค้นพบความไพบูลย์ของพระคริ สต์น3 นั ไม่มีทีสิ3 นสุ ดจริ งๆ คําทีน่าสนใจคือ
คําว่า ประกาศ (เอะวักเกะลิดโซ) ถึงแม้วา่ ความหมายทัวไปของคําๆนี3คือ ‘เทศนา’ แต่ความ
หมายแบบตรงตัวกว่าคือ การทําให้ข่าวประเสริ ฐเป็ นทีรู ้จกั
อฟ 3:9

และทําให้ คนทั!งปวงเห็นว่า อะไรคือความเป็ นอันหนึ)งอันเดียวกันแห่ ง

ความลึกลับ ซึ)งตั!งแต่ แรกสร้ างโลกทรงปิ ดบังไว้ ทพี) ระเจ้ า ผู้ทรงสร้ างสารพัดทั!งปวงโดยพระเยซู
คริสต์ นอกจากนี3 พันธกิจของเปาโลก็คือการ “ทําให้คนทั3งปวงเห็นว่า อะไรคือความเป็ นอัน
หนึงอันเดียวกันแห่งความลึกลับ” นันคือ เปาโลถือว่าจุดประสงค์หนึงของท่านก็คือการทําให้คน
ทั3งปวงเห็นถึงความเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน, ความสมัครสมาน และสามัคคีธรรมทีมีในความ
ลึกลับทีบัดนี3ถกู เปิ ดเผยแล้ว นันคือ “คนต่างชาติจะเป็ นผูร้ ับมรดกร่ วมกัน และเป็ นอวัยวะของ
กายอันเดียวกัน” กับผูเ้ ชือทีเป็ นยิว ความลึกลับนั3น “ซึงตั3งแต่แรกสร้างโลกทรงปิ ดบังไว้ที
พระเจ้า” ท่านกล่าวเสริ มว่าพระเจ้า “ทรงสร้างสารพัดทั3งปวงโดยพระเยซูคริ สต์” เปาโลกล่าว
เรื องนี3ไว้อย่างชัดเจนใน โคโลสี 1:16 ท่านทําให้แน่ใจว่าความจริ งเดียวกันนี3ถกู พบในเอเฟซัส
ด้วย
อฟ 3:10

ทั3งหมดนี3 คือ การสําแดงความลึกลับรวมถึงพระราชกิจในการทรงสร้าง

ของพระเจ้าในพระคริ สต์ ประสงค์จะให้ (ความหมายตรงตัวคือ ‘เพือทีจะให้’) เทพผู้ปกครอง
และศักดิเทพในสวรรคสถานรู้ จักปัญญาอันซับซ้ อนของพระเจ้ าทางคริสตจักร ณ บัดนี! ความ
หมายก็คือว่า แม้แต่พวกหัวหน้าทูตสวรรค์ในสวรรคสถานก็จะเข้าใจปัญญาอันซับซ้อนของ
พระเจ้าผ่านทางคริ สตจักร ช่างเป็ นความคิดทีน่าอัศจรรย์ คริ สตจักรซึ งเป็ นความลึกลับทีถูกปิ ด
ซ่อนไว้มาหลายยุคหลายสมัย เป็ นพาหนะทีพระเจ้าทรงเลือกให้เผยแพร่ ความจริ งไม่ใช่แค่บน
โลกนี3เท่านั3น แต่สาํ หรับพวกทูตสวรรค์ดว้ ย บางทีพวกทูตสวรรค์ในสวรรค์ไม่สามารถเข้าใจ
พระราชกิจของพระคริ สต์หรื อการคืนดีกนั ระหว่างพวกยิวและคนต่างชาติ คริ สตจักรเป็ น

พาหนะทีก่อให้เกิดความเข้าใจดังกล่าวแม้กบั พวกทูตสวรรค์ดว้ ย นีบ่งบอกด้วยว่าคริ สตจักรเป็ น
ตัวหลักในการส่ งต่อและเก็บรักษาพระคัมภีร์ ซึงเป็ นปั ญญาอันซับซ้อนของพระเจ้า
อฟ 3:11

ทั!งนีก! เ็ ป็ นไปตามพระประสงค์ นิรันดร์ ซึ)งพระองค์ได้ ทรงตั!งไว้ ในพระ

เยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา ทั3งหมดนี3เป็ นไป “ตามพระประสงค์นิรันดร์” ทีพระเจ้าได้
ทรงกระทําให้สาํ เร็จในพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
อฟ 3:12

เปาโลกล่าวอีกครั3งว่า ในพระคริ สต์ เราจึงมีใจกล้า และมีโอกาสทีจ) ะ

เข้ าไปถึงพระองค์ ด้วยความมัน) ใจเพราะความเชื)อในพระองค์ เพราะเราอยูใ่ นพระคริ สต์ ตอนนี3
เราจึงมีใจกล้าทีจะเข้าไปถึงพระเจ้าได้ (ดู ฮีบรู 4:16) เราเข้าไปได้โดยทางพระเยซูคริ สต์ (ดู
ยอห์น 14:6) นอกจากนี3เรายังเข้าไปได้ดว้ ยความมันใจผ่านทางความเชือในพระคริ สต์ดว้ ย เมือ
เรามาหาพระเจ้าผ่านทางความเชือในพระบุตรของพระองค์ เราก็สามารถเข้าถึงพระองค์ได้อย่าง
เต็มทีและด้วยใจกล้า
อฟ 3:13

เหตุฉะนั!นข้ าพเจ้ าจึงขอร้ องท่ านว่ า อย่าท้ อถอย เพราะความยากลําบาก

ของข้ าพเจ้ าเพราะเห็นแก่ ท่านซึ)งเป็ นสง่ าราศีของท่ านเอง เมือพิจารณาถึงสิ งเหล่านี3ท3 งั หมด
เปาโลจึงขอให้พวกเขาไม่ให้ทอ้ ใจเพราะการทีท่านกําลังถูกจองจําอยูท่ ีกรุ งโรม เปาโลมีความ
เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณทีจะตระหนักว่าทั3งหมดนี3เป็ นไปเพือสง่าราศีของคริ สตจักรทีเมือง
เอเฟซัส แทนทีจะมาเป็ นทุกข์เพราะท่าน ท่านขอให้พวกเขามีกาํ ลังใจขึ3นจะดีกว่า (คือ อวดในตัว
ท่าน)
อฟ 3:14

เพราะเหตุนี! ข้ าพเจ้ าจึงคุกเข่ าต่ อพระบิดาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้

เป็ นเจ้ าของเรา ดังนั3น เมือพิจารณาสิ งต่างๆทีได้กล่าวไปแล้วทั3งหมด ไล่ต3 งั แต่การสําแดงความ
ลึกลับไปจนถึงการทีเปาโลถูกจําจองเพือเห็นแก่พวกเขา ท่านจึงคุกเข่าต่อ “พระบิดาของพระเยซู
คริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” กล่าวอีกนัยหนึง เปาโลนําเรื องราวทั3งหมดทูลต่อพระเจ้าในคํา
อธิษฐาน เกรงว่าผูอ้ ่านของท่านจะสงสัยอะไร ท่านเขียนอย่างไพเราะว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระบิดา

ของพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา พระนามและตําแหน่งของพระองค์ถูกนําเสนออย่าง
ครบถ้วน พระองค์ทรงเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า, พระผูช้ ่วยให้รอด (เยซู) และกษัตริ ย ์ (คริ สต์)
อฟ 3:15

ครอบครัวทั!งหมดในสวรรค์และแผ่ นดินโลกก็ได้ ชื)อมาจากพระองค์ ก่อน

จะเข้าสู่ สาระสําคัญของคําอธิษฐานของท่านเพือพวกเขา ท่านก็กล่าวชัดเจนว่า ทุกสิ งในสวรรค์
และแผ่นดินโลกล้วนเกิดจากพระคริ สต์ เรื องนี3ถูกกล่าวชัดเจนใน โคโลสี 1:15, 17-18 ถึงแม้วา่
บางคนพยายามทีจะสร้างกลุ่มคนพิเศษจากคําว่า ‘ครอบครัวของพระเจ้า’ แต่คาํ ทีแปลว่า
ครอบครัว (ปาตริ อา) ก็มีความหมายว่า ‘เชื3อสาย’ หรื อ ‘พงษ์พนั ธุ์’ ประเด็นทีสําคัญกว่าก็คือว่า
ทุกสิ งไม่วา่ จะในสวรรค์หรื อบนแผ่นดินโลก ล้วนมีทีมาจากพระคริ สต์พระผูท้ รงสร้าง นีเป็ น
บทนําสู่ คาํ อธิษฐานของท่าน
อฟ 3:16

ในคําอธิษฐานของเปาโลเพือคริ สตจักรชาวเมืองเอเฟซัสในบทที 1 ท่าน

เน้นเรื องความเข้าใจของพวกเขาเกียวกับความรู ้ในสิ งทีรอคอยผูค้ นของพระเจ้าอยูเ่ บื3องหน้า ใน
เอเฟซัส 3 ท่านอธิ ษฐานขอให้พวกเขา (1) มีกาํ ลังขึ3น และ (2) ตระหนักถึงความรักของพระ
คริ สต์ ดังนั3นท่านจึงอธิษฐานขอเผือพวกเขาให้ (ก) พระเจ้าทรงประทานกําลังเรี)ยวแรงมากฝ่ าย
จิตใจแก่ท่าน โดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ ตามความไพบูลย์ แห่ งสง่ าราศีของพระองค์ ถึง
แม้ไม่ได้ระบุไว้เป็ นอืนอย่างตรงๆ แต่ “ฝ่ ายจิตใจ” ก็น่าจะหมายถึง จิตใจและจิตวิญญาณของเรา
มันเป็ นส่ วนหนึงของตัวตนของเราซึงเป็ นจิตวิญญาณไม่ใช่ร่างกาย การมีกาํ ลังเรี ยวแรงฝ่ ายจิตใจ
เกิดขึ3นได้โดยพระวิญญาณของพระองค์และเกิดจาก “ความไพบูลย์แห่งสง่าราศีของพระองค์”
ดังทีได้ระบุไว้ในโรม 9:23 เช่นกัน เปาโลกล่าวถึงความไพบูลย์เหล่านั3น ดังนั3นสง่าราศีของ
พระองค์โดยทางพระวิญญาณของพระองค์จึงมีให้เสมอในฐานะเป็ นแหล่งพละกําลังสําหรับ
ผูค้ นของพระเจ้า
อฟ 3:17

เพือ) พระคริสต์ จะทรงสถิตในใจของท่านโดยความเชื)อ เพือ) ว่ า เมือ) ทรง

วางรากฐานท่ านไว้ อย่างมัน) คงในความรักแล้ว วลีต่อไปนี3ซึงขึ3นต้นด้วย เพือ ไม่ได้สอดคล้องกับ
ขอให้ (เพือ) ในข้อ 16 ในข้อนั3นใช้คาํ ว่า ฮิ นา แต่ตรงนี3เป็ นแค่การบอกเท่านั3น ความหมายก็คือ

ว่ าพระคริ สต์ทรงสถิตในใจของเราโดยความเชือแล้ว นอกจากนี3ความจริ งทียิงใหญ่กว่าก็คือว่า
พระคริ สต์ทรงสถิตในใจของเราโดยความเชื อจริ งๆ บังเอิญทีนีเป็ นทีเดียวเท่านั3นในพระคัมภีร์ที
กล่าวชัดเจนว่าพระคริ สต์ทรงสถิตในใจของเรา
เนื3อหาส่ วนต่อไปของคําอธิษฐานของเปาโลขึ3นต้นด้วย “เพือว่า” (ฮิ นา) (ข) “เมือทรงวาง
รากฐานท่านไว้อย่างมันคงในความรักแล้ว” เปาโลอธิษฐานขอว่า พระเจ้าจะไม่เพียงเสริ มกําลัง
พวกเขาเท่านั3น แต่ทีพวกเขาจะหยังรากในความรักด้วย เราก็ตอ้ งการสิ งนี3มากเช่นกันในทุกวันนี3
อฟ 3:18-19 แต่นนเป็
ั นเพียงบทนําสู่ เรื องทีสําคัญยิงกว่า เมือพวกเขาหยังรากและตั3ง
มังคงในความรักแล้ว ท่านก็อธิษฐานขอให้พวกเขาหยัง) รู้ได้ ว่าอะไรคือความกว้ าง ความยาว
ความลึก และความสู งพร้ อมกับบรรดาวิสุทธิชนทั!งปวง 19 และให้ เข้ าใจถึงความรักของพระ
คริสต์ ซึ)งเกินความรู้ เพือ) ท่ านจะได้ รับความไพบูลย์ของพระเจ้ าอย่างเต็มเปี) ยม ความปรารถนาที
สองของเปาโลในคําอธิษฐานนี3กค็ ือ ทีคริ สตจักรชาวเมืองเอเฟซัสจะเข้าใจเหมือนกับทีคริ สเตียน
(วิสุทธิชน) คนอืนๆ ในทีอืนได้เข้าใจแล้ว นันคือทุกมิติของความรักของพระคริ สต์
ทีน่าสนใจก็คือว่า ท่านเอ่ยถึงสามมิติ และจริ งๆแล้วก็เป็ นสี มิติ ท่านไม่เพียงเอ่ยถึงความ
กว้างและความยาวเท่านั3น แต่ท่านใช้สองระดับเพือบรรยายถึงมิติทีสามด้วย นันคือ ความลึก ซึง
บ่งบอกถึงความลึกของทะเล นีมาพร้อมกับความสู งซึงบ่งบอกถึงความสู งของฟ้ าสวรรค์ เรื องที
สําคัญกว่าก็คือว่า ท่านอธิษฐานขอให้พวกเขาเข้าใจความรักของพระคริ สต์ทีมีต่อเราซึงไม่อาจ
วัดได้ อันทีจริ งมันคือความรักทีไม่รู้สิ3นสุ ด ท่านกล่าวถึงเรื องนี3ดว้ ยว่ามัน “เกินความรู ้” คําทีแปล
ว่า เกิน (ฮูเป็ รบาลโล) มีความหมายว่า ‘พ้น’ หรื อ ‘เลยออกไป’ ความรักของพระคริ สต์จึงก้าวพ้น
ความรู ้ออกไป มันวัดไม่ได้และเป็ นอนันต์
ความคิดทีสามซึงสอดคล้องกันถูกขึ3นต้นด้วย ฮิ นา (เพือทีว่า) อีกแล้ว (ค) “เพือท่านจะได้
รับความไพบูลย์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี ยม” เปาโลไม่ได้ระบุชดั เจนว่า “ความไพบูลย์ของ
พระเจ้าอย่างเต็มเปี ยม” คืออะไร ซึงอาจหมายถึงการประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ? หรื ออาจ
หมายถึงความไพบูลย์ในเรื องพระพรของพระองค์ทีมีต่อเราทั3งในเรื องฝ่ ายวิญญาณและร่ างกาย

มันน่าจะหมายถึงพระพรอันเต็มเปี ยมในความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณและทุกสิ งทีมาด้วยกันกับ
มัน
ดังนั3น ความคิดทีแตกต่างกันสามเรื องได้ถูกขึ3นต้นด้วยประโยคย่อยทีนําหน้าด้วย ฮิ นา
(‘ว่า’ หรื อ ‘เพือว่า’) ซึงเกียวข้องกับคําอธิษฐานของเปาโลเพือคริ สตจักรชาวเมืองเอเฟซัส: (1)
เพือพวกเขาจะมีกาํ ลังขึ3นฝ่ ายจิตใจ (2) เพือพวกเขาจะสามารถเข้าใจทุกมิติของความรักของพระ
คริ สต์ และ (3) เพือพวกเขาจะเต็มเปี ยมไปด้วยความไพบูลย์ของพระเจ้า ถึงแม้วา่ ความคิดทั3งสาม
ประการจะสอดคล้องกันในทางไวยากรณ์ แต่มนั ก็มีความเป็ นเหตุเป็ นผลจากการใช้คาํ ว่า ฮิ นา
(เพือว่า) ทั3งสามเรื องอาจเป็ นเพียงคําอธิษฐานสามเรื องทีสอดคล้องกันของเปาโลเพือพวกเขา
อย่างไรก็ตาม มันอาจเป็ นสามเรื องทีแต่ละเรื องเสริ มกันไปเรื อยๆจนบรรลุสู่ ความไพบูลย์ของ
พระเจ้าก็ได้ ไม่วา่ จะในกรณี ใด เราเห็นถึงชีวติ ในการอธิษฐานเผือผูอ้ ืนอันน่าทึงของอัครสาวกผู ้
ยิงใหญ่ท่านนี3 เนื3อหาทีท่านอธิษฐานไม่เพียงเป็ นแบบอย่างสําหรับเราเท่านั3น แต่ลกั ษณะในการ
อธิษฐานทูลขอเพือผูอ้ ืนก็เป็ นแบบอย่างสําหรับเราด้วย
อฟ 3:20

ไม่วา่ คํายอพระเกียรติตอนท้ายนี3มีไว้เพือเป็ นส่ วนหนึงของคําอธิษฐาน

ของเปาโลหรื อมันเป็ นเพียงบทสรุ ปของเนื3อหาส่ วนนี3ของจดหมายฝากของท่าน แต่นนก็
ั ยงใหญ่
ิ
ในเรื องความไพเราะฝ่ ายวิญญาณ
วลีแรกเองก็ลึกซึ3งแล้ว บัดนี! ขอให้ พระเกียรติจงมีแด่ พระองค์ ผู้ทรงฤทธิ9สามารถ
พระเจ้าทรงสามารถกระทําได้ทุกสิ ง พระองค์ทรงเปี ยมด้วยฤทธานุภาพซึงบอกชัดในคําทีแปล
ว่า สามารถ (ดูนาไม) นอกจากนี3พระองค์ทรงสามารถกระทําสารพัดมากยิง) กว่ าทีเ) ราจะทูลขอ
หรือคิดได้ ความสามารถของพระองค์ไม่มีขีดจํากัด ไม่มีสิงใดยากเกินกว่าทีพระองค์จะทรง
ทําได้ สิ งเดียวทีจะจํากัดพระเจ้าได้กค็ ือ การทีเราไม่สามารถทูลขออย่างทีเราควรทูลขอ เป็ น
ความจริ งทีเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้ขอ พระองค์ทรงสามารถกระทํามากกว่าทีเราจะคิดได้ โดยยัง
ไม่ทูลขอด้วยซํ3า นอกจากนี3 ศักยภาพนี3กเ็ ป็ นไปตามฤทธิ9เดชทีป) ระกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา ถึงแม้
ไม่ได้ระบุไว้ชดั เจน แต่ฤทธิ?เดชนี3น่าจะเป็ นมาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ?

อฟ 3:21

ขอให้ พระเกียรติจงมีแด่ พระองค์ในคริสตจักร โดยพระเยซูคริสต์ ตลอด

ทุกชั)วอายุคนเป็ นนิตย์ เอเมน อีกครั3งทีผูท้ ีควรได้รับเกียรติคือพระเจ้าของเรา นอกจากนี3 พระ
เกียรติดงั กล่าวก็ถูกถวายแด่พระองค์ “ในคริ สตจักร” ด้วย เราเห็นชัดเจนว่าคริ สตจักรท้องถิน
เป็ นตัวกลางหลักในยุคนี3เพือถวายเกียรติแด่พระบิดา ไม่มีผใู ้ ดทีมีหน้าทีถวายเกียรติพระบิดาเห
มือนคริ สตจักร พระเกียรติทีจะมีแด่พระบิดาในคริ สตจักรนี3ยงั เป็ นมา “โดยพระเยซูคริ สต์ตลอด
ทุกชัวอายุคนเป็ นนิตย์” คําว่า “เป็ นนิตย์” มีความหมายตรงตัวว่า ‘ตลอดหลายยุคหลายสมัย’
พระเจ้าได้ทรงกําหนดให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์เองในทุกชัวอายุคนตลอดหลายยุคหลาย
สมัยผ่านทางคริ สตจักรของพระเยซูคริ สต์ คริ สตจักรเป็ นผูท้ ีเต็มใจหันมาเชือวางใจในข้อเสนอ
อันเปี ยมด้วยพระกรุ ณาของพระเจ้า นันคือ ข้อเสนอเกียวกับความรอด อันเป็ นการถวายพระ
เกียรติแด่พระองค์ เนื3อหาส่ วนแรกของหนังสื อเล่มนี3ปิดท้ายด้วย เอเมน ขอให้เป็ นดังนั3น!
*****
ภาพรวมของเอเฟซัส 4: คราวนีจ ดหมายฝากเล่ มนีเ ปลียนจากเรื องหลักคําสอนเป็ นเรื อง
ทางปฏิบตั ิบ้าง เรื องทีถูกให้ ความสําคัญคือ การดําเนินชี วิตคริ สเตียน ในบทนีด ้ วย อัครสาวก
ท่ านนีแ ทรกประโยคทีสาํ คัญๆเกียวกับของประทานในการเป็ นผู้นาํ ในด้ านต่ างๆทีพระเจ้ าทรง
ประทานให้ แก่ คริ สตจักร
อฟ 4:1

เหตุฉะนั!นข้ าพเจ้ าผู้ถูกจําจองเพราะเห็นแก่องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ขอวิงวอน

ท่ านให้ ประพฤติสมกับทีท) ่านทั!งหลายถูกเรียกแล้ วนั!น นีเป็ นอีกบทหนึงทีขึ3นต้นด้วยการทีเปาโล
เรี ยกตัวเองว่าเป็ น “ผูถ้ ูกจองจําเพราะเห็นแก่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” (น่าสนใจทีวลีน3 ีมีความหมายตรง
ตัวว่า ‘นักโทษในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า’ นีบ่งบอกมากกว่าการทีเปาโลถูกจําคุกทีกรุ งโรม แต่เราเห็น
ถึงพันธนาการทีท่านมีต่อพระคริ สต์ดว้ ย เราเห็นคําว่า เหตุฉะนัน มันเชือมโยงสิ งทีถูกกล่าวไว้
ก่อนหน้านั3นจนถึงบัดนี3 (นันคือ พระพรนานัปการของเราในพระคริ สต์, ความรอดโดยพระคุณ,
ความลึกลับของข่าวประเสริ ฐ และการทูลขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระเจ้าโดยทางคริ สตจักร)
กับการแสดงออกมาเป็ นการปฏิบตั ิ

อัครสาวกผูน้ 3 ีจึงขอและวิงวอนให้เรา “ประพฤติสมกับทีท่านทั3งหลายถูกเรี ยกแล้วนั3น”
คําทีแปลว่า ประพฤติ (เพะริ ปาเตะโอ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ดําเนิน’ อย่างไรก็ตามคํานี3กถ็ ูกใช้
เป็ นภาพเปรี ยบของการดําเนินชีวติ ในแต่ละวัน เราสามารถแทนด้วยคําว่า ‘ดําเนินชีวติ ’ ก็ได้ คํา
ทีแปลว่า สมกับ (อาซิ โอส) จริ งๆแล้วเป็ นคํากริ ยาวิเศษณ์ทีมีความหมายว่า ‘อย่างสมควร’ หรื อ
‘อย่างเหมาะสม’ ส่ วน “ทีท่านทั3งหลายถูกเรี ยกแล้วนั3น” หมายถึง การทรงเรี ยกให้เรามารับความ
รอด มันทําให้เรานึกถึงการทีพระคริ สต์ตรัสเรี ยกว่า “จงมาหาเรา” ดังนั3นเราได้ถูกกําชับให้
ดําเนินชีวติ อย่างเหมาะสมกับความรอดทีเราได้ถกู เรี ยกให้มารับเอาแล้ว
อฟ 4:2

คุณสมบัติหา้ ประการของการดําเนินเช่นนี3มีบอกไว้คือ (1) จงมีใจถ่ อมลง

ทุกอย่ างและใจอ่อนสุ ภาพ คําแรกหมายถึง ความถ่อมใจ คําหลังนี3ถึงแม้จะเกียวข้องกับคําแรกแต่
ก็ไม่ใช่คาํ เหมือนของคําแรก คําทีแปลว่า (2) ใจอ่อนสุ ภาพ (พราออเทส) ไม่เพียงสื อถึงความ
อ่อนโยนเท่านั3น แต่ยงั สื อถึงการมีสภาพอารมณ์ทีคงทีด้วย มันสื อถึงการมีวนิ ยั ในการแสดง
อารมณ์ต่างๆ ดังนั3น คําสังสองประการนี3จึงเกียวข้องกับความถ่อมใจและการแสดงอารมณ์อนั มี
วินยั
นอกจากนี3 ยังมีการเสริ ม (3) อดกลั!นไว้ นาน เข้าไปด้วย คําทีแปลเช่นนั3น (มาครอธูเมีย)
ด้านหนึงสื อถึงความหนักแน่นและความเพียรพยายาม และอีกด้านก็สือถึงความอดกลั3นใจและ
การไม่รีบแก้แค้นเมือถูกกระทําผิด ต่อจากนี3ยงั มี (4) อดทนต่ อกันและกันด้ วยความรัก กล่าวอีก
นัยหนึง มันคือการอดทนต่อกันและกันด้วยจิตใจแห่งความรัก
อฟ 4:3

คุณสมบัติทีห้าของการดําเนินให้สมกับการทรงเรี ยกของเราก็คือ (5) จง

เพียรพยายามเอาสั นติสุขผูกมัดความเป็ นนํา! หนึ)งใจเดียวแห่ งพระวิญญาณ คําทีแปลว่า เพียร
พยายาม (สปออูดาโซ) เป็ นคําทีบางครั3งก็แปลว่า ‘ขยันหมันเพียร’ หรื อ ‘ความขยัน’ ดังนั3นความ
หมายก็คือ การขยันขันแข็งในการเอาสั นติสุขผูกมัดความเป็ นนํา! หนึ)งใจเดียวแห่ งพระวิญญาณ
ความหมายก็คือ การระมัดระวังทีจะรักษาความเป็ นนํ3าหนึงใจเดียวกันและสันติสุขท่ามกลาง
ผูค้ นของพระเจ้าไว้ ดังนั3น การดําเนินให้สมกับความรอดของเราจึงเกียวข้องกับความถ่อมใจ,

การมีวินยั ในการแสดงอารมณ์, ความพากเพียรพยายาม และการอดทนต่อกันและกัน มันย่อม
เกียวข้องกับการรักษาไว้ซึงสันติสุขท่ามกลางผูค้ นของพระเจ้าอย่างแน่นอน
อฟ 4:4-6

อัครสาวกท่านนี3จึงยกภาพประกอบทีแสดงถึงการต้องมีความเป็ นนํ3าหนึง

ใจเดียวกันโดยกล่าวถึงหลักการนั3นในการประกอบกิจของพระเจ้า ท่านจึงยกตัวอย่างเจ็ด
ประการทีแสดงถึงความเป็ นนํ3าหนึงใจเดียวกันทีพระเจ้าได้ทรงสถาปนาขึ3นมา (1) มีกายเดียว
ซึงนีย่อมหมายถึงพระกายของพระคริ สต์อย่างไม่ตอ้ งสงสัย นันคือ คริ สตจักร (2) มีพระ
วิญญาณองค์เดียว นันคือ พระวิญญาณบริ สุทธิ? (3) พระองค์ได้ทรงเรี ยกเราเหมือนมีความหวังใจ
อันเดียวทีเ) นื)องในการทีท) รงเรียกท่ าน ประเด็นก็คือว่า เราทุกคนมีความหวังเดียวกัน นันคือ
ความหวังแห่งสง่าราศีซึงก็คือ สวรรค์เบื3องบน (4) มี 5 องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าองค์ เดียว (5) มีความ
เชื)อเดียวในพระคริ สต์ (6) มีบัพติศมาเดียวเท่านั3นทีใช้ได้ นีอาจหมายถึงทั3งบัพติศมาในนํ3าและ
บัพติศมาฝ่ ายวิญญาณ สุ ดท้าย (7) มี 6 พระเจ้ าองค์ เดียวผู้เป็ นพระบิดาของคนทั!งปวง ผู้ทรงอยู่
เหนือคนทั!งปวง และทัว) คนทั!งปวง และในท่ านทั!งปวง (ให้เราสังเกตคําบุพบทสี คําทีเปาโลใช้
เพือบรรยายถึงความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับเรา พระองค์ทรงเป็ นพระบิดาของคนทั3งปวง ผูท้ รง
อยูเ่ หนือคนทั3งปวง และทัวคนทั3งปวง และในท่านทั3งปวง) ประเด็นทีสําคัญกว่าก็คือว่า การ
ประกอบกิจของพระเจ้านั3นเป็ นหนึงเดียวกันและไม่เคยแตกแยก ตัวอย่างนั3นเป็ นไปเพือ
ประโยชน์ของเราทีจะคงความเป็ นนํ3าหนึงใจเดียวกันแห่งสันติสุขในคริ สตจักรไว้
อฟ 4:7

แต่ ว่าพระคุณนั!นทรงโปรดประทานแก่เราทุกๆคนตามขนาดทีพ) ระคริสต์

ทรงประทานให้ อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาถึงความเป็ นนํ3าหนึงใจเดียวกันฝ่ ายวิญญาณดังกล่าว
เปาโลก็นาํ ความหลากหลายฝ่ ายวิญญาณมาเทียบให้เห็นความแตกต่างด้วย ท่านเริ มนําเสนอของ
ประทานต่างๆของการเป็ นผูน้ าํ ทีพระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่คริ สตจักรแล้วเพือประโยชน์ของ
มันเอง ท่านเริ มโดยบรรยายว่าพระเจ้าได้ทรงประทานพระคุณให้แก่เราแต่ละคนตามขนาด (คือ
ระดับ) ของของประทานของพระคริ สต์ ประเด็นก็คือว่า ของประทานของพระคริ สต์น3 นั ไม่มี
ขนาดทีวัดได้เลย ดังนั3นระดับของของประทานของพระเจ้าทีทรงให้แก่เรานั3นก็เหมือนกัน นีเป็ น
วิธีทีไพเราะในการบรรยายถึงพระคุณอันไร้ขีดจํากัดของพระองค์

อฟ 4:8

ท่านหยุดพักเพือยกภาพประกอบประเด็นของท่านโดยยกคําพูดจาก สดุดี

68:18 ซึงถูกเขียนในตอนนั3นเป็ นคําพยากรณ์ เหตุฉะนั!นพระองค์ ตรัสไว้ แล้วว่ า `ครั!นพระองค์
เสด็จขึน! สู่ เบือ! งสู ง พระองค์ ทรงนําพวกเชลยไปเป็ นเชลยอีก และประทานของประทานแก่
มนุษย์ ' ตอนนั3นดาวิดหมายถึง คําพยากรณ์เรื องการเสด็จขึ3นสู่ สวรรค์ของพระคริ สต์ในช่วงเวลา
สามวันทีคันกลางระหว่างการสิ3 นพระชนม์และการฟื3 นคืนพระชนม์ของพระองค์ คําพยากรณ์น3 ี
ยังพูดถึงบรรดาวิสุทธิชนในสมัยพระคัมภีร์เดิม (ซึงเป็ นเชลยในเมืองบรมสุ ขเกษม) ทีถูกนําไปสู่
สวรรค์พร้อมกับพระคริ สต์ดว้ ย แต่ส่วนทีเปาโลพูดถึงก็คือ พระคริ สต์ “ทรงประทานของ
ประทานแก่มนุษย์” ด้วย ของประทานเหล่านี3จะถูกบรรยายถึงในไม่ชา้ ในฐานะเป็ นความเป็ น
ผูน้ าํ หลายรู ปแบบซึงทรงประทานให้แก่คริ สตจักร
อฟ 4:9-10

(ทีก) ล่าวว่ าพระองค์เสด็จขึน! ไปนั!น จะหมายความอย่างอืน) ประการใดเล่า

นอกจากว่ าพระองค์ได้ เสด็จลงไปสู่ เบือ! งตํ)าของแผ่ นดินโลกก่ อนด้ วย 10 พระองค์ ผู้เสด็จลงไป
นั!น ก็คอื พระองค์ ผู้ทเี) สด็จขึน! ไปสู่ เบือ! งสู งเหนือฟ้าสวรรค์ ท!งั ปวงนั)นเอง เพือ) จะได้ ทาํ ให้ สิ)ง
สารพัดสํ าเร็จ)
เกรงว่าจะมีคนไม่แน่ใจว่าท่านกําลังหมายถึงอะไรกันแน่ ท่านจึงขยายความต่อไปว่า ผูท้ ี
ได้เสด็จขึ3นไปนั3น (คือ พระคริ สต์) “ได้เสด็จลงไปสู่ เบื3องตําของแผ่นดินโลกก่อนด้วย” นีน่าจะ
หมายถึงการทีพระคริ สต์ทรงนําคนทีอยูท่ ีอกอับราฮัมขึ3นไปสู่สวรรค์ ท่านกล่าวต่อไปว่านี
เป็ นการเสด็จขึ3นไป “สู่เบื3องสู งเหนือฟ้ าสวรรค์ท3 งั ปวง” นันคือ จากฟ้ าสวรรค์ท3 งั สามชั3นขึ3นไป
ถึงสง่าราศีเลยทีเดียว พระองค์ทรงทําเช่นนี3เพือ “จะได้ทาํ ให้สิงสารพัดสําเร็จ” คําทีแปลว่า
ทําให้ ...สํ าเร็จ (ปเลรอโอ) นอกจากแปลว่า ‘เติมเต็ม’ แล้ว ยังแปลว่า ‘ทําให้...สําเร็จ’ ด้วย ดังนั3น
พระราชกิจนี3ของพระคริ สต์จึงเกิดขึ3นเพือทีพระองค์จะทรงทําให้สิงสารพัดสําเร็จ
อฟ 4:11

ดังนั3น เมือพิจารณาถึงสิ งเหล่านี3ท3 งั หมดและความตั3งใจขององค์พระผู ้

เป็ นเจ้าของเราทีจะประทานของประทานต่างๆให้แก่มนุษย์แล้ว พระองค์ จงึ ให้ บางคนเป็ นอัคร
สาวก บางคนเป็ นศาสดาพยากรณ์ บางคนเป็ นผู้ประกาศข่ าวประเสริฐ บางคนเป็ นศิษยาภิบาล

และอาจารย์ ความหมายก็คือว่า พระองค์ประทานของประทานแห่งการเป็ นอัครสาวกให้แก่บาง
คน บางคนก็ได้ของประทานในการเป็ นศาสดาพยากรณ์ บางคนก็ได้ของประทานในการเป็ นผู ้
ประกาศข่าวประเสริ ฐ สําหรับบางคน พระเจ้าก็ทรงประทานของประทานในการเป็ นศิษยาภิ
บาลให้แก่พวกเขา สุ ดท้ายสําหรับบางคนพระเจ้าก็ทรงประทานของประทานในการสอนให้แก่
พวกเขา ถึงแม้วา่ แต่ละคนเป็ นผูร้ ับของประทานในการรับใช้อนั หลากหลายเหล่านี3 แต่คริ สต
จักรก็เป็ นผูท้ ีพระเจ้าทรงประทานของประทานต่างๆให้ เรื องทีสําคัญกว่าก็คือว่า พระเยซูคริ สต์
ได้ทรงประทานของประทานทีแตกต่างกันเหล่านี3เพือประโยชน์ของคริ สตจักร ซึงเป็ นความ
ลึกลับของพระเจ้า
จากห้าตําแหน่งในการรับใช้ทีได้กล่าวไปแล้วนั3น มีเพียงสามตําแหน่งทียังอยูจ่ นถึงทุก
วันนี3 ให้เรามาพิจารณาห้าตําแหน่งดังกล่าวอย่างย่อๆกัน (1) อัครสาวก คือ ผูท้ ีได้รับการทรง
เรี ยกจากพระเยซูคริ สต์เจ้าโดยตรง คําทีแปลเช่นนั3น (อาพอสตอลอส) มีความหมายตรงตัวว่า
‘ผูน้ าํ สารทีได้รับมอบหมายซึงถูกส่ งออกไปพร้อมกับคําสัง’ ในความหมายแบบทีแคบมากกว่า
ของคําๆนี3 อัครสาวกคือ ผูท้ ีพระคริ สต์ทรงใช้ไปโดยตรงและเป็ นผูท้ ีได้เห็นการฟื3 นคืนพระชนม์
ของพระองค์ ในความหมายแบบทีกว้างกว่า ผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณคนอืนๆในคริ สตจักรยุคต้นก็ถูก
เรี ยกว่าอัครสาวกเหมือนกัน เช่น บารนาบัส, ทิโมธี และสิ ลวานัส อย่างไรก็ตาม ตรงนี3น่าจะใช้
ความหมายแบบแรกมากกว่า ไม่วา่ จะในกรณี ใด ตําแหน่งอัครสาวกก็ตายไปแล้วพร้อมๆกับ
เหล่าอัครสาวก ตําแหน่งนั3นไม่มีอีกต่อไปแล้วนับตั3งแต่ศตวรรษแรกเป็ นต้นมา
ตําแหน่ง (2) ศาสดาพยากรณ์ มีลกั ษณะเฉพาะตัวคล้ายกับผูท้ ีดํารงตําแหน่งนี3ในสมัย
พระคัมภีร์เดิม ในทั3งสองกรณี พระเจ้าได้ทรงเลือกทีจะตรัสล่วงหน้าและตรัสออกไปผ่านทาง
บุคคลทีพระองค์ได้ทรงเลือกไว้ ของประทานแห่งการพยากรณ์เป็ นหนึงในของประทานของ
พระวิญญาณตามทีมีบอกไว้ใน 1 โคริ นธ์ 12:10 อย่างไรก็ตาม ของประทานนี3กเ็ สื อมสู ญไปและ
สิ3 นสุ ดลงตามที 1 โคริ นธ์ 13:8 ได้กล่าวไว้ จุดประสงค์ของของประทานแห่ งการพยากรณ์คือ
เพือทีพระเจ้าจะทรงเปิ ดเผยความจริ งสมัยพันธสัญญาใหม่เป็ นคําพูดผ่านทางผูพ้ ยากรณ์ต่างๆใน
ช่วงเวลาระหว่างวันเพ็นเทคอสต์กบั การทีพระวจนะของพระเจ้าเสร็จสมบูรณ์ ดังนั3น เมือ “ความ

สมบูรณ์มาถึง” นันคือ พระคัมภีร์ใหม่ทีเสร็จสมบูรณ์ ของประทานแห่งการพยากรณ์พร้อมกับ
ของประทานอืนๆทีอยูช่ วคราวของพระวิ
ั
ญญาณก็สิ3นสุ ดลง
ตําแหน่ง (3) ผู้ประกาศข่ าวประเสริฐ หมายถึงคนเหล่านั3นทีพระเจ้าทรงเรี ยกให้มารับใช้
เต็มเวลาเพือให้ความช่วยเหลือคริ สตจักรต่างๆผ่านทางพันธกิจเฉพาะทางเกียวกับการประกาศ
ข่าวประเสริ ฐ เห็นได้ชดั ว่าตําแหน่งนี3ยงั มีอยูจ่ นถึงทุกวันนี3
ของประทานทีสี ทีกล่าวไว้คือ ของประทานในการเป็ น (4) ศิษยาภิบาล นีหมายถึง ผูน้ าํ ที
พระเจ้าทรงเรี ยกและทรงแต่งตั3งของคริ สตจักรท้องถินทั3งหลาย คําทีแปลเช่นนั3น (ปอยเมน) มี
ความหมายตรงตัวว่า ‘คนเลี3ยงแกะ’ ดังนั3น ศิษยาภิบาลจึงเป็ นคนทีกํากับดูแลคริ สตจักร นีไม่ได้
หมายถึงการดูแลแกะแต่ละตัวเท่านั3น แต่หมายถึงการกํากับดูแลคริ สตจักรทั3งคริ สตจักรด้วย
คําๆนี3เป็ นคําเหมือนของคําว่า ‘ผูอ้ าวุโส’ และ ‘เจ้าอธิการ’ ทั3งสามคําหมายถึงตําแหน่ง
เดียวกัน โดยบรรยายถึงหน้าทีหลายอย่างของศิษยาภิบาล สองคําหลังนี3หมายถึง การกํากับดูแล
คริ สตจักรในด้านองค์กรมากกว่า
สุ ดท้าย พระเจ้าได้ทรงประทาน (5) อาจารย์ บางคนได้รับการทรงเรี ยกให้มารับใช้ใน
ด้านการสอนเต็มเวลาหรื อบางเวลา นีอาจไล่ต3 งั แต่อาจารย์สอนพระคัมภีร์ตามวิทยาลัยพระคัมภีร์
ไปจนถึงอาจารย์สอนรวีวารศึกษาอย่างทีเราเรี ยกกันในปัจจุบนั (เราควรหมายเหตุวา่ บางคนได้
เสนอความเห็นว่า ตําแหน่งศิษยาภิบาลและอาจารย์เป็ นตําแหน่งทีรวมกันหรื อคู่กนั ถึงแม้
ไวยากรณ์ของต้นฉบับภาษากรี กจะสื อไปในทิศทางดังกล่าว แต่บริ บททีใหญ่กว่าของพระคัมภีร์
ใหม่กไ็ ม่ได้พดู ถึง ศิษยาภิบาล- อาจารย์เลย ทั3งสองตําแหน่งมักถูกเรี ยกแบบแยกกันเสมอ)
ประเด็นทีสําคัญกว่าก็คือว่า พระเยซูคริ สต์ได้ทรงประทานตําแหน่งเหล่านี3แก่คริ สตจักร
ในฐานะเป็ นของประทานแก่คริ สตจักร ของประทานเหล่านี3ออกมาจากพระคุณของพระองค์ดงั
ทีกล่าวไว้แล้วในข้อ 7
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ตําแหน่งต่างๆเหล่านี3มีจุดประสงค์ทีหลากหลาย ประการแรก ของ

ประทานในการรับใช้ทีแตกต่างกันเหล่านี3มีไว้เพือ) เตรียมวิสุทธิชนให้ ดีรอบคอบ เพือ) ช่ วยในการ
รับใช้ เพือ) เสริมสร้ างพระกายของพระคริสต์ ให้ จําเริญขึน! วิสุทธิชนทีว่านี3ยอ่ มหมายถึง ผูค้ นที
บังเกิดใหม่แล้วในคริ สตจักร คือ คนเหล่านั3นทีถูกทําให้บริ สุทธิ? แล้วโดยทางพระโลหิตทีหลัง
ออกของพระเยซูคริ สต์ ดังนั3นพระเจ้าได้ทรงแต่งตั3งตําแหน่งฝ่ ายวิญญาณเหล่านี3 “เพือเตรี ยม
วิสุทธิชนให้ดีรอบคอบ” คําทีแปลว่า เตรียม...ให้ รอบคอบ (คาตารติสมอส) มีความหมายว่า
‘ตกแต่ง’ หรื อ ‘ตระเตรี ยม’ ไม่วา่ จะเป็ นศิษยาภิบาล, ผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐ หรื อ อาจารย์ พวก
เขาก็ได้รับการแต่งตั3งจากพระเจ้าเพือตระเตรี ยมผูค้ นของพระเจ้า “เพือช่วยในการรับใช้” นี
หมายความว่าการตระเตรี ยมวิสุทธิชนให้ดีรอบคอบนั3นเป็ นไปเพือทีผูค้ นของพระเจ้าจะพร้อม
สําหรับงานรับใช้เอง คําทีแปลว่า เพือ) (เอะอิส) บ่งบอกว่าเป็ นเช่นนั3น
เราเห็นว่าคําว่า “การรับใช้” ถูกเรี ยกว่า “the ministry” ยกเว้นทีเดียวในพระคัมภีร์ใหม่
งานของพระเจ้า นันคือ การรับใช้ มักเป็ นคําทีมีคาํ นําหน้านามทีชี3เฉพาะเจาะจง (the) หรื อคํา
คุณศัพท์ขยายเสมอ มันไม่ได้ตามสมัยนิยมและไม่ใช่การรับใช้ทวๆไปที
ั
ไม่มีคาํ นําหน้านามทีชี3
เฉพาะเจาะจง
ภาพประกอบในทีนี3อาจเป็ นภาพของโค้ชทีต้องการฝึ กทีมของตนเพือออกไปชนะการ
แข่งขัน นีแหละคือ จุดประสงค์ของศิษยาภิบาล, ผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐ หรื ออาจารย์ การรับใช้
ของพวกเขาคือ การเตรี ยมผูค้ นของพระเจ้าให้พร้อมทีจะทํางานทีเป็ นการรับใช้ จุดประสงค์
สู งสุ ดก็คือ เพือ) เสริมสร้ างพระกายของพระคริสต์ ให้ จําเริญขึน! คําทีแปลว่า เสริมสร้ าง...ให้
จําเริญขึน! (ออยคอดอเม) มีความหมายว่า ‘ก่อสร้างขึ3น’ ดังนั3นของประทานในการรับใช้ต่างๆ
เหล่านี3จึงมีไว้สาํ หรับก่อสร้างอาคารดังกล่าวตามทีมีบอกไว้ในเอเฟซัส 2:20-22 นันคือ พระกาย
ของพระคริ สต์ คริ สตจักรท้องถินแห่งพันธสัญญาใหม่
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ทั3งหมดนี3เป็ นไปจนกว่ าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็ นนํา! หนึ)งใจเดียวกัน

ในความเชื)อและในความรู้ ถงึ พระบุตรของพระเจ้ า บรรดาผูน้ าํ ของคริ สตจักรมีภาระใจทีจะเห็นค

ริ สตจักร “บรรลุถึงความเป็ นนํ3าหนึงใจเดียวกันในความเชือ” พร้อมกับความรู ้ทีถูกต้องเกียวกับ
“พระบุตรของพระเจ้า” นีสื อถึงการระมัดระวังในการสอนและเทศนาความจริ งของพระเจ้าเพือ
ทีจะก่อให้เกิดความเป็ นนํ3าหนึงใจเดียวกันในเรื องความจริ ง ท่านกล่าวในทํานองเดียวกันว่าค
ริ สตจักรจะโตเป็ นผู้ใหญ่ เต็มทีค) อื เต็มถึงขนาดความไพบูลย์ ของพระคริสต์
คราวนี3ภาพเปรี ยบเปลียนจากตัวอาคารมาเป็ นคนและร่ างกายของเขา คําทีแปลว่า โตเป็ น
ผู้ใหญ่ เต็มที) (เทะเละอิออส) มีความหมายว่า ‘สมบูรณ์’ หรื อ ‘โตเต็มที’ ภาพเปรี ยบทีแสดงถึง
พัฒนาการเติบโตยังมีต่อไปตรงทีว่าเราควรเจริ ญเติบโตให้ได้ขนาด (คือ ความสู ง) ของความ
ไพบูลย์ (คือ ความเป็ นผูใ้ หญ่) ของพระคริ สต์ ความหมายทีกว้างกว่าก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงแต่ง
ตั3งตําแหน่งต่างๆของผูน้ าํ คริ สตจักรเหล่านี3 (คือ การรับใช้ -- the ministry) เพือทีว่าผูค้ นของ
พระเจ้าจะได้เติบโตเต็มทีและเป็ นผูใ้ หญ่เหมือนพระเยซู
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พระเจ้าทรงประทานผูน้ าํ ต่างๆให้แก่คริ สตจักรเพือ) (ฮิ นา) เราจะไม่ เป็ น

เด็กอีกต่ อไป เปาโลจึงสาธยายเกียวกับอันตรายฝ่ ายวิญญาณหลายระดับทีทําให้พระเจ้าทรงแต่ง
ตั3งของประทานในการรับใช้ต่างๆเหล่านี3เพือปกป้ องคริ สตจักร (1) ประการแรกคือ เราไม่ได้มี
ความอ่อนต่อโลกของเด็กๆ ทีมักเชืออะไรก็ตามทีพวกเขาได้ยนิ ท่านใช้ภาพประกอบเพิมเติมซึง
เป็ นภาพของ (2) การถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้ วยลมปากแห่ งคําสั) งสอนทุกอย่ าง นีเป็ น
ภาพเปรี ยบของความไม่มนคงของคลื
ั
นทีถูกลมพัดขณะทีคลืนซัดไปซัดมาในช่วงทีเกิดพายุ
เปาโลใช้ภาพเปรี ยบของลมแห่งคําสอนเท็จซึงมักเริ มพัดแบบเบาๆก่อน แต่ในทีสุ ดก็
กลายเป็ นพายุเฮอริ เคนทีก่อให้เกิดความพินาศฝ่ ายวิญญาณ ลมแห่งคําสอนเท็จเหล่านี3มีจุดกําเนิด
จาก (3) เล่ ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดซึ)งโดยวิธีนีพ! วกเขาคอยซุ่มรอทีจ) ะล่อลวง ในวลีน3 ีมีคาํ
บรรยายสี คําทีพูดถึงการหลอกลวงฝ่ ายวิญญาณ (ก) คําแรกคือ “เล่ห์กลของมนุษย์” ซึงมีความ
หมายว่า ‘การต้มตุ๋น’, ‘การโกง’ หรื อ ‘การหลอกลวง’ (ข) คําทีสองคือ “อุบายฉลาด” มีความ
หมายว่า ‘เหลียมจัด’ เหมือนกับเจ้างูน3 นั ทีเหลียมจัดยิงกว่าสัตว์ใดๆ (ค) คําทีสามคือ “คอยซุ่มรอ”

ซึงมีความหมายว่า การใช้เล่ห์เหลียมหรื อการดักโจมตี สุ ดท้าย (ง) “ทีจะล่อลวง” บ่งชี3ถึงการนํา
ให้หลง โดยเฉพาะการนําให้หลงผิด
มันบ่งบอกถึงการชักชวนไปในทางทีผิดและการหลอกลวง ทั3งหมดนี3อยูใ่ นบริ บทของ
หลักคําสอน และโดยเฉพาะอย่างยิงหลักคําสอนทีผิด เราเห็นชัดเจนว่าพญามารอยูเ่ บื3องหลังสิ ง
เหล่านี3 เพราะเป็ นความจริ งทีมันเป็ นผูม้ ุสาและเป็ นพ่อของการมุสา พระเจ้าทรงประทาน
ตําแหน่งการรับใช้ดา้ นต่างๆแก่คริ สตจักรเพือปกป้ องผูค้ นของพระเจ้าจากการหลอกลวงเหล่านี3
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แต่ ให้ เราพูดความจริงด้ วยใจรักเพือ) จะจําเริญขึน! ทุกอย่างสู่ พระองค์ ผู้เป็ น

ศีรษะคือพระคริสต์ ในทางตรงกันข้าม บรรดาผูน้ าํ ในการรับใช้ในคริ สตจักรได้ถูกบัญชาให้พดู
“ความจริ งด้วยใจรัก” ความจริ งบางครั3งก็อาจเย็นชาและเชือดเฉือน บรรดาผูน้ าํ ของคริ สตจักร
และคริ สเตียนโดยทัวไปจึงถูกกําชับให้เจือใจเมตตาลงไปในความจริ งทีแข็งกร้าวด้วย จุด
ประสงค์ในการเสริ มด้วยสิ งนี3กค็ ือ เพือทีผูค้ นของพระเจ้าในคริ สตจักรจะ “จําเริ ญขึ3นทุกอย่างสู่
พระองค์ผเู ้ ป็ นศีรษะคือพระคริ สต์” เช่นเดียวกับทีเปาโลได้เอ่ยถึงการเติบโตเต็มขนาดสู่ ความ
ไพบูลย์ของพระคริ สต์ในข้อ 13 บัดนี3ท่านกล่าวว่าเป้ าหมายก็คือ เพือทีจะเติบโตสู่ พระองค์ นัน
คือ พระคริ สต์ จุดประสงค์ของของประทานทีเป็ นตําแหน่งผูน้ าํ ทีพระเจ้าทรงประทานให้แก่ค
ริ สตจักรจึงไม่ใช่แค่เพือตระเตรี ยมความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณและปกป้ องจากความผิดพลาด
ฝ่ ายวิญญาณเท่านั3น แต่เพือช่วยให้ผคู ้ นของพระเจ้าในคริ สตจักรเติบโตในพระคริ สต์จนถึงจุดที
เราจะเริ มเป็ นเหมือนพระเยซูดว้ ย
อฟ 4:16

คือเนื)องจากพระองค์ น!ัน ร่ างกายทั!งสิ!นทีต) ดิ ต่ อสนิทและผูกพันกันโดยที)

ทุกๆข้ อต่ อได้ ช่วยชู กาํ ลังตามขนาดแห่ งอวัยวะทุกส่ วน ร่ างกายนั!นจึงได้ จําเริญเติบโตขึน! เองด้ วย
ความรัก
ใน 2:21 อัครสาวกท่านนี3ใช้ภาพเปรี ยบของอาคารที “ต่อกันสนิท” บัดนี3ท่านใช้คาํ
เดียวกันในภาพเปรี ยบของร่ างกาย นันคือ พระกายของพระคริ สต์ พระคริ สต์ทรงเป็ นศีรษะ เรา
เป็ นร่ างกาย นอกจากนี3ร่างกายนั3นก็ถูกนํามาติดต่อสนิทโดยพระคริ สต์ “และผูกพันกันโดยที

ทุกๆข้อต่อได้ช่วยชูกาํ ลังตามขนาดแห่งอวัยวะทุกส่ วน” ความหมายก็คือว่า พระกายของพระ
คริ สต์ ซึงเหมือนกับร่ างกายมนุษย์ ได้ถูกเชือมติดกันอย่างเหมาะสมโดยทุกข้อต่อของมัน
นอกจากนี3 กายฝ่ ายวิญญาณดังกล่าว ซึงเหมือนกับร่ างกายมนุษย์ ได้ถูกนํามาอยูด่ ว้ ยกัน “ตาม
ขนาดแห่งอวัยวะทุกส่ วน” ความหมายก็คือ การมีปฏิสัมพันธ์กนั อย่างมีประสิ ทธิภาพของแต่ละ
ส่ วนของร่ างกาย ร่ างกายมนุษย์กเ็ ป็ นแบบนั3นเหมือนกัน เปาโลบรรยายภาพเปรี ยบเดียวกันใน
พระกายของพระคริ สต์ ทั3งสองอย่างเป็ นผลงานชิ3นเอกของพระเจ้า วัตถุประสงค์ทียิงใหญ่กว่าก็
คือ “ร่ างกายนั3นจึงได้จาํ เริ ญ” พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ทีจะให้พระกายของพระคริ สต์จาํ เริ ญ
“เติบโตขึ3นเองด้วยความรัก” ทั3งหมดทีกล่าวมานั3นสุ ดท้ายแล้วก็มีเป้ าหมายเพือทีคริ สตจักรจะ
ถูกเสริ มสร้างขึ3นในความรักซึ งกันและกัน นีคือเป้ าหมายโดยรวมของของประทานต่างๆในการ
รับใช้ทีพระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่คริ สตจักรแล้ว
อฟ 4:17

เหตุฉะนั!นข้ าพเจ้ าจึงขอยืนยันและเป็ นพยานในองค์พระผู้เป็ นเจ้ าว่ า

ตั!งแต่ บัดนี! เป็ นต้ นไป ท่ านอย่ าประพฤติอย่ างคนต่ างชาติ ทีเ) ขาประพฤติกนั นั!นคือมีใจจดจ่ ออยู่
กับสิ) งทีไ) ม่ มสี าระ ดังนั3น เพราะสิ งต่างๆทีกล่าวมาแล้วด้านบน อัครสาวกเปาโลจึงกล่าวถึงด้านที
สองของการดําเนินชีวติ คริ สเตียน นันคือทีเราจะไม่ “ประพฤติอย่างคนต่างชาติ” เราเห็นถึงด้าน
ต่อไปของการดําเนินชีวติ คริ สเตียน บทนี3จะขยายความเรื องนี3จนถึงข้อ 29
การไม่ประพฤติอย่างคนต่างชาติคือ การไม่ใช้ชีวติ เหมือนอย่างชาวโลก ถึงแม้คาํ ว่า ‘คน
ต่างชาติ’ เดิมทีมีความหมายในเรื องชาติพนั ธุ์ นันคือ คนทีไม่ใช่ยวิ แต่บางครั3งมันก็มีความหมาย
ฝ่ ายวิญญาณมากกว่าด้วย มันหมายถึง คนทีอยูใ่ นโลกและไม่รอด ด้วยถ้อยคํามากมายเหลือเกิน
เปาโลได้ตกั เตือนผูอ้ ่านของท่านมิให้ทาํ ตามอย่างชาวโลก จากนั3นท่านสาธยายต่อไปถึงรู ปแบบ
ต่างๆทีคนต่างชาติทีไม่รอดดําเนินกัน
อย่างแรกคือ มีใจจดจ่ ออยู่กบั สิ) งทีไ) ม่ มสี าระ คําทีแปลว่า สิ) งทีไ) ม่ มสี าระ (มาไตออเตส)
เป็ นคําน่าสนใจ มันมีความหมายว่า ‘ขาดซึงความจริ งและความเหมาะสม’ และ ‘ความวิปริ ตผิด
เพี3ยน’ อัครสาวกท่านนี3จึงบรรยายถึงความตําทรามของจิตใจมนุษย์ มันถูกความบาปบิดเบือนจน

มันสามารถทําอะไรชัวๆได้ท3 งั นั3น ถึงแม้วา่ ชาวโลกอาจดําเนินชีวติ แบบนั3น แต่ผคู ้ นของพระเจ้า
ก็ถกู กําชับให้ทาํ สิ งทีตรงกันข้าม
อฟ 4:18

โดยทีค) วามเข้าใจของเขามืดมนไป และเขาอยู่ห่างจากชีวิตซึ)งมาจาก

พระเจ้ า เพราะเหตุความโง่ ซึ)งอยู่ในตัวเขา อันเนื)องจากใจทีแ) ข็งกระด้ างของเขา ท่านบรรยายต่อ
ไปถึงสภาพทีมืดมัวของใจทีบาปหนาของมนุษย์วา่ “ความเข้าใจของเขามืดมนไป” จิตใจของ
มนุษย์ธรรมดาได้ถูกความบาปทําให้มืดมัวในด้านศีลธรรม อีกครั3งทีความจริ งทียิงใหญ่กว่าก็คือ
การไม่ดาํ เนินชีวติ แบบนั3น นอกจากนี3คนต่างชาติทีไม่รอดก็ “อยูห่ ่างจากชีวติ ซึงมาจากพระเจ้า
เพราะเหตุความโง่ซึงอยูใ่ นตัวเขา” เพราะความโฉดเขลาฝ่ ายวิญญาณทีดกดืน ชาวโลกจึงถูกแยก
ออกจากชีวติ ทีสร้างใหม่ดงั ทีกล่าวไว้ในบทที 2 นอกจากนี3ความโฉดเขลาฝ่ ายวิญญาณก็มีอาํ นาจ
มากเพราะใจ “ทีแข็งกระด้าง” ของมนุษย์ทีบาปหนา
อฟ 4:19

ในการบรรยายถึงคนต่างชาติต่อไป ท่านกล่าวว่า เขามีใจปราศจากความ

สะดุ้งต่ อบาป นันคือพวกเขากลายเป็ นคนด้านชาและไม่สะทกสะท้านต่อความบาปแล้ว มัน
สอดคล้องกับการมีใจสํานึกผิดชอบทีถูกนาบด้วยเหล็กแดง (1 ทิโมธี 4:2) ดังนั3นชาวโลกจึง
ปล่ อยตัวทําการลามก ความหมายก็คือว่า คนทีไม่รอดในโลกได้ปล่อยตัวไปกับการลามก คําที
แปลเช่นนั3น (อาเซ็ลเกะเอีย) มีความหมายว่า ‘ตัณหาทีไม่ถูกรั3งไว้’ มันสื อถึงความเสื อมทราม
ทางเพศ, ความหมกมุ่นกับกามตัณหา, ความมักมากในกาม และการไม่รู้จกั อายในเรื องทางเพศ
พวกเขาจึงได้ปล่อยตัวทําการโสโครกทุกอย่ างด้ วยความละโมบ ความหมายก็คือ การไล่ตาม
ความโสโครกในเรื องทางเพศอย่างไม่รู้จกั หยุดหย่อน
อฟ 4:20-21 แต่ ว่าท่านไม่ ได้ เรียนรู้ จักพระคริสต์ อย่ างนั!น 21 ถ้ าแม้ ท่านได้ ฟังเรื)อง
พระองค์ และได้ รับการสอนโดยพระองค์ตามความจริงซึ)งมีอยู่ในพระเยซู แล้ว
อัครสาวกท่านนี3เตือนความจําผูอ้ ่านของท่านว่าพวกเขา “ไม่ได้เรี ยนรู ้จกั พระคริ สต์อย่าง
นั3น” ความจริ งก็คือ ในฐานะเป็ นคริ สเตียน เราย่อมรู ้ดีกว่าและเราก็ถูกเตือนความจํามิให้ดาํ เนิน
ตามอย่างทีคนต่างชาติดาํ เนินอยูน่ 3 นั เป็ นความจริ งทีเมือเราได้ยนิ พระวจนะของพระองค์และถูก

สอนด้วยพระวจนะนั3นแล้ว เราก็รู้วา่ นีเป็ นความจริ ง เหมือนกับทีความจริ งนั3นอยูใ่ นพระเยซู
คริ สต์
อฟ 4:22

ความจริ งนั3นก็คือว่า ท่านจงทิง! มนุษย์ เก่ าของท่ านซึ)งคู่กบั วิถีชีวติ เดิมนั!น

เสี ย อันจะเสื) อมเสียไปตามตัณหาอันเป็ นทีห) ลอกลวง เปาโลกําลังหมายความว่าก่อนทีเราได้รับ
ความรอด เราอาจเคยดําเนินชีวติ แบบนั3น นันคือ วิถีชีวติ เดิมของเรา คําทีแปลเช่นนั3น (อานาสต
รอเฟ) มีความหมายว่า ลักษณะการดําเนินชีวติ , พฤติกรรม หรื อการวางตัว ท่านกําลังหมายถึง
“มนุษย์เก่า” ของเรา นีย่อมหมายถึงธรรมชาติเก่าของเราทีเปี ยมด้วยบาป ท่านใช้ภาพเปรี ยบทีเรา
คุน้ เคย การถอดทิ3งมนุษย์เก่าก็เหมือนกับการถอดทิ3งเสื3 อผ้าทีสกปรก เราทําอย่างนี3ทุกวัน ดังนั3น
เราต้องจัดการกับธรรมชาติเก่าของเราอย่างน้อยทุกวัน เมือเราได้รับความรอด เราก็ได้รับ
ธรรมชาติใหม่แล้ว แต่ธรรมชาติเก่าก็ยงั คงอยู่ เหมือนกับทีเสื3 อผ้าย่อมเปรอะเปื3 อนทุกวันและต้อง
ถูกถอดออกเสี ย เราก็ตอ้ งจัดการกับธรรมชาติเก่าของเราแบบนั3นเช่นกัน
อฟ 4:23

ขั3นตอนแรกของการแก้ปัญหานี3กค็ ือ ให้ จติ วิญญาณของท่านเปลีย) นใหม่

เราได้รับคําบัญชาให้รับการเปลียนแปลงใหม่ในจิตวิญญาณของเรา ใน 2 โคริ นธ์ 4:16 อัครสาวก
ท่านนี3เขียนเกียวกับจิตใจภายในทีรับการเปลียนแปลงใหม่ทุกวัน ดู โรม 12:2 ด้วย การ
เปลียนแปลงใหม่ดงั กล่าวส่ วนใหญ่แล้วเกิดขึ3นได้เพราะการซึ มซับพระวจนะของพระเจ้าพร้อม
กับการมีสามัคคีธรรมในการอธิษฐาน เมือเราใช้เวลาแต่ละวันกับพระองค์ผา่ นทางการอ่านพระ
คัมภีร์และการอธิษฐาน จิตวิญญาณของเราก็จะถูกเปลียนแปลงใหม่ทุกวัน
อฟ 4:24

และให้ ท่านสวมมนุษย์ใหม่ ซึ)งทรงสร้ างขึน! ใหม่ ตามแบบอย่ างของ

พระเจ้ า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ9ที)แท้ จริง นอกจากนี3 เรายังได้รับคําบัญชาให้ “สวม
มนุษย์ใหม่” อัครสาวกท่านนี3นาํ เสนออีกด้านของเรื องนี3 ขณะทีเราได้รับคําบัญชาให้ถอดทิ3ง
เสื3 อผ้าแห่งมนุษย์เก่าทีสกปรก และให้จิตวิญญาณของเราถูกเปลียนแปลงใหม่ บัดนี3เราได้รับคํา
บัญชาให้ร3ื อดูในตูเ้ สื3 อผ้าแห่งใจของเราและหยิบเอาเสื3 อผ้าแห่งมนุษย์ใหม่ออกมาสวม ความ
หมายตรงนี3กส็ อดคล้องกับกาลาเทีย 5:16 ทีเปาโลกําชับให้เราดําเนินตามพระวิญญาณ ในแต่ละ

วันเราในฐานะคริ สเตียนทีบังเกิดใหม่แล้วได้รับคําบัญชาให้สวมธรรมชาติใหม่ทีพระเจ้าทรง
ประทานให้แก่เราแล้ว มิฉะนั3นเราก็จะดําเนินตามเนื3อหนังซึงเปื อยเน่า
เปาโลจึงกล่าวถึงสาระสําคัญของมนุษย์ใหม่ มันได้ถกู “สร้างขึ3นใหม่ตามแบบอย่างของ
พระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริ สุทธิ? ทีแท้จริ ง” ลักษณะเฉพาะตัวทีแตกต่างของ
ธรรมชาติใหม่กค็ ือ ความชอบธรรมและความบริ สุทธิ? มันเป็ นวิธีการทํางานทีแตกต่างอย่างสิ3 น
เชิงจากเนื3อหนัง ตามทีเอเฟซัส 4:22 และกาลาเทีย 5:24 ได้กล่าวไว้ ธรรมชาติเก่า (คือ เนื3อหนัง)
ทํางานบนระดับของตัณหาและความใคร่ (คือ ความรู ้สึกต่างๆ) ส่ วนธรรมชาติใหม่ทาํ งานบน
ระดับทีสู งกว่า คือ ความชอบธรรม นันคือแทนทีจะคิดถึงสิ งทีเราต้องการหรื อรู ้สึก เราควรถาม
ว่า ‘มันถูกต้องไหม มันบริ สุทธิ?ไหม’ มันคือ ไม่ใช่ตามใจของข้าพระองค์ แต่ให้เป็ นไปตามนํ3า
พระทัยของพระองค์มากกว่า เพือความแน่ใจ มันไม่ใช่การดําเนินตามอย่างทีคนต่างชาติดาํ เนิน
กันอยูน่ 3 นั
อฟ 4:25

วกกลับมาทีคําสังสําคัญของเนื3อหาส่ วนนี3 นันคือ “อย่าดําเนินตามอย่าง

คนต่างชาติ” อัครสาวกท่านนี3จึงเริ มสาธยายถึงสิ งต่างๆทีแสดงถึงการดําเนินอย่างคนอธรรม เมือ
อ้างอิงถึงภาพเปรี ยบเรื องการถอดทิ3งเสื3 อผ้าทีสกปรก ท่านจึงสังว่า เหตุฉะนั!นท่ านจงเลิกพูดมุสา
เสี ย และ `จงต่ างคนต่ างพูดความจริงกับเพือ) นบ้ าน' เพราะว่าเราต่ างก็เป็ นอวัยวะของกันและกัน
นีแหละคือความชอบธรรมเพราะเราเป็ นอวัยวะของกันและกันจริ งๆ มันยังเป็ นแก่นแท้ของ
บัญญัติขอ้ ทีเก้าของบัญญัติสิบประการด้วย บริ บทคือภายในคริ สตจักร แต่หลักการทีสําคัญกว่า
นั3นก็เป็ นสากล
อฟ 4:26

`โกรธก็โกรธเถิด แต่ อย่ าทําบาป' อย่ าให้ ถงึ ตะวันตกท่ านยังโกรธอยู่ เราจึง

ได้รับคําบัญชามิให้ทาํ บาปขณะทีเราโกรธ ถึงแม้จะมีสิงทีเรี ยกว่า ความโกรธอันชอบธรรม แต่
น้อยครั3งจริ งๆทีเรามีความโกรธแบบนั3น ปกติแล้วความโกรธเป็ นผลงานของเนื3อหนังมากกว่า
มันมักสําแดงปฏิกิริยาต่างๆทีเป็ นบาปออกมา เช่น การสื อสารทีไม่ชอบธรรม, การควบคุม
อารมณ์ไม่อยู,่ ความอาฆาตพยาบาท และความขมขืน ถึงแม้เหตุการณ์ต่างๆทีเราควบคุมไม่ได้

อาจทําให้เราโกรธ แต่เราก็ได้รับคําสังให้ควบคุมอารมณ์ของเราเพือทีเราจะไม่ทาํ บาป นีแหละ
คือการไม่ดาํ เนินตามอย่างคนต่างชาติดาํ เนิน จากนั3นท่านให้คาํ แนะนําทีดีมากๆในเรื องนี3 “อย่า
ให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู”่ การแก้ไขความขัดแย้งในวันทีมันเกิดขึ3นนั3นเป็ นเรื องฉลาด การ
ปล่อยให้ความขัดแย้งคุกรุ่ นต่อไปมีแต่จะบ่มเพาะความพยาบาท ความขมขืนและความเกลียดชัง
อฟ 4:27

คําสัง อย่าให้ โอกาสแก่พญามาร หมายถึง การไม่เปิ ดช่องว่างให้แก่พญา

มารในชีวติ ของเราเลย ในหลายวิธีทีเราไม่เข้าใจ มันสามารถมีอิทธิพลต่อเราได้ผา่ นทางการ
ทดลอง, การทําให้ทอ้ ใจและการเบียงเบนความสนใจเรา หน้าทีของเราก็คือการตระหนักถึงกล
อุบายต่างๆของมันและไม่เปิ ดโอกาสให้แก่มนั
อฟ 4:28

บัญญัติขอ้ ทีแปดของบัญญัติสิบประการก็ถูกพูดถึง คนทีเ) คยขโมยก็อย่ า

ขโมยอีก ถึงแม้วา่ ชาวโลกอาจขโมย และเราอาจเคยขโมยในอดีต แต่ตอนนี3เราต้องต่อสูก้ าร
ทดลองแม้เพียงเล็กน้อยทีจะทําให้เรากลายเป็ นคนไม่ซือสัตย์ ทางออกของเราแต่ละคนก็คือ แต่
จงใช้ มอื ทํางานทีด) ๆี กว่ า เพือ) จะได้ มอี ะไรๆแจกให้ แก่คนทีข) ดั สน การทํางานทีซือสัตย์ไม่เพียงจะ
ตอบสนองความต้องการของเราเท่านั3น แต่จะเปิ ดโอกาสให้เราได้ช่วยเหลือคนอืนด้วย
อฟ 4:29

อัครสาวกท่านนี3พดู ถึงวิธีสุดท้ายของการไม่ดาํ เนินตามอย่างคนต่างชาติ

ดําเนิน นันคือ อย่าให้ คาํ หยาบคายออกมาจากปากท่ านเลย คําทีแปลว่า หยาบคาย (ซาปรอส) มี
ความหมายว่า ‘เน่าเสี ย’ หรื อ ‘ส่ งกลินเหม็น’ คําทีแปลว่า คํา คือ ลอกอส คําสังนี3ชดั เจน อย่า
ปล่อยให้คาํ ไม่ดีหลุดออกมาจากปากของท่านแม้ แต่ คาํ เดียว นีตรงข้ามกับทีคนต่างชาติดาํ เนิน
อย่างชัดเจน ในทางกลับกัน เราควรกล่าวคําทีด) ี และเป็ นประโยชน์ ให้ เกิดความจําเริญเพือ) จะได้
เป็ นคุณแก่คนทีไ) ด้ ยนิ ได้ ฟัง แทนทีจะกล่าวคําหยาบคายแม้แต่คาํ เดียว หน้าทีของเราก็คือ การ
เสริ มสร้างผูอ้ ืนในยามทีเราพูด ความหมายตรงตัวก็คือเราจะได้ให้ความกรุ ณาต่อคนทีได้ยนิ เรา
อฟ 4:30

และอย่าทําให้ พระวิญญาณบริสุทธิ9ของพระเจ้ าเสียพระทัย เพราะโดย

พระวิญญาณนั!นท่านได้ ถูกประทับตราหมายท่านไว้ จนถึงวันทีท) รงไถ่ ให้ รอด คําพูดทีตามมานี3
น่าจะเกียวข้องกับการดําเนินทีสําคัญอันต่อไปซึงจะถูกกล่าวถึงใน 5:2 คือ “ดําเนินชีวติ ในความ

รัก” แทนทีจะขึ3นต้นเนื3อหาส่ วนนี3ดว้ ยคําสังเหมือนก่อนหน้า ตรงนี3อคั รสาวกท่านนี3กลับขยาย
ความ โดยปิ ดท้ายด้วยประโยคบอกเล่า การดําเนินในความรักประการแรกเกียวข้องกับพระ
วิญญาณบริ สุทธิ? หากเราดําเนินชีวติ ตามนั3น เราก็จะมีความรู ้สึกไวทีจะไม่ “ทําให้พระวิญญาณ
บริ สุทธิ?ของพระเจ้าเสี ยพระทัย” อีกครั3งทีนีเป็ นคําสัง การทําให้เสี ยพระทัยนั3นรุ นแรงยิงกว่า
ทําให้ไม่พอพระทัย มันคือการทําให้อีกฝ่ ายเศร้าใจ หากเรารักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าของเรา
ซึงรวมถึงพระวิญญาณของพระองค์ดว้ ย เราก็จะระมัดระวังทีจะไม่ทาํ ให้พระองค์เสี ยพระทัย
เปาโลรี บเตือนใจเราว่า พระองค์เองเป็ นผูท้ ีทรงประทับตราเราไว้ “จนถึงวันทีทรงไถ่ให้รอด”
อัครสาวกท่านนี3ขยายความเกียวกับเรื องนี3เพิมเติมในเอเฟซัส 1:13-14
อฟ 4:31

ดังนั3นในบริ บทของการดําเนินชีวติ ในความรักและไม่ทาํ ให้พระวิญญาณ

บริ สุทธิ?เสี ยพระทัย เรายังได้รับคํากําชับเพิมเติมว่า จงให้ ใจขมขืน) และใจขัดเคือง และใจโกรธ
และการทะเลาะเถียงกัน และการพูดเสี ยดสี กับการคิดปองร้ ายทุกอย่าง อยู่ห่างไกลจากท่ านเถิด
ห้าสิ งทีน่าเกลียดซึงตรงข้ามกับความรักได้ถูกให้เป็ นรายการไว้ สิ งเหล่านี3ได้แก่ ความขมขืน
การขี3โมโห ความโกรธ การตะโกนใส่ กนั พร้อมกับการใส่ ร้ายป้ ายสี และการคิดปองร้าย ซึง
เป็ นการแสดงออกทีเป็ นแบบฉบับของชาวโลกจึงเป็ นสิ งต้องห้าม มันเป็ นสิ งทีตรงข้ามกับความ
รัก
อฟ 4:32

แทนทีจะทําแบบนั3น เราได้รับคําบัญชาว่า จงเมตตาต่ อกัน มีใจเอ็นดูต่อ

กัน และอภัยโทษให้ กนั เหมือนดังทีพ) ระเจ้ าได้ ทรงโปรดอภัยโทษให้ ท่าน เพราะเห็นแก่ พระคริสต์
สิ งทีตรงข้ามกับทีว่ามานี3กค็ ือ การเกรี3 ยวกราด มีใจหยาบกระด้าง และไม่ยอมให้อภัย ในฐานะ
เป็ นผูค้ นของพระเจ้าในความรัก เราได้รับคําสังให้ทาํ สิ งทีตรงข้าม นันเป็ นการสําแดงออกมา
ของการดําเนินชีวติ ในความรัก พระเจ้าได้ทรงรักเราเมือพระองค์ได้ทรงยกโทษเราแล้วเพราะ
เห็นแก่พระคริ สต์ เราได้เข้าใจถึงพระทัยของพระเจ้า
*****

ภาพรวมของเอเฟซัส 5: บททีห้าของหนังสื อเอเฟซัสกล่ าวต่ อไปถึงการดําเนินชี วิต
คริ สเตียนในทางปฏิบตั ิซึงแสดงออกมาเป็ นการกระทําต่ างๆ มันปิ ดท้ ายด้ วยด้ วยการเปรี ยบ
เทียบระหว่ างความสัมพันธ์ ในชี วิตคู่กบั คริ สตจักร
อฟ 5:1

เหตุฉะนั!นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้ า ให้ สมกับเป็ นบุตรทีร) ัก บททีแล้ว

ปิ ดท้ายด้วยการพูดถึงการทีพระเจ้าทรงยกโทษให้เราแล้วเพราะเห็นแก่พระคริ สต์ เมือพิจารณา
ถึงเรื องนี3 เราจึงได้รับคํากําชับให้ “เลียนแบบของพระเจ้า” คําทีแปลว่า เลียนแบบ (มิเมเทส) มี
ความหมายว่า ‘คนเลียนแบบ’ หรื อ ‘ผูท้ าํ ตาม’ ความหมายทีสําคัญกว่าก็คือว่า เช่นเดียวกับที
พระเจ้าได้ทรงยกโทษให้เราแล้ว เราก็ควรทําตามแบบอย่างของพระองค์เช่นเดียวกัน ท่านเสริ ม
ว่า “ให้สมกับเป็ นบุตรทีรัก” เราเป็ นผูท้ ีพระเจ้าทรงรักและบัดนี3เราเป็ นบุตรของพระองค์แล้ว เรา
จึงมีหน้าทีในการยอมให้ความรักดังกล่าวทีส่ งผลเป็ นการยกโทษให้คนอืนไหลผ่านตัวเรา
อฟ 5:2

และจงดําเนินชีวติ ในความรักเหมือนดังทีพ) ระคริสต์ ได้ ทรงรักเรา และ

ทรงประทานพระองค์ เองเพือ) เราให้ เป็ นเครื)องถวาย และเครื)องบูชาแด่ พระเจ้ าเพือ) เป็ นกลิน)
สุ คนธรสอันหอมหวาน เนื3อหาทีเริ มต้นในข้อ 4:30 จึงลงเอยเป็ นคําสัง “จงดําเนินชีวติ ในความ
รักเหมือนดังทีพระคริ สต์ได้ทรงรักเรา” นีเป็ น ‘การดําเนิน’ ทีสาม (ทีถูกกล่าวถึงในหนังสื อ
เอเฟซัส) และย่อมสอดคล้องกับทีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงสอนบ่อยๆ (ต.ย. ดู ยอห์น 13:34,
15:12,17) เราได้รับคําสังให้ไม่เพียงรักเท่านั3น แต่ให้ดาํ เนินในความรักด้วย นีบอกเป็ นนัยว่า
ความรักควรแทรกซึมอยูใ่ นทุกด้านของการดําเนินชีวติ ในแต่ละวันของเรา เมือเราทํากิจกรรม
ต่างๆในแต่ละวัน เราก็ควรทํากิจกรรมเหล่านั3นด้วยใจทีกรุ ณา เห็นอกเห็นใจ ใคร่ ครวญ ให้ความ
ช่วยเหลือ เมตตา และอดทนซึงเกิดจากความรักแบบอากาเป พระคริ สต์ทรงรักเราอย่างไร เราก็
ควรมีความรักเพือคนอืนด้วย
นอกจากนี3 อัครสาวกท่านนี3กย็ งั เสริ มนิยามทีกระชับและเห็นภาพของความรักแบบอา
กาเปด้วย การแสดงออกของความรักเช่นนี3คือ “พระคริ สต์ได้ทรงรักเรา และทรงประทาน
พระองค์เองเพือเรา” นิยามของความรักแบบอากาเปจริ งๆแล้วก็คือ ‘การเสี ยสละตัวเองเพือผูอ้ ืน’

พระเยซูทรงทําเช่นนั3นบนหุ บเขากะโหลกศีรษะ (ดู กาลาเทีย 2:20 และ 2 โคริ นธ์ 12:15) จากนั3น
เปาโลก็ใช้ภาพประกอบจากพระคัมภีร์เดิมซึงพวกยิวคุน้ เคย การเอ่ยถึง “เครื องถวาย และเครื อง
บูชาแด่พระเจ้าเพือเป็ นกลินสุ คนธรสอันหอมหวาน” น่าจะทําให้พวกยิวนึกถึงเครื องถวายบูชา
ต่างๆอันมีกลินหอมหวานซึงถูกนิยามในเลวีนิติ 1-2 ความหมายแบบเรี ยบง่ายก็คือว่า เครื อง
ถวายบูชาทีมีกลินหอมเหล่านี3 (ซึงถูกถวายทีพลับพลา/พระวิหาร) เป็ นทีพอพระทัยพระเจ้า สิ งที
พระเยซูได้ทรงกระทําบนกางเขนก็เป็ นเครื องถวายบูชาทีมีกลินหอมหวานทียิงใหญ่ทีสุ ดที
พระเจ้าทรงพอพระทัยมากๆ มันเป็ นการแสดงออกถึงความรักทียิงใหญ่ทีสุ ดด้วย หากพระองค์
ทรงสามารถสําแดงความรักแบบอากาเปออกมาได้เช่นนั3น เราก็ควรสําแดงความรักแบบนั3นออก
มาด้วย
อฟ 5:3

แต่ การเอ่ยถึงการล่ วงประเวณี การลามกต่ างๆและความโลภ อย่าให้ มีขนึ!

ในพวกท่ านเลยจะได้ สมกับที)ท่านเป็ นวิสุทธิชน การดําเนินอันต่อไปถูกกล่าวถึงในข้อ 8 คือ “จง
ดําเนินชีวติ อย่างลูกของความสว่าง” อย่างไรก็ตาม อัครสาวกท่านนี3กาํ ลังจะนําไปสู่ จุดนั3น
แน่นอนทีสิ งทีตรงข้ามกับความสว่างก็คือ ความมืด ท่านจึงเริ มพูดถึงความมืดทางศีลธรรมซึงใน
ตอนนั3นและในตอนนี3กาํ ลังแทรกซึมอยูใ่ นโลกรอบๆตัวเรา ท่านบรรยายถึงความผิดบาปทางเพศ
แบบกว้างๆซึงไม่ควร “มีข3 ึนในพวกเราเลย”
สิ งเหล่านี3รวมถึง (1) การล่วงประเวณี คําทีแปลเช่นนั3น (พอรเนะเอีย) ในความหมายที
แคบทีสุ ดหมายถึง การมีเพศสัมพันธ์กนั ระหว่างคนสองคนทีไม่ได้แต่งงานกัน ในความหมายที
กว้างกว่าของคําๆนี3 มันหมายถึง การผิดศีลธรรมทางเพศไม่วา่ จะในลักษณะใดก็ตาม ไม่วา่ จะ
เป็ นการเล่นชู,้ การรักร่ วมเพศ, การเป็ นเลสเบียน, การมีเพศสัมพันธ์กบั สัตว์ หรื ออะไรก็ตาม (2)
การลามกต่ างๆ แปลมาจากคําว่า อาคาธารเซี ย และเป็ นคําทีเป็ นนามธรรมมากกว่าคําแรก ขณะที
การล่ วงประเวณี หมายถึง การมีกิจกรรมทางเพศทีผิดศีลธรรม การลามกหมายถึงเรื องทีเป็ น
นามธรรมมากกว่า คือ การคิดในทางทีไม่บริ สุทธิ?, การคุยเรื องลามก, มุกตลกหยาบโลน และ
บางทีกส็ ื อลามก ตามทีคําๆนี3สือ มันหมายถึงอะไรก็ตามที ‘สกปรก’ ในด้านศีลธรรม (3) ความ
โลภ ในบริ บทนี3น่าจะหมายถึง ตัณหาหรื อความอยากได้ในสิ งทีไม่บริ สุทธิ?ซึงเอ่ยถึงไปแล้วด้าน

บน ความจริ งทียิงใหญ่กว่าก็คือว่า สิ งเหล่านี3ไม่ควรมีข3 ึนเลยในหมู่คนของพระเจ้า “จะได้สมกับ
ทีท่านเป็ นวิสุทธิชน” ความหมายก็คือว่า ในฐานะเป็ นวิสุทธิชน เราเป็ นคนทีบริ สุทธิ?แล้ว เราจึง
ไม่ควรถูกกล่าวหาด้วยเรื องสกปรกเหล่านั3น
อฟ 5:4

ทั!งอย่าพูดหยาบคาย พูดเล่นไม่ เป็ นเรื)อง และพูดตลกหยาบโลนเกเร ซึ)ง

เป็ นการไม่ สมควร แต่ ให้ ขอบพระคุณดีกว่ า ผูเ้ ขียนทีได้รับการดลใจท่านนี3กล่าวในทํานอง
เดียวกันต่อไป ในแบบเดียวกันไม่ควรมีการ (4) พูดหยาบคาย ท่ามกลางพวกเราด้วย คําทีแปล
เช่นนั3น (อาอิสครอเตส) มีความหมายว่า ‘เรื องหยาบโลน’ หรื อ ‘สิ งตําทราม’ ท่านเสริ มเข้าไปอีก
(5) “พูดเล่นไม่เป็ นเรื อง”, (6) “พูดตลกหยาบโลนเกเร” วลี พูดเล่นไม่ เป็ นเรื)อง แปลจากคําว่า โม
รอลอเกีย ซึงมีความหมายตรงตัวว่า ‘คําทีโง่เขลา’ ในบริ บทนี3 เห็นได้ชดั ว่าท่านหมายถึง คําพูดที
สกปรกและการแสดงออกของคําพูดเหล่านี3 คําพูดแบบนี3ไม่ควรถูกได้ยนิ จากผูค้ นของพระเจ้า
เลย สุ ดท้ายการทีท่านพูดถึง พูดตลกหยาบโลนเกเร ไม่ได้เป็ นคําสังห้ามมิให้มีอารมณ์ขนั ทัวๆไป
แต่อย่างใด แต่บริ บทบอกชัดเจนว่า ความหมายก็คือ มุกตลกทีสกปรก อันทีจริ งแล้วคําทีแปล
เช่นนั3น (เอะอูตราเพะเลีย) มีความหมายว่า อารมณ์ขนั ทีหยาบคาย ผูค้ นของพระเจ้าไม่ควรเอ่ย
เรื องพรรค์น3 ีเลย ในทางกลับกันเราได้รับคําสังให้ขอบพระคุณดีกว่ า การขอบพระคุณอยูค่ นละ
ช่องเลยกับสิ งทีได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้าและนันคือประเด็น
อฟ 5:5

เปาโลเตือนความจําผูอ้ ่านของท่านต่อไปว่า เพราะท่านรู้ แน่ ว่า คนล่วง

ประเวณี คนโสโครก คนโลภ ทีเ) ป็ นคนไหว้ รูปเคารพ จะได้ อาณาจักรของพระคริสต์ และของ
พระเจ้ าเป็ นมรดกก็หามิได้ ก่อนทีจะดูคาํ ศัพท์ทีเกียวข้อง ความหมายทีสําคัญกว่าก็คือว่า คน
เหล่านั3นทีไปยุง่ เกียวกับการผิดศีลธรรมทางเพศดังกล่าวจะไม่ได้รับมรดกใดเลยในอาณาจักรที
จะมา ความหมายก็คือว่า คนเหล่านั3นจะสู ญเสี ยบําเหน็จของตนทีบัลลังก์พิพากษาเพราะกิจกรรม
พรรค์น3 นั นีไม่ได้หมายความว่า คนทีมีความผิดในความบาปเรื องเพศจะสู ญเสี ยความรอดของ
ตนไป แต่พวกเขาจะสู ญเสี ยบําเหน็จของตน นันคือ มรดกของพวกเขาในอาณาจักรนั3น

น่าสนใจตรงทีว่า นีเป็ นทีเดียวในพระคัมภีร์ที อาณาจักรนั3นถูกเรี ยกว่า ของพระคริ สต์
และของพระเจ้าในทีเดียวกัน มันแค่หมายถึงวันทีพระคริ สต์เสด็จกลับมาและสถาปนาอาณาจักร
ของพระองค์ข3 ึน
คําทีแปลว่า คนล่ วงประเวณี (พอรนอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘คนล่วงประเวณี ’ และ
ดังทีกล่าวไว้แล้วข้างบน คือ คนทีทําความบาปในเรื องเพศ คําทีแปลว่า คนโสโครก (อาคาธาร
ทอส) หมายถึงคนทีมีความคิดทีสกปรก การกระทําทีสกปรก และตัณหาต่างๆ น่าสังเกตว่า
เปาโลนิยามความโลภว่าเป็ นการไหว้รูปเคารพ คนทีปล่อยตัวไปตามตัณหาทางเพศตามทีบริ บท
กล่าวไว้ชดั เจน เป็ นเหมือนกับคนทียกให้ตณ
ั หาเป็ นพระของตน ดังนั3น เขาจึงเป็ นคนไหว้รูป
เคารพ เปาโลกล่าวแบบเดียวกันนี3ในโคโลสี 3:5 อีกครั3งทีความจริ งทีสําคัญกว่าก็คือว่า ความ
บาปทางเพศจะทําให้เราสู ญเสี ยบําเหน็จและมรดกในอาณาจักรทีจะมา
อฟ 5:6-7

อย่ าให้ ผู้ใดล่อลวงท่ านด้ วยคําทีไ) ม่ มสี าระ เพราะการกระทําเหล่านั!นเอง

พระเจ้ าจึงทรงลงพระอาชญาแก่บุตรแห่ งการไม่ เชื)อฟัง 7 เหตุฉะนั!นท่านอย่าคบหาสมาคมกับ
คนเหล่านั!นเลย ท่านเตือนว่าอย่าถูกหลอกในเรื องดังกล่าว เพราะสิ งเหล่านี3เองพระพิโรธของ
พระเจ้าจึงเทลงบนชาวโลกทีบาปหนา เมือประเทศชาติ (และคนแต่ละคน) ปล่อยตัวไปกับความ
มลทินในเรื องเพศ พระเจ้าก็จะทรงปฏิบตั ิต่อพวกเขาด้วยพระพิโรธ ดังนั3น เราจึงได้รับคํากําชับมิ
ให้ “คบหาสมาคมกับคนเหล่านั3นเลย” คําทีแปลว่า การไม่ เชื)อฟัง (อาเพะอิเธะเอีย) มีความหมาย
ตรงตัวว่า ‘ความไม่เชือ’
อฟ 5:8

เพราะว่าเมือ) ก่ อนท่ านเป็ นความมืด แต่ บัดนีท! ่ านเป็ นความสว่ างแล้วใน

องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า จงดําเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่ าง ท่านเตือนความจําพวกเขาว่า ในอดีต
พวกเขาเคยอยูใ่ นความมืดฝ่ ายวิญญาณและฝ่ ายศีลธรรม คําทีแปลว่า เมือ) ก่อน (โพเทะ) มีความ
หมายว่า ‘ในเวลาทีผ่านมาแล้ว’ มันหมายถึงก่ อนทีเราได้รับความรอด ถึงแม้ในตอนนั3นเราอาจ
เคยดําเนินชีวติ แบบนั3นมาก่อน แต่ “บัดนี3ท่านเป็ นความสว่างแล้วในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” เรามาถึง
ยอดบนสุ ดของเนื3อหาส่ วนนี3แล้ว เราจึงถูกกําชับให้ “ดําเนินชีวติ อย่างลูกของความสว่าง” นีคือ

การ ‘ดําเนิน’ ทีสี ในหนังสื อเอเฟซัส ความสว่างถูกระบุวา่ เป็ นพวกเดียวกับความบริ สุทธิ?ตลอด
ทัวพระคัมภีร์ มันเป็ นสิ งทีตรงข้ามกับความมืดซึงโดยสากลแล้วหมายถึงความบาป
อฟ 5:9

(ด้ วยว่ าผลของพระวิญญาณคือ ความดีทุกอย่ างและความชอบธรรมทั!ง

มวลและความจริงทั!งสิ!น) ข้อนี3อยูใ่ นวงเล็บ นันคือ มันเป็ นความคิดทีเสริ มประเด็นหลักทีถูก
กล่าวมาจนถึงตอนนี3 ในบริ บทของความสว่าง ท่านพูดถึง ผลของพระวิญญาณ เห็นได้ชดั ว่ามัน
เป็ นสิ งทีตรงข้ามกับความมืดทีได้ขยายความไปแล้ว นีบ่งชี3วา่ ผลของพระวิญญาณจึงเป็ นผลของ
ความสว่าง ในทีนี3มนั ถูกนิยามว่าเป็ น “ความดีทุกอย่างและความชอบธรรมทั3งมวลและความจริ ง
ทั3งสิ3 น” ถึงแม้วา่ ผลของพระวิญญาณตามทีมีนิยามไว้ในกาลาเทีย 5 สาธยายไว้เก้าอย่าง แต่ตรงนี3
มีบอกอีกสามอย่าง ทั3งสองรายการต่างเสริ มกันและกัน ทั3งสองรายการบอกถึงผลของพระ
วิญญาณทีเป็ นแบบฉบับ ผลสามประการตรงนี3มีลกั ษณะทัวๆไปมากกว่า แน่นอนทีผลสาม
ประการนี3ตรงข้ามกับการงานต่างๆของเนื3อหนังซึงถูกพูดถึงในบทนี3มาจนถึงตอนนี3 ทั3งสาม
ประการนี3เป็ นคู่ตรงข้ามของความมืดฝ่ ายศีลธรรมทีถูกบรรยายไว้ดา้ นบน
อฟ 5:10

ท่านวกกลับมาพูดถึงเรื องทีค้างไว้ในท้ายข้อ 8 ในข้อนั3นเราถูกกําชับให้

“ดําเนินชีวติ อย่างลูกของความสว่าง” ท่านเสริ มความคิดนั3นด้วยการกล่าวว่า ท่ านจงพิสูจน์ ดูว่า
ทําประการใดจึงจะเป็ นทีช) อบพระทัยองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ความหมายก็คือ การทดสอบสิ งใดก็ตาม
เพือดูวา่ มันเป็ นทีชอบพระทัยพระเจ้าหรื อไม่ ดังนั3นเราจึงถูกสังให้รู้จกั แยกแยะเสมอว่าสิ งใด
เป็ นมลทิน ผิดปกติ หรื อสิ งใดเป็ นของความมืดซึงมีดาษดืนเหลือเกิน
อฟ 5:11

นอกจากนี3 เรายังถูกสังเพิมเติมว่า และอย่าเข้าส่ วนกับกิจการของความมืด

อันไร้ ผล แต่ จงติเตียนกิจการเหล่านั!นดีกว่ า
ความหมายนั3นชัดเจน อย่ามีส่วนเกียวข้องอะไรเลยกับกิจการของความมืดเหล่านั3นซึงถูก
เอ่ยถึงด้านบน มันถูกบรรยายว่าไร้ผล กิจการดังกล่าวจะทําให้ผลของพระวิญญาณเป็ นหมันไป
รวมถึงผลฝ่ ายวิญญาณอืนๆด้วย เรากลับได้รับคําบัญชาให้ “ติเตียนกิจการเหล่านั3นดีกว่า”

อฟ 5:12

การทํากิจการดังกล่าวไม่เพียงเป็ นเรื องต้องห้ามเท่านั3น แต่แม้แต่การพูด

ถึงกิจการเหล่านั3นก็ยงั เป็ นเรื องต้องห้ามด้วย ความหมายน่าจะเป็ นการซุบซิ บนินทา หรื อการพูด
ถึงพฤติกรรมดังกล่าวโดยไม่จาํ เป็ น เพราะว่ าแม้ แต่ จะพูดถึงการเหล่านั!น ซึ)งพวกเขากระทําในที)
ลับก็ยงั เป็ นทีน) ่ าละอาย ถึงแม้วา่ ความบาปดังกล่าวมีดาษดืนในโลก แต่ในฐานะผูค้ นของพระเจ้า
มันไม่ควรเป็ นหัวข้อการสนทนาของเราเลย
อฟ 5:13-14 แต่ สิ)งสารพัดทีถ) ูกติเตียนแล้ว ก็จะปรากฏแจ้ งโดยความสว่าง เพราะว่า
ทุกๆสิ) งทีใ) ห้ ปรากฏแจ้ งก็คอื ความสว่ าง 14 เหตุฉะนั!นพระองค์ ตรัสแล้วว่ า `คนทีห) ลับอยู่จงตืน)
ขึน! และจงฟื! นขึน! มาจากความตาย และพระคริสต์ จะทรงส่ องสว่ างแก่ท่าน'
ความจริ งก็คือ เรื องดังกล่าวทั3งหมดจะถูกพระเจ้าติเตียน เปาโลบอกว่าความบาปดังกล่าว
ทั3งหมดก็ “ปรากฏแจ้งโดยความสว่าง” ดังทีพระเยซูตรัสไว้ในยอห์น 3:19-20 มนุษย์ทีดําเนิน
ชีวติ อยูใ่ นความบาปดังกล่าวก็เกลียดความสว่างของพระเจ้าเพราะมันติเตียนความบาปของพวก
เขา เป็ นความจริ งทีความสว่างสําแดงให้เห็นถึงความมลทิน เปาโลจึงยกข้อความจากพระคัมภีร์
เดิม บางคนคิดว่าข้อความนี3ยกมาจากอิสยาห์ 9:2 บางคนก็คิดว่า 26:19 บางคนก็คิดว่าเป็ นอิส
ยาห์ 60:2 ข้อความทีว่าคือ “คนทีหลับอยูจ่ งตืนขึ3นและจงฟื3 นขึ3นมาจากความตาย และพระคริ สต์
จะทรงส่ องสว่างแก่ท่าน” อาจเป็ นข้อความทียกมาจากสามข้อดังกล่าวรวมกัน ข้อความนี3สือถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความมืดกับการหลับไหลฝ่ ายวิญญาณ ในหมู่คนทุกพวก ผูค้ นของพระเจ้า
ควรตืนฝ่ ายวิญญาณและดําเนินชีวติ อย่างลูกของความสว่าง
อฟ 5:15

ความคิดทีสําคัญอันต่อมาก็แตกยอดมาจากตรงนั3น เหตุฉะนั!นท่านจง

ระมัดระวังในการดําเนินชีวิตให้ ดี การ ‘ดําเนิน’ ทีห้านี3เป็ นสิ งทีน่าสนใจ คําทีแปลเช่นนั3น (อาค
ริ โบส) มีความหมายว่า ‘อย่างระมัดระวัง’, ‘อย่างขยันขันแข็ง’ หรื อ ‘อย่างถูกต้อง’ (คําภาษา
อังกฤษ accurate มีทีมาจากคํานี3) เราจึงได้รับคําสังให้ระมัดระวังในการดําเนินชีวติ คริ สเตียน
ของเรา ท่านเสริ มความเห็นเพิมเติมว่า “อย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา”
ในต้นฉบับภาษากรี ก ความหมายตรงตัวของประโยคนี3คือ ‘อย่าแบบไม่มีปัญญา แต่แบบมี

ปั ญญา’ ความหมายทีสําคัญกว่าก็คือว่า เราต้องดําเนินอย่างมีปัญญาและระมัดระวังในชีวติ
คริ สเตียนของเรา
อฟ 5:16

เราเข้าใจเพิมมากขึ3นเมือได้เห็นคําเตือนทีว่า จงฉวยโอกาส คําทีแปลว่า

ฉวย (เอ็กซากอรั ดโซ) มีความหมายเพิมเติมว่า ‘ซื3อ’ โดยในกรณี น3 ีคือ ซื3อเวลา ความหมายที
สําคัญกว่าก็คือ การไม่เสี ยเวลาทีพระเจ้าได้ทรงประทานให้เราไปเปล่าๆ เราต้องใช้มนั อย่างรู ้คุณ
ค่า มันคือการดําเนินชีวติ อย่างมีปัญญา นอกจากนี3เรายังถูกเตือนความจําเรื องความเร่ งด่วนของ
มันอีกด้วย เพราะว่ าทุกวันนีเ! ป็ นกาลทีช) ั)ว เปาโลก็เหมือนกับเราในตอนนี3 อยูใ่ นยุคทีชัวร้าย ดัง
นั3นเราต้องรี บใช้เวลาทีพระเจ้าทรงประทานให้เราอย่างมีปัญญาขณะทีเรายังมีเวลาอยู่ “มีเพียง
ชีวติ เดียว อีกเดีtยวก็ผนั ผ่าน มีแต่สิงทีทําเพือพระคริ สต์ ทีจะอยูช่ วกาลนาน”
ั
อฟ 5:17

ผูเ้ ขียนทีได้รับการดลใจท่านนี3จึงมาถึงข้อสรุ ปอันสมเหตุสมผล เหตุ

ฉะนั!นอย่ าเป็ นคนโง่ เขลา แต่ จงเข้ าใจนํา! พระทัยขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าว่าเป็ นอย่างไร เรามีปัญญา
เมือเราจัดระเบียบชีวติ ของเราโดย (1) รู ้จกั นํ3าพระทัยของพระเจ้า (2) เข้าใจนํ3าพระทัยของ
พระเจ้า และ (3) ปฏิบตั ิตามนํ3าพระทัยของพระเจ้า
อฟ 5:18

และเมาเหล้าองุ่นซึ)งจะทําให้ เสียคน แต่ จงประกอบด้ วยพระวิญญาณ

ส่ วนหนึงของการดําเนินชีวติ อย่างระมัดระวังก็คือการไม่ “เมาเหล้าองุ่นซึงจะทําให้เสี ยคน” หาก
เราตั3งใจดูดีๆเราจะเห็นถึงความแตกต่าง อัครสาวกท่านนี3ไม่ ได้ กาํ ลังพูดว่า ‘อย่าดืมมากเกินไป
จนท่านเมา’ คริ สเตียนมากมายทีประนีประนอมตีความแบบนี3เพือแก้ตวั การดืมเพือเข้าสังคมของ
ตัวเอง แต่ความหมายจริ งๆก็คือ อย่าเสพของมึนเมาแม้แต่นิดเดียวซึงจะนําไปสู่สิงทีเกินพอดีทุก
อย่าง (นันคือ ความไม่เหมาะสม) ความจริ งทีสําคัญกว่าและทีตรงกันข้ามก็คือว่า เราต้อง
“ประกอบด้วยพระวิญญาณ” การนํามาเปรี ยบเทียบความต่างกันนี3ไม่ใช่เรื องบังเอิญ แทนทีจะ
เต็มล้นไปด้วยสุ รา (spirits) เราได้รับคําบัญชาให้เต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ?ของพระเจ้า
เราจะไปถึงระดับฝ่ ายวิญญาณทีสู งได้กต็ ่อเมือเรายอมจํานนต่อพระวิญญาณของพระเจ้า ขจัด

ความบาปต่างๆออกไปจากชีวติ ของเรา และมีการเตรี ยมตัวทีจําเป็ นโดยการอธิษฐานมากพอ นํ3า
พระทัยของพระเจ้าสําหรับเราจึงถูกอ้างอิงถึงในข้อก่อนหน้า
อฟ 5:19

จงปราศรัยกันด้ วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการและเพลงฝ่ ายจิตวิญญาณ คือ

ร้ องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่ านถวายองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า เปาโลกล่าวต่อไปถึงแง่มุม
ฝ่ ายวิญญาณด้านต่างๆซึงเกียวข้องกับการประกอบ (เต็มล้น) ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า แง่
มุมเหล่านี3เกียวข้องกับการ “ปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการและเพลงฝ่ ายจิตวิญญาณ”
ท่านจึงพูดถึงเรื องทีสําคัญอีกเรื อง คือ ดนตรี แบบคริ สเตียน คําทีแปลว่า เพลงสดุดี (ซาลมอส) มี
ความหมายตรงตัวว่า การเล่นเครื องดนตรี ชนิดเครื องสาย มันจึงหมายถึงการมีเครื องดนตรี อืน
เล่นผสมโรงด้วย แต่ความหมายในทีนี3กค็ ือ การปราศรั ยด้วยเพลงสดุดีซึงอาจบอกเป็ นนัยถึงการ
ยกข้อความจากพระธรรมสดุดี
คําทีแปลว่า เพลงนมัสการ (ฮู มนอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘เพลงสรรเสริ ญแด่พระเจ้า’
สิ งทีถูกสื อตรงนี3อย่างชัดเจนก็คือว่า เป้ าหมายหลักของดนตรี แบบคริ สเตียนคือ การสรรเสริ ญ
พระเจ้า ดนตรี ถูกบรรเลงให้พระองค์ฟังไม่ใช่ให้หูคนฟัง
จากนั3นท่านพูดถึง เพลงฝ่ ายจิตวิญญาณ นีบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะตัวฝ่ ายวิญญาณของ
ดนตรี แบบคริ สเตียนซึ งแตกต่างจากดนตรี แบบกระตุน้ เนื3อหนังหรื อแบบของชาวโลก อัครสาวก
ท่านนี3เสริ มอีกว่า “ร้องเพลงสรรเสริ ญและสดุดีจากใจของท่านถวายองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” วลีทีว่
า “ร้องเพลงสรรเสริ ญ” มีความหมายว่าการสรรเสริ ญพระเจ้า ดังนั3นดนตรี แบบคริ สเตียนจึงควร
ถูกบรรเลงแด่พระเจ้าโดยมีจุดประสงค์เพือสรรเสริ ญพระองค์ และไม่ใช่เพือสร้างความบันเทิง
ให้แก่เรา มันเกียวข้องโดยตรงกับการประกอบด้วยพระวิญญาณ นอกจากนี3ควรออกมาจากใจ
ของเราทีเต็มล้นด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าด้วย
อฟ 5:20

อีกเรื องทีเกียวข้องกับการประกอบด้วยพระวิญญาณคือ จงขอบพระคุณ

พระเจ้ าคือพระบิดาสํ าหรับสิ) งสารพัดเสมอ ในพระนามพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา
ผูท้ ีเราควรขอบพระคุณมากทีสุ ดในพระคัมภีร์คือพระเจ้า นอกจากนี3เราได้รับคําบัญชาให้

ขอบพระคุณพระองค์สาํ หรับ “สิ งสารพัด” และทําเช่นนั3นในพระนามของพระเยซูคริ สต์ หากมี
ความบาปใดทีคริ สเตียนมักกระทํา มันก็คือการขาดซึ งการขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระพร
อันมากมายของพระองค์
อฟ 5:21

จงยอมฟังกันและกันด้ วยความเกรงกลัวพระเจ้ า สุ ดท้ายในบริ บทของ

การประกอบด้วยพระวิญญาณ เปาโลเสริ มอีกเรื องทีเกียวข้อง และนันก็คือ การทีเราควรยอมฟั ง
กันและกันด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า การยอมฟังกันและกันเป็ นหลักฐานแรกทีแสดงถึงความ
เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณ ความเย่อหยิงซึงเป็ นแก่นแท้ของการทําตามเนื3อหนัง ไม่ยอมอยูใ่ ต้
บังคับเช่นนั3น การมีใจทียอมฟังเป็ นท่าทีทีเกียวข้องกับการประกอบด้วยพระวิญญาณของ
พระเจ้า นอกจากนี3 ใจทียอมอยูใ่ ต้บงั คับและยอมฟังยังเชือมโยงกับความเกรงกลัวพระเจ้าด้วย
เมือเราตระหนักถึงความบริ สุทธิ? อันน่าตืนตะลึงของพระเจ้าและการพิพากษาทีมีโอกาสเกิดขึ3น
ได้ มันก็ควรกระตุน้ เราให้ยอมอยูใ่ ต้บงั คับกันและกัน
อฟ 5:22

อัครสาวกท่านนี3ใช้เรื องการยอมอยูใ่ ต้บงั คับเป็ นตัวเชือมสู่ การพูดถึงเรื อง

ใหม่ นันคือความสัมพันธ์ในครอบครัว ตลอดเนื3อหาส่ วนทีเหลือของบทนี3ท่านนําเสนอความ
สัมพันธ์ทีซับซ้อนระหว่างสามีกบั ภรรยาซึ งนํามาเปรี ยบกับคริ สตจักร
องค์ประกอบแรกทีนํามาเปรี ยบเทียบกันคือ ความสัมพันธ์ของภรรยาต่อสามีของนาง ใน
คําสอนหนึงทีกระชับแต่ลึกซึ3งเกียวกับความสัมพันธ์ในชีวติ สมรส อัครสาวกท่านนี3นาํ เสนอ
ความจริ งขั3นพื3นฐานสําหรับภรรยา ฝ่ ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้
เป็ นเจ้ า คําทีแปลว่า ยอมฟัง (ฮู ปอทาซโซ) ถูกนําเสนอในรู ปคําสัง มันมีความหมายว่า ‘ยอม
จํานน’, ‘อยูใ่ ต้บงั คับ’ และ ‘เชือฟังอีกคน’ เดิมทีมนั เป็ นคํากรี กทีใช้ในทางทหารทีหมายถึง การ
จัดแบ่งยศทหารในกองทัพภายใต้คาํ บังคับบัญชาของผูน้ าํ ต่อมาคํานี3ได้กลายมามีความหมายที
ไม่ใช่ในทางทหารอันหมายถึง ‘ทัศนคติในการให้ความร่ วมมือแบบสมัครใจ, การยอมจํานน,
การยอมรับผิดชอบ และการแบกรับภาระ’

ความหมายทีสําคัญกว่าไม่ใช่การให้ผชู ้ ายเป็ นใหญ่ แต่มนั สําแดงถึงระเบียบทางสังคมที
พระเจ้าทรงกําหนดไว้ พระเจ้าได้ทรงมอบหมายสิ ทธิอาํ นาจแก่สถาบันพื3นฐานของสังคมหลาย
สถาบัน ในความสัมพันธ์ของชีวติ สมรส สิ ทธิอาํ นาจดังกล่าวถูกส่ งผ่านผูเ้ ป็ นสามี สัตว์ทีมีสอง
หัวก็ถือว่าเป็ นสัตว์ประหลาด ในสติปัญญาอันเป็ นสิ ทธิขาดของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงกําหนด
ให้สามีเป็ นผูน้ าํ ของบ้าน นีไม่ได้หมายความว่า ภรรยาเป็ นฝ่ ายด้อยกว่าแต่อย่างใด นันแค่
หมายความว่า สามีเป็ นคู่หูทีอาวุโสกว่าในความสัมพันธ์ของชีวติ คู่ ทั3งสามีและภรรยาต่างมีความ
สุ ขเมือผูเ้ ป็ นภรรยายอมรับและเชือฟังความจริ งข้อนี3อย่างเต็มใจ แต่สุดท้ายแล้ว ภรรยาก็ควรยอม
ฟังสามี ‘เหมือนกับ (ยอมฟัง) องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า’ (เอเฟซัส 6:7) ดังทีเราจะเห็นในไม่ชา้
อฟ 5:23

เพราะว่าสามีเป็ นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์ ทรงเป็ นศีรษะของ

คริสตจักร และพระองค์ ทรงเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของกายนั!น เปาโลกล่าวต่อจากคําสังนี3เพือยก
ภาพประกอบของความจริ งทีเป็ นหลักคําสอนหนึง เพราะว่าสามีเป็ นศีรษะของภรรยาอย่างไร
“พระคริ สต์ทรงเป็ นศีรษะของคริ สตจักร และพระองค์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของกายนั3น”
เหมือนกัน ดังนั3นเราเห็นถึงความจริ งสองประการ สามีเป็ นหัวหน้าของบ้านและพระคริ สต์ทรง
เป็ นศีรษะของคริ สตจักร เมือหลักการเช่นนั3นมีการทํางานในชีวติ คู่ ชีวติ คู่น3 นั ก็มีความสุ ข
อฟ 5:24

เหตุฉะนั!นคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ ฉันใด ภรรยาก็ควรยอมฟังสามี

ทุกประการฉันนั!น อัครสาวกท่านนี3ยอ้ นกลับไปพูดถึงความสัมพันธ์ของชีวติ สมรส ในการพูด
ถึงสิ งทีชัดเจนคือ พระคริ สต์ทรงเป็ นศีรษะของคริ สตจักร และคริ สตจักรจึงอยูใ่ ต้อาณัติพระ
คริ สต์ “ภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั3น” คําทีแปลว่า ยอมฟัง (ฮูปอทาซโซ) เป็ นคํา
เดียวกับทีแปลว่า ‘ยอมฟัง’ ในข้อ 22 นอกจากนี3 หลักการเรื องการอยูใ่ ต้บงั คับยังมีไว้สาํ หรับทุก
ด้านของชีวติ อีกด้วย
อฟ 5:25

คราวนี3เปาโลหันมาพูดถึงฝ่ ายสามีบา้ ง สามีได้รับคําบัญชาว่า ฝ่ ายสามีก็

จงรักภรรยาของตน นอกจากเรื องการเป็ นผูน้ าํ แล้ว เรื องความรับผิดชอบในการรักภรรยาของ
ตนยังมาพร้อมกันด้วย คําสังตามพระคัมภีร์คือ ให้ภรรยายอมฟังสามีของตนอย่างไร คําสัง

สําหรับสามีกค็ ือ ให้สามีรักภรรยาของตนเหมือนกัน ปั ญหาส่ วนใหญ่เกียวกับการทีภรรยาไม่
ยอมเชือฟังสามีจะลดไปได้เยอะหากสามีรักภรรยาจริ งๆ คําทีแปลว่า รัก คือ อากาปาโอ ซึงมี
ความหมายว่า ‘ให้ตวั เองเพืออีกคน’ มันคือการเสี ยสละนันเอง เพือบรรลุจุดประสงค์ดงั กล่าว
เปาโลเสริ มว่า เหมือนอย่างทีพ) ระคริสต์ ทรงรักคริสตจักร และทรงประทานพระองค์ เองเพือ) ค
ริสตจักร คําพูดนี3สือชัดเจนว่า สามีควรมีความรักทีเสี ยสละแบบเดียวกันให้กบั ภรรยาของตน
นิยามทีสําคัญของความรักดังกล่าวถูกพบในการทีพระคริ สต์ได้ทรงประทานพระองค์เองเพือเรา
อฟ 5:26

คราวนี3เปาโลกลับมาพูดถึงพระราชกิจของพระคริ สต์ในการทีพระองค์ได้

ทรงประทานพระองค์เองเพือคริ สตจักร เพือ) พระองค์จะได้ ทรงแยกตั!งไว้ และชําระคริสตจักร
นั!นให้ บริสุทธิ9โดยการล้างด้ วยนํา! โดยพระวจนะ คําว่า เพือ) คือ ฮิ นา (‘เพือทีว่า’) พระคริ สต์ได้
ทรงประทานพระองค์เองเพือทีว่าพระองค์จะได้ทรงแยกตั!งคริ สตจักรไว้ คําทีแปลเช่นนั3น (ฮากิ
อัดโซ) มีความหมายว่า ‘ทําให้บริ สุทธิ?’ หรื อ ‘ชําระให้บริ สุทธิ?’ การทําให้บริ สุทธิ?ดังกล่าวเป็ นมา
โดยพระโลหิตทีหลังออกของพระองค์ ดู ฮีบรู 13:12 นอกจากนี3การสิ3นพระชนม์เพือเป็ นเครื อง
บูชาของพระองค์กเ็ พือชําระคริ สตจักรให้สะอาด “โดยการล้างด้วยนํ3าโดยพระวจนะ”
คําทีแปลว่า พระวจนะ คือ เรมา มันหมายถึง ถ้อยคําทีถูกพูดออกมามากกว่าถ้อยคําทีถูก
เขียน นีสื อถึงการชําระคริ สตจักรให้สะอาดอย่างต่อเนืองเกิดขึ3นได้ผา่ นทางการเทศนาพระวจนะ
ดังนั3นการชําระเราให้สะอาดแบบครบถ้วนในทางตําแหน่งจึงเป็ นมาโดยพระโลหิตทีหลังออก
ของพระคริ สต์ แต่การชําระเราให้สะอาดแบบต่อเนืองเป็ นรายสัปดาห์น3 นั เกิดขึ3นผ่านทางการ
เทศนาพระวจนะ นีควรทําให้เราฉุกคิดเรื องความสัตย์ซือในการไปประชุมนมัสการทีคริ สตจักร
อฟ 5:27

ฮิ นา อีกอันปรากฏตรงนี3 องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้ทรงวางแผนสิ งเหล่า

นี3ท3 งั หมดไว้เพือทีว่าพระองค์ จะได้ ทรงมอบคริสตจักรทีม) สี ง่ าราศีแด่ พระองค์ เอง ไม่ มจี ุดด่ าง
พร้ อย ริ!วรอย หรือมลทินใดๆเลย ภาพเปรี ยบนี3สือถึงเสื3 อผ้าทีสะอาดเอียม รี ดเรี ยบและไม่มีคราบ
เปื3 อน มันจึงเปี ยมด้วยสง่าราศี พระโลหิตทีหลังออกของพระคริ สต์ประกอบกับการเทศนาพระ

วจนะอย่างต่อเนืองเป็ นแผนการของพระเจ้าทีจะมอบเจ้าสาวทีบริ สุทธิ?ให้แก่พระบุตรของ
พระองค์ เพือทีคริ สตจักรจะได้บริสุทธิ9ปราศจากตําหนิ
อฟ 5:28

ท่านจึงกลับมาพูดถึงหน้าทีของสามี เช่ นนั!นแหละ สามีจงึ ควรจะรัก

ภรรยาของตนเหมือนรักกายของตนเอง เรามีสัญชาตญาณในการปกป้ องตัวเองฉันใด เราก็ควร
รักภรรยาของเราด้วยฉันนั3น ดังนั3น ผู้ทรี) ักภรรยาของตนก็รักตนเอง คําสังสําหรับสามีทีเรี ยบง่าย
และชัดเจนก็คือ ให้สามีรักภรรยาของตน
อฟ 5:29

เพราะว่าไม่ มผี ู้ใดเกลียดชังเนือ! หนังของตนเอง มีแต่ เลีย! งดูและ

ทะนุถนอม เหมือนองค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงกระทําแก่คริสตจักร กล่าวต่อในเรื องการปกป้ องดูแล
ตัวเอง เปาโลก็หมายเหตุวา่ ไม่มีใครเกลียดชังเนื3อหนังของตนเอง แต่ดูแลมันตามสัญชาตญาณ
ดังนั3นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจึงทรงเลี3ยงดูและทะนุถนอมคริ สตจักร เราจึงเห็นชัดเจนถึงความรักและ
การดูแลอันอ่อนโยนทีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงมีต่อคริ สตจักร
อฟ 5:30

เรื องนี3ถูกทําให้ใกล้ตวั เรามากยิงขึ3น เพราะว่ าเราเป็ นอวัยวะแห่ งพระกาย

ของพระองค์ แห่ งเนือ! หนังของพระองค์ และแห่ งกระดูกของพระองค์ นีเป็ นคําเปรี ยบเทียบอย่าง
ชัดเจน เราเป็ นส่ วนหนึงของพระกายฝ่ ายวิญญาณของพระองค์ นันคือ คริ สตจักร การพูดถึงเนื3อ
หนังและกระดูกของพระองค์จึงเป็ นคําพูดเปรี ยบเทียบถึงพระกายฝ่ ายวิญญาณดังกล่าวเท่านั3น
อฟ 5:31

`เพราะเหตุนี!ผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่กบั ภรรยา

และเขาทั!งสองจะเป็ นเนือ! อันเดียวกัน' ท่านกลับมาพูดถึงความสัมพันธ์ในชีวติ คู่ของมนุษย์อีก
ครั3งซึงบรรยายว่าเพราะเหตุน3 ีเอง นันคือ เหตุทีสามีรักและทะนุถนอมภรรยาของตน “ผูช้ ายจะ
จากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยูก่ บั ภรรยา และเขาทั3งสองจะเป็ นเนื3ออันเดียวกัน” ความ
เป็ นเอกภาพของความสัมพันธ์ในชีวติ คู่จึงมีพ3นื ฐานอยูบ่ นความรักทีสามีมีให้กบั ภรรยาของตน
นอกจากนี3 เอกภาพดังกล่าวเป็ นมากกว่าการรวมเป็ นหนึงในด้านร่ างกาย มันคือ การรวมเป็ น
หนึงและการเป็ นนํ3าหนึงใจเดียวกันของตัวตนทั3งหมดของพวกเขา เขาสองคนจึงกลายเป็ นคน
เดียวกัน

อฟ 5:32

ข้ อนีเ! ป็ นข้ อลึกลับที)สําคัญมาก แต่ ว่าข้ าพเจ้ าพูดถึงพระคริสต์ กบั คริสต

จักร สิ งทีกล่าวมานี3โยงไปถึงเรื องความสัมพันธ์ระหว่างพระคริ สต์กบั คริ สตจักรอีกครั3ง เปาโล
กล่าวว่ามันเป็ น “ข้อลึกลับทีสําคัญมาก” และท่านกล่าวชัดเจนว่าท่านกําลังหมายถึงความผูกพัน
ระหว่างพระคริ สต์กบั คริ สตจักร เราในฐานะอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์จึงควรสบายใจได้
ในความรักและการดูแลทีพระองค์ผทู ้ รงเป็ นสามีของเรามีให้แก่เราทั3งตอนนี3และตลอดไปเป็ น
นิตย์
อฟ 5:33

ถึงอย่ างไรก็ดี ท่านทุกคนจงต่ างก็รักภรรยาของตนเหมือนรักตนเอง และ

ภรรยาก็จงยําเกรงสามีของตน การประยุกต์ใช้ยอ้ นกลับมาทีความสัมพันธ์ของสามีกบั ภรรยาใน
ทีสุ ด ท่านสรุ ปย่อเนื3อหาส่ วนนี3โดยเน้นยํ3าคําบัญชาทีให้สามีรักภรรยาของตน นีเป็ นครั3งทีสาม
(และโดยการบอกเป็ นนัยเป็ นครั3งทีสี ) ทีคําบัญชาทีให้สามีรักภรรยาของตนถูกกล่าวซํ3า การทวน
ซํ3าหลายหนน่าจะเป็ นการเน้นยํ3าความสําคัญของคําบัญชานี3 คําสังสําหรับภรรยาถูกกล่าวซํ3าใน
รู ปแบบทีแตกต่างจากเดิมเล็กน้อย ภรรยาได้รับคําบัญชาให้ “ยําเกรงสามีของตน” คําทีแปลว่า
ยําเกรง (โฟเบะโอ) มีความหมายว่า ‘เกรงกลัว’ หรื อ ‘เคารพ’ ในกรณี น3 ี มันอยูใ่ นบริ บทของการ
ยอมอยูใ่ ต้บงั คับและเชือฟังดังทีกล่าวไว้ในข้อ 21 อย่างไรก็ตาม คําสังทีให้สามีรักภรรยาของตน
ก็ถกู กล่าวซํ3าเป็ นสองเท่าของคําสังทีให้ภรรยายอมฟังสามี นันไม่ได้เป็ นการลดทอนหน้าทีของ
ภรรยาแต่อย่างใด แต่มนั เป็ นการเน้นยํ3าหน้าทีของสามีในฐานะผูน้ าํ ต่างหาก เขาจะกําหนด
ลักษณะของความสัมพันธ์ในชีวติ สมรสโดยความรักทีเขามีให้แก่ภรรยาของตน
*****
ภาพรวมของเอเฟซัส 6: บทสุดท้ ายของหนังสื อเอเฟซัสนําเสนอเรื องสําคัญสามเรื อง:
(1) คําสังในเรื องครอบครั วต่ อไป; (2) คําสังทีครอบคลุมให้ ตังมัน ; (3) ความเห็นทิ ง ท้ าย
อฟ 6:1

ขณะทีเนื3อหาส่ วนท้ายของบททีห้าพูดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว

คราวนี3อคั รสาวกท่านนี3กล่าวต่อไปด้วยคําสังทีเป็ นสากล ฝ่ ายบุตรจงนบนอบเชื)อฟังบิดามารดา
ของตนในองค์พระผู้เป็ นเจ้ า เพราะกระทําอย่างนั!นเป็ นการถูก การเชือฟังบิดามารดาเป็ น

คุณธรรมทีชัดเจนประการหนึง เปาโลเสริ มตรงนี3ดว้ ยว่า มันเป็ นการถูก บิดามารดาจะปลูกฝัง
หลักการเรื องความชอบธรรมได้มากเมือพวกเขาจัดการให้แน่ใจว่าลูกๆของตนเชือฟังพวกเขา
บุตรทีไม่เชือฟังสุ ดท้ายแล้วก็เป็ นผลลัพธ์ของบิดามารดาทีไม่ฝึกอบรมเขาอย่างมีประสิ ทธิผล
อฟ 6:2-3

`จงให้ เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้ า' (นี)เป็ นพระบัญญัตขิ ้ อแรกทีม) พี ระ

สั ญญาไว้ด้วย) 3 `เพือ) เจ้ าจะอยู่เย็นเป็ นสุ ข และมีอายุยนื นานทีแ) ผ่ นดินโลก'
คําบัญชาทีสองสําหรับบุตรถูกเสริ มเข้ามา “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า” นีไม่ได้
เป็ นเพียงบัญญัติหนึงในบัญญัติสิบประการเท่านั3น (บัญญัติขอ้ ทีห้า) แต่จริ งๆแล้วมันเป็ นบัญญัติ
ข้อแรกในสิ บข้อทีมีพระสัญญาทีเจาะจงไว้ดว้ ย: “เพือเจ้าจะอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข และมีอายุยนื นานที
แผ่นดินโลก” หลักการกว้างๆก็คือว่า การให้เกียรติบิดามารดาของตนเป็ นทีชอบพระทัยพระเจ้า
และเป็ นทีพอใจบิดามารดาด้วย มีสติปัญญาในการให้เกียรติดงั กล่าวซึงจะนําประโยชน์ในเรื อง
สติปัญญาของบิดามารดามา นอกจากนี3 พระพรพิเศษของพระเจ้าสําหรับการเชือฟังดังกล่าวยัง
ถูกสื ออย่างชัดเจนด้วย นอกจากนี3 พระเจ้ายังทรงสัญญาเรื องการมีอายุยนื สําหรับการเชือฟังและ
การให้เกียรติบิดามารดาของตนด้วย
อฟ 6:4

คราวนี3เปาโลหันไปพูดถึงผูเ้ ป็ นบิดาและบทบาทของเขาในการฝึ กอบรม

บุตรของเขา จําเป็ นทีต้องเน้นทีบิดา ถึงแม้วา่ มารดาอาจใช้เวลากับบุตรมากกว่า แต่ผนู ้ าํ ในการฝึ ก
อบรมบุตรก็คือบิดา พระเจ้าทรงให้ความรับผิดชอบในเรื องดังกล่าวตกอยูก่ บั เขา มีสองเรื อง
สําคัญทีต้องพิจารณา (1) ฝ่ ายท่ านผู้เป็ นบิดาอย่ ายัว) บุตรของตนให้ เกิดโทสะ ความหมายตรงตัวก็
คือ อย่าทําให้บุตรของพวกท่านฉุนเฉี ยว เรื องทีสําคัญกว่าก็คือ ความเสมอต้นเสมอปลายและ
ความเป็ นผูใ้ หญ่ บิดาทีมีสติปัญญาจะไม่ยวบุ
ั ตรของตนให้เกิดโทสะโดยการใช้สิทธิอาํ นาจของ
ตนอย่างไม่เป็ นธรรม, อย่างไร้ความเมตตา หรื ออย่างโง่เขลา เพราะการทําตามเนื3อหนังหรื อ
ความไม่เป็ นผูใ้ หญ่ของตน
(2) อัครสาวกท่านนี3เสริ มต่อไปว่า แต่ จงอบรมบุตรด้ วยการสั)งสอนและการตักเตือนตาม
หลักขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า คําทีแปลว่า การสั) งสอน (ไพเดะเอีย) มีความหมายตรงตัวว่า การตี

สอน แต่ในความหมายทีกว้างกว่าของคําๆนี3 มันหมายถึง ระเบียบวินยั โดยทัวไปและหมายถึง
การมีวินยั ในตัวเองด้วย คําทีแปลว่า การตักเตือน (นออูเธะเซี ย) ในบริ บทนี3มีความหมายว่า ‘การ
ฝึ กอบรมจิตใจ’ เมือประกอบกับวลีสุดท้าย “ตามหลักขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” บิดาทังหลายได้
รับคําสังให้ฝึกอบรมและเลี3ยงดูบุตรของตนในระเบียบวินยั ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและการฝึ ก
อบรมขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วย เปาโลจึงพูดถึงหลักการทีทรงพลังสองประการ: การปลูกฝัง
ระเบียบวินยั แห่งความชอบธรรมในตัวบุตรของเรารวมถึงการฝึ กอบรมฝ่ ายวิญญาณตามหลัก
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าด้วย เมือรวมกัน ทั3งสองอย่างก็เป็ นส่ วนผสมอันทรงพลังสําหรับการฝึ ก
อบรมบุตรให้เป็ นคนชอบธรรม
อฟ 6:5-6

ฝ่ ายพวกทาสจงเชื)อฟังผู้ทเี) ป็ นนายฝ่ ายเนือ! หนังด้ วยใจเกรงกลัวจนตัวสั) น

ด้ วยนํา! ใสใจจริงเหมือนกระทําแก่พระคริสต์ 6 ไม่ เหมือนอย่างคนทีท) าํ แต่ ต่อหน้ า อย่ างคนที)
ทําให้ ชอบใจคน แต่ จงทําเหมือนอย่างทาสของพระคริสต์ คอื กระทําตามชอบพระทัยพระเจ้ าด้ วย
ความเต็มใจ
คราวนี3ท่านเปลียนมาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างทาสกับนายบ้าง ความหมายตรงนี3ก็
สอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างในปัจจุบนั ทาส (และลูกจ้าง) ได้รับคํา
บัญชาให้เชือฟังนาย (นายจ้าง) ของตน เราไม่เพียงเห็นถึงกฎสําหรับความเป็ นระเบียบทางสังคม
และการมอบหมายสิ ทธิอาํ นาจเท่านั3น แต่ยงั มีเรื องของคําพยานชีวติ ด้วย ดังนั3นท่านเสริ มว่า การ
เชือฟังนายฝ่ ายเนื3อหนังดังกล่าวนั3นควรมาพร้อมกับความเคารพ (คือ ความเกรงกลัว) จนตัวสัน
เลยด้วยหากจําเป็ น แต่หลักการทีสําคัญกว่าก็คือว่า ความสัมพันธ์ดงั กล่าวควรเกิดขึ3น “ด้วยนํ3าใส
ใจจริ งเหมือนกระทําแก่พระคริ สต์”
คําทีแปลว่า นํา! ใสใจจริง (ฮัพลอเตส) มีความหมายว่า ‘ความจริ งใจ’ หรื อ ‘การไม่มีการเส
แสร้ง’ ดังนั3น หน้าทีของเราในงานทีเราทําจึงควรซือสัตย์และจริ งใจเพราะนายใหญ่สุดของเรา
คือพระคริ สต์ ท่านเตือนต่อไปให้ระวังการเป็ น “คนทีทําแต่ต่อหน้า อย่างคนทีทําให้ชอบใจคน”
ความหมายก็คือ การทําสิ งทีถูกต้องให้เจ้านายเห็น แต่อทู ้ นั ทีทีเขาหันหลังให้ ท่าทีดงั กล่าว

เป็ นการทําให้ ชอบใจคนซึงเป็ นความหน้าซือใจคด เจ้านายคนนั3นจะรู ้ในไม่ชา้ มันไม่เพียงเป็ น
เรื องทีผิดเท่านั3น แต่มนั ยังสะท้อนให้เห็นถึงคําพยานชีวติ ของเราด้วย แรงจูงใจทียิงใหญ่กว่าของ
เราควรจะเป็ นอย่าง “ทาสของพระคริ สต์คือกระทําตามชอบพระทัยพระเจ้าด้วยความเต็มใจ”
อฟ 6:7-8

จงปรนนิบัตนิ ายด้ วยจิตใจชื)นบาน เหมือนกับปรนนิบัติองค์ พระผู้เป็ น

เจ้ า ไม่ใช่ ปรนนิบัติมนุษย์ 8 เพราะท่ านรู้ อยู่แล้วว่ าผู้ใดกระทําความดีประการใด ผู้น!ันก็จะได้ รับ
บําเหน็จอย่ างนั!นจากองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าอีก ไม่ว่าเขาจะเป็ นทาสหรือเป็ นไท
การปรนนิบตั ิผทู ้ ีมีสิทธิอาํ นาจเหนือเราจึงควรเป็ นไปด้วยใจชืนบาน “เหมือนกับ
ปรนนิบตั ิองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ไม่ใช่ปรนนิบตั ิมนุษย์” นอกจากนี3 สิ งดีใดๆก็ตามทีเรากระทํา แม้แต่
สิ งทีเราทําให้นายจ้างของเรา องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็จะทรงตอบแทนให้แก่เราไม่วา่ เราจะมีฐานะ
ทางสังคมแบบใดก็ตาม (“ไม่วาเขาจะเป็ นทาสหรื อเป็ นไท”)
อฟ 6:9

ฝ่ ายนายจงกระทําต่ อทาสในทํานองเดียวกัน คืออย่ าขู่เข็ญเขา เพราะท่ าน

ก็รู้ แล้ วว่ านายของท่ านทรงประทับอยู่ในสวรรค์ และพระองค์ไม่ ทรงเลือกหน้ าผู้ใดเลย คราวนี3
เปาโลพูดถึงผูเ้ ป็ นนายบ้าง โดยกําชับให้พวกเขาทําสิ งทีดีดว้ ยใจชืนบานต่อคนทีอยูใ่ ต้บงั คับเขา
ท่านเตือนให้ระวังการขู่เข็ญ นอกจากนี3 ผูเ้ ป็ นนายทั3งหลายก็ถูกเตือนความจําว่าพวกเขาก็มีนาย
ในสวรรค์ผไู ้ ม่ทรงเห็นแก่หน้าผูใ้ ดเลย ถึงแม้สังคมมนุษย์อาจลําเอียง แต่พระเจ้าไม่ พระเจ้าไม่
ทรงสนพระทัยว่ามนุษย์มียศถาบรรดาศักดิ?อะไร ทุกคนล้วนเท่าเทียมกันต่อเบื3องพระพักตร์
พระองค์ไม่วา่ จะเป็ นนายหรื อทาส นายจ้างหรื อลูกจ้าง
อฟ 6:10

ตอนนี3เรามาถึงเนื3อหาส่ วนสุ ดท้ายของหนังสื อเล่มนี3แล้ว และอัครสาวก

ท่านนี3กด็ ึงความสนใจของผูอ้ ่านมาที พีน) ้ องทั!งหลายของข้ าพเจ้ า สุ ดท้ายนี! มีคาํ สังหลายประการ
ในเนื3อหาส่ วนสุ ดท้ายนี3ซึงเน้นเรื องในทางปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม คําสังทีสําคัญทีสุ ดอยูใ่ นข้อ 14
ซึงบอกว่า “เหตุฉะนั3นท่านจงยืนมัน” คําสังหลายประการทีมาก่อนคําสังนี3กน็ าํ ไปสู่ ขอ้ สรุ ปนั3น
คําสังแรกในรายการก็คือ (1) ขอท่ านจงมีกาํ ลังขึน! ในองค์พระผู้เป็ นเจ้ า และในฤทธิ9เดช
อันมหันต์ ของพระองค์ มันคือส่ วนหนึงและทั3งหมดของการยืนมัน ทีน่าสนใจคือคําหลายคําที

เกียวข้องกันทีเปาโลใช้ คําทีแปลว่า มีกาํ ลัง (เอ็นดูนามอโอ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ถูกให้พลัง’
ดังนั3น การให้พลังดังกล่าวจึงก่อให้เกิดพละกําลังนันเอง ให้เราสังเกตว่าทีมาของพละกําลังทีถูก
ให้พลังดังกล่าวก็คือ “ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” ในหนังสื อเพลงสดุดีตลอดทั3งเล่ม เห็นได้ชดั ว่าองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่ทรงเป็ นเพียงแหล่งทีมาของพละกําลังเท่านั3น แต่พระองค์ยงั ทรงเป็ นพละกําลัง
เองด้วย ดังนั3น ฤทธิ?เดชของพระองค์จึงให้พละกําลังแก่เรา เราจึงถูกกําชับให้ดึงพละกําลังจาก
ฤทธิ?เดชดังกล่าว
วลีทีสอง ถึงแม้วา่ ในทางไวยากรณ์จะเป็ นความคิดทีสอดคล้องกัน แต่กเ็ กือบเป็ นคําขยาย
ของวลีแรก คําทีแปลว่า ฤทธิ9เดช (คราทอส) เป็ นอีกขั3วของพละกําลัง ในทีนี3มนั ก็คือแหล่งทีมา
ของพลังของเรานันเอง ความหมายออกไปในทางพละกําลังและพลังซึงเกิดขึ3นมาจากแหล่งดัง
กล่าว พลังดังกล่าวออกมาจากฤทธิ?เดชอันมหันต์ ของพระองค์ คําทีแปลว่า มหันต์ (อิสคูส) สื อ
ถึงพละกําลังอีกครั3ง ซึงลงเอยเป็ นเรี ยวแรงมหาศาล ความจริ งทีสําคัญกว่าก็คือ คําสังให้เข้มแข็ง
ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า โดยดึงพลังฝ่ ายวิญญาณออกมาจากฤทธิ?มหันต์อนั ไม่รู้สิ3นสุ ดของพระองค์
ดังนั3นเรื องของพละกําลังจึงถูกสื อตรงนี3 ไม่วา่ จะเป็ นพละกําลังด้านจิตวิญญาณ ด้านจิตใจ ด้าน
อารมณ์ ด้านลําไส้ หรื อแม้แต่ดา้ นร่ างกาย อิสยาห์ 40:31 เป็ นข้อพระคัมภีร์เดิมทีสอดคล้องกับ
ตรงนี3
อฟ 6:11

คําสังทีสองคือ (2) จงสวมยุทธภัณฑ์ ท!งั ชุดของพระเจ้ า เราจะมีพละกําลัง

เพือเข้าสู่ สมรภูมิได้กต็ ่อเมือเราสวมยุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณซึงมีแต่พระเจ้าเท่านั3นทีทรงให้ได้ คํา
ทีแปลว่า ยุทธภัณฑ์ ท!งั ชุด (พานอเพลีย หรื อ panoply ในภาษาอังกฤษ) มีความหมายตรงตัวว่า
‘ยุทธภัณฑ์ท3 งั หมด’ นีสื อชัดเจนถึงการสวมยุทธภัณฑ์ทุกชิ นของพระเจ้า ไม่ใช่แค่บางชิ3น ทหาร
จะได้รับการปกป้ องโดยชุดเกราะของตนก็ต่อเมือเขาสวมมันครบทุกชิ น ยกตัวอย่างเช่น การ
ออกไปรบโดยไม่สวมหมวกป้ องกันศีรษะ หรื อไม่มีทบั ทรวง หรื อยุทธภัณฑ์ชิ3นอืนๆทีปกป้ อง
จุดสําคัญๆก็เท่ากับเป็ นการเชื3อเชิญให้ศตั รู โจมตีจุดทีมีช่องโหว่

จุดประสงค์ในการแสวงหาพละกําลังของพระเจ้าและสวมยุทธภัณฑ์ท3 งั ชุดของพระองค์
ก็คือ เพือ) จะต่ อต้ านยุทธอุบายของพญามารได้ คําทีแปลว่า ยุทธอุบาย (เมะธอเดะเอีย) มีความ
หมายว่า ‘กลลวง’ หรื อ ‘การหลอกลวง’ เห็นได้ชดั ว่าคําภาษาอังกฤษ methods มาจากคํากรี กนี3
ความหมายรวมๆก็คือ วิธีในการหลอกลวงของพญามาร มันฉลาดแกมโกงและเจ้าเล่ห์เพทุบาย
อฟ 6:12

อัครสาวกท่านนี3กล่าวต่อไปถึงการต่อสู ้ฝ่ายวิญญาณทีผูเ้ ชือทุกคนต้อง

เผชิญ เพราะว่ าเราไม่ได้ ต่อสู้ กบั เนือ! หนังและเลือด การต่อสู ้ทีคริ สเตียนทุกคนเผชิญไม่ใช่การ
ต่อสู ้ฝ่ายร่ างกายแต่เป็ นการต่อสู ้ฝ่ายวิญญาณ ข้อความต่อไปกล่าวชัดเจนว่าศัตรู คือใคร เราต้อง
เจอกับการต่ อสู้ กบั เทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่ งโลกนี! ต่ อสู้ กบั
เหล่าวิญญาณทีช) ั)วในสถานฟ้าอากาศ ถึงแม้คาํ ทั3งสี คํานี3บรรยายถึงอํานาจของซาตาน แต่เราก็ควร
หมายเหตุคาํ แต่ละคําไว้ นีสื อถึงจักรวรรดิของซาตานทีมีระเบียบและใหญ่โตมากๆซึงแทรกซึม
ไปทัวโลก
คําทีแปลว่า เทพผู้ครอง (อารเค) สามารถหมายถึงสิ งมีชีวติ ฝ่ ายวิญญาณ เช่น ทูตสวรรค์
หรื อผีปีศาจก็ได้ นีน่าจะใช่ความหมายแบบหลัง มันสอดคล้องกับเรื องทีว่าพญามารถูกเรี ยกว่า
“เจ้าแห่งอํานาจในย่านอากาศ” ในเอเฟซัส 2:2 นียังสื อถึงโครงสร้างอํานาจและการบังคับบัญชา
แบบเป็ นลําดับชั3นในจักรวรรดิของซาตานด้วย ในแบบเดียวกัน ทูตสวรรค์กถ็ ูกเรี ยกว่า “เจ้าผู ้
พิทกั ษ์” ในดาเนียล 10:13 นอกจากนี3ในข้อพระคัมภีร์ตอนเดียวกันนั3น ยังมีการเอ่ยถึง “เจ้าผู ้
พิทกั ษ์ราชอาณาจักรเปอร์เซีย” ซึงเห็นได้ชดั ว่าเป็ นวิญญาณชัวตนหนึง (คือ ปี ศาจ)
นอกจากนี3ในอาณาจักรของซาตานยังมี ศักดิเทพ ด้วย คําทีแปลเช่นนั3น (เอ็กซออูเซี ย) มี
ความหมายว่า ‘สิ ทธิอาํ นาจ’ นีสื อถึงอีกระดับหนึงของจักรวรรดิของซาตาน
จากนั3นเปาโลก็เอ่ยถึง “เทพผูค้ รองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี3” คําทีแปลว่า เทพผู้
ครอง (คอสมอคราโทร) มีความหมายตรงตัวว่า ‘เหล่าผูป้ กครองโลก’ คําทีแปลว่า โลก (ไอโอน)
ถึงแม้จะมีความหมายว่า ‘โลก’ แต่ความหมายทีตรงตัวกว่าของคําๆนี3คือ ‘ยุค’ ดังนั3นความหมาย
ทีสําคัญกว่าก็คือ ‘เหล่าผูป้ กครองโลกแห่งความมืดแห่งยุคนี3’ ถึงแม้มีความเชือมโยงกับเหล่าผู ้

ปกครองทีเป็ นมนุษย์ทีชัวร้าย แต่บริ บททีใหญ่กว่าก็คือ ผูป้ กครองทีเป็ นพวกของซาตาน นีสื อ
ชัดเจนถึงอิทธิพลของซาตานและการทํางานของเหล่าผีปีศาจระดับสู งทีมีต่อความมืดของพวก
ผูน้ าํ ของโลกและกิจการต่างๆของยุคนี3 เราจึงได้เข้าใจถึงความชัวร้ายของอํานาจปกครองซึงดู
เหมือนมีชยั อยู่ นอกจากนี3เรายังเห็นถึงเหตุผลทีชัดเจนทีเราควรอธิษฐานเผือบรรดาผูน้ าํ ของเรา
เพราะอิทธิพลของซาตานทีมีต่อพวกเขา นียังสื อเพิมเติมถึงจักรวรรดิอนั ชัวร้ายทีมีอาํ นาจ
ครอบคลุมอยูท่ วโลก
ั
ซึงมีเจตนาทีจะใช้ความมืดฝ่ ายวิญญาณเข้าครอบครองในทุกวิธีทีมันทําได้
ด้วย
สุ ดท้ายอัครสาวกท่านนี3พดู ถึง “เหล่าวิญญาณทีชัวในสถานฟ้ าอากาศ” คําทีแปลว่า สถาน
ฟ้าอากาศ (เอะพออูรานิออส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘สวรรค์’ หรื อ ‘แบบสวรรค์’ พระคัมภีร์
กล่าวถึงสวรรค์สามชั3นถึงแม้มนั จะไม่ได้ถูกพูดถึงตรงนี3กต็ าม มันอาจหมายถึงถินทีอยูข่ องพญา
มารและกองทัพของมันในสวรรค์ทีเป็ นชั3นบรรยากาศ เป็ นความจริ งทีมันถูกเรี ยกว่า “เจ้าแห่ง
อํานาจในย่านอากาศ” (เอเฟซัส 2:2) มันอาจหมายถึงการทีพญามารสามารถเข้าสู่ สวรรค์ช3 นั ที
สาม (ทีสถิตของพระเจ้า) ได้ในฐานะทีมันเป็ น “ผูท้ ีกล่าวโทษพวกพีน้องของเรา” (วิวรณ์ 12:10)
ด้วย อย่างไรก็ตาม ความหมายแบบแรกน่าจะใช่สาํ หรับตรงนี3มากกว่า
สรุ ปก็คือว่า เราเห็นถึงคําบรรยายทีซับซ้อนเกียวกับจักรวรรดิฝ่ายวิญญาณทีใหญ่โตของ
ซาตาน เห็นได้ชดั ว่ามันมีระบบระเบียบมากๆ มันมีการปกครองเป็ นลําดับชั3น ไม่ตอ้ งสงสัยเลย
ว่ามันส่ งผลต่อสังคมมนุษย์และการปกครองของมนุษย์มากขนาดไหน
อฟ 6:13

เมือได้เห็นสิ งเหล่านี3แล้ว อัครสาวกท่านนี3จึงกําชับเป็ นครั3งทีสองว่า เหตุ

ฉะนั!นจงรับยุทธภัณฑ์ ท!งั ชุดของพระเจ้ าไว้ เพือ) ท่ านจะได้ ต่อต้ านในวันอันชั)วร้ ายนั!นและเมือ)
เสร็จแล้วจะยืนมัน) ได้ คําทีแปลว่า ต่ อต้ าน (อันธิสเตมิ) มีความหมายว่า ‘ขัดขืน’ แต่เป้ าหมายที
ใหญ่กว่าก็คือ การยืนหยัดต่อต้านการโจมตีของพญามาร ยุคสมัยทีเปาโลอยูน่ 3 นั ถูกเรี ยกว่าเป็ น
วันอันชัวร้ าย สมัยนี3กย็ งั เป็ นแบบนั3นอยูเ่ หมือนเดิม

อฟ 6:14

เหตุฉะนั!นท่านจงยืนมัน) เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็ น

ทับทรวงเครื)องป้ องกันอก คําสังทีสําคัญทีสุ ดของเนื3อหาส่ วนนี3คือ (3) “เหตุฉะนั3นท่านจงยืน
มัน” เพือต่อสู ้กบั การโจมตีอนั หลอกลวงของผูช้ วร้
ั าย อัครสาวกท่านนี3จึงนําเสนอผ่านทางภาพ
เปรี ยบส่ วนประกอบต่างๆของยุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณทีจําเป็ นต้องใช้ในการยืนมัน ท่านใช้ภาพ
เปรี ยบของทหารราบทีเป็ นแบบฉบับของชาวโรมัน ประเด็นสําคัญไม่ใช่ภาพเปรี ยบยุทธภัณฑ์
ของทหารโรม แต่เป็ นหลักการฝ่ ายวิญญาณทีถูกยกภาพประกอบต่างหาก
ดังนั3น อัครสาวกท่านนี3จึงให้องค์ประกอบหก (หรื อเจ็ด) ประการของยุทธภัณฑ์ท3 งั ชุด
ของพระเจ้า (1) ยุทธภัณฑ์ชิ3นแรกคือ ความจริ ง ซึงถูกเปรี ยบว่าเป็ นเหมือนกับสายคาดเอวหรื อ
เข็มขัดทีมีไว้เพือรัดเสื3 อคลุมชั3นนอกของทหารให้พอดีตวั มันช่วยให้ทุกสิ งทีเหลือเข้าทีเข้าทาง
เหมือนกับทีความจริ งทํา (2) ยุทธภัณฑ์ชิ3นทีสองคือ ความชอบธรรม ซึงถูกเปรี ยบว่าเป็ นเหมือน
กับทับทรวง ใน 2 โคริ นธ์ 6:7 เปาโลเขียนเกียวกับ “เครื องอาวุธแห่งความชอบธรรม” เป็ นความ
จริ งทีความชอบธรรมเป็ นเครื องป้ องกันชั3นดีจากการทดลองและผลลัพธ์ทีบ่อนทําลายของความ
บาป เช่นเดียวกับทีทับทรวงปกป้ องอวัยวะส่ วนสําคัญๆของร่ างกาย ความชอบธรรมก็ปกป้ องเรา
จากความชัวร้ายมากมาย
อฟ 6:15

ยุทธภัณฑ์ชิ3นทีสามคือ (3) และเอาข่าวประเสริฐแห่ งสันติสุข ซึ)งเป็ นเหตุ

ให้ เกิดความพรั)งพร้ อมมาสวมเป็ นรองเท้า ความหมายก็คือ การเตรี ยมตัวบุก เหมือนกับทีทหาร
ทีไม่ได้สวมรองเท้าย่อมไม่พร้อมทีจะเข้ารบ คริ สเตียนทีไม่พร้อมทีจะนําเสนอข่าวประเสริ ฐก็ไม่
เหมาะทีจะเข้ารบเหมือนกัน เป็ นความจริ งทีการตั3งรับทีดีทีสุ ดก็คือ การบุกทีเข้มแข็ง
อฟ 6:16

และพร้ อมกับสิ) งทั!งหมดนี! จงเอาความเชื)อเป็ นโล่ ด้ วยโล่น!ันท่านจะได้ ดับ

ลูกศรเพลิงของผู้ชั)วร้ ายนั!นเสีย ยุทธภัณฑ์ชิ3นทีสี ของยุทธภัณฑ์ฝ่ายวิญญาณคือ (4) ความเชื อ ซึง
ถูกเปรี ยบว่าเป็ นเหมือนโล่ พญามารนั3นเชียวชาญในการยิงลูกศรเพลิงแห่งความสงสัย, ความ
ท้อแท้ใจ, ความสิ3นหวัง, การเบียงเบนความสนใจ, ความแตกแยก และการทดลองอืนๆอีก

มากมาย การดําเนินชีวติ โดยความเชือและวางใจพระเจ้าในการต่อสู ้กบั ลูกศรเพลิงทุกดอกจะ
กลายเป็ นโล่ทีปัดป้ องการโจมตีดงั กล่าวได้
อฟ 6:17

จงเอาความรอดเป็ นหมวกเหล็กป้ องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระ

วิญญาณ คือพระวจนะของพระเจ้ า ยุทธภัณฑ์ชิ3นทีห้าคือ (5) “ความรอด” เพราะจดหมายฝาก
ฉบับนี3ถูกเขียนถึงผูเ้ ชือทั3งหลาย เปาโลจึงอาจสื อถึงความมันใจในความรอดด้วย เช่นเดียวกับที
ศีรษะเป็ นอวัยวะส่ วนสําคัญทีสุ ดของร่ างกายและหมวกเหล็กก็ป้องกันศีรษะ ความรอดของเรา
และความมันใจในความรอดดังกล่าวจึงมีความสําคัญอย่างยิง ท่านปิ ดท้ายเนื3อหาส่ วนนี3ดว้ ย
ยุทธภัณฑ์ชิ3นทีหกของคริ สเตียน ซึงก็คือ “พระวจนะของพระเจ้า” ซึงถูกเปรี ยบว่าเป็ นเหมือนกับ
พระแสง
คําทีแปลว่า พระวจนะ คือ เรมา อีกครั3งซึ งหมายถึง คําทีถูกกล่าวออกมา นีสื อถึงการ
เทศนาพระวจนะและการประชุมเพือร่ วมฟังพระวจนะดังกล่าว มันให้การปกป้ องฝ่ ายวิญญาณ
ได้อย่างแน่นอน สิ งทีสําคัญก็คือ ในหมู่ยทุ ธภัณฑ์ชิ3นต่างๆทีได้กล่าวไปแล้ว พระแสง (ดาบ)
ถือว่าเป็ นอาวุธทีใช้ได้ท3 งั ตั3งรับและบุก มันไม่เพียงปัดป้ องการโจมตีของศัตรู ได้เท่านั3น แต่มนั ยัง
สามารถถูกใช้เพือบุกได้ดว้ ย ซึงก็เป็ นการปกป้ องไปในตัว
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บางคนคิดว่าสิ งต่อไปนี3เป็ นยุทธภัณฑ์ชิ3นทีเจ็ดหรื อยุทธภัณฑ์ชิ3นสุ ดท้าย

ของคริ สเตียน มันน่าจะใช่ (ไม่วา่ จะในกรณี ใด จําเป็ นทีเราจะต้อง “ยืนมัน ... และเมือเสร็จแล้ว
จะยืนมันได้”) นันคือ (7) จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่ างและจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา วลีทีว่า
“อธิษฐาน... ทุกเวลา” สื อถึงการอธิ ษฐานอย่างต่อเนือง นันคือ อธิษฐานโดยไม่หยุด เราเห็นคํา
เหมือนสองคําคือ “อธิษฐานวิงวอน” คําแรกแปลมาจากคําว่า พรอเซะอูเค และหมายถึงคํา
อธิษฐานทีส่ งถึงพระเจ้า คําทีแปลว่า วิงวอน (เดะเอซิ ส) เชือมโยงกับความขัดสนหรื อความ
จําเป็ นต่างๆ ดังนั3นคําแรกจึงหมายถึง การสรรเสริ ญ, การขอบพระคุณ และการนมัสการทีถวาย
แด่พระเจ้าโดยตรง ขณะทีคําหลังหมายถึงคําขอของเราทีส่ งถึงพระองค์ อย่างไรก็ตาม ความจริ ง
ทียิงใหญ่กว่าก็คือ การอธิษฐานเสมอ ท่านเสริ มด้วยว่า “โดยพระวิญญาณ” บางทีอาจเพือชี3ให้

เห็นความแตกต่างจากการอธิษฐานซํ3าซากแบบไร้ประโยชน์ของพวกยิวและพวกทีนับถือพระ
ต่างประเทศทั3งหลาย
นอกจากนี3 อัครสาวกท่านนี3ยงั กล่าวต่อไปว่าทั!งนี!จงระวังตัวด้ วยความเพียรทุกอย่าง จง
อธิษฐานเพือ) วิสุทธิชนทุกคน คําทีแปลว่า ระวังตัว (อากรุ พเนะโอ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ไม่
หลับไม่นอน’ เหมือนกับทหารทีเข้ากะเฝ้ ายาม นีอาจสื อถึงการอธิษฐานจนคํามืดดึกดืน อย่างไร
ก็ตาม ความหมายทีกว้างกว่าก็น่าจะเป็ นความไม่ยอ่ ท้อในการอธิษฐาน ท่านเสริ มเพิมเติมโดย
เอ่ยถึงเรื องความเพียร การอธิษฐานในทีนี3อยูใ่ นบริ บทของ “เพือวิสุทธิชนทุกคน” นีสื อชัดเจนถึง
การอธิษฐานเผือผูอ้ ืน ดังนั3น อัครสาวกท่านนี3ได้สอนเกียวกับการอธิษฐานอย่างต่อเนือง, การ
อธิษฐานโดยจิตวิญญาณ, การอธิษฐานแบบพากเพียร และการอธิษฐานเผือผูอ้ ืน มันให้ความ
หลากหลายฝ่ ายวิญญาณแก่การยืนมันและเมือเสร็ จแล้วจะยืนมันได้
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และอธิษฐานเพือ) ข้ าพเจ้ าด้ วย เพือ) จะทรงประทานให้ ข้าพเจ้ ามีคาํ พูดและ

เกิดใจกล้าประกาศถึงข้ อลึกลับแห่ งข่ าวประเสริฐได้ เปาโลขอให้พวกเขาอธิษฐานเผือตัวท่านเอง
เพือทีท่านจะสามารถประกาศและเป็ นพยานอย่างทีท่านควรกระทํา คําทีแปลว่า คําพูด คือ ลอก
อส ทีเราคุน้ เคย ความหมายก็คือว่า ท่านขอให้พวกเขาอธิษฐานเผือท่านเพือทีพระเจ้าจะทรง
ประทานถ้อยคําแก่ท่านและทีท่านจะกล่าวถ้อยคํานั3นออกไปอย่างกล้าหาญ ท่านบอกเป็ นนัยถึง
ความลําบากทีเกิดขึ3นบ่อยๆในการสื อสารข่าวประเสริ ฐกับผูฟ้ ังโดยกล่าวว่ามันเป็ นข้อลึกลับ
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เพราะข่ าวประเสริฐนีเ! องทําให้ ข้าพเจ้ าเป็ นทูตผู้ต้องติดโซ่ อยู่ เพือ) ข้ าพเจ้ า

จะเล่าข่ าวประเสริฐด้ วยใจกล้าตามทีข) ้ าพเจ้ าควรจะกล่าว ท่านจึงเรี ยกพันธกิจของท่านแบบกวี
อย่างไพเราะว่าเป็ น “ทูตผูต้ อ้ งติดโซ่อยู”่ เกรงว่าจะมีคนสงสัย ท่านจึงเอ่ยถึงคําขอให้อธิษฐาน
เผืออีกครั3งเกียวกับข่าวประเสริ ฐว่า “เพือข้าพเจ้าจะเล่าข่าวประเสริ ฐด้วยใจกล้าตามทีข้าพเจ้าควร
จะกล่าว” คําทีแปลว่า เล่า...ด้ วยใจกล้า (พารเรเซี ยซอไม) มีความหมายว่า อิสรภาพและความ
มันใจในการพูด
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แต่ เพือ) ให้ ท่านได้ รู้ เหตุการณ์ ท!งั ปวงของข้ าพเจ้ าว่ า ข้ าพเจ้ าเป็ นอยู่

อย่ างไร ทีคกิ สั ซึ)งเป็ นน้ องทีร) ักและเป็ นผู้รับใช้ อนั สัตย์ ซื)อในองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า จะได้ บอกท่าน
ให้ ทราบถึงเหตุการณ์ ท!งั ปวง คราวนี3เปาโลเริ มต้นความเห็นทิ3งท้ายแล้ว ท่านกล่าวว่าท่านได้ฝาก
จดหมายฉบับนี3มากับทีคิกสั เพือทีพวกเขาจะได้ทราบว่าท่านมีความเป็ นอยูอ่ ย่างไรบ้างทีกรุ งโรม
ทีคิกสั เป็ นคนเดียวกับทีส่ งจดหมายฝากไปยังคริ สตจักรชาวเมืองโคโลสี และอาจนําส่ งจดหมาย
ฉบับนั3นในการเดินทางครั3งนี3ดว้ ย ในทีนี3เขาถูกบรรยายว่าเป็ น “น้องทีรักและเป็ นผูร้ ับใช้อนั สัตย์
ซือในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” นีสื อว่าทีคิกสั ไม่ได้เป็ นเพียงผูร้ ับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเท่านั3น แต่
ของเปาโลด้วย ไม่วา่ จะในกรณี ใด เปาโลก็มีความเคารพในตัวทีคิกสั อย่างสู ง เขาได้รับมอบ
หมายให้ไปรายงานสถานการณ์ของเปาโลทีกรุ งโรมให้คริ สตจักรชาวเมืองเอเฟซัสทราบ
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ข้ าพเจ้ าให้ ผู้นีไ! ปหาท่าน ก็เพราะเหตุนีเ! อง คือให้ ท่านได้ ทราบถึง

เหตุการณ์ ท!งั ปวงของเรา และเพือ) ให้ เขาหนุนนํา! ใจของท่าน เปาโลกล่าวเสริ มว่า ท่านไม่ได้ใช้ที
คิกสั ไปเพือนําส่ งจดหมายฉบับนี3และรายงานเกียวกับสถานการณ์ของท่านเท่านั3น แต่เพือหนุน
นํ3าใจพีน้องชาวเมืองเอเฟซัสด้วย คําทีแปลว่า หนุนนํา! ใจ (พาราคาเละโอ) มีความหมายใน
ปั จจุบนั ว่า ‘ให้กาํ ลังใจ’ ดังนั3น มีความจําเป็ นเสมอในการให้กาํ ลังใจผูค้ นของพระเจ้า
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คําอวยพรของท่านทั3งลึกซึ3งและไพเราะ ขอให้ พวกพีน) ้ องได้ รับสั นติสุข

และความรักโดยความเชื)อมาจากพระเจ้ าพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์ เจ้ า นีช่างเป็ นคําทูลขอ
สามประการอันเปี ยมด้วยพระพร: สันติสุข, ความรัก และความเชือ แหล่งทีมาของสามสิ งนี3
ไม่ใช่ใครอืนนอกจาก “พระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริ สต์เจ้า”
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ท่านปิ ดท้ายจดหมายฝากฉบับนี3ดว้ ยคําอวยพร ขอพระคุณดํารงอยู่กบั

บรรดาคนทีร) ักพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเราด้ วยความจริงใจ เอเมน [เขียนถึงชาว
เอเฟซัสจากกรุงโรม และส่ งโดยทีคกิ สั ] ทีน่าสนใจคือคําทีแปลว่า ความจริงใจ (อัฟธารเซี ย) ซึงมี
ความหมายว่า ‘ความบริ สุทธิ?’ และ ‘ความไม่เปื อยเน่า’ และ ‘ความจริ งใจ’ ด้วย คําทูลขอพระคุณ

นี3จงมีแก่คนทีรักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราเช่นนั3น จดหมายฝากฉบับนี3ปิดท้ายด้วยคําอวยพรทีเจอ
บ่อยแต่เหมาะสม เอเมน

