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พระกิตติคุณ
บทเรียนที่ 1
ทาความรู้ จักกับพระกิตติคุณ

บทนำ
เคยสังเกตไหมว่าข่าวสารสาคัญเพียงใดในชีวิตเรา ? ข้อมูลสาคัญที่เราได้รับเกี่ยวกับโลกรอบตัวล้วนมีอิทธิพลต่อความเห็น ค่านิยม
แผนการ และแง่มุมต่าง ๆ ในชีวิตของเรา บางครั้ง เหตุการณ์ที่เป็ นข่าวก็สาคัญถึงขนาดเปลี่ยนโลกทัศน์ท้งั สิ้นของเราได้ เช่นเดียวกัน เมื่อลองคิดดู
พระคัมภีร์ก็เหมือนกับแฟ้มข้อมูลที่บรรจุขอ้ มูลข่าวสาร โดยบันทึกทั้งเหตุการณ์ที่ดีและไม่ดีที่เกี่ยวข้องกับคนของพระเจ้า ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่าน
มา และเมื่อเราศึกษาเรื่ องราวเหล่านี้ ก็มีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงเราได้ในหลาย ๆ ทาง แต่ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า

ข่าวดีที่สุดที่พระวจนะบอกแก่เราก็คือชุดข้อมูลที่ถูกรวบรวมขึ้น ซึ่งเราเรี ยกว่า “ข่าวประเสริ ฐ” หรื อ “พระกิตติคุณ” นั่นเอง
นี่คือเรื่ องราวของตัวบุคคลและพันธกิจของพระเยซูคริ สต์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา
และเรื่ องราวเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ได้ นี่เป็ นบทเรี ยนแรกในชุดบทเรี ยน “พระกิตติคุณ” ในบทเรี ยนชุดนี้
เราจะสารวจพระวจนะที่เขียนโดย มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น เกี่ยวกับชีวิตและพันธกิจของพระเยซูคริ สต์ ในบทเรี ยนแรกนี้
ซึ่งเราให้ชื่อว่า “ทาความรู ้จกั พระกิตติคุณ” เราจะแนะนาให้รู้จกั กับพระวจนะเหล่านี้
เพื่อเราจะเข้าใจอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นและประยุกต์คาสอนของพระวจนะเหล่านี้เข้ากับชีวิตปัจจุบนั ของเราได้อย่างเต็มที่
เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับพระกิตติคุณ เราจะเริ่ มด้วยประเด็นสาคัญยิ่งสี่ประเด็นคือ หนึ่ง
เราจะศึกษาพระกิตติคุณในแง่ลกั ษณะทางวรรณกรรม สอง เราจะดูที่สถานภาพของพระกิตติคุณในคริ สตจักร สาม
เราจะพิจารณาความเป็ นเอกภาพระหว่างพระกิตติคุณทั้งสี่ และสี่
เราจะสารวจความแตกต่างที่ทาให้พระกิตติคุณแต่ละเล่มมีจุดเด่นต่างจากเล่มอื่น
เราจะเริ่ มต้นด้วยการศึกษาลักษณะทางวรรณกรรมของพระกิตติคุณ

ลักษณะทำงวรรณกรรม
โดยทั่วไป เมื่อเราอ่านงานวรรณคดี เราก็เข้าใจได้ว่าวรรณคดีที่เรากาลังอ่านเป็ นงานประเภทใด และนั่นเป็ นสิ่งที่
ช่ วยให้ เรารู้ว่าควรจะอ่านงานนั้นอย่างไรและจะคาดหวังสิ่งใด ดังนั้น สมมติว่าเรากาลังอ่านนวนิยายเชิง
ประวัติศาสตร์ เราก็จะไม่คาดหวังว่ามันคือประวัติศาสตร์ ที่เกิดขึ้นจริง และเราก็จะไม่ถูกชี้นาให้ มีความเข้าใจผิด ๆ
หรือถ้าคุณกาลังอ่านรวมเรื่องสั้ นและคุณรู้ ว่ามันไม่ใช่ นวนิยายเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน คุณก็จะไม่อ่านงานดังกล่าว
ในแบบนั้น ดังนั้น เราจึงจาเป็ นต้องมีความเข้าใจประเภทของวรรณคดีที่เราอ่านและแบบแผนที่ถูกกาหนดด้วย
ลักษณะงานชิ้นนั้น ๆ ที่เรากาลังอ่านด้วย
—ดร. ริชาร์ ด บอคแฮม
เราจะสารวจลักษณะเชิงวรรณกรรมของพระกิตติคุณจากสองมุมมอง หนึ่ง เราจะพิจารณาว่าพระกิตติคุณเป็ นวรรณกรรม
ประเภทใด โดยดูที่ลกั ษณะเฉพาะทางวรรณกรรมที่ปรากฏในทั้งสี่เล่ม และสอง เราจะอภิปรายในแง่ความน่าเชื่อถือทางประวัติศาสตร์
ก่อนอื่น เราจะศึกษาพระกิตติคุณทั้งสี่ในแง่ประเภทของวรรณกรรม
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พระกิตติคุณ

บทเรียนที่ 1: ทำควำมรู ้จักกับพระกิตติคุณ

ประเภท
กล่าวโดยทัว่ ไป ประเภทก็คือชนิดหรื อแบบของวรรณคดี โดยพื้นฐานแล้ว วรรณคดีประเภทต่าง ๆ ถูกจาแนกตามรู ปแบบ
และหน้าที่เชิงวรรณกรรมนั้น ๆ เช่น ลีลาการเล่าเรื่ องและการใช้ภาษาภาพพจน์
พระคัมภีร์ประกอบด้วยงานเขียนต่างกันหลายประเภท ตัวอย่างหนึ่งได้แก่เรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ เช่นเรื่ องราวเกี่ยวกับดา
วิดในพันธสัญญาเดิม
อีกประเภทหนึ่งได้แก่บทประพันธ์ร้อยกรอง เช่นสดุดี แต่จดหมายหรื อจดหมายฝากก็เป็ นอีกหนึ่งประเภท อีกทั้งคาพยากรณ์
และอื่น ๆ อีกมากมาย วรรณคดีแต่ละประเภทก็มีแบบแผนของตัวเอง มีวิธีการสื่ อสารในรู ปแบบเฉพาะ ด้วยเหตุน้ ี จึงสาคัญอย่างยิ่งที่เรา
ต้องเข้าใจประเภทของวรรณกรรมในพระกิตติคุณ เราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าพระกิตติคุณสอน “อะไร” ถ้าเราเข้าใจก่อนว่าพระกิตติคุณ
สอน “อย่างไร" เพื่อให้เข้าใจว่าพระกิตติคุณสื่อสารกับเราอย่างไร เราต้องระบุและบรรยายประเภทของพระกิตติคุณในสามขั้นตอน
หนึ่ง เราจะกล่าวข้อความบางประการที่ระบุว่าพระกิตติคุณเป็ นเรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ สอง เราจะเปรี ยบเทียบพระกิตติคุณกับเรื่ องเล่า
เชิงประวัติศาสตร์แบบหนึ่งโดยเฉพาะ นั่นคือ การเขียนชีวประวัติแบบกรี ก-โรมัน และสาม เราจะเปรี ยบเทียบพระกิตติคุณกับเรื่ องเล่า
เชิงประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ เช่น ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที่บนั ทึกในพันธสัญญาเดิม เราจะเริ่ มด้วยลักษณะทัว่ ไปของวรรณกรรมเรื่ อง
เล่าเชิงประวัติศาสตร์

เรือ
่ งเล่ำเชิงประวัตศ
ิ ำสตร์
เรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับบุคคลที่เคยมีชีวิตอยู่ในอดีตและเกี่ยวกับการกระทาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลาของคนเหล่านั้น โดยพื้นฐานแล้ว พระกิตติคุณถือเป็ นเรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็ นบันทึกเกี่ยวกับชีวิตและ
พันธกิจของพระเยซูคริ สต์
เนื้อหาส่ วนใหญ่ในพระคัมภีร์ รวมถึงพระกิตติคุณด้วย ถูกเขียนขึ้นโดยตั้งใจให้ มีรูปแบบของเรื่องเล่า
เพราะคนเรามักนิยมเรื่องราวต่าง ๆ ตามธรรมชาติแล้ว เรารู้สึกมีส่วนร่ วม – ไม่ใช่ เพียงในด้านจิตใจ
แต่แม้กระทั่งในด้านอารมณ์ของเรา และรวมไปถึงความตื่นเต้นทางกายภาพด้วย –
เมื่อเราเข้าไปมีส่วนในเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ และเรื่องราวต่าง ๆ
ยังทาให้ เราสามารถใช้ ชีวิตโดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้อื่น นี่เป็ นส่ วนสาคัญของพลังแห่ งเรื่องราวต่าง ๆ
ฉะนั้น เมื่อพระกิตติคุณมาถึงเราในรูปแบบของวรรณคดี ในรูปแบบของเรื่องเล่า
พระกิตติคุณจึงทาให้ เราไม่เพียงแค่เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเท่านั้น
แต่ช่วยให้ เรามีประสบการณ์ตรงกับพระองค์ด้วย
มันทาให้ เราเห็นว่าอาณาจักรของพระเจ้าและอาณาจักรสวรรค์กาลังทางานอยู่
ช่ วยให้ เราเห็นภาพความเมตตาของพระเยซู ไม่ใช่ เพียงแค่คาพูดเท่านั้น พระเยซูทรงรักผู้มีใจถ่อม
แต่เราได้เห็นพระองค์เล่าเรื่องราวต่าง ๆ และเห็นพระองค์ดาเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์ทรงสอน
โดยทรงยกชูผู้มีใจถ่อมและการาบผู้ยโสโอหัง นอกจากนั้นแล้ว เรื่องราวต่าง ๆ
และรูปแบบเชิงวรรณกรรมของพระกิตติคุณก็ทาให้ เราสามารถทาตามตัวอย่างของพระเยซูในลักษณะเดียวกันกับที่
สาวกของพระองค์ได้ทาตาม การที่เราได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ในลักษณะเรื่ องเล่าเล่ า
ทาให้ เราสามารถติดตามพระเยซูในวิธีน้นั
-2For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org.
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เพื่อเราจะทาความรู้จักกับบุคคลในเรื่ องและเรียนรู้ท้ังเรื่องความล้มเหลวและความสาเร็จของคนเหล่านั้น
และเพื่อเราจะพยายามดาเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อในแบบฉบับของเราเอง ซึ่งเป็ นการดาเนินชีวิตของเรา
—ดร. โจนาธาน เพนนิงตัน
เราจะสารวจลักษณะเชิงวรรณกรรมของพระกิตติคุณจากสองมุมมอง หนึ่ง เราจะพิจารณาว่าพระกิตติคุณเป็ นวรรณกรรมประเภทใด โดย
ดูที่ลกั ษณะเฉพาะทางวรรณกรรมที่ปรากฏในทั้งสี่เล่ม และสอง เราจะอภิปรายในแง่ความน่าเชื่อถือทางประวัติศาสตร์ ก่อนอื่น เราจะ
ศึกษาพระกิตติคุณทั้งสี่ในแง่ประเภทของวรรณกรรม

ประเภท
กล่าวโดยทัว่ ไป ประเภทก็คือชนิดหรื อแบบของวรรณคดี โดยพื้นฐานแล้ว วรรณคดีประเภทต่าง ๆ ถูกจาแนกตามรู ปแบบ
และหน้าที่เชิงวรรณกรรมนั้น ๆ เช่น ลีลาการเล่าเรื่ องและการใช้ภาษาภาพพจน์
พระคัมภีร์ประกอบด้วยงานเขียนต่างกันหลายประเภท ตัวอย่างหนึ่งได้แก่เรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ เช่นเรื่ องราวเกี่ยวกับดาวิดในพันธ
สัญญาเดิม
อีกประเภทหนึ่งได้แก่บทประพันธ์ร้อยกรอง เช่นสดุดี แต่จดหมายหรื อจดหมายฝากก็เป็ นอีกหนึ่งประเภท อีกทั้งคาพยากรณ์และอื่น ๆ
อีกมากมาย วรรณคดีแต่ละประเภทก็มีแบบแผนของตัวเอง มีวิธีการสื่อสารในรู ปแบบเฉพาะ ด้วยเหตุน้ ี จึงสาคัญอย่างยิ่งที่เราต้องเข้าใจ
ประเภทของวรรณกรรมในพระกิตติคุณ เราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าพระกิตติคุณสอน “อะไร” ถ้าเราเข้าใจก่อนว่าพระกิตติคุณสอน
“อย่างไร”
เพื่อให้เข้าใจว่าพระกิตติคณ
ุ สื่อสารกับเราอย่างไร เราต้องระบุและบรรยายประเภทของพระกิตติคุณในสามขั้นตอน หนึ่ง เราจะกล่าว
ข้อความบางประการที่ระบุวา่ พระกิตติคณ
ุ เป็ นเรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ สอง เราจะเปรี ยบเทียบพระกิตติคุณกับเรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์
แบบหนึ่งโดยเฉพาะ นั่นคือ การเขียนชีวประวัตแิ บบกรี ก-โรมัน และสาม เราจะเปรี ยบเทียบพระกิตติคณ
ุ กับเรื่ องเล่าเชิงประวัตศิ าสตร์ใน
พระคัมภีร์ เช่น ประวัตศิ าสตร์ต่าง ๆ ทีบ่ นั ทึกในพันธสัญญาเดิม เราจะเริ่ มด้วยลักษณะทัว่ ไปของวรรณกรรมเรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์

เรือ
่ งเล่ำเชิงประวัตศ
ิ ำสตร์
เรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์เป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับบุคคลที่เคยมีชีวิตอยู่ในอดีตและเกี่ยวกับการกระทาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในช่วงเวลาของคนเหล่านั้น โดยพืน้ ฐานแล้ว พระกิตติคุณถือเป็ นเรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็ นบันทึกเกี่ยวกับชีวิตและ
พันธกิจของพระเยซูคริ สต์
เนื้อหาส่ วนใหญ่ในพระคัมภีร์ รวมถึงพระกิตติคุณด้วย ถูกเขียนขึ้นโดยตั้งใจให้ มีรูปแบบของเรื่องเล่า เพราะ
คนเรามักนิยมเรื่องราวต่าง ๆ ตามธรรมชาติแล้ว เรารู้สึกมีส่วนร่ วม – ไม่ใช่ เพียงในด้านจิตใจ แต่แม้กระทั่งใน
ด้านอารมณ์ของเรา และรวมไปถึงความตื่นเต้นทางกายภาพด้วย – เมื่อเราเข้าไปมีส่วนในเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ และ
เรื่องราวต่าง ๆ ยังทาให้ เราสามารถใช้ ชีวิตโดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้อื่น นี่เป็ นส่ วนสาคัญของพลังแห่ ง
เรื่องราวต่าง ๆ ฉะนั้น เมื่อพระกิตติคุณมาถึงเราในรูปแบบของวรรณคดี ในรูปแบบของเรื่องเล่า พระกิตติคุณจึง
ทาให้ เราไม่เพียงแค่เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเท่านั้น แต่ช่วยให้ เรามีประสบการณ์ตรงกับพระองค์ด้วย มัน
ทาให้ เราเห็นว่าอาณาจักรของพระเจ้าและอาณาจักรสวรรค์กาลังทางานอยู่ ช่ วยให้ เราเห็นภาพความเมตตาของพระ
เยซู ไม่ใช่ เพียงแค่คาพูดเท่านั้น พระเยซูทรงรักผู้มีใจถ่อม แต่เราได้เห็นพระองค์เล่าเรื่องราวต่าง ๆ และเห็น
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พระองค์ดาเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับสิ่งที่พระองค์ทรงสอน โดยทรงยกชูผู้มีใจถ่อมและการาบผู้ยโสโอหัง
นอกจากนั้นแล้ว เรื่ องราวต่าง ๆ และรูปแบบเชิงวรรณกรรมของพระกิตติคุณก็ทาให้ เราสามารถทาตามตัวอย่าง
ของพระเยซูในลักษณะเดียวกันกับที่สาวกของพระองค์ได้ทาตาม การที่เราได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้ในลักษณะเรื่อง
เล่า ทาให้ เราสามารถติดตามพระเยซูในวิธีน้นั เพื่อเราจะทาความรู้จักกับบุคคลในเรื่องและเรียนรู้ท้งั เรื่องความ
ล้มเหลวและความสาเร็จของคนเหล่านั้น และเพื่อเราจะพยายามดาเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่อในแบบฉบับของเราเอง
ซึ่งเป็ นการดาเนินชีวิตของเรา
— ดร. โจนาธาน เพนนิงตัน
งานเขียนเรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ทวั่ ไปในสมัยโบราณ โดยแบบฉบับแล้ว ถูกพัฒนาขึ้นด้วยสามส่วนประกอบ ตอนต้นของเรื่ องเล่าจะ
แนะนาตัวละครและกาหนดจุดมุ่งหมายที่ตวั ละครต้องทาให้สาเร็จ ตอนกลางมักจะนาเสนอความท้าทายหรื ออุปสรรคที่ตวั ละครต้องเผชิญ
ก่อนที่จะสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย ตอนจบคือบทสรุ ปของเรื่ องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยมักแสดงให้เห็นว่าตัวละครนั้นประสบความสาเร็จ
ตามเป้าหมายหรื อไม่อย่างไร
พระกิตติคุณก็ดาเนินตามโครงเรื่ องพื้นฐานเช่นเดียวกันนี้ แต่ละเล่มเริ่ มด้วยการแนะนาพระเยซูในฐานะตัวละครหลักของเรื่ อง
และบรรยายเป้าหมายของพระองค์ในการนาความรอดมาสู่มนุษย์โดยผ่านอาณาจักรของพระเจ้า แต่ละเล่มก็ดาเนินเรื่ องต่อไปโดยการ
นาเสนอความท้าทายต่าง ๆ ที่มีต่อพระราชอานาจและพันธกิจของพระเยซู ก่อนจะสรุ ปด้วยการบรรยายผลของพันธกิจบนโลกนี้ของ
พระองค์ ความคล้ายคลึงกันนี้ทาให้แทบทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า เรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ก็คือรู ปแบบหลักทางวรรณกรรมของพระ
กิตติคุณ

ชีวประวัตแ
ิ บบกรีก-โรมัน
ภายใต้เรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ นักตีความบางคนได้เสนอว่าพระกิตติคุณน่าจะจัดอยู่ในกลุ่มย่อยของเรื่ องเล่า ที่รู้จกั
กันในชื่อ “ชีวประวัติแบบกรี ก-โรมัน”
เราจะพิจารณาข้อเปรี ยบเทียบระหว่างพระกิตติคุณและชีวประวัติแบบกรี ก-โรมันในสองขั้นตอน ก่อนอื่น เราจะศึกษาความ
คล้ายคลึงกันระหว่างทั้งสอง จากนั้น เราจะศึกษาความแตกต่าง เราจะเริ่ มด้วยการศึกษาความคล้ายคลึงกัน
ความคล้ายคลึงกัน ชีวประวัติโบราณเล่าเกี่ยวกับชีวิตของผูน้ าผูย้ ิ่งใหญ่ ชีวประวัติแบบกรี ก-โรมันเหล่านี้อาจรวมถึงตัวละคร
และเรื่ องราวแตกต่างกันมากมาย แต่จะเน้นบรรยายตัวละครและเรื่ องราวในลักษณะที่ใ ห้ความสาคัญกับผูน้ าที่เป็ นบุคคลหลักที่นาเสนอ
โดยปกป้องแนวคิดต่าง ๆ ของผูน้ าคนนั้น และทาให้การกระทาต่าง ๆ ของผูน้ าคนนั้นเป็ นที่ตระหนักตลอดไปจากรุ่ นสู่รุ่น และพระกิตติ
คุณก็คล้ายคลึงกับชีวประวัติโบราณในลักษณะนี้
นอกจากนั้น เรายังเห็นความสอดคล้องกับชีวประวัติโบราณในการที่พระกิตติคุณมัทธิวและลูกาได้รวมเหตุการณ์การประสูติ
ของพระเยซู และพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู นอกจากนี้ พระกิตติคุณยังได้ยึดแบบแผน
ของชีวประวัติโบราณในการไล่เรี ยงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของพระเยซู เช่นเดียวกับผูเ้ ขียนชีวประวัติโบราณคนอื่น ๆ ผูเ้ ขียนพระกิตติ
คุณได้เรี ยบเรี ยงเหตุการณ์ต่าง ๆ ระหว่างการประสูติและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูในหลายรู ปแบบ บ้างก็เรี ยงตามลาดับเวลา บ้างก็
รวบรวมตามหัวข้อ และบ้างก็เรี ยบเรี ยงโดยอิงกับภูมิศาสตร์
ข้าพเจ้าคิดว่าเป็ นเรื่องสาคัญที่เราต้องตระหนัก ต้องรับรู้ ตั้งแต่แรกว่า โดยทั่วไปแล้วพระกิตติคุณเขียนตามลาดับ
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เวลา ตัวอย่างเช่ น เริ่มต้นจากการที่ยอห์ นผู้ให้ บัพติศมา ได้ให้ บัพติศมาแก่คนทั้งหลาย และจากนั้น คุณก็เห็นพระ
เยซูรับบัพติศมาด้วย จากนั้นคุณก็เห็นพันธกิจของพระเยซู ตามมาด้วยการที่พระองค์ถูกจับ ถูกไต่สวน ถูกตรึงบน
กางเขน และคืนพระชนม์ ฉะนั้น เมื่อดูภาพรวม ก็จะเห็นลาดับเวลา
แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีอยู่หลายจุด ถ้าคุณเปรียบเทียบพระกิตติคุณสองเล่ม บางครั้งก็มีเหตุการณ์หรือถ้อยคาที่
บันทึกไว้ ซึ่งอาจมีลาดับต่างกันบ้าง ข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งนี้จะก่อให้ เกิดปัญหาก็ต่อเมื่อเราอ่านพระกิตติคุณด้วยเจตนา
หรือมุ่งหาข้ออ้างของทุกแง่มุมในเรื่อง เพื่อระบุลาดับเวลาแบบเจาะจง แต่ในความเป็ นจริงแล้ว ผู้เขียนและเรื่องเล่า
ส่ วนใหญ่ก็ยอมให้ ผู้เขียนเรียบเรียงวัตถุดิบของเขาโดยใช้ ลาดับแบบอื่นนอกเหนือจากลาดับเวลา ตัวอย่างหนึ่งก็คือ
เรามักเห็นลาดับตามเหตุและผลหรื อไม่ก็การจัดหมวดหมู่ตามหัวข้อ คริสเตียนยุคแรก เช่ น ยูเซเบีย ส ซึ่งเป็ นนัก
ประวัติศาสตร์ คริสเตียน และเป็ น
บิชอปในช่ วงต้นของศตวรรษที่ 4 ได้ต้งั ข้อสังเกตว่า ความแตกต่างในลาดับเหตุการณ์ในพระกิตติคุณก็เป็ นที่รับรู้
กันอย่างกว้างขวางอยู่แล้ว และผู้อ่านในยุคต้นก็ไม่มีปัญหากับเรื่องนี้ เนื่องจากเขามิได้ทึกทักเอาว่าพระกิตติคุ ณจะ
ถูกเขียนขึ้นด้วยเจตนาให้ เรียงตามลาดับเวลาอย่างเคร่ งครัด
— ดร. เดวิด รีดลิงส์
ลักษณะสาคัญอีกประการหนึ่งของชีวประวัติแบบกรี ก-โรมันได้แก่การที่ชีวประวัติเหล่านี้นาเสนอเหตุการณ์ในอดีตในฐานะ
เหตุการณ์จริ งในประวัติศาสตร์ เพื่อให้อดีตถูกแยกออกจากปัจจุบนั อย่างชัดเจน ชีวประวัติต่าง ๆ จึงเน้นการบันทึกชีวิตที่เป็ นเอกลักษณ์
และไม่เกิดขึ้นซ้ าอีก รวมถึงคุโณปการของบุคคลนั้น ๆ โดยเฉพาะในประวัติศาสตร์
โดยทัว่ ไปแล้ว นักเขียนชีวประวัติสมัยโบราณพยายามค้นคว้าและเก็บรักษาบันทึกต่าง ๆ ทั้งที่เป็ นเรื่ องเล่าด้วยวาจาและเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ลองพิจารณาตัวอย่างที่มาจากนักเขียนชีวประวัติที่ได้รับการยกย่องชื่อ พลูทาร์ก ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ. 46 ถึง 120 พลู
ทาร์กเป็ นนักประวัติศาสตร์ฝ่ายฆราวาสชาวกรี กที่มีผลงานในช่วง ค.ศ. 70 อันเป็ นเวลาเดียวกันกับที่พระกิตติคุณถูกบันทึก เขาเริ่ มเขียน
งานชื่อ “ชีวิตของซิเซโร” โดยเริ่ มต้นที่ภูมิหลังของบิดามารดาของซิเซโร แต่เขาก็ยอมรับว่าข้อมูลเกี่ยวกับบิดาของซิเซโรนั้นมีจากัด
เป็ นที่กล่าวกันโดยทั่วไปว่า เฮลเวีย มารดาของซิเซโร มีท้งั ชาติตระกูลและชีวิตที่ดี แต่เกี่ยวกับบิดาของเขา ไม่มีสิ่ง
ใดบันทึกไว้นอกจากความสุดโต่ง ในขณะที่บางคนมองว่าเขาเป็ นแค่ ลูกชายของช่ างทาผ้าและได้รับการศึกษาใน
วิชาชีพนั้น แต่คนอื่น ๆ ก็มองย้อนไปถึงต้นตระกูลของเขา นั่นคือ ทัลลัส แอททิอัส กษัตริย์ผู้มีชื่อเสียงของชาว
โวลสเชียน ผู้ทาสงครามกับชาวโรมันอย่างไม่ยอมเสียเกียรติ
การที่พลูทาร์กระมัดระวังในการแยกข้อมูลความจริ งออกจากข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับบิดามารดาของซิเซโร บ่งชี้ว่า อย่างน้อย
นักเขียนชีวประวัติสมัยโบราณบางคนก็ให้ความสาคัญกับรายละเอียดทางประวัติศาสตร์และใส่ใจต่อความถูกต้องแม่นยา และพระกิตติ
คุณก็แสดงหลักฐานของความรอบคอบในทุกรายละเอียดในการรายงาน เช่นเดียวกับงานเขียนของพลูทาร์ก
กล่าวแบบกว้าง ๆ ก็คือ เป็ นความยุติธรรมแล้วที่จะพูดว่าพระกิตติคุณเป็ นเรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนขึ้นในช่วงเวลา
ที่วรรณกรรมเชิงชีวประวัติกาลังได้รับความนิยมในโลกของกรี กและโรมัน การเปิ ดรับการเขียนแนวชีวประวัติอย่างกว้างขวางนี้ น่าจะ
เป็ นกาลังใจให้ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณทางานของท่าน และทาให้ทา่ นมีแนวโน้มที่จะรับแบบแผนเชิงรู ปแบบของการเขียนชีวประวัติมาใช้ใน
การเขียนพระกิตติคุณด้วย
ถึงแม้จะมีความคล้ายคลึงระหว่างพระกิตติคุณและชีวประวัติแบบกรี ก-โรมันก็ตาม แต่ท้งั สองก็มีความแตกต่างกันในหลาย
ประเด็นสาคัญ
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ความแตกต่าง ถึงแม้เราอาจกล่าวถึงความแตกต่างมากมาย แต่เราจะเน้นที่ความแตกต่างสามประการหลัก ประการแรก พระ
กิตติคุณต่างจากชีวประวัติแบบกรี ก-โรมันตรงที่มีกลุ่มผูอ้ ่านเป้าหมายต่างกัน
ชีวประวัติโบราณมักถูกเขียนขึ้นเพื่อกลุ่มผูอ้ ่านที่กว้างขวาง แต่พระกิตติคุณนั้นถูกเขียนขึ้นสาหรับกลุ่มผูอ้ ่านที่ค่อนข้างเจาะจง
ได้แก่คริ สตจักรในยุคต้น ถึงแม้พระกิตติคุณจะแสดงออกถึงบางลักษณะของชีวประวัติ แต่โดยพื้นฐานแล้ว ก็ถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้ใน
กิจกรรมทางศาสนาภายในคริ สตจักร การออกแบบโดยมีวตั ถุประสงค์เฉพาะนี้ถูกยืนยันโดยการที่พระกิตติคุณได้กลายเป็ นสิ่งที่ถูกใช้
สม่าเสมอในการสอนและการนมัสการในคริ สตจักรอย่างรวดเร็ว
ประการที่สอง พระกิตติคุณแตกต่างจากชีวประวัติในด้านประเด็นที่เน้นย้า ตามแบบฉบับแล้ว ชีวประวัติแบบกรี ก-โรมันเน้น
ย้าคุณลักษณะส่วนบุคคลของตัวละครสาคัญ โดยจูงใจให้คนอื่นเลียนแบบชีวิตและบุคลิกภาพของคนเหล่านั้น ถึงแม้จะมีหลายแนวทาง
ในชีวิตของพระเยซูที่เป็ นตัวอย่างแก่เรา แต่พระกิตติคุณนั้นมีจุดเน้นย้าที่แตกต่างอย่างเด่นชัด พระกิตติคุณเน้นที่ความเป็ นเอกลักษณ์ของ
พระเยซู โดยให้ความสาคัญในฐานะที่พระองค์เป็ นผูท้ รงเปิ ดเผยถึงพระผูเ้ ป็ นเจ้าและทรงไถ่คนของพระองค์ในรู ปแบบที่ไม่มีผใู ้ ดทาได้ นี่
คือเหตุผลที่พระกิตติคุณได้บรรยายถึงสัปดาห์สุดท้ายของชีวิตของพระเยซู หรื อ “สัปดาห์แห่งการทนทุกข์อย่างละเอียด
ประการที่สาม พระกิตติคุณเป็ นตัวแทนของวัฒนธรรมที่แตกต่างจากที่ชีวประวัติโบราณนาเสนอ ชีวประวัติน้ นั ให้ความสาคัญ
แก่ผลประโยชน์ ค่านิยม และวิถีชีวิตแบบกรี ก-โรมัน แต่พระกิตติคุณได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของชาวยิวอย่างชัดเจนมากกว่า
โดยเฉพาะพันธสัญญาเดิม ถึงแม้พระกิตติคุณลูกาก็มีลกั ษณะเช่นนี้ ทั้ง ๆ ที่ลูกาเป็ นพระกิตติคุณที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมและ
แนวคิดของกรี กมากที่สุด
กล่าวโดยสรุ ปก็คือ มีความคล้ายคลึงที่สาคัญหลายประการระหว่างพระกิตติคุณและชีวประวัติแบบกรี ก -โรมัน และความ
คล้ายคลึงเหล่านี้ก็อาจให้ความกระจ่างบ้างเกี่ยวกับความหมายของพระกิตติคุณ แต่เมื่อพิจารณาความแตกต่างสาคัญสาคัญระหว่างทั้งสอง
ก็ชดั เจนว่า พระกิตติคุณไม่สามารถถูกจัดอยู่ในประเภทของชีวประวัติกรี ก-โรมันได้อย่างสมบูรณ์

เรือ
่ งเล่ำเชิงประวัตศ
ิ ำสตร์ในพระคัมภีร์
ถึงแม้พระกิตติคุณจะคล้ายคลึงกับเรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์แบบดั้งเดิม และแม้กระทัง่ คล้ายคลึงกับชีวประวัติแบบกรี ก-โรมัน
ก็ตาม แต่พระกิตติคุณนั้นมีความคล้ายคลึงที่สุดกับเรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในพันธสัญญาเดิม และสิ่งนี้ไม่น่าจะทาให้เราแปลก
ใจ ในที่สุดแล้ว เรื่ องเล่าในพันธสัญญาเดิมก็เป็ นส่วนหนึ่งของคัมภีร์บริ สุทธิ์สาหรับผูเ้ ขียนพระกิตติคุณ เมื่อดูจากการที่ผเู ้ ขียนพระกิตติ
คุณแต่ละคนอ้างอิงไปถึงพันธสัญญาเดิมอย่างมากมาย เราก็มนั่ ใจได้ว่าผูเ้ ขียนเหล่านั้นรู ้จกั พันธสัญญาเดิมเป็ น
อย่างดี และน่าจะดีกว่าคริ สเตียนส่วนใหญ่ในปัจจุบนั อย่างมาก และความคุน้ เคยกับพันธสัญญาเดิมนี่เองก็มีอิทธิพลต่อแนว
ทางการเขียนพระกิตติคุณด้วย
ยิ่งไปกว่านั้น ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณและผูเ้ ขียนเรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ในพันธสัญญาเดิมต่างก็เขียนด้วยวัตถุประสงค์คล้ายคลึง
กัน คือ เพื่ออธิบายและปกป้องพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อคนของพระองค์ ตัวอย่างหนึ่งได้แก่เรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ที่ปรากฏใน
อพยพบทที่ 1-19 ที่นาเสนอพื้นฐานทางประวัติศาสตร์สาหรับพันธสัญญาที่พระเจ้ากระทากับโมเสสตามที่บนั ทึกในอพยพบทที่ 20-24
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวนั้นปรากฏชัดเจนในหลายข้อความ เช่นอพยพ 24:8 ซึ่งเราอ่านพบข้อความบรรยายดังต่อไปนี้:
โมเสสจึงนาเลือดในอ่างพรมประชาชนและกล่าวว่า
“นี่คือเลือดแห่งพันธสัญญาที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงกระทาไว้กบั ท่านทั้งหลายตามพระดารัสทั้งสิ้
นนี้” (อพยพ 24:8)
เรื่ องราวเหตุการณ์อื่น ๆ ในพระคัมภีร์ เช่นโยชูวา 1-23 บรรยายเงื่อนไขพื้นฐานของการรื้ อฟื้ นพันธสัญญาในโยชูวา 24 และ
การบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ ในหนังสือผูว้ ินิจฉัยและ 1 ซามูเอล ก็เป็ นพื้นฐานเชิงประวัติศาสตร์ของพันธสัญญากับวงศ์วานดาวิดใน2 ซา
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มูเอล 7 และในทานองเดียวกัน พระกิตติคุณก็นาเสนอรากฐานเชิงประวัติศาสตร์สาหรับพันธสัญญาใหม่ที่พระเยซูทรงสถาปนา
ลองฟังดูว่าเรื่ องราวเหตุการณ์ในลูกา 22:20 สะท้อนเหตุการณ์ทบี่ นั ทึกในอพยพ 24:8 ที่เราเพิ่งอ่านไป อย่างไร
หลังจากรับประทานแล้ว พระองค์ทรงหยิบถ้วยและกระทาอย่างเดียวกัน แล้วตรัสว่า
“ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ดว้ ยโลหิตของเราซึ่งหลัง่ ริ นออกเพื่อท่าน (ลูกา 22:20)
สรุ ปแล้ว เมื่อเราเปรี ยบเทียบพระกิตติคุณกับวรรณคดีประเภทอื่น ๆ ที่รู้จกั เราจะพบว่าพระกิตติคุณนั้นคล้ายคลึงที่สุดกับเรื่ อง
เล่าเชิงประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระกิตติคุณเหมือนกันทุกประการกับเรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์
ในที่สุดแล้ว พระกิตติคุณก็ได้ยืมลักษณะบางประการมาจาก”ชีวประวัติแบบกรี ก-โรมัน เมื่อมองในจุดนี้ เราอาจกล่าวได้ว่า พระกิตติคุณ
เป็ นประเภทใหม่ของเรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ ฉะนั้น เมื่อเราอ่านพระกิตติคุณ ความเข้าใจนี้จะช่วยให้เรานึกถึงพระกิตติ
คุณในฐานะเรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์เป็ นหลัก แต่เราก็ควรจะเห็นการเน้นที่ชีวประวัติของพระเยซูเช่นกัน และทาความ
เข้าใจบุคคลอื่น ๆ โดยพิจารณาความสัมพันธ์ที่คนเหล่านั้นมีต่อพระองค์ดว้ ย
เมื่อเราได้ศึกษาว่าพระกิตติคุณจัดอยู่ในวรรณกรรมประเภทใดแล้ว เราก็พร้อมที่จะหันไปพิจารณาคาถามเรื่ องความน่าเชื่อถือ
ของพระกิตติคุณในฐานะเรื่ องราวเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเยซู

่ ถือ
ควำมน่ำเชือ
ตลอดประวัติศาสตร์ ได้มีการแบ่งแยกเสมอ ระหว่างนักประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้ กับนักประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือไม่ได้ และ
ระหว่างแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ กับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้ คาถามสาหรับเราก็คือ: ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทั้งสี่ได้บนั ทึกเรื่ องราวชีวิตของ
พระเยซูได้อย่างน่าเชื่อถือหรื อไม่? ถึงแม้หลักการที่เราใช้ในปัจจุบนั จะไม่เหมือนกันทุกประการกับหลักการที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณใช้ แต่ก็
มีหลักฐานมากมายที่พิสูจน์ว่ามัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น มีแหล่งข้อมูลและแรงบันดาลใจที่จะเขียนเรื่ องราวอันน่าเชื่อถือเกี่ยวกับ
พระเยซู
จริ ง ๆ แล้ว มีวิธีนับไม่ถว้ นที่เราจะพิสูจน์ว่าพระกิตติคุณนั้นเป็ นบันทึกเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูที่เชื่อถือได้
แต่เราจะเน้นที่หลักฐานสาคัญหกชิ้น

กำรเข ้ำถึงข ้อมูล
ประการแรก ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่พวกเขาบันทึก เช่นเดียวกับสมัยปัจจุบนั โลกยุค
โบราณก็คาดหวังให้นักประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้สามารถเข้าถึงข้อมูลความจริ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่กาลังบันทึก
ขอให้เราพิจารณากรณีของนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันชื่อ
พลูทาร์กอีกครั้ง ในความเห็นต้นเรื่ องของเขาในงานที่ชื่อว่า “ชีวิตของ เดมอสเธเนส”เขาได้บรรยายความคาดหวังเชิง
วัฒนธรรมโดยทัว่ ไปว่านักประวัติศาสตร์ควรทางานของตนอย่างไร
ถ้าผู้ใดมุ่งมั่นที่จะเขียนประวัติศาสตร์ เรื่องหนึ่งขึ้นมา ... สิ่งจาเป็ นแรกสุดและเหนื อสิ่งอื่นใดก็คือ ... การ
มีหนังสื อมากมายหลายประเภท การฟังและบอกตนเองเกี่ยวกับรายละเอียดต่ าง ๆ ที่ เมื่อถูกเขียนจาก
ปลายปากกาของนักเขียนแล้ ว เรื่องราวเหล่านั้นจะถูกเก็บรั กษาไว้อย่างสัตย์ซื่อและจะอยู่ในความทรงจา
ของมนุษย์ หาไม่แล้ว ก็แสดงว่างานของนักเขียนผู้น้นั บกพร่ องในหลายด้าน
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เราจะเห็นได้ว่า พลูทาร์กเชื่ออย่างหนักแน่นว่า นักประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้จาเป็ นต้องสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
และท่านได้ให้คุณค่าอย่างสูงกับการคัดสรรแหล่งข้อมูลที่มีอย่างรอบคอบ ทั้งเรื่ องราวที่บนั ทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและถ่ายทอดด้วยวาจา
ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณแต่ละท่านเป็ นประจักษ์พยานในชีวิตของพระเยซู หรื อไม่ก็ติดต่อกันโดยตรงกับประจักษ์พยานผูอ้ ยู่ในชีวิต
ของพระเยซู เนื่องจากมัทธิวและยอห์นเป็ นสาวกของพระเยซู ทั้งสองจึงอยู่ในเหตุการณ์มากมายที่ท่านได้บนั ทึกไว้ มาระโกนั้นเป็ นเพื่อน
ร่ วมงานใกล้ชิดกับเปโตรและได้เรี ยนรู ้โดยตรงจากท่าน และลูกาได้ร่วมเดินทางกับเปาโล รวมทั้งพยายามแสวงหาประจักษ์พยานที่เชื่อถือ
ได้เพื่อประกอบการเขียนพระกิตติคุณของท่าน ให้เราศึกษาข้อเขียนของลูกา ในลูกา 1:1-3:
หลายคนได้ประมวลเรื่ องราวต่าง ๆ ที่ได้สาเร็จท่ามกลางพวกเรา ตามที่สืบทอดมาถึงเราจากบรรดาผูท้ ี่
ได้เห็นกับตาตั้งแต่ตน้ และเป็ นผูร้ ับใช้แห่งพระวจนะ เนื่องจาก
ข้าพเจ้าเองได้สืบสวนทุกสิ่งอย่างถี่ถว้ นมาตั้งแต่ตน้ จึงเห็นควรที่จะบันทึกสิ่งเหล่านี้ให้เป็ นเรื่ องเป็ นราวเพื่อ
ท่านเธโอฟี ลัสที่เคารพยิ่ง (ลูกา 1:1-3)

ควำมตรงไปตรงมำ
ประการที่สอง ความน่าเชื่อถือทางประวัติศาสตร์ของพระกิตติคุณเห็นได้จากความตรงไปตรงมาระดับสูงของงานเขียนเหล่านี้
สมัยโบราณ มาตรฐานการเขียนประวัติศาสตร์ที่ดีกาหนดไว้ว่า นักประวัติศาสตร์ จะต้องตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ต่อวิธีการที่เขารายงาน
ประวัติศาสตร์ พวกเขาถูกคาดหวังให้รายงานรายละเอียดในระดับต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลอื่นใด ที่อาจไม่ใช่สิ่งจาเป็ นในการส่งผลดีต่อ
ข้อความที่กาลังนาเสนอด้วย
เมื่อมองในมุมนี้ จึงสาคัญที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณได้บรรยายบ่อยครั้งเกี่ยวกับความล้มเหลวของสาวกของพระเยซู และในกรณี
ของมัทธิวและยอห์น นั่นหมายถึงการบรรยายความล้มเหลวส่วนตัวของท่านทั้งสองนั่นเอง และหากความเห็นของนักตีความบางคน
ถูกต้อง ที่ว่าชายหนุ่มคนที่วิ่งเปลือยกายหนีออกจากสวนเกทเสมนีในมาระโก 14:51-52 คือมาระโกเองก็เท่ากับมาระโกบรรยาย
ข้อบกพร่ องของตนเองเช่นกัน และผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทุกคนก็เปิ ดโปงความล้มเหลวของสาวกของพระเยซูในภาพรวมอย่างไม่มีขอ้ ยกเว้น
โดยยอมรับว่า ผูน้ าความเคลื่อนไหวในการตั้งคริ สตจักร ระยะเริ่ มต้นนั้น ยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ
ตัวอย่างหนึ่งได้แก่มาระโก 6:51-52 พระวจนะตอนนี้บนั ทึกความล้มเหลวของสาวกที่จะเข้าใจการที่พระเยซูทรงเลี้ยงคน 5,000
คนอย่างอัศจรรย์ว่า:
พวกเขาประหลาดใจยิ่งนัก เพราะพวกเขายังไม่เข้าใจเรื่ องขนมปัง จิตใจของพวกเขาแข็งกระด้าง (มาระโก 6:51-52)
ครั้งแล้วครั้งเล่า ที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณได้รายงานถึงความเข้าใจผิดต่าง ๆ และความล้มเหลวเชิงศีลธรรมของสาวกของพระเยซู
แต่ถา้ การกล่าวถึงความล้มเหลวเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะลดอานาจและความน่าเคารพของผูน้ าคริ สตจักร เหตุใดผูเ้ ขียนพระกิตติคุณจึงบันทึก
เช่นนี้?
คนที่อ่านพระคัมภีร์มากมายรู้สึกไม่สบายใจที่สาวกของพระเยซูถูกนาเสนอในพระกิตติคุณว่าเป็ นคนที่
ไม่สมบูรณ์แบบ และปราศจากความเข้าใจ เหตุผลหนึ่งก็คือ...ผมขออธิบายอย่างนีก้ ็แล้วกันว่า การ
บันทึกเช่ นนี้ทาให้ เรื่องราวในพระกตติคุณมีความน่ าเชื่ อถือ นั่นหมายถึงความจริง ที่ผู้เผยแพร่ พระกิตติ
คุณในยุคแรกของเรา พร้ อมที่จะรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ที่ทาให้ ผู้นายุคแรกสุดของคริสตจักรนั้น ไม่ได้ดูแย่
แต่อย่างน้ อยก็ไม่ได้ดูดีเกินไป ดังนั้น นี่ก็เป็ นหลักฐานแสดงาถึงความแม่นยา ถูกต้องของพระกิตติคุณ
ของเรา
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— ดร. เดวิด บาวเออร์
ข้าพเจ้าอยากจะเสนอให้ คุณเห็นว่า
แนวโน้ มที่สาวกของพระเยซูจะทาให้ ตนเองดูแย่ในเรื่องราวของเขาเองนั้น
เป็ นหนึ่งในข้อโต้แย้งที่หนักแน่ นที่สุดในการพิสูจน์ ความจริงแท้ของพระกิตติคุณ เอาอย่างนี้
ถ้าคุณอ่านบันทึกโบราณเกี่ยวกับกษัตริย์ของบาบิโลนหรืออัสซีเรีย หรือจักรพรรดิของโรมก็ต าม
บันทึกเหล่านี้ก็จะกล่าวถึงชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่า การพิชิตครั้งแล้วครั้งเล่า อย่างเช่ น
“ต่อไปนี้คือวีรกรรมอันเกรียงไกรของข้า!” ที่นี้ แน่ นอน เราก็ต้องย้อนกลับมาดูและกล่าวว่า เอาล่ะ
เกิดอะไรขึ้นจริง ๆ กันแน่ ? เราก็มามองดูเหล่าสาวก และพวกเขาก็แค่เป็ นเช่ น นั้น เห็นไหม ...
คุณลองคิดดูอย่างนี้:
จะมีไอ้โง่ที่ไหนที่จะอุปโลกน์ ศาสนาหนึ่งขึ้นมาโดยให้ ศาสดาหรือวีรบุรุษของตนถูกตรึงบนกางเขน
ซึ่งเป็ นข้อพิสูจน์ ของการกระด้างกระเดื่องและการไม่เคารพกฎหมายของชาวโรมัน
ซึ่งกาลังมีอานาจในแผ่นดินนั้น นอกจากนั้นแล้ว การถูกตรึงกางเขนยังเป็ นข้อพิสูจน์ ของการถูกสาปแช่ ง
สาหรับชาวยิว ซึ่งเป็ นกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายหลักของคุณ คุณจะไม่มีวันเขียนเรื่องทานองนี้ขึ้นมา นอกเสีย
จากว่ามันเกิดขึ้นจริงใช่ ไหม?
—ดร. แดน โดริอานี

กำรยืนยันจำกแหล่งข ้อมูลอืน
่
ประการที่สาม เรามีความมัน่ ใจในความน่าเชื่อถือของผูเ้ ขียนพระกิตติคุณ ก็เพราะการมีเอกสารประวัติศาสตร์จากแหล่งอื่น
ยืนยัน นักประวัติศาสตร์ท้งั ชาวโรมันและชาวยิวต่างยืนยันคากล่าวอ้างหลายประการของเรื่ องราวเหตุการณ์ในพระกิตติคุณ และแม้แต่
ศาสตร์โบราณคดีสมัยใหม่ก็ได้พบหลักฐานว่าบันทึกเหล่านี้เป็ นเรื่ องจริ ง
ตัวอย่างเช่น นักประวัติศาสตร์กรี ก-โรมัน เช่นพลินีผนู ้ ้อง สุเอโทเนี ยส ทาซิทสั และจูเลียส อัฟริ คานัส ล้วนกล่าวถึงข้อมูล
พืน้ ฐานบางประการเกี่ยวกับชีวิต การตายเพราะถูกตรึ งบนกางเขน และอิทธิพลอันคงอยู่ตลอดไปของพระเยซู
เรามีนักประวัติศาสตร์ ชาวยิวชื่ อ โจซีฟัส ซึ่งเขียนประวัติศาสตร์ ของชนชาติยิวให้ กับรัฐบาลโรมันใน
คริสต์ศตวรรษแรก ผู้ซึ่งกล่าวว่าพระเยซูคริสต์มีตัวตนจริง และมีกลุ่มคนผู้ติดตามพระองค์ เรามีนัก
ประวัติศาสตร์ ชาวโรมันชื่ อ ทาซิทัส ในคริสต์ศตวรรษแรก อันเป็ นช่ วงเวลาเดียวกับโจซีฟัส ทาซิทัสเขียน
เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ และกล่าวว่าพระองค์มีกลุ่มคนผู้ติดตาม แม้กระทั่งหนังสื อทัลมุดของชาวยิวก็กล่าว
ว่าพระเยซูมีตัวตนอยู่จริง
—ดร. สตีเวน โซคาลัส
ข้าพเจ้าคิดว่ามีวิธีง่าย ๆ วิธีหนึ่งที่จะช่ วยให้ เรายืนอยู่ในตาแหน่ งที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาความน่ าเชื่ อถือของ
พระกิตติคุณซึ่งดีกว่าที่เราเคยมี ซึ่งก็คือ ในปัจจุบัน เรารู้เรื่องดินแดนปาเลสไตน์ ที่ชาวยิวอาศัยอยู่ในช่ วง
ศตวรรษแรก ดีกว่าความรู้ที่เราเคยมีเมื่อ 50 ปี ก่อนอย่างมากมาย และเราได้รับความรู้ดังกล่าวโดยผ่านการ
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ค้นพบวรรณคดี เช่ นหนังสื อม้ วนจากทะเลเดดซี ผ่านการค้นพบทางโบราณคดี และการศึกษาทางโบราณคดี
ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคงดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีการค้นพบใหม่ ๆ ตลอดเวลา ฉะนั้น ตามสิ่งที่
ปรากฏ เราจึงมีความรู้มากมายเกี่ยวกับบริบทของพันธกิจของพระเยซู เป็ นเหตุให้ เราตั้งคาถามมากมายขึ้น
ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่พระกิตติคุณได้กล่าวถึง มีความสอดคล้องกับบริบทนั้น ๆ อย่างเชื่ อถือได้หรือไม่ สมเหตุสมผล
หรือไม่ที่จะเห็นพระเยซู ครูของชาวยิวในบริบทเฉพาะแบบนั้น? และข้าพเจ้าเชื่ อว่า เมื่อมองโดยรวมแล้วเรา
สามารถกล่าวได้ว่าสอดคล้องกลมกลืนกันเป็ นอย่างดี แล้วเราก็จาได้ว่า แน่ นอน สภาพของปาเลสไตน์ ที่
ชาวยิวอาศัยอยู่นั่นได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากการกบฏของชาวยิวในช่ วง ค.ศ. 66-70 ดังนั้น เราจึงมี
ช่ วงเวลาจากัดที่จะทดสอบว่าพระกิตติคุณนั้นสอดคล้องกับช่ วงเวลาที่กล่าวถึงหรื อไม่ มากกว่าเพียงแค่
สะท้อนสถานการณ์ภายหลังการกบฏของชาวยิว เราไม่ได้คาดหวังว่าต้องมี
วัสดุ หรือเอกสารทั้งหมดที่สัมพันธ์ กับสถานการณ์ที่เรารู้ดีอยู่แล้ว คือศาสนายูดาห์ ในศตวรรษแรก
—ดร. ริชาร์ ด บอคแฮม

กำรฝึ กฝน
เหตุผลที่สี่ ที่ทาให้เราสามารถเชื่อมัน่ เรื่ องราวในพระกิตติคุณได้แก่การที่สาวกของพระเยซูได้รับการฝึ กฝน ซึ่งน่าจะช่วยสอน
ให้พวกเขาสามารถรักษาบันทึกถ้อยคา และพันธกิจต่าง ๆ ของพระองค์อย่างถูกต้องแม่นยาต่อไปได้ในวัฒนธรรมของชาวยิวนั้น การ
สร้างสาวกเป็ นวิถีชีวิตที่ถูกสถาปนาไว้อย่างมัน่ คง จริ ง ๆ แล้ว คาภาษาฮีบรู สาหรับ “สาวก” ก็คือ “ทัลมิด” ซึ่งแปลว่า “นักศึกษา”
หรื อ “นักเรี ยน” กล่าวโดยเจาะจงยิ่งขึ้นก็คือ สาวกก็คือนักเรี ยนของปราชญ์ หรื อ รับไบคนใดคนหนึ่ง ยิ่งกว่านั้น วัฒนธรรมชาวยิวใน
ช่วงเวลาของพระเยซู การฝึ กฝนสาคัญรู ปแบบหนึ่งในการเรี ยนรู ้จากรับไบ ก็คือการท่องจา และความรับผิดชอบอย่างหนึ่งของสาวกก็คือ
ต้องเรี ยนรู ้ถอ้ ยคาและปัญญาของอาจารย์ของเขา
ให้เราฟังถ้อยคาของพระเยซูที่กล่าวกับสาวกของพระองค์ในลูกา 6:40:
ศิษย์ย่อมไม่เหนือกว่าครู ของตน แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึ กอบรมอย่างสมบูรณ์แล้วจะเป็ นเหมือนครู
ของตน (ลูกา 6:40)
พระเยซูหมายความว่า ทุกคนที่ติดตามพระองค์จาเป็ นต้องศึกษา เรี ยนรู ้ และกาหนดรู ปแบบการดาเนินชีวิตให้สอดคล้องกับ
คาสอนและการกระทาของพระองค์
สาวก 12 คนที่ใกล้ชิดพระเยซูที่สุดมีหน้าที่รับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่จะเรี ยนรู ้คาสอนของพระเยซู ในขณะที่อีกหลายคนที่เรี ยนรู ้
จากพระเยซูก็มีแนวโน้มที่จะจดจาคาสอนส่วนใหญ่ของพระองค์อย่างแม่นยาเช่น กัน

่ มั่นด้านศาสนศาสตร์
ความเชือ
ประการที่ห้า เราต้องไม่ลดคุณค่าความจริ งที่ว่า ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณมีความเชื่อมัน่ อย่างแรงกล้าทางศาสนศาสตร์ เน้นความ
จาเป็ นที่จะต้องมีบนั ทึกความจริ งและเชื่อถือได้ ตัวอย่างเช่น ในยอห์น 20:31 อัครทูตยอห์นเขียนไว้ดงั นี้:
ที่บนั ทึกเรื่ องเหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็ นพระคริ สต์พระบุตรของพระเจ้า
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และโดยความเชื่อท่านจะได้มีชีวิตในพระนามของพระองค์
(ยอห์ น 20:31)
ในพระวจนะตอนนี้ ยอห์นกล่าวชัดเจนว่า มนุษย์จะสามารถรับชีวิต ซึ่งเป็ นของขวัญจากพระเจ้า ก็ต่อเมื่อพวกเขารู ้และยอมรับ
ความจริ งเกี่ยวกับพระเยซูไว้ในจิตใจ ในทานองเดียวกัน มัทธิวบันทึกข้อความทีพ่ ระเยซูตรัสดังต่อไปนี้ ตามที่ปรากฏในบทที่ 28:19-20
ว่า:
ดังนั้นจงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาติ ให้เขารับบัพติศมาใน พระนามของพระบิดา พระบุตร
และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สอนเขาให้เชื่อฟังทุกสิ่งที่เราสั่งพวกท่านไว้ และแน่นอน
เราจะอยู่กบั ท่านทั้งหลายเสมอไปตราบจนสิ้นยุค”(มัทธิว 28:19-20)
ในพระวจนะตอนนี้ มัทธิวกล่าวว่า สาวกของพระเยซูมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอนทุกสิ่งที่พระเยซูได้บญ
ั ชาพวกเขาไว้ ใน
ฐานะผูท้ ี่ติดตามพระเยซูอย่างแท้จริ ง พวกสาวกไม่สามารถละเลยความจาเป็ นที่จะต้องถ่ายทอดเรื่ องราวที่แท้จริ งเกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ได้
กระทาและตรัสไว้
ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณมิได้บนั ทึกเหตุการณ์ชีวิตของพระเยซูเพียงเพราะว่าเป็ นเรื่ องมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ ตรงกันข้าม พวกเขา
รู ้ว่า ความเชื่อในพระเยซูเป็ นยิ่งกว่าการรู ้เพียงแค่ขอ้ มูลเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระองค์เท่านั้น แต่ขณะเดียวกัน พวกเขาก็รู้เช่นกันว่า
ความเชื่อที่แท้จริ งนั้นจะไม่สามารถตั้งอยู่บนบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เป็ นเท็จหรื อผิดเพี้ยนได้ พวกเขาบรรยายถึงถ้อยคาและการกระทา
ของพระเยซูอย่างชัดเจนและแม่นยา เนื่องจากต้องการให้ผอู ้ ่านเชื่อในพระเยซูตวั จริ ง นัน่ คือ พระเยซู บุคคลแห่งประวัติศาสตร์

พระวิ ญญาณบริสุทธิ์
ประการที่หก เช่นเดียวกับผูเ้ ขียนพระคัมภีร์ทุกคน ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลาพังเพื่อเขียนบันทึกเกี่ยวกับ
ถ้อยคาและการกระทาพันธกิจของพระเยซู แต่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงนาพวกเขาในการกระทาสิ่งนี้
การดลใจให้ เขียนพระวจนะเป็ นหลักคาสอนที่สาคัญอย่างสู งยิ่ง เพราะทาให้ พระคัมภีร์ท้งั เล่มมีผู้เขียนสู งสุด
เพียงองค์เดียว ฉะนั้น เมื่อเราดูพระกิตติคุณและเห็นผู้เขียนต่างกันสี่คนเล่าถึงพระเยซูจากสี่มุมมองที่
แตกต่างกัน เราก็จาเป็ นต้องชื่ นชมในมุมมองเหล่านั้น แต่ ก็ต้องตระหนักว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็ นผู้ดลใจ
ผู้เขียนทุกคน และถ้ามองจากมุมมองเชิงศาสนศาสตร์ แล้ว พวกเขาก็มาด้วยวาระหรือจุดประสงค์แตกต่าง
กัน และมีกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายแตกต่างกัน มีภูมิหลังและประสบการณ์กับพระเยซูแตกต่างกัน แต่เราก็มีความ
เป็ นเอกภาพอันมหัศจรรย์ในพระกิตติคุณสี่เล่มนี้ ในขณะที่เรามีความหลากหลายในแง่ผู้เขียน ซึ่งเป็ นมนุษย์
การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเขียนพระวจนะ ไม่ได้ลบปัจจัยเรื่ องมนุษย์หรืองานของมนุษย์
ออกไปจากการเขียนนั้น แต่หมายความว่า พระเจ้าได้ทาให้ ทุกสิ่งถูกต้องตามที่พระองค์ประสงค์ โดยผ่าน
ทางความพยายามของมนุษย์
—ดร. เค เอริค เธอนเนส
ให้เราฟังถ้อยคาของพระเยซูในยอห์น 14:25-26:
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ทั้งหมดนี้เราได้กล่าวไว้ขณะที่เรายังอยู่กบั พวกท่าน
แต่องค์ที่ปรึ กษาคือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ซ่ ึงพระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเราจะทรงสอนสิ่งทั้งปวงแก่พวกท่าน
และจะให้พวกท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวกับพวกท่าน
(ยอห์ น 14:25-26)
ไม่ว่าสาวกของพระเยซูจะท่องจาได้เก่งเพียงใด พวกเขาก็ไม่สามารถทาทุกสิ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบ นี่คือเหตุผลที่พระเยซู
สัญญาจะประทาน และส่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์มาสถิตกับเหล่าอัครทูต และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ก็ช่วยให้พวกเขาจดจาสิ่งที่คริ สตจักรใน
หลายศตวรรษต่อมาจาเป็ นต้องรู ้ว่าพระเยซูได้กระทาและกล่าวสิ่งใดไว้ ตามที่ยอห์นได้บนั ทึกในพระกิตติคุณของท่าน บทที่ 21 ข้อ 25 ว่า:
พระเยซูได้ทรงกระทาสิ่งอื่น ๆ อีกมากมายหลายอย่าง
ถ้าจะเขียนไว้ท้งั หมดข้าพเจ้าคิดว่าแม้โลกทั้งโลกก็ไม่มีที่พอสาหรับหนังสือที่จะเขียนขึ้นนั้น (ยอห์ น 21:25)
สิ่งที่น่าสนใจก็คือ เมื่อคุณคุยกับคนอื่นเรื่องพระเยซู และคุณถามพวกเขาว่าพระเยซูเป็ นใคร บางคนอาจบอก
ว่าพระองค์เป็ นรับไบ หรือเป็ นอาจารย์ หรือบางคนอาจอ้างว่า ถ้าเรามองไปที่ศาสนาต่าง ๆ และคนกลุ่มต่าง
ๆ ในโลก พวกเขาก็จะอ้างหลายสิ่งหลายอย่างแตกต่างกันเกี่ยวกับพระองค์ แต่ในพระปัญญาของพระเจ้า
พระองค์ทรงนา โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ ประจักษ์พยานของพระองค์เขียนบันทึกความเชื่ อที่สั่ง
สมกันมา ในรูปแบบของเนื้อเรื่องสี่เรื่องที่สอดคล้ องกัน ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราอ่านในมัทธิว มาระโก ลูกา และ
ยอห์ น ไม่ว่าจะผ่านตัวผู้เขียนเองหรือผ่านแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เขียน เราก็เห็นคาพยานอันหนักแน่ น
ชัดเจนของผู้เห็นเหตุการณ์ ซึ่งได้รับการปกป้องโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และคาพยานนี้ก็ทาหน้ าที่เป็ น
มาตรฐาน ดังนั้น หากผู้ใดกล่าวว่า “นี่ไง พระเยซูกล่าวเช่ นนี้ หรือพระเยซูจะทาเช่ นนี้ หรือพระเยซูจะไม่ทา
เช่ นนั้น” เราก็จะมีบันทึกอันปฏิเสธไม่ได้รองรับอยู่ เพื่อเราจะสามารถย้อนกลับไปดู และพระเจ้าก็ได้
ประทานมาตรฐานนั้นเพื่อเสริมสร้ างความเชื่ อของเรา
—ดร. โรเบิร์ต พลัมเมอร์

สถำนะของพระกิตติคณ
ุ ในคริสตจักร
เมื่อเราได้พูดถึงลักษณะทางวรรณกรรมของพระกิตติคุณแล้ว เราก็พร้อมที่จะหันไปศึกษาสถานะของพระกิตติคุณใน
คริ สตจักร ในฐานะงานเขียนที่ทรงอานุภาพ เราจะสารวจสถานะของพระกิตติคุณในคริ สตจักรโดยพิจารณาการประพันธ์และความจริ งแท้
ในฐานะพระวจนะของพระเจ้า เราจะเริ่ มด้วยการประพันธ์

การประพันธ์
เมื่อเราพูดถึงการประพันธ์พระกิตติคุณ เราก็คิดในประเด็นที่ว่า หนังสือเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นอย่างไร ใครคือผูเ้ ขียน? เหตุใดเขาจึง
เขียนหนังสือเหล่านี้? เขาเขียนหนังสือเหล่านี้อย่างไร? การตั้งคาถามเหล่านี้สาคัญสาหรับคริ สเตียน เนื่องจากนักตีความจานวนนับไม่ถว้ น
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ได้เน้นไปที่กระบวนการประพันธ์ดว้ ยมนุษย์ เพื่อลดทอนอานาจของพระเจ้าในหนังสือเหล่านี้ แต่ข่าวดีก็คือ การที่เราสารวจอย่างรอบคอบ
จะช่วยให้เรามีเหตุผลทุกประการที่จะเชื่อมัน่ ว่าพระกิตติคุณไม่ได้เป็ นเพียงแค่ผลงานของมนุษย์เท่านั้น แต่เป็ นพระวจนะของพระเจ้าด้วย
เราจะศึกษาสามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประพันธ์พระกิตติคุณ หนึ่ง เราจะสารวจความคล้ายคลึงกันระหว่างบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
พระกิตติคุณ สอง เราจะสารวจบางทฤษฎีเกี่ยวกับการประพันธ์ ซึ่งถูกเสนอขึ้นมาเพื่ออธิบายความคล้ายคลึงเหล่านี้ และสาม เราจะเสนอ
ความเห็นบางประการเกี่ยวกับความมัน่ ใจที่เราจะยึดมัน่ ในทฤษฎีเหล่านี้ เราจะเริ่ มด้วยการพิจารณาความคล้ายคลึงกันระหว่างพระกิตติคุณ
เล่มต่าง ๆ

ความคล้ายคลึงกัน
ถึงแม้จะถูกเขียนขึ้นแยกจากกัน แต่บนั ทึกพระกิตติคุณของมัทธิว มาระโก และลูกามักจะถูกจัดไว้ในกลุ่มเดียวกัน โดยเรี ยกว่า
“พระกิตติคุณสัมพันธ์” (Synoptic Gospels) คาว่า “สัมพันธ์” ในที่น้ ีหมายความว่า “การเห็นพร้อมกัน” คานี้ถูกใช้เพื่อเรี ยกพระกิตติคุณ
สามเล่มดังกล่าวเนื่องจากทั้งสามเล่มครอบคลุมเนื้อหาเดียวกันเป็ นส่วนใหญ่ เรื่ องราวหลายตอนเกี่ยวกับพระดารัสและพันธกิจของพระ
เยซูก็เหมือนกันในสามเล่มนี้ นอกจากนี้ เมื่อพระกิตติคุณทั้งสามบันทึกคาพูดเดียวกันของพระเยซู ถ้อยคาที่ใช้ก็มกั จะเหมือนกันทุก
ประการ ให้เราดูตวั อย่างเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงรักษาคนง่อย เราอ่านพบคาพูดและการกระทาของพระเยซูดงั ต่อไปนี้ในมัทธิว 9:6:
แต่ท้งั นี้ก็เพื่อให้พวกท่านรู ้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอานาจในโลกที่จะอภัยบาป แล้วพระองค์ตรัสกับคนเป็ นอัมพาตว่า
“จงลุกขึ้นแบกที่นอนกลับไปบ้านเถิด” (มัทธิว 9:6)
ทีน้ ีลองฟังมาระโก 2:10-11:
แต่ท้งั นี้ก็เพื่อให้พวกท่านรู ้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอานาจในโลกที่จะอภัยบาปแล้วพระองค์ก็ตรัสกับคนเป็ นอัมพาตว่า
“เราสั่งเจ้าว่าลุกขึ้น จงแบกที่นอนกลับไปบ้านเถิด” (มาระโก 2:10-11)
และเราพบข้อความนี้ในลูกา 5:24:
แต่ท้งั นี้เพื่อให้พวกท่านรู ้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอานาจในโลกที่จะอภัยบาป แล้วพระองค์ตรัสกับคนเป็ นอัมพาตว่า
“เราสั่งเจ้าว่าลุกขึ้น จงแบกที่นอนของเจ้าและกลับบ้านไปเถิด” (ลูกา 5:24)
ในตัวอย่างชุดนี้ เราได้เห็นว่าพระกิตติคุณสัมพันธ์แต่ละเล่มเล่าเรื่ องราวการอัศจรรย์เดียวกันโดยใช้ขอ้ ความแทบจะตรงกัน
แบบคาต่อคา เรื่ องราวอื่น ๆ อันมีลกั ษณะคู่ขนาน ที่พบได้ในพระกิตติคุณสัมพันธ์อย่างน้อยสองจากสามเล่ม รวมถึง: การรักษาคนโรค
เรื้ อน การขับผีออกที่เมืองกัปเรนาอูม การรักษาแม่ยายของเปโตร การห้ามพายุในทะเลให้สงบ การทาให้ลูกสาวของไยรัสเป็ นขึ้นมาจาก
ความตาย การมอบสิทธิอานาจแก่สาวกทั้ง 12 คน การที่พระเยซูเดินบนน้ าทะเล การรักษาชายที่มือเป็ นง่อย การเลี้ยงคน 5,000 คนด้วย
ขนมปังห้าก้อนกับปลาไม่กี่ตวั และรวมถึงการที่พระเยซูทรงจาแลงพระกาย
พระกิตติคุณสามเล่มแรก คือมัทธิว มาระโก และลูกา มักถูกเรียกว่าพระกิตติคุณสั มพันธ์ เนื่องจากทั้งสาม
เล่ม ตามที่ปรากฏนั้น มองเหตุการณ์ต่าง ๆ จากมุมมองคล้าย ๆ กัน หรือผ่านเลนส์ ที่คล้าย ๆ กัน จะพูดอย่าง
นั้นก็ได้ และบางครั้งก็ทาให้ เราเกิดความรู้สึกว่า ทาไมต้องมีถึงสามเล่ม ในเมื่อเล่มเดียวก็เพียงพอแล้ว? จะน่ า
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เศร้ าถ้าเราต้องสู ญเสียเล่มหนึ่งเล่มใดของพระกิตติคุณสัมพันธ์ สามเล่มนี้ไป เนื่องจากจริง ๆ แล้ว ทั้งสามเล่ม
ต่างก็มอบคุณค่าบางอย่างที่แตกต่างกันอยู่บ้าง และการที่ได้เห็นความแตกต่างบางประการระหว่างสามเล่มนี้
ก็ค้มุ ค่ามาก
พระกิตติคุณมาระโกเป็ นพระกิตติคุณที่มีสีสันกว่าพระกิตติคุณเล่มอื่นมาก และนาเสนอเรื่องบางเรื่องอย่าง
ครบถ้วนกว่า ถึงแม้จะเป็ นพระกิตติคุณที่ส้ ันกว่า แต่เรื่องราวต่าง ๆ ถูกนาเสนออย่ างครบถ้วนกว่า แต่กลับ
เป็ นมัทธิว ที่ได้บีบเรื่องราวเหล่านั้นให้ มีขนาดที่ส้ ันลงมาก เนื่องจากท่านพยายามใส่ ข้อมูลให้ มากขึ้นในพระ
กิตติคุณของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มัทธิวพยายามบรรจุคาสอนของพระเยซู ซึ่งเป็ นเรื่องแปลกที่พระกิตติคุณมาระโกเว้นคาสอนส่ วนใหญ่ของ
พระเยซูไว้ดงั นั้น พระกิตติคุณมัทธิวจึงทาให้ เราเห็นพระเยซูผู้ทรงราชอานาจ พระเยซูผู้ทรงสั่งสอน และถ้า
คุณต้องการหนังสื อรวมคาสอนของพระเยซูฉบับกะทัดรัด พระกิตติคุณมัทธิวก็คือหนังสื อเล่มนั้น
แต่ลูกาให้ อะไรกับเรา? นี่ไง ลูกาให้ คาสั่งสอนแก่เรามากยิ่งขึ้นไปอีก ลูกาเน้ นเรื่องราวอุปมาโดยเฉพาะ ซึ่ง
มากกว่ามัทธิว และท่านก็ได้ช่วยให้ เราเห็นภาพความเป็ นมนุษย์ของพระเยซูมากขึ้น โดยพระองค์เข้าถึงคน
ทุกประเภท นั่นคือพระเยซูผู้ทรงเข้าถึง ทรงรัก และทรงใส่ ใจ บางคนคิดว่าลูกาไม่ได้เป็ นเพียงแค่แพทย์
เท่านั้น แต่ยังเป็ นคล้าย ๆ กับนักจิตวิทยาด้วยท่านสามารถสื่ ออารมณ์ของมนุษย์ได้ดีมาก และด้วยเหตุนี้
ข้าพเจ้าจึงคิดว่าในบรรดาพระกิตติคุณสามเล่มแรกนั้น เรามีบันทึกสามฉบับที่แตกต่างกัน แต่ทรงคุณค่ายิ่ง
ซึ่งเราจาเป็ นต้องพิจารณา
—ดร. ปี เตอร์ วอล์คเกอร์
ข้าพเจ้าคิดว่าเหตุผลพื้นฐานที่เรามีพระกิตติคุณสามเล่มที่เล่าเรื่องราวชีวิตของพระเยซูในลักษณะพื้นฐาน
เดียวกัน ก็เนื่ องจากว่าความเข้มข้น และความงดงามของความเป็ นพระเยซูน้นั จึงไม่สามารถบรรยายได้
ครบถ้วนในบันทึกฉบับเดียว ดังนั้น เมื่อเราคิดถึงความประสงค์ของพระเจ้า จึงเป็ นไปไม่ได้ที่นักเขียนเพียง
คนเดียวจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่พระเยซูได้กระทาสาเร็จ สิ่งที่พระองค์ตรัส และสิ่งที่พระองค์กระทาให้ เรา
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าก็อยากเพิ่มเติมว่า เราก็ควรจะไวต่อความแตกต่างในพระ
กิตติคุณสามเล่มนี้ โดยหลัก ๆ แล้ ว ทั้งสามเล่มกล่าวถึงสิ่งเดียวกัน แต่ว่าแต่ละเล่มก็มีความหมายหรือนัยยะ
แฝงและมีสีสันแตกต่างกันไป ดังนั้น ในแง่หนึ่ง ทั้งสามเล่มเล่าเรื่องราวพื้นฐานให้เรารู้เกี่ยวกับสิ่ งที่พระเยซู
ปฏิบัติและสิ่งที่พระองค์ทรงกระทาจนสาเร็จ และในขณะเดียวกัน พระกิตติคุณทั้งสามนี้ก็ช่วยให้ เราเห็นมิติ
ที่แตกต่างกันของพระเยซู เป็ นเหมือนกับภาพที่สะท้อนไปมาจนดูลานตา โดยมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายในภาพ
นั้น แต่เมื่อคุณมองจากมุมที่แตกต่างกัน เราก็จะเห็นภาพความเป็ นพระเยซูที่แตกต่างกัน เราจึงเห็นพระ
ปัญญาของพระเจ้า เห็นการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในการช่ วยให้ เราได้เห็นภาพพระเยซูในหลายมิติ
และหลายแง่มุม
—ดร. โธมัส ชไรเนอร์
แต่ตรงกันข้ามกับพระกิตติคุณสัมพันธ์ท้งั สามฉบับ เนื้อหาส่วนใหญ่ในพระกิตติคุณยอห์นนั้นเป็ นเอกลักษณ์ ยอห์นบันทึก
เช่นกันว่าพระเยซูทรงเดินบนน้ าทะเล และทรงเลี้ยงคน 5,000 คน แต่ท่านก็ได้รวบรวมเหตุการณ์มากมายที่ไม่ได้บนั ทึกไว้ในพระกิตติคุณ
สัมพันธ์ ยกตัวอย่างเช่น ยอห์นได้รายงานเหตุการณ์ที่พระเยซูเปลี่ยนน้ าให้เป็ นเหล้าองุ่น การสนทนาระหว่างพระเยซูกบั หญิงชาวสะมาเรี ย
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และการที่พระเยซูทาให้ลาซารัสเป็ นขึ้นมาจากความตาย
ถึงแม้เรื่ องราวของพันธกิจและชีวิตของพระเยซูแตกต่างกันบ้างในพระกิตติคุณทั้งสี่ แต่ท้งั สี่เล่มก็ได้เป็ นประจักษ์พยานถึงการ
รับ
บัพติศมาของพระเยซู พระกระยาหารมื้อสุดท้ายของพระองค์กบั เหล่าสาวก การสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขน และ
การคืนพระชนม์ของพระองค์ ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างพระกิตติคุณทั้งสี่นาไปสู่คาอธิบายมากมายที่เชื่อว่าตนเองเป็ นฝ่ าย
ถูก ดังนั้น ในตอนนี้เราจะมุ่งความสนใจไปที่ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการประพันธ์พระกิตติคุณ

ทฤษฎีเกี่ยวกับการประพันธ์
สืบเนื่องจากความคล้ายคลึงกันหลายประการระหว่างพระกิตติคุณสัมพันธ์ นักวิชาการจึงได้พฒั นาทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับ
ประวัติการประพันธ์พระกิตติคุณทั้งสาม ทฤษฎีเหล่านี้ส่วนมากจะค่อนข้างซับซ้อนและสับสนเมื่อเริ่ มศึกษาเป็ นครั้งแรก เราอาจสรุ ป
ทฤษฎีที่ได้รับความนิยมสูงสุดดังนี้ว่า นักตีความส่วนใหญ่เชื่อว่ามาระโกถูกเขียนขึ้นเป็ นเล่มแรก และมัทธิวกับลูกา ได้ใช้วตั ถุดิบจาก
มาระโกและจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ด้วย แต่ก็มีนักตีความคนอื่น ๆ ที่เชื่อว่ามัทธิวถูกเขียนขึ้นก่อน และมาระโกใช้วตั ถุดิบจากมัทธิว แต่ลูกา
ใช้วตั ถุดิบจากทั้งมัทธิวและมาระโก แต่ก็มีอีกหลายคนที่เชื่อว่าทั้งมัทธิวและลูกาถูกเขียนขึ้นโดยใช้แหล่งข้อมูลที่เราไม่สามารถค้นพบได้
แล้ว และมาระโกใช้วตั ถุดิบจากทั้งสองเล่มนี้ เราจะเห็นว่า แม้การเปรี ยบเทียบลักษณะทัว่ ไปของทฤษฎีเหล่านี้ก็ค่อนข้างน่าสับสนตรงกัน
ข้าม การประพันธ์พระกิตติคุณยอห์นนั้นค่อนข้างเรี ยบง่าย นักตีความส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่ายอห์นเขียนพระกิตติคุณขึ้นใกล้ปลาย
ศตวรรษที่ 1 และท่านมีความคุน้ เคยกับพระกิตติคุณสัมพันธ์อย่างน้อยหนึ่งเล่มหรื อทุกเล่ม บางครั้งก็มีขอ้ สังเกตว่า ยอห์นหลีกเลี่ยงที่จะ
บันทึกซ้ าสิ่งที่ทา่ นรู ้ว่าถูกบันทึกไว้แล้วในพระกิตติคุณสัมพันธ์ และเลือกที่จะให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชุมชนต่าง ๆ ที่ท่าน
ปฏิบตั ิพนั ธกิจอยู่ เมื่อเราได้เข้าใจทฤษฎีเกี่ยวกับการประพันธ์แล้ว เราจะกล่าวถึงความแน่ใจที่เรามีในการยึดถือทฤษฎีเหล่านี้

ความแน่ ใจ
เริ่ มแรก เราควรรับรู ้ก่อนว่า ผูเ้ ขียนพระคัมภีร์มกั ยึดถือทั้งแบบแผนการถ่ายทอดทางวาจา และเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งการ
กระทาเช่นนี้ก็ไม่ได้ลดคุณค่าของแรงบันดาลใจหรื อสิทธิอานาจของพวกเขา ฉะนั้น โดยหลักการนี้ จึงไม่ผิดอะไรที่จะเชื่อว่าผูเ้ ขียนพระ
กิตติคุณแต่ละคนได้ยึดถือวัตถุดิบที่มาจากแหล่งที่มีอยู่แล้ว ดังที่ลูกาได้เขียนไว้ในลูกา 1:1-3 ว่า:
หลายคนได้ประมวลเรื่ องราวต่าง ๆ
ที่ได้สาเร็จท่ามกลางพวกเรา ตามที่สืบทอดมาถึงเราจากบรรดาผูท้ ไี่ ด้เห็นกับตาตั้งแต่ตน้ และเป็ นผูร้ ับใช้แห่งพระวจ
นะ เนื่องจากข้าพเจ้าเองได้สืบสวนทุกสิ่งอย่างถี่ถว้ นมาตั้งแต่ตน้
จึงเห็นควรที่จะบันทึกสิ่งเหล่านี้ให้เป็ นเรื่ องเป็ นราวเพื่อท่านเธโอฟี ลัสที่เคารพยิง่ (ลูกา 1:1-3)
ดูเหมือนว่าผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทุกคน ก็สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลคล้ายคลึงกัน ถึงแม้เขาจะไม่ได้กล่าวอย่างชัดแจ้งเหมือนลูกา
ก็ตาม ถ้าเราถือเอาตามข้อสังเกตของนักตีความส่วนใหญ่ว่ามาระโกเป็ นคนแรกที่เขียน ก็หมายความว่าไม่มีพระกิตติคุณใดถูกเขียนก่อน
หน้านั้นเพื่อให้ท่านเข้าถึง แต่ค่อนข้างแน่นอนว่าท่านใช้ขอ้ ความที่ถ่ายทอดด้วยวาจา อย่างน้อยโดยผ่านเปโตร เพื่อนสนิทของท่านลูกา
และมัทธิว น่าจะได้ใช้พระกิตติคุณของมาระโกเป็ นแม่แบบ นอกเหนือจากนี้ มัทธิว และยอห์นต่างก็มีความทรงจาของตนเองเกี่ยวกับ
ชีวิตและการสอนของพระเยซู และผูเ้ ขียนทั้งสี่ก็ได้รับการควบคุมและทรงนาอย่างไม่มีขอ้ ผิดพลาด โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตามที่เราได้
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ศึกษาก่อนหน้านี้กล่าวโดยสรุ ปก็คือ เราสามารถชื่นชมทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระกิตติคุณทั้งสี่ แต่เราไม่ควรรู ้สึกว่า
จาเป็ นต้องเข้าใจทุกรายละเอียดปลีกย่อยในทฤษฎีเหล่านั้น หรื อต้องยึดทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งอย่างมัน่ คง สิ่งที่ทฤษฎีเหล่านี้ให้แก่เราก็คือ
ความมัน่ ใจว่าผูเ้ ขียนพระกิตติคุณแต่ละท่านสามารถดึงข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง และได้สร้างบันทึกเรื่ องชีวิตและคาสอนของพระเยซู
อันเชื่อถือได้ เมื่อเราเห็นการทับซ้อนกันในบันทึกเหล่านั้น เราก็มีโอกาสที่จะพิจารณามุมมองที่แตกต่างกันของผูเ้ ผยแพร่ พระกิตติคุณ ไม่
ว่าฉบับใดจะถูกเขียนขึ้นก่อนก็ตาม และเมื่อเราอ่านพบข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในพระกิตติคุณเพียงฉบับเดียว เราก็สามารถศึกษาฉบับนั้นโดย
พิจารณาวัตถุประสงค์ของผูเ้ ขียนคนนั้นโดยเฉพาะเมื่อได้พิจารณาการประพันธ์พระกิตติคุณทั้งสี่แล้ว เราก็พร้อมที่จะมุ่งความสนใจไปที่
ความเป็ นของแท้ของพระกิตติคุณ

ความเป็ นของแท้
คริ สตจักรในช่วงศตวรรษแรก ๆ มีความเห็นไม่ตรงกันหลายประเด็นที่ว่า พระวจนะเล่มใดจากยุคของอัครธรรมทูตเป็ นส่วน
หนึ่งของพันธสัญญาใหม่จริ ง ๆ ผูน้ าคริ สตจักรยุคแรกบางคนไม่ยอมรับพระวจนะทุกเล่มที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ในปัจจุบนั ส่วนคนอื่น ๆ
เชื่อว่าเราควรรวมพระวจนะเล่มอื่น ๆ เข้าไปด้วย นอกเหนือจาก 27 เล่มที่เรามีในปัจจุบนั แต่ขอ้ ถกเถียงดังกล่าวนี้ไม่เกี่ยวข้องกับหนังสือ
มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์นเลย มีเพียงพระกิตติคุณสี่เล่มนี้เท่านั้น และไม่มีเล่มอื่นอีกเลยที่ได้รับการยอมรับเสมอมาโดยคริ สตจักร
อันสัตย์ซื่อของพระเจ้า ว่าเป็ นของแท้และประกอบด้วยสิทธิอานาจ ตัวอย่างเช่น บิดาแห่งคริ สตจักรในยุคศตวรรษที่สาม คือโอริ เจน ซึ่งมี
ชีวิตอยู่ต้งั แต่ ค.ศ. 185 ถึง 254 ได้โต้แย้งว่ามีเพียงพระกิตติคุณสี่เล่มที่เรามีในปัจจุบนั ในพันธสัญญาใหม่เท่านั้นที่เป็ นของแท้ คาพูดของโอ
ริ เจนถูกหยิบยกมาอ้างอิงโดยนักประวัติศาสตร์คริ สตจักรชื่อยูเซเบียส ซึ่ งมีชีวิตอยู่ต้งั แต่ ค.ศ. 263 ถึงประมาณ 340 ลองฟังข้อความที่ยูเซ
เบียสหยิบยกมาจากโอริ เจน ในงานเขียนของท่าน ชื่อ “ประวัติศาสตร์คริ สตจักร” (Ecclesiastical History) เล่มที่ 6 บทที่ 25 ตอนที่ 4:
พระกิตติคุณทั้งสี่เล่มนี้เท่านั้น เป็ นพระกิตติคุณที่ปราศจากข้อโต้ แย้งใด ๆ ในคริสตจักรของพระเจ้าภายใต้
ฟ้าสวรรค์
นอกจากนั้น ประมาณหนึ่งศตวรรษให้หลัง บิดาแห่งคริ สตจักร ชื่อ อิเรเนียส ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ. 130 ถึง 202 ได้กล่าวถึง
ชุดพระกิตติคุณสี่เล่มโดยรวม ในงานเขียนของท่าน ชื่อ “ต่อต้านคาสอนเท็จ” (Against Heresies) เล่มที่ 3 บทที่ 11 ตอนที่ 8 ให้เราพิจารณา
ข้อความของท่าน:
เป็ นไปไม่ได้เลยที่จะมีพระกิตติคุณจานวนมากกว่าหรือน้ อยกว่าที่มีอยู่จริง พระองค์ผู้ได้สาแดงพระองค์เอง
ต่อมนุษย์ นั่นคือ พระเยซู ได้ประทานพระกิตติคุณแก่เราภายใต้สี่มิติ หรือสี่มุมมอง แต่ผูกพันไว้ด้วยกันโดย
พระวิญญาณองค์เดียวกัน
อิเรเนียสกล่าวว่า ท่านไม่เคยทราบว่ามีช่วงเวลาใดที่พระกิตติคุณเล่มใดในสี่เล่มนี้ตกเป็ นข้อถกเถียง หรื อช่วงเวลาใดที่มีพระ
กิตติคุณนอกเหนือจากสี่เล่มนี้ถูกใช้ในการนมัสการในคริ สตจักร

ผู้เขียนที่น่าเชื่อถือ
มีเหตุผลอย่างน้อยสามประการที่คริ สตจักรยุคแรกมีความมัน่ ใจอย่างแรงกล้าต่อพระกิตติคุณสี่เล่มนี้ ประการแรก คริ สตจักร
ยอมรับว่าพระกิตติคุณเหล่านี้เป็ นของแท้ เพราะทุกเล่มถูกเขียนโดยผูเ้ ขียนที่น่าเชื่อถือ ซึ่งมีชื่อผูเ้ ขียนปรากฏเป็ นชื่อหนังสือมีความเป็ นไป
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ได้อย่างสูงว่า พระกิตติคุณนั้น แรกเริ่ มไม่ได้ปรากฏชื่อผูเ้ ขียน แต่ก็มีความเป็ นไปได้อย่างสูงเช่นกันว่า เมื่อพระกิตติคุณถูกเผยแพร่ เป็ น
ครั้งแรก หนังสือเหล่านี้ได้รับการยอมรับโดยบุคคลที่รู้จกั กับผูเ้ ขียน หรื อแม้กระทัง่ ถูกแจกจ่ายพร้อมกับจดหมายที่ระบุตวั ผูเ้ ขียน และ
ตั้งแต่ยุคแรกสุดเป็ นต้นมา งานเขียนของคริ สเตียนได้โยงพระกิตติคุณเข้ากับชื่อมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น บุรุษสี่คนผูเ้ ป็ นที่รู้จกั ใน
พันธสัญญาใหม่ในฐานะผูน้ าคริ สตจักรผูม้ ีชื่อเสียงดี

การรับรองของอัครธรรมทูต
ประการที่สอง คริ สเตียนยุคแรกมีความมัน่ ใจในตาแหน่งของพระกิตติคุณในสารบบคัมภีร์ ด้วยเหตุผลที่ว่าหนังสือเหล่านี้
ได้รับการยอมรับโดยอัครทูต มัทธิว และยอห์นเป็ นอัครทูต เป็ นประจักษ์พยานแห่งถ้อยคาและพันธกิจของพระเยซู และเชื่อกันว่ามาระ
โกนั้นได้รับวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากเปโตร ผูซ้ ่ ึงเรี ยกมาระโกด้วยความเอ็นดูว่า “บุตรชายของเรา” ใน 1 เปโตร 5:13 และตามที่เราได้เห็น
แล้ว ลูกาอธิบายในลูกา 1:1-4 ว่า ท่านได้เขียนงานของท่านโดยอิงเรื่ องราวที่ประจักษ์พยานถ่ายทอดต่อมา ยิ่งไปกว่านั้น ในงานเขียนของ
ท่านที่ชื่อ “ประวัติศาสตร์คริ สตจักร” ยูเซเบียสรายงานว่า อัครทูตยอห์นได้รับรองพระกิตติคุณสามเล่มแรกด้วยตนเอง ก่อนที่ท่านจะ
เขียนพระกิตติคุณของท่านเอง ลองฟังสิ่งที่ยูเซเบียสเขียนเกี่ยวกับอัครทูตยอห์นในเล่มที่ 3 บทที่ 24 ตอนที่ 7 ของหนังสือของท่าน:
พระกิตติคุณสามเล่มแรกได้กล่าวถึง มัทธิว มาระโก และลูกา ซึ่งได้ตกมาถึงมือของทุกคน รวมทั้งของตัว
ท่านเองด้วย ทั้งสามท่านกล่าวว่ายอห์ นได้ยอมรับพระกิตติคุณนี้ และได้เป็ นพยานยืนยันความสัตย์จริงของ
ทั้งสามเล่มนี้ด้วย

การมีคริสตจักรเป็ นพยาน
และประการที่สาม พระกิตติคุณทั้งสี่เล่มได้รับการสนับสนุน โดยคริ สตจักรยุคศตวรรษแรกได้เป็ นประจักษ์พยานยืนยัน พระ
กิตติคุณทั้งสี่เล่มมีอายุยาวนานพอที่คนที่ยงั มีชีวิตอยู่ในเวลานั้น ผูซ้ ่ ึงได้เห็นชีวิตและพันธกิจของพระเยซู ย่อมสามารถปฏิเสธหรื อยืนยัน
ข้อเขียนเหล่านั้นได้ และตามที่เกิดขึ้นจริ ง เหล่าประจักษ์พยานต่างยืนยันหนังสือสี่ เล่มนี้โดยการรับพระกิตติคุณเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งของ
คริ สตจักรตั้งแต่ช่วงแรก ๆ
พระเจ้าเป็ นพยานยืนยันพระสุรเสียงของพระองค์ในพระวจนะของพระองค์เอง แต่สิ่งที่ช่วยเราได้ก็คือ เรา
สามารถศึกษาเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ และเราก็สามารถเห็นได้ว่าเหตุการณ์
เหล่านั้นสัมพันธ์ กับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ จากแหล่งอื่น ๆ ด้วย ถ้าเราดูภาพรวมมากขึ้น เราจะเห็น
ได้ว่าสภาพสังคม สภาพการเมือง ภูมิศาสตร์ และสิ่งอื่น ๆ ทั่วไปที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์น้นั ล้วนสอดคล้อง
กับสิ่งที่เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็ นช่ วงเวลาเดียวกันเมื่อพระกิตติคุณถูกเขียนขึ้น ซึ่งก็คือ ปาเลสไตน์ ใน
ยุคศตวรรษที่ 1 อย่างไรก็ตาม เมื่อเราศึกษาบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ สถานการณ์ สภาพแวดล้อมใน
พระคัมภีร์อย่างเจาะจงแล้ว เราก็จะมีพื้นฐานอันสมเหตุสมผล และรู้ได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงตาม
เวลาที่บันทึกได้กล่าวไว้ และเมื่อเรามีคายืนยันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราก็เชื่ อมั่นได้อย่างแท้จริงว่า
หนังสื อเหล่านี้เป็ นพระดารัสของพระเจ้า ดังนั้น ในคริสตจักรยุคแรก ช่ วงศตวรรษที่ 1 และศตวรรษที่ 2
พระกิตติคุณที่เรารู้จัก คือพระกิตติคุณสี่เล่มในสารบบ จึงถูกยอมรับในระดับสากลว่ามาจากอัครธรรมทูต
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หรือจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัครธรรมทูต แล้ วถูกยอมรับว่าเป็ นคาพยานยืนยันอันสัตย์ซื่อและเชื่ อถือ
ได้เกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูกระทา และพระองค์คือใคร และสิ่งที่พระองค์สอน
—ศาสนาจารย์ ไมเคิล กโลโด
มีเหตุผลมากมายที่เราจะเชื่ อว่าพระกิตติคุณนั้นเชื่ อถือได้ ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และกล่าวถึงข้อมูล
ความจริงอย่างตรงไปตรงมา แต่สิ่งสาคัญที่สุดที่ข้าพเจ้าสามารถกล่าวถึงก็คือ: เหล่าประจักษ์พยานยืนยัน
รับรองคาพยานของพวกเขาด้วยชีวิต คุณคงคิดว่าก่ อนที่ใครสักคนในกลุ่มนั้นจะถูกโบย เฆี่ยนตี ถูกโยนเข้า
ไปในคุก หรื อถูกตรึงบางทีคนใดคนหนึ่งในพวกเขาอาจยอมแพ้และกล่าวว่า “โอ ไม่ใช่ อย่างนั้น รู้ไหม จริง ๆ
แล้ว มันเป็ นแค่เรื่องแต่งแค่น้นั เอง!” แต่พวกเขากลับยอมตายเพื่อยืนยันสิ่งที่เขาพูด แน่ นอน ในปัจจุบัน เรา
ทุกคนรู้ว่าหลายคนเต็มใจที่จะตาย ... คนเราตายเพราะเรื่องโกหกบ่อยครั้งไป คนส่ วนใหญ่ที่ตายเพราะเรื่อง
โกหกแต่ไม่รู้ว่าเรื่องเหล่านั้นเป็ นเรื่องโกหก มีคนน้ อยมากจะยอมตายเพื่อเรื่องโกหกที่เขารู้ท้งั รู้ว่าเป็ นเรื่ อง
โกหก ขอเพียงแค่เรื่องโกหกนั้นนาอานาจ หรือความมั่งคั่ง หรือยศถาบรรดาศักดิ์อย่างมากมายมาให้ เขา
ในช่ วงชีวิตนี้ แต่พวกอัครทูตไม่ได้อะไรเช่ นนั้นเลย พวกเขาเป็ นคนที่ไม่มีใครรู้จักในโลกนี้ พวกเขาต้องหนี
เอาชีวิตรอดอยู่ตลอด พวกเขายากจนข้นแค้ น พวกเขาต้องเสียสละ พวกเขาถูกเฆี่ยนตี และพวกเขาก็เสียชี วิต
และไม่มีสักคนเดียวที่กลับคาพยานหรือถอนคาพูด เราจึงมั่นใจได้ว่าเรื่องราวนั้นได้เกิดขึ้นจริง ๆ
—ดร. แดน โดริอานี

เอกภาพ
เมื่อมองในภาพรวม เราสามารถกล่าวได้ว่าเรื่ องราวปรากฎในหนังสือมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น ก็คือข่าวประเสริ ฐเรื่ อง
พระเยซู จริ ง ๆ แล้ว นี่คือเหตุผลที่หนังสือสี่เล่มนี้ถูกเรี ยกว่า “พระกิตติคุณ” นี่คือหนังสือที่เล่าเรื่ องราวข่าวประเสริ ฐ แต่จริ ง ๆ แล้ว
เรื่ องราวข่าวประเสริ ฐคืออะไรกันแน่? คาว่า “ข่าวประเสริ ฐ” ถูกแปลมาจากคาภาษาอังกฤษ “gospel” ซึ่งแปลมาจากคาภาษากรี ก “ยูอนั เจ
เลียน” (“euangelion” = “εαγγέλιον”) ซึ่งหมายความว่า “ข่าวดี” ดังนั้น เมื่อพระคัมภีร์กล่าวถึงข่าวประเสริ ฐของพระเยซู ก็หมายถึง
ข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูนั่นเอง แต่ข่าวดีที่ว่านี้คืออะไรกันแน่? พระเยซูคือใคร? และพระกิตติคุณเล่าเรื่ องอะไรเกี่ยวกับพระองค์ ? เพื่อเข้าใจ
คาถามเหล่านี้ เราต้องเข้าใจก่อนว่า คาว่า “ข่าวประเสริ ฐ” (“gospel”) นั้น บางครั้งถูกใช้เพื่อเจาะจงหมายถึงข่าวบางชนิดในโลกโบราณ
กล่าวอย่างเจาะจงก็คือ เมื่อกษัตริ ย์หรื อจักรพรรดิออกรบพิชิตดินแดนใหม่ได้ พวกเขาก็ออกประกาศราชสานักถึงชัยชนะนั้น เรี ยกว่า
“ประกาศข่าวดี” การใช้ในความหมายนี้ คาว่า “ข่าวดี” จึงหมายถึงการประกาศชัยชนะของกษัตริ ย์ และเป็ นการประกาศว่าการครองราชย์
ของพระองค์จะนาพรมากมายมาสู่ประชากรของพระองค์ อันที่จริ ง คานี้ก็ถูกใช้ในลักษณะเดียวกันในพันธสัญญาเดิม
ให้เราดูตวั อย่างจากอิสยาห์ 52:7:
เท้าของผูน้ าข่าวดีมาบนภูเขาช่างงดงามยิ่งนักผูป้ ระกาศสันติภาพผูแ้ จ้งข่าวดีผปู ้ ระกาศความรอดผูก้ ล่าวกับศิโยนว่า
“พระเจ้าของเจ้าทรงครอบครอง!”(อิสยาห์ 52:7)
ในข้อนี้ อิสยาห์เห็นนิมิตว่า จะมีผนู ้ าสารมุ่งหน้ามาสู่ภูเขารอบเยรู ซาเล็มด้วยความยิ่งใหญ่ เพื่อประกาศข่าวดีว่า ช่วงเวลาที่ชาว
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อิสราเอลถูกเนรเทศนั้นสิ้นสุดลงแล้ว ผูน้ าสารประกาศสันติภาพและความรอดเนื่ องจากพระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงครองเหนือทุกสิ่งในบริ บทคา
พยากรณ์ของอิสยาห์ การครองราชย์ของพระเจ้า หรื อการสร้างอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้ เป็ นข่าวประเสริ ฐที่ประชากรอิสราเอล
และยูดาห์จาเป็ นต้องได้ยิน คือข่าวที่บอกว่า ภายใต้การปกครองของพระเจ้า พวกเขาจะพักสงบจากศัตรู และมีชีวิตอยู่ตลอดไปในอาณาจักร
ของพระเจ้าที่ครอบครองทั้งโลกนี้แต่ในสมัยของอิสยาห์ พระเจ้ายังไม่ได้กระทาสิ่งนี้ คาพยากรณ์ของอิสยาห์มองไปข้างหน้าถึงวันใน
อนาคต เมื่อพระเจ้าจะเสด็จมาด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ในฐานะมหากษัตริ ยเ์ หนือทั้งแผ่นดินโลก และข่าวประเสริ ฐที่มทั ธิว มาระโก ลู
กา และยอห์นได้บอกกล่าวก็คือ ในที่สุด วันที่รอคอยก็ได้กลายเป็ นจริ งในพระเยซู ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทุกคนเล่าเรื่ องราวเดียวกัน โดยเล็ง
ย้อนกลับไปที่พระเยซูในฐานะผูส้ ถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าและผูท้ ี่ทาให้คาพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมสาเร็จ ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทั้งสี่น้ ี
ก็คือผูน้ าสารที่มีเท้าอันงดงาม ผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐว่า แผ่นดินของพระเจ้าได้ลงมาอยู่บนโลกแล้วโดยผ่านกษัตริ ยอ์ งค์สุดท้าย คือพระ
เยซู เรื่ องราวการมาถึงของแผ่นดินของพระเจ้านี่เองที่เป็ นโครงเรื่ องหลักที่ทาให้พระกิตติคุณทั้งสี่มีเอกภาพ เมื่อพิจารณาความจริ งข้อนี้ ก็
ไม่น่าประหลาดใจที่เราจะเรี ยนรู ้ว่า หนังสือพันธสัญญาใหม่ใช้คาเช่น “ข่าวประเสริ ฐ” และ “การประกาศข่าวประเสริ ฐ” น้อยครั้งกว่าคาที่
กล่าวถึงอาณาจักรของพระเจ้า คาว่า “ข่าวประเสริ ฐ” ในรู ปคาต่าง ๆ ปรากฏเพียง 23 ข้อตลอดพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น
ตรงกันข้าม วลีต่าง ๆ เช่น “กษัตริ ย”์ “แผ่นดินของพระเจ้า” และคาพิเศษที่มทั ธิวใช้ คือ “อาณาจักรแห่งสวรรค์” ถูกใช้ประมาณ 150 ครั้ง
เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าพระกิตติคุณทุกเล่มกล่าวถึงเรื่ องราวเดียวกันเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้า ต่อไปเราจะศึกษาการที่พระกิตติคุณเหล่านี้
เน้นที่พระเยซูในฐานะกษัตริ ยผ์ สู ้ ถาปนาแผ่นดินของพระเจ้า

พระเยซู
เราจะอภิปรายเรื่ องพระเยซูและแผ่นดินของพระองค์ ในสามประเด็น คือ หนึ่ ง เราจะพิจารณาข้อพิสูจน์บางประการในพระ
กิตติคุณ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเยซูได้นาอาณาจักรของพระเจ้าลงมา สอง เราจะอธิบายคาศัพท์ที่พระคัมภีร์ใช้เพื่อกล่าวถึงพระเยซูและ
อาณาจักรของพระองค์ และสาม เราจะได้เห็นว่าพระเยซูนาแผ่นดินของพระองค์มาอย่างมีข้นั ตอน เราจะเริ่ มด้วยการศึกษาข้อพิสูจน์ว่า
พระเยซูนาอาณาจักรของพระองค์ลงมา

ข้อพิ สูจน์
พระกิตติคุณยืนยันถึงการมาของอาณาจักรของพระเจ้าโดยผ่านพระเยซูในหลายวิธีแตกต่างกัน แต่ตามวัตถุประสงค์ของ
บทเรี ยนนี้ เราจะเน้นที่สามวิธี ข้อพิสูจน์แรกที่ยืนยันการสถาปนาของอาณาจักรของพระเจ้าที่เราจะศึกษาได้แก่ฤทธานุภาพของพระเยซู
เหนือปิ ศาจ ให้เราฟังคาตรัสของพระเยซูในมัทธิว 22:18:
แต่หากเราขับผีออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้ว (มัทธิว 22:18)
ในพระวจนะตอนนี้ พระเยซูเพิ่งขับผีร้ายออกไป และการที่พระองค์สามารถขับผีร้ายออกเป็ นข้อพิสูจน์ว่าพระองค์ได้นา
อาณาจักรของพระเจ้ามา วิธีที่สองที่พระกิตติคุณแสดงให้เห็นว่าอาณาจักรของพระเจ้าได้มาถึงแล้ว ก็คือการแสดงให้เห็นว่าพระเยซูมี
ฤทธานุภาพในการรักษาคนป่ วย และการทาให้คนตายเป็ นขึ้นมาพระกิตติคุณบอกเสมอว่า ฤทธานุภาพของพระเยซูในการรักษา
เช่นเดียวกับฤทธานุภาพที่พระองค์ประทานแก่สาวกนั้น เป็ นข้อพิสูจน์ว่าพระองค์ได้นาอาณาจักรของพระเจ้าลงมา เราเห็นประเด็นนี้
ในมัทธิว 4:23-24; 8:5-13; และ 10:7-8 เช่นเดียวกับในลูกา 9:1-11 และ 10:9 และอีกหลาย ๆ ตอน การมาถึงของอาณาจักรของพระเจ้ายัง
เห็นได้จากอานาจของพระเยซูในการอภัยโทษบาป
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ให้เราศึกษาคาพยากรณ์ของอิสยาห์เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ที่จะเสด็จมา ในอิสยาห์ 33:22-24:
เพราะว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเป็ นตุลาการของเราองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงเป็ นผูต้ รากฎหมายของเราองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ทรงเป็ นกษัตริ ยข์ องเราเป็ นพระองค์เองที่จะทรงช่วยเราให้รอด...ไม่มีใครที่อาศัยในศิโยนจะพูดว่า
“ฉันป่ วย”และบาปทั้งหลายของผูท้ ี่พานักอยู่ที่นั่นจะได้รับการอภัย(อิสยาห์ 33:22-24)
อิสยาห์กล่าวว่า เป็ นเอกสิทธิ์ของพระเจ้าผูเ้ ป็ นจอมกษัตริ ยท์ ี่จะรักษาและให้อภัย และท่านพยากรณ์ว่า การรักษาและการอภัย
โทษบาปนั้น ในที่สุดแล้วจะมาถึงโดยผ่านพระเมสสิยาห์
เมื่อพระเมสสิ ยาห์สถาปนาอาณาจักรของพระเจ้าในโลกนี้ และนี่ก็คือสิ่งที่พระเยซูกระทาอย่างชัดเจน พระองค์ทรงเรี ยกมนุษย์
ให้เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า พระองค์นาชีวิตมาให้เขา แทนที่จะเป็ นความตาย คือข้อความแห่งความรอด ข้อความแห่งการปลดปล่อย
จากความบาป ขอให้ฟังคาของพระเยซูที่ตรัสในมาระโก 2:9-11:
“ที่จะพูดกับคนเป็ นอัมพาตว่า ‘บาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว’ กับ ‘จงลุกขึ้นแบกที่นอนเดินไป’
อย่างไหนจะง่ายกว่ากัน? แต่ท้งั นี้ก็เพื่อให้พวกท่านรู ้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอานาจในโลกที่จะอภัยบาป”
แล้วพระองค์ก็ตรัสกับคนเป็ นอัมพาตว่า “เราสั่งเจ้าว่าลุกขึ้น จงแบกที่นอนกลับไปบ้านเถิด” (มาระโก 2:9-11)
พระเยซูทาให้ทุกคนประหลาดใจเมื่อพระองค์ประกาศว่า ในฐานะบุตรมนุษย์ ผูซ้ ่ ึ งอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายในท่าน
พระองค์มีอานาจในการอภัยโทษบาปในพระเยซู การปกครองของพระเจ้าได้มาถึง การครองราชย์ของพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้า อยู่
ที่นี่ในโลกนี้ สิ่งนี้หมายถึงพระพรมากมายสาหรับคนของพระเจ้า หมายความว่าสันติภาพของพระเจ้า ซึ่งอิสยาห์ได้พยากรณ์ไว้หลายร้อย
ปี ก่อนหน้านั้น ได้มาถึงแล้ว เมื่อเราได้เข้าใจข้อพิสูจน์เหล่านี้แล้ว ต่อไปเราจะศึกษาคาศัพท์ที่พระกิตติคุณใช้ในการกล่าวถึงพระเยซูและ
อาณาจักรของพระเจ้า

คาศัพท์
เหตุผลหนึ่งที่บางครั้งคริ สเตียนไม่เห็นในทันทีว่าพระกิตติคุณเน้นถึงอาณาจักรของพระเจ้า ก็เป็ นเพราะว่า ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณ
ใช้หลายคาแตกต่างกันเพื่อกล่าวถึงอาณาจักรของพระเจ้า ที่เห็นได้ชัดคือ ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณใช้คาอย่างเช่น “กษัตริ ย์” และ
“อาณาจักร” แต่ก็ใช้คาอื่นเช่นกัน เช่น “ครองราชย์” “ปกครอง” “อานาจ” “บัลลังก์” “บุตรของดาวิด” และอีกหลายคาที่เล็งถึง
อานาจสูงสุดและการควบคุมของพระเจ้า
ผู้เขียนพันธสัญญาใหม่ใช้ คาศัพท์หลากหลายในการกล่าวถึงอาณาจักรของพระเจ้ า และไม่ได้ใช้ เพียงแค่คาที่
บ่งบอกชัดเจนเท่านั้น แต่ยังใช้ คาที่หมายถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้ องด้วย ตัวอย่างเช่ น เราเห็นคาที่หมายถึง
ตาแหน่ งของพระเยซู เช่ น “พระคริสต์” (Christos) ซึ่งหมายถึง “พระเมสสิยาห์ ” หรือ “ผู้ถูกเจิม” ซึ่งเป็ น
คาที่ใช้ ในพันธสัญญาเดิมที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ หรือบุตรของดาวิด หรือในคาว่า “คู ริออส” (Kurios แปลว่า
“Lord” หรือ “พระผู้เป็ นเจ้า”) เราเห็นตาแหน่ งสาหรับพระเยซู ซึ่งกล่าวถึงพระองค์ในฐานะกษัตริย์ เหมือน
อย่างซีซาร์ ซึ่งซีซาร์ ก็มีตาแหน่ งเช่ นนั้นเหมือนกัน เมื่อเป็ นเช่ นนั้น ภายในบริบทและช่ วงเวลาของผู้เขียน
พันธสัญญาใหม่ คนก็จะเข้าใจถึงอานาจที่สื่อออกมาโดยการใช้ คาเช่ น “พระผู้เป็ นเจ้า” แน่ นอน วลีที่สาคัญ
ที่สุดที่เราเห็นก็คือ “อาณาจักรของพระเจ้า” หรือโดยเฉพาะพระกิตติคุณมัทธิวใช้ คาว่า “อาณาจักรสวรรค์”
และวลีนี้สื่อได้สองนัยยะ นัยยะหนึ่งเกี่ยวกับอาณาจักรที่พระคริสต์ปกครองเหนือคนของพระองค์
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โดยเฉพาะแต่ก็มีนัยยะที่ชัดกว่า ทานองว่าเป็ นการครองราชย์ของพระเจ้า พระราชอานาจของพระเจ้าในการ
ปกครองเหนื อคนของพระองค์ ดังนั้น แนวคิดต่าง ๆ ที่สัมพันธ์ กับนัยยะนี้ ก็แสดงให้ เห็นเกี่ยวกับการเชื่ อฟัง
เป็ นต้น ซึ่งไม่ได้ถูกประกาศออกมาอย่างชัดแจ้งในแง่ของอาณาจักรของพระเจ้ า แต่แน่ นอนว่าแฝงมากับ
ความเข้าใจในเรื่องอานาจของกษัตริย์ เป็ นลักษณะของการเชื่ อฟัง และแม้กระทั่งการนมัสการ เมื่อกล่าวถึง
องค์พระเยซู
—ดร. เกร็ก เพร์ รี่
ตัวอย่างหนึ่ง คือเรื่ องราวของพระเยซูที่รักษาชายง่อย ในมาระโก 2:1-12 ไม่ได้ใช้คาว่า “กษัตริ ย”์ หรื อ “อาณาจักร” แต่ขอ้ 10
ทาให้เราต้องเข้าใจความหมายของคาว่า “อาณาจักร” โดยดูจากทั้งเรื่ อง เมื่อพระเยซูตรัสว่า “บุตรมนุษย์มีอานาจอภัยโทษบาปในโลกนี้”
อาณาจักรของพระเจ้าได้ลงมาบนโลกนี้โดยผ่านพันธกิจอันทรงฤทธิ์ของพระเยซูในการรักษา และถ้อยคาแห่งการอภัยโทษบาปของ
พระองค์ จริ ง ๆ แล้ว ถ้าเรามองภูมิหลังของการพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมที่บรรยายถึงธรรมชาติอนั เต็มด้วยสง่าราศีและพระพรของ
อาณาจักรของพระเจ้า สิ่งดีทุกสิ่งที่พระเยซูกระทาก็เพื่อให้เราลิ้มรสอาณาจักรของพระเจ้าในทางใดทางหนึ่ง
จากความหวังใจและความคาดหวังในพันธสัญญาเดิมในเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า โดยเฉพาะในหนังสื ออิส
ยาห์ ความหวังที่จะได้เห็นพระเจ้าเสด็จลงมาปกครองและครองราชย์เพื่อสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ ก็
คือความหวังแห่ งช่ วงเวลาของการฟื้ นฟู เมื่อทุกสิ่งจะถูกแก้ไขให้ ถูกต้อง ดังนั้น หนึ่งในหลาย ๆ สิ่งที่เราเห็น
ว่าสาเร็จเป็ นจริงในพันธกิจของพระเยซูและที่เราเห็นในหนังสื อพระกิตติคุณเอง ได้แก่การที่พระเยซูกระทา
พันธกิจการรักษา การฟื้ นฟูจิตวิญญาณประชาชน การทาให้ ลูกชายของใครบางคนเป็ นขึ้นมาจากความตาย
และการรักษาโรคโลหิตตกของคนที่เป็ นโรคตกเลือด การทาให้ แขนขาที่หักงอเหยียดตรงได้ และการทาให้ ตา
ที่บอดกลับมองเห็นได้อีก นี่ไม่ใช่ เพียงแค่การยืนยันความจริงของฤทธิ์เดชและอานาจของพระ เยซูใน
ลักษณะของการปกป้องความเชื่ อเท่านั้น และไม่ใช่ เพียงการสาแดงฤทธานุภาพ แต่แท้จริงแล้ว นี่คือประจักษ์
พยานแห่ งความหวังถึงการครองราชย์ของพระเจ้า การเป็ นกษัตริย์ผู้จะนามาซึง่ การฟื้ นฟู และอาณาจักร
แห่ งการฟื้ นฟูของพระองค์ กาลังมาถึง และได้มาถึงแล้วในพระเยซู ดังนั้น นี่คือหนึ่งในหลาย ๆ วิธีที่เรา
สามารถเห็นว่าอาณาจักรของพระเจ้าได้สาเร็จเป็ นจริง นอกเหนือจากถ้ อยคาที่ใช่ กล่าวถึงอาณาจักรของพระ
เจ้า
—ดร. โจนาธาน เพนนิงตัน
หลังจากได้ศึกษาข้อพิสูจน์ว่าพระเยซูได้นาอาณาจักรของพระเจ้าลงมา และได้พิจารณาคาศัพท์ที่พระกิตติคุณใช้เพื่อกล่าวถึง
อาณาจักรของพระเยซูแล้ว ตอนนี้เราจะอธิบายโดยสังเขปถึงขั้นตอนที่พระเยซูใช้ในการนาอาณาจักรของพระเจ้ามา

ขัน้ ตอน
พระเยซูได้สอนว่าประสบการณ์ปัจจุบนั ที่เรามีกบั อาณาจักรของพระเจ้าซึ่งพระองค์สถาปนานั้น ยังไม่ใช่ภาพที่สมบูรณ์
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ขั้นตอนหรื อระยะต่อไปของอาณาจักรของพระเจ้ายังมาไม่ถึง เมื่อถึงเวลาหนึ่งในอนาคต อาณาจักรของพระเจ้าก็จะมาถึงอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ พระเยซูบรรยายวันแห่งอนาคตนี้ในลูกา 21:27-28:
วาระนั้นเขาทั้งหลายจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในหมู่เมฆด้วยฤทธิ์อานาจและพระเกียรติสิริอนั ยิ่งใหญ่ เมื่อสิ่งเหล่า
นี้เริ่ มขึ้น จงยืนขึ้นและเชิดศีรษะขึ้น เพราะท่านใกล้จะได้รับการไถ่แล้ว
(ลูกา 21:27-28)
นักศาสนศาสตร์ชาวยิวมากมายได้ตีความว่า พันธสัญญาเดิมสอนว่าเมื่อพระเมสสิ ยาห์เสด็จมา พระองค์จะทาให้ยุคเดิมแห่ง
ความบาปและความตายเป็ นโมฆะไปทั้งหมด และแทนที่ดว้ ยยุคใหม่แห่งอาณาจักรของพระเจ้าแต่พระเยซูบอกชัดเจนว่า พระองค์กาลัง
สถาปนาอาณาจักรของพระเจ้าเป็ นระยะ ๆ พระองค์ได้เริ่ มอาณาจักรของพระเจ้าในช่วงการกระทาพันธกิจในโลกนี้ อาณาจักรของพระ
เจ้าก็ดาเนินต่อไปในปัจจุบนั เมื่อพระเยซูทรงครองราชย์อยู่บนสวรรค์ และอาณาจักรนั้นจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในอนาคตเมื่อพระองค์เสด็จ
กลับมา
ในวิวรณ์ หรือการเปิ ดเผยเหตุการณ์ในบั้นปลาย ตามหลักศาสนายูดาห์ น้นั ความจริงทั้งสิ้นถูกแบ่งเป็ นสอง
ยุค คือยุคแห่ งความชั่วร้ ายในปัจจุบัน และยุคหน้ าที่จะมาถึง และความคาดหวังก็คือ เมื่อพระเจ้านา
อาณาจักรของพระองค์ลงมาในยุคสุดท้าย—ในยุคหน้ า—จะเกิดหายนะอย่างฉับพลัน และครอบคลุมไปทั่ว
อย่างสิ้นเชิง คุณเปลี่ยนจากช่ วงก่อนอาณาจักรของพระเจ้าเข้าสู่ ช่วงแห่ งอาณาจักรของพระเจ้าอย่างฉับพลัน
ทันใด นั่นคือ ยุคแห่ งอาณาจักรของพระเจ้า
แต่ในพันธสัญญาใหม่ คุณเห็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเรียกว่า “การยืดเวลาของอวสานวิทยาตามพันธสัญญาใหม่ ” นี่
หมายถึงยุคของอาณาจักรของพระเจ้าตามที่เราเห็นในการเปิ ดเผยเหตุการณ์ในบั้น ปลายในศาสนายูดาห์ จะ
ถูกแบ่งออกเป็ นสองช่ วงย่อย คือช่ วงปัจจุบัน หรื ออาณาจักรแห่ งสวรรค์ “ที่มาถึงแล้ว” และช่ วงอนาคต หรือ
อาณาจักรแห่ งสวรรค์ “ที่ยังมาไม่ถึง”
—ดร. เดวิด บาวเออร์
เมื่อเราพูดถึงอาณาจักรของพระเจ้า เรามักจะกล่าวถึงในประเด็นที่ว่า อาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้ว แต่ใน
ความเป็ นจริง เราก็ยังคงคาดหวังอาณาจักรของพระเจ้าที่จะมาในอนาคตด้วย จริง ๆ แล้ว พระเยซูสอนเราให้
อธิษฐานดังนี้ว่า “ขอให้ แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้ เป็ นเช่ นนั้นเหมือนในแผ่นดินสวรรค์ ” ใน
ความหมายว่า เนื่องจากจอมราชาได้เสด็จมาแล้ว พระองค์จึงได้เถลิงและสถาปนาอาณาจักรของพระองค์บน
โลกนี้ แต่เรารอการเสด็จกลับมาของพระองค์ การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์จะเป็ นวันที่สิ่งดีเต็ม
บริบูรณ์ท้งั สิ้นสิ่งที่พระเยซูกระทาเมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งแรกจะถูกทาให้ สาเร็จในที่สุด และก็มีอีก
ความหมายเช่ นกันว่า ผู้เชื่ อทุกคนมีหน้ าที่ประกาศการเสด็จมาในอนาคตของจอมราชาเมื่อเขาออกไปในโลก
นี้พร้ อมกับพระกิตติคุณ ดังนั้น เราจึงร้ องบอกประชาชนให้ เตรียมพร้ อมสาหรับวันที่พระคริสต์จะเสด็จมา
แต่กระนั้น ในฐานะผู้เชื่ อ แน่ นอนเราชื่ นชมยินดีกับสิทธิพิเศษที่เรามีพระคริสต์เป็ นเจ้าชีวิตของเรา ดังนั้น
เราจึงดาเนินชีวิตภายใต้การครองราชย์ของพระองค์ในปัจจุบัน แต่ก็รอคอยวันที่เราจะเห็นแผ่นดินของ
พระองค์เป็ นจริงขึ้นมาอย่างเต็มบริบูรณ์ด้วย ไม่ใช่ เพียงเพื่อตัวเราเอง แต่จริง ๆ แล้วเพื่อทุกสิ่งที่พระองค์
ทรงสร้ างขึ้นเช่ นกัน
—ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต
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จึงไม่น่าแปลกใจที่คนยิวส่วนใหญ่ในศตวรรษแรกหันหนีไปจากพระเยซู เพราะว่าอาณาจักรที่พระองค์บรรยายไม่ได้ดูเหมือน
อาณาจักรที่พวกเขาคาดหวังและต้องการเลย พวกเขาคาดหวังกษัตริ ยแ์ ละราชอาณาจักรที่จะมาคว่าจักรวรรดิโรมและปลดปล่อยชาวยิวจาก
การกดขี่ของชาวโรมัน เมื่อพระเยซูไม่แสดงความสนใจใด ๆ ที่จะเป็ นกษัตริ ยใ์ นลักษณะนั้น คนยิวมากมายจึงหันหลังให้และเดินจาก
พระองค์ไป ตามที่เราเห็นในลูกา 17:20-25 และยอห์น 6:60-69
และแน่นอน การปฏิเสธนี้ในที่สุดก็นาไปสู่การที่พระเยซูถูกประหารชีวิต แต่เหตุการณ์พลิกผันอันยิ่งใหญ่ในพระกิตติคุณก็คือ
การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูโดยการถูกตรึ งบนกางเขนนั้น เป็ นที่สุดของปฏิปักษ์ต่อความเป็ นกษัตริ ยข์ องพระองค์ ขณะเดียวกันก็เป็ นชัย
ชนะของความเป็ นกษัตริ ย์ และอาณาจักรของพระองค์ เพราะการคืนพระชนม์และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็ นหนทางของพระองค์เพื่อไปสู่
ราชบัลลังก์ ณ เบื้องขวาพระหัตถ์พระเจ้าพระบิดา นี่คือเหตุผลที่พระเยซูใช้เวลา 40 วัน ระหว่างการคืนพระชนม์ก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เพื่อ
สอนสาวกของพระองค์เกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า ตามที่ลูกาได้บนั ทึกไว้ในกิจการ 1:3ในมัทธิว 28:18 พระเยซูตรัสดังนี้ก่อนที่
พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ว่า:
“สิทธิอานาจทั้งสิ้นในสวรรค์ และในแผ่นดินโลกทรงมอบไว้แก่เราแล้ว” (มัทธิว 28:18)
อาณาจักรของพระเจ้าคือสาระสาคัญของข่าวประเสริ ฐที่เชื่อมโยงเหตุการณ์ท้งั หมดในชีวิตของพระเยซูเข้าด้วยกันในพระกิตติ
คุณ พระกิตติคุณได้ประกาศข่าวประเสริ ฐที่ว่าพระเจ้าได้ทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์ และว่าอาณาจักรของพระองค์ได้มาถึงแล้วใน
พระเยซูคริ สต์ และชีวิตแห่งชัยชนะของพระเยซูก็ทาให้เรามัน่ ใจว่า วันหนึ่งพระองค์จะกลับมาเพื่อทาให้แผ่นดินของพระองค์สาเร็จ
บริ บูรณ์ และนาพระพรทั้งสิ้นมาสู่เราอย่างเต็มขนาด

ควำมหลำกหลำย
เท่าที่ผา่ นมาในบทเรี ยนนี้ เราได้ศึกษาลักษณะทางวรรณกรรมของพระกิตติคุณ ได้รวจสอบดูสถานภาพของพระกิตติคุณใน
คริ สตจักร และเราได้พิจารณาความเป็ นเอกภาพของพระกิตติคุณทั้งสี่ ถึงตรงนี้ เราก็พร้อมแล้วที่จะกล่าวถึงความหลากหลาย ซึ่งทาให้พระ
กิตติคุณแต่ละเล่มแตกต่างกัน
เราได้เห็นแล้วว่า พระกิตติคุณทั้งสี่นาเสนอเรื่ องราวเดียวกันเกี่ยวกับการมาถึงของอาณาจักรของพระเจ้า แต่พระกิตติคุณแต่ละ
เล่มนาเสนอด้วยวิธีของตนเอง เราจะศึกษาความหลากหลายในสองประเด็นหลัก หนึ่ง เราจะศึกษาความยากลาบากที่ปรากฏชัดบาง
ประการในการลงความเห็นว่าบันทึกต่าง ๆ ในพระกิตติคุณนั้นสอดคล้องกัน และสอง เราจะศึกษาจุดเน้นเด่นชัดของพระกิตติคุณแต่ละ
เล่ม เราจะเริ่ มด้วยความยากลาบากที่ปรากฏชัด

ความยำกลำบำกที่ปรากฏชัด
เมื่อเราอ่านพระกิตติคุณ ความประทับใจเหลือล้นก็คือ แต่ละเล่มช่างคล้ายคลึงกันยิ่งนัก แต่แม้กระนั้น ก็ยงั มีหลายจุดที่บนั ทึก
ในพระกิตติคุณดูเหมือนจะกล่าวถึงสิ่งที่แตกต่างกัน แน่นอนว่าความแตกต่างส่วนใหญ่น้ ีเล็กน้อยมากจนมันไม่สามารถสรุ ปอย่างจริ งจัง—
ไม่ว่ามากหรื อน้อยก็ตาม—ว่าเป็ นข้อความที่ขดั แย้งกันเอง แต่ก็มีความแตกต่างบางประการที่รบกวนจิตใจผูอ้ ่าน ด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นสิ่ง
สาคัญที่เราจะศึกษาความยากลาบากที่ปรากฏชัดบางลักษณะที่สาคัญ
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ลาดับเวลา
ความแตกต่างที่ชดั เจนที่สุดบางข้อเกี่ยวข้องกับลาดับเวลาของเหตุการณ์ที่ถูกบรรยายไว้ในพระกิตติคุณเล่มต่าง ๆ
ในฐานะที่เป็ นเรื่ องเล่าเชิงชีวประวัติ พระกิตติคุณแต่ละเล่มดาเนินเรื่ องตามลาดับเวลาพื้นฐานแบบเดียวกัน แต่ละเล่มเริ่ มด้วย
การประสูติของพระเยซู จากนั้นก็ไปที่การสิ้นพระชนม์ และในที่สุดก็เป็ นการคืนพระชนม์ แต่พระกิตติคุณมักจะบันทึกเหตุการณ์อื่น ๆ
ในชีวิตของพระเยซูในลาดับที่ต่างกัน เหตุผลก็คือ ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณบางครั้งจัดหมวดหมู่เหตุการณ์ตามลาดับความสาคัญแบบที่เป็ นที่
ยอมรับได้ในศตวรรษแรก แต่อาจไม่ตรงกับความคาดหวังของผูอ้ ่านในปัจจุบนั แทนที่จะดาเนินเรื่ องอย่างเคร่ งครัดตามความสาคัญเชิง
ลาดับเวลา บางครั้งผูเ้ ขียนพระกิตติคุณก็จดั เรี ยงเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยอิงประเด็นหรื อลักษณะทางภูมิศาสตร์ ตัวอย่างเช่น มาระโกเล่า
เรื่ องราวที่พระเยซูถูกปฏิเสธในบ้านเกิดของพระองค์เองในมาระโก 6:1-6 แต่ลูกากล่าวถึงเรื่ องนี้เป็ นลาดับต้น ๆ ในบันทึกของท่าน ในลูกา
4:14-30 เพื่อวางเหตุการณ์น้ ีไว้เป็ นเรื่ องแรกของการทาพันธกิจกับสาธารณชนของพระเยซู พระกิตติคุณลูกานาเสนอเรื่ องนี้อย่างโดดเด่น
มากกว่าและยาวกว่าพระกิตติคุณมาระโก เพื่อเน้นประเด็นที่พระเยซูถูกปฏิเสธนั่นเอง
ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณนั้น ไม่ได้ให้ความสนใจ หรื อเน้นเรื่ องความแม่นยาในการรักษาลาดับเหตุการณ์พนั ธกิจของพระเยซู มาก
เท่ากับการสื่ออย่างชัดเจนถึงการมาของอาณาจักรของพระเจ้า อันพิสูจน์ได้ในคาสอนและกิจการต่าง ๆ ของพระเยซู

การละเว้น
ความแตกต่างประการที่สองได้แก่การละเว้นข้อมูลในพระกิตติคุณเล่มใดเล่มหนึ่งหรื อมากกว่าหนึ่งเล่ม ตัวอย่างเช่น ยอห์น
ไม่ได้กล่าวถึงการที่พระเยซูทรงริ เริ่ มพิธีมหาสนิทในพระกิตติคุณของท่าน การละเช่นนี้สามารถอธิบายได้หลายแนวทาง อาจเกิดขึ้นได้
เพียงเพราะผูเ้ ขียนแต่ละคนมีจุดเน้นต่างกัน หรื ออาจเป็ นผลมาจากการที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณที่เขียนภายหลังคนอื่นรู ้สึกว่าไม่มีความจาเป็ น
ที่จะต้องกล่าวซ้ าถึงสิ่งที่ปรากฏอยู่แล้วในพระกิตติคุณที่ถูกเขียนขึ้นก่อนหน้านั้น ไม่ว่าจะเป็ นกรณีใดก็ตาม การละเว้นไม่ได้หมายถึงการ
ไม่เห็นพ้องต้องกัน หรื อเป็ นการค้านกันเองระหว่างผูเ้ ขียนพระกิตติคุณ
ลองนึกถึงการที่คุณสนทนากันโดยมีคนหลายคนร่ วมวงด้วย แต่ละคนที่พูด ก็จะรู ้สึกว่าไม่จาเป็ นต้องกล่าวซ้ า ทุก ๆ เรื่ องที่คน
อื่นได้กล่าวถึงแล้ว ตรงกันข้าม แต่ละคนก็เน้นที่จะเพิ่มเติมมุมมองเฉพาะเจาะจงของตนเองเกี่ยวกับเรื่ องนั้น อาจจะโดยการเพิ่มเติม
รายละเอียดใหม่และอาจจะเน้นในประเด็นที่ต่างออกไป
พระคัมภีร์ก็กระทาเช่นนี้อย่างชัดแจ้งเป็ นครั้งคราว ตัวอย่างเช่น ใน 2 พงศาวดาร 9:29 ผูเ้ ขียนพงศาวดารกล่าวอย่างชัดแจ้งว่า
ท่านไม่กล่าวถึงรายละเอียดที่บนั ทึกไว้แล้วโดยผูเ้ ขียนคนอื่น ๆ สิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างน้อยอีกสามครั้งในหนังสือ 2 พงศาวดาร และเกิดขึ้น
บ่อยครั้งในหนังสือ 1 และ 2 พงศ์กษัตริ ย์ ฉะนั้น มันจึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะพบว่าผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนหนึ่งจะละเว้นข้อมูลสาคัญบาง
ประการที่ถูกกล่าวถึงไว้แล้วโดยผูเ้ ขียนอีกคนหนึ่ง

เหตุการณ์แตกต่างกัน
ความยากลาบากที่ชดั เจนและพบบ่อยประการที่สาม เป็ นผลมาจากความคล้ายคลึงกันระหว่างเหตุการณ์ที่แตกต่างกันที่เกิดขึ้น
ในช่วงที่พระเยซูปฏิบตั ิพนั ธกิจ กล่าวคือ บางครั้งพระกิตติคุณสองเล่มดูเหมือนจะบรรยายเหตุการณ์เดียวกันด้วยวิธีต่างกัน แต่จริ ง ๆ แล้ว
อาจจะกาลังบรรยายคนละเหตุการณ์ที่บงั เอิญคล้ายคลึงกันก็ได้
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สาคัญที่เราต้องระลึกเสมอว่า พระเยซูเป็ นนักเทศน์ที่เดินทางไปในที่ต่าง ๆ นั่นคือ พระองค์เดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
เสมอ นอกจากนี้ พระองค์ยงั กระทาการอัศจรรย์แบบเดียวกันในหลายพื้นที่ เช่นการรักษาคนมากมายที่ตาบอดหรื อเป็ นง่อย และแน่นอน
พระเยซูตอบคาถามและคาท้าทายเดียวกันมากมายซ้ าแล้วซ้ าอีก
ยิ่งไปกว่านั้น ประชาชนก็ตอบสนองพระเยซูดว้ ยวิธีคล้ายคลึงกันในโอกาสต่างกัน ลองพิจารณาเรื่ องราวที่พระเยซูได้รับการ
เจิมใน
ลูกา 7:36-50 และมาระโก 14:3-9 ในลูกา พระเยซูอยู่ในบ้านของฟาริ สีคนหนึ่ง แต่ในมาระโก พระองค์อยู่ในบ้านของซีโมนคน
โรคเรื้ อน นี่ไม่ใช่รายงานสองฉบับที่คา้ นกันเองเกี่ยวกับเหตุการณ์เดียวกัน แต่ตรงกันข้าม เป็ นรายงานสองฉบับเกี่ยวกับสองเหตุการณ์ที่
ต่างกัน

คาพูดแตกต่ างกัน
ความยากลาบากที่เห็นชัดเจนประการที่สี่ก็คือ ความสับสนที่เกิดจากถ้อยคาที่แตกต่างกันแต่มีใจความคล้ายคลึงกันในประเด็น
นี้ ตัวอย่างที่ดีที่สุดได้แก่ คาเทศนาบนภูเขาของพระเยซูในมัทธิว 5:1 ถึง 7:29 และชุดคาสอนที่คล้า ยคลึงกัน ในลูกา 6:17-49 ในมัทธิว 5:1
เราอ่านพบว่าเหตุการณ์น้ ีเกิดขึ้นบนภูเขา แต่ในลูกา 6:17 เราได้รับข้อมูลว่าเกิดขึ้นบนที่ราบมีอย่างน้อยสามมุมมองในการพิจารณาปัญหานี้
มุมมองแรก ทั้งมัทธิวและลูกาอาจจะกาลังกล่าวถึงคาเทศนาเดียวกัน ที่เกิดขึ้นในเวลาและสถานที่เดียวกัน พื้นที่ดา้ นตะวันตกเฉียงใต้ของ
ทะเลกาลิลีไม่ใช่ไหล่เขาที่สูงต่าขรุ ขระ แต่เป็ นเชิงเขาที่ทอดยาวขึ้นไปจากทะเล บริ เวณที่ลาดสูงขึ้นนี้มีพื้นที่เล็ก ๆ มากมายที่มีลกั ษณะ
เรี ยบเมื่อเทียบกับพื้นที่โดยรอบ ดังนั้น ภูมิศาสตร์ เดียวกันจึงอาจเรี ยกได้ว่าเป็ นทั้งภูเขา เช่นในมัทธิว และเป็ นที่ราบ เช่นในลูกา ในมุมมอง
ที่สอง นี่อาจเป็ นตัวอย่างของวิธีการแบบโบราณในการเรี ยบเรี ยง “คาพูดประกอบรวม” โดยนาสิ่งที่พระเยซูกล่าวถึงในหลาย ๆ โอกาสมา
รวมเข้าด้วยกันเป็ นหนึ่งคาเทศนา นี่เป็ นเทคนิ คที่นักประวัติศาสตร์โบราณนิยมใช้ ซึ่งไม่ได้เป็ นประเด็นนาไปสู่คาถามด้านคุณธรรมหรื อ
ความน่าเชื่อถือแต่อย่างใด มุมมองที่สาม เป็ นไปได้วา่ พระเยซูกล่าวสองคาเทศนาที่คล้ายกันอย่างมากในสองวัน ที่มีสิ่งแวดล้อมสองแบบ
ต่างกัน คือ คาเทศนาบนภูเขา และอีกคาเทศนาหนึ่งบนพื้นราบ เนื่องจากลักษณะการกระทาพันธกิจของพระเยซู จึงสมเหตุผลอย่าง
แน่นอนที่จะสันนิษฐานว่าพระเยซูน่าจะกล่าวคาสอนมากมายของพระองค์ซ้ าหลายครั้งสาหรับผูฟ้ ังกลุ่มใหม่ ๆ ที่ยงั ไม่คนุ้ เคยกับคาสอน
นั้นเมื่อสังเกตวิธีการหลากหลายที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าความแตกต่างในพระกิตติ คุณนั้นสอดคล้องกันอย่างไร เราก็สามารถมัน่ ใจได้ว่า
พระกิตติคุณทุกเล่มเป็ นพยานที่แท้จริ งและเป็ นเอกภาพ กล่าวถึงชีวิตและพันธกิจของพระองค์อย่างถูกต้อง แม้ดูเหมือนว่ามีรายละเอียดที่
ไม่ตรงกัน แต่ความไม่ตรงกันในแต่ละจุดนี้ก็มีคาอธิบายที่สมเหตุผลเช่นกัน และเมื่อเราค้นพบว่าพระเยซูกล่าวคาสอนเดียวกันในโอกาส
ต่างกัน เราก็สามารถเห็นความสอดคล้องกันของพันธกิจและคาพูดของพระองค์ และสามารถจะประยุกต์คาสอนของพระองค์เข้ากับชีวิต
ของเราได้เราได้เริ่ มศึกษาความหลากหลายท่ามกลางพระกิตติคุณทั้งสี่ โดยตั้งคาถามเกี่ยวกับข้อความที่มีความยากลาบากอย่างเห็นได้ชดั
แล้ว ฉะนั้น ณ จุดนี้ เราก็พร้อมที่จะศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของพระกิตติคุณทั้งสี่ต่อไป โดยการสารวจจุดเน้นเด่นชัดของแต่ละเล่ม

จุดเน้ นเด่นชัด
พระกิตติคุณแต่ละเล่มถูกเขียนโดยผูเ้ ขียนเพียงคนเดียว โดยผูเ้ ขียนแต่ละคนได้สะท้อนมุมมองและประเด็นน่าสนใจของตนใน
บันทึกเรื่ องชีวิตและพันธกิจของพระเยซู ด้วยเหตุน้ ี จึงมีความแตกต่างระหว่างพระกิตติคุณทั้งสี่เล่ม การที่ได้รู้ว่าพระกิตติคุณแต่ละเล่ม
ได้รับการดลใจโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ทาให้เรามัน่ ใจว่าเรื่ องราวแต่ละเรื่ องปราศจากข้อผิดพลาด และดังนั้นจึงไม่คา้ นกันเอง แต่นั่น
ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความแตกต่างกัน พระวิญญาณบริ สุทธิ์ได้ใช้บุคลิกภาพ ความสนใจ และสถานการณ์การกระทาพันธกิจของ
ผูเ้ ขียนซึ่งเป็ นมนุษย์ เพื่อที่จะกาหนดความแตกต่างเหล่านั้น ดังนั้น หากเราปรารถนาที่จะได้รับพระพรในทุกวิถีทางที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์
ประสงค์จะอวยพระพรเรา เราก็ตอ้ งพิจารณาวิธีการอันเป็ นเอกลักษณ์ในการเขียนพระกิตติคุณด้วยหลาย ๆ เหตุการณ์ในชีวิต เราพบว่า
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คนเราต่างกล่าวถึงความจริ งอันเดียวกันในวิธีที่แตกต่างกัน ใครก็ตามที่เคยเฝ้ามองเด็กเล็ก ๆ เล่นกัน ก็จะรู ้ว่าเหตุการณ์เดียวกันสามารถถูก
ตีความได้หลากหลายวิธีที่สอดคล้องกัน เด็กแต่ละคนก็มีมุมมองของตนเองต่อสิ่งที่เขากาลังเล่นอยู่ มีเพียงการตั้งใจฟังสิ่งที่เด็กแต่ละคน
พูดเกี่ยวกับการละเล่นของเขาเท่านั้นจะช่วยให้เราสามารถปะติดปะต่อภาพของสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ ง ๆ ได้ เด็กคนหนึ่งอาจกระตือรื อร้นเกี่ยวกับ
สีสันของของเล่น ส่วนอีกคนหนึ่ งอาจสนใจที่จะบรรยายเสี ยงของเล่นนั้นมากกว่า อีกคนหนึ่งอาจจะเล่าให้ฟังอย่างตื่นเต้น พลางวิ่งไปวิ่ง
มา มุมมองที่แตกต่างกันนี้หาได้คา้ นกันเองไม่ แต่บ่งบอกว่า เด็กแต่ละคนได้คน้ พบว่าบางส่วนของการละเล่นนั้นน่าสนใจกว่าส่วนอื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณแต่ละคนก็มีความสนใจและความห่วงใยของตนเอง ซึ่งถูกสะท้อนออกมาในเรื่ องราวที่
บันทึกในพระกิตติคุณของท่าน ไม่มีสองเรื่ องราวใดที่เหมือนกันทุกประการ ทุกเรื่ องราวในพระกิตติคุณแห่ งพันธสัญญาใหม่บรรยายถึง
พระเยซูองค์เดียวกัน แต่กล่าวถึงพระองค์ดว้ ยวิธีแตกต่างกัน และให้ความสาคัญกับแง่มุมพันธกิจของพระองค์แตกต่างกันด้วย
เรามีพระกิตติคุณสี่เล่ม แต่มีพระเยซูองค์เดียว แล้วเราควรจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างไร? เอาล่ะ ก่อนอื่น นี่คือภูมิ
ปัญญาของคริสเตียนยุคแรกสุดในการรับรู้ว่าพระเยซูเป็ นบุคคลในประวัติศาสตร์ ที่มีความซับซ้ อนเกินกว่า
ที่จะขมวดให้ อยู่ใน “ภาพเหมือน” ภาพเดียว พระกิตติคุณก็เป็ นดั่งภาพเหมือน และดังนั้นจึงเป็ นที่รับรู้ว่า
พระเยซูปรากฏอยู่ในพระกิตติคุณตามสารบบทั้งสี่เล่ม แต่ขณะเดียวกัน พระกิตติคุณเหล่านี้ก็นาเสนอ
บุคลิกภาพของพระเยซูด้วยมุมมองอันแตกต่างกันตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างหนึ่ง ในพระ
กิตติคุณยอห์ น โดยพื้นฐานแล้ว เราไม่เห็นคาอุปมาและการขับผีเลย แต่ในมาระโก พระเยซูมีลักษณะเด่น
เกี่ยวกับการกล่าวคาอุปมา และการอัศจรรย์ที่ปรากฏบ่อยครั้งที่สุด ในช่ วงต้นของพระกิตติคุณมาระโกก็คือ
การขับผี เอาล่ะ นี่คือภาพที่แตกต่างกันแต่ก็มีความกระจ่างชัดว่าเป็ นภาพพระเยซูองค์เดียวกัน และผู้เขียน
พระกิตติคุณแต่ละคนก็มีมุมมองที่แตกต่างกันเล็กน้ อยเกี่ยวกับพระเยซู ไม่ใช่ แตกต่างในแง่ที่ว่า คนหนึ่งคิด
ว่าพระองค์เป็ นพระคริสต์ และอีกคนหนึ่งคิดว่าพระองค์ไม่ได้เป็ น แต่พวกเขามีจุดเน้ นที่แตกต่างกันเพียงว่า
จะเปิ ดเผยอย่างไรว่าพระเยซูเป็ นพระเมสสิยาห์ ของชาวยิว และในขณะเดียวกันก็เป็ นพระผู้ช่วยให้ รอด
สาหรับมนุษย์ท้งั โลกด้วย และด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงรู้สึกว่ ามีอิสรภาพ และพวกเขาก็มีเสรีภาพโดยได้รับการ
ดลใจให้ เขียนเกี่ยวกับพันธกิจของพระเยซูโดยเน้ นแง่มุมที่แตกต่างกัน และในปริ มาณที่แตกต่างกัน รวมทั้ง
วิธีการตั้งคาถาม และการให้ คาตอบด้วย
—ดร. เบ็น วิทเธอริงตัน
พระกิตติคุณนั้นมีลกั ษณะและสาระสาคัญเด่นชัดหลายประการ แต่ในบทนานี้ เราจะมุ่งความสนใจที่วิธีที่พระกิตติคุณแต่ละ
เล่มตอบคาถามสองข้อต่อไปนี้คือ หนึ่ง พระเยซูเป็ นใคร? และสอง เราจะติดตามพระเยซูได้อย่างไร? เราจะเริ่ มด้วยการศึกษาว่าพระกิตติ
คุณมัทธิวตอบคาถามสาคัญสองข้อนี้อย่างไร

พระเยซูคือใครในพระกิ ตติ คุณมัทธิ ว?
ในบรรดาผูเ้ ขียนพระกิตติคุณ มัทธิวเป็ นผูท้ ี่ใส่ใจที่สุดที่จะสื่อว่า พระเยซูคือกษัตริ ยผ์ เู ้ ป็ นพระเมสสิ ยาห์ของอิสราเอล ตามที่
พันธสัญญาเดิมได้พยากรณ์ไว้ก่อนแล้ว
กลุ่มข้อความตัวอย่างเล็ก ๆ ในพระกิตติคุณมัทธิวที่กล่าวถึงความเป็ นกษัตริ ยข์ องพระเยซู ในบทที่ 2:2 โดยโหราจารย์ถามว่า
พวกเขาจะไปพบ “ผูน้ ้ นั ที่เกิดมาเพื่อเป็ นกษัตริ ยข์ องชาวยิว” ได้ที่ใด; และใน บทที่ 7:21-23 โดยพระเยซูในฐานะพระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสว่า
พระองค์ไม่ได้จะยอมรับทุกคนที่เรี ยกพระองค์ว่า “พระผูเ้ ป็ นเจ้า” เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์; บทที่ 20:20-28 เมื่อมารดาของอัครทูตยากอบ และ
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ยอห์น ร้องขอตาแหน่งพิเศษให้บุตรชายของเธอ เพื่อให้ได้อยู่เคียงข้างพระเยซูในอาณาจักรของพระองค์; บทที่ 25:31-46 โดยพระเยซู
กล่าวคาอุปมาเกี่ยวกับการพิพากษาของพระองค์ในวันสุดท้ายในฐานะกษัตริ ย;์ และ บทที่ 27:37 มัทธิวกล่าวถึงการประชดประชันโดย
ทหารโรมัน ซึ่งได้นาป้ายไปติดไว้เหนือศีรษะของพระเยซูบนไม้กางเขน โดยป้ายนั้นกล่าวว่า “นี่คือเยซู กษัตริ ย์ของชาวยิว”ในเวลานั้นเป็ น
ที่คาดหมายกันว่า กษัตริ ยผ์ เู ้ ป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระเจ้าจะนาอาณาจักรแห่งพระเมสสิยาห์ของพระเจ้าลงมาบนแผ่นดินโลก พระองค์จะ
ปลดปล่อยอิสราเอลจากการเป็ นเชลยและจากศัตรู ของเขา พระองค์จะปกครองด้วยความชอบธรรม โดยสถาปนาสันติภาพและความ
รุ่ งเรื อง พระเยซูได้กระทาทั้งหมดนี้ แต่พระองค์มิได้กระทาในหนทางที่ชาวยิวคาดหมายไว้
ลองฟังคาพูดของพระเยซูในมัทธิว 5:17:
“อย่าคิดว่าเรามาเพื่อล้มล้างหนังสือบทบัญญัติหรื อหนังสือผูเ้ ผยพระวจนะ เราไม่ได้มาล้มล้าง
แต่มาเพื่อทาให้สาเร็จครบถ้วน” (มัทธิว 5:17)
พระเยซูเข้าใจว่าชาวยิวหลายคนที่ได้เห็นพันธกิจของพระองค์จะคิดว่าพระองค์กาลังล้มล้างพระบัญญัติของพระเจ้า และ
ล้มเหลวที่จะทาให้พระสัญญาของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมสาเร็จ ด้วยเหตุน้ ี พระองค์จึงตรัสย้าอย่างชัดเจนว่าพระองค์กาลังทาให้พระ
บัญญัติและคาพยากรณ์สาเร็จ แม้ว่าจะดูเหมือนไม่เป็ นไปตามนั้น
ไม่ใช่เพียงในพระธรรมตอนนี้เท่านั้น แต่ครั้งแล้วครั้งเล่า มัทธิวรายงานว่าพระเยซูได้กระทาให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งตามพระวจนะใน
พันธสัญญาเดิมสาเร็จเป็ นจริ ง ซึ่งแสดงให้เห็นชัดว่าพระองค์ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ผเู ้ ป็ นกษัตริ ยข์ องอิสราเอลอย่างแท้จริ งดังนั้น จากพระ
ธรรมมัทธิว เราจะติดตามพระเยซูอย่างไร? พระเยซูรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่พระองค์กระทา
พระองค์ตรัสว่าการถือรักษาข้อบังคับในพระบัญญัติแต่เพียงภายนอกอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ พระเจ้าได้บญ
ั ชาเสมอให้ประชากรแห่ง
อาณาจักรของพระองค์เชื่อฟังพระองค์จากภายในจิตใจ ข่าวประเสริ ฐในพระกิตติคุณก็คือ อาณาจักรของพระเจ้าได้มาถึงแล้ว โดยนาการ
อภัยโทษและความรอดมาถึงคนของพระเจ้าและมอบจิตใจใหม่อนั เต็มไปด้วยความเชื่อฟังแก่เรา แล้วจิตใจของเราที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง
ก็ทาให้เรามีพลังและแรงจูงใจที่จะติดตามพระเยซูดว้ ยความเชื่อฟังที่เต็มไปด้วยความรัก การขอบพระคุณ และความชื่นชมยินดี
เมื่อเราพูดถึงการเชื่ อฟังพระเจ้าจากจิตใจของเรา เราต้องเข้าใจว่า จิตใจนั้น จริง ๆ แล้ว เป็ นคาที่รวม
องค์ประกอบทั้งหมด ข้าพเจ้าสอนคนของข้าพเจ้าว่า คือ ตั้งแต่หัว ถึงหัวใจ และไปที่มือ หมายถึง เรา
จาเป็ นต้องเชื่ อฟังพระองค์อย่างไร และเราจาเป็ นต้องรักพระองค์อย่างไร หัว ก็คือ ที่ต้งั ของจินตนาการ เป็ น
ที่ต้งั ต้นของความคิด และเราควรจะรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดความคิดของเรา เราควรจะรักพระเจ้าด้วยความใส่
ใจทั้งหมด และเราควรจะรักพระเจ้าด้วยมือและเท้าทั้งสิ้นของเรา ดังนั้น หัวใจไม่ได้เป็ นเพียงแค่อวัยวะใน
ทรวงอกของเราที่เต้นไปวัน ๆ แต่ เป็ นคาที่รวมองค์ประกอบทั้งสิ้นของเรา ดังนั้น เรารักพระเจ้าโดยการได้
แสดงออกให้ เห็นภายนอกหรือไม่ ? แน่ นอน เราทาเช่ นนั้น แต่ต้องมีความรักแบบใส่ ใจด้วย เมื่อเรารักพระเจ้า
เรารักพระเจ้าด้วยทุกสิ่งที่เรามี และข้าพเจ้าเชื่ อว่าคาว่า “หัวใจ” เล็งถึงทุกสิ่งนั้น
—ดร. แมทท์ ฟรีดแมน
เราได้เห็นแล้วว่าพระกิตติคุณมัทธิวตอบคาถามสองข้อของเราอย่างไร ต่อไป เราจะสารวจว่าพระกิตติคุณมาระโกกล่าวอย่างไร

พระเยซูคือใครในพระกิ ตติ คุณมาระโก?
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ประการแรก ในมุมมองของมาระโก พระเยซูคือใคร? ตลอดพระกิตติคุณมาระโก ท่านได้เน้นว่าพระเยซูคือพระบุตรของพระ
เจ้าผูท้ รงทนทุกข์ทรมานเพื่อพิชิตศัตรู ของประชากรพระเจ้า มาระโกได้บนั ทึกเหตุการณ์มากมายที่พระเยซูกระทาการอัศจรรย์ อันแสดงให้
เห็นถึงฤทธานุภาพของพระองค์เหนือพลังแห่ งความชัว่ ร้าย ถึงแม้พระกิตติคุณมาระโกจะสั้นกว่าพระกิตติคุณมัทธิวและลูกามาก แต่มาระ
โกก็บนั ทึกการอัศจรรย์จานวนเกือบเท่ากัน รวมทั้งสิ้น 18 เหตุการณ์
ตั้งแต่แรกสุ ดของพระกิตติคุณมาระโก เราได้เห็นว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้า ผูท้ นทุกข์ทรมานและเป็ นผูพ้ ิชิต เพียงแค่
ในบทแรก เราก็ได้เห็นยอห์นผูใ้ ห้บพั ติสมาพยากรณ์ถึงการที่พระคริ สต์จะเสด็จมา และจากนั้นพระเยซูก็เริ่ มพันธกิจของพระองค์กบั
มวลชน พระเยซูทรงรับบัพติศมา ทรงถูกทดลองในถิ่นทุรกันดาร ทรงเรี ยกสาวกชุดแรก ทรงขับผี และทรงรักษาคนมากมายให้หายจาก
โรคภัยสารพัด การได้อ่านบันทึกเหตุการณ์ที่เล่าอย่างรวดเร็วฉับไวและเต็มไปด้วยการกระทากิจกรรมมากมาย แม้เพียงผิวเผิน ก็แสดงให้
เห็นว่าพระเยซูกาลังพิชิตศัตรู ของอาณาจักรของพระเจ้าอย่างทรงฤทธานุภาพ การอ่านอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น จะช่วยให้เห็นว่ามาระโกฉายภาพ
พระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้าผูท้ รงทนทุกข์ทรมานตั้งแต่เริ่ มแรกของพันธกิจของพระองค์เลยทีเดียวตัวอย่างเช่น ในมาระโก 1:1213 เราได้อ่านเรื่ องราวต่อไปนี้เกี่ยวกับการที่พระเยซูรับบัพติศมา
ทันใดนั้นพระวิญญาณทรงส่งพระองค์ไปยังถิ่นกันดาร และพระองค์ทรงถูกซาตานทดลองตลอดสี่สิบวันสี่สิบคืนที่
ทรงอยู่ที่นนั่ พระองค์ทรงอยู่กบั สัตว์ป่า และเหล่าทูตสวรรค์มาปรนนิบตั ิพระองค์
(มาระโก 1:12-13)
พระเยซูเผชิญกับการโจมตีอนั ไม่หยุดหย่อนของซาตานตั้งแต่ช่วงเวลาแรกสุดของการปฏิบตั ิพนั ธกิจต่อสาธารณชน และภาพ
ของพระเยซูในฐานะผูร้ ับใช้พระเจ้าที่ตอ้ งทนทุกข์ทรมานนี้ก็ชดั เจนขึ้นเรื่ อย ๆ ตลอดพระกิตติคุณมาระโกในขณะที่พระเยซูตอ้ งทนทุกข์
กับการถูกข่มเหงและการถูกปฏิเสธ
ดังนั้น มาระโกกล่าวว่าเราควรกระทาอย่างไรในการติดตามพระเยซู ผูซ้ ่ ึงเป็ นผูพ้ ิชิตที่ตอ้ งทนทุกข์ทรมาน? ในด้านหนึ่ง พระ
กิตติคุณมาระโกไม่ได้บอกว่าชีวิตคริ สเตียนเป็ นเหมือนขนมหวาน มาระโกบรรยายว่าการเป็ นสาวกเป็ นกระบวนการที่ยากลาบากและ
มักจะทาให้คบั ข้องใจ และในกระบวนการนี้ เราไม่เพียงแค่ตอ้ งทนทุกข์เท่านั้น แต่ยงั อาจกระทาผิดพลาดและล้มเหลวด้วย จริ ง ๆ แล้ว
ลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของพระกิตติคุณมาระโกก็คือ การที่ทาให้เรารู ้ว่าบ่อยครั้งเพียงใดที่สาวกของพระเยซูลม้ เหลวในการเข้าใจ
พระองค์หรื อตอบสนองในความเชื่อ ในมาระโก 4:40 พระเยซูแปลกใจว่าสาวกของพระองค์มีความเชื่อบ้างหรื อไม่ ในบทที่ 6:52 “จิตใจ
ของเหล่าสาวกก็แข็งกระด้างไป” ในบทที่ 7:18 พระเยซูกล่าวโทษสาวกของพระองค์ว่าเรี ยนรู ้ชา้ เนื่องจากพวกเขาล้มเหลวที่จะเข้าใจคา
สอนของพระองค์ ในบทที่ 9:18 เหล่าสาวกไม่สามารถขับวิญญาณชัว่ ออกได้ และในบทที่ 9:38-41 ด้วยความเข้าใจผิด เหล่าสาวกได้
พยายามขัดขวางคนที่ขบั ผี เพราะไม่รู้จกั คนคนนั้น และในบทที่ 14 สาวกคนหนึ่งก็ทรยศพระเยซูให้แก่ทางการ อีกคนหนึ่งก็ปฏิเสธทุก
ความสัมพันธ์กบั พระเยซู และที่เหลือก็ได้ละทิ้งพระองค์ไป
และประการที่สอง ความยากลาบากและการทนทุกข์ทรมานเป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สาหรับคริ สเตียน มีอนั ตรายและการ
ล่อลวงมากมายที่จะทาให้เราหันหลังจากการติดตามพระองค์
ให้เราฟังสิ่งที่พระเยซูตรัสในมาระโก 8:34-35:
หากผูใ้ ดต้องการจะตามเรามา เขาต้องปฏิเสธตัวเอง รับกางเขนของตนแบก
และตามเรามา เพราะผูใ้ ดต้องการเอาชีวิตรอด ผูน้ ้ นั จะเสียชีวิต แต่ผใู ้ ดพลีชีวิตเพื่อเราและข่าวประเสริ ฐ
ผูน้ ้ นั จะได้ชีวิตรอด(มาระโก 8:34-35)
พระเยซูสอนว่าเราจาเป็ นต้องสัตย์ซื่อ ยึดมัน่ ในพระองค์ เราจาเป็ นต้องเต็มใจที่จะทนทุกข์เหมือนที่พระเยซูทน และยืนหยัด
ต่อสู้กบั การทดลองและการโจมตีฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ขอให้เราสังเกตอีกสิ่งหนึ่งในข้อความตอนนี้ว่า พระเยซูมิได้เป็ นเพียงแค่พระบุตร
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ผูร้ ับความทุกข์ทรมานของพระเจ้าเท่านั้น แต่พระองค์เป็ นพระบุตรผูพ้ ิชิตของพระเจ้าด้วย จริ ง ๆ แล้ว พระองค์ทรงพิชิตโดยผ่านการ
สิ้นพระชนม์อย่างเจ็บปวด และหากเราติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อในการทนทุกข์ทรมานเพื่อแผ่นดินของพระองค์ เราก็จะได้รับรางวัล
เป็ นชีวิตนิรันดร์
การทนทุกข์ ทรมานส่ งผลให้ เรามุ่งมั่น มีความตระหนักถึงสิ่งที่สาคัญจริง ๆ เนื่องด้วยความเจ็บปวด ทาให้
เราได้ตระหนักว่านี่ไม่ใช่ ท้งั หมดที่เราจะต้องเจอ ยังมียิ่งกว่านี้อีก และเรายังมี และดาเนินชีวิตต่อไปเพื่อสิ่ง
นั้น และเรายังคงวางใจพระเจ้าท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ เพราะเรารู้ว่าความจริงที่เรามีในพระคริสต์น้นั ยิ่งใหญ่
กว่าความสบาย ความปลอดภัยของเรา รวมทั้งสิ่งทั้งปวงที่เราใส่ ใจด้วย
—ดร. จอห์ น แม็คคินลีย์
พระเยซูเสด็จมาในฐานะผู้รับใช้ ที่ต้องทนทุกข์ ทรมาน และใครก็ตามที่ปรารถนาจะติดตามพระคริสต์
จาเป็ นต้องเตรียมชีวิตและจิตใจไว้สาหรับการทนทุกข์ ทรมานอย่างมีนัยยะสาคัญ นี่เป็ นส่ วนสาคัญยิ่ง
เกี่ยวกับว่าพระเยซูคือใคร จนถึงขนาดที่ว่าเมื่อเรามาอยู่ในโลกอันเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานนี้ ถ้าเราจะ
เป็ นส่ วนหนึ่งของพันธกิจของพระคริสต์ เราต้องเตรียมพร้ อมสาหรับความทุกข์ทรมานที่จะเกิดในชี วิตของ
เรา เราต้องพร้ อมสาหรับความเจ็บปวด ไม่ใช่ เพียงแค่ของเราเท่านั้น แต่ของผู้อื่นด้วยเพื่อที่เราจะโศกเศร้ า
กับผู้ที่โศกเศร้ า และยินดีเข้ารับส่ วนความเจ็บปวดของเขามาเป็ นของเราด้วย เราต้องเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ประสบการณ์นี้ และปฏิบัติพันธกิจในบริบทดังกล่าว และเมื่อเราเข้ามาในโลกนี้พร้ อมด้วยความเข้าใจเรื่อง
การทนทุกข์และการรับรู้ว่านี่คือหนึ่งในหนทางหลักที่พระเจ้าต้องการให้ เราปฏิบัติพันธกิ จเมื่อเราติดตาม
พระคริสต์ เราก็เริ่มที่จะเข้าใจพระทัยของพระเจ้า แล้วเมื่อนั้น พระเจ้าก็จะขัดเกลาเรา การทนทุกข์เช่ นนี้
สร้ างบุคลิกภาพ สร้ างความหวัง สร้างความเพียรพยายาม และดังนั้น เราก็จะสามารถเห็นพระเจ้าทางานใน
การขัดเกลาชีวิตของเราโดยผ่านความทุกข์ทรมานได้ เท่า ๆ กัน หรือมากกว่าวิธีอื่น ๆ
—ดร. เค เอริค เธอนเนส
เราได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับมัทธิวและมาระโกแล้ว ต่อไป ให้เราพิจารณาว่าพระกิตติคุณลูกาตอบคาถามเกี่ยวกับพระเยซูและผูท้ ี่
ติดตามพระองค์อย่างไร

พระเยซูคือใครในพระกิ ตติ คุณลูกา?
พระกิตติคุณลูกาตอบคาถาม “พระเยซูคือใคร?” โดยประกาศว่า พระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดผูเ้ ปี่ ยมด้วยความเมตตาของ
มนุษยชาติ พระเยซูนาความรอดของพระเจ้ามาถึงทั้งคนรวย และคนจน ทั้งผูน้ าศาสนาและคนที่สังคมรังเกียจ ข่าวประเสริ ฐเรื่ องพระเยซู
มาถึงทุกคน ถึงแม้จะเป็ นคนที่ไม่มีใครเหลียวแลและถูกรังเกียจ ลูกาเน้นประเด็นนี้โดยใช้หลายวิธี พระเยซูให้เกียรติพี่น้องมารี ยแ์ ละมาร์
ธาในยุคที่ผชู ้ ายมากมายมองว่าผูห้ ญิงด้อยกว่าตน ลูกาได้บนั ทึกคาอุปมาและเรื่ องราวที่นาเสนอเรื่ องของสตรี คนป่ วย และคนพิการ และ
แม้กระทัง่ คนต่างชาติ ว่าคู่ควรกับการสรรเสริ ญและเป็ นแบบอย่าง พระเยซูกล่าวสรรเสริ ญหญิงหม้ายคนนั้นที่ได้นาเงินทั้งหมดที่ตนมีมา
ถวายที่พระวิหาร ลูกาได้เล่าถึงคนเก็บภาษีชื่อซักเคียสที่ถูกสังคมรังเกียจ แต่การตอบสนองของเขาต่อการทรงเรี ยกของพระเยซูเป็ น
แบบอย่างสาหรับทุกคนที่อ่านพระกิตติคุณ
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ลูกา ครั้งแล้วครั้งเล่า ลูกาบันทึกความห่วงใยของพระเยซูที่มีต่อคนเหล่านั้นที่ถูกสังคมปฏิเสธและมองข้าม
เพื่อเป็ นตัวอย่าง ลองฟังเรื่ องราวต่อไปนี้จากลูกา 7:12-16:
เมื่อพระองค์เสด็จมาเกือบถึงประตูเมือง มีคนหามศพชายหนุ่มคนหนึ่งมา เขาเป็ นลูกชายคนเดียวของหญิงม่าย
ชาวเมืองมากมายมากับหญิงนั้น เมื่อพระองค์ทรงเห็นนางก็ทรงสงสารนางยิ่งนักและตรัสว่า
“อย่าร้องไห้เลย”แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปแตะโลงศพ คนหามก็ยืนนิ่ ง พระองค์ตรัสว่า “พ่อหนุ่ม
เราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิด!” ผูต้ ายก็ลุกขึ้นนั่งและเริ่ มพูดจา
พระเยซูจึงทรงมอบเขาคืนให้มารดาคนทั้งปวงเต็มไปด้วยความเกรงกลัวและสรรเสริ ญพระเจ้าว่า
“ผูเ้ ผยพระวจนะยิ่งใหญ่มาปรากฏในหมู่เรา พระเจ้าเสด็จมาช่วยประชากรของพระองค์แล้ว” (ลูกา 7:12-16)
ในช่วงศตวรรษแรกของจักรวรรดิโรมัน หญิงหม้ายที่ได้สูญเสียลูกชายของเธอไปแทบจะไม่มีอาชีพเลี้ยงตัวเองและแทบจะไม่
มีโอกาสหางานทา โดยการเน้นพระกรุ ณาของพระเยซูที่มีต่อเธอ ลูกาชี้ให้เห็นว่าพันธกิจขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในฐานะพระผูช้ ่วยให้รอด
นั้นมุ่งไปที่แม้กระทัง่ คนยากจนและคนไร้ความช่วยเหลือ ตามที่คนในเนื้อเรื่ องนี้ได้แสดงความเห็นไว้ตอนท้าย พันธกิจของพระเยซูเพื่อ
ช่วยคนยากจนและคนไร้กาลัง เป็ นข้อพิสูจน์ว่าพระเจ้าได้เสด็จมาเพื่อช่วยคนของพระองค์ ดังนี้ พระกิตติคุณลูกาตอบคาถามที่สองของเรา
ว่าอย่างไร นั่นคือ เราติดตามพระเยซูอย่างไร? เมื่อพิจารณาความห่วงใยของลูกาที่มีต่อคนยากจน สิ่งหนึ่ งที่เราทาได้ก็คือโดยการมีความ
เมตตาต่อผูอ้ ื่น เราควรใส่ใจคนยากจนและพยายามช่วยเหลือเมื่อเขามีความจาเป็ น เราควรเต็มใจที่จะมอบทรัพย์สิ่งของ อาหาร เงินทอง
และเวลา เพื่อจุนเจือพวกเขา จริ ง ๆ แล้ว พระเจ้ามักจะส่งคริ สเตียนผูม้ ีใจกรุ ณามาเพื่อตอบคาอธิษฐานของคนยากจน พระเยซูกล่าวในลูกา
12:33 ว่า:
จงขายทรัพย์สินของท่านและบริ จาคแก่คนยากไร้ จงจัดเตรี ยมถุงเงินที่ไม่มีวนั ฉีกขาดไว้ให้ตนเอง
คือทรัพย์สมบัติในสวรรค์ซ่ ึงไม่รู้จกั หมดสิ้น ในที่ซ่ ึงไม่มีขโมยมาเฉียดใกล้ และไม่มีมอดแมลงมาทาลาย (ลูกา
12:33)
เมื่อเราติดตามพระเยซูอย่างสัตย์ซื่อด้วยการใส่ใจกับคนของพระองค์ พระองค์ก็จะให้รางวัลแก่เราเป็ นมรดกนิ รันดร์ และอีกวิธี
หนึ่งที่เราสามารถติดตามพระเยซูก็คือ โดยการพักสงบอย่างมัน่ ใจในความจริ งที่ว่าพระเจ้าจะตอบสนองความจาเป็ นของเราเช่นกันให้เรา
ฟังถ้อยคาของพระเยซูในลูกา 12:22-31:
อย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับชีวิตของท่านว่าจะเอาอะไรกินหรื อพะวงเกี่ยวกับร่ างกายของท่านว่าจะเอาอะไรนุ่งห่ม
... และอย่าใจจดใจจ่อว่าท่านจะเอาอะไรกินเอาอะไรดื่ม อย่ากังวลไปเลย... แต่จงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า
แล้วพระองค์จะประทานสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แก่ท่านด้วย(ลูกา 12:22-31)
ในฐานะสมาชิกของอาณาจักรพระเจ้า เราสามารถมัน่ ใจว่า มหากษัตริ ย์ คือพระเยซูคริ สต์ของเรา จะใส่ใจเราและตอบสนอง
ความจาเป็ นของเรา และการเน้นการวางใจในองค์พระผูช้ ่วยให้รอดนี้ ก็สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสาระสาคัญอีกสองประการในพระกิตติ
คุณลูกา นั่นคือ สันติสุขและความชื่นชมยินดี ตัวอย่างเช่น ในตอนต้นของพระกิตติคุณลูกา บทที่ 2:10-14 เราอ่านพบคาประกาศของทูต
สวรรค์ว่า:
เรานาข่าวดีมา...ขอพระเกียรติสิริมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดและสันติสุขจงมีแก่มวลมนุษย์บนโลก(ลูกา 2:10-14)
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และในอีก 22 บทหลังจากนั้น ลูกาก็จบพระกิตติคุณของท่านในลักษณะเดียวกับทีท่ ่านได้เริ่ มต้น ในตอนจบของพระกิตติคุณ
เล่มนี้ เหล่าสาวกกาลังติดตามพระเยซูและมีประสบการณ์กบั ความชื่นชมยินดี ตามคากล่าวทีแรกของเหล่าทูตสวรรค์ในบทที่ 2
สามครั้งในบทสนทนาในยอห์ นบทที่ 20 พระเยซูตรัสว่า “สันติสุขจงดารงอยู่กับท่าน” และข้าพเจ้าไม่คิดว่า
พระองค์กาลังกล่าวเป็ นคาทักทาย ข้าพเจ้าคิดว่าพระองค์กาลังกล่าวว่าสิ่งนี้เป็ นรากฐานแห่ งความจริง
“ถึงแม้เจ้าทั้งหลายเพิ่งผ่านเหตุการณ์เศร้ าสลด เจ้าทั้งหลายเพิ่งสู ญเสียบุคคลที่เจ้ารักและไม่มีทางรู้ เลยว่าเรา
จะกลับมาหรือไม่ อีกไม่นานเจ้าจะตกอยู่ภายใต้ อานาจเผด็จการของรัฐบาลโรมัน เจ้าได้ผ่านการถูกกดขี่ข่ม
เหงมา และสถานการณ์จะเลวร้ ายลงอีกมาก แต่เราอยากให้ เจ้ารู้ว่าเรายังอยู่ที่นี่ และเมื่อเรายังอยู่ที่นี่ เราก็นา
สันติสุขอันเป็ นรากฐานมาให้ เจ้า เราเป็ นความชื่ นชมยินดีของเจ้า ดังนั้น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่ว่าอะไรจะ
เกิดขึ้นกับชี วิตภายนอกของเจ้า ไม่ว่าอะไรจะอยู่ภายในชีวิตของเจ้า ถ้าเจ้ารู้จักเรา เจ้าก็มีรากฐานสันติสุขที่
แท้จริง” คาที่พระคาภีร์ใช้ คือคาว่า “ชาโลม” (shalom) ซึง่ หมายถึงการครองราชย์และการปกครองของพระ
เจ้าแบบองค์รวมและชอบธรรม ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม และ “เรานาความชื่ นชมยินดีมา เราไม่ได้อยู่ที่นี่
เพียงเพื่อเล้าโลมใจเจ้าเท่านั้น เราอยู่ที่นี่เพื่อนาความชื่ นชมยินดีที่แท้จริงมาสู่ เจ้า ความชื่ นชมยินดีที่เป็ นยิ่ง
กว่าอารมณ์ความรู้สึก มันคือความชื่ นชมยินดีที่เป็ นความเข้าใจเชิงบวกว่าเราควบคุมทุกสิ่งในโลกนี้ และเรา
จะไม่ยอมให้ สิ่งใดเกิดขึ้นแก่เจ้าโดยไม่ได้เกิดขึ้นแก่เราก่อน” พระเยซูตรัสเช่ นนี้ ข้าพเจ้าชอบวิธีที่เปาโลได้
กล่าวถึงเมื่อท่านพูดถึงผลของพระวิญญาณ ท่านกล่าวว่า เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเพื่อเติมเต็ ม
ชีวิตคริสเตียน เจ้าทั้งหลายจะรักซึ่งกันและกัน และคาถัดไปก็คือ เจ้าทั้งหลายจะมีความปลาบปลื้มใจ และ
ข้าพเจ้าคิดว่า สองคุณลักษณะนี้ไม่สามารถแยกจากกันได้ แน่ นอน เปาโลได้เพิ่มเติมอีกหกผลของพระ
วิญญาณ แต่ประเด็นหลักก็คือ เมื่อความรักของพระเจ้าถูกถ่ายทอดหรือนาเข้ ามาในจิตใจของเรา การ
ตอบสนองของเราก็คือ ข้าพเจ้าก็จะไม่ดาเนินชีวิตด้วยความเข้าใจของข้าพเจ้าเองเกี่ยวกับความจริง ซึ่งมัก
เต็มไปด้วยการเยาะเย้ยถากถาง การมองโลกในแง่ร้าย และการคิดเชิงลบ แต่เมื่อพระเยซูคริสต์สถิตกับเรา
การตอบสนองแบบเดียวก็คือ ข้าพเจ้ามีสันติสุข พระองค์ได้นาฤทธานุภาพแห่ งการคืนพระชนม์เข้ามาสู่ ชีวิต
ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็มีความปลาบปลื้มใจ มีความหวัง เพราะในพระเยซูไม่มคี วามพ่ายแพ้ จะไม่มีสิ่ง
ใดที่ “ถูกแยกออกไป” พระองค์ได้นาทุกสิ่งเข้ามาไว้ด้วยกันอย่างเป็ นองค์รวมและอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
—ดร. บิลล์ ยูรี
ลองฟังถ้อยคาทิ้งท้ายของลูกาในบทที่ 24:52-53:
เขาทั้งหลายจึงนมัสการพระองค์และกลับมาที่กรุ งเยรู ซาเล็มด้วความชื่นชมยินดีอย่างใหญ่หลวง และพวกเขาอยู่ที่พ
ระวิหารเป็ นประจา พากันสรรเสริ ญพระเจ้า (ลูกา 24:52-53)
ในพระกิตติคุณลูกา การติดตามพระเยซูหมายถึงการชื่นชมยินดีในความรอดของเราและในทุกพระพรที่มาจากพระเจ้า
หมายถึงการพักสงบอย่างมีสันติสุขในพระองค์ การวางใจว่าพระองค์จะตอบสนองความจาเป็ นทั้งสิ้นของเรา และการเต็มใจที่จะให้
พระองค์ใช้เราเพื่อนาพระพรลักษณะเดียวกันนี้ไปสู่ผอู ้ ื่น
เราได้ศึกษาแล้วว่ามัทธิว มาระโก และลูกาตอบคาถามที่วา่ “พระเยซูคือใคร?” และ “เราจะติดตามพระองค์ได้อย่างไร?” ต่อไป
เราก็พร้อมที่จะพิจารณาว่ายอห์นได้ตอบคาถามทั้งสองนี้อย่างเป็ นเอกลักษณ์อย่างไร
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พระเยซูคือใครในพระกิ ตติ คุณยอห์น?
ในพระกิตติคุณของท่าน ยอห์นฉายภาพพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้า ผูท้ าให้แผนการแห่งความรอดนิรันดร์ของ
พระองค์สาเร็จ โดยการเน้นตัวตนของพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้า ยอห์นได้บรรยายถึงความสัมพันธ์อนั เป็ นเอกลักษณ์ระหว่าง
พระเยซูกบั พระบิดาของพระองค์ พระเยซูคือการเปิ ดเผยขั้นสูงสุดของพระบิดา และเป็ นพระองค์เดียวที่สามารถนาชีวิตนิรันดร์มาถึงคน
เหล่านั้นที่ศรัทธาในพระองค์ ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณอีกสามคนเริ่ มต้นบันทึก ด้วยการประสู ติของพระเยซู หรื อพันธกิจ
ในโลกนี้ของพระองค์ แต่ยอห์นเริ่ มพระกิตติคุณของท่านโดยกล่าวว่า พระบุตรของพระเจ้าได้ทางานร่ วมกับพระบิดาในการทรงสร้าง และ
บัดนี้ พระบิดาก็กาลังถูกสาแดงให้มนุษย์ได้เห็น โดยผ่านทางพระบุตรเพียงองค์เดียวของพระองค์
อีกวิธีหนึ่งที่ยอห์นใช้เพื่อสื่อข้อความอันเต็มไปด้วยพระสิริน้ ี เห็นได้ในคาที่พระเยซูกล่าวว่า “เราเป็ น” ในประโยคเหล่านี้ พระ
เยซูอา้ งถึงพระนามแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า นัน่ คือ “ยาห์เวห์” หรื อฉบับแปลบางฉบับใช้คาว่า “เยโฮวาห์” ตามที่กล่าวในอพยพบทที่
3:14 พระเจ้า พระองค์เองได้ทรงอธิบายว่า พระนาม “ยาห์เวห์” โดยสาระสาคัญแล้ว หมายความว่า “เราเป็ น” พระเยซูอา้ งถึงพระนามนี้ใน
ยอห์น 6:35 โดยในข้อนี้ พระองค์ตรัสว่า “เราเป็ นอาหารแห่งชีวิต” การอ้างอิงพระนามนี้ เราพบได้อีกในบทที่ 8:12 และบทที่ 9:5 ในวลี
ที่ว่า “เราเป็ นแสงสว่างของโลกนี้” และในบทที่ 10:7 และข้อ 9 เราก็อ่านพบว่า “เราเป็ นประตู” บทที่ 11:25 กล่าวว่า “เราคือการเป็ นขึ้นมา
และเป็ นชีวิต” ในบทที่ 14:6 เราอ่านพบ “เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ นชีวิต” ในบทที่ 15:1 เราอ่านพบข้อความ “เราคือเถาองุ่น
แท้” และในบทที่ 8:58 พระเยซูได้ประกาศด้วยพระเดชานุภาพสูงสุดว่า “เราเป็ น” ในแต่ละเหตุการณ์น้ ี พระเยซูประกาศพระองค์เองว่า
ทรงเป็ นผูท้ รงพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิม และเปิ ดเผยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในตัวพระองค์เอง
การที่พระเยซูเป็ นศูนย์กลางของแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าเห็นได้ชดั โดยเฉพาะในคาอธิษฐานแบบมหาปุโรหิตของ
พระองค์ในยอห์นบทที่ 17 ลองฟังคาอธิษฐานของพระเยซูในยอห์น 17:24:
พระบิดาเจ้าข้า
ข้าพระองค์ปรารถนาให้บรรดาผูท้ ี่พระองค์ได้ประทานแก่ขา้ พระองค์น้ นั อยู่กบั ข้าพระองค์ในที่ซ่ ึงข้าพระองค์อยู่
และให้พวกเขาเห็นเกียรติสิริของข้าพระองค์ คือเกียรติสิริซ่ ึ งพระองค์ได้ประทานแก่ขา้ พระองค์
เพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ต้งั แต่ก่อนที่พระองค์ทรงสร้างโลก (ยอห์ น 17:24)
พระเยซูเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างความรอดของผูท้ ี่ติดตามพระองค์เข้ากับความรักที่พระบิดาทรงมีต่อพระบุตรตั้งแต่
ก่อนการทรงสร้าง ประเด็นของพระองค์ก็คือ ความรอดของเรานั้น คือความรักที่พระบิดาทรงเทลงมาเหนือองค์พระเยซู
ดังนั้น ถ้ายอห์นฉายภาพพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้า ผูก้ ระทาแผนการแห่งความรอดนิรันดร์ให้สาเร็จ แล้วพระกิตติ
คุณยอห์นตอบคาถามข้อสองของเราอย่างไร? นั่นคือ เราจะติดตามพระเยซูดว้ ยวิธีใด?
ในพระกิตติคุณยอห์น วิธีเบื้องต้นที่เราจะติดตามพระเยซูก็คือ โดยการได้รับความรักจากพระเจ้า และโดยการสาแดงความรัก
ในลักษณะเดียวกันต่อกันและกัน พระเยซูได้สถาปนาแบบอย่างนี้เพื่อให้เราติดตามในหลายวิธี ตัวอย่างหนึ่ งคือยอห์น 17:23-26 ในตอนนี้
พระเยซูกล่าวถึงความรักของพระบิดาที่มีต่อพระบุตรของพระองค์ นี่คือความรักนิรันดร์ที่พระบิดามีต่อพระบุตร อันเป็ นสิ่งที่อยู่เบื้องหลัง
แผนการแห่งความรอดนิ รันดร์ที่พระเยซูทรงกระทาให้สาเร็จ ดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่ความเป็ นสาวกตามที่ระบุในพระกิตติคุณยอห์น
จะต้องมีความรักเป็ นคุณลักษณะสาคัญ พระเยซูกล่าวแก่ผูท้ ี่ติดตามพระองค์ในยอห์น 13:34-35 ดังนี้:
“จงรักซึ่งกันและกัน พวกท่านต้องรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รักพวกท่าน ถ้าพวก
ท่านรักซึ่งกันและกัน คนทั้งปวงจะรู ้ว่าพวกท่านเป็ นสาวกของเรา”(ยอห์ น 13:34-35)

-32For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org.

พระกิตติคุณ

บทเรียนที่ 1: ทำควำมรู ้จักกับพระกิตติคุณ

ในทัศนะของยอห์น เราติดตามพระเยซูดว้ ยการรักซึ่งกันและกันด้วยความรักแบบพระเยซู
ในแนวทางนี้ การสร้างสาวกต้องริ เริ่ มและดาเนินไปในความรัก ความรักที่พระเจ้ามีต่อเราริ เริ่ มความเป็ นสาวกในเรา และความ
รักของพระเจ้าที่ผ่านมาทางเราไปสู่กนั และกันก็คือการสาแดงความเป็ นสาวกของเรา สิ่งนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่า เหตุใดยอห์นจึงกล่าวถึงตัว
ท่านเองในฐานะ “สาวกที่พระเยซูทรงรัก” ไม่ใช่ “สาวกที่มอบความรัก” ตลอดพระกิตติคุณของท่าน นี่เป็ นเพราะยอห์นทราบว่า
ความสามารถใด ๆ ที่ท่านมีเพื่อรักผูอ้ ื่นนั้น ล้วนมาจากความรักอันลึกซึ้งที่พระเยซูมีต่อท่าน ผูต้ ิดตามพระเยซูได้รับความรักจากพระองค์
ก่อน และหลังจากนั้น พวกเขาก็ถูกเรี ยกให้รักซึ่งกันและกัน
บางคนอาจสงสัยว่า ความแตกต่างในลักษณะเฉพาะของพระกิตติคุณทั้งสี่จะบ่งชี้ในทางใดทางหนึ่งหรือไม่
ว่าหนังสื อสี่เล่มนี้ไม่สอดคล้องกัน และกาลังเล่าเรื่องราวที่ขัดแย้งกันเอง แต่ข้าพเจ้ าไม่คิดว่าเป็ นเช่ นนั้นอย่าง
แน่ นอน ข้าพเจ้าคิดว่า สิ่งที่เรามีในพระกิตติคุณทั้งสี่ก็คือ สี่มุมมองต่อเรื่องราวของพระเยซู ที่สอดคล้องกัน
พระกิตติคุณทั้งสี่เป็ นเอกภาพในแนวคิดที่ว่า ทั้งสี่เล่มกาลังบอกเราถึงประวัติศาสตร์ ของบุรุษผู้นี้ องค์พระผู้
เป็ นเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์ ผู้เข้ามาในโลกนี้เพื่อช่ วยคนบาปให้ รอดพ้นจากความบาปและความตาย และ
พระกิตติคุณแต่ละเล่มก็มองไปที่พระเยซูผู้นี้จากมุมมองที่แตกต่างกัน และมุ่งเน้ นรายละเอียดที่แตกต่างกัน
เกี่ยวกับชีวิตของพระองค์ แต่ข้อความและมุมมองเหล่านั้น หาได้ขัดแย้งกันเองไม่ ตรงกันข้าม ต่าง
สอดคล้องกันอย่างกลมกลืน
—ดร. สตีฟ โคแวน

สรุป
ในบทเรี ยนนี้ เราได้รับการแนะนาเรื่ องการศึกษาพระกิตติคุณ เราได้เห็นลักษณะเชิงวรรณกรรม และรับรู ้ว่าพระกิตติคุณเป็ น
เรื่ องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อถือได้ จากนั้น เราก็ได้พิจารณาสถานภาพของพระกิตติคุณในคริ สตจักร และได้เห็นว่าพระกิตติคุณนั้นเป็ น
ส่วนประกอบที่แท้จริ งของพระวจนะในพันธสัญญาใหม่ และเราก็ได้ศึกษาโดยการเปรี ยบเทียบพระกิตติคุณทั้งสี่เล่ม และได้พบว่าผูเ้ ขียน
ทุกคนได้เล่าเรื่ องเดียวกัน คือเรื่ องอาณาจักรของพระเจ้า ถึงแม้ว่าแต่ละเล่มจะฉายภาพพระเยซูและอธิบายการเป็ นสาวกด้วยวิธีเฉพาะของ
ตนเองก็ตาม
การเข้าใจพระกิตติคุณเป็ นสิ่งสาคัญยิ่งยวดสาหรับคริ สเตียนทุกคน เรามอบความเชื่อมัน่ ทั้งสิ้นของเราในชีวิตนี้และชีวิตหน้าไว้
ในพระหัตถ์ของพระเยซู ผูซ้ ่ ึงเราไม่เคยพบหน้าต่อหน้า ทุกสิ่งที่เรารู ้เกี่ยวกับพระองค์ เรารู ้ได้จากพระวจนะ โดยเฉพาะจากพระกิตติคุณ
หวังว่าสิ่งที่เราได้เรี ยนรู ้ในบทนานี้จะได้เตรี ยมเราให้สารวจพระ
กิตติคุณแต่ละเล่มอย่างลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อที่เราจะเข้าใจว่าถ้อยคาของผูป้ ระกาศพระกิตติคุณแต่ละท่านส่งผลต่อความเชื่อและ
ชีวิตของเราอย่างไร
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พระกิตติคุณ
บทเรียนที่ 1
ทาความรู้ จักกับพระกิตติคุณ

ดร. พีท อัลวินสัน (ผู้ดาเนินรายการ) เป็ นผูอ้ านวยการบริ หารของ FORGE: City Wide Ministry to Men with Man in the Mirror และท่าน
ยังเป็ นศิษยาภิบาลผูก้ ่อตั้งคริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยน วิลโลว์ ครี ก ที่เมือง วินเทอร์ สปริ งส์ รัฐฟลอริ ดา อันเป็ นคริ สตจักรที่ท่านได้รับใช้ใน
ฐานะศิษยาภิบาลอาวุโสมาเป็ นเวลา 26 ปี แล้วดร. อัลวินสัน ได้จบการศึกษาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากวิทยาลัยศาสนศาสตร์ทริ นิตีเพื่อ
การประกาศ (Trinity Evangelical Divinity School) และจบการศึกษาพันธกิจศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตจากวิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมปฏิรูป
(Reformed Theological Seminary) ท่านเป็ นศาสตราจารย์วุฒิคุณ ณ วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมปฏิรูป หนึ่งในคณะกรรมการของ “เครื อข่าย
สาคัญเพื่อพัฒนาชีวิต” (Key Life Network) และเป็ นผูเ้ ขียนหนังสือชื่อ “Like Father, Like Son: How Knowing God as Father Changes
Men” (“พ่อเป็ นอย่างไรลูกก็เป็ นอย่างนั้น: การรู ้จกั พระเจ้าในฐานะพระบิดาเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้อย่างไร?”)

ดร. ริชาร์ ด บอคแฮม เป็ นนักวิชาการด้านพันธสัญญาใหม่ เป็ นนักเขียน และเป็ นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ณ มหาวิทยาลัยแห่งเซนต์แอนด
รู วส์ ในสกอตแลนด์
ดร. เดวิด บาวเออร์ เป็ นคณบดีคณะการตีความพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ และดารงตาแหน่งศาสตราจารย์เกียรติยศ “ราล์ฟ วัลโด บีสัน”
ด้านการศึกษาพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์เชิงอุปนัย ณ วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมแอสบิวรี
ดร. สตีฟ โคแวน เป็ นรองผูอ้ านวยการศูนย์ทรัพยากรด้านคริ สต์ศรัทธาพิทกั ษ์ และรองศาสตราจารย์ดา้ นปรัชญาและคริ สต์ศรัทธาพิทกั ษ์
ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เบอร์มิงแฮม
ดร. แดน โดริอานี เป็ นรองประธานด้านโครงการวิชาการเชิงกลยุทธ์ และศาสตราจารย์ด้านศาสนศาสตร์ ณ วิทยาลัยพระคริสต์
ธรรมคัฟเวอร์ แนนต์ (Covenant Theological Seminary)
ดร. แมทท์ ฟรีดแมน เป็ นศาสตราจารย์สาขาการประกาศและการสร้างสาวก ณ วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมเวสลีย์
ศาสนาจารย์ ไมเคิล กโลโด เป็ นรองศาสตราจารย์ดา้ นพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ศึกษา ณ วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมปฏิรูป ในเมืองออร์แลนโด
รัฐฟลอริ ดา
ดร. จอห์ น แม็คคินลีย์ เป็ นรองศาสตราจารย์ดา้ นพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ศึกษา ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ทลั บอต
ดร. โจนาธาน เพนนิงตัน เป็ นรองศาสตราจารย์ดา้ นการตีความพันธสัญญาใหม่ และผูอ้ านวยการการวิจยั ระดับปริ ญญาเอก ที่วิทยาลัยศา
สนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊ปติสต์
ดร. เกร็ก เพร์ รี่ เป็ นรองประธานด้านโครงการยุทธศาสตร์ ณ องค์กร “ผูร้ ับใช้แห่งสหัสวรรษที่สาม” (อดีตรองศาสตราจารย์ดา้ นพันธ
สัญญาใหม่และผูอ้ านวยการโครงการ “การริ เริ่ มพันธกิจในเขตเมือง” ณ วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมคัฟเวอร์แนนต์)
ดร. โรเบิร์ต พลัมเมอร์ เป็ นรองศาสตราจารย์ดา้ นการตีความพันธสัญญาใหม่ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊ปติสต์
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พระกิตติคุณ

บทเรียนที่ 1: ทำควำมรู ้จักกับพระกิตติคุณ

ดร. เดวิด รีดลิงส์ เป็ นศาสตราจารย์ดา้ นพันธสัญญาใหม่ ณ วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมเบ็ธเอล
ดร. โธมัส ชไรเนอร์ เป็ นศาสตราจารย์เกียรติยศ “เจมส์ บิวเคแนน แฮรริ สัน” ด้านการตีความพันธสัญญาใหม่ และเป็ นรองคณบดีดา้ น
พระคริ สตธรรมคัมภีร์และการตีความ ที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊ปติสต์
ดร. เค เอริค เธอนเนส เป็ นศาสตราจารย์ดา้ นพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ ที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์ทลั บอต มหาวิทยาลัย
บิโอลา และเป็ นประธานภาควิชาพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์
ดร. สตีเวน โซคาลัส เป็ นรองศาสตราจารย์ดา้ นคริ สต์ศรัทธาพิทกั ษ์ และวิธีคิดแบบคริ สเตียน ณ วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมศึกษาเวสลีย์
ดร. บิลล์ ยูรี เป็ นศาสตราจารย์ดา้ นศาสนศาสตร์เชิงระบบและเชิงประวัติศาสตร์ ณ วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมศึกษาเวสลีย์
ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต เป็ นอดีตสาธุคุณที่คริ สตจักรเซนต์ลุค วิมเบิลดัน พาร์ค สหราชอาณาจักร และปัจจุบนั เป็ นรองอาจารย์ใหญ่ของ
วิคลิฟฟ์ ฮอลล์ อ๊อกซฟอร์ด และผูอ้ านวยการของสานักวิชาการเทศนา
ดร. ปี เตอร์ วอล์ คเกอร์ เป็ นศาสตราจารย์ดา้ นพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ศึกษา ที่วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมทริ นิตีเพื่อการรับใช้พระเจ้า (อดีต
เคยเป็ นอาจารย์ดา้ นพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์ศึกษา และรองอาจารย์ใหญ่ร่วม ของวิคลิฟฟ์ ฮอลล์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด)
ดร. เบ็น วิทเธอริงตัน เป็ นศาสตราจารย์ดา้ นการตีความพันธสัญญาใหม่ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์แอสบิวรี
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