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พระกิตติคุณ
บทเรียนที่ 5
พระกิตติคุณโดยยอห์ น
บทนำ
ชื่อของเธอคือโซเฟี ย เอาละ นี่ไม่ใช่ช่อื จริงของเธอ แต่เป็ นชื่อที่เธอใช้เพื่อหลบเลี่ยงจากเพื่อนและสมาชิกใน
ครอบครัวที่ขู่จะฆ่าเธอ เพราะตอนนี้เธอเชื่อในพระเยซู โซเฟี ยมาจากพื้นเพที่การเชื่อพระเยซูก่อให้เกิดการถูกกดขีข่ ่ม
เหง นี่คอื เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของโลกปัจจุบนั และก็เป็ นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในศตวรรษแรกด้วย ในช่วงเวลาของ
อัครทูตยอห์น ผู้เชื่อชาวยิวถูกขับไล่ออกจากธรรมศาลา เพราะพวกเขาเชื่อว่าพระเยซูคอื ผู้ท่ที าให้พระสัญญาของพระเจ้า
ต่อบรรพบุรุษของพวกเขาในโบราณกาลสาเร็จเป็ นจริง คนเหล่านัน้ ถูกตัดขาดจากครอบครัว จากประวัตศิ าสตร์ และจาก
ศาสนาของเขา ยอห์นเขียนเพื่อให้ความมั ่นใจแก่ผู้เชื่อที่ถูกข่มเหงเหล่านี้ว่าพระเยซูคือพระคริสต์ ทรงเป็ นพระบุตรของ
พระเจ้าอย่างแท้จริง ท่านต้องการย้าให้มั ่นใจว่า ถึงแม้สถานการณ์เลวร้าย พวกเขาก็จะยังคงสัตย์ซื่อต่อพระเยซูและยินดี
กับการมีชวี ติ เต็มบริบูรณ์ในพระองค์
นี่คอื บทเรียนที่ 5 ในชุดบทเรียน “พระกิตติคุณ” ในบทเรียนชุดนี้ เรากาลังสารวจพระวจนะสีเ่ ล่มในพระคัมภีร์
ซึ่งบอกให้เรารู้ว่าพระเยซูนาแผ่นดินและสง่าราศีของพระเจ้ามาสู่ประวัตศิ าสตร์โลกอย่างไร ในบทเรียนนี้ ซึ่งมีช่อื ว่า “พระ
กิตติคุณโดยยอห์น” เราจะศึกษาพระกิตติคุณของยอห์นในแนวทางที่จะช่วยให้เราอ่านด้วยความเข้าใจยิง่ ขึ้น รักพระเจ้า
ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น และยินดีกบั ชีวติ ในพระคริสต์อย่างเต็มที่ยงิ่ ขึ้น
เราจะศึกษาพระกิตติคุณโดยยอห์นในสามแนวทาง หนึ่ง เราจะพิจารณาภูมหิ ลังของพระกิตติคุณยอห์น สอง
เราสารวจโครงสร้างและเนื้อหาของพระกิตติคุณยอห์น และสาม เราจะศึกษาประเด็นหลักสาคัญบางประเด็นของพระกิตติ
คุณยอห์น เราจะเริม่ ต้นด้วยภูมหิ ลังของพระกิตติคุณยอห์นก่อน

ภูมห
ิ ล ัง
เราจะสารวจภูมหิ ลังของพระกิตติคุณยอห์นโดยพิจารณาตัวผู้เขียนและสถานการณ์แวดล้อมในขณะที่ท่าน
เขียนพระกิตติคุณนี้ เราจะเริม่ ด้วยการศึกษาตัวผู้เขียน

ผู ้เขียน
ตลอดประวัตศิ าสตร์คริสตจักร คริสเตียนได้ยอมรับตลอดมาว่าสาวกของพระเยซูช่อื ยอห์น เป็ นผู้เขียนพระ
กิตติคุณเล่มนี้ เขาเป็ นน้องชายของยากอบ ซึ่งเป็ นบุตรของเศเบดี ยอห์นเป็ นหนึ่งในสาวกวงในที่พระเยซูไว้วางใจที่สุด
และเป็ นเสาหลักแห่งความเชื่อในชุมชนคริสเตียนยุคแรก งานเขียนของท่านในพันธสัญญาใหม่ มไิ ด้มเี พียงพระกิตติคุณ
เล่มที่สเี่ ท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงจดหมายฝาก 1, 2, และ 3 ยอห์น รวมทัง้ หนังสือวิวรณ์อกี ด้วย
เราจะศึกษาผู้เขียนพระกิตติคุณยอห์นในสองช่วง หนึ่ง เราจะทาความเข้าใจว่ามุมมองดัง้ เดิมที่ว่าอัครทูต
ยอห์นเป็ นผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มนี้นนั ้ เชื่อถือได้ และสอง เราจะสารวจประวัตสิ ่วนตัวของยอห์น เราจะเริม่ ด้วยการศึกษา
มุมมองดัง้ เดิมที่ว่าอัครทูตยอห์นเป็ นผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มที่สนี่ ี้
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มุมมองดัง้ เดิม
พระกิตติคุณยอห์ นเป็ นหนังสื อเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ไม่ได้บ่งบอกว่าใครเป็ นผู้เขียน และนี่คือ
จุดเริ่มต้นของเรา ในฐานะที่เราเป็ นคริสเตียนที่เชื่ อในพระคัมภีร์ เราก็ยอมรับความเป็ นจริงที่ว่าเราไม่มี
บันทึกข้อความชัดเจนเกี่ยวกับว่าใครเป็ นผู้เขียนหนังสื อเล่มนี้ ก่อ นจะถึงศตวรรษที่สอง เทอร์ ทัลเลียน
อิเรเนียส และคนอื่น ๆ บางคน ยอมรับอย่างแน่ วแน่ แล้ วว่าอัครทูตยอห์ นคือผู้เขียน ดังนั้น คุณจึงต้องตั้ง
คาถามว่า เหตุใดพวกเขาจึงเชื่ อเช่ นนั้น ทั้งที่เป็ นช่ วงที่ใกล้เคียงมากกับเวลาที่พวกเขาได้สัมผัสกับอัคร
ทูตคนท้าย ๆ ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ หรืออย่างน้ อยอัครทูตในรุ่นถัดมา แต่พวกเขาถึงขนาดกล้าประกาศอย่าง
เด็ดเดี่ยวเช่ นนั้น และยังมีคนอื่น ๆ ที่ประกาศอย่างเดียวกันด้วย จากนั้นคุณศึกษาเนื้อหาพระกิตติคุณ
คุณก็ต้องศึกษาหลักฐานภายในที่อยู่ในพระวจนะเล่มนี้ และแน่ นอน ในหนังสื อเล่ มนี้คุณก็พบกับ
รายงานของประจักษ์พยาน ว่าใครก็ตามที่กาลังเขียนหนังสื อเล่มนี้ก็กาลังเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวที่ตัวเขา
เองมีส่วนร่ วมอยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นด้วย ยกตัวอย่างเช่ น ในบันทึกเกี่ยวกับอาหารค่ามื้อสุดท้าย
บอกว่า คน ๆ นั้น หรือสาวกที่พระองค์ทรงรักกาลังนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารกับพระเยซูด้วย และนั่นเป็ น
หลักฐานที่ทรงพลังอย่างยิ่ง
—ดร. สตีฟ ฮาร์ เปอร์
เราสามารถยืนยันได้ว่ามีความเป็ นไปได้สูงสุดที่ยอห์นเป็ นผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มที่สี่นี้ เนื่องจากเหตุผลสาม
ประเภทที่พบในยุคแรก ประเภทที่หนึ่ง เราจะพิจารณาต้นฉบับโบราณของพระกิตติคุณยอห์น
ต้นฉบับโบราณ—ต้นฉบับโบราณมากมายของพระกิตติคุณเล่มที่สี่ ระบุช่อื ยอห์นในฐานะผู้เขียน เช่น ปาปิ รุส
66 และ ปาปิ รุส 75 ซึ่งถูกระบุว่าเขียนขึ้นประมาณ ค.ศ. 200 ทัง้ คู่ เรียกพระกิตติคุณเล่มนี้ว่า “euangelion kata
Iōannēn” ซึ่งแปลว่า “พระกิตติคุณโดยยอห์น” นอกจากนัน้ เอกสาร “โคเด็กซ์ ไซนายติคสั ” (“Codex Sinaiticus”)
และ “โคเด็กซ์ วาติกานัส” (“Codex Vaticanus”) ซึ่งเขียนขึ้นช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 4 ทัง้ คู่ เรียกพระกิตติคุณเล่มนี้
สัน้ ๆ ว่า “kata Iōannēn” แปลว่า “โดยยอห์น”
แน่นอนว่าชื่อยอห์นนัน้ ไม่ใช่ช่อื แปลก แต่ก็ชดั เจนว่างานเขียน
ต่าง ๆ ของคริสตจักรยุคแรกมีเจตนาเชื่อมโยงชื่อนี้ไปถึงคนชื่อ “ยอห์น” ที่สาคัญที่สุดในพระคัมภีร์ นัน่ คือ
อัครทูตยอห์น
ไม่เพียงแค่ต้นฉบับโบราณบ่งบอกว่ายอห์นเขียนพระกิตติคุณเล่มที่สเี่ ท่านัน้ แต่หลักฐานภายในที่พบได้ใน
พระกิตติคุณเองก็นาไปสู่ขอ้ สรุปว่ามีความเป็ นไปได้สูงสุดที่ยอห์นเป็ นผู้เขียน
หลักฐานในตัวเอกสาร—ผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มนี้รายงานการโต้แย้งกันระหว่างพระเยซูและผู้นาชาวยิวใน
ประเด็นเฉพาะบางอย่างเกี่ยวกับบทบัญญัตขิ องชาวยิว เหตุการณ์การโต้แย้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนมีความเข้าใจเรื่อง
บัญญัตขิ องชาวยิวอย่างดี ซึ่งเป็นความเข้าใจที่อคั รทูตยอห์นในฐานะชาวยิวในปาเลสไตน์น่าจะมีอย่างแน่นอน
ถ้าเราก้าวไปอีกหนึ่งขัน้ ก็จะเห็นว่ามีหลักฐานแน่นหนาว่าผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มนี้ จริง ๆ แล้วเป็ นชาวยิว
ในปาเลสไตน์ คุณลักษณะแบบปาเลสไตน์ของพระกิตติคุณเล่มนี้เห็นได้ในบทบรรยายพันธกิจของพระเยซู เช่น ใน 7:15
ผู้เขียนกล่าวถึงความสาคัญของการศึกษาด้านศาสนาในสายตาของผู้นาชาวยิวในปาเลสไตน์
ผู้เขียนพระกิตติคุณฉบับที่สยี่ งั ได้กล่าวถึงประเด็นสาคัญทางศาสนาและใช้คาศัพท์ท่คี ล้ายคลึงกับงานเขียน
ชิ้นอื่น ๆ ที่มาจากศาสนายูดาห์ในปาเลสไตน์ช่วงศตวรรษแรก เช่น นักวิชาการหลายคนได้ระบุความคล้ายคลึงกันในด้าน
ภาษาระหว่างพระกิตติคุณของยอห์นและงานเขียนที่พบในถ้าคุมราน ซึ่งเรียกกันอย่างแพร่หลายว่า “หนังสือม้วนจาก
ทะเลเดดซี” ตัวอย่างหนึ่งได้แก่การใช้สานวน “ลูกของความสว่าง” ซึ่งปรากฏทัง้ ในเอกสารจากถ้าคุมรานและในยอห์น

-2For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org.

พระกิตติคุณ

บทเรียน 5: พระกิตติคุณโดยยอห์น

12:36 นอกจากนัน้ วลี “ความสว่างแห่งชีวติ ” ยังปรากฏทัง้ ในงานเขียนจากถ้าคุมรานและในยอห์น 8:12 ความ
คล้ายคลึงกันเช่นนี้บ่งบอกว่าผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มที่สนี่ ี้มคี วามคุ้นเคยกับการใช้ภาษาการสนทนาทางศาสนาของ
ปาเลสไตน์ในช่วงศตวรรษแรกอย่างยิง่
ข้อความในพระกิตติคุณนัน้ นอกจากทาให้มั ่นใจว่าถูกเขียนโดยชาวยิวในปาเลสไตน์แล้ว ยังทาให้มั ่นใจอีก
ด้วยว่าถูกเขียนโดยผู้ท่เี ป็ นประจักษ์พยานในเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้น มุมมองนี้สอดคล้องกับประวัตขิ องอัครทูตยอห์น
เนื่องจากตัวท่านเองก็เป็ นประจักษ์พยานคนหนึ่งของชีวติ พระเยซู มีหลายจุดในพระกิตติคุณที่เราเห็นหลักฐานว่าผู้เขียน
เป็ นประจักษ์พยานคนหนึ่ง เช่น หลังจากพระเยซูส้นิ พระชนม์ ยอห์น 19:35 กล่าวว่า:

ผูท้ ี่เห็นเหตุการณ์ได้เป็ นพยาน และคาพยานของเขาเป็ นความจริ ง
เขารู ้ว่าเขาพูดความจริ งและเขาเป็ นพยานเพื่อว่าท่านทั้งหลายจะเชื่อด้วย (ยอห์ น 19:35)
ในข้อนี้ ผู้เขียนบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าตัวท่านเองเป็ นประจักษ์พยานถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู และเรา
พบคากล่าวอ้างที่คล้ายคลึงกันในยอห์น 21:20-24 ซึ่งระบุตวั ตนประจักษ์พยานผู้นี้โดยใช้สรรพนามว่า “สาวกที่พระเยซู
ทรงรัก” นี่เป็ นการบ่งบอกว่าผู้เขียนมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชดิ กับพระเยซู

ลองนึกว่า สาหรับยอห์ นแล้ ว เหตุการณ์จะเป็ นอย่างไรในช่ วงอาหารค่ามื้อสุดท้ายนั้น เมื่อท่านอิงศีรษะ
ที่พระทรวงของพระเยซู ลองนึกถึงความใกล้ชิดที่ต้องดารงอยู่ระหว่างบุรุษทั้งสอง และแม้กระทั่งบน
กางเขน เมื่อพระเยซูกาลังจะสิ้นพระชนม์ พระองค์ก็ได้มอบหมายให้ อัครทูตยอห์ น แทนที่จะเป็ นพี่
น้ องชายหญิงของพระองค์ เป็ นผู้ดูแลมารดาของพระองค์ นี่เป็ นอีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นว่รา ระหว่างคน
ทั้งสองจะต้องมีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดและลึกซึ้งอย่างยิ่ง และแม้กระทั่งในการบรรยายตนเอง ยอห์ นก็
บรรยายตัวท่านเองว่าเป็ นสาวกที่พระเยซูทรงรัก—และต้องย้าอีกครั้งหนึ่งว่า ยอห์ นหาได้ทาเช่ นนั้น
เพราะความหยิ่งทรนงไม่
—ศาสนาจารย์ ธัด เจมส์
“สาวกที่พระเยซูทรงรัก” ผู้นี้ ถูกกล่าวถึงหลายครัง้ ในพระกิตติคุณยอห์น เช่น ในยอห์น 13:23 “สาวกที่
พระองค์ทรงรัก” นี้ เอนกายอยู่เคียงข้างพระเยซูในช่วงอาหารค่ามื้อสุดท้าย ใน 19:26-27 พระเยซูพูดถึงสาวกที่พระองค์
ทรงรักนี้จากบนไม้กางเขน และฝากฝังให้เขาดูแลพระมารดาของพระองค์ สาวกคนเดียวกันนี้วงิ่ ไปยังอุโมงค์ฝังศพพร้อม
กับเปโตรในเช้าวันคืนพระชนม์ ใน 20:2-8 และใน 21:7 สาวกอันเป็ นที่รกั นี้เป็ นคนแรกที่จาพระองค์ได้ท่ชี ายทะเล

อัครทูตยอห์ นไม่ เคยถูกกล่าวถึงด้วยชื่ อของท่านเลยในพระกิตติคุณที่ท่านเขียน เนื่องจากท่านประสงค์
ที่จะระบุตัวตนของท่านในฐานะสาวกที่พระเยซูทรงรัก และในการกระทาเช่ นนี้ ท่ านเน้ นย้า หรือ
เปิ ดเผย ความถ่อมใจของท่าน รวมทั้งความเปรมปรีดิ์ในความสัมพันธ์ ของท่านกับองค์พระผู้เป็ นเจ้าอีก
ด้วย เมื่อคุณอ่านพระกิตติคุณเล่มนี้ ก็น่าสนใจและเป็ นความรู้ดีทีเดียวว่า ขณะที่ยอห์ นกล่าวถึงชื่ อของ
สาวกคนอื่นทุกคน แต่ท่านไม่เคยกล่าวถึงชื่ อตนเองเลย ซึ่งคุณได้เห็นแล้ว
—ศาสนาจารย์ ลาร์ รี ค้อคเครลล์
ไม่มสี กั ครัง้ เดียวในพระกิตติคุณเล่มนี้ท่ยี อห์นถูกกล่าวถึงโดยชื่อของท่าน น่าแปลกใจมากที่บุคคลที่ถูก
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กล่าวถึงบ่อยครัง้ มากในพระกิตติคุณเล่มอื่น ๆ กลับไม่เคยถูกเอ่ยชื่อในเล่มนี้เลย คาอธิบายที่น่าจะเป็ นไปได้ท่สี ุดก็คอื
ยอห์นก็คอื สาวกผู้เป็ นที่รกั ผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มนี้ และด้วยความถ่อมใจ ท่านจึงหลีกเลี่ยงที่จะกล่าวถึงแม้แต่ช่อื ตนเอง
แทนที่จะทาเช่นนัน้ ท่านกลับเน้นประเด็นที่ว่าท่านจะไม่สามารถเป็ นผู้ท่ตี ดิ ตามพระเยซูได้เลย ถ้าไม่ใช่เพราะความรักอัน
มหัศจรรย์จากพระเจ้า ซึ่งองค์พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีต่อท่าน
ไม่เพียงแต่พระกิตติคุณเล่มที่สเี่ ท่านัน้ ที่สนับสนุนความเชื่อว่ายอห์นมีความน่าจะเป็ นสูงสุดที่จะเป็ นผู้เขียน
แต่งานเขียนต่าง ๆ ของคริสตจักรยุคแรกก็ยนื ยันข้อสรุปนี้เช่นกันด้วย
คริสตจักรยุคแรก—ตัง้ แต่ช่วง ค.ศ. 170 ถึง 190 ความเชื่อมั ่นว่าพระกิตติคุณเล่มที่สถี่ ูกเขียนโดยอัครทูต
ยอห์นก็หยั ่งรากอย่างเข้มแข็งในคริสตจักรแล้ว เคลเมนต์แห่งอเล็กซานเดรีย เทอร์ทลั เลียน และอิเรเนียส ล้วนยืนยันว่า
ยอห์น บุตรของเศเบดี คือผู้เขียน ประมาณ ค.ศ. 325 นักประวัตศิ าสตร์คริสตจักร ชื่อยูเซเบียส ได้หยิบยกคากล่าวของอิ
เรเนียส เป็ นข้ออ้างอิงในงานเขียนของท่านที่ช่อื “ประวัตศิ าสตร์คริสตจักร” เล่มที่ 5 บทที่ 8 ส่วนที่ 4 ความว่า:

จากนั้น ยอห์ น สาวกขององค์พระผู้เป็ นเจ้า ผู้ซึ่งถึงกับได้เอนศีรษะลงบนพระทรวงของพระองค์ ก็ได้
เขียนพระกิตติคุณด้วยตัวท่านเอง ในขณะที่ท่านกาลังอาศัยอยู่ที่เมืองเอเฟซัสในแคว้นเอเชีย
คาพยานของอิเรเนียสมีความสาคัญเป็ นพิเศษด้วยเหตุผลสองประการ คือ หนึ่ง จากคากล่าวของยูเซเบียส
อิเรเนียสเคยเป็ นสาวกของโพลีคาร์ป บิชอปแห่งเมืองสเมอร์นา และตามเนื้อหาของจดหมายจากคริสตจักรเมืองสเมอร์นา
เกี่ยวกับการพลีชพี เพื่อความเชื่อของบิชอปของเขานัน้ โพลีคาร์ปเองก็เคยเป็ นสาวกของอัครทูตยอห์น ดังนัน้ อิเรเนีย
สเองก็คงอาจได้เรียนรู้จากคนที่เชื่อถือได้ท่รี ู้จักยอห์นเป็ นการส่วนตัวเกี่ยวกับการที่ยอห์นเขียนพระกิตติคุณ สอง อิเร
เนียสนัน้ เดินทางอย่างกว้างขวางในคริสตจักรยุคโบราณ ท่านจึงคุ้นเคยกับข้อมูลส่วนอื่น ๆ ที่น่าจะได้เสริมความเข้าใจ
ของท่านเกี่ยวกับผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มที่สนี่ ี้ด้วย
อีกหนึ่งนัยยะสาคัญก็คอื ไม่มกี ารต่อต้านอย่างขึงขังต่อมุมมองที่ว่ายอห์นคือผู้เขียน ไม่เคยปรากฏส่วนใดใน
งานเขียนของคริสตจักรยุคโบราณที่บ่งบอกว่าผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มนี้เป็ นบุคคลอื่นนอกเหนือจากยอห์นบุตรของเศเบดี
แท้จริงแล้ว ประวัตศิ าสตร์บนั ทึกคนเพียงสองกลุ่มเท่านัน้ ที่ต่อต้านพระกิตติคุณของยอห์น ได้แก่ กลุ่มอโลกอย (Alogoi)
และกลุ่มสนับสนุนมาร์ซิออน (Marcionites) และถึงแม้พวกเขาปฏิเสธคาสอนในพระกิตติคุณของยอห์น แต่ก็ไม่ชดั เจน
ทัง้ หมดว่าสองกลุ่มนี้ปฏิเสธความเป็ นผู้เขียนของยอห์น
ถึงแม้อาจเป็ นไปไม่ได้ท่จี ะพิสูจน์อย่างไร้ขอ้ กังขาว่าพระกิตติคุณ “นิรนาม” นี้ถูกเขียนโดยยอห์น แต่จุดยืนที่
น่าเชื่อถือที่สุดก็ยงั คงเป็ นข้อมูลที่สบื ทอดมาแต่โบราณว่าอัครทูตยอห์นคือผู้เขียน
เมื่อเราได้พจิ ารณามุมมองดัง้ เดิมว่ายอห์นได้เขียนกิตติคุณเล่มที่สี่ และได้เห็นว่าข้อมูลนี้มคี วามน่าเชื่อถือ
แล้ว ต่อไปเราจะศึกษาประวัตสิ ่วนตัวของยอห์น

ประวัตส
ิ ว่ นตัว
จริง ๆ แล้ว เรารู้จกั ยอห์นมากกว่าสาวกคนอื่น ๆ ของพระเยซู ในพระกิตติคุณเล่มต่าง ๆ ยอห์นมักถูก
กล่าวถึงพร้อมกับพี่ชายของเขาว่า “บุตรของเศเบดี” นอกจากนัน้ ยอห์นถูกกล่าวถึงเป็ นอันดับที่สอง ซึ่งบ่งบอกว่าเขาเป็ น
น้องชาย จากมาระโก 1:14-21 ธุรกิจประมงของครอบครัวของเขาอยู่ใกล้เมืองคาเปอรนาอุม ที่ทะเลสาปกาลิลี จากข้อ 20
เราเห็นว่าธุรกิจนัน้ รุ่งเรืองเพียงพอที่ทาให้พวกเขาจ้างคนอื่นได้ หลังจากพระเยซูส้นิ พระชนม์ ธุรกิจของเขาก็ยังคง
เข้มแข็งเพียงพอที่เขาทัง้ สองจะกลับไปทาอาชีพนี้ ตามที่เราเห็นในยอห์น 21:1-14
จากการเปรียบเทียบมาระโก 15:40 กับมัทธิว 27:56 จะเห็นได้ว่ามารดาของเขาทัง้ สองชื่อนางสะโลเม ซึ่งได้
ติดตามพระเยซูอย่างน้อยก็ในบางช่วงเวลา มีครัง้ หนึ่งเธอได้ขอให้พระเยซูปฏิบตั ติ ่อบุตรชายทัง้ สองของเธอในแผ่นดิน
ของพระองค์ด้วยความโปรดปรานเป็ นพิเศษ ตามที่เราเห็นในมัทธิว 20:21 ถ้าเราศึกษาต่อไปอีก การเปรียบเทียบยอห์น
19:25 กับมัทธิว 27:56 อาจบอกเราได้ว่า จริง ๆ แล้ว แม่ของบุตรชายทัง้ สองของเศเบดีเป็ นพีน่ ้องกับนางมารีย์ มารดา
ของพระเยซู นัน่ ก็จะหมายความว่ายอห์นเป็ นลูกพี่ลูกน้องกับพระเยซู ถ้าเรื่องนี้เป็ นความจริง ก็ช่วยอธิบายว่าเหตุใดพระ
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เยซูจงึ ตรัสจากบนไม้กางเขนในยอห์น 19:25-27 เพื่อขอร้องให้ยอห์นดูแลมารดาของพระองค์
ในมาระโก 3:17 ยากอบและยอห์นถูกเรียกว่า “ลูกฟ้ าร้อง” ฉายานี้ดูเหมือนจะอ้างอิงจากอารมณ์หุนหันพลัน
แล่นของทัง้ สอง ตัวอย่างหนึ่งได้แก่เหตุการณ์ท่ลี ูกากล่าวถึงเมื่อพระเยซูพยายามหาที่พกั ค้างแรมในเมืองแห่งหนึ่งใน
แคว้นสะมาเรีย เมื่อชาวเมืองนัน้ ปฏิเสธไม่ยอมให้พระเยซูและสาวกของพระองค์ค้างแรมที่นนั ่ ยากอบและยอห์นก็มี
ปฏิกริ ยิ าเกรี้ยวกราด ลองฟังจากลูกา 9:54-56

เมื่อยากอบกับยอห์นสาวกของพระองค์เห็นเช่นนี้ก็ทูลถามว่า “พระองค์เจ้าข้า
พระองค์ทรงต้องการให้พวกข้าพระองค์ขอไฟจากสวรรค์ลงมาทาลายพวกเขาหรื อไม่?” แต่พระเย
ซูทรงหันมาตาหนิพวกเขาแล้วพวกเขาพากันไปยังอีกหมู่บา้ นหนึ่ง (ลูกา 9:54-56)
ดูเหมือนว่าช่วงที่เขาอยู่กบั พระเยซู ยอห์นมักจะใจร้อนและเกือบระเบิดอารมณ์ออกมาหลายครัง้ จึงน่าทึ่ง
มากที่ในที่สุดแล้ว ท่านกลายมาเป็ นผู้เขียนหนังสือพันธสัญญาใหม่ท่เี น้นความรักของพระเจ้าและความรักของคนของพระ
เจ้า มากกว่าที่ผู้เขียนคนอื่นใดได้เน้นถึง
นักวิจารณ์บางคนคิดว่าธรรมชาติท่เี ปี่ ยมด้วยความปราณีของพระกิตติคุณเล่มที่สคี่ ้านกับภาพลักษณ์ของ
ยอห์นตามที่ปรากฏในพระกิตติคุณเล่มอื่น ๆ แต่มหี ลักคิดอยู่สองประการที่ยนื ยันชัดเจนว่าสองลักษณะนี้ไม่ขดั แย้ง
กันเอง ประการแรก เรื่องราวของยอห์นเกี่ยวข้องกับชายผู้หนึ่งที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยความรักของพระเจ้า การได้รบั ความ
รักจากพระเยซูเปลี่ยนแปลงยอห์นให้กลายเป็ นอัครทูตแห่งความรัก ประการที่สอง เมื่อพระเจ้าเปลี่ยนแปลงยอห์นที่หวั
รุนแรงและเจ้าอารมณ์ พระองค์ไม่ได้ทาให้เขากลายเป็ นร่างที่ไร้ความรู้สกึ แต่พระองค์เปลี่ยนแปลงท่านให้เป็ นผู้ประกาศ
ข่าวประเสริฐแห่งความรัก ผู้เต็มเปี่ ยมไปด้วยความร้อนรนเข้มแข็ง พระเจ้าทรงนาและทรงใช้แก่นสารแห่งตัวตนแท้จริง
ของท่าน แต่พระองค์มไิ ด้กาจัดแก่นสารนัน้ ออกไป
บทบรรยายในพระกิตติคุณเล่มต่าง ๆ ยอห์นเป็ นสมาชิกคนหนึ่งของสาวกวงในของพระเยซู ร่วมกับเปโตร
และยากอบ มีเพียงสามคนนี้เท่านัน้ ที่อยู่กบั พระเยซูในเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ เช่นการจาแลงพระกาย และการที่พระองค์
อธิษฐานในสวนเกทเสมนีในคืนที่พระองค์ถูกจับ ในหนังสือกิจการ เปโตรและยอห์นเป็ นสองผู้นาของพวกสาวก และในกา
ลาเทีย 2:9 เปาโลเรียกยอห์นว่าเป็ นหนึ่งในเสาหลักแห่งคริสตจักรในเยรูซาเล็ม
ในคริสตจักรยุคแรก อิเรเนียสและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ มากมายรายงานถึงพันธกิจอันกินเวลายาวนานของ
ยอห์นในเมืองเอเฟซัสหลังจากที่ท่านออกจากกรุงเยรูซาเล็ม และยังมีขอ้ มูลที่ยนื ยันอย่างหนักแน่นว่าในที่สุดแล้ว ยอห์น
ถูกเนรเทศไปยังเกาะปัทมอส บางแหล่งข้อมูลระบุว่า หลังจากนัน้ ท่านได้รบั อิสรภาพจากการถูกเนรเทศและได้กลับไป
ยังเมืองเอเฟซัส โดยเสียชีวติ ที่นนั ่ ในช่วงที่จกั รพรรดิทราจันครองราชย์ ใกล้กบั ปลายศตวรรษที่ 1
เราได้ยนื ยันมุมมองดัง้ เดิมว่ายอห์นเป็นผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มที่สี่ และได้ทาความคุ้นเคยกับข้อมูลประวัติ
ส่วนตัวอันน้อยนิดของยอห์นแล้ว ต่อไปเราจะสารวจสถานการณ์แวดล้อมยอห์นในฐานะผู้เขียนพระกิตติคุณยอห์น

สถำนกำรณ์แวดล ้อม
เราจะสารวจสถานการณ์แวดล้อมยอห์น ในฐานะผู้เขียนพระกิตติคุณในสีป่ ระเด็น หนึ่ง เราจะพิจารณาพื้นที่
ทางภูมศิ าสตร์ของทัง้ ผู้อ่านและผู้เขียน สอง เราจะศึกษาตัวตนของผู้อ่านดัง้ เดิมอย่างใกล้ชดิ ยิง่ ขึ้นเล็กน้อย สาม เราจะ
พิจารณาวันเวลาที่หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้น และสี่ เราจะคิดถึงวัตถุประสงค์ของพระกิตติคุณเล่มนี้ เราจะเริม่ ต้นด้วย
พื้นที่ทางภูมศิ าสตร์ของพระกิตติคุณยอห์น

พืน
้ ทีท
่ ำงภูมศ
ิ ำสตร์
มีความน่าจะเป็ นสูงสุดที่ยอห์นเขียนพระกิตติคุณของท่านในขณะที่ท่านอยู่ในเมืองเอเฟซัส และท่านเขียน
ให้กบั ผู้อ่านที่อาศัยอยู่นอกดินแดนปาเลสไตน์ บางทีอาจจะในเอเชียน้อย เราไม่สามารถรู้เรื่องทัง้ หมดนี้ได้อย่างแน่ชดั แต่
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ก็มหี ลายปัจจัยที่สนับสนุนข้อสรุปเหล่านี้ เช่น ความเห็นของยอห์นเกี่ยวกับธรรมเนียมของชาวยิวในปาเลสไตน์ช้ไี ปที่
ผู้อ่านที่อาศัยอยู่ภายนอกปาเลสไตน์ ลองฟังสิง่ ที่ยอห์นเขียนในยอห์น 4:9:

หญิงชาวสะมาเรี ยทูลว่า “ท่านเป็ นยิว ส่วนดิฉันเป็ นหญิงชาวสะมาเรี ย
ท่านมาขอน้ าจากดิฉันได้อย่างไร?” (เพราะชาวยิวไม่คบหากับชาวสะมาเรี ย) (ยอห์ น 4:9)
ในข้อนี้ ยอห์นได้เสริมข้อมูลสาหรับผู้อ่านเกี่ยวกับความเป็ นศัตรูกนั ระหว่างชาวยิวกับชาวสะมาเรีย ความเป็ นศัตรูกนั นี้คงต้องเป็ นที่รู้จกั กันอย่าง
ดีอยู่แล้วสาหรับทุกคนในปาเลสไตน์ ดังนัน้ ข้อมูลเพิม่ เติมของยอห์นจึงบ่งบอกว่าผู้อ่านของท่านอาศัยอยู่ท่อี ่นื
งานเขียนต่าง ๆ ของคริสตจักรยุคโบราณก็ช้ใี ห้เห็นว่าพระกิตติคุณเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อคนที่อยู่นอกดินแดนปาเลสไตน์เป็ นหลัก
ก่อนหน้านี้ เราอ้างถึงยูเซเบียส ซึ่งหยิบยกคาพูดของอิเรเนียส ผู้ซึ่งกล่าวว่ายอห์นเขียนพระกิตติคุณเล่มนี้ในเมืองเอเฟซัส ในแคว้นเอเชียน้อย
คนเกือบทัง้ หมดในคริสตจักรยุคโบราณเห็นด้วยกับข้อสรุปนี้ ซึ่งรวมถึงอิเรเนียส โพลีเครส เคลเมนต์แห่งอเล็กซาน
เดรีย และจัสติน มาร์เทอร์ ยิง่ ไปกว่านัน้ ไม่มแี หล่งข้อมูลโบราณใด ๆ บ่งบอกเลยว่าผู้อ่านเป้ าหมายเป็นคนกลุ่มอื่นใดนอกเหนือจากผู้ท่อี าศัยอยู่
ในเอเชียน้อย
นอกจากนัน้ ยังมีความเชื่อมโยงใกล้ชดิ ระหว่างพระกิตติคุณของยอห์นกับหนังสือวิวรณ์ ยอห์นเขียนหนังสือวิวรณ์ และกลุ่มผู้อ่านของ
ท่านอยู่ในเอเชียน้อยอย่างแน่นอน คริสตจักรทัง้ เจ็ดที่จดหมายเขียนไปถึงตามวิวรณ์บทที่ 2 และ 3 อยู่ในเอเชียน้อย และความคล้ายคลึงอันน่าทึ่ง
ที่คู่ขนานกันระหว่างพระกิตติคุณยอห์นและหนังสือวิวรณ์ทาให้เกิดข้อสันนิษฐานอันแข็งแกร่งว่าทัง้ สองเล่มมีกลุ่มผู้อ่านคล้ายคลึงกัน เช่น พระ
กิตติคุณยอห์นนาเสนอแนวคาสอนที่ทรงพลังอันเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างผู้ท่กี ลับใจมาเป็ นคริสเตียนกับธรรมศาลาของชาวยิว และ
หนังสือวิวรณ์ก็ยอมรับปัญหานี้เช่นกัน ลองฟังสิง่ ที่พระผู้เป็ นเจ้าตรัสกับคริสตจักรของพระองค์ในวิวรณ์ 2:9 และ 3:9:

เรารู ้ถึงการทนทุกข์และความยากไร้ของเจ้า กระนั้นเจ้าก็มงั่ มี!
เรารู ้ถึงคาให้ร้ายของบรรดาผูท้ ี่อา้ งว่าตนเป็ นยิวและไม่ไ ด้เป็ น
แต่เป็ นธรรมศาลาของซาตาน …เราจะทาให้บรรดาผูเ้ ป็ นธรรมศาลาของซาตาน
ผูอ้ า้ งตัวเป็ นยิวทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็ น แต่เป็ นคนโกหก
เราจะทาให้พวกเขามาล้มลงแทบเท้าของเจ้าและรับรู ้ว่าเรารักพวกเจ้า (วิวรณ์ 2:9 และ 3:9)
จากอีกมุมมองหนึ่ง เราเรียนรู้จากกิจการ 19:1-7 ว่าผู้ท่ตี ดิ ตามยอห์นผู้ให้บพั ติศมาใช้ชวี ติ ต่อไปในเมืองเอเฟซัสอย่างน้อยจนถึง
ช่วงเวลานัน้ ถ้าอัครทูตยอห์นเขียนถึงผู้อ่านที่รวมไปถึงผูต้ ดิ ตามยอห์นผู้ให้บพั ติศมาด้วย สิง่ นี้อาจอธิบายว่าเหตุใดพระกิตติคุณยอห์นจึงเน้น
อย่างชัดเจนว่ายอห์นผู้ให้บพั ติศมายอมอยู่ใต้อานาจของพระเยซู
ถึงแม้จะเป็ นไปไม่ได้ท่จี ะมั ่นใจเต็มที่ในเรื่องนี้ แต่ก็ดูเหมือนเป็ นไปได้มากที่สุดว่ายอห์นอยู่ในเอเฟซัสเมื่อท่านเขียนพระกิตติคุณของ
ท่าน และพระกิตติคุณเล่มนี้ก็ได้รบั อิทธิพลบางส่วนจากสถานการณ์ในเอเชียน้อย
เราได้นาเสนอว่ามีความเป็ นไปได้สูงสุดว่าพระกิตติคุณเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นที่เมืองเอเฟซัส ต่อไปเราจะพิจารณาอย่างใกล้ชดิ ยิง่ ขึ้นถึง
บุคลิกลักษณะของผู้อ่านดัง้ เดิมของยอห์น

ผู ้อ่ำนดัง้ เดิม
เช่นเดียวกับพระกิตติคุณทุกเล่ม มีนัยยะว่าพระกิตติคุณของยอห์นถูกเขียนเพื่อคริสตจักรทัง้ ปวงทุกยุคทุกสมัย และมีคุณค่าอย่างหา
ที่สุดมิได้สาหรับคนทัง้ ปวงของพระเจ้า แต่ก็มบี างส่วนของพระกิตติคุณยอห์นที่ดูเหมือนจะมีความเกี่ยวข้องเป็ นพิเศษกับคริสตจักร ณ ที่ใดที่หนึ่ง
และเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ ดูเหมือนว่า อย่างน้อยในบางส่วนของพระกิตติคุณเล่มนี้ ยอห์นแสดงให้เห็นว่าท่านคานึงถึงสมาชิกของชุมชน
ชาวยิวที่หนั มาเชื่อว่าพระเยซูคอื พระเมสสิยาห์ แต่ยงั คงนมัสการในธรรมศาลาต่อไป หรือรู้จกั และติดต่อคนอื่นที่มีความสาคัญในชุมชนชาวยิวนัน้
ด้วย แท้จริงแล้ว ช่วงกลางของพระกิตติคุณเกือบทัง้ หมด ตัง้ แต่บทที่ 5 ถึง 12 กล่าวถึงความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างพระเยซูกบั พวกยิว
ความขัดแย้งนัน้ ถูกเน้นโดยวลีท่ยี อห์นใช้ นัน่ คือ “พวกยิว” ซึ่งยอห์นใช้กว่า 70 ครัง้ แต่ปรากฏเพียงไม่ถงึ 20 ครัง้ ในพระกิตติคุณอีก
สามเล่มรวมกัน ในกรณีส่วนใหญ่ ยอห์นใช้วลีนี้เพื่อกล่าวถึงผู้นาทางศาสนาที่ตงั ้ ตัวเป็ นปฏิปักษ์กบั พระเยซู
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ตรงกันข้าม เมื่อยอห์นกล่าวในทางบวกเกี่ยวกับประชากรของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิม ท่านกล่าวตามแบบฉบับของท่าน คือใช้คา
ว่า “อิสราเอล” หรือ “ชาวอิสราเอล” เช่น ในยอห์น 1:47 พระเยซูทรงเรียกนาธานาเอลว่า “นี่แหละ ชาวอิสราเอลแท้ ในตัวเขาไม่มอี ุบาย”
นอกจากนัน้ ยอห์นยังใช้คาภาษากรีกว่า “คริสต์” (หรือ “ไครสต์”) บ่อยครัง้ กว่าผู้เขียนพระกิตติคุณท่านอื่น คาว่า “คริสต์” ใช้แปลทัง้
คาภาษากรีก “คริสโตส” (Christos) และคาภาษาฮีบรู “มาฌีอคั ” (Mashiach) โดยทัง้ สองคานี้แปลว่า “ผู้ได้รบั การเจิม” องค์พระคริสต์ก็คอื พระผู้
ไถ่ผู้ได้รบั การเจิมของพระเจ้า ผู้ซึ่งจะช่วยกู้อิสราเอลจากความบาปและปลดปล่อยพวกเขาจากการปกครองของต่างชาติ
คาว่า “คริสต์” น่าจะมีความสาคัญเป็ นพิเศษต่อคริสเตียนชาวยิว เนื่องจากประเด็นสาคัญของความแตกต่างทัง้ ปวงระหว่างธรรมศาลา
และคริสตจักรของชาวคริสต์ท่กี าลังเติบโตขึ้นก็คอื ความเชื่อที่ว่าพระเยซูคือองค์พระคริสต์ พระองค์ คือผู้ถูกรอคอยมาอย่างยาวนานว่าจะมาช่วย
คนของพระเจ้าให้รอด ตามที่มกี ารพยากรณ์ไว้ในพันธสัญญาเดิม

พระเมสสิยาห์ ของชาวยิวเพิ่งจะมาถูกเรียกด้วยพระนาม “เมสสิยาห์ ” เมื่อเวลาล่วงเลยไปมากแล้ว แต่
พระสัญญาเกี่ยวกับพงศ์ พันธ์ ของหญิงนั้น ซึ่งจะการาบความชั่วร้ าย—นั่นคือ ซาตานและวงศ์ วานของ
มัน—ได้กระทาไว้แล้วตั้งแต่ปฐมกาล 3:15 ดังนั้น ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเป็ นต้นมา พงศ์พันธ์ ของหญิงนั้นก็
เป็ นที่กระจ่างในเวลาต่อมาว่าท่านจะเป็ นพงศ์ พันธ์ ของอับราฮัม และเป็ นที่กระจ่างว่าท่านจะเป็ นพงศ์
พันธ์ ของยูดาห์ และตามพระสัญญานี้ อสรพิษนั้นจะถูกพิพากษา และสาหรับอับราฮัมนั้น โดยผ่าน
ลูกหลานของท่าน ประชาชาติท้งั ปวงจะได้รับพระพร และต่อจากนั้น พระสัญญาก็มีมาถึงยูดาห์ ว่าคฑา
แห่ งการปกครองจะไม่มีวันห่ างจากเท้าของเขา พระสัญญาเหล่านี้ ในที่สุดแล้วถูกเรียงร้ อยเข้าด้วยกันใน
คาทานายของบาลาอัม และตามแผนการของพระเจ้าตั้งแต่ต้นนั้น พระเมสสิยาห์ จะเอาชนะความชั่วร้ าย
ทั้งปวง และเมื่อถึงที่สุดแล้ ว พระองค์จะเปิ ดหนทางสู่ สวนเอเดนอีกครั้งหนึ่งและทาให้ แผ่นดินอันแห้ ง
แล้งถูกปกคลุมด้วยพระสิริของพระเยโฮวาห์ โดยมีนา้ ปกคลุมทั่วทั้งทะเล
—ดร. เจมส์ แฮมิลตัน
หัวข้อต่าง ๆ ที่ยอห์นกล่าวอธิบายและวิธกี ารที่ท่านใช้ในการอธิบายแสดงให้เห็นว่าผู้อ่านหลักของท่านคือค
ริสเตียนที่เป็ นชาวยิว ผู้ซึ่งเผชิญความยากลาบากในฐานะผู้ตดิ ตามพระเยซู แต่เช่นเดียวกับพระคัมภีร์ทงั ้ เล่ม พระ
วิญญาณบริสุทธิก็์ มเี จตนาให้หนังสือของยอห์นถูกใช้ในคริสตจักรทัง้ ปวงตลอดทุกยุคทุกสมัย แท้จริงแล้ว ในยอห์น 1:41
และ 4:25 ยอห์นถึงกับแปลความหมายของคาว่า “เมสสิยาห์” ในภาษาฮีบรูให้คนต่างชาติท่อี ยู่ท่ามกลางผู้อ่านของท่านได้
เข้าใจ และแน่นอน ประวัตศิ าสตร์ได้พสิ ูจน์แล้วว่าพระกิตติคุณของยอห์นมีคุณค่าอย่างใหญ่หลวงทัง้ ต่อผู้เชื่อชาวยิวและผู้
เชื่อชาวต่างชาติ
เมื่อเราได้ศกึ ษาทัง้ พื้นที่และผู้อ่านดัง้ เดิมของพระกิตติคุณเล่มนี้ แล้วต่อไปเราจะพิจารณาวันเวลาที่พระกิตติคุณเล่มนี้ถูกเขียนขึ้น

วันเวลำทีเ่ ขียน
เมื่อมองอย่างกว้าง ๆ เราสามารถกล่าวได้ว่ายอห์นน่าจะเขียนขึ้นระหว่าง ค.ศ. 85 และ 90 มีหลายปัจจัยที่
นาไปสู่ความน่าจะเป็ นว่าพระกิตติคุณเล่มนี้ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นก่อน ค.ศ. 85 ประการแรก ยอห์นเป็ นพระกิตติคุณเล่มเดียว
ที่ไม่ได้บนั ทึกคาพยากรณ์ว่ากรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารจะถูกทาลาย อันเป็ นเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นใน ค.ศ. 70 สาเหตุ
น่าจะเป็ นเพราะว่าเวลาได้ผา่ นไปนานมากแล้วนับจากเหตุการณ์หายนะครัง้ นัน้
ประการที่สอง พระกิตติคุณเล่มนี้สะท้อนช่วงเวลาที่เกิดความแตกแยกอันขมขื่นที่สุดระหว่างคริสตจักรและ
ธรรมศาลา หลังการล่มสลายของกรุงเยรูซาเล็ม ศาสนายูดาห์แข็งแกร่งขึ้น เพื่อปกป้ องตนเองจากความเชื่อนอกรีต บท
อธิษฐานประจาวันที่ใช้ในธรรมศาลาจึงถูกแก้ไขให้รวมคาสาปแช่งคนนอกรีต เช่นคนเหล่านัน้ ที่เชื่อว่าพระเยซูเป็ นพระ
บุตรของพระเจ้า และการอัปเปหิจากสังคมอย่างเป็ นทางการก็เกิดขึ้นบ่อยครัง้ ขึ้น ความตึงเครียดนี้ถูกเกริน่ นาในข้อความ
ต่าง ๆ เช่นยอห์น 9 ซึ่งยอห์นรายงานถึงการอัปเปหิชายตาบอดที่พระเยซูได้รกั ษา ลองฟังข้อความของยอห์นเกี่ยวกับ
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สถานการณ์นี้ในยอห์น 9:22:

บิดามารดาของเขาพูดเช่นนั้นเพราะกลัวพวกยิวเพราะพวกเขาได้ตกลงกันไว้ว่าใครยอมรับพระเย
ซูเป็ นพระคริ สต์จะถูกอเปหิจากธรรมศาลา (ยอห์ น 9:22)
ในพระธรรมตอนนี้ การถูกขับออกจากธรรมศาลาก็คอื การถูกอัปเปหิ การถูกแยกออกจากการมีส่วนร่วมใน
ชีวติ ของชุมชนชาวยิว
ประการที่สาม ดูเหมือนว่าพระกิตติคุณยอห์นถูกเขียนขึ้นภายหลังพระกิตติคุณอีกสามเล่ม มุมมองนี้ย้อนกลับ
ไปอย่างน้อยก็ถงึ ช่วงเวลาของนักประวัตศิ าสตร์ยุคศตวรรษที่สี่ คือยูเซเบียส ในมุมมองของท่าน ยอห์นเจตนาให้พระกิตติ
คุณของตนเสริมพระกิตติคุณเล่มอื่น ๆ โดยเฉพาะในการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพันธกิจของพระเยซูในช่วงก่อนถึงการ
จับกุมยอห์นผู้ให้บพั ติศมา ให้เราฟังสิง่ ที่ยูเซเบียสเขียนไว้ในหนังสือ “ประวัตศิ าสตร์คริสตจักร” เล่มที่ 3 บทที่ 24 ตอนที่
12:

เหตุนี้เอง ยอห์ น จึงได้บันทึกกิจการต่าง ๆ ของพระคริสต์ในพระกิตติคุณของท่าน ซึ่งถูกกระทาก่อนที่
ยอห์ น ผู้ให้ บัพติศมาจะถูกจาคุก แต่ผู้ประกาศข่าวประเสริฐอีกสามท่านกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากเวลานั้น
ใครก็ตามที่อ่านพระกิตติคุณทั้งสี่ เล่มตั้งแต่ต้นจนจบก็จะแปลกใจในทันทีกับความจริงที่ว่า พระกิตติคุณ
สามเล่มแรก คือมัทธิว มาระโก และลูกาดูคล้ายกันมาก หลาย ๆ เรื่องนั้นเป็ นเรื่องเดียวกัน โครงสร้ าง
พื้นฐานเหมือนกันในแง่ของพันธกิจของพระเยซู แล้วคุณก็พบกับพระกิตติคุณเล่ มที่สี่ พระกิตติคุณ
ยอห์ น ซึ่งแตกต่างออกไปอย่างมาก ดูเหมือนว่าพระกิตติคุณยอห์ นจะถูกเขียนขึ้นค่อนไปทางช่ วงปลาย
ศตวรรษที่ 1 เมื่อคริสตจักรเผชิญการท้าทายใหม่ ๆ จากโลกภายนอก จากฝ่ ายตรงข้ามที่เป็ นชาวยิว และ
จากฝ่ ายตรงข้ามที่เป็ นฆราวาสเช่ นกัน และการท้าทายเหล่านั้นในแง่หนึ่งก็เกี่ยวข้ องอย่างแน่ นอนกับ
ตัวตนของพระเยซู ว่าพระองค์คือผู้ใด ความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูเห็นได้ชัดว่ากาลังถูกโจมตี
เนื่องจากพระกิตติคุณของยอห์ นเน้ นอย่างเข้มแข็งว่าพระเยซูจริง ๆ แล้วก็คือพระเจ้า ส่ วนพระกิตติคุณ
สหสัมพันธ์ น้นั ไม่ได้เป็ นประเด็นใหญ่ เนื่องจากตามหลักฐานแล้ว พระกิตติคุณสามเล่มนั้นไม่ได้ถูกท้า
ทายแต่อย่างใด อีกประเด็นหนึ่งก็คือ มีการสอนเท็จเกิดขึ้นในคริสตจักร และดังนั้นพระกิตติคุณของ
ยอห์ นดูเหมือนว่าจะมุ่งแก้ปัญหาคาสอนเท็จนี้ด้วย ประเด็นที่สาม เกี่ยวข้ องกับฝ่ ายตรงข้ามที่เป็ น
ชาวยิว ในช่ วงนั้น มีความแตกแยกจริง ๆ อย่างชัดเจนระหว่างคริสเตียนและชาวยิว ซึ่งเป็ นความ
แตกแยกที่เราไม่ได้เห็นอย่างเต็มที่จริง ๆ ในพระกิตติคุณสหสัมพันธ์ นั่นคือ ในมัทธิว มาระโก และลูกา
—ดร. มาร์ ค สเตราสส์
ทัง้ หมดนี้นาไปสู่ขอ้ สรุปว่าข้อมูลที่คริสตจักรยึดถือตัง้ แต่สมัยโบราณน่าจะถูกต้อง และพระกิตติคุณเล่มนี้
น่าจะถูกเขียนขึ้นในช่วงปลายชีวติ ของยอห์น น่าจะหลังปี ค.ศ. 85
ถ้ายอห์น บุตรเศเบดี เป็ นผู้เขียนพระกิตติคุณเล่มนี้ ช่วงเวลาช้าที่สุดที่พระกิตติคุณยอห์นจะถูกเขียนขึ้นได้ ก็
กาหนดได้โดยการดูช่วงชีวติ ของท่าน ยอห์นเป็ นชายหนุ่มเมื่อท่านเริม่ ติดตามพระเยซู น่าจะประมาณ ค.ศ. 30 ต่อให้
ยอห์นอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลายในเวลานัน้ ท่านก็จะต้องอายุเกือบ 80 ปี แล้วตัง้ แต่ยงั ไม่ถงึ ค.ศ. 90 การมีชวี ติ อีกนาน
หลังจากนัน้ จึงไม่น่าจะเป็ นไปได้
ความเห็นที่ว่า ค.ศ. 85 หรือ 90 น่าจะเป็ นช่วงเวลาที่ช้าที่สุดที่เป็ นไปได้สาหรับยอห์นที่จะเขียนพระกิตติคุณ
ของท่านจึงสอดคล้องกับหลักฐานในต้นฉบับ ต้นฉบับเก่าแก่ท่สี ุดที่ประกอบด้วยส่วนใดก็ตามของพันธสัญญาใหม่ได้รบั
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การตัง้ ชื่อว่า “ปาปิ รุส 52” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ปาปิ รุสฉบับไรแลนดส์” (Rylands Papyrus) ชิ้นส่วนต้นฉบับนี้
ประกอบด้วยส่วนหนึ่งของยอห์น 18
ปาปิ รุส 52 ถูกระบุว่าเขียนขึ้นระหว่าง ค.ศ. 100 และ 150 ถ้าสันนิษฐานว่าชิน้ ส่วนเล็ก ๆ นี้โดยดัง้ เดิมแล้ว
เป็ นส่วนหนึ่งของพระกิตติคุณฉบับสมบูรณ์เล่มหนึ่ง ก็บ่งบอกว่าพระกิตติคุณเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นก่อนหน้านัน้ เป็ นเวลานาน
พอที่จะถูกเผยแพร่อย่างค่อนข้างกว้างขวางในช่วงต้นของศตวรรษที่สอง
ต้นฉบับอื่น ๆ ของพระกิตติคุณเล่มนี้จากช่วงเวลาหลังจากนัน้ ในศตวรรษที่สองได้ถูกค้นพบเช่นกัน ต้นฉบับ
เหล่านี้ทงั ้ สิ้นมีจุดกาเนิดในประเทศอียปิ ต์ และแสดงให้เห็นธรรมเนียมการเขียนต้นฉบับที่แตกต่างกัน จึงเป็ นข้อสงสัยว่า
การย้ายตาแหน่งทางภูมศิ าสตร์ จากเอเชียน้อยไปสู่อยี ปิ ต์ รวมทัง้ ความหลากหลายของธรรมเนียมการเขียนต้นฉบับ จะ
สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาน้อยกว่า 40 หรือ 50 ปี จริงหรือ ฉะนัน้ จึงสมเหตุสมผลที่จะกาหนดว่า อย่างช้าที่สุด พระกิตติ
คุณยอห์นน่าจะถูกเขียนขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 90 ถึง 100
หลังจากได้พจิ ารณาพื้นที่ ผู้อ่าน และวันเวลาที่พระกิตติคุณยอห์นถูกเขียนแล้ว ต่อไปเราจะให้ความสนใจกับ
จุดประสงค์ของยอห์นในการเขียนพระกิตติคุณของท่าน

จุดประสงค์
พระวจนะทุกเล่มที่มขี นาดใหญ่พอสมควรในพันธสัญญาใหม่มจี ุดประสงค์ซบั ซ้อนหลายมิติ และพระกิตติคุณ
ของยอห์นก็หาได้แตกต่างไม่ พระเยซูได้สั ่งสอนในประเด็นสาคัญมากมายในช่วงการปฏิบตั พิ นั ธกิจของพระองค์ฉันใด
บันทึกของยอห์นเกี่ยวกับพันธกิจของพระเยซูก็เกี่ยวข้องกับหัวข้ออันหลากหลายฉันนัน้ แต่ก็ยงั คงเป็ นไปได้ท่จี ะบรรยาย
จุดประสงค์เหล่านี้อย่างมีเอกภาพ แท้จริงแล้ว ยอห์นเองก็ได้สรุปสาระสาคัญของจุดประสงค์ของท่านเพื่อเรา กล่าวอย่าง
เจาะจงแล้ว ท่านกล่าวว่าท่านต้องการยืนยันความเชื่อที่ว่าพระเยซูเป็ นทัง้ พระคริสต์และพระบุตรของพระเจ้า ให้เราฟังสิ่ง
ที่ท่านเขียนในยอห์น 20:30-31:

พระเยซูทรงกระทาหมายสาคัญอื่นๆ
อีกมากมายต่อหน้าเหล่าสาวกของพระองค์ซ่ ึงไม่ได้บนั ทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้ แต่ที่บนั ทึกเรื่ องเห
ล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็ นพระคริ สต์ พระบุตรของพระเจ้า
และโดยความเชื่อท่านจะได้มีชีวิตในพระนามของพระองค์ (ยอห์ น 20:30-31)
พูดง่าย ๆ ก็คอื ยอห์นเขียนเพื่อผู้อ่านของท่านจะเชื่อว่าพระเยซูคอื พระคริสต์ พระบุต รของพระเจ้า เพื่อที่
พวกเขาจะได้รบั พระพรที่มาพร้อมกับการเชื่อในข้อความแห่งข่าวประเสริฐนี้

ยอห์ นค่อนข้างชัดเจนในเหตุผลที่ท่านเขียนพระกิตติคุณเล่มนี้ ในยอห์ น 20:31 ท่านกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้
ถูกบันทึกไว้เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าพระเยซูคือพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า และเพือ่ เราจะรู้ว่าเมื่อเราเชื่ อ
ในพระองค์ เราจะสามารถได้รับชีวิตนิรันดร์ ในพระองค์ เอาล่ะ เรากล่าวได้ว่านี่คือวัตถุประสงค์สองชั้น
ที่ถูกกล่าวถึงในที่นี้ ประการแรกและสาคัญที่สุด เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพระกิตติคุณของท่าน อันมี
ธรรมชาติเป็ นการเผยแพร่ ข่าวประเสริฐ เป็ นที่ชัดเจนว่าท่านเขียนขึ้นเพื่อที่ผู้อ่านของท่านจะนาความ
เชื่ อไปสู่ การปฏิบัติตามเวลาที่พระผู้เป็ นเจ้าทรงนาพวกเขา ประการที่สอง พระกิตติคุณเล่มนี้มีลักษณะ
ปกป้องความเชื่ อ ยอห์ นต้องการโน้ มน้ าวให้ ผู้อ่านของท่านเชื่ อว่าพระเยซูน้นั จริง ๆ แล้วก็คือพระเจ้าผู้
มาบังเกิดเป็ นมนุษย์
—ศาสนาจารย์ ลาร์ รี ค้อคเครลล์
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ยอห์ นกาลังบอกว่า “ข้าพเจ้ากาลังเขียนพระกิตติคุณเล่มนี้ขึ้น เพื่อท่านจะได้รู้จักตัวตนของพระเยซู
พระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า” และท่านก็อธิบายว่าพระบุตรของพระเจ้าคือใคร และอธิบายว่า
พระองค์คือพระวาทะซึ่งดารงอยู่กับพระบิดาและได้กลายมาเป็ นผู้มีสภาพเนื้อหนัง อธิบายว่าพระเยซู
คือพระเมสสิยาห์ ตามพระสัญญา แล้วนี่ไม่ใช่ ข้อมูลนามธรรมที่เราเห็นพ้องด้วยเท่านั้น แต่ท่านกล่าวว่า
“ข้าพเจ้าประสงค์ให้ ท่านพึ่งพาในเรื่องนี้ด้วยความวางใจ เพื่อท่านจะได้รับชีวิตที่พระบิดาประทานแก่
ท่านเปล่า ๆ โดยผ่านทางพระองค์”
—ดร. โรเบิร์ต พลัมเมอร์
ตลอดพระกิตติคุณของท่าน จุดประสงค์สาคัญที่ยอห์นเน้นก็คอื เพื่อสนับสนุนให้เกิดความเชื่อในพระเยซูทงั ้
ในฐานะพระเมสสิยาห์และพระบุตรของพระเจ้า นี่เป็ นสองประเด็นที่คริสเตียนชาวยิวจาเป็ นต้องเข้าใจและรับการ
เสริมสร้างในเวล่าที่พวกเขาเผชิญกับความขัดแย้งกับธรรมศาลา พวกเขาได้กลายมาเป็ นผู้เชื่อในพระเยซูในฐานะที่
พระองค์เป็ นพระคริสต์และพระบุตรของพระเจ้า และพวกเขาจาเป็ นต้องพากเพียรในความเชื่อนี้ หากพวกเขาปรารถนาที่
จะได้รบั พระพรทัง้ ปวงแห่งความรอด
แน่นอนมีนัยยะเช่นกันว่าพระกิตติคุณของยอห์นถูกเขียนขึ้นเพื่อผู้เชื่อทัง้ ปวง เช่นในยอห์นบทที่ 13-17 ยอห์
นพยายามฟูมฟักความเชื่อของผู้เชื่อทัง้ ปวงโดยการเน้นว่า แม้ว่าพระเยซูจะไม่ได้ดาเนินบนโลกนี้อกี ต่อไปแล้ว พระองค์ก็
ยังคงเป็ นความจริงที่สถิตอยู่ในชีวติ ของคนของพระองค์โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ ์ คาสอนทัง้ สิ้นของยอห์นมี
เป้ าหมายเพื่อทาให้ชวี ติ ของผู้เชื่อทัง้ ปวงมีความไพบูลย์ยงิ่ ขึ้น
นักวิชาการได้กล่าวว่าพระกิตติคุณของยอห์นนัน้ เป็ น “สระที่ทารกเดินลุยน้าและช้างว่ายน้า” (ง่ายสาหรับคน
ธรรมดา แต่ยากสาหรับนักวิชาการ) ใจความพื้นฐานของพระกิตติคุณยอห์นนัน้ ชัดเจนและเข้าใจง่าย นัน่ คือ พระเยซูคอื
พระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า แต่รายละเอียดของใจความพื้นฐานนี้ยงั คงเป็ นความท้าทายต่อไปสาหรับนักตีความพระ
คัมภีร์ท่ไี ด้ศกึ ษาพระกิตติคุณมาแล้วหลายปี
คริสเตียนกลุ่มแรกที่ได้อ่านพระกิตติคุณเล่มนี้น่าจะได้รบั คาหนุนใจอย่างลึกซึ้ง พระธรรมเล่มนี้คงได้สอนให้
พวกเขาพากเพียรในความเชื่อคริสเตียนของเขา ถึงแม้จะเผชิญกับความขัดแย้งกับฝ่ ายตรงข้ามก็ตาม และพระกิตติคุณ
เล่มนี้ก็น่าจะท้าทายพวกเขาให้เติบโตขึ้นในความรักและความอัศจรรย์ใจที่มตี ่อพระคริสต์ ผู้เป็ นแหล่งเดียวของชีวติ อัน
บริบูรณ์สาหรับพวกเขา และพระกิตติคุณของยอห์นก็หนุนจิตชูใจและท้าทายคริสเตียนยุคนี้ในลักษณะเดียวกันด้วย
เมื่อเราได้ศกึ ษาภูมหิ ลังของพระกิตติคุณของยอห์นแล้ว ต่อไปเราจะหันไปพิจารณาโครงสร้างและเนื้อหาของ
พระกิตติคุณเล่มนี้

โครงสร้างและเนื้อหา
กวิชาการได้บรรยายโครงสร้างของพระกิตติคุณยอห์นในหลากหลายแนวทาง ในบทเรียนนี้ เราจะยึดตาม
แนวทางที่ส่อื ถึงความเชื่อมโยงระหว่างบทนาแบบสังเขปของยอห์น ซึ่งกล่าวถึงชีวติ และพันธกิจของพระเยซู กับเนื้อหา
ของพระกิตติคุณยอห์น ให้เราฟังถ้อยคาต่อไปนี้ จากยอห์น 1:10-14:

พระองค์ทรงอยู่ในโลก และแม้ว่าโลกถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์
แต่โลกก็ไม่ได้รู้จกั พระองค์ พระองค์ทรงเข้ามาในดินแดนของพระองค์เอง
แต่คนของพระองค์เองไม่ยอมรับพระองค์ ส่วนคนทั้งปวงที่ยอมรับพระองค์
ผูท้ ี่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็ นบุตรของพระเจ้า...
เราได้เห็นพระเกียรติสิริของพระองค์
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คือพระเกียรติสิริของพระบุตรองค์เดียวผูท้ รงมาจากพระบิดา(ยอห์ น 1:10-14)
ข้อความนี้เน้นสาระสาคัญสีป่ ระการ: 1) พระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกนี้; 2) พระองค์เสด็จมาแต่ถูกปฏิเสธโดย
คนของพระองค์เอง นัน่ คือ ชาวอิสราเอล; 3) คนที่ต้อนรับและเชื่อในพระองค์กลายมาเป็ นบุตรของพระเจ้า ; และ 4) ผู้เชื่อ
เหล่านัน้ ได้กลายมาเป็นพยานเพื่อพระเยซู ถ้ายึดตามสาระสาคัญสีป่ ระการข้างต้น เราก็สามารถบรรยายเค้าโครงของ
พระกิตติคุณยอห์นดังต่อไปนี้:
• แรกสุด ยอห์นเริม่ พระกิตติคุณของท่านด้วยบทนาโดยสังเขปที่บรรยายถึงการที่พระเยซูมาบังเกิดเป็ นมนุษย์
ในบทที่ 1:1-18

•

•
•

สอง ยอห์นบันทึกการปฏิบตั พิ นั ธกิจกับสาธารณชนของพระเยซูในบทที่ 1:19 ถึงบทที่ 12:50 ในช่วงนี้ ท่าน
แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเสด็จมาอยู่ท่ามกลางสิง่ ที่พระองค์ทรงสร้าง และถูกปฏิเสธโดยเผ่าพันธุ์มนุษย์ท่ี
พระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยให้รอด
สาม ยอห์นได้แทรกบทบรรยายการปฏิบตั พิ นั ธกิจส่วนตัวของพระเยซูกบั คนเหล่านัน้ ที่ได้ต้อนรับและเชื่อใน
พระองค์ ในบทที่ 13:1 ถึงบทที่ 20:31
และสี่ ในบทสรุปของพระกิตติคุณยอห์น ในบทที่ 21:1-25 ยอห์นได้เน้นบทบาทของอัครทูตและสาวกคนอื่น
ๆ ในฐานะพยานแห่งพระสง่าราศีของพระเยซู
เราจะศึกษาแต่ละส่วนเหล่านี้ของพระกิตติคุณโดยยอห์น โดยเริม่ ต้นที่บทนา

บทนำ
ในบทที่ 1:1-18 ยอห์นได้สรุปสาระสาคัญของพระกิตติคุณทัง้ เล่มอย่างทรงพลังและสวยงาม ท่านได้สอนว่า
พระเยซูคอื พระวาทะแห่งพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิง่ และผู้เป็ นแหล่งที่มาของชีวติ ทัง้ ปวง แต่ยงิ่ ไปกว่านัน้ พระเยซูได้เสด็จ
เข้ามาในโลกนี้ในฐานะมนุษย์ผู้มเี ลือดเนื้ออย่างแท้จริง และในฐานะพระเจ้าผู้มาบังเกิดเป็ นมนุษย์ พระองค์ได้เปิ ดเผยพระ
สิรขิ องพระบิดาต่อโลกที่พระองค์ทรงสร้างนี้
ยอห์นบรรยายสิง่ นี้ในยอห์น 1:4-5 โดยกล่าวว่าพระเยซูเป็ นแสงสว่างผู้เสด็จเข้ามาในโลกอันมืดมน พระองค์
พิชติ ความมืดนัน้ โดยที่พระองค์ได้เปิ ดเผยพระคุณของพระเจ้าอย่างเต็มบริบูรณ์ และในขณะที่บางครัง้ พระคัมภีร์กล่าวว่า
พระสิรขิ องพระเยซูถูกซ่อนไว้ในช่วงที่พระองค์มาบังเกิดเป็ นมนุษย์ แต่ยอห์นได้เน้นความจริงที่ว่า การที่พระเยซูมา
บังเกิดเป็ นมนุษย์นนั ้ แท้จริงแล้วทาให้พระสิรขิ องพระองค์เป็ นที่รู้จักในหลายแนวทางที่สาคัญ และการที่พระองค์มา
บังเกิดเป็ นมนุษย์นนั ้ หาได้บดบังพระสิรขิ องพระองค์ไม่ แต่แท้จริงแล้วทรงได้เปิ ดเผยพระสิรขิ องพระองค์ ยอห์นเขียนไว้
ใน 1:14 ว่า:

เราได้เห็นพระเกียรติสิริของพระองค์
คือพระเกียรติสิริของพระบุตรองค์เดียวผูท้ รงมาจากพระบิดา(ยอห์ น 1:14)

พันธกิจของพระเยซูตอ
่ สำธำรณชน
หลังจากบทนา ยอห์นได้บนั ทึกพันธกิจของพระเยซูต่อสาธารณชนในบทที่ 1:19 ถึง 12:50 ในส่วนนี้ ยอห์น
เน้นความจริงที่ว่าพระเยซูเสด็จมาหาคนของพระองค์เอง นัน่ คือ ชนชาติอสิ ราเอล และคนของพระองค์เองกลับปฏิเสธไม่
ยอมรับพระองค์ในฐานะพระคริสต์และพระผู้เป็ นเจ้า ตามที่เราเห็นในบทที่ 1:11 ยอห์นได้กล่าวว่า:
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พระองค์ทรงเข้ามาในดินแดนของพระองค์เอง แต่คนของพระองค์เองไม่ยอมรับพระองค์(ยอห์น
1:11)
ถึงแม้จะมีขอ้ ยกเว้นสาคัญ ๆ บ้างสาหรับข้อความสรุปนี้ แต่ในภาพรวม นี่คอื วิธที ่ชี นชาติอสิ ราเอลตอบสนอง
พันธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซูตามที่บนั ทึกในพระกิตติคุณยอห์น
เราจะสารวจพันธกิจของพระเยซูต่อสาธารณชนโดยแบ่งเป็ นเจ็ดส่วน เริม่ ต้นการเตรียมตัวสาหรับพันธกิจ
และต่อด้วยเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแวดล้อมหกเทศกาลที่แตกต่างกันของชาวยิว ก่อนอื่น เราจะศึกษาการเตรียมตัวของพระเยซู
สาหรับพันธกิจ ในยอห์น 1:19 ถึง 2:12

กำรเตรียมตัวสำหรับพันธกิจ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวของพระเยซูสาหรับพันธกิจนี้ เริม่ ต้นด้วยพันธกิจของยอห์นผู้ให้บพั ติศมาใน
ยอห์น 1:19-36 ในพระธรรมตอนนี้ ยอห์นเน้นว่ายอห์นผู้ให้บพั ติศมาเป็นพยานคนสาคัญสาหรับความจริงที่ว่าพระเยซู
เป็ นพระบุตรของพระเจ้าและจะเป็ นพระเมษโปดกที่ถูกถวายบูชาของพระเจ้า เพื่อลบล้างความผิดบาปของโลกนี้
จากนัน้ ยอห์นรายงานถึงการที่พระเยซูทรงเรียกสาวกคนแรก ๆ ในยอห์น 1:37-51 เช่นเดียวกับในรายงาน
เกี่ยวกับยอห์น
ผู้ให้บพั ติศมา จุดเน้นในส่วนนี้อยู่ท่ตี วั ตนของพระเยซู สาวกของพระองค์เรียกพระองค์ว่า “รับบี” ซึ่งแปลว่า
“อาจารย์” ในข้อ 38; “พระเมสสิยาห์” ซึ่งหมายถึง “พระคริสต์” ในข้อ 41; “ผู้ซึ่งโมเสสเขียนถึง” ในข้อ 45 ซึ่งเป็ นการ
อ้างอิงถึงผู้เผยพระวจนะที่โมเสสได้ทานายไว้; และ “พระบุตรของพระเจ้า” กับถ้อยคาที่ใช้คู่ขนานก็คือ “กษัตริย์แห่ง
อิสราเอล” ในข้อ 49 สุดท้าย ในข้อ 51 พระเยซูระบุตวั ตนของพระองค์ว่าพระองค์เป็ น “บุตรมนุษย์” ผู้ถูกส่งมาเพื่อ
ประทานหนทางไปถึงพระเจ้า
ส่วนสุดท้ายของการเตรียมตัวของพระเยซูสาหรับพันธกิจก็คือการอัศจรรย์ครัง้ แรกของพระองค์ ซึง่ ยอห์น
บันทึกไว้ในยอห์น 2:1-12 นี่คอื เหตุการณ์ท่พี ระเยซูเปลี่ยนน้าดื่มให้กลายเป็ นเหล้าองุ่น แต่ประเด็นสาคัญมิได้อยู่ท่ตี วั การ
อัศจรรย์เอง ขอให้เราฟังสิ่งที่ยอห์นเขียนไว้ในยอห์น 2:11:

พระเยซูทรงกระทาสิ่งนี้ซ่ ึงเป็ นหมายสาคัญครั้งแรกของพระองค์ที่หมู่บา้ นคานาในแคว้นกาลิลี
ด้วยเหตุน้ ี พระองค์จึงได้ทรงสาแดงพระเกียรติสิริของพระองค์
และเหล่าสาวกของพระองค์ก็มีความเชื่อในพระองค์(ยอห์ น 2:11)
หนึ่งในประเด็นสาคัญที่ยอห์นกล่าวถึงก็คอื การอัศจรรย์ครัง้ นี้เป็ นหมายสาคัญที่เปิ ดเผยพระสิรขิ องพระเยซู
และนัน่ เป็ นเหตุให้สาวกของพระองค์วางใจในพระองค์

คาว่า “หมายสาคัญ” ถูกใช้ ในพระธรรมอพยพ เพื่อกล่าวถึงการอัศจรรย์ต่าง ๆ ที่โมเสสกระทา และ
ข้าพเจ้าคาดว่าหมายถึงภัยพิบัติท้งั ปวงโดยเฉพาะ ดังนั้น หมายสาคัญ หรือคาว่า “หมายสาคัญ” จึงถูก
ใช้ อยู่แล้วเพื่อหมายถึงการอัศจรรย์ และข้าพเจ้าคิดว่ายอห์ นกาลังกระทาเช่ นนี้มิใช่ เพียงเพราะท่าน
มักจะเปรียบเทียบพระเยซูกับโมเสสเท่านั้น—ซึ่งท่านก็กระทาจริง ๆ—แต่ข้าพเจ้าคิดว่า จริง ๆ แล้ว ท่าน
ก็มีความสนใจเหมือนกับผู้เขียนหนังสื ออพยพ ในการที่จะแสดงให้ เห็นว่าบรรดาการอัศจรรย์น้นั ถูก
ประทานมาก็เพื่อแสดงบางสิ่งบางอย่างแก่ประชากร และเพื่อถ่ายทอดข้อมูลที่พวกเขาถูกคาดหวังให้
นาไปปฏิบัติ คุณจะกล่าวเช่ นนั้นก็ได้ โดยเฉพาะข้อมูลที่ว่าพระเจ้ากาลังตรัสบางสิ่งกับประชากรและ
-12For videos, study guides and many other resources, please visit Thirdmill at thirdmill.org.

พระกิตติคุณ

บทเรียน 5: พระกิตติคุณโดยยอห์น

ประชากรก็จาเป็ นต้องตอบสนองต่อคาตรัสนั้น
—ดร. เดวิด เรเดลิงส์
สิง่ ที่ทาให้พระกิตติคุณยอห์นเป็ นเอกลักษณ์ต่างจากพระกิตติคุณเล่มอื่นก็คอื การเรียกการอัศจรรย์ของพระ
เยซูด้วยคาว่า “semeion” หรือที่มกั ถูกแปลว่า “หมายสาคัญ” อย่างสม่าเสมอ การอัศจรรย์เหล่านัน้ มิได้มเี จตนาที่จะดึง
ความสนใจมาสู่เหตุการณ์นนั ้ เอง แต่เพื่อให้คนมองเลยผ่านการอัศจรรย์นนั ้ ไปถึงพระเยซู การอัศจรรย์นนั ้ มีเจตนาเฉพาะ
เพื่อแสดงตัวตนของพระเยซูทงั ้ ในฐานะ “พระคริสต์” และ “พระบุตรของพระเจ้า” อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระ
กิตติคุณเล่มนี้ ซึ่งยอห์นสรุปสาระสาคัญไว้ในยอห์น 20:30-31

คนมากมายได้รับประโยชน์ จากการอัศจรรย์ของพระเยซู แต่จริง ๆ แล้วคนเหล่านั้นที่ตาถูกเปิ ดออกก็
สามารถเห็นสิ่งที่การอัศจรรย์นี้เล็งไปถึง นั่นคือ ตัวตนของพระคริสต์ เหตุนี้เอง ข้าพเจ้าจึงคิดว่ายอห์ น
ใช้ คาที่เหมือนกับกล่าวถึงการอัศจรรย์ โดยไม่ใช่ แค่บอกว่าเป็ นเหตุการณ์ที่มหัศจรรย์เท่านั้น แต่จริง ๆ
แล้วเพื่อเล็งผ่านการอัศจรรย์เหล่านั้นไปถึงตัวตนของพระคริสต์ และแน่ นอน ยอห์ นได้กล่าวไว้ว่านี่คือ
เหตุผลที่ท่านเขียนขึ้น เพื่อคุณจะได้เชื่ อว่าพระเยซูคือพระคริสต์ และโดยความเชื่ อนั้น คุณจะได้รับชีวิต
ในพระนามของพระองค์ และหมายสาคัญเหล่านั้นก็กระทาหน้ าที่ส่วนนี้
—ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต
หมายสาคัญนั้นคือสิ่งที่พระเยซูกระทา ซึ่งเล็งถึงตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ และถ้าท่านจะทาความ
เข้าใจเพียงแค่ในระดับผิวเผินของสิ่งอัศจรรย์เหล่านั้น ท่านก็ได้พลาดประเด็นสาคัญไปอย่างสิ้นเชิง ไม่
ว่าจะเป็ นการเปลี่ยนน้าดื่มเป็ นเหล้าองุ่น หรือการเลีย้ งฝูงชนด้วยขนมปังอย่างอัศจรรย์ หรือการรักษา
คนตาบอดให้ เห็นได้ก็ตาม ตลอดพระกิตติคุณยอห์ น ท่านเห็นว่าสิ่งเหล่านี้หาได้เป็ นเพียงแค่สิ่งอัศจรรย์
ไม่ แต่หากท่านจะมองทะลุสิ่งเหล่านี้ ไปตามเจตนาของพระเจ้า ท่านก็จะเห็นการเปิ ดเผยตัวตนที่แท้จริง
ของพระเยซู ว่าพระองค์คืออาหารแห่ งชีวิตว่าพระองค์คือผู้น้นั ที่ได้เสด็จมาเพื่อประทานการมองเห็น
แก่เรา ว่าพระองค์ได้นามาซึ่งเหล้าองุ่นใหม่แห่ งยุคที่กาลังจะมาถึง และเราก็เฉลิมฉลองในเรื่องนี้
—ดร. โรเบิร์ต พลัมเมอร์

เทศกำลปั สกำครัง้ แรก
ส่วนที่สองที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซูช้ไี ปยังสิง่ ที่เกิดขึ้นแวดล้อมการฉลองเทศกาลปัส
กาในเยรูซาเล็ม เราจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่า “การฉลองเทศกาลปัสกาครัง้ แรก” เนื่องจากนี่เป็ นปัสกาครัง้ แรกที่ถูกกล่าวถึง
โดยเฉพาะในพระกิตติคุณยอห์น ส่วนนี้เริม่ จากยอห์น 2:13 ถึง 4:54
พระวจนะส่วนนี้เริม่ ต้นด้วยรายงานของยอห์นเกี่ยวกับการที่พระเยซูทรงชาระพระวิหารด้วยการขับไล่เหล่า
พ่อค้าออกไป ในยอห์น 2:13-25 และนี่เป็ นอีกครัง้ หนึ่งที่ประเด็นที่ยอห์นเน้นคือตัวตนของพระเยซู ให้เราฟังสิง่ ที่ชาวยิว
ถามพระเยซูในยอห์น 2:18:

แล้วพวกยิวเรี ยกร้องกับพระองค์ว่า
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“ท่านมีหมายสาคัญอะไรที่แสดงให้เราเห็นเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีสิทธิอานาจที่จะทาสิ่งทั้งปวงนี้?”
(ยอห์ น 2:18)
พระเยซูตอบโดยพยากรณ์ถงึ การสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระองค์ ซึ่งจะเป็ นหมายสาคัญที่
ยิง่ ใหญ่ท่สี ุดในพันธกิจของพระองค์ว่าพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้า
ในข้อความของยอห์นหลังจากรายงานเหตุการณ์นี้ ซึ่งอยู่ใน 2:21-25 ท่านกล่าวว่าพระเยซูกระทาหมาย
สาคัญอื่น ๆ อีกมากมาย และด้วยเหตุนี้เอง คนมากมายจึงเชื่อในพระนามของพระองค์ อย่างน้อยก็โดยผิวเผิน
จากนัน้ ยอห์นรายงานถึงบทสนทนาอันน่าอัศจรรย์ระหว่างพระเยซูกบั นิโคเดมัส หนึ่งในสมาชิกของสภา
ผู้ปกครองของยิว ใน 3:1-21 และเช่นเคย จุดเน้นอยู่ท่ตี วั ตนของพระเยซู ครัง้ นี้ทงั ้ ในฐานะ “บุตรมนุษย์” และ “พระบุตร
ของพระเจ้า” รวมทัง้ เน้นที่บทบาทในการช่วยให้รอด ซึ่งพระองค์ถูกส่งมาเพื่อกระทาหน้าที่ดงั กล่าว
ในยอห์น 3:22-36 เราพบรายงานอีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับยอห์นผู้ให้บพั ติศมา ในรายงานส่วนนี้ ยอห์นยืนยันว่า
พระเยซูคอื พระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า และท่านกล่าวว่าพระเยซูได้เสด็จมาเพื่อเป็นพยานเกี่ยวกับพระเจ้าและความ
รอด แต่แทบจะไม่มผี ู้ใดยอมรับพระองค์ด้วยความเชื่อ
ในยอห์น 4:1-42 ยอห์นรายงานเกี่ยวกับการที่พระเยซูพบกับหญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้าในสะมาเรีย อีกครัง้
หนึ่ง จุดเน้นยา้ อยู่ท่ตี วั ตนของพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระคริสต์ ผู้ท่จี ะเสด็จมาและ
อธิบายทุกสิง่ แก่คนของพระองค์ ด้วยการยืนยันว่าความรอดจะมาโดยผ่านทางชาวยิว โดยเฉพาะโดยผ่านทางพระองค์
พระเยซูได้ท้าทายวิธคี ดิ ของหญิงผู้นี้ และเรียกเธอให้ค้นพบชีวติ และความจริงของพระเจ้าในตัวพระองค์เอง อันเป็ นสิง่ ที่
เธอประสงค์ตลอดมาอยู่แล้ว และชาวสะมาเรียมากมายตอบสนองต่อคาสอนนี้ด้วยการวางใจในพระเยซู
ท้ายที่สุด ในยอห์น 4:43-54 ยอห์นรายงานหมายสาคัญอัศจรรย์ครัง้ ที่สองของพระเยซู เช่นเดียวกับครัง้ แรก
หมายสาคัญนี้ก็เกิดขึ้นที่หมู่บ้านคานา แต่ในครัง้ นี้ พระเยซูรกั ษาเด็กคนหนึ่งโดยปราศจากแม้แต่การสัมผัสหรือการไป
พบเด็กคนนัน้ และไม่น่าแปลกใจเช่นกัน จุดเน้นของเรื่องนี้อยู่ท่วี ่า การอัศจรรย์ครัง้ นี้มเี จตนาที่จะยืนยันสิทธิอานาจของ
พระเยซู และนาไปสู่ความศรัทธาที่เกิดขึ้นในคนเหล่านัน้ ที่ได้ประจักษ์ในเหตุการณ์อศั จรรย์นี้
หนึ่งประเด็นสาคัญที่ปรากฏอยู่ตลอดทัง้ ส่วนที่กล่าวถึงเทศกาลปัสกาครัง้ แรกก็คอื ความศรัทธา ในบทที่ 2:11
ยอห์นรายงานว่า หลังจากหมายสาคัญครัง้ แรก เหล่าสาวกก็เชื่อในพระเยซู ในบทที่ 4:42 ชาวสะมาเรียมาเชื่อเพราะคา
สอนของพระเยซู และใน 4:53 ครอบครัวของเด็กชายที่ได้รบั การรักษาก็หนั มาเชื่อ หลังจากนัน้ ในยอห์น 7:50 และ 19:39
เราก็พบเหตุผลที่จะคิดได้ว่านิโคเดมัสก็กลายมาเป็ นผู้เชื่อในพระเยซูเช่นกัน หมายสาคัญและคาสอนอันลึกซึ้งของพระ
เยซูเป็ นคาพยานที่ทรงพลังถึงตัวตนของพระองค์เอง และความรอดที่พระองค์ประทานให้ และคนมากมายก็มศี รัทธาใน
พระองค์

แน่ นอน หนึ่งในประเด็นสาคัญในพระกิตติคุณของยอห์ นก็คือความเชื่ อหรือศรัทธาที่นาไปสู่ ความรอด
การมีความเชื่ อเป็ นจุดเน้ นที่เกิดขึ้นตลอดพระกิตติคุณเล่มนี้ และจุดเน้ นดังกล่าวก็อยู่ในสองด้าน ด้าน
หนึ่งก็คือ ความเชื่ อ หรือการกลายมาเป็ นลูกของพระเจ้า เป็ นงานของพระเจ้าเอง และในอีกด้านหนึ่งนั้น
ความเชื่ อนั้นก็คือการลงมือปฏิบัติในส่ วนของแต่ละบุคคล ความศรัทธาที่ช่วยให้ รอดนั้นเป็ นที่เข้าใจ
อย่างชัดเจนว่าหมายถึงของขวัญ นับเป็ นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราที่เราได้มาเชื่ อ แต่มันก็อยู่
บนรากฐานของบางสิ่งที่เรากาลังกระทา ดังนั้น แง่มุมด้านความรู้จึงต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง เราต้องเข้าใจว่า
พระคริสต์ได้สิ้นพระชนม์ บนไม้กางเขนเพื่อความบาปของเรา และเราต้องมีความรู้สึกเห็นชอบ—ว่าเรา
เห็นด้วยกับสิ่งนี้ แต่ก็เป็ นยิ่งกว่าการรู้และเห็นด้วยอย่างมาก เป็ นความรู้สึกไว้ วางใจ และนั่นเป็ นแง่มุมที่
สาคัญอย่างยิ่งยวดของความศรัทธา หมายถึงการที่มือเปล่าของบุคคลผู้หนึ่งยื่นออกไปและยอมรั บทุก
สิ่งที่พระเจ้าได้กระทาโดยผ่านพระบุตรของพระองค์ คือพระคริสต์
—ดร. เจฟฟ์ โลว์แมน
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รู้ไหม หนึ่งในสิ่งที่น่าขัดเคืองใจที่สุดเกี่ยวกับโลกรอบตัวเราก็คือ คาว่า “เชื่ อ” หรือ “ศรัทธา” ถูกใช้ อย่าง
ฉาบฉวยและไม่ระมัดระวังอย่างยิง่ มีคนมากมายที่โดยพื้นฐานแล้วพูดถึงความเชื่ อศรัทธาราวกับว่า
พวกเขาศรัทธาในความเชื่ อนั้น แต่นั่นไม่ใช่ วิธีที่คริสเตียนพูดถึงความเชื่ อ ความเชื่ อนั้นมีสารพัด
ประเภทแตกต่างกัน ตอนนี้ ข้าพเจ้ากาลังนั่งอยู่บนเก้าอีต้ ัวหนึ่ง ข้าพเจ้าก็มีความมั่นใจพอสมควรว่า
เก้าอีต้ ัวนี้จะรับน้าหนักข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้ามีความเชื่ อในเก้าอีต้ ัวนี้ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าจะไม่มีทางมี
ความเชื่ อในเก้าอีต้ ัวนี้ว่ามันสามารถทาสิ่งอื่นใดได้นอกจากรับน้าหนักของข้าพเจ้า มันไม่ได้ทาหน้ าที่อื่น
ใดเลย เมื่อเราพูดถึงความเชื่ อที่ช่วยให้ รอด นั่นคือความเชื่ อในพระคริสต์ คือการไว้วางใจและการพัก
สงบ ในความไว้วางใจนั้น ว่าพระคริสต์ได้กระทาทุกสิ่งที่จาเป็ น เพื่อให้ เราได้รับความรอด ความเชื่ อที่
ช่ วยให้ รอดก็คือความเชื่ อในพระคริสต์ โดยรู้ว่าเป็ นองค์พระคริสต์ที่ได้ยอมรับโทษเพราะความผิดบาป
ของเรา โดยรู้ว่าเป็ นองค์พระคริสต์ผู้ได้ซื้อความรอดไว้แล้วเพื่อเรา โดยรู้ว่าเป็ นองค์พระคริสต์ผู้ได้ทา
การชดใช้ ความผิดของเราอย่างเต็มราคา โดยรู้ว่าในพระองค์เราได้รับการอภัยโทษบาปของเราอย่าง
เต็มที่ ความเชื่ อที่ช่วยให้ รอดนั้นก็คือความมั่นใจที่จะพักสงบและวางใจในพระคริสต์ โดยรู้ว่าพระองค์
ได้กระทาสิ่งนี้เพื่อพวกเรา โดยรู้ว่าไม่มีสิ่งใดเหลือไว้ให้ เราต้องทาอีก และโดยรู้ว่าพระองค์ทรงรักษาคน
เหล่านั้นที่มาหาพระองค์โดยความเชื่ อ ตลอดไปเป็ นนิตย์ รู้ไหม ความเชื่ อแห่ งความรอด หรือความเชื่ อ
ที่ช่วยให้ รอด ก็คือความเชื่ อที่ถูกนิยามหรือกาหนดโดยความจริงที่ว่า ในความหมายของตัวเอง ใน
ความหมายที่สาคัญที่สุด หมายความว่าเราวางใจในพระคริสต์ เราจะไม่มีสิ่งอื่นใด เราจะไม่ปรารถนาสิ่ง
อื่นใด เรารู้ว่าพระคริสต์น้นั เพียงพอสาหรับความรอดของเราแล้ว
—ดร. อาร์ อัลเบิร์ต โมห์ เลอร์ จูเนียร์
แต่น่าเศร้าที่ไม่ใช่ทุกคนตอบสนองต่อพระเยซูด้วยความเชื่อศรัทธา ในบทที่ 2:12-20 พระเยซูขบั ไล่คน
เหล่านัน้ ที่ทาให้พระวิหารเป็ นมลทิน ใน 2:24-25 พระเยซูเอง “ไม่ได้วางพระทัย” หรือ “ยอมอยู่ในพันธะ” กับคนมากนัก
เพราะพระองค์รู้ว่าคนเหล่านัน้ หาได้มคี วามศรัทธาที่แท้จริงไม่ และใน 3:18-21 เราได้อ่านเกี่ยวกับการพิพากษาที่จะ
มาถึงคนเหล่านัน้ ที่ปฏิเสธและไม่ยอมเชื่อ

่
เทศกำลทีป
่ รำศจำกชือ
ส่วนที่สามของพันธกิจของพระเยซูเกี่ยวข้องกับเทศกาลหนึ่งที่ปราศจากชื่อเรียก ซึ่งพบได้ในยอห์น 5:1-47
ในข้อ 1:15 พระเยซูได้รกั ษาชายผู้หนึ่งที่พกิ ารมาเป็ นเวลา 38 ปี แต่เนื่องจากวันนัน้ เป็ นวันสะบาโต
พระองค์จงึ ถูกชาวยิวกล่าวโทษว่าละเมิดบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการห้ามทางานในวันสะบาโต ยอห์น 5:16-47 บันทึกการ
โต้ตอบของพระเยซู โดยพระองค์อ้างว่าพระองค์เป็ นผู้ประทานชีวติ นิรนั ดร์แก่ทุกคนที่เชื่อในพระองค์

เทศกำลปั สกำครัง้ ทีส
่ อง
ส่วนที่สที่ ่เี กี่ยวข้องกับพันธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซูบอกเราถึงการที่พระองค์ร่วมเทศกาลปัสกาครัง้ ที่
สอง ในยอห์น 6:1-71
ปัสกาคือเทศกาลที่ชาวยิวเฉลิมฉลองการอพยพออกจากประเทศอียปิ ต์ ดังนัน้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ส่วนนี้มกี าร
อ้างอิงหลายครัง้ ถึงการอพยพครัง้ นัน้ ในบทที่ 6:1-15 พระเยซูทรงเลี้ยง 5,000 คนอย่างมหัศจรรย์ด้วยขนมปังห้าก้อน
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และปลาสองตัวเท่านัน้ การอัศจรรย์ครัง้ นี้ทาให้ระลึกถึงการที่พระเจ้าประทานมานาแก่ชนชาติอสิ ราเอล หลังจากที่พวก
เขาได้รบั การปลดปล่อยจากการเป็ นทาสในอียปิ ต์
ในยอห์น 6:16-24 พระเยซูทรงดาเนินบนน้า อันแสดงให้เห็นว่าฤทธานุภาพของพระองค์เหนือผืนน้านัน้
ยิง่ ใหญ่กว่าของโมเสสเมื่อครัง้ ท่านแหวกทะเลแดง จากนัน้ ใน 6:25-71 หลังจากที่ได้ขา้ มทะเลไปอีกฝัง่ หนึ่งแล้ว พระเยซู
ได้สาแดงพระองค์เองในฐานะ “อาหารที่แท้จริงจากสวรรค์” ซึ่งเหนือกว่าอย่างมากเมื่อเทียบกับมานาที่พระเจ้าจัดเตรียม
ให้ในช่วงการอพยพ ในฐานะอาหารที่แท้จริง พระเยซูกระทาให้เทศกาลปัสกาสาเร็จเป็ นจริง โดยประทานชีวติ ที่แท้จริงแก่
ผู้เชื่อทุกคน

เทศกำลอยู่เพิง
ส่วนที่ห้าของพันธกิจพระเยซูต่อสาธารณชนแวดล้อม ด้วยการมีส่วนร่วมในเทศกาลอยู่เพิง ในยอห์น 7:1 ถึง
10:21
ในยอห์น 7:1-52 ยอห์นบันทึกว่าพระเยซูได้ร่วมและกระทาให้เทศกาลอยู่เพิงสาเร็จเป็ นจริงอย่างไร
ในยอห์น 7:1-52 พระเยซูทาให้เจตนารมณ์ของเทศกาลอยู่เพิงสาเร็จเป็ นจริง เทศกาลอยู่เพิงเป็ นการระลึกถึง
การที่พระเจ้าปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากอียปิ ต์ และระลึกถึงการที่พระองค์ปรทานน้าดื่มแก่พวกเขาในถิน่ ทุรกันดาร
เทศกาลนี้ยงั เฉลิมฉลองการที่พระเจ้าทรงประทานฝนสาหรับพืชผลของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง และเทศกาลนี้ยงั มองไป
ข้างหน้าด้วยความคาดหวังถึงวันที่พระเจ้าจะปลดปล่อยคนของพระองค์ในบัน้ ปลาย ในเทศกาลนี้ ปุโรหิตจะแสดงให้เห็น
การตระเตรียมอันเปี่ ยมด้วยพระคุณของพระเจ้า โดยการเทน้าลงรอบ ๆ แท่นบูชาในพระวิหาร โดยการใช้น้าเป็ นภาพ
สัญลักษณ์ พระเยซูอ้างอย่างกล้าหาญว่าพระองค์คอื ผู้นนั ้ ที่สามารถประทาน “น้าแห่งชีวติ ” แก่พวกเขา
ในยอห์น 8:12-59 พระเยซูกล่าวถึงความเป็ นพระบุตรที่แท้จริงด้วยการเรียกพระองค์เองว่า “พระบุตรของ
พระเจ้า” พระเยซูเรียกพระองค์เองว่าเป็ นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ถงึ กับปฏิเสธว่าชาวยิวที่ไม่เชื่อนัน้ หาได้เป็ นบุตร
ที่ชอบธรรมของอับราฮัมไม่
ใน 9:1-41 พระเยซูรกั ษาชายผู้หนึ่งที่ตาบอดแต่กาเนิด พวกฟาริสขี ้สี งสัยตอบโต้พระองค์ด้วยการสืบสวน
อย่างระมัดระวังถึงสิง่ ที่พระเยซูได้กระทา การที่พวกเขาไร้ความเชื่อเป็ นเหตุให้พระเยซูกล่าวว่า จริง ๆ แล้ว พวกฟาริสกี ็
คือคนที่ตาบอดเอง ถึงแม้พวกเขาอ้างว่าสามารถมองเห็นก็ตาม
และพระเยซูยงั สาแดงพระองค์เองในฐานะผู้เลี้ยงแกะที่ดใี น 10:1-21 ซึ่งตรงกันข้ามกับพวกฟาริสี พระเยซู
เป็ นผู้เลี้ยงแกะที่ดเี พราะพระองค์เต็มใจมอบชีวติ ของพระองค์เองเพื่อลูกแกะ

เทศกำลฉลองพระวิหำร
ส่วนที่หกของพันธกิจพระเยซูต่อสาธารณชน เป็ นบันทึกเหตุการณ์ในช่วงที่พระองค์เข้าร่วมเทศกาลฉลอง
พระวิหารในยอห์น 10:22 ถึง 11:57 ยอห์น 10:22-40 รายงานว่าพระองค์ได้เข้าร่วมและกระทาให้ความสาคัญของการ
ฉลองพระวิหารสาเร็จเป็ นจริง
ยอห์น 10:22-40 บันทึกว่าพระเยซูทรงเข้าร่วมเทศกาลฉลองพระวิหาร เทศกาลนี้ไม่เคยถูกสถาปนาขึ้นใน
พันธสัญญาเดิม การฉลองเทศกาลนี้เริม่ ต้นในปี 165 ก่อนคริสตกาล หลังจากตระกูลปุโรหิต ที่ช่อื แมคคาบีส์ ได้ก่อการ
กบฏต่อกษัตริย์ของกรีกที่ช่อื ว่าอันทิโอคัส เอพิฟาเนส สาเร็จ อันทิโอคัสแต่งตัง้ ตนเองให้ดารงตาแหน่ง “เอพิฟาเนส”
เนื่องจากเขาเชื่อว่าตนเองเป็ น “องค์สาแดงของเทพ” เขาสังหารคนมากมายในเยรูซาเล็ม ทาให้พระวิหารเป็ นมลทิน และ
สั ่งให้ชาวยิวนมัสการเทพซีอุส (Zeus) ของชาวกรีก ดังนัน้ เทศกาลฉลองพระวิหารจึงกระทาเพื่อชาระพระวิหารให้
บริสุทธิอ์ กี ครัง้ หนึ่ง หลังจากที่ตระกูลแมคคาบีส์ได้ยดึ คืนมา ในปัจจุบนั เทศกาลดังกล่าวเป็ นที่รู้จกั กันอย่างกว้างขวาง
ที่สุดในชื่อภาษาฮีบรู คือ “ฮานุกกะห์” ซึ่งหมายความว่า “การอุทศิ ”
พระวจนะตอนนี้แฝงนัยยะของลักษณะตรงกันข้ามกันระหว่างพระเยซูกบั อันทิโอคัส ในแง่หนึ่ง อันทิโอคัสอ้าง
อย่างเป็ นเท็จว่าเขามาจากพระเจ้า แต่เขาได้สงั หารหมู่คนของพระเจ้า และะทาให้พระวิหารเป็ นมลทิน ตรงกันข้าม พระ
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เยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริง และทรงกระทาพันธกิจของพระบิดาอย่างสัตย์ซื่อ ซึ่งรวมถึงการประทานชีวติ นิ
รันดร์แก่คนของพระองค์ด้วย ในยอห์น 10:36 พระเยซูได้กล่าวว่าพระองค์ได้ถูกเลือกไว้ต่างหาก—หรือฉบับแปลบาง
ฉบับใช้คาว่า “เจิมให้บริสุทธิ”—และถู
์
กส่งเข้ามาในโลกนี้ และภาษาที่ใช้นี้ทาให้เราระลึกถึงการชาระพระวิหารให้บริสุทธิ ์
ในเทศกาลฉลองพระวิหาร และแน่นอน ก่อนหน้านี้พระเยซูได้เปรียบการฟื้ นฟูพระวิหารกับการที่พระกายของพระองค์จะ
คืนชีพ ในยอห์น 2:19-21
ประเด็นหลักเหล่านี้ก็ถูกสื่อออกมาในเรื่องของการฟื้ นคืนชีพของลาซารัสในยอห์น 11:1-57 เช่นกัน โดย
เหตุการณ์นี้สาแดงฤทธานุภาพที่พระเยซูได้รบั จากพระเจ้าให้มชี ยั ชนะเหนือความตาย และการชุบลาซารัสให้เป็ นขึ้นมา
จากความตายก็เล็งล่วงหน้าถึงการคืนพระชนม์ของพระเยซูเองในตอนท้ายของพระกิตติคุณ เมื่อความหวังทัง้ ปวงแห่ง
เทศกาลฉลองพระวิหารสาเร็จเป็ นจริงในที่สุด

เทศกำลปั สกำครัง้ ทีส
่ ำม
ส่วนที่เจ็ดที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของพระเยซูต่อสาธารณชนมีศูนย์กลางอยู่ท่กี ารเตรียมเข้าร่วมเทศกาลปัสกา
ครัง้ ที่สาม ใน ยอห์น 12:1-50
การเตรียมตัวของพระเยซูสาหรับเทศกาลปัสกาครัง้ ที่สาม
ที่ยอห์นกล่าวถึงนัน้ เป็ นการเบิกทางสาหรับพันธกิจของพระองค์กบั สาวก 12 คนในยอห์น 13-17 รวมทัง้
สาหรับการที่พระองค์สละชีวติ ในฐานะลูกแกะปัสกาในบทที่ 19 การเตรียมตัวของพระเยซูเริม่ ต้นด้วยการที่พระองค์ได้รบั
การเจิมเพื่อการฝังพระศพ ใน 12:1-11 ส่วนในข้อ 12-19 ยอห์นบันทึกการที่พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้
พิชติ และยอห์น 12:20-50 พระเยซูประกาศกับประชาชนว่า ถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะได้รบั เกียรติยศโดยผ่านการ
สิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระองค์ พระเยซูเรียกร้องคนเหล่านัน้ ที่ได้ยนิ คาประกาศของพระองค์ให้เชื่อวางใจ
ในพระองค์ กระนัน้ หลังจากที่พระเยซูกระทาการอัศจรรย์มากมายต่อหน้าต่อตาพวกเขา ชาวยิวหลายคนก็เชื่อแต่หลาย
คนก็ยงั ไม่เชื่อ
ส่วนสาคัญถัดไปของพระกิตติคุณยอห์นเกี่ยวข้องกับพันธกิจส่วนตัวของพระเยซูต่อคนเหล่านัน้ ทีไ่ ด้ต้อนรับ
และเชื่อในพระองค์ ส่วนนี้เริม่ จากยอห์น 13:1 ไปจนถึง 20:31

พันธกิจส่วนตัวของพระเยซู
พระกิตติคุณส่วนนี้นาเสนอคาบรรยายของยอห์นเกี่ยวกับอาหารค่ามื้อสุดท้ายของพระเยซูกบั สาวกของ
พระองค์ ตามด้วยการที่พระองค์ถูกจับกุม ถูกตรึงบนกางเขน และทรงคืนพระชนม์ เรื่องราวบรรยายว่าพระเยซูสาแดง
พระสิรขิ องพระองค์ต่อบรรดาคนพิเศษของพระองค์อย่างไร ยอห์นได้สอนว่าพระเยซูปฏิบตั พิ นั ธกิจอย่างใกล้ชดิ กับคน
เหล่านัน้ ที่เชื่อในพระองค์ และพระองค์มอบชีวติ ของพระองค์แก่คนเหล่านัน้ ด้วยใจสมัคร โดยผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ พระ
เยซูสาแดงพระสิรขิ องพระเจ้าในรูปแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
ส่วนนี้ของพระกิตติคุณยอห์นได้เปิ ดเผยแนวความคิดที่ยอห์นเคยแสดงไว้ในยอห์น 1:11-12 ซึ่งท่านได้
บันทึกไว้ดงั นี้:

พระองค์ทรงเข้ามาในดินแดนของพระองค์เอง
แต่คนของพระองค์เองไม่ยอมรับพระองค์ ส่วนคนทั้งปวงที่ยอมรับพระองค์
ผูท้ ี่เชื่อในพระนามของพระองค์ พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็ นบุตรของพระเจ้า (ยอห์ น 1:11-12)
ใน 12 บทแรกของพระกิตติคุณยอห์น พระเยซูปฏิบตั พิ นั ธกิจต่อโลกนี้ แต่แม้กระทังคนของพระองค์
่
เองก็ไม่
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ยอมรับพระองค์ จากนัน้ เริม่ จากบทที่ 13 พระเยซูได้เน้นไปที่คนเหล่านัน้ ที่ได้ต้อนรับพระองค์ นัน่ คือ สาวกของพระองค์
เราจะแบ่งศึกษาพระกิตติคุณยอห์นส่วนนี้เป็ นสองตอน หนึ่ง เราจะพิจารณาเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นในช่วงอาหาร
ค่ามื้อสุดท้าย สอง เราจะศึกษาช่วงเวลาแห่งพระสิรอิ นั ยิง่ ใหญ่ท่สี ุดของพระเยซู ได้แก่ การสิ้นพระชนม์และการคืนพระ
ชนม์ เราจะเริม่ ต้นด้วยการศึกษาเหตุการณ์ในช่วงอาหารค่ามื้อสุดท้ายก่อน

อำหำรค่ำมือ
้ สุดท ้ำย
พันธกิจของพระเยซูกบั สาวกของพระองค์ในช่วงอาหารค่ามื้อสุดท้ายถูกบรรยายไว้สตี่ อน ตอนที่หนึ่ง พระ
เยซูรบั ใช้สาวกด้วยการล้างเท้าของพวกเขา ยอห์น 13:1-30
การรับใช้—พระเยซูกระทาสัญลักษณ์ของพันธกิจทัง้ ปวงบนโลกนี้ของพระองค์ด้วยการล้างเท้าสาวกของ
พระองค์ด้วยความถ่อมใจ เหตุการณ์นี้นาเสนออย่างน่าอัศจรรย์ถงึ การที่พระองค์มาบังเกิดเป็ นมนุษย์และการสละชีวติ
ของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อช่วยให้รอด พระองค์ผู้สร้างจักรวาลได้ก้มศีรษะลงต่อหน้าคนของพระองค์ ได้รบั ใช้พวกเขา
ด้วยการล้างเท้าที่สกปรกและเหนื่อยล้าของพวกเขา นี่เป็ นการรับใช้ท่ีกาลังจะไปถึงจุด สูงสุดบนไม้กางเขนในวันถัดไป
เมื่อพระองค์จะทรงล้างจิตใจที่สกปรกและเหนื่อยล้าด้วยพระโลหิตของพระองค์ อันมีฤทธิช์ าระบาป หลังจากล้างเท้าของ
สาวกแล้ว พระเยซูได้ประกาศว่าหนึ่งในสาวกของพระองค์จะทรยศพระองค์ จากนัน้ หลังจากที่ซาตานเข้าสิงในใจของยู
ดาส ยูดาสก็ออกจากห้องไปเพื่อทาการทรยศจนสาเร็จ
หลังจากรับใช้สาวกของพระองค์ด้วยการล้างเท้าแล้ว พระเยซูก็ได้ปลอบประโลมพวกเขา ในยอห์น 13:31 ถึง 14:31
การปลอบประโลม—หลังจากยูดาสออกจากกลุ่มไป พระเยซูได้เริม่ สิง่ ที่มกั เรียกกันว่า “คาอาลา” อันเป็นการ
ที่พระองค์เตรียมความพร้อมให้สาวกผู้สตั ย์ซื่อของพระองค์ เพราะอีกไม่นานพระองค์ก็จะจากพวกเขาไป

ถึงแม้กลุ่มผู้ฟังคือเหล่าอัครทูต แต่แน่ ใจได้ว่ามีเหตุผลบางอย่างที่ทาให้ ต้องรักษาคาอาลานี้ไว้เพื่อพันธกิจของอัคร
ทูตรุ่นถัดไปในอนาคต กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ อาจมีแนวคิดที่สามารถถ่ายทอดไปสู่ ผู้ใดก็ตามที่ต้องการใช้ ชีวิตใน
ฐานะอัครทูตและผู้รับใช้ ฝึกหัด ในฐานะคนที่กาลังเรียนรู้และคนที่เข้าใจว่าตัวเองจะถูกส่ งออกไปในโลกนี้ ถ้าท่านมี
ความเข้าใจเชิงวิชาชีพเกี่ยวกับตัวท่านเอง ท่านก็จะเห็นว่าคาอาลานในห้ องชั้นบนนี้เป็ นคาสอนยอดเยี่ยมมาก
ข้าพเจ้าแน่ ใจว่าในพระวจนะตอนนี้ มีประเด็นเฉพาะที่ผู้นาสามารถประยุกต์ใช้ ได้ ข้าพเจ้าคิดว่า บทเหล่านี้น่าจะถูก
อ่านและให้ ประโยชน์ อย่างยิ่งใหญ่ต่อชายหญิงที่ถูกเรียกมาปฏิบัติหน้ าที่ผู้นาในพระกายของพระคริสต์ แต่สิ่งที่
ข้าพเจ้ามักจะกล่าวก็คือ คุณลักษณะสาคัญของคริสเตียนทั้งหมดถูกนาเสนอผ่านตัวตนและบุคลิกของพระเยซูจริง
ๆ ในยอห์ น 17 เนื่องจากพระองค์แยกคาอธิษฐานของพระองค์ —เห็นไหมครับ—โดยอธิษฐานเผื่ออัครทูต แต่
หลังจากนั้นพระองค์ก็ตรัสว่า “ข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียว แต่เพื่อทุกคนที่วางใจในข้า
พระองค์เพราะถ้อยคาของพวกเขา” ดังนั้น ทุกตอนในยอห์ น 14, 15, 16, และ 17 กล่าวถึงสลับไปมาระหว่างสาวก
12 คนและคนเหล่านั้นที่จะรับใช้ พระองค์ในบทบาทที่คล้ายคลึงกันหลังสิ้นยุคของสาวกทั้ง 12 คน ข้าพเจ้าจึงเห็น
ว่าส่ วนนี้มีไว้สาหรับผู้เชื่ อทุกคนด้วย
—ดร. สตีฟ ฮาร์ เปอร์
พระเยซูเริม่ คาอาลาของพระองค์โดยตรัสว่า เวลาที่พระองค์จะได้รบั พระสิรไิ ด้มาถึงแล้ว ซึ่งหมายความว่า
พระองค์กาลังจะสิ้นพระชนม์ คืนพระชนม์ และเสด็จขึ้นไปสู่พระบิดาของพระองค์ในสวรรค์ สาวกของพระองค์จะต้องใช้
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ชีวติ โดยปราศจากการที่พระองค์สถิตอยู่กบั เขาทางกายภาพ ดาเนินไปด้วยกัน สนทนากัน และใช้ชวี ติ อยู่ท่ามกลางพวก
เขา พระองค์ได้ทานายด้วยว่าเปโตรกาลังจะปฏิเสธพระองค์ถงึ สามครัง้ แต่พระเยซูก็รู้ว่า ข่าวที่ยากต่อการยอมรับนี้ทาให้
สาวกของพระองค์ว้าวุ่นใจ พระองค์จงึ ปลอบประโลมพวกเขาและให้ความมั ่นใจแก่พวกเขาว่า ในที่สุดแล้ว พระองค์จะนา
พวกเขากลับไปสู่พระบิดาเช่นกัน และพระองค์บอกพวกเขาว่า พระองค์จะไม่ท้งิ พวกเขาไว้อย่างเดียวดาย พระองค์จะส่ง
พระวิญญาณบริสุทธิมาปฏิ
์
บตั พิ นั ธกิจกับพวกเขาแทนที่พระองค์ ให้เราฟังคาสัญญาของพระเยซูในยอห์น 14:26:

องค์ที่ปรึ กษาคือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ซ่ ึงพระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเราจะทรงสอนสิ่งทั้งปว
งแก่พวกท่าน และจะให้พวกท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวกับพวกท่าน(ยอห์ น 14:26)
พระเยซูสญ
ั ญาว่าสาวกของพระองค์จะไม่มวี นั อยู่เดียวดาย พวกเขาจะถูกโลกนี้ฟ้อง ไต่สวน และข่มเหง แต่
ไม่มวี นั ที่พวกเขาจะต้องปกป้ องพระนามของพระเยซูและตัวพวกเขาเองอย่างโดดเดี่ยว พระวิญญาณแห่งความจริงจะ
ประทานกาลังแก่พวกเขาที่จะพูดและเขียนอย่างไม่ผดิ พลาด และจะเต็มด้วยราชอานาจ ในพระนามของพระเยซู
หลังจากปลอบประโลมสาวกของพระองค์ พระเยซูได้เตรียมพวกเขาให้พร้อมสาหรับการที่พระองค์จะเสด็จ
จากไปและสาหรับพันธกิจในอนาคตของพวกเขา ในยอห์น 15:1 ถึง 16:33
การเตรียมความพร้อม—ในตอนท้ายของพระวจนะส่วนก่อนหน้านี้ พระเยซูและสาวกของพระองค์ได้ออกจาก
สถานที่ท่พี วกเขาเคยอยู่ และพระองค์ได้เริม่ กล่าวอีกตอนหนึ่ง พระองค์เริม่ โดยบรรยายพระองค์เองว่าเป็ น “เถาองุ่นแท้”
ในยอห์น 15:1-8 คาอุปลักษณ์นี้อ้างอิงย้อนไปถึงสดุด ี 80:8 และอิสยาห์ 5:1-7 อันเป็นตอนที่ชนชาติอสิ ราเอลถูกนาเสนอ
ในภาพของเถาองุ่นอันเต็มไปด้วยสง่าราศี เนื่องจากความล้มเหลวและความบาปของอิสราเอล ในเวลาต่อมา พวกเขาจึง
ถูกเรียกว่า “เถาองุ่นที่เสื่อมทรามลงจนกลายพันธุ์” ในเยเรมีย์ 2:21 แต่พระเยซูใช้ภาพลักษณ์เปรียบเปรยนี้เพื่อให้ความ
มั ่นใจแก่สาวกของพระองค์ว่า พระองค์เองกาลังสถาปนาชนชาติอสิ ราเอลที่แท้จริงและสัตย์ซื่อขึ้นใหม่ และพวกเขาเป็ น
ส่วนหนึ่งของแผนการอันยิง่ ใหญ่นี้ ให้เราฟังคาตรัสของพระเยซูในยอห์น 15:1-5:

“เราเป็ นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็ นแขนง ถ้าผูใ้ ดคงอยู่ในเราและเราคงอยู่ในเขาผูน้ ้ ันจะเกิดผลมาก
เพราะถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านไม่อาจทาสิ่งใดได้เลย“
(ยอห์ น 15:1-5)
การประกาศว่าพระองค์เป็ นเถาองุ่นแท้นนั ้ พระเยซูกาลังบอกว่า โดยนัยยะสาคัญแล้ว พระองค์เองก็คอื
อิสราเอล พระองค์เป็ นตัวแทนของอิสราเอล และพระองค์ได้ทาให้ลขิ ติ ของพระเจ้าสาหรับอิสราเอลสาเร็จบริบูรณ์
อิสราเอลนัน้ ล้มเหลวในการสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้ แต่พระเยซูกระทาสาเร็จ และสาวกของพระองค์ก็เป็ น
แขนงของเถาองุ่นนัน้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของประชากรของพระเจ้า และเป็ นตัวแทนที่พระเจ้าทรงใช้ให้ปฏิบตั งิ านตาม
แผนการของพระองค์ในยุคต่าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วง
แต่พระเยซูก็รู้เช่นกันว่าโลกนี้จะชังสาวกของพระองค์ เพราะโลกนี้ได้ชงั พระองค์แล้ว ดังนัน้ พระองค์จงึ ให้
ความมั ่นใจแก่พวกเขาว่าพระองค์กาลังเปิ ดประตูเพื่อพวกเขาจะได้อธิษฐานต่อพระบิดา พวกเขาเป็ นธรรมทูตของ
พระองค์ เป็ นตัวแทนผู้มอี านาจของพระองค์ในโลกนี้ และด้วยเหตุนี้เอง พระบิดาจะทรงฟังคาอธิษฐานของพวกเขา
เสมือนกับว่าพระเยซูเองเป็ นผู้อธิษฐาน ซึ่งพระเยซูได้บอกพวกเขาเช่นนี้ในยอห์น 16:23-24:

เราบอกความจริ งแก่พวกท่านว่า สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา
พระบิดาจะประทานแก่พวกท่าน จนถึงบัดนี้พวกท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราเลย จง
ขอเถิด แล้วพวกท่านจะได้และความชื่นชมยินดีของพวกท่านจะเต็มบริ บูรณ์ (ยอห์ น 16:23-24)
หลังจากเตรียมความพร้อมให้สาวกของพระองค์ พระเยซูก็ได้อธิษฐานเผื่อพวกเขาในยอห์น 17:1-26
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คาอธิษฐาน—คาอธิษฐานของพระเยซูในยอห์น 17 มักถูกเรียกว่า “คาอธิษฐานของมหาปุโรหิต” เนื่องจาก
พระองค์ทรงวิงวอนต่อพระบิดาด้วยแนวทางของมหาปุโรหิตเพื่อผู้ท่ตี ดิ ตามพระองค์ โดยเจาะจงแล้ว พระเยซูอธิษฐาน
ขอให้พระบิดาพิทกั ษ์รกั ษาสาวกของพระองค์ เพื่อคนอีกมากมายจะมาเชื่อโดยผ่านพวกเขา พระองค์อธิษฐานเพื่อที่พวก
เขาและสาวกของพวกเขาเองจะได้รบั การปกป้ องจากฤทธิเดชต่
์ าง ๆ ของโลกนี้ เพื่อความสามัคคีของพวกเขาจะเสริม
กาลังพวกเขา และเพื่อชีวติ ของพวกเขาจะถวายพระสิรติ ่อพระเจ้า

เมื่อพระองค์ตรัสเช่ นนั้นแล็ว ก็รู้ว่าเวลาของพระองค์เหลือสั้ นแล้ว และถึงเวลาของพระองค์แล้วที่จะกลับไปอยู่กับ
พระบิดา ตามที่พระองค์กับพระบิดาสถิตอยู่เป็ นหนึ่งเดียวตั้งแต่ก่อนสร้ างโลก และในเวลานี้ พระเยซูตรัสว่า “ข้า
พระองค์ปกป้องพวกเขาที่พระบิดาได้มอบไว้ และไม่มีใครในพวกเขาต้องพินาศนอกจากลูกแห่ งความพินาศผู้เดียว
เท่านั้น เพื่อให้ เป็ นจริงตามข้อพระคัมภีร์” พระเยซูจึงกาลังอธิษฐานอย่างจริงจังต่อพระบิดาเพื่อสาวกของพระองค์
พระองค์ตรัสว่า “เราได้ทางานร่ วมกับพวกเขาเป็ นเวลาสามปี ถึงสามปี ครึ่ง เพื่อชาระพวกเขาให้ บริสุทธิ์ เพื่อนา
พวกเขามาถึง ณ จุดนี้ แต่บัดนี้ เราจะไม่อยู่ที่นี่กับเขาอีกแล้ ว ดังนั้น พระบิดาเจ้า ขอพระองค์พิทักษ์รักษาพวกเขา
และดาเนินกระบวนการชาระให้ บริสุทธิ์ต่อไป เนื่ องจากพวกเขาจะต้องเผชิ ญกับความลาบาก ความทุกข์ยาก และ
การถูกข่มเหงอย่างรุนแรง และเมื่อเป็ นดังนี้ พวกเขาจะผ่านเหตุการณ์เช่ นนี้ไปได้ อย่างไร?” ดังนั้น นี่แหละคือคา
อธิษฐานต่อพระเจ้า เพื่อขอให้ พระองค์ดูแลสาวกของพระองค์เพื่อเตรียมการสาหรับพันธกิจ ความทุกข์ยากลาบาก
การถูกข่มเหง และการต้องพลีชีพ ซึ่งจะเกิดขึ้นกับพวกเขา นี่คือสิ่งที่พวกเขาจะต้ องเสียสละเพื่อประกาศข่าว
ประเสริฐของพระเยซูคริสต์ให้ แพร่ หลายออกไป
—ศาสนาจารย์ ธัด เจมส์
หลังจากบรรยายเรื่องอาหารเย็นมื้อสุดท้าย ยอห์นได้รายงานถึงการสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระ
เยซู ในยอห์น 18:1 ถึง 20:31

้ พระชนม์และกำรคืนพระชนม์
กำรสิน
ในพระกิตติคุณยอห์น การสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระเยซู รวมทัง้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มักถูกบรรยายว่าเป็ นช่วงเวลาแห่งพระสิรขิ องพระเยซู ในพันธสัญญาเดิม คาว่า “พระสิร”ิ มักถูกใช้เพื่อกล่าวถึงการที่พระ
เจ้าสถิตอยู่ท่ามกลางคนของพระองค์ ตลอดประวัตศิ าสตร์ของอิสราเอล พระสิรขิ องพระเจ้าติดตามชาวอิสราเอลไปเสมอ
พระสิรขิ องพระองค์คอื เมฆที่นาชาวอิสราเอลระหว่างการรอนแรมในถิน่ ทุรกันดารดังปรากฎในอพยพ 16:10 และคือ
พลับพลาของพระเจ้าในอพยพ 40:34-35 และพระสิรขิ องพระเจ้าก็สถิตอยู่ในวิหารของโซโลมอนใน 1 พงศ์กษัตริย์ 8:11
และเพื่อให้สอดคล้องกับสิง่ เหล่านี้ คาว่า “พระสิร”ิ ในพระกิตติคุณยอห์น ก็หมายถึงพระเยซูในฐานะพระเจ้าผู้มาบังเกิด
เป็ นมนุษย์ ผู้ซึ่งดารงอยู่ท่ามกลางคนของพระองค์ แต่เมื่อพระเยซูกล่าวถึง “ช่วงเวลาแห่งพระสิรขิ องพระองค์” จริง ๆ
แล้วพระองค์กาลังกล่าวถึงเวลาหนึ่งโดยเฉพาะในชีวติ ของพระองค์ ที่พระสิรขิ องพระองค์จะถูกสาแดงต่อโลกนี้ในวิถที าง
ที่ลกึ ซึ้งเป็ นที่สุด กล่าวให้ชดั เจนก็คอื พระองค์กาลังกล่าวถึงการสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระองค์นนั ่ เอง
ปกติแล้ว เราไม่ได้นึกถึงความตายว่าเป็ นสิง่ ที่มสี ง่าราศี แต่การสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระเยซู
ได้ซื้อการสมานฉันท์เพื่อคนของพระเจ้า การที่พระองค์ทรงสละพระชนม์ชพี ของพระองค์ด้วยความเต็มใจ และการคืนพระ
ชนม์ของพระองค์ นามาซึ่งความรอดและชีวติ สาหรับทุกคนที่เชื่อในพระองค์และต้อนรับพระองค์ในฐานะพระเมสสิยาห์
การสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์นี้ได้เปิดเผยความรักและฤทธานุภาพของพระเจ้าต่อเราในรูปแบบที่เราไม่มที าง
ตระหนักด้วยหนทางอื่นได้ แม้จะเป็ นโศกนาฏกรรม แต่ก็งดงาม และนามาซึ่งพระเกียรติและการสรรเสริญอย่างล้นเหลือ
มาสู่พระเจ้า กล่าวโดยย่อก็คอื การสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระเยซูเป็ นเหตุการณ์เปี่ ยมด้วยสง่าราศีท่สี ุดที่
เคยเกิดขึ้นในประวัตศิ าสตร์มนุษยชาติ
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บทบรรยายการสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระเยซูแบ่งออกเป็ นสามส่วนหลัก โดยเริม่ ที่การที่
พระองค์ถูกจับกุมและถูกไต่สวน ในยอห์น 18:1 ถึง 19:16
การจับกุมและไต่สวน—แรกสุด เราอ่านเกี่ยวกับการจับกุมพระเยซูใน 18:1-11 หลังจากยูดาสทรยศพระเยซู
ให้ตกอยู่ในเงื้อมมือของเจ้าหน้าที่ทางการ พวกทหารและเจ้าหน้าที่ท่มี หาปุโรหิตและพวกฟาริสสี ่งมาก็มาจับกุมพระเยซู
ใน 18:12-27 พระเยซูถูกนาตัวมาต่อหน้าคายาฟาส มหาปุโรหิต เพื่อรับการไต่สวน ในช่วงนี้เอง เปโตรปฏิเสธพระเยซู
สามครัง้ ตามที่พระเยซูได้พยากรณ์ไว้
ถัดมา พระเยซูถูกไต่สวนโดยปี ลาต เจ้าเมืองที่แต่งตัง้ โดยรัฐบาลโรม ปี ลาตสรุปว่าพระเยซูไม่มคี วามผิด แต่ก็
ไม่ยอมปล่อยพระองค์เนื่องจากเกรงกลัวพวกยิว แต่ฤทธานุภาพแท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการจับกุมและการไต่สวนพระเยซูก็
คือพระเจ้านัน่ เอง ไม่ว่าปี ลาตหรือคายาฟาสก็ไม่ได้เป็ นผู้ควบคุมเหตการณ์อย่างแท้จริง ทุกสิง่ เกิดขึ้นตามแผนการของ
พระเจ้า ตามที่เราอ่านพบในยอห์น 19:10-11:

ปี ลาตกล่าวว่า “ท่านไม่ยอมพูดกับเราหรื อ?
ท่านไม่รู้หรื อว่าเรามีอานาจที่จะปล่อยตัวท่านหรื อตรึ งท่านให้ตายที่ไม้กางเขนก็ได้?”
พระเยซูตรัสตอบว่า “ท่านไม่อาจมีอานาจเหนือเราหากเบื้องบนไม่ประทานลงมา...”(ยอห์ น
19:10-11)
ส่วนหลักส่วนที่สองของรายงานของยอห์นเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ก็คอื การถูกตรึงบน
กางเขน ในยอห์น 19:16-37
การตรึงบนกางเขน—ในบทบรรยายของยอห์นเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู ท่านอธิบายว่าแต่ละ
เหตุการณ์ในช่วงการตรึงบนกางเขนทาให้ความคาดหวังมากมายในพระเมสสิยาห์ท่บี ันทึกในพันธสัญญาเดิมสาเร็จเป็ น
จริงอย่างไร รายละเอียดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูไม่ได้ประหลาดพระทัยเลย เพราะว่า ทุกสิง่ ได้เกิดขึ้นตามแผนการ
ของพระเจ้า
ตลอดเหตุการณ์การจับกุม การไต่สวน และการตรึงบนกางเขน พระเยซูดารงไว้ซึ่งศักดิศรี
์ ด้วยความสงบและ
ไม่ยอมก้มหัวให้ใคร พระบุตรของพระเจ้าพลีพระชนม์เพื่อคนของพระองค์ และด้วยการกระทาเช่นนี้ พระองค์เปิ ดเผยพระ
สิรขิ องพระเจ้าอย่างไม่เคยมีการเปิ ดเผยเช่นนี้มาก่อน พระเจ้าได้กระทาขนาดไหนเพื่อปลดปล่อยคนของพระองค์?
คาตอบคือ ถึงขนาดยอมพลีพระชนม์บนกางเขน!

พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูเสด็จไปสู่ กางเขนโดยมีความชื่ นชมยินดีรออยู่เบื้องหน้ า การถูกตรึงบนกางเขนนั้นเป็ น
สิ่งที่หนักหนาสาหัสที่สุดที่ใครสักคนต้องเผชิ ญ ไม่เคยมีความทรมานใดใหญ่หลวงไปกว่าความเจ็บปวดที่พระบุตร
ของพระเจ้าประสบบนไม้กางเขน เนื่องจากพระองค์มิได้เพียงแค่ตายด้วยความทุกข์ทรมานทางกายอย่างแสน
สาหัสเท่านั้น แต่พระองค์ทนทุกข์ด้วยการแบกรับทั้งความบาปของเราและพระพิโรธของพระเจ้าลงบนบ่าของ
พระองค์ด้วย นี่จึงเป็ นสิ่งที่สาหัสที่สุดที่ใครสักคนเคยประสบ แต่พระเยซูกระทาสิ่งนี้โดยมีความชื่ นชมยินดีรออยู่
เบื้องหน้ าเอาล่ะ เหตุใดพระองค์กระทาเช่ นนั้น? พระองค์ทาเช่ นนั้นเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าผลที่จะได้น้นั คืออะไร
นั่นคือ การสาแดงพระสิริของพระเจ้า เป็ นการสาแดงความรัก ความยุติธรรม พระพิโรธ ความบริสุทธิ์ ความเมตตา
และความกรุณาของพระองค์ โดยทุกสิ่งนี้รวมกันเป็ นหนึ่งอย่างงดงามบนไม้กางเขน ซึ่งเป็ นวิธีที่ช่วยเราได้เห็นว่า
พระองค์คือผู้ใด และเราสามารถนมัสการพระองค์ชั่วนิรันดร์ เมื่อเรามาชุมนุมกันรอบ ๆ พระเมษโปดกซึ่งถูก
ประหาร พระราชบัลลังก์ของพระองค์คือที่ที่เราจะนมัสการพระองค์ ดังนั้น พระเจ้าได้สาแดงบุคลิกและพระสิริ
ของพระองค์ และได้แสดงให้ เราเห็นว่าพระองค์คือผู้ใดบนไม้กางเขน และเราจึงนมัสการพระองค์ และพระองค์ได้
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นาบรรดาลูกของพระองค์มาถึงสง่าราศีโดยทางไม้กางเขนนี้ และด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถนมัสการด้วยความชื่ นชม
ยินดี เพราะผลในบั้นปลายของสิ่งที่พระเยซูได้กระทานั้น
—ดร. เค เอริค เธอนเนส
ประการที่สาม รายงานเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระเยซูจบลงด้วยการคืนพระชนม์
นัน่ เอง ในยอห์น 10:1-31
การคืนพระชนม์—จากยอห์น 20:1-9 อุโมงค์ฝังศพพระเยซูคือข้อเท็จจริงทางประวัตศิ าสตร์ มารีย์ เปโตร
รวมทัง้ ยอห์นเอง ได้เห็นว่าพระเยซูมไิ ด้อยู่ท่นี นั ่ แล้ว และในบทที่ 20:10-31 พระเยซูปรากฏพระองค์แก่มารีย์ชาวมักดาลา
เหล่าสาวก และโธมัส รายงานเหล่านี้บ่งบอกว่าผู้ท่ตี ดิ ตามพระเยซูนนั ้ ก็ข้สี งสัย และไม่ยอมถูกหลอกง่าย ๆ เช่นกัน
โดยเฉพาะโธมัสมิได้อยู่กบั พวกสาวกตอนที่พระเยซูปรากฏพระองค์ในครัง้ แรก และโธมัสเป็ นคนขี้สงสัย เขา
ต้องการหลักฐาน เขาจะไม่ยอมเชื่อเรื่องราวการเป็ นขึ้นจากความตายอย่างง่าย ๆ และคาสารภาพของโธมัสในข้อ 28 ก็
คือจุดสุดยอดของบทบรรยายของยอห์น โดยโธมัสยอมรับพระเยซูโดยพูดว่า “องค์พระผู้เป็ นเจ้าของข้าพระองค์ พระ
เจ้าของข้าพระองค์”

ค่อนข้างน่ าประหลาดใจที่ว่าเมื่อโธมัสได้ยินจากสาวกคนอื่น ๆ ซึ่งเป็ นคนที่เขารู้จักเป็ นการส่ วนตัว และเคยร่ วม
เดินทางไปมากับพวกเขาตลอดเวลา โทมัสรู้จักคนเหล่านี้ และเมื่อพวกเขาบอกว่าได้เห็นพระเยซูเป็ นขึ้นมาแล้ว
โธมัสกลับไม่สามารถทาใจยอมรับได้ แม้พวกเขาไม่ใช่ คนแปลกหน้ า และต่างเห็นพ้องต้องกันหมด แต่กระนั้นโธมัส
ก็ไม่สามารถทาใจยอมรับได้ และในความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าสงสัยว่าคงเป็ นเพราะโธมัสไม่กล้าเสี่ยงที่จะเชื่ อ
และต้องผิดหวังอีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าคิดว่าเขาคงกลัวที่จะต้องผิดหวังอีกครั้งหนึ่ง
—ดร. เดวิด เรเดลิงส์
เรามีเรื่องราวของโธมัสขี้สงสัย ผู้พดู ประโยคอันลือลั่นว่า “ถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ของพระองค์ และไม่ได้
เอานิ้วของข้าแยงเข้าไปที่รอยตะปูน้นั และไม่ได้เอามือของข้าแยงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์แล้ว ข้าจะไม่เชื่ อเลย”
และโธมัสมักถูกตั้งฉายาว่า “โธมัสขี้สงสัย” เนื่องจากเขาไม่ยอมเชื่ อพระเยซู แต่ข้าพเจ้าคิดว่าเราควรจะใจร้ ายกับโธ
มัสน้ อยลงสักหน่ อย ประการแรก ยอห์ นบอกเราว่าโธมัสมิได้อยู่กับเหล่าสาวกเมื่อพระเยซูเสด็จมาท่ามกลางพวก
เขา และได้เปิ ดเผยพระองค์เองแก่พวกเขา ประการที่สอง ถ้าเราเชื่ อว่าสาวกทั้งปวงถูกเลือกให้ เป็ นประจักษ์พยาน
ของการที่พระเยซูคืนพระชนม์ ก็มีนัยยะว่าโธมัสต้องเห็นเพื่อที่จะเชื่ อ ประการที่สาม เราควรกล่าวด้วยว่า เมื่อพระ
เยซูยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาและเปิ ดเผยพระองค์เองแก่โธมัสนั้น โธมัสได้ประกาศความเชื่ ออย่างกล้าหาญและ
ชัดเจนที่สุดเท่าที่ปรากฏในพระกิตติคุณเล่มนี้ ท่านเรียกพระเยซูว่า “องค์พระผู้เป็ นเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของ
ข้าพระองค์” ด้วยเหตุนี้ จริง ๆ แล้วยอห์ นได้อธิบายต่อไปตอนท้ายบทที่ 20 ว่า พระเยซูตรัสว่า “เพราะท่านเห็นเรา
ท่านจึงเชื่ อหรือ? คนที่ไม่เห็นเราแต่เชื่ อก็เป็ นสุข” จึงมีนัยยะว่าโธมัสจาเป็ นต้องเห็นก่อน จึงจะเชื่ อ แต่ก็มีนัยยะ
เช่ นกันว่าท่านและข้าพเจ้าได้มาเห็น—ไม่ใช่ โดยการเห็นพระเยซูต่อหน้ าต่ อตาเรา แต่จริง ๆ แล้วคือได้สานึกและ
เข้าใจในทุกสิ่งที่พวกเขาได้เห็น และเราได้มาเชื่ อในสิ่งนั้นด้วยตัวเราเอง ดังนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าบางทีเราก็ไม่ยุติธรรม
กับโธมัสมากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากท่านมีบทบาทเป็ นเอกลักษณ์ และเนื่องจากท่านเป็ นแบบอย่างอันยอดเยี่ยมสาหรับ
ใครสักคนที่เมื่อเห็นพระเยซูและรู้ว่าพระองค์คือผู้ใดจริง ๆ แล้ว ท่านก็ได้แสดงออกถึงความเชื่ ออันยิ่งใหญ่น้นั จริง
ๆ แล้วโธมัสก็เป็ นแบบอย่างสาหรับเราเช่ นกัน เพื่อที่เมื่อเราได้ตระหนักและเข้าใจว่ าพระเยซูคือผู้ใด เราก็จะคุกเข่า
ลงและนมัสการพระองค์เช่ นเดียวกัน
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—ดร. ไซมอน ไวเบิร์ต
ส่วนสุดท้ายของพระกิตติคุณยอห์นคือบทสรุปเรื่องราวชีวติ และพันธกิจของพระเยซูในโลกนี้ ตามที่บนั ทึกใน
ยอห์น 21:1-25

บทสรุป
ส่วนนี้ได้สรุปประเด็นสาคัญตลอดพระกิตติคุณทัง้ เล่ม จากนัน้ ก็ได้แนะนาผู้อ่านให้พร้อมสาหรับอนาคต
เช่นเดียวกับบทก่อนหน้านัน้ ส่วนนี้รายงานการที่พระเยซูปรากฏตัวหลังการคืนพระชนม์ในข้อ 1-14 แต่บทบรรยายนี้
ไม่ได้เน้นข้อเท็จจริงเรื่องการปรากฏพระองค์ ทัง้ ในข้อ 1 และ 14 ยอห์นกล่าวถึงการปรากฏพระองค์ว่าเป็ นการเปิ ดเผย
โดยใช้คาคาเดียวกับที่ท่านใช้ใน 2:11 เมื่อท่านกล่าวว่าพระเยซูได้ “เปิดเผยพระสง่าราศีของพระองค์” ดังนัน้ แทนที่จะใช้
การปรากฏพระองค์เป็ นเพียงแค่หลักฐานของการคืนพระชนม์เท่านัน้ ยอห์นเจตนาให้เราอ่านบทบรรยายด้วยความหมาย
ว่าเป็ น การกระทาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เป็ นการเปิ ดเผยถึงพระเยซูและสง่าราศีของพระองค์ ซึ่งได้เริม่ ขึ้นในบทแรกของพระ
กิตติคุณ และได้ดาเนินต่อเนื่องมาในทุกตอนของตลอดพระกิตติคุณฉบับนี้
ยิง่ ไปกว่านัน้ บทสรุปนี้ยงั ยืนยันถึงสิทธิอานาจของอัครทูตและสาวกคนอื่น ๆ ที่จะเป็ นพยานเพื่อพระเยซู
ถึงแม้อคั รทูตเอกอย่างเปโตรได้ปฏิเสธพระเยซูถงึ สามครัง้ ก็ตาม ในยอห์น 21:15-23 พระเยซูตอบสนองการปฏิเสธ
ของเปโตรด้วยการอภัยให้ท่าน และด้วยการแต่งตัง้ ท่านคืนสู่สถานภาพเดิมถึงสามครัง้ สามครา และในการคืนสถานภาพ
นี้ พระเยซูได้มอบหมายให้เปโตรดูแลฝูงแกะของพระเจ้า พระเยซูเองเป็ นผู้เลี้ยงแกะผู้ประเสริฐ แต่บดั นี้ พระองค์ได้
แต่งตัง้ เปโตรให้ตดิ ตามพระองค์ด้วยการดูแลประชากรของพระเจ้า
พระกิตติคุณเล่มอื่น ๆ แต่ละเล่มจบลงด้วยพระมหาบัญชาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง—นัน่ คือ พระเยซูบญ
ั ชา
ให้สาวกของพระองค์และสาวกคนอื่น ๆ สร้างคริสตจักรขึ้น และเรื่องราวของการคืนสถานะภาพแก่เปโตรนี้คอื วิธขี อง
ยอห์นในการมองไปสู่อนาคตของคริสตจักรนัน่ เอง พระเยซูได้สญ
ั ญาว่าพระองค์จะอยู่กบั คนของพระองค์เสมอ และ
พระองค์ได้ใช้โอกาสนี้ท่จี ะกล่าวอย่างชัดเจนว่า วิธหี นึ่งที่พระองค์จะดารงอยู่กบั คนของพระองค์เสมอไปก็คอื ผ่านทาง
เมษบาลของพระองค์ เช่นเปโตร ซึ่งหลังจากนัน้ เปโตรเองก็ได้เขียนข้อความทานองเดียวกันด้วย
ใน 1 เปโตร 5:1-2:

ถึงผูอ้ าวุโสทั้งหลายในหมู่พวกท่าน ข้าพเจ้าขอร้องท่านในฐานะที่เป็ นเพื่อนผูอ้ าวุโส
เป็ นพยานคนหนึ่งในเรื่ องการทนทุกข์ของพระคริ สต์
และเป็ นผูห้ นึ่งที่จะร่ วมในพระเกียรติสิริซ่ ึงจะทรงสาแดงนั้นว่า จงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าซึ่งอยู่
ในความดูแลรับผิดชอบของท่าน (1 เปโตร 5:1-2)
นักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าพระกิตติคุณยอห์นถูกเขียนขึ้นในขณะที่อคั รทูตกลุ่มสุ ดท้ายกาลังเสียชีวติ ลง
แม้กระทังยอห์
่ นเองก็อาจเป็ นหนึ่งในอัครทูตคนสุดท้ายที่ยงั มีชวี ติ อยู่ ณ เวลานัน้ เหตุนี้จงึ สาคัญสาหรับคนของพระเจ้าที่
จะได้รบั ฟังว่า พระเยซูยงั คงสถิตอยู่กบั พวกเขาโดยผ่านทางผู้เลี้ยงแกะของพระองค์ ในที่สุดแล้ว หาใช่เปโตรหรืออัครทูต
คนอื่นใดไม่ ที่จะนาคริสตจักร แต่เป็ นพระเยซูพระองค์เอง และพวกเขาได้ตดิ ตามและปรนนิบตั พิ ระองค์ในฐานะทูตและ
ผู้ช่วยเท่านัน้ พระเยซูได้สญ
ั ญาว่าจะเสด็จกลับมาเพื่อคนของพระองค์ โดยเสด็จมาในพระกายของพระองค์และประทับ
อยู่อย่างถาวร เพื่อทรงนาพวกเขาในอนาคต
บัดนี้ เมื่อเราได้ศกึ ษาทัง้ ภูมหิ ลังและโครงสร้างและเนื้อหาของพระกิตติคุณยอห์นแล้ว เราก็พร้อมที่จะ
พิจารณาประเด็นสาคัญที่ยอห์นได้เน้นย้า
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ประเด็นสาคัญ
ยอห์นกล่าวถึงประเด็นสาคัญหลายข้อ เมื่อท่านได้ระบุจุดประสงค์การเขียนไว้ยอห์น 20:30-31 โดยข้อความ
ดังกล่าวเป็ นดังนี้:

พระเยซูทรงกระทาหมายสาคัญอื่นๆ
อีกมากมายต่อหน้าเหล่าสาวกของพระองค์ซ่ ึงไม่ได้บนั ทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้แต่ที่บนั ทึกเรื่ องเหล่
านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็ นพระคริ สต์ พระบุตรของพระเจ้า
และโดยความเชื่อท่านจะได้มีชีวิตในพระนามของพระองค์(ยอห์น 20:30-31)
ในบทเรียนส่วนนี้ เราจะให้ความสาคัญกับสีป่ ระเด็นสาคัญที่สมั พันธ์กนั อย่างใกล้ชดิ ซึ่งดึงมาจากข้อความ
แสดงจุดประสงค์ของยอห์น ได้แก่ (1) การกระทาที่แสดงถึงความเชื่อ; (2) ตัวตนของพระเยซูในฐานะพระคริสต์; (3)
ตัวตนคู่ขนานของพระองค์ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า ; และ (4) พระพรแห่งชีวติ ที่พระองค์ทรงนามา ให้เราเริม่ ด้วย
จุดเน้นเรื่องการเชื่อ

่
กำรเชือ
ยอห์นได้ใช้คาภาษากรีก “pisteuo” ซึ่งหมายความว่า “เชื่อ” ถึง 106 ครัง้ มีการใช้คานี้ในพระกิตติคุณอีก
สามเล่มรวมกันเพียง 34 ครัง้ หรือเพียง 1 ใน 3 ของทัง้ หมดที่พบในพระกิตติคุณยอห์ นเท่านัน้ ความแตกต่างในการเน้น
ย้านี้แสดงให้เห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับการเชื่อนัน้ สาคัญเพียงใดต่อเรื่องราวที่ยอห์นรายงาน
ในพระกิตติคุณยอห์น แนวคิดเรื่องการเชื่อเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชดิ กับแนวคิดอื่น ๆ ที่นาเสนอผ่านคาอื่น เช่น
“ต้อนรับ” “มาถึง” และ “รู้จกั ” ดังนัน้ การเชื่อในพระเยซูก็คอื การต้อนรับพระองค์ มาหาพระองค์ และรู้จักพระองค์ ใน
ความหมายของการมีประสบการณ์ต่อกันระหว่างบุคคล
การเชื่อ การต้อนรับ การมาหา และการรู้จกั พระองค์ในลักษณะนี้ มักเริม่ ต้นด้วยช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจ
เป็ นการส่วนตัว ที่จะวางใจและติดตามพระคริสต์—ซึ่งเป็ นสิง่ เดียวกับที่คริสเตียนสมัยปัจจุบนั มักเรียกว่า “การกลับใจ
ใหม่” การกลับใจใหม่อย่างแท้จริงเป็ นเหตุให้เรามีส่วนร่วมกับพันธกิจของพระเจ้าและได้รบั พระพรของพระองค์ในหลาย
รูปแบบ ในพระกิตติคุณของท่านส่วนนี้ กล่าวถึงการกลับใจใหม่โดยใช้คาอย่างเช่น “การได้เป็ นบุตรของพระเจ้า” และ
“การได้รบั ชีวติ นิรนั ดร์” ลองฟังคาบรรยายของยอห์นเกี่ยวกับการเชื่อ ในยอห์น 1:12:

ส่วนคนทั้งปวงที่ยอมรับพระองค์ ผูท้ ี่เชื่อในพระนามของพระองค์
พระองค์ก็ประทานสิทธิให้เป็ นบุตรของพระเจ้า (ยอห์ น 1:12)
และเราได้เห็นการใช้ภาษาที่คล้ายคลึงกัน ในยอห์น 3:36 ซึ่งกล่าวว่า:

“ผู้ใดที่เชื่ อในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดร์ แต่ผู้ใดที่ไม่ยอมรับพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิต”(ยอห์น
3:36)
ในข้อความดังกล่าวนี้ การเชื่อก็คอื การพึ่งพาและการอุทศิ ตนเองต่อพระเยซูด้วยความจริงใจและด้วยสุด
หัวใจ ซึ่งจะผูกพันเราไว้ให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์ การเชื่อทาให้เราเป็ นส่วนหนึ่งของพันธกิจของพระเจ้าใน
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ประวัตศิ าสตร์ และจะไปถึงซึ่งความสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพระเยซูถูกเปิ ดเผยในพระสง่าราศีท่เี ต็มบริบูรณ์
แต่ก็สาคัญที่เราต้องตระหนักว่ายอห์นมิได้ใช้คาว่า “เชื่อ” ในความหมายเดียวกันเสมอไป บางข้อความ ยอห์น
ใช้คาว่า “เชื่อ” เพื่อกล่าวถึง “ความเชื่อผิวเผิน” ซึ่งนักศาสนศาสตร์มกั เรียกว่าความเชื่อแบบ “ชั ่วคราว” หรือความเชื่อ
แบบ “ปากว่าตาขยิบ”
เพื่อเป็ นตัวอย่าง ให้เราฟังคาพูดของยอห์นในบทที่ 2:23-24:

ขณะพระองค์ประทับที่กรุ งเยรู ซาเล็มในเทศกาลปัสกา
ผูค้ นมากมายเห็นหมายสาคัญที่ทรงกระทาและเชื่อในพระนามของพระองค์ แต่พระเยซูไม่ได้ทรง
ไว้เนื้อเชื่อใจพวกเขาเพราะพระองค์ทรงรู ้จกั มวลมนุษย์ (ยอห์ น 2:23-24)
พระเยซูไม่ได้วางพระทัยคนเหล่านัน้ เพราะพวกเขาเชื่อแต่เพียงผิวเผิน นันมิ
่ ใช่ความเชื่ออย่างจริงใจที่นักศา
สนศาสตร์มกั เรียกว่า “ความเชื่อที่ช่วยให้รอด”
โดยส่วนใหญ่แล้ว เรากล่าวได้จากบริบทต่าง ๆ ที่ยอห์นกล่าวถึงการเชื่อตามความคิดของท่านนัน้ “การเชื่อ”
คือศรัทธาที่แท้จริงที่ช่วยให้รอด—คือการวางใจพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็ นเจ้า
สาหรับยอห์นแล้ว พระเยซู—ผู้เป็ นศูนย์กลางของความเชื่อของเรา—คือผู้ท่ที าให้เกิด ความแตกต่างทัง้ ปวง ไม่ใช่ฤทธิ ์
อานาจของความเชื่อของเราที่ช่วยให้เรารอด แต่เป็ นฤทธิอ์ านาจของพระองค์ผู้ท่เี ราเชื่อต่างหาก
เราได้พจิ ารณาสาระสาคัญเรื่องการมีความเชื่อในพระเยซูแล้ว ต่อไป เราจะศึกษาสิง่ สาคัญอีกอย่างที่ยอห์น
ต้องการให้เราเชื่อเกี่ยวกับพระเยซู นัน่ คือ การที่พระองค์เป็ นพระคริสต์ พระเมสสิยาห์ พระองค์ผู้กระทาให้พระสัญญา
ดัง้ เดิมของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ คืออิสราเอล ได้สาเร็จเป็ นจริง

พระคริสต์
โดยการเรียกพระเยซูว่า “พระคริสต์” ยอห์นระบุอย่างชัดเจนว่าพระองค์คอื กษัตริย์ของอิสราเอล จะว่าไปแล้ว
ในศตวรรษแรก คาว่า “พระคริสต์” หรือ “พระเมสสิยาห์” ได้กลายเป็นคาที่มคี วามหมาย ทาหน้าที่เทียบเท่ากับคาว่า
“กษัตริย์ของอิสราเอล” คือตาแหน่งของพระคริสต์ แต่การที่พระเยซูเป็ นกษัตริย์ของอิสราเอลก็มนี ัยยะสาคัญมากมาย
และยอห์นได้พยายามช่วยให้เราใส่ใจกับนัยยะต่าง ๆ ดังกล่าว
ตัวอย่างเช่น ยอห์นเน้นว่า เช่นเดียวกับกษัตริย์ทงั ้ ปวงของอิสราเอลและยูดาห์ในพันธสัญญาเดิม พระเยซู
เป็ นตัวแทนของประชากรที่พระองค์ปกครอง พระเยซูได้กลายมาเป็ นทุกสิง่ ที่อสิ ราเอลล้มเหลวที่จะเป็ น และดังนัน้
พระองค์จงึ ได้รบั พระพรทัง้ สิ้นที่อิสราเอลล้มเหลวที่จะได้รบั ก่อนหน้านี้ ในฐานะกษัตริย์ของอิสราเอล พระเยซูเป็ นตัวแทน
ของอิสราเอลในทุกสถานภาพ และทาหน้าที่ทงั ้ ในตาแหน่งตัวแทนของชนชาตินี้ และผูน้ าพระพรของพระเจ้ามาสู่พวกเขา
ในยอห์น 15:1-8 ยอห์นสาแดงความจริงข้อนี้เกี่ยวกับพระเยซูโดยการอธิบายว่า พระเยซูคอื เถาองุ่นแท้ และ
ผู้ท่ตี ดิ ตามพระองค์เป็ นกิง่ ก้านสาขาของพระองค์ ให้เราฟังคาพูดของพระเยซูในยอห์น 15:5-8:

“เราเป็ นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็ นแขนง ถ้าผูใ้ ดคงอยู่ในเราและเราคงอยู่ในเขาผูน้ ้ ันจะเกิดผลมาก
... ก็เป็ นการถวายเกียรติสิริแด่พระบิดาของเราและเป็ นการสาแดงว่าตัวท่านเองคือสาวกของเรา
(ยอห์ น 15:5-8)
ตลอดพันธสัญญาเดิม อิสราเอลถูกบรรยายในภาพของเถาองุ่นของพระเจ้า เราพบการใช้ภาพลักษณ์
เปรียบเทียบเช่นนี้ในสุภาษิต 80 เยเรมีย์ 2 เอเสเคียล 17 และโฮเชยา 10 ยิง่ กว่านัน้ ราชตระกูลของกษัตริย์ดาวิด และ
แม้กระทังพระเมสสิ
่
ยาห์ผู้ยงิ่ ใหญ่ท่จี ะเสด็จมาในอนาคต ก็ถูกบรรยายว่าเป็ นกิง่ และจากกิง่ นี้เอง คนทัง้ ปวงของพระเจ้า
จะเติบโตขึ้น เราเห็นข้อนี้ในพระวจนะเช่น อิสยาห์ 11:1 ดังนัน้ ด้วยภูมหิ ลังเช่นนี้ เมื่อพระเยซูอ้างว่าพระองค์เป็ นเถา
องุ่นแท้และเป็ นหนทางเดียวที่จะทาให้พระเจ้าพอพระทัยและได้รบั สง่าราศี สาวกของพระองค์ก็น่าจะเข้าใจว่าพระเยซู คือ
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กษัตริย์ท่แี ท้จริงของอิสราเอล ผู้เป็ นตัวแทนและครองสถานะแทนประชากรของพระองค์
แต่อะไรคือนัยยะสาคัญของแนวคิดนี้ท่วี ่า ในฐานะกษัตริย์ พระเยซูคอื อิสราเอลที่แท้จริง? ในด้านหนึ่ง ก็
หมายความว่าพระเยซูกาลังกระทาให้ทุกสิง่ ที่อสิ ราเอลถูกเรียกให้กระทานัน้ สาเร็จเป็ นจริง อิสราเอลนัน้ ได้ล้มเหลวที่จะ
เป็ น และไม่อาจกระทาสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้พวกเขาเป็ นและกระทาได้ แต่ในส่วนที่อสิ ราเอลล้มเหลวเพราะความบาป
ของพวกเขา พระเยซูทาสาเร็จอย่างสมบูรณ์ พระเยซูทาให้ลขิ ติ ของพระเจ้าสาหรับอิสราเอลสาเร็จบริบูรณ์ ในตัวของ
พระองค์เอง พระเยซูคอื บทสรุปของประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานหลายร้อยปี ในพัน ธสัญญาเดิม และทรงเปิ ดเผยความจริง
แห่งการที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยพระสิริ ในลักษณะที่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวสามารถเปิ ดเผยได้ ฉะนัน้ ชาวอิสราเอลที่
แท้จริงหาได้ถูกกาหนดด้วยการเป็ นพลเมืองของประเทศอิสราเอลไม่ แต่พวกเขาคือคนที่เป็ นกิง่ ก้านสาขาของเถาองุ่นแท้
ต่างหาก นัน่ คือ เป็ นผู้เชื่อในพระคริสต์และเป็ นหนึ่งเดียวกับพระองค์โดยความเชื่อ
การอภิปรายของเราเกี่ยวกับบทบาทตัวแทนของพระเยซูในฐานะพระคริสต์จะเน้นที่สามวิธที ่พี ระเยซูกระทา
ให้ความคาดหวังในพระพระเมสสิยาห์ในพันธสัญญาเดิม ซึ่งสาคัญเป็ นพิเศษในพระกิตติคุณยอห์นได้สาเร็จเป็ นจริง
ประการแรก พระเยซูทาให้ความสาคัญของพระวิหารสาเร็จเป็ นจริง ประการที่สอง พระองค์ทาให้ความคาดหวังที่
เกี่ยวข้องกับเทศกาลของอิสราเอลสาเร็จเป็ นจริง ประการที่สาม พระองค์ทาให้พระบัญญัตขิ องพระเจ้าสาเร็จเป็ นจริง เรา
จะศึกษาแต่ละแนวคิดนี้ โดยเริม่ ที่การทาให้ความสาคัญของพระวิหารสาเร็จเป็ นจริง

พระวิหำร
หนึ่งในหลายเหตุผลที่พระวิหารมีความสาคัญในพระคัมภีร์ก็คอื เป็ นสถานที่ท่พี ระเจ้าได้สญ
ั ญาว่าพระองค์จะ
สถิตอยู่กบั คนของพระองค์ในลักษณะพิเศษ แน่นอน เรารู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่ทุกหนแห่ง—พระองค์อยู่ทุกที่ทุกเวลา แต่
เมื่อเราพูดถึงการสถิตอยู่ในลักษณะพิเศษของพระองค์ เรากาลังนึกถึงการที่พระองค์สาแดงการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์
อย่างพิเศษ นัน่ คือ ช่วงเวลาที่การสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้านัน้ ชัดเจนเด่นชัด ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง โดยมักมีลกั ษณะ
เปี่ ยมด้วยพระสิรอิ ย่างเห็นได้ชดั

การสถิตอยู่ของพระเจ้าในพลับพลา และในพระวิหารนั้นมีนัยยะสาคัญ เนื่องจากพลับพลาและพระวิหารนั้นคือ
จักรวาลย่อส่ วน คือรูปจาลองขนาดเล็กของโลกนี้ เหตุนี้เอง การสถิตอยู่ของพระเจ้าในที่น้นั จึงเป็ นตัวแทนของการ
สถิตอยู่ของพระองค์ในโลกนี้ โลกนี้ก็คือพระวิหารที่พระองค์ทรงสร้ าง เพื่อที่พระองค์จะมีมหาสนิทกับคนของ
พระองค์ แต่แล้ว เมื่ออาดัมได้กบฏ พระเจ้าก็ทรงเลือกเผ่าพันธุ์มนุษย์สายนี้ ซึ่งในที่สุดกลายมาเป็ นชนชาติอิสราเอล
และพระองค์ก็เสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขา และสถานที่ที่พระองค์ประทับอยู่ก็คือ โครงสร้ างจาลองย่อส่ วน
ของจักรวาลนั่นเอง การสถิตอยู่ของพระองค์น้นั เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ เนื่องจากนั่นคือสถานที่ที่ชาวอิสราเอลเข้าไป
เพื่ออยู่จาเพาะพระพักตร์ พระเจ้า ตอนแรกคือ พลับพลา และต่ อมาคือพระวิหาร ดังนั้นนี่จึงเป็ นบทเบื้องต้นของสิ่ง
ที่พระเจ้ากาลังจะกระทาในโลกนี้ เมื่อพระเจ้าเสด็จมาประทับอยู่เต็มพลับพลาในพิธีชาระพลับพลาให้ บริสุทธิ์ เมื่อ
การก่อสร้ างพลับพลาเสร็จสิ้นในตอนท้ายของหนังสื ออพยพ และหลังจากนั้นเมื่อพระสิริของพระเจ้าเต็มพระวิหาร
เมื่อพระวิหารก่อสร้ างสาเร็จใน 1 พงศ์ กษัตริย์ 8 เรากาลังเห็นอย่างแท้จริงถึงภาพตัวอย่างของสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้น
ในจักรวาลเมื่อพระสิริของพระเจ้าเป็ นที่รู้จักในสากลโลกอย่างสมบูรณ์
—ดร. เจมส์ แฮมิลตัน
ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าในลักษณะพิเศษท่ามกลางคนของพระองค์นนั ้ ถูกทาให้
สาเร็จเป็ นจริงในหลายขัน้ ตอนในประวัตศิ าสตร์ของพระคัมภีร์ ในเบื้องต้น สวนเอเดนถูกชาระให้เป็ นวิสุทธิสถานบนโลก
นี้ อันเป็ นศูนย์กลางที่เราสามารถพบกับการสถิตอยู่ด้วยแบบพิเ ศษของพระเจ้า มันถูกกาหนดให้เป็ นพระที่นงั ่ ของพระ
เจ้าบนโลกนี้ และจากที่นนั ้ มนุษยชาติทงั ้ ปวงจะต้องทาให้โลกทัง้ โลกเป็ นวิสุทธิสถานและทาให้ทงั ้ โลกกลายเป็ นแผ่นดิน
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บริสุทธิของพระเจ้
์
า
หลังจากนัน้ เมื่อพระเจ้าสถาปนาอิสราเอลเป็ นปุโรหิตหลวงของพระองค์ พระองค์ได้เชื่อมโยงการประทับอยู่
ด้วยในลักษณะพิเศษของพระองค์กบั พลับพลาก่อน และหลังจากนัน้ กับพระวิหาร การตกแต่งและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ
ของพลับพลาและพระวิหารกระทาตามแบบของสวนเอเดน และทัง้ พลับพลาและพระวิหารก็ทาหน้าที่เช่นเดียวกับสวนนัน้
พระคัมภีร์ยนื ยันความเชื่อมโยงนี้โดยชี้ให้เห็นว่าทัง้ พลับพลาและพระวิหารก็คอื โถงราชบัลลังก์ของพระเจ้าบนโลกนี้ นัน่
คือ สถานที่ท่พี ระองค์ประทับอยู่ด้วยอย่างเต็มสง่าราศีท่ามกลางคนของพระองค์ ความจริงข้อนี้ถูกกล่าวไว้อย่างชัดเจนใน
1 พงศาวดาร 28:2; สดุด ี 11:4; และอิสยาห์ 6:1 นี่คอื สถานที่ท่บี ริสุทธิที์ ่สุดบนโลกนี้ นี่คอื สถานที่ท่คี นของพระเจ้าพร้อม
ที่จะได้รบั พระพรจากพระองค์ และเช่นเดียวกับสวนเอเดน สถานที่นี้คอื ศูนย์กลางของแผ่นดินของพระองค์ โดยคนของ
พระเจ้าจะออกจากสถานที่นี้ไปเพื่อชาระโลกนี้ให้บริสุทธิในฐานะแผ่
์
นดินของพระองค์ และจากพระกิตติคุณยอห์น หนึ่งวิธี
หลักที่สร้างความเข้าใจในความสาคัญของพระเยซูก็คือการเข้าใจว่าพระองค์กระทาให้แนวคิดสาคัญในพันธสัญญาเดิม
เกี่ยวกับพลับพลาและพระวิหารของพระเจ้าสาเร็จเป็ นจริง ให้เราฟังสิง่ ที่ยอห์นเขียนในยอห์น 1:14:

พระวาทะทรงบังเกิดเป็ นมนุษย์และประทับอยู่ท่ามกลางเรา
พระองค์ทรงเปี่ ยมด้วยพระคุณและความจริ ง เราได้เห็นพระเกียรติสิริของพระองค์
คือพระเกียรติสิริของพระบุตรองค์เดียวผูท้ รงมาจากพระบิดา
(ยอห์ น 1:14)
เมื่อยอห์นกล่าวถึงการที่พระเยซู “ประทับอยู่ท่ามกลางพวกเรา” ท่านใช้คาภาษากรีกคือ “skenoō” ซึ่งเป็ น
คาที่สมั พันธ์กบั คานาม “skēnē” ที่แปลว่า “เต็นท์” หรือ “พลับพลา” แท้จริงแล้ว คานามคาเดียวกันนี้ถูกใช้เพื่อหมายถึง
พลับพลาบริสุทธิของพระเจ้
์
าในพระคัมภีร์ฉบับเซ็ปทูเจ้นท์ (Septuagint) หรือพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมที่ถูกแปล
เป็ นภาษากรีก โดยการใช้และโยงคากริยานี้ไปถึงพระสิรขิ องการประทับอยู่ของพระเจ้า ยอห์นกล่าวชัดเจนว่า บัดนี้พระ
เยซูกาลังจัดเตรียมการเข้าถึงการสถิตอยู่ด้วยแบบพิเศษของพระเจ้า ในทานองเดียวกันกับที่คนยุคก่ อนหน้านัน้ เข้าถึงได้
ผ่านทางพลับพลา
และยอห์นก็กล่าวถึงประเด็นเดียวกันเกี่ยวกับพระวิหาร ในยอห์น 2:19-21 ซึ่งบรรยายดังนี้:

พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า “ทาลายวิหารนี้ แล้วเราจะยกขึ้นมาใหม่ในสามวัน”พวกยิวทูลตอบว่า
“วิหารนี้ตอ้ งใช้เวลาสร้างถึงสี่สิบหกปี
ท่านจะยกขึ้นใหม่ในสามวันหรื อ?” แต่วิหารที่ทรงกล่าวถึงคือพระกายของพระองค์ (ยอห์ น 2:1921)
ในข้อนี้ ยอห์นกล่าวชัดเจนว่าพระเยซูคอื ผู้ท่ที าให้ความสาคัญของพระวิหารสาเร็จเป็ นจริงเช่นกัน
ยอห์นยังกล่าวอย่างชัดเจนอีกด้วยว่า ถึงแม้หลังจากพระเยซูมไิ ด้อยู่บนโลกนี้ทางกายภาพแล้ว ผู้ท่ตี ดิ ตาม
พระองค์ก็จะได้ช่นื ชมยินดีกบั การสถิตอยู่ด้วยในลักษณะพิเศษของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ ในยอห์น 4:21 พระเยซูจงึ กล่าวแก่
หญิงชาวสะมาเรียว่า อีกไม่นาน วันหนึ่งจะมาถึงเมื่อทัง้ พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มและสถานที่บริสุทธิของชาวสะมาเรี
์
ย
จะไม่มคี วามสาคัญเป็ นพิเศษสาหรับการนมัสการพระเจ้าอีกต่อไป พระเยซูตรัสดังนี้ในยอห์น 4:23-24:

กระนั้นก็ใกล้ถึงเวลาแล้ว
และบัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ผนู ้ มัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริ ง
...พระเจ้าทรงเป็ นพระวิญญาณ ผูท้ ี่นมัสการพระองค์ตอ้ งนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริ ง”
(ยอห์น 4:23-24)
คาพูดของพระเยซูต่อหญิงชาวสะมาเรียน่าจะหนุนใจคริสตจักรในปัจจุบนั อย่างใหญ่หลวง เนื่องจากเรามีชวี ติ
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อยู่ในช่วงเวลาที่พระเยซูกาลังกล่าวถึง ในช่วงเวลาของเรา พระเยซูไม่ได้อยู่บนโลกนี้ทางกายภาพ จากฮีบรู 8:2 และ
9:11-12 พระองค์ประทับอยู่ด้านกายภาพในพลับพลาของพระเจ้าในสวรรค์ แต่พระองค์ประทับอยู่กบั เราในด้านจิต
วิญญาณ โดยเฉพาะเมื่อเราร่วมสามัคคีธรรมในคริสตจักรของพระองค์ เราพบข้อความเช่นนี้ในมัทธิว 18:20 และ 1 เป
โตร 2:4-9 และเนื่องจากพระเยซูประทับอยู่กบั เรา เราจึงเป็ นวิหารอันบริสุทธิส์ าหรับการสถิตอยู่ด้วยในลักษณะพิเศษของ
พระเจ้าในโลกนี้
แต่แม้กระทัง่ การที่พระคริสต์ทาให้ความสาคัญของพระวิหารสาเร็จเป็ นจริงอย่างยอดเยี่ยมนี้ก็ยงั เทียบไม่ได้
กับเวลาที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาในสง่าราศี พระวจนะเช่นวิวรณ์ 21:1-5 ได้สอนไว้ว่า เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา พระองค์
จะทาให้สงิ่ ทรงสร้างทัง้ ปวงกลายเป็ นสถานที่ประทับของพระเจ้า ในเวลานัน้ พระคริสต์และพระบิดาจะประทับอยู่กบั เรา
ตลอดไป และทัง้ โลกจะเต็มด้วยสง่าราศีของพระเจ้า
วิธที ่สี องที่พระเยซูทาให้ความคาดหวังในพระเมสสิยาห์ในพันธสัญญาเดิมเป็นจริงในพระกิตติคุณยอห์นคือ
โดยการทาให้ความสาคัญของเทศกาลต่าง ๆ ของอิสราเอลสาเร็จเป็ นจริง

เทศกำล
ตามที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้ หลายส่วนในพระกิตติคุณยอห์นมีเค้าโครงเกี่ยวข้องกับเทศกาลหรืองานฉลอง
ต่าง ๆ ที่พระเยซูเข้าร่วม ท่ามกลางเทศกาลเหล่านี้ได้แก่การฉลองปั สกา การฉลองพลับพลา และพิธมี อบถวาย ในหลาย
โอกาส พระเจ้าสถาปนาเทศกาลเหล่านี้เพื่อกาหนดให้อสิ ราเอลเป็ น ปุโรหิตหลวง และเพื่อประทานวิธกี ารปกติแก่พวกเขา
ที่จะมีความสุขกับพระพรแห่งการสถิตอยู่ด้วยในลักษณะพิเศษของพระองค์ในพลับพลาและพระวิหาร และในพระกิตติคุณ
ของท่านนี้ ยอห์นกล่าวชัดเจนว่าพระเยซูได้ทาให้ความสาคัญของเทศกาลเหล่านี้สาเร็จเป็ นจริงแล้ว
ปัสกาเป็ นหนึ่งในสามเทศกาลหลักประจาปี ของอิสราเอล เทศกาลนี้เฉลิมฉลองการที่อิสราเอลอพยพออกจาก
อียปิ ต์ กล่าวโดยสังเขป พระเยซูทาให้เทศกาลนี้สาเร็จเป็ นจริงเพราะพระองค์เป็ นเหมือนแกะปัสกา ซึ่งถูกฆ่าและถูก
รับประทานในวันปัสกา โดยเลือดของแกะนัน้ เป็ นสัญลักษณ์ของการที่อิสราเอลถูกปลดปล่อยจากอียปิ ต์ ผู้เขียนพระกิตติ
คุณทัง้ สี่ท่านล้วนระบุว่าพระเยซูเป็ นลูกแกะปัสกาที่แท้จริง แต่ยอห์นเป็ นคนเดียวที่เน้นความจริงข้อนี้โดยย้าถ้อยคาของ
ยอห์นผู้ให้บพั ติศมา ซึ่งกล่าวว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับบาปของโลกไป!” ในยอห์น 1:29 ยอห์น 19:33
ยังบันทึกด้วยว่า เมื่อพระเยซูส้นิ พระชนม์ พวกทหาร “ไม่ได้ทุบขาของพระองค์” ซึ่งทาให้สงิ่ ที่พระเจ้ากาหนดในอพยพ
12:46 นัน่ คือ “ห้ามหักกระดูกของแกะปัสกา” สาเร็จเป็ นจริง ด้วยวิธนี ี้และวิธีอ่นื ๆ ยอห์นแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทาให้
สัญลักษณ์และความหมายของปั สกานัน้ สาเร็จเป็ นจริงแล้ว
ในยอห์น 7:2 และ 37 ยอห์นยังได้รายงานการที่พระเยซูร่วมฉลองอีกเทศกาลหนึ่ง ซึ่งเป็ นหนึ่งในสาม
เทศกาลประจาปี นัน่ คือเทศกาลอยู่เพิง หนึ่งในพิธีสาคัญที่สุดของเทศกาลนี้ คือ การเทน้าเพื่อระลึกถึงการที่พระเจ้า
จัดเตรียมน้าให้แก่อสิ ราเอลในถิน่ ทุรกันดาร และการที่พระเจ้าได้กระทาให้ฝนตกหล่อเลี้ยงพืชผลของอิสราเอลปี แล้วปี เล่า
และเพื่อยืนยันความคาดหวังว่า ในยุคสุดท้าย พระเจ้าจะเทสายธารแห่งพระพรมาบนคนของพระองค์ และยอห์นแสดงให้
เห็นความเชื่อมโยงอันหนักแน่นระหว่างพิธนี ี้และพระเยซูโดยชี้ให้เห็นว่า พระเยซู คือ ช่องทางแห่งพระพรทัง้ ปวงที่พระ
เจ้าจะเทลงมา ณ จุดสูงสุดในบัน้ ปลายของประวัติศาสตร์ กล่าวอย่างเจาะจงก็คอื ยอห์นรายงานว่า ในวันสุดท้ายของ
เทศกาลอยู่เพิง พระเยซูประกาศว่าพระองค์มฤี ทธานุภาพที่จะประทานพระพรของพระเจ้า ให้เราฟังว่าพระเยซูตรัสกับฝูง
ชนอย่างไรในยอห์น 7:37:

“ถ้าผูใ้ ดกระหาย ให้เขามาหาเราและดื่มเถิด” (ยอห์ น 7:37)
ยอห์นรายงานว่า สายธารแห่งน้าแห่งชีวติ ที่เป็ นพระพรจากพระเจ้านัน้ ไหลมาจากพระเยซู พระพรในอดีต
พระพรในปัจจุบนั และพระพรในอนาคต ล้วนมาโดยทางพระองค์ เมื่อเป็ นเช่นนี้ พระเยซูจงึ เป็ นผู้ท่กี ระทาให้ความหวังทัง้
ปวงในพระพรของพระเจ้า ซึ่งถูกสื่อให้เห็นภาพในเทศกาลอยู่เพิง สาเร็จเป็ นจริง
ท้ายที่สุด ในยอห์น 10:22-ถึง 39 พระเยซูร่วมเทศกาลฉลองพระวิหารหรือ “ฮานุกกะห์” เทศกาลฉลองพระ
วิหารไม่ได้เป็นเทศกาลหลักของอิสราเอลในพันธสัญญาเดิม แต่ก็มคี วามสาคัญต่อชีวิตชาวอิสราเอลในศตวรรษแรก
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เพราะเป็ นการเฉลิมฉลองชัยชนะของอิสราเอลเหนือการถูกกดขีโ่ ดยชาวกรีกเมื่อ 165 ปี ก่อนคริสตกาล และนอกจากนัน้
ยังเป็ นการรื้อฟื้ นการฉลองแท่นบูชาและพระวิหาร ซึ่งมีข้นึ หลังชัยชนะครัง้ นี้ ในยอห์น 10:30 ขณะที่พระเยซูกาลังร่วม
เทศกาลฉลองพระวิหาร พระองค์ได้กล่าวถ้อยคาที่ผู้ใดได้ยนิ แล้วต้องตกใจ ดังนี้:

เรากับพระบิดาเป็ นหนึ่งเดียวกัน (ยอห์ น 10:30)
พวกยิวเข้าใจว่าพระเยซูกาลังอ้างว่าพระองค์เองคือพระเจ้า จึงตอบสนองด้วยการพยายามเอาหินขว้าง
พระองค์ จากนัน้ ในยอห์น 10:36 พระเยซูยนื ยันความถูกต้องนี้โดยอ้างถึงพระองค์เองว่าเป็ นผู้ท่ี:

“พระบิดาเป็ นผูเ้ ลือกและส่งเราเข้ามาในโลกนี้”? (ยอห์ น 10:36)
เมื่อพระเยซูกล่าวว่าพระองค์ได้รบั การ “ตัง้ ไว้เป็ นพิเศษ” พระองค์ใช้คาสามัญในภาษากรีก คือ “hagiazo”
ซึ่งถูกใช้หลายครัง้ ในพระคัมภีร์เพื่อกล่าวถึงการมอบถวายและการชาระในพิธกี รรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระวิหาร ใน
บริบทนี้ คาว่า “hagiazo” มีความหมายเกือบจะเหมือนกับภาษากรีกอีกคาหนึ่ง นัน่ คือ “egkainia” ซึ่งหมายถึง “อุทศิ ”
หรือ “ถวาย” อันเป็นหัวใจของเทศกาลฉลองพระวิหาร
ด้วยแนวทางนี้ ยอห์นได้เชื่อมโยงพระเยซูอย่างใกล้ชดิ เข้ากับการฉลองหรือการชาระพระวิหาร เทศกาลนี้
เฉลิมฉลองพระวิหารในฐานะที่ถูกตัง้ ไว้เป็ นพิเศษเพื่อเป็ นที่ประทับของพระเจ้า และในทานองเดียวกัน พระเยซูก็ถูกตัง้ ไว้
เป็ นพิเศษในฐานะเป็ นผู้ท่ที าให้การประทับอยู่ในลักษณะพิเศษของพระเจ้ าบนโลกนี้สาเร็จเป็ นจริง
นอกเหนือจากได้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูกระทาให้ความคาดหวังเกี่ยวกับพระวิหารและเทศกาลต่าง ๆ สาเร็จ
เป็ นจริงแล้ว ยอห์นยังแสดงให้เห็นว่าพระเยซูเป็ นผู้ทาให้พระบัญญัตขิ องพระเจ้าสาเร็จเป็ นจริงเช่นกัน

พระบัญญัต ิ
ถึงแม้คริสเตียนมักจะชินกับการคิดถึงพระบัญญัตขิ องพระเจ้าในทางลบว่าพระบัญญัตเิ ป็ นสิง่ ที่กล่าวโทษเรา
แต่เราก็จาเป็ นต้องระลึกไว้ว่าพระบัญญัตนิ นั ้ ถูกประทานแก่ผู้เชื่อที่แท้จริงให้เป็ นแนวปฏิบตั เิ พื่อไปถึงซึ่งพระพรของพระ
เจ้า

เมื่อคุณพิจารณาพระบัญญัติในพระคัมภีร์ ก็ชัดเจนว่าคนที่อ่านพระบัญญัติน้นั ไม่เพียงเชื่ อว่าพวกเขากาลังอ่าน
รายการกฎข้อบังคับเท่านั้น แต่ยังเป็ นข้อความแนะแนวชี วิต ดังนั้น พวกเขาจึงสามารถอ่านโดยตระหนักว่า ถ้าพวก
เขารักษาพระบัญญัติ พวกเขาก็จะได้รับพระพรเพราะการรักษาพระบัญญัติน้นั และข้าพเจ้าคิดว่าเรื่องนี้มีหลาย
เหตุผล เหตุผลหนึ่งก็คือ พระบัญญัติของพระเจ้าเป็ นการเปิ ดเผย ให้ เรารู้ว่าพระองค์ต้องการให้ เราดาเนินชีวิต
อย่างไร และในสดุดี 40:8 ผู้เขียนกล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยินดีทาตามพระทัยพระองค์ ”
ดังนั้น เมื่อเราดาเนินชีวิตสอดคล้ องกับพระประสงค์ของพระเจ้า เมื่อเราเข้าใจว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร
เราก็จะมีความชื่ นชมยินดีและรับพระพรอย่างมากมายเมื่อได้ทาสิ่งที่เราควรทา หรือโดยการเว้นสิ่งที่เราถูกสั่งไม่ให้
ทา ดังนั้นเพียงการเปิ ดเผยของพระบัญญัติ ก็เป็ นหมายสาคัญแห่ งพระพรของพระเจ้าและหมายสาคัญแห่ งการ
โปรดปรานของพระองค์แล้ว แต่ยิ่งไปกว่านั้น ข้าพเจ้าคิดว่าเป็ นพระพรยิง่ เพราะจริง ๆ แล้ว พระบัญญัติน้นั คือการ
เชื้อเชิญเราให้ มีส่วนร่ วมในสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ที่จะกระทาให้ เกิดขึ้นในโลกนี้
—ดร. สตีฟ ฮาร์ เปอร์
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การยอมรับและใช้ พระบัญญัติอย่างกว้างขวางในพันธสัญญาเดิมมีความสาคัญเชิงบวก เนื่ องจากพระบัญญัติของ
พระเจ้าเป็ นภาพสะท้อนของบุคลิกภาพพระเจ้า ตัวอย่างเช่ น หนังสื อสดุดี กล่าวถึงพระบัญญัติของพระเจ้าว่าเป็ น
แสงสว่างส่ องทางให้ เรา และเป็ นประทีปสาหรับเท้าของเรา ในหนังสื อสดุดี กษัตริย์ดาวิดบรรยายถึงพระบัญญัติ
ของพระเจ้าว่า “หวานยิ่งกว่าน้าผึง้ และมีคุณค่ายิ่งกว่าทองคา” และโดยการรักษาพระบัญญัติเหล่านั้น ผู้รับใช้ ของ
พระองค์ก็ได้รับการตักเตือนและมีรางวัลอันยิ่งใหญ่สาหรับการทาตามพระบัญญัติเหล่านั้น แท้จริงแล้ ว หนังสื อ
สดุดีท้งั เล่มเริ่มต้นเช่ นนั้น ”บุคคลผู้เป็ นสุขคือผู้ไม่เดินตามคาแนะนาของคนอธรรม ไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาป
ไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย” จากนั้นสดุดี 1 ก็ดาเนินต่อไปโดยวาดภาพให้ เห็นว่าคนที่ยาเกรงพระเจ้า
และถือรักษาพระบัญญัติของพระองค์ก็เป็ นเช่ นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้าและเกิดดอกออกผลอยู่เสมอ ดังนั้น พระ
บัญญัติจึงเป็ นแหล่งแห่ งการได้รับพระพร แต่เฉพาะสาหรับคนเหล่านั้นที่พระเจ้าได้ประทานการอภัยโทษบาปแล้ว
เท่านั้น นั่นคือ การอภัยซึ่งมาทางพระคริสต์ แต่พระบัญญัติน้นั ก็คือแนวทางการดาเนินชีวิตภายใต้พระคริสต์เพื่อ
การมีชีวิตแห่ งพระพร ดังนั้น เปาโลจึงกล่าวว่า ผู้ที่รักพระเยซูคริสต์ก็ทาให้ พระบัญญัติสาเร็จเป็ นจริง เนื่ องจาก
พระคริสต์คือเป้าหมายหรือจุดประสงค์ของพระบัญญัติ ดังนั้น พระบัญญัติสอนให้ เรารู้เกี่ยวกับความบาปของเรา
แต่ก็แสดงให้ เราเห็นเช่ นกันถึงสิ่งที่พระเยซูได้กระทาเพื่อเรา และในที่สุดก็เตรียมแนวทางสาหรับเราในการดาเนิน
ชีวิต พระเยซูจึงตรัสว่าพระบัญญัติท้งั สิ้นสรุปได้เป็ นสองข้อ คือ รักพระเจ้าด้วยสุ ดจิต สุดใจ สุดกาลัง สุดความคิด
และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ดังนั้น ใครก็ตามที่ได้รู้จักคนที่รักพระเจ้าด้วยสุ ดจิต สุดใจ สุดกาลัง สุดความคิด
ก็ได้รู้จักพระพรที่ผ่านมาทางบุคคลเช่ นนั้น และใครก็ตามที่ได้รู้จักคนที่รักเพื่อนบ้ านเหมือนที่เขารักตนเอง ก็รู้ว่ามี
พระพรอันยิ่งใหญ่ในบุคคลเช่ นนั้น คือ มีความเอื้อเฟื้ อ มีความเมตตา มีการให้ มีความเต็มล้นด้วยพระพรสาหรับผู้
ที่อยู่รอบข้าง และแม้กระทั่งเมื่ออยู่ร่วมกับคนเหล่านั้นที่สัตย์ซื่อต่ อพระบัญญัติของพระเจ้า
—ศาสนาจารย์ ไมเคิล กโลโด
ในพันธสัญญาเดิม พระบัญญัตขิ องพระเจ้าถูกบรรยายว่าเป็ นของขวัญพิเศษสาหรับคนของพระองค์ สดุด ี
119 และพระวจนะอีกหลายตอนยกย่องพระบัญญัตวิ ่าเป็ นแนวทางสาหรับชาวอิสราเอลเพื่อได้รบั พระพรจากพระเจ้า และ
ในพันธสัญญาใหม่ ยากอบเรียกพระบัญญัตขิ องพระเจ้าว่าเป็ น พระบัญญัตอิ นั สมบูรณ์แบบที่ประทานเสรีภาพ ยากอบ
1:25 และเปาโลเรียกว่าเป็ นพระบัญญัตขิ องพระคริสต์ 1 โครินธ์ 9:21 และพระเยซูเองก็ยนื ยันความสาคัญและคุณค่าของ
พระบัญญัติ ดังเห็นได้ในยอห์น 10:35 เมื่อพระองค์ตรัสว่า:

“พระคัมภีร์ถูกต้องเสมอ” (ยอห์น 10:35)
ในข้อนี้ พระเยซูสอนว่า พันธสัญญาเดิมทัง้ หมด รวมทัง้ พระบัญญัตดิ ้วย เป็ นพระวจนะที่ดารงอยู่ตลอดกาล
สาหรับคนของพระองค์
แม้กระนัน้ ยอห์นชี้ชดั ว่าพระบัญญัตมิ ไิ ด้เป็นจุดสิ้นสุดในตัวเอง โดยนัยยะสาคัญแล้ว พระบัญญัตชิ ้ไี ปไกล
กว่านัน้ คือการเล็งถึงพระเยซูเสมอ ในยอห์น 5:46-47 พระเยซูตรัสแก่ชาวยิวที่ไม่เชื่อว่า:

หากท่านเชื่อโมเสสท่านควรจะเชื่อเราเพราะโมเสสได้เขียนเกี่ยวกับเรา แต่เพราะท่านไม่เชื่อสิ่งที่โ
มเสสเขียนไว้ ท่านจะเชื่อสิ่งที่เราพูดได้อย่างไร? (ยอห์น 5:46-47)
ยอห์นเน้นจุดนี้ตลอดพระกิตติคุณของท่าน พระบัญญัตใิ นพันธสัญญาเดิมชี้ไปในอนาคตที่องค์พระเยซู ดังนัน้
การปฏิเสธพระเยซูก็เท่ากับการปฏิเสธพระบัญญัตทิ ่กี ล่าวล่วงหน้าถึงพระองค์
วิธหี นึ่งที่ยอห์นเน้นในจุดนี้ ได้แก่การกล่าวถึงพระเยซูด้วยคาบอกตาแหน่ง ลักษณะ และการกระทาต่าง ๆ ที่
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ศาสนายูดาห์เชื่อมโยงเข้ากับพระบัญญัติ ตัวอย่างเช่น ศาสนายูดาห์ได้กล่าวไว้ว่า ท่านควรช่วยให้ศตั รูท่หี วิ ของท่านได้
อิม่ ด้วย “อาหารแห่งพระบัญญัตขิ องพระเจ้า” และในยอห์น 6:35 พระเยซูถูกเรียกว่า “อาหารแห่งชีวติ ” ศาสนายูดาห์ได้
อ้างว่า “ถ้อยคาแห่งหนังสือโทราห์คือชีวติ สาหรับโลกนี้” และในยอห์น 4:11 พระเยซูคือผู้ประทานน้าแห่งชีวติ ศาสนายู
ดาห์ยงั กล่าวถึง “แสงสว่างแห่งพระบัญญัติ ซึ่งประทานมาเพื่อส่องสว่างแก่มนุษย์ทุกคน” และยอห์น 1:9 เรียกพระเยซูว่า
“ความสว่างแท้ท่ที าให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริง” นี่เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของตัวอย่างมากมายในพระกิตติคุณยอห์นที่แสดง
ให้เห็นว่าพระเยซูเป็ นตัวแทนของพระบัญญัตขิ องพระเจ้า พระเยซูและคาสอนของพระองค์ยังคงเป็ นแหล่งแห่งชีวติ และ
แสงสว่างสาหรับทุกคนที่ตดิ ตามพระองค์ต่อไป
ยอห์นต้องการอย่างยิง่ เพื่อให้ผู้อ่านของท่านเข้าใจว่า การที่พระเยซูคอื พระคริสต์นนั ้ มีความหมายอย่างไร
ท่านต้องการให้พวกเขาสบายใจเพราะรู้ว่าพระเยซูมไิ ด้ทอดทิ้งคริสตจักรของพระองค์ แต่ทรงสถิตอยู่ด้วยเสมอ ท่าน
ต้องการให้พวกเขาวางใจในพระเยซู เพื่อพวกเขาจะได้รบั พระพรของพระเจ้าโดยผ่านทางพระองค์ และท่านต้องการให้
พวกเขาเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า เพื่อที่พวกเขาจะถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็ นเจ้าในฐานะปุโรหิตแห่งแผ่นดินของ
พระองค์
เราได้ศกึ ษาประเด็นสาคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับการเชื่อพระเยซู รวมทัง้ ตัวตนของพระเยซูในฐานะพระคริสต์แล้ ว
ต่อไป เราจะพิจารณาตัวตนของพระองค์ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ กับการเป็ นพระคริสต์

พระบุตรของพระเจ ้ำ
ตัวตนของพระเยซูในฐานะพระบุตรพระเจ้านัน้ คู่ขนานไปกับตัวตนของพระองค์ในฐานะพระคริสต์ เพราะทัง้
สองคาหมายถึงการที่พระองค์ทรงเป็ นกษัตริย์เหนือแผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้ แต่เราควรอภิปรายสองคานี้แยกจากกัน
เนื่องจากแต่ละคามีใจความต่างกันเล็กน้อย
ในพระกิตติคุณยอห์น คาว่า “พระบุตรของพระเจ้า” หมายถึงกษัตริย์ พระเมสสิยาห์ ผู้มาจากพระเจ้า ในแง่
หนึ่ง คานี้ส่อื ความหมายถึงพระบุตรผู้มาจากพระเจ้า ซึ่งเสด็จลงมาจากสวรรค์สู่โลกนี้ ดังที่ปรากฏในยอห์น 10:22-40 ใน
อีกแง่หนึ่ง คานี้มคี วามหมายเหมือนกับ “กษัตริย์ของอิสราเอล” หรือ “พระคริสต์” มนุษย์ผู้เป็ นบุตรของดาวิด กษัตริย์โดย
ชอบธรรมของอิสราเอล ตามที่เราได้เห็นในยอห์น 1:49 และ 11:27
เพื่อให้เราเข้าใจชัดเจนขึ้นว่า การที่พระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้าในพระกิตติคุณยอห์นนัน้ มีความหมาย
อย่างไร ก็เป็ นการดีท่เี ราจะศึกษาว่า ยอห์นทาอย่างไรในการเน้นปริศนาอันยิง่ ใหญ่ท่วี ่าพระเยซูทรงเป็ นทัง้ พระเจ้าและ
มนุษย์อย่างสมบูรณ์ เราจะเริม่ ด้วยการศึกษามิตแิ รก นัน่ คือ พระเยซูทรงเป็ นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์

ควำมเป็ นพระเจ ้ำ
วิธหี นึ่งที่ยอห์นแสดงลักษณะความเป็ นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ของพระบุตร คือการเน้นความสัมพันธ์ของพระ
เยซูพระบุตรกับพระเจ้าพระบิดา มีพระวจนะหลายตอนที่แสดงให้เห็นว่า สัมพันธภาพนี้แตกต่างเชิงคุณภาพจาก
ความสัมพันธ์ท่พี ระบิดามีกบั บรรดาบุตรของพระองค์ท่เี ป็ นเพียงมนุษย์ เช่นผู้เชื่อทัง้ หลาย ให้เราฟังถ้อยคาโต้ตอบ
ระหว่างพระเยซูกบั ชาวยิวในยอห์น 10:30-33:

“เรากับพระบิดาเป็ นหนึ่งเดียวกัน”เป็ นอีกครั้งหนึ่งที่พวกยิวหยิบก้อนหินขึ้นจะขว้างพระองค์ แต่
พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เราได้สาแดงสิ่งดีมากมายจากพระบิดาให้พวกท่านเห็น
พวกท่านหยิบก้อนหินจะขว้างเราเพราะเหตุใด?”พวกยิวตอบว่า
“ที่เราจะขว้างก้อนหินใส่ท่านไม่ใช่เพราะสิ่งดีที่ท่านทาแต่เพราะท่านพูดหมิ่นประมาทพระเจ้า
เนื่องจากท่านเป็ นเพียงมนุษย์แต่อา้ งตัวเป็ นพระเจ้า”(ยอห์ น 10:30-33)
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พวกยิวเข้าใจอย่างถูกต้องว่า การที่พระเยซูอ้างความเป็ นเอกภาพในความสัมพันธ์ของพระองค์กบั พระเจ้า
พระบิดานัน้ แท้จริงแล้วก็คือคากล่าวอ้างว่าพระเยซูเองทรงเป็ นพระเจ้าอย่างแท้จริง
ยิง่ กว่านัน้ จากยอห์น 14:9 พระเยซูเป็ นพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าที่เปิ ดเผยถึงพระบิดาในแบบที่ไม่มใี คร
คนอื่นเคยทาได้ ถึงแม้ว่ายอห์น 1:18 มิได้ใช้คาว่า “พระบุตร” แต่แนวคิดนัน้ เหมือนกันทุกประการ พระเยซูเปิ ดเผยพระ
บิดาต่อคนของพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบ แท้จริงแล้ว ตามที่พระเยซูตรัสไว้ในยอห์น 14:9 การได้เห็นพระเยซูก็เท่ากับ
การได้เห็นพระบิดา
นอกเหนือจากเรื่องการเปิ ดเผยแล้ว พระเยซูยงั คงมีพระราชอานาจของพระเจ้าอย่างเต็มที่เหนือทุกสิง่ เช่น
ชีวติ และความตาย และรวมถึงการพิพากษาในบัน้ ปลายด้วย ตามที่เราอ่านพบในยอห์น 5:21-22:

เพราะพระบิดาทรงให้คนที่ตายแล้วกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่อย่างไร
พระบุตรก็จะให้ชีวิตแก่ผทู ้ ี่พระบุตรพอพระทัยอย่างนั้น ยิ่งกว่านั้นพระบิดาไม่ได้ทรงพิพากษาใค
รแต่ทรงมอบการพิพากษาทั้งหมดแก่พระบุตร (ยอห์ น 5:21-22)
ยอห์นกล่าวอย่างชัดเจนว่าพระเยซูคอื พระเจ้าที่อยู่ในสภาพเนื้อหนังเหมือนมนุษย์ พระองค์คอื พระเจ้า โดยมี
พระราชอานาจไร้ขดี จากัดที่จะปฏิบตั ภิ ารกิจของพระเจ้าให้ลุล่วงในโลกนี้
อีกวิธหี นึ่งที่ยอห์นใช้เพื่อแสดงลักษณะความเป็ นพระเจ้าหรือเทวสภาพของพระบุตรมาจากการที่พระเยซู
บรรยายพระองค์เองว่า “เราเป็ น” ในอพยพ 3:14 พระเจ้าเปิ ดเผยพระนามแห่งพันธสัญญาของพระองค์แก่โมเสส โดยตรัส
ว่า “เราเป็นซึ่งเราเป็ น” นี่คอื รากฐานของพระราชนามของพระเจ้าที่มกั ถูกแปลเป็ นภาษาไทยโดยใช้เพียงคาว่า “พระผู้
เป็ นเจ้า” พระนามของพระเจ้านัน้ เชื่อกันว่าบริสุทธิถึ์ งขนาดที่ชาวยิวในยุคของพระเยซูปฏิเสธที่จะเปล่งเสียงเรียกพระนาม
นัน้ แต่พระเยซูกลับใช้พระนามนัน้ เรียกพระองค์เอง

ในพระกิตติคุณยอห์ น ท่านใช้ คาว่า“เราเป็ น ...” ถึง 24 ครั้ง ในสิ่งต่าง ๆ ที่พระเยซูได้ตรัส ท่านใช้ ประโยคเช่ นนี้
มากกว่าพระกิตติคุณเล่มใดทั้งสิ้น และเป็ นจานวนครั้งถึงประมาณครึ่งหนึ่งของทีป่ รากฏในพันธสัญญาใหม่
ทั้งหมด นัยยะสาคัญประการแรกแสดงให้ เห็นว่า นี่คือวิธีที่ยอห์ นชี้ชัดว่าพระเยซูคือพระเจ้าแห่ งพันธสัญญาเดิม ใน
ประโยคเหล่านี้ มีเจ็ดครั้งที่ได้กล่าวเพียงคาว่า “เราเป็ น” เท่านั้น และอย่างน้ อยในหนึ่งเหตุการณ์ที่พระเยซูตรัส
เช่ นนั้น ในยอห์ น 8:58 และ 59 พวกยิวหยิบก้ อนหินขึ้นมาเพื่อพยายามประหารพระองค์ฐานที่อ้างว่าเป็ นทรงเป็ น
พระเจ้าแห่ งพันธสัญญาเดิม ประโยคที่เหลือประกอบด้วย “เราเป็ น” ตามด้วยข้อความอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่ น “เรา
เป็ นอาหารแห่ งชีวิต” “เราเป็ นแสงสว่าง” “เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริง และเป็ นชีวิต” เหล่านี้คือส่ วนต่าง ๆ ใน
พระกิตติคุณที่พระเยซูอ้างว่าพระองค์เป็ นพระเจ้า แต่เป็ นพระเจ้าที่สัมพันธ์ กับชี วิตมนุษย์ ดังนั้น ข้าพเจ้าคิดว่าเรา
ควรอ่านทุกประโยคร่ วมกัน อันเป็ นสิ่งที่ยอห์ นนาเสนอแก่เราเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่พระเยซูได้กระทา โดย
ยอห์ นต้องการกล่าวว่า “ชายผู้นี้ดารงอยู่ในกาลก่อนเพราะพระองค์คือพระเจ้า ” เมื่อพระองค์อ้างว่า “ก่อนอับราฮัม
เกิด เราเป็ นอยู่แล้ว” ในยอห์ น 8:58 นี่ไม่ใช่ แค่การอ้างว่าพระองค์ได้ดารงอยู่ 2,000 ปี ก่อนหน้ านั้น แต่นี่คือการอ้าง
ว่าพระองค์เป็ นพระเจ้าผู้มีปฏิสัมพันธ์ กับอับราฮัมและเป็ นพระเจ้าผู้ดารงอยู่ชั่วนิรันดร์
—ดร. จอห์ น แมคคินลีย์
ในยอห์น 8:12-59 พระเยซูและพวกผู้นาชาวยิวเผชิญหน้ากันอย่างดุเดือด ความขัดแย้งนี้เกี่ยวข้องกับการที่
พระเยซูอ้างว่าพระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า และการที่ฝ่ายตรงข้ามอ้างว่าพวกเขาเป็ นลูกหลานของอับราฮัม ในข้อ
44 พระเยซูบอกพวกเขาว่าพ่อที่แท้จริงของพวกเขาคือมาร พวกเขาตอบโต้และท้าทายพระองค์โดยถามว่าพระองค์
ยิง่ ใหญ่กว่าอับราฮัมหรือ แล้วพระเยซูก็จบการโต้เถียงด้วยถ้อยคาต่อไปนี้ในยอห์น 8:58:
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“ก่อนอับราฮัมเกิด เราก็เป็ นอยู่แล้ว!” (ยอห์ น 8:58)
พระเยซูมไิ ด้ใช้รูปกริยาอดีตที่หมายความว่า “เราเป็ น (ก่อนหน้านัน้ )” ซึ่งน่าจะเป็ นธรรมชาติมากกว่าถ้า
พระองค์เพียงหมายความว่าพระองค์ดารงอยู่นานกว่าอับราฮัม พระองค์ตรัสว่า “เราเป็ น” เพื่ออ้างว่าพระองค์มไิ ด้เพียง
ดารงอยู่นานกว่าและยิง่ ใหญ่กว่าอับราฮัมเท่านัน้ แต่พระองค์เองเป็ นพระเจ้านิรนั ดร์ของอิสราเอลด้วย
เมื่อเราได้พจิ ารณาความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูแล้ว ต่อไปเราจะศึกษาการนาเสนอของยอห์นว่า ในฐานะ
พระบุตรของพระเจ้า พระเยซูเป็ นมนุษย์โดยสมบูรณ์เช่นกัน

ควำมเป็ นมนุษย์
ตัง้ แต่ยุคของกษัตริย์ดาวิด คาว่า “พระบุตรของพระเจ้า” ถูกใช้เพื่อหมายถึงกษัตริย์ท่เี ป็ นมนุษย์ ผู้นงั ่ บนราช
บัลลังก์ของดาวิดในฐานะกษัตริย์ของอิสราเอล เราเห็นการใช้เช่นนี้ในพระวจนะ เช่นสดุด ี 2:7 และ 2 ซามูเอล 7:14
ยอห์น 7:42 ก็แสดงให้เห็นว่า ชาวยิวคาดหวังว่าพระคริสต์จะมาจากราชวงศ์ของดาวิด นอกจากนัน้ ในยอห์น 1:49 คาว่า
“พระบุตรของพระเจ้า” ก็ถูกใช้ในความหมายเดียวกับ “กษัตริย์ของอิสราเอล”
ตัง้ แต่ยุคของกษัตริย์ดาวิด คาว่า “พระบุตรของพระเจ้า” ถูกใช้เพื่อหมายถึงกษัตริย์ท่เี ป็ นมนุษย์ ผู้นงั ่ บนราช
บัลลังก์ของดาวิดในฐานะกษัตริย์ของอิสราเอล เราเห็นการใช้เช่นนี้ในพระวจนะ เช่นสดุด ี 2:7 และ 2 ซามูเอล 7:14
ยอห์น 7:42 ก็แสดงให้เห็นว่า ชาวยิวคาดหวังว่าพระคริสต์จะมาจากราชวงศ์ของดาวิด นอกจากนัน้ ในยอห์น 1:49 คาว่า
“พระบุตรของพระเจ้า” ก็ถูกใช้ในความหมายเดียวกับ “กษัตริย์ของอิสราเอล”
พระกิตติคุณยอห์นเน้นว่า ในฐานะบุตรพระบุตรของพระเจ้า พระเยซูมที งั ้ สถานภาพกษัตริย์ท่เี ป็ นพระเจ้า
อย่างสมบูรณ์และสถานภาพกษัตริย์ท่เี ป็ นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ ทุกความหวังที่พนั ธสัญญาเดิมฝากไว้กบั การที่พระเจ้า
ปกครองเหนือจักรวาล และทุกความหวังที่พนั ธสัญญาเดิมสถาปนาไว้สาหรับการปกครองโดยพระเมสสิยาห์ท่มี าจาก
ราชวงศ์ดาวิด ได้สาเร็จเป็ นจริงในความเป็ นกษัตริย์ของพระเยซู
เมื่อถึงตอนนี้ เราได้ศกึ ษาประเด็นสาคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับการเชื่อในพระเยซูและตัวตนของพระเยซูในฐานะ
พระคริสต์และพระบุตรของพระเจ้า ดังนัน้ ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะหันไปให้ความสนใจกับพระพรแห่งชีวติ ที่มาถึงคน
เหล่านัน้ ที่เชื่อในพระคริสต์

ชีวต
ิ
ยอห์นใช้คาว่า “ชีวติ ” 36 ครัง้ ในพระกิตติคุณของท่าน ผู้เขียนพระกิตติคุณอีกสามท่านใช้คานี้รวมกันเพียง
16 ครัง้ แต่ก็ไม่ใช่แค่จานวนครัง้ ที่ท่านใช้คานี้เท่านัน้ ที่ทาให้ “ชีวติ ” มีความสาคัญอย่างยิง่ ในพระกิตติคุณเล่มนี้ แต่ยงั
เกี่ยวข้องกับบทบาทของ “ชีวติ ” ในข้อความในพระกิตติคุณด้วย ในยอห์น 17:3 พระเยซูนิยามคาว่า “ชีวติ ” ดังนี้:

นี่แหละคือชีวิตนิรันดร์ คือที่เขารู ้จกั พระองค์ผูท้ รงเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียว
และรู ้จกั พระเยซูคริ สต์ผซู ้ ่ ึงพระองค์ทรงส่งมา(ยอห์ น 17:3)
แน่นอน ความรู้ดงั กล่าวนี้เป็ นยิง่ กว่าการตระหนักด้วยปัญญาเกี่ยวกับพระเจ้า เพราะรวมถึงความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างมีเหตุผล แต่ท่สี าคัญกว่านัน้ ก็คอื การหมายถึงสัมพันธภาพกับพระองค์ เป็ นประสบการณ์
ส่วนตัวกับการประทับอยู่ด้วยของพระองค์กบั การที่พระองค์มีส่วนในชีวติ ของเรา การมีสามัคคีธรรมกับองค์พระผู้สร้าง
ของเราเช่นนี้เป็ นหนึ่งในเป้ าหมายหลักของการดารงอยู่ของมนุษย์
จากยอห์น 3:16 ชีวติ เช่นนี้สามารถเรียกได้ว่า “นิรนั ดร์” ซึ่งหมายความว่าไม่มวี นั จบสิ้น แต่ยอห์นกล่าว
ชัดเจนว่า เราไม่จาเป็ นต้องตายเพื่อที่จะได้รบั ชีวติ นิรนั ดร์นี้ แท้จริงแล้ว ผู้เชื่อมีชวี ติ นิรนั ดร์อยู่แล้ว ตามที่พระเยซูตรัสใน
ยอห์น 5:24:
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“ผูใ้ ดฟังคาของเราและเชื่อพระองค์ผทู ้ รงส่งเรามา ผูน้ ้ นั ก็มีชีวิตนิรันดร์และจะไม่ถูกลงโทษ
เขาได้ผ่านพ้นความตายเข้าสู่ชีวิตแล้ว” (ยอห์ น 5:24)
ชีวติ เป็ นของขวัญจากพระเจ้าอยู่แล้วสาหรับคนเหล่านัน้ ที่เชื่อในพระเยซู

คิดดูนะครับ คาที่รวมกันและสื่ อถึงชีวิตนิรันดร์ มาถึงเราอย่างง่ายดายเพราะเราเห็นคาเหล่านี้บ่อยครั้งเหลือเกินใน
พระคัมภีร์ เรารู้ว่าหนึ่งในของขวัญแห่ งความรอดโดยผ่านทางพระคริสต์ก็คือชีวิตนิรันดร์ แต่จะว่าไปแล้ว เราเป็ น
สิ่งมีชีวิตที่ยึดติดกับลาดับเวลา นั่นคือวิธีคิดของเรา เราคิดในเชิงของ วินาที นาที ชั่วโมง วัน เดือน และปี จึงเป็ น
การง่ายสาหรับเราที่จะคิดว่าชีวิตนิรันดร์ ก็คือชีวิตที่เรารู้จักในตอนนี้ เพียงแค่มีปฏิทินที่ยาวนานขึ้นเท่านั้น ปฏิทิน
ที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่แท้ จริงแล้ว นั่นหาใช่ แนวคิดในพระคัมภีร์เกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์ ไม่ ความหมายแรกของชีวิตนิ
รันดร์ ในพระคัมภีร์ก็คือ “ชีวิตในพระเจ้า” พระเจ้าเองคือผู้ที่เป็ นนิรันดร์ หนึ่งในข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างพระ
เจ้าและพวกเราซึ่งเป็ นมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้ างก็คือ เราผูกพันกับกาลเวลาเป็ นอย่างมาก เรารู้สึกถึงเวลา แต่พระ
เจ้าอยู่เหนือกาลเวลา และโดยผ่านการชาระโทษบาปที่พระคริสต์ได้กระทาสาเร็จเพื่อเรา พวกเราที่อยู่ในพระคริสต์
จึงเข้าสู่ ชีวิตนิรันดร์ ของพระเจ้า และด้วยเหตุนี้ ชีวิตนิรันดร์ จึงหมายความว่าเรามีชีวิตอยู่ในพระคริสต์ร่วมกับพระ
เจ้าตลอดไป ไม่ใช่ แค่ปฏิทินที่พลิกไปได้ไม่รู้จบ แต่ เป็ นสภาวะของการดารงอยู่ ซึง่ มีรากฐานในพระเจ้าเอง และใน
ความจริงที่ว่าพระองค์น้นั ดารงอยู่ชั่วนิรันดร์ แต่รู้ไหม คาแรกในคาคู่นี้สาคัญอย่างยิ่ง นั่นคือ คาว่า “ชีวิต” เนื่องจาก
ในพระคัมภีร์มีการกล่าวถึงสภาวะตรงกันข้ามระหว่างชีวิตและความตาย และหลังการพิพากษา ก็มีสภาวะตรงกัน
ข้ามระหว่างชีวิตนิรันดร์ และความตายครั้งที่สอง ดังนั้น ชีวิตนิรันดร์ จึงเป็ นการประกาศยืนยันเช่ นกันว่า ในพระ
คริสต์ คนเหล่านั้นที่ได้รับการอภัยบาปแล้ว ก็ได้รู้จักชีวิตกับพระเจ้าและพระคริสต์ตลอดไป เรามีพระเจ้าสถิตอยู่
ด้วยตลอดกาล เราเข้าสู่ สภาพแห่ งการดารงอยู่อันเหนือกาลเวลา อันเป็ นนิรันดร์ โดยทั้งปวงนี้เกี่ยวกับพระสิริของ
พระเจ้า และการเล้าโลม และความชื่ นชมยินดี และความปรีดาในการมีพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยและในการสรรเสริญ
พระองค์ตลอดไปเป็ นนิตย์ สิ่งตรงกันข้ามก็คือ “นรก” ซึ่งถูกนิยามว่าเป็ นความตายครั้งที่สอง ดังนั้น สิ่งที่เรากาลัง
พูดถึงในที่นี้เกี่ยวกับชีวิตนิรันดร์ จึงไม่ใช่ แค่เรื่องของเวลาอันยาวนานในความเป็ นนิรันดร์ แต่เป็ นเรื่องของพระพร
อันอุดมในการอยู่ร่วมกับพระคริสต์ และในการมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า แทนที่จะอยู่ต่อไปชั่ว
นิรันดร์ ในนรก
—ดร. อาร์ อัลเบิร์ต โมห์ เลอร์ จูเนียร์
ชีวติ นิรนั ดร์คอื ของขวัญแห่งการได้รบั ความช่วยเหลือให้พ้นจากการพิพากษาของพระเจ้า เพื่อเข้าสู่ความชื่น
ชมยินดีและสันติสุขตลอดกาล และของขวัญนี้สามารถได้รบั จากพระเจ้าโดยผ่านการเชื่อในพระบุตรของพระองค์คอื พระ
เยซูเท่านัน้ และพระกิตติคุณยอห์นเน้นเหตุผลสาคัญอย่างน้อยสองประการ หนึ่ง พระเยซูคอื พระผู้สร้างและแหล่งที่มา
แห่งชีวติ ตามที่เราได้เรียนรู้ในยอห์น 1:1-5; 5:26; 11:25; และ 14:6 ฉะนัน้ พระเยซูจงึ มีสทิ ธิท์ ่จี ะประทานชีวติ แก่คนที่
พระองค์ประสงค์ แท้จริงแล้ว พระเยซูกล่าวถึงประเด็นนี้อย่างชัดเจนในยอห์น 5:21
เหตุผลที่สองที่ชวี ติ นิรนั ดร์สามารถได้รบั โดยผ่านพระเยซูเท่านัน้ ได้แก่การที่พระคริสต์เป็ นผู้เดียวที่มพี ระวา
ทะแห่งชีวติ นัน่ คือ ถ้อยคาข่าวประเสริฐที่นาคนทัง้ หลายให้มารู้จกั พระเจ้าผู้ช่วยให้รอด พระเยซูอธิบายเรื่องนี้ในพระ
วจนะ เช่นยอห์น 6:63 และ 12:49-50 และเปโตรได้ยนื ยันความจริงข้อนี้ในยอห์น 6:68 ด้วย
พระเยซูเป็ น “ผู้นนั ้ และผู้เดียว” หรือที่พระองค์ถูกกล่าวถึงในยอห์น 1:18 “พระเจ้าคือพระบุตรองค์เดียว” ไม่
เคยมีผู้ใดเปิ ดเผยพระบิดาแห่งฟ้ าสวรรค์ในแบบที่พระเยซูได้เปิ ดเผย เนื่องจากไม่มผี ู้ใดเคยมาจากพระบิดาเหมือนที่พระ
เยซูเสด็จมา บทบาทที่พระเยซูผู้เดียวเท่านัน้ ทรงมีในฐานะผู้ท่เี ปิ ดเผยพระเจ้าตัง้ อยู่บนรากฐานของตัวตนของพระองค์ใน
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ฐานะ “พระเจ้าคือพระบุตรองค์เดียว” ผู้เสด็จมาเพื่อช่วยให้เราเห็นพระบิดาและเพื่อประทานชีวติ นิรนั ดร์แก่เรา
ดังนัน้ ตลอดพระกิตติคุณยอห์น พระเยซูจงึ เป็ นผู้ประทานชีวติ แก่ทุกคนที่เชื่อ คนที่ไม่เชื่อก็ไม่เข้าใจพระ
วจนะของพระองค์ และพวกเขาก็ปฏิเสธชีวติ ที่พระองค์พร้อมมอบให้ด้วย แต่คนที่เชื่อก็ได้รบั ชีวติ นิรนั ดร์ในบัดนี้ และจะ
ได้รบั พระพรเหลือคณานับในยุคหน้าที่จะมาถึง

สรุป
ในบทเรียนนี้ เราได้สารวจภูมหิ ลังของพระกิตติคุณโดยยอห์น ในแง่ของผู้เขียน และสถานการณ์แวดล้อมของ
การเขียน เราได้สารวจโครงสร้างและเนื้อหาของพระกิตติคุณเล่มนี้ และเราก็ได้พจิ ารณาประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการเชื่อ
ตัวตนของพระเยซูในฐานะพระคริสต์และพระบุตรของพระเจ้า และพระพรแห่งชีวติ ในพระนามของพระองค์
พระกิตติคุณยอห์นแสดงให้เราเห็นว่าพระเยซูคอื ผู้ท่ที าให้พระสัญญาทัง้ ปวงของพระเจ้าที่จะประทานพระพร
มานัน้ สาเร็จเป็ นจริง พระเยซู คือพระคริสต์ พระองค์สามารถและจะรักษาสัญญาอันเต็มด้วยสง่าราศีทุกข้อที่พระเจ้าได้
กระทา เนื่องจากพระเยซูคอื พระบุตรของพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด และพระสัญญาทัง้ สิ้นและความรอดนัน้ รวมไปถึงของขวัญ
สุดวิเศษ คือชีวติ นิรนั ดร์ หากเรามั ่นคงในความหวังเหล่านี้เมื่อเราอ่านพระกิตติคุณยอห์น เราจะมีความพร้อมมากขึ้นที่จะ
เข้าใจพระกิตติคุณเล่มนี้และประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ของเรา และหากเราจดจาพระสัญญาเหล่านี้ไว้ในใจเมื่อเราดาเนินชีวติ เรา
ก็จะพร้อมยิง่ ขึ้นที่จะถวายพระสิรแิ ด่พระเจ้าและมีความชื่นชมยินดีกบั ชีวติ นิรนั ดร์ท่พี ระองค์ได้ประทานแก่เราโดยผ่าน
พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์
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ดร. พีท อัลวินสัน (ผู้ดาเนิ นรายการ) เป็ นผูอ้ านวยการบริ หารของ “ฟอร์จ: พันธกิจทัว่ นครสู่ประชาชน โดยคนที่เป็ นภาพสะท้อน”

(FORGE: City Wide Ministry to Men with Man in the Mirror) และท่านยังเป็ นศิษยาภิบาลผูก้ ่อตั้งคริ สตจักรเพรสไบที
เรี ยน วิลโลว์ ครี ก ที่เมือง วินเทอร์ สปริ งส์ รัฐฟลอริ ดา อันเป็ นคริ สตจักรที่ท่านได้รับใช้ในฐานะศิษยาภิบาลอาวุโสมาเป็ นเวลา 26 ปี
แล้ว ดร. อัลวินสันจบการศึกษาศาสนศาสตร์ศึกษามหาบัณฑิตจากวิทยาลัยศาสนศาสตร์ทริ นิตีเพื่อการประกาศ (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: การรู้จกั พระเจ้าในฐานะพระบิดาเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้อย่างไร?”)

ศาสนาจารย์ ลาร์รี ค้อคเครลล์ เป็ นศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักร “ครอบครัวแห่งความเชื่อ” และหนึ่งในคณาจารย์ของวิทยาลัยพระคริสต
ธรรมเบอร์มงิ แฮม
ศาสนาจารย์ ไมเคิล กโลโด เป็นรองศาสตราจารย์ด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศึกษา ณ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมปฏิรูป ในเมืองออร์แลนโด รัฐ
ฟลอริดา
ดร. เจมส์ แฮมิลตัน เป็ นรองศาสตราจารย์ด้านศาสนศาสตร์ตามหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น
แบ๊ปติสต์ และเป็ นศิษยาภิบาลฝ่ ายเทศนา ณ คริสตจักรแบ๊บติสต์เคนวูด
ดร. สตีฟ ฮาร์เปอร์ เป็ นรองอธิการบดีผู้ก่อตัง้ วิทยาเขต ฟลอริดา ดันแนม ของวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแอสบิวรี ในเมือง ออร์แลนโด รัฐ
ฟลอริดา
ดร. ธัด เจมส์ เป็ นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยพระคริสตธรรมเบอร์มงิ แฮม
ดร. เจฟฟ์ โลว์แมน เป็ นศิษยาภิบาลอาวุโสที่คริสตจักรอีแวนเจล พี ซี เอ ในเมืองอลาบาสเตอร์ รัฐอลาบามา และเป็ นศาสตราจารย์ด้านการ
เทศนาและศาสนศาสตร์เชิงระบบ ณ วิทยาลัยพระคริสตธรรมเบอร์มงิ แฮม
ดร. จอห์น แมคคินลีย์ เป็ นรองศาสตราจารย์ด้านพระคริสตธรรมคัมภีร์และศาสนศาสตร์ศกึ ษา ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ทลั บอท
ดร. อาร์ อัลเบิรต์ โมห์เลอร์ จูเนี ยร์ เป็ นอธิการบดีของวิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊ปติสต์
ดร. โรเบิรต์ พลัมเมอร์ เป็ นรองศาสตราจารย์ด้านการตีความพันธสัญญาใหม่ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เซาธ์เทิร์น แบ๊ปติสต์
ดร. เดวิด เรเดลิงส์ เป็ นศาสตราจารย์สาขาพันธสัญญาใหม่ ที่วิทยาลัยพระคริ สต์ธรรมเบ็ธเอล
ดร. มาร์ค สเตราสส์ เป็ นศาสตราจารย์สาขาพันธสัญญาใหม่ ที่วทิ ยาลัยพระคริสต์ธรรมเบ็ธเอล ซาน ดิเอโก
ดร. เค เอริค เธอนเนส เป็ นศาสตราจารย์ด้านพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศึกษาและศาสนศาสตร์ ที่วทิ ยาลัยศาสนศาสตร์ทลั บอต มหาวิทยาลัยบิโอ
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ลา และเป็ นประธานภาควิชาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ศกึ ษาและศาสนศาสตร์
ดร. ไซมอน ไวเบิรต์ เป็ นอดีตสาธุคุณที่คริสตจักรเซนต์ลุค วิมเบิลดัน พาร์ค สหราชอาณาจักร และปัจจุบนั เป็ นรองอาจารย์ใหญ่ของวิคลิฟฟ์
ฮอลล์ อ๊อกซฟอร์ด และผู้อานวยการของสานักวิชาการเทศนา
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