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บทนํา 
 

เคยสงัเกตไหมวา่ข่าวสารสาํคญัเพียงใดในชีวติเรา? ขอ้มูลสาํคญัที?เราไดรั้บเกี?ยวกบัโลกรอบตวัลว้นมีอิทธิพลต่อความเห็น 

ค่านิยม แผนการ และแง่มุมต่าง ๆ ในชีวติของเรา บางครัI ง เหตุการณ์ที?เป็นข่าวกส็าํคญัถึงขนาดเปลี?ยนโลกทศันท์ัIงสิIนของเราได ้ 

 

เช่นเดียวกนั เมื?อลองคิดดู พระคมัภีร์กเ็หมือนกบัแฟ้มขอ้มูลที?บรรจุขอ้มูลข่าวสาร 

โดยบนัทึกทัIงเหตุการณ์ที?ดีและไม่ดีที?เกี?ยวขอ้งกบัคนของพระเจา้ ตลอดประวติัศาสตร์ที?ผา่นมา และเมื?อเราศึกษาเรื?องราวเหล่านีI  

กมี็อิทธิพลเปลี?ยนแปลงเราไดใ้นหลาย ๆ ทาง  

 

แต่ไม่ตอ้งสงสยัเลยวา่ ข่าวดีที?สุดที?พระวจนะบอกแก่เรากคื็อชุดขอ้มูลที?ถูกรวบรวมขึIน ซึ? งเราเรียกวา่ “ข่าวประเสริฐ” หรือ 

“พระกิตติคุณ” นั?นเอง นี?คือเรื?องราวของตวับุคคลและพนัธกิจของพระเยซูคริสต ์องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช่้วยใหร้อดของเรา 

และเรื?องราวเหล่านีIสามารถเปลี?ยนแปลงชีวติมนุษยไ์ด ้ 

 

นี?เป็นบทเรียนแรกในชุดบทเรียน “พระกิตติคุณ” ในบทเรียนชุดนีI  เราจะสาํรวจพระวจนะที?เขียนโดย มทัธิว มาระโก ลูกา 

และยอห์น เกี?ยวกบัชีวติและพนัธกิจของพระเยซูคริสต ์ในบทเรียนแรกนีI  ซึ? งเราใหชื้?อวา่ “ทาํความรู้จกัพระกิตติคุณ” 

เราจะแนะนาํใหรู้้จกักบัพระวจนะเหล่านีI  

เพื?อเราจะเขา้ใจอยา่งชดัเจนยิ?งขึIนและประยกุตค์าํสอนของพระวจนะเหล่านีI เขา้กบัชีวติปัจจุบนัของเราไดอ้ยา่งเตม็ที? 

 

เพื?อสร้างความเขา้ใจพืIนฐานเกี?ยวกบัพระกิตติคุณ เราจะเริ?มดว้ยประเดน็สาํคญัยิ?งสี?ประเดน็คือ หนึ?ง 

เราจะศึกษาพระกิตติคุณในแง่ลกัษณะทางวรรณกรรม สอง เราจะดูที?สถานภาพของพระกิตติคุณในคริสตจกัร สาม 

เราจะพิจารณาความเป็นเอกภาพระหวา่งพระกิตติคุณทัIงสี? และสี? 

เราจะสาํรวจความแตกต่างที?ทาํใหพ้ระกิตติคุณแต่ละเล่มมีจุดเด่นต่างจากเล่มอื?น 

เราจะเริ?มตน้ดว้ยการศึกษาลกัษณะทางวรรณกรรมของพระกิตติคุณ 

 

 
 

ลกัษณะทางวรรณกรรม 
 
โดยทั&วไป เมื&อเราอ่านงานวรรณคด ีเรากเ็ข้าใจได้ว่าวรรณคดทีี&เรากาํลงัอ่านเป็นงานประเภทใด 
และนั&นเป็นสิ&งที&ช่วยให้เรารู้ว่าควรจะอ่านงานนัFนอย่างไรและจะคาดหวงัสิ&งใด ดงันัFน 
สมมตว่ิาเรากาํลงัอ่านนวนิยายเชิงประวตัศิาสตร์ เรากจ็ะไม่คาดหวงัว่ามนัคือประวตัศิาสตร์ที&เกดิขึFนจริง 
และเรากจ็ะไม่ถูกชีFนําให้มคีวามเข้าใจผดิ ๆ 
หรือถ้าคุณกาํลงัอ่านรวมเรื&องสัFนและคุณรู้ว่ามนัไม่ใช่นวนิยายเรื&องเดยีวที&ต่อเนื&องกนั 
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คุณกจ็ะไม่อ่านงานดงักล่าวในแบบนัFน ดงันัFน 
เราจงึจาํเป็นต้องมคีวามเข้าใจประเภทของวรรณคดทีี&เราอ่านและแบบแผนที&ถูกกาํหนดด้วยลกัษณะงานชิFนนัFน ๆ 
ที&เรากาํลงัอ่านด้วย  
 

—ดร. ริชาร์ด บอคแฮม 
 
เราจะสาํรวจลกัษณะเชิงวรรณกรรมของพระกิตติคุณจากสองมุมมอง หนึ?ง 

เราจะพิจารณาวา่พระกิตติคุณเป็นวรรณกรรมประเภทใด โดยดูที?ลกัษณะเฉพาะทางวรรณกรรมที?ปรากฏในทัIงสี?เล่ม และสอง 

เราจะอภิปรายในแง่ความน่าเชื?อถือทางประวติัศาสตร์ ก่อนอื?น เราจะศึกษาพระกิตติคุณทัIงสี?ในแง่ประเภทของวรรณกรรม 

 
 

ประเภท 
 
กล่าวโดยทั?วไป ประเภทกคื็อชนิดหรือแบบของวรรณคดี โดยพืIนฐานแลว้ วรรณคดีประเภทต่าง ๆ 

ถูกจาํแนกตามรูปแบบและหนา้ที?เชิงวรรณกรรมนัIน ๆ เช่น ลีลาการเล่าเรื?องและการใชภ้าษาภาพพจน ์

 
พระคมัภีร์ประกอบดว้ยงานเขียนต่างกนัหลายประเภท ตวัอยา่งหนึ?งไดแ้ก่เรื?องเล่าเชิงประวติัศาสตร์ 

เช่นเรื?องราวเกี?ยวกบัดาวดิในพนัธสญัญาเดิม อีกประเภทหนึ?งไดแ้ก่บทประพนัธ์ร้อยกรอง เช่นสดุดี 
แต่จดหมายหรือจดหมายฝากกเ็ป็นอีกหนึ?งประเภท อีกทัIงคาํพยากรณ์และอื?น ๆ อีกมากมาย 
วรรณคดีแต่ละประเภทกมี็แบบแผนของตวัเอง มีวธีิการสื?อสารในรูปแบบเฉพาะ ดว้ยเหตุนีI 
จึงสาํคญัอยา่งยิ?งที?เราตอ้งเขา้ใจประเภทของวรรณกรรมในพระกิตติคุณ เราจะเขา้ใจไดง่้ายขึIนวา่พระกิตติคุณสอน “อะไร” 
ถา้เราเขา้ใจก่อนวา่พระกิตติคุณสอน “อยา่งไร"  

 
เพื?อใหเ้ขา้ใจวา่พระกิตติคุณสื?อสารกบัเราอยา่งไร เราตอ้งระบุและบรรยายประเภทของพระกิตติคุณในสามขัIนตอน หนึ?ง 

เราจะกล่าวขอ้ความบางประการที?ระบุวา่พระกิตติคุณเป็นเรื?องเล่าเชิงประวติัศาสตร์ สอง 
เราจะเปรียบเทียบพระกิตติคุณกบัเรื?องเล่าเชิงประวติัศาสตร์แบบหนึ?งโดยเฉพาะ นั?นคือ การเขียนชีวประวติัแบบกรีก-โรมนั และสาม 
เราจะเปรียบเทียบพระกิตติคุณกบัเรื?องเล่าเชิงประวติัศาสตร์ในพระคมัภีร์ เช่น ประวติัศาสตร์ต่าง ๆ ที?บนัทึกในพนัธสญัญาเดิม 
เราจะเริ?มดว้ยลกัษณะทั?วไปของวรรณกรรมเรื?องเล่าเชิงประวติัศาสตร์ 

 
 

เรื(องเลา่เชงิประวตัศิาสตร ์ 
 

เรื?องเล่าเชิงประวติัศาสตร์เป็นเรื?องราวเกี?ยวกบับุคคลที?เคยมีชีวติอยูใ่นอดีตและเกี?ยวกบัการกระทาํและเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ที?เกิดขึIนในช่วงเวลาของคนเหล่านัIน โดยพืIนฐานแลว้ พระกิตติคุณถือเป็นเรื?องเล่าเชิงประวติัศาสตร์ 
เนื?องจากเป็นบนัทึกเกี?ยวกบัชีวติและพนัธกิจของพระเยซูคริสต ์

 
เนืFอหาส่วนใหญ่ในพระคมัภร์ี รวมถงึพระกติตคุิณด้วย ถูกเขยีนขึFนโดยตัFงใจให้มรูีปแบบของเรื&องเล่า 
เพราะคนเรามกันิยมเรื&องราวต่าง ๆ ตามธรรมชาตแิล้ว เรารู้สึกมส่ีวนร่วม – ไม่ใช่เพยีงในด้านจติใจ 
แต่แม้กระทั&งในด้านอารมณ์ของเรา และรวมไปถงึความตื&นเต้นทางกายภาพด้วย – 
เมื&อเราเข้าไปมส่ีวนในเรื&องราวอนัยิ&งใหญ่ และเรื&องราวต่าง ๆ 
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ยงัทาํให้เราสามารถใช้ชีวติโดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้อื&น นี&เป็นส่วนสําคญัของพลงัแห่งเรื&องราวต่าง ๆ 
ฉะนัFน เมื&อพระกติตคุิณมาถงึเราในรูปแบบของวรรณคด ีในรูปแบบของเรื&องเล่า 
พระกติตคุิณจงึทาํให้เราไม่เพยีงแค่เรียนรู้ความจริงเกี&ยวกบัพระเยซูเท่านัFน 
แต่ช่วยให้เรามปีระสบการณ์ตรงกบัพระองค์ด้วย 
มนัทาํให้เราเห็นว่าอาณาจกัรของพระเจ้าและอาณาจกัรสวรรค์กาํลงัทาํงานอยู่ 
ช่วยให้เราเห็นภาพความเมตตาของพระเยซู ไม่ใช่เพยีงแค่คาํพูดเท่านัFน พระเยซูทรงรักผู้มใีจถ่อม 
แต่เราได้เห็นพระองค์เล่าเรื&องราวต่าง ๆ และเห็นพระองค์ดาํเนินชีวติอย่างสอดคล้องกบัสิ&งที&พระองค์ทรงสอน 
โดยทรงยกชูผู้มใีจถ่อมและกาํราบผู้ยโสโอหัง นอกจากนัFนแล้ว เรื&องราวต่าง ๆ 
และรูปแบบเชิงวรรณกรรมของพระกติตคุิณกท็าํให้เราสามารถทาํตามตวัอย่างของพระเยซูในลกัษณะเดยีวกนักบัที&

สาวกของพระองค์ได้ทาํตาม การที&เราได้รับรู้เรื&องราวเหล่านีFในลกัษณะเรื&องเล่าเล่า 
ทาํให้เราสามารถตดิตามพระเยซูในวธีินัFน 
เพื&อเราจะทาํความรู้จกักบับุคคลในเรื&องและเรียนรู้ทัFงเรื&องความล้มเหลวและความสําเร็จของคนเหล่านัFน 
และเพื&อเราจะพยายามดาํเนินชีวติอย่างสัตย์ซื&อในแบบฉบับของเราเอง ซึ&งเป็นการดาํเนินชีวติของเรา 
 

—ดร. โจนาธาน เพนนิงตนั 
 

งานเขียนเรื?องเล่าเชิงประวติัศาสตร์ทั?วไปในสมยัโบราณ โดยแบบฉบบัแลว้ ถูกพฒันาขึIนดว้ยสามส่วนประกอบ 
ตอนตน้ของเรื?องเล่าจะแนะนาํตวัละครและกาํหนดจุดมุ่งหมายที?ตวัละครตอ้งทาํใหส้าํเร็จ 
ตอนกลางมกัจะนาํเสนอความทา้ทายหรืออุปสรรคที?ตวัละครตอ้งเผชิญก่อนที?จะสาํเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
ตอนจบคือบทสรุปของเรื?องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยมกัแสดงใหเ้ห็นวา่ตวัละครนัIนประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายหรือไม่อยา่งไร 
 

พระกิตติคุณกด็าํเนินตามโครงเรื?องพืIนฐานเช่นเดียวกนันีI แต่ละเล่มเริ?มดว้ยการแนะนาํพระเยซูในฐานะตวัละครหลกัของเรื?อง 
และบรรยายเป้าหมายของพระองคใ์นการนาํความรอดมาสู่มนุษยโ์ดยผา่นอาณาจกัรของพระเจา้ 
แต่ละเล่มกด็าํเนินเรื?องต่อไปโดยการนาํเสนอความทา้ทายต่าง ๆ ที?มีต่อพระราชอาํนาจและพนัธกิจของพระเยซู 
ก่อนจะสรุปดว้ยการบรรยายผลของพนัธกิจบนโลกนีIของพระองค ์ความคลา้ยคลึงกนันีIทาํใหแ้ทบทุกคนเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ 
เรื?องเล่าเชิงประวติัศาสตร์กคื็อรูปแบบหลกัทางวรรณกรรมของพระกิตติคุณ 

 
 

ชวีประวตัแิบบกรกี-โรมนั 
 
ภายใตเ้รื?องเล่าเชิงประวติัศาสตร์ส่วนใหญ่ นกัตีความบางคนไดเ้สนอวา่พระกิตติคุณน่าจะจดัอยูใ่นกลุ่มยอ่ยของเรื?องเล่า 

ที?รู้จกักนัในชื?อ “ชีวประวติัแบบกรีก-โรมนั” 
 
เราจะพิจารณาขอ้เปรียบเทียบระหวา่งพระกิตติคุณและชีวประวติัแบบกรีก-โรมนัในสองขัIนตอน ก่อนอื?น 

เราจะศึกษาความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งทัIงสอง จากนัIน เราจะศึกษาความแตกต่าง เราจะเริ?มดว้ยการศึกษาความคลา้ยคลึงกนั 

 

ความคลา้ยคลึงกนั ชีวประวติัโบราณเล่าเกี?ยวกบัชีวติของผูน้าํผูย้ิ?งใหญ่ ชีวประวติัแบบกรีก-

โรมนัเหล่านีIอาจรวมถึงตวัละครและเรื?องราวแตกต่างกนัมากมาย 

แต่จะเนน้บรรยายตวัละครและเรื?องราวในลกัษณะที?ใหค้วามสาํคญักบัผูน้าํที?เป็นบุคคลหลกัที?นาํเสนอ โดยปกป้องแนวคิดต่าง ๆ 
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ของผูน้าํคนนัIน และทาํใหก้ารกระทาํต่าง ๆ ของผูน้าํคนนัIนเป็นที?ตระหนกัตลอดไปจากรุ่นสู่รุ่น 

และพระกิตติคุณกค็ลา้ยคลึงกบัชีวประวติัโบราณในลกัษณะนีI  

 

นอกจากนัIน 

เรายงัเห็นความสอดคลอ้งกบัชีวประวติัโบราณในการที?พระกิตติคุณมทัธิวและลูกาไดร้วมเหตุการณ์การประสูติของพระเยซู 

และพระกิตติคุณทัIงสี?เล่มไดใ้หร้ายละเอียดเกี?ยวกบัการสิIนพระชนมข์องพระเยซู  นอกจากนีI  

พระกิตติคุณยงัไดย้ดึแบบแผนของชีวประวติัโบราณในการไล่เรียงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวติของพระเยซู 

เช่นเดียวกบัผูเ้ขียนชีวประวติัโบราณคนอื?น ๆ ผูเ้ขียนพระกิตติคุณไดเ้รียบเรียงเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ระหวา่งการประสูติและการสิIนพระชนมข์องพระเยซูในหลายรูปแบบ บา้งกเ็รียงตามลาํดบัเวลา บา้งกร็วบรวมตามหวัขอ้ 

และบา้งกเ็รียบเรียงโดยอิงกบัภูมิศาสตร์ 

 
ข้าพเจ้าคดิว่าเป็นเรื&องสําคญัที&เราต้องตระหนัก ต้องรับรู้ ตัFงแต่แรกว่า 

โดยทั&วไปแล้วพระกติตคุิณเขยีนตามลาํดบัเวลา ตวัอย่างเช่น เริ&มต้นจากการที&ยอห์นผู้ให้บัพตศิมา 

ได้ให้บัพตศิมาแก่คนทัFงหลาย และจากนัFน คุณกเ็ห็นพระเยซูรับบัพตศิมาด้วย 

จากนัFนคุณกเ็ห็นพนัธกจิของพระเยซู ตามมาด้วยการที&พระองค์ถูกจบั ถูกไต่สวน ถูกตรึงบนกางเขน 

และคืนพระชนม์ ฉะนัFน เมื&อดูภาพรวม กจ็ะเห็นลาํดบัเวลา 

แต่ในขณะเดยีวกนั กม็อียู่หลายจุด ถ้าคุณเปรียบเทยีบพระกติตคุิณสองเล่ม 

บางครัFงกม็เีหตุการณ์หรือถ้อยคาํที&บันทกึไว้ ซึ&งอาจมลีาํดบัต่างกนับ้าง 

ข้าพเจ้าคดิว่าสิ&งนีFจะก่อให้เกดิปัญหากต่็อเมื&อเราอ่านพระกติตคุิณด้วยเจตนาหรือมุ่งหาข้ออ้างของทุกแง่มุมในเรื&อง 

เพื&อระบุลาํดบัเวลาแบบเจาะจง แต่ในความเป็นจริงแล้ว 

ผู้เขยีนและเรื&องเล่าส่วนใหญ่กย็อมให้ผู้เขยีนเรียบเรียงวตัถุดบิของเขาโดยใช้ลาํดบัแบบอื&นนอกเหนือจากลาํดบัเวลา 

ตวัอย่างหนึ&งกคื็อ เรามกัเห็นลาํดบัตามเหตุและผลหรือไม่กก็ารจดัหมวดหมู่ตามหัวข้อ คริสเตยีนยุคแรก เช่น 

ยูเซเบียส ซึ&งเป็นนักประวตัศิาสตร์คริสเตยีน และเป็น 

บิชอปในช่วงต้นของศตวรรษที& 4 ได้ตัFงข้อสังเกตว่า 

ความแตกต่างในลาํดบัเหตุการณ์ในพระกติตคุิณกเ็ป็นที&รับรู้กนัอย่างกว้างขวางอยู่แล้ว 

และผู้อ่านในยุคต้นกไ็ม่มปัีญหากบัเรื&องนีF 

เนื&องจากเขามไิด้ทกึทกัเอาว่าพระกติตคุิณจะถูกเขยีนขึFนด้วยเจตนาให้เรียงตามลาํดบัเวลาอย่างเคร่งครัด 

 

— ดร. เดวดิ รีดลงิส์ 

 
ลกัษณะสาํคญัอีกประการหนึ?งของชีวประวติัแบบกรีก-

โรมนัไดแ้ก่การที?ชีวประวติัเหล่านีIนาํเสนอเหตุการณ์ในอดีตในฐานะเหตุการณ์จริงในประวติัศาสตร์ 

เพื?อใหอ้ดีตถูกแยกออกจากปัจจุบนัอยา่งชดัเจน ชีวประวติัต่าง ๆ จึงเนน้การบนัทึกชีวติที?เป็นเอกลกัษณ์และไม่เกิดขึIนซํI าอีก 

รวมถึงคุโณปการของบุคคลนัIน ๆ โดยเฉพาะในประวติัศาสตร์ 

 

โดยทั?วไปแลว้ นกัเขียนชีวประวติัสมยัโบราณพยายามคน้ควา้และเกบ็รักษาบนัทึกต่าง ๆ 

ทัIงที?เป็นเรื?องเล่าดว้ยวาจาและเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลองพิจารณาตวัอยา่งที?มาจากนกัเขียนชีวประวติัที?ไดรั้บการยกยอ่งชื?อ พลูทาร์ก 

ซึ? งมีชีวติอยูใ่นช่วง ค.ศ. 46 ถึง 120 พลูทาร์กเป็นนกัประวติัศาสตร์ฝ่ายฆราวาสชาวกรีกที?มีผลงานในช่วง ค.ศ. 70 

อนัเป็นเวลาเดียวกนักบัที?พระกิตติคุณถูกบนัทึก เขาเริ?มเขียนงานชื?อ “ชีวติของซิเซโร” โดยเริ?มตน้ที?ภูมิหลงัของบิดามารดาของซิเซโร 
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แต่เขากย็อมรับวา่ขอ้มูลเกี?ยวกบับิดาของซิเซโรนัIนมีจาํกดั 

 

เป็นที&กล่าวกนัโดยทั&วไปว่า เฮลเวยี มารดาของซิเซโร มทีัFงชาตติระกลูและชีวติที&ด ีแต่เกี&ยวกบับิดาของเขา 
ไม่มสิี&งใดบันทกึไว้นอกจากความสุดโต่ง 
ในขณะที&บางคนมองว่าเขาเป็นแค่ลูกชายของช่างทาํผ้าและได้รับการศึกษาในวชิาชีพนัFน แต่คนอื&น ๆ 
กม็องย้อนไปถงึต้นตระกลูของเขา นั&นคือ ทลัลสั แอททอิสั กษตัริย์ผู้มชืี&อเสียงของชาวโวลสเชียน 
ผู้ทาํสงครามกบัชาวโรมนัอย่างไม่ยอมเสียเกยีรต ิ

 
การที?พลูทาร์กระมดัระวงัในการแยกขอ้มูลความจริงออกจากขอ้สนันิษฐานเกี?ยวกบับิดามารดาของซิเซโร บ่งชีIวา่ 

อยา่งนอ้ยนกัเขียนชีวประวติัสมยัโบราณบางคนกใ็หค้วามสาํคญักบัรายละเอียดทางประวติัศาสตร์และใส่ใจต่อความถูกตอ้งแม่นยาํ 
และพระกิตติคุณกแ็สดงหลกัฐานของความรอบคอบในทุกรายละเอียดในการรายงาน เช่นเดียวกบังานเขียนของพลูทาร์ก 

 
กล่าวแบบกวา้ง ๆ กคื็อ 

เป็นความยติุธรรมแลว้ที?จะพดูวา่พระกิตติคุณเป็นเรื?องเล่าเชิงประวติัศาสตร์ที?ถูกเขียนขึIนในช่วงเวลาที?วรรณกรรมเชิงชีวประวติักาํลงัไดรั้

บความนิยมในโลกของกรีกและโรมนั การเปิดรับการเขียนแนวชีวประวติัอยา่งกวา้งขวางนีI  

น่าจะเป็นกาํลงัใจใหผู้เ้ขียนพระกิตติคุณทาํงานของท่าน 

และทาํใหท่้านมีแนวโนม้ที?จะรับแบบแผนเชิงรูปแบบของการเขียนชีวประวติัมาใชใ้นการเขียนพระกิตติคุณดว้ย 

 

ถึงแมจ้ะมีความคลา้ยคลึงระหวา่งพระกิตติคุณและชีวประวติัแบบกรีก-โรมนักต็าม 

แต่ทัIงสองกมี็ความแตกต่างกนัในหลายประเดน็สาํคญั 

 

ความแตกต่าง ถึงแมเ้ราอาจกล่าวถึงความแตกต่างมากมาย แต่เราจะเนน้ที?ความแตกต่างสามประการหลกั ประการแรก 

พระกิตติคุณต่างจากชีวประวติัแบบกรีก-โรมนัตรงที?มีกลุ่มผูอ่้านเป้าหมายต่างกนั 

 

ชีวประวติัโบราณมกัถูกเขียนขึIนเพื?อกลุ่มผูอ่้านที?กวา้งขวาง แต่พระกิตติคุณนัIนถูกเขียนขึIนสาํหรับกลุ่มผูอ่้านที?ค่อนขา้งเจาะจง 

ไดแ้ก่คริสตจกัรในยคุตน้ ถึงแมพ้ระกิตติคุณจะแสดงออกถึงบางลกัษณะของชีวประวติั แต่โดยพืIนฐานแลว้ 

กถู็กเขียนขึIนเพื?อใชใ้นกิจกรรมทางศาสนาภายในคริสตจกัร 

การออกแบบโดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะนีI ถูกยนืยนัโดยการที?พระกิตติคุณไดก้ลายเป็นสิ?งที?ถูกใชส้มํ?าเสมอในการสอนและการนมสัการใน

คริสตจกัรอยา่งรวดเร็ว 

 

ประการที?สอง พระกิตติคุณแตกต่างจากชีวประวติัในดา้นประเดน็ที?เนน้ย ํIา ตามแบบฉบบัแลว้ ชีวประวติัแบบกรีก-

โรมนัเนน้ย ํIาคุณลกัษณะส่วนบุคคลของตวัละครสาํคญั โดยจูงใจใหค้นอื?นเลียนแบบชีวติและบุคลิกภาพของคนเหล่านัIน 

ถึงแมจ้ะมีหลายแนวทางในชีวติของพระเยซูที?เป็นตวัอยา่งแก่เรา แต่พระกิตติคุณนัIนมีจุดเนน้ย ํIาที?แตกต่างอยา่งเด่นชดั 

พระกิตติคุณเนน้ที?ความเป็นเอกลกัษณ์ของพระเยซู 

โดยใหค้วามสาํคญัในฐานะที?พระองคเ์ป็นผูท้รงเปิดเผยถึงพระผูเ้ป็นเจา้และทรงไถ่คนของพระองคใ์นรูปแบบที?ไม่มีผูใ้ดทาํได ้

นี?คือเหตุผลที?พระกิตติคุณไดบ้รรยายถึงสปัดาห์สุดทา้ยของชีวติของพระเยซู หรือ “สปัดาห์แห่งการทนทุกขอ์ยา่งละเอียด 

 

ประการที?สาม พระกิตติคุณเป็นตวัแทนของวฒันธรรมที?แตกต่างจากที?ชีวประวติัโบราณนาํเสนอ 
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ชีวประวติันัIนใหค้วามสาํคญัแก่ผลประโยชน ์ค่านิยม และวถีิชีวติแบบกรีก-โรมนั 

แต่พระกิตติคุณไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมของชาวยวิอยา่งชดัเจนมากกวา่ โดยเฉพาะพนัธสญัญาเดิม 

ถึงแมพ้ระกิตติคุณลูกากมี็ลกัษณะเช่นนีI  ทัIง ๆ ที?ลูกาเป็นพระกิตติคุณที?ไดรั้บอิทธิพลจากวฒันธรรมและแนวคิดของกรีกมากที?สุด 

 

กล่าวโดยสรุปกคื็อ มีความคลา้ยคลึงที?สาํคญัหลายประการระหวา่งพระกิตติคุณและชีวประวติัแบบกรีก-โรมนั 

และความคลา้ยคลึงเหล่านีIกอ็าจใหค้วามกระจ่างบา้งเกี?ยวกบัความหมายของพระกิตติคุณ 

แต่เมื?อพิจารณาความแตกต่างสาํคญัสาํคญัระหวา่งทัIงสอง กช็ดัเจนวา่ พระกิตติคุณไม่สามารถถูกจดัอยูใ่นประเภทของชีวประวติักรีก-

โรมนัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

 
 

เรื(องเลา่เชงิประวตัศิาสตรใ์นพระคมัภรี ์
 
ถึงแมพ้ระกิตติคุณจะคลา้ยคลึงกบัเรื?องเล่าเชิงประวติัศาสตร์แบบดัIงเดิม และแมก้ระทั?งคลา้ยคลึงกบัชีวประวติัแบบกรีก-

โรมนักต็าม แต่พระกิตติคุณนัIนมีความคลา้ยคลึงที?สุดกบัเรื?องเล่าเชิงประวติัศาสตร์ที?ปรากฏในพนัธสญัญาเดิม 
และสิ?งนีI ไม่น่าจะทาํใหเ้ราแปลกใจ ในที?สุดแลว้ เรื?องเล่าในพนัธสญัญาเดิมกเ็ป็นส่วนหนึ?งของคมัภีร์บริสุทธ̀ิสาํหรับผูเ้ขียนพระกิตติคุณ 
เมื?อดูจากการที?ผูเ้ขียนพระกิตติคุณแต่ละคนอา้งอิงไปถึงพนัธสญัญาเดิมอยา่งมากมาย 
เรากม็ั?นใจไดว้า่ผูเ้ขียนเหล่านัIนรู้จกัพนัธสญัญาเดิมเป็น 

 
อยา่งดี และน่าจะดีกวา่คริสเตียนส่วนใหญ่ในปัจจุบนัอยา่งมาก 

และความคุน้เคยกบัพนัธสญัญาเดิมนี?เองกมี็อิทธิพลต่อแนวทางการเขียนพระกิตติคุณดว้ย 

 

ยิ?งไปกวา่นัIน 

ผูเ้ขียนพระกิตติคุณและผูเ้ขียนเรื?องเล่าเชิงประวติัศาสตร์ในพนัธสญัญาเดิมต่างกเ็ขียนดว้ยวตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกนั คือ 

เพื?ออธิบายและปกป้องพนัธสญัญาของพระเจา้ที?มีต่อคนของพระองค ์ตวัอยา่งหนึ?งไดแ้ก่เรื?องเล่าเชิงประวติัศาสตร์ที?ปรากฏในอพยพบทที? 

1-19 ที?นาํเสนอพืIนฐานทางประวติัศาสตร์สาํหรับพนัธสญัญาที?พระเจา้กระทาํกบัโมเสสตามที?บนัทึกในอพยพบทที? 20-24 

 

วตัถุประสงคด์งักล่าวนัIนปรากฏชดัเจนในหลายขอ้ความ เช่นอพยพ 24:8 ซึ? งเราอ่านพบขอ้ความบรรยายดงัต่อไปนีI : 

 

โมเสสจึงนาํเลือดในอ่างพรมประชาชนและกล่าววา่ 

“นี?คือเลือดแห่งพนัธสญัญาที?องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงกระทาํไวก้บัท่านทัIงหลายตามพระดาํรัสทัIงสิIน

นีI ” (อพยพ 24:8) 

 

เรื?องราวเหตุการณ์อื?น ๆ ในพระคมัภีร์ เช่นโยชูวา 1-23 บรรยายเงื?อนไขพืIนฐานของการรืIอฟืI นพนัธสญัญาในโยชูวา 24 

และการบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ ในหนงัสือผูว้นิิจฉยัและ 1 ซามูเอล กเ็ป็นพืIนฐานเชิงประวติัศาสตร์ของพนัธสญัญากบัวงศว์านดาวดิใน2 

ซามูเอล 7 และในทาํนองเดียวกนั พระกิตติคุณกน็าํเสนอรากฐานเชิงประวติัศาสตร์สาํหรับพนัธสญัญาใหม่ที?พระเยซูทรงสถาปนา 

 

ลองฟังดูวา่เรื?องราวเหตุการณ์ในลูกา 22:20 สะทอ้นเหตุการณ์ที?บนัทึกในอพยพ 24:8 ที?เราเพิ?งอ่านไป อยา่งไร 

 

หลงัจากรับประทานแลว้ พระองคท์รงหยบิถว้ยและกระทาํอยา่งเดียวกนั แลว้ตรัสวา่ 
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“ถว้ยนีI คือพนัธสญัญาใหม่ดว้ยโลหิตของเราซึ?งหลั?งรินออกเพื?อท่าน (ลูกา 22:20) 

 

สรุปแลว้ เมื?อเราเปรียบเทียบพระกิตติคุณกบัวรรณคดีประเภทอื?น ๆ ที?รู้จกั 

เราจะพบวา่พระกิตติคุณนัIนคลา้ยคลึงที?สุดกบัเรื?องเล่าเชิงประวติัศาสตร์ในพระคมัภีร์ 

แต่กไ็ม่ไดห้มายความวา่พระกิตติคุณเหมือนกนัทุกประการกบัเรื?องเล่าเชิงประวติัศาสตร์ในพระคมัภีร์ ในที?สุดแลว้ 

พระกิตติคุณกไ็ดย้มืลกัษณะบางประการมาจาก”ชีวประวติัแบบกรีก-โรมนั เมื?อมองในจุดนีI  เราอาจกล่าวไดว้า่ 

พระกิตติคุณเป็นประเภทใหม่ของเรื?องเล่าเชิงประวติัศาสตร์ในพระคมัภีร์ ฉะนัIน เมื?อเราอ่านพระกิตติคุณ 

ความเขา้ใจนีIจะช่วยใหเ้รานึกถึงพระกิตติคุณในฐานะเรื?องเล่าเชิงประวติัศาสตร์ในพระคมัภีร์เป็นหลกั 

แต่เรากค็วรจะเห็นการเนน้ที?ชีวประวติัของพระเยซูเช่นกนั และทาํความเขา้ใจบุคคลอื?น ๆ 

โดยพิจารณาความสมัพนัธ์ที?คนเหล่านัIนมีต่อพระองคด์ว้ย 

 

เมื?อเราไดศึ้กษาวา่พระกิตติคุณจดัอยูใ่นวรรณกรรมประเภทใดแลว้ 

เรากพ็ร้อมที?จะหนัไปพิจารณาคาํถามเรื?องความน่าเชื?อถือของพระกิตติคุณในฐานะเรื?องราวเชิงประวติัศาสตร์เกี?ยวกบัพระเยซู 

 

 
ความน่าเชื(อถอื 

 
ตลอดประวติัศาสตร์ ไดมี้การแบ่งแยกเสมอ ระหวา่งนกัประวติัศาสตร์ที?เชื?อถือได ้กบันกัประวติัศาสตร์ที?เชื?อถือไม่ได ้

และระหวา่งแหล่งขอ้มูลที?เชื?อถือได ้กบัแหล่งขอ้มูลที?เชื?อถือไม่ได ้คาํถามสาํหรับเรากคื็อ: 

ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทัIงสี?ไดบ้นัทึกเรื?องราวชีวติของพระเยซูไดอ้ยา่งน่าเชื?อถือหรือไม่? 

ถึงแมห้ลกัการที?เราใชใ้นปัจจุบนัจะไม่เหมือนกนัทุกประการกบัหลกัการที?ผูเ้ขียนพระกิตติคุณใช ้แต่กมี็หลกัฐานมากมายที?พิสูจนว์า่มทัธิว 

มาระโก ลูกา และยอห์น มีแหล่งขอ้มูลและแรงบนัดาลใจที?จะเขียนเรื?องราวอนัน่าเชื?อถือเกี?ยวกบัพระเยซู 

 

จริง ๆ แลว้ มีวธีินบัไม่ถว้นที?เราจะพิสูจนว์า่พระกิตติคุณนัIนเป็นบนัทึกเชิงประวติัศาสตร์เกี?ยวกบัชีวติของพระเยซูที?เชื?อถือได ้

แต่เราจะเนน้ที?หลกัฐานสาํคญัหกชิIน 

 
 

การเขา้ถงึขอ้มลู 
 
ประการแรก ผูเ้ขียนพระกิตติคุณสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเกี?ยวกบัเหตุการณ์ที?พวกเขาบนัทึก เช่นเดียวกบัสมยัปัจจุบนั 

โลกยคุโบราณกค็าดหวงัใหน้กัประวติัศาสตร์ที?เชื?อถือไดส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลความจริงต่าง ๆ ที?เกี?ยวขอ้งกบัเรื?องที?กาํลงับนัทึก 

ขอใหเ้ราพิจารณากรณีของนกัประวติัศาสตร์ชาวโรมนัชื?อ  

 

พลูทาร์กอีกครัI ง ในความเห็นตน้เรื?องของเขาในงานที?ชื?อวา่ “ชีวติของ เดมอสเธเนส” 

เขาไดบ้รรยายความคาดหวงัเชิงวฒันธรรมโดยทั?วไปวา่นกัประวติัศาสตร์ควรทาํงานของตนอยา่งไร 

 

ถ้าผู้ใดมุ่งมั&นที&จะเขยีนประวตัศิาสตร์เรื&องหนึ&งขึFนมา ... สิ&งจาํเป็นแรกสุดและเหนือสิ&งอื&นใดกคื็อ ... 

การมหีนังสือมากมายหลายประเภท การฟังและบอกตนเองเกี&ยวกบัรายละเอยีดต่าง ๆ ที& 

เมื&อถูกเขยีนจากปลายปากกาของนักเขยีนแล้ว 



พระกติตคิณุ   บทเรยีนที0 1: ทําความรูจั้กกบัพระกติตคิณุ 
 

-8- 

For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

เรื&องราวเหล่านัFนจะถูกเกบ็รักษาไว้อย่างสัตย์ซื&อและจะอยู่ในความทรงจาํของมนุษย์ หาไม่แล้ว 

กแ็สดงว่างานของนักเขยีนผู้นัFนบกพร่องในหลายด้าน 

 
เราจะเห็นไดว้า่ พลูทาร์กเชื?ออยา่งหนกัแน่นวา่ นกัประวติัศาสตร์ที?เชื?อถือไดจ้าํเป็นตอ้งสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลที?เชื?อถือได ้

และท่านไดใ้หคุ้ณค่าอยา่งสูงกบัการคดัสรรแหล่งขอ้มูลที?มีอยา่งรอบคอบ ทัIงเรื?องราวที?บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรและถ่ายทอดดว้ยวาจา 

 

ผูเ้ขียนพระกิตติคุณแต่ละท่านเป็นประจกัษพ์ยานในชีวติของพระเยซู 

หรือไม่กติ็ดต่อกนัโดยตรงกบัประจกัษพ์ยานผูอ้ยูใ่นชีวติของพระเยซู เนื?องจากมทัธิวและยอห์นเป็นสาวกของพระเยซู 

ทัIงสองจึงอยูใ่นเหตุการณ์มากมายที?ท่านไดบ้นัทึกไว ้มาระโกนัIนเป็นเพื?อนร่วมงานใกลชิ้ดกบัเปโตรและไดเ้รียนรู้โดยตรงจากท่าน 

และลูกาไดร่้วมเดินทางกบัเปาโล รวมทัIงพยายามแสวงหาประจกัษพ์ยานที?เชื?อถือไดเ้พื?อประกอบการเขียนพระกิตติคุณของท่าน 

ใหเ้ราศึกษาขอ้เขียนของลูกา ในลูกา 1:1-3: 

 

หลายคนไดป้ระมวลเรื?องราวต่าง ๆ ที?ไดส้าํเร็จท่ามกลางพวกเรา ตามที?สืบทอดมาถึงเราจากบรรดาผูที้? 

ไดเ้ห็นกบัตาตัIงแต่ตน้และเป็นผูรั้บใชแ้ห่งพระวจนะ เนื?องจาก 

ขา้พเจา้เองไดสื้บสวนทุกสิ?งอยา่งถี?ถว้นมาตัIงแต่ตน้ จึงเห็นควรที?จะบนัทึกสิ?งเหล่านีI ใหเ้ป็นเรื?องเป็นราวเพื?อ 

ท่านเธโอฟีลสัที?เคารพยิ?ง (ลูกา 1:1-3) 

 
 

ความตรงไปตรงมา 
 
ประการที?สอง ความน่าเชื?อถือทางประวติัศาสตร์ของพระกิตติคุณเห็นไดจ้ากความตรงไปตรงมาระดบัสูงของงานเขียนเหล่านีI  

สมยัโบราณ มาตรฐานการเขียนประวติัศาสตร์ที?ดีกาํหนดไวว้า่ นกัประวติัศาสตร์จะตอ้งตรงไปตรงมา ซื?อสตัย ์

ต่อวธีิการที?เขารายงานประวติัศาสตร์ พวกเขาถูกคาดหวงัใหร้ายงานรายละเอียดในระดบัต่าง ๆ ซึ? งรวมถึงขอ้มูลอื?นใด 

ที?อาจไม่ใช่สิ?งจาํเป็นในการส่งผลดีต่อขอ้ความที?กาํลงันาํเสนอดว้ย 

 

เมื?อมองในมุมนีI  จึงสาํคญัที?ผูเ้ขียนพระกิตติคุณไดบ้รรยายบ่อยครัI งเกี?ยวกบัความลม้เหลวของสาวกของพระเยซู 

และในกรณีของมทัธิวและยอห์น นั?นหมายถึงการบรรยายความลม้เหลวส่วนตวัของท่านทัIงสองนั?นเอง 

และหากความเห็นของนกัตีความบางคนถูกตอ้ง ที?วา่ชายหนุ่มคนที?วิ?งเปลือยกายหนีออกจากสวนเกทเสมนีในมาระโก 14:51-52 

คือมาระโกเองกเ็ท่ากบัมาระโกบรรยายขอ้บกพร่องของตนเองเช่นกนั 

และผูเ้ขียนพระกิตติคุณทุกคนกเ็ปิดโปงความลม้เหลวของสาวกของพระเยซูในภาพรวมอยา่งไม่มีขอ้ยกเวน้ โดยยอมรับวา่ 

ผูน้าํความเคลื?อนไหวในการตัIงคริสตจกัร ระยะเริ?มตน้นัIน ยงัห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ 

 

ตวัอยา่งหนึ?งไดแ้ก่มาระโก 6:51-52 พระวจนะตอนนีIบนัทึกความลม้เหลวของสาวกที?จะเขา้ใจการที?พระเยซูทรงเลีIยงคน 5,000 

คนอยา่งอศัจรรยว์า่: 

 

พวกเขาประหลาดใจยิ?งนกั เพราะพวกเขายงัไม่เขา้ใจเรื?องขนมปัง จิตใจของพวกเขาแขง็กระดา้ง (มาระโก 6:51-52) 

 

ครัI งแลว้ครัI งเล่า ที?ผูเ้ขียนพระกิตติคุณไดร้ายงานถึงความเขา้ใจผดิต่าง ๆ และความลม้เหลวเชิงศีลธรรมของสาวกของพระเยซู 

แต่ถา้การกล่าวถึงความลม้เหลวเหล่านีI มีแนวโนม้ที?จะลดอาํนาจและความน่าเคารพของผูน้าํคริสตจกัร 
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เหตุใดผูเ้ขียนพระกิตติคุณจึงบนัทึกเช่นนีI? 

 

คนที&อ่านพระคมัภร์ีมากมายรู้สึกไม่สบายใจที&สาวกของพระเยซูถูกนําเสนอในพระกติตคุิณว่าเป็นคนที&

ไม่สมบูรณ์แบบ และปราศจากความเข้าใจ เหตุผลหนึ&งกคื็อ...ผมขออธิบายอย่างนีFกแ็ล้วกนัว่า 

การบันทกึเช่นนีFทาํให้เรื&องราวในพระกตตคุิณมคีวามน่าเชื&อถือ 

นั&นหมายถงึความจริงที&ผู้เผยแพร่พระกติตคุิณในยุคแรกของเรา พร้อมที&จะรวบรวมสิ&งต่าง ๆ 

ที&ทาํให้ผู้นํายุคแรกสุดของคริสตจกัรนัFน ไม่ได้ดูแย่ แต่อย่างน้อยกไ็ม่ได้ดูดเีกนิไป ดงันัFน 

นี&กเ็ป็นหลกัฐานแสดงาถงึความแม่นยาํ ถูกต้องของพระกติตคุิณของเรา 

 

— ดร. เดวดิ บาวเออร์ 

 

ข้าพเจ้าอยากจะเสนอให้คุณเห็นว่า 

แนวโน้มที&สาวกของพระเยซูจะทาํให้ตนเองดูแย่ในเรื&องราวของเขาเองนัFน 

เป็นหนึ&งในข้อโต้แย้งที&หนักแน่นที&สุดในการพสูิจน์ความจริงแท้ของพระกติตคุิณ เอาอย่างนีF 

ถ้าคุณอ่านบันทกึโบราณเกี&ยวกบักษตัริย์ของบาบิโลนหรืออสัซีเรีย หรือจกัรพรรดขิองโรมกต็าม 

บันทกึเหล่านีFกจ็ะกล่าวถงึชัยชนะครัFงแล้วครัFงเล่า การพชิิตครัFงแล้วครัFงเล่า อย่างเช่น 

“ต่อไปนีFคือวรีกรรมอนัเกรียงไกรของข้า!” ที&นีF แน่นอน เรากต้็องย้อนกลบัมาดูและกล่าวว่า เอาล่ะ 

เกดิอะไรขึFนจริง ๆ กนัแน่? เรากม็ามองดูเหล่าสาวก และพวกเขากแ็ค่เป็นเช่นนัFน เห็นไหม ... 

คุณลองคดิดูอย่างนีF: 

จะมไีอ้โง่ที&ไหนที&จะอปุโลกน์ศาสนาหนึ&งขึFนมาโดยให้ศาสดาหรือวรีบุรุษของตนถูกตรึงบนกางเขน 

ซึ&งเป็นข้อพสูิจน์ของการกระด้างกระเดื&องและการไม่เคารพกฎหมายของชาวโรมนั 

ซึ&งกาํลงัมอีาํนาจในแผ่นดนินัFน นอกจากนัFนแล้ว 

การถูกตรึงกางเขนยงัเป็นข้อพสูิจน์ของการถูกสาปแช่งสําหรับชาวยวิ 

ซึ&งเป็นกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายหลกัของคุณ คุณจะไม่มวีนัเขยีนเรื&องทาํนองนีFขึFนมา 

นอกเสียจากว่ามนัเกดิขึFนจริงใช่ไหม? 

 

—ดร. แดน โดริอานี 

 
 

การยนืยนัจากแหลง่ขอ้มลูอื(น 
 
ประการที?สาม เรามีความมั?นใจในความน่าเชื?อถือของผูเ้ขียนพระกิตติคุณ 

กเ็พราะการมีเอกสารประวติัศาสตร์จากแหล่งอื?นยนืยนั 
นกัประวติัศาสตร์ทัIงชาวโรมนัและชาวยวิต่างยนืยนัคาํกล่าวอา้งหลายประการของเรื?องราวเหตุการณ์ในพระกิตติคุณ 
และแมแ้ต่ศาสตร์โบราณคดีสมยัใหม่กไ็ดพ้บหลกัฐานวา่บนัทึกเหล่านีI เป็นเรื?องจริง 

 
ตวัอยา่งเช่น นกัประวติัศาสตร์กรีก-โรมนั เช่นพลินีผูน้อ้ง สุเอโทเนียส ทาซิทสั และจูเลียส อฟัริคานสั 

ลว้นกล่าวถึงขอ้มูลพืIนฐานบางประการเกี?ยวกบัชีวติ การตายเพราะถูกตรึงบนกางเขน และอิทธิพลอนัคงอยูต่ลอดไปของพระเยซู 
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เรามนัีกประวตัศิาสตร์ชาวยวิชื&อ โจซีฟัส 

ซึ&งเขยีนประวตัศิาสตร์ของชนชาตยิวิให้กบัรัฐบาลโรมนัในคริสต์ศตวรรษแรก 

ผู้ซึ&งกล่าวว่าพระเยซูคริสต์มตีวัตนจริง และมกีลุ่มคนผู้ตดิตามพระองค์ เรามนัีกประวตัศิาสตร์ชาวโรมนัชื&อ 

ทาซิทสั ในคริสต์ศตวรรษแรก อนัเป็นช่วงเวลาเดยีวกบัโจซีฟัส ทาซิทสัเขยีนเกี&ยวกบัพระเยซูคริสต์ 

และกล่าวว่าพระองค์มกีลุ่มคนผู้ตดิตาม 

แม้กระทั&งหนังสือทลัมุดของชาวยวิกก็ล่าวว่าพระเยซูมตีวัตนอยู่จริง 

 

—ดร. สตเีวน โซคาลสั 

 
ข้าพเจ้าคดิว่ามวีธีิง่าย ๆ 

วธีิหนึ&งที&จะช่วยให้เรายืนอยู่ในตาํแหน่งที&เหมาะสมเพื&อพจิารณาความน่าเชื&อถือของพระกติตคุิณซึ&งดกีว่าที&เ

ราเคยม ีซึ&งกคื็อ ในปัจจุบัน เรารู้เรื&องดนิแดนปาเลสไตน์ที&ชาวยวิอาศัยอยู่ในช่วงศตวรรษแรก 

ดกีว่าความรู้ที&เราเคยมเีมื&อ 50 ปีก่อนอย่างมากมาย และเราได้รับความรู้ดงักล่าวโดยผ่านการค้นพบวรรณคด ี

เช่นหนังสือม้วนจากทะเลเดดซี ผ่านการค้นพบทางโบราณคด ี

และการศึกษาทางโบราณคดใีนแผ่นดนิศักดิeสิทธิeกย็งัคงดาํเนินไปอย่างต่อเนื&อง โดยมกีารค้นพบใหม่ ๆ 

ตลอดเวลา ฉะนัFน ตามสิ&งที&ปรากฏ เราจงึมคีวามรู้มากมายเกี&ยวกบับริบทของพนัธกจิของพระเยซู 

เป็นเหตุให้เราตัFงคาํถามมากมายขึFนว่าสิ&งต่าง ๆ ที&พระกติตคุิณได้กล่าวถงึ มคีวามสอดคล้องกบับริบทนัFน ๆ 

อย่างเชื&อถือได้หรือไม่ สมเหตุสมผลหรือไม่ที&จะเห็นพระเยซู ครูของชาวยวิในบริบทเฉพาะแบบนัFน? 

และข้าพเจ้าเชื&อว่า เมื&อมองโดยรวมแล้วเราสามารถกล่าวได้ว่าสอดคล้องกลมกลืนกนัเป็นอย่างด ี

แล้วเรากจ็าํได้ว่า แน่นอน 

สภาพของปาเลสไตน์ที&ชาวยวิอาศัยอยู่นั&นได้เปลี&ยนไปอย่างสิFนเชิงหลงัจากการกบฏของชาวยวิในช่วง ค.ศ. 

66-70 ดงันัFน เราจงึมช่ีวงเวลาจาํกดัที&จะทดสอบว่าพระกติตคุิณนัFนสอดคล้องกบัช่วงเวลาที&กล่าวถงึหรือไม่ 

มากกว่าเพยีงแค่สะท้อนสถานการณ์ภายหลงัการกบฏของชาวยวิ เราไม่ได้คาดหวงัว่าต้องม ี

วสัดุ หรือเอกสารทัFงหมดที&สัมพนัธ์กบัสถานการณ์ที&เรารู้ดอียู่แล้ว คือศาสนายูดาห์ในศตวรรษแรก 

 

—ดร. ริชาร์ด บอคแฮม 

 
 

การฝึกฝน 
 
เหตุผลที?สี? ที?ทาํใหเ้ราสามารถเชื?อมั?นเรื?องราวในพระกิตติคุณไดแ้ก่การที?สาวกของพระเยซูไดรั้บการฝึกฝน 

ซึ? งน่าจะช่วยสอนใหพ้วกเขาสามารถรักษาบนัทึกถอ้ยคาํ และพนัธกิจต่าง ๆ ของพระองคอ์ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํต่อไปได ้

 

ในวฒันธรรมของชาวยวินัIน การสร้างสาวกเป็นวถีิชีวติที?ถูกสถาปนาไวอ้ยา่งมั?นคง จริง ๆ แลว้ คาํภาษาฮีบรูสาํหรับ “สาวก” 

กคื็อ “ทลัมิด” ซึ? งแปลวา่ “นกัศึกษา” หรือ “นกัเรียน” กล่าวโดยเจาะจงยิ?งขึIนกคื็อ สาวกกคื็อนกัเรียนของปราชญ ์หรือ รับไบคนใดคนหนึ?ง 

ยิ?งกวา่นัIน วฒันธรรมชาวยวิในช่วงเวลาของพระเยซู การฝึกฝนสาํคญัรูปแบบหนึ?งในการเรียนรู้จากรับไบ กคื็อการท่องจาํ 

และความรับผดิชอบอยา่งหนึ?งของสาวกกคื็อตอ้งเรียนรู้ถอ้ยคาํและปัญญาของอาจารยข์องเขา 

 
ใหเ้ราฟังถอ้ยคาํของพระเยซูที?กล่าวกบัสาวกของพระองคใ์นลูกา 6:40:  
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ศิษยย์อ่มไม่เหนือกวา่ครูของตน แต่ทุกคนที?ไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งสมบูรณ์แลว้จะเป็นเหมือนครู 
ของตน (ลูกา 6:40) 
 

พระเยซูหมายความวา่ ทุกคนที?ติดตามพระองคจ์าํเป็นตอ้งศึกษา เรียนรู้ 
และกาํหนดรูปแบบการดาํเนินชีวติใหส้อดคลอ้งกบัคาํสอนและการกระทาํของพระองค ์

 
สาวก 12 คนที?ใกลชิ้ดพระเยซูที?สุดมีหนา้ที?รับผดิชอบอนัยิ?งใหญ่ที?จะเรียนรู้คาํสอนของพระเยซู 

ในขณะที?อีกหลายคนที?เรียนรู้จากพระเยซูกมี็แนวโนม้ที?จะจดจาํคาํสอนส่วนใหญ่ของพระองคอ์ยา่งแม่นยาํเช่นกนั 
 

 

ความเชื(อมั (นด้านศาสนศาสตร ์
 
ประการที?หา้ เราตอ้งไม่ลดคุณค่าความจริงที?วา่ ผูเ้ขียนพระกิตติคุณมีความเชื?อมั?นอยา่งแรงกลา้ทางศาสนศาสตร์ 

เนน้ความจาํเป็นที?จะตอ้งมีบนัทึกความจริงและเชื?อถือได ้ตวัอยา่งเช่น ในยอห์น 20:31 อคัรทูตยอห์นเขียนไวด้งันีI : 

 
ที?บนัทึกเรื?องเหล่านีIไวก้เ็พื?อท่านทัIงหลายจะไดเ้ชื?อวา่พระเยซูทรงเป็นพระคริสตพ์ระบุตรของพระเจา้ 

และโดยความเชื?อท่านจะไดมี้ชีวติในพระนามของพระองค ์

(ยอห์น 20:31) 

 
ในพระวจนะตอนนีI  ยอห์นกล่าวชดัเจนวา่ มนุษยจ์ะสามารถรับชีวติ ซึ? งเป็นของขวญัจากพระเจา้ 

กต่็อเมื?อพวกเขารู้และยอมรับความจริงเกี?ยวกบัพระเยซูไวใ้นจิตใจ ในทาํนองเดียวกนั มทัธิวบนัทึกขอ้ความที?พระเยซูตรัสดงัต่อไปนีI 
ตามที?ปรากฏในบทที? 28:19-20 วา่: 

 
ดงันัIนจงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาติ ใหเ้ขารับบพัติศมาใน พระนามของพระบิดา พระบุตร 

และพระวญิญาณบริสุทธ̀ิ สอนเขาใหเ้ชื?อฟังทุกสิ?งที?เราสั?งพวกท่านไว ้และแน่นอน 

เราจะอยูก่บัท่านทัIงหลายเสมอไปตราบจนสิIนยคุ” (มทัธิว 28:19-20) 

 

ในพระวจนะตอนนีI  มทัธิวกล่าววา่ สาวกของพระเยซูมีหนา้ที?รับผดิชอบในการสอนทุกสิ?งที?พระเยซูไดบ้ญัชาพวกเขาไว ้

ในฐานะผูที้?ติดตามพระเยซูอยา่งแทจ้ริง 

พวกสาวกไม่สามารถละเลยความจาํเป็นที?จะตอ้งถ่ายทอดเรื?องราวที?แทจ้ริงเกี?ยวกบัสิ?งที?พระองคไ์ดก้ระทาํและตรัสไว ้

 

ผูเ้ขียนพระกิตติคุณมิไดบ้นัทึกเหตุการณ์ชีวติของพระเยซูเพียงเพราะวา่เป็นเรื?องมีคุณค่าเชิงประวติัศาสตร์ ตรงกนัขา้ม 

พวกเขารู้วา่ ความเชื?อในพระเยซูเป็นยิ?งกวา่การรู้เพียงแค่ขอ้มูลเชิงประวติัศาสตร์เกี?ยวกบัพระองคเ์ท่านัIน แต่ขณะเดียวกนั 

พวกเขากรู้็เช่นกนัวา่ ความเชื?อที?แทจ้ริงนัIนจะไม่สามารถตัIงอยูบ่นบนัทึกทางประวติัศาสตร์ที?เป็นเทจ็หรือผดิเพีIยนได ้

พวกเขาบรรยายถึงถอ้ยคาํและการกระทาํของพระเยซูอยา่งชดัเจนและแม่นยาํ เนื?องจากตอ้งการใหผู้อ่้านเชื?อในพระเยซูตวัจริง นั?นคือ 

พระเยซู บุคคลแห่งประวติัศาสตร์ 

 

 

พระวิญญาณบริสทุธิ=  
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ประการที?หก เช่นเดียวกบัผูเ้ขียนพระคมัภีร์ทุกคน 

ผูเ้ขียนพระกิตติคุณไม่ไดถู้กทอดทิIงใหอ้ยูต่ามลาํพงัเพื?อเขียนบนัทึกเกี?ยวกบัถอ้ยคาํและการกระทาํพนัธกิจของพระเยซู 

แต่พระวญิญาณบริสุทธ̀ิทรงนาํพวกเขาในการกระทาํสิ?งนีI  

 

การดลใจให้เขยีนพระวจนะเป็นหลกัคาํสอนที&สําคญัอย่างสูงยิ&ง 

เพราะทาํให้พระคมัภร์ีทัFงเล่มมผู้ีเขยีนสูงสุดเพยีงองค์เดยีว ฉะนัFน 

เมื&อเราดูพระกติตคุิณและเห็นผู้เขยีนต่างกนัสี&คนเล่าถงึพระเยซูจากสี&มุมมองที&แตกต่างกนั 

เรากจ็าํเป็นต้องชื&นชมในมุมมองเหล่านัFน แต่กต้็องตระหนักว่าพระวญิญาณบริสุทธิeเป็นผู้ดลใจผู้เขยีนทุกคน 

และถ้ามองจากมุมมองเชิงศาสนศาสตร์แล้ว พวกเขากม็าด้วยวาระหรือจุดประสงค์แตกต่างกนั 

และมกีลุ่มผู้อ่านเป้าหมายแตกต่างกนั มภูีมหิลงัและประสบการณ์กบัพระเยซูแตกต่างกนั 

แต่เรากม็คีวามเป็นเอกภาพอนัมหัศจรรย์ในพระกติตคุิณสี&เล่มนีF ในขณะที&เรามคีวามหลากหลายในแง่ผู้เขยีน 

ซึ&งเป็นมนุษย์ การดลใจของพระวญิญาณบริสุทธิeในการเขยีนพระวจนะ 

ไม่ได้ลบปัจจยัเรื&องมนุษย์หรืองานของมนุษย์ออกไปจากการเขยีนนัFน แต่หมายความว่า 

พระเจ้าได้ทาํให้ทุกสิ&งถูกต้องตามที&พระองค์ประสงค์ โดยผ่านทางความพยายามของมนุษย์ 

 

—ดร. เค เอริค เธอนเนส 

 

ใหเ้ราฟังถอ้ยคาํของพระเยซูในยอห์น 14:25-26: 

 

ทัIงหมดนีI เราไดก้ล่าวไวข้ณะที?เรายงัอยูก่บัพวกท่าน  

แต่องคที์?ปรึกษาคือพระวญิญาณบริสุทธ̀ิซึ? งพระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเราจะทรงสอนสิ?งทัIงปวงแก่พวกท่าน 

และจะใหพ้วกท่านระลึกถึงทุกสิ?งที?เราไดก้ล่าวกบัพวกท่าน 

(ยอห์น 14:25-26) 

 

ไม่วา่สาวกของพระเยซูจะท่องจาํไดเ้ก่งเพียงใด พวกเขากไ็ม่สามารถทาํทุกสิ?งไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ 

นี?คือเหตุผลที?พระเยซูสญัญาจะประทาน และส่งพระวญิญาณบริสุทธ̀ิมาสถิตกบัเหล่าอคัรทูต 

และพระวญิญาณบริสุทธ̀ิกช่็วยใหพ้วกเขาจดจาํสิ?งที?คริสตจกัรในหลายศตวรรษต่อมาจาํเป็นตอ้งรู้วา่พระเยซูไดก้ระทาํและกล่าวสิ?งใดไว ้

ตามที?ยอห์นไดบ้นัทึกในพระกิตติคุณของท่าน บทที? 21 ขอ้ 25 วา่: 

 

พระเยซูไดท้รงกระทาํสิ?งอื?น ๆ อีกมากมายหลายอยา่ง 

ถา้จะเขียนไวท้ัIงหมดขา้พเจา้คิดวา่แมโ้ลกทัIงโลกกไ็ม่มีที?พอสาํหรับหนงัสือที?จะเขียนขึIนนัIน (ยอห์น 21:25) 

 

สิ&งที&น่าสนใจกคื็อ เมื&อคุณคุยกบัคนอื&นเรื&องพระเยซู และคุณถามพวกเขาว่าพระเยซูเป็นใคร 

บางคนอาจบอกว่าพระองค์เป็นรับไบ หรือเป็นอาจารย์ หรือบางคนอาจอ้างว่า ถ้าเรามองไปที&ศาสนาต่าง ๆ 

และคนกลุ่มต่าง ๆ ในโลก พวกเขากจ็ะอ้างหลายสิ&งหลายอย่างแตกต่างกนัเกี&ยวกบัพระองค์ 

แต่ในพระปัญญาของพระเจ้า พระองค์ทรงนํา โดยผ่านทางพระวญิญาณบริสุทธิe 

ให้ประจกัษ์พยานของพระองค์เขยีนบันทกึความเชื&อที&สั&งสมกนัมา 
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ในรูปแบบของเนืFอเรื&องสี&เรื&องที&สอดคล้องกนั ด้วยเหตุนีF เมื&อเราอ่านในมทัธิว มาระโก ลูกา และยอห์น 

ไม่ว่าจะผ่านตวัผู้เขยีนเองหรือผ่านแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เขยีน 

เรากเ็ห็นคาํพยานอนัหนักแน่นชัดเจนของผู้เห็นเหตุการณ์ ซึ&งได้รับการปกป้องโดยพระวญิญาณบริสุทธิe 

และคาํพยานนีFกท็าํหน้าที&เป็นมาตรฐาน ดงันัFน หากผู้ใดกล่าวว่า “นี&ไง พระเยซูกล่าวเช่นนีF 

หรือพระเยซูจะทาํเช่นนีF หรือพระเยซูจะไม่ทาํเช่นนัFน” เรากจ็ะมบัีนทกึอนัปฏเิสธไม่ได้รองรับอยู่ 

เพื&อเราจะสามารถย้อนกลบัไปดู และพระเจ้ากไ็ด้ประทานมาตรฐานนัFนเพื&อเสริมสร้างความเชื&อของเรา 

 

—ดร. โรเบิร์ต พลมัเมอร์ 

 

 

 

สถานะของพระกติตคิณุในครสิตจักร 
 

เมื?อเราไดพ้ดูถึงลกัษณะทางวรรณกรรมของพระกิตติคุณแลว้ 

เรากพ็ร้อมที?จะหนัไปศึกษาสถานะของพระกิตติคุณในคริสตจกัร ในฐานะงานเขียนที?ทรงอานุภาพ 

เราจะสาํรวจสถานะของพระกิตติคุณในคริสตจกัรโดยพิจารณาการประพนัธ์และความจริงแทใ้นฐานะพระวจนะของพระเจา้ 

เราจะเริ?มดว้ยการประพนัธ์ 

 

 

การประพนัธ ์
 

เมื?อเราพดูถึงการประพนัธ์พระกิตติคุณ เรากคิ็ดในประเดน็ที?วา่ หนงัสือเหล่านีI ถูกเขียนขึIนอยา่งไร ใครคือผูเ้ขียน? 

เหตุใดเขาจึงเขียนหนงัสือเหล่านีI? เขาเขียนหนงัสือเหล่านีIอยา่งไร? การตัIงคาํถามเหล่านีIสาํคญัสาํหรับคริสเตียน 

เนื?องจากนกัตีความจาํนวนนบัไม่ถว้นไดเ้นน้ไปที?กระบวนการประพนัธ์ดว้ยมนุษย ์เพื?อลดทอนอาํนาจของพระเจา้ในหนงัสือเหล่านีI  

แต่ข่าวดีกคื็อ 

การที?เราสาํรวจอยา่งรอบคอบจะช่วยใหเ้รามีเหตุผลทุกประการที?จะเชื?อมั?นวา่พระกิตติคุณไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ผลงานของมนุษยเ์ท่านัIน 

แต่เป็นพระวจนะของพระเจา้ดว้ยเราจะศึกษาสามประเดน็ที?เกี?ยวขอ้งกบัการประพนัธ์พระกิตติคุณ หนึ?ง 

เราจะสาํรวจความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งบนัทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ในพระกิตติคุณ สอง เราจะสาํรวจบางทฤษฎีเกี?ยวกบัการประพนัธ์ 

ซึ? งถูกเสนอขึIนมาเพื?ออธิบายความคลา้ยคลึงเหล่านีI  และสาม 

เราจะเสนอความเห็นบางประการเกี?ยวกบัความมั?นใจที?เราจะยดึมั?นในทฤษฎีเหล่านีI  

เราจะเริ?มดว้ยการพิจารณาความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งพระกิตติคุณเล่มต่าง ๆ 

 

 

ความคล้ายคลึงกนั 

 

ถึงแมจ้ะถูกเขียนขึIนแยกจากกนั แต่บนัทึกพระกิตติคุณของมทัธิว มาระโก และลูกามกัจะถูกจดัไวใ้นกลุ่มเดียวกนั โดยเรียกวา่ 

“พระกิตติคุณสมัพนัธ์” (Synoptic Gospels)  คาํวา่ “สมัพนัธ์” ในที?นีIหมายความวา่ “การเห็นพร้อมกนั” 

คาํนีI ถูกใชเ้พื?อเรียกพระกิตติคุณสามเล่มดงักล่าวเนื?องจากทัIงสามเล่มครอบคลุมเนืIอหาเดียวกนัเป็นส่วนใหญ่ 
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เรื?องราวหลายตอนเกี?ยวกบัพระดาํรัสและพนัธกิจของพระเยซูกเ็หมือนกนัในสามเล่มนีI  นอกจากนีI  

เมื?อพระกิตติคุณทัIงสามบนัทึกคาํพดูเดียวกนัของพระเยซู ถอ้ยคาํที?ใชก้ม็กัจะเหมือนกนัทุกประการ 
ใหเ้ราดูตวัอยา่งเหตุการณ์ที?พระเยซูทรงรักษาคนง่อย เราอ่านพบคาํพดูและการกระทาํของพระเยซูดงัต่อไปนีI ในมทัธิว 9:6: 

 

แต่ทัIงนีIกเ็พื?อใหพ้วกท่านรู้วา่บุตรมนุษยมี์สิทธิอาํนาจในโลกที?จะอภยับาป แลว้พระองคต์รัสกบัคนเป็นอมัพาตวา่ 

“จงลุกขึIนแบกที?นอนกลบัไปบา้นเถิด” (มทัธิว 9:6) 

 

ทีนีIลองฟังมาระโก 2:10-11: 

 

แต่ทัIงนีIกเ็พื?อใหพ้วกท่านรู้วา่บุตรมนุษยมี์สิทธิอาํนาจในโลกที?จะอภยับาปแลว้พระองคก์ต็รัสกบัคนเป็นอมัพาตวา่ 

“เราสั?งเจา้วา่ลุกขึIน จงแบกที?นอนกลบัไปบา้นเถิด” (มาระโก 2:10-11) 

 

และเราพบขอ้ความนีI ในลูกา 5:24: 

 

แต่ทัIงนีI เพื?อใหพ้วกท่านรู้วา่บุตรมนุษยมี์สิทธิอาํนาจในโลกที?จะอภยับาป แลว้พระองคต์รัสกบัคนเป็นอมัพาตวา่ 

“เราสั?งเจา้วา่ลุกขึIน จงแบกที?นอนของเจา้และกลบับา้นไปเถิด” (ลูกา 5:24) 

 

ในตวัอยา่งชุดนีI  

เราไดเ้ห็นวา่พระกิตติคุณสมัพนัธ์แต่ละเล่มเล่าเรื?องราวการอศัจรรยเ์ดียวกนัโดยใชข้อ้ความแทบจะตรงกนัแบบคาํต่อคาํ เรื?องราวอื?น ๆ 

อนัมีลกัษณะคู่ขนาน ที?พบไดใ้นพระกิตติคุณสมัพนัธ์อยา่งนอ้ยสองจากสามเล่ม รวมถึง: การรักษาคนโรคเรืIอน 

การขบัผอีอกที?เมืองกปัเรนาอูม การรักษาแม่ยายของเปโตร การหา้มพายใุนทะเลใหส้งบ 

การทาํใหลู้กสาวของไยรัสเป็นขึIนมาจากความตาย การมอบสิทธิอาํนาจแก่สาวกทัIง 12 คน การที?พระเยซูเดินบนนํIาทะเล 

การรักษาชายที?มือเป็นง่อย การเลีIยงคน 5,000 คนดว้ยขนมปังหา้กอ้นกบัปลาไม่กี?ตวั และรวมถึงการที?พระเยซูทรงจาํแลงพระกาย 

 

พระกติตคุิณสามเล่มแรก คือมทัธิว มาระโก และลูกา มกัถูกเรียกว่าพระกติตคุิณสัมพนัธ์ 

เนื&องจากทัFงสามเล่ม ตามที&ปรากฏนัFน มองเหตุการณ์ต่าง ๆ จากมุมมองคล้าย ๆ กนั หรือผ่านเลนส์ที&คล้าย ๆ 

กนั จะพูดอย่างนัFนกไ็ด้ และบางครัFงกท็าํให้เราเกดิความรู้สึกว่า ทาํไมต้องมถีงึสามเล่ม 

ในเมื&อเล่มเดยีวกเ็พยีงพอแล้ว? 

จะน่าเศร้าถ้าเราต้องสูญเสียเล่มหนึ&งเล่มใดของพระกติตคุิณสัมพนัธ์สามเล่มนีFไป เนื&องจากจริง ๆ แล้ว 

ทัFงสามเล่มต่างกม็อบคุณค่าบางอย่างที&แตกต่างกนัอยู่บ้าง 

และการที&ได้เห็นความแตกต่างบางประการระหว่างสามเล่มนีF กคุ้็มค่ามาก 

พระกติตคุิณมาระโกเป็นพระกติตคุิณที&มสีีสันกว่าพระกติตคุิณเล่มอื&นมาก 

และนําเสนอเรื&องบางเรื&องอย่างครบถ้วนกว่า ถงึแม้จะเป็นพระกติตคุิณที&สัFนกว่า แต่เรื&องราวต่าง ๆ 

ถูกนําเสนออย่างครบถ้วนกว่า แต่กลบัเป็นมทัธิว ที&ได้บีบเรื&องราวเหล่านัFนให้มขีนาดที&สัFนลงมาก 

เนื&องจากท่านพยายามใส่ข้อมูลให้มากขึFนในพระกติตคุิณของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ&ง  

มทัธิวพยายามบรรจุคาํสอนของพระเยซู 

ซึ&งเป็นเรื&องแปลกที&พระกติตคุิณมาระโกเว้นคาํสอนส่วนใหญ่ของพระเยซูไว้ดงันัFน 
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พระกติตคุิณมทัธิวจงึทาํให้เราเห็นพระเยซูผู้ทรงราชอาํนาจ พระเยซูผู้ทรงสั&งสอน 

และถ้าคุณต้องการหนังสือรวมคาํสอนของพระเยซูฉบับกะทดัรัด พระกติตคุิณมทัธิวกคื็อหนังสือเล่มนัFน 

แต่ลูกาให้อะไรกบัเรา? นี&ไง ลูกาให้คาํสั&งสอนแก่เรามากยิ&งขึFนไปอกี ลูกาเน้นเรื&องราวอปุมาโดยเฉพาะ 

ซึ&งมากกว่ามทัธิว และท่านกไ็ด้ช่วยให้เราเห็นภาพความเป็นมนุษย์ของพระเยซูมากขึFน 

โดยพระองค์เข้าถงึคนทุกประเภท นั&นคือพระเยซูผู้ทรงเข้าถงึ ทรงรัก และทรงใส่ใจ 

บางคนคดิว่าลูกาไม่ได้เป็นเพยีงแค่แพทย์เท่านัFน แต่ยงัเป็นคล้าย ๆ 

กบันักจติวทิยาด้วยท่านสามารถสื&ออารมณ์ของมนุษย์ได้ดมีาก และด้วยเหตุนีF 

ข้าพเจ้าจงึคดิว่าในบรรดาพระกติตคุิณสามเล่มแรกนัFน เรามบัีนทกึสามฉบับที&แตกต่างกนั แต่ทรงคุณค่ายิ&ง 

ซึ&งเราจาํเป็นต้องพจิารณา  

 

—ดร. ปีเตอร์ วอล์คเกอร์ 

 
ข้าพเจ้าคดิว่าเหตุผลพืFนฐานที&เรามพีระกติตคุิณสามเล่มที&เล่าเรื&องราวชีวติของพระเยซูในลกัษณะพืFนฐานเดี

ยวกนั กเ็นื&องจากว่าความเข้มข้น และความงดงามของความเป็นพระเยซูนัFน 

จงึไม่สามารถบรรยายได้ครบถ้วนในบันทกึฉบับเดยีว ดงันัFน เมื&อเราคดิถงึความประสงค์ของพระเจ้า 

จงึเป็นไปไม่ได้ที&นักเขยีนเพยีงคนเดยีวจะสามารถถ่ายทอดสิ&งที&พระเยซูได้กระทาํสําเร็จ สิ&งที&พระองค์ตรัส 

และสิ&งที&พระองค์กระทาํให้เราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่อย่างไรกต็าม ข้าพเจ้ากอ็ยากเพิ&มเตมิว่า 

เรากค็วรจะไวต่อความแตกต่างในพระกติตคุิณสามเล่มนีF โดยหลกั ๆ แล้ว ทัFงสามเล่มกล่าวถงึสิ&งเดยีวกนั 

แต่ว่าแต่ละเล่มกม็คีวามหมายหรือนัยยะแฝงและมสีีสันแตกต่างกนัไป ดงันัFน ในแง่หนึ&ง 

ทัFงสามเล่มเล่าเรื&องราวพืFนฐานให้เรารู้เกี&ยวกบัสิ&งที&พระเยซูปฏบัิตแิละสิ&งที&พระองค์ทรงกระทาํจนสําเร็จ 

และในขณะเดยีวกนั พระกติตคุิณทัFงสามนีFกช่็วยให้เราเห็นมติทิี&แตกต่างกนัของพระเยซู 

เป็นเหมือนกบัภาพที&สะท้อนไปมาจนดูลานตา โดยมทุีกสิ&งทุกอย่างอยู่ภายในภาพนัFน 

แต่เมื&อคุณมองจากมุมที&แตกต่างกนั เรากจ็ะเห็นภาพความเป็นพระเยซูที&แตกต่างกนั 

เราจงึเห็นพระปัญญาของพระเจ้า เห็นการดลใจของพระวญิญาณบริสุทธิe 

ในการช่วยให้เราได้เห็นภาพพระเยซูในหลายมติ ิและหลายแง่มุม 

 

—ดร. โธมสั ชไรเนอร์  

 

แต่ตรงกนัขา้มกบัพระกิตติคุณสมัพนัธ์ทัIงสามฉบบั เนืIอหาส่วนใหญ่ในพระกิตติคุณยอห์นนัIนเป็นเอกลกัษณ์ 

ยอห์นบนัทึกเช่นกนัวา่พระเยซูทรงเดินบนนํIาทะเล และทรงเลีIยงคน 5,000 คน 

แต่ท่านกไ็ดร้วบรวมเหตุการณ์มากมายที?ไม่ไดบ้นัทึกไวใ้นพระกิตติคุณสมัพนัธ์ ยกตวัอยา่งเช่น 

ยอห์นไดร้ายงานเหตุการณ์ที?พระเยซูเปลี?ยนนํIาใหเ้ป็นเหลา้องุ่น การสนทนาระหวา่งพระเยซูกบัหญิงชาวสะมาเรีย 

และการที?พระเยซูทาํใหล้าซารัสเป็นขึIนมาจากความตาย 

 

ถึงแมเ้รื?องราวของพนัธกิจและชีวติของพระเยซูแตกต่างกนับา้งในพระกิตติคุณทัIงสี? 

แต่ทัIงสี?เล่มกไ็ดเ้ป็นประจกัษพ์ยานถึงการรับบพัติศมาของพระเยซู พระกระยาหารมืIอสุดทา้ยของพระองคก์บัเหล่าสาวก 

การสิIนพระชนมข์องพระองคบ์นไมก้างเขน และการคืนพระชนมข์องพระองค ์      
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ความคลา้ยคลึงและความแตกต่างระหวา่งพระกิตติคุณทัIงสี?นาํไปสู่คาํอธิบายมากมายที?เชื?อวา่ตนเองเป็นฝ่ายถูก ดงันัIน 
ในตอนนีI เราจะมุ่งความสนใจไปที?ทฤษฎีต่าง ๆ เกี?ยวกบัการประพนัธ์พระกิตติคุณ 

 

 

ทฤษฎีเกี(ยวกบัการประพนัธ ์

 

สืบเนื?องจากความคลา้ยคลึงกนัหลายประการระหวา่งพระกิตติคุณสมัพนัธ์ 

นกัวชิาการจึงไดพ้ฒันาทฤษฎีมากมายเกี?ยวกบัประวติัการประพนัธ์พระกิตติคุณทัIงสาม 

ทฤษฎีเหล่านีI ส่วนมากจะค่อนขา้งซบัซอ้นและสบัสนเมื?อเริ?มศึกษาเป็นครัI งแรก เราอาจสรุปทฤษฎีที?ไดรั้บความนิยมสูงสุดดงันีIวา่ 

นกัตีความส่วนใหญ่เชื?อวา่มาระโกถูกเขียนขึIนเป็นเล่มแรก และมทัธิวกบัลูกา ไดใ้ชว้ตัถุดิบจากมาระโกและจากแหล่งขอ้มูลอื?น ๆ ดว้ย 

แต่กมี็นกัตีความคนอื?น ๆ ที?เชื?อวา่มทัธิวถูกเขียนขึIนก่อน และมาระโกใชว้ตัถุดิบจากมทัธิว แต่ลูกาใชว้ตัถุดิบจากทัIงมทัธิวและมาระโก 

แต่กมี็อีกหลายคนที?เชื?อวา่ทัIงมทัธิวและลูกาถูกเขียนขึIนโดยใชแ้หล่งขอ้มูลที?เราไม่สามารถคน้พบไดแ้ลว้ 

และมาระโกใชว้ตัถุดิบจากทัIงสองเล่มนีI  เราจะเห็นวา่ แมก้ารเปรียบเทียบลกัษณะทั?วไปของทฤษฎีเหล่านีIกค่็อนขา้งน่าสบัสน 

 

ตรงกนัขา้ม การประพนัธ์พระกิตติคุณยอห์นนัIนค่อนขา้งเรียบง่าย 

นกัตีความส่วนใหญ่เห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ยอห์นเขียนพระกิตติคุณขึIนใกลป้ลายศตวรรษที? 1 

และท่านมีความคุน้เคยกบัพระกิตติคุณสมัพนัธ์อยา่งนอ้ยหนึ?งเล่มหรือทุกเล่ม บางครัI งกมี็ขอ้สงัเกตวา่ 

ยอห์นหลีกเลี?ยงที?จะบนัทึกซํI าสิ?งที?ท่านรู้วา่ถูกบนัทึกไวแ้ลว้ในพระกิตติคุณสมัพนัธ์ 

และเลือกที?จะใหข้อ้มูลเพิ?มเติมที?เกี?ยวขอ้งโดยตรงกบัชุมชนต่าง ๆ ที?ท่านปฏิบติัพนัธกิจอยู ่   

 
เมื?อเราไดเ้ขา้ใจทฤษฎีเกี?ยวกบัการประพนัธ์แลว้ เราจะกล่าวถึงความแน่ใจที?เรามีในการยดึถือทฤษฎีเหล่านีI  

 

 

ความแน่ใจ 

 

เริ?มแรก เราควรรับรู้ก่อนวา่ ผูเ้ขียนพระคมัภีร์มกัยดึถือทัIงแบบแผนการถ่ายทอดทางวาจา และเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ซึ? งการกระทาํเช่นนีIกไ็ม่ไดล้ดคุณค่าของแรงบนัดาลใจหรือสิทธิอาํนาจของพวกเขา ฉะนัIน โดยหลกัการนีI  

จึงไม่ผดิอะไรที?จะเชื?อวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณแต่ละคนไดย้ดึถือวตัถุดิบที?มาจากแหล่งที?มีอยูแ่ลว้ ดงัที?ลูกาไดเ้ขียนไวใ้นลูกา 1:1-3 วา่: 

 

หลายคนไดป้ระมวลเรื?องราวต่าง ๆ 

ที?ไดส้าํเร็จท่ามกลางพวกเรา ตามที?สืบทอดมาถึงเราจากบรรดาผูที้?ไดเ้ห็นกบัตาตัIงแต่ตน้และเป็นผูรั้บใชแ้ห่งพระวจ

นะ เนื?องจากขา้พเจา้เองไดสื้บสวนทุกสิ?งอยา่งถี?ถว้นมาตัIงแต่ตน้ 

จึงเห็นควรที?จะบนัทึกสิ?งเหล่านีI ใหเ้ป็นเรื?องเป็นราวเพื?อท่านเธโอฟีลสัที?เคารพยิ?ง (ลูกา 1:1-3) 

 

ดูเหมือนวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทุกคน กส็ามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลคลา้ยคลึงกนั 

ถึงแมเ้ขาจะไม่ไดก้ล่าวอยา่งชดัแจง้เหมือนลูกากต็าม ถา้เราถือเอาตามขอ้สงัเกตของนกัตีความส่วนใหญ่วา่มาระโกเป็นคนแรกที?เขียน 

กห็มายความวา่ไม่มีพระกิตติคุณใดถูกเขียนก่อนหนา้นัIนเพื?อใหท่้านเขา้ถึง แต่ค่อนขา้งแน่นอนวา่ท่านใชข้อ้ความที?ถ่ายทอดดว้ยวาจา 

อยา่งนอ้ยโดยผา่นเปโตร เพื?อนสนิทของท่านลูกา และมทัธิว น่าจะไดใ้ชพ้ระกิตติคุณของมาระโกเป็นแม่แบบ นอกเหนือจากนีI มทัธิว 
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และยอห์นต่างกมี็ความทรงจาํของตนเองเกี?ยวกบัชีวติและการสอนของพระเยซู 
และผูเ้ขียนทัIงสี?กไ็ดรั้บการควบคุมและทรงนาํอยา่งไม่มีขอ้ผดิพลาด โดยพระวญิญาณบริสุทธ̀ิ  

 
ตามที?เราไดศึ้กษาก่อนหนา้นีIกล่าวโดยสรุปกคื็อ เราสามารถชื?นชมทฤษฎีเกี?ยวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งพระกิตติคุณทัIงสี? 

แต่เราไม่ควรรู้สึกวา่จาํเป็นตอ้งเขา้ใจทุกรายละเอียดปลีกยอ่ยในทฤษฎีเหล่านัIน หรือตอ้งยดึทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ?งอยา่งมั?นคง 
สิ?งที?ทฤษฎีเหล่านีI ใหแ้ก่เรากคื็อ ความมั?นใจวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณแต่ละท่านสามารถดึงขอ้มูลจากหลากหลายแหล่ง 
และไดส้ร้างบนัทึกเรื?องชีวติและคาํสอนของพระเยซูอนัเชื?อถือได ้เมื?อเราเห็นการทบัซอ้นกนัในบนัทึกเหล่านัIน 
เรากมี็โอกาสที?จะพิจารณามุมมองที?แตกต่างกนัของผูเ้ผยแพร่พระกิตติคุณ ไม่วา่ฉบบัใดจะถูกเขียนขึIนก่อนกต็าม 
และเมื?อเราอ่านพบขอ้มูลที?ปรากฏอยูใ่นพระกิตติคุณเพียงฉบบัเดียว 
เรากส็ามารถศึกษาฉบบันัIนโดยพิจารณาวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียนคนนัIนโดยเฉพาะ 

 

เมื?อไดพิ้จารณาการประพนัธ์พระกิตติคุณทัIงสี?แลว้ เรากพ็ร้อมที?จะมุ่งความสนใจไปที?ความเป็นของแทข้องพระกิตติคุณ 

 

 

ความเป็นของแท้ 
 

คริสตจกัรในช่วงศตวรรษแรก ๆ มีความเห็นไม่ตรงกนัหลายประเดน็ที?วา่ 

พระวจนะเล่มใดจากยคุของอคัรธรรมทูตเป็นส่วนหนึ?งของพนัธสญัญาใหม่จริง ๆ 

ผูน้าํคริสตจกัรยคุแรกบางคนไม่ยอมรับพระวจนะทุกเล่มที?อยูใ่นพนัธสญัญาใหม่ในปัจจุบนั ส่วนคนอื?น ๆ 

เชื?อวา่เราควรรวมพระวจนะเล่มอื?น ๆ เขา้ไปดว้ย นอกเหนือจาก 27 เล่มที?เรามีในปัจจุบนั 

 

แต่ขอ้ถกเถียงดงักล่าวนีIไม่เกี?ยวขอ้งกบัหนงัสือมทัธิว มาระโก ลูกา และยอห์นเลย มีเพียงพระกิตติคุณสี?เล่มนีI เท่านัIน 
และไม่มีเล่มอื?นอีกเลยที?ไดรั้บการยอมรับเสมอมาโดยคริสตจกัรอนัสตัยซื์?อของพระเจา้ วา่เป็นของแทแ้ละประกอบดว้ยสิทธิอาํนาจ  

 

ตวัอยา่งเช่น บิดาแห่งคริสตจกัรในยคุศตวรรษที?สาม คือโอริเจน ซึ? งมีชีวติอยูต่ ัIงแต่ ค.ศ. 185 ถึง 254 

ไดโ้ตแ้ยง้วา่มีเพียงพระกิตติคุณสี?เล่มที?เรามีในปัจจุบนัในพนัธสญัญาใหม่เท่านัIนที?เป็นของแท ้ 

 

คาํพดูของโอริเจนถูกหยบิยกมาอา้งอิงโดยนกัประวติัศาสตร์คริสตจกัรชื?อยเูซเบียส ซึ? งมีชีวติอยูต่ ัIงแต่ ค.ศ. 263 ถึงประมาณ 

340 ลองฟังขอ้ความที?ยเูซเบียสหยบิยกมาจากโอริเจน ในงานเขียนของท่าน ชื?อ “ประวติัศาสตร์คริสตจกัร” (Ecclesiastical History) เล่มที? 

6 บทที? 25 ตอนที? 4: 
 

พระกติตคุิณทัFงสี&เล่มนีFเท่านัFน เป็นพระกติตคุิณที&ปราศจากข้อโต้แย้งใด ๆ 

ในคริสตจกัรของพระเจ้าภายใต้ฟ้าสวรรค์ 

 

นอกจากนัIน ประมาณหนึ?งศตวรรษใหห้ลงั บิดาแห่งคริสตจกัร ชื?อ อิเรเนียส ซึ? งมีชีวติอยูใ่นช่วง ค.ศ. 130 ถึง 202 

ไดก้ล่าวถึงชุดพระกิตติคุณสี?เล่มโดยรวม ในงานเขียนของท่าน ชื?อ “ต่อตา้นคาํสอนเทจ็” (Against Heresies) เล่มที? 3 บทที? 11 ตอนที? 8 

ใหเ้ราพิจารณาขอ้ความของท่าน: 
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เป็นไปไม่ได้เลยที&จะมพีระกติตคุิณจาํนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าที&มอียู่จริง 

พระองค์ผู้ได้สําแดงพระองค์เองต่อมนุษย์ นั&นคือ พระเยซู ได้ประทานพระกติตคุิณแก่เราภายใต้สี&มติ ิ

หรือสี&มุมมอง แต่ผูกพนัไว้ด้วยกนัโดยพระวญิญาณองค์เดยีวกนั 

 

อิเรเนียสกล่าววา่ ท่านไม่เคยทราบวา่มีช่วงเวลาใดที?พระกิตติคุณเล่มใดในสี?เล่มนีIตกเป็นขอ้ถกเถียง 

หรือช่วงเวลาใดที?มีพระกิตติคุณนอกเหนือจากสี?เล่มนีI ถูกใชใ้นการนมสัการในคริสตจกัร 

 

 

ผูเ้ขียนที3เชื3อถือได้ 
 

มีเหตุผลอยา่งนอ้ยสามประการที?คริสตจกัรยคุแรกมีความมั?นใจอยา่งแรงกลา้ต่อพระกิตติคุณสี?เล่มนีI  ประการแรก 

คริสตจกัรยอมรับวา่พระกิตติคุณเหล่านีI เป็นของแท ้เพราะทุกเล่มถูกเขียนโดยผูเ้ขียนที?น่าเชื?อถือ ซึ? งมีชื?อผูเ้ขียนปรากฏเป็นชื?อหนงัสือ 

 

มีความเป็นไปไดอ้ยา่งสูงวา่ พระกิตติคุณนัIน แรกเริ?มไม่ไดป้รากฏชื?อผูเ้ขียน แต่กมี็ความเป็นไปไดอ้ยา่งสูงเช่นกนัวา่ 
เมื?อพระกิตติคุณถูกเผยแพร่เป็นครัI งแรก หนงัสือเหล่านีIไดรั้บการยอมรับโดยบุคคลที?รู้จกักบัผูเ้ขียน 
หรือแมก้ระทั?งถูกแจกจ่ายพร้อมกบัจดหมายที?ระบุตวัผูเ้ขียน และตัIงแต่ยคุแรกสุดเป็นตน้มา 
งานเขียนของคริสเตียนไดโ้ยงพระกิตติคุณเขา้กบัชื?อมทัธิว มาระโก ลูกา และยอห์น 
บุรุษสี?คนผูเ้ป็นที?รู้จกัในพนัธสญัญาใหม่ในฐานะผูน้าํคริสตจกัรผูมี้ชื?อเสียงดี 

 

 

การรบัรองของอคัรธรรมทูต 
 

ประการที?สอง คริสเตียนยคุแรกมีความมั?นใจในตาํแหน่งของพระกิตติคุณในสารบบคมัภีร์ 

ดว้ยเหตุผลที?วา่หนงัสือเหล่านีIไดรั้บการยอมรับโดยอคัรทูต  
 
มทัธิว และยอห์นเป็นอคัรทูต เป็นประจกัษพ์ยานแห่งถอ้ยคาํและพนัธกิจของพระเยซู  

และเชื?อกนัวา่มาระโกนัIนไดรั้บวตัถุดิบส่วนใหญ่มาจากเปโตร ผูซึ้? งเรียกมาระโกดว้ยความเอน็ดูวา่ “บุตรชายของเรา” ใน 1 เปโตร 5:13  

และตามที?เราไดเ้ห็นแลว้ ลูกาอธิบายในลูกา 1:1-4 วา่ ท่านไดเ้ขียนงานของท่านโดยอิงเรื?องราวที?ประจกัษพ์ยานถ่ายทอดต่อมา  
 
ยิ?งไปกวา่นัIน ในงานเขียนของท่านที?ชื?อ “ประวติัศาสตร์คริสตจกัร” ยเูซเบียสรายงานวา่ 

อคัรทูตยอห์นไดรั้บรองพระกิตติคุณสามเล่มแรกดว้ยตนเอง ก่อนที?ท่านจะเขียนพระกิตติคุณของท่านเอง 
ลองฟังสิ?งที?ยเูซเบียสเขียนเกี?ยวกบัอคัรทูตยอห์นในเล่มที? 3 บทที? 24 ตอนที? 7 ของหนงัสือของท่าน: 

 

พระกติตคุิณสามเล่มแรกได้กล่าวถงึ มทัธิว มาระโก และลูกา ซึ&งได้ตกมาถงึมือของทุกคน 

รวมทัFงของตวัท่านเองด้วย ทัFงสามท่านกล่าวว่ายอห์นได้ยอมรับพระกติตคุิณนีF 

และได้เป็นพยานยืนยนัความสัตย์จริงของทัFงสามเล่มนีFด้วย 

 

 

การมีคริสตจกัรเป็นพยาน 
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และประการที?สาม พระกิตติคุณทัIงสี?เล่มไดรั้บการสนบัสนุน โดยคริสตจกัรยคุศตวรรษแรกไดเ้ป็นประจกัษพ์ยานยนืยนั 

พระกิตติคุณทัIงสี?เล่มมีอายยุาวนานพอที?คนที?ยงัมีชีวติอยูใ่นเวลานัIน ผูซึ้? งไดเ้ห็นชีวติและพนัธกิจของพระเยซู 

ยอ่มสามารถปฏิเสธหรือยนืยนัขอ้เขียนเหล่านัIนได ้และตามที?เกิดขึIนจริง 

เหล่าประจกัษพ์ยานต่างยนืยนัหนงัสือสี?เล่มนีIโดยการรับพระกิตติคุณเขา้มาเป็นส่วนหนึ?งของคริสตจกัรตัIงแต่ช่วงแรก ๆ 

 

พระเจ้าเป็นพยานยืนยนัพระสุรเสียงของพระองค์ในพระวจนะของพระองค์เอง แต่สิ&งที&ช่วยเราได้กคื็อ 

เราสามารถศึกษาเหตุการณ์ประวตัศิาสตร์ที&ถูกบันทกึไว้ในพระคมัภร์ี 

และเรากส็ามารถเห็นได้ว่าเหตุการณ์เหล่านัFนสัมพนัธ์กบัสิ&งที&เราได้เรียนรู้ประวตัศิาสตร์จากแหล่งอื&น ๆ ด้วย 

ถ้าเราดูภาพรวมมากขึFน เราจะเห็นได้ว่าสภาพสังคม สภาพการเมือง ภูมศิาสตร์ และสิ&งอื&น ๆ 

ทั&วไปที&กล่าวถงึในพระคมัภร์ีนัFน ล้วนสอดคล้องกบัสิ&งที&เราเรียนรู้ประวตัศิาสตร์ 

ซึ&งเป็นช่วงเวลาเดยีวกนัเมื&อพระกติตคุิณถูกเขยีนขึFน ซึ&งกคื็อ ปาเลสไตน์ในยุคศตวรรษที& 1 อย่างไรกต็าม 

เมื&อเราศึกษาบันทกึเหตุการณ์ประวตัศิาสตร์ สถานการณ์ สภาพแวดล้อมในพระคมัภร์ีอย่างเจาะจงแล้ว 

เรากจ็ะมพืีFนฐานอนัสมเหตุสมผล และรู้ได้ว่าเหตุการณ์เหล่านีFเกดิขึFนจริงตามเวลาที&บันทกึได้กล่าวไว้ 

และเมื&อเรามคีาํยืนยนัโดยพระวญิญาณบริสุทธิe 

เรากเ็ชื&อมั&นได้อย่างแท้จริงว่าหนังสือเหล่านีFเป็นพระดาํรัสของพระเจ้า ดงันัFน ในคริสตจกัรยุคแรก 

ช่วงศตวรรษที& 1 และศตวรรษที& 2 พระกติตคุิณที&เรารู้จกั คือพระกติตคุิณสี&เล่มในสารบบ 

จงึถูกยอมรับในระดบัสากลว่ามาจากอคัรธรรมทูต หรือจากแหล่งข้อมูลที&เกี&ยวข้องกบัอคัรธรรมทูต 

แล้วถูกยอมรับว่าเป็นคาํพยานยืนยนัอนัสัตย์ซื&อและเชื&อถือได้เกี&ยวกบัสิ&งที&พระเยซูกระทาํ 

และพระองค์คือใคร และสิ&งที&พระองค์สอน 

 

—ศาสนาจารย์ ไมเคลิ กโลโด 

 

มเีหตุผลมากมายที&เราจะเชื&อว่าพระกติตคุิณนัFนเชื&อถือได้ ได้รับการดลใจจากพระเจ้า 

และกล่าวถงึข้อมูลความจริงอย่างตรงไปตรงมา แต่สิ&งสําคญัที&สุดที&ข้าพเจ้าสามารถกล่าวถงึกคื็อ: 

เหล่าประจกัษ์พยานยืนยนัรับรองคาํพยานของพวกเขาด้วยชีวติ 

คุณคงคดิว่าก่อนที&ใครสักคนในกลุ่มนัFนจะถูกโบย เฆี&ยนต ีถูกโยนเข้าไปในคุก 

หรือถูกตรึงบางทคีนใดคนหนึ&งในพวกเขาอาจยอมแพ้และกล่าวว่า “โอ ไม่ใช่อย่างนัFน รู้ไหม จริง ๆ แล้ว 

มนัเป็นแค่เรื&องแต่งแค่นัFนเอง!” แต่พวกเขากลบัยอมตายเพื&อยืนยนัสิ&งที&เขาพูด แน่นอน ในปัจจุบัน 

เราทุกคนรู้ว่าหลายคนเตม็ใจที&จะตาย ... คนเราตายเพราะเรื&องโกหกบ่อยครัFงไป 

คนส่วนใหญ่ที&ตายเพราะเรื&องโกหกแต่ไม่รู้ว่าเรื&องเหล่านัFนเป็นเรื&องโกหก 

มคีนน้อยมากจะยอมตายเพื&อเรื&องโกหกที&เขารู้ทัFงรู้ว่าเป็นเรื&องโกหก ขอเพยีงแค่เรื&องโกหกนัFนนําอาํนาจ 

หรือความมั&งคั&ง หรือยศถาบรรดาศักดิeอย่างมากมายมาให้เขาในช่วงชีวตินีF 

แต่พวกอคัรทูตไม่ได้อะไรเช่นนัFนเลย พวกเขาเป็นคนที&ไม่มใีครรู้จกัในโลกนีF 

พวกเขาต้องหนีเอาชีวติรอดอยู่ตลอด พวกเขายากจนข้นแค้น พวกเขาต้องเสียสละ พวกเขาถูกเฆี&ยนต ี

และพวกเขากเ็สียชีวติ และไม่มสัีกคนเดยีวที&กลบัคาํพยานหรือถอนคาํพูด 

เราจงึมั&นใจได้ว่าเรื&องราวนัFนได้เกดิขึFนจริง ๆ 

—ดร. แดน โดริอานี 
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เอกภาพ 

 

เมื?อเราไดศึ้กษาลกัษณะทางวรรณกรรมของพระกิตติคุณและไดดู้ที?ตาํแหน่งของพระกิตติคุณในคริสตจกัรแลว้ 

เรากพ็ร้อมที?จะใหค้วามสาํคญักบัเอกภาพระหวา่งพระกิตติคุณทัIงสี?เล่มในพนัธสญัญาใหม่ 

 

เราจะพิจารณาเอกภาพท่ามกลางพระกิตติคุณทัIงสี? โดยประการแรก 

เราจะยนืยนัวา่หนงัสือแต่ละเล่มกล่าวถึงเรื?องราวเดียวกนัเกี?ยวกบัแผน่ดินของพระเจา้ และประการที?สอง 

เราจะสาํรวจการที?พระกิตติคุณเนน้ความสาํคญัของพระเยซูในฐานะผูน้าํแผน่ดินของพระเจา้มาสู่มนุษย ์ เราจะเริ?มดว้ยการยนืยนัวา่ 

พระกิตติคุณในพนัธสญัญาใหม่ถูกยดึโยงไวด้ว้ยโครงเรื?องหลกัเดียวกนั 

 

โครงเรื(องหลกัเดียวกนั 
 

เมื?อมองในภาพรวม เราสามารถกล่าวไดว้า่เรื?องราวปรากฎในหนงัสือมทัธิว มาระโก ลูกา และยอห์น 

กคื็อข่าวประเสริฐเรื?องพระเยซู จริง ๆ แลว้ นี?คือเหตุผลที?หนงัสือสี?เล่มนีI ถูกเรียกวา่ “พระกิตติคุณ” นี?คือหนงัสือที?เล่าเรื?องราวข่าวประเสริฐ 

แต่จริง ๆ แลว้ เรื?องราวข่าวประเสริฐคืออะไรกนัแน่?  

 

คาํวา่ “ข่าวประเสริฐ” ถูกแปลมาจากคาํภาษาองักฤษ “gospel” ซึ? งแปลมาจากคาํภาษากรีก “ยอูนัเจเลียน” (“euangelion” = 

“εαγγέλιον”) ซึ? งหมายความวา่ “ข่าวดี” ดงันัIน เมื?อพระคมัภีร์กล่าวถึงข่าวประเสริฐของพระเยซู กห็มายถึงข่าวดีเกี?ยวกบัพระเยซูนั?นเอง 

แต่ข่าวดีที?วา่นีI คืออะไรกนัแน่? พระเยซูคือใคร? และพระกิตติคุณเล่าเรื?องอะไรเกี?ยวกบัพระองค?์  

 

เพื?อเขา้ใจคาํถามเหล่านีI  เราตอ้งเขา้ใจก่อนวา่ คาํวา่ “ข่าวประเสริฐ” (“gospel”) นัIน 

บางครัI งถูกใชเ้พื?อเจาะจงหมายถึงข่าวบางชนิดในโลกโบราณกล่าวอยา่งเจาะจงกคื็อ เมื?อกษตัริยห์รือจกัรพรรดิออกรบพิชิตดินแดนใหม่ได ้

พวกเขากอ็อกประกาศราชสาํนกัถึงชยัชนะนัIน เรียกวา่ “ประกาศข่าวดี” การใชใ้นความหมายนีI  คาํวา่ “ข่าวดี” 

จึงหมายถึงการประกาศชยัชนะของกษตัริย ์

และเป็นการประกาศวา่การครองราชยข์องพระองคจ์ะนาํพรมากมายมาสู่ประชากรของพระองค ์อนัที?จริง 

คาํนีIกถู็กใชใ้นลกัษณะเดียวกนัในพนัธสญัญาเดิม 

ใหเ้ราดูตวัอยา่งจากอิสยาห์ 52:7: 

 

เทา้ของผูน้าํข่าวดีมาบนภูเขาช่างงดงามยิ?งนกัผูป้ระกาศสนัติภาพผูแ้จง้ข่าวดีผูป้ระกาศความรอดผูก้ล่าวกบัศิโยนวา่ 

“พระเจา้ของเจา้ทรงครอบครอง!” (อสิยาห์ 52:7) 
 

ในขอ้นีI  อิสยาห์เห็นนิมิตวา่ จะมีผูน้าํสารมุ่งหนา้มาสู่ภูเขารอบเยรูซาเลม็ดว้ยความยิ?งใหญ่ เพื?อประกาศข่าวดีวา่ 

ช่วงเวลาที?ชาวอิสราเอลถูกเนรเทศนัIนสิIนสุดลงแลว้ ผูน้าํสารประกาศสนัติภาพและความรอดเนื?องจากพระผูเ้ป็นเจา้ทรงครองเหนือทุกสิ?ง 

 

ในบริบทคาํพยากรณ์ของอิสยาห์ การครองราชยข์องพระเจา้ หรือการสร้างอาณาจกัรของพระองคบ์นโลกนีI  

เป็นข่าวประเสริฐที?ประชากรอิสราเอลและยดูาห์จาํเป็นตอ้งไดย้นิ คือข่าวที?บอกวา่ ภายใตก้ารปกครองของพระเจา้ 

พวกเขาจะพกัสงบจากศตัรูและมีชีวติอยูต่ลอดไปในอาณาจกัรของพระเจา้ที?ครอบครองทัIงโลกนีI  

 

แต่ในสมยัของอิสยาห์ พระเจา้ยงัไม่ไดก้ระทาํสิ?งนีI  คาํพยากรณ์ของอิสยาห์มองไปขา้งหนา้ถึงวนัในอนาคต 
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เมื?อพระเจา้จะเสดจ็มาดว้ยฤทธานุภาพของพระองคใ์นฐานะมหากษตัริยเ์หนือทัIงแผน่ดินโลก และข่าวประเสริฐที?มทัธิว มาระโก ลูกา 

และยอห์นไดบ้อกกล่าวกคื็อ ในที?สุด วนัที?รอคอยกไ็ดก้ลายเป็นจริงในพระเยซู ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทุกคนเล่าเรื?องราวเดียวกนั 

โดยเลง็ยอ้นกลบัไปที?พระเยซูในฐานะผูส้ถาปนาแผน่ดินของพระเจา้และผูที้?ทาํใหค้าํพยากรณ์ในพนัธสญัญาเดิมสาํเร็จ 

ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทัIงสี?นีIกคื็อผูน้าํสารที?มีเทา้อนังดงาม ผูป้ระกาศข่าวประเสริฐวา่ 

แผน่ดินของพระเจา้ไดล้งมาอยูบ่นโลกแลว้โดยผา่นกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ย คือพระเยซู 

เรื?องราวการมาถึงของแผน่ดินของพระเจา้นี?เองที?เป็นโครงเรื?องหลกัที?ทาํใหพ้ระกิตติคุณทัIงสี?มีเอกภาพ  

 

เมื?อพิจารณาความจริงขอ้นีI  กไ็ม่น่าประหลาดใจที?เราจะเรียนรู้วา่ หนงัสือพนัธสญัญาใหม่ใชค้าํเช่น “ข่าวประเสริฐ” และ 

“การประกาศข่าวประเสริฐ” นอ้ยครัI งกวา่คาํที?กล่าวถึงอาณาจกัรของพระเจา้ คาํวา่ “ข่าวประเสริฐ” ในรูปคาํต่าง ๆ ปรากฏเพียง 23 

ขอ้ตลอดพระธรรมมทัธิว มาระโก ลูกา และยอห์น ตรงกนัขา้ม วลีต่าง ๆ เช่น “กษตัริย”์ “แผน่ดินของพระเจา้” และคาํพิเศษที?มทัธิวใช ้คือ 

“อาณาจกัรแห่งสวรรค”์ ถูกใชป้ระมาณ 150 ครัI ง  

 

เมื?อเราเขา้ใจแลว้วา่พระกิตติคุณทุกเล่มกล่าวถึงเรื?องราวเดียวกนัเกี?ยวกบัแผน่ดินของพระเจา้ 

ต่อไปเราจะศึกษาการที?พระกิตติคุณเหล่านีI เนน้ที?พระเยซูในฐานะกษตัริยผ์ูส้ถาปนาแผน่ดินของพระเจา้ 

 

 

พระเยซู 

 

เราจะอภิปรายเรื?องพระเยซูและแผน่ดินของพระองค ์ในสามประเดน็ คือ หนึ?ง 

เราจะพิจารณาขอ้พิสูจนบ์างประการในพระกิตติคุณ ซึ? งแสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูไดน้าํอาณาจกัรของพระเจา้ลงมา สอง 

เราจะอธิบายคาํศพัทที์?พระคมัภีร์ใชเ้พื?อกล่าวถึงพระเยซูและอาณาจกัรของพระองค ์และสาม 

เราจะไดเ้ห็นวา่พระเยซูนาํแผน่ดินของพระองคม์าอยา่งมีขัIนตอน 

เราจะเริ?มดว้ยการศึกษาขอ้พิสูจนว์า่พระเยซูนาํอาณาจกัรของพระองคล์งมา 

 

 

ข้อพิสจูน์ 

 

พระกิตติคุณยนืยนัถึงการมาของอาณาจกัรของพระเจา้โดยผา่นพระเยซูในหลายวธีิแตกต่างกนั 

แต่ตามวตัถุประสงคข์องบทเรียนนีI  เราจะเนน้ที?สามวธีิ 

ขอ้พิสูจนแ์รกที?ยนืยนัการสถาปนาของอาณาจกัรของพระเจา้ที?เราจะศึกษาไดแ้ก่ฤทธานุภาพของพระเยซูเหนือปิศาจ 

ใหเ้ราฟังคาํตรัสของพระเยซูในมทัธิว 22:18: 

 

แต่หากเราขบัผอีอกโดยพระวญิญาณของพระเจา้ อาณาจกัรของพระเจา้กม็าถึงพวกท่านแลว้ (มทัธิว 22:18) 

 

ในพระวจนะตอนนีI  พระเยซูเพิ?งขบัผร้ีายออกไป 

และการที?พระองคส์ามารถขบัผร้ีายออกเป็นขอ้พิสูจนว์า่พระองคไ์ดน้าํอาณาจกัรของพระเจา้มา  
 
วธีิที?สองที?พระกิตติคุณแสดงใหเ้ห็นวา่อาณาจกัรของพระเจา้ไดม้าถึงแลว้ 

กคื็อการแสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูมีฤทธานุภาพในการรักษาคนป่วย และการทาํใหค้นตายเป็นขึIนมา 
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พระกิตติคุณบอกเสมอวา่ ฤทธานุภาพของพระเยซูในการรักษา เช่นเดียวกบัฤทธานุภาพที?พระองคป์ระทานแก่สาวกนัIน 
เป็นขอ้พิสูจนว์า่พระองคไ์ดน้าํอาณาจกัรของพระเจา้ลงมา เราเห็นประเดน็นีI ในมทัธิว 4:23-24; 8:5-13; และ 10:7-8 เช่นเดียวกบัในลูกา 

9:1-11 และ 10:9 และอีกหลาย ๆ ตอน การมาถึงของอาณาจกัรของพระเจา้ยงัเห็นไดจ้ากอาํนาจของพระเยซูในการอภยัโทษบาป 

 

ใหเ้ราศึกษาคาํพยากรณ์ของอิสยาห์เกี?ยวกบัพระเมสสิยาห์ที?จะเสดจ็มา ในอิสยาห์ 33:22-24: 

 
เพราะวา่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นตุลาการของเราองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นผูต้รากฎหมายของเราองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้

ทรงเป็นกษตัริยข์องเราเป็นพระองคเ์องที?จะทรงช่วยเราใหร้อด...ไม่มีใครที?อาศยัในศิโยนจะพดูวา่ “ฉนัป่วย” 

และบาปทัIงหลายของผูที้?พาํนกัอยูที่?นั?นจะไดรั้บการอภยั (อสิยาห์ 33:22-24) 

 
อิสยาห์กล่าววา่ เป็นเอกสิทธ̀ิของพระเจา้ผูเ้ป็นจอมกษตัริยที์?จะรักษาและใหอ้ภยั และท่านพยากรณ์วา่ 

การรักษาและการอภยัโทษบาปนัIน ในที?สุดแลว้จะมาถึงโดยผา่นพระเมสสิยาห์  
 
เมื?อพระเมสสิยาห์สถาปนาอาณาจกัรของพระเจา้ในโลกนีI และนี?กคื็อสิ?งที?พระเยซูกระทาํอยา่งชดัเจน 

พระองคท์รงเรียกมนุษยใ์หเ้ขา้สู่อาณาจกัรของพระเจา้ พระองคน์าํชีวติมาใหเ้ขา แทนที?จะเป็นความตาย คือขอ้ความแห่งความรอด 

ขอ้ความแห่งการปลดปล่อยจากความบาป ขอใหฟั้งคาํของพระเยซูที?ตรัสในมาระโก 2:9-11: 
 
“ที?จะพดูกบัคนเป็นอมัพาตวา่ ‘บาปของท่านไดรั้บการอภยัแลว้’ กบั ‘จงลุกขึIนแบกที?นอนเดินไป’ 

อยา่งไหนจะง่ายกวา่กนั? แต่ทัIงนีIกเ็พื?อใหพ้วกท่านรู้วา่บุตรมนุษยมี์สิทธิอาํนาจในโลกที?จะอภยับาป” 

แลว้พระองคก์ต็รัสกบัคนเป็นอมัพาตวา่ “เราสั?งเจา้วา่ลุกขึIน จงแบกที?นอนกลบัไปบา้นเถิด” (มาระโก 2:9-11) 

 

พระเยซูทาํใหทุ้กคนประหลาดใจเมื?อพระองคป์ระกาศวา่ ในฐานะบุตรมนุษย ์ผูซึ้? งอาณาจกัรของพระเจา้อยูภ่ายในท่าน 
พระองคมี์อาํนาจในการอภยัโทษบาป 

 
ในพระเยซู การปกครองของพระเจา้ไดม้าถึง การครองราชยข์องพระเจา้ อาณาจกัรของพระเจา้ อยูที่?นี?ในโลกนีI 

สิ?งนีIหมายถึงพระพรมากมายสาํหรับคนของพระเจา้ หมายความวา่สนัติภาพของพระเจา้ 
ซึ? งอิสยาห์ไดพ้ยากรณ์ไวห้ลายร้อยปีก่อนหนา้นัIน ไดม้าถึงแลว้ เมื?อเราไดเ้ขา้ใจขอ้พิสูจนเ์หล่านีIแลว้  

 
ต่อไปเราจะศึกษาคาํศพัทที์?พระกิตติคุณใชใ้นการกล่าวถึงพระเยซูและอาณาจกัรของพระเจา้ 
 
 

คาํศพัท ์
 
เหตุผลหนึ?งที?บางครัI งคริสเตียนไม่เห็นในทนัทีวา่พระกิตติคุณเนน้ถึงอาณาจกัรของพระเจา้ กเ็ป็นเพราะวา่ 

ผูเ้ขียนพระกิตติคุณใชห้ลายคาํแตกต่างกนัเพื?อกล่าวถึงอาณาจกัรของพระเจา้ ที?เห็นไดช้ดัคือ ผูเ้ขียนพระกิตติคุณใชค้าํอยา่งเช่น 
“กษตัริย”์ และ “อาณาจกัร” แต่กใ็ชค้าํอื?นเช่นกนั เช่น “ครองราชย”์ “ปกครอง” “อาํนาจ” “บลัลงัก”์ “บุตรของดาวดิ” 
และอีกหลายคาํที?เลง็ถึงอาํนาจสูงสุดและการควบคุมของพระเจา้ 

 
ผู้เขยีนพนัธสัญญาใหม่ใช้คาํศัพท์หลากหลายในการกล่าวถงึอาณาจกัรของพระเจ้า 

และไม่ได้ใช้เพยีงแค่คาํที&บ่งบอกชัดเจนเท่านัFน แต่ยงัใช้คาํที&หมายถงึแนวคดิที&เกี&ยวข้องด้วย ตวัอย่างเช่น 
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เราเห็นคาํที&หมายถงึตาํแหน่งของพระเยซู เช่น “พระคริสต์” (Christos) ซึ&งหมายถงึ “พระเมสสิยาห์” หรือ 

“ผู้ถูกเจมิ” ซึ&งเป็นคาํที&ใช้ในพนัธสัญญาเดมิที&เกี&ยวข้องกบักษตัริย์ หรือบุตรของดาวดิ  หรือในคาํว่า 

“คูริออส” (Kurios แปลว่า “Lord” หรือ “พระผู้เป็นเจ้า”) เราเห็นตาํแหน่งสําหรับพระเยซู 

ซึ&งกล่าวถงึพระองค์ในฐานะกษตัริย์ เหมือนอย่างซีซาร์ ซึ&งซีซาร์กม็ตีาํแหน่งเช่นนัFนเหมือนกนั  

เมื&อเป็นเช่นนัFน ภายในบริบทและช่วงเวลาของผู้เขยีนพนัธสัญญาใหม่ 

คนกจ็ะเข้าใจถงึอาํนาจที&สื&อออกมาโดยการใช้คาํเช่น “พระผู้เป็นเจ้า” แน่นอน วลทีี&สําคญัที&สุดที&เราเห็นกคื็อ 

“อาณาจกัรของพระเจ้า” หรือโดยเฉพาะพระกติตคุิณมทัธิวใช้คาํว่า “อาณาจกัรสวรรค์” 

และวลนีีFสื&อได้สองนัยยะ 

นัยยะหนึ&งเกี&ยวกบัอาณาจกัรที&พระคริสต์ปกครองเหนือคนของพระองค์โดยเฉพาะแต่กม็นัียยะที&ชัดกว่า 

ทาํนองว่าเป็นการครองราชย์ของพระเจ้า พระราชอาํนาจของพระเจ้าในการปกครองเหนือคนของพระองค์ 

ดงันัFน แนวคดิต่าง ๆ ที&สัมพนัธ์กบันัยยะนีF กแ็สดงให้เห็นเกี&ยวกบัการเชื&อฟัง เป็นต้น 

ซึ&งไม่ได้ถูกประกาศออกมาอย่างชัดแจ้งในแง่ของอาณาจกัรของพระเจ้า 

แต่แน่นอนว่าแฝงมากบัความเข้าใจในเรื&องอาํนาจของกษตัริย์ เป็นลกัษณะของการเชื&อฟัง 

และแม้กระทั&งการนมสัการ เมื&อกล่าวถงึองค์พระเยซู 

 

—ดร. เกร็ก เพร์รี& 

 

ตวัอยา่งหนึ?ง คือเรื?องราวของพระเยซูที?รักษาชายง่อย ในมาระโก 2:1-12 ไม่ไดใ้ชค้าํวา่ “กษตัริย”์ หรือ “อาณาจกัร” แต่ขอ้ 10 

ทาํใหเ้ราตอ้งเขา้ใจความหมายของคาํวา่ “อาณาจกัร” โดยดูจากทัIงเรื?อง เมื?อพระเยซูตรัสวา่ “บุตรมนุษยมี์อาํนาจอภยัโทษบาปในโลกนีI” 
อาณาจกัรของพระเจา้ไดล้งมาบนโลกนีIโดยผา่นพนัธกิจอนัทรงฤทธ̀ิของพระเยซูในการรักษา 
และถอ้ยคาํแห่งการอภยัโทษบาปของพระองค ์จริง ๆ แลว้ 
ถา้เรามองภูมิหลงัของการพยากรณ์ในพนัธสญัญาเดิมที?บรรยายถึงธรรมชาติอนัเตม็ดว้ยสง่าราศีและพระพรของอาณาจกัรของพระเจา้ 
สิ?งดีทุกสิ?งที?พระเยซูกระทาํกเ็พื?อใหเ้ราลิIมรสอาณาจกัรของพระเจา้ในทางใดทางหนึ?ง 

 
จากความหวงัใจและความคาดหวงัในพนัธสัญญาเดมิในเรื&องแผ่นดนิของพระเจ้า 

โดยเฉพาะในหนังสืออสิยาห์ 

ความหวงัที&จะได้เห็นพระเจ้าเสดจ็ลงมาปกครองและครองราชย์เพื&อสถาปนาอาณาจกัรของพระองค์ 

กคื็อความหวงัแห่งช่วงเวลาของการฟืF นฟู เมื&อทุกสิ&งจะถูกแก้ไขให้ถูกต้อง ดงันัFน หนึ&งในหลาย ๆ 

สิ&งที&เราเห็นว่าสําเร็จเป็นจริงในพนัธกจิของพระเยซูและที&เราเห็นในหนังสือพระกติตคุิณเอง 

ได้แก่การที&พระเยซูกระทาํพนัธกจิการรักษา การฟืF นฟูจติวญิญาณประชาชน 

การทาํให้ลูกชายของใครบางคนเป็นขึFนมาจากความตาย 

และการรักษาโรคโลหิตตกของคนที&เป็นโรคตกเลือด การทาํให้แขนขาที&หักงอเหยยีดตรงได้ 

และการทาํให้ตาที&บอดกลบัมองเห็นได้อกี 

นี&ไม่ใช่เพยีงแค่การยืนยนัความจริงของฤทธิeเดชและอาํนาจของพระ 

เยซูในลกัษณะของการปกป้องความเชื&อเท่านัFน และไม่ใช่เพยีงการสําแดงฤทธานุภาพ แต่แท้จริงแล้ว 

นี&คือประจกัษ์พยานแห่งความหวงัถงึการครองราชย์ของพระเจ้า การเป็นกษตัริย์ผู้จะนํามาซึ&งการฟืF นฟู 

และอาณาจกัรแห่งการฟืF นฟูของพระองค์ กาํลงัมาถงึ และได้มาถงึแล้วในพระเยซู ดงันัFน นี&คือหนึ&งในหลาย 
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ๆ วธีิที&เราสามารถเห็นว่าอาณาจกัรของพระเจ้าได้สําเร็จเป็นจริง 

นอกเหนือจากถ้อยคาํที&ใช่กล่าวถงึอาณาจกัรของพระเจ้า 

 

—ดร. โจนาธาน เพนนิงตนั 

 
หลงัจากไดศึ้กษาขอ้พิสูจนว์า่พระเยซูไดน้าํอาณาจกัรของพระเจา้ลงมา 

และไดพิ้จารณาคาํศพัทที์?พระกิตติคุณใชเ้พื?อกล่าวถึงอาณาจกัรของพระเยซูแลว้ 
ตอนนีI เราจะอธิบายโดยสงัเขปถึงขัIนตอนที?พระเยซูใชใ้นการนาํอาณาจกัรของพระเจา้มา 
 
ขั Rนตอน 

 
พระเยซูไดส้อนวา่ประสบการณ์ปัจจุบนัที?เรามีกบัอาณาจกัรของพระเจา้ซึ? งพระองคส์ถาปนานัIน ยงัไม่ใช่ภาพที?สมบูรณ์ 

ขัIนตอนหรือระยะต่อไปของอาณาจกัรของพระเจา้ยงัมาไม่ถึง เมื?อถึงเวลาหนึ?งในอนาคต 

อาณาจกัรของพระเจา้กจ็ะมาถึงอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ พระเยซูบรรยายวนัแห่งอนาคตนีI ในลูกา 21:27-28: 

 
วาระนัIนเขาทัIงหลายจะเห็นบุตรมนุษยเ์สดจ็มาในหมู่เมฆดว้ยฤทธ̀ิอาํนาจและพระเกียรติสิริอนัยิ?งใหญ่ เมื?อสิ?งเหล่า

นีI เริ?มขึIน จงยนืขึIนและเชิดศีรษะขึIน เพราะท่านใกลจ้ะไดรั้บการไถ่แลว้ 

(ลูกา 21:27-28) 

 
นกัศาสนศาสตร์ชาวยวิมากมายไดตี้ความวา่ พนัธสญัญาเดิมสอนวา่เมื?อพระเมสสิยาห์เสดจ็มา 

พระองคจ์ะทาํใหย้คุเดิมแห่งความบาปและความตายเป็นโมฆะไปทัIงหมด และแทนที?ดว้ยยคุใหม่แห่งอาณาจกัรของพระเจา้ 
 
แต่พระเยซูบอกชดัเจนวา่พระองคก์าํลงัสถาปนาอาณาจกัรของพระเจา้เป็นระยะ ๆ  

พระองคไ์ดเ้ริ?มอาณาจกัรของพระเจา้ในช่วงการกระทาํพนัธกิจในโลกนีI 
อาณาจกัรของพระเจา้กด็าํเนินต่อไปในปัจจุบนัเมื?อพระเยซูทรงครองราชยอ์ยูบ่นสวรรค ์
และอาณาจกัรนัIนจะเสร็จสิIนสมบูรณ์ในอนาคตเมื?อพระองคเ์สดจ็กลบัมา 

 
ในววิรณ์ หรือการเปิดเผยเหตุการณ์ในบัFนปลาย ตามหลกัศาสนายูดาห์นัFน 

ความจริงทัFงสิFนถูกแบ่งเป็นสองยุค คือยุคแห่งความชั&วร้ายในปัจจุบัน และยุคหน้าที&จะมาถงึ 

และความคาดหวงักคื็อ เมื&อพระเจ้านําอาณาจกัรของพระองค์ลงมาในยุคสุดท้าย—ในยุคหน้า—

จะเกดิหายนะอย่างฉับพลนั และครอบคลมุไปทั&วอย่างสิFนเชิง 

คุณเปลี&ยนจากช่วงก่อนอาณาจกัรของพระเจ้าเข้าสู่ช่วงแห่งอาณาจกัรของพระเจ้าอย่างฉับพลนัทนัใด นั&นคือ 

ยุคแห่งอาณาจกัรของพระเจ้า 

แต่ในพนัธสัญญาใหม่ คุณเห็นสิ&งที&ข้าพเจ้าเรียกว่า “การยืดเวลาของอวสานวทิยาตามพนัธสัญญาใหม่” 

นี&หมายถงึยุคของอาณาจกัรของพระเจ้าตามที&เราเห็นในการเปิดเผยเหตุการณ์ในบัFนปลายในศาสนายูดาห์ 

จะถูกแบ่งออกเป็นสองช่วงย่อย คือช่วงปัจจุบัน หรืออาณาจกัรแห่งสวรรค์ “ที&มาถงึแล้ว” และช่วงอนาคต 

หรืออาณาจกัรแห่งสวรรค์ “ที&ยงัมาไม่ถงึ” 

—ดร. เดวดิ บาวเออร์ 
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เมื&อเราพูดถงึอาณาจกัรของพระเจ้า เรามกัจะกล่าวถงึในประเดน็ที&ว่า อาณาจกัรของพระเจ้ามาถงึแล้ว 

แต่ในความเป็นจริง เรากย็งัคงคาดหวงัอาณาจกัรของพระเจ้าที&จะมาในอนาคตด้วย จริง ๆ แล้ว 

พระเยซูสอนเราให้อธิษฐานดงันีFว่า “ขอให้แผ่นดนิของพระองค์มาตัFงอยู่ 

ขอให้เป็นเช่นนัFนเหมือนในแผ่นดนิสวรรค์” ในความหมายว่า เนื&องจากจอมราชาได้เสดจ็มาแล้ว 

พระองค์จงึได้เถลงิและสถาปนาอาณาจกัรของพระองค์บนโลกนีF แต่เรารอการเสดจ็กลบัมาของพระองค์ 

การเสดจ็มาครัFงที&สองของพระคริสต์จะเป็นวนัที&สิ&งดเีตม็บริบูรณ์ทัFงสิFนสิ&งที&พระเยซูกระทาํเมื&อพระองค์เส

ดจ็มาครัFงแรกจะถูกทาํให้สําเร็จในที&สุด และกม็อีกีความหมายเช่นกนัว่า 

ผู้เชื&อทุกคนมหีน้าที&ประกาศการเสดจ็มาในอนาคตของจอมราชาเมื&อเขาออกไปในโลกนีFพร้อมกบัพระกติตคุิ

ณ ดงันัFน เราจงึร้องบอกประชาชนให้เตรียมพร้อมสําหรับวนัที&พระคริสต์จะเสดจ็มา แต่กระนัFน 

ในฐานะผู้เชื&อ แน่นอนเราชื&นชมยนิดกีบัสิทธิพเิศษที&เรามพีระคริสต์เป็นเจ้าชีวติของเรา ดงันัFน 

เราจงึดาํเนินชีวติภายใต้การครองราชย์ของพระองค์ในปัจจุบัน 

แต่กร็อคอยวนัที&เราจะเห็นแผ่นดนิของพระองค์เป็นจริงขึFนมาอย่างเตม็บริบูรณ์ด้วย 

ไม่ใช่เพยีงเพื&อตวัเราเอง แต่จริง ๆ แล้วเพื&อทุกสิ&งที&พระองค์ทรงสร้างขึFนเช่นกนั 

 

—ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต 

 

จึงไม่น่าแปลกใจที?คนยวิส่วนใหญ่ในศตวรรษแรกหนัหนีไปจากพระเยซู 
เพราะวา่อาณาจกัรที?พระองคบ์รรยายไม่ไดดู้เหมือนอาณาจกัรที?พวกเขาคาดหวงัและตอ้งการเลย 
พวกเขาคาดหวงักษตัริยแ์ละราชอาณาจกัรที?จะมาคว ํ?าจกัรวรรดิโรมและปลดปล่อยชาวยวิจากการกดขี?ของชาวโรมนั 
เมื?อพระเยซูไม่แสดงความสนใจใด ๆ ที?จะเป็นกษตัริยใ์นลกัษณะนัIน คนยวิมากมายจึงหนัหลงัใหแ้ละเดินจากพระองคไ์ป 
ตามที?เราเห็นในลูกา 17:20-25 และยอห์น 6:60-69 

 
และแน่นอน การปฏิเสธนีI ในที?สุดกน็าํไปสู่การที?พระเยซูถูกประหารชีวติ แต่เหตุการณ์พลิกผนัอนัยิ?งใหญ่ในพระกิตติคุณกคื็อ 

การสิIนพระชนมข์องพระเยซูโดยการถูกตรึงบนกางเขนนัIน เป็นที?สุดของปฏิปักษต่์อความเป็นกษตัริยข์องพระองค ์

ขณะเดียวกนักเ็ป็นชยัชนะของความเป็นกษตัริย ์และอาณาจกัรของพระองค ์

เพราะการคืนพระชนมแ์ละการเสดจ็ขึIนสู่สวรรคเ์ป็นหนทางของพระองคเ์พื?อไปสู่ราชบลัลงัก ์ณ เบืIองขวาพระหตัถพ์ระเจา้พระบิดา 

นี?คือเหตุผลที?พระเยซูใชเ้วลา 40 วนั 

ระหวา่งการคืนพระชนมก่์อนเสดจ็ขึIนสู่สวรรคเ์พื?อสอนสาวกของพระองคเ์กี?ยวกบัอาณาจกัรของพระเจา้ ตามที?ลูกาไดบ้นัทึกไวใ้นกิจการ 

1:3 

ในมทัธิว 28:18 พระเยซูตรัสดงันีI ก่อนที?พระองคจ์ะเสดจ็ขึIนสู่สวรรคว์า่: 

 

“สิทธิอาํนาจทัIงสิIนในสวรรค ์และในแผน่ดินโลกทรงมอบไวแ้ก่เราแลว้” (มทัธิว 28:18) 

 

อาณาจกัรของพระเจา้คือสาระสาํคญัของข่าวประเสริฐที?เชื?อมโยงเหตุการณ์ทัIงหมดในชีวติของพระเยซูเขา้ดว้ยกนัในพระกิตติ

คุณ พระกิตติคุณไดป้ระกาศข่าวประเสริฐที?วา่พระเจา้ไดท้รงรักษาพระสญัญาของพระองค ์

และวา่อาณาจกัรของพระองคไ์ดม้าถึงแลว้ในพระเยซูคริสต ์และชีวติแห่งชยัชนะของพระเยซูกท็าํใหเ้รามั?นใจวา่ 

วนัหนึ?งพระองคจ์ะกลบัมาเพื?อทาํใหแ้ผน่ดินของพระองคส์าํเร็จบริบูรณ์ และนาํพระพรทัIงสิIนมาสู่เราอยา่งเตม็ขนาด 
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ความหลากหลาย 
 

เท่าที?ผา่นมาในบทเรียนนีI  เราไดศึ้กษาลกัษณะทางวรรณกรรมของพระกิตติคุณ 

ไดร้วจสอบดูสถานภาพของพระกิตติคุณในคริสตจกัร และเราไดพิ้จารณาความเป็นเอกภาพของพระกิตติคุณทัIงสี? ถึงตรงนีI  

เรากพ็ร้อมแลว้ที?จะกล่าวถึงความหลากหลาย ซึ? งทาํใหพ้ระกิตติคุณแต่ละเล่มแตกต่างกนั 

 

เราไดเ้ห็นแลว้วา่ พระกิตติคุณทัIงสี?นาํเสนอเรื?องราวเดียวกนัเกี?ยวกบัการมาถึงของอาณาจกัรของพระเจา้ 

แต่พระกิตติคุณแต่ละเล่มนาํเสนอดว้ยวธีิของตนเอง เราจะศึกษาความหลากหลายในสองประเดน็หลกั หนึ?ง 

เราจะศึกษาความยากลาํบากที?ปรากฏชดับางประการในการลงความเห็นวา่บนัทึกต่าง ๆ ในพระกิตติคุณนัIนสอดคลอ้งกนั และสอง 

เราจะศึกษาจุดเนน้เด่นชดัของพระกิตติคุณแต่ละเล่ม เราจะเริ?มดว้ยความยากลาํบากที?ปรากฏชดั 

 

 

ความยากลาํบากที(ปรากฏชดั 
 

เมื?อเราอ่านพระกิตติคุณ ความประทบัใจเหลือลน้กคื็อ แต่ละเล่มช่างคลา้ยคลึงกนัยิ?งนกั แต่แมก้ระนัIน 

กย็งัมีหลายจุดที?บนัทึกในพระกิตติคุณดูเหมือนจะกล่าวถึงสิ?งที?แตกต่างกนั 

แน่นอนวา่ความแตกต่างส่วนใหญ่นีI เลก็นอ้ยมากจนมนัไม่สามารถสรุปอยา่งจริงจงั—ไม่วา่มากหรือนอ้ยกต็าม—

วา่เป็นขอ้ความที?ขดัแยง้กนัเอง แต่กมี็ความแตกต่างบางประการที?รบกวนจิตใจผูอ่้าน ดว้ยเหตุนีI  

จึงเป็นสิ?งสาํคญัที?เราจะศึกษาความยากลาํบากที?ปรากฏชดับางลกัษณะที?สาํคญั 

 

 

ลาํดบัเวลา 

 

ความแตกต่างที?ชดัเจนที?สุดบางขอ้เกี?ยวขอ้งกบัลาํดบัเวลาของเหตุการณ์ที?ถูกบรรยายไวใ้นพระกิตติคุณเล่มต่าง ๆ 

 

ในฐานะที?เป็นเรื?องเล่าเชิงชีวประวติั พระกิตติคุณแต่ละเล่มดาํเนินเรื?องตามลาํดบัเวลาพืIนฐานแบบเดียวกนั 
แต่ละเล่มเริ?มดว้ยการประสูติของพระเยซู จากนัIนกไ็ปที?การสิIนพระชนม ์และในที?สุดกเ็ป็นการคืนพระชนม ์
แต่พระกิตติคุณมกัจะบนัทึกเหตุการณ์อื?น ๆ ในชีวติของพระเยซูในลาํดบัที?ต่างกนั เหตุผลกคื็อ 
ผูเ้ขียนพระกิตติคุณบางครัI งจดัหมวดหมู่เหตุการณ์ตามลาํดบัความสาํคญัแบบที?เป็นที?ยอมรับไดใ้นศตวรรษแรก 
แต่อาจไม่ตรงกบัความคาดหวงัของผูอ่้านในปัจจุบนั แทนที?จะดาํเนินเรื?องอยา่งเคร่งครัดตามความสาํคญัเชิงลาํดบัเวลา 
บางครัI งผูเ้ขียนพระกิตติคุณกจ็ดัเรียงเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอิงประเดน็หรือลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ตวัอยา่งเช่น 
มาระโกเล่าเรื?องราวที?พระเยซูถูกปฏิเสธในบา้นเกิดของพระองคเ์องในมาระโก 6:1-6 แต่ลูกากล่าวถึงเรื?องนีI เป็นลาํดบัตน้ ๆ 

ในบนัทึกของท่าน ในลูกา 4:14-30 เพื?อวางเหตุการณ์นีIไวเ้ป็นเรื?องแรกของการทาํพนัธกิจกบัสาธารณชนของพระเยซู 
พระกิตติคุณลูกานาํเสนอเรื?องนีIอยา่งโดดเด่นมากกวา่และยาวกวา่พระกิตติคุณมาระโก เพื?อเนน้ประเดน็ที?พระเยซูถูกปฏิเสธนั?นเอง 

 

ผูเ้ขียนพระกิตติคุณนัIน ไม่ไดใ้หค้วามสนใจ หรือเนน้เรื?องความแม่นยาํในการรักษาลาํดบัเหตุการณ์พนัธกิจของพระเยซู 
มากเท่ากบัการสื?ออยา่งชดัเจนถึงการมาของอาณาจกัรของพระเจา้ อนัพิสูจนไ์ดใ้นคาํสอนและกิจการต่าง ๆ ของพระเยซู 
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การละเว้น 

 

ความแตกต่างประการที?สองไดแ้ก่การละเวน้ขอ้มูลในพระกิตติคุณเล่มใดเล่มหนึ?งหรือมากกวา่หนึ?งเล่ม ตวัอยา่งเช่น 

ยอห์นไม่ไดก้ล่าวถึงการที?พระเยซูทรงริเริ?มพิธีมหาสนิทในพระกิตติคุณของท่าน การละเช่นนีIสามารถอธิบายไดห้ลายแนวทาง 

อาจเกิดขึIนไดเ้พียงเพราะผูเ้ขียนแต่ละคนมีจุดเนน้ต่างกนั 

หรืออาจเป็นผลมาจากการที?ผูเ้ขียนพระกิตติคุณที?เขียนภายหลงัคนอื?นรู้สึกวา่ไม่มีความจาํเป็นที?จะตอ้งกล่าวซํI าถึงสิ?งที?ปรากฏอยูแ่ลว้ในพร

ะกิตติคุณที?ถูกเขียนขึIนก่อนหนา้นัIน ไม่วา่จะเป็นกรณีใดกต็าม การละเวน้ไม่ไดห้มายถึงการไม่เห็นพอ้งตอ้งกนั 

หรือเป็นการคา้นกนัเองระหวา่งผูเ้ขียนพระกิตติคุณ 

 

ลองนึกถึงการที?คุณสนทนากนัโดยมีคนหลายคนร่วมวงดว้ย แต่ละคนที?พดู กจ็ะรู้สึกวา่ไม่จาํเป็นตอ้งกล่าวซํI า ทุก ๆ 

เรื?องที?คนอื?นไดก้ล่าวถึงแลว้ ตรงกนัขา้ม แต่ละคนกเ็นน้ที?จะเพิ?มเติมมุมมองเฉพาะเจาะจงของตนเองเกี?ยวกบัเรื?องนัIน 

อาจจะโดยการเพิ?มเติมรายละเอียดใหม่และอาจจะเนน้ในประเดน็ที?ต่างออกไป 

 

พระคมัภีร์กก็ระทาํเช่นนีIอยา่งชดัแจง้เป็นครัI งคราว ตวัอยา่งเช่น ใน 2 พงศาวดาร 9:29 ผูเ้ขียนพงศาวดารกล่าวอยา่งชดัแจง้วา่ 

ท่านไม่กล่าวถึงรายละเอียดที?บนัทึกไวแ้ลว้โดยผูเ้ขียนคนอื?น ๆ สิ?งนีI เกิดขึIนอยา่งนอ้ยอีกสามครัI งในหนงัสือ 2 พงศาวดาร 

และเกิดขึIนบ่อยครัI งในหนงัสือ 1 และ 2 พงศก์ษตัริย ์ฉะนัIน 

มนัจึงไม่น่าแปลกใจที?เราจะพบวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนหนึ?งจะละเวน้ขอ้มูลสาํคญับางประการที?ถูกกล่าวถึงไวแ้ลว้โดยผูเ้ขียนอีกคนหนึ?ง 

 

 

เหตกุารณ์แตกต่างกนั 

 

ความยากลาํบากที?ชดัเจนและพบบ่อยประการที?สาม 

เป็นผลมาจากความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งเหตุการณ์ที?แตกต่างกนัที?เกิดขึIนในช่วงที?พระเยซูปฏิบติัพนัธกิจ กล่าวคือ 

บางครัI งพระกิตติคุณสองเล่มดูเหมือนจะบรรยายเหตุการณ์เดียวกนัดว้ยวธีิต่างกนั แต่จริง ๆ แลว้ 

อาจจะกาํลงับรรยายคนละเหตุการณ์ที?บงัเอิญคลา้ยคลึงกนักไ็ด ้

 

สาํคญัที?เราตอ้งระลึกเสมอวา่ พระเยซูเป็นนกัเทศนที์?เดินทางไปในที?ต่าง ๆ นั?นคือ 

พระองคเ์ดินทางจากที?หนึ?งไปอีกที?หนึ?งเสมอ นอกจากนีI  พระองคย์งักระทาํการอศัจรรยแ์บบเดียวกนัในหลายพืIนที? 

เช่นการรักษาคนมากมายที?ตาบอดหรือเป็นง่อย และแน่นอน พระเยซูตอบคาํถามและคาํทา้ทายเดียวกนัมากมายซํI าแลว้ซํI าอีก 

 

ยิ?งไปกวา่นัIน ประชาชนกต็อบสนองพระเยซูดว้ยวธีิคลา้ยคลึงกนัในโอกาสต่างกนั 

ลองพิจารณาเรื?องราวที?พระเยซูไดรั้บการเจิมในลูกา 7:36-50 และมาระโก 14:3-9 ในลูกา พระเยซูอยูใ่นบา้นของฟาริสีคนหนึ?ง 

แต่ในมาระโก พระองคอ์ยูใ่นบา้นของซีโมนคนโรคเรืIอน นี?ไม่ใช่รายงานสองฉบบัที?คา้นกนัเองเกี?ยวกบัเหตุการณ์เดียวกนั 

แต่ตรงกนัขา้มเป็นรายงานสองฉบบัเกี?ยวกบัสองเหตุการณ์ที?ต่างกนั 

 

คาํพดูแตกต่างกนั 

 

ความยากลาํบากที?เห็นชดัเจนประการที?สี?กคื็อ ความสบัสนที?เกิดจากถอ้ยคาํที?แตกต่างกนัแต่มีใจความคลา้ยคลึงกนั 
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ในประเดน็นีI  ตวัอยา่งที?ดีที?สุดไดแ้ก่ คาํเทศนาบนภูเขาของพระเยซูในมทัธิว 5:1 ถึง 7:29 และชุดคาํสอนที?คลา้ยคลึงกนั ในลูกา 

6:17-49 ในมทัธิว 5:1 เราอ่านพบวา่เหตุการณ์นีI เกิดขึIนบนภูเขา แต่ในลูกา 6:17 เราไดรั้บขอ้มูลวา่เกิดขึIนบนที?ราบ 

 

มีอยา่งนอ้ยสามมุมมองในการพิจารณาปัญหานีI  มุมมองแรก ทัIงมทัธิวและลูกาอาจจะกาํลงักล่าวถึงคาํเทศนาเดียวกนั 

ที?เกิดขึIนในเวลาและสถานที?เดียวกนั พืIนที?ดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องทะเลกาลิลีไม่ใช่ไหล่เขาที?สูงตํ?าขรุขระ 

แต่เป็นเชิงเขาที?ทอดยาวขึIนไปจากทะเล บริเวณที?ลาดสูงขึIนนีI มีพืIนที?เลก็ ๆ มากมายที?มีลกัษณะเรียบเมื?อเทียบกบัพืIนที?โดยรอบ ดงันัIน 

ภูมิศาสตร์เดียวกนัจึงอาจเรียกไดว้า่เป็นทัIงภูเขา เช่นในมทัธิว และเป็นที?ราบ เช่นในลูกา ในมุมมองที?สอง 

นี?อาจเป็นตวัอยา่งของวธีิการแบบโบราณในการเรียบเรียง “คาํพดูประกอบรวม” โดยนาํสิ?งที?พระเยซูกล่าวถึงในหลาย ๆ 

โอกาสมารวมเขา้ดว้ยกนัเป็นหนึ?งคาํเทศนา นี?เป็นเทคนิคที?นกัประวติัศาสตร์โบราณนิยมใช ้

ซึ? งไม่ไดเ้ป็นประเดน็นาํไปสู่คาํถามดา้นคุณธรรมหรือความน่าเชื?อถือแต่อยา่งใด มุมมองที?สาม 

เป็นไปไดว้า่พระเยซูกล่าวสองคาํเทศนาที?คลา้ยกนัอยา่งมากในสองวนั ที?มีสิ?งแวดลอ้มสองแบบต่างกนั คือ คาํเทศนาบนภูเขา 

และอีกคาํเทศนาหนึ?งบนพืIนราบ เนื?องจากลกัษณะการกระทาํพนัธกิจของพระเยซู 

จึงสมเหตุผลอยา่งแน่นอนที?จะสนันิษฐานวา่พระเยซูน่าจะกล่าวคาํสอนมากมายของพระองคซ์ํI าหลายครัI งสาํหรับผูฟั้งกลุ่มใหม่ ๆ 

ที?ยงัไม่คุน้เคยกบัคาํสอนนัIน 

 

เมื?อสงัเกตวธีิการหลากหลายที?จะช่วยใหเ้ราเขา้ใจวา่ความแตกต่างในพระกิตติคุณนัIนสอดคลอ้งกนัอยา่งไร 

เรากส็ามารถมั?นใจไดว้า่พระกิตติคุณทุกเล่มเป็นพยานที?แทจ้ริงและเป็นเอกภาพ กล่าวถึงชีวติและพนัธกิจของพระองคอ์ยา่งถูกตอ้ง 

แมดู้เหมือนวา่มีรายละเอียดที?ไม่ตรงกนั แต่ความไม่ตรงกนัในแต่ละจุดนีIกมี็คาํอธิบายที?สมเหตุผลเช่นกนั 

และเมื?อเราคน้พบวา่พระเยซูกล่าวคาํสอนเดียวกนัในโอกาสต่างกนั 

เรากส็ามารถเห็นความสอดคลอ้งกนัของพนัธกิจและคาํพดูของพระองค ์

และสามารถจะประยกุตค์าํสอนของพระองคเ์ขา้กบัชีวติของเราได ้

 

เราไดเ้ริ?มศึกษาความหลากหลายท่ามกลางพระกิตติคุณทัIงสี? 

โดยตัIงคาํถามเกี?ยวกบัขอ้ความที?มีความยากลาํบากอยา่งเห็นไดช้ดัแลว้ ฉะนัIน ณ จุดนีI  

เรากพ็ร้อมที?จะศึกษาเกี?ยวกบัความหลากหลายของพระกิตติคุณทัIงสี?ต่อไป โดยการสาํรวจจุดเนน้เด่นชดัของแต่ละเล่ม 

 

 

จดุเน้นเด่นชดั 

 

พระกิตติคุณแต่ละเล่มถูกเขียนโดยผูเ้ขียนเพียงคนเดียว 

โดยผูเ้ขียนแต่ละคนไดส้ะทอ้นมุมมองและประเดน็น่าสนใจของตนในบนัทึกเรื?องชีวติและพนัธกิจของพระเยซู ดว้ยเหตุนีI  

จึงมีความแตกต่างระหวา่งพระกิตติคุณทัIงสี?เล่ม 

การที?ไดรู้้วา่พระกิตติคุณแต่ละเล่มไดรั้บการดลใจโดยพระวญิญาณบริสุทธ̀ิทาํใหเ้รามั?นใจวา่เรื?องราวแต่ละเรื?องปราศจากขอ้ผดิพลาด 

และดงันัIนจึงไม่คา้นกนัเอง แต่นั?นไม่ไดห้มายความวา่จะไม่มีความแตกต่างกนั พระวญิญาณบริสุทธ̀ิไดใ้ชบุ้คลิกภาพ ความสนใจ 

และสถานการณ์การกระทาํพนัธกิจของผูเ้ขียนซึ?งเป็นมนุษย ์เพื?อที?จะกาํหนดความแตกต่างเหล่านัIน ดงันัIน 

หากเราปรารถนาที?จะไดรั้บพระพรในทุกวถีิทางที?พระวญิญาณบริสุทธ̀ิประสงคจ์ะอวยพระพรเรา 

เรากต็อ้งพิจารณาวธีิการอนัเป็นเอกลกัษณ์ในการเขียนพระกิตติคุณดว้ย 

 

หลาย ๆ เหตุการณ์ในชีวติ เราพบวา่คนเราต่างกล่าวถึงความจริงอนัเดียวกนัในวธีิที?แตกต่างกนั ใครกต็ามที?เคยเฝ้ามองเดก็เลก็ 
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ๆ เล่นกนั กจ็ะรู้วา่เหตุการณ์เดียวกนัสามารถถูกตีความไดห้ลากหลายวธีิที?สอดคลอ้งกนั 

เดก็แต่ละคนกมี็มุมมองของตนเองต่อสิ?งที?เขากาํลงัเล่นอยู ่

มีเพียงการตัIงใจฟังสิ?งที?เดก็แต่ละคนพดูเกี?ยวกบัการละเล่นของเขาเท่านัIนจะช่วยใหเ้ราสามารถปะติดปะต่อภาพของสิ?งที?เกิดขึIนจริง ๆ ได ้

เดก็คนหนึ?งอาจกระตือรือร้นเกี?ยวกบัสีสนัของของเล่น ส่วนอีกคนหนึ?งอาจสนใจที?จะบรรยายเสียงของเล่นนัIนมากกวา่ 

อีกคนหนึ?งอาจจะเล่าใหฟั้งอยา่งตื?นเตน้ พลางวิ?งไปวิ?งมา มุมมองที?แตกต่างกนันีIหาไดค้า้นกนัเองไม่ แต่บ่งบอกวา่ 

เดก็แต่ละคนไดค้น้พบวา่บางส่วนของการละเล่นนัIนน่าสนใจกวา่ส่วนอื?น ๆ 

 

ในทาํนองเดียวกนั ผูเ้ขียนพระกิตติคุณแต่ละคนกมี็ความสนใจและความห่วงใยของตนเอง 

ซึ? งถูกสะทอ้นออกมาในเรื?องราวที?บนัทึกในพระกิตติคุณของท่าน ไม่มีสองเรื?องราวใดที?เหมือนกนัทุกประการ 

ทุกเรื?องราวในพระกิตติคุณแห่งพนัธสญัญาใหม่บรรยายถึงพระเยซูองคเ์ดียวกนั แต่กล่าวถึงพระองคด์ว้ยวธีิแตกต่างกนั 

และใหค้วามสาํคญักบัแง่มุมพนัธกิจของพระองคแ์ตกต่างกนัดว้ย 

 

เรามพีระกติตคุิณสี&เล่ม แต่มพีระเยซูองค์เดยีว แล้วเราควรจะเข้าใจเรื&องนีFอย่างไร? เอาล่ะ ก่อนอื&น 

นี&คือภูมปัิญญาของคริสเตยีนยุคแรกสุดในการรับรู้ว่าพระเยซูเป็นบุคคลในประวตัศิาสตร์ที&มคีวามซับซ้อนเ

กนิกว่าที&จะขมวดให้อยู่ใน “ภาพเหมือน” ภาพเดยีว พระกติตคุิณกเ็ป็นดั&งภาพเหมือน 

และดงันัFนจงึเป็นที&รับรู้ว่าพระเยซูปรากฏอยู่ในพระกติตคุิณตามสารบบทัFงสี&เล่ม แต่ขณะเดยีวกนั 

พระกติตคุิณเหล่านีFกนํ็าเสนอบุคลกิภาพของพระเยซูด้วยมุมมองอนัแตกต่างกนัตามเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ข้าพเจ้าจะยกตวัอย่างหนึ&ง ในพระกติตคุิณยอห์น โดยพืFนฐานแล้ว เราไม่เห็นคาํอปุมาและการขบัผเีลย 

แต่ในมาระโก พระเยซูมลีกัษณะเด่นเกี&ยวกบัการกล่าวคาํอปุมา และการอศัจรรย์ที&ปรากฏบ่อยครัFงที&สุด 

ในช่วงต้นของพระกติตคุิณมาระโกกคื็อการขบัผ ีเอาล่ะ 

นี&คือภาพที&แตกต่างกนัแต่กม็คีวามกระจ่างชัดว่าเป็นภาพพระเยซูองค์เดยีวกนั 

และผู้เขยีนพระกติตคุิณแต่ละคนกม็มุีมมองที&แตกต่างกนัเลก็น้อยเกี&ยวกบัพระเยซู ไม่ใช่แตกต่างในแง่ที&ว่า 

คนหนึ&งคดิว่าพระองค์เป็นพระคริสต์ และอกีคนหนึ&งคดิว่าพระองค์ไม่ได้เป็น 

แต่พวกเขามจุีดเน้นที&แตกต่างกนัเพยีงว่า จะเปิดเผยอย่างไรว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ของชาวยวิ 

และในขณะเดยีวกนักเ็ป็นพระผู้ช่วยให้รอดสําหรับมนุษย์ทัFงโลกด้วย และด้วยเหตุนีF 

พวกเขาจงึรู้สึกว่ามอีสิรภาพ 

และพวกเขากม็เีสรีภาพโดยได้รับการดลใจให้เขยีนเกี&ยวกบัพนัธกจิของพระเยซูโดยเน้นแง่มุมที&แตกต่างกนั 

และในปริมาณที&แตกต่างกนั รวมทัFงวธีิการตัFงคาํถาม และการให้คาํตอบด้วย  

 

—ดร. เบ็น วทิเธอริงตนั 

 

พระกิตติคุณนัIนมีลกัษณะและสาระสาํคญัเด่นชดัหลายประการ แต่ในบทนาํนีI  

เราจะมุ่งความสนใจที?วธีิที?พระกิตติคุณแต่ละเล่มตอบคาํถามสองขอ้ต่อไปนีI คือ หนึ?ง พระเยซูเป็นใคร? และสอง 

เราจะติดตามพระเยซูไดอ้ยา่งไร? เราจะเริ?มดว้ยการศึกษาวา่พระกิตติคุณมทัธิวตอบคาํถามสาํคญัสองขอ้นีIอยา่งไร 

 

พระเยซูคือใครในพระกิตติคณุมทัธิว? 

 

ในบรรดาผูเ้ขียนพระกิตติคุณ มทัธิวเป็นผูที้?ใส่ใจที?สุดที?จะสื?อวา่ พระเยซูคือกษตัริยผ์ูเ้ป็นพระเมสสิยาห์ของอิสราเอล 
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ตามที?พนัธสญัญาเดิมไดพ้ยากรณ์ไวก่้อนแลว้ 

 

กลุ่มขอ้ความตวัอยา่งเลก็ ๆ ในพระกิตติคุณมทัธิวที?กล่าวถึงความเป็นกษตัริยข์องพระเยซู ในบทที? 2:2 โดยโหราจารยถ์ามวา่ 

พวกเขาจะไปพบ “ผูน้ัIนที?เกิดมาเพื?อเป็นกษตัริยข์องชาวยวิ” ไดที้?ใด; และใน บทที? 7:21-23 

โดยพระเยซูในฐานะพระผูเ้ป็นเจา้ตรัสวา่พระองคไ์ม่ไดจ้ะยอมรับทุกคนที?เรียกพระองคว์า่ “พระผูเ้ป็นเจา้” เขา้สู่แผน่ดินสวรรค;์ บทที? 

20:20-28 เมื?อมารดาของอคัรทูตยากอบ และยอห์น ร้องขอตาํแหน่งพิเศษใหบุ้ตรชายของเธอ 

เพื?อใหไ้ดอ้ยูเ่คียงขา้งพระเยซูในอาณาจกัรของพระองค;์ บทที? 25:31-46 

โดยพระเยซูกล่าวคาํอุปมาเกี?ยวกบัการพิพากษาของพระองคใ์นวนัสุดทา้ยในฐานะกษตัริย;์ และ บทที? 27:37 

มทัธิวกล่าวถึงการประชดประชนัโดยทหารโรมนั ซึ? งไดน้าํป้ายไปติดไวเ้หนือศีรษะของพระเยซูบนไมก้างเขน โดยป้ายนัIนกล่าววา่ 

“นี?คือเยซู กษตัริยข์องชาวยวิ” 

 

ในเวลานัIนเป็นที?คาดหมายกนัวา่ 

กษตัริยผ์ูเ้ป็นพระเมสสิยาห์ของพระเจา้จะนาํอาณาจกัรแห่งพระเมสสิยาห์ของพระเจา้ลงมาบนแผน่ดินโลก 

พระองคจ์ะปลดปล่อยอิสราเอลจากการเป็นเชลยและจากศตัรูของเขา พระองคจ์ะปกครองดว้ยความชอบธรรม 

โดยสถาปนาสนัติภาพและความรุ่งเรือง พระเยซูไดก้ระทาํทัIงหมดนีI  แต่พระองคมิ์ไดก้ระทาํในหนทางที?ชาวยวิคาดหมายไว ้

 

ลองฟังคาํพดูของพระเยซูในมทัธิว 5:17: 

 
“อยา่คิดวา่เรามาเพื?อลม้ลา้งหนงัสือบทบญัญติัหรือหนงัสือผูเ้ผยพระวจนะ เราไม่ไดม้าลม้ลา้ง 

แต่มาเพื?อทาํใหส้าํเร็จครบถว้น” (มทัธิว 5:17) 

 
พระเยซูเขา้ใจวา่ชาวยวิหลายคนที?ไดเ้ห็นพนัธกิจของพระองคจ์ะคิดวา่พระองคก์าํลงัลม้ลา้งพระบญัญติัของพระเจา้ 

และลม้เหลวที?จะทาํใหพ้ระสญัญาของพระเจา้ในพนัธสญัญาเดิมสาํเร็จ ดว้ยเหตุนีI  

พระองคจึ์งตรัสย ํIาอยา่งชดัเจนวา่พระองคก์าํลงัทาํใหพ้ระบญัญติัและคาํพยากรณ์สาํเร็จ แมว้า่จะดูเหมือนไม่เป็นไปตามนัIน 

 

ไม่ใช่เพียงในพระธรรมตอนนีI เท่านัIน แต่ครัI งแลว้ครัI งเล่า 

มทัธิวรายงานวา่พระเยซูไดก้ระทาํใหสิ้?งใดสิ?งหนึ?งตามพระวจนะในพนัธสญัญาเดิมสาํเร็จเป็นจริง 

ซึ? งแสดงใหเ้ห็นชดัวา่พระองคท์รงเป็นพระเมสสิยาห์ผูเ้ป็นกษตัริยข์องอิสราเอลอยา่งแทจ้ริง 

 

ดงันัIน จากพระธรรมมทัธิว เราจะติดตามพระเยซูอยา่งไร? พระเยซูรักษาพระบญัญติัของพระเจา้อยา่งสมบูรณ์แบบ 

แต่นั?นไม่ใช่สิ?งเดียวที?พระองคก์ระทาํ พระองคต์รัสวา่การถือรักษาขอ้บงัคบัในพระบญัญติัแต่เพียงภายนอกอยา่งเดียวนัIนไม่เพียงพอ 

พระเจา้ไดบ้ญัชาเสมอใหป้ระชากรแห่งอาณาจกัรของพระองคเ์ชื?อฟังพระองคจ์ากภายในจิตใจ ข่าวประเสริฐในพระกิตติคุณกคื็อ 

อาณาจกัรของพระเจา้ไดม้าถึงแลว้โดยนาํการอภยัโทษและความรอดมาถึงคนของพระเจา้และมอบจิตใจใหม่อนัเตม็ไปดว้ยความเชื?อฟังแก่

เรา แลว้จิตใจของเราที?ไดรั้บการเปลี?ยนแปลงกท็าํใหเ้รามีพลงัและแรงจูงใจที?จะติดตามพระเยซูดว้ยความเชื?อฟังที?เตม็ไปดว้ยความรัก 

การขอบพระคุณ และความชื?นชมยนิดี 

 

เมื&อเราพูดถงึการเชื&อฟังพระเจ้าจากจติใจของเรา เราต้องเข้าใจว่า จติใจนัFน จริง ๆ แล้ว 

เป็นคาํที&รวมองค์ประกอบทัFงหมด ข้าพเจ้าสอนคนของข้าพเจ้าว่า คือ ตัFงแต่หัว ถงึหัวใจ และไปที&มือ 
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หมายถงึ เราจาํเป็นต้องเชื&อฟังพระองค์อย่างไร และเราจาํเป็นต้องรักพระองค์อย่างไร หัว กคื็อ 

ที&ตัFงของจนิตนาการ เป็นที&ตัFงต้นของความคดิ และเราควรจะรักพระเจ้าด้วยสิFนสุดความคดิของเรา 

เราควรจะรักพระเจ้าด้วยความใส่ใจทัFงหมด และเราควรจะรักพระเจ้าด้วยมือและเท้าทัFงสิFนของเรา ดงันัFน 

หัวใจไม่ได้เป็นเพยีงแค่อวยัวะในทรวงอกของเราที&เต้นไปวนั ๆ แต่เป็นคาํที&รวมองค์ประกอบทัFงสิFนของเรา 

ดงันัFน เรารักพระเจ้าโดยการได้แสดงออกให้เห็นภายนอกหรือไม่? แน่นอน เราทาํเช่นนัFน 

แต่ต้องมคีวามรักแบบใส่ใจด้วย เมื&อเรารักพระเจ้า เรารักพระเจ้าด้วยทุกสิ&งที&เราม ีและข้าพเจ้าเชื&อว่าคาํว่า 

“หัวใจ” เลง็ถงึทุกสิ&งนัFน 

 

—ดร. แมทท์ ฟรีดแมน 

 

เราไดเ้ห็นแลว้วา่พระกิตติคุณมทัธิวตอบคาํถามสองขอ้ของเราอยา่งไร ต่อไป เราจะสาํรวจวา่พระกิตติคุณมาระโกกล่าวอยา่งไร 

 

 

พระเยซูคือใครในพระกิตติคณุมาระโก? 
 

ประการแรก ในมุมมองของมาระโก พระเยซูคือใคร? ตลอดพระกิตติคุณมาระโก 

ท่านไดเ้นน้วา่พระเยซูคือพระบุตรของพระเจา้ผูท้รงทนทุกขท์รมานเพื?อพิชิตศตัรูของประชากรพระเจา้ 

มาระโกไดบ้นัทึกเหตุการณ์มากมายที?พระเยซูกระทาํการอศัจรรย ์อนัแสดงใหเ้ห็นถึงฤทธานุภาพของพระองคเ์หนือพลงัแห่งความชั?วร้าย 

ถึงแมพ้ระกิตติคุณมาระโกจะสัIนกวา่พระกิตติคุณมทัธิวและลูกามาก แต่มาระโกกบ็นัทึกการอศัจรรยจ์าํนวนเกือบเท่ากนั รวมทัIงสิIน 18 

เหตุการณ์ 

 

ตัIงแต่แรกสุดของพระกิตติคุณมาระโก เราไดเ้ห็นวา่พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ ผูท้นทุกขท์รมานและเป็นผูพิ้ชิต 

เพียงแค่ในบทแรก เรากไ็ดเ้ห็นยอห์นผูใ้หบ้พัติสมาพยากรณ์ถึงการที?พระคริสตจ์ะเสดจ็มา 

และจากนัIนพระเยซูกเ็ริ?มพนัธกิจของพระองคก์บัมวลชน พระเยซูทรงรับบพัติศมา ทรงถูกทดลองในถิ?นทุรกนัดาร ทรงเรียกสาวกชุดแรก 

ทรงขบัผ ีและทรงรักษาคนมากมายใหห้ายจากโรคภยัสารพดั 

การไดอ่้านบนัทึกเหตุการณ์ที?เล่าอยา่งรวดเร็วฉบัไวและเตม็ไปดว้ยการกระทาํกิจกรรมมากมาย แมเ้พียงผวิเผนิ 

กแ็สดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูกาํลงัพิชิตศตัรูของอาณาจกัรของพระเจา้อยา่งทรงฤทธานุภาพ การอ่านอยา่งใกลชิ้ดยิ?งขึIน 

จะช่วยใหเ้ห็นวา่มาระโกฉายภาพพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจา้ผูท้รงทนทุกขท์รมานตัIงแต่เริ?มแรกของพนัธกิจของพระองคเ์ลยทีเ

ดียวตวัอยา่งเช่น ในมาระโก 1:12-13 เราไดอ่้านเรื?องราวต่อไปนีI เกี?ยวกบัการที?พระเยซูรับบพัติศมา 

 

ทนัใดนัIนพระวญิญาณทรงส่งพระองคไ์ปยงัถิ?นกนัดาร และพระองคท์รงถูกซาตานทดลองตลอดสี?สิบวนัสี?สิบคืนที?

ทรงอยูที่?นั?น พระองคท์รงอยูก่บัสตัวป่์า และเหล่าทูตสวรรคม์าปรนนิบติัพระองค ์

(มาระโก 1:12-13) 

 

พระเยซูเผชิญกบัการโจมตีอนัไม่หยดุหยอ่นของซาตานตัIงแต่ช่วงเวลาแรกสุดของการปฏิบติัพนัธกิจต่อสาธารณชน 

และภาพของพระเยซูในฐานะผูรั้บใชพ้ระเจา้ที?ตอ้งทนทุกขท์รมานนีIกช็ดัเจนขึIนเรื?อย ๆ 

ตลอดพระกิตติคุณมาระโกในขณะที?พระเยซูตอ้งทนทุกขก์บัการถูกข่มเหงและการถูกปฏิเสธ 

 

ดงันัIน มาระโกกล่าววา่เราควรกระทาํอยา่งไรในการติดตามพระเยซู ผูซึ้? งเป็นผูพิ้ชิตที?ตอ้งทนทุกขท์รมาน? ในดา้นหนึ?ง 
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พระกิตติคุณมาระโกไม่ไดบ้อกวา่ชีวติคริสเตียนเป็นเหมือนขนมหวาน 

มาระโกบรรยายวา่การเป็นสาวกเป็นกระบวนการที?ยากลาํบากและมกัจะทาํใหค้บัขอ้งใจ และในกระบวนการนีI  

เราไม่เพียงแค่ตอ้งทนทุกขเ์ท่านัIน แต่ยงัอาจกระทาํผดิพลาดและลม้เหลวดว้ย จริง ๆ 

แลว้ลกัษณะเฉพาะอยา่งหนึ?งของพระกิตติคุณมาระโกกคื็อ 

การที?ทาํใหเ้รารู้วา่บ่อยครัI งเพียงใดที?สาวกของพระเยซูลม้เหลวในการเขา้ใจพระองคห์รือตอบสนองในความเชื?อ ในมาระโก 4:40 

พระเยซูแปลกใจวา่สาวกของพระองคมี์ความเชื?อบา้งหรือไม่ ในบทที? 6:52 “จิตใจของเหล่าสาวกกแ็ขง็กระดา้งไป” ในบทที? 7:18 

พระเยซูกล่าวโทษสาวกของพระองคว์า่เรียนรู้ชา้ เนื?องจากพวกเขาลม้เหลวที?จะเขา้ใจคาํสอนของพระองค ์ในบทที? 9:18 

เหล่าสาวกไม่สามารถขบัวญิญาณชั?วออกได ้และในบทที? 9:38-41 ดว้ยความเขา้ใจผดิ เหล่าสาวกไดพ้ยายามขดัขวางคนที?ขบัผ ี

เพราะไม่รู้จกัคนคนนัIน และในบทที? 14 สาวกคนหนึ?งกท็รยศพระเยซูใหแ้ก่ทางการ อีกคนหนึ?งกป็ฏิเสธทุกความสมัพนัธ์กบัพระเยซู 

และที?เหลือกไ็ดล้ะทิIงพระองคไ์ป 

 

ประเดน็ที?เนน้ในพระกิตติคุณมาระโกนีI  สอนเราอยา่งนอ้ยสองสิ?งเกี?ยวกบัการติดตามพระเยซู ประการแรก 

เช่นเดียวกบัเหล่าสาวก เราจะไม่สามารถเขา้ใจพระเยซูเสมอ จริง ๆ แลว้ เรามีแนวโนม้ที?จะเขา้ใจหลายสิ?งในพระคมัภีร์ผดิไป ฉะนัIน 

เราจาํเป็นตอ้งถ่อมใจลงมากพอที?จะรับรู้วา่เราตอ้งเรียนรู้อีกมากมาย ส่วนหนึ?งของการรับรู้เช่นนีIกคื็อ 

เราจาํเป็นตอ้งใชค้วามเชื?อเพื?อเขา้ใจสิ?งที?พระคมัภีร์สอน โดยเราตอ้งรู้วา่ พระคาํของพระเจา้เป็นความจริง 

แมจ้ะดูเหมือนแปลกหรือผดิสาํหรับเรากต็าม 

 

และประการที?สอง ความยากลาํบากและการทนทุกขท์รมานเป็นสิ?งที?หลีกเลี?ยงไม่ไดส้าํหรับคริสเตียน 

มีอนัตรายและการล่อลวงมากมายที?จะทาํใหเ้ราหนัหลงัจากการติดตามพระองค ์

 

ใหเ้ราฟังสิ?งที?พระเยซูตรัสในมาระโก 8:34-35: 

 

หากผูใ้ดตอ้งการจะตามเรามา เขาตอ้งปฏิเสธตวัเอง รับกางเขนของตนแบก 

และตามเรามา เพราะผูใ้ดตอ้งการเอาชีวติรอด ผูน้ัIนจะเสียชีวติ แต่ผูใ้ดพลีชีวติเพื?อเราและข่าวประเสริฐ 

ผูน้ัIนจะไดชี้วติรอด (มาระโก 8:34-35) 

 

พระเยซูสอนวา่เราจาํเป็นตอ้งสตัยซื์?อ ยดึมั?นในพระองค ์เราจาํเป็นตอ้งเตม็ใจที?จะทนทุกขเ์หมือนที?พระเยซูทน 

และยนืหยดัต่อสูก้บัการทดลองและการโจมตีฝ่ายจิตวญิญาณ แต่ขอใหเ้ราสงัเกตอีกสิ?งหนึ?งในขอ้ความตอนนีIวา่ 

พระเยซูมิไดเ้ป็นเพียงแค่พระบุตร ผูรั้บความทุกขท์รมานของพระเจา้เท่านัIน แต่พระองคเ์ป็นพระบุตรผูพิ้ชิตของพระเจา้ดว้ย จริง ๆ แลว้ 

พระองคท์รงพิชิตโดยผา่นการสิIนพระชนมอ์ยา่งเจบ็ปวด 

และหากเราติดตามพระองคอ์ยา่งสตัยซื์?อในการทนทุกขท์รมานเพื?อแผน่ดินของพระองค ์เรากจ็ะไดรั้บรางวลัเป็นชีวตินิรันดร์ 

 

การทนทุกข์ทรมานส่งผลให้เรามุ่งมั&น มคีวามตระหนักถงึสิ&งที&สําคญัจริง ๆ เนื&องด้วยความเจบ็ปวด 

ทาํให้เราได้ตระหนักว่านี&ไม่ใช่ทัFงหมดที&เราจะต้องเจอ ยงัมยีิ&งกว่านีFอกี และเรายงัม ี

และดาํเนินชีวติต่อไปเพื&อสิ&งนัFน และเรายงัคงวางใจพระเจ้าท่ามกลางสิ&งเหล่านีF 

เพราะเรารู้ว่าความจริงที&เรามใีนพระคริสต์นัFนยิ&งใหญ่กว่าความสบาย ความปลอดภยัของเรา 

รวมทัFงสิ&งทัFงปวงที&เราใส่ใจด้วย 

 

—ดร. จอห์น แมค็คนิลย์ี 
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พระเยซูเสดจ็มาในฐานะผู้รับใช้ที&ต้องทนทุกข์ทรมาน 

และใครกต็ามที&ปรารถนาจะตดิตามพระคริสต์จาํเป็นต้องเตรียมชีวติและจติใจไว้สําหรับการทนทุกข์ทรมาน

อย่างมนัียยะสําคญั นี&เป็นส่วนสําคญัยิ&งเกี&ยวกบัว่าพระเยซูคือใคร 

จนถงึขนาดที&ว่าเมื&อเรามาอยู่ในโลกอนัเตม็ไปด้วยความทุกข์ทรมานนีF 

ถ้าเราจะเป็นส่วนหนึ&งของพนัธกจิของพระคริสต์ 

เราต้องเตรียมพร้อมสําหรับความทุกข์ทรมานที&จะเกดิในชีวติของเรา เราต้องพร้อมสําหรับความเจบ็ปวด 

ไม่ใช่เพยีงแค่ของเราเท่านัFน แต่ของผู้อื&นด้วยเพื&อที&เราจะโศกเศร้ากบัผู้ที&โศกเศร้า 

และยนิดเีข้ารับส่วนความเจบ็ปวดของเขามาเป็นของเราด้วย เราต้องเป็นส่วนหนึ&งของประสบการณ์นีF 

และปฏบัิตพินัธกจิในบริบทดงักล่าว 

และเมื&อเราเข้ามาในโลกนีFพร้อมด้วยความเข้าใจเรื&องการทนทุกข์และการรับรู้ว่านี&คือหนึ&งในหนทางหลกัที&พ

ระเจ้าต้องการให้เราปฏบัิตพินัธกจิเมื&อเราตดิตามพระคริสต์ เรากเ็ริ&มที&จะเข้าใจพระทยัของพระเจ้า 

แล้วเมื&อนัFน พระเจ้ากจ็ะขดัเกลาเรา การทนทุกข์เช่นนีFสร้างบุคลกิภาพ สร้างความหวงั 

สร้างความเพยีรพยายาม และดงันัFน 

เรากจ็ะสามารถเห็นพระเจ้าทาํงานในการขดัเกลาชีวติของเราโดยผ่านความทุกข์ทรมานได้ เท่า ๆ กนั 

หรือมากกว่าวธีิอื&น ๆ 

 

—ดร. เค เอริค เธอนเนส 

 

เราไดเ้รียนรู้เกี?ยวกบัมทัธิวและมาระโกแลว้ ต่อไป 

ใหเ้ราพิจารณาวา่พระกิตติคุณลูกาตอบคาํถามเกี?ยวกบัพระเยซูและผูที้?ติดตามพระองคอ์ยา่งไร 

 

 
พระเยซูคือใครในพระกิตติคณุลกูา? 

 
พระกิตติคุณลูกาตอบคาํถาม “พระเยซูคือใคร?” โดยประกาศวา่ 

พระองคเ์ป็นพระผูช่้วยใหร้อดผูเ้ปี? ยมดว้ยความเมตตาของมนุษยชาติ พระเยซูนาํความรอดของพระเจา้มาถึงทัIงคนรวย และคนจน 

ทัIงผูน้าํศาสนาและคนที?สงัคมรังเกียจ ข่าวประเสริฐเรื?องพระเยซูมาถึงทุกคน ถึงแมจ้ะเป็นคนที?ไม่มีใครเหลียวแลและถูกรังเกียจ 

ลูกาเนน้ประเดน็นีIโดยใชห้ลายวธีิ พระเยซูใหเ้กียรติพี?นอ้งมารียแ์ละมาร์ธาในยคุที?ผูช้ายมากมายมองวา่ผูห้ญิงดอ้ยกวา่ตน 

ลูกาไดบ้นัทึกคาํอุปมาและเรื?องราวที?นาํเสนอเรื?องของสตรี คนป่วย และคนพิการ และแมก้ระทั?งคนต่างชาติ 

วา่คู่ควรกบัการสรรเสริญและเป็นแบบอยา่ง พระเยซูกล่าวสรรเสริญหญิงหมา้ยคนนัIนที?ไดน้าํเงินทัIงหมดที?ตนมีมาถวายที?พระวหิาร 

ลูกาไดเ้ล่าถึงคนเกบ็ภาษีชื?อซกัเคียสที?ถูกสงัคมรังเกียจ 

แต่การตอบสนองของเขาต่อการทรงเรียกของพระเยซูเป็นแบบอยา่งสาํหรับทุกคนที?อ่านพระกิตติคุณ 

 

ลูกา ครัI งแลว้ครัI งเล่า ลูกาบนัทึกความห่วงใยของพระเยซูที?มีต่อคนเหล่านัIนที?ถูกสงัคมปฏิเสธและมองขา้ม 

เพื?อเป็นตวัอยา่ง ลองฟังเรื?องราวต่อไปนีIจากลูกา 7:12-16: 

 

เมื?อพระองคเ์สดจ็มาเกือบถึงประตูเมือง มีคนหามศพชายหนุ่มคนหนึ?งมา เขาเป็นลูกชายคนเดียวของหญิงม่าย 

ชาวเมืองมากมายมากบัหญิงนัIน เมื?อพระองคท์รงเห็นนางกท็รงสงสารนางยิ?งนกัและตรัสวา่ “อยา่ร้องไหเ้ลย” 

แลว้พระองคเ์สดจ็เขา้ไปแตะโลงศพ คนหามกย็นืนิ?ง พระองคต์รัสวา่ “พอ่หนุ่ม 
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เราสั?งเจา้วา่จงลุกขึIนเถิด!” ผูต้ายกลุ็กขึIนนั?งและเริ?มพดูจา 

พระเยซูจึงทรงมอบเขาคืนใหม้ารดาคนทัIงปวงเตม็ไปดว้ยความเกรงกลวัและสรรเสริญพระเจา้วา่ 

“ผูเ้ผยพระวจนะยิ?งใหญ่มาปรากฏในหมู่เรา พระเจา้เสดจ็มาช่วยประชากรของพระองคแ์ลว้” (ลูกา 7:12-16) 

 

ในช่วงศตวรรษแรกของจกัรวรรดิโรมนั 

หญิงหมา้ยที?ไดสู้ญเสียลูกชายของเธอไปแทบจะไม่มีอาชีพเลีIยงตวัเองและแทบจะไม่มีโอกาสหางานทาํ 

โดยการเนน้พระกรุณาของพระเยซูที?มีต่อเธอ 

ลูกาชีIใหเ้ห็นวา่พนัธกิจขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในฐานะพระผูช่้วยใหร้อดนัIนมุ่งไปที?แมก้ระทั?งคนยากจนและคนไร้ความช่วยเหลือ 

ตามที?คนในเนืIอเรื?องนีIไดแ้สดงความเห็นไวต้อนทา้ย พนัธกิจของพระเยซูเพื?อช่วยคนยากจนและคนไร้กาํลงั 

เป็นขอ้พิสูจนว์า่พระเจา้ไดเ้สดจ็มาเพื?อช่วยคนของพระองค ์ 
 
ดงันีI  พระกิตติคุณลูกาตอบคาํถามที?สองของเราวา่อยา่งไร นั?นคือ เราติดตามพระเยซูอยา่งไร? 

เมื?อพิจารณาความห่วงใยของลูกาที?มีต่อคนยากจน สิ?งหนึ?งที?เราทาํไดก้คื็อโดยการมีความเมตตาต่อผูอื้?น 

เราควรใส่ใจคนยากจนและพยายามช่วยเหลือเมื?อเขามีความจาํเป็น เราควรเตม็ใจที?จะมอบทรัพยสิ์?งของ อาหาร เงินทอง และเวลา 

เพื?อจุนเจือพวกเขา จริง ๆ แลว้ พระเจา้มกัจะส่งคริสเตียนผูมี้ใจกรุณามาเพื?อตอบคาํอธิษฐานของคนยากจน พระเยซูกล่าวในลูกา 12:33 วา่: 

 

จงขายทรัพยสิ์นของท่านและบริจาคแก่คนยากไร้ จงจดัเตรียมถุงเงินที?ไม่มีวนัฉีกขาดไวใ้หต้นเอง 

คือทรัพยส์มบติัในสวรรคซึ์?งไม่รู้จกัหมดสิIน ในที?ซึ? งไม่มีขโมยมาเฉียดใกล ้และไม่มีมอดแมลงมาทาํลาย (ลูกา 

12:33) 

 

เมื?อเราติดตามพระเยซูอยา่งสตัยซื์?อดว้ยการใส่ใจกบัคนของพระองค ์พระองคก์จ็ะใหร้างวลัแก่เราเป็นมรดกนิรันดร์  
 
และอีกวธีิหนึ?งที?เราสามารถติดตามพระเยซูกคื็อ 

โดยการพกัสงบอยา่งมั?นใจในความจริงที?วา่พระเจา้จะตอบสนองความจาํเป็นของเราเช่นกนัใหเ้ราฟังถอ้ยคาํของพระเยซูในลูกา 12:22-31: 

 

อยา่วติกกงัวลเกี?ยวกบัชีวติของท่านวา่จะเอาอะไรกินหรือพะวงเกี?ยวกบัร่างกายของท่านวา่จะเอาอะไรนุ่งห่ม... และ

อยา่ใจจดใจจ่อวา่ท่านจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื?ม อยา่กงัวลไปเลย... แต่จงแสวงหาอาณาจกัรของพระเจา้ 

แลว้พระองคจ์ะประทานสิ?งทัIงปวงเหล่านีI ใหแ้ก่ท่านดว้ย (ลูกา 12:22-31) 

 
ในฐานะสมาชิกของอาณาจกัรพระเจา้ เราสามารถมั?นใจวา่ มหากษตัริย ์คือพระเยซูคริสตข์องเรา 

จะใส่ใจเราและตอบสนองความจาํเป็นของเรา  

 

และการเนน้การวางใจในองคพ์ระผูช่้วยใหร้อดนีI  กส็มัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัสาระสาํคญัอีกสองประการในพระกิตติคุณลูกา 

นั?นคือ สนัติสุขและความชื?นชมยนิดี ตวัอยา่งเช่น ในตอนตน้ของพระกิตติคุณลูกา บทที? 2:10-14 เราอ่านพบคาํประกาศของทูตสวรรคว์า่: 

 
เรานาํข่าวดีมา...ขอพระเกียรติสิริมีแด่พระเจา้ในที?สูงสุดและสนัติสุขจงมีแก่มวลมนุษยบ์นโลก (ลูกา 2:10-14) 

 
และในอีก 22 บทหลงัจากนัIน ลูกากจ็บพระกิตติคุณของท่านในลกัษณะเดียวกบัที?ท่านไดเ้ริ?มตน้ 



พระกติตคิณุ   บทเรยีนที0 1: ทําความรูจั้กกบัพระกติตคิณุ 
 

-35- 

For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org. 
 

ในตอนจบของพระกิตติคุณเล่มนีI  เหล่าสาวกกาํลงัติดตามพระเยซูและมีประสบการณ์กบัความชื?นชมยนิดี 

ตามคาํกล่าวทีแรกของเหล่าทูตสวรรคใ์นบทที? 2 

 
สามครัFงในบทสนทนาในยอห์นบทที& 20 พระเยซูตรัสว่า “สันตสุิขจงดาํรงอยู่กบัท่าน” 

และข้าพเจ้าไม่คดิว่าพระองค์กาํลงักล่าวเป็นคาํทกัทาย 

ข้าพเจ้าคดิว่าพระองค์กาํลงักล่าวว่าสิ&งนีFเป็นรากฐานแห่งความจริง 

“ถงึแม้เจ้าทัFงหลายเพิ&งผ่านเหตุการณ์เศร้าสลด 

เจ้าทัFงหลายเพิ&งสูญเสียบุคคลที&เจ้ารักและไม่มทีางรู้เลยว่าเราจะกลบัมาหรือไม่ 

อกีไม่นานเจ้าจะตกอยู่ภายใต้อาํนาจเผดจ็การของรัฐบาลโรมนั เจ้าได้ผ่านการถูกกดขี&ข่มเหงมา 

และสถานการณ์จะเลวร้ายลงอกีมาก แต่เราอยากให้เจ้ารู้ว่าเรายงัอยู่ที&นี& และเมื&อเรายงัอยู่ที&นี& 

เรากนํ็าสันตสุิขอนัเป็นรากฐานมาให้เจ้า เราเป็นความชื&นชมยนิดขีองเจ้า ดงันัFน ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึFน 

ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึFนกบัชีวติภายนอกของเจ้า ไม่ว่าอะไรจะอยู่ภายในชีวติของเจ้า ถ้าเจ้ารู้จกัเรา 

เจ้ากม็รีากฐานสันตสุิขที&แท้จริง” คาํที&พระคาํภร์ีใช้คือคาํว่า “ชาโลม” (shalom) 

ซึ&งหมายถงึการครองราชย์และการปกครองของพระเจ้าแบบองค์รวมและชอบธรรม 

ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึFนกต็าม และ “เรานําความชื&นชมยนิดมีา เราไม่ได้อยู่ที&นี&เพยีงเพื&อเล้าโลมใจเจ้าเท่านัFน 

เราอยู่ที&นี&เพื&อนําความชื&นชมยนิดทีี&แท้จริงมาสู่เจ้า ความชื&นชมยนิดทีี&เป็นยิ&งกว่าอารมณ์ความรู้สึก 

มนัคือความชื&นชมยนิดทีี&เป็นความเข้าใจเชิงบวกว่าเราควบคุมทุกสิ&งในโลกนีF 

และเราจะไม่ยอมให้สิ&งใดเกดิขึFนแก่เจ้าโดยไม่ได้เกดิขึFนแก่เราก่อน” พระเยซูตรัสเช่นนีF 

ข้าพเจ้าชอบวธีิที&เปาโลได้กล่าวถงึเมื&อท่านพูดถงึผลของพระวญิญาณ ท่านกล่าวว่า 

เมื&อพระวญิญาณบริสุทธิeเสดจ็มาเพื&อเตมิเตม็ชีวติคริสเตยีน เจ้าทัFงหลายจะรักซึ&งกนัและกนั 

และคาํถดัไปกคื็อ เจ้าทัFงหลายจะมคีวามปลาบปลืFมใจ และข้าพเจ้าคดิว่า 

สองคุณลกัษณะนีFไม่สามารถแยกจากกนัได้ แน่นอน เปาโลได้เพิ&มเตมิอกีหกผลของพระวญิญาณ 

แต่ประเดน็หลกักคื็อ เมื&อความรักของพระเจ้าถูกถ่ายทอดหรือนําเข้ามาในจติใจของเรา 

การตอบสนองของเรากคื็อ ข้าพเจ้ากจ็ะไม่ดาํเนินชีวติด้วยความเข้าใจของข้าพเจ้าเองเกี&ยวกบัความจริง 

ซึ&งมกัเตม็ไปด้วยการเยาะเย้ยถากถาง การมองโลกในแง่ร้าย และการคดิเชิงลบ 

แต่เมื&อพระเยซูคริสต์สถติกบัเรา การตอบสนองแบบเดยีวกคื็อ ข้าพเจ้ามสัีนตสุิข 

พระองค์ได้นําฤทธานุภาพแห่งการคืนพระชนม์เข้ามาสู่ชีวติของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ากม็คีวามปลาบปลืFมใจ 

มคีวามหวงั เพราะในพระเยซูไม่มคีวามพ่ายแพ้  จะไม่มสิี&งใดที& “ถูกแยกออกไป” 

พระองค์ได้นําทุกสิ&งเข้ามาไว้ด้วยกนัอย่างเป็นองค์รวมและอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

—ดร. บิลล์ ยูรี 

 
ลองฟังถอ้ยคาํทิIงทา้ยของลูกาในบทที? 24:52-53: 

 
เขาทัIงหลายจึงนมสัการพระองคแ์ละกลบัมาที?กรุงเยรูซาเลม็ดว้ความชื?นชมยนิดีอยา่งใหญ่หลวง และพวกเขาอยูที่?พ
ระวหิารเป็นประจาํ พากนัสรรเสริญพระเจา้ (ลูกา 24:52-53) 
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ในพระกิตติคุณลูกา การติดตามพระเยซูหมายถึงการชื?นชมยนิดีในความรอดของเราและในทุกพระพรที?มาจากพระเจา้ 

หมายถึงการพกัสงบอยา่งมีสนัติสุขในพระองค ์การวางใจวา่พระองคจ์ะตอบสนองความจาํเป็นทัIงสิIนของเรา 

และการเตม็ใจที?จะใหพ้ระองคใ์ชเ้ราเพื?อนาํพระพรลกัษณะเดียวกนันีIไปสู่ผูอื้?น 

 

เราไดศึ้กษาแลว้วา่มทัธิว มาระโก และลูกาตอบคาํถามที?วา่ “พระเยซูคือใคร?” และ “เราจะติดตามพระองคไ์ดอ้ยา่งไร?” ต่อไป 

เรากพ็ร้อมที?จะพิจารณาวา่ยอห์นไดต้อบคาํถามทัIงสองนีIอยา่งเป็นเอกลกัษณ์อยา่งไร 

 
 

พระเยซูคือใครในพระกิตติคณุยอหน์? 
 
ในพระกิตติคุณของท่าน ยอห์นฉายภาพพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจา้ 

ผูท้าํใหแ้ผนการแห่งความรอดนิรันดร์ของพระองคส์าํเร็จ โดยการเนน้ตวัตนของพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจา้ 

ยอห์นไดบ้รรยายถึงความสมัพนัธ์อนัเป็นเอกลกัษณ์ระหวา่งพระเยซูกบัพระบิดาของพระองค ์

พระเยซูคือการเปิดเผยขัIนสูงสุดของพระบิดา และเป็นพระองคเ์ดียวที?สามารถนาํชีวตินิรันดร์มาถึงคนเหล่านัIนที?ศรัทธาในพระองค ์

ตวัอยา่งเช่น ในขณะที?ผูเ้ขียนพระกิตติคุณอีกสามคนเริ?มตน้บนัทึก ดว้ยการประสูติของพระเยซู หรือพนัธกิจในโลกนีIของพระองค ์

แต่ยอห์นเริ?มพระกิตติคุณของท่านโดยกล่าววา่ พระบุตรของพระเจา้ไดท้าํงานร่วมกบัพระบิดาในการทรงสร้าง และบดันีI  

พระบิดากก็าํลงัถูกสาํแดงใหม้นุษยไ์ดเ้ห็น โดยผา่นทางพระบุตรเพียงองคเ์ดียวของพระองค ์

 

อีกวธีิหนึ?งที?ยอห์นใชเ้พื?อสื?อขอ้ความอนัเตม็ไปดว้ยพระสิรินีI  เห็นไดใ้นคาํที?พระเยซูกล่าววา่ “เราเป็น” ในประโยคเหล่านีI  

พระเยซูอา้งถึงพระนามแห่งพนัธสญัญาของพระเจา้ นั?นคือ “ยาห์เวห์” หรือฉบบัแปลบางฉบบัใชค้าํวา่ “เยโฮวาห์” 

ตามที?กล่าวในอพยพบทที? 3:14 พระเจา้ พระองคเ์องไดท้รงอธิบายวา่ พระนาม “ยาห์เวห์” โดยสาระสาํคญัแลว้ หมายความวา่ “เราเป็น” 

พระเยซูอา้งถึงพระนามนีI ในยอห์น 6:35 โดยในขอ้นีI  พระองคต์รัสวา่ “เราเป็นอาหารแห่งชีวติ” การอา้งอิงพระนามนีI  เราพบไดอี้กในบทที? 

8:12 และบทที? 9:5 ในวลีที?วา่ “เราเป็นแสงสวา่งของโลกนีI ” และในบทที? 10:7 และขอ้ 9 เรากอ่็านพบวา่ “เราเป็นประตู” บทที? 11:25 

กล่าววา่ “เราคือการเป็นขึIนมาและเป็นชีวติ” ในบทที? 14:6 เราอ่านพบ “เราเป็นทางนัIน เป็นความจริง และเป็นชีวติ” ในบทที? 15:1 

เราอ่านพบขอ้ความ “เราคือเถาองุ่นแท”้ และในบทที? 8:58 พระเยซูไดป้ระกาศดว้ยพระเดชานุภาพสูงสุดวา่ “เราเป็น” ในแต่ละเหตุการณ์นีI  

พระเยซูประกาศพระองคเ์องวา่ทรงเป็นผูท้รงพระนามอนัศกัด̀ิสิทธ̀ิของพระเจา้ในพนัธสญัญาเดิม 

และเปิดเผยองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในตวัพระองคเ์อง 

 

การที?พระเยซูเป็นศูนยก์ลางของแผนการแห่งความรอดของพระเจา้เห็นไดช้ดัโดยเฉพาะในคาํอธิษฐานแบบมหาปุโรหิตของพ

ระองคใ์นยอห์นบทที? 17 ลองฟังคาํอธิษฐานของพระเยซูในยอห์น 17:24: 

 

พระบิดาเจา้ขา้ 

ขา้พระองคป์รารถนาใหบ้รรดาผูที้?พระองคไ์ดป้ระทานแก่ขา้พระองคน์ัIนอยูก่บัขา้พระองคใ์นที?ซึ? งขา้พระองคอ์ยู ่

และใหพ้วกเขาเห็นเกียรติสิริของขา้พระองค ์คือเกียรติสิริซึ? งพระองคไ์ดป้ระทานแก่ขา้พระองค ์

เพราะพระองคท์รงรักขา้พระองคต์ัIงแต่ก่อนที?พระองคท์รงสร้างโลก (ยอห์น 17:24) 

 
พระเยซูเชื?อมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งความรอดของผูที้?ติดตามพระองคเ์ขา้กบัความรักที?พระบิดาทรงมีต่อพระบุตรตัIงแต่ก่อ

นการทรงสร้าง ประเดน็ของพระองคก์คื็อ ความรอดของเรานัIน คือความรักที?พระบิดาทรงเทลงมาเหนือองคพ์ระเยซู 
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ดงันัIน ถา้ยอห์นฉายภาพพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจา้ ผูก้ระทาํแผนการแห่งความรอดนิรันดร์ใหส้าํเร็จ 

แลว้พระกิตติคุณยอห์นตอบคาํถามขอ้สองของเราอยา่งไร? นั?นคือ เราจะติดตามพระเยซูดว้ยวธีิใด? 

 

ในพระกิตติคุณยอห์น วธีิเบืIองตน้ที?เราจะติดตามพระเยซูกคื็อ โดยการไดรั้บความรักจากพระเจา้ 

และโดยการสาํแดงความรักในลกัษณะเดียวกนัต่อกนัและกนั พระเยซูไดส้ถาปนาแบบอยา่งนีI เพื?อใหเ้ราติดตามในหลายวธีิ 

ตวัอยา่งหนึ?งคือยอห์น 17:23-26 ในตอนนีI  พระเยซูกล่าวถึงความรักของพระบิดาที?มีต่อพระบุตรของพระองค ์

นี?คือความรักนิรันดร์ที?พระบิดามีต่อพระบุตร อนัเป็นสิ?งที?อยูเ่บืIองหลงัแผนการแห่งความรอดนิรันดร์ที?พระเยซูทรงกระทาํใหส้าํเร็จ 

ดงันัIนจึงสมเหตุสมผลที?ความเป็นสาวกตามที?ระบุในพระกิตติคุณยอห์น จะตอ้งมีความรักเป็นคุณลกัษณะสาํคญั 

พระเยซูกล่าวแก่ผูที้?ติดตามพระองคใ์นยอห์น 13:34-35 ดงันีI : 

 
“จงรักซึ?งกนัและกนั พวกท่านตอ้งรักซึ?งกนัและกนัเหมือนที?เราไดรั้กพวกท่าน ถา้พวก 

ท่านรักซึ?งกนัและกนั คนทัIงปวงจะรู้วา่พวกท่านเป็นสาวกของเรา” (ยอห์น 13:34-35) 

 
ในทศันะของยอห์น เราติดตามพระเยซูดว้ยการรักซึ?งกนัและกนัดว้ยความรักแบบพระเยซู 

 

ในแนวทางนีI  การสร้างสาวกตอ้งริเริ?มและดาํเนินไปในความรัก ความรักที?พระเจา้มีต่อเราริเริ?มความเป็นสาวกในเรา 

และความรักของพระเจา้ที?ผา่นมาทางเราไปสู่กนัและกนักคื็อการสาํแดงความเป็นสาวกของเรา สิ?งนีI ช่วยใหเ้ราเขา้ใจวา่ 

เหตุใดยอห์นจึงกล่าวถึงตวัท่านเองในฐานะ “สาวกที?พระเยซูทรงรัก” ไม่ใช่ “สาวกที?มอบความรัก” ตลอดพระกิตติคุณของท่าน 

นี?เป็นเพราะยอห์นทราบวา่ ความสามารถใด ๆ ที?ท่านมีเพื?อรักผูอื้?นนัIน ลว้นมาจากความรักอนัลึกซึI งที?พระเยซูมีต่อท่าน 

ผูติ้ดตามพระเยซูไดรั้บความรักจากพระองคก่์อน และหลงัจากนัIน พวกเขากถู็กเรียกใหรั้กซึ?งกนัและกนั 

 

บางคนอาจสงสัยว่า 

ความแตกต่างในลกัษณะเฉพาะของพระกติตคุิณทัFงสี&จะบ่งชีFในทางใดทางหนึ&งหรือไม่ว่าหนังสือสี&เล่มนีFไม่ส

อดคล้องกนั และกาํลงัเล่าเรื&องราวที&ขดัแย้งกนัเอง แต่ข้าพเจ้าไม่คดิว่าเป็นเช่นนัFนอย่างแน่นอน ข้าพเจ้าคดิว่า 

สิ&งที&เรามใีนพระกติตคุิณทัFงสี&กคื็อ สี&มุมมองต่อเรื&องราวของพระเยซู ที&สอดคล้องกนั 

พระกติตคุิณทัFงสี&เป็นเอกภาพในแนวคดิที&ว่า ทัFงสี&เล่มกาํลงับอกเราถงึประวตัศิาสตร์ของบุรุษผู้นีF 

องค์พระผู้เป็นเจ้าที&ทรงบังเกดิเป็นมนุษย์ 

ผู้เข้ามาในโลกนีFเพื&อช่วยคนบาปให้รอดพ้นจากความบาปและความตาย 

และพระกติตคุิณแต่ละเล่มกม็องไปที&พระเยซูผู้นีFจากมุมมองที&แตกต่างกนั 

และมุ่งเน้นรายละเอยีดที&แตกต่างกนัเกี&ยวกบัชีวติของพระองค์ แต่ข้อความและมุมมองเหล่านัFน 

หาได้ขดัแย้งกนัเองไม่ ตรงกนัข้าม ต่างสอดคล้องกนัอย่างกลมกลืน 

 

—ดร. สตฟี โคแวน 

 

 
สรปุ 

 
ในบทเรียนนีI  เราไดรั้บการแนะนาํเรื?องการศึกษาพระกิตติคุณ เราไดเ้ห็นลกัษณะเชิงวรรณกรรม 

และรับรู้วา่พระกิตติคุณเป็นเรื?องเล่าเชิงประวติัศาสตร์ที?เชื?อถือได ้จากนัIน เรากไ็ดพิ้จารณาสถานภาพของพระกิตติคุณในคริสตจกัร 
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และไดเ้ห็นวา่พระกิตติคุณนัIนเป็นส่วนประกอบที?แทจ้ริงของพระวจนะในพนัธสญัญาใหม่ 

และเรากไ็ดศึ้กษาโดยการเปรียบเทียบพระกิตติคุณทัIงสี?เล่ม และไดพ้บวา่ผูเ้ขียนทุกคนไดเ้ล่าเรื?องเดียวกนั คือเรื?องอาณาจกัรของพระเจา้ 

ถึงแมว้า่แต่ละเล่มจะฉายภาพพระเยซูและอธิบายการเป็นสาวกดว้ยวธีิเฉพาะของตนเองกต็าม 

 

การเขา้ใจพระกิตติคุณเป็นสิ?งสาํคญัยิ?งยวดสาํหรับคริสเตียนทุกคน 

เรามอบความเชื?อมั?นทัIงสิIนของเราในชีวตินีIและชีวติหนา้ไวใ้นพระหตัถข์องพระเยซู ผูซึ้? งเราไม่เคยพบหนา้ต่อหนา้ 

ทุกสิ?งที?เรารู้เกี?ยวกบัพระองค ์เรารู้ไดจ้ากพระวจนะ โดยเฉพาะจากพระกิตติคุณ 

หวงัวา่สิ?งที?เราไดเ้รียนรู้ในบทนาํนีIจะไดเ้ตรียมเราใหส้าํรวจพระกิตติคุณแต่ละเล่มอยา่งลึกซึI งมากขึIน 

เพื?อที?เราจะเขา้ใจวา่ถอ้ยคาํของผูป้ระกาศพระกิตติคุณแต่ละท่านส่งผลต่อความเชื?อและชีวติของเราอยา่งไร 

 



พระกติตคุิณ 
บทเรียนที* 1 
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ดร. พที อลัวนิสัน (ผู้ดาํเนินรายการ) เป็นผูอ้าํนวยการบริหารของ FORGE: City Wide Ministry to Men with Man in the Mirror 

และท่านยงัเป็นศิษยาภิบาลผูก่้อตัIงคริสตจกัรเพรสไบทีเรียน วลิโลว ์ครีก ที?เมือง วนิเทอร์ สปริงส์ รัฐฟลอริดา 

อนัเป็นคริสตจกัรที?ท่านไดรั้บใชใ้นฐานะศิษยาภิบาลอาวโุสมาเป็นเวลา 26 ปีแลว้ดร. อลัวนิสนั 

ไดจ้บการศึกษาศาสนศาสตร์มหาบณัฑิตจากวทิยาลยัศาสนศาสตร์ทรินิตีเพื?อการประกาศ (Trinity Evangelical Divinity School) 

และจบการศึกษาพนัธกิจศาสตรดุษฎีบณัฑิตจากวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป (Reformed Theological Seminary) 

ท่านเป็นศาสตราจารยว์ฒิุคุณ ณ วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป หนึ?งในคณะกรรมการของ “เครือข่ายสาํคญัเพื?อพฒันาชีวติ” (Key Life 

Network) และเป็นผูเ้ขียนหนงัสือชื?อ “Like Father, Like Son: How Knowing God as Father Changes Men” 

(“พอ่เป็นอยา่งไรลูกกเ็ป็นอยา่งนัIน: การรู้จกัพระเจา้ในฐานะพระบิดาเปลี?ยนแปลงมนุษยไ์ดอ้ยา่งไร?”) 

 
 

ดร. ริชาร์ด บอคแฮม เป็นนกัวชิาการดา้นพนัธสญัญาใหม่ เป็นนกัเขียน และเป็นศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ณ 

มหาวทิยาลยัแห่งเซนตแ์อนดรูวส์ในสกอตแลนด ์

 

ดร. เดวดิ บาวเออร์ เป็นคณบดีคณะการตีความพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ และดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยเ์กียรติยศ “ราลฟ์ วลัโด บีสนั” 
ดา้นการศึกษาพระคริสตธ์รรมคมัภีร์เชิงอุปนยั ณ วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแอสบิวรี 
 
ดร. สตฟี โคแวน เป็นรองผูอ้าํนวยการศูนยท์รัพยากรดา้นคริสตศ์รัทธาพิทกัษ ์และรองศาสตราจารยด์า้นปรัชญาและคริสตศ์รัทธาพิทกัษ ์
ณ วทิยาลยัศาสนศาสตร์เบอร์มิงแฮม 
 
ดร. แดน โดริอานี เป็นรองประธานดา้นโครงการวชิาการเชิงกลยทุธ์และศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตร์ ณ 

วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมคฟัเวอร์แนนต ์(Covenant Theological Seminary) 
 
ดร. แมทท์ ฟรีดแมน เป็นศาสตราจารยส์าขาการประกาศและการสร้างสาวก ณ วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเวสลีย ์
 
ศาสนาจารย์ ไมเคลิ กโลโด เป็นรองศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษา ณ วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป ในเมืองออร์แลนโด 
รัฐฟลอริดา 
 
ดร. จอห์น แมค็คนิลย์ี เป็นรองศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ศึกษา ณ วทิยาลยัศาสนศาสตร์ทลับอต 
 
ดร. โจนาธาน เพนนิงตนั เป็นรองศาสตราจารยด์า้นการตีความพนัธสญัญาใหม่ และผูอ้าํนวยการการวจิยัระดบัปริญญาเอก 
ที?วทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบป๊ติสต ์
 
ดร. เกร็ก เพร์รี& เป็นรองประธานดา้นโครงการยทุธศาสตร์ ณ องคก์ร “ผูรั้บใชแ้ห่งสหสัวรรษที?สาม” 
(อดีตรองศาสตราจารยด์า้นพนัธสญัญาใหม่และผูอ้าํนวยการโครงการ “การริเริ?มพนัธกิจในเขตเมือง” ณ 
วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมคฟัเวอร์แนนต)์ 
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ดร. โรเบิร์ต พลมัเมอร์ เป็นรองศาสตราจารยด์า้นการตีความพนัธสญัญาใหม่ ณ วทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบป๊ติสต ์
 
ดร. เดวดิ รีดลงิส์ เป็นศาสตราจารยด์า้นพนัธสญัญาใหม่ ณ วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเบธ็เอล 
 
ดร. โธมสั ชไรเนอร์ เป็นศาสตราจารยเ์กียรติยศ “เจมส์ บิวเคแนน แฮรริสนั” ดา้นการตีความพนัธสญัญาใหม่ 
และเป็นรองคณบดีดา้นพระคริสตธรรมคมัภีร์และการตีความ ที?วทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบป๊ติสต ์
 
ดร. เค เอริค เธอนเนส เป็นศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ ที?วทิยาลยัศาสนศาสตร์ทลับอต 
มหาวทิยาลยับิโอลา และเป็นประธานภาควชิาพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ 
 
ดร. สตเีวน โซคาลสั เป็นรองศาสตราจารยด์า้นคริสตศ์รัทธาพิทกัษ ์และวธีิคิดแบบคริสเตียน ณ วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมศึกษาเวสลีย ์
 
ดร. บิลล์ ยูรี เป็นศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตร์เชิงระบบและเชิงประวติัศาสตร์ ณ วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมศึกษาเวสลีย ์
 
ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต เป็นอดีตสาธุคุณที?คริสตจกัรเซนตลุ์ค วมิเบิลดนั พาร์ค สหราชอาณาจกัร 
และปัจจุบนัเป็นรองอาจารยใ์หญ่ของวคิลิฟฟ์ ฮอลล ์ออ๊กซฟอร์ด และผูอ้าํนวยการของสาํนกัวชิาการเทศนา 
 
ดร. ปีเตอร์ วอล์คเกอร์ เป็นศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษา ที?วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมทรินิตีเพื?อการรับใชพ้ระเจา้ 
(อดีตเคยเป็นอาจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษา และรองอาจารยใ์หญ่ร่วม ของวคิลิฟฟ์ ฮอลล ์มหาวทิยาลยัออ๊กซฟอร์ด) 
 
ดร. เบ็น วทิเธอริงตนั เป็นศาสตราจารยด์า้นการตีความพนัธสญัญาใหม่ ณ วทิยาลยัศาสนศาสตร์แอสบิวรี 
 


