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ผผผู้เปป็นออัครทผต

ถถึงครริสตจอักรททที่เมมืองเอเฟซอัส

บทนนนำสสสู่เอเฟซซัส: ชชชื่อทางการของหนนังสชอเลล่มนนนี้ “จดหมายฝากของเปาโลผผผู้เปป็นอนัครทผตถถึง
ครริสตจนักรทนชื่เมชองเอเฟซนัส” บอกชนัดเจนวล่าใครเปป็นผผผู้แตล่งหนนังสชอเลล่มนนนี้ เปป็นทนชื่ยอมรนับกนันวล่าเปาโล
เขนยนจดหมายฝากฉบนับนนนี้ขณะตริดคคุกครนันี้งแรกทนชื่กรคุงโรม อาจประมาณปน ค.ศ. 64 นนชื่นล่าจะเปป็น
จดหมายฝากฉบนับแรกทนชื่ทล่านเขนยนในคคุก หลายคนเชชชื่อวล่าเปาโลฝากจดหมายฉบนับนนนี้ไปกนับทนคริกนัส
พรผู้อมกนับจดหมายฝากไปถถึงครริสตจนักรทนชื่เมชองโคโลสนและถถึงฟนเลโมน ถถึงแมผู้วล่าเปาโลเปป็นผผผู้กล่อตนันี้ง
ครริสตจนักรทนชื่เมชองเอเฟซนัส แตล่จดหมายฝากฉบนับนนนี้กป็มนลนักษณะเปป็นสล่วนตนัวนผู้อยกวล่าจดหมายฝาก
ฉบนับอชชื่นๆของทล่าน กระนนันี้น มนันกป็เตป็มไปดผู้วยหลนักคคาสอนทนชื่สคาคนัญๆ ครถึชื่งแรกของจดหมายฝาก
ฉบนับนนนี้เนผู้นเรชชื่องหลนักคคาสอนเปป็นหลนักโดยมนแนวคริดสคาคนัญคชอ การอยผล่ ‘ในพระครริสตต’ สามบท
สคุดทผู้ายเกนชื่ยวขผู้องกนับการปฏริบนัตริมากกวล่าโดยเนผู้นเกนชื่ยวกนับการดคาเนรินชนวริตแบบครริสเตนยน นอกจาก
นนนี้จดหมายฝากฉบนับนนนี้กป็มนความจรริงทนชื่สคาคนัญเกนชื่ยวกนับครริสตจนักรมากกวล่าจดหมายฝากฉบนับอชชื่นๆของ
เปาโล

*****



ภนำพรวมของเอเฟซซัส 1: หลนังจากการเกรริชื่นนคาและทนักทายแบบสนันี้นๆแลผู้ว เปาโลกป็พคุล่งตรง
สผล่ความจรริงทนชื่สคาคนัญเลย บทนนนี้ใหผู้ความสคาคนัญเกนชื่ยวกนับตคาแหนล่งของเรา ‘ในสวรรคต’ และโดยเฉพาะ
อยล่างยริชื่งตคาแหนล่งของเราในพระครริสตต บทนนนี้ปริดทผู้ายดผู้วยสรคุปยล่อเกนชื่ยวกนับคคาอธริษฐานของเปาโล
เผชชื่อพวกเขา

อฟ 1:1 เปาโล ผผผู้เปป็นออัครทผตของพระเยซผครริสตต์ตามนนนาพระทอัยของพระเจผู้า เรรียน 
วริสสทธริชนซซซึ่งอยผยู่ทรีซึ่เมมืองเอเฟซอัส และผผผู้สอัตยต์ซมืซึ่อในพระเยซผครริสตต์ ออัครทผตทตานนทร เรริที่มตผู้นบอกวตาทตาน
เปป็นใครทอันทท ธรรมเนทยมในสมอัยนอัรนมทอยผตวตา ผผผู้แตตงจดหมายจะ ‘เซป็น’ ชมืที่อของตนไวผู้ตอนตผู้นของ
จดหมายมากกวตาจะเปป็นตอนทผู้ายของจดหมายเหมมือนอยตางเราททากอันในสมอัยนทร  ทตานเรทยกตอัวเองวตา
เปป็น “ออัครทผตของพระเยซผครริสตร” ความเปป็นออัครทผตของทตานเปป็น “ตามนทราพระทอัยของพระเจผู้า” 
และเหป็นไดผู้ชอัดวตาเปาโลไมตไดผู้เลมือกททที่จะเปป็นเอง จดหมายฝากฉบอับนทรถผกเขทยนถถึง (1) “วริสรุทธริชนซถึที่ง
อยผตททที่เมมืองเอเฟซอัส” และ (2) “ผผผู้สอัตยรซมืที่อในพระเยซผครริสตร” วลทหลอังนตาจะขยายความวลทแรกมากกวตา

อยตางไรกป็ตาม ถถึงแมผู้วตาผผผู้ททที่อตานจดหมายฝากฉบอับนทร โดยตรงคมือ ครริสตจอักรททที่เมมืองเอเฟซอัส 
แตตมอันกป็ถผกเขทยนถถึง “ผผผู้สอัตยรซมืที่อในพระเยซผครริสตร” ตลอดทรุกยรุคทรุกสมอัย นตาสอังเกตวตาเปาโลบรรยาย
ถถึงครริสตจอักรวตาเปป็น วริสสทธริชน คทาททที่แปลเชตนนอัรน (ฮากริออส) มทความหมายตรงตอัววตา ‘บรรดาผผผู้ททที่
บรริสรุทธริธ ’ เพราะครริสตจอักรแทผู้คมือ คนเหลตานอัรนททที่อยผต ‘ในพระครริสตร’ และเปป็นผผผู้ททที่บรริสรุทธริธ  มอันจถึงเปป็น
คทาเหมมือนททที่ใชผู้เรทยกคนททที่รอดแลผู้วนอั ที่นเอง หากในแงตททที่เฉพาะเจาะจงแลผู้ว คทานทรกป็ใชผู้เรทยกคนเหลตานอัรน
ททที่ชทวริตบรริสรุทธริธ จรริงๆ นทที่ไมตไดผู้สมืที่อถถึงความบรริสรุทธริธ สทาหรอับผผผู้คนของพระเจผู้าจนถถึงทรุกวอันนทร เทตานอัรน แตต
สมืที่อถถึงความสทาคอัญของความสอัตยรซมืที่อดผู้วย รากฐานของความสอัตยรซมืที่อดอังกลตาวคมือ สริทธริพริเศษของ
การอยผตในพระเยซผครริสตร

อฟ 1:2  คทาทอักทายนทร เรทยบงตายและเปป็นแบบฉบอับเฉพาะของจดหมายฝากสตวนใหญต
ของเปาโล ทตานทผลขอใหผู้พระคสณและสอันตริสสขจากพระเจผู้าพระบริดาของเราและจากพระเยซผครริสตต์
เจผู้า ดนารงอยผยู่กอับทยู่านทอันงหลายดผู้วยเถริด ถถึงแมผู้เปป็นคทาทอักทายททที่ปกตริธรรมดา แตตเรากป็ไมตควรมองขผู้าม



มอัน ถถึงแมผู้วตาเราไดผู้รอับการชตวยใหผู้รอดแลผู้วโดยพระครุณดอังจะกลตาวตตอไปในจดหมายฝากฉบอับนทร  
แตตพระครุณของพระเจผู้ากป็เปป็นพระพรททที่ตตอเนมืที่องซถึที่งมทใหผู้แกตเราตลอดการเดรินทางของชทวริตครริสเตทยน

คทาททที่แปลวตา พระคสณ (คารริส) ในความหมายททที่แคบททที่สรุดคมือ ‘ความโปรดปรานททที่เราไมต
สมควรไดผู้รอับ’ ในความหมายททที่กวผู้างกวตาของมอัน กรินความตอัรงแตตพละกทาลอัง ไปจนถถึงความเมตตา
และความชตวยเหลมือ ดผ ฮทบรผ 4:16 การไมตสนใจในพระครุณททที่พระเจผู้าประทานใหผู้ตลอดการเดรินทาง
ของชทวริตครริสเตทยนกป็เปป็นสอัญญาณบอกเหตรุททที่แนตนอนททที่บตงชทรถถึงการไมตเปป็นผผผู้ใหญตฝตายวริญญาณ 
พระครุณของพระองครสามารถครอบคลรุมและชตวยเหลมือความตผู้องการทรุกเรมืที่องททที่เรามท เรมืที่องของ
สนันตริสคุขกป็มทผลททที่ตามมาออันลถึกซถึร งเชตนเดทยวกอัน ในบรริบทนทรมอันนตาจะหมายถถึงสอันตริสรุขของพระเจผู้า 
การมทสอันตริสรุขของพระเจผู้าในใจของเราเปป็นพระพรออันอรุดมจรริงๆ ซถึที่งตรงขผู้ามก อับความ
กระวนกระวาย, ความกลอัว, ความทผู้อใจ, ความหดหผตและอารมณรตตางๆททที่ไมตดท สอันตริสรุขยตอมมากตอน
ความสรุข เปาโลจถึงทผลขอครุณสมบอัตริฝตายวริญญาณออันมทคตายริที่งและลถึกซถึร งสองประการนทร ใหผู้มทแกตผผผู้อตาน
ของทตานในตอนนอัรนและในตอนนทร  สองสริที่งนทร จะมาถถึงเราเมมืที่อเราเขผู้าใกลผู้พระครริสตร

อฟ 1:3 จงถวายสรรเสรริญแดยู่พระเจผู้า พระบริดาแหยู่งพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็น
เจผู้าของเรา ผผผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝยู่ายวริญญาณแกยู่เรานานาประการในสวรรคสถานโดย
พระครริสตต์ หลอังจากออกความเหป็นเกรริที่นนทาไปสอัรนๆแลผู้ว ออัครทผตทตานนทรกป็พรุตงตรงสผตหลอักคทาสอนททที่
สทาคอัญเรมืที่องแรกทอันทท ทตานเรริที่มตผู้นโดยสรรเสรริญ “พระเจผู้า พระบริดาแหตงพระเยซผครริสตรองครพระผผผู้
เปป็นเจผู้าของเรา” คทาททที่แปลวตา สรรเสรริญ คมือคทากรทก เอะอผลอเกทอส ทตานจถึงถวายคทาสรรเสรริญแดต
พระเจผู้า เพราะพระองครทรง “โปรดประทานพระพรฝตายวริญญาณแกตเรานานาประการในสวรรค
สถานโดยพระครริสตร” ดอังททที่บทนทรจะเปริดเผยตตอไปในไมตชผู้า ออัครทผตทตานนทร จะทบทวนคลอังทรอัพยร
แหตงพระพรฝตายวริญญาณตตางๆซถึที่งมทใหผู้เราในพระครริสตร ถถึงแมผู้บางคนจะเนผู้นเรมืที่อง “ในสวรรค
สถาน”  แตตสริที่งททที่ควรเนผู้นตามบรริบทมากกวตาคมือ “โดย (ใน) พระครริสตร” พระพรเหลตานอัรนมทททที่มา
จากสวรรครซถึที่งเปป็นทททๆี่ พระบริดาสถริตอยผ ต ดอังททที่ขผู้อตตอไปจะแสดงใหผู้เหป็น พระพรฝตายวริญญาณออัน
มากมายของเราลผู้วนมทรากอยผต “ในพระครริสตร” นอกจากนทร เปาโลกป็จะพผดถถึงตทาแหนตงฝตายวริญญาณ
ของเรา “ในพระครริสตร” ดผู้วย



อฟ 1:4  พระพรออันแรกของเราคมือ ในพระเยซผครริสตต์นอันนพระองคต์ไดผู้ทรงเลมือกเรา
ไวผู้ ตอันงแตยู่กยู่อนทรีซึ่จะทรงเรริซึ่มสรผู้างโลก นทที่สมืที่อถถึงเรมืที่องการทรงเลมือกอยตางชอัดเจน การทรงเลมือกนอัรนไดผู้
เกริดขถึรน “กตอนททที่จะทรงเรริที่มสรผู้างโลก” คทาททที่แปลวตา โลก (คอสมอส) อาจมทความหมายไดผู้หลาย
อยตาง ไลตตอัรงแตตสอังคมของคนททที่ไมตรอดไปจนถถึงพริภพโลกเอง เราไมตทราบชอัดเจนวตาคทานทรสมืที่อถถึง
ความหมายออันแรกหรมือออันหลอัง ผผผู้แตตงหนอังสมือฮทบรผพผดถถึงรากฐานของแผล่นดรินโลก (ฮทบรผ 1:10) 
แตตตรงนอัรนใชผู้คทาวตา เก ไมตวตาจะยอังไง การทรงเลมือกของเรากป็เกริดขถึรนในอดทตกาลออันไกลโพผู้น

ตตอไปนทร เปป็นความเหป็นเกทที่ยวกอับการทรงเลมือก พระคอัมภทรรกลตาวถถึงการทรงเลมือกคนเปป็นกลคุล่ม
ซถึที่งแตกตตางจากการทรงเลมือกเปป็นคนๆ พระเจผู้าทรงเลมือกผผผู้คนในออับราฮอัมอยตางไร (คมือ ชนชาตริ
อริสราเอล) พระองครกป็ทรงเลมือกผผผู้คนในพระครริสตรเชตนกอัน (คมือ ครริสตจอักร) ขผู้อพระคอัมภทรรเกทที่ยวกอับ
การทรงเลมือกสตวนใหญตในพระคอัมภทรรใหมตพผดถถึงพระกายของพระครริสตรมากกวตาผผผู้เชมืที่อแตตละคน  
พวกยริวจนถถึงทรุกวอันนทร เขผู้าสผตการทรงเลมือกโดยการบอังเกริดฝล่ายเนชนี้อหนนัง แตตเราททาเชตนนอัรนโดยการ
บอังเกริดฝล่ายวริญญาณ เรายอังไดผู้รอับคทาเชริญแบบเปริดกวผู้างดผู้วย “ผผผู้ใดใครตมากป็มาไดผู้” ความจรริงททที่สทาคอัญ
กวตากป็คมือวตา การทรงเลมือกของเรา (คมือ ครริสตจอักร) อยผต “ในพระองคร” แลผู้ว นอั ที่นคมือ ในพระครริสตร

ททที่สทาคอัญยริที่งกวตากป็คมือวตา การทรงเลมือกของเราในพระครริสตรเปป็นไปเพมืซึ่อเราจะบรริสสทธริธิ์และ
ปราศจากตนาหนริตยู่อพระพอักตรต์ของพระองคต์ดผู้วยความรอัก พระเจผู้าไดผู้ทรงเลมือกเราเพมืที่อททที่เราจะไดผู้
เปป็นคนบรริสรุทธริธ  คทาวตาบรริสคุทธริธอาจหมายถถึง ความบรริสรุทธริธ ในทางตทาแหนตงของเราในพระครริสตร 
ขณะททที่การ “ปราศจากตทาหนริ” อาจหมายถถึงการดทาเนรินชทวริตในแตตละวอันของเรา ไมตวตาจะยอังไง
พระเจผู้าไดผู้ทรงเลมือกเราแลผู้วเพมืที่อใหผู้เราเปป็นคนบรริสรุทธริธ  ไมตใชตแคตในเรมืที่องตทาแหนตงเทตานอัรนแตตในเรมืที่อง
สตวนตอัวดผู้วย นอัที่นจถึงเปป็นเหตรุวตาททาไมพระองครถถึงไดผู้ทรงเลมือกเราในพระครริสตรไวผู้ตอัรงแตตแรก นทที่คมือ
พระประสงครของพระเจผู้า

วลทสรุดทผู้าย “ดผู้วยความรอัก” นตาจะหมายถถึงความรอักออันยริที่งใหญตของพระเจผู้าททที่พระองครทรง
รอักเรา พระองครทรงประสงครใหผู้เราเปป็นคนบรริสรุทธริธ  แรงจผงใจของพระองครคมือ ความรอักของ



พระองคร พระครุณออันมหอัศจรรยรของพระองครและพระเมตตาททที่ไรผู้ขทดจทาก อัดไดผู้หลอั ที่งไหลออกมาจาก
ความรอักของพระองคร

อฟ 1:5  เปาโลจถึงเสรริมวตา พระองคต์ทรงกนาหนดเราไวผู้กยู่อนตามทรีซึ่ชอบพระทอัย
พระองคต์ใหผู้เปป็นบสตรโดยพระเยซผครริสตต์ คทาพผดททที่ใสตเขผู้ามานทร ไมตใชตหอัวขผู้อใหมตแตตเปป็นการขยายความ
หอัวขผู้อกตอนหนผู้ามากกวตา คทาวตา ทรงกคาหนดเราไวผู้กล่อน มอักถผกคนเขผู้าใจผริดบตอยๆ มอันไมตไดผู้หมายถถึง
การหลทกเลทที่ยงไมตไดผู้หรมือพระครุณททที่ไมตอาจตผู้านทานไดผู้ แตตหมายความวตาในอดทตกาลออันไกลโพผู้น
พระเจผู้าไดผู้ทรงวางแผนลตวงหนผู้าททที่จะอรุปการะเราใหผู้เปป็นบรุตรของพระองครเอง “โดยพระเยซผ
ครริสตร” คทาททที่แปลวตา โดย (เดนย) อาจหมายความวตา ‘โดยทาง’ ไดผู้ดผู้วย ดอังนอัรนการอรุปการะเราเปป็น
บรุตรจถึงเปป็นโดยทางพระเยซผครริสตร เราจถึงพผดถถึงหลอักคทาสอนททที่ว ตาพระเยซผทรงเปป็นพระบรุตรองคร
เดทยวทนชื่บนังเกริดมาของพระเจผู้า พวกเราเปป็นบรุตรทนชื่ถผกอคุปการะหลายคน ถถึงแมผู้เกณฑรเรมืที่องความ
สอัมพอันธรของเราจะตตางกอัน แตตบรุตรททที่ถผกอรุปการะกป็มทฐานะถาวรและมอั ที่งคงเหมมือนกอับบรุตรททที่บอังเกริด
มา บรุตรทอัรงสองแบบไดผู้รอับสริทธริพริเศษของการเปป็นบรุตรอยตางเตป็มเปทที่ยม

เรมืที่องของการเปป็นบรุตร, การทรงเลมือก หรมือแมผู้แตตการทรงกทาหนดไวผู้ลตวงหนผู้าลผู้วนเปป็นมา
ตามทรีซึ่ชอบพระทอัยพระองคต์ ความหมายกป็คมือวตา ทอัรงหมดนทร เปป็นมาโดยความประเสรริฐและความ
กรรุณาแหตงพระประสงครของพระองคร เราเหป็นถถึงพระกรรุณาออันแสนมหอัศจรรยรของพระบริดาของ
เราผผผู้ทรงสถริตในสวรรคร พระพรทอัรงหมดนทร ในพระครริสตรและยริที่งกวตานทร เปป็นมาโดยพระประสงครออัน
เปทที่ยมดผู้วยพระกรรุณาครุณของพระองคร

อฟ 1:6 แรงจผงใจททที่ยริที่งใหญตกวตาในเรมืที่องทอัรงหมดนทรกป็คมือ เพมืที่อททที่เราจะไดผู้เปป็นทรีซึ่
สรรเสรริญสงยู่าราศรีแหยู่งพระคสณของพระองคต์ พระกรรุณาออันแสนมหอัศจรรยรของพระองครและความ
ชอบพระทอัยพระองครไดผู้บรริบผรณรจนเกริดเปป็นการสรรเสรริญสงตาราศทแหตงพระคคุณของพระองคร การ
สรรเสรริญในบรริบทนทร เชมืที่อมโยงกอับพระกรรุณาครุณออันเปทที่ยมลผู้น, ความรอัก, ความกรรุณา และความดท
เลริศประเสรริฐททที่พระองครทรงมทตตอเรา เปป็นความจรริงททที่เราควรสรรเสรริญพระองครจรริงๆ มอันเปทที่ยม
ดผู้วยสงตาราศทจรริงๆ



ดอังนอัรนโดยพระคสณนอันนพระองคต์ทรงบอันดาลใหผู้เราเปป็นทรีซึ่ชอบพระทอัย ในผผผู้ทรงเปป็นทรีซึ่รอัก
ของพระองคต์ เรมืที่องนทร เบตงบานเหมมือนดอกกรุหลาบททที่สตงกลริที่นหอม พระครุณททที่พระเจผู้าทรงมทตตอเราไดผู้
อวยพรเราในพระครริสตร (คทาททที่แปลวตา ทรงบอันดาลใหผู้เราเปป็นทรีซึ่ชอบพระทอัย (คารริตอโอ) ในบรริบท
นทรหมายความวตา ‘ทรงอวยพร’ ผผผู้ทรงเปป็นทนชื่รนักในททที่นทรคมือ พระครริสตร อยตางไมตตผู้องสงสอัย ดอังนอัรน
พระพรฝตายวริญญาณททที่ลถึกซถึร งทอัรงสริรนททที่ถผกนริยามไวผู้จถึงมาจากพระครุณของพระเจผู้าและอยผ ตในพระ
ครริสตร ถถึงแมผู้จะถผกปริดบอังไวผู้เลป็กนผู้อย แตตพระพรนทรกป็อยผตในพระครริสตตอทกแลผู้ว

อฟ 1:7-8 ในพระเยซผนอันน เราไดผู้รอับการไถยู่โดยพระโลหริตของพระองคต์ คมือไดผู้รอับการ
อภอัยโทษบาปของเรา โดยพระคสณออันอสดมของพระองคต์ 8 ซซซึ่งไดผู้ทรงประทานแกยู่เราอยยู่างเหลมือลผู้น
ใหผู้มรีปอัญญาสสขสมและมรีความรผผู้รอบคอบ

พระพรตตอไปในพระครริสตรเปป็นมาโดย “การไถตโดยพระโลหริตของพระองคร” คตาไถตแหตง
การไถตของเราคมือพระโลหริตออันมทคตาประเสรริฐของพระครริสตร แนตนอนททที่การไถตหมายถถึง การททที่
พระเจผู้าทรงซมืรอเรากลอับมาจากการเปป็นทาสของความบาปโดยพระโลหริตของพระเยซผ ดอังนอัรน
พระองครจถึงทรงเปป็นญาตริททที่มทสริทธริไถตของเรา นอกจากนทร  โดยทางพระโลหริตททที่หลอั ที่งออกของ
พระองคร เราจถึงไดผู้รอับการอภอัยโทษบาปของเรา ดอังททที่กลตาวไวผู้ในฮทบรผ 9:22 การไหลออกของโลหริต
เปป็นสริที่งจทาเปป็นสทาหรอับการไดผู้รอับอภอัยโทษ การอภอัยโทษของพระเจผู้าขถึรนอยผตกอับสริที่งนทร  อทกครอัร งททที่
ทอัรงหมดนทร เกริดจาก “พระครุณออันอรุดมของพระองคร ซถึที่งไดผู้ทรงประทานแกตเราอยตางเหลมือลผู้น ใหผู้มท
ปอัญญาสรุขรุมและมทความรผผู้รอบคอบ” ดอังนอัรนจากพระครุณของพระองครไมตไดผู้มทแคตการอภอัยโทษ
เทตานอัรน แตตมทปอัญญาสรุขรุมและความรผผู้รอบคอบดผู้วย

อฟ 1:9-10 เปาโลกลตาวเรมืที่องททที่ซอับซผู้อนตตอไป จากปอัญญาสรุขรุมและความรอบคอบของ
พระองคร พระเจผู้าไดผู้ทรงโปรดใหผู้เรารผผู้ความลซกลอับในพระทอัยของพระองคต์ ตามพระเจตนารมณต์
ของพระองคต์ซซซึ่งพระองคต์ทรงดนารริไวผู้ในพระองคต์เอง ความหมายกป็คมือวตา ความลถึกลอับแหตงพระ
ประสงครของพระองครไดผู้ถผกเปริดเผยใหผู้เรารผผู้โดยทางความดทของพระองครซถึที่งพระองครเองไดผู้ทรง
ดทารริไวผู้แลผู้ว



ความลถึกลอับแหตงพระประสงครของพระองครกป็คมือ 10 ประสงคต์วยู่าเมมืซึ่อเวลากนาหนดครบ
บรริบผรณต์แลผู้ว พระองคต์จะทรงรวบรวมทสกสริซึ่งทอันงทรีซึ่อยผยู่ในสวรรคต์และในแผยู่นดรินโลกไวผู้ในพระครริสตต์
เราเหป็นถถึงชตวงเวลา “เมมืที่อเวลากทาหนดครบบรริบผรณรแลผู้ว” แตตขผู้อพระคอัมภทรรไมตไดผู้บอกแนตชอัดวตาชตวง
เวลาดอังกลตาวคมือชตวงเวลาใด มอันอาจหมายถถึงเวลาในตอนนอัรนกป็ไดผู้ ในกาลาเททย 4:4 เปาโลพผดถถึง
เวลากทาหนดครบบรริบผรณรในสตวนททที่เกทที่ยวขผู้องกอับการประสผตริของพระครริสตร มอันอาจหมายถถึงการ
ครอบครองในยรุคพอันปทของพระครริสตรซถึที่งจะเปป็นเวลาก ทาหนดครบบรริบผรณรจรริงๆดผู้วย อยตางไรกป็ตาม
บรริบทตตอไปของเอเฟซอัสจะเอนเอทยงไปทางการตทความแบบแรกมากกวตา เอเฟซอัส 3:4-6 กลตาว
ชอัดเจนวตา ความลถึกลอับททที่เปาโลกทาลอังอธริบายกป็คมือวตา คนตตางชาตริจะเปป็นหนถึที่งเดทยวกอับยริวในพระ
ครริสตร ความหมายนทรถผกกลตาวชอัดเจนในเอเฟซอัส 2:12-18 ดผู้วย

การรวบรวมทอัรงสองฝตายใหผู้เปป็นออันหนถึที่งออันเดทยวกอันซถึที่งกป็อยผตในพระครริสตตตรอทกแลผู้ว ดผ
เหมมือนวตาจะเปป็นยริวและคนตตางชาตริในครริสตจอักร นอัที่นรวมถถึงทอัรงคนททที่อยผตในสวรรครและคนททที่อยผตบน
โลกดผู้วย ไมตวตาจะในกรณทใดมอันเปป็นไปในพระองคต

อฟ 1:11 นอกจากนทรในพระองคตนอัรนเรายอังไดผู้รอับมรดก ดอังททที่เปาโลกลตาวชอัดเจนใน
โรม 8:17 ออันททที่จรริงแลผู้วเราเปป็น “ทายาทรตวมกอับพระครริสตร” เราจะไดผู้รอับมรดกนอัรนเตป็มจทานวนเมมืที่อ
เราไดผู้รอับสงตาราศท เปาโลกลตาวอทกครอัร งวตาเราถผกกทาหนดไวผู้ลตวงหนผู้าตามพระประสงคต์ของพระองคต์ 
ผผผู้ทรงกระทนาทสกสริซึ่งตามทรีซึ่ไดผู้ทรงตรริตรองไวผู้สมกอับพระทอัยของพระองคต์ การทรงกทาหนดเราลตวง
หนผู้าในบรริบทนทร เกทที่ยวขผู้องกอับมรดกททที่รอเราอยผต ในพระดทารริหรมือพระประสงครของพระองครๆไดผู้ทรง
กทาหนดเราไวผู้ลตวงหนผู้า (คมือ ครริสตจอักร) ใหผู้รอับมรดกในพระครริสตร

อฟ 1:12 ทอัรงหมดนทร เปป็นไปเพมืซึ่อเราทอันงหลายผผผู้ไดผู้วางใจในพระครริสตต์กยู่อนจะไดผู้รอับ
การแตยู่งตอันงใหผู้เปป็นทรีซึ่สรรเสรริญแกยู่สงยู่าราศรีของพระองคต์ ทอัรงหมดททที่พระองครไดผู้ทรงกระททาเพมืที่อเรา 
ทอัรงตอนนทรและในอนาคต ลผู้วนเปป็นไปเพมืที่อถวายสรรเสรริญแกตสงตาราศทของพระองครและพระองครเอง
แนตนอนททที่ทอัรงหมดนทรถผกแยกตอัรงไวผู้แลผู้วสทาหรอับคนททที่ไดผู้วางใจในพระครริสตต์กยู่อน นทที่คมือทางเขผู้าสผต
พระพรเหลตานทรทอัรงหมด



อฟ 1:13 และในพระองคต์นอันนทยู่านทอันงหลายกป็ไดผู้วางใจเชยู่นเดรียวกอัน เมมืซึ่อทยู่านไดผู้ฟอัง
พระวจนะแหยู่งความจรริงคมือขยู่าวประเสรริฐเรมืซึ่องความรอดของทยู่าน และไดผู้เชมืซึ่อในพระองคต์แลผู้วดผู้วย
ทยู่านกป็ไดผู้รอับการผนซกตราไวผู้ดผู้วยพระวริญญาณบรริสสทธริธิ์แหยู่งพระสอัญญา เปาโลจถึงทบทวนสอัรนๆวตา
ในพระองคตเราไดผู้วางใจหลอังจากททที่เราไดผู้ยรินความจรริง คมือ ขตาวประเสรริฐแหตงความรอดของเรา ใน
พระองคตเราไดผู้เชมืที่อและเรา “ไดผู้รอับการผนถึกตราไวผู้ดผู้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ แหตงพระสอัญญา” 
เปาโลไดผู้กลตาวแลผู้วถถึงการประทอับตราของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ใน 2 โครรินธร 1:22 คราวนทรซถึที่งเปป็น
ครอัร งททที่สองของทอัรงหมดสามครอัร ง ทตานกป็ไดผู้กลตาวถถึงการประทอับตราของพระวริญญาณอทกแลผู้ว (ครอัร งททที่
สามคมือเอเฟซอัส 4:30) นทที่หมายความวตาหลอังจากททที่เรารอดแลผู้ว พระเจผู้ากป็ไดผู้ทรงประทอับตราเราโดย
พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ของพระองคร

ในสมอัยโรมอัน ตราประทอับของโรมแสดงถถึงสริทธริขาดและสริทธริอทานาจของโรม วริบอัตริจงมท
แกตใครกป็ตามททที่ไปยรุตมยตามกอับตราประทอับดอังกลตาว พริโรธของรอัฐบาลโรมจะตกแกตคนๆนอัรน ดอังนอัรน 
ตราประทอับแหตงพระวริญญาณบรริสรุทธริธ จถึงนตาจะหมายถถึงความมอั ที่นคงแหตงความรอดของเรา ความ
รอดของเรานอัรนแนตนอน วริบอัตริจงมทแกตซาตานและใครกป็ตามททที่พยายามเอาการไถตของเราไป ความ
เหป็นสรุดทผู้ายเกทที่ยวกอับ “พระวริญญาณบรริสรุทธริธ แหตงพระสอัญญา” ยตอมหมายถถึงพระสอัญญาเรมืที่องพระ
วริญญาณททที่องครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราทรงสอัญญาไวผู้กตอนการเสดป็จขถึรนสผตสวรรคร ดผ ยอหรน 14:16-17, 
16:7-13

อฟ 1:14 ผผผู้ทรงเปป็นมอัดจนาแหยู่งมรดกของเรา จนกวยู่าเราจะไดผู้รอับการทรีซึ่พระองคต์ทรง
ไถยู่ไวผู้แลผู้วนอันน มาเปป็นกรรมสริทธริธิ์เปป็นทรีซึ่ถวายสรรเสรริญแดยู่สงยู่าราศรีของพระองคต์ เปาโลบรรยายตตอ
ไปวตาตราประทอับของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  “เปป็นมอัดจทาแหตงมรดกของเรา” คทาททที่แปลวตา มอัดจนา 
(อารราโบน) หมายถถึงเงรินวางมอัดจทา เงรินวางมอัดจทาของมรดกของเราททที่ทรงสอัญญาไวผู้คมือ ตรา
ประทอับของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ บนตอัวเรา ไมตมทใครสามารถเอาความรอดของเราหรมือมรดกททที่
ทรงสอัญญาไวผู้ไปจากเราไดผู้ มอันถผกพระเจผู้าประทอับตราไวผู้แลผู้ว การไดผู้รอับ “การททที่พระองครทรงไถต
ไวผู้แลผู้วนอัรนมาเปป็นกรรมสริทธริธ ” คมือ ความรอดของเราและมรดกททที่ทรงสอัญญาไวผู้ยอังมาไมตถถึง แตตเรา
ไดผู้รอับมอัดจทาของสริที่งเหลตานอัรนแลผู้ว ทอัรงหมดนทร  “เปป็นททที่ถวายสรรเสรริญแดตสงตาราศทของพระองคร”



อฟ 1:15 เหตสฉะนอันนเชยู่นกอันครอันนขผู้าพเจผู้าไดผู้ยรินถซงความเชมืซึ่อของทยู่านในพระเยซผเจผู้า 
และความรอักใครยู่ตยู่อวริสสทธริชนทอันงปวง ยตอหนผู้าตตอไปททที่สทาคอัญของบทนทรขถึรนตผู้นดผู้วย “เหตคุฉะนนันี้น” 
ตผู้นฉบอับภาษากรทกกลตาวตรงตอัววตา “เพราะเหตรุนทร ” นทที่จถึงเปป็นผลททที่ตามมาของเหตรุกตอนหนผู้า เพราะ
พระพรทอัรงปวงททที่เราไดผู้รอับแลผู้วในพระครริสตร (ดอังททที่ไดผู้กลตาวโดยละเอทยดแลผู้วในสริบสองขผู้อกตอน
หนผู้า) เนมืรอหาตตอไปจถึงตามมา

เปาโลกลตาวตตอไป พอไดผู้ขตาวเกทที่ยวกอับ “ความเชมืที่อของทตานในพระเยซผเจผู้า” และ “ความรอัก
ใครตตตอวริสรุทธริชนทอัรงปวง” ของพวกเขา ทตานจถึงมทเหตรุใหผู้ขอบพระครุณไดผู้ เราเหป็นถถึงครุณธรรมฝตาย
วริญญาณททที่สทาคอัญสองประการ (1) ครริสตจอักรททที่เมมืองเอเฟซอัสไดผู้เชมืที่อในพระเยซผเจผู้าแลผู้ว และ (2) 
พวกเขาไดผู้สทาแดงใหผู้เหป็นถถึงความรอักตตอผผผู้เชมืที่อคนอมืที่นๆอยตางชอัดเจน ดอังททที่พระเยซผไดผู้ตรอัสไวผู้ใน
ยอหรน 13:35 “ถผู้าเจผู้าทอัรงหลายรอักกอันและกอัน ดอังนทรแหละคนทอัรงปวงกป็จะรผผู้ไดผู้วตาเจผู้าทอัรงหลายเปป็น
สาวกของเรา” ความรอักของพวกเขาททที่ปรากฏชอัดเจนเปป็นคทาพยานททที่แสดงถถึงความสอัมพอันธรของ
พวกเขากอับพระครริสตร

อฟ 1:16 ขผู้าพเจผู้าจซงไดผู้ขอบพระคสณเพราะทยู่านทอันงหลายไมยู่หยสดเลย คมือเอยู่ยถซงทยู่าน
ในคนาอธริษฐานของขผู้าพเจผู้า ดผู้วยเหตรุนทร เปาโลจถึงไมตหยรุดขอบพระครุณเพมืที่อพวกเขา และเอตยถถึงพวก
เขาในคทาอธริษฐานของทตาน เราเหป็นถถึงชทวริตในการอธริษฐานของเปาโล มทสริที่งหนถึที่งททที่แนตนอน ทตาน
อธริษฐานบตอยพรผู้อมกอับขอบพระครุณเพมืที่อผผผู้ชตวยคนอมืที่นๆ นทที่เปป็นหลอักฐานททที่แสดงถถึงความเปป็นผผผู้ใหญต
ฝตายวริญญาณ

อฟ 1:17 เพมืซึ่อพระเจผู้าแหยู่งพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา คมือพระบริดา
ผผผู้ทรงสงยู่าราศรี จะทรงโปรดประทานใหผู้ทยู่านทอันงหลายมรีจริตใจออันประกอบดผู้วยสตริปอัญญา และ
ความประจอักษต์แจผู้งในเรมืซึ่องความรผผู้ถซงพระองคต์ เปาโลเปริดเผยใหผู้เราเหป็นตตอไปถถึงการททที่ทตาน
อธริษฐานเผมืที่อครริสตจอักรททที่เมมืองเอเฟซอัส โดยเฉพาะอยตางยริที่งทตานอธริษฐานเกทที่ยวกอับ “พระเจผู้าแหตง
พระเยซผครริสตรองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา คมือพระบริดาผผผู้ทรงสงตาราศท” นตาสนใจททที่เปาโลเรทยกพระเจผู้า
วตา (1) ทรงเปป็นพระเจผู้าแหตงพระเยซผครริสตรองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า และ (2) พระบริดาผผผู้ทรงสงตาราศท ชตาง



เปป็นคทาบรรยายททที่งดงามเกทที่ยวกอับพระบริดาของเราผผผู้ทรงสถริตในสวรรคร ททที่นตาสอังเกตอทกอยตางคมือ ยศททที่
ทตานตอัรงใจเรทยก “พระเยซผครริสตรองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า” ถถึงแมผู้คทาใดคทาหนถึที่งในสามคทาดอังกลตาวสามารถ
บรรยายถถึงพระบรุตรของพระเจผู้าไดผู้อยตางเพทยงพอ แตตทอัรงสามคทารวมกอันกป็ททาใหผู้เกริดยศททที่สมบผรณร 
พระองครทรงเปป็นองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า พระองครทรงเปป็นพระผผผู้ชตวยใหผู้รอดตามททที่พระนามพระเยซผบตง
บอก และพระองครทรงเปป็นกษอัตรริยรตามททที่ยศพระครริสตรสมืที่อ

คทาขอของทตานสทาหรอับพทที่นผู้องชาวเมมืองเอเฟซอัสกป็คมือ ขอใหผู้พระเจผู้า “ทรงโปรดประทานใหผู้
ทตานทอัรงหลายมทจริตใจออันประกอบดผู้วยสตริปอัญญา และความประจอักษรแจผู้งในเรมืที่องความรผผู้ถถึง
พระองคร” ความหมายนอัรนชอัดเจน เปาโลอธริษฐานขอใหผู้พระเจผู้าไมตเพทยงทรงประทานใจททที่
ประกอบดผู้วยสตริปอัญญาแกตพวกเขาเทตานอัรน แตตใหผู้ทรงประทานใจททที่ประจอักษรแจผู้งในเรมืที่องความรผผู้ถถึง
พระองครแกตพวกเขาดผู้วย ผผผู้คนของพระเจผู้ายอังตผู้องการสริที่งนทร อยผตจนถถึงทรุกวอันนทร

อฟ 1:18-19 และขอใหผู้ตาใจของทยู่านสวยู่างขซนนเพมืซึ่อทยู่านจะไดผู้รผผู้วยู่า ในการทรีซึ่พระองคต์ทรง
เรรียกทยู่านนอันน พระองคต์ไดผู้ประทานความหวอังอะไรแกยู่ทยู่าน และรผผู้วยู่ามรดกของพระองคต์สนาหรอับวริ
สสทธริชนมรีสงยู่าราศรีออันอสดมบรริบผรณต์เพรียงไร 19 และรผผู้วยู่าฤทธานสภาพออันใหญยู่ของพระองคต์มรีมากยริซึ่ง
เพรียงไรสนาหรอับเราทอันงหลายทรีซึ่เชมืซึ่อ ตามการกระทนาแหยู่งฤทธานสภาพออันใหญยู่ยริซึ่งของพระองคต์

เปาโลอธริษฐานขอตตอไปใหผู้ “ตาใจของทตานสวตางขถึรน” คทาททที่แปลวตา ใจ (เดนยนอยอา) ในการ
ใชผู้บตอยททที่สรุดหมายถถึง จริตใจ ดอังนอัรนทตานใชผู้คทาเปรทยบเปรยออันไพเราะเกทที่ยวกอับดวงตาของจริตใจเรา
ถผกททาใหผู้สวตาง นทที่หมายถถึงการมทแสงสตองจริตใจเราเกทที่ยวกอับความเขผู้าใจสริที่งตตางๆของพระเจผู้า

โดยเฉพาะอยตางยริที่งทตานอธริษฐานขอใหผู้พวกเขามทความเขผู้าใจททที่รผผู้แจผู้งเกทที่ยวกอับ (1) “ความ
หวอังแหตงการทรงเรทยกของพระองคร” นทที่นตาจะหมายถถึงความหวอังออันยริที่งใหญตททที่เรามทในฐานะ
ครริสเตทยน “การทรงเรทยกของพระองคร” นตาจะหมายถถึงเรมืที่องของการเปป็นครริสเตทยน ดอังนอัรนทตานจถึง
อธริษฐานขอใหผู้พวกเขา (และเรา) มทความเขผู้าใจถตองแทผู้เกทที่ยวกอับความหวอังออันยริที่งใหญตซถึที่งถผกรวมเขผู้า
ไวผู้ดผู้วย



(2) ทตานยอังอธริษฐานขอใหผู้พวกเขาเขผู้าใจวตา “มรดกของพระองครสทาหรอับวริสรุทธริชนมทสงตา
ราศทออันอรุดมบรริบผรณรเพทยงไร” เชตนเดทยวกอับคทาอธริษฐานขอเรมืที่องแรก ทตานขยายความเพริที่มเตริมตรงนทร
วตาพวกเขาและพวกเราจะไดผู้เขผู้าใจถถึงความมอั ที่งคอั ที่งและสงตาราศทของมรดกททที่จะมาของเรา

สรุดทผู้าย (3) ทตานอธริษฐานขอใหผู้พวกเขาเขผู้าใจวตา “ฤทธานรุภาพออันใหญตของพระองครมทมาก
ยริที่งเพทยงไรสทาหรอับเราทอัรงหลายททที่เชมืที่อ” ดอังนอัรนทตานจถึงกลตาวสรรุปคทาทผลขอสามประการของทตานเพมืที่อ
ททที่พวกเขาจะไดผู้เขผู้าใจความยริที่งใหญตแหตงฤทธานรุภาพซถึที่งมทใหผู้แกตคนเหลตานอัรนททที่เชมืที่อ ฤทธานรุภาพดอัง
กลตาวเปป็นไป “ตามการกระททาแหตงฤทธานรุภาพออันใหญตยริที่งของพระองคร” มทคทาสองคทาททที่แปลวตา 
ฤทธานสภาพ ในขผู้อ 19 คทาแรกคมือ ดผนามริส ซถึที่งมทความหมายโดยทอั ที่วไปวตา ‘พลอังงานททที่ถผกปลดปลตอย
ออกมา’ หรมือ ‘พลอัง’ อทกคทาคมือ คราทอส ซถึที่งเกทที่ยวขผู้องกอับ ‘พละกทาลอังมหาศาล’ ดอังนอัรน ฤทธริธ เดชฝตาย
วริญญาณททที่มทใหผู้แกตเราจถึงมาจากพละกทาลอังออันไมตรผผู้สริรนสรุดของพระผผผู้ชตวยใหผู้รอดของเรา

อฟ 1:20 พลอังและพละกทาลอังดอังกลตาวซซซึ่งพระองคต์ไดผู้ทรงกระทนาในพระครริสตต์ เมมืซึ่อ
ทรงบอันดาลใหผู้พระองคต์เปป็นขซนนมาจากความตาย และใหผู้สถริตเบมืนองขวาพระหอัตถต์ของพระองคต์เอง
ในสวรรคสถาน นทที่บตงบอกวตาฤทธานรุภาพเดทยวกอันนทรมทใหผู้แกตเราในชทวริตครริสเตทยนของเรา นทที่เปป็น
ฤทธานรุภาพและพละกทาลอังเดทยวกอันกอับททที่ชรุบพระเยซผใหผู้เปป็นขถึรนและตอัรงพระองครไวผู้เบมืรองขวา
พระหอัตถรของพระเจผู้า

อฟ 1:21 ฤทธานรุภาพเดทยวกอันนอัรนไดผู้ยกชผพระเยซผขถึรนสผงยริซึ่งเหนมือบรรดาเทพผผผู้ครอง 
เหนมือศอักดริเทพ เหนมืออริทธริเทพ เหนมือเทพอาณาจอักร และเหนมือนามทอันงปวงทรีซึ่เขาเอยู่ยขซนน มริใชยู่ในยสค
นรีนเทยู่านอันนแตยู่ในยสคทรีซึ่จะมาถซงดผู้วย นทที่บตงบอกถถึงความเปป็นองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าและความเปป็นพระเจผู้า
ของพระครริสตรอยตางชอัดเจน มทสทที่คทาททที่ใชผู้ก อับสริทธริอทานาจทอัรงของมนรุษยรและของวริญญาณ ไดผู้แกต เทพผผผู้
ครอง ศอักดริเทพ อริทธริเทพ และเทพอาณาจอักร นทที่ไมตไดผู้บตงบอกถถึงอทานาจครอบครองของมนรุษยร
เทตานอัรนแตตยอังบตงบอกถถึงจอักรวรรดริออันชอั ที่วรผู้ายของซาตานดผู้วย กระนอัรน พระเยซผครริสตรไดผู้ทรงถผกยกชผ
ขถึรนเหนมืออทานาจและสริทธริอทานาจทอัรงปวงในจอักรวาล นอัที่นเปป็นความจรริง “ในยสคนทร ” คทานทรแปลจากคทา
วตา ไอโอน ซถึที่งนอกจากแปลวตา ‘โลก’ แลผู้วยอังแปลวตา ‘ยรุค’ ดผู้วย นอกจากนทร  มอันยอังเปป็นความจรริงใน



ยรุคตตางๆททที่จะมาดผู้วย พระองครทรงอยผตเหนมือสริที่งทอัรงปวง เหตรุผลนอัรนกป็งตายนริดเดทยว พระเยซผในฐานะททที่
เปป็นพระเจผู้า ทรงเปป็นสตวนหนถึที่งของเทวสภาพ พระองครจถึงทรงอยผ ตเหนมือทรุกสริที่ง

อฟ 1:22 พระเจผู้าไดผู้ทรงปราบสริซึ่งสารพอัดลงไวผู้ใตผู้พระบาทของพระครริสตต์ และไดผู้
ทรงตอันงพระองคต์ไวผู้เปป็นประมสขเหนมือสริซึ่งสารพอัดแหยู่งครริสตจอักร นอกจากนทรพระเจผู้าไดผู้ทรง “ปราบ
สริที่งสารพอัดลงไวผู้ใตผู้พระบาทของพระครริสตร” นทที่นตาจะยกมาจาก สดรุดท 8:6 และถผกอผู้างอริงใน 1 โครริน
ธร 15:27 นทที่นตาจะเปป็นการอผู้างถถึง ปฐมกาล 3:15 แบบอผู้อมๆดผู้วย ททที่วอันหนถึที่งพระเยซผครริสตรจะทรง
เหยทยบหอัวซาตานไวผู้ใตผู้พระบาทของพระองคร นอกจากนทรพระเจผู้า “ไดผู้ทรงตอัรงพระองครไวผู้เปป็น
ประมรุขเหนมือสริที่งสารพอัดแหตงครริสตจอักร” นทที่บอกชอัดเจนวตา พระเยซผทรงเปป็นประมรุขเหนมือทรุกดผู้าน
ของครริสตจอักร ถถึงแมผู้วตาครริสตจอักรททที่เมมืองเอเฟซอัสถผกอผู้างอริงถถึงแบบอผู้อมๆในคทาทอักทายในขผู้อ 1 แตต
ตรงนทร เปป็นการอผู้างอริงถถึงมอันแบบตรงๆเปป็นครอัร งแรกของเปาโลในจดหมายฝากฉบอับนทร  ความจรริงททที่
ชอัดเจนกป็คมือวตา พระเยซผครริสตรทรงเปป็นประมรุขของครริสตจอักร

คทาททที่แปลวตา ครริสตจอักร แปลมาจากคทาวตา เอป็คคเลเซนย และมทความหมายตรงตอัววตา ‘ททที่
ประชรุมททที่ถผกเรทยกออกมา’ คทานทรมทททที่มาจากเมมือง/รอัฐของกรทกโบราณซถึที่งเปป็นประชาธริปไตยแบบ
ลผู้วนๆ พลเมมืองททที่เปป็นผผผู้ใหญตแลผู้วแตตละคนเปป็นสมาชริกททที่มทสริทธริออกเสทยง เมมืที่อจะททากริจธรุระของ
เมมือง ‘เอป็คคเลเซทย’ กป็จะถผกเรทยกใหผู้มารวมตอัวกอันและพวกเขาจะลงคะแนนเสทยงในเรมืที่องใดๆกป็ตาม 
คทานทรซถึที่งในตอนแรกมทความหมายทางการเมมืองเปป็นคทาททที่พระวริญญาณบรริสรุทธริธ ทรงเลมือกประยรุกตรใชผู้
กอับสริที่งททที่วอันนทร เราเรทยกวตาครริสตจอักร ตามประวอัตริศาสตรรแลผู้ว มอันหมายถถึงททที่ประชรุมในทผู้องถริที่นททที่มอง
เหป็นไดผู้เสมอ ดอังนอัรนในพระคอัมภทรรใหมต การใชผู้คทาวตาครริสตจนักรจถึงเปป็นคทาททที่หมายถถึงททที่ประชรุมทผู้อง
ถริที่นททที่มองเหป็นไดผู้เกมือบทรุกครอัร ง

ครริสตจอักรสากล ททที่ใหญตโตและลถึกลอับและมองไมตเหป็นไมตถผกพบในพระคอัมภทรรใหมตเลย ค
รริสตจอักรในรผปแบบนทร จะเปป็นไปไดผู้กป็ตตอเมมืที่อครริสตจอักรทอัรงหมดรวมตอัวกอันในสงตาราศทวอันหนถึที่งเมมืที่อมท
การรอับขถึรนในฐานะเจผู้าสาวของพระครริสตร ดอังนอัรน การใชผู้คทานทร ในพระคอัมภทรรใหมตจถึงมทความหมาย



ทผู้องถริที่นไมตใชตสากล, มองเหป็นไดผู้ไมตใชตมองไมตเหป็น และจอับตผู้องไดผู้ในหลายพมืรนททที่ไมตใชตลถึกลอับ พระ
เยซผทรงเปป็นประมรุข (ศทรษะ) ของครริสตจอักร

อฟ 1:23 ซซซึ่งเปป็นพระกายของพระองคต์ คมือซซซึ่งเตป็มบรริบผรณต์ดผู้วยพระองคต์ ผผผู้ทรงอยผยู่
เตป็มทสกอยยู่างทสกแหยู่งหน ครริสตจอักรเปป็น “พระกายของพระองคร” นทที่ไมตไดผู้หมายถถึงพระกายของ
พระองครจรริงๆอยตางแนตนอน แตตหมายถถึงกลรุตมผผผู้เชมืที่อในครริสตจอักรทผู้องถริที่นแตตละแหตงตตางหาก ครริสต
จอักรทผู้องถริที่นจถึง “เตป็มบรริบผรณรดผู้วยพระองคร” ในชรุมชนหรมือละแวกใดๆ ครริสตจอักร “เตป็มบรริบผรณร
ดผู้วยพระองคร ผผผู้ทรงอยผตเตป็มทรุกอยตางทรุกแหตงหน” ดอังนอัรนในครริสตจอักรทผู้องถริที่นจถึงมทความเตป็มบรริบผรณร
ของพระองครผผผู้ทรงสามารถเตริมเตป็มผผผู้เชมืที่อทรุกคนไดผู้ในทรุกหนทรุกแหตง อทกครอัร งททที่พระเยซผทรงเปป็น
ศทรษะของครริสตจอักรทผู้องถริที่น

*****

ภนำพรวมของเอเฟซซัส 2: ความจรริงอนันยริชื่งใหญล่สองประการถผกพบในบทนนนี้: (1) แกล่นแทผู้
ของการถผกสรผู้างใหมล่โดยพระคคุณผล่านทางความเชชชื่อ และ (2) ความลถึกลนับทนชื่ถผกเปริดเผยเกนชื่ยวกนับ
การทนชื่ทนันี้งยริวและคนตล่างชาตริไดผู้ถผกรวมเปป็นหนถึชื่งเดนยวกนันแลผู้วในพระครริสตตในครริสตจนักร 

อฟ 2:1 พระองคต์ทรงกระทนาใหผู้ทยู่านทอันงหลายมรีชรีวริตอยผยู่ แมผู้วยู่าทยู่านตายแลผู้วโดยการ
ละเมริดและการบาป ออัครทผตทตานนทรขถึรนตผู้นบทนทรดผู้วยดผู้วยเรมืที่องททที่คลรุมเครมือ วลทททที่วตา “พระองครทรง
กระททาใหผู้ทตานทอัรงหลายมทชทวริตอยผต” ไมตไดผู้อยผตในตผู้นฉบอับภาษากรทกและไมตปรากฏจนถถึงขผู้อ 5 
อยตางไรกป็ตาม เพราะวตาเรมืที่องนทรถผกบอกเปป็นนอัยและเพราะกระแสความคริดททที่นทาไปสผตจรุดนอัรนมทความ
ซอับซผู้อน พวกผผผู้แปลจถึงใสตวลทนทร เขผู้าไปเพมืที่อชตวยใหผู้ผผผู้อตานเขผู้าใจชอัดเจน ความซมืที่อตรงของพวกเขาถผก
แสดงออกในการททที่พวกเขาททาวลทนทร เปป็นตอัวเอทยง (ในฉบอับคริงเจมสรภาษาออังกฤษ) ความเหป็นเพริที่มเตริม
เกทที่ยวกอับคทาๆนทรมทในขผู้อ 5

เปาโลเรริที่มตผู้นดผู้วยการพผดถถึงความจรริงเกทที่ยวกอับผผผู้อตานของทตานรวมถถึงตอัวพวกเราดผู้วย พวก
เขาและพวกเราตตาง “ตายแลผู้วโดยการละเมริดและการบาป” คทากรริยาจรริงๆแลผู้วอยผ ตในรผปกาล
ปอัจจรุบอันและมทความหมายวตา “ซถึที่งตายแลผู้ว” ดอังนอัรน ความหมายตามตอัวออักษรกป็คมือ ‘และทตานทอัรง



หลายซถึที่งตายในการละเมริดและการบาป’ คทาททที่แปลวตา การละเมริด (พารนัพโตมา) มทความหมายวตา 
‘การพลาดพลอัรง’ หรมือ ‘หอันเห’ ไปจากความจรริงหรมือความชอบธรรม มอันเปป็นคทาเหมมือนของคทาวตา
ความไมตชอบธรรม คทาททที่แปลวตา การบาป แปลมาจากคทาททที่พบบตอย ฮามารเทนย ความหมายหนถึที่ง
ของคทานทรคมือ ‘พลาดเปผู้า’ ความหมายททที่สทาคอัญกวตากป็คมือวตา กตอนททที่เราไดผู้รอับความรอด เราลผู้วนตาย
ฝตายวริญญาณเพราะความไมตชอบธรรมและความบาปตตางๆ

อฟ 2:2 ครอันงเมมืซึ่อกยู่อนทยู่านเคยประพฤตริตามวริถรีของโลกนรีนตามเจผู้าแหยู่งอนานาจใน
ยยู่านอากาศ คมือวริญญาณทรีซึ่ครอบครองอยผยู่ในบสตรแหยู่งการไมยู่เชมืซึ่อฟอัง

ชตวงเวลาททที่สภาพนทร เกริดขถึรนถผกบอกวตาเปป็น “ครอัร งเมมืที่อกตอน” นอัที่นหมายถถึงกตอนททที่เราไดผู้รอับ
ความรอด ตอนนอัรนเราและพวกเขาดทาเนริน คมือ ดทาเนรินชทวริตตามอริทธริพลสามอยตาง: (1) “ตามวริถทของ
โลกนทร ” วลทนทรมทอะไรสอนเรา คทาททที่แปลวตา วริถรี (ไอโอน) ซถึที่งมทความหมายอยตางหนถึที่งวตา ‘ยรุค’ หรมือ 
‘สมอัย’ ความหมายกป็คมือวตา กตอนททที่เราไดผู้รอับความรอด เราดทาเนรินชทวริตตามยรุคสมอัยและความนริยม
ของโลกนทร  ดอังททที่เปาโลไดผู้ตอักเตมือนเราใหผู้ระวอังการททาเชตนนอัรนใน โรม 12:2 เราในตอนนอัรนเคยททา   
ตามอยตางชาวโลกนทร  คทาททที่แปลวตา โลก คมือ คอสมอส ซถึที่งหมายถถึง ‘สอังคมและวอัฒนธรรมของคนททที่
ไมตรอด’ 

จากนอัรนออัครทผตทตานนทรกลตาวตตอไปวตา ตอนนอัรนเราดทาเนรินชทวริต (2) “ตามเจผู้าแหตงอทานาจใน
ยตานอากาศ” ดอังททที่จะเปริดเผยใหผู้เหป็นชอัดเจนในไมตชผู้า เจผู้าททที่วตานทร ไมตใชตใครอมืที่นเลยนอกจากซาตาน 
การพผดถถึง “อทานาจในยตานอากาศ” ไมตไดผู้หมายถถึงแรงของสายลม (คทาททที่แปลวตา อนานาจ คมือ เอป็กซอ
อผเซนย ซถึที่งมทความหมายวตา ‘สริทธริอทานาจ’ มากกวตา) แตตมอันเปป็นสทานวนททที่ถผกเขผู้าใจโดยคนททที่เปป็นยริว
และตตางชาตริวตาหมายถถึงจอักรวรรดริของภผตริผทปทศาจซถึที่งอาศอัยอยผ ตในชอัรนบรรยากาศ ทอัรงยริวและคนตตาง
ชาตริตตางเชมืที่อวตาททที่สริงสถริตของพวกภผตริผทปทศาจคมือ ชอัรนบรรยากาศ ความหมายททที่สทาคอัญกวตากป็คมือวตา 
กตอนททที่เราไดผู้รอับความรอด ชทวริตของเราไดผู้รอับอริทธริพลอยตางมากจากพญามาร ถถึงแมผู้วตากริจการของ
มอันเปป็นเรมืที่องลถึกลอับ แตตอริทธริพลของมอันกป็เปป็นของจรริง



เปาโลกลตาวขยายความเจผู้าททที่วตานทร  โดยบอกชอัดเจนวตาเจผู้าผผผู้นทร เปป็นใคร มอันไมตใชตใครอมืที่น
นอกจาก “วริญญาณททที่ครอบครองอยผ ตในบรุตรแหตงการไมตเชมืที่อฟอัง” เราเหป็นถถึงการททางานของพญา
มาร (ก) มอันเปป็นวริญญาณ (ข) คทาททที่แปลวตา ครอบครอง (เอะเนป็รเกะโอ) สามารถมทความหมายตรง
ตอัวไดผู้วตา ‘ใหผู้พลอังงาน’ ดอังนอัรนเราจถึงถผกสอนวตา พญามารคอยใหผู้พลอังงานฝตายวริญญาณแกตชาวโลก 
นอกจากนทร  (ค) ชาวโลกยอังถผกบอกดผู้วยวตาเปป็น “บรุตรแหตงการไมตเชมืที่อฟอัง” คทาททที่แปลวตา การไมยู่เชมืซึ่อฟอัง
(อาเพะอริเธะเอนย) มทความหมายตรงตอัววตา ‘การไมตเชมืที่อ’ ความหมายรองของคทานทรคมือ การไมตเชมืที่อฟอัง 
เปป็นความจรริงททที่โลกเปป็นสอังคมและวอัฒนธรรมของคนไมตเชมืที่อ

อฟ 2:3 เมมืซึ่อกยู่อนเราทอันงปวงเคยประพฤตริเปป็นพรรคพวกกอับคนเหลยู่านอันนทรีซึ่ประพฤตริ
ตามตอัณหาของเนมืนอหนอังเชยู่นกอัน คมือกระทนาตามความปรารถนาของเนมืนอหนอังและความคริดในใจ 
ตามสอันดานเราจซงเปป็นบสตรแหยู่งพระอาชญาเหมมือนอยยู่างคนอมืซึ่น

ยผู้อนกลอับไปอผู้างอริงถถึง “บรุตรแหตงการไมตเชมืที่อฟอัง”  (คมือ ชาวโลก) ทตานเตมือนความจทาเราวตา 
“เมมืที่อกตอนเราทอัรงปวงเคยประพฤตริเปป็นพรรคพวกกอับคนเหลตานอัรน” คทาททที่แปลวตา ประพฤตริ (อา
นาสตเระโฟ) หมายถถึง รผปแบบการใชผู้ชทวริตหรมือความประพฤตริของคนๆหนถึที่ง คทาบอกเวลา “เมมืที่อ
กตอน” หมายถถึง กตอนททที่เราไดผู้รอับความรอด ดอังนอัรน รผปแบบการใชผู้ชทวริตของเราในตอนนอัรนจถึง
สอดคลผู้องกอับชาวโลกททที่อยผตรอบตอัวเรา

ในททานองเดทยวกอัน เปาโลกลตาววตา ในตอนนอัรนวริถทชทวริตของเรา “ประพฤตริตามตอัณหาของ
เนมืรอหนอังเชตนกอัน คมือกระททาตามความปรารถนาของเนมืรอหนอังและความคริดในใจ” ทตานหมายถถึง 
ธรรมชาตริเกตาของเราททที่บาปหนา ซถึที่งปกตริแลผู้วเรทยกวตา เนชนี้อหนนัง กตอนกลอับใจรอับเชมืที่อ โหมดการ
ทคางานของคนททที่ยอังไมตไดผู้ถผกสรผู้างใหมตคมือ การดทาเนรินชทวริตตามตนัณหา นอัที่นคมือ ความปรารถนาของ
เนมืรอหนอัง คมือ กระททาตามความปรารถนา (คมือ เจตจทานงของธรรมชาตริเกตาททที่บาปหนาและความคริด
แบบเนมืรอหนอัง) นทที่เปริดเผยถถึงการททางานของเนมืรอหนอัง วริธทการททางานของมอันเกทที่ยวขผู้องกอับความ
ปรารถนาตตางๆททที่มรุตงททาใหผู้ตนเองพอใจทอัรงในดผู้านจริตวริญญาณและดผู้านความคริด ดอังนอัรน ตาม
สอันดานเราจถึงเคยเปป็น “บรุตรแหตงพระอาชญาเหมมือนอยตางคนอมืที่น” นทที่นตาจะหมายถถึงบอัรนปลายของ



ความบาปซถึที่งเปป็นพระอาชญาของพระเจผู้าในนรกตามททที่มทบรรยายไวผู้ใน ยอหรน 3:36 ดอังนอัรน เปาโล
ในสามขผู้อนทรจถึงแสดงใหผู้เหป็นถถึงอริทธริพลสามประการททที่สตงผลตตอการกระททาของคนไมตเชมืที่อ: (1) 
โลก, (2) พญามาร และ (3) เนมืรอหนอัง อริทธริพลททที่เสมืที่อมทรามทอัรงสามประการนทร ยอังคงอยผตจนถถึงทรุกวอัน
นทร

อฟ 2:4 เราเหป็นถถึงการเปรทยบเททยบความตตางออันเดตนชอัดททที่สรุดในพระคอัมภทรรตรงนทร  
เมมืที่อเททยบกอับโลกททที่ชอั ที่วรผู้ายและมมืดมอัว  พรผู้อมกอับผผผู้นทาของมอัน ประชากรของมอัน และลอักษณะเฉพาะ
ตอัวของมอัน เปาโลจถึงแสดงภาพททที่ตรงขผู้ามกอันอยตางชอัดเจนใหผู้เราเหป็น มอันขถึรนตผู้นดผู้วยคทาวตา แตล่ ภาพททที่
ตรงขผู้ามกอันอยตางเดตนชอัดคมือ แตยู่พระเจผู้า ผผผู้ทรงเปรีซึ่ยมดผู้วยพระกรสณา เพราะเหตสความรอักออันใหญยู่
หลวง ซซซึ่งพระองคต์ทรงรอักเรานอันน เราเหป็นถถึงสงตาราศทออันสวตางไสวของพระองคร ซถึที่งสตองสวตางทะลรุ
เมฆหมอกออันมมืดมอัวของโลกนทร , เนมืรอหนอัง และพญามาร พระองครไมตเพทยงทรงเปทที่ยมดผู้วยพระกรรุณา
เทตานอัรน แตตทรงมอั ที่งคอั ที่งไปดผู้วยพระกรรุณาดผู้วย

คทาททที่แปลวตา เปรีซึ่ยม (พลออผซริออส) มทความหมายวตา บรริบผรณร หรมือเปทที่ยมลผู้น คทาททที่แปลวตา 
พระกรสณา (เอะเละออส) มทความหมายทอั ที่วไปวตา ‘ความกรรุณาหรมือความปรารถนาดทตตอคนเหลตา
นอัรนททที่มทสภาพนตาสอังเวช’ กลตาวโดยเฉพาะเจาะจงยริที่งขถึรน มอันหมายถถึงความเตป็มใจททที่จะปฏริบอัตริตตอผผผู้ททที่
มทความผริดอยตางกรรุณา สรรเสรริญพระเจผู้าททที่ทรงกระททาเชตนนอัรนตตอเรา พระองครทรงอรุดมดผู้วยพระ
กรรุณาเพราะ “ความรอักออันใหญตหลวง ซถึที่งพระองครทรงรอักเรานอัรน” พระกรรุณาของพระเจผู้าออกมา
จากความรอักของพระองคร หากพระองครทรงอรุดมดผู้วยพระกรรุณา ความรอักของพระองครจะมากยริ ที่ง
กวตานอัรนสอักเทตาใด

อฟ 2:5  พระองครทรงกระททาเชตนนทรแมผู้วตา “เราตายไปแลผู้วในการบาป” ถซงแมผู้วยู่าเมมืซึ่อ
เราตายไปแลผู้วในการบาป พระองคต์ยอังทรงกระทนาใหผู้เรามรีชรีวริตอยผยู่กอับพระครริสตต์ (ซซซึ่งทยู่านทอันงหลาย
รอดนอันนกป็รอดโดยพระคสณ) กตอนการมาถถึงของฤทธริธ เดชแหตงความรอดซถึที่งใหผู้เราบอังเกริดใหมต เราเคย
ตายฝตายวริญญาณ นอัที่นคมือ เราตายในความสอัมพอันธรของเรากอับพระเจผู้า แตตแมผู้กระทอั ที่งในตอนนอัรน 
พระองคร “ยอังทรงกระททาใหผู้เรามทชทวริตอยผ ตกอับพระครริสตร” นทที่หมายถถึงการฟมืร นคมืนพระชนมรของพระ



ครริสตร ถถึงแมผู้พระองครทรงสริรนพระชนมรแลผู้วในตอนนอัรน แตตพระเจผู้ากป็ทรงชรุบพระองครใหผู้เปป็นขถึรน 
คทาททที่แปลวตา ทนาใหผู้...มรีชรีวริตอยผยู่กอับ (ซผโซออปอยเอะโอ) มทความหมายตรงตอัววตา ‘ททาใหผู้มทชทวริตดผู้วย
กอัน’ เราไมตเพทยงไดผู้รอับชทวริตใหมตฝตายวริญญาณ (คมือ ถผกสรผู้างใหมต) ตอนททที่เราไดผู้รอับความรอดแลผู้ว
เทตานอัรน แตตเรายอังถผกสรผู้างใหมตพรผู้อมกอับพระครริสตรดผู้วย ฤทธริธ เดชเดทยวกอันกอับททที่ชรุบพระองครใหผู้เปป็น
ขถึรนจากตายเปป็นฤทธริธ เดชททที่สรผู้างเราใหมตแลผู้วดผู้วย ชตางเปป็นพระพรททที่ไมตมทอะไรเหมมือน เราถผกททาใหผู้
มทชทวริตอยผตกอับพระครริสตรแลผู้ว ทอัรงหมดนทร เปป็นมาเพราะเหตรุนทร : “ซถึที่งทตานทอัรงหลายรอดนอัรนกป็รอดโดย
พระครุณ”

ดอังนอัรน ออัครทผตทตานนทร จถึงเรริที่มอธริบายเกทที่ยวกอับความจรริงททที่ยริที่งใหญตขผู้อหนถึที่งของพระคอัมภทรรใหมต
นอัที่นคมือ พระครุณของพระเจผู้า มอันเปป็นแนวคริดททที่กวผู้าง อยตางไรกป็ตาม ในททที่นทรพระครุณของพระเจผู้าจะ
ถผกพผดถถึงเพทยงสตวนททที่เกทที่ยวขผู้องกอับความรอดของเราเทตานอัรน คทาททที่แปลวตา พระคสณ (คารริส) มทความ
หมายวตา ความปรารถนาดท, ความรอักมอั ที่นคง, และความโปรดปราน บางททความหมายแบบททที่
กระชอับททที่สรุดของคทาๆนทร ในสตวนททที่เกทที่ยวขผู้องกอับความรอดของเรากป็คมือ ‘ความโปรดปรานททที่เราไมต
สมควรไดผู้รอับ’ มอันมทททที่มาจากความรอักของพระเจผู้าและเปป็นการสทาแดงออกมาในทางปฏริบอัตริของ
ความรอักดอังกลตาว บางคนไดผู้สรผู้างเปป็นโคลงกะทผผู้ขถึรนมา คมือ GRACE มาจาก God’s Righteousness 
At Christ’s Expense (ความชอบธรรมของพระเจผู้าททที่ไดผู้มาเพราะการเสทยสละของพระครริสตร) ททที่
เรารอดกป็เพราะพระครุณของพระเจผู้าททที่ทรงมทตตอเรา

อฟ 2:6 กลอับไปพผดถถึงเรมืที่องททที่พระเจผู้าไดผู้ทรงใหผู้เรามทชทวริตอยผ ตกอับพระครริสตรแลผู้ว 
เปาโลจถึงกลตาวตตอไปวตา และพระองคต์ทรงใหผู้เราเปป็นขซนนมากอับพระองคต์ และทรงโปรดใหผู้เรานอัซึ่งใน
สวรรคสถานกอับพระองคต์ในพระเยซผครริสตต์ เราเหป็นถถึงการเปป็นขถึรนจากตายสองครอัร งททที่สอดคลผู้อง
กอัน ขผู้อนทรพผดถถึงการฟมืร นคมืนพระชนมรฝตายรตางกายของพระเยซผ แตตการใหผู้เรามทชทวริตอยผตฝล่ายวริญญาณ
ในพระครริสตรกป็ไดผู้เปริดโอกาสใหผู้เราไดผู้นอั ที่งในสวรรครกอับพระองครแลผู้ว เพราะบอัดนทร เราอยผตในพระ
ครริสตรแลผู้ว ดอังนอัรน เทตาททที่เกทที่ยวขผู้องกอับพระเจผู้า เราจถึงอยผตในสวรรครแลผู้ว นทที่บตงชทรอยตางชอัดเจนถถึงความ
มอั ที่นคงและการประทอับตราแหตงความรอดของเรา ในอทกแงตหนถึที่ง นทที่อาจพผดถถึงการเปป็นขถึรนจากตาย
ฝตายรตางกายของเราดผู้วยกป็ไดผู้ แตตเปป็นสริที่งททที่ยอังมาไมตถถึง มอันยอังไมตเกริดขถึรน แตตเรากป็วางใจไดผู้ในพระ



สอัญญาดอังกลตาวเพราะเราอยผตในพระเยซผครริสตรผผผู้ทรงเบริกทางใหผู้เรากตอนแลผู้ว ดอังนอัรน ททที่นอั ที่งของเราใน
สวรรครจถึงก ทาลอังรอคอยเราอยผต

อฟ 2:7 เราเหป็นชอัดเจนยริที่งขถึรนเกทที่ยวกอับสริที่งททที่จะเกริดขถึรนในอนาคตดผู้วย เราไดผู้ถผกททาใหผู้
มทชทวริตและถผกชรุบใหผู้เปป็นขถึรนพรผู้อมกอับพระครริสตรแลผู้วเพมืซึ่อวยู่าในยสคตยู่อๆไป พระองคต์จะไดผู้ทรง
สนาแดงพระคสณของพระองคต์ออันอสดมเหลมือลผู้น ในการซซซึ่งพระองคต์ไดผู้ทรงเมตตาเราในพระเยซผ
ครริสตต์ ชตางเปป็นอนาคตออันแสนวริเศษททที่เรามทในพระครริสตร มทความหวอังแหตงสงตาราศทจรริงๆ มอันจะเกริด
ขถึรนในยรุคตตอๆไป เมมืที่อถถึงตอนนอัรน คมือ ในยรุคตตอๆไป พระเจผู้ากป็จะยอังทรงสทาแดงพระครุณออันอรุดม
และไมตรผผู้สริรนสรุดของพระองครแกตเราตตอไป พระพรทอัรงหลายแหตงยรุคตตอๆไปจะถผกเทลงเหนมือเรา
เพราะเราอยผตในพระองคร

อฟ 2:8  ขผู้อนทรสรรุปยตอรากฐานแหตงพระพรออันมากมายททที่ไดผู้ถผกบรรยายไวผู้แลผู้วเปป็น
คทาพผดเดทยวททที่กระชอับ ทอัรงหมดนทร เปป็นมาเพราะพระครุณของพระเจผู้า ดผู้วยวยู่าซซซึ่งทยู่านทอันงหลายรอดนอันน
กป็รอดโดยพระคสณเพราะความเชมืซึ่อ พระครุณของพระเจผู้าเปป็นมาโดยทางสริที่งเดทยวเทตานอัรน นอัที่นคมือ
ความเชมืที่อในพระเยซผครริสตร ทอัรงสองสริที่งมทความเกทที่ยวเนมืที่องกอัน เพราะวตาเราทรุกคนตตางหลงหาย มทแตต
พระครุณของพระเจผู้าเทตานอัรนททที่ททาใหผู้เรามทความหวอังในเรมืที่องความรอดไดผู้บผู้าง สริที่งเดทยวเทตานอัรนททที่เรา
ตผู้องททากป็คมือ เชมืที่อวางใจในพระองครและพระครุณของพระองคร เพราะความรอดเปป็นมาโดยพระครุณ
ของพระเจผู้า วริธทเดทยวเทตานอัรนททที่เราจะไดผู้มาเปป็นของเรากป็คมือ โดยการกลอับใจมาหาพระองครและ
วางใจในพระองคร

ดอังนอัรนความรอดจถึงไมตไดผู้เกริดจากตอัวเราเอง เราไมตมทสตวนในความรอดเลย ทอัรงหมดเปป็นมา
เพราะพระเจผู้าลผู้วนๆ เพราะพระครุณและพระเมตตาออันออัศจรรยรของพระองคร มอันจถึงเปป็นของขวอัญ
ของพระเจผู้า  และมริใชยู่โดยตอัวทยู่านทอันงหลายเอง แตยู่พระเจผู้าทรงประทานใหผู้ ของขวอัญโดยตอัวมอันเอง
แลผู้วถผกเสนอใหผู้โดยความกรรุณา (พระครุณ) ของผผผู้ใหผู้ โดยตอัวมอันเองแลผู้ว ของขวอัญจถึงไมตตผู้องแลก
ดผู้วยอะไรหรมือตผู้องมทอะไรตอบแทน ซถึที่งเปป็นของใหผู้เปลตา เราจะไดผู้มากป็ตตอเมมืที่อเรายอมรอับมอัน



เทตานอัรน ขตาวประเสรริฐมทความเรทยบงตายททที่ลถึกซถึร ง มอันเรทยบงตายพอๆกอับการยมืที่นมมือออกไปรอับของขวอัญ
ททที่ใหผู้เปลตา

อฟ 2:9  นอกจากนทรความรอดของเรากป็เนมืซึ่องดผู้วยการกระทนากป็หามริไดผู้เพมืซึ่อมริใหผู้คน
หนซซึ่งคนใดอวดไดผู้ คทาททที่แปลวตา อวด (เคาคาออไม) มอักถผกแปลวตา ‘โอผู้อวด’ ความหมายนอัรนชอัดเจน 
หากเราสามารถททาอะไรบางอยตางเพมืที่อแลกกอับความรอดไดผู้ เรากป็จะอวดไดผู้วตาเปป็นฝทมมือของเรา
แทนททที่จะอวดในพระเจผู้า แตตความรอดของเราไมตไดผู้เปป็นมาดผู้วยการกระททา ดอังนอัรน มทแตตพระเจผู้า
เทตานอัรนททที่ไดผู้รอับสงตาราศทจากการททที่ทรงชตวยเราใหผู้รอด

อฟ 2:10 เพราะวยู่าเราเปป็นฝรีพระหอัตถต์ของพระองคต์ ทรีซึ่ทรงสรผู้างขซนนในพระเยซผครริสตต์
เพมืซึ่อใหผู้ประกอบการดรีซซซึ่งพระเจผู้าไดผู้ทรงดนารริไวผู้ลยู่วงหนผู้าเพมืซึ่อใหผู้เราประพฤตริตามนอันน ขผู้อนทรขถึรนตผู้น
ดผู้วย เพราะวยู่า (แปลจากคทาวตา การต) มอันเปป็นคทาสอันธานททที่เชมืที่อมกอับประโยคในขผู้อททที่แลผู้วซถึที่งนทาไปสผต
ขผู้อสรรุปททที่สอัมพอันธรกอัน ขผู้อสรรุปนอัรนกป็คมือวตา “เราเปป็นฝทพระหอัตถรของพระองคร” คทาททที่แปลเชตนนอัรน 
(ปอยเอมา) มทความหมายวตา ‘สริที่งททที่พระองครไดผู้ทรงททาขถึรนแลผู้ว’, ‘สริที่งทรงสรผู้างของพระองคร’, ‘ผล
งานของพระองคร’ พระองครไมตเพทยงทรงชตวยเราใหผู้รอดเทตานอัรน แตตพระองครทรงสรผู้างเราใหผู้เปป็น
คนใหมตในพระครริสตรแลผู้วดผู้วย ดอังนอัรน เราไดผู้ถผก “สรผู้างขถึรนในพระเยซผครริสตร เพมืที่อใหผู้ประกอบการ
ดท” พระประสงครของพระเจผู้าในการชตวยเราใหผู้รอด สตวนหนถึที่งกป็คมือ เพมืที่อททที่เราจะไดผู้ปรนนริบอัตริ
พระองครหลอังจากนอัรน เราไมตไดผู้รอดเพราะการททาดท แตตเรารอดแลผู้วเพมืที่อททที่จะประกอบการดทหลอังจาก
นอัรน พระเจผู้าจถึงไดผู้ทรง “ดทารริไวผู้ลตวงหนผู้าเพมืที่อใหผู้เราประพฤตริตามนอัรน” พระประสงครของพระเจผู้า, 
แผนการททที่ทรงลริขริตไวผู้ลตวงหนผู้าของพระองคร กป็คมือ ททที่เราจะดทาเนรินชทวริตของเราในการปรนนริบอัตริ
พระองคร การลริขริตลตวงหนผู้าเรทยบงตายขนาดนอัรนจรริงๆ นทที่เปป็นเรมืที่องททที่ชอัดเจนทอั ที่วพระคอัมภทรรใหมต ดผ 1 โค
รรินธร 15:58 และทริตอัส 3:1,8

อฟ 2:11 เหตสฉะนอันนทยู่านจงระลซกวยู่า เมมืซึ่อกยู่อนทยู่านเคยเปป็นคนตยู่างชาตริตามเนมืนอหนอัง 
และพวกทรีซึ่รอับพริธรีเขผู้าสสหนอัตซซซึ่งกระทนาแกยู่เนมืนอหนอังดผู้วยมมือเคยเรรียกทยู่านวยู่า เปป็นพวกทรีซึ่มริไดผู้เขผู้า
สสหนอัต คราวนทร เปาโลกลอับมาเนผู้นเรมืที่องททที่ทตานไดผู้เรริที่มไวผู้ในบทททที่ 1 และความลถึกลอับดอังกลตาว (1:9) 



เนมืรอหาสตวนททที่เหลมือของบทนทร เปริดเผยและอธริบายความลถึกลอับดอังกลตาวเพริที่มเตริม ผผผู้อตานของทตานซถึที่ง
เหป็นไดผู้ชอัดวตาสตวนใหญตแลผู้วเปป็นคนตตางชาตริ ถผกขอใหผู้ระลถึกวตา เมมืที่อกตอนตอนททที่พวกเขาถผกเรทยกวตา 
“เปป็นพวกททที่มริไดผู้เขผู้าสรุหนอัต” โดยพวกททที่รอับพริธทเขผู้าสรุหนอัตซถึที่งกระททาแกตเนมืรอหนอังดผู้วยมมือ ทตานหมาย
ถถึงพวกยริวททที่กลตาวหาพวกผผผู้เชมืที่อชาวตตางชาตริวตาไมตไดผู้เขผู้าสรุหนอัตและเปป็นคนททที่ไมตคผตควรในเรมืที่องฝตาย
วริญญาณ นทที่นตาจะหมายถถึงกตอนททที่พวกเขาไดผู้รอับความรอดตามททที่ขผู้อตตอไปจะยมืนยอัน ไมตวตาจะในกรณท
ใด นทที่กป็แสดงถถึงการแตกแยกและความขอัดแยผู้งททที่ชอัดเจนซถึที่งเกริดขถึรนระหวตางผผผู้เชมืที่อททที่เปป็นยริวและททที่เปป็น
คนตตางชาตริในครริสตจอักร

อฟ 2:12 เปาโลกลตาวตตอไปโดยเตมือนความจทาพวกเขาวตา เมมืที่อกตอนพวกเขา (1) เปป็น
คนอยผยู่นอกพระครริสตต์, (2) ขาดจากการเปป็นพลเมมืองอริสราเอล และ (3) ไมยู่มรีสยู่วนในบรรดาพอันธ
สอัญญาซซซึ่งทรงสอัญญาไวผู้นอันน, (4) ไมยู่มรีทรีซึ่หวอัง และ (5) อยผยู่ในโลก (6) ปราศจากพระเจผู้า ความหมาย
กป็คมือวตา คนตตางชาตริกตอนไดผู้รอับความรอดไมตเพทยงอยผตโดยปราศจากพระครริสตรและพระเจผู้าเทตานอัรน 
แตตพวกเขายอังไมตมทสตวนในบรรดาพอันธสอัญญาททที่ทรงกระททาก อับชนชาตริอริสราเอลดผู้วย ความหมาย
โดยรวมกป็คมือวตา มทชตองวตางททที่แสดงความแตกตตางระหวตางพวกยริวและคนตตางชาตริ

อฟ 2:13 แตยู่บอัดนรีนในพระเยซผครริสตต์ ทยู่านทอันงหลายซซซึ่งเมมืซึ่อกยู่อนอยผยู่ไกลไดผู้เขผู้ามาใกลผู้
โดยพระโลหริตของพระครริสตต์ ความหมายกป็คมือวตา ในพระครริสตร พวกคนตตางชาตริททที่เคยถผกแยกออก
จากพระเจผู้าไดผู้ถผกพาเขผู้ามาใกลผู้โดยพระโลหริตททที่หลอั ที่งออกของพระครริสตร

อฟ 2:14 เพราะวยู่าพระองคต์ทรงเปป็นสอันตริสสขของเรา เปป็นผผผู้ทรงกระทนาใหผู้ทอันงสอง
ฝยู่ายเปป็นออันหนซซึ่งออันเดรียวกอัน และทรงรมืนอกนาแพงทรีซึ่กอันนระหวยู่างสองฝยู่ายลง นอกจากนทรพระเยซผ
ครริสตรไดผู้ทรงกลายเปป็นจรุดสนใจของการคมืนดทก อันระหวตางยริวและคนตตางชาตริ พระองครไดผู้ทรง “รมืรอ
กทาแพงททที่กอัรนระหวตางสองฝตายลง” วลทสรุดทผู้ายมทความเปป็นสอัญลอักษณรอยตางชอัดเจน ในพระวริหารททที่
กรรุงเยรผซาเลป็ม มทก ทาแพงหนถึที่งในลานพระวริหารททที่แบตงพมืรนททที่ออกซถึที่งอนรุญาตใหผู้คนตตางชาตริเขผู้าไปไดผู้ 
เปาโลใชผู้ภาพเปรทยบเททยบในททที่นทร เพมืที่อพผดถถึงการททที่พระครริสตรไดผู้ทรงก ทาจอัดสริที่งกทดขวางระหวตางยริว
และคนตตางชาตริในครริสตจอักรแลผู้ว



อฟ 2:15 และไดผู้ทรงกนาจอัดการซซซึ่งเปป็นปฏริปอักษต์กอันในเนมืนอหนอังของพระองคต์ คมือกฎ
ของพระบอัญญอัตริซซซึ่งใหผู้ถมือศรีลตยู่างๆนอันน เพมืซึ่อจะกระทนาใหผู้ทอันงสองฝยู่ายเปป็นคนใหมยู่คนเดรียวใน
พระองคต์ เชยู่นนอันนแหละจซงทรงกระทนาใหผู้เกริดสอันตริสสข ในเนมืรอหนอังของพระองคร พระเยซผไดผู้ทรง
กทาจอัดความเปป็นปฏริปอักษรระหวตางยริวและคนตตางชาตริลงแลผู้ว ซถึที่งรวมถถึง “กฎของพระบอัญญอัตริซถึที่งใหผู้
ถมือศทลตตางๆนอัรน” วลทนทรนตาจะหมายถถึงภาระยรุตงยากของพระราชบอัญญอัตริ มอันอาจหมายถถึงขผู้อปลทกยตอย
ตตางๆตามประเพณทของพวกยริวซถึที่งเพริที่มเขผู้าไปกอับพระราชบอัญญอัตริดผู้วย ไมตวตาจะในกรณทใด พระเยซผ
ครริสตรไดผู้ทรงกทาจอัดมอันทอัรงหมด “เพมืที่อจะกระททาใหผู้ทอัรงสองฝตายเปป็นคนใหมตคนเดทยวในพระองคร เชตน
นอัรนแหละจถึงทรงกระททาใหผู้เกริดสอันตริสรุข” คนใหมตททที่วตานทรหมายถถึง พวกยริวและคนตตางชาตริในพระ
กายเดทยวกอันในครริสตจอักร ในการททาเชตนนอัรนพระองครไดผู้ทรงกระททาใหผู้เกริดสอันตริสรุขระหวตางทอัรง
สองฝตาย

อฟ 2:16 เปผู้าหมายของพระองครกป็คมือเพมืซึ่อพระองคต์จะทรงกระทนาใหผู้ทอันงสองพวก
คมืนดรีกอับพระเจผู้า เปป็นกายเดรียวโดยกางเขนซซซึ่งเปป็นการทนาใหผู้การเปป็นปฏริปอักษต์ตยู่อกอันหมดสรินนไป 
พระราชกริจของพระครริสตรบนกางเขน มทจรุดประสงครอยตางหนถึที่งกป็คมือ เพมืที่อกทาจอัดความเปป็นปฏริปอักษร
ระหวตางยริวและคนตตางชาตริในครริสตจอักรใหผู้หมดสริรนไป

อฟ 2:17 และพระองคต์ไดผู้เสดป็จมาประกาศสอันตริสสขแกยู่ทยู่านทรีซึ่อยผยู่ไกล และแกยู่คนทรีซึ่อยผยู่
ใกลผู้ นอกจากนทร ในการเสดป็จมาของพระองคร พระครริสตรไดผู้ทรงประกาศสอันตริสรุขแกตคนเหลตานอัรนททที่
อยผตไกล (คนตตางชาตริททที่ไมตเชมืที่อ) และคนเหลตานอัรนททที่อยผตใกลผู้ (พวกยริวททที่ไมตเชมืที่อ)

อฟ 2:18 เพราะวยู่าพระองคต์ทรงทนาใหผู้เราทอันงสองพวกมรีโอกาสเขผู้าเฝผู้าพระบริดา โดย
พระวริญญาณองคต์เดรียวกอัน เปป็นความจรริงททที่โดยทางพระองครทอัรงยริวและคนตตางชาตริ “มทโอกาสเขผู้า
เฝผู้าพระบริดา โดยพระวริญญาณองครเดทยวกอัน” ดผู้วยวตานามอมืที่นซถึที่งใหผู้เราทอัรงหลายรอดไดผู้ ไมตทรง
โปรดใหผู้มทในทตามกลางมนรุษยรทอั ที่วใตผู้ฟผู้า พระเยซผทรงเปป็นคนกลางสทาหรอับทอัรงยริวและคนตตางชาตริททที่
เชมืที่อ นทที่เปป็นความลถึกลอับททที่เปาโลเอตยถถึงกตอนหนผู้านทร ใน 1:9



อฟ 2:19 เปาโลยอังออกความเหป็นตตอไปถถึงพวกคนตตางชาตริททที่เชมืที่อในครริสตจอักรททที่
เมมืองเอเฟซอัส เพราะพระเยซผครริสตร เราในฐานะผผผู้เชมืที่อททที่เปป็นคนตตางชาตริจซงไมยู่ใชยู่คนตยู่างดผู้าวตยู่าง
แดนอรีกตยู่อไป แตยู่วยู่าเปป็นพลเมมืองเดรียวกอันกอับวริสสทธริชนและเปป็นครอบครอัวของพระเจผู้า คทาวตา วริ
สคุทธริชน ในบรริบทนทรนตาจะหมายถถึงความสอัมพอันธรในเชริงพอันธสอัญญาททที่ชนชาตริอริสราเอลมทก อับ
พระเจผู้า พวกเขาเปป็นวริสรุทธริชนของพอันธสอัญญาเดริม แตตบอัดนทรพวกเราทรุกคนเปป็นครอบครอัวของ
พระเจผู้าแลผู้ว คทาวตาครอบครอัวนทรมทความหมายตรงตอัววตาบผู้านของคนๆหนถึที่ง ซถึที่งในกรณทนทรคมือ บผู้านของ
พระเจผู้า

อฟ 2:20 ทยู่านไดผู้ถผกประดริษฐานขซนนบนรากแหยู่งพวกออัครทผตและพวกศาสดา
พยากรณต์ พระเยซผครริสตต์เองทรงเปป็นศริลามสมเอก พวกเรา คมือ ผผผู้เชมืที่อททที่เปป็นยริวและททที่เปป็นคนตตางชาตริ 
ไดผู้ถผกสรผู้างขถึรนดผู้วยกอัน (เปป็นบผู้านฝตายวริญญาณ) “บนรากแหตงพวกออัครทผตและพวกศาสดา
พยากรณร” บผู้านฝตายวริญญาณททที่ถผกพผดถถึงนทรคมือครริสตจอักร รากฐานคมือ พวกออัครทผตและพวกศาสดา
พยากรณร นทที่นตาจะเปป็นภาพเปรทยบททที่หมายถถึง พระวจนะของพระเจผู้าในทอัรงพอันธสอัญญาเดริมและพอันธ
สอัญญาใหมต ศริลากผู้อนททที่สทาคอัญททที่สรุดของการปลผกสรผู้างดผู้วยศริลาในสมอัยโบราณคมือ ศริลามรุมเอก
เพราะมอันบตงชทรถถึงความจรริงแทผู้ของตอัวอาคารนอัรนๆในทรุกมริตริ “ศริลามรุมเอก” ของครริสตจอักรไมตใชต
ใครอมืที่นนอกจากพระเยซผครริสตร ดอังนอัรน รากฐานของครริสตจอักรพอันธสอัญญาใหมตคมือ พระเยซผครริสตร
ผผผู้ทรงเปป็นประมรุขของมอัน สตวนททที่เหลมือของรากนอัรนคมือ พระวจนะของพระเจผู้าททที่ทรงประทานใหผู้
ผตานทางพวกศาสดาพยากรณรในพระคอัมภทรรเดริมและพวกออัครทผตในพระคอัมภทรรใหมต

อฟ 2:21 ในพระองคต์นอันน ทสกสยู่วนของโครงรยู่างตยู่อกอันสนริท และเจรริญขซนนเปป็นวริหาร
ออันบรริสสทธริธิ์ในองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า ภาพเปรทยบของอาคารดทาเนรินตตอไป ครอบครอัว (บผู้าน) ของ
พระเจผู้านทร  ซถึที่งรากฐานของมอันคมือ พระเยซผครริสตรและพระวจนะของพระเจผู้า ทสกสยู่วนของโครงรยู่าง
ตยู่อกอันสนริท คทาททที่แปลเชตนนอัรน (ซผนารมอลอเกะโอ) เปป็นคทาททที่นตาสนใจ มอันหมายถถึง การถผก
ออกแบบและถผกประกอบเขผู้าดผู้วยกอันอยตางประณทต มอันบตงบอกถถึง สถาปนริกและชตางกตอผผผู้
เชทที่ยวชาญ อาคารททที่ถผกออกแบบโดยพระเจผู้านทร  ซถึที่งเปป็นบผู้านของพระเจผู้า ไดผู้ถผกตอัรงขถึรนเปป็นวริหารออัน
บรริสรุทธริธ ในองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า อาจมทการอผู้างอริงแบบแฝงถถึงพระวริหารททที่พถึที่งสรผู้างเสรป็จในกรรุง



เยรผซาเลป็ม ซถึที่งถผกถมือวตาเปป็นหนถึที่งในผลงานชริรนเอกทางสถาปอัตยกรรมของโลกในตอนนอัรน นทที่อาจ
เปป็นเหตรุใหผู้เปาโลเลมือกใชผู้ภาพเปรทยบนทร

อฟ 2:22 และในพระองคต์นอันน ทยู่านกป็กนาลอังจะถผกกยู่อขซนนใหผู้เปป็นทรีซึ่สถริตของพระเจผู้าใน
ฝยู่ายพระวริญญาณดผู้วย ภาพเปรทยบนทรปริดทผู้ายดผู้วยการททที่เปาโลบรรยายวตาทอัรงคนตตางชาตริททที่เชมืที่อในค
รริสตจอักรและพทที่นผู้องของพวกเขาททที่เปป็นยริวไดผู้ถผก “กตอขถึรนใหผู้เปป็นททที่สถริตของพระเจผู้าในฝตายพระ
วริญญาณดผู้วย” ครริสตจอักรในฐานะเปป็นกลรุตมคนฝตายจริตวริญญาณจถึงกลายเปป็นวริหารของพระเจผู้า ซถึที่ง
ไมตใชตอาคารททที่ประชรุม แตตหมายถถึงกลรุตมผผผู้เชมืที่อเอง ความลถึกลอับกป็คมือวตา ทอัรงยริวและคนตตางชาตริจะถผก
เชมืที่อมเขผู้าดผู้วยกอันเปป็นหนถึที่งเดทยวในพระครริสตรเพมืที่อเปป็นพระวริหารหลอังใหมตของพระเจผู้าในยรุคนทร

*****

ภนำพรวมของเอเฟซซัส 3: บทนนนี้นคาเสนอสองเรชชื่อง เรชชื่องแรกคชอ สรคุปยล่อทนชื่ยชดยาวของเปาโล
เกนชื่ยวกนับ ‘ความลถึกลนับ’ ทนชื่ทล่านไดผู้บรรยายไวผู้ในบททนชื่แลผู้ว อนกเรชชื่องคชอ ทล่านอธริษฐานทผลขอเพชชื่อ       
ครริสตจนักรชาวเมชองเอเฟซนัสเมชชื่อเหป็นถถึงความลถึกลนับดนังกลล่าว

สรคุปยล่อของขผู้อ 1-10: ทนันี้งสริบขผู้อนนนี้ถผกสรคุปไวผู้ดผู้วยกนันเพราะความเปป็นอนันหนถึชื่งอนันเดนยวกนัน 
แตล่กป็มนการนคาเสนอเรชชื่องทนชื่ซนับซผู้อนโดยตนัวอนัครทผตเอง เปาโลสรคุปยล่อความลถึกลนับทนชื่ถผกพผดถถึงในสอง
บททนชื่แลผู้วอยล่างซนับซผู้อน (จรริงๆแลผู้วสรคุปยล่อนนนี้มนแคล่สองประโยค) แกล่นแทผู้ของสรคุปยล่อถผกพบตนันี้งแตล่
ขผู้อ 1: “เพราะเหตคุนนนี้ขผู้าพเจผู้าเปาโล ... (ไปขผู้อ 7) ไดผู้รนับการแตล่งตนันี้งใหผู้เปป็นผผผู้รนับใชผู้... (ไปขผู้อ 8) ใหผู้
ขผู้าพเจผู้าประกาศแกล่คนตล่างชาตริถถึงความไพบผลยตของพระครริสตต อนันหาทนชื่สคุดมริไดผู้”ถถึงแมผู้วล่าความ
ซนับซผู้อนมากกวล่านนนี้ถผกขยายความ แตล่นนัชื่นกป็เปป็นสาระสคาคนัญของทนันี้งสริบขผู้อนนนี้ ใหผู้เรามาดผใกลผู้ๆ
มากกวล่านนนี้กนัน 

อฟ 3:1 ออัครทผตทตานนทรกลตาวตตอไปวตา เพราะเหตสนรีน ทตานหมายถถึงความเปป็นออันหนถึที่ง
ออันเดทยวกอันในครริสตจอักรททที่พวกยริวและพวกคนตตางชาตริเปป็นหนถึที่งเดทยวกอัน ทตานเรทยกตอัวเองตตอไปวตา
ผผผู้ทรีซึ่ถผกจนาจองเพราะเหป็นแกยู่พระเยซผครริสตต์เพมืซึ่อทยู่านซซซึ่งเปป็นคนตยู่างชาตริ การถผกจทาจองของทตานนตา
จะเปป็นทอัรงความหมายตรงตอัวและความหมายฝตายวริญญาณ ทตานเปป็นนอักโทษในกรรุงโรมและใชผู้



โอกาสนทร เพมืที่อบรรยายถถึงความสอัมพอันธรของทตานกอับพระเยซผครริสตร นอกจากนทร  ทตานบอกเปป็นนอัย
ดผู้วยวตา การถผกจทาจองของทตานนอัรนกป็เพมืที่อครริสตจอักรของคนตตางชาตริ หากทตานไมตไดผู้ตริดครุก ทตานอาจ
ไมตไดผู้เขทยนจดหมายฝากหลายฉบอับอยตางททที่ทตานเขทยนกป็ไดผู้

อฟ 3:2 ถผู้าแมผู้ทยู่านทอันงหลายไดผู้ยรินถซงพระคสณของพระเจผู้าออันเปป็นพอันธกริจ ซซซึ่งทรง
โปรดประทานแกยู่ขผู้าพเจผู้าเพมืซึ่อทยู่านทอันงหลายแลผู้ว ประโยคนทรดทาเนรินตตอไปดผู้วยเงมืที่อนไขแบบททที่หนถึที่ง 
ซถึที่งคลผู้ายกอับคทาถามททที่ไมตตผู้องการคทาตอบ เพราะคทาตอบนอัรนชอัดเจนอยผตแลผู้ว เปป็นความจรริงททที่พวกเขา
ไดผู้ยรินถถึง “พระครุณของพระเจผู้าออันเปป็นพอันธกริจ” ซถึที่งไดผู้ทรงประทานใหผู้แกตทตานเพราะเหป็นแกตพวก
เขาแลผู้ว ถถึงแมผู้วตาบางคนอาจพยายามเชมืที่อมโยงวลทนทร กอับเรมืที่องของยรุคครริสตจอักร (คทาวตา พอันธกริจ และ 
ยรุค มาจากคทาภาษาออังกฤษ dispensation เหมมือนกอัน) แตตเรากป็เหป็นถถึงความหมายแบบทอั ที่วไปของ
คทาๆนทรมากกวตา ความหมายแบบตรงตอัวททที่สรุดของคทานทรกป็คมือวตา เปาโลไดผู้รอับมอบพอันธกริจในเรมืที่อง
พระครุณของพระเจผู้าแกตผผผู้เชมืที่อททที่เปป็นคนตตางชาตริในฐานะออัครทผตไปยอังพวกคนตตางชาตริ ดผ โรม 
11:13

อฟ 3:3 และรผผู้วยู่าพระองคต์ไดผู้ทรงสนาแดงใหผู้ขผู้าพเจผู้าร ผผู้ขผู้อลซกลอับ (ตามทรีซึ่ขผู้าพเจผู้าไดผู้
เขรียนไวผู้แลผู้วอยยู่างยยู่อๆ เปาโลกลตาววตา ความเขผู้าใจของทตานเกทที่ยวกอับขผู้อลถึกลอับททที่พวกคนตตางชาตริอยผต
ในพระกายเดทยวกอับพวกผผผู้เชมืที่อททที่เปป็นยริวนอัรนไดผู้ถผกประทานใหผู้แกตทตานผตานทางการ ‘สทาแดง’ การ
สทาแดงนทรอาจเกริดขถึรนขณะททที่ทตานอยผตในประเทศอาระเบทย หรมืออาจเกริดขถึรนในเวลาอมืที่นเมมืที่อพระเจผู้า
ตรอัสแกตทตานโดยตรงกป็ไดผู้ ไมตวตาจะในกรณทใด ความเขผู้าใจของทตานในขผู้อลถึกลอับดอังกลตาวกป็เปป็นมา
โดยการสทาแดงโดยตรงจากพระเจผู้าในเวลาและสถานททที่ๆไมตไดผู้ถผกระบรุไวผู้ การททที่ทตานเขทยนไวผู้แลผู้ว
อยตางยตอๆนตาจะหมายถถึงครถึที่งหลอังของบทททที่สอง

อฟ 3:4-5 และโดยคนาเหลยู่านอันน เมมืซึ่อทยู่านอยู่านแลผู้ว ทยู่านกป็รผผู้ถซงความเขผู้าใจของขผู้าพเจผู้า
ในเรมืซึ่องความลซกลอับของพระครริสตต์) 5 ซซซึ่งในสมอัยกยู่อน ไมยู่ไดผู้ทรงโปรดสนาแดงแกยู่บสตรทอันงหลายของ
มนสษยต์ เหมมือนอยยู่างบอัดนรีนซซซึ่งทรงโปรดเผยแกยู่พวกออัครทผตผผผู้บรริสสทธริธิ์ และพวกศาสดาพยากรณต์ของ
พระองคต์โดยพระวริญญาณ



เปาโลอธริบายเกทที่ยวกอับเรมืที่องนทรตตอไป ทตานกลตาวถถึงเรมืที่อง “ความลถึกลอับของพระครริสตรซถึที่งใน
สมอัยกตอน ไมตไดผู้ทรงโปรดสทาแดงแกตบรุตรทอัรงหลายของมนรุษยร” เหมมือนอยตางบอัดนทรซถึที่งทรงโปรดเผย
แกตตอัวทตาน (และแกตพวกออัครทผต และพวกศาสดาพยากรณรทตานอมืที่นๆโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ) 
การททที่ทตานกลตาวถถึงพวกศาสดาพยากรณตกป็เปป็นการยอมรอับวตาตทาแหนตงดอังกลตาวในพระคอัมภทรรใหมตยอัง
มทอยผต แตตในไมตชผู้ามอันจะเสมืที่อมสผญไปตามททที่ 1 โครรินธร 13:8 ไดผู้กลตาวไวผู้ ไมตวตาจะในกรณทใด การ
สทาแดงดอังกลตาวกป็เปป็นมาโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  ขผู้อลถึกลอับนทร ไมตเปป็นททที่รผผู้จอักในพระคอัมภทรรเดริม เปป็น
ความจรริงททที่มทคทาพยากรณรวตาคนตตางชาตริจะกลอับใจมาหาพระเจผู้าสอักวอันหนถึที่ง แตตขผู้อเทป็จจรริงททที่วตาพวก
เขาจะถผกรวมเปป็นหนถึที่งเดทยวกอันกอับพวกยริวในกายเดทยวกอันยอังไมตเปป็นททที่รผผู้จอักในตอนนอัรน

อฟ 3:6 นทที่เปป็นสรรุปยตอแกตนสารของขผู้อลถึกลอับดอังกลตาว คมือวยู่าคนตยู่างชาตริจะเปป็น
ผผผู้รอับมรดกรยู่วมกอัน และเปป็นอวอัยวะของกายออันเดรียวกอัน และมรีสยู่วนไดผู้รอับพระสอัญญาของพระองคต์
ในพระครริสตต์โดยขยู่าวประเสรริฐนอันน นอัที่นคมือ คนตตางชาตริจะมทสริทธริพริเศษเหมมือนกอับพทที่นผู้องททที่เปป็นยริว
ทรุกประการในครริสตจนักร ในครริสตจอักรจะไมตมทความแตกตตางระหวตางยริวกอับคนตตางชาตริ พวกเขา
จะถผกรวมเปป็นหนถึที่งในกายเดทยวเหมมือนเปป็นอวอัยวะฝตายวริญญาณออันเดทยวก อัน

อฟ 3:7-8 ขผู้าพเจผู้าไดผู้รอับการแตยู่งตอันงใหผู้เปป็นผผผู้รอับใชผู้แหยู่งขยู่าวประเสรริฐ ตามพระคสณซซซึ่ง
เปป็นของประทานจากพระเจผู้า ซซซึ่งทรงโปรดประทานแกยู่ขผู้าพเจผู้าโดยการกระทนาแหยู่งฤทธริธิ์เดชของ
พระองคต์ 8 ทรงโปรดประทานพระคสณนรีนแกยู่ขผู้าพเจผู้า ผผผู้เปป็นคนเลป็กนผู้อยกวยู่าคนเลป็กนผู้อยทรีซึ่สสดใน
พวกวริสสทธริชนทอันงหมด ทรงใหผู้ขผู้าพเจผู้าประกาศแกยู่คนตยู่างชาตริถซงความไพบผลยต์ของพระครริสตต์ ออัน
หาทรีซึ่สสดมริไดผู้

เปาโลกลตาวตตอไปวตาทตาน “ไดผู้รอับการแตตงตอัรงใหผู้เปป็นผผผู้รอับใชผู้” เพมืที่อการนทร เอง มอันเปป็นไปตาม
“พระครุณซถึที่งเปป็นของประทานจากพระเจผู้า” ซถึที่งไดผู้ทรงประทานใหผู้แกตทตานแลผู้วโดยการกระททาแหตง
ฤทธริธ เดชของพระองคร ททที่ขอัดแยผู้งกอันยริที่งกวตากป็คมือ พอันธกริจออันนตาออัศจรรยรนทรถผกมอบใหผู้แกตเปาโล ดผู้วย
ความถตอมใจฝตายวริญญาณ ทตานถมือวตาตอัวเอง “เปป็นคนเลป็กนผู้อยกวตาคนเลป็กนผู้อยททที่สรุดในพวกวริสรุทธริ
ชนทอัรงหมด” กระนอัรนพระเจผู้ากป็ไดผู้ทรงประทานพระครุณนทรแกตทตานแลผู้ว ในททที่นทร คทาวตาพระคคุณถผกใชผู้



ในความหมายของ ‘พละกทาลอัง’ พระเจผู้าไดผู้ทรงประทานพละก ทาลอังแกตทตานเพมืที่อททที่วตาทตานจะ 
“ประกาศแกตคนตตางชาตริถถึงความไพบผลยรของพระครริสตร ออันหาททที่สรุดมริไดผู้” คทาหลอังนทรมทความหมาย
วตา ไมตอาจหยอั ที่งถถึง การคผู้นพบความไพบผลยรของพระครริสตรนอัรนไมตมทททที่สริรนสรุดจรริงๆ คทาททที่นตาสนใจคมือ
คทาวตา ประกาศ (เอะวนักเกะลริดโซ) ถถึงแมผู้วตาความหมายทอั ที่วไปของคทาๆนทรคมือ ‘เทศนา’ แตตความ
หมายแบบตรงตอัวกวตาคมือ การททาใหผู้ขตาวประเสรริฐเปป็นททที่รผผู้จอัก

อฟ 3:9 และทนาใหผู้คนทอันงปวงเหป็นวยู่า อะไรคมือความเปป็นออันหนซซึ่งออันเดรียวกอันแหยู่ง
ความลซกลอับ ซซซึ่งตอันงแตยู่แรกสรผู้างโลกทรงปริดบอังไวผู้ทรีซึ่พระเจผู้า ผผผู้ทรงสรผู้างสารพอัดทอันงปวงโดยพระเยซผ
ครริสตต์ นอกจากนทร  พอันธกริจของเปาโลกป็คมือการ “ททาใหผู้คนทอัรงปวงเหป็นวตา อะไรคมือความเปป็นออัน
หนถึที่งออันเดทยวกอันแหตงความลถึกลอับ” นอัที่นคมือ เปาโลถมือวตาจรุดประสงครหนถึที่งของทตานกป็คมือการททาใหผู้คน
ทอัรงปวงเหป็นถถึงความเปป็นออันหนถึที่งออันเดทยวกอัน, ความสมอัครสมาน และสามอัคคทธรรมททที่มทในความ
ลถึกลอับททที่บอัดนทรถผกเปริดเผยแลผู้ว นอั ที่นคมือ “คนตตางชาตริจะเปป็นผผผู้รอับมรดกรตวมกอัน และเปป็นอวอัยวะของ
กายออันเดทยวกอัน” กอับผผผู้เชมืที่อททที่เปป็นยริว ความลถึกลอับนอัรน “ซถึที่งตอัรงแตตแรกสรผู้างโลกทรงปริดบอังไวผู้ททที่
พระเจผู้า” ทตานกลตาวเสรริมวตาพระเจผู้า “ทรงสรผู้างสารพอัดทอัรงปวงโดยพระเยซผครริสตร” เปาโลกลตาว
เรมืที่องนทร ไวผู้อยตางชอัดเจนใน โคโลสท 1:16 ทตานททาใหผู้แนตใจวตาความจรริงเดทยวกอันนทรถผกพบในเอเฟซอัส
ดผู้วย

อฟ 3:10 ทอัรงหมดนทร  คมือ การสทาแดงความลถึกลอับรวมถถึงพระราชกริจในการทรงสรผู้าง
ของพระเจผู้าในพระครริสตร ประสงคต์จะใหผู้ (ความหมายตรงตอัวคมือ ‘เพมืที่อททที่จะใหผู้’) เทพผผผู้ปกครอง
และศอักดริเทพในสวรรคสถานรผผู้จอักปอัญญาออันซอับซผู้อนของพระเจผู้าทางครริสตจอักร ณ บอัดนรีน ความ
หมายกป็คมือวตา แมผู้แตตพวกหอัวหนผู้าทผตสวรรครในสวรรคสถานกป็จะเขผู้าใจปอัญญาออันซอับซผู้อนของ
พระเจผู้าผตานทางครริสตจนักร ชตางเปป็นความคริดททที่นตาออัศจรรยร ครริสตจอักรซถึที่งเปป็นความลถึกลอับททที่ถผกปริด
ซตอนไวผู้มาหลายยรุคหลายสมอัย เปป็นพาหนะททที่พระเจผู้าทรงเลมือกใหผู้เผยแพรตความจรริงไมตใชตแคตบน
โลกนทร เทตานอัรน แตตสทาหรอับพวกทผตสวรรครดผู้วย บางททพวกทผตสวรรครในสวรรครไมตสามารถเขผู้าใจ
พระราชกริจของพระครริสตรหรมือการคมืนดทก อันระหวตางพวกยริวและคนตตางชาตริ ครริสตจอักรเปป็น



พาหนะททที่กตอใหผู้เกริดความเขผู้าใจดอังกลตาวแมผู้กอับพวกทผตสวรรครดผู้วย นทที่บตงบอกดผู้วยวตาครริสตจอักรเปป็น
ตอัวหลอักในการสตงตตอและเกป็บรอักษาพระคอัมภทรร ซถึที่งเปป็นปอัญญาออันซอับซผู้อนของพระเจผู้า

อฟ 3:11 ทอันงนรีนกป็เปป็นไปตามพระประสงคต์นริรอันดรต์ ซซซึ่งพระองคต์ไดผู้ทรงตอันงไวผู้ในพระ
เยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา ทอัรงหมดนทร เปป็นไป “ตามพระประสงครนริรอันดรร” ททที่พระเจผู้าไดผู้
ทรงกระททาใหผู้สทาเรป็จในพระเยซผครริสตรองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา

อฟ 3:12 เปาโลกลตาวอทกครอัร งวตา ในพระครริสตร เราจซงมรีใจกลผู้า และมรีโอกาสทรีซึ่จะ
เขผู้าไปถซงพระองคต์ดผู้วยความมอัซึ่นใจเพราะความเชมืซึ่อในพระองคต์ เพราะเราอยผตในพระครริสตร ตอนนทร
เราจถึงมทใจกลผู้าททที่จะเขผู้าไปถถึงพระเจผู้าไดผู้ (ดผ ฮทบรผ 4:16) เราเขผู้าไปไดผู้โดยทางพระเยซผครริสตร (ดผ 
ยอหรน 14:6) นอกจากนทร เรายอังเขผู้าไปไดผู้ดผู้วยความมอั ที่นใจผตานทางความเชมืที่อในพระครริสตรดผู้วย เมมืที่อ
เรามาหาพระเจผู้าผตานทางความเชมืที่อในพระบรุตรของพระองคร เรากป็สามารถเขผู้าถถึงพระองครไดผู้อยตาง
เตป็มททที่และดผู้วยใจกลผู้า

อฟ 3:13 เหตสฉะนอันนขผู้าพเจผู้าจซงขอรผู้องทยู่านวยู่า อยยู่าทผู้อถอย เพราะความยากลนาบาก
ของขผู้าพเจผู้าเพราะเหป็นแกยู่ทยู่านซซซึ่งเปป็นสงยู่าราศรีของทยู่านเอง เมมืที่อพริจารณาถถึงสริที่งเหลตานทรทอัรงหมด 
เปาโลจถึงขอใหผู้พวกเขาไมตใหผู้ทผู้อใจเพราะการททที่ทตานกทาลอังถผกจองจทาอยผตททที่กรรุงโรม เปาโลมทความ
เปป็นผผผู้ใหญตฝตายวริญญาณททที่จะตระหนอักวตาทอัรงหมดนทร เปป็นไปเพมืที่อสงตาราศทของครริสตจอักรททที่เมมือง
เอเฟซอัส แทนททที่จะมาเปป็นทรุกขรเพราะทตาน ทตานขอใหผู้พวกเขามทก ทาลอังใจขถึรนจะดทกวตา (คมือ อวดในตอัว
ทตาน)

อฟ 3:14 เพราะเหตสนรีน ขผู้าพเจผู้าจซงคสกเขยู่าตยู่อพระบริดาของพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้
เปป็นเจผู้าของเรา ดอังนอัรน เมมืที่อพริจารณาสริที่งตตางๆททที่ไดผู้กลตาวไปแลผู้วทอัรงหมด ไลตตอัรงแตตการสทาแดงความ
ลถึกลอับไปจนถถึงการททที่เปาโลถผกจทาจองเพมืที่อเหป็นแกตพวกเขา ทตานจถึงครุกเขตาตตอ “พระบริดาของพระเยซผ
ครริสตรองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา” กลตาวอทกนอัยหนถึที่ง เปาโลนทาเรมืที่องราวทอัรงหมดทผลตตอพระเจผู้าในคทา
อธริษฐาน เกรงวตาผผผู้อตานของทตานจะสงสอัยอะไร ทตานเขทยนอยตางไพเราะวตาพระเจผู้าทรงเปป็นพระบริดา



ของพระเยซผครริสตรองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา พระนามและตทาแหนตงของพระองครถผกนทาเสนออยตาง
ครบถผู้วน พระองครทรงเปป็นองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า, พระผผผู้ชตวยใหผู้รอด (เยซผ) และกษอัตรริยร (ครริสตร)

อฟ 3:15 ครอบครอัวทอันงหมดในสวรรคต์และแผยู่นดรินโลกกป็ไดผู้ชมืซึ่อมาจากพระองคต์ กตอน
จะเขผู้าสผตสาระสทาคอัญของคทาอธริษฐานของทตานเพมืที่อพวกเขา ทตานกป็กลตาวชอัดเจนวตา ทรุกสริที่งในสวรรคร
และแผตนดรินโลกลผู้วนเกริดจากพระครริสตร เรมืที่องนทรถผกกลตาวชอัดเจนใน โคโลสท 1:15, 17-18 ถถึงแมผู้วตา
บางคนพยายามททที่จะสรผู้างกลรุตมคนพริเศษจากคทาวตา ‘ครอบครอัวของพระเจผู้า’ แตตคทาททที่แปลวตา 
ครอบครอัว (ปาตรริอา) กป็มทความหมายวตา ‘เชมืรอสาย’ หรมือ ‘พงษรพอันธรุร’ ประเดป็นททที่สทาคอัญกวตากป็คมือวตา 
ทรุกสริที่งไมตวตาจะในสวรรครหรมือบนแผตนดรินโลก ลผู้วนมทททที่มาจากพระครริสตรพระผผผู้ทรงสรผู้าง นทที่เปป็น
บทนทาสผตคทาอธริษฐานของทตาน

อฟ 3:16 ในคทาอธริษฐานของเปาโลเพมืที่อครริสตจอักรชาวเมมืองเอเฟซอัสในบทททที่ 1 ทตาน
เนผู้นเรมืที่องความเขผู้าใจของพวกเขาเกทที่ยวกอับความรผผู้ในสริที่งททที่รอคอยผผผู้คนของพระเจผู้าอยผตเบมืรองหนผู้า ใน
เอเฟซอัส 3 ทตานอธริษฐานขอใหผู้พวกเขา (1) มทก ทาลอังขถึรน และ (2) ตระหนอักถถึงความรอักของพระ
ครริสตร ดอังนอัรนทตานจถึงอธริษฐานขอเผมืที่อพวกเขาใหผู้ (ก) พระเจผู้าทรงประทานกนาลอังเรรีซึ่ยวแรงมากฝยู่าย
จริตใจแกยู่ทยู่าน โดยเดชพระวริญญาณของพระองคต์ตามความไพบผลยต์แหยู่งสงยู่าราศรีของพระองคต์ ถถึง
แมผู้ไมตไดผู้ระบรุไวผู้เปป็นอมืที่นอยตางตรงๆ แตต “ฝตายจริตใจ” กป็นตาจะหมายถถึง จริตใจและจริตวริญญาณของเรา 
มอันเปป็นสตวนหนถึที่งของตอัวตนของเราซถึที่งเปป็นจริตวริญญาณไมตใชตรตางกาย การมทก ทาลอังเรทที่ยวแรงฝตายจริตใจ
เกริดขถึรนไดผู้โดยพระวริญญาณของพระองครและเกริดจาก “ความไพบผลยรแหตงสงตาราศทของพระองคร” 
ดอังททที่ไดผู้ระบรุไวผู้ในโรม 9:23 เชตนกอัน เปาโลกลตาวถถึงความไพบผลยรเหลตานอัรน ดอังนอัรนสงตาราศทของ
พระองครโดยทางพระวริญญาณของพระองครจถึงมทใหผู้เสมอในฐานะเปป็นแหลตงพละกทาลอังสทาหรอับ
ผผผู้คนของพระเจผู้า

อฟ 3:17 เพมืซึ่อพระครริสตต์จะทรงสถริตในใจของทยู่านโดยความเชมืซึ่อ เพมืซึ่อวยู่า เมมืซึ่อทรง
วางรากฐานทยู่านไวผู้อยยู่างมอัซึ่นคงในความรอักแลผู้ว วลทตตอไปนทรซถึที่งขถึรนตผู้นดผู้วย เพชชื่อ ไมตไดผู้สอดคลผู้องกอับ
ขอใหผู้ (เพมืที่อ) ในขผู้อ 16 ในขผู้อนอัรนใชผู้คทาวตา ฮรินา แตตตรงนทร เปป็นแคตการบอกเทตานอัรน ความหมายกป็คมือ



วล่าพระครริสตรทรงสถริตในใจของเราโดยความเชมืที่อแลผู้ว นอกจากนทรความจรริงททที่ยริที่งใหญตกวตากป็คมือวตา 
พระครริสตรทรงสถริตในใจของเราโดยความเชชชื่อจรริงๆ บอังเอริญททที่นทที่เปป็นททที่เดทยวเทตานอัรนในพระคอัมภทรรททที่
กลตาวชอัดเจนวตาพระครริสตรทรงสถริตในใจของเรา

เนมืรอหาสตวนตตอไปของคทาอธริษฐานของเปาโลขถึรนตผู้นดผู้วย “เพมืที่อวตา” (ฮรินา) (ข) “เมมืที่อทรงวาง
รากฐานทตานไวผู้อยตางมอั ที่นคงในความรอักแลผู้ว” เปาโลอธริษฐานขอวตา พระเจผู้าจะไมตเพทยงเสรริมกทาลอัง
พวกเขาเทตานอัรน แตตททที่พวกเขาจะหยอั ที่งรากในความรอักดผู้วย เรากป็ตผู้องการสริที่งนทรมากเชตนกอันในทรุกวอันนทร

อฟ 3:18-19 แตตนอัที่นเปป็นเพทยงบทนทาสผตเรมืที่องททที่สทาคอัญยริที่งกวตา  เมมืที่อพวกเขาหยอั ที่งรากและตอัรง
มอั ที่งคงในความรอักแลผู้ว ทตานกป็อธริษฐานขอใหผู้พวกเขาหยอัซึ่งรผผู้ไดผู้วยู่าอะไรคมือความกวผู้าง ความยาว 
ความลซก และความสผงพรผู้อมกอับบรรดาวริสสทธริชนทอันงปวง 19 และใหผู้เขผู้าใจถซงความรอักของพระ
ครริสตต์ซซซึ่งเกรินความรผผู้ เพมืซึ่อทยู่านจะไดผู้รอับความไพบ ผลยต์ของพระเจผู้าอยยู่างเตป็มเปรีซึ่ยม ความปรารถนาททที่
สองของเปาโลในคทาอธริษฐานนทรกป็คมือ ททที่ครริสตจอักรชาวเมมืองเอเฟซอัสจะเขผู้าใจเหมมือนกอับททที่ครริสเตทยน
(วริสรุทธริชน) คนอมืที่นๆ ในททที่อมืที่นไดผู้เขผู้าใจแลผู้ว นอัที่นคมือทรุกมริตริของความรอักของพระครริสตร

ททที่นตาสนใจกป็คมือวตา ทตานเอตยถถึงสามมริตริ และจรริงๆแลผู้วกป็เปป็นสทที่มริตริ ทตานไมตเพทยงเอตยถถึงความ
กวผู้างและความยาวเทตานอัรน แตตทตานใชผู้สองระดอับเพมืที่อบรรยายถถึงมริตริททที่สามดผู้วย นอั ที่นคมือ ความลถึก ซถึที่ง
บตงบอกถถึงความลถึกของทะเล นทที่มาพรผู้อมกอับความสผงซถึที่งบตงบอกถถึงความสผงของฟผู้าสวรรคร เรมืที่องททที่
สทาคอัญกวตากป็คมือวตา ทตานอธริษฐานขอใหผู้พวกเขาเขผู้าใจความรอักของพระครริสตรททที่มทตตอเราซถึที่งไมตอาจ
วอัดไดผู้ ออันททที่จรริงมอันคมือความรอักททที่ไมตรผผู้สริรนสรุด ทตานกลตาวถถึงเรมืที่องนทรดผู้วยวตามอัน “เกรินความรผผู้” คทาททที่แปล
วตา เกริน (ฮผเปป็รบาลโล) มทความหมายวตา ‘พผู้น’ หรมือ ‘เลยออกไป’ ความรอักของพระครริสตรจถึงก ผู้าวพผู้น
ความรผผู้ออกไป มอันวอัดไมตไดผู้และเปป็นอนอันตร

ความคริดททที่สามซถึที่งสอดคลผู้องกอันถผกขถึรนตผู้นดผู้วย ฮรินา (เพมืที่อททที่วตา) อทกแลผู้ว (ค) “เพมืที่อทตานจะไดผู้
รอับความไพบผลยรของพระเจผู้าอยตางเตป็มเปทที่ยม” เปาโลไมตไดผู้ระบรุชอัดเจนวตา “ความไพบผลยรของ
พระเจผู้าอยตางเตป็มเปทที่ยม” คมืออะไร ซถึที่งอาจหมายถถึงการประกอบดผู้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ  หรมืออาจ
หมายถถึงความไพบผลยรในเรมืที่องพระพรของพระองครททที่มทตตอเราทอัรงในเรมืที่องฝตายวริญญาณและรตางกาย 



มอันนตาจะหมายถถึงพระพรออันเตป็มเปทที่ยมในความเปป็นผผผู้ใหญตฝตายวริญญาณและทรุกสริที่งททที่มาดผู้วยกอันกอับ
มอัน

ดอังนอัรน ความคริดททที่แตกตตางกอันสามเรมืที่องไดผู้ถผกขถึรนตผู้นดผู้วยประโยคยตอยททที่นทาหนผู้าดผู้วย ฮรินา 
(‘วตา’ หรมือ ‘เพมืที่อวตา’) ซถึที่งเกทที่ยวขผู้องกอับคทาอธริษฐานของเปาโลเพมืที่อครริสตจอักรชาวเมมืองเอเฟซอัส: (1) 
เพมืที่อพวกเขาจะมทก ทาลอังขถึรนฝตายจริตใจ (2) เพมืที่อพวกเขาจะสามารถเขผู้าใจทรุกมริตริของความรอักของพระ
ครริสตร และ (3) เพมืที่อพวกเขาจะเตป็มเปทที่ยมไปดผู้วยความไพบผลยรของพระเจผู้า ถถึงแมผู้วตาความคริดทอัรงสาม
ประการจะสอดคลผู้องกอันในทางไวยากรณร แตตมอันกป็มทความเปป็นเหตรุเปป็นผลจากการใชผู้คทาวตา ฮรินา
(เพมืที่อวตา) ทอัรงสามเรมืที่องอาจเปป็นเพทยงคทาอธริษฐานสามเรมืที่องททที่สอดคลผู้องก อันของเปาโลเพมืที่อพวกเขา 
อยตางไรกป็ตาม มอันอาจเปป็นสามเรมืที่องททที่แตตละเรมืที่องเสรริมกอันไปเรมืที่อยๆจนบรรลรุสผตความไพบผลยรของ
พระเจผู้ากป็ไดผู้ ไมตวตาจะในกรณทใด เราเหป็นถถึงชทวริตในการอธริษฐานเผมืที่อผผผู้อมืที่นออันนตาทถึที่งของออัครทผตผผผู้ยริที่ง
ใหญตทตานนทร  เนมืรอหาททที่ทตานอธริษฐานไมตเพทยงเปป็นแบบอยตางสทาหรอับเราเทตานอัรน แตตลอักษณะในการ
อธริษฐานทผลขอเพมืที่อผผผู้อมืที่นกป็เปป็นแบบอยตางสทาหรอับเราดผู้วย

อฟ 3:20 ไมตวตาคทายอพระเกทยรตริตอนทผู้ายนทรมทไวผู้เพมืที่อเปป็นสตวนหนถึที่งของคทาอธริษฐาน
ของเปาโลหรมือมอันเปป็นเพทยงบทสรรุปของเนมืรอหาสตวนนทรของจดหมายฝากของทตาน แตตนอัที่นกป็ยริที่งใหญต
ในเรมืที่องความไพเราะฝตายวริญญาณ

วลทแรกเองกป็ลถึกซถึร งแลผู้ว บอัดนรีน ขอใหผู้พระเกรียรตริจงมรีแดยู่พระองคต์ผผผู้ทรงฤทธริธิ์สามารถ 
พระเจผู้าทรงสามารถกระททาไดผู้ทรุกสริที่ง พระองครทรงเปทที่ยมดผู้วยฤทธานรุภาพซถึที่งบอกชอัดในคทาททที่แปล
วตา สามารถ (ดผนาไม) นอกจากนทรพระองครทรงสามารถกระทนาสารพอัดมากยริซึ่งกวยู่าทรีซึ่เราจะทผลขอ
หรมือคริดไดผู้ ความสามารถของพระองครไมตมทขทดจทากอัด ไมตมทสริที่งใดยากเกรินกวตาททที่พระองครจะทรง
ททาไดผู้ สริที่งเดทยวททที่จะจทากอัดพระเจผู้าไดผู้กป็คมือ การททที่เราไมตสามารถทผลขออยตางททที่เราควรทผลขอ เปป็น
ความจรริงททที่เราไมตไดผู้เพราะเราไมตไดผู้ขอ พระองครทรงสามารถกระททามากกวตาททที่เราจะคริดไดผู้ โดยยอัง
ไมตทผลขอดผู้วยซทรา นอกจากนทร  ศอักยภาพนทรกป็เปป็นไปตามฤทธริธิ์เดชทรีซึ่ประกอบกริจอยผยู่ภายในตอัวเรา ถถึงแมผู้
ไมตไดผู้ระบรุไวผู้ชอัดเจน แตตฤทธริธ เดชนทรนตาจะเปป็นมาโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ



อฟ 3:21 ขอใหผู้พระเกรียรตริจงมรีแดยู่พระองคต์ในครริสตจอักร โดยพระเยซผครริสตต์ตลอด
ทสกชอัซึ่วอายสคนเปป็นนริตยต์ เอเมน อทกครอัร งททที่ผผผู้ททที่ควรไดผู้รอับเกทยรตริคมือพระเจผู้าของเรา นอกจากนทร  พระ
เกทยรตริดอังกลตาวกป็ถผกถวายแดตพระองคร “ในครริสตจอักร” ดผู้วย เราเหป็นชอัดเจนวตาครริสตจอักรทผู้องถริที่น
เปป็นตอัวกลางหลอักในยรุคนทร เพมืที่อถวายเกทยรตริแดตพระบริดา ไมตมทผผผู้ใดททที่มทหนผู้าททที่ถวายเกทยรตริพระบริดาเห
มมือนครริสตจอักร พระเกทยรตริททที่จะมทแดตพระบริดาในครริสตจอักรนทร ยอังเปป็นมา “โดยพระเยซผครริสตรตลอด
ทรุกชอั ที่วอายรุคนเปป็นนริตยร”  คทาวตา “เปป็นนริตยร” มทความหมายตรงตอัววตา ‘ตลอดหลายยรุคหลายสมอัย’ 
พระเจผู้าไดผู้ทรงกทาหนดใหผู้พระเกทยรตริจงมทแดตพระองครเองในทรุกชอั ที่วอายรุคนตลอดหลายยรุคหลาย
สมอัยผตานทางครริสตจอักรของพระเยซผครริสตร ครริสตจอักรเปป็นผผผู้ททที่เตป็มใจหอันมาเชมืที่อวางใจในขผู้อเสนอ
ออันเปทที่ยมดผู้วยพระกรรุณาของพระเจผู้า นอั ที่นคมือ ขผู้อเสนอเกทที่ยวกอับความรอด ออันเปป็นการถวายพระ
เกทยรตริแดตพระองคร เนมืรอหาสตวนแรกของหนอังสมือเลตมนทรปริดทผู้ายดผู้วย เอเมน ขอใหผู้เปป็นดอังนอัรน!

*****

ภนำพรวมของเอเฟซซัส 4: คราวนนนี้จดหมายฝากเลล่มนนนี้เปลนชื่ยนจากเรชชื่องหลนักคคาสอนเปป็นเรชชื่อง
ทางปฏริบนัตริบผู้าง เรชชื่องทนชื่ถผกใหผู้ความสคาคนัญคชอ การดคาเนรินชนวริตครริสเตนยน ในบทนนนี้ดผู้วย อนัครทผตทล่าน
นนนี้แทรกประโยคทนชื่สคาคนัญๆเกนชื่ยวกนับของประทานในการเปป็นผผผู้นคาในดผู้านตล่างๆทนชื่พระเจผู้าทรง
ประทานใหผู้แกล่ครริสตจนักร

อฟ 4:1 เหตสฉะนอันนขผู้าพเจผู้าผผผู้ถผกจนาจองเพราะเหป็นแกยู่องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า ขอวริงวอน
ทยู่านใหผู้ประพฤตริสมกอับทรีซึ่ทยู่านทอันงหลายถผกเรรียกแลผู้วนอันน นทที่เปป็นอทกบทหนถึที่งททที่ขถึรนตผู้นดผู้วยการททที่เปาโล
เรทยกตอัวเองวตาเปป็น “ผผผู้ถผกจองจทาเพราะเหป็นแกตองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า” (นตาสนใจททที่วลทนทรมทความหมายตรง
ตอัววตา ‘นอักโทษในองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า’ นทที่บตงบอกมากกวตาการททที่เปาโลถผกจทาครุกททที่กรรุงโรม แตตเราเหป็น
ถถึงพอันธนาการททที่ทตานมทตตอพระครริสตรดผู้วย เราเหป็นคทาวตา เหตคุฉะนนันี้น มอันเชมืที่อมโยงสริที่งททที่ถผกกลตาวไวผู้
กตอนหนผู้านอัรนจนถถึงบอัดนทร  (นอัที่นคมือ พระพรนานอัปการของเราในพระครริสตร, ความรอดโดยพระครุณ, 
ความลถึกลอับของขตาวประเสรริฐ และการทผลขอใหผู้พระเกทยรตริจงมทแดตพระเจผู้าโดยทางครริสตจอักร) 
กอับการแสดงออกมาเปป็นการปฏริบอัตริ



ออัครทผตผผผู้นทร จถึงขอและวริงวอนใหผู้เรา “ประพฤตริสมกอับททที่ทตานทอัรงหลายถผกเรทยกแลผู้วนอัรน” คทาททที่
แปลวตา ประพฤตริ (เพะรริปาเตะโอ) มทความหมายตรงตอัววตา ‘ดทาเนริน’ อยตางไรกป็ตามคทานทรกป็ถผกใชผู้เปป็น
ภาพเปรทยบของการดทาเนรินชทวริตในแตตละวอัน เราสามารถแทนดผู้วยคทาวตา ‘ดทาเนรินชทวริต’ กป็ไดผู้ คทาททที่
แปลวตา สมกอับ (อาซริโอส) จรริงๆแลผู้วเปป็นคทากรริยาวริเศษณรททที่มทความหมายวตา ‘อยตางสมควร’ หรมือ 
‘อยตางเหมาะสม’ สตวน “ททที่ทตานทอัรงหลายถผกเรทยกแลผู้วนอัรน” หมายถถึง การทรงเรทยกใหผู้เรามารอับความ
รอด มอันททาใหผู้เรานถึกถถึงการททที่พระครริสตรตรอัสเรทยกวตา “จงมาหาเรา” ดอังนอัรนเราไดผู้ถผกก ทาชอับใหผู้
ดทาเนรินชทวริตอยตางเหมาะสมกอับความรอดททที่เราไดผู้ถผกเรทยกใหผู้มารอับเอาแลผู้ว

อฟ 4:2  ครุณสมบอัตริหผู้าประการของการดทาเนรินเชตนนทรมทบอกไวผู้คมือ (1) จงมรีใจถยู่อมลง
ทสกอยยู่างและใจอยู่อนสสภาพ คทาแรกหมายถถึง ความถตอมใจ คทาหลอังนทรถถึงแมผู้จะเกทที่ยวขผู้องกอับคทาแรกแตต
กป็ไมตใชตคทาเหมมือนของคทาแรก คทาททที่แปลวตา (2) ใจอยู่อนสสภาพ (พราออเทส) ไมตเพทยงสมืที่อถถึงความ
อตอนโยนเทตานอัรน แตตยอังสมืที่อถถึงการมทสภาพอารมณรททที่คงททที่ดผู้วย มอันสมืที่อถถึงการมทวรินอัยในการแสดง
อารมณรตตางๆ ดอังนอัรน คทาสอัที่งสองประการนทร จถึงเกทที่ยวขผู้องกอับความถตอมใจและการแสดงอารมณรออันมท
วรินอัย

นอกจากนทร  ยอังมทการเสรริม (3)  อดกลอันนไวผู้นาน เขผู้าไปดผู้วย คทาททที่แปลเชตนนอัรน (มาครอธผเมนย) 
ดผู้านหนถึที่งสมืที่อถถึงความหนอักแนตนและความเพทยรพยายาม และอทกดผู้านกป็สมืที่อถถึงความอดกลอัรนใจและ
การไมตรทบแกผู้แคผู้นเมมืที่อถผกกระททาผริด ตตอจากนทร ยอังมท (4) อดทนตยู่อกอันและกอันดผู้วยความรอัก กลตาวอทก
นอัยหนถึที่ง มอันคมือการอดทนตตอกอันและกอันดผู้วยจริตใจแหตงความรอัก

อฟ 4:3  ครุณสมบอัตริททที่หผู้าของการดทาเนรินใหผู้สมกอับการทรงเรทยกของเรากป็คมือ (5) จง
เพรียรพยายามเอาสอันตริสสขผผกมอัดความเปป็นนนนาหนซซึ่งใจเดรียวแหยู่งพระวริญญาณ คทาททที่แปลวตา เพรียร
พยายาม (สปออผดาโซ) เปป็นคทาททที่บางครอัร งกป็แปลวตา ‘ขยอันหมอั ที่นเพทยร’ หรมือ ‘ความขยอัน’ ดอังนอัรนความ
หมายกป็คมือ การขยอันขอันแขป็งในการเอาสอันตริสสขผผกมอัดความเปป็นนนนาหนซซึ่งใจเดรียวแหยู่งพระวริญญาณ 
ความหมายกป็คมือ การระมอัดระวอังททที่จะรอักษาความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอันและสอันตริสรุขทตามกลาง
ผผผู้คนของพระเจผู้าไวผู้ ดอังนอัรน การดทาเนรินใหผู้สมกอับความรอดของเราจถึงเกทที่ยวขผู้องกอับความถตอมใจ, 



การมทวรินอัยในการแสดงอารมณร, ความพากเพทยรพยายาม และการอดทนตตอกอันและกอัน มอันยตอม
เกทที่ยวขผู้องกอับการรอักษาไวผู้ซถึที่งสอันตริสรุขทตามกลางผผผู้คนของพระเจผู้าอยตางแนตนอน

อฟ 4:4-6 ออัครทผตทตานนทรจถึงยกภาพประกอบททที่แสดงถถึงการตผู้องมทความเปป็นนทราหนถึที่งใจ
เดทยวกอันโดยกลตาวถถึงหลอักการนอัรนในการประกอบกริจของพระเจผู้า ทตานจถึงยกตอัวอยตางเจป็ดประการททที่
แสดงถถึงความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอันททที่พระเจผู้าไดผู้ทรงสถาปนาขถึรนมา (1) มทกายเดรียว ซถึที่งนทที่ยตอม
หมายถถึงพระกายของพระครริสตรอยตางไมตตผู้องสงสอัย นอัที่นคมือ ครริสตจอักร (2) มทพระวริญญาณองคต์
เดรียว นอัที่นคมือ พระวริญญาณบรริสรุทธริธ  (3) พระองครไดผู้ทรงเรทยกเราเหมมือนมรีความหวอังใจออันเดรียวทรีซึ่
เนมืซึ่องในการทรีซึ่ทรงเรรียกทยู่าน ประเดป็นกป็คมือวตา เราทรุกคนมทความหวอังเดทยวกอัน นอัที่นคมือ ความหวอังแหตง
สงตาราศทซถึที่งกป็คมือ สวรรครเบมืรองบน (4) มท 5 องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าองคต์เดรียว (5) มทความเชมืซึ่อเดรียวในพระ
ครริสตร (6)  มทบอัพตริศมาเดรียวเทตานอัรนททที่ใชผู้ไดผู้ นทที่อาจหมายถถึงทอัรงบอัพตริศมาในนทราและบอัพตริศมาฝตาย
วริญญาณ สรุดทผู้าย (7) มท 6 พระเจผู้าองคต์เดรียวผผผู้เปป็นพระบริดาของคนทอันงปวง ผผผู้ทรงอยผยู่เหนมือคนทอันง
ปวง และทอัซึ่วคนทอันงปวง และในทยู่านทอันงปวง (ใหผู้เราสอังเกตคทาบรุพบทสทที่คทาททที่เปาโลใชผู้เพมืที่อบรรยายถถึง
ความสอัมพอันธรของพระเจผู้ากอับเรา พระองครทรงเปป็นพระบริดาของคนทอัรงปวง ผผผู้ทรงอยผตเหนชอคนทอัรง
ปวง และทนัชื่วคนทอัรงปวง และในทตานทอัรงปวง) ประเดป็นททที่สทาคอัญกวตากป็คมือวตา การประกอบกริจของ
พระเจผู้านอัรนเปป็นหนถึที่งเดทยวกอันและไมตเคยแตกแยก ตอัวอยตางนอัรนเปป็นไปเพมืที่อประโยชนรของเราททที่จะคง
ความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอันแหตงสอันตริสรุขในครริสตจอักรไวผู้

อฟ 4:7 แตยู่วยู่าพระคสณนอันนทรงโปรดประทานแกยู่เราทสกๆคนตามขนาดทรีซึ่พระครริสตต์
ทรงประทานใหผู้ อยตางไรกป็ตาม เมมืที่อพริจารณาถถึงความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอันฝตายวริญญาณดอังกลตาว 
เปาโลกป็นทาความหลากหลายฝตายวริญญาณมาเททยบใหผู้เหป็นความแตกตตางดผู้วย ทตานเรริที่มนทาเสนอของ
ประทานตตางๆของการเปป็นผผผู้นทาททที่พระเจผู้าไดผู้ทรงประทานใหผู้แกตครริสตจอักรแลผู้วเพมืที่อประโยชนรของ
มอันเอง ทตานเรริที่มโดยบรรยายวตาพระเจผู้าไดผู้ทรงประทานพระครุณใหผู้แกตเราแตตละคนตามขนาด (คมือ 
ระดอับ) ของของประทานของพระครริสตร ประเดป็นกป็คมือวตา ของประทานของพระครริสตรนอัรนไมตมท
ขนาดททที่วอัดไดผู้เลย ดอังนอัรนระดอับของของประทานของพระเจผู้าททที่ทรงใหผู้แกตเรานอัรนกป็เหมมือนกอัน นทที่เปป็น
วริธทททที่ไพเราะในการบรรยายถถึงพระครุณออันไรผู้ขทดจทาก อัดของพระองคร



อฟ 4:8 ทตานหยรุดพอักเพมืที่อยกภาพประกอบประเดป็นของทตานโดยยกคทาพผดจาก สดรุดท 
68:18 ซถึที่งถผกเขทยนในตอนนอัรนเปป็นคทาพยากรณร เหตสฉะนอันนพระองคต์ตรอัสไวผู้แลผู้ววยู่า `ครอันนพระองคต์
เสดป็จขซนนสผยู่เบมืนองสผง พระองคต์ทรงนนาพวกเชลยไปเปป็นเชลยอรีก และประทานของประทานแกยู่
มนสษยต์' ตอนนอัรนดาวริดหมายถถึง คทาพยากรณรเรมืที่องการเสดป็จขถึรนสผตสวรรครของพระครริสตรในชตวงเวลา
สามวอันททที่คอั ที่นกลางระหวตางการสริรนพระชนมรและการฟมืร นคมืนพระชนมรของพระองคร คทาพยากรณรนทร
ยอังพผดถถึงบรรดาวริสรุทธริชนในสมอัยพระคอัมภทรรเดริม (ซถึที่งเปป็นเชลยในเมมืองบรมสรุขเกษม) ททที่ถผกนทาไปสผต
สวรรครพรผู้อมกอับพระครริสตรดผู้วย แตตสตวนททที่เปาโลพผดถถึงกป็คมือ พระครริสตร “ทรงประทานของ
ประทานแกตมนรุษยร” ดผู้วย ของประทานเหลตานทร จะถผกบรรยายถถึงในไมตชผู้าในฐานะเปป็นความเปป็น
ผผผู้นทาหลายรผปแบบซถึที่งทรงประทานใหผู้แกตครริสตจอักร

อฟ 4:9-10 (ทรีซึ่กลยู่าววยู่าพระองคต์เสดป็จขซนนไปนอันน จะหมายความอยยู่างอมืซึ่นประการใดเลยู่า 
นอกจากวยู่าพระองคต์ไดผู้เสดป็จลงไปสผยู่เบมืนองตนซึ่าของแผยู่นดรินโลกกยู่อนดผู้วย 10 พระองคต์ผผผู้เสดป็จลงไป
นอันน กป็คมือพระองคต์ผผผู้ทรีซึ่เสดป็จขซนนไปสผยู่เบมืนองสผงเหนมือฟผู้าสวรรคต์ทอันงปวงนอัซึ่นเอง เพมืซึ่อจะไดผู้ทนาใหผู้สริซึ่ง
สารพอัดสนาเรป็จ)

เกรงวตาจะมทคนไมตแนตใจวตาทตานกทาลอังหมายถถึงอะไรกอันแนต ทตานจถึงขยายความตตอไปวตา ผผผู้ททที่
ไดผู้เสดป็จขถึรนไปนอัรน (คมือ พระครริสตร) “ไดผู้เสดป็จลงไปสผตเบมืรองตทที่าของแผตนดรินโลกกตอนดผู้วย” นทที่นตาจะ
หมายถถึงการททที่พระครริสตรทรงนทาคนททที่อยผ ตททที่อกออับราฮอัมขถึรนไปสผตสวรรคร ทตานกลตาวตตอไปวตานทที่
เปป็นการเสดป็จขถึรนไป “สผตเบมืรองสผงเหนมือฟผู้าสวรรครทอัรงปวง” นอัที่นคมือ จากฟผู้าสวรรครทอัรงสามชอัรนขถึรนไป
ถถึงสงตาราศทเลยททเดทยว พระองครทรงททาเชตนนทร เพมืที่อ “จะไดผู้ททาใหผู้สริที่งสารพอัดสทาเรป็จ” คทาททที่แปลวตา 
ทนาใหผู้...สนาเรป็จ (ปเลรอโอ) นอกจากแปลวตา ‘เตริมเตป็ม’ แลผู้ว ยอังแปลวตา ‘ททาใหผู้...สทาเรป็จ’ ดผู้วย ดอังนอัรน
พระราชกริจนทรของพระครริสตรจถึงเกริดขถึรนเพมืที่อททที่พระองครจะทรงททาใหผู้สริที่งสารพอัดสทาเรป็จ

อฟ 4:11 ดอังนอัรน เมมืที่อพริจารณาถถึงสริที่งเหลตานทรทอัรงหมดและความตอัรงใจขององครพระผผผู้
เปป็นเจผู้าของเราททที่จะประทานของประทานตตางๆใหผู้แกตมนรุษยรแลผู้ว พระองคต์จซงใหผู้บางคนเปป็นออัคร
ทผต บางคนเปป็นศาสดาพยากรณต์ บางคนเปป็นผผผู้ประกาศขยู่าวประเสรริฐ บางคนเปป็นศริษยาภริบาล และ



อาจารยต์ ความหมายกป็คมือวตา พระองครประทานของประทานแหตงการเปป็นออัครทผตใหผู้แกตบางคน 
บางคนกป็ไดผู้ของประทานในการเปป็นศาสดาพยากรณร บางคนกป็ไดผู้ของประทานในการเปป็นผผผู้
ประกาศขตาวประเสรริฐ สทาหรอับบางคน พระเจผู้ากป็ทรงประทานของประทานในการเปป็นศริษยาภริ
บาลใหผู้แกตพวกเขา สรุดทผู้ายสทาหรอับบางคนพระเจผู้ากป็ทรงประทานของประทานในการสอนใหผู้แกต
พวกเขา ถถึงแมผู้วตาแตตละคนเปป็นผผผู้รอับของประทานในการรอับใชผู้ออันหลากหลายเหลตานทร  แตตครริสต
จนักรกป็เปป็นผผผู้ททที่พระเจผู้าทรงประทานของประทานตตางๆใหผู้ เรมืที่องททที่สทาคอัญกวตากป็คมือวตา พระเยซผครริสตร
ไดผู้ทรงประทานของประทานททที่แตกตตางกอันเหลตานทร เพมืที่อประโยชนรของครริสตจอักร ซถึที่งเปป็นความ
ลถึกลอับของพระเจผู้า

จากหผู้าตทาแหนตงในการรอับใชผู้ททที่ไดผู้กลตาวไปแลผู้วนอัรน มทเพทยงสามตทาแหนตงททที่ยอังอยผตจนถถึงทรุก
วอันนทร  ใหผู้เรามาพริจารณาหผู้าตทาแหนตงดอังกลตาวอยตางยตอๆกอัน (1) ออัครทผต คมือ ผผผู้ททที่ไดผู้รอับการทรงเรทยก
จากพระเยซผครริสตรเจผู้าโดยตรง คทาททที่แปลเชตนนอัรน (อาพอสตอลอส) มทความหมายตรงตอัววตา ‘ผผผู้นทา
สารททที่ไดผู้รอับมอบหมายซถึที่งถผกสตงออกไปพรผู้อมกอับคทาสอัที่ง’ ในความหมายแบบททที่แคบมากกวตาของ
คทาๆนทร  ออัครทผตคมือ ผผผู้ททที่พระครริสตรทรงใชผู้ไปโดยตรงและเปป็นผผผู้ททที่ไดผู้เหป็นการฟมืร นคมืนพระชนมรของ
พระองคร ในความหมายแบบททที่กวผู้างกวตา ผผผู้นทาฝตายวริญญาณคนอมืที่นๆในครริสตจอักรยรุคตผู้นกป็ถผกเรทยกวตา
ออัครทผตเหมมือนกอัน เชตน บารนาบอัส, ทริโมธท และสริลวานอัส อยตางไรกป็ตาม ตรงนทรนตาจะใชผู้ความหมาย
แบบแรกมากกวตา ไมตวตาจะในกรณทใด ตทาแหนตงออัครทผตกป็ตายไปแลผู้วพรผู้อมๆกอับเหลตาออัครทผต 
ตทาแหนตงนอัรนไมตมทอทกตตอไปแลผู้วนอับตอัรงแตตศตวรรษแรกเปป็นตผู้นมา

ตทาแหนตง (2) ศาสดาพยากรณต์ มทลอักษณะเฉพาะตอัวคลผู้ายกอับผผผู้ททที่ดทารงตทาแหนตงนทร ในสมอัย
พระคอัมภทรรเดริม ในทอัรงสองกรณท พระเจผู้าไดผู้ทรงเลมือกททที่จะตรอัสลตวงหนผู้าและตรอัสออกไปผตานทาง
บรุคคลททที่พระองครไดผู้ทรงเลมือกไวผู้ ของประทานแหตงการพยากรณรเปป็นหนถึที่งในของประทานของ
พระวริญญาณตามททที่มทบอกไวผู้ใน 1 โครรินธร 12:10 อยตางไรกป็ตาม ของประทานนทรกป็เสมืที่อมสผญไปและ
สริรนสรุดลงตามททที่ 1 โครรินธร 13:8 ไดผู้กลตาวไวผู้ จรุดประสงครของของประทานแหตงการพยากรณรคมือ 
เพมืที่อททที่พระเจผู้าจะทรงเปริดเผยความจรริงสมอัยพอันธสอัญญาใหมตเปป็นคคาพผดผตานทางผผผู้พยากรณรตตางๆใน
ชตวงเวลาระหวตางวอันเพป็นเทคอสตรกอับการททที่พระวจนะของพระเจผู้าเสรป็จสมบผรณร ดอังนอัรน เมมืที่อ “ความ



สมบผรณรมาถถึง” นอั ที่นคมือ พระคอัมภทรรใหมตททที่เสรป็จสมบผรณร ของประทานแหตงการพยากรณรพรผู้อมกอับ
ของประทานอมืที่นๆททที่อยผตชอั ที่วคราวของพระวริญญาณกป็สริรนสรุดลง

ตทาแหนตง (3) ผผผู้ประกาศขยู่าวประเสรริฐ หมายถถึงคนเหลตานอัรนททที่พระเจผู้าทรงเรทยกใหผู้มารอับใชผู้
เตป็มเวลาเพมืที่อใหผู้ความชตวยเหลมือครริสตจอักรตตางๆผตานทางพอันธกริจเฉพาะทางเกทที่ยวกอับการประกาศ
ขตาวประเสรริฐ เหป็นไดผู้ชอัดวตาตทาแหนตงนทร ยอังมทอยผตจนถถึงทรุกวอันนทร

ของประทานททที่สทที่ททที่กลตาวไวผู้คมือ ของประทานในการเปป็น (4) ศริษยาภริบาล นทที่หมายถถึง ผผผู้นทาททที่
พระเจผู้าทรงเรทยกและทรงแตตงตอัรงของครริสตจอักรทผู้องถริที่นทอัรงหลาย คทาททที่แปลเชตนนอัรน (ปอยเมน) มท
ความหมายตรงตอัววตา ‘คนเลทรยงแกะ’ ดอังนอัรน ศริษยาภริบาลจถึงเปป็นคนททที่ก ทากอับดผแลครริสตจอักร นทที่ไมตไดผู้
หมายถถึงการดผแลแกะแตตละตอัวเทตานอัรน แตตหมายถถึงการกทากอับดผแลครริสตจอักรทอัรงครริสตจอักรดผู้วย

คทาๆนทร เปป็นคทาเหมมือนของคทาวตา ‘ผผผู้อาวรุโส’ และ ‘เจผู้าอธริการ’ ทอัรงสามคทาหมายถถึงตทาแหนตง
เดทยวกอัน โดยบรรยายถถึงหนผู้าททที่หลายอยตางของศริษยาภริบาล สองคทาหลอังนทรหมายถถึง การกทากอับดผแล   
ครริสตจอักรในดผู้านองครกรมากกวตา

สรุดทผู้าย พระเจผู้าไดผู้ทรงประทาน (5) อาจารยต์ บางคนไดผู้รอับการทรงเรทยกใหผู้มารอับใชผู้ใน
ดผู้านการสอนเตป็มเวลาหรมือบางเวลา นทที่อาจไลตตอัรงแตตอาจารยรสอนพระคอัมภทรรตามวริทยาลอัยพระคอัมภทรร
ไปจนถถึงอาจารยรสอนรวทวารศถึกษาอยตางททที่เราเรทยกกอันในปอัจจรุบอัน (เราควรหมายเหตรุวตา บางคนไดผู้
เสนอความเหป็นวตา ตทาแหนตงศริษยาภริบาลและอาจารยรเปป็นตทาแหนตงททที่รวมกอันหรมือคผตกอัน ถถึงแมผู้
ไวยากรณรของตผู้นฉบอับภาษากรทกจะสมืที่อไปในทริศทางดอังกลตาว แตตบรริบทททที่ใหญตกวตาของพระคอัมภทรร
ใหมตกป็ไมตไดผู้พผดถถึง ศริษยาภริบาล- อาจารยรเลย ทอัรงสองตทาแหนตงมอักถผกเรทยกแบบแยกกอันเสมอ)

ประเดป็นททที่สทาคอัญกวตากป็คมือวตา พระเยซผครริสตรไดผู้ทรงประทานตทาแหนตงเหลตานทรแกตครริสตจอักร
ในฐานะเปป็นของประทานแกตครริสตจอักร ของประทานเหลตานทร ออกมาจากพระครุณของพระองครดอัง
ททที่กลตาวไวผู้แลผู้วในขผู้อ 7



อฟ 4:12 ตทาแหนตงตตางๆเหลตานทรมทจรุดประสงครททที่หลากหลาย ประการแรก ของ
ประทานในการรอับใชผู้ททที่แตกตตางกอันเหลตานทรมทไวผู้เพมืซึ่อเตรรียมวริสสทธริชนใหผู้ดรีรอบคอบ เพมืซึ่อชยู่วยในการ
รอับใชผู้ เพมืซึ่อเสรริมสรผู้างพระกายของพระครริสตต์ใหผู้จนาเรริญขซนน วริสคุทธริชนททที่วตานทร ยตอมหมายถถึง ผผผู้คนททที่
บอังเกริดใหมตแลผู้วในครริสตจอักร คมือ คนเหลตานอัรนททที่ถผกททาใหผู้บรริสรุทธริธ แลผู้วโดยทางพระโลหริตททที่หลอั ที่ง
ออกของพระเยซผครริสตร ดอังนอัรนพระเจผู้าไดผู้ทรงแตตงตอัรงตทาแหนตงฝตายวริญญาณเหลตานทร  “เพมืที่อเตรทยม       
วริสรุทธริชนใหผู้ดทรอบคอบ” คทาททที่แปลวตา เตรรียม...ใหผู้รอบคอบ (คาตารตริสมอส) มทความหมายวตา 
‘ตกแตตง’ หรมือ ‘ตระเตรทยม’ ไมตวตาจะเปป็นศริษยาภริบาล, ผผผู้ประกาศขตาวประเสรริฐ หรมือ อาจารยร พวก
เขากป็ไดผู้รอับการแตตงตอัรงจากพระเจผู้าเพมืที่อตระเตรทยมผผผู้คนของพระเจผู้า “เพมืที่อชตวยในการรอับใชผู้” นทที่
หมายความวตาการตระเตรทยมวริสรุทธริชนใหผู้ดทรอบคอบนอัรนเปป็นไปเพมืที่อททที่ผผผู้คนของพระเจผู้าจะพรผู้อม
สทาหรอับงานรอับใชผู้เอง คทาททที่แปลวตา เพมืซึ่อ (เอะอริส) บตงบอกวตาเปป็นเชตนนอัรน

เราเหป็นวตาคทาวตา “การรอับใชผู้” ถผกเรทยกวตา “the ministry” ยกเวผู้นททที่เดทยวในพระคอัมภทรรใหมต 
งานของพระเจผู้า นอัที่นคมือ การรอับใชผู้ มอักเปป็นคทาททที่มทคทานทาหนผู้านามททที่ชทร เฉพาะเจาะจง (the) หรมือคทา
ครุณศอัพทรขยายเสมอ มอันไมตไดผู้ตามสมอัยนริยมและไมตใชตการรอับใชผู้ทอั ที่วๆไปททที่ไมตมทคทานทาหนผู้านามททที่ชทร
เฉพาะเจาะจง

ภาพประกอบในททที่นทรอาจเปป็นภาพของโคผู้ชททที่ตผู้องการฝถึกททมของตนเพมืที่อออกไปชนะการ
แขตงขอัน นทที่แหละคมือ จรุดประสงครของศริษยาภริบาล, ผผผู้ประกาศขตาวประเสรริฐ หรมืออาจารยร การรอับใชผู้
ของพวกเขาคมือ การเตรทยมผผผู้คนของพระเจผู้าใหผู้พรผู้อมททที่จะททางานททที่เปป็นการรอับใชผู้ จรุดประสงคร
สผงสรุดกป็คมือ เพมืซึ่อเสรริมสรผู้างพระกายของพระครริสตต์ใหผู้จนาเรริญขซนน คทาททที่แปลวตา เสรริมสรผู้าง...ใหผู้
จนาเรริญขซนน (ออยคอดอเม) มทความหมายวตา ‘กตอสรผู้างขถึรน’ ดอังนอัรนของประทานในการรอับใชผู้ตตางๆ
เหลตานทร จถึงมทไวผู้สทาหรอับกตอสรผู้างอาคารดอังกลตาวตามททที่มทบอกไวผู้ในเอเฟซอัส 2:20-22 นอัที่นคมือ พระกาย
ของพระครริสตร ครริสตจอักรทผู้องถริที่นแหตงพอันธสอัญญาใหมต

อฟ 4:13 ทอัรงหมดนทร เปป็นไปจนกวยู่าเราทสกคนจะบรรลสถซงความเปป็นนนนาหนซซึ่งใจเดรียวกอัน
ในความเชมืซึ่อและในความรผผู้ถซงพระบ สตรของพระเจผู้า บรรดาผผผู้นทาของครริสตจอักรมทภาระใจททที่จะเหป็นค



รริสตจอักร “บรรลรุถถึงความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอันในความเชมืที่อ” พรผู้อมกอับความรผผู้ททที่ถผกตผู้องเกทที่ยวกอับ 
“พระบรุตรของพระเจผู้า” นทที่สมืที่อถถึงการระมอัดระวอังในการสอนและเทศนาความจรริงของพระเจผู้าเพมืที่อ
ททที่จะกตอใหผู้เกริดความเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอันในเรมืที่องความจรริง ทตานกลตาวในททานองเดทยวกอันวตาค
รริสตจอักรจะโตเปป็นผผผู้ใหญยู่เตป็มทรีซึ่คมือเตป็มถซงขนาดความไพบผลยต์ของพระครริสตต์

คราวนทรภาพเปรทยบเปลทที่ยนจากตอัวอาคารมาเปป็นคนและรตางกายของเขา คทาททที่แปลวตา โตเปป็น
ผผผู้ใหญยู่เตป็มทรีซึ่ (เทะเละอริออส) มทความหมายวตา ‘สมบผรณร’ หรมือ ‘โตเตป็มททที่’ ภาพเปรทยบททที่แสดงถถึง
พอัฒนาการเตริบโตยอังมทตตอไปตรงททที่วตาเราควรเจรริญเตริบโตใหผู้ไดผู้ขนาด (คมือ ความสผง) ของความ
ไพบผลยต (คมือ ความเปป็นผผผู้ใหญต) ของพระครริสตร ความหมายททที่กวผู้างกวตากป็คมือวตา พระเจผู้าไดผู้ทรงแตตง
ตอัรงตทาแหนตงตตางๆของผผผู้นทาครริสตจอักรเหลตานทร  (คมือ การรอับใชผู้ -- the ministry) เพมืที่อททที่วตาผผผู้คนของ
พระเจผู้าจะไดผู้เตริบโตเตป็มททที่และเปป็นผผผู้ใหญตเหมมือนพระเยซผ

อฟ 4:14 พระเจผู้าทรงประทานผผผู้นทาตตางๆใหผู้แกตครริสตจอักรเพมืซึ่อ (ฮรินา) เราจะไมยู่เปป็น
เดป็กอรีกตยู่อไป เปาโลจถึงสาธยายเกทที่ยวกอับออันตรายฝตายวริญญาณหลายระดอับททที่ททาใหผู้พระเจผู้าทรงแตตง
ตอัรงของประทานในการรอับใชผู้ตตางๆเหลตานทร เพมืที่อปกปผู้องครริสตจอักร (1) ประการแรกคมือ เราไมตไดผู้มท
ความอตอนตตอโลกของเดป็กๆ ททที่มอักเชมืที่ออะไรกป็ตามททที่พวกเขาไดผู้ยริน ทตานใชผู้ภาพประกอบเพริที่มเตริมซถึที่ง
เปป็นภาพของ (2) การถผกซอัดไปซอัดมาและหอันไปเหมาดผู้วยลมปากแหยู่งคนาสอัซึ่งสอนทสกอยยู่าง นทที่เปป็น
ภาพเปรทยบของความไมตมอั ที่นคงของคลมืที่นททที่ถผกลมพอัดขณะททที่คลมืที่นซอัดไปซอัดมาในชตวงททที่เกริดพายรุ

เปาโลใชผู้ภาพเปรทยบของลมแหตงคทาสอนเทป็จซถึที่งมอักเรริที่มพอัดแบบเบาๆกตอน แตตในททที่สรุดกป็
กลายเปป็นพายรุเฮอรริเคนททที่กตอใหผู้เกริดความพรินาศฝตายวริญญาณ ลมแหตงคทาสอนเทป็จเหลตานทรมทจรุดกทาเนริด
จาก (3) เลยู่หต์กลของมนสษยต์ตามอสบายฉลาดซซซึ่งโดยวริธรีนรีนพวกเขาคอยซสยู่มรอทรีซึ่จะลยู่อลวง ในวลทนทรมทคทา
บรรยายสทที่คทาททที่พผดถถึงการหลอกลวงฝตายวริญญาณ (ก) คทาแรกคมือ “เลตหรกลของมนรุษยร” ซถึที่งมทความ
หมายวตา ‘การตผู้มตรุตุ๋น’, ‘การโกง’ หรมือ ‘การหลอกลวง’ (ข) คทาททที่สองคมือ “อรุบายฉลาด” มทความ
หมายวตา ‘เหลทที่ยมจอัด’ เหมมือนกอับเจผู้างผนอัรนททที่เหลทที่ยมจอัดยริที่งกวตาสอัตวรใดๆ (ค) คทาททที่สามคมือ “คอยซรุตมรอ”



ซถึที่งมทความหมายวตา การใชผู้เลตหรเหลทที่ยมหรมือการดอักโจมตท สรุดทผู้าย (ง) “ททที่จะลตอลวง” บตงชทรถถึงการนทา
ใหผู้หลง โดยเฉพาะการนทาใหผู้หลงผริด

มอันบตงบอกถถึงการชอักชวนไปในทางททที่ผริดและการหลอกลวง ทอัรงหมดนทรอยผตในบรริบทของ
หลอักคทาสอน และโดยเฉพาะอยตางยริที่งหลอักคทาสอนททที่ผริด เราเหป็นชอัดเจนวตาพญามารอยผตเบมืรองหลอังสริที่ง
เหลตานทร  เพราะเปป็นความจรริงททที่มอันเปป็นผผผู้มรุสาและเปป็นพตอของการมรุสา พระเจผู้าทรงประทาน
ตทาแหนตงการรอับใชผู้ดผู้านตตางๆแกตครริสตจอักรเพมืที่อปกปผู้องผผผู้คนของพระเจผู้าจากการหลอกลวงเหลตานทร

อฟ 4:15 แตยู่ใหผู้เราพผดความจรริงดผู้วยใจรอักเพมืซึ่อจะจนาเรริญขซนนทสกอยยู่างสผยู่พระองคต์ผ ผผู้เปป็น
ศรีรษะคมือพระครริสตต์ ในทางตรงกอันขผู้าม บรรดาผผผู้นทาในการรอับใชผู้ในครริสตจอักรไดผู้ถผกบอัญชาใหผู้พผด 
“ความจรริงดผู้วยใจรอัก” ความจรริงบางครอัร งกป็อาจเยป็นชาและเชมือดเฉมือน บรรดาผผผู้นทาของครริสตจอักร
และครริสเตทยนโดยทอั ที่วไปจถึงถผกกทาชอับใหผู้เจมือใจเมตตาลงไปในความจรริงททที่แขป็งกรผู้าวดผู้วย จรุด
ประสงครในการเสรริมดผู้วยสริที่งนทร กป็คมือ เพมืที่อททที่ผผผู้คนของพระเจผู้าในครริสตจอักรจะ “จทาเรริญขถึรนทรุกอยตางสผต
พระองครผผผู้เปป็นศทรษะคมือพระครริสตร” เชตนเดทยวกอับททที่เปาโลไดผู้เอตยถถึงการเตริบโตเตป็มขนาดสผตความ
ไพบผลยรของพระครริสตรในขผู้อ 13 บอัดนทรทตานกลตาววตาเปผู้าหมายกป็คมือ เพมืที่อททที่จะเตริบโตสผตพระองคร นอัที่น
คมือ พระครริสตร จรุดประสงครของของประทานททที่เปป็นตทาแหนตงผผผู้นทาททที่พระเจผู้าทรงประทานใหผู้แกตค
รริสตจอักรจถึงไมตใชตแคตเพมืที่อตระเตรทยมความเปป็นผผผู้ใหญตฝตายวริญญาณและปกปผู้องจากความผริดพลาด
ฝตายวริญญาณเทตานอัรน แตตเพมืที่อชตวยใหผู้ผผผู้คนของพระเจผู้าในครริสตจอักรเตริบโตในพระครริสตรจนถถึงจรุดททที่
เราจะเรริที่มเปป็นเหมมือนพระเยซผดผู้วย

อฟ 4:16 คมือเนมืซึ่องจากพระองคต์นอันน รยู่างกายทอันงสรินนทรีซึ่ตริดตยู่อสนริทและผผกพอันกอันโดยทรีซึ่
ทสกๆขผู้อตยู่อไดผู้ชยู่วยชผกนาลอังตามขนาดแหยู่งอวอัยวะทสกสยู่วน รยู่างกายนอันนจซงไดผู้จนาเรริญเตริบโตขซนนเองดผู้วย
ความรอัก

ใน 2:21 ออัครทผตทตานนทร ใชผู้ภาพเปรทยบของอาคารททที่ “ตตอกอันสนริท” บอัดนทรทตานใชผู้คทาเดทยวกอัน
ในภาพเปรทยบของรตางกาย นอัที่นคมือ พระกายของพระครริสตร พระครริสตรทรงเปป็นศทรษะ เราเปป็น
รตางกาย นอกจากนทรรตางกายนอัรนกป็ถผกนทามาตริดตตอสนริทโดยพระครริสตร “และผผกพอันกอันโดยททที่ทรุกๆขผู้อ



ตตอไดผู้ชตวยชผก ทาลอังตามขนาดแหตงอวอัยวะทรุกสตวน” ความหมายกป็คมือวตา พระกายของพระครริสตร ซถึที่ง
เหมมือนกอับรตางกายมนรุษยร ไดผู้ถผกเชมืที่อมตริดกอันอยตางเหมาะสมโดยทรุกขผู้อตตอของมอัน นอกจากนทร  กาย
ฝตายวริญญาณดอังกลตาว ซถึที่งเหมมือนกอับรตางกายมนรุษยร ไดผู้ถผกนทามาอยผ ตดผู้วยกอัน “ตามขนาดแหตงอวอัยวะ
ทรุกสตวน” ความหมายกป็คมือ การมทปฏริสอัมพอันธรก อันอยตางมทประสริทธริภาพของแตตละสตวนของรตางกาย 
รตางกายมนรุษยรกป็เปป็นแบบนอัรนเหมมือนกอัน เปาโลบรรยายภาพเปรทยบเดทยวกอันในพระกายของพระ
ครริสตร ทอัรงสองอยตางเปป็นผลงานชริรนเอกของพระเจผู้า วอัตถรุประสงครททที่ยริ ที่งใหญตกวตากป็คมือ “รตางกายนอัรนจถึง
ไดผู้จทาเรริญ” พระเจผู้าทรงมทพระประสงครททที่จะใหผู้พระกายของพระครริสตรจทาเรริญ “เตริบโตขถึรนเองดผู้วย
ความรอัก” ทอัรงหมดททที่กลตาวมานอัรนสรุดทผู้ายแลผู้วกป็มทเปผู้าหมายเพมืที่อททที่ครริสตจอักรจะถผกเสรริมสรผู้างขถึรนใน
ความรอักซถึที่งกอันและกอัน นทที่คมือเปผู้าหมายโดยรวมของของประทานตตางๆในการรอับใชผู้ททที่พระเจผู้าไดผู้
ทรงประทานใหผู้แกตครริสตจอักรแลผู้ว

อฟ 4:17 เหตสฉะนอันนขผู้าพเจผู้าจซงขอยมืนยอันและเปป็นพยานในองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าวยู่า 
ตอันงแตยู่บอัดนรีน เปป็นตผู้นไป ทยู่านอยยู่าประพฤตริอยยู่างคนตยู่างชาตริ ทรีซึ่เขาประพฤตริกอันนอันนคมือมรีใจจดจยู่ออยผยู่
กอับสริซึ่งทรีซึ่ไมยู่มรีสาระ ดอังนอัรน เพราะสริที่งตตางๆททที่กลตาวมาแลผู้วดผู้านบน ออัครทผตเปาโลจถึงกลตาวถถึงดผู้านททที่
สองของการดทาเนรินชทวริตครริสเตทยน นอั ที่นคมือททที่เราจะไมต “ประพฤตริอยตางคนตตางชาตริ” เราเหป็นถถึงดผู้าน
ตตอไปของการดทาเนรินชทวริตครริสเตทยน บทนทรจะขยายความเรมืที่องนทร จนถถึงขผู้อ 29

การไมตประพฤตริอยตางคนตตางชาตริคมือ การไมตใชผู้ชทวริตเหมมือนอยตางชาวโลก ถถึงแมผู้คทาวตา ‘คน
ตตางชาตริ’ เดริมททมทความหมายในเรมืที่องชาตริพอันธรุร นอั ที่นคมือ คนททที่ไมตใชตยริว แตตบางครอัร งมอันกป็มทความหมาย
ฝตายวริญญาณมากกวตาดผู้วย มอันหมายถถึง คนททที่อยผ ตในโลกและไมตรอด ดผู้วยถผู้อยคทามากมายเหลมือเกริน 
เปาโลไดผู้ตอักเตมือนผผผู้อตานของทตานมริใหผู้ททาตามอยตางชาวโลก จากนอัรนทตานสาธยายตตอไปถถึงรผปแบบ
ตตางๆททที่คนตตางชาตริททที่ไมตรอดดทาเนรินกอัน

อยตางแรกคมือ มรีใจจดจยู่ออยผยู่กอับสริซึ่งทรีซึ่ไมยู่มรีสาระ คทาททที่แปลวตา สริซึ่งทรีซึ่ไมยู่มรีสาระ (มาไตออเตส) 
เปป็นคทานตาสนใจ มอันมทความหมายวตา ‘ขาดซถึที่งความจรริงและความเหมาะสม’ และ ‘ความวริปรริตผริด
เพทรยน’ ออัครทผตทตานนทรจถึงบรรยายถถึงความตทที่าทรามของจริตใจมนรุษยร มอันถผกความบาปบริดเบมือนจน



มอันสามารถททาอะไรชอั ที่วๆไดผู้ทอัรงนอัรน ถถึงแมผู้วตาชาวโลกอาจดทาเนรินชทวริตแบบนอัรน แตตผผผู้คนของพระเจผู้า
กป็ถผกกทาชอับใหผู้ททาสริที่งททที่ตรงกอันขผู้าม

อฟ 4:18 โดยทรีซึ่ความเขผู้าใจของเขามมืดมนไป และเขาอยผยู่หยู่างจากชรีวริตซซซึ่งมาจาก
พระเจผู้า เพราะเหตสความโงยู่ซซซึ่งอยผยู่ในตอัวเขา ออันเนมืซึ่องจากใจทรีซึ่แขป็งกระดผู้างของเขา ทตานบรรยายตตอ
ไปถถึงสภาพททที่มมืดมอัวของใจททที่บาปหนาของมนรุษยรวตา “ความเขผู้าใจของเขามมืดมนไป” จริตใจของ
มนรุษยรธรรมดาไดผู้ถผกความบาปททาใหผู้มมืดมอัวในดผู้านศทลธรรม อทกครอัร งททที่ความจรริงททที่ยริที่งใหญตกวตากป็คมือ 
การไมตดทาเนรินชทวริตแบบนอัรน นอกจากนทรคนตตางชาตริททที่ไมตรอดกป็ “อยผตหตางจากชทวริตซถึที่งมาจากพระเจผู้า 
เพราะเหตรุความโงตซถึที่งอยผตในตอัวเขา” เพราะความโฉดเขลาฝตายวริญญาณททที่ดกดมืที่น ชาวโลกจถึงถผกแยก
ออกจากชทวริตททที่สรผู้างใหมตดอังททที่กลตาวไวผู้ในบทททที่ 2 นอกจากนทรความโฉดเขลาฝตายวริญญาณกป็มทอทานาจ
มากเพราะใจ “ททที่แขป็งกระดผู้าง” ของมนรุษยรททที่บาปหนา

อฟ 4:19 ในการบรรยายถถึงคนตตางชาตริตตอไป ทตานกลตาววตา เขามรีใจปราศจากความ
สะดสผู้งตยู่อบาป นอัที่นคมือพวกเขากลายเปป็นคนดผู้านชาและไมตสะทกสะทผู้านตตอความบาปแลผู้ว มอัน
สอดคลผู้องกอับการมทใจสทานถึกผริดชอบททที่ถผกนาบดผู้วยเหลป็กแดง (1 ทริโมธท 4:2) ดอังนอัรนชาวโลกจถึง 
ปลยู่อยตอัวทนาการลามก ความหมายกป็คมือวตา คนททที่ไมตรอดในโลกไดผู้ปลตอยตอัวไปกอับการลามก คทาททที่
แปลเชตนนอัรน (อาเซป็ลเกะเอนย) มทความหมายวตา ‘ตอัณหาททที่ไมตถผกรอัร งไวผู้’ มอันสมืที่อถถึงความเสมืที่อมทราม
ทางเพศ, ความหมกมรุตนกอับกามตอัณหา, ความมอักมากในกาม และการไมตรผผู้จอักอายในเรมืที่องทางเพศ 
พวกเขาจถึงไดผู้ปลตอยตอัวทนาการโสโครกทสกอยยู่างดผู้วยความละโมบ ความหมายกป็คมือ การไลตตาม
ความโสโครกในเรมืที่องทางเพศอยตางไมตรผผู้จอักหยรุดหยตอน

อฟ 4:20-21 แตยู่วยู่าทยู่านไมยู่ไดผู้เรรียนรผผู้จอักพระครริสตต์อยยู่างนอันน 21 ถผู้าแมผู้ทยู่านไดผู้ฟอังเรมืซึ่อง
พระองคต์ และไดผู้รอับการสอนโดยพระองคต์ตามความจรริงซซซึ่งมรีอยผยู่ในพระเยซผแลผู้ว

ออัครทผตทตานนทร เตมือนความจทาผผผู้อตานของทตานวตาพวกเขา “ไมตไดผู้เรทยนรผผู้จอักพระครริสตรอยตาง
นอัรน” ความจรริงกป็คมือ ในฐานะเปป็นครริสเตทยน เรายตอมรผผู้ดทกวตาและเรากป็ถผกเตมือนความจทามริใหผู้ดทาเนริน
ตามอยตางททที่คนตตางชาตริดทาเนรินอยผตนอัรน เปป็นความจรริงททที่เมมืที่อเราไดผู้ยรินพระวจนะของพระองครและถผก



สอนดผู้วยพระวจนะนอัรนแลผู้ว เรากป็รผผู้วตานทที่เปป็นความจรริง เหมมือนกอับททที่ความจรริงนอัรนอยผตในพระเยซผ
ครริสตร

อฟ 4:22 ความจรริงนอัรนกป็คมือวตา ทยู่านจงทรินงมนสษยต์เกยู่าของทยู่านซซซึ่งคผยู่กอับวริถรีชรีวริตเดริมนอันน
เสรีย ออันจะเสมืซึ่อมเสรียไปตามตอัณหาออันเปป็นทรีซึ่หลอกลวง เปาโลกทาลอังหมายความวตากตอนททที่เราไดผู้รอับ
ความรอด เราอาจเคยดทาเนรินชทวริตแบบนอัรน นอัที่นคมือ วริถรีชรีวริตเดริมของเรา คทาททที่แปลเชตนนอัรน (อานาสต
รอเฟ) มทความหมายวตา ลอักษณะการดทาเนรินชทวริต, พฤตริกรรม หรมือการวางตอัว ทตานกทาลอังหมายถถึง 
“มนรุษยรเกตา” ของเรา นทที่ยตอมหมายถถึงธรรมชาตริเกตาของเราททที่เปทที่ยมดผู้วยบาป ทตานใชผู้ภาพเปรทยบททที่เรา
ครุผู้นเคย การถอดทริรงมนรุษยรเกตากป็เหมมือนกอับการถอดทริรงเสมืรอผผู้าททที่สกปรก เราททาอยตางนทรทรุกวอัน ดอังนอัรน 
เราตผู้องจอัดการกอับธรรมชาตริเกตาของเราอยตางนผู้อยทรุกวอัน เมมืที่อเราไดผู้รอับความรอด เรากป็ไดผู้รอับ
ธรรมชาตริใหมตแลผู้ว แตตธรรมชาตริเกตากป็ยอังคงอยผต เหมมือนกอับททที่เสมืรอผผู้ายตอมเปรอะเปมืร อนทรุกวอันและตผู้อง
ถผกถอดออกเสทย เรากป็ตผู้องจอัดการกอับธรรมชาตริเกตาของเราแบบนอัรนเชตนกอัน

อฟ 4:23 ขอัรนตอนแรกของการแกผู้ปอัญหานทรกป็คมือ ใหผู้จริตวริญญาณของทยู่านเปลรีซึ่ยนใหมยู่ 
เราไดผู้รอับคทาบอัญชาใหผู้รอับการเปลทที่ยนแปลงใหมตในจริตวริญญาณของเรา ใน 2 โครรินธร 4:16 ออัครทผต
ทตานนทร เขทยนเกทที่ยวกอับจริตใจภายในททที่รอับการเปลทที่ยนแปลงใหมตทรุกวอัน ดผ โรม 12:2 ดผู้วย การ
เปลทที่ยนแปลงใหมตดอังกลตาวสตวนใหญตแลผู้วเกริดขถึรนไดผู้เพราะการซถึมซอับพระวจนะของพระเจผู้าพรผู้อม
กอับการมทสามอัคคทธรรมในการอธริษฐาน เมมืที่อเราใชผู้เวลาแตตละวอันกอับพระองครผตานทางการอตานพระ
คอัมภทรรและการอธริษฐาน จริตวริญญาณของเรากป็จะถผกเปลทที่ยนแปลงใหมตทรุกวอัน

อฟ 4:24 และใหผู้ทยู่านสวมมนสษยต์ใหมยู่ซซซึ่งทรงสรผู้างขซนนใหมยู่ตามแบบอยยู่างของ
พระเจผู้า ในความชอบธรรมและความบรริสสทธริธิ์ทรีซึ่แทผู้จรริง นอกจากนทร  เรายอังไดผู้รอับคทาบอัญชาใหผู้ “สวม
มนรุษยรใหมต” ออัครทผตทตานนทรนทาเสนออทกดผู้านของเรมืที่องนทร  ขณะททที่เราไดผู้รอับคทาบอัญชาใหผู้ถอดทริรงเสมืรอผผู้า
แหตงมนรุษยรเกตาททที่สกปรก และใหผู้จริตวริญญาณของเราถผกเปลทที่ยนแปลงใหมต บอัดนทร เราไดผู้รอับคทาบอัญชา
ใหผู้รมืร อดผในตผผู้เสมืรอผผู้าแหตงใจของเราและหยริบเอาเสมืรอผผู้าแหตงมนรุษยรใหมตออกมาสวม ความหมายตรง
นทรกป็สอดคลผู้องกอับกาลาเททย 5:16 ททที่เปาโลกทาชอับใหผู้เราดทาเนรินตามพระวริญญาณ ในแตตละวอันเราใน



ฐานะครริสเตทยนททที่บอังเกริดใหมตแลผู้วไดผู้รอับคทาบอัญชาใหผู้สวมธรรมชาตริใหมตททที่พระเจผู้าทรงประทานใหผู้
แกตเราแลผู้ว มริฉะนอัรนเรากป็จะดทาเนรินตามเนมืรอหนอังซถึที่งเปมืที่อยเนตา

เปาโลจถึงกลตาวถถึงสาระสทาคอัญของมนรุษยรใหมต มอันไดผู้ถผก “สรผู้างขถึรนใหมตตามแบบอยตางของ
พระเจผู้า ในความชอบธรรมและความบรริสรุทธริธ ททที่แทผู้จรริง” ลอักษณะเฉพาะตอัวททที่แตกตตางของ
ธรรมชาตริใหมตกป็คมือ ความชอบธรรมและความบรริสรุทธริธ  มอันเปป็นวริธนการทคางานททที่แตกตตางอยตางสริรน
เชริงจากเนมืรอหนอัง ตามททที่เอเฟซอัส 4:22 และกาลาเททย 5:24 ไดผู้กลตาวไวผู้ ธรรมชาตริเกตา (คมือ เนมืรอหนอัง) 
ททางานบนระดอับของตอัณหาและความใครต (คมือ ความรผผู้สถึกตตางๆ) สตวนธรรมชาตริใหมตททางานบน
ระดอับททที่สผงกวตา คมือ ความชอบธรรม นอั ที่นคมือแทนททที่จะคริดถถึงสริที่งททที่เราตผู้องการหรมือรผผู้สถึก เราควรถาม
วตา ‘มอันถผกตผู้องไหม มอันบรริสรุทธริธ ไหม’ มอันคมือ ไมตใชตตามใจของขผู้าพระองคร แตตใหผู้เปป็นไปตามนทรา
พระทอัยของพระองครมากกวตา เพมืที่อความแนตใจ มอันไมตใชตการดทาเนรินตามอยตางททที่คนตตางชาตริดทาเนริน
กอันอยผตนอัรน

อฟ 4:25 วกกลอับมาททที่คทาสอัที่งสทาคอัญของเนมืรอหาสตวนนทร  นอัที่นคมือ “อยตาดทาเนรินตามอยตาง
คนตตางชาตริ” ออัครทผตทตานนทร จถึงเรริที่มสาธยายถถึงสริที่งตตางๆททที่แสดงถถึงการดทาเนรินอยตางคนอธรรม เมมืที่อ
อผู้างอริงถถึงภาพเปรทยบเรมืที่องการถอดทริรงเสมืรอผผู้าททที่สกปรก ทตานจถึงสอัที่งวตา เหตสฉะนอันนทยู่านจงเลริกพผดมสสา
เสรีย และ `จงตยู่างคนตยู่างพผดความจรริงกอับเพมืซึ่อนบผู้าน' เพราะวยู่าเราตยู่างกป็เปป็นอวอัยวะของกอันและกอัน 
นทที่แหละคมือความชอบธรรมเพราะเราเปป็นอวอัยวะของกอันและกอันจรริงๆ มอันยอังเปป็นแกตนแทผู้ของ
บอัญญอัตริขผู้อททที่เกผู้าของบอัญญอัตริสริบประการดผู้วย บรริบทคมือภายในครริสตจอักร แตตหลอักการททที่สทาคอัญกวตา
นอัรนกป็เปป็นสากล

อฟ 4:26 `โกรธกป็โกรธเถริด แตยู่อยยู่าทนาบาป' อยยู่าใหผู้ถซงตะวอันตกทยู่านยอังโกรธอยผยู่ เราจถึง
ไดผู้รอับคทาบอัญชามริใหผู้ททาบาปขณะททที่เราโกรธ ถถึงแมผู้จะมทสริที่งททที่เรทยกวตา ความโกรธออันชอบธรรม แตต
นผู้อยครอัร งจรริงๆททที่เรามทความโกรธแบบนอัรน ปกตริแลผู้วความโกรธเปป็นผลงานของเนมืรอหนอังมากกวตา 
มอันมอักสทาแดงปฏริกริรริยาตตางๆททที่เปป็นบาปออกมา เชตน การสมืที่อสารททที่ไมตชอบธรรม, การควบครุม
อารมณรไมตอยผต, ความอาฆาตพยาบาท และความขมขมืที่น ถถึงแมผู้เหตรุการณรตตางๆททที่เราควบครุมไมตไดผู้



อาจททาใหผู้เราโกรธ แตตเรากป็ไดผู้รอับคทาสอัที่งใหผู้ควบครุมอารมณรของเราเพมืที่อททที่เราจะไมตททาบาป นทที่แหละ
คมือการไมตดทาเนรินตามอยตางคนตตางชาตริดทาเนริน จากนอัรนทตานใหผู้คทาแนะนทาททที่ดทมากๆในเรมืที่องนทร  “อยตา
ใหผู้ถถึงตะวอันตกทตานยอังโกรธอยผต” การแกผู้ไขความขอัดแยผู้งในวอันททที่มอันเกริดขถึรนนอัรนเปป็นเรมืที่องฉลาด การ
ปลตอยใหผู้ความขอัดแยผู้งครุกรรุตนตตอไปมทแตตจะบตมเพาะความพยาบาท ความขมขมืที่นและความเกลทยดชอัง

อฟ 4:27 คทาสอัที่ง อยยู่าใหผู้โอกาสแกยู่พญามาร หมายถถึง การไมตเปริดชตองวตางใหผู้แกตพญา
มารในชทวริตของเราเลย ในหลายวริธทททที่เราไมตเขผู้าใจ มอันสามารถมทอริทธริพลตตอเราไดผู้ผตานทางการ
ทดลอง, การททาใหผู้ทผู้อใจและการเบทที่ยงเบนความสนใจเรา หนผู้าททที่ของเรากป็คมือการตระหนอักถถึงกล
อรุบายตตางๆของมอันและไมตเปริดโอกาสใหผู้แกตมอัน

อฟ 4:28 บอัญญอัตริขผู้อททที่แปดของบอัญญอัตริสริบประการกป็ถผกพผดถถึง คนทรีซึ่เคยขโมยกป็อยยู่า
ขโมยอรีก ถถึงแมผู้วตาชาวโลกอาจขโมย และเราอาจเคยขโมยในอดทต แตตตอนนทร เราตผู้องตตอสผผู้การ
ทดลองแมผู้เพทยงเลป็กนผู้อยททที่จะททาใหผู้เรากลายเปป็นคนไมตซมืที่อสอัตยร ทางออกของเราแตตละคนกป็คมือ แตยู่
จงใชผู้มมือทนางานทรีซึ่ดรีๆกวยู่า เพมืซึ่อจะไดผู้มรีอะไรๆแจกใหผู้แกยู่คนทรีซึ่ขอัดสน การททางานททที่ซมืที่อสอัตยรไมตเพทยงจะ
ตอบสนองความตผู้องการของเราเทตานอัรน แตตจะเปริดโอกาสใหผู้เราไดผู้ชตวยเหลมือคนอมืที่นดผู้วย

อฟ 4:29 ออัครทผตทตานนทรพผดถถึงวริธทสรุดทผู้ายของการไมตดทาเนรินตามอยตางคนตตางชาตริ
ดทาเนริน  นอัที่นคมือ อยยู่าใหผู้คนาหยาบคายออกมาจากปากทยู่านเลย คทาททที่แปลวตา หยาบคาย (ซาปรอส) มท
ความหมายวตา ‘เนตาเสทย’ หรมือ ‘สตงกลริที่นเหมป็น’ คทาททที่แปลวตา คนา คมือ ลอกอส คทาสอัที่งนทรชอัดเจน อยตา
ปลตอยใหผู้คทาไมตดทหลรุดออกมาจากปากของทตานแมผู้แตล่คคาเดนยว นทที่ตรงขผู้ามกอับททที่คนตตางชาตริดทาเนริน
อยตางชอัดเจน ในทางกลอับกอัน เราควรกลยู่าวคนาทรีซึ่ดรี และเปป็นประโยชนต์ใหผู้เกริดความจนาเรริญเพมืซึ่อจะไดผู้
เปป็นคสณแกยู่คนทรีซึ่ไดผู้ยรินไดผู้ฟอัง แทนททที่จะกลตาวคทาหยาบคายแมผู้แตตคทาเดทยว หนผู้าททที่ของเรากป็คมือ การ
เสรริมสรผู้างผผผู้อมืที่นในยามททที่เราพผด ความหมายตรงตอัวกป็คมือเราจะไดผู้ใหผู้ความกรรุณาตตอคนททที่ไดผู้ยรินเรา

อฟ 4:30 และอยยู่าทนาใหผู้พระวริญญาณบรริสสทธริธิ์ของพระเจผู้าเสรียพระทอัย เพราะโดย
พระวริญญาณนอันนทยู่านไดผู้ถผกประทอับตราหมายทยู่านไวผู้จนถซงวอันทรีซึ่ทรงไถยู่ใหผู้รอด คทาพผดททที่ตามมานทร
นตาจะเกทที่ยวขผู้องกอับการดคาเนรินททที่สทาคอัญออันตตอไปซถึที่งจะถผกกลตาวถถึงใน 5:2 คมือ “ดทาเนรินชทวริตในความ



รอัก” แทนททที่จะขถึรนตผู้นเนมืรอหาสตวนนทรดผู้วยคทาสอัที่งเหมมือนกตอนหนผู้า ตรงนทรออัครทผตทตานนทรกลอับขยาย
ความ โดยปริดทผู้ายดผู้วยประโยคบอกเลตา การดทาเนรินในความรอักประการแรกเกทที่ยวขผู้องกอับพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธ  หากเราดทาเนรินชทวริตตามนอัรน เรากป็จะมทความรผผู้สถึกไวททที่จะไมต “ททาใหผู้พระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ ของพระเจผู้าเสทยพระทอัย” อทกครอัร งททที่นทที่เปป็นคทาสอัที่ง การททาใหผู้เสทยพระทอัยนอัรนรรุนแรงยริที่งกวตา
ททาใหผู้ไมตพอพระทอัย มอันคมือการททาใหผู้อทกฝตายเศรผู้าใจ หากเรารอักองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าพระเจผู้าของเรา
ซถึที่งรวมถถึงพระวริญญาณของพระองครดผู้วย เรากป็จะระมอัดระวอังททที่จะไมตททาใหผู้พระองครเสทยพระทอัย 
เปาโลรทบเตมือนใจเราวตา พระองครเองเปป็นผผผู้ททที่ทรงประทอับตราเราไวผู้ “จนถถึงวอันททที่ทรงไถตใหผู้รอด” 
ออัครทผตทตานนทรขยายความเกทที่ยวกอับเรมืที่องนทร เพริที่มเตริมในเอเฟซอัส 1:13-14

อฟ 4:31 ดอังนอัรนในบรริบทของการดทาเนรินชทวริตในความรอักและไมตททาใหผู้พระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ เสทยพระทอัย เรายอังไดผู้รอับคทาก ทาชอับเพริที่มเตริมวตา จงใหผู้ใจขมขมืซึ่น และใจขอัดเคมือง และใจโกรธ 
และการทะเลาะเถรียงกอัน และการพผดเสรียดสรี กอับการคริดปองรผู้ายทสกอยยู่าง อยผยู่หยู่างไกลจากทยู่านเถริด 
หผู้าสริที่งททที่นตาเกลทยดซถึที่งตรงขผู้ามกอับความรอักไดผู้ถผกใหผู้เปป็นรายการไวผู้ สริที่งเหลตานทร ไดผู้แกต ความขมขมืที่น 
การขทรโมโห ความโกรธ การตะโกนใสตกอันพรผู้อมกอับการใสตรผู้ายปผู้ายสทและการคริดปองรผู้าย ซถึที่ง
เปป็นการแสดงออกททที่เปป็นแบบฉบอับของชาวโลกจถึงเปป็นสริที่งตผู้องหผู้าม มอันเปป็นสริที่งททที่ตรงขผู้ามกอับความ
รอัก

อฟ 4:32 แทนททที่จะททาแบบนอัรน เราไดผู้รอับคทาบอัญชาวตา จงเมตตาตยู่อกอัน มรีใจเอป็นดผตยู่อ
กอัน และอภอัยโทษใหผู้กอันเหมมือนดอังทรีซึ่พระเจผู้าไดผู้ทรงโปรดอภอัยโทษใหผู้ทยู่าน เพราะเหป็นแกยู่พระครริสตต์
สริที่งททที่ตรงขผู้ามกอับททที่วตามานทรกป็คมือ การเกรทร ยวกราด มทใจหยาบกระดผู้าง และไมตยอมใหผู้อภอัย ในฐานะ
เปป็นผผผู้คนของพระเจผู้าในความรอัก เราไดผู้รอับคทาสอัที่งใหผู้ททาสริที่งททที่ตรงขผู้าม นอัที่นเปป็นการสทาแดงออกมา
ของการดทาเนรินชทวริตในความรอัก พระเจผู้าไดผู้ทรงรอักเราเมมืที่อพระองครไดผู้ทรงยกโทษเราแลผู้วเพราะ
เหป็นแกตพระครริสตร เราไดผู้เขผู้าใจถถึงพระทอัยของพระเจผู้า

*****



ภนำพรวมของเอเฟซซัส 5: บททนชื่หผู้าของหนนังสชอเอเฟซนัสกลล่าวตล่อไปถถึงการดคาเนรินชนวริต
ครริสเตนยนในทางปฏริบนัตริซถึชื่งแสดงออกมาเปป็นการกระทคาตล่างๆ มนันปริดทผู้ายดผู้วยดผู้วยการเปรนยบ
เทนยบระหวล่างความสนัมพนันธตในชนวริตคผล่กนับครริสตจนักร

อฟ 5:1 เหตสฉะนอันนทยู่านจงเลรียนแบบของพระเจผู้า ใหผู้สมกอับเปป็นบสตรทรีซึ่รอัก บทททที่แลผู้ว
ปริดทผู้ายดผู้วยการพผดถถึงการททที่พระเจผู้าทรงยกโทษใหผู้เราแลผู้วเพราะเหป็นแกตพระครริสตร เมมืที่อพริจารณา
ถถึงเรมืที่องนทร  เราจถึงไดผู้รอับคทาก ทาชอับใหผู้ “เลทยนแบบของพระเจผู้า” คทาททที่แปลวตา เลรียนแบบ (มริเมเทส) มท
ความหมายวตา ‘คนเลทยนแบบ’ หรมือ ‘ผผผู้ททาตาม’ ความหมายททที่สทาคอัญกวตากป็คมือวตา เชตนเดทยวกอับททที่
พระเจผู้าไดผู้ทรงยกโทษใหผู้เราแลผู้ว เรากป็ควรททาตามแบบอยตางของพระองครเชตนเดทยวกอัน ทตานเสรริม
วตา “ใหผู้สมกอับเปป็นบรุตรททที่รอัก” เราเปป็นผผผู้ททที่พระเจผู้าทรงรอักและบอัดนทร เราเปป็นบรุตรของพระองครแลผู้ว เรา
จถึงมทหนผู้าททที่ในการยอมใหผู้ความรอักดอังกลตาวททที่สตงผลเปป็นการยกโทษใหผู้คนอมืที่นไหลผตานตอัวเรา

อฟ 5:2 และจงดนาเนรินชรีวริตในความรอักเหมมือนดอังทรีซึ่พระครริสตต์ไดผู้ทรงรอักเรา และ
ทรงประทานพระองคต์เองเพมืซึ่อเราใหผู้เปป็นเครมืซึ่องถวาย และเครมืซึ่องบผชาแดยู่พระเจผู้าเพมืซึ่อเปป็นกลริซึ่น
สสคนธรสออันหอมหวาน เนมืรอหาททที่เรริที่มตผู้นในขผู้อ 4:30 จถึงลงเอยเปป็นคทาสอัที่ง “จงดทาเนรินชทวริตในความ
รอักเหมมือนดอังททที่พระครริสตรไดผู้ทรงรอักเรา” นทที่เปป็น ‘การดทาเนริน’ ททที่สาม (ททที่ถผกกลตาวถถึงในหนอังสมือ
เอเฟซอัส) และยตอมสอดคลผู้องกอับททที่องครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราทรงสอนบตอยๆ (ต.ย. ดผ ยอหรน 13:34,
15:12,17) เราไดผู้รอับคทาสอัที่งใหผู้ไมตเพทยงรอักเทตานอัรน แตตใหผู้ดทาเนรินในความรอักดผู้วย นทที่บอกเปป็นนอัยวตา
ความรอักควรแทรกซถึมอยผตในทรุกดผู้านของการดทาเนรินชทวริตในแตตละวอันของเรา เมมืที่อเราททากริจกรรม
ตตางๆในแตตละวอัน เรากป็ควรททากริจกรรมเหลตานอัรนดผู้วยใจททที่กรรุณา เหป็นอกเหป็นใจ ใครตครวญ ใหผู้ความ
ชตวยเหลมือ เมตตา และอดทนซถึที่งเกริดจากความรอักแบบอากาเป พระครริสตรทรงรอักเราอยตางไร เรากป็
ควรมทความรอักเพมืที่อคนอมืที่นดผู้วย

นอกจากนทร  ออัครทผตทตานนทรกป็ยอังเสรริมนริยามททที่กระชอับและเหป็นภาพของความรอักแบบอากาเป
ดผู้วย การแสดงออกของความรอักเชตนนทรคมือ “พระครริสตรไดผู้ทรงรอักเรา และทรงประทานพระองครเอง
เพมืที่อเรา” นริยามของความรอักแบบอากาเปจรริงๆแลผู้วกป็คมือ ‘การเสทยสละตอัวเองเพมืที่อผผผู้อมืที่น’ พระเยซผ



ทรงททาเชตนนอัรนบนหรุบเขากะโหลกศทรษะ (ดผ กาลาเททย 2:20 และ 2 โครรินธร 12:15) จากนอัรนเปาโลกป็
ใชผู้ภาพประกอบจากพระคอัมภทรรเดริมซถึที่งพวกยริวครุผู้นเคย การเอตยถถึง “เครมืที่องถวาย และเครมืที่องบผชาแดต
พระเจผู้าเพมืที่อเปป็นกลริที่นสรุคนธรสออันหอมหวาน” นตาจะททาใหผู้พวกยริวนถึกถถึงเครมืที่องถวายบผชาตตางๆออัน
มทกลริที่นหอมหวานซถึที่งถผกนริยามในเลวทนริตริ 1-2 ความหมายแบบเรทยบงตายกป็คมือวตา เครมืที่องถวายบผชาททที่มท
กลริที่นหอมเหลตานทร  (ซถึที่งถผกถวายททที่พลอับพลา/พระวริหาร) เปป็นททที่พอพระทอัยพระเจผู้า สริที่งททที่พระเยซผไดผู้
ทรงกระททาบนกางเขนกป็เปป็นเครมืที่องถวายบผชาททที่มทกลริที่นหอมหวานททที่ยริที่งใหญตททที่สรุดททที่พระเจผู้าทรงพอ
พระทอัยมากๆ มอันเปป็นการแสดงออกถถึงความรอักททที่ยริ ที่งใหญตททที่สรุดดผู้วย หากพระองครทรงสามารถ
สทาแดงความรอักแบบอากาเปออกมาไดผู้เชตนนอัรน เรากป็ควรสทาแดงความรอักแบบนอัรนออกมาดผู้วย

อฟ 5:3 แตยู่การเอยู่ยถซงการลยู่วงประเวณรี การลามกตยู่างๆและความโลภ อยยู่าใหผู้มรีขซนน
ในพวกทยู่านเลยจะไดผู้สมกอับทรีซึ่ทยู่านเปป็นวริสสทธริชน การดทาเนรินออันตตอไปถผกกลตาวถถึงในขผู้อ 8 คมือ “จง
ดทาเนรินชทวริตอยตางลผกของความสวตาง” อยตางไรกป็ตาม ออัครทผตทตานนทรก ทาลอังจะนทาไปสผตจรุดนอัรน แนตนอน
ททที่สริที่งททที่ตรงขผู้ามกอับความสวตางกป็คมือ ความมมืด ทตานจถึงเรริที่มพผดถถึงความมมืดทางศทลธรรมซถึที่งในตอนนอัรน
และในตอนนทรก ทาลอังแทรกซถึมอยผตในโลกรอบๆตอัวเรา ทตานบรรยายถถึงความผริดบาปทางเพศแบบก
วผู้างๆซถึที่งไมตควร “มทขถึรนในพวกเราเลย”

สริที่งเหลตานทร รวมถถึง (1) การลยู่วงประเวณรี คทาททที่แปลเชตนนอัรน (พอรเนะเอนย) ในความหมายททที่
แคบททที่สรุดหมายถถึง การมทเพศสอัมพอันธรก อันระหวตางคนสองคนททที่ไมตไดผู้แตตงงานกอัน ในความหมายททที่
กวผู้างกวตาของคทาๆนทร  มอันหมายถถึง การผริดศทลธรรมทางเพศไมตวตาจะในลอักษณะใดกป็ตาม ไมตวตาจะ
เปป็นการเลตนชผผู้, การรอักรตวมเพศ, การเปป็นเลสเบทยน, การมทเพศสอัมพอันธรกอับสอัตวร หรมืออะไรกป็ตาม (2) 
การลามกตยู่างๆ แปลมาจากคทาวตา อาคาธารเซนย และเปป็นคทาททที่เปป็นนามธรรมมากกวตาคทาแรก ขณะททที่
การลล่วงประเวณน หมายถถึง การมทกริจกรรมทางเพศททที่ผริดศทลธรรม การลามกหมายถถึงเรมืที่องททที่เปป็น
นามธรรมมากกวตา คมือ การคริดในทางททที่ไมตบรริสรุทธริธ , การครุยเรมืที่องลามก, มรุกตลกหยาบโลน และ
บางททกป็สมืที่อลามก ตามททที่คทาๆนทรสมืที่อ มอันหมายถถึงอะไรกป็ตามททที่ ‘สกปรก’ ในดผู้านศทลธรรม (3) ความ
โลภ ในบรริบทนทรนตาจะหมายถถึง ตอัณหาหรมือความอยากไดผู้ในสริที่งททที่ไมตบรริสรุทธริธ ซถึที่งเอตยถถึงไปแลผู้วดผู้าน
บน ความจรริงททที่ยริที่งใหญตกวตากป็คมือวตา สริที่งเหลตานทร ไมตควรมทขถึรนเลยในหมผตคนของพระเจผู้า “จะไดผู้สมกอับ



ททที่ทตานเปป็นวริสรุทธริชน” ความหมายกป็คมือวตา ในฐานะเปป็นวริสรุทธริชน เราเปป็นคนททที่บรริสรุทธริธ แลผู้ว เราจถึง
ไมตควรถผกกลตาวหาดผู้วยเรมืที่องสกปรกเหลตานอัรน

อฟ 5:4 ทอันงอยยู่าพผดหยาบคาย พผดเลยู่นไมยู่เปป็นเรมืซึ่อง และพผดตลกหยาบโลนเกเร ซซซึ่ง
เปป็นการไมยู่สมควร แตยู่ใหผู้ขอบพระคสณดรีกวยู่า ผผผู้เขทยนททที่ไดผู้รอับการดลใจทตานนทรกลตาวในททานอง
เดทยวกอันตตอไป ในแบบเดทยวกอันไมตควรมทการ (4) พผดหยาบคาย ทตามกลางพวกเราดผู้วย คทาททที่แปล
เชตนนอัรน (อาอริสครอเตส) มทความหมายวตา ‘เรมืที่องหยาบโลน’ หรมือ ‘สริที่งตทที่าทราม’ ทตานเสรริมเขผู้าไปอทก
(5) “พผดเลตนไมตเปป็นเรมืที่อง”, (6) “พผดตลกหยาบโลนเกเร” วลท พผดเลยู่นไมยู่เปป็นเรมืซึ่อง แปลจากคทาวตา โม
รอลอเกนย ซถึที่งมทความหมายตรงตอัววตา ‘คทาททที่โงตเขลา’ ในบรริบทนทร  เหป็นไดผู้ชอัดวตาทตานหมายถถึง คทาพผดททที่
สกปรกและการแสดงออกของคทาพผดเหลตานทร  คทาพผดแบบนทร ไมตควรถผกไดผู้ยรินจากผผผู้คนของพระเจผู้า
เลย สรุดทผู้ายการททที่ทตานพผดถถึง พผดตลกหยาบโลนเกเร ไมตไดผู้เปป็นคทาสอัที่งหผู้ามมริใหผู้มทอารมณรขอันทอั ที่วๆไป
แตตอยตางใด แตตบรริบทบอกชอัดเจนวตา ความหมายกป็คมือ มรุกตลกททที่สกปรก ออันททที่จรริงแลผู้วคทาททที่แปล
เชตนนอัรน (เอะอผตราเพะเลนย) มทความหมายวตา อารมณรขอันททที่หยาบคาย ผผผู้คนของพระเจผู้าไมตควรเอตย
เรมืที่องพรรครนทร เลย ในทางกลอับกอันเราไดผู้รอับคทาสอัที่งใหผู้ขอบพระคสณดรีกวยู่า การขอบพระครุณอยผตคนละ
ชตองเลยกอับสริที่งททที่ไดผู้กลตาวมาแลผู้วกตอนหนผู้าและนอัที่นคมือประเดป็น

อฟ 5:5  เปาโลเตมือนความจทาผผผู้อตานของทตานตตอไปวตา เพราะทยู่านรผผู้แนยู่วยู่า คนลยู่วง
ประเวณรี คนโสโครก คนโลภ ทรีซึ่เปป็นคนไหวผู้รผปเคารพ จะไดผู้อาณาจอักรของพระครริสตต์และของ
พระเจผู้าเปป็นมรดกกป็หามริไดผู้ กตอนททที่จะดผคทาศอัพทรททที่เกทที่ยวขผู้อง ความหมายททที่สทาคอัญกวตากป็คมือวตา คน
เหลตานอัรนททที่ไปยรุตงเกทที่ยวกอับการผริดศทลธรรมทางเพศดอังกลตาวจะไมตไดผู้รอับมรดกใดเลยในอาณาจอักรททที่
จะมา ความหมายกป็คมือวตา คนเหลตานอัรนจะสผญเสทยบทาเหนป็จของตนททที่บอัลลอังกรพริพากษาเพราะกริจกรรม
พรรครนอัรน นทที่ไมตไดผู้หมายความวตา คนททที่มทความผริดในความบาปเรมืที่องเพศจะสผญเสทยความรอดของ
ตนไป แตตพวกเขาจะสผญเสทยบทาเหนป็จของตน นอั ที่นคมือ มรดกของพวกเขาในอาณาจอักรนอัรน



นตาสนใจตรงททที่วตา นทที่เปป็นททที่เดทยวในพระคอัมภทรรททที่ อาณาจอักรนอัรนถผกเรทยกวตา ของพระครริสตร
และของพระเจผู้าในททที่เดทยวกอัน มอันแคตหมายถถึงวอันททที่พระครริสตรเสดป็จกลอับมาและสถาปนาอาณาจอักร
ของพระองครขถึรน

คทาททที่แปลวตา คนลยู่วงประเวณรี (พอรนอส) มทความหมายตรงตอัววตา ‘คนลตวงประเวณท’ และ
ดอังททที่กลตาวไวผู้แลผู้วขผู้างบน คมือ คนททที่ททาความบาปในเรมืที่องเพศ คทาททที่แปลวตา คนโสโครก (อาคาธาร
ทอส) หมายถถึงคนททที่มทความคริดททที่สกปรก การกระททาททที่สกปรก และตอัณหาตตางๆ นตาสอังเกตวตา
เปาโลนริยามความโลภวตาเปป็นการไหวผู้รผปเคารพ คนททที่ปลตอยตอัวไปตามตอัณหาทางเพศตามททที่บรริบท
กลตาวไวผู้ชอัดเจน เปป็นเหมมือนกอับคนททที่ยกใหผู้ตอัณหาเปป็นพระของตน ดอังนอัรน เขาจถึงเปป็นคนไหวผู้รผป
เคารพ เปาโลกลตาวแบบเดทยวกอันนทร ในโคโลสท 3:5 อทกครอัร งททที่ความจรริงททที่สทาคอัญกวตากป็คมือวตา ความ
บาปทางเพศจะททาใหผู้เราสผญเสทยบทาเหนป็จและมรดกในอาณาจอักรททที่จะมา

อฟ 5:6-7 อยยู่าใหผู้ผผผู้ใดลยู่อลวงทยู่านดผู้วยคนาทรีซึ่ไมยู่มรีสาระ เพราะการกระทนาเหลยู่านอันนเอง 
พระเจผู้าจซงทรงลงพระอาชญาแกยู่บสตรแหยู่งการไมยู่เชมืซึ่อฟอัง 7 เหตสฉะนอันนทยู่านอยยู่าคบหาสมาคมกอับ
คนเหลยู่านอันนเลย ทตานเตมือนวตาอยตาถผกหลอกในเรมืที่องดอังกลตาว เพราะสริที่งเหลตานทร เองพระพริโรธของ
พระเจผู้าจถึงเทลงบนชาวโลกททที่บาปหนา เมมืที่อประเทศชาตริ (และคนแตตละคน) ปลตอยตอัวไปกอับความ
มลทรินในเรมืที่องเพศ พระเจผู้ากป็จะทรงปฏริบอัตริตตอพวกเขาดผู้วยพระพริโรธ ดอังนอัรน เราจถึงไดผู้รอับคทาก ทาชอับมริ
ใหผู้ “คบหาสมาคมกอับคนเหลตานอัรนเลย” คทาททที่แปลวตา การไมยู่เชมืซึ่อฟอัง (อาเพะอริเธะเอนย) มทความหมาย
ตรงตอัววตา ‘ความไมตเชมืที่อ’

อฟ 5:8 เพราะวยู่าเมมืซึ่อกยู่อนทยู่านเปป็นความมมืด แตยู่บอัดนรีนทยู่านเปป็นความสวยู่างแลผู้วใน
องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า จงดนาเนรินชรีวริตอยยู่างลผกของความสวยู่าง ทตานเตมือนความจทาพวกเขาวตา ในอดทต
พวกเขาเคยอยผตในความมมืดฝตายวริญญาณและฝตายศทลธรรม คทาททที่แปลวตา เมมืซึ่อกยู่อน (โพเทะ) มทความ
หมายวตา ‘ในเวลาททที่ผตานมาแลผู้ว’ มอันหมายถถึงกล่อนททที่เราไดผู้รอับความรอด ถถึงแมผู้ในตอนนอัรนเราอาจ
เคยดทาเนรินชทวริตแบบนอัรนมากตอน แตต “บอัดนทรทตานเปป็นความสวตางแลผู้วในองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า” เรามาถถึง
ยอดบนสรุดของเนมืรอหาสตวนนทรแลผู้ว เราจถึงถผกกทาชอับใหผู้ “ดทาเนรินชทวริตอยตางลผกของความสวตาง” นทที่คมือ



การ ‘ดทาเนริน’ ททที่สทที่ในหนอังสมือเอเฟซอัส ความสวตางถผกระบรุวตาเปป็นพวกเดทยวกอับความบรริสรุทธริธ ตลอด
ทอั ที่วพระคอัมภทรร มอันเปป็นสริที่งททที่ตรงขผู้ามกอับความมมืดซถึที่งโดยสากลแลผู้วหมายถถึงความบาป

อฟ 5:9 (ดผู้วยวยู่าผลของพระวริญญาณคมือ ความดรีทสกอยยู่างและความชอบธรรมทอันง
มวลและความจรริงทอันงสรินน) ขผู้อนทรอยผตในวงเลป็บ นอัที่นคมือ มอันเปป็นความคริดททที่เสรริมประเดป็นหลอักททที่ถผก
กลตาวมาจนถถึงตอนนทร  ในบรริบทของความสวตาง ทตานพผดถถึง ผลของพระวริญญาณ เหป็นไดผู้ชอัดวตามอัน
เปป็นสริที่งททที่ตรงขผู้ามกอับความมมืดททที่ไดผู้ขยายความไปแลผู้ว นทที่บตงชทรวตาผลของพระวริญญาณจถึงเปป็นผลของ
ความสวตาง ในททที่นทรมอันถผกนริยามวตาเปป็น “ความดททรุกอยตางและความชอบธรรมทอัรงมวลและความจรริง
ทอัรงสริรน” ถถึงแมผู้วตาผลของพระวริญญาณตามททที่มทนริยามไวผู้ในกาลาเททย 5 สาธยายไวผู้เกผู้าอยตาง แตตตรงนทร
มทบอกอทกสามอยตาง ทอัรงสองรายการตตางเสรริมกอันและกอัน ทอัรงสองรายการบอกถถึงผลของพระ
วริญญาณททที่เปป็นแบบฉบอับ ผลสามประการตรงนทรมทลอักษณะทอั ที่วๆไปมากกวตา แนตนอนททที่ผลสาม
ประการนทรตรงขผู้ามกอับการงานตตางๆของเนมืรอหนอังซถึที่งถผกพผดถถึงในบทนทรมาจนถถึงตอนนทร  ทอัรงสาม
ประการนทร เปป็นคผตตรงขผู้ามของความมมืดฝตายศทลธรรมททที่ถผกบรรยายไวผู้ดผู้านบน

อฟ 5:10 ทตานวกกลอับมาพผดถถึงเรมืที่องททที่คผู้างไวผู้ในทผู้ายขผู้อ 8 ในขผู้อนอัรนเราถผกกทาชอับใหผู้ 
“ดทาเนรินชทวริตอยตางลผกของความสวตาง” ทตานเสรริมความคริดนอัรนดผู้วยการกลตาววตา ทยู่านจงพริสผจนต์ดผวยู่า 
ทนาประการใดจซงจะเปป็นทรีซึ่ชอบพระทอัยองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า ความหมายกป็คมือ การทดสอบสริที่งใดกป็ตาม
เพมืที่อดผวตามอันเปป็นททที่ชอบพระทอัยพระเจผู้าหรมือไมต ดอังนอัรนเราจถึงถผกสอัที่งใหผู้รผผู้จอักแยกแยะเสมอวตาสริที่งใด
เปป็นมลทริน ผริดปกตริ หรมือสริที่งใดเปป็นของความมมืดซถึที่งมทดาษดมืที่นเหลมือเกริน

อฟ 5:11 นอกจากนทร  เรายอังถผกสอัที่งเพริที่มเตริมวตา และอยยู่าเขผู้าสยู่วนกอับกริจการของความมมืด
ออันไรผู้ผล แตยู่จงตริเตรียนกริจการเหลยู่านอันนดรีกวยู่า

ความหมายนอัรนชอัดเจน อยตามทสตวนเกทที่ยวขผู้องอะไรเลยกอับกริจการของความมมืดเหลตานอัรนซถึที่งถผก
เอตยถถึงดผู้านบน มอันถผกบรรยายวตาไรผู้ผล กริจการดอังกลตาวจะททาใหผู้ผลของพระวริญญาณเปป็นหมอันไป
รวมถถึงผลฝตายวริญญาณอมืที่นๆดผู้วย เรากลอับไดผู้รอับคทาบอัญชาใหผู้ “ตริเตทยนกริจการเหลตานอัรนดทกวตา”



อฟ 5:12 การททากริจการดอังกลตาวไมตเพทยงเปป็นเรมืที่องตผู้องหผู้ามเทตานอัรน แตตแมผู้แตตการพผด
ถถึงกริจการเหลตานอัรนกป็ยอังเปป็นเรมืที่องตผู้องหผู้ามดผู้วย ความหมายนตาจะเปป็นการซรุบซริบนรินทา หรมือการพผด
ถถึงพฤตริกรรมดอังกลตาวโดยไมตจทาเปป็น เพราะวยู่าแมผู้แตยู่จะพผดถซงการเหลยู่านอันน ซซซึ่งพวกเขากระทนาในทรีซึ่
ลอับกป็ยอังเปป็นทรีซึ่นยู่าละอาย ถถึงแมผู้วตาความบาปดอังกลตาวมทดาษดมืที่นในโลก แตตในฐานะผผผู้คนของพระเจผู้า 
มอันไมตควรเปป็นหอัวขผู้อการสนทนาของเราเลย

อฟ 5:13-14 แตยู่สริซึ่งสารพอัดทรีซึ่ถผกตริเตรียนแลผู้ว กป็จะปรากฏแจผู้งโดยความสวยู่าง เพราะวยู่า
ทสกๆสริซึ่งทรีซึ่ใหผู้ปรากฏแจผู้งกป็คมือความสวยู่าง 14 เหตสฉะนอันนพระองคต์ตรอัสแลผู้ววยู่า `คนทรีซึ่หลอับอยผยู่จงตมืซึ่น
ขซนนและจงฟมืนนขซนนมาจากความตาย และพระครริสตต์จะทรงสยู่องสวยู่างแกยู่ทยู่าน'

ความจรริงกป็คมือ เรมืที่องดอังกลตาวทอัรงหมดจะถผกพระเจผู้าตริเตทยน เปาโลบอกวตาความบาปดอังกลตาว
ทอัรงหมดกป็ “ปรากฏแจผู้งโดยความสวตาง” ดอังททที่พระเยซผตรอัสไวผู้ในยอหรน 3:19-20 มนรุษยรททที่ดทาเนริน
ชทวริตอยผตในความบาปดอังกลตาวกป็เกลทยดความสวตางของพระเจผู้าเพราะมอันตริเตทยนความบาปของพวก
เขา เปป็นความจรริงททที่ความสวตางสทาแดงใหผู้เหป็นถถึงความมลทริน เปาโลจถึงยกขผู้อความจากพระคอัมภทรร
เดริม บางคนคริดวตาขผู้อความนทรยกมาจากอริสยาหร 9:2 บางคนกป็คริดวตา 26:19 บางคนกป็คริดวตาเปป็นอริส
ยาหร 60:2 ขผู้อความททที่วตาคมือ “คนททที่หลอับอยผตจงตมืที่นขถึรนและจงฟมืร นขถึรนมาจากความตาย และพระครริสตร
จะทรงสตองสวตางแกตทตาน” อาจเปป็นขผู้อความททที่ยกมาจากสามขผู้อดอังกลตาวรวมกอัน ขผู้อความนทรสมืที่อถถึง
ความสอัมพอันธรระหวตางความมมืดกอับการหลอับไหลฝตายวริญญาณ ในหมผตคนทรุกพวก ผผผู้คนของพระเจผู้า
ควรตมืที่นฝตายวริญญาณและดทาเนรินชทวริตอยตางลผกของความสวตาง

อฟ 5:15 ความคริดททที่สทาคอัญออันตตอมากป็แตกยอดมาจากตรงนอัรน เหตสฉะนอันนทยู่านจง
ระมอัดระวอังในการดนาเนรินชรีวริตใหผู้ดรี การ ‘ดทาเนริน’ ททที่หผู้านทร เปป็นสริที่งททที่นตาสนใจ คทาททที่แปลเชตนนอัรน (อาค
รริโบส) มทความหมายวตา ‘อยตางระมอัดระวอัง’, ‘อยตางขยอันขอันแขป็ง’ หรมือ ‘อยตางถผกตผู้อง’ (คทาภาษา
ออังกฤษ accurate มทททที่มาจากคทานทร ) เราจถึงไดผู้รอับคทาสอัที่งใหผู้ระมอัดระวอังในการดทาเนรินชทวริตครริสเตทยน
ของเรา ทตานเสรริมความเหป็นเพริที่มเตริมวตา “อยตาใหผู้เหมมือนคนไรผู้ปอัญญา แตตใหผู้เหมมือนคนมทปอัญญา” 
ในตผู้นฉบอับภาษากรทก ความหมายตรงตอัวของประโยคนทรคมือ ‘อยตาแบบไมตมทปอัญญา แตตแบบมท



ปอัญญา’ ความหมายททที่สทาคอัญกวตากป็คมือวตา เราตผู้องดทาเนรินอยตางมทปอัญญาและระมอัดระวอังในชทวริต
ครริสเตทยนของเรา

อฟ 5:16 เราเขผู้าใจเพริที่มมากขถึรนเมมืที่อไดผู้เหป็นคทาเตมือนททที่วตา จงฉวยโอกาส คทาททที่แปลวตา 
ฉวย (เอป็กซากอรนัดโซ) มทความหมายเพริที่มเตริมวตา ‘ซมืรอ’ โดยในกรณทนทรคมือ ซมืรอเวลา ความหมายททที่
สทาคอัญกวตากป็คมือ การไมตเสทยเวลาททที่พระเจผู้าไดผู้ทรงประทานใหผู้เราไปเปลตาๆ เราตผู้องใชผู้มอันอยตางรผผู้ครุณ
คตา มอันคมือการดทาเนรินชทวริตอยตางมทปอัญญา นอกจากนทร เรายอังถผกเตมือนความจทาเรมืที่องความเรตงดตวนของ
มอันอทกดผู้วย เพราะวยู่าทสกวอันนรีนเปป็นกาลทรีซึ่ชอัซึ่ว เปาโลกป็เหมมือนกอับเราในตอนนทร  อยผตในยรุคททที่ชอั ที่วรผู้าย ดอัง
นอัรนเราตผู้องรทบใชผู้เวลาททที่พระเจผู้าทรงประทานใหผู้เราอยตางมทปอัญญาขณะททที่เรายอังมทเวลาอยผต “มทเพทยง
ชทวริตเดทยว อทกเดทดี๋ยวกป็ผอันผตาน มทแตตสริที่งททที่ททาเพมืที่อพระครริสตร ททที่จะอยผตชอั ที่วกาลนาน”

อฟ 5:17 ผผผู้เขทยนททที่ไดผู้รอับการดลใจทตานนทร จถึงมาถถึงขผู้อสรรุปออันสมเหตรุสมผล เหตส
ฉะนอันนอยยู่าเปป็นคนโงยู่เขลา แตยู่จงเขผู้าใจนนนาพระทอัยขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าวยู่าเปป็นอยยู่างไร เรามทปอัญญา
เมมืที่อเราจอัดระเบทยบชทวริตของเราโดย (1) รผผู้จอักนทราพระทอัยของพระเจผู้า (2) เขผู้าใจนทราพระทอัยของ
พระเจผู้า และ (3) ปฏริบอัตริตามนทราพระทอัยของพระเจผู้า

อฟ 5:18 และเมาเหลผู้าองสยู่นซซซึ่งจะทนาใหผู้เสรียคน แตยู่จงประกอบดผู้วยพระวริญญาณ 
สตวนหนถึที่งของการดทาเนรินชทวริตอยตางระมอัดระวอังกป็คมือการไมต “เมาเหลผู้าองรุตนซถึที่งจะททาใหผู้เสทยคน” หาก
เราตอัรงใจดผดทๆ เราจะเหป็นถถึงความแตกตตาง ออัครทผตทตานนทรไมล่ไดผู้กทาลอังพผดวตา ‘อยตาดมืที่มมากเกรินไปจน
ทตานเมา’ ครริสเตทยนมากมายททที่ประนทประนอมตทความแบบนทร เพมืที่อแกผู้ตอัวการดมืที่มเพมืที่อเขผู้าสอังคมของตอัว
เอง แตตความหมายจรริงๆกป็คมือ อยตาเสพของมถึนเมาแมผู้แตตนริดเดทยวซถึที่งจะนทาไปสผตสริที่งททที่เกรินพอดททรุก
อยตาง (นอัที่นคมือ ความไมตเหมาะสม) ความจรริงททที่สทาคอัญกวตาและททที่ตรงกอันขผู้ามกป็คมือวตา เราตผู้อง 
“ประกอบดผู้วยพระวริญญาณ” การนทามาเปรทยบเททยบความตตางกอันนทร ไมตใชตเรมืที่องบอังเอริญ แทนททที่จะ
เตป็มลผู้นไปดผู้วยสรุรา (spirits) เราไดผู้รอับคทาบอัญชาใหผู้เตป็มลผู้นไปดผู้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ของพระเจผู้า 
เราจะไปถถึงระดอับฝตายวริญญาณททที่สผงไดผู้กป็ตตอเมมืที่อเรายอมจทานนตตอพระวริญญาณของพระเจผู้า ขจอัด



ความบาปตตางๆออกไปจากชทวริตของเรา และมทการเตรทยมตอัวททที่จทาเปป็นโดยการอธริษฐานมากพอ นทรา
พระทอัยของพระเจผู้าสทาหรอับเราจถึงถผกอผู้างอริงถถึงในขผู้อกตอนหนผู้า

อฟ 5:19 จงปราศรอัยกอันดผู้วยเพลงสดสดรี เพลงนมอัสการและเพลงฝยู่ายจริตวริญญาณ คมือ
รผู้องเพลงสรรเสรริญและสดสดรีจากใจของทยู่านถวายองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า เปาโลกลตาวตตอไปถถึงแงตมรุม
ฝตายวริญญาณดผู้านตตางๆซถึที่งเกทที่ยวขผู้องกอับการประกอบ (เตป็มลผู้น) ดผู้วยพระวริญญาณของพระเจผู้า แงต
มรุมเหลตานทร เกทที่ยวขผู้องกอับการ “ปราศรอัยกอันดผู้วยเพลงสดรุดท เพลงนมอัสการและเพลงฝตายจริตวริญญาณ” 
ทตานจถึงพผดถถึงเรมืที่องททที่สทาคอัญอทกเรมืที่อง คมือ ดนตรทแบบครริสเตทยน คทาททที่แปลวตา เพลงสดสดรี (ซาลมอส) มท
ความหมายตรงตอัววตา การเลตนเครมืที่องดนตรทชนริดเครมืที่องสาย มอันจถึงหมายถถึงการมทเครมืที่องดนตรทอมืที่น
เลตนผสมโรงดผู้วย แตตความหมายในททที่นทรกป็คมือ การปราศรนัยดผู้วยเพลงสดรุดทซถึที่งอาจบอกเปป็นนอัยถถึงการ
ยกขผู้อความจากพระธรรมสดรุดท

คทาททที่แปลวตา เพลงนมอัสการ (ฮผมนอส) มทความหมายตรงตอัววตา ‘เพลงสรรเสรริญแดตพระเจผู้า’ 
สริที่งททที่ถผกสมืที่อตรงนทรอยตางชอัดเจนกป็คมือวตา เปผู้าหมายหลอักของดนตรทแบบครริสเตทยนคมือ การสรรเสรริญ
พระเจผู้า ดนตรทถผกบรรเลงใหผู้พระองครฟอังไมตใชตใหผู้หผคนฟอัง

จากนอัรนทตานพผดถถึง เพลงฝยู่ายจริตวริญญาณ นทที่บตงบอกถถึงลอักษณะเฉพาะตอัวฝตายวริญญาณของ
ดนตรทแบบครริสเตทยนซถึที่งแตกตตางจากดนตรทแบบกระตรุผู้นเนมืรอหนอังหรมือแบบของชาวโลก ออัครทผต
ทตานนทร เสรริมอทกวตา “รผู้องเพลงสรรเสรริญและสดรุดทจากใจของทตานถวายองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า” วลทททที่วตา
 “รผู้องเพลงสรรเสรริญ” มทความหมายวตาการสรรเสรริญพระเจผู้า ดอังนอัรนดนตรทแบบครริสเตทยนจถึงควร
ถผกบรรเลงแดตพระเจผู้าโดยมทจรุดประสงครเพมืที่อสรรเสรริญพระองคร และไมตใชตเพมืที่อสรผู้างความบอันเทริง
ใหผู้แกตเรา มอันเกทที่ยวขผู้องโดยตรงกอับการประกอบดผู้วยพระวริญญาณ นอกจากนทรควรออกมาจากใจ
ของเราททที่เตป็มลผู้นดผู้วยพระวริญญาณของพระเจผู้าดผู้วย

อฟ 5:20 อทกเรมืที่องททที่เกทที่ยวขผู้องกอับการประกอบดผู้วยพระวริญญาณคมือ จงขอบพระคสณ
พระเจผู้าคมือพระบริดาสนาหรอับสริซึ่งสารพอัดเสมอ ในพระนามพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา 
ผผผู้ททที่เราควรขอบพระครุณมากททที่สรุดในพระคอัมภทรรคมือพระเจผู้า นอกจากนทร เราไดผู้รอับคทาบอัญชาใหผู้



ขอบพระครุณพระองครสทาหรอับ “สริที่งสารพอัด” และททาเชตนนอัรนในพระนามของพระเยซผครริสตร หากมท
ความบาปใดททที่ครริสเตทยนมอักกระททา มอันกป็คมือการขาดซถึที่งการขอบพระครุณพระเจผู้าสทาหรอับพระพร
ออันมากมายของพระองคร

อฟ 5:21 จงยอมฟอังกอันและกอันดผู้วยความเกรงกลอัวพระเจผู้า สรุดทผู้ายในบรริบทของ
การประกอบดผู้วยพระวริญญาณ เปาโลเสรริมอทกเรมืที่องททที่เกทที่ยวขผู้อง และนอัที่นกป็คมือ การททที่เราควรยอมฟนัง
กอันและกอันดผู้วยความเกรงกลอัวพระเจผู้า การยอมฟอังก อันและกอันเปป็นหลอักฐานแรกททที่แสดงถถึงความ
เปป็นผผผู้ใหญตฝตายวริญญาณ  ความเยตอหยริที่งซถึที่งเปป็นแกตนแทผู้ของการททาตามเนมืรอหนอัง ไมตยอมอยผตใตผู้
บอังคอับเชตนนอัรน การมทใจททที่ยอมฟอังเปป็นทตาททททที่เกทที่ยวขผู้องกอับการประกอบดผู้วยพระวริญญาณของ
พระเจผู้า นอกจากนทร  ใจททที่ยอมอยผตใตผู้บอังคอับและยอมฟอังยอังเชมืที่อมโยงกอับความเกรงกลอัวพระเจผู้าดผู้วย 
เมมืที่อเราตระหนอักถถึงความบรริสรุทธริธ ออันนตาตมืที่นตะลถึงของพระเจผู้าและการพริพากษาททที่มทโอกาสเกริดขถึรน
ไดผู้ มอันกป็ควรกระตรุผู้นเราใหผู้ยอมอยผตใตผู้บอังคอับกอันและกอัน

อฟ 5:22 ออัครทผตทตานนทร ใชผู้เรมืที่องการยอมอยผตใตผู้บอังคอับเปป็นตอัวเชมืที่อมสผตการพผดถถึงเรมืที่อง
ใหมต นอัที่นคมือความสอัมพอันธรในครอบครอัว  ตลอดเนมืรอหาสตวนททที่เหลมือของบทนทรทตานนทาเสนอความ
สอัมพอันธรททที่ซอับซผู้อนระหวตางสามทกอับภรรยาซถึที่งนทามาเปรทยบกอับครริสตจอักร

องครประกอบแรกททที่นทามาเปรทยบเททยบกอันคมือ ความสอัมพอันธรของภรรยาตตอสามทของนาง ใน
คทาสอนหนถึที่งททที่กระชอับแตตลถึกซถึร งเกทที่ยวกอับความสอัมพอันธรในชทวริตสมรส ออัครทผตทตานนทรนทาเสนอความ
จรริงขอัรนพมืรนฐานสทาหรอับภรรยา  ฝยู่ายภรรยาจงยอมฟอังสามรีของตนเหมมือนยอมฟอังองคต์พระผผผู้เปป็น
เจผู้า คทาททที่แปลวตา ยอมฟอัง (ฮผปอทาซโซ) ถผกนทาเสนอในรผปคทาสอัที่ง มอันมทความหมายวตา ‘ยอมจทานน’,
 ‘อยผตใตผู้บอังคอับ’ และ ‘เชมืที่อฟอังอทกคน’ เดริมททมอันเปป็นคทากรทกททที่ใชผู้ในทางทหารททที่หมายถถึง การจอัดแบตง
ยศทหารในกองทอัพภายใตผู้คทาบอังคอับบอัญชาของผผผู้นทา ตตอมาคทานทร ไดผู้กลายมามทความหมายททที่ไมตใชตใน
ทางทหารออันหมายถถึง ‘ทอัศนคตริในการใหผู้ความรตวมมมือแบบสมอัครใจ, การยอมจทานน, การยอมรอับ
ผริดชอบ และการแบกรอับภาระ’



ความหมายททที่สทาคอัญกวตาไมตใชตการใหผู้ผผผู้ชายเปป็นใหญต แตตมอันสทาแดงถถึงระเบทยบทางสอังคมททที่
พระเจผู้าทรงกทาหนดไวผู้ พระเจผู้าไดผู้ทรงมอบหมายสริทธริอทานาจแกตสถาบอันพมืรนฐานของสอังคมหลาย
สถาบอัน ในความสอัมพอันธรของชทวริตสมรส สริทธริอทานาจดอังกลตาวถผกสตงผตานผผผู้เปป็นสามท สอัตวรททที่มทสอง
หอัวกป็ถมือวตาเปป็นสอัตวรประหลาด ในสตริปอัญญาออันเปป็นสริทธริขาดของพระเจผู้า พระองครไดผู้ทรงก ทาหนด
ใหผู้สามทเปป็นผผผู้นทาของบผู้าน นทที่ไมตไดผู้หมายความวตา ภรรยาเปป็นฝตายดผู้อยกวตาแตตอยตางใด นอัที่นแคต
หมายความวตา สามทเปป็นคผตหผททที่อาวรุโสกวตาในความสอัมพอันธรของชทวริตคผต ทอัรงสามทและภรรยาตตางมทความ
สรุขเมมืที่อผผผู้เปป็นภรรยายอมรอับและเชมืที่อฟอังความจรริงขผู้อนทรอยตางเตป็มใจ แตตสรุดทผู้ายแลผู้ว ภรรยากป็ควรยอม
ฟอังสามท ‘เหมมือนกอับ (ยอมฟอัง) องครพระผผผู้เปป็นเจผู้า’ (เอเฟซอัส 6:7) ดอังททที่เราจะเหป็นในไมตชผู้า

อฟ 5:23 เพราะวยู่าสามรีเปป็นศรีรษะของภรรยา เหมมือนพระครริสตต์ทรงเปป็นศรีรษะของ
ครริสตจอักร และพระองคต์ทรงเปป็นพระผผผู้ชยู่วยใหผู้รอดของกายนอันน เปาโลกลตาวตตอจากคทาสอัที่งนทร เพมืที่อยก
ภาพประกอบของความจรริงททที่เปป็นหลอักคทาสอนหนถึที่ง เพราะวตาสามทเปป็นศทรษะของภรรยาอยตางไร 
“พระครริสตรทรงเปป็นศทรษะของครริสตจอักร และพระองครทรงเปป็นพระผผผู้ชตวยใหผู้รอดของกายนอัรน” 
เหมมือนกอัน ดอังนอัรนเราเหป็นถถึงความจรริงสองประการ สามทเปป็นหอัวหนผู้าของบผู้านและพระครริสตรทรง
เปป็นศทรษะของครริสตจอักร เมมืที่อหลอักการเชตนนอัรนมทการททางานในชทวริตคผต ชทวริตคผตนอัรนกป็มทความสรุข

อฟ 5:24 เหตสฉะนอันนครริสตจอักรยอมฟอังพระครริสตต์ฉอันใด ภรรยากป็ควรยอมฟอังสามรี
ทสกประการฉอันนอันน ออัครทผตทตานนทร ยผู้อนกลอับไปพผดถถึงความสอัมพอันธรของชทวริตสมรส ในการพผดถถึง
สริที่งททที่ชอัดเจนคมือ พระครริสตรทรงเปป็นศทรษะของครริสตจอักร และครริสตจอักรจถึงอยผ ตใตผู้อาณอัตริพระครริสตร 
“ภรรยากป็ควรยอมฟอังสามททรุกประการฉอันนอัรน” คทาททที่แปลวตา ยอมฟอัง (ฮผปอทาซโซ) เปป็นคทาเดทยวกอับ
ททที่แปลวตา ‘ยอมฟอัง’ ในขผู้อ 22 นอกจากนทร  หลอักการเรมืที่องการอยผตใตผู้บอังคอับยอังมทไวผู้สทาหรอับทรุกดผู้านของ
ชทวริตอทกดผู้วย

อฟ 5:25 คราวนทร เปาโลหอันมาพผดถถึงฝตายสามทบผู้าง สามทไดผู้รอับคทาบอัญชาวตา ฝยู่ายสามรีกป็
จงรอักภรรยาของตน นอกจากเรมืที่องการเปป็นผผผู้นทาแลผู้ว เรมืที่องความรอับผริดชอบในการรอักภรรยาของ
ตนยอังมาพรผู้อมกอันดผู้วย คทาสอัที่งตามพระคอัมภทรรคมือ ใหผู้ภรรยายอมฟอังสามทของตนอยตางไร คทาสอัที่ง



สทาหรอับสามทกป็คมือ ใหผู้สามทรอักภรรยาของตนเหมมือนกอัน ปอัญหาสตวนใหญตเกทที่ยวกอับการททที่ภรรยาไมต
ยอมเชมืที่อฟอังสามทจะลดไปไดผู้เยอะหากสามทรอักภรรยาจรริงๆ คทาททที่แปลวตา รอัก คมือ อากาปาโอ ซถึที่งมท
ความหมายวตา ‘ใหผู้ตอัวเองเพมืที่ออทกคน’ มอันคมือการเสทยสละนอั ที่นเอง เพมืที่อบรรลรุจรุดประสงครดอังกลตาว 
เปาโลเสรริมวตา เหมมือนอยยู่างทรีซึ่พระครริสตต์ทรงรอักครริสตจอักร และทรงประทานพระองคต์เองเพมืซึ่อค
รริสตจอักร คทาพผดนทรสมืที่อชอัดเจนวตา สามทควรมทความรอักททที่เสทยสละแบบเดทยวกอันใหผู้กอับภรรยาของตน 
นริยามททที่สทาคอัญของความรอักดอังกลตาวถผกพบในการททที่พระครริสตรไดผู้ทรงประทานพระองครเองเพมืที่อเรา

อฟ 5:26 คราวนทร เปาโลกลอับมาพผดถถึงพระราชกริจของพระครริสตรในการททที่พระองครไดผู้
ทรงประทานพระองครเองเพมืที่อครริสตจอักร เพมืซึ่อพระองคต์จะไดผู้ทรงแยกตอันงไวผู้ และชนาระครริสตจอักร
นอันนใหผู้บรริสสทธริธิ์โดยการลผู้างดผู้วยนนนาโดยพระวจนะ คทาวตา เพมืซึ่อ คมือ ฮรินา (‘เพมืที่อททที่วตา’) พระครริสตรไดผู้
ทรงประทานพระองครเองเพชชื่อทนชื่วล่าพระองครจะไดผู้ทรงแยกตอันงครริสตจอักรไวผู้ คทาททที่แปลเชตนนอัรน (ฮากริ
อนัดโซ) มทความหมายวตา ‘ททาใหผู้บรริสรุทธริธ ’ หรมือ ‘ชทาระใหผู้บรริสรุทธริธ ’ การททาใหผู้บรริสรุทธริธ ดอังกลตาวเปป็นมา
โดยพระโลหริตททที่หลอั ที่งออกของพระองคร ดผ ฮทบรผ 13:12 นอกจากนทรการสริรนพระชนมรเพมืที่อเปป็นเครมืที่อง
บผชาของพระองครกป็เพมืที่อชทาระครริสตจอักรใหผู้สะอาด “โดยการลผู้างดผู้วยนทราโดยพระวจนะ”

คทาททที่แปลวตา พระวจนะ คมือ เรมา มอันหมายถถึง ถผู้อยคทาททที่ถผกพผดออกมามากกวตาถผู้อยคทาททที่ถผก
เขทยน นทที่สมืที่อถถึงการชทาระครริสตจอักรใหผู้สะอาดอยตางตตอเนมืที่องเกริดขถึรนไดผู้ผตานทางการเทศนาพระวจนะ
ดอังนอัรนการชทาระเราใหผู้สะอาดแบบครบถผู้วนในทางตทาแหนตงจถึงเปป็นมาโดยพระโลหริตททที่หลอั ที่งออก
ของพระครริสตร แตตการชทาระเราใหผู้สะอาดแบบตตอเนมืที่องเปป็นรายสอัปดาหรนอัรนเกริดขถึรนผตานทางการ
เทศนาพระวจนะ นทที่ควรททาใหผู้เราฉรุกคริดเรมืที่องความสอัตยรซมืที่อในการไปประชรุมนมอัสการททที่ครริสตจอักร

อฟ 5:27 ฮรินา อทกออันปรากฏตรงนทร  องครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราไดผู้ทรงวางแผนสริที่งเหลตา
นทรทอัรงหมดไวผู้เพชชื่อทนชื่วล่าพระองคต์จะไดผู้ทรงมอบครริสตจอักรทรีซึ่มรีสงยู่าราศรีแดยู่พระองคต์เอง ไมยู่มรีจสดดยู่าง
พรผู้อย รรินวรอย หรมือมลทรินใดๆเลย ภาพเปรทยบนทรสมืที่อถถึงเสมืรอผผู้าททที่สะอาดเอทที่ยม รทดเรทยบและไมตมทคราบ
เปมืร อน มอันจถึงเปทที่ยมดผู้วยสงตาราศท พระโลหริตททที่หลอั ที่งออกของพระครริสตรประกอบกอับการเทศนาพระ



วจนะอยตางตตอเนมืที่องเปป็นแผนการของพระเจผู้าททที่จะมอบเจผู้าสาวททที่บรริสรุทธริธ ใหผู้แกตพระบรุตรของ
พระองคร เพมืที่อททที่ครริสตจอักรจะไดผู้บรริสสทธริธิ์ปราศจากตนาหนริ

อฟ 5:28 ทตานจถึงกลอับมาพผดถถึงหนผู้าททที่ของสามท เชยู่นนอันนแหละ สามรีจซงควรจะรอัก
ภรรยาของตนเหมมือนรอักกายของตนเอง เรามทสอัญชาตญาณในการปกปผู้องตอัวเองฉอันใด เรากป็ควร
รอักภรรยาของเราดผู้วยฉอันนอัรน ดอังนอัรน ผผผู้ทรีซึ่รอักภรรยาของตนกป็รอักตนเอง คทาสอัที่งสทาหรอับสามทททที่เรทยบงตาย
และชอัดเจนกป็คมือ ใหผู้สามทรอักภรรยาของตน

อฟ 5:29 เพราะวยู่าไมยู่มรีผผผู้ใดเกลรียดชอังเนมืนอหนอังของตนเอง มรีแตยู่เลรีนยงดผและ
ทะนสถนอม เหมมือนองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงกระทนาแกยู่ครริสตจอักร กลตาวตตอในเรมืที่องการปกปผู้องดผแล
ตอัวเอง เปาโลกป็หมายเหตรุวตา ไมตมทใครเกลทยดชอังเนมืรอหนอังของตนเอง แตตดผแลมอันตามสอัญชาตญาณ 
ดอังนอัรนองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าจถึงทรงเลทรยงดผและทะนรุถนอมครริสตจอักร เราจถึงเหป็นชอัดเจนถถึงความรอักและ
การดผแลออันอตอนโยนททที่องครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราทรงมทตตอครริสตจอักร

อฟ 5:30 เรมืที่องนทรถผกททาใหผู้ใกลผู้ตอัวเรามากยริที่งขถึรน เพราะวยู่าเราเปป็นอวอัยวะแหยู่งพระกาย
ของพระองคต์ แหยู่งเนมืนอหนอังของพระองคต์ และแหยู่งกระดผกของพระองคต์ นทที่เปป็นคทาเปรทยบเททยบอยตาง
ชอัดเจน เราเปป็นสตวนหนถึที่งของพระกายฝล่ายวริญญาณของพระองคร นอัที่นคมือ ครริสตจอักร การพผดถถึงเนมืรอ
หนอังและกระดผกของพระองครจถึงเปป็นคทาพผดเปรทยบเททยบถถึงพระกายฝตายวริญญาณดอังกลตาวเทตานอัรน

อฟ 5:31 `เพราะเหตสนรีนผผผู้ชายจะจากบริดามารดาของเขา จะไปผผกพอันอยผยู่กอับภรรยา 
และเขาทอันงสองจะเปป็นเนมืนอออันเดรียวกอัน' ทตานกลอับมาพผดถถึงความสอัมพอันธรในชทวริตคผตของมนรุษยรอทก
ครอัร งซถึที่งบรรยายวตาเพราะเหตรุนทร เอง นอัที่นคมือ เหตรุททที่สามทรอักและทะนรุถนอมภรรยาของตน “ผผผู้ชายจะ
จากบริดามารดาของเขา จะไปผผกพอันอยผ ตกอับภรรยา และเขาทอัรงสองจะเปป็นเนมืรอออันเดทยวกอัน” ความ
เปป็นเอกภาพของความสอัมพอันธรในชทวริตคผตจถึงมทพมืรนฐานอยผตบนความรอักททที่สามทมทใหผู้กอับภรรยาของตน 
นอกจากนทร  เอกภาพดอังกลตาวเปป็นมากกวตาการรวมเปป็นหนถึที่งในดผู้านรตางกาย มอันคมือ การรวมเปป็น
หนถึที่งและการเปป็นนทราหนถึที่งใจเดทยวกอันของตอัวตนทอัรงหมดของพวกเขา เขาสองคนจถึงกลายเปป็นคน
เดทยวกอัน



อฟ 5:32 ขผู้อนรีนเปป็นขผู้อลซกลอับทรีซึ่สนาคอัญมาก แตยู่วยู่าขผู้าพเจผู้าพผดถซงพระครริสตต์กอับครริสต
จอักร สริที่งททที่กลตาวมานทร โยงไปถถึงเรมืที่องความสอัมพอันธรระหวตางพระครริสตรกอับครริสตจอักรอทกครอัร ง เปาโล
กลตาววตามอันเปป็น “ขผู้อลถึกลอับททที่สทาคอัญมาก” และทตานกลตาวชอัดเจนวตาทตานกทาลอังหมายถถึงความผผกพอัน
ระหวตางพระครริสตรกอับครริสตจอักร เราในฐานะอวอัยวะแหตงพระกายของพระองครจถึงควรสบายใจไดผู้
ในความรอักและการดผแลททที่พระองครผผผู้ทรงเปป็นสามทของเรามทใหผู้แกตเราทอัรงตอนนทรและตลอดไปเปป็น
นริตยร

อฟ 5:33 ถซงอยยู่างไรกป็ดรี ทยู่านทสกคนจงตยู่างกป็รอักภรรยาของตนเหมมือนรอักตนเอง และ
ภรรยากป็จงยนาเกรงสามรีของตน การประยรุกตรใชผู้ยผู้อนกลอับมาททที่ความสอัมพอันธรของสามทก อับภรรยาใน
ททที่สรุด ทตานสรรุปยตอเนมืรอหาสตวนนทรโดยเนผู้นยทราคทาบอัญชาททที่ใหผู้สามทรอักภรรยาของตน นทที่เปป็นครอัร งททที่สาม 
(และโดยการบอกเปป็นนอัยเปป็นครอัร งททที่สทที่) ททที่คทาบอัญชาททที่ใหผู้สามทรอักภรรยาของตนถผกกลตาวซทรา การทวน
ซทราหลายหนนตาจะเปป็นการเนผู้นยทราความสทาคอัญของคทาบอัญชานทร  คทาสอัที่งสทาหรอับภรรยาถผกกลตาวซทราใน
รผปแบบททที่แตกตตางจากเดริมเลป็กนผู้อย ภรรยาไดผู้รอับคทาบอัญชาใหผู้ “ยทาเกรงสามทของตน” คทาททที่แปลวตา 
ยนาเกรง (โฟเบะโอ) มทความหมายวตา ‘เกรงกลอัว’ หรมือ ‘เคารพ’ ในกรณทนทร  มอันอยผตในบรริบทของการ
ยอมอยผตใตผู้บอังคอับและเชมืที่อฟอังดอังททที่กลตาวไวผู้ในขผู้อ 21 อยตางไรกป็ตาม คทาสอัที่งททที่ใหผู้สามทรอักภรรยาของตน
กป็ถผกกลตาวซทราเปป็นสองเทตาของคทาสอัที่งททที่ใหผู้ภรรยายอมฟอังสามท นอั ที่นไมตไดผู้เปป็นการลดทอนหนผู้าททที่ของ
ภรรยาแตตอยตางใด แตตมอันเปป็นการเนผู้นยทราหนผู้าททที่ของสามทในฐานะผผผู้นทาตตางหาก เขาจะกทาหนด
ลอักษณะของความสอัมพอันธรในชทวริตสมรสโดยความรอักททที่เขามทใหผู้แกตภรรยาของตน

*****

ภนำพรวมของเอเฟซซัส 6: บทสคุดทผู้ายของหนนังสชอเอเฟซนัสนคาเสนอเรชชื่องสคาคนัญสามเรชชื่อง: 
(1) คคาสนัชื่งในเรชชื่องครอบครนัวตล่อไป; (2) คคาสนัชื่งทนชื่ครอบคลคุมใหผู้ตนันี้งมนัชื่น; (3) ความเหป็นทรินี้งทผู้าย

อฟ 6:1 ขณะททที่เนมืรอหาสตวนทผู้ายของบทททที่หผู้าพผดถถึงความสอัมพอันธรในครอบครอัว 
คราวนทรออัครทผตทตานนทรกลตาวตตอไปดผู้วยคทาสอัที่งททที่เปป็นสากล ฝยู่ายบสตรจงนบนอบเชมืซึ่อฟอังบริดามารดา
ของตนในองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า เพราะกระทนาอยยู่างนอันนเปป็นการถผก การเชมืที่อฟอังบริดามารดาเปป็น



ครุณธรรมททที่ชอัดเจนประการหนถึที่ง เปาโลเสรริมตรงนทรดผู้วยวตา มอันเปป็นการถผก บริดามารดาจะปลผกฝอัง
หลอักการเรมืที่องความชอบธรรมไดผู้มากเมมืที่อพวกเขาจอัดการใหผู้แนตใจวตาลผกๆของตนเชมืที่อฟอังพวกเขา 
บรุตรททที่ไมตเชมืที่อฟอังสรุดทผู้ายแลผู้วกป็เปป็นผลลอัพธรของบริดามารดาททที่ไมตฝถึกอบรมเขาอยตางมทประสริทธริผล

อฟ 6:2-3 `จงใหผู้เกรียรตริแกยู่บริดามารดาของเจผู้า' (นรีซึ่เปป็นพระบอัญญอัตริขผู้อแรกทรีซึ่มรีพระ
สอัญญาไวผู้ดผู้วย) 3 `เพมืซึ่อเจผู้าจะอยผยู่เยป็นเปป็นสสข และมรีอายสยมืนนานทรีซึ่แผยู่นดรินโลก'

คทาบอัญชาททที่สองสทาหรอับบรุตรถผกเสรริมเขผู้ามา “จงใหผู้เกทยรตริแกตบริดามารดาของเจผู้า” นทที่ไมตไดผู้
เปป็นเพทยงบอัญญอัตริหนถึที่งในบอัญญอัตริสริบประการเทตานอัรน (บอัญญอัตริขผู้อททที่หผู้า) แตตจรริงๆแลผู้วมอันเปป็นบอัญญอัตริ
ขผู้อแรกในสริบขผู้อททที่มทพระสอัญญาททที่เจาะจงไวผู้ดผู้วย: “เพมืที่อเจผู้าจะอยผตเยป็นเปป็นสรุข และมทอายรุยมืนนานททที่
แผตนดรินโลก” หลอักการกวผู้างๆกป็คมือวตา การใหผู้เกทยรตริบริดามารดาของตนเปป็นททที่ชอบพระทอัยพระเจผู้า
และเปป็นททที่พอใจบริดามารดาดผู้วย มทสตริปอัญญาในการใหผู้เกทยรตริดอังกลตาวซถึที่งจะนทาประโยชนรในเรมืที่อง
สตริปอัญญาของบริดามารดามา นอกจากนทร  พระพรพริเศษของพระเจผู้าสทาหรอับการเชมืที่อฟอังดอังกลตาวยอัง
ถผกสมืที่ออยตางชอัดเจนดผู้วย นอกจากนทร  พระเจผู้ายอังทรงสอัญญาเรมืที่องการมทอายรุยมืนสทาหรอับการเชมืที่อฟอังและ
การใหผู้เกทยรตริบริดามารดาของตนดผู้วย

อฟ 6:4  คราวนทร เปาโลหอันไปพผดถถึงผผผู้เปป็นบริดาและบทบาทของเขาในการฝถึกอบรม
บรุตรของเขา จทาเปป็นททที่ตผู้องเนผู้นททที่บริดา ถถึงแมผู้วตามารดาอาจใชผู้เวลากอับบรุตรมากกวตา แตตผผผู้นทาในการฝถึก
อบรมบรุตรกป็คมือบริดา พระเจผู้าทรงใหผู้ความรอับผริดชอบในเรมืที่องดอังกลตาวตกอยผตกอับเขา มทสองเรมืที่อง
สทาคอัญททที่ตผู้องพริจารณา (1) ฝยู่ายทยู่านผผผู้เปป็นบริดาอยยู่ายอัซึ่วบสตรของตนใหผู้เกริดโทสะ ความหมายตรงตอัวกป็
คมือ อยตาททาใหผู้บรุตรของพวกทตานฉรุนเฉทยว เรมืที่องททที่สทาคอัญกวตากป็คมือ ความเสมอตผู้นเสมอปลายและ
ความเปป็นผผผู้ใหญต บริดาททที่มทสตริปอัญญาจะไมตยอั ที่วบรุตรของตนใหผู้เกริดโทสะโดยการใชผู้สริทธริอทานาจของ
ตนอยตางไมตเปป็นธรรม, อยตางไรผู้ความเมตตา หรมืออยตางโงตเขลา เพราะการททาตามเนมืรอหนอังหรมือ
ความไมตเปป็นผผผู้ใหญตของตน

(2) ออัครทผตทตานนทร เสรริมตตอไปวตา แตยู่จงอบรมบสตรดผู้วยการสอัซึ่งสอนและการตอักเตมือนตาม
หลอักขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า คทาททที่แปลวตา การสอัซึ่งสอน (ไพเดะเอนย) มทความหมายตรงตอัววตา การตท



สอน แตตในความหมายททที่กวผู้างกวตาของคทาๆนทร  มอันหมายถถึง ระเบทยบวรินอัยโดยทอั ที่วไปและหมายถถึง
การมทวรินอัยในตอัวเองดผู้วย คทาททที่แปลวตา การตอักเตมือน (นออผเธะเซนย) ในบรริบทนทรมทความหมายวตา ‘การ
ฝถึกอบรมจริตใจ’ เมมืที่อประกอบกอับวลทสรุดทผู้าย “ตามหลอักขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้า” บริดาทนันี้งหลายไดผู้
รอับคทาสอัที่งใหผู้ฝถึกอบรมและเลทรยงดผบรุตรของตนในระเบทยบวรินอัยขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าและการฝถึก
อบรมขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าดผู้วย เปาโลจถึงพผดถถึงหลอักการททที่ทรงพลอังสองประการ: การปลผกฝอัง
ระเบทยบวรินอัยแหตงความชอบธรรมในตอัวบรุตรของเรารวมถถึงการฝถึกอบรมฝตายวริญญาณตามหลอัก
ขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าดผู้วย เมมืที่อรวมกอัน ทอัรงสองอยตางกป็เปป็นสตวนผสมออันทรงพลอังสทาหรอับการฝถึก
อบรมบรุตรใหผู้เปป็นคนชอบธรรม

อฟ 6:5-6 ฝยู่ายพวกทาสจงเชมืซึ่อฟอังผผผู้ทรีซึ่เปป็นนายฝยู่ายเนมืนอหนอังดผู้วยใจเกรงกลอัวจนตอัวสอัซึ่น
ดผู้วยนนนาใสใจจรริงเหมมือนกระทนาแกยู่พระครริสตต์ 6 ไมยู่เหมมือนอยยู่างคนทรีซึ่ทนาแตยู่ตยู่อหนผู้า อยยู่างคนทรีซึ่
ทนาใหผู้ชอบใจคน แตยู่จงทนาเหมมือนอยยู่างทาสของพระครริสตต์คมือกระทนาตามชอบพระทอัยพระเจผู้าดผู้วย
ความเตป็มใจ

คราวนทรทตานเปลทที่ยนมาพผดถถึงความสอัมพอันธรระหวตางทาสกอับนายบผู้าง ความหมายตรงนทรกป็
สอดคลผู้องกอับความสอัมพอันธรระหวตางลผกจผู้างกอับนายจผู้างในปอัจจรุบอัน ทาส (และลผกจผู้าง) ไดผู้รอับคทา
บอัญชาใหผู้เชมืที่อฟอังนาย (นายจผู้าง) ของตน เราไมตเพทยงเหป็นถถึงกฎสทาหรอับความเปป็นระเบทยบทางสอังคม
และการมอบหมายสริทธริอทานาจเทตานอัรน แตตยอังมทเรมืที่องของคทาพยานชทวริตดผู้วย ดอังนอัรนทตานเสรริมวตา การ
เชมืที่อฟอังนายฝตายเนมืรอหนอังดอังกลตาวนอัรนควรมาพรผู้อมกอับความเคารพ (คมือ ความเกรงกลอัว) จนตอัวสอัที่น
เลยดผู้วยหากจทาเปป็น แตตหลอักการททที่สทาคอัญกวตากป็คมือวตา ความสอัมพอันธรดอังกลตาวควรเกริดขถึรน “ดผู้วยนทราใส
ใจจรริงเหมมือนกระททาแกตพระครริสตร”

คทาททที่แปลวตา นนนาใสใจจรริง (ฮนัพลอเตส) มทความหมายวตา ‘ความจรริงใจ’ หรมือ ‘การไมตมทการเส
แสรผู้ง’ ดอังนอัรน หนผู้าททที่ของเราในงานททที่เราททาจถึงควรซมืที่อสอัตยรและจรริงใจเพราะนายใหญตสรุดของเรา
คมือพระครริสตร ทตานเตมือนตตอไปใหผู้ระวอังการเปป็น “คนททที่ททาแตตตตอหนผู้า อยตางคนททที่ททาใหผู้ชอบใจคน” 
ความหมายกป็คมือ การททาสริที่งททที่ถผกตผู้องใหผู้เจผู้านายเหป็น แตตอผผู้ทอันททททที่เขาหอันหลอังใหผู้ ทตาททดอังกลตาว



เปป็นการทคาใหผู้ชอบใจคนซถึที่งเปป็นความหนผู้าซมืที่อใจคด เจผู้านายคนนอัรนจะรผผู้ในไมตชผู้า มอันไมตเพทยงเปป็น
เรมืที่องททที่ผริดเทตานอัรน แตตมอันยอังสะทผู้อนใหผู้เหป็นถถึงคทาพยานชทวริตของเราดผู้วย แรงจผงใจททที่ยริ ที่งใหญตกวตาของ
เราควรจะเปป็นอยตาง “ทาสของพระครริสตรคมือกระททาตามชอบพระทอัยพระเจผู้าดผู้วยความเตป็มใจ”

อฟ 6:7-8 จงปรนนริบอัตรินายดผู้วยจริตใจชมืซึ่นบาน เหมมือนกอับปรนนริบอัตริองคต์พระผผผู้เปป็น
เจผู้า ไมยู่ใชยู่ปรนนริบอัตริมนสษยต์ 8 เพราะทยู่านรผผู้อย ผยู่แลผู้ววยู่าผผผู้ใดกระทนาความดรีประการใด ผผผู้นอันนกป็จะไดผู้รอับ
บนาเหนป็จอยยู่างนอันนจากองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าอรีก ไมยู่วยู่าเขาจะเปป็นทาสหรมือเปป็นไท

การปรนนริบอัตริผผผู้ททที่มทสริทธริอทานาจเหนมือเราจถึงควรเปป็นไปดผู้วยใจชมืที่นบาน “เหมมือนก อับ
ปรนนริบอัตริองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า ไมตใชตปรนนริบอัตริมนรุษยร” นอกจากนทร  สริที่งดทใดๆกป็ตามททที่เรากระททา แมผู้แตต
สริที่งททที่เราททาใหผู้นายจผู้างของเรา องครพระผผผู้เปป็นเจผู้ากป็จะทรงตอบแทนใหผู้แกตเราไมตวตาเราจะมทฐานะ
ทางสอังคมแบบใดกป็ตาม (“ไมตวาเขาจะเปป็นทาสหรมือเปป็นไท”)

อฟ 6:9 ฝยู่ายนายจงกระทนาตยู่อทาสในทนานองเดรียวกอัน คมืออยยู่าขผยู่เขป็ญเขา เพราะทยู่าน
กป็รผผู้แลผู้ววยู่านายของทยู่านทรงประทอับอย ผยู่ในสวรรคต์ และพระองคต์ไมยู่ทรงเลมือกหนผู้าผผผู้ใดเลย คราวนทร
เปาโลพผดถถึงผผผู้เปป็นนายบผู้าง โดยกทาชอับใหผู้พวกเขาททาสริที่งททที่ดทดผู้วยใจชมืที่นบานตตอคนททที่อยผตใตผู้บอังคอับเขา 
ทตานเตมือนใหผู้ระวอังการขผตเขป็ญ นอกจากนทร  ผผผู้เปป็นนายทอัรงหลายกป็ถผกเตมือนความจทาวตาพวกเขากป็มทนาย
ในสวรรครผผผู้ไมตทรงเหป็นแกตหนผู้าผผผู้ใดเลย ถถึงแมผู้สอังคมมนรุษยรอาจลทาเอทยง แตตพระเจผู้าไมต พระเจผู้าไมต
ทรงสนพระทอัยวตามนรุษยรมทยศถาบรรดาศอักดริธ อะไร ทรุกคนลผู้วนเทตาเททยมกอันตตอเบมืรองพระพอักตรร
พระองครไมตวตาจะเปป็นนายหรมือทาส นายจผู้างหรมือลผกจผู้าง

อฟ 6:10 ตอนนทร เรามาถถึงเนมืรอหาสตวนสรุดทผู้ายของหนอังสมือเลตมนทรแลผู้ว และออัครทผต
ทตานนทรกป็ดถึงความสนใจของผผผู้อตานมาททที่ พรีซึ่นผู้องทอันงหลายของขผู้าพเจผู้า สสดทผู้ายนรีน มทคทาสอัที่งหลายประการ
ในเนมืรอหาสตวนสรุดทผู้ายนทรซถึที่งเนผู้นเรมืที่องในทางปฏริบอัตริ อยตางไรกป็ตาม คทาสอัที่งททที่สทาคอัญททที่สรุดอยผตในขผู้อ 14 
ซถึที่งบอกวตา “เหตรุฉะนอัรนทตานจงยมืนมอั ที่น” คทาสอัที่งหลายประการททที่มากตอนคทาสอัที่งนทร กป็นทาไปสผตขผู้อสรรุปนอัรน

คทาสอัที่งแรกในรายการกป็คมือ (1) ขอทยู่านจงมรีกนาลอังขซนนในองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า และในฤทธริธิ์เดช
ออันมหอันตต์ของพระองคต์ มอันคมือสตวนหนถึที่งและทอัรงหมดของการยมืนมอั ที่น ททที่นตาสนใจคมือคทาหลายคทาททที่



เกทที่ยวขผู้องกอันททที่เปาโลใชผู้ คทาททที่แปลวตา มรีกนาลอัง (เอป็นดผนามอโอ) มทความหมายตรงตอัววตา ‘ถผกใหผู้พลอัง’ 
ดอังนอัรน การใหผู้พลอังดอังกลตาวจถึงกตอใหผู้เกริดพละกทาลอังนอัที่นเอง ใหผู้เราสอังเกตวตาททที่มาของพละกทาลอังททที่ถผก
ใหผู้พลอังดอังกลตาวกป็คมือ “ในองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า” ในหนอังสมือเพลงสดรุดทตลอดทอัรงเลตม เหป็นไดผู้ชอัดวตาองคร
พระผผผู้เปป็นเจผู้าไมตทรงเปป็นเพทยงแหลตงททที่มาของพละกทาลอังเทตานอัรน แตตพระองครยอังทรงเปป็นพละกทาลอัง
เองดผู้วย ดอังนอัรน ฤทธริธ เดชของพระองครจถึงใหผู้พละกทาลอังแกตเรา เราจถึงถผกกทาชอับใหผู้ดถึงพละกทาลอังจาก
ฤทธริธ เดชดอังกลตาว

วลทททที่สอง ถถึงแมผู้วตาในทางไวยากรณรจะเปป็นความคริดททที่สอดคลผู้องกอัน แตตกป็เกมือบเปป็นคทาขยาย
ของวลทแรก คทาททที่แปลวตา ฤทธริธิ์เดช (คราทอส) เปป็นอทกขอัรวของพละกทาลอัง ในททที่นทรมอันกป็คมือแหลตงททที่มา
ของพลอังของเรานอัที่นเอง ความหมายออกไปในทางพละก ทาลอังและพลอังซถึที่งเกริดขถึรนมาจากแหลตงดอัง
กลตาว พลอังดอังกลตาวออกมาจากฤทธริธ เดชออันมหอันตต์ของพระองคต์ คทาททที่แปลวตา มหอันตต์ (อริสคผส) สมืที่อ
ถถึงพละกทาลอังอทกครอัร ง ซถึที่งลงเอยเปป็นเรทที่ยวแรงมหาศาล ความจรริงททที่สทาคอัญกวตากป็คมือ คทาสอัที่งใหผู้เขผู้มแขป็ง
ในองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า โดยดถึงพลอังฝตายวริญญาณออกมาจากฤทธริธ มหอันตรออันไมตรผผู้สริรนสรุดของพระองคร 
ดอังนอัรนเรมืที่องของพละกทาลอังจถึงถผกสมืที่อตรงนทร  ไมตวตาจะเปป็นพละกทาลอังดผู้านจริตวริญญาณ ดผู้านจริตใจ ดผู้าน
อารมณร ดผู้านลทาไสผู้ หรมือแมผู้แตตดผู้านรตางกาย อริสยาหร 40:31 เปป็นขผู้อพระคอัมภทรรเดริมททที่สอดคลผู้องกอับ
ตรงนทร

อฟ 6:11 คทาสอัที่งททที่สองคมือ (2) จงสวมยสทธภอัณฑต์ทอันงชสดของพระเจผู้า เราจะมทพละกทาลอัง
เพมืที่อเขผู้าสผตสมรภผมริไดผู้กป็ตตอเมมืที่อเราสวมยรุทธภอัณฑรฝตายวริญญาณซถึที่งมทแตตพระเจผู้าเทตานอัรนททที่ทรงใหผู้ไดผู้ คทา
ททที่แปลวตา ยสทธภอัณฑต์ทอันงชสด (พานอเพลนย หรมือ panoply ในภาษาออังกฤษ) มทความหมายตรงตอัววตา 
‘ยรุทธภอัณฑรทอัรงหมด’ นทที่สมืที่อชอัดเจนถถึงการสวมยรุทธภอัณฑรทคุกชรินี้นของพระเจผู้า ไมตใชตแคตบางชริรน ทหาร
จะไดผู้รอับการปกปผู้องโดยชรุดเกราะของตนกป็ตตอเมมืที่อเขาสวมมอันครบทคุกชรินี้น ยกตอัวอยตางเชตน การ
ออกไปรบโดยไมตสวมหมวกปผู้องกอันศทรษะ หรมือไมตมททอับทรวง หรมือยรุทธภอัณฑรชริรนอมืที่นๆททที่ปกปผู้อง
จรุดสทาคอัญๆกป็เทตากอับเปป็นการเชมืรอเชริญใหผู้ศอัตรผโจมตทจรุดททที่มทชตองโหวต



จรุดประสงครในการแสวงหาพละกทาลอังของพระเจผู้าและสวมยรุทธภอัณฑรทอัรงชรุดของพระองคร
กป็คมือ เพมืซึ่อจะตยู่อตผู้านยสทธอสบายของพญามารไดผู้  คทาททที่แปลวตา ยสทธอสบาย (เมะธอเดะเอนย) มทความ
หมายวตา ‘กลลวง’ หรมือ ‘การหลอกลวง’ เหป็นไดผู้ชอัดวตาคทาภาษาออังกฤษ methods มาจากคทากรทกนทร  
ความหมายรวมๆกป็คมือ วริธทในการหลอกลวงของพญามาร มอันฉลาดแกมโกงและเจผู้าเลตหรเพทรุบาย

อฟ 6:12 ออัครทผตทตานนทรกลตาวตตอไปถถึงการตตอสผผู้ฝตายวริญญาณททที่ผผผู้เชมืที่อทรุกคนตผู้องเผชริญ
เพราะวยู่าเราไมยู่ไดผู้ตยู่อสผผู้กอับเนมืนอหนอังและเลมือด การตตอสผผู้ททที่ครริสเตทยนทรุกคนเผชริญไมตใชตการตตอสผผู้ฝตาย
รตางกายแตตเปป็นการตตอสผผู้ฝตายวริญญาณ ขผู้อความตตอไปกลตาวชอัดเจนวตาศอัตรผคมือใคร เราตผู้องเจอกอับการ
ตยู่อสผผู้กอับเทพผ ผผู้ครอง ศอักดริเทพ เทพผผผู้ครองพริภพในโมหะความมมืดแหยู่งโลกนรีน ตยู่อสผผู้กอับเหลยู่าวริญญาณ
ทรีซึ่ชอัซึ่วในสถานฟผู้าอากาศ ถถึงแมผู้คทาทอัรงสทที่คทานทรบรรยายถถึงอทานาจของซาตาน แตตเรากป็ควรหมายเหตรุคทา
แตตละคทาไวผู้ นทที่สมืที่อถถึงจอักรวรรดริของซาตานททที่มทระเบทยบและใหญตโตมากๆซถึที่งแทรกซถึมไปทอั ที่วโลก

คทาททที่แปลวตา เทพผผผู้ครอง (อารเค) สามารถหมายถถึงสริที่งมทชทวริตฝตายวริญญาณ เชตน ทผตสวรรคร 
หรมือผทปทศาจกป็ไดผู้ นทที่นตาจะใชตความหมายแบบหลอัง มอันสอดคลผู้องกอับเรมืที่องททที่วตาพญามารถผกเรทยกวต
า “เจผู้าแหตงอทานาจในยตานอากาศ” ในเอเฟซอัส 2:2 นทที่ยอังสมืที่อถถึงโครงสรผู้างอทานาจและการบอังคอับ
บอัญชาแบบเปป็นลทาดอับชอัรนในจอักรวรรดริของซาตานดผู้วย ในแบบเดทยวก อัน ทผตสวรรครกป็ถผกเรทยกวตา 
“เจผู้าผผผู้พริทอักษร” ในดาเนทยล 10:13 นอกจากนทร ในขผู้อพระคอัมภทรรตอนเดทยวกอันนอัรน ยอังมทการเอตยถถึง “เจผู้า
ผผผู้พริทอักษรราชอาณาจอักรเปอรรเซทย” ซถึที่งเหป็นไดผู้ชอัดวตาเปป็นวริญญาณชอั ที่วตนหนถึที่ง (คมือ ปทศาจ)

นอกจากนทร ในอาณาจอักรของซาตานยอังมท ศอักดริเทพ ดผู้วย คทาททที่แปลเชตนนอัรน (เอป็กซออผเซนย) มท
ความหมายวตา ‘สริทธริอทานาจ’ นทที่สมืที่อถถึงอทกระดอับหนถึที่งของจอักรวรรดริของซาตาน

จากนอัรนเปาโลกป็เอตยถถึง “เทพผผผู้ครองพริภพในโมหะความมมืดแหตงโลกนทร ” คทาททที่แปลวตา เทพผผผู้
ครอง (คอสมอคราโทร) มทความหมายตรงตอัววตา ‘เหลตาผผผู้ปกครองโลก’ คทาททที่แปลวตา โลก (ไอโอน) 
ถถึงแมผู้จะมทความหมายวตา ‘โลก’ แตตความหมายททที่ตรงตอัวกวตาของคทาๆนทรคมือ ‘ยรุค’ ดอังนอัรนความหมาย
ททที่สทาคอัญกวตากป็คมือ ‘เหลตาผผผู้ปกครองโลกแหตงความมมืดแหตงยรุคนทร ’ ถถึงแมผู้มทความเชมืที่อมโยงกอับเหลตาผผผู้
ปกครองททที่เปป็นมนรุษยรททที่ชอั ที่วรผู้าย แตตบรริบทททที่ใหญตกวตากป็คมือ ผผผู้ปกครองททที่เปป็นพวกของซาตาน นทที่สมืที่อ



ชอัดเจนถถึงอริทธริพลของซาตานและการททางานของเหลตาผทปทศาจระดอับสผงททที่มทตตอความมมืดของพวก
ผผผู้นทาของโลกและกริจการตตางๆของยรุคนทร  เราจถึงไดผู้เขผู้าใจถถึงความชอั ที่วรผู้ายของอทานาจปกครองซถึที่งดผ
เหมมือนมทชอัยอยผต นอกจากนทร เรายอังเหป็นถถึงเหตรุผลททที่ชอัดเจนททที่เราควรอธริษฐานเผมืที่อบรรดาผผผู้นทาของเรา
เพราะอริทธริพลของซาตานททที่มทตตอพวกเขา นทที่ยอังสมืที่อเพริที่มเตริมถถึงจอักรวรรดริออันชอั ที่วรผู้ายททที่มทอทานาจ
ครอบคลรุมอยผตทอั ที่วโลก ซถึที่งมทเจตนาททที่จะใชผู้ความมมืดฝตายวริญญาณเขผู้าครอบครองในทรุกวริธทททที่มอันททาไดผู้
ดผู้วย

สรุดทผู้ายออัครทผตทตานนทรพผดถถึง “เหลตาวริญญาณททที่ชอั ที่วในสถานฟผู้าอากาศ” คทาททที่แปลวตา สถาน
ฟผู้าอากาศ (เอะพออผรานริออส) มทความหมายตรงตอัววตา ‘สวรรคร’ หรมือ ‘แบบสวรรคร’ พระคอัมภทรร
กลตาวถถึงสวรรครสามชอัรนถถึงแมผู้มอันจะไมตไดผู้ถผกพผดถถึงตรงนทรกป็ตาม มอันอาจหมายถถึงถริที่นททที่อยผตของพญา
มารและกองทอัพของมอันในสวรรครททที่เปป็นชอัรนบรรยากาศ เปป็นความจรริงททที่มอันถผกเรทยกวตา “เจผู้าแหตง
อทานาจในยตานอากาศ” (เอเฟซอัส 2:2) มอันอาจหมายถถึงการททที่พญามารสามารถเขผู้าสผตสวรรครชอัรนททที่
สาม (ททที่สถริตของพระเจผู้า) ไดผู้ในฐานะททที่มอันเปป็น “ผผผู้ททที่กลตาวโทษพวกพทที่นผู้องของเรา” (วริวรณร 12:10)
ดผู้วย อยตางไรกป็ตาม ความหมายแบบแรกนตาจะใชตสทาหรอับตรงนทรมากกวตา

สรรุปกป็คมือวตา เราเหป็นถถึงคทาบรรยายททที่ซอับซผู้อนเกทที่ยวกอับจอักรวรรดริฝตายวริญญาณททที่ใหญตโตของ
ซาตาน เหป็นไดผู้ชอัดวตามอันมทระบบระเบทยบมากๆ มอันมทการปกครองเปป็นลทาดอับชอัรน ไมตตผู้องสงสอัยเลย
วตามอันสตงผลตตอสอังคมมนรุษยรและการปกครองของมนรุษยรมากขนาดไหน

อฟ 6:13 เมมืที่อไดผู้เหป็นสริที่งเหลตานทร แลผู้ว ออัครทผตทตานนทร จถึงกทาชอับเปป็นครอัร งททที่สองวตา เหตส
ฉะนอันนจงรอับยสทธภอัณฑต์ทอันงชสดของพระเจผู้าไวผู้ เพมืซึ่อทยู่านจะไดผู้ตยู่อตผู้านในวอันออันชอัซึ่วรผู้ายนอันนและเมมืซึ่อ
เสรป็จแลผู้วจะยมืนมอัซึ่นไดผู้ คทาททที่แปลวตา ตยู่อตผู้าน (อนันธริสเตมริ) มทความหมายวตา ‘ขอัดขมืน’ แตตเปผู้าหมายททที่
ใหญตกวตากป็คมือ การยมืนหยอัดตตอตผู้านการโจมตทของพญามาร ยรุคสมอัยททที่เปาโลอยผ ตนอัรนถผกเรทยกวตาเปป็น 
วอันออันชนัชื่วรผู้าย สมอัยนทรกป็ยอังเปป็นแบบนอัรนอยผตเหมมือนเดริม

อฟ 6:14 เหตสฉะนอันนทยู่านจงยมืนมอัซึ่น เอาความจรริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเปป็น
ทอับทรวงเครมืซึ่องปผู้องกอันอก คทาสอัที่งททที่สทาคอัญททที่สรุดของเนมืรอหาสตวนนทรคมือ (3) “เหตรุฉะนอัรนทตานจงยมืน



มอั ที่น” เพมืที่อตตอสผผู้กอับการโจมตทออันหลอกลวงของผผผู้ชอั ที่วรผู้าย ออัครทผตทตานนทรจถึงนทาเสนอผตานทางภาพ
เปรทยบสตวนประกอบตตางๆของยรุทธภอัณฑรฝตายวริญญาณททที่จทาเปป็นตผู้องใชผู้ในการยมืนมอั ที่น ทตานใชผู้ภาพ
เปรทยบของทหารราบททที่เปป็นแบบฉบอับของชาวโรมอัน ประเดป็นสทาคอัญไมตใชตภาพเปรทยบยรุทธภอัณฑร
ของทหารโรม แตตเปป็นหลอักการฝตายวริญญาณททที่ถผกยกภาพประกอบตตางหาก

ดอังนอัรน ออัครทผตทตานนทร จถึงใหผู้องครประกอบหก (หรมือเจป็ด) ประการของยรุทธภอัณฑรทอัรงชรุดของ
พระเจผู้า (1) ยรุทธภอัณฑรชริรนแรกคมือ ความจรริง ซถึที่งถผกเปรทยบวตาเปป็นเหมมือนกอับสายคาดเอวหรมือ
เขป็มขอัดททที่มทไวผู้เพมืที่อรอัดเสมืรอคลรุมชอัรนนอกของทหารใหผู้พอดทตอัว มอันชตวยใหผู้ทรุกสริที่งททที่เหลมือเขผู้าททที่เขผู้าทาง
เหมมือนกอับททที่ความจรริงททา (2) ยรุทธภอัณฑรชริรนททที่สองคมือ ความชอบธรรม ซถึที่งถผกเปรทยบวตาเปป็นเหมมือน
กอับทอับทรวง ใน 2 โครรินธร 6:7 เปาโลเขทยนเกทที่ยวกอับ “เครมืที่องอาวรุธแหตงความชอบธรรม” เปป็นความ
จรริงททที่ความชอบธรรมเปป็นเครมืที่องปผู้องกอันชอัรนดทจากการทดลองและผลลอัพธรททที่บตอนททาลายของความ
บาป เชตนเดทยวกอับททที่ทอับทรวงปกปผู้องอวอัยวะสตวนสทาคอัญๆของรตางกาย ความชอบธรรมกป็ปกปผู้องเรา
จากความชอั ที่วรผู้ายมากมาย

อฟ 6:15 ยรุทธภอัณฑรชริรนททที่สามคมือ (3) และเอาขยู่าวประเสรริฐแหยู่งสอันตริสสข ซซซึ่งเปป็นเหตส
ใหผู้เกริดความพรอัซึ่งพรผู้อมมาสวมเปป็นรองเทผู้า ความหมายกป็คมือ การเตรทยมตอัวบรุก เหมมือนกอับททที่ทหาร
ททที่ไมตไดผู้สวมรองเทผู้ายตอมไมตพรผู้อมททที่จะเขผู้ารบ ครริสเตทยนททที่ไมตพรผู้อมททที่จะนทาเสนอขตาวประเสรริฐกป็ไมต
เหมาะททที่จะเขผู้ารบเหมมือนกอัน เปป็นความจรริงททที่การตอัรงรอับททที่ดทททที่สรุดกป็คมือ การบรุกททที่เขผู้มแขป็ง

อฟ 6:16 และพรผู้อมกอับสริซึ่งทอันงหมดนรีน จงเอาความเชมืซึ่อเปป็นโลยู่ ดผู้วยโลยู่นอันนทยู่านจะไดผู้ดอับ
ลผกศรเพลริงของผผผู้ชอัซึ่วรผู้ายนอันนเสรีย ยรุทธภอัณฑรชริรนททที่สทที่ของยรุทธภอัณฑรฝตายวริญญาณคมือ (4) ความเชชชื่อ ซถึที่ง
ถผกเปรทยบวตาเปป็นเหมมือนโลต พญามารนอัรนเชทที่ยวชาญในการยริงลผกศรเพลริงแหตงความสงสอัย, ความ
ทผู้อแทผู้ใจ, ความสริรนหวอัง, การเบทที่ยงเบนความสนใจ, ความแตกแยก และการทดลองอมืที่นๆอทก
มากมาย การดทาเนรินชทวริตโดยความเชมืที่อและวางใจพระเจผู้าในการตตอสผผู้กอับลผกศรเพลริงทรุกดอกจะ
กลายเปป็นโลตททที่ปอัดปผู้องการโจมตทดอังกลตาวไดผู้



อฟ 6:17 จงเอาความรอดเปป็นหมวกเหลป็กปผู้องกอันศรีรษะและจงถมือพระแสงของพระ
วริญญาณ คมือพระวจนะของพระเจผู้า ยรุทธภอัณฑรชริรนททที่หผู้าคมือ (5) “ความรอด” เพราะจดหมายฝาก
ฉบอับนทรถผกเขทยนถถึงผผผู้เชมืที่อทอัรงหลาย เปาโลจถึงอาจสมืที่อถถึงความมอั ที่นใจในความรอดดผู้วย เชตนเดทยวกอับททที่
ศทรษะเปป็นอวอัยวะสตวนสทาคอัญททที่สรุดของรตางกายและหมวกเหลป็กกป็ปผู้องกอันศทรษะ ความรอดของเรา
และความมอั ที่นใจในความรอดดอังกลตาวจถึงมทความสทาคอัญอยตางยริที่ง ทตานปริดทผู้ายเนมืรอหาสตวนนทรดผู้วย
ยรุทธภอัณฑรชริรนททที่หกของครริสเตทยน ซถึที่งกป็คมือ “พระวจนะของพระเจผู้า” ซถึที่งถผกเปรทยบวตาเปป็นเหมมือนกอับ
พระแสง

คทาททที่แปลวตา พระวจนะ คมือ เรมา อทกครอัร งซถึที่งหมายถถึง คทาททที่ถผกกลตาวออกมา นทที่สมืที่อถถึงการ
เทศนาพระวจนะและการประชรุมเพมืที่อรตวมฟอังพระวจนะดอังกลตาว มอันใหผู้การปกปผู้องฝตายวริญญาณ
ไดผู้อยตางแนตนอน สริที่งททที่สทาคอัญกป็คมือ ในหมผตยรุทธภอัณฑรชริรนตตางๆททที่ไดผู้กลตาวไปแลผู้ว พระแสง (ดาบ) 
ถมือวตาเปป็นอาวรุธททที่ใชผู้ไดผู้ทอัรงตอัรงรอับและบรุก มอันไมตเพทยงปอัดปผู้องการโจมตทของศอัตรผไดผู้เทตานอัรน แตตมอันยอัง
สามารถถผกใชผู้เพมืที่อบรุกไดผู้ดผู้วย ซถึที่งกป็เปป็นการปกปผู้องไปในตอัว

อฟ 6:18 บางคนคริดวตาสริที่งตตอไปนทร เปป็นยรุทธภอัณฑรชริรนททที่เจป็ดหรมือยรุทธภอัณฑรชริรนสรุดทผู้าย
ของครริสเตทยน มอันนตาจะใชต (ไมตวตาจะในกรณทใด จทาเปป็นททที่เราจะตผู้อง “ยมืนมอั ที่น ... และเมมืที่อเสรป็จแลผู้ว
จะยมืนมอั ที่นไดผู้”) นอัที่นคมือ (7) จงอธริษฐานวริงวอนทสกอยยู่างและจงขอโดยพระวริญญาณทสกเวลา วลทททที่วตา 
“อธริษฐาน... ทรุกเวลา” สมืที่อถถึงการอธริษฐานอยตางตตอเนมืที่อง นอัที่นคมือ อธริษฐานโดยไมตหยรุด เราเหป็นคทา
เหมมือนสองคทาคมือ “อธริษฐานวริงวอน” คทาแรกแปลมาจากคทาวตา พรอเซะอผเค และหมายถถึงคทา
อธริษฐานททที่สตงถถึงพระเจผู้า คทาททที่แปลวตา วริงวอน (เดะเอซริส) เชมืที่อมโยงกอับความขอัดสนหรมือความ
จทาเปป็นตตางๆ ดอังนอัรนคทาแรกจถึงหมายถถึง การสรรเสรริญ, การขอบพระครุณ และการนมอัสการททที่ถวาย
แดตพระเจผู้าโดยตรง ขณะททที่คทาหลอังหมายถถึงคทาขอของเราททที่สตงถถึงพระองคร อยตางไรกป็ตาม ความจรริง
ททที่ยริที่งใหญตกวตากป็คมือ การอธริษฐานเสมอ ทตานเสรริมดผู้วยวตา “โดยพระวริญญาณ” บางททอาจเพมืที่อชทร ใหผู้
เหป็นความแตกตตางจากการอธริษฐานซทราซากแบบไรผู้ประโยชนรของพวกยริวและพวกททที่นอับถมือพระ
ตตางประเทศทอัรงหลาย



นอกจากนทร  ออัครทผตทตานนทร ยอังกลตาวตตอไปวตาทอันงนรีนจงระวอังตอัวดผู้วยความเพรียรทสกอยยู่าง จง
อธริษฐานเพมืซึ่อวริสสทธริชนทสกคน คทาททที่แปลวตา ระวอังตอัว (อากรคุพเนะโอ) มทความหมายตรงตอัววตา ‘ไมต
หลอับไมตนอน’ เหมมือนกอับทหารททที่เขผู้ากะเฝผู้ายาม นทที่อาจสมืที่อถถึงการอธริษฐานจนคทที่ามมืดดถึกดมืที่น อยตางไร
กป็ตาม ความหมายททที่กวผู้างกวตากป็นตาจะเปป็นความไมตยตอทผู้อในการอธริษฐาน ทตานเสรริมเพริที่มเตริมโดย
เอตยถถึงเรมืที่องความเพนยร การอธริษฐานในททที่นทร อยผตในบรริบทของ “เพมืที่อวริสรุทธริชนทรุกคน” นทที่สมืที่อชอัดเจนถถึง
การอธริษฐานเผมืที่อผผผู้อมืที่น ดอังนอัรน ออัครทผตทตานนทร ไดผู้สอนเกทที่ยวกอับการอธริษฐานอยตางตตอเนมืที่อง, การ
อธริษฐานโดยจริตวริญญาณ, การอธริษฐานแบบพากเพทยร และการอธริษฐานเผมืที่อผผผู้อมืที่น มอันใหผู้ความ
หลากหลายฝตายวริญญาณแกตการยมืนมอั ที่นและเมมืที่อเสรป็จแลผู้วจะยมืนมอั ที่นไดผู้

อฟ 6:19 และอธริษฐานเพมืซึ่อขผู้าพเจผู้าดผู้วย เพมืซึ่อจะทรงประทานใหผู้ขผู้าพเจผู้ามรีคนาพผดและ
เกริดใจกลผู้าประกาศถซงขผู้อลซกลอับแหยู่งขยู่าวประเสรริฐไดผู้ เปาโลขอใหผู้พวกเขาอธริษฐานเผมืที่อตอัวทตานเอง
เพมืที่อททที่ทตานจะสามารถประกาศและเปป็นพยานอยตางททที่ทตานควรกระททา คทาททที่แปลวตา คนาพผด คมือ ลอก
อส ททที่เราครุผู้นเคย ความหมายกป็คมือวตา ทตานขอใหผู้พวกเขาอธริษฐานเผมืที่อทตานเพมืที่อททที่พระเจผู้าจะทรง
ประทานถผู้อยคทาแกตทตานและททที่ทตานจะกลตาวถผู้อยคทานอัรนออกไปอยตางกลผู้าหาญ ทตานบอกเปป็นนอัยถถึง
ความลทาบากททที่เกริดขถึรนบตอยๆในการสมืที่อสารขตาวประเสรริฐกอับผผผู้ฟอังโดยกลตาววตามอันเปป็นขผู้อลถึกลอับ

อฟ 6:20 เพราะขยู่าวประเสรริฐนรีนเองทนาใหผู้ขผู้าพเจผู้าเปป็นทผตผผผู้ตผู้องตริดโซยู่อยผยู่ เพมืซึ่อขผู้าพเจผู้า
จะเลยู่าขยู่าวประเสรริฐดผู้วยใจกลผู้าตามทรีซึ่ขผู้าพเจผู้าควรจะกลยู่าว ทตานจถึงเรทยกพอันธกริจของทตานแบบกวท
อยตางไพเราะวตาเปป็น “ทผตผผผู้ตผู้องตริดโซตอยผต” เกรงวตาจะมทคนสงสอัย ทตานจถึงเอตยถถึงคทาขอใหผู้อธริษฐาน
เผมืที่ออทกครอัร งเกทที่ยวกอับขตาวประเสรริฐวตา “เพมืที่อขผู้าพเจผู้าจะเลตาขตาวประเสรริฐดผู้วยใจกลผู้าตามททที่ขผู้าพเจผู้าควร
จะกลตาว” คทาททที่แปลวตา เลยู่า...ดผู้วยใจกลผู้า (พารเรเซนยซอไม) มทความหมายวตา อริสรภาพและความ
มอั ที่นใจในการพผด

อฟ 6:21 แตยู่เพมืซึ่อใหผู้ทยู่านไดผู้รผผู้เหต สการณต์ทอันงปวงของขผู้าพเจผู้าวยู่า ขผู้าพเจผู้าเปป็นอยผยู่
อยยู่างไร ทรีคริกอัส ซซซึ่งเปป็นนผู้องทรีซึ่รอักและเปป็นผผผู้รอับใชผู้ออันสอัตยต์ซมืซึ่อในองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า จะไดผู้บอกทยู่าน
ใหผู้ทราบถซงเหตสการณต์ทอันงปวง คราวนทร เปาโลเรริที่มตผู้นความเหป็นทริรงทผู้ายแลผู้ว ทตานกลตาววตาทตานไดผู้ฝาก



จดหมายฉบอับนทรมากอับททคริกอัสเพมืที่อททที่พวกเขาจะไดผู้ทราบวตาทตานมทความเปป็นอยผตอยตางไรบผู้างททที่กรรุงโรม
ททคริกอัสเปป็นคนเดทยวกอับททที่สตงจดหมายฝากไปยอังครริสตจอักรชาวเมมืองโคโลสทและอาจนทาสตงจดหมาย
ฉบอับนอัรนในการเดรินทางครอัร งนทรดผู้วย ในททที่นทร เขาถผกบรรยายวตาเปป็น “นผู้องททที่รอักและเปป็นผผผู้รอับใชผู้ออันสอัตยร
ซมืที่อในองครพระผผผู้เปป็นเจผู้า” นทที่สมืที่อวตาททคริกอัสไมตไดผู้เปป็นเพทยงผผผู้รอับใชผู้ขององครพระผผผู้เปป็นเจผู้าเทตานอัรน แตต
ของเปาโลดผู้วย ไมตวตาจะในกรณทใด เปาโลกป็มทความเคารพในตอัวททคริก อัสอยตางสผง เขาไดผู้รอับมอบ
หมายใหผู้ไปรายงานสถานการณรของเปาโลททที่กรรุงโรมใหผู้ครริสตจอักรชาวเมมืองเอเฟซอัสทราบ

อฟ 6:22 ขผู้าพเจผู้าใหผู้ผผผู้นรีนไปหาทยู่าน กป็เพราะเหตสนรีนเอง คมือใหผู้ทยู่านไดผู้ทราบถซง
เหตสการณต์ทอันงปวงของเรา และเพมืซึ่อใหผู้เขาหนสนนนนาใจของทยู่าน เปาโลกลตาวเสรริมวตา ทตานไมตไดผู้ใชผู้ทท
คริกอัสไปเพมืที่อนทาสตงจดหมายฉบอับนทร และรายงานเกทที่ยวกอับสถานการณรของทตานเทตานอัรน แตตเพมืที่อหนรุน
นทราใจพทที่นผู้องชาวเมมืองเอเฟซอัสดผู้วย คทาททที่แปลวตา หนสนนนนาใจ (พาราคาเละโอ) มทความหมายใน
ปอัจจรุบอันวตา ‘ใหผู้ก ทาลอังใจ’ ดอังนอัรน มทความจทาเปป็นเสมอในการใหผู้ก ทาลอังใจผผผู้คนของพระเจผู้า

อฟ 6:23 คทาอวยพรของทตานทอัรงลถึกซถึร งและไพเราะ ขอใหผู้พวกพรีซึ่นผู้องไดผู้รอับสอันตริสสข
และความรอักโดยความเชมืซึ่อมาจากพระเจผู้าพระบริดาและจากพระเยซผครริสตต์เจผู้า นทที่ชตางเปป็นคทาทผลขอ
สามประการออันเปทที่ยมดผู้วยพระพร: สอันตริสรุข, ความรอัก และความเชมืที่อ แหลตงททที่มาของสามสริที่งนทร
ไมตใชตใครอมืที่นนอกจาก “พระเจผู้าพระบริดาและพระเยซผครริสตรเจผู้า”

อฟ 6:24 ทตานปริดทผู้ายจดหมายฝากฉบอับนทรดผู้วยคทาอวยพร ขอพระคสณดนารงอยผยู่กอับ
บรรดาคนทรีซึ่รอักพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราดผู้วยความจรริงใจ เอเมน [เขรียนถซงชาว
เอเฟซอัสจากกรสงโรม และสยู่งโดยทรีคริกอัส] ททที่นตาสนใจคมือคทาททที่แปลวตา ความจรริงใจ (อนัฟธารเซนย) ซถึที่งมท
ความหมายวตา ‘ความบรริสรุทธริธ ’ และ ‘ความไมตเปมืที่อยเนตา’ และ ‘ความจรริงใจ’ ดผู้วย คทาทผลขอพระครุณ
นทร จงมทแกตคนททที่รอักองครพระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราเชตนนอัรน จดหมายฝากฉบอับนทรปริดทผู้ายดผู้วยคทาอวยพรททที่เจอ
บตอยแตตเหมาะสม เอเมน


