
ขข้อสอบ
หนนังสสือเอเฟซนัส

1 อ.เปาโลเขขียนจดหมายฉบนับนขีน ในปขีค.ศ.                                                                                                      
2 อ.เปาโลเขขียนจดหมายฉบนับนขีนขณะทขีที่ททาน                                                                                                  

3 ในบททขีที่ 1  ครริสตจนักรเปรขียบไดด้ก นับ                                                                                                             
4                                                   เปป็นผผด้ทขีที่วางแผนการสสาหรนับรทางกายนขีน
5 ในการวางแผนการสสาหรนับรทางกายนขีน  พระองคค์ทรงทสาอะไรบด้าง?

พระองคค์ทรง                             เราไวด้  เพราะเหตตุอะไร?                                                                           
                                                                                                                                                                                    

พระองคค์ทรง                             เราไวด้  เพราะเหตตุอะไร?                                                                           
                                                                                                                                                                                    
6                                      ทรงไถทรทางกายนขีน ไวด้โดย                                    ของพระองคค์
7                                      ทรง                               เราไวด้และทรงเปป็น                                             ของเรา

8 ในบททขีที่ 2  ครริสตจนักรเปรขียบไดด้ก นับ                                                                                                             
9 ชขีวริตเดริมของเราเปป็นอยทางไรบด้าง?

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        

10 พระเจด้าทรงทสาอะไรเพสืที่อชทวยเราใหด้รอด?
อฟ 2:5 ถถึงแมด้วทาเมสืที่อเรา                                                   พระองคค์ยนังทรงกระทสาใหด้เรา                                        
(ซถึที่งททานทนันงหลายรอดนนันนกป็                                             )
อฟ 2:6 และพระองคค์ทรง                                                                          และทรงโปรดใหด้เรา                            
                                                                                                                                                                                    



11 เหตตุทขีที่พระเจด้าทรงชทวยเราใหด้รอด?
อฟ 2:7 เพสืที่อวทาในยตุคตทอๆไป พระองคค์จะไดด้ทรงสสาแดง                                                                                        
ในการซถึที่งพระองคค์ไดด้ทรง                                                                                                                                         
12 พระเจด้าทรงชทวยเราใหด้รอดไดด้อยทางไร?

โดย                                                         โดย                                                                                   
13 เราเปป็นอยทางไรเมสืที่อเราไดด้รนับความรอดแลด้ว?

เราเปป็น                                                                 
เรามขีสทวนกนับ                                                       ในพระบตุตรของพระเจด้า 
เราเปป็นสทวนหนถึที่งของ                                         ของพระเจด้า

14 ในบททขีที่ 3  ครริสตจนักรเปรขียบไดด้ก นับ                                                                                                             
15 พระเจด้าทรงสสาแดงขด้อลนับลถึกนขีน เมสืที่อไร?

ไมทไดด้สสาแดงแกทผผด้ทขีที่อยผทในสมนัย                                                                                                                      
ไดด้สสาแดงแกทผผด้ทขีที่อยผทในสมนัย                                                                                                                           

16 ขด้อลนับลถึกนขีนคสืออะไร?
อฟ 3:6 คสือวทา                                         จะเปป็น                                        รทวมกนัน และเปป็นอวนัยวะของกายอนัน
เดขียวกนัน และมขีสทวนไดด้รนับพระสนัญญาของพระองคค์ในพระครริสตค์โดยขทาวประเสรริฐนนันน
17 เปด้าหมายของขด้อลนับลถึกนขีนคสืออะไร?

ใหด้                                                           ทราบถถึงพระสตริปนัญญาของพระเจด้า 
ใหด้                                                           ทราบถถึงพระสตริปนัญญาของพระเจด้า 

18 ผลแหทงขด้อลนับลถึกนขีนมขีอะไรบด้าง?
ผผด้ทขีที่เชสืที่อมขีโอกาส                                                                                                                                            
ผผด้ทขีที่เชสืที่อไดด้รนับ                                                                                                                                                  
ผผด้ทขีที่เชสืที่อสามารถทราบถถึง                                                                                                                               
ผผด้ทขีที่เชสืที่อสามารถใชด้                                                                                                                                         
ผผด้ทขีที่เชสืที่อสามารถ                                                                                                                                             



19 ในบททขีที่ 4  ครริสตจนักรเปรขียบไดด้กนับ                                                                                                             
20 สริที่งทขีที่ทสาใหด้เราเปป็นอนันหนถึที่งอนันเดขียวกนันมขีอะไรบด้าง? 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
                                                                            

21 ผผด้ใดทสาใหด้เราเปป็นอนันหนถึที่งอนันเดขียวกนัน?                                                                                                      
22 ชทวยอธริบายความหมายของ 2 ขด้อนขีน  
อฟ 4:8 เหตตุฉะนนันนพระองคค์ตรนัสไวด้แลด้ววทา ‘ครนันนพระองคค์เสดป็จขถึนนสผท เบสืนองสผง พระองคค์ทรงนสาพวกเชลยไป
เปป็นเชลยอขีก และประทานของประทานแกทมนตุษยค์’ 
อฟ 4:9 (ทขีที่กลทาววทาพระองคค์เสดป็จขถึนนไปนนันน จะหมายความอยทางอสืที่นประการใดเลทา นอกจากวทาพระองคค์ไดด้
เสดป็จลงไปสผทเบสืนองตสที่าของแผทนดรินโลกกทอนดด้วย 
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
23 ของประทานฝทายจริตวริญญาณทขีที่พผดถถึงในหนนังสสือเลทมนขีน  มขีอะไรบด้าง?
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                         



24 มนตุษยค์ใหมทควรประพฤตริสมกนับ                                                                                                                  
อฟ 4:2 คสือจงมขี                                     ทตุกอยทางและ                                                                                            
และ                                                         ดด้วย                                             
อฟ 4:3 จงเพขียรพยายามเอาสนันตริสตุขผผกมนัด                                                                       ของพระวริญญาณ
25 มนตุษยค์ใหมทไมทควรประพฤตริตามอยทาง                                                                                                         
อฟ 4:17 เหตตุฉะนนันนขด้าพเจด้าจถึงขอยสืนยนันและเปป็นพยานในองคค์พระผผด้เปป็นเจด้าวทา ตนันงแตทบนัดนขีน เปป็นตด้นไป ททาน
อยทาดสาเนรินตามอยทางคนตทางชาตริทขีที่เขาดสาเนรินกนันนนันน คสือมขีใจจดจทออยผทกนับสริที่งทขีที่                                                      
อฟ 4:18 โดยทขีที่ความเขด้าใจของเขา                                             และเขาอยผทหทางจากชขีวริตซถึที่งมาจาก                     
เพราะเหตตุความโงทซถึที่งอยผทในตนัวเขา อนันเนสืที่องจาก                                                              ของเขา
อฟ 4:19 เขามขีใจปราศจาก                                                           ปลทอยตนัวทสา                                                        
ทสาการโสโครกทตุกอยทางดด้วยความละโมบ 
26 วาจาของมนตุษยค์ใหมทควรเปป็นอยทางไร?
อฟ 4:15 แตทใหด้เราพผด                                                      เพสืที่อจะจสาเรริญขถึนนทตุกอยทางสผทพระองคค์ผผด้เปป็นศขีรษะคสือ
พระครริสตค์
อฟ 4:29 อยทาใหด้                                                 ออกมาจากปากททานเลย แตทจงกลทาวคสาทขีที่ดขี และเปป็น
ประโยชนค์ใหด้เกริดความจสาเรริญเพสืที่อจะไดด้เปป็นคตุณแกทคนทขีที่ไดด้ยรินไดด้ฟนัง
27 ลนักษณะของมนตุษยค์ใหมทมขีอะไรบด้าง?
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     

28 ในบททขีที่ 5 ครริสตจนักรเปรขียบไดด้ก นับ                                                                                                              
29 หนด้าทขีที่ของครริสตจนักรมขีอะไรบด้าง?

จงถผกแยกตนันงไวด้ตทอ                                             จงถผกแยกตนันงไวด้จาก                                            
จงระวนังใหด้ดขีใน                                                  จงประกอบดด้วย                                                 
จง                                                           พระเจด้า จง                                              ซถึที่งกนันและกนัน
จง                                              พระเจด้าสสาหรนับ                                                                                         



30 ความรนักของพระองคค์ตทอครริสตจนักรเปป็นอยทางไรบด้าง?
                                                               เปป็นแบบอยทางทขีที่ดขีในเรสืที่องความรนักนขีน
                                                               ของพระเยซผบน                                    ไดด้สสาแดงความรนักนขีน
                                                               ของพระเยซผจะทสาใหด้ความรนักนขีนสสาเรป็จ 

31 ในบททขีที่ 6 ครริสตจนักรเปรขียบไดด้ก นับ                                                                                                              
32 เหมสือนอยทางทหาร บตุตรควร                                          และ                                            บริดามารดา 
อฟ 6:2 ‘จงใหด้เกขียรตริแกท                                    ของเจด้า’ (นขีที่เปป็นพระบนัญญนัตริขด้อแรกทขีที่มขี                        ไวด้ดด้วย)
อฟ 6:3 ‘เพสืที่อเจด้าจะ                                              และ                                           ทขีที่แผทนดรินโลก’
33 เหมสือนอยทางนายพล บริดามารดาควร                                          และ                               บตุตรของตน 
34 ทาสควรรนับใชด้                                        เหมสือนอยทางรนับใชด้                                                                       
35 นายควรประพฤตริตทอ                             เหมสือนอยทางประพฤตริตทอ                                                            
36 ศนัตรผของเราคสือ                                                                                                                                              
37 วริธขีสผด้รบกนับซาตานคสืออะไร?

จง                                                                        จง                                                                        
จง                                                                        จง                                                                        
จง                                                                        

38 ยตุทธภนัณฑค์ของพระเจด้ามขีอะไรบด้าง?
เอา                                                                       เอา                                                                       
เอา                                                                       เอา                                                                       
เอา                                                                       จง                                                                        

39 ผผด้ทขีที่เปป็นตนัวอยทางทขีที่ดขีสสาหรนับครริสตจนักรทขีที่เมสืองเอเฟซนัสคสือ                                   และ                               



ขข้อสอบ
หนนังสสือเอเฟซนัส

1 อ.เปาโลเขขียนจดหมายฉบนับนขีน ในปขีค.ศ. 62 
2 อ.เปาโลเขขียนจดหมายฉบนับนขีนขณะทขีที่ททานตติดคคุกอยยททขีที่กรคุงโรม 

3 ในบททขีที่ 1  ครติสตจนักรเปรขียบไดด้ก นับรทางกาย
4 พระบติดาเปป็นผยด้ทขีที่วางแผนการสสาหรนับรทางกายนขีน
5 ในการวางแผนการสสาหรนับรทางกายนขีน  พระองคค์ทรงทสาอะไรบด้าง?

พระองคค์ทรงเลสือกเราไวด้  เพราะเหตคุอะไร?  เพสืที่อเราจะบรติสคุทธติธ และปราศจากตสาหนติตทอพระพนักตรค์
ของพระองคค์ดด้วยความรนัก

พระองคค์ทรงแตทงตนันงเราไวด้  เพราะเหตคุอะไร?  เพสืที่อจะใหด้เปป็นทขีที่สรรเสรติญสงทาราศขีแหทงพระคคุณของ
พระองคค์ 
6 พระบคุตรทรงไถทรทางกายนขีน ไวด้โดยพระโลหติตของพระองคค์
7 พระวติญญาณทรงประทนับตราหมายเราไวด้และทรงเปป็นเครสืที่องมนัดจสาของเรา

8 ในบททขีที่ 2  ครติสตจนักรเปรขียบไดด้ก นับวติหาร 
9 ชขีวติตเดติมของเราเปป็นอยทางไรบด้าง?

ตายแลด้วในการบาป ประพฤตติตามอยทางซาตาน  
ประพฤตติตามความปรารถนาของเนสืนอหนนัง  อยยทหทางจากพระครติสตค์  
ไมทมขีสทวนในพระสนัญญา  ไมทมขีทขีที่หวนัง  

10 พระเจด้าทรงทสาอะไรเพสืที่อชทวยเราใหด้รอด?
อฟ 2:5 ถถึงแมด้วทาเมสืที่อเราตายไปแลด้วในการบาป พระองคค์ยนังทรงกระทสาใหด้เรามขีชขีวติตอยยทกนับพระครติสตค์ (ซถึที่ง
ททานทนันงหลายรอดนนันนกป็รอดโดยพระคคุณ)
อฟ 2:6 และพระองคค์ทรงใหด้เราเปป็นขถึนนมากนับพระองคค์ และทรงโปรดใหด้เรานนัที่งในสวรรคสถานกนับพระองคค์
ในพระเยซยครติสตค์



11 เหตคุทขีที่พระเจด้าทรงชทวยเราใหด้รอด?
อฟ 2:7 เพสืที่อวทาในยคุคตทอๆไป พระองคค์จะไดด้ทรงสสาแดงพระคคุณของพระองคค์อนันอคุดมเหลสือลด้น ในการซถึที่ง
พระองคค์ไดด้ทรงเมตตาเราในพระเยซยครติสตค์
12 พระเจด้าทรงชทวยเราใหด้รอดไดด้อยทางไร?

โดยพระคคุณของพระเจด้า โดยพระโลหติตของพระครติสตค์
13 เราเปป็นอยทางไรเมสืที่อเราไดด้รนับความรอดแลด้ว?

เราเปป็นกติจการของพระองคค์ 
เรามขีสทวนกนับคน  อติสราเอลในพระบคุตรของพระเจด้า 
เราเปป็นสทวนหนถึที่งของวติหารของพระเจด้า

14 ในบททขีที่ 3  ครติสตจนักรเปรขียบไดด้ก นับขด้อลนับลถึก  
15 พระเจด้าทรงสสาแดงขด้อลนับลถึกนขีน เมสืที่อไร?

ไมทไดด้สสาแดงแกทผยด้ทขีที่อยยทในสมนัยพระคนัมภขีรค์เดติม
ไดด้สสาแดงแกทผยด้ทขีที่อยยทในสมนัยพระคนัมภขีรค์ใหมท  

16 ขด้อลนับลถึกนขีนคสืออะไร?
อฟ 3:6 คสือวทาคนตทางชาตติจะเปป็นผยด้รนับมรดกรทวมกนัน และเปป็นอวนัยวะของกายอนันเดขียวกนัน และมขีสทวนไดด้รนับ
พระสนัญญาของพระองคค์ในพระครติสตค์โดยขทาวประเสรติฐนนันน
17 เปด้าหมายของขด้อลนับลถึกนขีนคสืออะไร?

ใหด้ครติสตจนักรทราบถถึงพระสตติปนัญญาของพระเจด้า 
ใหด้พวกทยตสวรรคค์ทราบถถึงพระสตติปนัญญาของพระเจด้า 

18 ผลแหทงขด้อลนับลถึกนขีนมขีอะไรบด้าง?
ผยด้ทขีที่เชสืที่อมขีโอกาสเขด้าไปถถึงพระองคค์  
ผยด้ทขีที่เชสืที่อไดด้รนับกสาลนังใจโดยพระวติญญาณ 
ผยด้ทขีที่เชสืที่อสามารถทราบถถึงความรนักของพระเจด้า  
ผยด้ทขีที่เชสืที่อสามารถใชด้ฤทธติธ เดชของพระเจด้า  
ผยด้ทขีที่เชสืที่อสามารถถวายเกขียรตติยศแดทพระเจด้า  



19 ในบททขีที่ 4  ครติสตจนักรเปรขียบไดด้กนับมนคุษยค์ใหมท  
20 สติที่งทขีที่ทสาใหด้เราเปป็นอนันหนถึที่งอนันเดขียวกนันมขีอะไรบด้าง? 

กายเดขียว พระวติญญาณองคค์เดขียว  
ความหวนังอนันเดขียว  องคค์พระผยด้เปป็นเจด้าองคค์เดขียว  
ความเชสืที่อเดขียว  บนัพตติศมาเดขียว  
พระเจด้าองคค์เดขียวผยด้เปป็นพระบติดา  

21 ผยด้ใดทสาใหด้เราเปป็นอนันหนถึที่งอนันเดขียวกนัน? พระผยด้ชทวยใหด้รอดทขีที่ยติที่งใหญท 
22 ชทวยอธติบายความหมายของ 2 ขด้อนขีน  
อฟ 4:8 เหตคุฉะนนันนพระองคค์ตรนัสไวด้แลด้ววทา ‘ครนันนพระองคค์เสดป็จขถึนนสยท เบสืนองสยง พระองคค์ทรงนสาพวกเชลยไป
เปป็นเชลยอขีก และประทานของประทานแกทมนคุษยค์’ 
อฟ 4:9 (ทขีที่กลทาววทาพระองคค์เสดป็จขถึนนไปนนันน จะหมายความอยทางอสืที่นประการใดเลทา นอกจากวทาพระองคค์ไดด้
เสดป็จลงไปสยทเบสืนองตสที่าของแผทนดตินโลกกทอนดด้วย 
เมสืที่อพระเยซยสตินนพระชนมค์แลด้ว พระองคค์ลงไปอยยทในอกของอนับราฮนัม   3   วนัน   3   คสืน เมสืที่อพระองคค์ทรงเปป็นขถึนนมา
จากความตายแลด้ว พระองคค์ทรงพาคนทขีที่อยย ทในอกของอนับราฮนัม   (  พวกเชลย คสือคนทขีที่ไดด้รนับความรอดในสมนัย
พระคนัมภขีรค์เดติม  )   ใหด้ขถึนนอยยทบนสวรรคค์ ตอนนขีน ไมทมขีใครอยยทในอกของอนับราฮนัมแลด้ว ในสมนัยพระคนัมภขีรค์ใหมทเมสืที่อ
คนทขีที่รอดแลด้วเสขียชขีวติต เขาขถึนนอยยทบนสวรรคค์ทนันทขี
ทขีที่วทา “ประทานของประทานแกทมนคุษยค์” คสือในสมนัยของครติสตจนักร พระเจด้าทรงประทานของประทานฝทาย
จติตวติญญาณแกทผยด้ทขีที่เชสืที่อทคุกคน
23 ของประทานฝทายจติตวติญญาณทขีที่พยดถถึงในหนนังสสือเลทมนขีน  มขีอะไรบด้าง?

อนัครสาวก ศาสดาพยากรณค์ 
ผยด้ประกาศขทาวประเสรติฐ ศติษยาภติบาล 
อาจารยค์ 

24 มนคุษยค์ใหมทควรประพฤตติสมกนับฝทายพระวติญญาณ   
อฟ 4:2 คสือจงมขีใจถทอมลงทคุกอยทางและใจอทอนสคุภาพ อดกลนันนไวด้นาน และอดทนตทอกนันและกนันดด้วยความรนัก 
อฟ 4:3 จงเพขียรพยายามเอาสนันตติสคุขผยกมนัดความเปป็นนสนาหนถึที่งใจเดขียวของพระวติญญาณ



25 มนคุษยค์ใหมทไมทควรประพฤตติตามอยทางชาวโลก   
อฟ 4:17 เหตคุฉะนนันนขด้าพเจด้าจถึงขอยสืนยนันและเปป็นพยานในองคค์พระผยด้เปป็นเจด้าวทา ตนันงแตทบนัดนขีน เปป็นตด้นไป ททาน
อยทาดสาเนตินตามอยทางคนตทางชาตติทขีที่เขาดสาเนตินกนันนนันน คสือมขีใจจดจทออยยทกนับสติที่งทขีที่ไมทมขีสาระ 
อฟ 4:18 โดยทขีที่ความเขด้าใจของเขามสืดมนไปและเขาอยยทหทางจากชขีวติตซถึที่งมาจากพระเจด้า เพราะเหตคุความโงทซถึที่ง
อยยทในตนัวเขา อนันเนสืที่องจากใจทขีที่แขป็งกระดด้างของเขา
อฟ 4:19 เขามขีใจปราศจากความสะดคุด้งตทอบาป ปลทอยตนัวทสาการลามก ทสาการโสโครกทคุกอยทางดด้วยความ
ละโมบ 
26 วาจาของมนคุษยค์ใหมทควรเปป็นอยทางไร?
อฟ 4:15 แตทใหด้เราพยดความจรติงดด้วยใจรนักเพสืที่อจะจสาเรติญขถึนนทคุกอยทางสยทพระองคค์ผยด้เปป็นศขีรษะคสือพระครติสตค์
อฟ 4:29 อยทาใหด้คสาหยาบคายออกมาจากปากททานเลย แตทจงกลทาวคสาทขีที่ดขี และเปป็นประโยชนค์ใหด้เกติดความ
จสาเรติญเพสืที่อจะไดด้เปป็นคคุณแกทคนทขีที่ไดด้ยตินไดด้ฟนัง
27 ลนักษณะของมนคุษยค์ใหมทมขีอะไรบด้าง?

อยทาโกรธงทาย
อยทาใหด้ซาตานมขีโอกาสไดด้
อยทาขโมย
อยทากระทสาพระวติญญาณเสขียพระทนัย

28 ในบททขีที่ 5 ครติสตจนักรเปรขียบไดด้ก นับเจด้าสาว
29 หนด้าทขีที่ของครติสตจนักรมขีอะไรบด้าง?

จงถยกแยกตนันงไวด้ตทอองคค์พระผยด้เปป็นเจด้า จงถยกแยกตนันงไวด้จากชาวโลก
จงระวนังใหด้ดขีในการประพฤตติ จงประกอบดด้วยพระวติญญาณ
จงรด้องเพลงสรรเสรติญพระเจด้า จงขอบพระคคุณพระเจด้าสสาหรนับสติที่งสารพนัดเสมอ
จงยอมฟนังซถึที่งกนันและกนัน

30 ความรนักของพระองคค์ตทอครติสตจนักรเปป็นอยทางไรบด้าง?
การสมรสเปป็นแบบอยทางทขีที่ดขีในเรสืที่องความรนักนขีน
ความตายของพระเยซยบนกางเขนไดด้สสาแดงความรนักนขีน
การเสดป็จกลนับมาของพระเยซยจะทสาใหด้ความรนักนขีนสสาเรป็จ 



31 ในบททขีที่ 6 ครติสตจนักรเปรขียบไดด้ก นับทหาร
32 เหมสือนอยทางทหาร บคุตรควรนนับถสือและเชสืที่อฟนังบติดามารดา 
อฟ 6:2 ‘จงใหด้เกขียรตติแกทบติดามารดาของเจด้า’ (นขีที่เปป็นพระบนัญญนัตติขด้อแรกทขีที่มขีพระสนัญญาไวด้ดด้วย)
อฟ 6:3 ‘เพสืที่อเจด้าจะอยยทเยป็นเปป็นสคุข และมขีอายคุยสืนนานทขีที่แผทนดตินโลก’
33 เหมสือนอยทางนายพล บติดามารดาควรตขีสอนและเตสือนสตติบคุตรของตน 
34 ทาสควรรนับใชด้นายเหมสือนอยทางรนับใชด้พระครติสตค์
35 นายควรประพฤตติตทอทาสเหมสือนอยทางประพฤตติตทอพระครติสตค์
36 ศนัตรยของเราคสือซาตาน
37 วติธขีสยด้รบกนับซาตานคสืออะไร?

จงพถึที่งในพระเจด้า จงยสืที่นมนั ที่น
จงอธติษฐาน จงระวนังตนัว 
จงตทอสยด้ดด้วยความเพขียร

38 ยคุทธภนัณฑค์ของพระเจด้ามขีอะไรบด้าง?
เอาความจรติงคาดเอวไวด้ เอาความชอบธรรมเปป็นเครสืที่องทนับทรวงปด้องกนันอกไวด้
เอากติตตติคคุณแหทงสนันตติสคุขเปป็นรองเทด้า เอาความเชสืที่อเปป็นโลทหค์
เอาความรอดเปป็นเครสืที่องปด้องกนันศขีรษะ
จงถสือพระแสงของพระวติญญาณคสือพระคสาของพระเจด้า

39 ผยด้ทขีที่เปป็นตนัวอยทางทขีที่ดขีสสาหรนับครติสตจนักรทขีที่เมสืองเอเฟซนัสคสือ อ  .  เปาโลและทขีคติกนัส




