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บทนํา 

 
ชื#อของเธอคือโซเฟีย เอาละ นี#ไม่ใช่ชื#อจริงของเธอ 

แต่เป็นชื#อที#เธอใชเ้พื#อหลบเลี#ยงจากเพื#อนและสมาชิกในครอบครัวที#ขู่จะฆ่าเธอ เพราะตอนนีI เธอเชื#อในพระเยซู 

โซเฟียมาจากพืIนเพที#การเชื#อพระเยซูก่อใหเ้กิดการถูกกดขี#ข่มเหง 

นี#คือเรื#องจริงที#เกิดขึIนในหลายพืIนที#ของโลกปัจจุบนั และกเ็ป็นเรื#องจริงที#เกิดขึIนในศตวรรษแรกดว้ย 

ในช่วงเวลาของอคัรทูตยอห์น ผูเ้ชื#อชาวยวิถูกขบัไล่ออกจากธรรมศาลา 

เพราะพวกเขาเชื#อวา่พระเยซูคือผูที้#ทาํใหพ้ระสญัญาของพระเจา้ต่อบรรพบุรุษของพวกเขาในโบราณกาลสาํเร็จเป็น

จริง คนเหล่านัIนถูกตดัขาดจากครอบครัว จากประวติัศาสตร์ และจากศาสนาของเขา 

ยอห์นเขียนเพื#อใหค้วามมั#นใจแก่ผูเ้ชื#อที#ถูกข่มเหงเหล่านีIวา่พระเยซูคือพระคริสต ์

ทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้อยา่งแทจ้ริง ท่านตอ้งการย ํIาใหม้ั#นใจวา่ ถึงแมส้ถานการณ์เลวร้าย 

พวกเขากจ็ะยงัคงสตัยซื์#อต่อพระเยซูและยนิดีกบัการมีชีวติเตม็บริบูรณ์ในพระองค ์

 

นี#คือบทเรียนที# 5 ในชุดบทเรียน “พระกิตติคุณ” ในบทเรียนชุดนีI  

เรากาํลงัสาํรวจพระวจนะสี#เล่มในพระคมัภีร์ 

ซึ# งบอกใหเ้รารู้วา่พระเยซูนาํแผน่ดินและสง่าราศีของพระเจา้มาสู่ประวติัศาสตร์โลกอยา่งไร ในบทเรียนนีI  

ซึ# งมีชื#อวา่ “พระกิตติคุณโดยยอห์น” 

เราจะศึกษาพระกิตติคุณของยอห์นในแนวทางที#จะช่วยใหเ้ราอ่านดว้ยความเขา้ใจยิ#งขึIน รักพระเจา้ลึกซึI งยิ#งขึIน 

และยนิดีกบัชีวติในพระคริสตอ์ยา่งเตม็ที#ยิ#งขึIน 

 

เราจะศึกษาพระกิตติคุณโดยยอห์นในสามแนวทาง หนึ#ง เราจะพิจารณาภูมิหลงัของพระกิตติคุณยอห์น 

สอง เราสาํรวจโครงสร้างและเนืIอหาของพระกิตติคุณยอห์น และสาม 

เราจะศึกษาประเดน็หลกัสาํคญับางประเดน็ของพระกิตติคุณยอห์น 

เราจะเริ#มตน้ดว้ยภูมิหลงัของพระกิตติคุณยอห์นก่อน 

 
 

 
ภมูหิลงั 

 
เราจะสาํรวจภูมิหลงัของพระกิตติคุณยอห์นโดยพิจารณาตวัผูเ้ขียนและสถานการณ์แวดลอ้มในขณะที#ท่

านเขียนพระกิตติคุณนีI  เราจะเริ#มดว้ยการศึกษาตวัผูเ้ขียน 

 

 

ผูเ้ขยีน 
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ตลอดประวติัศาสตร์คริสตจกัร คริสเตียนไดย้อมรับตลอดมาวา่สาวกของพระเยซูชื#อยอห์น 

เป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มนีI  เขาเป็นนอ้งชายของยากอบ ซึ# งเป็นบุตรของเศเบดี 

ยอห์นเป็นหนึ#งในสาวกวงในที#พระเยซูไวว้างใจที#สุด และเป็นเสาหลกัแห่งความเชื#อในชุมชนคริสเตียนยคุแรก 

งานเขียนของท่านในพนัธสญัญาใหม่มิไดมี้เพียงพระกิตติคุณเล่มที#สี# เท่านัIน แต่ยงัรวมถึงจดหมายฝาก 1, 2, และ 3 

ยอห์น รวมทัIงหนงัสือววิรณ์อีกดว้ย 

 

เราจะศึกษาผูเ้ขียนพระกิตติคุณยอห์นในสองช่วง หนึ#ง 

เราจะทาํความเขา้ใจวา่มุมมองดัIงเดิมที#วา่อคัรทูตยอห์นเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มนีIนัIนเชื#อถือได ้และสอง 

เราจะสาํรวจประวติัส่วนตวัของยอห์น 

เราจะเริ#มดว้ยการศึกษามุมมองดัIงเดิมที#วา่อคัรทูตยอห์นเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มที#สี#นีI  

 

 

มมุมองดั /งเดมิ 
 

พระกติตคุิณยอห์นเป็นหนังสือเล่มหนึ:งในพระคมัภร์ีที:ไม่ได้บ่งบอกว่าใครเป็นผู้เขยีน 

และนี:คือจุดเริ:มต้นของเรา ในฐานะที:เราเป็นคริสเตยีนที:เชื:อในพระคมัภร์ี 

เรากย็อมรับความเป็นจริงที:ว่าเราไม่มบัีนทกึข้อความชัดเจนเกี:ยวกบัว่าใครเป็นผู้เขยีนหนังสือเล่มนีL 

ก่อนจะถงึศตวรรษที:สอง เทอร์ทลัเลยีน อเิรเนียส และคนอื:น ๆ บางคน 

ยอมรับอย่างแน่วแน่แล้วว่าอคัรทูตยอห์นคือผู้เขยีน ดงันัLน คุณจงึต้องตัLงคาํถามว่า 

เหตุใดพวกเขาจงึเชื:อเช่นนัLน ทัLงที:เป็นช่วงที:ใกล้เคยีงมากกบัเวลาที:พวกเขาได้สัมผสักบัอคัรทูตคนท้าย 

ๆ ที:ยงัคงมชีีวติอยู่ หรืออย่างน้อยอคัรทูตในรุ่นถดัมา 

แต่พวกเขาถงึขนาดกล้าประกาศอย่างเดด็เดี:ยวเช่นนัLน และยงัมคีนอื:น ๆ ที:ประกาศอย่างเดยีวกนัด้วย 

จากนัLนคุณศึกษาเนืLอหาพระกติตคุิณ คุณกต้็องศึกษาหลกัฐานภายในที:อยู่ในพระวจนะเล่มนีL 

และแน่นอน ในหนังสือเล่มนีLคุณกพ็บกบัรายงานของประจกัษ์พยาน 

ว่าใครกต็ามที:กาํลงัเขยีนหนังสือเล่มนีLกก็าํลงัเขยีนเกี:ยวกบัเรื:องราวที:ตวัเขาเองมส่ีวนร่วมอยู่ในเหตุการ

ณ์ที:เกดิขึLนนัLนด้วย ยกตวัอย่างเช่น ในบันทกึเกี:ยวกบัอาหารคํ:ามืLอสุดท้ายบอกว่า คน ๆ นัLน 

หรือสาวกที:พระองค์ทรงรักกาํลงันั:งอยู่ที:โต๊ะอาหารกบัพระเยซูด้วย 

และนั:นเป็นหลกัฐานที:ทรงพลงัอย่างยิ:ง 

 

—ดร. สตฟี ฮาร์เปอร์ 

 

เราสามารถยนืยนัไดว้า่มีความเป็นไปไดสู้งสุดที#ยอห์นเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มที#สี#นีI  

เนื#องจากเหตุผลสามประเภทที#พบในยคุแรก ประเภทที#หนึ#ง เราจะพิจารณาตน้ฉบบัโบราณของพระกิตติคุณยอห์น 

 

ต้นฉบับโบราณ—ตน้ฉบบัโบราณมากมายของพระกิตติคุณเล่มที#สี# ระบุชื#อยอห์นในฐานะผูเ้ขียน เช่น 

ปาปิรุส 66 และ ปาปิรุส 75 ซึ# งถูกระบุวา่เขียนขึIนประมาณ ค.ศ. 200 ทัIงคู่ เรียกพระกิตติคุณเล่มนีIวา่ “euangelion 

kata Iōannēn” ซึ# งแปลวา่ “พระกิตติคุณโดยยอห์น” นอกจากนัIน เอกสาร “โคเดก็ซ์ ไซนายติคสั” (“Codex 
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Sinaiticus”) และ “โคเดก็ซ์ วาติกานสั” (“Codex Vaticanus”) ซึ# งเขียนขึIนช่วงกลางคริสตศ์ตวรรษที# 4 ทัIงคู่ 

เรียกพระกิตติคุณเล่มนีIสัIน ๆ วา่ “kata Iōannēn” แปลวา่ “โดยยอห์น” 

 

แน่นอนวา่ชื#อยอห์นนัIนไม่ใช่ชื#อแปลก แต่กช็ดัเจนวา่งานเขียน ต่าง ๆ 

ของคริสตจกัรยคุแรกมีเจตนาเชื#อมโยงชื#อนีIไปถึงคนชื#อ “ยอห์น” ที#สาํคญัที#สุดในพระคมัภีร์ นั#นคือ อคัรทูตยอห์น 

 

ไม่เพียงแค่ตน้ฉบบัโบราณบ่งบอกวา่ยอห์นเขียนพระกิตติคุณเล่มที#สี# เท่านัIน 

แต่หลกัฐานภายในที#พบไดใ้นพระกิตติคุณเองกน็าํไปสู่ขอ้สรุปวา่มีความเป็นไปไดสู้งสุดที#ยอห์นเป็นผูเ้ขียน 

 

หลกัฐานในตัวเอกสาร—

ผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มนีIรายงานการโตแ้ยง้กนัระหวา่งพระเยซูและผูน้าํชาวยวิในประเดน็เฉพาะบางอยา่งเกี#ยวกบั

บทบญัญติัของชาวยวิ เหตุการณ์การโตแ้ยง้นีIแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ขียนมีความเขา้ใจเรื#องบญัญติัของชาวยวิอยา่งดี 

ซึ# งเป็นความเขา้ใจที#อคัรทูตยอห์นในฐานะชาวยวิในปาเลสไตนน่์าจะมีอยา่งแน่นอน 

 

ถา้เรากา้วไปอีกหนึ#งขัIน กจ็ะเห็นวา่มีหลกัฐานแน่นหนาวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มนีI  จริง ๆ 

แลว้เป็นชาวยวิในปาเลสไตน ์

คุณลกัษณะแบบปาเลสไตนข์องพระกิตติคุณเล่มนีI เห็นไดใ้นบทบรรยายพนัธกิจของพระเยซู เช่น ใน 7:15 

ผูเ้ขียนกล่าวถึงความสาํคญัของการศึกษาดา้นศาสนาในสายตาของผูน้าํชาวยวิในปาเลสไตน ์

 

ผูเ้ขียนพระกิตติคุณฉบบัที#สี#ยงัไดก้ล่าวถึงประเดน็สาํคญัทางศาสนาและใชค้าํศพัทที์#คลา้ยคลึงกบังานเขี

ยนชิIนอื#น ๆ ที#มาจากศาสนายดูาห์ในปาเลสไตนช่์วงศตวรรษแรก เช่น 

นกัวชิาการหลายคนไดร้ะบุความคลา้ยคลึงกนัในดา้นภาษาระหวา่งพระกิตติคุณของยอห์นและงานเขียนที#พบในถํIา

คุมราน ซึ# งเรียกกนัอยา่งแพร่หลายวา่ “หนงัสือมว้นจากทะเลเดดซี” ตวัอยา่งหนึ#งไดแ้ก่การใชส้าํนวน 

“ลูกของความสวา่ง” ซึ# งปรากฏทัIงในเอกสารจากถํIาคุมรานและในยอห์น 12:36 นอกจากนัIน วลี 

“ความสวา่งแห่งชีวติ” ยงัปรากฏทัIงในงานเขียนจากถํIาคุมรานและในยอห์น 8:12 

ความคลา้ยคลึงกนัเช่นนีI บ่งบอกวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มที#สี#นีI มีความคุน้เคยกบัการใชภ้าษาการสนทนาทางศาสน

าของปาเลสไตนใ์นช่วงศตวรรษแรกอยา่งยิ#ง 

 

ขอ้ความในพระกิตติคุณนัIน นอกจากทาํใหม้ั#นใจวา่ถูกเขียนโดยชาวยวิในปาเลสไตนแ์ลว้ 

ยงัทาํใหม้ั#นใจอีกดว้ยวา่ถูกเขียนโดยผูที้#เป็นประจกัษพ์ยานในเหตุการณ์ที#เกิดขึIน 

มุมมองนีIสอดคลอ้งกบัประวติัของอคัรทูตยอห์น เนื#องจากตวัท่านเองกเ็ป็นประจกัษพ์ยานคนหนึ#งของชีวติพระเยซู 

มีหลายจุดในพระกิตติคุณที#เราเห็นหลกัฐานวา่ผูเ้ขียนเป็นประจกัษพ์ยานคนหนึ#ง เช่น หลงัจากพระเยซูสิIนพระชนม ์

ยอห์น 19:35 กล่าววา่: 

 

ผูที้#เห็นเหตุการณ์ไดเ้ป็นพยาน และคาํพยานของเขาเป็นความจริง 

เขารู้วา่เขาพดูความจริงและเขาเป็นพยานเพื#อวา่ท่านทัIงหลายจะเชื#อดว้ย (ยอห์น 19:35) 

 

ในขอ้นีI  ผูเ้ขียนบ่งบอกอยา่งชดัเจนวา่ตวัท่านเองเป็นประจกัษพ์ยานถึงการสิIนพระชนมข์องพระเยซู 

และเราพบคาํกล่าวอา้งที#คลา้ยคลึงกนัในยอห์น 21:20-24 ซึ# งระบุตวัตนประจกัษพ์ยานผูนี้I โดยใชส้รรพนามวา่ 
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“สาวกที#พระเยซูทรงรัก” นี#เป็นการบ่งบอกวา่ผูเ้ขียนมีความสมัพนัธ์ส่วนตวัที#ใกลชิ้ดกบัพระเยซู 

 
ลองนึกว่า สําหรับยอห์นแล้ว เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรในช่วงอาหารคํ:ามืLอสุดท้ายนัLน 

เมื:อท่านองิศีรษะที:พระทรวงของพระเยซู ลองนึกถงึความใกล้ชิดที:ต้องดาํรงอยู่ระหว่างบุรุษทัLงสอง 

และแม้กระทั:งบนกางเขน เมื:อพระเยซูกาํลงัจะสิLนพระชนม์ พระองค์กไ็ด้มอบหมายให้อคัรทูตยอห์น 

แทนที:จะเป็นพี:น้องชายหญงิของพระองค์ เป็นผู้ดูแลมารดาของพระองค์ 

นี:เป็นอกีครัLงหนึ:งที:เราเห็นว่รา ระหว่างคนทัLงสองจะต้องมคีวามสัมพนัธ์ใกล้ชิดและลกึซึLงอย่างยิ:ง 

และแม้กระทั:งในการบรรยายตนเอง ยอห์นกบ็รรยายตวัท่านเองว่าเป็นสาวกที:พระเยซูทรงรัก—

และต้องยํLาอกีครัLงหนึ:งว่า ยอห์นหาได้ทาํเช่นนัLนเพราะความหยิ:งทรนงไม่ 

 
—ศาสนาจารย์ ธัด เจมส์ 

 

“สาวกที#พระเยซูทรงรัก” ผูนี้I  ถูกกล่าวถึงหลายครัI งในพระกิตติคุณยอห์น เช่น ในยอห์น 13:23 

“สาวกที#พระองคท์รงรัก” นีI  เอนกายอยูเ่คียงขา้งพระเยซูในช่วงอาหารคํ#ามืIอสุดทา้ย ใน 19:26-27 

พระเยซูพดูถึงสาวกที#พระองคท์รงรักนีIจากบนไมก้างเขน และฝากฝังใหเ้ขาดูแลพระมารดาของพระองค ์

สาวกคนเดียวกนันีIวิ#งไปยงัอุโมงคฝั์งศพพร้อมกบัเปโตรในเชา้วนัคืนพระชนม ์ใน 20:2-8 และใน 21:7 

สาวกอนัเป็นที#รักนีI เป็นคนแรกที#จาํพระองคไ์ดที้#ชายทะเล 

 

อคัรทูตยอห์นไม่เคยถูกกล่าวถงึด้วยชื:อของท่านเลยในพระกติตคุิณที:ท่านเขยีน 

เนื:องจากท่านประสงค์ที:จะระบุตวัตนของท่านในฐานะสาวกที:พระเยซูทรงรัก และในการกระทาํเช่นนีL 

ท่านเน้นยํLา หรือเปิดเผย ความถ่อมใจของท่าน 

รวมทัLงความเปรมปรีดิ\ในความสัมพนัธ์ของท่านกบัองค์พระผู้เป็นเจ้าอกีด้วย 

เมื:อคุณอ่านพระกติตคุิณเล่มนีL กน่็าสนใจและเป็นความรู้ดทีเีดยีวว่า 

ขณะที:ยอห์นกล่าวถงึชื:อของสาวกคนอื:นทุกคน แต่ท่านไม่เคยกล่าวถงึชื:อตนเองเลย ซึ:งคุณได้เห็นแล้ว 

 

—ศาสนาจารย์ ลาร์รี ค้อคเครลล์ 

 

ไม่มีสกัครัI งเดียวในพระกิตติคุณเล่มนีI ที#ยอห์นถูกกล่าวถึงโดยชื#อของท่าน 

น่าแปลกใจมากที#บุคคลที#ถูกกล่าวถึงบ่อยครัI งมากในพระกิตติคุณเล่มอื#น ๆ กลบัไม่เคยถูกเอ่ยชื#อในเล่มนีI เลย 

คาํอธิบายที#น่าจะเป็นไปไดที้#สุดกคื็อ ยอห์นกคื็อสาวกผูเ้ป็นที#รัก ผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มนีI  และดว้ยความถ่อมใจ 

ท่านจึงหลีกเลี#ยงที#จะกล่าวถึงแมแ้ต่ชื#อตนเอง แทนที#จะทาํเช่นนัIน 

ท่านกลบัเนน้ประเดน็ที#วา่ท่านจะไม่สามารถเป็นผูที้#ติดตามพระเยซูไดเ้ลย 

ถา้ไม่ใช่เพราะความรักอนัมหศัจรรยจ์ากพระเจา้ ซึ# งองคพ์ระผูช่้วยใหร้อดทรงมีต่อท่าน 

 

ไม่เพียงแต่พระกิตติคุณเล่มที#สี# เท่านัIนที#สนบัสนุนความเชื#อวา่ยอห์นมีความน่าจะเป็นสูงสุดที#จะเป็นผูเ้ขี

ยน แต่งานเขียนต่าง ๆ ของคริสตจกัรยคุแรกกย็นืยนัขอ้สรุปนีI เช่นกนัดว้ย 
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คริสตจกัรยคุแรก—ตัIงแต่ช่วง ค.ศ. 170 ถึง 190 

ความเชื#อมั#นวา่พระกิตติคุณเล่มที#สี#ถูกเขียนโดยอคัรทูตยอห์นกห็ย ั#งรากอยา่งเขม้แขง็ในคริสตจกัรแลว้ 

เคลเมนตแ์ห่งอเลก็ซานเดรีย เทอร์ทลัเลียน และอิเรเนียส ลว้นยนืยนัวา่ยอห์น บุตรของเศเบดี คือผูเ้ขียน ประมาณ 

ค.ศ. 325 นกัประวติัศาสตร์คริสตจกัร ชื#อยเูซเบียส ไดห้ยบิยกคาํกล่าวของอิเรเนียส 

เป็นขอ้อา้งอิงในงานเขียนของท่านที#ชื#อ “ประวติัศาสตร์คริสตจกัร” เล่มที# 5 บทที# 8 ส่วนที# 4 ความวา่: 

 

จากนัLน ยอห์น สาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ซึ:งถงึกบัได้เอนศีรษะลงบนพระทรวงของพระองค์ 

กไ็ด้เขยีนพระกติตคุิณด้วยตวัท่านเอง ในขณะที:ท่านกาํลงัอาศัยอยู่ที:เมืองเอเฟซัสในแคว้นเอเชีย 

 

คาํพยานของอิเรเนียสมีความสาํคญัเป็นพิเศษดว้ยเหตุผลสองประการ คือ หนึ#ง 

จากคาํกล่าวของยเูซเบียส อิเรเนียสเคยเป็นสาวกของโพลีคาร์ป บิชอปแห่งเมืองสเมอร์นา 

และตามเนืIอหาของจดหมายจากคริสตจกัรเมืองสเมอร์นาเกี#ยวกบัการพลีชีพเพื#อความเชื#อของบิชอปของเขานัIน 

โพลีคาร์ปเองกเ็คยเป็นสาวกของอคัรทูตยอห์น ดงันัIน 

อิเรเนียสเองกค็งอาจไดเ้รียนรู้จากคนที#เชื#อถือไดที้#รู้จกัยอห์นเป็นการส่วนตวัเกี#ยวกบัการที#ยอห์นเขียนพระกิตติคุณ 

สอง อิเรเนียสนัIนเดินทางอยา่งกวา้งขวางในคริสตจกัรยคุโบราณ ท่านจึงคุน้เคยกบัขอ้มูลส่วนอื#น ๆ 

ที#น่าจะไดเ้สริมความเขา้ใจของท่านเกี#ยวกบัผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มที#สี#นีIดว้ย 

 

อีกหนึ#งนยัยะสาํคญักคื็อ ไม่มีการต่อตา้นอยา่งขึงขงัต่อมุมมองที#วา่ยอห์นคือผูเ้ขียน 

ไม่เคยปรากฏส่วนใดในงานเขียนของคริสตจกัรยคุโบราณที#บ่งบอกวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มนีI เป็นบุคคลอื#นนอกเ

หนือจากยอห์นบุตรของเศเบดี แทจ้ริงแลว้ 

ประวติัศาสตร์บนัทึกคนเพียงสองกลุ่มเท่านัIนที#ต่อตา้นพระกิตติคุณของยอห์น ไดแ้ก่ กลุ่มอโลกอย (Alogoi) 

และกลุ่มสนบัสนุนมาร์ซิออน (Marcionites) และถึงแมพ้วกเขาปฏิเสธคาํสอนในพระกิตติคุณของยอห์น 

แต่กไ็ม่ชดัเจนทัIงหมดวา่สองกลุ่มนีIปฏิเสธความเป็นผูเ้ขียนของยอห์น 

 

ถึงแมอ้าจเป็นไปไม่ไดที้#จะพิสูจนอ์ยา่งไร้ขอ้กงัขาวา่พระกิตติคุณ “นิรนาม” นีI ถูกเขียนโดยยอห์น 

แต่จุดยนืที#น่าเชื#อถือที#สุดกย็งัคงเป็นขอ้มูลที#สืบทอดมาแต่โบราณวา่อคัรทูตยอห์นคือผูเ้ขียน 

 

เมื#อเราไดพิ้จารณามุมมองดัIงเดิมวา่ยอห์นไดเ้ขียนกิตติคุณเล่มที#สี# 

และไดเ้ห็นวา่ขอ้มูลนีI มีความน่าเชื#อถือแลว้ ต่อไปเราจะศึกษาประวติัส่วนตวัของยอห์น 

 

 

ประวตัสิว่นตวั 
 

จริง ๆ แลว้ เรารู้จกัยอห์นมากกวา่สาวกคนอื#น ๆ ของพระเยซู ในพระกิตติคุณเล่มต่าง ๆ 

ยอห์นมกัถูกกล่าวถึงพร้อมกบัพี#ชายของเขาวา่ “บุตรของเศเบดี” นอกจากนัIน ยอห์นถูกกล่าวถึงเป็นอนัดบัที#สอง 

ซึ# งบ่งบอกวา่เขาเป็นนอ้งชาย จากมาระโก 1:14-21 ธุรกิจประมงของครอบครัวของเขาอยูใ่กลเ้มืองคาเปอรนาอุม 

ที#ทะเลสาปกาลิลี จากขอ้ 20 เราเห็นวา่ธุรกิจนัIนรุ่งเรืองเพียงพอที#ทาํใหพ้วกเขาจา้งคนอื#นได ้

หลงัจากพระเยซูสิIนพระชนม ์ธุรกิจของเขากย็งัคงเขม้แขง็เพียงพอที#เขาทัIงสองจะกลบัไปทาํอาชีพนีI  

ตามที#เราเห็นในยอห์น 21:1-14 
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จากการเปรียบเทียบมาระโก 15:40 กบัมทัธิว 27:56 จะเห็นไดว้า่มารดาของเขาทัIงสองชื#อนางสะโลเม 

ซึ# งไดติ้ดตามพระเยซูอยา่งนอ้ยกใ็นบางช่วงเวลา 

มีครัI งหนึ#งเธอไดข้อใหพ้ระเยซูปฏิบติัต่อบุตรชายทัIงสองของเธอในแผน่ดินของพระองคด์ว้ยความโปรดปรานเป็น

พิเศษ ตามที#เราเห็นในมทัธิว 20:21 ถา้เราศึกษาต่อไปอีก การเปรียบเทียบยอห์น 19:25 กบัมทัธิว 27:56 

อาจบอกเราไดว้า่ จริง ๆ แลว้ แม่ของบุตรชายทัIงสองของเศเบดีเป็นพี#นอ้งกบันางมารีย ์มารดาของพระเยซู 

นั#นกจ็ะหมายความวา่ยอห์นเป็นลูกพี#ลูกนอ้งกบัพระเยซู ถา้เรื#องนีI เป็นความจริง 

กช่็วยอธิบายวา่เหตุใดพระเยซูจึงตรัสจากบนไมก้างเขนในยอห์น 19:25-27 

เพื#อขอร้องใหย้อห์นดูแลมารดาของพระองค ์

 

ในมาระโก 3:17 ยากอบและยอห์นถูกเรียกวา่ “ลูกฟ้าร้อง” 

ฉายานีI ดูเหมือนจะอา้งอิงจากอารมณ์หุนหนัพลนัแล่นของทัIงสอง 

ตวัอยา่งหนึ#งไดแ้ก่เหตุการณ์ที#ลูกากล่าวถึงเมื#อพระเยซูพยายามหาที#พกัคา้งแรมในเมืองแห่งหนึ#งในแควน้สะมาเรีย 

เมื#อชาวเมืองนัIนปฏิเสธไม่ยอมใหพ้ระเยซูและสาวกของพระองคค์า้งแรมที#นั#น 

ยากอบและยอห์นกมี็ปฏิกิริยาเกรีI ยวกราด ลองฟังจากลูกา 9:54-56 

 

เมื#อยากอบกบัยอห์นสาวกของพระองคเ์ห็นเช่นนีIกทู็ลถามวา่ “พระองคเ์จา้ขา้ 

พระองคท์รงตอ้งการใหพ้วกขา้พระองคข์อไฟจากสวรรคล์งมาทาํลายพวกเขาหรือไม่?” แต่พระเย

ซูทรงหนัมาตาํหนิพวกเขาแลว้พวกเขาพากนัไปยงัอีกหมู่บา้นหนึ#ง (ลูกา 9:54-56) 

 

ดูเหมือนวา่ช่วงที#เขาอยูก่บัพระเยซู ยอห์นมกัจะใจร้อนและเกือบระเบิดอารมณ์ออกมาหลายครัI ง 

จึงน่าทึ#งมากที#ในที#สุดแลว้ 

ท่านกลายมาเป็นผูเ้ขียนหนงัสือพนัธสญัญาใหม่ที#เนน้ความรักของพระเจา้และความรักของคนของพระเจา้ 

มากกวา่ที#ผูเ้ขียนคนอื#นใดไดเ้นน้ถึง 

 

นกัวจิารณ์บางคนคิดวา่ธรรมชาติที#เปี# ยมดว้ยความปราณีของพระกิตติคุณเล่มที#สี#คา้นกบัภาพลกัษณ์ของ

ยอห์นตามที#ปรากฏในพระกิตติคุณเล่มอื#น ๆ 

แต่มีหลกัคิดอยูส่องประการที#ยนืยนัชดัเจนวา่สองลกัษณะนีIไม่ขดัแยง้กนัเอง ประการแรก 

เรื#องราวของยอห์นเกี#ยวขอ้งกบัชายผูห้นึ#งที#ถูกเปลี#ยนแปลงโดยความรักของพระเจา้ 

การไดรั้บความรักจากพระเยซูเปลี#ยนแปลงยอห์นใหก้ลายเป็นอคัรทูตแห่งความรัก ประการที#สอง 

เมื#อพระเจา้เปลี#ยนแปลงยอห์นที#หวัรุนแรงและเจา้อารมณ์ พระองคไ์ม่ไดท้าํใหเ้ขากลายเป็นร่างที#ไร้ความรู้สึก 

แต่พระองคเ์ปลี#ยนแปลงท่านใหเ้ป็นผูป้ระกาศข่าวประเสริฐแห่งความรัก ผูเ้ตม็เปี# ยมไปดว้ยความร้อนรนเขม้แขง็ 

พระเจา้ทรงนาํและทรงใชแ้ก่นสารแห่งตวัตนแทจ้ริงของท่าน แต่พระองคมิ์ไดก้าํจดัแก่นสารนัIนออกไป 

 

บทบรรยายในพระกิตติคุณเล่มต่าง ๆ ยอห์นเป็นสมาชิกคนหนึ#งของสาวกวงในของพระเยซู 

ร่วมกบัเปโตรและยากอบ มีเพียงสามคนนีI เท่านัIนที#อยูก่บัพระเยซูในเหตุการณ์สาํคญัต่าง ๆ เช่นการจาํแลงพระกาย 

และการที#พระองคอ์ธิษฐานในสวนเกทเสมนีในคืนที#พระองคถู์กจบั ในหนงัสือกิจการ 

เปโตรและยอห์นเป็นสองผูน้าํของพวกสาวก และในกาลาเทีย 2:9 

เปาโลเรียกยอห์นวา่เป็นหนึ#งในเสาหลกัแห่งคริสตจกัรในเยรูซาเลม็ 
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ในคริสตจกัรยคุแรก อิเรเนียสและแหล่งขอ้มูลอื#น ๆ 

มากมายรายงานถึงพนัธกิจอนักินเวลายาวนานของยอห์นในเมืองเอเฟซสัหลงัจากที#ท่านออกจากกรุงเยรูซาเลม็ 

และยงัมีขอ้มูลที#ยนืยนัอยา่งหนกัแน่นวา่ในที#สุดแลว้ ยอห์นถูกเนรเทศไปยงัเกาะปัทมอส บางแหล่งขอ้มูลระบุวา่ 

หลงัจากนัIน ท่านไดรั้บอิสรภาพจากการถูกเนรเทศและไดก้ลบัไปยงัเมืองเอเฟซสั 

โดยเสียชีวติที#นั#นในช่วงที#จกัรพรรดิทราจนัครองราชย ์ใกลก้บัปลายศตวรรษที# 1 

 

เราไดย้นืยนัมุมมองดัIงเดิมวา่ยอห์นเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มที#สี# 

และไดท้าํความคุน้เคยกบัขอ้มูลประวติัส่วนตวัอนันอ้ยนิดของยอห์นแลว้ 

ต่อไปเราจะสาํรวจสถานการณ์แวดลอ้มยอห์นในฐานะผูเ้ขียนพระกิตติคุณยอห์น 
 
 

สถานการณแ์วดลอ้ม 
 

เราจะสาํรวจสถานการณ์แวดลอ้มยอห์นในฐานะผูเ้ขียนพระกิตติคุณในสี#ประเดน็ หนึ#ง 

เราจะพิจารณาพืIนที#ทางภูมิศาสตร์ของทัIงผูอ่้านและผูเ้ขียน สอง 

เราจะศึกษาตวัตนของผูอ่้านดัIงเดิมอยา่งใกลชิ้ดยิ#งขึIนเลก็นอ้ย สาม 

เราจะพิจารณาวนัเวลาที#หนงัสือเล่มนีI ถูกเขียนขึIน และสี# เราจะคิดถึงวตัถุประสงคข์องพระกิตติคุณเล่มนีI  

เราจะเริ#มตน้ดว้ยพืIนที#ทางภูมิศาสตร์ของพระกิตติคุณยอห์น 

 

 

พื/นทีBทางภมูศิาสตร ์
 

มีความน่าจะเป็นสูงสุดที#ยอห์นเขียนพระกิตติคุณของท่านในขณะที#ท่านอยูใ่นเมืองเอเฟซสั 

และท่านเขียนใหก้บัผูอ่้านที#อาศยัอยูน่อกดินแดนปาเลสไตน ์บางทีอาจจะในเอเชียนอ้ย 

เราไม่สามารถรู้เรื#องทัIงหมดนีIไดอ้ยา่งแน่ชดั แต่กมี็หลายปัจจยัที#สนบัสนุนขอ้สรุปเหล่านีI  เช่น 

ความเห็นของยอห์นเกี#ยวกบัธรรมเนียมของชาวยวิในปาเลสไตนชี์Iไปที#ผูอ่้านที#อาศยัอยูภ่ายนอกปาเลสไตน ์

ลองฟังสิ#งที#ยอห์นเขียนในยอห์น 4:9: 

 
หญิงชาวสะมาเรียทูลวา่ “ท่านเป็นยวิ ส่วนดิฉนัเป็นหญิงชาวสะมาเรีย 

ท่านมาขอนํIาจากดิฉนัไดอ้ยา่งไร?” (เพราะชาวยวิไม่คบหากบัชาวสะมาเรีย) (ยอห์น 4:9) 

 

ในขอ้นีI  ยอห์นไดเ้สริมขอ้มูลสาํหรับผูอ่้านเกี#ยวกบัความเป็นศตัรูกนัระหวา่งชาวยวิกบัชาวสะมาเรีย 

ความเป็นศตัรูกนันีIคงตอ้งเป็นที#รู้จกักนัอยา่งดีอยูแ่ลว้สาํหรับทุกคนในปาเลสไตน ์ดงันัIน 

ขอ้มูลเพิ#มเติมของยอห์นจึงบ่งบอกวา่ผูอ่้านของท่านอาศยัอยูที่#อื#น 

 

งานเขียนต่าง ๆ 

ของคริสตจกัรยคุโบราณกชี็Iใหเ้ห็นวา่พระกิตติคุณเล่มนีI ถูกเขียนขึIนเพื#อคนที#อยูน่อกดินแดนปาเลสไตนเ์ป็นหลกั ก่อนหนา้นีI  

เราอา้งถึงยเูซเบียส ซึ# งหยบิยกคาํพดูของอิเรเนียส ผูซึ้# งกล่าววา่ยอห์นเขียนพระกิตติคุณเล่มนีI ในเมืองเอเฟซสั ในแควน้เอเชียนอ้ย 

คนเกือบทัIงหมดในคริสตจกัรยคุโบราณเห็นดว้ยกบัขอ้สรุปนีI  ซึ# งรวมถึงอิเรเนียส โพลีเครส เคลเมนตแ์ห่งอเลก็ซาน 
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เดรีย และจสัติน มาร์เทอร์ ยิ#งไปกวา่นัIน ไม่มีแหล่งขอ้มูลโบราณใด ๆ 

บ่งบอกเลยวา่ผูอ่้านเป้าหมายเป็นคนกลุ่มอื#นใดนอกเหนือจากผูที้#อาศยัอยูใ่นเอเชียนอ้ย 

 

นอกจากนัIน ยงัมีความเชื#อมโยงใกลชิ้ดระหวา่งพระกิตติคุณของยอห์นกบัหนงัสือววิรณ์ ยอห์นเขียนหนงัสือววิรณ์ 

และกลุ่มผูอ่้านของท่านอยูใ่นเอเชียนอ้ยอยา่งแน่นอน คริสตจกัรทัIงเจด็ที#จดหมายเขียนไปถึงตามววิรณ์บทที# 2 และ 3 อยูใ่นเอเชียนอ้ย 

และความคลา้ยคลึงอนัน่าทึ#งที#คู่ขนานกนัระหวา่งพระกิตติคุณยอห์นและหนงัสือววิรณ์ทาํใหเ้กิดขอ้สนันิษฐานอนัแขง็แกร่งวา่ทัIงสองเล่ม

มีกลุ่มผูอ่้านคลา้ยคลึงกนั เช่น 

พระกิตติคุณยอห์นนาํเสนอแนวคาํสอนที#ทรงพลงัอนัเกี#ยวขอ้งกบัความขดัแยง้ระหวา่งผูที้#กลบัใจมาเป็นคริสเตียนกบัธรรมศาลาของชาวยิ

ว และหนงัสือววิรณ์กย็อมรับปัญหานีI เช่นกนั  ลองฟังสิ#งที#พระผูเ้ป็นเจา้ตรัสกบัคริสตจกัรของพระองคใ์นววิรณ์ 2:9 และ 3:9: 

 

เรารู้ถึงการทนทุกขแ์ละความยากไร้ของเจา้ กระนัIนเจา้กม็ั#งมี! 

เรารู้ถึงคาํใหร้้ายของบรรดาผูที้#อา้งวา่ตนเป็นยวิและไม่ไดเ้ป็น 

แต่เป็นธรรมศาลาของซาตาน …เราจะทาํใหบ้รรดาผูเ้ป็นธรรมศาลาของซาตาน 

ผูอ้า้งตวัเป็นยวิทัIงๆ ที#ไม่ไดเ้ป็น แต่เป็นคนโกหก 

เราจะทาํใหพ้วกเขามาลม้ลงแทบเทา้ของเจา้และรับรู้วา่เรารักพวกเจา้ (ววิรณ์ 2:9 และ 3:9) 

 

จากอีกมุมมองหนึ#ง เราเรียนรู้จากกิจการ 19:1-7 

วา่ผูที้#ติดตามยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาใชชี้วติต่อไปในเมืองเอเฟซสัอยา่งนอ้ยจนถึงช่วงเวลานัIน 

ถา้อคัรทูตยอห์นเขียนถึงผูอ่้านที#รวมไปถึงผูติ้ดตามยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาดว้ย 

สิ#งนีIอาจอธิบายวา่เหตุใดพระกิตติคุณยอห์นจึงเนน้อยา่งชดัเจนวา่ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมายอมอยูใ่ตอ้าํนาจของพระเยซู 

 

ถึงแมจ้ะเป็นไปไม่ไดที้#จะมั#นใจเตม็ที#ในเรื#องนีI  

แต่กดู็เหมือนเป็นไปไดม้ากที#สุดวา่ยอห์นอยูใ่นเอเฟซสัเมื#อท่านเขียนพระกิตติคุณของท่าน 

และพระกิตติคุณเล่มนีIกไ็ดรั้บอิทธิพลบางส่วนจากสถานการณ์ในเอเชียนอ้ย 

 

เราไดน้าํเสนอวา่มีความเป็นไปไดสู้งสุดวา่พระกิตติคุณเล่มนีI ถูกเขียนขึIนที#เมืองเอเฟซสั 

ต่อไปเราจะพิจารณาอยา่งใกลชิ้ดยิ#งขึIนถึงบุคลิกลกัษณะของผูอ่้านดัIงเดิมของยอห์น 

 

 

ผูอ้า่นดั /งเดมิ 
 

เช่นเดียวกบัพระกิตติคุณทุกเล่ม มีนยัยะวา่พระกิตติคุณของยอห์นถูกเขียนเพื#อคริสตจกัรทัIงปวงทุกยคุทุกสมยั 

และมีคุณค่าอยา่งหาที#สุดมิไดส้าํหรับคนทัIงปวงของพระเจา้ 

แต่กมี็บางส่วนของพระกิตติคุณยอห์นที#ดูเหมือนจะมีความเกี#ยวขอ้งเป็นพิเศษกบัคริสตจกัร ณ ที#ใดที#หนึ#งและเวลาใดเวลาหนึ#งโดยเฉพาะ 

ดูเหมือนวา่ อยา่งนอ้ยในบางส่วนของพระกิตติคุณเล่มนีI  

ยอห์นแสดงใหเ้ห็นวา่ท่านคาํนึงถึงสมาชิกของชุมชนชาวยวิที#หนัมาเชื#อวา่พระเยซูคือพระเมสสิยาห์ แต่ยงัคงนมสัการในธรรมศาลาต่อไป 

หรือรู้จกั และติดต่อคนอื#นที#มีความสาํคญัในชุมชนชาวยวินัIนดว้ย แทจ้ริงแลว้ ช่วงกลางของพระกิตติคุณเกือบทัIงหมด ตัIงแต่บทที# 5 ถึง 12 

กล่าวถึงความขดัแยง้อยา่งรุนแรงระหวา่งพระเยซูกบัพวกยวิ 
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ความขดัแยง้นัIนถูกเนน้โดยวลีที#ยอห์นใช ้นั#นคือ “พวกยวิ” ซึ# งยอห์นใชก้วา่ 70 ครัI ง แต่ปรากฏเพียงไม่ถึง 20 

ครัI งในพระกิตติคุณอีกสามเล่มรวมกนั ในกรณีส่วนใหญ่ ยอห์นใชว้ลีนีI เพื#อกล่าวถึงผูน้าํทางศาสนาที#ตัIงตวัเป็นปฏิปักษก์บัพระเยซู 

 

ตรงกนัขา้ม เมื#อยอห์นกล่าวในทางบวกเกี#ยวกบัประชากรของพระเจา้ในพนัธสญัญาเดิม ท่านกล่าวตามแบบฉบบัของท่าน 

คือใชค้าํวา่ “อิสราเอล” หรือ “ชาวอิสราเอล” เช่น ในยอห์น 1:47 พระเยซูทรงเรียกนาธานาเอลวา่ “นี#แหละ ชาวอิสราเอลแท ้

ในตวัเขาไม่มีอุบาย” 

 

นอกจากนัIน ยอห์นยงัใชค้าํภาษากรีกวา่ “คริสต”์ (หรือ “ไครสต”์) บ่อยครัI งกวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณท่านอื#น คาํวา่ “คริสต”์ 

ใชแ้ปลทัIงคาํภาษากรีก “คริสโตส” (Christos) และคาํภาษาฮีบรู “มาฌีอคั” (Mashiach) โดยทัIงสองคาํนีIแปลวา่ “ผูไ้ดรั้บการเจิม” 

องคพ์ระคริสตก์คื็อพระผูไ้ถ่ผูไ้ดรั้บการเจิมของพระเจา้ 

ผูซึ้# งจะช่วยกูอิ้สราเอลจากความบาปและปลดปล่อยพวกเขาจากการปกครองของต่างชาติ 

 

คาํวา่ “คริสต”์ น่าจะมีความสาํคญัเป็นพิเศษต่อคริสเตียนชาวยวิ 

เนื#องจากประเดน็สาํคญัของความแตกต่างทัIงปวงระหวา่งธรรมศาลาและคริสตจกัรของชาวคริสตที์#กาํลงัเติบโตขึIนกคื็อความเชื#อที#วา่พระเ

ยซูคือองคพ์ระคริสต ์พระองค ์คือผูถู้กรอคอยมาอยา่งยาวนานวา่จะมาช่วยคนของพระเจา้ใหร้อด 

ตามที#มีการพยากรณ์ไวใ้นพนัธสญัญาเดิม 

 

พระเมสสิยาห์ของชาวยวิเพิ:งจะมาถูกเรียกด้วยพระนาม “เมสสิยาห์” เมื:อเวลาล่วงเลยไปมากแล้ว 

แต่พระสัญญาเกี:ยวกบัพงศ์พนัธ์ของหญงินัLน ซึ:งจะกาํราบความชั:วร้าย—นั:นคือ 

ซาตานและวงศ์วานของมนั—ได้กระทาํไว้แล้วตัLงแต่ปฐมกาล 3:15 ดงันัLน ตัLงแต่จุดเริ:มต้นเป็นต้นมา 

พงศ์พนัธ์ของหญงินัLนกเ็ป็นที:กระจ่างในเวลาต่อมาว่าท่านจะเป็นพงศ์พนัธ์ของอบัราฮัม 

และเป็นที:กระจ่างว่าท่านจะเป็นพงศ์พนัธ์ของยูดาห์ และตามพระสัญญานีL อสรพษินัLนจะถูกพพิากษา 

และสําหรับอบัราฮัมนัLน โดยผ่านลูกหลานของท่าน ประชาชาตทิัLงปวงจะได้รับพระพร และต่อจากนัLน 

พระสัญญากม็มีาถงึยูดาห์ว่าคฑาแห่งการปกครองจะไม่มวีนัห่างจากเท้าของเขา พระสัญญาเหล่านีL 

ในที:สุดแล้วถูกเรียงร้อยเข้าด้วยกนัในคาํทาํนายของบาลาอมั และตามแผนการของพระเจ้าตัLงแต่ต้นนัLน 

พระเมสสิยาห์จะเอาชนะความชั:วร้ายทัLงปวง และเมื:อถงึที:สุดแล้ว 

พระองค์จะเปิดหนทางสู่สวนเอเดนอกีครัLงหนึ:งและทาํให้แผ่นดนิอนัแห้งแล้งถูกปกคลมุด้วยพระสิริขอ

งพระเยโฮวาห์ โดยมนํีLาปกคลมุทั:วทัLงทะเล 

 

—ดร. เจมส์ แฮมลิตนั 

 

หวัขอ้ต่าง ๆ 

ที#ยอห์นกล่าวอธิบายและวธีิการที#ท่านใชใ้นการอธิบายแสดงใหเ้ห็นวา่ผูอ่้านหลกัของท่านคือคริสเตียนที#เป็นชาวยิ

ว ผูซึ้# งเผชิญความยากลาํบากในฐานะผูติ้ดตามพระเยซู แต่เช่นเดียวกบัพระคมัภีร์ทัIงเล่ม 

พระวญิญาณบริสุทธิk กมี็เจตนาใหห้นงัสือของยอห์นถูกใชใ้นคริสตจกัรทัIงปวงตลอดทุกยคุทุกสมยั แทจ้ริงแลว้ 

ในยอห์น 1:41 และ 4:25 ยอห์นถึงกบัแปลความหมายของคาํวา่ “เมสสิยาห์” 

ในภาษาฮีบรูใหค้นต่างชาติที#อยูท่่ามกลางผูอ่้านของท่านไดเ้ขา้ใจ และแน่นอน 

ประวติัศาสตร์ไดพิ้สูจนแ์ลว้วา่พระกิตติคุณของยอห์นมีคุณค่าอยา่งใหญ่หลวงทัDงต่อผูเ้ชืIอชาวยวิและผูเ้ชืIอชาวต่างชาติ 
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เมื#อเราไดศึ้กษาทัIงพืIนที#และผูอ่้านดัIงเดิมของพระกิตติคุณเล่มนีI  

แลว้ต่อไปเราจะพิจารณาวนัเวลาที#พระกิตติคุณเล่มนีI ถูกเขียนขึIน 

 

 

วนัเวลาทีBเขยีน 
 

เมื#อมองอยา่งกวา้ง ๆ เราสามารถกล่าวไดว้า่ยอห์นน่าจะเขียนขึIนระหวา่ง ค.ศ. 85 และ 90 

มีหลายปัจจยัที#นาํไปสู่ความน่าจะเป็นวา่พระกิตติคุณเล่มนีIไม่ไดถู้กเขียนขึIนก่อน ค.ศ. 85 ประการแรก 

ยอห์นเป็นพระกิตติคุณเล่มเดียวที#ไม่ไดบ้นัทึกคาํพยากรณ์วา่กรุงเยรูซาเลม็และพระวหิารจะถูกทาํลาย 

อนัเป็นเหตุการณ์ที#เกิดขึIนใน ค.ศ. 70 

สาเหตุน่าจะเป็นเพราะวา่เวลาไดผ้า่นไปนานมากแลว้นบัจากเหตุการณ์หายนะครัI งนัIน 

 

ประการที#สอง 

พระกิตติคุณเล่มนีIสะทอ้นช่วงเวลาที#เกิดความแตกแยกอนัขมขื#นที#สุดระหวา่งคริสตจกัรและธรรมศาลา 

หลงัการล่มสลายของกรุงเยรูซาเลม็ ศาสนายดูาห์แขง็แกร่งขึIน เพื#อปกป้องตนเองจากความเชื#อนอกรีต 

บทอธิษฐานประจาํวนัที#ใชใ้นธรรมศาลาจึงถูกแกไ้ขใหร้วมคาํสาปแช่งคนนอกรีต 

เช่นคนเหล่านัIนที#เชื#อวา่พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ 

และการอปัเปหิจากสงัคมอยา่งเป็นทางการกเ็กิดขึIนบ่อยครัI งขึIน ความตึงเครียดนีI ถูกเกริ#นนาํในขอ้ความต่าง ๆ 

เช่นยอห์น 9 ซึ# งยอห์นรายงานถึงการอปัเปหิชายตาบอดที#พระเยซูไดรั้กษา 

ลองฟังขอ้ความของยอห์นเกี#ยวกบัสถานการณ์นีI ในยอห์น 9:22: 

 

บิดามารดาของเขาพดูเช่นนัIนเพราะกลวัพวกยวิเพราะพวกเขาไดต้กลงกนัไวว้า่ใครยอมรับพระเย

ซูเป็นพระคริสตจ์ะถูกอเปหิจากธรรมศาลา (ยอห์น 9:22) 

 

ในพระธรรมตอนนีI  การถูกขบัออกจากธรรมศาลากคื็อการถูกอปัเปหิ 

การถูกแยกออกจากการมีส่วนร่วมในชีวติของชุมชนชาวยวิ 

 

ประการที#สาม ดูเหมือนวา่พระกิตติคุณยอห์นถูกเขียนขึIนภายหลงัพระกิตติคุณอีกสามเล่ม 

มุมมองนีIยอ้นกลบัไปอยา่งนอ้ยกถึ็งช่วงเวลาของนกัประวติัศาสตร์ยคุศตวรรษที#สี# คือยเูซเบียส ในมุมมองของท่าน 

ยอห์นเจตนาใหพ้ระกิตติคุณของตนเสริมพระกิตติคุณเล่มอื#น ๆ 

โดยเฉพาะในการนาํเสนอขอ้มูลเกี#ยวกบัพนัธกิจของพระเยซูในช่วงก่อนถึงการจบักมุยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา 

ใหเ้ราฟังสิ#งที#ยเูซเบียสเขียนไวใ้นหนงัสือ “ประวติัศาสตร์คริสตจกัร” เล่มที# 3 บทที# 24 ตอนที# 12: 

 

เหตุนีLเอง ยอห์น จงึได้บันทกึกจิการต่าง ๆ ของพระคริสต์ในพระกติตคุิณของท่าน 

ซึ:งถูกกระทาํก่อนที:ยอห์น ผู้ให้บัพตศิมาจะถูกจาํคุก 

แต่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐอกีสามท่านกล่าวถงึเหตุการณ์ที:เกดิขึLนหลงัจากเวลานัLน 

 

ใครกต็ามที:อ่านพระกติตคุิณทัLงสี:เล่มตัLงแต่ต้นจนจบกจ็ะแปลกใจในทนัทกีบัความจริงที:ว่า 

พระกติตคุิณสามเล่มแรก คือมทัธิว มาระโก และลูกาดูคล้ายกนัมาก หลาย ๆ เรื:องนัLนเป็นเรื:องเดยีวกนั 
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โครงสร้างพืLนฐานเหมือนกนัในแง่ของพนัธกจิของพระเยซู แล้วคุณกพ็บกบัพระกติตคุิณเล่มที:สี: 

พระกติตคุิณยอห์น ซึ:งแตกต่างออกไปอย่างมาก 

ดูเหมือนว่าพระกติตคุิณยอห์นจะถูกเขยีนขึLนค่อนไปทางช่วงปลายศตวรรษที: 1 

เมื:อคริสตจกัรเผชิญการท้าทายใหม่ ๆ จากโลกภายนอก จากฝ่ายตรงข้ามที:เป็นชาวยวิ 

และจากฝ่ายตรงข้ามที:เป็นฆราวาสเช่นกนั 

และการท้าทายเหล่านัLนในแง่หนึ:งกเ็กี:ยวข้องอย่างแน่นอนกบัตวัตนของพระเยซู ว่าพระองค์คือผู้ใด 

ความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเห็นได้ชัดว่ากาํลงัถูกโจมต ี

เนื:องจากพระกติตคุิณของยอห์นเน้นอย่างเข้มแขง็ว่าพระเยซูจริง ๆ แล้วกคื็อพระเจ้า 

ส่วนพระกติตคุิณสหสัมพนัธ์นัLนไม่ได้เป็นประเดน็ใหญ่ เนื:องจากตามหลกัฐานแล้ว 

พระกติตคุิณสามเล่มนัLนไม่ได้ถูกท้าทายแต่อย่างใด อกีประเดน็หนึ:งกคื็อ 

มกีารสอนเทจ็เกดิขึLนในคริสตจกัร 

และดงันัLนพระกติตคุิณของยอห์นดูเหมือนว่าจะมุ่งแก้ปัญหาคาํสอนเทจ็นีLด้วย ประเดน็ที:สาม 

เกี:ยวข้องกบัฝ่ายตรงข้ามที:เป็นชาวยวิ ในช่วงนัLน มคีวามแตกแยกจริง ๆ 

อย่างชัดเจนระหว่างคริสเตยีนและชาวยวิ ซึ:งเป็นความแตกแยกที:เราไม่ได้เห็นอย่างเตม็ที:จริง ๆ 

ในพระกติตคุิณสหสัมพนัธ์ นั:นคือ ในมทัธิว มาระโก และลูกา 

 

—ดร. มาร์ค สเตราสส์ 

 

ทัIงหมดนีIนาํไปสู่ขอ้สรุปวา่ขอ้มูลที#คริสตจกัรยดึถือตัIงแต่สมยัโบราณน่าจะถูกตอ้ง 

และพระกิตติคุณเล่มนีI น่าจะถูกเขียนขึIนในช่วงปลายชีวติของยอห์น น่าจะหลงัปี ค.ศ. 85 

 

ถา้ยอห์น บุตรเศเบดี เป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มนีI  

ช่วงเวลาชา้ที#สุดที#พระกิตติคุณยอห์นจะถูกเขียนขึIนได ้กก็าํหนดไดโ้ดยการดูช่วงชีวติของท่าน 

ยอห์นเป็นชายหนุ่มเมื#อท่านเริ#มติดตามพระเยซู น่าจะประมาณ ค.ศ. 30 

ต่อใหย้อห์นอยูใ่นช่วงวยัรุ่นตอนปลายในเวลานัIน ท่านกจ็ะตอ้งอายเุกือบ 80 ปีแลว้ตัIงแต่ยงัไม่ถึง ค.ศ. 90 

การมีชีวติอีกนานหลงัจากนัIนจึงไม่น่าจะเป็นไปได ้

 

ความเห็นที#วา่ ค.ศ. 85 หรือ 90 

น่าจะเป็นช่วงเวลาที#ชา้ที#สุดที#เป็นไปไดส้าํหรับยอห์นที#จะเขียนพระกิตติคุณของท่านจึงสอดคลอ้งกบัหลกัฐานในต้

นฉบบั ตน้ฉบบัเก่าแก่ที#สุดที#ประกอบดว้ยส่วนใดกต็ามของพนัธสญัญาใหม่ไดรั้บการตัIงชื#อวา่ “ปาปิรุส 52” 

หรือเรียกอีกชื#อหนึ#งวา่ “ปาปิรุสฉบบัไรแลนดส์” (Rylands Papyrus) 

ชิIนส่วนตน้ฉบบันีIประกอบดว้ยส่วนหนึ#งของยอห์น 18 

 

ปาปิรุส 52 ถูกระบุวา่เขียนขึIนระหวา่ง ค.ศ. 100 และ 150 ถา้สนันิษฐานวา่ชิIนส่วนเลก็ ๆ 

นีI โดยดัIงเดิมแลว้เป็นส่วนหนึ#งของพระกิตติคุณฉบบัสมบูรณ์เล่มหนึ#ง 

กบ่็งบอกวา่พระกิตติคุณเล่มนีI ถูกเขียนขึIนก่อนหนา้นัIนเป็นเวลานานพอที#จะถูกเผยแพร่อยา่งค่อนขา้งกวา้งขวางใน

ช่วงตน้ของศตวรรษที#สอง 

 



พระกติตคิณุ   บทเรยีน 5: พระกติตคิณุโดยยอหน์ 
 

-   - 

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

12 

ตน้ฉบบัอื#น ๆ ของพระกิตติคุณเล่มนีIจากช่วงเวลาหลงัจากนัIนในศตวรรษที#สองไดถู้กคน้พบเช่นกนั 

ตน้ฉบบัเหล่านีIทัIงสิIนมีจุดกาํเนิดในประเทศอียปิต ์และแสดงใหเ้ห็นธรรมเนียมการเขียนตน้ฉบบัที#แตกต่างกนั 

จึงเป็นขอ้สงสยัวา่การยา้ยตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ จากเอเชียนอ้ยไปสู่อียปิต ์

รวมทัIงความหลากหลายของธรรมเนียมการเขียนตน้ฉบบั จะสามารถเกิดขึIนไดใ้นเวลานอ้ยกวา่ 40 หรือ 50 

ปีจริงหรือ ฉะนัIน จึงสมเหตุสมผลที#จะกาํหนดวา่ อยา่งชา้ที#สุด พระกิตติคุณยอห์นน่าจะถูกเขียนขึIนในระหวา่งปี 

ค.ศ. 90 ถึง 100 

 

หลงัจากไดพิ้จารณาพืIนที# ผูอ่้าน และวนัเวลาที#พระกิตติคุณยอห์นถูกเขียนแลว้ 

ต่อไปเราจะใหค้วามสนใจกบัจุดประสงคข์องยอห์นในการเขียนพระกิตติคุณของท่าน 

 

 

จดุประสงค ์
 

พระวจนะทุกเล่มที#มีขนาดใหญ่พอสมควรในพนัธสญัญาใหม่มีจุดประสงคซ์บัซอ้นหลายมิติ 

และพระกิตติคุณของยอห์นกห็าไดแ้ตกต่างไม่ 

พระเยซูไดส้ั#งสอนในประเดน็สาํคญัมากมายในช่วงการปฏิบติัพนัธกิจของพระองคฉ์นัใด 

บนัทึกของยอห์นเกี#ยวกบัพนัธกิจของพระเยซูกเ็กี#ยวขอ้งกบัหวัขอ้อนัหลากหลายฉนันัIน 

แต่กย็งัคงเป็นไปไดที้#จะบรรยายจุดประสงคเ์หล่านีIอยา่งมีเอกภาพ แทจ้ริงแลว้ 

ยอห์นเองกไ็ดส้รุปสาระสาํคญัของจุดประสงคข์องท่านเพื#อเรา กล่าวอยา่งเจาะจงแลว้ 

ท่านกล่าววา่ท่านตอ้งการยนืยนัความเชื#อที#วา่พระเยซูเป็นทัIงพระคริสตแ์ละพระบุตรของพระเจา้ 

ใหเ้ราฟังสิ#งที#ท่านเขียนในยอห์น 20:30-31: 

 

พระเยซูทรงกระทาํหมายสาํคญัอื#นๆ 

อีกมากมายต่อหนา้เหล่าสาวกของพระองคซึ์#งไม่ไดบ้นัทึกไวใ้นหนงัสือเล่มนีI  แต่ที#บนัทึกเรื#องเห

ล่านีIไวก้เ็พื#อท่านทัIงหลายจะไดเ้ชื#อวา่พระเยซูทรงเป็นพระคริสต ์พระบุตรของพระเจา้ 

และโดยความเชื#อท่านจะไดมี้ชีวติในพระนามของพระองค ์(ยอห์น 20:30-31) 

 

พดูง่าย ๆ กคื็อ ยอห์นเขียนเพื#อผูอ่้านของท่านจะเชื#อวา่พระเยซูคือพระคริสต ์พระบุตรของพระเจา้ 

เพื#อที#พวกเขาจะไดรั้บพระพรที#มาพร้อมกบัการเชื#อในขอ้ความแห่งข่าวประเสริฐนีI  

 

ยอห์นค่อนข้างชัดเจนในเหตุผลที:ท่านเขยีนพระกติตคุิณเล่มนีL ในยอห์น 20:31 

ท่านกล่าวว่าสิ:งเหล่านีLถูกบันทกึไว้เพื:อที:เราจะได้รู้ว่าพระเยซูคือพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า 

และเพื:อเราจะรู้ว่าเมื:อเราเชื:อในพระองค์ เราจะสามารถได้รับชีวตินิรันดร์ในพระองค์ เอาล่ะ 

เรากล่าวได้ว่านี:คือวตัถุประสงค์สองชัLนที:ถูกกล่าวถงึในที:นีL ประการแรกและสําคญัที:สุด 

เรื:องนีLเกี:ยวข้องกบัพระกติตคุิณของท่าน อนัมธีรรมชาตเิป็นการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ 

เป็นที:ชัดเจนว่าท่านเขยีนขึLนเพื:อที:ผู้อ่านของท่านจะนําความเชื:อไปสู่การปฏบัิตติามเวลาที:พระผู้เป็นเจ้า

ทรงนําพวกเขา ประการที:สอง พระกติตคุิณเล่มนีLมลีกัษณะปกป้องความเชื:อ 

ยอห์นต้องการโน้มน้าวให้ผู้อ่านของท่านเชื:อว่าพระเยซูนัLน จริง ๆ 

แล้วกคื็อพระเจ้าผู้มาบังเกดิเป็นมนุษย์   —ศาสนาจารย์ ลาร์รี ค้อคเครลล์ 
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ยอห์นกาํลงับอกว่า “ข้าพเจ้ากาํลงัเขยีนพระกติตคุิณเล่มนีLขึLน เพื:อท่านจะได้รู้จกัตวัตนของพระเยซู 

พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า” และท่านกอ็ธิบายว่าพระบุตรของพระเจ้าคือใคร 

และอธิบายว่าพระองค์คือพระวาทะซึ:งดาํรงอยู่กบัพระบิดาและได้กลายมาเป็นผู้มสีภาพเนืLอหนัง 

อธิบายว่าพระเยซูคือพระเมสสิยาห์ตามพระสัญญา 

แล้วนี:ไม่ใช่ข้อมูลนามธรรมที:เราเห็นพ้องด้วยเท่านัLน แต่ท่านกล่าวว่า 

“ข้าพเจ้าประสงค์ให้ท่านพึ:งพาในเรื:องนีLด้วยความวางใจ 

เพื:อท่านจะได้รับชีวติที:พระบิดาประทานแก่ท่านเปล่า ๆ โดยผ่านทางพระองค์” 

 

—ดร. โรเบิร์ต พลมัเมอร์ 

 

ตลอดพระกิตติคุณของท่าน จุดประสงคส์าํคญัที#ยอห์นเนน้กคื็อ 

เพื#อสนบัสนุนใหเ้กิดความเชื#อในพระเยซูทัIงในฐานะพระเมสสิยาห์และพระบุตรของพระเจา้ 

นี#เป็นสองประเดน็ที#คริสเตียนชาวยวิจาํเป็นตอ้งเขา้ใจและรับการเสริมสร้างในเวล่าที#พวกเขาเผชิญกบัความขดัแยง้

กบัธรรมศาลา พวกเขาไดก้ลายมาเป็นผูเ้ชื#อในพระเยซูในฐานะที#พระองคเ์ป็นพระคริสตแ์ละพระบุตรของพระเจา้ 

และพวกเขาจาํเป็นตอ้งพากเพียรในความเชื#อนีI  หากพวกเขาปรารถนาที#จะไดรั้บพระพรทัIงปวงแห่งความรอด 

 

แน่นอนมีนยัยะเช่นกนัวา่พระกิตติคุณของยอห์นถูกเขียนขึIนเพื#อผูเ้ชื#อทัIงปวง เช่นในยอห์นบทที# 13-17 

ยอห์นพยายามฟูมฟักความเชื#อของผูเ้ชื#อทัIงปวงโดยการเนน้วา่ แมว้า่พระเยซูจะไม่ไดด้าํเนินบนโลกนีI อีกต่อไปแลว้ 

พระองคก์ย็งัคงเป็นความจริงที#สถิตอยูใ่นชีวติของคนของพระองคโ์ดยผา่นทางพระวญิญาณบริสุทธิk  

คาํสอนทัIงสิIนของยอห์นมีเป้าหมายเพื#อทาํใหชี้วติของผูเ้ชื#อทัIงปวงมีความไพบูลยย์ิ#งขึIน 

 

นกัวชิาการไดก้ล่าววา่พระกิตติคุณของยอห์นนัIนเป็น “สระที#ทารกเดินลุยนํIาและชา้งวา่ยนํIา” 

(ง่ายสาํหรับคนธรรมดา แต่ยากสาํหรับนกัวชิาการ) ใจความพืIนฐานของพระกิตติคุณยอห์นนัIนชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

นั#นคือ พระเยซูคือพระคริสต ์พระบุตรของพระเจา้ 

แต่รายละเอียดของใจความพืIนฐานนีIยงัคงเป็นความทา้ทายต่อไปสาํหรับนกัตีความพระคมัภีร์ที#ไดศึ้กษาพระกิตติคุ

ณมาแลว้หลายปี 

 

คริสเตียนกลุ่มแรกที#ไดอ่้านพระกิตติคุณเล่มนีI น่าจะไดรั้บคาํหนุนใจอยา่งลึกซึI ง 

พระธรรมเล่มนีIคงไดส้อนใหพ้วกเขาพากเพียรในความเชื#อคริสเตียนของเขา 

ถึงแมจ้ะเผชิญกบัความขดัแยง้กบัฝ่ายตรงขา้มกต็าม 

และพระกิตติคุณเล่มนีIกน่็าจะทา้ทายพวกเขาใหเ้ติบโตขึIนในความรักและความอศัจรรยใ์จที#มีต่อพระคริสต ์

ผูเ้ป็นแหล่งเดียวของชีวติอนับริบูรณ์สาํหรับพวกเขา 

และพระกิตติคุณของยอห์นกห็นุนจิตชูใจและทา้ทายคริสเตียนยคุนีI ในลกัษณะเดียวกนัดว้ย 

 

เมื#อเราไดศึ้กษาภูมิหลงัของพระกิตติคุณของยอห์นแลว้ 

ต่อไปเราจะหนัไปพิจารณาโครงสร้างและเนืIอหาของพระกิตติคุณเล่มนีI  
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โครงสรา้งและเนื2อหา 
 

นกัวชิาการไดบ้รรยายโครงสร้างของพระกิตติคุณยอห์นในหลากหลายแนวทาง ในบทเรียนนีI  

เราจะยดึตามแนวทางที#สื#อถึงความเชื#อมโยงระหวา่งบทนาํแบบสงัเขปของยอห์น 

ซึ# งกล่าวถึงชีวติและพนัธกิจของพระเยซู กบัเนืIอหาของพระกิตติคุณยอห์น ใหเ้ราฟังถอ้ยคาํต่อไปนีI  จากยอห์น 

1:10-14: 

 

พระองคท์รงอยูใ่นโลก และแมว้า่โลกถูกสร้างขึIนโดยทางพระองค ์

แต่โลกกไ็ม่ไดรู้้จกัพระองค ์พระองคท์รงเขา้มาในดินแดนของพระองคเ์อง 

แต่คนของพระองคเ์องไม่ยอมรับพระองค ์ส่วนคนทัIงปวงที#ยอมรับพระองค ์

ผูที้#เชื#อในพระนามของพระองค ์

พระองคก์ป็ระทานสิทธิใหเ้ป็นบุตรของพระเจา้...เราไดเ้ห็นพระเกียรติสิริของพระองค ์

คือพระเกียรติสิริของพระบุตรองคเ์ดียวผูท้รงมาจากพระบิดา (ยอห์น 1:10-14) 

 

ขอ้ความนีI เนน้สาระสาํคญัสี#ประการ: 1) พระเยซูเสดจ็เขา้มาในโลกนีI ; 2) 

พระองคเ์สดจ็มาแต่ถูกปฏิเสธโดยคนของพระองคเ์อง นั#นคือ ชาวอิสราเอล; 3) 

คนที#ตอ้นรับและเชื#อในพระองคก์ลายมาเป็นบุตรของพระเจา้; และ 4) 

ผูเ้ชื#อเหล่านัIนไดก้ลายมาเป็นพยานเพื#อพระเยซู ถา้ยดึตามสาระสาํคญัสี#ประการขา้งตน้ 

เรากส็ามารถบรรยายเคา้โครงของพระกิตติคุณยอห์นดงัต่อไปนีI : 

 

• แรกสุด 

ยอห์นเริ#มพระกิตติคุณของท่านดว้ยบทนาํโดยสงัเขปที#บรรยายถึงการที#พระเยซูมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์

ในบทที# 1:1-18 

• สอง ยอห์นบนัทึกการปฏิบติัพนัธกิจกบัสาธารณชนของพระเยซูในบทที# 1:19 ถึงบทที# 12:50 ในช่วงนีI  

ท่านแสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูเสดจ็มาอยูท่่ามกลางสิ#งที#พระองคท์รงสร้าง 

และถูกปฏิเสธโดยเผา่พนัธ์ุมนุษยที์#พระองคเ์สดจ็มาเพื#อช่วยใหร้อด 

• สาม 

ยอห์นไดแ้ทรกบทบรรยายการปฏิบติัพนัธกิจส่วนตวัของพระเยซูกบัคนเหล่านัIนที#ไดต้อ้นรับและเชื#อใ

นพระองค ์ในบทที# 13:1 ถึงบทที# 20:31 

• และสี# ในบทสรุปของพระกิตติคุณยอห์น ในบทที# 21:1-25 

ยอห์นไดเ้นน้บทบาทของอคัรทูตและสาวกคนอื#น ๆ ในฐานะพยานแห่งพระสง่าราศีของพระเยซู 

 

เราจะศึกษาแต่ละส่วนเหล่านีIของพระกิตติคุณโดยยอห์น โดยเริ#มตน้ที#บทนาํ 

 

 

บทนํา 
 

ในบทที# 1:1-18 ยอห์นไดส้รุปสาระสาํคญัของพระกิตติคุณทัIงเล่มอยา่งทรงพลงัและสวยงาม 

ท่านไดส้อนวา่พระเยซูคือพระวาทะแห่งพระเจา้ผูท้รงสร้างทุกสิ#งและผูเ้ป็นแหล่งที#มาของชีวติทัIงปวง 
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แต่ยิ#งไปกวา่นัIน พระเยซูไดเ้สดจ็เขา้มาในโลกนีI ในฐานะมนุษยผ์ูมี้เลือดเนืIออยา่งแทจ้ริง 

และในฐานะพระเจา้ผูม้าบงัเกิดเป็นมนุษย ์พระองคไ์ดเ้ปิดเผยพระสิริของพระบิดาต่อโลกที#พระองคท์รงสร้างนีI  

 

ยอห์นบรรยายสิ#งนีI ในยอห์น 1:4-5 โดยกล่าววา่พระเยซูเป็นแสงสวา่งผูเ้สดจ็เขา้มาในโลกอนัมืดมน 

พระองคพิ์ชิตความมืดนัIนโดยที#พระองคไ์ดเ้ปิดเผยพระคุณของพระเจา้อยา่งเตม็บริบูรณ์ 

และในขณะที#บางครัI งพระคมัภีร์กล่าววา่พระสิริของพระเยซูถูกซ่อนไวใ้นช่วงที#พระองคม์าบงัเกิดเป็นมนุษย ์

แต่ยอห์นไดเ้นน้ความจริงที#วา่ การที#พระเยซูมาบงัเกิดเป็นมนุษยน์ัIน 

แทจ้ริงแลว้ทาํใหพ้ระสิริของพระองคเ์ป็นที#รู้จกัในหลายแนวทางที#สาํคญั 

และการที#พระองคม์าบงัเกิดเป็นมนุษยน์ัIนหาไดบ้ดบงัพระสิริของพระองคไ์ม่ 

แต่แทจ้ริงแลว้ทรงไดเ้ปิดเผยพระสิริของพระองค ์ยอห์นเขียนไวใ้น 1:14 วา่: 

 

เราไดเ้ห็นพระเกียรติสิริของพระองค ์

คือพระเกียรติสิริของพระบุตรองคเ์ดียวผูท้รงมาจากพระบิดา (ยอห์น 1:14) 

 

 

พันธกจิของพระเยซตูอ่สาธารณชน 
 

หลงัจากบทนาํ ยอห์นไดบ้นัทึกพนัธกิจของพระเยซูต่อสาธารณชนในบทที# 1:19 ถึง 12:50 ในส่วนนีI  

ยอห์นเนน้ความจริงที#วา่พระเยซูเสดจ็มาหาคนของพระองคเ์อง นั#นคือ ชนชาติอิสราเอล 

และคนของพระองคเ์องกลบัปฏิเสธไม่ยอมรับพระองคใ์นฐานะพระคริสตแ์ละพระผูเ้ป็นเจา้ ตามที#เราเห็นในบทที# 

1:11 ยอห์นไดก้ล่าววา่: 

 

พระองคท์รงเขา้มาในดินแดนของพระองคเ์อง แต่คนของพระองคเ์องไม่ยอมรับพระองค ์ 

(ยอห์น 1:11) 

 

ถึงแมจ้ะมีขอ้ยกเวน้สาํคญั ๆ บา้งสาํหรับขอ้ความสรุปนีI  แต่ในภาพรวม 

นี#คือวธีิที#ชนชาติอิสราเอลตอบสนองพนัธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซูตามที#บนัทึกในพระกิตติคุณยอห์น 

 

เราจะสาํรวจพนัธกิจของพระเยซูต่อสาธารณชนโดยแบ่งเป็นเจด็ส่วน 

เริ#มตน้การเตรียมตวัสาํหรับพนัธกิจ และต่อดว้ยเหตุการณ์ 

 

ต่าง ๆ ที#เกิดขึIนแวดลอ้มหกเทศกาลที#แตกต่างกนัของชาวยวิ ก่อนอื#น 

เราจะศึกษาการเตรียมตวัของพระเยซูสาํหรับพนัธกิจ ในยอห์น 1:19 ถึง 2:12 

 
 

 
การเตรยีมตวัสําหรับพันธกจิ 

 

ส่วนที#เกี#ยวขอ้งกบัการเตรียมตวัของพระเยซูสาํหรับพนัธกิจนีI  
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เริ#มตน้ดว้ยพนัธกิจของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาในยอห์น 1:19-36 ในพระธรรมตอนนีI  

ยอห์นเนน้วา่ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาเป็นพยานคนสาํคญัสาํหรับความจริงที#วา่พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้และจะเ

ป็นพระเมษโปดกที#ถูกถวายบูชาของพระเจา้ เพื#อลบลา้งความผดิบาปของโลกนีI  

 

จากนัIน ยอห์นรายงานถึงการที#พระเยซูทรงเรียกสาวกคนแรก ๆ ในยอห์น 1:37-51 

เช่นเดียวกบัในรายงานเกี#ยวกบัยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา จุดเนน้ในส่วนนีIอยูที่#ตวัตนของพระเยซู 

สาวกของพระองคเ์รียกพระองคว์า่ “รับบี” ซึ# งแปลวา่ “อาจารย”์ ในขอ้ 38; “พระเมสสิยาห์” ซึ# งหมายถึง 

“พระคริสต”์ ในขอ้ 41; “ผูซึ้# งโมเสสเขียนถึง” ในขอ้ 45 ซึ# งเป็นการอา้งอิงถึงผูเ้ผยพระวจนะที#โมเสสไดท้าํนายไว;้ 

และ “พระบุตรของพระเจา้” กบัถอ้ยคาํที#ใชคู่้ขนานกคื็อ “กษตัริยแ์ห่งอิสราเอล” ในขอ้ 49 สุดทา้ย ในขอ้ 51 

พระเยซูระบุตวัตนของพระองคว์า่พระองคเ์ป็น “บุตรมนุษย”์ ผูถู้กส่งมาเพื#อประทานหนทางไปถึงพระเจา้ 

 

ส่วนสุดทา้ยของการเตรียมตวัของพระเยซูสาํหรับพนัธกิจกคื็อการอศัจรรยค์รัI งแรกของพระองค ์

ซึ# งยอห์นบนัทึกไวใ้นยอห์น 2:1-12 นี#คือเหตุการณ์ที#พระเยซูเปลี#ยนนํIาดื#มใหก้ลายเป็นเหลา้องุ่น 

แต่ประเดน็สาํคญัมิไดอ้ยูที่#ตวัการอศัจรรยเ์อง ขอใหเ้ราฟังสิ#งที#ยอห์นเขียนไวใ้นยอห์น 2:11: 

 

พระเยซูทรงกระทาํสิ#งนีI ซึ# งเป็นหมายสาํคญัครัI งแรกของพระองคที์#หมู่บา้นคานาในแควน้กาลิลี 

ดว้ยเหตุนีIพระองคจึ์งไดท้รงสาํแดงพระเกียรติสิริของพระองค ์

และเหล่าสาวกของพระองคก์มี็ความเชื#อในพระองค ์(ยอห์น 2:11) 

 

หนึ#งในประเดน็สาํคญัที#ยอห์นกล่าวถึงกคื็อ 

การอศัจรรยค์รัI งนีI เป็นหมายสาํคญัที#เปิดเผยพระสิริของพระเยซู 

และนั#นเป็นเหตุใหส้าวกของพระองคว์างใจในพระองค ์

 

คาํว่า “หมายสําคญั” ถูกใช้ในพระธรรมอพยพ เพื:อกล่าวถงึการอศัจรรย์ต่าง ๆ ที:โมเสสกระทาํ 

และข้าพเจ้าคาดว่าหมายถงึภยัพบัิตทิัLงปวงโดยเฉพาะ ดงันัLน หมายสําคญั หรือคาํว่า “หมายสําคญั” 

จงึถูกใช้อยู่แล้วเพื:อหมายถงึการอศัจรรย์ 

และข้าพเจ้าคดิว่ายอห์นกาํลงักระทาํเช่นนีLมใิช่เพยีงเพราะท่านมกัจะเปรียบเทยีบพระเยซูกบัโมเสสเท่า

นัLน—ซึ:งท่านกก็ระทาํจริง ๆ—แต่ข้าพเจ้าคดิว่า จริง ๆ แล้ว 

ท่านกม็คีวามสนใจเหมือนกบัผู้เขยีนหนังสืออพยพ 

ในการที:จะแสดงให้เห็นว่าบรรดาการอศัจรรย์นัLนถูกประทานมากเ็พื:อแสดงบางสิ:งบางอย่างแก่ประชาก

ร และเพื:อถ่ายทอดข้อมูลที:พวกเขาถูกคาดหวงัให้นําไปปฏบัิต ิคุณจะกล่าวเช่นนัLนกไ็ด้ 

โดยเฉพาะข้อมูลที:ว่าพระเจ้ากาํลงัตรัสบางสิ:งกบัประชากรและประชากรกจ็าํเป็นต้องตอบสนองต่อคาํต

รัสนัLน 

 

—ดร. เดวดิ เรเดลงิส์ 

 

สิ#งที#ทาํใหพ้ระกิตติคุณยอห์นเป็นเอกลกัษณ์ต่างจากพระกิตติคุณเล่มอื#นกคื็อการเรียกการอศัจรรยข์องพ

ระเยซูดว้ยคาํวา่ “semeion” หรือที#มกัถูกแปลวา่ “หมายสาํคญั” อยา่งสมํ#าเสมอ 

การอศัจรรยเ์หล่านัIนมิไดมี้เจตนาที#จะดึงความสนใจมาสู่เหตุการณ์นัIนเอง 
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แต่เพื#อใหค้นมองเลยผา่นการอศัจรรยน์ัIนไปถึงพระเยซู 

การอศัจรรยน์ัIนมีเจตนาเฉพาะเพื#อแสดงตวัตนของพระเยซูทัIงในฐานะ “พระคริสต”์ และ “พระบุตรของพระเจา้” 

อยา่งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องพระกิตติคุณเล่มนีI  ซึ# งยอห์นสรุปสาระสาํคญัไวใ้นยอห์น 20:30-31 

 

คนมากมายได้รับประโยชน์จากการอศัจรรย์ของพระเยซู แต่จริง ๆ 

แล้วคนเหล่านัLนที:ตาถูกเปิดออกกส็ามารถเห็นสิ:งที:การอศัจรรย์นีLเลง็ไปถงึ นั:นคือ ตวัตนของพระคริสต์ 

เหตุนีLเอง ข้าพเจ้าจงึคดิว่ายอห์นใช้คาํที:เหมือนกบักล่าวถงึการอศัจรรย์ 

โดยไม่ใช่แค่บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที:มหัศจรรย์เท่านัLน แต่จริง ๆ 

แล้วเพื:อเลง็ผ่านการอศัจรรย์เหล่านัLนไปถงึตวัตนของพระคริสต์ และแน่นอน 

ยอห์นได้กล่าวไว้ว่านี:คือเหตุผลที:ท่านเขยีนขึLน เพื:อคุณจะได้เชื:อว่าพระเยซูคือพระคริสต์ 

และโดยความเชื:อนัLน คุณจะได้รับชีวติในพระนามของพระองค์ 

และหมายสําคญัเหล่านัLนกก็ระทาํหน้าที:ส่วนนีL 

 

—ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต 

 

หมายสําคญันัLนคือสิ:งที:พระเยซูกระทาํ ซึ:งเลง็ถงึตวัตนที:แท้จริงของพระองค์ 

และถ้าท่านจะทาํความเข้าใจเพยีงแค่ในระดบัผวิเผนิของสิ:งอศัจรรย์เหล่านัLน 

ท่านกไ็ด้พลาดประเดน็สําคญัไปอย่างสิLนเชิง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี:ยนนํLาดื:มเป็นเหล้าองุ่น 

หรือการเลีLยงฝูงชนด้วยขนมปังอย่างอศัจรรย์ หรือการรักษาคนตาบอดให้เห็นได้กต็าม 

ตลอดพระกติตคุิณยอห์น ท่านเห็นว่าสิ:งเหล่านีLหาได้เป็นเพยีงแค่สิ:งอศัจรรย์ไม่ 

แต่หากท่านจะมองทะลสิุ:งเหล่านีL ไปตามเจตนาของพระเจ้า 

ท่านกจ็ะเห็นการเปิดเผยตวัตนที:แท้จริงของพระเยซู 

ว่าพระองค์คืออาหารแห่งชีวติว่าพระองค์คือผู้นัLนที:ได้เสดจ็มาเพื:อประทานการมองเห็นแก่เรา 

ว่าพระองค์ได้นํามาซึ:งเหล้าองุ่นใหม่แห่งยุคที:กาํลงัจะมาถงึ และเรากเ็ฉลมิฉลองในเรื:องนีL 

 

—ดร. โรเบิร์ต พลมัเมอร์ 

 

 

เทศกาลปัสกาครั /งแรก 
 

ส่วนที#สองที#เกี#ยวขอ้งกบัพนัธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซูชีIไปยงัสิ#งที#เกิดขึIนแวดลอ้มการฉลองเทศก

าลปัสกาในเยรูซาเลม็ เราจะเรียกเหตุการณ์นีIวา่ “การฉลองเทศกาลปัสกาครัI งแรก” 

เนื#องจากนี#เป็นปัสกาครัI งแรกที#ถูกกล่าวถึงโดยเฉพาะในพระกิตติคุณยอห์น ส่วนนีI เริ#มจากยอห์น 2:13 ถึง 4:54 

 

พระวจนะส่วนนีI เริ#มตน้ดว้ยรายงานของยอห์นเกี#ยวกบัการที#พระเยซูทรงชาํระพระวหิารดว้ยการขบัไล่เ

หล่าพอ่คา้ออกไป ในยอห์น 2:13-25 และนี#เป็นอีกครัI งหนึ#งที#ประเดน็ที#ยอห์นเนน้คือตวัตนของพระเยซู 

ใหเ้ราฟังสิ#งที#ชาวยวิถามพระเยซูในยอห์น 2:18: 
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แลว้พวกยวิเรียกร้องกบัพระองคว์า่ 

“ท่านมีหมายสาํคญัอะไรที#แสดงใหเ้ราเห็นเพื#อพิสูจนว์า่ท่านมีสิทธิอาํนาจที#จะทาํสิ#งทัIงปวงนีI?” 

(ยอห์น 2:18) 

 

พระเยซูตอบโดยพยากรณ์ถึงการสิIนพระชนมแ์ละการคืนพระชนมข์องพระองค ์

ซึ# งจะเป็นหมายสาํคญัที#ยิ#งใหญ่ที#สุดในพนัธกิจของพระองคว์า่พระองคคื์อพระบุตรของพระเจา้ 

 

ในขอ้ความของยอห์นหลงัจากรายงานเหตุการณ์นีI  ซึ# งอยูใ่น 2:21-25 

ท่านกล่าววา่พระเยซูกระทาํหมายสาํคญัอื#น ๆ อีกมากมาย และดว้ยเหตุนีI เอง 

คนมากมายจึงเชื#อในพระนามของพระองค ์อยา่งนอ้ยกโ็ดยผวิเผนิ 

 

จากนัIน ยอห์นรายงานถึงบทสนทนาอนัน่าอศัจรรยร์ะหวา่งพระเยซูกบันิโคเดมสั 

หนึ#งในสมาชิกของสภาผูป้กครองของยวิ ใน 3:1-21 และเช่นเคย จุดเนน้อยูที่#ตวัตนของพระเยซู ครัI งนีIทัIงในฐานะ 

“บุตรมนุษย”์ และ “พระบุตรของพระเจา้” รวมทัIงเนน้ที#บทบาทในการช่วยใหร้อด 

ซึ# งพระองคถู์กส่งมาเพื#อกระทาํหนา้ที#ดงักล่าว 

 

ในยอห์น 3:22-36 เราพบรายงานอีกส่วนหนึ#งเกี#ยวกบัยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา ในรายงานส่วนนีI  

ยอห์นยนืยนัวา่พระเยซูคือพระคริสตพ์ระบุตรของพระเจา้ 

และท่านกล่าววา่พระเยซูไดเ้สดจ็มาเพื#อเป็นพยานเกี#ยวกบัพระเจา้และความรอด 

แต่แทบจะไม่มีผูใ้ดยอมรับพระองคด์ว้ยความเชื#อ 

 

ในยอห์น 4:1-42 ยอห์นรายงานเกี#ยวกบัการที#พระเยซูพบกบัหญิงชาวสะมาเรียที#บ่อนํIาในสะมาเรีย 

อีกครัI งหนึ#ง จุดเนน้ย ํIาอยูที่#ตวัตนของพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ หรือเรียกอีกอยา่งหนึ#งวา่พระคริสต ์

ผูที้#จะเสดจ็มาและอธิบายทุกสิ#งแก่คนของพระองค ์ดว้ยการยนืยนัวา่ความรอดจะมาโดยผา่นทางชาวยวิ 

โดยเฉพาะโดยผา่นทางพระองค ์พระเยซูไดท้า้ทายวธีิคิดของหญิงผูนี้I  

และเรียกเธอใหค้น้พบชีวติและความจริงของพระเจา้ในตวัพระองคเ์อง อนัเป็นสิ#งที#เธอประสงคต์ลอดมาอยูแ่ลว้ 

และชาวสะมาเรียมากมายตอบสนองต่อคาํสอนนีIดว้ยการวางใจในพระเยซู 

 

ทา้ยที#สุด ในยอห์น 4:43-54 ยอห์นรายงานหมายสาํคญัอศัจรรยค์รัI งที#สองของพระเยซู 

เช่นเดียวกบัครัI งแรก หมายสาํคญันีIกเ็กิดขึIนที#หมู่บา้นคานา แต่ในครัI งนีI  

พระเยซูรักษาเดก็คนหนึ#งโดยปราศจากแมแ้ต่การสมัผสัหรือการไปพบเดก็คนนัIน และไม่น่าแปลกใจเช่นกนั 

จุดเนน้ของเรื#องนีIอยูที่#วา่ การอศัจรรยค์รัI งนีI มีเจตนาที#จะยนืยนัสิทธิอาํนาจของพระเยซู 

และนาํไปสู่ความศรัทธาที#เกิดขึIนในคนเหล่านัIนที#ไดป้ระจกัษใ์นเหตุการณ์อศัจรรยนี์I  

 

หนึ#งประเดน็สาํคญัที#ปรากฏอยูต่ลอดทัIงส่วนที#กล่าวถึงเทศกาลปัสกาครัI งแรกกคื็อความศรัทธา ในบทที# 

2:11 ยอห์นรายงานวา่ หลงัจากหมายสาํคญัครัI งแรก เหล่าสาวกกเ็ชื#อในพระเยซู ในบทที# 4:42 

ชาวสะมาเรียมาเชื#อเพราะคาํสอนของพระเยซู และใน 4:53 ครอบครัวของเดก็ชายที#ไดรั้บการรักษากห็นัมาเชื#อ 

หลงัจากนัIนในยอห์น 7:50 และ 19:39 เรากพ็บเหตุผลที#จะคิดไดว้า่นิโคเดมสักก็ลายมาเป็นผูเ้ชื#อในพระเยซูเช่นกนั 

หมายสาํคญัและคาํสอนอนัลึกซึI งของพระเยซูเป็นคาํพยานที#ทรงพลงัถึงตวัตนของพระองคเ์อง 
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และความรอดที#พระองคป์ระทานให ้และคนมากมายกมี็ศรัทธาในพระองค ์

 

แน่นอน หนึ:งในประเดน็สําคญัในพระกติตคุิณของยอห์นกคื็อความเชื:อหรือศรัทธาที:นําไปสู่ความรอด 

การมคีวามเชื:อเป็นจุดเน้นที:เกดิขึLนตลอดพระกติตคุิณเล่มนีL และจุดเน้นดงักล่าวกอ็ยู่ในสองด้าน 

ด้านหนึ:งกคื็อ ความเชื:อ หรือการกลายมาเป็นลูกของพระเจ้า เป็นงานของพระเจ้าเอง 

และในอกีด้านหนึ:งนัLน ความเชื:อนัLนกคื็อการลงมือปฏบัิตใินส่วนของแต่ละบุคคล 

ความศรัทธาที:ช่วยให้รอดนัLนเป็นที:เข้าใจอย่างชัดเจนว่าหมายถงึของขวญั 

นับเป็นพระคุณของพระเจ้าในชีวติของเราที:เราได้มาเชื:อ 

แต่มนักอ็ยู่บนรากฐานของบางสิ:งที:เรากาํลงักระทาํ ดงันัLน แง่มุมด้านความรู้จงึต้องเข้ามาเกี:ยวข้อง 

เราต้องเข้าใจว่าพระคริสต์ได้สิLนพระชนม์บนไม้กางเขนเพื:อความบาปของเรา 

และเราต้องมคีวามรู้สึกเห็นชอบ—ว่าเราเห็นด้วยกบัสิ:งนีL แต่กเ็ป็นยิ:งกว่าการรู้และเห็นด้วยอย่างมาก 

เป็นความรู้สึกไว้วางใจ และนั:นเป็นแง่มุมที:สําคญัอย่างยิ:งยวดของความศรัทธา 

หมายถงึการที:มือเปล่าของบุคคลผู้หนึ:งยื:นออกไปและยอมรับทุกสิ:งที:พระเจ้าได้กระทาํโดยผ่านพระบุต

รของพระองค์ คือพระคริสต์ 

 

—ดร. เจฟฟ์ โลว์แมน 

 

รู้ไหม หนึ:งในสิ:งที:น่าขดัเคืองใจที:สุดเกี:ยวกบัโลกรอบตวัเรากคื็อ คาํว่า “เชื:อ” หรือ “ศรัทธา” 

ถูกใช้อย่างฉาบฉวยและไม่ระมดัระวงัอย่างยิ:ง 

มคีนมากมายที:โดยพืLนฐานแล้วพูดถงึความเชื:อศรัทธาราวกบัว่าพวกเขาศรัทธาในความเชื:อนัLน 

แต่นั:นไม่ใช่วธีิที:คริสเตยีนพูดถงึความเชื:อ ความเชื:อนัLนมสีารพดัประเภทแตกต่างกนั ตอนนีL 

ข้าพเจ้ากาํลงันั:งอยู่บนเก้าอีLตวัหนึ:ง 

ข้าพเจ้ากม็คีวามมั:นใจพอสมควรว่าเก้าอีLตวันีLจะรับนํLาหนักข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้ามคีวามเชื:อในเก้าอีLตวันีL 

อย่างไรกต็าม 

ข้าพเจ้าจะไม่มทีางมคีวามเชื:อในเก้าอีLตวันีLว่ามนัสามารถทาํสิ:งอื:นใดได้นอกจากรับนํLาหนักของข้าพเจ้า 

มนัไม่ได้ทาํหน้าที:อื:นใดเลย เมื:อเราพูดถงึความเชื:อที:ช่วยให้รอด นั:นคือความเชื:อในพระคริสต์ 

คือการไว้วางใจและการพกัสงบ ในความไว้วางใจนัLน ว่าพระคริสต์ได้กระทาํทุกสิ:งที:จาํเป็น 

เพื:อให้เราได้รับความรอด ความเชื:อที:ช่วยให้รอดกคื็อความเชื:อในพระคริสต์ 

โดยรู้ว่าเป็นองค์พระคริสต์ที:ได้ยอมรับโทษเพราะความผดิบาปของเรา 

โดยรู้ว่าเป็นองค์พระคริสต์ผู้ได้ซืLอความรอดไว้แล้วเพื:อเรา 

โดยรู้ว่าเป็นองค์พระคริสต์ผู้ได้ทาํการชดใช้ความผดิของเราอย่างเตม็ราคา 

โดยรู้ว่าในพระองค์เราได้รับการอภยัโทษบาปของเราอย่างเตม็ที: 

ความเชื:อที:ช่วยให้รอดนัLนกคื็อความมั:นใจที:จะพกัสงบและวางใจในพระคริสต์ 

โดยรู้ว่าพระองค์ได้กระทาํสิ:งนีLเพื:อพวกเรา โดยรู้ว่าไม่มสิี:งใดเหลือไว้ให้เราต้องทาํอกี 

และโดยรู้ว่าพระองค์ทรงรักษาคนเหล่านัLนที:มาหาพระองค์โดยความเชื:อ ตลอดไปเป็นนิตย์ รู้ไหม 

ความเชื:อแห่งความรอด หรือความเชื:อที:ช่วยให้รอด 

กคื็อความเชื:อที:ถูกนิยามหรือกาํหนดโดยความจริงที:ว่า ในความหมายของตวัเอง 

ในความหมายที:สําคญัที:สุด หมายความว่าเราวางใจในพระคริสต์ เราจะไม่มสิี:งอื:นใด 
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เราจะไม่ปรารถนาสิ:งอื:นใด เรารู้ว่าพระคริสต์นัLนเพยีงพอสําหรับความรอดของเราแล้ว 

 

—ดร. อาร์ อลัเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ 

 

แต่น่าเศร้าที#ไม่ใช่ทุกคนตอบสนองต่อพระเยซูดว้ยความเชื#อศรัทธา ในบทที# 2:12-20 

พระเยซูขบัไล่คนเหล่านัIนที#ทาํใหพ้ระวหิารเป็นมลทิน ใน 2:24-25 พระเยซูเอง “ไม่ไดว้างพระทยั” หรือ 

“ยอมอยูใ่นพนัธะ” กบัคนมากนกั เพราะพระองครู้์วา่คนเหล่านัIนหาไดมี้ความศรัทธาที#แทจ้ริงไม่ และใน 3:18-21 

เราไดอ่้านเกี#ยวกบัการพิพากษาที#จะมาถึงคนเหล่านัIนที#ปฏิเสธและไม่ยอมเชื#อ 

 

 

เทศกาลทีBปราศจากชืBอ 
 

ส่วนที#สามของพนัธกิจของพระเยซูเกี#ยวขอ้งกบัเทศกาลหนึ#งที#ปราศจากชื#อเรียก ซึ# งพบไดใ้นยอห์น 

5:1-47 

 

ในขอ้ 1:15 พระเยซูไดรั้กษาชายผูห้นึ#งที#พิการมาเป็นเวลา 38 ปี แต่เนื#องจากวนันัIนเป็นวนัสะบาโต 

พระองคจึ์งถูกชาวยวิกล่าวโทษวา่ละเมิดบทบญัญติัเกี#ยวกบัการหา้มทาํงานในวนัสะบาโต ยอห์น 5:16-47 

บนัทึกการโตต้อบของพระเยซู โดยพระองคอ์า้งวา่พระองคเ์ป็นผูป้ระทานชีวตินิรันดร์แก่ทุกคนที#เชื#อในพระองค ์

 

 

เทศกาลปัสกาครั /งทีBสอง 
 

ส่วนที#สี#ที#เกี#ยวขอ้งกบัพนัธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซูบอกเราถึงการที#พระองคร่์วมเทศกาลปัสกาค

รัI งที#สอง ในยอห์น 6:1-71 

 

ปัสกาคือเทศกาลที#ชาวยวิเฉลิมฉลองการอพยพออกจากประเทศอียปิต ์ดงันัIน 

จึงไม่น่าแปลกใจที#ส่วนนีI มีการอา้งอิงหลายครัI งถึงการอพยพครัI งนัIน ในบทที# 6:1-15 พระเยซูทรงเลีIยง 5,000 

คนอยา่งมหศัจรรยด์ว้ยขนมปังหา้กอ้นและปลาสองตวัเท่านัIน 

การอศัจรรยค์รัI งนีIทาํใหร้ะลึกถึงการที#พระเจา้ประทานมานาแก่ชนชาติอิสราเอล 

หลงัจากที#พวกเขาไดรั้บการปลดปล่อยจากการเป็นทาสในอียปิต ์

 

ในยอห์น 6:16-24 พระเยซูทรงดาํเนินบนนํIา 

อนัแสดงใหเ้ห็นวา่ฤทธานุภาพของพระองคเ์หนือผนืนํIานัIน ยิ#งใหญ่กวา่ของโมเสสเมื#อครัI งท่านแหวกทะเลแดง 

จากนัIนใน 6:25-71 หลงัจากที#ไดข้า้มทะเลไปอีกฝั#งหนึ#งแลว้ พระเยซูไดส้าํแดงพระองคเ์องในฐานะ 

“อาหารที#แทจ้ริงจากสวรรค”์ ซึ# งเหนือกวา่อยา่งมากเมื#อเทียบกบัมานาที#พระเจา้จดัเตรียมใหใ้นช่วงการอพยพ 

ในฐานะอาหารที#แทจ้ริง พระเยซูกระทาํใหเ้ทศกาลปัสกาสาํเร็จเป็นจริง โดยประทานชีวติที#แทจ้ริงแก่ผูเ้ชื#อทุกคน 

 

 

เทศกาลอยูเ่พงิ 
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ส่วนที#หา้ของพนัธกิจพระเยซูต่อสาธารณชนแวดลอ้ม ดว้ยการมีส่วนร่วมในเทศกาลอยูเ่พิง ในยอห์น 

7:1 ถึง 10:21 

 

ในยอห์น 7:1-52 ยอห์นบนัทึกวา่พระเยซูไดร่้วมและกระทาํใหเ้ทศกาลอยูเ่พิงสาํเร็จเป็นจริงอยา่งไร 

 

ในยอห์น 7:1-52 พระเยซูทาํใหเ้จตนารมณ์ของเทศกาลอยูเ่พิงสาํเร็จเป็นจริง 

เทศกาลอยูเ่พิงเป็นการระลึกถึงการที#พระเจา้ปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากอียปิต ์

และระลึกถึงการที#พระองคป์รทานนํIาดื#มแก่พวกเขาในถิ#นทุรกนัดาร 

เทศกาลนีIยงัเฉลิมฉลองการที#พระเจา้ทรงประทานฝนสาํหรับพืชผลของพวกเขาอยา่งต่อเนื#อง 

และเทศกาลนีIยงัมองไปขา้งหนา้ดว้ยความคาดหวงัถึงวนัที#พระเจา้จะปลดปล่อยคนของพระองคใ์นบัIนปลาย 

ในเทศกาลนีI  ปุโรหิตจะแสดงใหเ้ห็นการตระเตรียมอนัเปี# ยมดว้ยพระคุณของพระเจา้ โดยการเทนํIาลงรอบ ๆ 

แท่นบูชาในพระวหิาร โดยการใชน้ํI าเป็นภาพสญัลกัษณ์ 

พระเยซูอา้งอยา่งกลา้หาญวา่พระองคคื์อผูน้ัIนที#สามารถประทาน “นํIาแห่งชีวติ” แก่พวกเขา 

 

ในยอห์น 8:12-59 พระเยซูกล่าวถึงความเป็นพระบุตรที#แทจ้ริงดว้ยการเรียกพระองคเ์องวา่ 

“พระบุตรของพระเจา้” พระเยซูเรียกพระองคเ์องวา่เป็นพระบุตรของพระเจา้ 

พระองคถึ์งกบัปฏิเสธวา่ชาวยวิที#ไม่เชื#อนัIนหาไดเ้ป็นบุตรที#ชอบธรรมของอบัราฮมัไม่ 

 

ใน 9:1-41 พระเยซูรักษาชายผูห้นึ#งที#ตาบอดแต่กาํเนิด 

พวกฟาริสีขีIสงสยัตอบโตพ้ระองคด์ว้ยการสืบสวนอยา่งระมดัระวงัถึงสิ#งที#พระเยซูไดก้ระทาํ 

การที#พวกเขาไร้ความเชื#อเป็นเหตุใหพ้ระเยซูกล่าววา่ จริง ๆ แลว้ พวกฟาริสีกคื็อคนที#ตาบอดเอง 

ถึงแมพ้วกเขาอา้งวา่สามารถมองเห็นกต็าม 

 

และพระเยซูยงัสาํแดงพระองคเ์องในฐานะผูเ้ลีIยงแกะที#ดีใน 10:1-21 ซึ# งตรงกนัขา้มกบัพวกฟาริสี 

พระเยซูเป็นผูเ้ลีIยงแกะที#ดีเพราะพระองคเ์ตม็ใจมอบชีวติของพระองคเ์องเพื#อลูกแกะ 

 

 

เทศกาลฉลองพระวหิาร 
 

ส่วนที#หกของพนัธกิจพระเยซูต่อสาธารณชน 

เป็นบนัทึกเหตุการณ์ในช่วงที#พระองคเ์ขา้ร่วมเทศกาลฉลองพระวหิารในยอห์น 10:22 ถึง 11:57 ยอห์น 10:22-40 

รายงานวา่พระองคไ์ดเ้ขา้ร่วมและกระทาํใหค้วามสาํคญัของการฉลองพระวหิารสาํเร็จเป็นจริง 

 

ยอห์น 10:22-40 บนัทึกวา่พระเยซูทรงเขา้ร่วมเทศกาลฉลองพระวหิาร 

เทศกาลนีIไม่เคยถูกสถาปนาขึIนในพนัธสญัญาเดิม การฉลองเทศกาลนีI เริ#มตน้ในปี 165 ก่อนคริสตกาล 

หลงัจากตระกลูปุโรหิต ที#ชื#อแมคคาบีส์ ไดก่้อการกบฏต่อกษตัริยข์องกรีกที#ชื#อวา่อนัทิโอคสั เอพิฟาเนส สาํเร็จ 

อนัทิโอคสัแต่งตัIงตนเองใหด้าํรงตาํแหน่ง “เอพิฟาเนส” เนื#องจากเขาเชื#อวา่ตนเองเป็น “องคส์าํแดงของเทพ” 

เขาสงัหารคนมากมายในเยรูซาเลม็ ทาํใหพ้ระวหิารเป็นมลทิน และสั#งใหช้าวยวินมสัการเทพซีอุส (Zeus) 

ของชาวกรีก ดงันัIน เทศกาลฉลองพระวหิารจึงกระทาํเพื#อชาํระพระวหิารใหบ้ริสุทธิk อีกครัI งหนึ#ง 
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หลงัจากที#ตระกลูแมคคาบีส์ไดย้ดึคืนมา ในปัจจุบนั 

เทศกาลดงักล่าวเป็นที#รู้จกักนัอยา่งกวา้งขวางที#สุดในชื#อภาษาฮีบรู คือ “ฮานุกกะห์” ซึ# งหมายความวา่ “การอุทิศ” 

 

พระวจนะตอนนีIแฝงนยัยะของลกัษณะตรงกนัขา้มกนัระหวา่งพระเยซูกบัอนัทิโอคสั ในแง่หนึ#ง 

อนัทิโอคสัอา้งอยา่งเป็นเทจ็วา่เขามาจากพระเจา้ แต่เขาไดส้งัหารหมู่คนของพระเจา้ 

และะทาํใหพ้ระวหิารเป็นมลทิน ตรงกนัขา้ม พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้อยา่งแทจ้ริง 

และทรงกระทาํพนัธกิจของพระบิดาอยา่งสตัยซื์#อ ซึ# งรวมถึงการประทานชีวตินิรันดร์แก่คนของพระองคด์ว้ย 

ในยอห์น 10:36 พระเยซูไดก้ล่าววา่พระองคไ์ดถู้กเลือกไวต่้างหาก—หรือฉบบัแปลบางฉบบัใชค้าํวา่ 

“เจิมใหบ้ริสุทธิk ”—และถูกส่งเขา้มาในโลกนีI  

และภาษาที#ใชนี้Iทาํใหเ้ราระลึกถึงการชาํระพระวหิารใหบ้ริสุทธิk ในเทศกาลฉลองพระวหิาร และแน่นอน 

ก่อนหนา้นีIพระเยซูไดเ้ปรียบการฟืI นฟูพระวหิารกบัการที#พระกายของพระองคจ์ะคืนชีพ ในยอห์น 2:19-21 

 

ประเดน็หลกัเหล่านีIกถู็กสื#อออกมาในเรื#องของการฟืI นคืนชีพของลาซารัสในยอห์น 11:1-57 เช่นกนั 

โดยเหตุการณ์นีIสาํแดงฤทธานุภาพที#พระเยซูไดรั้บจากพระเจา้ใหมี้ชยัชนะเหนือความตาย 

และการชุบลาซารัสใหเ้ป็นขึIนมาจากความตายกเ็ลง็ล่วงหนา้ถึงการคืนพระชนมข์องพระเยซูเองในตอนทา้ยของพร

ะกิตติคุณ เมื#อความหวงัทัIงปวงแห่งเทศกาลฉลองพระวหิารสาํเร็จเป็นจริงในที#สุด 

 

 

เทศกาลปัสกาครั /งทีBสาม 
 

ส่วนที#เจด็ที#เกี#ยวขอ้งกบัพนัธกิจของพระเยซูต่อสาธารณชนมีศูนยก์ลางอยูที่#การเตรียมเขา้ร่วมเทศกาลปั

สกาครัI งที#สาม ใน ยอห์น 12:1-50 

 

การเตรียมตวัของพระเยซูสาํหรับเทศกาลปัสกาครัI งที#สาม 

 

ที#ยอห์นกล่าวถึงนัIน เป็นการเบิกทางสาํหรับพนัธกิจของพระองคก์บัสาวก 12 คนในยอห์น 13-17 

รวมทัIงสาํหรับการที#พระองคส์ละชีวติในฐานะลูกแกะปัสกาในบทที# 19 

การเตรียมตวัของพระเยซูเริ#มตน้ดว้ยการที#พระองคไ์ดรั้บการเจิมเพื#อการฝังพระศพ ใน 12:1-11 ส่วนในขอ้ 12-19 

ยอห์นบนัทึกการที#พระเยซูเสดจ็เขา้สู่กรุงเยรูซาเลม็อยา่งผูพิ้ชิต และยอห์น 12:20-50 

พระเยซูประกาศกบัประชาชนวา่ 

ถึงเวลาแลว้ที#พระองคจ์ะไดรั้บเกียรติยศโดยผา่นการสิIนพระชนมแ์ละการคืนพระชนมข์องพระองค ์

พระเยซูเรียกร้องคนเหล่านัIนที#ไดย้นิคาํประกาศของพระองคใ์หเ้ชื#อวางใจในพระองค ์กระนัIน 

หลงัจากที#พระเยซูกระทาํการอศัจรรยม์ากมายต่อหนา้ต่อตาพวกเขา ชาวยวิหลายคนกเ็ชื#อแต่หลายคนกย็งัไม่เชื#อ 

 

ส่วนสาํคญัถดัไปของพระกิตติคุณยอห์นเกี#ยวขอ้งกบัพนัธกิจส่วนตวัของพระเยซูต่อคนเหล่านัIนที#ไดต้อ้

นรับและเชื#อในพระองค ์ส่วนนีI เริ#มจากยอห์น 13:1 ไปจนถึง 20:31 
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พันธกจิสว่นตวัของพระเยซ ู
 

พระกิตติคุณส่วนนีIนาํเสนอคาํบรรยายของยอห์นเกี#ยวกบัอาหารคํ#ามืIอสุดทา้ยของพระเยซูกบัสาวกของ

พระองค ์ตามดว้ยการที#พระองคถู์กจบักมุ ถูกตรึงบนกางเขน และทรงคืนพระชนม ์

เรื#องราวบรรยายวา่พระเยซูสาํแดงพระสิริของพระองคต่์อบรรดาคนพิเศษของพระองคอ์ยา่งไร 

ยอห์นไดส้อนวา่พระเยซูปฏิบติัพนัธกิจอยา่งใกลชิ้ดกบัคนเหล่านัIนที#เชื#อในพระองค ์

และพระองคม์อบชีวติของพระองคแ์ก่คนเหล่านัIนดว้ยใจสมคัร โดยผา่นเหตุการณ์เหล่านีI  

พระเยซูสาํแดงพระสิริของพระเจา้ในรูปแบบที#ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

 

ส่วนนีIของพระกิตติคุณยอห์นไดเ้ปิดเผยแนวความคิดที#ยอห์นเคยแสดงไวใ้นยอห์น 1:11-12 

ซึ# งท่านไดบ้นัทึกไวด้งันีI : 

 

พระองคท์รงเขา้มาในดินแดนของพระองคเ์อง 

แต่คนของพระองคเ์องไม่ยอมรับพระองค ์ส่วนคนทัIงปวงที#ยอมรับพระองค ์

ผูที้#เชื#อในพระนามของพระองค ์พระองคก์ป็ระทานสิทธิใหเ้ป็นบุตรของพระเจา้ (ยอห์น 1:11-12) 

 

ใน 12 บทแรกของพระกิตติคุณยอห์น พระเยซูปฏิบติัพนัธกิจต่อโลกนีI  

แต่แมก้ระทั#งคนของพระองคเ์องกไ็ม่ยอมรับพระองค ์จากนัIน เริ#มจากบทที# 13 

พระเยซูไดเ้นน้ไปที#คนเหล่านัIนที#ไดต้อ้นรับพระองค ์นั#นคือ สาวกของพระองค ์

 

เราจะแบ่งศึกษาพระกิตติคุณยอห์นส่วนนีI เป็นสองตอน หนึ#ง 

เราจะพิจารณาเหตุการณ์ที#เกิดขึIนในช่วงอาหารคํ#ามืIอสุดทา้ย สอง 

เราจะศึกษาช่วงเวลาแห่งพระสิริอนัยิ#งใหญ่ที#สุดของพระเยซู ไดแ้ก่ การสิIนพระชนมแ์ละการคืนพระชนม ์

เราจะเริ#มตน้ดว้ยการศึกษาเหตุการณ์ในช่วงอาหารคํ#ามืIอสุดทา้ยก่อน 

 

 

อาหารคํBามื/อสดุทา้ย 
 

พนัธกิจของพระเยซูกบัสาวกของพระองคใ์นช่วงอาหารคํ#ามืIอสุดทา้ยถูกบรรยายไวสี้#ตอน ตอนที#หนึ#ง 

พระเยซูรับใชส้าวกดว้ยการลา้งเทา้ของพวกเขา ยอห์น 13:1-30 

 

การรับใช้—

พระเยซูกระทาํสญัลกัษณ์ของพนัธกิจทัIงปวงบนโลกนีIของพระองคด์ว้ยการลา้งเทา้สาวกของพระองคด์ว้ยความถ่อ

มใจ 

เหตุการณ์นีIนาํเสนออยา่งน่าอศัจรรยถึ์งการที#พระองคม์าบงัเกิดเป็นมนุษยแ์ละการสละชีวติของพระองคบ์นไมก้างเ

ขนเพื#อช่วยใหร้อด พระองคผ์ูส้ร้างจกัรวาลไดก้ม้ศีรษะลงต่อหนา้คนของพระองค ์

ไดรั้บใชพ้วกเขาดว้ยการลา้งเทา้ที#สกปรกและเหนื#อยลา้ของพวกเขา 

นี#เป็นการรับใชที้#กาํลงัจะไปถึงจุดสูงสุดบนไมก้างเขนในวนัถดัไป 

เมื#อพระองคจ์ะทรงลา้งจิตใจที#สกปรกและเหนื#อยลา้ดว้ยพระโลหิตของพระองค ์อนัมีฤทธิk ชาํระบาป 
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หลงัจากลา้งเทา้ของสาวกแลว้ พระเยซูไดป้ระกาศวา่หนึ#งในสาวกของพระองคจ์ะทรยศพระองค ์จากนัIน 

หลงัจากที#ซาตานเขา้สิงในใจของยดูาส ยดูาสกอ็อกจากหอ้งไปเพื#อทาํการทรยศจนสาํเร็จ 

 

หลงัจากรับใชส้าวกของพระองคด์ว้ยการลา้งเทา้แลว้ พระเยซูกไ็ดป้ลอบประโลมพวกเขา ในยอห์น 13:31 ถึง 14:31 

 

การปลอบประโลม—หลงัจากยดูาสออกจากกลุ่มไป พระเยซูไดเ้ริ#มสิ#งที#มกัเรียกกนัวา่ “คาํอาํลา” 

อนัเป็นการที#พระองคเ์ตรียมความพร้อมใหส้าวกผูส้ตัยซื์#อของพระองค ์

เพราะอีกไม่นานพระองคก์จ็ะจากพวกเขาไป 

 

ถงึแม้กลุ่มผู้ฟังคือเหล่าอคัรทูต 

แต่แน่ใจได้ว่ามเีหตุผลบางอย่างที:ทาํให้ต้องรักษาคาํอาํลานีLไว้เพื:อพนัธกจิของอคัรทูตรุ่นถดัไปในอนาคต 

กล่าวอกีนัยหนึ:งกคื็อ 

อาจมแีนวคดิที:สามารถถ่ายทอดไปสู่ผู้ใดกต็ามที:ต้องการใช้ชีวติในฐานะอคัรทูตและผู้รับใช้ฝึกหัด 

ในฐานะคนที:กาํลงัเรียนรู้และคนที:เข้าใจว่าตวัเองจะถูกส่งออกไปในโลกนีL 

ถ้าท่านมคีวามเข้าใจเชิงวชิาชีพเกี:ยวกบัตวัท่านเอง 

ท่านกจ็ะเห็นว่าคาํอาํลานในห้องชัLนบนนีLเป็นคาํสอนยอดเยี:ยมมาก ข้าพเจ้าแน่ใจว่าในพระวจนะตอนนีL 

มปีระเดน็เฉพาะที:ผู้นําสามารถประยุกต์ใช้ได้ ข้าพเจ้าคดิว่า 

บทเหล่านีLน่าจะถูกอ่านและให้ประโยชน์อย่างยิ:งใหญ่ต่อชายหญงิที:ถูกเรียกมาปฏบัิตหิน้าที:ผู้นําในพระกายของพระ

คริสต์ แต่สิ:งที:ข้าพเจ้ามกัจะกล่าวกคื็อ 

คุณลกัษณะสําคญัของคริสเตยีนทัLงหมดถูกนําเสนอผ่านตวัตนและบุคลกิของพระเยซูจริง ๆ ในยอห์น 17 

เนื:องจากพระองค์แยกคาํอธิษฐานของพระองค์—เห็นไหมครับ—โดยอธิษฐานเผื:ออคัรทูต 

แต่หลงัจากนัLนพระองค์กต็รัสว่า “ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื:อคนเหล่านีLพวกเดยีว 

แต่เพื:อทุกคนที:วางใจในข้าพระองค์เพราะถ้อยคาํของพวกเขา” ดงันัLน ทุกตอนในยอห์น 14, 15, 16, และ 17 

กล่าวถงึสลบัไปมาระหว่างสาวก 12 

คนและคนเหล่านัLนที:จะรับใช้พระองค์ในบทบาทที:คล้ายคลงึกนัหลงัสิLนยุคของสาวกทัLง 12 คน  

ข้าพเจ้าจงึเห็นว่าส่วนนีLมไีว้สําหรับผู้เชื:อทุกคนด้วย 

 

—ดร. สตฟี ฮาร์เปอร์ 

 

พระเยซูเริ#มคาํอาํลาของพระองคโ์ดยตรัสวา่ เวลาที#พระองคจ์ะไดรั้บพระสิริไดม้าถึงแลว้ 

ซึ# งหมายความวา่พระองคก์าํลงัจะสิIนพระชนม ์คืนพระชนม ์และเสดจ็ขึIนไปสู่พระบิดาของพระองคใ์นสวรรค ์

สาวกของพระองคจ์ะตอ้งใชชี้วติโดยปราศจากการที#พระองคส์ถิตอยูก่บัเขาทางกายภาพ ดาํเนินไปดว้ยกนั 

สนทนากนั และใชชี้วติอยูท่่ามกลางพวกเขา พระองคไ์ดท้าํนายดว้ยวา่เปโตรกาํลงัจะปฏิเสธพระองคถึ์งสามครัI ง 

แต่พระเยซูกรู้็วา่ ข่าวที#ยากต่อการยอมรับนีIทาํใหส้าวกของพระองคว์า้วุน่ใจ 

พระองคจึ์งปลอบประโลมพวกเขาและใหค้วามมั#นใจแก่พวกเขาวา่ ในที#สุดแลว้ 

พระองคจ์ะนาํพวกเขากลบัไปสู่พระบิดาเช่นกนั และพระองคบ์อกพวกเขาวา่ 

พระองคจ์ะไม่ทิIงพวกเขาไวอ้ยา่งเดียวดาย 

พระองคจ์ะส่งพระวญิญาณบริสุทธิk มาปฏิบติัพนัธกิจกบัพวกเขาแทนที#พระองค ์

ใหเ้ราฟังคาํสญัญาของพระเยซูในยอห์น 14:26: 
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องคที์#ปรึกษาคือพระวญิญาณบริสุทธิk ซึ# งพระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเราจะทรงสอนสิ#งทัIงปว

งแก่พวกท่าน และจะใหพ้วกท่านระลึกถึงทุกสิ#งที#เราไดก้ล่าวกบัพวกท่าน (ยอห์น 14:26) 

 

พระเยซูสญัญาวา่สาวกของพระองคจ์ะไม่มีวนัอยูเ่ดียวดาย พวกเขาจะถูกโลกนีI ฟ้อง ไต่สวน และข่มเหง 

แต่ไม่มีวนัที#พวกเขาจะตอ้งปกป้องพระนามของพระเยซูและตวัพวกเขาเองอยา่งโดดเดี#ยว 

พระวญิญาณแห่งความจริงจะประทานกาํลงัแก่พวกเขาที#จะพดูและเขียนอยา่งไม่ผดิพลาด 

และจะเตม็ดว้ยราชอาํนาจ ในพระนามของพระเยซู 

 

หลงัจากปลอบประโลมสาวกของพระองค ์

พระเยซูไดเ้ตรียมพวกเขาใหพ้ร้อมสาํหรับการที#พระองคจ์ะเสดจ็จากไปและสาํหรับพนัธกิจในอนาคตของพวกเขา 

ในยอห์น 15:1 ถึง 16:33 

 

การเตรียมความพร้อม—ในตอนทา้ยของพระวจนะส่วนก่อนหนา้นีI  

พระเยซูและสาวกของพระองคไ์ดอ้อกจากสถานที#ที#พวกเขาเคยอยู ่และพระองคไ์ดเ้ริ#มกล่าวอีกตอนหนึ#ง 

พระองคเ์ริ#มโดยบรรยายพระองคเ์องวา่เป็น “เถาองุ่นแท”้ ในยอห์น 15:1-8 คาํอุปลกัษณ์นีIอา้งอิงยอ้นไปถึงสดุดี 

80:8 และอิสยาห์ 5:1-7 อนัเป็นตอนที#ชนชาติอิสราเอลถูกนาํเสนอในภาพของเถาองุ่นอนัเตม็ไปดว้ยสง่าราศี 

เนื#องจากความลม้เหลวและความบาปของอิสราเอล ในเวลาต่อมา พวกเขาจึงถูกเรียกวา่ 

“เถาองุ่นที#เสื#อมทรามลงจนกลายพนัธ์ุ” ในเยเรมีย ์2:21 

แต่พระเยซูใชภ้าพลกัษณ์เปรียบเปรยนีI เพื#อใหค้วามมั#นใจแก่สาวกของพระองคว์า่ 

พระองคเ์องกาํลงัสถาปนาชนชาติอิสราเอลที#แทจ้ริงและสตัยซื์#อขึIนใหม่ 

และพวกเขาเป็นส่วนหนึ#งของแผนการอนัยิ#งใหญ่นีI  ใหเ้ราฟังคาํตรัสของพระเยซูในยอห์น 15:1-5: 

 

“เราเป็นเถาองุ่น ท่านทัIงหลายเป็นแขนง ถา้ผูใ้ดคงอยูใ่นเราและเราคงอยูใ่นเขาผูน้ัIนจะเกิดผลมาก 

เพราะถา้แยกจากเราแลว้พวกท่านไม่อาจทาํสิ#งใดไดเ้ลย” 

(ยอห์น 15:1-5) 

 

การประกาศวา่พระองคเ์ป็นเถาองุ่นแทน้ัIน พระเยซูกาํลงับอกวา่ โดยนยัยะสาํคญัแลว้ 

พระองคเ์องกคื็ออิสราเอล พระองคเ์ป็นตวัแทนของอิสราเอล 

และพระองคไ์ดท้าํใหลิ้ขิตของพระเจา้สาํหรับอิสราเอลสาํเร็จบริบูรณ์ 

อิสราเอลนัIนลม้เหลวในการสถาปนาแผน่ดินของพระเจา้ในโลกนีI  แต่พระเยซูกระทาํสาํเร็จ 

และสาวกของพระองคก์เ็ป็นแขนงของเถาองุ่นนัIน โดยเป็นส่วนหนึ#งของประชากรของพระเจา้ 

และเป็นตวัแทนที#พระเจา้ทรงใชใ้หป้ฏิบติังานตามแผนการของพระองคใ์นยคุต่าง ๆ ใหส้าํเร็จลุล่วง 

 

แต่พระเยซูกรู้็เช่นกนัวา่โลกนีIจะชงัสาวกของพระองค ์เพราะโลกนีIไดช้งัพระองคแ์ลว้ ดงันัIน 

พระองคจึ์งใหค้วามมั#นใจแก่พวกเขาวา่พระองคก์าํลงัเปิดประตูเพื#อพวกเขาจะไดอ้ธิษฐานต่อพระบิดา 

พวกเขาเป็นธรรมทูตของพระองค ์เป็นตวัแทนผูมี้อาํนาจของพระองคใ์นโลกนีI  และดว้ยเหตุนีI เอง 

พระบิดาจะทรงฟังคาํอธิษฐานของพวกเขาเสมือนกบัวา่พระเยซูเองเป็นผูอ้ธิษฐาน 

ซึ# งพระเยซูไดบ้อกพวกเขาเช่นนีI ในยอห์น 16:23-24: 
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เราบอกความจริงแก่พวกท่านวา่ สิ#งใดที#พวกท่านขอในนามของเรา 

พระบิดาจะประทานแก่พวกท่าน จนถึงบดันีIพวกท่านยงัไม่ไดข้อสิ#งใดในนามของเราเลย 

จงขอเถิด แลว้พวกท่านจะไดแ้ละความชื#นชมยนิดีของพวกท่านจะเตม็บริบูรณ์ (ยอห์น 16:23-24) 

 

หลงัจากเตรียมความพร้อมใหส้าวกของพระองค ์พระเยซูกไ็ดอ้ธิษฐานเผื#อพวกเขาในยอห์น 17:1-26 

 

คาํอธิษฐาน—คาํอธิษฐานของพระเยซูในยอห์น 17 มกัถูกเรียกวา่ “คาํอธิษฐานของมหาปุโรหิต” 

เนื#องจากพระองคท์รงวงิวอนต่อพระบิดาดว้ยแนวทางของมหาปุโรหิตเพื#อผูที้#ติดตามพระองค ์โดยเจาะจงแลว้ 

พระเยซูอธิษฐานขอใหพ้ระบิดาพิทกัษรั์กษาสาวกของพระองค ์เพื#อคนอีกมากมายจะมาเชื#อโดยผา่นพวกเขา 

พระองคอ์ธิษฐานเพื#อที#พวกเขาและสาวกของพวกเขาเองจะไดรั้บการปกป้องจากฤทธิk เดชต่าง ๆ ของโลกนีI  

เพื#อความสามคัคีของพวกเขาจะเสริมกาํลงัพวกเขา และเพื#อชีวติของพวกเขาจะถวายพระสิริต่อพระเจา้ 

 

เมื:อพระองค์ตรัสเช่นนัLนแลว็ กรู้็ว่าเวลาของพระองค์เหลือสัLนแล้ว 

และถงึเวลาของพระองค์แล้วที:จะกลบัไปอยู่กบัพระบิดา 

ตามที:พระองค์กบัพระบิดาสถติอยู่เป็นหนึ:งเดยีวตัLงแต่ก่อนสร้างโลก และในเวลานีL พระเยซูตรัสว่า 

“ข้าพระองค์ปกป้องพวกเขาที:พระบิดาได้มอบไว้ 

และไม่มใีครในพวกเขาต้องพนิาศนอกจากลูกแห่งความพนิาศผู้เดยีวเท่านัLน เพื:อให้เป็นจริงตามข้อพระคมัภร์ี” 

พระเยซูจงึกาํลงัอธิษฐานอย่างจริงจงัต่อพระบิดาเพื:อสาวกของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า 

“เราได้ทาํงานร่วมกบัพวกเขาเป็นเวลาสามปี ถงึสามปีครึ:ง เพื:อชําระพวกเขาให้บริสุทธิ\ เพื:อนําพวกเขามาถงึ ณ 

จุดนีL แต่บัดนีL เราจะไม่อยู่ที:นี:กบัเขาอกีแล้ว ดงันัLน พระบิดาเจ้า 

ขอพระองค์พทิกัษ์รักษาพวกเขาและดาํเนินกระบวนการชําระให้บริสุทธิ\ต่อไป 

เนื:องจากพวกเขาจะต้องเผชิญกบัความลาํบาก ความทุกข์ยาก และการถูกข่มเหงอย่างรุนแรง และเมื:อเป็นดงันีL 

พวกเขาจะผ่านเหตุการณ์เช่นนีLไปได้อย่างไร?” ดงันัLน นี:แหละคือคาํอธิษฐานต่อพระเจ้า 

เพื:อขอให้พระองค์ดูแลสาวกของพระองค์เพื:อเตรียมการสําหรับพนัธกจิ ความทุกข์ยากลาํบาก การถูกข่มเหง 

และการต้องพลชีีพ ซึ:งจะเกดิขึLนกบัพวกเขา 

นี:คือสิ:งที:พวกเขาจะต้องเสียสละเพื:อประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ให้แพร่หลายออกไป 

 

—ศาสนาจารย์ ธัด เจมส์ 

 

หลงัจากบรรยายเรื#องอาหารเยน็มืIอสุดทา้ย 

ยอห์นไดร้ายงานถึงการสิIนพระชนมแ์ละการคืนพระชนมข์องพระเยซู ในยอห์น 18:1 ถึง 20:31 

 

 

การสิ/นพระชนมแ์ละการคนืพระชนม ์
 

ในพระกิตติคุณยอห์น การสิIนพระชนมแ์ละการคืนพระชนมข์องพระเยซู รวมทัIงเหตุการณ์ต่าง ๆ 

ที#เกี#ยวขอ้ง มกัถูกบรรยายวา่เป็นช่วงเวลาแห่งพระสิริของพระเยซู ในพนัธสญัญาเดิม คาํวา่ “พระสิริ” 

มกัถูกใชเ้พื#อกล่าวถึงการที#พระเจา้สถิตอยูท่่ามกลางคนของพระองค ์ตลอดประวติัศาสตร์ของอิสราเอล 

พระสิริของพระเจา้ติดตามชาวอิสราเอลไปเสมอ 
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พระสิริของพระองคคื์อเมฆที#นาํชาวอิสราเอลระหวา่งการรอนแรมในถิ#นทุรกนัดารดงัปรากฎในอพยพ 16:10 

และคือพลบัพลาของพระเจา้ในอพยพ 40:34-35 และพระสิริของพระเจา้กส็ถิตอยูใ่นวหิารของโซโลมอนใน 1 

พงศก์ษตัริย ์8:11 และเพื#อใหส้อดคลอ้งกบัสิ#งเหล่านีI  คาํวา่ “พระสิริ” ในพระกิตติคุณยอห์น 

กห็มายถึงพระเยซูในฐานะพระเจา้ผูม้าบงัเกิดเป็นมนุษย ์ผูซึ้# งดาํรงอยูท่่ามกลางคนของพระองค ์

แต่เมื#อพระเยซูกล่าวถึง “ช่วงเวลาแห่งพระสิริของพระองค”์ จริง ๆ 

แลว้พระองคก์าํลงักล่าวถึงเวลาหนึ#งโดยเฉพาะในชีวติของพระองค ์

ที#พระสิริของพระองคจ์ะถูกสาํแดงต่อโลกนีI ในวถีิทางที#ลึกซึI งเป็นที#สุด กล่าวใหช้ดัเจนกคื็อ 

พระองคก์าํลงักล่าวถึงการสิIนพระชนมแ์ละการคืนพระชนมข์องพระองคน์ั#นเอง 

 

ปกติแลว้ เราไม่ไดนึ้กถึงความตายวา่เป็นสิ#งที#มีสง่าราศี 

แต่การสิIนพระชนมแ์ละการคืนพระชนมข์องพระเยซูไดซื้Iอการสมานฉนัทเ์พื#อคนของพระเจา้ 

การที#พระองคท์รงสละพระชนมชี์พของพระองคด์ว้ยความเตม็ใจ และการคืนพระชนมข์องพระองค ์

นาํมาซึ#งความรอดและชีวติสาํหรับทุกคนที#เชื#อในพระองคแ์ละตอ้นรับพระองคใ์นฐานะพระเมสสิยาห์ 

การสิIนพระชนมแ์ละการคืนพระชนมนี์Iไดเ้ปิดเผยความรักและฤทธานุภาพของพระเจา้ต่อเราในรูปแบบที#เราไม่มีท

างตระหนกัดว้ยหนทางอื#นได ้แมจ้ะเป็นโศกนาฏกรรม แต่กง็ดงาม 

และนาํมาซึ#งพระเกียรติและการสรรเสริญอยา่งลน้เหลือมาสู่พระเจา้ กล่าวโดยยอ่กคื็อ 

การสิIนพระชนมแ์ละการคืนพระชนมข์องพระเยซูเป็นเหตุการณ์เปี# ยมดว้ยสง่าราศีที#สุดที#เคยเกิดขึIนในประวติัศาสต

ร์มนุษยชาติ 

 

บทบรรยายการสิIนพระชนมแ์ละการคืนพระชนมข์องพระเยซูแบ่งออกเป็นสามส่วนหลกั 

โดยเริ#มที#การที#พระองคถู์กจบักมุและถูกไต่สวน ในยอห์น 18:1 ถึง 19:16 

 

การจบักมุและไต่สวน—แรกสุด เราอ่านเกี#ยวกบัการจบักมุพระเยซูใน 18:1-11 

หลงัจากยดูาสทรยศพระเยซูใหต้กอยูใ่นเงืIอมมือของเจา้หนา้ที#ทางการ 

พวกทหารและเจา้หนา้ที#ที#มหาปุโรหิตและพวกฟาริสีส่งมากม็าจบักมุพระเยซู ใน 18:12-27 

พระเยซูถูกนาํตวัมาต่อหนา้คายาฟาส มหาปุโรหิต เพื#อรับการไต่สวน ในช่วงนีI เอง เปโตรปฏิเสธพระเยซูสามครัI ง 

ตามที#พระเยซูไดพ้ยากรณ์ไว ้

 

ถดัมา พระเยซูถูกไต่สวนโดยปีลาต เจา้เมืองที#แต่งตัIงโดยรัฐบาลโรม ปีลาตสรุปวา่พระเยซูไม่มีความผดิ 

แต่กไ็ม่ยอมปล่อยพระองคเ์นื#องจากเกรงกลวัพวกยวิ 

แต่ฤทธานุภาพแทจ้ริงที#อยูเ่บืIองหลงัการจบักมุและการไต่สวนพระเยซูกคื็อพระเจา้นั#นเอง 

ไม่วา่ปีลาตหรือคายาฟาสกไ็ม่ไดเ้ป็นผูค้วบคุมเหตการณ์อยา่งแทจ้ริง ทุกสิ#งเกิดขึIนตามแผนการของพระเจา้ 

ตามที#เราอ่านพบในยอห์น 19:10-11: 

 

ปีลาตกล่าววา่ “ท่านไม่ยอมพดูกบัเราหรือ? 

ท่านไม่รู้หรือวา่เรามีอาํนาจที#จะปล่อยตวัท่านหรือตรึงท่านใหต้ายที#ไมก้างเขนกไ็ด?้” 

พระเยซูตรัสตอบวา่ “ท่านไม่อาจมีอาํนาจเหนือเราหากเบืIองบนไม่ประทานลงมา...” (ยอห์น 

19:10-11) 
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ส่วนหลกัส่วนที#สองของรายงานของยอห์นเกี#ยวกบัการสิIนพระชนมแ์ละการคืนพระชนมก์คื็อการถูกตรึ

งบนกางเขน ในยอห์น 19:16-37 

 

การตรึงบนกางเขน—ในบทบรรยายของยอห์นเกี#ยวกบัการสิIนพระชนมข์องพระเยซู 

ท่านอธิบายวา่แต่ละเหตุการณ์ในช่วงการตรึงบนกางเขนทาํใหค้วามคาดหวงัมากมายในพระเมสสิยาห์ที#บนัทึกในพั

นธสญัญาเดิมสาํเร็จเป็นจริงอยา่งไร รายละเอียดเหล่านีIแสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูไม่ไดป้ระหลาดพระทยัเลย เพราะวา่ 

ทุกสิ#งไดเ้กิดขึIนตามแผนการของพระเจา้ 

 

ตลอดเหตุการณ์การจบักมุ การไต่สวน และการตรึงบนกางเขน 

พระเยซูดาํรงไวซึ้#งศกัดิk ศรีดว้ยความสงบและไม่ยอมกม้หวัใหใ้คร 

พระบุตรของพระเจา้พลีพระชนมเ์พื#อคนของพระองค ์และดว้ยการกระทาํเช่นนีI  

พระองคเ์ปิดเผยพระสิริของพระเจา้อยา่งไม่เคยมีการเปิดเผยเช่นนีIมาก่อน 

พระเจา้ไดก้ระทาํขนาดไหนเพื#อปลดปล่อยคนของพระองค?์ คาํตอบคือ ถึงขนาดยอมพลีพระชนมบ์นกางเขน! 

 

พระคมัภร์ีกล่าวว่าพระเยซูเสดจ็ไปสู่กางเขนโดยมคีวามชื:นชมยนิดรีออยู่เบืLองหน้า 

การถูกตรึงบนกางเขนนัLนเป็นสิ:งที:หนักหนาสาหัสที:สุดที:ใครสักคนต้องเผชิญ 

ไม่เคยมคีวามทรมานใดใหญ่หลวงไปกว่าความเจบ็ปวดที:พระบุตรของพระเจ้าประสบบนไม้กางเขน 

เนื:องจากพระองค์มไิด้เพยีงแค่ตายด้วยความทุกข์ทรมานทางกายอย่างแสนสาหัสเท่านัLน 

แต่พระองค์ทนทุกข์ด้วยการแบกรับทัLงความบาปของเราและพระพโิรธของพระเจ้าลงบนบ่าของพระองค์ด้วย 

นี:จงึเป็นสิ:งที:สาหัสที:สุดที:ใครสักคนเคยประสบ แต่พระเยซูกระทาํสิ:งนีLโดยมคีวามชื:นชมยนิดรีออยู่เบืLองหน้าเอาล่ะ 

เหตุใดพระองค์กระทาํเช่นนัLน? พระองค์ทาํเช่นนัLนเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าผลที:จะได้นัLนคืออะไร นั:นคือ 

การสําแดงพระสิริของพระเจ้า เป็นการสําแดงความรัก ความยุตธิรรม พระพโิรธ ความบริสุทธิ\ ความเมตตา 

และความกรุณาของพระองค์ โดยทุกสิ:งนีLรวมกนัเป็นหนึ:งอย่างงดงามบนไม้กางเขน 

ซึ:งเป็นวธีิที:ช่วยเราได้เห็นว่าพระองค์คือผู้ใด และเราสามารถนมสัการพระองค์ชั:วนิรันดร์เมื:อเรามาชุมนุมกนัรอบ 

ๆ พระเมษโปดกซึ:งถูกประหาร พระราชบัลลงัก์ของพระองค์คือที:ที:เราจะนมสัการพระองค์ ดงันัLน 

พระเจ้าได้สําแดงบุคลกิและพระสิริของพระองค์ และได้แสดงให้เราเห็นว่าพระองค์คือผู้ใดบนไม้กางเขน 

และเราจงึนมสัการพระองค์ และพระองค์ได้นําบรรดาลูกของพระองค์มาถงึสง่าราศีโดยทางไม้กางเขนนีL 

และด้วยเหตุนีLเราจงึสามารถนมสัการด้วยความชื:นชมยนิด ีเพราะผลในบัLนปลายของสิ:งที:พระเยซูได้กระทาํนัLน 

 

—ดร. เค เอริค เธอนเนส 

 

ประการที#สาม 

รายงานเกี#ยวกบัการสิIนพระชนมแ์ละการคืนพระชนมข์องพระเยซูจบลงดว้ยการคืนพระชนมน์ั#นเอง ในยอห์น 

10:1-31 

 

การคนืพระชนม์—จากยอห์น 20:1-9 อุโมงคฝั์งศพพระเยซูคือขอ้เทจ็จริงทางประวติัศาสตร์ มารีย ์

เปโตร รวมทัIงยอห์นเอง ไดเ้ห็นวา่พระเยซูมิไดอ้ยูที่#นั#นแลว้ และในบทที# 20:10-31 

พระเยซูปรากฏพระองคแ์ก่มารียช์าวมกัดาลา เหล่าสาวก และโธมสั 
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รายงานเหล่านีI บ่งบอกวา่ผูที้#ติดตามพระเยซูนัIนกขี็Iสงสยั และไม่ยอมถูกหลอกง่าย ๆ เช่นกนั 

 

โดยเฉพาะโธมสัมิไดอ้ยูก่บัพวกสาวกตอนที#พระเยซูปรากฏพระองคใ์นครัI งแรก 

และโธมสัเป็นคนขีIสงสยั เขาตอ้งการหลกัฐาน เขาจะไม่ยอมเชื#อเรื#องราวการเป็นขึIนจากความตายอยา่งง่าย ๆ 

และคาํสารภาพของโธมสัในขอ้ 28 กคื็อจุดสุดยอดของบทบรรยายของยอห์น โดยโธมสัยอมรับพระเยซูโดยพดูวา่ 

“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พระองค ์พระเจา้ของขา้พระองค”์ 

 

ค่อนข้างน่าประหลาดใจที:ว่าเมื:อโธมสัได้ยนิจากสาวกคนอื:น ๆ ซึ:งเป็นคนที:เขารู้จกัเป็นการส่วนตวั 

และเคยร่วมเดนิทางไปมากบัพวกเขาตลอดเวลา โทมสัรู้จกัคนเหล่านีL 

และเมื:อพวกเขาบอกว่าได้เห็นพระเยซูเป็นขึLนมาแล้ว โธมสักลบัไม่สามารถทาํใจยอมรับได้ 

แม้พวกเขาไม่ใช่คนแปลกหน้า และต่างเห็นพ้องต้องกนัหมด แต่กระนัLนโธมสักไ็ม่สามารถทาํใจยอมรับได้ 

และในความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสงสัยว่าคงเป็นเพราะโธมสัไม่กล้าเสี:ยงที:จะเชื:อและต้องผดิหวงัอกีครัLงหนึ:ง 

ข้าพเจ้าคดิว่าเขาคงกลวัที:จะต้องผดิหวงัอกีครัLงหนึ:ง 

 

—ดร. เดวดิ เรเดลงิส์ 

 

เรามเีรื:องราวของโธมสัขีLสงสัย ผู้พูดประโยคอนัลือลั:นว่า “ถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที:พระหัตถ์ของพระองค์ 

และไม่ได้เอานิLวของข้าแยงเข้าไปที:รอยตะปูนัLน และไม่ได้เอามือของข้าแยงเข้าไปที:สีข้างของพระองค์แล้ว 

ข้าจะไม่เชื:อเลย” และโธมสัมกัถูกตัLงฉายาว่า “โธมสัขีLสงสัย” เนื:องจากเขาไม่ยอมเชื:อพระเยซู 

แต่ข้าพเจ้าคดิว่าเราควรจะใจร้ายกบัโธมสัน้อยลงสักหน่อย ประการแรก 

ยอห์นบอกเราว่าโธมสัมไิด้อยู่กบัเหล่าสาวกเมื:อพระเยซูเสดจ็มาท่ามกลางพวกเขา 

และได้เปิดเผยพระองค์เองแก่พวกเขา ประการที:สอง 

ถ้าเราเชื:อว่าสาวกทัLงปวงถูกเลือกให้เป็นประจกัษ์พยานของการที:พระเยซูคืนพระชนม์ 

กม็นัียยะว่าโธมสัต้องเห็นเพื:อที:จะเชื:อ ประการที:สาม เราควรกล่าวด้วยว่า 

เมื:อพระเยซูยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาและเปิดเผยพระองค์เองแก่โธมสันัLน 

โธมสัได้ประกาศความเชื:ออย่างกล้าหาญและชัดเจนที:สุดเท่าที:ปรากฏในพระกติตคุิณเล่มนีL ท่านเรียกพระเยซูว่า 

“องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์” ด้วยเหตุนีL จริง ๆ 

แล้วยอห์นได้อธิบายต่อไปตอนท้ายบทที: 20 ว่า พระเยซูตรัสว่า “เพราะท่านเห็นเราท่านจงึเชื:อหรือ? 

คนที:ไม่เห็นเราแต่เชื:อกเ็ป็นสุข” จงึมนัียยะว่าโธมสัจาํเป็นต้องเห็นก่อน จงึจะเชื:อ 

แต่กม็นัียยะเช่นกนัว่าท่านและข้าพเจ้าได้มาเห็น—ไม่ใช่โดยการเห็นพระเยซูต่อหน้าต่อตาเรา แต่จริง ๆ 

แล้วคือได้สํานึกและเข้าใจในทุกสิ:งที:พวกเขาได้เห็น และเราได้มาเชื:อในสิ:งนัLนด้วยตวัเราเอง ดงันัLน 

ข้าพเจ้าคดิว่าบางทเีรากไ็ม่ยุตธิรรมกบัโธมสัมากนัก ทัLงนีL เนื:องจากท่านมบีทบาทเป็นเอกลกัษณ์ 

และเนื:องจากท่านเป็นแบบอย่างอนัยอดเยี:ยมสําหรับใครสักคนที:เมื:อเห็นพระเยซูและรู้ว่าพระองค์คือผู้ใดจริง ๆ 

แล้ว ท่านกไ็ด้แสดงออกถงึความเชื:ออนัยิ:งใหญ่นัLน จริง ๆ แล้วโธมสักเ็ป็นแบบอย่างสําหรับเราเช่นกนั 

เพื:อที:เมื:อเราได้ตระหนักและเข้าใจว่าพระเยซูคือผู้ใด เรากจ็ะคุกเข่าลงและนมสัการพระองค์เช่นเดยีวกนั 

 

—ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต 
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ส่วนสุดทา้ยของพระกิตติคุณยอห์นคือบทสรุปเรื#องราวชีวติและพนัธกิจของพระเยซูในโลกนีI  

ตามที#บนัทึกในยอห์น 21:1-25 

 

 

บทสรปุ 
 

ส่วนนีIไดส้รุปประเดน็สาํคญัตลอดพระกิตติคุณทัIงเล่ม 

จากนัIนกไ็ดแ้นะนาํผูอ่้านใหพ้ร้อมสาํหรับอนาคต เช่นเดียวกบับทก่อนหนา้นัIน 

ส่วนนีIรายงานการที#พระเยซูปรากฏตวัหลงัการคืนพระชนมใ์นขอ้ 1-14 

แต่บทบรรยายนีIไม่ไดเ้นน้ขอ้เทจ็จริงเรื#องการปรากฏพระองค ์ทัIงในขอ้ 1 และ 14 

ยอห์นกล่าวถึงการปรากฏพระองคว์า่เป็นการเปิดเผย โดยใชค้าํคาํเดียวกบัที#ท่านใชใ้น 2:11 

เมื#อท่านกล่าววา่พระเยซูได ้“เปิดเผยพระสง่าราศีของพระองค”์ ดงันัIน 

แทนที#จะใชก้ารปรากฏพระองคเ์ป็นเพียงแค่หลกัฐานของการคืนพระชนมเ์ท่านัIน 

ยอห์นเจตนาใหเ้ราอ่านบทบรรยายดว้ยความหมายวา่เป็น การกระทาํเสร็จสิIนสมบูรณ์ 

เป็นการเปิดเผยถึงพระเยซูและสง่าราศีของพระองค ์ซึ# งไดเ้ริ#มขึIนในบทแรกของพระกิตติคุณ 

และไดด้าํเนินต่อเนื#องมาในทุกตอนของตลอดพระกิตติคุณฉบบันีI  

 

ยิ#งไปกวา่นัIน บทสรุปนีIยงัยนืยนัถึงสิทธิอาํนาจของอคัรทูตและสาวกคนอื#น ๆ 

ที#จะเป็นพยานเพื#อพระเยซู ถึงแมอ้คัรทูตเอกอยา่งเปโตรไดป้ฏิเสธพระเยซูถึงสามครัI งกต็าม ในยอห์น 21:15-23 

พระเยซูตอบสนองการปฏิเสธของเปโตรดว้ยการอภยัใหท่้าน 

และดว้ยการแต่งตัIงท่านคืนสู่สถานภาพเดิมถึงสามครัI งสามครา และในการคืนสถานภาพนีI  

พระเยซูไดม้อบหมายใหเ้ปโตรดูแลฝงูแกะของพระเจา้ พระเยซูเองเป็นผูเ้ลีIยงแกะผูป้ระเสริฐ แต่บดันีI  

พระองคไ์ดแ้ต่งตัIงเปโตรใหติ้ดตามพระองคด์ว้ยการดูแลประชากรของพระเจา้ 

 

พระกิตติคุณเล่มอื#น ๆ แต่ละเล่มจบลงดว้ยพระมหาบญัชาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ#ง—นั#นคือ 

พระเยซูบญัชาใหส้าวกของพระองคแ์ละสาวกคนอื#น ๆ สร้างคริสตจกัรขึIน 

และเรื#องราวของการคืนสถานะภาพแก่เปโตรนีI คือวธีิของยอห์นในการมองไปสู่อนาคตของคริสตจกัรนั#นเอง 

พระเยซูไดส้ญัญาวา่พระองคจ์ะอยูก่บัคนของพระองคเ์สมอ และพระองคไ์ดใ้ชโ้อกาสนีI ที#จะกล่าวอยา่งชดัเจนวา่ 

วธีิหนึ#งที#พระองคจ์ะดาํรงอยูก่บัคนของพระองคเ์สมอไปกคื็อ ผา่นทางเมษบาลของพระองค ์เช่นเปโตร 

ซึ# งหลงัจากนัIน เปโตรเองกไ็ดเ้ขียนขอ้ความทาํนองเดียวกนัดว้ย  

 

ใน 1 เปโตร 5:1-2: 

 

ถึงผูอ้าวโุสทัIงหลายในหมู่พวกท่าน ขา้พเจา้ขอร้องท่านในฐานะที#เป็นเพื#อนผูอ้าวโุส 

เป็นพยานคนหนึ#งในเรื#องการทนทุกขข์องพระคริสต ์

และเป็นผูห้นึ#งที#จะร่วมในพระเกียรติสิริซึ# งจะทรงสาํแดงนัIนวา่ จงเลีIยงดูฝงูแกะของพระเจา้ซึ# งอยู่

ในความดูแลรับผดิชอบของท่าน (1 เปโตร 5:1-2) 

 

นกัวชิาการส่วนใหญ่เชื#อวา่พระกิตติคุณยอห์นถูกเขียนขึIนในขณะที#อคัรทูตกลุ่มสุดทา้ยกาํลงัเสียชีวติลง 
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แมก้ระทั#งยอห์นเองกอ็าจเป็นหนึ#งในอคัรทูตคนสุดทา้ยที#ยงัมีชีวติอยู ่ณ เวลานัIน 

เหตุนีI จึงสาํคญัสาํหรับคนของพระเจา้ที#จะไดรั้บฟังวา่ 

พระเยซูยงัคงสถิตอยูก่บัพวกเขาโดยผา่นทางผูเ้ลีIยงแกะของพระองค ์ในที#สุดแลว้ 

หาใช่เปโตรหรืออคัรทูตคนอื#นใดไม่ ที#จะนาํคริสตจกัร แต่เป็นพระเยซูพระองคเ์อง 

และพวกเขาไดติ้ดตามและปรนนิบติัพระองคใ์นฐานะทูตและผูช่้วยเท่านัIน 

พระเยซูไดส้ญัญาวา่จะเสดจ็กลบัมาเพื#อคนของพระองค ์

โดยเสดจ็มาในพระกายของพระองคแ์ละประทบัอยูอ่ยา่งถาวร เพื#อทรงนาํพวกเขาในอนาคต 

 

บดันีI  เมื#อเราไดศึ้กษาทัIงภูมิหลงัและโครงสร้างและเนืIอหาของพระกิตติคุณยอห์นแลว้ 

เรากพ็ร้อมที#จะพิจารณาประเดน็สาํคญัที#ยอห์นไดเ้นน้ย ํIา 

 
 

ประเด็นสําคญั 
 

ยอห์นกล่าวถึงประเดน็สาํคญัหลายขอ้ เมื#อท่านไดร้ะบุจุดประสงคก์ารเขียนไวย้อห์น 20:30-31 

โดยขอ้ความดงักล่าวเป็นดงันีI : 

 

พระเยซูทรงกระทาํหมายสาํคญัอื#นๆ 

อีกมากมายต่อหนา้เหล่าสาวกของพระองคซึ์#งไม่ไดบ้นัทึกไวใ้นหนงัสือเล่มนีIแต่ที#บนัทึกเรื#องเหล่

านีIไวก้เ็พื#อท่านทัIงหลายจะไดเ้ชื#อวา่พระเยซูทรงเป็นพระคริสต ์พระบุตรของพระเจา้ 

และโดยความเชื#อท่านจะไดมี้ชีวติในพระนามของพระองค ์(ยอห์น 20:30-31) 

 

ในบทเรียนส่วนนีI  เราจะใหค้วามสาํคญักบัสี#ประเดน็สาํคญัที#สมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด 

ซึ# งดึงมาจากขอ้ความแสดงจุดประสงคข์องยอห์น ไดแ้ก่ (1) การกระทาํที#แสดงถึงความเชื#อ; (2) 

ตวัตนของพระเยซูในฐานะพระคริสต;์ (3) ตวัตนคู่ขนานของพระองคใ์นฐานะพระบุตรของพระเจา้; และ (4) 

พระพรแห่งชีวติที#พระองคท์รงนาํมา ใหเ้ราเริ#มดว้ยจุดเนน้เรื#องการเชื#อ 

 
 

การเชืBอ 
 

ยอห์นไดใ้ชค้าํภาษากรีก “pisteuo” ซึ# งหมายความวา่ “เชื#อ” ถึง 106 ครัI ง 

มีการใชค้าํนีI ในพระกิตติคุณอีกสามเล่มรวมกนัเพียง 34 ครัI ง หรือเพียง 1 ใน 3 

ของทัIงหมดที#พบในพระกิตติคุณยอห์นเท่านัIน 

ความแตกต่างในการเนน้ย ํIานีIแสดงใหเ้ห็นวา่แนวคิดเกี#ยวกบัการเชื#อนัIนสาํคญัเพียงใดต่อเรื#องราวที#ยอห์นรายงาน 

 

ในพระกิตติคุณยอห์น แนวคิดเรื#องการเชื#อเกี#ยวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดกบัแนวคิดอื#น ๆ ที#นาํเสนอผา่นคาํอื#น 

เช่น “ตอ้นรับ” “มาถึง” และ “รู้จกั” ดงันัIน การเชื#อในพระเยซูกคื็อการตอ้นรับพระองค ์มาหาพระองค ์

และรู้จกัพระองค ์ในความหมายของการมีประสบการณ์ต่อกนัระหวา่งบุคคล 

 

การเชื#อ การตอ้นรับ การมาหา และการรู้จกัพระองคใ์นลกัษณะนีI  
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มกัเริ#มตน้ดว้ยช่วงเวลาแห่งการตดัสินใจเป็นการส่วนตวั ที#จะวางใจและติดตามพระคริสต—์

ซึ#งเป็นสิ#งเดียวกบัที#คริสเตียนสมยัปัจจุบนัมกัเรียกวา่ “การกลบัใจใหม่” 

การกลบัใจใหม่อยา่งแทจ้ริงเป็นเหตุใหเ้รามีส่วนร่วมกบัพนัธกิจของพระเจา้และไดรั้บพระพรของพระองคใ์นหลา

ยรูปแบบ ในพระกิตติคุณของท่านส่วนนีI  กล่าวถึงการกลบัใจใหม่โดยใชค้าํอยา่งเช่น “การไดเ้ป็นบุตรของพระเจา้” 

และ “การไดรั้บชีวตินิรันดร์” ลองฟังคาํบรรยายของยอห์นเกี#ยวกบัการเชื#อ ในยอห์น 1:12: 

 

ส่วนคนทัIงปวงที#ยอมรับพระองค ์ผูที้#เชื#อในพระนามของพระองค ์

พระองคก์ป็ระทานสิทธิใหเ้ป็นบุตรของพระเจา้ (ยอห์น 1:12) 

 

และเราไดเ้ห็นการใชภ้าษาที#คลา้ยคลึงกนัในยอห์น 3:36 ซึ# งกล่าววา่: 

 

“ผูใ้ดที#เชื#อในพระบุตรกมี็ชีวตินิรันดร์ แต่ผูใ้ดที#ไม่ยอมรับพระบุตรกจ็ะไม่ไดเ้ห็นชีวติ” (ยอห์น 

3:36) 

 

ในขอ้ความดงักล่าวนีI  การเชื#อกคื็อ 

การพึ#งพาและการอุทิศตนเองต่อพระเยซูดว้ยความจริงใจและดว้ยสุดหวัใจ 

ซึ# งจะผกูพนัเราไวใ้หเ้ป็นอนัหนึ#งอนัเดียวกบัพระองค ์

การเชื#อทาํใหเ้ราเป็นส่วนหนึ#งของพนัธกิจของพระเจา้ในประวติัศาสตร์ 

และจะไปถึงซึ#งความสมบูรณ์กต่็อเมื#อพระเยซูถูกเปิดเผยในพระสง่าราศีที#เตม็บริบูรณ์ 

 

แต่กส็าํคญัที#เราตอ้งตระหนกัวา่ยอห์นมิไดใ้ชค้าํวา่ “เชื#อ” ในความหมายเดียวกนัเสมอไป บางขอ้ความ 

ยอห์นใชค้าํวา่ “เชื#อ” เพื#อกล่าวถึง “ความเชื#อผวิเผนิ” ซึ# งนกัศาสนศาสตร์มกัเรียกวา่ความเชื#อแบบ “ชั#วคราว” 

หรือความเชื#อแบบ “ปากวา่ตาขยบิ” 

 

เพื#อเป็นตวัอยา่ง ใหเ้ราฟังคาํพดูของยอห์นในบทที# 2:23-24: 

 

ขณะพระองคป์ระทบัที#กรุงเยรูซาเลม็ในเทศกาลปัสกา 

ผูค้นมากมายเห็นหมายสาํคญัที#ทรงกระทาํและเชื#อในพระนามของพระองค ์แต่พระเยซูไม่ไดท้รง

ไวเ้นืIอเชื#อใจพวกเขาเพราะพระองคท์รงรู้จกัมวลมนุษย ์(ยอห์น 2:23-24) 

 

พระเยซูไม่ไดว้างพระทยัคนเหล่านัIน เพราะพวกเขาเชื#อแต่เพียงผวิเผนิ 

นั#นมิใช่ความเชื#ออยา่งจริงใจที#นกัศาสนศาสตร์มกัเรียกวา่ “ความเชื#อที#ช่วยใหร้อด” 

 

โดยส่วนใหญ่แลว้ เรากล่าวไดจ้ากบริบทต่าง ๆ ที#ยอห์นกล่าวถึงการเชื#อตามความคิดของท่านนัIน 

“การเชื#อ” คือศรัทธาที#แทจ้ริงที#ช่วยใหร้อด—

คือการวางใจพระเยซูคริสตอ์ยา่งแทจ้ริงในฐานะพระผูช่้วยใหร้อดและองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ สาํหรับยอห์นแลว้ 

พระเยซู—ผูเ้ป็นศูนยก์ลางของความเชื#อของเรา—คือผูที้#ทาํใหเ้กิดความแตกต่างทัIงปวง 

ไม่ใช่ฤทธิk อาํนาจของความเชื#อของเราที#ช่วยใหเ้รารอด แต่เป็นฤทธิk อาํนาจของพระองคผ์ูที้#เราเชื#อต่างหาก 

 

เราไดพิ้จารณาสาระสาํคญัเรื#องการมีความเชื#อในพระเยซูแลว้ ต่อไป 
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เราจะศึกษาสิ#งสาํคญัอีกอยา่งที#ยอห์นตอ้งการใหเ้ราเชื#อเกี#ยวกบัพระเยซู นั#นคือ การที#พระองคเ์ป็นพระคริสต ์

พระเมสสิยาห์ พระองคผ์ูก้ระทาํใหพ้ระสญัญาดัIงเดิมของพระเจา้ต่อประชากรของพระองค ์คืออิสราเอล 

ไดส้าํเร็จเป็นจริง 

 

 

พระครสิต ์
 

โดยการเรียกพระเยซูวา่ “พระคริสต”์ ยอห์นระบุอยา่งชดัเจนวา่พระองคคื์อ กษตัริยข์องอิสราเอล 

จะวา่ไปแลว้ ในศตวรรษแรก คาํวา่ “พระคริสต”์ หรือ “พระเมสสิยาห์” ไดก้ลายเป็นคาํที#มีความหมาย 

ทาํหนา้ที#เทียบเท่ากบัคาํวา่ “กษตัริยข์องอิสราเอล” คือตาํแหน่งของพระคริสต ์

แต่การที#พระเยซูเป็นกษตัริยข์องอิสราเอลกมี็นยัยะสาํคญัมากมาย 

และยอห์นไดพ้ยายามช่วยใหเ้ราใส่ใจกบันยัยะต่าง ๆ ดงักล่าว 

 

ตวัอยา่งเช่น ยอห์นเนน้วา่ เช่นเดียวกบักษตัริยท์ัIงปวงของอิสราเอลและยดูาห์ในพนัธสญัญาเดิม 

พระเยซูเป็นตวัแทนของประชากรที#พระองคป์กครอง พระเยซูไดก้ลายมาเป็นทุกสิ#งที#อิสราเอลลม้เหลวที#จะเป็น 

และดงันัIนพระองคจึ์งไดรั้บพระพรทัIงสิIนที#อิสราเอลลม้เหลวที#จะไดรั้บก่อนหนา้นีI  ในฐานะกษตัริยข์องอิสราเอล 

พระเยซูเป็นตวัแทนของอิสราเอลในทุกสถานภาพ และทาํหนา้ที#ทัIงในตาํแหน่งตวัแทนของชนชาตินีI  

และผูน้าํพระพรของพระเจา้มาสู่พวกเขา 

 

ในยอห์น 15:1-8 ยอห์นสาํแดงความจริงขอ้นีI เกี#ยวกบัพระเยซูโดยการอธิบายวา่ พระเยซูคือเถาองุ่นแท ้

และผูที้#ติดตามพระองคเ์ป็นกิ#งกา้นสาขาของพระองค ์ใหเ้ราฟังคาํพดูของพระเยซูในยอห์น 15:5-8: 

 

“เราเป็นเถาองุ่น ท่านทัIงหลายเป็นแขนง 

ถา้ผูใ้ดคงอยูใ่นเราและเราคงอยูใ่นเขาผูน้ัIนจะเกิดผลมาก... 

กเ็ป็นการถวายเกียรติสิริแด่พระบิดาของเราและเป็นการสาํแดงวา่ตวัท่านเองคือสาวกของเรา 

(ยอห์น 15:5-8) 

 

ตลอดพนัธสญัญาเดิม อิสราเอลถูกบรรยายในภาพของเถาองุ่นของพระเจา้ 

เราพบการใชภ้าพลกัษณ์เปรียบเทียบเช่นนีI ในสุภาษิต 80 เยเรมีย ์2 เอเสเคียล 17 และโฮเชยา 10 ยิ#งกวา่นัIน 

ราชตระกลูของกษตัริยด์าวดิ และแมก้ระทั#งพระเมสสิยาห์ผูย้ิ#งใหญ่ที#จะเสดจ็มาในอนาคต กถู็กบรรยายวา่เป็นกิ#ง 

และจากกิ#งนีI เอง คนทัIงปวงของพระเจา้จะเติบโตขึIน เราเห็นขอ้นีI ในพระวจนะเช่น อิสยาห์ 11:1 ดงันัIน 

ดว้ยภูมิหลงัเช่นนีI  

เมื#อพระเยซูอา้งวา่พระองคเ์ป็นเถาองุ่นแทแ้ละเป็นหนทางเดียวที#จะทาํใหพ้ระเจา้พอพระทยัและไดรั้บสง่าราศี 

สาวกของพระองคก์น่็าจะเขา้ใจวา่พระเยซู คือกษตัริยที์#แทจ้ริงของอิสราเอล 

ผูเ้ป็นตวัแทนและครองสถานะแทนประชากรของพระองค ์

 

แต่อะไรคือนยัยะสาํคญัของแนวคิดนีI ที#วา่ ในฐานะกษตัริย ์พระเยซูคืออิสราเอลที#แทจ้ริง? ในดา้นหนึ#ง 

กห็มายความวา่พระเยซูกาํลงักระทาํใหทุ้กสิ#งที#อิสราเอลถูกเรียกใหก้ระทาํนัIนสาํเร็จเป็นจริง 

อิสราเอลนัIนไดล้ม้เหลวที#จะเป็น และไม่อาจกระทาํสิ#งที#พระเจา้ทรงเรียกใหพ้วกเขาเป็นและกระทาํได ้
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แต่ในส่วนที#อิสราเอลลม้เหลวเพราะความบาปของพวกเขา พระเยซูทาํสาํเร็จอยา่งสมบูรณ์ 

พระเยซูทาํใหลิ้ขิตของพระเจา้สาํหรับอิสราเอลสาํเร็จบริบูรณ์ ในตวัของพระองคเ์อง 

พระเยซูคือบทสรุปของประวติัศาสตร์อนัยาวนานหลายร้อยปีในพนัธสญัญาเดิม 

และทรงเปิดเผยความจริงแห่งการที#พระเจา้สถิตอยูด่ว้ยพระสิริ 

ในลกัษณะที#พระองคแ์ต่เพียงผูเ้ดียวสามารถเปิดเผยได ้ฉะนัIน 

ชาวอิสราเอลที#แทจ้ริงหาไดถู้กกาํหนดดว้ยการเป็นพลเมืองของประเทศอิสราเอลไม่ 

แต่พวกเขาคือคนที#เป็นกิ#งกา้นสาขาของเถาองุ่นแทต่้างหาก นั#นคือ 

เป็นผูเ้ชื#อในพระคริสตแ์ละเป็นหนึ#งเดียวกบัพระองคโ์ดยความเชื#อ 

 

การอภิปรายของเราเกี#ยวกบับทบาทตวัแทนของพระเยซูในฐานะพระคริสตจ์ะเนน้ที#สามวธีิที#พระเยซูก

ระทาํใหค้วามคาดหวงัในพระพระเมสสิยาห์ในพนัธสญัญาเดิม 

ซึ# งสาํคญัเป็นพิเศษในพระกิตติคุณยอห์นไดส้าํเร็จเป็นจริง ประการแรก 

พระเยซูทาํใหค้วามสาํคญัของพระวหิารสาํเร็จเป็นจริง ประการที#สอง 

พระองคท์าํใหค้วามคาดหวงัที#เกี#ยวขอ้งกบัเทศกาลของอิสราเอลสาํเร็จเป็นจริง ประการที#สาม 

พระองคท์าํใหพ้ระบญัญติัของพระเจา้สาํเร็จเป็นจริง เราจะศึกษาแต่ละแนวคิดนีI  

โดยเริ#มที#การทาํใหค้วามสาํคญัของพระวหิารสาํเร็จเป็นจริง 

 

 

พระวหิาร 
 

หนึ#งในหลายเหตุผลที#พระวหิารมีความสาํคญัในพระคมัภีร์กคื็อ 

เป็นสถานที#ที#พระเจา้ไดส้ญัญาวา่พระองคจ์ะสถิตอยูก่บัคนของพระองคใ์นลกัษณะพิเศษ แน่นอน 

เรารู้วา่พระเจา้สถิตอยูทุ่กหนแห่ง—พระองคอ์ยูทุ่กที#ทุกเวลา 

แต่เมื#อเราพดูถึงการสถิตอยูใ่นลกัษณะพิเศษของพระองค ์

เรากาํลงันึกถึงการที#พระองคส์าํแดงการสถิตอยูด่ว้ยของพระองคอ์ยา่งพิเศษ นั#นคือ 

ช่วงเวลาที#การสถิตอยูด่ว้ยของพระเจา้นัIนชดัเจนเด่นชดั ณ สถานที#ใดสถานที#หนึ#ง 

โดยมกัมีลกัษณะเปี# ยมดว้ยพระสิริอยา่งเห็นไดช้ดั 

 

การสถติอยู่ของพระเจ้าในพลบัพลา และในพระวหิารนัLนมนัียยะสําคญั 

เนื:องจากพลบัพลาและพระวหิารนัLนคือจกัรวาลย่อส่วน คือรูปจาํลองขนาดเลก็ของโลกนีL เหตุนีLเอง 

การสถติอยู่ของพระเจ้าในที:นัLนจงึเป็นตวัแทนของการสถติอยู่ของพระองค์ในโลกนีL 

โลกนีLกคื็อพระวหิารที:พระองค์ทรงสร้าง เพื:อที:พระองค์จะมมีหาสนิทกบัคนของพระองค์ แต่แล้ว เมื:ออาดมัได้กบฏ 

พระเจ้ากท็รงเลือกเผ่าพนัธ์ุมนุษย์สายนีL ซึ:งในที:สุดกลายมาเป็นชนชาตอิสิราเอล 

และพระองค์กเ็สดจ็มาประทบัอยู่ท่ามกลางพวกเขา และสถานที:ที:พระองค์ประทบัอยู่กคื็อ 

โครงสร้างจาํลองย่อส่วนของจกัรวาลนั:นเอง การสถติอยู่ของพระองค์นัLนเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ 

เนื:องจากนั:นคือสถานที:ที:ชาวอสิราเอลเข้าไป เพื:ออยู่จาํเพาะพระพกัตร์พระเจ้า ตอนแรกคือ พลบัพลา 

และต่อมาคือพระวหิาร ดงันัLนนี:จงึเป็นบทเบืLองต้นของสิ:งที:พระเจ้ากาํลงัจะกระทาํในโลกนีL 

เมื:อพระเจ้าเสดจ็มาประทบัอยู่เตม็พลบัพลาในพธีิชําระพลบัพลาให้บริสุทธิ\ 

เมื:อการก่อสร้างพลบัพลาเสร็จสิLนในตอนท้ายของหนังสืออพยพ 
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และหลงัจากนัLนเมื:อพระสิริของพระเจ้าเตม็พระวหิารเมื:อพระวหิารก่อสร้างสําเร็จใน 1 พงศ์กษตัริย์ 8 

เรากาํลงัเห็นอย่างแท้จริงถงึภาพตวัอย่างของสิ:งที:กาํลงัจะเกดิขึLนในจกัรวาลเมื:อพระสิริของพระเจ้าเป็นที:รู้จกัในสา

กลโลกอย่างสมบูรณ์ 

 

—ดร. เจมส์ แฮมลิตนั 

 

ประเดน็สาํคญัเกี#ยวกบัการสถิตอยูด่ว้ยของพระเจา้ในลกัษณะพิเศษท่ามกลางคนของพระองคน์ัIน 

ถูกทาํใหส้าํเร็จเป็นจริงในหลายขัIนตอนในประวติัศาสตร์ของพระคมัภีร์ ในเบืIองตน้ 

สวนเอเดนถูกชาํระใหเ้ป็นวสุิทธิสถานบนโลกนีI  

อนัเป็นศูนยก์ลางที#เราสามารถพบกบัการสถิตอยูด่ว้ยแบบพิเศษของพระเจา้ 

มนัถูกกาํหนดใหเ้ป็นพระที#นั#งของพระเจา้บนโลกนีI  และจากที#นัIน 

มนุษยชาติทัIงปวงจะตอ้งทาํใหโ้ลกทัIงโลกเป็นวสุิทธิสถานและทาํใหท้ัIงโลกกลายเป็นแผน่ดินบริสุทธิk ของพระเจา้ 

 

หลงัจากนัIน เมื#อพระเจา้สถาปนาอิสราเอลเป็นปุโรหิตหลวงของพระองค ์

พระองคไ์ดเ้ชื#อมโยงการประทบัอยูด่ว้ยในลกัษณะพิเศษของพระองคก์บัพลบัพลาก่อน 

และหลงัจากนัIนกบัพระวหิาร การตกแต่งและอุปกรณ์เครื#องใชต่้าง ๆ 

ของพลบัพลาและพระวหิารกระทาํตามแบบของสวนเอเดน 

และทัIงพลบัพลาและพระวหิารกท็าํหนา้ที#เช่นเดียวกบัสวนนัIน 

พระคมัภีร์ยนืยนัความเชื#อมโยงนีIโดยชีIใหเ้ห็นวา่ทัIงพลบัพลาและพระวหิารกคื็อโถงราชบลัลงักข์องพระเจา้บนโลก

นีI  นั#นคือ สถานที#ที#พระองคป์ระทบัอยูด่ว้ยอยา่งเตม็สง่าราศีท่ามกลางคนของพระองค ์

ความจริงขอ้นีI ถูกกล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนใน 1 พงศาวดาร 28:2; สดุดี 11:4; และอิสยาห์ 6:1 

นี#คือสถานที#ที#บริสุทธิk ที#สุดบนโลกนีI  นี#คือสถานที#ที#คนของพระเจา้พร้อมที#จะไดรั้บพระพรจากพระองค ์

และเช่นเดียวกบัสวนเอเดน สถานที#นีI คือศูนยก์ลางของแผน่ดินของพระองค ์

โดยคนของพระเจา้จะออกจากสถานที#นีI ไปเพื#อชาํระโลกนีI ใหบ้ริสุทธิk ในฐานะแผน่ดินของพระองค ์

และจากพระกิตติคุณยอห์น 

หนึ#งวธีิหลกัที#สร้างความเขา้ใจในความสาํคญัของพระเยซูกคื็อการเขา้ใจวา่พระองคก์ระทาํใหแ้นวคิดสาํคญัในพนั

ธสญัญาเดิมเกี#ยวกบัพลบัพลาและพระวหิารของพระเจา้สาํเร็จเป็นจริง ใหเ้ราฟังสิ#งที#ยอห์นเขียนในยอห์น 1:14: 

 

พระวาทะทรงบงัเกิดเป็นมนุษยแ์ละประทบัอยูท่่ามกลางเรา 

พระองคท์รงเปี# ยมดว้ยพระคุณและความจริง เราไดเ้ห็นพระเกียรติสิริของพระองค ์

คือพระเกียรติสิริของพระบุตรองคเ์ดียวผูท้รงมาจากพระบิดา 

(ยอห์น 1:14) 

 

เมื#อยอห์นกล่าวถึงการที#พระเยซู “ประทบัอยูท่่ามกลางพวกเรา” ท่านใชค้าํภาษากรีกคือ “skenoō” 

ซึ# งเป็นคาํที#สมัพนัธ์กบัคาํนาม “skēnē” ที#แปลวา่ “เตน็ท”์ หรือ “พลบัพลา” แทจ้ริงแลว้ 

คาํนามคาํเดียวกนันีI ถูกใชเ้พื#อหมายถึงพลบัพลาบริสุทธิk ของพระเจา้ในพระคมัภีร์ฉบบัเซ็ปทูเจน้ท ์(Septuagint) 

หรือพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญาเดิมที#ถูกแปลเป็นภาษากรีก 

โดยการใชแ้ละโยงคาํกริยานีIไปถึงพระสิริของการประทบัอยูข่องพระเจา้ ยอห์นกล่าวชดัเจนวา่ 

บดันีIพระเยซูกาํลงัจดัเตรียมการเขา้ถึงการสถิตอยูด่ว้ยแบบพิเศษของพระเจา้ 
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ในทาํนองเดียวกนักบัที#คนยคุก่อนหนา้นัIนเขา้ถึงไดผ้า่นทางพลบัพลา 

 

และยอห์นกก็ล่าวถึงประเดน็เดียวกนัเกี#ยวกบัพระวหิาร ในยอห์น 2:19-21 ซึ# งบรรยายดงันีI : 

 

พระเยซูตรัสตอบพวกเขาวา่ “ทาํลายวหิารนีI  แลว้เราจะยกขึIนมาใหม่ในสามวนั” พวกยวิทูลตอบวา่ 

“วหิารนีIตอ้งใชเ้วลาสร้างถึงสี#สิบหกปีท่านจะยกขึIนใหม่ในสามวนัหรือ?” แต่วหิารที#ทรงกล่าวถึง

คือพระกายของพระองค ์(ยอห์น 2:19-21) 

 

ในขอ้นีI  ยอห์นกล่าวชดัเจนวา่พระเยซูคือผูที้#ทาํใหค้วามสาํคญัของพระวหิารสาํเร็จเป็นจริงเช่นกนั 

 

ยอห์นยงักล่าวอยา่งชดัเจนอีกดว้ยวา่ ถึงแมห้ลงัจากพระเยซูมิไดอ้ยูบ่นโลกนีIทางกายภาพแลว้ 

ผูที้#ติดตามพระองคก์จ็ะไดชื้#นชมยนิดีกบัการสถิตอยูด่ว้ยในลกัษณะพิเศษของพระเจา้ ดว้ยเหตุนีI  ในยอห์น 4:21 

พระเยซูจึงกล่าวแก่หญิงชาวสะมาเรียวา่ อีกไม่นาน 

วนัหนึ#งจะมาถึงเมื#อทัIงพระวหิารในกรุงเยรูซาเลม็และสถานที#บริสุทธิk ของชาวสะมาเรีย 

จะไม่มีความสาํคญัเป็นพิเศษสาํหรับการนมสัการพระเจา้อีกต่อไป พระเยซูตรัสดงันีI ในยอห์น 4:23-24: 

 

กระนัIนกใ็กลถึ้งเวลาแลว้ 

และบดันีIกถึ็งเวลาแลว้ที#ผูน้มสัการอยา่งถูกตอ้งจะนมสัการพระบิดาดว้ยจิตวญิญาณและความจริง.

..พระเจา้ทรงเป็นพระวญิญาณ ผูที้#นมสัการพระองคต์อ้งนมสัการดว้ยจิตวญิญาณและความจริง” 

(ยอห์น 4:23-24) 

 

คาํพดูของพระเยซูต่อหญิงชาวสะมาเรียน่าจะหนุนใจคริสตจกัรในปัจจุบนัอยา่งใหญ่หลวง 

เนื#องจากเรามีชีวติอยูใ่นช่วงเวลาที#พระเยซูกาํลงักล่าวถึง ในช่วงเวลาของเรา พระเยซูไม่ไดอ้ยูบ่นโลกนีIทางกายภาพ 

จากฮีบรู 8:2 และ 9:11-12 พระองคป์ระทบัอยูด่า้นกายภาพในพลบัพลาของพระเจา้ในสวรรค ์

แต่พระองคป์ระทบัอยูก่บัเราในดา้นจิตวญิญาณ โดยเฉพาะเมื#อเราร่วมสามคัคีธรรมในคริสตจกัรของพระองค ์

เราพบขอ้ความเช่นนีI ในมทัธิว 18:20 และ 1 เปโตร 2:4-9 และเนื#องจากพระเยซูประทบัอยูก่บัเรา 

เราจึงเป็นวหิารอนับริสุทธิk สาํหรับการสถิตอยูด่ว้ยในลกัษณะพิเศษของพระเจา้ในโลกนีI  

 

แต่แมก้ระทั#งการที#พระคริสตท์าํใหค้วามสาํคญัของพระวหิารสาํเร็จเป็นจริงอยา่งยอดเยี#ยมนีIกย็งัเทียบไ

ม่ไดก้บัเวลาที#พระเยซูจะเสดจ็กลบัมาในสง่าราศี พระวจนะเช่นววิรณ์ 21:1-5 ไดส้อนไวว้า่ 

เมื#อพระเยซูเสดจ็กลบัมา พระองคจ์ะทาํใหสิ้#งทรงสร้างทัIงปวงกลายเป็นสถานที#ประทบัของพระเจา้ 

ในเวลานัIนพระคริสตแ์ละพระบิดาจะประทบัอยูก่บัเราตลอดไป และทัIงโลกจะเตม็ดว้ยสง่าราศีของพระเจา้ 

 

วธีิที#สองที#พระเยซูทาํใหค้วามคาดหวงัในพระเมสสิยาห์ในพนัธสญัญาเดิมเป็นจริงในพระกิตติคุณยอห์

นคือโดยการทาํใหค้วามสาํคญัของเทศกาลต่าง ๆ ของอิสราเอลสาํเร็จเป็นจริง 

 
 

เทศกาล 
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ตามที#เรากล่าวถึงก่อนหนา้นีI  

หลายส่วนในพระกิตติคุณยอห์นมีเคา้โครงเกี#ยวขอ้งกบัเทศกาลหรืองานฉลองต่าง ๆ ที#พระเยซูเขา้ร่วม 

ท่ามกลางเทศกาลเหล่านีIไดแ้ก่การฉลองปัสกา การฉลองพลบัพลา และพิธีมอบถวาย ในหลายโอกาส 

พระเจา้สถาปนาเทศกาลเหล่านีI เพื#อกาํหนดใหอิ้สราเอลเป็นปุโรหิตหลวง 

และเพื#อประทานวธีิการปกติแก่พวกเขาที#จะมีความสุขกบัพระพรแห่งการสถิตอยูด่ว้ยในลกัษณะพิเศษของพระอง

คใ์นพลบัพลาและพระวหิาร และในพระกิตติคุณของท่านนีI  

ยอห์นกล่าวชดัเจนวา่พระเยซูไดท้าํใหค้วามสาํคญัของเทศกาลเหล่านีIสาํเร็จเป็นจริงแลว้ 

 

ปัสกาเป็นหนึ#งในสามเทศกาลหลกัประจาํปีของอิสราเอล 

เทศกาลนีI เฉลิมฉลองการที#อิสราเอลอพยพออกจากอียปิต ์กล่าวโดยสงัเขป 

พระเยซูทาํใหเ้ทศกาลนีIสาํเร็จเป็นจริงเพราะพระองคเ์ป็นเหมือนแกะปัสกา 

ซึ# งถูกฆ่าและถูกรับประทานในวนัปัสกา 

โดยเลือดของแกะนัIนเป็นสญัลกัษณ์ของการที#อิสราเอลถูกปลดปล่อยจากอียปิต ์

ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทัIงสี#ท่านลว้นระบุวา่พระเยซูเป็นลูกแกะปัสกาที#แทจ้ริง 

แต่ยอห์นเป็นคนเดียวที#เนน้ความจริงขอ้นีIโดยย ํIาถอ้ยคาํของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา ซึ# งกล่าววา่ 

“จงดูพระเมษโปดกของพระเจา้ ผูท้รงรับบาปของโลกไป!” ในยอห์น 1:29 ยอห์น 19:33 ยงับนัทึกดว้ยวา่ 

เมื#อพระเยซูสิIนพระชนม ์พวกทหาร “ไม่ไดทุ้บขาของพระองค”์ ซึ# งทาํใหสิ้#งที#พระเจา้กาํหนดในอพยพ 12:46 

นั#นคือ “หา้มหกักระดูกของแกะปัสกา” สาํเร็จเป็นจริง ดว้ยวธีินีIและวธีิอื#น ๆ 

ยอห์นแสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูทาํใหส้ญัลกัษณ์และความหมายของปัสกานัIนสาํเร็จเป็นจริงแลว้ 

 

ในยอห์น 7:2 และ 37 ยอห์นยงัไดร้ายงานการที#พระเยซูร่วมฉลองอีกเทศกาลหนึ#ง 

ซึ# งเป็นหนึ#งในสามเทศกาลประจาํปี นั#นคือเทศกาลอยูเ่พิง หนึ#งในพิธีสาํคญัที#สุดของเทศกาลนีI  คือ 

การเทนํIาเพื#อระลึกถึงการที#พระเจา้จดัเตรียมนํIาใหแ้ก่อิสราเอลในถิ#นทุรกนัดาร 

และการที#พระเจา้ไดก้ระทาํใหฝ้นตกหล่อเลีIยงพืชผลของอิสราเอลปีแลว้ปีเล่า และเพื#อยนืยนัความคาดหวงัวา่ 

ในยคุสุดทา้ย พระเจา้จะเทสายธารแห่งพระพรมาบนคนของพระองค ์

และยอห์นแสดงใหเ้ห็นความเชื#อมโยงอนัหนกัแน่นระหวา่งพิธีนีIและพระเยซูโดยชีIใหเ้ห็นวา่ พระเยซู คือ 

ช่องทางแห่งพระพรทัIงปวงที#พระเจา้จะเทลงมา ณ จุดสูงสุดในบัIนปลายของประวติัศาสตร์ กล่าวอยา่งเจาะจงกคื็อ 

ยอห์นรายงานวา่ ในวนัสุดทา้ยของเทศกาลอยูเ่พิง 

พระเยซูประกาศวา่พระองคมี์ฤทธานุภาพที#จะประทานพระพรของพระเจา้ 

ใหเ้ราฟังวา่พระเยซูตรัสกบัฝงูชนอยา่งไรในยอห์น 7:37: 

 

“ถา้ผูใ้ดกระหาย ใหเ้ขามาหาเราและดื#มเถิด” (ยอห์น 7:37) 

 

ยอห์นรายงานวา่ สายธารแห่งนํIาแห่งชีวติที#เป็นพระพรจากพระเจา้นัIน ไหลมาจากพระเยซู 

พระพรในอดีต พระพรในปัจจุบนั และพระพรในอนาคต ลว้นมาโดยทางพระองค ์เมื#อเป็นเช่นนีI  

พระเยซูจึงเป็นผูที้#กระทาํใหค้วามหวงัทัIงปวงในพระพรของพระเจา้ ซึ# งถูกสื#อใหเ้ห็นภาพในเทศกาลอยูเ่พิง 

สาํเร็จเป็นจริง 

 

ทา้ยที#สุด ในยอห์น 10:22-ถึง 39 พระเยซูร่วมเทศกาลฉลองพระวหิารหรือ “ฮานุกกะห์” 
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เทศกาลฉลองพระวหิารไม่ไดเ้ป็นเทศกาลหลกัของอิสราเอลในพนัธสญัญาเดิม 

แต่กมี็ความสาํคญัต่อชีวติชาวอิสราเอลในศตวรรษแรก 

เพราะเป็นการเฉลิมฉลองชยัชนะของอิสราเอลเหนือการถูกกดขี#โดยชาวกรีกเมื#อ 165 ปี ก่อนคริสตกาล 

และนอกจากนัIนยงัเป็นการรืIอฟืI นการฉลองแท่นบูชาและพระวหิาร ซึ# งมีขึIนหลงัชยัชนะครัI งนีI  ในยอห์น 10:30 

ขณะที#พระเยซูกาํลงัร่วมเทศกาลฉลองพระวหิาร พระองคไ์ดก้ล่าวถอ้ยคาํที#ผูใ้ดไดย้นิแลว้ตอ้งตกใจ ดงันีI : 

 

เรากบัพระบิดาเป็นหนึ#งเดียวกนั (ยอห์น 10:30) 

 

พวกยวิเขา้ใจวา่พระเยซูกาํลงัอา้งวา่พระองคเ์องคือพระเจา้ 

จึงตอบสนองดว้ยการพยายามเอาหินขวา้งพระองค ์จากนัIน ในยอห์น 10:36 

พระเยซูยนืยนัความถูกตอ้งนีIโดยอา้งถึงพระองคเ์องวา่เป็นผูที้#: 

 

“พระบิดาเป็นผูเ้ลือกและส่งเราเขา้มาในโลกนีI”? (ยอห์น 10:36) 

 

เมื#อพระเยซูกล่าววา่พระองคไ์ดรั้บการ “ตัIงไวเ้ป็นพิเศษ” พระองคใ์ชค้าํสามญัในภาษากรีก คือ 

“hagiazo” ซึ# งถูกใชห้ลายครัI งในพระคมัภีร์เพื#อกล่าวถึงการมอบถวายและการชาํระในพิธีกรรมต่าง ๆ 

ที#เกี#ยวขอ้งกบัพระวหิาร ในบริบทนีI  คาํวา่ “hagiazo” มีความหมายเกือบจะเหมือนกบัภาษากรีกอีกคาํหนึ#ง นั#นคือ 

“egkainia” ซึ# งหมายถึง “อุทิศ” หรือ “ถวาย” อนัเป็นหวัใจของเทศกาลฉลองพระวหิาร 

 

ดว้ยแนวทางนีI  ยอห์นไดเ้ชื#อมโยงพระเยซูอยา่งใกลชิ้ดเขา้กบัการฉลองหรือการชาํระพระวหิาร 

เทศกาลนีI เฉลิมฉลองพระวหิารในฐานะที#ถูกตัIงไวเ้ป็นพิเศษเพื#อเป็นที#ประทบัของพระเจา้ และในทาํนองเดียวกนั 

พระเยซูกถู็กตัIงไวเ้ป็นพิเศษในฐานะเป็นผูที้#ทาํใหก้ารประทบัอยูใ่นลกัษณะพิเศษของพระเจา้บนโลกนีIสาํเร็จเป็นจ

ริง 

 

นอกเหนือจากไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูกระทาํใหค้วามคาดหวงัเกี#ยวกบัพระวหิารและเทศกาลต่าง ๆ 

สาํเร็จเป็นจริงแลว้ ยอห์นยงัแสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูเป็นผูท้าํใหพ้ระบญัญติัของพระเจา้สาํเร็จเป็นจริงเช่นกนั 

 

 

พระบญัญัต ิ
 

ถึงแมค้ริสเตียนมกัจะชินกบัการคิดถึงพระบญัญติัของพระเจา้ในทางลบวา่พระบญัญติัเป็นสิ#งที#กล่าวโท

ษเรา 

แต่เรากจ็าํเป็นตอ้งระลึกไวว้า่พระบญัญติันัIนถูกประทานแก่ผูเ้ชื#อที#แทจ้ริงใหเ้ป็นแนวปฏิบติัเพื#อไปถึงซึ#งพระพรขอ

งพระเจา้ 

 

เมื:อคุณพจิารณาพระบัญญตัใินพระคมัภร์ี กชั็ดเจนว่าคนที:อ่านพระบัญญตันัิLน 

ไม่เพยีงเชื:อว่าพวกเขากาํลงัอ่านรายการกฎข้อบังคบัเท่านัLน แต่ยงัเป็นข้อความแนะแนวชีวติ ดงันัLน 

พวกเขาจงึสามารถอ่านโดยตระหนักว่า ถ้าพวกเขารักษาพระบัญญตั ิ

พวกเขากจ็ะได้รับพระพรเพราะการรักษาพระบัญญตันัิLน และข้าพเจ้าคดิว่าเรื:องนีLมหีลายเหตุผล เหตุผลหนึ:งกคื็อ 



พระกติตคิณุ   บทเรยีน 5: พระกติตคิณุโดยยอหน์ 
 

-   - 

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

39 

พระบัญญตัขิองพระเจ้าเป็นการเปิดเผย ให้เรารู้ว่าพระองค์ต้องการให้เราดาํเนินชีวติอย่างไร และในสดุด ี40:8 

ผู้เขยีนกล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยนิดทีาํตามพระทยัพระองค์” ดงันัLน 

เมื:อเราดาํเนินชีวติสอดคล้องกบัพระประสงค์ของพระเจ้า เมื:อเราเข้าใจว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร 

เรากจ็ะมคีวามชื:นชมยนิดแีละรับพระพรอย่างมากมายเมื:อได้ทาํสิ:งที:เราควรทาํ 

หรือโดยการเว้นสิ:งที:เราถูกสั:งไม่ให้ทาํ ดงันัLนเพยีงการเปิดเผยของพระบัญญตั ิ

กเ็ป็นหมายสําคญัแห่งพระพรของพระเจ้าและหมายสําคญัแห่งการโปรดปรานของพระองค์แล้ว แต่ยิ:งไปกว่านัLน 

ข้าพเจ้าคดิว่าเป็นพระพรยิ:ง เพราะจริง ๆ แล้ว 

พระบัญญตันัิLนคือการเชืLอเชิญเราให้มส่ีวนร่วมในสิ:งที:พระเจ้าประสงค์ที:จะกระทาํให้เกดิขึLนในโลกนีL 

 

—ดร. สตฟี ฮาร์เปอร์ 

 

การยอมรับและใช้พระบัญญตัอิย่างกว้างขวางในพนัธสัญญาเดมิมคีวามสําคญัเชิงบวก 

เนื:องจากพระบัญญตัขิองพระเจ้าเป็นภาพสะท้อนของบุคลกิภาพพระเจ้า ตวัอย่างเช่น หนังสือสดุด ี

กล่าวถงึพระบัญญตัขิองพระเจ้าว่าเป็นแสงสว่างส่องทางให้เรา และเป็นประทปีสําหรับเท้าของเรา ในหนังสือสดุด ี

กษตัริย์ดาวดิบรรยายถงึพระบัญญตัขิองพระเจ้าว่า “หวานยิ:งกว่านํLาผึLงและมคุีณค่ายิ:งกว่าทองคาํ” 

และโดยการรักษาพระบัญญตัเิหล่านัLน 

ผู้รับใช้ของพระองค์กไ็ด้รับการตกัเตือนและมรีางวลัอนัยิ:งใหญ่สําหรับการทาํตามพระบัญญตัเิหล่านัLน แท้จริงแล้ว 

หนังสือสดุดทีัLงเล่มเริ:มต้นเช่นนัLน ”บุคคลผู้เป็นสุขคือผู้ไม่เดนิตามคาํแนะนําของคนอธรรม 

ไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาป ไม่นั:งอยู่ในที:นั:งของคนที:ชอบเยาะเย้ย” จากนัLนสดุด ี1 

กด็าํเนินต่อไปโดยวาดภาพให้เห็นว่าคนที:ยาํเกรงพระเจ้าและถือรักษาพระบัญญตัขิองพระองค์กเ็ป็นเช่นต้นไม้ที:ปลู

กไว้ริมธารนํLาและเกดิดอกออกผลอยู่เสมอ ดงันัLน พระบัญญตัจิงึเป็นแหล่งแห่งการได้รับพระพร 

แต่เฉพาะสําหรับคนเหล่านัLนที:พระเจ้าได้ประทานการอภยัโทษบาปแล้วเท่านัLน นั:นคือ 

การอภยัซึ:งมาทางพระคริสต์ 

แต่พระบัญญตันัิLนกคื็อแนวทางการดาํเนินชีวติภายใต้พระคริสต์เพื:อการมชีีวติแห่งพระพร ดงันัLน เปาโลจงึกล่าวว่า 

ผู้ที:รักพระเยซูคริสต์กท็าํให้พระบัญญตัสํิาเร็จเป็นจริง 

เนื:องจากพระคริสต์คือเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของพระบัญญตั ิดงันัLน 

พระบัญญตัสิอนให้เรารู้เกี:ยวกบัความบาปของเรา แต่กแ็สดงให้เราเห็นเช่นกนัถงึสิ:งที:พระเยซูได้กระทาํเพื:อเรา 

และในที:สุดกเ็ตรียมแนวทางสําหรับเราในการดาํเนินชีวติ พระเยซูจงึตรัสว่าพระบัญญตัทิัLงสิLนสรุปได้เป็นสองข้อ 

คือ รักพระเจ้าด้วยสุดจติ สุดใจ สุดกาํลงั สุดความคดิ และรักเพื:อนบ้านเหมือนรักตนเอง ดงันัLน 

ใครกต็ามที:ได้รู้จกัคนที:รักพระเจ้าด้วยสุดจติ สุดใจ สุดกาํลงั สุดความคดิ 

กไ็ด้รู้จกัพระพรที:ผ่านมาทางบุคคลเช่นนัLน และใครกต็ามที:ได้รู้จกัคนที:รักเพื:อนบ้านเหมือนที:เขารักตนเอง 

กรู้็ว่ามพีระพรอนัยิ:งใหญ่ในบุคคลเช่นนัLน คือ มคีวามเอืLอเฟืL อ มคีวามเมตตา มกีารให้ 

มคีวามเตม็ล้นด้วยพระพรสําหรับผู้ที:อยู่รอบข้าง 

และแม้กระทั:งเมื:ออยู่ร่วมกบัคนเหล่านัLนที:สัตย์ซื:อต่อพระบัญญตัขิองพระเจ้า 

 

—ศาสนาจารย์ ไมเคลิ กโลโด 

 

ในพนัธสญัญาเดิม พระบญัญติัของพระเจา้ถูกบรรยายวา่เป็นของขวญัพิเศษสาํหรับคนของพระองค ์
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สดุดี 119 

และพระวจนะอีกหลายตอนยกยอ่งพระบญัญติัวา่เป็นแนวทางสาํหรับชาวอิสราเอลเพื#อไดรั้บพระพรจากพระเจา้ 

และในพนัธสญัญาใหม่ ยากอบเรียกพระบญัญติัของพระเจา้วา่เป็นพระบญัญติัอนัสมบูรณ์แบบที#ประทานเสรีภาพ 

ยากอบ 1:25 และเปาโลเรียกวา่เป็นพระบญัญติัของพระคริสต ์1 โครินธ์ 9:21 

และพระเยซูเองกย็นืยนัความสาํคญัและคุณค่าของพระบญัญติั ดงัเห็นไดใ้นยอห์น 10:35 เมื#อพระองคต์รัสวา่: 

 

“พระคมัภีร์ถูกตอ้งเสมอ” (ยอห์น 10:35) 

 

ในขอ้นีI  พระเยซูสอนวา่ พนัธสญัญาเดิมทัIงหมด รวมทัIงพระบญัญติัดว้ย 

เป็นพระวจนะที#ดาํรงอยูต่ลอดกาลสาํหรับคนของพระองค ์

 

แมก้ระนัIน ยอห์นชีIชดัวา่พระบญัญติัมิไดเ้ป็นจุดสิIนสุดในตวัเอง โดยนยัยะสาํคญัแลว้ 

พระบญัญติัชีIไปไกลกวา่นัIน คือการเลง็ถึงพระเยซูเสมอ ในยอห์น 5:46-47 พระเยซูตรัสแก่ชาวยวิที#ไม่เชื#อวา่: 

 

หากท่านเชื#อโมเสสท่านควรจะเชื#อเราเพราะโมเสสไดเ้ขียนเกี#ยวกบัเรา แต่เพราะท่านไม่เชื#อสิ#งที#โ

มเสสเขียนไว ้ท่านจะเชื#อสิ#งที#เราพดูไดอ้ยา่งไร? (ยอห์น 5:46-47) 

 

ยอห์นเนน้จุดนีIตลอดพระกิตติคุณของท่าน พระบญัญติัในพนัธสญัญาเดิมชีIไปในอนาคตที#องคพ์ระเยซู 

ดงันัIน การปฏิเสธพระเยซูกเ็ท่ากบัการปฏิเสธพระบญัญติัที#กล่าวล่วงหนา้ถึงพระองค ์

 

วธีิหนึ#งที#ยอห์นเนน้ในจุดนีI  ไดแ้ก่การกล่าวถึงพระเยซูดว้ยคาํบอกตาํแหน่ง ลกัษณะ และการกระทาํต่าง 

ๆ ที#ศาสนายดูาห์เชื#อมโยงเขา้กบัพระบญัญติั ตวัอยา่งเช่น ศาสนายดูาห์ไดก้ล่าวไวว้า่ 

ท่านควรช่วยใหศ้ตัรูที#หิวของท่านไดอิ้#มดว้ย “อาหารแห่งพระบญัญติัของพระเจา้” และในยอห์น 6:35 

พระเยซูถูกเรียกวา่ “อาหารแห่งชีวติ” ศาสนายดูาห์ไดอ้า้งวา่ “ถอ้ยคาํแห่งหนงัสือโทราห์คือชีวติสาํหรับโลกนีI ” 

และในยอห์น 4:11 พระเยซูคือผูป้ระทานนํIาแห่งชีวติ ศาสนายดูาห์ยงักล่าวถึง “แสงสวา่งแห่งพระบญัญติั 

ซึ# งประทานมาเพื#อส่องสวา่งแก่มนุษยทุ์กคน” และยอห์น 1:9 เรียกพระเยซูวา่ 

“ความสวา่งแทที้#ทาํใหม้นุษยทุ์กคนเห็นความจริง” 

นี#เป็นเพียงส่วนหนึ#งของตวัอยา่งมากมายในพระกิตติคุณยอห์นที#แสดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูเป็นตวัแทนของพระบญัญั

ติของพระเจา้ 

พระเยซูและคาํสอนของพระองคย์งัคงเป็นแหล่งแห่งชีวติและแสงสวา่งสาํหรับทุกคนที#ติดตามพระองคต่์อไป 

 

ยอห์นตอ้งการอยา่งยิ#งเพื#อใหผู้อ่้านของท่านเขา้ใจวา่ 

การที#พระเยซูคือพระคริสตน์ัIนมีความหมายอยา่งไร 

ท่านตอ้งการใหพ้วกเขาสบายใจเพราะรู้วา่พระเยซูมิไดท้อดทิIงคริสตจกัรของพระองค ์แต่ทรงสถิตอยูด่ว้ยเสมอ 

ท่านตอ้งการใหพ้วกเขาวางใจในพระเยซู เพื#อพวกเขาจะไดรั้บพระพรของพระเจา้โดยผา่นทางพระองค ์

และท่านตอ้งการใหพ้วกเขาเชื#อฟังพระวจนะของพระเจา้ 

เพื#อที#พวกเขาจะถวายเกียรติแด่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ในฐานะปุโรหิตแห่งแผน่ดินของพระองค ์

 

เราไดศึ้กษาประเดน็สาํคญัต่าง ๆ เกี#ยวกบัการเชื#อพระเยซู 
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รวมทัIงตวัตนของพระเยซูในฐานะพระคริสตแ์ลว้ ต่อไป 

เราจะพิจารณาตวัตนของพระองคใ์นฐานะพระบุตรของพระเจา้ ซึ# งสมัพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัการเป็นพระคริสต ์

 

 

พระบตุรของพระเจา้ 
 

ตวัตนของพระเยซูในฐานะพระบุตรพระเจา้นัIนคู่ขนานไปกบัตวัตนของพระองคใ์นฐานะพระคริสต ์

เพราะทัIงสองคาํหมายถึงการที#พระองคท์รงเป็นกษตัริยเ์หนือแผน่ดินของพระเจา้ในโลกนีI  

แต่เราควรอภิปรายสองคาํนีIแยกจากกนั เนื#องจากแต่ละคาํมีใจความต่างกนัเลก็นอ้ย 

 

ในพระกิตติคุณยอห์น คาํวา่ “พระบุตรของพระเจา้” หมายถึงกษตัริย ์พระเมสสิยาห์ ผูม้าจากพระเจา้ 

ในแง่หนึ#ง คาํนีI สื#อความหมายถึงพระบุตรผูม้าจากพระเจา้ ซึ# งเสดจ็ลงมาจากสวรรคสู่์โลกนีI  ดงัที#ปรากฏในยอห์น 

10:22-40 ในอีกแง่หนึ#ง คาํนีI มีความหมายเหมือนกบั “กษตัริยข์องอิสราเอล” หรือ “พระคริสต”์ 

มนุษยผ์ูเ้ป็นบุตรของดาวดิ กษตัริยโ์ดยชอบธรรมของอิสราเอล ตามที#เราไดเ้ห็นในยอห์น 1:49 และ 11:27 

 

เพื#อใหเ้ราเขา้ใจชดัเจนขึIนวา่ 

การที#พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ในพระกิตติคุณยอห์นนัIนมีความหมายอยา่งไร กเ็ป็นการดีที#เราจะศึกษาวา่ 

ยอห์นทาํอยา่งไรในการเนน้ปริศนาอนัยิ#งใหญ่ที#วา่พระเยซูทรงเป็นทัIงพระเจา้และมนุษยอ์ยา่งสมบูรณ์ 

เราจะเริ#มดว้ยการศึกษามิติแรก นั#นคือ พระเยซูทรงเป็นพระเจา้อยา่งสมบูรณ์ 

 
 

ความเป็นพระเจา้ 
 

วธีิหนึ#งที#ยอห์นแสดงลกัษณะความเป็นพระเจา้อยา่งสมบูรณ์ของพระบุตร 

คือการเนน้ความสมัพนัธ์ของพระเยซูพระบุตรกบัพระเจา้พระบิดา มีพระวจนะหลายตอนที#แสดงใหเ้ห็นวา่ 

สมัพนัธภาพนีIแตกต่างเชิงคุณภาพจากความสมัพนัธ์ที#พระบิดามีกบับรรดาบุตรของพระองคที์#เป็นเพียงมนุษย ์

เช่นผูเ้ชื#อทัIงหลาย ใหเ้ราฟังถอ้ยคาํโตต้อบระหวา่งพระเยซูกบัชาวยวิในยอห์น 10:30-33: 

 

“เรากบัพระบิดาเป็นหนึ#งเดียวกนั” 

เป็นอีกครัI งหนึ#งที#พวกยวิหยบิกอ้นหินขึIนจะขวา้งพระองค ์แต่พระเยซูตรัสกบัพวกเขาวา่ 

“เราไดส้าํแดงสิ#งดีมากมายจากพระบิดาใหพ้วกท่านเห็น 

พวกท่านหยบิกอ้นหินจะขวา้งเราเพราะเหตุใด?” พวกยวิตอบวา่ 

“ที#เราจะขวา้งกอ้นหินใส่ท่านไม่ใช่เพราะสิ#งดีที#ท่านทาํแต่เพราะท่านพดูหมิ#นประมาทพระเจา้ 

เนื#องจากท่านเป็นเพียงมนุษยแ์ต่อา้งตวัเป็นพระเจา้” (ยอห์น 10:30-33) 

 

พวกยวิเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งวา่ 

การที#พระเยซูอา้งความเป็นเอกภาพในความสมัพนัธ์ของพระองคก์บัพระเจา้พระบิดานัIน 

แทจ้ริงแลว้กคื็อคาํกล่าวอา้งวา่พระเยซูเองทรงเป็นพระเจา้อยา่งแทจ้ริง 

 

ยิ#งกวา่นัIน จากยอห์น 14:9 
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พระเยซูเป็นพระบุตรหนึ#งเดียวของพระเจา้ที#เปิดเผยถึงพระบิดาในแบบที#ไม่มีใครคนอื#นเคยทาํได ้ถึงแมว้า่ยอห์น 

1:18 มิไดใ้ชค้าํวา่ “พระบุตร” แต่แนวคิดนัIนเหมือนกนัทุกประการ 

พระเยซูเปิดเผยพระบิดาต่อคนของพระองคอ์ยา่งสมบูรณ์แบบ แทจ้ริงแลว้ ตามที#พระเยซูตรัสไวใ้นยอห์น 14:9 

การไดเ้ห็นพระเยซูกเ็ท่ากบัการไดเ้ห็นพระบิดา 

 

นอกเหนือจากเรื#องการเปิดเผยแลว้ พระเยซูยงัคงมีพระราชอาํนาจของพระเจา้อยา่งเตม็ที#เหนือทุกสิ#ง 

เช่นชีวติและความตาย และรวมถึงการพิพากษาในบัIนปลายดว้ย ตามที#เราอ่านพบในยอห์น 5:21-22: 

 

เพราะพระบิดาทรงใหค้นที#ตายแลว้กลบัมีชีวติขึIนมาใหม่อยา่งไร 

พระบุตรกจ็ะใหชี้วติแก่ผูที้#พระบุตรพอพระทยัอยา่งนัIน ยิ#งกวา่นัIนพระบิดาไม่ไดท้รงพิพากษาใค

รแต่ทรงมอบการพิพากษาทัIงหมดแก่พระบุตร (ยอห์น 5:21-22) 

 

ยอห์นกล่าวอยา่งชดัเจนวา่พระเยซูคือพระเจา้ที#อยูใ่นสภาพเนืIอหนงัเหมือนมนุษย ์พระองคคื์อพระเจา้ 

โดยมีพระราชอาํนาจไร้ขีดจาํกดัที#จะปฏิบติัภารกิจของพระเจา้ใหลุ้ล่วงในโลกนีI  

 

อีกวธีิหนึ#งที#ยอห์นใชเ้พื#อแสดงลกัษณะความเป็นพระเจา้หรือเทวสภาพของพระบุตรมาจากการที#พระเย

ซูบรรยายพระองคเ์องวา่ “เราเป็น” ในอพยพ 3:14 พระเจา้เปิดเผยพระนามแห่งพนัธสญัญาของพระองคแ์ก่โมเสส 

โดยตรัสวา่ “เราเป็นซึ#งเราเป็น” 

นี#คือรากฐานของพระราชนามของพระเจา้ที#มกัถูกแปลเป็นภาษาไทยโดยใชเ้พียงคาํวา่ “พระผูเ้ป็นเจา้” 

พระนามของพระเจา้นัIนเชื#อกนัวา่บริสุทธิk ถึงขนาดที#ชาวยวิในยคุของพระเยซูปฏิเสธที#จะเปล่งเสียงเรียกพระนามนัI

น แต่พระเยซูกลบัใชพ้ระนามนัIนเรียกพระองคเ์อง 

 

ในพระกติตคุิณยอห์น ท่านใช้คาํว่า“เราเป็น ...” ถงึ 24 ครัLง ในสิ:งต่าง ๆ ที:พระเยซูได้ตรัส 

ท่านใช้ประโยคเช่นนีLมากกว่าพระกติตคุิณเล่มใดทัLงสิLน 

และเป็นจาํนวนครัLงถงึประมาณครึ:งหนึ:งของที:ปรากฏในพนัธสัญญาใหม่ทัLงหมด 

นัยยะสําคญัประการแรกแสดงให้เห็นว่า นี:คือวธีิที:ยอห์นชีLชัดว่าพระเยซูคือพระเจ้าแห่งพนัธสัญญาเดมิ 

ในประโยคเหล่านีL มเีจด็ครัLงที:ได้กล่าวเพยีงคาํว่า “เราเป็น” เท่านัLน 

และอย่างน้อยในหนึ:งเหตุการณ์ที:พระเยซูตรัสเช่นนัLน ในยอห์น 8:58 และ 59 

พวกยวิหยบิก้อนหินขึLนมาเพื:อพยายามประหารพระองค์ฐานที:อ้างว่าเป็นทรงเป็นพระเจ้าแห่งพนัธสัญญาเดมิ 

ประโยคที:เหลือประกอบด้วย “เราเป็น” ตามด้วยข้อความอย่างใดอย่างหนึ:ง เช่น “เราเป็นอาหารแห่งชีวติ” 

“เราเป็นแสงสว่าง” “เราเป็นทางนัLน เป็นความจริง และเป็นชีวติ” เหล่านีLคือส่วนต่าง ๆ 

ในพระกติตคุิณที:พระเยซูอ้างว่าพระองค์เป็นพระเจ้า แต่เป็นพระเจ้าที:สัมพนัธ์กบัชีวติมนุษย์ ดงันัLน 

ข้าพเจ้าคดิว่าเราควรอ่านทุกประโยคร่วมกนั 

อนัเป็นสิ:งที:ยอห์นนําเสนอแก่เราเกี:ยวกบับางสิ:งบางอย่างที:พระเยซูได้กระทาํ โดยยอห์นต้องการกล่าวว่า 

“ชายผู้นีLดาํรงอยู่ในกาลก่อนเพราะพระองค์คือพระเจ้า” เมื:อพระองค์อ้างว่า “ก่อนอบัราฮัมเกดิ เราเป็นอยู่แล้ว” 

ในยอห์น 8:58 นี:ไม่ใช่แค่การอ้างว่าพระองค์ได้ดาํรงอยู่ 2,000 ปีก่อนหน้านัLน 

แต่นี:คือการอ้างว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้มปีฏสัิมพนัธ์กบัอบัราฮัมและเป็นพระเจ้าผู้ดาํรงอยู่ชั:วนิรันดร์ 

 

—ดร. จอห์น แมคคนิลย์ี 
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ในยอห์น 8:12-59 พระเยซูและพวกผูน้าํชาวยวิเผชิญหนา้กนัอยา่งดุเดือด 

ความขดัแยง้นีI เกี#ยวขอ้งกบัการที#พระเยซูอา้งวา่พระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้ 

และการที#ฝ่ายตรงขา้มอา้งวา่พวกเขาเป็นลูกหลานของอบัราฮมั ในขอ้ 44 

พระเยซูบอกพวกเขาวา่พอ่ที#แทจ้ริงของพวกเขาคือมาร 

พวกเขาตอบโตแ้ละทา้ทายพระองคโ์ดยถามวา่พระองคย์ิ#งใหญ่กวา่อบัราฮมัหรือ 

แลว้พระเยซูกจ็บการโตเ้ถียงดว้ยถอ้ยคาํต่อไปนีI ในยอห์น 8:58: 

 

“ก่อนอบัราฮมัเกิด เรากเ็ป็นอยูแ่ลว้!” (ยอห์น 8:58) 

 

พระเยซูมิไดใ้ชรู้ปกริยาอดีตที#หมายความวา่ “เราเป็น (ก่อนหนา้นัIน)” 

ซึ# งน่าจะเป็นธรรมชาติมากกวา่ถา้พระองคเ์พียงหมายความวา่พระองคด์าํรงอยูน่านกวา่อบัราฮมั พระองคต์รัสวา่ 

“เราเป็น” เพื#ออา้งวา่พระองคมิ์ไดเ้พียงดาํรงอยูน่านกวา่และยิ#งใหญ่กวา่อบัราฮมัเท่านัIน 

แต่พระองคเ์องเป็นพระเจา้นิรันดร์ของอิสราเอลดว้ย 

 

เมื#อเราไดพิ้จารณาความเป็นพระเจา้ของพระเยซูแลว้ ต่อไปเราจะศึกษาการนาํเสนอของยอห์นวา่ 

ในฐานะพระบุตรของพระเจา้ พระเยซูเป็นมนุษยโ์ดยสมบูรณ์เช่นกนั 

 

 

ความเป็นมนุษย ์
 

ตัIงแต่ยคุของกษตัริยด์าวดิ คาํวา่ “พระบุตรของพระเจา้” ถูกใชเ้พื#อหมายถึงกษตัริยที์#เป็นมนุษย ์

ผูน้ั#งบนราชบลัลงักข์องดาวดิในฐานะกษตัริยข์องอิสราเอล เราเห็นการใชเ้ช่นนีI ในพระวจนะ เช่นสดุดี 2:7 และ 2 

ซามูเอล 7:14 ยอห์น 7:42 กแ็สดงใหเ้ห็นวา่ ชาวยวิคาดหวงัวา่พระคริสตจ์ะมาจากราชวงศข์องดาวดิ นอกจากนัIน 

ในยอห์น 1:49 คาํวา่ “พระบุตรของพระเจา้” กถู็กใชใ้นความหมายเดียวกบั “กษตัริยข์องอิสราเอล” 

 

ตัIงแต่ยคุของกษตัริยด์าวดิ คาํวา่ “พระบุตรของพระเจา้” ถูกใชเ้พื#อหมายถึงกษตัริยที์#เป็นมนุษย ์

ผูน้ั#งบนราชบลัลงักข์องดาวดิในฐานะกษตัริยข์องอิสราเอล เราเห็นการใชเ้ช่นนีI ในพระวจนะ เช่นสดุดี 2:7 และ 2 

ซามูเอล 7:14 ยอห์น 7:42 กแ็สดงใหเ้ห็นวา่ ชาวยวิคาดหวงัวา่พระคริสตจ์ะมาจากราชวงศข์องดาวดิ นอกจากนัIน 

ในยอห์น 1:49 คาํวา่ “พระบุตรของพระเจา้” กถู็กใชใ้นความหมายเดียวกบั “กษตัริยข์องอิสราเอล” 

 

พระกิตติคุณยอห์นเนน้วา่ ในฐานะบุตรพระบุตรของพระเจา้ 

พระเยซูมีทัIงสถานภาพกษตัริยที์#เป็นพระเจา้อยา่งสมบูรณ์และสถานภาพกษตัริยที์#เป็นมนุษยอ์ยา่งสมบูรณ์ 

ทุกความหวงัที#พนัธสญัญาเดิมฝากไวก้บัการที#พระเจา้ปกครองเหนือจกัรวาล 

และทุกความหวงัที#พนัธสญัญาเดิมสถาปนาไวส้าํหรับการปกครองโดยพระเมสสิยาห์ที#มาจากราชวงศด์าวดิ 

ไดส้าํเร็จเป็นจริงในความเป็นกษตัริยข์องพระเยซู 

 

เมื#อถึงตอนนีI  เราไดศึ้กษาประเดน็สาํคญัต่าง ๆ 

เกี#ยวกบัการเชื#อในพระเยซูและตวัตนของพระเยซูในฐานะพระคริสตแ์ละพระบุตรของพระเจา้ ดงันัIน 

ตอนนีI เรากพ็ร้อมที#จะหนัไปใหค้วามสนใจกบัพระพรแห่งชีวติที#มาถึงคนเหล่านัIนที#เชื#อในพระคริสต ์
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ชวีติ 
 

ยอห์นใชค้าํวา่ “ชีวติ” 36 ครัI งในพระกิตติคุณของท่าน 

ผูเ้ขียนพระกิตติคุณอีกสามท่านใชค้าํนีI รวมกนัเพียง 16 ครัI ง แต่กไ็ม่ใช่แค่จาํนวนครัI งที#ท่านใชค้าํนีI เท่านัIนที#ทาํให ้

“ชีวติ” มีความสาํคญัอยา่งยิ#งในพระกิตติคุณเล่มนีI  แต่ยงัเกี#ยวขอ้งกบับทบาทของ “ชีวติ” 

ในขอ้ความในพระกิตติคุณดว้ย ในยอห์น 17:3 พระเยซูนิยามคาํวา่ “ชีวติ” ดงันีI : 

 

นี#แหละคือชีวตินิรันดร์ คือที#เขารู้จกัพระองคผ์ูท้รงเป็นพระเจา้เที#ยงแทแ้ต่องคเ์ดียว 

และรู้จกัพระเยซูคริสตผ์ูซึ้# งพระองคท์รงส่งมา (ยอห์น 17:3) 

 

แน่นอน ความรู้ดงักล่าวนีI เป็นยิ#งกวา่การตระหนกัดว้ยปัญญาเกี#ยวกบัพระเจา้ 

เพราะรวมถึงความรู้ความเขา้ใจเกี#ยวกบัพระเจา้อยา่งมีเหตุผล 

แต่ที#สาํคญักวา่นัIนกคื็อการหมายถึงสมัพนัธภาพกบัพระองค ์

เป็นประสบการณ์ส่วนตวักบัการประทบัอยูด่ว้ยของพระองคก์บัการที#พระองคมี์ส่วนในชีวติของเรา 

การมีสามคัคีธรรมกบัองคพ์ระผูส้ร้างของเราเช่นนีI เป็นหนึ#งในเป้าหมายหลกัของการดาํรงอยูข่องมนุษย ์

 

จากยอห์น 3:16 ชีวติเช่นนีIสามารถเรียกไดว้า่ “นิรันดร์” ซึ# งหมายความวา่ไม่มีวนัจบสิIน 

แต่ยอห์นกล่าวชดัเจนวา่ เราไม่จาํเป็นตอ้งตายเพื#อที#จะไดรั้บชีวตินิรันดร์นีI  แทจ้ริงแลว้ ผูเ้ชื#อมีชีวตินิรันดร์อยูแ่ลว้ 

ตามที#พระเยซูตรัสในยอห์น 5:24: 

 

“ผูใ้ดฟังคาํของเราและเชื#อพระองคผ์ูท้รงส่งเรามา ผูน้ัIนกมี็ชีวตินิรันดร์และจะไม่ถูกลงโทษ 

เขาไดผ้า่นพน้ความตายเขา้สู่ชีวติแลว้” (ยอห์น 5:24) 

 

ชีวติเป็นของขวญัจากพระเจา้อยูแ่ลว้สาํหรับคนเหล่านัIนที#เชื#อในพระเยซู 

 

คดิดูนะครับ คาํที:รวมกนัและสื:อถงึชีวตินิรันดร์ 

มาถงึเราอย่างง่ายดายเพราะเราเห็นคาํเหล่านีLบ่อยครัLงเหลือเกนิในพระคมัภร์ี 

เรารู้ว่าหนึ:งในของขวญัแห่งความรอดโดยผ่านทางพระคริสต์กคื็อชีวตินิรันดร์ แต่จะว่าไปแล้ว 

เราเป็นสิ:งมชีีวติที:ยดึตดิกบัลาํดบัเวลา นั:นคือวธีิคดิของเรา เราคดิในเชิงของ วนิาท ีนาท ีชั:วโมง วนั เดือน และปี 

จงึเป็นการง่ายสําหรับเราที:จะคดิว่าชีวตินิรันดร์กคื็อชีวติที:เรารู้จกัในตอนนีL เพยีงแค่มปีฏทินิที:ยาวนานขึLนเท่านัLน 

ปฏทินิที:ไม่มวีนัสิLนสุด แต่แท้จริงแล้ว นั:นหาใช่แนวคดิในพระคมัภร์ีเกี:ยวกบัชีวตินิรันดร์ไม่ 

ความหมายแรกของชีวตินิรันดร์ในพระคมัภร์ีกคื็อ “ชีวติในพระเจ้า” พระเจ้าเองคือผู้ที:เป็นนิรันดร์ 

หนึ:งในข้อแตกต่างที:ชัดเจนระหว่างพระเจ้าและพวกเราซึ:งเป็นมนุษย์ที:พระองค์ทรงสร้างกคื็อ 

เราผูกพนักบักาลเวลาเป็นอย่างมาก เรารู้สึกถงึเวลา แต่พระเจ้าอยู่เหนือกาลเวลา 

และโดยผ่านการชําระโทษบาปที:พระคริสต์ได้กระทาํสําเร็จเพื:อเรา 

พวกเราที:อยู่ในพระคริสต์จงึเข้าสู่ชีวตินิรันดร์ของพระเจ้า และด้วยเหตุนีL 

ชีวตินิรันดร์จงึหมายความว่าเรามชีีวติอยู่ในพระคริสต์ร่วมกบัพระเจ้าตลอดไป ไม่ใช่แค่ปฏทินิที:พลกิไปได้ไม่รู้จบ 

แต่เป็นสภาวะของการดาํรงอยู่ ซึ:งมรีากฐานในพระเจ้าเอง 

และในความจริงที:ว่าพระองค์นัLนดาํรงอยู่ชั:วนิรันดร์แต่รู้ไหม คาํแรกในคาํคู่นีLสําคญัอย่างยิ:ง นั:นคือ คาํว่า “ชีวติ” 
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เนื:องจากในพระคมัภร์ีมกีารกล่าวถงึสภาวะตรงกนัข้ามระหว่างชีวติและความตาย และหลงัการพพิากษา 

กม็สีภาวะตรงกนัข้ามระหว่างชีวตินิรันดร์และความตายครัLงที:สอง ดงันัLน 

ชีวตินิรันดร์จงึเป็นการประกาศยืนยนัเช่นกนัว่า ในพระคริสต์ 

คนเหล่านัLนที:ได้รับการอภยับาปแล้วกไ็ด้รู้จกัชีวติกบัพระเจ้าและพระคริสต์ตลอดไป 

เรามพีระเจ้าสถติอยู่ด้วยตลอดกาล เราเข้าสู่สภาพแห่งการดาํรงอยู่อนัเหนือกาลเวลา อนัเป็นนิรันดร์ 

โดยทัLงปวงนีLเกี:ยวกบัพระสิริของพระเจ้า และการเล้าโลม และความชื:นชมยนิด ี

และความปรีดาในการมพีระเจ้าสถติอยู่ด้วยและในการสรรเสริญพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ สิ:งตรงกนัข้ามกคื็อ 

“นรก” ซึ:งถูกนิยามว่าเป็นความตายครัLงที:สอง ดงันัLน 

สิ:งที:เรากาํลงัพูดถงึในที:นีLเกี:ยวกบัชีวตินิรันดร์จงึไม่ใช่แค่เรื:องของเวลาอนัยาวนานในความเป็นนิรันดร์ 

แต่เป็นเรื:องของพระพรอนัอดุมในการอยู่ร่วมกบัพระคริสต์และในการมสีามคัคธีรรมกบัพระเจ้า 

แทนที:จะอยู่ต่อไปชั:ว 

นิรันดร์ในนรก 

 

—ดร. อาร์ อลัเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ 

 

ชีวตินิรันดร์คือของขวญัแห่งการไดรั้บความช่วยเหลือใหพ้น้จากการพิพากษาของพระเจา้ 

เพื#อเขา้สู่ความชื#นชมยนิดีและสนัติสุขตลอดกาล 

และของขวญันีIสามารถไดรั้บจากพระเจา้โดยผา่นการเชื#อในพระบุตรของพระองคคื์อพระเยซูเท่านัIน 

และพระกิตติคุณยอห์นเนน้เหตุผลสาํคญัอยา่งนอ้ยสองประการ หนึ#ง 

พระเยซูคือพระผูส้ร้างและแหล่งที#มาแห่งชีวติ ตามที#เราไดเ้รียนรู้ในยอห์น 1:1-5; 5:26; 11:25; และ 14:6 ฉะนัIน 

พระเยซูจึงมีสิทธิk ที#จะประทานชีวติแก่คนที#พระองคป์ระสงค ์แทจ้ริงแลว้ 

พระเยซูกล่าวถึงประเดน็นีIอยา่งชดัเจนในยอห์น 5:21 

 

เหตุผลที#สองที#ชีวตินิรันดร์สามารถไดรั้บโดยผา่นพระเยซูเท่านัIน 

ไดแ้ก่การที#พระคริสตเ์ป็นผูเ้ดียวที#มีพระวาทะแห่งชีวติ นั#นคือ 

ถอ้ยคาํข่าวประเสริฐที#นาํคนทัIงหลายใหม้ารู้จกัพระเจา้ผูช่้วยใหร้อด พระเยซูอธิบายเรื#องนีI ในพระวจนะ เช่นยอห์น 

6:63 และ 12:49-50 และเปโตรไดย้นืยนัความจริงขอ้นีI ในยอห์น 6:68 ดว้ย 

 

พระเยซูเป็น “ผูน้ัIนและผูเ้ดียว” หรือที#พระองคถู์กกล่าวถึงในยอห์น 1:18 

“พระเจา้คือพระบุตรองคเ์ดียว” ไม่เคยมีผูใ้ดเปิดเผยพระบิดาแห่งฟ้าสวรรคใ์นแบบที#พระเยซูไดเ้ปิดเผย 

เนื#องจากไม่มีผูใ้ดเคยมาจากพระบิดาเหมือนที#พระเยซูเสดจ็มา 

บทบาทที#พระเยซูผูเ้ดียวเท่านัIนทรงมีในฐานะผูที้#เปิดเผยพระเจา้ตัIงอยูบ่นรากฐานของตวัตนของพระองคใ์นฐานะ 

“พระเจา้คือพระบุตรองคเ์ดียว” ผูเ้สดจ็มาเพื#อช่วยใหเ้ราเห็นพระบิดาและเพื#อประทานชีวตินิรันดร์แก่เรา 

 

ดงันัIน ตลอดพระกิตติคุณยอห์น พระเยซูจึงเป็นผูป้ระทานชีวติแก่ทุกคนที#เชื#อ 

คนที#ไม่เชื#อกไ็ม่เขา้ใจพระวจนะของพระองค ์และพวกเขากป็ฏิเสธชีวติที#พระองคพ์ร้อมมอบใหด้ว้ย 

แต่คนที#เชื#อกไ็ดรั้บชีวตินิรันดร์ในบดันีI  และจะไดรั้บพระพรเหลือคณานบัในยคุหนา้ที#จะมาถึง 
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สรปุ 
 

ในบทเรียนนีI  เราไดส้าํรวจภูมิหลงัของพระกิตติคุณโดยยอห์น ในแง่ของผูเ้ขียน 

และสถานการณ์แวดลอ้มของการเขียน เราไดส้าํรวจโครงสร้างและเนืIอหาของพระกิตติคุณเล่มนีI  

และเรากไ็ดพิ้จารณาประเดน็สาํคญัเกี#ยวกบัการเชื#อ ตวัตนของพระเยซูในฐานะพระคริสตแ์ละพระบุตรของพระเจา้ 

และพระพรแห่งชีวติในพระนามของพระองค ์

 

พระกิตติคุณยอห์นแสดงใหเ้ราเห็นวา่พระเยซูคือผูที้#ทาํใหพ้ระสญัญาทัIงปวงของพระเจา้ที#จะประทานพ

ระพรมานัIนสาํเร็จเป็นจริง พระเยซู คือพระคริสต ์

พระองคส์ามารถและจะรักษาสญัญาอนัเตม็ดว้ยสง่าราศีทุกขอ้ที#พระเจา้ไดก้ระทาํ 

เนื#องจากพระเยซูคือพระบุตรของพระเจา้ผูช่้วยใหร้อด 

และพระสญัญาทัIงสิIนและความรอดนัIนรวมไปถึงของขวญัสุดวเิศษ คือชีวตินิรันดร์ 

หากเรามั#นคงในความหวงัเหล่านีI เมื#อเราอ่านพระกิตติคุณยอห์น 

เราจะมีความพร้อมมากขึIนที#จะเขา้ใจพระกิตติคุณเล่มนีIและประยกุตใ์ชก้บัชีวติของเรา 

และหากเราจดจาํพระสญัญาเหล่านีIไวใ้นใจเมื#อเราดาํเนินชีวติ 

เรากจ็ะพร้อมยิ#งขึIนที#จะถวายพระสิริแด่พระเจา้และมีความชื#นชมยนิดีกบัชีวตินิรันดร์ที#พระองคไ์ดป้ระทานแก่เราโ

ดยผา่นพระเยซูคริสต ์พระบุตรของพระองค ์
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ดร. พที อลัวนิสัน (ผู้ดาํเนินรายการ) เป็นผูอ้าํนวยการบริหารของ “ฟอร์จ: พนัธกิจทั#วนครสู่ประชาชน โดยคนที#เป็นภาพสะทอ้น” 

(FORGE: City Wide Ministry to Men with Man in the Mirror) และท่านยงัเป็นศิษยาภิบาลผูก่้อตัIงคริสตจกัรเพรสไบทีเรียน วลิโลว ์ครีก 

ที#เมือง วนิเทอร์ สปริงส์ รัฐฟลอริดา อนัเป็นคริสตจกัรที#ท่านไดรั้บใชใ้นฐานะศิษยาภิบาลอาวโุสมาเป็นเวลา 26 ปีแลว้ ดร. 

อลัวนิสนัจบการศึกษาศาสนศาสตร์ศึกษามหาบณัฑิตจากวทิยาลยัศาสนศาสตร์ทรินิตีเพื#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?”) 

 

 

ศาสนาจารย์ ลาร์รี ค้อคเครลล์ เป็นศิษยาภิบาลอาวโุสของคริสตจกัร “ครอบครัวแห่งความเชื#อ” 

และหนึ#งในคณาจารยข์องวทิยาลยัพระคริสตธรรมเบอร์มิงแฮม 

 

ศาสนาจารย์ ไมเคลิ กโลโด เป็นรองศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษา ณ วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมปฏิรูป ในเมืองออร์แลนโด 

รัฐฟลอริดา 

 

ดร. เจมส์ แฮมลิตนั เป็นรองศาสตราจารยด์า้นศาสนศาสตร์ตามหลกัพระคริสตธรรมคมัภีร์ ณ วทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น  

แบป๊ติสต ์และเป็นศิษยาภิบาลฝ่ายเทศนา ณ คริสตจกัรแบบ๊ติสตเ์คนวดู 

 

ดร. สตฟี ฮาร์เปอร์ เป็นรองอธิการบดีผูก่้อตัIงวทิยาเขต ฟลอริดา ดนัแนม ของวทิยาลยัพระคริสตธ์รรมแอสบิวรี ในเมือง ออร์แลนโด 

รัฐฟลอริดา 

 

ดร. ธัด เจมส์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวชิาการของวทิยาลยัพระคริสตธรรมเบอร์มิงแฮม 

 

ดร. เจฟฟ์ โลว์แมน เป็นศิษยาภิบาลอาวโุสที#คริสตจกัรอีแวนเจล พี ซี เอ ในเมืองอลาบาสเตอร์ รัฐอลาบามา 

และเป็นศาสตราจารยด์า้นการเทศนาและศาสนศาสตร์เชิงระบบ ณ วทิยาลยัพระคริสตธรรมเบอร์มิงแฮม 

 

ดร. จอห์น แมคคนิลย์ี เป็นรองศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธรรมคมัภีร์และศาสนศาสตร์ศึกษา ณ วทิยาลยัศาสนศาสตร์ทลับอท 

 

ดร. อาร์ อลัเบิร์ต โมห์เลอร์ จูเนียร์ เป็นอธิการบดีของวทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบป๊ติสต ์

 

ดร. โรเบิร์ต พลมัเมอร์ เป็นรองศาสตราจารยด์า้นการตีความพนัธสญัญาใหม่ ณ วทิยาลยัศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบป๊ติสต ์
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ดร. เดวดิ เรเดลงิส์ เป็นศาสตราจารยส์าขาพนัธสญัญาใหม่ ที#วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเบธ็เอล 

 

ดร. มาร์ค สเตราสส์ เป็นศาสตราจารยส์าขาพนัธสญัญาใหม่ ที#วทิยาลยัพระคริสตธ์รรมเบธ็เอล ซาน ดิเอโก 

 

ดร. เค เอริค เธอนเนส เป็นศาสตราจารยด์า้นพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ ที#วทิยาลยัศาสนศาสตร์ทลับอต 

มหาวทิยาลยับิโอลา และเป็นประธานภาควชิาพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ 

 

ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต เป็นอดีตสาธุคุณที#คริสตจกัรเซนตลุ์ค วมิเบิลดนั พาร์ค สหราชอาณาจกัร 

และปัจจุบนัเป็นรองอาจารยใ์หญ่ของวคิลิฟฟ์ ฮอลล ์ออ๊กซฟอร์ด และผูอ้าํนวยการของสาํนกัวชิาการเทศนา 

 

 

 

 

 




