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ผู้เขียน 
 ผูเ้ขียนพระกิตติคุณน้ีไม่ได้ระบุตนเองในฐานะเช่นนั้นในพระธรรมน้ี ส่ิงน้ีเป็นจริงส าหรับผูเ้ขียน               
พระกิตติคุณทั้งหมด อย่างไรก็ตามมีหลกัฐานภายในพระกิตติคุณน้ี เช่นเดียวกบังานเขียนของบรรดาผูริ้เร่ิม 
คริสตจกัรท่ีกล่าววา่ผูเ้ขียนคืออคัรทูตยอห์น1 
 หลกัฐานภายในของพระกิตติคุณเองก็เป็นดงัน้ี  ใน 21:24 ผูเ้ขียน “ส่ิงเหล่าน้ี” (นัน่คือ พระกิตติคุณน้ี) 
เป็นบุคคลเดียวกนักบัสาวกท่ีพระเยซูทรงรัก (21:7)  สาวกคนนั้นเป็นหน่ึงในสาวกทั้งเจ็ดคนท่ีถูกอา้งอิงถึงใน 
21:2 เขายงัเป็นสาวกผูท่ี้ไดน้ัง่ใกลพ้ระเยซูท่ีห้องชั้นบน เม่ือพระองคไ์ดต้ั้งพิธีมหาสนิท และผูท่ี้เปโตรได ้พยกั
หนา้ให้ (13:23-24)  น่ีหมายความวา่ เขาเป็นหน่ึงในพวกสาวกสิบสองคน เพราะพวกเขาอยูใ่นห้องชั้นบน (มก. 
14:17; ลก. 22:14) สาวกท่ีพระเยซูทรงรักยงัเป็นหน่ึงในสาวกวงในสามคนนัน่คือ เปโตร ยากอบ และยอห์น 
(มก. 5:37-38; 9:2-3; 14:33; ยน. 20:2-10) ยากอบไดต้ายไปในประวติัศาสตร์แรกเร่ิมของคริสตจกัร อาจจะราวๆ 
ทศวรรษท่ี 40 (กจ. 12:2) มีหลกัฐานท่ีดีท่ีวา่ใครก็ตามท่ีไดเ้ขียนพระกิตติคุณน้ีก็ไดเ้ขียนหลงัจากเวลานั้น ผูเ้ขียน 
ก็ไม่ใช่เปโตร (21:20-24) หลกัฐานน้ีช้ีไปยงัยอห์นในฐานะสาวกท่ีพระเยซูทรงรักผูซ่ึ้งเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณ น้ี
ดว้ย ผูเ้ขียนไดอ้า้งวา่ไดเ้ห็นพระสิริของพระเยซู (1:14; เปรียบเทียบ 1:1-4) ซ่ึงยอห์นไดเ้ห็นตอนพระเยซูทรง
จ าแลงพระกาย  มียอห์นหลายคนในภาคพนัธสัญญาใหม่ ยอห์นคนน้ีเป็นบุตรคนหน่ึงของเศเบดี ผูซ่ึ้งเป็น 
ชาวประมงก่อนท่ีพระเยซูไดเ้รียกใหเ้ขาละทิ้งอวนของเขาและตามพระองคไ์ป 
 

“ในขอบเขตบางอยา่งนั้น พระกิตติคุณแต่ละเล่มสะทอ้นถึงบุคลิกภาพของผูเ้ขียน แต่วา่ในท่ามกลาง
พระกิตติคุณเหล่านั้นไม่มีพระธรรมไหนท่ีมีความเป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะเฉพาะซ่ึงไดส้ าแดงมากกวา่ใน 
พระธรรมยอห์น”2 

 

ในขอ้ความท่ีเพิ่งไดอ้า้งอิงไปนั้น ผูเ้ขียนไดแ้สดงถึงวิธีท่ียอห์นส าแดงบุคลิกภาพของเขาในงานเขียนพระกิตติ-
คุณน้ีของเขา 
หลกัฐานภายนอกช้ีไปยงัผูเ้ขียนซ่ึงเป็นยอห์นแห่งพระกิตติคุณท่ีส่ีอีกดว้ย ไอเรเนียสซ่ึงเป็นบาทหลวงของเมือง 
ลียอง (คศ. 130-200) ไดเ้ขียนวา่เขาไดย้ินจากโพลีคาร์บ (คศ. 69-155) ซ่ึงเป็นสาวกของยอห์น มนัชดัเจนจาก   



โพลีคาร์บท่ีวา่ไอเรเนียสไดเ้รียนรู้วา่ “ยอห์น ซ่ึงเป็นสาวกขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูซ่ึ้งไดเ้อนลงท่ีพระทรวงของ
พระองค ์ไดเ้ขียนพระกิตติคุณในระหวา่งการพกัอาศยัของเขาในเมืองเอเฟซสัแห่งแควน้เอเชีย”3 ต่อมาภายหลงั
บรรดาผูริ้เร่ิมคริสตจกัรไดส้นบัสนุนส่ิงท่ีสืบทอดกนัมาน้ี ซ่ึงรวมทั้ง เธโอฟีลสัแห่งอนัทิโอก (คศ. 180) เคล-
เมนทแ์ห่งอเล็กซานเดรีย  เทอร์ทูเล่ียนแห่งคาร์เธช และทาเท่ียน4 ยเูซเบียส (ศตวรรษท่ีส่ี) ไดอ้า้งอิง อยา่งเจาะจง
วา่มทัธิวและยอห์นผูซ่ึ้งอยู่ท่ามกลางพวกอคัรทูตไดเ้ขียนพระกิตติคุณท่ีบ่งบอกถึงช่ือของพวกเขา5 นกัวิชาการ
บางคนไดป้ฏิเสธหลกัฐานท่ีดูเหมือนชดัเจนน้ีและไดป้ฏิเสธการยอมรับวา่ผูเ้ขียนเป็นยอห์น โดยทัว่ไปแลว้การ
วิจารณ์น้ีมาจากผูถื้อมุมมองท่ีต ่ากว่าเก่ียวกับพระคัมภีร์ การตอบต่อข้อคดัค้านของพวกเขาอยู่นอกเหนือ
จุดประสงคข์องการอรรถาธิบายน้ี 6 
 
สถานทีเ่ขียน 
 จูซิเบียสไดเ้ขียนอีกวา่ยอห์นไดรั้บใชค้ริสตจกัรท่ีเมืองเอเฟซสัซ่ึงเปาโลไดก่้อตั้งข้ึน (กจ. 19:1-20) เป็น 
เวลาหลายปี7 เกาะปัทมอสซ่ึงเป็นท่ีท่ียอห์นไดใ้ชเ้วลาช่วงหน่ึงในการเป็นเชลยท่ีนัน่ก็อยูใ่กลก้บัเมืองเอเฟซัส 
(เปรียบเทียบ วว. 1:9-11) จูซิเบียสไดเ้ขียนวา่ยอห์นไดเ้รียบเรียงพระกิตติคุณของเขาเม่ือเขาไดอ้ยูท่ี่เมืองเอเฟซสั8

ช่วงระหว่างศตวรรษแรก เมืองนั้นเป็นหน่ึงในศูนยก์ลางท่ีใหญ่ท่ีสุดของกิจกรรมของคริสเตียนในโลกต่างชาติ 
อนัทิโอกแห่งซีเรียและอเล็กซานเดรียในอียปิตไ์ดถู้กบ่งบอกวา่เป็นท่ีของการเรียบเรียงพระธรรมน้ีแต่สองท่ีน้ีไม่
มีการสนบัสนุนท่ีดีเหมือนเมืองเอเฟซสั9 

 
วนัเดือนปี 
 นกัวิชาการจ านวนน้อยเช่ือว่ายอห์นคงไดเ้ขียนหนงัสือน้ีราวๆ ค.ศ. 45 ซ่ึงเป็นสมยัท่ีการข่มเหงของ 
เซาโลแห่งทาร์ซัสไดข้บัไล่คริสเตียนจ านวนมากให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม (เปรียบเทียบ กจ. 8:1-4)10  มี
ปัญหา สองประการใหญ่ๆ เก่ียวกบัวนัเวลาท่ีเขียนนั้น ประการแรก ยอห์นดูเหมือนไดทึ้กทกัเอาวา่พระกิตติคุณ
สัมพนัธ์นั้นมีอยูแ่ลว้ส าหรับคริสเตียน มีขอ้สงสัยบางประการเก่ียวกบัส่ิงน้ีเน่ืองจากวา่มนัเป็นการทึกทกัเอา โดย
พื้นฐานของ เน้ือหาแลว้ นกัวิชาการส่วนใหญ่เช่ือว่ายอห์นไดเ้ลือกเน้ือหาของเขาท่ีส่งเสริมเน้ือหาในพระกิตติ
คุณสัมพนัธ์  ส่ิงน้ีจะท าใหพ้ระกิตติคุณท่ีส่ีมาภายหลงัพระกิตติคุณสัมพนัธ์  ประการท่ีสอง  ตามส่ิงท่ีสืบทอดกนั
มาของคริสตจกัร อคัรทูตยอห์นไดด้ าเนินชีวิตยาวนานไปถึงศตวรรษแรก ส่ิงน้ีจะท าให้วนัเดือนปีท่ีเขียนหลงั
จากนั้นเป็นไปได ้แมว้า่มนัไม่ไดย้นืยนัถึงวนัเดือนปีท่ีเขียนหลงัจากนั้น นกัศึกษาบางคนท่ีศึกษาพระธรรมน้ีเช่ือ
วา่ ยอห์น 21:18-22 บ่งบอกวา่เปโตรคงไดเ้สียชีวติก่อนยอห์นและเปโตรส้ินชีวิตไปราวๆค.ศ. 67 โดยทัว่ไปแลว้
นกัวิชาการส่วนใหญ่ปฏิเสธวนัเดือนปีท่ีเร็วเกินไปน้ีดว้ยเหตุผลเหล่าน้ีและเหตุผลอ่ืนๆ นกัอนุรักษนิ์ยมบางคน
ถือวา่พระกิตติคุณน้ีถูกเขียนข้ึนราวๆ ค.ศ. 70 เพราะวา่ยอห์นอธิบายปาเสสไตน์ และเยรูซาเล็มในสภาพก่อนท่ี



จะถูกท าลายโดยโรม (เปรียบเทียบ 5:2)11 น่ีอาจเป็นขอ้โตแ้ยง้ท่ีไม่หนกัแน่น เน่ืองจากวา่บ่อยคร้ังแลว้ยอห์นได้
ใช้กาลกรีกในปัจจุบนัเพื่อจะอธิบายถึงส่ิงต่างๆในอดีต บางคนท่ีถือวนัเดือนปีน้ี สังเกตถึงการขาดหายไปของ
ขอ้อา้งอิงใดๆเก่ียวกบัการท่ีเยรูซาเล็มถูกท าลายในพระธรรมยอห์น อย่างไรก็ตาม คงมีหลายเหตุผลท่ียอห์น
ไม่ไดเ้ลือกอา้งอิงถึงการท่ีเยรูซาเล็มถูกท าลาย ถา้เขาไดเ้ขียนข้ึนหลงัจากเหตุการณ์นั้น วนัเดือนปีท่ีเขียนก่อนการ
ท่ีเยรูซาเล็มถูกท าลายก็เป็นความคิดเห็นส่วนนอ้ยท่ามกลางนกัวชิาการ 
 
นกัวิชาการแบบอนุรักษ์นิยมหลายคนเช่ือว่ายอห์นไดเ้ขียนพระกิตติคุณของเขาระหว่าง ค.ศ. 85-95  หรือใกล้
กบัคริสตศกัราช 10013 ส่ิงท่ีสืบทอดการมาของคริสตจกัรถือวา่ยอห์นไดเ้ขียนมนัข้ึนเม่ือเขาเป็นคนแก่แลว้ ยิ่งไป
กวา่นั้นอีก แมว้า่บรรดา คริสเตียนแรกเร่ิมไดถื้อวา่น่ีเป็นพระกิตติคุณท่ีส่ีและไดเ้ช่ือวา่ยอห์นไดเ้ขียนมนัหลงัจาก
พระกิตติคุณสัมพนัธ์  มนัก็ไม่ชดัเจนท่ีวา่ยอห์นไดมี้ทางเขา้ไปสู่พระกิตติคุณสัมพนัธ์  เขาไม่ไดอ้า้งอิงส่ิงใดจาก
พระกิตติคุณสัมพนัธ์เลย  อยา่งไรก็ตาม การเลือกเน้ือหาส าหรับพระกิตติคุณของเขาบ่งบอกวา่บางทีเขาไดอ่้าน
พระกิตติคุณสัมพนัธ์และเลือกท่ีจะรวมเน้ือหาอ่ืนๆ จากพนัธกิจของพระเยซูในพระกิตติคุณของเขาท่ีจะเสริม
พระกิตติคุณสัมพนัธ์ 14 

 
วนัเดือนปีสุดทา้ยเป็นไปไดค้งจะเป็นราวๆ ค.ศ. 100 แมว้า่นกัวิชาการแบบเสรีนิยมบางคนถือวา่ พระกิตติคุณน้ี
ถูกเขียนข้ึนในศตวรรษท่ีสองก็ตาม เอกสารของอีเกอร์ทันพาไพรัสซ่ึงมีในตอนต้นของศตวรรษท่ีสอง
ประกอบดว้ยการพาดพิงถึงพระกิตติคุณยอห์น15  น่ีดูเหมือนจะไม่ยอมรับวนัเดือนปีในศตวรรษท่ีสอง 
 
มนัดูเหมือนเป็นไปไม่ไดท่ี้จะระบุถึงวนัเดือนปีของงานเขียนอยา่งเจาะจง อยา่งท่ีเป็นหลกัฐานโดยความคิดเห็น
แตกต่างท่ีเกิดข้ึนระหวา่งพวกนกัวิชาการแบบอนุรักษนิ์ยมท่ีเก่ง  อยา่งไรก็ตาม วนัเดือนปีระหวา่ง ค.ศ. 65 และ 
95 ก็เป็นไปได ้ขา้พเจา้ชอบวนัเดือนปีใน ค.ศ. 90 
 
ลกัษณะต่างๆ  และวตัถุประสงค์ 
การน าเสนอของยอห์นเก่ียวกบัพระเยซูในพระกิตติคุณของเขาไดเ้ป็นปัญหาส าหรับนกัศึกษาสมยัใหม่หลายคน
ท่ีศึกษาภาคพนัธสัญญาใหม่  บางคนถือวา่มนัเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสุดในการศึกษาภาคพนัธสัญญาใหม่ในปัจจุบนั16 
เม่ือเปรียบเทียบกบัพระกิตติคุณสัมพนัธ์ ซ่ึงน าเสนอพระคริสตว์า่เป็นบุคคลทางประวติัศาสตร์แลว้ ยอห์นก็ยงัได้
เนน้ถึงความเป็นพระเจา้ของพระเยซูอีกดว้ย เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระกิตติคุณสัมพนัธ์น าเสนอพระเยซูในฐานะพระ
เจ้าเช่นกัน แต่การเน้นในพระกิตติคุณท่ีส่ีนั้ นหนักแน่นมากเก่ียวกับความเป็นพระเจ้าท่ีสมบูรณ์ของ                  
พระเยซู  การเน้นน้ีก็เร่ิมตน้ตั้ งแต่แรกด้วย พระวาทะได้บงัเกิดเป็นเน้ือหนัง (1:1, 14) ไปจนถึงจุดปลาย                       



ท่ีซ่ึงโธมสัได้กล่าวยอมรับว่าพระเยซูเป็นองค์พระผูเ้ป็นเจา้ และ “พระเจา้” ของเขา (20:28)  ถอ้ยค าแห่ง
จุดประสงคข์องยอห์น (20:30-31) อธิบายวา่ท าไมเขาไดเ้นน้ถึงความเป็นพระเจา้ของพระเยซู  นัน่ก็เพื่อวา่ผูอ่้าน
ของเขาจะเช่ือวา่พระเยซูเป็นพระคริสต ์พระบุตรของพระเจา้ และท่ีพวกเขาจะมีชีวตินิรันดร์ 
 ค าไขในพระธรรมน้ีคือค ากริยา “เช่ือ” (ค ากรีก พิสทิวโอ) ซ่ึงปรากฎถึง 98 คร้ัง  รูปแบบค านามของค า 
(ค ากรีก พิสติส “ความเช่ือ”) ไม่ไดป้รากฎเลย  ปรากฎการณ์น้ีแสดงวา่ยอห์นไดต้อ้งการท่ีจะเนน้ความส าคญัของ
การวางใจท่ีจ าเป็นและกระตือรือร้นในพระเยซู  ค  าไขอ่ืนๆก็มีค  าวา่ พยาน รัก เขา้สนิท องค์พระผูช่้วย (นัน่คือ 
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ) ความสวา่ง ชีวิต ความมืด พระวาทะ พระสิริ จริง และ เป็นจริง  17 ค าเหล่าน้ีระบุถึงหวัขอ้
ต่างๆท่ีส าคญัในพระกิตติคุณ 
 จุดประสงค์เฉพาะของยอห์นได้บรรยายถึงการเลือกเน้ือหาของเขา ซ่ึงก็เป็นจริงส าหรับผูเ้ขียน                       
พระคมัภีร์ทุกคน  ยอห์นไดล้ะเวน้ ล าดบัพงศ ์การก าเนิด การรับบพัติสมา การทดลอง การขบัผี ค  าอุปมา การ
จ าแลงพระกาย การสถาปนาพิธีมหาสนิท ความเจ็บปวดในสวนเกทเสมนี และการเสด็จข้ึน  เขาได้จดจ่อท่ี                  
พนัธกิจของพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็ม  งานเล้ียงของคนยิว การสนทนาส่วนตวัของพระเยซูกับบางบุคคล                   
และการจดัเตรียมพวกสาวกของพระองค ์
 ยอห์นได้เลือกหมายส าคญัหรือการอศัจรรยท์ั้งเจ็ดอย่างท่ีแสดงว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีเป็น                             
พระเจา้ (บทท่ี 2-12)  เขายงัไดบ้นัทึกการอภิปรายท่ีพระเยซูไดใ้ห้หลงัจากหมายส าคญัเหล่านั้นท่ีไดอ้ธิบายถึง
ความส าคญัของพวกมนั  ยิ่งไปกว่านั้นอีก เขาไดเ้น้นถึงการอา้งของพระเยซูท่ีปรากฎในถอ้ยค าทั้งเจ็ดอย่างท่ี
เฉพาะ คือ “เราเป็น” (6:35; 8:12; 10:7, 8, 11, 14; 11:25; 14:6; 15:1, 5) 
 ประมาณ 93 เปอร์เซ็นต์ของเน้ือหาในพระกิตติคุณยอห์นไม่ได้ปรากฎในพระกิตติคุณสัมพนัธ์18                     

ข้อเท็จจริงน้ีบ่งบอกถึงความพิเศษเฉพาะของพระกิตติคุณน้ีเม่ือเปรียบเทียบกับพระกิตติคุณอีกสามเล่ม                       
และอธิบายวา่ท าไมพระกิตติคุณเหล่านั้นจึงไดช่ื้อวา่ “พอ้งกนั” และยอห์นไม่ไดมี้ช่ืออย่างนั้น  ยกตวัอยา่งเช่น 
ยอห์นไม่ได้บนัทึกเร่ืองราวของค าอุปมาเลย แมว้่าเขาได้เขียนถึงการอภิปรายหลายอย่างท่ีเพิ่มเติม และการ
สนทนาส่วนตวัท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณท่ีเหลือนั้นไดล้ะเวน้ 
 

“ . . . ส าหรับส่วนใหญ่แลว้ มนัก็ปฏิเสธไม่ไดท่ี้วา่การบรรยายต่างๆเก่ียวกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
ซ่ึงประหลาดต่อพระกิตติคุณของอคัรทูตยอห์นก็เป็นการสรุปท่ีสั้นอยา่งมากของการอภิปรายและการ
อธิบายในความสัมพนัธ์กบัหวัขอ้หลกัต่างๆของความเช่ือ”19 

 
“เป้าหมายของมนั [ของพระกิตติคุณน้ี] ไม่ใช่ท่ีจะใหส่ิ้งท่ีพระเยซูไดก้ล่าวแก่เราเหมือนกบัการ

รายงานในหนงัสือพิมพ ์แต่ท่ีจะใหส่ิ้งท่ีพระเยซูไดห้มายถึงแก่เรา”20 



 พระกิตติคุณทั้งส่ีเล่มค่อนขา้งท่ีจะเหมือนกนั และพระกิตติคุณสัมพนัธ์ก็เหมือนกนัอยา่งมาก แมว้า่แต่
ละพระกิตติคุณมีลกัษณะเฉพาะของตนเอง ในอีกดา้นหน่ึง พระกิตติคุณยอห์นนั้นถูกถือวา่แตกต่างจากพระกิตติ
คุณเล่มอ่ืนๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง มนัเน้นความเป็นพระเจา้ของพระเยซูอย่างหนกัแน่นมากกวา่พระกิตติคุณเล่ม
อ่ืนๆเนน้  ขา้พเจา้เช่ือวา่  มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะก าหนดอย่างแน่นอนวา่ยอห์นไดใ้ชห้รือแมก้ระทัง่รู้จกัพระกิตติ
คุณสัมพนัธ์หรือไม่ 21 ขา้พเจา้คาดวา่เขาไดใ้ชแ้ละรู้จกัพระกิตติคุณสัมพนัธ์ 
 ความแตกต่างอีกประการหน่ึงระหวา่งพระกิตติคุณสัมพนัธ์และพระกิตติคุณท่ีส่ีคือมุมมองของผูเ้ขียน
เก่ียวกับอนาคตศาสตร์  พวกเขาแบ่งปันมุมมองพื้นฐานเหมือนกัน นั่นคือ การปฏิเสธของคนยิวท่ีมีต่อ                           
พระเมสสิยาห์ของเขาไดส่้งผลต่อการเล่ือนออกไปของอาณาจกัรพระเมสสิยาห์  อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียนพระกิตติ
คุณสัมพนัธ์ไดเ้นน้ดา้นอนาคตของอนาคตศาสตร์มากกวา่ยอห์น ผูซ่ึ้งไดเ้นน้ดา้นปัจจุบนัหรือเป็นท่ีประจกัษข์อง
อนาคตศาสตร์  น่ีไม่ได้หมายถึงว่ายอห์นได้น าเสนออาณาจกัรว่าได้เร่ิมตน้ระหว่างการเสด็จมาคร้ังแรกของ                      
พระเยซูแลว้  เขาไม่ไดท้  าอย่างนั้น  อย่างไรก็ตาม เขาไดเ้นน้ดา้นต่างๆของอาณาจกัรชีวิตท่ีปัจจุบนัน้ีคริสเตียน
ประสบในฐานะท่ีเป็นผลประโยชน์ของพนัธสัญญาใหม่ ซ่ึงพระเยซูได้เร่ิมต้นด้วยการตายของพระองค ์                       
ส่ิงเหล่าน้ีรวมถึงพนัธกิจแห่งการสถิตอยู่และการให้ความกระจ่างของ  พระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีมีต่อผูเ้ช่ือ                  
การเปล่ียนแปลงในการเน้นอย่างนั้นก็เป็นท่ีเขา้ใจได้ถ้ายอห์นได้เขียนข้ึนหลังผูเ้ขียนพระกิตติคุณเล่มอ่ืนๆ                      
มนัชดัเจนวา่พระเจา้ไดเ้ล่ือนอาณาจกัรพระเมสสิยาห์ออกไป และความสนใจของผูเ้ช่ือในชีวิตในคริสตจกัรก็มี
มากกวา่ชีวติในอาณาจกัรพระเมสสิยาห์ (บทท่ี 13-17) 
 

“มนั. . . ค่อนข้างเป็นไปได้ท่ีว่าหน่ึงในเป้าหมายของยอห์นก็คือท่ีจะต่อสู้ค าสอนเท็จของรูปแบบ                     
โดเซติก  พวกโดเซติสท์ถือว่าพระคริสต์ไม่ได้บงัเกิดเป็นเน้ือหนัง  ทุกส่ิงนั้น ‘ดูเหมือนจะเป็น’                         
การท่ีพวกนอกรีตแบบโดเซติกไม่ไดป้รากฎในศตวรรษท่ีหน่ึงนั้นดูเหมือนชัดเจน แต่องค์ประกอบ
บางอยา่งท่ีภายหลงัรวบรวมเขา้ดว้ยกนัในพวกนอกรีตน้ีดูเหมือนวา่ค่อนขา้งจะมีมาเร็วเกินไป” 23 

 

“ความเห็นนอกรีตไม่ใคร่จะเป็นการโกหกอยา่งส้ินเชิงและความจริงอยา่งส้ินเชิง  ตามปกติแลว้ 
ความเห็นนอกรีตเป็นผลเม่ือดา้นหน่ึง ส่วนหน่ึง แง่หน่ึงของความจริงถูกเนน้อยา่งเกินควร”24 

 
ค ากรีก โดเคอิน หมายถึง “ดูเหมือน” เป็นท่ีมาของช่ือของพวกนอกรีตน้ี 
 

“เราไดรั้บการแนะน าวา่พระกิตติคุณท่ีส่ีนั้นถูกกล่าวแก่คนสองกลุ่มภายในชุมชนของยอห์น แต่ละกลุ่ม
ไดน้ าเสนอการแปลความหมายท่ีสุดขั้วของธรรมชาติของพระเยซู: กลุ่มหน่ึงไม่ไดย้อมรับว่าพระองค์



เป็นพระเจา้ และอีกกลุ่มหน่ึงไม่ไดย้อมรับวา่พระองค์เป็นมนุษย ์(ดู บทน าและงานเขียนของ Smalley 
เก่ียวกบัพระธรรมยอห์น หนา้ 145-48)  เราเช่ือวา่ศาสนศาสตร์พระคริสตท่ี์สมดุลอยา่งสมบูรณ์ของพระ
กิตติคุณท่ีส่ีได้ถูกตั้งใจท่ีจะจดัเตรียมการแก้ไขส าหรับวิกฤตทางศาสนศาสตร์น้ี: ท่ีจะย  ้าเตือนกลุ่ม
สมาชิกท่ีเคยเป็นคนยวิมาก่อนซ่ึงมีการเนน้อนัหนกัแน่นของพวกเขาท่ีความเป็นมนุษยข์องพระคริสตว์า่ 
พระคริสต์เป็นพระเจ้า  และท่ีจะยืนยนัว่าพระเยซูเป็นมนุษยแ์ท้ เพื่อเห็นแก่ผลประโยชน์ของกลุ่ม
สมาชิกท่ีเคยเป็นคนต่างชาติมาก่อน (ท่ีมีมุมมองแบบโดเซติก)” 25 

บริบทของพนัธกิจของพระเยซูให้เหตุผลส าหรับรสชาติแบบยิวท่ีเขม้ขน้ท่ีก าหนดพระกิตติคุณทั้งส่ี  กระนั้น
พระกิตติคุณยอห์นก็เป็นศาสนศาสตร์และเป็นหลายชาติมากกวา่ และเป็นแบบยวินอ้ยกวา่พระกิตติคุณเล่มอ่ืนๆ 

 
“มนัมี. . .การร้องขอแบบกวา้งกว่าต่อการเติบโตในประสบการณ์แบบคริสเตียนและต่อการขยายผูมี้
สิทธิแบบต่างชาติมากกวา่พระกิตติคุณเล่มอ่ืนๆ 
 
“พระกิตติคุณสัมพนัธ์น าเสนอพระองค์แก่ชนรุ่นในขบวนการของการถูกประกาศ; ยอห์นน าเสนอ
พระองคว์า่เป็นพระเจา้ของผูเ้ช่ือท่ีเติบโตและสงสัย” 26 

 
ในฐานะวรรณกรรมช้ินหน่ึง  พระกิตติคุณยอห์นมีโครงสร้างแบบคลอ้งจอง 
 
 “ความคลอ้งจองเป็นส่วนประกอบทางดนตรีท่ีมีการเคล่ือนไหวหลายอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้ แต่
 หลากหลายในรูปแบบและการเล่น  ปกติแลว้มนัเร่ิมตน้ดว้ยหวัขอ้หลกัซ่ึงความหลากหลายไดถู้กน าเขา้
 ไปในระยะห่าง  ความหลากหลายดูเหมือนจะถูกพฒันาอย่างอิสระ แต่ขณะท่ีมีการเล่นดนตรี  ความ
 หลากหลายเหล่าน้ีปรับเปล่ียนเขา้ดว้ยกนัจนกระทัง่ทั้งหมดก็ถูกน าไปสู่จุดสูงสุด  ความไร้เอกภาพท่ี
 ชดัเจนนั้นท่ีจริงแล้วเป็นส่วนหน่ึงของการออกแบบซ่ึงไม่ได้ชัดเจนในตอนแรก แต่ปรากฎในความ
 คืบหนา้ของเพลงท่ีแต่งข้ึน” 27 

 
 เทนนีย์ได้ระบุหัวข้อหลักว่าเป็น หมายส าคัญ การเป็นพระบุตรและการเป็นพระเมสสิยาห์ของ                       
พระคริสต์ และชีวิตนิรันดร์  ทาศเกอร์ไดอ้ธิบายพระกิตติคุณท่ีส่ีวา่เป็น “พระกิตติคุณของคริสเตียนท่ีเรียบง่าย
ท่ีสุดและล ้าลึกท่ีสุด” 28 

 



“การทดสอบแห่งเวลาไดใ้หเ้หรียญตราแห่งเกียรติยศแก่พระกิตติคุณท่ีส่ีเหนือหนงัสือทั้งหมดของโลก  
ถา้พระกิตติคุณของลูกาเป็นส่ิงท่ีสวยงามท่ีสุด พระกิตติคุณของยอห์นก็สูงสุดในความสูง  ความลึกและ
การเอ้ือมถึงของความคิด   ภาพของพระคริสตท่ี์ถูกใหไ้วท่ี้น่ีเป็นภาพท่ีไดจ้บัยดึความคิดและจิตใจของ
มนุษยชาติ... ภาษาของพระกิตติคุณท่ีส่ี มีความชดัเจนในภาพของน ้าพุ แต่เราไม่สามารถไดย้นิเสียงจาก
กน้ลึกได ้ความกระจ่างและความลึกซ้ึงทา้ทายและเยา้ยวนเราขณะท่ีเราออ้ยอ่ิงอยูก่บัมนั”29 

 
ขา้พเจา้อยากหนุนใจท่านใหอ่้านพระกิตติคุณใหจ้บในช่วงเวลาเดียวหากวา่ท่านยงัไม่ไดอ่้าน ขา้พเจา้ยงัจดจ าคร้ัง
แรกท่ีขา้พเจา้ไดอ่้านจบคือเม่ือยงัเป็นวยัรุ่น พระธรรมน้ีไดจ้ารึกความประทบัใจอยา่งลึกซ้ึงกบัขา้พเจา้ อ่านใน
ลกัษณะน้ีเพราะชีวิตของพระเยซูจะมีผลสะทอ้นอย่างใหญ่หลวงมาก เป็นการยากมากท่ีคนใดคนหน่ึงจะหลีก
หนีจากความเช่ืออยา่งแรงกลา้ไดว้า่พระเยซูทรงเป็นพระคริสต ์
 
ผู้รับดั้งเดิม 
 การอา้งอิงก่อนหน้านั้น (จาก คู่มืออรรถาธิบายพระธรรมยอห์นโดย เทนนีย)์ บ่งบอกวา่ยอห์นไดเ้ขียน
ส าหรับคริสเตียนเป็นหลกั  การทึกทกัเอาน้ีอาจดูเหมือนตรงกนัขา้มกบัเป้าหมายท่ียอห์นไดก้ล่าวไว ้(20:30-31)  
บางทียอห์นไดเ้ขียนเพื่อท่ีจะโน้มน้าวผูไ้ม่เช่ือว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ และท่ีจะให้ความมัน่ใจใน
พระผูช่้วยให้รอดของพวกเขา ส าหรับคริสเตียนท่ีเผชิญกบัการข่มเหง30  ค าวา่ “เช่ือ” ใน 20:31 คงจะอยูใ่นกาล
ปัจจุบนัเพื่อจะบ่งบอกวา่ผูอ่้าน  คริสเตียนควรเช่ือต่อไป  มนัอาจอยูใ่นกาลอดีตเพื่อท่ีจะแนะน าวา่ผูอ่้านต่างชาติ
ควรเช่ือในตอนแรก  จุดประสงค์แบบการประกาศก็ไม่ไดก้นัจุดประสงคแ์ห่งการเสริมสร้างออกไปเลย  ท่ีจริง
แลว้ พระธรรมทั้ง 66 เล่มของพระคมัภีร์มีคุณค่าทางการเสริมสร้างส าหรับประชากรของพระเจา้ (2 ทธ. 3;16-
17)  จุดประสงคข์องยอห์นเพื่อผูไ้ม่เช่ือก็คือวา่พวกเขาจะไดรั้บชีวตินิรันดร์ และจุดประสงคข์องเขาส าหรับผูเ้ช่ือ
ก็คือวา่เราจะประสบกบัชีวตินิรันดร์ท่ีครบบริบูรณ์ (10:10) 
 
 ยอห์นได้อธิบายถึงธรรมเนียมของยิว ได้แปลช่ือของคนยิว และได้ระบุถึงสถานท่ีของปาเลสไตน์  
ขอ้เทจ็จริงเหล่าน้ีไดบ้่งบอกวา่เขาก าลงัเขียนเพื่อผูอ่้านต่างชาติ ผูอ้าศยัอยูน่อกปาเลสไตน์เป็นหลกั  ยิ่งไปกวา่นั้น
อีก อารัมภบทดูเหมือนจะกล่าวแก่ผูอ่้านท่ีคิดในประเภทของกรีก  การรวมคนกรีกผูท่ี้แสดงความสนใจในการ
เห็นพระเยซู (12:20-22) เขา้ไวข้องยอห์นอาจบ่งบอกอีกวา่เขาไดเ้ขียนข้ึนพร้อมกบัมีความเช่ือมโยงกบัพวกเขา
ด้วย เน่ืองด้วยจุดประสงค์โดยทัว่ไปของยอห์น มนัดูเหมือนจะดีท่ีสุดท่ีจะสรุปว่าผูอ่้านดั้งเดิมคือคริสเตียน
ต่างชาติและผูไ้ม่เช่ือต่างชาติเป็นหลกั คาร์สันโตแ้ยง้วา่จุดประสงคอ์ยา่งเจาะจงของยอห์นนั้นเพื่อจะประกาศแก่
คนยวิและคนเขา้จารีตยวิ 31 



“โดยการใช้ความทรงจ าส่วนตวัท่ีถูกตีความในรูปของชีวิตยืนยาวของการอุทิศตนต่อพระคริสต์และ
ตอนต่างๆท่ีโดยทัว่ไปแลว้ไม่ไดถู้กใช้ในการสืบทอดกนัมาของพระกิตติคุณ ไม่ว่าโดยการเขียนหรือ
การบอกเล่า  ยอห์นได้สร้างการเขา้หาท่ีใหม่และแตกต่างของการเขา้ใจความเป็นบุคคลของพระเยซู  
ผูอ่้านของยอห์นส่วนมากแลว้เป็นคริสเตียนรุ่นท่ีสองท่ีเขาไดคุ้น้เคยและเขาดูเหมือนเป็นผูอ้าวุโสของ
พวกเขา” 32 

 
ผูเ้ขียนไม่ไดบ้่งบอกสถานท่ีตามภูมิศาสตร์ของผูรั้บดั้งเดิมของพระกิตติคุณของเขา  อยา่งไม่ตอ้งสงสัยวา่น่ีเป็น
ความตั้งใจเน่ืองจากวา่เน้ือหาของยอห์นนั้นมีการร้องขอท่ีเป็นสากล  บางทีผูอ่้านดั้งเดิมไดอ้าศยัอยูใ่นจงัหวดัท่ี
เป็นของโรมแห่งแควน้เอเชีย ซ่ึงเมืองหลวงก็คือ เอเฟซสั 33 
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ประสบการคร้ังแรกในการสอนเร่ืองชุดการศึกษาพระคมัภีร์ในบา้น ขา้พเจา้ไดเ้ลือกพระธรรมน้ี เพราะขา้พเจา้
คิดวา่มนัจะไม่ยากเกินไป   ไม่ชา้ขา้พเจา้ไดค้น้พบวา่การเขา้ใจและการส่ือสารหลายอยา่งของส่ิงท่ียอห์นไดเ้ขียน
นั้นไม่ใช่ง่าย   อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่หน่ึง พระกิตติคุณท่ีส่ีเป็นพระกิตติคุณท่ีง่ายท่ีสุดในการเขา้ใจ ลีออน    

มอร์ริสไดเ้ขียนวา่ มนัเป็นสระน ้ าท่ีเด็กสามารถลุยไดแ้ละชา้งสามารถวา่ยได1้   มนัทั้งเรียบง่ายและลึกซ้ึง   มนั
อธิบายบางส่ิงท่ีพระกิตติคุณสัมพนัธ์ละไวใ้นฐานะเป็นความล ้าลึก    
 
ความล ้ าลึกเหล่าน้ีคืออะไร?   มทัธิวน าเสนอพระเยซูในฐานะกษตัริย์ แต่ไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนถึงเหตุผล
ส าหรับสิทธิอ านาจท่ียิง่ใหญ่ของพระเยซู   ยอห์นกล่าวไวอ้ยา่งชดัเจน  มาระโกน าเสนอพระเยซูในฐานะผูรั้บใช้
แต่ไม่ไดอ้ธิบายถึงความลึกซ้ึงแห่งการอุทิศตนของพระองคต่์อพระเจา้   ยอห์นอธิบายไว ้  ลูกาน าเสนอพระเยซู
ในฐานะมนุษยท่ี์สมบูรณ์ แต่ไม่ไดอ้ธิบายถึงความพิเศษของพระองคท่ี์ต่างจากมนุษยท์ั้งหมด  ยอห์นอธิบายไว ้
 
พระกิตติคุณยอห์นเปิดเผยค าตอบต่อความล ้ าลึกเก่ียวกับพระเยซูท่ีพระกิตติคุณสัมพนัธ์ละไวเ้ป็นเง่ือนง า   
ดงันั้นมนัเป็นการเปิดเผยให้เห็นการล่วงหนา้  การเปิดเผยท่ีคลา้ยกบัพระธรรมวิวรณ์ในแง่น้ี   พระธรรมวิวรณ์
เป็นจุดสูงสุดของศาสนศาสตร์พระคริสตต์ามพระคมัภีร์   พระกิตติคุณยอห์นแสดงส่วนนั้นท่ามกลางหมวดพระ
กิตติคุณ (เปรียบเทียบ เฉลยธรรมบญัญติัในหมวดเพน็ทาทูค)   มนัเป็นการเปิดเผยถึงบุคคลของพระเยซูคริสต์
มากกวา่พระกิตติคุณเล่มใดๆ   ยอห์นบอกเราวา่มนัจะเป็นส่ิงน้ีในอารัมภบทของท่าน (1:1-18)   แมว้า่มนัเป็น
การเปิดเผยให้เห็นการล่วงหน้า  แต่ไม่ไดมี้เน้ือหาท่ีเป็นการเปิดเผยให้เห็นล่วงหน้าซ่ึงอา้งอิงถึงประเภททาง
วรรณกรรมท่ีเจาะจงซ่ึงอธิบายถึงเหตุการณ์ในยคุสุดทา้ยแบบกลียคุ      

                                                        
 



ถอ้ยแถลงของเน้ือหาของพระกิตติคุณน้ีปรากฏใน 1:18:  “ไม่มีใครเคยเห็นพระเจา้เลย แต่พระบุตรองคเ์ดียวผู ้
สถิตในพระทรวงของพระบิดา ทรงส าแดงพระเจา้แลว้”   ยอห์นอา้งอิงวา่พระเยซูทรงเป็นการอธิบายถึงพระเจา้
พระบิดา   พระกิตติคุณน้ีน าเสนอพระเยซูในฐานะผูห้น่ึงท่ีได้ส าแดงพระเจา้แก่มนุษย ์  ดงันั้นมนัเน้นถึงการ
เปิดเผยถึงความจริงเก่ียวกบัพระเจา้      
 
ผูค้นไดแ้สวงหาอย่างต่อเน่ืองท่ีจะน าเสนอพระเจา้ในบางแนวทาง  เราตอ้งการรู้ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงเป็นเหมือน   
แนวคิดต่างๆท่ีไม่ไดม้าจากการเปิดเผยถึงพระองค์เองในพระเยซูคริสตเ์ป็นการนบัถือรูปเคารพ   พวกเขาสร้าง
มุมมองเท็จเก่ียวกบัพระเจา้   โดยพื้นฐานแลว้มนุษยท่ี์ปราศจากการเปิดเผยของพระเจา้ไดจิ้นตนาการวา่พระเจา้
เป็นฉบบัท่ีกวา้งขวางของพวกเขาเองซ่ึงเป็นการฉายบุคลิกภาพของมนุษยไ์ปสู่สัดส่วนของโลก   อยา่งไรก็ตาม 
การเปิดเผยของพระเจา้ถึงพระองค์เองเก่ียวขอ้งกบัการจ ากดัพระองค์เองไปสู่มนุษยซ่ึ์งเป็นการเขา้หาท่ีตรงกนั
ขา้มอย่างแน่ชดั   น่ีคือส่ิงท่ีพระเจา้ไดท้  าในการบงัเกิดเป็นมนุษย ์  บ่อยคร้ังแลว้การเปิดเผยของพระเจา้เป็นส่ิง
ตรงกนัขา้มอยา่งแน่นอนถึงส่ิงท่ีบุคคลหน่ึงจะคาดหวงัไว ้     
 
ยอห์นน าเสนอพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจา้   ท่านตอ้งการใหผู้อ่้านของท่านมองดูพระเยซูและเห็นพระ
เจา้   ในน ้าตาของพระเยซูนั้น เราควรเห็นส่ิงท่ีท าให้พระเจา้เสียพระทยั   ในความเมตตาสงสารของพระเยซู เรา
ควรเห็นการท่ีพระเจา้เอาใจใส่ผูค้นของพระองค ์  ในความโกรธของพระเยซู เราควรเห็นส่ิงท่ีพระเจา้ทรงเกลียด 
 
เราเรียนรู้อะไรเก่ียวกบัพระเจา้จากพระเยซูในพระธรรมยอห์น?   อารัมภบทให้ค  าตอบท่ีส าคญัแก่เราและเน้ือหา
ของพระธรรมน้ีอธิบายค าตอบน้ีดว้ยตวัอยา่งประกอบท่ีหลากหลายจากพนัธกิจของพระเยซู   อารัมภบทบอกเรา
วา่พระเยซูไดส้ าแดงพระสิริของพระเจา้โดยการเปิดเผยสองส่ิงเก่ียวกบัพระองคคื์อ “พระคุณ” ของพระองค ์และ 
“ความจริง” ของพระองค ์(1:14)   ทุกส่ิงท่ีพระเยซูไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัพระเจา้ซ่ึงพระกิตติคุณน้ีบรรยายก็ยอ่ไปสู่
สองค าเหล่าน้ี   แรกสุด จงสังเกตการเปิดเผยถึง พระคุณ ในพระกิตติคุณน้ี    
 
พระกิตติคุณยอห์นน าเสนอพระเจา้ในฐานะบุคคลท่ีมีพระคุณ   เบ้ืองหลงัการจดัการท่ีมีพระคุณนั้นคือพระทยั
แห่งความรัก    บางทีมีหลกัฐานเป็นร้อยๆเก่ียวกบัความรักของพระเจา้ท่ีส่งผลต่อการกระท าท่ีมีพระคุณในพระ
ธรรมน้ี   จงสังเกตแค่หลกัฐานของคุณสมบติัเหล่าน้ีในหมายส าคญัทั้งเจด็ท่ียอห์นเลือกท่ีจะบนัทึก 
 
การอศัจรรยข์องการเปล่ียนน ้ าให้เป็นเหลา้องุ่น (บทท่ี 2) แสดงถึงความห่วงใยของพระเจา้ท่ีมีต่อความยินดี
ทางการสมรส   การรักษาบุตรชายของขา้ราชการ (บทท่ี 4) แสดงถึงความปรารถนาของพระเจา้ท่ีให้ผูค้นประสบ
กบัเอกภาพทางครอบครัว   การรักษาคนเป็นอมัพาต (บทท่ี 5) แสดงถึงพระคุณของพระเจา้ในการจดัเตรียมการ
ฟ้ืนฟูทางกายภาพ   การเล้ียงคน 5,000 คน (บทท่ี 6) แสดงถึงความรักของพระเจา้ในการจดัเตรียมความจ าเป็น
ทางวตัถุ   การอศัจรรยข์องพระเยซูเดินบนน ้า (บทท่ี 6) แสดงถึงความปรารถนาของพระเจา้ท่ีให้ผูค้นช่ืนชมสันติ



สุขท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติ   การรักษาคนตาบอดแก่ก าเนิด (บทท่ี 9) อธิบายถึงความปรารถนาของพระเจา้ท่ีให้เรามี
ความเขา้ใจแท ้  การท าให้ลาซารัสเป็นข้ึนจากตาย (บทท่ี 11) แสดงถึงพระคุณของพระเจา้ในการจดัเตรียมชีวิต
ใหม่   การอศัจรรย์เหล่าน้ีทั้งหมดเป็นการเปิดเผยถึงความรักของพระเจ้าท่ีส าแดงตวัมนัเองในอุปนิสัยท่ีมี
พระคุณต่อผูค้นในความจ าเป็นท่ีหลากหลายของพวกเขา   ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการส าแดงอนัชัดเจนมากท่ีสุดถึง
พระคุณของพระเจา้ในพระธรรมน้ี     
 
พระกิตติคุณน้ีเปิดเผยวา่พระเจา้ทรงเป็นพระเจา้แห่ง ความจริง อีกดว้ย   พระลกัษณะอีกอยา่งหน่ึงของพระเจา้ท่ี
เราเห็นว่าถูกเปิดเผยในพระกิตติคุณน้ีก็อยู่เบ้ืองหลงัความจริงท่ีเราเห็นว่าถูกเปิดเผยในพระกิตติคุณน้ี   พระ
ลกัษณะนั้นคือความบริสุทธ์ิของพระองค ์  ภาพท่ียอห์นใชเ้พื่ออธิบายถึงความบริสุทธ์ิของพระเจา้คือความสวา่ง   
ความสวา่งเป็นภาพโดยทัว่ไปส าหรับความบริสุทธ์ิของพระเจา้ในพนัธสัญญาเดิม   หลกัการของความบริสุทธ์ิ
ของพระเจา้ควบคุมความรักใคร่แห่งความรักของพระองค ์
 
งาน ท่ียิ่งใหญ่ของพระเยซูในพระธรรมยอห์นเปิดเผยความรักของพระเจา้และ ถ้อยค า ท่ียิ่งใหญ่ของพระองค์
เปิดเผยความจริงของพระเจา้   จงถือวา่การอา้ง “เราเป็น” ท่ียิง่ใหญ่เจด็คร้ังของพระเยซูเป็นตวัอยา่งประกอบของ
ดา้นท่ีหลากหลายของความจริงท่ีพระเยซูไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัพระเจา้   การอา้งเหล่าน้ีทั้งหมดช้ีไปยงัพระเจา้ใน
ฐานะ แหล่ง ของส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัความจริงและช้ีไปยงัพระเยซูในฐานะ ผู้กลาง ของส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความจริง    
 
การอา้ง “อาหารแห่งชีวิต” (บทท่ี 6) ช้ีไปยงัพระเจา้ในฐานะแหล่งแห่งการบ ารุงเล้ียงแท ้  การอา้ง “ความสวา่ง
ของโลก” (บทท่ี 9) ช้ีไปยงัพระเจา้ในฐานะแหล่งแห่งการท าให้กระจ่างแท ้  การอา้ง “ประตู” (บทท่ี 10) ช้ีไปยงั
พระเจา้ในฐานะแหล่งแห่งความมัน่คงแท ้  การอา้ง “พระผูเ้ล้ียงท่ีดี” (บทท่ี 10) ช้ีไปยงัพระเจา้ในฐานะแหล่ง
แห่งการดูแลแท ้  การอา้ง “ชีวิตและการเป็นข้ึนจากตาย” (บทท่ี 11) ช้ีไปยงัพระเจา้ในฐานะแหล่งแห่งชีวิตแท ้  
การอา้ง “ทางนั้น ความจริงและชีวติ” (บทท่ี 14) ช้ีไปยงัพระเจา้ในฐานะแหล่งแห่งสิทธิอ านาจแท ้  การอา้ง “เถา
องุ่น” (บทท่ี 15) ช้ีไปยงัพระเจา้ในฐานะแหล่งแห่งการเกิดผลแท ้  การอา้งเหล่าน้ีทั้งหมดช้ีไปยงัพระเยซูใน
ฐานะผูก้ลางโดยตรง แต่ส่ิงเหล่านั้นช้ีไปไกลกว่าพระองค์ไปยงัพระเจา้พระบิดาอีกดว้ย   ส่ิงเหล่านั้นเป็นการ
เปิดเผยถึงความจริงเก่ียวกบัพระเจา้             
 
ส่ิงเหล่าทั้งหมดน้ีเป็นการเปิดเผยมากข้ึนถึงพระลกัษณะของพระเจา้ท่ีถูกแนะน าไวค้ร้ังแรกในอพยพบทท่ี 3 ท่ี
ซ่ึงพระเจา้ไดต้รัสวา่พระองคจ์ะเปิดเผยพระองคเ์องในฐานะ “เราเป็น”   ธรรมบญัญติัของโมเสสเป็นการเปิดเผย
เร่ิมแรกเก่ียวกบัพระเจา้   การเปิดเผยท่ีพระเยซูคริสต์ไดน้ ามานั้นเป็นการเปิดเผยท่ีมากข้ึน เต็มท่ีมากข้ึนและ



สุดทา้ยของพระคุณและความจริงท่ีแสดงถึงพระเจา้ (1:17)  การเปิดเผยเหล่าน้ีพบการแสดงออกท่ีครอบคลุมมาก
ท่ีสุดของพวกมนัในพระกิตติคุณท่ีส่ี    
 
ความหมายโดยนยัของการเปิดเผยในพระกิตติคุณน้ีคืออะไรบา้ง?   
 
ประการแรก การเปิดเผยเช่นนั้นเรียกหาการนมสัการ   ในพนัธสัญญาเดิม พระเจา้ไดเ้ปิดเผยพระองค์เองและ
ประทบัท่ามกลางประชากรของพระองคท์างพลบัพลา   ในการบงัเกิดเป็นมนุษย ์พระเจา้ไดเ้ปิดเผยพระองคแ์ละ
ประทบัท่ามกลางประชากรของพระองคท์างพระบุตรของพระองค ์(1:14)   พลบัพลาเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้ได้
เปิดเผยพระองคเ์องและท่ีซ่ึงประชากรของพระองคชุ์มนุมกนัเพื่อนมสัการพระองค์   พระบุตรของพระเจา้เป็น
บุคคลผูซ่ึ้งตอนน้ีพระเจา้ได้ประทานการเปิดเผยท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดและเต็มท่ีท่ีสุดถึงพระองค์เอง และผูซ่ึ้งเราก้ม
กราบดว้ยการนมสัการในตอนน้ี (เปรียบเทียบ ฮบ. 9)      
 
ประการท่ีสอง  การเปิดเผยเช่นนั้นเรียกหาการรับใช ้  ภายใตร้ะบบเดิมของโมเสสนั้น การนมสัการตระเตรียม
ประชากรของพระเจา้เพื่อการรับใชพ้ระองค ์  การรับใชข้องพวกเขาประกอบดว้ยการท าภารกิจของพระองคท่ี์มี
ส าหรับพวกเขาในโลก   การเปิดเผยของพระเจ้าควรส่งผลต่อการรับใช้เช่นเดียวกับการนมสัการอยู่เสมอ 
(เปรียบเทียบ อสย. 6:1-8)   เม่ือเราเรียนรู้ใครท่ีพระเจา้ทรงเป็นขณะท่ีเราศึกษาพระกิตติคุณน้ี การตอบสนองของ
เราไม่ควรเป็นแค่การนมสัการเท่านั้นแต่เป็นการรับใชอี้กดว้ย   ส่ิงน้ีเป็นจริงกบัคริสตจกัรโดยรวมและกบัผูเ้ช่ือ
แต่ละคน  การอา้งของโธมสัถึงการนมสัการ (20:28) เป็นแค่เบ้ืองตน้สู่การบรรลุภารกิจของพระเจา้ท่ีมีส าหรับ
เขา (20:21-23)   การนมสัการไม่ควรเป็นจุดจบในตวัของมนัเอง   แมก้ระทัง่ในสวรรค์นั้นเราควรรับใช้
เช่นเดียวกบันมสัการพระเจา้ (วว. 22:3)       
 
ในฐานะผูรั้บการเปิดเผยน้ีของพระเจา้ ชีวติของเราควรน่าจดจ าส าหรับพระคุณและความจริง   คุณสมบติัเหล่าน้ี
ไม่ควรเป็นแค่หวัขอ้ของการนมสัการของเราเท่านั้น  ส่ิงเหล่านั้นควรเป็นเคร่ืองหมายแห่งการรับใช้ของเราอีก
ดว้ย    ความจริงและความบริสุทธ์ิควรก าหนดถอ้ยค าและแรงจูงใจของเรา   ความมีพระคุณควรประทบัตรางาน
ของเราขณะท่ีเรารับมือกบัผูค้น   ถา้ไม่เป็นเช่นนั้น เรายงัไม่ไดเ้ขา้ใจการเปิดเผยของพระเจา้ท่ีพระเยซูเสด็จมา
เพื่อจะน ามายงัประชากรของพระองคเ์อง   ความมีพระคุณท่ียุง่เหยิงเป็นอนัตรายต่อความเป็นจริง และความเป็น
จริงท่ีแขง็กระดา้งเป็นอนัตรายต่อความมีพระคุณ  พระเยซูอธิบายถึงความสมดุล   
 
พระกิตติคุณน้ีมีการวิงวอนท่ีหนกัแน่นต่อผูไ้ม่เป็นคริสเตียนอีกดว้ย   ยอห์นไดเ้ขียนมนัอย่างเจาะจงเพื่อจะน า
ความสว่างแห่งการเปิดเผยเก่ียวกับอตัลกัษณ์แทข้องพระเยซูไปยงับรรดาผูท่ี้นั่งอยู่ในความมืดฝ่ายวิญญาณ 
(20:30-31)  ความรู้ถึงใครท่ี พระเยซู ทรงเป็นอยา่งแทจ้ริงเป็นกุญแจสู่ความรู้เก่ียวกบัใครท่ี พระเจ้า ทรงเป็น
อย่างแทจ้ริง    ดงันั้นการรับใช้ของเราตอ้งไม่เพียงแค่แสดงถึงเคร่ืองหมายของคุณลกัษณะบางอย่าง นั่นคือ 



พระคุณและความจริง แต่มนัตอ้งส่ือสารเน้ือหาท่ีเจาะจงอีกดว้ย คือ พระเยซูทรงเป็นใคร   ผูค้นตอ้งพิจารณาว่า
พระเยซูทรงเป็นใคร   ไม่มีวธีิท่ีดีกวา่ส าหรับพวกเขาท่ีจะท าอยา่งน้ีนอกจากโดยการอ่านพระกิตติคุณน้ี   จงจดจ า
จุดประสงคข์องพระธรรมน้ี (20:30-31)   จงใชม้นัเป็นเคร่ืองมือทางการประกาศ   หลายคนไดม้าสู่ความเช่ือ
เพียงแค่โดยการอ่านพระธรรมยอห์น35 
 

อรรถาธิบาย 
 
I. อารัมภบท 1:1-18 
 แต่ละเล่มของพระกิตติคุณทั้งส่ีเร่ิมตน้ดว้ยบทน าสู่พระเยซูท่ีใส่พระองคใ์นฉากทางประวติัศาสตร์ของ
พนัธกิจในโลกน้ีของพระองค ์ มทัธิวไดเ้ช่ือมโยงพระองคก์บัดาวิดและอบัราฮมั  มาระโกไดเ้ช่ือมโยงพระองค์
โดยตรงกบัยอห์นบพัติสมา  ลูกาไดบ้นัทึกการท านายถึงการบงัเกิดของพระองค ์ อยา่งไรก็ตามยอห์นไดป้ระกาศ
ว่าพระองค์เป็นพระบุตรนิรันดร์ของพระเจา้ นักเขียนหลายคนได้อา้งอิงถึงอารัมภบทของยอห์นว่าเป็นการ
อารัมภบทางศาสนศาสตร์ เพราะวา่ผูป้ระกาศน้ีไดเ้นน้ถึงการเช่ือมโยงของพระเยซูกบัพระเจา้นิรันดร์ 
 
 เหมือนกบับทน าหลายๆบท  บทน าน้ีประกอบไปด้วยค าไขหลายค าท่ีปรากฎตลอดส่วนท่ีเหลือพระ
ธรรมน้ี  ค  าเหล่าน้ีรวมถึง ชีวิตและความสวา่ง (ขอ้ 4) ความมืด (ขอ้ 5) พยาน (ขอ้ 7) จริง (นัน่คือ แทจ้ริง หรือ
สูงสุด) และโลก (ขอ้ 9) เช่นกนักบั พระบุตร พระบิดา พระสิริ และความจริง (ขอ้ 14) พระวาทะ (ซ่ึงเป็นช่ือเรียก
ของพระคริสต์ ขอ้ 1) และพระคุณ (ขอ้ 14) ก็เป็นศพัท์ทางศาสนศาสตร์ท่ีส าคญั แต่สองค าน้ีปรากฎแค่ใน
อารัมภบทเท่านั้น  
 
 “แต่อยา่งยิง่ยวดแลว้ อารัมภบทสรุปถึงการท่ี ‘พระวาทะ’ ซ่ึงไดอ้ยูก่บัพระเจา้ในเวลาแรกเร่ิมไดเ้ขา้ไปสู่ 

ขอบเขตของเวลา ประวติัศาสตร์ ความเป็นเน้ือเป็นหนงั-ในอีกแง่หน่ึง การท่ีพระบุตรของพระเจา้ได้
 ถูกส่งเขา้มายงัโลกเพื่อท่ีจะเป็นพระเยซูแห่งประวติัศาสตร์ เพื่อวา่พระสิริและพระคุณของพระเจา้จะถูก
 เปิดเผยอยา่งเฉพาะและสมบูรณ์ ส่วนท่ีเหลือของพระธรรมน้ีก็เป็นการขยายความของหวัขอ้น้ี” 36 
 
นกัเขียนบางคนไดร้ะบุถึงโครงร่างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรในอารัมภบท  โครงร่างของ อาร์. อลนั คลั
เพบเพอร์ก็เป็นดงัน้ี 37 
 
A พระวาทะนิรันดร์กบัพระเจา้ ขอ้ 1-2 



 B ส่ิงท่ีไดม้าทางพระวาทะ: การทรงสร้าง ขอ้ 3 
  C ส่ิงท่ีเราไดรั้บจากพระวาทะ: ชีวติ ขอ้ 4-5 
   D จุดประสงคข์องยอห์น: เพื่อเป็นพยาน ขอ้ 6-8 
    E การบงัเกิดเป็นมนุษยแ์ละการตอบสนองของโลก ขอ้ 9-10 
     F พระวาทะและคนของพระองค ์(อิสราเอล) ขอ้ 11 
      G ผูท่ี้ไดต้อ้นรับพระวาทะ ขอ้ 12a 
       H พระองคไ์ดใ้หสิ้ทธิอ านาจแก่พวกเขาท่ีจะมาเป็น 
           บุตรของพระเจา้ ขอ้ 12b 
      G’ ผูท่ี้ไดเ้ช่ือในพระวาทะ ขอ้ 12 
     F’ พระวาทะและคนของพระองค ์(คริสเตียน) ขอ้ 13 
    E’ การบงัเกิดเป็นมนุษยแ์ละการตอบสนองของคริสตจกัร ขอ้ 14 
   D’ พยานของยอห์น ขอ้ 15 
  C’ ส่ิงท่ีเราไดรั้บจากพระวาทะ: พระคุณ ขอ้ 16 
 B’ ส่ิงท่ีไดม้าทางพระวาทะ: พระคุณและความจริง ขอ้ 17 
A’ พระวาทะนิรันดร์จากพระเจา้ ขอ้ 18 
เจฟฟ์ สเตลเล่ยไ์ดเ้ห็นโครงร่างท่ีแนวคิดถูกวางไวใ้นรูปสมมาตรในขอ้เหล่าน้ีเช่นกนั แมว้า่ความเขา้ใจของเขา
ถึงส่วนต่างๆนั้นแตกต่างเล็กนอ้ยจากโครงร่างของคลัเพบเพอร์ 38 
 
A ความสัมพนัธ์ของพระวาทะกบัพระเจา้ การทรงสร้าง และมนุษย ์ขอ้ 1-5 
 B พยานของยอห์น (แง่ลบ) ขอ้ 6-8 
  C การเดินทางของความสวา่ง/พระวาทะ (แง่ลบ) ขอ้ 9-11 
   D ของประทานแห่งการเสริมฤทธ์ิ (แง่บวก) ขอ้ 12-13 
  C’ การเดินทางของพระวาทะ (แง่บวก) ขอ้ 14 
 B’ พยานของยอห์น (แง่บวก) ขอ้ 15 
A’ ความสัมพนัธ์ของพระวาทะกบัมนุษย ์การทรงสร้างใหม่ และพระเจา้ ขอ้ 16-18 
 
 การวิเคราะห์ทางโครงร่างเหล่าน้ีช้ีให้เห็นว่าทั้งหมดท่ียอห์นไดเ้ขียนในอารัมภบทน้ีมีจุดศูนยก์ลางท่ี
ของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์ของพระเจา้ท่ีมายงัผูค้นโดยทางพระวาทะ (ขอ้ 12)  การเนน้ท่ีความรอดโดยทาง
พระเยซูก็ด าเนินต่อไปท่ีจะเป็นจุดศูนยก์ลางตลอดทั้งพระกิตติคุณน้ี (เปรียบเทียบ 20:30-31) 



 
ก. พระวาทะก่อนทีจ่ะมาบังเกดิเป็นมนุษย์ 1:1-5 

ยอห์นไดเ้ร่ิมตน้พระกิตติคุณของเขาโดยการวางพระเยซูไวก่้อนการเร่ิมตน้พนัธกิจของพระองค ์ก่อนการบงัเกิด
จากหญิงพรหมจารียข์องพระองค ์และแมก้ระทัง่ก่อนสรรพส่ิง  เขาไดร้ะบุวา่พระเยซูเป็นผูไ้ดอ้ยูร่่วมกบัพระเจา้
พระบิดาและเป็นตวัแทนของพระบิดาในการจดัเตรียมสรรพส่ิงและความรอด 
 
1:1  พระคมัภีร์ระบุถึงการเร่ิมตน้หลายอย่าง แทจ้ริงแลว้ การเร่ิมตน้ท่ียอห์นไดก้ล่าวถึงไม่ใช่การ

เร่ิมตน้ของบางส่ิงท่ีใหม่ ณ เวลาท่ีเจาะจง  ถา้จะพูดให้ถูก มนัเป็นเวลาก่อนส่ิงใดก็ตามท่ีไดม้า
ปรากฎข้ึนได้เกิดข้ึน  พระคมัภีร์ไม่ได้สอนถึงสภาพท่ีไร้กาลเวลาทั้งก่อนสรรพส่ิงหรือการ
บรรลุจุดมุ่งหมายของทุกส่ิง  เวลาคือแนวทางท่ีพระเจ้าและเราว ัดเหตุการณ์ต่างๆใน
ความสัมพนัธ์กบัซ่ึงกนัและกนั  มนัมีการตามกนัมาของเหตุการณ์ต่างๆ แมก้ระทัง่ก่อนท่ีพระ
เจา้ไดส้ร้างจกัรวาล (ปฐก. 1:1) บ่อยคร้ังแลว้เราอา้งอิงถึงเวลาก่อนสรรพส่ิงวา่เป็นอดีตนิรันดร์  
น่ีคือเวลาท่ียอห์นไดอ้า้งอิงถึงท่ีน่ี39 เม่ือมนัไม่มีอะไรเลย ณ การเร่ิมตน้ของนิรันกาลน้ี “พระ-วา
ทะ” ไดด้ ารงอยู ่อีกมุมมองหน่ึงซ่ึงมีความเป็นไปไดน้อ้ยกวา่คือท่ีวา่ยอห์นไดก้ล่าวอา้งยอ้นไป
ถึง “การเร่ิมตน้” เดียวกนัท่ีโมเสสไดเ้ขียนไวใ้น ปฐมกาล 1:140 

 

   “ยอห์นก าลงัเขียนเก่ียวกบัการเร่ิมตน้ใหม่  สรรพส่ิงใหม่ และเขาใชค้  าต่างๆท่ีระลึกถึง
 g  สรรพส่ิงแรกเร่ิม ในไม่ชา้เขาด าเนินต่อไปท่ีจะใชค้  าอ่ืนๆท่ีส าคญัใน ปฐมกาล 1 เช่น 
 g  ‘ชีวิต’ (ขอ้ 4) ‘ความสวา่ง’ (ขอ้ 4) และ ‘ความมืด’ (ขอ้ 5) ปฐมกาล 1 ไดอ้ธิบายถึง
 g  สรรพส่ิงแรกเร่ิมของพระเจา้ หวัขอ้ของยอห์นคือสรรพส่ิงใหม่ของพระเจา้ เหมือนกบั 
 g  อนัแรก อนัท่ีสองไม่ได้ถูกด าเนินการโดยส่ิงมีชีวิตท่ีต ่ากว่า มนัถูกด าเนินการโดย   
 g  พระวาทะ ซ่ึงเป็นพระวาทะของพระเจา้”41 

 

  อยา่งเห็นชดัเจนวา่ค าวา่ “พระวาทะ” (ค ากรีก โลโกส) ท่ียอห์นไดอ้า้งอิงถึงเป็นช่ือเรียกส าหรับ
 g พระเจา้  ภายหลงัในขอ้น้ีเขาระบุวา่พระวาทะเป็นพระเจา้  เป็นท่ีแน่ชดัวา่เขาไดเ้ลือกช่ือเรียกน้ี
 g  เพราะว่ามนัส่ือสารขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระวาทะไม่ใช่เป็นแค่พระเจา้เท่านั้นแต่ยงัเป็นการส าแดง
 g  ออกของพระเจา้อีกดว้ย  ถอ้ยค าท่ีถูกกล่าวหรือเขียนออกมาแสดงถึงส่ิงท่ีอยูใ่นความคิดของผู ้
 g  กล่าวหรือผูเ้ขียน คนกรีกไดใ้ชค้  าวา่ โลโกส เพื่อจะอธิบายถึง เหตุผล หรือ ความคิด ของพระ- 

เจา้42 ในท านองเดียวกนั พระเยซู ซ่ึงเป็นพระวาทะ (ขอ้ 14) ไม่ใช่เป็นแค่พระเจา้เท่านั้น แต่  



พระองค์ยงัเป็นการส าแดงออกของพระเจา้แก่มนุษยอี์กดว้ย ชีวิตและพนัธกิจของพระเยซูได้
แสดงออกแก่มนุษยถึ์งส่ิงท่ีพระเจา้ตอ้งการให้เรารู้ ค  าว่า “วาทะ” มีความหมายเชิงอุปมาใน
วรรณกรรมแบบยวิและแบบกรีกเม่ือยอห์นไดเ้ขียนพระกิตติคุณของเขา 
 

  “ส าหรับภาษาฮีบรู ‘พระวจนะของพระเจา้’ เป็นการยนืยนัตนเองของบุคคลท่ีเป็นพระ 
  เจา้ ส าหรับภาษากรีก รูปแบบนั้นแสดงถึงความคิดท่ีมีเหตุผลท่ีไดป้กครองจกัรวาล”43 

 
   “แน่นอนวา่มนัยงัไม่ไดเ้คยถูกยนัยืนท่ีวา่ค าวา่ โลโกส ท่ียอห์นใชม้นัมาจากเบ้ืองหลงั
 G   ทางยิวหรือกรีก หรือมาจากแหล่งอ่ืนหรือไม่  และมนัไม่ชดัเจนถึงส่ิงรวมกนัท่ียอห์น
 G   หมายถึงท่ีจะแสดงความคิดเม่ือเขาใช้ค  านั้น  ผูอ่้านถูกละทิ้งให้คิดค านวณถึงการ
 G  พาดพิงถึงท่ีถูกตอ้งและความส าคญัส าหรับพวกเขาเอง  ยอห์นไดเ้ขียนการพาดพิงถึง
 G   ภาคพนัธสัญญาเดิม แต่เขาก็ไดเ้ขียนถึงผูฟั้งท่ีคุน้เคยกบัความคิดแบบกรีกอีกดว้ย และ
 G   ลกัษณะบางอย่างของการใชค้  าวา่ โลโกส คงปรากฎแก่พวกเขา  เบ้ืองหลงัทั้งสองน้ีก็
 G   ส าคญัส าหรับการเขา้ใจช่ือเรียกน้ีเม่ือยอห์นไดใ้ชม้นัใน 1:1, 14”44 

 
  ยอห์นไดรั้บเอาค าน้ีมาและไดใ้ช้มนัในการท าให้เป็นบุคคลเพื่อท่ีจะแสดงวา่พระเยซูเป็นการ
 G ส าแดงตนเองของพระเจา้ท่ีสูงสุด (เปรียบเทียบ 1:1-2)  เม่ือพิจารณาถึงการใชข้องภาคพนัธ
 G สัญญาเดิม มนับอกถึงความหมายของการทรงสร้าง (ปฐก. 1:3, 6, 9; สดด. 33:6) การเปิดเผย 
 G  (อสย. 9:8; ยรม. 1:4; อสค. 33:7; อมส. 3:1, 8) และ การช่วยกู ้(สดด. 107:20; อสย. 55:1 )  และ 

ปัญญา )สภษ . 4:5-13; 8:1—9:2) 
 
การอธิบายของยอห์นถึงการท่ีพระวาทะ “อยูก่บัพระเจา้” แสดงวา่ในแง่หน่ึง พระเยซูแตกต่าง
จากพระเจ้า  พระองค์เป็นบุคคลท่ีสองของตรีเอกภาพ ผูซ่ึ้งแตกต่างจากพระบิดาและพระ-
วญิญาณ บริสุทธ์ิในรูปแบบของการเป็นอยูข่องพระองค ์ อยา่งไรก็ตาม ยอห์นก็ระมดัระวงัท่ีจะ
กล่าวว่าในอีกแง่หน่ึง พระเยซูก็เป็นพระเจา้อย่างเต็มท่ี  พระองค์ไม่ไดเ้ป็นพระเจา้น้อยกว่า 
พระบิดา หรือพระวิญญาณในเน้ือแท้ของพระองค์  ดังนั้ นยอห์นได้กล่าวหน่ึงในถ้อยค า
เก่ียวกบัตรีเอกภาพท่ียิง่ใหญ่ในพระคมัภีร์ในขอ้น้ี  ในเน้ือแทข้องพระเยซูนั้น พระองคเ์ท่าเทียม
กบัพระบิดา แต่พระองคเ์ป็นอยูใ่นฐานะบุคคลท่ีแยกต่างหากภายในพระภาคของพระเจา้ 

  บางที มนัไม่มีการอธิบายท่ีพอเพียงอย่างเต็มท่ีถึงตรีเอกภาพในโลกธรรมชาติ  บางทีไข่เป็น



 G ตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุด ไข่ประกอบดว้ยสามส่วน คือ เปลือกไข่ ไข่แดง และ ไข่ขาว แต่ละส่วนนั้นก็
 G เป็นไข่อย่างสมบูรณ์ แต่ละอย่างก็มีเอกลกัษณ์ของมนัท่ีแยกแยะมนัจากส่วนอ่ืน ครอบครัว
 G มนุษยก์็เป็นอีกตวัอยา่งหน่ึง พ่อ แม่ และลูก นั้นก็เป็นเอกลกัษณ์ท่ีแยกต่างหาก แต่กระนั้น แต่
 G ละบุคคลก็เป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของครอบครัวของตนเอง แต่ละบุคคลมีช่ือท่ีแตกต่างกนั 
 G  แต่ทุกคนก็มีนามสกุลเดียวกนั 
 
  พยานพระยะโฮวาห์ก็เรียกร้องต่อขอ้น้ีเพื่อท่ีจะสนบัสนุนหลกัค าสอนของพวกเขาท่ีวา่พระเยซู
 G  ไม่ไดเ้ป็นพระเจา้อย่างสมบูรณ์ แต่เป็นผูมี้ชีวิตท่ีถูกสร้างข้ึนท่ีสูงส่งท่ีสุด  พวกเขาแปลมนัว่า 
 G  “พระวาทะเป็นพระ”  ในทางไวยากรณ์แลว้ น่ีก็เป็นการแปลท่ีเป็นไปไดเ้น่ืองจากวา่มนัสมควร
 G  ท่ีจะจดัเตรียมค าน าหนา้ท่ีไม่เจาะจง (“a”)ให้ เม่ือไม่มีค  าน าหนา้ท่ีปรากฎในฉบบักรีก  อยา่งไร
 G  ก็ตาม ในท่ีน่ีการแปลนั้นไม่ถูกตอ้งอย่างส้ินเชิงเพราะวา่มนัลดพระเยซูลงให้น้อยกวา่พระเจา้      
  พระคมัภีร์ตอนอ่ืนๆก็ยืนยนัถึงความเป็นพระเจา้อยา่งสมบูรณ์ของพระเยซู (ตวัอยา่งเช่น ขอ้ 2, 
 G 18; ฟป. 2:6; คส. 1:17; ฮบ. 1:3 และอ่ืนๆ)  ท่ีน่ีการขาดหายไปของค าน าหนา้ท่ีไม่เจาะจงนั้น
 G  เป็นการตั้งใจ 
 
   “ตามกฎแลว้ กริยารวมก็ปราศจากค าน าหนา้ แมว้า่ประธานใชม้นั [เปรียบเทียบ ขอ้ 6, 
 G   12, 13, 18 และอ่ืนๆ]”45 

 
พระเยซูไม่ใช่เป็นพระ พระองคเ์ป็น พระเจ้า 
 

“ส่ิงท่ียอห์นก าลงักล่าวก็คือส่ิงน้ี พระวาทะไม่ไดม้าจากส่ิงต่างๆ ท่ีถูกสร้างข้ึน พระวา-
ทะไดอ้ยูท่ี่นัน่ ก่อนสรรพส่ิง”46 

 
   “ยอห์นตั้ งใจว่าทั้ งหมดของพระกิตติคุณน้ีควรจะถูกอ่านตามความจริงของข้อน้ี      
 G   การกระท าและถอ้ยค าของพระเยซูเป็นการกระท าและถอ้ยค าของพระเจา้ ถา้ส่ิงน้ีไม่
 G   เป็นจริง พระธรรมน้ีก็เป็นท่ีดูหม่ิน”47 

 
  ยอห์น 1:1 เป็นหน่ึงใน “การเล่ียงไปต่างๆ” ในพระกิตติคุณน้ี การเล่ียงไปเป็นประโยคตรงท่ี
 G  บอกบางส่ิงแก่ผูอ่้าน ส่ิงเหล่าน้ีไม่เคยเป็นเหตุการณ์ต่างๆท่ีสังเกตได ้แต่เป็นค าอธิบายเชิงการ



 G  แปลถึงเหตุการณ์ต่างๆท่ีสังเกตได ้ค าอธิบายน้ีเปิดเผยถึงขอ้มูลใตพ้ื้นผวิของการกระท า 
 

  “การเล่ียงไปบางอยา่งท าหนา้ท่ีท่ีจะ จัดแสดง เหตุการณ์โดยนิยามบริบททางกายภาพ
 G  ในท่ีซ่ึงมนัปรากฎ การเล่ียงไปอย่างอ่ืนท าหน้าท่ีท่ีจะ นิยาม หรือ ระบุ บางส่ิง และ
 G  การเล่ียงไปอยา่งอ่ืนก็ อธิบายการสนทนา ซ่ึงบอกวา่ท าไมบางส่ิงถูกกล่าวถึง (หรือไม่
 G  ถูกกล่าวถึง ตวัอยา่งเช่น 7:13, 30) ส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกบัการเล่ียงไปเหล่าน้ีคือการเล่ียงไป
 G  ต่างๆท่ีท าหนา้ท่ีท่ีจะ อธิบายการกระท า ซ่ึงบอกวา่ท าไมบางส่ิงไดเ้กิดข้ึน (หรือไม่ได้
 G  เกิดข้ึน)”48 

 

แตชเชอร์ไดบ้่งบอก 191 ไวข้า้งๆ และจดัล าดบัตามประเภท49 

 

1:2   พระวาทะไม่ใช่แค่อยูใ่นเวลาเร่ิมตน้และอยูก่บัพระเจา้เท่านั้น (ขอ้ 1) พระองค ์(ขอ้ 14) อยูใ่น
 G  เวลา เร่ิมตน้กบัพระเจา้อีกดว้ย ประโยคน้ีกล่าวอยา่งชดัเจนมากยิ่งข้ึนวา่พระเยซูไดอ้ยูก่บัพระ
 G  เจ้าก่อนการสร้างจักรวาล มันเป็นการยืนยนัมากยิ่งข้ึนถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซู  
 G  พระองคไ์ม่ไดม้าปรากฎ   พระองค์ได้เป็นอยู่อยู่แล้ว ยิ่งไปกว่าอีก พระเยซูไมไดก้ลายมาเป็น
 G  พระเจา้  พระองค์เป็นพระเจา้อยู่เสมอ ขอ้ 2 กล่าวอย่างชดัเจนถึงการเปิดเผยของขอ้ 1 ซ่ึง
 G  กระชบัและลึกซ้ึงอยา่งมาก ( เปรียบเทียบ ปฐม. 1:1-2).50 

 
1:3   ต่อมายอห์นไดป้ระกาศอย่างชัดเจนถึงส่ิงท่ีบอกเป็นนยัในการใช้ค  าของภาคพนัธสัญญาเดิม
 G  ของค าว่า “พระวาทะ” พระเยซูเป็นตวัแทนของพระเจา้ในการสร้างทุกส่ิงท่ีไดม้าปรากฎข้ึน 
 G  (เปรียบเทียบ 1 คร. 8:6; คส. 1:16; ฮบ. 1:2; วว. 3:14) มนัเป็นบุคคลท่ีสองของตรีเอกภาพท่ีได้
 G  สร้างจกัรวาลและทุกส่ิงท่ีอยู่ในมนั  อย่างไรก็ตาม ยอห์นไดอ้ธิบายพระวาทะว่าเป็นตวัแทน
 G  ของพระเจา้  พระวาทะไม่ได้กระท าอย่างเป็นอิสระจากพระบิดา ดงันั้นยอห์นได้น าเสนอว่า
 G  พระเยซูอยู่ใตสิ้ทธิอ านาจของพระเจา้  แต่มีสิทธิอ านาจเหนือทุกๆส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึน งานของ
 G  พระเยซูแห่งการส าแดงพระเจา้ไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการทรงสร้าง เพราะว่าสรรพส่ิงส าแดงพระเจา้ 
 G  (สดด. 19:1-6; รม. 1:19-20) 
 

“ในสมยัของยอห์นนั้นความเช่ือถือประเภทน้ีก็แพร่หลาย   มนุษยไ์ดเ้ช่ือวา่โลกชัว่ร้าย
และพระเจา้ท่ีชัว่ร้ายไดส้ร้างมนั”51 



 
อยา่งเช่นเคย ยอห์นไดก้ล่าวถึงขอ้เสนอในเชิงบวก (ส่วน “ก” ของขอ้น้ี) และทนัใดนั้นก็กล่าว
ซ ้ ามนัในเชิงลบเพื่อการเนน้และความชดัเจน (ส่วน “ข” ของขอ้น้ี) 
 

1:4    “. . . เราเคล่ือนจากการทรงสร้างโดยทั่วไปไปสู่การทรงสร้างชีวิต ซ่ึงเป็นองค ์
 G   ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดในการทรงสร้าง ชีวติเป็นหน่ึงในแนวคิดแบบลกัษณะพิเศษของ
 G   ยอห์น เขาใช้ค  าน้ีถึง 36 คร้ัง   เม่ือเทียบกนัแลว้ไม่มีงานเขียนภาคพนัธสัญญาใหม่   
 G   เล่มใด ท่ีมีมากกวา่ 17 คร้ัง (วิวรณ์ โรมมี 14 คร้ัง และ 1 ยอห์นมี 13 คร้ัง) ดงันั้น 
 G   มากกว่าหน่ึงในส่ีของการอา้งอิงถึงชีวิต ของภาคพนัธสัญญาใหม่ทั้งหมดปรากฎใน
 G   งานเขียนน้ี”52 

 

  พระเยซูเป็นแหล่งแห่งชีวิต  เพราะฉะนั้น พระองค์สามารถให้ชีวิตแก่ส่ิงต่างๆท่ีพระองค์ได้
 G  สร้างข้ึนได ้ ส่ิงมีชีวิตทุกส่ิงก็เป็นหน้ีชีวิตต่อพระผูส้ร้าง ซ่ึงก็คือ พระเยซู  ชีวิตส าหรับมนุษย์
 G  นั้นก่อใหเ้กิดความสวา่ง  กล่าวในเชิงอุปมาแลว้ ท่ีไหนมีชีวิตท่ีนัน่มีความสวา่ง  และท่ีไหนไม่
 G  มีความสวา่ง ท่ีนัน่เป็นความมืด  ยอห์นไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะแสดงวา่พระเยซูเป็นแหล่งแห่ง
 G  ชีวิตฝ่ายวิญญาณและความสว่าง เช่นเดียวกบั ชีวิตทางกายภาพและความสว่าง (เปรียบเทียบ 
 G  5:26; 6:57; 8:12; 9:5; 10:10; 11:25; 14:6; 17:3; 20:31)  ในเชิงอุปมาแลว้ การสถิตของพระเจา้
 G  ขจดัความมืดแห่งการไม่รู้และบาปออกไปโดยการจดัเตรียม การส าแดงและความรอดให ้
 G  (เปรียบเทียบ อสย. 9:2)  พระเยซูไดท้  าส่ิงน้ีในการมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์
 
1:5   ขณะท่ีความสวา่งส่อง (กาลปัจจุบนัส าหรับคร้ังแรก) ไปในความมืด ดงันั้นพระเยซูไดน้ าการ
 G  ส าแดง และความรอดจากพระเจ้าไปยงัมนุษย์ในสภาพท่ีล้มลงและหลงหายของพวกเขา 
 G  พระองค์ได้ท  าอย่างน้ี ในการมาบงัเกิดเป็นมนุษย์ ขณะท่ีพระวจนะของพระเจา้ได้น าความ
 G  สวา่งไปยงัความยุง่เหยงิก่อนการทรงสร้าง  ดงันั้นพระเยซูไดน้ าความสวา่งไปยงัมนุษยท่ี์ไดล้ม้
 G  ลงในบาป เม่ือพระองคไ์ดม้าเป็นมนุษย ์
 
  ยิ่งไปกวา่นั้นอีก ความสวา่งท่ีพระเยซูไดน้ ามานั้นก็เหนือกว่าความมืดท่ีมีอยูท่างกายภาพและ
 G  ทางฝ่ายวิญญาณ  ความมืดไม่ไดช้นะ (ค ากรีก คาเทลาเบน “ยึดจบั” เปรียบเทียบ 6:17; 8:3-4; 
 G  12:35; มก. 9:18) และผลาญความสวา่ง แต่ความสวา่งไดช้นะความมืด  ยอห์นไม่ไดม้องวา่โลก



 G  เป็นเวทีส าหรับอ านาจสองอยา่งท่ีเท่าเทียมกนัและต่อตา้นกนัท่ีท าสงครามกนั  เขาไม่ไดเ้ป็นคน
 G  สองฝักสองฝ่ายทางปรัชญา  ยอห์นมองว่าพระเยซูเหนือกว่าอ านาจต่างๆของความมืดท่ีได้
 G  แสวงหาท่ีจะเอาชนะพระองค์แต่ไม่สามารถท าได้  ส่ิงน้ีให้ความหวงัแก่มนุษย ์ อ านาจของ
 G  ความสวา่งนั้นแข็งแรงกวา่อ านาจของความมืด  ท่ีน่ียอห์นก าลงัคาดหวงัผลลพัธ์ของเร่ืองราวท่ี
 G  เขาจะบอกกล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เร่ืองของกางเขน  แมว้า่ความมืดจะปกคลุมต่อไป แต่ความ
 G  สวา่งสามารถเอาชนะมนัได้53 

 
  “มโนภาพของยอห์น แมว้า่จะจ ากดัต่อแนวคิดบางอยา่งและไดแ้สดงออกในค าศพัทท่ี์
 G  ตายตวั มนัก็รวมเขา้ดว้ยกนักบัหวัขอ้ทั้งหมดของพระกิตติคุณ มนัแสดงออกถึงความ
 G  ขดัแยง้ระหวา่งความดีและความชัว่ ซ่ึงมาถึงท่ีสุดในการมาบงัเกิดเป็นมนุษยแ์ละการ 
G   ตายของพระคริสต ์ผูซ่ึ้งไดน้ าความสวา่งไปยงัความมืด และแมว้า่พระองคไ์ดเ้ผชิญกบั
 G  ความตาย แต่พระองคไ์ม่ไดถู้กพิชิตโดยมนั”54 

 
บทความของเทนน่ียท่ี์เพิ่งไดถู้กอา้งอิงไปนั้นประกอบดว้ยการอภิปรายถึงเกือบ 20 มโนภาพท่ียอห์นไดใ้ช ้ 
 
ตลอดทั้งขอ้อารัมภบทเหล่าน้ี ยอห์นไดบ้อกใบถึ้งการเปรียบเทียบระหวา่งส่ิงท่ีพระเยซูไดท้  าทางกายภาพในการ
ทรงสร้าง และส่ิงท่ีพระองค์ไดท้  าทางฝ่ายวิญญาณโดยทางการมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์การเปรียบเทียบเหล่าน้ีก็
ด าเนินต่อไปตลอดทั้งพระกิตติคุณน้ี เช่นเดียวกนักบัการเปรียบเทียบของความสว่างและความมืด  ความสว่าง
แสดงถึงการส าแดงและความรอด  ในท านองเดียวกนั ความมืดเป็นสัญลกัษณ์ของความไม่รู้และบาป (3:19-20; 
8:12; 12:35, 46) 
 

ข. ยอห์นบัพติสมาในฐานะพยาน 1:6-8 
 
อคัรทูตยอห์นไดแ้นะน าถึงยอห์นบพัติสมาเพราะวา่ยอห์นบพัติสมาไดเ้ป็นพยานแก่ความสวา่ง นัน่คือ พระเยซู  
ยอห์นบพัติสมาเป็นทั้งผูป้ระกาศข่าวประเสริฐตน้แบบท่ีช้ีให้ผูท่ี้อยูใ่นความมืดไปยงัความสว่างและเป็นพยาน
ตน้แบบท่ีจดัเตรียมตวัอย่างท่ียอดเยี่ยมส าหรับผูเ้ช่ือท่ีจะท าตามเขา55 ยอห์นบพัติสมาไดแ้นะน าความสว่างแก่
โลกท่ีมืด  เขาไดเ้ร่ิมพนัธกิจของพระเยซู  เพราะฉะนั้นการอา้งอิงถึงเขาเป็นส่ิงท่ีเหมาะสม ณ ตอนเร่ิมตน้ของ
เร่ืองราวของพนัธกิจของพระเยซูโดยอคัรทูตยอห์น 
 



1:6  ในการแนะน ายอห์นบัพติสมา ผูเ้ขียนได้เน้นว่า “พระเจ้า” ได้ “ส่ง” เขามา ช่ือ “ยอห์น” 
หมายถึง “พระเจา้ผูมี้ใจกวา้ง” หรือ “ของประทานจากพระเจา้”  เขาเป็นผูเ้ผยพระวจนะตาม
ธรรมเนียมของผูเ้ผยพระวจนะของภาคพนัธสัญญาเดิม ผูไ้ดเ้ป็นพยานแก่ความสว่าง (อพย. 
3:10-15; อสย. 6:8; ยรม. 1:4; เปรียบเทียบ ยน. 3:17) เขาเป็นมนุษยซ่ึ์งแตกต่างกบัพระวาทะซ่ึง
เป็นพระเจา้ ผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนๆไดอ้ธิบายยอห์นพร้อมกบัค าว่า “ผูใ้ห้บพัติสมา” แต่
ยอห์นไม่ได้อธิบายอย่างนั้น  บางทีเขาเรียกเขาว่ายอห์นเพราะว่าน่ีเป็นยอห์นคนเดียวท่ี                    
อคัรทูตยอห์นไดอ้า้งอิงถึงช่ือน้ีในพระกิตติคุณของเขา56  ตลอดเวลาเขาไดอ้า้งอิงถึงตนเองอยา่ง
ออ้มๆวา่เป็นสาวกท่ีพระเยซูรัก หรือสาวกคนอ่ืน หรือในแนวทางท่ีปกปิด 

 
1:7   ยอห์นบพัติสมาเป็นคนแรกในพยานหลายคนท่ีเป็นพยานถึงความสวา่งท่ีอคัรทูตยอห์นไดร้ะบุ
 G  ถึงในพระกิตติคุณน้ี (เปรียบเทียบ 4:39; 5:32, 36-37, 39-40; 8:18; 10:25; 12:17; 15:26-27; 
 G  18:13-18, 37)  บ่อยคร้ังแลว้ อคัรทูตยอห์นไดใ้ชศ้พัทข์องห้องพิจารณาคดีในพระกิตติคุณของ
 G  เขาเพื่อท่ีจะเนน้ความสัตยจ์ริงของพยานต่างๆของความสวา่ง  ยอห์นบพัติสมาไดเ้ป็นพยานแก่
 G  ความสวา่งแห่งการส าแดงของพระเจา้ และเป็นพยานแก่บุคคลแห่งความสวา่งของโลกอีกดว้ย 
G   (8:12)  พระกิตติคุณน้ีเนน้ถึงหนา้ท่ีของยอห์นบพัติสมาวา่เป็นพยานแก่ความสวา่ง พระกิตติ-
 G  คุณเล่มอ่ืนๆก็ระบุท่ีมาและลกัษณะของเขาในอารัมภบทของพระกิตติคุณเล่มเหล่านั้น  (มธ. 3; 
 G  มก. 1:1-8; ลก. 1:5-24, 57-80) 
 

 จุดประสงค์สูงสุดของยอห์นบพัติสมาก็คือการลว้งเอาความเช่ือในพระเยซู (เปรียบเทียบ ขอ้ 
 35-37) นัน่ก็เป็นจุดประสงคข์องยอห์นในการเขียนพระธรรมเล่มน้ีอีกดว้ย (20:30-31)  ดงันั้น 
 พยานของยอห์นบพัติสมาเป็นส่วนส าคญัของขอ้โตแ้ยง้ของพระกิตติคุณท่ีส่ี  มนัไม่ไดช้ดัเจน
 อย่างทนัทีต่อทุกคนท่ีว่าพระเยซูเป็นความสว่าง  ยอห์นจ าเป็นท่ีจะตอ้งระบุว่าพระองค์เป็น
 อยา่งนั้นส าหรับพวกเขา  

 
 “ตั้งแต่การปฏิรูปทางศาสนา บรรดานักศาสนศาสตร์ไดม้องว่าความเช่ือท่ี
ช่วยให้รอดนั้นรวมองคป์ระกอบสามอย่างเขา้ไวพ้ร้อมกนั คือ โนทิเชีย แอส
เซนซัส และ ฟิดูเซีย   ใน โนทิเชีย  แต่ละบุคคลตระหนกัถึงเง่ือนไข พระ
สัญญาและเหตุการณ์ต่างๆท่ีจดัตั้งการเปิดเผยของพระเจา้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เหตุการณ์ต่างๆท่ีลอ้มรอบการเปิดเผยตนเองอนัสูงสุดของพระเจา้ในพระเยซู



คริสต์   ใน แอสเซนซัส แต่ละบุคคลแสดงถึงความมัน่ใจซ่ึงอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็นจริงในความเป็นจริงของการอา้งเหล่าน้ี (รม.  10:9; ฮบ. 11:3, 6; 
1 ยน. 5:1)   ใน ฟิดูเซีย แต่ละบุคคลวางความวางใจส่วนตวัของเขาหรือของ
เธอในพระเยซูคริสต์   ศูนยก์ลางของรูปแบบสามส่วนน้ีคือ การสันนิษฐาน
หลักอนัเดียว คือ ความเช่ือซ่ึงอย่างท่ีถูกน าเสนอในพนัธสัญญาใหม่นั้นก็
จ  าเป็นท่ีจะน ามาซ่ึงการตระหนกัและการยอมรับถึงเน้ือหาอนัเจาะจงท่ีอยูบ่น
พื้นฐานของความเป็นจริง”57 

 
“แต่มนัควรค่าแก่การหมายเหตุวา่ยอห์นไม่ไดส้ังเกตอยา่งชดัแจง้ถึงการเรียก
ของท่าน [ของยอห์นผูใ้หบ้พัติสมา] สู่การกลบัใจใหม่  หรือค าศพัท ์‘กลบัใจ’ 
‘กลบัใจใหม่’ ไม่ปรากฏในพระกิตติคุณหรือในจดหมายฝากของท่าน (‘กลบั
ใจ’ ปรากฏบ่อยๆในวรรณกรรมการเปิดเผยใหเ้ห็นการล่วงหนา้)”58 

 

1:8   บางทีผูเ้ขียนไดเ้นน้ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ยอห์นบพัติสมาไม่ใช่ความสว่างเพราะวา่บางคนไดติ้ดตาม
 G  ยอห์นในฐานะสาวกของเขาต่อไปแมว้่าเขาไดต้ายไปแลว้ (เปรียบเทียบ 4:1; มก. 6:29; ลก. 
 G  5:33; กจ.18:25; 19:1-7)59 

 
  “ส านกัแมนเดียนซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องกรุงแบกแดด แมว้า่จะเป็นศตัรูต่อคริสตศาสนา 
  ยงัอา้งวา่มีความเช่ือมโยงทางบรรพบุรุษกบัยอห์นบพัติสมา”60 

  
  มนัดาอิสซ่ึมเป็นรูปแบบท่ีไม่ใช่คริสเตียนของลทัธินอสติก61 

 
หน้าท่ีของยอห์นบพัติสมาก็คือท่ีจะเป็นพยานว่าพระเยซูเป็นความสว่าง เขาไม่ได้เป็นความ
สวา่งเอง 
 

เหตุผลท่ีผูเ้ขียนไดอ้า้งอิงถึงยอห์นบพัติสมาในอารัมภบทของเขานั้นดูเหมือนชดัเจน ขณะท่ีพระวาทะไดเ้สด็จมา
ท่ีจะน าความสวา่งมายงัมนุษย ์ดงันั้นพระเจา้ไดส่้งยอห์นบพัติสมามาเพื่อท่ีจะใหค้วามกระจ่างถึงตวัตนของความ
สวา่งแก่ผูค้น 
 



ในพระกิตติคุณน้ี มีพยานทั้งแปดต่อต าแหน่งท่ีพิเศษของพระเยซู (1) คือพระเจา้พระบิดา (5:37; 8:18), (2) พระ
เยซูเอง (8:14, 18), (3) งานของพระเยซู (5:36; 10:25; 14:11; 15:25), (4) พระคมัภีร์ (1:45; 5:39, 46), (5) ยอห์น
ผูใ้ห้บพัติศมา (1:7-8), (6) บรรดาผูท่ี้พระเยซูไดท้  าการผติดต่อดว้ย (4:39; 9:25, 38; 12:17), (7) พวกสาวกของ
พระเยซูรวมทั้งอคัรทูตยอห์น (15:27; 19:35; 21:24), และ (8) พระวิญญาณบริสุทธ์ิ (15:26; เปรียบเทียบ  1 ยน. 
5:6) 
 

ค. การปรากฎของความสว่าง 1:9-13 
 
ส่วนแรกของอารัมภบท (ขอ้ 1-5) น าเสนอพระวาทะก่อนท่ีจะมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์ส่วนท่ีสอง (ขอ้ 6-8)  ระ บุ ถึ ง
ผูเ้บิกทางของพนัธกิจในโลกของพระวาทะ ส่วนท่ีสามน้ีแนะน าถึงพนัธกิจของพระวาทะท่ีบงัเกิดเป็นมนุษย ์

“สองประเด็นท่ีไดรั้บการเนน้ท่ีพิเศษ ประการแรกก็คือ ขอ้เทจ็จริงน่าอศัจรรยท่ี์วา่พระวาทะของพระเจา้ 
ซ่ึงเป็นพระเจา้แทอ้ยา่งท่ีพระองคเ์ป็น ไดรั้บเอาธรรมชาติของมนุษย ์และอีกประการหน่ึงคือ ขอ้เท็จจริง
น่าอศัจรรยก์วา่ท่ีวา่เม่ือพระองคไ์ดท้  าส่ิงน้ี ผูค้นไม่มีอะไรท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัพระองค”์62  
 

1:9   มีการแปลสองอยา่งท่ีเป็นไปไดข้องขอ้น้ี  ประการแรกคือ ความสวา่งแทใ้หค้วามกระจ่างแก่ทุก
 G  คนท่ีมาในโลก (ค ากรีก รูปแบบค ากริยาท่ีเป็นเพศชาย เออโคเมโนน  AV, NASB, และ NIV)  
 G  อีกประการหน่ึงก็คือ ความสวา่งเขา้มาในโลกและให้ความกระจ่างแก่ทุกคน (ค ากรีก รูปแบบ
 G  ค ากริยาท่ีเป็นกลาง เออโคเมโนน  NASB และ NIV)  ทางเลือกท่ีสองดูเหมือนจะเป็นท่ีช่ืนชอบ
 G  เน่ืองจากวา่การมาบงัเกิดเป็นมนุษยน์ั้นถูกกล่าวถึงในบริบท  ประเด็นก็คือว่าพระเยซูในฐานะ
 G  ความสว่างนั้นกระทบทุกคน  ทุกคนด าเนินชีวิตอยูภ่ายใตค้วามสวา่งของการส าแดงท่ีกระจ่าง
 G  ในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่การมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์(เปรียบเทียบ 1 ยน. 1)  ความสว่างท าให้
 G  ความผดิบาปและความตอ้งการฝ่ายวญิญาณของมนุษยน์ั้นชดัเจน  ผูท่ี้ตอบสนองต่อการส าแดง
 G  ท่ีโนม้นา้วน้ีในทางบวกก็ประสบกบัความรอด  ผูท่ี้ปฏิเสธมนัและหนักลบัจากความสวา่งจะจบ
 G  ลงดว้ยความมืดภายนอก  พวกเขาจะประสบกบัการลงโทษเป็นนิตย ์
 
   “. . . ความสวา่งส่องเหนือมนุษยทุ์กคนเพื่อการพิพากษา เพื่อเปิดเผยถึงส่ิงท่ีเขาเป็น”63 

 

คณะเควกเกอร์ช่ืนชอบการแปลอนัแรก  พวกเขาใช้ขอ้น้ีเพื่อท่ีจะสนบัสนุนหลกัค าสอนของ
พวกเขาแห่ง “ความสวา่งภายใน” พวกเขาเช่ือวา่พระเจา้ไดว้างการส าแดงบางอยา่งไวใ้นหวัใจ  



ของทุกคน  บุคคลหน่ึงสามารถลว้งเอาการส าแดงนั้นโดยการภาวนา  น่ีไม่ใช่การส าแดงทัว่ไป  
แต่เป็นการส าแดงท่ีพิเศษ64 มุมมองของพวกเขานั้นก็ใกลเ้คียงกบัความเช่ือทางคาริสเมติก ท่ีวา่
พระเจา้ให้การส าแดงใหม่ในทุกวนัน้ี  คณะอ่ืนท่ีไม่ใช่คาริสเมติกส์ก็ไม่เห็นพื้นฐานส าหรับ 
มุมมองน้ีในพระคมัภีร์  เราเช่ือว่าในขณะท่ีตอนน้ีพระเจา้ให้ความกระจ่างถึงการส าแดงท่ี
พระองคไ์ดใ้หก่้อนหนา้นั้น  ตอนน้ีพระองคไ์ม่ไดใ้หก้ารส าแดงใหม่ 
 

  ค าวา่ “จริง” เป็นค าท่ียอห์นไดใ้ชอ้ยา่งซ ้ าๆในพระกิตติคุณน้ี  “จริง” (ค ากรีก อะเลธิโนน)  ท่ีน่ี
 G  อ้างอิงถึง ส่ิงท่ีเป็นรูปแบบสูงสุดของเคร่ืองใช้แท้จริง ซ่ึงเป็นของแท้ท่ีตรงกันข้ามกับ         
 G  ของปลอม ยอห์นไม่ไดห้มายความวา่พระเยซูเป็น “จริง” (ค ากรีก อะเลเธส) พระเยซูไม่ไดเ้ป็น
 G  เพียงแค่การส าแดงแทจ้ากพระเจา้ แต่พระองค์ยงัเป็นการส าแดงสูงสุดอีกด้วย (เปรียบเทียบ 
 G  4:23; 6:32; 15:1; 17:3) 
 
  ปกติแลว้ ยอห์นไดใ้ชค้  าวา่ “โลก” (ค ากรีก คอสมอส) ในแง่ลบในพระกิตติคุณน้ี (เปรียบเทียบ 
 G  ขอ้ 10; 7:7; 14:17, 22, 27, 30; 15:18-19; 16:8, 20, 33; 17:6, 9, 14)  มนัไม่ไดอ้า้งอิงถึงโลกท่ี
 G  เป็นดาวเคราะห์ แต่อา้งอิงถึงผูค้นในโลกท่ีไดล้ม้ลงในบาปและการกบฎต่อพระเจา้  มนัยงัเป็น
 G  โลกท่ีมืดดว้ยบาปอีกดว้ย 
 
1:10   พระเยซูไดเ้ขา้มาในโลกท่ีพระองค์ได้สร้างข้ึนโดยทางการมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์กระนั้นโลก
 G  ไมไ่ดต้ระหนกัถึงพระองคว์า่พระองคเ์ป็นใครเพราะวา่ความคิดของผูค้นนั้นมืดมนดว้ยการลม้
 G  ลงในบาปและบาป (12:37) แมก้ระทัง่ความสวา่งแห่งพระวาทะก็ไม่ไดเ้ป็นท่ีเขา้ใจแก่พวกเขา 
 G  (เปรียบเทียบ มธ. 13:55) ความสวา่งนั้นส่องแสงแก่ทุกคน แมว้่าคนส่วนใหญ่ไม่ไดม้องเห็น
 G  มนั 
  ยอห์นไดดึ้งความสนใจไปยงัโลกโดยกล่าวซ ้ าค  าน้ีถึงสามคร้ัง อย่างไรก็ตาม ความหมายนั้นก็
 G  เปล่ียนเล็กน้อยจากโลกและส่ิงทั้งหมดท่ีอยู่ในมนั ในการปรากฎสองคร้ังแรกของค าน้ี ไปยงั
 G  ผูค้นในโลกท่ีไดเ้ก่ียวขอ้งกบัพระเยซู ในการปรากฎคร้ังท่ีสาม “ปฏิกิริยาท่ีเป็นลกัษณะพิเศษ
 G  ของโลกต่อพระวาทะคือความไม่สนใจ” 
 
   “การตอบสนองท่ีเป็นลกัษณะของโลกต่อพระวาทะคือ การตอบสนองแห่งความไม่  
   ใส่ใจ”65 

 



1:11  มนัรุนแรงมากข้ึน เม่ือพระเยซูได้เสด็จเยี่ยมการทรงสร้าง “ของพระองค์เอง” (ค ากรีก อิดิอา 
ความเป็นกลาง) สรรพส่ิงท่ีพระองค์ได้สร้างข้ึน (ค ากรีก อิดิออย เพศชาย)  “ไม่ได้ตอ้นรับ
พระองค์” แต่ไดป้ฏิเสธพระองค์  ผูค้นท่ีเจาะจงท่ีพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมในการมาบงัเกิดเป็น
มนุษยก์็คือคนยวิ66  พวกเขาเป็นของพระองคใ์นสองแง่  พระองคไ์ม่ไดเ้พียงแค่สร้างพวกเขาข้ึน
มาก แต่พระองคไ์ดน้ าพวกเขามาจากท่ามกลางชนชาติต่างๆ เพื่อเป็นของพระองคเ์องอีกดว้ย    
พระเยซูไดส้ร้างโลกให้เป็นบา้น  แต่เม่ือพระองค์ไดเ้สด็จมาเยี่ยมมนั พระองค์พบว่ามนัเป็นท่ี
อยูข่องมนุษยผ์ูท่ี้ไดป้ฏิเสธท่ีจะยอมรับวา่พระองคเ์ป็นใคร ในการบงัเกิดเป็นมนุษยน์ั้น พระเยซู
ไม่ไดม้าในฐานะคนต่างดา้ว พระองคไ์ดม้ายงับา้นของพระองคเ์อง 

 
“ท่ีน่ีมีความหายนะของบุคคลท่ีถูกตระเตรียมเพื่องานและจากนั้นก็ปฏิเสธงานนั้น”67 

 
1:12  ส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัการปฏิเสธคือการยอมรับ  ไม่ใช่ทุกคนท่ีไดป้ฏิเสธพระเยซูเม่ือพระองคไ์ด้

เสด็จมา  บางคนยอมรับ “ตอ้นรับ” พระองค์68 ส าหรับคนเหล่าน้ี พระองคไ์ดใ้หสิ้ทธิอ านาจ (ค า
กรีก เอกซูซิอาน) ในฐานะของขวญัท่ีจะมาเป็นบุตรของพระเจา้ (ค ากรีก เทคนา) การตอ้นรับ
พระเยซู ประกอบดว้ยการเช่ือในพระนามของพระองค ์ เพราะฉะนั้น การเช่ือก็เท่าเทียมกบัการ
ตอ้นรับ  “พระนามของพระองค”์ สรุปถึงทุกส่ิงท่ีพระองคเ์ป็นท่ีจะเช่ือในพระนามของพระองค์ 
หมายถึงท่ีจะยอมรับการส าแดงท่ีพระเจา้ให้วา่พระเยซูเป็นใคร เพราะวา่การส าแดงนั้นรวมถึง
ขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเยซูไดต้ายในฐานะเคร่ืองบูชาแทนในท่ีของคนบาป ความเช่ือเก่ียวขอ้งกบั
การวางใจในพระเยซูส าหรับความรอดมากกว่าท่ีจะวางใจในตนเอง มันไม่ใช่แค่การเช่ือ
ขอ้เทจ็จริงทางสติปัญญาเท่านั้น มนัเก่ียวขอ้งกบัการวางใจอยา่งสมคัรใจอีกดว้ย 

 
  “ในพระกิตติคุณยอห์น การเช่ือถูกมองในแง่ของความสัมพนัธ์กบัพระเยซูคริสต์ ซ่ึง
 G  เร่ิมต้นด้วยการตัดสินใจท่ีจะยอมรับแทนท่ีจะปฏิเสธใครท่ีพระองค์อ้างว่าเป็น            
 G  น่ีน าไปสู่ความสัมพนัธ์ใหม่กบัพระเจา้. . . 
  “. . . ในงานเขียนของยอห์น . . . พิสทิวโอ [“เช่ือ”] กบั ไอซ์ [“ใน” หรือ “เขา้ไปใน”] 
 G  อา้งอิงถึงการเช่ือในบุคคล”69 

 
  บริบทก าหนดไม่วา่ยอห์นไดมี้ความเช่ือถือแทจ้ริงหรือไม่เพียงพอในมุมมองในพระคมัภีร์ตอน 
  ใดๆก็ตาม70 



  ในแง่หน่ึง มนุษยทุ์กคนเป็น “บุตร” ของพระเจา้ เราเป็นส่ิงทรงสร้างของพระองค ์ อยา่งไรก็ 
ตามแรกเร่ิมแล้วพระคมัภีร์กล่าวถึง “บุตรของพระเจา้” ว่าเป็นผูท่ี้เป็นบุตรฝ่ายวิญญาณของ
พระองค์โดยความเช่ือในพระเยซูคริสต์ การบงัเกิดใหม่น าเราไปสู่ครอบครัวใหม่พร้อมกบั
ความสัมพนัธ์ใหม่ เป็นท่ีชดัเจนว่ายอห์นก าลงัอา้งอิงถึงครอบครัวของผูเ้ช่ือเน่ืองจากว่าเขาได้
เขียนว่าการเช่ือในพระเยซูให้สิทธิแก่ผูค้นท่ีจะมาเป็นบุตรของพระเจา้  ภาคพนัธสัญญาใหม่
กล่าวถึงผูเ้ช่ือวา่เป็นบุตรของพระเจา้และบุตรชายของพระเจา้  ตามหลกัวชิาการแลว้ มนัอธิบาย
วา่เราเป็นบุตรโดยการเกิด นัน่คือ การบงัเกิดใหม่ และเป็นบุตรชายโดยการรับมา  ยอห์นอา้งอิง
อย่างต่อเน่ืองถึงผูเ้ช่ือว่าเป็นบุตรของพระเจา้เท่านั้นในพระกิตติคุณของเขา “บุตร” ดึงความ
สนใจไปสู่ชุมชนแห่งธรรมชาติ (เปรียบเทียบ 2 ปต. 1:4) ในขณะท่ี “บุตรชาย” เนน้ถึง สิทธิ
และสิทธิพิเศษ 
 

  เม่ือคนหน่ึงเสนอของขวญัให้คุณซ่ึงท าให้เขาตอ้งจ่ายราคาอย่างมาก มนัไม่ได้เป็นของคุณ
 G  จนกว่าคุณรับมนัจากบุคคลนั้น ห่อท่ีถูกห่อไวอ้ย่างสวยงามในมือท่ียื่นออกของผูใ้ห้จะไม่ได้
 G  ท าประโยชน์อะไรต่อผูรั้บเลย จนกว่าเขาหรือเธอจะยื่นมือออกมาและรับมัน ในท านอง
 G  เดียวกนั การรับของขวญัท่ีมีค่าแห่งชีวตินิรันดร์ของพระเจา้นั้น จ  าเป็นก่อนท่ีบุคคลนั้นสามารถ
 G  ไดรั้บประโยชน์จากมนั การรับของขวญัจากใครสักคนไม่ไดก่้อให้เกิดการกระท าท่ีดีงามหรือ
 G  การงานท่ีดี และพระคมัภีร์ไม่ไดถื้อวา่มนัเป็นงาน มนัเป็นการตอบสนองต่องานของคนหน่ึง 
 
1:13   ส่ิงท่ีมาก่อนคือ “ผู”้ คือบรรดาผูท่ี้เช่ือในพระนามของพระเยซู (ขอ้ 12)  ชีวิตใหม่ของพวกเขา
 หน่ึง ในฐานะบุตรของพระเจา้ก็มาจากพระเจา้  มนัไม่ไดม้าเน่ืองดว้ยสายโลหิตของพวกเขา นัน่คือ 
 หน่ึง บรรพบุรุษทางกายภาพของพวกเขา  คนยิวหลายคนเช่ือวา่ เพราะวา่พวกเขาเป็นลูกหลานของ
 หน่ึง อบัราฮมั พวกเขาก็เป็นบุตรฝ่ายวิญญาณของพระเจา้ (เปรียบเทียบ บทท่ี 8; รม. 4; กท. 3)  
 หน่ึง แมก้ระทัง่ทุกวนัน้ี บางคนคิดว่าความเช่ือหรือการงานของบรรพบุรุษของพวกเขาดว้ยเหตุใด
 หน่ึง เหตุหน่ึงก็รับรองถึงความรอดของพวกเขา  อยา่งไรก็ตามพระเจา้ไม่มีหลาน 
 
  ชีวติใหม่ไม่ไดม้าเน่ืองดว้ยความปรารถนาทางกายภาพเช่นกนั  ไม่วา่จะตอ้งการและบากบัน่แค่
 หน่ึง ไหนก็ไม่ไดน้ ามาซ่ึงชีวติใหม่  ส่ิงท่ีจะน ามาซ่ึงชีวติใหม่คือการเช่ือในพระเยซู 
 

“ค าวา่ ‘เน้ือหนงั’ (ซาร์ก) ไม่ไดถู้กใชโ้ดยยอห์นท่ีจะน ามาซ่ึงแนวคิดของความผิดบาป  



อยา่งท่ี มนัถูกใช้ในบ่อยๆในงานเขียนของเปาโล. . . ถา้จะพูดให้ถูก มนับ่งช้ีถึงความ
อ่อนแอและความน่าอายอยา่งท่ีเห็นไดใ้น 1:14 มนัยืนยนัวา่ในการมาบงัเกิดเป็นมนุษย์
นั้น พระเยซูไดเ้ป็นมนุษย ์อยา่งเตม็ท่ี”71 

 
  ประการท่ีสาม ชีวิตใหม่ฝ่ายวิญญาณไม่ได้มาเน่ืองด้วยการตดัสินใจของมนุษยเ์ช่นกันโดย 
 e เฉพาะอย่างยิ่ง การเลือกของสามีท่ีจะมีบุตร  มนัมาเน่ืองด้วยผลลพัธ์ของการตดัสินใจฝ่าย
 e วิญญาณท่ีจะวางใจในพระเยซูคริสต์  ค  ากรีกส าหรับ “ชาย” ในท่ีน่ีคือ แอนดรอส ซ่ึงหมายถึง 
 e  “ผูช้าย”  ฉบบั NIV ไดแ้ปลมนัอยา่งเหมาะสมวา่ “สามี” ในท่ีน่ี 
 
  ชีวติใหม่ฝ่ายวญิญาณไม่ไดม้าจากแหล่งเหล่าน้ีเลย แต่มาจากพระเจา้เอง ในท่ีสุดแลว้ มนัคือ  D 
  ผลลพัธ์ของการเลือกของพระเจา้ ไม่ใช่การเลือกของมนุษย ์(เปรียบเทียบ อฟ. 1:4)  เพราะ 
 e ฉะนั้น จุดมุ่งหมายของความเช่ือของเราตอ้งเป็นพระเจา้แทนท่ีจะเป็นมรดก เช้ือชาติ งาน หรือ 
 D  การริเร่ิมของเรา 
ส่วนของอารัมภบทน้ีสรุปประเด็นทางศาสนศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์ในแง่หน่ึง มนัคือภาพ
เล็กของพระกิตติคุณทั้งหมด 
 

ง. การมาบังเกดิเป็นมนุษย์ของพระวาทะ 1:14-18 
การกลบัไปสู่พระวาทะของยอห์นในขอ้ 14 จากขอ้ 1 นั้นแนะน าถึงการเปิดเผยใหม่เก่ียวกบัพระองค ์แมว้า่ยงั
เป็นส่วนหน่ึงของอารัมภบท ส่วนน้ีจดจ่อท่ีการมาบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระวาทะ 
 
1:14   พระวาทะ ผูซ่ึ้งเป็นอยูอ่ยา่งเท่าเทียมกบัพระเจา้ก่อนส่ิงอ่ืนใดไดม้าเป็นผูมี้ชีวิต นัน่คือ มนุษย ์น่ี
 D  เป็นประโยคท่ีกระชบัท่ีสุดของการมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์ พระองคไ์ม่ไดแ้ค่มาปรากฎเป็นมนุษย ์
 D  แต่พระองคม์าเป็นมนุษย ์(เปรียบเทียบ ฟป. 2:5-9)  กระนั้น พระองคย์งัคงไวซ่ึ้งความเป็นพระ-
 D  เจ้าอย่างเต็มท่ี พระวาทะ “กลายมาเป็น” (ค ากรีก เอเกเนโต) ตามปกติแล้วบ่งบอกถึงการ
 D  เปล่ียนแปลงอยา่งสมบูรณ์ แต่วา่นัน่ไม่ไดเ้ป็นจริงในกรณีของพระเยซู  พระองคไ์ม่ไดห้ยุดท่ีจะ
 D  เป็นพระเจา้  เน้ือหนงัในพระคมัภีร์มีความหมายตามตวัอกัษร นัน่คือ เน้ือหนงัของมนุษย ์ และ
 D  ความหมายทางอุปไมย นัน่คือ ธรรมชาติมนุษย ์ ท่ีน่ียอห์นใช้มนัในแง่อุปไมย พระเจา้พระ-
 D  บุตรไดรั้บเอาธรรมชาติมนุษย ์แต่ไม่ใช่ธรรมชาติบาป 
 



“ใหม่และไม่เคยไดย้นิมาก่อนอยา่งโงนเงนมากก็คือแนวคิดรวบยอดน้ีเก่ียวกบัพระเจา้
ในร่างของมนุษยจ์นไม่ไดแ้ปลกใจท่ีว่าแมก้ระทัง่มีบางคนในโบสถ์ผูซ่ึ้งไม่สามารถ
เช่ือมนัได”้73 

“. . .  ความหมายท่ีฉลาดอะไรท่ีบุคคลหน่ึงสามารถให้แก่ภาษาของยอห์นท่ีน่ีไดโ้ดย
ต่างไปจากบงัเกิดจากหญิงพรหมจารี? มีพ่อแม่ท่ีไหนบา้งท่ีจะพูดถึงลูกวา่ “จะบงัเกิด
เป็นมนุษย?์”74 

  “ยอห์นไม่ไดก้ล่าวว่า ‘พระวาทะไดก้ลายมาเป็นมนุษย์’ หรือ ‘พระวาทะรับเอา D 
 D  ร่างกาย’  เขาเลือกรูปแบบนั้นของการแสดงออกซ่ึงท าให้ส่ิงท่ีเขาตอ้งการท่ีจะกล่าว
 D  นั้นตรงๆท่ีสุด  มนัดูเหมือนเป็นไปไดว้า่เขาไดถู้กเผชิญหนา้กบัผูต่้อตา้นแห่งรูปแบบ
 D  โดเซติก  คือ ผูค้นท่ีพร้อมท่ีจะคิดถึงพระเยซูแห่งนาซาเร็ธว่าเป็นพระคริสต์ของ     
 D  พระเจา้ แต่ก็ปฏิเสธความเป็นจริงของความเป็นมนุษยข์องพระองค์  พวกเขาคิดว่า
 D  พระองคแ์ค่ปรากฎท่ีจะด าเนินชีวติของมนุษย ์ ตามสมมุติฐานของพวกเขา เน่ืองจากวา่
 D  พระเจา้ไม่สามารถท าให้พระองค์เป็นมลทินโดยการติดต่ออย่างแทจ้ริงกบัมนุษยไ์ด ้ 
 D  ชีวิตทั้งส้ินของพระเยซูจะตอ้งเป็นแค่การปรากฏเท่านั้น ค าศพัท์ของยอห์นไม่ไดมี้ท่ี
 D  ว่างส าหรับความคิดท่ีฟุ้งซ่านเช่นนั้น เขานั้นชัดเจนมากในความเป็นพระเจ้าของ   
 D  พระวาทะ  แต่เขาก็ชดัเจนในความแทจ้ริงของความเป็นมนุษยข์องพระองคอี์กดว้ย”75 

 

   “ถ้าส่ิงใดก็ตามดังเช่นความล ้ าลึกท่ีใหญ่อย่างมากน้ีสามารถพบได้ในเร่ืองราวของ              
   มนุษย ์ การเปรียบเทียบท่ีเหมาะเจาะมากท่ีสุดดูเหมือนจะเป็นความล ้าลึกของมนุษย ์ผู ้         
   ซ่ึงเราเห็นว่าประกอบดว้ยสสารสองอย่าง   กระนั้น มนัก็ไม่รวมกบัอีกอยา่งหน่ึงเพื่อ         
   จะคงไวซ่ึ้งธรรมชาติท่ีแตกต่างของมนัเอง   เพราะว่าวิญญาณไม่ใช่ร่างกาย และ               
   ร่างกายไม่ใช่วิญญาณ   ดงันั้น บางส่ิงท่ีถูกกล่าวอย่างเฉพาะเก่ียวกบัวิญญาณก็ไม่                       
   สามารถประยุกตใ์ชก้บัร่างกายได ้และบางส่ิงท่ีถูกกล่าวอยา่งเฉพาะเก่ียวกบัร่างกายก็             
   ไม่เหมาะกบัวญิญาณ  บางส่ิงท่ีถูกกล่าวอยา่งเฉพาะถึงมนุษยท์ั้งตวัก็ไม่สามารถอา้งอิง          
   ถึงวิญญาณหรือร่างกายอย่างแยกกนัได้ยกเวน้การอ้างอย่างไม่เหมาะสม   สุดท้าย             
   ลกัษณะต่างๆของความคิด [บางคร้ัง] ถูกโอนไปยงัร่างกาย และลกัษณะเหล่านั้นของ             
   ร่างกายก็ถูกโอนไปยงัวิญญาณ   กระนั้น ผูท่ี้ประกอบดว้ยส่วนเหล่าน้ีเป็นบุคคลเดียว         
   ไม่ใช่หลายบุคคล ถ้อยค าเช่นนั้นบ่งบอกว่ามีบุคคลเดียวในมนุษยซ่ึ์งประกอบด้วย         
   องค์ประกอบสองอย่างท่ีรวมกนั และมีธรรมชาติท่ีส าคญัซ่ึงแตกต่างกนัสองอย่างท่ี         
   ประกอบเป็นบุคคลน้ี”76 



 

พระเยซูไดด้ าเนินชีวิตท่ามกลางพวกสาวกของพระองค์อย่างแทจ้ริง  ค  ากรีก เอสเคโนเซนD 
แปลวา่ “อาศยัอยู”่ หรือ “ใชชี้วติ” ซ่ึงเก่ียวกบั สเคเน ซ่ึงหมายถึง พลบัพลา ขณะท่ีการทรงสถิต
ของพระเจา้ไดอ้ยูท่่ามกลางคนอิสราเอลในพลบัพลา ดงันั้นมนัไดใ้ชชี้วติท่ามกลางพวกเขาในD 
บุคคลของพระเยซูอยา่งชัว่คราว (เปรียบเทียบ อพย. 25:8-9; 33:7, 11)77 พระกิตติคุณยอห์นเป็น
อบัดับสองรองจากพระธรรมมทัธิวท่ีมีค ากล่าวอ้างอิงและการพาดพิงจากพระคมัภีร์พนัธ
สัญญาเดิม78 

 
“เป็นท่ีชดัเจนวา่ยอห์นพึ่งพาพนัธสัญญาเดิม แต่การใชข้องท่านก็แตกต่างจากผูเ้ขียน
พนัธสัญญาใหม่คนอ่ืนๆ และก็ไกลจากความเรียบง่าย   การอา้งอิงโดยตรงของท่านก็
นอ้ยกว่า และเม่ือเทียบเคียงกบัอ่ืนๆแลว้ท่านไม่ใคร่ใช้ ‘พระคมัภีร์ตอนท่ีถูกใช้เพื่อ
พิสูจน์หลกัค าสอน’ ท่ีซ่ึงคริสเตียนแรกเร่ิมบ่อยคร้ังไดแ้สวงหาท่ีจะแสดงให้เห็นว่า
พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ผูซ่ึ้งการเสด็จมานั้นไดถู้กท านายไวใ้นพนัธสัญญาเดิม”79 

 
ซาโลมอนคิดว่ามนัเป็นไปไม่ไดท่ี้พระเจา้จะอาศยัอยูบ่นโลก (1 พกษ. 8:27)  แต่นัน่คือส่ิงท่ี
พระองคไ์ดท้  าในพระเยซู 

  เป็นคร้ังแรกท่ียอห์นไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่พระวาทะและพระเยซูเท่าเทียมกนั  แต่น่ีเป็นการอา้งอิง
 D  สุดทา้ยส าหรับพระวาทะในพระกิตติคุณน้ี  ตั้งแต่น้ีไป ยอห์นไดอ้า้งอิงถึงพระวาทะโดยช่ือทาง
 D  ประวติัศาสตร์ของพระองค ์นัน่คือ พระเยซู และศพัทส่์วนตวั “พระบิดา” และ “พระบุตร” 
 

  “ในฐานะพระบุตรท่ีมีอยู่ก่อนแล้วของพระเจ้า พระองค์เป็นผูส้ร้างโลกและเป็นผู ้
 D  ปฏิบัติการน ้ าพระทัยของพระบิดา ในฐานะพระบุตรท่ีมาบังเกิดเป็นมนุษย์ของ                 
 D  พระเจา้ พระองคไ์ดใ้ชอ้  านาจเหมือนกนัเหล่าน้ีในการเป็นอยูแ่บบมนุษยข์องพระองค์
 D  และไดเ้ปิดเผยอยา่งมีประสิทธิภาพถึงบุคคลของพระบิดา”80 

 
“พระสิริ” ท่ียอห์นและสาวกคนอ่ืนได้เห็นในฐานะพยานอ้างอิงถึงพระลักษณะท่ีเหมือน                      
พระเจา้ของพระเยซู (เปรียบเทียบ อพย. 33:22; ฉธบ. 5:22; อสย. 60:1; 1 ยน. 1:1-2) พระ-D 
ลกัษณะและคุณสมบติัต่างๆของพระเจา้ได้ส าแดงออกในพระเยซู ดงัเช่นบุตรมนุษยมี์ความ
คลา้ยคลึงกบับิดาของเขา ยกเวน้ท่ีวา่ความเหมือนในกรณีของพระเยซูนั้นถูกตอ้งโดยแท ้(ฟป. 
2:6) ยอห์น ไดเ้ขียนรวมสาวกคนอ่ืนๆ วา่ “พวกเรา” ไดเ้ห็น “พระสิริ” ของพระเยซู   ค  ากรีกท่ี



แปลวา่ “ไดเ้ห็น”  เธแอสธัย “ไดเ้ห็นดว้ยสายตาทางกายภาพ” มีความหมายเช่นน้ีเสมอในพนัธ
สัญญาใหม่ (เปรียบเทียบ 1 ยน  .1:1-3) พวกสาวกไดเ้ห็นพระสิริของพระเยซูท่ีชดัเจนท่ีสุด ณ 
การจ าแลงพระกาย (มธ. 17:2-8; มก. 9:2-8; ลก. 9:28-36)  
 
ความสัมพนัธ์ของพระองคก์บัพระบิดานั้นพิเศษและความคลา้ยคลึงกบัพระบิดาก็พิเศษเช่นกนั  
ถึงแมว้่าความสัมพนัธ์ของพระเยซูท่ีมีค่อพระเจ้าพระบิดานั้นก็พิเศษ (ค า กรีก โมโนจีนัส 
เปรียบเทียบ ขอ้ 18; 3:16, 18; 1 ยน. 4:9) แมเ้ราเองก็สามารถกลายมาเป็นบุตรของพระเจา้ได ้
(ขอ้ 12-13)  พระองคอ์ยูนิ่รันดร์และมีแก่นแทเ้หมือนพระบิดา  “ก่อให้เกิด” ไม่ไดห้มายถึงวา่ 
มนัมีเวลาท่ีพระเยซูไม่ไดเ้ป็นอยู ่และจากนั้นพระบิดาไดน้ าพระองคใ์หบ้งัเกิดข้ึน 
 

 โมโนเกนีซ  ตามตวัอกัษรหมายถึง “ประเภทเดียว” หมายถึง พิเศษ หรือ อนัเดียว (นัน่คือ อนัเดียวแห่ง
 ประเภทของมนั [พระองค]์) และพระวาทะไดม้าท่ีจะแสดงถึงความหมายโดยนยัวา่ เป็นท่ีรักเป็นพิเศษ81 

 
“โมโนเกนิส (บงัเกิดเท่านั้น ไม่ใช่แค่ก าเนิด) ท่ีนีหมายถึงความสัมพนัธ์นิรันดร์ของโลโกส (ดัง่
ใน 1.18) มากกวา่การเกิดใหมเ่ป็นมนุษย”์82 

“พระสิริของพระเยซู ดงันั้นจึงข้ึนอยูก่บัความสัมพนัธ์ท่ีส าคญักบัพระเจา้ (1.14) และการเช่ือฟัง
ของพระองค”์83  
 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งแลว้ พระคุณและความจริงแสดงให้เห็นถึงพระสิริของพระเจา้ท่ีพระเยซูไดส้ าแดง  
 พระคุณในบริบทน้ีอา้งอิงถึง พระกรุณา (นัน่คือ ความดี ค าฮีบรู เฮเซด)  และความจริง  หมายถึง ความ
 สัตยสุ์จริต (นัน่คือ ความสัตยจ์ริง ค าฮีบรู เยเมท เปรียบเทียบ ขอ้ 17)  การมาบงัเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นการ
 แสดงออกท่ีเป็นไปไดอ้นัยิ่งใหญ่ท่ีสุดแห่งพระคุณของพระเจา้ท่ีมีต่อมนุษย ์ มนัยงัเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะ
 ส่ือสารความจริงอยา่งแม่นย  าแก่ความเขา้ใจของมนุษยอี์กดว้ย อยา่งไรก็ตาม หลายคนท่ีไดเ้ผชิญหนา้กบั
 พระเยซูในระหวา่งพนัธกิจของพระองคไ์ดล้ม้เหลวจะเห็นส่ิงเหล่าน้ี (ขอ้ 10)  พระคุณและความจริงไม่
 สามารถเป็นท่ีรู้ไดถ้า้ปราศจากพระเจา้ผูซ่ึ้งไดส้ าแดงส่ิงเหล่าน้ีโดยทางพระเยซูคริสต์84 
 
1:15   ยอห์นบพัติสมาเป็นอีกพยานหน่ึงนอกเหนือจากอคัรทูตยอห์น และสาวกคนอ่ืนๆของพระเยซู
 D  ท่ีไดเ้ป็นพยานถึงบุคคลของพระเยซู 
 



  “ยอห์นบพัติสมาเป็นหน่ึงในหกบุคคลท่ีถูกกล่าวในพระกิตติคุณยอห์น ซ่ึงเป็นผูเ้ป็น
 D  พยานว่าพระเยซูเป็นพระเจา้  คนอ่ืนๆก็คือ นาธันเอล (ยน. 1:49) เปโตร (ยน. 6:69)  
 D  ชายตาบอดท่ีไดรั้บการรักษา (ยน. 9:35-38)  มารธา (ยน. 11:27)  และโธมสั (ยน. 
 D  20:28)  ถา้คุณเพิ่มพระเยซูเจา้เองเขา้ไป (ยน. 5:25; 10:36) คุณก็จะมีพยานท่ีชดัเจนทั้ง
 D  เจด็”85 

 
  แมว้า่ยอห์นบพัติสมาจะแก่กวา่และไดเ้ร่ิมตน้พนัธกิจของเขาก่อนพระเยซู เขาไดย้อมรับถึง 

ความเหนือกวา่ของพระเยซูท่ีมีต่อเขาเอง 
 

   “ในสังคมท่ีอายุและการมีล าดบัเหนือกวา่ให้เกียรติท่ีประหลาด นัน่คงเป็นการนึกเอา
 D   ของพวกสังเกตการณ์แบบต้ืนๆท่ีจะหมายถึงว่ายอห์นบัพติสมานั้ นยิ่งใหญ่กว่า       
 D   พระเยซู”86 

 
  ความเหนือกว่าของพระเยซู ข้ึนอยู่กบัการมีอยู่ก่อนของพระองค์กบัพระบิดาและความเป็น  
 D  พระเจา้ของพระองค ์ ยอห์นบพัติสมาในฐานะพยานต่อตวัตนของพระเยซูนั้นส าคญัต่อผูเ้ขียน
 D  พระกิตติคุณน้ี (เปรียบเทียบ ขอ้ 6-8, 19-36)  
 
1:16   ค าเหล่าน้ีและค าเหล่านั้นท่ีตามมาค่อนขา้งจะเป็นค าเหล่านั้นของผูป้ระกาศข่าวประเสริฐและ          
  ไม่ใช่ค าเหล่านั้นของผูใ้ห้บพัติสมา87 ทรัพยากรทั้งหมดของพระเจา้ก็ปรากฏในพระเยซูซ่ึง                      
  ก่อตั้ง “ความสมบูรณ์” ของพระองค์ (ค  ากรีก เพลโรมา เปรียบเทียบ คส. 1.19 และ 2.29) จาก            
  ความสมบูรณ์น้ีเองท่ีท าให้ผูค้นไดรั้บพระคุณ พระสิริของพระเจา้ท่ีพระเยซูไดส้ าแดงนั้นเต็ม          
  ไปดว้ยพระคุณและความจริง (ขอ้ 14) จาก “ความสมบูรณ์” ของพระคุณนั้น  คน “ทั้งหมด”             
  “ไดรั้บ” การแสดงออกของ “พระคุณ” คร้ังแลว้คร้ังเล่า 
 

มีการแปลท่ีเป็นไปไดห้ลายอยา่งของวลี “พระคุณซ้อนพระคุณ” (NASB ค ากรีก คาริน แอนทิ
คาริโทส) ปัญหาก็คือความหมายของค าบุพบท แอนทิ  ในท่ีน่ี  ผูแ้ปลบางคนเช่ือวา่ยอห์นก าลงั
กล่าววา่พระคุณติดตามพระคุณอยา่งท่ีคล่ืนของมหาสมุทรติดตามคล่ืนซ่ึงไดซ้ดัผูเ้ช่ือดว้ยพระ
พรท่ีต่อเน่ืองกัน88 NIV “พระพรอย่างหน่ึงหลังจากอีกอย่างหน่ึง” แสดงออกอย่างมี
ประสิทธิภาพถึงมุมมองน้ี และ NASB “พระคุณซอ้นพระคุณ” ก็บ่งบอกมนั  อีกการแปลหน่ึงท่ี



ใหค้วามหมายในแง่เดียวกนั คือ “พระคุณท่ีจะตอบสนองทุกๆความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน (ดู 2 คร. 
12:9)”89  มนัจริงท่ีวา่พระเจา้เทพระคุณท่ีไม่หมดส้ินของพระองคม์ายงัผูเ้ช่ือโดยทางพระเยซูอยู่
เสมอ แต่วา่นัน่คือส่ิงท่ียอห์นหมายถึงท่ีน่ีไหม? 
 
มุมมองท่ีสองก็คือวา่ ยอห์นไดห้มายถึงวา่ พระเจา้ทรงประทานพระคุณ )การช่วยเหลือ (ท่ี
แตกต่างกนัในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั90 

  มุมมองท่ีสามก็คือว่าค าบุพบทกรีก แอนทิ หมายถึง “แทนท่ี” ในท่ีน่ีอย่างท่ีมนัหมายถึงในท่ี
 D  อ่ืนๆอยู่บ่อยคร้ัง91  ตามการแปลน้ี ยอห์นได้หมายถึงว่าพระคุณของพระเจา้โดยทางพระเยซู
 D  คริสตม์าแทนท่ีพระคุณท่ีพระองคไ์ดป้ระทานให้โดยทางโมเสสเม่ือพระองคไ์ดป้ระทานธรรม
 D  บญัญติั  ขอ้ 17 ดูเหมือนจะด าเนินความคิดน้ีต่อไปและก็สนบัสนุนการแปลน้ี 
 
  ผมฉงนใจว่ายอห์นคงได้ตั้งใจกล่าวถึงสองแนวคิดน้ี  เขาคงไดคิ้ดถึงพระคุณของพระเจา้ใน
 D  พระเยซูคริสตท่ี์เขา้มาแทนท่ีพระคุณของพระองค์โดยทางโมเสสและด าเนินต่อไปในการท่ีจะ
 D  ช่วยเหลือคริสเตียนวนัต่อวนั  การแปลน้ีตระหนกัถึงการอา้งอิงของยอห์นถึงความสมบูรณ์ของ
 D  พระคุณของพระเจา้เช่นเดียวกบัความตรงกนัขา้มในขอ้ 17 
 
  มุมมองอีกอยา่งหน่ึงท่ีเป็นท่ียอมรับนอ้ยก็คือวา่ แอนทิ หมายถึง “สอดคลอ้งกนั”92  พระคุณท่ี 

เรารับสอดคลอ้งกนักบัพระคุณท่ีพระเยซูรับมาจากพระบิดาในบางแง่  อย่างไรก็ตาม แอนทิ 
แทบท่ีจะไม่มีความหมายในตวัของมนัเอง แมว้า่มนัมีความหมายเม่ือมนัรวมกนักบัค านามอ่ืนๆ 
ยิง่ไปกวา่นั้นอีก การแปลน้ีไม่ไดน้ าเสนอขอ้เช่ือมโยงใดๆกบัขอ้ 17 

 
 D  มุมมองท่ีส่ีก็คือวา่ แอนทิ หมายถึง “แลกเปล่ียนกบั”93 ตามมุมมองของขา้พเจา้แลว้มนัไม่ดีพอ  
 D  แนวคิดของการท่ีพระเจา้ให้พระคุณแก่เราในการแลกเปล่ียนกบัพระคุณท่ีเราให้แก่พระองค์
 D  นั้นแปลกปลอมต่อภาคพนัธสัญญาใหม่ 
 
1:17   ในขณะท่ีโมเสสเป็นบุคคลท่ีพระเจา้ให้ธรรมบญัญติัของพระองค์แก่ประชากรของพระองค์
 D  ผา่นทางเขา พระเยซูคริสตเ์ป็นผูท่ี้พระเจา้ไดส้ าแดงพระคุณและความจริงอนัสมบูรณ์ ประโยค 

น้ีแสดงถึงความเหนือกวา่ของยคุพระคุณท่ีพระเยซูไดน้ ามาเหนือยคุธรรมบญัญติัท่ีโมเสสได ้
เร่ิมตน้ (เปรียบเทียบ รม. 5:20-21; อฟ. 2:8)  ยคุธรรมบญัญติัประกอบไปดว้ยพระคุณ  และยคุ 



พระคุณประกอบไปดว้ยธรรมบญัญติั  ยอห์นก าลงัเปรียบเทียบลกัษณะท่ีเด่นของทั้งสองธรรม 
บญัญติัแสดงออกถึงมาตรฐานของพระเจา้ แต่พระคุณจดัเตรียมการช่วยเหลือเพื่อวา่เราสามารถ 
ท าตามน ้าพระทยัของพระองคไ์ด ้
 

“ส่ิงท่ีพระเจา้ไดแ้สดงวา่พระองคเ์องเป็นอะไรโดยทางการส าแดงของพระองคใ์นโท-
ราห์  ดงันั้นตอนน้ีพระเยซูแสดงว่าพระองค์เองเป็นอะไรโดยทางการมาบงัเกิดเป็น 
มนุษย ์ และโทราห์คืออะไร?  มนัไม่ใช่กุญแจมือ แต่เป็นน้ิวพระหัตถ์ท่ีช้ีไปของพระ
ยาเวห์ ซ่ึงโดยพระคุณแล้วได้ก าหนดหนทางแห่งชีวิตและความสามัคคีธรรมกับ 
พระองคส์ าหรับผูท่ี้ไดรั้บการไถ่ [เปรียบเทียบ ฉธบ. 6:1-3] ประเด็นของ ยอห์น 1:17 
ไม่ใช่ ‘ตอนนั้นไม่ดี แต่ตอนน้ีดี’  แต่ประเด็นเป็นอยา่งน้ีมากกวา่ ‘ตอนนั้นก็อศัจรรย!์ 
และตอนน้ิยิง่ดีกวา่!’”94 

 
  ขอ้น้ีเปรียบเทียบสองยคุอยา่งชดัเจน  แมก้ระทัง่คนท่ีไม่เช่ือตามยุคก็ยอมรับส่ิงน้ีและยอมรับวา่
 D  พวกเขาตระหนักถึงสองระบบท่ีแตกต่าง นัน่คือ ระบบธรรมบญัญติัของภาคพนัธสัญญาเดิม 
 D  และระบบพระคุณของภาคพนัธสัญญาใหม่  พวกเขาเป็นผูท่ี้เช่ือตามยคุมากกวา่ท่ีพวกเขาเต็มใจ
 D  ท่ีจะยอมรับวา่พวกเขาเป็น 
 
1:18   มีพระคมัภีร์หลายตอนท่ีบนัทึกบุคคลท่ีหลากหลายท่ีไดเ้ห็นพระเจา้ (ตวัอยา่งเช่น อพย. 33:21-
 D  23; อสย. 6:1-5; วว. 1:10-18)  เหตุการณ์เหล่านั้นเก่ียวขอ้งกบันิมิต การปรากฎของพระเจา้ หรือ 
 D  ตวัแทนท่ีเป็นมนุษยข์องพระเจา้  มากกว่าท่ีจะเป็นการเผชิญหน้ากบัแก่นแท้ฝ่ายวิญญาณท่ี
 D  เปิดเผยของพระองค ์(เปรียบเทียบ อพย. 33:20; ฉธบ. 4:12; สดด. 97:2; 1 ทธ. 1:17; 6:16; 1 
 D  ยน. 4:12)  แนวทางท่ีเรารู้วา่พระเจา้เป็นเหมือนอะไรไม่ใช่การมองท่ีแก่นแทข้องพระองค ์ ไม่มี
 D  ใครสามารถท าอย่างนั้นและมีชีวิตอยู่ได้  พระเจา้ได้ส่งพระบุตรท่ีเฉพาะและองค์เดียวของ
 D  พระองค ์ (โมโนจีนัส เปรียบเทียบ ขอ้ 14) จากการทรงสถิตท่ีสนิทสนมท่ีสุดของพระองคเ์อง
 D  เพื่อจะเปิดเผยพระเจา้ต่อมนุษย ์
 

“ในอกของ เป็นส านวนภาษาฮีบรูท่ีแสดงออกถึงความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดของเด็กและ
พอ่แม่ และจากเพื่อนกบัเพื่อน (เปรียบเทียบ xiii 23)”95 

 



ในระบบท่ีโมเสสเร่ิมต้น “ไม่มีใคร” ท่ีสามารถ “เห็น” พระเจ้าได้ แต่ตอนน้ีพระเยซูได ้
“เปิดเผย” พระองค์แก่ทุกๆคน   จงสังเกตว่ายอห์นไดเ้รียกพระเยซูว่าเป็น “พระเจา้” อีกคร้ัง
หน่ึง (“พระเจ้า องค์เดียวท่ีบงัเกิดมา) อีกคร้ังหน่ึง   แมว้่าตน้โบราณบางฉบบัอ่านว่า “พระ
บุตร” แทนท่ีจะเป็น “พระเจา้” การอ่านท่ีถูกตอ้งดูเหมือนจะเป็น “พระเจา้” อยา่งชดัเจน  
 
พระเยซูได ้“อธิบาย” (NASB) ในแง่ของการเปิดเผยพระองค ์ค ากรีกคือ เอกซีจีซาโท ซ่ึงเราได้
ค  าว่า “เอกซีจีท” มาจากมนั พระบุตรไดเ้อกซีจีท (นัน่คือ ไดอ้ธิบาย แปล หรือ บรรยาย) พระ
บิดาแก่มนุษย ์การอา้งอิงถึงพระคริสต์ท่ีอยู่ในอกของพระบิดาก็น าความรักใคร่ไปสู่แนวคิด
ของการท่ีพระเยซูได้อธิบายพระบิดา ท่ีน่ีกล่าวถึงธรรมชาติของพระเจ้า ไม่ใช่การปรากฎ
ภายนอกของพระองค ์
 

  “พระเจา้นั้นเรามองไม่เห็น  ไม่ใช่เพราะวา่พระองค์ไม่เป็นอยู่จริง แต่เป็นเพราะวา่ตา
 D  ทางกายภาพไม่สามารถตรวจสอบพระองคไ์ด ้รังสีอินฟาเร็ด และอลัตราไวโอเร็ทของ
 D  คล่ืนแสงนั้นเราก็มองไม่เห็น เพราะว่าตาของมนุษยไ์ม่ไวพอท่ีจะมองเห็นพวกมนัได ้ 
 D  อย่างไรก็ตาม แผ่นกระจกในการถ่ายรูปหรือกลอ้งวิเคราะห์สีสามารถท าให้พวกมนั
 D  เป็นท่ีมองเห็นแก่เราได ้ฉะนั้นพระเจา้ในฐานะผูมี้ชีวิตจะเป็นท่ีรู้จดัไดโ้ดยเคร่ืองมือ
 D  ฝ่ายวญิญาณท่ีสามารถรับการส่ือสาร “ของพระองค”์ ได”้96 

 
ยอห์นไดจ้บอารัมภบทของเขาอย่างท่ีเขาไดเ้ร่ิมตน้มนัดว้ยการอา้งอิงถึงความเป็นพระเจา้ของพระเยซู97 เขาได้
เร่ิมตน้ดว้ยการกล่าววา่พระวาทะไดอ้ยูก่บัพระเจา้ (ขอ้ 1)  และเขาไดส้รุปดว้ยการกล่าววา่พระองคไ์ดอ้ยูท่ี่พระ
ทรวงของ  พระบิดา  ส่ิงน้ีบ่งบอกถึงการสามคัคีธรรมท่ีใกลชิ้ด ความรัก และความรู้ท่ีพระบิดาและพระบุตรได้
แบ่งปัน  มนัใหค้วามเช่ือมัน่แก่เราอีกวา่การส าแดงถึงพระบิดาท่ีพระเยซูไดส้ าแดงนั้นถูกตอ้ง  ประเด็นหลกัของ
ยอห์นในอารัมภบทน้ีก็คือวา่พระเยซูเป็นผูส้ าแดงท่ีสูงสุดของพระเจา้98 

 
“. . . ในการใชค้  าวา่ โลโกส ยอห์นไดร้ะบุชดัเจนถึงหน่ึงในแนวคิดแบบพื้นฐานของกรีก  ความคิดแบบ
กรีกกล่าวถึงพระท่ีแยกออกจากโลก ซ่ึงบ่งบอกถึงการด้ินรนกบัความปวดร้าวใจ และความยินดีกบั
ความกลวัของโลกพร้อมกบัการขาดความรู้สึกของพระ แนวคิดของยอห์นเก่ียวกบั โลโกส แสดงถึง
แนวคิดท่ีตรงกนัขา้ม  ค  าวา่ โลโกส ของยอห์นไม่ไดแ้สดงให้เราเห็นถึงพระเจา้ท่ีแยกออกไปอยา่งเยือก
เยน็ แต่เป็นพระเจา้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งซาบซ้ึง”99 



 
ภายหลงัยอห์นไดอ้ธิบายตนเองวา่ไดเ้อนกายอยู่ใกลพ้ระทรวงของพระเยซู (เปรียบเทียบ 13:23)  พระกิตติคุณ
ของเขาเป็นการส าแดงท่ีแม่นย  าของพระวาทะเพราะยอห์นไดช่ื้นชมกบัการสามคัคีธรรมท่ีใกลชิ้ดกบัพระองค ์
อยา่งท่ีพระเยซูเป็นการส าแดงท่ีแม่นย  าของพระเจา้ท่ีมาจากความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัพระองค ์
 
II. พนัธกจิต่อสาธารณชนของพระเยซู 1:19-12:50 
ส่วนแรกของเน้ือเร่ืองของพระกิตติคุณยอห์นบันทึกถึงพนัธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซูต่อฝูงชนใน
ปาเลสไตน์ ผูซ่ึ้งโดยพื้นฐานแลว้เป็นคนยิว100  ผูเ้ขียนบางคนไดเ้รียกส่วนน้ีของพระกิตติคุณว่า “หนงัสือแห่ง
หมายส าคญั”  เพราะวา่มนัแสดงให้เห็นถึงการอศัจรรยท์ั้งเจ็ดอยา่งท่ีบ่งบอกส่ิงต่างๆ ท่ีหลากหลายเก่ียวกบัพระ
เยซู 
 “หมายส าคญัเป็นงานท่ีอศัจรรยท่ี์ถูกกระท าข้ึนหรืออา้งอิงข้ึนเพื่อท่ีจะอธิบายถึงหลกัการต่างๆ D 
 ฝ่ายวญิญาณ”101 

 
บ่อยคร้ังท่ียอห์นไดบ้นัทึกการอภิปรายท่ียาวท่ีติดตามมาดว้ยการอศัจรรย ์ท่ีซ่ึงพระเยซูไดอ้ธิบายความส าคญัของ
มนัแก่ฝงูชน  ส่วนน้ีก็ประกอบไปดว้ยการสนทนาท่ียาวซ่ึงพระเยซูมีกบัสองบุคคล (บทท่ี 3 และ 4) 
 

 “การเปิดของการบรรยายท่ีเหมาะสมคงจะเป็นท่ีเขา้ใจว่าเป็นเร่ืองราวของส่ิงท่ีเกิดข้ึนของ
 สัปดาห์หน่ึงท่ีส าคญั  ยอห์นไม่ไดเ้นน้ถึงประเด็น แต่เขาก็ให้ขอ้สังเกตเก่ียวกบัเวลาท่ีดูเหมือน
 จะบ่งบอกส่ิงน้ี  วนัแรกไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยผูแ้ทนจากเยรูซาเล็มท่ีไดถ้ามยอห์นบพัติสมา  ‘วนัถดัไป’ 
 ก็กล่าวถึงการช้ีไปท่ีพระเยซูต่อสาธารณชน (ขอ้ 29-34)  วนัท่ี 3 บอกถึงสาวกของยอห์นบพัติ
 สมาไดติ้ดตามพระเยซู (ขอ้ 35-40) มนัดูเป็นไปไดว้า่ขอ้ 41 น าเราไปสู่วนัท่ี 4. . . .มนักล่าวถึง
 การท่ีอนัดรูวน์ าเปโตรไปหาพระเยซู  วนัท่ี 5 เป็นวนัท่ีฟีลิปและนาธันนาเอลมาหาพระองค ์
 (ขอ้ 43-51)  งานสมรสในหมู่บา้นคานาเกิดข้ึนสองวนัหลงัจากเหตุการณ์ก่อนหนา้นั้น (นัน่คือ 
 วนัท่ี 6 และวนัท่ี 7  2:1-11)  ถา้เราถูกตอ้งในการเห็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในหน่ึงสัปดาห์ท่ีส าคญัท่ีถูก
 ก าหนดไวใ้นตอนตน้ของพระกิตติคุณน้ี  เราตอ้งถามต่อไปว่าความส าคญัอะไรท่ีถูกใส่เขา้ไป
 ในการเร่ิมตน้น้ี  การเปรียบเทียบกบัวนัต่างๆในการทรงสร้างใน ปฐมกาล 1 ก็บ่งบอกตวัมนัเอง 
 และไดรั้บการยนืยนัโดยค าวา่ ‘ในปฐมกาล’ ท่ีเร่ิมตน้เปิดสองบทน้ี  อยา่งท่ีถอ้ยค าท่ีเปิดของบท
 น้ีร าลึกถึง ปฐมกาล 1  โครงร่างก็เป็นเช่นนั้น  พระเยซูจะตอ้งเก่ียวขอ้งในการทรงสร้างใหม่  
 โครงร่างบ่งบอกอยา่งไม่เด่นชดัถึงกิจกรรมท่ีสร้างสรรค”์102 



 
ก. ค าน าสู่พนัธกจิต่อสาธารณชนของพระเยซู 1:19-51 

ส่วนท่ีเหลือของบทแรกกล่าวต่อไปถึงวญิญาณท่ีเกร่ินน าของอารัมภบทท  มนับนัทึกสองเหตุการณ์ใน พันธกิจ
ของยอห์นบพัติสมาและการเลือกของชายบางคนท่ีจะติดตามพระเยซู 
 

1. ค าพยานทีถู่กปกปิดไว้ของยอห์นบัพติสมาทีม่ีต่อพระเยซู 1:19-28 
ผูเ้ขียนไดบ้นัทึกพยานของยอห์นบพัติสมาท่ีมีต่อตวัตนของพระเยซูในฐานะท่ีเป็นการจดัเตรียมส าหรับการ 
บรรยายของเขาถึงพนัธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซู  เขาเป็นพยานแรกของพยานหลายคนของอคัรทูตยอห์นท่ี
เป็นพยานถึงการมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์
 
ก่อนหนา้นั้น ผูเ้ขียนไดอ้า้งอิงวา่พระเจา้ไดส่้งยอห์นบพัติสมาเพื่อจะเป็นพยานให้แก่ความสวา่ง (ขอ้ 6-8)  เขาก็
ไดอ้า้งอิงถึงส่ิงท่ียอห์นไดก้ล่าวเก่ียวกบัพระเยซู นัน่คือ พระเยซูมียศสูงกวา่เขา (ขอ้ 15)  ตอนน้ี ผูป้ระกาศได ้
อธิบายพยานของยอห์นบพัติสมาในรายละเอียดมากยิง่ข้ึน 
 
1:19   ขอ้น้ีอธิบายถึงบริบทท่ีซ่ึงยอห์นบพัติสมาไดอ้ธิบายถึงตวัตนของเขาเองในความสัมพนัธ์กบั
 D  พระเยซูอย่างท่ีพระกิตติคุณพอ้งเปิดเผย  พนัธกิจของยอห์นนั้นมีอิทธิพลอย่างมากจนพวก
 D  เจา้หนา้ท่ีทางศาสนายิวไดส้อบสวนเขา (มทัธิว 3:5-6)  บางทีสภาแซนฮีดรินไดส่้งคณะผูแ้ทน
 D  ของพวกปุโรหิตและเลวีไปหา  พวกปุโรหิตเป็นลูกหลานของอาโรน ผูซ่ึ้งเป็นผูน้ าในเร่ือง
 D  ของหลกัความเช่ือเชิงศาสนศาสตร์และเชิงปฏิบติัซ่ึงรวมถึงความบริสุทธ์ิทางพิธีกรรม พวกเล-
 D  วีเป็นลูกหลานของเลวี ซ่ึงเป็นหน่ึงในบรรพบุรุษของอาโรน และไดช่้วยเหลือพวกปุโรหิตใน
 D  พนัธกิจของพวกเขา ส่วนใหญ่ก็เป็นเร่ืองของดนตรีในพระวหิารและความปลอดภยั103 

 
“คนยวิ” เป็นค าศพัทท์างศาสนาท่ียอห์นไดใ้ชถึ้ง 71 คร้ัง ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัผูป้ระกาศคนอ่ืนๆท่ี 
ใช้มนัน้อยมาก  ปกติแล้วในพระธรรมยอห์น มนัอา้งอิงถึงคนยิวท่ีเป็นศตัรูต่อพระเยซูแมว้่า
บางคร้ังมนัปรากฎในแง่กลางๆ (ตวัอยา่ง 2:6) หรือในแง่ดี (ตวัอยา่ง 4:22) อยา่งไรก็ตาม ส่วน
ใหญ่แลว้ มนัอา้งอิงถึงคนยวิจากยเูดีย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้อยูใ่น และรอบๆเยรูซาเล็ม ผูซ่ึ้งได้
ก่อตั้งโลกทางศาสนานอกเหนือจากความเช่ือในพระเยซู ฉะนั้นมนับ่งบอกถึงเสียงสอดแทรก
ของความเป็นศตัรูต่อพระเยซู104 

 



1:20   ผูเ้ขียนได้เน้นว่ายอห์นได้ปฏิเสธอย่างแข็งขันถึงการแนะน าใดๆก็ตามท่ีว่าเขาอาจเป็น                       
 D  พระเมส สิยาห์  “พระคริสต” (ค ากรีก คริสโตส) ซ่ึงเป็นค ากรีกท่ีเหมือนกบัค าฮีบรู “เมสสิยาห์” 
 D  หรือ “ผูไ้ดรั้บการเจิม”  พนัธกิจของยอห์นประกอบดว้ยการช้ีให้คนอ่ืนเห็นถึงพระเมสสิยาห์
 D  เพื่อว่าพวกเขาสามารถติดตามพระองค์ได ้ เพราะฉะนั้น มนัคงไม่เป็นประโยชน์ท่ีจะยอมให้
 D  ใครก็ตามท่ีจะเอาเขาไปปะปนกบัพระเมสสิยาห์ 
 
1:21   พวกผู ้น าได้ถามยอห์นว่า เ ป็นเอลียาห์หรือไม่  เพราะว่าตอนนั้ นความคาดหวัง เ ก่ียว                                
 D  พระเมสสิยาห์นั้นมีสูง เน่ืองจากการท านายของดาเนียลท่ีบอกถึงวนัปรากฎของพระเมสสิยาห์ 
 D  (ดนล. 9:25)  มาลาคีไดท้  านายวา่เอลียาห์จะกลบัมาเพื่อท่ีจะแจง้ข่าววนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ท่ี
 D  พระเมสสิยาห์จะเร่ิมตน้ (มลค. 4:5-6)   
 
   "อยา่งเป็นท่ีนิยมนั้น มีการเช่ือวา่เอลียาห์จะเจิมพระเมสสิยาห์ และดงันั้นก็เปิดเผย     
   อตัลกัษณ์ของพระองคแ์ก่ท่านและแก่อิสราเอล (ดู Justin, Apology 35.1)”105 

 

เม่ือยอห์นบพัติสมาไดป้ฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเอลียาห์ เขาไดป้ฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเอลียาห์ดว้ยตวั
ของเขาเอง อยา่งไรก็ตาม การแต่งตวั การทานอาหาร และพนัธกิจของเขานั้นคลา้ยคลึงกบัของ
เอลียาห์อยา่งมาก 
 

  ผูเ้ผยพระวจนะท่ีพวกผูน้ ามีในความคิดเม่ือพวกเขาไดถ้ามค าถามท่ีสามคือผูเ้ผยพระวจนะท่ี           
  โมเสสไดท้  านายวา่จะมา (ฉธบ. 18:15-18) เมอริลล์ช้ีวา่จากการกล่าวอา้งของพนัธสัญญาใหม่       
  ถึงเฉลยธรรมบญัญติั 18:15-19 จ านวน 42 คร้ังนั้น 24 คร้ังก็ปรากฏในพระกิตติคุณยอห์น106 ผู ้   
  เผยพระวจะน้ีจะน าการส าแดงใหม่จากพระเจา้มาและอาจน าคนอิสราเอลในการอพยพใหม่          
  และเอาชนะผูก้ดข่ีพวกเขา  คนยิวไดล้ม้เหลวอยา่งผิดๆ ท่ีระบุผูเ้ผยพระวจนะวา่เป็นพระเมส-               
  สิยาห์ (เปรียบเทียบ 7:40-41) ในทางตรงกนัขา้ม บรรดานกัเทศน์คริสเตียนเร่ิมแรกไดย้ืนยนัวา่             
  “ผูเ้ผยพระวจนะ” เหมือนกนักบัพระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบกิจการ 3:22) ยอห์นบพัติสมาได ้         
  บอกวา่เขาไม่ใช่ผูเ้ผยพระวจนะท่ีคาดหวงัไวเ้ม่ือยาวนานนั้น มากไปกวา่นั้นเขาเองก็ไม่ใช่พระ-          
  เมสสิยาห์หรือเอลียาห์ 
 
1:22-23  ในการตอบต่อค าถามของของพวกผูน้ า  ยอห์นบพัติสมาได้อ้างว่าเขาเป็นผูเ้ผยพระวจนะท่ี
 D  ก าลงัเตรียมทางส าหรับการเสด็จมาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  เขาไดอ้า้ง อิสยาห์ 40:3 ซ่ึงเป็นส่วน



 D  หน่ึงของค าพยากรณ์เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ มธ. 3:3; มก. 1:3; ลก. 3:4) ในค า
 D  พยากรณ์นั้น อิสยาห์ได้ท านายถึงการส าแดงของพระสิริของพระเจา้เม่ือพระเมสสิยาห์ได้
 D  ปรากฎ (อสย. 40:5; เปรียบเทียบ ยน. 1:14)  ท่ีส าคญั ยอห์นไม่ไดอ้า้งวา่เป็นพระวาทะแต่เป็น
 D  เสียง 
 
1:24  D  ผูแ้ปล NASB ไดเ้ขา้ใจว่าขอ้น้ีเป็นวงเล็บท่ีอธิบายถึงพวกเจา้หนา้ท่ีท่ีไดส่้งคณะผูแ้ทนซ่ึงได้
 D  ถามยอห์น  ผูแ้ปล NIV แปลมนัวา่เป็นการระบุถึงผูถ้ามยอห์นบางคน  บางที NIV ถูกตอ้งใน
 D  ท่ีน้ี  มนัคงจะผดิปกติส าหรับผูเ้ขียนท่ีจะแทรกการไหลของเร่ืองราวดว้ยรายละเอียดท่ีค่อนขา้ง
 D  ไม่ส าคญัน้ี แต่ส าหรับเขาท่ีจะระบุถึงผูต้รวจสอบยอห์นบางคนวา่เป็นพวกฟาริสีนั้นดูมีเหตุผล  
 D  พวกฟาริสีเป็นผูแ้ปลท่ีเคร่งครัดของธรรมบญัญติัยิว และดูเหมือนว่ายอห์นใกลท่ี้จะละเมิดส่ิง
 D  เหล่าน้ี107 

 
1:25  ค าถามของพวกเขาบ่งบอกวา่มนัเป็นการไม่เหมาะสมส าหรับยอห์นท่ีจะให้บพัติสมา  คนยิวท าการบพั-
 ติสมา เพื่อการช าระทางพิธีกรรม แต่ในกรณีทั้งหมด ผูรั้บบพัติสมาไดบ้พัติสมาพวกเขา เอง108 มนัไม่มี
 แบบอยา่งส าหรับยอห์นท่ีจะบพัติสมาคนอ่ืน และคนยิวไม่ไดถื้อวา่พวกเขาจ าเป็นท่ีจะตอ้งกลบัใจ  น่ี
 เป็นบางส่ิงท่ีคนต่างชาติตอ้งท าเม่ือพวกเขาไดเ้ขา้ลทัธิยวิ เป็นท่ีชดัเจนวา่ เม่ือคนต่างชาติไดเ้ขา้สู่ลทัธิยิว 
 พวกผูช้ายของครอบครัวก็เขา้สุหนตั และสมาชิกทั้งหมดของครอบครัวคือทั้งสองเพศก็รับบพัติสมา109
 ยิ่งไปกวา่นั้นอีก เน่ืองจากวา่ยอห์นไม่ไดเ้ป็นหน่ึงในผูท่ี้ไดถู้กท านายไวใ้นยุคสุดทา้ย  ส าหรับพวกเขา
 แลว้ ยอห์นขาดสิทธิอ านาจท่ีจะท าในส่ิงท่ีเขาไดท้  า 

 
1:26-27  ยอห์นไดต้อบโดยบ่งบอกวา่สิทธิอ านาจของเขาท่ีจะให้บพัติสมาอยา่งท่ีเขาไดท้  าก็มาจากผูท่ี้มี
 D  สิทธิอ านาจ ซ่ึงอยู่ท่ีนัน่ แต่ไม่เป็นท่ีรู้จกั  ตอนนั้นยอห์นยงัไม่ไดร้ะบุถึงพระเยซู น่ีคงจะเป็น
 D  การเปิดเผยพระเยซูต่อการตรวจสอบอย่างละเอียดของผูน้ ายิวก่อนเวลาอนัควร ยอห์นได้
 D  ตระหนกัว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์หลงัจากท่ีเขาไดก้ล่าวถอ้ยค าเหล่าน้ี (เปรียบเทียบ ขอ้ 
 D  31)  ยอห์นเพียงแค่ไดอ้า้งอิงถึงผูน้ี้และบ่งบอกวา่เขาไดใ้ห้บพัติสมาในน ้ าภายใตสิ้ทธิอ านาจ
 D  ของพระเจา้  เขาไดเ้น้นถึงสิทธิอ านาจอนัยิ่งใหญ่ของพระเยซูโดยการกล่าวว่าเขาไม่สมควรท่ี
 D  จะท างานอยา่งคนใชส้ าหรับพระองค ์ ดงันั้นยอห์นไดเ้ป็นพยานใหแ้ก่พระเยซูแมก้ระทัง่ก่อนท่ี
 D  เขาไดร้ะบุวา่พระองคเ์ป็นพระเมสสิยาห์ 
 



  “ท่ีจะไดรั้บอิทธิพลอยา่งเต็มท่ีของส่ิงน้ี เราตอ้งคิดในใจวา่พวกสาวกไดท้  างานบริการ
 D  หลายอย่างส าหรับอาจารยข์องพวกเขา  พวกอาจารยใ์นปาเลสไตน์สมยัโบราณนั้น
 D  ไม่ไดรั้บค่าจา้ง (มนัเป็นส่ิงท่ีแยม่ากท่ีจะขอเงินส าหรับการสอนพระคมัภีร์!)  แต่ใน
 D  การชดเชยบางส่วนนั้น พวกสาวกก็อยูใ่นนิสัยของการท างานบริการเล็กๆส าหรับรับบี
 D  ของพวกเขา  แต่พวกเขาจะตอ้งมีขอ้ก าหนด  และงานอย่างคนใช้เช่นการแก้เชือก
 D  รองเทา้ก็อยู่ภายใตส่ิ้งน้ี  ก็มีค  าคมของรับบี (ในรูปแบบปัจจุบนัของมนั ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ 
 D  ค.ศ. 250 แต่บางทีคงจะก่อนหนา้นั้นหลายปี) ‘ทุกการบริการซ่ึงทาสกระท าส าหรับ
 D  เจา้นายของเขา สาวกควรจะท าเพื่ออาจารยข์องเขายกเวน้การแกเ้ชือกรองเทา้’  ยอห์น
 D  เลือกงานท่ีค าคมของรับบีเน้นว่าเป็นงานอย่างคนใช้มากเกินไปส าหรับสาวกคนใดก็
 D  ตาม และประกาศวา่เขาเองไม่สมควรท่ีจะกระท ามนั”110 

 
1:28   สถานท่ีตั้งของพนัธกิจของพระเยซูดั้งเดิมนั้นอยูท่างตะวนัตกของแม่น ้ าจอร์แดน  ดงันั้น “ไกล
 G กว่าแม่น ้ าจอร์แดน” เป็นท่ีชัดเจนว่าอ้างอิงถึงด้านตะวนัออกของแม่น ้ านั้น ฉะนั้นหมู่บ้าน      
 G เบธานีในท่ีน่ีคงจะเป็นเมืองท่ีแตกต่างจากสถานท่ีตั้งของบา้นของมารีย ์มารธา และลาซารัส 
 G  (11:1) ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัตกของแม่น ้านั้นและก็อยูท่างตะวนัออกของเยรูซาเล็ม  บางทียอห์น
 G ได้อา้งอิงถึงเบธานีโดยช่ือของมนัเพราะว่าสถานท่ีตั้งของมนัก็เป็นท่ีรู้จกัเม่ือเขาได้เขียนข้ึน   
 G ตอนน้ีมนัไม่เป็นท่ีรู้จกั  มนัอาจส าคญัท่ีวา่ยอห์นไดบ้นัทึกพนัธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซู
 G ซ่ึงเร่ิมตน้ท่ีเบธานีแห่งหน่ึงและเกือบจบลงท่ีเบธานีอีกแห่งหน่ึง (12:1-11)  “เบธานี” หมายถึง 
 G  “บา้นแห่งความหดหู่หรือความทุกขย์าก”111 

 
ยอห์นบพัติสมาไดบ้รรลุภารกิจของการเป็นพยานใหแ้ก่พระวาทะคร้ังแรกโดยการประกาศต่อ สาธารณชนถึง
การจ านนของเขาต่อสิทธิอ านาจของพระเยซู  ตวัตนท่ีถูกปกปิดไวข้องพระเยซูในฐานะพระวาทะก็ด าเนินจาก
อารัมภบทจนถึงส่วนน้ี 
 

2. การระบุทีเ่ปิดเผยถึงพระเยซู ของยอห์นบัพติสมา 1:29-34 
ยอห์นบพัติสมาด าเนินต่อไปถึงการเป็นพยานใหแ้ก่ตวัตนของพระเยซูโดยการระบุพระองคต่์อ สาธารณชนว่า
เป็นพระเมษโปดกของพระเจา้  พยานน้ีเป็นส่วนท่ีส าคญัของจุดประสงคข์องผูเ้ขียนถึงการสนบัสนุนความเช่ือ
ในพระเยซู 
 



1:29   วนัถดัไปยอห์นไดเ้ห็นพระเยซูเขา้มาหาเขา-พวกเขาไดอ้ยู่ดว้ยกนัมาก่อน (ขอ้ 26, 32-33) - 
 G และได้ระบุพระเยซูต่อสาธารณชนว่าเป็นพระเมสสิยาห์  “ดูเถิด” หรือ “ดู” (ค ากรีก อิเด่) 
 G เป็นการแสดงออกท่ีช่ืนชอบของงานเขียนของยอห์น บางทีผู ้สอบถามเขาได้กลับไปท่ี
เยรูซาเล็ม   เยรูซาเล็ม  ในเวลาน้ีช่ือเรียก “พระเมษโปดก” ไดน้ าเสนอพระเยซูวา่เป็นลูกแกะท่ีพระเจา้จะ
 G จดัเตรียมให้เป็นเคร่ืองบูชาแทนส าหรับบาปของมนุษย ์(อสย. 53:7; เปรียบเทียบ ปฐก. 4:4 
 G 8:20; 22:8, 13-14; อพย. 12:3-17; อสย. 53:12; 1 ปต. 1:19) 
 

  “มนั [ช่ือเรียก “พระเมษโปดก”] รวบรวมในหน่ึงค าศพัท์ท่ีอธิบายถึงแนวคิดของ 
 G ความไม่ผิด การเสียสละแบบสมัครใจ การไถ่บาปแทน การเช่ือฟังอย่างมี
ประสิทธิภาพG ประสิทธิภาพและอ านาจแห่งการไถ่เหมือนกบัแกะปัสกา (อพย. 12:21-27)”112 

  “ค าถามในภาคพนัธสัญญาเดิมคือ ‘ลูกแกะอยูท่ี่ไหน?’ (ปฐก. 22:7) ในพระกิตติคุณ
 G ทั้งส่ีเล่ม การเนน้คือ ‘จงดูพระเมษโปดกของพระเจา้!’ พระองคอ์ยูท่ี่น่ี!  หลงัจากท่ีคุณ
 G ไดว้างใจพระองค ์คุณก็ร้องเพลงกบัคณะนกัร้องแห่งสวรรคว์า่ “พระเมษโปดกนั้นทรง
 G สมควร!’ (วว. 5:12)”113 

 
  ยอห์นไดก้ล่าวถึง ‘บาป’ ไม่ใช่ ‘บาปต่างๆ’ (เปรียบเทียบ 1 ยน. 1:9) ซ่ึงเขาไดห้มายถึงความ
ทั้งหมด  ทั้งหมดของบาปของโลกมากกวา่ท่ีจะเป็นจ านวนของการกระท าของแต่ละบุคคล114 ยอห์นดู
 G เหมือนจะมีความเขา้ใจโดยทัว่ไปถึงพระเมสสิยาห์อยา่งท่ีคนร่วมสมยัของเขาไดเ้ขา้ใจ น่ีก็คือ
 G วา่พระองคจ์ะเป็นผูป้ลดปล่อยทางการเมืองส าหรับคนอิสราเอล (เปรียบเทียบ มธ. 11:2-3; ลก. 
 G 7:19) อย่างไรก็ตาม เขาไดเ้ขา้ใจว่าขอบเขตของพนัธกิจของพระเยซูจะเป็นฝ่ายวิญญาณและ
 G สากล ซ่ึงคนร่วมสมยัของเขาส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ขา้ใจ 

พระองคจ์ะ “รับบาปของ โลก ไป  ”ไม่ใช่แค่บาปของคนยวิเท่านั้น 116 นกัตีความบางคนไดเ้ขา้ใจ
วา่การอา้งอิงน้ีถึง  “โลก  ”เป็น   “โลกของผูเ้ช่ือ ” 117 แต่ขอ้จ ากดัเช่นนั้นดูเหมือนวา่ไม่ไดรั้บการ
รับรองตามความจริงของพระคมัภีร์ตอนอ่ืนๆท่ีบ่งบอกว่าการตายของพระเยซูไดท้  าให้ทุกคน
กลบัคืนดีกบัพระเจา้ สามารถท่ีจะ “รอดได”้ นัน่คือท าให้ทุกคนรอดได้   เช่น  2 คร  .5:19-20; 1 
ยน .2:2) 
 

1:30   บางทีบางคนท่ียอห์นไดก้ล่าวส่ิงน้ีแก่พวกเขาไดอ้ยูท่ี่นัน่และไดเ้ป็นพยานถึงการสนทนาของ
 ทั้งหมด เขากบัพวกปุโรหิตและเลวีในวนัก่อนหนา้นั้น ตอนน้ียอห์นไดร้ะบุพระเยซูว่าเป็นบุคคลท่ีเขา



 ทั้งหมด ไดพ้ดูเปรยในวนัก่อนหนา้นั้น G 
 
1:31-33  ยอห์นไม่ไดรู้้ว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ก่อนท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยแก่เขา แมว้่าพวกเขาเป็น
 G  ญาติกนั (เปรียบเทียบ ลก. 1:36)  ยอห์นไดเ้รียนรู้วา่พระเยซูเป็นใครอยา่งแทจ้ริง เม่ือเขาไดใ้ห้
 G  บพัติสมาแก่พระเยซู (มธ. 3:13-17; มก. 1:9-11; ลก. 3:21-22)  อคัรทูตยอห์นไม่ไดบ้นัทึกถึง
 G  การรับบัพติสมาของพระเยซู  ซ่ึงได้เกิดข้ึนก่อนเหตุการณ์ต่างๆท่ีเขาได้บันทึกไว้ท่ี น่ี         
 G  ยอห์นบพัติสมาไดอ้ธิบายต่อไปว่าเขาไดด้ าเนินการพนัธกิจของการให้บพัติสมาต่อไปพร้อม
 G  กบัการระบุต่อสาธารณชนของพระเมสสิยาห์วา่เป็นเป้าหมาย (เปรียบเทียบ มก. 1:4) การเสด็จ
 G  ลงมาเชิงสัญลกัษณ์ของพระวิญญาณในฐานะนกพิราบท่ีมาอยู่บนพระเยซูไดร้ะบุพระเยซูต่อ
 G  ยอห์นบพัติสมาวา่เป็นพระเมสสิยาห์ผูซ่ึ้งจะใหบ้พัติสมาดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ (เปรียบเทียบ 
 G  อสย. 11:2; อสค. 36:25-26; มก. 1:10)  
 

  “สองคร้ังดว้ยกนัในเร่ืองราวของยอห์นบพัติสมาท่ีเขาไดท้  าการอา้งอิงถึงพระวิญญาณ
 G  ท่ี ‘สถิต’ บนพระเยซู (1:32-33) น่ีส าคญัอย่างมากในฐานะเป็นการบรรยายถึง
 ความสัมความสัมพนัธ์ของพระวญิญาณกบัพระเยซูเพราะวา่ความถาวรนั้นถูกบ่งบอกไว”้118 

 
  ในพระกิตติคุณพ้องนั้ น ผูเ้ขียนได้อ้างอิงว่าพระเยซูเท่านั้ นท่ีได้เห็นการเสด็จลงมาของ                     
 สัม พระวญิญาณดุจนกพิราบ  ยอห์นเป็นผูป้ระกาศคนเดียวท่ีไดบ้นัทึกวา่ ยอห์นบพัติสมาก็ไดเ้ห็น
 สัม อีกดว้ย  จุดประสงค์ของการรับบพัติสมาของพระเยซูในพระกิตติคุณน้ีก็คือการท่ีจะระบุว่า               
 สัม พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ แก่ยอห์นบพัติสมา เพื่อว่าเขาสามารถเป็นพยานแก่ตวัตนของ                  
 สัม พระเยซูได้  สาวกคนอ่ืนๆก็พึ่ งพาพยานของมนุษยส์ าหรับการให้ความกระจ่างของพระเจา้
 สัม เก่ียวกบัตวัตนท่ีแทจ้ริงของพระเยซู  การบพัติสมาดว้ยน ้ าเป็นเชิงลบซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของการ
 สัม ช าระจากบางส่ิง แต่การบพัติสมาดว้ยพระวิญญาณเป็นเชิงบวกซ่ึงบ่งบอกถึงการใส่ชีวิตใหม่
 สัม จากพระเจา้ 
 
1:34   ยอห์นได้บรรลุจุดประสงค์น้ีโดยการเป็นพยานว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า                                 
ช่ือเรียก   (เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 7:14; สดด. 2:7)  น่ีเป็นช่ือเรียกท่ีอา้งอิงถึงความเป็นพระเจา้อยา่งไม่น่า
 ช่ือเรียก  สงสัย  ช่ือเรียก “พระเมสสิยาห์” ไม่ไดบ้่งบอกถึงความเป็นพระเจา้แก่หลายคนท่ีไดย้ินค าน้ีใน
 ช่ือเรียก  สมยัของพระเยซู  พวกเขาไดคิ้ดถึงผูช่้วยกูใ้นยคุสุดทา้ยเท่านั้น  แมก้ระทัง่สาวกสิบสองคนก็ได้



 ช่ือเรียก  ปล ้าสู้กบัส่ิงน้ี  อยา่งไรก็ตาม ยอห์นบพัติสมาไดเ้ป็นพยานวา่พระเยซูเป็นพระเจา้  แมว้่าความ
 ช่ือเรียก  สงสัยไดเ้กิดข้ึนในความคิดของเขาในภายหลงั  พระบุตรของพระเจา้ไม่ไดห้มายถึงการเป็น
 ช่ือเรียก  พระเจา้นอ้ยกวา่  มนัหมายถึงความเป็นพระเจา้อยา่งสมบูรณ์ (ขอ้ 18)  ขอ้น้ีเป็นจุดสูงสุดของ
 ช่ือเรียก  พยานของยอห์นบพัติสมาเก่ียวกบัพระเยซู 
 

“มนัส าคญัในพระกิตติคุณท่ีส่ีน้ี เราพบวา่มีเจ็ดคนผูซ่ึ้งเป็นพยานต่อความเป็นพระเจา้ 
ของพระคริสต ์หน่ึง ยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา (1:34) สอง นาธานาเอล (1:49) สาม เปโตร 
(6:69) ส่ี พระเยซูเอง (10:36) ห้า มารธา (11:27) หก โธมสั (20:28) เจ็ด ผูเ้ขียนพระ-
กิตติคุณน้ี (20:31)”119 

 

เหตุการณ์ท่ีไดร้ะบุวา่พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ส าหรับยอห์นบพัติสมคือความส าเร็จของพระสัญญาของ
พระเจา้ท่ีมีต่อเขาท่ีวา่เขาจะเห็นการเสด็จลงมาและการประทบัอยูต่่อไปของพระวิญญาณเหนือพระองค ์ น่ีเป็น
พื้นฐานส าหรับพยานของยอห์นเก่ียวกบัพระเยซู 
 

3. การตอบสนองต่อการเป็นพยานของยอห์นบัพติสมา 1:35-42 
ตอนน้ีผูเ้ขียนไดห้นัความสนใจของเขาจากพยานของยอห์นบพัติสมาไปสู่พระเยซูเพื่อท่ีจะบนัทึกปฏิกิริยาของ
บางคนท่ีมีต่อพยานของพระเยซู  สาวกสองคนของยอห์นบพัติสมาไดจ้ากเขาไปเพื่อท่ีจะติดตามพระเยซูเม่ือพวก
เขาไดย้ินพยานของยอห์นเก่ียวกบัพระเยซู  หน่ึงในพวกเขานั้นไดน้ าพี่ชายของเขาเขา้ร่วมกบัพวกเขา พระเยซู
ไม่ได้เรียกชายเหล่าน้ีท่ีจะติดตามพระองค์ในฐานะสาวกของพระองค์ในตอนน้ี ส่ิงนั้นได้เกิดข้ึนในภายหลงั 
(เปรียบเทียบ มธ. 4:18-22; 9:9; มก. 1:16-20; 2:13-14; ลก. 5:1-11, 27-28) อคัรทูตยอห์นไดบ้นัทึกความ
เก่ียวขอ้งตอนตน้ท่ีชายเหล่าน้ีมีกบัพระเยซู 
 
 “การรวมกนัอยา่งแทจ้ริงของช่ือฮีบรู (ซีโมน  นาธานาเอล) และกรีก (อนัดรูว ์ฟีลิป) ดูเหมือนจะบ่งบอก
 ถึงลกัษณะท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มแรกน้ีของพวกสาวก. . .”120 

 
1:35-36  ผูเ้ขียนก าลงัอธิบายส่ิงท่ีได้เกิดข้ึนในวนัเดียวกนักบัส่ิงท่ีเขาได้บนัทึกในขอ้ 29-34 หรือวนั            
  ถดัไป?  บางที “วนัถดัไป” ในขอ้ 35 เป็นวนัถดัไปหลงัจาก “วนัถดัไป” ในขอ้ 29121 มนัได ้         
  เกิดข้ึนหลงัจากยอห์นไดร้ะบุวา่พระเยซูเป็นพระเมษโปดกของพระเจา้อีกคร้ังหน่ึง (ขอ้ 29)  

 
1:37   สาวกสองคนของยอห์นบพัติสมาได้เร่ิมตน้ท่ีจะติดตามพระเยซูเน่ืองด้วยพยานของยอห์น                         



 ช่ือเรียก  ส่ิงน้ีเหมาะสมเพราะวา่พนัธกิจของยอห์นก็คือการช้ีผูอ่ื้นไปยงัพระเยซู  พวกเขาไม่ไดล้ะยอห์น
 ช่ือเรียก  บพัติสมาเพื่อไปหาอาจารยท่ี์โด่งดงักวา่  พวกเขาไดท้  าส่ิงท่ียอห์นไดก้ระตุน้ให้ผูฟั้งของเขาท่ี
 ช่ือเรียก  จะท า  พวกเขาไดเ้ร่ิมตน้ติดตามพระเยซูทางกายภาพเพื่อจะเรียนรู้จากพระองค์  พวกเขาได้
 ช่ือเรียก  เร่ิมตน้ข้ึนแรกไปสู่การเป็นสาวกแทอี้กดว้ย  น่ีไม่ใช่การไต่ถามเชิงทาบทาม แต่เป็นการมอบ
 ช่ือเรียก  พวกเขาแด่พระองคใ์นฐานะสาวก122 

 

   “การพบปะแรกๆนั้นศกัด์ิสิทธ์ิเช่นเดียวกบัการพบปะทา้ยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ               
   พบปะเหล่านั้นท่ีติดตามมาด้วยประวติัศาสตร์ท่ีส าคัญ และมาพร้อมกับเหตุบอก                          
   ล่วงหนา้เชิงพยากรณ์ถึงอนาคตอยา่งท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นกรณี”123 

 
1:38   พระเยซูไดถ้ามชายเหล่าน้ีวา่ท าไมพวกเขาก าลงัเดินตามหลงัพระองค ์พวกเขาตอ้งการบางส่ิง
 ช่ือเรียก  จากพระองคไ์หม? 
 

  “มนัดูเหมือนวา่ผูป้ระกาศก าลงัเขียนในสองระดบั  ค  าถามนั้นก็มีเหตุผลในฐานะการ
 ช่ือเรียก  บรรยายท่ีตรงไปตรงมา: พระเยซูถามชายสองคนท่ีก าลงัตามพระองคเ์พื่อท่ีจะส่ือสาร
 ช่ือเรียก  ส่ิงท่ีอยู่ในความคิดของพวกเขา  แต่ผูป้ระกาศตอ้งการผูฟั้งของเขาท่ีจะใคร่ครวญถึง
 ช่ือเรียก  ค าถามท่ีลึกกวา่: พระวาทะท่ีเป็นพระเมสสิยาห์เผชิญหนา้กบัผูท่ี้ท  าการแสดงใดๆของ
 ช่ือเรียก  การเร่ิมตน้ติดตามพระองค์และเรียกร้องให้พวกเขากล่าวออกมาอย่างชัดเจนถึงส่ิงท่ี
 ช่ือเรียก  พวกเขาตอ้งการในชีวติ”124 

 
  ค าถามของพระเยซูไดใ้ห้โอกาสแก่ชายเหล่าน้ีท่ีจะแสดงออกถึงความปรารถนาของพวกเขาท่ี
 ช่ือเรียก  จะกลายมาเป็นสาวกของพระองค์  อย่างไรก็ตาม พวกเขายงัไม่พร้อมท่ีจะท าการอุทิศตน
 ช่ือเรียก  เช่นนั้น  พวกเขาไดต้อบโดยถามวา่พระองค ์“อยูท่ี่ไหน” การตอบสนองท่ีสุภาพน้ีไดบ้่งบอกวา่                
  พวกเขาตอ้งการท่ีจะสัมภาษณ์พระองค์125 หรือพวกเขาอาจไดแ้สดงถึงความปรารถนาท่ีจะมา              
  เป็นสาวกของพระองค์126 ขอ้เท็จจริงท่ีว่ายอห์นไดแ้ปลค าว่า “รับบี” ส าหรับผูฟั้งของเขานั้นก็           
  เป็นหลกัฐานท่ีชดัเจนวา่โดยพื้นฐานแลว้เขาไดเ้ขียนส าหรับคนต่างชาติ “อยู”่ ก็แปลหน่ึงในค า         
  ท่ีเป็นลกัษณะพิเศษของผูเ้ขียน (นัน่คือ ค ากรีก เมโน “ท่ีจะอาศยัอยู”่) ท่ีน่ีมนัหมายถึงท่ีจะอาศยั             
  อยู ่แต่บ่อยคร้ังแลว้มนัมีความหมายทางศาสนศาสตร์ของการด าเนินต่อไปโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง             
  ในความสัมพนัธ์ท่ีสนิทสนม  ชายเหล่าน้ีคงแปลกใจวา่ความสัมพนัธ์ประเภทน้ีกบัพระเยซูจะ            



  เป็นไดส้ าหรับพวกเขาหรือไม่  ค  าน้ีปรากฎ 112 คร้ังในภาคพนัธสัญญาใหม่ และยอห์นไดใ้ช ้          
  ถึง 66 คร้ังจากทั้งหมด และใช ้40 คร้ังในพระกิตติคุณของเขา127 

 

1:39   พระเยซูได้ตอบสนองโดยการเช้ือเชิญให้พวกเขาท่ีจะติดตามพระองค์ ไม่ใช่แค่ท่ีจะเห็นว่า
 ช่ือเรียก  พระองค์ประทบัท่ีไหนท่ีจะไปเยี่ยมพระองค์  ก่อนอ่ืนพวกเขาจะต้องมากับพระองค์และ
 ช่ือเรียก  จากนั้นพวกเขาจึงจะเห็น  ประโยคน้ีก็ส าคญัอยา่งสูงส่งในฝ่ายวิญญาณ  โดยการมากบัพระเยซู
 ช่ือเรียก  เท่านั้นท่ีพวกเขาสามารถเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงในส่ิงท่ีพวกเขาก าลงัแสวงหาในฝ่ายวิญญาณ  ส่ิงน้ี
 ช่ือเรียก  ก็เป็นจริงในทุกวนัน้ี  ชายสองคนนั้นไดรั้บค าเช้ือเชิญของพระเยซูและไดพ้กักบัพระองค์ใน
 ช่ือเรียก  เวลาท่ีเหลือของวนันั้น 
 

เป็นท่ีชดัเจนวา่พระองคไ์ดใ้หค้  าเช้ือเชิญของพระองคเ์กือบ 4 โมงเยน็  ยอห์นนั้นเท่ียงตรงในยก 
การอา้งอิงถึงเวลาของเขามากกว่าผูเ้ขียนพระกิตติคุณพอ้ง (เปรียบเทียบ 4:6, 52; 19:14)128 
คนยิวนบัวนัของเขาจากดวงอาทิตยต์กจนถึงดวงอาทิตยต์ก  และพวกเขาไดแ้บ่งกลางคืนและ
กลางวนั เป็นระยะ 12 ชัว่โมง 
 

“จนถึงวนัสุดทา้ยของเขานั้น ยอห์นไม่เคยลืมเวลาท่ีเขาไดพ้บกบัพระเยซูเป็นคร้ังแรก
เลย”129 

 
1:40   ตอนน้ีผูเ้ขียนได้ระบุถึงหน่ึงในชายสองคนนั้น  อนัดรูว์นั้นส าคญัด้วยเหตุผลสองประการ                       
 ช่ือเรียก  เขาไดก้ลายมาเป็นหน่ึงในสาวกสิบสองคนของพระเยซู และเขาไดจ้ดัเตรียมตวัอยา่งท่ียอดเยี่ยม
 ช่ือเรียก  ของการเป็นพยานแก่พระเยซูโดยการน าพี่ชายของเขาไปหาพระเยซู (ขอ้ 41)  ยอห์นไดแ้นะน า
ช่ือเรียก   วา่อนัดรูวเ์ป็นนอ้งชายของซีโมนเปโตรเพราะวา่เม่ือเขาไดเ้ขียนพระกิตติคุณของเขานั้น เปโตร
 ช่ือเรียก  เป็นท่ีรู้จกัมากกว่า  เราไม่รู้ถึงคนท่ีไม่ได้ถูกระบุช่ือ  นักศึกษาพระกิตติคุณยอห์นบางคนได้
 ช่ือเรียก  แนะน าว่าคนนั้นคงเป็นผูเ้ขียนเอง130  น่ีก็เป็นความเป็นไปไดท่ี้น่าสนใจ  แต่มนัไม่มีอะไรใน
 ช่ือเรียก  บริบทท่ีจะช่วยใหเ้รายนืยนัมนัหรือไม่ยนืยนัมนั  คนนั้นคงเป็นใครก็ได ้
 
1:41   อนัดรูวไ์ดแ้สวงหาท่ีจะน าพี่ชายของเขาไปหาพระเยซูและก็ส าเร็จในการท าอย่างนั้น  เป็นท่ี
 ช่ือเรียก  ชดัเจนว่า ทั้งสองคนตอ้งการท่ีจะคน้หาพระเมสสิยาห์ผูท่ี้บรรดาผูเ้ผยพระวจนะของภาคพนัธ
 ช่ือเรียก  สัญญาเดิมไดท้  านายถึงและผูท่ี้ตารางเวลาของดาเนียลไดห้นุนใจให้พวกเขาท่ีจะเช่ือว่าจะมา



 ช่ือเรียก  ปรากฎในไม่ชา้ (ดนล. 9:25) 
 

“อนัดรูวแ์ละยอห์นไดท้  าการคน้พบท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่งสมยัต่างๆ ไกลเกินกวา่เหมือน
ทองหรือเพชร”131 

 

อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรสรุปวา่เน่ืองดว้ยอนัดรูวไ์ดเ้ช่ือว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ เขาก็ได้
เช่ือว่าพระองคเ์ป็นพระเจา้อีกดว้ย  เขาคงอาจไดเ้ช่ืออยา่งน้ี แต่หลกัฐานทั้งหมดในหมวดพระ
กิตติคุณไดช้ี้วา่พวกสาวกไดเ้รียนรู้ถึงความเป็นพระเจา้ของพระเยซูหลงัจากท่ีพวกเขาไดอ้ยูก่บั
พระองคม์าบา้งแลว้ (เปรียบเทียบ มธ. 16:16; มก. 8:29; ลก. 9;20)  บางทีอนัดรูวไ์ดคิ้ดวา่พระ
เยซูเป็นผูเ้ผยพระวจนะท่ียิง่ใหญ่   ผูซ่ึ้งเป็นผูช่้วยกูแ้บบพระเมสสิยาห์ของคนอิสราเอล 
 

1:42   ช่ือเรียก “พระเมสสิยาห์” หมายถึง “ผูท่ี้ถูกเจิมไว”้ ตามดั้งเดิมแล้ว ผูท่ี้ถูกเจิมไวใ้นอิสราเอล
 ช่ือเรียก  เป็นปุโรหิตหรือกษตัริยท่ี์ได้รับการเจิมซ่ึงได้น าประชากร เม่ือเวลาผ่านไปพระเจา้ได้ให้ค  า
 ช่ือเรียก  พยากรณ์มากมายเก่ียวกบักษตัริยต์ามแบบดาวิดท่ีจะเสด็จมา ผูซ่ึ้งจะปลดปล่อยคนอิสราเอล
 ช่ือเรียก  และสถาปนาการปกครองของพระเจา้เหนือโลกทั้งส้ิน (ตวัอยา่งเช่น 2 ซมอ. 7; สดด. 2; 110)  
 ช่ือเรียก  ดงันั้นแนวคิดของผูท่ี้ถูกเจิมไวท่ี้จะมานั้นก็ไดก่้อรูปมาเป็นช่ือเรียก “พระเมสสิยาห์” 
 
1:42   พระเยซูได้รู้ว่าเปโตรจะกลายมาเป็นอะไรในประวติัศาสตร์ของคริสตจกัรโดยพระคุณของ   
 ช่ือเรียก  พระเจา้  พระองคค์งไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเขามาก่อนและไดรู้้จกัช่ือเสียงของเปโตร เพราะวา่ทั้งสอง
 ช่ือเรียก  คนได้อาศยัอยู่ห่างกนัสองสามไมล์ในกาลิลี ซีโมนเป็นช่ือยิวโดยทัว่ไป บางทีคงมาจากค า
 ช่ือเรียก  ว่า สิเมโอน  พระเยซูได้ให้ช่ือเล่นแก่เขาท่ีได้แสดงออกถึงคุณลักษณะของเขาซ่ึงไม่ใช่ไม่
 ช่ือเรียก  ธรรมดา  มนัน่าสนใจท่ีว่าตามดั้งเดิมนั้น ซีโมนเปโตรมีคุณลกัษณะท่ีใจร้อนและหุนหนัพลนั
 ช่ือเรียก  แล่นอยา่งเดียวกนักบัสิเมโอนบรรพบุรุษของเขา ซ่ึงเป็นบุตรคนท่ีสองของยาโคบ  เคฟาสเป็น
 ช่ือเรียก  ภาษาอารเมค ซ่ึงเป็นภาษาโดยทัว่ไปของปาเลสไตน์ และหมายถึง “ศิลา” เปโตรเป็นค าแปล
 ช่ือเรียก  ของภาษากรีกคือ เคฟาส  เม่ือการบนัทึกเก่ียวกบั เปโตรไดเ้ปิดเผยในหมวดพระกิตติคุณ ดู
 ช่ือเรียก  เหมือนวา่เขาเป็นอยา่งอ่ืนไม่ไดเ้ป็นศิลา  เขาหุนหนัพลนัแล่น เปล่ียนแปลงง่าย และพึ่งพาไม่ได ้ 
 ช่ือเรียก  กระนั้นพระเยซูไดต้ั้งช่ือเปโตรตามส่ิงท่ีเขาจะกลายมาเป็นโดยอ านาจของพระเจา้ 
 

  “ในการน าพี่ชายท่ีช่ือซีโมนเปโตรไปหาพระคริสต์ ก็ไม่มีใครท่ีจะท างานรับใช้ของ



 ช่ือเรียก  คริสตจกัรไดย้ิง่ใหญ่กวา่อนัดรูวอี์กแลว้”132 

 
  ทุกคร้ังท่ีเราพบอนัดรูวใ์นพระกิตติคุณน้ี เขาก าลงัน าบางคนไปหาพระเยซู (เปรียบเทียบ 6:8; 
 ช่ือเรียก  12:22) ดงันั้นเขาเป็นแบบอยา่งท่ีดีมากวา่สาวกของพระเยซูนั้นควรท าอะไรบา้ง 
  

4. พยานของฟีลปิและอนัดรูว์ 1:43-51 
พวกสาวกของยอห์นไม่ใช่แค่ชายสองคนท่ีไดเ้ร่ิมตน้ติดตามพระเยซูเท่านั้น  อนัดรูวไ์ดด้ าเนิน ต่อไปในการน า
คนอ่ืนๆไปหาพระเยซู  เหตุการณ์น้ีไดม้าก่อนการแต่งตั้งสาวกสิบสองคนอยา่งเป็นทางการของพระเยซู  แต่มนั
แสดงถึงวา่พระองคไ์ดจ้ดัเตรียมผูท่ี้จะกลายมาเป็นพวกสาวกของพระองค ์
 
1:43-44 วนัถดัไปดูเหมือนจะเป็นวนัหลงัจากท่ียอห์นบพัติสมาไดร้ะบุวา่พระเยซูเป็นพระเมษโปดกของ 

พระเจา้ และสาวกสองคนของเขา ซ่ึงหน่ึงในนั้นคืออนัดรูว ์ไดเ้ร่ิมตน้ติดตามพระเยซู  เป็นท่ี
ชดัเจนวา่ยอห์นไดใ้หบ้พัติสมาในเพอเรียและยเูดียรอบๆ แม่น ้ าจอร์แดน (เปรียบเทียบ มธ. 3:1, 
5-6; มก. 1:5)133 ตอนน้ีบางคน-หัวขอ้นั้นขาดหายไปในฉบบักรีก-ไดต้ั้งใจท่ีจะมุ่งหน้าไปทาง
เหนือไปยงักาลิลี  บางทีบุคคลน้ีเป็นอนัดรูวม์ากกวา่ท่ีจะเป็นพระเยซู  มีสองเหตุผลส าหรับการ
สรุปน้ี ทุกคนในบทน้ีท่ีไดม้าหาพระเยซูก็มาดว้ยการเช้ือเชิญของใครบางคนท่ีไม่ใช่พระเยซู ยิ่ง
ไปกว่านั้นอีก ดูเหมือนยอห์นไดเ้น้นถึงความส าคญัของการเป็นพยานแก่พระเยซู อนัดรูวไ์ด้
พบฟีลิป (ช่ือกรีกหมายถึง “ผูรั้กมา้”) ระหวา่งทาง ซ่ึงน่าจะเป็นในกาลิลี  ฟีลิปมาจากเบธไซดา 
จูเลียสในมณฑลของกาลิลี (12:21) หลงัจากท่ีไดม้าหาพระเยซูเน่ืองดว้ยการเช้ือเชิญของอนัดรูว ์ 
ฟีลิปไดย้อมรับการเช้ือเชิญของพระเยซูท่ีจะติดตามพระองค ์ เป็นท่ีชดัเจนวา่อนัดรูวแ์ละเปโตร
ไดอ้าศยัอยูใ่นเบธไซดาก่อนท่ีพวกเขาไดย้า้ยไปท่ีคาเปอรนาอุม (มก. 1:21, 29) อยา่งไม่สงสัย
เลยวา่ชายเหล่าน้ีเป็นเพื่อนของพระเยซูก่อนท่ีจะกลายมาเป็นผูติ้ดตามพระเยซู 

 
1:45  จากนั้นฟีลิปไดน้ านาธานาเอลเพื่อนของเขา (หมายถึง “พระเจา้ไดป้ระทานให้” หรือ “ไดรั้บช่ือ

จากพระเจา้” ช่ือสมยัใหม่คือ ธีโอดอร์) ไปหาพระเยซู  นกัอรรถาธิบายพระคมัภีร์บางคนระบุ
วา่นาธานาเอลเป็นบารโธโลมิว (เปรียบเทียบ มธ. 10:3; มก. 3:18; ลก. 6:14)134 อยา่งไรก็ตาม  
มนัไม่มีเหตุผลท่ีดีประการใดท่ีจะระบุวา่สองคนน้ีเหมือนกนั  การเป็นพยานไดก้ระจายต่อไป
โดยทางสายการส่ือสารแบบธรรมดาท่ีสุด นัน่คือ เพื่อนต่อเพื่อน อยา่งท่ีมนัยงัคงท าอยู ่

 



  ค าพยากรณ์ต่างๆท่ีฟีลิปไดอ้า้งอิงถึงคงไดร้วมถึง เฉลยธรรมบญัญติั 18:15-19; อิสยาห์ 53; 
 ช่ือเรียก  ดาเนียล 7:13; มีคาห์ 5:2; และ เศคาริยาห์ 9:9  ขอ้เหล่าน้ีและขอ้อ่ืนๆไดก้ล่าวถึงพระเมสสิยาห์  
 ช่ือเรียก  น่ีบ่งบอกวา่พวกสาวกรุ่นแรกเร่ิมไดเ้ขา้ใจถึงความเป็นพระเมสสิยาห์ตามพื้นฐานของภาคพนัธ
 ช่ือเรียก  สัญญาเดิมมากกวา่ท่ีจะเป็นในแง่ของการเมือง135 ฟีลิปไดอ้ธิบายวา่พระเยซูเป็นบุตรของโยเซฟ 
 ช่ือเรียก  ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีผูค้นรู้จกัพระองคก่์อนท่ีพวกเขาไดเ้รียนรู้วา่พระองค์เป็นพระบุตรของ  พระ
 ช่ือเรียก  เจา้ (ขอ้ 49)   
 

  “ในแง่หน่ึง มนัมีเหตุผลท่ีจะมองว่าพวกสาวกของพระเยซูในพระกิตติคุณยอห์น 
 ช่ือเรียก   (ยกเวน้ยูดาสอิสคาริโอท) เป็นผูเ้ช่ือในพระองค์จากเวลาใกลก้ารเร่ิมตน้พนัธกิจต่อ
 ช่ือเรียก  สาธารณชนของพระองค์  อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่หน่ึง  มนัก็ชดัเจนท่ีว่าความเช่ือใน
 ช่ือเรียก  พระเยซูของพวกเขาสาวกได้เติบโตและพฒันาข้ึน เม่ือพวกเขาได้สังเกตถึงความ
 ช่ือเรียก  คืบหน้าของพนัธกิจต่อสาธารณชนของพระองค์  เส้นทางของการพฒันาน้ีสามารถ
 ช่ือเรียก  ติดตามไดใ้นพระกิตติคุณยอห์น”136 

 
1:46  นาซาเร็ธมีช่ือเสียงท่ีไม่ส าคญัส าหรับนาธานาเอล ผูซ่ึ้งมาจากคานา ซ่ึงเป็นเมืองใกล้ๆ กนั (21:2) (แมว้า่
 หลงัจากเหตุการณ์เหล่าน้ี ฟลาวิอสั โจเฟซัส ไดอ้าศยัอยู่ในหมู่บา้นคานาเป็นเวลาช่วงหน่ึงอีกดว้ย)137

 นาธานาเอลไดส้งสัยวา่พระเมสสิยาห์จะมาจากสถานท่ีต ่าตอ้ยเช่นนั้นไดอ้ยา่งไร  เขายงัไม่ไดเ้ขา้ใจถึง
 การถ่อมลงมาของพระเยซู 

 

   “ความคิดภายในของเขาคือ ‘แน่นอนวา่พระเมสสิยาห์ไม่สามารถมาจากท่ามกลางผูค้น 
   ท่ีถูกดูถูกยากจนอยา่งเช่นเราได ้คือจาก นาซาเร็ธหรือเมืองหรือหมู่บา้นอ่ืนใดของ 
   แควน้กาลิลี!’”138 

 
 “ส่ิงดีท่ีสุดในทั้งโลกไดอ้อกมาจากนาซาเร็ธ . . .” 139 

 
ฟีลิปก็ฉลาดท่ีไม่ได้โต้เถียงกับเขา  เขาเพียงแค่ได้เช้ือเชิญเขาท่ีจะ “มาและดู” พระเยซู 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 39)  อยา่งไม่สงสัยเลยวา่ ยอห์นไดต้ั้งใจว่าการกล่าวซ ้ าถึงการเช้ือเชิญน้ีจะ
หนุนใจผูฟั้งของเขาท่ีจะเป็นพยานในท านองเดียวกนั  ผูค้นจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงพระเยซู  
หลายคนท่ีท าอยา่งนั้นจะสรุปวา่พระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้ (เปรียบเทียบ ขอ้ 12)  

  “การไต่ถามท่ีซ่ือตรงเป็นการรักษาท่ีใหญ่ยิง่ส าหรับอคติ”140 



 

  “ค าเหล่านั้นประกอบดว้ยแก่นแทข้องการแกไ้ขแทต่้อความสงสัยทางศาสนา”141 

1:47   พระเยซูได้ประกาศว่านาธานาเอลเป็นคนอิสราเอลท่ีไม่มีการหลอกลวง  นาธานาเอลนั้น
 ช่ือเรียก  ตรงกนัขา้มกบัคนอิสราเอลดั้งเดิม นัน่คือ ยาโคบ ซ่ึงเป็นผูท่ี้หลอกลวงอยา่งมาก (ปฐก. 27:35-
 ช่ือเรียก  36; 28:12; เปรียบเทียบ ยน. 1:51)  เพราะฉะนั้น พระเยซูไดต้รัสอยา่งแทจ้ริงวา่นาธานาเอลเป็น
 ช่ือเรียก  คนอิสราเอลท่ี “ไม่มียาโคบ” เป็นท่ีชดัเจนว่าพระเยซูรู้เก่ียวกบันาธานาเอลก่อนท่ีฟีลิปไดน้ า
 ช่ือเรียก  เขาไปหาพระองค ์อยา่งท่ีพระองคไ์ดรู้้จกัคนอ่ืนๆ ผูซ่ึ้งภายหลงัพระองคไ์ดเ้รียกพวกเขามาเป็น
 ช่ือเรียก  สาวกของพระองคอ์ยา่งเป็นทางการ ซ่ึงจริงๆ พวกเขาก็อาศยัอยูใ่นคาเปอรนาอุมหรือใกล้ๆ  นั้น 

 

   “ค าเหล่าน้ี [“ในตวัเขาไม่มีอุบาย”] บ่งบอกถึงแนวคิดเก่ียวกบัผูห้น่ึงท่ีใจนั้นบริสุทธ์ิ ผู ้              
   ซ่ึงไม่มีความสงสัย แรงจูงใจท่ีไม่บริสุทธ์ิ ความหยิ่ง หรือความหลงใหลท่ีไม่บริสุทธ์ิ               
   คนแห่งวญิญาณท่ีสุภาพไตร่ตรอง ผูซ่ึ้งความคิดของเขานั้นสวรรคก์็สะทอ้นเหมือนกบั               
   ฟ้าสีครามในทะเลสาบท่ีน่ิงในวนัฤดูร้อนท่ีสงบ   เขาเป็นคนท่ีติดนิสัยแห่งการอุทิศตน            
   อยา่งมาก  เขาไดเ้ขา้ร่วมในการฝึกหดัฝ่ายวญิญาณภายใตต้น้มะเด่ือก่อนท่ีเขาไดพ้บกบั             
   พระเยซู”142 

 

1:48   นาธานาเอลแปลกใจวา่พระเยซูไดรู้้วา่เขาเป็นใคร  เป็นท่ีแน่ชดัวา่ พวกเขาไม่ไดพ้บกนัมาก่อน  
 ช่ือเรียก  พระเยซูไดอ้ธิบายวา่พระองคไ์ดเ้ห็นนาธานาเอลใตต้น้มะเด่ือท่ีท่ีเขาไดอ้ยู่ก่อนท่ีฟีลิปไดเ้รียก
 ช่ือเรียก  เขาใหม้าและดูพระเยซู  นกัอรรถาธิบายพระคมัภีร์บางคนได้แปลการอา้งอิงของพระเยซูถึงตน้
 ช่ือเรียก  มะเด่ือน้ีในเชิงอุปมาวา่เป็นการพาดพิงถึงบา้นของนาธานาเอล  บางคร้ังคนทางตะวนัออกใกล้
 ช่ือเรียก  โบราณไดอ้า้งอิงถึงท่ีอยูอ่นัสงบเชิงอุปมาวา่เป็นการพกัผ่อนภายใตต้น้องุ่นและตน้มะเด่ือ  (1 
 ช่ือเรียก  พกษ. 4:25; อสย. 36:16; ศคย. 3:10)  อยา่งไรก็ตาม มนัดูเหมือนไม่มีเหตุผลท่ีดีอะไรท่ีจะช่ืน
 ช่ือเรียก  ชอบความหมายเชิงอุปมาเหนือความหมายตามตวัอกัษรในท่ีน่ี 
 

“ประโยคน้ี [ค าตอบของพระเยซู] เหมือนกบัประโยคก่อนหนา้น้ี  [ค าถาม
ของนาธานาเอล] ช้ีไปยงัความคิดหรือค าอธิษฐานลบับางอยา่ง โดยการรู้ว่า
พระเจา้ไดแ้สดงความเขา้ใจถ่องแทแ้บบพระเจา้ของพระองคเ์ขา้ไปในใจของ
มนุษย ์ พระองคไ์ม่ไดเ้ห็นส่ิงท่ีอยู่ภายนอกเท่านั้น แต่ไดเ้ห็นส่ิงท่ีปิดซ่อนไว้
อยา่งลึกอีกดว้ย   จงเปรียบเทียบ 4:19”143 
 



เป็นท่ีชดัเจนวา่ ความเขา้ใจถ่องแทข้องพระเยซูเป็นการเผยพระวจนะ   พระองคไ์ดมี้
ความรู้ท่ีเหนือธรรมชาติเก่ียวกบันาธานาเอล ไม่ใช่แค่ความรู้จากการเปิดเผยก่อนหนา้
น้ีท่ีมีต่อพระองค์144 

 

1:49   ประโยคท่ีเรียบง่ายของพระเยซูไดล้ว้งเอาปฏิกิริยาท่ีกะทนัหนัท่ีสุดจากนาธานาเอล  เขาไดช่ื้อ
เรียก   สรุปว่าทางเดียวท่ี   พระเยซูสามารถเห็นเขาได้เม่ือเขาอยู่ใตต้น้มะเด่ือนั้น ก็เพราะพระเยซูมี
 ช่ือเรียก  ความรู้ท่ีเหนือธรรมชาติ เป็นท่ีแน่ชัดว่า นาธานาเอลได้รู้ว่าเขาอยู่ตามล าพงัและไม่มีใคร
 ช่ือเรียก  สามารถเห็นเขาไดเ้ม่ือเขาอยูใ่ตต้น้มะเด่ือ 
 

ปฏิกิริยาของนาธานาเอลดูเหมือนจะผิดธรรมดาในตอนแรกเน่ืองจากว่าแม้กระทั่งผูเ้ผย                           
พระวจนะมีความรู้ถึงส่ิงต่างๆท่ีคนอ่ืนไม่รู้  ท  าไมนาธานาเอลคิดว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของ
พระเจา้และไม่ใช่แค่ผูเ้ผยพระวจนะ?  ค  าตอบดูเหมือนจะเป็นดงัน้ีคือ แมก้ระทัง่ช่ือเรียก “พระ
บุตรของพระเจา้” ก็ไม่ไดห้มายถึงพระเจา้ส าหรับคนยวิทั้งส้ินในสมยัของพระเยซู  มนัหมายถึง 
ว่าบุคคลท่ีถูกกล่าวถึงได้แสดงถึงคุณลกัษณะบางอย่างเก่ียวกบัพระเจา้ (เปรียบเทียบ ฉธบ. 
3:18; 1 ซมอ. 26:16; สดด. 89:22; สภษ. 31:5; มธ. 5:9; ยน. 17:12)  นาธานาเอลดูเหมือนจะถือ
วา่พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีมีความรู้เหนือธรรมชาติ (เปรียบเทียบ ขอ้ 45; 2 ซมอ. 7:14; 
สดด. 2:6-7; อสย. 11:1-2)145 อยา่งไรก็ตาม นาธานาเอลไดก้ล่าวดีกวา่ท่ีเขารู้วา่พระเยซูเป็นพระ
บุตรของพระเจา้ในแง่เตม็ท่ีกวา่ท่ีเขาไดเ้ขา้ใจในปัจจุบนั อีกมุมมองหน่ึง คือนาธานาเอลไดร้ะบุ  
วา่พระเยซูเป็นพระเจา้146 

 
  “ในการบนัทึกการวิเคราะห์น้ี  ยอห์นก าลงัเพิ่มเขา้ไปในหลกัฐานท่ีไดส้ะสมมาตลอด
 ช่ือเรียก  บทน้ีว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์จริงๆ นาธานาเอลได้แสดงออกถึงความจริงน้ี
 ช่ือเรียก  อยา่งแตกต่างจากคนอ่ืนๆ แต่ความหมายท่ีส าคญันั้นก็เหมือนกนั. . .เราไม่ควรมองขา้ม
 ช่ือเรียก  ขอ้เท็จจริงท่ีวา่นาธานาเอลเพิ่งไดถู้กเรียกว่า ‘คนอิสราเอล’  ในการเรียกพระเยซูว่า 
 ช่ือเรียก   ‘กษตัริยข์องอิสราเอล’ เขาก าลงัยอมรับวา่พระเยซูเป็นกษตัริยข์องเขา  เขาก าลงัจ านน
 ช่ือเรียก  ต่อพระองค”์147 

 
1:50   พระเยซูได้ตอบว่านาธานาเอลยงัไม่ไดเ้ห็นส่ิงใด  การส าแดงถึงความรู้ท่ีเหนือธรรมชาติน้ีก็
 ช่ือเรียก  เล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีนาธานาเอลจะเห็นถ้าเขาจะติดตามพระเยซูต่อไปในฐานะ



 ช่ือเรียก  อาจารยข์องเขา (ขอ้ 49)  คนยิวท่ีตรงไปตรงมาน้ีไดเ้ช่ือวา่พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์เน่ืองดว้ย
 ช่ือเรียก  หลกัฐานเล็กนอ้ยอยา่งมาก  พระเยซูจะใหห้ลกัฐานท่ีหนกัแน่นมากข้ึนส าหรับความเช่ือของเขา
 ช่ือเรียก  ในอนาคต (เปรียบเทียบ 20:29)  ยอห์นไดท้  าอยา่งเดียวกนัส าหรับผูอ่้านของเขาโดยการบนัทึก 
 ช่ือเรียก   “เหตุการณ์ใหญ่กวา่นั้น” เหล่าน้ีหลายอยา่งในบทต่อๆไป 
 

นกัอรรถาธิบายบางคนไดส้รุปว่า พวกสาวกแรกเร่ิมเหล่าน้ีได้มาเป็น “ผูเ้ช่ือ” ในแง่ของการ 
“ได้รับความรอด” ณ เวลาน้ี148 อย่างไรก็ตาม อย่างท่ีได้อา้งอิงไปนั้น หมวดพระกิตติคุณดู
เหมือนจะน าเสนอวา่ชายเหล่าน้ีไดรั้บความเขา้ใจมากข้ึนถึงตวัตนของพระเยซูเป็นล าดบัเม่ือ
เวลาผ่านไป มนัยากอยา่งมากหรือเกือบจะเป็นไปไม่ไดท่ี้จะบอกไดอ้ย่างแทจ้ริงว่าเม่ือไหร่ท่ี
พวกเขาไดเ้ช่ือในพระเยซูพอท่ีจะไดรั้บ “ความรอด”  
 

1:51   จากนั้นพระเยซูไดก้ล่าวประโยคท่ีส าคญัอยา่งมากท่ีพระองค์ระบุเช่นนั้นดว้ยวลี “เราบอกแก่
 ช่ือเรียก  ท่านอยา่งแทจ้ริง อยา่งแทจ้ริง” หรือ “เราบอกความจริงแก่ท่าน” (ค ากรีก เอเมน เอเมน เลโก้ ฮู
 ช่ือเรียก  มิน) วลีปรากฎ 25 คร้ังในพระกิตติคุณยอห์น และมนัแนะน าถึงการยืนยนัท่ีส าคญัอยา่งพิเศษ
 ช่ือเรียก  อยูเ่สมอ 
 
  พระเยซูไดใ้ชม้โนภาพของความฝันของยาโคบท่ีเบธเอลเพื่อท่ีจะอธิบายถึงการส าแดงท่ีใหญ่
 ช่ือเรียก  กว่าท่ีนาธานาเอลและสาวกคนอ่ืนๆจะได้รับ (ค าว่า “ท่าน” ในฉบบักรีกนั้นเป็นพหูพจน์)  
 ช่ือเรียก  ทอ้งฟ้าท่ีเปิดออกวาดภาพถึงความเขา้ใจถ่องแทท่ี้ผูค้นบนโลกจะไดรั้บถึงส่ิงท่ีพระเจา้ก าลงัท า
 ช่ือเรียก  ในสวรรค ์(เปรียบเทียบ กจ. 10:11; วว. 4:1; 19:11) พระเยซูจะส าแดงส่ิงต่างๆของสวรรค ์ซ่ึง
 ช่ือเรียก  เป็นหวัขอ้ท่ียอห์นไดพ้ฒันาตลอดทั้งพระกิตติคุณน้ี  บรรดาทูตสวรรคข์องพระเจา้เป็นตวัแทน
 ช่ือเรียก  ของพระองค์ท่ีช่วยเหลือมนุษยโ์ดยการน าการส่ือสารของพวกเขาไปยงัพระเจา้ท่ีอยู่เบ้ืองบน
 ช่ือเรียก  และโดยการน าความรู้เก่ียวกบัส่ิงต่างๆของพระเจา้ไปยงัพวกเขาขา้งล่าง (เปรียบเทียบ ฮบ. 1)  
 ช่ือเรียก  บทบาทของบุตรมนุษย ์ซ่ึงเป็นช่ือเรียกอนัช่ืนชอบของพระเยซูเก่ียวกบัพระองคเ์องท่ีพระองค ์

ไดใ้ชม้ากกวา่ 80 คร้ัง (ดนล. 7:13)  จะท าใหก้ารเก่ียวขอ้งน้ีเป็นไปได ้
 

   “ในพระกิตติคุณน้ี ค าวา่ [บุตรมนุษย]์ เช่ือมโยงกบัไม่วา่พระสิริในสวรรคข์องพระ 
   คริสตห์รือกบัความรอดท่ีพระองคไ์ดน้ ามา”149 

 

ในท านองเดียวกนั บนัไดท าให้การเดินทางและการส่ือสารระหว่างสองระดบัทางกายภาพ



เป็นไปได้พระเยซูก าลงัสัญญาแก่นาธานาเอลว่าพระองค์จะพิสูจน์ว่าเป็นกุญแจไปสู่พระเจา้
และการส่ือสารกบัพระเจา้ (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 2:5)  พระเจา้ไดส้ าแดงพระองคเ์องแก่อิสราเอล 
ทั้งบุคคลและประเทศ ในความฝันท่ีเบธเอลก่อนหนา้นั้น  ตอนน้ีพระเจา้จะส าแดงพระองคเ์อง
โดยตรงแก่คนอิสราเอลแท ้นัน่คือ นาธานาเอล  แก่คนอิสราเอลทั้งปวง และแก่โลกโดยทาง
พระเยซู 
 

ส่วนรองแรกน้ีในเน้ือเร่ืองของพระกิตติคุณท่ีส่ี (ขอ้ 19-51) ประกอบดว้ยการอารัมภบทสู่พนัธกิจต่อสาธารณชน
ของพระเยซู150 ยอห์นไดเ้น้นพยานของยอห์นบพัติสมาท่ีมีต่อตวัตนของพระเยซู คร้ังแรกในลกัษณะท่ีปกปิด 
และจากนั้นก็เปิดเผย  จากนั้นเขาได้บนัทึกการตอบสนองของสาวกบางคนของยอห์น ซ่ึงได้ติดตามพระเยซู  
พยานของฟีลิปไดส่้งผลต่อการประกาศของนาธานาเอลถึงความเช่ือในพระเยซู แมว้่าจะจ ากดัอย่างท่ีมนัเป็น 
และการอา้งของพระเยซูถึงการเป็นผูส้ าแดงถึงพระเจา้และหนทางสู่พระเจา้ “เหตุการณ์ใหญ่กวา่นั้นอีก” ท่ีพระ
เยซูไดส้ัญญา (ขอ้ 50) วา่จะติดตามมานั้นไดจ้ดัเตรียมรากฐานท่ีแข็งแกร่งมากยิ่งข้ึนส าหรับความเช่ือในพระองค ์
(เปรียบเทียบ 20:31) 
 
มีช่ือและช่ือเรียกท่ีแตกต่างกนัของพระเยซูท่ีปรากฎในบทท่ี 1 น้ีอยา่งนอ้ย 16 ช่ือดว้ยกนัคือ พระวาทะ (ขอ้ 1, 
14)  ความสวา่ง (ขอ้ 7-9)  พระบุตรองคเ์ดียวของพระบิดา (ขอ้ 14)  พระเยซูคริสต ์(ขอ้ 17) พระบุตรองคเ์ดียว 
(ขอ้ 18)  องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ (ขอ้ 23)  พระเมษโปดกของพระเจา้ (ขอ้ 29, 36)  ผูห้น่ึง (ขอ้ 30) พระบุตรของพระ
เจา้ (ขอ้ 34, 49)  รับบี (อาจารย ์ขอ้ 38, 49) พระเมสสิยาห์ (ขอ้ 41) พระเยซูชาวนาซาเร็ธ (ขอ้ 45) บุตรของโยเซฟ 
(ขอ้ 45) กษตัริยข์องชนชาติอิสราเอล (ขอ้ 49) และบุตรมนุษย ์(ขอ้ 51) 
 

ข. พนัธกจิตอนต้นของพระเยซูในกาลลิ ี2:1-12 
การบรรยายของยอห์นเก่ียวกบัการเร่ิมตน้ของพนัธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซูเนน้ถึงขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ พระเยซู
ไดแ้ทนท่ีส่ิงท่ีเก่าแก่ดว้ยบางส่ิงท่ีใหม่ (เปรียบเทียบ 2 คร. 5:17)  เหลา้องุ่นใหม่ไดม้าแทนท่ีน ้ าเก่า ภายหลงัพระ
วิหารท่ีสะอาดไดม้าแทนท่ีพระวิหารท่ีสกปรก  การบงัเกิดใหม่ไดม้าแทนท่ีการบงัเกิดเก่า น ้ าธ ารงชีวิตไดม้า
แทนท่ีบ่อน ้ า การนมสัการใหม่ไดม้าแทนท่ีการนมสัการเก่า151 หัวขอ้ท่ีส าคญัซ่ึงใหญ่กว่าก็เป็นการส าแดงถึง
ความเป็นพระเจา้ของพระเยซูต่อๆไป 
 

1. หมายส าคัญแรกของพระเยซู: การเปลีย่นน า้ให้เป็นเหล้าองุ่น 2:1-11 
การอศัจรรยแ์รกท่ีพระเยซูไดท้  าในพนัธกิจต่อสาธารณชนและในพระกิตติคุณยอห์น เป็นแบบก่ึงสาธารณชน152  



เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกสาวกของพระเยซู พวกคนใชท่ี้อยูท่ี่นัน่ และมารดาของพระเยซูเท่านั้นท่ีไดเ้ขา้ใจวา่อะไรได้
เกิดข้ึน 
 “ขา้พเจา้ใชค้  าวา่ การอัศจรรย์ เพื่อหมายถึง การเขา้แทรกแซงธรรมชาติโดยอ านาจท่ีเหนือธรรมชาติ”153 
 
2:1  เป็นท่ีแน่ชดัว่า วนัท่ีสามอา้งอิงถึงวนัท่ีสามหลงัจากวนัท่ีนาธานาเอลไดพ้บพระเยซู  การอา้งอิงของ
 ยอห์นถึงวนัต่อๆมา (1:29, 35, 43; 2:1) อยา่งน้อยก็สะทอ้นถึงความรู้อยา่งเท่ียงตรงของเขาเก่ียวกบั
 เหตุการณ์เหล่าน้ีบางทีน่ีก็เป็นการอา้งอิงเชิงสัญลกัษณ์ถึงการกระท าของพระเจา้ท่ีมา ถึงจุดสูงสุดพร้อม
 กบัการอศัจรรยน้ี์ (เปรียบเทียบการเป็นข้ึนมาจากตายในวนัท่ีสาม) พระเยซูไดท้  าตามพระสัญญาของ
 พระองคท่ี์มีต่อนาธานาเอล (1:50-51) อยา่งรวดเร็วมาก 
 
ช่ือเรียก  การอา้งอิงท่ีเจาะจงของยอห์นถึงวนัต่างๆในบทท่ี 1 และท่ีน่ีนั้นผิดปกติส าหรับเขา  ในวนัแรก ยอห์น
 บพัติสมาไดใ้ห้พยานท่ีปกปิดของเขาท่ีมีต่อพระเยซู  (1:19-28)  วนัท่ีสองเขาไดใ้ห้พยานท่ีเปิดเผยต่อ
 พระเยซู (1:29-34)  วนัท่ีสาม สาวกสองคนของยอห์นไดติ้ดตามพระเยซู (1:35-42) วนัท่ีส่ี ฟีลิปและ
 นาธานาเอลได้พบพระเยซู (1:43-51) ในวนัท่ีสามหลังจากวนันั้น คือ วนัท่ี เจ็ด พระเยซูได้ท าการ
 อศัจรรยท่ี์คานา ตามธรรมเนียมนั้น การแต่งงานของหญิงสาวเกิดข้ึนในวนัพุธ และการแต่งงานของ
 หญิงม่ายเกิดข้ึนในวนัพฤหสับดี154 

 

 คนยิวถือว่าช่วงเวลาเจ็ดวนัเป็นการสะทอ้นถึงกิจกรรมท่ีสร้างสรรคข์องพระเจา้  บางทียอห์น
ตอ้งการให้ผูอ่้านของเขาท่ีจะเก่ียวเน่ืองการเร่ิมตน้น้ีของ   พนัธกิจของพระเยซูกบัการเร่ิมตน้
ของโลก (ปฐก. 1)  ซ่ึงไดเ้กิดข้ึนในวนัท่ีเจ็ดอีกดว้ย  ถา้เป็นอยา่งนั้น น่ีก็จะเป็นพยานอีกอยา่ง
หน่ึงต่อความเป็นพระเจา้ของพระเยซู   

 
  หมู่บา้นคานาอยูห่่างจากนาซาเร็ธในแควน้กาลิลีไปทางตอนเหนือประมาณ 9 ไมล์155 ยอห์น 
  ไม่ไดอ้า้งอิงถึงช่ือมารีย ์“มารดาของพระเยซู” บางทีเพื่อหลีกเล่ียงการสับสนเธอกบัมารียค์น 
  อ่ืนๆ ในเร่ืองราวของเขา156 น่ีเป็นคร้ังท่ีสองของการเผชิญหนา้ในท่ีสาธารณะ ส่ีคร้ังท่ีมารียไ์ด ้
  เผชิญกบัพระเยซู (เปรียบเทียบ ลก. 2:41-52; มก. 3:31-35; ยน.19:26-27) 

 
2:2   ขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเยซูไดรั้บการเช้ือเชิญท่ีจะไปงานแต่งงานและไดย้อมรับการเช้ือเชิญนั้น
 ช่ือเรียก  แสดงว่าพระองค์ไม่ใช่ผูส้ันโดษ  พระองคไ์ดร่้วมในเหตุการณ์ตามปกติของชีวิตมนุษย ์ น่ีได้



 ช่ือเรียก  รวมถึงโอกาสต่างๆของความช่ืนชมยินดี  หมวดพระกิตติคุณได้น าเสนอภาพอย่างน้ีของ
 ช่ือเรียก  พระองค์  การอยู่ในทางธรรมไม่ไดเ้รียกร้องการแยกจากสังคมมนุษย ์ แมว้่ายอห์นบพัติสมา
 ช่ือเรียก  ไม่ไดเ้ขา้ร่วมกบัผูค้นมากเท่ากบัท่ีพระเยซูไดเ้ขา้ร่วม  บุคคลท่ีเหมือนพระคริสตก์็เป็นบุคคลท่ี
 ช่ือเรียก  กระฉบักระเฉงทางสังคม 
 
  ในหมู่บ้านเล็กๆ เช่น คานา นักโบราณคดียงัไม่สามารถท่ีจะระบุอย่างเจาะจงว่าอยู่ท่ีไหน        
 ช่ือเรียก  บางทีเป็นเพราะว่ามนัเล็ก งานแต่งงานคงเป็นการเฉลิมฉลองแบบชุมชน157 บางทีเจา้บา้นได้
 ช่ือเรียก  รวมพระเยซูเขา้ไปเพราะว่านาธานาเอลไดม้าจากคานา (21:2)  และเม่ือไม่นานน้ีนาธานาเอล 
ช่ือเรียก   ไดก้ลายมาเป็นผูติ้ดตามพระเยซู  กระนั้น บางทีพวกเขาไดรู้้จกั     พระเยซูและไดเ้ชิญพระองค์
 ช่ือเรียก  ในฐานะเพื่อนเน่ืองจากวา่มารดาของพระองค์ก็อยูท่ี่นัน่ดว้ยและก็รับผิดชอบบางอยา่งเก่ียวกบั
 ช่ือเรียก  การจดัหาอาหาร  เป็นท่ีแน่ชัดว่าเหตุการณ์น้ีไดเ้กิดข้ึนในตอนตน้ๆของพนัธกิจของพระเยซู
 ช่ือเรียก  ก่อนท่ีพระองค์ได้เรียกสาวกสิบสองคน  ฉะนั้นพวกสาวกท่ีอยู่ในตอนนั้นคงจะมีห้าคนซ่ึง
 ช่ือเรียก  ยอห์นไดอ้า้งอิงถึงในบทท่ี 1 
 
   “คู่บ่าวสาวท่ีเช้ือเชิญพระเยซูไปร่วมงานแต่งงานของพวกเขานั้นเป็นคนท่ีฉลาด!”158 
 
2:3   งานแต่งงานในแถบตะวนัออกโบราณตามปกติแลว้ด าเนินไปหลายวนัดว้ยกนัและบ่อยคร้ังก็
 ช่ือเรียก  เป็นทั้งสัปดาห์เลย159 

 
  “ท่ีจะลม้เหลวในการจดัเตรียมอยา่งเพียงพอส าหรับบรรดาแขกก็จะเป็นความขายหนา้
 ช่ือเรียก  ทางสังคม  ในชุมชนท่ีใกลชิ้ดกนัของสมยัพระเยซูนั้น ความผิดพลาดเช่นนั้นจะไม่ถูก
 ช่ือเรียก  ลืมเลย และจะตามหลอกหลอนคู่แต่งงานใหม่ไปตลอดชีวติของพวกเขา”160 

 
  อย่างไรก็ตาม การสูญเสียไม่เพียงแต่จะเป็นความขายหน้าทางสังคมเท่านั้น แต่ยงัเป็นเร่ือง
 ช่ือเรียก  การเงินอีกด้วยเพราะว่าเจ้าบ่าวมีความรับผิดชอบทางกฎหมายในวฒันธรรมนั้ นท่ีจะจัด
 ช่ือเรียก  เตรียมการเล้ียงฉลองอยา่งเหมาะสมส าหรับบรรดาแขกของพวกเขา 
 

  “บรรดาเจา้สาวของเราก็สูญเสียทางการเงิน มากจนถึงคร่ึงหน่ึงของคุณค่าของบรรดา
 ช่ือเรียก  ของขวญัท่ีพระเยซูและพวกพรรคของพระองคท่ี์จะน าไปให้”161 



 
  อยา่งไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่ มารียไ์ดบ้อกพระเยซูเก่ียวกบัสถานการณ์เพราะเธอรู้วา่พระองคจ์ะท า
 ช่ือเรียก  อะไรก็ตามท่ีพระองคส์ามารถท าไดท่ี้จะแกไ้ขปัญหานั้น  ในฐานะบุคคลท่ีมีความเมตตาสงสาร 
 ช่ือเรียก  พระองคจ์ะพยายามช่วยเหลือเจา้บ่าว ผูซ่ึ้งตอ้งรับผิดชอบส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืม (ขอ้ 9) 
 ช่ือเรียก  เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงความขายหน้าท่ีไม่จ  าเป็น  เป็นท่ีชดัเจนว่า มารียไ์ดค้าดหวงัให้พระเยซูท า
 ช่ือเรียก  บางส่ิง (ขอ้ 5)  เป็นท่ีแน่ชดัวา่ พระเยซูไม่ไดท้  าการอศัจรรยใ์ดๆก่อนหนา้เหตุการณ์น้ี (ขอ้ 11)  
 ช่ือเรียก  ฉะนั้น มนัดูเหมือนไกลจากความจริงท่ีจะคาดคะเนว่าเธอไดค้าดหวงัให้พระองค์ท่ีจะท าการ
 ช่ือเรียก  อศัจรรย ์ มารียไ์ดรู้้วา่  พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ และเป็นท่ีชดัเจนวา่เธอตอ้งการให้พระองคท่ี์
 ช่ือเรียก  จะท าบางส่ิงท่ีจะแสดงแก่ทุกคนท่ีอยูท่ี่นัน่วา่พระองคเ์ป็นใคร  ปกติแลว้เหลา้องุ่นท่ีมึนเมาใน
 ช่ือเรียก  ปาเลสไตน์ ณ เวลาน้ีก็เป็นน ้าองุ่นท่ีถูกหมกัไวซ่ึ้งเจือจางดว้ยน ้า162 
2:4   ชาวตะวนัตกจะถือวา่ใครก็ตามท่ีกล่าวแก่มารดาของเขาวา่ “หญิงเอ๋ย” นั้นเป็นการไม่ให้เกียรติ 
 ช่ือเรียก  แต่ค าน้ีเป็นท่ียอมรับได้ท่ีจะใช้ในวฒันธรรมของพระเยซู (ค ากรีก กูนัย เปรียบเทียบ 19:26; 
 ช่ือเรียก  20:15)  มนัไม่ไดมี้ความหมายในเชิงลบ163 

 
   “ท่ีพระเยซูเรียกมารียว์่า ‘หญิงเอ๋ย’ และไม่ใช่ ‘มารดา’ บางทีบ่งบอกว่ามนัมีช่ือ
ความสัมพนัธ์         ความสัมพนัธ์ ใหม่ระหวา่งพวกเขา ในขณะท่ีพระองคเ์ขา้สู่พนัธกิจต่อสาธารณชนของ 
   พระองค”์164 

 
  ในท านองเดียวกนั ค าวา่ “เราจะยงัไงกบัเจา้ดี?” (NASB) ดูเหมือนจะเยอ่หยิ่ง แต่ค าเหล่าน้ีเป็น         
  แค่การวา่กล่าวอยา่งสุภาพ  ถอ้ยค าเหล่าน้ีก่อให้เกิดส านวนท่ียากท่ีจะแปล (เปรียบเทียบ วนฉ.         
  11:12; 2 ซมอ. 16:10; มธ. 8:29; มก. 1:24; 5:7; ลก. 4:34; 8:28)  “อะไรท่ีเรามีเหมือนกนั?”          
  หมายถึง “ความห่วงใยของคุณและความห่วงใยของฉนัไม่เหมือนกนั”165 หรือ “คุณผูห้ญิง นัน่             
  เก่ียวขอ้งกบัคุณ ไม่เก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้”166 หรือ “หญิงเอ๋ย ความเป็นห่วงของคุณเก่ียวขอ้ง          
  อะไรกบัขา้พเจา้?”167 จบักุมวิญญาณของอนุประโยค  พระเยซูไม่ใช่ไม่ให้เกียรติแก่มารดาของ          
  พระองค ์ พระองค์ก าลงัอธิบายแก่เธอว่าพระองคจ์ะจดัการกบัสถานการณ์ แต่ในเวลาและวิธี           
  ของพระองค์เอง  การเช่ือฟังของพระเยซูต่อพระบิดาในสวรรค์นั้นส าคญักว่าการเช่ือฟังของ         
  พระองคต่์อมารดาในโลกของพระองค ์

 
“ท่ีน่ีพระคริสต์ไดแ้สดงวา่เหตุผลของพระองคส์ าหรับการอยู่ภายใตม้ารียแ์ละโยเซฟ 



(ลก. 2:51) ไดส้ิ้นสุดลง ตอนน้ีพนัธกิจต่อสาธารณะของพระองค์ไดเ้ร่ิมตน้และเธอ
ตอ้งไม่ทึกทกัท่ีจะสั่งการพระองค”์168 

 
  ท่ีอ่ืนๆนั้นพระเยซูไดก้ล่าวถึง “เวลา” (ค ากรีก โฮรา) ของพระองคอ์ยูเ่สมอ วา่เป็นเวลาของการ                    
  ทนทุกขข์องพระองคแ์ละผลลพัธ์ต่างๆของมนั (เปรียบเทียบ 5:28-29; 7:30; 8:20; 12:23, 27; 
 G 13:1; 17:1) 
 

  “มนัอา้งอิงถึงเวลาท่ีพิเศษในชีวิตในโลกน้ีของพระเยซู เม่ือพระองคจ์  าตอ้งจากโลกน้ี
 G และกลบัไปสู่พระบิดา (13:1)  ซ่ึงเป็นเวลาท่ีบุตรมนุษยจ์ะตอ้งไดรั้บเกียรติ (17:1)  ส่ิง
 G น้ีส าเร็จโดยทางการทนทุกข์ การตาย การเป็นข้ึนจากตาย (และการเสด็จข้ึน แมว้่าน่ี
 G ไม่ไดถู้กเนน้โดยยอห์น)”169 

 
  ในท่ีสุดไดแ้ลว้ เม่ือเวลาของพระเยซูมาถึง พระองคไ์ดต้อบสนองความตอ้งการของมวลมนุษย์
 G โดยการตายท่ีบนกางเขน  มารีย์ก าลังขอร้องให้พระเยซูตอบสนองต่อความต้องการใน
ทนัทีทนัใด   ทนัทีทนัใด บางทีพระเยซูไดอ้า้งอิงถึงเวลาของพระองค์ท่ียงัไม่มาถึงท่ีจะช่วยมารียต์ระหนกัวา่
 G การตอบสนองต่อความตอ้งการเป็นบางส่ิงท่ีพระองค์จ  าตอ้งควบคุม  อย่างท่ีมนัไม่ใช่เวลา
 G ส าหรับพระองคท่ี์จะตาย ดงันั้นมนัไม่ใช่เวลาส าหรับพระองคท่ี์จะตอบสนองต่อความตอ้งการ
 G ท่ีกดดนัในเร่ืองเหลา้องุ่นน้ี  บางทีพระองคห์มายถึงวา่ เวลาส าหรับขา้พเจา้ท่ีจะตอบสนองต่อ
 G ความตอ้งการน้ียงัไม่มาถึง  ตลอดทั้งพระกิตติคุณน้ี  ยอห์นไดก้ล่าวอยา่งชดัเจนวา่พระเยซูอยู่
 G ในตารางเวลาของพระเจา้ท่ีพระบิดาของพระองคไ์ดค้วบคุม 
 
2:5   มารียไ์ดย้อมรับถอ้ยค าของพระเยซูอยา่งถ่อมใจและไม่ไดว้า่กล่าวพระองค ์ อยา่งไรก็ตาม เธอ
 G ได้กระตุน้ให้พวกคนใช้ท่ีจะร่วมมือกับพระองค์ถ้าพระองค์จะกระท าการในไม่ช้า  เธอไม่
 G เข้าใจส่ิงท่ีพระองค์จะท าหรือท าเม่ือไหร่ แต่เธอมีความมั่นใจในความเมตตาสงสารและ
 G ความสามารถของพระองค ์ เธอไดแ้สดงออกถึงการจ านนท่ีน่าช่ืนชมและความเช่ือต่อพระเยซู  
 G เธอไดย้อมใหพ้ระเยซูท่ีจะควบคุมและแกไ้ขปัญหา และเธอไดช้ี้ให้คนอ่ืนไปท่ีพระเยซู ไม่ใช่ท่ี
 G เธอเอง  ก่อนหน้านั้นเธอไดเ้ขา้หาพระเยซูในฐานะมารดาและได้รับการว่ากล่าวท่ีไม่รุนแรง  
 G ตอนน้ีเธอได้เขา้หาพระองค์ในฐานะองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเธอและภายหลงัก็ไดรั้บความพึง
 G พอใจ (เปรียบเทียบ มธ. 15:21-28)  ในส่ิงน้ีเธอจดัเตรียมตวัอยา่งท่ียอดเยีย่มส าหรับเรา 



 
2:6 คนยิวได้ล้างช าระก่อนทานอาหารเพื่อจะช าระพวกเขาเองจากความเป็นมลทินของการ 

เก่ียวขอ้งกบัคนต่างชาติและส่ิงต่างๆท่ีท าให้เป็นมลทินทางพิธีกรรมมากกว่าท่ีจะเป็นมลทิน
จากเช้ือโรค  พวกเขาตอ้งการน ้ าจ  านวนมากเพราะว่าพวกเขาลา้งบ่อยๆ (เปรียบเทียบ 15:1-2; 
มก. 7:3-4) แต่ละโอ่งก็บรรจุสองหรือสามมาตราวดั (ค ากรีก เมเทรเทส) นัน่คือ ระหวา่ง 18 ถึง 
24 แกลลอน170 ความจุของโอ่งทั้งส้ินก็อยูร่าวๆ 108 ถึง 144 แกลลอนของน ้ า  โอ่งหิน ไม่ไดดู้ด
ซับความช้ืนและความไม่สะอาดอย่างภาชนะดิน  ดงันั้นโอ่งเหล่านั้นก็เป็นตวับรรจุท่ีดีกว่า
ส าหรับน ้าเพื่อใชใ้นการช าระทางพิธีกรรม 

 
2:7-8   “พวกเขา” (NASB) เป็นพวกคนใชท่ี้มารียไ์ดพู้ดดว้ยก่อนหนา้นั้น (ขอ้ 5) การเช่ือฟังของพวก
 G เขานั้ นน่าช่ืนชมและนับเป็นส่วนหน่ึงส าหรับการจัดเตรียมท่ีสมบูรณ์ถึงความต้องการ  
 G ตามปกติแลว้ ผูค้นไม่ไดด่ื้มน ้าในโอ่งเหล่านั้น แต่หวัหนา้คนเดินโตะ๊หรือผูป้ระกาศการด่ืมอวย
 G พรไม่รู้วา่ส่ิงท่ีคนใชไ้ดม้อบใหแ้ก่เขานั้นมาจากไหน  บางทีโอ่งเหล่านั้นอยูน่อกบา้นและเขาอยู่
 G ในบา้น 
 
  นกัอรรถาธิบายพระคมัภีร์ส่วนใหญ่ทึกทกัเอาวา่เม่ือพวกคนใช้ไดเ้ติมน ้ าท่ีโอ่งจนเต็ม น ้ าก็ได้
 G กลายมาเป็นเหล้าองุ่น  จากนั้นพวกคนใช้ได้ตกัเหล้าองุ่นออกจากโอ่งเหล่านั้นและได้ให้
 G หัวหน้าคนเดินโต๊ะชิม  ผูเ้ขียนไม่ก่ีคนสังเกตว่าค ากริยา “ตกั” (ค ากรีก อันท์เลโอ ข้อ 8) 
 G ตามปกติแล้วอธิบายถึงการตกัน ้ าจากบ่อ171 ส่ิงน้ีได้น าพวกเขาท่ีจะสรุปเร่ืองราวท่ีแตกต่าง
 G ออกไป  บางทีพวกคนใช้ไดเ้ติมโอ่งเหล่านั้นจากบ่อน ้ าและจากนั้นก็ตกัน ้ าออกจากบ่อต่อไป
 G และพวกเขาไดส่้งใหห้วัหนา้คนเดินโตะ๊ชิม  การอธิบายน้ีดูเหมือนจะผดิปกติส าหรับขา้พเจา้ 
 

นกัอรรถาธิบายพระคมัภีร์ส่วนใหญ่ไดเ้ห็นความส าคญัของส่ิงท่ีพวกเขาไดเ้ขา้ใจว่าไดเ้กิดข้ึน
ดงัต่อไปน้ี  พวกสาวกของพระเยซู เช่นเดียวกบั พวกคนใช้ และน่าจะเป็นมารียด์้วย ไดรู้้ว่า 
“น ้า” ไดเ้ขา้ไปในโอ่งเหล่านั้นแต่ “เหลา้องุ่น”ไดอ้อกมา  ส่ิงเดียวท่ีนบัส าหรับการเปล่ียนแปลง
คือค าแนะน าของพระเยซู ในท่ีสุดพวกคนใช้ได้ตกัน ้ าใส่โอ่ง “เสมอปากโอ่ง” เพื่อจะไม่
สามารถเพิ่มอะไรเขา้ไปได้อีก พวกเขาได้ตระหนักว่าพระเยซูมีอ านาจเหนือธรรมชาติท่ีจะ
เปล่ียนน ้ าให้เป็นเหลา้องุ่น  ดงันั้นการอศัจรรยน้ี์เสริมสร้างความเช่ือของพวกเขาในพระองค ์
(ขอ้ 11) 



 
 G บรรดาผูส้นบัสนุนมุมมองท่ีว่าน ้ าท่ีพวกคนใช้ไดน้ าเสนอแก่หัวหนา้คนเดินโต๊ะไดม้าจากบ่อ
 G น ้ามองเห็นความส าคญัท่ีเหมือนกนัและมากกวา่นั้น 
 

  “จนถึงเวลาน้ีพวกคนใช้ได้ตกัน ้ าเพื่อจะเติมโอ่งต่างๆท่ีจะถูกใช้เพื่อการช าระทาง
 G พิธีกรรม  ตอนน้ีพวกเขาจะตอ้งตกัเพื่องานเล้ียงท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของงานเล้ียงของพระ
 G เมสสิยาห์    การเติมโอ่งดว้ยปริมาณน ้ ามากจนเสมอปากก็บ่งบอกวา่เวลาส าหรับการ
 G ช าระทางพิธีกรรมนั้นส าเร็จอยา่งสมบูรณ์ ระบบใหม่ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์โดยเหลา้องุ่น
 G ไม่สามารถถูกตกัจากโอ่งซ่ึงเก่ียวขอ้งอยา่งใกลชิ้ดอยา่งมากกบัการช าระทางพิธีกรรม
 G เท่านั้น”172 

 
 G ขา้พเจา้เช่ือวา่ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึงมนัไร้สาระท่ีจะสร้างการแปลน้ีบนความหมายปกติของ อันท์
 G เลโอ ความหมายท่ีส าคญัของมนัคือ “ท่ีจะตกั” แมว้า่ค  าน้ีปกติแลว้จะอา้งอิงถึงการตกัน ้ าจากบ่อ
 G หรือน ้ าพุ (ปฐก. 24:13, 20; อพย. 2:16; อสย. 12:3; ยน. 4:7, 15)  ในภาษากรีกโบราณมนั
 G อธิบายถึงการตกัน ้าออกจากทอ้งของเรือ173 
 
  ยิ่งไปกวา่นั้นอีก การแปลเชิงสัญลกัษณ์ท่ีควบคู่มากบัมุมมองน้ีก็เป็นท่ีน่าสงสัย  มนัไม่มีอะไร             
  ในบริบทท่ีบ่งบอกวา่ยอห์นไดต้ั้งใจใหผู้ฟั้งของเขาท่ีจะมองวา่เป็นการสอนถึงการท าลายระบบ        
  เก่าของโมเสสและการเร่ิมตน้ของระบบใหม่ แน่นอนวา่พนัธกิจของพระเยซูไดบ้รรลุส่ิงนั้น แต่          
  มนัไม่มีหลกัฐานอ่ืนท่ีบ่งบอกวา่น่ีเป็นบทเรียนท่ียอห์นก าลงัส่ือสารแก่ผูฟั้งของเขาในท่ีน่ีบางที          
  พระเยซูไดส้ั่งใหเ้ติมโอ่งจนเสมอปากก็เพื่อวา่มนัจะมีเหลา้เพียงพอส าหรับทุกคน มีการบริการ         
  ประมาณ 2,400 คร้ัง การเติมน ้าใหเ้ตม็โอ่งขดัขวางความเป็นไปไดใ้ดๆ ของการใส่เหลา้องุ่นเขา้         
  ไปกบัโอ่งท่ีเกือบเตม็ พระเยซูไม่ไดเ้ล่นกล174 

 

“อาร์คีทรีคลีนอส [“หวัหนา้คนเดินโตะ๊”] เดิมทีเป็นผูจ้ดัการหอ้งรับประทานอาหารผู ้
ซ่ึงไดจ้ดัการเกา้อ้ียาวและอาหารท่ีรสอร่อย ไม่ใช่เจา้ภาพงานเล้ียง (ซุมโพสิอาร 
เคส)”175 

 

2:9-10   ประเด็นของยอห์นในการบนัทึกความคิดเห็นของหัวหน้าคนเดินโต๊ะอย่างท่ีเขาได้ท านั้นดู



 G เหมือนจะเป็นการเนน้ถึงคุณภาพท่ีเหนือกวา่ของเหลา้องุ่นท่ีพระเยซูไดผ้ลิตส าหรับบรรดาแขก  
 G พระเยซูในฐานะพระผูส้ร้างไดผ้ลิตส่ิงดีท่ีสุด อยา่งท่ีพระองคท์  าอยูเ่สมอเม่ือใดก็ตามท่ีพระองค์
 G สร้าง  
 

“โลก  )และซาตานเช่นกนั  (ให้ส่ิงดีท่ีสุดก่อน และเก็บส่ิงแย่ท่ีสุดไว้ สุดทา้ย   แรกสุด 
ความเพลิดเพลินของบาปเป็นระยะเวลาหน่ึง และจากนั้นก็เป็น ค่าจ้าง ของบาป   แต่
กับพระเจ้านั้น มนัก็เป็นส่ิงตรงกันข้ามอย่างมาก   พระองค์ทรงน าประชากรของ
พระองค์ไปยงัถ่ินทุรกนัดารก่อนท่ีพระองค์ทรงน าพวกเขาไปสู่มรดกท่ีไดส้ัญญาไว ้  
กางเขนก่อนจากนั้นก็เป็นมงกุฎ”176    
 

  การสร้างเหล้าองุ่นทนัทีของพระเยซูซ่ึงตามปกติแลว้ตอ้งใช้เวลาในการหมกันั้นอาจเปรียบ         
  เทียบกบัการสร้างจกัรวาลของพระเจา้ดว้ยการปรากฏของยุค177 “เมาอยา่งอิสระ” (NASB) และ      
  “มีมากเกินไปท่ีจะด่ืม” (NIV) แปลค ากรีก เมทเธสโค วา่อา้งอิงถึง ความมึนเมา  ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ 
  พระเยซูไดส้ร้างบางส่ิงท่ีผูค้นอาจใชใ้นทางผิดไม่ควรท าให้เราประหลาดใจ  มนุษยไ์ดใ้ชข้อง             
  ขวญัต่างๆ ของพระเจา้ในทางผิดอย่างต่อเน่ือง  ส่ิงท่ีน่ายินดีก็คือว่า นัน่ไม่ไดก้นัพระเจา้จาก          
  การให้ส่ิงเหล่านนัแก่พวกเขา หรือถือเอาวา่เป็นความรับผิดชอบของพระเจา้ในการใชอ้ยา่งไม่         
  ถูกตอ้งของพวกเขา 

 
“พระคริสตเ์ป็นผูท่ี้จะท าการอศัจรรย ์กระนั้น ‘พวกคนใช’้ เป็นผูท่ี้ดูเหมือนวา่จะท าทุก
ส่ิง   พวกเขา ไดต้กัน ้าใส่โอ่ง พวกเขา ไดต้กัเหลา้องุ่น  พวกเขา ไดน้ ามนัไปให้เจา้ภาพ  
ไม่มีการแสดงท่ีมองเห็นไดข้องการใช้อ านาจของพระเจา้   ส่ิงท่ีไดเ้ป็นพยานโดยผูดู้
เหตุการณ์คือมนุษยท่ี์ท าการ ไม่ใช่พระเจา้ท่ีสร้างจากท่ีไม่มีอะไรเลย   และทั้งหมดน้ีก็
พูดต่อเราอย่างเสียงดงั   มนัเป็นค าอุปมาในการปฏิบติัการ   วิธีท่ีไดถู้กใช้เป็นมนุษย ์
ผลลพัธ์ไดป้ระจกัษว์า่เป็นพระเจา้”178 

 
มนัมีความหมายท่ีลึกกวา่ในเร่ืองราวน้ีไหม? นกัศึกษาหลายคนท่ีไดศึ้กษาตอนน้ีไดร้ะบุวา่เหลา้
องุ่นเป็นสัญลกัษณ์ของความยนิดีท่ีพระเมสสิยาห์น ามา ส่ิงน้ีก็สอดคลอ้งกบัการใชเ้ปรียบเทียบ
ของเหลา้องุ่นตลอดทั้งพระคมัภีร์  บางคนไดเ้ห็นวา่มนัเป็นรูปแบบของคริสตศาสนาท่ีแตกต่าง
กบัลทัธิยวิ (น ้า)179 การเปรียบเทียบเหล่าน้ีขาดการสนบัสนุนทางพระคมัภีร์  บางทีมนัมีความมี



เหตุมีผลบางอยา่งท่ีจะเห็นงานเล้ียงน้ีวา่เป็นตวัอยา่งท่ีให้ดูก่อนของงานเล้ียงของพระเมสสิยาห์
เพราะวา่การจดัเตรียมของพระเยซูในเร่ืองความยินดีนั้นก็เป็นส่ิงธรรมดาส าหรับความคิดเห็น
ทั้งสองอยา่งนั้น  อยา่งไรก็ตาม พระเยซูอาจไม่ไดเ้ป็นเจา้ภาพ ณ งานเล้ียงน้ี แต่พระองคจ์ะเป็น
เจา้ภาพ ณ งานเล้ียงของพระเมสสิยาห์ 
 

2:11   ในการสรุป ยอห์นไดอ้า้งอิงวา่การอศัจรรยน้ี์เป็นหมายส าคญั มนัเป็นการอศัจรรยท่ี์มีความส า-            
  คญั180 ความส าคญัของมนัดูเหมือนจะเป็นการท่ีมนัไดแ้สดงวา่พระเยซูมีอ านาจอยา่งเดียวกนัท่ี         
  จะสร้างอยา่งท่ีพระเจา้ไดส้ าแดงในการทรงสร้างนั้น ดงันั้นมนัไดช้ี้วา่พระเยซูเป็นพระเจา้ พระ         
  ผูส้ร้างผูซ่ึ้งสามารถเปล่ียนแปลงบางส่ิงจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงได ้(เปรียบเทียบ 2            
  คร. 5:17) จงสังเกตว่าการสร้างน้ีประกอบดว้ยการปรากฏของยุค อยา่งท่ีการสร้างจกัรวาลได ้        
  ประกอบอยา่งชดัเจน  
 
   “มนัไม่ใช่แค่หมายส าคฐัแรกเท่านั้น แต่เป็น “หมายส าคญัหลกั”  เพราะวา่มนัเป็นแบบ  

อยา่งของงานท่ีสร้างสรรคแ์ละเปล่ียนแปลงของพระเยซูโดยรวม”181 

 

การส าแดงถึงอ านาจของพระองค์น้ีไดย้กย่องพระเยซูต่อหน้าบรรดาผูไ้ดเ้ป็นพยานและไดย้ิน
เก่ียวกบัมนั182 โมเสสไดเ้ปล่ียนน ้ าให้เป็นโลหิตซ่ึงเป็นการท าลาย (อพย. 7:14-24) แต่พระเยซู
ได้เปล่ียนน ้ าให้เป็นเหล้าองุ่นเพื่อเป็นพระพรและประโยชน์ของคนอ่ืน (เปรียบเทียบ 1:17)  
การอศัจรรยน้ี์ไดส่้งผลใหพ้วกสาวกเช่ือในพระองค ์(เปรียบเทียบ 20:30-31)  
 

   “แนวคิดท่ีซ่ึงมนั [วลี “เช่ือในพระองค”์] แสดงถึงคือแนวคิดของการโยกยา้ยเตม็ท่ีของ 
   การวางใจจากตนเองไปยงัอีกบุคคลหน่ึง”183 

 

 การอ้างอิงเชิงสรุปของยอห์นถึงเวลาและสถานท่ีก็ก่อตั้ งความเป็นประวติัศาสตร์ของ
เหตุการณ์น้ีและลดความเป็นไปไดข้องการอ่านมนัวา่เป็นนิทานเปรียบเทียบหรือต านาน 
 
 “ก่อนอ่ืน มันมีความส าคัญในการอัศจรรย์ส าหรับอิสราเอล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
 อิสราเอลในสมยัของพระคริสต์ งานเล้ียงฉลองงานแต่งงานพร้อมกบัเหลา้องุ่นใหม่
 พรรณาถึงการมาของอาณาจกัรของพระเจา้โดยหมายส าคญัน้ีองค์พระผูเ้ป็นพระเจา้
 ประกาศวา่พระองคเ์ป็นพระเมสสิยาห์ของอิสราเอล ผูซ่ึ้งมีความสามารถน าอาณาจกัร



 ท่ีถูกท านายไวไ้ปสู่การเป็นอยูท่ี่มีสง่าราศี....  
  “การอศัจรรยแ์สดงว่าระบบเก่าไดจ้บเส้นทางของมนั ตอนน้ีเป็นเวลาของระบบใหม่        
  ความส าคัญของการอัศจรรย์น้ีไม่ใช่เพื่อคนยิวเท่านั้ น เป็นท่ีชัดเจนว่ามันก็เพื่อ                      
  คริสตจกัรเช่นกนั  ความจริงพื้นฐานของคริสเตียนถูกพบได้ในความยินดีแห่งความ
 G  รอด. . . . 
 G  “การอศัจรรยน้ี์ไม่ใช่พรรณาถึงแค่ความยินดีท่ีพระคริสตน์ าไปสู่ชีวิตของบุคคลหน่ึง
 G  เท่านั้น แต่เป็นความบริบูรณ์ของความยนิดี. . . . 
 G  “สุดทา้ย ส าหรับคริสเตียนแล้ว มนัมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์  ชีวิตเก่านั้นได้ล่วงไป 
 G  และมนัมีชีวติและมุมมองใหม่ทั้งส้ินในพระคริสต ์(2 คร. 5:17)184  

 
อยา่งเป็นท่ีเช่ือกนัโดยทัว่ไปว่า เทพเจา้กรีก ไดโอนีซสั ไดค้น้พบเหลา้องุ่น เทพเจา้น้ีไดรั้บช่ือเสียงใน
เร่ืองการเปล่ียนน ้ าเป็นเหล้าองุ่นในบางโอกาสเม่ือเขาได้รับการนมสัการ   ตวัอย่างเหล่าน้ีซ่ึงได้ถูก
บนัทึกไวเ้ป็นคร้ังแรกประมาณ 5 ศตวรรษก่อนท่ียอห์นไดเ้ขียนพระกิตติคุณของท่าน อาจไดเ้ป็นท่ีรู้จกั
แก่ผูอ่้านของยอห์น185 

 

2. การพกัแรกเร่ิมของพระเยซูในเมืองคาเปอรนาอุม 2:12 
 หลงัจากการอศัจรรยไ์ม่นานนกั พระเยซูไดเ้สด็จลงไปตามภูมิประเทศคือจากคานาไปยงัคาเปอรนาอุม  
 คานาอยู่สูงกว่าคาเปอรนาอุม แมว้่าคาเปอรนาอุมจะอยู่ห่างจากคานาไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
 ประมาณ 13 ไมล ์ สมาชิกบางคนในครอบครัว (เปรียบเทียบ มธ. 1:24-25; มก. 6:3) และพวกสาวกของ
 พระเยซูไดไ้ปกบัพระองคด์ว้ย  เป็นท่ีแน่ชดัวา่ น่ีเป็นการพกัระยะสั้นเพราะยอห์นไดเ้ขียนวา่พวกเขาได้
 พกัท่ีนัน่ไม่ก่ีวนั  พระเยซูไดใ้ชค้าเปอรนาอุมเป็นฐานพนัธกิจของพระองคใ์นกาลิลีและไดย้า้ยจากนาซา
 เร็ธไปท่ีนัน่ (มธ. 4:13; มก. 1:21; 2:1)  ส่ิงนั้นคงไดเ้กิดข้ึนตอนน้ี หรือมนัคงไดเ้กิดข้ึนภายหลงัจาก
 เหตุการณ์น้ี  จุดประสงคข์องขอ้น้ีในการบรรยายของยอห์นคือการเปล่ียนผา่น 
 

ก. การเสด็จเยีย่มกรุงเยรูซาเลม็คร้ังแรกของพระเยซู  2:13-3:36 
“มันเป็นไปไม่ได้ท่ีจะไม่รู้สึกถึงการเปล่ียนแปลงท่ีมายงัเร่ืองราวน้ี ณ เวลาน้ี มีการ
เปล่ียนแปลงของสถานท่ี โอกาส ลกัษณะท่าทางของการกระท า พระเยซูและหมู่บา้นคานา 
เทศกาลปัสกาลและงานฉลองสมรส  นกัปฏิรูปท่ีเขม้งวดและแขกท่ีเห็นอกเห็นใจ บทเรียน
ฝ่ายวิญญาณท่ีหมายส าคญัสองอยา่งแสดงถึงก็ส่งเสริมกนัอีกดว้ย   หมายส าคญัแรกแสดง



ถึงการท าใหชี้วติธรรมดาสูงส่ง และหมายส าคญัท่ีสองแสดงถึงการช าระของการนมสัการ
พระเจา้ หรือกล่าวในอีกมุมมองหน่ึง อนัหน่ึงเป็นการเปิดเผยถึงบุตรมนุษย ์และอีกอนัหน่ึง
เป็นการเปิดเผยถึงพระคริสตซ่ึ์งเป็นผูบ้รรลุความหวงัและจุดประสงคข์องอิสราเอล”186 

 
  ยอห์นเป็นผูป้ระกาศคนเดียวท่ีไดบ้นัทึกการเดินทางไปยงัเยรูซาเล็มน้ี และส่ิงต่างๆ ท่ีไดเ้กิดข้ึน 
  หลงัจากนั้น 
 
 “ในความแตกต่างจากพระกิตติคุณสัมพนัธ์นั้น การบนัทึกของยอห์นจดจ่อท่ีเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตของ
พระเยซูท่ีไดเ้กิดข้ึนในกรุงเยรูซาเล็มมากท่ีสุด และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ณ เทศกาลปัสกา”187 

 
โจเซฟัสไดบ้่งบอกวา่คนยวิราวสามลา้นคนไดอ้ยูใ่นกรุงเยรูซาเล็มระหวา่งเทศกาลปัสกา188 

 
1. การช าระพระวหิารคร้ังแรก 2:13-22 

พระกิตติคุณสัมพนัธ์บนัทึกการช าระพระวิหารของพระเยซูหลงัจากการเสด็จเขา้กรุงอยา่งผูพ้ิชิตของพระองค ์
(มธ. 21:12-13; มก. 11:15-16; ลก. 19:45-46)  มีเพียงยอห์นเท่านั้นท่ีไดบ้นัทึกการช าระพระวิหารในตอนตน้ของ
พนัธกิจของพระเยซู  ความแตกต่างระหวา่งเหตุการณ์ช าระทั้งสองคร้ังและท่ีของพวกมนัในล าดบัวนัเดือนปีของ
พนัธกิจของพระเยซูใหเ้หตุผลวา่มีการช าระสองคร้ังแทนท่ีจะเป็นคร้ังเดียว189 

 
2:13   ยอห์นผูเ้ดียวท่ีไดบ้นัทึกว่า “พระเยซูไดเ้สด็จข้ึนไปท่ีเยรูซาเล็ม” ตามภูมิประเทศอีกคร้ังหน่ึง           
  ส าหรับการฉลอง “เทศกาลปัสกา” ถึงสามคร้ังด้วยกัน ท่านอ้างอิงถึงปัสกาท่ีสองใน 6:4,                 
  และปัสกาท่ีสามใน 11:55; 12:1; 13:1; 18:28, 39; และ 19:14 นกัตีความบางคนเช่ือวา่ท่าน          
  อา้งอิงถึงปัสกาท่ีส่ีใน 5:1 แต่น่ีดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได ้เป็นท่ีแน่ชดัวา่ น่ีเป็นปัสกาในวนัท่ี 7         
  เมษายน ค.ศ. 30 ซ่ึงเป็นคร้ังแรกหลงัจากพระเยซูไดเ้ร่ิมพนัธกิจต่อสาธารณชนของพระองค์190        
  พระองคไ์ดท้  าอยา่งนั้นเพราะวา่พระองค์เป็นคนยิวท่ีไดเ้ช่ือฟังธรรมบญัญติัของโมเสส (ฉธบ.      
  16:1-8)  และพระองคไ์ดใ้ชโ้อกาสท่ีจะรับใช ้ ค  าอธิบายของยอห์นถึงปัสกาวา่เป็น “ปัสกาของ     
  พวกยิว” สนบัสนุนมุมมองท่ีว่าเขาได้เขียนพระกิตติคุณของเขาตอนปลายของศตวรรษแรก            
  ส าหรับผูฟั้งโดยทัว่ไปซ่ึงส่วนใหญ่แลว้เป็นคนต่างชาติ และยงับอกไดว้า่คริสตจกัรไม่ไดฉ้ลอง       
  เทศกาลน้ีอีกแลว้ 
 



2:14-16  พระเยซูไดเ้ป็นพยานถึงการซ้ือและ “การขาย” ท่ีไดเ้กิดข้ึนในบริเวณพระวิหาร (ค ากรีก ฮิเอ        
  รอน) อยา่งไม่น่าสงสัยวา่ น่ีเป็นลานส่วนนอกของคนต่างชาติ ไม่ใช่อาคารพระวิหาร (ค ากรีก        
  นาออส)191 บางทีประเพณีของการขายสัตวเ์พื่อถวายบูชาและการแลกเงินสกุล (เช่นคนเปอร์เซีย        
  คนซีเรีย คนกรีก และคนโรมนั) กบัเงินเหรียญของพระวหิารไดเ้ร่ิมข้ึนเพื่อความสะดวกส าหรับ        
  ผูเ้ดินทาง  พวกปุโรหิตไดย้อมรับเหรียญไทเรียนเท่านั้นเน่ืองดว้ยความบริสุทธ์ิของเงินของ        
  พวกเขา ในสมยัของพระเยซู การปฏิบติัน้ีไดข้ยายไปสู่ “ธุรกิจ” หลกัส าหรับพวกปุโรหิตและ        
  ไดแ้ทนท่ีการนมสัการฝ่ายวิญญาณในลานพระวหิารในระหวา่งเทศกาลปัสกา 192พวกปุโรหิต        
  ไดเ้ปล่ียนแปลงบริเวณน้ีจากท่ีแห่งการอธิษฐาน ท่ีสงบไปสู่ตลาดขายของของชาวตะวนัออก ท่ี        
  เสียงดงั มนัแทบเป็นไปไม่ไดเ้ลยส าหรับคนต่างชาติท่ีจะนมสัการในขณะท่ีธุรกิจก็ด าเนินไปท่ี        
  นัน่ ซ่ึงเป็นลานเดียวท่ีพวกเขาสามารถเขา้ไปได ้ บางทีน่ีเป็นสถานท่ีท่ีขนัทีชาวเอธิโอเปีย              
  (8:27) และคนต่างชาติคนอ่ืนๆ เหมือนเขาไดน้มสัการเม่ือพวกเขาไดม้ายงักรุงเยรูซาเล็ม พวก        
  ปุโหริตไดต้ั้งโตะ๊ส าหรับคนแลกเงินประมาณสามสัปดาห์ก่อนเทศกาลปัสกา193 
   
  พระเยซูไดต้อบสนองต่อสถานการณ์น้ีทางถอ้ยค าและการกระท า  พระองค์ไดอ้า้งว่าพระเจา้        
  เป็น (“พระบิดาของพระองค์”) และพระองค์กระท าเพื่อพระเจา้ในส่ิงท่ีพระองค์ได้ท  าการ                  
  อธิบาย ของยอห์นไดด้ลใจนกัวาดภาพหลายคนท่ีไดว้าดส่ิงท่ีพวกเขาไดเ้ช่ือวา่ฉากท่ีเต็มไปดว้ย          
  กระท าน้ีตอ้งมีลกัษณะอยา่งไร  ยอห์นไดใ้หเ้หตุผลส าหรับการกระท าของพระเยซูวา่เป็นความ          
  ห่วงใยของพระองคส์ าหรับการใชพ้ระวหิารในทางท่ีผดิ  พระองคไ์ม่ไดอ้า้งถึงการฉอ้โกงท่ีอาจ          
  เกิดข้ึนขณะท่ีพวกปุโรหิตได้ขาย และซ้ือ และแลกเปล่ียนเงิน  การกระท าของพระเยซูได ้                      
  ก่อใหเ้กิดการคุกคามหลกัต่อการจดัการทางการเงินเก่ียวกบัระบบถวายเคร่ืองบูชา194 

 

   “คมัภีร์ทลัมุดบนัทึกค าสาปท่ีรับบีท่ีมีช่ือเสียงแห่งกรุงเยรูซาเล็ม (อบับา ชาอูล) ได ้               
   ประกาศเหนือครอบครัวมหาปุโรหิต (รวมถึงครอบครัวของอนันาส) ‘ซ่ึงพวกเขาเอง               
   เป็นมหาปุโรหิต พวกบุตรของพวกเขาเป็นเหรัญญิก (กิซบาริน) บุตรเขยของพวกเขา          
   เป็นผูช่้วยเหรัญญิก (อมัมาร์คาลิน) ในขณะท่ีคนรับใชข้องพวกเขาไดโ้บยตีผูค้นดว้ย          
   ไม’้ (Pes. [Pesiqta] 57 a) พระคมัภีร์ตอนน้ีช่างน าเสนอขอ้คิดเห็นในเร่ืองการปฏิบติัตวั         
   ของพระเยซูจริงๆ ขณะท่ีพระองค์ไดท้  าแส้ท่ีจะขบัไล่คนรับใช้เหล่านั้นท่ีได้ ‘โบยตี         
   ผูค้นดว้ยไม’้ และท าใหก้ารคา้ท่ีไม่บริสุทธ์ิของพวกเขาเสียไป!”195 

 

 



  โดยการอา้งวา่พระเจา้เป็น “พระบิดา” ของพระองค ์ พระเยซูก าลงัอา้งสิทธิอ านาจส าหรับการ
 G  กระท าของพระองค ์ไม่ใช่การอา้งความเท่าเทียมกบัพระบิดา ซ่ึงพระองคไ์ดท้  าในอีกเวลาหน่ึง 
 G  (5:18)  ส าหรับบรรดาผูท่ี้อยูท่ี่นัน่ ประเด็นก็คือสิทธิอ านาจของพระเยซู ไม่ใช่การระบุตวัตน
 G  ของพระองค ์(ขอ้ 18) 
 
  แมว้า่การกระท าของพระเยซูนั้นรุนแรง เป็นท่ีแน่ชดัวา่ มนัไม่ไดก่้อให้เกิดการคุกคามต่อความ          
  สงบสุขในบริเวณพระวิหารเลย พวกทหารโรมจากป้อมอนัโทเนียท่ีมีเขตแดนติดกนัคงไดเ้ขา้         
  แทรกแซงอยา่งรวดเร็วถา้มนัเป็นการคุกคามต่อความสงบสุข พระเยซูนั้นเด็ดเด่ียวแต่ไม่รุนแรง          
  ไม่มีขอ้บ่งช้ีอะไรท่ีบอกวา่พระองคไ์ดท้  าร้ายใครดว้ยแส้ท่ีไม่เป็นอนัตรายของพระองค ์(ค ากรีก          
  ฟรา เกลลิอน เอค สคอยอิอน) ค  าพหูพจน์เพศชายของภาษากรีก พันทาส (“ทั้งหมด”) อธิบาย          
  ถึงพระเยซูขบัไล่พ่อคา้ไม่ใช่แค่สัตว ์ซ่ึงค าพหูพจน์ท่ีเป็นกลาง พันทา ระบุไว ้สคอยนีออน         
  (“เชือก”) ในท่ีอ่ืนๆ อธิบายถึงเชือกท่ีอยูบ่นเรือ (กจ. 27:32) 
 

  “มนัชดัเจนวา่มนัไม่ใช่ก าลงัทางกายภาพมากเท่ากบัอ านาจทางศีลธรรมท่ีพระองคใ์ชท่ี้ 
G   ท าใหล้านพระวหิารนั้นวา่งเปล่า”196 

 
   ภาคพนัธสัญญาเดิมไดท้  านายวา่พระเมสสิยาห์จะมาและช าระพวกเลวี (มลค. 3:1; เปรียบเทียบ   
  ศคย. 14:21) บางทีการกระท าของพระเยซูไดร้ าลึกถึงค าพยากรณ์เหล่าน้ีแก่คนชอบธรรมใน           
  อิสราเอลท่ีอาจสงสัยวา่พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์หรือไม่ อยา่งไรก็ตาม การกระท าต่างๆ ของ       
  พระองค์ไม่ไดบ้รรลุค าพยากรณ์เหล่าน้ี แต่จะปรากฎในบริบทของยุคพนัปี พระเยซูจะเสด็จ             
  กลบัมายงัพระวหิารท่ีจะอยูท่ี่เยรูซาเล็มเม่ือพระองคเ์สด็จมาในคร้ังท่ีสองและจะช าระพวกเลวีท่ี        
  รับใช้ท่ีนั่นในตอนนั้น  น่ีจะเป็นการจดัเตรียมส าหรับการปกครองแบบพระเมสสิยาห์ท่ีจะ            
  ติดตามมา อีกมุมมองหน่ึงก็คือ การเสด็จมาคร้ังแรกของพระเยซูยงัพระวิหารนั้นไดบ้รรลุค า       
  พยากรณ์ของมาลาคี197 

 

 
2:17   ส่ิงประทบัใจท่ีเด่นชัดซ่ึงการกระท าของพระเยซูได้น าเสนอแก่พวกสาวกก็คือความร้อนใจ
 G  ส าหรับการใช้วิหารท่ีเหมาะสมและเพื่อพระสิริของพระเจา้ในท่ีสุด  ตอนนั้นพวกเขาคงได้
 G  ร าลึกถึง สดุดี 69:9 หรือพวกเขาอาจคิดเก่ียวกบัมนัในภายหลงั  การอธิบายของยอห์นไม่ไดท้  า



 G  ให้ส่ิงน้ีชัดเจน  น่ีเป็นหน่ึงในบทสดุดีท่ีถูกอา้งอิงบ่อยคร้ังมากท่ีสุดในภาคพนัธสัญญาใหม่ 
 G  (เปรียบเทียบ 7:3-5; 15:25; มธ. 27:34, 48; รม. 11:9-10; 15:3)198 ในสดุดี 69:9 ดาวิดไดห้มายถึง
 G  วา่ความร้อนใจส าหรับการสร้างพระวิหารไดค้วบคุมความคิดและการกระท าของเขา และเขา
 G  ไดบ้่งบอกวา่คนอ่ืนไดว้จิารณ์เขาส าหรับส่ิงน้ี  ยอห์นไดเ้ปล่ียนขอ้อา้งอิงจากกาลอดีตไปสู่กาล
 G  อนาคตซ่ึงบ่งบอกว่ามนัเป็นค าพยากรณ์เก่ียวกบับุตรท่ียิ่งใหญ่ของดาวิด  อย่างไม่สงสัยเลยว่า 
 G  เขาไดเ้ห็นมนัเป็นอยา่งนั้น  อยา่งไรก็ตาม เขาไม่ไดอ้า้งขอ้แบบผดิๆ หรือ? 
   
  ภาษาฮีบรูไม่มีกาลอดีต ปัจจุบนั และอนาคตอยา่งเช่นภาษาองักฤษ  มนัมีกาลสมบูรณ์ท่ีบ่งบอก
 G  ถึงการกระท าท่ีส าเร็จและกาลไม่สมบูรณ์ท่ีบ่งบอกถึงการกระท าท่ีไม่ส าเร็จ  ใน สดุดี 69:9 กาล
 G  ของค ากริยาฮีบรูคือสมบูรณ์  คนหน่ึงสามารถแปลกาลสมบูรณ์ของภาษาฮีบรูด้วยกาลอดีต 
 G  ปัจจุบนั หรืออนาคตของภาษาองักฤษได้ซ่ึงข้ึนอยู่กบับริบท  ท่ีน่ีกาลอดีตของภาษาองักฤษ
 G  เหมาะสมส าหรับถอ้ยค าของดาวิดเก่ียวกบัตวัเขาเอง แต่ภาษาฮีบรูก็อนุญาตส าหรับกาลอนาคต
 G  ของภาษาองักฤษซ่ึงเหมาะสมส าหรับพระเมสสิยาห์ ซ่ึงเป็นเรียกกนัว่ากาลสมบูรณ์แบบเผย
 G  พระวจนะ 
 

  “เราไม่ควรพลาดแนวทางท่ีเหตุการณ์น้ีเขา้ไดก้นักบัเป้าหมายของยอห์นส าหรับการ
 G  แสดงว่าพระเยซูเป็น   พระเมสสิยาห์  การกระท าทั้ งส้ินของพระองค์บ่งบอกถึง
 G  ความสัมพันธ์ ท่ีพิ เศษกับพระเจ้า   การกระท า เหล่า น้ีออกมาจากอาชีพแบบ                                
G   พระเมสสิยาห์ของพระองค์  การอา้งอิงจากพระคมัภีร์นั้นส าคญัจากอีกมุมมองหน่ึง 
 G  เพราะวา่มนัสอดคลอ้งกบันิสัยอีกอยา่งหน่ึงของผูป้ระกาศคนน้ี  ในขณะท่ียอห์นไม่ได้
 G  อ้างอิงภาคพนัธสัญญาเดิมบ่อยคร้ังเท่ากับผูเ้ขียนภาคพนัธสัญญาใหม่คนอ่ืนๆได้
 G  อา้งอิง  มนัก็ยงัเป็นประเด็น อยา่งเช่น ริชาร์ด มอร์แกนกล่าวว่า ‘ภาคพันธสัญญาเดิม
 G  นั้นกป็รากฎในทุกๆขณะท่ีส าคัญในพระกิตติคุณ’ มนัเป็นหน่ึงในหวัขอ้ท่ียิ่งใหญ่ของ
 G  ยอห์นท่ีวา่ในพระเยซูนั้น พระเจา้ก าลงัด าเนินพระประสงคข์องพระองค์  ทุกๆขณะท่ี
 G  ส าคญัมองถึงความส าเร็จของพระคมัภีร์ซ่ึงวตัถุประสงคเ์หล่านั้นถูกเร่ิมด าเนินการ”199 

 
  “เม่ือพระเยซูไดช้ าระพระวิหาร  พระองค์ ‘ไดป้ระกาศสงคราม’ เหนือพวกผูน้ าทาง
 G  ศาสนาท่ีหน้าซ่ือใจคด (มธ. 23) และส่ิงน้ีไดน้ าไปสู่การตายของพระองค์ในท่ีสุด                      
 G  ท่ีจริงแลว้ ความร้อนใจของพระองคส์ าหรับพระนิเวศของพระเจา้ไดก้ลืนกิน G                            



  พระองค!์”200 

 
2:18   โฆษกของคนยวิท่ีอยูใ่นลานพระวหิารตอ้งการใหพ้ระเยซูท่ีจะท าหมายส าคญับางอยา่ง (ค ากรีก 
 G  เซเมออน เปรียบเทียบ 2:11) พวกเขาตอ้งการใหพ้ระองคท่ี์จะบ่งบอกวา่พระองคไ์ดค้รอบครอง
 G  สิทธิอ านาจของพระเจา้ท่ีจะท าในส่ิงท่ีพระองค์ไดท้  า (เปรียบเทียบ อยพ. 4:1-9; มธ. 12:38; 
 G  16:1; มก. 8:11; ลก. 11:16; 1 คร. 1:22)  ความบาปของพวกผูน้ ายิวเหล่าน้ีก็ชดัเจนท่ีวา่พวกเขา
 G  ไม่ไดจ้ดัการกบัค าถามแห่งความยุติธรรมของการวิจารณ์พระเยซู  พวกเขาเพียงแค่ไดไ้ต่ถาม
 G  เก่ียวกบั “สิทธิอ านาจ” ของพระองคท่ี์กระท าอยา่งท่ีพระองคไ์ดท้  า 
 

“ท่ีน่ีในโอกาสของการกระท าต่อสาธารณะคร้ังแรกของพระคริสต์ อยา่งเช่น
ตลอดพระกิตติคุณยอห์นนั้น เราสังเกตผลกระทบสองอยา่งของการกระท าท่ี
เกิดข้ึนกบับรรดาผูท่ี้เช่ือแลว้ และบรรดาผูท่ี้ไม่เช่ืออย่างเด็ดขาด พวกสาวก 
ระลึกได้ ณ เวลาน้ี (เปรียบเทียบ ขอ้ 22) วา่ คุณสมบติัน้ีเป็นลกัษณะของผูเ้ผย
พระวจนะแท้ของพระเจา้ ผูซ่ึ้งได้ให้ตนเองแก่ผูค้นของท่าน คนยิวได้พบ
โอกาสส าหรับการเรียกร้องสดใหม่ถึงหลกัฐานในส่ิงนั้น201 

 
2:19    พระเยซูได้ให้หมายส าคญัแก่พวกเขาแต่ไม่ใช่แบบท่ีพวกเขาตอ้งการ  พวกเขาตอ้งการการ
 G  ส าแดงบางอยา่งแบบทนัทีทนัใดของสิทธิอ านาจแบบผูเ้ผยพระวจนะ  ตรงกนัขา้ม พระเยซูได้
 G  ประกาศการอศัจรรยท่ี์จะแกต่้างสิทธิอ านาจของพระองคห์ลงัจากท่ีพระองคไ์ดต้ายไป 
 
  “ในกรณีของ ‘หมายส าคญั’ ท่ีไดแ้สวงหาโดย ‘คนในยคุชัว่ร้ายและไม่ซ่ือ สัตย’์ คือ ชัว่ร้ายใน          
  ความคิดและแนวทางของพวกเขาและไม่ซ่ือสัตยต่์อพระเจา้แห่งอิสราเอลนั้น พระองคไ์ดมี้           
  ‘หมายส าคญั’ เดียวท่ีจะใหคื้อ ‘ถา้ท าลายวหิารน้ี เราจะสร้างข้ึนภายในสามวนั’ ดงันั้นพระองค ์        
  ตอบสนองการทา้ทายของพวกเขาส าหรับหมายส าคญัโดยการทา้ทายถึงหมายส าคญัคือ จงตรึง         
  พระองค ์ และพระองคจ์ะเป็นข้ึนมา  จงใหพ้วกเขาก าจดัพระคริสต ์ พระองคจ์ะมีชยั หมาย                     
  ส าคญัน้ีซ่ึงพวกเขาไม่เขา้ใจแต่เขา้ใจผิด และโดยการท าใหม้นัเป็นพื้นฐานส าหรับการกล่าวหา           
  เทจ็ของพวกเขาในการไต่สวนสุดทา้ยของพระองค ์พวกเขาไดบ้รรลุมนัโดยไม่ไดต้ั้งใจ202 

 
 
  ท าไมพระเยซูไม่ให้ความร่วมมือ?  ประการแรก พระองค์ไดค้วบคุมเวลาและวิธีท่ีพระองคจ์ะ



 G  กระท าภายใตสิ้ทธิอ านาจของพระเจา้ และเวลายงัไม่เหมาะสมส าหรับหมายส าคญัท่ีต่ืนเตน้      
 G  เร้าใจ (เปรียบเทียบ ขอ้ 4)  ประการท่ีสอง ยวิพวกน้ีไดแ้สดงวา่พวกเขาไม่ไดส้นใจอยา่งแทจ้ริง
 G  ในความยุติธรรม แต่สนใจในการท าลายช่ือเสียงของพระเยซู (ขอ้ 18) พวกเขาไม่ไดต้อ้งการ
 G  หมายส าคญัอย่างแทจ้ริง  พวกเขาคงไม่ไดย้อมรับสิทธิอ านาจของพระเยซู แมว้่าพระองค์ได้
 G  กระท าการอศัจรรยส์ าหรับพวกเขา 
 
  พวกยวิคิดวา่พระเยซูก าลงัเสนอท่ีจะสร้างวิหารของเฮโรดข้ึนมาใหม่ภายในสามวนั ถา้พวกเขา
 G  จะท าลายมนัลง  ความสามารถของพระองค์ท่ีจะท าอย่างนั้นคงเป็นหมายส าคญัท่ีเพียงพอ
 G  ส าหรับพวกเขา  ยิ่งไปกว่านั้นอีก มนัคงไดแ้สดงถึงสิทธิอ านาจของพระองคท่ี์จะวางระเบียบ
 G  การบริการของพระวิหาร  อยา่งไรก็ตาม พวกเขาไม่เต็มใจท่ีจะบรรลุส่วนของพวกเขาเก่ียวกบั
 G  หมายส าคญั  โดยการแนะน าการกระท าอย่างน้ี พระเยซูก าลงับ่งบอกวา่พระวิหารเก่าและการ
 G  บริการของมนัไดท้  าตามจุดประสงคข์องมนัแลว้  พระองคไ์ดม้าเพื่อท่ีจะตั้งพระวิหารใหม่และ
 G  แนวทางใหม่ของการนมสัการ  ท าไมพระเยซูได้ตอบอย่างยากท่ีจะเขา้ใจแทนท่ีจะชัดเจน? 
 G  ท าไมพระองค์ไม่ได้ตรัสว่า ท าลายร่างกายของเรา และเราจะท าให้มนัเป็นข้ึนในวนัท่ีสาม?  
 G  พระเยซูไดต้อบแก่ความไม่เช่ือในแนวทางท่ีพระองค์ไดใ้ช้อยู่บ่อยคร้ังดว้ยภาษาท่ีเป็นอุปมา  
 G  พระองคต์อ้งการท่ีจะซ่อนการส าแดงจากคนไม่เช่ือแต่จะส าแดงแก่คนท่ีเช่ือ 
 
  สภาแซนฮีดรินได้ใช้ถ้อยค าของพระเยซูเก่ียวกับการท าลายพระวิหารมาเป็นกล่าวหาท่ี                          
G   อุกฉกรรจต่์อพระองค ์ณ การไต่สวนพระองค ์(มธ. 26:61; มก. 14:58; เปรียบเทียบ มธ. 27:40; 
 G  มก. 15:29)  อยา่งไรก็ตาม ส่ิงน้ีไม่ยติุธรรม เพราะ พระเยซูไดต้รัสวา่ “ถา้ท่านท าลายพระวิหาร” 
 G  ไม่ใช่ “เราจะท าลายพระวิหาร”  ยิ่งไปกว่านั้นอีก โดยพื้นฐานแลว้พระเยซูก าลงักล่าวถึงพระ
 G  กายของพระองค ์ไม่ใช่พระวหิาร 
 
2:20-22  ขอ้ท่ี 20 จดัเตรียมตวับ่งช้ีตามล าดบัเวลาท่ีส าคญัในชีวิตของพระเยซู  มนัช่วยให้เราระบุ วนัท่ี

พระองคเ์ยีย่มพระวหิารในท่ีน่ีวา่ไดเ้กิดข้ึนใน ค.ศ. 30203 งานสร้างวหิารของเฮโรดใชเ้วลาถึง 46 
ปี มนัไม่เสร็จจนกระทัง่ ปี ค.ศ. 63 

 
  พวกจบัผิดทึกทกัเอาว่าพระเยซูก าลงักล่าวถึงวิหารของเฮโรด แต่ยอห์นได้แปลความหมาย
 G  แทจ้ริงของพระองค์ส าหรับผูฟั้งของเขา  แมก้ระทัง่ พวกสาวกไม่ไดเ้ขา้ใจส่ิงท่ีพระองค์ได้



 G  หมายถึงจนกระทัง่หลงัจากการเป็นข้ึนจากตายของพระองค ์ ตอนนั้น พระคมัภีร์ท่ีพวกเขาได้
 G  เช่ือคือค าพยากรณ์ของภาคพนัธสัญญาเดิมเก่ียวกบัการเป็นข้ึนจากตายของพระเมสสิยาห์ (เช่น 
 G  สดด. 16:10; 69:9) 
 

พระกายของพระคริสตเ์ป็นพระวหิารในแง่ท่ีเฉพาะ  มนัเป็นกายท่ีซ่ึงพระวาทะมาบงัเกิดเป็น ม นุ ษ ย ์
(1:14)  พระบิดาไดส้ถิตและพระบุตรก็ไดส้ถิต (14:10-11) และพระวิญญาณก็ไดส้ถิตเช่นกนั (1:32-33)  
เพราะฉะนั้น มนัส าแดงถึง    พระบิดาโดยเฉพาะ  มนัยงัเป็นท่ีท่ีพระเจา้ไดส้ าแดงพระองค์เองบนโลก
อยา่งท่ีพระองคไ์ดท้  าก่อนหนา้นั้น แมว้า่จะเป็นขอบเขตท่ีเล็กกวา่คือ ในพลบัพลาและพระวิหาร  ยิ่งไป
กว่านั้ นอีก มันเป็นศูนย์กลางส าหรับการนมัสการแท้จริงท่ีตามหลังการมาบังเกิดเป็นมนุษย ์
(เปรียบเทียบ 4:20-24)  ในน้ีเคร่ืองบูชาสูงสุดจะเกิดข้ึน204 
 
พระเยซูไดก้ล่าวถึงพระวหิารวา่เป็นสัญลกัษณ์ (นัน่คือ การอธิบายท่ีตั้งใจของพระเจา้) เก่ียวกบัพระองค ์ 
ภายหลงัพระกายของพระคริสตไ์ดก้ลายมาเป็นภาพส าหรับคริสตจกัร (เปรียบเทียบ อฟ. 1:23; 4:16; คส. 
1:18) แต่วา่การใชอ้ยา่งนั้นบางทีไดเ้ร่ิมตน้หลงัจากการก่อตั้งคริสตจกัร ณ วนัเพน็เทคอสต ์ มนัดูเหมือน
ชัดเจนว่าพระเยซูก าลงัอา้งอิงถึงพระกายทางกายภาพของพระองค์ในท่ีน่ีมากว่าท่ีจะเป็นคริสตจกัร  
กระนั้น มนัคงจะเป็นการพาดพึงท่ีตั้งใจถึงการท าลายสุดทา้ยของวิหารของยิวและเคร่ืองบูชาต่างๆ ของ
วหิาร205  การอา้งอิงสองอยา่งนั้นก็เป็นเร่ืองปกติในพระกิตติคุณน้ี 
 
  “ความเขา้ใจผิดดูเหมือนจะท าหนา้ท่ีในการเนน้ถึงสองระดบัของความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึน          
  ในพระกิตติคุณ  ในด้านหน่ึง คือระดบัฝ่ายวิญญาณหรือสวรรค์ท่ีพระเยซูได้น ามา             
  เพื่อท่ีจะสอนถึงหนทางแทจ้ริงสู่ชีวิตนิรันดร์ ในอีกดา้นหน่ึง คือ ระดบัชัว่คราวหรือ            
  แบบโลกท่ีคนส่วนใหญ่กระท าการ รวมถึง คนส่วนใหญ่ท่ีอา้งวา่เป็นสาวกของพระ-            
  คริสต์ ซ่ึงน าไปสู่ความมืดและการสูญเสียชีวิตนิรันดร์  ยอห์นตอ้งการท่ีจะแสดงว่า         
  บุคคลหน่ึงจะตอ้งขา้มจากส่ิงท่ีเก่ียวกบัโลกไปสู่ส่ิงท่ีเก่ียวกบัสวรรค์  จากความมืด          
  ไปสู่ความสว่าง จากความตายไปสู่ชีวิต โดยการตั้งท่ีระมดัระวงัของการบรรยายน้ี          
  ยอห์นไดน้ าผูอ่้านของเขาท่ีจะเห็นและความใจส่ิงท่ีผูมี้ส่วนร่วมดั้งเดิมอาจเห็นและ          
  เขา้ใจหรือไม่เห็นและไม่เขา้ใจ และท่ีจะเช่ือในการอา้งของพระเยซูและหลีกเล่ียงความ          
  ไม่รู้ท่ีแสดงออกมาโดยบุคคลดั้งเดิมในเร่ืองราวนั้น”206 

 



2. การตอบสนองแรกต่อพระเยซูในเยรูซาเลม็ 2:23-25 
ยอห์นไดร้วมการสรุปอีกอนัหน่ึงของกิจกรรมของพระเยซู (เปรียบเทียบ ขอ้ 12)  มนัช่วยให้ผูฟั้งท่ีจะไดรั้บภาพ
ท่ีสมดุลมากข้ึนของปฏิกิริยาอนัเป็นท่ีนิยมท่ีมีต่อพระเยซูมากกวา่เหตุการณ์ก่อนหนา้นั้นอาจไดบ้่งบอก 
 
2:23   พระองค์ได้ท  าหมายส าคญัหลายอย่าง (การอศัจรรย์ท่ีส าคญั) ในขณะท่ีพระองค์ได้อยู่ใน
 G  เยรูซาเล็ม ณ เวลาน้ี  ส่ิงเหล่าน้ีบางทีเป็นการรักษาและการขบัผี  พระกิตติคุณพอ้งบนัทึกว่า
 G  พระเยซูไดรั้บใชใ้นรูปแบบน้ีในท่ีใดก็ตามท่ีพระองคไ์ดไ้ป  ดงันั้น หลายคนไดเ้ช่ือในพระองค ์ 
 G  อย่างท่ีเราได้เห็นในพระกิตติคุณพอ้ง อย่างไรก็ตาม น่ีไม่ได้หมายถึงว่าพวกเขาได้เช่ือใน
 G  พระองค์ว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า บ่อยคร้ังแล้ว ผูค้นท่ีได้สังเกตการอศัจรรยต่์างๆของ
 G  พระองค์ได้สรุปว่าพระองค์เป็นผูเ้ผยพระวจนะ แต่พวกเขาก็ไม่ได้เต็มใจท่ีจะยอมรับว่า
 G  พระองคเ์ป็นพระเจา้อยูเ่สมอไป 
 
  ปกติแลว้ ยอห์นไดใ้ช้กรรมรองเม่ือเขาไดอ้ธิบายความเช่ือในส่ิงของ (เช่น “พวกเขาเช่ือพระ
 G  คมัภีร์ ขอ้ 22; เปรียบเทียบ 4:50; 5:47; 10:38)  เม่ือเขาไดอ้ธิบายความเช่ือในบุคคล เขาไดใ้ช้
 G  อย่างเดียวกนัหรือใช้ค  ากริยา “เช่ือ” (ค ากรีก พิสติวโอ้) รวมกบัค าบุพบท “เขา้ไปใน” หรือ 
 G  “ใน” (ค ากรีก ไอซ์) และ กรรมการก (เช่น “เช่ือในพระนามของพระองค์” ขอ้ 23; เปรียบเทียบ 
 G  8:30-31)  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการแสดงออกท่ีคลา้ยกนัในพระธรรมยอห์น  ผูแ้ปลบางคนไดโ้ตแ้ยง้
 G  อย่างผิดๆว่ากรณีแรกบ่งบอกถึง ความเช่ือท่ีไม่แท้ และกรณีหลัง บ่งบอกถึง ความเช่ือแท ้ 
 G  บริบทจะตอ้งก าหนดส่ิงน้ีในทุกๆ กรณี207 

 
2:24-25  ในทางตรงกนัขา้ม การตอบสนองของพระเยซูท่ีมีต่อผูค้นไม่ใช่การวางความวางใจ (ค ากรีก                   
  พิสติวโอ้) ของพระองค์ในพวกเขา พระองคไ์ดรู้้วา่ผูค้นนั้นไม่น่าเช่ือถืออยา่งแทจ้ริง  พระองค ์       
  ไดรู้้ว่าความกระตือรือร้นท่ีแรกเร่ิมและความเช่ือท่ีข้ึนอยู่กบัการอศัจรรยท่ี์บางคนได้ส าแดง         
  ออกจะหายไป อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่า คนเหล่าน้ีเป็นผูเ้ช่ือแท้ผูซ่ึ้ง “ไม่พร้อมส าหรับการ                     
  เปิดเผยเตม็ท่ีมากข้ึนของผูห้น่ึงท่ีพวกเขาเพิ่งไดว้างใจ”208 บางคนท่ีไดเ้ช่ือพระองคใ์นตอนตน้ก็          
  ไดต่้อตา้นพระองคใ์นภายหลงั (6:15, 60, 66)  พระองคไ์ม่ไดว้างจุดหมายของพระองคไ์วท่ี้มือ           
  ของคนอ่ืนเลย แมว้า่คนยิวบางคนในเยรูซาเล็มเต็มใจท่ีจะวางชีวิตของพวกเขาไวใ้นพระหตัถ ์      
  ของพระองคก์็ตาม (เปรียบเทียบ 10:14-15)  ยิง่ไปกวา่นั้นอีก พระองคไ์ม่ไดม้อบพระองคใ์ห้แก่       
  ใครเลย ในแง่ท่ีวา่พระเยซูไม่ไดพ้ึ่งพาการรับรองของมนุษย์209 



 
  ยอห์นคงไดห้มายถึงวา่พระเยซูไดรู้้ถึงธรรมชาติของมนุษย ์ ไม่ใช่ท่ีวา่พระองคไ์ดรู้้ถึงความคิด                    
  ของทุกๆ คนท่ีพระองค์ได้เผชิญหน้าดว้ย  แพทย์ผูย้ิ่งใหญ่สามารถอ่านผูค้นไดดี้กว่าแพทยท่ี์            
  เป็นมนุษยค์นใดๆ จะสามารถวนิิจฉยัอาการของโรคได้210  นอกจากนั้น พระเยซูไม่ใช่เป็นแค่ผู ้    
  เผยพระวจนะ แต่เป็นผูเ้ผยพระวจนะท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด และแม้กระทั่ง พวกผูเ้ผยพระวจนะ                  
  “ธรรมดา” บ่อยคร้ังแล้วได้ส าแดงถึงความเข้าใจถ่องแท้ท่ีเหนือธรรมชาติ ในอีกด้านหน่ึง                 
  ยอห์นคงหมายถึงว่าพระเยซูรู้ใจของมนุษยทุ์กคนอย่างท่ีพระเจา้เท่านั้นท่ีรู้ (1 ซมอ. 16:7; 1            
  พกษ. 8:39; สดด. 139; ยรม. 17:10; 20:12; กจ. 1:24)  โดยเฉพาะอยา่งยิง่สองบทถดัไปก็อธิบาย        
  ถึงความจริงแห่งถอ้ยค าทั้งสองน้ี พระเยซูมีความเขา้ใจอยา่งมนุษยแ์บบลึกซ้ึงมากเช่นเดียวกบั        
  ความเขา้ใจอยา่งพระเจา้ 

 
3. การสนทนาของพระเยซูกบันิโคเดมัส 3:1-21 

ตอนน้ียอห์นไดน้ าเสนอหลกัฐานท่ีว่าพระเยซูไดรู้้จกัผูค้น (2:25) อย่างท่ีคนอ่ืนไม่รู้ และมีหลายคนไดเ้ช่ือใน
พระนามของพระองค ์(2:23)  ส่ิงน้ีก็ตั้งพยานอีกต่อไปวา่พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจา้ ยอห์นไดส้รุปการ
สนทนาหลายคร้ังท่ีพระเยซูไดมี้กบัแต่ละบุคคลท่ีหลากหลายในสองสามบทถดัไป  พวกเขาเป็นผูค้นท่ีแตกต่าง
กนัออกไปอย่างโดดเด่น กระนั้น พวกเขาทั้งหมดไดต้อบสนองในเชิงบวกต่อพระเยซู  ชายคนแรกเป็นตวัแทน
ของลทัธิยวิท่ีเป็นฟาริสี211 
  

“เร่ืองเล่าในส่วนน้ีไดล้ดลงไปสู่ส่ิงนอ้ยท่ีสุด  . . . .[ท่ีแท]้ เราถูกท าให้ไดย้ินไม่ใช่การสนทนาระหวา่ง
สองบุคคลแต่เป็นการสนทนาของโบสถแ์ละธรรมศาลา ท่ีซ่ึง (ตามมุมมองของคริสเตียน) อนัก่อนเสร็จ
ส้ินและเติมเตม็อยา่งหลงั ซ่ึงส่งผลของการเขา้มาแทนท่ี”212  
 

3:1   ยอห์นได้แนะน านิโคเดมสั (ความหมายตามตวัอกัษรคือ ผูพ้ิชิต หรือผูมี้ชัยเหนือผูค้น) ว่า
 G  เป็นฟาริสีผูซ่ึ้งเป็นผูป้กครองคนยิว นัน่คือ สมาชิกของสภาแซนฮีดริน (เปรียบเทียบ 7:50-51)  
 G  ในฐานะฟาริสี นิโคเดมสัมีความนบัถือต่อพระคมัภีร์ของยวิ และเป็นชาตินิยมทางการเมือง  เขา
 G  คงไดเ้นน้ถึงการถือรักษาอยา่งระมดัระวงัของธรรมบญัญติัของคนยิวและธรรมเนียมต่างๆของ
 G  ผูอ้าวโุส  น่ีเป็นหนทางแห่งความรอดส าหรับพวกฟาริสี 
 
   “ในวิธีการของมนัเองแล้ว บทน้ีก าจดั ‘การงานของธรรมบญัญติั’ ทุกๆส่วนอย่าง



 G   ละเอียดอยา่งท่ีเปาโลไดท้  า 
“พวกฟาริสีไม่มีความสนใจเก่ียวกับการด าเนินการในพระวิหาร (ซ่ึงเป็นขอบเขต
ปกครองของพวกสะดูสี) ฉะนั้นฟาริสีจะไม่ถูกกวนใจอย่างเกินควรโดยการกระท า
ของพระเยซูในการช าระลานพระวิหาร แท้จริงแล้วบางทีเขาคงได้รับรองมนับาง
ส่วนบนหลกัการทัว่ไปท่ีว่าอะไรก็ตามท่ีท าให้สะดูสีตกต ่าลงไปบา้งก็สมควรยกย่อง
และเป็นส่วนหน่ึงของความสนใจในศาสนาแท”้213 

 
  ในทางตรงกนัขา้ม พวกสะดูสีก็เป็นอิสระมากกวา่ในศาสนศาสตร์ของพวกเขาและก็ปรองดอง           
  ทางการเมืองมากกวา่ ในแง่หน่ึง พวกสะดูสีมีเสรีมากกวา่จนพวกเขาไดป้ฏิเสธการมีอยูข่องทูต       
  สวรรค์และการเป็นข้ึนจากตาย   แต่ในอีกแง่หน่ึง พวกเขาเป็นแบบอนุรักษ์จนพวกเขาได ้                       
  ยอมรับวา่พนัธสัญญาเดิมเท่านั้นท่ีเช่ือถือได ้และปฏิเสธธรรมเนียมหลายอยา่งท่ีพวกเขา ฟาริสี             
  ถือว่าเป็นท่ีเช่ือถือได้มากกว่าพนัธสัญญาเดิม ภายหลังพระเยซูได้อ้างอิงว่านิโคเดมสัเป็น           
  อาจารยท่ี์มีช่ือเสียงในอิสราเอล (ขอ้ 10) ยอห์นยงัได้บนัทึกอีกว่าเขามีความคิดท่ีเท่ียงตรง                  
  (7:50-51)   

 
3:2 บางทียอห์นคงไม่ไดอ้า้งอิงว่านิโคเดมสัไดเ้รียกหาพระเยซูในตอนกลางคืน ถา้ขอ้เท็จจริงนั้น

ไม่ส าคญั  บางทีฟาริสีคนน้ีไดท้  าการเรียกของเขาในตอนกลางคืนเพื่อท่ีจะท าให้การเยี่ยมของ
เขาเป็นการส่วนตวัและไม่ถูกรบกวน (เปรียบเทียบ 19:39) เขาอาจมาในตอนกลางคืนอีกดว้ย
เพราะวา่เขาอบัอายท่ีจะถูกเห็นวา่ไดอ้ยูก่บัพระเยซู214 ตามปกติแลว้ พวกฟาริสีเป็นศตัรูต่อพระ-
เยซู และเป็นท่ีชดัเจนวา่เขาตอ้งการท่ีจะหลีกเล่ียงความขดัแยง้ท่ีไม่จ  าเป็นกบัพี่นอ้งของเขา บาง
ทีกลางคืนก็ให้โอกาสท่ีใหญ่กวา่ส าหรับการสนทนาท่ีไม่มีการรบกวนเช่นกนั  ท่ีอ่ืนๆท่ียอห์น
ได้อ้างอิงถึงกลางคืนในพระกิตติคุณของเขานั้น ค าน้ีก็มีความหมายทางศีลธรรมและฝ่าย
วิญญาณของความมืด (เปรียบเทียบ 9:4; 11:10; 13:30)  นิโคเดมสัไดอ้ยูใ่นความมืดในฝ่าย
วิญญาณและทางสติปัญญาพร้อมทั้ งความมืดตามธรรมชาติเ ม่ือเขาได้มาหาพระเยซู                                  
(เปรียบเทียบ ขอ้ 10)215 
   
นิโคเดมสัไดก้ล่าววา่พระเยซูเป็น “รับบี” ซ่ึงเป็นช่ือเรียกอนัเป็นท่ีนบัถือท่ีตระหนกัวา่พระองค์
เป็นอาจารย ์ รับบีคนหน่ึงก าลงัไปหารับบีอีกคนหน่ึงเพื่อการสนทนา  อยา่งไรก็ตาม ช่ือเรียกน้ี
ก็บ่งบอกขอบเขตของความเช่ือของชายคนน้ีอีกดว้ย เขาไม่ไดก้ล่าววา่พระเยซูเป็นพระเมสสิ-



ยาห์หรือพระบุตรของพระเจา้หรือองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขา  ยิ่งไปกวา่นั้นอีก เขาไดแ้สดงออก
ถึงความเช่ือท่ีว่าพระเยซูไดม้าจากพระเจา้ ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัซาตาน (เปรียบเทียบ 8:48, 52) 
ตามการอศัจรรยต่์างๆท่ีพระองคไ์ดท้  า (เปรียบเทียบ 2:23; 20;30; 21:24-25)  ส่ิงน้ีบ่ง บอกว่ า
นิโคเดมสัคงไดต้อ้งการท่ีจะระบุวา่พระเยซูเป็นผูเ้ผยพระวจนะและอาจารยด์ว้ย ส าหรับคนยิว
แห่งสมยัของพระเยซู ไม่มีค  าสอนท่ีผดิปกติใดๆ จะเป็นท่ียอมรับไดโ้ดยปราศจากหลกัฐานของ
การอศัจรรย2์16 
 
“เรา” คงเป็นแนวทางของการพูดถึงตวัเขาเอง (เปรียบเทียบ ขอ้ 11)  อีกทางหน่ึง นิโคเดมสัคง
ไดเ้ป็นตวัแทนของคนอ่ืนในสภาแซนฮีดรินนอกเหนือจากตวัเขาเองเช่น โยเซฟชาวอาริมาเธีย
(เปรียบเทียบ 19:38) ทางเลือกท่ีสามก็คือว่า แนะน าความคิดเห็นอนัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั
เก่ียวกบัพระเยซู217 จงสังเกตถึงความมีมารยาทและการขาดความเป็นศตัรูของนิโคเดมสัคุณสม- 
บติัเหล่าน้ีท าใหเ้ขาเป็นฟาริสีท่ีไม่เหมือนคนอ่ืนๆ 
  

“หน่ึงในส่ิงท่ีท าใหผู้เ้ขียนประทบัใจขณะท่ีเขาอ่านหมวดพระกิตติคุณก็คือ การเข้าถึง 
ท่ีเป็นสุขเก่ียวกบัพระเยซู”218 

 

3:3   ขอ้ความท่ีมัน่ใจแบบทนัทีทนัใดของพระเยซูได้มุ่งตรงไปท่ีหัวใจของเร่ืองราว  พระองค์ได้
 G  ยืนยนัอย่างแข็งแรงว่าบุคคลหน่ึงไม่สามารถเห็นอาณาจกัรของพระเจา้ได้ถ้าปราศจากการ
 G  บงัเกิดคร้ังท่ีสองจากเบ้ืองบน (ค ากรีก อันโนเธน เปรียบเทียบ ขอ้ 31) อันโนเธน หมายถึง “อีก
 G  คร้ัง” (ขอ้ 4; เปรียบเทียบ กท. 4:9) และ “จากเบ้ืองบน” (ขอ้ 31; 19:11, 23)   
 

  “แมว้่านิโคเดมสัไดเ้ขา้ใจค าว่า ‘อีกคร้ัง’ ซ่ึงไดน้ าเขาไปสู่การสรุปว่าพระเยซูก าลงั
 G  กล่าวถึงการเกิดทางร่างกายคร้ังท่ีสอง การตอบของพระเยซูในขอ้ 6-8 แสดงว่า
 G  พระองคไ์ดอ้า้งอิงถึงความจ าเป็นของการบงัเกิดฝ่ายวิญญาณ นัน่คือ การบงัเกิด ‘จาก
 G  เบ้ืองบน’”219 

 
  ค าวา่ “อาณาจกัรของพระเจา้” อยา่งท่ีพระเยซูไดใ้ชม้นัก็อา้งอิงอยา่งสอดคลอ้งถึงอาณาจกัรใน
 G  โลกน้ีของพระเมสสิยาห์ซ่ึงจะเป็นระยะในโลกน้ีของอาณาจกัรสวรรค์นิรันดร์ของพระเจ้า                      
 G  ท่ีจะเขา้ไปในอาณาจกัรของพระเจา้หมายถึงการไดรั้บชีวิตนิรันดร์ (เปรียบเทียบ มก. 9:43, 45, 



 G  47)  ยอห์นใชค้  าวา่ “อาณาจกัร” นอ้ยมาก (ขอ้ 3, 5; 18:36) เขาไดใ้ช้ค  าว่า “ชีวิต” มากกว่า 
 G  (เปรียบเทียบ 1:12-13) น่ีก็ เ ป็นท่ี เข้าใจได้เพราะว่า เขาได้เ ขียนข้ึนในตอนปลายของ                            
 G  ศตวรรษแรก เม่ือมนัชัดเจนว่าพระเจา้ได้เล่ือนอาณาจกัรออกไป ผูอ่้านของเขาจ าเป็นต้อง
 G  เตรียมตวัเพื่ออนาคตอยา่งทนัทีทนัใดโดยการรับเอาชีวตินิรันดร์ 
 
  ความหมายโดยนยัของการอธิบายของพระเยซูเก่ียวกบัการบงัเกิดใหม่ก็คือวา่ชีวิตกบัพระเจา้ใน
 G  อนาคตจะเรียกร้องอุปกรณ์ใหม่อยา่งส้ินเชิง  นิโคเดมสัไดอ้า้งวา่เห็นบางส่ิงวา่พระเยซูเป็นใคร
 G  โดยหมายส าคญัต่างๆของพระองค ์ พระเยซูไดต้อบวา่ไม่มีใครสามารถเห็นอาณาจกัรของพระ
 G  เจา้ไดโ้ดยปราศจากการบงัเกิดใหม่ 
 

  “ถา้อาณาจกัรไม่ไดเ้กิดข้ึนจนกระทัง่การส้ินยุค [และมนัจะเกิดข้ึน] แน่นอนวา่บุคคล          
  หน่ึงไม่สามารถเขา้ไปไดจ้นกวา่มนัจะมา  ความคิดทางศาสนาท่ีมีอิทธิพลในสมยัของ             
  พระเยซูไดย้ืนยนัว่าคนยิวทั้งหมดจะถูกรับเขา้ไปในอาณาจกัรนั้นนอกจากความผิด            
  ของการเลิกเช่ืออยา่งจงใจหรือความชัว่ร้ายท่ีพิเศษ (เช่น มิชนาห์  แซนฮีดริน 10:1)  แต่            
  ท่ีน่ีพระเยซูก าลงับอกนิโคเดมสั ซ่ึงเป็นสมาชิกท่ีเป็นท่ีนบัถือและซ่ือตรงของอิสราเอล           
  และแซนฮีดริน วา่ เขาไม่สามารถเขา้ไปในอาณาจกัรของพระเจา้ไดน้อกจากวา่เขาได ้         
  บงัเกิดใหม่. . . . การมาของอาณาจกัรในการส้ินยุคสามารถถูกอธิบายว่าเป็น ‘การ           
  บงัเกิดใหม่’ ของโลก (มธ. 19:28, NIV ‘การฟ้ืนฟู’) แต่ท่ีน่ี ส่ิงท่ีเรียกร้องก็คือการ          
  บังเกิดใหม่ของแต่ละบุคคล ก่อน การส้ินยุคของโลกและ ในการท่ีจะเข้าไปใน                        
  อาณาจกัร”220 

 
  “โดยค าวา่ บงัเกิดใหม่ นั้น พระองคไ์ม่ไดห้มายถึง การแกไ้ขบางส่วน แต่เป็นการฟ้ืนฟู
 G  ธรรมชาติทั้งหมด  ดงันั้น มนัจึงมีการกล่าววา่ไม่มีอะไรในเราท่ีไม่เสีย”221 

 
3:4   นิโคเดมสัไดข้อใหพ้ระเยซูท่ีจะอธิบายถึงส่ิงท่ีพระองคห์มายถึงโดยการบงัเกิดใหม่  ค  าถามของ
 G  เขาไดบ้่งบอกวา่เขาเป็นชายชรา  เขาค่อนขา้งแน่ใจวา่พระเยซูไม่ไดห้มายถึงการมาเกิดใหม่หรือ
 G  การบงัเกิดทางฝ่ายร่างกายคร้ังท่ีสอง  ค  าถามตามตวัอกัษรท่ีหยาบของเขาอาจสะทอ้นถึงการดู
 G  ถูกส าหรับการยนืยนัของพระเยซู หรือนิโคเดมสัคงไดพ้ดูอยา่งโหยหา 
 



  “สถานการณ์ก็ไม่ไดแ้ตกต่างจากทุกวนัน้ี  เม่ือคุณพูดกบัผูค้นเก่ียวกบัการบงัเกิดใหม่ 
 G  บ่อยคร้ังแลว้พวกเขาเร่ิมท่ีจะอภิปรายถึงมรดกทางศาสนาของครอบครัวของเขา การ
 G  เป็นสมาชิกคริสตจกัรของพวกเขา พิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา และอ่ืนๆ”222 

 
3:5 อีกคร้ังหน่ึงท่ีพระเยซูไดแ้นะน าการยนืยนัต่อไปพร้อมกบัถอ้ยค าท่ีรับรองถึงความแน่นอนของ 

มนั การเขา้อาณาจกัรและการเห็นอาณาจกัร (ขอ้ 3) ดูเหมือนจะเป็นค าเดียวกนั แมว้่าค  าแรก 
อาจจะชดัเจนกวา่นิดหน่อย  มนัมีหลายมุมมองเก่ียวกบัความหมายของการบงัเกิดจากน ้ าและ
พระวญิญาณ  ขอ้และบริบทของมนัก็ใหค้วามเขา้ใจแก่เราอยา่งมากถึงวลีท่ียากน้ี 

 
  ไม่วา่ความหมายของ “การบงัเกิดจากน ้ าและพระวิญญาณ” จะเป็นอยา่งไร มนัจะตอ้งเทียบเท่า
 G  กบัการบงัเกิด “อีกคร้ัง” หรือ “จากเบ้ืองบน” (ขอ้ 3)  เน่ืองจากวา่พระเยซูไดใ้ชว้ลีน้ีท่ีจะอธิบาย
 G  ถึงการบงัเกิดใหม่ส าหรับนิโคเดมสั  ประการท่ีสอง ค าน าหนา้ท่ีเจาะจงท่ีแปลวา่ “the” ก่อน 
 G  “วิญญาณ” นั้นขาดหายไปในฉบบักรีก  ผูแ้ปลภาษาองักฤษไดใ้ส่มนัเขา้ไปเพื่อท่ีจะอธิบายถึง
 G  การแปลของพวกเขาเก่ียวกบั “วญิญาณ” (ค ากรีก นิวมา) วา่เป็นพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  การแปล
 G  ตามตวัอกัษรคงจะหมายถึง “บงัเกิดจากน ้ าและวิญญาณ”  ประการท่ีสาม  โครงสร้างของวลีน้ี
 G  ในฉบับกรีกบ่งบอกว่าค าบุพบท “จาก” ควบคุมทั้ ง “น ้ า” และ “วิญญาณ”  น่ีหมายถึงว่า                       
 G  พระเยซูก าลงัอธิบายการบงัเกิดใหม่โดยการใช้ค  าสองค าท่ีอธิบายถึงการบงัเกิดใหม่  พระองค์
 G  ไม่ได้กล่าวว่าสองส่ิงท่ีแตกต่างกันจะต้องมีท่ีนั่นส าหรับการบังเกิดใหม่จะเกิดข้ึน  มันมี                         
 G  แหล่งเดียว  ประการท่ีส่ี การวิจารณ์พระเยซูต่อนิโคเดมัสส าหรับการไม่เข้าใจส่ิงเหล่าน้ี                     
 G  (ขอ้ 10) บ่งบอกวา่ส่ิงท่ีพระองคไ์ดส้อนเก่ียวกบัแหล่งของการบงัเกิดใหม่ก็ชดัเจนในภาคพนัธ-
 G  สัญญาเดิม 
 

มุมมองเดียวท่ีดูเหมือนจะสอดคลอ้งกบัมุมมองทั้งส่ีเหล่าน้ีคือ  บ่อยคร้ังท่ีภาคพนัธสัญญาเดิม
ได้ใช้น ้ าเชิงเปรียบเทียบท่ีจะเป็นสัญลกัษณ์ของการช าระฝ่ายวิญญาณและการฟ้ืนฟู (กดว. 
19:17-19; อสย. 55:1-3; เปรียบเทียบ สดด. 51:10; ยรม. 2:13; 17:13; ศคย. 14:8)  วิญญาณ 
(หรือพระวิญญาณ) ของพระเจา้ ในภาคพนัธสัญญาเดิมแสดงถึงชีวิตของพระเจา้ (ปฐก. 1:2; 
2:7; 6:3; โยบ 34:14)  พระเจา้ไดส้ัญญาวา่พระองคจ์ะเทพระวิญญาณของพระองคล์งมาเหนือ
ผูค้นเหมือนน ้า (อสย. 32:15-16; ยอล. 2:28-29)  ผลลพัธ์ของการเทนั้นจะเป็นหวัใจใหม่ส าหรับ
ผูท่ี้พระวิญญาณไดเ้สด็จมาเหนือเขา (ยรม. 31:31-34)  ดงันั้น การส าแดงท่ีพระเจา้จะน าการ



ช าระและการฟ้ืนฟูอยา่งน ้ าโดยพระวิญญาณของพระองคก์็ชดัเจนในภาคพนัธสัญญาเดิม  เป็น
ท่ีแน่ชดัวา่ พระเยซูไดห้มายถึงวา่ บุคคลหน่ึงไม่สามารถเขา้อาณาจกัรไดน้อกจากวา่เขาหรือเธอ
ไดป้ระสบกบัการช าระฝ่ายวญิญาณและการฟ้ืนฟู )การท าใหมี้อ านาจ (  จากวิญญาณของพระเจา้ 
(หรือพระวิญญาณ) น่ีคือส่ิงท่ีพระองค์ได้หมายถึงโดยการบังเกิดใหม่หรือจากเบ้ืองบน 
(เปรียบเทียบ 1 คร. 6:11)223 

 
  อีกมุมมองหน่ึงซ่ึงได้ถูกเสนอโดยนักวิชาการหลายคนก็คือว่า “น ้ า” เป็น การพาดพึงถึง
ของเหลว ของเหลวท่ีเป็นน ้ าคร ่ าซ่ึงทารกพฒันาในทอ้งของมารดาของเขา   นกัวิชาการคนอ่ืนๆก็เห็นว่า          
  มันเป็นการอ้างอิงท่ีสละสลวยถึงน ้ าอสุจิซ่ึงการบังเกิดตามธรรมชาติจะเป็นไปไม่ได้ถ้า               
  ปราศจากมนั  ไม่ว่ากรณีไหน “น ้ า” ก็อา้งอิงถึงการบงัเกิดตามธรรมชาติหรือฝ่ายร่างกายใน          
  ขณะท่ี “วิญญาณ” อา้งอิงถึงการบงัเกิดฝ่ายวิญญาณหรือเหนือธรรมชาติ224  พวกเขาอา้งวา่พระ          
  เยซูก าลงักล่าวว่า การบงัเกิดตามธรรมชาตินั้นไม่เพียงพอ  บุคคลหน่ึงต้องประสบกับการ                      
  บงัเกิดท่ีเหนือธรรมชาติอีกดว้ยเพื่อท่ีจะเขา้สู่อาณาจกัร  อยา่งไรก็ตาม การใช้ค  าวา่ “น ้ า” นั้น            
  เฉพาะเจาะจงในพระคมัภีร์  ยิ่งไปกว่านั้นอีก มนัทึกทกัเอาว่าก็มีการกล่าวการบงัเกิดทั้งสอง                
  อยา่งน้ี ในขณะท่ีโครงสร้างของวลีกรีกช่ืนชอบการบงัเกิดเดียวมากกวา่การบงัเกิดสองอยา่ง ถา้              
  มีการกล่าวถึงการบงัเกิดสองอยา่ง ตามปกติแลว้มนัคงจะมีการกล่าวซ ้ าถึงค าบุพบทก่อนค านาม            
  อนัท่ีสอง 
 
  อีกมุมมองหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมก็คือว่า “น ้ า” อ้างอิงถึงพระวจนะของพระเจ้า และ “วิญญาณ” 
 G อ้างอิงถึง  พระวิญญาณบริสุทธ์ิ 2 25  การใช้ค  าว่า  “น ้ า”  เ ชิง เปรียบเทียบน้ีก็ เ กิดข้ึนใน                                 
 G ภาคพนัธสัญญาใหม่ (เปรียบเทียบ อฟ. 5:26) แต่มนัไม่ปกติในภาคพนัธสัญญาเดิม  มนัไม่น่า
 G เป็นไปได้ท่ีนิโคเดมสัได้เช่ือมโยงน ้ าเข้ากับพระวจนะของพระเจ้า และมนัคงไม่ยุติธรรม
 G ส าหรับพระเยซูท่ีจะวา่กล่าวเขาส าหรับการท่ีเขาไม่ไดท้  าอยา่งนั้น  มุมมองน้ี และมุมมองก่อน
 G หน้านั้นก็ระบุการบงัเกิดสองอย่างท่ีแตกต่างกนั ในขณะท่ีฉบบักรีกบ่งบอกว่ามีแหล่งเดียว
 G เท่านั้นส าหรับการบงัเกิดใหม่ 
 
  นักอรรถธิบายพระคัมภีร์บางคนถือว่า “น ้ า” เป็นการพาดพิงถึงการบพัติสมาด้วยน ้ าและ 
 G  “วิญญาณ” เป็นการอา้งอิงถึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ226 ตามมุมมองน้ี การบงัเกิดฝ่ายวิญญาณ
 G เกิดข้ึนต่อเม่ือบุคคลหน่ึงไดรั้บบพัติสมาดว้ยน ้าและประสบกบัการบงัเกิดใหม่โดยพระวิญญาณ



 G บริสุทธ์ิ  ผูส้นบัสนุนบางคนของมุมมองน้ีเห็นการสนบัสนุนของมนัในการอา้งอิงก่อนหนา้นั้น
 G ถึงการบพัติสมาด้วยน ้ า (1:26 และ 33)  อย่างไรก็ตาม พระคมัภีร์ก็ชดัเจนอย่างมากท่ีว่า                           
 G การบพัติสมาดว้ยน ้าเป็นพยานถึงความรอดไม่ใช่ส่ิงท่ีตอ้งมีก่อนส าหรับมนั (เปรียบเทียบ 3:16, 
 G 36; อฟ. 2:8-9; ทต. 3:5)  นอกจากนั้น ความหมายน้ีคงไม่มีความส าคญัส าหรับนิโคเดมสั  เขา
 G ไม่ไดรู้้อะไรเก่ียวกบัการ บพัติสมาของคริสเตียนเลย  ยิ่งไปกวา่นั้นอีก พระเยซูไม่คิดอา้งอิงถึง
 G การบพัติสมาอีกคร้ังหน่ึงในการอธิบายถึงการบงัเกิดใหม่แก่นิโคเดมสั 
 
  คนอ่ืนๆ ไดแ้นะน าว่า “น ้ า” คงจะเป็นการอา้งอิงถึงการกลบัใจท่ีเกิดข้ึนในผูท่ี้ไดรั้บบพัติสมา
 G ด้วยน ้ าจากยอห์นและ “วิญญาณ” เป็นการพาดพิงถึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ227 ในกรณีน้ี                          
  การกลับใจในฐานะท่ีเป็นการเปล่ียนความคิดก็จ  าเป็นในฐานะส่ิงท่ีจะต้องมีก่อนส าหรับ                
  ความรอด  ตามผูส้นบัสนุนของมุมมองน้ี  พระเยซูก าลงักระตุน้ให้ นิโคเดมสัท่ีจะจ านนต่อการ          
  บพัติสมาของยอห์นว่าเป็นเคร่ืองหมายของการกลับใจของเขาหรืออย่างน้อยก็ต้องกลับใจ           
  จุดอ่อนของมุมมองน้ีก็คือว่าการเช่ือมโยงระหว่างน ้ าและการกลบัใจก็ห่างไกลเพียงพอท่ีจะ          
  ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิด  การตอบสนองของนิโคเดมสั (ขอ้ 9) ไดแ้สดงออกถึงการขาดความ          
  เขา้ใจ ถา้การเช่ือมโยงระหวา่งน ้ าและการบพัติสมาชดัเจนเช่นนั้น เขาคงไม่ไดต้อบสนองอยา่ง          
  น้ี มนัคงจะเป็นการง่ายกวา่ส าหรับพระเยซูท่ีจะกล่าวว่า “การกลบัใจ” ถา้นัน่คือส่ิงท่ีพระองค ์         
  ได้หมายถึง การกลับใจในแง่ของผลของการเปล่ียนความคิดไม่จ  าเป็นส าหรับความรอด                         
  เพราะวา่โดยค านิยามนั้น การกลบัใจเป็นการงาน 
 
  นกัวชิาการบางคนเช่ือวา่ “น ้ า” นั้นอา้งอิงถึงการช าระทางพิธีกรรมของลทัธิยิวและ “วิญญาณ” 
 G นั้นอ้างอิงถึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  พวกเขาคิดว่าพระเยซูก าลังกล่าวว่าการบงัเกิดของพระ
 G วิญญาณนั้นจ าเป็นส าหรับการกลบัใจมากกว่าการช าระดว้ยน ้ า  อย่างไรก็ตาม พระเยซูไม่ได้
 G เปรียบเทียบน ้าและวญิญาณ แต่ไดเ้ช่ือมโยงสองอยา่งน้ี 
 
 G สุดทา้ย อย่างน้อยผูเ้ขียนคนหน่ึงได้เขา้ใจว่าเม่ือพระเยซูได้กล่าวว่า “วิญญาณ” พระองค์ได้
 G หมายถึงมนัในแง่ของลม (ค ากรีก นิวมา) และใช้มนัในฐานะเป็นสัญลกัษณ์ของการงานท่ีให้
 G ชีวติของพระเจา้228 มุมมองน้ีถือวา่ลมนั้นเปรียบไดก้บั  น ้าซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของการงานท่ีเหนือ
 G ธรรมชาติของพระเจา้เก่ียวกบัการบงัเกิดใหม่  อย่างไรก็ตาม ส่ิงน้ีดูเหมือนจะผิดปกติ แมว้่า
 G ความหมายของ นิวมา นั้นถูกตอ้ง  ในบริบทใกล้ๆ  (ขอ้ 6)  นิวมาดูเหมือนจะหมายถึงวิญญาณ



 G มากกวา่ลม   ขอ้เทจ็จริงน้ีไดน้ าผูแ้ปลเกือบทั้งหมดท่ีจะให้ความหมาย นิวมาวา่เป็น “วิญญาณ” 
 G มากกวา่เป็น “ลม” ในขอ้ 5 แมว้า่มนัหมายถึงลมในขอ้ 8 
 
3:6  ท่ีน่ี ไม่ใช่ในขอ้ 5 พระเยซูไดก้ล่าวชดัเจนวา่มนัมีการบงัเกิดสองประเภท คือ ฝ่ายร่างกายและ

ฝ่ายวิญญาณ อีกคร้ังหน่ึงท่ี “เน้ือหนัง” อ้างอิงถึงธรรมชาติมนุษย์ (เปรียบเทียบ 1:14)                          
“ทุกส่ิงท่ีเป็นของชีวิตแห่งการรู้สึก”229 พระวิญญาณบริสุทธ์ิให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณแก่ผูค้น เรา
ตายฝ่ายวิญญาณในบาปจนกระทัง่พระวิญญาณบริสุทธ์ิให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณแก่เรา  พระเยซูได้
กล่าวถึงการบงัเกิดฝ่ายวญิญาณมาตลอด ไม่ใช่การบงัเกิดฝ่ายเน้ือหนงั  นิโคเดมสัไม่ควรแปลก
ใจต่อแนวคิดท่ีวา่มนัมีการบงัเกิดฝ่ายวญิญาณเช่นเดียวกนักบัการบงัเกิดฝ่ายเน้ือหนงัเพราะภาค
พนัธสัญญาเดิมไดก้ล่าวถึงมนั  (เปรียบเทียบ 87:5-6; อสค. 36:25-28)  มนัไดเ้ปิดเผยวา่ทางเขา้
สู่อาณาจกัรนั้นเป็นเร่ืองฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่เร่ืองของการสืบสายโลหิตหรือคุณความดีทางเน้ือ
หนงั น่ีเป็นการส าแดงท่ีคนยวิส่วนใหญ่ในสมยัของพระเยซู รวมถึงนิโคเดมสัไดพ้ลาดไป 

 
3:7   นิโคเดมสัตอ้งการชีวิตฝ่ายวิญญาณ  เขาจ าเป็นตอ้งประสบกบัการบงัเกิดใหม่  เป็นท่ีแน่ชดัว่า 
 G เขาไดม้องการยอมรับโดยพระเจา้อยา่งท่ีคนยิวร่วมสมยัของเขาไดม้อง  เขาไดคิ้ดวา่มรดกของ
 G เขา (บรรพบุรุษ ต าแหน่ง หนา้ท่ีการงาน และส่ิงทั้งหมดท่ีท าให้เขาเป็นอย่างท่ีเขาเป็น) ก็เพียง
 G พอท่ีจะท าใหเ้ขาเขา้อาณาจกัรและท าให้เขาเป็นท่ียอมรับต่อ  พระเจา้ได ้ เขาไดต้ระหนกัวา่เขา
 G ต้องการการช าระฝ่ายวิญญาณและการฟ้ืนฟูท่ีพระเจ้าเท่านั้ นสามารถจัดเตรียมได้โดย                         
  พระวญิญาณของพระองค ์ ในท านองเดียวกนั ทุกวนัน้ีคนส่วนใหญ่ก าลงัพึ่งพาพวกเขาเอง นัน่
 G คือการท่ีพวกเขาเป็นใครและส่ิงท่ีพวกเขาไดท้  าเพื่อการยอมรับโดยพระเจา้  พวกเขาก็เช่นกนั 
 G ต้องการท่ีจะรู้ว่าพวกเขาต้องการการช าระฝ่ายวิญญาณและชีวิตท่ีพระเจ้าเท่านั้นสามารถ
 G จดัเตรียมให้ได้  พวกเขาต้อง บงัเกิดใหม่หรือไม่อย่างนั้นมนัไม่มีความหวงัส าหรับการเข้า
 G อาณาจกัรของพระเจา้ของพวกเขา 
 
   “มนัไม่มีการววิฒันาการจากเน้ือหนงัไปสู่วญิญาณ”230 

 
  ค าวา่ “ท่าน” ซ่ึงเป็นคร้ังท่ีสองในขอ้ 7 ก็เป็นพหูพจน์ในฉบบักรีก  มนัด าเนินการต่อไปถึงการ
 G อา้งอิงโดยทัว่ไปถึง “ผูใ้ด” ในขอ้ 3 และ 5 
 



  “ขอ้เท็จจริงท่ีวา่นิโคเดมสัไดใ้ชค้  านามท่ีเป็นพหูพจน์ ‘เรา’ [ขอ้ 2] และพระเยซูได้G
 G ตอบสนองดว้ย ‘ท่าน’ ท่ีเป็นพหูพจน์. . . อาจบ่งบอกว่านิโคเดมสัก าลงัเป็นตวัแทน
 G ของพวกผูน้ าทางศาสนา”231 

 
3:8   พระเยซูไดใ้ชล้มเพื่อจะอธิบายถึงวธีิท่ีพระวิญญาณท าให้บงัเกิดใหม่  พระองคไ์ดเ้ล่นค าเพื่อจะ
 G น าเสนอการเปรียบเทียบท่ีใกลชิ้ดมากยิ่งข้ึน  ค  ากรีก นิวมา สามารถหมายถึง “วิญญาณ” หรือ 
 G  “ลม” แมว้า่ตามปกติแลว้หลายถึง “วิญญาณ” พระเยซูไดก้ล่าววา่ นิวมา (พระวิญญาณ) กระท า
 G การในฐานะท่ีเป็น นิวมา (ลม) 
 G 
  มนัมีความคลา้ยคลึงกนัสามประการ ประการแรก ทั้งพระวิญญาณและลมก็กระท าการแบบ
 G อธิปไตย มนุษยไ์ม่และไม่สามารถควบคุมทั้งสองอยา่งน้ีได ้ ประการท่ีสอง เรารับรู้ถึงการมีอยู่
 G ของทั้งสองอย่างโดยผลกระทบของทั้งสองอย่างนั้น ประการท่ีสาม เราไม่สามารถอธิบายถึง
 G การกระท าของสองอยา่งนั้นไดเ้พราะวา่สองอยา่งนั้นเกิดข้ึนจากปัจจยัท่ีไม่สามารถมองเห็นได้
 G และไม่สามารถรู้ได ้ส่ิงเหล่านั้นเป็นส่ิงลึกลบั 
 
  บุคคลท่ีบงัเกิดจากพระวญิญาณก็คลา้ยกบัพระวญิญาณและลมท่ีวา่ มนัเป็นไปไม่ไดส้ าหรับคน
 G ท่ียงัไม่ไดบ้งัเกิดใหม่จะเขา้ใจหรือจะควบคุมเขาหรือเธอ  พวกเขาไม่เขา้ใจท่ีมาของเขาหรือ
 G ของเธอหรือจุดหมายปลายทางของพวกเขา นิโคเดมสัคงได้เขา้ใจส่ิงน้ีเช่นกนัเพราะว่าภาค
 G พนัธสัญญาเดิมได้ส าแดงถึงการท างานท่ี เป็นอธิปไตย และไม่สามารถเข้าใจได้ของพระ
 G วญิญาณบริสุทธ์ิ (เปรียบเทียบ อสค. 37) 
 
3:9-10   นิโคเดมสัได้แสดงให้เห็นถึงความไม่รู้ของเขาเก่ียวกบัการส าแดงของภาคพนัธสัญญาด้วย
 G ค าถามของเขา (เปรียบเทียบ 1 ซมอ. 10:6; อสย. 32:15; อสค. 36:25-28; ยรม. 31:33; ยอล. 
 G 2:28-29)  ค าตอบของพระเยซูแสดงวา่ค าถามของนิโคเดมสัไดบ้่งบอกว่าเขาไม่ไดเ้ช่ือส่ิงท่ี                  
 G พระเยซูไดก้ล่าวไป (เปรียบเทียบ ขอ้ 11-12)  อยา่งไม่สงสัยเลยวา่ เขาไดส้อนคนยิวหลายคนถึง          
  การท่ีจะถูกตอ้งกบัพระเจา้ แต่ส่ิงท่ีพระเยซูไดแ้นะน าตอนน้ีเป็นบางส่ิงท่ีใหม่ส าหรับเขา คนยิว            
  ไดก้ล่าวถึงการเปล่ียนไปสู่ลทัธิยิวในฐานะการเกิดใหม่ และศาสนาต่างๆท่ีลึกลบัของกรีกได ้                   
  อา้งอิงถึงการเกิดใหม่ ดงันั้นแนวคิดรวบยอดของการ “บงัเกิดใหม่” ตอ้งเป็นท่ีรู้จกัแก่นิโค-          
  เดมสั232 



 

                      พระเยซูไดต้อบดว้ยค าถามท่ีไดแ้สดงออกถึงความตกใจท่ีวา่นิโคเดมสัไม่ไดเ้ขา้ใจการส าแดง
 G ทางพระคมัภีร์น้ี  ขอ้บกพร่องของเขานั้นรุนแรงกว่าเพราะว่านิโคเดมสัเป็นอาจารยท่ี์ส าคญั                   
 G ในอิสราเอล  อย่างน้อยนั่นคือช่ือเสียงของเขา  การศึกษาพระคมัภีร์ของเขาควรท าให้เขา
 G ตระหนกัวา่ไม่มีใครสามารถไปหาพระเจา้ดว้ยก าลงัของเขาหรือของเธอได ้หรือในความชอบ
 G ธรรมท่ีปราศจากความจ าเป็นของการช าระฝ่ายวญิญาณของพระเจา้ 
 
3:11   เป็นคร้ังท่ีสามในการสนทนาน้ีท่ีพระเยซูไดย้ืนยนัถึงความจริงท่ีมัน่คง (เปรียบเทียบ ขอ้ 3, 5)  
 G นิโคเดมสัไดเ้ร่ิมการสนทนาดว้ยการอา้งอิงอยา่งถ่อมใจถึงเขาเองวา่เป็นเป็นหน่ึงในหลายคนท่ี
 G ไดเ้ช่ือวา่พระเยซูไดม้าจากพระเจา้ (ขอ้ 2)  ตอนน้ีพระเยซูไดอ้ธิบายพระองคเ์องวา่เป็นหน่ึงใน
 G หลายคนท่ีไดก้ล่าวความจริง  เป็นท่ีแน่ชดัวา่พระองคก์ าลงัอา้งอิงถึงพระภาคของพระเจา้  บาง
 G ทีนิโคเดมสัไดคิ้ดว่าพระเยซูอา้งอิงถึงพระองคเ์องอยา่งถ่อมใจหรือบางทีก็อา้งอิงถึงพระองค์
 G เองวา่เป็นหน่ึงในอาจารยห์รือผูเ้ผยพระวจนะ 
 
  พระเยซูไดอ้า้งถึงการกล่าวความจริงในฐานะพยาน แต่นิโคเดมสัไดป้ฏิเสธพยานนั้น  ภายหลงั
 G อคัรทูตยอห์นไดท้  าการอา้งท่ีคลา้ยกนั  เขาไดก้ล่าววา่เขาไดเ้ขียนจดหมายฝากฉบบัแรกของเขา
 G เพื่อว่าผูอ่้านของเขาจะเขา้ไปสู่ความยินดีของการสามคัคีธรรมกบัพระเจา้ท่ีพวกอคัรทูตผูซ่ึ้ง
 G เป็นพยานของพนัธกิจของพระเยซูไดช่ื้นชม (1 ยน. 1:1-4)  จุดประสงคข์องยอห์นในพระกิตติ
 G คุณน้ีก็คือว่าผู ้อ่านจะยอมรับพยานของเขาว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์อีกด้วย (20:30-31)                       
 G นิโคเดมัสได้ปฏิเสธพยานน้ี และพระเยซูได้เห็นว่าเขาเป็นตัวแทนของหลายคนท่ีได้ท า                   
 G อย่างเดียวกนั (ท่านทั้งหลาย)   นิโคเดมสัไดล้ม้เหลวท่ีจะเขา้ใจ (ขอ้ 9) แต่ความผิดพลาดท่ี
 G รุนแรงกวา่ก็คือความลม้เหลวของเขาท่ีจะเช่ือพยานของพระเยซูเก่ียวกบัการบงัเกิดใหม่  มนัได้
 G สะทอ้นถึงความลม้เหลวท่ีจะยอมรับวา่พระเยซูเป็นใครอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงหมายส าคญัและความ
 G เขา้ใจถ่องแทข้องพระองคน์ั้นพระคมัภีร์ไดบ้่งบอกไว ้
 

“นิโคเดมสัเป็นตวัแทนของคนยวิท่ีเช่ือคร่ึงหน่ึงผูซ่ึ้งไดรั้บความประทบัใจโดยหมาย
ส าคญัต่างๆของพระเยซู แต่ยงัไม่ไดไ้ปถึงความเช่ือท่ีเพียงพอในพระองค์ . . .” 233 

 

3:12   “ส่ิงฝ่ายโลก” ท่ีพระเยซูไดบ้อกนิโคเดมสัเก่ียวขอ้งกบัการบงัเกิดใหม่  การบงัเกิดใหม่เก่ียวกบั



 G โลกมนุษยเ์พราะว่ามนัเกิดข้ึนในโลก  ค าสอนน้ีเป็นแบบเบ้ืองตน้  อย่างไรก็ตาม นิโคเดมสั
 G ไม่ไดเ้ช่ือมนั  เพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถเร่ิมตน้ท่ีจะเขา้ใจส่ิงต่างๆท่ีพระเยซูอาจไดบ้อกเขา
 G เก่ียวกบั “ส่ิงฝ่ายสวรรค์”  ส่ิงเหล่าน้ีอาจรวมถึงการส าแดงต่างๆเช่น ชีวิตหลงัความตาย  ชีวิต
 G ในอาณาจกัร และฟ้าสวรรคใ์หม่และแผน่ดินโลกใหม่ (อสย. 65:17) 

ถา้พระเยซูไดต้อบสนองต่อทุกคนอยา่งท่ีพระองคไ์ดต้อบสนองต่อนิโคเดมสั  มนัคงหมายถึง
วา่เม่ือบุคคลหน่ึงปฏิเสธการส าแดง ดว้ยเหตุนั้นเขาหรือเธอก็จ  ากดัการส าแดงท่ีมาถึงเขาตั้งแต่
บดันั้นเป็นตน้ไป  น่ีคือส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงๆ 
 
อาร์เธอร์ พิงคไ์ดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ พระเยซูไดต้อบสนองต่อถอ้ยค าของนิโคเดมสัอยา่งมีทกัษะโดย
การใชถ้อ้ยค าอยา่งเดียวกนัหลายค า   ดงันั้น พระเยซูไดพ้บนิโคเดมสั ณ พื้นฐานของเขาเอง 
และ “ไดท้  าใหภ้าษาของเขาเองเป็นช่อ งทางของการเขา้ไปสู่ใจของเขา”234 ซ่ึงจดัเตรียมตวัอยา่ง
ท่ีดีส าหรับนกัประกาศส่วนตวั 

 
ถอ้ยค าของนิโคเดมสั การตอบสนองของพระเยซู 

“พวกขา้พเจา้ทราบอยูว่า่  ”) ขอ้ 2) “พวกเราพดูส่ิงท่ีเรารู้  ”) ขอ้ 11) 
 “ท่านไดม้าในฐานะ อาจารย์  ”)ขอ้ 2) “ท่านเป็นอาจารยใ์ช่ไหม” )ขอ้ 11) 
“นอกจากวา่ พระเจา้ทรงสถิตอยูด่ว้ย” (ขอ้ 2) “นอกจากผูน้ั้นจะบงัเกิดใหม่” )ขอ้ 3) 
“คนชราแลว้จะบงัเกิดใหม่อยา่งไรได้  ”) ขอ้ 4) “นอกจากผูน้ั้นจะเกิด”  ) ขอ้ 5) 
“เขาจะเขา้ไม่ได”้ (ขอ้ 4) “เขาจะเขา้ไม่ได”้ (ขอ้ 5) 
“ไดอ้ยา่งไร” (ขอ้ 9) “จะไดอ้ยา่งไร” (ขอ้ 12) 
“ส่ิงเหล่าน้ีคือ” )ขอ้ 9) “ส่ิงเหล่าน้ี” )ขอ้ 10) 

 
3:13   พระเยซูไดอ้ธิบายวา่ท าไมพระองค์สามารถกล่าวถึงส่ิงฝ่ายสวรรคอ์ย่างมีสิทธิอ านาจได ้ไม่มี
 G อาจารยค์นไหนท่ีไดข้ึ้นไปยงัสวรรคแ์ละไดก้ลบัมาเพื่อจะสอนถึงส่ิงฝ่ายสวรรค ์ เป็นท่ีแน่ชดั
 G ว่า พระเยซูก าลงัอา้งอิงถึงการอยู่ในสวรรค์ด้วยตวัเอง  แน่นอนว่า ผูเ้ผยพระวจนะหลายคน
 G ไดรั้บนิมิตจากสวรรค ์(เช่น อสย. 6; เปรียบเทียบ 2 คร. 12:2-4; วว. 1:10-20)  อยา่งไรก็ตาม
 G บุตรมนุษยไ์ดล้งมาจากสวรรคเ์พื่อวา่พระองคส์ามารถสอนถึงส่ิงฝ่ายสวรรคไ์ด ้ ฉบบัแปล NIV 
 G บ่งบอกวา่พระเยซูไดเ้สด็จข้ึนไปสู่สวรรคแ์ลว้ แต่นัน่ไม่ใช่ส่ิงท่ีฉบบักรีกกล่าวถึง ค ากรีก เอ มิ 
 G แปลว่า “แต่” หรือ “ยกเวน้” ซ่ึงเปรียบเทียบมนุษยผ์ูท่ี้อาจไดข้ึ้นไปสู่สวรรค์และมนุษยท่ี์เป็น



 G พระเจ้าผู ้ซ่ึ งได้ลงมาจากสวรรค์อย่างแท้จริง  ท่ี น่ีพระเยซูได้อ้างว่า เป็นบุตรมนุษย ์                        
 G  (ดนล.7:13-14) ผูท่ี้ไดม้าจากสวรรคเ์พื่อท่ีจะส าแดงพระเจา้แก่มนุษย ์(เปรียบเทียบ 1:51) 
 

  “ตลอดทั้งพระกิตติคุณน้ี ยอห์นไดย้ืนยนัถึงท่ีมาแห่งสวรรค์ของพระเยซู  น่ีเป็นทาง
 G หน่ึงท่ีเขาช้ีประเด็นว่า   พระเยซูเป็นพระคริสต์  ท่ีน่ีท่ีมาแห่งสวรรค์ของพระองค์ได้
 G แบ่งแยกพระเยซูจากมนุษยท์ั้งปวง”235 

 
3:14   ในอีกแง่หน่ึง พระเยซูคงข้ึนไปสู่สวรรค ์ ท่ีน่ีไม่ไดก้ล่าวถึงการเสด็จข้ึน  ท่ีน่ีกล่าวถึงพวกศตัรู
 G ของพระเยซูไดย้กพระองคสู่์ทอ้งฟ้าอยา่งท่ีโมเสสไดย้กงูข้ึนท่ีเสาสู่ทอ้งฟ้า (เปรียบเทียบ กดว. 
 G 21:4-9)  ในถ่ินทุรกนัดาร พระเจา้ไดส้ัญญาแก่คนอิสราเอลวา่ใครก็ตามท่ีไดม้องไปท่ีงูทอง
 G สัมฤทธ์ิจะไดรั้บชีวติฝ่ายร่างกายและไม่ตาย   
 

“ท าไมหน่ึงในงูจริงไม่ได้ถูกตอกให้ติดกับเสาโดยโมเสส     ?ฮ้า  นั่น คงได้ท าให้
สัญลกัษณ์เสียไป  นัน่คงไดพ้รรณนาถึงการพิพากษาท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัคนบาปเอง และแย่
ยิง่กวา่คือ นัน่คงไดน้ าเสนอตวัแทนท่ีไร้บาปของเราแบบผิดๆ ในสัญลกัษณ์ท่ีไดเ้ลือก
ท่ีนัน่ก็เป็นความเหมือนของงู ไม่ใช่งูจริง แต่เป็นช้ินส่วนของทองสัมฤทธ์ิท่ีได ้ท า ให้
เป็นเหมือนงู”236 

 
น่ีคือการท านายท่ีถูกบนัทึกไวต้อนแรกสุดของพระเยซูถึงการตายของพระองค์  มนัเป็นการ
พาดพิงถึงการตายโดยการถูกตรึง (เปรียบเทียบ 8:28; 12:32, 34)  เม่ือใดก็ตามท่ีค ากรีก ฮิบซู 
(“ยกข้ึน”) ปรากฎในพระกิตติคุณยอห์น และมนัก็ปรากฎในส่ีขอ้เหล่าน้ี มนัรวบรวมถึงแนวคิด
ของการถูกตรึงและการยกยอ่ง (เปรียบเทียบ อสย. 52:13-53:12)237 ผูเ้ขียนพระกิตติคุณสัมพนัธ์
ไดม้องการยกย่องของพระเยซูเป็นการแยกจากการถูกตรึงของพระองค์ แต่ยอห์นไดคิ้ดถึงว่า
การถูกตรึงเป็นการเร่ิมตน้ของการยกยอ่งของพระองค ์
 

  พระเจา้ไดจ้ดัเตรียมชีวิตฝ่ายร่างกายท่ีเร่ิมอีกคร้ังแก่คนอิสราเอลท่ีไดท้  าบาปอย่างต่อเน่ืองโดย
 G พระคุณ  เพราะฉะนั้น มนัไม่ควรยากส าหรับนิโคเดมสัท่ีจะเช่ือว่าพระองค์จะจดัเตรียมชีวิต      
 G ฝ่ายวญิญาณส าหรับมนุษยท่ี์บาปโดยพระคุณ 
 



  ขอ้ 13 วาดภาพวา่พระเยซูเป็นผูส้ าแดงพระเจา้ท่ีไดล้งมาจากสวรรค ์ ขอ้ 14 วาดภาพวา่พระองค์
 G เป็นพระผูช่้วยให้รอดท่ีได้รับการยกย่องและทนทุกข์  มนัอยู่ในการทนทุกข์ของพระองค์ท่ี   
 G พระเยซูได้ส าแดงพระเจา้อย่างชัดเจนท่ีสุด  หัวขอ้เหล่าน้ีรวมกลุ่มกนัรอบๆช่ือเรียก “บุตร
 G มนุษย”์ ในพระกิตติคุณท่ีส่ี 
 
3:15   จุดประสงคข์องการยกพระเยซูข้ึน อย่างท่ีเป็นจุดประสงค์ของการยกงูทองสัมฤทธ์ิข้ึนในถ่ิน
 G ทุรกนัดารคือ ความรอดของผูท่ี้ไดเ้ช่ือ  โดยการเปรียบเทียบพระองคเ์องกบังูนั้น พระเยซูก าลงั
 G สอนวา่ใครก็ตามท่ีไดว้างใจในพระองค์และการตายของพระองค์จะไดรั้บชีวิตนิรันดร์ น่ีเป็น          
  การอา้งอิงแรกถึงชีวิตนิรันดร์ในพระกิตติคุณน้ี  ชีวิตนิรันดร์อา้งอิงถึงชีวิตของยุคท่ีจะเกิดข้ึน           
  นัน่คือ ยุคอาณาจกัรและตลอดไป  มนัคือชีวิตท่ีบุคคลหน่ึงประสบตามปกติหลงัจากการเป็น              
  ข้ึนจากตายท่ีเตรียมเขาหรือเธอส าหรับอาณาจกัร  อยา่งไรก็ตาม ยอห์นไดน้ าเสนอวา่ชีวิตเป็น          
  บางส่ิงท่ีผูค้นสามารถประสบไดอ้ย่างเต็มขนาดก่อนท่ียุคอาณาจกัรจะเร่ิมตน้ ชีวิตนิรันดร์ท่ี          
  ผูค้นไดรั้บตอนบงัเกิดใหม่คือชีวติของพระวาทะนิรันดร์ (1:4)  มนัมายงัพวกเขาโดยการเช่ือใน           
  บุคคลและงานแห่งการช่วยใหร้อดของพระเยซู 
 

  “ชีวิตท่ีคริสเตียนครอบครองไม่ใช่เป็นเอกเทศจากพระคริสต์เลย  มนัคือชีวิตท่ีถูก 
 G  ‘ซ่อนไวก้บัพระคริสตใ์น  พระเจา้’ (คส. 3:30) . . . . คนยิวไดแ้บ่งแยกยุคเป็นยุค
 G ปัจจุบนัและยุคท่ีจะมาถึง แต่ค าขยายนาม [นิรันดร์] ถูกใช้กบัชีวิตในยุคท่ีจะมาถึง 
 G ไม่ใช่ชีวิตในยุคปัจจุบนั  ดงันั้น ‘ชีวิตนิรันดร์’ หมายถึง ‘ชีวิตท่ีเหมาะส าหรับยุคท่ีจะ
 G มาถึง’  มนัเป็นแนวคิดแบบยุคสุดทา้ย (เปรียบเทียบ 6:40, 54)  แต่เม่ือยุคท่ีจะมาถึง
 G ไม่ไดม้าถึงจุดส้ินสุด  ค  าขยายนามนั้นจะหมายถึง ‘ตลอดไป’ ‘ไม่ส้ินสุด’  ความคิด
 G เก่ียวกบัเวลาก็อยูท่ี่นัน่  ชีวตินิรันดร์จะไม่มีวนัส้ินสุด  แต่มนัมีส่ิงอ่ืนท่ีนัน่เช่นกนั และ
 G เป็นบางส่ิงท่ีส าคญักว่า  ส่ิงส าคญัเก่ียวกบัชีวิตนิรันดร์ไม่ใช่ปริมาณของมนัแต่เป็น
 G คุณภาพของมนั. . . . ชีวิตนิรันดร์ในพระคริสต ์คือชีวิตท่ีเอาบุคคลหน่ึงออกจากการ
 G เป็นแค่ฝ่ายโลก”238 

 
นกัวชิาการบางคนเช่ือวา่ขอ้ 16-21 เป็นความคิดเห็นของยอห์นมากกวา่ท่ีจะเป็นการกล่าวต่อไปของถอ้ยค าของผ
พระเยซูท่ีมีต่อนิโคเดมสั239  ส่วนใหญ่เช่ือวา่ถอ้ยค าของพระเยซูด าเนินไปจนถึงขอ้ 21240 (ฉบบัตวัอกัษรสีแดง
ของพระกิตติคุณยอห์นเปิดเผยความชอบของบรรดาผูแ้ปลท่ีหลากหลาย) ขา้พเจา้ชอบความคิดเห็นท่ีสองใน



ประเด็นน้ี  น่าเสียดายท่ีฉบบักรีกไม่ไดมี้เคร่ืองหมายอา้งอิง หรือเคร่ืองหมายหยุดส าหรับเร่ืองนั้น ดงันั้นมนั
ไม่ไดร้ะบุถึงการอา้งอิงส าหรับผูอ่้านส่วนน้ีของพระคมัภีร์เป็นหัวใจของการบนัทึกของยอห์นเก่ียวกบัพนัธกิจ
แรกเร่ิมของพระเยซู (บทท่ี 2-4) 
 
3:16   ขอ้อนัเป็นท่ีรู้จกัดีท่ีสุดในพระคมัภีร์ทั้งหมดแสดงออกถึงถอ้ยค าแห่งข่าวประเสริฐอยา่งชดัเจน
 G กวา่และมีเสน่ห์กวา่ขอ้ใดๆ  เกือบทุกค าในขอ้น้ีก็ส าคญั 
  ภาระกิจของพระเยซูในการมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์(ขอ้ 13, 17) และไมก้างเขน (ขอ้ 14-15) เป็น
 G ผลลพัธ์มาจากความรักของพระเจา้ท่ีมีต่อมนุษย ์ โครงสร้างของประโยคกรีกก็เน้นถึงความ
 G เขม้ขน้ของความรักของพระเจา้  พระองค์ไดป้ระทานส่ิงดีท่ีสุดของพระองค์ คือ พระบุตรท่ี
 G พิเศษและเป็นท่ีรัก  คนยิวไดเ้ช่ือวา่พระเจา้รักคนอิสราเอล  แต่ยอห์นไดย้ืนยนัวา่พระเจา้รักทุก
 G คนดว้ยไม่ค  านึงถึงเช้ือชาติ ตามนกัอรรถาธิบายคนหน่ึง ไม่มีนกัเขียนคนยิวคนไหนไดย้ืนยนั         
  อยา่งเจาะจงวา่พระเจา้ทรงรักโลกของพระองค์241 มนัไม่มีอะไรในขอ้น้ีหรือในบริบทท่ีจะจ ากดั              
  “โลก” วา่เป็นโลกของผูท่ี้ถูกเลือกสรร  ความรักของพระเจา้น้ีก็อศัจรรยม์ากไม่ใช่เพราะวา่โลก         
  นั้นใหญ่มากอยา่งท่ีมนัแยอ่ยา่งมาก (เปรียบเทียบ 1:9)  พระบิดารักโลกดว้ยความรักท่ีไม่เห็น         
  แก่ตวั ท่ีไดจ้ดัเตรียมการมาบงัเกิดเป็นมนุษยแ์ละการถูกตรึง กาลาเทีย 2:20 เปิดเผยวา่ กางเขน         
  แสดงถึงความรักของพระบุตร 
 

  “โครงสร้างของค ากรีกใส่การเนน้บางอยา่งท่ีความเป็นจริงของของประทาน มนัไม่ใช่
 G วา่ ‘พระเจา้รักพอท่ีจะประทาน’ แต่ ‘พระเจา้รักจนพระองคไ์ดป้ระทาน’  ความรักของ
 G พระองคไ์ม่ใช่ ความรู้สึกท่ีไม่แน่นอนและอ่อนไหว แต่เป็นความรักท่ีจ่ายราคา  พระ
 G เจา้ไดป้ระทานส่ิงท่ีเป็นท่ีรักท่ีสุดของพระองค”์242 

   
  คริสเตียนไม่ควรรักโลกด้วยความรักท่ีเห็นแก่ตวัซ่ึงแสวงหาท่ีจะได้ประโยชน์จากมนัโดย
 G ส่วนตวั (1 ยน. 2:15-17) 
  โลกอยู่ภายใต้การคุกคามของการพิพากษาของพระเจ้าเน่ืองจากการล้มลงและความบาป              
 G  (3:36; รม. 1:18)  ในความรักท่ีมีพระคุณของพระองค ์พระเจา้ไดห้ยิบยื่นออกมาและไดเ้ลือก
 G บางคนจากโลกส าหรับความรอด (15:19; รม. 6:23)  พระองค์ไม่ไดเ้พลิดเพลินในการเท     
 G พระพิโรธของพระองค์ลงบนผูห้ลงหาย แต่พระองค์ยินดีเม่ือผูค้นหันจากทางชั่วร้ายของ                  
 G พวกเขาและไปหาพระองค์ (อสค. 18:23)  ขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเจา้ยอมให้พวกคนบาปท่ี           



 G จะพินาศก็ไม่ได้ขดัแยง้กบัความรักของพระองค์  พระองค์ได้จดัเตรียมหนทางท่ีพวกเขาไม่
 G จ าเป็นตอ้งพินาศเพราะวา่พระองค์รักมนุษย ์ จุดประสงค์สูงสุดของพระองคคื์อความรอดของ
 G บรรดาผูท่ี้เช่ือในพระบุตรของพระองค ์
 
  ผลลพัธ์ต่างๆ ของการเช่ือคือ การบงัเกิดใหม่ (ขอ้ 3, 5) ชีวิตนิรันดร์ ชีวิตท่ีมีเวลาไม่จ  ากดั (ขอ้         
  15-16) และความรอด (ขอ้ 17)  ทางเลือกก็คือการพินาศ (ขอ้ 16, เปรียบเทียบ 10;28) การสูญ-         
  เสียชีวติของบุคคล (12:25) และ การถูกท าลาย (17:12)  ท่ีจะพินาศ (ค ากรีก อะโพเลทัย) ไม่ได ้        
  หมายถึง ท่ีจะประสบกบัการท าลายลา้ง แต่เป็น ความเสียหาย  ความลม้เหลวท่ีจะตระหนกัถึง         
  จุดประสงค์ของพระเจา้ และการถูกแยกออกจากการสามคัคีธรรมของพระองค์  ทางเลือกก็มี          
  ชีวติและการพินาศเท่านั้น มนัไม่มีสภาพสุดทา้ยอยา่งอ่ืนอีก   

 
การเลิกเช่ือไม่ไดส่้งผลต่อการสูญเสียความรอด 
 

  “เราอาจกล่าวว่า ‘ใครก็ตามท่ีเช่ือว่าร็อคเคฟเฟลเลอร์เป็นคนใจบุญจะได้รับเงิน $ 
 G 1,000,000’  ณ จุดหน่ึงของเวลา คนหน่ึงก็เช่ือส่ิงน้ี  เขาก็เป็นเศรษฐี  อยา่งไรก็ตาม เขา
 G เลิกท่ีจะเช่ือส่ิงน้ีในสิบปีต่อมา เขายงัอยูใ่นการครอบครองเงิน $ 1,000,000  ในท านอง
 G เดียวกนั ถา้คนหน่ึงได้เช่ือในพระคริสต์ เขาก็บงัเกิดใหม่และอยู่ในการครอบครอง     
 G ชีวตินิรันดร์ แมว้า่เขาเลิกท่ีจะเช่ือในพระเจา้ในอนาคต”243 

 
3:17   ยอห์นได้อธิบายต่อไปถึงจุดประสงค์ของพระเจ้าในการส่งพระบุตรของพระองค์โดยการ
 G อธิบายส่ิงท่ีไม่ใช่  มนัไม่ใช่เพื่อท่ีจะพิพากษาหรือลงโทษ (ค ากรีก คริโน) มนุษย ์ การพิพากษา
 G ท่ียอห์นไดก้ล่าวถึงท่ีน่ีก็ตรงกนัขา้มกบัการช่วยให้รอด (เปรียบเทียบ ขอ้ 18; 5:24)  พระเจา้
 G สามารถท่ีจะลงโทษมนุษยโ์ดยไม่มีการมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์ พระเยซูจะพิพากษาทุกคน แต่นัน่
 G ไม่ใช่จุดประสงคข์องพระเจา้ในการมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์ ตรงกนัขา้ม เพื่อท่ีจะจดัเตรียมความ
 G รอดส าหรับทุกคนโดยทางการตายของพระองคท่ี์บนไมก้างเขน 
 
  เราสามารถปรองดองขอ้น้ีกบั 9:39 ท่ีท่ีพระเยซูไดต้รัสวา่พระองค์ไดเ้สด็จมาในโลกเพื่อการ
 G พิพากษาไดอ้ยา่งไร (เปรียบเทียบ 5:27)?  การพิพากษาเป็นหนา้ท่ีอนัดบัสองท่ีเก่ียวขอ้งในการ
 G ช่วยให้รอด ซ่ึงเป็นจุดประสงคอ์นัดบัแรกของพระเยซู (เปรียบเทียบ ดนล. 7:13-14)  พระเยซู



 G ไดเ้สด็จมายงัโลกท่ีไดถู้กกล่าวโทษแลว้เพื่อจะช่วยบางคนให้รอด  พระองค์ไม่ไดเ้สด็จมายงั
 G โลกท่ีเป็นกลางเพื่อจะช่วยบางคนให้รอดและลงโทษคนอ่ืนๆ  ใครก็ตามท่ีน าความสว่างมาก็
 G ก่อให้เกิดเงา แต่การท่ีน าเงามาก็เป็นแค่สถานการณ์ท่ีเป็นผลตามมาซ่ึงหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ม่ือคน
 G หน่ึงน าความสวา่งมา 
 
3:18   บุคคลท่ีเช่ือในพระเยซูก็รอดพน้การพิพากษา (เปรียบเทียบ 5;24; รม. 8:1)  อย่างไรก็ตาม 
 G บุคคลท่ีไม่เช่ือใน  พระเยซูก็พบกบัการพิพากษาซ่ึงไม่มีทางรอดพน้ไปได้เลย (เปรียบเทียบ 
 G 3:36)  เหตุผลส าหรับการพิพากษาของเขาหรือของเธอก็คือความลม้เหลวของเขาหรือของเธอท่ี
 G จะเช่ือในผูท่ี้พระเจ้าได้จดัเตรียมมาเพื่อความรอดโดยความรักและพระคุณ  ความเช่ือเป็น
 G วิธีการแบบเคร่ืองมือท่ีเราไดรั้บความรอด  ความลม้เหลวท่ีจะใชค้วามเช่ือในพระเยซูจะส่งผล
 G ต่อการตายฝ่ายวิญญาณ อย่างเช่น ความลม้เหลวท่ีจะเช่ือในงูทองสัมฤทธ์ิไดส่้งผลต่อการตาย
 G ฝ่ายร่างกายส าหรับคนอิสราเอล (กดว. 21:4-9)  ความแตกต่างระหวา่งการเช่ือกบัการไม่เช่ือก็
 G ชดัเจนจากท่ีน่ีเป็นตน้ไปในพระกิตติคุณน้ี244 

 
3:19   ยอห์นไดอ้ธิบายถึงขั้นตอนของการพิพากษาของมนุษย ์(ค ากรีก คริซิส การแบ่งแยก หรือ การ
 G แยกแยะ ไม่ใช่ คริมา ซ่ึงหมายถึง การตดัสินพิพากษา) แม้ว่าความสว่างได้เข้ามาในโลก  
 G ผูค้นไดเ้ลือกความมืดเหนือความสวา่ง  ความสวา่งในท่ีน่ีหมายถึงการส าแดงท่ีพระเยซูในฐานะ
 G ท่ีเป็นความสวา่งของโลกไดน้ ามาจากพระบิดา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความสวา่งของข่าวประเสริฐ  
 G เหตุผลท่ีผูค้นเลือกความมืดเหนือความสว่างก็คือการกระท าของพวกเขานั้นชั่วร้าย  พวกเขา
 G ชอบความมืดของพวกเขามากกวา่ความสวา่งของพระเจา้เน่ืองดว้ยส่ิงท่ีความมืดไดซ่้อนไว ้นัน่
 G คือ บาปของพวกเขา 
 
3:20   ผูก้ระท าชัว่ไม่เพียงแต่รักความมืดเท่านั้น (ขอ้ 19) พวกเขายงัเกลียดความสวา่งอีกดว้ย  ค  ากรีก
 G ท่ีแปลวา่ “ชัว่ร้าย” คือ ฟอลา หมายถึง “ไร้ค่า”  ผูก้ระท าชัว่หลีกเล่ียงความสวา่งท่ีพระเยซูน ามา 
 G และพระเยซูเอง (เปรียบเทียบ 1:9-11)  เพราะวา่มนัเปิดเผยถึงความไร้คุณค่าของชีวิตของพวก
 G เขา  มนัแสดงว่าพวกเขาไม่มีความหมาย ไม่มีเป้าหมายท่ีมีคุณค่า หรือไม่มีความหวงัส าหรับ
 G อนาคต  พวกเขารู้วา่การมาสู่ความสวา่งจะตดัสินวา่พวกเขาผิด  การผิดศีลธรรมก็อยูเ่บ้ืองหลงั
 G การไม่เช่ืออยา่งมาก 
 



   “ผูค้นเสนอขอ้แกต้วัมากมายส าหรับการไม่ยอมรับพระคริสต ์บางคนอา้งการปรากฏ              
   ของคนหนา้ซ่ือใจคดในคริสตจกัร คนอ่ืนๆ อา้งถึงการไร้ความสามารถท่ีจะเช่ือความ            
   จริงบางอย่างเก่ียวกับพระคริสต์หรือพระกิตติคุณ [หลายคนกล่าวว่าพวกเขาไม่             
   สามารถยอมรับความเป็นจริงท่ีวา่พระเจา้อนุญาตให้มีการทนทุกขอ์ยา่งมากในโลกน้ี]          
   ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแค่ความพยายามท่ีจะปกปิดใจในการกบฏต่อพระเจา้ เหตุผลสูงสุดท่ี             
   ผูค้นไม่มาสู่พระคริสตคื์อ พวกเขาไม่ตอ้งการ”245 

 

3:21  ในอีกด้านหน่ึง ผูค้นท่ียึดมัน่ในความจริงก็ “มาสู่ความสว่าง” และแหล่งของมนัคือ พระเยซู 
(“แสงสวา่ง”) พวกเขาไม่ไดพ้ยายามท่ีจะปกปิดการกระท าท่ีไร้ค่า แต่พวกเขาเตม็ใจท่ีจะเปิดเผย
ส่ิงเหล่านั้นแก่ความสวา่งท่ีตรวจสอบแห่งการส าแดงของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 1 ยน. 1:8-9)  
พวกเขายอมรับอย่างถ่อมใจว่าการงานท่ีดีท่ีพวกเขาท าเป็นผลผลิตของพระเจา้อย่างแทจ้ริง  
แน่นอนว่า พวกเขาท าส่ิงน้ีก็เพราะว่าพระเจา้น าพวกเขาไปสู่พระองค์  ความแตกต่างพื้นฐาน
อนัหน่ึงระหว่างผูเ้ช่ือ และผูไ้ม่เช่ือก็คือท่าทีของพวกเขาท่ีมีต่อ “ความสว่าง” ไม่ใช่ความผิด
ของพวกเขาต่อหนา้พระเจา้  ทั้งสองนั้นก็ผดิต่อหนา้พระองค ์การตีความแบบส่วนนอ้ยคือ พระ
เยซูไดแ้ยกแยะผูเ้ช่ือท่ียอมรับพระคริสต์อย่างเปิดเผย เช่น ยอห์นผูใ้ห้บพัติสมา และผูเ้ช่ือลบั 
เช่น นิโคเดมสั มากกวา่ผูเ้ช่ือและผูไ้ม่เช่ือ246 

 
  ขอ้ 19-21 ช้ีถึงอนัตรายมากท่ีสุดท่ีผูอ่้านแต่ละคนของพระกิตติคุณน้ีเผชิญ  ถา้บุคคคลหน่ึงมี
 G แน้วโน้มท่ีจะท าอย่างท่ี  นิโคเดมสัไดท้  าและปฏิเสธพระเยซู มนัเป็นเพราะว่าเขาหรือเธอไม่
 G ตอ้งการท่ีจะมาสู่ความสว่างเน่ืองด้วยเหตุผลทางศีลธรรม  โดยพื้นฐานแล้ว ผูค้นหันไปจาก
 G พระเยซูเพราะความสวา่งท่ีพระองคน์ ามานั้นเปิดเผยส่ิงต่างๆเก่ียวกบัพวกเขาท่ีพวกเขาตอ้งการ
 G ใหเ้ป็นท่ีปกปิดต่อไป  การเปิดออกต่อความสวา่งนั้นส าคญัอยา่งมาก  ความรักท่ีมีพระคุณของ
 G พระเจา้หนุนใจคนบาปท่ีผดิบาปท่ีจะเปิดเผยตนเองต่อความสวา่ง 
 

  “ส่ิงน้ี [3:19-21] เป็นส่วนหน่ึงของส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดในพระกิตติคุณยอห์นส าหรับ
 G ความเขา้ใจถึงการแบ่งเป็นฝ่ายระหว่างความสว่างและความมืดในศาสนศาสตร์ของ
 G ยอห์น และเพื่อความเขา้ใจถึงพระกิตติคุณยอห์นเอง”247 

 
ปัญหาส่วนมากของมนุษยส์มยัใหม่เก่ียวกบัพระกิตติคุณคือเร่ืองมนุษยวทิยา  มนัมีผลมาจากมุมมองท่ีผิดเก่ียวกบั
ตวัเขาเอง  โดยปกติมนุษยท่ี์ลม้ลงมองวา่มนุษยน์ั้นถา้ไม่ดีก็เป็นกลางเพราะฉะนั้นขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเจา้ไดส่้ง



พระเยซูมาและพระเยซูไดเ้สด็จมาท่ีจะช่วยคนบาปให้รอดดูเหมือนจะเป็นท่ีสนใจมากท่ีสุด  ถา้มนุษยดี์และไม่
ตอ้งการความรอด เราสามารถสรรเสริญความรักของพระเจา้วา่น่ายกยอ่ง  ถา้มนุษยเ์ป็นกลาง  เราสามารถรับเอา
ความรอดหรือละมนัได ้ถา้เราละมนั ดูเหมือนวา่พระเจา้ไม่ยุติธรรมส าหรับการลงโทษเรา  อยา่งไรก็ตาม มนุษย์
ไม่ใช่ดีหรือเป็นกลางแต่ชัว่ร้าย  เขานั้นอยูใ่ตก้ารลงโทษแลว้และถูก ก าหนดไปสู่การประสบกบัพระพิโรธของ
พระเจา้  เพราะฉะนั้นความเช่ือในพระเยซูก็กลายมา เป็นทางท่ีจ าเป็นส าหรับการรอดพ้นจากจุดหมายท่ี น่า
สะพรึงกลวั  การมาบงัเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นการส าแดงออกของพระคุณของพระเจา้ ไม่ใช่แค่ความรักของพระเจา้
เท่านั้น 
 

4. ปฏิกริิยาของยอห์นบัพติสมาต่อพนัธกจิของพระเยซู 3:22-30 
ถดัไปผูเ้ขียนไดบ้นัทึกถึงพนัธกิจขนานกนัของยอห์นบพัติสมาและพระเยซูในแควน้ยเูดีย  ยอห์นบพัติสมาได้
กล่าวยอมรับอยา่งเต็มใจถึงความเหนือกว่าของพระเยซูท่ีมีต่อเขา แมว้่าทั้งสองไดท้  าส่ิงต่างๆ อยา่งเดียวกนั  น่ี
เป็นพยานต่อไปถึงตวัตนของพระเยซู  ส่วนน้ีก่อตั้งใจความส าคญัอย่างมากของพยานของอคัรทูตยอห์นท่ีมีต่อ
ตวัตนของพระเยซูในพนัธกิจแรกเร่ิมของพระเยซู (บทท่ี 2-4) 
 
3:22   เป็นท่ีแน่ชดัวา่ การสนทนาของพระเยซูกบันิโคเดมสัไดเ้กิดข้ึนในเยรูซาเล็ม (2:23)  เยรูซาเล็ม
 G อยูภ่ายในแควน้ยูเดีย  หลงัจาการสนทนานั้น  พระเยซูไดเ้สด็จไปยงัชนบทของยเูดีย  พระเยซู
 G ยงัไม่ได้มอบหมายสาวกสิบสองคน  การมอบหมายนั้นได้เกิดข้ึนหลงัจากการถูกจ าคุกของ
 G ยอห์นบพัติสมา (มก. 1:14)  พวกสาวกท่ีไดไ้ปกบัพระเยซูอาจไม่ไดเ้ป็นสาวกสิบสองคน แต่
 G พวกเขาเป็นผูติ้ดตามของพระองค์ และพวกเขาคงได้รวมถึงสาวกสิบสองคนหรือบางคน                  
 G น่ีเป็นการบนัทึกเดียวในหมวดพระกิตติคุณท่ีพระเยซูไดมี้ส่วนร่วมในพนัธกิจการให้บพัติสมา
 G ท่ีคล้ายคลึงกบัพนัธกิจการให้บพัติสมาของยอห์นบพัติสมา  อย่างไม่สงสัยว่า การบพัติสมา
 G แสดงออกถึงการกลบัใจมากกว่า “การบพัติสมาของคริสเตียน”  ภายหลงัผูเ้ขียนไดอ้ธิบายว่า
 G พระเยซูไม่ไดใ้ห้บพัติสมาดว้ยตนเอง แต่พวกสาวกของพระองคเ์ป็นผูใ้ห้ (4:2)  อยา่งไม่สงสัย
 G วา่ พระเยซูไดใ้ชเ้วลากบัพวกสาวกเหล่าน้ีเพื่อจะช่วยพวกเขาเขา้ใจและเล็งเห็นวา่พระองคเ์ป็น
 G ใครอยา่งแทจ้ริง 
 
3:23   สถานท่ีท่ีแน่นอนของอายโนน (ความหมายตามตวัอกัษรคือ น ้ าพุ) ใกลส้าลิมนั้นไม่เป็นท่ีรู้จกั
 G ในทุกวนัน้ี  หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดดูเหมือนจะช้ีไปยงัท่ีท่ีอยู่ทางใต้ของซิคโธโพลิส (เบธ-ชาน                    
 G ในภาคพนัธสัญญาเดิม)248 ท่ีอ่ืนท่ีเป็นไปไดคื้อท่ีท่ีห่างจากซิคคาร์ไปทางตะวนัออกสองสาม 



ไมล์ (ใกลเ้ชเคมในภาคพนัธสัญญาเดิม) ท่ีแรกนั้นก็อยูห่่างไปทางใตข้องทะเลกาลิลีประมาณ                       
 15 ไมล ์ ท่ีท่ีสองนั้นก็อยูร่ะหวา่งกลางระหวา่งทะเลกาลิลีและทะเลตาย  ทั้งสองท่ีน้ีก็อยูท่าง 
 ตะวนัตกของแม่น ้าจอร์แดนสองสามไมล์249 เป็นท่ีแน่ชดัวา่ ยอห์นไดเ้ลือกสถานท่ีเน่ืองดว้ยน ้ า
G มากท่ีมาจากน ้าพุท่ีอยูใ่กล้ๆ นั้น  หลายคนท่ีไปหาเขาก็แสดงออกถึงการกลบัใจของพวกเขาโดย
G การรับบพัติสมา 

 
 “. . . ความส าคญัของหมายเหตุคือ แสดงให้เห็นวา่ยอห์นไดย้า้ยจากทิศใตไ้ปยงัทิศ         

  เหนือซ่ึงละพระเยซูไวเ้พื่อจะใหบ้พัติสมาในบริเวณท่ีไม่ไกลจากกรุงเยรูซาเล็ม”250 
 
3:24    อยา่งเห็นชดัเจนวา่ ยอห์นไดเ้ทศนาและให้บพัติสมาต่อไปหลงัจากท่ีพระเยซูไดเ้ร่ิมรับใช ้และ
 G เขาได้ท าอย่างนั้ นจนกระทั่งเฮโรดอันทิพาสได้คุมขังเขา ผูเ้ขียนพระกิตติคุณพ้องได้เร่ิม
 G เร่ืองราวของพวกเขาเก่ียวกบัพนัธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซูด้วยพนัธกิจในกาลิลีของ
 G พระองค ์ พวกเขาไดม้องวา่การเร่ิมตน้พนัธกิจของพระเยซูเป็นการเร่ิมตน้กบัการถูกจ าคุกของ
 G ยอห์นบพัติสมา (มก. 1:14)  อคัรทูตยอห์นได้เร่ิมเร่ืองราวของเขาเก่ียวกับพนัธกิจของ                     
 G พระเยซูดว้ยพนัธกิจแรกเร่ิมในแควน้ยูเดียของพระองค์  เราเรียนรู้จากเขาว่าระหว่างการถูก
 G ทดลองของพระเยซูและการถูกจบักุมของยอห์นบพัติสมา ยอห์นและพระเยซูไดท้  างานควบคู่
 G กนัไประยะหน่ึง  การอา้งอิงของเขาถึงการถูกจ าคุกของยอห์นบพัติสมานั้นส าคญัเพราะวา่มนั
 G ช่วยให้ผูอ่้านเห็นว่าการบนัทึกของยอห์นไม่ไดข้ดัแยง้กบัพระกิตติคุณพอ้ง  กระนั้นความเป็น
 G ห่วงพื้นฐานของเขาก็คือการเป็นพยานของยอห์นบพัติสมาท่ีมีต่อพระเยซู 
 
3:25   เป็นท่ีแน่ชดัว่า การอภิปรายท่ีถูกกล่าวถึงมีศูนยก์ลางอยู่ท่ีความสัมพนัธ์ของการให้บพัติสมา
 G ของยอห์นกบัการช าระทางพิธีกรรมอยา่งอ่ืนท่ีเจา้หนา้ท่ีหลากหลายของยิวไดส้นบัสนุน  บางที
 G การช าระเหล่าน้ีไดร้วมถึงการปฏิบติัต่างๆท่ีไดก้ าหนดไวใ้นภาคพนัธสัญญาเดิม และพิธีใหม่ๆ
 G ของการช าระท่ีผูน้ ายิวบางคนได้สนับสนุน  ขอ้น้ีจดัเตรียมเบ้ืองหลงัส าหรับพวกสาวกของ
 G ยอห์นไดเ้ขา้หาเขาในขอ้ถดัไป   
 
3:26   หน่ึงในพิธีบัพติสมาร่วมสมัยคือบัพติสมาท่ีพระเยซูและพวกสาวกของพระองค์ได้ให ้                        
  พวกสาวกของยอห์นไดอ้า้งอิงมนัต่อยอห์นซ่ึงบ่งบอกวา่พวกเขาตอ้งการให้เขาท่ีจะออกความ
 G คิดเห็นเก่ียวกบัมนั  พวกเขามีความเป็นห่วงท่ีเจาะจงท่ีวา่หลายคนก าลงัไปหาพระเยซูเพื่อรับ



 G บพัติสมา  ค าตอบของยอห์น (ขอ้ 27-30) บ่งบอกวา่ พวกเขาไดรู้้สึกอิจฉาความเป็นท่ีนิยมของ
 G พระเยซู  พวกเขาไดล้ม้เหลวท่ีจะเขา้ใจถึงจุดประสงคข์องพนัธกิจของยอห์น 
 

  “มนัน่าสนใจท่ีจะสังเกตวา่ชายส่ีคนท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในพระคมัภีร์ไดเ้ผชิญกบัปัญหาของ
 G การเปรียบเทียบและการแข่งขนั เช่น โมเสส (กดว. 11;26-30)  ยอห์นบพัติสมา                  
 G  (ยน. 3:26-30)  พระเยซู (ลก. 9:46-50)  และ    เปาโล (ฟป. 1:15-18)  บ่อยคร้ังแลว้ 
 G ผูน้ าก็ทนทุกขจ์ากพวกสาวกท่ีร้อนรนของเขามากกวา่จากนกัวจิารณ์ของเขา!”251 

 
3:27   ยอห์นได้ตอบต่อค าถามท่ีถูกบอกใบ้ไวด้้วยค าพงัเพยซ่ึงเป็นความจริงโดยทั่วไป  เขาได้
 G หมายถึงว่าไม่มีใครสามารถได้รับส่ิงใดเลยนอกจากว่าพระเจ้าอนุญาตด้วยอธิปไตยของ
 G พระองค ์(เปรียบเทียบ 6:65; 19:11; 1 คร. 4:7)  เก่ียวกบัพระเยซูแลว้ ประโยคน้ีไดแ้สดงออกวา่
 G พระเจ้าได้อนุญาตให้พระเยซูท่ีจะช่ืนชมกบัความเป็นท่ีนิยมท่ีพระองค์ก าลงัประสบมนัได้
 G แสดงออกถึงความพึงพอใจของยอห์นเก่ียวกบัสภาพของเร่ืองราวนั้น  ยอห์นไดแ้สดงออกถึง
 G ท่าทีท่ีเป็นแบบอยา่ง  เขาไดต้ระหนกัวา่พระเจา้ไดม้อบหมายพนัธกิจท่ีแตกต่างกนัแก่พระเยซู
 G และแก่เขาเอง และมนัเป็นการผิดส าหรับเขาและพวกสาวกของเขาปรารถนาส่ิงต่างๆท่ีเป็นคน
 G ละอยา่ง (เปรียบเทียบ 1 คร. 3:1-9; 4:1-7; 12:12-31) 
 
3:28   ยอห์นไดย้  ้าเตือนพวกสาวกของเขาต่อไปวา่เขาไม่เคยอา้งวา่เป็นพระเมสสิยาห์เลย แต่เป็นเพียง
 G แค่ผูเ้บิกทางของพระเมสสิยาห์ (1:15, 20, 23, 26-34) 
 
3:29   การยกตัวอย่างของยอห์นได้แสดงว่าท่าทีของเขาและอุปนิสัยของเขาสอดคล้องกับการ
ประพฤติตาม ประพฤติตามธรรมของเขา  ในตวัอยา่งนั้น พระเยซูเป็นเจา้บ่าวและเขาเป็นเพื่อนเจา้บ่าว 
 
   “ผูช่้วยไดท้  าเพื่อเจา้บ่าวและไดท้  าการจดัเตรียมเบ้ืองตน้ส าหรับพิธีแต่งงาน”252 

   “. . . เพื่อนเจา้บ่าวเป็นธรรมเนียมในแควน้ ยเูดีย ไม่ใช่ในแควน้กาลิลี (เชทธ์. 25 ก)”253 

 

  บางทีเจา้สาวเป็นการอา้งอิงถึงอิสราเอล (เปรียบเทียบ อสย. 54:5; 62:4-5; ยรม. 2:2; 3:30; อสค. 
 G 16:8; ฮชย. 2:16-20)  เพราะฉะนั้น ยอห์นก าลงับ่งบอกวา่เขาไดเ้ล่นบทบาทท่ีสนบัสนุนในการ
 g  ร่วมกันของพระเมสสิยาห์กับอิสราเอล  น่ีเห็นพยานให้แก่ตัวตนของพระเยซูในฐานะ                  
 g  พระเมสสิยาห์ ผูซ่ึ้งยอห์นไดก้ล่าววา่เขายนิดีท่ีจะไดย้นิเสียงของพระองค ์



 
  เม่ือยอห์นไดก้ล่าวถอ้ยค าเหล่าน้ี  คริสตจกัรก็เป็นเอกลกัษณ์อนัไม่เป็นท่ีรู้จกัในแผนการของ
 g  พระเจา้  ดงันั้นมนัไม่น่าเป็นไปไดท่ี้ว่ามนัอยู่ในความคิดของเขา  อย่างไรก็ตาม ผูอ่้านดั้งเดิม
 g  ของพระกิตติคุณน้ีบางทีก็คุน้เคยกบัการส าแดงของอคัรทูตยอห์นเก่ียวกบัคริสตจกัรท่ีเป็น
 g  เจา้สาวของพระคริสต ์(เช่น 2 คร. 11:2; อฟ. 5:25-27, 32)  อิสราเอลไดป้ฏิเสธเจา้บ่าวของเขา
 g  เม่ือพระองค์ได้เสด็จมาหาเขา และผลลพัธ์ก็คือพระองค์ได้รับเอาเจา้สาวท่ีแตกต่างออกไป
 g  ส าหรับพระองคเ์อง  ความยนิดีของยอห์นก็สมบูรณ์หรือเต็มท่ี (ค ากรีก เพลอราว) เพราะเขาได้
 g  รู้วา่เขาก าลงัท าหนา้ของเขาใหส้ าเร็จอยา่งสัตยซ่ื์อ  ความเป็นท่ีนิยมท่ีเพิ่มข้ึนของพระเยซูไดเ้ติม
 g  เตม็พวกสาวกของยอห์นดว้ยความไม่พอใจ แต่มนัเติมเตม็ยอห์นดว้ยความยนิดี 
 
3:30   การแสดงออกชั้นเอกถึงความถ่อมใจน้ีได้เกิดข้ึนจากการรับรู้และการยอมรับของยอห์นถึง
 g  บทบาทท่ีพระเจา้ได้ประทานให้ในฐานะผูเ้บิกทางของพระเมสสิยาห์  แทนท่ีจะท าให้ผูค้น               
 g  ท้อใจจากการติดตามพระเยซู อย่างท่ีพวกสาวกของเขาได้บ่งบอกว่าเขาควรท า  ยอห์นก็
 g  สนบัสนุนพระเยซูต่อๆไป  เขาถือว่าน่ีเป็นน ้ าพระทยัของพระเจา้และจึงกล่าวว่า “ตอ้ง” เป็น
 g  อยา่งนั้น  เราทุกคนท่ีเป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้จะมองถึงต าแหน่งของพระเยซูและต าแหน่งของ
 g  เราในท านองเดียวกนัไหม?  การจ านนต่อน ้ าพระทยัของพระเจา้และการยกยอ่งพระเยซู ไม่ใช่         
  การมีช่ือเสียงในงานรับใชพ้ระองค ์ควรน าความยนิดีมาสู่ผูรั้บใชข้องพระองค ์
 
   “ความถ่อมใจไม่ใช่ผลผลิตของการปลูกฝังโดยตรง แต่เป็น ผลพลอยได้”254 

 
น่าเสียใจท่ีสาวกของยอห์นบางคนไดติ้ดตามเขาต่อไปแทนท่ีจะรับเอาค าแนะน าของอาจารยข์องพวกเขาท่ีจะ
ติดตามพระเยซู (เปรียบเทียบ กจ. 18:24-26; 19:1-7) 
 

5. การอธิบายถึงความเป็นเอกของพระเยซู 3:31-36 
ส่วนน้ีอธิบายถึงเหตุผลท่ีพระเยซูจะตอ้งใหญ่กวา่  มนัรวมหลายหวัขอ้ท่ีปรากฎตลอดทั้งบทท่ี 3 เขา้ดว้ยกนัอีก
ดว้ย  อคัรทูตยอห์นหรือยอห์นบพัติสมาอาจเป็นผูก้ล่าว  ส่ิงน้ีไม่ไดช้ดัเจนทั้งหมด 
 
3:31-32  พระบุตรของพระเจา้ท่ีได้มาบงัเกิดเป็นมนุษยไ์ด้เสด็จมาจากเบ้ืองบน (เปรียบเทียบ ขอ้ 13)  
 g  ยอห์นไดแ้สวงหาท่ีจะบรรลุจุดประสงคข์องเขาในการพิสูจน์วา่พระเยซูคือพระคริสต ์(20:31) 



 g  ส่วนหน่ึงโดยการเนน้วา่ท่ีมาของพระเยซูนั้นมา “จากเบ้ืองบน”  การบงัเกิดจากเบ้ืองบน (ขอ้ 3) 
 g  นัน่คือ “การบงัเกิดใหม่” สามารถมาโดยความเช่ือในผูท่ี้มาจากเบ้ืองบนเท่านั้น แห่งท่ีมาของ
 g  พระองคอ์ธิบายถึงความเหนือกวา่ของพระองคเ์หนือมนุษยใ์นโลกทั้งหมด ซ่ึงมนุษยน์ั้นติดอยู่
 g  กบั “โลก” (ค ากรีก กี โลกน้ี) ซ่ึงรวมถึงยอห์นบพัติสมาดว้ย  มนุษยท่ี์จ ากดัสามารถเปิดเผยส่ิง          
  ต่างๆ ท่ีพวกเขาประสบในโลกเท่านั้น แต่พระเยซูสามารถเปิดเผยส่ิงต่างๆ เก่ียวกบัสวรรคไ์ด ้ 

 
“ผูท่ี้เป็นฝ่ายโลกโดยท่ีมาก็เป็นฝ่ายโลกโดยธรรมชาติอีกดว้ย”255 

 
g  ยอห์นผูใ้ห้บพัติสมาสามารถเรียกผูค้นให้กลับใจ แต่เขาไม่สามารถส าแดงค าปรึกษาของ     

พระเจา้ไดอ้ยา่งท่ีพระเยซูสามารถท าได ้หรือเขาไม่สามารถจดัเตรียมชีวิตใหม่จากเบ้ืองบนได ้ 
พระเยซูไดก้ล่าวก่อนหนา้นั้นวา่โดยปกติ แลว้ผูค้นไม่ไดรั้บพยานของพระองค ์(ขอ้ 11) และ
ผูเ้ขียนไดก้ล่าวซ ้ าขอ้เทจ็จริงนั้นในท่ีน่ี 

 
3:33-34  อย่างไรก็ตาม บางคนก็รับพยานของพระองค์  ฉะนั้นผูท่ี้รับพยานก็ยืนยนัการเช่ือว่าพระบิดา

และพระบุตรดว้ยนั้นสัตยจ์ริง256 ตราประทบัไดบ้่งบอกถึงการรับรองส่วนตวั เช่นเดียวกนักบั
การบ่งช้ีถึงความเป็นเจา้ของพระเยซูไดส้ าแดงถอ้ยค าของพระเจา้อยา่งแน่นอนขนาดท่ีวา่ท่ีจะ
เช่ือพระเยซูก็คือท่ีจะเช่ือพระเจา้ และท่ีจะไม่เช่ือพระเยซูก็คือท่ีจะไม่เช่ือพระเจา้ (เปรียบเทียบ 
1 ยน. 5:10)   

 
บรรดาผูส่ื้อสารก่อนหน้าน้ีไดรั้บขนาดท่ีจ ากดัของพระวิญญาณของพระเจา้ พระวิญญาณได้
เสด็จมาเหนือพวกผูเ้ผยพระวจนะของภาคพนัธสัญญาเดิมเพื่อเวลาและจุดประสงค์ท่ีจ  ากัด
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม พระเจา้ไดป้ระทานพระวิญญาณของพระองค์แก่พระเยซูอย่างไม่จ  ากดั  
ส่ิงน้ีรับรองถึงความจริงแห่งถอ้ยค าของพระเยซู  พระวิญญาณไดเ้สด็จลงมาเหนือพระเยซู ณ 
การรับบพัติสมาของพระองค์และสถิตอยู่เหนือพระองค์ต่อไป (1:32-33; เปรียบเทียบ อสย. 
11:2; 42:1; 61:1)  พระเจา้ไดป้ระทาน  พระวิญญาณของพระองคแ์ก่พระเยซูอย่างไม่จ  ากดั 
(เปรียบเทียบ  1 คร. 12:4-11)     
 

  “พระกิตติคุณยอห์นอา้งอิงว่าพระเยซูไดถู้กส่งมาจากพระเจา้ถึง 39 คร้ังดว้ยกนั (ขอ้ 
 g  17, 34; 4:34; 5:23-24, 30, 36-38; 6:29, 38-39, 44, 57; 7:16, 28-29; 8:16, 18, 26, 29, 



 g  42; 9:4; 10:36; 11:42; 12:44-45, 49; 13:16, 20; 14:24; 15:21; 16:5; 17:3, 18, 21, 23, 
 g  25; 20:21)  ส่ิงน้ียืนยนัถึงความเป็นพระเจา้และท่ีมาจากสวรรค์ของพระเยซู เช่น 
 เดียว เดียวกนักบั อธิปไตยและความรักของพระเจา้ในการริเร่ิมการมาบงัเกิดเป็นมนุษยข์อง               
  พระบุตร (เปรียบเทียบ กท. 4:4; 1 ยน. 4:9-10, 14)”257 

 
3:35   พระเจา้ไม่เพียงแต่ไดป้ระทานพระวิญญาณของพระองค์แก่พระเยซูอย่างไม่จ  ากดัเท่านั้น แต่ 
 G พระองค์ไดว้างทุกส่ิงไวใ้นพระหัตถ์ของพระองค์อีกดว้ย  พระบิดาได้มีพระคุณต่อพระบุตร
 G เพราะวา่พระบิดารักพระองค ์อยา่งท่ีพระองคไ์ดมี้พระคุณต่อมนุษยด์ว้ยการจดัเตรียมความรอด
 G ให้เพราะว่าพระองค์รักเรา  ทุกส่ิงท่ีพระบิดาได้กระท า การส าแดงและการไถ่ก็ไหลมาจาก
 G ความรักของพระองค์ท่ีมีต่อผูค้นโดยทางพระบุตร  ประโยคน้ีช้ีถึงการพึ่งพาท่ีพระบิดาของ  
 G พระเยซูท่ีเป็นมนุษยอี์กดว้ย ซ่ึงเป็นหน่ึงในหวัขอ้หลกัของยอห์น 
 
3:36   ในการสรุป ยอห์นได้วางทางเลือกเคียงขา้งกนั การเช่ือในพระบุตรของพระเจ้าก็ส่งผลใน                
 G ชีวิตนิรันดร์ (1:12; 3:3, 5, 15, 16) ซ่ึงเป็นชีวิตท่ีเหมาะสมส าหรับการอยูก่บัพระเจา้เป็นนิตย ์
 G และเป็นชีวติท่ีจะช่ืนชมในขอบเขตท่ีจ ากดัในเวลาน้ี การไม่เช่ือส่งผลในพระพิโรธของพระเจา้
 G ท่ีตกลงบนผูไ้ม่เช่ือ และเขาหรือเธอก็ไม่ไดรั้บชีวิตนิรันดร์ ยอห์นไดก้ล่าวถึงการไม่เช่ือวา่เป็น
 G การไม่เช่ือฟัง (การปฏิเสธ, NIV) เพราะว่าเม่ือพระเจา้น าเสนอความรอด การไม่เช่ือกลายมา
 G เป็นการไม่เช่ือฟัง258 

 
  พระพิโรธของพระเจ้าคือการตอบสนองส่วนตวัของพระองค์ต่อการไม่เช่ือ ไม่ใช่หลักการ
 G ลอยๆ ของการแกแ้คน้ 
 

  “มนัคือความไม่ชอบของพระเจา้ต่อความชั่วร้ายทางศีลธรรม ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาของ
 G ความชอบธรรมต่อความอธรรม พระเจ้าไม่ได้โกรธง่ายหรือชอบแก้แค้น แต่โดย
 G ธรรมชาติของพระองค์ พระองค์อุทิศตนอย่างไม่เปล่ียนแปลงท่ีจะต่อต้านและ 
พิพากษา  พิพากษาการไม่เช่ือฟังทั้งส้ิน”259 

 
  โดยพื้นฐานแลว้ ผูไ้ม่เช่ือจะประสบกบัพระพิโรธของพระเจา้ในอนาคต (เปรียบเทียบ 5:28-29)  
  น่ีเป็นการอา้งอิงเดียวถึงพระพิโรธของพระเจา้ในพระกิตติคุณยอห์นหรือจดหมายฝากของเขา                



  แมว้า่มนัปรากฎหกคร้ังในพระธรรมววิรณ์ (เปรียบเทียบ รม. 1:18-3:26) 
 

“‘พระพิโรธของพระเจา้’ เป็นแนวคิดท่ีไม่ถูกคอต่อนกัศึกษาสมยัใหม่หลายคน และ
กลไก หลากหลายถูกน ามาใชเ้พื่อท่ีจะท าใหก้ารแสดงออกลดลงหรืออธิบายมนัแบบ
เล่ียงๆ อยา่งไรก็ ตาม ส่ิงน้ีไม่สามารถส าเร็จได ้โดยปราศจากการท าความรุนแรงอยา่ง
ใหญ่หลวงต่อหลายตอน ของพระคัมภีร์และโดยปราศจากการหันเหไป จากพระ
ลกัษณะในทางศีลธรรมของพระเจา้ เก่ียวกบัประการแรกของประเด็นเหล่าน้ี. . . . มี
ตอนพระคมัภีร์เป็นร้อยๆ ตอนในพระคมัภีร์ท่ีอา้งอิงถึงพระพิโรธของพระเจา้ และการ
ปฏิเสธส่ิงเหล่านั้นทั้งหมดก็ละเราไวก้บัพระคมัภีร์ท่ีถูกท าให้เสียหายอย่างรุนแรง  
และเก่ียวกบัการอา้งอิงต่อประเด็นท่ีสอง  ถา้เราละทิ้งแนวคิดของพระพิโรธของพระ
เจา้ เราก็มีพระเจา้ท่ีไม่พร้อมท่ีจะกระท าการต่อตา้นความชัว่ร้ายทางศีลธรรม. . . . เรา
ไม่ควรท่ีจะคาดหวงัใหม้นั [พระพิโรธของพระเจา้] ท่ีจะจางหายไปพร้อมกบั การล่วง
ไปของเวลา ใครก็ตามท่ีด าเนินในการไม่เช่ือและการไม่เช่ือฟังต่อไป ก็สามารถมองหา
พระพิโรธท่ีไม่ละลดของพระเจา้ไดเ้ลย  นัน่เป็นส่ิงพื้นฐานต่อความเขา้ใจของเราถึง
พระกิตติคุณ  มนัไม่มีความหมายในความรอด นอกจากว่าเราได้รับความรอดจาก
อนัตรายอยา่งแทจ้ริง”260 

 
ข้อน้ีน าบทท่ีสามทั้ งหมดไปสู่จุดสูงสุดและเน้นความส าคัญของพระบุตรเพื่อความรอดและการ
พิพากษา 
 

ในส่วนน้ี อคัรทูตยอห์นไดอ้ธิบายว่าพระเยซูไดเ้สด็จมาจากสวรรคพ์ร้อมดว้ยสิทธิอ านาจท่ีใหญ่กว่าผูเ้ผยพระ
วจนะคนใดก็ตามท่ีมาก่อนหน้าน้ี   ส่ิงท่ีพระองค์ไดส้ าแดงก็มาจากการสังเกตของพระองค์ในสวรรค์  ถอ้ยค า
ของพระองคไ์ดน้ าเสนอพระเจา้อยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิ่งไปกวา่นั้นอีก พระองคไ์ดเ้สด็จมาเพราะวา่พระบิดา
ได้มอบสิทธิอ านาจของพระเจา้อย่างเต็มท่ีและการช่วยเหลือท่ีออกมาจากความรักแก่พระองค์  เพราะฉะนั้น
พระองคก์็เหนือกวา่ยอห์น บพัติสมาเช่นเดียวกนักบัตวัแทนคนอ่ืนๆ ของพระเจา้ทั้งหมด เหตุการณ์ต่างๆ ในการ
บรรยายของยอห์นถึงการเสด็จเยีย่มเยรูซาเล็มคร้ังแรกของพระเยซู (2:13-36) ไดต้ั้งลกัษณะทัว่ๆไป ส าหรับพนัธ
กิจของพระเยซู โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโอกาสภายหลงัของพนัธกิจในเยรูซาเล็มของพระองค ์(บทท่ี 5; 7:10-10:42; 
12:12-50) ความขดัแยง้ระหวา่งการเช่ือและการไม่เช่ือเร่ิมตน้ท่ีจะปรากฎท่ีน่ี 
 



ง. พนัธกจิของพระเยซูในสะมาเรีย 4:1-42                                                                                                      
ตอนน้ีผูเ้ขียนไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่พระเยซูก าลงัเคล่ือนท่ีไปทางเหนือจากยเูดียไปยงัสะมาเรีย ท่ีท่ีพระองค ์ไดมี้การ
สนทนาท่ีส าคญัอีกการสนทนาหน่ึงกบับุคคลท่ีแตกต่างไปจากนิโคเดมสัอยา่งส้ินเชิง อยา่งเช่นในบทก่อนหน้า
นั้น การอธิบายทางศาสนศาสตร์ก็ตามหลงัการเผชิญหนา้ส่วนตวัน้ี 
 

1. การสนทนากบัหญงิชาวสะมาเรีย  4:1-26 
มีการเช่ือมโยงหลายอยา่งระหวา่งส่วนน้ีและส่วนต่างๆก่อนหนา้น้ีท่ีจดัเตรียมความต่อเน่ืองให ้อนัแรกก็คือความ
ต่อเน่ืองของน ้ าในฐานะสัญลกัษณ์ (เปรียบเทียบ 2:6; 3:5; 4:10-15) อีกอนัหน่ึงก็คือ ความต่อเน่ืองของการ
อภิปรายซ่ึงพระเยซูทรงเปิดเผยพระองค์เองในฐานะการเติมเต็มของส่ิงท่ีพนัธสัญญาเดิมไดค้าดหวงัไว ้มีความ
แตกต่างอ่ืนๆ ท่ีส าคญัเช่นกนัคือ หญิงท่ีไม่ไดมี้การเอ่ยช่ือเป็นชาวสะมาเรียต ่าตอ้ยธรรมดาและเป็นคนเสเพลคน
บาป แตกต่างกบัชายคนท่ีมีช่ือ เป็นคนสูงส่ง ซ่ือตรงทางศีลธรรม เป็นอาจารยข์องคนยิวและฟาริสี นิโคเดมสัได้
แสวงหาพระเยซูในตอนกลางคืน แต่พระเยซูไดแ้สวงหาหญิงชาวสะมาเรียในตอนกลางวนั พระเยซูไดบ้อกนิ-
โคเดมสัวา่เขาจะตอ้งท าบางส่ิง )ตอ้งบงัเกิดใหม่ (แต่พระองคไ์ดเ้สนอของขวญัแก่หญิงคนนั้น   )น ้ าแห่งชีวิต (  การ
สนใจเก่ียวกบัการนมสัการ (ผลลพัธ์ของความรอด) ก็แทนท่ีการสนใจเก่ียวกบัการบงัเกิดใหม่ (เง่ือนไขส าหรับ
ความรอด) 

  
  “นิโคเดมัสเป็นตัวแทนท่ีโดดเด่นแห่งลัทธิยิวดั้ งเดิม   ตอนน้ียอห์นบันทึกการสนทนาท่ี                      
  พระเยซูไดมี้กบั บุคคลหน่ึงท่ีเป็นตวัแทนของชนชั้นซ่ึงเป็นท่ีดูถูกอย่างสุดใจโดยลัทธิยิว
 G ดั้งเดิมจากมุมมองของคนยิวดั้งเดิมนั้น ก็มีการโจมตีเธอในสามเร่ืองคือ: เธอเป็นชาวสะมาเรีย 
 G เป็นผูห้ญิง และเป็นคนบาปในเร่ืองเพศ”261 

 
 ส่วนน้ีเร่ิมตน้ดว้ยการอา้งอิงอีกอย่างหน่ึงถึงบางส่ิงท่ีเป็นผลจากความเป็นท่ีนิยมมากข้ึนของพระเยซู 
 (เปรียบเทียบ 3:22-26; 4:1-3)   ส่วนน้ีทั้งหมดก็เป็นตน้แบบของพนัธกิจการประกาศอีกดว้ย 
 
  “หญิงชาวสะมาเรียเป็นบุคคลท่ีไร้กาลเวลา ไม่ใช่แค่ชาวสะมาเรียโดยทัว่ไป แต่เป็นมนุษย์
 G  โดยทัว่ไปอีกดว้ย”262 

 
4:1-3     ประโยคสามขอ้น้ีก็จดัเตรียมเบ้ืองหลงัส าหรับส่ิงท่ีติดตามมา  พระเยซูไดเ้สด็จออกจาก “แควน้
 G  ยูเดีย” และกลบัไปยงั “แควน้กาลิลี” ท่ีท่ีพระองค์ไดใ้ห้ “บพัติศมา” ร่วมกบั “พวกสาวกของ



 G  พระองค”์ เพราะวา่ “พวกฟาริสี” ไดต้ระหนกัอยา่งมากข้ึนถึงอิทธิพลท่ีกวา้งขวางของพระองค์
 G  ท่ามกลางคนยิว พระองค์ต้องการท่ีจะหลีกเล่ียงความขดัแยง้ก่อนเวลาอนัควรกับพวกเขา 
 G  ไม่ใช่เพราะว่ากลวัพวกเขา แต่เพราะว่าพวกเขาจะก่อให้เกิดการแทรกแซงต่อพนัธกิจและ
 G  ตารางเวลาของพระองค์ (ยอห์นไม่ไดอ้า้งอิงถึงพวกสะดูสีหรือพวก เฮโรดโดยช่ือในพระกิตติ
 G  คุณของท่าน เพราะท่านถือว่าพวกฟาริสีเป็นตวัแทนท่ีแทจ้ริงของชนชาติอิสราเอลท่ีไม่เช่ือ)263              
  น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีผูเ้ขียนไดอ้ธิบายวา่พระเยซูเป็น “พระเป็นเจา้”   ส่ิงน้ีเหมาะสมเม่ือพิจารณาถึง             
  ความเหนือกวา่ของพระเยซูท่ีพระธรรมยอห์นสองตอนไดแ้สดงใหเ้ห็น (3:28-30, 31-36) 
 
4:4   เส้นทางตรงและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดจากยเูดียไปยงักาลิลีก็ “ผา่นสะมาเรีย”264   แมว้า่คนยิวและ

คนสะมาเรียไม่เขา้กนั คนยวิส่วนใหญ่จากกาลิลีไดเ้ลือกท่ีจะเดินทางผา่นสะมาเรียแทนท่ีจะใช ้ 
เส้นทางท่ียาวกว่าผ่านทางเพอเรีย ทางตะวนัออกของแม่น ้ าจอร์แดน ซ่ึงคนยิวจากยูเดียชอบ
มากกวา่265 การเดินทางจากกาลิลีไปยงัเยรูซาเล็มผา่นทางสะมาเรียตามปกติแลว้ใชเ้วลาสามวนั
266 ดงันั้นถอ้ยค าของยอห์นท่ีวา่พระเยซู “จ าตอ้ง” เสด็จผา่นสะมาเรียก็ไม่จ  าเป็นตอ้งหมายถึงวา่
แรงผลกัดนัของพระเจา้เท่านั้นท่ีไดก้ระตุน้ให้พระองคท่ี์จะเลือกเส้นทางนั้น267  อย่างไรก็ตาม 
นกัศึกษาส่วนใหญ่ของพระคมัภีร์ตอนน้ีไดเ้ช่ือว่า หน่ึงในเหตุผลท่ีพระเยซูไดใ้ช้เส้นทางน้ีก็
เพื่อท่ีจะท าพนัธกิจต่อคนสะมาเรีย 

 
G  ในทางการเมืองนั้น สะมาเรียเป็นส่วนหน่ึงของจงัหวดัของโรมแห่งยูเดียในสมยัของพระเยซู   

อย่างไรก็ตาม ในทางวฒันธรรมนั้น ก็มีส่ิงกีดขวางทางโบราณท่ีไดแ้บ่งแยกชาวสะมาเรียจาก
ชาวยิวท่ีได้อาศัยในกาลิลีและ ยูเดีย  อมรีกษัตริย์ท่ีชั่วร้ายได้ซ้ือเนินเขาท่ีซ่ึงเขาได้สร้าง
สะมาเรียเป็นเมืองหลวงใหม่ของอาณาจกัรฝ่ายเหนือแห่งอิสราเอล (1 พกษ. 16:24) ภายหลงัเฮ
โรด มหาราชไดเ้ปล่ียนช่ือของมนัเป็น สะบาสเท268 ในท่ีสุดแลว้ ช่ือ “สะมาเรีย” ก็อธิบายถึง
ต าบลท่ีเมืองได้ตั้งอยู่ และแมก้ระทัง่อาณาจกัรฝ่ายเหนือทั้งหมดในเวลาต่อมา   หลงัจากท่ี
พวกอสัซีเรียไดย้ึดเมืองนั้นและไดท้  าลายอาณาจกัรแห่งอิสราเอลในปี 722 ก.ค.ศ.  พวกเขาได้
เนรเทศพลเมืองท่ีส าคญั และไดน้ าคนต่างชาติเขา้มาผูซ่ึ้งไดแ้ต่งงานกบัคนอิสราเอลท่ีหลงเหลือ
อยู ่ ส่วนใหญ่ของคนต่างชาติเหล่าน้ีไดน้มสัการพวกพระต่างชาติของพวกเขาต่อไป (2 พกษ.
17-18) พวกยิวท่ีได้กลบัมายงัเยรูซาเล็มหลงัจากการเนรเทศนั้นได้ถือว่าชาวสะมาเรียเป็น
ลูกคร่ึงทางเช้ือชาติและผูป้ระนีประนอมทางศาสนา ชาวสะมาเรียได้ต่อตา้นความพยายาม
ของเนหะมียท่ี์จะสร้างก าแพงของเยรูซาเล็มข้ึนใหม่ (นหม. 4:1-2)   พวกเขาไดส้ร้างพระวิหาร



ทดัเทียมข้ึนบนภูเขาเกริซิมตรงกนัขา้มกบัเชเคมราวๆปี 400 ก.ค.ศ. ซ่ึงพวกเขาไดอุ้ทิศแด่พระ
เซอุส เคนิออส จอห์น เฮอร์คานสั ผูป้กครองตระกูลฮสัโมเนียนแห่งยูเดียไดท้  าลายมนัและเช
เคมราวๆปี 128 ก.ค.ศ.  การกระท าเหล่าน้ีทั้งหมดได้ส่งผลต่อความเป็นปรปักษ์ท่ีต่อเน่ือง
ระหวา่งคนสองกลุ่มชาวสะมาเรียไดน้มสัการบนภูเขาเกริซิมต่อไป และยอมรับเฉพาะเพน็ทา-
ทูคว่าเป็นแบบบญัญติั คนกลุ่มน้อยของคนอิสราเอลผูอ้า้งว่าสามารถท่ีจะสืบเสาะบรรพบุรุษ
ของพวกเขาไปจนถึงชาวสะมาเรียนั้นก็มีชีวติรอดจนถึงทุกวนัน้ี 

 
4:5    สถานท่ีตั้งแห่ง “สิคาร์” ก็แน่นอนทีเดียวเน่ืองจากธรรมเนียมท่ีไม่ไดถู้กท าลายและการมีอยูข่อง
 เฉพาะ แหล่งน ้า (ขอ้ 6)   มนัใกล ้“เชเคม” ของพนัธสัญญาเดิมอยา่งมาก ซ่ึงเป็นสถานท่ีฝังศพของโย-
 เฉพาะ เซฟใกลก้บัฐานของภูเขาเอบาลและเกริซิม (เปรียบเทียบ ปฐก. 33:19; 48:22; ยชว. 24:32)    ทุก
 เฉพาะ วนัน้ี เมืองสมยัใหม่แห่งนาบลุสก็อยู่ใกล้ๆ  “นาบลุส” เป็นรูปแบบใหม่ของช่ือซ่ึงสถานท่ีตั้ง
 เฉพาะ นั้นไดรั้บในเวลาต่อมาในการแสดงความนบัถือต่อครอบครัวจกัรพรรดิโรมนัท่ีช่ือ ฟลาเวีย เน-
 เฉพาะ อาโพลิส 
 
4:6    ค ากรีกท่ียอห์นไดใ้ชเ้พื่อจะอธิบายถึงบ่อน ้ าน้ีคือ เพเก (ในขอ้ 6 น้ี ) ซ่ึงหมายถึง “น ้ าพุ” และ 
 เฉพาะ เฟรอา (ขอ้ 11, 12) ซ่ึงหมายถึง “ท่ีเก็บน ้ า” นั่นคือ บ่อน ้ าพุ เป็นท่ีชัดเจนว่า “บ่อน ้ าของ                       
 เฉพาะ ยาโคบ” เป็นทั้งน ้ าพุและบ่อน ้ า   มนัเป็นหลุมลึกท่ีบางคนไดขุ้ดในพื้นดิน ซ่ึงไดรั้บการหล่อ
 เฉพาะ เล้ียงโดยน ้ าพุ สถานท่ีตั้งน้ียงัเป็นท่ีดึงดูดทางการท่องเท่ียวอนัเป็นท่ีนิยมอยู่ และน ้ าพุท่ีลึกก็
 เฉพาะ ย ังคงไหลอยู่  อี เดอไชม์ได้ประมาณ (ในปี  ค .ศ .  1886)ว่าดั้ ง เ ดิมแล้วนั้ น  บ่อน ้ า ลึก                          
 เฉพาะ ประมาณ 150 ฟุต269 

 
   “ชั่วโมงท่ีหก” เม่ือพระเยซูได้มาถึงนั้ นคงเป็น “ตอนเท่ียง”   แม้ว่าพระเยซูเป็น                      
   พระวจนะนิรันดร์ พระองคไ์ดก้ลายมาเป็น มนุษย์อย่างเตม็ท่ี (เป็นมนุษย)์ และไดร่้วม            
   ส่วนในความเหน่ือยลา้และความกระหายท่ีผูเ้ดินทางทั้งหมดประสบ (เปรียบเทียบ ฮบ. 
   4:15-16) 
 
4:7-8 โดยพื้นฐานแล้ว พระเยซูได้ท าการริเร่ิมท่ีจะพูดกับผูห้ญิงคนนั้น เป็นส่ิงผิดปกติส าหรับ 

“ผูห้ญิง” ท่ีจะมา “ตกัน ้ า” ตามล าพงัและท่ีจะมาในช่วงร้อนของวนั บางที “ศีลธรรม” (การไร้
ศีลธรรม) ของหญิงคนน้ีไดน้ าใหเ้ธอท่ีจะหลีกเล่ียงกลุ่มผูห้ญิงคนอ่ืนๆ และท่ีจะแสวงหาการอยู่



ล าพงัดว้ยการสูญเสียความสะดวกสบาย (เปรียบเทียบ ขอ้ 18) ตามปกติแลว้ พวกสาวกของพระ
เยซูคงไดต้กัน ้า เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูไดข้อ “น ้าด่ืม” จากหญิงนั้นเพราะวา่เธอก าลงัตกัน ้ าและ
เพื่อท่ีจะเร่ิมตน้การสนทนากบัเธอ    

 
คนยวิท่ีเคร่งครัดจะไม่ซ้ืออาหารจากคนสะมาเรียอยา่งท่ีพวกสาวกของพระเยซูไดพ้ยายามท่ีจะ
ท าความเตม็ใจของพวกเขาท่ีจะท าอยา่งนั้นอาจสะทอ้นถึงมุมมองท่ีหละหลวมกวา่ของพระเยซู
เก่ียวกบัความเป็นมลทินทางพิธีกรรมโดย “หละหลวมกวา่” นั้น ขา้พเจา้ไม่ไดห้มายถึงวา่ พระ
เยซูไดถื้อธรรมบญัญติัของโมเสสอยา่งหละหลวมกวา่ท่ีพระองคค์วรไดถื้อ แต่หละหลวมกวา่ท่ี          
พวกฟาริสีส่วนใหญ่ไดถื้อ 
 

4:9   ตามธรรมดาแล้ว คนยิวไดถื้อว่าคนสะมาเรียเป็นผูท่ี้เลิกศรัทธาท่ีไม่สะอาด270  หลงัจากเหตุ-
การณ์น้ีไม่นาน คนยิวได้ตั้งกฎหมายท่ีกล่าวว่า “บรรดาลูกสาวของคนสะมาเรียเป็นผูมี้ระดู
ตั้งแต่เปลเด็กของพวกเขา” และดงันั้นก็ไม่สะอาดตลอดไป271 ท่ีจริง พวกฟาริสีไดอ้ธิษฐานว่า
ไม่มีคนสะมาเรียสักคนท่ีจะถูกท าให้เป็นข้ึนในการเป็นข้ึนมา!272 เ ม่ือพวกศัตรูของ                   
พระเยซูตอ้งการท่ีจะดูถูกพระองค ์พวกเขาไดเ้รียกพระองคว์า่ “ชาวสะมาเรีย” (8:48) 

 
   “อคติตามปกติแห่งสมยันั้นได้ห้ามการสนทนาในท่ีสาธารณะระหว่างชายและหญิง  
 เฉพาะ  ระหว่างคนยิวและคนสะมาเรีย และโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ระหวา่งคนแปลกหน้า   รับบี
 เฉพาะ  คนยวิเลือกท่ีจะหิวแทนท่ีจะละเมิดขนบธรรมเนียมเหล่าน้ี”273 

 
ส่ิงน้ีอธิบายถึงความตกใจของหญิงคนนั้นต่อการขอร้องของพระเยซู (จงสังเกตว่า ถอ้ยค าแรก
ของผูห้ญิงคนนั้นท่ีมีต่อพระเยซูคือ  “อยา่งไร  ”และถอ้ยค าแรกของนิโคเดมสัต่อพระเยซูก็คือ 

“อยา่งไร ”อีกดว้ย [3:4].) ณ จุดน้ี เธอไดม้องวา่พระเยซูเป็นแค่ “ชาวยวิ” ภายหลงัดว้ยการเหน็บ
แนมคนยวิบางคนเรียกพระองคว์า่ “ชาวสะมาเรีย” (8:48) 
 

   “มนัมีร่องรอยของการพดูเหน็บแนมในค าตอบของหญิงคนนั้น ราวกบัเธอไดห้มายถึง          
   วา่ ‘เราชาวสะมาเรียก็เป็นดินใตเ้ทา้ของท่านนอกจากว่าท่านตอ้งการบางส่ิง  จากนั้น
 เฉพาะ  เราก็ดีพอ’”274 

 



  ยอห์นไดอ้ธิบายแก่บรรดาผูอ่้านของท่านผูไ้ม่ไดคุ้น้เคยกบัอคติของปาเลสไตน์วา่คนยิวไม่ได ้          
  ใช ้(ค ากรีก ซินโครนไท) ส่ิงของอยา่งเดียวกนั (เช่น เคร่ืองใช;้ หรือ “ไม่มีการติดต่อกนั”) อยา่ง          
  คนสะมาเรีย275 น่ีก็เพื่อวา่พวกเขาสามารถสะอาดทางพิธีกรรมได ้
 
4:10   พระเยซูไดม้องขา้มการดูถูกท่ีไดบ้่งบอกไวข้องหญิงคนนั้น เธอไดดึ้งดูดความสนใจไปสู่ทั้ง

ของประทานแห่งน ้าท่ีพระเยซูไดข้อร้อง และสู่อตัลกัษณ์ของพระเยซูในฐานะชาวยิว   พระเยซู
ไดห้ยบิเอาทั้งสองหวัขอ้และใชส้องส่ิงน้ีเพื่อท่ีจะกระตุน้ความอยากรู้อยากเห็นของหญิงคนนั้น   
พระเยซูได้บ่งบอกว่าพระเจ้ามีของประทานท่ีใหญ่กว่า (ค ากรีก โดรีอา) ส าหรับเธอ และ
พระองค์มีสิทธิอ านาจท่ีจะให้มนัแก่เธอ ค าท่ีพระเยซูไดใ้ช้ส าหรับ  “ของประทาน” ก็ปรากฏ
ท่ีน่ีเท่านั้นในหมวดพระกิตติคุณ   มนัเน้นถึงการไม่ตอ้งเสียค่าแห่งของประทานของพระเจา้   
น่ีเป็นอีกบุคคลหน่ึงผูไ้ม่ได้ตระหนักถึงสง่าราศีหรืออตัลกัษณ์แทข้องพระเยซู (เปรียบเทียบ 
1:14) 
 

  นกัตีความส่วนใหญ่เขา้ใจการอา้งอิงของพระเยซูถึง “ของประทานของพระเจา้” ว่าเป็นการ
 เฉพาะ อา้งอิงถึง ชีวิต นิรันดร์ แมว้่าบางคนเช่ือว่าพระองค์ได้พาดพิงถึงโทราห์276 ถา้การตีความอนั
 เฉพาะ หลงัถูกตอ้ง พระเยซูไดห้มายถึงวา่ถา้หญิงคนนั้นไดรู้้จกัโทราห์ของเธอ และใครท่ีพระองคเ์ป็น 
 เฉพาะ เธอคงไดข้อบางส่ิงจากพระเยซู (เปรียบเทียบ 3:10; 5:39-40) การตีความน้ีดูเหมือนไม่น่า
 เฉพาะ เป็นไปไดต่้อขา้พเจา้ เพราะวา่บางทีความรู้ท่ีจ  ากดัอยา่งมากของเธอเก่ียวกบัโทราห์นั้นคงไม่ได้
 เฉพาะ ช่วยให้เธอท่ีจะขอ “น ้ าธ ารงชีวิต” จากพระเยซู เธอย ังไม่ได้ตระหนักว่าพระองค์เป็น                    
เฉพาะ  พระเมสสิยาห์ 
 
  “น ้าธ ารงชีวติ” ท่ีพระเยซูไดส้ัญญาแก่เธอมีสองความหมาย   ตามตวัอกัษรนั้น มนัอา้งอิงถึงน ้ า
 G ท่ีไหลซ่ึงตรงกนัขา้มกบัน ้าท่ีน่ิง   ในเชิงเปรียบเทียบนั้น มนัอา้งอิงถึงพระคุณท่ีช าระและท าให้
 G สดช่ืนซ่ึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิน ามาในฐานะผลลพัธ์ของความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมกบัพระเจา้ 
 G  (7:38-39; เปรียบเทียบ อสย. 1:16-18; อสค. 36:25-27; ศคย. 14:8; ยน. 3:5)   พนัธสัญญาเดิมใช ้
 G  “น ้า” เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ของค าสอนหรือหลกัค าสอน และ “น ้าธ ารงชีวติ” ในฐานะค า เ ป รี ย บ            
  เทียบถึงพระเจา้ (เปรียบเทียบ สดด. 36:9; อสย. 55:1; ยรม. 2:13; 17:13)277 

 

วิธีการประกาศของพระเยซู ณ โอกาสน้ีก็คือท่ีจะเร่ิมต้นท่ีท่ีหญิงคนนั้นอยู่ ด้วยบางส่ิงท่ี                    



เป็นวตัถุ (ทางโลกหรือทางปฏิบติั) ท่ีทั้งสองมีร่วมกนั นัน่คือ ความปรารถนาหาน ้ า จากนั้น
พระองค์ได้จบัจุดความอยากรู้อยากเห็นของเธอโดยการบ่งบอกเธอว่าพระองค์ไม่ใช่แค่ใคร                   
ก็ตามท่ีพระองคป์รากฏใหเ้ห็น และพระองคส์ามารถใหบ้างส่ิงท่ีมีค่าอยา่งมากแก่เธอได ้ซ่ึงเธอ
ไม่ตอ้งเสียอะไร   เธอคงไดป้ระหลาดใจวา่ “ผูน้ี้เป็นใครกนั  ของประทานจากพระเจา้คืออะไร 
และน ้าธ ารงชีวติน้ีคืออะไร?” 

 
   “เม่ือใดก็ตามท่ีพระองคเ์ป็นพยานต่อผูค้น พระเยซูไม่ไดใ้ช ้‘วิธีชกัจูงให้ซ้ือของ’ ท่ี
 G  พระองคไ์ดป้รับใหเ้ขา้กบัทุกๆสถานการณ์   ส าหรับนิโคเดมสันั้น พระองคไ์ดก้ล่าวถึง         
   การบงัเกิดใหม่ แต่ส าหรับหญิงคนน้ี พระองคไ์ดก้ล่าวถึงน ้าธ ารงชีวติ”278 

 
4:11-12   หญิงคนนั้นไดต้อบสนองโดยการพยายามท่ีคน้หา วิธี ท่ีพระเยซูสามารถให้ “น ้ าธ ารงชีวิต นั้น” 
 G แก่เธอได ้และ ใคร ท่ีพระองคเ์ป็น   เธอไดก้ล่าววา่ “น ้าธ ารงชีวิต นั้น” บางทีเพื่อท่ีจะหลีกเล่ียง
 G ความล าบากใจของการถามว่า “น ้ าธ ารงชีวิติ คือ อะไร เป็นท่ีชัดเจนว่า เธอได้คิดว่าพระเยซู
 G เป็นนกัตม้ตุ๋นท่ีเลว ค าถามของเธอไดค้าดหวงัค าตอบเชิงลบ ยิ่งไปกว่านั้นอีก เธอไม่สามารถ
 G เห็นไดว้า่พระองคส์ามารถ “ใหญ่กวา่” บรรพบุรุษ (“บิดาของเรา”) “ยาโคบ” ไดอ้ยา่งไร 

G  
ทุกวนัน้ีส่ิงน้ีเป็นหน่ึงในบ่อน ้ าท่ีลึกท่ีสุดในปาเลสไตน์ ซ่ึงลึกกว่า 75 ฟุต ตามท่ีคนน าทาง
ทอ้งถ่ินยินดีท่ีจะช้ีให้เห็น279  การอา้งอิงของเธอถึง “ยาโคบบรรพรุษของเรา” บางทีเป็นเคร่ือง
ท่ิมแทงอีกอนัหน่ึงซ่ึงไดถู้กออกแบบมาเพื่อจะย  ้าเตือน ชาวยิวคนนี ้ว่ายาโคบเป็นบรรพ บุรุษ
ของชาวสะมาเรียและบรรพบุรุษของชาวยิว ชาวสะมาเรียไดสื้บเสาะเช้ือสายของพวกเขาตั้งแต่
ยาโคบไปจนถึงโยเซฟและบุตรของเขา คือ เอฟราอิมและมนสัเสห์280 

 
4:13-14   พระเยซูได้อธิบายว่าพระองค์ไม่ได้กล่าวถึงน ้ าตามตวัอกัษรอย่างแทจ้ริง แต่กล่าวถึงแหล่ง                  
 G ฝ่ายวิญญาณของการท าให้สดช่ืนและการเติมเต็มท่ีท าให้อ่ิมเอมใจอยา่งส้ินเชิง   ท่ีจะสามารถ
 G จดัเตรียมน ้ าเช่นนั้นได ้พระองคจ์ะตอ้ง “ใหญ่กวา่” ยาโคบอยา่งแทจ้ริง   พระเยซูไดอ้ธิบายถึง
 G น ้ าน้ีว่าเป็น “บ่อน ้ าพุ (ท่ีพลุ่งข้ึน)” ภายในแต่ละบุคคล เป็นท่ีชดัเจนว่าพระองค์ได้อา้งอิงถึง 
 G  “พระวญิญาณบริสุทธ์ิ” ผูท้รงจดัเตรียมชีวตินิรันดร์ให ้(เปรียบเทียบ 7:38-39)   อยา่งเช่นในการ         
  สนทนาของพระองคก์บันิโคเดมสันั้น (3:5) อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูไดพ้าดพิงถึงเน้ือหาต่างๆของ        
  พนัธสัญญาเดิมท่ีได้สัญญาถึงความรอดท่ีเทออกเหมือนกบัน ้ าท่ีท าให้อ่ิมเอมใจ (เช่น อสย. 



 G 12:3; 44:3; 49:10; 55:1-7; ยรม. 31:29-34; อสค. 36:25-27; ยอล. 2:28-32)   น ้ าท่ีพระเยซูได้
 G สัญญานั้นได้จดัเตรียมความอ่ิมเอมใจให้โดยปราศจากการท างานหนักเพื่อจะได้รับมนั ซ่ึง
 G ตรงกนัขา้มกบัน ้าตามตวัอกัษรท่ีหญิงคนนั้นจ าเป็นตอ้งตกัจากบ่อน ้า 
 
4:15    หญิงนั้นไม่ไดแ้สร้งท่ีจะเขา้ใจส่ิงท่ีพระเยซูก าลงักล่าวถึง แต่เธอก็ตอ้งการท่ีจะหลีกเล่ียงการ
 G ท างานท่ีน่าเบ่ือซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการตกัน ้าจากบ่อน ้าของยาโคบ   เน่ืองจากวา่พระเยซูไดเ้สนอให ้
 G เธอไดข้อใหพ้ระเยซูท่ีจะ “ให”้ อะไรก็ตามท่ีพระองคมี์นั้นแก่เธอ (เปรียบเทียบ 3:4; 6:34) 
 
4:16    จนเด๋ียวน้ีหญิงคนนั้นได้คิดถึงแค่ความต้องการทางร่างกายของเธอในเร่ืองน ้ าและการพกั   
 G ตอนน้ี พระเยซูไดน้ าการสนทนาไปในทิศทางท่ีแตกต่างออกไป เพื่อจะช่วยให้เธอตระหนกัวา่
 G เธอมีความตอ้งการท่ีใหญ่กวา่ส่ิงเหล่าน้ีท่ีพระองคส์ามารถตอบสนองได ้(เปรียบเทียบ 2:24-25)    
 G ค าแนะน าของพระเยซูท่ีจะ “เรียก” “สามี” ของเธอมาก็เหมาะสม เพราะวา่ถา้พระองคจ์ะให้บาง
 G ส่ิงท่ีมีค่าแก่เธออย่างแทจ้ริง สามีของเธอจะตอ้งอยู่ดว้ย ส่ิงน้ีก็จ  าเป็นเพื่อจะหลีกเล่ียงความ
 G เขา้ใจผดิใดๆ เก่ียวกบัเหตุผลส าหรับของขวญัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือพิจารณาถึงความตึงเครียด
 G ของชาวสะมาเรียและชาวยวิ 
 
4:17-18    หญิงคนนั้นตอ้งการของขวญัจากพระเยซู ดงันั้นเธอไดย้อมรับวา่เธอ “ไม่มีสามี” บางทีเธอได้
 G หวงัวา่พระองคจ์ะให้มนัแก่เธอในตอนน้ี อยา่งไรก็ตาม ตรงกนัขา้ม พระเยซูไดใ้ห้การเปิดเผย
 G ท่ีน่าตกใจแก่เธอ   พระองคไ์ดรู้้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางการสมรสของเธออยา่งละเอียดลออ 
 G แต่พระองคไ์ดก้ล่าวถึงส่ิงท่ีพระองครู้์อยา่งเลือกเฟ้น   พระองคไ์ดช้มเชยเธอถึงสองคร้ังส าหรับ
 G การกล่าวความจริงเก่ียวกบัสถานะทางการสมรสในปัจจุบนัของเธอ แต่พระองคไ์ดเ้ปิดเผยอดีต
 G ของเธออีกดว้ย 
 

เราไม่รู้ว่าการสมรสก่อนหน้านั้นของเธอไดจ้บลงเช่นไร ไม่วา่ดว้ยความตายหรือการหย่าร้าง
อย่างไรก็ตาม มนัคงผิดปกติอย่างมากส าหรับสามีเก่าห้าคนทั้งหมดของเธอนั้นได้ตายไป
ความหมายโดยนัยก็คือว่า การหย่า ร้างบางอย่างได้ท าให้ชีวิตสมรสของเธอแตกหัก                          
ความหมายโดยนยัน้ีก็เหมาะสมมากข้ึนเม่ือพิจารณาถึงการกินนอนอยูด่ว้ยในปัจจุบนัของเธอ
กบัผูช้ายคนท่ีหก   เธอไม่ได้ด าเนินชีวิตตามหลกัประพฤติทางศีลธรรมของศาสนาของเธอ   
บางทีส่ิงน้ีอธิยายถึงการมาตกัน ้าของเธอตามล าพงั และในชัว่โมงท่ีไม่น่าเป็นไปได ้(ขอ้ 6) 



 
4:19    ผูห้ญิงหลายคนคงไดห้นักลบัและเดินหนีไปต่อการเปิดเผยเช่นนั้นถึงชีวิตและบาปส่วนตวัของ
 G พวกเขา   หญิงคนน้ีไดพู้ดกบัพระเยซูต่อไป   บางทีเธอไดเ้คยชินกบัการรับมือกบัผูค้นท่ีรู้จกั
 G เ ก่ียวกับชีวิต ท่ี เ ป็นบาปของเธอ แล้ว เธอได้สัง เกตอย่างดี เยี่ ยมว่าพระ เยซูต้อง เป็น                                     
 G  “ผูเ้ผยพระวจนะ”   เธอไดเ้ช่ือวา่พระองค์ไม่สามารถรู้ส่ิงเหล่าน้ีโดยปราศจากความเขา้ใจถ่อง
 G แทท่ี้พิเศษ (เปรียบเทียบ ขอ้ 29; ลก. 7:39) 
 
 G  “ค าวา่ ‘ผูเ้ผยพระวจนะ’ ไดถู้กใชเ้พื่อจะอา้งอิงถึงขอบเขตท่ีกวา้งของผูค้นท่ี ‘มีของประทาน’ 
 G และ ในความคิดของหญิงคนน้ีนั้น ณ จุดน้ีอาจไม่ไดแ้สดงถึงผูเ้ผยพระวจนะของพนัธสัญญา
 G เดิมอยา่งเตม็ท่ี นบัประสาอะไรกบับุคคลท่ีเป็นพระเมสสิยาห์”281 

 
  “ชาวสะมาเรียไดย้อมรับวา่ไม่มีผูเ้ผยพระวจนะคนใดหลงัจากโมเสสยกเวน้ผูเ้ผยพระวจนะท่ีถูก
 G กล่าวถึงในเฉลยธรรมบญัญติั 18:18 และพวกเขาได้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นพระเมสสิยาห์. . .
 G ส าหรับเธอท่ีจะกล่าวถึงพระเยซูว่าเป็นผูเ้ผยพระวจนะก็เป็นการเคล่ือนท่ีไปสู่ด้านของการ
 G คาดการณ์เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์”282 

 
4:20   การเป็นผูห้ญิงของโลกน้ีนั้น บางทีเธอไดเ้รียนรู้ว่า “ผูค้นท่ีเคร่งศาสนา” หลายคนก็ช่ืนชมกบั

การอภิปรายถึงประเด็นทางศาสนศาสตร์ท่ีมีความขดัแยง้   เธอไดใ้ช้โอกาสน้ีท่ีจะเปล่ียนการ
สนทนา ซ่ึงเป็นการโนม้นา้วอยา่งไม่สะดวกสบาย ซ่ึงคาดหวงัวา่พระเยซูจะติดตามหวัขอ้ใหม่
ของเธอ   เธอคงไดคิ้ดว่าอย่างแน่นอนแลว้พระองคไ์ม่สามารถต่อตา้นการทดลองท่ีจะโตแ้ยง้
ถึงความเหนือกว่าของชาวยิวในการโตแ้ยง้สมยัโบราณของชาวสะมาเรียและชาวยิว (บาร์เร็ท
ไดอ้า้งวา่มุมมองน้ีใส่จิตวทิยาใหแ้ก่เร่ืองราวน้ีในแนวทางท่ียอห์นไม่ไดต้ั้งใจไว)้283 

   
   “มีบางคนท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมในการสนทนาทางศาสนากบับุคคลแห่งความเช่ือถือท่ี
 G  แตกต่างกนัโดยปราศจากการพดูถึงประเด็นท่ีพวกเขาแตกต่างกนัได”้284   
 

อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่ หญิงคนนั้นตอ้งการท่ีจะรู้จกัค าตอบต่อค าถามของเธออยา่งจริงใจ 
 
   “ส าหรับชาวสะมาเรียนั้น ไม่มีค  าถามไหนท่ีดูเหมือนควรค่าต่อการตดัสินใจของ                       



   ผูเ้ผยพระวจนะมากกวา่ขอ้ยติุของศูนยก์ลางทางศาสนาของโลก   ดงันั้นความยุง่ยากท่ี           
   ถูกน าเสนอนั้นก็ไม่ใช่การเบ่ียงเบน แต่เป็นความคิดตามปกติของใครคนหน่ึงท่ีได้
 G  น ามาหนา้ต่อหนา้กบัผูตี้ความน ้าพระทยัของพระเจา้”285 

 
 บางทีองคป์ระกอบสองอยา่งนั้นก็ไดแ้สดงถึงแรงจูงใจของเธอ 
 
  ส่วนหน่ึงของความขดัแยง้สมยัโบราณก็เก่ียวขอ้งกับสถานท่ีท่ีเหมาะสมของการนมสัการ                      
 G ในเฉลยธรรมบญัญติั 12:5 พระเจา้ไดต้รัสวา่ประชากรของพระองคจ์ะตอ้งแสวงหาสถานท่ีท่ี
 G พระองค์จะประทบัท่ามกลางพวกเขาท่ามกลางเผ่าต่างๆของพวกเขา จากการท่ีได้ยอมรับ           
 G พนัธสัญญาเดิมทั้งหมดว่าเป็นสิทธิอ านาจนั้น ชาวยิวไดเ้ห็นว่าพระเจา้ไดท้  าส่ิงน้ีภายหลงัเม่ือ
 G พระองคไ์ดบ้ญัชาให้ดาวิดท่ีสร้างพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม (2 ซมอ. 7:13; 1 พกษ. 11:13; 
 G 14:21; 2 พศด. 6:6; 12:13)                              
 
  ชาวสะมาเรียผูไ้ดย้อมรับสิทธิอ านาจของหมวดเพน็ทาทูคเท่านั้น ไดเ้ช่ือวา่ภูเขาเกริซิมท่ีอยูใ่กล้
 G กับเมืองเชเคมนั้ นเป็นสถานท่ีท่ีพระเจ้าได้แต่งตั้ งไว้ พวกเขาได้ตั้ งความเช่ือถือน้ีบน                    
  ขอ้เท็จจริงท่ีวา่พระเจา้ไดบ้อกให้คนอิสราเอลท่ีจะนมสัการพระองคบ์นภูเขาเกริซิมหลงัจากท่ี
 G พวกเขาไดเ้ขา้ไปในแผ่นดินแห่งพระสัญญา (เฉลยธรรมบญัญติั 11:29-30; 27:2-7, 12) ใน
 G หมวดเพ็นทาทูคของชาวสะมาเรียนั้น คนอิสราเอลได้สร้างแท่นบูชาของพวกเขาบนภูเขาเก
 G ริซิมไม่ใช่บนภูเขาเอบาล (เฉลยธรรมบญัญติั 27:4) 
 
  “เชเคม” ก็มีความเก่ียวขอ้งกนัยาวนานในฐานะสถานท่ีท่ีพระเจา้ไดพ้บปะกบัประชากรของ
 G พระองค์ มนัเป็นท่ีท่ีพระเจา้ไดเ้ปิดเผยพระองค์เองแก่อบัราอมัเป็นคร้ังแรก และท่ีท่ีอบัราฮมั
 G ไดส้ร้างแท่นบูชาอนัแรกหลงัจากท่ีไดเ้ขา้ไปในแผ่นดินแห่งพระสัญญา (ปฐก. 12:6-7) ชาว
 G สะมาเรียไดเ้ช่ือวา่อบัราฮมัไดพ้บกบัเมลคีเซเดคบนภูเขาเกริซิม (ปฐก. 14:17) และภายหลงัได้
 G ถวายอิสอคัเป็นเคร่ืองบูชาท่ีนัน่ (ปฐก. 22:2, 9)286 มนัยงัเป็นท่ีท่ียาโคบไดเ้ลือกท่ีจะอาศยัอยู่
 G อีกดว้ย และท่ีท่ีเขาไดฝั้งรูปเคารพของเขาหลงัจากการกลบัมาจากปัดดานอารัม (ปฐก. 33:18-
 G 20; 35:4)287 

 
   “พวกเขา [ชาวสะมาเรีย] มีธรรมเนียมท่ีวา่การท่ีอบัราฮมัถวายอิสอคันั้นไดเ้กิดข้ึนบน



 G  ภูเขาน้ีและพวกเขาไดถื้อวา่อบัราฮมัไดพ้บกบัเมลคีเซเดคท่ีน่ี   ท่ีจริง เหตุการณ์ต่างๆท่ี          
   เป็นพรส่วนใหญ่ในสมยัของบรรพบุรุษนั้นดูเหมือนจะไดเ้ช่ือมโยงกบัเกริซิมมาโดย         
   ตลอด!”288 

 
4:21    พระเยซูไดห้ลีกเล่ียงการทดลองท่ีจะเลิกการอธิปรายถึงน ้ าธ ารงชีวิต   พระองคไ์ดบ้อกหญิงคน          
  นั้นว่าประเด็นท่ีแทจ้ริงไม่ใช่ ท่ีไหน ท่ีประชากรของพระเจา้ไดน้มสัการพระองคใ์นอดีต แต่
 G เป็น พวกเขาจะนมัสการพระองค์ อย่างไร  ในอนาคต ส่ิงน้ี เป็นประเด็นท่ีส าคัญกว่า                      
 G เน่ืองจากว่าพระเมสสิยาห์ได้เสด็จมาแล้ว และจะยุติการนมัสการอย่างท่ีชาวยิวและชาว                           
G  สะมาเรียได้รู้เก่ียวกบัการนมสัการ พระเยซูไดก้ระตุน้ให้เธอท่ีจะ “เช่ือ” พระองค์ ท่ีจริงแล้ว
 G เธอไดย้อมรับวา่พระองคเ์ป็นผูเ้ผยพระวจนะแลว้   ค  าสั่งน้ี (“จงเช่ือเรา”) เป็นการรับรองท่ีเพิ่ม
 G เข้ามาว่าส่ิงท่ีพระองค์ได้กล่าวนั้นเป็นจริง “วาระ” (ค ากรีก โฮรา) หรือเวลาท่ีพระเยซูได้
 G อา้งอิงถึงคือเวลาแห่งการทนทุกข์ของพระองค์289 “พระบิดา” เป็นค าศพัท์ส าหรับพระเจา้ท่ี
 G พระเยซูไดใ้ชอ้ยูบ่่อยๆ (เปรียบเทียบ 2:16; 11:41; 12:27-28; 17:1) 
 
4:22    โดยค าว่า “เจา้” นั้น พระเยซูไดห้มายถึงชาวสะมาเรีย (“พวกท่าน” ซ่ึงเป็นพหูพจน์ในค ากรีก)   
 G พวกเขาไดน้มสัการพระเจา้ผูซ่ึ้งพวกเขา “ไม่” ได ้“รู้จกั” อยา่งแทจ้ริง   เหตุผลส าหรับส่ิงน้ีก็คือ
 G การปฏิ เสธของพวก เขาต่อการ เ ปิด เผย ส่วนใหญ่ของพระองค์ในพันธสัญญา เ ดิม                                
 G นอกเหนือจากส่ิงน้ีแลว้ ชาวสะมาเรียไดเ้พิ่มเติมแนวคิดรวบยอดของชาวต่างชาติเขา้กบัความ
 G เช่ือของพวกเขาท่ีได้มาจากบรรพบุรุษชาวต่างชาติของพวกเขา ถ้าหญิงคนนั้นได้เช่ืออย่าง                       
G  แทจ้ริงวา่พระเยซูเป็นผูเ้ผยพระวจนะอยา่งท่ีเธอไดอ้า้งนั้น เธอคงไดย้อมรับถอ้ยค าของพระองค ์  
 G มีข้อมูลมากข้ึนและเป็นจริงมากข้ึนเก่ียวกับพระเจ้าท่ีเธอและเพื่อนชาวสะมาเรียของเธอ
 G จ าเป็นตอ้งเรียนรู้มากกว่าท่ีพวกเขารู้ในปัจจุบนั พระเยซูได้จดัเตรียมการแก้ไขนั้นและการ
 G เปิดเผยใหม่บางอยา่ง 
 
  ตรงกนัขา้ม ชาวยิวไดย้อมรับการเปิดเผยทั้งหมดของพระเจา้ในพนัธสัญญาเดิม และดงันั้นก็
 G รู้จกัพระเจา้ผูซ่ึ้งพวกเขานมสัการ   อย่างเพิ่มเติมแลว้ พวกเขาเป็นประชากรซ่ึงการเปิดเผยนั้น
 G ไดม้าทางพวกเขา  ท่ีน่ีพระเยซูไดส้รุปการเปิดเผยทั้งหมดของพนัธสัญญาเดิมว่าเป็นเก่ียวกบั
 G ความรอดอย่างแทจ้ริง พระเจา้ได้ตั้ งใจให้การเปิดเผยของพระองค์ท่ีจะส่งผลต่อความรอด
 G ส าหรับมนุษยชาติ  ( เปรียบเทียบ 3:17) ในแง่นั้ น  “ความรอด” ได้มา “จากชาวยิว”                              



 G  (เปรียบเทียบ รม. 3:2; 9:4-5) ความรอดไดม้าจากชาวยิวอีกดว้ยในแง่ท่ีวา่พระเมสสิยาห์ไดม้า
 G จากเผา่ยดูาห์ (ปฐก. 49:10) ในขณะท่ีชาวสะมาเรียไดสื้บเสาะบรรพบุรุษของพวกเขาไปจนถึง
 G โยเซฟ290 

 
  พระเยซูไม่ไดเ้ขา้ขา้งค าถามเก่ียวกบัสถานท่ีของการนมสัการ แต่พระองคไ์ดร้ะบุถึงพื้นฐานท่ี
 G เหมาะสมส าหรับสิทธิอ านาจในฐานะการเป็นพนัธสัญญาเดิมทั้งส้ิน 
 
4:23    “วาระ” ท่ีใกล้ “เขา้มา” ก็คือเวลาแห่งการทนทุกข์ของพระเยซู เม่ือแนวทางดั้งเดิมแห่งการ
 G นมสัการจะส้ินสุดลง   “วาระ” นั้น (รูปแบบใหม่ของการนมสัการ) ก็ปรากฏแลว้ (“และบดัน้ีก็
 G ถึงแล้ว [อยู่ท่ีน่ี]”) ในแง่ท่ีว่าพระเมสสิยาห์ได้เสด็จมาแล้ว บรรดาผูติ้ดตามของพระองค์
 G สามารถเร่ิมตน้ท่ีจะนมสัการตามแนวทางใหม่ได ้  ค  าเปรียบเทียบน้ี (รูปของภาษาท่ีใชถ้อ้ยค า
 G ขดักนั) หมายถึงวา่ ส่ิงท่ีจะแสดงถึงลกัษณะของอนาคตแมก้ระทัง่ตอนน้ีก็ปรากฏแลว้   รูปของ
 G ภาษาท่ีใช้ถอ้ยค าขดักนัเก่ียวขอ้งกบัการรวมกนัของค าศพัท์ท่ีขดัแยง้กนัหรือไม่เขา้กนัเพื่อจะ
 G สร้างประเด็น291 เวลาแห่งสิทธิพิเศษส าหรับชาวยิวไดส้ิ้นสุดลงอย่างชั่วคราว   มนัได้ข้ึนอยู่
 G กบัการยอมรับพระเมสสิยาห์ของพวกเขา (เปรียบเทียบ 2:19-20) 
 
  “ผูน้มสัการแท”้ ไม่ใช่บรรดาผูท่ี้จะนมสัการในอนาคต ซ่ึงตรงกนัขา้มกบับรรดาผูท่ี้ไดน้มสัการ
 G ในอดีต ความแตกต่างไม่ใช่ระหว่างชาวยิวและชาวสะมาเรียเช่นกัน “ผูน้มสัการแท้” คือ
 G บรรดาคนเหล่านั้นท่ีมาจากยคุหรือกลุ่มท่ี “นมสัการ” พระเจา้ “ดว้ยจิตวญิญาณและความจริง” 
   

การนมสัการ “ดว้ยจิตวิญญาณและความจริง” หมายถึงอะไร?   ตวับทกรีกมีค าบุพบทหน่ึงค า 
 (“ดว้ย”) ท่ีควบคุมค านามสองค า (“วิญญาณ” “ความจริง”) ซ่ึงเช่ือมโยงโดยค าสันธาน (“และ” 
 เปรียบเทียบ 3:5; 4:24)   น่ีหมายถึงวา่ พระเยซูก าลงัอธิบายถึงคุณลกัษณะเดียวพร้อมกบัค านาม
G สองค า ไม่ใช่สองคุณลกัษณะท่ีแยกกนัของการนมสัการ   เราสามารถแปลวลีวา่ “ฝ่ายวิญญาณ
G อย่างแท้จริง” น่ีเป็นแนวคิดท่ีแสดงออกโดยค านามสองค าซ่ึงเป็นค าเปรียบเทียบท่ีซ่ึงผูพู้ ด           
 แสดงออกถึงแนวคิดซบัซอ้นเดียวโดยการเช่ือมโยงค านามสองค าดว้ยค าวา่ “และ” แทนท่ีจะใช้
G ค าคุณศพัทแ์ละค านาม แมว้า่แนวคิดนั้นเป็นหน่ึงเดียว แต่มนัก็มีองค์ประกอบสองอยา่ง อะไร  
 คือ การนมัสการ “ฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริง”? แรกสุด การนมสัการนั้นเป็นฝ่ายวิญญาณ
 ในทุกๆส่วน นัน่คือ ท่ีมา ผูก้ลาง เป้า หวัขอ้  พื้นฐาน และวิธี  มนัเกิดข้ึนจาก “วิญญาณ” ของผู ้



 นมสัการ ไม่ใช่แค่ปากของเขาหรือของเธอ  มนัจริงใจ   นอกจากนั้น การนมสัการ ฝ่ายวิญญาณ
G อย่างแท้จริง เร่ิมจากบุคคลผูมี้ชีวิตฝ่ายวิญญาณเน่ืองจากการบงัเกิดใหม่ท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
G ไดก่้อใหเ้กิด   มนัผา่นจากผูเ้ช่ือไปยงัพระเจา้ผา่นทางผูก้ลางฝ่ายวิญญาณ นัน่คือ พระเยซูคริสต ์  
 เป้าของการนมสัการก็เป็นฝ่ายวญิญาณนัน่คือ “พระเจา้” ผู ้“เป็นวญิญาณ”   หวัขอ้ของมนัก็เป็น
G เร่ืองราวต่างๆฝ่ายวญิญาณ 

   
การนมสัการน้ีสามารถรวมถึงเร่ืองราวต่างๆทางกายภาพ เช่น การร้องเพลงและการศึกษา แต่
มนัรวมถึงมิติฝ่ายวิญญาณและมิติทางกายภาพ   พื้นฐานของมนัก็คือการงานฝ่ายวิญญาณท่ี       
พระเยซูคริสตไ์ดท้  าในการมาบงัเกิดเป็นมนุษยแ์ละการไถ่บาปของพระองค ์  วิธีของมนัก็เป็น
ฝ่ายวิญญาณอยา่งท่ีตรงกนัขา้มกบัทางกายภาพ มนัไม่ไดป้ระกอบดว้ยแค่การกระท าต่างๆทาง
กายภาพเท่านั้น แต่มนัเก่ียวขอ้งกบัการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งวิญญาณของมนุษยก์บัวิญญาณของ
พระเจ้า   ตามโดยทัว่ไปแล้ว ศาสนาของยิวเป็นการนมสัการแห่ง ประมวลกฎ ไม่ใช่แห่ง 
วิญญาณ 
 

  ตวัอยา่งเช่น หลายคนในทุกวนัน้ีเช่ือมโยงการนมสัการกบัการไปโบสถ์เป็นหลกั อยา่งท่ีคนยิว
 G ไดเ้ช่ือมโยงกบัการไปยงักรุงเยรูซาเล็ม   พระเยซูไดอ้ธิบายวา่การนมสัการ “แท”้ อยูเ่หนือเวลา
 G หรือสถานท่ีท่ีเจาะจงใดๆ   เราสามารถและควรนมสัการพระเจา้ 24 ชัว่โมงต่อวนัเม่ือเราตั้ง 
 G  (ช าระ) ทุกๆกิจกรรมให้เป็นการแสดงออกถึงความรักและการปรนนิบติัของเราต่อพระเจา้292   
 G นัน่คือ การนมสัการฝ่ายวิญญาณอย่างแท้จริง 
 
  “ความจริง” ในบริบทน้ีก็ตรงกนัขา้มกบัความหนา้ซ่ือใจคดท่ีแสดงถึงลกัษณะของการนมสัการ
 G ของชาวยิวและชาวสะมาเรียอย่างมาก ซ่ึงยงัคงปรากฏในการนมสัการในทุกวนัน้ี   หลกัค า
 G สอนทางศาสนาของชาวสะมาเรียเป็นการนมสัการแห่งความเท็จ ไม่ใช่แห่งความจริง การ
 G นมสัการ “ดว้ยความจริง” เป็นการนมสัการท่ีจริงใจ ท่ีมีพระเจา้เป็นจุดศูนยก์ลาง แทนท่ีจะเป็น
 G การผ่านไปตามการเคล่ือนไหวต่างๆ หรือการนมสัการเพื่อส่ิงท่ีเราสามารถได้รับจากมัน 
 G แทนท่ีจะเป็นการถวายแด่พระเจา้   มนัยงัเป็นการนมสัการท่ีสอดคลอ้งกบัความจริงท่ีพระเจา้
 G ไดเ้ปิดเผยในพระวจนะของพระองคอี์กดว้ย 
 
   “แนวคิดท่ีแทจ้ริงเก่ียวกบัพระเจา้ก็จ  าเป็นต่อการปรนนิบติัท่ีถูกตอ้งต่อพระองค”์293 



  การนมสัการแทน้ั้นเก่ียวขอ้งกบั พระองค์ ไม่ใช่เก่ียวขอ้งกบัเรา   เพลงของแมท เร็ดแมนท่ีช่ือ 
 G  “หวัใจของการนมสัการ” ก็แสดงออกถึงส่ิงน้ีอยา่งดีวา่: “ขา้พระองคจ์ะน าส่ิงท่ีมากยิ่งกวา่เพลง
 G มาให้พระองค์เพราะว่าเพลงโดยตวัของมนัเองนั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีพระองค์ได้เรียกร้อง พระองค์
 G ทรงแสวงหาภายในอยา่งลึกกวา่แนวทางท่ีส่ิงต่างๆปรากฏ  พระองคก์ าลงัมองไปยงัหวัใจของ
 G ขา้พระองค”์ 
 
  “การรวมกนัของ ‘วิญญาณและความจริง’ ก็ช้ีไปยงัความจ าเป็นส าหรับความจริงใจอย่าง
 G ๆสมบูรณ์และความเป็นจริงอยา่งสมบูรณ์ในการเขา้หาพระเจา้ของเรา”294 

 
  อีกมุมมองหน่ึงของ “ดว้ยวญิญาณและความจริง” ก็คือวา่ “วญิญาณ” อา้งอิงถึงมิติท่ีซ่ึงผูค้นตอ้ง
 G นมัสการพระเจ้า และ “ความจริง” อ้างอิงถึงพระเยซูผูท้รงเป็น “ความจริงของพระเจ้า” 
 G  (14:6)295 อย่างไรก็ตาม ในบริบทน้ีดูเหมือนว่า พระเยซูก าลงัเปรียบเทียบระหว่างความสัตย์
 G สุจริตและความเป็นจริงในการนมสัการกบัการเนน้ท่ีส่ิงภายนอกและความหน้าซ่ือใจคดท่ีได้
 G แสดงถึงการนมสัการในสมยัของพระองคอ์ยา่งมาก 
 
  มุมมองท่ีสามก็คือว่า “วิญญาณ” อ้างอิงถึงหัวใจ และ “ความจริง” อ้างอิงถึง พระคัมภีร์   
 G ความหมายก็คือว่า ผูน้มสัการตอ้งจริงใจและนมสัการพระเจ้าด้วยความสอดคล้องกบัการ
 G เปิดเผยพระองคเ์องของพระองคใ์นพระคมัภีร์   น่ีเป็นการแนะน าท่ีดี แต่อีกคร้ังหน่ึง  G 
 
ๆ บริบทบ่งบอกถึงความหมายท่ีแตกต่างกนัเล็กนอ้ยของ “ความจริง” ท่ีน่ี ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นถึงการถวาย G
 ท่ีแทจ้ริงจากหรือของบุคคลหน่ึงต่อพระเจา้แทแ้ละองคเ์ดียว 
 
4:24     ฉบบัคิงเจมส์มีถอ้ยค าท่ีพระเยซูกล่าววา่ “พระเจา้ทรงเป็นวิญญาณดวงหน่ึง”  คนหน่ึงอาจลง
 G ความเห็นไดว้่าพระองค์เป็นวิญญาณดวงหน่ึงท่ามกลางหลายดวงวิญญาณ ฉบบั NASB และ 
 G NIV มีค  าวา่ “พระเจา้เป็นวิญญาณ” ตวับทภาษากรีกไม่มีค  าน าหน้านามท่ีไม่ระบุแน่นอนใน
 G ภาษาองักฤษ (“a”) แต่มนัถูกตอ้งท่ีจะจดัเตรียมให้อย่างท่ีมนัเป็นจริงบ่อยคร้ังในค าท่ีผกูข้ึนท่ี
 G ปราศจากค าน าหนา้นามท่ีคลา้ยกนั   อยา่งไรก็ตาม การขาดหายไปของค าน าหนา้นามบ่อยคร้ัง
 G แลว้ก็เนน้ลกัษณะต่อค านามอยา่งตั้งใจ (เปรียบเทียบ 1 ยน. 1:5; 4:8)   นัน่ดูเหมือนจะไดเ้ป็น
 G ความตั้งใจของพระเยซูท่ีน่ี 



 
  แง่ของพระคมัภีร์ตอนน้ีก็คือวา่พระเจา้ทรงเป็น “วิญญาณ” อย่างท่ีตรงกนัขา้มกบั “เน้ือหนงั”   
 G พระองค์ทรงเป็นท่ีมองไม่เห็น เป็นพระเจ้า และไม่เป็นท่ีรู้ได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม 
 G พระองค์ได้เลือกท่ีจะเปิดเผยพระองค์เอง (1:1-18) เน่ืองจากว่าพระองค์เป็นผูมี้ชีวิตท่ีเป็น
 G วิญญาณ แทนท่ีจะเป็นผูมี้ชีวิตท่ีเป็นร่างกาย บรรดาผูท่ี้นมสัการพระองค์ตอ้งนมสัการดว้ยวิธี 
 G ฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่วิธีทางวตัถุ  การบงัเกิดใหม่ (ฝ่ายวิญญาณ) (3:5) เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งมีก่อน
 G ส าหรับการนมสัการฝ่ายวญิญาณแท ้
 
  เหตุผลท่ีส าคญัท่ีการนมสัการพระเจา้ตอ้งเป็นฝ่ายวิญญาณก็คือว่า พระเจา้ทรงเป็นผูมี้ชีวิต                   
 G ฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่รูปเคารพทางกายภาพ การนมสัการพระเจ้าฝ่ายวิญญาณนั้นเรียกร้องการ
 G นมสัการฝ่ายวญิญาณ ไม่ใช่แค่การท าส่ิงต่างๆท่ีเจาะจงแห่งการนมสัการ ณ สถานท่ีท่ีพิเศษแห่ง
 G การนมสัการเท่านั้น  ยิ่งไปกวา่นั้นอีก ผูค้นไม่สามารถนมสัการพระเจา้ไดใ้นแบบใดๆท่ีอาจดู
 G เหมือนดึงดูดต่อพวกเขา  พวกเขาตอ้งการนมสัการพระองคอ์ยา่งท่ีพระองคไ์ดเ้ปิดเผยโดยพระ
 G วญิญาณวา่เราควรนมสัการ 
 
4:25     การอธิบายของพระเยซูตอ้งไดก่้อให้เกิดความเขา้ใจบางอยา่งแก่หญิงคนน้ี ผูไ้ดด้ าเนินชีวิตใน         

 ระดบัทางกายภาพอยา่งมาก   อยา่งไรก็ตาม เธอไม่ไดแ้สร้งท่ีจะเขา้ใจการพูดคุยฝ่ายวิญญาณน้ี
 ทั้งหมด ส่ิงหน่ึงท่ีเธอไดเ้ขา้ใจอย่างชดัเจน และเธอไดเ้ช่ือว่าพระเยซูจะเห็นดว้ยกบัเธอ เก่ียว         
 กบัส่ิงน้ี “พระเมสสิยาห์” ก าลงั “เสด็จมา” และเม่ือพระองค์ได้เสด็จมาถึงแล้ว พระองค์จะ        
 เปิดเผยความล ้ าลึกของพระเจา้และอธิบาย (“ประกาศ” ช้ีแจง) เร่ืองราวเหล่าน้ี “ทั้งหมด”          
 (เปรียบเทียบ 16:13) 

 
   G ชาวสะมาเรียไดค้าดหวงัถึงการมาถึงของพระเมสสิยาห์ อย่างท่ีชาวยิวไดค้าดหวงั แต่พวกเขา
 G ได้ถือว่าพระองค์เป็นอาจารยเ์ป็นหลกั (ฉธบ. 18:15-19)296 ตามปกติแล้ว พวกเขาได้อา้งอิง
 G ถึงพระองค์วา่เป็น ทาเฮ็บ (บางทีหมายถึง “ผูฟ้ื้นฟู” หรืออาจเป็น “พระองคผ์ูก้ลบัมา”)297 ท่ีน่ี
 G ยอห์นได้แปลความหมายของ “พระเมสสิยาห์” (“พระองค์ผูท้รงถูกเรียกว่า พระคริสต์”) 
 G ส าหรับผูอ่้านชาวต่างชาติของท่าน (เปรียบเทียบ 1:38, 41) 
 
4:26    เพราะว่าหญิงคนนั้นได้เตรียมตวัท่ีจะต้อนรับพระเมสสิยาห์ในความมีเกียรติแห่งการเผย                     



  พระวจนะของพระองค ์พระเยซูจึงไดร้ะบุพระองค์เองต่อเธอในฐานะ พระเมสสิยาห์ ผูซ่ึ้งเธอ
 G ไดค้าดหวงั พระเยซูไม่ได้เปิดเผยพระองค์เองแก่ชาวยิวในฐานะพระเมสสิยาห์เน่ืองจากการ
 G ระบุของพวกเขาถึงพระเมสสิยาห์ในฐานะผู ้ช่วยกู้ทางทหารเกือบแต่ผูเ้ดียว ถ้าพระองค์ได้
 G เปิดเผย  พระองค์อาจไดจุ้ดชนวนการปฏิบติั   อย่างไรก็ตาม พระองค์ไม่ไดล้งัเลใจท่ีจะระบุ
 G พระองค์ในฐานะพระเมสสิยาห์ต่อหญิงคนน้ี เพราะวา่ในฐานะชาวสะมาเรียนั้น เธอไม่ไดถื้อ         
  มุมมองของชาวยวิโดยทัว่ไปเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ ผูเ้ขียนไดใ้ชค้  าพยานท่ีชดัเจนของพระองค์         
  เองท่ีน่ีในฐานะอีกค าพยานหน่ึงต่ออตัลักษณ์ของพระองค์ เพื่อว่าผูอ่้านของเขาจะเช่ือใน                       
  พระองค์ การเปิดเผยพระองค์เองของพระเยซูท่ีน่ีก็ท  าให้การบรรยายของยอห์นเก่ียวกบัการ                     
  สนทนาน้ีมาถึงจุดส าคญัสูงสุด  น่ีเป็นคร้ังเดียวเท่านั้นท่ีพระเยซูไดร้ะบุถึงพระองคอ์ยา่งชดัเจน                     
  วา่เป็นพระเมสสิยาห์ก่อนการถูกทรมานของพระองค ์  อยา่งไรก็ตาม มาระโก 9:41 บนัทึกว่า                      
  พระองค์ไดใ้ช้ค  าศพัท์เก่ียวกบัพระองคเ์องในอีกโอกาสหน่ึงในทางออ้ม การระบุถึงพระองค ์               
  เองของพระองคท่ี์น่ีไดจ้ดัตั้งการเช้ือเชิญส าหรับหญิงคนนั้นท่ีจะมาหาพระองคเ์พื่อรับเอาความ             
  รอด 

 
นิโคเดมสัก็ตรงกนัขา้มกบัหญิงชาวสะมาเรียในหลายทาง อยา่งท่ียอห์นไดพ้รรณนาถึงพวกเขาในการ
บรรยายของท่านน้ี พวกเขาก็ดูเหมือนจะเป็นตวัอย่างของชาวยิวและไม่ใช่ชาวยิว เช่นเดียวกับการ
ตอบสนองโดยปกติของกลุ่มเหล่านั้นท่ีมีต่อพระเยซู298 

 

ความแตกต่างระหว่างนิโคเดมัสกบัหญงิชาวสะมาเรีย 
 นิโคเดมัส หญงิชาวสะมาเรีย 

เพศ ชาย หญิง 
เช้ือชาติ ยวิแท ้ ต่างชาติแบบผสม 
สถานะทางสังคม เป็นท่ีนับถืออย่างสูงส่ง ผู้ปกครอง 

อาจารย ์
ไม่เป็นท่ีนบัถือ คนใช ้ผูเ้รียนรู้ 

สถานที ่ เขตแดนของชาวยวิ เขตแดนของชาวสะมาเรีย 
เวลา ตอนกลางคืน ประมาณเท่ียงวนั 
สภาพ ความมืด ความสวา่ง 
สถานที ่ ในร่ม กลางแจง้ 
โอกาส ไดว้างแผนล่วงหนา้ โดยทนัที 



หัวข้อ การบงัเกิดใหม่ น ้าธ ารงชีวติ 
ผู้ริเร่ิม นิโคเดมสั พระเยซู 
การสนทนา ค่อยๆหมดไป ด าเนินไปอยา่งหนกัแน่น 
ผลลพัธ์ ความไม่เช่ือ ความเช่ือ 
ผลทีต่ามมา ไม่มีการเป็นพยานต่อคนอ่ืน มีการเป็นพยานต่อคนอ่ืน 

 
2. การอธิบายของพระเยซูเกี่ยวกบัพนัธกจิการประกาศ  4:27-38 

พระเยซูไดเ้ป็นแบบอย่างของประสิทธิภาพทางการประกาศส าหรับพวกสาวกของพระองค ์แมว้่าในเชิงเหน็บ-
แนมนั้นพวกเขาไม่ได้มาร่วมอยู่ด้วยส าหรับบทเรียนเป็นส่วนใหญ่ ตอนน้ีพระองค์ได้อธิบายถึงรางวลัความ
เร่งด่วน และความร่วมมือของการประกาศ 
 
4:27    เม่ือพวกสาวกของพระเยซูไดก้ลบัมาจากการเดินทางไปซ้ือของของพวกเขานั้น (ขอ้ 8) พวกเขา                
  ไดป้ระหลาดใจท่ีเห็นวา่พระเยซูก าลงัพูดกบัผูห้ญิงอยู ่การตอบสนองของพวกเขาก็สะทอ้นถึง           
  อคติของชาวยิวโดยทัว่ไปท่ีมีต่อชาวสะมาเรียและผูห้ญิง มนัผิดปกติส าหรับรับบีท่ีจะพูดกบั          
  ผูห้ญิง299 อยา่งไรก็ตาม พวกเขาไดย้บัย ั้งจากสงสัยเธอและพระองค์ บางทีเพื่อท่ีจะหลีกเล่ียง
 G การเก่ียวขอ้งในการสนทนาท่ีผดิปกติน้ี 
 
4:28    ขอ้เท็จจริงท่ีว่า “หญิงนั้นจึงทิ้งหมอ้น ้ าของเธอไว”้ ณ บ่อน ้ าก็บ่งบอกว่าเธอได้รู้สึกถึงความ
 G ต่ืนเตน้เช่นนั้น ถึงการได้คน้พบพระเมสสิยาห์ ว่าการบอกคนอ่ืนๆนั้นได้ออกจากความคิด                
 G ของเธอ อคัรทูตยอห์นอาจไดร้วมรายละเอียดน้ีเน่ืองจากการกระท าของเธอไดมี้ความส าคญั
 G เชิงสัญลกัษณ์ นักอรรถาธิบายบางคนได้แนะน าว่าในความต่ืนเตน้ของเธอนั้น เธอไดล้ะทิ้ง 
 G  “หมอ้น ้ า” (โครงสร้างทางพิธีกรรม) ท่ีไม่จ  าเป็นอีกต่อไป (เปรียบเทียบ ขอ้ 23) ขา้พเจา้สงสัย
 G ในการตีความหมายน้ี และมีแนวโนม้ท่ีจะถือวา่รายละเอียดน้ีเป็นแค่หลกัฐานของความต่ืนเตน้
 G ของเธอ มีการแสดงสัญลกัษณ์มากมายในเร่ืองราวน้ีท่ีพระเยซูไดอ้ธิบายแลว้ 
 G มนัคงเป็นเร่ืองปกติส าหรับหญิงนั้นท่ีจะรายงานการคน้พบของเธอ “ต่อพวกผูช้าย” ในเมือง                    
 G สิคาร์ เพราะว่าพวกเขา (ในฐานะผูน้ าฝ่ายวิญญาณ) คงไดต้ดัสินวา่พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์
 G อยา่งแทจ้ริงหรือไม่ 
 
4:29    ค าพูดท่ีขยายเกินความจริงของเธอก็เป็นท่ีเขา้ใจได ้และตวัอย่างของเธอในฐานะพยานก็เป็น



 G ตวัอยา่งท่ีดีส าหรับผูอ่้านของยอห์น ส่ิงท่ีไดท้  าให้เธอคิดวา่พระเยซูสามารถเป็นพระเมสสิยาห์
 G ไดไ้ม่ใช่แค่การอา้งของพระองค์เท่านั้น แต่เป็นความสามารถของพระองค์ท่ีจะรู้อดีตของเธอ 
 G ถอ้ยค าของพระองค ์และการงานของพระองคอี์กดว้ย   เธอไดตี้กรอบความคิดของเธอเก่ียวกบั
 G พระเยซูอย่างชาญฉลาดในรูปแบบของค าถามเพื่อท่ีจะล้วงเอาการตรวจสอบหาความจริง 
 G แทนท่ีจะเป็นเช่นการแสดงสิทธ์ิท่ีดนัทุรังซ่ึงคนอ่ืนๆบางทีคงไดป้ฏิเสธโดยทนัที (เปรียบเทียบ 
 G ขอ้ 12) 
 
4:30    “คนทั้งหลาย” บางทีเป็นบรรดาผูน้ าชุมชนไดอ้อก “มาจากเมืองนั้น” มายงับ่อน ้ านั้นเพื่อท่ีจะ
 G ตรวจสอบอตัลกัษณ์ของพระเยซู   พวกเขาบางคนอาจไดต้อ้งการให้ความลบัต่างๆของอดีต
 G ของหญิงน้ี ซ่ึงบางทีเป็นความลบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัพวกเขาเองท่ีจะถูกปกปิดไวต่้อไป 
 
4:31-32   พระเยซูได้แสดงถึงความสนใจเล็กน้อยในการทานอาหาร แม้ว่าพระองค์คงจะหิว (ข้อ 6)   
 G พระองคไ์ดใ้ช ้“การกระตุน้” ของพวกสาวกของพระองคท่ี์จะให้พระองคท์านอาหาร เพื่อท่ีจะ
 G สอนพวกเขาถึงบางส่ิงเก่ียวกบัล าดบัความส าคญัของพระองค์   บางส่ิงก็เป็นท่ีอ่ิมเอมใจต่อ
 G พระองค์ (“เรามีอาหาร [พิเศษ แตกต่าง ดีกวา่] ท่ีจะทาน”) มากกวา่อาหารทางกายภาพ   พวก
 G เขาไดแ้สดงถึงความสนใจในความจ าเป็นทางกายภาพเป็นหลกั แต่พระองคไ์ดมี้ความเป็นห่วง
 G ส าหรับความจ าเป็นฝ่ายวญิญาณ 
 
4:33-34   พวกเขาได้คิดในระดับของอาหารทางกายภาพต่อไป อย่างท่ีหญิงนั้นได้คิดถึงแค่น ้ าทาง
 G กายภาพ (ขอ้ 15)   พวกเขาทั้งหมดไม่ไดอ้ยูใ่นฝ่ายวิญญาณในความคิดของพวกเขา พระเยซู
 G ไดต้อบสนองวา่ส่ิงท่ีไดท้  าใหพ้ระองคอ่ิ์มเอมใจ (“อาหารของเรา”) มากกวา่อาหารทางกายภาพ
 G ก็คือ การบ ารุงเล้ียงฝ่ายวิญญาณท่ีไดม้าจากการท าตาม “น ้ าพระทยั” ของพระบิดา และการท า
 G ให้ “งานของพระองค์” ส าเร็จ (เปรียบเทียบ ฉธบ. 8:3; มธ. 4:4; ลก. 4:4; ยน. 5:36; 6:38)   
 G ภารกิจนั้นไดร้วมถึงการน าชีวตินิรันดร์มายงัผูค้น (เปรียบเทียบ 20:21) 
 

“ความตระหนกัรู้เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ของพระเยซูก็ชดัเจนและหนกัแน่น  (5:30; 
6:38)   พระองคไ์ม่เคยสงสัยเลยวา่พระบิดาไดส่้งพระองคม์า”300  

   “น ้าพระทยัท่ีสร้างสรรคข์องพระเจา้ ซ่ึงไดต้ระหนกัดว้ยการเช่ือฟังก็ค  ้าจุนชีวติ”301 

 



4:35    พระเยซูไดก้ล่าวถึงเร่ืองราวฝ่ายวิญญาณในแง่กายภาพต่อไป   “ทุ่งนา” ขาวแสดงถึงมนุษยใ์น
 G สภาพของพวกเขาแห่งการ “ถึงเวลา” ส าหรับการพิพากษาของพระเจา้   บางทีขณะท่ีพระเยซู
 G ไดก้ล่าวถอ้ยค าเหล่าน้ี พวกสาวกไดส้ังเกตถึงบรรดาผูช้ายท่ีใส่เส้ือสีขาวตามธรรมเนียมของ
 G เมืองสิคาร์ก าลงัเดินทางผา่นทุ่งนามายงัพวกเขาวา่เป็นขา้วท่ีมีชีวติอยา่งมาก 
 
 G การอา้งอิงของพระเยซูถึง “ส่ีเดือน” บางทีเป็นสุภาษิต   มนัเป็นเวลาโดยประมาณระหวา่งการ
 G หวา่นคร้ังสุดทา้ยและการเก็บเก่ียว “ผลผลิต” แรกสุด302 ประเด็นของพระองคก์็คือวา่ ระหวา่ง 
  งานฝ่ายวิญญาณแห่งการหว่านข่าวประเสริฐและการเก็บเก่ียวความเช่ือนั้น เวลาท่ีแทรกแซง
 G อาจจะสั้นอยา่งมาก303 

 
  พวกสาวกตอ้งมีนิมิตฝ่ายวิญญาณ   พวกเขาสามารถไดรั้บมนัไดโ้ดยการเงย “หน้า” ของพวก
 G เขา และการมอง “ไปยงัทุ่งนา” ยงัผูค้นท่ีหลงหายท่ี “ถึงเวลาส าหรับการเก็บเก่ียว” แทนท่ีจะ
 G หมกมุ่นในความจ าเป็นทางกายภาพของพวกเขาอย่างส้ินเชิง   เหมือนกบัขา้วทางกายภาพนั้น 
 G โอกาสส าหรับการเก็บเก่ียวฝ่ายวิญญาณก็ค่อนขา้งสั้น   ถา้ถูกทิ้งไวโ้ดยไม่ไดแ้ตะตอ้ง เหมือน
 G กบัขา้วท่ีไม่ไดเ้ก็บเก่ียวนั้น ผูค้นก็ตายในความบาปของพวกเขา 
 
4:36    คนเก่ียว (“ผูท่ี้เก่ียว” ผูเ้ก็บเก่ียว) ท่ีน่ีคือพระเยซู และอยา่งเป็นไปไดคื้อ พวกสาวกของพระองค์
 G สามารถมาเป็นคนเก่ียวได้เช่นกนั “ค่าจา้ง” ท่ีคนเก่ียวได้รับก็เป็นรางวลัส าหรับการท างาน
 G ของพวกเขา  ส าหรับพระเยซูนั้น น่ีเป็นการยกย่องท่ีพระบิดาไดใ้ห้แก่พระองค์ และ “เด็กๆ” 
 G  (ผูท่ี้ไดรั้บการไถ่, เจา้สาวของพระองค์) พระบิดาจะให้แก่พระองคเ์น่ืองจากการปฏิบติัตามน ้ า
 G พระทัยของพระองค์อย่างสัตย์ซ่ือ ส าหรับพวกสาวกนั้น มันเป็นรางวลัท่ีพวกเขาและเรา
 G สามารถไดรั้บได ้ณ พระท่ีนัง่แห่งการพิพากษาของพระคริสตส์ าหรับการปรนนิบติัท่ีสัตยซ่ื์อ   
 G รางวลับางอยา่งก็เกิดข้ึนทนัทีทนัใดในรูปแบบของความอ่ิมเอมใจหรือบางทีเป็นพระพรอ่ืนๆ   
 G  “พืชผล” บางทีเป็นการอ้างอิงถึงผูค้นผูจ้ะได้รับชีวิตนิรันดร์อย่างท่ีขา้วได้รับการเก็บเก่ียว   
 G บุคคล “ท่ีหวา่น” ก็คือใครก็ตามท่ีประกาศข่าวประเสริฐ แต่ในท่ีสุดแลว้ก็คือพระเยซู (เปรียบ – 

เทียบ มธ. 13:37) 
 
4:37    “ดงันั้น” ในฉบบัแปล NIV นั้นก าลงัน าไปแบบผิดๆ   มนับ่งบอกว่าขอ้น้ีอธิบายถึงขอ้ก่อน       
 D หน้าน้ี   อย่างไรก็ตาม ค ากรีก เอน ทูโท (ตามตวัอกัษรหมายถึง ในส่ิงน้ี) สามารถมองไป



 D ขา้งหนา้และขา้งหลงัได ้  ในกรณีน้ี มนัมองไปขา้งหน้า   ขอ้ท่ี 37 ซ่ึงประกอบดว้ยสุภาษิตก็
 D สรุปขอ้ท่ี 38   มนัหมายถึงว่า ทั้งคนหว่านและคนเก่ียวก็จ  าเป็นท่ีจะไดรั้บการเก็บเก่ียวท่ีดี                
  คนหวา่นตอ้งไม่คิดวา่งานของพวกเขานั้นเป็นรองการเก่ียว และคนเก่ียวตอ้งจดจ าถึงผลงานท่ี            
  ส าคญัของบรรดาผูท่ี้หวา่น   ทุกวนัน้ี คริสเตียนบางคนก็ท าการหวา่นมากกวา่การเก่ียวและคน            
  อ่ืนๆก็ประสบกบัพนัธกิจท่ีเกิดผลในฐานะผูเ้ก็บเก่ียว   ทั้งสองก็ส าคญัในแผนการของพระเจา้             
  (เปรียบเทียบ 1 คร. 3:6) 
 
   “การเก็บเก่ียวผูค้นเพื่อยุง้ฉางของพระเจา้ไม่ใช่งานของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือไม่ได้
 D  จ ากดัเฉพาะยคุหน่ึง แต่ละกลุ่มก็เก็บเก่ียวผลประโยชน์ของผูล่้วงหนา้มาก่อนของพวก
 D  เขา และชนรุ่นท่ีตามมาก็ไดรั้บความส าเร็จของผูม้าก่อนของพวกเขา”304 

 
4:38    สุภาษิตน้ีก็เป็นจริงในกรณีของพระเยซูและพวกสาวกของพระองค์   จุดประสงค์ของ                          
  การทรงเรียกของพวกสาวกก็เพื่อการเก็บเก่ียวผูเ้ช่ือในพระเยซู อคัรทูตยอห์นไม่ได้บนัทึก               
  ค าบญัชาของพระเยซูท่ีมีต่อพวกเขาส าหรับจุดประสงคน์ั้นก่อนหนา้นั้น แต่นัน่เป็นจุดประสงค ์           
  ของพระองค์ (เปรียบเทียบ ขอ้ 2) บรรดาผูเ้ผยพระวจนะของพนัธสัญญาเดิมและยอห์นผูใ้ห้                 
  บพัติศมาไดห้วา่น แต่ตอนน้ีพระเยซูและพวกสาวกของพระองคก์ าลงัเก่ียว (เปรียบเทียบ กจ. 2) 

 
3. การตอบสนองต่อพระเยซูในแคว้นสะมาเรีย 4:39-42 

การตอบสนองของชาวสะมาเรียต่อพระเยซูก็ถือไดว้่าเป็นเชิงบวกมากกว่าการตอบสนองของชาวยิว  (1:11; 
2:23-25) ส่ิงน้ีจะพิสูจน์วา่เป็นจริงขณะท่ีพนัธกิจของพระเยซูไดด้ าเนินต่อไป ตามปกติแลว้  คนท่ีไม่ ใ ช่ชาว 
ยวิไดต้อบสนองต่อพระเยซูในเชิงบวกมากกวา่ชาวยวิ ทั้งในหมวดพระกิตติคุณและในกิจการ 
 
4:39    การเก็บเก่ียวได้มาทีหลงัการฟ้ืนฟูของชาวสะมาเรียผูไ้ด้ออกมาจากเมืองสิคาร์เพื่อจะพบปะ               
  พระเยซู อย่างแรกเร่ิมนั้น “ชาวสะมาเรียเป็นอนัมากไดมี้ศรัทธาในพระเยซู” เน่ืองจากพยาน
 D ทางถอ้ยค าของหญิงนั้น (“ถอ้ยค า” ของเธอ) เธอไดน้ าพวกเขามายงัพระเยซู ขอ้น้ีควรหนุน
 D ใจผูอ่้านท่ีเช่ือทุกคน  พระเจา้ใชพ้ยานของผูค้นทุกประเภทเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของพระเยซูเพื่อ
 D จะน าคนอ่ืนๆ มาสู่ความเช่ือในพระองค์ การเป็นพยานคืองานของพวกสาวก (เปรียบเทียบ                  
  ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา และพวกอคัรทูต) 

 



4:40-42   การเปิดใจของชาวสะมาเรียเหล่าน้ีก็ตรงกนัขา้มกบัความเป็นปรปักษข์องผูฟั้งชาวยิวหลายคน          
  ของพระเยซู (เปรียบเทียบ 1:11) มนัไดเ้รียกร้องความถ่อมใจค่อนขา้งมากส าหรับชาวสะมาเรีย      
  เหล่าน้ีท่ีจะเช้ือเชิญรับบีชาวยิวท่ีจะอยูก่บัพวกเขา (ขอ้ 9) ระหวา่ง “สองวนั” ท่ีตามมานั้น ชาว          
  สะมาเรีย “จ านวนมากข้ึน” ไม่ใช่แค่บรรดาผูท่ี้ได้เยี่ยมเยียนพระเยซูท่ีขา้งบ่อน ้ าของยาโคบ              
  เท่านั้น ไดม้าเป็นผูเ้ช่ือในพระองค ์ผูเ้ช่ือท่ีเพิ่มข้ึนเหล่าน้ี “ไดเ้ช่ือ” เน่ืองจาก “ถอ้ยค า” ของพระ           
  เยซู (พยานของพระเยซูเอง) ซ่ึงไดย้ืนยนัต่อพวกเขาถึงส่ิงท่ีหญิงนั้นไดพู้ดเก่ียวกบัพระองค ์ค า           
  พยานของพระเยซูไดก่้อให้เกิดความรู้ท่ีเจาะจงในชาวสะมาเรีย (“เรารู้” ขอ้ 42)   ความเช่ือของ        
  พวกเขาไดรั้บรากฐานท่ีหนกัแน่นมากกว่าแค่พยานของผูเ้ช่ืออีกคนหน่ึง มนัไดข้ึ้นอยูก่บัการ       
  ติดต่อส่วนตวักบัพระเยซู ค าพยานร่วมของผูเ้ช่ือและพระวจนะของพระเจา้เป็นการรวมกนั                   
  ทางการประกาศท่ีมีพลงั ชาวสะมาเรียท่ีเรียบง่ายเหล่าน้ีได้เขา้ใจส่ิงท่ีเนโคเดมสัผูร้อบรู้ไม่           
  สามารถเขา้ใจได ้(เปรียบเทียบ มธ. 11:25) 
 
  ช่ือเรียก “พระผูช่้วยโลกให้รอด” ก็พิเศษส าหรับยอห์น ซ่ึงปรากฏท่ีน่ีและใน 1 ยอห์น 4:14 
 D เท่านั้น (เปรียบเทียบ 1:29, 34; 3:17) 
 
   “. . . มนัเป็นขอ้เท็จจริงท่ีส าคญัท่ีว่าแนวคิดรวบยอดท่ีเลิศลอยน้ีแห่งงานของพระ
 D  คริสตไ์ดถู้กแสดงออกมาคร้ังแรกโดยชาวสะมาเรีย ซ่ึงความหวงัถึงผูช่้วยกูข้องเขานั้น          
   ไม่ไดถู้กปรับแต่งใหเ้ขา้กบัความทะเยอทะยานระดบัชาติ”305 

 
  ผูอ่้านดั้งเดิมของยอห์นคงไดคุ้น้เคยกบัช่ือเรียกนั้น เน่ืองจากชาวกรีกและชาวโรมนัไดใ้ห้มนัแก่          
  พระหลายองคแ์ละจกัรพรรดิหลายองค์ของพวกเขา306 อย่างไรก็ตาม พระเยซูเป็น “พระผูช่้วย          
  โลกใหร้อด” แท้ ผูซ่ึ้งชาวสะมาเรียเหล่าน้ีไดต้ระหนกัเช่นนั้น พนัธสัญญาเดิมไดก้ล่าวถึงพระ-               
  เจา้ในบทบาทน้ี (เช่น สดด. 35:9; ยนา. 2:9)  พระเยซูเป็น “พระเจา้ในทางปฏิบติั” ซ่ึงช่วยโลก            
  ให้รอด น่ีไม่ได้หมายถึงว่าทุกๆคนจะประสบกบัความรอดนิรันดร์ อย่างท่ีหลกัค าสอนของ         
  จกัรวาลนิยมสอน แต่พระเยซูได้ท าให้ทุกคนท่ีจะสามารถรอดได้ และบรรดาผูท่ี้เช่ือใน                          
  พระองคก์็ไดรั้บความรอด 

 
   “มนัน่าสนใจท่ีจะสืบเสาะการเคล่ือนท่ีของพระเยซูของเราท่ีได้น าพระองค์มายงั        
 D  แควน้สะมาเรีย พระองค์ได้อยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม (ยน. 2:23) และจากนั้นได้ไปยงั



 D  แควน้ยูเดีย (ยน. 3:22) จากแควน้ยูเดียนั้นพระองคไ์ดไ้ปยงัแควน้สะมาเรีย (ยน. 4:4) 
 D  และชาวสะมาเรียได้ประกาศว่าพระองค์เป็น ‘พระผูช่้วยโลกให้รอด’ น่ีเป็นการ
 D  เปรียบเทียบท่ีสมบูรณ์แบบกบักิจการ 1:8 ‘และท่านทั้ง หลายจะเป็นพยานฝ่ายเราใน

 D  กรุงเย รู ซา เล็ม ทัว่แควน้ยู เดีย แควน้สะ มา เรีย และจนถึงท่ีสุดปลายแผ่น ดินโลก’   
 D  พระเยซูของเราไดต้ั้งแบบอยา่งไว ้  ถา้เราท าตาม พระองคจ์ะใหก้ารเก็บเก่ียวแก่เรา”307 

 
  น่ีเป็นตวัอย่างแรกของการประกาศขา้มวฒันธรรมท่ีบรรดาผูเ้ขียนพระกิตติคุณไดบ้นัทึกไว ้               
  ในพนัธกิจของ พระเยซู   ตามการบนัทึกของพวกเขานั้น พนัธกิจของพระเยซูท่ีมีต่อคนต่างชาติ         
  นั้นได้เกิดข้ึนในภายหลงั   ภายหลงัพระเยซูได้ก าชับให้คริสตจกัรท่ีจะด าเนินการประกาศ                    
  ขา้มวฒันธรรมต่อไป (กจ. 1:8)   ภายหลงันั้น ฟีลิปไดป้ระกาศในแควน้สะมาเรียพร้อมกบั
 D ความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่ บางทีเป็นบริเวณน้ีจริงๆ (กจ. 8:4-8)  พนัธกิจของพระเยซูท่ีน่ีไม่ใช่การ
 D เก่ียว แต่เป็นการหวา่น   ฟีลิปไดเ้ก่ียวส่ิงท่ีพระเยซูไดห้วา่น 
 

จ. การกลบัไปท าพนัธกจิในแคว้นกาลลิอีกีคร้ังหน่ึงของพระเยซู 4:43-54 
พระเยซูไดเ้คล่ือนไปทางเหนือต่อไป ซ่ึงกลบัไปยงัแควน้กาลิลีท่ีพระองค์ไดรั้กษาบุตรชายของขา้ราชการคน
หน่ึง 
 

1. การกลบัไปยงัแคว้นกาลลิขีองพระเยซู  4:43-45 
 
อีกคร้ังหน่ึง ยอห์นไดเ้ช่ือมช่องว่างระหว่างเหตุการณ์ต่างๆท่ีส าคญัในการบรรยายของท่านกบัการอธิบายเชิง
เปล่ียนผ่านเก่ียวกบัการท่ีพระเยซูไดเ้คล่ือนจากสถานท่ีแห่งหน่ึงไปยงัสถานท่ีอีกแห่งหน่ึง (เปรียบเทียบ 2:12; 
4:1-3) ตามปกติแลว้ ยอห์นไดจ้ดจ่อท่ีกลุ่มของเหตุการณ์ต่างๆในพนัธกิจของพระเยซู (เปรียบเทียบ 1:19, 29, 35, 
43; 2:1) อยา่งไรก็ตาม การเคล่ือนท่ีน้ีไดส้ิ้นสุดวงโคจรในการเคล่ือนท่ีของพระเยซู และเกือบไดส้ิ้นสุดวงโคจร
หน่ึงในการบรรยายของยอห์น 
 
4:43    “สองวนั” ท่ีน่ีเป็นวนัเหล่านั้นท่ีพระเยซูไดใ้ชใ้นการปรนนิบติัต่อชาวสะมาเรีย (ขอ้ 40)   ตอนน้ี
 D พระองคไ์ดก้ลบัไปสู่การเดินทางท่ียอห์นไดอ้า้งอิงถึงในขอ้ท่ี 3 
 
4:44-45   ขอ้เหล่าน้ีดูเหมือนจะไม่สอดคลอ้งกนั ถา้ “ผูเ้ผยพระ วจนะไม่ไดรั้บเกียรติในเมืองของตน” 



 D ท าไม “ชาวกาลิลี” ไดต้อ้นรับพระเยซู ในเม่ือกาลิลีเป็นบา้นเกิดของพระองค?์   ค  ากรีก พาทริส 
 D ท่ีแปลวา่ “ชนบท” สามารถหมายถึงไม่วา่บา้นเกิดหรือเมืองเกิด   พระกิตติคุณพอ้งไดใ้ชม้นัเพื่อ
 D จะอธิบายถึง “นาซาเร็ธ” อยูเ่สมอ (มธ. 13:57; มก. 6:4; ลก. 4:24) การอธิบายอนัหน่ึงก็คือว่า         
  ยอห์นไดถื้อวา่ยเูดียเป็นบา้นเกิดของพระเยซู หรือบางทีเยรูซาเล็มเป็นเมืองเกิดของพระองค์308           

  บางทียอห์นได้ถือว่ายูเดียและเยรูซาเล็มเป็นบา้นเกิดและเมืองเกิดฝ่ายวิญญาณของพระเยซู           
  เน่ืองจากวา่พระองคเ์ป็นทายาทของดาวดิ   “พวกยวิ” เป็นค าศพัทท่ี์ยอห์นไดใ้ชโ้ดยเฉพาะอยา่ง         
  ยิ่งกบัพวกยิวในยเูดีย (เปรียบเทียบ 1:19; 7:1)   อยา่งไรก็ตาม ยอห์นไดอ้า้งอิงถึงนาซาเร็ธอยู ่        
  บ่อยๆวา่เป็นบา้นทางกายภาพของพระเยซู (1:45-46; 7:41, 52; 19:19)   ยิ่งไปกวา่น้ี พระเยซู          
  ไม่ได้เลือกท่ีท่ีพระองค์จะปรนนิบติัซ่ึงข้ึนอยู่กบัการยอมรับอนัเป็นท่ีนิยมท่ีพระองค์ได้รับ             
  พระองค์ได้แสวงหาท่ีจะหลีกเล่ียงความขดัแยง้ก่อนเวลาอนัควรกบัพวกผูน้ าทางศาสนาใน          
  เยรูซาเล็ม แต่ความหมายโดยนัยของขอ้ท่ี 44 และ 45 ก็คือว่า “เกียรติ” ของพระเยซูเป็น                  
  องค์ประกอบท่ีตดัสิน   ยิ่งไปกว่านั้นอีก การตอ้นรับท่ีพระองค์ไดรั้บในกาลิลีก็ไม่ใช่เป็นเชิง           
  บวกทั้งหมด 
 
  การอธิบายอนัท่ีสองก็คือว่า พาทริส อา้งอิงถึงสวรรค์309 อยา่งไรก็ตาม มุมมองน้ีไม่ไดอ้ธิบาย
 D ว่าท าไมยอห์นไดร้วมสุภาษิตว่าเป็นการอธิบายส าหรับการจากยูเดียไปยงักาลิลีของพระเยซู               
  บางที พาทริส อา้งอิงถึงกาลิลีในความตรงกนัขา้มกบัสะมาเรีย แทนท่ีจะเป็นความตรงกนัขา้ม
 D กบัยเูดีย310 ชนบทของพระเยซูเองเป็นพื้นท่ีของชาวยิวแทนท่ีจะเป็นเขตแดนของชาวสะมาเรีย               
  ในพื้นท่ีของชาวยิวนั้ น   พระเยซูไม่ได้ประสบกับเกียรติท่ีพระองค์ได้ประสบท่ามกลาง                     
  ชาวสะมาเรีย (เปรียบเทียบ 2:18, 20, 22, 23-25; 3:10; 4:1-3)   ค าวา่ “ฉะนั้น” หรือ “เหตุ
 D ฉะนั้น” ท่ีเร่ิมตน้ขอ้ท่ี 45 ก็ไม่ได้อธิบายว่าท าไมพระเยซูได้กลบัไปยงัเขตแดนของชาวยิว   
 D พระองคไ์ม่ไดไ้ปท่ีนัน่เพราะวา่ชาวยิวไดป้ฏิเสธพระองคต์ามปกติ   ค  าวา่ “ฉะนั้น” หรือ “เหตุ
 D ฉะนั้น” แนะน าถึงเหตุผลส าหรับการตอ้นรับของชาวกาลิลีท่ีมีต่อพระองคซ่ึ์งติดตามมา   ผูค้น
 D จากชนบทของผูเ้ผยพระวจนะเอง (ชาวยวิในกาลิลี) ไดต้อ้นรับพระองคเ์พราะวา่พวกเขาไดเ้ห็น
 D การอศัจรรยต่์างๆท่ีพระองคไ์ดท้  า ณ เทศกาลปัสกาในเยรูซาเล็มเท่านั้น ไม่ใช่เพราะวา่พวกเขา
 D ไดใ้ห้เกียรติพระองค์ในฐานะผูเ้ผยพระวจนะ (เปรียบเทียบ ขอ้ 48)   ดงันั้น ยอห์นก าลงั
 D เปรียบเทียบความไม่เช่ือของชาวยวิกบัความเช่ือของชาวสะมาเรีย 
 

2. หมายส าคัญทีส่อง: การรักษาบุตรชายของข้าราชการคนหน่ึง  4:46-54 



เหตุการณ์น้ีก็ส้ินสุดวงโคจรในพระกิตติคุณยอห์น   พระเยซูได้ท าหมายส าคญัคร้ังแรกของพระองค์ในคานา 
(2:1) และตอนน้ีพระองคไ์ดก้ลบัไปและไดท้  าการอศัจรรยอี์กอยา่งหน่ึงท่ีนัน่ (ขอ้ 46)   มีขอ้อา้งอิงท่ีสองถึงเมือง
คาเปอรนาอุมดว้ยซ ้ า (2:12; 4:46)   การบรรยายของยอห์นเก่ียวกบัการอศัจรรยค์ร้ังแรกของพระเยซูในหมู่บา้น
คานา (2:11) ไดส้ิ้นสุดลงดว้ยการอา้งอิงถึงความเช่ือท่ีอ่อนแอของ ชาวยิว ท่ี ข้ึนอยู่กับการอัศจรรย์เท่ านั้ น 
(2:23-25)   การบรรยายของท่านเก่ียวกบัการอศัจรรยท่ี์สองของพระเยซูในหมู่บา้นคานา (4:54) เร่ิมตน้ดว้ยการ
อา้งอิงท่ีคลา้ยกนั (4:45, 48)311 อยา่งยอ่แลว้ ส่วนน้ีดู เหมือนจะเป็นการผนวก ซ่ึงไดตี้กรอบโดยการอศัจรรยส์อง
อยา่งในหมู่บา้นคานา พร้อมกบัการสนทนาสองคร้ังท่ีปรากฏระหวา่งการอศัจรรยท์ั้งสองนั้น   การสนทนาของ
พระเยซูกบันิโคเดมสัก็เป็นตวัอยา่งของการตอ้นรับท่ีชาวยิวไดใ้ห้แก่พระองค์ แต่การสนทนาของพระองค์กบั
หญิงชาวสะมาเรียนั้นแสดงถึงการตอ้นรับท่ีคนท่ีไม่ใช่ชาวยวิโดยทัว่ไปไดใ้หแ้ก่พระองค ์  เราเห็นท่าทีสองอยา่ง
น้ีต่อพระเยซูไม่ใช่แค่ในเร่ืองราวของพนัธกิจของพระองคใ์นหมวดพระกิตติคุณเท่านั้น แต่ในพระธรรมกิจการ
อีกดว้ยส่วนกลางท่ีโครงสร้างน้ีเนน้ก็คือการอธิบายถึงภารกิจของพระเยซูอยา่งแทจ้ริง (3:16-36) 

A  หมายส าคญัคร้ังแรกของพระเยซูในหมู่บา้นคานา 2:1-11 
B การอา้งอิงถึงเมืองคาเปอรนาอุม ซ่ึงเป็นกองบญัชาการของพระเยซู 2:12 

C  ความเป็นปรปักษต่์อพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็ม 2:13-25 
D  การตอบสนองของนิโคเดมสัท่ีมีต่อพระเยซู 3:1-15 

E ความส าคญัของภารกิจของพระเยซู 3:16-36 
D’  การตอบสนองของหญิงชาวสะมาเรียท่ีมีต่อพระเยซู 4:1-38 

C’  การยอมรับพระเยซูในแควน้สะมาเรีย 4:39-42 
B’  การอา้งอิงถึงแควน้กาลิลี ซ่ึงเป็นพื้นท่ีพนัธกิจหลกัของพระเยซู 4:43-45 

A’  หมายส าคญัท่ีสองของพระเยซูในหมู่บา้นคานา 4:46-54 
ส่วนน้ี (4:46-54) จดัตั้งเหตุการณ์ท่ีปิดทา้ยในการบรรยายของยอห์นเก่ียวกบัพนัธกิจต่อสาธารณะชน แรกเร่ิม
ของพระเยซู (บทท่ี 2-4) มนัแสดงถึงวา่พระองคไ์ดก้ลบัไปยงัหมู่บา้นคานา เมืองเกิดของนาธานาเอล (21:2) ท่ีท่ี
พระองคไ์ดท้  าการอศัจรรยท่ี์ส าคญัอีกอยา่งหน่ึง เป็นท่ีชดัเจนวา่ยอห์นไดร้วมส่วนน้ีเพื่อจะแสดงให้เห็นวา่การท่ี
พระเยซูแสดงออกถึงสิทธิอ านาจของพระองคน์ั้นไดเ้ป็นเหตุใหพ้วกยวิบางคนเช่ือในพระองค ์
 
 “การอศัจรรยท์ั้งสองท่ีไดท้  า ณ หมู่บา้นคานา. . .ก็ถูกแสดงให้เห็นว่าไดถู้กกระตุน้โดยการวางใจ  นาง
มารียไ์ดว้างใจบุตรของเธอท่ีจะท าบางส่ิงเพื่อจะบรรเทาความล าบากใจของเจา้บา้นของพวกเขา ณ งานแต่งงาน   
บิดาของเด็กชายท่ีป่วยนั้นก็มัน่ใจอยา่งเท่าเทียมกนัวา่เขาสามารถพึ่งพาการช่วยเหลือของพระเยซูได ้การอศัจรรย์
ทั้งสองก็ถูกแสดงให้เห็นเช่นกนัว่าได้ก่อให้เกิดการจ านนส่วนตวัต่อพระเยซูซ่ึงเป็นความเช่ือแบบคริสเตียน



เตม็ท่ี   พวกสาวกของพระองค ์ได้เช่ือในพระองค์ หลงัจากท่ีน ้ าไดก้ลายมาเป็นเหลา้องุ่น บิดาคนนั้นและส่วนท่ี
เหลือของครอบครัวของเขาไดเ้ช่ือในฐานะผลลพัธ์ของการรักษาเด็กชายคนนั้น และในสองกรณีนั้นค ากริยาใน
ภาษาดั้งเดิมก็คือ กาลกริยาในไวยากรณ์ท่ีแสดงการเร่ิมตน้ของการกระท า ‘พวกเขาไดว้างใจในพระองค’์”312 

 
4:46    การอา้งอิงของยอห์นถึง “คานา” และ การอศัจรรยค์ร้ังแรกดูเหมือนไดถู้กตั้งใจเพื่อจะย  ้าเตือน
 Dq ผูอ่้านถึงเหตุการณ์นั้นและเพื่อจะบ่งบอกถึงการเสร็จส้ินของวงโคจร   ยอห์นไม่ไดเ้ปิดเผยถึง
 D เหตุผลท่ีพระเยซูไดก้ลบัไปท่ีนัน่   ตามช่ือเรียกของเขานั้น “ขา้ราชการ” (ค ากรีก บาสิลิกอส) ก็
 D เป็นคนท่ีปรนนิบติักษตัริยไ์ม่ว่าในฐานะพลเรือนหรือทหาร313 “กษตัริย”์ องค์นั้นบางทีเป็น
 D เฮโรดแอนทิพาส เม่ือพิจารณาถึงท่ีท่ีเขาอยู่   แอนทิพาสไม่ใช่กษตัริยท่ี์เป็นทางการ แต่ผูค้น
 D ทัว่ๆไปไดถื้อวา่เขาเป็นกษตัริยอ์งคห์น่ึง (เปรียบเทียบ มก. 6:14)   บางทีขา้ราชการคนน้ีเป็น
 D ชาวยวิ (ขอ้ 48)   ไม่วา่เขาเป็นคูซาผูเ้ป็นตน้เรือนของเฮโรดท่ีถูกอา้งอิงในลูกา 8:3 หรือไม่นั้นก็
 D ยงัคงเป็นความลึกลบั   พระเยซูได้รักษาบ่าวของนายร้อยคนต่างชาติในเมืองคาเปอรนาอุม
 D เช่นกนั (มธ. 8:5-13; ลก. 7:2-10)  แต่นัน่เป็นบุคคลท่ีแตกต่างออกไปและโอกาสท่ีแตกต่างกนั   
 D ลกัษณะท่ีส าคญัของหมายส าคญัน้ีคือระยะทางท่ีส าคญัระหวา่งสถานท่ีของพระเยซูใน “คานา” 
 D และท่ีท่ีบุตรชายของขา้ราชการคนนั้นนอนป่วยอยูใ่น “คาเปอรนาอุม” 
 
4:47    ขา้ราชการคนนั้นไดอ้อ้นวอนใหพ้ระเยซูท่ีจะท าการเดินทางในระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร
D  จากคานาไปยงัคาเปอรนาอุมเพื่อจะรักษาบุตรชายของเขา   เป็นท่ีชดัเจนวา่เขาไดเ้ช่ือวา่พระเยซู
 D สามารถ “รักษา” ผูค้นได ้แต่ไม่มีขอ้บ่งช้ีใดๆท่ีวา่เขาไดริ้เร่ิมเช่ือวา่พระเยซูเป็นมากกวา่ผูรั้กษา 

D   
“เหตุการณ์ต่างๆ ถูกบนัทึกไวใ้นทลัมุด ซ่ึงในท่ีน่ีก็ท  าหน้าท่ีเป็นการน าพาของเรา   
หลายกรณีถูกเช่ือมโยงท่ีซ่ึงความเจ็บป่วยท่ีรุนแรงเหล่านั้น และแมก้ระทัง่ ณ จุดแห่ง
ความตายนั้นก็ไดรั้บรักษาโดยค าอธิษฐานของบรรดารับบีท่ีไดเ้ฉลิมฉลอง”314 

 
  เขาคงไดรู้้สึกมีความตอ้งการอยา่งมากท่ีจะแสวงหาพระเยซูจากระยะทางเช่นนั้น   หมายส าคญั
 D คร้ังแรกของ   พระเยซูไดเ้กิดข้ึนในการตอบสนองต่อค าขอร้องของมารดา (2:1-5) แต่หมาย
 D ส าคญัท่ีสองน้ีไดเ้กิดข้ึนในการตอบสนองต่อค าขอร้องของบิดา 
 
   “ขา้ราชการนั้นไดเ้ช่ือว่าพระเยซูสามารถรักษาบุตรชายของเขาได ้แต่เขาไดท้  าความ



 D  ผิดพลาดสองอยา่งในความคิดของเขา คือ พระเยซูจ าเป็นตอ้งไปยงัคาเปอรนาอุมเพื่อ
 D  จะรักษาเด็กหนุ่มนั้น และถา้เด็กชายนั้นไดต้ายไปในระหวา่งนั้น มนัก็สายเกินไป”315 

 
4:48    ขา้ราชการนั้นได้ตอบสนองเหมือนกบัชาวกาลิลีส่วนใหญ่คงได้ตอบสนอง   พระเยซูได้ใช ้              
  ค าพหูพจน์ “พวกท่าน” ซ่ึงบ่งบอกวา่ความไม่เช่ือของชายคนน้ีเป็นตวัอยา่งของส่วนใหญ่ของ           
  พวกเพื่อนบา้นของเขา (เปรียบเทียบ 2:24)   การอา้งอิงของพระเยซูถึง “หมายส าคญั” (ค ากรีก 
 D เซเมอิอา) ไดช้ี้ไปยงัความส าคญัของการอศัจรรยข์องพระองค ์  น่ีเป็นท่ีท่ีเดียวในพระกิตติคุณ            
  ยอห์นท่ี “หมายส าคัญ” ปรากฏ   ค  าน้ี (ค  ากรีก  เทราทา) เน้นถึงการอัศจรรย์หรือความ                  
  น่าเกรงขามท่ีการอศัจรรยเ์หล่าน้ีไดก่้อให้เกิดในบรรดาผูท่ี้เป็นพยานถึงส่ิงเหล่านั้น   การใช ้             
  ค านั้ นของพระเยซูก็บ่งบอกว่าผูค้นต้องการท่ีจะเห็นการอัศจรรย์เพื่อว่าพวกเขาสามารถ
 D ประหลาดใจต่อส่ิงเหล่านั้นได ้
 
  พระเยซูไดบ้่งบอกว่าชายคนนั้น “ไม่ได้เช่ือ” ในพระองค์   แน่นอนว่า เขาได้เช่ือว่าพระเยซู
 D สามารถรักษาบุตรชายของเขาได้ แต่เขายงัไม่ได้มาสู่การเช่ือว่าพระองค์สามารถรักษาจาก
 D ระยะไกลได ้  พระเยซูไดถื้อวา่ระดบัท่ีสองของความเช่ือเป็นระดบัท่ีส าคญั   ขา้ราชการนั้นอาจ
 D ไดคิ้ดวา่: “พระองคห์มายความอยา่งไรท่ีวา่ขา้พระองคไ์ม่เช่ือในพระองค?์”   บางทีชายคนนั้น
 D อาจไดรู้้สึกถูกวา่กล่าวโดยขอ้คิดเห็นของพระเยซู แต่ความมุ่งหมายของพระเยซูก็เพื่อท่ีจะน า
 D เขาไปสู่ความเช่ือท่ีลึกซ้ึงข้ึนในพระองคเ์อง 
 
4:49    ขา้ราชการนั้นไดแ้สดงถึงความสนใจเล็กน้อยในเหตุผลต่างๆท่ีผูค้นไดเ้ช่ือหรือไม่ไดเ้ช่ือใน
 D พระเยซู เน่ืองจากว่า “เด็ก” (ค ากรีก ไพดิออน) ชายตวัเล็กๆของเขานอนอยู่ ณ ประตูของ                
  ความตาย   เขาไดอ้อ้นวอนต่อพระเยซูอยา่งเต็มท่ีอีกคร้ังหน่ึงท่ีจะ “มา” ยงัคาเปอรนาอุม อย่าง
 D รวดเร็ว (“ก่อน” เด็กชายของเขาไดต้ายไป) 
 
4:50    พระเยซูไม่ได้ท  าในส่ิงท่ีบิดานั้นไดข้อ แต่พระองค์ไดใ้ห้สัญญาแก่เขาว่า บุตรชายของเขาจะ              
  มีชีวิตอยู่   ขา้ราชการคนนั้นไดย้ึดพระสัญญานั้นไว ้และไดอ้อกเดินทางไปบา้นตามล าพงั ซ่ึง
 D แสดงใหเ้ห็นวา่เขา “ไดเ้ช่ือ” วา่พระเยซูสามารถรักษาจากระยะห่างได ้  ถา้เขาไดป้ฏิเสธท่ีจะไป
 D บา้นโดยปราศจากพระเยซูนั้น เขาคงไม่ไดเ้ช่ือถอ้ยค าของพระเยซู   เขาไดเ้ลือกท่ีจะไม่ยืนกราน
 D ถึงการไดรั้บหลกัฐาน และไดใ้ชค้วามเช่ือโดยปราศจากหลกัฐานท่ีจบัตอ้งได ้  ดงันั้นเขา “ได้



 D เช่ือ” ในพระเยซูในแง่ท่ีลึกซ้ึงข้ึนกวา่ท่ีเขาไดเ้ช่ือในคร้ังแรก เพราะวา่เขาไดว้างความเช่ือของ
 D เขาไวใ้นพระสัญญาของพระองค ์คือ “ถอ้ยค าท่ีพระเยซูไดต้รัส” 
 
   “ขา้ราชการนั้นได้กลายมาเป็นต้นแบบของส่ิงท่ีมนัหมายถึงท่ีจะเช่ือโดยปราศจาก
 D  หมายส าคญั”316 

 
4:51-53   พวกบ่าวของเขาได้พบกับเขาระหว่างทางกลับไปยงัคาเปอรนาอุมของเขาพร้อมกับข่าวดี    
 D พระเยซูได้ให้พระสัญญาของพระองค์ราวๆ 13:00 น. วนัก่อนท่ีขา้ราชการนั้นได้พบกับ                 
 D พวกบ่าวของเขา   เม่ือเขาไดพ้บกบัพวกเขา เขาไดเ้รียนรู้วา่สภาพของบุตรชายของเขาไดทุ้เลา
 D อยา่งน่าสังเกต ไม่ใช่แค่เพิ่งได ้เร่ิม ท่ีจะทุเลาอยา่งท่ีเขาไดค้าดหวงั แต่ ณ เวลานั้นท่ีพระเยซูได้
 D ให้พระสัญญาของพระองคแ์ก่เขา   การหายไขข้องเขานั้นไม่ใช่เหตุบงัเอิญ   ส่ิงน้ีไดส่้งผลต่อ
 D ความเช่ือของเขาในพระเยซู ณ ระดบัท่ีลึกซ้ึงข้ึนดว้ยซ ้ า แมว้่าเขาอาจไม่ไดเ้ขา้ใจว่าพระองค์
 D เป็นพระบุตรของพระเจ้า สมาชิกของ “ครอบครัวของเขา” ได้เ ช่ือในพระเยซูอีกด้วย                      
 D  (เปรียบเทียบ 2:11; กจ. 10:2; 11:14; 16:15, 31; 18:8)   เขาไดเ้รียนรู้วา่ถอ้ยค าของพระเยซูนั้นมี
 D พลงัท่ีจะรักษาไดแ้มก้ระทัง่ในระยะไกล   ความเช่ือของเขาไดเ้ติบโตจาก “ความเช่ือท่ีวิกฤต” 
 D  (ขอ้ 47) ไปสู่ “ความเช่ือท่ีมัน่ใจ” (ขอ้ 50) ไปสู่ “ความเช่ือท่ีไดรั้บการรับรอง” (ขอ้ 53) ไปสู่ 
 D  “ความเช่ือท่ีติดต่อ” (ขอ้ 53)317 

 
4:54    เป็นท่ีน่าสนใจว่า ยอห์นไดเ้รียกการอศัจรรยน้ี์เป็น “หมายส าคญัท่ีสองท่ีพระเยซูไดท้  า” แมว้่า
 D พระองคไ์ดท้  าการอศัจรรยอ่ื์นๆในทั้งแควน้กาลิลีและแควน้ยเูดีย หลงัจากท่ีพระองคไ์ดเ้ปล่ียน
 D น ้ าให้เป็นเหลา้องุ่น (เปรียบเทียบ 2:23; 3:2) อย่างเพิ่มเติมแลว้ น่ีเป็น การอศัจรรย ์“ท่ีสอง” 
 D ของการอัศจรรย์หลายอย่าง (ทั้ งเจ็ด) ท่ียอห์นได้ระบุในพระกิตติคุณของท่านว่าเป็น                         
  หมายส าคัญ  แมว้่าท่านเองไดน้บัสองอย่างแรกเท่านั้น ขอ้เท็จจริงเหล่าน้ีช้ีไปยงัการท่ียอห์น
 D ถือวา่หมายส าคญัอนัแรกและท่ีสองก็คลา้ยคลึงและเช่ือมโยงกบัซ่ึงกนัและกนั   โครงสร้างของ
 D ส่วนน้ีของการบรรยายของยอห์น อย่างท่ีข้าพเจ้าได้แสวงหาท่ีจะอธิบายมนัข้างบนนั้น ก็
 D บรรยายถึงมุมมองของท่านเก่ียวกบัหมายส าคญัท่ีสองน้ี 
 
  ยอห์นไดอ้ธิบายต่อไปอีกวา่พระเยซู “ไดท้  า” หมายส าคญัน้ี หลังจาก “ท่ีพระองคไ์ดอ้อกมาจาก
 D แควน้ยเูดียและไปยงัแควน้กาลิลี”   ส่ิงน้ีดูเหมือนเป็นป้ายบอกทางตามภูมิศาสตร์อีกป้ายหน่ึง



 D ซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อท่ีจะช่วยให้ผูอ่้านติดตามการเคล่ือนท่ีของพระเยซู มนัยงัแนะน าถึง
 D ความตรงกนัขา้มระหวา่งความไม่เช่ือท่ีไดแ้สดงถึงแควน้ยเูดีย และความเช่ือท่ีโดดเด่นกวา่ใน
 D แควน้กาลิลี 
 
การอศัจรรยน้ี์ อย่างท่ีการอศัจรรยค์ร้ังแรกท่ียอห์นไดอ้ธิบายในรายละเอียดนั้นก็มีผูฟั้งท่ีจ  ากดั   ครอบครัวและ
พวกบ่าวในครอบครัวของขา้ราชการเท่านั้นท่ีรู้เป็นคร้ังแรก น่ีเป็นเคร่ืองหมายของพนัธกิจของพระเยซู   ในขณะ
ท่ีพระเยซูไดท้  าการอศัจรรยห์ลายอยา่งต่อสาธารณะชน และ ฝูงชนใหญ่ได้ติดตามพระองค์เน่ืองจากพวกเขาได้
เป็นพยานถึงส่ิงเหล่านั้น ส่ิงเหล่านั้นก็มีผลกระทบท่ีได้ปรารถนาไวต่้อบุคคลต่างๆจ านวนค่อนข้างน้อย 
(เปรียบเทียบ 1:11-12) 
 
ยอห์นไดบ้นัทึกหลายพยานต่ออตัลกัษณ์ของพระเยซูในการบนัทึกของท่านเก่ียวกบัพนัธกิจแรกเร่ิมของพระเยซู 
(บทท่ี 2-4) ส่วนน้ีของพระกิตติคุณของยอห์นเป็นส่วนท่ีถูกตีกรอบ โดยการอศัจรรยส์องอยา่งในหมู่บา้นคานา
พร้อมกบัสองขอ้ความเก่ียวกบัความไม่เช่ือโดยพระเยซู และการสนทนาเชิงการประกาศสองคร้ังของพระเยซูท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งการอศัจรรยเ์หล่านั้น หมายส าคญัแรกไดเ้ป็นพยานถึง อ านาจท่ีสร้างสรรค์ ของพระองค์ เพื่อจะ
เปล่ียนคุณภาพของส่ิงต่างๆ318 การช าระวิหารของพระองคไ์ดแ้สดงถึง สิทธิอ านาจ ของพระองค์เหนือสถาบนั
ของศาสนายวิ   นิโคเดมสัไดเ้ป็นพยานถึงพระเยซูวา่ได ้มาจากพระเจ้า และ บทบาทของพระองค์ในฐานะ ครู
ท่ีมีสิทธิอ านาจ ซ่ึงเป็นการตอบสนองของชาวยิวโดยทัว่ไปท่ีมีต่อพระองค์ ยอห์นผูใ้ห้บพัติสมาไดเ้ป็นพยาน
ถึงอตัลกัษณ์ของพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ พยานของหญิงชาวสะมาเรียไดบ้่งบอกวา่พระเยซูนั้น สัพพัญญู
ญาณชาวสะมาเ รียคนอ่ืนๆหลายคนได้ยอมรับว่าพระ เยซู เป็น พระผู้ ช่วยโลกให้รอด  ซ่ึง เ ป็นการ                                
ตอบสนองของคนต่างชาติโดยทัว่ไปท่ีมีต่อพระองค ์  ขา้ราชการผูท่ี้พระเยซูไดรั้กษาบุตรชาย ข อ ง เ ข า จ า ก
ระยะห่างนั้นได้มาสู่การตระหนักว่าพระเยซูเป็น ผู้ รักษาซ่ึงถ้อยค าของพระองค์นั้นสามารถพิชิต ปัญหาของ
ระยะห่างและโรคภยัได้319 หมายส าคญัแรกในพระกิตติคุณของยอห์นแสดงถึงอ านาจของพระเยซูเหนือเวลา 
และหมายส าคญัท่ีสองแสดงถึงอ านาจของ พระองคเ์หนือระยะห่าง อคัรทูตยอห์นไดเ้รียกพระองคว์า่ “พระบุตร
ของพระเจา้”  “ผูใ้หชี้วตินิรันดร์” และ “ผูท่ี้มาจากสวรรค”์ เช่นกนั ดงันั้นส่วนน้ีของพระธรรมน้ีก็สร้าง ผล ง าน
ท่ีส าคญัต่อการกา้วหนา้ของขอ้โตแ้ยง้ของยอห์นและความส าเร็จของจุดประสงคข์อง ท่าน (20:30-31) 
 

ฉ. การเสด็จเยีย่มเยยีนกรุงเยรูซาเลม็คร้ังทีส่องของพระเยซู  บทที ่5 
“ในบทท่ี 1-4 นั้น หวัขอ้ถูกอธิบายจากทศันคติของผูดู้เหตุการณ์ และดงันั้นเราก็ไดรั้บการช่วยเหลือท่ีจะ
เห็นบางส่ิงจากความประทบัใจท่ีถูกสร้างข้ึนบนคนอ่ืนๆโดยพระเยซูของเราขณะท่ีพระองค์ปฏิบติัต่อ



แต่ละบุคคลในกรุงเยรูซาเล็ม ในแควน้สะมาเรียและในแควน้กาลิลี อยา่งไรก็ตาม เม่ือเราเปิดไปยงับทท่ี 
5-10 นั้น เราจ าเป็นตอ้งตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงของทศันคติ เพราะวา่เราเห็นพระคริสตอ์ยา่งท่ีมา
จากภายใน จากมุมมองของพระองค์เอง ในพระสิริทั้งส้ินแห่งการเปิดเผยส่วนตวัท่ีตระหนกัถึงตนเอง
ของพระองค์ในแต่ละบทนั้นพระองค์ไดเ้ป็นท่ีประจกัษว์า่ไดจ้ดจ่อไปท่ีพระองคเ์องในหลายดา้น และ
มนุษยไ์ดรั้บการช่วยเหลือท่ีจะเห็นบางส่ิงของส่ิงท่ีพระองคอ์า้งวา่พระองคเ์ป็นในความสัมพนัธ์กบัพระ
เจา้และมนุษย”์320 

 
 “จนกระทั่งเวลาน้ี พระเยซูได้เสนอพระองค์เองแก่ตัวแทนโดยทั่วไปของเช้ือชาติยิวทั้ งหมด                 
 ณ กรุง เย รูซา เล็ม ในแคว้นยู เ ดีย  ในสะมาเ รีย  และในแคว้นกาลิ ลี  ในแน วทาง ท่ีจะท าให้                             
 องค์ประกอบของความ เ ช่ือแท้พึ งพอใจ ตอนน้ีความขัดแย้งก็ เ ร่ิมต้น ซ่ึ ง เ ป็นประ เ ด็นใน                 
 การทนทุกขข์องพระเยซู ความเช่ือและความไม่เช่ือถูกเรียกออกมาในการพฒันาท่ีขนานกนัทีละนอ้ย . .   

วกิฤตต่างๆแห่งการพฒันาของมนัก็คือเทศกาลต่างๆระดบัชาติ และการโตเ้ถียงทั้งหมดก็ก่อตวัข้ึนรอบๆ 
การอศัจรรยส์ามอยา่ง (1) การรักษาชายป่วยคนหน่ึง ณ เบธซาธา (บทท่ี 5) (2) การรักษาชายตาบอดแต่ 
ก าเนิด (บทท่ี 9) (3) การท าให้ลาซารัสเป็นขึน้ (บทท่ี 11)”321 

 
จนกระทัง่บดัน้ี ยอห์นไดน้ าเสนอพระเยซูท่ีรับมือกบัแต่ละบุคคลเกือบโดยเฉพาะ ส่ิงน้ีก็ด าเนินต่อไป แต่ตอนน้ี
ก็มีการมีปฏิสัมพนัธ์กบัพวกฟาริสีมากข้ึน หมายส าคญัสองอย่างแรกท่ียอห์นได้บนัทึกไดท้  าโดยส่วนตวั แต่
หมายส าคญัสองอยา่งถดัไปก็เก่ียวขอ้งกบัส่วนรวม ยิง่ไปกวา่นั้นอีก พระเยซูไดท้  าการอศัจรรยท่ี์ไดบ้นัทึกในบท
ท่ี 5 นั้นในวนัสะบาโต ซ่ึงไดดึ้งดูดความสนใจและการต่อตา้นจาก พวกฟาริสี   การตอบสนองต่อพระเยซู
ท่ามกลางชาวยิวไดเ้คล่ือนจากการสงวนไว ้(เช่น 3:1-15) ไปสู่ความเป็นปรปักษท่ี์เปิดเผย   บทท่ี 5-10 สืบเสาะ
การพฒันาของความเป็นปรปักษ์น้ี อย่างไรก็ตาม การเน้นหลกัในส่วนน้ีก็คือส่ิงท่ีพระเยซูไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบั
พระองคเ์องผา่นทางการกระท าและถอ้ยค า ของพระองค ์
 
 “บทท่ี 5 และ 6 บางทีควรถูกรวมกลุ่มเขา้ดว้ยกนัในฐานะส่วนเดียว สองบทน้ีก็ถูกเช่ือมโยงโดยหวัขอ้ท่ี       
 เหมือนกนั ซ่ึงอาจถูกอธิบายวา่เป็นธรรมชาติและสาเหตุของการขาดความเช่ือในพระเยซูของอิสราเอล      
 บทท่ี 5 เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบซ่ึงความไม่เช่ือน้ีไดเ้กิดข้ึนท่ามกลางชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็ม และบทท่ี 6      
 เก่ียวขอ้งกบัการแสดงออกของชาวชนบทในแควน้กาลิลี”322 

 
ในบทท่ี 5 การต่อตา้นพระเยซูไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการคดัคา้นต่อการรักษาของพระองคใ์นวนัสะบาโต  ส่ิงน้ีไดน้ าไปสู่



การท่ีพระเยซูไดอ้ธิบายถึงความสัมพนัธ์ของพระองคก์บัพระบิดา 
 

1. หมายส าคัญทีส่าม: การรักษาคนง่อย  5:1-9 
หมายส าคญัท่ีสามในพระกิตติคุณยอห์นได้แสดงถึงอตัลกัษณ์พระเยซูและการโตเ้ถียงท่ีเกิดข้ึนก็ติดตามมา   
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มนัไดเ้ป็นพยานถึงสิทธิอ านาจเหนือเวลาของพระเยซู323 
 
5:1    ภายหลงันั้น พระเยซูไดก้ลบัไปยงักรุงเยรูซาเล็มเพื่อท่ีจะฉลองหน่ึงในเทศกาลของชาวยิวและ
 D เพื่อท่ีจะใช้โอกาสนั้นท่ีจะรับใช้ ยอห์นไม่ได้ระบุว่า มันเป็น “เทศกาล” ไหน ท่ีอ่ืนๆใน                 
  พระกิตติคุณของท่าน  เม่ือยอห์นไดร้ะบุถึงเทศกาลท่ีถูกกล่าวถึง ท่านไดท้  าอยา่งนั้นเพราะว่า
 D เหตุการณ์และค าสอนท่ีติดตามมาก็มีความสัมพนัธ์กนักบัเทศกาลท่ีเจาะจงนั้น (เปรียบเทียบ 
 D 2:13; 6:4; 7:2; 10:22; 11:55) ท่ีน่ีส่ิงเหล่านั้นไม่ไดเ้ป็นอยา่งนั้น   ดงันั้น การระบุถึงเทศกาลก็
 D ไม่ส าคญัส าหรับการตีความของตวับท เป็นท่ีชดัเจนว่า ยอห์นไดอ้า้งอิงถึงเทศกาลเพื่อท่ีจะให้        
  เหตุผลส าหรับการปรากฏของพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็ม324 โฮห์เนอร์ไดช่ื้นชอบหน่ึงในเทศกาล       
  การเดินทางไปนมสัการสามเทศกาลท่ีธรรมบญัญติัของโมเสสไดเ้รียกร้องให้ชายชาวยิวท่ีจะ        
  เขา้ร่วมคือ ปัสกา เพน็เทคอสต์ หรืออยู่เพิง เขาไดช่ื้นชอบเทศกาลสุดทา้ยของเทศกาลเหล่าน้ี         
  แมว้่าเขาไดย้อมรับว่าการระบุท่ีแน่นอนนั้นบางทีเป็นไปไม่ได้325 อีเดอร์ไชม์ไดเ้ช่ือวา่น่ีเป็น       
  เทศกาลปูริม 

 

   “เพราะว่าไม่มีเทศกาลอ่ืนท่ีได้แทรกแซงระหว่างเดือนธันวาคม (ยน. 4:35) และ
 D  เทศกาลปัสกา (ยน. 6:4) ยกเวน้เทศกาลแห่ง ‘การฉลองพระวิหาร’ และนัน่ไดถู้ก
 D  ออกแบบมาเป็นพิเศษเช่นนั้น (ยน. 10:22) และไม่ใช่ ‘เทศกาลของชาวยิว’ อย่าง
 D  แน่นอน”360 

 
  บางทียอห์นได้อา้งอิงถึงเทศกาลนั้นเพื่อจะอธิบายถึงการกลับไปยงักรุงเยรูซาเล็มและการ
 D ปรากฏของพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็ม 
 
5:2    ยอห์นไดใ้ช้กาล “ปัจจุบนัเชิงประวติัศาสตร์ (กะทนัหัน)” บ่อยๆเพื่อจะอธิบายถึงเหตุการณ์               
  ในอดีต ดงันั้น ขอ้น้ีไม่ได้พิสูจน์ว่าท่านได้เขียนพระกิตติคุณของท่านก่อนการล่มสลายของ
 D กรุงเยรูซาเล็ม วอลเลซซ์เป็นนักวิชาการคนหน่ึงท่ีได้เช่ือว่ามนัพิสูจน์ส่ิงน้ี327   เขาได้ช้ีว่า



 D ค ากริยาเทียบเท่า เอสทิน ซ่ึงถูกใช้ท่ีน่ี ก็ไม่มีท่ีอ่ืนใดในพนัธสัญญาใหม่ท่ีเป็นปัจจุบนัเชิง
 D ประวติัศาสตร์ บางทีน่ีเป็นท่ีเดียวนั้นท่ีท่ีมนัเป็น 
   

เป็นท่ีชัดเจนว่าประตูแกะเป็นประตูในส่วนเหนือของก าแพงของกรุงเยรูซาเล็ม ซ่ึงอยู่ทาง
ตะวนัตกของมุมทางตะวนัออกเฉียงเหนือของมนั (เปรียบเทียบ 3:1, 32; 12:39) ตน้ฉบบั                
ภาษากรีกหลายฉบบัก็อา้งอิงถึงสระน้ีวา่ “เบธเธสดา”, เบธไซดา, เบธซาธา และ เบลเซธา แต่
บางทีช่ือแรกเป็นช่ือท่ีถูกตอ้ง   มนัหมายถึง “บา้นแห่งการไหลออก” หรือ บางทีเป็น “บา้นแห่ง
ความเมตตา”328 ช่ือสมยัใหม่คือ สระของนกับุญแอนเน    เป็นท่ีชดัเจนวา่มีสระสองแห่งพร้อม
กบัแนวเสาระเบียงหรือหนา้มุขท่ีคลุมไวท้ั้งส่ีดา้นของอาคารนั้น และแนวเสาระเบียงอนัท่ีห้าได้
แยกสระสองสระนั้น329 สระน้ีอาจไดถู้กใชเ้พื่อการวา่ยน ้ า เน่ืองจากวา่ค าวา่ “สระ” (ค ากรีก โค-
ลุมเบธรา) ซ่ึงเป็นค าโดยทัว่ไปส าหรับค าวา่ “สระวา่ยน ้ า” นอกพนัธสัญญาใหม่) เช่ือมโยงกบั
ค าวา่ “วา่ย” (ค ากรีก โคลุมบาว)330 

 

5:3ก    ผูค้นท่ีพิการหลายคนเคยนอนในหนา้มุขเหล่าน้ีเน่ืองจากสรรพคุณแห่งการรักษาในน ้านั้น 
 
5:3ข-4    ส่วนน้ีของตัวบทก็มีลักษณะของแท้อันเป็นท่ีสงสัย   ไม่มีต้นฉบับภาษากรีกฉบับใด                    
  ก่อนปี 400 ค.ศ. นั้ นประกอบด้วยค าเหล่าน้ี331 เป็นท่ีชัดเจนว่า พวกอาลักษณ์ได้เพิ่ม                     
  ถอ้ยค าเหล่าน้ีในภายหลงัเพื่อจะอธิบายการกระเพื่อมของน ้ าท่ีไดเ้กิดข้ึนเป็นบางคร้ังบางคราว 
 D  (ข้อ 7)332 อย่างไรก็ตาม การอธิบายของการเขียนเหล่าน้ีบางทีก็ข้ึนอยู่กับความเช่ือท่ีผิด                  
  การอธิบายเหล่านั้นก็เป็นเร่ืองปกติในสมยัของพระเยซู    ค  าอธิบายท่ีเป็นไปไดม้ากข้ึนส าหรับ        
  การกระเพื่อมของน ้าก็คือการปรากฏของน ้ าพุท่ีพลุ่งน ้ าไปยงัสระท่ีอยูใ่ตผ้ิวน ้ าเป็นบางคร้ังบาง       
  คราว333 บางทีน ้ า (อุ่น) มีสารท่ีมีแร่ธาตุสูงซ่ึงมีประโยชน์ในการรักษาโรคส าหรับผูค้นท่ีทน       
  ทุกขจ์ากความเจบ็ป่วยทางกลา้มเน้ือและขอ้ต่อ 
 
5:5    ความเจ็บป่วยของชายคนน้ีดูเหมือนว่าจะเป็นอัมพาต ซ่ึงส่งผลต่อการไร้ความสามารถ                 
  ของเขาท่ีจะเดินเป็นอยา่งนอ้ย (ขอ้ 7) ท่ีดูเหมือนจะเป็นผลลพัธ์ของบาป (ขอ้ 14) บางทีสภาพท่ี       
  เป็นโรคขอ้อกัเสบไดท้ าให้ความเจ็บป่วยของเขาซบัซ้อนข้ึน การอา้งอิงของยอห์นถึงความยาว         
  นานของความเจบ็ป่วยของเขาดูเหมือนเพื่อท่ีจะใชเ้ป็นเอกสารยืนยนัถึงความรุนแรงและสภาพ       
  ท่ีไร้ความหวงัของชายคนนั้น นกัอรรถาธิบายบางคนไดพ้ยายามท่ีจะหาความส าคญัเชิงสัญ –       



  ลกัษณ์ใน “38 ปี” นัน่ดูเหมือนไม่เป็นท่ีรับรองต่อขา้พเจา้และต่อคนอ่ืนๆ334  ตวัอยา่งเช่น 38 ปี       
  ท าให้นึกถึงระยะเวลาระหว่างท่ีคนอิสราเอลไดว้นเวียนไปในถ่ินทุรกนัดาร ซ่ึงตามหลงัการ       
  กบฏของพวกเขา ณ คาเดชบารเนียก่อนท่ีพวกเขาไดเ้ขา้ไปสู่แผน่ดินแห่งพระสัญญา 

 
5:6    พระเยซูอาจไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัสภาพของชายคนนั้นจากคนอ่ืนๆ หรือยอห์นอาจไดเ้ขียน ส่ิงท่ีเขา          
  ไดท้  าเพื่อจะท าให้ผูอ่้านของท่านประทบัใจดว้ยความรู้ท่ีเหนือธรรมชาติของพระเยซู ในเมือง        
  คาเปอรนาอุมนั้น พระเยซูไดรั้กษาคนอมัพาตอีกคนหน่ึงซ่ึงได้ถูกหย่อนลงมาจากหลงัคาต่อ              
  หนา้พระองค ์(มก. มก. 2:1-12) แต่ ณ เบธเธสดา พระองคไ์ดย้ื่นมือออกไปหาชายนั้น ซ่ึงเป็น         
  หน่ึงในจ านวนมาก ค าถามของพระเยซูอาจจะช่วยใหช้ายผูน้ั้นคน้พบวา่เขามีความปรารถนาต่อ        
  การรักษาหรือไม่  และเขาจะเตม็ใจท่ีจะวางตวัเขาเองในพระหตัถ์ของพระเยซูหรือไม่ บางคนก็        
  พึงพอใจอย่างมากท่ีจะคงอยู่ในสภาพท่ีทุกข์ยากของพวกเขา (เปรียบเทียบ 3:19-20) เป็นท่ี                      
  ชดัเจนวา่พระเยซูไดช่้วยกูผู้ค้นท่ีตอ้งการการช่วยเหลือของพระองคเ์ท่านั้น ค าถามของพระเยซู            
  ไดน้ าใหช้ายคนนั้นในการใคร่ครวญถึงสภาพท่ีไร้การช่วยเหลือของเขาอีกดว้ย เป็นท่ีชดัเจนวา่            
  น่ีเป็นบุคคลเดียวท่ีพระองคไ์ดรั้กษาในวนันั้น แมว้า่มีหลายคนท่ีพระองคส์ามารถรักษาได ้(ขอ้           
  3 เปรียบเทียบ กจ. 3:2) พระเยซูช่วยผูค้นท่ีตอ้งการความรอดเท่านั้น และผูท่ี้พระองคเ์ลือกท่ีจะ            
  ช่วยใหร้อดอยา่งสิทธ์ิขาด (เปรียบเทียบ 6:37) 
 

“มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะคน้หาเหตุผลใดๆในชายคนนั้นเองในฐานะท่ีเป็นเหตุผลส าหรับ
พระคริสต์ท่ีเลือกเฉพาะเขาเพื่อความโปรดปรานพิเศษ   การอธิบาย อย่างเดียว ก็คือ
ความโปรดปรานท่ีใหญ่ยิง่เท่านั้นของพระคริสตเ์อง [เปรียบเทียบ ขอ้ 21]”335 

 
5:7   เป็นท่ีชัดเจนว่า คนอัมพาตนั้ นได้เช่ือว่าบุคคลแรกท่ีลงไปในน ้ าหลังจากการกระเพื่อม                   

ของมันเท่านั้นจะประสบกับการรักษา บางทีน่ีเป็นแนวคิดอันเป็นท่ีนิยมท่ีได้เกิดข้ึนจาก                  
ความเช่ือท่ีผิด ถ้อยค าของชายคนนั้นท่ีว่าเขาไม่มีใครท่ีจะช่วยเขาดูเหมือนจะเป็นค าขอร้อง                 
ท่ีปกปิดไวซ่ึ้งพระเยซูจะอาสาสมคัรท่ีจะเป็นผูช่้วยคนนั้น คนอมัพาตนั้นมีความปรารถนา
ส าหรับการรักษาแต่ไม่ใช่วิธีท่ีจะไดรั้บมนั ถอ้ยค าของเขาแสดงให้เห็นอีกวา่เขาไดมี้ความเช่ือ 
ในวธีิของการรักษามากกวา่ในพระเยซู และท่ีวา่เขาจะตอ้งท าบางส่ิงเพื่อจะไดรั้บการรักษา 

 
   “เราตอ้งรู้สึกวา่ ในขณะท่ีโดยทัว่ไปนั้นความเช่ือเป็นส่ิงท่ีตอ้งมีก่อนส าหรับการรักษา  



   แต่มันก็ไม่จ  าเป็นอย่างส้ินเชิง พระเยซูได้จ  ากัดด้วยความอ่อนแอของมนุษย์ขณะ                    
   ท่ีพระองคท์  างานของพระเจา้”336 

 
5:8    ถอ้ยค าของพระเยซูไดรั้กษาชายคนนั้น (เปรียบเทียบ ขอ้ 25, 28-29; 11:43)   ถอ้ยค าเหล่านั้น     
 G ไดแ้นะน าเขาอีกดว้ย (เปรียบเทียบ มก. 2:11) เป็นท่ีชัดเจนว่าพระเยซูไดใ้ห้ก าลงัท่ีเพียงพอ             
  แก่เขาและสุขภาพท่ีดีเพื่อจะยกแคร่ท่ีเบาของเขา 
 
5:9    คนอัมพาตนั้ นได้ประสบกับการรักษา “ทันทีทันใด”   พระเยซูได้ท าอย่างทันทีในส่ิง                         
  ท่ีโดยทัว่ไปแล้ว พระเจา้ท าอย่างช้าๆ เม่ือชายคนนั้นได้ยกแคร่ของเขาเดินไป  เขาก็ได้เป็น
 G พยานถึงการรักษาของเขา (ขอ้ 11) ตามปกติแลว้ เราไม่สามารถใช้กลา้มเน้ือท่ีเราไม่ไดใ้ชม้า
 G เป็นเวลานานได ้เพราะว่ากลา้มเน้ือเหล่านั้นฝ่อตวั แต่ชายคนน้ีมีการใช้ท่ีเต็มท่ีของกลา้มเน้ือ
 G ของเขาอย่างทนัทีทนัใด บรรดาผูเ้ผยพระวจนะได้ท านายว่าเม่ือพระเมสสิยาห์ได้เสด็จมา 
 G พระองคจ์ะรักษาคนง่อย (อสย. 35:1-7) น่ีคือหลกัฐานส าหรับคนในกรุงเยรูซาเล็มทั้งหมดท่ี
 G จะเห็นว่าพระเมสสิยาห์ได้ปรากฏ พระองค์ได้รักษาชายคนหน่ึงท่ีความเจ็บป่วยของเขาได้
 G ผกูมดัเขาไวถึ้ง 38 ปี 
 
  โดยการยกแคร่ของเขาในวนัสะบาโตนั้น ชายคนนั้นไดจุ้ดชนวนการโตเ้ถียง โดยการสั่งให้
 G เขาท าอย่างนั้น พระเยซูได้มีความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ท่ีได้ติดตามมา ท่ีจริงพระองค์
 G ได้สร้างมันอย่างตั้ งใจ บางทีส่ิงน้ีก็อธิบายในบางส่วนว่าท าไมพระเยซูได้รักษาชายท่ี                         
 G เฉพาะเจาะจงน้ี 
 

2. ความเป็นปรปักษ์ของเจ้าหน้าทีช่าวยวิ  5:10-18 
มากกว่าหน่ึงคร้ังท่ีพระเยซูไดใ้ชกิ้จกรรมในวนัสะบาโตของพระองคท่ี์จะท าให้ชาวยิวพิจารณาวา่พระองคเ์ป็น
ใคร (เปรียบเทียบ มธ. 12:1-14; มก. 2:23-3:6; ลก. 13:10-17; 14:1-6)   ท่ีน่ี พระองคต์อ้งการให้พวกเขาท่ีจะ
ตระหนกัวา่พระองคมี์สิทธ์ิท่ีจะท างานในวนัสะบาโตอย่างท่ีพระบิดาของพระองคไ์ดท้  า น่ีเป็นความเป็นศตัรูท่ี
เปิดเผยอนัแรกท่ีมีต่อพระเยซูซ่ึงยอห์นไดบ้นัทึกไว ้
 
5:10    ตามการตีความของชาวยิวท่ีแพร่หลายเก่ียวกบัธรรมบญัญติันั้น มนัไม่ถูกตอ้งท่ีจะยกส่ิงใด                   
  ก็ตาม จากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงในวนัสะบาโต (เปรียบเทียบ นหม. 13:15; ยรม. 17:21-27)   



 G การท าอย่างนั้นไดก่้อให้เกิดความผิดสถานหนกัซ่ึงอาจส่งผลต่อการถูกหินขวา้ง พวกรับบีได้
 G อนุญาตส าหรับกรณีต่างๆท่ีเป็นขอ้ยกเวน้ เช่น การเคล่ือนยา้ยคนง่อย เพื่อเหตุผลท่ีเมตตา
 G สงสาร337 ความตั้งใจของพระเจา้ในพระบญัญติัขอ้ท่ีส่ีก็เพื่อท่ีจะท าให้ผูค้นเป็นอิสระจาก                   
  การท่ีตอ้งท างานเพื่อท่ีจะหารายไดส้ าหรับหน่ึงวนัจากเจ็ดวนั (อพย. 20:9-11; ฉธบ. 5:12-15)   
 G ดังนั้ น คนอัมพาตท่ีได้รับการรักษาน้ีไม่ได้ละเมิดความตั้ งใจของธรรมบัญญัติ แต่เขาได ้                 
  ละเมิดการตีความของรับบีเก่ียวกบัมนั 
 
5:11-13   ชายคนท่ีได้รับการรักษานั้นได้ปัดความรับผิดชอบไปส าหรับการไม่เช่ือฟังของเขาต่อกฎ                  
  ของรับบีโดยการต าหนิพระเยซู น่ีไม่ใช่วิธีท่ีจะแสดงออกถึงความกตญัญูส าหรับส่ิงท่ีพระเยซู          
  ได้ท าเพื่อเขา (เปรียบเทียบ ข้อ 15) บางทีเขาได้วิตกกังวลเก่ียวกับชีวิตของเขา พวกผูน้ า
 G ชาวยิวตอ้งการท่ีจะรู้วา่ใครไดก้ลา้ท่ีจะขดัแยง้กบัความหมายอนัเป็นท่ียอมรับของพระบญัญติั
 G ขอ้ท่ีส่ี ในสายตาของพวกเขานั้น พระเยซูเป็นผูก้ระท าผิดท่ีแย่กว่าชายคนนั้นท่ีไดย้กแคร่ของ
 G เขาไป 
 
  อย่างน่าสังเกตแล้ว พวกเขาไม่ได้แสดงถึงความสนใจใดๆในสภาพท่ีได้รับการรักษาของ                 
  ชายคนนั้น   นั่นคงได้แสดงแก่พวกเขาว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ แต่พวกเขาได้เห็นว่า             
  พระผูรั้กษาเป็นแค่ผูก้ระท าผดิ 
 
  ชายคนนั้น “ไม่ได้รู้ว่า” พระเยซูเป็นใคร ส่ิงน้ีบ่งบอกว่ามันไม่ใช่ความเช่ือของเขาท่ีได ้    
 G กระตุ้นการรักษา มากเท่ากับพระคุณของพระเจ้าท่ีหยิบยื่นออกมาแก่บุคคลท่ีต้องการ                               
  พระเยซู “ไดห้ลบไป” บางทีเพื่อจะหลีกเล่ียงการเผชิญหน้าก่อนเวลาอนัควร (เปรียบเทียบ 
 G 6:15; 8:59; 10:39; 12:36) 
 

มันไม่ชัดเจนท่ีว่าชายคนน้ีได้เช่ือในพระเยซูหรือไม่ เราก็ไม่รู้เช่นกันว่า เขาได้แสวงหา
ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัพระเยซูหลงัจากการรักษาของเขาหรือไม่ หลายคนรับเอาของขวญั
จากพระเจา้แต่ละเลยพระผูป้ระทาน บางคนประสบกบัการอศัจรรยแ์ต่ไม่ไดไ้ปสวรรค ์เป็นท่ี
ชดัเจนว่ามนัไม่ใช่การตอบสนองของชายคนน้ีท่ียอห์นตอ้งการท่ีจะเน้น แต่เป็นบทเรียนใน
เร่ืองความส าคญัของการเช่ือในพระองคท่ี์พระเยซูไดใ้ชโ้อกาสของการรักษาน้ีท่ีจะสอน 

 



5:14   หลงัจากนั้นไม่นานนัก พระเยซู “ได้พบ” ชายคนนั้น “ในบริเวณพระวิหาร” ท่ีอยู่ทางทิศใต ้          
ของสระเบธเธสดาในกรุงเยรูซาเล็ม เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูไดแ้สวงหาเขามาตลอด พระองค์
ไดเ้ตือนชายคนนั้นท่ีจะไม่ใชก้ารรักษามาเป็นโอกาสท่ีจะมีส่วนใน “บาป” ถา้เขาไดท้  าผลลพัธ์
ต่างๆท่ี “แย่” กว่าความเจ็บป่วยก่อนหนา้น้ีของเขานั้นจะเกิดข้ึนกบัเขา (เปรียบเทียบ กจ. 5:1-
11;  1 คร. 11:30; 1 ยน. 5:16)   พระเยซูอาจมีการลงโทษนิรันดร์และผลลพัธ์ต่างๆ ทนัทีทนัใด
ในความคิด เน่ืองจากวา่ชายคนน้ีไม่ไดแ้สดงถึงหลกัฐานของการครอบครองชีวิตนิรันดร์ เป็นท่ี
ชดัเจนวา่ มนัไม่ใช่ทุกคนท่ีพระเยซูไดรั้กษาไดป้ระสบกบัการบงัเกิดใหม่ ประเด็นของพระเยซู
ก็คือว่า ชายคนนั้นควรถือว่าการรักษาของเขาเป็นโอกาสท่ีจะท าการตัดขาดใหม่กับบาป 
(เปรียบเทียบ กท. 5:13) 

 
   “ความเจ็บป่วยไม่ใช่เป็นผลลพัธ์ของบาปส่วนตวัเสมอไป (ยน. 9:1-4) แต่ในกรณีน้ี      
   มนัเป็นอยา่งชดัเจน”338 

 
5:15    ดูเหมือนว่าแรงจูงใจของชายคนนั้นส าหรับการบอกพวกเจ้าหน้าเก่ียวกับพระเยซูก็ไม่ใช่
 G เพื่อจะยกยอ่งพระองค ์เขาไดรู้้วา่พวกเขาตอ้งการจะพบพระเยซูเพราะพวกเขาไดถื้อวา่พระองค ์         
  เป็นผูล้ะเมิดกฎ เป็นท่ีชัดเจนว่า ชายท่ีอกตัญญูนั้นต้องการท่ีจะปกป้องตวัเขาเองโดยการ            
  พาดพิงถึงพระเยซู เขาไม่ไดเ้ห็นคุณค่าการเตือนของพระเยซู (ขอ้ 14) เป็นไปไดว้า่ชายคนนั้น          
  โง่เขลา อยา่งไรก็ตาม หลกัฐานดูเหมือนจะช้ีไปยงัใจท่ีแขง็แทนท่ีจะเป็นหวัท่ีแขง็ 

 
   “ชายพิการคนนั้นเป็นตวัอย่างของใครคนหน่ึงท่ีได้ตอบสนองต่อหมายส าคญัของ               
   พระเยซูอย่างไม่เหมาะสม. . . . ดงันั้น เขาก็ ‘เป็นตวัแทนของบรรดาผูท่ี้แม้กระทัง่
 G  หมายส าคญัต่างๆไม่สามารถน าไปสู่ความเช่ือแทไ้ด’้”339 

 
5:16    “ส่ิงเหล่าน้ี” ดูเหมือนจะอา้งอิงถึงการกระท าของพระเยซูเก่ียวกบัการรักษาชายคนนั้นและ                
  การสั่งให้เขาท่ีจะยกแค่ของเขาเดินไป   แทนท่ีจะนมสัการพระองค ์หรืออยา่งนอ้ยไดพ้ิจารณา          
  ถึงการอา้งอิงของพระองค ์เจา้หนา้ท่ีชาวยวิไดข้่มเหง “พระเยซู” ส าหรับ “การท า” ส่ิงท่ีพวกเขา          
  ไดถื้อว่าเป็นงาน “ในวนัสะบาโต” แรกเร่ิมแลว้ การข่มเหงของพวกเขาได้เกิดข้ึนในรูปแบบ          
  ของการต่อตา้นทางวาจา อยา่งท่ีขอ้ต่างๆดงัต่อไปน้ีอธิบาย 
 



   “น่ีเป็นการประกาศอย่างเปิดเผยอนัแรกถึงความเป็นศตัรูต่อพระคริสต์ (แมว้่าค  าว่า 
 G  และแสวงหาท่ีจะฆ่าพระองค์ ซ่ึงไดเ้พิ่มเขา้มาในขอ้น้ีจากขอ้ 18 อยา่งผิดๆนั้น ตอ้งถูก                     
   ละเวน้ไป) และมนัข้ึนอยูก่บัการละเมิดตามขอ้กล่าวหาของประมวลกฎท่ีเก่ียวขอ้งกบั                      
   วนัสะบาโต อยา่งเช่นในพระกิตติคุณเล่มอ่ืนๆ คือ มทัธิว 12: 2 และส่ิงท่ีคลา้ยๆกนั”340 

 
5:17   พระเยซูได้แก้ต่างพระองค์เองโดยการกล่าวว่าพระองค์ก าลงัท า งานของพระเจ้า พวกรับบี                

ไดถื้อวา่  พระเจา้ท างานในวนัสะบาโตโดยการรักษาไวซ่ึ้งจกัรวาลและการท่ีจะให้ชีวิตต่อๆไป   
พวกเขาไม่ไดก้ล่าวหา พระองค์ ถึงการละเมิดวนัสะบาโต341 พระเยซูเช่นกนัไดถื้อว่าพระเจา้
ท างานอย่างต่อเน่ือง (“พระบิดาของเรายงัทรงท าอยู่เร่ือยๆ”) พระเยซูได้อา้งถึงการท าด้วย
พระองค์เองในส่ิงท่ีพระเจา้ก าลังท า (“เราเองก็ก าลงัท าอยู่”) พระองค์ได้อธิบายว่างานของ
พระองค์ประสานกันกับงานของพระบิดา ไม่ใช่ ข้ึนอยู่กับงานนั้ น พระเจ้าไม่ได้ยบัย ั้ ง                  
กิจกรรมต่างๆของพระองคใ์นวนัสะบาโต และพระเยซูก็ไม่ไดย้บัย ั้งเช่นกนั 

   
น่ีเป็นการอา้งอิงท่ีแทจ้ริงถึงความเป็นพระเจา้   พระเยซูไดอ้า้งว่าความสัมพนัธ์ของพระองค ์     

 กบัธรรมบญัญติันั้นเป็นอยา่งเดียวกนักบัความสัมพนัธ์ของพระเจา้ ไม่ใช่เป็นอยา่งเดียวกนักบั
 ความสัมพนัธ์ของมนุษย ์  ยิ่งไปกวา่นั้นอีก โดยการกล่าวถึงพระเจา้วา่เป็น “พระบิดาของเรา” 
 นั้น พระเยซูก าลงัอา้งว่าความสัมพนัธ์กบัพระองค์นั้นแตกต่างจากความสัมพนัธ์ของชาวยิว        
 โดยส่วนรวม   งานท่ีพระเยซูได้ท าก็เป็นประเภทเดียวกนักบังานของพระบิดา พระองค์ได ้   
 จดัเตรียมการช่วยกู้และชีวิตใหม่ส าหรับชายท่ีเป็นอมัพาตนั้น อย่างท่ีพระบิดาทรงจดัเตรียม
 ความรอดส าหรับบรรดาผู ้ท่ีบาปของพวกเขาได้ผูกมัดไว้  เป็นท่ีชัดเจนว่า ท่ีน่ีพระเยซู             
 ได้โต้แยง้อย่างแตกต่างออกไปจากเหตุการณ์ต่างๆของการโต้แยง้เก่ียวกับวนัสะบาโตท่ี                
 พระกิตติคุณสัมพนัธ์บนัทึก 

 
   “ลกัษณะท่ีโดดเด่นท่ีสุดเก่ียวกบัพระเยซูในพระกิตติคุณท่ีส่ี. . . . คือ การควบคุมท่ี
 G  พระองคไ์ดส้ าแดงออกเหนือบุคคลและสถานการณ์ทั้งหมด”342 

 
5:18   พวกผูน้ าชาวยิวไม่ได้พลาดอ านาจของส่ิงท่ีพระเยซูได้อ้างอิงถึง นั่นคือ ความเท่าเทียมกับ          

พระเจา้ พระบิดา บรรดานกัตีความเสรีนิยมผูก้ล่าววา่พระเยซูไม่เคยอา้งวา่เป็นพระเจา้ก็มีความ
ยุง่ยากกบัพระคมัภีร์ตอนน้ี ยอห์นไดบ้นัทึกท่ีน่ีวา่ชาวยิวเหล่าน้ีไดพ้ยายามท่ีจะก าจดัพระองค ์



การอา้งเหล่าน้ีไดเ้พิ่มความพยายามของพวกเขา 
 

ส าหรับความคิดทางตะวนัตกแบบร่วมสมัยนั้ น แนวคิดของ “บุตรชาย” หมายถึงบุคคล                         
ท่ีแตกต่างกันออกไป แต่ความคิดทางตะวนัออกสมยัโบราณนั้นได้คิดว่า “บุตรชาย” เป็น              
ส่วนขยายของบิดาของเขา ค านั้ นหมายถึงการเข้าส่วนด้วย แทนท่ีจะเป็นความแตกต่าง                   
คนสมยัโบราณไดถื้อวา่บุตรชายท่ีดีเป็นผูห้น่ึงท่ีไดเ้จริญรอยตามยา่งกา้วของบิดาของเขาอยา่ง
แทจ้ริง 

   
พระเยซูทรงเท่าเทียมกบัพระเจ้าในแก่นแท้ของพระองค์   ทั้งพระบิดาและพระบุตรก็เป็น               

 พระเจ้า อย่างไรก็ตาม พระเยซูไม่ได้เท่าเทียมกับพระบิดาในความเป็นอยู่ของพระองค ์                 
 พระบุตรทรงเป็นรองต่อพระบิดาในแง่น้ี ความแตกต่างน้ีเป็นความแตกต่างท่ีพวกผูน้ าชาวยิว
 มีปัญหาดว้ย และพระเยซูก็ด าเนินการท่ีจะอธิบายบางส่วนต่อไป 

 
“มนัดูเหมือนวา่ในสายตาของพวกเขานั้น พระเจา้สามารถยกยอ่งให้มนุษยเ์ป็นดงัเช่น
พระเจ้าได้ แต่ใครก็ตามท่ีได้ท าให้ตวัเขาเองเป็นพระเจ้าก็ได้เรียกการแก้แค้นของ                  
พระเจา้ลงมาเหนือเขาเอง พวกเขาไดเ้ห็นพระเยซูในประเภทหลงัน้ี”343 

 
การเน้นในส่วนน้ีของตวับทก็อยู่ท่ีพระเยซูทรงเป็นส่วนขยายของพระบิดาของพระองค์ และการมีสิทธิตาม
กฎหมายของการด าเนินการงานของพระบิดาของพระองคต่์อไป แมก้ระทัง่ในวนัสะบาโต 
 
น่ีเป็นเหตุการณ์ท่ีสองของเหตุการณ์ทั้งเจ็ดท่ีบรรดาผูเ้ขียนพระกิตติคุณได้บนัทึกท่ีซ่ึงพระเยซูได้มาสู่ความ
ขดัแยง้กบับรรดาผูน้ าทางศาสนาของชาวยิวเก่ียวกบัการถือรักษาวนัสะบาโต ตารางขา้งล่างน้ีกล่าวถึงเหตุการณ์
เหล่านั้นในล าดบัตามล าดบัเวลาท่ีน่าจะเป็นไปได ้
 

การโต้เถียงเกีย่วกบัวันสะบาโต 

เหตุการณ์ มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น 
พวกสาวกเด็ดรวงขา้วในแควน้กาลิลี 12:1-8 2:23-28 6:1-25  
พระเยซูไดรั้กษาคนเป็นอมัพาต ณ สระแห่ง 
สิโลอมัในกรุงเยรูซาเล็ม 

   5:1-18 



พระเยซูไดรั้กษาชายมือลีบในเมืองคาเปอรนาอุม 12:9-14 3:1-6 6:6-11  
พระเยซูไดอ้า้งอิงถึงชาวยวิท่ีเขา้สุหนตัใน 
วนัสะบาโต 

   7:22-23 

พระเยซูไดรั้กษาคนตาบอดแต่ก าเนิดใน 
กรุงเยรูซาเล็ม 

   9:1-34 

พระเยซูไดรั้กษาหญิงหลงัโก่งในแควน้ยเูดีย   13:10-17  
พระเยซูไดรั้กษาชายท่ีเป็นโรคมานน ้าในเพอเรีย   14:1-6  
 

3. ความเท่าเทียมของพระบุตรกบัพระบิดา  5:19-29 
การโตเ้ถียงก่อนหนา้น้ีไดจ้บดว้ยการท่ีพระเยซูไดอ้ธิบายถึงความสัมพนัธ์ของพระองคก์บัพระบิดาของพระองค์
ต่อไป พระเยซูไดด้ าเนินการท่ีจะตอบการกล่าวหาของพวกศตัรูของพระองคท่ี์วา่พระองคไ์ม่ไดเ้ท่าเทียมกบัพระ-
เจา้พระบิดา   น่ีเป็นถอ้ยค าท่ีครบถว้นท่ีสุดแห่งความเป็นเอกภาพของพระเยซูกบัพระบิดา การมอบหมายของ
พระเจา้  สิทธิอ านาจ และหลกัฐานของความเป็นพระเมสสิยาห์ในหมวดพระกิตติคุณ พระเยซูไดเ้คล่ือนจากการ
อธิบายถึงความสัมพนัธ์ของพระองคก์บัพระบิดาไปสู่การอธิบายถึงหนา้ท่ีของพระองคใ์นฐานะพระผูต้ดัสินของ
มนุษย ์และไปสู่การอา้งพยานต่างๆท่ีไดจ้ดัตั้งการอา้งของพระองค์344 
 
5:19    พระเยซูได้แนะน า ถึงค าตอบของพระองค์ด้วยการยืนย ันท่ีจริงจัง อีกประการหน่ึง                          
  พระองค์ได้เร่ิมตน้ดว้ยการท าให้พวกผูน้ าของชาวยิวแน่ใจว่าพระองค์ไม่ไดอ้า้งถึงความเป็น
 G อิสระจากพระบิดา พระองค์เป็นรองต่อพระองค์อย่างแท้จริง และพระองค์ได้ท  าตาม              
 G การทรงน าของพระบิดา (เปรียบเทียบ 4:34; 5:30; 8:28; 12:50; 15:10; ลก. 5:17) พระเยซูได้
 G อธิบายถึงความสัมพนัธ์ของพระองค์กับพระบิดาว่าคล้ายกับความสัมพนัธ์ของบุตรชาย             
 G ท่ีเติบโตข้ึนในบ้าน ผูเ้รียนรู้การคา้จากบิดาของเขาในขณะท่ียงัคงจ านนต่อบิดาของเขาอยู ่  
 G พระบุตรของพระเจา้รับสิทธิอ านาจจากพระบิดา เช่ือฟังพระองค์และท าตามน ้ าพระทยัของ
 G พระองค์ พระเยซูตอ้งเป็นพระเจา้เพื่อท่ีจะท าส่ิงน้ีอย่างสมบูรณ์แบบ มนัเป็นไปไม่ไดเ้ช่นกนั
 G ส าหรับพระบุตรท่ีจะกระท าอย่างเป็นอิสระหรือท่ีจะตั้งพระองค์เองต่อตา้นพระบิดาอย่างท่ี
 G ต่อตา้นพระเจา้อีกองคห์น่ึง 
 
   “ความเท่าเทียมของธรรมชาติ อตัลักษณ์แห่งวตัถุประสงค์ และการเป็นรองต่อน ้ า
 G  พระทยัก็มีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัในพระคริสต ์  ยอห์นน าเสนอพระองคใ์นฐานะ



 G  พระบุตร ไม่ใช่ทาสของพระเจ้า กระนั้นก็อยู่ในฐานะตวัแทนท่ีสมบูรณ์แบบแห่ง
 G  จุดประสงคข์องพระเจา้และการเปิดเผยท่ีสมบูรณ์แห่งธรรมชาติของพระเจา้”345 

 
   “บางคนได้กล่าวอย่างผิดๆว่า ท่ีน่ีพระเยซูไม่ได้อ้างถึงความเท่าเทียมกับพระบิดา   
 G  ตรงกนัขา้ม ตวับททั้งหมดกล่าวถึงส่ิงตรงกนัขา้ม (ขอ้ 18, .  .  . 23, 26)   พระเยซูของ
 G  เราก าลงักล่าววา่พระองคแ์ละพระบิดาท างานร่วมกนั (เปรียบเทียบ ขอ้ 17)”346 

 
5:20    ถัดไปพระเยซูได้อธิบายว่าท าไมพระองค์สามารถท า “ส่ิงใดก็ตามท่ีพระบิดาทรงท า” ได ้  
 G พระองค์สามารถท าอย่างนั้นได้เพราะว่า “พระบิดาทรงรักพระบุตร” (เปรียบเทียบ 3:36)   
 G นอกจากนั้น พระบิดาทรง “แสดง” แก่พระบุตรถึงส่ิงใดก็ตาม (“ทุกส่ิง” “ส่ิงต่างๆท่ี”)                        
 G พระบิดาทรงกระท าการเปิดเผยท่ีต่อเน่ืองก็บ่งบอกถึงความรัก   “การท่ียิ่งใหญ่” กว่า                 
 G  “ส่ิงเหล่าน้ี” (นั่นคือ การรักษาคนเป็นอัมพาตและการสั่งให้เขาท่ีจะยกแคร่ของเขาใน                
  วนัสะบาโต) ก็รวมถึงการให้ชีวิตแก่คนตาย (ขอ้ 21) และการประกาศการพิพากษาคร้ังสุดทา้ย 
 G  (ขอ้ 22)   ส่วนหน่ึงของจุดประสงคข์องการงานท่ียิ่งใหญ่กวา่เหล่าน้ีก็เพื่อท่ีจะเผชิญหนา้กบั
 G พวกผูว้จิารณ์ของพระองคด์ว้ยสิทธิอ านาจของพระเจา้เพื่อวา่พวกเขาจะพิจารณาถึงการอา้งของ
 G พระองค ์
 
5:21    ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พระบิดาทรงเปิดเผยทุกส่ิงท่ีพระองคท์รงกระท าแก่พระบุตร และพระบุตรก็ท า
 G ส่ิงใดก็ตามท่ีพระบิดาทรงกระท านั้ นก็ ถูกพิ สูจน์อย่างชัดเจนโดยการท่ีพระบุตรให ้                           
  “ชีวิต” แก่ “คนตาย”   ชาวยิวไดย้อมรับว่าพระเจา้เท่านั้นท่ีสามารถท าให้คนตายเป็นข้ึนได ้                                        
  (2 พกษ. 5:7; อสค. 37:13)   ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกบัการพิชิตอ านาจของความบาปและความตาย   
 g พระเยซูไดอ้า้งสิทธิอ านาจนั้นในตอนน้ี และพระองคไ์ดส้ าแดงออกถึงมนัในภายหลงั (11:41- 
  44)   การรักษาต่างๆของพระองคก์็เป็นการส าแดงออกท่ีนอ้ยกวา่ของอ านาจอยา่งเดียวกนันั้น                         
 G น ้ าพระทยัของพระบุตรก็เหมือนกบัน ้ าพระทยัของพระบิดาจนการเลือกต่างๆของพระองคน์ั้น
 G สะทอ้นถึงน ้าพระทยัของพระบิดา   ชีวติฝ่ายวญิญาณนิรันดร์และชีวติฝ่ายร่างกายท่ีเป็นข้ึนก็ถูก 
  กล่าวถึงท่ีน่ี 
 
5:22   บางทีขอ้น้ีอธิบายถึงขอ้ก่อนหน้าน้ีแทนท่ีจะกล่าวซ ้ ามนั ซ่ึงการแปลฉบบั NIV บ่งบอกไว ้  

บทบาทของพระบิดาและของพระบุตรก็คล้ายกนัในขอ้ท่ี 21 แต่ก็มีความแตกต่างระหว่าง



บทบาทเหล่านั้นในขอ้น้ี ทั้งพระบิดาและพระบุตรก็ให้ชีวิต แต่พระบิดาไดม้อบ “การพิพากษา
ทั้งส้ินแก่พระบุตร” (เปรียบเทียบ กจ. 17:31) 

 
   “ส่ิงน้ีเป็นบางส่ิงท่ีใหม่ส าหรับชาวยิว   พวกเขาไดถื้อว่าพระบิดาเป็นพระผูพ้ิพากษา
 G  ของคนทั้ งปวง [เปรียบเทียบ ปฐก. 18:25] และพวกเขาได้คาดหวงัท่ีจะยืนต่อ                     
   พระพกัตร์พระองค ์ณ วนัสุดทา้ย”347 

 
  การท่ีพระบุตรให้ชีวิตก็อยู่ในการตระเตรียมส าหรับการพิพากษาของพระองค์ การพิพากษา
 G ท่ีน่ีบางทีรวมถึงการแยกแยะ (การตรวจสอบท่ีสมดุลและยุติธรรม) ไม่ใช่แค่การประกาศถึง      
 G การลงโทษคร้ังสุดท้าย (การตดัสิน) ข้อน้ีอธิบายถึงบทบาทของพระบิดาและของพระบุตร 
 G ส่วน 3:17 กล่าวถึงจุดประสงคพ์ื้นฐานของการมาบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระบุตร 
 
5:23    เหตุผลส าหรับการมอบการพิพากษาให้ก็เพื่อว่า “ทุกคน” จะ “ให้เกียรติพระบุตร” อย่างท่ี                   

พวกเขา “ให้เกียรติพระบิดา”  ตามปกติแลว้ การเป็นรองก็ส่งผลต่อเกียรติท่ีนอ้ยกวา่ พระบิดา
ไดรั้บรองวา่พระบุตรจะไดรั้บเกียรติเท่ากบัพระองคเ์องโดยการมอบบทบาทของการพิพากษา
ทั้งส้ินแก่พระองค ์ดงันั้น ความลม้เหลวท่ีจะให้เกียรติพระบุตรก็สะทอ้นถึงความลม้เหลวท่ีจะ
ให้เกียรติพระบิดา ตรงกนัขา้ม การให้เกียรติพระบุตรก็ให้เกียรติพระบิดา (เปรียบเทียบ ฟป. 
2:9-11) พระเจา้จะไม่แบ่งเกียรติของพระองค์กบัคนอ่ืน (อสย. 42:8, 10-12) ดงันั้นส าหรับ
พระองค์ท่ีจะแบ่งเกียรติของพระองค์กบัพระบุตรตอ้งหมายถึงว่าพระบุตรและพระบิดาเป็น
หน่ึงเดียวในแก่นแท ้

 
   “ผูค้นท่ี ‘เคร่งศาสนา’ ผูก้ล่าววา่พวกเขานมสัการพระเจา้ แต่เป็นผูท่ี้ปฏิเสธความเป็น
 G  พระเจา้ของพระเยซูก็ไม่มีทั้งพระบิดาหรือพระบุตร!”348 

 
คนเหล่าน้ีรวมถึงคนมุสลิม คนยิว พวกมอร์มอนส์ พวกพยานพระเยโฮวาห์ และผูมี้ความรู้
กวา้งขวางท่ีมีความเห็นวา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงอยู่โดยพระองคเ์ดียวแต่ไม่เป็นตรีเอกภาพ ถา้พวก
เขาเช่ือส่ิงท่ีคริสตจกัรของพวกเขาสอน 

 
“มีการปลอบโยนเล็กนอ้ยท่ีน่ีส าหรับบรรดาผูส้รรเสริญพระเยซูในฐานะอาจารยแ์ละ 



กระนั้นก็ปฏิเสธการอา้งของพระองคถึ์งการไดรั้บการนมสัการ”349 

 

5:24    พระเยซูไดด้ าเนินการจากการกล่าวถึงความสัมพนัธ์ของพระองคก์บัพระบิดาไปสู่การ
อธิบาย ถึงความสัมพนัธ์ของพระองค์กบัผูค้น พระองค์ไดพ้ฒันาแนวคิดหน่ึงจากการโตแ้ยง้                       
ก่อนหน้าน้ีอย่างเต็มท่ีมากข้ึน พระองค์ได้แนะน ามนัดว้ยการยืนยนัท่ีจริงจงั พระองค์เพิ่งได้
กล่าวว่าพระองค์ไดใ้ห้ชีวิตแก่ใครก็ตามท่ีพระองค์ทรงโปรดปราน (ขอ้ 21) ตอนน้ีพระองค ์    
ไดอ้ธิบายถึงคนเหล่าน้ีวา่เป็นผูท่ี้ “ฟังถอ้ยค าของเรา” และ “วางใจ” พระบิดา (“พระองคผ์ูท้รง
ใช้เรามา”) พวกเขาจะไม่ประสบกบัการลงโทษหรือ “การพิพากษา” (เปรียบเทียบ 3:18; รม. 
6:14:8:1) แต่เร่ิมตน้ท่ีจะประสบกบั “ชีวตินิรันดร์” แลว้ (เปรียบเทียบ 3:36; อฟ. 2:1, 5) 

 
“ศาสนศาสตร์เก่ียวกบัส่ิงสุดทา้ยซ่ึงเป็นท่ีประจกัษ”์ ก็เป็นลกัษณะของสภาพต่างๆ ในอนาคตท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนัแลว้   ในกรณีน้ี มนัอา้งอิงถึงการครอบครอง “ชีวิตนิรันดร์” ของผูเ้ช่ือแลว้   
บิสเลย-์เมอเรยไ์ดเ้รียกขอ้น้ีวา่ “การยืนยนัท่ีหนกัแน่นท่ีสุดถึงศาสนศาสตร์เก่ียวกบัส่ิงสุดทา้ย
ซ่ึงเป็นท่ีประจกัษซ่ึ์งไดป้ระยกุต์ใชก้บัผูเ้ช่ือในพนัธสัญญาใหม่”350 ผูค้นก็ผา่นจากมิติหน่ึงไปสู่
อีกมิติหน่ึงในเวลาท่ีพวกเขาเช่ือ (เปรียบเทียบ 1 ยน. 3:14) 
 
ถอ้ยค าของพระเยซูไดน้ าชีวิตใหม่มายงัคนเป็นอมัพาตนั้น (ขอ้ 8) ถอ้ยค าของพระองค์จะน า          

 ชีวตินิรันดร์หรือความตายนิรันดร์ไปยงัทุกๆคนเช่นกนั ถอ้ยค าของพระองคก์็เป็นอยา่งเดียวกนั         
 กับถ้อยค าของพระบิดา  เ น่ืองจากว่าพระบุตรกล่าว ส่ิง ท่ีพระบิดาทรงให้พระองค ์                     
 กล่าวเท่านั้น (ข้อ 19) พระเยซูได้ระบุว่าพระบิดาเป็นเป้าแห่งความเช่ือเพราะว่าอย่างท่ี
 พระองค์ได้อธิบายนั้น พระบุตรเป็นส่ือกลางทุกๆส่ิงจากพระบิดา ไม่ใช่เพราะว่าพระเยซู                
 เป็นเป้าท่ีไม่เหมาะสมแห่งความเช่ือ (เปรียบเทียบ 3:16; 14:1) พระบุตรเป็นตวัแทนของ                   
 พระบิดาต่อมนุษย ์ดงันั้นเม่ือเราวางความเช่ือของเราในพระบุตร เราก็ก าลงัวางมนัในพระบิดา 
 เช่นกนั 

 
   “เง่ือนไขสองอยา่งของชีวิตนิรันดร์คือ (1) ความรู้เก่ียวกบัการเปิดเผยท่ีไดก้ระท าโดย
 G  พระบุตร และ (2) ความเช่ือในความจริงของการเปิดเผยนั้น นัน่คือ ความเช่ือในถอ้ยค า
 G  ของพระบิดาผูท้รงตรัสผา่นพระบุตร”351 

 



  ดงันั้น พื้นฐานแห่งความมัน่คงนิรันดร์ของผูเ้ช่ือและความแน่ใจถึงชีวิตนิรันดร์ของเขาหรือ
 G ของเธอนั้นก็ข้ึนอยูก่บัพระสัญญาของพระบุตร 
 
   “ท่ีจะมีชีวตินิรันดร์ในตอนน้ีก็คือท่ีจะมัน่คงตลอดไปเป็นนิตย”์ 
 
   “ถ้อยค าของข้อน้ีไม่ควรถือว่าเป็นแค่ถ้อยค าแห่งข้อเท็จจริง ถ้อยค าเหล่านั้นเป็น
 G  ข้อเท็จจริง ใครก็ตามท่ีฟังและเช่ือก็มีชีวิตนิรันดร์ แต่ถ้อยค าเหล่านั้ นก็จัดตั้ ง                    
  G การเช้ือเชิญ ซ่ึงเป็นการทา้ทายเช่นกนั ถอ้ยค าเหล่านั้นเป็นการเรียกให้ฟังพระคริสต์
 G  และด าเนินกา้วแห่งความเช่ือ”352 

 
5:25   พระเยซูไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะอธิบายถึงส่ิงท่ีผูเ้ช่ือจะประสบในอนาคตอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงตอนน้ี

พวกเขาก็ประสบในระดบัหน่ึงแลว้ (เปรียบเทียบ 4:23) นั่นคือ “ชีวิต” ท่ีเป็นข้ึน พวกเขาจะ
ประสบกับมัน ทางกายภาพ  ในอนาคต  แต่ตอนน้ีพวกเขาประสบกับมัน ฝ่ายวิญญาณ                       
(เปรียบเทียบ รม. 6:13)   ถอ้ยค าของพระเยซูให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณแก่ผูเ้ช่ือในตอนน้ี และมนัจะ
ท าใหค้นตายเป็น ข้ึนในอนาคต (เปรียบเทียบ ขอ้ 28-29; 11:43) 

 
5:26    ข้อน้ีอธิบายว่าท าไมพระเยซูสามารถท าส่ิงเหล่าน้ีได้ พระองค์สามารถท าส่ิงเหล่านั้นได้
 G เพราะว่าพระองค์ “มีชีวิต” ซ่ึงอาศยัอยู่ “ภายใน (ใน) พระองค์เอง” พระองค์ทรงเป็นอยู่ดว้ย
 G พระองค์เอง ส่วนมนุษย์นั้ นต้องรับชีวิตของพวกเขาจากพระองค์ ซ่ึงเป็นแหล่งแห่งชีวิต   
 G คุณสมบติัอนัน้ีของพระบุตรก็เป็นอีกคุณสมบติัหน่ึงท่ีไดม้ายงัพระองคโ์ดยความโปรดปราน               
 G ท่ีดีของพระบิดาก่อนการสร้างโลก (เปรียบเทียบ ขอ้ 22; 1:4) 
 
5:27    ในท านองเดียวกัน พระเจ้าได้ให้ “สิทธิอ านาจ” ท่ีจะพิพากษาแก่พระบุตร (ข้อ 21-22)                         
  ท่ีน่ีพระเยซูได้เปิดเผยถึงเหตุผลท่ีเพิ่มเติมอีกเหตุผลหน่ึงส าหรับส่ิงน้ี มันเป็นเพราะว่า                       
 G พระเยซูเป็น “บุตรมนุษย์” (ดนล. 7:13-14) พระองค์เป็นผูรั้บเจิมผูซ่ึ้งพระเจา้ได้ใช้มา แต่
 G พระองคก์็เป็นมนุษยอ์ยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์แบบคนเดียวผูส้ามารถเป็นตวัแทน
 G ของมนุษยต่์อพระเจา้ได ้พระเยซูสามารถพิพากษามนุษยไ์ดเ้พราะว่าพระองค์เป็นของมนุษย์
 G และเขา้ใจมนุษย ์(เปรียบเทียบ ฮบ. 2:17) การขาดหายไปของค าน าหน้านามท่ีระบุแน่นอน
 G ก่อนช่ือเรียกก็เนน้ถึงคุณสมบติัของพระเยซูในฐานะ “บุตรมนุษย”์ (เปรียบเทียบ ฮบ. 1:2)353 



 
5:28-29   พระเยซูไดก้ระตุน้ให้ผูฟั้งของพระองค์จะ “ไม่ประหลาดใจ” ว่ามนัจะเป็น “พระสุรเสียงของ
 G พระองค”์ ท่ีจะเรียกคนตายในท่ีสุด (เปรียบเทียบ 11:43) คนตาย “ทุกคน” “จะไดย้ิน” “เสียง” 
 G ของบุตรมนุษย์ในอนาคตท่ีเรียกพวกเขาเข้าสู่การพิพากษา ผูเ้ช่ือคือบรรดาผูท่ี้ท  า “ดี” ซ่ึง
 G เก่ียวขอ้งกบัการเช่ือในบุตรมนุษย ์(6:29; เปรียบเทียบ 3:21) “การเป็นข้ึน” จะเป็นของพวกเขา
 G ซ่ึงส่งผลต่อ “ชีวิต” นิรันดร์ บรรดาผู ้ท่ีท  า “ชั่ว” โดยการไม่เ ช่ือในบุตรมนุษย์ (3:36;                       
 G           เปรียบเทียบ 3:19) จะประสบกบั การลงโทษ   นิรันดร์ ซ่ึงตามหลงั “การเป็นข้ึน” ของพวกเขา   
 G อยา่งเช่นเคยนั้น “การพิพากษา” ก็ข้ึนอยูก่บัพื้นฐานของการงาน 
 
  อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่า ผูไ้ม่เช่ือเท่านั้นท่ีถูกกล่าวถึงในค าอธิบายทั้งสองน้ี354 อย่างไรก็ตาม                    
  ผูเ้ช่ือและผูไ้ม่เช่ือก็ไดโ้ดดเด่นมาตลอดการอภิปรายท่ีไดก้ล่าวมาก่อนแลว้355 

 
  พระเยซูได้กล่าวถึงการเป็นข้ึนสามอย่างท่ีแตกต่างกันในพระคมัภีร์ตอนน้ี นั่นคือ คนตาย                   
  ในบาปผูเ้ป็นข้ึนสู่ชีวิตใหม่ฝ่ายวิญญาณ (ขอ้ 24-25) การเป็นข้ึนทางกายภาพของผูเ้ช่ือ (ขอ้ 25, 
 G 28-29) และการเป็นข้ึนทางกายภาพของผูเ้ช่ือไม่ (ขอ้ 28-29) 
 

4. พยานของพระบิดาทีม่ีต่อพระบุตร  5:30-47 
ตอนน้ีพระเยซูไดก้ลบัไปสู่การพฒันาหวัขอ้ท่ีพระองคไ์ดแ้นะน าก่อนหนา้นั้น นัน่คือ พยานของพระบิดาท่ีมีต่อ
พระบุตร (ขอ้ 19-20)   พระเยซูไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะอา้งพยานทั้งห้าถึงความเป็นพระเจา้ของพระองค์ ซ่ึง
ทั้งหมดก็มาจากพระบิดา เพราะวา่พวกยวิไดส้งสัยเก่ียวกบัสิทธิอ านาจของพระองค ์
 
 “กระแสขอ้โตแ้ยง้ในส่วนน้ีก็เหมือนกบัฉากท่ีศาล ซ่ึงชวนให้ร าลึกถึงฉากการไต่สวนในพนัธสัญญา
 เดิม เม่ือพยานต่างๆถูกเรียกมาโดยพระยาเวห์เพื่อจะเป็นพยานในนามของพระต่างๆของประเทศ
 ทั้งหลายต่อหน้าความจริงท่ีส าแดงออกของพระเจา้เท่านั้นผูซ่ึ้งพยานของพระองค์นั้นก็เป็นประชากร
 ของพระองค ์(ดู อสย. 43:8-13; 44:6-11)”356 

 
5:30   ขอ้น้ีเป็นการเปล่ียนผา่น   มนัสรุปการอธิบายของพระเยซูเก่ียวกบัความเท่าเทียมของพระบุตร

กบัพระบิดา (ขอ้ 19-29) และมนัแนะน าถึงการอธิบายของพระองคเ์ก่ียวกบัพยานของพระบิดา
ท่ีมีต่อพระบุตร (ข้อ 31-47) การแปลบางฉบบัถือว่ามนัเป็นการสรุปของส่วนก่อนหน้าน้ี      



(เช่น NIV) และการแปลฉบบัอ่ืนๆก็ถือว่ามนัเป็นการเร่ิมตน้ของส่วนถดัไป (เช่น NASB)
ประเด็นของพระเยซูก็คือว่า พระองค์ไม่สามารถท าส่ิงใดก็ตามท่ีเป็นอิสระจากพระบิดาได ้
(“ตามการริเร่ิมของเราเอง”) เน่ืองจากการจ านนของพระองค์ต่อพระบิดา (“เราไม่ไดแ้สวงหา
จุดประสงค์ของเราเอง”)   “การพิพากษา” ของพระองค์ก็เป็นผลลพัธ์ของการฟังพระบิดาของ
พระองค์ การพิพากษาของพระองค์ “ก็ยุติธรรม” เพราะว่าความปรารถนาส าหรับพระสิริ               
เพื่อตนเองไม่ไดท้  าให้มนัมีด่างพร้อย   “น ้ าพระทยั” ของพระบุตรก็เพื่อท่ีจะท าให้ (“แสวงหา” 
เท่านั้น) “น ้าพระทยั” ของพระบิดารุดหนา้ไป 

 
“บ่อยคร้ังแลว้บรรดาผูพ้ิพากษามีความยุง่ยากในการรู้วา่อะไรคือกฎหมายและอะไรคือ         

 ส่ิงท่ีถูกตอ้ง แต่งานของพระบุตรในฐานะผูพ้ิพากษาก็เรียบง่ายพอ ซ่ึงก็คือน ้ าพระทยั         
 ของพระบิดาซ่ึงพระองคท์รงรู้ )ขอ้ 20)”357 

 
5:31-32    “เหมือนกับส่วนหลักแรกนั้น ส่วนหลักท่ีสองของการอภิปรายน้ีก็ประกอบด้วย                    
   สองส่วน   พยานต่อพระบุตรก็ถูกเปิดเผยก่อน (31-40) และจากนั้นก็เป็นการปฏิเสธ
 G  ต่อพยานนั้นในสาเหตุและเป้าหมายของมนั (41-47)”358 

 
  พระเยซูไดก้ล่าววา่พระบุตรไม่สามารถท าส่ิงใดท่ีเป็นอิสระจากพระบิดาได ้(ขอ้ 19, 30)   นัน่
 G รวมถึงแมก้ระทัง่การเป็นพยาน   พระเยซูไม่ได้หมายถึงว่า ถ้าพระองค์ได้กล่าวส่ิงใดก็ตาม
 G เก่ียวกบัพระองคเ์องนั้น มนัตอ้งเป็นความเทจ็ แมว้า่พวกยวิบางคนไดคิ้ดวา่พระองคไ์ดห้มายถึง
 G อยา่งนั้นอยา่งแทจ้ริง (เปรียบเทียบ 8:13)   พระองคไ์ดห้มายถึงวา่ ความแทจ้ริงแห่งการอา้งของ
 G พระองค์ เ ก่ียวกับพระองค์เอง  ไม่ได้ข้ึนอยู่กับ “ค าพยาน” ของพระองค์เองแต่ผู ้เ ดียว                         
 G พระเยซูเพิ่งไดอ้ธิบายวา่ พระองคไ์ดก้ล่าวและไดท้  าส่ิงในท่ีพระบิดาไดก้ล่าวและไดท้  าเท่านั้น   
 G ดงันั้นพยาน (“ค าพยาน”) ของพระเยซูเก่ียวกบัพระองค์เองตอ้งสะทอ้นถึงพยานของพระเจา้
 G เก่ียวกับพระองค์   พยาน “อีก” พยานหน่ึงท่ีได้เป็นพยานเก่ียวกับพระเยซูก็คือพระบิดา                     
  พระเยซูไม่ไดก้ล่าวถึงพยานของพระบิดาว่าแตกต่างจากพยานของพระองค์เองอย่างแทจ้ริง  
 G พระองค์ได้ถือว่าพยานของพระองค์เองเป็นส่วนขยายของพยานของพระบิดาเท่านั้ น                       
 G เน่ืองจากวา่พระองคไ์ดเ้ป็นตวัแทนน ้าพระทยัของพระบิดาอยา่งสัตยซ่ื์อ359 

 
  นักศึกษาพระกิตติคุณยอห์นบางคนได้คิดว่าพระเยซูได้ขัดแยง้ส่ิงท่ีพระองค์ได้กล่าวท่ีน่ี                  



  ใน 8:14 แต่ท่ีน่ีพระองคไ์ดก้ล่าวเก่ียวกบัความรู้ส่วนตวัของพระองคใ์นฐานะพื้นฐานส าหรับ
 g พยานของพระองค์เก่ียวกับพระองค์เอง   ท่ีน่ีพระองค์ได้กล่าวถึงพยานของพระบิดาต่อ                   
  ความเป็นพระเจา้ของพระองค ์
   “พยานของพระบิดาอาจไม่เป็นท่ียอมรับต่อพวกยิว มันอาจแม้กระทั่งไม่ เป็น                          
   ท่ีตระหนักโดยพวกเขา   แต่มันก็เพียงพอส าหรับพระเยซู   พระองค์รู้ว่าพยานน้ี
 g  เป็น “จริง’. . . มนัเป็นพยานของพระบิดาและไม่มีส่ิงอ่ืนใดท่ีน าความเช่ือมัน่มา                    
   ยงัพระองค”์360 

 
5:33   พระเยซูได้รู้ว่าพวกผูว้ิจารณ์ของพระองค์จะไม่ยอมรับพยานของพระบิดาท่ีมีต่อความเป็น                

พระเจา้ของพระองค ์แมว้า่พระเยซูไดอ้า้งวา่ถอ้ยค าของพระองคไ์ดเ้ป็นตวัแทนของน ้ าพระทยั
ของพระบิดาอย่างแม่นย  า พระองค์ไม่สามารถพิสูจน์การอ้างน้ีจนถึงความพึงพอใจของ                   
พวกเขาได ้  ดงันั้น พระองค์ไดอ้า้งพยานของมนุษยอี์กพยานหน่ึงผูไ้ดเ้ป็นพยานถึงความเป็น
พระเจ้าของพระองค์ นั่นคือ “ยอห์น” ผู ้ให้บัพติศมา ยอห์นได้เข้ามาในโลกเพื่อจะเป็น                    
พยานถึงความสว่าง (1:7) ดังนั้ น ท่านได้เ ป็นพยานถึงพระเยซูแก่ชาวยิวผู ้ได้มาจาก                         
กรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะถามว่าพระองค์เป็นใคร (1:19-28) ยิ่งไปกว่านั้นอีก ท่านได้ระบุว่า                  
พระเยซูเป็นพระเมษโปดกของพระเจา้ต่อสาธารณะชน (1:29-34) ยอห์นได ้“เป็นพยานถึง
ความจริง” อยา่งแทจ้ริงวา่  พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ 1:40-41) 

 
5:34    อย่างไรก็ตาม พระเยซูไม่ได้ตอ้งการและไม่ได้ยอมรับ “ค าพยาน” ของมนุษยเ์พื่อจะจดัตั้ ง         
 g ความเป็นพระเจ้าของพระองค์ในความคิดของพระองค์เอง พยานเดียวท่ีพระองค์ต้องการ                
  ก็คือพยานของพระบิดา พระองค์เพียงแค่ได้อา้งอิงถึงพยานของยอห์นผูใ้ห้บพัติสมาเพื่อจะ
 g จดัตั้งอตัลกัษณ์ของพระองคใ์นความคิดของผูฟั้งของพระองค ์เพื่อวา่พวกเขาจะเช่ือในพระองค ์         
  และไดรั้บความรอด 
 
5:35    อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูได้ให้การประเมินสั้ นๆเก่ียวกับพันธกิจของยอห์นผู ้ให้บัพติสมา                          

 เป็นท่ีชัดเจนว่า พนัธกิจต่อสาธารณะชนของยอห์นนั้นได้ส้ินสุดลง ณ เวลาน้ี เน่ืองจากว่า                
 พระเยซูไดก้ล่าวถึงพยานของท่านในฐานะอดีต  ยอห์นไม่ไดเ้ป็นความสวา่งแท ้(ค ากรีก ฟอส         
 1:8-9) แต่ท่านเป็นตะเกียง (ค ากรีก ลิกนอส) ท่ีเป็นพยาน (เปรียบเทียบ สดด. 132:17  2 คร. 
 4:6-7) พนัธกิจของยอห์นได้ก่อให้เกิดความต่ืนเต้นเก่ียวกับพระเมสสิยาห์ท่ีน่าพิจารณา            



 อย่างน่าเสียดายแล้ว ผูฟั้งของยอห์นส่วนใหญ่ได้เลือกท่ีจะติดตามค าสอนของท่านชั่วคราว
 เท่านั้น (2:23-25) เม่ือพระเยซูไดป้รากฏ พวกเขาก็ไม่ไดติ้ดตามยอห์นอีกต่อไป ดงันั้นพยาน
 ของยอห์นต่ออตัลกัษณ์ของพระเยซูก็เป็นจริง แต่มนัมีผลกระทบท่ีด าเนินต่อไปนอ้ย 

 
“อา้! ผูอ่้านท่ีรัก ในวนัท่ีจะมาถึงนั้น พระผูช่้วยใหร้อดจะสามารถกล่าวถึง คุณ วา่ ‘เขา
เป็นตะเกียงท่ีลุกไหมแ้ละส่องแสง’ ไดไ้หม ?” 361  
 

5:36    พระเยซูมีหลักฐานท่ีมีน ้ าหนักส าหรับอัตลักษณ์ของพระองค์มากกว่าพยานของยอห์น                      
  มนัได้มาจากพระบิดาของพระองค์ และมนัได้มาในหลายรูปแบบ รูปแบบแรกของรูปแบบ
 g เหล่าน้ีก็คือ “งานต่างๆ” (ค ากรีก เออกา ไม่ใช่ “งาน”, NIV) ท่ีพระเยซูไดก้ระท า (เปรียบเทียบ 
 g 10:25  14:11) งานเหล่าน้ีไดร้วมถึงกิจกรรมทั้งส้ินของพระเยซู นั่นคือ การอศัจรรยต่์างๆ               
  ของพระองค์ ชีวิตแห่งการเช่ือฟังท่ีสมบูรณ์แบบของพระองค์ และการงานแห่งการไถ่                     
  ของพระองค์ท่ีบนไม้กางเขน การอัศจรรย์ต่างๆเพียงล าพงัไม่ได้พิสูจน์ถึงอตัลักษณ์ของ                  
  พระเยซู เน่ืองจากว่าโมเสส เอลียาห์ และเอลีชาได้ท าการอัศจรรย์ต่างๆเช่นกัน ทุกส่ิง ท่ี                   
  พระเยซูได้ท านั้ นก็ เป็นส่วนขยายของงานของพระบิดาแท้ๆ (ข้อ 19-30) เม่ือเราเข้าใจ                                    
 g ความสัมพนัธ์ระหว่างพระบิดากบัพระบุตร เราก็สามารถเห็นไดว้่าทุกส่ิงท่ีพระเยซูได้กล่าว        
  และไดท้  าก็เป็นส่ิงท่ีพระบิดาไดก้ล่าวและไดท้  าอยา่งแน่นอน 
 
5:37-38   พยานอีกพยานหน่ึงต่ออตัลกัษณ์ของพระเยซูก็คือพยานของพระบิดานอกเหนือจากงานต่างๆ 

ของพระเยซู รูปแบบท่ีพยานน้ีได้เป็น (อย่างท่ีพระเยซูได้คิดเก่ียวกับมัน) ก็ไม่ชัดเจน                     
บางทีพระองค์ได้หมายถึงพยานท่ีพระบิดาได้ให้  ณ การรับบัพติสมาของพระองค ์                         
อยา่งไรก็ตาม ยอห์นไม่ไดบ้รรยายเหตุการณ์นั้นใน  พระกิตติคุณน้ี แมว้า่ท่านไดบ้นัทึกพยาน
ของยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาเก่ียวเหตุการณ์นั้น (เปรียบเทียบ 1:32-34) บางทีพระเยซูไดห้มายถึง
พยานทั้งส้ินของพระบิดาท่ีมีต่อพระเยซูซ่ึงรวมถึง ค าเผยพระวจนะของพนัธสัญญาเดิมกบั
เหตุการณ์เชิงการเผยพระวจนะและธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงพยานของพระองค์ ณ การรับ                 
บัพติศมาของพระเยซู บางทีพระองค์ได้หมายถึงการเปิดเผยท่ีท านายไว้ทั้ งส้ินเก่ียวกับ            
พระเยซู (เปรียบเทียบ ฮบ. 1:1)362 บางทีพระเยซูไม่ไดห้มายถึงพยานของพระบิดาผา่นทางพนัธ
สัญญาเดิมแต่อย่างเดียว เน่ืองจากว่าพระองค์ได้อ้างอิงถึงส่ิงนั้ นในภายหลัง (ข้อ 39)                   
อีกความหมายหน่ึงแมว้า่ไม่น่าจะเป็นไปไดก้็คือพยานภายในของพระวิญญาณ (6:45;  1 ยน. 



5:9-12) แนวคิดนั้นดูเหมือนไกลเกินไปท่ีจะขจดัออกไปจากบริบทปัจจุบนั 
 

แม้จะมีพยานของพระบิดา ผูฟั้งของพระเยซูไม่ได้ฟังพยานนั้น เน่ืองจากความไม่เช่ือของ                    
พวกเขา   ไม่เหมือนกบัโมเสสและยาโคบ  พวกเขา “ไม่ไดย้ิน” “พระสุรเสียง” ของพระเจา้ 
หรือ “ไม่เห็น” พระองค์ (“รูปร่างของพระองค์”; เปรียบเทียบ อพย. 33:11; ปฐก. 32:30-31) 
แม้ว่าถ้อยค าของพระเยซูเป็นถ้อยค าของพระบิดา และบรรดาผูท่ี้ได้เห็นพระเยซูก็ได้เห็น                     
พระเจา้อยา่งแทจ้ริง (3:34; 14:9-10; 17:8) ยิ่งไปกวา่นั้นอีก “ถอ้ยค า” ของพระเจา้ไม่ไดอ้ยูใ่น
พวกเขา อย่างท่ีได้อยู่ในโยชูวาและผูเ้ขียนสดุดี (เปรียบเทียบ ยชว. 1:8-9; สดด. 119:11)                       
พระเยซูเป็นพระวจนะท่ีมีชีวิตของพระเจ้า พวกยิวเหล่าน้ีก็มีเวลาน้อยส าหรับพระองค ์  
เจา้หนา้ท่ีชาวยิวไม่ไดเ้ขา้ใจความส าคญัของค าพยานก่อนหนา้น้ีของพระเจา้เก่ียวกบัพระบุตร 
ซ่ึงพระเยซูไดส้รุปท่ีน่ีว่าเป็นหลกัฐานสามอย่าง พระเยซูอาจได้บ่งบอกว่าพวกผูว้ิจารณ์ของ
พระองคไ์ม่ใช่ชาวอิสราเอลแท ้  พวกเขาไม่ไดท้  าแมก้ระทัง่ส่ิงท่ีบรรพบุรุษของพวกเขาไดท้  า 
(“เช่ือ”) แมว้า่พระเยซูเป็นการเปิดเผยท่ีชดัเจนของพระเจา้มากกวา่ส่ิงท่ีบรรพบุรุษไดมี้ 
 

5:39-40    “จากองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเปิดเผย ท่ีเป็นภายนอก (เสียง, รูปแบบ) และท่ีเป็น             
   ภายใน (ถ้อยค า) นั้น พระเยซูก็เคล่ือนไปสู่การบนัทึกของการเปิดเผยในพระคมัภีร์   
 g  ส่ิงน้ีชาวยวิไดใ้ชอ้ยา่งผดิๆ”363 

 
  แม้ว่าพวกยิวได้แสวงหาพระเจ้าอย่างขยนัในหน้าต่างๆของ “พระคัมภีร์” ของพวกเขา                         
  พวกเขาก็ไดล้ม้เหลวท่ีจะตระหนกัวา่พระเยซูเป็นใคร   ค  ากริยาภาษากรีกท่ีแปลวา่ “แสวงหา”            
  สามารถเป็นเชิงบงัคบั (AV) หรือ เชิงบอกเล่าได ้(NASB, NIV)   บริบทก็ช่ืนชอบมาลาเชิง                    
  บอกเล่าในไวยากรณ์   พวกผูน้ าชาวยิวแห่งสมยัของ   พระเยซูนั้ นเป็นนักศึกษาท่ีจริงจัง                             
  แห่งพนัธสัญญาเดิม แต่พวกเขาได้ศึกษาเพื่อเหตุผลท่ีผิด นั่นคือ เพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์                           
  ผา่นทางความพยายามของพวกเขา (เปรียบเทียบ รม. 7:10; กท. 3:21) 

 
   “หลงัจากการท าลายพระวิหารของซาโลมอนในปี 586 ก.ค.ศ. นั้น พวกนกัวิชาการ
 g  ชาวยิวแห่งการเป็นเชลยนั้นได้แทนท่ีการศึกษาธรรมบญัญัติด้วยการถือรักษาพิธี                    
   และเคร่ืองบูชาของพระวหิาร   พวกเขาไดเ้อาใจใส่ศึกษาพนัธสัญญาเดิม ซ่ึงพยายามท่ี          
   จะดึงความหมายท่ีเป็นไปไดเ้ตม็ท่ีจากถอ้ยค าต่างๆของ พนัธสัญญาเดิม เพราะพวกเขา 



   ไดเ้ช่ือวา่การศึกษานั้นเองจะน าชีวติมายงัพวกเขา”364 

 
การศึกษาพระคัมภีร์ได้กลายมาเป็นจุดส้ินสุดในตัวของมนัเอง แทนท่ีจะเป็นวิธีของการ                    

 ท่ีจะรู้จกัพระเจา้ดีข้ึน ความลม้เหลวของพวกเขาท่ีจะตระหนกัวา่พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ได ้         
 เป็นพยานถึงการขาดการรับรู้ถึงเน้ือหาท่ีแทจ้ริงของพระคมัภีร์ของพวกเขา (เปรียบเทียบ 1:45; 
 2:22; 3:10; 5:45-46; 20:9; 2 คร. 3:15)   ชีวิต  นิรันดร์มาทางการพบปะหรือการเผชิญหนา้                    
 กบัพระเยซู ไม่ใช่ผ่านทางการศึกษาพระคมัภีร์ (ขอ้ 21, 26; เปรียบเทียบ 1:4; รม. 10:4)                     
 แม้ว่าโดยทางการศึกษาพระคัมภีร์นั้ น บุคคลหน่ึงก็มารู้จักพระเยซูดีข้ึนเหมือนกับยอห์น                 
 ผูใ้หบ้พัติศมานั้น พนัธสัญญาเดิมไดช้ี้ไปยงัพระเยซู 

 
   “ค าสอนของพันธสัญญาเดิมไม่เคยถูกใช้หมดส้ิน เม่ือเรารู้จักพระคริสต์มากข้ึน                   
   มนัก็เปิดเผยแก่เราเก่ียวกบัพระองคม์ากข้ึน”365 

 
   “. . . เรารู้ว่า ณ เวลาแห่งการข่มเหงของซีเรีย ก่อนการลุกข้ึนมาของพวกแม็คคาบีนั้น  
 g  การครอบครองส่วนต่างๆหรือทั้งหมดของพนัธสัญญาเดิมโดยครอบครัวทั้งหลาย               
   โดยส่วนตวัก็เป็นส่ิงปกติในอิสราเอล เพราะว่า ส่วนหน่ึงของการข่มเหงเหล่านั้น
 g  ประกอบดว้ยการท าการคน้หาพระคมัภีร์เหล่าน้ีและการท าลายเสีย (1 Macc. I 57)         
   และการลงโทษผูค้รอบครองพระคมัภีร์เหล่านั้น (Jos. Ant. Xii. 5, 4)”366 

 
“มนัเป็นสุขท่ีจะสังเกต ล าดับ ท่ีซ่ึงพระคริสต์ได้วางพยานทั้งสามไวท่ี้พระองค์ได้
อุทธรณ์เก่ียวกบัหลกัฐานของความเท่าเทียมของพระองคก์บัพระเจา้ หน่ึง มีพยานของ
งานของพระเจา้ของพระองคเ์อง สอง มีพยานท่ีพระบิดาไดเ้ป็นพยานแก่พระองคผ์า่น
ทางพวกผูเ้ผยพระวจนะ สาม   มีพยานของพระคมัภีร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงไดถู้กเขียนข้ึน
โดยบรรดาผูท่ี้ไดรั้บการกระตุน้โดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ ดงันั้น ในสามพยานเหล่าน้ีก็
มีอา้งอิงถึงท่ีโดดเด่นท่ีไดท้  าต่อแต่ละสามบุคคลในตรีเอกภาพท่ีบริสุทธ์ิ”367 

 
5:41-42   พระเยซูไดอ้อ้นวอนต่อค าพยานของมนุษยเ์พื่อท่ีจะก าหนดอตัลกัษณ์ของพระองคเ์อง (ขอ้ 35)           
  หรือพระองค์ไม่ได้รับการสรรเสริญ (ค ากรีก ดอกซา )  ของผู ้คนเพื่อ จุดประสงค์ น้ี                               
  การวิพากษ์วิจารณ์ของพระเยซูท่ีมีต่อผูฟั้งของพระองค์นั้นไม่ไดเ้กิดจากความหยิ่งท่ีบาดเจ็บ   



 g พระองค์ได้กล่าวว่าส่ิงท่ีพระองค์ไดท้  านั้นก็เพื่อท่ีจะไดรั้บการสรรเสริญจากพระบิดา ไม่ใช่       
  การสรรเสริญของมนุษย์ ในทางตรงกนัขา้ม พวกผูว้ิจารณ์ของพระเยซูได้ประพฤติเพื่อจะ
 g ไดรั้บการสรรเสริญจากซ่ึงกนัและกนั (เปรียบเทียบ ขอ้ 44) พระเยซูได้รู้จกัพวกเขาอย่างดี                   
  แต่พวกเขาไม่ได้รู้จกัพระองค์ “ความรัก” เพื่อพระเจา้ไม่ได้จูงใจพวกเขาอย่างท่ีมนัไดจู้งใจ
 g พระองค ์
 
   “ชาวยิวได้คิดรูปแบบแห่งศาสนาของพวกเขาและได้พยายามท่ีจะท าให้พระเจ้า                      
   เขา้กบัมนัได ้พวกเขาไม่ไดแ้สวงหาแนวทางของพระเจา้ก่อนและจากนั้นก็พยายาม                 
   ท่ีจะสร้างแบบการปฏิบติัทางศาสนาของพวกเขาตามแนวทางนั้น พวกเขาไดพ้่ายแพ้
 G  ต่อการทดลองท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองของผูค้นท่ีเคร่งศาสนา”368 

 
5:43   พวกผูว้ิจารณ์เหล่าน้ีไดล้ม้เหลวท่ีจะมาหาพระเยซูเพื่อชีวิตอีกดว้ย (ขอ้ 40) เพราะว่าพวกเขา                  

ได้ปฏิเสธท่ีจะยอมรับว่าพระองค์ได้ “มา” จากพระบิดา (“ในนามของพระบิดา”) โดยการ
ปฏิเสธพระเยซูนั้น พวกเขาได้ปฏิเสธราชทูตของพระบิดาผูไ้ด้มาในนามของพระองค์ และ
ดงันั้นก็ไดป้ฏิเสธพระบิดาเอง ถา้พวกเขาไดรู้้จกัและรักพระบิดา  พวกเขาคงไดต้ระหนกัถึง
ความคล้ายกันของพระเย ซูกับพระบิดาจากการท่ีได้ปฏิ เสธพระเมสสิยาห์แท้นั้ น                    
พวกผูน้ าทางศาสนาจะติดตามบรรดาพระเมสสิยาห์เท็จ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเมสสิยาห์        
“อีกองคห์น่ึง” ท่ีมา “ในนามของเขาเอง” นัน่คือ ปฏิปักษพ์ระคริสต)์ การปฏิเสธส่ิงท่ีเป็นจริงก็
ท าใหบุ้คคลหน่ึงหวัน่ไหวง่ายต่อของปลอมต่างๆ (เปรียบเทียบ ลก. 23:18-23) 

 
5:44    พวกผูว้จิารณ์ของพระเยซูไม่สามารถเช่ือในพระองคไ์ดเ้พราะวา่พวกเขาช่ืนชอบการสรรเสริญ         
  ของมนุษย์มากกว่าการสรรเสริญของพระเจ้า   พวกเขาได้เลือกส่ิงท่ีเป็นท่ีนิยมเหนือส่ิงท่ี                           
  เป็นจริง ในทางตรงกันข้ามพระเยซูได้ด าเนินชีวิตเพื่อ “พระสิริ” ของพระเจ้าเท่านั้ น                                
  และไม่ไดย้อมตามการสรรเสริญของผูค้น (เปรียบเทียบ รม. 2:29) 

 
5:45-46   ค าฟ้องร้องท่ีรุนแรงท่ีสุดของพวกผูว้ิจารณ์เหล่าน้ีจะไม่ไดม้าจากพระเยซูแต่มาจาก “โมเสส”                  
  ผูซ่ึ้งพวกเขาได้ปฏิญาณตนอย่างหนักแน่นมากท่ีจะติดตามแต่ไม่ได้ติดตาม โมเสสไม่เคย        
 g สอนว่าธรรมบญัญติัเป็นจุดจบในตวัของมนัเอง ท่านได้ช้ีไปท่ีการมาของ “ผูเ้ผยพระวจนะ” 
 g ให้แก่ประชาชน และได้กระตุน้ให้พวกเขาท่ีจะฟังพระองค์ (ฉธบ. 18:15-19) พวกเขาได้



 g ปฏิเสธท่ีจะท าส่ิงน้ี ยิ่งไปกวา่นั้นอีก พวกยิวเหล่าน้ีไดล้ะเมิดธรรมบญัญติัท่ีโมเสสไดก้ระตุน้
 g ให้พวกเขาท่ีจะท าตาม นอกจากน้ี หน้าท่ีหลักของพระเยซูก็คือท่ีจะช่วยให้รอด ไม่ใช่ท่ีจะ
 g พิพากษา (3:17) ตามปกติแลว้ชาวยวิไดห้วงัวา่พวกเขาสามารถไดรั้บความรอดโดยการถือรักษา         
  ธรรมบญัญติั และไดเ้ช่ือวา่ความสัมพนัธ์ของพวกเขากบัธรรมบญัญติัในฐานะชาวยิวก็ไดใ้ห้ผล          
  ประโยชน์ท่ีพิเศษกบัพระเจา้แก่พวกเขา พวกเขาได ้“ตั้ง” “ความหวงั” ของพวกเขาไวท่ี้โมเสส       
  ในแง่นั้น พวกเขาไดห้วงัในโมเสสอยา่งโง่เขลาแทนท่ีจะหวงัในผูห้น่ึงท่ีโมเสสไดช้ี้ถึง ถา้พวก      
  เขาได้ใส่ใจต่อโมเสส พวกเขาคงได้รู้สึกตระหนักถึงความบาปของพวกเขาและคงได ้                   
  กระตือรือร้นท่ีจะรับเอาพระผูช่้วยให้รอด ถา้พวกเขา “ไดเ้ช่ือโมเสส” อยา่งแทจ้ริง พวกเขาคง        
  ไดเ้ช่ือ พระเยซู ผูซ่ึ้งโมเสส “ไดเ้ขียนถึง” เช่นกนั 

 
5:47    พวกนักวิจารณ์ของพระเยซู “ไม่ได้เช่ือ” “งานเขียน” ของโมเสส หาไม่แล้วพวกเขาคงได้
 g ยอมรับพระเยซู เน่ืองจากว่าพวกเขาไดป้ฏิเสธ “งานเขียน” ของโมเสส มนัก็เป็นเร่ืองปกติท่ี
 g พวกเขาจะปฏิเสธ “ถ้อยค า” ของพระเยซู ชายทั้งสองคนน้ีได้กล่าวถึงถ้อยค าของ พระเจ้า                 
  ผูท้รงเป็นสิทธิอ านาจของพวกเขา การปฏิเสธของชาวยิวต่องานเขียนของโมเสสแทจ้ริงแลว้ก็
 g เป็นการปฏิเสธพระวจนะของพระเจา้ พระเยซูได้เช่ือว่าโมเสสได้เขียนโทราห์ (เพ็นทาทูค)           
  ซ่ึงเป็นบางส่ิงท่ีนกัวชิาการท่ีวจิารณ์หลายคนปฏิเสธ 
 
การอภิปรายน้ีไดจ้ดัตั้งทั้งการกล่าวโทษพวกผูว้ิจารณ์ของพระเยซูและการเช้ือเชิญให้เช่ือในพระองคพ์ระเยซูได้
อา้งค าพยานมากมายท่ีพระเจา้พระบิดาไดป้ระทานนั้นท่ีไดร้ะบุวา่พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ นอกเหนือจากพระ
เจา้แลว้ พยานเหล่าน้ีคือ ยอห์นผูใ้หบ้พัติศมา งานทั้งส้ินของพระเยซู ส่ิงทั้งหมดท่ีพระบิดาไดเ้ปิดเผยก่อนหนา้น้ี
ท่ีไดช้ี้ไปท่ีพระเยซู พนัธสัญญาเดิม และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งพยานของโมเสสในโทราห์ (เพน็ทาทูค)ยอห์นไดล้ะ
เวน้หลายเหตุการณ์ในชีวติของพระเยซูระหวา่งยอห์น 5:47 และ 6:1 ซ่ึงบรรดาผูเ้ขียนพระกิตติคุณพอ้งไดบ้นัทึก
วา่ไดเ้กิดข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีรวมถึงการกลบัไปท าพนัธกิจในแควน้กาลิลีอีกคร้ังหน่ึงของพระเยซู (มธ. 5-7; 8:5-13, 
18, 23-34; 9:18-35; 10:1-13:53; 14:1-12; มก. 2:23-6:30; ลก. 6:1-9:10ก) 
 

ช. พนัธกจิทีแ่คว้นกาลลิใีนภายหลงัของพระเยซู 6:1-7:9 
ส่วนน้ีของตวับทบนัทึกจุดสูงของความเป็นท่ีนิยมของพระเยซู การติดตามของพระองคไ์ดด้ าเนินการท่ีจะสร้าง
ต่อไป และความเป็นศตัรูก็ด าเนินการท่ีจะเพิ่มข้ึนต่อไป   น่ีเป็นส่วนเดียวในยอห์นท่ีบรรยายถึงพนัธกิจท่ีแควน้
กาลิลีในภายหลงัของพระเยซู ซ่ึงครอบคลุมพระกิตติคุณพอ้งอยา่งมาก 



 
1. หมายส าคัญที่ส่ี: การเลีย้งคน 5,000 คน  6:1-15 (เปรียบเทียบ มธ. 14:13-23; มก. 6:30-46; 
ลก. 9:10-17) 

ความส าคญัของหมายส าคญัน้ีก็ชดัเจนจนพระกิตติคุณทั้งส่ีประกอบด้วยเร่ืองราวน้ี เป็นท่ีชัดเจนว่ายอห์นได้
คุน้เคยกบัฉบบัต่างๆของการอศัจรรยน้ี์ของผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนๆ เช่นเดียวกบัการเป็นประจกัษพ์ยานของ
เหตุการณ์นั้น เร่ืองราวของท่านก็ส่งเสริมคนอ่ืนๆ (เปรียบเทียบ ขอ้ 5, 15) การอศัจรรยน้ี์ไดแ้สดงถึงสิทธิอ านาจ
ของพระเยซูเหนือปริมาณ369 มนัจดัตั้งหลกัฐานต่อไปวา่พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ 
 

“การบนัทึกถึงฉากการวิจารณ์ในงานของพระคริสต์ในแควน้กาลิลีก็ตามหลงัการบนัทึกถึงฉากการ
วิจารณ์ ณ กรุงเยรูซาเล็ม   ณ กรุงเยรูซาเล็มนั้น พระคริสต์ไดเ้ปิดเผยพระองคเ์องวา่เป็นพระผูป้ระทาน
ชีวิต ท่ีน่ีพระองค์ทรงเปิดเผยพระองคเ์องวา่เป็นพระผูส้นบัสนุนและพระผูน้ าพาชีวิต ในกรณีก่อนนั้น 
ค าสอนหลกัก็อยูท่ี่ความสัมพนัธ์ของพระบุตรกบัพระบิดา ในกรณีน้ี มนัอยูท่ี่ความสัมพนัธ์ของพระเยซู
กบัผูเ้ช่ือ. . . 

 
“หมายส าคญัสองอยา่ง คือ การเลีย้งคนห้าพันคน (1-15) และ การเดินบนทะเล (15-21) รวมกนัเพื่อจะ
แสดงให้เห็นว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระผูส้นับสนุนชีวิต พระผูน้ าพา และพระผูเ้สริมก าลงัของการ
ท างานหนกั   พระองคท์รงท าใหฝ้งูชนอ่ิมเอมก่อนผา่นทางพวกสาวกของพระองค ์และจากนั้นพระองค์
เองซ่ึงไม่ไดเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ละไม่เป็นท่ีรู้จกัในตอนแรกน าพวกสาวกท่ีท างานของพระองคไ์ปยงัท่าเรือ
แห่งการพกั”370 

 
6:1   “หลงัจาก” การคาบเก่ียวของเวลาท่ีไม่ไดร้ะบุไวน้ั้น (เปรียบเทียบ 5:1) พระเยซูได้เดินทาง                 

“ไปยงัอีกฟากหน่ึง (ตะวนัออก) ของทะเลกาลิลี” นัน่เป็นฟากท่ีมีการอาศยัอยู่อย่างประปราย        
ท่ีท่ีชาวยิวจ านวนนอ้ยกวา่และคนต่างชาติจ านวนมากกวา่ไดอ้าศยัอยู ่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจนถึง
ชายฝ่ังทางตะวนัออกเฉียงเหนือนั้นท่ีพระเยซูไดไ้ป (เปรียบเทียบ มธ. 14:13; มก. 6:32; ลก. 
9:10) เป็นท่ีชัดเจนว่า บรรดาผูอ่้านของยอห์นได้รู้จกัทะเลสาบน้ีว่าเป็น “ทะเลทิเบเรียส”            
ทิเบเรียสเป็นเมืองหลักบนชายฝ่ังทางตะวนัตกของมัน เฮโรดแอนทิพาสได้ตั้ งมนัข้ึนใน                  
ค.ศ. 20 และได้ตั้ งช่ือมันในการให้เกียรติแก่จักรพรรดิโรมัน ณ เวลานั้น (ทิเบเรียส)                        
ผูไ้ดป้กครองตั้งแต่ ค.ศ. 15 ถึง 35 

 



6:2-3    ฝูงชนได้ติดตามพระเยซูเพราะว่าพวกเขาต้องการผลประโยชน์จากอ านาจท่ีอศัจรรย์ของ
 G  พระองค ์และท่ีจะฟังพระองคส์อน (เปรียบเทียบ 2:23-25) 
 
   “เหมือนกบัคนส่วนใหญ่ของบรรดาชายและหญิงนั้น  พวกเขา [ชาวกาลิลีเหล่าน้ี]                    
   ได้ถือเอาว่าความจ าเป็นต่างๆของพวกเขาในฐานะมนุษยก์็จ  ากัดต่อความเรียกร้อง                
   ทางกายภาพของพวกเขา เน่ืองจากส่ิงนั้น พวกเขาก็พร้อมอย่างมากท่ีจะยอมรับ                 
   พระเยซูในฐานะพระคริสต์ทางการเมือง ผูจ้ะเป็นคนส่งอาหารท่ีราคาถูกและก่อตั้ง
 G   ดินแดนในอุดมคติแห่งเศรษฐกิจ เพราะส่ิงนั้นจะให้งานแห่งการท าให้ความจ าเป็น
 G   ต่างๆทางกายภาพเหล่าน้ีเป็นการท างานท่ีนอ้ยลง”371 

 
พระเยซูไดเ้สด็จข้ึนไปบนไหล่เขาเพื่อจะอยู่ตามล าพงั “กบัพวกสาวกของพระองค์” ผูเ้พิ่งได้
กลบัมาจากภารกิจของพวกเขาตลอดทัว่เมืองต่างๆ ของแควน้กาลิลี (มก. 6:30-32; ลก. 9:10)
พระองคเ์พิ่งไดย้ินว่าเฮโรด แอนทิพาสไดต้ดัศีรษะยอห์นผูใ้ห้บพัติสมา (มธ. 14:12-13) ในไม่
ชา้ฝูงชนไดพ้บพระองค์ และพระองค์ไดรั้กษาหลายคนและไดส้อนพวกเขา (มธ. 14:14; มก. 
6:33-34; ลก. 9:11) ยอห์นเท่านั้นท่ีไดอ้า้งอิงวา่ส่ิงน้ีไดเ้กิดข้ึนบนไหล่เขา บางทีท่านได ้ท าอยา่ง
น้ีเพื่อวา่บรรดาผูอ่้านของท่านจะเห็นการเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนบนภูเขาซีนาย (ขอ้ 31-
32; เปรียบเทียบ อพย. 16:21)   บางทีมนัเป็นแค่รายละเอียดท่ีท่านในฐานะประจกัษพ์ยานได้
สังเกต 
 

6:4    เป็นท่ีชัดเจนว่า ยอห์นได้ระบุถึงความใกล้เขา้มาของ “ปัสกา” เน่ืองจากการอา้งอิงภายหลงั       
 G  ของพระเยซูถึงพระองคเ์องวา่เป็นอาหารแห่งชีวติ (ขอ้ 33, 35, 51) และดงันั้นก็เป็นความส าเร็จ 
  แห่งส่ิงท่ีอาหารแห่งปัสกาไดเ้ป็นสัญลกัษณ์ 
 
   “ผูค้นก าลังคิดในแง่ของเลือด เน้ือ ลูกแกะ และขนมปังไร้เช้ือ พวกเขาได้โหยหา
 G   โมเสสคนใหม่ผูจ้ะช่วยกูพ้วกเขาจากการเป็นทาสของโรม”372 

 
น่ีเป็นการอ้างอิงอนัท่ีสองของยอห์นถึง “เทศกาลปัสกา” ในระหว่างพนัธกิจของพระเยซู
(เปรียบเทียบ 2:13, 23; 11:55; 13:1) เป็นท่ีชดัเจนวา่ เหตุการณ์น้ีไดเ้กิดข้ึนสองปีหลงัจากการ
ช าระพระวิหารค ร้ังแรกของพระเยซู  และหน่ึงปี ก่อนท่ีพระองค์ได้ส้ินพระชนม์ ท่ี                           



บนกางเขน มนัจะไดเ้กิดข้ึนในเดือนเมษายนปี ค.ศ. 32 373 
 
   “การเคล่ือนท่ีจากการอศัจรรยไ์ปสู่การอภิปราย จากโมเสสไปสู่พระเยซู (ขอ้ 32-35, 
 G   เปรียบเทียบ 1:17) และเหนือส่ิงอ่ืนใด จาก อาหาร ไปสู่ เนือ้ ก็เกือบไม่สามารถเขา้ใจ
 G   ไดน้อกจากการอา้งอิงในขอ้ 4 ถึงปัสกานั้น เก็บตก 1:29, 36  คาดหวงั 19:36 (อพย. 
 G   12:46; กดว. 9:12) และควบคุมเร่ืองราวทั้งหมด”374 

 
  ปัสกา เ ป็นการเฉลิมฉลองเ ก่ียวกับชาติ นิยมอย่างมากในอิสราเอล  ส่ิ ง น้ีอธิบายถึง                            
  ความกระตือรือร้นท่ีชาวยิวหลายคนได้แสดงออกเม่ือพวกเขาได้แสวงหาท่ีจะเกณฑ์ให้                   
  พระเยซูเป็นผูช่้วยกูท้างการเมืองของพวกเขา (ขอ้ 15) 
 
   “ถา้คนหลายพนัคนเหล่านั้นเป็นสาวกแทจ้ริงทั้งหมด มนัก็เป็นส่ิงดี แต่ถา้ไม่ใช่ คือถา้               
   คนจ านวนมากกว่าได้ติดตามพระเยซูภายใต้การเข้าใจผิดนั้ น  ในไม่ช้านั่น                             
   ก็ชัดเจนยิ่งข้ึนท่ีจะยอมให้ฝูงชนซ่ึงปะปนกันจ านวนมากท่ีจะติดตามพระองค์เอง
 G   ต่อไปโดยปราศจากการฝัดร่อนก็จะเป็นส่วนของพระคริสตท่ี์จะส่งเสริมความหวงัเท็จ            
   และท่ีจะให้มีการเพิ่มข้ึนของความเขา้ใจผิดท่ีรุนแรงในเร่ืองธรรมชาติของอาณาจกัร
 G   ของพระองค์และภารกิจบนโลกน้ีของพระองค์ และไม่มีวิธีท่ีดีกว่าซ่ึงอาจได้ถูก
 G   ประดิษฐ์ข้ึน ในการแยกแยะแกลบจากขา้วสาลีในกลุ่มคนขนาดใหญ่ของพวกสาวกท่ี
 G   ได้ประกาศตัวมากกว่าการท่ีจะท าการอัศจรรย์ก่อนซ่ึงจะน าความเป็นเน้ือหนัง                          
   ท่ีซ่อนเร้นของคนจ านวนมากกว่าไปสู่ผิวหน้า และจากนั้นก็เทศนาค าเทศนาซ่ึง                           
   ไม่สามารถลม้เหลวท่ีจะโจมตีความคิดแบบเน้ือหนงัได”้375 

 
6:5-6    ยอห์นไดท้ าใหเ้หตุการณ์ต่างๆของวนันั้นสั้นเขา้   ท่านไดล้ะเวน้การอา้งอิงถึงพนัธกิจการสอน           
  และการรักษาของพระเยซู (มธ. 14:14; มก. 6:34; ลก. 9:11) และความเป็นห่วงในเร่ืองอาหาร
 G ของพวกสาวก (มธ. 14:15; มก. 6:35-36; ลก. 9:12) ตรงกนัขา้ม ท่านไดจ้ดจ่อท่ีการอศัจรรย์
 G อนัโดดเด่นนั้น การบรรยายของท่านก็แสดงถึงการริเร่ิมของพระเยซูในการแก้ไขปัญหา
 G เก่ียวกบัอาหาร ยอห์นเท่านั้นท่ีไดบ้นัทึกว่าพระเยซูไดเ้ขา้หา “ฟีลิป” เก่ียวกบัความจ าเป็นนั้น   
 G ส่ิงน้ีก็สามารถเขา้ใจไดเ้น่ืองจากวา่ฟีลิปมาจากเบธไซดา ซ่ึงเป็นเมืองขนาดใหญ่มากท่ีใกลท่ี้สุด 
 G  (1:44) ยอห์นได้อธิบายอีกว่าค าถามของพระเยซูเป็น “การทดสอบ” ในการอบรมการเป็น



 G สาวกของฟีลิป ไม่ใช่ขอ้บ่งช้ีวา่พระเยซูไดงุ้นงงวา่จะท าอะไรดีในตอนแรก 
 

“‘ความเมตตาสงสาร’ ของพระคริสต์ แมว้า่ไดถู้กสังเกตอยู่บ่อยคร้ังโดยผูเ้ขียนพระ
กิตติคุณคนอ่ืนๆ [เช่น มธ  .14:14; มก  .6:34] ไม่เคย ถูกอา้งอิงโดยยอห์น ผูซ่ึ้งคิดอยา่ง
มากเก่ียวกบัความมีเกียรติและพระสิริของตวับุคคลท่ีเป็นพระเจา้ของพระองค”์376 

 
  ฟรานเซสโก เดอแอนเดรีย ผูอ้  านวยการการขดุคน้ทางโบราณคดี ณ เมืองไฮเออราโพลิส ซ่ึงอยู่
G  ในประเทศตุรกีในปัจจุบนันั้นได้ประกาศในปี ค.ศ. 2011 ว่าเขาได้คน้พบหลุมฝังศพของ                      
  อคัรทูตฟีลิปท่ีไดต้ายเพื่อความเช่ือในโบสถซ่ึ์งไดถู้กขดุคน้ใหม่ๆ377 

 
6:7    อย่างเช่นนิโคเดมัสและหญิงชาวสะมาเรียนั้น ฟีลิปเองก็คิดในระดับทางกายภาพเท่านั้ น                 
  “สองร้อย เดนาริอนั” ก็เท่ากบัประมาณค่าจา้งแปดเดือนส าหรับคนท่ีท างาน   เงินจ านวนมาก
 G เช่นนั้นอาจเป็นเงินจ านวนน้อยท่ีพวกเขาพอถูไถพอจ่ายกันได้ แต่มันจะ “ไม่” จัดเตรียม                   
 G  “ขนมปัง” ท่ีเพียงพอเพื่อท าใหผู้ค้นอ่ิมได ้แมก้ระทัง่ “คนละเล็กละนอ้ย”   ในฐานะนกับญัชีนั้น 
 G ฟีลิปได้ท าให้เคร่ืองคิดเลขทางความคิดของเขาท างานและได้สรุปว่าสถานการณ์เช่นนั้น                
  ก็ไม่มีหวงั 
 
6:8-9    “อนัดรูว์” ได้ค้นพบเด็กชายตวัเล็กๆคนหน่ึง (ค ากรีก ไพดารอิโอน เล็กเป็นสองเท่า) ผูมี้                 
   “ขนมบารลี” “ห้า” ก้อนเล็กๆ และ “ปลา” (ค ากรีก โอบซารอิอา) ตัวเล็กๆ “สองตัว”                            
  บางทีปลาจะถูกน าไปเป็นเคร่ืองปรุงรสท่ีทานกับขนมปัง378 ขนมบารลีเป็นอาหารของ                      
  คนยากจน   นกัเขียนคนหน่ึงไดเ้รียกอาหารของเด็กชายคนนั้นวา่เป็นแค่ “อาหารเรียกน ้ าย่อย
 G ก่อนอาหารจานหลัก”379 ดูเหมือนอนัดรูว์ได้รู้สึกล าบากใจว่าเขาได้แนะน าการแก้ไขท่ี                      
  ไม่เพียงพอต่อปัญหานั้น 
 
  ยอห์นอาจได้ตั้ งใจให้การผนวกท่ีพิเศษของท่านเก่ียวกับรายละเอียดของเด็กชายคนน้ี                     
  และอาหารของเขาเพื่อจะย  ้าเตือนบรรดาผูอ่้านของท่านถึงการอศัจรรย์ท่ีคล้ายคลึงกันของ                         
  เอลีชา (2 พกษ. 4:42-44) ค ากรีกค าเดียวกนัส าหรับค าว่า “เด็กชาย” ก็ปรากฏในฉบบัแปล
 G เซปทัวจินท์ของเร่ืองราวนั้น (2 พกษ. 4:38, 41) อย่างไรก็ตาม ประเด็นหลักก็คือ                                     
  การขาดอาหารท่ีพอเพียงรวมกับความสามารถของพระเยซูท่ีจะเล้ียงฝูงชนด้วยแหล่งท่ี                            



  ไม่พอเพียงเช่นนั้น 
 
6:10   เม่ือพวกสาวกไดก้ล่าวยอมรับถึงความไม่พอเพียงของพวกเขาเองนั้น พระเยซูไดด้ าเนินการ

ต่อไปท่ีจะแสดงถึงความพอเพียงของพระองค์ พระองค์ได้แนะน าให้พวกสาวกท่ีจะท าให้                
ฝูงชนท่ีจะนั่งลงบน “หญ้า” ท่ีสะดวกสบาย เยอะแยะ (“มาก”) บางทีเราควรพรรณนาว่า                   
พระเยซูเป็นพระผู ้เ ล้ียงท่ีดีท่ี น่ี  ซ่ึงท าให้แกะของพระองค์นอนลงในทุ่งหญ้าเขียวสด                        
(เปรียบเทียบ สดด. 23:2) บางทีพระเยซูไดท้  าให้พวกเขานัง่ลงเพื่อจะห้ามปรามผูค้นจากการ
รีบเร่งไปหาอาหารอย่างบ้าคลั่ง อีกด้วยเ ม่ือพวกเขาได้ตระหนักถึงส่ิง ท่ีก าลัง เกิดข้ึน                        
ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้ งส่ีคนได้บันทึกขนาดของฝูงชนในแง่ของผูช้ายท่ีปรากฏตัว น่ีเป็น                 
ธรรมเนียม เน่ืองจากวา่คนเหล่าน้ีไดอ้าศยัในวฒันธรรมท่ีผูช้ายมีอ านาจเหนือกว่า ฉากนั้นยงั                   
ระลึกถึงโมเสสท่ีไดเ้ล้ียงดูคนอิสราเอลในถ่ินทุรกนัดารดว้ย อาหารจากสวรรค์ 

 
6:11  ก่อนอ่ืนพระเยซูไดข้อบคุณพระเจา้ส าหรับอาหารดว้ยการอธิษฐานอย่างท่ีชาวยิวท่ีเคร่งครัด                      

ในทางศาสนาไดท้  าตามปกติ (เปรียบเทียบ ขอ้ 23) ในตอนน้ีพระองคไ์ดว้างแบบอยา่งท่ีดีเรา
ควร “ขอบคุณ” ส าหรับส่ิงท่ีเรามี และพระเจา้จะท าให้มีมากข้ึน เป็นท่ีชดัเจนว่า พระเยซูไดg้
ทวีคูณอาหารขณะท่ีพระองค์ได้หักมันและได้ “แจก” มันแก่ผูค้น ยอห์นได้เน้นถึงความ                 
อุดมสมบูรณ์ของการจดัเตรียมของพระเยซู พระบุตรของพระเจา้เป็นพระผูจ้ดัเตรียมท่ีเพียงพอ
อยา่งสมบูรณ์แบบต่อความจ าเป็นต่างๆ ของผูค้น 

 
บางทีท่ีน่ียอห์นไม่ไดต้ั้งใจวา่เราจะท าการเช่ือมโยงกบัอาหารม้ือสุดทา้ยขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   
ท่านได้ละเวน้การอา้งอิงท่ีอาจได้เช่ือมโยงอาหารสองม้ือ เช่น การหัก ขนมปังและการแจก
ชิ้นส่วนขนมปัง  และไม่มีการอ้างอิงถึงการด่ืม ยอห์นได้ละเวน้การอ้างอิงถึงบทบาทของ        
พวกสาวกในการช่วยเหลือพระเยซูโดยการปรนนิบัติผู ้คนอีกด้วย บางทีเพื่อท่ีจะท าให ้                
พระเยซูเป็นศูนย์กลางในเร่ืองน้ี   เป็นท่ีชัดเจนว่าไม่มีส่ิงใดในตวับทท่ีจะสนับสนุนการตี                
ความเชิงเสรีนิยมอนัเป็นท่ีนิยมท่ีว่าการอศัจรรย์นั้นประกอบด้วยการท่ีพระเยซูท าให้ผูค้น                 
เตม็ใจท่ีจะแบ่งปันอาหารของพวกเขา380 

 
6:12-13   ทุกๆคนก็มีพอท่ีจะกิน พระเยซูไดท้  าให้ความอยากของทุกๆคนอ่ิมเอม (“เขาทั้งหลายกินอ่ิม”)

มนัมีแมก้ระทัง่ “เศษอาหารท่ีเหลือ” จ านวนมากจนพระเยซูไดแ้นะใหพ้วกสาวกของพระองคท่ี์



จะเก็บไวเ้พื่อหลีกเล่ียงการสูญเสีย “เศษอาหาร   ” ) ค ากรีก คลาสมาต้า  (ท่ีไดเ้หลืออยู่ไม่ใช่เศษ
เล็กเศษนอ้ยหรือเศษเล็กๆบนพื้นดิน แต่เป็นแผน่ท่ีไดท้  าใหแ้ตกหกัโดยพระเยซูและยงัไม่ไดถู้ก
บริโภค381 ผู ้เขียนพระกิตติคุณทั้ งส่ีคนได้บันทึกว่ามี “เศษอาหาร” ท่ีเหลือจ านวน “12” 
“กระบุง” (ค ากรีก โคฟีนอส) ขนาดใหญ่ของชาวยิว   บรรดานกัอรรถาธิบาย ไดแ้นะน าว่า
กระบุงเหล่าน้ีและจ านวนของกระบุงแสดงถึงไม่วา่อาหารส าหรับพวกสาวกหรืออาหารส าหรับ 
12 เผ่าของอิสราเอล   อย่างน้อยแลว้ รายละเอียดน้ีก็ยืนยนัถึงความอุดมสมบูรณ์แห่งการจดั 
เตรียมของพระเยซูส าหรับผูค้นท่ีปรากฏตวัแต่ละคนของสาวกสิบสองคนก็มีหลกัฐานส่วนตวั
ของพวกเขาถึงอ านาจท่ีเหนือธรรมชาติของพระเยซูและความพอเพียงของพระองค ์
 

   “คนยวิไดมี้ธรรมเนียมของการละบางส่ิงไวส้ าหรับบรรดาผูท่ี้ไดป้รนนิบติั”382  
 

“เราไม่จ  าเป็นท่ีจะกงัวลว่ามนัจะไม่มีอะไรท่ีเหลือไวพ้อส าหรับความจ าเป็นของเรา   
พระเจา้ไม่เคยยอมให้ผูใ้ห้ท่ีใจกวา้งท่ีจะเป็นผูสู้ญเสีย คนข้ีเหนียวเป็นผูท่ี้จนลง พวก
สาวกมีปลาท่ีเหลืออยูม่ากกวา่ตอนท่ีพวกเขาไดมี้ตอนแรกเสียอีก!”383 

 

6:14    ชาวยิวท่ีไดช่ื้นชมกบัการจดัเตรียมของพระเยซูไดส้รุปว่าพระองค์ตอ้งเป็น “ผูเ้ผยพระวจนะ”             
   ผูซ่ึ้งโมเสสไดท้ านายไว ้(ฉธบ. 18:15-19; เปรียบเทียบ ยน. 1:21; 7:40, 52) ในท านองเดียวกนั 
 G  พระเยซูได้เล้ียงดูคนอิสราเอลในบริเวณถ่ินทุรกันดารด้วยอาหารท่ีได้มาจากสวรรค์ (มธ. 
 G  14:15; มก. 6:35) อยา่งท่ีโมเสสไดเ้ล้ียง 
 
6:15    ยิ่งไปกว่านั้ นอีก โมเสสได้จัดเตรียมการเป็นผูน้ าทางทหารส าหรับคนอิสราเอล และได ้     
 G  ปลดปล่อยพวกเขาจากการกดข่ีของชาวอียิปต ์  ต่อมาชาวยิวเหล่าน้ีไดส้รุปวา่พระเยซูสามารถ
 G  ท าส่ิงเดียวกนัเพื่อพวกเขาได ้และตอนน้ีพวกเขาได้แสวงหาท่ีจะรับรองถึงการเป็นผูน้ าทาง                   
G   การเมืองของพระองค์โดยเชิงบงัคบั การตดัสินน้ีก็แสดงถึงจุดสูงสุดของความเป็นท่ีนิยมของ
 G  พระเยซู   พระเยซูไดต้ระหนกั (“รับรู้”) ถึงความตั้งใจของพวกเขา และได ้“ถอนตวั” จากฝงูชน
 G  โดยการข้ึนไปบนไหล่เขาท่ีไกลออกไป “ตามล าพงั” เพื่อจะอธิษฐาน (มธ. 14:23; มก. 6:46)   
 G  เวลายงัไม่เหมาะสมส าหรับพระองคท่ี์จะสถาปนาอาณาจกัรของพระองคบ์นโลก 
 
หมายส าคญัน้ีไดแ้สดงถึงอตัลกัษณ์ของพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจา้ และมนัไดจ้ดัเตรียมส าหรับการ



เปิดเผยพระองคเ์องของพระเยซูในฐานะอาหารแห่งชีวติ (ขอ้ 22-59)384 

 
“. . . การอศัจรรยแ์ห่งการเล้ียงดูก็ถูกเขา้ใจว่าอยู่ในขอบเขตของความส าเร็จแห่งความหวงัของการ
อพยพคร้ังท่ีสอง ส่ิงน้ีก็ไหลไปกบัความคิดถึงเหตุการณ์ในฐานะการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งอาณาจกัร
ของพระเจา้ซ่ึงไดส้ัญญาไวใ้นพระคมัภีร์ (อสย. 25:6-9)”385 

 
จงสังเกตว่า หมายส าคญัน้ีอธิบายถึงการแกไ้ขสามประการต่อปัญหาต่างๆท่ีผูค้นโดยทัว่ไปพยายามแกไ้ข แรก
สุด ฟีลิปไดแ้นะน าว่า เงิน เป็นการแกไ้ขต่อปัญหา (ขอ้ 7) ประการท่ีสอง อนัดูรวไ์ดพ้ึ่งพา ผู้คน ส าหรับการ
แกไ้ข (ขอ้ 9)  ประการท่ีสาม พระเยซู ไดพ้ิสูจน์วา่เป็นการแกไ้ขแท ้(ขอ้ 11)   การแกไ้ขท่ีส่ีก็ปรากฏในเร่ืองราว
ของการอศัจรรยน้ี์ในพระกิตติคุณเล่มอ่ืนๆ (มธ. 14:15; มก. 6:36; ลก. 9:12) นัน่คือ ท่ีจะขจดัปัญหา   พวกสาวก
ได้บอกให้พระเยซูท่ีจะส่งผูค้นไปเสีย เพื่อจะให้พวกเขาดูแลพวกเขาเอง (เปรียบเทียบ มธ. 15:23) ในการ
ตอบสนองต่อความจ าเป็นของผูค้นนั้น พระเยซูไดใ้ชส่ิ้งท่ีใครคนหน่ึงไดม้อบ แด่พระองค์ ในกรณีน้ี อย่างเช่น
ในกรณีอ่ืนๆ มากท่ีสุดนั้น พระองคไ์ดใ้ชบุ้คคลท่ีไม่ส าคญั อย่างมากพร้อมกับแหล่งท่ีไม่ส าคญัอย่างมากต่อ
หนา้คนอ่ืนๆ พระเยซูไม่ไดส้ร้างอาหารจากการท่ีไม่มีอะไรเลย 
 

“บทเรียนเชิงปฏิบติัก็ชดัเจนคือ เม่ือใดก็ตามท่ีมีความจ าเป็น จงให้ทุกส่ิงท่ีท่านมีต่อพระเยซูและยอมให้
พระองคท์  าในส่วนท่ีเหลือ จงเร่ิมตน้ดว้ยส่ิงท่ีท่านมี แต่จงแน่ใจวา่ท่านใหม้นัทั้งหมดแด่พระองค”์386 

 
2. หมายส าคัญทีห้่า: การเดินบนน า้  6:16-21 (เปรียบเทยีบ มธ. 14:24-33; มก. 6:47-52) 

บางทียอห์นไดร้วมเหตุการณ์น้ีไวเ้น่ืองดว้ยเหตุผลหลายประการ มนับรรยายถึงการกลบัมาของ พระเยซูและ
พวกสาวกของพระองค์ไปยงัฝ่ังตะวนัตกของทะเลกาลิลีท่ีท่ีพระเยซูไดใ้ห้การอธิปรายในเร่ืองอาหารแห่งชีวิต   
บางทียอห์นไดท้  าอยา่งนั้นเพื่อท่ีจะด าเนินหวัขอ้การอพยพต่อไป (เปรียบเทียบ ขอ้ 14-15) โดยพื้นฐานแลว้ มนั
เป็นหลกัฐานต่อไปว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้อย่างท่ีพระองค์ได้อา้งพวกสาวกได้ด าเนินจากความ
ต่ืนเตน้ของความส าเร็จท่ียิ่งใหญ่ไปสู่ความทรมานของอนัตรายท่ียิ่งใหญ่ การเล้ียงคน 5,000 คนเป็นบทเรียน 
และการเดินบนน ้าของพระเยซูเป็นการทดสอบท่ีตามหลงับทเรียนนั้น 
 
6:16    “ค ่า” สามารถอ้างอิงเวลาใดก็ได้ในบ่ายแก่ๆก่อนดวงอาทิตย์ตก เป็นท่ีชัดเจนว่า การเล้ียง                 
  คน 5,000 คนได้เกิดข้ึนบนฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลกาลิลี ซ่ึงอยู่ทางทิศใต้ของ                
  จูเลียสเบธไซดา เมืองน้ีได้ตั้ งอยู่ทิศตะวนัออกของจุดท่ีแม่น ้ าจอร์แดนไหลลงสู่ทะเลสาบ                  



  ณ ชายฝ่ังทางทิศเหนือของมนั บางเมืองอาจไดอ้ยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าจอร์แดน387 
 
6:17-18   ปลายทางสุดท้ายของพวกสาวกคือ “คาเปอรนาอุม” ซ่ึงมาระโกได้เรียกว่า “เบธไซดา”                     
  (มก. 6:45)   เป็นท่ีชดัเจนว่า เมืองเบธไซดา (“เมืองปลา”) ตะวนัตกน้ีก็ใกลอ้ย่างมากหรือ
 G แมก้ระทัง่เป็นส่วนหน่ึงของเมืองคาเปอรนาอุม388 เม่ือพระเยซูไม่ได้ปรากฏ ณ ช่วงเร่ิมมืด 
 G พวกเขาไดต้ดัสินใจท่ีจะเดินทางไปยงัคาเปอรนาอุมโดยปราศจากพระองค์ 
 
  ในพระกิตติคุณของยอห์น ความมืด บ่อยคร้ังแลว้ก็มีความส าคญัเชิงสัญลกัษณ์ซ่ึงบ่งบอกถึง
 G สถานการณ์ท่ีแย่ (เปรียบเทียบ 3:2; 13:30)   การขาดไปของพระเยซูไดก่้อให้เกิดเมฆแห่ง
 G ความรู้สึกท่ีว่าจะมีเหตุร้ายเกิดข้ึนอีกคร้ังหน่ึงเหนือพวกสาวกท่ีจะท าให้โอกาสแย่ลงนั้น                
  ลมแรงได้เ กิดข้ึนและได้ก่อให้เ กิดพายุในบนทะเลสาบ ตามปกติแล้ว ลมได้มาทาง                           
  ทิศตะวนัตก ซ่ึงเป็นทิศทางท่ีพวกสาวกได้มุ่งหน้าไป มาระโกได้อธิบายว่าพวกสาวกได ้                    
  ตีกรรเชียงอยา่งล าบาก (มก. 6:48) 
 
6:19    ระยะทางท่ีพวกสาวกไดตี้กรรเชียงในตวับทภาษากรีกก็คือ 25 หรือ 30 สะเตเดีย ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง
 G สองและสามส่วนของไมล์และสามและคร่ึงหน่ึงของไมล์   มทัธิวและมาระโกได้เขียนว่า                 
  พวกสาวกไดอ้ยู ่“กลาง” ทะเลสาบ ซ่ึงบางทีหมายถึงวา่ พวกเขาไดถู้กคล่ืนซดั (มธ. 14:24; มก. 
 G 6:47)   นักวิชาการบางคนผูซ่ึ้งปรารถนาท่ีจะลดความส าคญัของการอศัจรรยก์็ได้แปล                             
  ค าบุพบทของภาษากรีก เอพิ เป็น “ขา้ง” แทนท่ีจะเป็น “บน”389 อย่างไรก็ตาม ตวับทและ
 G พระกิตติคุณพอ้งน าเสนออยา่งชดัเจนวา่พระเยซูเดินบนน ้า ไม่ใช่บนชายฝ่ังขา้งทะเล 
 
  มาระโกไดร้ายงานวา่พวกสาวกคิดวา่พระเยซูเป็นผี (มาระโก 6:49)   ยอห์นเพียงแค่ไดอ้ธิบาย           
  ว่าพวกเขา “ตกใจกลัว” การเน้นน้ีก็ มีผลกระทบของการจดจ่อท่ีการท่ีพระเยซูระงับ                    
  ความกลัวของพวกเขา ความกลัวของพวกสาวกและความสามารถของพระเยซูท่ีจะระงับ                
  ความกลัวของพวกเขานั้นก็เป็นประเด็นของการบนัทึกของยอห์นเก่ียวกับการอัศจรรย์น้ี                    
  พระเยซูไดพ้บกบัพวกสาวกระหวา่งเวลาตี 3 ถึง 6 โมงเชา้ (มธ. 14:25; มก. 6:48) 
 
   “บางคร้ังเราได้ติดอยู่ในพายุ เพราะว่า เราไม่ได้เ ช่ือฟังพระเจ้า  โยนาห์ก็ เป็น                               
   ตวัอยา่งเหมาะสม   บางคร้ังพายกุ็มาเพราะวา่เราได ้เช่ือฟัง พระเจา้   เม่ือส่ิงนั้นเกิดข้ึน            



   เราสามารถแน่ใจวา่พระผูช่้วยใหร้อดของเราจะอธิษฐานเผื่อเรา มาหาเราและช่วยกูเ้รา. 
   . .พระเยซูได้น าผูค้นของพระองค์ไปยงัทุ่งหญ้าเขียวสด (ยน. 6:10) และตอนน้ี                           
   พระองค์ได้น าพวกเขาไปยงัน ้ าท่ีสงบ (สดด. 23:2) พระองค์ช่างเป็นพระผูเ้ล้ียงท่ีดี                     
   จริงๆ!”390 
 
   “จงสังเกตวา่ พวกเขาสาวกไม่ไดเ้ลิกลม้ดว้ยความหมดหวงั  พวกเขาได ้‘ตีกรรเชียง’           
   ต่อไป )ขอ้ 19)!  และในท่ีสุด พระเยซูไดม้าใกลพ้วกเขาและไดช่้วยกูพ้วกเขาจากทะเล          
   ท่ีก าเริบ”391 
 
6:20    พระเยซูไดร้ะบุพระองคเ์องโดยการกล่าวตามตวัอกัษรวา่ “เราเป็น” (ค ากรีก เอโก เอมิ) บางคร้ัง                  
  ส่ิงน้ีก็เป็นแนวทางท่ีพระเยซูไดอ้ธิบายถึงพระองค์เองว่าเป็น พระเจ้า อย่างท่ียอห์นไดบ้นัทึก           
  ถอ้ยค าของพระเยซู (เช่น 8:24)   อยา่งไรก็ตาม อนุประโยคก็ไม่ไดห้มายถึงอยา่งนั้น อยูเ่สมอ             
  เน่ืองจากวา่มนัเป็นแนวทางตามปกติของการระบุถึงตนเอง (เปรียบเทียบ 9:9) ในกรณีเหล่านั้น              
  การแปล “คือเราเอง” ก็ให้ความหมายท่ีไดต้ั้งใจไว ้ ท่ีน่ีพระเยซูเพียงแค่ไดร้ะบุพระองคเ์องแก่                  
  พวกสาวก แมว้า่เป็นท่ีชดัเจนวา่ ใครคนหน่ึงท่ีสามารถเดินบนน ้าไดก้็เป็นมากกวา่มนุษย ์
 

“มองรอบๆ และเราจะท้อแท้ มองเข้าไปข้างใน และเราจะท้อใจ แต่มองข้ึนไปท่ี
พระองค ์แลว้ความกลวัของเราจะหายไป ”392 

 
6:21    เม่ือพวกสาวกได้ตระหนักว่านั่นเป็นพระเยซู พวกเขาได้รับ “พระองค์เข้าไปในเรือ”                        
  อยา่งเต็มใจ   บางทีพระเยซูไดพ้บกบัพวกเขาสาวกซ่ึงใกลก้บัปลายของของพวกเขาอย่างมาก                        
  และก็ไม่ได้ใช้เวลานานส าหรับพวกเขาท่ีจะไปถึงท่ีนั่น บางทีการท่ีมีพระเยซูอยู่ในเรือนั้น                     
  การเดินทางท่ีเหลืออยู่ก็ดูเหมือนเป็นการเดินทางท่ีสั้ นส าหรับพวกเขา หรือด้วยการท่ีลมได ้               
  ถูกท าใหส้งบนั้น มนัก็ไม่ไดใ้ชเ้วลานานส าหรับพวกเขาท่ีจะไปถึงแผน่ดิน 
 
  การอธิบายใดๆของการอธิบายเหล่า น้ีก็สามารถบรรยายถึงค าอธิบายของยอห์นได ้                               
  นักอรรถาธิบายหลายคนได้เช่ือว่ายอห์นได้บนัทึกการอศัจรรย์ท่ีสองในข้อน้ี และท่ีว่าเรือ                    
  ได้ไปถึงคาเปอรนาอุมอย่างรวดเร็ว (“ทนัทีทนัใด”)393 อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนมนัมีประเด็น                     
  ท่ีเล็กนอ้ยต่อการอศัจรรยเ์ช่นนั้น และไม่มีส่ิงใดในตวับทท่ีอธิบายถึงมนั 



 
“พายุบนทะเลสาบนั้น นอกเหนือไปจากการเป็นสัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสมของการทดสอบความเช่ือของ
พวกเขาแล้ว ก็ยงัเป็นบทเรียนท่ีส าคญัในความเช่ือส าหรับสาวกสิบสองคน ซ่ึงช่วยเตรียมตวัพวกเขา
ส าหรับอนาคตท่ีได้รอคอยพวกเขา การขาดไปชั่วคราวของพระอาจารย์ของพวกเขานั้นก็เป็นการ
ตระเตรียมส าหรับการขาดไปนิรันดร์ของพระองค์ การแทรกแซงท่ีอศัจรรยข์องพระเยซู ณ วิกฤตแห่ง
อนัตรายของพวกเขานั้นก็เหมาะท่ีจะประทบัตราความเช่ือมัน่ในความคิดของพวกเขาว่า แมก้ระทัง่
หลงัจากท่ีพระองคไ์ดเ้สด็จข้ึนไปนั้น พระองคจ์ะอยูก่บัพวกเขาในเวลาแห่งอนัตราย”394 

 
การเล้ียงคน 5,000 คนน าเสนอพระเยซูวา่เป็นพระผูจ้ดัเตรียมส าหรับความจ าเป็นต่างๆ ของผูค้น การเดินบนน ้ า
ของพระองคก์็พรรณนาว่าพระองค์เป็นพระผูป้กป้องของบรรดาผูท่ี้วางใจและเช่ือพระองค ์การอศัจรรยท่ี์สอง
ของการอศัจรรยท์ั้งสองน้ีไดส้อนพวกสาวกวา่พระเยซูมีสิทธิอ านาจเหนือธรรมชาติ (เปรียบเทียบ โยบ 38:8-11; 
สดด. 29:3-4, 10-11; 65:5-7; 89:9; 107:29)395 อยา่งไม่สงสัยเลยวา่ ยอห์นไดบ้นัทึกเหตุการณ์น้ีเพื่อจะสอนผูอ่้าน
ของท่านถึงบทเรียนอย่างเดียวกนัการอศัจรรยท์ั้งสองไดแ้สดงถึงความเท่าเทียมของพระเยซูกบัพระบิดา ผูซ่ึ้ง
บรรดาผูเ้ขียนของพนัธสัญญาเดิมไดอ้ธิบายวา่ไดท้  าส่ิงเหล่าน้ี 
 

3. การอภิปรายถึงอาหารแห่งชีวติ  6:22-59 
พระเยซูไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะอธิบายถึงอตัลกัษณ์ของพระองคโ์ดยการสอนฝงูชนและพวกสาวกของพระองค ์  
พระองคไ์ดท้  าอยา่งนั้นโดยการพฒันาค าเปรียบเทียบของ “อาหารแห่งชีวติ” ซ่ึงพระองคไ์ดอ้า้งวา่เป็นพระเยซูได้
ใช้การเล้ียงคน 5,000 คนเป็นพื้นฐานส าหรับการอธิบายถึงอตัลักษณ์ของพระองค์แก่ฝูงชน พระองค์ได้
เปรียบเทียบพระองคเ์องกบัอาหาร 
 

“อีกคร้ังหน่ึง มนัเป็นพนัธกิจแห่ง ‘พระคุณและความจริง’ (ยน. 1:17) ในพระคุณนั้น พระเยซูของเราได้
เล้ียงผูค้นท่ีหิวโหย แต่ในความจริงนั้น พระองคไ์ดใ้หพ้ระวจนะของพระเจา้แก่พวกเขา”396 

 
“การอภิปรายต่างๆก็ถูกจดัให้เป็นสามกลุ่มคือ ขอ้ 26-40, ขอ้ 41-51, ขอ้ 52-58 แต่ละกลุ่มก็ถูกแนะน า
โดยการแสดงออกบางอย่างของความรู้สึกในส่วนของบรรดาผูท่ี้ถ้อยค าได้ถูกกล่าวต่อพวกเขา คือ 
ค าถามท่ีเรียบง่าย (ขอ้ 25) การบ่น (ขอ้ 41) การทุ่มเถียงกนัท่ามกลางพวกเขา (ขอ้ 52) ความคิดท่ีถูก
กล่าวถึงอยา่งต่อเน่ืองกนัก็แตกต่างคือ (1) การแสวงหาชีวิต (2) ความสัมพนัธ์ของพระบุตรกบัพระเจา้
และมนุษย ์(3) การจดัสรรไวโ้ดยตวับุคคลของพระบุตรท่ีไดบ้งัเกิดเป็นมนุษย ์และมนัดูเหมือนวา่ผูฟั้ง



และสถานท่ีไม่ไดเ้ป็นเหมือนเดิม มนัมีการแยกท่ีชดัเจนหลงัจากขอ้ท่ี 40 และขอ้ท่ี 51 “พวกยิว” ถูก
แนะน าในขอ้ท่ี 41, 52 แต่ไม่ใช่ก่อนหนา้นั้น บรรดาถอ้ยค าสุดทา้ยไดถู้กกล่าว ‘ในธรรมศาลา’ (ขอ้ 59) 
แต่มนัเกือบจะไม่เป็นท่ีสามารถเขา้ใจไดว้า่ การสนทนาไดเ้ร่ิมตน้ท่ีนัน่”397 

 
ผู้คนแสวงหาพระเยซู  6:22-25 
ฝูงชนท่ีอยู่  “ฝ่ังข้างโน้น” ต้องอยู่ใกล้กับชายฝ่ังทางตะวันออกเฉียงเหนือ หลังจากท่ีพระเยซูได้เ ล้ียง                   
คน 5,000 คน ซ่ึงอยูท่างทิศใตข้องเบธไซดา   พวกเขาไดอ้ยูอี่กขา้งหน่ึงของทะเลสาบจากชายฝ่ังทางตะวนัตก
เฉียงเหนือ (และคาเปอรนาอุม) ท่ีท่ีพระเยซูและพวกสาวกไดอ้ยู ่ณ เวลาน้ี พวกเขาไม่สามารถนึกออกไดว้า่พระ
เยซูไดไ้ปท่ีไหน “พวกสาวกได้” จากไปในเรือล าเดียว “ตามล าพงั” โดยปราศจากพระเยซู มีเพียงเรือ “อีกหน่ึง
ล า” เท่านั้นท่ียงัคงอยูท่ี่นัน่ ดงันั้นพวกเขาไดรู้้วา่พระเยซูไม่ไดใ้ช ้มัน ท่ีจะจากบริเวณนั้นไป ในขณะท่ีพวกเขา
ไดร้อคอยใหพ้ระเยซูท่ีจะปรากฏนั้น “เรือล าอ่ืนๆ” พร้อมกบัผูค้นท่ี “มาจากทิเบเรียส” ซ่ึงอยูช่ายฝ่ังทางตะวนัตก
ก็ไดม้าถึงในท่ีสุด “ฝูงชน” ไดต้ระหนกัวา่ “พระเยซูไม่ไดอ้ยู่ท่ีนัน่” ในบริเวณนั้น ดงันั้นพวกเขาจึงไดล้ง “เรือ
เล็กๆ” ท่ีไดม้าจากทิเบเรียสและไดมุ้่งหนา้ไปยงั “คาเปอรนาอุม” บางทีพวกเขาไดคิ้ดวา่พวกเขาสามารถพบพระ-
เยซูไดท่ี้นัน่เพราะวา่คาเปอรนาอุมเป็นศูนยบ์ญัชาการของพระองค์เม่ือพวกเขาไดพ้บพระองค ์พวกเขาตอ้งการท่ี
จะรู้วา่พระองคไ์ดไ้ปยงัท่ีนัน่ไดอ้ยา่งไร 
 
ท าไมยอห์นได้ยุ่งกบัการเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีดูเหมือนไม่ส าคญัน้ี? เป็นท่ีชัดเจนว่า ท่านได้ท าอย่างนั้นเพื่อท่ีจะ
บรรยายถึงขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเยซูไดข้า้มทะเลสาบอยา่งแทจ้ริงโดยการเดินบนน ้ าทะเล อีกเหตุผลหน่ึงก็คือว่า
การอธิบายของท่านก็สนบัสนุนถอ้ยค าของพระเยซูท่ีวา่ประชาชนไดแ้สวงหาพระองค ์(ขอ้ 26) เม่ือพิจารณาถึง
ส่ิงท่ีผูค้นเหล่านั้นไดด้ าเนินการท่ีจะเรียกร้องจากพระเยซูต่อไปนั้น (ขอ้ 30-31) มนัก็ส าคญัท่ีวา่ยอห์นไดแ้สดง
ใหเ้ห็นวา่พวกเขาเป็นผูค้นเหล่านั้นท่ีไดเ้ป็นพยานถึงหมายส าคญัแห่งการเล้ียงท่ีอศัจรรย ์
 
พระเยซูได้สร้างความปรารถนาทีม่ีต่ออาหาร  6:26-34 
ส่วนน้ีของตวับทประกอบดว้ยการอธิบายท่ีลึกลบัและดึงดูดใจเก่ียวกบัอาหารแห่งชีวิต พระเยซูไดก้ระตุน้ความ
อยากของผูฟั้งของพระองค์ท่ีมีต่อมนั (เปรียบเทียบ 4:10) ส่วนน้ีจบลงดว้ยการท่ีพวกเขาไดข้อให้พระองคท่ี์จะ
ใหอ้าหารแก่พวกเขา (ขอ้ 34) แต่คนอ่ืนไดห้ยดุติดตามพระองค ์(ขอ้ 66) 
 

“พระองคไ์ดก้ล่าว. . .ถึงกางเขน ซ่ึงไดจ้ดัตั้งพระองคเ์องวา่เป็นชีวิตของโลกในแง่ท่ีประยุกตใ์ชก้บัเหยื่อ
ท่ีเสียสละ ซ่ึงเลือดของเขานั้นได้หลั่งออก และเน้ือของเขาได้ถูกกินโดยบรรดาผูท่ี้ถวายเคร่ืองบูชา 



ไม่ใช่การพูดถอ้ยค าของพระองคอ์ยา่งมีมารยาท แต่ไดก้ล่าวส่ิงนั้นดว้ยลกัษณะท่าทางท่ีหนกัแน่นและ
เขม้ขน้ท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได”้398 

 
6:26   ถอ้ยค าเชิงแนะน าของพระเยซูไดร้ะบุถึงถอ้ยแถลงส าคญัอยา่งมาก (เปรียบเทียบ ขอ้ 32, 47, 53)   

พระองคไ์ม่ไดต้อบค าถามของพวกเขา (ขอ้ 25) และไม่ไดบ้อกพวกเขาวา่พระองคไ์ดเ้ดินขา้ม                      
ผิวน ้ าของทะเลสาบ  พระองคไ์ม่ไดต้อ้งการให้พวกเขาท่ีจะติดตามพระองคเ์พราะว่าพระองค์
สามารถท าการอศัจรรยไ์ดเ้ป็นหลกั   พระองค์ไดเ้ขา้ใจว่าความสนใจในพระองค์ของพวกเขา                    
นั้นส่วนใหญ่ก็เน่ืองมาจากความสามารถของพระองค์ท่ีจะจดัเตรียมเพื่อพวกเขาทางกายภาพ   
พวกเขาไม่ไดส้นใจในพระองค์เพราะวา่พวกเขาไดร้ะบุว่าพระองค์เป็น “พระเจา้และมนุษย”์ 
แต่เพราะว่าพระองค์สามารถเติมเต็มทอ้งของพวกเขาได ้ทุกวนัน้ีหลายคนสนใจในพระเยซู
เน่ืองจากผลประโยชน์ท่ีพระองค์สามารถให้แก่พวกเขาเท่านั้น พระเยซูได้ด าเนินการท่ีจะ
อธิบายต่อไปถึงส่ิงท่ีการอศัจรรยท่ี์พวกเขาไดเ้ป็นพยานนั้นไดแ้สดงถึง 

 
“พวกเขาเป็นห่วงเก่ียวกบัทอ้งท่ีหิวมากกวา่วญิญาณท่ีหิว”399 

 

6:27    ก่อนหนา้นั้น พระเยซูไดก้ล่าวต่อหญิงชาวสะมาเรียเก่ียวกบัน ้ าธ ารงชีวิต (4:10, 14) และตอนน้ี
 G พระองค์ได้กล่าวต่อชาวกาลิลีเหล่าน้ีเก่ียวกับ “อาหารท่ีด ารงอยู่” อย่างเช่นก่อนหน้านั้ น 
 G พระองค์ได้เปรียบเทียบการบ ารุงเล้ียงทางกายภาพกับการบ ารุงเล้ียงฝ่ายวิญญาณ ดังนั้ น                       
 G การอธิบายท่ีตามมาก็ประกอบดว้ยการผสมของภาษาตามตวัอกัษรและภาษาเชิงเปรียบเทียบ   
 G พระเยซูตอ้งการให้ผูฟั้งของพระองคท่ี์จะมองวา่ลกัษณะฝ่ายวิญญาณแห่งภารกิจของพระองค์
 G นั้นส าคญักวา่ลกัษณะทางกายภาพ 
 
  เป็นท่ีชดัเจนว่า ผูค้นไดเ้ขา้ใจการอา้งอิงของพระองค์ถึงอาหาร “ท่ีด ารงอยู่จนถึงชีวิตนิรันดร์” 
 G ว่าหมายถึงอาหารทางกายภาพท่ีไม่ได้เก่าและเป็นรา ในฐานะ “บุตรมนุษย์” นั้น พระเยซู               
 G ไดอ้า้งท่ีจะมีสิทธิอ านาจท่ีจะใหอ้าหารน้ีเพราะวา่ “พระเจา้” “พระบิดา” ได ้“จดัตั้งตราประทบั
 G ของพระองค์” เก่ียวกับการรับรองท่ีมีต่อพระเยซู พระบิดาได้ให้สิทธิอ านาจแก่พระบุตร                   
  ท่ีจะกระท าเพื่อพระองค์ ( เปรียบเทียบ 5:32-47) น่ี เป็นหน่ึงในหน้าท่ีของตราประทับ                        
  ในวฒันธรรมของพระเยซู และพระเจา้ผูซ่ึ้งไดต้ั้งตราประทบัของพระองค์บนบางส่ิงหรือบาง
 G คนก็เป็นการแสดงออกตามปกติว่ามนัเป็นจริง400 พระเยซูได้กล่าวถึงพระองค์เองว่าเป็น 



 G  “อาหาร” (ขอ้ 35, 53) พระบุตรจะให้อาหารน้ีและชีวิตนิรันดร์ แต่ผูค้นก็มีความรับผิดชอบ                  
  ท่ีจะ “ท า” (นัน่คือ เช่ือข่าวประเสริฐ, ขอ้ 29) เพื่อจะไดม้นัมาเช่นกนั 
 
6:28   “งานของพระเจ้า” เป็นงานท่ีพระเจ้าเรียกร้องเพื่อจะได้รับ “อาหารท่ีด ารงอยู่ (คงอยู่)”                        

แมก้ระทัง่ชีวิตนิรันดร์ ผูค้นยงัคงคิดในระดบัทางกายภาพอยู่ พวกเขาได้คิดว่าพระเยซูก าลงั
กล่าวถึงงานทางกายภาพบางอยา่งท่ีจะให้ชีวิตนิรันดร์   ไม่เพียงเท่านั้น พวกเขาไดทึ้กทกัเอาวา่
พวกเขาสามารถท าได้ และโดยการท าอย่างนั้ นพวกเขาสามารถท าเพื่อได้มาซ่ึงชีวิต                        
นิรันดร์ได้   พวกเขาไม่ว่าได้ละเลย หรือเขา้ใจผิด  ลืม หรือไม่เช่ือถ้อยค าของพระเยซูท่ีว่า
พระองค์จะ “ให้” “ชีวิตนิรันดร์” แก่พวกเขา (เปรียบเทียบ รม. 10:2-4) มีบางส่ิงภายใน
ธรรมชาติท่ีได้ล้มลงของมนุษยท่ี์ท าให้การท าเพื่อได้มาซ่ึงชีวิตนิรันดร์นั้นน่าดึงดูดใจกว่า                     
การรับชีวตินิรันดร์มาเป็นของขวญั 

 
6:29    “งาน” เดียวท่ีพระเจ้าเรียกร้องจากผูค้นส าหรับความรอดก็คือความเช่ือในพระบุตรของ
 G พระองค์ (เปรียบเทียบ 3:11-17) งานท่ีพระเยซูไดร้ะบุนั้นไม่ใช่บางส่ิงท่ีเป็นทางกายภาพเลย   
 G มนัคือส่ิงท่ีพระเจา้ทรงเรียกร้องนัน่คือ การวางใจในพระเยซู (เปรียบเทียบ รม. 3:28) การตอบ
 G ของพระเยซูก็เป็นความขดัแยง้ท่ีเด็ดขาดต่อแนวคิดท่ีว่าผูค้นสามารถได้รับความรอดโดย                 
 G ความประพฤติท่ีดีของพวกเขา น่ีเป็นอีกขอ้หน่ึงของขอ้ต่างๆท่ีเป็นเชิงประกาศอนัยิ่งใหญ่ใน
 G พระกิตติคุณยอห์น (1:12; 3:16, 36; 5:24; 6:47; และอ่ืนๆ) ในการอภิปรายน้ี พระเยซูไดท้  าให ้
 G  “การเช่ือ” (ขอ้ 29, 47) เท่าเทียมกนักบั “การมา” หาพระองค ์(ขอ้ 35) และ “การกิน” อาหารน้ี 
 G  (ขอ้ 50, 51) 
6:30-31   พระเยซูเพิ่งได้บอกผูค้นอย่างชัดแจ้งถึง “งาน” อะไรท่ีพวกเขาจ าเป็นตอ้งท าเพื่อจะได้รับ                             

ชีวตินิรันดร์ (ขอ้ 29) ตอนน้ีพวกเขาไดถ้ามพระองคถึ์ง “งานอะไร” ท่ีพระองคจ์ะท า (“เพื่อเป็น
หมายส าคญั”) เพื่อจะพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นตวัแทนท่ีได้รับสิทธิอ านาจของพระเจา้อย่างท่ี
พระองค์ไดอ้า้งท่ีจะเป็นนั้น (เปรียบเทียบ 1 คร. 1:22) พวกเขาไดแ้นะน าว่าการผลิตอาหาร         
จากสวรรค ์อยา่งท่ีโมเสสไดท้  านั้นอาจโนม้นา้วพวกเขาได ้ความไม่เต็มใจของพวกเขาท่ีจะเช่ือ 
“หมายส าคญั” ท่ีพระเยซูไดใ้ห้แก่พวกเขาในวนัก่อนหน้านั้นก็แสดงถึงความแข็งกระดา้งแห่ง
ใจของพวกเขา ไม่วา่พระเยซูไดท้  าอะไรก็ตามนั้น ผูไ้ม่เช่ือก็ไดเ้รียกร้องมากข้ึนอยูเ่สมอบางที
การจดัเตรียมอาหารของพระเยซูส าหรับคนหลายพนัคนในวนัก่อนหนา้นั้นไดน้ าให้พวกเขาท่ี
จะถามหาการอัศจรรย์ท่ีใหญ่กว่า น้ี  พวกเขาบางคนได้สรุปว่าพระเยซูอาจเป็นผู ้เผย                  



พระวจนะท่ีโมเสสได้ท านายไว ้(ขอ้ 14) ถ้าพระองค์เป็น พระองค์ควรสามารถท่ีจะท าการ
อศัจรรยท่ี์ใหญ่กวา่โมเสสไดท้ า   “มานา” ท่ีโมเสสไดผ้ลิตนั้นก็ไดเ้สียไปชัว่ขา้มคืนถา้ถูกทิ้งไว้
โดยไม่ไดกิ้น แต่ดูเหมือนวา่พระเยซูไดส้ัญญาถึงอาหารท่ีจะไม่เสียไป (“ท่ีด ารงอยู”่) ท่ีมาของ
การอา้งอิงแบบกวา้งๆ ของผูค้นบางทีเป็นสดุดี 78:24 อยา่งไรก็ตาม มีความคลา้ยคลึงกบัเนหะ-
มีย ์9:15; อพยพ 16:4 และ 15; และ สดุดี 105:40 อีกดว้ย 

 
   “ส่วนน้ีของการอภิปรายก็ตอ้งถูกเขา้ใจว่าเป็นการต่อตา้นเบ้ืองหลงัของการคาดหวงั
 G  ของชาวยิวท่ีว่าเม่ือพระเมสสิยาห์ได้เสด็จมานั้น พระองค์จะร้ือฟ้ืนการอัศจรรย ์                    
   แห่งมานา”401 

 
6:32-33   ผูค้นไดถื้อว่า “โมเสส” เป็นแหล่งแห่งพระพรของพวกเขาในอดีต พวกเขาไดเ้ช่ือว่ามานาได ้
 G ถูกมอบให้ผา่นทางความดีงามของท่านและไดจ้บลงพร้อมกบัการตายของท่าน402   มีหลกัฐาน
 G บางอย่างอีกด้วยท่ีว่าพวกเขาได้เช่ือว่าโมเสสก าลงัวิงวอนเผื่อพวกเขาในปัจจุบนัเช่นกัน403                    

  พระเยซูไดช้ี้พวกเขาไปไกลกว่าโมเสสยงัแหล่งท่ีแทจ้ริง นัน่คือ “พระเจา้” พระองค์ตอ้งการ
 G ให้พวกเขาท่ีจะพึ่งพาพระเจา้ส าหรับความจ าเป็นต่างๆของพวกเขา ไม่ใช่พึ่งพาช่องทางท่ีเป็น
 G มนุษยแ์ห่งพระพรของพระเจา้ 
 

พระเยซูได้หันเหการสนทนาจากการขอร้องหมายส าคญัทางกายภาพ กลับไปสู่หัวขอ้ของ
อาหารท่ีท าให้อ่ิมเอมใจ   พระเจา้ (“ไม่ใช่โมเสส”) ไดใ้ห้มานาในอดีต แต่พระองค์ก าลงัให้
ประเภทของอาหารใหม่ในตอนน้ี พระเยซูไดอ้ธิบายมนัว่าได ้“ลงมา (ออกจาก) จากสวรรค์” 
และ จดัเตรียม “ชีวิต” เพื่อทั้ง “โลก” ไม่ใช่แค่อิสราเอล ดว้ยการตอบสนองน้ี พระเยซูไดเ้อา
โมเสสและหมายส าคญัของพระองค ์ซ่ึงผูค้นไดต้ั้งไวใ้นท่ีท่ีเหนือกวา่พระองคเ์องมา และไดต้ั้ง
สองส่ิงน้ีในต าแหน่งท่ีดอ้ยกว่าพระองคเ์อง อาหาร “แท”้ (ค ากรีก อะเลธินอส, แทจ้ริง หรือ 
ดั้งเดิม, เปรียบเทียบ 1:9) คืออาหารท่ีท าให้อ่ิมเอมใจในท่ีสุด ในการอภิปรายน้ี พระเยซูได ้   
อา้งเจด็คร้ังวา่ พระองคไ์ด ้“ลงมาจากสวรรค์” ซ่ึงเนน้ถึงขอ้เท็จจริงท่ีวา่ พระองคเ์ป็นของขวญั
ท่ีมาจากพระเจา้ (ขอ้ 33, 38, 41, 42, 50, 51, 58) 
 

6:34    พระเยซูไดแ้นะน าอาหารใหม่อย่างเพียงพอในตอนน้ีส าหรับผูค้นท่ีจะเรียกร้องจากพระองค ์
 G อยา่งท่ีพระองคไ์ดแ้นะน าน ้ าธ ารงชีวิตส าหรับหญิงชาวสะมาเรีย พระองคไ์ดเ้ตรียมพวกเขาไว้



 G ส าหรับการเปิดเผยท่ีว่าพระองค์เป็นอาหารนั้น ถ้าพวกเขาได้จริงใจในความปรารถนาของ
 G พวกเขาท่ีมีต่ออาหารนั้น พวกเขาจะยอมรับพระองค์ กระนั้นผูค้นก็ไม่ได้ตระหนักถึงส่ิงท่ี
 G พวกเขาไดเ้รียกร้อง อยา่งท่ีหญิงนั้น ณ บ่อน ้ าไม่ไดต้ระหนกั (เปรียบเทียบ 4:15) พวกเขายงัคง
 G คิดถึงอาหารทางกายภาพอยู่ พวกเขาต้องการประเภทใหม่ของอาหารทางกายภาพท่ีจะ                     
 G ไม่เสียเลยตั้งแต่เวลานั้นเป็นตน้ไป 
 
พระเยซูได้ระบุว่าพระองค์เป็นอาหารน้ัน  6:35-40 
 
6:35   ตอนน้ีพระเยซูได้ระบุว่าพระองค์เองเป็นอาหารท่ีพระองค์ได้กล่าวถึง (เปรียบเทียบ ขอ้ 47; 

อสย. 55:1-2) พวกยิวไดถื้อวา่อาหารแทจ้ากสวรรคเ์ป็นธรรมบญัญติั404  พระเยซูไม่ไดก้ล่าววา่
พระองค ์มี อาหารแห่งชีวติ แต่ท่ีวา่พระองค ์เป็น อาหารแห่งชีวตินั้น 

 
   “พวกยวิไดข้อบางส่ิงจากพระคริสต ์พระองคน์ าเสนอพระองคเ์องแก่พวกเขา”405 

 
  พระองค์ได้อา้งว่าสามารถท่ีจะท าให้อ่ิมเอมอย่างส้ินเชิงอย่างท่ีอาหารและน ้ าท าให้อ่ิมเอม                 
  ทางกายภาพผูฟั้งของพระองคไ์ม่จ  าเป็นตอ้งกลบัมาหาพระองค์เพื่อความรอดอยา่งซ ้ าๆอยา่งท่ี
 G พวกเขาได้ทึกทักนั้ น (ข้อ 34) เ น่ืองจากว่าพระองค์จะท าให้อ่ิมเอมอย่างถาวรอีกด้วย                          
 G  (เปรียบเทียบ 13:9-10) ค าว่า “อีกเลย” ก็หนักแน่นในตวับทภาษากรีก “การมาหาพระเยซู” 
 G และ “การเช่ือในพระเยซู” เป็นแนวคิดรวบยอดท่ีมีความหมายเหมือนกนั อยา่งท่ีอาหารและน ้ า
 G ด้วยกันนั้นแสดงถึงความจ าเป็นทั้ งส้ินของมนุษย์ พระเยซูไม่ได้หมายถึงว่า การพึ่ งพาท่ี
 G พระองค์เร่ือยไปนั้นไม่ใช่ส าคญั (เปรียบเทียบ 15:4-5) พระองค์ได้หมายถึงว่า การเช่ือใน
 G พระองค์ส าหรับความรอดจะท าให้ความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษย์และความปรารถนาต่อ                    
  ชีวิตนั้นอ่ิมเอม  อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูไดเ้ช่ือมโยงชีวิตกบัพระองคเ์อง   พระองคคื์อส่ิงท่ีค ้าจุน
 G และบ ารุงเล้ียงชีวิตฝ่ายวิญญาณ การได้รับการเล้ียงดูโดยพระองค์นั้นเองท่ีเราได้รับชีวิตใน
 G ตอนแรกและจะเจริญข้ึนฝ่ายวญิญาณเร่ือยไป 
 

“ถา้บุคคลหน่ึงมีการติดต่อท่ีใหชี้วติกบัพระเยซูอยา่งแทจ้ริง เขาก็ไม่หยดุท่ีจะพึ่งพา 
พระองคเ์ลย  . . .แต่การติดต่อแรกเร่ิมไม่จ  าเป็นท่ีจะถูกท าซ ้ า” 406 

 



  การอา้งของพระเยซูถึงการเป็นอาหารแห่งชีวิตสามคร้ังในการอภิปรายน้ี (ขอ้ 35, 48, 51)  เป็น
 G การอ้างคร้ังแรกของการอ้างเช่นนั้นเจ็ดคร้ังท่ียอห์นได้บนัทึกว่าพระเยซูได้ท าการอ้างใน                  
  พระกิตติคุณของท่าน   พระเยซูไดใ้ชถ้อ้ยค าท่ีเหมือนกนั (ค ากรีก เอโก เอมี, “เราเป็น,” พร้อม
 G กบักริยารวมทั้งกริยาวิเศษณ์และกรรม) ในแต่ละกรณี   สองตวัอยา่งอ่ืนๆของ เอโก เอมี และ
 G กริยารวมทั้งกริยาวิเศษณ์และกรรมก็ปรากฏ (8:18, 23) แต่ตวัอยา่งเหล่านั้นก็แตกต่างเล็กนอ้ย
 G ในความหมาย   เอโก เอมี โดยปราศจากกริยารวมทั้งกริยาวิเศษณ์และกรรมปรากฏใน 6:20; 
 G 8:24, 28, 58; และ 18:6   แต่ละอยา่งของการอา้งน้ี “เราเป็น” ก็แสดงออกถึงความสัมพนัธ์ของ
 G พระเยซูกบัความจ าเป็นต่างๆฝ่ายวญิญาณท่ีเป็นพื้นฐานของมนุษยใ์นเชิงการเปรียบเทียบ 
 

การอ้างว่า “เราเป็น” ของพระเยซู 

ช่ือเรียก ความหมาย ข้ออ้างองิ 
อาหารแห่งชีวติ ผูค้  ้าจุนและผูท้  าใหชี้วติอ่ิมเอม 6:35, 48 
ความสวา่งของโลก ผูข้บัไล่ความมืดแห่งความบาป 8:12 
ประต ู ทางเขา้ไปสู่ความมัน่คงและการสามคัคีธรรม 10:7, 9 
ผูเ้ล้ียงท่ีดี ผูป้กป้องและผูน้ าพาในชีวติ 10:11, 14 
การเป็นข้ึนและชีวติ ความหวงัในความตาย 11:25 
ทาง  ความจริง และชีวติ ความแน่นอนในความไม่แน่ใจ 14:6 
เถาองุ่นแท ้ แหล่งแห่งความมีชีวติและการเกิดผล 15:1, 5 
 
   “พระเยซูเป็นผูท่ี้มีพระนามของพระเจา้ (เปรียบเทียบ อพย. 3:14) ส าหรับยอห์นนั้น 
 G  เร่ืองราวน้ีรับเอาลักษณะของการปรากฏของพระเจ้า ไม่ใช่ไม่เหมือนการจ าแลง                
   พระกายท่ีไดบ้นัทึกไวโ้ดยพระกิตติคุณพอ้ง”407 

 
6:36    พระเยซูไดก้ล่าวหาชาวกาลิลีเหล่าน้ีถึงการไม่มีความเช่ืออย่างท่ีพระองคไ์ดก้ล่าวหาชาวยเูดีย
 G แห่งกรุงเยรูซาเล็มถึงการไม่มีความเช่ือก่อนหน้าน้ี (5:36-38) พวกเขาได้ “เห็น” พระองค ์               
  ทางกายภาพ และในระดับทางกายภาพนั้นเองท่ีพวกเขาได้สรุปว่าพระองค์อาจเป็นผูเ้ผย                         
  พระวจนะท่ีได้ถูกท านายไว้ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้เห็นใครท่ีพระองค์เป็นใน                         
  ฝ่ายวิญญาณ พวกเขา “ไม่ได้เช่ือ” ว่า พระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ สายตาทางกายภาพและ
 G ความเขา้ใจลึกซ้ึงฝ่ายวญิญาณก็เป็นสองส่ิงท่ีแตกต่างกนั 



 
   “ในหัวใจจริงนั้น ผูค้นโดยทัว่ไปก็ไม่พร้อมส าหรับอาณาจกัรของพระคริสต์มากไป
 G  กว่าบรรดาผูป้กครองของพวกเขา   ความแตกต่างหลักก็คือว่า ในกรณีของบรรดา
 G  ผูป้กครองนั้นก็มีสิทธ์ิบางอยา่งท่ีถูกห่อหุ้มไวเ้ป็นเดิมพนั ในขณะท่ีผูค้นโดยทัว่ไปนั้น
 G  ไดคิ้ดวา่พวกเขาไม่มีอะไรมากท่ีจะสูญเสียในเหตุการณ์ใดก็ตาม”408 

 
6:37    อยา่งไรก็ตาม การขาดความเช่ือของผูค้นเหล่าน้ีก็ไม่ไดบ้่งช้ีวา่พระเยซูหรือแผนการของพระเจา้
 G ได้ล้มเหลว   ความสามารถท่ีจะเช่ือในพระเยซูก็เรียกร้องการท าให้สามารถของพระเจ้า   
 G บรรดาผูท่ี้ “พระบิดา” ทรงท าให้สามารถท่ีจะเช่ือเท่านั้ นท่ี “มาสู่” พระเยซูโดยความเช่ือ                   
  ผูค้นเหล่าน้ีก็เป็นผูค้น “ทั้งหมด” ผูซ่ึ้ง “พระบิดาทรงประทาน” แก่พระบุตรในฐานะของขวญั   
 G พระเยซูไดม้องวา่สาเหตุสูงสุดของความเช่ือนั้นเป็นพระคุณท่ีเลือกสรรของพระเจา้ ไม่ใช่การ
 G เลือกของมนุษย ์
 
  พระเยซูได้สัญญาท่ีจะ “ไม่” ทิ้ง (“ละทิ้ง”) ใครก็ตามท่ี “มาหา” พระองค์โดยความเช่ือ   
 G พระองคไ์ดใ้ชค้  าเปรียบเทียบ (ลิโทเทส) เพื่อจะเนน้ขอ้เทจ็จริงเชิงบวกอยา่งหนกัแน่นวา่ ทุกคน
 G ท่ีเช่ือในพระองคก์็พบการยอมรับและความมัน่คง   ใน “ลิโทเทส” นั้นผูพู้ดหรือผูเ้ขียนยืนยนั
 G ความจริงเชิงบวกโดยการท าให้ส่ิงตรงกันข้ามของมนัเป็นเชิงลบ   ตวัอย่างเช่น “น่ีไม่ใช่
 G เร่ืองราวท่ีเล็กนอ้ย” ก็เป็นลิโทเทสซ่ึงหมายถึง “น่ีเป็นเร่ืองราวท่ีส าคญัอยา่งมาก”   ในส่วนแรก
 G ของขอ้น้ี พระเยซูไดก้ล่าวถึงผูถู้กเลือกสรรในฐานะกลุ่มคน และในส่วนท่ีสอง พระองค์ได้
 G อา้งอิงถึงแต่ละบุคคลในกลุ่มคนนั้น   พระเยซูได้มีความมัน่ใจในพระบิดาผูซ่ึ้งชักจูงผูถู้ก
 G เลือกสรรมายงัพระองค์ และผูเ้ช่ือก็มีความมัน่ใจในพระบุตรเช่นกนัผูซ่ึ้งรับเอาและรักษาเขา
 G หรือเธอไว ้  บุคคลหน่ึงสามารถรู้ได้อย่างไรว่าเขาหรือเธอเป็นหน่ึงในผูท่ี้ถูกเลือกสรร?                          
  จงใหเ้ขาหรือเธอมาสู่พระเยซูโดยความเช่ือ 
 
6:38-40    ถัดไปพระเยซูได้อธิบายว่าท าไมพระองค์จะต้อนรับทุกคนท่ีมาหาพระองค์และจะรักษา                     
  พวกเขาไว ้  จุดประสงคข์องการมาบงัเกิดเป็นมนุษยก์็คือวา่ พระบุตรจะบรรลุน ้ าพระทยัของ
 G พระบิดา   “น ้ าพระทยั” ของพระบิดาก็คือวา่ พระบุตรจะไม่ “สูญเสีย” คนใดคนหน่ึง (“สักคน
 G เดียว”) ของทุกคนท่ีพระบิดาได้ให้แก่พระองค์ การรักษาพวกเขาไวก้็รวมถึงการท าให ้                
  พวกเขาเป็นข้ึนจากตายไปสู่ “ชีวิตนิรันดร์”  จุดประสงค์นานมาแล้วของพระบิดาก็คือชีวิต                   



  นิรันดร์ของบรรดาผู ้ท่ีพระองค์ทรงให้แก่พระบุตร นั่นคือ บรรดาผู ้ท่ี เ ช่ือในพระบุตร                              
  พระเยซูเอง “จะ” ท าให้ผูเ้ช่ือแต่ละคน (“เขา”) “ฟ้ืนข้ึน”   น่ีเป็นหลกัฐานท่ีเพิ่มเติมของความ
 G มัน่คงของเรา 
 
   “ความคิดน้ีเป็นการปลอบโยนท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดแก่ผูเ้ช่ือ ความแน่ใจของพวกเขาไม่ใช่
 G  ข้ึนอยู่กบัการยึดพระเยซูอย่างอ่อนแรงของพวกเขา แต่ข้ึนอยู่กบัการยึดพวกเขาอย่าง
 G  แน่นอนของพระองค ์(เปรียบเทียบ 10:28)”409 

    
 “ท่ีน่ีอย่างเช่นใน  5:24-29 ยอห์นท าให้ลกัษณะสองดา้นของชีวิตคริสเตียนสมดุล คือ            

 ในการครอบครองปัจจุบนัและความหวงัในอนาคต  และไม่มีอะไรท่ีจะบ่งบอกวา่ เขา         
 ไดคิ้ดวา่ส่ิงหน่ึงส าคญักวา่อีกส่ิงหน่ึง”410 

 
ท่ีน่ี “การแลดูพระบุตร” ก็เท่าเทียมกบัการเช่ือในพระองค์ พระเยซูได้หมายถึงการแลดูด้วย

 สายตาแห่งความเช่ือ   “วนัสุดทา้ย” คือวนัแห่งการเป็นข้ึนจากตายของผูเ้ช่ือ เม่ือใดก็ตามท่ีมนั           
 จะปรากฏมนั “สุดทา้ย” ในแง่ท่ีวา่มนัจะเป็นวนัสุดทา้ยท่ีเราประสบกบัภาวะท่ีตอ้งตาย 

 
   “ยอห์น 6:37-40 ประกอบด้วยการอธิบายของพระเยซูเก่ียวกับขบวนการของ                                  
   ความรอดส่วนตัว   ถ้อยค าเหล่าน้ีก็อยู่ในจ าพวกถ้อยค าท่ีลึกซ้ึงท่ีสุดท่ีพระองค ์                         
   เคยตรัสไว ้และเราไม่สามารถหวงัท่ีจะวดัความลึกของถอ้ยค าเหล่านั้นไดอ้ยา่งส้ินเชิง              
   พระองค์ได้อธิบายว่าความรอดเก่ียวข้องกับอ านาจสิทธ์ิขาดของพระเจ้าและ                      
   ความรับผดิชอบของมนุษย”์411 

 
  ขอ้เท็จจริงท่ีว่าการเลือกสรรของพระเจา้ไม่ได้ขดัขวางพระเยซูหรือยอห์น   แมว้่าพระเจา้ได้
 G เลือกผูท่ี้ถูกเลือกสรรเพื่อความรอดนั้น พวกเขาตอ้งเช่ือในพระเยซู   พระเยซูไดท้  าให้ความจริง
 G เหล่าน้ีสมดุลอยา่งยอดเยี่ยมในการอภิปรายน้ี (เปรียบเทียบ 17:1, 6, 9, 24)   ในท านองเดียวกนั 
 G พระองค์ได้ยืนย ันถึงความมั่นคงนิรันดร์ของผู ้เ ช่ือ ( เปรียบเทียบ 17:11-12) ถ้าผู ้เ ช่ือ                     
 G คนหน่ึงไดล้ม้เหลวท่ีจะไปยงัสวรรค์ มนัก็จะเป็นความ  อบัอายส าหรับพระบุตร เพราะวา่มนั
 G จะบ่งบอกถึงการไร้ความสามารถหรือความไม่เต็มใจของพระองค์ท่ีจะบรรลุน ้ าพระทยัของ
 G พระบิดา   ดูเหมือนยดูาสอิสคาริโอทจะเป็นขอ้ยกเวน้ในตอนแรก แต่พระเจา้ก็ไม่ไดเ้ลือกเขา



 G เพื่อความรอด (ขอ้ 70-71; 17:12) แมว้า่พระเยซูไดเ้ลือกเขาเป็นหน่ึงในสาวกสิบสองคน 
 
อตัลกัษณ์ของพระเยซูในฐานะอาหารแห่งชีวติ  6:41-51 
  
การอา้งของพระเยซูถึงการเป็นอาหารแห่งชีวิตท่ีไดล้งมาจากสวรรคเ์ป็นบางส่ิงท่ีผูฟั้งของพระองคไ์ดพ้บวา่ยาก
ท่ีจะยอมรับได ้  ดงันั้น พระเยซูไดอ้ธิบายถึงส่ิงท่ีพระองคไ์ดห้มายถึงต่อไป 
 
6:41-42    “ข้อน้ี [ข้อ 41] ดูเหมือนจะแสดงถึงการปรากฏของบุคคลใหม่ๆและฉากใหม่                         
    Gเช่นเดียวกบัเวทีใหม่ในประวติัศาสตร์   บางทีขอ้ 37-40 ไดก้ล่าวถึงเฉพาะแวดวงท่ี
 G  ใกล้ชิดของพวกสาวก ดังนั้นเราสามารถเข้าใจได้ว่าพวกยิวได้ไตร่ตรองอย่างไร                      
   ถึงถอ้ยค าท่ีพระคริสต์ไดร้ะบุถึงพระองค์เองในฐานะอาหารฝ่ายวิญญาณแทข้องโลก 
 G  ในขณะท่ีพวกเขาไม่ได้สังเกตถึงสิทธิพิเศษท่ีเหนือกว่าซ่ึงได้ตามหลังความจริงน้ี                          
   เน่ืองจากวา่การเปิดเผยถึงส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดมุ้่งไปท่ีพวกเขา”412 

 
  ผูฟั้งบางคนของพระเยซูไดรู้้จกัพระองค์มาตลอดชีวิตของพระองค์   พวกเขาหลายคนไดม้า     
 G รู้จกัพระองค์และครอบครัวของพระองค์ตั้ งแต่ท่ีพวกเขาได้ยา้ยไปท่ีเมืองคาเปอรนาอุมท่ี                        
  พระเยซูไดใ้หก้ารอภิปรายน้ี (ขอ้ 59)   การอา้งของพระองคท่ี์ “ไดล้งมาจาก (ออกจาก) สวรรค”์  
  ส าหรับพวกเขาแลว้ดูเหมือนจะขดัแยง้กบัส่ิงท่ีพวกเขาไดรู้้เก่ียวกบัท่ีมาของความเป็นมนุษย ์                 
  ของพระองค ์  อีกคร้ังหน่ึง พวกเขาไดคิ้ดถึงในแง่ทางกายภาพเท่านั้น ถา้พวกเขาไดรู้้ความจริง            
  เก่ียวกบัการบงัเกิดจากหญิงพรหมจารีของพระองค์ พวกเขาคงไดเ้ห็นว่ามนัสอดคลอ้งกบัการ          
  เสด็จลงมาจากสวรรคข์องพระองค ์

 
มนัน่าสนใจท่ีว่าคนอิสราเอลในถ่ินทุรกนัดารผูไ้ดรั้บมานาจากสวรรค์ก็ไดบ้่นอีกดว้ย (อพย. 
15:24; 17:3; กดว. 11:4-6) ความไม่พึงพอใจของมนุษยท่ี์มีต่อของประทานต่างๆ ท่ีดีของพระ-
เจา้ก็แสดงถึงความผดิปกติของหวัใจของมนุษย ์การอา้งของพระเยซูถึงท่ีมาจากสวรรคน์ั้นเองท่ี
ไดท้  าใหผู้ค้นเหล่าน้ีขุ่นเคือง อยา่งท่ีมนัไดท้  าใหผู้ค้นแห่งเยรูซาเล็มขุ่นเคือง (5:18) 
 

   “การมาบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระบุตรของพระเจา้ในพระเยซูนั้นไดเ้ป็นและยงัเป็น              
   ส่ิงกีดขวางท่ียิง่ใหญ่ในคริสตศาสนาส าหรับพวกยวิ”413 



 
  ในพระกิตติคุณของท่านนั้น ยอห์นได้ใช้ค  าว่า “พวกยิว” บ่อยคร้ังเพื่อจะแสดงถึงพวกยิว                              
  ผูท่ี้ไดต่้อตา้นพระเยซูในระหวา่งพนัธกิจของพระองค ์(เปรียบเทียบ 2:18, 20; 5:16)   มนัได ้             
  กลายมาเป็นบางส่ิงเก่ียวกบัค าศพัทเ์ฉพาะเม่ือพระองค์ไดใ้ชค้  านั้น   บ่อยคร้ังแลว้มนัหมายถึง               
  มากกวา่กลุ่มคนทางเช้ือชาติในพระกิตติคุณน้ี 
 
  พนัธสัญญาใหม่ไม่เปิดเผยส่ิงใดเก่ียวกบั “โยเซฟ” หลงัจากวยัเด็กของพระเยซู   เขาไดอ้อกไป            
  จากฉาก ณ เวลานั้น แต่ถ้อยค าเช่นถ้อยค าน้ีก็บ่งบอกว่าเขาได้อาศัยอยู่ในเมืองนาซาเร็ธ                   
  ขณะท่ีพระเยซูได้เติบโตข้ึน บางทียเซฟได้ตายไปสักระยะหน่ึงก่อนท่ีพระเยซูได้เ ร่ิม                    
  พนัธกิจต่อสาธารณะของพระองค ์
 
6:43-44   พระเยซูไม่ได้ยอมให้ความสับสนของผูค้นเก่ียวกับท่ีมาของพระองค์ท่ีจะท าให้พระองค ์                  
  เป็นทุกข์   พระองค์ได้ว่ากล่าวพวกเขาถึงความไม่พึงพอใจท่ีพร ่ าบ่นของพวกเขาโดย                        
  การย  ้าเตือนพวกเขาถึงส่ิงท่ีพระเจา้ไดใ้ห้แก่พวกเขา คือ การเสนอความรอดให้   อยา่งไรก็ตาม                     
   พระองคไ์ดอ้ธิบายวา่บรรดาผูท่ี้พระบิดาไดเ้ลือกเพื่อความรอดท่ามกลางพวกเขานั้นจะเช่ือใน               
  พระองค์ โดยไม่ค  านึงถึงการไร้ความสามารถของพวกเขาท่ีจะไกล่เกล่ียท่ีมาทางโลกและ                
  ท่ีมาจากสวรรค์ของพระองค์   ส่ิงส าคญัส าหรับพวกเขาท่ีจะกระท าก็คือวางใจในพระองค ์         
  ไม่ใช่ปรองดองความขดัแยง้ท่ีชดัเจนทั้งหมดท่ีพวกเขาไดส้ังเกตเป็นอนัดบัแรก 
 
   “ความคิดเก่ียวกับการริเ ร่ิมของพระเจ้าในความรอดก็เป็นหน่ึงในหลักค าสอน                       
   ท่ียิง่ใหญ่ของพระกิตติคุณน้ี และของความเช่ือแบบคริสเตียนอยา่งแทจ้ริง”414 

 
  พระเยซูได้อธิบายอีกว่าการชักจูง (ค ากรีก เฮลคีโอ) ของพระบิดาก็ เป็นการเลือกสรร                                 
  (เปรียบเทียบ ข้อ 37) พระองค์ไม่ได้ชักจูงทุกๆคนในแง่โดยทั่วไปของการหยิบยื่น                          
  การเช้ือเชิญแห่งความประเสริฐแก่พวกเขา พระองค์ทรงเลือกบางคนจากมวลมนุษย์และ                    
  น าพวกเขามายงัพระองค์เองเพื่อความรอด คนกลุ่มน้อยนั้นเองท่ีพระเยซูจะท าให้เป็นข้ึน                    
  สู่ชีวิตนิรันดร์ในวนัสุดทา้ย (เปรียบเทียบ ขอ้ 40)   ความจริงน้ีไม่ไดข้ดัแยง้กบั 12:32 ท่ีท่ี                
  พระเยซูได้กล่าวว่าพระองค์จะชัก จูง (ค ากรีก เฮลคีโอ)  มนุษย์ทุกคนมาย ังพระองค ์                         
  ท่ีนัน่พระองค์ไดก้ล่าวถึงทุกคน (กลุ่มต่างๆทางเช้ือชาติ) โดยปราศจากความแตกต่าง ไม่ใช่                



  แค่ชาวยิวแต่เป็นชาวต่างชาติอีกด้วย  พระองค์ไม่ได้หมายถึงมนุษย์ทุกคนโดยปราศจาก                          
  ขอ้ยกเวน้ 
 

 “ถอ้ยค าเหล่าน้ีของพระคริสต์  [ในขอ้ 44] ท าให้ความลึกของความเส่ือมทรามของ           
 มนุษยป์ระจกัษ์   ถอ้ยค าเหล่านั้นเปิดเผยความด้ือดึงท่ีติดเป็นนิสัยของความตั้งใจของ         
 มนุษย ์ถอ้ยค าเหล่านั้นอธิบายถึง ‘การบ่น’ ของคนยวิเหล่าน้ี”415 

 

6:45    พระเยซูไดอ้ธิบายถึงส่ิงท่ีการชกัจูงของพระเจา้เก่ียวขอ้ง   พระองคไ์ดอ้า้งสิทธิอ านาจอนัเป็น               
  ท่ีประจกัษ์ส าหรับถ้อยแถลงของพระองค์ท่ีว่าทุกคนท่ีพระบิดาได้เลือกก็จะมายงัพระองค ์                       
  “พวกผูเ้ผยพระวจนะ” ของพนัธสัญญาเดิมไดเ้ปิดเผยวา่พระเจา้จะสอนประชากรของพระองค ์        
  (อสย. 54:13; เปรียบเทียบ ยรม. 31:34)   บรรดาผูท่ี้พระเจา้ได้ให้ความกระจ่างเก่ียวกบั                      
  อตัลกัษณ์ของพระเยซูจะเช่ือใน (“มายงั”) พระองค ์  ความกระจ่างนั้นก็มาโดยทางพระคมัภีร์                  
  เป็นหลกั ซ่ึงก็คือเคร่ืองมือหลกัของพระเจา้ 
 
   “เม่ือพระองค์บังคับความเช่ือนั้น นั่นก็ไม่ใช่โดยการบังคับท่ีโหดร้ายทารุณของ                      
   ผูข้่มขืนกระท าช าเรา แต่โดยการประเลา้ประโลมท่ียอดเยีย่มของคนรัก”416 

 
6:46   พระเยซูไดอ้ธิบายต่อไปถึงวิธีท่ีพระเจา้ทรงชกัจูงผูค้นให้มายงัพระองค์เองโดยการอธิบายถึง       

วิธีท่ีพระองค์ไม่ไดท้  า   มนัไม่ใช่โดยการเปิดเผยท่ีลึกลบัเก่ียวกบัพระองค์เองในความงดงาม                
ท่ีได้เปิดเผยของพระองค์เองแก่ผูค้น พระเยซูเป็น “ผูเ้ดียว” เท่านั้นผู ้“ไดเ้ห็น” พระเจา้อย่าง                        
เต็มท่ี (เปรียบเทียบ 1:18) พระองค์เป็นผูเ้ป็นส่ือกลางผูเ้ดียวของความรู้เก่ียวกับพระเจ้า                     
ซ่ึงปราศจากส่ิงน้ีแล้วก็ไม่มีใครสามารถรู้จักพระเจ้าได้  พระเจ้าทรงสอนผู้คนเก่ียวกับ         
พระองค์เองผ่านทางพระเยซู ดังนั้นการฟังพระเยซูก็ส าคญัส าหรับการเรียนรู้จากพระเจ้า               
พระเจ้าทรงชักจูงผู ้ถูกเลือกสรรมายงัพระองค์เองโดยการเปิดเผยพระองค์เองผ่านทาง                  
พระเยซู  พระคมัภีร์ก็เป็นพยานถึงการเปิดเผยนั้น    

 
6:47-48    “ณ จุด น้ีการอภิปรายก็ท าการเ ร่ิมต้นใหม่    การคัดค้านของพวกยิวก็ได้รับ                           
   การตอบสนอง และพระเยซูก็ด าเนินการต่อไปท่ีจะพฒันาแนวคิดท่ีได้ตั้ งไวใ้นข้อ                  
   ท่ี 35, 36, ซ่ึงกล่าวถึงถอ้ยค าสุดทา้ยวา่: ‘ผูท่ี้เช่ือ’ (ละเวน้ค าวา่ ในเรา ซ่ึงเป็นวลีท่ีตั้ง                  



   อยู่อย่างสมบูรณ์) ก็ มีชีวิต ‘นิรันดร์’ การปรากฏท่ีแทจ้ริงของความเช่ือแทก้็บ่งบอก                
   ถึงเป้าท่ีถูกตอ้งของมนั”417 

 
  พระเยซูได้แนะน าถึงการกล่าวซ ้ าและการสรุปของพระองค์เก่ียวกับความจริงท่ีส าคัญ                      
  ซ่ึงพระองค์ได้สอนพร้อมกับการยืนยนัท่ีหนักแน่นอีกอย่างหน่ึง   การสรุปน้ีก็ด าเนินไป                
  จนถึงขอ้ท่ี 51   พระองคไ์ดก้ล่าวซ ้ าส่ิงท่ีพระองคไ์ดบ้อกนิโคเดมสัอยา่งรวบรัดมากข้ึน (3:15)   
  ทั้งๆท่ีมีความจริงเก่ียวกับการท่ีพระบิดาชักจูงผูเ้ลือกสรรมายงัพระองค์เองนั้น มันยงัคง               
  จ าเป็นท่ีว่าพวกเขา เ ช่ือ ในพระเยซู น่ีเป็นความรับผิดชอบของมนุษย์   อย่างไรก็ตาม                      
  ความเช่ือในพระเยซูไม่ใช่ส่ิงใดก็ตามท่ีเป็นคุณความดี   มนัเป็นการตอบสนองท่ีเหมาะสม                 
  ต่อการท างานของพระเจา้   ผลลพัธ์ก็คือ “ชีวิตนิรันดร์” หรือ อมตะ ท่ีผูเ้ช่ือใหม่เร่ิมตน้ท่ีจะ            
  ได้รับขณะท่ีเขาหรือเธอเช่ือในพระเยซู ทั้ งหมดน้ีก็ เป็นส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีพระเยซูได ้                 
  หมายถึงเม่ือพระองค์ได้อา้งถึงการเป็น “อาหารแห่งชีวิต” ชีวิตนิรันดร์ก็อยู่ในระหว่างเส่ียง                  
  ไม่ใช่แค่ชีวติทางกายภาพ 
 

การตีความอีกอนัหน่ึงของส่ิงท่ีพระเยซูหมายถึงเม่ือพระองค์ได้กล่าวว่า “ผูท่ี้วางใจในเราก็มี
ชีวตินิรันดร์” ก็เป็นดงัต่อไปน้ี 

“การเช่ือไม่ใช่ สาเหตุ ของการท่ีคนบาปไดรั้บชีวตินิรันดร์ของพระเจา้ ตรงกนัขา้ม มนั         
 เป็น ผลลัพธ์ ความเป็นจริงท่ีวา่ บุคคลหน่ึงเช่ือก็คือหลกัฐานท่ีวา่เขามีชีวิตของพระเจา้        
 ภายในเขา แล้ว  จริงอยู ่คนบาป ควรจะเช่ือ นัน่เป็นหนา้ท่ีท่ีเล่ียงไม่ไดข้องเขา และใน       
 การกล่าวถึงคนบาปจากจุดยืนของความรับผิดชอบของมนุษย ์ มนัก็เหมาะสมอย่าง        
 สมบูรณ์ท่ีจะกล่าววา่ ‘ผูท่ี้เช่ือในพระคริสตจ์ะไม่พินาศ แต่มี ชีวิตนิรันดร์   อยา่งไรก็        
 ตาม ความเป็นจริงก็คงอยูท่ี่วา่ ไม่มี คนบาปคนไหนท่ีไม่ไดบ้งัเกิดใหม่เคยไดเ้ช่ือหรือ       
 จะเช่ือ   คนบาปท่ีไม่ไดบ้งัเกิดใหม่ควรจะ รัก พระเจา้ และรักพระองคด์ว้ยสุดใจของ       
 เขา เขาถูกสั่งใหท้  าอยา่งนั้น แต่เขา ไม่ท า หรือ จะไม่ท า จนกวา่พระคุณของพระเจา้ให ้      
 ใจใหม่แก่เขา ดงันั้นเขาควรท่ีจะเช่ือ แต่เขาจะไม่เช่ือจนกวา่เขาไดถู้กกระตุน้ไปสู่ความ        
 ใหม่ของชีวติ ดงันั้น เรากล่าววา่ ใครก็ตาม ท่ีเช่ือ ถูกพบวา่เช่ือนั้น มนัเป็นหลกัฐานเชิง        
 บวกท่ีวา่ เขาอยูใ่นครอบครองของชีวิตนิรันดร์ แล้ว  ‘ผูท่ี้วางใจในเราก็ มี ชีวิตนิรันดร์          
 )แลว้( ’: เปรียบเทียบ ยน .3:36; 5:24; 1 ยน .5:1 และขอ้อ่ืนๆ”418 

 



นกัศึกษาพระคมัภีร์หลายคนรวมทั้งขา้พเจา้เองมีความยุง่ยากในการยอมรับมุมมองน้ีท่ีวา่ การ          
 บงัเกิดใหม่น าหนา้ความเช่ือ   เราเช่ือว่าพระเจา้ให้พระคุณแก่ผูท่ี้ถูกเลือกสรรท่ีจะเช่ือในข่าว          
 ประเสริฐ ซ่ึงปราศจากพระคุณนั้นไม่มีใครสามารถไดรั้บความรอดได ้แต่บุคคลนั้นยงัไม่ได ้         
 บงัเกิดใหม่ จนกวา่เขาเช่ือในข่าวประเสริฐ )เปรียบเทียบ กจ . 16:31) 

 
6:49-50   พระเยซูได้กล่าวถึงชีวิตนิรันดร์มาตลอดและได้อ้างว่าในฐานะอาหารแห่งชีวิตนั้ น                        
  พระองค์สามารถจดัเตรียมให้ได ้  ตอนน้ีพระองค์ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างอาหาร             
  ทางกายภาพท่ีพระเจ้าได้จดัเตรียมในถ่ินทุรกันดาร และอาหารฝ่ายวิญญาณท่ีพระองค์ได ้                       
  จดัเตรียมในพระเยซู   ผลลัพธ์ของการกินมานาก็คือความอ่ิมเอมชั่วคราว แต่สุดท้ายก็คือ              
  ความตายทางกายภาพ แต่ผลลัพธ์ของการเช่ือในพระเยซูก็คือความอ่ิมเอมถาวรและไม่มี                
  ความตาย นั่นคือ ชัยชนะเหนือความตายทางกายภาพและไม่มีการคุกคามของความตาย                 
  ฝ่ายวญิญาณหรือคร้ังท่ีสอง 
 
   “เม่ือพระเจ้าได้ให้มานานั้น พระองค์ได้ให้ของประทานเท่านั้ น แต่เม่ือพระเยซู                    
   ได้เสด็จมา พระองค์ได้ให้พระองค์เอง   พระเจ้าไม่ได้เสียอะไรในการส่งมานามา                 
   แต่ละวนั แต่พระองค์ได้ให้พระบุตรของพระองค์ ณ ราคาสูง   พวกยิวจ าเป็นต้อง                  
   กินมานาทุกๆวนั แต่คนบาปผูว้างใจในพระคริสตก์็ไดรั้บชีวิตนิรันดร์ คร้ังเดียว “เป็น                  
   ส่ิงท่ีไม่ยากท่ีจะเห็นภาพของพระเยซูคริสตเ์จา้ของเราในมานา   มานาเป็นส่ิงท่ีลึกลบั           
   ส าหรับพวกยิว ท่ีจริงค าว่า มานา  หมายถึง ‘น่ีอะไรหนอ?’ (ดู อยพ. 16:15)                         
   พระเยซูทรงเป็นส่ิงลึกลับส าหรับผูท่ี้ได้เห็นพระองค์   มานาได้มาจากท้องฟ้าใน                     
   ตอนกลางคืน และพระเยซูไดเ้สด็จมายงัโลกน้ีเม่ือคนบาปอยูใ่นความมืดทางศีลธรรม           
   และฝ่ายวิญญาณ   มานาก็เล็ก (ความถ่อมใจของพระองค์) กลม (ความเป็นนิรันดร์                      
   ของพระองค์) และขาว (ความบริสุทธ์ิของพระองค์)   มนัมีรสหวาน (สดด. 34:8)                  
   และมนัไดต้อบสนองความจ าเป็นของผูค้นอยา่งเพียงพอ”419 
 

“น่ีเป็นหน่ึงหลายๆขอ้ของพระคมัภีร์ท่ียนืยนัถึงความมัน่คงนิรันดร์ของผูเ้ช่ือ”420 

 
6:51    ข้อน้ีประกอบด้วยการสรุปสุดท้ายของแนวคิดหลักในส่วนน้ี พระเยซูทรงเป็นอาหาร                    
  “ท่ีมีชีวิต” ไม่ใช่มานา แต่พระองค์ “ได้เสด็จลงมา” จากพระเจา้อีกดว้ย (“ออกจากสวรรค์”)                      



  อย่างท่ีมานาได้ลงมา ผูท่ี้เช่ือในพระองค์ (ใครก็ตามท่ี “กินอาหารน้ี”) จะประสบกับชีวิต                   
  นิรันดร์ (“อยู่เป็นนิตย”์)   ค  าว่า “มาหาพระองค์” (ขอ้ 35) “ฟังพระองค์” (ขอ้ 45) และ “เห็น                
  พระองค”์ (ขอ้ 40) ทั้งหมดก็หมายถึง “เช่ือในพระองค”์ (ขอ้ 35) พระเยซูสามารถ “ให้” ร่างกาย              
  ของพระองคเ์ป็น “อาหาร” ได ้เพื่อวา่ “โลก” สามารถด าเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณได ้  พระองค์           
  ได้อ้างอิงถึงการตายท่ีเสียสละซ่ึงจะมาถึงของพระองค์ พระบิดาไม่ได้ให้อาหารเท่านั้ น                   
  แต่ตอนน้ีอาหารจะให้พระองค์เอง ยอห์นได้เน้นการตายของพระเยซูอย่างมีลักษณะพิเศษ               
  วา่เพื่อชีวติไม่ใช่เพื่อความบาป421 

 
   “ในถอ้ยค าท่ีมืดมนและลึกลบัก่อนเหตุการณ์นั้น ซ่ึงชัดเจนอย่างเช่นวนัหลงัจากมนั                
    ผูพู้ดก็ป่าวประกาศความจริงท่ียิ่งใหญ่วา่ การตายของพระองคจ์ะเป็นชีวิตของมนุษย ์               
    ว่าร่างกายท่ีแตกหักและโลหิตท่ีหลัง่ออกของพระองค์จะเป็นเช่นเน้ือและเคร่ืองด่ืม       
   แก่โลกท่ีก าลังพินาศ ซ่ึงกล่าวถึงทุกคนท่ีมีส่วนในส่ิงเหล่าน้ีซ่ึงเป็นของขวญัแห่ง            
   ความเป็นอมตะ”422 

 
ความหมายของการเช่ือ  6:52-59 
 
พระเยซูไดแ้นะน าค าเปรียบเทียบใหม่ส าหรับการเช่ือในพระองค ์นัน่คือ การกินเน้ือของพระองค ์ส่วนดงัต่อไป 
น้ีเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูง 
 
6:52    เม่ือผูฟั้งของพระองค์ได้คัดค้านส่ิงท่ีพระองค์ได้ตรัสเก่ียวกับอัตลักษณ์ของพระองค์นั้ น                     
  (ขอ้ 41-42) ดงันั้นตอนน้ีพวกเขาไดแ้สดงออกถึงความสับสนเก่ียวกบัส่ิงท่ีพระองคไ์ดห้มายถึง           
  โดยค าว่า “การกินเน้ือ”   ข้อโต้แยง้ (ค ากรีก เอมาโคนโท) ท่ีเข้มข้นได้ปะทุข้ึนท่ามกลาง                  
  พวกเขา   พวกเขาได้ด้ินรนเก่ียวกบัการท่ีจะเขา้ใจถึงความหมายของพระองค์ ในแง่ไหนท่ี                
  พระเยซูจะให ้“เน้ือของพระองคเ์พื่อจะกินเป็นอาหาร?423 

 
6:53-54   น่ีเป็นค าน าท่ีส่ีและสุดทา้ยของค าน าท่ีหนกัแน่นของพระเยซูในการอภิปรายน้ี (เปรียบเทียบ                    
  ขอ้ 26, 32, 47)   ตอนน้ีมนัควรชดัเจนต่อผูอ่้านคนใดก็ตามของการอภิปรายน้ีวา่ พระเยซูได ้              
  กล่าวในเชิงเปรียบเทียบ ไม่ใช่ตามตวัอักษร โดยการอ้างอิงถึง “เน้ือ” และ “โลหิต” นั้ น                          
  พระองค์ได้อ้างอิงในเชิงเปรียบเทียบถึงความเป็นบุคคลทั้ งส้ินของพระองค์ น่ี เป็นค า                            



  เปรียบเทียบท่ีเรียกวา่ “ค าเปรียบเทียบ” ท่ีซ่ึงส่วนหน่ึงแสดงถึงทั้งหมด   พระเยซูไดอ้ธิบายถึง       
  ความเช่ือ นัน่คือ ส่ิงท่ีมนัหมายถึงท่ีจะถือเอาพระองค์โดยความเช่ือ (ขอ้ 40)   พระองค์ได ้                       
  แสดงออกถึงความจริงอย่างเดียวกัน ตอนแรกในเชิงลบ (ข้อ 53) และจากนั้นในเชิงบวก                        
  (ขอ้ 54 ก)   พระองค์ได้อา้งอิงถึงการเป็นข้ึนจากตายอีกคร้ังหน่ึงเช่นกนั เพราะว่ามนัเป็น                 
  การเร่ิมของชีวตินิรันดร์ท่ีอมตะ (เปรียบเทียบ ขอ้ 39, 40, 44) 
 

“การกระท าแห่งการตอ้นรับพระคริสตก์็ถูกท าคร้ังน้ีคร้ังเดียวเป็นคร้ังสุดทา้ย ขา้พเจา้ 
ไม่สามารถ ต้อนรับพระองคเ์ป็นคร้ังท่ีสองได ้เพราะวา่พระองคไ์ม่เคยละทิ้งขา้พเจา้ 
เลย!”424 

 
  อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูได้เน้นถึงอตัลักษณ์ของพระองค์ในฐานะผูเ้ปิดเผยของพระเจ้าด้วย                   
  ช่ือเรียกว่า “บุตรมนุษย”์   “โลหิต” ในพนัธสัญญาเดิมแสดงถึงการตายอย่างรุนแรงเป็นหลกั                   
  ดงันั้นพระเยซูไดก้ล่าวเป็นนยัวา่พระองคจ์ะตายอยา่งรุนแรง   พระองคไ์ดเ้ช่ือมโยงความส าคญั              
  ของการเช่ือพระองคก์บัการตายไถ่บาปของพระองค ์  แนวคิดของการกินโลหิตก็น่าขยะแขยง            
  ต่อชาวยิว (เปรียบเทียบ ลนต. 3:17; 17:10-14)   ผูฟั้งของพระเยซูควรไดเ้ขา้ใจวา่พระองคไ์ด ้        
  กล่าวในเชิงการเปรียบเทียบ  แต่การอา้งอิงน้ีไดท้  าให้พวกเขาหลายคน   ขุ่นเคือง (ขอ้ 60-61) ผู ้         
  แปลหลายคนของข้อเหล่าน้ีได้เห็นการพาดพิงถึงอาหารม้ือสุดท้ายของพระเยซูในส่ิงท่ี                  
  พระเยซูได้กล่าว   ท่ามกลางผูค้นเหล่านั้นก็คือบรรดาผูท่ี้ถือหลักค าสอนของการปรากฏ                       
  ท่ีแทจ้ริงของพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์ในพิธีมหาสนิท ผูซ่ึ้งพบการสนับสนุน                     
  ท่ีชัดเจนท่ีน่ีส าหรับความเช่ือของพวกเขาท่ีว่าการเขา้ร่วมในพิธีมหาสนิทนั้นจ าเป็นส าหรับ                     
  ความรอด   อยา่งไรก็ตาม พระเยซูยงัไม่ไดก้ล่าวส่ิงใดก็ตามเก่ียวกบัพิธีมหาสนิทของคริสเตียน                        
    นอกจากน้ี พระองค์ได้กล่าวอย่างชัดเจนถึง ความเช่ือ  ในเชิงการเปรียบเทียบ ไม่ใช่                                  
  องค์ประกอบของพิธีมหาสนิท   ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ พนัธสัญญาใหม่น าเสนออาหารม้ือสุดทา้ย                     
  ของพระเยซูว่าเป็น การระลึกถึง การตายของพระเยซู ไม่ใช่ส่ือกลางส าหรับการได้รับชีวิต                   
  นิรันดร์   อยา่งไรก็ตาม ขอ้เหล่าน้ีช่วยใหเ้ราท่ีจะรู้คุณค่าการแสดงสัญลกัษณ์แห่งพิธีมหาสนิท 
 
   “อย่างย่อแล้ว ยอห์นบทท่ี 6 ไม่ได้กล่าวถึงพิธีมหาสนิทโดยตรง  บทน้ีเปิดเผยถึง                           
   ความหมายท่ีแทจ้ริงของอาหารม้ือสุดทา้ยของพระเยซูอย่างชดัเจนเท่ากบัพระคมัภีร์          
   ตอนใดๆ ในพระคมัภีร์”425 



 
6:55    ขอ้น้ีอธิบายว่าท าไมถอ้ยแถลงของพระเยซูในขอ้ 53 และ 54 นั้นเป็นจริง   ตวับุคคลของ                   
  พระเยซู (ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์โดย “เน้ือ” และ “โลหิต” ของพระองค์) คือส่ิงท่ีค  ้าจุนและท าให ้                      
  ชีวติอ่ิมเอมอยา่งแทจ้ริง   น่ีเป็นหนา้ท่ีแทจ้ริงของอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
   “ส่ีคร้ังดว้ยกนั [ขอ้ 39, 40, 44, และ 54] ท่ีพระองค์ไดป่้าวประกาศดว้ยถอ้ยค าท่ี                     
   แจ่มแจง้ว่าทุกคนท่ีกินอาหารแห่งชีวิตน้ีจะถูกท าให้เป็นข้ึนจากตายอีกคร้ังหน่ึงใน                
   วนัสุดทา้ย   ดงันั้นคุณสมบติัเด่นท่ีได้ให้แก่การเป็นข้ึนมาของร่างกายนั้นส่วนหน่ึง                    
   ก็เน่ืองจากขอ้เท็จจริงท่ีว่าตลอดการอภิปรายของพระองค์นั้น พระเยซูได้ช้ีให้เห็น              
   ความแตกต่างระหว่างมานาท่ีได้เล้ียงดูคนอิสราเอลในถ่ินทุรกนัดารและอาหารแท ้            
   ซ่ึงมานานั้นเป็นสัญลักษณ์   ความแตกต่างก็เด่นท่ีสุด ณ จุดน้ี   มานาเป็นเพียงแค่                  
   ส่ิงแทนส าหรับอาหารธรรมดา มนัไม่มีอ านาจท่ีจะขจดัความตาย ชนรุ่นท่ีไดก้ารเล้ียงดู            
   อย่างอัศจรรย์ก็ได้ตายไปจากโลก เหมือนกับชนรุ่นอ่ืนๆทั้ งหมดของมนุษยชาติ                  
      ดงันั้น พระเยซูได้โตแ้ยง้ว่า มนัไม่สามารถเป็นอาหารแทจ้ากสวรรค์ได้ เพราะว่า               
   อาหารแทต้อ้งสามารถท่ีจะท าลายความตายได ้และการใหอ้ านาจแก่ผูรั้บถึงการเป็นอยู ่         
   ท่ีไม่มีส้ินสุด”426 

 
6:56    เพราะวา่ตวับุคคลของพระเยซูเป็นส่ิงท่ีค ้าจุนและท าให้ชีวิตอ่ิมเอมอยา่งแทจ้ริงนั้น บรรดาผูท่ี้          
  เ ช่ือในพระองค์ก็คงอยู่ (ค  ากรีก เมโน  “ติดสนิท”) ในพระองค์ น่ี เป็นค าศัพท์ใหม่ใน                       
  การอภิปราย แต่มนัก็เหมือนกบัการมีชีวิตนิรันดร์ พระเยซูก าลงักล่าวว่า ผูเ้ช่ือด าเนินการท่ี                 
  จะครอบครองชีวิตนิรันดร์ต่อไป พวกเขาจะไม่สูญเสียมนัเลย   ผูเ้ช่ือคงอยู่ในพระคริสต์ และ           
  พระองค์ทรงคงอยู่ในพวกเขา   ท่ีน่ีพระเยซูไม่ได้กล่าวต่อพวกสาวกของพระองค์เก่ียวกับ           
  ความส าคญัของผูเ้ช่ือท่ีคงอยู่ในความสามคัคีธรรมกับพระเจ้า อย่างท่ีพระองค์ได้กล่าวใน                
  ภายหลงัในบทท่ี 15 ท่ีน่ีพระองค์ก าลงักล่าวต่อผูไ้ม่เช่ือเก่ียวกบัการเขา้ไปสู่ความสัมพนัธ์                   
  ท่ีช่วยใหร้อดกบัพระเจา้ 
 
6:57    พระเยซูได้สืบเสาะชีวิตนิรันดร์ท่ีผูเ้ช่ือได้รับเม่ือเขาหรือหรือวางใจในพระเยซูยอ้นไปตาม                
  ทางพระบุตรไปจนถึงพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู ่(เปรียบเทียบ 5:21, 24-27)   ส่ิงน้ีช่วยให้เรา          
  เห็นวา่ชีวตินิรันดร์เป็นชีวิตของพระเจา้อยา่งแทจ้ริงท่ีพระองคใ์ห้แก่ผูเ้ช่ือ   ส่ิงน้ีช่วยอธิบายถึง      



  บทบาทหลกัของพระเยซูอีกดว้ยในฐานะผูก้ลางแห่งชีวตินิรันดร์จากพระบิดาไปถึงมนุษยชาติ 
 

“ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตท่ีมีผูก้ลาง แมว้่ายอห์นถูกเรียกวา่คนลึกลบั ท่านก็ไม่ทราบว่า
ชีวติทางศาสนาใดๆ ท่ีไม่ไดพ้ึ่งพาพระเยซูอยา่งส้ินเชิง”427 

 

6:58    สรุปแลว้ พระเยซูไดก้ลบัไปยงัการอา้งแรกเร่ิมของพระองค์ท่ีว่าพระองค์ไดม้าจากพระบิดา                    
  (ขอ้ 29)   บ่อยคร้ังแลว้ ชาวยิวไดแ้ทนท่ีค าวา่ “สวรรค”์ ส าหรับ “พระเจา้” เน่ืองจากการนบัถือ          
  ต่อพระนามของพระเจ้า และพระเยซูได้ท าอย่างนั้ นท่ีน่ี น่ีเป็นค าเปรียบเทียบท่ีเรียกว่า                   
  “การเรียกช่ือส่ิงหน่ึงโดยใช้อีกส่ิงหน่ึงแทน” ท่ีซ่ึงผูก้ล่าวหรือผูเ้ขียนใช้ช่ือของส่ิงหน่ึงเพื่อ               
  ช่ือของอีกส่ิงหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งหรือแนะน าโดยช่ือส่ิงนั้น   คนอิสราเอลท่ี “ได้กิน” “อาหาร”                
  ทางกายภาพท่ีได้มาจากพระเจา้ก็ “ได้ตาย” ในถ่ินทุรกนัดาร (ขอ้ 30-31) แต่บรรดาผูท่ี้เช่ือ                 
  ใน (“กินส่ิงน้ี”) อาหารฝ่ายวญิญาณท่ี “ไดล้งมาจาก” พระองค ์“จะมีชีวติอยูต่ลอดไป” 
 
6:59    ตอนน้ียอห์นไดร้ะบุถึงตวับททางประวติัศาสตร์ท่ีซ่ึงพระเยซูไดใ้ห้ค  าสอนน้ี   พระเยซูไดใ้ห ้       
  การอภิปรายน้ี “ในธรรมศาลา” ในเมือง “คาเปอรนาอุม” ซ่ึงพระองคไ์ดใ้ชเ้ป็นกองบญัชาการ         
  แห่งพนัธกิจของพระองค ์(เปรียบเทียบ 2:12)   เป็นท่ีชดัเจนวา่ ขอ้น้ีแสดงถึงการสรุปของการ         
  อภิปรายท่ีไดเ้กิดข้ึนภายในธรรมศาลา 
 
  บรรดานักโบราณคดีได้ค้นพบส่ิงท่ีพวกเขาเช่ือว่าอาจเป็นรากฐานของธรรมศาลาหลังน้ี                         
  ตอนน้ีบรรดาผูท่ี้ไปเยี่ยมเยียนท่ีตั้งของเมืองคาเปอรนาอุมถือว่าตึกท่ีได้ก่อสร้างข้ึนใหม่นั้น                   
  ก็ระบุวา่ไดเ้กิดข้ึน 300 ถึง 400 ปีต่อมา 
 

อคัรทูตเปาโลไดไ้ปยงัธรรมศาลาทั้งหลายของคนยวิในเมืองต่างๆท่ีท่านไดป้ระกาศ เพราะวา่ ท่ีเหล่านั้น
เป็นท่ีท่ีชาวยิวซ่ึงศรัทธาไดร้วมกนัตามปกติเพื่อจะฟังพระวจนะของพระเจา้ บางทีเราควรถือว่าพนัธ-
กิจการสอนของพระเยซูท่ีน่ีก็คลา้ยกบัการปฏิบติัในภายหลงัของเปาโล ทั้งสองคนไดป้ระกาศถึงการ
เปิดเผยของพระเจา้ต่อชาวยิวท่ีเคร่งศาสนาท่ีไดห้ลงหาย และได ้ออ้นวอนให้พวกเขาท่ีจะเช่ือในข่าว
ประเสริฐ 
 

4. การอภิปรายถึงการตอบสนองต่างๆ ต่ออาหารแห่งชีวติ  6:60—7:9 



 การอภิปรายท่ีส าคญัได้ตามหลงัการน าเสนอของพระเยซูเก่ียวกบัพระองค์เองว่าเป็นอาหารแห่งชีวิต   
 ยอห์นได้บันทึกการตอบสนองต่างๆของหลายคนท่ีได้ติดตามพระเยซูไปรอบๆ  จากนั้ นก็เป็น                            
 การตอบสนองของสาวก 12 คน และสุดทา้ยก็เป็นการตอบสนองของชาวยิวส่วนใหญ่   บางทีส่ิงท่ีได้
 ตามมาก็ได้เกิดข้ึนในลานท่ีติดกนั หรือนอกธรรมศาลา หรือบางทีเป็นภายในธรรมศาลาหลงัจากท่ี                 
 พระเยซูไดส้รุปการอภิปรายของพระองค ์
 

“ยอ่หนา้น้ี [ขอ้ 60-71] แสดงถึงการส้ินสุดของพนัธกิจในกาลิลีของพระเยซู และในย่อหนา้น้ี          
 ยอห์นน าเสนอผลลพัธ์ของพนัธกิจนั้นในรูปแบบของการสรุปและในการข้ึนอยู่กบัเหตุการณ์     
 บางอยา่งท่ีส าคญัของพระกิตติคุณสัมพนัธ์ เปรียบเทียบ 12:37-50 ในขณะท่ีงานของพระเยซูใน     
 กรุงเยรูซาเล็มและท่ีจริงแล้วพนัธกิจต่อสาธารณะทั้งหมดของพระองค์ถูกสรุปในท านอง     
 เดียวกนั”428 

 
การตอบสนองของสาวกหลายคน  6:60-65 
 
6:60   ไม่เพียงแต่ “พวกยิว” (ขอ้ 52) แต่ผูติ้ดตาม (“พวกสาวก”) ของพระเยซูหลายคนได้พบว่า                       

ค  าสอนของพระองค์เก่ียวกบัอาหารแห่งชีวิตนั้นก้าวร้าว (ค ากรีก สเคลรอส, “ยุ่งยาก” หรือ                                                          
“ยาก”)   ค  าว่า “สาวก” (ตามตวัอกัษรคือ “ผูเ้รียนรู้”) ไม่เหมือนกบัค าว่า “ผูเ้ช่ือ” อย่างท่ีควร                
จะชดัเจนอย่างเห็นๆในหมวดพระกิตติคุณ ในขอ้ท่ี 64 นั้น พระเยซูไดก้ล่าวว่าบางคนจาก             
พวก “สาวก” เหล่าน้ีไม่ไดเ้ช่ือ บางคนจากพวกสาวกของพระเยซูก็เป็นผูเ้ช่ือ แต่หลายคนจาก
พวกเขาก าลงัติดตามพระองคเ์พื่อจะเรียนรู้จากพระองค ์และจากนั้นก็ตดัสินใจวา่พระองคเ์ป็น
พระเมสสิยาห์หรือไม่   ค  าวา่ “สาวก” บางคร้ังก็อา้งอิงถึงอคัรทูต 12 คนโดยเฉพาะ (เช่น ลก.                   
6:13) 

 
ค าสอนน้ีได้ชกัชวนหลายคนในประเภทของผูแ้สวงหาน้ีท่ีจะละทิ้งรับบีคนน้ี อย่างไม่สงสัย                  
เลยวา่ บางคนจากพวกเขาตอ้งการผลประโยชน์ทางกายภาพจากการเป็นผูช่้วยกูข้องมนุษยชาติ
ของพระเยซู แต่มีความสนใจเล็กนอ้ยในเร่ืองราวฝ่ายวิญญาณ (ขอ้ 14-15, 26, 30-31)   คนอ่ืนๆ           
ก็ไม่สามารถมองไปไกลกวา่ความเป็นมนุษยข์องพระเยซูไปยงัอตัลกัษณ์แทข้องพระองค ์(ขอ้                        
41-46) บางทีคนอ่ืนไม่สามารถยอมรับการอา้งของพระเยซูถึงการใหญ่กวา่โมเสส (ขอ้ 32-33,        
58) ส่วนคนอ่ืนๆอาจไดพ้บว่าภาษาของพระเยซูนั้นกา้วร้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอา้งอิงของ                



พระองคถึ์งการกินเน้ือและด่ืมโลหิต (ขอ้ 53-54) ก่อนหนา้น้ี การอศัจรรยต่์างๆไดน้ าไปสู่ความ
เช่ือ  )2:11, 23; 4:39-42) ท่ีน่ี การอศัจรรยท์ั้งหลายไดน้ าไปสู่ความไม่เช่ือ เป็นท่ีชดัเจนวา่การ
อศัจรรยเ์ป็นรากฐานท่ีไม่เพียงพอส าหรับความเช่ือ 

 
6:61-62   เป็นท่ีชัดเจนว่า พระเยซูได้กล่าวถ้อยค าเหล่าน้ีต่อกลุ่มขนาดใหญ่ของบรรดาผูติ้ดตามของ                      

พระองค์ซ่ึงรวมถึงสาวก 12 คน พระองค์ไดบ้่งบอกวา่พระองคย์งัไม่ไดเ้ปิดเผยส่ิงต่างๆท่ีจะ                   
ยากข้ึนส าหรับพวกเขาท่ีจะยอมรับมากกว่าส่ิงท่ีพวกเขาได้ยินมาแล้วนั้น พระองค์ได้บอก           
พวกเขาว่าพระองค์ได้ลงมาจากสวรรค์ (ขอ้ 38) และส่ิงน้ีได้ท าให้พวกเขารู้สึกชัง (ค ากรีก                         
สแกนดาลิเซอิ) พวกเขาจะคิดอยา่งไรถา้พวกเขาไดเ้ห็นพระองคเ์สด็จข้ึนกลบัสู่สวรรค?์ พระ-
เยซูอาจได้อ้างอิงถึงการเสด็จข้ึนทางกายภาพของพระองค์ แต่บางทีพระองค์ได้กล่าวถึง          
การถูกตรึงของพระองค ์(เปรียบเทียบ 3:14) การอธิบายน้ีก็สอดคลอ้งกบัภาษาเชิงเปรียบเทียบ
ของพระองค์ท่ีพระองค์ได้ใช้ตลอดการอภิปรายก่อนหน้าน้ี ในแง่หน่ึงนั้น การถูกตรึงของ                      
พระองคก์็เป็นขั้นแรกในการเสด็จข้ึนกลบัไปสู่พระบิดาของพระองค ์เน่ืองจากว่าการถูกตรึง
นั้นได้อนุญาตให้พระองค์ท่ีจะท าอย่างนั้ น เป็นท่ีชัดเจนว่า การถูกตรึงของพระเยซูเป็น                          
ลกัษณะท่ีไม่พึงปรารถนาอยา่งมนุษยข์องพนัธกิจทั้งส้ินของพระองค ์(เปรียบเทียบ 1 คร. 1:23 
ท่ีท่ีค  ากรีกค าเดียวกนัปรากฏ)    บางทีการถูกตรึงและการเสด็จข้ึนของพระเยซูก็ถูกกล่าวถึง
“การทนทุกข ์ การเป็นข้ึนจากตาย และการเสด็จข้ึน ก็เป็นข้ึนตอนในขบวนการของ ‘การเสด็จ
ข้ึน’ ผา่นทางการทนทุกข ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาท่ียิง่ใหญ่ของข่าวประเสริฐ”429 

 
6:63   บางคนจากพวกสาวกของพระเยซูไดห้ันเหไปจากพระองค์เพราะว่าพวกเขาชอบมิติทางวตัถุ 

มากกว่ามิติฝ่ายวิญญาณ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช่ืนชอบอันชัดเจนของพระเยซู พระองค์ได้แนะน า                       
พวกเขาว่า “พระวิญญาณให้” “ชีวิต” แท ้(เปรียบเทียบ ปฐก. 1:2; อสค. 37:14; ยน. 3:6) 
ในขณะท่ี “เน้ือหนงั” ไม่ไดจ้ดัเตรียม “ส่ิงใดๆ” ท่ีส าคญัซ่ึงสามารถเปรียบเทียบกนัไดใ้ห้เลย                                    
“ถอ้ยค า” ท่ีพระเยซูไดก้ล่าวต่อพวกเขาเก่ียวขอ้งกบั ความเป็นจริงต่างๆ ฝ่ายวิญญาณ และได ้                 
ส่งผลต่อ “ชีวิต” ฝ่ายวิญญาณ ยิ่งไปกว่านั้ นอีก ถ้อยค าเหล่านั้ นเป็นถ้อยค าท่ีได้มาจาก                         
พระวญิญาณของพระเจา้   ดงันั้นถอ้ยค าเหล่านั้นก็ส าคญัอยา่งมาก 

 
6:64   แมจ้ะมีความส าคญัของชีวติฝ่ายวญิญาณนั้น พระเยซูไดก้ล่าววา่พระองคไ์ดต้ระหนกัวา่บางคน           

จากพวกสาวกของพระองค์ “ไม่ได้เช่ือ” ในพระองค์ น่ีเป็นถ้อยค าถากถางท่ีน่าเศร้าใจ                     



พวกเขาไดติ้ดตามพระเยซูและไดฟั้งพระองค์ แต่พวกเขาไม่ไดเ้ช่ือพระองค ์ยอห์นไดเ้พิ่มเติม
วา่พระเยซู “ทรงทราบ. . .ผูใ้ดไม่เช่ือ” พระองค ์แมก้ระทัง่ “ผูใ้ด” จากพวกสาวกของพระองค ์
“ท่ีจะอายดัพระองค์” (ขอ้ 70-71) เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าความไม่เช่ือ ของมนุษยไ์ม่ไดท้  าให้
พระเยซูประหลาดใจ 

 
   “พระเยซูได้ให้โอกาสเพียงพอส าหรับความเช่ือแก่ทุกคนท่ีได้ติดตามพระองค ์                       
          กระนั้ นตั้ งแต่แต่แรกนั้ น การหย ัง่ รู้ฝ่ายวิญญาณของพระองค์ได้ท  าให้พระองค ์                            
                            ตระหนกัถึงบรรดาผูท่ี้ความเช่ือของพวกเขานั้นแทจ้ริงและและบรรดาผูท่ี้การผูกพนั      
   ของพวกนั้นเป็นแค่ผวิเผนิ”430 

 
  “แต่แรก” อาจเป็นการอ้างอิงถึงแต่แรกของพนัธกิจของพระเยซู แต่บางทีเป็นการอ้างอิง                       
  อีกอยา่งหน่ึงถึงการมีชีวติอยูก่่อนการมาบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระเยซู (เปรียบเทียบ 1:1) 
 
6:65    อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูได้แสดงออกถึงความเช่ือของพระองค์ว่า การตดัสินใจของมนุษยท่ี์จะ               
  เช่ือหรือไม่เช่ือนั้นสุดท้ายแล้วก็ข้ึนอยู่กบัจุดประสงค์ท่ีเลือกสรรของพระเจา้ (ขอ้ 37, 44)                                    
   ดงันั้น พระองคไ์ม่ไดถื้อวา่ความไม่เช่ือของพวกสาวกของพระองคเ์ป็นขอ้บ่งช้ีวา่พระองคไ์ด ้                             
  ลม้เหลว   แมก้ระนั้น พระเยซูไม่ไดน้ าเสนอความส าคญัของความเช่ือในพระองคว์า่เป็นบางส่ิง                                  
  ท่ีผูฟั้งของพระองค์สามารถรับเอาหรือละทิ้งได้   มนัหมายถึงความแตกต่างระหว่างชีวิต                   
  และความตายส าหรับพวกเขา ดงันั้นพระองคไ์ดก้ระตุน้ใหพ้วกเขาท่ีจะเช่ือ 
 
การตอบสนองของสาวก 12 คน  6:66-71 
 
6:66   พระเยซูได้สูญเสียสาวก “ของพระองค์หลายคน” เน่ืองจากการอภิปรายถึงอาหารแห่งชีวิต                    

(เปรียบเทียบ ขอ้ 60)   การอธิบายของพระองคท่ี์มีต่อพวกเขาท่ีตามหลงัการอภิปรายน้ีก็ไม่ได้
เปล่ียนใจของพวกเขา   พระองคไ์ม่ไดท้  าการยินยอม   พวกเขาไดเ้ขา้ใจพระองค์อย่างถูกตอ้ง         
ในตอนแรก วลีกรีก เอค ทูทู สามารถหมายถึง “ตั้งแต่เวลาน้ี” หรือ “ด้วยเหตุผลน้ี” ทั้งสอง
ความหมายก็เหมาะสมท่ีน่ี 

 
   “ค าเทศนาในเร่ืองอาหารแห่งชีวิตได้ก่อให้เกิดผลกระทบท่ีเด็ดเด่ียว มนัได้เปล่ียน                        



   ความกระตือรือร้นอนัเป็นท่ีนิยมเพื่อพระเยซูไปสู่ความน่ารังเกียจ  เหมือนกบัคนท่ี        
   คลัง่ไคล้นั้น มนัไดแ้ยกสาวกแทจ้ากสาวกปลอม  และเหมือนกบัลมท่ีพดันั้น มนัได ้                  
   พดัแกลบไป ซ่ึงละส่วนท่ีเหลือเล็กนอ้ยของขา้วสาลีไว”้431 

 
  ในพระคมัภีร์ตอนน้ี เราเห็นการตอบสนองส่ีอยา่งท่ีมีต่อพระเยซูคือ แสวงหา (ขอ้ 22-40) บ่นวา่ 
  (ขอ้ 41-51) ต่อตา้น (ขอ้ 52-59) และจากไป (ขอ้ 60-71)432 

 
6:67   ค าถามของพระเยซูได้ทึกทักเอาค าตอบในแง่ลบ อย่างท่ีชัดเจนจากโครงสร้างภาษากรีก                      

อยา่งไม่สงสัยเลยวา่ พระองค์ไดถ้าม ไม่ใช่เพราะวา่พระองคไ์ดมี้ค าถามเก่ียวความอดทนของ                                        
สาวกสิบสองคน (ขอ้ 64) แต่เน่ืองจากวา่พวกเขาจ าเป็นตอ้งยืนยนัถึงการอุทิศตนของพวกเขา                     
มนัคงง่ายส าหรับพวกเขาท่ีจะเห็นดว้ยกบัฝงูชน ค าถามนั้นไดบ้่งบอกอีกดว้ยวา่สาวกหลายคน
ของพระเยซูไดล้ะทิ้งพระองคไ์ป บางทีเป็นคนส่วนใหญ่ 

 
6:68-69   ตามปกติแล้ว “เปโตร” ได้กล่าวแทนสาวกสิบสองคน   “พระองค์เจ้า” (ค ากรีก คูริออส)                            
  สามารถหมายถึง “ท่าน” แต่ท่ีน่ีบางทีมนัมีความหมายท่ีลึกซ้ึงกว่า   สาวกเหล่าน้ีไดย้ืนยนัถึง                      
  ความจงรักภักดีของพวกเขาท่ีมีต่อผูห้น่ึงท่ีตอนน้ีเปโตรได้ระบุว่าเป็น “องค์บริสุทธ์ิของ                  
  พระเจา้” (เปรียบเทียบ สดด. 16:10; อสย. 41:14; 43:3; 47:4; 48:17; มก. 1:24; ลก. 4:34)                   
  บางทีเปโตรไม่ได้หมายถึงว่าพวกเขาได้ถือว่าพระเยซูเป็นแหล่งพึ่งพิงสุดทา้ยของพวกเขา                  
  แต่เป็นความหวงัเดียวของพวกเขา   พวกเขา “ไดเ้ช่ือ” ว่าค าสอน (“ถอ้ยค า”) ของพระเยซูได ้                        
  ส่งผลต่อ “ชีวตินิรันดร์” ส าหรับผูท่ี้ไดเ้ช่ือ (ขอ้ 63) และพวกเขา “ไดเ้ช่ือ” ในพระองคใ์นฐานะ          
  พระเมสสิยาห์ “บริสุทธ์ิ” ผูซ่ึ้ง “พระเจา้” ไดส่้งมา   มนัเป็นไปไดน้้อยท่ีเปโตรไดห้มายถึงว่า                   
  ถอ้ยค าของพระเยซูเก่ียวขอ้งหรือรับมือกบัชีวตินิรันดร์เท่านั้น 
 
   “เราอนุมานจากค าเหล่าน้ีว่า สมอสามตวัได้ช่วยสาวกสิบสองคนท่ีจะฝ่าฟันพายุคือ                       
   ความกระตือรือร้นทางศาสนาหรือความจริงใจ  การรับรู้ท่ีชดัเจนถึงทางเลือกต่อหน้า          
   พวกเขา และความมัน่ใจเต็มท่ีในคุณลกัษณะและการผูกพนักบับุคคลท่ีเป็นเจา้นาย           
   ของพวกเขา”433 

 
  การสารภาพถึงความเช่ือของเปโตรท่ีน่ี ไม่ใช่การสารภาพอย่างเดียวกันท่ีท่านได้ท า                                      



  ณ ซีซารียาฟีลิปปี (มธ. 16:16; มก. 8:29; ลก. 9:20)   เน้ือหาก็แตกต่างเช่นเดียวกบัล าดบั                             
  เหตุการณ์   บางทีการสารภาพของเปโตรเก่ียวกบัความเป็นพระเจา้ท่ีสมบูรณ์ของพระเยซูได ้                    
  ปรากฏคร้ังแรก ณ ซีซารียาฟีลิปปี   เป็นท่ีชดัเจนวา่ ท่ีน่ีท่านไดห้มายถึงวา่ สาวกสิบสองคนได ้         
  เช่ือวา่พระเยซูเป็นผูท่ี้พระองคไ์ดอ้า้งวา่เป็นในการอภิปรายก่อนหนา้น้ีนัน่คือ พระเมสสิยาห์ผูท่ี้          
  ไดม้าพร้อมกบัการเปิดเผยจากพระเจา้ 
 
   “ท่ีน่ีการสารภาพช้ีไปยงัคุณลกัษณะภายในท่ีซ่ึงพวกอคัรทูตไดพ้บความแน่ใจถึง ชีวิต   
   ส่วนท่ีนั่นการสารภาพได้ช้ีไปย ังหน้าท่ีต่อสาธารณะและบุคคลท่ีมีอ านาจของ                       
   พระเยซู”434 

 
เปโตรได้อ้างอิงถึงพระเยซูว่า เป็น “องค์บริสุทธ์ิ” ภายหลังในค าเทศนาของท่านใน                            
วนัเพ็นเทคอสต์ แต่นัน่ก็หลงัจากการไดรั้บความเขา้ใจถ่องแทม้ากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งจาก
การเป็นข้ึนจากตายของพระเยซู (กจ. 2:27; 3:14) 

 
6:70    มนัดูเหมือนวา่ สาวกสิบสองคนไดเ้ลือกพระเยซูเป็นรับบีของพวกเขา แต่จริงๆแลว้การเลือก                    
  เป็นของพระองค ์(มก. 3:13-19; ลก. 6:12-16)   พระองคไ์ดเ้ลือกพวกเขา และจากนั้นพวกเขา                   
  ไดเ้ช่ือในพระองค์  อย่างท่ีพระบิดาไดเ้ลือกผูเ้ลือกสรรผูซ่ึ้งต่อมาไดเ้ช่ือในพระเยซู   จากการ                           
  ไตร่ตรองถึงความรู้ของพระองค์เก่ียวกบัผูท่ี้ไดเ้ช่ือในพระองค์และผูท่ี้ไม่ไดเ้ช่ือนั้น (ขอ้ 64)                     
  พระเยซูไดเ้ปิดเผยวา่แมก้ระทัง่ท่ามกลาง “สาวกสิบสองคน” นั้นก็มีผูไ้ม่เช่ือหน่ึงคน (“มาร”)          
  พระเยซูไดเ้ลือกเขาใหเ้ป็นหน่ึงในสาวกสิบสองคน แต่พระเจา้ไม่ไดเ้ลือกเขาเพื่อความรอด  

(เปรียบเทียบ 13:10-11; 17:12; กจ .1:25; สดด .41:9) 
 
  ค ากรีกท่ีแปลว่า “มาร” (ค ากรีก ดิอาโบลอส) ไม่ได้มีค  าน าหน้านามพร้อมกับมนัในฉบบั                           
  คัดลอกภาษากรีกโบราณท่ีไวใ้จได้หลายฉบับ   ตามปกติแล้ว ส่ิงน้ีบ่งบอกถึงการเน้นท่ี                             
  คุณภาพของค านาม   ท่ีน่ีบางทีมนัหมายถึง “หน่ึง” ใน “สาวกสิบสองคน” เป็น เหมือนมาร                       
  (เปรียบเทียบ มก. 8:33)   ค ากรีกท่ีเทียบเท่ากบัค าฮีบรู ซาตาน หมายถึง “ปรปักษ์” หรือ                        
  “ผูก้ล่าวหา”   มนัหมายถึง ผูใ้ส่ร้ายหรือผูก้ล่าวหาเท็จ แต่เม่ือมนัปรากฏในฐานะค านามท่ีใช ้                     
  แทนค านาม มนัก็หมายถึง “ซาตาน” (เช่น 8:44; 13:2; เปรียบเทียบ 13:27)   บางทีพระเยซูได ้                    
  หมายถึงว่าหน่ึงในสาวกสิบสองคนจะปฏิบัติเหมือนซาตาน เพราะว่าซาตานจะน าพาเขา                        



  น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีพระเยซูไดบ้อกเป็นนยัวา่หน่ึงในสาวกสิบสองคนเป็นสาวกปลอม 
 
6:71    ยอห์น แต่ไม่ใช่พระเยซู ได้ระบุถึง “มาร” ท่ามกลางสาวกสิบสองคนว่าเป็น “ยูดาส”                          
  การกระท าท่ีชัว่ร้ายของเขาก็จะเป็นการทรยศต่อพระเยซูให้ไปสู่มือของพวกศตัรูของพระองค ์  
  บางที “อิสคาริโอท” เป็นการถ่ายตัวอักษรของค าฮีบรูคือ เคริโยท หมายถึง “บุคคลแห่ง                       
  เคริโอท” ซ่ึงเป็นหมู่บา้นในยดูาห์ทางตอนใต ้(ยชว. 15:25) 
 
   “การบันทึกเก่ียวกับความขัดแย้งใหญ่ ณ เยรูซาเล็มในระหว่างท่ีความเช่ือและ                   
   ความไม่เช่ือได้ถูกเปิดเผยอย่างเต็มท่ีก็แบ่งเป็นสองส่วน   ส่วนแรก (บทท่ี 6-10)                         
   ประกอบด้วยโครงร่างของตอนท่ีต่อเน่ืองกันของความขดัแยง้เอง ส่วนท่ีสองคือ                 
   การพิพากษาท่ีเด็ดเด่ียว (บทท่ี 11, 12) 
 

“ส่วนหลักน้ีของพระกิตติคุณทั้ งเล่ม [บทท่ี 7-10] ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่างๆ                   
และการอภิปรายต่างๆท่ีไดเ้ช่ือมโยงกบัเทศกาลระดบัชาติสองเทศกาล คือ เทศกาลอยู่
เพิง และ เทศกาลการฉลองพระวิหาร ซ่ึงไดร้ะลึกถึงการครอบครองคานาอนัคร้ังแรก
และการร้ือฟ้ืนท่ียิ่งใหญ่ของการเป็นอิสระทางด้านศาสนา   ดังนั้ น เทศกาลก็มี                                     
ความหมายท่ีแสดงไวม้ากท่ีสุดเก่ียวกบัชีวิตของพวกยิว และอยา่งท่ีจะไดเ้ห็นนั้น ส่ิงน้ี
ไดก้ระทบต่อรูปแบบการสอนของพระเยซู 
 

   “มีความคืบหน้าท่ีชัดเจนในประวติัศาสตร์ การอภิปราย ณ เทศกาลอยู่เพิง (7, 8)                   
   ได้ถูกแสดงลักษณะโดยการสงสัยและการถามท่ามกลางผู ้คน การอภิปราย                            
   ณ เทศกาลฉลองพระวหิารก็แสดงถึงการแยกท่ีไดส้ าเร็จแลว้ (9, 10)”435 

 
การตอบสนองของพวกยวิ  7:1-9 
 
  “ยอห์นบทท่ี 7 มีสามส่วนของเวลา คือ ก่อนเทศกาล (ขอ้ 1-10) ในท่ามกลางเทศกาล (ขอ้ 11-                         
  36) และในวนัสุดทา้ยของเทศกาล (ขอ้ 37-52)   การตอบสนองต่างๆระหวา่งแต่ละระยะเวลา                    
  เหล่านั้นสามารถถูกแสดงลกัษณะโดยสามค า คือ ความไม่เช่ือ  การโตแ้ยง้ และการแตกแยก”436 

 



 ส่วนน้ีเช่ือมโยงการตอบสนองของคนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีส าคญักบัพระเยซู โดยทัว่ไปแล้ว พวกเขาเป็น
 พวกยิวซ่ึงรวมถึงน้องๆของพระเยซู ส่วนน้ีก็ตระเตรียมผูอ่้านส าหรับการน าเสนอท่ีตามหลงัพนัธกิจ
 ของพระเยซูในเยรูซาเล็มซ่ึงไดเ้กิดข้ึน ณ เทศกาลอยูเ่พิง 
 

“ในพระกิตติคุณเล่มน้ี เยรูซาเล็มเป็นศูนย์กลางแห่งปัญหาของพนัธกิจของพระเมสสิยาห์                      
ท่ีพระองค์แกต่้างการอา้งของพระองค์ก่อนการท าให้งานของพระองค์ส าเร็จโดยการทนทุกข์
ภายนอกก าแพงเยรูซาเล็ม”437 

 
7:1    ตอนน้ีการต่อตา้นพระเยซูก็รุนแรงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ในแควน้ยูเดีย” จนพระองค์ได ้                      
  เลือกท่ีจะพกัและท ากิจรอบๆ “แควน้กาลิลี” น่ีเป็นการอ้างอิงย่อๆถึงพนัธกิจภายหลังใน                         
  แควน้กาลิลีของพระเยซูท่ีพระกิตติคุณพอ้งอธิบายอย่างเต็มท่ีมากข้ึน พวกผูน้ าชาวยิวได ้                           
  ด าเนินการท่ีจะวางแผนเพื่อการประหาร พระเยซูเร่ือยไป (เปรียบเทียบ 5:18)   ยอห์นได ้                       
  บนัทึกความเป็นศตัรูท่ีเพิ่มข้ึนของพวกเขาท่ีน่ีและในบทต่างๆท่ีตามมา (เปรียบเทียบ ขอ้ 19,                    
  30, 32, 44; 8:59; 10:39; 11:8, 53) 
 
7:2   เทศกาลอยูเ่พิ่ง (“ซุ้ม”) มีข้ึนหลงัจากปัสกาหกเดือน (6:4)   (มทัธิว 12-17 และ 21 บนัทึก                      

เหตุการณ์บางอย่างท่ีได้เกิดข้ึนระหว่างระยะเวลาหกเดือนน้ี ซ่ึงยอห์นไม่ได้เอ่ยถึง)   ปีนั้น                        
เทศกาลอยูเ่พิ่งมีข้ึนในวนัท่ี 10-17 กนัยายน ค.ศ. 32 438 มนัเป็นเทศกาลการเก็บเก่ียวมะกอก                
เทศและผลองุ่น (อพย. 23:16; ลนต. 23:33-36, 39:-43; ฉธบ. 16:13-15) ในสมยัของพระเยซู                 
นั้น มนัเป็นเทศกาลอนัเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดของสามเทศกาลท่ีไดก้ าหนดไวข้องคนยิว439  มนัได้
ระลึกถึงการเดินทางในถ่ินทุรกันดารของคนอิสราเอล พวกยิวท่ีศรัทธาหลายคนได้สร้าง                    
ท่ีก าบงัชั่วคราวท่ีท าจากก่ิงไมแ้ละได้อาศยัในนั้นเป็นเวลาหน่ึงสัปดาห์ เพื่อท่ีจะเลียนแบบ                       
สภาพในถ่ินทุรกนัดารท่ีซ่ึงบรรพบุรุษของพวกเขาไดอ้าศยั 

 
7:3-5   พวกน้องๆต่างบิดาของพระเยซูได้แนะน าให้พระองค์ท่ีจะ “ไป” ยงัเทศกาลนั้น เพื่อว่า                    

“พวกสาวก” ท่ีเหลืออยูข่องพระองค์จะเช่ือในพระองค์ต่อไป และคนจ านวนมากข้ึนจะกลาย       
มาเป็นสาวกของพระองค์ เป็นท่ีชดัเจนว่า พวกเขาได้ทึกทกัเอาว่าพระเยซูตอ้งการผูติ้ดตาม                    
มากเท่าท่ีจะเป็นได้ พวกเขาได้เช่ือว่าพระองค์สามารถท าการอศัจรรยไ์ด้ แต่พวกเขาไม่ได ้              
เช่ือว่าพระองค์เป็นผูท่ี้พระองค์ได้อ้างว่าเป็น พวกเขาได้หนุนใจให้พระองค์ท่ีจะโฆษณา                       



พระองคเ์อง บางทีพวกเขาไดเ้ห็นถึงผลประโยชน์บางอยา่งส าหรับพวกเขาเองในการท่ีพระองค์
ได้ท  าอย่างนั้น ซาตานได้ทดลองพระเยซูอย่างเดียวกนั (มธ. 4:1-10) แผนการของพระเจา้                       
ส าหรับการยกย่องของพระเยซูก็แตกต่างจากแผนการของพวกเขาและไดเ้ก่ียวขอ้งกบักางเขน   
มนัยากท่ีจะบอกว่าพวกน้องๆเหล่าน้ีไดก้ล่าวอย่างจริงใจหรืออย่างเหน็บแนม บางทีบางคนก็
จริงใจและคนอ่ืนก็เหน็บแนม 

 
ความคุน้เคยกบัพระเยซูไม่ไดแ้ละไม่รับรองถึงความเช่ือในพระองค ์(เปรียบเทียบ สดด. 69:8)   
แนวทางท่ีผูไ้ม่เช่ือวางแผนท่ีจะได้รับศกัด์ิศรีเพื่อพวกเขาเองบ่อยคร้ังแล้วก็ตรงกนัขา้มกับ                        
แนวทางของพระเจา้ในการท าส่ิงต่างๆ (เปรียบเทียบ ฟป. 2:3-11) สองในพวกนอ้งๆเหล่าน้ีคือ 
ยากอบและยดูา ผูซ่ึ้งต่อมาในกลายมาเป็นผูเ้ช่ือและไดเ้ขียนหนงัสือในพนัธสัญญาใหม่ท่ีมีช่ือ 
ของพวกเขา (เปรียบเทียบ กจ. 1:14;  1 คร. 15:7) 
 

7:6   พระเยซูได้ตอบว่ามนัไม่ใช่ “เวลา” (ค ากรีก ไครอส) ท่ีเหมาะสมส าหรับพระองค์ท่ีจะไปยงั                      
กรุงเยรูซาเล็ม นั่นคือ เวลา (ตารางเวลา) ของพระบิดาซ่ึงพระเยซูได้เรียกว่า “เวลาของเรา” 
(เปรียบเทียบ 2:4) อย่างไรก็ตาม พวกเขาสามารถไปยงัเทศกาลนั้นได้ ณ เวลา (ค ากรีก                         
ไครอส) ใดก็ตาม พวกเขาไม่ไดอ้ยู่ในภารกิจและตารางเวลาจากพระเจา้อย่างท่ีพระองคไ์ดอ้ยู่
นั้น 

 
   “ภาพของยอห์นเก่ียวกบัพระเยซูนั้นก็เป็นภาพท่ีก าลงัเคล่ือนอยู่เร่ือยๆไปสู่จุดหมาย                 
   ท่ีไดก้  าหนดไวข้องพระเจา้ ของพระองค”์440 

 
  การตีความอีกอย่างหน่ึงก็คือว่า พระเยซูได้หมายถึงว่า เวลาแห่งการตายของพระองค์ยงัมา                     
  ไม่ถึง   อย่างไรก็ตาม ค ากรีกท่ีพระเยซูไดใ้ช้เม่ืออา้งอิงถึงการตายของพระองค์และผลลพัธ์                      
  ต่างๆของมนัในพระกิตติคุณยอห์นก็เป็นค าว่า โฮรา อยู่เสมอในท่ีอ่ืนๆ ไม่ใช่ ไครอส (2:4;                        
  7:30; 8:20; 12:23, 27; 13:1; 17:1) 
 
7:7   พระเยซูได้พาดพิงถึงการต่อต้านท่ีได้รอคอยพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม พวกน้องๆของ                           

พระองค์ไม่มีเหตุผลท่ีเจาะจงเพื่อจะระมดัระวงัเก่ียวกบัว่าพวกเขาได้ไปยงัเทศกาลเม่ือไหร่                  
แต่พระเยซูจะตกอยูใ่นอนัตรายเม่ือพระองคไ์ดไ้ป พวกเขาไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ “โลก” แต่พระ



เยซูไม่ไดเ้ป็นของโลก (1:10; เปรียบเทียบ 15:18-21; 17:14, 16) อีกเหตุผลหน่ึงส าหรับ                         
การต่อตา้นของพวกยิวคือการเทศนาท่ีได้ท าให้ส านึกของพระเยซูท่ีได้เรียกร้องการกลบัใจ 
และความเช่ือในพระองค์   ขอ้น้ีประกอบดว้ยการอธิบายส าหรับถอ้ยแถลงของพระเยซูในขอ้
ก่อนหนา้น้ี 

 
7:8-9    จากการท่ีได้น าเสนอการอธิบายของพระองค์แล้ว พระเยซูได้หนุนใจให้พวกน้องๆของ                            
  พระองคท่ี์จะไป “ยงัเทศกาล” โดยปราศจากพระองค์   อีกคร้ังหน่ึง พระองคไ์ดพู้ดเป็นนยัว่า                   
  พระบิดาไดต้ั้งวาระ และพระองค์จ  าเป็นตอ้งติดตามมนัแทนท่ีจะเป็นค าแนะน าของพวกเขา                    
  (เปรียบเทียบ 2:4) น ้ าพระทยัชัว่ขณะน้ีของพระเจา้ส าหรับพระองค์ก็คือท่ีจะอยู่ “ในแควน้                   
  กาลิลี” 
 
  ค าว่า “ยงั” ของฉบบัแปล NIV ก็มีการสนับสนุนทางตวับทท่ีอ่อนแอ แม้ว่ามนัแสดงถึง                   
  การตีความท่ีใช้ได้ ฉบบัคดัลอกภาษากรีกเก่าแก่หลายฉบบัไม่ได้มีค  านั้น บางทีผูค้ดัลอกได ้                                 
  เพิ่มมันเข้าไปเพื่อจะอธิบายถึงส่ิงท่ีพระองค์ได้หมายถึง เน่ืองจากว่าพระองค์ ได้ไป  ยงั                    
  กรุงเยรูซาเล็มหลงัจากท่ีพระองคไ์ดก้ล่าวถอ้ยค าเหล่าน้ีไม่นาน (ขอ้ 10) 
 

ซ. การเสด็จเยีย่มเยยีนกรุงเยรูซาเลม็คร้ังทีส่ามของพระเยซู  7:10—10:42 
 

ส่วนน้ีของตวับทอธิบายถึงการสอนของพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็มในระหวา่งเทศกาลอยูเ่พิงและเทศกาลฉลอง
พระวหิาร เป็นท่ีชดัเจนวา่ ยอห์นไดร้วมการสอนในการบรรยายของท่านเพราะวา่มนัประกอบดว้ยการเปิดเผยท่ี
ส าคญัถึงอตัลกัษณ์ของพระเยซู และเพราะวา่มนัอธิบายถึงการต่อตา้นท่ีมีต่อพระเยซูมากข้ึนซ่ึงไดไ้ปถึงจุดสูงสุด
ในการถูกตรึงของพระองค ์
 

1. การโต้เถียงเกีย่วกบัพระเยซู  7:10-13 
 
7:10   พระเยซูไดด้ าเนินการท่ีจะมุ่งไปยงักรุงเยรูซาเล็มหลงัจากพวกน้องๆของพระองค์ได้จากไป                

ไม่นาน เพราะว่าพระบิดาไดน้ าให้พระองค์ท่ีจะไป พระองค์ไม่ไดป่้าวประกาศถึงการมาถึง                
ของพระองคด์ว้ยการเผยแพร่ท่ียิ่งใหญ่ (หรือ “ต่อสาธารณะ”) อย่างท่ีพวกน้องๆของพระองค์
ไดแ้นะน า แต่ไดไ้ปโดยปราศจากการป่าวประกาศ ถา้พระองคไ์ดไ้ปในไม่ชา้ พวกเจา้หนา้ท่ีคง



ไดมี้โอกาสมากข้ึนท่ีจะจบักุมพระองค ์(ขอ้ 1) 
 
7:11   เน่ืองจากว่าตามปกติแล้ว ยอห์นได้ใช้ค  าวลีน้ี “พวกยิว” เพื่อจะอธิบายถึงพวกเจ้าหน้าของ                     

คนยวิผูเ้ป็นปฏิปักษต่์อพระเยซู (เปรียบเทียบ 1:19; 7:13 และขอ้อ่ืนๆ) บางทีนัน่คือผูท่ี้พยายาม
ท่ีจะหาพระองคท่ี์นัน่ความตั้งใจของพวกเขาดูเหมือนจะเป็นอนัตราย 

 
7:12-13   พระเยซูเป็นหวัขอ้ท่ีเป็นการโตเ้ถียงของการสนทนา ณ เทศกาลนั้น การปรากฏของพระองคไ์ด้

กระตุน้ “การบ่น” (ค ากรีก โกกกัสมอส เปรียบเทียบ 6:41, 61) ค่อนขา้งมาก ผูค้นโดยทัว่ไป
หลายคนจากแควน้ยูเดีย และบรรดาผูเ้ดินทางจากท่ีอ่ืนๆ ไดโ้ตแ้ยง้ถึงพนัธกิจของพระองค ์                   
อย่างลบัๆ ในขณะท่ีไดส้งสัยว่าพวกผูน้ าของพวกเขาไดต่้อตา้นพระองค ์ตามฉบบัทลัทุดนั้น 
การหลอกลวงผูค้นเป็นอาชญากรรมซ่ึงจะถูกลงโทษโดยการเอาหินขวา้ง 441 “พวกยิว” ท่ีน่ี                 
อา้งอิงอยา่งชดัเจนถึงพวกผูน้ าของคนอิสราเอล 

 
ส่วนน้ีก็ตระเตรียมเบ้ืองหลงัส าหรับพนัธกิจของพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็มท่ีติดตามมา มนัช่วยให้ผูอ่้านรู้สึกถึง
บรรยากาศของความคิดทางสาธารณะท่ีพระเยซูไดท้  าการ 
 

2. พนัธกจิของพระเยซู ณ เทศกาลอยู่เพงิ  7:14-44 
 
ยอห์นไดน้ าเสนอโอกาสน้ีของพนัธกิจการสอนของพระเยซูวา่ประกอบดว้ยการเนน้สามอยา่ง คือ สิทธิอ านาจ
ของพระเยซู  ท่ีมาและจุดหมายของพระองค์ และพระสัญญาเก่ียวกบัพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ส่วนน้ีไดถู้กถือว่า
ประกอบดว้ยสองวฏัจกัร คือ การสอนของพระเยซู )ขอ้ 15-24; 37-39) การคาดคะเนท่ีเป็นผลลพัธ์ท่ามกลางผูค้น 

)ขอ้ 25-31; 40-44) และ ภารกิจของเจา้หนา้ท่ีคนยวิและผลลพัธ์ต่าง ขอ้ 32-36; 45-52)442 

 

สิทธิอ านาจของพระเยซู  7:14-24 
 
7:14    คร้ันถึงช่วงกลางของสัปดาห์นั้น พระเยซูไดเ้ร่ิมตน้การสอนต่อสาธารณะในพระวิหาร บางที                  
  ใน “ทอ้งพระคลงั” ในลานของผูห้ญิง443 ขอ้น้ีตั้งฉากส าหรับส่ิงท่ีติดตามมาทนัทีทนัใด 
 
   “. . . ตลอดภายในของก าแพงใหญ่ท่ีได้จดัตั้งก าแพงล้อมรอบพระวิหารก็มีระเบียง                



   สองชั้นซ่ึงแต่ละเสาก็เป็นเสาหินอ่อนสีขาวท่ีสูง 25 ศอกซ่ึงถูกปกคลุมด้วยคานท่ี                   
   เป็นไมส้นสีดาร์”444 

 
7:15    มนัค่อนข้างเป็นเร่ืองปกติส าหรับผูช้ายชาวยิวท่ีจะอ่านและเขียน ผูค้นไม่ได้แสดงออกถึง                        
  ความประหลาดใจต่อความสามารถของพระเยซู ท่ีจะท าอย่างนั้ น  พวกยิวจากยู เ ดีย                                  
  (เปรียบเทียบ 1:19) ไดป้ระหลาดใจต่อความเขา้ใจของพระเยซูเก่ียวกบัเร่ืองราวทางศาสนา                     
  (เปรียบเทียบ มธ. 7:28-29; มก. 1:22) พวกเขาได้รู้ว่าพระองค์ไม่ได้มีการศึกษาทาง                      
  ศาสนศาสตร์ท่ีเป็นทางการภายใตพ้วกรับบี (เปรียบเทียบ กจ. 4:13) 
 
   “ส าหรับพวกยิวนั้น มีการเรียนรู้ประเภทเดียวเท่านั้น นั่นคือ ศาสนศาสตร์ และหน        
   ทางเดียวไปสู่มนัก็คือ โรงเรียนของพวกรับบี”445 

 

“บางคร้ังมนัก็เป็นจริงในทุกวนัน้ีท่ีวา่ ผูท่ี้ไม่ไดรั้บการศึกษาในหลากหลายอาชีพของ
ชีวิตก็เคล่ือนไปขา้งหน้าอย่างมัน่คงกว่าผูท่ี้มีของประทานต่างๆท่ีน้อยกว่าพร้อมกบั
การอบรมในโรงเรียน จงดูความงุนงงท่ีคลา้ยกนัของสภาแซนฮีดรินเก่ียวกบัเปโตร
และยอห์น (กจ. 4.13) น่ีไม่ใช่ขอ้โตแ้ยง้ต่อการศึกษา แต่มนัใชม้ากกวา่การศึกษาท่ี 
จะสร้างคนแท”้446 

 

7:16   พระเยซูได้ตอบสนองโดยการอธิบายว่าความรู้ของพระองค์ได้มาจาก “ผูห้น่ึง” ท่ี “ได้ส่ง”                          
พระองค์มา นั่นคือ พระเจ้าพระบิดา (เปรียบเทียบ 5:19-30) มนัไม่ได้มาจากพระองค์เอง                                      
พระองคไ์ดห้มายถึงวา่ความรู้ของพระองคไ์ม่ใช่ความรู้ท่ีพระองคไ์ดคิ้ดคน้หรือบรรลุผา่นทาง                                  
การศึกษาท่ีอิสระ  ตามปกติแลว้พวกรับบีไดอ้า้งรับบีอ่ืนๆในฐานะท่ีมาของขอ้มูลของพวกเขา                                                      
พระเยซูไดห้ลีกเล่ียงการให้ความประทบัใจท่ีว่าพระองค์เป็นคนเห่อท่ีช่างคิด แต่พระองค์ได ้      
บ่งบอกอีกว่าการสอนของพระองค์ไม่ใช่การด าเนินการธรรมเนียมของรับบีต่อไป “ค าสอน” 
ของพระองคไ์ม่ไดม้าจากพวกรับบีหรือการศึกษาดว้ยตนเอง แต่มาจากพระเจา้โดยตรง 

 
   “มันเป็นลักษณะของบุคคลท่ีโดดเด่นหลายคนแห่งพระคัมภีร์ท่ีว่าพวกเขาได้รับ                       
   การโน้มน้าวว่า พวกเขาต้องท าส่ิงท่ีพวกเขาก าลังท า และกล่าวส่ิงท่ีพวกเขาก าลัง                
   กล่าว เพราะวา่พวกเขาไดรั้บค าบญัชาจากพระเจา้”447 



 
7:17   พระเยซูไดอ้า้งต่อไปวา่ กุญแจสู่การรับรองถึงการอา้งอิงของพระองคท่ี์วา่ค าสอนของพระองค์

ไดม้าจากพระเจา้ก็คือ ความตั้งใจ (ความเต็มใจ) ของบุคคลหน่ึงท่ีจะ “ท า” ตาม “น ้ าพระทยั”                  
ของพระเจา้ วิธีปกติท่ีพวกรับบีไดยุ้ติการโต้แยง้เช่นนั้นก็โดยทางการอภิปราย อย่างไรก็ตาม 
พระเยซูได้สอนว่าปัจจยัหลักนั้นเป็นศีลธรรมไม่ใช่สติปัญญา ถ้า “ผูใ้ด” “เต็มใจ” ท่ีจะท า                               
ตาม น า้พระทัย ของพระเจา้ ไม่ใช่แค่ท่ีจะรู้จกัความจริงของพระเจา้ พระเจา้จะช่วยให้บุคคลนั้น
ท่ีจะเช่ือวา่ค าสอนของพระเยซูไดม้าจากเบ้ืองบน (เปรียบเทียบ 6:44) 

 
   “เง่ือนไขเดียวส าหรับการเขา้ใจการอา้งของพระเยซูก็คือความเช่ือ ‘การประพฤติตาม          
   พระประสงคข์องพระเจา้’ ไม่ไดห้มายถึง การเช่ือฟังทางจริยธรรมในฐานะเบ้ืองตน้ต่อ            
   กฎเกณฑข์องคริสตศาสนา แต่เป็นการเช่ือในผูท่ี้พระเจา้ไดส่้งมา )6:29.  . .)   ความเช่ือ 

เช่นนั้นช่วยให้ผูเ้ช่ือท่ีจะรับรู้ถึงความสอดคลอ้งกนัของคุณลกัษณะทางศีลธรรมของ         
 ภารกิจของพระเยซูพร้อมกบัพระประสงคข์องพระเจา้”448 

 
ดงันั้น ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือการอุทิศตนท่ีจะท าตาม “น ้าพระทยั” ของพระเจา้ เม่ือบุคคลหน่ึงท า
การอุทิศตนนั้น พระเจา้ก็เร่ิมตน้ท่ีจะโนม้นา้วเขาหรือเธอเก่ียวกบัส่ิงท่ีเป็นจริง ความเช่ือตอ้งมา
ก่อนเหตุผล ไม่ใช่ในทางกลบักนั 
 

   “ผูฟั้งของพระองค์ไดต้ั้งค  าถามเก่ียวกบัความสามารถของพระองค์ในฐานะอาจารย ์                 
     พระองคก์็ตั้งค  าถามเก่ียวกบัความสามารถของพวกเขาในฐานะผูฟั้ง”449 

 
พระเยซูไม่ได้กล่าวว่า ความแม่นย  าของความเข้าใจของเราก็อยู่ในสัดส่วนโดยตรงของ                      
การจ านนของเราต่อพระเจา้   ผูค้นท่ีอยู่ในทางธรรมอย่างมากบางคนไดถื้อมุมมองบางอย่าง                   
ท่ีผิดพลาดอย่างมาก   มีปัจจยัอ่ืนๆท่ีก าหนดว่าความเขา้ใจของเราแม่นย  าแค่ไหน พระองค์ก็                                       
ไม่ไดก้ล่าวว่า ถา้บุคคลหน่ึง ตั้งใจท่ีจะท าตามน า้พระทยัของพระเจา้ เขาหรือเธอจะเขา้ใจถึง                       
ท่ีมาของค าสอนของพระเยซูโดยอตัโนมติั   ประเด็นของพระองคก์็คือวา่ การจ านนต่อพระเจา้
ไม่ใช่การวิเคราะห์ทางสติปัญญานั้น เป็นรากฐานส าหรับการเข้าใจความจริงโดยเฉพาะ                  
อยา่งยิง่ ความจริงแห่งค าสอนของพระเยซู (เปรียบเทียบ สภษ. 1:7) 

 



“ความเข้าใจฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ถูกท าให้เกิดข้ึนโดยการเรียนรู้ข้อเท็จจริงหรือ                
ขบวนการเท่านั้น แต่มนัข้ึนอยูก่บัการเช่ือฟังต่อความจริงอนัเป็นท่ีรู้จกั การเช่ือฟังต่อ 
น ้ าพระทัยอันเป็นท่ีรู้จักของพระเจ้าก็พ ัฒนาการแยกแยะระหว่างความเท็จและ                  
ความจริง”450 

 
7:18   บุคคลท่ีอ้างแนวคิดดั้ งเดิมของเขาหรือของเธอจะยกย่องตนเอง นั่นอาจไม่เป็นแรงจูงใจท่ี               

แฝงอยู่ของเขาหรือของเธอ แม้ว่าบ่อยคร้ังแล้วมนัเป็น แต่นั่นจะเป็นผลลัพธ์ ตรงกันข้าม                        
บุคคลท่ีอา้งแนวคิดของอีกคนหน่ึงก็ลงเอยดว้ยการยกยอ่งบุคคลอ่ืนแทนท่ีจะเป็นเขาเองหรือ
เธอเอง พระเยซูได้อ้างท่ีจะท าอนัหลังน้ี และท่ีจะปรารถนา “การยกย่องแก่ผูห้น่ึงท่ีได้ส่ง                         
พระองค์มา” ความปรารถนานั้นได้แสดงถึงความชอบธรรมของพระองค์ และได้ท าให้คิด                
ไม่ถึงวา่พระองคจ์ะหลอกลวงผูค้น (ขอ้ 12) 

 
“ในทาร์กุมของปาเลสไตน์นั้น บุตรชายท่ีท าตามหน้าท่ีเป็นผู ้‘ท่ีมีความคิดเห็นจาก
ผูอ่ื้นส าหรับศกัด์ิศรี  )‘อิคาร์ หรือ ‘เกียรติ’) ของบิดาของเขา ปฐม. 32:7 (8), 11 (12), 
TJ1; ลนต .19:3 นีโอฟิทิ)”451 
 

7:19    พระเยซูเพิ่งได้อ้างว่าพระเจ้าได้ให้ค  าสอนของพระองค์แก่พระองค์ และท่ีว่าพระองค์ได ้                  
  ป่าวประกาศมันอย่างสัตย์ซ่ือในฐานะมนุษย์ท่ีชอบธรรม ตอนน้ีพระองค์ได้เปรียบเทียบ                   
  พวกผูว้ิจารณ์ของพระองค์กบัพระองคเ์อง พวกเขาไดอ้า้งว่า “โมเสส” ไดใ้ห้ค  าสอนของท่าน                       
  แก่พวกเขา แต่พวกเขาไม่ไดด้ าเนินการอยา่งสัตยซ่ื์อในฐานะมนุษยท่ี์ชอบธรรม ดงันั้นมนัไม ่                         
  สอดคลอ้งกนัท่ีว่าพวกเขาไดแ้สวงหาท่ีจะ “ฆ่า” พระเยซู (เปรียบเทียบ ขอ้ 44-45) พวกเขาได ้                      
  กล่าวหาพระองค์ถึง “ความไม่ชอบธรรม” (ขอ้ 12, 18) แต่แทจ้ริงแล้วพวกเขาเป็นผูท่ี้ไม่                             
  ชอบธรรม   พวกเขาได้แสวงหาท่ีจะ “ฆ่า” พระองค์ แมว้่าโมเสสได้สอนว่าน ้ าพระทยัของ                
  พระเจา้ก็คือท่ีจะยบัย ั้งจากการฆ่า (อพย. 20:13) เป็นท่ีชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้จ  านนต่อน ้ า                         
  พระทยัของพระเจา้ตามท่ีมนัได้มาผ่านทางโมเสส จึงไม่แปลกใจท่ีว่าพวกเขาได้ล้มเหลวท่ี                  
  จะเขา้ใจค าสอนของพระเยซู 
 
7:20   ผูฟั้งหลายคนของพระเยซูไม่ไดต้ระหนกัถึงความลึกลบัของความเป็นศตัรูของพวกผูน้ าของ      

คนอิสราเอลท่ีมีต่อพระองค ์พวกเขาไดคิ้ดอย่างตรงๆว่าพระองคน์ั้นบา้ท่ีจะคิดว่าใครคนหน่ึง



ก าลังพยายามท่ีจะฆ่าพระองค์ พวกยิวแห่งสมัยของพระเยซูได้คิดโดยทั่วไปๆถึง                             
ความเจ็บป่วยทางความคิด ซ่ึงในกรณีคือการหวาดระแวงวา่เป็นการถูกผีชกัน า ส่ิงน้ีอธิบายถึง
การอา้งอิงของพวกเขาถึงการท่ีพระเยซูมี “ผี” (เปรียบเทียบ 10:20) คนเหล่าน้ีไม่ไดก้ล่าวหา                 
พระเยซูถึงการไดรั้บอ านาจของพระองค์มาจากซาตานอย่างท่ีคนอ่ืนๆไดก้ล่าวหา (มธ. 9:34;                 
10:25; 12:24; มก. 3:22; ลก. 11:15; เปรียบเทียบ มธ. 11:18) มีกรณีของการถูกผีสิงหลายกรณี
ในพระกิตติคุณพอ้ง แต่ไม่มีสักกรณีในพระธรรมยอห์น 

 
7:21    “ส่ิงหน่ึง” (ตามตวัอกัษรคือ งาน ค ากรีกคือ เอโกน นัน่คือ งานท่ีอศัจรรย)์ ท่ีพระเยซูไดท้  าซ่ึง                  
  พระองคไ์ดอ้า้งอิงถึงนั้น เป็นท่ีชดัเจนวา่เป็นการรักษาคนง่อย ณ สระเบธเธสดา (ขอ้ 23; 5:1-9)   
  มนัไดท้  าให้ “ทุกคน” ท่ีไดย้ินเร่ืองน้ีท่ีจะ “ประหลาดใจ” (5:10-18)   ยิ่งไปกวา่นั้นอีก มนัได ้                 
  เร่ิมตน้การโตเ้ถียงเก่ียวกบัพระเยซูในกรุงเยรูซาเล็ม    
 
7:22    ส่ิงท่ีมาก่อนแห่ง “ดว้ยเหตุว่า” (NASB ฉบบัแกไ้ข 1973) “ดว้ยเหตุน้ี” (NASB ฉบบัแกไ้ข                        
  1995) หรือ “กระนั้น” (NIV ค ากรีกคือ ดิอา ทูโท) ก็ไม่ชดัเจน   มนัอาจอา้งอิงถึงส่ิงท่ีมาก่อน                 
    การตีความน้ีจะก่อให้เ กิดการแปลเช่น “ท่านทุกคนก็ประหลาดใจเน่ืองจากส่ิงน้ี”4 5 2                     
  อย่างไรก็ตาม ยอห์นได้ใส่วลีน้ีก่อนอย่างต่อเน่ืองเม่ือท่านได้ใช้มนัในอนุประโยคอ่ืนๆ453                
  บางทีพระเยซูได้อ้างอิงถึงการรักษาคนง่อยของพระองค์ (ข้อ 21) ว่าเป็นสัญลักษณ์ถึง                       
  ความปรารถนาของพระเจา้ส าหรับความสมบูรณ์ทางกายภาพ 
 
  โมเสสได้ก าหนดให้มีการเขา้สุหนัตเพื่อสุขภาพทางกายภาพของคนอิสราเอล เช่นเดียวกับ                 
  เพื่อเหตุผลอ่ืนๆ (ลนต. 12:3)   พวกยิวไดต้ระหนกัถึงส่ิงน้ี และดงันั้น “ไดท้  าการเขา้สุหนตั”                     
  ทารกชายในวนัท่ีแปดหลงัจากการเกิดของพวกเขา แมว้า่วนันั้นเป็น “วนัสะบาโต”454 ตามปกติ          
  แลว้พวกยวิท่ีรักษากฎก็ไม่ท างานในวนัสะบาโต 
 

การอา้งอิงท่ีเป็นการเสริมของพระเยซูถึงขอ้เท็จจริงท่ีว่า กฎหมายการเขา้สุหนตัไดเ้ร่ิมตน้กบั   
บรรพบุรุษอย่างแทจ้ริงและไม่ใช่โมเสสนั้น บางทีเป็นการลดความส าคญัของโมเสสอย่าง                     
เล็กนอ้ย พวกผูว้ิจารณ์ของพระเยซูไดอ้า้งท่ีจะติดตามโมเสสอย่างสัตยซ่ื์อ แต่ในการถือรักษา
กฎหมายการเขา้สุหนัตนั้น พวกเขาไม่ได้ให้เกียรติท่านอย่างแทจ้ริง แต่ให้เกียรติ อับราฮัม                        
(ปฐก. 17:9-14) ตามหลกัแลว้ โมเสสเพียงแค่ไดร้วมกฎหมายการเขา้สุหนตัไวใ้นธรรมบญัญติั



ของโมเสส อยา่งท่ีท่านไดท้  ากบักฎหมายเก่าแก่อ่ืนๆ 
 

7:23   พวกผูว้ิจารณ์ของพระเยซูไดอ้นุญาตการกระท า “ในวนัสะบาโต” ท่ีไดส่้งผลต่อสุขภาพของ                  
ส่วนหน่ึงของบุคคลหน่ึง และทารกในวนัสะบาโต ดงันั้นพวกเขาไม่ควรต่อตา้นการรักษา                   
ผูใ้หญ่ทั้งตวั (“คนทั้งคน”) ในวนัเดียวกัน นอกจากน้ี พวกเขาได้กระท าการเข้าสุหนัตใน                 
วนัสะบาโตตามปกติ แต่พระเยซูไดรั้กษาชายคนหน่ึงเท่านั้นในวนัสะบาโต การเขา้สุหนตัเป็น                        
การปฏิบติัการซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อท่ีจะก่อให้เกิดสุขภาพท่ีดี เด็กท่ีไดรั้บการเขา้สุหนตัไม่ได ้                         
เจ็บป่วย ในอีกดา้นหน่ึง พระเยซูไดรั้กษาชายคนหน่ึงผูไ้ด้ทนทุกขด์ว้ยความเป็นง่อยท่ีรุนแรง                
มาเป็นเวลา 38 ปี   ยิ่งไปกวา่นั้นอีก การเขา้สุหนตัเป็นแค่พิธีการช าระให้บริสุทธ์ิ แต่การรักษา
คนง่อยไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการช่วยกูจ้ากการเป็นทาส ดงันั้นมนัไม่ยุติธรรมส าหรับพวกผูว้ิจารณ์
ของพระเยซูท่ีจะโกรธพระองคถึ์งส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  า 

 
  พวกยวิไดส้ถาปนาล าดบัชั้นของกิจกรรมต่างๆท่ีซ่ึงพวกเขาไดต้ดัสินความถูกตอ้งตามกฎหมาย 
  ของการกระท าการใดๆในวนัสะบาโต (เปรียบเทียบ มธ. 12:9-10) พวกเขาไดต้ั้งล าดบัชั้นน้ี                 
  ความจ าเป็นท่ีจ าเป็น ซ่ึงก็คือความเร่งด่วน พระเยซูไดก้ระท าการจากมุมมองท่ีเป็นล าดบัชั้น              
  เช่นกนั แต่พระองคไ์ดต้ั้งล าดบัชั้นของพระองคบ์นส่ิงท่ีดีท่ีสุดเพื่อผูค้น (มก. 2:27) 
 

“ถา้พวกผูต่้อตา้นของพระองคไ์ดเ้ขา้ใจความหมายโดยนยัของการจดัเตรียมของโมเสสส าหรับ
การเข้าสุหนัตในวนัสะบาโตนั้น พวกเขาคงได้เห็นว่าการกระท าแห่งความเมตตา อย่างท่ี
พระองคเ์พิ่งไดท้  าไปนั้นไม่ใช่แค่อนุญาตเท่านั้น แต่เป็นพนัธะอีกดว้ย โมเสสค่อนขา้งไดเ้ขา้ใจ
วา่บางส่ิงควรถูกกระท าในวนัสะบาโต พวกยวิมีถอ้ยค าของท่านแต่ไม่มีความหมายของท่าน”455 

 
7:24   พระเยซูได้สรุปโดยการเตือนผู้ฟังของพระองค์ถึงการตัดสิน “ตามท่ี เห็นภายนอก”                  

หรืออยา่งผิวเผิน (เปรียบเทียบ ฉธบ. 16;18-19; อสย. 11:3-4; ศคย. 7:9) “การตดัสิน” ท่ีผิวเผิน
ของพวกเขาเก่ียวกบักิจกรรมท่ีถูกตอ้งตามกฎส าหรับวนัสะบาโตนั้นไดส่้งผลต่อการตดัสินท่ี
ผิวเผินเก่ียวกบังานและบุคคลของพระเยซู พระองค์ไดบ้อกให้พวกเขา ท่ีจะหยุดท าอยา่งนั้น   
พวกเขาจ าเป็นตอ้ง “ตดัสิน” บนพื้นฐานของมาตรฐานท่ี “ชอบธรรม” คือ ส่ิงท่ีถูกตอ้งอย่าง
แทจ้ริง 

 



ทีม่าและจุดหมายของพระเยซู  7:25-36 
 
7:25-26   แมว้า่ผูเ้ดินทางท่ีเป็นคนยวิหลายคนในลานพระวหิารนั้นไม่ไดต้ระหนกัวา่พวกผูน้ าทางศาสนา

เป็นศตัรูต่อพระเยซูเพียงไร (ขอ้ 20) คนทอ้งถ่ินบางคนก็ไดต้ระหนกั   พวกเขาไดป้ระหลาดใจ 
วา่พระเยซูก าลงั “กล่าวอยู”่ “อยา่งเปิดเผย” และพวกเจา้หนา้ท่ีก็ไม่ไดต่้อตา้นพระองค ์พวกเขา 
ไดค้าดหวงัวา่ถา้พระองค์เป็นผูห้ลอกลวง “พวกผูป้กครอง” จะกกัขงัพระองค์ แต่ถา้พระองค ์
เป็นพระเมสสิยาห์ พวกเขาจะยอมรับพระองค์เช่นนั้น พวกเจา้หนา้ท่ีไดก้ระท าอยา่งท่ีพวกเขา 
ได้ท าเพราะว่าพวกเขากลวัประชาชน สถานการณ์ได้น าให้คนทอ้งถ่ินบางคนท่ีจะสงสัยว่า                   
พวกผูน้ าอาจเช่ือ (“รู้” ถา้ไม่ยอมรับ) อยา่งแทจ้ริงวา่พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ (“พระคริสต”์) 

 
7:27    ชาวกรุงเยรูซาเล็มได้รู้สึกโน้มเอียงท่ีจะเช่ือว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ เพราะพวกเขาได ้               
  เ ช่ือว่า ท่ีมาทางโลกของพระเมสสิยาห์ ท่ี เป็นมนุษย์ของพวกเขานั้ นจะไม่ เป็นท่ี รู้จัก                          
  ความเ ช่ือถือน้ี เ ป็นธรรมเนียม 4 5 6  แน่นอนว่ามันไม่ได้เ ป็นตามพระคัมภี ร์  เ น่ืองจาก                               
  พนัธสัญญาเดิมได้ท านายอย่างชัดเจนว่าสถานท่ีเกิดของพระเมสสิยาห์จะเป็นเบธเลเฮม                      
  (มีคา. 5:2) 
 

“ดูเหมือนไดมี้การคาดหวงัวา่พระเมสสิยาห์จะปรากฏทนัทีทนัใด (บางทีจากดาเนียล  
7:13 หรือจาก อิสยาห์ 53:8) ไม่มีใครรู้วา่เม่ือไหร่ ในขณะท่ีพระคริสตไ์ดด้ าเนินชีวิต                
มายาวนานท่ามกลางเพื่อนร่วมชาติของพระองคใ์นความคลุมเครือกระนั้นก็เป็นท่ีรู้จกั 
ต่อพวกเขา”457 

 
  ความเข้าใจโดยทัว่ไปเก่ียวกับท่ีมาของพระเยซูก็คือว่า เน่ืองจากว่าพระองค์เป็นท่ีรู้จกัว่า                      
  ได้เติบโตข้ึนในเมืองนาซาเร็ธ เป็นท่ีชัดเจนว่าพระองค์ได้บงัเกิดท่ีนั่นเช่นกัน พวกเขาไม่                      
  เพียงแต่ได้ล้มเหลวท่ีจะรับรู้ถึงท่ีมาแห่งสวรรค์ของพระองค์ แต่พวกเขาก็ผิดเก่ียวกับท่ีมา                 
  ทางโลกของพระองคอี์กดว้ย ท่ีจริงพวกเขาไม่รู้จกัพระองคอ์ยา่งดีเลย 
 
7:28-29   เม่ือใดก็ตามท่ียอห์นได้อธิบายว่าพระเยซูได้ “ร้องออกมา” นั้น การประกาศต่อสาธารณะ                        

ท่ีส าคญัไดติ้ดตามมา (เปรียบเทียบ 1:15; 7:37; 12:44) พระเยซูไดก้ล่าวว่าผูฟั้งของพระองค ์                   
ได้ “รู้จกั” พระองค์ “และท่ีท่ี” พระองคไ์ด ้“มา” บางทีพระองค์ไดห้มายถึงว่าพวกเขาไดรู้้จกั



ใครท่ีพระองคเ์ป็นอยา่งผิวเผิน (เปรียบเทียบ ขอ้ 24) และไดรู้้วา่พระองคมี์ท่ีมาทางโลก (6:42)    
แต่พวกเขาไดรู้้ น้อยกว่า ท่ีพวกเขาไดคิ้ด   พระเยซูไดก้ล่าวในเชิงเหน็บแนม   พวกเขา “ไม่ได ้  
รู้จกั” พระองค ์“ผู”้ ได ้“ส่ง” พระองคม์า แมว้า่พระเยซูได ้“รู้จกัพระองค์” เพราะวา่พระองคไ์ด ้   
“มา” จากพระองคน์ั้น 

   
พระองค์ผูไ้ดส่้งพระเยซูมานั้นก็เป็น “จริง” (ค ากรีก อาเลทธินอส จริง) พระเยซูได้หมายถึง                 

 ว่า พระเจ้าได้ส่งพระองค์มา อย่างแท้จริง โดยไม่ค  านึงถึงส่ิงท่ีคนอ่ืนอาจจะคิดเก่ียวกบัท่ีมา                 
 ของพระองค์   น่าเสียดาย พวกเขา “ไม่ไดรู้้จกั” พระองค์ผูไ้ดส่้งพระองค์มา แมว้่าพวกเขาได ้      
 โออ้วดตวัพวกเขาเองถึงการรู้จกัพระเจา้แท ้(เปรียบเทียบ รม. 2:17-19)   พวกเขาไม่ไดรู้้จกั                     
 พระเจา้เพราะวา่พวกเขาไม่รู้จกัพระคมัภีร์ของพวกเขา (เปรียบเทียบ 5:46)   พวกเขาไม่ไดรู้้จกั   
 พระเยซูเพราะว่าพวกเขาไม่ไดรู้้จกัพระบิดาผูไ้ดส่้งพระองค์มา   ในขอ้ท่ี 16 นั้น พระเยซูได ้                 
 ปฏิ เสธถึง ท่ีมาส าห รับค าสอนของพระองค์  และ ท่ี น่ีตอนน้ีพระองค์ได้ป ฏิ เสธ ถึง                                 
 ความรับผดิชอบส าหรับภารกิของพระองค์458 

 
   “อีกคร้ังหน่ึงพระองค์ได้อ้างถึงการเป็นพระเจ้า! พระองค์ไม่ได้บงัเกิดในโลกน้ี                        
   เหมือนกับมนุษย์คนอ่ืน พระองค์ได้ถูกส่งมายงัโลกโดยพระบิดา น่ีหมายถึงว่า                      
   พระองคไ์ดมี้ชีวติอยูก่่อนท่ีพระองคไ์ดบ้งัเกิดในโลก”459 

 
7:30-31   เป็นท่ีชัดเจนว่า พวกยิวเหล่านั้นผูไ้ด้ตั้งใจท่ีจะ “จบั” (จบักุม ค ากรีก พิเอโซ) พระเยซูก็ได ้                      

ตอ้งการท่ีจะยบัย ั้ง (จ  ากดัหรือหยุดย ั้ง) พระองค์ (เปรียบเทียบ ขอ้ 32, 44; 8:20; 10:39)                               
อยา่งไรก็ตาม พวกเขาไม่สามารถท าส่ิงน้ีไดเ้พราะวา่ “เวลาของพระองค์” (ค ากรีก โฮรา) ซ่ึงก ็
คือเวลาส าหรับการถูกตรึงของพระองคแ์ละผลลพัธ์ต่างๆของมนั “ยงัไม่ได”้ มาถึง   พระเจา้ได ้ 
ป้องกนัการถูกจบักุมก่อนเวลาอนัควรของพระเยซู   แมว้า่พวกยิวบางคนไดพ้ยายามท่ีจะจบักุม   
พระเยซู “หลายคน” จากฝูงชน “ได้เช่ือในพระองค์”   การปรากฏของพระเยซูได้กระตุ้น                 
ความแตกแยกท่ามกลางผูฟั้งของพระองค ์(เปรียบเทียบ 1:11-12; 3:18-21) 

   
บางคนไดเ้ช่ือเน่ืองจาก “หมายส าคญั” ท่ีพระองคไ์ดก้ระท า   น่ีไม่ใช่พื้นฐานท่ีแข็งแรงส าหรับ

 ความเช่ือ (เปรียบเทียบ 2:11, 23; 4:48) พวกเขาได้สรุปว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์                    
 (“พระคริสต”์) แต่ความเขา้ใจโดยทัว่ไปเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ก็คือว่าพระองค์จะเป็นผูช่้วยกู้



 ของมนุษยท่ี์มีอ านาจ  บางทีคนจ านวนนอ้ยของพวกยิวเหล่าน้ีไดเ้ช่ือว่าพระเยซูเป็นพระเจา้ท่ี                
 ไดบ้งัเกิดเป็นมนุษยอี์กดว้ย 

 
   “แต่ตลอดพระกิตติคุณน้ี มนัก็ดีกว่าท่ีจะเช่ือบนพื้นฐานของการอศัจรรย์แทนท่ีจะ                  
   ไม่เช่ือเลย ดงันั้นจึงไม่มีการประณามต่อความเช่ือน้ีวา่ไม่เพียงพอ”460 
 
7:32   พวกฟาริสีไดย้ินว่าพวกยิวบางคนท่ีอยูท่ี่นัน่ไดก้ล่าวถึงความเช่ือของพวกเขาท่ีว่าพระเยซูตอ้ง 

เป็นพระเมสสิยาห์ ขอ้คิดเห็นเหล่าน้ีไดก้ระตุน้ให้พวกเขาท่ีจะกระท าทนัทีทนัใดในการจบักุม         
พระเยซู เม่ือผูค้นโดยทั่วไปได้หันไปหาพระเยซู พวกเขาก็ได้หันไปจากพวกฟาริสีและ                     
ค าสอนของพวกเขา พวกผู ้ปกครองพร้อมกับ “พวกมหาปุโรหิต” ผู ้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น                  
พวกสะดูสีและไม่ไดเ้ป็นมิตรกบัพวกฟาริสีไดส้ั่งให ้“เจา้หนา้ท่ี” พระวิหารท่ีจะ “จบั” (จบักุม)   
พระเยซู ความพยายามน้ีอธิบายถึงความรุนแรงของสถานการณ์อย่างท่ีพวกเจา้หน้าท่ีไดม้อง                  
อย่างนั้น บางทีใบอนุญาตการจบักุมได้มาจากสภาแซนฮีดริน “เจ้าหน้าท่ี” พระวิหารเป็น                   
คนเลวผีูซ่ึ้งมีความรับผดิชอบต่อสภาแซนฮีดริน 

 
7:33-34   อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูไดก้ล่าววา่เวลาของพระองคย์งัมาไม่ถึงในถอ้ยค าท่ีแตกต่างออกไปเท่านั้น    

ภายหลังเม่ือเวลาของพระองค์ได้ผ่านไปนั้ น พระองค์จะกลับไป (“ไป”) ย ังพระบิดา                        
พวกยิวจะเสาะหาพระองค์แต่ไม่สามารถ “พบ” พระองค์ได้ พระองค์ก าลังจะไป “ท่ี” ท่ี                  
พวกเขา “ไม่สามารถไป” ไดน้ั่นคือสวรรค์  ความตายไม่ใช่จุดจบ พวกเขา “ไม่สามารถไป”       
ยงัท่ีท่ีพระองค์จะไปเน่ืองจากสภาพท่ีไม่ได้รับความรอดในขณะน้ีของพวกเขา   ส่ิงนั้นได ้                      
เรียกร้องการบงัเกิดใหม่และการยา้ย (เปรียบเทียบ 8:21; 13:33) 

 
เวลาก าลงัจะหมด คือ ส าหรับพระเยซูท่ีจะท าให้งานของพระองค์ส าเร็จ และส าหรับพวกยิว                  
ท่ีจะเช่ือในพระองค ์  พวกเขามี “เวลาอีกไม่นานสักเท่าไหร่” ท่ีจะวางความเช่ือของพวกเขาใน                   
พระองค ์ก่อนท่ีพระเยซูจะละพวกเขาและจากไปยงัสวรรค ์(“ท่ีซ่ึงเราอยู ่[นัน่คือ  “เม่ือพระองค์
จะไม่อยู่กับพวกเขาอีกต่อไป]) หลงัจากท่ีพระเยซูได้จากพวกเขาไป พวกยิวหลายคนจะ
“แสวงหา” พระเมสสิยาห์ของพวกเขา แต่จะ “ไม่พบ” พระองค ์นัน่คือส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนมาตลอด 
ตั้งแต่ท่ีพระเยซูไดเ้สด็จสู่สวรรค ์และมนัจะเกิดข้ึนต่อไปจนกวา่พระองคเ์สด็จกลบัมายงัโลก ณ 



การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค ์(ศคย. 12:10-13; วว. 1:7) แน่นอนวา่พระเยซูไดอ้า้งอิงถึง
การตายของพระองคอ์ยา่งยากท่ีจะเขา้ใจ 
 

7:35-36   อีกคร้ังหน่ึง ผูฟั้งของพระเยซูไดคิ้ดว่าพระองคก์ าลงักล่าวถึงเร่ืองราวทางกายภาพและท่ีต่างๆ 
ทางโลก  “การกระจดักระจาย” เป็นค าศพัท์ท่ีไดอ้ธิบายถึงพวกยิวผูไ้ดก้ระจดักระจายไปจาก   
ปาเสสไตน์และไดอ้าศยัอยู่ในท่ีอ่ืนๆ ในโลก พวกเขาไดคิ้ดวา่พระเยซูไดห้มายถึงว่าพระองค ์ 
จะรับใช้ต่อพวกยิว หรือบางทีชาวต่างชาติท่ีเปล่ียนศาสนา ผูซ่ึ้งได้อาศยัอยู่นอกปาเลสไตน์            
ในพนัธสัญญาใหม่นั้น ค าวา่ “กรีก” ก็เหมือนกบัค าว่าต่างชาติ (เปรียบเทียบ คส. 3:11) ส่ิงน้ีดู              
เหมือนไม่น่าเช่ือต่อพวกเขาอยา่งมากวา่จะเป็นกิจกรรมของพระเมสสิยาห์ 

 
   “ท่ีน่ี พวกยิวก าลงัพยากรณ์อย่างไม่รู้มากกว่าหน่ึงคร้ังในพระกิตติคุณน้ี การจากไป                           
   ของพระเยซูในการตายนั้นจะเป็นประโยชน์ ไม่ใช่เพราะว่ามนัจะขจดัพระเมสสิยาห์                             
   เทียมเท็จไปจากโลกอย่างท่ีพวกเขาได้ทึกทกัเอานั้น แต่เพราะว่าคนต่างชาติจะถูก                               
   น าไปยงัประชากรของพระเจ้าในฐานะผลลัพธ์ของการประกาศข่าวประเสริฐซ่ึง                                  
   ตามหลงัการตายและการเป็นข้ึนจากตายของพระองค”์461 

 
  พวกยวิไม่ไดเ้ขา้ใจวา่พระเยซูก าลงัจะไป “ท่ีไหน” อยา่งท่ีพวกเขาไม่ไดเ้ขา้ใจวา่พระองคไ์ดม้า          
  จากท่ีไหน (ขอ้ 27)   พวกเขามีความเฉพาะอยา่งมากในการคิดของพวกเขาท่ีพวกเขาไดคิ้ดวา่                 
  มนัไม่น่าจะเป็นไปได้ท่ีพระเยซูจะจากปาเลสไตน์ไป ในเชิงเหน็บแนมแล้ว พวกอคัรทูตท่ี                    
  เป็นคริสเตียน ได้ไป ยงับริเวณและผูค้นเหล่านั้น เพื่อจะประกาศพระคริสต์ผูซ่ึ้งพวกเขาได ้                  
  ปฏิเสธ 
 
พระสัญญาถึงพระวญิญาณ  7:37-44 
 
จากการ ท่ีได้ประกาศถึงการจากไปของพระองค์นั้ น  พระ เย ซูได้ด า เ นินการต่อไป ท่ีจะ เสนอให ้                       
พระวญิญาณบริสุทธ์ิแก่ผูท่ี้ไดเ้ช่ือในพระองค ์(เปรียบเทียบ บทท่ี 14-16) 
 
7:37   เทศกาลอยูเ่พิงมีข้ึนเจ็ดวนั (เปรียบเทียบ ฉธบ. 16:13)   อยา่งไรก็ตาม วนัท่ีตามหลงัเทศกาลน้ี                   

เป็น “วนัแห่งการเรียกประชุม” ท่ีผูค้นไดถื้ออย่างเป็นท่ีนิยมว่าเป็นส่วนหน่ึงของเทศกาลนั้น   



(เปรียบเทียบ ลนต. 23:36) มนัยากท่ีจะบอกวา่ยอห์นไดห้มายถึงวนัท่ีเจ็ดหรือวนัท่ีแปดเม่ือท่าน
ไดอ้า้งอิงถึง “วนัใหญ่ของเทศกาล”  อีเดอร์ไชมไ์ดเ้ช่ือวา่ มนัเป็นวนัท่ีเจ็ด462 บาร์เรททไ์ดเ้ช่ือวา่
มนัเป็นวนัท่ีแปด463 

 
   “ส าหรับพวกรับบีนั้น ‘วนัสุดทา้ย’ ของเทศกาลก็เป็นวนัท่ีแปด แต่พวกเขาไม่เคย            
   กล่าวถึงมนัวา่เป็น วนัท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด   เน่ืองจากพิธีตกัน ้าและการเตน้ตามโคมปักเทียน   
   ท่ียิ่งใหญ่ไดถู้กละเวน้ในวนัท่ีแปด โดยหลายคนนั้น ค าอธิบายถึง ‘วนัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุด’     
   ก็แสดงถึงวนัท่ีเจ็ด เม่ือพวกปุโรหิตได้ด าเนินการรอบๆแท่นบูชาพร้อมกับน ้ าท่ีได ้                 
   ตกัมาจากสระสิโลอมัไม่ใช่คร้ังเดียว แต่เป็น เจ็ด คร้ัง. . . มนัก็เป็นท่ีประจกัษ์อีกว่า       
   การเช้ือเชิญ [ของพระเยซู] คงไดต้รงกบัวนัท่ีแปดอย่างเท่าเทียมกนั ซ่ึงไดถู้กเฉลิม                       
   ฉลองในฐานะวนัสะบาโตพร้อมกบัพิธีต่างๆท่ีเหมาะสมและไดเ้ขา้ร่วมโดยกลุ่มคน                  
                           ขนาดใหญ่”464 

 
พระเยซูได้ใช้โอกาสน้ี ท่ีจะท าการป่าวประกาศต่อสาธารณะท่ีส าคัญอีกอย่างหน่ึง                      
(เปรียบเทียบ ขอ้ท่ี 28) บางทีพระเยซูไดห้ลบซ่อนจนกระทัง่วนัน้ีเพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงการถูก                 
จบักุม และจากนั้นได้เสนอพระองค์ต่อสาธารณะอีกคร้ังหน่ึง พระองค์ได้เช้ือเชิญ “ผูใ้ด”                       
ท่ี “กระหาย” ฝ่ายวิญญาณ ท่ีจะ “มายงั” พระองค์ และท่ีจะรับเอาส่ิงท่ีจะค ้าจุนและท าให้เขา                    
หรือเธออ่ิมเอม (เปรียบเทียบ 4:10, 14) 

 
แต่เชา้ ในแต่ละตอนเชา้ของเทศกาลเจ็ดวนันั้น มหาปุโรหิตจะน าขบวนจากสระสิโลอมัไปยงั  
พระวิหาร ปุโรหิตอีกคนหน่ึงจะเติมเหยือกขนาดใหญ่ทองค าดว้ยน ้ าจากสระนั้น จากนั้นเขา  
จะแบกมนัผ่านประตูน ้ าซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศใตข้องพระวิหาร และไปยงัลานพระวิหาร ท่ีนัน่เอง   
เขาจะเทน ้าใส่อ่างเงินอยา่งเป็นพิธีซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัตกของแท่นทองสัมฤทธ์ิ ท่ีซ่ึงมนัจะไหล  
ผ่านตามท่อไปยงัฐานของแท่นบูชา พวกยิวหลายคนจะไปกับพวกปุโรหิตเหล่าน้ี พวกเขา                    
บางคนจะด่ืมจากสระน ้ า ในขณะท่ีคนอ่ืนๆจะท่อง อิสยาห์ 55:1 และ 12:3 ว่า “เชิญทุกคนท่ี                       
กระหาย จงมาถึงน ้ า จงโพงน ้ าดว้ยความช่ืนบานจากบ่อแห่งความรอด” น่ีเป็นโอกาสท่ีเป็นสุข
ซ่ึงมิชนาห์ (การศึกษาโดยการกล่าวซ ้ า-ผูแ้ปล) ได้กล่าวว่า “ผูใ้ดท่ีไม่เคยเห็นความช่ืนบาน       
ของการตกัน ้าก็ไม่เคยเห็นความช่ืนบานในชีวติของเขา”465 

 



จากนั้นปุโรหิตจะเท น ้า ไปยงัอ่าง ณ เวลาของการถวายบูชาในตอนเช้า   ณ เวลาเดียวกัน                   
ปุโรหิตอีกคนหน่ึงจะเทเคร่ืองบูชาการด่ืมประจ าวนัแห่ง เหล้าองุ่ น ไปยงัอ่างอีกใบหน่ึง                          
จากนั้นทั้งสองจะเทน ้ าและเหล้าองุ่นออกต่อพระพกัตร์พระเจ้า การเท น า้ ออกได้แสดงถึง                    
การจดัเตรียมน ้ าของพระเจา้ในถ่ินทุรกนัดารในอดีต และการจดัเตรียมของพระองค์เก่ียวกบั
การท าให้สดช่ืนและการช าระในสมยัของพระเมสสิยาห์ การเท เหล้าองุ่น ออกได้แสดงถึง       
การท่ีพระเจา้ใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระองคใ์นยุคสุดทา้ย   ผูช้ายทุกคนท่ีอยูท่ี่นัน่จะเขยา่  
พวงของต้นหลิวและก่ิงของดอกเมอเทิล (ลูลับ หรือก่ิงของเขา) ด้วยมือขวาของเขาและ                       
ถือช้ินส่วนของผลไมต้ระกูลส้มไวสู้งดว้ยมือซ้ายของเขาในเวลาเดียวกนั ก่ิงต่างๆไดแ้สดงถึง   
ระยะต่างๆแห่งการเดินทางในถ่ินทุรกนัดารซ่ึงแสดงให้เห็นโดยประเภทท่ีแตกต่างกนัของ                    
พืชผกั และผลไมต้ระกูลส้มซ่ึงได้แสดงถึงผลไมข้องแผ่นดินแห่งพระสัญญา466 ทุกคนจะ                  
ตะโกนสามคร้ังวา่: “จงโมทนาพระคุณพระเจา้!”   จากนั้น บรรดาผูน้มสัการในลานพระวหิาร    
จะร้องบทเพลงฮาเลล (สดด. 113—18)467 

 
“พิธีน ้ า” น้ีได้กลายมาเป็นส่วนหน่ึงของการเฉลิมฉลองตามธรรมเนียมของคนอิสราเอล                            
เก่ียวกบัเทศกาลอยู่เพิง   โดยเน้ือแทแ้ลว้ มนัไดแ้สดงถึงความอุดมสมบูรณ์และการเกิดผลท่ี                 
ฝนไดน้ ามา   ในพนัธสัญญาเดิมนั้นพระเจา้ไดเ้ปรียบเทียบพระพรของพระองค์ในอาณาจกัร                  
พระเมสสิยาห์กบัการตกของฝน (อสค. 47:1-7; ศคย. 13:1)   พวกยิวไดถื้อวา่การจดัเตรียมน ้ า                    
ของพระเจา้ในถ่ินทุรกนัดารและฝนในแผ่นดินนั้นเป็นตวัน ามาซ่ึงพระพรต่างๆท่ียิ่งใหญ่ของ   
พระองค์มายงัประเทศชาติภายใตก้ารปกครองของพระเมสสิยาห์   ดงันั้นพิธีน ้ าในเทศกาล                  
อยูเ่พิ่งก็มีความหมายโดยนยัเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์อยา่งหนกัแน่น 

   
พระเยซู “ไดย้ืน” เพื่อจะประกาศการเช้ือเชิญของพระองค์   ตามปกติแลว้ พวกรับบีไดน้ัง่เม่ือ                
พวกเขาสอน   ดงันั้น ต าแหน่งท่ียนืของพระองคแ์ละถอ้ยค าของพระองคไ์ดเ้นน้ถึงความส าคญั   
ของส่ิงท่ีพระองคไ์ดก้ล่าว   การอา้งของพระเยซูนั้นก็ยิ่งจบัใจมากข้ึนเพราะวา่ในวนัท่ีแปดนั้น     
ไม่มี การเท น า้ เลย   เม่ือพระเยซูไดป่้าวร้องการเช้ือเชิญของพระองค ์พระองคก์ าลงัอา้งถึงการ    
เป็นความส าเร็จของทุกส่ิงท่ีเทศกาลอยูเ่พิงไดค้าดหวงัไว ้  พระองคไ์ดป้ระกาศวา่ พระองคเ์ป็น   
ผูท่ี้สามารถจดัเตรียมพระพรของพระเมสสิยาห์ให้ได ้วา่พระองคเ์ป็น  พระเมสสิยาห์   ถอ้ยค า   
ของพระเยซูไดเ้ปรียบเทียบตวับุคคลของพระองคเ์องกบัศิลาในถ่ินทุรกนัดารท่ีไดต้อบสนอง   
ต่อความจ าเป็นต่างๆของคนอิสราเอล468 



 

   “น่ีคือข่าวประเสริฐในประโยคเดียวสั้นๆ [เปรียบเทียบ วว .22:17]”469 

 

7:38    นกัอรรถาธิบายบางคนได้เช่ือว่าตอนจบของถอ้ยค าของพระเยซูไม่ได้ปรากฏ ณ ตอนปลาย                    
  ของขอ้น้ีแต่ปรากฏหลังจาก “เรา”470 พวกเขาได้เห็นว่าพระเยซูกล่าวว่า “ถ้าผูใ้ดกระหาย                 
  จงให้ผูน้ ามาหาเรา และผูท่ี้เช่ือในเราจงด่ืม” มุมมองน้ีก็ส่งผลต่อส่ิงท่ีมาก่อนของ “ตวัตน                         
  ภายในท่ีสุดของเขา” หรือ “เขา” ว่าเป็นพระเยซูแทนท่ีจะเป็นผูเ้ช่ือ มุมมองน้ีท าให้พระเยซู                  
  เป็นแหล่งแห่งน ้ าธ ารงชีวิตซ่ึงเป็นตามพระคมัภีร์ อย่างไรก็ตาม เคร่ืองหมายวรรคตอนใน                          
  ฉบบัแปล NASB และ NIV บางทีก็แสดงถึงการแปลท่ีดีกวา่471 

 
ส่ิงท่ีมาก่อนของ “ตวัตนภายในท่ีสุดของเขา” หรือ “เขา” บางทีเป็นผูเ้ช่ือมากท่ีสุดแทนท่ี                    
จะเป็นพระเยซู   น่ีไม่ไดห้มายถึงว่า พระเยซูก าลงักล่าวว่าผูเ้ช่ือเป็นแหล่งแห่งน ้ าธ ารงชีวิต                     
“น ้ าธ ารงชีวิต” เป็นการอา้งอิงถึง พระวิญญาณบริสุทธ์ิในท่ีอ่ืนๆในยอห์น และพระเยซูเป็น                     
ผูเ้ทพระวิญญาณในฐานะน ้ าธ ารงชีวิต (4:14) พระเยซูได้กล่าวในท่ีอ่ืนๆถึงน ้ าธ ารงชีวิต                  
ท่ี “พลุ่งข้ึนภายใน” ผูเ้ช่ือ” อีกด้วย (4:14) แนวคิดไม่ใช่ว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิจะไหล            
ออกจากผู ้เ ช่ือไปย ังผู ้เ ช่ือคนอ่ืนๆ  เราไม่ใ ช่แหล่งแห่งพระวิญญาณส าหรับคนอ่ืนๆ                      
ตรงกนัขา้ม แนวคิดก็คือวา่ พระวญิญาณจากพระเยซูก็ “พลุ่งข้ึนภายใน” ผูเ้ช่ือแต่ละคนและให ้            
ความสดช่ืนฝ่ายวญิญาณท่ีอ่ิมเอมแก่เขาหรือเธอ 

 
น ้าดบัความกระหายและก่อใหเ้กิดผลและ ในท านองเดียวกนัพระวญิญาณก็ท าใหต้วัตนภายใน 
อ่ิมเอมและช่วยใหเ้ราท่ีจะเกิดผล ถอ้ยค ากรีกคือ เอค เทส คอยลิอัส เอาทู (ตามตวัอกัษรคือ จาก 
ภายในทอ้งของเขา) ท่ีน่ีทอ้ง พรรณนาถึงศูนยก์ลางของบุคลิกภาพของผูเ้ช่ือ มนัอาจบ่งบอกถึง 
ครรภ ์ซ่ึงเป็นขอบเขตของการใหก้ าเนิด472  ทอ้งเป็นส่วนนั้นของบุคคลท่ีปรารถนาอยา่งต่อเน่ือง 
และไม่เคยพึงพอใจ 

  
“ผูเ้ช่ือไม่ควรเป็นเหมือนฟองน ้า ท่ีรับเขา้มาแต่ไม่ใหอ้อกไป แต่ควรเป็นเหมือนน ้าพุ 
ซ่ึงสดใหม่เสมอและใหอ้อกไป”473 

 

  ไม่มีพระคมัภีร์ตอนท่ีเจาะจงในพนัธสัญญาเดิมท่ีประกอบดว้ยถอ้ยค าอยา่งเดียวกนัท่ีพระเยซู 



  ไดอ้า้งอิงถึงท่ีน่ี   ดงันั้น พระองคต์อ้งไดส้รุปค าสอนของพนัธสัญญาเดิม (เปรียบเทียบ อพย.          
  16:4; 17; กดว. 20; นหม. 8:5-18; สดด. 78:15-16; อสย. 32:15; 44:3; อสค. 39:29; ยอล. 2:28-                 
  32; ศคย. 14:8)   นกัเขียนคนหน่ึงไดเ้ช่ือว่าพระเยซูไดมี้เอเสเคียล 47:1-11 ในความคิด474                  
  ในพระคมัภีร์ตอนเหล่าน้ี แนวคิดของพระวิญญาณและธรรมบญัญติั ท่ีค  ้ าจุนประชากรของ                     
  พระเจา้ เช่น มานาและน ้าก็มาบรรจบกนั   พระเยซูไดอ้า้งวา่พระองคเ์ท่านั้นท่ีสามารถจดัเตรียม                      
  พระวญิญาณท่ีใหค้วามอ่ิมเอมได ้  น่ีเป็นการเสนอความรอดให ้
 
7:39     ยอห์นไดช่้วยใหผู้อ่้านของท่านเขา้ใจวา่พระเยซูไดอ้า้งอิงถึงการเทของพระวิญญาณ “บริสุทธ์ิ”  
  ในวนัเพ็นเทคอสต์ ท่ีไดเ้กิดข้ึนหลงัจากการตาย การเป็นข้ึนจากตาย และการเสด็จสู่สวรรค ์                    
  ของพระเยซู (เปรียบเทียบ 15:26; 16:7; กจ. 1:5, 8; 2)   การเทนั้นเป็นบางส่ิงท่ีพระเจา้ไม่ไดท้  า             
  มาก่อน   มนัคลา้ยกนักบัส่ิงท่ีโยเอลไดท้  านายว่าพระองค์จะท าในยุคสุดทา้ย (ยอล. 2:28-32;                    
  เปรียบเทียบ กจ. 2:16-21)   “ผูท่ี้วางใจในพระองค์” รวมถึงผูเ้ช่ือภายหลงัทั้งหมดแห่งยุคของ                      
  คริสตจกัร นอกเหนือไปจากผูเ้ช่ือในวนัเพน็เทคอสต ์(เปรียบเทียบ 1 คร. 12:13)   พระเยซูได ้    
  ประกาศวา่ พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะเสด็จมาเหนือผูเ้ช่ือในแนวทางใหม่นัน่คือ ท่ีจะให้บพัติศมา      
  ประทบัตรา และประทบัในพวกเขา   ยอห์นได้กล่าวบ่อยๆถึงการตาย  การเป็นข้ึนจากตาย              
  และการเสด็จสู่สวรรค ์และการยกยอ่งของพระเยซูในฐานะส่วนทั้งหมดของการไดรั้บศกัด์ิศรี      
  ของพระองค ์(11:4; 12:16, 23; 13:31; เปรียบเทียบ ฟป. 2:8-9)475 

 
7:40-42   การเสนอท่ีน่าต่ืนเตน้ของพระเยซูไดน้ าให้บางคนท่ีจะสรุปวา่ พระองคเ์ป็น “ผูเ้ผยพระวจนะ”     
  ท่ีได้ถูกสัญญาไว ้(ฉธบ. 18:15, 18; เปรียบเทียบ กจ. 3:22) หรือบางทีเป็นพระเมสสิยาห์                 
  (“พระคริสต์”)   เป็นท่ีชดัเจนวา่ การอา้งของพระองค์ถึงการจดัเตรียมน ้ าธ ารงชีวิตอย่างท่ี                     
  โมเสสไดจ้ดัเตรียมน ้ าทางกายภาพนั้นเองท่ีไดน้ าไปสู่การท่ีพวกเขาได้เช่ือมโยงพระเยซูกบั                      
  หน่ึงในบุคคลเหล่านั้นท่ีได้ถูกท านายไวก่้อนหน้านั้น พระเยซูได้จดัเตรียมอาหารอย่าง                    
  ท่ีโมเสสได้จัดเตรียมมานา (6:14 เป็นท่ีชัดเจนว่า พวกยิวเหล่าน้ีไม่ได้เทียบเท่าผูเ้ผย                     
  พระวจนะกบัพระเมสสิยาห์   เป็นท่ีชดัเจนวา่ พวกเขาไดม้องหาสองบุคคลท่ีแตกต่างกนัท่ีจะมา                     
  เน่ืองจากดูเหมือนว่าพวกเขาได้คาดหวงัผูรั้บใช้ท่ีทนทุกข์และพระเมสสิยาห์ท่ีมีชัยในสอง                        
  บุคคลท่ีแตกต่างกัน คนอ่ืนได้สงสัยว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์หรือไม่เน่ืองจากท่ีมา                      
  ทางกาลิลีท่ีชัดเจนของพระองค์ ข้อบ่งช้ีอย่างหน่ึงท่ีพวกยิวได้คาดหวงัว่าพระเมสสิยาห์                   
  จะปรากฏในไม่ช้าก็ คือข้อเท็จจริงท่ีว่า  ผู ้คนเหล่าน้ีสามารถอ้างอิงถึงการท านายถึง                       



  พระเมสสิยาห์โดยทนัทีได ้
 

“บางทีน่ีเป็นอีกตวัอยา่งหน่ึงของถอ้ยค าถากถางของยอห์น เพราะวา่พระเยซูไดบ้งัเกิด
ในเมืองเบธเลเฮม พระคมัภีร์ตอนท่ีไดโ้นม้น้าวพวกผูว้ิจารณ์ของพระองค์วา่พระองค์
ไม่ สามารถเป็นพระเมสสิยาห์ไดน้ั้นก็เป็นหน่ึงในพระคมัภีร์ตอนท่ีหนกัแน่นท่ีสุดท่ี
จะพิสูจน์วา่พระองคเ์ป็น”476 

 
7:43-44   ความคิดเห็นเหล่าน้ีได้แบ่งแยกผู ้คนในสมัยนั้ นอย่างท่ีแบ่งแยกผู ้คนในทุกวนัน้ีเช่นกัน                      
  “บางคนใคร่” จะจบัพระเยซู (เปรียบเทียบ ขอ้ 30, 32; 8:20; 10:39)  “แต่ไม่มีผูใ้ด” ท า ซ่ึงอยา่ง                                         
  ไม่สงสัยเลยวา่ เพราะการกระท าเช่นนั้นตรงกนัขา้มกบัน ้าพระทยัสิทธ์ิขาดของพระบิดา 
 
ส่ิงน้ีสรุปการบนัทึกของยอห์นเก่ียวกบัการสอนของพระเยซูในโอกาสน้ี 
 

3. ความไม่เช่ือของพวกผู้น าชาวยวิ  7:45-52 
 

7:45-46   เม่ือ “เจ้าหน้าท่ี” ของพระวิหารได้กลับไปยงัสภาแซนฮีดรินโดยปราศจากพระเยซูนั้ น                     
  สมาชิกสภาแซนฮีดรินไดถ้ามวา่ “ท าไม” พวกเขาไม่ไดจ้บักุม (น า) พระองค์มา (เปรียบเทียบ                                                                                    
              ขอ้ 32) พวกเจา้หนา้ท่ีไดต้อบวา่ไม่มีใคร (ค ากรีก แอนโทโพรส ซ่ึงเนน้ในตวับทกรีก) เคยพูด                                    
  เหมือนพระเยซูได้พูดเลย (เปรียบเทียบ ข้อ 15) พวกเขาเหมือนกนัได้กล่าวอย่างเป็นจริง               
  มากกว่าท่ีพวกเขารู้ พระเยซูเป็นมากกว่ามนุษย ์เป็นท่ีชัดเจนว่า สิทธิอ านาจและปัญญาของ                                 
  พระเยซูไดท้  าให้พวกเขาประทบัใจเช่นเดียวกบัคนอ่ืนๆ พวกเขาไดไ้ปเพื่อจะจบักุมพระเยซู                               
  ดว้ยอาวธุของพวกเขา แต่พระเยซูไดจ้บักุมพวกเขาดว้ยถอ้ยค าของพระองค ์
 
  มนัดูเหมือนผิดปกติท่ีว่าเจา้หน้าท่ีเหล่าน้ีจะยอมรับอย่างอ่อนแอมากว่าพวกเขาได้ล้มเหลว                
  ในภารกิจของพวกเขา แต่พวกเขาไม่ได้เป็นทหารโรมนัแข็งกระด้าง ผูไ้ด้ท  าตามค าสั่งของ                       
  พวกเขาอย่างมนุษย์กล พวกเขาเป็นคนเลวีซ่ึงความสนใจของพวกเขาส่วนใหญ่ก็เก่ียวกับ                           
  ศาสนา ถอ้ยค าของพวกเขาเป็นอีกพยานหน่ึงต่ออตัลกัษณ์แทข้องพระเยซู 
 
7:47-48   พวกผูน้ าท่ีเป็นฟาริสีได้บ่งบอกว่าพวกเจา้หน้าท่ีไม่รู้ ว่าไม่มีผูคิ้ดและผูน้ าแทส้ักคนหน่ึงใน                                     



  ประเทศได้ยอมรับ (“ได้เช่ือใน”) พระเยซู “พวกผูป้กครอง” เป็นสมาชิกสภาแซนฮีดริน                  
  และ “พวกฟาริสี” เป็นอาจารยท่ี์เป็นทางการ พวกเขาได้บ่งบอกว่าโดยปราศจากขอ้ยกเวน้                                                
       แล้วพวกผูน้ าทั้ งหมดได้เช่ือว่าพระเยซูเป็นผูห้ลอกลวง แต่นั่นไม่ใช่เป็นจริง “นิโคเดมสั”                  
  (ขอ้ 50) ได้กล่าวถึงความเช่ือของเขาอย่างเป็นส่วนตวัแล้วว่าพระเยซูเป็นอาจารยท่ี์มาจาก               
  พระเจา้ (3:2) และพวกผูน้ าคนอ่ืนๆหลายคนไดเ้ช่ือในพระเยซู (เปรียบเทียบ 12:42)   น่ีเป็น                                   
  กรณีท่ีชดัเจนของการข่มขู่   อีกคร้ังหน่ึง ถอ้ยค าถากถางของยอห์นก็ชดัเจน   อย่างชดัเจนแลว้                                        
  คนฉลาดท่ีเยอ่หยิง่ก็เป็นคนโง่ (เปรียบเทียบ 1 คร. 1:26-31) 
 
7:49    พวกผู ้ปกครองได้อ้างความรู้เก่ียวกับ “ธรรมบัญญัติ” ท่ีเหนือกว่าความรู้ของประชาชน                              
  โดยทัว่ไป (ค ากรีก ออคลอส, ฝูงชนหรือกลุ่มคน) ผูไ้ด้ยอมรับพระเยซู   พวกเขาไดต้ดัสิน                          
  ความคิดเห็นของพวกเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับพระเยซูอย่างวางตัวว่ามีค่าเฉพาะคนท่ีไม่ได้รับ                                    
  การศึกษา (“ถูกแช่ง”)   พวกรับบีไดส้อนวา่ “มนัเป็นส่ิงตอ้งห้ามท่ีจะมีความเมตตาต่อผูท่ี้ไม่มี                                       
  ความรู้”477   ถา้พวกผูน้ าเหล่าน้ีจ  านวนมากข้ึนไดใ้ชเ้วลาท่ีจะฟัง พระเยซูอยา่งท่ีนิโคเดมสัไดใ้ช ้                                                                
              เวลานั้น พวกเขาคงได้ก่อความคิดเห็นท่ีแตกต่างออกไปถึงการท่ีพระองค์ได้ท  าให้ธรรม                        
  บญัญติัส าเร็จอยา่งไร   ความหยิ่งในความรู้ของใครคนหน่ึงบ่อยคร้ังแลว้ก็ส่งผลต่อความบอด                                 
  ฝ่ายวิญญาณ   ตามท่ีเขา้ใจนั้น กลุ่มคน (“ฝูงชน”) ก็อยู่ภายใตค้  าสาปของพระเจา้ (“ถูกแช่ง”)                     
  เน่ืองจากวา่พวกเขาไม่ไดเ้ช่ือฟังธรรมบญัญติั (ฉธบ. 28:15)   ท่ีจริงแลว้ พวกผูน้ านัน่เองเป็น               
  ผูท่ี้ อยู่ภายใต้ค าสาปของพระองค์เน่ืองจากการไม่เช่ือในพระเยซู (3:36) 
 
7:50-51   อคติท่ีมืดบอดทั้ งหมดน้ีก็มากเกินไปท่ี “นิโคเดมัส” จะรับได้ ในท่ีสุดเขาได้ถามถึง                           
  การประณามพระเยซูอยา่งทนัทีโดยปราศจากการฟังพระองคก่์อน (เปรียบเทียบ กจ. 5:34-39)                                            
  เขาไม่ได้ปกป้องพระเยซู นั่นคงจะเป็นการคุกคามเกินไป เขาได้ยกข้อคดัค้านต่อระเบียบ            
  การของผูร่้วมงานของเขาบนพื้นฐานของการตดัสินอยา่งยุติธรรม (เปรียบเทียบ ฉธบ. 1:16-17)                                      
  ถอ้ยค าแห่งการเตือนของนิโคเดมสัเพียงล าพงัก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะบ่งบอกว่าเขาได้กลายมาเป็น                
  ผูเ้ช่ือในพระเยซู แมว้า่เขาอาจไดก้ลายมาเป็นผูเ้ช่ือท่ีดี (เปรียบเทียบ 19:38-39)   เราสามารถ                   
  กล่าวไดอ้ยา่งมากท่ีสุดก็คือวา่เขาไดเ้ตม็ใจท่ีจะปกป้องสิทธิของพระเยซู 
 



“พระกิตติคุณของยอห์นพรรณนาถึงสามระยะในการงานฝ่ายวิญญาณของนิโคเดมสั   
ในยอห์นบทท่ี 3 มนัคือตอนกลางคืน ท่ีน่ีในยอห์นบทท่ี 7 มนัคือช่วงสนธยา ใน    
ยอห์นบทท่ี 19 มนัคือ กลางวนัในวญิญาณของเขา”478 

 
7:52    ผูร่้วมงานของนิโคเดมสัไม่ได้ตอบตามเหตุผลแต่ตามอารมณ์ พวกเขาไดต้ดัสินใจกรณีของ                      
  พระเยซูโดยปราศจากการฟังพระองค์แล้ว พวกเขาไม่ต้องการท่ีจะฟังข้อมูลใดก็ตามท่ี                       
  อาจพิสูจน์วา่พระองคเ์ป็นผูท่ี้พระองค์อา้งวา่พระองคเ์ป็น พวกเขาไดต้อบสนองต่อการทา้ทาย                                                    
  ของนิโคเดมสัดว้ยการดูถูก และไดก้ล่าวหาเขาถึงการเป็นชาวกาลิลีท่ีถูกดูถูกเสียเองเน่ืองจาก            
  เขาได้แสวงหาท่ีจะปกป้องชาวกาลิลีคนหน่ึง จากการท่ีไม่สามารถท่ีจะลบล้างตรรกะของ                 
  ขอ้โตแ้ยง้ของนิโคเดมสัไดน้ั้น พวกเขาไดโ้จมตีท่ีเขาเอง ซ่ึงเป็นกลวิธีการโตแ้ยง้แบบเก่าแก่                
  ท่ีไดถู้กออกแบบมาเพื่อท่ีจะชนะการโตแ้ยง้แต่ไม่จ  าเป็นท่ีจะมาถึงความจริง 
 

มนัไม่ชัดเจนว่าพวกเขาได้หมายถึง “ไม่มีผูเ้ผยพระวจนะ” ท่ีเคยมาจากกาลิลี หรือ “ผูเ้ผย                   
พระวจนะ” (ฉธบ. 18:15) จะไม่มาจากท่ีนั่น เป็นท่ีชัดเจนว่า โยนาห์ โฮเชยา นาฮูม และ                 
ผูเ้ผยพระวจนะคนอ่ืนๆไดม้า “จาก (ออกมาจาก) กาลิลี”  ดงันั้นมนัดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได ้                 
ท่ีพวกเขาไดห้มายถึง “ไม่มี” ผูเ้ผยพระวจนะ โมเสสไม่ไดท้  านายว่า “ผูเ้ผยพระวจนะ” จะมา                 
จากท่ีไหน อย่างท่ีได้อ้างอิงไปนั้น พวกยิวในสมัยของพระเยซูดูเหมือนจะได้ถือว่าผูเ้ผย                     
พระวจนะและพระเมสสิยาห์เป็นสองบุคคลท่ีแตกต่างกนั   บุตรของดาวิดท่ีเป็นพระเมสสิยาห์   
จะมาจากเบธเลเฮม แต่ผู ้เผยพระวจนะจะมาจากท่ีไหน?   ถ้าสภาแซนฮีดรินได้รับเอา                        
ความยากล าบากท่ีจะสอบสวนท่ีมาของพระเยซูอย่างละเอียดนั้น พวกเขาคงได้ค้นพบว่า
พระองคไ์ม่ไดม้า “จากกาลิลี” โดยดั้งเดิม 
 

ผูค้นยงัคงปล่อยใหอ้คติ (การตดัสินล่วงหนา้) และการประเมินผลแบบผวิเผนิปิดบงัพวกเขาไวจ้ากความจริง 
 

4. ผู้หญงิคนหน่ึงถูกจับฐานล่วงประเวณ ี 7:53—8:11 
 
ลกัษณะท่ีเช่ือถือได้ตามตวับทของส่วนน้ีก็น่าสงสัยอย่างยิ่ง ตน้ฉบบัภาษากรีกโบราณส่วนใหญ่ท่ีมีข้ึนก่อน
ศตวรรษท่ีหกก็ไม่มีส่วนน้ี   อย่างไรก็ตาม ตน้ฉบบัโบราณมากกว่า 900 ฉบบัก็มีส่วนน้ี ซ่ึงรวมถึงตวับท
ตะวนัตกเร่ิมแรกท่ีส าคญั (ตวัหนงัสือกรีกและละติน สมยัศตวรรษท่ี 4-8)   เรามีตน้ฉบบัโบราณของพนัธสัญญา



ใหม่หรือบางส่วนของมนัราวๆ 24,000 ฉบบั   อีกอยา่งหน่ึง ตวัเลขน้ีก็ตรงขา้มกบัตวัเลขของฉบบัคดัลอกหลาย
ฉบบัเร่ิมแรกของงานเขียนของนกัเขียนสมยัโบราณคนอ่ืนๆ   ตวัอยา่งเช่น เรามีฉบบัคดัลอก 643 ฉบบัของงาน
เขียนของโฮเมอร์ ของเฮโรโดทสั 8 ฉบบั  ของยริูพิเดส 9 ฉบบั ของธูไซดิเดส 8 ฉบบั ของพลาโต ้7 ฉบบั  ของ
อริสโตเต้ิล 49 ฉบบั ของทาซิทสั 20 ฉบบั ยิง่ไปกวา่นั้นอีก ฉบบัคดัลอกเร่ิมแรกท่ีสุดของพนัธสัญญาใหม่ท่ีเรามี
ก็มีข้ึนราวๆ 125 ปีหลงัจากการเขียนข้ึนของมนั ในขณะท่ีฉบบัคดัลอกเร่ิมแรกท่ีสุดของหน่ึงในงานเขียนนอก
พระคมัภีร์ซ่ึงไดอ้า้งอิงถึงวนัเดือนปีราวๆ 400 ปีหลงัจากการเขียนข้ึนของมนั 
 
ไม่มีใครสักคนจากบรรพบุรุษคริสตจกัรหรือบรรดาผูอ้รรถาธิบายเร่ิมแรกไดอ้า้งอิงถึงเร่ืองราวน้ีในความคิดเห็น
ของพวกเขาในพระกิตติคุณน้ี   ตรงกนัขา้ม พวกเขาไดด้ าเนินจาก 7:52 ไปยงั 8:12 ทนัที ฉบบัคดัลอกหลายฉบบั
ต่อมาก็ระบุว่ามนัพิเศษโดยการใช้เคร่ืองหมายดอกจนัหรือเคร่ืองหมายท่ีใช้ในฉบบัคดัลอกสมยัโบราณ ณ 
ตอนตน้และตอนจบของมนั   เคร่ืองหมายน้ีเป็นเส้นขีดแนวนอนท่ีตรงคือ – หรือมีจุดเหนือมนัหน่ึงจุดและอยูใ่ต้
มนัหน่ึงจุดคือ ÷   พวกนกัเขียนตน้ฉบบัโบราณหลายฉบบัไดใ้ช้เคร่ืองหมายเหล่าน้ีเพื่อจะแสดงถึงถอ้ยค าหรือ
ตอนท่ีไม่แท ้ ท่ีใชผ้ิด ท่ีน่าสงสัย หรือไม่จ  าเป็น ตน้ฉบบัเก่าแก่บางฉบบัก็มีส่วนน้ีถูกใส่ไวห้ลงัจาก 7:36 หรือ 
7:44 หรือ 21:25 หรือ ลูกา 21:38   ถอ้ยค าและโครงสร้างของมนัก็คลา้ยกบังานเขียนของ  ลูกามากกวา่งานเขียน
ของยอห์น479 

 
  “ตามธรรมเนียมแลว้ ส่วนน้ีทั้งหมด คือ 7:53—8:11 นั้นซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัวา่ เร่ืองราวของหญิงชู้    
  ก็ไม่ไดถู้กบรรจุไวใ้นตน้ฉบบั [MSS] ท่ีเร่ิมแรกท่ีสุดและดีท่ีสุด และเกือบแน่นอนวา่ไม่ใช่เป็น    
  ส่วนดั้งเดิมของพระกิตติคุณยอห์น   ท่ามกลางพวกนักอรรถาธิบายและนกัวิจารณ์ตวับทนั้น                     
  มนัก็เป็นบทสรุปมาก่อนว่า ส่วนน้ีไม่ใช่ดั้งเดิม แต่แสดงถึงการเพิ่มเติมในภายหลงักบัตวับท                   
  ของพระกิตติคุณน้ี”480 

 
เหตุการณ์ท่ีถูกอธิบายท่ีน่ีอาจได้เกิดข้ึน แมว้่าพระคมัภีร์ตอนน้ีอาจแสดงถึงการรวมกันของสองเร่ืองราวท่ี
แตกต่างกนั (เปรียบเทียบ 21:25)481 บางทีมนัเป็นช้ินส่วนของธรรมเนียมปากเปล่าท่ีพวกธรรมาจารยใ์นภายหลงั
ไดใ้ส่ไวท่ี้น่ีเพื่อจะอธิบายถึงความผดิบาปของพวกผูน้ าชาวยวิ (เปรียบเทียบ 7:24; 8:15, 46) 
 
  “มนัอาจถูกยอมรับในฐานะความจริงตามประวติัศาสตร์ แต่ตามขอ้มูลท่ีเรามีในตอนน้ี บางที   
  มนัไม่ใช่ส่วนหน่ึงของตวับทดั้งเดิม”482 

 



 ดงันั้นพระวิญญาณบริสุทธ์ิได้ดลใจมนัไหม? บางทีพระองค์ไม่ได้ดลใจ   มนัคล้ายกบัเร่ืองราวบาง                  
 เร่ืองของ อธิกธรรม ซ่ึงธรรมเนียมของคริสเตียนบางธรรมเนียมก็ยอมรับว่าได้รับการดลใจแต่                       
 ธรรมเนียมอ่ืนๆไม่ยอมรับ   คริสเตียนสมัยใหม่ควรใช้เร่ืองราวน้ีอย่างไร?   พวกนักอรรถาธิบาย                       
 บางคนไม่เทศนาหรือสอนพระคมัภีร์ตอนน้ีต่อสาธารณะเพราะพวกเขาเช่ือว่ามนัไม่ได้รับการดลใจ   
 อย่างไรก็ตาม คริสเตียนคนอ่ืนๆก็ไม่เห็นด้วย และก็ยอมรับมนัว่าเช่ือถือได้อย่างเท่าเทียมกบัส่วนท่ี        
 เหลือของพระคมัภีร์   ผูน้บัถือนิกายโรมนัคาทอลิกก็ยอมรับมนัเพราะวา่มนัอยูใ่นฉบบัแปลละตินวลัเกต                                                   
 ของเจอร์โรม (ปลายศตวรรษท่ีส่ี ค.ศ.) ซ่ึงพวกเขาถือวา่เช่ือถือได ้
 
 ถา้ขา้พเจา้ไม่เช่ือวา่มนัเป็นส่วนหน่ึงของตวับทท่ีไดรั้บการดลใจของพระกิตติคุณยอห์น ท าไมขา้พเจา้
 ตอ้งยุง่ยากท่ีจะอธิบายมนัขา้งล่างน้ี?   ขา้พเจา้ไดท้  าอยา่งนั้นเพราะวา่พระคมัภีร์ภาษาองักฤษส่วนใหญ่มี
 ส่วนน้ี และคริสเตียนหลายคนไดมี้ค าถามต่างๆเก่ียวกบัมนั   มนัเป็นไปไดท่ี้วา่ แมว้า่มนัไม่ใช่ส่วนหน่ึง
 ของพระกิตติคุณยอห์นดั้งเดิมนั้น พระวิญญาณบริสุทธ์ิก็ไดด้ลใจมนั แมว้่ามุมมองน้ีมีปัญหาต่างๆท่ี
 เช่ือมโยงกบัมนั483 

 
7:53    การใชถ้อ้ยค าของขอ้น้ีบ่งบอกวา่เร่ืองราวท่ีติดตามมานั้นดั้งเดิมแลว้ก็เป็นการด าเนินต่อไปของ          
  อีกเร่ืองราวหน่ึง   เป็นท่ีชัดเจนว่า “ทุกคน” อา้งอิงถึงผูค้น ณ การรวมกันในกรุงเยรูซาเล็ม                   
  ส่ิงน้ีอาจอา้งอิงถึงสภาแซนฮีดรินและพวกเจา้หนา้ท่ีซ่ึงถูกอา้งอิงใน 7:45-52   อยา่งไรก็ตาม                       
  มนัสามารถอา้งอิงถึงผูค้นอ่ืนๆ ณ โอกาสท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย 
 
8:1    “แต่”  (ค ากรีก ดี) ท่ีเป็นการเกร่ินน าก็แค่เบาๆ และเปรียบเทียบการกระท าของพระเยซูกับ                  
  การกระท าของผูค้นส่วนใหญ่ในลานพระวิหาร   นกัวิชาการบางคนไดส้ังเกตวา่พระเยซูไดใ้ช ้          
  กลางคืนของพระองค์ ณ บางท่ีบน “ภูเขามะกอกเทศ” ระหว่างการเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกา                                                                     
  สุดทา้ยของพระองค์(ลก. 21:37) แต่ไม่มีหลกัฐานท่ีว่าพระองค์ไดท้  าอย่างนั้น ณ เวลาอ่ืนๆ484                      
  อย่างไรก็ตาม ความเงียบไม่เคยเป็นการโตแ้ยง้ท่ีหนักแน่นเลย   พระเยซูอาจได้พกัอยู่ท่ีนั่น                   
  ณ การเยีย่มเยยีนกรุงเยรูซาเล็มคร้ังอ่ืนๆของพระองคซ่ึ์งผูเ้ขียนพระกิตติคุณไม่ไดบ้นัทึกไว ้
 
8:2    ข้อน้ีก็ฟังดูคล้ายกับเร่ืองราวของกิจกรรมต่างๆของพระเยซูของหมวดพระกิตติคุณพ้อง                             
  ระหว่างสองสามวันสุดท้ายก่อนการถูกตรึงของพระองค์ (เปรียบเทียบ ลก. 21:37-38)                              
  กระนั้น เรารู้วา่พระเยซูไดส้อนในลานพระวหิาร ณ เวลาอ่ืนๆเช่นกนั (5:19-47; 7:14-52) 



 
8:3-4   น่ีเป็นท่ีเดียวในพระกิตติคุณของยอห์นท่ีท่ีผูเ้ขียนได้อา้ง “พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสี”      

ดว้ยกนั แมว้่าการรวมกนัของพวกเขาในพระกิตติคุณพอ้งนั้นก็ธรรมดา   น่ีเป็นเหตุผลหน่ึงท่ี      
นกัวิชาการหลายคนสงสัยว่ายอห์นไดเ้ขียนตอนน้ีหรือไม่   พวกผูว้ิจารณ์ของพระเยซู “ไดพ้า       
ผูห้ญิงคนหน่ึงมา” ผูซ่ึ้งพวกเขาไดอ้า้งวา่ได ้“ถูกจบั. . .ฐาน” ล่วง “ประเวณี” และไดใ้ห้เธออยู ่         
“ในศูนยก์ลาง” ของกลุ่มคนท่ีพระเยซูก าลงัสอน   พวกเขาไดท้กัทายพระองค์อย่างนบัถือว่า       
“พระอาจารย”์ แมจ้ะเป็นแบบหนา้ซ่ือใจคด   เราสามารถแค่คาดเดาถึงส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัผูร่้วม      
กระท าของเธอในบาปนั้น   บางทีเขาได้หนีไป หรือบางทีพวกเจ้าหน้าท่ีได้ปล่อยเขาไป                            
เน่ืองจากว่าความสนใจหลกัของพวกเขาดูเหมือนจะเป็นผูห้ญิง   ธรรมบญัญติัของโมเสสได ้           
เรียกร้องวา่สองบุคคลท่ีไดเ้ก่ียวขอ้งในการล่วงประเวณีจะถูกเอาหินขวา้งให้ตาย (ลนต. 20:10;     
ฉธบ. 22:22)   พระเยซูไม่ได ้ทา้ทายการกล่าวหาของพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสีหรือไม่ได ้ 
พยายามท่ีจะพิสูจน์วา่มนัไม่ยติุธรรม 

 
8:5-6ก    พวกผูว้ิจารณ์ของพระเยซูก็ถูกตอ้งในการตีความของพวกเขาเก่ียวกบัธรรมบญัญติัของโมเสส               
  (เปรียบเทียบ ลนต. 20:10; ฉธบ. 22:22-24)   อยา่งไรก็ตาม เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกเขายิวในสมยั           
  ของพระเยซูไม่ไดบ้งัคบัใชก้ฎหมายน้ีบ่อยคร้ัง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบริเวณในเมือง485  ผูเ้ขียน      
  ไดก้ล่าวว่าพวกเจา้หนา้ท่ีตอ้งการท่ีจะจบัผิดพระเยซูให้กล่าวบางส่ิงท่ีพวกเขาสามารถใช้เพื่อ                      
   ต่อตา้นพระองค์ (เปรียบเทียบ มธ. 22:15-22; มก. 12:13-17; ลก. 20:20-26)   ดูเหมือนว่า                  
   พวกเขาตอ้งการการถูกประหารชีวติของพระเยซูมากกวา่การถูกประหารชีวติของผูห้ญิงนั้น 
 

ถา้พระเยซูได้สนับสนุนการไม่ประหารชีวิตผูห้ญิงนั้น พวกบาเรียนและพวกฟาริสีสามารถ
กล่าวหาพระองค์ถึงการสอนให้ผูค้นท่ีจะละเมิดธรรมบญัญติั   ถ้าพระองค์ได้สนบัสนุนการ
ประหารชีวิตเธอ พระองค์จะขดัแยง้กบัช่ือเสียงของพระองค์เองส าหรับการกรุณาและการยก
โทษ (เปรียบเทียบ ลก. 5:20; 7:47; 19:10) และพระองค์จะสนับสนุนการกระท าท่ีขดัต่อ
กฎหมายของโรม   นอกจากน้ี พระองคจ์ะท าใหพ้ระองคเ์องเหินห่างจากพวกยิว   การตดัสินใจ
ท่ีจะประหารชีวิตอาจท าให้พระองค์มีปัญหากบัเจา้หน้าท่ีโรมนัเช่นกนั (เปรียบเทียบ 18:31) 
โดยพื้นฐานแลว้ ปัญหาก็คือวธีิท่ีไกล่เกล่ียความยติุธรรมและความเมตตา486 
 



8:6ข น่ีเป็นการอา้งอิงเดียวถึงพระเยซูท่ีเขียนในพนัธสัญญาใหม่พร้อมกบัขอ้ท่ี 8  ค ากริยากรีก คา
ทากราโฟ่  ซ่ึงถูกใชท่ี้น่ีในกาลอดีต  ) “ ไดเ้ขียน  ”  ( ก็อนุญาตส าหรับการเขียนถอ้ยค า การวาดรูป
หรือการท าเคร่ืองหมาย487   มีการแนะน าหลายอยา่งเก่ียวกบัส่ิงท่ีพระเยซูอาจไดเ้ขียนท่ีพื้นดิน 
ซ่ึงทั้งหมดนั้นก็เป็นการเดา บางทีพระองค์ไดเ้ขียนถอ้ยค าจาก เยเรมีย ์17:13ข: “บรร ดาคนทั้ง 

ปวงท่ีหนัไปจากพระ องคจ์ะตอ้งจา รึกไวใ้นแผน่ ดินโลก เพราะเขาไดล้ะ ทิ้งพระ เจา้ผูเ้ป็นแหล่ง 

น ้าแห่งชีวติเสีย” บางทีพระองคไ์ดเ้ขียน อพยพ 23:1ข: “อยา่ร่วม ใจเป็นพยานใจ ร้ายกบัคนชัว่”
488 บางทีพระองค์ได้เขียนบาปต่างๆของพวกผูก้ล่าวหาของผูห้ญิงนั้น พระเยซูอาจได้เขียน
ถอ้ยค าอยา่งเดียวกนัท่ีพระองคไ์ดด้ าเนินการท่ีจะกล่าว ซ่ึงเป็นการให้การตดัสินใจทางภาพและ
ทางเสียง การเกิดข้ึนในลกัษณะน้ี น่ีเป็นการบนัทึกเดียวถึงการเขียนของพระเยซูซ่ึงเรามีบนัทึก
ไวใ้นพระคมัภีร์ 

 
ถา้เร่ืองราวของเหตุการณ์น้ีสมบูรณ์ ผูเ้ขียนคงไดรู้้สึกว่าส่ิงท่ีพระเยซูไดเ้ขียนนั้นก็เป็นรองต่อ
การกระท าแห่งการเขียนของพระองค์ เน่ืองจากว่ายอห์นไม่ไดร้ะบุถึงส่ิงท่ีพระองค์ได้เขียน   
บางทีพระเยซูก าลงัย  ้าเตือนพวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟาริสีว่าดั้งเดิมนั้นพระเจา้ไดเ้ขียนพระ
บญัญติัสิบประการดว้ยน้ิวพระหัตถ์ของพระองค์ (อพย. 31:18) การกระท าของพระเยซูก็ย  ้า
เตือนผูอ่้านของเร่ืองราวน้ีและแนะน าว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า การเขียนบนพื้นดินของ
พระองค์อาจได้แสดงถึงการอนุมติัของพระองค์ต่อธรรมบญัญติัทางศีลธรรมของพระเจา้489

ความเป็นไปไดอี้กอย่างหน่ึงก็คือวา่อยา่งท่ีพระเจา้ไดใ้ห้พนัธสัญญาเดิมโดยการเขียนดว้ยน้ิว
พระหตัถ์ของพระองค ์ดงันั้นพระเจา้ (พระเยซู) ก าลงัให้พนัธสัญญาใหม่โดยการเขียนดว้ยน้ิว
พระหตัถข์องพระองค ์

 
บางที พระเยซู “ไดเ้ขียนท่ีพื้นดิน” เพื่อ ณ เวลาเดียวกนัท่ีจะยื้อเวลาการตอบต่อพวกผูว้ิจารณ์
ของพระองค์ น่ีคงได้มีผลกระทบสองอย่างของการเพิ่มความหวงัของพวกเขาถึงค าตอบของ
พระองคแ์ละการให้เวลาพวกเขาท่ีจะกลบัใจ การกระท าของพระองค์อาจไดเ้ป็น “การปฏิเสธ
โดยเจตนา ท่ีจะประกาศค าตดัสิน”490 การอา้งอิงถึงการกระท าแห่งการเขียนท่ีน่ีก็คาดหวงัถึง
การท าส่ิงเดียวกนัของพระองคอี์กคร้ังหน่ึงในภายหลงั (ขอ้ 8)    
 

8:7    สุดทา้ยแล้วเม่ือพระเยซูได้ตอบพวกผูว้ิจารณ์ของพระองค์นั้น พระองค์ได้อา้งตอนต่างๆใน
ธรรมบญัญติัของโมเสส   พระองค์ได้ด าเนินชีวิตภายใต้ธรรมบญัญติัน้ีและได้นับถือ   ข้อ



เหล่าน้ีไดเ้รียกร้องวา่ในกรณีของการเอาหินขวา้งให้ตายนั้น พยานถึงบาปน้ีอยา่งนอ้ยสองคน ผู ้
ซ่ึงไม่ไดร่้วมกระท านั้นควรจะเป็นบุคคลแรกท่ีจะเอาหินขวา้ง (ลนต. 24:14; ฉธบ. 13:9; 17:7)   
พระเยซูไม่ไดห้มายถึงวา่พวกผูก้ล่าวหาจะตอ้งปราศจากบาป   ธรรมบญัญติัไม่ไดเ้รียกร้องอยา่ง
นั้น แต่พวกเขาจะต้องไม่มีความผิดในเร่ืองบาปท่ีเจาะจงของผูท่ี้ถูกกล่าวหา   พระองค์ได้
หมายถึงว่าพวกเขาจะตอ้งเป็นอิสระจากบาปของการล่วงประเวณี หรืออย่างน้อยก็เป็นอิสระ
จากการสมรู้ร่วมคิดในการเตรียมการไวล่้วงหนา้เก่ียวกบัการล่วงประเวณีของผูห้ญิงน้ี   พวก
เขาไดข้อให้พระองค์ท่ีจะตดัสิน และตอนน้ีพระองค์ก าลงัท าหน้าท่ีท่ีถูกตอ้งของพระองค์ใน
ฐานะผูพ้ิพากษาแห่งมนุษย ์  แทนท่ีจะตดัสินผูห้ญิงนั้น พระองค์ไดต้ดัสินพวกผูพ้ิพากษาของ
เธอ 

 
“ท่ีน่ีพระคริสตไ์ดพู้ดเป็นนยัแก่พวกผูก้ล่าวหาของพระองคว์า่ พวกเขา ไม่ใช่ผูก้ระท า
ท่ีเหมาะสมท่ีจะเรียกร้องการบงัคบัใชค้  าตดัสินของธรรมบญัญติั”491 

 

ค าตอบของพระเยซูได้ใส่สภาวะล าบากกลับไวท่ี้ความรับผิดชอบของพวกผูก้ล่าวหาของ
พระองค ์  ถา้พวกเขาด าเนินการท่ีจะเอาหินขวา้งผูห้ญิงนั้น พวกเขาก าลงัอา้งวา่พวกเขาไม่ไดท้  า
บาป   ถา้พวกเขาไม่ไดเ้อาหินขวา้งเธอ พวกเขาจะยอมรับวา่พวกเขาไดท้  าบาป   ตอนน้ีพระเยซู
ไดท้  าหน้าท่ีเป็น “ทนายจ าเลย” ของผูห้ญิงนั้นและ “ผูพ้ิพากษา” ของเธอ (เปรียบเทียบ 1 ยน. 
2:1) 
 

8:8    น่ีเป็นการอา้งอิงท่ีลึกลบัอีกอยา่งหน่ึง   การนอ้มพระกายลงและการเอาน้ิวพระหตัถ์เขียนท่ีดิน
ของพระเยซูได้ส่งผลต่อการท าให้พวกผูว้ิจารณ์ของพระองค์เป็นอิสระจากการจอ้งท่ีท าให้
ส านึกของพระองค ์   บางทีผูเ้ขียนไดอ้้างอิงมนัเพื่อจะแสดงให้เห็นวา่เป็นพระเจา้เองผูซ่ึ้งโดย
พระวิญญาณบริสุทธ์ินั้นจะก่อให้เกิดการท าให้ส านึกผ่านทางถอ้ยค าท่ีมีสิทธิอ านาจของพระ
เยซู แทนท่ีจะผา่นทางการสบตาทางกายภาพของพระองค ์(เปรียบเทียบ มธ. 7:28-29; ยน. 7:46)   
โดยการเขียนท่ีดิน “อีกคร้ัง” นั้น พระเยซูได้ให้โอกาสอีกคร้ังหน่ึงแก่พวกธรรมาจารยแ์ละ
พวกฟาริสีอย่างมีพระคุณท่ีจะคิดเก่ียวกับการตัดสินใจของพวกเขาใหม่และท่ีจะกลับใจ   
เป็นไปไดท่ี้พระองคไ์ดเ้ขียนเพื่อวา่พระองคไ์ม่จ  าเป็นท่ีจะพดูอีกดว้ย 

 
8:9    การกระท าของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี  “ได้สารภาพ” ความผิดของพวกเขา                            



เป็นท่ีชัดเจนว่า พวกท่ีแก่ท่ีสุดท่ามกลางพวกเขาได้มีจิตส านึกท่ีนุ่มนวลท่ีสุด   พวกเขาได้
วางแผนท่ีจะฆ่าผูห้ญิงนั้นโดยการประหารชีวิตท่ีน่าสงสัยและบางทีเป็นท่ีหลอกลวง แต่การ
กระท าท่ีผดิศีลธรรมของเธอก็เก่ียวขอ้งกบัการล่วงประเวณีเท่านั้น   การล่วงประเวณีไม่ใช่เป็น
บาปท่ีไม่ส าคญั แต่ถดัไปจากการฆาตกรรมแล้วมนัก็มีผลลพัธ์ต่างๆท่ีรุนแรงน้อยกว่า   เวลา
และปัญญาท่ีไดส้ะสมไวบ้่อยคร้ังแลว้ก็เพิ่มพูนความรู้สึกแห่งความผิดส่วนตวัของบุคคลหน่ึง 
นอกจากวา่บุคคลนั้นท าใหใ้จของเธอหรือของเขาแข็งกระดา้งอยา่งส้ินเชิง   บางท่ีเราควรเขา้ใจ
ตวับท (“เหลือแต่พระเยซูตามล าพงั”) วา่เป็นการบ่งบอกวา่ พวกผู้ วิจารณ์ท้ังหมด ไดจ้ากไป ซ่ึง
ไดล้ะพระเยซู ผูห้ญิงนั้น และบางทีพวกผูม้องดูไว ้  ส่ิงน้ีไดล้ะผูห้ญิงนั้นและพระเยซูไวด้ว้ย
การท่ีไม่มีพวกผูก้ล่าวหา 

 
การกระท าของพวกผูก้ล่าวหาของผูห้ญิงนั้นก็น่าสังเกต   ถอ้ยค าของพระเยซูไดน้ ามาซ่ึงการท า
ให้ส านึกท่ีลึกซ้ึงเพื่อท่ีจะเขา้กระดูกด าของพวกผูต่้อตา้นอย่างน่าสังเกตในไม่ช้า   ท่ีจะจบส้ิน
นั้น พวกเขาไดจ้บลงดว้ยการท าการป่าวประกาศต่อสาธารณะถึงความผิดของพวกเขาเอง และ
ไดเ้ลิกการกล่าวหาของพวกเขาท่ีมีต่อผูห้ญิงนั้นเสีย แมว้า่เธอผิดในเร่ืองการล่วงประเวณีอยา่ง
ชดัเจน 
 

8:10-11   พระเยซูไดท้กัทายผูห้ญิงนั้นอยา่งนบัถือ (เปรียบเทียบ 2:4; 4:21; 19:26; 20:13)   พระองคไ์ด้
ถามวา่ ผูไ้ดก้ล่าวโทษเธอนั้น “มีใครสักคน” ยงัคงอยูไ่หม   พระองคไ์ม่ไดถ้ามวา่เธอผิดหรือไม่   
เป็นท่ีชัดเจนว่าเธอผิด   ในฐานะผูพ้ิพากษาท่ีท าการในกรณีของเธอนั้น พระองค์ไดแ้สดงถึง
ความสนใจในพวกผูฟ้้องร้องของเธอมากกวา่ในความผิดของเธอ   ปราศจากผูฟ้้องร้องใดๆนั้น 
พระเยซูก็ไดย้กฟ้อง   น่ีเป็นสิทธิพิเศษของพระองคใ์นฐานะผูพ้ิพากษาท่ีท าการของเธอ (และ              
ผูพ้ิพากษาในอนาคตของเธอ)   พระองค์ไดอ้อกค าเตือนแก่เธอเท่านั้น   เธอจะตอ้งยืนอยู่ต่อ
หนา้พระองคอี์กคร้ังหน่ึงในอนาคต แต่น่ีไม่ใช่เวลาท่ีพระองคจ์ะตดัสินเธอ (เปรียบเทียบ 3:17)   
พระองค์ได้ให้ความเมตตาและเธอและเวลาท่ีจะเปล่ียนแปลงแนวทางต่างๆของเธอ 
(เปรียบเทียบ 1:14)   ดงันั้น พระองคไ์ม่ได ้“สุภาพต่อบาป”   เหตุผลสูงสุดท่ีพระองคส์ามารถ
ยกเวน้เธอไวจ้ากการลงโทษก็คือว่าพระองค์จะรับเอาการลงโทษของเธอไวท่ี้พระองค์เอง                    
และตายในท่ีของเธอ (เปรียบเทียบ รม. 8:1) 

 
   “มนัไม่ใช่ ‘จงไปเถิดและอยา่ท าบาปอีก และ เราจะไม่เอาโทษเจา้’ เพราะวา่นัน่คงได ้



เป็นความหายนะมากกวา่ข่าวดีในหูของเธอ   ตรงกนัขา้ม พระผูช่้วยใหร้อดไดก้ล่าววา่  
‘เราก็ไม่เอาโทษเจา้เหมือนกนั’   และหรับทุกคนท่ีถือจุดท่ีผูห้ญิงคนน้ีไดถู้กน าไปสู่ ค า 
นั้นก็คือ ‘เพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษ’ )รม . 8:1)   ‘และอยา่ท าบาปอีก’ ไดว้างเธอไว ้
ใตค้วามยบัย ั้งชัง่ใจแห่งความรักของพระองคอ์ยา่งท่ีเราถูกวางไวน้ั้น492 

 
  “ธรรมบัญญติัและพระคุณไม่แข่งขนัซ่ึงกันและกัน แต่ทั้งสองน้ีเติมเต็มให้ซ่ึงกัน                  

และกนั   ไม่มีใครเคยได้รับความรอดโดยการถือรักษาธรรมบญัญติั แต่ไม่มีใครเคย
ไดรั้บความรอดโดยพระคุณผูซ่ึ้งไม่ไดถู้กฟ้องร้องโดยธรรมบญัญติั ก่อน   นัน่จะตอ้งมี
การท าใหส้ านึกก่อนการมีการกลบัใจ”493 

 
เหตุการณ์น้ีเป็นหลกัฐานเพิ่มเติมว่าพระเยซูชอบธรรมและฉลาดมากกว่าพวกผูน้ าทางศาสนาของชาวยิวผูไ้ด้
แสวงหาท่ีจะฆ่าพระองค์   มนัเป็นการส าแดงอีกอย่างหน่ึงถึงความอดทนและพระคุณของพระองค์ท่ีมีต่อคน
บาป 

“จากการท่ีไดท้บทวนถึงกรณีน้ี พระเยซูไดท้  าให้เกิดการพิพากษาวา่ ‘จงเอาหินขวา้งเธอเสีย’   แต่น่า
เสียดาย ส าหรับพวกฟาริสีนั้น พระองค์ไดเ้รียกร้องว่าพยานก็ตอ้งมีคุณสมบติัอย่างท่ีธรรมบญัญติัได้
ระบุไว ้
 
“พวกฟาริสีผูไ้ด้กล่าวหาผูห้ญิงนั้น ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของอิสราเอล แต่เพื่อจะจบัผิดพระเยซูก็ได้
หยุดชะงกั   พวกเขารู้วา่พวกเขาไดมุ้่งร้าย   ดงันั้นพวกเขาไดถ้อยออกไป หาไม่แลว้จะประสบกบัการ
ลงโทษท่ีถูกเรียกร้องเพื่อพยานท่ีมุ่งร้าย ซ่ึงเป็นการเอาหินขวา้งท่ีพวกเขาได้ปรารถนาเพื่อผูท่ี้ถูก
กล่าวหา! 
 
“พระเยซูไดป้ระกาศถึงค าพิพากษาสุดทา้ย   เน่ืองจากวา่พระองคเ์ป็นพยานผูเ้ดียวท่ีเหลืออยู่และธรรม
บญัญัติของโมเสสได้เรียกร้องสองคน เธอก็เป็นอิสระ   แต่ผูเ้ผยพระวจนะได้แนะน าให้เธอท่ีจะ
หลีกเล่ียงความผิดทั้งหมดภายใตธ้รรมบญัญติั เน่ืองจากว่า เฉลยธรรมบญัญติั 18:15 ไดก้ล่าวว่าผูค้น
จะตอ้งฟังผูเ้ผยพระวจนะ   ยอห์น 7:53-8:11 แสดงให้เห็นในหลายทางวา่แทจ้ริงแลว้พระเยซูทรงเป็นผู ้
เผยพระวจนะผูซ่ึ้งโมเสสไดเ้ขียนถึง”494 

 
บทบาทของพระเยซูในฐานะผูพ้ิพากษาของมนุษยก์็ชดัเจนทีเดียวในเหตุการณ์น้ี แต่บทบาทของพระองค์ใน



ฐานะผูเ้ผยพระวจนะท่ีก าลงัมาอาจตอ้งการการอธิบาย   โมเสสผูเ้ผยพระวจนะผูซ่ึ้งพระเจา้ไดใ้ห้พนัธสัญญาเดิม
ผา่นทางเขานั้นก็ไดป้ระกาศวา่น ้ าพระทยัของพระเจา้ส าหรับประชากรของพระองคก์็คือวา่พวกเขาตอ้งเอาหิน
ขวา้งชายชู้และหญิงชู้   พระเยซูผูเ้ผยพระวจนะผูซ่ึ้งพระเจา้ได้ให้พนัธสัญญาใหม่ผ่านทางพระองค์นั้นได้
ประกาศการเปล่ียนแปลง   ประชากรของพระเจา้ไม่ตอ้งเอาหินขวา้งคนบาปเหล่าน้ีอีกต่อไป แต่ท่ีจะส าแดง
ความเมตตาแก่พวกเขาและละการพิพากษาไวก้บัพระเจา้ 
 
ถา้พวกศตัรูของพระเยซูได้น าผูฆ่้าคนมาต่อหนา้พระองคล่์ะ? พระเยซูจะกล่าวอยา่งเดียวกนัไหม? ขา้พเจา้คิดวา่
ไม่   พระเจา้ไดท้  าให้น ้ าพระทยัของพระองคเ์ก่ียวกบัการลงโทษผูฆ่้าคนนั้นชดัเจนใน ปฐมกาล 9:5ข-6 ซ่ึงก็คือ
พนัธสัญญาแบบโนอาห์ พนัธสัญญาแบบโมเสสไดด้ าเนินนโยบายอยา่งเดียวกนัต่อไป พนัธสัญญาใหม่ก็เช่นกนั 
วิธีท่ีพระเจา้ไดบ้อกให้สังคมท่ีจะจดัการกบัการล่วงประเวณีไดเ้ปล่ียนแปลง นัน่คือเหตุท่ีเราไม่ประหารผูล่้วง
ประเวณีในยุคคริสตจกัร  แต่วิธีท่ีพระองค์ไดบ้อกให้เราท่ีจะจดัการกบัผูฆ่้าคนก็ไม่ได้เปล่ียนแปลง เรายงัคง
ประหารพวกเขาอยู ่
 

5. การอภิปรายเกีย่วกบัความสว่างของโลก  8:12-59 
 
หลงัจากการอา้งของพระเยซูถึงการเป็นน ้าแห่งชีวตินั้น (7:37-38) การต่อตา้นท่ีเป็นทางการซ่ึงมีต่อพระองคน์ั้นก็
ไดรุ้นแรงข้ึนอยา่งมาก   ส่วนท่ีตามมาของพระกิตติคุณน้ีก็สืบเสาะถึงการต่อตา้นท่ีเกิดข้ึนน้ี ในขณะท่ีบางคนได้
เช่ือในพระเยซู  ส่วนใหญ่ของผูค้นของพระองคเ์องไดป้ฏิเสธพระองค ์(เปรียบเทียบ 1:11-12) ส่วนน้ีของตวับทก็
กล่าวถึงการอา้งของพระเยซูถึงการเป็นความสวา่งของโลกและการโตเ้ถียงท่ีมนัไดก่้อใหเ้กิด 
 
ค าพยานของพระเยซูเกีย่วกบัพระองค์เอง  8:12-20 
 
8:12    บริบทของเหตุการณ์ต่างๆในย่อหน้าน้ีก็ด าเนินการต่อไปท่ีจะเป็นพระวิหารในระหว่าง    

เทศกาลอยูเ่พิง (ขอ้ 20, เปรียบเทียบ 7:14)   พระเยซูไดก้ล่าวต่อพวกยวิผูไ้ดร้วมตวักนัท่ีนัน่ บาง
คนเป็นผูอ้าศยัแห่งกรุงเยรูซาเล็ม และคนอ่ืนก็เป็นผูเ้ดินทางจากส่วนอ่ืนๆของปาเลสไตน์และ
โลก   การสอนน้ีอาจไดเ้กิดข้ึนในวนัหลงัจากเทศกาล ซ่ึงเป็นวนัแห่งการเฉลิมฉลองท่ียิ่งใหญ่
อีกดว้ย495 
 



ท่ีน่ีพระเยซูไดท้  าการอา้งท่ีสองของพระองคถึ์ง “เราเป็น” (เปรียบเทียบ 6:35)   คร้ังน้ีพระองค์
ไดก้ล่าวยอมรับวา่เป็น “ความสวา่งของโลก” (เปรียบเทียบ 1:4)  อน่ึง ยอห์นไดใ้ชค้  าวา่  “โลก ”
77 คร้ังในพระกิตติคุณของท่าน ตรงกนัขา้มกบัผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนๆสามคนผูไ้ดใ้ชค้  าน้ี
ทั้งหมดแค่ 15 คร้ัง ซ่ึงบ่งบอกถึงมุมมองและความสนใจทัว่โลกของยอห์น496 ค  าเปรียบเทียบถึง 
“น ้าแห่งชีวติ” และ “อาหารแห่งชีวิต” แสดงถึงส่ิงท่ีค  ้าจุนและท าให้ชีวิตอ่ิมเอม ค าเปรียบเทียบ
ถึง “ความสวา่งของโลก” แสดงถึงส่ิงท่ีขจดัความมืดแห่งความไม่รู้และความตายออกไป พระ-
เยซูไดอ้า้งวา่ผูใ้ดเช่ือใน (“ติดตาม”) พระองคจ์ะช่ืนชมกบั “ความสวา่ง” ท่ีมาจากการทรงสถิต
ของพระเจา้และก่อใหเ้กิดชีวติ 
 

ค าเปรียบเทียบถึงความสวา่งก็เก่าแก่ในประวติัศาสตร์ของอิสราเอล   พวกยิวไดเ้ช่ือมโยงความ
สว่างกบัการทรงสถิตของพระเจา้   พระองค์ได้สร้าง “ความสว่าง” ในวนัแรก และ “ความ
สวา่ง” ในวนัท่ีส่ีของการทรงสร้าง (ปฐก. 1:3, 14-19) พระองคไ์ดเ้ปิดเผยพระองคเ์องแก่โมเสส
ดว้ยเปลวไฟในถ่ินทุรกนัดารมีเดียน (อพย. 3) พระองคไ์ดน้ าคนอิสราเอลอยา่งปกป้องตลอดถ่ิน
ทุรกนัดารดว้ยเสาเมฆแห่งไฟอีกดว้ย (อพย. 13:21-22; 14:19-25; กดว. 9:15-23) และพระองค์
ไดป้รากฏแก่พวกเขาดว้ยไฟบนภูเขาซีนาย   ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแค่ตวัอยา่งสองสามอยา่งท่ีซ่ึงพระ
เจา้ไดเ้ช่ือมโยงการทรงสถิตของพระองคก์บัไฟและความสวา่ง (เปรียบเทียบ สดด. 27:1; 36:9; 
119:105; สภษ. 6:23) ในเชิงสัญลกัษณ์นั้น ความสว่างแสดงถึงพระลกัษณะหลายอย่างของ     
พระเจา้โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การเปิดเผย ความบริสุทธ์ิ และความรอดของพระองค ์(เปรียบเทียบ 
อสค. 1:4, 13, 26-28; ฮบก. 3:3-4) 
 
อิสยาห์ไดท้  านายวา่ผูรั้บใชข้องพระเจา้จะเป็น “ความสวา่งแก่ประชาชาติ” (อสย. 49:6)   พระ
เจา้เองจะใหค้วามกระจ่างแก่ประชากรของพระองคใ์นยุคพระเมสสิยาห์ (อสย. 60:19-22; ศคย. 
14:5ข-7; เปรียบเทียบ วว. 21:23-24)   อยา่งไรก็ตาม ในสมยัของพระเยซูนั้น “ความสวา่งแห่ง
ความชอบธรรม” ก็อยูใ่นความขดัแยง้ท่ีมหนัตก์บั “ความมืดแห่งความบาป” (1:4, 9; 3:19-21)   
หลายศาสนาประกอบด้วยการแสดงสัญลกัษณ์ถึง “ความสว่างและความมืด” แต่ยอห์นได้
น าเสนอพระเยซูในฐานะ “ความสว่างแท”้   มนัคือดา้นท่ีเจาะจงของความสว่างในฐานะการ
เปิดเผยนั้นท่ีก่อให้เกิดจุดจดจ่อของการโตเ้ถียงเก่ียวกบัการอา้งของพระเยซู   พวกยิวไดถื้อว่า
พนัธสัญญาเดิมและธรรมเนียมของพวกเขาเป็นการเปิดเผยท่ีมีอ านาจ นั่นคือความสว่างแท ้  
พวกเขาไดก้ล่าวถึงโทราห์ พระวิหาร อาดมั และโยฮานนั เบน ซกัคยั หน่ึงในผูน้ าของพวกเขา



วา่เป็นความสวา่งของโลก497   ตอนน้ีพระเยซูไดท้า้ทายสิทธิอ านาจนั้นโดยการอา้งถึงการเป็น
การเปิดเผยแท ้(สุดทา้ยและเต็มท่ี, เปรียบเทียบ 1:9) จากพระเจา้ (เปรียบเทียบ ฮบ. 1:1-3)   
พระองคไ์ดเ้ช้ือเชิญใหพ้วกยวิท่ีจะ “ติดตาม” พระองคใ์นฐานะความสวา่งแท ้(เปรียบเทียบ เสา
เพลิงในถ่ินทุรกนัดาร) 
 

  “ส่ิงท่ีส าคญักวา่บริบทโดยตรงก็คือ หวัขอ้ความสวา่งไม่ใช่ไม่เช่ือมโยงกบัค าถามของ
ความสัตยจ์ริงและพยานในขอ้ต่อๆมา เพราะวา่ความสวา่งตอ้งเป็นพยานถึงการปรากฏ
ของมนัเอง มิฉะนั้น มนัก็เป็นพยานถึงตวัมนัเองและแหล่งของมนัก็สนบัสนุนพยาน
นั้นอยา่งส้ินเชิง”498 

 
ส่วนหน่ึงของเทศกาลอยูเ่พิงก็คือพิธีจุดตะเกียง   ทุกๆตอนเยน็ในระหว่างเทศกาลนั้น ปุโรหิต
จะจุดคบเพลิงขนาดใหญ่สามอนับนโคมปักเทียน (เชิงเทียน) ในลานของผูห้ญิง (หรือคลงัเงิน) 
ของพระวิหาร   ความสวา่งเหล่าน้ีจะให้ความสวา่งแก่บริเวณพระวิหารทั้งหมดตลอดกลางคืน   
ผูค้นจะน าคบเพลิงท่ีเล็กกว่าของพวกเขามาในบริเวณพระวิหาร จุดพวกมนัและร้องเพลงและ
เตน้ร าเป็นบางคร้ังตลอดกลางคืน   มนัเป็นหน่ึงในโอกาสท่ีมีความสุขท่ีสุดของปีทั้งส้ินของ
ชาวยวิ499 

 
“ตอนน้ีก่ิงส าหรับปักเทียนหลายๆ ดวงท่ีส่องแสงก็ถูกจุดเฉพาะ ณ ตอนต้นของ
เทศกาลอยูเ่พิง  มีการโตเ้ถียงเก่ียวกบัจ านวนของกลางคืนท่ีซ่ึงการให้ความสวา่งนั้น
เกิดข้ึน แต่ไม่มีส่ิงใดเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงท่ีวา่ ณ ตอนจบของเทศกาลนั้นมนัไม่มีการ
ให้ความสว่าง   ในการขาดไปของความสวา่งนั้น การอา้งถึงการเป็นความสวา่งของ
พระเยซูจะเด่นชดัอยา่งน่าประทบัใจ”500 

 
อีกอย่างหน่ึง ในบทท่ี 6, 7, และ 8 นั้น พระเยซูไดอ้า้งว่าพระองค์ไดท้  าให้รูปแบบแห่งถ่ิน
ทุรกนัดารเหล่าน้ีของพระเจา้ส าเร็จ คือ มานา น ้า และความสวา่ง 
 

“. . .พวกฟาริสีไม่สามารถเขา้ใจผิดถึงความหมายเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ในถอ้ยค า
ของพระเยซู ในการอา้งอิงของพวกเขาถึงงานฉลองในอดีตคือ ‘เราเป็นความสว่าง
ของโลก’”501 



“ . . .‘ความสวา่ง’ เป็นหน่ึงในสามส่ิงท่ีพระเจา้ไดถู้กกล่าววา่เป็น    ในยอห์น 4:24 เรา
ไดรั้บการบอกกล่าววา่ ‘พระเจา้ทรงเป็น วิญญาณ’   ในยอห์น 1:5 ‘พระเจา้ทรงเป็น 
ความสว่าง’ และใน  1 ยอห์น 4:8 ‘พระเจา้ทรงเป็น ความรัก’   การแสดงออกเหล่าน้ี
เช่ือมโยงกบั ธรรมชาติ ของพระเจา้ ซ่ึงก็คือส่ิงท่ีพระองคเ์ป็นในพระองค์เอง   ดงันั้น 
เม่ือพระคริสตไ์ดย้ืนยนัวา่ ‘เราเป็น ความสว่าง ของโลก’ พระองคไ์ดป้ระกาศถึงความ
เป็นพระเจา้ท่ีสมบูรณ์ของพระองค”์502 

 
8:13    ในอีกโอกาสหน่ึง พระเยซูไดก้ล่าววา่ถา้พระองคผ์ูเ้ดียวไดเ้ป็นพยานต่ออตัลกัษณ์ของพระองค์

เอง พยานของพระองคจ์ะไม่เป็นท่ียอมรับไดภ้ายใตธ้รรมบญัญติัของโมเสส (5:31)   ธรรม
บญัญติัของโมเสสไดเ้รียกร้องพยานอย่างนอ้ยสองคน ในการท่ีจะป้องกนัพยานปากเดียวผูใ้ห้
ค  าพยานท่ีล าเอียง (เปรียบเทียบ ฉธบ. 17:6; 19:15)   ตอนน้ีพวกฟาริสีไดอ้า้งถอ้ยค าของพระ
เยซูยอ้นไปยงัพระองค ์  อยา่งไรก็ตาม พวกเขาไดบ้่งบอกวา่เน่ืองจากพระเยซูเป็นพยานเก่ียวกบั
พระองคเ์อง ซ่ึงดูเหมือนวา่ปราศจากพยานท่ีสองซ่ึงสนบัสนุน ดงันั้นพยานของพระองค ์“ไม่” 
สามารถเป็น “จริง” ได ้

 
8:14    พระเยซูได้แก้ไขบทสรุปท่ีผิดของพวกผูว้ิจารณ์ของพระองค์   “แมว้่า” พระเยซูเป็นพยาน                 

เดียวต่ออตัลกัษณ์ของพระองคเ์อง พยานของพระองคก์็ยงัเป็น “จริง” อยู ่  บ่อยคร้ังแลว้ บุคคล
เดียวก็รู้ขอ้เทจ็จริง 

 
 “สไตเออร์   )ถ้อยค าของพระเยซู  (โตแ้ยง้ว่าบุคคลหน่ึงอาจกล่าวต่อดวงอาทิตยถ์้ ามนั

อา้งวา่เป็นดวงอาทิตย ์วา่มนัเป็นกลางคืน เพราะวา่มนัเป็นพยานถึงมนัเอง   ค  าตอบคือ
การส่องแสงของดวงอาทิตย”์503 

 
พยานของพระเยซูไม่ใช่เท็จเพราะว่ามนัยืนอยู่ตามล าพงั แม้ว่ามนัไม่เพียงพอภายใตธ้รรม
บญัญติัของโมเสส พวกฟาริสีไดเ้ขา้ใจพระองคผ์ดิไป ดงันั้นพระองคไ์ดด้ าเนินการท่ีจะทบทวน
ถึงค าสอนก่อนหนา้นั้นของพระองคใ์นแง่ท่ีแตกต่างออกไป (เปรียบเทียบ 5:19-30, 36-37) 
 
พระเยซูไดอ้า้งท่ีจะเสนอ “พยาน” “แท”้ (ค ากรีก อาเลเธส, เปรียบเทียบ 5:31) เพราะวา่พระองค์
ไดรู้้ถึงท่ีมาและจุดหมายของพระองค์เอง (เปรียบเทียบ 7:29, 33-34)   พวกผูว้ิจารณ์ของ



พระองคไ์ม่ไดรู้้ถึงส่ิงเหล่าน้ีเลย 
 

8:15    พวกฟาริสีได้ประเมินพระเยซูโดยการใช้ข้อเท็จจริงภายนอกเก่ียวกับพระองค์ท่ีพวกเขารู้   
เท่านั้น  พวกเขาไดเ้ร่ิมขบวนการการประเมินในวิธีของมนุษยโ์ดยทัว่ไป (เปรียบเทียบ 2 คร. 
5:16)   พระเยซูไดใ้ชค้  าว่า “เน้ือหนงั” (ค ากรีก ซาร์ค) ท่ีน่ีในแง่ค าเปรียบเทียบ ซ่ึงหมายถึง
ธรรมชาติของมนุษย์   พวกผู ้วิจารณ์ของพระองค์ควรได้พิจารณาค าสอนฝ่ายวิญญาณ
เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของพระเยซูท่ีพระบิดาไดจ้ดัเตรียมผา่นทางพยานของพนัธสัญญาเดิม ยอห์น
ผูใ้ห้บพัติศมา และการอศัจรรยต่์างๆของพระเยซูอีกดว้ย   พระเยซู “ไม่ไดพ้ิพากษา” (ค ากรีก 
คริโน) “ผูใ้ด” อย่างผิวเผิน และพวกเขาไม่ควรพิพากษาอยา่งผวิเผนิเช่นกนั 

 
การตีความอีกอยา่งหน่ึงก็คือวา่ พระเยซูไดห้มายถึงวา่พระองคไ์ม่ไดม้าเพื่อท่ีจะกล่าวโทษผูใ้ด
แต่ท่ีจะช่วยพวกเขาให้รอด (เปรียบเทียบ 3:17)504   อย่างไรก็ตาม มุมมองนั้นแค่พาดพิงถึง                 
พระเยซูท่ีเล่นค าเพื่อท่ีจะสร้างค าท่ีมีความหมายสองนยั   ดูเหมือนว่าพระองค์ไดเ้ปรียบเทียบ
การพิพากษาของพระองคก์บัการพิพากษาของพวกฟาริสี   อีกมุมมองหน่ึงท่ีไม่น่าเป็นไปไดก้็
คือว่า พระเยซูได้หมายถึงว่าเม่ือพระองค์ได้พิพากษาผูค้นนั้น พระองค์ไม่ได้เป็นผูท่ี้ตดัสิน       
อยา่งแทจ้ริง   ตรงกนัขา้ม พระองคจ์ะปฏิบติัน ้ าพระทยัของพระบิดาเท่านั้น (เปรียบเทียบ 5:27, 
45)505   ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัมุมมองน้ีก็คือว่า พระบิดาไดม้อบการพิพากษาทั้งส้ินแก่ พระบุตร
ของพระองคแ์ลว้ (5:27-29) และในท่ีสุดพระเยซูจะพิพากษา 
 

8:16    พระเยซูไม่ไดพ้ิพากษา “ผูใ้ด” ในตอนนั้น   ดา้นนั้นแห่งพนัธกิจของพระองค์ก็อยู่ในอนาคต   
อยา่งไรก็ตาม “แมว้า่” พระองคไ์ดพ้ิพากษาในตอนนั้น “การพิพากษา” ของพระองคจ์ะพิสูจน์
วา่ถูกตอ้ง (“จริง” ค ากรีก อาเลธิเน, ใชไ้ด)้ เพราะวา่ในกิจกรรมนั้นเช่นกนัพระองค์จะกระท า
ภายใตแ้ละกบั “พระบิดา” (เปรียบเทียบ 5:30)   อยา่งท่ีพระเยซูไดน้ าเสนอพระบิดาอยา่งสัตย์
ซ่ือโดยการส าแดงพระองค ์ดงันั้นพระองคจ์ะน าเสนอน ้ าพระทยัของพระบิดาอยา่งสัตยซ่ื์อโดย
การพิพากษา   พระองคไ์ดท้  าทุกส่ิงและจะท าทุกส่ิงดว้ยสิทธิอ านาจของพระเจา้ 

 
8:17-18   ดังนั้นพระเยซูไม่ได้เป็นพยานตามล าพงัอย่างแท้จริง   พระองค์ได้มีพยานท่ีสองซ่ึงธรรม

บญัญติัไดเ้รียกร้องนัน่คือ “พระบิดา” 
 



การอา้งอิงของพระเยซูถึง “ธรรมบญัญติัของท่าน” นั้นก็ผิดปกติ เน่ืองจากวา่ในแง่หน่ึงนั้นมนั
เป็นธรรมบญัญติัของพระองค์   อย่างไรก็ตาม พระเยซูได้อยู่ในขบวนการของการกนัธรรม
บญัญติัของโมเสสไวอี้กทางหน่ึง   การเปิดเผยท่ีพระองคไ์ดน้ ามานั้นไดเ้ขา้มาแทนท่ีมนั ดงันั้น
ในแง่หน่ึง มนัไดเ้ป็นของพวกฟาริสีแต่ไม่ใช่เป็นของพระองค ์(เปรียบเทียบ 7:19, 51) 
 

  “ไม่มีพยานมนุษยค์นใดสามารถรับรองความสัมพนัธ์แบบพระเจา้ได ้  ดงันั้นพระเยซู
ก็ฎีกาต่อพระบิดาและพระองคเ์อง และไม่มีคนอ่ืนท่ีพระองคส์ามารถฎีกาต่อได”้506 

 
8:19    บางทีพวกฟาริสีไดเ้ขา้ใจพระเยซูผิดไป   บางทีพวกเขาไดคิ้ดในระดบัทางกายภาพต่อไปใน

ขณะท่ีพระองคไ์ดก้ล่าวถึงความเป็นจริงต่างๆฝ่ายวิญญาณ   ถา้เป็นอยา่งนั้น เราไม่ควรวิจารณ์
พวกเขามากเกินไปส าหรับส่ิงน้ีเพราะค าสอนของพระเยซูท่ีวา่พระเจา้เป็นพระบิดาของพระองค์
นั้นก็ใหม่ (เปรียบเทียบ 5:18)    อย่างไรก็ตาม การเรียกร้องของพวกเขาบางทีเป็นการดูถูกท่ี               
จงใจ (เปรียบเทียบ ขอ้ 41) 

 
  “ในโลกตะวนัออกนั้น ท่ีจะสงสัยความเป็นบิดาของชายคนหน่ึงก็เป็นการใส่ความท่ี

ชดัเจนต่อความถูกตอ้งตามกฎหมายของเขา”507 

 
โดยค าถามท่ีเปิดเผยของพวกเขานั้น ท่ีน่ีพวกฟาริสีไดย้อมรับโดยแทจ้ริงว่า พวกเขา “ไม่ได้
รู้จกั” ท่ีมาของ พระเยซู แมว้่าพวกเขาไดอ้า้งว่าพวกเขาไดรู้้จกัก่อนหน้าน้ี (7:27)   การไร้
ความสามารถของพวกเขาท่ีจะตระหนกัวา่พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ไดแ้สดงวา่พวกเขา
ไม่ไดรู้้จกัพระเจา้อย่างแทจ้ริง   ถา้พวกเขาไดรู้้จกัพระองค์ พวกเขาคงไดต้ระหนกัว่าพระเยซู
เป็นพระบุตรของพระองค ์  ส่วนท่ีเหลือของบทท่ี 8 กล่าวถึงหวัขอ้ความเป็นบิดา 
 

8:20    ยอห์นได้สรุปการบรรยายของท่านเก่ียวกับการเผชิญหน้าน้ีโดยการระบุถึงบริบทของมัน 
(เปรียบเทียบ 6:59)   เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกยิวไดเ้รียกลานของผูห้ญิงวา่ “คลงัเงิน” เพราะวา่มนั
ประกอบดว้ยภาชนะท่ีใส่ซ่ึงเป็นรูปร่างของเขาของแกะตวัผูสิ้บสามอนัเพื่อการถวายเงินของ
ชาวยวิ (เปรียบเทียบ มก. 12:41-42)508  ภาชนะท่ีใส่แต่ละอนันั้นก็มีค  าจารึกท่ีแสดงถึงวิธีท่ีพวก
ปุโรหิตจะใชข้องขวญัต่างๆท่ีวางไวใ้นท่ีนั้น 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนสุดทา้ยของขอ้ท่ี 20 ก็สร้างประเด็นว่าถา้พวกเขาสามารถท าได ้พวกผูน้ าเหล่าน้ีคงได้
จบักุมและประหารพระเยซูทนัทีทนัใด   อยา่งไรก็ตาม มนั “ยงัไม่ถึง” เวลาของพระเจา้ส าหรับ
พระบุตรของพระองคท่ี์จะตาย (เปรียบเทียบ 2:4; 7:6, 30) ดงันั้นยอห์นไดเ้น้นการควบคุม
สิทธ์ิขาดของพระบิดาเหนือเหตุการณ์ต่างๆท่ีปรับแต่งพนัธกิจของพระเยซู ลานของผูห้ญิงเป็น
ส่วนท่ีเป็นสาธารณะมากท่ีสุดของพระวหิาร (เปรียบเทียบ มก. 12:41-43; ลก. 21:1)509 

 
ประเด็นหลกัของส่วนน้ีก็คือความเป็นศตัรูท่ีเพิ่มข้ึนท่ีพวกผูน้ าชาวยวิไดรู้้สึกและไดแ้สดงออกต่อพระเยซู 
 
การอ้างของพระเยซูเกีย่วกบัทีม่าของพระองค์  8:21-30 
 
พระเยซูไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะเปรียบเทียบพระองคเ์องกบัพวกผูว้จิารณ์ของพระองค ์
 
8:21    เป็นท่ีชดัเจนว่า ส่ิงท่ีตามมาก็ด าเนินการสอนของพระเยซูในพระวิหารต่อไปเม่ือพระองค์ได้

กล่าวถึงถอ้ยค าท่ียอห์นไดบ้นัทึกไวใ้นขอ้ต่างๆก่อนหนา้น้ี   ค  ากรีก พาลิน (“อีกคร้ัง” หรือ “อีก
คร้ังหน่ึง”) บ่งบอกถึงการหยุดชัว่ขณะ ไม่ใช่การหยุดท่ีส าคญัในการบรรยายน้ี (เปรียบเทียบ          
ขอ้ 12)   เน้ือหาของการสอนของพระองคใ์นขอ้น้ีก็ท  าใหนึ้กถึง 7:33-34 

 
เม่ือพระเยซูไดก้ล่าวว่าพระองค์ “จะจากไป”  พระองค์ก าลงักล่าวถึงการตาย การเป็นข้ึนจาก
ตาย และการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์   พวกผูน้ าชาวยิวจะไม่แสวงหาพระเยซูเป็นส่วนตวั 

 

วิหาร 

   ลานของปุโรหิต 

 

แท่นบูชา 

ลานของคนอิสราเอล 

ลานของผูห้ญิง 

(ฝ่ายคลงั) 

ห้องศักดิ สิทธิ  

            ลานคนต่างชาติ 

 
 
 
 
   
 
  
 
    
 
 
 
  

 



แต่พวกเขาจะ “แสวงหา” พระเมสสิยาห์ต่อไป พวกเขาจะ “ตายใน” “บาป” (เอกพจน์) แห่งการ
ไม่เช่ือของพวกเขา เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธพระเยซู พระเยซู “จะไป” หาพระบิดาของ
พระองคใ์นสวรรค ์พวกยวิเหล่าน้ี “ไม่สามารถไป” ท่ีนัน่ไดเ้พราะวา่พวกเขาไดป้ฏิเสธพระเยซู 
 

8:22    ผูฟั้งของพระเยซูไดแ้ปลกใจว่าพระองค์ไดก้ล่าวถึงการฆ่าตวัตายหรือไม่   ใน 7:34-35 นั้น     
พวกเขาไดแ้ปลกใจวา่พระองคไ์ดก้ล่าวถึงการไปท าภารกิจกบัโลกต่างชาติหรือไม่   ในทั้งสอง
กรณีนั้น พวกเขาไม่ได้เขา้ใจว่าพระเยซูได้กล่าวถึงขอบเขตฝ่ายวิญญาณแห่งความเป็นจริง
แทนท่ีจะเป็นขอบเขตทางกายภาพ   อยา่งไรก็ตาม อีกคร้ังหน่ึงผูค้นเหล่าน้ีไดก้ล่าวดีกวา่ท่ีพวก
เขาไดต้ระหนกั   การจากไปของพระเยซูจะเก่ียวขอ้งกบัการตายของพระองค ์ไม่ใช่เป็นการฆ่า
ตวัตายแต่เป็นเคร่ืองบูชาส าหรับบาป   ดงันั้นถอ้ยค าของพวกเขาท่ีน่ีก็เป็นการท านายแบบเหน็บ
แนมถึงการตายของพระเยซู (เปรียบเทียบ 11:49-50)510 

 
8:23    พระเยซูไดอ้ธิบายถึงเหตุผลของพวกเขาส าหรับการเขา้ใจพระองคผ์ิดไปวา่สามารถสืบเสาะไป

ยงัท่ีมาของพวกเขาได ้  พระเยซูไดม้าจากพระเจา้ “เบ้ืองบน” ส่วนพวกเขาไดม้าจากการทรง
สร้างท่ีลม้ลงและกบฏของพระองค์ “เบ้ืองล่าง”   การเปรียบเทียบท่ีสองในขอ้น้ีก็อธิบายการ
เปรียบเทียบท่ีหน่ึง   ท่ีจะเขา้ใจความหมายของพระเยซูนั้น ผูฟั้งของพระองคต์อ้งมีการบงัเกิด
ใหม่ (3:3, 5) และการท าใหก้ระจ่างของพระบิดา (6:45) 

 
8:24  ผูฟั้งของพระเยซูจะ “ตายใน” บาปต่างๆ (พหูพจน์) ของพวกเขา “นอกจาก” พวกเขาได้เช่ือ               

ในพระองค์   การเช่ือในพระองคเ์ท่านั้นสามารถช่วยกูพ้วกเขาจากชะตาน้ีได ้  ท่ีน่ีพระเยซูได้
ถือวา่บาปหลายอยา่ง (พหูพจน)์ ของพวกเขาเป็นผลลพัธ์ต่างๆของบาป (เอกพจน์, ขอ้ 21) แห่ง
การไม่เช่ือของพวกเขา 

 
  “ท่าทีของการไม่เช่ือไม่ใช่แค่ความไม่เต็มใจท่ีจะยอมรับข้อความแห่งข้อเท็จจริง

เท่านั้น มนัเป็นการต่อตา้นการเปิดเผยของพระเจา้ในพระคริสตอี์กดว้ย”511 

 
พวกเขาต้องเช่ือว่าพระเยซูเป็น “เราเป็น” ในบริบทนั้น วลีน้ีมีความหมายโดยนัยทางศาสน
ศาสตร์ท่ีหนกัแน่น (เปรียบเทียบ ขอ้ 28, 58; 13:19) มนัดูเหมือนลึกลบัในตอนแรก แต่ภายหลงั
ผูฟั้งของพระเยซูไดต้ระหนกัวา่พระองคไ์ดอ้า้งถึงการเป็นพระเจา้ (เปรียบเทียบ ขอ้ 59)   ฉบบั



แปล NIV เก่ียวกบั “ผูห้น่ึงท่ีเราอา้งวา่เป็น” ก็เป็นการตีความถึงความหมายของพระเยซูท่ีบางทีก็
น าไปผิดๆมากกวา่ท่ีจะมีประโยชน์ พระเยซูไดพ้าดพิงถึงช่ือเรียกท่ีพระเจา้ไดใ้ห้พระองคเ์องใน
พนัธสัญญาเดิม (อพย. 3:14; ฉธบ. 32:39; อสย. 41:4; 43:10, 13, 25; 46:4; 48:12) โดยเน้ือแท้
แลว้ “เราเป็น” หมายถึงผูด้  ารงอยูด่ว้ยตนเองเป็นนิตย์512 นอกจากวา่บุคคลหน่ึงเช่ือวา่พระเยซูเป็น
พระเจา้ ซ่ึงตรงขา้มกบันอ้ยกวา่พระเจา้นั้น เขาหรือเธอจะตายในบาปต่างๆของเขาหรือของเธอ 
 

8:25   ผูฟั้งของพระเยซูไม่ได้เข้าใจส่ิงท่ีพระองค์ได้หมายถึงในตอนแรก และตอนน้ีพวกเขาก็               
สับสนทีเดียวจึงไดถ้ามพระองคว์า่: “ท่านคือใครเล่า?”   พระเยซูไดต้อบวา่พระองคไ์ม่ไดก้ล่าว
ส่ิงใดท่ีแตกต่างจาก “ส่ิง” ท่ีพระองค ์“ไดก้ล่าวมาตลอด” เก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของพระองคต์ั้งแต่ 
“การเร่ิมตน้” ของพนัธกิจของพระองค ์

 
   “นัน่คือท่ีจะกล่าววา่ ค  าถามท่ีท่านถามไม่สามารถตอบได”้513 

 
“เราเป็น” เป็นช่ือเรียกใหม่ แต่มนัแสดงถึงการเปิดเผยท่ีสอดคล้องกับส่ิงท่ีพระเยซูได้อ้าง
เก่ียวกบัพระองคเ์องอยูเ่สมอ 
 

8:26    พระเยซูยงัไดอ้า้งอีกวา่มีอะไรอีกมากท่ีจะเปิดเผยแก่ผูฟั้งของพระองค ์โดยไม่ค  านึงถึงผลลพัธ์
โดยตรงของมนั   ส่วนหน่ึงของส่ิงนั้นก็เก่ียวขอ้งกบัการพิพากษาส าหรับการไม่เช่ือของพวกเขา   
อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดท่ีพระองค์จะกล่าวนั้นจะเป็น “จริง” เพราะว่ามันจะมาจากพระเจ้า 
(“พระองคผ์ูท้รงใชเ้รามา”)   มนัจะไม่เป็นแค่ถอ้ยค าของพระองคเ์องท่ีกล่าวโดยเป็นอิสระจาก
พระบิดา (เปรียบเทียบ 3:34; 5:19-30; 8:15-16) 

 
8:27  ยอห์นได้อธิบายแก่ผูฟั้งของท่านว่าพระเยซู “ได้กล่าวถึง” “พระบิดา” ของพระองค์เม่ือ      

พระองคไ์ดอ้า้งอิงถึงพระองคผ์ูท้รงใชพ้ระองคม์า   ยอห์นไม่ตอ้งการให้ผูฟั้งอ่านของท่านท่ีจะ
ประสบกบัความสับสนอย่างเดียวกันกบับรรดาผูท่ี้ได้ฟังพระเยซูโดยแรกเร่ิม   พระเยซูได้
อธิบายก่อนหนา้นั้นวา่เป็นพระเจา้พระบิดาผูไ้ดส่้งพระองคม์า (5:16-30) 

 
8:28-29   การยก (ค ากรีก ฮิบซู) บุตรมนุษยข้ึ์นอา้งอิงถึงการถูกตรึงของพระองค์ ซ่ึงยอห์นไดถื้อว่าเป็น

การถูกยกยอ่งของพระองค ์(เปรียบเทียบ 3:14; 12:23)   ช่ือเรียก “บุตรมนุษย”์ คือ พระเมสสิ



ยาห์ (ดนล. 7:13-14) พร้อมกบัการเนน้ท่ีความเป็นมนุษยท่ี์เพียบพร้อมของพระองค ์  พวกศตัรู
ของพระเยซูจะยกพระองคข้ึ์น   เม่ือพวกเขาไดท้  า  พวกเขาจะตระหนกัวา่พระเยซูเป็นพระเจา้ผู ้
ด  ารงอยูด่ว้ยตนเอง   พระเยซูไม่ไดห้มายถึงวา่การถูกตรึงของพระองคจ์ะโนม้นา้วพวกผูว้ิจารณ์
ทุกคนของพระองค์เก่ียวกับอตัลักษณ์แท้ของพระองค์ แต่ท่ีว่าการถูกยกย่องจะเป็นกุญแจ
ส าหรับพวกเขาหลายคนท่ีจะเช่ือในพระองค ์(เปรียบเทียบ 12:32)   การถูกตรึงจะโนม้นา้วผูไ้ม่
เช่ือหลายคนเก่ียวกบัอตัลกัษณ์แทข้องพระเยซู (เปรียบเทียบ กจ. 2) 

 
  “แนวคิดรวบยอดน้ีของการตายท่ีบนกางเขนของผูห้น่ึงท่ีเป็นหน่ึงเดียวกบัพระบิดา                

ก็เป็นความคิดหลกัท่ียิง่ใหญ่ของพระกิตติคุณน้ี”514 

 
อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูได้ยืนยนัว่าทุกส่ิงท่ีพระองค์ได้กล่าวก็ได้มาจากและมาพร้อมกบัสิทธิ
อ านาจของพระบิดาของพระองค ์(เปรียบเทียบ ขอ้ 16, 18, 26)   ทุกส่ิงท่ีพระองคไ์ดก้ล่าวและ
ไดท้  าก็เป็นน ้ าพระทยัของพระบิดา ซ่ึงรวมถึงกางเขน   พระเยซูไดแ้สดงออกถึงการพึ่งพาของ
พระองค์ท่ีพระบิดาเร่ือยไป และได้รับเกียรติในการทรงสถิตของพระบิดากับพระองค ์
(เปรียบเทียบ 3:34; 5:30; 6:38; 8:16 และขอ้อ่ืนๆ)   แมว้า่ผูค้นของพระองคเ์องไดป้ฏิเสธพระ
เยซูและได้ตรึงพระองค์นั้ น พระบิดาไม่เคยละทิ้งพระองค์เลย   จุดประสงค์สูงสุดของ                        
พระเยซูก็คือท่ีจะท าใหพ้ระบิดาของพระองคโ์ปรดปราน 
 

8:30    ยอห์นได้บนัทึกว่า ทั้ งๆท่ีมีความสับสนของหลายส่ิงท่ีเป็นผลมาจากการสอนของพระเยซู                     
 คนอ่ืนๆ “หลายคน” ไดเ้ช่ือในพระองคเ์น่ืองจากถอ้ยค าเหล่าน้ี (เปรียบเทียบ 7:31)   พระเจา้ได้
เปิดความเข้าใจของพวกเขาด้วยถ้อยค าท่ีให้ความกระจ่างและให้ชีวิต   อย่างไรก็ตาม เม่ือ
พิจารณาถึงขอ้ต่างๆท่ีตามมา ความเช่ือของพวกเขาบางคนดูเหมือนจะไม่ลึกซ้ึงอยา่งแทจ้ริง 

 
การท้าทายต่อผู้เช่ือทีก่ล่าวยอมรับ  8:31-47 
 
ถดัไปพระเยซูไดก้ล่าวต่อบรรดาผูท่ี้อยูใ่นหมู่ผูฟั้งของพระองค ์ผูไ้ดแ้สดงออกถึงความเช่ือบางอยา่งในพระองค ์
(ขอ้ 30) 
 
8:31    เคร่ืองหมายของ “สาวกแท”้ คือ ความต่อเน่ือง ในค าแนะน าของอาจารยข์องเขาหรือของเธอ   



ตามค านิยามนั้น สาวกคือผูเ้รียนรู้ ไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นผูเ้ช่ือในแง่ของการบงัเกิดใหม่   สาวก
ยงัคงเป็นสาวกตราบใดท่ีเขาหรือเธอด าเนินการท่ีจะติดตามค าแนะน าอาจารยข์องเขาหรือของ
เธอต่อไป   เม่ือบุคคลนั้นหยุดท่ีจะติดตามอย่างสัตยซ่ื์อ เขาหรือเธอก็หยุดท่ีจะเป็นสาวก   เขา
หรือเธอไม่ได้สูญเสียความรอดของเขาหรือของเธอ   ซ่ึงมาในฐานะของขวญัจากพระเจ้า                     
ผูเ้ช่ือแทส้ามารถ “ด าเนินการ” ท่ีจะเป็นสาวกของพระเยซูต่อไป หรือพวกเขาสามารถหยุดท่ี               
จะเป็นสาวกของพระองคอ์ยา่งชัว่คราวหรือถาวรได ้  พระเจา้ไม่เคยบงัคบัให้ผูเ้ช่ือท่ีจะด าเนิน
ในการติดตามพระองค์ต่อไป แมว้่าพระองค์กระตุน้ให้พวกเขาท่ีจะท าอย่างนั้น (เปรียบเทียบ 
21:15-23) 

 
สาวกในบริบทน้ี ดูเหมือนจะไดเ้ช่ือว่าพระเยซูเป็นผูเ้ผยพระวจนะหรือพระเมสสิยาห์ อย่างท่ี
พวกยิวไดน้บัถือพระเมสสิยาห์อยา่งเป็นท่ีนิยม   เป็นท่ีชดัเจนว่าพวกเขาไม่ไดเ้ช่ือว่าพระองค์
เป็นพระเจา้ (เปรียบเทียบ 7:39-41)   ดูเหมือนวา่พวกเขายงัไม่ไดรั้บความรอด เม่ือพิจารณาถึง
ส่ิงท่ีพระเยซูไดด้ าเนินการท่ีจะกล่าวเก่ียวกบัพวกเขาต่อไป   ดงันั้น น่ีก็เป็นอีกตอนหน่ึงของ
หลายตอนในหมวดพระกิตติคุณท่ีพระเยซูไดส้อนถึงเง่ือนไขของการเป็นสาวก 
 
ผูตี้ความบางคนไดแ้สวงหาท่ีจะแยกแยะผูเ้ช่ือสองประเภทในขอ้ท่ี 30-31   พวกเขากล่าวว่า 
ประเภทแรกเป็นผูเ้ช่ือแท ้ซ่ึงวลีกรีกคือ พิสทิวโอ ไอซ์ รวมกบักรรมการก (“เช่ือในพระองค์” 
“วางความเช่ือของพวกเขาในพระองค์”) ก็ระบุไว ้  กลุ่มท่ีสองเป็นแค่ผูก้ล่าวยอมรับเท่านั้น ซ่ึง
วลีกรีกคือ พิสทิวโอ รวมกบักรรมรอง (“ไดเ้ช่ือพระองค์”) ในขอ้ท่ี 31 ระบุไว ้  อยา่งไรก็ตาม 
ความแตกต่างทางภาษาก็ไม่ไดห้นุน   โครงสร้างแรกซ่ึงอธิบายถึงความเช่ือแทอ้ยา่งถือเอานั้นก็
อธิบายถึงความเช่ือปลอมใน 2:23 และโครงสร้างท่ีสองซ่ึงอธิบายถึงความเช่ือผิวเผินอยูเ่สมอ
อยา่งทึกทกัเอานั้นก็อธิบายถึงความเช่ือแทใ้น 5:24 
 
ผูตี้ความคนอ่ืนๆเห็นวา่ขอ้ท่ี 31 เป็นการแนะน าถึงคริสเตียนท่ีรับเอาธรรมเนียมและความเช่ือ
ของยิว คือผูเ้ช่ือชาวยิวผูไ้ดเ้ช่ือในพระเยซูในฐานะพระผูช่้วยให้รอดของพวกเขาอย่างแทจ้ริง 
แต่ยงัได้เช่ืออีกว่าคริสเตียนต้องเช่ือฟังธรรมบัญญัติของโมเสส (เปรียบเทียบ กท. 1:6-9)   
อยา่งไรก็ตาม ไม่มีส่ิงใดในบริบทน้ีท่ีจะสนบัสนุนมุมมองน้ี บริบทก็กล่าวถึงอตัลกัษณ์ของพระ
เยซูเป็นหลกั ไม่ใช่ท่ีของธรรมบญัญติัของโมเสสในชีวติของผูเ้ช่ือ 
 



คนอ่ืนๆ ยงัเช่ือวา่พระเยซูไดส้อนว่าความพากเพียรเป็นเคร่ืองหมายของความเช่ือแท ้ว่าผูเ้ช่ือ
แทจ้ะติดตาม  พระเยซูในฐานะสาวกของพระองคอ์ยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้515   มุมมองน้ีก็ขดัแยง้
กบัค าสอนของพระคมัภีร์ตอนอ่ืนๆท่ีถือว่าผูเ้ช่ือแทมี้ความเป็นไปไดท่ี้จะไม่ติดตามพระเยซู
อยา่งสัตยซ่ื์อ ค าสั่งตามพระคมัภีร์หลายค าสั่งกระตุน้ให้ผูเ้ช่ือท่ีจะติดตามพระเจา้อย่างสัตยซ่ื์อ 
แทนท่ีการหนัเหและการออกไปจากการแข่งขนัของคริสเตียน (เช่น 1 ทธ. 1:18-20; 4; 6:11-21; 
2 ทธ. 1:6, 13; 2:3-7, 12-13, 15-26; 3:14-17; 4:1-8; ทต. 3:8)   ขอ้น้ีกล่าวถึงการเป็นสาวกไม่ใช่
ความรอด และรางวลัไม่ใช่การบงัเกิดใหม่ 
 
มุมมองสุดทา้ยน้ีเขา้ใจค าสอนของพระคมัภีร์เก่ียวกบัความพากเพียรผิดไป   พระคมัภีร์สอน
อย่างต่อเน่ืองว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นผูพ้ากเพียรภายในผูเ้ช่ือ รักษาเขาหรือเธอไวใ้ห้รอด
อย่างมัน่คง   พระคมัภีร์ไม่ไดส้อนว่าผูเ้ช่ือตอ้งพากเพียรในความเช่ืออยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่
ท่ีวา่มีความเป็นไปไดท่ี้ผูเ้ช่ือจะบกพร่องจากความเช่ือในขณะท่ียงัรอดอยู ่(เช่น 1 ทธ. 1:20; 2 
ทธ. 1:15; 4:10, 16)   พระผูช่้วยให้รอดเป็นผูท่ี้พากเพียรพร้อมกบัธรรมิกชน และไม่จ  าเป็น
จะตอ้งเป็นธรรมิกชนผูพ้ากเพียรพร้อมกบัพระผูช่้วยใหร้อด (2 ทธ. 2:13)516 

 
มุมมองน้ียงัไดอ่้านอย่างผิดๆว่า “ผูเ้ช่ือ” เป็น “สาวก” ในตวับทอีกด้วย   ทั้งสองน้ีก็เป็นค าท่ี
แตกต่างกนัท่ีอธิบายถึงคนสองกลุ่มท่ีแตกต่างกนัในความสัมพนัธ์กบัพระเยซู   สาวกอาจเป็น
หรือไม่อาจเป็นผูเ้ช่ือแท ้และผูเ้ช่ืออาจเป็นหรือไม่อาจเป็นสาวกแท ้  ทุกวนัน้ีบางคร้ังเราอธิบาย
ผูเ้ช่ือท่ีเป็นสาวกอีกดว้ยวา่เป็นคริสเตียนท่ีเติบโต และผูเ้ช่ือท่ีไม่ใช่เป็นสาวกวา่เป็นคริสเตียนท่ี
หนัหลงักลบั 
 

“บรรดาผูท่ี้ไดเ้ช่ือในพระเยซู นัน่คือ ไดย้อมรับถอ้ยค าของพระองค ์ตอ้งด าเนินในมนั
ต่อไปถา้พวกเขาจะเป็นสาวกแทจ้ริงและท่ีจะรู้จกัความจริง”517 

 
8:32    สาวกผูด้  ารง (ค ากรีก มีโน) ในถอ้ยค าของพระเยซูต่อไป (ขอ้ 31) ก็มา “รู้จกัความจริง”   ถอ้ยค า

ของพระเยซูเป็น “ความจริง” เพราะว่าพระองค์เป็นการบงัเกิดของความจริง (1:14; 14:6)   
ความจริงน้ี คือถอ้ยค าของพระเยซูก็ท  าให้ผูค้นเป็นไทเม่ือพวกเขาเขา้ใจค าสอนของพระองค ์  
มนัปลดปล่อยของพวกเขาในฝ่ายวญิญาณจาก ความไม่รู้  บาป และความตายฝ่ายวญิญาณ 

 



  “. . .ธรรมเนียมของพวกเขาได้กล่าวว่า ผูท่ี้ เป็นไทเท่านั้ นคือผูท่ี้ได้ตรากตร าใน
การศึกษาธรรมบญัญติั   กระนั้นเสรีภาพท่ีพระองคไ์ดก้ล่าวถึงไม่ไดม้าจากการศึกษา
ธรรมบญัญติั แต่มาจากการด ารงในถอ้ยค าของพระเยซู”518 

 
หลายคนประยกุตใ์ชข้อ้น้ีผดิไป   ตวัอยา่งเช่น มนัปรากฏในฐานะค าขวญัในหอ้งสมุดสาธารณะ
หลายท่ีในอเมริกาพร้อมกบัความหมายโดยนยัวา่ ขอ้มูลจริงใดๆก็มีผลลพัธ์ท่ีท าให้เป็นไท   นัน่
เป็นจริงแค่ระดบัหน่ึง   ในบริบทน้ี พระเยซูไดก้ล่าวถึง ความจริง ฝ่ายวิญญาณ ท่ีพระองค์ได้
เปิดเผย   ดงันั้นผูค้นในสมยัของเราก็มีปัญหาอย่างเดียวกนักบัถอ้ยค าของพระเยซูเหมือนกบั
ผูค้นในสมยัของพระเยซู   หลายคนถือวา่ถอ้ยค าเหล่านั้นเป็นการอา้งอิงถึงส่ิงต่างๆทางกายภาพ
ไม่ใช่ฝ่ายวิญญาณ   มนัคือความจริงฝ่ายวิญญาณท่ีพระเยซูไดเ้ปิดเผยท่ีน่ีท่ีพระคมัภีร์กล่าวถึง   
พระเยซูไดก้ล่าวถึงข่าวประเสริฐโดยเฉพาะ 
 

8:33    พระเยซูไดทึ้กทกัเอาวา่ผูฟั้งของพระองคเ์ป็นทาส แต่พวกเขาไดป้ฏิเสธอยา่งหนกัแน่น ถึงการ
ไม่ไดเ้ป็นทาส   พวกเขาไม่สามารถหมายถึงไดว้่าพวกเขาไม่เคยเป็นทาสทางกายภาพมาก่อน  
เน่ืองจากว่าคนอียิปต์ คนอสัซีเรีย คนบาบิโลน คนกรีก คนซีเรีย และล่าสุดคนโรมนัไดท้  าให้
พวกเขา “เป็นทาส”   บางทีพวกเขาได้หมายถึงว่าพวกเขาไม่เคยเป็นทาส ฝ่ายวิญญาณ เลย   
พวกเขาไดถื้อวา่พวกเขาเองถูกตอ้งฝ่ายวิญญาณกบั    พระเจา้เน่ืองจากการสืบเช้ือสายจากอบั
ราฮมัของพวกเขา ผูซ่ึ้งพระเจา้ไดท้  าพนัธสัญญาพิเศษดว้ย (เปรียบเทียบ มธ. 8:12; มก. 2:17; 
ยน. 9:40)   พวกเขาปฏิเสธวา่พวกเขาไม่มีความจ าเป็นใดๆฝ่ายวิญญาณท่ีส าคญัส าหรับการเป็น
ไท   น่ีคือผูเ้ช่ือผิวเผินในพระเยซู บางทีเป็นผูเ้ช่ือในความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค์ ผู ้
ต่อตา้นค าสอนของพระองค ์  พวกเขาไม่ด ารงอยูใ่นถอ้ยค าของพระองคแ์ละไม่ไดเ้ป็นสาวกแท้
ของพระองค ์(ขอ้ 31) 

 
8:34    พระเยซูได้ด าเนินการท่ีจะอธิบายถึงส่ิงท่ีพระองค์ได้หมายถึงต่อไป   พระองค์ได้เร่ิมค า

ประกาศของพระองคด์ว้ยการยืนยนัท่ีหนกัแน่นถึงความจริงของมนั (เปรียบเทียบ ขอ้ 51, 58)   
“ทุกคนท่ีท า” “บาป” ก็เป็น “ทาส” ของบาป   ปัจจุบนักาลท่ีสมบูรณ์ของค ากรีก พอยอน (“ผูท้  า
บาป” หรือ “ผูบ้าป”) บ่งบอกถึงการท าบาปอยา่งต่อเน่ืองแทนท่ีจะเป็นการละเมิดเป็นคร้ังคราว   
น่ีเป็นความจริงโดยทัว่ไปท่ีประยกุตใ์ชก้บัทั้งผูเ้ช่ือและผูไ้ม่เช่ือ (เปรียบเทียบ รม. 6:16)   ผูค้นท่ี
ท าบาปอยา่งต่อเน่ืองก็เป็นทาสของบาป   บาปมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นการก่อเป็นนิสัยและเป็นการ



เสพติด “เหมือนสารเสพติดท่ีแยท่ี่สุด ”519 การเป็นทาสประเภทน้ีก็เป็นพื้นฐานและเป็นส่วนตวั
มากกวา่การเป็นแค่ทาสทางการเมือง 

 
การเปิดเผยน้ีสอดคลอ้งกบัค าสอนของเปาโลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของผูเ้ช่ือกบับาปท่ีท่านได้
เขียนในโรมบทท่ี 6 อยา่งไร?   ในโรมบทท่ี 6 เปาโลไดอ้ธิบายวา่ ณ การบงัเกิดใหม่นั้น พระเจา้
ไดท้  าลายโซ่ท่ีท าให้ผูเ้ช่ือเป็นทาสของบาปแลว้   บาปไม่มีอ านาจท่ีจะท าให้เราเป็นทาสอยา่งท่ี
มนัไดท้  าก่อนท่ีเราไดเ้ช่ือในพระเยซู   อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ช่ือมีความเป็นไปไดท่ี้จะมาเป็นทาสของ
บาปโดยการกระท าบาป (รม. 6:16)   เราไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นทาสของมนัอีกต่อไป เน่ืองจากว่า
พระเจา้ไดท้  าลายอ านาจท่ีท าให้เป็นทาสของมนัเหนือเราแลว้   เราไม่ใช่ทาสของมนัอีกต่อไป 
แต่เรายงัมีความเป็นไปไดท่ี้จะเลือกท่ีจะด าเนินชีวิตในฐานะทาสของมนัไดโ้ดยการจ านนต่อ
การทดลองอยา่งซ ้ าซาก   บาปก็มีอ านาจเหนือเราเม่ือเรายอมต่อการทดลอง 
 
ในท านองเดียวกนั ผูเ้สพติดเฮโรอินไม่สามารถท าลายการเสพติดของเขาหรือของเธอโดย
ปราศจากการรักษาท่ีถอนรากถอนโคน   การรักษาสามารถส่งผลต่อการท าให้กลบัสู่สภาพเดิม
ได้ แต่ผูเ้สพติดแต่ก่อนนั้นมีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นทาสอีกคร้ังหน่ึงโดยการกลบัไปสู่นิสัย
ของเขาหรือของเธอ   อย่างไรก็ตาม เขาหรือเธอไม่จ  าเป็นต้องกลบัไป เพราะว่าเสรีภาพได้
เกิดข้ึนแลว้   อีกตวัอยา่งหน่ึงก็คืออิสราเอลในพนัธสัญญาเดิม   จากการท่ีไดป้ระสบกบัเสรีภาพ
จากคนอียิปต์นั้ น คนอิสราเอลได้เลือกท่ีจะกลับไปสู่การเป็นทาสภายใต้คนอสัซีเรียและ               
คนบาบิโลน แมว้า่พวกเขาไม่จ  าเป็นตอ้งท าอยา่งนั้น   โดยการท าบาปอยา่งต่อเน่ืองนั้น พวกเขา
ไดจ้ดัเตรียมพวกเขาเองเพื่อพวกศตัรูท่ีแขง็แรงเหล่าน้ีท่ีจะน าพวกเขาไปเป็นเชลย 
 

8:35    พวกยิวเหล่าน้ีไดคิ้ดเก่ียวกบัพวกเขาเองว่าไดค้รอบครองต าแหน่งท่ีพิเศษและมัน่คงในฐานะ 
บุตร ภายในครอบครัวของพระเจ้า เพราะว่าพวกเขาเป็น “เช้ือสาย” ของอบัราฮมั (ข้อ 33)   
ตอนน้ีพระเยซูได้บอกพวกเขาว่าพวกเขาไม่ใช่บุตรแต่เป็นทาส   ความหมายโดยนัยก็คือว่า 
พวกเขาไม่ไดช่ื้นชมกบัต าแหน่งท่ีมัน่คง แต่สามารถสูญเสียมนัไปได ้  ส่ิงน้ีคือส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึน
หลงัจากท่ีพวกยิว (ในฐานะประเทศ) ไดป้ฏิเสธท่ีจะตอ้นรับพระเยซู (เปรียบเทียบ รม. 9—11)   
พวกเขาไดสู้ญเสียต าแหน่งท่ีพิเศษของพวกเขาในโลกอยา่งชัว่คราว   ในบริบทน้ีพระเยซูไม่ได้
กล่าวถึงการสูญเสียความรอดส่วนตวั แต่กล่าวถึงการสูญเสียสิทธิพิเศษระดบัประเทศของ
อิสราเอล 



“พระบุตร” ในการอธิบายของพระเยซูก็หมายถึงพระองคเ์อง (ขอ้ 36)   ค ากรีกส าหรับค าว่า 
“บุตร” ท่ีน่ีคือ ฮูอิออส ซ่ึงยอห์นไดใ้ชอ้ยา่งต่อเน่ืองเพื่อจะอธิบายถึงพระเยซู   ท่านไดอ้า้งอิงถึง
ผูเ้ช่ือวา่เป็น “บุตรทั้งหลาย” (ค ากรีก เทคนา) ของพระเจา้ 
 

8:36    เหมือนกบัตวัอยา่งของทาสและนาย พระบุตรของพระเจา้ก็มีสิทธิอ านาจท่ีจะท าให้ทาสเป็นไท
อีกดว้ย ในกรณีน้ีคือ ทาสฝ่ายวิญญาณจากการเป็นทาสต่อบาปของพวกเขาและผลลพัธ์ต่างๆ
ของมนั   เสรีภาพแทจ้ริงประกอบดว้ยเสรีภาพจากการเป็นทาสของบาปเพื่อจะท าส่ิงท่ีเราควร
ท า   มนัไม่ไดห้มายถึงวา่เราอาจท าส่ิงใดก็ตามท่ีเราพอใจ   ตอนน้ีเราเป็นอิสระท่ีจะท าในส่ิงท่ี
เราควรท า ท าส่ิงท่ีพระเจา้พอพระทยั ซ่ึงแต่ก่อนนั้น เราไม่สามารถท าได ้  เม่ือเราท าส่ิงท่ีท าให้
พระเจา้พอพระทยั เราก็คน้พบวา่มนัท าใหเ้ราพอใจอีกดว้ย   ดงันั้นความหวงัส าหรับเสรีภาพแท้
ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัตน้ตระกลูของอบัราฮมั แต่ข้ึนอยูก่บัการกระท าของพระเยซู 

 
8:37    พระเยซูได้ยอมรับว่าพวกยิวท่ีได้ฟังพระองค์เป็น “เช้ือสายของอับราฮัม” แต่ในระดับ                          

ทางกายภาพเท่านั้น (เปรียบเทียบ รม. 2:28-29; 9:6, 8; กท. 3:29)   ความตอ้งการของพวกเขาท่ี
จะ “ฆ่า” พระองคเ์พราะวา่พวกเขาไดป้ฏิเสธค าสอน (“ถอ้ยค า”) ของพระองคน์ั้นก็ไม่ไดแ้สดง
ให้เห็นถึงตระกูลฝ่ายวิญญาณแทก้บัอบัราฮมั     อบัราฮมัไดต้อ้นรับตวัแทนท่ีเป็นทูตสวรรค์
สามองคข์องพระเจา้ผูไ้ดเ้ยี่ยมเยียนท่านดว้ยการเปิดเผยจากเบ้ืองบน (ปฐก. 18:1-22)   ผูฟั้งของ
พระเยซูไม่ไดท้  าอยา่งนั้น 

 
8:38    พระเยซูไดอ้า้งถึงการเป็นพระบุตรของพระเจา้ ในขณะท่ีพวกยิวไดอ้า้งถึงการเป็นลูกๆของ              

อบัราฮมั 
 

“พระเยซูไม่ใช่แค่มนุษย์ท่ีบอกคนอ่ืนๆ ถึงส่ิงท่ีพระองค์ได้คิดเก่ียวกับส่ิงต่างๆ 
พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าผูซ่ึ้งบอกมนุษย์ถึงส่ิงท่ีพระเจา้ได้คิดเก่ียวกับส่ิง
ต่างๆ”520 

 
อย่างท่ีการกระท าของคนยิวเหล่าน้ีได้แสดงนั้น พวกเขาไม่ได้เป็นลูกๆแทจ้ริงของอบัราฮมั 
ตรงกนัขา้ม ถอ้ยค าของพระเยซูไดพ้ิสูจน์วา่พระองคเ์ป็นพระบุตรแทข้องพระเจา้ เพราะวา่การ
กระท าของพระองคไ์ดส้นบัสนุนถอ้ยค าของพระองค ์  ประเด็นของพระเยซูก็คือวา่ การกระท า



เปิดเผยถึงความเป็นบิดา   พระองคไ์ดพ้ดูเป็นนยัวา่ “พอ่” ของพวกเขาไม่ใช่พระเจา้ เน่ืองจากวา่
พวกเขาตอ้งการท่ีจะฆ่าพระองค ์
 

8:39-41ก   พวกยิวไดย้ืนกรานอย่างด้ือดึงว่าพวกเขาไดส้ าแดงถึงตน้ตระกูลของพวกเขาซ่ึงก็คืออบัราฮมั
โดยการท าอย่างท่ีท่านได้ท า   โดยการอ้างว่าอบัราฮมัเป็นพ่อของพวกเขา ณ ตอนน้ีในการ
อภิปรายน้ี พวกเขาก าลงักล่าววา่พวกเขาก็ดีเท่ากบัอบัราฮมั 

 
 “. . . ไม่มีหลกัการใดท่ีไดถู้กตั้งไวอ้ย่างเต็มท่ีในการท าให้ส านึกอนัเป็นท่ีนิยม  [ของ

ชาวยวิ] มากกวา่หลกัฐานท่ีวา่อิสราเอลทั้งหมดไดมี้ส่วนในโลกท่ีจะมาถึง (Sanh. X. 1) 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง น่ีก็เน่ืองจากความเช่ือมโยงของพวกเขากบัอบัราฮมั. . . อบั
ราฮมัไดเ้ป็นตวัแทนท่ีนัง่ ณ ประตูของเกเฮนนา เพื่อท่ีจะช่วยกูค้นอิสราเอลคนใดก็ตาม
ผูอ้าจไดถู้กมอบแก่ความน่ากลวัของมนั”521 

 
พระเยซูได้ด าเนินการท่ีจะกล่าวซ ้ าความแตกต่างระหว่างพวกเขาและอับราฮัมต่อไป 
(เปรียบเทียบ กท. 3:16-29)   พระองคย์งัไดบ้่งบอกอีกคร้ังว่า ใครคนหน่ึงยกเวน้อบัราฮมันั้น
เป็นพอ่ฝ่ายวญิญาณของพวกเขา 
 

8:41ข    พวกยิวไดป้ฏิเสธการอา้งของพระเยซูท่ีว่าพวกเขาไม่ไดเ้ป็นบุตรแทจ้ริงของอบัราฮมั   การ
อา้งอิงของพวกเขาถึง “การล่วงประเวณี” อาจเป็นการใส่ความถึงความเป็นบิดาทางกายภาพ
ของพระเยซู 

 
“คนยิวไดก้ระจายข่าวลือวา่มารียไ์ม่ไดส้ัตยซ่ื์อต่อโยเซฟ  วา่ชูรั้กของก็คือทหารโรมนั
ท่ีช่ือแพนเธรา และท่ีวา่พระเยซูเป็นลูกของความสัมพนัธ์ท่ีเป็นการล่วงประเวณีนั้น”522 

 
 ดว้ยเช้ือสายท่ีน่าสงสัยนั้น พระเยซูเป็นใครท่ีจะปฏิเสธตน้ตระกูลของพวกเขา?   จากนั้นพวก
เขาได้อา้งว่า ในระดบัฝ่ายวิญญาณนั้น “พระเจา้” เป็น “พระบิดา” ของพวกเขา (อพย. 4:22; 
ฉธบ. 14:1-2)   เป็นท่ีชดัเจนวา่ พวกเขาไดเ้ช่ือว่าพระเยซูไม่สามารถปฏิเสธส่ิงนั้นไดอ้ย่าง
แน่นอน แมว้า่คดัคา้นการเช่ือมโยงของพวกเขากบัอบัราฮมั 
 



8:42    อย่างไรก็ตาม พระเยซูไม่ได้เต็มใจท่ีจะอนุญาตแก่พวกเขาว่าพวกเขาเป็นบุตรของพระเจ้า                      
ในแง่ฝ่ายวิญญาณ   พวกเขาตอบสนองต่อพระองค์อย่างท่ีพวกเขาได้ท านั้นและยงัอา้งท่ีจะ
กระท าอย่างท่ีพระเจา้กระท าไดอ้ย่างไร?   ถา้พวกเขาไดเ้ป็นบุตรแทข้องพระเจา้ พวกเขา “จะ
รัก” พระเยซูแทนท่ีจะพยายามฆ่าพระองค ์  พวกเขาจะยอมรับวา่พระเจา้ได ้“ส่ง” พระองคม์า 

 
8:43    พวกยิวเหล่าน้ีไดมี้ความยุ่งยากในการเช่ือส่ิงท่ีพระเยซูก าลงักล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกบั

พระองคเ์อง   พระเยซูไดร้ะบุท่ีมาของความยุง่ยากน้ีวา่อยูภ่ายในของพวกเขา (“ท่านไม่สามารถ
ไดย้ินถอ้ยค าของเราได้”) ไม่ใช่ในความสามารถของพระองคท่ี์จะส่ือสารอยา่งชดัเจน   มนัอยู่
ในการไร้ความสามารถของพวกเขาท่ีจะยอมรับความจริงท่ีพระองค์ได้กล่าวเน่ืองจากข้อ
สันนิษฐาน อคติ และตน้ตระกลูของพวกเขา (ขอ้ 44)   การไดย้นิท่ีน่ีไม่ไดห้มายถึงการแค่เขา้ใจ 
แต่หมายถึงการตอบสนองในเชิงบวกอีกดว้ย 

 
8:44   ในท่ีสุด พระเยซูไดร้ะบุถึง “พ่อ” ของพวกยิวเหล่าน้ีผูซ่ึ้งพระองค์ได้พาดพิงถึงมาตลอด (ขอ้ 

38, 41)   ท่าทีและการกระท าของพวกเขาไดช้ี้ไปยงั “มาร” ในฐานะพ่อของพวกเขาเน่ืองจาก
เหตุผลสองประการ   หน่ึง พวกเขาตอ้งการท่ีจะฆ่าพระเยซู และซาตานเป็น “ผูฆ่้าคนตั้งแต่ปฐม
กาล” ของอาชีพของเขาในฐานะทูตสวรรคท่ี์ไดล้ม้ลง   เขาไดฆ่้าอาดมัและอาแบลโดยทางออ้ม   
ประการท่ีสอง พวกเขาไดผ้ละจาก “ความจริง” ไปหา “ความเท็จ” และมาร (“ผูมุ้สาและเป็นพ่อ
ของการมุสา”) ไดท้  าส่ิงเดียวกนัอย่างต่อเน่ืองตลอดประวติัศาสตร์ (เปรียบเทียบ ปฐก. 2:17; 
3:17)523 

“. . . อยา่งผูเ้ช่ือตระหนกัวา่เป็นบุตรของพระเจา้เพราะวา่พวกเขามีฉายาของพระองค ์ก็
เป็นเช่นนั้นแก่บรรดาผูท่ี้ถูกตระหนกัว่าเป็นบุตรของซาตานจากฉายาของเขาซ่ึงพวก
เขานั้นเส่ือมทราม [1 ยน. 3:8-10]”524 

 
ในแง่หน่ึงนั้น มนุษยทุ์กคนก็เป็นบุตรของมาร เน่ืองจากวา่เราทุกคนท าส่ิงต่างๆท่ีมารท า เน่ือง
ดว้ยธรรมชาติมนุษยบ์าปของเรา   ตามปกติแลว้ เราคิดถึงอุปนิสัยท่ีเป็นบาปน้ีวา่เป็นการระบุวา่
อาดมัท่ีไดล้ม้ลงเป็นพ่อของเรา แต่ซาตานไดอ้ยูเ่บ้ืองหลงัการลม้ลง   อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ช่ือก็เป็น
บุตรของพระเจา้อีกดว้ยโดยความเช่ือในพระเยซูคริสต ์  ดงันั้นเราก าลงัแสดงถึงลกัษณะของพ่อ
ฝ่ายวญิญาณบุคคลหน่ึงหรืออีกบุคคลหน่ึงอยูเ่สมอ   ปรากฏการณ์น้ีเป็นผลลพัธ์ของการด าเนิน
ชีวติไม่วา่โดยเน้ือหนงัหรือโดยพระวญิญาณ 



 
8:45    พวกผู ้โกหกไม่ เพียงแต่พูดความไม่จริงเท่านั้ น  แต่พวกเขาปฏิเสธความจริงอีกด้วย                          

พวกยิวเหล่าน้ีไดป้ฏิเสธพระเยซูส่วนหน่ึงเพราะวา่พระองคไ์ดก้ล่าวความจริง   วิธีเดียวท่ีบุตร
ของมารสามารถเช่ือและยอมรับความจริงก็คือถา้พระเจา้ชกัน าพวกเขาและสอนความจริงแก่
พวกเขา (6:44-45) 

 
8:46-47   เป็นท่ีชัดเจนว่า พวกผูว้ิจารณ์หลายคนของพระเยซูได้คิดว่าพระองค์ผิดในเร่ืองการท าบาป 

(เปรียบเทียบ 5:18)   พระเยซูไดถ้ามวา่มีใครในพวกเขาบา้งท่ีสามารถพิสูจน์วา่พระองค์ผิด 
“เน่ืองจากบาป” (เปรียบเทียบ 18:23)   น่ีเป็นหน่ึงในการอา้งท่ีชดัเจนท่ีสุดของพระเยซูถึงการ
เป็นพระเจา้  ไม่มีใครสักคนแห่งพวกผูว้ิจารณ์ของพระองค์สามารถพิสูจน์ว่าพระองค์ผิดได้
เพราะวา่พระองคไ์ม่ผดิ   ไม่มีมนุษยค์นใดสามารถเส่ียงในการท าการทา้ทายเช่นนั้นอยา่งท่ีพระ
เยซูไดท้  าท่ีน่ีได ้

 
คัมภีร์โกรานไม่ได้กล่าวว่าพระเยซูปราศจากบาป แต่ผูถื้อศาสนาอิสลามเช่ือว่าพระองค์
ปราศจากบาปเพราะวา่คมัภีร์โกรานไม่เคยกล่าววา่พระองคไ์ดท้  าบาป   พวกเขาเช่ือวา่พระองค์
เป็นมนุษยท่ี์ปราศจากบาป แต่ไม่ใช่พระเจา้ 
 

“ความบริสุทธ์ิท่ี สมบูรณ์ ของพระคริสต์ในพระคมัภีร์ตอนน้ีถูกส าแดง ไม่ใช่โดย
ความเงียบของพวกยิว ผูอ้าจได้ละเลยบาปของผูถ้ามของพวกเขา แต่โดยความแน่ใจ
พร้อมกับจิตส านึกโดยตรงของพระองค์เก่ียวกับความบริสุทธ์ิแห่งชีวิตทั้งส้ินของ
พระองคถู์กยนืยนัในค าถามน้ี”525 

 
อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูไดอ้า้งวา่ผูฟั้งของพระองคไ์ม่ไดย้อมรับถอ้ยค าของพระองค ์เพราะวา่พวก
เขาไม่ไดเ้ป็นของพระเจา้ 
 

การตอบสนองทีรุ่นแรงของพวกผู้วจิารณ์ของพระเยซู  8:48-59 
 
8:48    เน่ืองจากว่า “พวกยิว” ไม่สามารถลบลา้งการทา้ทายของพระเยซูได ้พวกเขาไดห้ันไปใช้การ

ละเมิดทางค าพูด (เปรียบเทียบ 7:52)   บางทีพวกเขาไดเ้รียกพระองค์ว่า “ชาวสะมาเรีย” 



เพราะวา่พระองคไ์ดส้งสัยความเช่ือมโยงของพวกเขากบัอบัราฮมั   น่ีอาจเป็นการโจมตีของชาว
สะมาเรียท่ีมีต่อพวกยิวเช่นกนั526   บางทีพวกเขาไดก้ล่าวเช่นน้ีอีกดว้ยเพราะวา่พระองคไ์ดถื้อ
มุมมองท่ีหละหลวมเก่ียวกบัค าสอนต่างๆของลทัธิยิวอย่างท่ีพวกเขาไดเ้ขา้ใจค าสอนเหล่านั้น   
น่ีเป็นการบนัทึกคร้ังเดียวถึงการกล่าวหาน้ีในหมวดพระกิตติคุณ   อย่างไรก็ตาม มีกรณีอ่ืนๆ
มากมายเก่ียวกบัพวกยิวท่ีอา้งว่าพระเยซูได้มี “ผี” หรือ ไดถู้กผีสิง (เปรียบเทียบ 7:20; 8:52; 
10:20)   บางที “ผูเ้ช่ือ” แบบผวิเผนิเหล่าน้ีไดส้รุปวา่ คนนอกรีตท่ีถูกผสิีงเท่านั้นจะกล่าวหาพวก
เขาอยา่งท่ี พระเยซูไดก้ล่าวหา527   พระเยซูไดอ้า้งวา่พอ่ของพวกเขาเป็นมาร และตอนน้ีพวกเขา
ไดก้ล่าวหาพระองคใ์นฐานะตวัแทนของมาร   การกล่าวหาน้ีไดม้าหลงัจากถอ้ยค าท่ีถูกกล่าวซ ้ า
ของพระเยซูท่ีว่าพระองค์ไดม้าจากพระเจา้และมนัแสดงให้เห็นถึงการไม่เช่ือของพวกยิว “ท่ี
เช่ือ” เหล่าน้ี (ขอ้ 31) 

 
8:49    พระเยซูได้ปฏิเสธการกล่าวหาของพวกเขาอย่างมีสติ   การอ้างของพระองค์เป็นผลจาก                   

ความสัตยซ่ื์อของพระองคต่์อพระบิดาของพระองคไ์ม่ใช่เป็นผลจากอิทธิพลของผี   เป้าหมาย
ของพระเยซูก็เพื่อท่ีจะ “ใหเ้กียรติ” พระบิดาของพระองคโ์ดยการท าให้น ้ าพระทยัของพระบิดา
ของพระองค์ส าเร็จ   เป้าหมายของพวกยิวก็เพื่อท่ีจะท าให้พระเยซูเส่ือมเสีย (“ไม่ให้เกียรติ”)   
พวกเขาไดพ้ยายามท่ีจะท าส่ิงน้ีโดยการปฏิเสธพยานท่ี   พระบิดาไดส่้งมาทางพระองค ์

 
8:50    พระเยซูไม่ได้พยายามท่ีจะแก้ตวัพระองค์เอง   พระองค์ได้แสวงหา “เกียรติ” ของพระบิดา 

ไม่ใช่เกียรติของพระองคเ์อง   ส่ิงท่ีคนอ่ืนๆไดคิ้ดเก่ียวกบัพระองคใ์นระดบัของมนุษยน์ั้นก็ค่อย
ขา้งไม่ส าคญั   การรับรองของพระเจา้คือทั้งหมดท่ีส าคญัต่อพระองค์เพราะว่าพระเจา้ไม่ใช่
มนุษยท่ี์เป็น “ผูพ้ิพากษา” ของพระองค”์ (เปรียบเทียบ 1 คร. 4:2-5) 

 
8:51    จุดประสงค์หลกัของภารกิจของพระเยซูไม่ใช่เกียรติเพื่อพระองค์เอง แต่เกียรติเพื่อพระบิดา

ของพระองค ์  โดยการจดัเตรียมความรอดส าหรับมนุษย ์  บทน าของพระเยซูเก่ียวกบัถอ้ยค าท่ี
หนกัแน่นน้ีแสดงให้เห็นถึงความส าคญัท่ีจ  าเป็นของมนั   “การถือรักษา” “ถอ้ยค า” ขอพระเยซู
ก็เหมือนกบัการเช่ือในพระองค์ (เปรียบเทียบ 5:24; 8:24)   “ความตาย” ท่ีน่ีคือ ความตายนิ
รันดร์ (เปรียบเทียบ 11:25) 

 
“ความแน่ใจเ ก่ียวข้องกับชีวิตซ่ึงความตายทางกายภาพไม่สามารถท าลายได ้                          



และก็เป็นอยา่งนั้นกบัความตายของวิญญาณ  ผูเ้ช่ือรับเอาชีวิตนิรันดร์ นัน่คือ ชีวิตของ
อาณาจกัรของพระเจา้ ซ่ึงความตายไม่มีอ านาจเหนือและก็ถูกก าหนดไวเ้พื่อการเป็น         
ข้ึนจากตาย”528 

 
8:52    พวกยวิไดตี้ความถอ้ยค าของพระเยซูวา่เป็นการอา้งอิงถึงความตายทางกายภาพ   พวกเขาไม่เช่ือ

วา่ทุกคนก็ตายฝ่ายวิญญาณเน่ืองจากการลม้ลงในบาป529  พวกเขาไดต้ดัสินวา่คนมีผีสิงเท่านั้น
จะอา้งว่าถอ้ยค าของเขานั้นมีพลงัมากกวา่การเปิดเผยท่ีอบัราฮมัและพวกผูเ้ผยพระวจนะไดรั้บ
และไดส่้งต่อหลงัจากท่ีพวกเขาได ้“ตายไป”   “การชิมความตาย” หมายถึงการประสบกบัความ
ตาย “คร้ังท่ีสอง” (การแยกจากพระเจา้ในนรก; เปรียบเทียบ ฮบ. 2:9) 

 
8:53    ถ้าถ้อยค าของพระเยซูได้มีอ านาจท่ีจะป้องกันความตายได้ จากนั้นพระเยซูต้องได้อ้างว่า                

“ใหญ่กวา่” ใครก็ตามท่ีได ้“ตายไป”  ค  าถามของพวกยิวในตวับทกรีกนั้นก็คาดหวงัค าตอบใน
แง่ลบ   แน่นอนวา่พระเยซูสามารถหมายถึงวา่พระองค์ใหญ่กวา่คนเหล่าน้ี ใช่หรือไม่?   อยา่ง
เหน็บแนมแล้ว พระองค์สามารถหมายถึงอย่างนั้นได ้  พวกเขาได้ถามว่าพระองค์ไดอ้วดว่า 
เป็น ผูใ้ด (เปรียบเทียบ 5:18; 10:33; 19:7)530   พวกเขาไดพ้ลาดประเด็นท่ีพระองคไ์ดเ้นน้มา
ตลอดการอภิปรายน้ีและตลอดพนัธกิจของพระองค ์นัน่คือ พระองค์ไม่ไดย้กย่องพระองค์เอง
เลย   พระองค์เพียงแค่ได้ท  าส่ิงต่างๆและได้กล่าวถ้อยค าท่ีพระบิดาของพระองค์ได้ให้แก่
พระองค ์(ขอ้ 28, 38, 42, 50) 

 
“จงสังเกตวา่น่ีเป็นมากกวา่การถามวา่ ‘เขาคิดวา่เขาเป็นใคร?’   มนัเป็นกรณีของส่ิงท่ี
เขายกยอ่งตวัเขาเองท่ีจะเป็น”531 

 
พระเยซูแทบจะไม่ไดอ้า้งถึงความเป็นพระเจา้ของพระองค ์  พระองคไ์ม่ไดย้กยอ่งพระองคเ์อง  
ตรงกนัขา้ม พระองค์ไดเ้ลือกท่ีจะด าเนินชีวิตในทางธรรมต่อหน้าผูค้นและปล่อยให้พวกเขาท่ี
จะท าการสรุปของพวกเขาเองขณะท่ีพระเจา้ใหค้วามเขา้ใจแก่พวกเขา (เปรียบเทียบ มธ. 16:13-
17)   กระนั้น พระองคต์อ้งการใหผู้ค้นท่ีจะเช่ือในพระองค ์
 

8:54    จากนั้นพระเยซูได้ปฏิเสธการกล่าวหาของพวกผูว้ิจารณ์ของพระองค์ว่าพระองค์ให้เกียรติ
พระองค์เอง   “เกียรติ” ใดๆนอกเหนือจากเกียรติท่ีพระเจา้มอบให้ก็ “ไม่มีความหมายใดๆ” 



(เปรียบเทียบ ฮบ. 5:5)   ตรงกนัขา้ม พระเยซูไดก้ล่าววา่ “พระบิดาเป็นผู”้ ท่ีให้เกียรติพระองค ์  
อยา่งเหน็บแนมแลว้ พวกผูว้จิารณ์ของพระองค ์ผูไ้ดอ้า้งวา่รู้จกัพระเจา้ก็ไดล้ม้เหลวท่ีจะรับรู้วา่
น่ีคือส่ิงท่ีพระเจา้ก าลงัท าอยู ่

 
“ความสัมพนัธ์ของพวกเขากบัพระเจา้ก็เป็นพิธี แต่ความสัมพนัธ์ของพระองคน์ั้นเป็น
แบบครอบครัว”532 

 
8:55    ถดัไปพระเยซูไดร้ะบุว่าผูเ้ช่ือแบบผิวเผินเหล่าน้ีเป็นผูไ้ม่เช่ือ   พวกเขาไม่ไดม้าสู่การเช่ือว่า

พระองคเ์ป็นพระเจา้ (ท่ีจะ “รู้จกัพระองค”์) แมว้า่พวกเขาบางคนไดคิ้ดวา่พระองคเ์ป็นผูเ้ผยพระ
วจนะท่ีบา้คลัง่   ส าหรับพระเยซูนั้น ท่ีจะปฏิเสธว่ารู้จกัพระเจา้ก็จะเป็นการโกหกมากเท่ากบั
การอา้งของพวกผูว้จิารณ์ของพระองคถึ์งการรู้จกัพระเจา้   หลกัฐานท่ีวา่พระเยซูได ้“รู้จกั” พระ
เจา้ก็คือการเช่ือฟังของพระองคท่ี์มีต่อพระองค ์(“เราประพฤติตามพระด ารัสของพระองค”์) 
พระเยซูไดรู้้จกั (ค ากรีก ออยดา) พระเจา้โดยธรรมชาติและโดยสัญชาติญาณ แต่พวกผูว้ิจารณ์
ของพระองคไ์ม่รู้จกั (ค ากรีก กินอสโค) พระเจา้โดยประสบการณ์หรือการสังเกต   เราไม่ควร
วางการเน้นท่ีความแตกต่างระหว่างค ากรีกสองค าน้ีมากเกินไป เน่ืองจากว่ายอห์นได้ใช้ค  า
เหมือนโดยปราศจากความแตกต่างอยา่งมากอยูบ่่อยๆ533 

 
8:56    แน่นอนว่า พระเยซูได้เน้นถึง “อบัราฮมั” ในฐานะ บรรพบุรุษทางกายภาพ  ของผูฟั้งของ

พระองค์ ไม่ใช่พ่อฝ่ายวิญญาณของพวกเขา   โอกาสของการยินดีของอบัราฮมัซ่ึงพระเยซูได้
อา้งถึงนั้นก็ไม่ชดัเจน   นกัอรรถาธิบายหลายคนไดแ้นะน าเหตุการณ์หลากหลายในชีวิตของ
ท่านท่ีโมเสสไดบ้นัทึกไว ้(เช่น ปฐก. 12:2-3; 15:17-21; 17:17; 21:6; 22:5-14)   ขา้พเจา้คิดวา่
ความเป็นไปไดม้ากท่ีสุดคือ ปฐมกาล 12:3 คือ การท านายท่ีวา่พระเจา้จะอวยพรคนทั้งโลกผา่น
ทางอบัราฮมั   ในกรณีใดก็ตาม  พระเยซูไดก้ล่าววา่อบัราฮมัไดค้าดหวงัถึง “วนั   ” ) “ยุคทั้งหม ด
ของพระคริสต์  ” ( 534 พระเยซูไดอ้า้งวา่พระองคไ์ดท้  าให้ส่ิงท่ีอบัราฮมัไดค้าดหวงันั้นส าเร็จ   เรา
ตอ้งระวงัท่ีจะไม่อ่านส่ิงท่ีเรารู้ จากการเปิดเผยท่ีพระเจา้ไดใ้ห้หลงัจากท่ีอบัราฮมัไดต้ายไปนั้น
เขา้ไปยงัความเขา้ใจของอบัราฮมัเก่ียวกบัอนาคต   เป็นท่ีชดัเจนว่า อบัราฮมั ได้รู้ ว่า เชื้อสาย 
ของท่านจะกลายมาเป็นช่องทางแห่งพระพรของพระเจา้แก่คนทั้งโลก 

 
ค าฮีบรูและค ากรีกท่ีแปลวา่ “เช้ือสาย” (ค าฮีบรู เซรา, ค ากรีก สเพอมา) ก็เป็นเอกพจน์รวมกนั 



เช่นเดียวกบัค าภาษาองักฤษ   มนัไม่ชดัเจนจากค านั้นไม่ว่าเช้ือสายหน่ึงคนหรือมากกว่าท่ีถูก
กล่าวถึงท่ีน่ี   พระคมัภีร์ใชว้ลี “เช้ือสายของอบัราฮมั” เพื่อจะอา้งอิงถึงเอกลกัษณ์ส่ีอยา่ง: พระ
เยซูคริสต์ (กท. 3:16) บุตรฝ่ายวิญญาณของ   อบัราฮมั (ผูเ้ช่ือ, กท. 4:6-9, 29) เช้ือสายทาง
กายภาพของท่าน (พวกยิว, ปฐก. 12:1-3, 7; และขอ้อ่ืนๆ) และลูกหลานทางกายภาพและฝ่าย
วญิญาณของท่าน (พวกยวิท่ีไดรั้บความรอด, รม. 9:6, 8; กท. 6:16) 
 

8:57    พวกยวิไม่ไดเ้ขา้ใจถึงความหมายของพระเยซูเพราะวา่พวกเขาไม่ไดน้บัถือความเป็นไปไดแ้ห่ง
ความเป็นพระเจา้ของพระองค ์  ในแง่ใดก็ตามนั้น ส าหรับพวกเขาแลว้มนัดูเหมือนน่าหวัเราะ
ท่ีวา่อบัราฮมัสามารถไดเ้ห็นวนัของพระเยซู เน่ืองจากวา่หลายพนัปีไดแ้ยกสองบุคคลน้ี   เป็นท่ี
ชดัเจนว่าพวกเขาไดเ้ลือก “50 ปี” เป็นจ านวนถว้นท่ีเป็นสัญลกัษณ์แห่งจุดส้ินสุดของชีวิตท่ี
กระฉบักระเฉง (เปรียบเทียบ กดว. 4:3)   เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูไม่ไดแ้ก่เช่นนั้น เน่ืองจากวา่
พระองคไ์ดเ้ร่ิมตน้พนัธกิจต่อสาธารณะของพระองคเ์ม่ือพระองค์อายุไดป้ระมาณ 30 ปี (ลก. 
3:23) และมนัไดด้ าเนินไปประมาณสามปีคร่ึงเท่านั้น   ตามการล าดบัวนัเดือนปีของ   โฮห์เนอร์ 
พระเยซูอายไุดส้ามสิบกวา่ปี ณ เวลาน้ี535 

 
8:58    น่ีเป็นคร้ังท่ีสามและคร้ังสุดทา้ยของการป่าวประกาศท่ีจริงจงัของพระเยซูในการอภิปรายน้ี 

(เปรียบเทียบ ขอ้ 34, 51)   ถา้พระเยซูไดเ้พียงแค่ตอ้งการท่ีจะอา้งวา่พระองคไ์ดมี้ชีวิตอยูก่่อน
อบัราฮมั พระองคอ์าจไดพู้ดว่า “เราไดเ้ป็น”   โดยการกล่าวว่า “เราเป็น” พระองค์ไม่เพียงแต่
อา้งถึงการมีชีวิตอยู่ก่อนเท่านั้น แต่อา้งถึงความเป็นพระเจา้อีกดว้ย (เปรียบเทียบ ขอ้ 24, 28; 
5:18; อพย. 3:14; อสย. 41:4; 43:13)536 

 
“มนัเป็นนิรันกาลของการเป็นอยู่และไม่ใช่แค่การเป็นอยู่ท่ียาวนานหลายศตวรรษท่ี
ถอ้ยค านั้นบ่งบอกไว”้537 

 

“ความหมายของท่ีน่ีคือ ก่อนอบัราฮมัได้เป็นอยู่ เราได้เป็นอยู่เป็นนิตย์ อย่างท่ีเรา
เป็นอยูใ่นตอนน้ี และจะเป็นอยูต่ลอดไป”538 

 

พระเยซูมีชีวติอยู ่“ก่อนอบัราฮมั” ไดมี้ชีวติอยู ่(ค  ากรีก เกเนสไธ) 
 



8:59   พวกยิวได้เขา้ใจว่าพระเยซูได้อ้างถึงการเป็นพระเจ้า   พวกเขาได้เตรียมตวัท่ีจะเอาหินขวา้ง 
(“หยิบกอ้นหินข้ึนจะขวา้งพระองค”์) พระองคส์ าหรับการท าส่ิงท่ีพวกเขาไดถื้อวา่เป็นการอา้งท่ี
หม่ินประมาท (5:18; ลนต. 24:16)   การกระท าเช่นนั้นโดยปราศจากการไต่สวน ก็เป็นรูปแบบท่ี
ยอมรับไดข้องการลงโทษเม่ือใครคนหน่ึงไดข้ดัขืนธรรมบญัญติัของโมเสสหรือธรรมเนียมต่างๆ
ของพวกผูอ้าวุโส (เปรียบเทียบ ลก. 4:29; ยน. 10:31; กจ. 7:58; 21:31)539  อย่างไรก็ตาม                     
พระเยซูได ้“ซ่อนพระองคเ์อง” เพราะวา่เวลาของพระองคย์งัมาไม่ถึง (2:4; 7:6, 8, 30, 44; 8:20; 
18:6)   จากนั้นพระองคไ์ดจ้ากไป “จาก (ออกจาก) พระวิหาร”   พระองคไ์ม่ไดค้ดัคา้นหรือแก้
แคน้  ซ่ึงเป็นขอ้บ่งช้ีอีกขอ้หน่ึงแห่งการจ านนของพระองคท่ี์มีต่อพระบิดา 

 
ส่ิงน้ีก็สรุปการอภิปรายของพระเยซูเก่ียวกบั “ความสวา่งของโลก” (ขอ้ 12-59)   ตอนน้ีความสวา่งของโลกไดล้ะ
ทิ้งพวกยิวในเชิงสัญลกัษณ์โดยการจากพระวิหารไป และไดไ้ปยงัมนุษยโ์ดยทัว่ไป ซ่ึงเป็นตวัแทนโดยชายตา
บอดแต่ก าเนิด 
 

6. หมายส าคญัท่ีหก: การรักษาชายตาบอดแต่ก าเนิด  บทท่ี 9 
 
บทน้ีกล่าวถึงหวัขอ้ของพระเยซูเป็นความสวา่งของโลกต่อไป (8:12; 9:5) เม่ือความสวา่งไดส่้องแสง บางคน
ไดรั้บสายตาฝ่ายวญิญาณ อยา่งเช่นชายตาบอดคนน้ีผูไ้ดรั้บทั้งสายตาทางกายภาพและฝ่ายวิญญาณอยา่งไรก็ตาม
ความสวา่งไดท้  าให้คนอ่ืนๆตาบอด (ขอ้ 39-41)   บทน้ีแสดงให้เห็นถึงการแยกออกเป็นสองขั้วท่ีด าเนินต่อไป
ของความคิดเห็นท่ีแสดงถึงพนัธกิจของพระเยซู ในขณะท่ีความแตกต่างระหว่างบรรดาผูท่ี้ไดเ้ช่ือในพระองค์
และบรรดาผูท่ี้ไม่ไดเ้ช่ือก็ชดัเจนมากข้ึน 
 

“บทท่ีสั้ นน้ีบางทีแสดงออกถึงแนวคิดรวบยอดของยอห์นเก่ียวกบังานของพระคริสต์อย่าง
ชดัเจนและอยา่งสมบูรณ์มากกวา่ท่ีอ่ืนๆในเร่ืองเดียวกนัน้ี”540 

 

“มีการอศัจรรยม์ากข้ึนของการให้สายตาแก่คนบอดท่ีไดบ้นัทึกไวข้องพระเยซูมากกวา่การรักษา
ในประเภทอ่ืนใดๆ (ดู มธ. 9:27-31; 12:22-23; 15:30-31; 21:14; มก. 8:22-26; 10:46-52; ลก. 
7:21-22)   ในพนัธสัญญาเดิม การให้สายตาแก่คนตาบอดก็เช่ือมโยงกบัพระเจา้เอง (อพย. 4:11; 
สดด. 146:8)   มนัยงัเป็นกิจกรรมของพระเมสสิยาห์อีกดว้ย (อสย. 29:18; 35:5; 42:7) และน่ีอาจ
เป็นความส าคญัของมนัในพนัธสัญญาใหม่   มนัเป็นหน้าท่ีของพระเจา้ ซ่ึงเป็นหน้าท่ีส าหรับ         



พระเมสสิยาห์ของพระเจา้เองท่ีพระเยซูท าใหส้ าเร็จเม่ือพระองคใ์หส้ายตาแก่คนตาบอด”541 

 
การรักษาชายคนหน่ึง  9:1-12 
 
เวลาท่ีแน่ชดัของการอศัจรรยน้ี์และการอภิปรายท่ีเป็นผลลพัธ์ของพระเยซูก็ไม่ชดัเจน เป็นท่ีชดัเจนวา่เหตุการณ์
เหล่าน้ีไดเ้กิดข้ึนเวลาใดเวลาหน่ึงระหวา่งเทศกาลอยูเ่พิง (7:2, 10; 10-17 กนัยายน ค.ศ. 32) และเทศกาลฉลอง
พระวิหาร (10:22-39; 18 ธนัวาคม ค.ศ. 32)542 เวสทค์อททไ์ดเ้ช่ือวา่ 10:22 ก าหนดเวลาของเหตุการณ์ต่างๆใน 
9:1-10:2 เช่นเดียวกบั เหตุการณ์เหล่านั้นใน 10:22-39 ในระหวา่งเทศการฉลองพระวิหาร543 โรเบิร์ตสันไดเ้ช่ือวา่
เหตุการณ์น้ีไม่ไดเ้กิดข้ึน ณ เทศกาลน้ี544 หมายส าคญัท่ีหกแห่งหมายส าคญัท่ีคดัเลือกทั้งเจ็ดของพระเยซูแสดงถึง
อ านาจของพระเยซูเหนือเคราะห์ร้าย545 

 

9:1    บางทีพระเยซูไดรั้กษาชายคนน้ีในกรุงเยรูซาเล็ม (8:59) บางทีในวนัท่ีตามหลงัเหตุการณ์ต่างๆ
ท่ีเพิ่งถูกไดบ้รรยายไวใ้นหรือใกลพ้ระวหิาร546 เป็นท่ีชดัเจนวา่ ยอห์นไดบ้นัทึกวา่ชายคนนั้นได ้
“ตาบอดแต่ก าเนิด” เพื่อจะพิสูจน์ถึงสภาพท่ีไร้การช่วยเหลือของเขา และบางทีเพื่อท่ีจะเปรียบ 
เทียบเขากบับรรดาผูท่ี้ตาบอดฝ่ายวิญญาณแต่ก าเนิด (เปรียบเทียบ ขอ้ 39-41;  2 คร. 4:4; อฟ. 
2:1-3) ในขณะท่ีพระกิตติคุณพอ้งบนัทึกเหตุการณ์หลายอยา่งท่ีซ่ึงคนตาบอดไดรั้บสายตาของ
พวกเขา น่ีเป็นกรณีเดียวของส่ิงน้ีท่ีเกิดข้ึนกบัชายผูต้าบอดแต่ก าเนิด ท่ีจริงน่ีเป็นการอศัจรรย์
เดียวท่ีไดถู้กบนัทึกไวใ้นหมวดพระกิตติคุณท่ีซ่ึงผูท้นทุกขไ์ดถู้กกล่าววา่ไดท้นทุกขแ์ต่ก าเนิด547

การอศัจรรยย์งัอธิบายถึงท่ีมาและการพฒันาของความเช่ืออีกดว้ย 
 
9:2    พวกยิวไดถื้อว่าคนตาบอดนั้นควรค่าแก่การกุศลอย่างแทจ้ริง548   ค าถามของพวกสาวกได้

สะทอ้นถึงความคิดเห็นของชาวยิวอนัเป็นท่ีนิยมในสมยัของพวกเขา   เป็นท่ีชดัเจนว่า พนัธ
สัญญาเดิมไดส้อนว่าบาปน าการลงโทษของพระเจา้มา (เช่น อพย. 20:5; 34:7; อสค. 18:4)   
ความสัมพนัธ์แบบเหตุผลและผลลพัธ์ไดน้ าพวกยวิหลายคนเช่นเดียวกบัผูค้นสมยัใหม่หลายคน
ท่ีจะสรุปวา่ผลลพัธ์ท่ีแยอ่ยา่งมากก็มีเหตุผลท่ีเป็นแบบซ่ึงระบุได้549   การสรุปเช่นนั้นก็ไปไกล
กวา่พระคมัภีร์กล่าว (เปรียบเทียบ โยบ; 2 คร. 12:7; กท. 4:13)   บาปก็อยูเ่บ้ืองหลงัการทนทุกข์
และความชัว่ทั้งส้ินในโลก แต่การเช่ือมโยงระหว่างบาปและการทนทุกข์ก็ไม่ใช่โดยตรงหรือ
เป็นท่ีสังเกตไดเ้สมอไป เหมือนกบัคนร่วมสมยัของพวกเขา พวกสาวกไดทึ้กทกัเอาวา่ใครคน
หน่ึงหรือทั้งสองคนของ “พ่อแม่” ของชายตาบอดไดท้ าบาป หรือ เขา ไดท้  า และบาปเช่นนั้นก็



เป็นสาเหตุของตาบอดของชายคนน้ี550 คนยิงบางคนไดเ้ช่ือในบาปก่อนก าเนิดและหรือการมีอยู่
ก่อนของวญิญาณ551 

 
“มนัก็ไม่แน่นอนอย่างแทจ้ริงวา่พวกเขาไดคิ้ดถึงความเป็นไปไดข้องชายคนน้ีท่ีไดท้  า
บาปในสภาพก่อนคลอด   อย่างท่ี อาร์. เอ. นอกซ์ช้ีให้เห็นนั้น พวกเขาอาจไม่ไดรู้้ว่า
ชายคนนั้นตาบอดแต่ก าเนิด และค ากรีกอาจเป็นท่ีเขา้ใจว่าหมายถึง ‘ชายคนน้ีได้ท า
บาปหรือ? หรือพอ่แม่ของเขาไดท้  าบาปบางอยา่งพร้อมกบัผลลพัธ์ท่ีวา่เขาไดเ้กิดมา ตา
บอด?’”552 

คนยวิบางคนไดเ้ช่ือในการกลบัชาติมาเกิดใหม่  ดงันั้น นัน่อาจไดอ้ยูใ่นความคิดของพวกสาวก
ซ่ึงพวกเขาไม่ไดต้ระหนกัถึง553 

“พวกสาวกไม่ได้มองดูชายคนน้ีในฐานะเป้าแห่งความเมตตา แต่ในฐานะหัวข้อ
ส าหรับการอภิปรายทางศาสนศาสตร์   มนัง่ายท่ีจะอภิปรายถึงหวัขอ้ท่ีเป็นนามธรรม
เช่น ‘บาป’ มากกว่าท่ีจะปรนนิบติัต่อความจ าเป็นท่ีเป็นรูปธรรมในชีวิตของบุคคล
หน่ึง”554 

 
9:3    ทางเลือกต่างๆของพวกสาวกก็ไม่ได้เป็นเหตุผลส าหรับตาบอดของชายคนน้ี   ตรงกนัขา้ม         

พระเจา้ได้อนุญาตเพื่อว่าพระองค์จะส าแดงการงานของพระองค์ (“งานต่างๆ”) ในชีวิตของ               
ชายคนน้ี   เป็นส่ิงผิดท่ีจะสรุปว่าทุกเหตุการณ์ของการทนทุกข์ก็เกิดจากการกระท าท่ีเจาะจง
แห่งบาปโดยตรง   เป็นส่ิงผิดท่ีจะสรุปว่าพระเจา้ทรงอนุญาตทุกเหตุการณ์ของการทนทุกข์
เพราะว่าพระองค์ตั้งใจท่ีจะผ่อนคลายมนัอย่างอศัจรรย ์   พระเยซูได้กล่าวถึงกรณีท่ีเจาะจง               
ของชายคนนั้น   พระองคไ์ม่ไดเ้ปิดเผยเหตุผลทั้งหมดส าหรับสภาพของชายคนนั้นเช่นกนั 

 
“พระเจา้เท่านั้นท่ีรู้วา่ท าไมบรรดาทารกเกิดมาพร้อมกบัความพิการ และพระเจา้เท่านั้น
สามารถเปล่ียนความพิการเหล่านั้นใหเ้ป็นบางส่ิงท่ีจะน าส่ิงดีไปยงัผูค้นและพระสิริไป
ยงัพระนามของพระองคไ์ด”้555 

 
จงสังเกตถึงมุมมองเชิงบวกของพระเยซู   พวกสาวกไดม้องสภาพของชายคนนั้นวา่เป็นตวับ่งช้ี
ถึงความไม่โปรดปรานของพระเจา้ แต่พระเยซูไดม้องวา่เป็นโอกาสส าหรับพระคุณของพระเจา้ 
ไม่มีเคร่ืองหมายวรรคตอนในตวับทกรีก ดงันั้นมนัอาจจะช่วยให้เขา้ใจความหมายของพระเยซู



ท่ีจะละเวน้เคร่ืองหมายมหัพภาค ณ ตอนปลายของขอ้ท่ี 3 และท่ีจะอ่านข้อท่ี 3 และ 4 
ดงัต่อไปน้ี   “แต่เพื่อวา่พระราชกิจของพระเจา้จะปรากฏในตวัเขา เราตอ้งท างานของพระองคผ์ู ้
ไดส่้งเรามาตราบเท่าท่ียงัวนัอยู”่ 
 

9:4-5    ค าว่า “เรา” ของพระเยซูบางทีอา้งอิงถึงพระองค์เองตามล าพงั แมว้่าพระองค์อาจไดห้มายถึง
พระองคเ์องกบัพวกสาวก   ภายหลงัพระเยซูไดก้ล่าวถึงพวกสาวกของพระองคท่ี์ด าเนินการงาน
ของพระองค์ต่อไป (14:12; เปรียบเทียบ 20:21)   ค าว่า “วนั” ท่ีน่ีบางทีเป็นการอา้งอิงถึง
กลางวนัฝ่ายวิญญาณซ่ึงก่อให้เกิดโดยการปรากฏของความสว่างของโลกบนแผ่นดินโลก   
ความมืดจะลงมาเม่ือพระองคไ์ดจ้ากโลกไปและกลบัสู่สวรรค์ (เปรียบเทียบ 12:35)   ตอน
กลางคืน “เม่ือไม่มีผูใ้ดท างานได”้ อาจอา้งอิงถึงความมืดฝ่ายวิญญาณท่ีจะปกคลุมโลกหลงัจาก
ท่ีพระเยซูไดจ้ากโลกน้ีไปและกลบัสู่สวรรค ์  ขา้พเจา้ไม่แน่ใจวา่น่ีเป็นการอา้งอิงถึงกลียคุ 

 
9:6    การรักษาชายตาบอดท่ีติดตามมานั้นก็แสดงให้เห็นว่าความสว่างของโลกขบัไล่ความมืดใน

ขณะท่ีมนัยงัวนัอยู่   บางทีพระเยซูได้ “บว้นน ้ าลายลงท่ีดิน” เพื่อว่าชายตาบอดจะไดย้ินส่ิงท่ี
พระองค์ก าลงัท าอยู่   พระเยซูได้ใช้น ้ าลายของพระองค์โดยตรงเม่ือพระองค์ได้รักษาชายหู
หนวกและเป็นใบใ้นแควน้ทศบุรี (มก. 7:33) และชายตาบอดท่ีใกล้กบัเมืองเบธไซดา (มก. 
8:23)   ท่ีน่ีพระองค์ไดผ้สมน ้ าลายของพระองคก์บัดินจากพื้นดิน “และท าเป็นโคลน”   การใช ้
“ดิน” ท่ีเปียกช้ืนทาท่ี “ตา” ของชายตาบอดนั้นจะไดใ้ห้เขารู้สึกวา่พระเยซูก าลงัท าการเพื่อเขา
อยู ่  พระเยซูอาจไดต้ั้งใจให้เคร่ืองช่วยเหล่าน้ีท่ีเก่ียวกบัความรู้สึกท่ีจะเสริมสร้างความเช่ือของ
ชายคนนั้น   พระเยซูอาจไดท้  าให้วิธีการรักษาของพระองคห์ลากหลายเพื่อวา่ผูค้นจะไม่คิดว่า 
“วธีิ” นั้นส าคญักวา่ “ผู”้ ท่ีท าการรักษา 

 
บางทีพระเยซูไดใ้ชน้ ้าลายและดินเพื่อท่ีจะเช่ือมโยงการกระท าแห่งการรักษาน้ีกบัการทรงสร้าง
ของพระเจา้อีกดว้ย (ปฐก. 2:7)556   การแนะน าอีกอยา่งหน่ึงก็คือวา่ โดยการพอกตาของชายคน
นั้นด้วยโคลนนั้น พระเยซูก าลงัท าให้ตาบอดของเขานั้นรุนแรงข้ึนเพื่อท่ีจะยกยอการรักษา 
(เปรียบเทียบ 1 พกษ. 18:33-35)557   นกัศึกษาพระคมัภีร์ตอนน้ีบางคนไดแ้นะน าวา่ พระเยซู
ก าลงัใชบ้างส่ิงท่ีสกปรกเพื่อจะก่อใหเ้กิดการรักษาในการท่ีจะแสดงถึงอ านาจของพระองคท่ี์จะ
พิชิตความชัว่ดว้ยความดี558   อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่ พระเยซูแนะน าส่ิงท่ีระคายเคืองเพื่อวา่ชาย
คนนั้นจะตอ้งการท่ีจะท าให้ตาของเขาระคายเคือง559   จงเปรียบเทียบ   พนัธกิจแห่งการท าให้



ส านึกของพระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีน าไปสู่การเช่ือฟัง อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่า พระเยซูได้ใช้วิธี
และธรรมเนียมของสมยัของพระองค ์เน่ืองจากวา่น ้าลายโดยเฉพาะอยา่งยิง่น ้าลายของบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงบางคนนั้นไดเ้ช่ือโดยบางคนวา่มีคุณสมบติัในการรักษา560 

 

“มนัไม่ใช่วา่พระเยซูไดเ้ช่ือในส่ิงเหล่าน้ี แต่พระองคไ์ดก้ระตุน้การคาดหวงัโดยการท า
ส่ิงท่ีคนไขจ้ะคาดหวงัใหแ้พทยท่ี์จะท า”561 

“อย่างท่ีไดถู้กแนะน าว่าเป็นหัวขอ้ของการโตแ้ยง้ทางศาสนศาสตร์นั้น ชายตาบอดก็
กลายมาเป็นเป้าแห่งความเมตตาของพระเจา้และท่ีแห่งการเปิดเผย”562 

 
9:7    จากนั้นพระเยซูไดแ้นะน าให้ชายตาบอดท่ีจะ “ไป” ยงั “สระสิโลอมั” ในกรุงเยรูซาเล็มทาง

ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ “ลา้ง” โคลนออกจากตาของเขา563   เขาไดเ้ช่ือฟังพระเยซู ไดรั้บสายตา
ของเขา และไดจ้ากสระนั้นไปพร้อมกบั “การมองเห็น”   การเช่ือฟังของเขาไดแ้สดงให้เห็นถึง
ความเช่ือวา่บางส่ิงท่ีดีจะมาเน่ืองจากการเช่ือฟังพระเยซู 
 
บางทีมันส าคัญท่ีพระเยซูได้ส่งชายคนนั้ นไปยงัแหล่งน ้ าท่ีเฉพาะนั้ น   ยอห์นได้ตีความ
ความหมายของ “สิโลอมั” วา่ “ถูกส่ง” เพื่อผูฟั้งของท่าน   พระเยซูไดส่้งชายคนนั้นไป เขาได้
เช่ือฟัง และเขาไดรั้บสายตาของเขา   ในท านองเดียวกนั ทุกคนท่ีไดเ้ช่ือค าสั่งของพระเยซูเพื่อ
จะเช่ือในพระองคก์็ไดรั้บสายตาฝ่ายวิญญาณ   เวสทค์อททไ์ดเ้ช่ือวา่การตีความของช่ือสระนั้น 
(“ถูกส่ง”) เช่ือมโยงสระนั้นกบัพระคริสต ์ไม่ใช่กบัชายคนนั้น   เม่ือเวลาท่ีชายคนนั้นไดไ้ปหา
พระองคผ์ูไ้ด ้“ถูกส่ง” มาจากพระบิดา ซ่ึงช่ือของสระนั้นไดส้ะทอ้นถึง เขาก็ไดรั้บการรักษา”564 

 
“สายตาไดรั้บการร้ือฟ้ืนโดยโคลนท่ีท ามาจากดินผสมกบัน ้ าลายของพระองค์ ซ่ึงลม
หายใจของพระองคไ์ดร้ะบายชีวิตเขา้ไปในโคลนก่อน และจากนั้นส่ิงน้ีไดถู้กลา้งออก
ในสระสิโลอมั ซ่ึงน ้ าของพระองค์นั้นไดม้าจากเทศกาลอยู่เพิงซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของ
การเทชีวติใหม่ออกมาโดยพระวญิญาณ”565 

 
9:8-9    การบันทึกของยอห์นเก่ียวกับการสนทนาของ “เพื่อนบ้าน” ของชายตาบอดก็น่าสนใจ                         

มนัแสดงใหเ้ห็นวา่การเปล่ียนแปลงในเขานั้นโดดเด่นจนบางคนท่ีไดรู้้จกัเขาอยา่งดีไม่สามารถ
เช่ือไดว้า่เขาเป็นชายคนเดียวกนั!   ค าพยานส่วนตวัของอดีตขอทานนั้นไดยุ้ติการโตแ้ยง้   ไม่มี



ใครสามารถโตแ้ยง้กบัส่ิงนั้นได ้
“การเปล่ียนแปลงท่ีก่อใหเ้กิดโดยการบงัเกิดใหม่ในคริสเตียนท่ีไดก้ลบัใจเช่ือก็ยิ่งใหญ่
จนบ่อยคร้ังแล้วคนอ่ืนพบว่ามนัยากท่ีจะเช่ือว่าเขาเป็นบุคคลคนเดียวกนั  มนัก็เป็น
เช่นเดียวกนักบัการเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดโดยพระเยซูในขอทานท่ีตา
บอดนั้น”566 

 
เป็นท่ีชัดเจนว่าชายคนน้ีได้เป็น “ขอทาน” เน่ืองจากความจ าเป็นแทนท่ีจะเป็นการเลือก   
ภายหลงัเขาได้แสดงออกถึงความรู้สึกขบขนั  ความรู้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์และพระคมัภีร์  
ความสามารถท่ีจะต่อต้านการข่มขู่   และความคล่องแคล่วในการโต้แย ้งตามเหตุผล 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 27, 30-32)   ลกัษณะเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าเขาได้อยู่ไกลจากการไร้
ความสามารถทางความคิด 
 

9:10-12   พระเยซูไม่ได้ไปยงัสระนั้นกบัชายคนนั้น ดงันั้นเขาไม่สามารถช้ีให้ฝูงชนเห็นว่าพระองค์ว่า
เป็นผูรั้กษาเขา   น่ีคือหลกัฐานเพิ่มเติมท่ีวา่พระเยซูไม่ไดย้กยอ่งพระองคเ์องเพื่อจะไดรั้บเกียรติ 
แต่เพียงแค่ท างานท่ีพระเจา้ไดใ้หพ้ระองคท์  า 

 
เม่ือไดถู้กถามเก่ียวกบัการอศัจรรยน์ั้น อดีตชายตาบอดก็สามารถรายงานถึงขอ้เท็จจริงของกรณี
ของเขาและนามของ “พระเยซู” ผูซ่ึ้งเขายงัไม่ไดเ้ห็น   เป็นท่ีชดัเจนว่าฝูงชนตอ้งการท่ีจะพบ
พระเยซู   ค  าอธิบายของชายคนนั้นเก่ียวกบัพระเยซูก็ไม่ไดใ้ห้ขอ้บ่งช้ีวา่เขาเป็นผูเ้ช่ือแท ้  พระ
เยซูไม่ไดท้  าการอศัจรรยน้ี์เน่ืองจากชายคนนั้นไดเ้ช่ือวา่พระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้หรือ
แมก้ระทัง่พระเมสสิยาห์   มนัเป็นเพียงแค่การแสดงออกถึงพระคุณของพระเจา้ท่ีไดก้ลายมา
เป็นโอกาสส าหรับการสอน 
 

การสอบสวนคร้ังแรกของพวกฟาริสี  9:13-23 
 

“เป็นท่ีชดัเจนวา่ ยอห์นตอ้งการใหเ้ราเห็นวา่กิจกรรมของพระเยซูในฐานะความสวา่งของโลกก็
ส่งผลอย่างหลีกเล่ียงไม่ไดต่้อการพิพากษาเหนือบรรดาผูท่ี้ท่ีอยู่ตามธรรมชาติของพวกเขานั้น
คือความมืด   พวกเขาต่อต้านความสว่างและพวกเขาน าการลงโทษมาสู่พวกเขาเองอย่าง
สอดคลอ้ง”567 



 
9:13    บางทีพวกเพื่อนบา้นของอดีตชายตาบอด “ไดน้ า” เขาไปยงัพวกผูน้ าทางศาสนาของพวกเขา

เพือ่ท่ีจะไดฟั้งความคิดเห็นของพวกเขาเก่ียวกบัส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัเขา 
 
9:14    ตอนน้ียอห์นไดแ้นะน าขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเยซูได้รักษาชายคนนั้นใน “วนัสะบาโต” เพราะ               

วา่มนัไดก้ลายมาเป็นพื้นฐานส าหรับการอภิปรายอยา่งมากท่ีไดติ้ดตามมา   “พวกฟาริสี” ส่วน
ใหญ่คงได้ถือว่าการกระท าของพระเยซูเป็นการงานท่ีไม่เหมาะสมซ่ึงได้ละเมิดกฎสะบาโต 
(เปรียบเทียบ 5:9, 16; 7:21-24)   ท่ีจริงแลว้ พระองคไ์ดรั้กษาชายคนหน่ึง ไดท้  าโคลน และได้
เจิมตาของชายคนนั้น 

 
9:15    เม่ือพวกฟาริสีได้ถามชายคนนั้นว่า เขา “ได้รับสายตายของเขา” “ได้อย่างไร” นั้ น เขาได ้         

อธิบายวธีิท่ีพระเยซูไดใ้ช ้
 
9:16     พระเยซูไดก่้อให้เกิด “การแตกแยก” ท่ามกลางประชาชนอีกคร้ังหน่ึง (เปรียบเทียบ 7:40-43)   

พวกเขาบางคน (“พวกฟาริสี”) ผูซ่ึ้งไม่พอใจดว้ยการท่ีพระเยซูไดล้ะเมิดกฎสะบาโตท่ีเป็นธรรม
เนียมก็ได้สรุปว่าพระองค์ไม่สามารถเป็นตวัแทนของ “พระเจ้า” ผูไ้ด้ให้กฎ “สะบาโต” ได ้          
ข้อโต้แยง้ของพวกเขาคือ จากสาเหตุไปถึงผล  ซ่ึงเร่ิมต้นด้วยธรรมบัญญัติและท าการไป
ขา้งหน้ายงัการกระท าของพระเยซู   คนอ่ืนไดพ้บว่าหลกัฐานแห่งการรักษาท่ีเหนือธรรมชาติ
นั้นน่าประทบัใจมากท่ีสุดและไดต้ดัสินใจวา่พระเยซูตอ้งไม่เป็นคนบาปโดยทัว่ไป แต่เป็นใคร
คนหน่ึงท่ี พิเศษ ผูซ่ึ้งสามารถท าการต่างๆของพระเจา้ได ้  ขอ้โตแ้ยง้ของพวกเขาคือ จากผลไป
หาเหต ุซ่ึงเร่ิมตน้ดว้ยขอ้เทจ็จริงและท าการยอ้นกลบัไปยงัการกระท าของพระเยซู   อยา่งเหน็บ
แนมแลว้ กลุ่มท่ีสองมีขอ้โตแ้ยง้ท่ีอ่อนกว่า เน่ืองจากว่าการอศัจรรยไ์ม่จ  าเป็นจะตอ้งยืนยนัว่า
ผูท้  าการอศัจรรยม์าจากพระเจา้   กระนั้น การสรุปของพวกเขาก็เป็นจริง ส่วนการสรุปของกลุ่ม
แรกพร้อมกบัขอ้โตแ้ยง้ท่ีหนักแน่นกว่าก็ผิด   อย่างน้อยแล้ว พวกฟาริสีบางคนได้ถือความ
เป็นไปไดท่ี้วา่พระเยซูไดม้าจากพระเจา้ (เปรียบเทียบ 3:2) 

 
9:17    จากการท่ีไดเ้ผชิญกบัการท่ีจะตอ้งตดัสินใจวา่พระเยซูไดม้าจากพระเจา้หรือไม่นั้น ชายท่ีไดรั้บ

การรักษาไดส้รุปวา่พระองคเ์ป็น “ผูเ้ผยพระวจนะ” ท่ีคลา้ยกบัผูเ้ผยพระวจนะคนอ่ืนๆท่ีท าการ
อศัจรรยใ์นพนัธสัญญาเดิม (เช่น 2 พกษ. 2:19-22; 4:18-44; 5:1-14)   น่ีเป็นความกา้วหนา้เหนือ



การอธิบายแต่ก่อนของเขาเก่ียวกบัพระเยซูวา่เป็นแค่ “ชายคนหน่ึงช่ือเยซู” (ขอ้ 11)   ความเช่ือ
ของเขาก าลงัเติบโต 

 
9:18-19   “พวกยวิ” ท่ีน่ีเป็นพวกฟาริสี (ขอ้ 13)   เป็นท่ีชดัเจนวา่ พวกเขาไดเ้ลือกท่ีจะสัมภาษณ์ “พ่อแม่” 

ของชายท่ีไดรั้บการรักษา เพราะวา่พวกเขาไม่สามารถรวบรวมการตดัสินใจเก่ียวกบัพระเยซูได ้  
พวกเขาตอ้งการขอ้มูลมากข้ึนจากผูค้นท่ีใกลชิ้ดกบัพวกเขามากกวา่แค่เพื่อนบา้นของเขา (ขอ้ 8)   
พ่อแม่ของเขาเท่านั้นสามารถยืนยนัวา่เขาไดต้าบอด มาแต่ก าเนิด อยา่งแทจ้ริง   ถา้เขาไม่ไดต้า
บอดมาแต่ก าเนิด พวกฟาริสีคงไดค้ดัคา้นการอศัจรรยข์องพระเยซู 

 
9:20-21    พ่อแม่ของชายคนนั้นได้ยืนยนัว่าเขาเป็น “บุตร” ของพวกเขาจริงๆ และเขาได้ “ตาบอด”                 

มาแต่ก าเนิด ดงันั้นพวกเขาไดเ้ป็นพยานวา่การอศัจรรยแ์ทไ้ดเ้กิดข้ึน   กระนั้นพวกเขาไม่ไดเ้ต็ม
ใจท่ีจะให้ความคิดเห็นเก่ียวกับ “วิธี” ท่ีบุตรของเขาสามารถมองเห็นได้ หรือท่ีจะระบุว่า                
พระเยซูเป็นผูรั้กษาของเขา   บางทีพวกเขาไดรู้้เก่ียวกบัค าตอบต่อค าถามเหล่าน้ี เน่ืองจากว่า
ยอห์นได้ด าเนินการต่อไปท่ีจะอธิบายว่าพวกเขาได้มีเหตุผลอ่ืนๆส าหรับการหลีกเล่ียง                        
(ขอ้ 22-23)   พวกเขาไดแ้นะน าให้พวกผูไ้ต่ถามนั้นถามบุตรของเขาเก่ียวกบัประเด็นเหล่าน้ี
เน่ืองจากวา่ตวัเขาเองก็สามารถท่ีจะใหค้  าพยานทางกฎหมายได ้  เด็กชายชาวยิวไดก้ลายมาเป็น
ผูใ้หญ่ท่ีมีความรับผดิชอบตอนอาย ุ13 ปี   อายขุองชายคนน้ีก็ไม่เป็นท่ีทราบ แต่เม่ือพิจารณาถึง
การตอบสนองต่างๆท่ีมัน่ใจของเขาต่อพวกฟาริสีท่ีติดตามมานั้น ดูเหมือนว่าอย่างน้อยเขามี                                   
อายยุีสิ่บกวา่ปี 

 
9:22-23   เหตุผลส าหรับความเงียบของพ่อแม่นั้นก็คือความกลวัของพวกเขาถึงการถูกขบัไล่ออกไปจาก 

“ธรรมศาลา” ทอ้งถ่ินของพวกเขา ส าหรับการยนืยนัวา่พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ 
 

“พวกเขามีการขบัไล่สามประเภท คือ ประเภทท่ีหน่ึงก็อยูน่าน 30 วนั ท่ีซ่ึงบุคคลนั้นไม่
สามารถไม่สามารถเขา้ใกลค้นอ่ืนในระยะ 6 ฟุตได ้ ประเภทท่ีสองก็ไม่มีก าหนด ท่ีซ่ึง
บุคคลนั้นถูกกนัออกไปจากการสามคัคีธรรมและการนมสัการทั้งส้ิน และประเภท
สุดทา้ยก็หมายถึงการไล่ออกอยา่งส้ินเชิงตลอดไป   การพิพากษาเหล่าน้ีก็จริงจงัอยา่ง
มากเพราะวา่ไม่มีใครสามารถท าธุระกบับุคคลท่ีถูกขบัไล่ได”้568 

 



“ส าหรับคนยิวท่ีถูกขับออกจากธรรมศาลานั้ นก็หมายถึงว่าเขาได้ถูกขับไล่โดย                      
ทุกคน”569 

 

ตอนน้ีเราเรียนรู้วา่ต าแหน่งท่ีเป็นทางการเก่ียวกบัพระเยซูก็คือวา่พระองคไ์ม่ไดเ้ป็นพระเมสสิ-
ยาห์ และใครก็ตามไดรั้บรองวา่พระองคเ์ป็นก็ไดป้ระสบกบัการข่มเหงทางศาสนา (เปรียบเทียบ 
7:13)   นกัวิชาการบางคนไดโ้ตแ้ยง้วา่การทดสอบความเห็นนอกรีตเช่นนั้นก็เป็นไปไม่ไดใ้น
ความสัมพนัธ์แบบยิวและคริสเตียนในแรกเร่ิมน้ี570 ท่ีเป็นคริสเตียน อย่างไรก็ตาม นกัวิชาการ
คนอ่ืนๆไดโ้ตแ้ยง้ขอ้คดัคา้นเหล่าน้ีอยา่งมีประสิทธิภาพ571 

 
“‘พวกยวิตกลงกนัแลว้วา่’ ก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะบ่งบอกถึงกฎท่ีเป็นทางการของสภาแซนฮีด
ริน   มนัน่าจะหมายถึงวา่พวกผูน้ าบางคนไดต้กลงท่ามกลางพวกเขาเองท่ีจะกระท าการ
ต่อตา้นพวกผูส้นบัสนุนของพระเยซู บางทีเพื่อท่ีจะกนัพวกเขาไวจ้ากธรรมศาลา บางที
เพื่อท่ีจะริเร่ิมระเบียบการในสภาแซนฮีดริน”572 

 
อยา่งน่าสนใจแลว้  อคัรทูตยอห์นไดถื้อการกล่าวยอมรับพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์วา่เป็น
บางส่ิงท่ีถูกใชใ้นการตดัสินท่ีระบุถึงคริสเตียนแท ้(1 ยน. 5:1)   ใน 1 ยอห์น 5:1 ช่ือเรียก “พระ
คริสต”์ (ค ากรีกท่ีเหมือนกบัค าว่า “พระเมสสิยาห์” ในค าฮีบรู) ประกอบดว้ยการเปิดเผยทั้งส้ิน
ตามพระคมัภีร์เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีว่า พระองค์เป็นพระเจา้และมนุษย ์  
อยา่งไรก็ตาม ในระหวา่งพนัธกิจของพระเยซูนั้น การกล่าวยอมรับพระเยซูในฐานะพระเมสสิ
ยาห์ก็ไม่ไดจ้  าเป็นวา่เก่ียวขอ้งกบัการเช่ือในความเป็นพระเจา้ของพระองค ์(เปรียบเทียบ 1:41; 
มธ. 16:16)    อยา่งนอ้ยแลว้ มนัหมายถึงการเช่ือวา่พระองคเ์ป็นผูช่้วยกูอิ้สราเอลผูซ่ึ้งเป็นพระ
เมสสิยาห์ท่ีไดถู้กสัญญาไว ้นัน่คือแนวคิดรวบยอดอนัเป็นท่ีนิยมเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ 

   
ผูอ่้านดั้งเดิมบางคนของยอห์น ผูซ่ึ้งไดม้าเป็นคริสเตียนจากเบ้ืองหลงัแบบยิวและไดถู้กขบัออก
จากธรรมศาลาของพวกเขาเน่ืองจากความเช่ือในพระเยซูของพวกเขา คงไดเ้ขา้ส่วนกบัคนตา
บอด 
 

การสอบสวนคร้ังทีส่องของพวกฟาริสี  9:24-34 
 



พวกฟาริสีผูซ่ึ้งไดถื้อวา่พวกเขาเองรู้แจง้ ตอนน้ีก็ไดพ้ยายามท่ีจะรบกวนอดีตคนตาบอดไปสู่การปฏิเสธ วา่เขาได้
เห็นความสวา่ง 
9:24    พวกเขาฟาริสีได้ด าเนินการท่ีจะถามชายท่ีไดรั้บการรักษาอีกคร้ังหน่ึง   พวกเขาได้ตดัสินใจ  

แลว้วา่พระเยซูไม่ใช่พระเมสสิยาห์ แต่พวกเขาจ าเป็นตอ้งยอมรับวา่พระองคไ์ดท้  าการอศัจรรย์
ท่ีโดดเด่น   จากการท่ีไดล้ม้เหลวท่ีจะพิสูจน์ว่าพระเยซูเป็นคนบาป ตอนน้ีพวกเขาได้หวงัว่า
ชายท่ีได้รับการรักษาจะยอมต่อความกดดนัจากพวกเจา้หน้าท่ีและเป็นพยานว่าพระเยซูเป็น 
“คนบาป”   ไม่เพียงเท่านั้น พวกเขาไดแ้นะน าว่าชายคนนั้นจะให้เกียรติพระเจา้โดยการกล่าว
ความจริง ถา้เขาไดเ้ห็นดว้ยกบัการตดัสินของพวกเขา (เปรียบเทียบ ขอ้ 15 : ยชว  .7:19) หลกั -
ฐานอีกอย่างหน่ึงของการเหน็บแนมของยอห์นก็ปรากฏ   พวกฟาริสีได้ทึกทกัเอาว่าการให้
เกียรติพระเจา้และการใหเ้กียรติพระเยซูไม่นบัรวมกนั ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้ ท่ีจะใหเ้กียรติพระบุตรก็
คือท่ีจะใหเ้กียรติพระบิดา 

 
การดูถูกของพวกเขาท่ีมีต่อพระเยซูก็มาจากการท่ีพวกเขาแค่เรียกพระองคว์า่ “ชายคนน้ี”   คน
บาปในสายตาของพวกเขาฟาริสีคือใครคนหน่ึงผูซ่ึ้งไดล้ะเมิดธรรมเนียมท่ีถ่ายทอดสู่รุ่นต่อไป
โดยเล่าปากเปล่าและธรรมบญัญติัของโมเสส   พวกเขาไดห้วงัวา่ชายคนท่ีไดรั้บการรักษาจะช้ี
ไปท่ีตวัอย่างบางอย่างของการไม่เช่ือฟังของพระเยซูเพื่อจะรับรองการสรุปของพวกเขา   จง
สังเกตวา่ “ผูพ้ิพากษา” เหล่าน้ีไดมี้อคติต่อพระเยซูตั้งแต่แรก โดยการประกาศแก่ทุกคนวา่พวก
เขาไดต้ดัสินใจแลว้  (“เรารู้”) วา่พระองคไ์ด ้“(เป็น) คนบาป” 
 

9:25    ชายท่ีไดรั้บการรักษาไดป้ฏิเสธท่ีจะพิจารณาถึงความบาปของพระเยซู   เขาไดล้ะส่ิงนั้นไวก้บั
คนท่ีฉลาดมากทางศาสนศาสตร์   อยา่งไรก็ตาม เขาไดป้ฏิเสธท่ีจะยอมอ่อนขอ้ใหแ้ละปฏิเสธวา่
พระเยซูได้ให้สายตาแก่เขา   น่ีเป็นอีกตวัอย่างหน่ึงของหลายตัวอย่างในพระกิตติคุณท่ีส่ี
เก่ียวกบัค าพยานส่วนตวั ซ่ึงยอห์นไดน้ าเสนออยา่งต่อเน่ืองวา่ส าคญัและมีประสิทธิภาพ   โดย
ไม่ค  านึงถึงความเขา้ใจของผูเ้ช่ือท่ีมีต่อศาสนศาสตร์พระคริสต์นั้น เขาหรือเธอสามารถเป็น
พยานถึงการเปล่ียนแปลงท่ีพระเยซูคริสตไ์ดส่้งผลกระทบในชีวติของบุคคลหน่ึงได ้

 
9:26    พวกฟาริสีไดห้วงัวา่ขณะท่ีชายคนนั้นไดก้ล่าวซ ้ าเร่ืองราวของเขา  ไม่วา่เขาจะขดัแยง้ตวัเขาเอง

หรือท าลายค าพยานของเขาเองในแนวทางบางอย่าง   น่ีเป็นคร้ังท่ีส่ีท่ีพวกฟาริสีไดถ้ามว่าการ
อศัจรรยน์ั้นไดเ้กิดข้ึนไดอ้ยา่งไร (ขอ้ 10, 15, 19, 26)   บ่อยคร้ังผูค้นก็อยากรู้อยากเห็นกลไก



ของการอศัจรรยต่์างๆมากกว่าอยากรู้อยากเห็นบุคคลผูท้  าการอศัจรรยเ์หล่านั้น   ในท านอง
เดียวกัน บ่อยคร้ังผูค้นก็เป็นกงัวลเก่ียวกับการระบุถึงบุคคลผูซ่ึ้งพวกเขาสามารถต าหนิได้
มากกวา่เป็นกงัวลเก่ียวกบัการช่วยเหลือผูค้นอยา่งแทจ้ริง 

 
9:27    ชายตาบอดท่ีไดรั้บการรักษาไดป้ฏิเสธท่ีจะทบทวนถึงขอ้เท็จจริงท่ีชดัเจน   ตอนน้ีเขาไดรู้้ว่า

พวกฟาริสีไม่ต้องการความจริง แต่ต้องการข้อมูลท่ีพวกเขาสามารถใช้ต่อต้านพระเยซูได ้              
พวกเขาไม่ไดฟั้งเขาในแง่ของการเช่ือเขาในคร้ังแรก (เปรียบเทียบ 5:25)   เขาไดแ้นะน าอยา่ง
ถากถางวา่บางทีเหตุผลท่ีพวกเขาตอ้งการ “ท่ีจะฟัง” เก่ียวกบัพระเยซูอีกคร้ังหน่ึงก็เพราะวา่พวก
เขาตอ้งการท่ีจะติดตามพระองคใ์นฐานะ “สาวกของพระองค์”  การตอบสนองน้ีบ่งบอกวา่ชาย
คนนั้นไม่ได้รู้สึกถูกข่มขู่จากพวกผูก้ล่าวหาของเขา   เขาได้รู้ว่าเขายืนอยู่บนพื้นท่ีแข็งแกร่ง
พร้อมกบัค าพยานของเขา อย่างมากจนเขาสามารถถากถางพวกผูส้อบสวนของเขาดว้ยความ
ขบขนัเล็กนอ้ยได ้

 
9:28-29   อยา่งไรก็ตาม พวกฟาริสีไม่ไดเ้ห็นส่ิงใดท่ีขบขนัในค าตอบของชายคนนั้น   พวกเขาไดจ้ริงจงั

อยา่งสุดขีดในความพยายามของพวกเขาท่ีจะประหารพระเยซู   อยา่งไม่สงสัยเลยวา่ พวกเขาได้
ตระหนกัว่าอดีตขอทานคนน้ีไดเ้ห็นถึงความพยายามท่ีไม่เปิดเผยของพวกเขาท่ีจะกล่าวโทษ
พระเยซูอยา่งไม่ยติุธรรม   พวกเขาไดพ้บกบัการแหยท่ี่ใจดีพร้อมกบัการดูถูกของเขา   พวกเขา
ได้เบือนการกล่าวหาของเขากลบัไปท่ีตวัเขาเองและได้น าเสนอว่าการติดตามพระเยซูก็เข้า
ไม่ไดก้บัการติดตามโมเสส   แน่นอนวา่ พวกฟาริสีไม่ไดเ้ป็น “สาวกของโมเสส” อย่างท่ีพวก
เขาได้อา้งนั้น   อย่างเหน็บแนมแล้ว พระเยซูเป็น   การล้มเหลวท่ีจะรู้จกัว่า พระเยซูมาจากท่ี
ไหนก็เปรียบเสมือนการล้มเหลวท่ีจะรู้จักท่ีท่ีพระองค์ได้รับสิทธิอ านาจของพระองค ์                      
โมเสสไดม้าจากพระเจา้ แต่พวกผูว้จิารณ์ของพระเยซูไดอ้า้งวา่ไม่รู้วา่พระองคไ์ดม้าจากพระเจา้
หรือมาจากซาตาน (ขอ้ 16: เปรียบเทียบ 7:27)   พวกเขาส่วนใหญ่ไดส้งสัยวา่เป็นอนัหลงั 

 
“พวกฟาริสีเป็นผูค้นท่ีระมดัระวงัผูซ่ึ้งจะถือว่าพวกเขาเองเป็นนกัอนุรักษ์นิยมในเม่ือ
ตามความเป็นจริงนั้นพวกเขาเป็น ‘สารกนับูด’.  .  . คนท่ีเป็น ‘สารกนับูด’ หมายถึง
อยา่งเรียบง่ายวา่เขาดองอดีตและรักษามนัไว ้  เขาต่อตา้นการเปล่ียนแปลงและต่อตา้น
ส่ิงต่างๆท่ีใหม่ซ่ึงพระเจา้ก าลงัท าอยู”่573 

 



ท่ีน่ีเราเห็นถึงความแตกต่างท่ีส าคญัระหว่างลัทธิยิวและคริสต์ศาสนา (เปรียบเทียบ 1:17)            
พวกเขาไดป้ฏิญาณถึงความจงรักภกัดีต่อโมเสสต่อไป อย่างท่ีพวกฟาริสีไดท้  าท่ีน่ี ในขณะท่ี         
คริสเตียนอ้างท่ีจะติดตามพระเยซู ซ่ึงก็คือส่ิงท่ีพวกเขาได้กล่าวหาชายท่ีได้รับการรักษาถึง                  
การท าอย่างนั้น   การติดตามพระเยซูเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับการเปิดเผยของโมเสสว่ามีสิทธิ
อ านาจ เน่ืองจากวา่พระเยซูไดรั้บรองงานเขียนของโมเสส 
 
ก่อนหน้านั้น พวกศตัรูของพระเยซูได้กล่าวว่าพวกเขาไดรู้้ “ท่ี” ท่ีพระองค์ไดม้าจาก นั่นคือ                     
กาลิลี (7:2)   พวกเขาไดผ้ดิพลาดในการประเมินของพวกเขาเก่ียวกบัท่ีมาทางโลกของพระองค ์
อย่างท่ีพวกเขาไดผ้ิดพลาดเก่ียวกบัท่ีมาทางสวรรค์ของพระองค์   ท่ีน่ีพวกเขาไดก้ล่าวถึงท่ีมา
แห่งสิทธิอ านาจของพระองค ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้ไดส่้งพระองคม์า 
 

9:30-31   ชายท่ีไดรั้บการรักษาไม่เพียงแต่ไดมี้ความรู้สึกขบขนั แต่ไดมี้ความรู้สึกแบบธรรมดาอีกดว้ย   
มนัดูเหมือนประหลาด (“แปลกใจ”) ต่อเขาว่าพวกฟาริสีไม่สามารถเห็นว่าพระเยซูไดม้าจาก
พระเจา้ (“ไม่รู้วา่พระองคม์าจากไหน”)   เม่ือพิจารณาถึงหลกัฐานนั้น ความไม่เช่ือของพวกเขา
ก็เหลือเช่ือต่อเขา   หลกัฐานท่ีวา่พระเยซูไดม้าจากพระเจา้ก็คือความสามารถของพระองคท่ี์จะ
กระท าการอศัจรรยท่ี์มีพลงัและสร้างสรรคเ์ช่นนั้นในการให้สายตาแก่คนตาบอด   การเปิดเผย
ตามพระคัมภีร์ท่ี เป็นพื้นฐานก็คือว่าพระเจ้าตอบสนองต่อคนในทางธรรมในเชิงบวก                          
(“ฟังผูท่ี้ย  าเกรงพระองค์”) แต่พระองค์ “มิได้ฟัง” (ในแง่ของการให้ตามค าขอร้อง) บรรดา                    
ผูท่ี้ท าบาป (โยบ 27:9; 35:13; สดด. 34:15-16; 66:18; 145:19; สภษ. 15:29; 28:9; อสย. 1:15)   
เป็นท่ีชดัเจนว่า ไม่ใช่ผูท้  าการอศัจรรยทุ์กคนท่ีไดม้าจากพระเจา้ (อพย. 7:22; 8:7) แต่มนัมี
ข้อยกเวน้ต่อกฎนั้น   อดีตคนตาบอดนั้นได้แสดงถึงความเข้าใจถ่องแท้ฝ่ายวิญญาณท่ีน่า
พิจารณา 

“มนัเส่ียงอยู่เสมอท่ีจะระบุถึงอ านาจฝ่ายวิญญาณเขา้กับอ านาจของพระเจา้   แต่ข้อ
เล็กๆ นอ้ยๆทางศาสนศาสตร์เช่นนั้นก็ไม่รบกวนชายท่ีไดรั้บการรักษา   สัญชาติญาณ
ฝ่ายวิญญาณของเขาก็ดี แม้ว่าข้อโต้แยง้ทาง ศาสนศาสตร์ของเขาจะไม่โน้มน้าว
ทั้งหมด”574 

 
9:32-33   ชายคนนั้นก็ถูกตอ้งท่ีวา่พระคมัภีร์ไม่ไดบ้นัทึกการรักษาคร้ังแรก (“ตั้งแต่เร่ิมมีโลกมาแลว้” ก็ 

“ไม่มีใครเคยไดย้ินว่า” ) ของชายท่ี “ตาบอดแต่ก าเนิด”   เป็นท่ีชดัเจนว่า พระเยซูไม่ไดรั้กษา



ใครก็ตามในสภาพเช่นน้ีก่อนหนา้น้ีเช่นกนั   อยา่งนอ้ยท่ีสุดแลว้ ชายท่ีไดรั้บการรักษาน้ีไม่ได้
ยินถึงกรณีเช่นนั้น   เขาไดส้รุปวา่พระเยซูตอ้งได ้“มาจากพระเจา้”   พระเยซูไม่ไดมี้คุณสมบติั
อยา่ง “คนบาป” ท่ีพวกฟารสีไดท้  าใหพ้ระองคเ์ป็น 

 
9:34    บ่อยคร้ังการดูถูกไดท้  าหน้าท่ีเป็นหนทางสุดทา้ยเม่ือหลกัฐานลม้เหลว และมนัไดท้  าหนา้ท่ีใน

ท านองน้ีแก่พวกฟาริสีท่ีน่ี   พวกเขาได้บ่งบอกว่าตาบอดแต่ก าเนิดของเขาเป็นผลลพัธ์ของ
สภาพท่ีเป็นบาป (“เจา้เกิดมาในการบาปทั้งนั้น”) ท่ีไดท้  าให้เขาไร้ความสามารถต่อความเขา้ใจ
ถ่องแทท้างปัญญา (เปรียบเทียบ ขอ้ 2)   โดยการกล่าวอย่างน้ี พวกเขาไดย้อมรับอยา่งไม่ได้
ตั้งใจวา่พระเยซูไดรั้กษาชายตาบอดแต่ก าเนิด 

 
 “เขา  [ชายตาบอด] ไม่ไดเ้พียงแต่สอนพวกรับบีเท่านั้น แต่ไดก้ าหนดเส้นทางแก่พวก

เขาในการโตแ้ยง้อยา่งเด็ดขาดอีกดว้ย”575 

“ใครก็ตามสามารถจุ่มในบาปแต่ก าเนิดไดอ้ยา่งไร?   ทุกคนเกิดมาพร้อมกบัธรรมชาติ
บาป (สดด. 51:5; รม. 5:12) แต่ทารกแทบจะไม่สามารถท าบาปหลายอยา่งในชัว่ขณะ
หลงัจากท่ีเขาเกิดมา!”576 

 
พวกฟาริสีไม่ไดโ้ตแ้ยง้ถึงขอ้ยกเวน้ต่อกฎท่ีชายคนนั้นไดอ้า้งถึง หรือพวกเขาไม่ไดเ้สนอการ
อธิบายท่ีเป็นไปไดใ้ดๆ   ดูเหมือนวา่ไม่มีใครไดร้ะลึกวา่เม่ือพระเมสสิยาห์ไดป้รากฏ พระองค์
จะเปิดตาของคนตาบอด (อสย. 29:18; 35:5; 42:7) 
 
ชายท่ียากจนน้ีไดสู้ญเสียสิทธิพิเศษของเขาเก่ียวกบัการเขา้ร่วมในการนมสัการในธรรมศาลา
เน่ืองจากการถือจุดยืนของเขาในการสนบัสนุนพระเยซู (เปรียบเทียบ ขอ้ 22)   ผูเ้ช่ือชาวยิวคน
อ่ืนๆหลายคนไดติ้ดตามพระองคใ์นผลลพัธ์น้ีตลอดหลายปีตั้งแต่เหตุการณ์น้ีไดเ้กิดข้ึน   น่ีเป็น
การข่มเหงคร้ังแรกของผูติ้ดตามของพระเยซูท่ียอห์นไดบ้นัทึก 
 

“พวกผูย้ดึถือธรรมเนียมของรับบีระบุเหตุผล 24 ประการส าหรับการไล่ออก ซ่ึงเหตุผล
มากกวา่หน่ึงเหตุผลท่ีอาจไดรั้บใชจุ้ดประสงคข์องพวกฟาริสี”577 

 



“มีนักเทศน์ก่ีคนในทุกวนัน้ี ผูซ่ึ้งในความเหนือกว่าท่ีนึกฝันของเขานั้นก็ดูถูกความ
ช่วยเหลือซ่ึงบ่อยคร้ังแลว้สมาชิกในคริสตจกัรของเขาสามารถให้แก่เขาได ้  จากการ
ภูมิใจในการศึกษาทางสถาบนัพระคริสตธรรมของพวกเขานั้น พวกเขาก็ไม่สามารถ
ยอมให้ฆราวาสท่ีไม่รู้นั้นท่ีจะให้ความกระจ่างในข้อพระคมัภีร์ท่ี พวกเขา ไม่ได้
ครอบครอง   จงให้ฆราวาสท่ีไดรั้บการสอนโดยพระวิญญาณท่ีจะแสวงหาท่ีจะแสดง
ให้นกัเทศน์ปานกลางถึง ‘ทางของพระเจา้ให้ถูกตอ้งยิ่งข้ึน’ และเขาตอ้งไม่ประหลาด
ใจถ้าศิษยาภิบาลของเขากล่าวอย่างตรงๆถ้าไม่ใช่อย่างแน่วแน่โดยท่าทางและการ
กระท าของเขาวา่ ‘เอง จะมาสอนเราหรือ?’”578 

 
สายตาและความบอดฝ่ายวญิญาณ  9:35-41 
 

“ยอห์นสนใจในแนวทางท่ีการเสด็จมาของพระเยซูท าใหผู้ค้นแตกแยก”579 

 
9:35   ชายท่ีไดรั้บการรักษาไดต้อบสนองในเชิงบวกและอยา่งกลา้หาญต่อความสวา่งท่ีเขาไดมี้มาจน

บดัน้ี แต่เขาไม่ไดมี้ความสวา่งมาก   ดงันั้นพระเยซูไดท้  าการริเร่ิมและไดแ้สวงหาเขาพร้อมกบั
การเปิดเผยเพิ่มเติมซ่ึงไดถู้กออกแบบมาเพื่อท่ีจะน าเขา้ไปสู่ความเช่ือแบบเตม็ท่ี 

 
 “มนัเป็นจริงเพียงไรท่ีว่าบรรดาผูท่ี้ให้เกียรติพระเจา้ก็ได้รับเกียรติโดยพระองค์ . . . .

พระองค์ [พระเยซู]ไดใ้หก้ าลงัใจแก่ชายคนน้ีดว้ยถอ้ยค าท่ีกรุณา    ใช่แลว้ พระองคไ์ด้
เปิดเผยพระองค์อย่างเต็มท่ีแก่เขามากกว่าต่อบุคคลใดๆ เช่นหญิงล่วงประเวณีชาว
สะมาเรียท่ีได้รับความรอด    พระองค์ไดป้ระกาศถึงความเป็นพระเจา้ของพระองค์
อยา่งตรงๆ  พระองคไ์ดน้ าเสนอพระองคเ์องในพระสิริท่ีสูงท่ีสุดของพระองคใ์นฐานะ 
‘พระบุตรของพระเจา้ [เปรียบเทียบ 5:25; 10:36; 11:4]’”580 

 
จุดประสงคข์องพระเยซูไม่ใช่แค่ท่ีจะจดัเตรียมการรักษาทางกายภาพส าหรับชายคนนั้นเท่านั้น 
แต่ท่ีจะน าเขาไปสู่ความรอดอีกดว้ย   ดงันั้นเม่ือพระองคไ์ดพ้บเขา พระองคไ์ดถ้ามเขาวา่: “เจา้
เช่ือ (วางใจ) ในบุตรมนุษยห์รือ?”   ตน้ฉบบัเร่ิมแรกบางฉบบัและการแปลสมยัใหม่บางฉบบัก็
มี “บุตรของพระเจา้” แต่ “บุตรมนุษย”์ ก็มีการสนบัสนุนท่ีดีกว่า   การตอบสนองส่วนตวัน้ีต่อ
พระคุณของพระเจา้ก็จ  าเป็นส าหรับความรอด   “เจา้” ก็หนกัแน่นในตวับทกรีก   บางทีพระเยซู



ไดเ้ลือกช่ือเรียกน้ีส าหรับพระองคเ์องเพราะวา่มนัไดแ้สดงออกถึงขอ้เท็จจริงท่ีวา่พระองคเ์ป็น
มนุษยผ์ูซ่ึ้งไดม้าจากพระเจา้ (ดนล. 7:13-14; เปรียบเทียบ ยน. 1:51; 3:13-14; 5:27; 6:27, 53, 
62; 8:28)   ยิ่งไปกวา่นั้นอีก ช่ือเรียกนั้นอธิบายถึงบทบาทของพระเยซูในฐานะผูพ้ิพากษา ซ่ึง
พระองคไ์ดด้ าเนินการท่ีจะอธิบายต่อไป (ขอ้ 39) 
 
ในอีกนยัหน่ึง พระเยซูก าลงัถามชายคนนั้นวา่เขาไดว้างใจในมนุษยท่ี์เป็นพระเจา้หรือไม่ แมว้า่
พระองคไ์ม่ไดร้ะบุวา่พระองค์เองเป็นมนุษยค์นนั้น   อย่างเหน็บแนมแลว้ ชายท่ีไม่ไดต้าบอด
อีกต่อไปก็ไม่เคยเห็นพระเยซูมาก่อน ดงันั้นเขาไม่ไดรู้้จกัพระองคด์ว้ยสายตา 
 

9:36    ชายคนนั้นไดต้อบโดยการขอให้พระเยซูท่ีจะช้ีให้เขาเห็นบุตรมนุษย ์  ดูเหมือนว่าเขาพร้อมท่ี
จะ “เช่ือในพระองค”์ และไดคิ้ดอยา่งชดัเจนวา่พระเยซูจะระบุถึงผูรั้กษาของเขา   “เจา้นาย” (ค า
กรีก คูรี) หมายถึง “ท่าน” ในบริบทน้ี   อีกคร้ังหน่ึง ใครคนหน่ึงได้กล่าวดีกว่าท่ีเขาได้รู้ 
เน่ืองจากว่าผูถ้ามของชายคนน้ีเป็น “เจ้านาย” ในแง่ท่ีใหญ่กว่าท่ีเขาได้ตระหนักคร้ังแรก 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 38) 

 
“เขาขอใหค้วามเช่ือจะพบเป้าหมายของมนั   การวางใจของเขาในพระเยซูก็แทจ้ริง”581 

 
9:37-38   จากนั้นพระเยซูไดร้ะบุถึงพระองคเ์อง แนะน าพระองค ์(“ท่านผูน้ั้นเองท่ีก าลงัพดูอยูก่บัเจา้”) ใน

ฐานะบุตรมนุษย ์(เปรียบเทียบ 4:26)   บางทีพระองค์ได้บอกชายคนนั้นว่าเขาได้ “เห็น
พระองค”์ เพื่อท่ีจะเช่ือมโยงการอศัจรรย์กบัผูท้  าการอศัจรรย ์  ชายคนนั้นอาจไดค้าดคิดวา่พระ
เยซูเป็นผูรั้กษาของเขาเน่ืองจากเสียงของพระองค์ แต่การเห็น พระองค์ ไดท้  าให้การระบุนั้น
ชดัเจน   ชายคนนั้นได้ “เห็นพระองค์” ด้วยสายตาแห่งความเช่ือก่อนหน้าน้ี แต่ตอนน้ีเขาได้
เห็นพระองค์ทางกายภาพพร้อมกบัการรู้จกัอีกด้วย   ในท านองเดียวกนั ผูเ้ช่ือสมยัใหม่เห็น
พระองคโ์ดยความเช่ือ แต่ในอนาคตความเช่ือจะหลีกทางใหแ้ก่สายตา 

 
พระเยซูไดข้จดัความเป็นไปไดท้ั้งหมดของความเขา้ใจผิดเม่ือพระองค์ไดร้ะบุว่าพระองค์เอง
เป็นผูน้ั้นซ่ึงไดพ้ดูกบัชายคนนั้นในตอนน้ี   คนขอทานไดก้ล่าวยอมรับความเช่ือของเขาในพระ
เยซู และไดด้ าเนินการท่ีจะกม้กราบ (ค ากรีก พรอสคูนีโอ) ในการนมสัการต่อหน้าพระองค์
อย่างเหมาะสม   น่ีเป็นท่ีเดียวในพระกิตติคุณน้ีท่ีท่ีเราได้อ่านว่าใครต่อใครได้ “นมสัการ”                      



พระเยซู   ตอนน้ีการกล่าวถึงท่ีเป็นการนับถือว่า “พระองค์เจา้” ได้มีความหมายท่ีลึกซ้ึงข้ึน
ส าหรับเขา (ขอ้ 36)   อย่างไรก็ตาม ชายคนนั้นยงัคงตอ้งเรียนรู้อีกมากเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ท่ี
ครบถว้นของพระเยซูและความหมายโดยนยัของอตัลกัษณ์นั้น อยา่งท่ีผูเ้ช่ือใหม่ทั้งหมดเรียนรู้   
ชายคนน้ีไม่ได้รับการต้อนรับในธรรมศาลาของเขาอีกต่อไป แต่เขาได้รับท่ีใหม่แห่งการ
นมสัการ ณ พระบาทของ   พระเยซู   การนมสัการหมายถึงการยอมรับและการพรรณนาถึง
ความคู่ควรแก่ใครคนหน่ึงหรือบางส่ิง 
 
การเดินทางของชายตาบอดน้ีจากความมืดไปสู่ความสวา่งก็ชดัเจนจากค าศพัทท่ี์เขาไดใ้ชเ้พื่อจะ
อธิบายถึงพระเยซู   หน่ึง เขาไดเ้รียกพระองคว์่า “ชายคนหน่ึงช่ือเยซู” (ขอ้ 11)   สอง เขาได้
อา้งอิงถึงพระเยซูวา่เป็น “ผูเ้ผยพระวจนะ” (ขอ้ 17)   สาม เขาไดม้าสู่การเช่ือวา่พระเยซูเป็นผู ้
เผยพระวจนะผูซ่ึ้งได้มา “จากพระเจา้” (ขอ้ 33)   สุดทา้ย เขาได้ยอมรับพระเยซูว่าเป็น 
“พระองคเ์จา้” (ขอ้ 38)   ความกา้วหนา้ของชายคนน้ีจากความไม่เช่ือท่ีมืดไปสู่ความสวา่งแห่ง
ความเช่ือก็ส าคญัอย่างมากเม่ือพิจารณาถึงจุดประสงค์ท่ีไดก้ล่าวไวข้องยอห์นเก่ียวกบัการน า
ผูอ่้านของท่านไปสู่การเช่ือว่าพระเยซูเป็นพระคริสต ์(20:31)   มนัแสดงให้เห็นว่าบางคร้ัง
ขบวนการน้ีตามปกติแลว้ก็เก่ียวขอ้งกบัระยะต่างๆของการท าให้กระจ่าง   มนัน่าสนใจอีกว่า
ปัญหาท่ีชายคนน้ีไดมี้กบัพวกฟาริสีก็เป็นส่ิงท่ีพระเจา้ไดใ้ชเ้พื่อท่ีจะ “เปิดตาของเขา” ต่อ ใคร ท่ี
พระเยซูเป็นอย่างแทจ้ริง   บ่อยคร้ังแลว้ พระเจา้สอนเราเก่ียวกบัพระองค์เองมากข้ึนผ่านทาง
ความยุง่ยากต่างๆ 
 

9:39    พระเยซูได้สรุปข้อคิดเห็นของพระองค์แก่ชายคนนั้ นโดยการอธิบายถึงบางส่ิงเก่ียวกับ
จุดประสงคข์องพระองคใ์นการบงัเกิดเป็นมนุษย ์

 
“สามขอ้สุดทา้ยของบทท่ี 9 ไดท้  าใหม้นัชดัเจนวา่เหตุการณ์น้ีไดบ้นัทึกไวอ้ยา่งแรกเร่ิม 
เพราะว่ามนัเป็นค าอุปมาท่ีเป็นการกระท าแห่งความเช่ือและความไม่เช่ือ และการ
พิพากษาอีกดว้ย ซ่ึงเป็นหวัขอ้ท่ีไม่เคยขาดหายไปเป็นเวลานานจากพระกิตติคุณน้ี”582 

 
จุดประสงค์แรกเร่ิมของพระเยซูก็เพื่อท่ีจะช่วยบางคนให้รอด แต่ในการท าอย่างนั้นพระองค์
จ  าเป็นตอ้งท าการพิพากษา (ค ากรีก คริมา, เปรียบเทียบ 3:17-21, 36; 12:47)   การพิพากษาเป็น 
ผลลัพธ์ ของการเสด็จมาของพระองค ์ไม่ใช่ เหตุผล ส าหรับการเสด็จมา   ส่วนสุดทา้ยของขอ้



นั้นประกอบดว้ยสองอนุประโยคท่ีตั้งใจไว ้  เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูไดพ้าดพิงถึง อิสยาห์ 6:10 
และ 42:19   การเสด็จมาของพระองคไ์ดเ้ก่ียวขอ้งกบัการเปิดโปงความบอดฝ่ายวิญญาณของ
บางคนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เพื่อวา่พวกเขาจะตระหนกัถึงความบอดของพวกเขา หนัไปหาพระ
เยซูดว้ยความเช่ือ และ “เห็น” (เปรียบเทียบ ขอ้ 25, 36)   ในทางตรงกนัขา้ม การเสด็จมาของ
พระองคไ์ดเ้ก่ียวขอ้งกบัการยืนยนัถึงความบอดฝ่ายวิญญาณของบรรดาผูท่ี้ไดก้ล่าววา่เห็นฝ่าย
วิญญาณอีกดว้ย แต่ไม่ไดเ้ห็นอย่างแทจ้ริงเน่ืองจากความไม่เช่ือของพวกเขา (เปรียบเทียบ ขอ้ 
16, 22, 24, 29, 34)   พระเยซูเป็นแกนหมุนท่ีซ่ึงจุดหมายของมนุษยท์ั้งส้ินหมุน583   พระเยซูได้
อธิบายวา่ส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัชายคนน้ีและพวกฟาริสีเป็นตวัอยา่งของส่ิงท่ีเป็นพนัธกิจทั้งส้ินของ
พระองค์584 

“. . .ความยากจนท่ีแน่นอนแห่งวญิญาณ (เปรียบเทียบ มธ. 5:3) ความถ่อมตวัแห่งความ
หยิง่ส่วนตวั (โดยเฉพาะอยา่งยิง่เหนือความคิดเห็นทางศาสนาของบุคคลหน่ึง) และการ
ยอมรับท่ีตรงไปตรงมาแห่งความบอดฝ่ายวิญญาณก็เป็นลกัษณะต่างๆท่ีขาดไม่ไดข้อง
บุคคลท่ีไดรั้บสายตาฝ่ายวญิญาณ  การเปิดเผยแท ้ ณ    พระหตัถข์องพระเยซู. . .”585 
“โดยการกกันิมิตของพวกเขาอย่างจงใจนั้น มนุษยก์็สูญเสียอ านาจท่ีแทจ้ริงของการ
มองเห็น”586 

 
9:40-41   พวกฟาริสีบางคนไดฟั้งการสนทนาของพระเยซูกบัชายท่ีไดรั้บการรักษา   พวกเขาไดค้าดคิดวา่   

พระเยซูอาจไดอ้า้งอิงถึงพวกเขาเม่ือพระองคไ์ดก้ล่าวถึงตาบอดฝ่ายวิญญาณ (ขอ้ 39)   พวกเขา
ตอ้งการท่ีจะท าให้แน่ใจว่าพระเยซูไม่ไดก้ล่าวหาพวกเขาถึงความบอดฝ่ายวิญญาณ เน่ืองจาก
พวกเขาไดถื้อวา่พวกเขาเองเป็นคนท่ีรู้แจง้มากท่ีสุดท่ามกลางพวกยวิ 
พระเยซูไดต้อบแก่พวกเขาโดยการใชก้ารเหน็บแนม    พระองค์ไดก้ล่าวถา้พวกเขา “ตาบอด” 
ฝ่ายวญิญาณและไดต้ระหนกัถึงความจ าเป็นของพวกเขาส าหรับการท าให้รู้แจง้ พวกเขาจะไม่มี
ความผิดบาป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่เช่ือ เพราะว่าพวกเขาจะยอมรับค าสอนของพระเยซู   
อยา่งไรก็ตาม พวกเขาไม่ไดรู้้สึกถึงความจ าเป็นของพวกเขา แต่ไดรู้้สึกค่อนขา้งพึงพอใจวา่พวก
เขาไดเ้ขา้ใจน ้าพระทยัของพระเจา้อยา่งถูกตอ้ง   ดงันั้นพวกเขาไม่ไดรั้บความสวา่งท่ีพระเยซูได้
น าเสนอให้   พวกเขาไดฉ้ลาดในสายตาของพวกเขาเอง แต่พวกเขาเป็นคนโง่เขลาอยา่งแทจ้ริง 
(สภษ. 26:12)   “บาป” แห่งความไม่เช่ือของพวกเขายงัคงอยูก่บัพวกเขา และพวกเขายงัคงอยูใ่น
บาปของพวกเขาภายใตพ้ระพิโรธแห่งการพิพากษาของพระเจา้ (3:36)   ความสวา่งเป็นเหตุให้
ตาของบางคนท่ีจะเห็น แต่มนับดบงัตาของคนอ่ืนๆ   การเปิดเผยของพระเยซูก็มีผลกระทบ



อยา่งเดียวกนั 
 

“ตรงกนัขา้ม [ดว้ยการรับรู้ท่ีเพิ่มข้ึนของชายตาบอดแต่ก าเนิด] พวกฟาริสี ซ่ึงเร่ิมตน้
ดว้ยมุมมองท่ีว่าพระเยซูไม่ได้มาจากพระเจา้ (ขอ้ 16) ก็สงสัยการอศัจรรย ์(ขอ้ 18) 
กล่าวถึงพระเยซูวา่เป็นคนบาป (ขอ้ 24) แสดงถึงการไม่รู้ (ขอ้ 29) และสุดทา้ยก็ถูก
ประกาศวา่ตาบอดและเป็นคนบาป (ขอ้ 41)”587 

 
“ถา้พวกเขาฟาริสีไดต้าบอดอยา่งแทจ้ริง ถา้พวกเขาไม่ไดมี้ความเขา้ใจถึงส่ิงต่างๆฝ่าย
วิญญาณเลย พวกเขาคงจะไม่ได้ท าบาปในการกระท าอย่างท่ีพวกเขาได้ท า 
(เปรียบเทียบ รม. 5:13)   พวกเขาไม่สามารถถูกต าหนิส าหรับการกระท าในความไม่รู้
ได ้[1 ทธ. 1:13]   จากนั้นพวกเขาจะไม่ไดก้ระท าในการกบฏต่อความเขา้ใจถ่องแทท่ี้ดี
ท่ีสุดของพวกเขา   แต่พวกเขาไดอ้า้งวา่เห็น   พวกเขาอา้งถึงความรู้ฝ่ายวิญญาณ   พวก
เขารู้จกัธรรมบญัญติั   และมนัเป็นบาปส าหรับผูค้นผู ้ซ่ึงมีความรู้ฝ่ายวิญญาณท่ีจะ
กระท าอยา่งท่ีพวกเขาท า”588 

 
การหลอกลวงของบาปบ่อยคร้ังแลว้ก็ท  าให้บรรดาผูท่ี้อยู่ในความจ าเป็นท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดต่อการ
เปิดเผยและการใหค้วามกระจ่างของพระเจา้ คิดวา่พวกเขาเป็นผูรู้้แจง้มากท่ีสุดของมนุษย ์  พระ
วิญญาณของพระเจา้เท่านั้นผูซ่ึ้งใช้พระวจนะของพระเจา้สามารถทะลุทะลวงความมืดทึบนั้น
ได ้เพื่อท่ีจะน ามาซ่ึงการส านึกถึงความบอดฝ่ายวญิญาณ และเพื่อท่ีจะสร้างการเปิดต่อความจริง 
(เปรียบเทียบ 1 คร. 2:6-16) 
 

“. . . เม่ือมนุษย์กล่าวว่าพวกเขาเห็น และเพราะว่าพวกเขากล่าวว่าพวกเขาเห็น มนั
ถูกตอ้งท่ีว่า บาป ของพวกเขา ยังคงอยู่    อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็เป็นมนุษยท่ี์ผิดบาป
ต่อไป ซ่ึงไม่รู้ถึงความผดิบาปของพวกเขา”589 

 
บทน้ีท าให้การเปิดเผยถึงอตัลกัษณ์แทข้องพระเยซูคืบหนา้ไป ซ่ึงเป็นหน่ึงในจุดประสงคห์ลกั
ของยอห์นในพระกิตติคุณน้ี  มนัยงัแสดงให้เห็นอีกว่าเม่ือความสวา่งแห่งการเปิดเผยน้ีชดัเจน
มากข้ึน ความมืดก็ชัดเจนมากข้ึนเช่นกนั เพราะว่าบางคนชอบความมืดมากกว่าความสว่าง 
(3:19) 



“การอศัจรรยน้ี์เป็นเคร่ืองหมายท่ีว่าพระเยซูสามารถเบิกตาของคนตาบอดบอดฝ่าย
วิญญาณได้ เพื่อว่าพวกเขาสามารถได้รับสายตาอย่างสมบูรณ์ซ่ึงจดัตั้ งความเช่ือท่ี
สมบูรณ์ได ้  ความเช่ือหมายถึงการผา่นจากความมืดไปสู่ความสวา่ง และท่ีจะน าความ
เช่ือน้ีมายงัมนุษย ์เพื่อจะให้โอกาสแห่งการตอบสนองแก่พวกเขาเม่ือพระวิญญาณของ
พระเจา้ชกัน าพวกเขามายงัพระองคเ์องก็เป็นจุดประสงคห์ลกัส าหรับการท่ีพระเยซูได้
ถูกส่งมาในโลก”590 

 
7. การอภิปรายเกีย่วกบัผู้เลีย้งทีด่ี  10:1-21 

 
เป็นท่ีชดัเจนวา่ค าสอนน้ีไดต้ามหลงัส่ิงท่ียอห์นไดบ้นัทึกในบทท่ี 9 (ขอ้ 21) แต่วา่มนัไดเ้กิดข้ึนระหวา่งเทศกาล
อยูเ่พิง (7:2, 14, 37) และเทศกาลการถวายพระวหิารหรือไม่นั้น (ขอ้ 22) ก็ไม่ชดัเจนอยา่งแทจ้ริง   ท่ีท่ีพระเยซูได้
ใหค้  าสอนก็ดูเหมือนวา่จะเป็นกรุงเยรูซาเล็ม (ขอ้ 21)   บางทีค าสอนน้ีไดต้ามหลงัค าสอนก่อนหนา้น้ีทนัที   การ
เช่ือมโยงทางหวัขอ้และภาษานั้นก็หนกัแน่น  คนขอทาน ตาบอดเพิ่งถูกขบัไล่ออกจากคอกแห่งธรรมศาลาของ
เขา (9:34) แลว้พระเยซูไดก้ล่าวถึงคอกของพระองค ์ซ่ึงคนขอทานไดเ้ขา้ไปในตอนน้ี (เปรียบเทียบ 9:35-38) 
 

“กรณีท่ีเป็นตวัอยา่งของความลม้เหลวของผูท่ี้รับจา้งก็ไดใ้ห้มา คือ แทนท่ีจะเอาใจใส่ชายตาบอดอยา่ง
เหมาะสม พวกฟาริสีไดไ้ล่เขาออกไป (9:34)    ในอีกดา้นหน่ึง พระเยซูในฐานะผูเ้ล้ียงท่ีดีไดพ้บเขา 
(9:35, ฮีร่น เอาท่น) และไดน้ าเขาไปยงัคอกแท”้591 

 

การน าเสนอของพระเยซูเกีย่วกบัการใช้อุปมาอุปมัย  10:1-6 
 
ค าสอนน้ีก็ค่อนขา้งคลา้ยกนักบัส่ิงท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณพอ้งไดบ้นัทึกท่ีพระเยซูไดใ้ห้ในค าอุปมาของพระองค ์
แต่ก็มีความแตกต่างท่ีน่าสังเกต   ยอห์นไดเ้รียกค าสอนน้ีว่าค าเปรียบเทียบ (ค ากรีก พารอยมิอัน) มากกว่าค า
อุปมา (ค ากรีก พาราโบเล)   โดยทัว่ไปแลว้ ค าอุปมาเน้นถึงหน่ึงหรือสองประเด็นของการเปรียบเทียบ แต่ค า
เปรียบเทียบท่ีต่อเน่ืองซ่ึงติดตามมาก็พฒันาความคลา้ยคลึงหลายอยา่ง ยอห์นไม่ไดร้วมค าอุปมาในรูปแบบของ
พระกิตติคุณพอ้งเร่ืองใดๆไวใ้นการบรรยายของท่าน 
 
เป็นท่ีชดัเจนวา่พระเยซูไดเ้ลือกค าเปรียบเทียบของ “ผูเ้ล้ียงท่ีดี” เพื่อท่ีจะเปรียบเทียบพระองคเ์องกบัผูเ้ล้ียงท่ีเลวผู ้
ซ่ึงไดน้ าแกะของพระเจา้ไปผิดๆ   พนัธสัญญาเดิมหลายตอนไดว้ิพากษว์ิจารณ์ผูเ้ล้ียงแกะของอิสราเอลผูซ่ึ้งได้



ลม้เหลวในหนา้ท่ีของพวกเขา (เปรียบเทียบ อสย. 56:9-12; ยรม. 23:1-4; 25:32-38; อสค. 34; ศคย. 11)   พระเจา้
เป็นผูเ้ล้ียงของอิสราเอล (เปรียบเทียบ สดด. 23:1; 80:1; อสย. 40:10-11)   ค าเปรียบเทียบเก่ียวกบัผูเ้ล้ียงก็เป็นค า
เปรียบเทียบท่ีดีท่ีจะพรรณนาถึงการเสียสละตนเองท่ีเตม็ใจของพระเยซูส าหรับประชากรของพระองคอี์กดว้ย 

“ผูเ้ล้ียงเป็นผูมี้อ  านาจเด็ดขาดเหนือฝูงแกะของเขา และพระคมัภีร์ตอนต่างๆก็ไม่ไดข้าดท่ีท่ีมโนภาพ
เก่ียวกบัผูเ้ล้ียงถูกใชเ้พื่อจะเน้นถึงความคิดของอ านาจสิทธ์ิขาด   ดงันั้นในค าเปรียบเทียบน้ีพระเยซูถูก
ช้ีแจงวา่เป็นผูป้กครองแทข้องประชากรของพระองคข์ดักบัผูเ้ล้ียงเทจ็ทั้งส้ิน”592 

 
10:1    อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูได้เน้นถึงความส าคญัของค าสอนน้ีด้วยอารัมภบทเบ้ืองต้น   จากนั้น

พระองคไ์ดด้ าเนินการท่ีจะช้ีให้เห็นหลายส่ิงเก่ียวกบัการเล้ียงแกะในศตวรรษแรกท่ีไดอ้ธิบาย
ถึงพนัธกิจของพระองค ์  ผูอ่้านดั้งเดิมของยอห์นคงไดเ้ขา้ใจความคลา้ยคลึงเหล่าน้ีอยา่งง่ายดาย
เน่ืองจากการเล้ียงแกะก็แพร่หลาย 

 
พระเยซูไดอ้ธิบายถึงฝงู “แกะ” ใน “คอก” หรือเลา้ท่ีมีก าแพงแข็งแกร่งและ “ประตู” (ประตูร้ัว) 
เดียว   เป็นท่ีชดัเจนว่า “คอก” ท่ีน่ีก็เป็นก าแพงซ่ึงลอ้มรอบขนาดใหญ่ท่ีอยู่ห่างจากสถานท่ีท่ี
มนุษยอ์าศยัอยูพ่อสมควร   ตามธรรมเนียมนั้น หลายครอบครัวผูซ่ึ้งเป็นเจา้ของแกะจะเล้ียงแกะ
ของพวกเขาในทุ่งหญ้าท่ีอยู่ใกล้เคียง และจ้างคนยามท่ีจะปกป้องประตูร้ัวต่อก าแพงซ่ึง
ลอ้มรอบท่ีไดเ้ปิดเผยนั้น   คนยามจะเปิดประตูรับบุคคลท่ีมีสิทธ์ิ แต่จะกนับุคคลท่ีไม่มีสิทธ์ิ
ออกไป ผูซ่ึ้งอาจตอ้งการท่ีจะลกัหรือฆ่าแกะบางตวั593 ค  าวา่ “ขโมย” (ค ากรีก เคลบเทส, ซ่ึงเนน้
ถึงการเล่นเล่ห์เหล่ียม เปรียบเทียบ ลก  .11:52)  และ “โจร” (ค ากรีก เลสเทส, ซ่ึงเนน้ถึงความ
รุนแรง เปรียบเทียบ มธ .21:13) ก็ค่อนขา้งใกลเ้คียงในความหมาย    

 
ในพนัธสัญญาเดิมนั้น บ่อยคร้ังพระเจา้ไดเ้ปรียบเทียบความสัมพนัธ์ของพระองคก์บัอิสราเอล
ไดก้บัความสัมพนัธ์ของผูเ้ล้ียงและแกะของพระองค์ (เช่น สดด. 80:1; อสย. 40:11; อสค. 
34:10-16; เปรียบเทียบ สดด. 23:1)   พระองคไ์ดเ้รียกพวกผูน้ าท่ีไม่สัตยซ่ื์อของอิสราเอลวา่ “ผู ้
เล้ียงท่ีชัว่ร้าย” แห่งประชากรของพระองคอี์กดว้ย (เช่น อสย. 56:9-12; ยรม. 23:1-4; 25:32-38; 
อสค. 34:4; ศคย. 11)   นอกจากนั้น พระเจา้ไดท้  านายวา่วนัหน่ึงเช้ือสายของดาวิดจะเล้ียงดูชน
ชาติอยา่งเหมาะสม (อสค. 34:23-25; 37:24-28)   ดงันั้น ค าเปรียบเทียบเหล่าน้ีก็มีความหมาย
พิเศษทั้งส้ินส าหรับพวกยิวผูซ่ึ้งพระเยซูไดก้ล่าวค าสอนน้ีแก่พวกเขาเป็นคร้ังแรก “คอกแกะ ”
แสดงถึงลทัธิยวิ 



 
ขอ้ท่ี 1 ขโมยและโจรอา้งอยา่งชดัเจนถึงพวกผูน้ าทางศาสนาผูซ่ึ้งไม่สัตยซ่ื์อต่อพระเจา้ และได้
แสวงหาท่ีจะท าร้ายแกะของพระองคเ์พื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวั (เปรียบเทียบ 9:41)   การ
ปฏิเสธของพวกเขาท่ีมีต่อพระเยซูในฐานะผูเ้ล้ียงผูซ่ึ้งพระเจา้ได้ส่งมาก็ได้ตราหน้าพวกเขา
ส าหรับส่ิงท่ีพวกเขาเป็น 
 

10:2    ในความตรงกนัขา้มกบัผูป้ลน้เหล่าน้ีนั้น “ผูเ้ล้ียง” ท่ีไดรั้บการรับรองจะเขา้ไปในคอกผา่นทาง
ประตูของมนัแทนท่ีจะปีนขา้มก าแพงเขา้ไป “ประตู   ”ไดแ้สดงถึงทางท่ีถูกตอ้งแห่งการเขา้ไปสู่

ลทัธิยวิส าหรับผูเ้ล้ียง )ค าละตินส าหรับ “ผูเ้ล้ียง ”ก็แปลวา่ “ศิษยาภิบาล("  
 

“ฝูงแกะหลายฝูงบ่อยคร้ังก็ได้ถูกน ามารวมตัวกันในคอกหน่ึงเพื่อการปกป้องใน
ระหวา่งกลางคืน   ในตอนเช้านั้น ผูเ้ล้ียงแต่ละคนจะผ่านเขา้ไปในคอกและน าฝงูแกะ
ของเขาเองออกมา และเขาไดเ้ขา้ไปโดยประตูเดียวกนักบัพวกเขา”594 

 
พระเยซูก าลงักล่าวในเชิงเปรียบเทียบว่าพระองค์ได้เสด็จมายงัอิสราเอลในฐานะตวัแทนท่ี
ไดรั้บสิทธิอ านาจของพระเจา้ นัน่คือพระเมสสิยาห์   ในอีกดา้นหน่ึง พวกผูน้ าทางศาสนาไม่ได้
มีการอนุมติัจากพระเจา้ส าหรับการปฏิบติัของพวกเขาต่ออิสราเอล ซ่ึงก็เป็นการท าลายและเป็น
การเห็นแก่ตวัอยา่งแทจ้ริง 

 
“นายประตู” เป็นบุคคลท่ีถูกจา้งมาเพื่อท่ีจะปกป้องแกะจากพวกศตัรูของพวกมนั   ในกรณีของ
พนัธกิจของพระเยซูนั้น บุคคลน้ีก็สัมพนัธ์กบักบัยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา   อยา่งไรก็ตาม ผูคุ้ม้กนั
ทั้งหมดของฝูงแกะตลอดประวติัศาสตร์ก็เป็น โมเสส  ยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา  พระเจา้พระบิดา  
พระวิญญาณบริสุทธ์ิและคนอ่ืนๆ595 ตามปกติแลว้ ก็มีแกะจากฝงูท่ีแตกต่างกนัออกไปหลายฝงู 
ซ่ึงเป็นของเจา้ของท่ีแตกต่างกนัออกไปหลายเจา้ของ ท่ีไดอ้ยู่รวมกนัในคอกขนาดใหญ่เหล่าน้ี   
ในค าเปรียบเทียบนั้น คอกแสดงถึงอิสราเอลหรือลทัธิยิว   เม่ือเขา้มายงัคอกนั้น ผูเ้ล้ียงจะเรียก
แกะของเขาเองท่ีจะออกมาจากแกะของคนอ่ืน และเขาจะน าพวกมนัไปยงัทุ่งหญา้   ตามปกติ
แลว้ พวกเล้ียงแกะไดท้  าส่ิงน้ีดว้ยการเรียกหรือนกหวีดท่ีแตกต่าง   อย่างไรก็ตาม ผูเ้ล้ียงน้ีได้
เรียกแกะแต่ละตวัโดยช่ือของมนั ซ่ึงเป็นท่ีชัดเจนว่าไม่ใช่เร่ืองผิดปกติในสมยัของพระเยซู 
(เปรียบเทียบ 1:43; 11:43; ลก. 19:5)596   ดงันั้นฉากก็พรรณนาวา่พระเยซูก าลงัเรียกแต่ละบุคคล



ซ่ึงออกมาจากพวกยิวท่ีไม่ได้ถูกเลือกสรรไว ้ผูซ่ึ้งพระบิดาได้มอบแด่พระองค์ ท่ีจะติดตาม
พระองค ์(เปรียบเทียบ กดว. 27:15-18; ยน. 14:9; 20:16, 29; 21:16)   แกะของพระเยซูก็ฟังเสียง
ของพระองคแ์ละติดตามพระองค ์(เปรียบเทียบ 5:24) 

“พวกฟาริสีได ้โยน คนขอทานนั้นออกจากธรรมศาลา แต่พระเยซูได ้น า เขาออกจาก
ลทัธิยวิและเขา้ไปสู่ฝงูแกะของพระเจา้!”597 

 
10:4-5    ผูเ้ล้ียงแกะหลายคนไดไ้ล่แกะของพวกเขาให้อยูต่่อหนา้พวกเขา และพวกเขาบางคนไดใ้ชสุ้นขั

ตอ้นแกะท่ีจะช่วยพวกเขาตอ้นแกะ   อย่างไรก็ตาม อย่างท่ีผูเ้ล้ียงคนอ่ืนๆหลายคนไดท้  านั้น ผู ้
เล้ียงแกะน้ีไดไ้ป “ขา้งหนา้” แกะของเขา และไดน้ าพวกมนัไปยงัท่ีท่ีเขาตอ้งการน าพวกมนัไป   
การอธิบายน้ีสะทอ้นถึงรูปแบบของการเป็นผูน้ าของพระเยซู   พระองค์ไดน้ าพวกสาวกของ
พระองค์ ผูซ่ึ้งไดติ้ดตามพระองค์ไปท่ีใดก็ตามท่ีพระองค์ได้ไปดว้ยการเช่ือฟังต่อการน าและ
ค าสั่งของพระองค ์(เปรียบเทียบ กท. 5:18) 

 
“แกะของพระองคติ์ดตามพระองคเ์พราะว่าพวกเขารู้จกัเสียงของพระองค”์   พวกเขาตระหนกั
วา่พระองคเ์ป็นใคร นัน่คือพระผูเ้ล้ียงของพวกเขา   ตรงกนัขา้ม พวกเขาจะไม่ติดตามพวกผูเ้ล้ียง
ปลอม เพราะวา่เสียงหรือค าสอนของพวกเขาก็แปลกต่อพวกเขา   พระเยซูก าลงัอธิบายถึงส่ิงท่ี
เป็นอุปนิสัยพื้นฐานในความสัมพนัธ์เช่นนั้น ไม่ใช่ท่ีวา่แกะแต่ละตวัจะประพฤติในท านองน้ีใน
ทุกเหตุการณ์อยา่งท่ีประสบการณ์เป็นพยาน 
 

“อนิจจาและอนิจจา ขอเพียงแค่ศิษยาภิบาลสมยัใหม่ของเรามีแกะ  )ทั้งหนุ่มและแก่ (
ซ่ึงไดรั้บการฝึกฝนจนพวกเขาจะไม่หนีไปและจะไม่วิง่ตามเสียงแปลกๆท่ีเรียกพวกเขา
ไปสู่ปรัชญาเทจ็  จิตวทิยาเทจ็  จริยธรรมเทจ็  ศาสนาเทจ็ ชีวติเทจ็”598 

 
บางคนก็ดึงดูดใจต่อขอ้เหล่าน้ีเพื่อจะพิสูจน์ว่าคริสเตียนแทจ้ะติดตามพระองค์อย่างหลีกเล่ียง
ไม่ไดแ้ละจะไม่เลิกเช่ือเลย   ส่ิงน้ีดูเหมือนผิดดว้ยเหตุผลอยา่งนอ้ยสามประการ   หน่ึง พระเยซู
ไดก้ล่าวว่าแกะของพระองค์ก็ติดตามพระองค์ไม่ใช่คนแปลกหนา้ เพราะว่าพวกเขารู้จกัเสียง 
(ส่ิงท่ีพระองค์กล่าว นั่นคือค าสอนของพระองค์) ของพระผูท่ี้เล้ียงท่ีดี   ตามปกติแล้วแกะ
ติดตามผูเ้ล้ียงของพวกเขาเพราะวา่พวกมนัรู้จกัเสียงของเขา แต่ก็มีขอ้ยกเวน้บางอยา่งท่ามกลาง
แกะและท่ามกลางคริสเตียน   สอง ถ้าการติดตามพวกครูสอนเท็จเป็นไปไม่ได้ส าหรับ                        



คริสเตียน ท าไมจึงมีค าเตือนอยา่งมากมายในการท าอยา่งนั้นในพนัธสัญญาใหม่?   สาม ยอห์น
ไดร้ะบุถึงค ากล่าวน้ีของพระเยซูว่าเป็นค าเปรียบเทียบ (หรือความคิดท่ีรวบรัด ขอ้ 6)   โดย
พื้นฐานแล้ว ตัวอย่างประกอบก็สร้างประเด็นหลัก ดังนั้ นเราไม่ควรคาดหวงัให้ตัวอย่าง
ประกอบน้ีท่ีจะเขา้กนัไดก้บัทุกรายละเอียด นบัประสาอะไรท่ีจะสอนหลกัค าสอนในส่วนของ
มนัทั้งหมด 
 
ประเด็นของขอ้เหล่าน้ีคือวิธีท่ีพระเจา้จดัตั้งฝูงแกะของพระองค ์  ผูค้นมาหาพระเยซูเพราะว่า
พระองค์ทรงเรียกพวกเขา และพวกเขาติดตามพระองค์เพราะว่าพวกเขาเป็นของพระองค ์  
พวกยวิหลายคนผูซ่ึ้งไดย้ินเสียงของพระเยซูไม่ไดน้บัถือพระองค ์เพราะวา่พวกเขาไดถื้อวา่อบั
ราฮมัหรือโมเสสหรือรับบีบางคนท่ีมีช่ือเสียงเป็นผูเ้ล้ียงของพวกเขา 
 

10:6    พวกยิวหลายคนผูซ่ึ้งได้ยินค าเหล่าน้ี “ไม่ได้เขา้ใจ” ส่ิงท่ีพระเยซูก าลงักล่าว   พวกเขาไม่ได้
ตอบสนองต่อเสียงของพระผูเ้ล้ียง   พวกเขาแทบจะไม่ลม้เหลวท่ีจะเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูเ้ล้ียงและแกะ ซ่ึงเป็นธรรมดาอย่างมากในวฒันธรรมของพวกเขา   อย่างไรก็ตาม พวกเขา
ไม่ไดเ้ขา้ใจค าเปรียบเทียบของพระเยซูเก่ียวกบัพระองคเ์องในฐานะพระผูเ้ล้ียงแทข้องอิสราเอล 
ค ากรีก พารอยมิอา (“ค าเปรียบเทียบ”) ปรากฏในท่ีอ่ืนๆในพระกิตติคุณยอห์น (16:25, 29) แต่
ไม่ปรากฏในพระกิตติคุณพอ้ง 
 

“มนับ่งบอกถึงความคิดของค ากล่าวท่ีลึกลบัซ่ึงเต็มไปดว้ยความคิดท่ีรวบรัด แทนท่ีจะ
เป็นความคิดของการเปรียบเทียบท่ีเรียบง่าย”599 

 
ค าท่ีคลา้ยกนั พาราโบเล (“ค าอุปมา”) ก็ปรากฏบ่อยๆในพระกิตติคุณพอ้ง แต่ไม่ปรากฏในพระ
กิตติคุณท่ีส่ีเลย   อยา่งไรก็ตาม ทั้งสองค าก็มีขอบเขตท่ีค่อนขา้งกวา้งของความหมายท่ีรวมค า
เปรียบเทียบหลายประเภทไว ้
 

การเพิม่เติมของพระเยซูเกีย่วกบัอุปมาอุปมัยน้ัน  10:7-18 
 
ความแตกต่างระหวา่งค าสอนน้ีและค าอุปมาของพระเยซูในพระกิตติคุณพอ้งตอนน้ีก็ชดัเจนมากข้ึน พระเยซูได ้
ด าเนินการต่อไปท่ีจะเปรียบเทียบพระองคเ์องกบัประตูคอกและกบัผูเ้ล้ียง พระเยซูยงัไดอ้ธิบายอีกวา่พระองคเ์อง 



ก าลงัน าแกะของพระองคเ์ขา้คอกและน าออกจากคอก   พระเยซูไดใ้ชต้วัอยา่งประกอบน้ีเพื่อท่ีจะสอนมากกวา่ 
หน่ึงบทเรียน 
 
10:7-8    พระเยซูไดแ้นะน าการอา้งถึง “เราเป็น” อีกอยา่งหน่ึงของพระองค ์  พระองคไ์ดก้ล่าวยอมรับวา่

เป็น “ประตู” หรือประตูของคอกแกะ (เปรียบเทียบ 1:51; 14:6)   ในความสัมพนัธ์กบัคอกนั้น 
พระคริสต์ทรงเป็น “ประตู” ท่ีซ่ึงพระองคท์รงให้การยอมรับ  ในความสัมพนัธ์ต่อฝงูแกะนั้น 
พระองค์ทรงเป็น “พระผูเ้ล้ียงท่ีดี” ท่ีซ่ึงพระองค์ทรงให้การดูแลและการน าพา600   นัก
อรรถาธิบายบางคนไดช้ี้ให้เห็นวา่พวกผูเ้ล้ียงบางคนในโลกตะวนัออกใกลโ้บราณนั้นไดน้อน
ทางเขา้ออกคอกแกะของพวกเขาและก็ไดท้  าหนา้ท่ีเป็นประตูมนุษย์601   ส่ิงน้ีดูเหมือนจะระงบั
ความไม่สอดคล้องกนัของพระเยซูในการเป็นทั้งพระผูเ้ล้ียงและประตู   อย่างไรก็ตาม ความ
แตกต่างอ่ืนๆ ในสองภาพของคอก ซ่ึงไดถู้กน าเสนอในขอ้ 1-5 และ 7-18 ก็โตแ้ยง้ส าหรับ
ตวัอยา่งประกอบท่ีแยกกนัแมจ้ะคลา้ยกนั แทนท่ีจะเป็นตวัอยา่งประกอบท่ีกลมกลืนกนั   ส่วน
น้ีไม่ได้อธิบายถึงตวัอย่างประกอบก่อนหน้าน้ี แต่มนัพฒันาการเปรียบเทียบบางอย่างใน
ตวัอยา่งประกอบนั้น 

 
“‘ประตูของแกะ’ จะตอ้งถูกแยะแยะจาก ‘ประตูของคอกแกะ’ ในขอ้ท่ี 1    อนัหลงัคือ
วธีิท่ีไดแ้ต่งตั้งไวข้องพระเจา้ท่ีซ่ึงพระคริสตไ์ดเ้ขา้ไปสู่ลทัธิยวิ ในความตรงกนัขา้มกบั
บรรดาผูเ้ล้ียงเท็จแห่งอิสราเอลผูซ่ึ้งความประพฤติของพวกเขานั้นแสดงให้เห็นอย่าง
ตรงๆวา่พวกเขาไดผ้ลกัดนัพวกเขาเองเขา้สู่ต าแหน่ง   ‘ประตูของแกะ’ คือพระคริสต์
เอง ท่ีซ่ึงผูท่ี้ถูกเลือกสรรแห่งอิสราเอลไดอ้อกไปจากลทัธิยวิ”602 

 

ในฐานะประตูนั้น พระเยซูได้เปรียบเทียบพระองค์เองกับ “ขโมยและโจร” ผูซ่ึ้งได้มาก่อน
พระองค ์  พระองคไ์ดจ้ดัเตรียมการปกป้องและความมัน่คงเพื่อแกะของพระองค ์ในขณะท่ีคน
อ่ืนๆได้แสวงหาท่ีจะเอาเปรียบพวกเขา   ขโมยและโจรในบริบทน้ีก็อา้งอิงถึงพวกผูน้ าทาง
ศาสนาในสมยัของพระเยซู (เปรียบเทียบ ขอ้ 1)   เป็นท่ีชดัเจนวา่ ขโมยและโจรไม่ใช่เป็นการ
อา้งอิงถึงพวกผูน้ าสมยัก่อนท่ีสัตยซ่ื์อของอิสราเอล เช่น อบัราฮมั  โมเสส และผูเ้ผยพระวจนะ
แทค้นอ่ืนๆ 
 

10:9    พระเยซูไดอ้ธิบายถึงพระองคเ์องวา่เป็นทางผา่น (เปรียบเทียบ 14:6)   แกะของพระองคส์ามารถ



เขา้ไปและจากคอกแกะไปผา่นทางพระองค์ได ้  เป็นท่ีชดัเจนว่า คอกแกะ ท่ีน่ีไม่ไดอ้า้งอิงถึง
อิสราเอลอยา่งท่ีมนัไดอ้า้งอิงถึงก่อนหนา้นั้น (ขอ้ 1-5)   ผูค้นไม่สามารถ “เขา้ไปและออก” จาก
ลทัธิยิวอย่างตามใจผา่นทางพระเยซูได ้  บางทีมนัแสดงถึงความมัน่คงท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรียม 
และทุ่งหญ้าภายนอกก็หมายถึง ส่ิงท่ีค  ้ าจุนสุขภาพและการเติบโตฝ่ายวิญญาณของพวกเขา   
พระเยซูทรงจดัเตรียมเพื่อความจ าเป็นทางความมัน่คงของประชากรของพระองค์และส าหรับ
ความจ าเป็นประจ าวนัทั้งส้ินของพวกเขา 24 ชัง่โมงต่อวนั 

 
“ความเต็มเป่ียมของชีวิตคริสเตียนถูกแสดงออกมาในองคป์ระกอบทั้งสามของมนัคือ 
ความปลอดภยั  เสรีภาพ และการสนบัสนุน”603 

 
“‘ประตู’ ในขอ้ท่ี 1 เป็นวิธีท่ีไดแ้ต่งตั้งไวข้องพระเจา้ส าหรับผูเ้ล้ียงท่ีจะ เข้าไป สู่ลทัธิ
ยิว   ‘ประตู’ ในขอ้ท่ี 7 เป็นทาง ออกจาก ลทัธิยิว โดยการท่ีพระคริสต์ไดน้ าผูท่ี้ถูก
เลือกสรรของพระเจา้ไปยงัพระองคเ์อง   ท่ีน่ีในขอ้ท่ี 9 ‘ประตู’ เก่ียวขอ้งกบัความรอด
ส าหรับคนยวิท่ีถูกเลือกสรรและคนต่างชาติท่ีถูกเลือกสรรเช่นกนั”604 

 

10:10    สุดทา้ยแล้ว เป้าหมายต่างๆของคนหลอกลวงก็เห็นแก่ตวัและเป็นการท าลาย แต่พระเยซูได้
เสด็จมาเพื่อท่ีจะให ้“ชีวติ” ไม่ใช่เอาชีวติไป 

 
“โลกยงัคงแสวงหาผูช่้วยใหร้อดทางการเมือง ท่ีเป็นมนุษย ์เช่น ฮิตเลอร์ สตาลิน   เหมา 
โพลพอท และก็สายเกินไปท่ีจะเรียนรู้วา่พวกเขายึดทรัพยส์มบติัส่วนตวัอยา่งโจ่งแจง้ 
(พวกเขามา ‘เพื่อลกัเท่านั้น’) เหยียบย  ่าชีวิตมนุษยภ์ายใตเ้ทา้อย่างรุนแรง (พวกเขามา 
‘เพื่อ. . .ฆ่าเท่านั้น’) และท าความเสียหายแก่ทุกส่ิงท่ีมีคุณค่าอย่างดูถูก (พวกเขามา 
‘เพื่อ. . .ท าลายเท่านั้น’)”605 

 
ในอีกดา้นหน่ึง พระเยซูไม่ไดแ้ค่เสด็จมาเพื่อน าชีวิตฝ่ายวิญญาณมายงัผูค้นเท่านั้น แต่พระองค์
ไดเ้สด็จมาเพื่อน าคุณภาพท่ีดีท่ีสุดของชีวติมายงัพวกเขาอีกดว้ย   ชีวิตนิรันดร์ท่ีพระเยซูมอบให้
ไม่ใช่แค่ยาวนานเท่านั้น แต่มนัอุดมอีกดว้ย   พระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อจะได้รับแกะเท่านั้น    
แต่ท่ีจะช่วยเหลือแกะของพระองคท่ี์จะรุ่งเรืองและท่ีจะช่ืนชมกบัความอ่ิมเอมใจ และส่ิงดีอ่ืนๆ
ทุกอยา่งท่ีถูกตอ้งท่ีเป็นไปได ้



 
10:11    ขอ้ 7-10 ขยายแนวคิดของประตูจากขอ้ 1-5 และ ขอ้ 11-18 พฒันาแนวคิดของพระผูเ้ล้ียงจาก

ขอ้เหล่านั้น 
“สองประเด็นถูกน าออกมาอยา่งเจาะจงในคุณลกัษณะของ ‘ผูเ้ล้ียงท่ีดี’ คือ การเสียสละ
ตนเองท่ีสมบูรณ์แบบของพระองค ์(ขอ้ 11-13) และความรู้ท่ีสมบูรณ์แบบของพระองค ์
(ขอ้ 14, 15) ซ่ึงขยายไปเกินกวา่ขอบเขตของนิมิตของมนุษย ์(ขอ้ 16)”606 

 
น่ีเป็นการอา้งถึง “เราเป็น” อีกอย่างหน่ึง   พระเยซูทรงเป็นผูเ้ล้ียงท่ีดีในความตรงกนัขา้มกบั
พวกผูเ้ล้ียงท่ีเลวซ่ึงเพิ่งไดอ้ธิบายไป (ขอ้ 8, 10ก)   แทนท่ีจะฆ่าแกะของพระองคเ์พื่อวา่พระองค์
จะมีชีวิตอยู่ได ้อย่างท่ีพวกผูเ้ล้ียงท่ีเลวไดท้  า พระเยซูไดเ้ต็มใจท่ีจะเสียสละชีวิตของพระองค ์
(ค ากรีก ไซเค, ตวัเองทั้งส้ิน) เพื่อว่าแกะจะมีชีวิตอยู่ได้   มนัคือการอุทิศตนท่ีสุดขีดน้ีต่อ                   
สวสัดิภาพของแกะท่ีไดท้  าให้พระเยซูมีคุณสมบติัเป็นพระผูเ้ล้ียงท่ีดี   ช่ือเรียกอ่ืนๆ คือ “พระผู ้
เล้ียงท่ีดีเลิศ” (ฮบ. 13:20-21) และ “พระผูเ้ล้ียงผูย้ิ่งใหญ่” (1 ปต. 5:4) เน้นถึงดา้นต่างๆท่ี
แตกต่างกนัของคุณลกัษณะของพระเยซูในฐานะผูเ้ล้ียง   การเล้ียงท่ีดีรวมถึง การปกป้อง  การ
จดัเตรียม และการเสียสละ 
 
“ดี” (ค ากรีก คาลอส)  มีความหมายว่า ความสูงส่ง ความน่าดึงดูด และความคู่ควร ไม่ใช่แค่
ความสุภาพเท่านั้น   มนัเปรียบเทียบพระเยซูกบัพวกผูเ้ล้ียงท่ีไม่คู่ควรและชัว่ชา้ซ่ึงพระองคไ์ด้
ด าเนินการท่ีจะอธิบายต่อไป (ขอ้ 12-13)   การสละชีวิตของพระองคเ์ป็นถอ้ยค าแบบยอห์นท่ี
เฉพาะซ่ึงอธิบายถึงการตายท่ีเสียสละโดยสมคัรใจ (เปรียบเทียบ ขอ้ 17, 18; 13:37; 15:13; 1 
ยน. 3:16)   ในท านองเดียวกนั ค าบุพบท ไฮเปอร์ (“เพื่อ”) ตามปกติมีความหมายวา่การเสียสละ 
(เปรียบเทียบ 13:37; 15:13; ลก. 22:19; รม. 5:6-8; 1 คร. 15:3)   พวกผูเ้ล้ียงส่วนใหญ่ไม่ไดต้ั้งใจ
ท่ีจะตายเพื่อแกะของพวกเขาแต่ท่ีจะด าเนินชีวิตเพื่อพวกเขา  พวกเขาตายเพื่อแกะของพวกเขา
โดยอุบติัเหตุเท่านั้น   กระนั้นพระเยซูไดเ้สด็จเพื่อท่ีจะตายเพื่อแกะของพระองค์ อย่างตั้งใจ   
แน่นอนวา่     พระเยซูไดเ้สด็จมาเพื่อท่ีจะตายเพื่อคนทั้งโลกอีกดว้ย (6:51; 11:50-52) 
 

10:12-13   ขโมยและโจรนั้นชัว่ร้าย แต่ ผูท่ี้ “รับจา้ง” ตามปกติก็เห็นแก่ตวั   พวกเขาดูแลแกะเน่ืองจากส่ิงท่ี
พวกเขาสามารถไดรั้บจากแกะได ้ไม่ใช่เพื่อเห็นแก่พวกแกะเอง   ในขณะท่ีผูเ้ล้ียงท่ีดีจะเต็มใจท่ี
จะเสียสละตวัเขาเองเพื่อความปลอดภยัและสวสัดิภาพของแกะของเขา ผูท่ี้รับจา้งจะช่วยตวัเขา



เองให้รอด และ “หนี” ไปเม่ืออนัตรายเกิดข้ึน (เปรียบเทียบ ยรม. 10:21-22; 12:10; ศคย. 11:4-
17)   ส่ิงน้ีก็เป็นท่ีเขา้ใจไดเ้น่ืองจากผูเ้ล้ียง ผูซ่ึ้งเป็นเจา้ของแกะของเขาก็มีความสนใจท่ีไม่
เปล่ียนแปลงในพวกมนั ส่วน “ผูท่ี้รับจา้ง” ไม่ไดมี้   พวกผูน้ าของอิสราเอลไดก้ระท าเหมือนผูท่ี้
รับจา้งเม่ือพวกเขาได้พยายามท่ีจะประพฤติเหมือนผูท่ี้รับจา้งเม่ือพวกเขาได้ตั้งความจ าเป็น
ต่างๆของพวกเขาเองไวก่้อนบรรดาผูท่ี้พวกเขาปรนนิบติั (เปรียบเทียบ 1 ปต. 5:2-3)   ท่าทีเป็น
ความแตกต่างท่ีส าคญัระหวา่งผูเ้ล้ียงแทแ้ละผูท่ี้รับจา้ง 

 
10:14-15   ความรู้ร่วมกนัระหวา่งผูเ้ล้ียงและแกะ (การรู้จกัซ่ึงกนัและกนั) ก็ส าคญัอยา่งมาก   ดงันั้น พระ

เยซูไดเ้น้นถึงอตัลกัษณ์ของพระองค์ในฐานะ “พระผูเ้ล้ียงท่ีดี” อีกคร้ังหน่ึง   แกะตอ้ง “รู้จกั” 
พระผูเ้ล้ียงของพวกเขา และพวกเขาสามารถรู้จกัพระองคเ์หมือนพระบุตรทรงรู้จกัพระบิดาได ้  
พระบุตรตอ้งรู้จกัพระบิดาเพื่อท่ีจะท าตามน ้ าพระทยัของพระองค์ เหมือนกบัแกะท่ีตอ้งรู้จกั
พระผูเ้ล้ียงเพื่อท่ีจะติดตามพระองคอ์ยา่งสัตยซ่ื์อ พระเยซูไดส้อนวา่ความสัมพนัธ์ท่ีแกะช่ืนชม
กบัพระองค์ก็พิเศษ อย่างท่ีความสัมพนัธ์กบัพระบิดาของพระองค์นั้นพิเศษ   กระนั้น แต่ละ
บุคคลก็รักษาไวซ่ึ้งอตัลักษณ์ของเขาเอง   มนุษย์ไม่สามารถมาเป็นพระเจ้าได้อย่างท่ีกลุ่ม
เคล่ือนไหวยคุใหม่สอน 

 
“แรกสุดพระคริสต์ไดรั้บเอาธรรมชาติของเราซ่ึงเราจะไดรั้บธรรมชาติของพระองค์                  
ในภายหลงั”607 

 
การกล่าวซ ้ าถึงการตายท่ีเสียสละของพระผูเ้ล้ียง (“เราสละชีวิตของเรา”) ในขอ้น้ียงัเน้นอีกว่า 
การรู้จกัพระผูเ้ล้ียงรวมถึงการเห็นคุณค่าขนาดของความรักของพระองค ์
 

“‘รู้จกั’ (กินอสโค) ในพระกิตติคุณน้ีมีความหมายมากกวา่ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ขอ้เทจ็จริงเท่านั้น มนับ่งบอกถึงความสัมพนัธ์แห่งความวางใจและความสนิทสนม”608 

 
ยอห์นยงัไดใ้ช้ค  านั้นในแนวทางน้ีใน 1 ยอห์น (4:7, 8, 16; 5:20) ท่ีท่ีท่านไดอ้ธิบายถึง
ความส าคญัของการไม่ใช่แค่เช่ือแต่ท่ีจะเขา้สนิทในพระเยซูคริสตอี์กดว้ย 
 

10:16    “แกะอ่ืน” ในท่ีน่ีอา้งอิงถึงคนต่างชาติท่ีอยู่นอก “คอก” ของอิสราเอล ผูซ่ึ้งจะเช่ือในพระเยซู 



(เปรียบเทียบ ขอ้ 3-4)   น่ีเป็นหน่ึงในการพูดเป็นนยัในหมวดพระกิตติคุณท่ีวา่กลุ่มผูค้นใหม่                
จะแทนท่ีอิสราเอลในฐานะประชากรของพระเจา้ในยุคปัจจุบนั (เปรียบเทียบ 17:20; อฟ. 2:11-
22; 3:6)   แกะเหล่าน้ีพร้อมกบัแกะเหล่านั้นจากอิสราเอลจะก่อตวัเป็น “คอก (ฝงู) เดียว” นัน่คือ 
คริสตจกัร (เปรียบเทียบ 1 คร. 10:32)   ส่ิงน้ีตดัสิทธ์ิความเป็นไปไดข้องคริสตจกัรยิวและ
คริสตจกัรต่างชาติ   คอก (ฝงู) ใหม่นั้นจะมี “พระผูเ้ล้ียงเดียว” นัน่คือ พระเยซูผูซ่ึ้งเม่ือเปล่ียน
ภาพแล้วจะมาเป็นศีรษะของคริสตจกัร   พระเยซูได้รู้จกัแกะอ่ืนเหล่าน้ี (ข้อ 14-15) และ
พระองค์ได้รู้จักบรรดาผูท่ี้จะเช่ือในพระองค์ในอิสราเอล นั่นคือ “คอกน้ี” (เปรียบเทียบ                     
สดด. 100:3) 

 
10:17    จากการท่ีไดป้ระกาศถึงความรู้ท่ีสนิทสนมท่ีพระบิดาและพระบุตรแบ่งปันนั้น ตอนน้ีพระเยซู

ได้อธิบายว่าท าไมพระบิดาได้รักพระองค์อย่างท่ีพระองค์ได้รัก   พระเยซูไม่ได้หมายถึงว่า 
ความรักของพระบิดาเป็นผลมาจากการกระท าของพระบุตร   มนัจะยงัคงปรากฏอยูถ่า้พระเยซู
ไดล้ม้เหลวท่ีจะเช่ือฟังพระบิดาอย่างส้ินเชิง   พระบิดาไดรั้กพระบุตรอย่างไม่มีเง่ือนไขตั้งแต่
เร่ิมแรก   อย่างไรก็ตาม การเช่ือฟังเต็มท่ีของพระบุตรต่อน ้ าพระทยัของพระบิดาไดส่้งผลต่อ
การท่ีพระบิดามี ความรักพิเศษ ส าหรับพระบุตรซ่ึงการเช่ือฟังภายใตก้ารทดสอบนั้นได้น า
ออกมา   ในท านองเดียวกนั พระเจา้ทรงรักผูเ้ช่ือทุกคนอยา่งไม่มีเง่ือนไข แต่เม่ือพวกเขาเช่ือฟัง
พระองค์ พวกเขาก็ช่ืนชมความสนิทสนมกับพระองค์ซ่ึงการเช่ือฟังเท่านั้ นท่ีน าออกมา 
(เปรียบเทียบ 15:14) 

 
พระเยซูได้ตายอย่างเสียสละพร้อมกบัการเป็นข้ึนจากตายและการได้รับสง่าราศี   พระองค์
ไม่ไดต้ายไปโดยคิดวา่พระองคจ์ะคงอยูใ่นความตายต่อไป   การตายของพระองคเ์ป็นเหตุการณ์
หน่ึงในโซ่ขนาดใหญ่กว่าของเหตุการณ์ต่างๆ พร้อมกับภาพใหญ่อยู่เสมอเม่ือพระเยซูได้
คาดหวงัถึงกางเขน 
 

10:18   ตามผิวเผินแลว้ พวกผูส้ังเกตคงไดส้รุปว่าพระเยซูไดต้ายไปเพราะว่าพวกยิวไดส้มคบคิดกนั
ต่อตา้นพระองค ์  อยา่งไรก็ตาม พระเยซูไดเ้ปิดเผยว่าเบ้ืองหลงัเหตุผลท่ีเป็นเคร่ืองมือนั้นก็คือ
ตน้เหตุ (ท่ีไดผ้ลตามท่ีตั้งใจ) แห่งจุดประสงคข์องพระเจา้ (เปรียบเทียบ กจ. 4:27-28)   พระเจา้
ได้ให้ “สิทธิอ านาจ” แก่พระเยซูท่ีจะถวายพระองค์เองเป็นเคร่ืองบูชาส าหรับความบาปของ
มนุษย ์และสิทธิอ านาจท่ีจะเป็นข้ึนจากตาย   อยา่งไรก็ตาม พระบุตรยงัคงจ านนต่อพระบิดาใน



ล าดบัชั้นทางตรีเอกภาพ   พระเยซูไดถ้วายพระองค์เองอย่างเต็มใจ ไม่มีมนุษยค์นใดท่ีไดเ้อา
ชีวิตไปจากพระองค ์  อย่างไรก็ตาม พระองคไ์ดถ้วายพระองค์เองในการเช่ือฟังต่อน ้ าพระทยั
ของพระบิดา   

 
“มนัไม่ใช่ตะปูแต่เป็นความเขม้แข็งแห่งความรักของพระองคท่ี์มีต่อพระบิดาและต่อผู ้
ท่ีถูกเลือกสรรของพระองคท่ี์ไดต้รึงพระองคก์บักางเขน”609 

 
ใครก็ตามสามารถสละชีวิตของเขาหรือของเธอในการตายอยา่งเสียสละได ้แต่พระเยซูเท่านั้น
สามารถ “สละชีวิต” และจากนั้น “น าชีวิต (กลับ) มาอีกคร้ังหน่ึง” ในการเป็นข้ึนจากตาย 
บรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่ไดพ้ิจารณาวา่การเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูเป็นของสมาชิกทั้ง
สามแห่งตรีเอกภาพ คือ พระบิดา  )รม  . 6:4) พระบุตร  )ยน  . 2:19) และพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
(8:11)  
 

ความแตกแยกท่ามกลางพวกผู้ฟังของพระเยซู  10:19-21 
 
อีกคร้ังหน่ึง การอา้งของพระเยซูไดส่้งผลต่อการท่ีผูฟั้งบางคนของพระเยซูไดเ้ช่ือในพระองคแ์ละคนอ่ืนๆไม่ได ้
เช่ือ (เปรียบเทียบ 7:12, 43; 9:16)   ท่ีน่ี ถอ้ยค า “พวกยวิ” อา้งอิงถึงคนยวิโดยทัว่ไป ไม่ใช่เฉพาะพวกผูน้ าทาง 
ศาสนา อยา่งท่ีมนัอา้งอิงถึงอยา่งปกติในพระกิตติคุณน้ี   เป็นท่ีชดัเจนวา่ มนัคือความขดัแยง้ท่ีชดัเจนระหวา่งการ 
อา้งของพระเยซูถึงการเป็นพระผูเ้ล้ียงท่ีก าลงัเสด็จมาของอิสราเอล และการอา้งของพระองคท่ี์วา่พระองคจ์ะตาย 
เพื่อแกะนั้นเองไดก่้อใหเ้กิดความแตกแยก   บางคนแมก้ระทัง่ไดส้รุปวา่ พระองคถู์ก “ผสิีง” และจึงเป็นบา้  
(เปรียบเทียบ 7:20; 8:48)   คนอ่ืนๆไดส้รุปวา่ พระองคจิ์ตปกติและมีสติ เน่ืองจากการเปิดเผยท่ีมีพระคุณของ 
พระองคแ์ละความสามารถของพระองคท่ี์จะรักษาคนตาบอดแต่ก าเนิด (9:1-12)   ยอห์นไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะ 
เนน้ถึงบทสรุปสองอยา่งท่ีตรงกนัขา้มกนัท่ีผูค้นไดท้  าการสรุปต่อไป แมว้า่พยานของพระองคถึ์งความเป็น 
พระเจา้ของพระองคน์ั้นสอดคลอ้งกนัและชดัเจนอยา่งเพียงพอ   ส่ิงน้ีควรเป็นการหนุนใจแก่เราทุกคนผูซ่ึ้งเป็น 
พยานเพื่อพระองค ์  ไม่ใช่แมก้ระทัง่พระเยซูเองท่ีไดท้  าใหทุ้กคนเช่ือวา่พระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้ 
 

8. การเผชิญหน้า ณ เทศกาลฉลองพระวหิาร  10:22-42 
 
ส่วนน้ีของพระกิตติคุณท่ีส่ีก็เป็นศาสนศาสตร์พระคริสต์อย่างหนกัแน่นและไดจ้ดจ่อท่ีอตัลกัษณ์ของพระเยซู   



ในส่วนยอ่ยของตวับทน้ี พระเยซูไดน้ าเสนอพระองคเ์องในฐานะพระเมสสิยาห์ (ขอ้ 22-30) และในฐานะ  พระ
บุตรของพระเจา้ (ขอ้ 31-39)   ส่ิงน้ีไดส่้งผลต่อจุดสูงสุดของความเป็นศตัรูกนัต่อพระองค ์
 

“มนัชดัเจนท่ีวา่ผูค้นตอ้งตระหนกัไม่วา่พระเยซูอยูใ่นความสัมพนัธ์เช่นนั้นกบัพระบิดาอยา่งท่ีไม่ใครได้
อยู ่หรือปฏิเสธพระองคอ์ยา่งส้ินเชิง”610 

 
สองสามขอ้สุดทา้ยก็เป็นการเปล่ียนผา่นและอธิบายถึงการถอนตวัของพระเยซูจากกรุงเยรูซาเล็มและขอ้เท็จจริง
ท่ีวา่หลายคนไดเ้ช่ือในพระองค ์(ขอ้ 40-42) 
 
การอ้างของพระเยซูถึงการเป็นพระเมสสิยาห์  10:22-30 
 
10:22-23   “ณ เวลานั้น” (NASB) เป็นการอ้างอิงโดยทั่วไปถึงความใกล้เคียงของ “เทศกาลฉลอง                       

พระวิหาร” และเหตุการณ์ต่างๆซ่ึงถูกบรรยายไวใ้นตอนก่อนหน้านั้น   มนัไม่ได้หมายถึงว่า 
เหตุการณ์ต่างๆในส่วนก่อนหน้านั้นได้ปรากฏก่อนเทศกาลนั้นอย่างแทจ้ริง   ฉบบัแปล NIV 
“จากนั้น” ก็ใหแ้ง่ท่ีดีกวา่ 

“. . . พนัธกิจในเพอเรียของพระองค ์ซ่ึงไดย้ดืหลงัจากเทศกาลอยูเ่พิ่งไปถึงสัปดาห์ท่ีมา
ก่อนเทศกาลปัสกาสุดทา้ย พอท่ีจะกล่าวได้ว่า ได้ถูกแบ่งออกเป็นคร่ึงหน่ึงโดยการ
เยี่ยมเยียนสั้นๆยงักรุงเยรูซาเล็มของพระเยซู ณ เทศกาลฉลองพระวิหาร   ดงันั้น แต่                   
ละส่วนของพนัธกิจในเพอเรียจะเป็นสามเดือน คือ คร้ังแรกตั้งแต่ประมาณปลายเดือน
กนัยายนถึงเดือนธนัวาคม  คร้ังท่ีสอง ตั้งแต่ระยะเวลานั้นถึงตอนตน้ของเดือนเมษายน   
จากหกเดือนเหล่าน้ีเราก็ไม่มีการบนัทึกอ่ืนใด (ดว้ยขอ้ยกเวน้อนัเดียวของมทัธิว 12:22-
45) นอกจากการบนัทึกท่ีครบครันโดยลูกา แมว้่า ตามปกติแลว้ เหตุการณ์ต่างๆใน                   
กรุงเยรูซาเล็มและในยูเดียนั้นถูกอธิบายไวโ้ดยยอห์นก็ตาม   หลังจากนั้นเรามีการ
บนัทึกของการเดินทางของพระองค์ไปยงัเทศกาลปัสกาสุดท้ายซ่ึงได้ถูกบนัทึกไว้
พร้อมกบัรายละเอียดท่ีมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ในพระกิตติคุณพอ้งทั้งสาม”611 

 
เทศกาลฉลองพระวิหารแปดวนั ซ่ึงตอนน้ีเรียกว่า “ชานุกะห์” (หรือ ฮานุกกะห์) ซ่ึงเป็นเท
ศากาลแห่งความสวา่งก็ไม่ใช่หน่ึงในเทศกาลท่ีไดร้ะบุไวธ้รรมบญัญติัของโมเสส   พวกยิวได้
จดัตั้งมนัข้ึนในระหวา่งระยะเวลาระหวา่งพนัธสัญญา (เปรียบเทียบ 1 แม็คคาบี 4:36-59; 2 แม็ค



คาบี 1:9, 18; 10:1-8)   นอกเหนือจากเทศกาลต่างๆของโมเสสแลว้ พวกยิวในสมยัของพระเยซู
ไดเ้ฉลิมฉลองเทศกาลเอสเธอร์หรือปูริมอีกดว้ย612 

 
“พยานของพระคริสต์ ณ ฮานุกกะห์ และท่ีของมนัในพระกิตติคุณยอห์น ซ่ึงเน้นถึง
หัวขอ้ของความสว่างก็เป็นพยานต่อคริสเตียนว่าฮานุกกะห์เน้นถึงการงานท่ียิ่งใหญ่
ของพระองคแ์ห่งการจดัเตรียมความรอดแก่โลกท่ีตาบอดฝ่ายวญิญาณ”613 

 
เทศกาลน้ีไดร้ะลึกถึงการช าระและถวายพระวิหารอีกคร้ังหน่ึงโดยยดูาส แม็คคาเบียส (“ยดูาส 
เดอะ แฮมเมอร์) ในวนัท่ี 25 ของเดือนคิสเลฟ (ปลายธนัวาคมและตน้มกราคมในสมยัใหม่) ปี 
กคศ. 164   ผูบุ้กรุกชาวซีเรียช่ืออนัทิโอคสัท่ีส่ี (อีพิฟานีส์) ไดดู้หม่ินพระวิหารสามปีก่อนหนา้
นั้น โดยการแทนท่ีแท่นทองสัมฤทธ์ิดว้ยแท่นของคนต่างชาติท่ีซ่ึงเขาไดถ้วายหมูเป็นเคร่ืองบูชา
แด่พระจูปีเตอร์   อนัทิโอคสัได้พยายามท่ีจะท าให้ยูเดียเป็นกรีก แต่ผูรั้กชาติชาวยิวช่ือยูดาส 
แม็คคาเบียสสามารถท่ีจะน าการปฏิวติัแบบกองโจรซ่ึงไดก่้อให้เกิดช่ือของเขาตั้งแต่เวลานั้น   
หลงัจากสามปีเขาไดท้  าใหพ้วกซีเรียพา่ยแพแ้ละไดป้ลดปล่อยพวกยวิ 
 

“มนัเป็นการช่วยให้พน้ท่ียิ่งใหญ่อนัสุดทา้ยท่ีพวกยิวไดรู้้จกั และดงันั้นมนัตอ้งอยู่ใน
ความคิดของผูค้นในฐานะสัญลกัษณ์แห่งความหวงัของพวกเขาท่ีว่าพระเจา้จะช่วยกู้
ประชากรของพระองคอี์กคร้ังหน่ึง”614 

 
ในอากาศท่ีอบอุ่นกวา่นั้น พระเยซูคงไดส้อนในหน่ึงของลานกลางแจง้ของพระวหิาร   เพราะวา่ 
“มันเป็นฤดูหนาว” พระองค์ได้สอนส่ิงท่ีติดตามมาในเฉลียงของซาโลมอน ซ่ึงอยู่ด้าน
ตะวนัออกของลานพระวหิาร   บางทียอห์นไดอ้า้งอิงถึงรายละเอียดน้ีเพราะวา่คริสเตียนเร่ิมแรก
ไดร้วมตวักนัตามปกติในเฉลียงของซาโลมอน (กจ. 3:11; 5:12)   นกัเขียนคนหน่ึงไดอ้อก
ความเห็นวา่ ยอห์นอาจไดร้วมการอา้งอิงถึง “ฤดูหนาว” เน่ืองจากสภาพอากาศฝ่ายวิญญาณ นัน่
คือ วิญญาณท่ีเยือกเยน็โดยทัว่ไปของพวกยิว615   ยอห์นอาจไดท้  าการอา้งอิงอ่ืนๆถึงเวลาและ
ฤดูกาลพร้อมกบัการพาดพิงเช่นนั้นในความคิด (เช่น 13:30) 
 

10:24    บ่อยคร้ังแลว้พระเยซูไดพู้ดเป็นนยัเร่ืองการเป็นพระเมสสิยาห์เม่ือพระองคไ์ดก้ล่าวต่อพวกยิว
ในท่ีสาธารณะ   กระนั้นพระองค์ไม่ได้อา้งถึงการเป็นพระเมสสิยาห์ (“พระคริสต์”) “อย่าง



ตรงๆ” อยา่งท่ีพระองคไ์ดเ้ปิดเผยเม่ือพระองคไ์ดส้นทนากบัหญิงชาวสะมาเรีย (4:26)   เหตุผล
ท่ีพวกยิวตอ้งการให้พระเยซูท่ีจะท าให้การอา้งของพระองค์ชดัเจนท่ีน่ีดูเหมือนจะเป็นว่าพวก
เขาสามารถกล่าวหาและฆ่าพระองคใ์นท่ีสุดได ้  แรงจูงใจน้ีก็ชดัเจนมากข้ึน เม่ือเราสังเกตวิธีท่ี
พระเยซูไดต้อบสนองต่อการขอร้องของพวกเขา มากกวา่เวลาท่ีเราตรวจสอบถึงส่ิงท่ีพวกเขาได้
กล่าว   พระเยซูไม่ไดใ้หค้  าตอบท่ีไม่คลุมเครือแก่พวกเขาท่ีพวกเขาไดเ้รียกร้อง   พระองคไ์ดท้  า
การอา้งชดัเจนเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของพระองค ์และพวกยิวหลายคนไดเ้ช่ือในพระองค ์  มนัเป็น
ความไม่เช่ือท่ีไดต้ั้งใจไวข้องพวกผูว้ิจารณ์ของพระองคน์ั้นเองท่ีไดท้  าให้การอา้งของพระองค์
นั้นคลุมเครือต่อพวกเขา ไม่ใช่การไร้ความสามารถหรือความไม่เต็มใจของพระองค์ท่ีจะ                        
เปิดเผยพระองคเ์อง   ยิง่ไปกวา่นั้นอีก ส าหรับพระเยซูท่ีจะไดอ้า้งถึงการเป็นพระเมสสิยาห์ของ                  
พวกยวิอยา่งเปิดเผยนั้น คงจะไดก้ระตุน้การเคล่ือนไหวทางการเมืองท่ีพระองคไ์ม่ไดต้อ้งการท่ี
จะกระตุน้ 

 
10:25-26   พระเยซูไม่ไดห้มายถึงวา่ พระองคไ์ดอ้า้งอยา่งเปิดเผยวา่เป็นพระเมสสิยาห์   พระองคไ์ม่ไดอ้า้ง   

พระองคไ์ดห้มายถึงวา่ พระองคไ์ด ้“บอก” พวกยวิวา่พระองคเ์ป็นพระเมสสิยาห์โดย “การงาน” 
ของพระองค ์(เปรียบเทียบ 5:16-47; 6:32-59; 7:14-30)   การอศัจรรยต่์างๆของพระองคไ์ด้
พิสูจน์วา่พระองคเ์ป็นใคร นัน่คือ พระบุตรของพระเจา้ ซ่ึงไดถู้กส่งมาเพื่อท่ีจะบรรลุน ้ าพระทยั
ท่ีไดท้  านายไวข้องพระเจา้ แต่พวกยิวโดยทัว่ไปไดป้ฏิเสธพยานนั้นเพราะว่าพวกเขาตอ้งการ
พระเมสสิยาห์ประเภทท่ีแตกต่างออกไป   เหตุผลสูงสุดท่ีพวกเขาไม่ไดเ้ขา้ใจพระเยซูก็คือว่า 
พวกเขา “ไม่ใช่” “แกะ” ท่ีพระบิดาไดใ้ห้แก่พระบุตร (เปรียบเทียบ ขอ้ 1-18; 6:37)   สภาพน้ี
ไม่ไดแ้กต้วัถึงความไม่เช่ือของพวกเขา แต่มนัไดอ้ธิบายถึงส่ิงนั้น 

 
“จากมุมมองของมนุษยน์ั้น เรามาเป็นแกะของพระองคโ์ดยการเช่ือ แต่จากมุมมองของ
พระเจา้นั้น เราเช่ือเพราะวา่เราเป็นแกะของพระองค.์ . . 
“ในพระคมัภีร์นั้น การเลือกสรรของพระเจา้และความรับผิดชอบของมนุษยก์็สมดุล
อย่างสมบูรณ์ และส่ิงท่ีพระเจา้ได้รวมเขา้ด้วยกนัแล้ว เราตอ้งไม่ท าให้แยกออกจาก
กนั”616 

 
10:27-28   ขอ้ท่ี 27 กล่าวซ ้ าการเปิดเผยท่ีพระเยซูไดใ้ห้ก่อนหนา้นั้น (ขอ้ 3-5, 14)   “ชีวิตนิรันดร์” ท่ี                  

พระเยซูให้ก็ถูกท าให้เป็นไปไดโ้ดยทางชีวิตของพระองคเ์อง   ดงันั้นมนัเป็นไปไม่ไดส้ าหรับ



แกะของพระองค์ท่ีจะ “พินาศ”   ความมั่นคงสูงสุดของพวกเขาข้ึนอยู่กับพระผู ้เล้ียงท่ีดี                              
ผูไ้ดส้ัญญาในท่ีน่ีวา่ “ไม่มีผูใ้ด” จะสามารถ “แยง่ชิงพวกเขาไปจาก” พระหตัถ์ของพระองคไ์ด ้ 
ไม่มีขโมยคนไหน (ขอ้ 10) ไม่มีโจรคนไหน (ขอ้ 8) ไม่มีสุนขัป่าตวัไหน (ขอ้ 12) ไม่มีใคร 
(เปรียบเทียบ รม. 8:35-39)   โครงสร้างของอนุประโยคกรีก “พวกเขาจะไม่พินาศ” พร้อมกบัค า
ปฏิเสธสองค า (อู มี อะโพโลนไท ไอซ์ โทน ไอโอนา) เน้นถึงความเป็นไปไม่ได้อย่างหนัก
แน่น (เปรียบเทียบ 3:16)   ก่อนหนา้นั้นพระเยซูไดก้ล่าววา่ส่วนหน่ึงของงานนั้นท่ีพระบิดาได้
ให้แก่พระองค์ท าก็คือท่ีจะรักษาคนเหล่านั้นทั้งหมดท่ีพระบิดาไดม้อบแด่พระองค์ (6:37-40)   
ดงันั้นเราสามารถเห็นไดว้่ามนัเป็นไปไม่ไดส้ าหรับแกะตวัหน่ึงท่ีจะเคล่ือนตวัออกจากก ามือ
ของพระผูเ้ล้ียงท่ีดี 

 
“เราควรสังเกตว่าค าสอนของขอ้น้ีไม่ใช่ว่าผูเ้ช่ือจะไดรั้บการช่วยกูจ้ากความหายนะ
ของโลกทั้งส้ิน แต่ท่ีว่าพวกเขาจะไดรั้บความรอดไม่ว่าความหายนะของโลกจะเกิด
ข้ึนกบัพวกเขาก็ตาม”617 

 
น่ีเป็นหน่ึงในพนัธสัญญาท่ีชดัเจนท่ีสุดของความมัน่คงนิรันดร์ของผูเ้ช่ือท่ีพระเจา้ไดใ้ห้แก่เรา
ในพระวจนะของพระเจา้   มนัยงัเป็นถอ้ยค าท่ีชดัเจนถึงขอ้เท็จจริงท่ีวา่ชีวิตนิรันดร์มายงัเราใน
ฐานะของขวญั ไม่ใช่ค่าจา้งท่ีเราไดรั้บ (เปรียบเทียบ อฟ. 2:8-9) 

 
“ความเช่ือข้ึนอยูก่บัการเลือกสรร ไม่ใช่ข้ึนอยูก่บัการเลือกของมนุษย”์618 

 
10:29    พระเยซูไดส้นบัสนุนพระสัญญาแห่งความมัน่คงน้ี   พระองค์ไดย้  ้าเตือนผูฟั้งของพระองค์ว่า 

เพราะว่าส่ิงท่ีพระองค์ได้ท  านั้นก็เพื่อท่ีจะท าตามน ้ าพระทยัของพระบิดา “พระบิดา” และ
พระองคเ์องก็เป็นผูซ่ึ้งจะรักษาแกะของพระองคใ์หป้ลอดภยั (เปรียบเทียบ 17:12) 

 
“‘พระหตัถ์ของพระคริสต์’  )ขอ้  28) อยูใ่ตเ้รา และ ‘พระหตัถ์’ ของพระบิดาอยูเ่หนือ
เรา   ดงันั้นเราก็มัน่คงระหวา่งพระหตัถท่ี์ประสานกนัของผูมี้อ  านาจทั้งส้ิน!”619 

 
“ความยิง่ใหญ่ของพระบิดาไม่ใช่ของฝงูแกะท่ีเป็นรากฐานของ [พื้นฐานส าหรับ] ความ
ปลอดภยัของฝงูแกะ”620 



 
ไม่มีใครสามารถขโมยไปจากพระเจา้ได ้  ไม่มีใครท่ีมีก าลงัหรือปัญญาท่ีเหนือกวา่ท่ีจะเอาชนะ
หรือชนะพระองคด์ว้ยสติปัญญา (เปรียบเทียบ คส. 3:3)   ไม่มีใคร จะ แยง่ชิงพวกเขาจากพระ
เจา้ได ้(ขอ้ 28) และไม่มีใคร สามารถ ท าอยา่งนั้นไดเ้ช่นกนั 
 

10:30    พระเยซูไม่ไดห้มายถึงว่าพระองค์และพระบิดาเป็นบุคคลเดียวกนัแห่งพระภาคของพระเจา้              
ถ้าพระองค์ได้หมายถึงอย่างนั้น พระองค์คงได้ใช้รูปแบบเพศชายของค าท่ีแปลว่า “เดียว”                          
(ค ากรีก ไฮซ์)   ตรงกันข้าม พระองค์ได้ใช้รูปแบบเป็นกลาง (ค ากรีก เฮน)   พระองค์ได้
หมายถึงวา่ พระองคแ์ละพระบิดาเป็นหน่ึงเดียวในการกระท า   การอธิบายน้ีเขา้กนัไดก้บับริบท
อีกด้วย เน่ืองจากพระเยซูไดก้ล่าวว่าพระองค์จะรักษาแกะของพระองค์ให้ปลอดภยั (ขอ้ 28) 
และ ท่ีวา่พระบิดาของพระองคจ์ะรักษาพวกเขาใหป้ลอดภยั (ขอ้ 29) 

 
ขอ้น้ีไดอ้ยู ่ณ ศูนยก์ลางของการอภิปรายท่ีจริงจงัมาตลอดเก่ียวกบัธรรมชาติของพระเยซูท่ีได้
เกิดข้ึนมามากกวา่หลายศตวรรษ   บรรดาผูท่ี้เช่ือวา่พระเยซูเป็นพระเจา้อยา่งบริบูรณ์และมนุษย์
อย่างบริบูรณ์ (พวกความเช่ือดั้ งเดิม) และบรรดาผูท่ี้เช่ือว่าพระเยซูไม่ใช่เป็นพระเจ้าอย่าง
สมบูรณ์ (พวกเอเรียนส์) ไดอ้า้งขอ้น้ีเพื่อจะสนบัสนุนจุดยืนของพวกเขา ผูท่ี้มีความเห็นวา่พระ
เจา้ทรงอยู่โดยพระองค์เดียวไม่เป็นตรีเอกภาพไดจ้  ากดัความเป็นหน่ึงเดียวน้ีต่อเอกภาพแห่ง
ความตั้งใจและการออกแบบ ดงันั้น เราตอ้งพิจารณาขอ้น้ีอยา่งระมดัระวงั 
 
หน่ึง การอา้งของพระเยซูถึง “ความเป็นหน่ึง” ท่ีน่ีในตวัของมนัเองนั้นก็ไม่ไดพ้ิสูจน์ถึงเอกภาพ
ของพระบุตร ในแก่นแท้ กบัพระบิดา   ใน 17:22 พระเยซูไดอ้ธิษฐานวา่พวกสาวกของพระองค์
จะเป็น “หน่ึง” อย่างท่ีพระองคแ์ละพระบิดาเป็น “หน่ึง” นัน่คือ ในจุดประสงค์และความเช่ือ
ของพวกเขา   ประการท่ีสอง ตอนอ่ืนๆในพระกิตติคุณน้ีประกาศว่าพระบิดาและพระบุตร 
“เป็นหน่ึง” มากกวา่แค่ในจุดประสงค์และความเช่ือของพระองคท์ั้งสอง (เปรียบเทียบ 1, 18; 
8:58; 12:41; 20:28)   ประการท่ีสาม บริบทของขอ้น้ียงับ่งบอกอีกวา่  พระเยซูไดท้  า ทุกส่ิง ท่ี
พระบิดาของพระองค์ไดท้  า (เปรียบเทียบ 5:19) และท่ีว่าพระเยซูและพระบิดาไดเ้ป็นหน่ึงใน
การบรรลุ น ้ าพระทยัของ พระเจ้า และ งานของ พระเจ้า   ประการท่ีห้า 17:55 ใชเ้อกภาพของ
พระบิดาและพระบุตรเป็นพื้นฐานส าหรับเอกภาพของสาวกและสาวกในการเปรียบเทียบ ไม่ใช่
อีกแนวทางหน่ึง ซ่ึงบ่งบอกวา่ เอกภาพแรกนั้นก็เป็นเอกภาพท่ีเป็นพื้นฐานมากกวา่621 



 

“. . . ในการท่ีจะพิสูจน์วา่ไม่มีใครสามารถแยง่ชิงพวกเขาไปจากพระหตัถ์ของพระองคไ์ด ้[ขอ้ 
28] พระองค์ทรงตรัสเพิ่มว่า ‘เรา [ผูเ้ล้ียงของแกะ] และพระบิดา [เจา้ของของแกะ] เป็นหน่ึง
เดียว’   หน่ึงเดียวในอะไร     ?อย่างไม่สงสัยเลยว่า  หน่ึงเดียวในงานแห่งอ านาจท่ีซ่ึงพระองค์
ปกป้องแกะของพระองค์และไม่ไดท้  าให้พวกเขาทนทุกข์ท่ีจะถูกแย่งชิงไปจากพระหัตถ์ของ
พระองค”์622 

 

สรุปแลว้ ขอ้น้ีไม่ไดก้ล่าววา่พระเยซูก าลงัอา้งถึงการเป็นแก่นแทเ้ดียวกนักบัพระเจา้   ท่ีน่ีพระองคไ์ดอ้า้ง
ถึงการท าหนา้ท่ีในการรวมกนักบัพระบิดา   อยา่งไรก็ตาม บริบทและค าถอ้ยอ่ืนๆในพระกิตติคุณน้ีแสดง
ให้เห็นว่าเอกภาพของพระองคก์บัพระบิดาไดแ้ผ่กวา้งเกินกวา่เอกภาพทางหนา้ท่ี และไดร้วมถึงเอกภาพ        
ท่ีเหนือธรรมชาติท่ีเป็นเน้ือแท ้
 
พวกยิวไดถ้ามพระเยซูถึงถอ้ยค าท่ี “กระจ่าง” เก่ียวกบัความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค ์  พระเยซูได้
ใหพ้วกเขามากกวา่นั้น ซ่ึงก็คือการอา้งท่ีวา่พระองคไ์ดท้  าตามน ้าพระทยัของพระบิดาอยา่งเต็มท่ีและอยา่ง
สมบูรณ์ ซ่ึงไดบ้่งบอกถึงความเป็นพระเจา้ของพระเยซูอย่างหนกัแน่น   ถอ้ยค าน้ีเป็นจุดสูงสุดของการ
อภิปรายก่อนหนา้นั้น (ขอ้ 22-29; เปรียบเทียบ 5:18; 8:59) 
 

การอ้างของพระเยซูถึงการเป็นพระบุตรของพระเจ้า  10:31-39 
 
10:31-33   เป็นท่ีชดัเจนวา่ พวกยิวไดเ้ขา้ใจวา่พระเยซูท าการอา้งถึงมากกว่าแค่การเห็นดว้ยกบัพระเจา้ใน

ความคิดและจุดประสงค ์นัน่คือ ความเท่าเทียมกบัพระบิดาในฐานะพระเจา้   พวกเขาไดเ้ตรียม
ท่ีจะ “เอาหินขวา้งพระองค์” ส าหรับ “การหม่ินประมาท”   น่ีเป็นการกล่าวหาท่ีชดัแจง้อนัแรก
ถึงการหม่ินประมาท (เปรียบเทียบ 8:59)   พวกเขาไดเ้ช่ือวา่พระเยซูก าลงัหม่ินประมาทเพราะวา่
พระองคก์ าลงัอา้งวา่ “เป็น พระเจา้” (เปรียบเทียบ 5:18; 8:59; มก. 14:61-64)   ก่อนท่ีพวกเขา
สามารถกระท าไดน้ั้น พระเยซูไดถ้ามพวกเขาวา่ “เพราะการกระท าขอ้ใด” ของ “การ (ค ากรีก 
เออร์กา คาลา) ดี (สูงส่ง ยอดเยี่ยม) หลายประการ” ของพระองคท่ี์พวกเขาก าลงัจะเอาหินขวา้ง
พระองค?์   ค  าถามน้ีไดเ้ผชิญหนา้พวกเขาดว้ยความไม่สอดคลอ้งกนัของการประหารคนหน่ึง
ส าหรับการฟ้ืนฟูผูค้นท่ีไดป้ระสบกบัความพิการ   การอศัจรรยต่์างๆของพระเยซูไดเ้ป็นพยาน
วา่ พระองคก์ าลงัท างานของพระเจา้   อยา่งไรก็ตาม พวกยวิไม่ไดคิ้ดถึงส่ิงน้ีอยา่งละเอียด แต่ได้



ตอบสนองวา่มนัไม่ใช่เพราะงานของพระองค ์แต่เพราะถอ้ยค าของพระองคน์ั้นท่ีพวกเขาจะฆ่า
พระองค ์  ตอนน้ีผูอ่้านควรตระหนกัวา่พระเยซูเป็นผูท่ี้พระองคอ์า้งวา่เป็นอยา่งแทจ้ริง คือ เป็น
หน่ึงกบัพระบิดา และมากกวา่แค่มนุษย ์  มนุษยไ์ม่ไดท้  าให้ตวัเขาเองเป็นพระเจา้ พระเจา้ไดท้  า
ใหพ้ระองคม์าเป็นมนุษย ์(1:1, 14, 18)! 

 
ถา้พระเยซูไม่ไดอ้า้งถึงการเป็นพระเจา้อยา่งแทจ้ริง พระองคค์งไดแ้กไ้ขความเขา้ใจผิดของพวก
เขาอยา่งง่ายดายท่ีน่ี   ขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระองค์ไม่ไดแ้กไ้ขก็เป็นหลกัฐานเพิ่มเติมวา่ พวกยิวได้
เขา้ใจอยา่งถูกตอ้งวา่พระองคก์ าลงัอา้งถึงการเป็นพระเจา้ 
 

10:34    พระเยซูได้ด าเนินการต่อไปท่ีจะช้ีให้เห็นว่าการเปิดเผยท่ีเช่ือถือได้ของพวกยิว ซ่ึงก็คือพนัธ
สัญญาเดิมนั้นไดรั้บรองถึงการอา้งของพระองค ์  พระองค์ไดอ้า้ง สดุดี 82:6 เพื่อจะแสดงให้
เห็นว่าพนัธสัญญาเดิมไดใ้ช้ค  าว่า “พวกพระ” (ค าฮีบรู เอลโลฮิม) เพื่อจะอา้งถึงบุคคลต่างๆ
นอกเหนือจากพระเจา้เอง   ถา้พระเจา้ไดก้ล่าวถึงผูค้นในฐานะ “พวกพระ” ท าไมพวกยิวควร
คดัคา้นถา้พระเยซูไดบ้่งบอกวา่พระองคเ์ป็นพระ? 

 
อตัลกัษณ์ของผูค้นผูซ่ึ้งพระเจา้ไดก้ล่าวถึงวา่เป็น “พวกพระ” ใน สดุดี 82:6 ก็ยงัเป็นท่ีถกเกียง
กนัอยู ่  มุมมองท่ีเหมาะสมและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดก็คือว่า พวกเขาเป็นผูว้ินิจฉยัของอิสราเอล 
ผูซ่ึ้งได้ท าหน้าท่ีในฐานะตวัแทนของพระเจ้า และในแง่นั้นเองพวกเขาก็เป็น “พระเล็กๆ” 
(สดด. 82:1-4; เปรียบเทียบ อพย. 21:6; 22:8)623   อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่ “พวกพระ” เหล่าน้ีเป็น
พวกทูตสวรรค์624   ส่ิงน้ีดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได ้เน่ืองจากว่าการเปรียบเทียบในสดุดีน้ีก็คือ
ระหวา่งพระเจา้และมนุษย ์ไม่ใช่ทูตสวรรค์   มุมมองท่ีสามก็คือวา่ พระเจา้ไดก้ล่าวถึงชนชาติ
ทั้งหมดของอิสราเอลเม่ือพระองค์ได้ให้ธรรมบญัญติัแก่พวกเขา   ท่ีนัน่พระองค์ได้กล่าวต่อ
ผูค้นในฐานะ “พวกบุตร” ของพระองค์  และในแง่น้ีก็ก าลังเรียกพวกเขาว่าพวกพระใน                          
สดุดีนั้น625   อยา่งไรก็ตาม บริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปรียบเทียบระหวา่งพระเจา้ในฐานะผู ้
วินิจฉัยแท ้(สดด. 82:1, 8) และผูค้นท่ีพระองค์ไดต่้อว่าส าหรับการตดัสินอย่างผิดๆ (สดด. 
82:2-7) ดูเหมือนจะชอบมุมมองแรก 
 

10:35-36   อนุประโยค “พระคมัภีร์ไม่สามารถถูกท าให้แตกหักได”้ หมายถึงวา่ มนุษยไ์ม่สามารถลบลา้ง 
กนัไวท้างหน่ึง หรือพิสูจน์วา่พระคมัภีร์ผดิพลาดได ้



 
“มนัหมายถึงวา่ พระคมัภีร์ไม่สามารถถูกท าให้วา่งเปล่าจากพลงัของพระคมัภีร์เองได้
โดยการแสดงใหเ้ห็นวา่ผดิพลาด”626 

ถอ้ยค าของพระเยซูรับรองถึงเอกภาพ  สิทธิอ านาจ และความไม่ผิดพลาดของพระคมัภีร์   พระ
เยซูได้ถือมุมมองท่ีสูงส่งอย่างมากของพระคัมภีร์   ประเด็นของพระองค์ก็คือว่า มันไม่
สอดคล้องส าหรับพวกยิวท่ีจะอา้งพนัธสัญญาเดิมในฐานะสิทธิอ านาจของพวกเขา (ขอ้ 34) 
และจากนั้นก็ไม่นบัถือบางส่ิงท่ีพนัธสัญญาเดิมไดก้ล่าวเพราะวา่พวกเขาไม่ไดเ้ห็นดว้ยกบัส่ิง
นั้น   โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง มนัไม่สอดคลอ้งส าหรับพวกเขาท่ีจะเอาหินขวา้งพระเยซูส าหรับการ
อา้งถึงการเป็นพระเจา้และ “พระบุตรของพระเจา้” เม่ือพนัธสัญญาเดิมไดก้ล่าวถึงมนุษยว์่า                  
เป็น “พวกพระ” และ “บุตรของพระเจา้” 
 

“ในรูปเอกพจน์ เฮ กราเฟ่ ตามปกติหมายถึง ตอนเดียวของพระคมัภีร์ และค ากริยาท่ี
แปลวา่ แตกหัก (ลูโอ) ถูกใชใ้นขอ้ท่ี 18 ของการไม่นบัถือประมวลกฎ   ความหมายท่ีน่ี
คือ ‘พระคัมภีร์ตอนน้ีไม่สามารถถูกกันไวต่้างหากในฐานะท่ีไม่ตรงประเด็นกับ
เร่ืองราวท่ีอยูภ่ายใตก้ารอภิปราย”627 

 
พระเยซูไม่ไดใ้ช้การโตแ้ยง้น้ีท่ีจะอา้งว่าพระองค์เป็นพระเจา้   พระองค์ไดใ้ช้มนัเพื่อจะตอ้น
พวกผูว้ิจารณ์ของพระองค ์  พระองคต์อ้งการให้พวกเขาเห็นว่าค าของพระเจา้ท่ีพระองคก์ าลงั
ใช้เพื่อจะอธิบายถึงพระองค์เป็นค า ท่ีพันธสัญญาเ ดิมเองได้ใช้เ ก่ียวกับมนุษย์อีกด้วย                   
ตามหลัก เหตุผลแล้ว  พวกเขาไม่สามารถกล่าวหาพระองค์ถึงการหม่ินประมาทได ้                       
ส าหรับเหตุผลท่ีเรียบง่ายท่ีวา่พระบิดา (พระเจา้) ไดต้ั้งพระองคไ์วแ้ละไดส่้งพระองค์เขา้มาใน
โลกดว้ยภารกิจท่ีพิเศษ   พระองคเ์ป็น “พระบุตรของพระเจา้” ท่ีถูกตอ้งส าหรับเหตุผลน้ี 
อย่างท่ีพวกยิวไดช้ าระพระวิหารของพวกเขาหลงัจากการถูกท าให้เสียความศกัด์ิสิทธ์ิของมนั
โดยอนัทิโอคสั เอพิฟาน่ีส์ ดงันั้นพระเจา้ไดช้ าระพระบุตรของพระองค ์  พวกเขาไดเ้ฉลิมฉลอง
การช าระแห่งพระวิหารทางกายภาพของพวกเขาดว้ยเทศกาลฉลองพระวิหาร แต่พวกเขาไม่ได้
เตม็ใจท่ีจะยอมรับพระวหิารฝ่ายวญิญาณท่ีไดแ้ทนท่ีมนั นัน่คือ พระเยซู 
 

10:37-38   ถดัไปพระองคไ์ดร้ะบุถึงหลกัฐานท่ีพวกผูว้ิจารณ์ของพระองคค์วรพิจารณา นัน่คือ “การงาน” 
ของพระองค์ซ่ึงรวมถึงการอศัจรรยต่์างๆของพระองค์ (เปรียบเทียบ ขอ้ 25)   พระองค์ได้



ยอมรับวา่การอา้งต่างๆทางค าพูดไม่ไดเ้พียงพอในการอา้งเหล่านั้นเอง   พวกยิวควรเรียนรู้จาก
การอา้งเหล่านั้น และท่ีจะเรียนรู้จากส่ิงเหล่านั้นต่อไปวา่ พระองคก์ าลงัท าการงานท่ีดีประเภท
เดียวกนัท่ีพระเจา้พระบิดาไดท้  า   พระเยซูไดส้ าแดงออกถึงความเมตตาสงสารของพระเจา้และ
อ านาจของพระเจา้ในการงานของพระองค ์ซ่ึงเป็นลกัษณะอยา่งเดียวกนัท่ีไดแ้สดงออกในการ
งานของพระเจา้พระบิดา 

 
10:39    พวกผูว้จิารณ์ของพระเยซูไดเ้ขา้ใจถอ้ยค าสุดทา้ยของพระองคอ์ยา่งถูกตอ้ง (ขอ้ 38) วา่เป็นการ

อา้งถึงความเท่าเทียมกบัพระบิดา   ดงันั้น พวกเขาไดพ้ยายามท่ีจะ “จบักุมพระองค์” “อีกคร้ัง
หน่ึง”   พระเยซูได้ “หลบหลีก” จากพวกเขาไปไดอี้กคร้ังหน่ึงเพราะว่ายงัไม่ถึงก าหนดเวลา
ส าหรับการทนทุกขข์องพระองค ์(เปรียบเทียบ 7:30; 8:20)  จนเด๋ียวน้ี การกระท าอนัน้ีเป็น
จุดสูงสุดของความเป็นศตัรูกนัท่ีเป็นทางการระหวา่งระยะเวลาน้ีของพนัธกิจของพระเยซู 

 
การถอนตัวจากกรุงเยรูซาเลม็ของพระเยซู  10:40-42 
 
10:40    ยอห์นไดน้ าเสนอการจากไปจากกรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูในฐานะผลลพัธ์ของการปฏิเสธ

พระองคท่ี์เป็นทางการ   เหตุการณ์นั้นมีความส าคญัทางสัญลกัษณ์จนบางทีผูเ้ขียนไดต้ั้งใจไว ้  
พระเยซูไดถ้อดถอนโอกาสส าหรับความรอดจากผูค้นท่ีนัน่ เพราะวา่พวกเขาไดป้ฏิเสธท่ีจะรับ
เอาการน าเสนอความรอดท่ีมีพระคุณของพระองค์   เป็นท่ีชัดเจนว่า พระเยซูได้ไปจาก                         
กรุงเยรูซาเล็มและกลบัสู่เบธานีในเพอเรีย ซ่ึงอยูด่า้นตะวนัออกของแม่น ้ า “จอร์แดน” ท่ีท่ีพวก
ผูป้กครองชาวยวิไม่มีสิทธิอ านาจท่ีจะไล่ตามพระองค ์(เปรียบเทียบ 1:28) 

 
10:41-42   ตอนน้ียอห์นผูใ้ห้บพัติศมาไดต้ายไปแลว้   อย่างไรก็ตาม หลายคนจากเพอเรียไดต้ระหนกัว่า      

พระเยซูก าลงับรรลุส่ิงท่ี “ยอห์น” ผูใ้หบ้พัติศมาไดท้  านายถึงพระเมสสิยาห์   ท่าทีของพวกเขาก็
ตรงขา้มกบัความเกลียดชงัและความไม่เช่ือของหลายคนในกรุงเยรูซาเล็ม   จนเด๋ียวน้ี พวกเขา
ไดย้อมรับค าพยานของยอห์นผูใ้หบ้พัติศมาเก่ียวกบัพระเยซู เพราะวา่มนัไดพ้ิสูจน์วา่เป็น “จริง” 
ไม่ใช่เพราะว่าผูล่้วงหน้ามาก่อนไดก้ระท าหมายส าคญั ซ่ึงเขาไม่ไดท้  าเลย   พยานของยอห์น
ผูใ้ห้บพัติศมาไดเ้กิดผลต่อไปแมว้า่หลงัจากการตายของเขา เพราะวา่เขาไดช้ี้ผูค้นไปท่ีพระเยซู 
และพระเยซูไม่ไดท้  าใหพ้วกเขาผดิหวงั 

 



บางทีอคัรทูตยอห์นได้ระบุถึงจุดหมายของพระเยซูอย่างท่ีท่านได้ระบุนั้น เพื่อท่ีจะบ่งบอกถึงการส้ินสุดของ
พนัธกิจต่อสาธารณะของพระเยซูท่ียอห์นผูใ้ห้บพัติศมาไดแ้นะน าไว ้  การอา้งอิงต่างๆ ถึงยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาก็
จดัตั้ง การผนวก ท่ีใส่วงเล็บการบนัทึกถึงพนัธกิจต่อสาธารณะของพระเยซูต่อฝูงชนในพระกิตติคุณน้ี (1:19-
10:42) 
 

I. บทสรุปของพนัธกจิต่อสาธารณชนของพระเยซู  บทที ่11—12 
 
หวัขอ้หลกัของพระกิตติคุณน้ี คืออตัลกัษณ์ของพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจา้ก็โดดเด่นต่อไป    ส่ิ ง น้ี ก็
ส าคญัส าหรับพวกสาวกของพระเยซูท่ีจะเติบโตในความเขา้ใจของพวกเขาถึงใครท่ีพระองคเ์ป็นและท่ีจะเติบโต
ในความเช่ือของพวกเขาในพระองค ์อยา่งท่ีมนัส าคญัส าหรับคนโดยทัว่ไปท่ีจะเป็น เช่นนั้น   ส่วนน้ีของพระ
กิตติคุณน้ีกล่าวถึง   พระเยซูทรงถอนตวัจากกรุงเยรูซาเล็ม (11:1-12:11) และจากนั้นก็กลบัไปท่ีนัน่เพื่อการเสด็จ
เขา้อยา่งพิชิตของพระองค ์รวมถึงการวงิวอนสุดทา้ยของ พระองค์ท่ีจะให้ประชาชนเช่ือในพระองค์ (12:12-
50)   ส่วนน้ีน าผูอ่้านไปสู่จุดสูงสุดของความเช่ือและความไม่เช่ือในพนัธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซูอีกดว้ย 
 

1. หมายส าคัญทีเ่จ็ด: การท าให้ลาซารัสเป็นขึน้  11:1-44 
 
พระเยซูไดน้ าเสนอพระองคเ์องในฐานะน ้ าแห่งชีวิต อาหารแห่งชีวิต และความสวา่งของชีวิต   ตอนน้ีพระองค์
ได้เปิดเผยพระองค์เองในฐานะ “ผูเ้ป็นข้ึนจากตายและชีวิต”   น่ีเป็นหมายส าคญัท่ีเจ็ดและสุดทา้ยของหมาย
ส าคญัท่ีอศัจรรยข์องพระเยซูซ่ึงยอห์นไดบ้นัทึกไว ้และก็เป็นการเปิดเผยท่ีมีพลงัมากท่ีสุดแห่งอตัลกัษณ์แทข้อง
พระองค์628   หมายส าคญัน้ีแสดงถึงสิทธิอ านาจของพระเยซูเหนือศตัรูตวัสุดทา้ยและใหญ่ท่ีสุดของมนุษยน์ัน่คือ 
ความตาย (เปรียบเทียบ 5:21, 25, 28)  นกัวิชาการบางคนมองว่าการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูเป็นหน่ึงใน
หมายส าคญัของพระองค ์  คนอ่ืนๆชอบท่ีจะมองการเป็นข้ึนจากตายนั้นในประเภทท่ีแตกต่างไปจากการอศัจรรย์
ต่างๆท่ีพระองคไ์ดก้ระท าในขณะท่ีพระองคไ์ดมี้ชีวติอยูบ่นโลก629  ขา้พเจา้ชอบทางเลือกท่ีสอง 
 

“การอา้งของพระเยซูถึงการท างานในความเป็นหน่ึงท่ีสมบูรณ์และอยา่งมีสติกบัพระบิดาของพระองค์
ไดน้ าให้พวกเขาท่ีจะพยายามเอาหินขวา้งพระองค์อยา่งปราศจากความส าเร็จ [10:31]   แต่ตามการ
บรรยายของยอห์นนั้น การอา้งของพระองคถึ์งการให้ของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์แก่ผูเ้ช่ือโดยการท า
ใหพ้วกเขาเป็นข้ึนจากความตายฝ่ายวญิญาณนั้นเองท่ีไดน้ าไปสู่การถูกตรึงของพระองค ์[11:53]”630 
“ความตายทางกายภาพเป็นตวัอยา่งท่ีเป็นอุทาหรณ์ถึงส่ิงท่ีความบาปท าในย่านวิญญาณ   อย่างท่ีความ



ตายทางกายภาพท าให้ชีวิตส้ินสุดลงและแยกผูค้น ดงันั้นความตายฝ่ายวิญญาณก็เป็นการแยกผูค้นจาก
พระเจา้และการสูญเสียชีวติท่ีอยูใ่นพระเจา้ไป (ยน. 1:4)   พระเยซูไดเ้สด็จมาเพื่อวา่ผูค้นจะด าเนินชีวิตท่ี
ครบบริบูณณ์ (10:10)”631 

มีความคลา้ยกนัระหวา่งหมายส าคญัแรกและหมายส าคญัสุดทา้ย นัน่คือ บริบทของการอศัจรรยท์ั้งสองเป็นชีวิต
ครอบครัว   การอศัจรรยท์ั้งสองไดถู้กกระท าข้ึนเพื่อเสริมสร้างความเช่ือ (2:11; 11:15)   และการอศัจรรยท์ั้งสอง
ไดถู้กกล่าววา่ไดเ้ป็นการส าแดงถึงพระสิริของพระเจา้ (2:11; 11:4, 40) 
 

“มาระโกบนัทึกการเป็นข้ึนจากตายของลูกสาวของไยรัส แต่เธอเพิ่งไดต้ายไป   ลูกาบอกถึงการเป็นข้ึน
จากตายของบุตรแม่ม่ายท่ีนาอิน แต่เขายงัไม่ไดถู้กฝัง   แต่ท่ีน่ี ในกรณีของลาซารัสนั้น ชายท่ีตายไปแลว้
ไม่เพียงแต่ไดถู้กวางไวใ้นหลุมฝังศพเท่านั้น แต่ความเน่าเป่ือยไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะกดักินร่างกายอีกดว้ย. . . . 

 
“ล าดบัท่ีเก่ียวกบัช่วงส าคญัสุดยอดอย่างเดียวกนัก็ประจกัษ์ในการเช่ือมโยงกบั สภาพของมนุษย์ตาม
ธรรมชาติ ซ่ึง ‘หมายส าคญั’ ของยอห์นพรรรนาถึงโดยพื้นฐาน   ‘พวกเขาไม่มีเหลา้องุ่น’ (2:3) บอกเรา
วา่คนบาปก็เป็นคนแปลกหน้าอย่างส้ินเชิงต่อความยินดีของพระเจา้  )วนฉ  . 9:13)   ‘ความเจ็บป่วย’ 
(4:46) ประกาศถึงสภาพของวิญญาณของคนบาป เพราะวา่บาปเป็นโรคท่ีไดข้โมยสุขภาพท่ีดีดั้งเดิมไป
จากเขา   ‘คนท่ีไร้ก าลงั’ (5:7) แสดงให้เราเห็นวา่คนบาปท่ียากจนก็ ‘ปราศจากก าลงั’ (รม  .5:6) ไร้การ
ช่วยเหลืออยา่งส้ินเชิง ไม่สามารถท่ีจะท าส่ิงซ่ึงจะท าให้สภาพของเขาดีข้ึนได ้  ฝงูชนท่ีไม่มีอาหารของ
พวกเขาเอง (6:5) ก็เป็นพยานถึงความเป็นจริงท่ีวา่มนุษยน์ั้นขาดแคลนส่ิงท่ีให้ก าลงั   พวกสาวกท่ีอยูบ่น
ทะเลท่ีพายไุดพ้ดัใส่ (6:18) ก่อนท่ีพระผูช่้วยใหร้อดไดม้าหาพวกเขานั้นก็พรรณนาถึงจุดท่ีอนัตรายท่ีคน
บาปครอบครอง คือ อยูบ่น ‘ถนนกวา้ง’ ท่ีน าไปสู่ การถูกท าลาย   ชายตาบอดแต่ก าเนิด (9:1) แสดงถึง
ความเป็นจริงท่ีวา่คนบาปไร้ความสามารถแห่งการรับรู้ถึงไม่วา่ความเคราะห์ร้ายและอนัตรายของเขา
เอง  หรือผูเ้ดียวเท่านั้นท่ีสามารถช่วยกูเ้ขาได ้  แต่ในยอห์นบทท่ี 11 เรามีส่ิงท่ีจริงจงัและน่ากลวัมากกวา่
มาก   ท่ีน่ีเราเรียนรู้วา่ มนุษยต์ามธรรมชาติก็ ตาย ฝ่ายวญิญาณ คือ ‘ตายแลว้โดยการละเมิดและการบาป’   
เราไม่สามารถไปต ่ากวา่น้ีได ้  ส่ิงใดก็ตามท่ีไร้ความหวงัมากกวา่ก็ไม่สามารถถูกพรรณนาได ้  ต่อหนา้
ความตายนั้น คนฉลาดท่ีสุด คนท่ีร ่ ารวยท่ีสุด คนท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดท่ามกลางมนุษยจ์ะตอ้งสารภาพถึงการ
ไร้ความช่วยเหลืออยา่งส้ินเชิงของพวกเขา   ดงันั้น น่ีคือส่ิงท่ีถูกตั้งไวต่้อหนา้เราในยอห์นบทท่ี 11”632 

 

การตายของลาซารัส 11:1-16 
 



ในส่วนน้ี ยอห์นไดเ้น้นถึงจุดประสงคโ์ดยเจตนาของพระเยซูในการยอมให้ลาซารัสท่ีจะตายไป และความเป็น
จริงแห่งการตายของเขา 
 
11:1-2   บางที “ลาซารัส” เป็นค าผนัแปรของค าว่า “เอเลอาซาร์” ซ่ึงหมายถึง “พระเจา้ทรงช่วย”633   

บรรดาผูเ้ขียน   พระกิตติคุณพอ้งไม่ไดอ้า้งอิงถึงเขา บางทีนัน่เป็นเหตุวา่ท าไมยอห์นไดร้ะบุว่า
เขาเป็น “นอ้งชาย” ของมารียแ์ละมารธา   พี่สาวสองคนน้ีปรากฏในพระกิตติคุณยอห์นเป็นคร้ัง
แรกท่ีน่ี แต่พวกเขาปรากฏในพระกิตติคุณสัมพนัธ์ท่ีมาก่อนพระกิตติคุณท่ีส่ี (เปรียบเทียบ มธ. 
26:6-12; มก. 14:3-9; ลก. 10:38-42) 

 
“เบธานี” ท่ีน่ีคือเบธานีท่ีอยูห่่างจากกรุงเยรูซาเล็มไปทางตะวนัออกประมาณสามกิโลเมตร (ขอ้ 
18) ไม่ใช่เบธานีท่ีอยูใ่นเพอเรียท่ีซ่ึงผูเ้ขียนไดอ้า้งอิงถึงก่อนหนา้น้ี (1:28)   การอธิบายเพิ่มเติม
ของยอห์นเก่ียวกบั “มารีย”์ ในขอ้ท่ี 2 ก็พาดพิงถึงเหตุการณ์ภายหลงัท่ีท่านจะบรรยายใน 12:1-8   
บางทีท่านไดเ้ช่ือวา่ผูอ่้านดั้งเดิมของท่านคงจะไดย้นิเหตุการณ์น้ีแลว้ (เปรียบเทียบ มธ. 26:6-12; 
มก. 14:3-9)  หรือท่านอาจไดผ้กูการอา้งอิงถึงมารียท์ั้งสองคร้ังน้ีเขา้ดว้ยกนั 
 

11:3    ช่ือเรียก “พระองค์เจา้” (ค ากรีก คูรี) ก็น่านับถือ และไม่ไดจ้  าเป็นตอ้งบ่งบอกถึงความเช่ือใน
ความเป็นพระเจา้ของพระเยซู   เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูไดมี้การติดต่อท่ีส าคญักบัลาซารัสและ
พี่สาวสองคนของเขาอยา่งมากจนผูห้ญิงสองคนนั้นสามารถออ้นวอนต่อความรักท่ีรักใคร่ (ค า
กรีก ฟิเลอิส) ของพระเยซูส าหรับน้องชายของเขาได ้(“ผูท่ี้พระองค์ทรงรัก”) เม่ือพวกเขาได้
กระตุน้ให้พระองค์ท่ีจะมา   พวกเขาไดเ้ช่ืออีกวา่พระเยซูสามารถช่วยน้องชายของพวกเขาได้
โดยการรักษาเขา (เปรียบเทียบ ขอ้ 21; สดด. 50:15)   พวกเขาตอ้งไดต้ระหนกัวา่ พระเยซูตกอยู่
ในอนัตรายท่ีใดท่ีหน่ึงใกลก้รุงเยรูซาเล็ม (ขอ้ 8) 

 
“พระธรรมขอ้น้ีสอนเราอยา่งตรงๆ วา่ความเจ็บป่วยในผูเ้ช่ือไม่มีทางท่ีจะเขา้ไม่ไดก้บั 
ความรัก ของพระเจา้ท่ีมีต่อบุคคลเช่นนั้น   มีบางคนท่ีสอนวา่ความเจ็บป่วยในธรรมิก
ชนเป็นหลกัฐานท่ีแน่นอนถึงความไม่โปรดปรานของพระเจา้   กรณีของลาซารัสควร
ท่ีจะท าให้ความผิดพลาดเช่นนั้นเงียบตลอดไป   แมก้ระทัง่เพื่อนๆท่ีถูกเลือกสรรของ
พระคริสตก์็เจ็บป่วยและตายไป    ดงันั้น เราไร้ความสามารถอยา่งส้ินเชิงเพียงไรท่ีจะ
ประเมินความรักของพระเจา้ท่ีมีต่อเราโดยสภาพหรือสถานการณ์ท่ีชัว่คราวของเรา!  .  



.  . พระเจา้ทรงรักคริสเตียนอยา่งแทจ้ริงเม่ือพวกเขาเจ็บป่วยและเม่ือพวกเขาสบายดี
เช่นกนั”634 

 
11:4    พระเยซูไดห้มายถึงวา่ ลาซารัสจะไม่ตายในแง่สุดทา้ย แมว้า่ “โรคน้ี” ไดพ้ิสูจน์วา่ท าให้ถึงตาย   

การตายในไม่ชา้ของลาซารัสจะหลีกทางใหแ้ก่การเป็นข้ึนจากตายและการเปิดเผยถึงพระเยซูซ่ึง 
“ไดรั้บเกียรติ” ในฐานะ “พระบุตร” ของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 9:3)   ในพระกิตติคุณน้ี “เกียรติ” 
ของพระเจา้ตามปกติแลว้ก็เป็นการอา้งอิงถึงการเปิดเผยพระองคเ์องของพระองค ์แทนท่ีจะเป็น
การสรรเสริญจากผูอ่ื้นท่ีมายงัพระองค ์(เปรียบเทียบ 1;14-18; 5:23; 12:28; 17:4)635   อยา่งเหน็บ
แนมแลว้ การอศัจรรยน้ี์ไม่ไดเ้พียงแค่เปิดเผยถึงอตัลกัษณ์ของพระเยซูในฐานะพระบุตรของ   
พระเจา้เท่านั้น แต่ได้น าไปสู่การส้ินพระชนม์ของพระองค์อีกด้วย ซ่ึงเป็นการส าแดงสูงสุด
ถึงอตัลกัษณ์และเกียรติของพระองค ์

 
“จุดประสงคต่์างๆของพระเจา้ท่ีใหญ่ยิง่ในการทนทุกขก์็เห็นไดใ้นเร่ืองราวท่ีเจาะจงใน
พระกิตติคุณของยอห์น   ดว้ยการรักษาชายทุพพลภาพ ณ สระเบธซาธา (ยน. 5) นั้น 
พระเยซูไดส้อนวา่บาปอาจเป็นสาเหตุของการทนทุกขแ์ละความเจ็บป่วย  ในการรักษา
ชายตาบอดแต่ก าเนิดนั้น พระเยซูไดก้ล่าววา่สาเหตุส าหรับความบอดของชายคนนั้น
ไม่ใช่ทั้งบาปของเขาหรือบาปของพ่อแม่ของเขา แต่ท่ีว่างานของพระเจา้จะปรากฏ 
(9:3)   และพระเยซูไดท้  าใหก้ารไปถึงเบธานีของพระองคไ์ดล่้าชา้ไปอยา่งตั้งใจ เพื่อวา่
พระองค์และพระบิดาของพระองค์จะไดรั้บเกียรติเม่ือพระองค์ไดท้  าให้ลาซารัสเป็น
ข้ึนจากตาย (11:4)”636 

 
11:5-6    ยอห์นได้ปัดเป่าความสงสัยใดๆเก่ียวกบัความรัก (ค ากรีก อากาเพ้) แทข้องพระเยซูส าหรับ

ครอบครัวน้ี   การล่าชา้ของพระองค์ไม่ไดแ้สดงถึงความไม่สนใจแต่แสดงถึงจุดประสงคข์อง
พระเจา้ (เปรียบเทียบ 2:4; 7:3-10) ความล่าชา้ของพระองคใ์นการเคล่ือนท่ีไปยงักรุงเยรูซาเล็ม
และการตายของพระองคเ์ป็นความตั้งใจส่วนตวัอยา่งส้ินเชิง )เปรียบเทียบ 2:3-4; 7:3-9) 

 
“ขอให้ เรา เรียนรู้จากส่ิงน้ีว่า เม่ือพระเจ้าท าให้เรา รอคอย มนัคือเคร่ืองหมายท่ีว่า
พระองคต์ั้งใจท่ีจะ อวยพร แต่ในแนวทางของพระองค ์ตามปกติแลว้ก็เป็นแนวทางท่ี
แตกต่างอยา่งมากจากส่ิงท่ี เรา ปรารถนาและคาดหวงั [เปรียบเทียบ 30:18]”637 



 
11:7-8    การตดัสินใจของพระเยซูท่ีจะกลบัไปยงับริเวณกรุงเยรูซาเล็มในแควน้ยเูดียดูเหมือนจะบา้บ่ิน

ต่อพวกสาวก ผูซ่ึ้งไดย้  ้าเตือนพระองค์วา่พวกยิวท่ีนัน่ไดพ้ยายามท่ีจะ “เอาหินขวา้ง” พระองค์
เม่ือเร็วๆน้ี (10:31, 39)   เป็นท่ีชดัเจนวา่ พวกเขายงัไม่ไดเ้ล็งเห็นการปกป้องของพระบิดาต่อ
พระบุตรของพระองคจ์นกว่าเวลาท่ีไดก้ าหนดไวข้องพระองค ์หรือความหลีกเล่ียงไม่ไดข้อง
การส้ินพระชนมข์องพระเยซู 

 
11:9-10   โดยทัว่ไปแลว้ คนยิวและคนโรมนัไดถื้อวา่ “เวลา” กลางวนัทั้งหมดเป็น “สิบสอง” และ เวลา

กลางคืนเป็นอีก “สิบสอง”   ตามตวัอกัษรแล้ว พระเยซูได้อ้างอิงถึงเวลากลางวนั   ในเชิง
เปรียบเทียบแลว้ เวลากลางวนัไดเ้ล็งถึงน ้ าพระทยัของพระบิดา   พระเยซูก็ปลอดภยัตราบเท่าท่ี
พระองคไ์ดท้  าตามน ้าพระทยัของพระบิดา   ส าหรับพวกสาวกนั้น ตราบเท่าท่ีพวกเขาไดติ้ดตาม
พระเยซู ซ่ึงเป็น “ความสว่างของโลก” ต่อไปนั้น พวกเขาจะ “ไม่สะดุด”   การด าเนิน “ใน
กลางคืน” พรรณนาถึงการประพฤติโดยปราศจากการท าใหก้ระจ่างหรือการอนุญาตของพระเจา้   
การด าเนินชีวติในยา่นของความมืด (นัน่คือ ความชัว่) ก็อนัตราย (เปรียบเทียบ 1 ยน. 1:6) 

 
“เม่ือมีความมืดในจิตใจ จากนั้นเราจะสะดุดอยา่งแน่นอน”638 

 

“. . . มนุษยต์อ้งไม่ติดตามความสวา่งภายในท่ีไดทึ้กทกัเอา แต่ยอมรับพระเยซูในฐานะ
ความสวา่งของโลก 8:12; 9:5)”639 

 

11:11-13   พระเยซูได้อธิบายเพิ่มเติมว่าท าไมพระองค์จ  าเป็นตอ้งไปยงัเบธานี   “นอนหลบั” เป็นการ
เปรียบเทียบ โดยทัว่ไปของพนัธสัญญาเดิมถึงความตาย (เช่น ใครคนหน่ึง “ได้นอนหลบักบั
บรรพบุรุษของเขา”; เปรียบเทียบ มก. 5:39)   อยา่งไรก็ตาม แนวคิดท่ีวา่ผูค้นจะต่ืนจากหลบัน้ี 
ในขณะท่ีไดถู้กเปิดเผยในพนัธสัญญาเดิมนั้น (ดนล. 12:2) ก็ไม่ใช่การรับรู้โดยทัว่ไปถึงผลลพัธ์
ของความตาย   ตามปกติแล้ว ผูค้นคิดถึงบรรดาผูท่ี้หลับในความตายว่ายงัหลับอยู่ (ตาย)   
ดังนั้ นความสับสนของพวกสาวกก็เป็นท่ีเข้าใจ อย่างเช่นการอธิบายของยอห์นเก่ียวกับ
ความหมายของพระเยซู   ตามปกติแลว้ บรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่ไดอ้า้งอิงถึงความตายวา่
เป็น “การนอนหลบั” ส าหรับคริสเตียน เพราะวา่การเป็นข้ึนจากตายสู่ชีวิตของเขาหรือของเธอ
นั้นก็เป็นการเปิดเผยท่ีโดดเด่นและแน่นอน (เปรียบเทียบ กจ. 7:60; 1 คร. 15:6, 20, 51; 1 ธส. 



4:13-18) 
“ในพระคมัภีร์นั้นค าวา่ นอนหลับ ถูกใชส้ าหรับการพกัผอ่นทางกายภาพ (ปฐก. 2:21-
22) ส าหรับความข้ีเกียจและความไม่เอาใจใส่ (รม. 13:11) ส าหรับสภาพท่ีไม่รอด (อฟ. 
5:14) และส าหรับความตาย (ดนล. 12:2; 1 ธส. 4:14”640 

   

พิงคไ์ดช้ี้ให้เห็นเจ็ดส่ิงท่ีการเปรียบเทียบถึง  “การหลบั  ”บ่งบอกไวคื้อ   ) 1) การหลบัไม่เป็นภยั
อย่างส้ินเชิง    ) 2) การหลบัมาในฐานะการผ่อนคลายท่ีพึงประสงคห์ลงัจากความเป็นทุกขแ์ละ
งานตรากตร าของวนั  )3) ในการหลบัเรานอนลงเพื่อจะลุกข้ึนอีก  )4) การหลบัเป็นเวลาของการ
พกั )5) การหลบัไม่ยอมใหค้วามเป็นทุกขแ์ห่งชีวติเขา้มา )6) เหตุผลหน่ึงท่ีบางทีท าไมความตาย
ถูกเปรียบเทียบกบัการหลบัก็คือท่ีจะเนน้ถึงความสบายท่ีซ่ึงพระเจา้จะกระตุน้เรา  )7) การหลบั
เป็นเวลาท่ีร่างกายถูกท าใหพ้อดีกบังานต่างๆของวนัพรุ่งน้ี641 

 

ท่ีพระเยซูไม่ไดส้อน “การนอนหลบัของจิตใจ” ควรชดัเจนจากลูกา 16:19-31   หลกัค าสอน
ของ “การนอนหลบัของจิตใจ” ก็คือค าสอนท่ีว่า ณ ความตายนั้น จิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง                   
ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นวตัถุของมนุษย ์ก็ไม่มีสติจนกว่ามีการเป็นข้ึนจากตายของร่างกาย   เร่ืองราว
ของเศรษฐีและลาซารัสในลูกาบทท่ี 16 แสดงให้เห็นว่าผูค้นมีสติหลงัจากความตายและก่อน
การเป็นข้ึนจากตายของพวกเขา642 

 
11:14-15    เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูได ้“ยนิดี” ท่ีพระองคไ์ม่ไดอ้ยูท่ี่นัน่เม่ือลาซารัสไดต้ายไป เพราะวา่พวก

สาวกจะเรียนรู้บทเรียนท่ีหนกัแน่นจากการเป็นข้ึนจากตายของเขาเพื่อจะเพิ่มพูนความเช่ือของ
พวกเขา   หมายส าคัญ ท่ีการตายของลาซารัสไดท้  าใหเ้ป็นไปไดก้็จะเป็นการแสดงท่ีชดัเจนท่ีสุด
ถึงอตัลักษณ์ของพระเยซูจนเด๋ียวน้ี และจะโน้มน้าวหลายคนว่าพระองค์เป็นพระบุตรของ                   
พระเจา้ 

 
“พวกสาวกไดเ้ช่ือในแง่หน่ึงแลว้ (2:11; 6:69)   แต่แต่ละการทดสอบใหม่ๆก็เสนอ
ขอบเขตส าหรับการเติบโตของความเช่ือ   ดังนั้ นส่ิงท่ีมีศักยภาพก็กลายเป็นจริง                     
ความเช่ือไม่สามารถคงท่ีหรือสมบูรณ์ได”้643 

 
11:16     น่ีเป็นการอา้งอิงอนัแรกในหมวดพระกิตติคุณถึง “โธมสั” ท่ีกล่าวบางส่ิง   ยอห์นไดอ้ธิบายถึง



สมาชิกคนน้ีของสาวกสิบสองคน (มธ. 10:3; มก. 3:18; ลก. 6:15; กจ. 1:13) อยา่งเพิ่มเติมว่า
เป็นผูห้น่ึงท่ีถูกเรียกวา่ “แฝด”   เป็นท่ีชดัเจนวา่ ช่ือ “โธมสั” มาจากค าฮีบรู โทม และค าอารเมค 
โทมา ซ่ึงทั้งสองค าก็หมายถึง “แฝด”   “ดิดูโมส” เป็นค าเทียบเท่าภาษากรีกถึงค าวา่ “แฝด”   เรา
ไม่ทราบอย่างแน่นอนว่าใครเป็นน้องชายหรือน้องสาวแฝดของโธมสั   ตามปกติแลว้ เปโตร
เป็นโฆษกส าหรับสาวกสิบสองคน แต่ท่ีน่ีอยา่งเช่นในภายหลงันั้น ยอห์นไดน้ าเสนอวา่โธมสั
ไดก้ล่าวออกมา (เปรียบเทียบ 14:5; 20:24-29; 21:2) 

 
“เราไม่ทราบวา่ใครเป็นแฝดของเขา แต่ก็มีบางเวลาเม่ือ เราทุกคน ดูเหมือนจะเป็นแฝด
ของเขาเม่ือเราพิจารณาถึงความไม่เช่ือและความรู้สึกท่ีหดหู่ของเรา!”644 

 
คริสเตียนส่วนใหญ่มีแนวโน้มท่ีจะคิดถึงโธมสัในฐานะ ผู้สงสัย เน่ืองจากความไม่เต็มใจของ
เขาท่ีจะเช่ือในการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูในภายหลงั (20:24-29)   อยา่งไรก็ตาม ท่ีน่ีการ
อุทิศตนของเขาต่อพระเยซูและความกลา้หาญของเขาก็เด่นชดั!   เขาไม่ไดเ้ขา้ใจวา่พวกสาวกจะ
ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยเพียงไร ในการข้ึนไปยงัเบธานี เน่ืองจากว่าพวกเขาได้อยู่กับ                            
พระเยซู ผูท่ี้ก  าลงัด าเนินในการเช่ือฟังต่อพระบิดาของพระองคอ์ยู ่(ขอ้ 9-10)   เขาก็ไม่ไดเ้ขา้ใจ
เช่นกนัว่าการตายท่ีพระเยซูจะตายนั้นเป็นการตายท่ีพวกสาวกของพระองค์ไม่พร้อมท่ีจะเขา้
ร่วมกบัพระองค ์คืออยา่งนอ้ยก็ยงัไม่พร้อม (เปรียบเทียบ 1:29, 36)   อยา่งไรก็ตาม เขาไดก้ล่าว
มากกว่าท่ีเขาไดรู้้   บางทียอห์นไดบ้นัทึกการทา้ทายท่ีได้ตั้งใจอย่างดีของเขาไว ้เพราะว่ามนั
เป็นการเรียกเชิงสัญลักษณ์ต่อพวกสาวก ท่ีจะแบกกางเขนของพวกเขาและติดตามพระเยซู 
(เปรียบเทียบ 12:25; มก. 8:34; 2 คร. 4:10) 
 

   “แมว้า่เขาขาดความฉลาด เขาก็ผกูพนักบัตวับุคคลของพระเยซูอยา่งลึกซ้ึง”645 

 

การเปิดเผยถึงการเป็นขึน้จากตายและชีวติ  11:17-29 
 
ฉากในตอนน้ีเปล่ียนจากบริเวณใกลเ้บธานีแห่งเพอเรีย (1:28; 10:40) ไปยงัเบธานีในแควน้ยเูดีย ทั้งสองเมืองได้
กลายมาเป็นสถานท่ีท่ีผูค้นไดเ้ช่ือในพระเยซู 
 
11:17     มีหลกัฐานบางอยา่งท่ีวา่พวกรับบีชาวยวิในภายหลงัไดเ้ช่ือวา่วิญญาณบุคคลหน่ึงผูซ่ึ้งไดต้ายไป



ก็ได้คา้งอยู่เหนือซากศพเป็นเวลาสามวนัหรือจนกว่าการเน่าเป่ือยของร่างกายได้เร่ิมตน้ข้ึน   
พวกเขาไดเ้ช่ือวา่จากนั้นวิญญาณไดล้ะทิ้งร่างกายไปเน่ืองจากวา่ความหวงัใดๆของการเป็นข้ึน
ใหม่ไดห้มดไป   เป็นท่ีชดัเจนว่า พวกเขาไดรู้้สึกวา่มนัยงัมีความหวงัท่ีว่าบุคคลนั้นจะฟ้ืนข้ึน
ระหว่างสามวนัแรกหลงัจากการตาย   นกัวิชาการคนอ่ืนๆไม่แน่ใจวา่น่ีเป็นส่ิงท่ีคนยิวไดเ้ช่ือ
ตั้งแต่ตน้ๆอยา่งเหตุการณ์น้ีหรือไม่646   ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ขอ้เท็จจริงท่ีวา่    พระเยซูไดท้  าให้
ลาซารัสเป็นข้ึนหลงัจากท่ีเขาไดต้ายไปเป็นเวลา “ส่ีวนั” จะไม่ไดทิ้้งขอ้สงสัยท่ีวา่พระเยซูไดท้  า
ให้คนตายเป็นข้ึนอยา่งแทจ้ริง   ตามธรรมเนียมแลว้ คนยิวไดฝั้งศพวนัเดียวกนัท่ีบุคคลนั้นได้
ตายไป เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีอบอุ่นและอตัราท่ีค่อนขา้งรวดเร็วของความเน่าเป่ือยท่ีมนัได้
ก่อใหเ้กิดข้ึน (เปรียบเทียบ กจ. 5:5-6, 10)647 

 
“ไม่ใช่แค่คนรวยเท่านั้น แมก้ระทัง่บรรดาผูท่ี้มีอนัจะกินอยา่งพอสมควรก็มีหลุมฝังศพ
ของพวกเขาเอง ซ่ึงบางทีไดม้าและไดเ้ตรียมไวน้านก่อนท่ีจะถูกใช้ และถูกปฏิบติัต่อ
และเป็นมรดกในฐานะทรัพยสิ์นส่วนตวั   ในถ ้ าหรือหลุมฝังศพท่ีเป็นหินซ่ึงถูกตดัไว้
เ ช่นนั้ น ร่างกายได้ถูกวางไว้ ซ่ึ งได้ รับการชโลมด้วย เค ร่ืองเทศหลายอย่าง                                
ด้วยดอกเมอเทิล ว่านน ้ า และด้วยต้นหุสบ น ้ ามันกุหลาบ และน ้ ากุหลาบอีกด้วย                     
ณ ระยะเวลาภายหลงั”648 

 
มนัเป็นไปไม่ได้ท่ีจะสร้างตารางเวลาท่ีแน่นอนของเหตุการณ์แต่ละวนัข้ึนใหม่ แม้ว่านัก
อรรถาธิบายส่วนใหญ่ได้น าเสนอมุมมองต่างๆของพวกเขา ซ่ึงทั้งหมดนั้นก็เก่ียวขอ้งกบัการ
คาดคะเนบางอยา่ง   เราไม่ทราบอยา่งแทจ้ริงวา่มนัใชเ้วลานานแค่ไหนส าหรับผูส่้งสารท่ีจะไป
ถึงพระเยซู หรือลาซารัสได้มีชีวิตนานแค่ไหนหลงัจากท่ีผูส่้งสารได้มาและบอกพระเยซูว่า
ลาซารัสก าลงัจะตาย (ขอ้ 3)   เราไม่ทราบเช่นกนัวา่มนัใชเ้วลานานแค่ไหนส าหรับพระเยซูท่ี                
จะไปถึง   เบธานีแห่งแควน้ยเูดียจากท่ีท่ีพระองคไ์ดอ้ยู ่
 

“.  .  .  มันเป็นข้อปฏิบัติ ท่ีจะเยี่ยมเยียนหลุมฝังศพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่าง                       
สามวนัแรก”649 

 
11:18-19    “เบธานี” ได้อยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มไปทางทิศตะวนัออกประมาณ “15 สนามกีฬา”    

(ประมาณ 3 กิโลเมตร)   ยอห์นไดบ้่งบอกว่า เพื่อนๆของครอบครัว “หลาย” คนได้มาจาก                 



กรุงเยรูซาเล็ม “เพื่อจะปลอบโยน” มารียแ์ละมารธา   การโศกเศร้าท่ียืดเยื้อท่ีบ่อยคร้ังก็อยูน่าน
หลายวันนั้ นก็ เป็นธรรมเนียมในโลกตะวนัออกใกล้โบราณ650 ดังนั้ น หลายคนจาก                          
กรุงเยรูซาเล็มไม่วา่ไดเ้ป็นพยานหรือไดย้นิเก่ียวกบัการอศัจรรยข์องพระเยซู 

 
11:20    ภาพน้ีของสองพี่น้องคือ มารธาในฐานะนกักิจกรรม และมารียใ์นฐานะผูท่ี้อยู่เฉยๆมากกว่าก็

กลมกลืนกบัการน าเสนอของลูกาเก่ียวกบัพวกเขา (ลก. 10:38-42) 
 
11:21-22   มารธาไดท้กัทายพระเยซูอยา่งนบัถือ แต่บางทีไม่ใช่อยา่งย  าเกรงในฐานะ “พระองคเ์จา้”   ผูอ่้าน

บางคนของเร่ืองราวน้ีไดตี้ความขอ้ท่ี 21 วา่ประกอบดว้ยการวา่กล่าว แต่ถอ้ยค าของมารธาท่ีนัน่
ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งบ่งบอกถึงการวิจารณ์   อย่างน้อยแล้วถอ้ยค าเหล่านั้นก็แสดงถึงความเสียใจ
อย่างมากของมารธา และความมั่นใจของเธอในอ านาจของพระเยซูท่ีจะรักษาผูค้น   เม่ือ
พิจารณาถึงขอ้ท่ี 24 และ 39 นั้น บางทีขอ้ท่ี 22 ก็ไม่ไดห้มายถึงว่ามารธาไดเ้ช่ือว่าพระเยซู
สามารถท าให้ลาซารัสเป็นข้ึนได ้  ค่อนขา้งเป็นอย่างน้ีมากกว่าคือ มารธาก าลงัยืนยนัอีกคร้ัง
หน่ึงถึงความมัน่ใจส่วนตวัของเธอใน พระเยซูว่าไม่ไดห้ว ัน่ไหวแมมี้การสูญเสียท่ีรุนแรงของ
เธอ   ถอ้ยค าของเธอในทั้งสองขอ้นั้นไดแ้สดงออกถึงส่ิงท่ีคนอ่ืนๆหลายคนผูซ่ึ้งมีความเช่ือใน
พระเยซูได้เช่ือเช่นกนั อย่างไรก็ตาม บางทีถอ้ยค าของเธอเปิดเผยว่าเธอไดเ้ช่ือว่าอ านาจของ
พระเยซูก็จ  ากัดโดย ระยะห่าง กระนั้น พระเยซูได้รักษาบ่าวของนายร้อยและบุตรของ
ขา้ราชการคนหน่ึง ณ ระยะห่างโดย ถ้อยค าท่ีกล่าว ของพระองค ์

 
11:23-24   การตอบสนองของพระเยซูก็เป็นแบบฉบับของพระองค์เช่นกัน   ถ้อยค าของพระองค์มี

ความหมายตามตัวอักษรท่ีชัดเจน แต่ถ้อยค าเหล่านั้นก็จริงเกินกว่าท่ีใครๆซ่ึงอยู่ท่ีนั่นได้
ตระหนกั ณ เวลานั้น น่ีเป็นรูปแบบธรรมดาท่ีเหน็บแนมของยอห์นท่ีซ่ึงท่านไดใ้ชถ้อ้ยค าพร้อม
กบัความหมายสองอยา่ง651 พระเยซูไดใ้ห้การปลอบโยนแก่มารธา ซ่ึงเป็นตามความแน่ใจของ
พนัธสัญญาเดิมท่ีวา่พระเจา้จะท าใหผู้เ้ช่ือเป็นข้ึนจากตาย (อสย. 26:19; ดนล. 12:2; เปรียบเทียบ 
ยน. 5:28-29)   อยา่งเช่นพวกฟาริสีนั้น มารธาไดเ้ช่ือในการเปิดเผยของพนัธสัญญาเดิมน้ี แมว้า่
พวกฟาริสีไม่ไดเ้ช่ือ (เปรียบเทียบ กจ. 23:7-8)652  “วนัสุดทา้ย” อา้งอิงถึงจุดจบของยุคปัจจุบนั
อย่างท่ีคนยิวได้มองประวติัศาสตร์ นั่นคือ ก่อนท่ีพระเมสสิยาห์จะเร่ิมยุคอาณาจักรใหม่ 
(เปรียบเทียบ 6:39-40, 44, 54; 12:48) 

 



“เม่ือเราพบว่าตัวเราเองได้ถูกเผชิญด้วยโรคภัย  ความผิดหวงั  ความล่าช้า และ
แมก้ระทัง่ความตาย  การหนุนใจอยา่งเดียวของเราคือพระวจนะของพระเจา้”653 

 
11:25    พระเยซูไดด้ าเนินการท่ีจะท าการอา้งอีกอนัหน่ึงถึง “เราเป็น” ของพระองคต่์อไป   พระองคไ์ด้

หมายถึงว่า พระองค์จะท าให้เกิด “การเป็นข้ึนจากตาย” เป็นส่วนตวัและจดัเตรียม “ชีวิต”                         
นิรันดร์ (เปรียบเทียบ 5:21, 25-29)   พระองคต์อ้งการให้มารธาท่ีจะคิดเก่ียวกบั บุคคล ผูซ่ึ้งจะ
ท าการ การเป็นข้ึนจากตายแทนท่ีจะเป็นเหตุการณ์เอง   อ านาจของพระเยซูเองท าให้ผูค้นเป็น
ข้ึนสู่ชีวิต อยา่งท่ีตวับุคคลของพระเยซูเองท าให้ผูค้นอ่ิมเอมฝ่ายวิญญาณเหมือนอาหารท่ีท าให้
อ่ิมเอมทางกาย และดงันั้นพระองค์เองก็เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัใน “การเป็นข้ึนจากตาย”   
ปราศจากพระองคก์็ไม่มีการเป็นข้ึนหรือชีวิต   ท่ีจริงแลว้น่ีเป็นการอา้งสองอยา่ง   พระเยซูได้
หมายถึงว่า พระองค์เป็น “การเป็นข้ึนจากตาย” (ผูพ้ิชิตความตาย) และพระองค์เป็น “ชีวิต”                      
(ผูค้  ้าจุนชีวติ) อีกดว้ย   ส่ิงน้ีก็ชดัเจนเพราะวา่พระองคไ์ดก้ล่าวถึงแนวคิดรวบยอดสองอยา่งของ 
“การเป็นข้ึนจากตาย” และ “ชีวติ” อยา่งแยกกนัในการอภิปรายท่ีไดต้ามมา 

 
ใครก็ตาม “เช่ือใน” พระเยซู “จะมีชีวิต” ฝ่ายวิญญาณและตลอดไป แมว้่าเขาหรือเธอตายทาง
กายภาพ (เปรียบเทียบ 5:21)   พระเยซูประทานชีวิตนิรันดร์แก่บรรดาผูท่ี้เช่ือในพระองค ์  
พระองค์เอง เป็น “ชีวิต” ในแง่ท่ีว่าแหล่งและผูอุ้ปถัมภ์ของการมีชีวิตอยู่ในฝ่ายวิญญาณท่ี
ด าเนินต่อไปของผูเ้ ช่ือแต่ละคน   ในขณะท่ีพระองค์จะท าให้เกิด “การเป็นข้ึนจากตาย” 
หลงัจากการตาย  ส าหรับบรรดาผูท่ี้เช่ือและตายทางกายภาพนั้น  พระองค์ก็ประทาน “ชีวิต”               
นิรันดร์ ระหว่างตลอดชีวิตบนโลกน้ีของบุคคลนั้นๆ และมนัเร่ิมตน้ส าหรับผูเ้ช่ือ ณ การไดรั้บ
ความรอด ก่อนท่ีเขาหรือเธอตายทางกายภาพ 
 

“เม่ือคุณป่วย คุณตอ้งการแพทยแ์ละไม่ใช่หนงัสือทางการแพทยห์รือสูตร   เม่ือคุณถูก
ฟ้อง คุณตอ้งการทนายความและไม่ใช่หนงัสือทางกฎหมาย   ในท านองเดียวกนั เม่ือ
คุณเผชิญกบัศตัรูตวัสุดทา้ย ซ่ึงก็คือความตาย คุณตอ้งการพระผูช่้วยให้รอดและไม่ใช่
หลกัค าสอนท่ีถูกเขียนไวใ้นหนงัสือ   ในพระเยซูคริสตน์ั้น หลกัค าสอนทุกอยา่งถูกท า
ใหเ้ป็นบุคคล (1 คร. 1:30)”654 

 



11:26    ยิ่งไปกวา่นั้นอีก บุคคลท่ีมีชีวิตอยูทุ่กคนผูซ่ึ้ง “เช่ือใน” พระเยซูจะ “ไม่” ประสบกบัความตาย            
นิรันดร์ (ฝ่ายวิญญาณ) (เปรียบเทียบ 8:51; วว  .20:6) น่ีเป็นอีกค าสัญญาหน่ึงของความรอดและ
ความมัน่คงนิรันดร์อีกดว้ย โรเบิร์ตสันไดแ้ปล “จะไม่ตาย” วา่ “จะไม่ตายเป็นนิตย”์655 

 

จากนั้นพระเยซูไดข้อให้มารธาท่ีจะยืนยนัถึงความเช่ือของเธอในพระองค์ ในฐานะผูซ่ึ้งจะท า
ให้คนตายเป็นข้ึนและผูซ่ึ้งประทานชีวิตนิรันดร์ในตอนน้ีพระองค์ก าลังถามถึงความเช่ือ                
ของเธอใน พระองค์ ไม่ใช่ความเช่ือของเธอในหลักค าสอน เธอได้แสดงออกถึงความเช่ือ                 
ของเธอในหลกัค าสอนเก่ียวกบัการเป็นข้ึนจากตายแลว้ (ขอ้ 24) 
 

11:27    มารธาไดก้ล่าวยอมรับวา่เธอไดเ้ช่ืออย่างแทจ้ริงวา่ พระเยซูเป็น การเป็นข้ึนจากตาย และชีวิต   
ค  าตอบของเธอได้จดจ่อท่ีตวับุคคลของพระองค์ ไม่ใช่ท่ีค  าสอนของลัทธิยิว (เปรียบเทียบ 
20:28, 30-31)   ท่ีเธอไดเ้ขา้ใจและเช่ือส่ิงท่ี   พระเยซูไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัพระองคก์็ชดัเจนจาก
ค าตอบของเธอ   เธอไดส้รุปอย่างถูกตอ้งว่า ถา้พระเยซูเป็นผูซ่ึ้งจะท าให้คนตายเป็นข้ึนและ
ประทานชีวตินิรันดร์นั้น พระองคต์อ้งเป็นพระเมสสิยาห์   เธอไดอ้ธิบายวา่ส่ิงท่ีเธอไดห้มายถึง
โดย “พระเมสสิยาห์” นั้นไม่ใช่เป็นแนวคิดอนัเป็นท่ีนิยมของผูน้ าเชิงปฏิวติั แต่เป็นการเปิดเผย
ตามพระคมัภีร์ถึง มนุษยท่ี์เป็นพระเจา้ ผูซ่ึ้งพระเจา้ไดส้ัญญาท่ีจะส่งมาจากสวรรค ์(เปรียบเทียบ 
1:9, 49; 6:14)   ความเช่ือท่ีช่วยให้รอดน้ีไดข้ึ้นอยูก่บัขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพระเยซูท่ีเป็นจริงก่อน 
แต่จากนั้นมารธาไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะวางความวางใจส่วนตวัของเธอไวใ้นพระองคเ์พื่อจะ
บรรลุการอา้งของพระองค ์

 
การกล่าวยอมรับถึงความเช่ือของมารธาก็เป็นจุดสูงในพระกิตติคุณท่ีส่ี อยา่งท่ีการกล่าวยอมรับ
ถึงความเช่ือของเปโตรไดเ้ป็นในพระกิตติคุณท่ีหน่ึง (เปรียบเทียบ มธ. 16:16)   น่ีเป็นการ
แสดงออกท่ีชดัเจนท่ีสุดของความเช่ือท่ีช่วยให้รอดจนเด๋ียวน้ีในพระธรรมน้ี   ไม่สงสัยเลยว่า 
ยอห์นไดบ้นัทึกมนัไวเ้พราะวา่มนัท าให้จุดประสงค์หลกัของท่านแห่งการโน้มน้าวผูอ่้านของ
ท่านว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจา้คืบหน้าไป เพื่อว่าพวกเขาจะได้รับชีวิต                     
นิรันดร์โดยการเช่ือในพระองค ์(20:31) 
 

11:28    การตอบสนองของมารธาก็เป็นตน้แบบท่ีดีอีกอนัหน่ึง   จากการท่ีไดม้าสู่ความเช่ือในพระเยซู
ดว้ยตวัของเธอเองนั้น เธอไดด้ าเนินการท่ีจะน าคนอ่ืนๆมาสู่ในพระองคต่์อไป ซ่ึงรู้วา่พระองค์



สามารถช่วยพวกเขาไดเ้ช่นกนั (เปรียบเทียบ 1:40-45; 4:28-29)   อยา่งท่ีอนัดรูวไ์ดท้  านั้น (1:41-
42) มารธาก็ไดน้ าพี่นอ้งของเธอมายงัพระผูช่้วยให้รอด   เธอไดอ้ธิบายต่อนอ้งสาวของเธอว่า
พระเยซูเป็น “พระอาจารย์” อย่างท่ีพวกเขาทั้งสองได้รู้จกัพระองค์อย่างดีท่ีสุด   เธอได้ท า 
“อยา่งลบัๆ” เพื่อจะท าใหม้ารียพ์บกบัพระเยซูเป็นส่วนตวั   พระเยซูไดแ้สดงออกถึงความสนใจ
ในมารียท่ี์ก าลงัมา (ได ้“เรียกหา”เธอ ท่ีจะมา) มาหาพระองค ์และมารธาไดก้ลายมาเป็นตวัแทน
ผูซ่ึ้งไดน้ าเธอมายงัพระองค์   ตามปกติแลว้ พวกรับบีไม่ริเร่ิมการติดต่อกบัผูห้ญิง แต่พระเยซู
ไม่ใช่รับบีโดยทัว่ไป 

 
11:29    มารียไ์ดต้อบสนองต่อการเช้ือเชิญของพระเยซูท่ีจะมาหาพระองค ์  น่ีไม่ไดห้มายถึงวา่เธอได้

กลายมาเป็นผูเ้ช่ือในตอนนั้น   อยา่งไรก็ตาม มนัดูเหมือนชดัเจนท่ีว่าเธอไดว้างใจในพระองค ์       
ณ ช่วงใดช่วงหน่ึงอยา่งท่ีมารธาไดว้างใจ  (เปรียบเทียบ มธ. 26:6-12; มก. 14:3-9) 

 
การเปิดเผยถึงความเมตตาสงสารของพระเยซู  11:30-37 
 
การเนน้ในส่วนน้ีอยูท่ี่ความเมตตาสงสารของพระเยซูต่อหนา้ผลลพัธ์ต่างๆของความบาป 
 
11:30-32   การตอบสนองทางกายภาพของมารียต่์อพระเยซูนั้นก็มีอารมณ์มากกว่าการตอบสนองทาง

กายภาพของมารธา ซ่ึงบางทีก็สะท้อนถึงภาวะจิตใจของเธอ   อีกคร้ังหน่ึง เราพบมารีย์ ณ      
“พระบาท” ของพระเยซู (เปรียบเทียบ ลก. 10:39)   ถอ้ยค าของเธอก็เหมือนกบัถอ้ยค าของ
มารธา (ขอ้ 21)   เธอได้ “พบ” พระเยซูในสถานท่ีสาธารณะ “ท่ีท่ีพระเยซูได้อยู่” นอก 
“หมู่บา้น” ส่วนมารธาไดพู้ดกบัพระเยซูโดยส่วนตวั   บางทีส่ิงน้ีบรรยายในบางส่วนส าหรับ
การตอบสนองท่ีแตกต่างของพระเยซูต่อผูห้ญิงสองคน 

 
“มารียถู์กพบสามคร้ังในการบนัทึกของหมวดพระกิตติคุณ และแต่ละคร้ังเธอก็อยู่ ณ 
พระบาทของพระเยซู (ลก. 10:39; ยน. 11:32; 12:3)   เธอไดน้ัง่ใกลพ้ระบาทของ
พระองค์และฟังถ้อยค าของพระองค์; เธอได้กราบลงท่ีพระบาทของพระองค์และ
ระบายความเสียใจของเธอออกมา; และเธอไดม้าใกลพ้ระบาทของพระองคเ์พื่อจะให้
การสรรเสริญและการนมสัการของเธอแก่พระองค ์  ถอ้ยค าท่ีไดถู้กบนัทึกไวข้องมารีย์
ในหมวดพระกิตติคุณก็อยูใ่น ยอห์น 11:32 และถอ้ยค าเหล่านั้นก็สะทอ้นถึงส่ิงท่ีมารธา



เพิ่งไดก้ล่าวไป (ยน. 11:21)”656 

 

“ในลูกาบทท่ี 10 ณ พระบาทของพระคริสตน์ั้น เธอไดย้อมรับพระองคใ์นฐานะ ผู้ เผย
พระวจนะ ซ่ึงไดฟั้งถอ้ยค าของพระองค ์  )ขอ้  39)   ท่ีน่ีในยอห์นบทท่ี 11 เธอเขา้หาพระ
คริสตใ์นฐานะ ปุโรหิต คือ มหาปุโรหิตท่ีสามารถ ‘เห็นใจในความอ่อนแอของเรา’ ผู้
ซ่ึงแบ่งปันความเสียใจของเราและส าแดงพระคุณในทุกขณะท่ีตอ้งการ   ในยอห์น 12:3 
ณ พระบาทของพระองคน์ั้น มารียไ์ดย้อมรับวา่พระองคเ์ป็น ‘กษตัริย’์  ส่ิงน้ีจะปรากฏ
ถา้เราเปรียบเทียบกบั มทัธิว 26:7 ท่ีซ่ึงเราเรียนรู้วา่เธอไดช้โลม ‘พระเศียร’ ของกษตัริย์
ท่ีถูกปฏิเสธของคนยวิ อีกด้วย!”657  
 

11:33    วลี “สะเทือนพระทยั” แปลจากค ากรีก เอนอีบริเมซาโต้   อย่างสม ่าเสมอแลว้ มนัอธิบายถึง     
ท่าทีท่ีโกรธ  เจ็บแคน้ และขุ่นเคือง (เปรียบเทียบ ขอ้ 38; มธ. 9:30; มก. 1:43; 14:5)   อารมณ์
เหล่าน้ีไดผ้สมกนัในวิญญาณของพระเยซูขณะท่ีพระองค์ไดใ้คร่ครวญถึงสถานการณ์ท่ีอยู่ต่อ
หน้าพระองค์   ยอห์นไดอ้ธิบายว่าพระเยซู “เป็นทุกข์”(ค ากรีก เอทาราเซน) อีกดว้ย   น่ีเป็น
ค ากริยาท่ีหนกัแน่นอีกค าหน่ึงท่ีอธิบายถึงความยุ่งยากทางอารมณ์ (เปรียบเทียบ 5:7; 12:27; 
13:21; 14:1, 27) 

 
แม้ว่าพระกิตติคุณของยอห์นเน้นถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซู พระกิตติคุณน้ีก็รวมถึง
ถอ้ยค าท่ีเจาะจงหลายอย่างเก่ียวกบัความเป็นมนุษยข์องพระองค์อีกดว้ย คือ พระองค์ “เหน็ด
เหน่ือยจากการเดินทาง” (4.6) พระองคท์รง “สะเทือนพระทยั” และ “เป็นทุกข์” (ท่ีน่ี) พระองค์
กนัแสง และพระองคไ์ดก้ระหายน ้าบนกางเขน (19:28)  

 
พระเยซูได้โกรธ แต่โกรธต่ออะไรบริบทก็จดัเตรียมการช่วยเหลือบางอย่างในการระบุถึง
สาเหตุแห่งความโกรธของพระองค์ เป็นท่ีชดัเจนว่าขณะท่ีพระเยซูได้มองดูความทุกข์ยากท่ี
ความตายก่อให้เกิดแก่มนุษยแ์ละผูเ้ป็นท่ีรักของบรรดาผูท่ี้ตายไปนั้น พระองคไ์ดคิ้ดถึงสาเหตุ
ของมนั นั่นคือ ความบาป   “คนยิว” หลายคนท่ีปราฏตวัท่ีนั่นได้มาจากกรุงเยรูซาเล็ม ท่ีท่ี
พระองคไ์ดมี้การเผชิญหน้ากบัความไม่เช่ือท่ีด้ือดึง บาปของความไม่เช่ือไดส่้งผลต่อ การตาย
ฝ่ายวิญญาณ ซ่ึงเป็นแหล่งของความโศกเศร้าและความเสียใจนิรันดร์ บางทีพระองค์ได้รู้สึก



โกรธเพราะวา่พระองคไ์ดเ้ผชิญหนา้กบัผลลพัธ์ต่างๆของบาป และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งความไม่
เช่ือ 
 
ค าอธิบายอ่ืนๆส าหรับความโกรธของพระเยซูก็คือว่า พระเยซูไม่พอใจท่ีถูกบงัคบัให้ท าการ
อศัจรรย ์(เปรียบเทียบ 2:4)658   อยา่งไรก็ตาม พระเยซูไดร้อคอยท่ีจะไปยงัเบธานีเพื่อวา่พระองค์
สามารถท าการอศัจรรยไ์ด ้(ขอ้ 11)   อีกแนวคิดหน่ึงก็คือวา่ พระเยซูไดเ้ช่ือวา่ความโศกเศร้า
ของคนยวินั้นน่าซ่ือใจคด แต่ไม่มีส่ิงใดในตวับทท่ีบ่งบอกวา่บรรดาผูโ้ศกเศร้าไม่ไดจ้ริงใจ   คน
อ่ืนๆเช่ือว่ายอห์นไดห้มายถึงวา่ พระเยซูไดรั้บการ “กระตุน้” อยา่งลึกซ้ึงโดยเหตุการณ์เหล่าน้ี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่าทีของบรรดาผูโ้ศกเศร้าผูซ่ึ้งไดล้ม้เหลวท่ีจะเขา้ใจตวับุคคลของพระองค์659 

อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่ มนัเป็นความไม่เช่ือของคนยิวและมารียท่ี์ไดก้ระตุน้ความขุ่นเคืองของ
พระองค์660 

 

11:34-35   “พระเยซูทรงพระกนัแสง” (ค ากรีก ดาครูโอ ตามตวัอกัษรหมายถึง หลัง่น ้ าตา; เปรียบเทียบ 
อสย. 53:3)   เป็นท่ีชดัเจนวา่การร้องไห้ของพระองคไ์ดแ้สดงออกอยา่งภายนอกถึงความเสียใจ
ท่ีการใคร่ครวญถึงบาปและผลลพัธ์ต่างๆของมนัไดก่้อให้เกิดข้ึนในใจของพระองค์   “น ้ าตา” 
ของพระเยซูเป็นหลักฐานของความเมตตาสงสารของพระองค์ส าหรับมนุษยท่ี์ได้ล้มลงใน     
ความบาป (เปรียบเทียบ ลก. 19:41)  พระองค์ไม่สามารถร้องไห้เหนือการสูญเสียลาซารัส 
เพื่อนของพระองคไ์ด ้เน่ืองจากว่าพระองค์ก าลงัจะร้ือฟ้ืนเขาสู่ชีวิต   ในท านองเดียวกนั มนัก็
เป็นไปไม่ไดท่ี้พระองคร้์องไหอ้ยา่งเมตตาสงสารกบัมารธาและมารีย ์เน่ืองจากวา่พระองคก์ าลงั
จะเปล่ียนความโศกเศร้าของพวกเขาไปสู่ความยนิดี อยา่งไรก็ตาม อยา่งไม่สงสัยวา่ อารมณ์ร่วม
ไดท้  าหนา้ท่ีบางส่วนในการร้องไหข้องพระเยซู 

 
มารธาเพิ่งไดเ้ป็นพยานถึงความเป็นพระเจา้ของพระเยซู (ขอ้ 27) และตอนน้ีน ้ าตาของพระเยซู
ไดเ้ป็นพยานถึงความเป็นมนุษยข์องพระองค ์

  
ตามพนัธสัญญาใหม่นั้น พระเยซูไดท้รงกนัแสงสามคร้ัง คือ (1) ท่ีน่ี    ( 2) เหนือกรุงเยรูซาเล็ม
(ลก. 19:41) และ (3) ในสวนเกทเสมนี (ฮบ. 5:7) 
 

11:36-37   ผูม้องดูชาวยิวได้ตีความน ้ าตาท่ีโกรธของพระเยซูในสองแง่   พวกเขาได้ถือว่าน ้ าตานั้นเป็น



หลกัฐานของความรักท่ียิ่งใหญ่ของพระเยซูท่ีมีต่อลาซารัส   น ้ าตานั้นไดส้ะทอ้นอยา่งนั้น แต่
ไม่ได้เป็นอย่างท่ีคนยิวได้คิด   พระเยซูไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าความตายได้แยกพระองค์จาก
เพื่อนของพระองค์   คนยิวไดส้รุปอย่างผิดๆอีกดว้ยว่า น ้ าตาของ พระเยซูไดส้ะทอ้นถึงความ
โศกเศร้าท่ีพระองค์ไดรู้้สึกเหนือการไร้ความสามารถท่ีไดทึ้กทกัเอาของพระองค์ท่ีจะป้องกนั
ลาซารัสไวจ้ากการตาย   การอนุมานน้ีไดเ้ปิดเผยถึงความไม่เช่ือและความไม่รู้ถึงตวับุคคลของ
พระเยซู   การรักษาชายตาบอดโดยพระเยซูนั้นได้เกิดข้ึนหลายเดือนก่อนหน้านั้น แต่เป็นท่ี
ชัดเจนว่ามันได้ก่อให้เกิดความประทบัใจท่ีหนักแน่นต่อผูค้นท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม 
เน่ืองจากวา่พวกเขาไดอ้า้งอิงถึงมนัในตอนน้ี 

 
การเป็นขึน้จากตายของลาซารัส  11:39-44 
 
พระเยซูไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะแกต่้างการอา้งของพระองค์ท่ีว่าพระองค์เป็นผูท่ี้จะท าให้คนตายเป็นข้ึน และ
จดัเตรียมชีวติให ้(ขอ้ 25) 
 
11:38    อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูไดรู้้สึกมีอารมณ์โกรธอยา่งเดียวกนัขณะท่ีพระองคไ์ดเ้ขา้ใกล ้“หลุมฝังศพ” 

ของลาซารัส   หลุมฝังศพท่ีถูกตดัให้เป็นขา้งเขาท่ีเป็นหินปูนของบริเวณนั้นก็เป็นเร่ืองปกติ   
ทุกวนัน้ีถ ้าท่ีคลา้ยกนัหลายแห่งก็เป็นท่ีประจกัษแ์ก่ทุกคน   ตามปกติแลว้ “หิน” กลมขนาดใหญ่
ไดปิ้ดทางเขา้ไวต่้อพวกสัตวแ์ละบุคคลท่ีอยากรู้อยากเห็น 

 
11:39    แมว้่ามารธาไดก้ล่าวยอมรับถึงความเช่ือของเธอท่ีวา่พระเยซูจะท าให้คนตายเป็นข้ึนนั้น เธอก็

ไม่ไดเ้ขา้ใจว่าพระเยซูไดว้างแผนท่ีจะท าให้น้องชายของเธอเป็นข้ึนทนัที   พระเยซูไม่ไดใ้ห้
เหตุผลแก่เธอท่ีจะหวงัวา่พระองคจ์ะท า   ตามธรรมเนียมแลว้ คนยวิไดพ้นัร่างกายของผูต้ายของ
พวกเขาด้วยผา้ และเพิ่มเคร่ืองเทศเพื่อท่ีจะลดผลกระทบของกล่ินเหม็นท่ีความเน่าเป่ือยได้
ก่อใหเ้กิดข้ึน   พวกเขาไม่ไดด้องศพอยา่งถว้นถ่ีอยา่งท่ีคนอียปิตไ์ดท้  า661 

 
อย่างน่าสนใจแล้ว มารธาไม่ได้อ้อนวอนต่อพระเยซูบนพื้นฐานของความไม่สะอาดทาง
พิธีกรรมท่ีวา่การสัมผสักบัร่างกายของคนตายจะก่อใหเ้กิดส าหรับคนยิว   บางทีเธอไดเ้รียนรู้วา่
ความไม่สะอาดทางพิธีกรรมไม่ใช่เป็นบางส่ิงท่ีไดร้บกวนพระเยซู   ความเป็นห่วงของเธอก็คือ
ความไม่สะอาดทางปฏิบติัในความสอดคลอ้งกบับุคลิกภาพของเธออยา่งท่ีบรรดาผูเ้ขียนพระ



กิตติคุณไดน้ าเสนอ 
 

11:40-41ก   การตอบของพระเยซูไดส้รุปส่ิงท่ีพระองคไ์ดต้รัสแก่มารธาก่อนหนา้นั้น (ขอ้ 23-26)   พระองค์
ไดม้องว่าการท าให้ใครคนหน่ึงเป็นข้ึนนั้นเป็นการกระท าท่ีไดย้กย่องพระเจา้โดยการเปิดเผย
พระบุตรของพระองค ์  ความเต็มใจของมารธาท่ีจะยอมให้มีการเคล่ือนหินออกก็ไดเ้ป็นพยาน
ถึงความมัน่ใจของเธอในพระเยซู   เม่ือหินนั้นไดอ้ยู่ห่างจากทางเขา้ของหลุมฝังศพ ตาทุกดวง
ตอ้งไดจ้ดจ่อท่ีพระเยซูเพื่อจะดูถึงส่ิงท่ีพระองคจ์ะท า 

 
11:41ข-42   พระเยซูได้กล่าวต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานในฐานะ “พระบิดา” ของพระองค์เช่นเคย   

พระองคไ์ดก้ล่าวราวกบัวา่การท าใหล้าซารัสเป็นข้ึนนั้นเป็นบางส่ิงท่ีพระบิดาไดบ้ญัชาแลว้ ซ่ึง
ก็เป็นจริง (เปรียบเทียบ ขอ้ 11)   ค าอธิษฐานของพระองคไ์ม่ใช่การขอร้องเพื่อการเป็นข้ึนจาก
ตายของลาซารัส   ค  าอธิษฐานเช่นนั้นคงไดย้กย่องพระบิดา   ตรงกนัขา้ม มนัเป็นค าอธิษฐาน
แห่งการขอบคุณ ส าหรับส่ิงท่ีพระบิดาจะท าในไม่ชา้: “ขา้พระองคข์อบคุณพระองค ์ท่ีพระองค์
ทรงโปรดฟังขา้พระองค์”   มนัมีผลลพัธ์แห่งการจดจ่อความสนใจไปท่ีพระบุตรของพระเจา้               
ในฐานะตวัแทนของพระเจ้า (พระเจ้าพระบิดา) ในการท าการอศัจรรย์   ค  าอธิษฐานของ                   
พระเยซูไดมี้ผลลพัธ์แห่งการชกัจูงผูม้องดูไปสู่ความสัมพนัธ์กบัพระบิดา และการจดัเตรียมท่ีวา่
พระองคไ์ม่ไดท้  าส่ิงใดท่ีเป็นอิสระจากพระบิดาอย่างแทจ้ริงอีกดว้ย (เปรียบเทียบ 5:19-47: 1 
พกษ.18:36-37) 

 
การอธิษฐานในท่ีสาธารณะของพระเยซูท่ีน่ีก็เป็นการย  ้าเตือนท่ีดีวา่ ผูน้  าทุกคนในการอธิษฐาน
ในท่ีสาธารณะนั้นควรค านึงถึงบรรดาผูท่ี้ปรากฎตวัท่ีนัน่เม่ือพวกเขาอธิษฐาน   เราควรท าอยา่ง
นั้นเช่นกนั ไม่ใช่โดย “การท าตวัให้เป็นท่ีรู้จกั” (เปรียบเทียบ มธ. 6:5) แต่โดยการกล่าวค า
อธิษฐานท่ีเหมาะสมเม่ือพิจารณาถึงใครท่ีอยูท่ี่นัน่ 
 

11:43-44   คนตายนั้นไดย้ินเสียงของพระบุตรของพระเจา้และมีชีวิต อย่างท่ีพระเยซูไดท้  านายไว ้(5:25, 
28-29)   ถา้  พระเยซูไม่ไดร้ะบุช่ือ “ลาซารัส” คนท่ีตายทุกคนอาจไดเ้ป็นข้ึนตามค าสั่งของ
พระองค์   บางทีพระเยซูได ้“ร้องออกมา” อย่างเสียงดงัเพื่อจะท าให้ชดัเจนว่าการเป็นข้ึนจาก
ตายน้ีไม่ใช่การกระท าของเวทมนตร์คาถา   โดยพื้นฐานแล้ว ผูใ้ช้  เวทมนตร์คาถาพูดพึมพ า        
เวทมนตค์าถาของพวกเขาอยา่งเงียบๆ (เปรียบเทียบ อสย. 8:19)662   ยิ่งไปกวา่นั้นอีก ค าสั่งท่ีดงั



เช่นนั้นไดเ้นน้ถึงสิทธิอ านาจของพระเยซู 
 

เอลียาห์และเอลีชาไดท้  าให้คนตายเป็นข้ึน แต่พวกเขาจ าเป็นตอ้งออกแรงเหนือการอศัจรรย์
เหล่าน้ี   ในความตรงกนัขา้ม พระเยซูไดท้  าให้ลาซารัสเป็นข้ึนดว้ยถอ้ยค า (เปรียบเทียบ ปฐก. 
1:3 และขอ้อ่ืนๆ) 
คนยิวไม่ได้พนัคนตายของพวกเขาอย่างแน่นในผา้ศพของพวกเขาจนลาซารัสไม่ได้มีความ
ยุง่ยากในการท าส่ิงท่ียอห์นไดเ้ขียนวา่เขาไดท้  า นัน่คือ “ออกมา” 
 

“ตามธรรมเนียมแลว้ ศพถูกวางไวบ้นผา้ลินิน ซ่ึงกวา้งพอท่ีจะพนัร่างกายอย่างเต็มท่ี
และยาวกว่าความยาวของศพสองเท่า   ร่างกายนั้นได้ถูกวางไวบ้นผา้ท่ีเท้านั้นอยู ่                      
ณ ปลายขา้งหน่ึง และจากนั้นผา้ไดถู้กดึงมาเหนือหวัและกลบัไปยงัเทา้   เทา้ถูกมดัท่ีขอ้
เทา้ และแขนไดถู้กมดัไวก้บัร่างกายดว้ยร้ิวผา้ลินิน   หน้าถูกมดัดว้ยผา้อีกช้ินหน่ึง. . . 
เป็นท่ีชัดเจนว่า ร่างกายของพระเยซูได้ถูกตระเตรียมเพื่อการฝังในท านองเดียวกัน 
(เปรียบเทียบ 19:40; 20:5, 7)   บุคคลท่ีถูกมดันั้นสามารถกระโดดและเดินอุย้อา้ยได ้แต่
แทบจะเดินไม่ได”้663 

 
ในขณะมนัมีความคลา้ยกนัระหวา่งการเป็นข้ึนจากตายของลาซารัสและการเป็นข้ึนจากตายของ
พระเยซู  เราตอ้งจดจ าถึงความแตกต่างท่ีส าคญัของการเป็นข้ึนสองอยา่งน้ี   ลาซารัสไดเ้ป็นข้ึน
เพื่อจะตายอีกคร้ังหน่ึงในภายหลงั ในฐานะมนุษยท่ี์ตอ้งตาย ส่วนพระเยซูไดเ้ป็นข้ึนเพื่อจะไม่
ตายอีก ในฐานะผูท่ี้ไม่ตอ้งตาย   ลาซารัสไดเ้ป็นข้ึนดว้ยร่างกายทางกายภาพอยา่งเดียวกนัท่ีได้
เขา้ไปในหลุมฝังศพของเขา แต่พระเยซูไดเ้ป็นข้ึนดว้ยร่างกายฝ่ายวิญญาณท่ีสามารถผา่นทะลุ
ส่ิงของท่ีแข็งได ้(1 คร. 15)   ดงันั้นการเป็นข้ึนจากตายของลาซารัสก็เป็นแค่การคาดหวงัท่ีซีด
เซียวถึงการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูท่ีจะเกิดข้ึน   อยา่งไรก็ตาม มนัเป็นหมายอศัจรรยท่ี์ใหญ่
ท่ีสุดของพระเยซู 
 

“ถ้าพระเยซูคริสต์ไม่สามารถท าส่ิงใดเก่ียวกับความตายได้ จากนั้นอะไรก็ตามท่ี
พระองคส์ามารถท าไดก้็ไม่ส าคญั [1 คร. 15:19]”664 

 
การอศัจรรยน้ี์ไดอ้ธิบายถึงความสามารถของพระเยซูท่ีจะให้อ านาจแก่ผูค้นดว้ยชีวิตใหม่ (เปรียบเทียบ 14:6)   



ก่อนหนา้นั้นพระองคไ์ดท้  าให้บุตรชายของหญิงม่ายแห่งนาอินเป็นข้ึน (ลก. 7:15) และไดน้ าบุตรสาวของไยรัส 
(มธ. 9:25; มก. 5:42; ลก. 8:55) กลบัคืนสู่ชีวิต  แต่ลาซารัสไดต้ายมาส่ีวนั   ตอนน้ีก็ไม่มีขอ้งสงสัยเก่ียวกบั
ความสามารถของพระเยซูท่ีจะท าใหค้นตายเป็นข้ึน   ทางกายภาพแลว้ พระองคจ์ะท าส่ิงน้ีเพื่อทุกคน ณ การเป็น
ข้ึนจากตายในอนาคต   พระองคจ์ะท าให้คริสเตียนเป็นข้ึน ณ การรับข้ึนไป (1 ธส. 4:16) ธรรมิกชนของพนัธ
สัญญาเดิมและของกลียุค ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง (ดนล. 12:2; วว. 20:4, 6) และผูไ้ม่เช่ือ ณ ตอนปลายของยุค
พนัปี (วว. 20:5)   ทางฝ่ายวญิญาณแลว้ พระเยซูประทานชีวิตแก่ทุกคนท่ีเช่ือในพระองค ์ณ เวลาท่ีพวกเขาวางใจ
ในพระองค ์(5:24) 
 

“. . . ดงันั้นการเป็นข้ึนจากตายของลาซารัสก็เป็นค าอุปมาแห่งการกระท าของการกลบัใจเช่ือและชีวิต
ของคริสเตียน”665 
“ในบางแง่นั้น เร่ืองราวของมารธาและมารียก์็ตระเตรียมผูอ่้านส าหรับการทา้ทายท่ีจะเช่ือในการตาย 
การถูกฝัง และการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซู   ความล่าช้าท่ีตั้ งใจไวข้องพระองค์ก็เปิดเผยอีกว่า 
บ่อยคร้ังพระเจา้ก็ใชก้ารทนทุกขเ์ป็นโอกาสส าหรับการแทรกแซงของพระเจา้ แมว้า่มนัยากท่ีจะเช่ือใน
สถานการณ์เช่นนั้น”666 
“อยา่งท่ีพระวาทะก่อนการบงัเกิดเป็นมนุษยน์ั้นไดใ้ห้ชีวิตทางกายภาพและความสวา่งแก่มนุษยใ์นการ
ทรงสร้าง (1:2) ดงันั้น พระเยซูในฐานะพระวาทะท่ีบงัเกิดเป็นมนุษยก์็ให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณและความ
สวา่งแก่ผูค้นท่ีเช่ือในพระองค”์667 

 
มีหลายค าถามท่ีการบรรยายของยอห์นเก่ียวกับการอัศจรรย์น้ีละไว้โดยปราศจากค าตอบ ท่ีทรมานการ
จินตนาการของเรา ตวัอยา่งเช่น อะไรท่ีลาซารัสไดร้ายงานต่อเพื่อนๆของเขา   ส่ิงเหล่าน้ีผูเ้ขียนไดห้ลีกเล่ียงอยา่ง
จงใจเพื่อจะจดจ่อความสนใจของผูอ่้านไปท่ีพระเยซู 
 

“การอศัจรรยข์องการท าให้ลาซารัสเป็นข้ึนจากตายไดรั้บรองถึงสิทธิอ านาจของพระเยซูท่ีจะให้ชีวิต    
นิรันดร์แก่บรรดาผูท่ี้เช่ือในพระองค์   ในการท าให้ลาซารัสเป็นข้ึนจากตายนั้น พระเยซูได้แสดงถึง
ความสมเหตุสมผลของการอา้งของพระองค์เองท่ีว่าพระองค์จะเป็นข้ึนอีกเช่นกนั และท่ีว่าพระองค์มี
อ านาจและสิทธิอ านาจท่ีจะท าเช่นนั้น   การอศัจรรยน้ี์อธิบายถึงการอา้งของพระเยซูท่ีวา่พระองคจ์ะท า
ใหผู้ค้นเป็นข้ึนในการเป็นข้ึนในยคุสุดทา้ยอีกดว้ย”668 

 
2. การตอบสนองต่างๆต่อการท าให้ลาซารัสเป็นขึน้  11:45-57 



 
อีกคร้ังหน่ึงถอ้ยค าของพระเยซูไดแ้บ่งแยกพวกยวิ (เปรียบเทียบ 6:14-15; 7:10-13, 45-52; 10:19-21) 
 
การตอบสนองอนัเป็นทีนิ่ยม  11:45-46 
 
แมก้ระทัง่การอศัจรรยท่ี์มีพลงัมากท่ีสุดน้ีไดล้ม้เหลวท่ีจะโนม้นา้วหลายคนวา่พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้   
“หลายคน” ผูซ่ึ้งไดม้าปลอบโยนมารียไ์ด ้“เช่ือในพระองค์” แต่ความลึกซ้ึงของความเช่ือของพวกเขานั้นก็ผนั
แปรอยา่งไม่สงสัย   ความเช่ือท่ีข้ึนอยูก่บัการอศัจรรยไ์ม่ใช่ความเช่ือท่ีเขม้แขง็ท่ีสุด แต่ ยอห์นไดถื้อวา่มนัดีกวา่ท่ี
จะไม่มีความเช่ือเลย (เปรียบเทียบ 2:23)669   การอา้งอิงของยอห์นถึง “มารีย”์ แทนท่ีจะเป็น “มารธาและมารีย”์ 
อาจบ่งบอกวา่คนเหล่าน้ีไดมี้ความรักใคร่ท่ีมากกวา่ส าหรับมารีย ์  อีก ทางหน่ึงคือ พวกเขาอาจได้ถือว่า เธอ
ตอ้งการการสนบัสนุนทางอารมณ์มากกวา่พี่สาวของเธอ (เปรียบเทียบ ขอ้ 19)  คนอ่ืนๆท่ีสังเกตการอศัจรรยน้ี์ได ้
“ไปหาพวกฟาริสี”   ความตรงกนัขา้มก็แนะน าวา่พวกเขาไม่ไดเ้ช่ือ และไดไ้ปเพื่อจะบอกพวกฟาริสีเพื่อวา่ผูน้  า
เหล่าน้ีจะท าการต่อตา้นพระองค ์
 
การตอบสนองทีเ่ป็นทางการ  11:47-53 
 
การท าใหล้าซารัสเป็นข้ึนไดโ้นม้นา้วพวกผูน้ าของอิสราเอลวา่พวกเขาจะตอ้งปฏิบติัการท่ีรุนแรงมากข้ึนต่อพระ
เยซู   ยอห์นไดบ้นัทึกการตดัสินใจน้ีวา่เป็นจุดสูงของการปฏิเสธท่ีเป็นทางการของอิสราเอลต่อพระบุตรของพระ
เจา้จนเด๋ียวน้ี   การตดัสินใจน้ีไดน้ าไปสู่การถูกจบักุมและถูกตรึงของพระเยซูโดยตรง 
 
11:47-48   ค าวา่ “ฉะนั้น” หรือ “ดงันั้น” ของยอห์นก็โยงยอ่หนา้น้ีกบัส่ิงท่ีมาก่อนโดยตรงในความสัมพนัธ์

แบบเหตุและผล   “พวกมหาปุโรหิต” ผูซ่ึ้งส่วนใหญ่เป็นพวกฟาริสี และ “พวกฟาริสี” ผูซ่ึ้งส่วน
ใหญ่เป็นธรรมาจารยก์็ไดร้วมตวักนัเพื่อการประชุมท่ีเป็นทางการ   พวกมหาปุโรหิตไดค้วบคุม
สภาแซนฮีดริน แต่พวกฟาริสีเป็นคนกลุ่มน้อยท่ีมีอ านาจ   กลุ่มท่ีสามและเล็กท่ีสุดใน                             
สภาแซนฮีดรินคือ “พวกผูใ้หญ่” ผูซ่ึ้งเป็นคนชั้นสูงท่ีเป็นเจา้ของท่ีดินพร้อมกบัมุมมองทาง 
ศาสนศาสตร์ท่ีผสมผสาน 

 
สมาชิกสภาแซนฮีดรินได้รู้สึกว่าพวกเขาจะต้องปฏิบติัการท่ีเด็ดเด่ียวบางอย่างต่อพระเยซู 
เพราะว่ายิ่งพระองค์ได้ท  าการอศัจรรย์มากข้ึน ความเป็นท่ีนิยมของพระองค์ยิ่งจะมีมากข้ึน   



แมก้ระทัง่พวกยิวหลายคนไดส้รุปวา่     พระเยซูเป็น  พระเมสสิยาห์   กลยุทธ์ในปัจจุบนัของ
พวกเขาต่อพระเยซูนั้ นจ าเป็นต้องปรับเปล่ียน หาไม่แล้วพระองค์อาจได้ท าลายพวกเขา 
(ต าแหน่งและอ านาจของพวกเขา) 
 
เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีว่าพวกเขาได้ยอมรับอย่างลบัๆว่าพระเยซูได้กระท า “หมายส าคญัหลาย
อย่าง” แม้ว่าอย่างเปิดเผยแล้วก่อนหน้านั้ นพวกเขาได้ขอให้พระองค์ท่ีจะท าหมายส าคัญ
บางอยา่งเพื่อพิสูจน์ถึงการอา้งของพระองค ์(2:18; 6:30)   ต่อมา ใครคนหน่ึงในสภาแซนฮีดริน 
บางทีเป็นนิโคเดมสัตอ้งไดร้ายงานต่อพวกสาวกถึงการกล่าวยอมรับแห่งเหตุผลท่ีเห็นแก่ตวัน้ี
ของพวกเขาส าหรับการฆ่าพระเยซู 
 

“มนัเป็นกรณีอยูเ่สมอวา่บรรดาผูท่ี้ไดต้ดัสินใจท่ีจะต่อตา้นส่ิงท่ีพระคริสตย์ึดมัน่จะไม่
ถูกโนม้นา้วโดยหลกัฐานใดๆเลย”670 

 
การอา้งอิงถึง “ท่ีของเรา” บางทีเป็นต าแหน่งแห่งสิทธิอ านาจท่ีพวกเขาไดค้รอบครอง   การ
จราจลอนัเป็นท่ีนิยมซ่ึงเป็นผลมาจากความเช่ือถือของคนยิวท่ีว่าผูช่้วยกู้ทางการเมืองของ
อิสราเอลได้ปรากฏนั้น อาจท าให้ “คนโรมนั” ท าความยุ่งยากแก่พวกผูน้ าของอิสราเอลและ
ปลดอ านาจของพวกเขา   ความเป็นไปไดอี้กอยา่งหน่ึงก็คือวา่ “ท่ีของเรา” อา้งอิงถึงพระวิหาร
และกรุงเยรูซาเล็ม671   ผูป้กครองเหล่าน้ีไดถื้อวา่อิสราเอลเป็นชนชาติ ของพวกเขา แทนท่ีจะเป็น
ชนชาติของพระเจา้ และพวกเขาไม่ตอ้งการท่ีจะสูญเสียการควบคุมเหนือชนชาติน้ีหรือช่ือเสียง
ของพวกเขาในฐานะผูน้ า (เปรียบเทียบ กษตัริย์ซาอูล)   ไม่มีใครอ้างอิงถึงสวสัดิภาพของ
ประชาชนในเหตุการณ์เช่นนั้น (เปรียบเทียบ 10:8) 
 

“เศรษฐีท่ีอยู่ในแดนมรณาได้โตแ้ยง้ว่า ‘ถา้คนหน่ึงจากหมู่คนตายไปหาเขา เขาคงจะ
กลบัใจเสียใหม่’ (ลก. 16:30) ลาซารัสไดเ้ป็นข้ึนจากตาย และพวกเจา้หนา้ท่ีตอ้งการท่ี
จะฆ่าเขาเสีย!”672 

 
11:49    ค าพดูของคายาฟาสสะทอ้นถึงความโกลาหลท่ีแสดงลกัษณะของการประชุมน้ี   เขาไดก้ล่าวต่อ

ผูร่้วมงานของเขาอยา่งตรงไปตรงมาวา่เป็นคนท่ีไม่รู้ (“ท่านทั้งหลายไม่รู้อะไรเสียเลย”)   คายา
ฟาสไดรั้บต าแหน่งมหาปุโรหิตจากคนโรมนัในปี ค.ศ. 18   อนันาสพ่อตาของเขาไดอ้ยู่ใน



ต าแหน่งก่อนหน้าเขา และอนันาสไดด้ าเนินการท่ีจะใชอิ้ทธิพลท่ีส าคญัต่อไป   อยา่งไรก็ตาม 
เป็น “คายาฟาส” เองผูซ่ึ้งมีอ านาจท่ีเป็นทางการ ณ เวลาน้ี   อยา่งไรก็ตาม เขาก็มีค  าตอบแก่สภา
แซนฮีดริน673 

 
การอา้งอิงของยอห์นถึง “ปีนั้น” (ขอ้ 49) บางทีในความคิดนั้นก็เป็นปีของการตายของพระเยซู 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 51; 18:13)   ความเป็นไปไดอี้กอยา่งหน่ึงก็คือวา่ ยอห์นอาจไดพู้ดเป็นนยัถึง
ธรรมชาติท่ีบอบบางของต าแหน่งมหาปุโรหิตในสมยันั้น เม่ือโรมไดแ้ต่งตั้งและขบัพวกผูน้ า
ออกจากต าแหน่งตามอ าเภอใจดว้ยค าเตือนท่ีเล็กน้อย674 ถอ้ยค าท่ีดูถูกของคายาฟาสต่อเพื่อน
สมาชิกสภาแซนฮีดรินของเขาท่ีวา่ “ท่านทั้งหลายไม่รู้อะไรเสียเลย” นั้นก็น าเสนอเขาในฐานะ
คนหยาบคาย 
 

11:50   การแก้ไขของคายาฟาสต่อปัญหาท่ีพระเยซูได้ตั้ งข้ึนก็คือท่ีจะก าจัดพระองค์อย่างถาวร                           
ดูเหมือนเขาไดรู้้สึกไม่อดทนกบัเพื่อนผูป้กครองของเขาส าหรับการลงัเลท่ีจะด าเนินขั้นตอนท่ี
โหดร้ายน้ี   เขาได้มองว่าการตายของพระเยซูเป็นเคร่ืองบูชาท่ีจ  าเป็น (“ได้ประโยชน์”) 
ส าหรับสวสัดิภาพของ “คนทั้งชาติ” ซ่ึงเขาไดห้มายถึงพวกผูน้ า   การตายแบบเคร่ืองบูชาของ
พระเยซูเป็นความตั้งใจของพระเจา้อย่างแทจ้ริง แมว้่าเพื่อเหตุผลท่ีแตกต่างกนั   คายาฟาสได้
มองวา่   พระเยซูเป็นแพะรับบาปซ่ึงการเสียสละของพระองคน์ั้นจะรับรองถึงชีวิตของพวกผูน้ า
ของอิสราเอล   พระเจ้าได้มองว่าพระเยซูเป็นลูกแกะผูซ่ึ้งจะตายเพื่อรับรองชีวิตของผูเ้ช่ือ   
อยา่งเหน็บแนมแลว้ การตายของพระเยซูจะกล่าวโทษผูน้ าท่ีไม่เช่ือเหล่าน้ี ไม่ใช่จะช่วยพวกเขา
ให้รอด   ยิ่งไปกวา่นั้นอีก การตายนั้นก็ไม่ไดช่้วยพวกไวจ้ากการสูญเสียอ านาจของพวกเขาแก่
คนโรมนั ผูซ่ึ้งได้ถอดสภาแซนฮีดรินออกเม่ือพวกเขาได้ท าลายเมืองนั้นในสงครามแห่งปี                        
ค.ศ. 66-70 

 
11:51-52   ยอห์นไดตี้ความหมายถอ้ยค าของคายาฟาสเพื่อผูอ่้านของท่าน   ท่านไดเ้ห็นวา่ถอ้ยค าของคายา-

ฟาสเป็นค าพยากรณ์   เขาไดก้ล่าวน ้ าพระทยัของพระเจา้ในฐานะมหาปุโรหิต แมว้า่เขาไม่ได้
ตระหนกัวา่เขาไดท้  าอยางนั้น   แน่นอนวา่ แรงจูงใจของคายาฟาสตรงกนัขา้มกบัน ้ าพระทยัของ
พระเจา้อยา่งส้ินเชิง แต่พระเจา้ไดใ้ชอ้  านาจเหนือเพื่อจะบรรลุน ้ าพระทยัของพระองคผ์่านทาง
ค าแนะน าท่ีเห็นแก่ตวัของมหาปุโรหิต (เปรียบเทียบ ปฐก. 50:20; กดว .22—24) 

 



“พระเจา้ทรงสามารถท่ีจะตรัสผา่นตวัแทนท่ีไม่เต็มใจ  )คายาฟาส  (เช่นเดียวกบัผา่นตวั
แทนท่ีเตม็ใจ )พระเยซู(” 675 

 
คายาฟาสได้ “พยากรณ์” อย่างไม่รู้ว่าพระเยซูจะ “ส้ินพระชนม์” ในฐานะตวัแทน “ชนชาติ 
(อิสราเอล) นั้น” (เปรียบเทียบ อสย. 53:8)   ผลลพัธ์ของการส้ินพระชนมข์องพระองคจ์ะเป็น
การรวบรวมบุตรทั้งหลายของพระเจา้ท่ีกระจายไป  ซ่ึงก็คือคนท่ีไม่ใช่อิสราเอลเช่นเดียวกบั
คนยิวไปสู่พวกเดียว นั่นคือ คริสตจกัร (เปรียบ 4:42; 10:16; อฟ. 2:14-18; 1 ปต. 2:9)                     
สุดท้ายแล้ว ผลลัพธ์นั้นจะรวบรวมผูเ้ช่ือชาวยิวและผูเ้ช่ือชาวต่างชาติไวใ้นอาณาจกัรของ                
พระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ อสย. 43:5; อสค. 34:12) 
 

11:53    ผลลัพธ์ของการประชุมท่ีเป็นทางการอย่างชัดเจนน้ีคือการตัดสินใจท่ีเป็นทางการของ                       
สภาแซนฮีดริน “ท่ีจะฆ่า” พระเยซู   การตดัสินใจน้ีไดก่้อให้เกิดจุดสูงสุดอีกอย่างหน่ึงในการ
ต่อตา้นพระเยซูท่ีด าเนินต่อไปซ่ึงยอห์นไดสื้บเสาะในพระกิตติคุณน้ี (เปรียบเทียบ มธ. 26:3-4)    
เป็นท่ีชดัเจนวา่ ตามขอ้มูลน้ี การไต่สวนภายหลงัของพระเยซูต่อหนา้พวกมหาปุโรหิตและสภา
แซนฮีดรินก็เป็นแค่ระเบียบ ซ่ึงไดถู้กออกแบบมาเพื่อท่ีจะให้มีการปรากฏของความยุติธรรม   
พวกผู ้น าได้ไต่สวนพระเยซูและตัดสินพระองค์ให้ตายแล้ว (เปรียบเทียบ มก. 14:1-2)                             
ส่ิงทั้งหมดท่ีไดค้า้งอยูก่็คือท่ีจะตดัสินใจวา่เม่ือไหร่และวธีิท่ีจะประหารพระองค ์

 
ยอห์นไม่ไดบ้นัทึกการไต่สวนของพระเยซูต่อหนา้คายาฟาสและสภาแซนฮีดรินอยา่งท่ีผูเ้ขียน
พระกิตติคุณพอ้งไดบ้นัทึก   ท่านไดเ้ห็นวา่การประชุมน้ีของสภาแซนฮีดรินเป็นการไต่สวนแท้
ของพระเยซู 
 

การตอบสนองของพระเยซู  11:54-57 
 
ส่วนน้ีสรุปสถานการณ์ ณ ระยะเวลาน้ีของพนัธกิจของพระเยซู   พวกผูน้ าไดต้ดัสินใจท่ีจะฆ่าพระองค ์และพระ-
เยซูไดถ้อนตวัไปยงัเมืองเอฟราอิม 
 
11:54    พระเยซูอาจได้เรียนรู้ถึงการตดัสินใจของสภาแซนฮีดรินจากสมาชิกท่ีเห็นอกเห็นใจ  เช่น                        

นิโคเดมสั  พระองค์ได้ถอนตวัไปยงัสถานท่ีส่วนตวัและ ไม่ปรนนิบติั “ต่อสาธารณะ” “อีก



ต่อไป”   เมือง “เอฟราอิม” อาจไดเ้ป็น “เอโฟรน” ของพนัธสัญญาเดิม ซ่ึงอยูห่่างจากเบธเอลไป
ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ 19 
กิโลเมตร ( 2 พศด. 13:19)   อย่างไรก็ตาม สถานท่ีตั้งน้ีจะไม่ไดย้า้ยพระองคใ์ห้ห่างจากกรุง
เยรูซาเล็มอยา่งมากนกั   ถ่ินทุรกนัดารสองแห่งเท่านั้นท่ีถูกอา้งอิงในหมวดพระกิตติคุณคือ ถ่ิน
ทุรกนัดารยเูดีย ซ่ึงอยูท่างใตแ้ละทางตะวนัออกของกรุงเยรูซาเล็ม และถ่ินทุรกนัดารท่ีอยูท่าง
เหนือเพอเรีย ท่ีท่ียอห์นไดใ้ห้รับบพัติศมา   แห่งท่ีสองของสถานท่ีตั้งเหล่าน้ีดูเหมือนจะเป็น
สถานท่ีท่ีน่าจะเป็นไปไดม้ากกวา่ส าหรับการพกัผอ่นของพระเยซู676 

 
11:55    น่ีเป็น “ปัสกา” อนัท่ีสามและสุดทา้ยท่ียอห์นไดอ้า้งอิงในพระกิตติคุณของท่าน (เปรียบเทียบ 

2:13; 6:4)   และบางทีเป็นอนัท่ีส่ีระหวา่งพนัธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซู   ยอห์นไดอ้า้งอิง
อนัท่ีหน่ึง อนัท่ีสามและอนัท่ีสีของปัสกาเหล่าน้ี677 ธรรมบญัญติัของโมเสสได้เรียกร้องให้
คนยิวผูซ่ึ้งไม่บริสุทธ์ิทางพิธีกรรมท่ีจะ “ช าระพวกเขาเอง” เป็นเวลาหน่ึงสัปดาห์ก่อนเขา้ร่วม
ในเทศกาลน้ี (กดว. 9:6-14)    ดงันั้น พวกเขา “หลายคน” “ได ้(ข้ึน)ไปยงักรุงเยรูซาเล็ม” อยา่ง
นอ้ยหน่ึงสัปดาห์ “ก่อน” เทศกาลไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะผา่นการช าระ 

 
11:56    นกัเดินทางเหล่าน้ีไม่แน่ใจวา่พระเยซูจะเขา้ร่วมเทศนาปัสกานั้นหรือไม่ เน่ืองจากการต่อตา้นท่ี

เป็นทางการต่อพระเยซูนั้นเป็นความรู้โดยทัว่ไป (ขอ้ 57; เปรียบเทียบ 7:11)   พระองคไ์ดเ้ขา้
ร่วมเทศกาลต่างๆท่ีถูกก าหนดไวแ้ละไดส้อนในพระวหิารอยา่งเป็นประจ าขณะท่ีพระองคไ์ดอ้ยู่
ในกรุงเยรูซาเล็ม   อยา่งไรก็ตาม ไดมี้ความพยายามท่ีไม่ส าเร็จในการท่ีจะเอาหินขวา้งพระองค์
ท่ีนัน่ ดงันั้นหลายคนไม่แน่ใจวา่พระองคจ์ะปรากฏ ณ เทศกาลน้ีหรือไม่ 

 
11:57    มีการอนุญาตส าหรับการจบักุมพระเยซู   ผูอ่้านแทบจะไม่พลาดประเด็นท่ีว่าพวกผูน้ าของ

อิสราเอลไดป้ฏิเสธพระเมสสิยาห์ของพวกเขาอยา่งจงใจ 
 

3. การชโลมพระเยซูโดยมารีย์  12:1-8 (เปรียบเทยีบ มธ. 26:6-13; มก. 14:3-9) 
 
ในความตรงกนัขา้มกบัความเกลียดชงัท่ีพวกผูน้ าทางศาสนาไดแ้สดงออกนั้น ก็มีความรักท่ีมารียไ์ดแ้สดงออก
ต่อผูท่ี้เธอไดม้าเช่ือ   การกระท าแห่งการอุทิศตนท่ีเสียสละของเธอเป็นตน้แบบส าหรับสาวกแททุ้กคน น่ีเป็น
จุดสูงสุดของความเช่ือในส่วนน้ีของพระกิตติคุณท่ีบนัทึกพนัธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซู (1:19-12:50)   บท



ท่ี 12 บนัทึกค าสอนสุดทา้ยของพระเยซูต่อหนา้สาธารณชนโดยทัว่ไป 
 
12:1  วนัท่ีพระเยซูไดม้าถึง “เบธานี” เป็นวนัเสาร์อยา่งชดัเจน 678 

“ดูเหมือนวา่ยอห์นก าหนดระยะเวลาน้ีวา่เป็น เฮกสาเอเมอรอน ระยะเวลาท่ีจริงจงัของ 
‘หกวนั’ ซ่ึงเป็นเวลาของการทรงสร้างใหม่   พระกิตติคุณของท่านเร่ิมตน้และจบลง
ดว้ยสัปดาห์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ (เปรียบเทียบ 1:29, 35, 43; 2:1)”679 

 
อย่างท่ีได้หมายเหตุก่อนหน้านั้น บ่อยคร้ังแล้วยอห์นได้รวมกลุ่มเหตุการณ์ต่างๆท่ีท่านได้
บนัทึกรอบๆเทศกาลต่างๆของชาวยิวและเช่ือมโยงเหตุการณ์เหล่านั้นกบัเทศกาลเหล่านั้น   ณ 
เทศกาลปัสกาน้ี พระเมษโปดกของพระเจา้จะตายในฐานะเคร่ืองบูชาส าหรับความบาปของโลก   
การอา้งอิงของยอห์นถึง “ลาซารัส” ช่วยให้ผูอ่้านระบุวา่เบธานีไหนท่ียอห์นไดอ้า้งอิงก่อนหนา้
น้ีท่ีถูกกล่าวถึงท่ีน่ี   การอา้งอิงนั้นแสดงให้เห็นว่าลาซารัสยงัเป็นอยู่อีกดว้ย ซ่ึงเป็นอีกพยาน
หน่ึงต่อความเป็นจริงของการอศัจรรยแ์ห่งการเป็นข้ึนจากตายท่ีพระเยซูไดก้ระท า 
 

12:2   อาหารเยน็ (ค ากรีก ไดพ์นอน) เป็นท่ีชดัเจนวา่เป็นอาหารม้ือเยน็ (“อาหารม้ือสุดทา้ยของวนั”) 
ในวนัเสาร์   บรรดาผูท่ี้เป็นเจา้ภาพตอ้งไดร้วมถึงมารธา มารีย ์ลาซารัส และซีโมนอดีตคนโรค
เร้ือนซ่ึงอาหารไดถู้กจดัข้ึนท่ีบา้นของเขา (มธ. 26:6; มก. 14:3)   การอา้งอิงซ ้ าของยอห์นถึง         
“ลาซารัส” บ่งบอกวา่เขาเป็นท่ีสนใจพิเศษเน่ืองจากการเป็นข้ึนจากตายเม่ือเร็วๆน้ีของเขาอยา่ง
ไม่สงสัยเลย   ลาซารัสไดก้ลายมาเป็นผูมี้ช่ือเสียง (ขอ้ 9)   ดูเหมือนวา่เขาไดห้ลบตวัจากสายตา
ของประชาชนหลงัจากการเป็นข้ึนจากตายของเขา แต่ไดท้  าการปรากฏตวัท่ีไม่ปกติน้ีเพื่อจะให้
เกียรติพระเยซู (เปรียบเทียบ ขอ้ 9)680 

 
ในบทท่ี 11 เราเห็นพระเยซูกนัแสงกบับรรดาผูท่ี้ร้องไห้ ในบทท่ี 12 เราเห็นพระองคย์ินดีกบั
บรรดาผูท่ี้ยนิดี (รม. 12:15) 

 
12:3    มารียไ์ดช้โลมพระเยซูดว้ยน ้ ามนัหอมหน่ึง ลิตรา   ค  ากรีก ลิตรา เท่ากบัประมาณคร่ึงกิโลกรัม

และเป็นจ านวนมากเกินไปท่ีจะเทลงบนใครคนหน่ึง   ปริมาณของมนับ่งบอกถึงความรักท่ี
ยิง่ใหญ่และการนบัถือท่ีสูงส่งของมารียท่ี์มีต่อพระเยซู   การกระท าแห่งการชโลมบ่อยคร้ังแลว้
เป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศตนต่องานของพระเจ้าอย่างท่ีมันได้เป็นท่ี น่ี    น ้ ามันหอม 



(“น ้ าหอม”) เป็น “นารดาบริสุทธ์ิ” หรือ ตน้ไมก้ล่ินหอม ซ่ึงเป็นน ้ ามนัของอินเดียท่ีมาจากราก
ของตน้นารดา681   มนัเป็น น ้ามนั “บริสุทธ์ิ และดงันั้นก็มีคุณภาพสูงและไดถู้กน าเขา้และก็ราคา
แพงอยา่งมาก (เปรียบเทียบ ขอ้ 5)   มทัธิวและมาระโกไดบ้นัทึกวา่น ้ ามนันั้นอยูใ่นผอบ ซ่ึงมา
รียไ์ดเ้ปิดเพื่อจะเทมนัลงบนพระเยซู (มธ. 26:7; มก. 14:3) 

 
ยอห์นได้เขียนว่ามารียไ์ด้ด าเนินการท่ีจะชโลม “พระบาท” ของพระเยซูด้วยน ้ ามนัหอมนั้น   
การบนัทึกของพระกิตติคุณพอ้งกล่าววา่เธอไดช้โลมศีรษะของพระองค ์(มธ. 26:7; มก. 14:3)   
บางทีเธอไดท้  าทั้งสองอย่าง   มนัมีน ้ ามนัหอมพอท่ีจะไม่เพียงแต่ชโลมพระเศียรและพระบาท
ของพระเยซูเท่านั้ น แต่ท่ีจะชโลมพระหัตถ์ พระกร และพระเพลาของพระองค์อีกด้วย 
(เปรียบเทียบ มธ. 26:12; มก. 14:8)   บางทีมทัธิวและมาระโกไดอ้า้งอิงถึง พระเศียรของ                    
พระเยซูเพื่อจะน าเสนอว่าการกระท าน้ีเป็นการกระท าท่ีให้เกียรติแด่พระเยซู   ยอห์นอาจได้
อา้งอิงถึง “พระบาท” ของพระเยซูเพื่อจะเน้นถึงความถ่อมใจและการอุทิศตนของมารีย ์ใน
ความตรงกนัขา้มกบัความหยิง่ของสภาแซนฮีดรินและพวกสาวก (เปรียบเทียบ 13:1-17)682 

 
ยอห์นเท่านั้นท่ีไดบ้นัทึกวา่มารียไ์ดเ้ช็ด “พระบาท” ของพระเยซู “ดว้ยผมของเธอ” ซ่ึงเป็นการ
กระท าอีกอยา่งหน่ึงของความถ่อมใจ   ตามปกติแลว้ ผูห้ญิงชาวยิวไม่เคยปล่อยผมของพวกเขา
ในท่ีสาธารณะ เน่ืองจากว่าผมท่ีปล่อยนั้นเป็นเคร่ืองหมายของศีลธรรมท่ีหละหลวม   เป็นท่ี
ชดัเจนวา่ความรักของมารียต่์อพระเยซูไดผ้า่นขา้มความรู้สึกแห่งความเหมาะสมของเธอ   บาง
ทีเธอได้เช็ดน ้ ามนัหอมในส่วนเกินด้วยผมของเธอ   มนัคงสะดวกส าหรับมารียท่ี์จะชโลม     
พระบาทของพระเยซู   ตามปกติแลว้ แขกก็นอนเอียงบนเส่ือท่ีอยูบ่นพื้น ซ่ึงศีรษะและมือของ
พวกเขาก็อยูใ่กลก้บัโตะ๊ และเทา้ของพวกเขาก็ยืน่ไปในทิศทางท่ีตรงกนัขา้ม    
 
อีกคร้ังหน่ึงข้อเท็จจริงท่ีว่า “กล่ินหอม” ของน ้ าหอมได้ “เติมเต็ม” เรือนนั้นก็แสดงถึงการ
แสดงออกถึงความรักของ    มารียว์า่มากมายแค่ไหน   ในวฒันธรรมนั้น เม่ือผูช้ายท่ีเป็นหวัหนา้
ครอบครัวไดต้ายไป และผูท่ี้เหลืออยู่ก็เป็นผูห้ญิงเท่านั้น ตามปกติแลว้ผูห้ญิงก็มีความยุ่งยาก
อย่างยิ่งท่ีจะมีรายไดพ้อประทงัชีวิตและบ่อยคร้ังก็ยากจน   ถา้ส่ิงน้ีเป็นสถานการณ์ท่ีการตาย
ของลาซารัสไดส้ร้างข้ึนเพื่อมารียแ์ละมารธานั้น เราสามารถเล็งเห็นวา่พวกเขาตอ้งรู้สึกขอบคุณ
ต่อพระเยซูแค่ไหนส าหรับการท าใหน้อ้งชายของเขากลบัคืนมายงัพวกเขา   แมว้า่พวกเขาร ่ ารวย
และราคาของน ้ ามนัหอมของมารียก์็บ่งบอกวา่พวกเขาอาจรวยนั้น การคืนชีพของนอ้งชายท่ีรัก



ก็เป็นเหตุผลพอส าหรับความกตญัญูและงานเล้ียง 
 

12:4-5    “ยดูาส” และสาวกคนอ่ืนๆบางคนผูซ่ึ้งไดอ้ยู่ท่ีนัน่ (มธ. 26:8; มก. 14:4) ไดค้ดัคา้นต่อส่ิงท่ีดู
เหมือนจะเป็นการสูญเสียท่ีฟุ่มเฟือย   “สามร้อยเหรียญเดนาริอนั” เป็นค่าจา้งหน่ึงปีส าหรับคน
ท่ีท างานในวฒันธรรมนั้น   มารียจ์ะไม่ให้ส่ิงใดต่อพระเยซูซ่ึงมนัไม่ไดเ้รียกร้องการจ่ายราคา
ของเธอ (เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 24:24)   การนมสัการแทท้ าให้ผูน้มสัการตอ้งจ่ายราคาอยูเ่สมอ 
มนัเก่ียวขอ้งกบัการเสียสละอยูเ่สมอ 

 
“เม่ือเธอไดม้ายงัพระบาทของพระเยซู มารียไ์ดท้  าหนา้ท่ีทาส   เม่ือเธอไดป้ล่อยผมของ
เธอ (บางส่ิงท่ีผูห้ญิงชาวยิวไม่ท าในท่ีสาธารณะ) เธอก็ได้ถ่อมตวัลงและวางศกัด์ิศรี
ของเธอ ณ พระบาทของพระเยซู (ดู 1 คร. 11:15)   แน่นอนวา่ เธอไดถู้กเขา้ใจผิด                 
และถูกวจิารณ์ แต่นัน่คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามปกติเม่ือใครคนหน่ึงให้ส่ิงดีท่ีสุดของเขาหรือ
ของเธอแด่พระเจา้”683 

 
12:6    ยอห์นไดรู้้ถึงแรงจูงใจแทข้องยดูาส (“เขาเป็นขโมย”) ส าหรับการคดัคา้น (เปรียบเทียบ 10:13)   

วตัถุนิยมท่ีเห็นแก่ตวัของยดูาสช่วยให้เราเขา้ใจวา่ท าไมเขาไดเ้ต็มใจท่ีจะทรยศพระเยซูดว้ยเงิน
สามสิบเหรียญ 

 
“การคดัคา้นของเขาต่อของขวญัแห่งน ้ ามนัหอมไดเ้ปิดเผยวา่เขาไดมี้ความรู้สึกรุนแรง
ถึงคุณค่าทางการเงินและไม่มีการเล็งเห็นถึงคุณค่าของมนุษย”์684 

 
เป็นท่ีชัดเจนว่าสาวกคนอ่ืนๆได้เรียนรู้ถึงอุปนิสัยท่ีข้ีขโมยของคนถือถุงเงินของพวกเขา 
หลังจาก ท่ีเขาไดท้รยศพระเยซู 
 

“ค าถามไดถู้กตั้งข้ึนว่าท าไมต าแหน่งซ่ึงตวัของมนัเองเป็นการทดลองนั้นไดถู้กมอบ
ให้แก่ยูดาส?   ค  าตอบตราบเท่าท่ีสามารถให้ได้ก็ดูเหมือนจะอยู่ในธรรมชาติของส่ิง
ต่างๆ   ตามปกติแลว้การทดลองมายงัเราผ่านทางส่ิงท่ีเราถนดัตามธรรมชาติ   เราเดา
เอาว่ายดูาสมีของประทานแห่งการจดัการ และการทดลองท่ีมาทางนิสัยแห่งความคิด
นั้นเช่นกนั   งานนั้นไดใ้หโ้อกาสแห่งการพิชิตตวัเองแก่เขา”685 



 
12:7    โดย “ใหเ้ธอ. . .เก็บน ้ามนัไว”้ นั้น บางทีพระเยซูไดห้มายถึงวา่พวกสาวกควรอนุญาตให้มารียท่ี์

จะ ถือรักษาธรรมเนียม ของการชโลมส าหรับการฝังศพ เน่ืองจากว่า “การฝัง” ของพระเยซูก็
ใกลเ้ขา้มาแลว้   ไม่มีขอ้บ่งช้ีวา่มารียไ์ดต้ระหนกัวา่พระเยซูจะตายในไม่ชา้แมก้ระทัง่พวกสาวก
ก็ไม่ไดต้ระหนกั   อยา่งไรก็ตาม เธอไดช้โลมพระเยซูเน่ืองดว้ยความรัก อย่างท่ีคนเศร้าโศกท่ี
ไดช้โลมร่างกายของผูเ้ป็นท่ีรักผูซ่ึ้งไดต้ายไปนั้น686   มนัไม่ใช่ผดิปกติท่ีจะท าส่ิงน้ีดว้ยค่าใชจ่้าย
ท่ีฟุ่มเฟือย   พระเยซูไดเ้ห็นว่าการกระท าของเธอเป็นการชโลมล่วงหน้าส าหรับการตายและ
การฝังของพระองค์  แม้ว่ามารีย์อาจไม่ได้เ ห็นมันเป็นเช่นนั้ น ( เปรียบเทียบ 11:51)                      
ถา้เธอไดเ้ห็นเช่นนั้น บางทีน่ีคือเหตุท่ีเธอไม่ไดไ้ปยงัอุโมงคฝั์งศพของพระเยซูพร้อมกบัผูห้ญิง
คนอ่ืนๆท่ีจะชโลมร่างกายของพระองค ์

 
เป็นแนวคิดท่ีดีท่ีจะแสดงออกถึงความรักของเราส าหรับผูค้นท่ีเราช่ืนชมก่อนท่ีพวกเขาตายไป   
ดอกไม ้ณ พิธีศพก็ดี แต่ดอกไมก่้อนพิธีศพก็ดีกวา่ 
 

12:8    นอกจากว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ผูซ่ึ้งสมควรต่อเกียรติอย่างเดียวกนักบัพระบิดา
ของพระองค ์(5:23) ถอ้ยค าน้ีคงจะไดแ้สดงถึงความเยอ่หยิ่งท่ีสูงสุด   พระเยซูไม่ไดห้นุนใจให้
พวกสาวกท่ีจะถือว่าความยากจนว่าหลีกเล่ียงไม่ได ้เพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงการท าส่ิงใดก็ตามท่ีจะ
ช่วยเหลือผูท่ี้ขดัสน   พระองคไ์ดเ้ปรียบเทียบโอกาสพิเศษท่ีการตายท่ีใกลเ้ขา้มาของพระองคไ์ด้
น าเสนอกบัความจ าเป็นต่อเน่ืองท่ีความยากจนของบางคนจะน าเสนออยู่เสมอ (เปรียบเทียบ 
มก. 14:7) 

 “ถา้ภาษาหมายถึงส่ิงใดก็ตามนั้น ประโยคท่ีชดัแจง้น้ีของพระคริสต์  [“แต่เราจะไม่อยู่
กบัท่านเสมอ ”] ก็ปฏิเสธในเชิงบวกต่อหลกัความเช่ือแห่ง ‘การปรากฏจริง’ ของ
พระองคภ์ายใตรู้ปแบบของขนมปังและน ้าองุ่น ณ พิธีมหาสนิท   มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะ
ท าใหห้ลกัค าสอนแบบโรมท่ีดูหม่ินนั้นเขา้กนัไดก้บัค าพูดท่ีชดัเจนน้ีของพระผูช่้วยให้
รอด”687 

 
พระกิตติคุณยอห์นไดเ้ปรียบเทียบความเช่ือท่ีมีมากข้ึนของบางคนและความไม่เช่ือท่ีมีมากข้ึนของคนอ่ืนๆมา
ตลอด   เหตุการณ์น้ีเปรียบเทียบความรักท่ียิ่งใหญ่ของสาวกคนหน่ึงกบัความเฉยเมยท่ียิ่งใหญ่ของสาวกอีกคน
หน่ึง 



“ท่ีจริงแลว้ มารียแ์ห่งเบธานีเป็นบุคคลท่ีไร้กาลเวลาและเป็นตวัแทนท่ีไดถู้กพรรณนาไวอ้ยา่งยอดเยี่ยม
ในพระกิตติคุณน้ี   เธอเป็นตน้แบบของผูน้มสัการท่ีเป็นคริสเตียนแท ้ ถึงแมใ้นขณะนั้นผูห้ญิงท่ีเป็นคน
บาปในเร่ืองราวการชโลมท่ีแตกต่างกนัอยา่งมากใน ลูกา 7:36-50 เป็นตน้แบบของผูท่ี้ส านึกผิดท่ีเป็นค
ริสเตียนแท”้688 

 
4. การต่อต้านทีเ่ป็นทางการต่อลาซารัส  12:9-11 
 

ท่ีจะท าให้ความแตกต่างระหว่างความเช่ือและความไม่เช่ือนั้นจบัใจมากข้ึน ยอห์นก็ได้กลบัจากเร่ืองราวของ
ความรักของมารียไ์ปสู่เร่ืองราวของความเกลียดชงัของพวกมหาปุโรหิต (เปรียบเทียบ 11:47-57) 
 
12:9    พระเยซูไม่ได้ปรากฏตัวหลังจากการเป็นข้ึนจากตายของลาซารัส และย ังไม่ได้แสดง                      

พระองคเ์องในกรุงเยรูซาเล็มส าหรับปัสกา (11:54-57) แต่ตอนน้ีข่าวก็ไดเ้กิดข้ึนวา่พระองคไ์ด้
อยูใ่นเบธาน้ี   การปรากฏตวัของ   “ลาซารัส” ท่ีไดเ้ป็นข้ึนจากตายไดเ้พิ่มความอยากรู้อยากเห็น
ของผูอ้าศยัในกรุงเยรูซาเล็มและผูเ้ดินทางหลายคน ผูซ่ึ้งไดเ้ดินทางไปยงัเบธาน้ีซ่ึงหวงัว่าจะ 
“เห็น” ทั้งสองคน   พวกเขาเป็นหวัขอ้ของการโตเ้ถียงอยา่งมาก 

 
มารธาไดท้  างานเพื่อพระเยซูโดยการเตรียมอาหารม้ือเยน็ให้ (ขอ้ 2) มารียไ์ดน้มสัการพระองค ์
(ขอ้ 3) และลาซารัสไดเ้ป็นพยานเพื่อพระองค ์(ขอ้ 9)   บุคคลรองเหล่าน้ีในพระกิตติคุณยอห์น
ก็เป็นสาวกตน้แบบ 
 

12:10-11   ผูค้นจ านวนมากมายท่ีไดมุ้่งไปยงัเบธานีเพื่อจะเห็นพระเยซูและลาซารัสก็ไดน้ าให้สมาชิกสภา
แซนฮีดรินท่ีจะสรุปว่าพวกเขาจะตอ้งฆ่าลาซารัสและพระเยซู   คนยิวหลายคนไดเ้ช่ือในพระ
เยซูเม่ือพวกเขาไดย้ินเก่ียวกบัการเป็นข้ึนมาจากตายของลาซารัสและหรือไดเ้ห็นเขา   ชายท่ีตา
บอดแต่ก าเนิดผูซ่ึ้งพระเยซูไดรั้กษาก่อนหนา้นั้นก็ไดก้ลายมาเป็นปัญหาส าหรับสภาแซนฮีดริน
อีกดว้ย   พวกเขาไดจ้ดัการกบัเขาอยา่งแตกต่างออกไปเพราะวา่ความเป็นท่ีนิยมของพระเยซูใน
ตอนนั้นไม่ไดมี้มาก (9:34) 

 
ความเกลียดชงัของสภาแซนฮีดรินก็แตกต่างกบัความรักของมารียท่ี์มีต่อพระเยซู   ความเขม้ขน้
ของความรู้สึกทั้งสองอยา่งซ่ึงไดแ้บ่งปันโดยหลายคนนั้นก็ไดช้ี้ไปยงัการหลีกเล่ียงไม่ไดข้อง



ความขดัแยง้หลกัในไม่ชา้ 
 
5. การเสด็จเข้าที่มีชัยชนะของพระเยซู  12:12-19 (เปรียบเทียบ มธ. 21:1-11; มก. 11:1-11; 
ลก. 19:29-40) 

 
ความส าคญัของเหตุการณ์น้ีในพนัธกิจของพระเยซูก็ชดัเจนจากขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้งส่ีไดบ้นัทึก
ไว ้  มทัธิวและมาระโกไดว้างเหตุการณ์น้ีไวก่้อนการท่ีมารียช์โลมพระเยซูในบา้นของซีโมน (ขอ้ 1-8)   อยา่งไร
ก็ตาม บางทีล าดบัของยอห์นก็เป็นล าดบัตามวนัเวลา เม่ือพิจารณาถึงการอา้งอิงเก่ียวกบัเวลาของท่าน พร้อมกบั
ขอ้เท็จจริงท่ีว่ามทัธิวและมาระโกไดเ้ปล่ียนล าดบัตามล าดบัเวลาส าหรับจุดประสงคต่์างๆ แบบหวัขอ้อยู่บ่อยๆ
ตอนน้ีฉากก็เปล่ียนจากอาหารเยน็ท่ีเงียบพร้อมกบัเพื่อนท่ีใกลชิ้ดจ านวนนอ้ยในเมืองเบธานีท่ีเล็กนอ้ย ถดัไปเรา
เห็นถึงขบวนประชาชนท่ีเสียงดงัตลอดถนนของกรุงเยรูซาเล็ม   น่ีเป็นการส าแดงต่อสาธารณะอยา่งเดียวท่ีพระ-
เยซูไดอ้นุญาตระหวา่งพนัธกิจในโลกของพระองค ์
 
12:12   “วนัรุ่งข้ึน” คงจะเป็นวนัอาทิตย ์(เปรียบเทียบ ขอ้ 1)   อยา่งไม่สงสัยวา่ ฝงูชนใหญ่ (“คนเป็นอนั

มาก”) ท่ีได้มายงักรุงเยรูซาเล็มเพื่อเทศกาลปัสกาได้รวมถึงผูเ้ดินทางหลายคนจากกาลิลีท่ีท่ี                 
พระเยซูไดมี้ผูติ้ดตามเป็นจ านวนมากท่ีสุด   เป็นท่ีชดัเจนวา่ ฝงูชนไดไ้ดล้อ้มรอบพระเยซู เน่ือง
จากมทัธิวและมาระโกไดเ้ขียนว่ามีหลายคนท่ีอยู่ขา้งหน้าพระองค์และหลายคนท่ีอยู่ขา้งหลงั
พระองค ์(มธ. 21:9; มก. 11:9) 

 
12:13    การโบกทาง “อินทผลมั” (นัน่คือ “ก่ิงไม”้) ไดก้ลายมาเป็นการปฏิบติัโดยทัว่ไป ณ การเฉลิม

ฉลองระดบัชาติในอิสราเอล (ลนต. 23:40)   ทาง “อินทผลมั” ไดก้ลายมาเป็นสัญลกัษณ์
ระดบัชาติ (เปรียบเทียบ 1 แมค. 13:51;  2 แมค. 10:7)   พวกมนัปรากฏบนเหรียญท่ีผูรั้กชาติ
ชาวยวิไดผ้ลิตข้ึนระหวา่งสงครามกบัคนโรมนัในปี ค.ศ. 66-70 689   เม่ือถูกใชใ้นโอกาสน้ี บางที
พวกมนัไดส่้งสัญญาณถึงความเช่ือถืออนัเป็นท่ีนิยมท่ีวา่พระเมสสิยาห์ของอิสราเอลไดป้รากฏ 
(เปรียบเทียบ วว. 7:9) 
 
“โฮซนันา” เป็นการถ่ายตวัอกัษรของวลีฮีบรูท่ีหมายถึง “จงให้ความรอดในตอนน้ี”   โดยทัว่ไป
แลว้ คนยิวไดใ้ช้ค  าน้ีในการสรรเสริญของพวกเขา ณ เทศกาลอยู่เพิง เทศกาลฉลองพระวิหาร 
และเทศกาลปัสกา   มนัเป็นส่วนหน่ึงของบทฮาเลล (สดด. 113-118) ท่ีคณะนักร้องของ                 



พระวิหารไดร้้อง ณ เทศกาลเหล่าน้ี (สดด. 118:25)690 “พระพรเป็นของผู ้ . . .” เป็นประโยค
ถดัไปในสดุดี 118 (สดด. 118:26)   คนยิวในสมยัของพระเยซูไดถื้อว่าวลี “ผูเ้สด็จมาใน                      
พระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” เป็นการอา้งอิงถึงพระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ 11:27)   ดั้งเดิม
แลว้ มนัไดอ้า้งอิงถึงผูเ้ดินทางผูซ่ึ้งไดไ้ปยงักรุงเยรูซาเล็มเพื่อเทศกาลต่างๆ และบางทีในกรณี
แรกนั้นก็อา้งอิงถึงกษตัริยแ์บบดาวดิซ่ึงผูเ้ขียนสดุดีไดเ้ขียนสดุดีเพื่อให้เกียรติการข้ึนครองราชย์
ของท่าน   “แมก้ระทัง่พระมหากษตัริยแ์ห่งอิสราเอล” ก็ไม่ไดอ้ยูใ่นสดุดี 118   มนัคือการระบุ
ของประชาชนถึงพระเยซูว่าเป็นพระเมสสิยาห์ (เปรียบเทียบ ลก. 19:38; ยน. 1:49; 18:37; 
19:19) 

“ข้าพเจ้าจินตนาการว่าทหารโรมนับางคนต้องได้ยิ้มต่อ ‘การเสด็จเข้าท่ีมีชัยชนะ’ 
เพราะวา่มนัไม่มีอะไรเหมือนกบัการเฉลิมฉลอง ‘การฉลองชยัชนะของคนโรมนั’ ของ
พวกเขาเองในกรุงโรม 
 
“เม่ือใดก็ตามท่ีนายพลคนโรมนัไดช้ยัชนะในแผน่ดินต่างประเทศ ไดฆ่้าศตัรูอยา่งนอ้ย 
5,000 คน และไดรั้บเขตแดนใหม่ เขาก็ไดรั้บ ‘การฉลองชยัชนะของคนโรมนั’ เม่ือเขา
ไดก้ลบัไปยงักรุงนั้น   มนัเป็นส่ิงท่ีเท่ากนัของคนโรมนัเก่ียวกบั ขบวนพาเหรดท่ีซ่ึง
ผูค้นไดโ้ยนกระดาบมว้นยาวลงมาตามเส้นทางซ่ึงไดจ้ดัข้ึนท่ีนิวยอร์กของคนอเมริกนั 
เพียงแต่มีความงดงามมากกวา่เท่านั้น   ผูมี้ชยัจะไดรั้บอนุญาตท่ีจะแสดงถึงเหรียญท่ีเขา
ไดช้ยัชนะและผูน้ าของศตัรูท่ีเขาไดจ้บักุม   การเดินขบวนไดส้ิ้นสุด ณ บริเวณท่ีท่ีเชลย
บางคนไดใ้ห้ความบนัเทิงแก่ผูค้นโดยการต่อสู้กบัสัตวป่์า   เม่ือเปรียบเทียบกบั ‘การ
ฉลองชัยชนะของคนโรมนั’ แล้ว การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูก็ไม่มีค่า
อะไร”691 

 
12:14-15   ผูเ้ขียนพระกิตติคุณพอ้งไดใ้ห้รายเอียดมากข้ึนกวา่ยอห์นเก่ียวกบัพระเยซูทรง “ลูกลา”   ยอห์น

เพียงแค่ได้รายงานว่าพระองค์ได้ทรงลูกลาเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม และดังนั้ นก็ได้บรรลุ                   
ค  าเผยพระวจนะของเศคาริยาห์เก่ียวกบัวธีิท่ีพระเมสสิยาห์จะน าเสนอพระองคเ์องต่อชนทั้งชาติ 
(ศคย. 9:9) 

   “. . . กษตัริยข่ี์มา้เม่ือเขาจะท า สงคราม  กษตัริยข่ี์ลาเม่ือเขามาอยา่ง สันติ”692 

 
 “อย่ากลวัเลย” มาจากอิสยาห์ 40:9 ซ่ึงกล่าวต่อบรรดาผูท่ี้ข่าวดีเก่ียวกบัศิโยนมายงัพวกเขา   



“ธิดาแห่งศิโยน” เป็นค าอธิบายโดยทัว่ไปของพนัธสัญญาเดิมเก่ียวกบัผูค้นแห่งกรุงเยรูซาเล็ม
ในฐานะประชากรท่ีถูกกดข่ีของพระเจา้ (เปรียบเทียบ อสย. 1:8; ยรม. 4:31; พคค. 2:4; มีคา. 
4:8; ศฟย. 3:14; ศคย. 2:10; และขอ้อ่ืนๆ)   บริบทของเศคาริยาห์ 9:9 ก็ควรค่าแก่การตรวจสอบ   
เน่ืองจากวา่มนัอธิบายเก่ียวกบัการปกครองของพระเมสสิยาห์มากข้ึน   แมว้า่พระเมสสิยาห์ได้
ปรากฏ การปกครองของพระองค์จะไม่เร่ิมต้น ณ เวลานั้น พระองค์จะไม่ “ให้ความรอด
ในตอนน้ี” เน่ืองจากการปฏิเสธของอิสราเอลต่อกษตัริยข์องพวกเขา 
 

12:16    “พวกสาวก” ของพระเยซูไม่ได้ตระหนักถึงความหมายโดยนัยทั้ งหมดของการเสด็จเข้า                      
กรุงเยรูซาเล็มของพระเยซู ณ เวลาน้ี (“ทีแรก”)   หลงัจากการเป็นข้ึนจากตายและการเสด็จสู่
สวรรค์ของพระเยซู เม่ือพระองค์ได้ “ประสบเกียรติกิจ” จากนั้ นพวกเขาก็ได้ตระหนัก 
(เปรียบเทียบ 2:16, 22)   เป็นท่ีชดัเจนว่าพวกเขาและฝูงชนไดต้ระหนกัว่า   พระเยซูเป็น                     
พระเมสสิยาห์ อย่างท่ีพวกเขาไดรั้บรู้พระเมสสิยาห์นั้น   อยา่งไรก็ตาม ตอนนั้นพวกเขาไม่ได้
เขา้ใจถึงธรรมชาติของความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค์  ความจ าเป็นแห่งการตายของ
พระองค์หรือแผนการส าหรับอาณาจกัรของพระองค ์  ตวัอยา่งเช่น พวกเขาอาจไม่ไดเ้ขา้ใจถึง
ความส าคญัของการทรง ลูกลา ของพระองคแ์ทนท่ีจะเป็นมา้ศึก   ถอ้ยค าของยอห์นท่ีน่ีช่วยให้
ผูอ่้านเขา้ใจถึงความแตกต่างระหวา่งความเขา้ใจของพวกสาวก (และขอ้คิดเห็น) ก่อนกางเขน 
และความประพฤติของพวกเขา (และค าสอน) หลงัจากเหตุการณ์นั้น 

 
“การทนทุกข์และการเป็นข้ึนจากตายเป็นกุญแจในการไขความล ้ าลึกแห่งตวับุคคล                
ของพระเยซู”693 

 
12:17-18   ยอห์นไดบ้นัทึกอีกพยานหน่ึงต่อตวับุคคลของพระเยซู นัน่คือ ฝงูชน (“ผูค้น”) ท่ีไดส้ังเกตถึง

การท่ีพระเยซูไดท้  าให ้“ลาซารัส” เป็นข้ึน และไดติ้ดตามพระเยซูจากเบธานีไปยงักรุงเยรูซาเล็ม   
ฝงูชนท่ีไดอ้อกมาจากกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะตอ้นรับพระเยซูก็ไดร่้วมกบัคนอ่ืนๆทั้งกายภาพและ
ในฐานะพยานต่ออตัลกัษณ์แทข้องพระเยซู   การท าให้ลาซารัสเป็นข้ึนก็เป็นการอศัจรรยท่ี์
หลายๆคนไดถื้อวา่เป็น “เคร่ืองหมาย” ท่ีวา่พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ 

 
12:19    กระนั้นหลายคนก็ไม่ไดเ้ช่ือ   “พวกฟาริสี” ไดม้องดูดว้ยความไม่เช่ือ ไดส้ับสนดว้ยความเป็น                

ท่ีนิยมของพระเยซู และไม่สามารถท่ีจะท าอะไรไดท่ี้จะหยุดย ั้งพระองค ์ณ เวลานั้น   อยา่งเกิน



จริงแลว้ พวกเขาไดก้ล่าววา่ “คนทั้งโลก” ได ้“ตาม” พระเยซูไปหมดแลว้   น่ีเป็นขอ้คิดเห็นเชิง
เหน็บแนมอีกอยา่งหน่ึงท่ียอห์นไดบ้นัทึกไวเ้พื่อค าแนะน าส าหรับผูอ่้านของท่าน   ท่ีจริงแลว้ 
คนค่อนขา้งนอ้ยไดเ้ช่ือในพระเยซูอยา่งแทจ้ริง (ขอ้ 37-43)  แต่คนทั้งโลก จะตาม พระเยซูใน
ฐานะพระผู ้ช่วยให้รอดของโลก ในระดับท่ีใหญ่กว่า ท่ีพวกฟาริสีได้เ ช่ือในตอนนั้ น 
(เปรียบเทียบ 3:16-17)   ค าพยากรณ์ท่ีไม่รู้ตวัของพวกเขา (เปรียบเทียบ ค าพยากรณ์ท่ีไม่รู้ตวั
ของคายาฟาสใน 11:50) ไดรั้บความส าเร็จบางส่วนเกือบทนัทีทนัใด ในการขอร้องของคนกรีก
บางคนท่ีจะพบพระเยซู (ขอ้ 20-22)   ต่อมาพวกฟาริสีไดพ้บวา่มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะจ ากดัการ
แพร่กระจายของศาสนาคริสต ์อยา่งท่ีพวกเขาไดท้  าท่ีจะจ ากดัพระเยซูเอง (เปรียบเทียบ กจ. 3-4) 

 
6. พระเยซูประกาศถึงการส้ินพระชนม์ของพระองค์  12:20-36 
 
“ในยอห์นบทท่ี 11 เราไดเ้ห็นหลกัฐานท่ีโดดเด่นวา่พระองค ์[พระเยซู] เป็น พระบุตรของพระ-
เจ้า คือ หลกัฐานของการท่ีพระองคไ์ดท้  าใหล้าซารัสเป็นข้ึนจากตาย   ถดัไป เราเห็นการยอมรับ
ท่ีเด่นชดัถึงพระองคใ์นฐานะ บุตรดาวิด ซ่ึงไดเ้ป็นพยานโดยเสียงร้องโฮซนันาท่ีช่ืนชมยินดีของ
ฝงูชนเม่ือกษตัริยแ์ห่งอิสราเอลไดข่ี้ลาเขา้ไปในกรุงเยรูซาเล็ม   ตอนน้ีส่ิงท่ีอยูต่่อหนา้เราก็ท าให้
สนใจพระองค์ในฐานะ บุตรมนุษย์ มากข้ึน   ในฐานะบุตรดาวิด พระองค์ก็เก่ียวข้องกับ
อิสราเอลเท่านั้น แต่ช่ือเรียกบุตรมนุษยข์องพระองค์ก็น ามาซ่ึงการเช่ือมโยงท่ีกวา้งกว่า   ใน
ฐานะ ‘บุตรมนุษย’์ นัน่เองท่ีพระองคบ์รรลุผูเ้จริญดว้ยวยัวุฒิ  และในฐานะเช่นนั้น ‘ราชอ านาจ 
ศกัด์ิศรี กบัราชอาณาจกัรเขาน ามามอบไวก้บัท่าน เพื่อบรรดาชนชาติ ประชาชาติทั้งปวงและ
ภาษาทั้งหลายจะปรนนิบติัท่าน’ (ดนล .7:14)”694 

 
ตวัอย่างหน่ึงท่ีพระเยซูได้ดึงดูดผูค้นจากส่วนต่างๆของโลกก็ติดตามมา   บุคคลเหล่าน้ีก็แตกต่างกบั
 พวกฟาริสี เวสคอทท์ได้สังเกตว่าอย่างท่ีพวกโหราจารย์ได้น าพระเยซูไปสู่การสามัคคีธรรม                                
กบัโลกต่างชาติ ณ ตอนตน้แห่งชีวิตของพระองค ์ดงันั้นคนกรีกเหล่าน้ีไดท้  าส่ิงเดียวกนั ณ ตอนปลาย
แห่งชีวติของพระองค์695 

 
“เหตุการณ์ท่ีค่อนข้างผิดธรรมดาน้ีก็ประหลาดต่อยอห์น   ข้าพเจ้ากล่าวว่า ‘ค่อนข้างผิด
ธรรมดา’ เพราะว่ามนัผิดปกติท่ีเราพบคนกรีกในการบรรยายของเหตุการณ์ต่างๆ ณ กรุง
เยรูซาเล็ม เพราะว่าผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนๆไม่ไดอ้า้งอิงถึงเหตุการณ์นั้น และเพราะว่าคน



กรีกเพียงแค่กล่าวว่า ‘ท่านเจา้ขา้ พวกขา้พเจา้จะใคร่เห็นพระเยซู’ และจากนั้นก็หายไปจาก
บรรยายน้ี   เป็นท่ีชัดเจนว่า ยอห์นเห็นว่าการมาของพวกเขาก็ส าคญั แต่ท่านไม่ไดถื้อว่าการ
ปรากฏของพวกเขานั้นส าคญั   ในการมาของพวกเขานั้นพระเยซูก็ตระหนักถึงขอ้บ่งช้ีท่ีว่า
จุดสูงสุดของภารกิจของพระองคไ์ดม้าถึงแลว้   ทนัทีทนัใดเม่ือพระองคไ์ดย้ินพวกเขา พระองค์
ก็กล่าวว่า ‘ถึงเวลาแล้ว’ และก็ด าเนินต่อไปท่ีจะกล่าวถึงการประสบเกียรติกิจและการ
ส้ินพระชนม์ของพระองค์   ในพระกิตติคุณน้ี เราเห็นพระเยซูในฐานะพระผูช่้วยให้รอดของ
โลก และเป็นท่ีชดัเจนว่า ยอห์นหมายถึงให้เราท่ีจะเขา้ใจว่า การเช่ือมโยงกบัคนกรีกน้ีไดน้ า
จุดสูงสุดเขา้มา   ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่คนกรีกไดไ้ปถึงจุดของการตอ้งการพบพระเยซูไดแ้สดงให้เห็น
วา่ ถึงเวลาแลว้ส าหรับพระองคท่ี์จะส้ินพระชนมเ์พื่อคนทั้งโลก   พระองคไ์ม่ไดเ้ป็นของลทัธิยิว
อีกต่อไป ซ่ึงได้ปฏิเสธพระองค์ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม   แต่คนทั้งโลกผูซ่ึ้งพระองค์เป็นพระ
ผูช่้วยใหร้อดของพวกเขานั้น ก็รอคอยและแสวงหาพระองค”์696 

 
“การบรรยายน้ีก็น าเสนอประเด็นต่างๆท่ีน่าสนใจของความเก่ียวพนักบัประเด็นท่ีมีในบทท่ี 4 
ของพระกิตติคุณยอห์น ซ่ึงก็คือเร่ืองราวของผูห้ญิงขา้งบ่อ   ในสองท่ีนั้นพระเยซูก็มาสู่ความ
เก่ียวขอ้งกบับุคคลต่างๆท่ีอยู่นอกร้ัวของคริสตจกัรชาวยิว  ในสองท่ีนั้นพระองค์ก็ใช้โอกาส
จากความเก่ียวขอ้งนั้นท่ีจะกล่าวดว้ยภาษาท่ีกระตือรือร้นถึงเวลาท่ีก าลงัมา จริงๆตอนน้ีก็มาแลว้ 
ซ่ึงจะน าไปสู่ยคุใหม่ท่ีมีสง่าราศีส าหรับอาณาจกัรของพระเจา้  ในสองท่ีนั้น พระองคแ์สดงออก
ถึงถอ้ยค าท่ีเน้นหนกั ท่ีหนกัแน่นท่ีสุดถึงการอุทิศตนของพระองค์ต่อน ้ าพระทยัของพระบิดา  
ความเช่ือของพระองค์ในการกระจายของข่าวประเสริฐในอนาคต และความหวงัท่ีมีชีวิตชีวา
ของรางวลัส่วนตวัในสง่าราศี  ในสองท่ีนั้น. . . พระองคใ์ช้การเปรียบเทียบเก่ียวกบัการเพราะ
ปลูกส าหรับการแสดงออกถึงความคิดของพระองค ์ในกรณีแรก พระองคก์็ใชก้ารเปรียบเทียบ
จากขบวนการของการเก็บเก่ียว ในกรณีหลงั พระองคใ์ชก้ารเปรียบเทียบจากการหวา่น”697 

 
ค าสอนเกีย่วกบัเมลด็ข้าวสาล ี 12:20-26 
 
12:20    ผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่หลายคนได้อ้างอิงถึงคนต่างชาติผูซ่ึ้งมาจากโลกท่ีพูดภาษากรีกว่า                    

“คนกรีก” อยูบ่่อยๆ (เปรียบเทียบ 7:35; และขอ้อ่ืนๆ)   เราไม่ทราบวา่คนต่างชาติในเหตุการณ์น้ี
มาจากท่ีไหน   พวกเขาอาจไดอ้าศยัในหน่ึงในบริเวณท่ีคนต่างชาติอยูม่ากของปาเลสไตน์เช่น
กาลิลีทางตะวนัออกเฉียงเหนือหรือแควน้ทศบุรี หรือพวกเขาอาจได้มาจากท่ีไกลออกไป 



(เปรียบเทียบ มธ. 2:1-12)   คนเหล่าน้ีเป็นคนต่างชาติท่ีย  าเกรงพระเจา้ผูซ่ึ้งไดน้มสัการ          
พระยาเวห์ร่วมกบัคนยิว (เปรียบเทียบ ขนัทีชาวเอธิโอเปีย,  กจ. 8:27)   พวกเขาอาจเป็นหรือ
อาจไม่ไดเ้ป็นคนเปล่ียนศาสนามาเป็นยิว (นั่นคือ เปล่ียนมาเป็นผูน้ับถือลทัธิยิวอย่างเต็มท่ี)   
คนต่างชาติเหล่าน้ีไดรั้บอนุญาตท่ีจะเขา้ร่วมในการนมสัการในธรรมศาลาและในเทศกาลต่างๆ
ประจ าปี และพวกเขาคงไดน้มสัการในลานพระวหิารของคนต่างชาติ 

12:21-22   มนัอาจเป็นช่ือต่างชาติของฟีลิป หรือข้อเท็จจริงท่ีว่าเขาได้ “มาจากหมู่บ้านเบธไซดา” ใน
บริเวณต่างชาติของกาลิลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกวัลานิติส ท่ีไดดึ้งดูดคนต่างชาติเหล่าน้ีไปยงัเขา 
พวกฟาริสีไดก้ล่าววา่  “โลกตามเขาไปหมดแลว้  ” ) ขอ้ 19)   ตอนน้ีคนกรีกบางคนไดก้ล่าวว่า 

“พวกขา้พเจา้จะใคร่เห็นพระเยซู ”) เปรียบเทียบ ฮกก .2:7) 
 

“ลกัษณะพิเศษของคนกรีกนั้นคือเป็นผูแ้สวงหาความจริง    มนัก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีผิดปกติท่ี
จะพบคนกรีกผูซ่ึ้งไดผ้่านพน้ปรัชญาแลว้ปรัชญาเล่า และศาสนาแลว้ศาสนาเล่า  คน
กรีกผูซ่ึ้งไดไ้ปหาและไดไ้ปจากอาจารยค์นแลว้คนเหล่าในการแสวงหาความจริง   คน
กรีกเป็นผูท่ี้มีความคิดท่ีแสวงหา”698 

 
“ฟีลิป” ผูซ่ึ้งเป็นคนยิวก็ดูเหมือนวา่มีความลงัเลใจบางอยา่งเก่ียวกบัการแนะน าคนกรีกเหล่าน้ี 
แก่พระเยซูในตอนแรก (เปรียบเทียบ มธ. 10:5-6; ลก. 18:15-16)   “อนัดรูว”์ ไดช้อบท่ีจะน า
พวกเขาไปยงัพระเยซูส าหรับการสนทนา (เปรียบเทียบ 1:40-42)   บางทีฟีลิปไดแ้สวงหาความ
ช่วยเหลือของอนัดรูวเ์พราะว่าการแนะน าคนต่างชาติแก่พระเยซูนั้นยุ่งยากส าหรับพวกสาวก
คนยวิเหล่าน้ี และฟีลิปก็ตอ้งการการหนุนใจท่ีจะท าอยา่งนั้น ความเป็นไปไดอี้กอยา่งหน่ึงก็คือ
ว่า ฟีลิปได้ระลึกถึงค าแนะน าก่อนหน้าน้ีของพระเยซูท่ีมีต่อพวกสาวกของพระองค์ เม่ือ
พระองคไ์ดส่้งพวกเขาไปเทศนาตลอดแควน้กาลิลีวา่  “อยา่ไปทางท่ีไ ปสู่พวกต่างชาติ และอย่า
เขา้ไปในเมืองของชาวสะมาเรีย (มธ.10 :5) การเปิดเผยท่ีส าคญัของขอ้น้ีก็คือวา่ พวกสาวกได้
ด าเนินการท่ีจะน าผูค้นมายงัพระเยซูต่อไปซ่ึงจะเป็นความรับผิดชอบของสาวกของพระเยซู
ต่อไป 
 

12:23    การท่ีคนต่างชาติเหล่าน้ีไดเ้ยีย่มเยยีนพระเยซูก็เป็นโอกาสของการเปิดเผยของพระองคท่ี์วา่เวลา
ส าหรับการส้ินพระชนม์ การคืนพระชนม์ และการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์ก็ใกล้จะถึง 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 27; 13:1; 17:1)   จนกระทัง่ตอนน้ี “เวลา” นั้นยงัไม่ไดม้าใกล ้(เปรียบเทียบ 



2:4; 4:21, 23; 7:30; 8:20)   อยา่งท่ีไดอ้า้งอิงไปก่อนหนา้นั้น การอา้งอิงของพระเยซูถึงการ
ประสบเกียรติกิจของพระองค์ในพระกิตติคุณท่ีส่ีคือการอ้างอิงถึงการส้ินพระชนม์ การคืน                  
พระชนม ์และการเสด็จสู่สวรรคข์องพระองค ์

 
ช่ือเรียก “บุตรมนุษย”์ เป็นช่ือเรียกอนัโปรดของพระเยซูส าหรับพระองค์เอง   ช่ือเรียกนั้นได้
แสดงถึง การทนทุกขแ์ละการไดรั้บเกียรติ และมนัไดห้ลีกเล่ียงความเขา้ใจผิดท่ีการใชข้องช่ือ
เรียกของพระเมสสิยาห์ช่ืออ่ืนๆนั้นไดน้ ามา 
 
ยอห์นไม่ได้อ้างอิงถึงคนกรีกเหล่าน้ีอีกต่อไป   เป็นท่ีชัดเจนว่า ท่านได้อ้างอิงถึงพวกเขา 
เพราะว่าพวกเขาได้เป็นตวัแทนของคนต่างชาติผูซ่ึ้งได้แสดงออกถึงความสนใจในพระเยซู                  
และเน่ืองจากว่าการเยี่ยมเยียนของพวกเขาเป็นโอกาสส าหรับการเปิดเผยของพระเยซู                         
การปรากฏของพวกเขา ณ การประกาศของพระเยซูถึงการตายท่ีใกลเ้ขา้มาก็พูดเป็นนัยเร่ือง                        
การรวมกนัของคนยิวและคนต่างชาติในผลประโยชน์ของการตายนั้น และในกลุ่มของผูเ้ช่ือ
หลงัจากการตายนั้น 
 

12:24    พระเยซูไดป้ระกาศถึงการเปิดเผยท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงพร้อมกบัอนุประโยคอารัมภบทท่ี          
  พิเศษ   พระองคไ์ดอ้ธิบายถึงพระกายของพระองคว์า่เป็นเมล็ด (“เมล็ดขา้ว”) ของขา้วสาลีท่ีใคร         
  คนหน่ึงหวา่นในพื้นดิน (หวา่น “ในโลก”)   โดยการส้ินพระชนมน์ั้น พระองคจ์ะก่อให้เกิดการ         
  เก็บเก่ียวใหญ่   การตายของพระองคก์็จ  าเป็นส าหรับการเก็บเก่ียวนั้น   ตวัอย่างประกอบก็บ่ง          
  บอกถึงความถ่อมใจแห่งการตายของพระเยซูอีกดว้ย   การตายท่ีเสียสละของพระเยซูจะส่งผล          
  ต่อชีวตินิรันดร์ส าหรับหลายคน (เปรียบเทียบ 1 คร. 15:36-38) 

 
12:25    ตอนน้ีพระเยซูได้ประยุกต์ใช้หลักการในตวัอย่างประกอบนั้นส าหรับบรรดาผูติ้ดตามของ

พระองค ์  น่ีเป็นหลกัการท่ีพระองคไ์ดส้อนพวกเขาอยา่งนอ้ยในสามโอกาสท่ีแตกต่างกนัก่อน
หนา้นั้น (เปรียบเทียบ มธ. 10:39; มก. 8:36; ลก. 14:26)   เป็นท่ีชดัเจนวา่ มนัส าคญัอยา่งมาก
ใครก็ตามท่ีด าเนินชีวิตเพื่อเขาเองหรือเธอเองอย่างเห็นแก่ตวั (“รักชีวิตของตน”) ก็ “สูญเสีย” 
ชีวิตของเขาหรือของเธอในแง่ท่ีว่าเขาหรือเธอท าให้มนัเปล่าประโยชน์   ไม่มีส่ิงดีมาจากมนั
อยา่งแทจ้ริง   ตรงกนัขา้ม ใครก็ตาม “ผูซ่ึ้งชงัชีวิตของเขา” หรือ “ชีวิต” ของเธอ ในแง่ของการ
ไม่ค  านึงถึงความปรารถนาของตนเองเพื่อท่ีจะแสวงหาสวสัดิภาพแก่คนอ่ืน จะไดรั้บบางส่ิง



ส าหรับการเสียสละนั้น   เขาหรือเธอจะไดรั้บชีวิตแท ้(“นิรันดร์”) ส าหรับตนเอง และพระพร
ส าหรับคนอ่ืน   พระเยซูไดเ้ปรียบเทียบความไร้ค่าของส่ิงท่ีคนหน่ึงเสียสละในตอนน้ีกบัคุณค่า
อนัไม่จ  ากดัของส่ิงท่ีคนหน่ึงจะไดรั้บ โดยการอธิบายถึงการเสียสละว่าเป็นบางส่ิงท่ีชัว่คราว
และการไดรั้บวา่เป็นบางส่ิงท่ีนิรันดร์ 
 

“ผูค้นท่ีล าดบัความส าคญัของพวกเขาถูกตอ้งก็มีท่าทีแห่งความรักต่อส่ิงต่างๆของพระ-
เจ้าซ่ึงโดยการเปรียบเทียบนั้น ความสนใจทั้งหมดในเร่ืองราวต่างๆ ของชีวิตน้ีก็ดู
เหมือนวา่เป็นความเกลียดชงั”699 

 
เป็นท่ีชดัเจนว่า พระเยซูไม่ไดห้มายถึงว่า เราไดรั้บการท าให้ชอบธรรมโดยการด าเนินชีวิตท่ี
เสียสละ   พระคมัภีร์อธิบายถึงชีวตินิรันดร์ในบางท่ีวา่เป็นของขวญั (เช่น 3:16; 5:24; 6:40) และ 
ในท่ีอ่ืนๆวา่เป็นรางวลั (เช่น มธ. 19:29; มก. 10:30; ลก. 18:30; รม. 2:7; 6:22; กท. 6:8)  มนัเป็น
ชีวติของพระเจา้ แต่เราสามารถประสบกบัชีวตินั้นในระดบัท่ีใหญ่กวา่หรือนอ้ยกวา่ไดซ่ึ้งข้ึนอยู่
กบัการเช่ือฟังของเราต่อพระเจา้ (เปรียบเทียบ 10:10; 17:3)700 

 
ในระดบัหน่ึง พระเยซูไดก้ล่าวถึงชีวิตนิรันดร์ว่ามายงัผูค้นอย่างไร ก็คือโดยทางการเสียสละ
ของบุตรมนุษย ์(ขอ้ 24)   ในอีกระดบัหน่ึง พระองคไ์ดก้ล่าวถึงวิธีท่ีจะไดรั้บจากชีวิตนั้นมาก
ท่ีสุดในตอนน้ี ก็คือโดยการด าเนินชีวิตอยา่งเสียสละแทนท่ีจะเห็นแก่ตวั (ขอ้ 25)   หลกัการ
ทัว่ไปก็เป็นค าพดูท่ีดูเหมือนขดัแยง้กนั   ความตายน าไปสู่ชีวติ 
 
หลายศตวรรษมาแลว้ คริสตจกัรไดส้ังเกตวา่โลหิตของผูย้อมพลีชีพท่ีเป็นคริสเตียนไดเ้ป็นเมล็ด
ของคริสตจกัรอย่างแทจ้ริง   การตายของพวกเขาได้น าไปสู่ความรอดของคนอ่ืนๆหลายคน   
แมก้ระทัง่สาวกท่ีมากข้ึนไดค้น้พบว่าการเสียสละใดๆเพื่อพระคริสต์ก่อให้เกิดพระพรแก่คน
อ่ืนๆและแก่พวกเขาท่ีมากกวา่การเสียสละอยา่งมาก 
 

12:26    ส าหรับสาวกของพระเยซู การเสียสละตนเองไม่ได้หมายถึงแค่การท าให้คนอ่ืนๆมาก่อน                 
พวกเขาเท่านั้น   แต่ยงัหมายถึงวา่ให้พระเยซูมาก่อนอีกดว้ย (เปรียบเทียบ 10:4)   สาวกผูซ่ึ้ง
ตอ้งการท่ีจะ “รับใช”้ พระเยซู “ตอ้งติดตาม” พระองค ์  เขาหรือเธอตอ้งไปท่ีท่ีพระองคไ์ปและ
ท าส่ิงท่ีพระองคท์  า   คนใชแ้ทก้็อยูใ่กลก้บัเจา้นายของพวกเขา 



 
พระเยซูไดก้ล่าวถอ้ยค าเหล่าน้ีบนเส้นทางไปสู่กางเขนและการประสบเกียรติกิจของพระองค ์  
ในท านองเดียวกนั ถ้าไม่ใช่ตามตวัอกัษรก็เป็นการเชิงเปรียบเทียบท่ีว่า บรรดาผูรั้บใช้ของ
พระองค์ ผูซ่ึ้งติดตามพระองค์ตอนนั้นและตอนน้ีก็สามารถพึ่งพาความตายได้ แต่ยิ่งกว่านั้น
พวกเขาสามารถคาดหวงัสง่าราศี (“เกียรติ”) จาก “พระบิดา” ได ้(เปรียบเทียบ 17:24)   โดย
พื้นฐานแลว้ ชีวิตของสาวกแทจ้ะท าซ ้ าประสบการณ์ต่างๆขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเขาหรือ
ของเธอ 
 

ความส าคัญของการเช่ือในตอนนี ้ 12:27-36 
 
12:27    การคาดหวงัถึงการตายท่ีจะตอ้งน าหน้าสง่าราศีไดท้  าให้พระเยซู “เป็นทุกข์” อย่างลึกซ้ึง (ค  า

กรีก ทาทารัคไท, เปรียบเทียบ 11:33; 14:1; มก. 14:32-42)   มนัไดท้  าให้พระองค์เป็นทุกข์
เพราะวา่การตายของพระองค์จะเก่ียวขอ้งกบัการแยกออกจากพระบิดาของพระองค์ และการ
แบกรับพระพิโรธของพระเจา้ส าหรับบาปของโลก 

 
“‘จิตใจ’ (ซูเค, ฉบบัวลัเกต อานิมา) เป็นท่ีนัง่ของความรักของมนุษย ์‘วิญญาณ’ (นิวมา, 
ฉบบัวลัเกต สปิริทัส) เป็นท่ีนัง่ของความรักทางศาสนา ท่ีซ่ึงมนุษยท์  าการสนทนากบั
พระเจา้”701 

 
ประโยคท่ีติดตามมา “เราจะพดูอยา่งไร?” อาจเป็นค าถาม (NASB NIV) หรือค าอธิษฐาน ตวับท
กรีกก็อนุญาตการแปลทั้งสองอยา่ง   ในกรณีใดก็ตาม ความหมายก็เกือบเหมือนกนั ถา้พระเยซู
ไดห้มายถึงวา่เป็นค าถาม พระองคไ์ดแ้กไ้ขความยุง่ยากทนัที702   ถา้พระองคไ์ดห้มายถึงวา่เป็น
ค าอธิษฐาน มนัก็เป็นการแสดงออกถึงความทรมานของพระองค์ (เปรียบเทียบ มก. 14:36)   
ทนัใดนั้น พระเยซูได้กล่าวการอุทิศตนท่ีต่อเน่ืองของพระองค์ต่อน ้ าพระทยัของพระบิดาว่า 
“เพราะดว้ยความประสงคน้ี์เอง เราจึงมาถึงการยแ์ห่งกาลน้ี” ท่ีน่ีเราเห็นถึงความขดัแยง้ท่ีพระ-
เยซูไดรู้้สึกระหวา่งความปรารถนาของพระองคท่ี์จะหลีกเล่ียงกางเขนและความปรารถนาของ
พระองคท่ี์จะเช่ือฟังพระบิดาอยา่งส้ินเชิง 
 



“ท่ีน่ีอย่างเช่นในสวนเกทเสมนีนั้นจิตใจของพระเยซูก็หลีกเล่ียงจากกางเขนโดย
สัญชาตญาณและโดยธรรมชาติ แต่พระองคก์็ยอมจ านนต่อน ้ าพระทยัของพระเจา้ทนัที
ในทั้งสองประสบการณ์”703 

“พระเยซูไดแ้นะน าพวกสาวกของพระองคถึ์งราคาของการอุทิศตนต่อน ้ าพระทยัของ
พระบิดาโดยเปิดเผยถึงอารมณ์ต่างๆของพระองค”์704 

 
ยอห์นไม่ไดบ้นัทึกการด้ินรนของพระเยซูกบัน ้ าพระทยัของพระเจา้ในสวนเกทเสมนี อย่างท่ี
พระกิตติคุณพอ้งไดบ้นัทึก (มธ. 26:39; มก. 14:36; ลก. 22:42)   ตรงกนัขา้ม ท่านไดบ้รรยาย
การด้ินรนนั้นในโอกาสน้ี 
 

12:28-29   พระเยซูตอ้งการสง่าราศีของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 7:18; 8:29, 50; มธ. 26:39) มากกวา่การช่วย
ใหพ้น้จากเวลาแห่งกางเขน 

 
“การอุทิศตนทั้งส้ินแห่งชีวติของพระองคก์็จดจ่อท่ีประโยคน้ี”705 
“ในเวลาแห่งการทนทุกขแ์ละการจ านน ก็มีค  าอธิษฐานสองอยา่งท่ีเราสามารถอธิษฐาน
ได ้ไม่วา่ ‘พระบิดาเจา้ ขอทรงโปรดช่วยขา้พระองคใ์ห้พน้!’ หรือ ‘พระบิดาเจา้ ขอให้
พระนามของพระองคจ์งไดรั้บเกียรติ’”706 

 
พระบิดาไดต้อบการออ้นวอนของพระเยซู “จาก (ออกจาก) สวรรค”์ จนไดย้ินหมวดพระกิตติ
คุณบนัทึกสามเหตุการณ์ท่ีพระเจา้ไดท้  าส่ิงน้ี   อีกสองเหตุการณ์นั้นก็อยู ่ณ การรับบพัติศมาของ
พระเยซู (มธ. 3:17; มก. 1:11; ลก. 3:21-22) และการจ าแลงพระกาย (มธ. 17:5; มก. 9:7; ลก. 
9:35)   พระกิตติคุณสัมพนัธ์บนัทึกเหตุการณ์เหล่านั้น และยอห์นเท่านั้นท่ีไดบ้นัทึกเหตุการณ์น้ี 
ในเหตุการณ์แรก เป็นท่ีชดัเจนวา่ ยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาและพระเยซูเท่านั้นไดเ้สียง ในเหตุการณ์
ท่ีสอง  สาวกสามคนและพระเยซูเท่านั้นไดย้ินเสียง   และในเหตุการณ์ท่ีสาม ฝงูชน และพระ-
เยซูได้ยินเสียง ในเหตุการณ์เหล่าน้ีทั้งหมด จุดประสงค์ของเสียงก็คือท่ีจะรับรองพระเยซูใน
ฐานะพระบุตรของพระเจา้ดว้ยวธิิท่ีน่าท่ึงใจ และในกรณีทั้งหมดน้ี เสียงนั้นไดมี้ความเช่ือมโยง
บางอยา่งกบัการส้ินพระชนมข์องพระเยซู 
 



อยา่งไรก็ตาม น่ีเป็นการเปิดเผยท่ีไดป้กปิดไว ้เหมือนกบัการเปิดเผยทั้งส้ินของพระเจา้เก่ียวกบั
พระเยซู จุดประสงคข์องมนัก็คือเพื่อจะเสริมก าลงัความเช่ือของพวกสาวก และเพื่อจะขจดัขอ้
แกต้วัทั้งหมดไปจากผูไ้ม่เช่ือ707 คนท่ีอยูท่ี่นัน่ก็ไม่สามารถเขา้ใจถอ้ยค าอยา่งชดัเจนได ้แต่พระ-
เยซูทรงเขา้ใจ (เปรียบเทียบ กจ. 9:7; 22:9) พระเจา้ไดท้  าให้พระองคเ์อง “รับเกียรติ” แลว้ผา่น
ทางการเสด็จมาเป็นมนุษยแ์ละพนัธกิจของพระเยซู พระองค์จะท าให้พระองค์ไดรั้บ “เกียรติ” 
“อีกคร้ัง” ผา่นทางการตาย การเป็นข้ึนจากตาย และการเสด็จสู่สวรรคข์องพระเยซู 
 

12:30    พระเยซูไดอ้ธิบายวา่ “เสียง” จากสวรรคน์ั้นไดส่้งเสียงเพื่อผลประโยชน์ของผูค้นมากกว่าเพื่อ
ผลประโยชน์ของพระองค ์  เสียงนั้นไดรั้บรองถึงพระเยซู ผูซ่ึ้งจะตายเพื่อบาปของพวกเขา มนั
ก็เพื่อ “ผลประโยชน์” ของพวกเขา   บางทีพวกเขาไม่ไดเ้ล็งเห็นวา่มนัเป็นการยืนยนัถึงพระเยซู
จนกว่าการเป็นข้ึนจากตาย   คนท่ีมีความรู้สึกไวฝ่ายวิญญาณมากข้ึนท่ามกลางพวกเขาตอ้งได้
รู้สึกว่ามนัไดส่้งสัญญาณถึงบางส่ิงท่ีส าคญั   พระเยซูไดด้ าเนินการท่ีจะอธิบายถึงความหมาย
โดยนยัของส่ิงท่ีพระเจา้ไดต้รัสในสองขอ้ถดัไป 

 
12:31-32   การทนทุกข์ของพระเยซูจะจดัตั้ง “การพิพากษาท่ีมีต่อโลก”   พวกยิวได้คิดว่าพวกเขาก าลงั

พิพากษาพระเยซูเม่ือพวกเขาไดต้ดัสินใจท่ีจะเช่ือหรือไม่เช่ือในพระองค ์  ในความเป็นจริง การ
ตดัสินใของพวกเขาไดน้ ามาซ่ึงการพิพากษาของพระเจา้บนพวกเขาเอง   โดยการตรึงพระเยซู
นั้น พวกเขาไดก้ล่าวโทษพวกเขาเอง   พระเยซูไม่ไดก้ล่าววา่ น่ีจะเป็นการพิพากษาคร้ังสุดทา้ย
ท่ีมีต่อโลก   พระองคไ์ดห้มายถึงวา่ เน่ืองจากการปฏิเสธของมนุษยท่ี์มีต่อพระองคน์ั้น พระเจา้
ก าลงัจะส่ง “การพิพากษา” ไปยงัโลกส าหรับการปฏิเสธพระบุตรของพระองค์ (เปรียบเทียบ 
กจ. 17:30-31) 

 
“ดงันั้น เราเช่ือว่า โอกาสแรกใน ‘การขบั’ ซาตานออกไดเ้กิดข้ึนท่ีกางเขน  โอกาส
ถดัไปจะเกิดข้ึนเม่ือมนัถูก  “ขบั ’ ออกจาก สวรรค์ไปสู่แผน่ดินโลก  )วว  . 12:10) และ
โอกาสถดัไปจะเกิดข้ึนเม่ือมนัถูก ‘ขับลงไป ยงับาดาล’ (วว  .20:3)  และโอกาสสุดทา้ย
จะเกิดข้ึน เม่ือมนัถูก ‘ขบัลงไป ในบึงไฟและก ามะถนั’ (วว .20:10)”708 

 
การทนทุกข์ของพระเยซูจะส่งผลต่อการขจดั “เจ้าโลกน้ี” ออกไปอีกด้วย   น่ีเป็นช่ือเรียก
ส าหรับซาตาน (14:30; 16:11; เปรียบเทียบ มธ. 4:8-9; ลก. 4:6-7; 2 คร. 4:4; อฟ. 2:2; 6:12)   



การตายของพระเยซูดูเหมือนจะเป็นชยัชนะส าหรับซาตาน แต่แทจ้ริงแล้ว การตายนั้นไดส่้ง
สัญญาณถึงความหายนะของมนั   กางเขนไดพ้ิชิตซาตาน   มนัท าหนา้ท่ีอยา่งท่ีมนัท าในตอนน้ี
เพราะว่าพระเจา้อนุญาตให้มนัท่ีจะท าอย่างนั้น   การถูกท าลายนิรันดร์ของมนันั้นก็แน่นอน
แมว้า่ยงัเป็นอนาคตอยู ่(วว. 20:10)   พระเจา้จะก าจดัมนัไปจากพระพกัตร์ของพระองค ์และจาก
โลกไปสู่บึงไฟเป็นนิตย ์(เปรียบเทียบ มธ. 8:12; 22:13; 25:30) 
 
การทนทุกขจ์ะเก่ียวขอ้งกบัการท่ีพวกศตัรูของพระเยซูยกพระองคข้ึ์นบนกางเขน แต่ก็เก่ียวขอ้ง
กบัการยกยอ่งของพระองคต่์อพระพกัตร์ของพระเจา้อีกดว้ย   กางเขนจะน าผูค้นมาสู่ความเช่ือ
ในพระองค์ และการยกย่องของพระองค์จะเก่ียวขอ้งกบัการท่ีคนอ่ืนมาสู่พระพกัตร์พระเจา้
รอบๆพระองค ์  การตาย การเป็นข้ึนจากตาย และการเสด็จสู่สวรรคข์องพระเยซูจะ “ชกัน าทุก” 
คน (“มนุษย”์) โดยปราศจากความแตกต่าง (ทางเช้ือชาติหรือสังคม) ไม่ใช่ทุกคนโดยปราศจาก
ขอ้ยกเวน้ มายงัพระองค์เอง   มนัจะท าให้ทุกคนสามารถท่ีจะรอดได้ในแง่ท่ีว่าการตายของ
พระองคจ์ะไกล่เกล่ียโลกแห่งมนุษชาติกบัพระเจา้ (เปรียบเทียบ รม. 5:18; 2 คร. 5:15; 1 ทธ. 
2:6; ฮบ. 2:9; 1 ยน. 2:2) 
 

“พระเยซูไม่ไดย้ืนยนัว่าคนทั้งโลกจะไดรั้บความรอด พระองค์ก าลงัยืนยนัวา่ทุกคนท่ี
ไดรั้บความรอดก็ไดร้อดในแนวทางน้ี   และพระองคก์ าลงักล่าวถึงศาสนาสากลแทนท่ี
จะเป็นศาสนาระดบัประเทศท่ีคบัแคบ”709 

 
ส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดจะเกิดข้ึนใน “ตอนน้ี” ไม่ใช่ในอนาคตท่ีเป็นยุคสุดทา้ย   ส่ิงทั้งหมดน้ีเป็น
ผลลพัธ์ต่างๆทนัทีของการงานของพระเยซูท่ีบนกางเขน 
 

12:33    ยอห์นไดอ้ธิบายวา่พระเยซูไดก้ล่าวถึง “ประเภทของการตาย” ของพระองค ์นัน่คือ การถูกตรึง 
เพื่อวา่ผูฟั้งของท่านจะไม่คิดเก่ียวกบัการยกยอ่งของพระองคไ์ปยงัสวรรคเ์ท่านั้น 

 
12:34    การท านายของพระเยซูถึงการตายของพระองคไ์ดท้  าให้ผูฟั้งของพระองค์สับสน   บางทีพวก

เขาได้คิดถึงพระคัมภีร์ตอนต่างๆในพนัธสัญญาเดิมท่ีได้กล่าวถึงพระเมสสิยาห์และหรือ
อาณาจกัรของพระองคท่ี์ด ารงอยู ่“เป็นนิตย”์ (เช่น 2 ซมอ. 7:12-13, 16; สดด. 89:26-29, 35-37; 
ดนล. 7:13-14)   พระเยซูไดก้ล่าวถึงการตายของพระองค์มาตลอด   พระเยซูสามารถเป็น                   



พระเมสิยาห์และก็ตายไดอ้ยา่งไร?   “บุตรมนุษย”์ ประเภทไหนท่ีพระเยซูก าลงักล่าวถึง? 
 

“เราไม่ควรมองขา้มขอ้เท็จจริงท่ีว่า น่ีเป็นการอา้งอิงสุดทา้ยถึงฝูงชนในพนัธกิจของ
พระเยซู   จนถึงท่ีสุดแล้ว พวกเขาก็ยงัคงสับสนและงงงวย ไม่สามารถเล็งเห็นอย่าง
ส้ินเชิงถึงความใหญ่โตของของขวญัท่ีได้น าเสนอแก่พวกเขาและความส าคญัของ
บุคคลท่ีน าเสนอมนั”710 

 
12:35-36ก   พระเยซูไม่ไดต้อบค าถามของพวกเขา   พระองคไ์ดต้อบแลว้เม่ือพระองคไ์ดอ้ธิบายวา่พระองค์

และพระบิดาเป็นหน่ึงเดียว (เปรียบเทียบ 5:18)   ค าพูดท่ีดูเหมือนขดัแยง้กนัของการตายและ
การเป็นอยูนิ่รันดร์ของพระองคจ์ะชดัเจนดว้ยการเป็นข้ึนของพระองค ์

 
แทนท่ีจะตอบค าถาม พระเยซูไดก้ระตุน้ให้ผูฟั้งของพระองค์ท่ีจะ “ด าเนิน (ใน) ความสว่าง” 
(ความสุกใสแห่งการทรงสถิตบนโลกน้ีของพระองค)์ ในขณะท่ีพวกเขามีนั้น   ถา้พวกเขาจะท า
อย่างนั้น “ความมืด” จะไม่พิชิตของพวกเขาเม่ือ “ความสว่าง” ได้จากไป (เปรียบเทียบ อสย. 
50:10)   ถา้พวกเขาไม่ไดท้  าอยา่งนั้น พวกเขาจะหลงหาย   พวกเขาตอ้ง “เช่ือใน” พระองค์
โดยเร็วท่ีสุดท่ีจะเร็วได ้ก่อนกางเขน   หลงัจากกางเขน เม่ือความสว่างไม่ไดอ้ยูก่บัพวกเขาอีก
ต่อไป มนัจะยากข้ึนส าหรับพวกเขาท่ีจะเช่ือ   ถา้พวกเขาไดเ้ช่ือ พวกเขาจะกลายมาเป็น “ลูก
แห่งความสว่าง” นั่นคือ ผู ้คนท่ีแสดงออกถึงคุณสมบัติทางจริยธรรมของ “ความสว่าง” 
(เปรียบเทียบ อฟ. 5:8; 1 ธส. 5:5) 
 

“ส านวนของภาษาทางตะวนัออกกลาง ‘บุตรแห่ง’ อธิบายถึงคนท่ีครอบครอง
คุณลกัษณะของส่ิงท่ีถูกกล่าววา่เป็นของของ ‘บิดา’ ของพวกเขา   ในส านวนของเรา 
บางทีเราควรกล่าวว่า ‘คนแห่งความสวา่ง’, เปรียบเทียบ ถอ้ยค าของเราเก่ียวกบั ‘คน
แห่งความสัตยสุ์จริต’”711 

 
ถอ้ยค าทา้ยๆท่ีถูกบนัทึกไวข้องพระเยซูท่ีมีต่อโลกนั้นก็เป็นการกระตุน้และค าสัญญา712 

 
12:36ข   พระเยซูเพิ่งไดบ้อกผูฟั้งของพระองคว์่าความสว่างจะไม่อยู่กบัพวกเขาอีกต่อไป   พระองค์ได้

ถอนตวัจากพวกเขาอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงเป็นการให้การล้ิมรสแก่พวกเขาถึงส่ิงท่ีพระองค์เพิ่งได้



ท านายไว ้(เปรียบเทียบ 8:59; 11:54)   การจากไปของพระองคค์วรไดก้ระตุน้ให้พวกเขาท่ีจะ
เช่ือในพระองค ์  การบรรยายของยอห์นเก่ียวกบัพนัธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซูก็ส้ินสุดลง 

 
7. ความไม่เช่ือถือของอสิราเอล  12:37-50 
 

ส่วนน้ีของพระกิตติคุณน้ีประกอบดว้ยการอธิบายของผูเ้ขียนเก่ียวกบัความส าคญัของเหตุการณ์ต่างๆในพนัธกิจ
ของพระเยซูจนบดัน้ี   แรกสุด ยอห์นไดอ้ธิบายถึงความขดัแยง้ระหว่างความเช่ือถือและความไม่เช่ือถือ และ
จากนั้นท่านไดบ้นัทึกถึงการวิงวอนสุดทา้ยของพระเยซูส าหรับการตดัสินใจ   น่ีเป็นจุดสูงสุดสุดทา้ยของหวัขอ้
การตดัสินใจก่อนการ ทนทุกขข์องพระเยซู (เปรียบเทียบ 1:10-11)  ค  าไขในส่วนน้ีก็คือ “เช่ือ” ซ่ึงปรากฏ 6 คร้ัง 
 
การอธิบายถึงความไม่เช่ือถือของอสิราเอล  12:37-43 
 
12:37-38   พวกยิวส่วนใหญ่ไม่ได้เช่ือในพระเยซู ทั้ งๆท่ีมีการอศัจรรย์ (“หมายส าคญั”) หลายอย่างท่ี

พระองคไ์ดก้ระท าซ่ึงแสดงถึงความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระองค ์(เปรียบเทียบ 1:11) 
 
“หมายส าคญัก็ไม่พอเพียงถา้พระเจา้ไม่ไดใ้หส้ายตาแก่มนุษยท่ี์จะเห็น”713 

อีกคร้ังหน่ึง ยอห์นไดก้ล่าวถึงความไม่เช่ือถือของอิสราเอลต่อน ้ าพระทยัของพระเจา้ แมว้า่ท่าน
ไดท้  าใหส่ิ้งนั้นสมดุลอีกคร้ังหน่ึงดว้ยความรับผิดชอบแบบมนุษยข์องพวกยิวในขอ้ท่ี 43   ท่าน
ไดม้องว่า อิสยาห์ 53:1 เป็นการท านายถึงการปฏิเสธของอิสราเอลต่อพระเมสสิยาห์ของพวก
เขา   ดั้งเดิมนั้น ขอ้น้ีไดอ้า้งอิงถึงการปฏิเสธของคนต่างชาติต่อ “อิสราเอล ผูรั้บใชข้องพระเจา้”   
อยา่งไรก็ตาม ในอีกแง่หน่ึง มนัไดท้  านายถึงการปฏิเสธของอิสราเอลต่อ “ผูรั้บใชข้อง  พระเจา้” 
(พระเมสสิยาห์) ผูซ่ึ้งพระเจา้จะส่งมา   “การรายงาน” หรือข่าวสารท่ีผูค้นไดป้ฏิเสธ ก็คือค า
สอนของพระเยซู และหลกัฐานของ “พระกร” ของพระเจา้ หรืออ านาจก็คือการอศัจรรยต่์างๆ 
ของพระเยซู 

“ยอห์นบทท่ี 12 บนัทึกวิกฤตใหญ่คร้ังท่ีสองในพนัธกิจของพระเยซูตามท่ีเห็นโดย      
อคัรทูตยอห์น   คร้ังแรกไดเ้กิดข้ึนเม่ือสาวกหลายคนพระองคจ์ะไม่ด าเนินกบัพระองค์
อีกต่อไป (ยน. 6:66) แมว้า่พระองคเ์ป็น ‘ทางนั้น’ (ยน. 14:6)   ในบทน้ียอห์นบอกเรา
ว่าหลายคนจะไม่เช่ือในพระองค์ (ยน. 12:37-39) แม้ว่าพระองค์เป็น ‘ความจริง’                  
วิกฤตคร้ังท่ีสามจะมาในยอห์นบทท่ี 19 แมว้่าพระองค์เป็น ‘ชีวิต’ พวกผูน้ าก็ได ้            



ตรึงพระองค์”714 

 
12:39    อีกคร้ังหน่ึง ยอห์นไดย้ืนยนัวา่พวกยิวส่วนใหญ่ “ไม่ไดเ้ช่ือ” ในพระเยซู เพราะวา่ “พวกเขาไม่

สามารถเช่ือได้”   พระเจา้ได้ “ท าให้ใจของพวกเขาแข็งกระด้าง” โดยอ านาจของพระองค ์
เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธท่ีจะเช่ือในพระองค์ก่อนหน้านั้ น (เปรียบเทียบ อพย. 9:12; 
เปรียบเทียบ 2 ธส. 2:8-12) 

 
12:40    อิสยาห์ 6:10 เป็นค าพยากรณ์ท่ีไดท้  านายถึงการท าให้แข็งกระดา้งน้ี (เปรียบเทียบ กจ. 28:26-

27)   ดั้งเดิมแลว้ พระเจา้ไดบ้อกอิสยาห์วา่ ผูค้นท่ีเขาไดป้รนนิบติันั้นจะไม่ตอ้นรับพนัธกิจของ
เขา เพราะวา่พระเจา้จะท าใหใ้จของพวกเขาแข็งกระดา้ง   ตอนน้ี ยอห์นไดอ้ธิบายวา่ ขอ้น้ียงัได้
เปิดเผยถึงเหตุผลส าหรับการปฏิเสธของพวกยวิต่อพนัธกิจของพระเยซูอีกดว้ย   ค  าพยากรณ์ไม่
เพียงแต่ไดบ้รรยายถึงความไม่เช่ือถือของอิสราเอล (ขอ้ 38) แต่ยงัไดอ้ธิบายถึงมนัอีกดว้ย 

 
“. . . คนอิสราเอลท่ีปรากฏอยูใ่นประวติัศาสตร์ไม่สามารถท่ีจะเคล่ือนไปขา้งหนา้ใน
ระดบัของพวกเขาเองและเขา้ไปสู่อาณาจกัรของพระเจา้  )ดู  3:3-5)   พวกเขาจะตอ้ง
ไดรั้บการบงัเกิดใหม่ผา่นทางพระวจนะของพระเจา้และพระวิญญาณ และการบงัเกิด
ใหม่น้ีพวกเขาไดป้ฏิเสธ”715 

 
อคัรทูตเปาโลไดใ้หค้  าตอบท่ีแน่นอนแก่ปัญหาเก่ียวกบัความยุติธรรมของพระเจา้ท่ีการก าหนด
ล่วงหนา้ของพระองคว์างไวใ้น โรม 9-11 
 

12:41   ในนิมิตท่ีอิสยาห์ไดบ้นัทึกในอิสยาห์บทท่ี 6  ผูเ้ผยพระวจนะไดเ้ขียนวา่เขา “ไดเ้ห็น” “พระสิริ” 
ของพระเจา้ (อสย. 6:3)   ตอนน้ียอห์นไดเ้ขียนวา่อิสยาห์ “ไดเ้ห็น” “พระสิริ” ของพระเยซู และ 
“ได้กล่าวถึง” พระเยซู (“พระองค์”)   เป็นท่ีชัดเจนว่า ยอห์นได้ถือว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า 
(เปรียบเทียบ 1:18; 10:30; 20:28; คส. 2:9)   อิสยาห์ไดก้ล่าวถึง   พระเยซูในแง่ท่ีวา่เขาได้
เปิดเผยถึงค าพยากรณ์เก่ียวกบัพระเมสสิยาห์หลายอยา่ง   ก่อนหนา้นั้น พระเยซูไดอ้า้งวา่โมเสส
ไดเ้ขียนเก่ียวกบัพระองค ์(5:46) 

 
ขอ้อา้งอิงเหล่าน้ีก็อา้งเหตุผลสนบัสนุนการตีความพระคมัภีร์ตอนต่างๆเก่ียวกบัผูรั้บใชพ้ระเจา้



แห่งพนัธสัญญาเดิมว่าเป็นพระเมสสิยาห์   มีการโตเ้ถียงท่ียาวนานภายในลทัธิยิวและศาสนา
คริสตอิ์สระเก่ียวกบัวา่ไม่วา่พระคมัภีร์ตอนเหล่าน้ีอา้งอิงถึงพระเมสสิยาห์ส่วนตวัหรืออิสราเอล
เท่านั้น 
 

12:42-43   แมว้า่พวกยิวส่วนใหญ่ไดป้ฏิเสธพระเยซู  บางคน “ไดเ้ช่ือในพระองค์” (เปรียบเทียบ 1:10-13)   
“พวกเจา้หน้าท่ีหลายคนไดศ้รัทธาในพระองค์” แมว้่าเน้ือหาของความเช่ือของพวกเขานั้นไม่
เหมือนกันอย่างไม่สงสัย  นิโคเดมสัและโยเซฟชาวอาริมาเธียดูเหมือนจะเป็นคนเช่นนั้น 
(เปรียบเทียบ 7:50-52; 19:38-39)   อยา่งไรก็ตาม พวกเขาส่วนใหญ่ไม่ไดย้อมรับวา่พวกเขาได้
เช่ือใน (“ไม่ได้กล่าวยอมรับ”) พระองค์ เน่ืองจาก “ความกลวั” ของการถูกขบัออกจากการ
นมสัการใน “ธรรมศาลา” (เปรียบเทียบ 9:22) 

 
การกล่าวยอมรับต่อสาธารณะถึงความเช่ือในพระเยซูเป็นการแสดงออกปกติของความเช่ือถือ
ในพระองค ์(รม. 10:9-10)   อยา่งไรก็ตาม การกล่าวยอมรับต่อสาธารณะไม่ใช่เง่ือนไขส าหรับ
ความรอด   เป็นท่ีชดัเจนวา่ คนใบแ้ละคนอ่ืนๆสามารถเช่ือได ้แต่เน่ืองดว้ยเหตุผลหน่ึงเหตุผล
ใดก็ไม่สามารถท่ีจะกล่าวยอมรับดว้ยปากของพวกเขาถึงความเช่ือของพวกเขาต่อสาธารณะได ้
 

การกระตุ้นคร้ังสุดท้ายทีจ่ะให้เช่ือ  12:44-50 
 
ยอห์นไดเ้พิ่มถอ้ยค าของพระเยซูท่ีติดตามมาในฐานะการวิงวอนสูงสุดต่อผูอ่้านของท่านท่ีจะเช่ือในพระเยซู   
การกระตุน้น้ีสรุปและกล่าวซ ้ าประเด็นหลกับางอย่างท่ียอห์นไดบ้นัทึกวา่พระเยซูไดส้อนก่อนหน้านั้น หัวขอ้
เหล่าน้ีรวมถึงพระเยซูในฐานะผูห้น่ึงท่ีไดถู้กส่งมาโดยพระบิดา ความสวา่งและความมืด การพิพากษาในตอนน้ี
และในภายหลงั และชีวิตนิรันดร์   เป็นท่ีชดัเจนว่า พระเยซูไดใ้ห้การ กระตุน้แก่ฝูงชนในฐานะการทา้ทายคร้ัง
สุดทา้ย   บางทีพระองคไ์ดใ้หส่ิ้งน้ีระหวา่งสัปดาห์แห่งการสอนของพระองคใ์นพระวหิารระหวา่งเทศกาลปัสกา  
   
12:44-45   ขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระเยซูประกาศถอ้ยค าเหล่าน้ีก็แสดงถึงความส าคญัของพวกมนั   อีกคร้ังหน่ึง 

พระเยซูไดอ้า้งถึงการเป็นตวัแทนของพระเจา้ และก็เช่ือมโยงกบัพระเจา้อยา่งใกลชิ้ด และท่ีว่า
การเช่ือในพระเยซูได้ก่อให้เกิดการเช่ือในพระเจา้   มีทั้งความแตกต่างระหว่างพระบุตรและ
พระบิดาในความเป็นอยู ่และเอกภาพระหวา่งทั้งสองพระองค์ในแก่นแทข้องทั้งสองพระองค ์
(เปรียบเทียบ บทท่ี 5) 



 
“อยา่งแน่นอนแลว้ เพราะวา่พระเยซูเป็นพระบุตรท่ีเช่ือฟังและราชทูตของพระบิดา ท่ี
จะเห็นพระองคก์็คือท่ีจะเห็นพระบิดา อยา่งท่ีท่ีจะเช่ือในพระองคก์็คือท่ีจะเช่ือในพระ-
เจา้  เปรียบเทียบ 1:18; 14:9”716 

 
12:46    อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูไดอ้า้งถึงการไดม้าเพื่อท่ีจะขบัไล่ “ความมืด”   พระองคไ์ดท้  าส่ิงน้ีโดยการ

เปิดเผยถึงพระเจา้ (เปรียบเทียบ 1:18) 
12:47-48   การไม่เช่ือฟัง (ไม่ไดรั้กษา) ถอ้ยค าของพระเยซูอาจบ่งบอกถึงการขาดไปของความเช่ือท่ีช่วยให้

รอด (เปรียบเทียบ 3:36)   ข่าวสารอยา่งเดียวกนัท่ีน าชีวิตไปสู่บรรดาผูท่ี้เช่ือจะส่งผลต่อการถูก
กล่าวโทษส าหรับบรรดาผูท่ี้ปฏิเสธ   “วนัสุดทา้ย” คือวนัท่ีผูไ้ม่เช่ือจะยืนต่อพระพกัตร์พระเจา้
ในการพิพากษา นัน่คือ ณ พระท่ีนัง่ใหญ่สีขาวแห่งการพิพากษา (วว. 20:11-15)   อยา่งไรก็ตาม 
จุดประสงคข์องพระเจา้ในการเสด็จมาเป็นมนุษยก์็เป็นเชิงบวกอยา่งแทจ้ริง   พระองคต์อ้งการ
ใหผู้ค้นท่ีจะเช่ือและประสบกบัความรอด ไม่ใช่การถูกกล่าวโทษ 

 
12:49-50   พระเยซูไม่ได ้“กล่าว” ข่าวสารท่ีพระองคไ์ดคิ้ดข้ึนใหม่ แต่เป็นข่าวสารท่ีพระองคไ์ดรั้บมาจาก

พระบิดา (เปรียบเทียบ ฉธบ. 18:18-19)   ส่ิงท่ีพระเจา้ไดส้ั่งให้พระองคท่ี์จะกล่าวไดส่้งผลต่อ
ชีวิตนิรันดร์ส าหรับบรรดาผูท่ี้ได้เช่ือส่ิงนั้น   ดงันั้น พระเยซูไดร้ะมดัระวงัท่ีจะส่ือข่าวสารน้ี
อยา่งท่ี (“ตามท่ี”) พระองคไ์ดรั้บมา 

 
การกระตุน้น้ีก็อธิบายถึงส่ิงท่ียอห์นไดบ้นัทึกเก่ียวกบัพนัธกิจต่อสาธารณะชนของพระเยซู 
 

“หวัขอ้ใหญ่ของบทท่ี 12 คือ ความหมายของการตายและการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซู”717 

 
III. พนัธกจิทีเ่ป็นส่วนตัวของพระเยซู  บทที ่13-17 
 
พระกิตติคุณสัมพนัธ์ผสมผสานพนัธกิจของพระเยซูต่อฝงูชนและการอบรมของพระองคส์ าหรับสาวกสิบสอง
คน แต่ยอห์นไดแ้ยกลกัษณะสองดา้นน้ีของพนัธกิจของพระองค ์  เป็นท่ีชดัเจนวา่ ก็มีการคาบเก่ียวบางอยา่งใน
พระกิตติคุณท่ีส่ี แต่ส่วนน้ีประกอบดว้ยพนัธกิจท่ีพระเยซูไดมุ้่งไปท่ีสาวกสิบสองคนเกือบโดยเฉพาะ   พระกิตติ
คุณสัมพนัธ์มีค าสอนของ   พระเยซูท่ีมีต่อสาวกสิบสองคนระหวา่งพนัธกิจต่อสาธารณะชนของพระองคม์ากกวา่ 



ส่วนยอห์นได้ให้ค  าสอนของพระองค์ในห้องชั้นบนแก่เรามากกว่า   อย่างเจาะจงแล้ว ค าแนะน าน้ีก็เพื่อท่ีจะ
ตระเตรียมสาวกสิบสองคนเพื่อการเป็นผูน้ าในคริสตจกัร   พระเยซูไดใ้หค้  าแนะน านั้นหลงัจากการปฏิเสธท่ีเป็น
ทางการและสุดทา้ยของอิสราเอลต่อพระองคไ์ดส่้งผลต่อการเล่ือนไปของอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ ในส่วน
หลักแรกของพระกิตติคุณน้ี โดยปรกติวิสัยแล้ว พระเยซูได้กระท าการอศัจรรยแ์ละจากนั้นก็ได้อธิบายถึง
ความส าคญัของการอศัจรรยน์ั้น   ในส่วนน้ีพระองค์ไดท้  ากลบักนั   พระองค์ไดอ้ธิบายถึงความส าคญัของการ
ตายของพระองค ์และจากนั้นไดไ้ปท่ีกางเขนและไดเ้ป็นข้ึนมาจากตาย 
 

ก. อาหารมือ้สุดท้าย  13:1-30 
 
พระเยซูไดส้รุปแต่ละการพกัและพนัธกิจท่ียดืยาวออกไปในอาณาเขตนั้นๆดว้ยอาหารม้ือส าคญั   
                     

“ณ ‘อาหาร’ ม้ือแรก [นัน่คือ การเล้ียงคนมากกวา่ 5,000 คน ณ ตอนปลายของพนัธกิจในกาลิลี ซ่ึงมีต่อ
คนยวิเป็นหลกั] บรรดาแขกท่ีเป็นคนยวิคงไดป้ระกาศอยา่งยนิดีวา่พระองคเ์ป็นกษตัริยท่ี์เป็นพระเมสสิ-
ยาห์ ณ อาหารม้ือท่ีสอง [นัน่คือ การเล้ียงคนประมาณ 4,000 คน ณ ตอนปลายของพนัธกิจในแควน้ทศ-
บุรี ซ่ึงมีต่อคนต่างชาติเป็นหลกั] ในฐานะ ‘บุตรมนุษย’์ พระองคไ์ดใ้ห้อาหารแก่ฝงูชนต่างชาติเหล่านั้น
ซ่ึงได้อยู่กบัพระองค์ในวนัเหล่านั้น และได้บริโภคเสบียงอาหารของพวกเขาระหว่างการพกัอยู่กับ
พระองคข์องพวกเขา พระองคไ์ม่สามารถส่งพวกเขาไปแบบอดอยากได ้ดว้ยเกรงวา่พวกเขาจะส้ินแรง
ลงตามทาง   และในโอกาสสุดทา้ย [นัน่คือ อาหารม้ือสุดทา้ยในพนัธกิจในยูเดีย ซ่ึงมีต่อสาวกสิบสอง
คน] ในฐานะปุโรหิตและเคร่ืองบูชาแท ้พระองคไ์ดเ้ล้ียงคนของพระองคเ์องดว้ยงานเล้ียงปัสกาแท ้ก่อน
พระองค์ได้ส่งพวกเขาออกไปในถ่ินทุรกันดารตามล าพงั   ดังนั้น ‘อาหาร’ สามม้ือก็ดูเหมือนได้
เช่ือมโยงกนั แต่ละม้ือไดน้ าไปสู่อีกม้ือหน่ึง”718 

 

ยอห์นไดบ้นัทึกถึงส่ิงท่ีพระเยซูไดก้ล่าวและไดท้  าในห้องชั้นบนมากกว่าผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนๆ ส่วนมาก
ของส่ิงน้ีก็เป็นการอภิปรายถึงอนาคตของพวกสาวก พระเยซูไดเ้ร่ิมค าแนะน าน้ีดว้ยบทเรียนอ่ืนๆส าหรับพวกเขา
การอธิบายของยอห์นเก่ียวกบัเวลาของอาหารม้ือสุดทา้ยดูเหมือนจะขดัแยง้กบัเวลาของพระกิตติคุณพอ้ง   พวก
เขาไดน้ าเสนอวา่มนัไดเ้กิดข้ึนในตอนเยน็ของวนัพฤหสับดี แต่นกัศึกษาหลายคนของพระกิตติคุณท่ีส่ีไดตี้ความ
วา่ยอห์นไดร้ะบุมนัในตอนเยน็ของวนัพุธ (13:1, 27; 18:28; 19:14, 31, 36, 42)   การแกไ้ขของความขดัแยง้ท่ี
ชดัเจนซ่ึงเจ็ดขอ้เหล่าน้ีตั้งไวจ้ะติดตามมาในการอธิบายถึงส่ิงเหล่านั้น   อาหารม้ือสุดทา้ยเป็นอาหารปัสกาท่ีได้
เกิดข้ึนในตอนเยน็ของวนัพฤหสับดี 



 
การละเวน้ของยอห์นเก่ียวกบัการจดัตั้งอาหารม้ือสุดทา้ยขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดร้บกวนผูอ่้านบางคนแห่งพระ-
กิตติคุณท่ีส่ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูท่ี้ถือหลกัค าสอนของการปรากฏของร่างกายและโลหิตของพระเยซู ซ่ึงเป็นผูท่ี้
เช่ือว่าการปรากฏของร่างกายและโลหิตของพระเยซูมีบางส่วนในความรอด   เราสามารถช้ีแนะไดเ้ท่านั้นว่า
ยอห์นไดท้  าอยา่งนั้นเพราะวา่พระกิตติคุณเล่มอ่ืนๆก่อนหนา้นั้นก็มีการบรรยายเต็มท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ี และท่านได้
ปรารถนาท่ีจะบนัทึกขอ้มูลใหม่มากกวา่การกล่าวซ ้ า   เป็นท่ีชดัเจนวา่ ยอห์นไม่ไดบ้นัทึกหลายส่ิงท่ีเพื่อนผูเ้ขียน
พระกิตติคุณของท่านนั้นได้เลือกท่ีจะรวมไว ้  ผูเ้ขียนพระกิตติคุณแต่ละคนได้เลือกข้อมูลของเขาเองเม่ือ
พิจารณาถึงจุดประสงคท่ี์แตกต่างของเขา 
 

1. พระเยซูทรงล้างเท้าของพวกสาวก  13:1-20 
 
พระเยซูไดเ้ร่ิมตน้การกล่าวค าอ าลาของพระองค ์(เปรียบเทียบ โมเสส, ฉธบ. 31-33; โยชูวา, ยชว. 23-24; เปาโล, 
กจ. 20) ดว้ยตวัอยา่งท่ีเป็นอุทาหรณ์ 
 
การล้างเท้า  13:1-11 
 

“ในการบรรยายของพระกิตติคุณพอ้งของเหตุการณ์ต่างๆของตอนเย็นน้ี เราก็อ่านพบเก่ียวกบัการ
โตเ้ถียงท่ามกลางพวกสาวกเก่ียวกบัว่าใครในพวกเขาเป็นใหญ่ท่ีสุด   ยอห์นไม่ไดบ้นัทึกส่ิงน้ี แต่ท่าน
บอกถึงการกระท าของพระเยซูท่ีไดว้า่กล่าวการขาดความถ่อมใจของพวกเขาอยา่ง จบัใจมากกวา่ถอ้ยค า
ใดท่ีสามารถจะท าได”้719 

 
การเนน้ในขอ้ท่ี 1-3 ก็อยูท่ี่ส่ิงท่ีพระเยซู ได้รู้ และในขอ้ท่ี 4-5 ก็อยูท่ี่ ส่ิงท่ีพระองค ์ได้ท า 
 
13:1    ขอ้น้ีขดัแยง้กบัการบรรยายของของพระกิตติคุณพอ้งเก่ียวกบัปัสกา (เช่น มก. 14:12) เวน้แต่มนั

แนะน าทุกๆส่ิงในบทท่ี 13-17   เป็นท่ีชดัเจนว่า ขอ้น้ีแนะน าแค่เร่ืองราวของการลา้งเทา้ท่ี
ตามมาเท่านั้น 

 
“อย่างท่ีปัสกาแรกได้เป็นจุดเปล่ียนแปลงในการไถ่ประชากรของพระเจ้า ดังนั้ น
กางเขนจะเป็นการเปิดยคุใหม่ส าหรับผูเ้ช่ือ”720 



 
ค าว่า “โลก” (ค ากรีก คอสมอส) เป็นค าท่ีส าคญัในส่วนน้ีของพระกิตติคุณน้ีท่ีท่ีมนัปรากฏ
ประมาณ 40 คร้ัง (บทท่ี 13-17) โลกแสดงถึงจ านวนมากมายของมนุษยท่ี์หลงหาย ท่ีซ่ึงพระเยซู
ไดเ้รียกพวกสาวกของพระองคใ์หอ้อกมาจาก และท่ีซ่ึงพระองคจ์ะจากไปในไม่ชา้เม่ือพระองค์
ไดก้ลบัไปยงัสวรรค ์ พระเยซูทรง “รักพวกของพระองค”์ ผูไ้ดเ้ช่ือในพระองคแ์ละผูซ่ึ้งจะยงัคง
อยู ่“ในโลก”   “พระองคท์รงรักพวกเขาจนถึงท่ีสุด” (ค ากรีก ไอซ์ เทลอส)  หรืออยา่งท่ีสุด ซ่ึง
เป็นการแสดงออกของส่ิงท่ีเป็นการตายท่ีเสียสละของพระองคท่ี์บนกางเขน   “ท่ีสุด” สามารถ
อา้งอิงถึงท่ีสุดแห่งชีวิตบนโลกของพระเยซูอีกด้วย แมว้่าการตีความน้ีดูเหมือนจะเหมาะสม
นอ้ยกวา่ 
 
การตระหนักของพระเยซูท่ีว่า “เวลาของพระองค์ได้มาแล้ว” (12:23) ได้น าพระองค์ท่ีจะ
ตระเตรียมพวกสาวกของพระองค์ส าหรับเวลานั้น และส่ิงท่ีมนัจะหมายถึงส าหรับพวกเขา   
การเนน้สองคร้ังท่ี “รัก” ก็จดัตั้งน ้าเสียงส าหรับการอภิปรายทั้งหมดในหอ้งชั้นบน 
 

13:2    “อาหารเยน็” (ค ากรีก ดีบนอน) ท่ีน่ีเป็นอาหารม้ือเยน็ (ขอ้ 30)   มนัเป็นอาหารปัสกา721   เป็นท่ี
ชดัเจนวา่ พระเยซูไดล้า้งเทา้ของพวกสาวกหลงัจากอาหารไดถู้กบริการ (ขอ้ 4, 26)   ขอ้เท็จจริง
ท่ีวา่พระเยซูไดล้า้งเทา้ของ ยดูาส หลังจาก ท่ียดูาสไดต้ดัสินใจ “ท่ีจะทรยศพระองค์” แสดงถึง
ความยิง่ใหญ่แห่งความรักของพระองค ์(ขอ้ 1)   การอา้งอิงของยอห์นถึงบทบาทของซาตานใน
การตดัสินใของยดูาสก็เพิ่มประเด็นนั้นมากยิง่ข้ึน 

 
13:3-5    พระเยซูไดล้า้ง “เทา้ของพวกสาวก” ในขณะท่ีตระหนกัอยา่งเต็มท่ีถึงสิทธิอ านาจของพระองค์

จากพระบิดา ท่ีมาแบบพระเจา้ของพระองค ์และจุดหมายแบบพระเจา้ของพระองค ์  การอา้งอิง
ของยอห์นถึงการตระหนกัน้ีเน้นถึงความถ่อมใจและความรักของพระเยซูมากยิ่งข้ึน   การลา้ง
เทา้ในสถานการณ์เช่นนั้นเป็นบทบาทของคนใชท่ี้ต ่าตอ้ยท่ีสุดของบรรดาคนใช ้(เปรียบเทียบ 
1:27)722 ท่ีน่ี พระเยซูไดก้ลบับทบาทตามปกติและไดรั้บเอาท่ีแห่งคนใชแ้ทนท่ีจะเป็นท่ีแห่งรับบี   
การกระท าของพระองค์ได้แสดงออกถึงความรัก (ขอ้ 1) ไดจ้ดัเตรียมตน้แบบส าหรับความ
ประพฤติของ   คริสเตียน (ขอ้ 12-17) และไดเ้ป็นสัญลกัษณ์ของการช าระ (ขอ้ 6-9)   ยิ่งไปกวา่
นั้น พระเยซูไดแ้ต่งตวัพระองคเ์องในฐานะทาส (เปรียบเทียบ ฟป. 2:6-7; 1 ปต. 5:5)   การรับ
ใช้ท่ีถ่อมใจของพระองค์จะน าพระองค์ไปถึงแม้กระทั่งการตายท่ีบนกางเขน (ฟป. 2:8)   



ตามปกติแลว้ คนใช้จะอยูท่ี่นัน่เพื่อท่ีจะกระท างานน้ี แต่ไม่มีใครสักคนอยูท่ี่นัน่ในห้องชั้นบน
เน่ืองจากวา่มนัเป็นอาหารลบั   พวกสาวกไม่ตอ้งการท่ีจะลา้งเทา้ของซ่ึงกนัและกนั เน่ืองจากวา่
พวกเขาเพิ่งไดโ้ตเ้ถียงเก่ียวกบัวา่ใครในพวกเขาเป็นใหญ่ท่ีสุด (ลก. 22:24) 

 
“เหมือนกบัพวกสาวกในคืนนั้น ในทุกวนัน้ีเราก็ตอ้งการบทเรียนในเร่ืองความถ่อมใจ
อยา่งยิ่ง   คริสตจกัรเต็มไปดว้ยวิญญาณแห่งการต่อสู้และการวิจารณ์ของโลกขณะท่ีผู ้
เช่ือแข่งขนัซ่ึงกนัและกนัเพื่อจะดูวา่ใครเป็นใหญ่ท่ีสุด   เราก าลงัเติบโตข้ึนในความรู้ 
แต่ไม่ใช่ในพระคุณ (ดู 2 ปต. 3:18)   อนัดรูว ์เมอเร่ยไ์ดเ้ขียนวา่ ‘ความถ่อมใจเป็นดินท่ี
พระคุณหยัง่รากลง’723 

 
13:6-7    พวกสาวกส่วนใหญ่ยงัคงเงียบอยู่ขณะท่ีพระเยซูได้ล้างเท้าของพวกเขา แต่ “เปโตร” ไม่

สามารถยบัย ั้งจากการคดัคา้นได้   โครงสร้างภาษากรีกของส่ิงท่ีเขาได้กล่าวก็เน้นถึงความ
ตรงกนัขา้มระหวา่งพระเยซูและเขาเอง   พระเยซูไดห้นุนใจให้เปโตรท่ีจะจ านนต่อการไดรั้บ
การลา้งเทา้ พร้อมกบัพระสัญญาท่ีว่าเขาจะเขา้ใจในภายหลงัว่าท าไมพระเยซูได้ลา้งเทา้ของ
พวกเขา (เปรียบเทียบ ขอ้ 12-20)   อยา่งท่ีพวกสาวกไม่ไดเ้ขา้ใจวา่ พระเยซูจะตาย พวกเขาก็
ไม่ได้เข้าใจบทเรียนต่างๆท่ีได้น าไปสู่การตายของพระองค์เช่นกัน   พวกเขาจะ “เข้าใจ” 
หลงัจากท่ีพระองคไ์ดเ้ป็นข้ึน และพระวญิญาณบริสุทธ์ิไดท้  าใหค้วามคิดของพวกเขากระจ่าง 

 
13:8-9    พระสัญญาน้ีไม่ไดท้  าให้เปโตรพึงพอใจ ผูซ่ึ้งไดค้ดัคา้นการกระท าของพระเยซูดว้ยถอ้ยค าท่ี

หนกัแน่นท่ีสุด เปโตรไดถื้อวา่สถานการณ์นั้นเป็นท่ียอมรับไม่ไดท้างสังคมอยา่งส้ินเชิง พระ-
เยซูไดต้อบในระดบัฝ่ายวิญญาณและเชิงสัญลกัษณ์   พระองคไ์ดก้ล่าวถึงการลา้งฝ่ายวิญญาณ 
อย่างท่ีตวับทบ่งบอกไว ้  เปโตรได้เขา้ใจว่าพระองค์ได้กล่าวในระดบัทางกายภาพ   ถ้าการ
ลม้เหลวท่ีจะจ านนต่อการลา้งของพระเยซูไดห้มายถึงการส้ินสุดลงของความสัมพนัธ์ของพวก
เขา เปโตรก็ได้เต็มใจท่ีจะจ านนต่อการลา้งอย่างทัว่ถึงมากข้ึน   ถอ้ยค าของเปโตรสะทอ้นถึง
ธรรมชาติท่ีหุนหนัพลนัแล่นของเขา การนบัถืออย่างสูงของเขาท่ีมีต่อพระเยซู  ความลม้เหลว
ของเขาท่ีจะเขา้ใจและความตั้งใจส่วนตวัของเขา 

 
“เง่ือนไขแรกของการเป็นสาวกคือการจ านนตนเอง”724 

 



13:10-11   พระเยซูไดแ้ยกแยะการลา้งฝ่ายวญิญาณสองประเภทท่ีผูเ้ช่ือจะประสบ คือ การยกโทษแบบศาล
และแบบครอบครัว   เม่ือบุคคลหน่ึงเช่ือในพระเยซูในฐานะพระผูช่้วยให้รอด พระเจา้ก็ขจดั
ความผิดทั้งหมดของบุคคลนั้น ส าหรับบาปต่างๆท่ีได้กระท าในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต 
(เปรียบเทียบ รม. 5:1; 8:1; และขอ้อ่ืนๆ)   พระเยซูไดก้ล่าวถึงการยกโทษแบบศาลหรือตาม
กฎหมายน้ีวา่เป็น “การอาบน ้า” (ค ากรีก โลอูโอ) เต็มท่ี   หลงัจากท่ีบุคคลหน่ึงเช่ือใน   พระเยซู
ในฐานะพระผูช่้วยให้รอด เขาหรือเธอก็ท าบาปต่างๆและบาปเหล่านั้นก็ขดัขวางการสามคัคี
ธรรมของผูเ้ช่ือกบัพระเจา้ (เปรียบเทียบ มธ. 6:12, 14-15; ลก. 11:4; และขอ้อ่ืนๆ)   พระเยซูได้
เปรียบเทียบการยกโทษแบบครอบครัวน้ีกบั “การล้าง (ค ากรีก นิบโท) เทา้” ซ่ึงสกปรกเม่ือ
ด าเนินไปในชีวิต   ดงันั้น พระเยซูก าลงัอธิบายถึงความส าคญัของผูเ้ช่ือท่ีจะไดรั้บการลา้งฝ่าย
วญิญาณจากพระบิดาเป็นระยะๆ เม่ือพระองคไ์ดล้า้งเทา้ของพวกสาวก   เราไดรั้บการลา้งน้ีโดย
การสารภาพบาปต่างๆของเราต่อพระเจา้ (1 ยน. 1:9; เปรียบเทียบ 1 ยน. 2:24; 5:13)   พื้นฐาน
ส าหรับการยกโทษทั้งสองประเภทก็คือการงานบนกางเขนของพระเยซู 

 
มุมมองท่ีสองก็คือวา่ พระเยซูไดอ้า้งอิงถึงการอุทิศตนประจ าวนัของชีวิตของสาวกต่อการรับใช้
แห่งความรัก ซ่ึงท าตามแบบอย่างของพระคริสต์725 มุมมองท่ีสามก็คือว่า การล้างเทา้เป็น
สัญลกัษณ์ของการลา้งอยา่งสมบูรณ์ท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้หรือจะเกิดข้ึน   มุมมองสุดทา้ยน้ีก็เป็นไป
ไดน้อ้ย เน่ืองจากพระเยซูไดก้ล่าววา่ แมว้า่เปโตรไดป้ระสบกบัการอาบน ้ าฝ่ายวิญญาณแลว้ แต่
เขายงัคงตอ้งการใหเ้ทา้ของเขาไดรั้บการลา้งอีก 
 

“ทางท่ีลึกลบั ซ่ึงได้จุดไฟไวท้ั้งสองขา้งก็ได้น าไปสู่ห้องน ้ าท่ีครบถว้น [ภายใตพ้ระ-
วิหารของเฮโรด]  ท่ีท่ีพวกปุโรหิตไดอ้าบน ้ า   หลงัจากนั้นพวกเขาก็ไม่ตอ้งการลา้ง
ทั้งหมดอีกคร้ังหน่ึง อยา่งไรก็ตาม พวกเขาจะตอ้งลา้งมือและเทา้แต่ละคร้ังเม่ือพวกเขา
มาสู่การปรนนิบติัในพระวหิาร   อยา่งไม่สงสัยวา่ มนัคือส่ิงน้ีเองท่ีพระเยซูไดอ้า้งถึงใน
การตอบของพระองคต่์อเปโตรว่า: ‘ผูท่ี้อาบน ้ าแลว้ไม่จ  าเป็นตอ้งช าระกายอีก ลา้งแต่
เทา้เท่านั้น เพราะสะอาดหมดทั้งตวัแลว้’”726 

 
“มนัไม่ใช่ส าคญัท่ีสุดท่ีวา่ไม่มีส่ิงใดถูกกล่าวในบทน้ีเก่ียวกบัการลา้ง มือ ของพวกเขา
สาวกใช่ไหม มนัไม่ไดช้ี้ไป [ยงั] ความแตกต่างท่ีส าคญัระหวา่งยุคของโมเสสและยุค
ของคริสเตียนใช่ไหม ภายใตธ้รรมบญัญติั ท่ีซ่ึงตอ้งท ามากมายหลายอยา่ง พวกปุโรหิต



ถูกก าหนดใหล้า้งมือลา้งเทา้ (อพย. 30.19) แต่ภายใตพ้ระคุณนั้น ทุกส่ิงไดถู้กท าเพื่อเรา
แลว้ และถา้ การด าเนินชีวิต ถูกตอ้ง การงาน ก็จะเป็นท่ียอมรับได!้”727 

 
สาวกท่ี “ไม่สะอาด” คือยดูาส ผูซ่ึ้งไม่ไดเ้ช่ือว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ ดงันั้น การท่ี
พระเยซูล้างเท้าของยูดาสก็ไม่ใช่บทเรียนในเร่ืองการล้างฝ่ายวิญญาณท่ีมั่นคงของผู ้เช่ือ                          
แต่เป็นการน าเสนอของการช าระเร่ิมแรกส าหรับเขา ไม่มีส่ิงใดในตวับทท่ีจะรับรองการสรุปท่ี
พระเยซูไดล้ะเวน้การลา้งเทา้ของยดูาส 
 

ค าอธิบายถึงการล้างเท้า  13:12-20 
 
13:12    ตอนน้ีพระเยซูไดก้ลบัไปสู่บทบาทของพระองค์ในฐานะพระอาจารยข์องพวกสาวก ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงของเส้ือผา้และท่าทางทางกายภาพของพระองคไ์ดบ้่งบอกไว ้  พระองคไ์ดเ้ร่ิมตน้
ท่ีจะอธิบายถึงความส าคญัของส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  าไป แมว้า่ความเขา้ใจเต็มท่ีจะมายงัพวกสาวก
ในภายหลงั (ขอ้ 7)   ค าถามของพระองคไ์ดต้ระเตรียมพวกเขาส าหรับบทเรียนท่ีไดติ้ดตามมา 

 
13:13    “พระอาจารย”์ แปลในค าฮีบรูคือ “รับบี” (ค ากรีก ดิดาสคาลอส) และ “องค์พระผูเ้ป็นเจา้” ค า

อารเมค “มาริ” (ค ากรีก คูริออส)   ช่ือเรียก “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดรั้บความหมายท่ีลึกซ้ึงมากข้ึน
หลังจากการเป็นข้ึนจากตาย เม่ือคริสเตียนได้เร่ิมต้นท่ีจะเข้าใจว่าพระเยซูเป็นใครดีข้ึน 
(เปรียบเทียบ 20:28; กจ. 2:36; ฟป. 2:9-11) ช่ือเรียกทั้งสองก็เป็นท่ีนบัถือและไดย้อมรับความ
เหนือกวา่ของพระเยซูเหนือพวกสาวกของพระองค ์  ช่ือเรียกเหล่าน้ีก็เป็นช่ือเรียกตามปกติของ
การนบัถือท่ีไดม้อบใหแ้ก่รับบี728 

 
13:14-15   พระเยซูได้ให้บทเรียนแก่สาวกสิบสองคนในเร่ืองการรับใช้ท่ีถ่อมใจต่อซ่ึงกันและกัน   

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง พระองค์ไดรั้บเอาบทบาทท่ีต ่ากวา่บทบาทของพวกเขาเพื่อสวสัดิภาพของ
พวกเขา   ในท านองเดียวกนั พวกสาวกของพระเยซูควรเต็มใจและยินดีท่ีจะตั้งการตอบสนอง
ต่อความจ าเป็นต่างๆของคนอ่ืนๆก่อนการรักษาไวซ่ึ้งช่ือเสียงของพวกเขาเอง (เปรียบเทียบ ฟป. 
2:1-11) 

 



“โลกเตม็ไปดว้ยผูค้นท่ีก าลงัยนือยูบ่นความมีเกียรติของพวกเขา ในเม่ือพวกเขาควรจะ
คุกเข่าลงท่ีเทา้ของพี่นอ้งของพวกเขา”729 
“โลกถามวา่ ‘มีก่ีคนท่ีท างานเพื่อคุณ?’ แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ถามวา่ ‘มีก่ีคนท่ีคุณท างาน
เพื่อเขา?’”730 

 
คริสเตียนบางคนเช่ือว่าค าสั่งของพระเยซูท่ีน่ีก าลงัผูกมดัคริสตจกัรในแง่ตามตวัอกัษร   พวก
ปฏิบติั “การลา้งเทา้” ในฐานะพิธีทางศาสนาของคริสตจกัรพร้อมกบัการรับบพัติสมาในน ้ า       
และพิธีมหาสนิท   คณะเกรซเบรท เธรนและคริสตจกัรเมนโนไนตใ์นท่ามกลางคริสตจกัรอ่ืนๆ 
ก็ถือวา่การลา้งเทา้เป็นพิธีทางศาสนาอนัท่ีสาม   คริสเตียนส่วนใหญ่เช่ือวา่พระเยซูไดห้มายถึง
วา่พวกสาวกของพระองค์ควรท าตามแบบอยา่งแห่งการรับใชท่ี้ถ่อมใจของพระองค์ แทนการ
ลา้งเทา้ของซ่ึงกนัและกนัอยา่งเฉพาะเจาะจงและตามตวัอกัษร   ไม่มีท่ีไหนในพนัธสัญญาใหม่
ท่ีบรรดาผูเ้ขียนถือวา่การลา้งเทา้เป็นพิธีทางศาสนาอีกพิธีหน่ึง   1 ทิโมธี 5:10 กล่าวถึงส่ิงนั้นใน
ฐานะตวัอยา่งของการรับใช้ท่ีถ่อมใจ ไม่ใช่ในฐานะพิธีของคริสตจกัร   ยิ่งไปกว่านั้นอีก ท่าที
แห่ง ความถ่อมใจ ท่ีพวกสาวกควรมีต่อซ่ึงกนัและกนันั้นเป็นประเด็นของพระเยซู ไม่ใช่การ
ปฏิบติัพิธีกรรม (เปรียบเทียบ 15:20; มธ. 10:24; ลก. 6:40)   ยิ่งกวา่นั้น พระเยซูไดเ้รียกการลา้ง
เทา้ว่าเป็นตวัอย่าง (ค ากรีก ฮูโพเดอิกมา, แบบอย่าง) ซ่ึงบ่งบอกว่ามีแบบอย่างอ่ืนๆของท่าที
อยา่งเดียวกนั   น่ีเป็นแบบอยา่งท่ีเหมาะสมของการรับใชท่ี้ถ่อมใจในวฒันธรรมท่ีซ่ึงผูค้นสวม
รองเทา้แตะและดินก็ติดเทา้ของพวกเขาอยา่งง่ายดาย   ถา้พระเยซูไดใ้ห้แบบอยา่งในวฒันธรรม
ของอเมริกาเหนือสมยัใหม่ บางทีพระองคค์งไดเ้ลือกการกระท าท่ีถ่อมใจอีกอยา่งหน่ึง731 

 
13:16    อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูไดแ้นะน าถอ้ยแถลงพร้อมกบัการยืนยนั (การรับรอง) ท่ีหนกัแน่นเพื่อจะ

บ่งช้ีถึงความส าคญัของมนั   พระองคไ์ดก้ล่าวในรูปแบบของคติพจน์ (เปรียบเทียบ 15:20; มธ. 
10:24; ลก. 6:40; 22:37)   “คติพจน์” เป็นค านิยามหรือถอ้ยแถลงท่ีรวบรัดของหลกัการ   โดย
ความยินยอมตามปกติ “ทาส (หรือคนใช้) ก็ครอบครอง” บทบาทท่ีด้อยกว่าบทบาทของ 
“เจา้นายของเขา (หรือของเธอ)” และผูส่้งสาร (ค ากรีก อะพอสโทลอส) ก็เป็นอยา่งเดียวกนัต่อ
บรรดาผูท่ี้ส่งพวกเขาไป   อีกอย่างหน่ึง น่ีเป็นการปรากฏคร้ังเดียวของค าว่า  อะพอสโทลอส 
ในพระกิตติคุณท่ีส่ี   พระเยซูก าลงัเปรียบเทียบบทบาทต่างๆ ไม่ใช่คุณค่าท่ีส าคญั   ประเด็นของ
พระองคก์็คือวา่ สาวกคนใดก็ตามของพระองคไ์ม่ควรคิดวา่มนัไม่คู่ควรส าหรับเขาหรือเธอท่ีจะ
รับใช้คนอ่ืนๆ เน่ืองจากว่าพระองค์ ซ่ึงเป็นเจ้านายและผูส่้งนั้นได้ถ่อมพระองค์เองลงเพื่อ                  



จะรับใช ้
 

พระเยซูไดอ้า้งอิงอยา่งซ ้ าๆถึงขอ้เท็จจริงท่ีวา่พระบิดาไดส่้งพระองคม์า และท่ีวา่พระองคไ์ดม้า
จากพระบิดา   ในท านองเดียวกนั พระองคจ์ะส่งพวกสาวกไป (20:21) 
 

13:17    การรู้ส่ิงท่ีใครคนหน่ึงควรจะท า และการท ามันอย่างแท้จริงบ่อยคร้ังแล้วก็เป็นสองส่ิง                              
ท่ีแตกต่างกนั พระเยซูได้สัญญาถึงความโปรดปราน (พระพร) ของพระเจา้ท่ีมีเหนือบรรดา                
ผู ้ท่ีปฏิบัติการรับใช้ท่ีถ่อมใจ ไม่ใช่เหนือบรรดาผู ้ท่ี เพียงแค่ว่าพวกเขาควรจะถ่อมใจ 
(เปรียบเทียบ 8:31; 12:47-48; ฮบ. 12:14; ยก. 1:22-25)   น่ีเป็นหน่ึงในสุขคติสองอยา่งเท่านั้น
ในพระกิตติคุณยอห์น (เปรียบเทียบ 20:29) 

 
“มีรูปแบบของความเคร่งครัดทางศาสนาท่ีเปล่งเสียง ‘อาเมน’ ท่ีเบิกบานใจต่อการ
เรียกร้องต่างๆท่ีเคร่งครัดท่ีสุดของการเป็นสาวก แต่แทบไม่ได้ท าอะไรเก่ียวกบัส่ิง
เหล่านั้น”732 

 
13:18-19   อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูไดมุ้่งส่ิงท่ีพระองค์ไดก้ล่าวไปยงัสาวกเหล่านั้นผูไ้ดเ้ช่ือในพระองคอ์ยา่ง

แทจ้ริง (ขอ้ 10; เปรียบเทียบ 6:71; 12:4; 13:2)   พระเยซูไดท้  าถอ้ยแถลงน้ีเพื่อวา่ภายหลงัเม่ือ
พวกสาวกจะระลึกถึงถอ้ยค าของพระองคน์ั้น พวกเขาจะไม่คิดวา่พระองค์ไดผ้ิดพลาดเก่ียวกบั 
ยูดาส   ตรงกนัขา้ม พวกเขาจะเช่ือว่าพระเยซู เป็น “เราเป็น” ซ่ึงแสดงถึงความเป็นพระเจ้า 
(อพย. 3:14; อสย. 41:4; 43:10; เปรียบเทียบ ยน. 8:24, 28, 58)   พระองคต์อ้งการให้พวกสาวกท่ี
จะเช่ือการอา้งต่างๆของพระองค ์ก่อน การถูกตรึงของพระองคดู์เหมือนวา่ไดท้  าให้ส่ิงเหล่านั้น
ใชไ้ม่ได ้และ ก่อน การเป็นข้ึนจากตายของพระองคดู์เหมือนวา่ไดย้นืยนัส่ิงเหล่านั้น  

 
 พระเยซูไดเ้ลือกยดูาสในฐานะหน่ึงในสาวกสิบสองคนท่ีจะบรรลุสดุดี 41:9   บุตรของดาวิดได้

ประสบกบัการทรยศจากเพื่อนสนิท อยา่งท่ีดาวิดดั้งเดิมนั้นไดป้ระสบนั้น   บางทีคนทรยศของ
ดาวดิท่ีน่ีคืออาหิโธเฟล ผูซ่ึ้งไดฆ่้าตวัตาย (2 ซมอ. 15:12; 16:15-23; 17:3-4, 14, 23)   การทรยศ
โดยใครคนหน่ึงผูซ่ึ้งไดรั้บความใจกวา้งบนโต๊ะอาหารก็ชัว่ร้ายอยา่งยิ่งในโลกตะวนัออกใกล้
โบราณ   “การยกส้นเทา้ใส่” ใครคนหน่ึงบางทีเป็นแนวทางของการกล่าววา่ใครคนหน่ึงไดล้ะ
ทิ้งเพื่อนของเขา733   ความเป็นไปไดอ่ื้นๆก็คือถอ้ยค าท่ีไดรั้บมาจากการยกกีบของมา้ซ่ึง



เตรียมพร้อมท่ีจะเตะ734   หรือว่ามนัได้พาดพิงถึงการสะบดัผงคลีดินออกจากเทา้ในฐานะ                    
การดูถูก (เปรียบเทียบ ลก. 9:5; 10:11)735 

 
“เม่ือพระคริสต์ไดก้ล่าวว่า ‘เรารู้จกัผูท่ี้เราไดเ้ลือกไวแ้ลว้’ มนัก็ชดัเจนท่ีว่าพระองค์
ไม่ไดก้ล่าวถึงการเลือกไปสู่ความรอด แต่ไปสู่ต าแหน่งอคัรทูต   ท่ีท่ี การเลือกนิรันดร์ 
ถูกกล่าวถึงนั้น พระคมัภีร์ขอ้ต่างๆก็คิดอย่างเหมือนกนัว่าเป็นของพระเจา้พระบิดา    
แต่ท่ีท่ีมนัเป็นค าถามเก่ียวกบัพนัธกิจหรือการรับใช ้ในพนัธสัญญาใหม่นั้น การเลือก
และการเรียกตามปกติแลว้ก็มาจากพระเยซูเจา้ ดู มธ  .9:30; 20:1; 28:18-20; กจ  .1;24; 
26:16; อฟ. 4:11, และขอ้อ่ืนๆ   ถอ้ยค าของพระองคท่ี์น่ีใน 13:18 ก็คลา้ยกบัถอ้ยค า
เหล่านั้นใน 6:70 วา่ ‘เราเลือกพวกท่านสิบสองคนมิใช่หรือ และคนหน่ึงในพวกท่าน
เป็นมารร้าย?’”736 

 
13:20    การยืนยนัท่ีหนกัแน่นอีกอย่างหน่ึงไดเ้น้นถอ้ยแถลงท่ีไดติ้ดตามมา   เม่ือพิจารณาถึงการอา้ง

ของพระองคถึ์งการเป็น “เราเป็น” นั้น พวกสาวกตอ้งเล็งเห็นวา่พวกเขาไดช่ื้นชมความสัมพนัธ์
ท่ีสนิทสนมกบัพระเยซูในฐานะผูส่้งสารของพระองค์ (“ผูใ้ดท่ีเราส่งไป”)   ความสัมพนัธ์น้ีก็
คลา้ยกบัความสัมพนัธ์นั้นท่ีพระเยซูช่ืนชมกบัพระบิดาของพระองค ์(เปรียบเทียบ 5:19)   พระ-
เยซูก าลงัตระเตรียมพวกเขาเพื่อพระมหาบญัชา (20:21; เปรียบเทียบ ขอ้ 16)   พระองคก์ าลงั
เตือนยดูาสเช่นกนัถึงความใหญ่หลวงของบาปท่ีเขาไดค้าดหวงัท่ีจะกระท า  

 
2. พระเยซูประกาศถึงการทรยศพระองค์  13:21-30 (เปรียบเทียบ มธ. 26:21-25; มก. 14:18-
21; ลก. 22:21-23) 

 
พระเยซูไดก้ล่าวถึงการทรยศพระองคอ์ยา่งสั้นๆจนบดัน้ี (เปรียบเทียบ 6:70; 13:10, 18)   ตอนน้ีพระองคไ์ดใ้ห้
ขอ้มูลท่ีเจาะจงมากข้ึนแก่สาวกสิบสองคน 
 
13:21-22   การคาดหวงัถึงการทรยศพระองค์และการตายท่ีใกล้จะมาถึงได้ท าให้พระเยซูผิดหวงัอย่าง                

เห็นได ้(ค ากรีก อีทารัคเธ, เปรียบเทียบ 11:33; 12:27)   เป็นท่ีชดัเจนวา่ สาวกสิบสองคนไม่ได้
เขา้ใจว่า “หน่ึงใน” พวกเขาจะ “ทรยศ” พระองค์ (เปรียบเทียบ มธ. 26:21-22; มก. 14:18-19; 
ลก. 22:21-23)   ยดูาสไดเ้ป็นคนหนา้ซ่ือใจคดท่ีส าเร็จมาตลอด   ตอนน้ีการประกาศท่ีจริงจงั



ของพระเยซูไดบ้งัคบัใหย้ดูาสท่ีจะกระท าอยา่งรวดเร็วหรือท่ีจะกลบัใจ ท่ีน่ีพระเยซูไดก้ล่าวใน
ฐานะผูเ้ผยพระวจนะ 

 
13:23    น่ีเป็นการอา้งอิงคร้ังแรกของยอห์นถึงท่านเองว่าเป็น “สาวกคนหน่ึงท่ีพระองคท์รงรัก” หรือ 

“สาวกอนัเป็นท่ีรัก” (เปรียบเทียบ 19:26-27; 20:2-9; 21:1, 20-25; มก. 14:47, 51)   เขาไดช่ื้นชม
ความสัมพนัธ์ท่ีสนิทสนมกบัพระเยซู ซ่ึงคลา้ยกบัความสัมพนัธ์ท่ีพระเยซูไดช่ื้นชมกบัพระบิดา
ของพระองค ์(เปรียบเทียบ 1:18)   ยอห์นไม่ไดอ้า้งวา่พระเยซูไดรั้กท่านมากกวา่สาวกคนอ่ืนๆ
โดยการอธิบายท่านเองในแนวทางน้ี   ตรงกนัขา้ม การอธิบายน้ีเปิดเผยถึงการขอบคุณของท่าน
ท่ีมีต่อพระคุณของพระเจา้ในการรักท่านอย่างท่ีพระองคไ์ดรั้ก   ท่านไดจ้ดจ่อความสนใจของ
ผูอ่้านไปท่ีพระเยซูอยา่งบงัคบัมากข้ึนโดยการละเวน้ช่ือของท่านเอง 

 
“เหมือนกบัยอห์นอีกคนหน่ึง ณ ตอนตน้ๆ ของพระกิตติคุณน้ี ซ่ึงเป็นพยานแรกต่อ
พระเยซู เขาเป็นแค่เสียงเท่านั้น     อตัลกัษณ์ของผูพู้ดไม่ใช่ส าคญั ส่ิงท่ีส าคญัก็คือ
พยานท่ีเขาให”้737 

 
“เป็นธรรมเนียมท่ีจะนัง่ ณ ม้ืออาหารเป็นส่วนใหญ่   การเอนกายท่ีโต๊ะ ซ่ึงเป็นธรรม
เนียมของกรีกก็ถูกสงวนไวส้ าหรับอาหารม้ือพิเศษ   เม่ือธรรมเนียมน้ีไดถู้กแนะน าแก่
โลกชาวยิวเป็นคร้ังแรก บางทีมนัก็เป็นสัญลกัษณ์ของความตกต ่าเต็มท่ี (อมส. 6:4-7) 
แต่ในสมยัพนัธสัญญาใหม่นั้น มนัก็เป็นเร่ืองปกติ ณ งานเล้ียงหรือเทศกาลท่ีส าคญั 
และดงันั้นก็ไดถู้กเรียกร้องอยา่งแทจ้ริง ณ การฉลองปัสกา ซ่ึงแทบจะเป็นเคร่ืองหมาย
ของการเฉลิมฉลองและเสรีภาพท่ีไม่รีบเร่ง ในความตรงกนัขา้มท่ีระมดัระวงัตวัพร้อม
กบัความรีบเร่งท่ีซ่ึงปัสกาแรกไดถู้กกินในคืนของการอพยพ (อพย. 12:11)   สรุปแลว้ 
ท่าทางของพระเยซูและคนของพระองค์ก็เป็นขอ้บ่งช้ีเล็กน้อยท่ีว่าพวกเขาก าลงักิน
อาหารม้ือปัสกาอยูอ่ยา่งแทจ้ริง. . .”738 

 
“. . .ศอกซา้ยไดว้างไวบ้นโตะ๊ และศีรษะไดอ้ยูบ่นมือ มีช่องวา่งท่ีเพียงพอระหวา่งแขก
แต่ละคนส าหรับการเคล่ือนไหวท่ีอิสระของมือขวา   ส่ิงน้ีอธิบายถึงในแง่ไหนท่ียอห์น 
‘ไดเ้อนกายอยูใ่กลพ้ระทรงของพระเยซู’ และต่อมาได ้‘พิง    พระทรวงของพระเยซู’ 
เม่ือเขาไดถ้อยไปพดูกบัพระองค”์739 



 
13:24-25    เป็นท่ีชัดเจนว่า “เปโตร” ได้อยู่ท่ีใดท่ีหน่ึงซ่ึงตรงกนัขา้มกบัพระเยซู  เน่ืองจากว่ายอห์นได้

สังเกตเม่ือเปโตรได ้“พยกัหน้าให้เขา”   เน่ืองจากต าแหน่งของเขานั้น เปโตรไม่สามารถท่ีจะ
ถามพระเยซูอยา่งลบัๆท่ีจะระบุถึงผูท้รยศ   ยอห์นตอ้งไดเ้อนกายบนศอกซ้ายของเขาถดัมาจาก
ดา้นขวาของพระเยซู   โดยการเอนกายท่ี  พระทรวงของพระเยซูนั้น ยอห์นสามารถไดก้ระซิบ
การขอร้องของเขาอย่างเงียบๆได้    ภาพ อาหารมื้อสุดท้าย  ของเลียวนาโด ดา วินซีเป็น
ภาพเขียนท่ีใหญ่ยิง่ แต่มนัไม่ไดน้ าเสนอการจดัโตะ๊อยา่งท่ีมนัไดป้รากฏในหอ้งชั้นบนนั้น 

 
13:26    พระเยซูไดร้ะบุว่า “ยูดาส” เป็นผูท้รยศให้กบัยอห์น   “อาหารค าหน่ึง” หรือ ขนมปังช้ินหน่ึง 

(ค ากรีก โซมิอน) บางทีเป็นช้ินหน่ึงของขนมปังไร้เช้ือท่ีพระเยซูได้ “จ้ิม” ลงไปในถ้วยต้ม
แห่งปัสกา ตามปกติแลว้ ผูเ้ขา้ร่วมปัสกาไดท้  าส่ิงน้ีตอนตน้ๆของม้ืออาหาร ตามธรรมเนียมแลว้ 
เจา้บา้นจะส่งช้ินส่วนของขนมปังท่ีไดจ้ิ้มแลว้นั้นและเน้ือไปยงัแขกท่ีมีเกียรติ740 พระเยซูไดท้  า
ส่ิงน้ีแก่ยดูาส  จากนั้นพระองคจ์ะใหช้ิ้นของขนมปังแก่แต่ละคนท่ีอยูท่ี่นัน่741 

 
ยูดาสตอ้งได้นั่งใกล้พระเยซูพอส าหรับพระเยซูท่ีจะท าส่ิงน้ีอย่างสะดวก (เปรียบเทียบ มธ. 
26:25)   บางทียดูาสไดเ้อนกายถดัมาทางดา้นซ้ายของพระเยซู   ถา้เขาไดน้ัง่อยา่งน้ี น่ีคงไดท้  า
ใหเ้ขาอยูใ่นท่ีของแขกท่ีมีเกียรติ ถดัมาทางดา้นซา้ยของเจา้บา้น742 

 
บางทีมนัเป็นเกียรติสูงส่งอยา่งชดัเจนท่ีพระเยซูไดม้อบแก่ยดูาส โดยการยิบหยื่นช้ินขนมปังแก่
เขาก่อน ซ่ึงได้ขัดแยง้ต่อส่ิงท่ีพระเยซูเพิ่งได้กล่าวต่อยอห์นเก่ียวกับผูท้รยศ   พระเยซูได้
หมายถึงว่าสาวกผูท่ี้เป็นแขกท่ีมีเกียรติจะทรยศพระองค์ใช่ไหม?   การขดัแยง้ท่ีชดัเจนน้ีอาจ
อธิบายถึงการขาดการตอบสนองของยอห์นต่อถอ้ยค าของพระเยซูเก่ียวกบัผูท้รยศ 
 
การกระท าแห่งมิตรภาพของพระเยซูต่อยูดาสไดก้ระตุน้การทรยศของยูดาสต่อมิตรภาพของ
พระเยซู743 น่ีเป็นการแสดงท่าทางสุดทา้ยแห่งความรักท่ียิ่งใหญ่ของพระเยซูท่ีมีต่อยูดาส 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 1) มทัธิวเท่านั้นไดบ้นัทึกค าถามท่ีน่าซ่ือใจคดของยดูาสวา่ “อาจารยเ์จา้ขา้ คือ
ขา้พระองคห์รือ?” และค าตอบของพระเยซูคือ “ท่านวา่ถูกแลว้” (มธ. 26:25) 
 

13:27    ยดูาสไดรั้บเอาอาหารของพระเยซูแต่ไม่ใช่ความรักของพระองค์   แทนท่ีจะกลบัใจ ยูดาสได้



ต่อตา้นต่อไป   การต่อตา้นน้ีไดเ้ปิดหนทางแก่ “ซาตาน” ท่ีจะควบคุมเขาในแนวทางท่ีรุนแรง
มากกวา่ท่ีมนัไดท้  าก่อนหนา้นั้น (เปรียบเทียบ 3:16-19)   เป็นท่ีชดัเจนวา่ ซาตานเอง แทนท่ีจะ
เป็นหน่ึงในผูช่้วยท่ีเป็นปีศาจของมนัได ้“เขา้ไปใน” ยดูาส   น่ีเป็นการอา้งอิงเดียวถึงซาตานโดย
ช่ือในพระกิตติคุณน้ี 

 
อยา่งไม่สงสัยวา่ ซาตานไดค้วบคุมเพราะวา่มนัตอ้งการท่ีจะท าลายพระเยซู   เราไม่ควรสรุปวา่
ซาตานควบคุมทุกๆคนโดยตรงผูซ่ึ้งต่อตา้นน ้าพระทยัของพระเจา้   กรณีของยดูาสก็ส าคญัอยา่ง
เจาะจงเม่ือพิจารณาถึงสถานการณ์นั้น   ตวับทไม่ไดใ้ชค้  าวา่ “การครอบครอง” เพื่อจะอธิบายถึง
ความสัมพนัธ์ของซาตานกบัยูดาส แต่แน่นอนว่าอิทธิพลของมนัท่ีมีต่อผูท้รยศนั้นตอ้งหนัก
แน่นอยา่งมาก 
 
โอกาสส าหรับการกลบัใจไดผ้า่นไป เน่ืองจากการยืนกรานในความไม่เช่ือถือ   ดงันั้น พระเยซู
ไม่ได้วิงวอนต่อยูดาสท่ีจะเปล่ียนใจ ณ จุดนั้น แต่ท่ีจะไปสู่การงานท่ีชั่วร้ายของเขา “อย่าง
รวดเร็ว” (ค ากรีก ทาเชอิอน)   เวลาของพระเยซูได้มาแล้ว และมนัส าคญัท่ีว่ายูดาสไม่ได้
ขดัขวางแผนการของพระเจา้โดยการล่าชา้ 
 
หมวดพระกิตติคุณไม่ไดอ้ธิบายวา่ไม่วา่พระเยซูไดเ้ลือกยดูาสเป็นหน่ึงในสาวกของพระองคซ่ึ์ง
รู้อย่างเต็มท่ีว่าเขาจะทรยศพระองค์หรือไม่   ค  าตอบก็อยู่ในขอบเขตท่ีลึกลบัของความรู้ของ
มนุษยท่ี์เป็นพระเจา้ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีพระองค์ไดส้ละในการบงัเกิดเป็นมนุษย ์(ฟป. 2:5-7)   
อย่างน้อยแล้ว นักวิชาการเชิงอนุรักษ์ได้เช่ือว่า พระเยซูได้เลือกยูดาสซ่ึงไม่รู้ว่าเขาจะทรยศ
พระองค์744 

 
13:28    “ไม่มีใครสักคน” ซ่ึงอยูท่ี่นัน่ท่ีไดรู้้ส่ิงท่ีพระเยซูไดห้มายถึง เม่ือพระองคไ์ดบ้อกให้ยดูาสท่ีจะ

ท าส่ิงท่ีเขาจ าเป็นตอ้งท าอยา่งรวดเร็ว   ยอห์นคงไดรู้้วา่ยดูาสเป็นผูท้รยศ แต่ท่านไม่ไดรู้้วา่พระ
เยซูก าลงัอา้งอิงถึงการจดัการของ   ยดูาสท่ีจะทรยศพระองค ์

 
“. . . ปัสกา หรือวนัท่ีสิบหา้ของเดือนนิสานจะตอ้งถูกถือรักษาเหมือนวนัสะบาโต ไม่มี
การอนุญาตใหท้ างาน   อยา่งไรก็ตาม ก็มีขอ้ยกเวน้ท่ีส าคญัท่ีสุดขอ้หน่ึงต่อกฎน้ี   มีการ
อนุญาตให้ตระเตรียมวสัดุท่ีจ  าเป็นของอาหารในวนัท่ี 15 ของเดือนนิสาน   ส่ิงน้ี



อธิบายถึงการท่ีถ้อยค าของพระเยซูมายงัยูดาสระหวา่งอาหารปัสกา (ไม่ใช่ปัสกาของ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้)  สามารถเป็นท่ีเขา้ใจผิดโดยพวกสาวกอยา่งไรได ้อยา่งท่ีบ่งบอกวา่     
ยดูาส ‘ผูถื้อกล่องเก็บเงิน’ ท่ีจะ ซ้ือส่ิงเหล่านั้น’ ท่ีพวกเขาตอ้งการส าหรับงานเทศกาล
น้ี’”745 

 
“ไม่มีส่ิงใดในการบรรยายท่ีแสดงให้เห็นว่าพระเยซูได้หมายถึงว่าการทรยศใกล้จะ
มาถึง   ตั้งแต่ส่ิงทั้งหมดไดถู้กกล่าวถึงมาจนบดัน้ีนั้น มนัก็คงจะไกลในอนาคต”746 

 
13:29    ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ยดูาส “มีกล่องเก็บเงิน” และเป็นเหรัญญิกของสาวกสิบสองคนก็แสดงให้เห็นวา่

สาวกคนอ่ืนๆไวว้างใจเขาอย่างเต็มท่ี   เขาเป็นคนน่าซ่ือใจคดท่ีเช่ียวชาญ การวางใจของ                
พระเยซูท่ีมีต่อเขาก็แสดงถึงพระคุณของ  พระผูช่้วยใหร้อด 

 
“เทศกาล” ท่ีน่ี (ขอ้ 29) ตอ้งเป็นเทศกาลกินขนมปังไร้เช้ือ ซ่ึงไดต้ามหลงัปัสกาทนัที 
เน่ืองจากวา่พระเยซูและสาวกสิบสองคนก าลงัเฉลิมฉลองปัสกาในตอนน้ี   การให้ทาน 
“แก่คนยากจน” เป็นการปฏิบติัท่ีปกติในกรุงเยรูซาเล็มในตอนเยน็ของปัสกา747 

 
13:30    อยา่งเหน็บแนมและอยา่งน่าเศร้าใจแลว้ ยดูาสไดเ้ช่ือฟังค าสั่งของพระเยซู (ขอ้ 27) และไดจ้าก

หอ้งชั้นบนไป “ทนัที”   เขาไดพ้ลาดอาหารเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงรวมถึงการจดัตั้งอาหารม้ือสุดทา้ย
ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้   การอา้งอิงของยอห์นถึงมนัวา่เป็น “กลางคืน” ก็จะเป็นค าพูดซ ้ าซาก ถา้
ส่ิงทั้งหมดท่ีท่านตอ้งการท่ีจะท าก็คือท่ีจะให้การอา้งอิงถึงเวลา   เม่ือพิจารณาถึงลกัษณะเด่น
แห่ง “ความสว่างและความมืด” ของท่านนั้น มนัดูเหมือนว่าท่านต้องการท่ีจะช้ีให้เห็นถึง
ความส าคญัฝ่ายวิญญาณของการจากไปของยูดาสเพื่อทั้งยดูาสและพระเยซู (เปรียบเทียบ ลก. 
22:53; ยน. 1:4-5; และขอ้อ่ืนๆ)    

 
“เม่ือความสวา่งของโลกก าลงัจะจากไปและกลบัไปยงัพระบิดา ความมืดไดม้าในท่ีสุด 
(เปรียบเทียบ ลก. 22:53)   อีกคร้ังหน่ึง ความตรงกนัขา้มในการจินตนาการก็ชดัเจน   
ส าหรับยอห์นแล้ว พระเยซูเป็นความสว่างของโลก และบรรดาผูท่ี้เช่ือในพระองค์ก็
มายงัความสว่างและด าเนินในความสว่างนั้น   ณ ความสุดกู่ท่ีตรงกนัขา้มก็คือยูดาส 
อิสคาริโอท ผูซ่ึ้งไดป้ฏิเสธพระเยซู  ได้เขา้ส่วนกบัอ านาจของความมืด ได้จากไปสู่



ความมืดและไดถู้กกลืนดว้ยความมืดนั้น”748 

 
“ยูดาสไดถู้กห่อหุ้มในกลางคืนท่ีปราศจากความสวา่ง  ซ่ึงจะไม่ไดรั้บการบรรเทาเลย   
เขาไดอ้ยูบ่นเส้นทางไปสู่ท่ีของเขาเอง (กจ. 1:25)”749 

 
“ยูดาสเป็นตวัแทนของวิญญาณแห่งการเอาแต่ใจ แสวงหาเพื่อตนเองซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ตรงกนัขา้มอยา่งแทจ้ริงกบัวญิญาณของพระคริสต”์750 

 
ข. การอภิปรายในห้องช้ันบน  13:31-16:33 

 
การจากไปของยูดาสได้เปิดหนทางส าหรับพระเยซูท่ีจะตระเตรียมพวกสาวกแทข้องพระองค์ส าหรับส่ิงท่ีอยู่
ตรงหน้าพวกเขา ค าสอนน้ีก็เพื่อส าหรับพวกสาวกท่ีได้อุทิศตนเท่านั้น นักเขียนบางคนได้สังเกตว่าในพนัธ-
สัญญาเดิมและวรรณกรรมทางโลกตะวนัออกใกลโ้บราณโดยทัว่ไปนั้น การกล่าวค าอ าลาของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
ก็ไดรั้บความสนใจมาก (เปรียบเทียบ ปฐก. 47:29-49:33; ยชว. 23-24; 1 พศด. 28-29)751 การอภิปรายน้ีสงวน
ค าแนะน าท่ีส าคญัและสุดทา้ยท่ีสุดไวใ้นพระกิตติคุณท่ีส่ี ความแตกต่างท่ีส าคญัอย่างหน่ึงก็คือว่าใน “การ
อภิปรายแห่งค าอ าลา” ของพระองค ์พระเยซูไดส้ัญญาท่ีจะกลบัมาอีกคร้ังหน่ึง (14:1-3) 
 

1. ค าประกาศและค าส่ังของพระเยซู 13:31-35 
 
พระเยซูไดเ้ร่ิมตน้ค าสอนของพระองคด์ว้ยการประกาศถึงการจากไปของพระองคแ์ละดว้ยค าสั่งให้สาวกของ
พระองคท่ี์จะรักซ่ึงกนัและกนัอยา่งท่ีพระองคไ์ดรั้กพวกเขา  
 
การประกาศของพระเยซูถึงการจากไปของพระองค์  13:31-33 
 
13:31-32 การจากไปของยดูาสเพื่อจะพบกบัพวกมหาปุโรหิตไดส่้งสัญญาณถึงการเร่ิมตน้ของการไดรั้บ 

เกียรติของบุตรของมนุษย ์ซ่ึงยอห์นไดบ้นัทึกวา่พระเยซูไดก้ล่าวถึงอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงเร่ิมตน้ดว้ย
การถูกจบักุมของพระองค์ (เปรียบเทียบ 12:23) จงสังเกตถึงท่าทีเชิงบวกถึงแมว้่าทนทุกข์ต่อ
เหตุการณ์ต่างๆท่ีอยู่ต่อหน้าพระองค์ (ขอ้ 21) ช่ือเรียก “บุตรมนุษย”์ รวมแนวคิดของการทน
ทุกขแ์ละสง่าราศีเขา้ดว้ยกนัอยา่งท่ีไดอ้า้งอิงไปก่อนหนา้นั้น น่ีเป็นคร้ังสุดทา้ยของการปรากฏ 



12 คร้ังของช่ือเรียกน้ีในพระกิตติคุณยอห์น 
 

“ในการใชโ้ดยทัว่ไปนั้น มนัเป็นช่ือเรียกของพระคริสตท่ี์มาบงัเกิดเป็นมนุษย ์ผูซ่ึ้งเป็น
ตวัแทนของมนุษยต่์อพระเจา้และเป็นตวัแทนของพระเจา้ในชีวติของมนุษย”์752 

 

พระเยซูไดอ้ธิบายวา่การ “ไดรั้บเกียรติ” ของพระองค์  (นัน่คือการถูกตรึงพระองค ์ การเป็นข้ึนจากตาย  
การเสด็จสู่สวรรค์ และการไดรั้บศกัด์ิศรีในสวรรค์ของพระองค์   (ซ่ึงพระองค์ไม่ไดถื้อ ว่าเป็นการสละ
ชีวติเพื่อความเช่ือหรือความไร้เกียรติ  จะหมายถึงเกียรติส าหรับพระบิดา  (โดยการเช่ือฟังท่ีสมบูรณ์ของ
พระบุตร ( ผูซ่ึ้งจะ “ให้เกียรติ” นั้นคืนแก่พระบุตร   (โดยการเป็นข้ึนจากตายและการเสด็จสู่สวรรคข์อง
พระบุตร (  ดงันั้น พระเยซูไดเ้นน้ถึงเอกภาพกบัพระบิดาต่อไป เพื่อจะช่วยให้พวกสาวกของพระองคท่ี์
จะเล็งเห็นถึงทั้งอตัลกัษณ์ท่ีเป็นส่วนตวัของพระองคแ์ละความเป็นพระเจา้ท่ีส าคญัของพระองค ์  พวก
สาวกจะไม่ตอ้งรอคอยนานเพื่อจะเห็นเกียรติของพระบุตร 
 

พระเยซูได ้“ใหเ้กียรติ” พระบิดาอยา่งไร?   พระองคไ์ดอ้ธิบายถึงวธีิในภายหลงั นัน่คือ โดยการ
ท าให้งานท่ีพระบิดาไดใ้ห้พระองค์ท านั้นส าเร็จ (17:4)   นัน่คือวิธีท่ีเราให้เกียรติพระบิดา
เช่นกนั 
 

13:33   “การไดรั้บเกียรติ” ส าหรับพระเยซูได้เก่ียวขอ้งกบัการแยกชั่วคราวจากพวกสาวกท่ีเช่ือของ
พระองค ์   พระเยซูไดใ้ชค้  าท่ีนุ่มนวลส าหรับพวกสาวกของพระองคท่ี์ไดแ้สดงให้เห็นถึงความ
รักท่ีหนกัแน่นของพระองค์ท่ีมีต่อพวกเขาในฐานะสมาชิกของครอบครัวของพระองค์   “ลูก
ทั้งหลาย” (ค ากรีก เทคนิอา, ลูกๆท่ีรัก) ปรากฏท่ีน่ีเท่านั้นในพระกิตติคุณท่ีส่ี แต่ยอห์นไดใ้ชค้  า
น้ีเจ็ดคร้ังใน 1 ยอห์น ซ่ึงสะทอ้นถึงวิญญาณท่ีเมตตาสงสารของพระเยซู (1 ยน. 2:1, 12, 28; 
3:7, 18; 4:4; 5:21; เปรียบเทียบ กท. 4:19)   การตายและการเสด็จสู่สวรรคจ์ะแยกพระเยซูจาก
พวกสาวกท่ีใกลชิ้ดของพระองค ์

 
ค าส่ังของพระเยซูให้รักซ่ึงกนัและกนั  13:34-35 
 
13:34    จากการท่ีไดป้ระกาศถึงการแยกกนัท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดข้องพวกเขานั้น  ตอนน้ีพระเยซูไดเ้ร่ิมตน้

ท่ีจะอธิบายถึงส่ิงท่ีพระองคไ์ดค้าดหวงัจากพวกสาวกของพระองคร์ะหวา่งการขาดหายไปจาก



พระองค์ของพวกเขา   พวกเขาจะตอ้ง “รักซ่ึงกนัและกนั” อย่างท่ีพระองค์ได ้“รัก” พวกเขา   
พวกเขาได้เห็นความรักของพระองค์ท่ีมีต่อพวกเขาระหว่างพนัธกิจทั้ งส้ินบนโลกน้ีของ
พระองค์ และในการท่ีพระองค์ได้ล้างเท้าของพวกเขาเม่ือเร็วๆน้ี แต่พวกเขาจะเข้าใจ                      
ความลึกซ้ึงของมนัผา่นทางกางเขนเท่านั้น 

 
ค าสั่งท่ีจะ “รักซ่ึงกนัและกนั” ไม่ใช่ใหม่อย่างส้ินเชิง (1 ยน. 2:7-8) แต่ในธรรมบญัญติัของ
โมเสสนั้นมาตรฐานก็คือ “เหมือนรักตนเอง” (ลนต. 19:18)   ตอนน้ีก็มีมาตรฐานใหม่และสูง
กวา่ นัน่คือ “อยา่งท่ีเราไดรั้กเจา้ทั้งหลาย”    
 
มนัเป็นค าสั่งใหม่ (ค  ากรีก ไคเนน, สดใหม่ไม่ใช่แตกต่าง) ในแง่ท่ีวา่มนัเป็นส่วนหน่ึงของพนัธ
สัญญาใหม่ท่ีพระเยซูจะอนุมติัโดยพระโลหิตของพระองค ์(ลก. 22:20; 1 คร. 11:25)   ภายใต้
พนัธสัญญาใหม่นั้น พระเจา้ไดส้ัญญาท่ีจะช่วยให้ประชากรของพระองค์ท่ีจะ “รัก” โดยการ
เปล่ียนแปลงใจและความคิดของพวกเขา (ยรม. 31:29-34; อสค. 36:24-26)   โดยพระคุณท่ี
เปล่ียนแปลงของพระเจา้เท่านั้นท่ีผูเ้ช่ือสามารถ “รักซ่ึงกนัและกนั” ไดอ้ยา่งท่ีพระเยซูได ้“รัก” 
พวกเขา   ค  ากรีกส าหรับค าวา่ “รัก” ปรากฏ 12 คร้ังเท่านั้นในยอห์น 1-12 แต่ในบทท่ี 13-21 เรา
พบถึง 44 คร้ัง 
 

13:35    ความรักท่ีเหนือธรรมชาตินั้นจะแยกแยะสาวกของพระเยซู   “รักซ่ึงกนัและกนั” จะระบุวา่พวก
เขาเป็นสาวกของพระเยซู   มันก็เป็นไปได้ท่ีจะเป็นสาวกของพระเยซูโดยปราศจากการ
แสดงออกถึงความรักท่ีเหนือธรรมชาติอย่างมาก   อย่างไรก็ตาม ความรักประเภทนั้นคือส่ิงท่ี
เป็นพยานถึงการเช่ือมโยงของสาวกกับพระเยซู และด้วยเหตุนั้ นก็ให้เกียรติพระองค ์
(เปรียบเทียบ 1 ยน. 3:10ข-23; 4:7-16)   จดหมายฝากฉบบัแรกของยอห์นเป็นการอธิบายอยา่ง
แทจ้ริงถึงหวัขอ้ท่ีพระเยซูไดจ้ดัตั้งในการอภิปรายในห้องชั้นบน753   ผูเ้ช่ือทุกคนแสดงออกถึง
ความรักท่ีเหนือธรรมชาติบา้ง เน่ืองจากว่าพระเจา้ท่ีทรงรักสถิตในเขาหรือเธอ (1 ยน. 3:14)   
อยา่งไรก็ตาม มนัเป็นไปไดท่ี้จะดบัและหรือท าให้     พระวิญญาณท่ีสถิตอยูเ่สียพระทยั ดงันั้น
เราก็ไม่ไดส้ าแดงออกความรักมากสักเท่าไหร่ (เปรียบเทียบ 1 ธส. 5:19; อฟ. 4:30) 

 
พระเยซูไดส้อนให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะรักศตัรูของพวกเขาในค าเทศนาบนภูเขา (มธ. 5:43-47)   ท่ีน่ี
พระองคไ์ดส้อนใหเ้ราท่ีจะรักซ่ึงกนัและกนั   ค  าแนะน าเหล่าน้ีไม่ไดข้ดัแยง้ซ่ึงกนัและกนัหรือน าเสนอมาตรฐาน



สองอยา่งท่ีแตกต่าง   ค  าแนะน าเหล่านั้นแยกแยะผูค้นท่ีแตกต่างท่ีจะรัก 
 

2. ค าถามของเปโตรเกี่ยวกับการจากไปของพระเยซูและค าตอบของพระองค์ 13:36-38 
(เปรียบเทยีบ มธ. 26:31-35; มก. 14:27-31; ลก. 22:31-34) 

 
ต่อมาเปโตรไดป้ระกาศถึงความรักของเขาท่ีมีต่อพระเยซูโดยทางออ้ม 
 
13:36    เปโตรไดก้ลบัไปสู่หวัขอ้ของการจากไปของพระเยซู (ขอ้ 33; 8:21)   เขาไม่แน่ใจเก่ียวกบั “ท่ี” 

ท่ีพระเยซูได้หมายถึงว่าพระองค์จะไป   พระเยซูไม่ได้ตอบเขาอย่างชัดเจนบางทีเพราะว่า
ค าตอบเช่นนั้นจะได้สร้างปัญหาต่างๆท่ีรุนแรงมากข้ึนส าหรับเขา  มนัไม่ใช่น ้ าพระทยัของ                         
พระเจ้าส าหรับเปโตรท่ีจะ “ติดตาม” พระเยซูผ่านทางความตายไปสู่สวรรค์ในตอนนั้ น 
(“ตอนน้ี”) แต่มนัจะเป็นในภายหลงั (21:18-19)   ค าตอบของพระเยซูไดบ้่งบอกวา่เปโตรได้
ถามค าถามของเขาเพื่อวา่เขาสามารถไปกบัพระเยซูท่ีใดก็ตามท่ีพระองคก์ าลงัจะไปได ้  ถอ้ยค า
ของเปโตรเป็นการแสดงออกทางออ้มของความรักและการอุทิศตนต่อพระเยซู 

 
13:37-38   เปโตรไดต่้อตา้นแนวคิดของการแยกจากพระเยซู   เขาได้รู้สึกเต็มใจท่ีจะตายกบัพระองค์ถ้า

จ  าเป็น แทนท่ีจะแยกจากพระองค์   อย่างไรก็ตาม เปโตรไดป้ระเมินความอ่อนแอของเขาเอง 
และส่ิงท่ีการตายของพระเยซูไดน้ ามาต ่าไปอย่างเด่นชดั   เปโตรไดก้ล่าวถึงการสละชีวิตของ
เขาเพื่อพระเยซู แต่อย่างเหน็บแนมแล้ว พระเยซูจะสละชีวิตของพระองค์เพื่อเปโตรก่อน 
(เปรียบเทียบ 10:11, 15; 11:50-52)   การโออ้วดของเปโตรไดท้รยศการพึ่งพาท่ีเน้ือหนงั   บางที
เขาไดค้ดัคา้นอยา่งหนกัแน่นก็เพื่อจะท าให้สาวกคนอ่ืนๆแน่ใจวา่เขาไม่ใช่ผูท้รยศผูซ่ึ้งพระเยซู
ไดก้ล่าวถึงก่อนหนา้นั้น (ขอ้ 21) 

 
“น่าเศร้าใจ ความตั้งใจดีในห้องท่ีปลอดภยัหลงัจากอาหารท่ีดีก็ดึงดูดความสนใจนอ้ย
กว่าอย่างมากในสวนท่ีมืดพร้อมกบัฝูงชนท่ีเป็นปฏิปักษ์   ณ จุดน้ีในการเดินทางฝ่าย
วิญญาณของเขานั้น ความตั้งใจและการประเมินตนเองของเปโตร   ก็ดีกว่าก าลงัของ
เขาอยา่งมากมาย”754 

 



“การทรยศของยูดาสต่อพระเยซูก็จงใจอย่างส้ินเชิง   . . . .แต่ก็ไม่เคยมีส่ิงใดก็ตามใน
โลกน้ีท่ีจงใจนอ้ยกวา่การปฏิเสธของเปโตรต่อพระเยซู” 755 

 
มาระโกไดบ้นัทึกวา่พระเยซูไดอ้า้งอิงถึงไก่ขนัสองคร้ัง แต่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนๆไดเ้ขียน
วา่พระองคเ์พียงแค่ไดอ้า้งอิงถึงไก่ขนั (มธ. 26:34; มก. 14:30; ลก. 22:34)    การอา้งอิงของ
มาระโกก็เจาะจงมากกวา่ และการอา้งอิงของคนอ่ืนๆก็เป็นโดยทัว่ไปมากกวา่ 
 
3. การเปิดเผยทีป่ลอบโยนของพระเยซูเมื่อพจิารณาถึงการจากไปของพระองค์  14:1-24 

 
ค าถามของเปโตรเป็นแค่ค  าถามแรกของหลายค าถามท่ีพวกสาวกไดด้ าเนินการท่ีจะถามพระเยซู   ค  าถามต่างๆ
แสดงถึงความฉงนสนเท่ห์และความทอ้ใจของพวกเขา   พวกเขาควรไดป้ลอบโยนพระองคเ์ม่ือพิจารณาถึงส่ิงท่ี
อยูต่่อหนา้พระองค ์(12:27; 13:21) แต่ตรงกนัขา้ม พระเยซูไดด้ าเนินการท่ีจะปลอบโยนพวกเขาอยา่งมีพระคุณ
โดยการอธิบายถึงส่ิงท่ีอยูต่่อหนา้พวกเขา 
 
พระสัญญาของพระเยซูในการกลบัมา 14:1-4 
 
14:1    พระเยซูได้เป็นทุกข์เน่ืองจากส่ิงท่ีอยู่ต่อหน้าพระองค์ และสาวกสิบเอ็ดคนก็ “เป็นทุกข์”                      

(ค ากรีก ทาราสเซสโธ) เพราะว่าพวกเขาไม่ไดเ้ขา้ใจส่ิงท่ีอยู่ต่อหน้าพวกเขา   พระเยซูเพิ่งได้
บอกพวกเขาว่าพระองค์จะละพวกเขาไป (13:33) แต่พวกเขาได้ละทิ้งทุกส่ิงเพื่อจะติดตาม
พระองค ์  พระเยซูไดก้ล่าววา่เปโตรจะปฏิเสธพระองค ์ซ่ึงบ่งบอกวา่ความยากล าบากท่ียิ่งใหญ่
บางอยา่งก็ใกลจ้ะมาถึง (13:38) 

 
การเปิดเผยของพระเจ้าเก่ียวกับอนาคตควรมีผลกระทบท่ีปลอบโยนและเสริมก าลังต่อ
ประชากรของพระองค ์(เปรียบเทียบ 1 ธส. 4:18)   ขอ้น้ีแนะน าส่วนท่ีสั้นของการเปิดเผยท่ีได้
ให้การปลอบโยนอยา่งมากต่อประชากรของ  พระเจา้เม่ือพวกเขาคิดเก่ียวกบัอนาคต (ขอ้ 1-4)   
มนัเป็นพระคมัภีร์ตอนโปรด ณ งานศพ 
 
พระเยซูไดอ้ธิบายถึงวิธีท่ีจะท าให้ “ใจท่ีเป็นทุกข์” ของพวกเขาสงบลง   ค  ากริยา “เช่ือ” หรือ 
“วางใจ” (ค ากรีก  พิสทิวโอ) ซ่ึงปรากฏสองคร้ัง สามารถเป็นไม่ว่ามาลาบอกเล่าในไวยากรณ์



หรือมาลาบังคบัในไวยากรณ์ในแต่ละกรณี   การสะกดค าในทั้ งสองมาลาในไวยากรณ์ก็
เหมือนกนัในตวับทกรีก   บางทีในสองอนุประโยคนั้น       พระเยซูไดห้มายถึงท่ีจะให้ค  าสั่งเชิง
บงัคบัคือ: “จงเช่ือในพระเจา้ จงเช่ือในเราดว้ย”756 ส่ิงน้ีก็เป็นท่ีเขา้ใจมากท่ีสุดในบริบท อยา่งท่ี
การแปลฉบบัภาษาองักฤษสมยัใหม่หลายฉบบัส่วนใหญ่ไดส้รุปไว ้  พระองค์ไดห้มายถึงว่า 
“จงหยุดเป็นทุกข์”   พระเยซูก าลงับอกให้พวกสาวก (ค าพหูพจน์ “ท่านทั้งหลาย”) ท่ีจะวางใจ
ในพระเจา้และท่ีจะวางใจในพระองคอ์ยา่งท่ีพวกเขาไดว้างใจในพระเจา้   น่ีเป็นการอา้งท่ีหนกั
แน่นถึงความเป็นพระเจา้และการปลอบโยนท่ียิ่งใหญ่   พวกเขาสามารถพึ่งพาส่ิงท่ีพระองค์
ก าลงัจะบอกพวกเขาวา่มาจากพระเจา้ได ้
 
ฉบบั NASB แปล “ใจ” (ค ากรีก คาร์ดิอา) เดียวท่ีพระเยซูไดใ้ชโ้ดยส่วนรวม ส่วนฉบบั NIV ได้
ตีความมนัว่าหมายถึง “ใจทั้งหลาย” ของพวกเขาแต่ละคน   ในเชิงเปรียบเทียบนั้น ใจเป็น
ศูนยก์ลางของบุคลิกภาพ 
 

“เวลาท่ีสั้นอยา่งมาก ชีวิตส าหรับพวกสาวกก็จะล่มสลาย   ดวงอาทิตยข์องพวกเขาจะ
ตก ณ กลางวนั และโลกของพวกเขาจะพงัลงในความยุ่งเหยิงรอบๆพวกเขา   ณ เวลา
เช่นนั้น มีส่ิงเดียวเท่านั้นท่ีจะท าคือ ท่ีจะยืดแน่นในการวางใจในพระเจา้อย่างเปล่ียน
ยาก”757 

 
14:2    ถดัไปพระเยซูได้อธิบายถึงเหตุผลท่ีพวกสาวกควรหยุดรู้สึกเป็นทุกข์ต่อความคิดของการท่ี

พระองคจ์ะจากพวกเขาไป   พระองคก์ าลงัจะจากไป “เพื่อจดัเตรียมท่ีไวส้ าหรับ” พวกเขา และ
พระองคจ์ะกลบัมาเพื่อพวกเขาและรับพวกเขาไปยงัท่ีนัน่ในภายหลงั (ขอ้ 3, 28) 

 
“พระนิเวศของพระบิดา” คือสวรรค์   น่ีเป็นการอธิบายท่ีชัดเจนและเรียบง่ายท่ีสุด แมว้่านัก
อรรถาธิบายบางคนไดเ้ขา้ใจวา่มนัหมายถึงคริสตจกัร   อยา่งไรก็ตาม พระกิตติคุณท่ีส่ีไม่เคยใช้
การเปรียบเทียบถึงนิเวศส าหรับคริสตจกัรในท่ีอ่ืนๆ และวลีน้ี “พระนิเวศของพระบิดา” ไม่ได้
ปรากฏในท่ีอ่ืนๆของพระคมัภีร์ในฐานะการเปรียบเทียบถึงคริสตจกัร   มนัไม่สามารถหมายถึง
อาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ เน่ืองจากว่าพระเยซูได้กล่าวว่าพระองค์ก าลังจะไปยงัท่ีนั่น   
อาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ไม่ไดป้รากฏ และจะไม่ปรากฏจนกวา่พระเยซูเสด็จกลบัมายงัโลก
เพื่อจดัตั้งมนัข้ึน (เปรียบเทียบ ดนล. 2:44; และขอ้อ่ืนๆ) 



 
“ทุกวนัน้ี ‘บา้น’ ส่วนมากก็เล็กกวา่บา้นท่ีมีทั้งห้องพกัและอาหารส าหรับคนท่ีจ่ายค่า
เช่า คือ สถานท่ีท่ีจะกินและนอน   แต่ส าหรับส่วนนอ้ย ‘บา้น’ เคยหมายถึงและยงัคง
หมายถึง สถานท่ีท่ีเราไดรั้บความรักเพื่อเห็นแก่เราเอง  สถานท่ีท่ีเราไดรั้บการตอ้นรับ
อยู่เสมอ  สถานท่ีท่ีซ่ึงเราสามารถล่าถอยจากความขดัแยง้ของโลกและช่ืนชมการพกั
และสันติสุข    สถานท่ีท่ีผูเ้ป็นท่ีรักอยูร่วมกนั   สวรรคจ์ะเป็นเช่นนั้น   ตอนน้ีผูเ้ช่ืออยู่
ในประเทศท่ีแปลก  อยู่ในมือของศตัรู ใช่แลว้ในชีวิตท่ีจะมาถึงนั้น พวกเขาจะอยู่ท่ี 
บ้าน!”758 

 
มีท่ีอยู่เป็นอนัมาก (ค ากรีก โมเน, ซ่ึงเป็นค าท่ีมาจากรากศพัท์เดียวกนักบัค ากริยา เมโน ซ่ึง
หมายถึง “อยู”่ หรือ “พกัอยู”่) ในสวรรค ์  ฉบบัละตินวลัเกตทไ์ดแ้ปลค านามวา่ แมนช่ันเนส ท่ี
ฉบบั AV ไดถ่้ายตวัอกัษรเป็น “แมนชัน่”   ฉบบั NIV “ห้องต่างๆ” เป็นการตีความของค าว่า 
โมเน   ภาพท่ีพระเยซูไดว้าดเก่ียวกบัสวรรคก์็เป็นตึกท่ีใหญ่พร้อมกบัห้องหลายๆห้องท่ีซ่ึงผูค้น
พกัอาศยั   การเนน้ไม่ใช่อยูท่ี่ความฟุ่มเฟือยของส่ิงอ านวยความสะดวกมากเท่ากบัความพอเพียง
ของมนัท่ีจะรองรับผูเ้ช่ือทุกคน   การเปิดเผยอยา่งอ่ืนเก่ียวกบัสวรรคก์็เนน้ถึงความมัง่คัง่ของมนั 
(เช่น วว. 21:1-22:5) 
 

“ภาพของท่ีอยู ่(“ห้องต่างๆ”) ก็ถูกน ามาจากบา้นของชาวตะวนัออกท่ีซ่ึงบุตรชายและ
บุตรหญิงมีหอ้งพกัภายใตห้ลงัคาเดียวกนักบัพอ่แม่ของพวกเขา”759 

 
“ความจริงน้ีอาจสะท้อนถึงธรรมเนียมการแต่งงานของเจ้าบ่าว ผูซ่ึ้งจะไปยงับ้าน                    
ของเจ้าสาวและน าเธอไปยังบ้านของบิดาของเขา ท่ี ท่ีห้องพักได้ถูกสร้างเพื่อ                              
คู่สมรสใหม่”760 

 

“ในพนัธสัญญาใหม่ สง่าราศีและความเป็นสุขแห่งสวรรคก์็ถูกน ามาต่อหนา้เราภายใต้
ความหลากหลายของการแสดงออกต่างๆ   สวรรคถู์กเรียกว่า ‘ประเทศ’ (ลก  .19:12; 
ฮบ  .11:16)  ส่ิงน้ีบอกถึงความกวา้งใหญ่ของมนั   มนัถูกเรียกวา่ ‘เมือง’ (ฮบ  .11:10; 
วว. 21[)] ส่ิงน้ีแสดงถึงจ านวนมากของผูอ้าศยัของมนั   มนัถูกเรียกวา่ ‘อาณาจกัร’ (2 
ปต  . 1:11) ส่ิงน้ีบ่งบอกถึงความเป็นระเบียบของมนั   มนัถูกเรียกว่า ‘เมืองบรมสุข



เกษม’ (ลก  .23:43; วว  .2:7) ส่ิงน้ีเนน้ถึงความยินดีของมนั   มนัถูกเรียกวา่ ‘พระนิเวศ
ของพระบิดา’ ซ่ึงแสดงถึงความถาวรของมนั”761 

 
พระเยซูไดย้ืนยนัแก่พวกสาวกของพระองคว์่าถา้สวรรค์ไม่มีท่ีอยู ่พระองค์ “คงไดบ้อก” พวก
เขาในแนวทางท่ีแตกต่างออกไป   ความแน่ใจน้ีท าใหร้ะลึกถึงขอ้ท่ี 1 ท่ีซ่ึงพระเยซูไดก้ระตุน้ให้
พวกเขาท่ีจะวางใจในพระองค ์
 
ก่อนหนา้นั้นพระเยซูไดก้ล่าวถึงการจากไปของพระองคซ่ึ์งรวมถึงการตาย การเป็นข้ึนจากตาย 
และการเสด็จสู่สวรรคข์องพระองค ์(13:31-32, 36)   ดงันั้น บางทีพระองคไ์ดมี้ส่ิงทั้งหมดนั้น
ท่ีน่ีเม่ือพระองค์ไดก้ล่าวถึงการจะไปจดัเตรียมท่ีอยู่ไวส้ าหรับผูเ้ช่ือ   การตายและการเป็นข้ึน
จากตายของพระองค์ เช่นเดียวกับการเสด็จกลบัสู่สวรรค์ของพระองค์จะจดัเตรียมท่ีอยู่ไว ้
ส าหรับพวกเขา762 “ท่ีอยู”่ ซ่ึงก็คือพระนิเวศของพระบิดาหรือสวรรคก์็ไดมี้อยูแ่ลว้เม่ือพระเยซู
ได้กล่าวถ้อยค าเหล่าน้ี   พระองค์จะไม่ไปยงัสวรรค์เพื่อจะ สร้าง ท่ีอยู่ส าหรับผูเ้ช่ือท่ีนั่น   
ตรงกันข้าม ทุกส่ิงท่ีพระองค์จะท าตั้งแต่การตายของพระองค์ไปถึงการกลับสู่สวรรค์ของ
พระองค์ก็จะจดัตั้งการจดัเตรียมเพื่อผูเ้ช่ือท่ีจะร่วมกบัพระองค์ในท่ีนัน่ในท่ีสุด   แนวคิดท่ีว่า
พระเยซูก าลงัก่อสร้างท่ีอยู่ส าหรับผูเ้ช่ือในสวรรค์ และไดท้  ามาเป็นเวลา 2,000 ปีก็ไม่ใช่ส่ิงท่ี
พระเยซูไดห้มายถึงท่ีน่ี   การไป ของพระเยซูนัน่เองไดจ้ดัเตรียมท่ีอยู ่
 

14:3    นกัอรรถาธิบายหลายคนไดส้ังเกตวา่พระเยซูไดก้ล่าวถึงการเสด็จกลบัมาหลายคร้ังส าหรับคน
ของพระองคใ์น  พระกิตติคุณน้ี   บางคร้ังพระเยซูไดห้มายถึงการเสด็จกลบัมาของพระองคย์งั
พวกสาวกท่ีตามหลงัการเป็นข้ึนจากตายและก่อนการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์ (ขอ้ 18-20; 
21:10)   คร้ังอ่ืนๆ พระองคไ์ดห้มายถึงการเสด็จมาของพระองคย์งัพวกเขาโดยทางพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิหลังจากการเสด็จสู่สวรรค์และก่อนการเสด็จกลับมาทางกายภาพของพระองค ์                              
(ขอ้ 23)763  และคร้ังอ่ืนๆ พระองคไ์ดห้มายถึงการเสด็จกลบัมาในยุคสุดทา้ย ณ ตอนปลายของ
ยุคระหว่างการเสด็จมา   นกัตีความบางคนถือวา่การเสด็จมาน้ีเป็นการรับข้ึนไป และคนอ่ืนๆ
เช่ือว่า   พระเยซูก าลงัอา้งอิงถึงการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง   อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่า พระเยซูก าลงั
กล่าวอย่างแทจ้ริงถึงการตายของผูเ้ช่ือโดยการเปรียบเทียบ764 นักตีความหลายคนเช่ือว่าการ
รวมกนับางอยา่งของมุมมองต่างๆท่ีกล่าวไปนั้นก็น่าจะเป็นไปได้765 

 



เน่ืองจากพระเยซูไดก้ล่าวถึงการเสด็จกลบัจากสวรรคเ์พื่อจะมารับผูเ้ช่ือท่ีนัน่ การอธิบายท่ีเรียบ
ง่ายท่ีสุดดูเหมือนจะเป็นว่าพระองค์ก าลังอ้างอิงถึงการเสด็จทางกายภาพในยุคสุดท้าย 
(เปรียบเทียบ กจ. 1:11)   แมว้า่ อยา่งไม่สงสัยแลว้ พวกสาวกเหล่าน้ีไม่ไดต้ระหนกัถึงมนั ณ 
เวลานั้น เป็นท่ีชดัเจนว่า พระเยซูก าลงักล่าวถึงการเสด็จกลบัมาของพระองคเ์พื่อ คริสเตียน ณ 
การรับข้ึนไป แทนท่ีจะเป็นการเสด็จกลบัมาของพระองค ์ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง 
 

“ยอห์น 14:3 เป็นขอ้เดียวในหมวดพระกิตติคุณท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปโดยผูท่ี้เช่ือ
การถูกรับข้ึนไปก่อนกลียุคและผูท่ี้เช่ือการถูกรับข้ึนไปหลงักลียุคเช่นกนัในฐานะการ
อา้งอิงถึงการถูกรับข้ึนไป”766 

 
พระคมัภีร์ขอ้อ่ืนๆก็อธิบายส่ิงนั้นเม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมา ณ การถูกรับข้ึนไปนั้น มนัจะเป็น
การเรียกคนของพระองค์ไปยงัสวรรค์ทนัที (1 ธส. 4:13-18)   ยอห์น 14:1-3 เป็นหน่ึงใน                      
พระคมัภีร์สามตอนหลักๆของพนัธสัญญาใหม่ท่ีกล่าวถึงการถูกรับข้ึนไป  ตอนอ่ืนๆก็คือ                             
1 โครินธ์ 15:51-53 และ 1 เธสะโลนิกา 4:13-18   ตรงกนัขา้ม เม่ือพระเยซูเสด็จกลบัมา ณ                    
การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง มนัจะเป็นการท่ีจะคงอยู่บนโลกและปกครองเป็นเวลา 1,000 ปี (วว. 
19:11-20:15) 
 

“. . . เป็นส่ิงส าคญัท่ีจะสังเกตวา่พระเยซูไม่ไดก้ล่าวว่าจุดประสงคข์องการเสด็จมาใน
อนาคตท่ีจะรับผูเ้ช่ือนั้นก็เพื่อว่าพระองค์สามารถอยู่ท่ีท่ีพวกเขาอยู่ได ้นัน่คือบนโลก   
ตรงกันข้าม พระองค์ได้กล่าวว่าจุดประสงค์นั้นก็คือเพื่อว่าพวกเขาสามารถอยู่ท่ีท่ี
พระองคอ์ยูไ่ด ้นัน่คือในสวรรค”์767 

 
“. . . ท่ีน่ีในยอห์นบทท่ี 14 พระเยซูให้การเปิดเผยใหม่และพิเศษ พระองคก์ล่าวถึงบาง
ส่ิงซ่ึงไม่มีผูเ้ผยพระวจนะคนไหนไดส้ัญญา หรือแมก้ระทัง่สามารถสัญญาได ้  ท่ีไหน
ท่ีได้เขียนว่าพระเมสสิยาห์น้ีจะเสด็จกลับมาและแทนท่ีจะรวบรวมธรรมิกชนของ
พระองคไ์ปยงักรุงเยรูซาเล็มบนโลก กลบัจะน าพวกเขาไปยงัพระนิเวศของพระบิดา ยงั
ท่ีท่ีพระองคอ์ยู?่   มนัเป็นบางส่ิงท่ีใหม่. . . ดงันั้นพระองคก์ล่าวถึงการเสด็จมาซ่ึงไม่ใช่
ส าหรับการช่วยกูผู้ห้ลงเหลืออยู่ท่ีเป็นคนยิว ไม่ใช่การเสด็จมาท่ีจะสถาปนาอาณาจกัร
ของพระองค์บนโลก ไม่ใช่การเสด็จมาเพื่อพิพากษาบรรดาประชาชาติ แต่เป็นการ



เสด็จมาท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนของพระองคเ์ท่านั้น”768 

 
การเนน้ในการท านายน้ีก็อยูท่ี่การปลอบโยนซ่ึงการรวมกนัใหม่กบัพระผูช่้วยให้รอดท่ีไดจ้าก
ไปรับรองไว ้(เปรียบเทียบ 1 ธส. 4:18)   พระเยซูจะ “เสด็จมา” เพื่อคนของพระองคเ์ป็นส่วนตวั 
และพระองคจ์ะ “รับ” พวกเขาไปอยูก่บัพระองคเ์อง   พวกเขาจะ “อยู”่ กับ พระองคท่ี์พระองค์
ไดอ้ยู ่(เปรียบเทียบ 17:24)   พระเยซูก าลงัเนน้ความห่วงใยส่วนตวัของพระองคท่ี์มีต่อสวสัดิ
ภาพของพวกสาวกของพระองค ์  การเสด็จกลบัมาของพระองคจ์ะแน่นอนอยา่งเช่นการจากไป
ของพระองค์   พระพรท่ีใหญ่ท่ีสุดของสวรรคจ์ะเป็นการสามคัคีธรรมส่วนตวัท่ีไม่ส้ินสุดของ
เรากบัพระเยซูท่ีนัน่ ไม่ใช่ความงดงามของสถานท่ี 

14:4    พระเยซูสามารถกล่าวว่าสาวกสิบเอ็ดคนรู้ “ทาง” ท่ีจะไปยงัท่ี “ท่ี” พระองค์ “ก าลงัจะไป” 
เพราะวา่พระองคไ์ดเ้ปิดเผยวา่ความเช่ือในพระองคไ์ดน้ าไปสู่ชีวิตนิรันดร์ (3:14-15)   น่ีไดเ้ป็น
หวัขอ้หลกัของค าสอนของพระองค์ตลอดพนัธกิจของพระองค์   อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้
เขา้ใจพระองคอ์ยา่งท่ีพวกเขาควรเขา้ใจ (ขอ้ 5) 

 
ส่ีขอ้เหล่าน้ีได้ตอบค าถามเร่ิมแรกของเปโตรเก่ียวกบัท่ีท่ีพระองค์ก าลงัจะไป (13:36) ขอ้เหล่านั้นได้น าการ
สนทนากลบัไปสู่หวัขอ้ของการไดรั้บเกียรติของพระบิดาและพระบุตรอีกดว้ย (13:31-32) 
 
ค าถามของโธมัสเกีย่วกบัการจากไปของพระเยซูและการตอบของพระองค์  14:5-7 
 
14:5    โธมสัไดก้ล่าวถึงความสับสนท่ีต่อเน่ืองของพวกสาวกเก่ียวกบัปลายทางของพระเยซู   เป็นท่ี

ชัดเจนว่า “พระนิเวศของพระบิดา” ไม่ได้ระบุถึงสวรรค์แก่พวกเขาอย่างชัดเจน ปราศจาก                 
ความเขา้ใจท่ีชดัเจนถึงปลายทางสุดทา้ย (“ท่ี”) พวกเขาก็ไม่สามารถแน่ใจถึงทาง (“ทางนั้น”) ท่ี
นัน่ได้   ค  าถามของโธมสัเป็นค าขอร้องต่อการอธิบายท่ีชัดเจนถึงปลายทางของพระเยซูและ
ของพวกเขา และวธีิท่ีพระองคแ์ละพวกเขาจะไปยงัท่ีนัน่ 

 
“ส าหรับเราโดยทัว่ไปแลว้ ความเขา้ใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบัท่ีหมายก็เป็นเง่ือนไขของการ
รู้จกัทางนั้น   แต่ในส่ิงต่างๆฝ่ายวญิญาณนั้นความเช่ือเป็นความพึงพอใจท่ีจะเคล่ือนไป
ขา้งหนา้ทีละกา้ว มีความสุขใน ‘การไม่เห็น’, 20:29”769 

 



14:6   อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูไดใ้ห้ค  าตอบท่ีลึกลบั   พระองคไ์ดก้ล่าวอยา่งชดัเจนอยา่งนอ้ยสามคร้ังว่า 
พระองคจ์ะตายและจะเป็นข้ึนมาใหม่ (เปรียบเทียบ 8:31-32; 9:30-32; 10:32-34)   อยา่งไรก็
ตาม ความคิดล่วงหน้าของพวกสาวกเก่ียวกบัพนัธกิจของพระเมสสิยาห์ไม่ไดย้อมให้พวกเขา                  
ท่ีจะตีความถอ้ยค าของพระองคต์ามตวัอกัษร 

 
ค าวา่ “ทาง” “ความจริง” และ “ชีวิต” ก็ประสานกนัในค าตอบของพระเยซู  พระเยซูไดอ้ธิบาย
พระองคเ์องวา่เป็น “ทางนั้น ความจริง และชีวติ”   “ทางนั้น” ก็ค่อนขา้งโดดเด่นเม่ือพิจารณาถึง
ค าถามของโธมสัและต าแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งกนักบั “ความจริง” และ “ชีวิต”   พระเยซูเป็น “ทาง” 
สู่พระเจ้า เพราะวา่พระองคเ์ป็น “ความจริง” จากพระเจ้า และ “ชีวติ” จากพระเจ้า   พระองคเ์ป็น
ความจริงเพราะว่าพระองคเ์ป็นตวัตนของการเปิดเผยท่ีสูงสุดของพระเจา้ (1:18; 5:19; 8:29)  
และพระองค์เป็นชีวิตเพราะว่าพระองคมี์ชีวิตของพระเจา้และให้ชีวิตนั้น (1:4; 5:26; 11:25; 
เปรียบเทียบ 1 ยน. 5:20)   พระเยซูก าลงัสรุปและเช่ือมโยงการเปิดเผยหลายอย่างเก่ียวกบั
พระองคเ์องท่ีพระองคไ์ดใ้หส้าวกสิบเอด็คนก่อนหนา้นั้น 
 

“พระองคไ์ม่เพียงแต่แสดงให้ผูค้นเห็นทางนั้นเท่านั้น (นัน่คือ โดยการเปิดเผยมนั) แต่
พระองคเ์ป็นทางนั้นอีกดว้ย (นัน่คือ พระองคไ์ถ่เรา)   ในการเช่ือมโยงน้ี ‘ความจริง’. . . 
จะมีความส าคญัท่ีช่วยใหร้อด   มนัจะช้ีไปยงัความเช่ือถือไดเ้ต็มท่ีของพระเยซู แต่จะช้ี
ไปยงัความจริงท่ีช่วยให้รอดแห่งข่าวประเสริฐอีกดว้ย   ในท านองเดียวกนั‘ชีวิต’ (ดู 
1:4) จะน าเน้ือหามนัมาจากข่าวประเสริฐ   พระเยซูเป็นทั้งชีวิตและแหล่งแห่งชีวิต                   
ต่อผูเ้ช่ือ”770 

 

“พระองค์เองไปยงัพระบิดาโดยทางการถูกตรึงและการเป็นข้ึนจากตาย  ในอนาคต
พระองคเ์ป็นวธีิท่ีซ่ึงคริสเตียนตายไปและเป็นข้ึน   . . . .เพราะวา่พระเยซูเป็นวิธีแห่งการ
เขา้ไปสู่พระบิดาผูซ่ึ้งเป็นแหล่งแห่งความจริงและชีวิตทั้งหมด พระองคเ์องก็เป็นความ

จริงและชีวติส าหรับมนุษย์ )เปรียบเทียบ 7, 9)”771 

 
พระเยซูไม่ไดก้ล่าววา่พระองคเ์ป็นทางหน่ึงสู่พระเจา้ท่ามกลางทางอ่ืนๆ   พระองคไ์ม่ไดก้ล่าว
วา่พระองคไ์ดช้ี้ทางไปยงัพระเจา้เช่นกนั   พระองคไ์ดก้ล่าววา่ “ไม่มีใครมาถึง” พระเจา้ “พระ
บิดาได้นอกจาก” ความเช่ือในพระองค์เอง”   น่ีหมายถึงว่าศาสนาต่างๆท่ีมอบหมายบทบาท



ใหแ้ก่พระเยซูซ่ึงแตกต่างจากบทบาทท่ีพระคมัภีร์ให้แก่พระองคก์็ไม่น าผูค้นไปยงัพระเจา้หรือ
ชีวตินิรันดร์   น่ีเป็นการอา้งท่ีเฉพาะถึงการเป็นทางเดียวท่ีไปยงัสวรรค ์(เปรียบเทียบ 10:9; กจ. 
4:12;  1 ทธ. 2:5)   มนัเป็นทางเดียวเน่ืองจากวา่การงานของพระคริสตท่ี์บนกางเขนนั้นเองท่ีใคร
ก็ตามสามารถเขา้ไปในสวรรคไ์ด ้  เน่ืองจากพระองคไ์ดเ้สด็จมาแลว้ โดยทางความเช่ือในพระ
สัญญาของพระเจา้นัน่เองท่ีการตายของพระเยซูท่ีบนกางเขนไดท้  าให้พระบิดาพึ่งพอใจ ท่ีว่า
ใครก็ตามประสบกบัการบงัเกิดใหม่ (1:12; 3:16; 1 ยน. 2:2; และขอ้อ่ืนๆ)   เน่ืองจากว่า
พระองค์ได้เสด็จมาแล้ว การปฏิเสธต่อการเปิดเผยของพระเจา้ผ่านทางพระองค์ก็ส่งผลต่อ           
การลงโทษนิรันดร์ (3:36) 
 
น่ีเป็นการอา้ง “เราเป็น” คร้ังท่ีหกของพระเยซู (เปรียบเทียบ 6:48; 8:12; 10:9; 11; 11:25; 15:1) 
 

“เราไม่ควรมองขา้มความเช่ือท่ีไดเ้ก่ียวขอ้งทั้งในการกล่าวและในการยอมรับถอ้ยค า
เหล่านั้น ซ่ึงไดถู้กกล่าวก่อนการถูกตรึงท่ีกางเขน   ‘เราเป็นทางนั้น’ ไดก้ล่าวโดยคน
หน่ึงผูซ่ึ้งจะถูกแขวนบนกางเขนอย่างไร้อ านาจในไม่ช้า   ‘เราเป็นความจริง’ เม่ือค า
โกหกของผูค้นท่ีชั่วร้ายก าลงัจะช่ืนชมกบัชัยชนะท่ีน่าต่ืนเตน้   ‘เราเป็นชีวิต’ เม่ือ
ภายในไม่ก่ีชัว่โมงนั้นศพพระองคจ์ะถูกวางไวใ้นอุโมงค”์772 

 
“มนัก็ไม่ไดเ้ป็นไปอย่างน้ีท่ีวา่ทุกคนผูซ่ึ้งไดรั้บการน าพาโดยพระคริสตก์็ตระหนกัถึง
การน าพาของพระองคโ์ดยตรง”773 

 
14:7    โครงสร้างของอนุประโยคแรกของตวับทกรีกแนะน าวา่เง่ือนไขก็เป็นจริงเพื่อเห็นแก่ขอ้โตแ้ยง้   

เราสามารถแปลเง่ือนไขระดบั “แรก” น้ีวา่ “เน่ืองจากวา่. . .”   สาวกสิบเอ็ดคนไดม้าสู่การรู้จกั 
(ได้ “รู้จกั”) ใครท่ีพระเยซูเป็นอย่างแท้จริงโดยประสบการณ์ส่วนตวั (ค ากรีก กินอสโค)   
ความรู้น้ีเป็นกุญแจสู่การมา “รู้จกั” พระเจา้ “พระบิดา” ของพวกเขาเช่นกนั 

 
เน่ืองจากวา่พวกเขาไดม้ารู้จกั (“ไดรู้้จกั”) ใครท่ีพระเยซูเป็นอยา่งแทจ้ริงนั้น พวกเขาก็ไดม้ารู้จกั 
(“ไดรู้้จกั”)   พระเจา้อีกดว้ย   การรู้จกัพระเจา้ของพวกเขาไดก้ลายมาเป็นการเห็นพระเจา้อยา่ง
แทจ้ริง   ยอห์นไดใ้ช้ “การรู้จกัพระเจา้” และ “การเห็นพระเจา้” อย่างพอ้งกนัใน 1 ยอห์น
เช่นกนั (เปรียบเทียบ 1 ยน. 2:3-11; 3:2-3)   “ตั้งแต่น้ีไป” (ค ากรีก อับ อาร์ทิ) หมายถึง “เป็น



แน่” อีกดว้ย   เน่ืองจากวา่สาวกสิบเอ็ดคนไดม้ารู้จกัใครท่ีพระเยซูเป็นอย่างแทจ้ริง พวกเขาก็
ได้มารู้จกัพระบิดาเป็นแน่เช่นกนั   บางทีพระเยซูได้ให้ความแน่ใจแก่สาวกสิบเอ็ดคนด้วย
ประโยคน้ี แทนท่ีจะวา่กล่าวพวกเขา อยา่งท่ีการแปลบางฉบบัแนะน าไว ้
 

ค าขอร้องของฟิลปิทีจ่ะได้เห็นพระบิดาและค าตอบของพระเยซู  14:8-14 
 
14:8    สาวกสิบเอ็ดคนไดน้บัถือพระเยซูอยา่งสูงส่งมาก   แมว้า่พวกเขายงัไม่ไดต้ระหนกัวา่พระองค์

เป็นการเปิดเผยท่ีถูกตอ้งและเต็มท่ีของพระเจา้พระบิดา ท่ีว่าท่ีจะเห็นพระเยซูก็คือท่ีจะเห็น               
พระบิดา   “ฟีลิป” ไดข้อการเปิดเผยท่ีชดัเจนถึง “พระบิดา” ท่ีจะท าให้สาวกสิบเอ็ดคนพึงพอใจ   
เป็นท่ีชดัเจนวา่ เขาตอ้งการใหพ้ระเยซูท่ีจะให้การปรากฏของ   พระเจา้แก่พวกเขา (อพย. 24:9-
10; อสย. 6:1)   ตลอดประวติัศาสตร์นั้น ผูค้นไดป้รารถนาท่ีจะเห็นพระเจา้อยา่งท่ีพระองคเ์ป็น
อยา่งแทจ้ริง (เปรียบเทียบ อพย. 33:18)   ในการบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระองคน์ั้น พระเยซูได้
ท าใหก้ารเปิดเผยถึงพระบิดานั้นชดัเจน เตม็ท่ี และสุดทา้ยมากกวา่ใครก็ตามไดเ้ปิดเผย (1:4, 18; 
12:45; เปรียบเทียบ ฮบ. 1:1-2) 

 
14:9    ฟีลิปและสาวกคนอ่ืนๆยงัไม่ไดต้ระหนกัอยา่งเต็มท่ีถึงใครท่ีพระเยซูเป็น   พวกเขาไม่ไดเ้ขา้ใจ

ส่ิงท่ียอห์นได้เปิดเผยในบทน าของพระกิตติคุณน้ี นั่นคือ พระบุตรเป็นตวัแทนท่ีแทจ้ริงของ
พระบิดา (เปรียบเทียบ 1:18)   พระเจา้เหมือนกบัพระเยซูอยา่งแทจ้ริง   การเปิดเผยท่ียาวนานถึง
พระเยซูนั้นควรไดก่้อให้เกิดความเขา้ใจถ่องแทม้ากข้ึนในสาวกเหล่าน้ี   กระนั้น ความเขา้ใจ
ถ่องแทน้ั้นก็เป็นผลผลิตของการท าให้กระจ่างท่ีมีพระคุณของพระเจา้เท่านั้น (เปรียบเทียบ มธ. 
16:17; 1 คร. 2:6-16) 

 
“ไม่มีภาพทางวตัถุหรือความเหมือนใดสามารถพรรณนาถึงพระเจา้อย่างพอเพียงได ้  
บุคคลเท่านั้ นท่ีสามารถให้ความรู้เก่ียวกับพระองค์ได้ เน่ืองจากว่าบุคลิกภาพไม่
สามารถเป็นตวัแทนโดยวตัถุท่ีไม่มีตวัตนได”้774 

 
น่ีเป็นการอา้งท่ีชดัเจนอีกคร้ังหน่ึงถึงความเป็นพระเจา้ 
 

14:10   พระเยซูไดก้ล่าวซ ้ าอีกคร้ังหน่ึงวา่พระองคแ์ละพระบิดาเป็นหน่ึงเดียวในแก่นแท ้(เปรียบเทียบ 



5:19; 8:28; 10:30, 38; 12:49)   ค าศพัทน้ี์ “การอยู”่ ร่วมกนัท่ีพระเยซูไดใ้ชก้็ไดแ้สดงออกถึง
เอกภาพน้ีโดยปราศจากการท าลายอตัลกัษณ์ของแต่บุคคลของพระบิดาและพระบุตร   พระเยซู
ไม่ไดเ้พียงแต่เป็นตวัแทนของพระเจา้ต่อมนุษยอ์ย่างท่ีนักการทูตจะเป็นเท่านั้น   พระองค์ได้
กล่าวทุกส่ิงท่ีพระบิดาไดใ้ห้พระองค์กล่าว และพระองค์ไดท้  าทุกส่ิงท่ีพระบิดาได้ท า (5:19)   
นอกจากนั้น พวกนักการทูตไม่ไดอ้า้งอิงถึงบรรดาผูท่ี้ส่งพวกเขาว่า “บิดาของพวกเขา” หรือ        
อา้งว่าใครก็ตามท่ีไดเ้ห็นพวกเขาก็ไดเ้ห็นผูท่ี้พวกเขาเป็นตวัแทน   พวกเขาไม่ไดย้ืนยนัถึงการ
อยูร่่วมกนักบัผูท่ี้ไดส่้งพวกเขามาเช่นกนั 

 
14:11    พระเยซูไดอ้า้งหลกัฐานอีกอย่างหน่ึงของการร่วมกนัของพระองคก์บัพระบิดานอกเหนือจาก

ถอ้ยค าของพระองค ์นัน่คือ “งาน” (ค ากรีก เออร์กา) ของพระองค ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง พระองค์
ไดห้มายถึงการอศัจรรยข์องพระองค ์(เปรียบเทียบ 5:36; 10:25, 37-38; 11:47; 12:37; 20:30-31)   
การอศัจรรยข์องพระเยซูเป็นหมายส าคญัท่ีบ่งบอกถึง      อตัลกัษณ์ท่ีเป็นพระเจา้ของพระองค ์
(เปรียบเทียบ 2:11)   ส่ิงท่ีเราถือว่าเป็นการอศัจรรยก์็เป็นแค่การกระท าท่ีธรรมดาส าหรับ                
พระเยซู775 

 
14:12   พระเยซูไดแ้นะน าการเปิดเผยท่ีน่าต่ืนเตน้และส าคญัอีกอยา่งหน่ึงดว้ยวลีท่ีเป็นปกติท่ียอห์นได้

บนัทึกอยู่บ่อยๆในพระกิตติคุณของท่าน   พระองค์ไดเ้น้นย  ้าถึงความส าคญัของการเช่ือส่ิงท่ี
พระองค์ได้เปิดเผยเก่ียวกบั  อตัลกัษณ์แบบพระเจา้ของพระองค์ โดยการเปิดเผยถึงผลลพัธ์
ต่างๆท่ีน่าต่ืนเตน้และยิง่ใหญ่ของการเช่ือวา่พระองคเ์ป็นพระเมสสิยาห์ท่ีเป็นพระเจา้ 

 
การตีความของ “กิจการต่างๆ” อย่างเดียวกนัท่ีบรรดาผูท่ี้เช่ือในพระเยซูจะท า ซ่ึงบรรดานัก
อรรถาธิบายได้พบว่ามีความยุ่งยากนั้น ก็ข้ึนอยู่กับวิธีท่ีพระเยซูได้อธิบายกิจการเหล่านั้น   
พระองคไ์ดก้ล่าววา่พื้นฐานส าหรับกิจการเหล่าน้ีและ “กิจการต่างๆท่ีใหญ่กวา่” จะเป็นการไป
หาพระบิดาของพระองค ์  หลงัจากท่ีพระเยซูไดเ้สด็จสู่สวรรคแ์ลว้ พระบิดาไดส่้งพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิมาสถิตในผูเ้ช่ือทุกคน (กจ. 2:3; เปรียบเทียบ รม. 8:9; 1 คร. 12:13)   ความสามารถจาก
พระเจา้น้ีไดท้  าให้ผูเ้ช่ือสามารถท่ีจะท าการอศัจรรยต่์างๆท่ีพระเยซูเองสามารถท าไดก่้อนหน้า
นั้นได ้  พระธรรมกิจการบนัทึกว่าอคัรทูตท าการอศัจรรยห์ลายอย่างอย่างท่ีพระเยซูไดท้  าใน
หมวดพระกิตติคุณ 
 



พวกสาวกจะท าแมก้ระทัง่ “กิจการต่างๆท่ีใหญ่กวา่” ท่ีพระเยซูไดท้  า ในแง่ท่ีวา่กิจการของพวก
เขาจะมีผลลพัธ์ต่างๆทางจ านวนท่ีใหญ่กว่ากิจการทั้งหมดของพระองค์ได้นบัไว้776 ระหว่าง                   
พนัธกิจในโลกของพระเยซูนั้น คนค่อนขา้งน้อยได้เช่ือในพระองค์ แต่หลงัจากการเสด็จสู่
สวรรค์ของพระองค์ หลายคนก็ได้เช่ือ   การอศัจรรยแ์ห่งการบงัเกิดใหม่ได้ทวีคูณหลงัจาก                
พระเยซูไดเ้สด็จสู่สวรรคแ์ละพระบิดาไดส่้งพระวิญญาณบริสุทธ์ิมา   คน 3,000 คนไดม้าเป็น                 
ผูเ้ช่ือในพระเยซูในวนัเพ็นเทคอสต ์(กจ. 2:41)   คริสตจกัรไดแ้ทรกซึมจกัรวรรดิโรมนัอยา่ง
ทั่วถึงระหว่างยุคของอัครทูต ส่วนพันธกิจส่วนตัวของพระเยซูไม่ได้ขยายไปเกินกว่า
ปาเลสไตน์   พระธรรมกิจการเป็นหลักฐานท่ีว่าส่ิงท่ีพระเยซูได้ท านายไวท่ี้น่ีก็ได้เกิดข้ึน 
(เปรียบเทียบ กจ. 1:1-2, 8)   กิจการท่ียิ่งใหญ่แห่งการกลบัใจเช่ือก็ถูกกล่าวถึงท่ีน่ีมากกวา่การ
อศัจรรยข์อง การรักษา 
 
บางทีพระเยซูไม่ไดห้มายถึงวา่ พวกสาวกของพระองคจ์ะท าการอศัจรรยท่ี์มโหฬารมากกวา่ท่ี
พระองคไ์ดท้  า   การเล้ียงฝงูชนจากอาหารม้ือเท่ียงเล็กๆและการท าใหผู้ค้นเป็นข้ึนจากตายก็เป็น
การอศัจรรยท่ี์ยากท่ีจะเขา้มาแทนท่ี   เราไม่ควรทึกทกัเช่นกนัว่า พระเยซูได้หมายถึงว่าการ
อศัจรรยเ์หล่าน้ีจะด าเนินไปตลอดประวติัศาสตร์คริสตจกัรอย่างท่ีการอศัจรรย์เหล่านั้นได้
ปรากฏในยุคของอคัรทูต   ประวติัศาสตร์คริสตจกัรไดแ้สดงให้เห็นวา่การอศัจรรยเ์หล่านั้นได้
หมดไปเกือบทั้งหมดหลงัจากยุคของอคัรทูต และพนัธสัญญาใหม่ ในขณะท่ีไม่ไดท้  านายอยา่ง
เฉพาะเจาะจงนั้นก็ไดบ้่งบอกวา่ส่ิงเหล่านั้นจะหมดไป (1 คร. 13:8; อฟ. 2:20; ฮบ. 2:3-4) 
 

14:13-14   ถดัไปพระเยซูไดข้ยายพระสัญญาของพระองคไ์ปไกลกวา่การอศัจรรยต่์างๆ ไปยงัส่ิงใดก็ตามท่ี
พวกสาวกอาจไดป้รารถนา   เป็นท่ีชดัเจนว่าพระสัญญาประเภทเช็คท่ีลงนามไวแ้ต่ไม่กรอก
จ านวนเงินก็มีเง่ือนไขท่ีบ่อยคร้ังแล้วหลายคนไดม้องขา้ม   มนัคือ “ในนามของเรา”   ผูเ้ช่ือ
ประยกุตใ์ชเ้ง่ือนไขน้ีอยา่งผดิๆ เพราะคริสเตียนหลายคนคิดวา่มนัหมายถึงอยา่งง่ายๆคือ การท า
การขอร้องของพวกเขาและการเติมวลี “ในพระนามพระเยซู” ณ ตอนทา้ย 

 
การอธิษฐานในนามพระเยซูหมายถึง การมาหาพระบิดาดว้ยการอธิษฐานในฐานะตวัแทนของ
พระเยซู ผูก้  าลงัท าธุรกิจของพระองค์อยู่ พระเยซูได้แนะน าแนวคิดของการเป็นตวัแทนของ
พระองคใ์นขอ้ท่ี 12   เม่ือเราอธิษฐานในนามของพระเยซู เราอา้งถึงการกระท าเพื่อพระองค ์  
ใครคนหน่ึงท่ีอธิษฐานอยา่งนั้น อยู่เสมอ จะขอส่ิงท่ีเป็นน ้าพระทยัของพระเจา้ เท่านั้น   หรือส่ิง



ท่ีข้ึนอยูก่บัน ้ าพระทยัของพระเจา้ เน่ืองจากวา่นัน่คือวิธีท่ีพระเยซูไดเ้ช่ือมโยงกบัพระบิดาของ
พระองค ์อยู่ เสมอ   มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะอธิษฐาน “ในนามพระเยซู” อยา่งแทจ้ริงและก็ขอบาง
ส่ิงท่ีตรงกนัขา้มกบัน ้าพระทยัของพระเจา้   การกระท าสองอยา่งน้ีก็ขดัแยง้กนั 
 

“ในสองกรณีนั้น [พระสัญญาสองอยา่งของพระเยซูในขอ้ท่ี 13 และ 14] การอธิษฐาน 
‘ในนามพระเยซู’ แสดงถึงการออ้นวอนดว้ยการขอร้องถึงนามของพระองคห์รือการ
ออ้นวอนต่อนามของพระองค์ ในขณะท่ีมนัมีความแตกต่างต่างๆท่ีชัดเจนของความ
แตกต่างเล็กนอ้ยมากเช่นนั้น ขณะท่ีการอธิษฐานไดถู้กกล่าวต่อพระเยซูหรือ พระบิดา 
องค์ประกอบพื้นฐานของคือบทบาทของพระเยซูในฐานะผูก้ลางระหว่างพระเจา้และ
ประชากรของพระองค”์777 

“. . . น่ีเป็นค าอธิษฐานโดยตรงต่อพระเยซูซ่ึงถูกสอนไวอ้ย่างท่ีเราเห็นมนัถูกปฏิบติั
โดยสเทเฟนในกิจการ 7:59 และในววิรณ์ 22:20”778 
 

จุดประสงค์ของการอธิษฐานของเราตอ้งเป็นเกียรติของพระเจา้อยู่เสมอ (เปรียบเทียบ 1 คร. 
10:31) อย่างท่ีมนัไดเ้ป็นอยูเ่สมอ และจะเป็นอยูเ่สมอ ซ่ึงก็คือจุดประสงคข์องพระบุตร (5:41; 
7:18; 8:50, 54; 12:28)   ดงันั้นท่ีน่ี   พระเยซูไดส้ัญญาท่ีจะตอบการออ้นวอนท่ีไดอ้ธิษฐานใน
นามของพระองค ์“เพื่อวา่พระบิดา” จะไดรั้บเกียรติจาก (“ไดรั้บการยกยอ่งใน”) “พระบุตร” 
พระเยซูไดก้ล่าวซ ้ าพระสัญญาน้ี บางทีเพราะวา่มนัยิ่งใหญ่มากจนมนัเกือบจะไม่น่าจะเป็นไป
ได ้(เปรียบเทียบ 15:16; 16:23-24)   หน่ึงในลกัษณะท่ีเป็นรูปแบบของยอห์นก็คือท่ีจะกล่าวซ ้ า
ดว้ยความแตกต่างท่ีเล็กนอ้ยเท่านั้น   ในกรณีเหล่าน้ี ความหมายก็ไม่ไดแ้ตกต่างอยา่งน่าสังเกต   
ยอห์นไดอ้ธิบายพระสัญญาน้ีในจดหมายฝากฉบบัแรกของท่าน ท่ีซ่ึงท่านไดอ้ธิบายวา่ “ในนาม
ของเรา” หมายถึง “ตามน ้าพระทยัของพระองค ์(พระเจา้)” (1 ยน. 5:14-15) 
 
ค าสอนของพระสัญญาใหม่ในเร่ืองการอธิษฐานก็คือว่า ตามปกติแลว้ ผูเ้ช่ืออธิษฐานต่อพระ
บิดา ในนามของพระบุตรและดว้ยการช่วยเหลือของพระวิญญาณ   อย่างไรก็ตาม น่ีไม่ใช่ขอ้
เรียกร้องท่ีตายตวั   เม่ือพิจารณาถึงเอกภาพของ    พระภาคของพระเจา้แลว้ เราสามารถเขา้ใจถึง
กรณีบางอยา่งของค าอธิษฐานท่ีถูกกล่าวต่อพระบุตรหรือพระวิญญาณในพนัธสัญญาใหม่ (เช่น 
กจ. 7:59)   อยา่งไรก็ตาม ค าอธิษฐานเหล่าน้ีก็ไม่ตรงแบบ 
 



การจัดสรรของพระเยซูทีจ่ะช่วยในการเช่ือฟัง 14:15-21 
 
ณ ตอนจบของค าตอบของพระองคต่์อค าถามของเปโตร (13:36) พระเยซูไดเ้ปล่ียนการสนทนากลบัไปสู่หวัขอ้
ทัว่ไปของการตระเตรียมเพื่อการจากไปของพระองค ์(ขอ้ 4)   พระองคไ์ดท้  าอย่างเดียวกนัหลงัจากท่ีไดต้อบ
ค าถามของฟีลิป (ขอ้ 8)   การเช่ือฟังน ้ าพระทยัของพระเจา้ไม่ใช่แค่เป็นเง่ือนไขส าหรับการไดรั้บค าตอบต่อค า
อธิษฐานเท่านั้น แต่เป็นหลกัฐานของความรักท่ีมีต่อพระเจ้าอีกด้วย   ความรักส าหรับพระเจา้เป็นแนวคิดท่ี
ควบคุมในขอ้ต่างๆท่ีตามมา (ขอ้ 15-21) 
 

“ความคิดเก่ียวกบัความรักก็ตามหลงัความคิดเก่ียวกบัความเช่ือ (ขอ้ 12)”779 

 
14:15    น่ีเป็นการอา้งอิงอนัแรกของพระเยซูในพระกิตติคุณน้ีถึง “ความรัก” ของผูเ้ช่ือท่ีมีต่อพระองค์

เอง   ตามปกติแล้ว พระเยซูได้หยิบยื่นความรักไปยงัคนอ่ืนๆก่อน และจากนั้นได้คาดหวงั 
“ความรัก” ในฐานะการตอบสนองท่ีมีเหตุผล (เปรียบเทียบ 13:1; รม. 12:1-2)   ประโยคท่ีมี
เง่ือนไขในตวับทกรีกคือ “ประเภทท่ีสาม” ซ่ึงทึกทกัเอาไม่วา่การตอบสนองทางบวกหรือทาง
ลบ   ความรักส าหรับพระเยซูจะกระตุน้ให้ผูเ้ช่ือท่ีจะ เช่ือฟัง พระองค ์(เปรียบเทียบ ขอ้ 21, 23; 
15:14;  1 ยน. 5:3)   ในบริบทน้ี ค าสั่งของพระเยซูเป็นการเปิดเผยทั้งหมดของพระองคซ่ึ์งถูก
มองว่าเป็นส่วนประกอบ ไม่ใช่แค่ค  าสั่งทางจริยธรรมของพระองค์ (เปรียบเทียบ 3:31-32; 
12:47-49; 13:34-35; 17:6) 

 
“ส าหรับยอห์นนั้น มีการทดสอบเดียวเก่ียวกบัความรัก และการทดสอบนั้นคือการเช่ือ
ฟัง [เปรียบเทียบ 1 ยน  .5:3]   โดยการเช่ือฟังของพระองคน์ัน่เองท่ีพระเยซูไดแ้สดงถึง
ความรักของพระองค์ท่ีมีต่อพระเจา้ และโดยการเช่ือฟังของเรานัน่เองท่ีเราตอ้งแสดง
ถึงความรักของเราท่ีมีต่อพระเยซู”780 

 
ความยิ่งใหญ่ท่ีสุดของความรักของเราส าหรับพระเจา้ก็ง่ายท่ีจะทดสอบ   มนัสอดคล้องกนั
อยา่งแทจ้ริงต่อการสอดคลอ้งกนัของเราต่อทุกส่ิงท่ีพระองคไ์ดเ้ปิดเผย (เปรียบเทียบ 1 ยน. 5:3) 
 

14:16    ความรักส าหรับพระเยซูจะส่งผลต่อการเช่ือฟังของพวกสาวกต่อค าสั่ งของพระองค ์                                
มนัจะส่งผลต่อการท่ีพระเยซูไดร้้องขอ “ผูช่้วยอีกผูห้น่ึง (ค ากรีก อัลลน, อีกผูห้น่ึงของประเภท



เดียวกนั)” ท่ีจะแทนท่ีพระองคใ์นการขาดหายไปจากพวกเขาของพระองค ์(เปรียบเทียบ ขอ้ 26; 
15:26; 16:7-15; 1 ยน. 2:1) ค  ากรีกท่ีแปลวา่ “ผูช่้วย” หรือ “ท่ีปรึกษา” คือ พาราคเลทอส สองค า
น้ีมีความหมายท่ีขาดหายไปจากค ากรีก “ผูช่้วย” แสดงถึง ผูท่ี้ดอ้ยกวา่ ซ่ึงพระวญิญาณไม่ใช่เป็น
เช่นนั้น   “ท่ีปรึกษา” สามารถท าให้นึกถึงท่ีปรึกษาค่าย หรือท่ีปรึกษาทางการสมรส ในขณะท่ี
ปรึกษาทางกฎหมายนั้นมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของค ากรีกมากกวา่781   ในบริบททางโลก
นั้น พาราคเลทอส บ่อยคร้ังแลว้ไดอ้า้งอิงถึงผูช่้วยทางกฎหมาย ทนาย หรือผูช่้วย (เช่น พยาน
หรือตวัแทนในศาล)782 รูปแบบค ากริยาของค าน้ี พาราคาเลโอ ตามตวัอกัษรหมายถึง “เรียกอยู่
เคียงขา้ง” และดงันั้นก็ “หนุนใจ” หรือ “เสริมก าลงั” ตามปกติแลว้ ชาวมุสลิมเช่ือวา่โมฮมัหมดั
เป็นความส าเร็จของพระสัญญาของพระเยซูท่ีวา่พระองคจ์ะส่งผูช่้วยอีกผูห้น่ึงมา 
 
พระเยซูได้อ้างอิงถึงตรีเอกภาพโดยตรง แมว้่าไม่ใช่โดยช่ือนั้นในความสัมพนัธ์ดังต่อไปน้ี   
“พระบุตร” จะขอให้ “พระบิดา” ส่ง “พระวิญญาณ” เพื่อจะแทนท่ีพระบุตรในฐานะผูห้นุนใจ
และผูเ้สริมก าลงัของผูเ้ช่ือ  มนัยากส าหรับผูเ้ช่ือชาวยวิเหล่าน้ี ผูซ่ึ้งไดเ้ติบโตมาพร้อมกบัการเช่ือ
วา่มีพระเจา้องคเ์ดียวเท่านั้น ท่ีจะเขา้ใจวา่พระเยซูเป็นพระเจา้ มนัคงยากมากข้ึนส าหรับพวกเขา
ท่ีจะคิดเก่ียวกบัพระวิญญาณของพระเจา้ในฐานะ บุคคล แทนท่ีจะเป็นอิทธิพลของพระเจ้า   
อยา่งไรก็ตาม การเปิดเผยของพนัธสัญญาใหม่ก็ชดัเจนวา่ มีสามบุคคลภายในพระภาคของพระ-
เจา้ (เช่น 2 คร. 13:14)   ศาสนาท่ีไม่ใช่คริสเตียนส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธตรีเอกภาพของพระเจา้ (เช่น 
อิสลาม ยดูาย  ฮินดู พุทธ และอ่ืนๆ) 
 
พระวิญญาณของพระเจา้ไดม้าเหนือผูเ้ช่ือของพนัธสัญญาเดิมอยา่งชัว่คราวเพื่อจะให้ก าลงัแก่
พวกเขา แต่ตามปกติแลว้ พระองคไ์ม่ไดค้งอยูก่บัพวกเขา (เปรียบเทียบ สดด. 51:11) ส่ิงท่ีพระ-
เยซูไดก้ล่าวถึงท่ีน่ีคือความสัมพนัธ์ตลอดไป (ถาวร) ท่ีซ่ึงพระวิญญาณไดค้งอยูก่บัผูเ้ช่ือตลอด
ชีวิตของพวกเขา (เปรียบเทียบ รม. 8:9)   ความสัมพนัธ์ใหม่น้ีกบั    พระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็น
หน่ึงในความแตกต่างท่ีแตกต่างระหว่างยุคของคริสตจกัรและยุคก่อนๆนั้น   มนัคือพระพรท่ี 
คริสเตียนจ านวนนอ้ยช่ืนชมอยา่งท่ีพวกเขาควรจะช่ืนชม 
 

14:17   ตอนน้ีพระเยซูไดร้ะบุว่าผูช่้วยเป็น “พระวิญญาณแห่งความจริง” (เปรียบเทียบ 15:26; 16:13) 
นัน่คือ พระวิญญาณท่ีเป็นจริงผูซ่ึ้งจะเป็นพยาน (ยืนยนัหรือสนบัสนุน) และส่ือสารความจริง 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 6; 1:32-33; 3:5-8; 4:23-24; 6:63; 7:37-39)783 



 
“ท่ีจะเต็มเป่ียมดว้ยพระวิญญาณก็เป็นอย่างเดียวกนักบัการถูกควบคุมดว้ยพระวจนะ   
พระวิญญาณแห่งความจริงใช้ พระวจนะแห่งความจริงท่ีจะน าพาเราไปสู่น ้ าพระทยั
และกิจการของพระเจา้”784 

 
“โลกท่ีไม่เช่ือไม่สามารถรับ” พระองค์ไวไ้ด้ เพราะว่าพวกเขาไม่เห็นพระองค์และไม่รู้จกั
พระองค์   ในอีกดา้นหน่ึง พวกสาวกไดรู้้จกัพระองคเ์พราะวา่พระองค์ไดใ้ห้ความสามารถแก่
พระเยซู   พระวิญญาณบริสุทธ์ิไดอ้ยู่กบัพวกเขาในแง่น้ีมาตลอด เช่นเดียวกบัการเสริมก าลงั
พวกเขาเป็นบางคร้ังเม่ือพวกเขาตอ้งการความช่วยเหลือขณะท่ีพวกเขาไดป้ระกาศและท าการ
อัศจรรย์   อย่างไรก็ตาม ในอนาคตนั้ น หลังจากท่ีพระเยซูได้กลับไปสู่พระบิดาแล้ว                             
พระวิญญาณจะไม่เพียงแต่อยู ่กับ พวกเขาเท่านั้น แต่อยู ่ใน พวกเขาอีกดว้ย   น่ีเป็นพนัธกิจท่ี
แตกต่างอีกอยา่งหน่ึงของพระวิญญาณในยุคปัจจุบนั   พระองคส์ถิตในผูเ้ช่ือ (รม. 8:9; 1 คร. 
12:13)   พนัธกิจนั้นได้เร่ิมตน้ในวนัเพ็นเทคอสต์เม่ือคริสตจกัรได้เร่ิมตน้ข้ึน (กจ. 2:4; 
เปรียบเทียบ กจ. 1:5; 11:15)785 พระวิญญาณมีพนัธกิจต่อโลกอีกดว้ย แต่พระเยซูไดอ้ธิบาย                   
ในภายหลงั (16:7-11) 
 

14:18-19   พระเยซูได้เปล่ียนค าเปรียบเทียบ จากพวกสาวกท่ีปราศจากผูช่้วยไปสู่การท่ีพวกเขาเป็นเด็ก
ก าพร้าท่ีปราศจากพอ่แม่   พระองคจ์ะไม่ละพวกเขาไวใ้นสถานะท่ีแร้นแคน้และเส่ียงแต่ดั้งเดิม   
พระองค์จะกลบัมาหาพวกเขา   การกลบัมาแบบไหนท่ีพระองค์ไดต้ั้งใจไวท่ี้น่ี (เปรียบเทียบ           
ขอ้ 3)? 

 
เม่ือพิจารณาถึงบริบทท่ีอธิบายถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณ (ขอ้ 16-17, 25-26) เราอาจ
สรุปวา่การเสด็จมาของพระองคใ์นพระวิญญาณก็ถูกกล่าวถึง (เปรียบเทียบ ขอ้ 23)  อยา่งไรก็
ตาม พระคมัภีร์ตอนน้ีดูเหมือนจะน าเสนอว่า  พระเยซูก าลงัน าเสนอแก่พวกสาวกถึงการทรง
สถิตส่วนตัวของพระองค์   พระองค์ได้อธิบายถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณ แต่แล้ว                    
เก่ียวกบัการเสด็จกลบัมาส่วนตวัของพระองค์ยงัพวกเขาล่ะ (เปรียบเทียบ ขอ้ 3)?   ค าถามน้ี                
ซ่ึงไดอ้ยูใ่นความคิดของพวกสาวกมาตลอด (เปรียบเทียบ  ขอ้ 22) ก็คือส่ิงท่ีดูเหมือนพระเยซูได้
กล่าวถึงท่ีน่ี ดูเหมือนวา่พระองคไ์ดอ้า้งอิงถึงการปรากฏหลงัการเป็นข้ึนจากตายต่อพวกสาวก 
(21:1-14)   การสนบัสนุนส าหรับมุมมองน้ีก็คือความแน่ใจของพระเยซูท่ีวา่ การเป็นข้ึนจากตาย



ของพระองค์จะเป็นสัญญาถึงการเป็นข้ึนจากตายของพวกเขาเอง (ขอ้ 19) ดูเหมือนว่าการเป็น
ข้ึนจากตายทางกายภาพถูกกล่าวถึงท่ีน่ี “เพราะเราด ารงอยู่ ท่านทั้งหลายก็ด ารงอยู่ดว้ย” ตาม
หนงัสือกิจการของอคัรทูตนั้น พระเยซูไดป้รากฏแก่ผูเ้ช่ือเท่านั้นหลงัจากการเป็นข้ึนจากตาย
ของพระองค ์(“โลกจะไม่เห็นเราอีกต่อไป”) 
 

14:20    การปรากฏหลงัการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูจะโนม้นา้วสาวกสิบเอ็ดคนถึงความเป็นพระ-
เจา้ของพระองค์   พระองค์ไดอ้ธิบายถึงสภาพน้ีว่าเป็นการอยู่ดว้ยกนัของพระองค์กบั “พระ-
บิดา” (เปรียบเทียบ ขอ้ 10-11)   อยา่งเพิ่มเติมแลว้ การปรากฏเหล่าน้ีจะโนม้นา้วพวกเขาถึงการ
รวมกนัท่ีถาวรของพวกเขากบัพระเยซู โดยการยืนยนัถึงพระสัญญาต่างๆของพระเยซูเก่ียวกบั
การรวมกนัของพวกเขากบัพระองค ์(ขอ้ 13-14)   พระเยซูไดอ้ธิบายถึงการอยูท่ ั้งสองอยา่งใน
ภายหลงั (ขอ้ 23-24; บทท่ี 17) 

 
นกัตีความบางคนถือวา่วนัในท่ีน่ีเป็นการอา้งอิงถึงวนัเพน็เทคอสต์786   อยา่งไรก็ตามเน่ืองจาก
กระแสของขอ้โตแ้ยง้  ดูเหมือน “วนันั้น” จะอา้งอิงถึงวนัอีสเตอร์แทนท่ีจะเป็นวนัเพน็เทคอสต ์
 

14:21     ความรักส าหรับพระเจ้าท าให้ผูเ้ช่ือท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้ามากข้ึน   ไม่เพียงเท่านั้น การเช่ือฟัง      
ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัพระเจา้มากข้ึน ซ่ึง “ความรัก” ส่วนตวัของพระเจา้ส าหรับ               
ผูเ้ช่ือและการเปิดเผยพระองคแ์ก่ผูเ้ช่ือไดย้นืยนัไว ้

 
การเช่ือฟังของผูเ้ช่ือไม่ไดท้  าให้พระเจา้รักเขาหรือเธอมากกวา่ท่ีพระองคจ์ะรัก   ความรักของ
พระเจ้าส าหรับทุกคนก็ยิ่งใหญ่อย่างท่ีมันสามารถเป็นได้อย่างแท้จริง   อย่างไรก็ตาม ใน
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวท่ีพระเยซูก าลงัอธิบายถึง การเช่ือฟังของผูเ้ช่ือส่งผลต่อพระเจา้ท่ีจะ
แสดงออกถึงความรักของพระองคส์ าหรับเขาหรือเธอโดยปราศจากขอ้จ ากดั   เม่ือมีการไม่เช่ือ
ฟัง พระเจา้ไม่ไดแ้สดงออกถึงความรักของพระองค์อย่างเต็มท่ี เพราะว่าพระองค์เลือกท่ีจะตี
สอนผูเ้ช่ือ (เปรียบเทียบ ฮบ. 12:4-13) 
 
ในบริบทน้ี (ขอ้ 18-20) น่ีเป็นพระสัญญาท่ีพระเยซูจะเปิดเผยพระองค์เองแก่สาวกสิบเอ็ดคน
หลงัจากการเป็นข้ึนจากตายของพระองค์ และการหนุนใจส าหรับพวกเขาท่ีจะเช่ือฟังและรัก
พระองคต่์อไป   อยา่งไรก็ตาม การเปิดเผยนั้นเป็นแค่ตวัอยา่งของการเปิดเผยมากมายท่ีจะมายงั



ผูเ้ช่ือ ผูซ่ึ้งเช่ือฟังและรักพระเยซู ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยท่ีไดเ้กิดข้ึนในวนัเพน็เทคอสต ์
 
ผูเ้ช่ือบางคนรักพระเยซูมากกว่าผูเ้ช่ือคนอ่ืนๆรัก   ส่ิงน้ีส่งผลต่อการท่ีผูเ้ช่ือบางคนเช่ือฟัง
พระองคม์ากกวา่คนอ่ืนๆ และช่ืนชมความสัมพน์ัท่ีใกลชิ้ดกบัพระองค ์และความเขา้ใจเก่ียวกบั
พระองคม์ากข้ึนกวา่คนอ่ืนๆช่ืนชม   วธีิท่ีจะมาเป็นผูรั้กท่ียิ่งใหญ่ของพระเยซูก็โดยการเรียนรู้ท่ี
จะช่ืนชมความยิ่งใหญ่ท่ีสุดของความรักของพระองคส์ าหรับเรา (เปรียบเทียบ มธ. 18:21-35; 1 
ยน. 4:19) 
 

ค าถามของยูดาสเกีย่วกบัการเปิดเผยตนเองของพระเยซูและการตอบกลบัของพระเยซู 14:22-24 
 
14:22    มีสมาชิกสองคนจากสาวกสิบสองคนท่ีช่ือ “ยูดาส”   ผูท่ี้ไดถ้ามค าถามน้ีคือ “ยดูาสบุตร (หรือ

น้องชาย) ของยากอบ” (ลก. 6:16; กจ. 1:13)   บางทีเขาเป็นชายคนเดียวกนักบัธัดเดอสั 
(เปรียบเทียบ มธ. 10:2-4; มก. 3:16-19) 

 
ค าถามของยดูาสสะทอ้นถึงความเขา้ใจของพวกสาวกท่ีวา่ ในฐานะพระเมสสิยาห์นั้น พระเยซู
จะส าแดงพระองค์เองต่อสาธารณะ ซ่ึงพระองค์ไดส้อนพวกเขาแลว้ (เปรียบเทียบ มธ. 24:30)   
พวกสาวกไม่ได้เขา้ใจว่าพระเยซูจะเป็นข้ึนมาใหม่ทางกายภาพ (20:9) นบัประสาอะไรท่ีว่า 
พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะมาสถิตในพวกเขา ดงันั้น มนัไม่น่าเป็นไปไดท่ี้วา่ยดูาสไดข้อให้พระ-
เยซูท่ีจะอธิบายถึงลกัษณะของการปรากฏของพระองค์   ยูดาสตอ้งการท่ีจะรู้ส่ิงท่ีพระเยซูได้
หมายถึงเม่ือพระองคไ์ดก้ล่าวก่อนหนา้นั้นว่า พระองค์จะไม่เปิดเผยพระองคเ์องต่อสาธารณะ 
แต่จะเปิดเผยต่อสาวกสิบเอ็ดคนเป็นส่วนตวั   ยูดาสและเพื่อนสาวกของเขาได้ลม้เหลวท่ีจะ
ตระหนกัวา่พระเยซูจะเปิดเผยพระองค์เองแก่พวกเขาเป็นส่วนตวั หลงัจากการเป็นข้ึนจากตาย
ของพระองค ์ก่อนท่ีพระองคจ์ะเปิดเผยพระองคเ์องต่อสาธารณะในภายหลงั ณ การเสด็จมาคร้ัง
ท่ีสองของพระองค ์
 

14:23    เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูไม่ไดข้จดัความเขา้ใจผิดของยดูาสออกไป เพราะวา่พระองคต์อ้งการท่ี
จะจดจ่อท่ีหวัขอ้ของความส าคญัของการรักและการเช่ือฟังพระองค ์  พระองคไ์ม่ไดป้ฏิเสธการ
กลบัมาในยุคสุดทา้ย แต่พระองค์ไดก้ล่าวซ ้ าส่ิงท่ีพระองค์เพิ่งไดก้ล่าวไปเก่ียวกบัการปรากฏ
หลงัการเป็นข้ึนจากตายของพระองคต่์อสาวกสิบเอ็ดคน  พระเยซูไดเ้น้นหลกัการท่ีวา่การเช่ือ



ฟังท่ีมีความรักก็ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดอยูเ่สมอ ท่ีน่ีพระองคไ์ดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์
กับพระองค์ท่ีผู ้เช่ือสามารถมีได้หลังจากวนัเพ็นเทคอสต์  ในขบวนการนั้น อีกคร้ังหน่ึง 
พระองคไ์ดเ้นน้ถึงการรวมกนัของพระองคก์บัพระบิดา 

 
พระเยซูไดเ้ร่ิมตน้การแนะน าน้ีโดยการอา้งอิงถึงท่ีอยู ่(ค  ากรีก โมนาย, พหูพจน์) ท่ีพระองคจ์ะ
จดัเตรียมเพื่อพวกสาวกของพระองคใ์นสวรรค ์(ขอ้ 2)   ตอนน้ีพระองคไ์ดเ้ปิดเผยวา่ ก่อนอ่ืน
พระองคแ์ละพระบิดาจะสร้างบา้นหรือ “ท่ีอาศยั” (ค ากรีก โมเนน, เอกพจน์) ของพระองคท์ั้ง
สองในสาวกท่ีเช่ือในโลกน้ี   น่ีเป็นการปราฏสองคร้ังเท่านั้นของค าน้ีในพนัธสัญญาใหม่   การ
ปรากฏนั้นก็ใส่วงเล็บส่วนน้ีของการอภิปรายของพระเยซูและบ่งบอกถึงเอกภาพของมนั 
 

“ความรอดหมายถึง เราจะไปยงัสวรรค ์แต่การจ านนหมายถึงวา่ สวรรคม์ายงัเรา! 
“ความจริงน้ีถูกอธิบายไวใ้นประสบการณ์ของอบัราฮมัและโลท ซ่ึงได้บนัทึกไวใ้น
ปฐมกาลบทท่ี 18 และ 19   เม่ือ   พระเยซูและทูตสวรรคส์ององคไ์ดเ้ยี่ยมเยียนเต็นท์
ของอบัราฮมั พวกเขาไดรู้้สึกเป็นกนัเอง   ยิ่งกว่านั้นพวกขาไดช่ื้นชมกบัอาหาร และ
พระเยซูไดมี้การพูดส่วนตวักบัอบัราฮมั   แต่องค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเราไม่ไดไ้ปยงัโส
โดมเพื่อจะเยี่ยมเยียนโลท เพราะว่าพระองค์ไม่ไดรู้้สึกเป็นกนัเองท่ีนัน่   ตรงกนัขา้ม 
พระองคไ์ดส่้งทูตสวรคส์ององคไ์ป. . . . 
 
“ชาร์ลส์ สเปอร์เจียนไดก้ล่าววา่ ‘ความเช่ือท่ีเล็กนอ้ยของคุณจะน าวิญญาณของคุณไป
ยงัสวรรค ์แต่ความเช่ือท่ียิง่ใหญ่จะน าสวรรคม์ายงัวญิญาณของคุณ’ ใจของคุณสามารถ
มาเป็น ‘สวรรคบ์นโลก’ ไดเ้ม่ือคุณส่ือสารกบัพระเจา้และนมสัการพระองค”์787 

 
14:24    สรุปแลว้ พระเยซูไดก้ล่าวซ ้ าประเด็นทางจริยธรรมท่ีพระองคไ์ดส้ร้างข้ึนในขอ้ท่ี 15 และ 23ก 

ในแง่ลบ   การขาดความรักเพื่อพระเยซูจะส่งผลต่อการขาดการเช่ือฟังต่อค าสอนของพระองค ์
ซ่ึงเป็นการเปิดเผยของพระเจา้พระบิดา (เปรียบเทียบ 12:49; 14:10) 

 
สรุปแลว้ พระเยซูไดเ้ปิดเผยวา่พระองคจ์ะจากสาวกสิบเอด็คนไปในไม่ชา้   พระองคจ์ะจากไปเพื่อจดัเตรียมท่ีอยู่
ส าหรับสาวกท่ีเช่ือของพระองค์ ดังนั้นในท่ีสุดแลว้พวกเขาสามารถอยู่กบัพระองค์ในสวรรค์ได ้  พระองค์จะ
จดัเตรียมท่ีน้ีโดยการไปท่ีกางเขน การเป็นข้ึนจากตาย และการเสด็จสู่สวรรค์   จากนั้นพระองคจ์ะเสด็จกลบัมา



เพื่อพวกเขาและรับพวกเขาไปยงัท่ีนั่น   อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนั้น พระองค์จะสถิตในพวกเขาโดยพระ-
วญิญาณของพระองค ์  พระองคจ์ะเสด็จกลบัมาเพื่อดูพวกเขาอีกดว้ยก่อนท่ีพระองคไ์ดจ้ากไปยงัสวรรค ์
 

4. พระสัญญาของพระเยซูเกีย่วกบัความเข้าใจในอนาคต  14:25-31 
 
พระ เย ซูได้ตระหนักว่ าส าวกสิบ เอ็ดคนไม่ ได้ เ ข้า ใจอย่ า ง เต็ม ท่ี ถึ ง ส่ิ ง ท่ีพระองค์ เพิ่ ง ได้ เ ปิด เผย                            
ดงันั้นพระองคไ์ดห้นุนใจพวกเขาดว้ยพระสัญญาท่ีวา่พวกเขาจะเขา้ใจถอ้ยค าของพระองคอ์ยา่งเตม็ท่ีในภายหลงั 
 
14:25-26   พระเยซูไดท้  าการเปิดเผยเหล่าน้ีแก่พวกสาวกของพระองค ์“ในขณะท่ีอยูก่บั” พวกเขา แต่เม่ือ

พระวิญญาณบริสุทธ์ิได้เสด็จมาสถิตอยู่ในพวกเขาแล้ว  พระวิญญาณจะช่วยให้พวกเขาท่ี                      
จะเขา้ใจส่ิงเหล่านั้น 

 
ตอนน้ีพระเยซูไดร้ะบุถึงผูช่้วยผูซ่ึ้งพระองคไ์ดส้ัญญาก่อนหน้านั้นวา่เป็นพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 16-17)   พระองคเ์ป็นพระวิญญาณซ่ึงแสดงลกัษณะโดยความบริสุทธ์ิและ
ความจริง (ขอ้ 17) 
 
“พระบิดา” จะ “ส่ง” พระวญิญาณบริสุทธ์ิมา “ใน” “นาม” ของพระเยซู (นัน่คือ ในฐานะผูแ้ทน
และดว้ยท่าทีอย่างเดียวกนัต่อน ้ าพระทยัของพระเจา้ท่ีพระเยซูไดมี้)   พระบุตรไดเ้สด็จมาใน
ฐานะผูแ้ทนของพระเจา้ และในไม่ชา้พระวญิญาณจะเสด็จมาในฐานะผูแ้ทนของพระบุตรพระ-
วญิญาณจะ “สอน” “ทุกส่ิง” แก่พวกเขา ซ่ึงในบริบทอา้งอิงถึงทุกส่ิงท่ีคลุมเครือ ณ เวลาน้ี ท่ีซ่ึง
สาวกหลายคนไดต้ั้งค  าถามข้ึน (13:36; 14:5, 8, 22)   พระองคจ์ะท าส่ิงน้ีบางส่วนโดยการท าให้
พวกเขาระลึก (“ความทรงจ า”) ถึงส่ิงต่างๆท่ีพระเยซูได้กล่าวว่าจะชัดเจนในรูปของ                  
“การไดรั้บเกียรติ” ของพระองค ์(เปรียบเทียบ 2:19-22; 12:16; 20:9) 
 
จงสังเกตวา่พนัธกิจท่ีเฉพาะของพระวญิญาณในท่ีน่ีคือการสอน  การให้ความกระจ่างท่ีพระเยซู
ไดส้ัญญาท่ีน่ีก็เพื่อสาวกสิบเอด็คนและคนร่วมสมยัของพวกเขาโดยเฉพาะ   มนัเป็นพระสัญญา
ต่อบรรดาผูท่ี้ไดย้ินค าสอนของพระองคก่์อนกางเขน แต่ไม่ไดเ้ขา้ใจมนัจนกระทัง่หลงัจากการ
เป็นข้ึนจากตาย    อย่างไรก็ตาม พระสัญญาน้ีไม่ได้พบความส าเร็จเต็มท่ีในยุคของอคัรทูต   
พระวิญญาณบริสุทธ์ิด าเนินพนัธกิจการสอนของพระองค์ต่อไปในทุกวนัน้ี โดยการให้ความ



กระจ่างแก่สาวกขณะท่ีพวกเขาศึกษาค าสอนของพระเยซู ในแง่น้ี พระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นครู
แทข้อง  คริสเตียนทุกคน และครูท่ีเป็นมนุษยก์็รับใชใ้นฐานะบทบาทรอง (เปรียบเทียบ 1 ยน. 
2:27)   บทบาทของพระคมัภีร์ในขบวนการนั้นก็เป็นพื้นฐาน เน่ืองจากว่าพระคมัภีร์
ประกอบดว้ยทุกส่ิงท่ีพระเยซูไดส้อนและไดรั้บรองเป็นส่วนตวั 

 
น่ีเป็นหน่ึงในหลายขอ้ท่ีประกอบดว้ยหลกัฐานท่ีว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นบุคคล พระองค์
ทรงสอน 
 

14:27    ความไม่สบายใจของพวกสาวก ณ การคาดหวงัถึงพระเยซูท่ีจะจากพวกเขาไปโดยปราศจาก
การอธิบายถึงส่ิงท่ีพวกเขายงัไม่ไดเ้ขา้ใจก็ไดล้ว้งเอาถอ้ยค าแห่งการปลอบโยนจากพระอาจารย์
ของพวกเขา 

 
“สันติสุข” (ค ากรีก เออเรเน, ค าฮีบรู ชาโลม) เป็นถอ้ยค าตามปกติของทั้งการทกัทายและการ
อ าลาท่ามกลางคนยิว     พระเยซูได้ใช้มนัท่ีน่ีในฐานะการอ าลา แต่พระองค์ไดใ้ช้มนัในคร้ัง
ถดัไปในฐานะการทกัทายหลงัจากการเป็นข้ึนจากตายอีกดว้ย (20:19, 21, 26)   บางทีพระเยซู
ไดห้มายถึงวา่ พระองค ์ก าลังยก “สันติสุข” แก่สาวกสิบเอ็ดคนในฐานะมรดก ท่ีจะรับประกนั
ถึงความสงบของจิตใจของพวกเขาและท าให้ความกลวัของพวกเขาหายไป (เปรียบเทียบ ฟป. 
4:7; คส. 3:15) 
 
“โลก” ไม่สามารถให้ สันติสุขแท้ ได ้  นัน่สามารถมาจาก “องคส์ันติราช” ซ่ึงเป็นช่ือเรียกของ
พระเมสสิยาห์ไดเ้ท่านั้น (อสย. 9:6-7)   พระองคเ์ท่านั้นเป็นแหล่งแห่งสันติสุขส่วนตวัและทาง
สังคมแท้   โลกไม่สามารถจดัเตรียมสันติสุขให้ได้ เพราะว่ามันล้มเหลวท่ีจะแก้ไขแหล่ง
พื้นฐานของการต่อสู้ นั่นคือ ธรรมชาติท่ีไดล้้มลงในบาปของมนุษยชาติ   พระองค์ไดท้  าให้
สันติสุขเป็นไปได้โดยการงานของพระองค์ท่ีกางเขน   พระองค์จะสถาปนา สันติสุข  โลก                       
เม่ือพระองค์เสด็จมาปกครองบนโลกในฐานะพระเมสสิยาห์   พระองค์สถาปนามนัตอนน้ี                   
ในใจและชีวิตของบรรดาผูท่ี้เช่ือในพระองค์ และจ านนต่อพระองค์ผ่านทางตัวแทนของ
พระองค์ ซ่ึงก็คือ พระวิญญาณท่ีสถิตอยู ่(ขอ้ 26)   ภายหลงัในการอภิปรายน้ี   พระเยซูได้
สัญญาถึง ความรัก ของพระองค์ (15:9-10)   และ ความยินดี ของพระองค์ (15:11) 
นอกเหนือไปจากสันติสุขของพระองค ์



 
เป็นท่ีชัดเจนว่า สันติสุขท่ีพระเยซูได้กล่าวถึงไม่ใช่การยกเวน้จากความขดัแยง้และความ
ยากล าบาก   พระองค์เองรู้สึกเป็นทุกข์โดยการถูกตรึงท่ีใกล้เข้ามาของพระองค์ (12:27)   
ตรงกนัขา้ม มนัเป็นความมัน่ใจท่ีมัน่คงซ่ึงมาจากการรู้วา่ตนถูกตอ้งกบัพระเจา้ (เปรียบ รม. 5:1)   
เม่ือผูเ้ช่ือจดจ่อท่ีความเป็นจริงน้ี เขาหรือเธอสามารถประสบกบัสันติสุขท่ีเหนือธรรมชาติใน
ท่ามกลางปัญหาและความกลวัอยา่งท่ีพระเยซูไดป้ระสบแลว้ 
 

 “เราส่วนใหญ่ในโลกสมยัใหม่สับสนการหนุนใจแห่งความส าเร็จและการบรรลุของ
เรากบั ‘สันติสุขของพระเจา้’”788 

 

14:28    การจากไปท่ีใกลเ้ขา้มาของพระเยซูยงัคงท าให้สาวกสิบเอ็ดคนไม่สงบ   พระองคไ์ดอ้ธิบายว่า
ความกลวัของพวกเขานั้นเป็นผลลพัธ์ของความลม้เหลวท่ีจะรักพระองคอ์ยา่งท่ีพวกเขาควรรัก   
พวกเขาควรได ้“ยินดี” ท่ีวา่ แมว้า่การจากไปของพระองค์ไดห้มายถึงการสูญเสียส าหรับพวก
เขา มนัไดห้มายถึงเกียรติและความยนิดีส าหรับพระองค ์  เราประสบกบัความขดัแยง้ท่ีคลา้ยกนั
ของอารมณ์ต่างๆเม่ือเพื่อนท่ีเช่ือตายไป   เราโศกเศร้าต่อการสูญเสียของเรา แต่เราควรยินดี
มากกวา่ท่ีวา่ผูเ้ป็นท่ีรักของเราก็อยูก่บัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

 
 “ความรักแทส้ าหรับพระเยซู ซ่ึงพวก สาวกยงัไม่ไดค้รอบครอง คงได้ท าให้พวกเขา

ยินดีในการไดรั้บเกียรติของพระองค์อย่างท่ีความเขา้ใจแทค้งไดช่้วยให้พวกเขาท่ีจะ
เห็นวา่การจากไปของพระองคก์็เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา”789 

 

มนัควรชดัเจนแลว้ท่ีว่า พระเยซูไม่ไดห้มายถึงวา่ พระองค์เล็กกว่าพระเจา้ หรือเป็นพระเจา้ท่ี
ดอ้ยกวา่ เม่ือพระองคไ์ดก้ล่าววา่พระเจา้ (“พระบิดา”) “ใหญ่กวา่” พระองค ์พวกพยานพระเยโฮ
วาห์ ผูท่ี้มีความเห็นว่าพระเจา้ทรงอยู่โดยพระองค์เดียวไม่เป็นตรีเอกภาพ และพวกอาเรียน
ตีความถอ้ยค าของพระเยซูท่ีน่ีในท านองน้ี   อาริอสัเป็นคนนอกรีตในคริสตจกัรเร่ิมแรกผูซ่ึ้งได้
ปฏิเสธความเป็นพระเจา้เต็มท่ีของพระเยซู  พระเยซูไม่ไดก้ล่าวทางภววิทยา (นัน่คือกล่าวถึง 
องคป์ระกอบส าคญัของการด ารงอยู ่ธรรมชาติของพระองค)์ เน่ืองจากว่าพระองค์ยืนยนัอย่าง
ซ ้ าๆวา่พระองคแ์ละพระบิดาเป็นหน่ึงเดียวทางภววทิยา (1:1-2; 10:30; 14:9; 20:28)  
 



ตรงกนัขา้ม พระองคไ์ดก้ล่าวถึงสง่าราศีท่ีเก่ียวขอ้งกนัของพระบิดาซ่ึงเปรียบเทียบกบัสง่าราศี
ของพระเยซู พระเยซูไดส้ละเกียรติในสวรรคด์ว้ยการมาบงัเกิดเป็นมนุษย ์แต่พระบิดาไม่ไดท้  า
อย่างนั้น และดงันั้นก็ไดช่ื้นชมเกียรติท่ีใหญ่กวา่พระบุตรระหวา่งพนัธกิจในโลกของพระเยซู   
อยา่งไรก็ตาม ตอนน้ีพระเยซูก าลงัจะกลบัไปยงั   พระบิดา และไปสู่เกียรติท่ีใหญ่กวา่ท่ีพระองค์
จะไดแ้บ่งปันกบัพระบิดาอีกคร้ังหน่ึง   การไดรั้บเกียรติน้ีควรไดเ้ป็นเหตุให้พวกสาวกท่ีจะยินดี 
แต่ตรงกนัขา้มพวกเขาไดโ้ศกเศร้า เพราะวา่พวกเขาไดจ้ดจ่อท่ีพวกเขาเองมากเกินไป 
 
การตีความของความเหนือกว่าของพระบิดาไม่ไดล้บลา้งความเหนือกว่าตามหน้าท่ีของพระ-
บิดาเหนือพระบุตรภายในพระภาคของพระเจา้   อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าความแตกต่างนั้น
ไม่ไดเ้ป็นหลกัในระบบการใชเ้หตุผลของขอ้น้ี 
 

“. . . พระบุตร ซ่ึงบงัเกิดจากพระบิดา ก็ ‘ดอ้ยกว่า’ พระองค์ในแง่ท่ีว่าพระองค์ท่ีได้
บงัเกิดมาก็เป็นรองพระองคผ์ูใ้หก้  าเนิด (ดู 1:14)”790 

 
14:29    เหตุผลของพระเยซูส าหรับการกล่าวส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  าไม่ใช่ท่ีจะก่อให้เกิดความล าบากใจแก่

พวกสาวก แต่ท่ีจะเสริมก าลังความเช่ือของพวกเขา   ความเช่ือของพวกเขาจะเข็มแข็งข้ึน
หลงัจากการเป็นข้ึนจากตายและการเสด็จสู่สวรรค ์(เปรียบเทียบ 13:19)   จากนั้น พวกสาวกจะ
ถือวา่ค าสอนของพระเยซูท่ีน่ีเป็นค าเผยพระวจนะท่ีส าเร็จ 

 
ยอห์นไดเ้นน้ถึงความส าคญัของการเช่ือตลอดพระกิตติคุณของท่าน (เปรียบเทียบ 1:50; 3:12, 
15; 4:21, 41; 5:24, 44, 46; 6:29, 35, 47, 64; 7:38; 8:24, 45; 9:35; 10:38; 11:25, 41; 12:37, 44; 
13:19; 14:1, 11; 16:31; 17:20; 20:27)   ถ้อยค าของพระเยซูท่ีน่ีก็กลบัไปสู่หัวขอ้นั้น                                 
ทั้งพระเยซูและยอห์นตอ้งการท่ีจะสร้างความเช่ือในพวกสาวกของพระเยซู 
 

14:30-31   พระเยซูจะ “ไม่สนทนากบัพวกสาวกนานเช่นน้ีอีก” เพราะวา่การทนทุกขข์องพระองคน์ั้นใกล้
เขา้มา   บางทีพระองคไ์ม่ไดห้มายถึงวา่การอภิปราย ณ เวลาน้ีของพระองคเ์กือบจะส้ินสุดแลว้   
ซาตาน ผูซ่ึ้งอยู่ภายใตอ้  านาจสิทธ์ิขาดของพระเจา้ได้ควบคุมแนวทางปัจจุบนัของเหตุการณ์
ต่างๆ ก็ก าลงัจะตรึงพระเยซู (เปรียบเทียบ 6:70; 13:21, 27)   “เขาไม่มีอะไรในเรา” หรือ “เขาไม่
มีการควบคุมเหนือเรา”  ก็แปลส านวนฮีบรูและหมายถึงซาตานไม่มีการอ้างทางกฎหมาย                 



เหนือเรา 
“ไม่มีอะไรในพระคริสตท่ี์ซ่ึงมารสามารถอา้งวา่เป็นของอ านาจสิทธ์ิขาดของเขา”791 

ซาตานคงไดมี้การกล่าวหาท่ีสมเหตุสมผลต่อพระเยซูได ้ถา้พระเยซูไดท้  าบาป   การตายของ
พระเยซูไม่ใช่ขอ้บ่งช้ีว่าซาตานไดมี้การอา้งสิทธิเหนือพระเยซู แต่ท่ีว่าพระเยซูไดรั้กพระบิดา
ของพระองค ์และจ านนต่อน ้าพระทยัของพระองคอ์ยา่งส้ินเชิง (ฟป. 2:8) 

 
นกัอรรถาธิบายหลายคนไดตี้ความประโยคสุดทา้ยในขอ้น้ีวา่เป็นขอ้บ่งช้ีท่ีวา่พระเยซูไดส้ิ้นสุด
การอภิปรายของพระองคท่ี์น่ี และท่ีวา่พระองคแ์ละสาวกสิบเอ็ดคนไดจ้ากห้องชั้นบนไปทนัที   
พวกเขาไดถื้อวา่ค าสอนและค าอธิษฐานท่ีเราพบในบทท่ี 15 - 17 นั้นไดเ้กิดข้ึนท่ีใดท่ีหน่ึงใน
หนทางไปยงัสวนเกทเสมนี ก่อนการถูกจบักุมของพระเยซู (เปรียบเทียบ 18:1)792   อยา่งไรก็
ตาม ดูเหมือนว่ามนัน่าจะเป็นไปไดม้ากกว่าส าหรับนกัตีความหมายคนซ่ึงรวมถึงขา้พเจา้ดว้ย
ท่ีว่า ประโยคน้ีไม่ได้ส่งสัญญาณถึงการเปล่ียนแท้จริงของสถานท่ีตั้ ง แต่เป็นแค่การเปล่ียน 
แปลงท่ีไดค้าดหวงัไวเ้ม่ือพิจารณาถึง 18:1   ใครก็ตามผูซ่ึ้งไดรั้บรองผูค้นในบา้นของพวกเขา ก็
รู้วา่มนัธรรมดาอยา่งมากส าหรับแขกท่ีจะกล่าววา่พวกเขาก าลงัจากไป และจากนั้นพวกเขาก็อยู่
สักครู่หน่ึงก่อนท่ีไดจ้ากไปอยา่งแทจ้ริง 
 
ท าไมยอห์นไดบ้นัทึกขอ้สังเกตน้ี ถา้มนัไม่ไดบ้่งช้ีถึงการเปล่ียนแปลงของสถานท่ีตั้ง?   บางที
ท่านไดร้วมมนัไวเ้พื่อจะแสดงถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระเยซูส าหรับพวกสาวกของพระองคท่ี์
สามบทท่ีติดตามมากล่าวอย่างชดัเจน793 อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่า เม่ือพระเยซูไดลุ้กข้ึนจากโต๊ะ 
พระองค์ไดท้  านายถึงการเป็นข้ึนจากตายของพระองค์ และส่ิงท่ีติดตามมาในการอภิปรายน้ีก็
กล่าวถึงความเป็นจริงต่างๆ หลงัจากการเป็นข้ึนจากตายคือ “จะตอ้งมีชีวติท่ีเป็นข้ึนมาจากความ
ตาย ก่อนท่ีจะมีผลท่ีเป็นข้ึนมาจากความตายได้”994  เวลาของการจากไปจากห้องชั้นบนก็ไม่
จ  าเป็นต่อการตีความท่ีถูกตอ้งของค าสอนของพระเยซู 
 
5. ความส าคัญของการอยู่ในพระเยซู  15:1-16 

 
พระเยซูได้ด าเนินการต่อไปท่ีจะตระเตรียมพวกสาวกของพระองค์ส าหรับการจากไปของพระองค์   ถดัไป
พระองค์ไดส้อนสาวกสิบเอ็ดคนถึงความส าคญัของการอยู่ในพระองค์ ซ่ึงจะส่งผลต่อการเกิดผลฝ่ายวิญญาณ
มากข้ึนของพวกเขา   พระองคไ์ดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ของพวกเขากบัพระองค์ กบัซ่ึงกนัและกนั และกบัโลก



รอบขา้งพวกเขาในบทท่ี 15   ความรับผดิชอบต่างๆ ของพวกเขาก็คือท่ีจะอยู ่ รัก และเป็นพยานตามล าดบั 
 

“ถา้ในการอภิปรายซ่ึงถูกบนัทึกไวใ้นพระกิตติคุณยอห์นบทท่ี 14 นั้น  ลกัษณะท่ีมุ่งไปยงัพระเจา้ของ
การจากไปท่ีใกลเ้ขา้มาของพระเยซูไดถู้กอธิบายไว ้ ในการอภิปรายของบทท่ี 15 นั้น ความสัมพนัธ์ใหม่
ก็ถูกตั้งข้ึนซ่ึงจะยงัชีพระหวา่งพระองคแ์ละคริสตจกัรของพระองค ์  และน่ี . . . อาจถูกสรุปไดด้ว้ยสาม
ค าเหล่าน้ี: การรวมกนั  การมีส่วนร่วม การแยกกนั [นัน่คือ การแยกจากโลก]”795 

 

“. . . ความแตกต่างท่ีกวา้งระหวา่งยอห์นบทท่ี 14 และ 15 ก็คือวา่ในบทท่ี 14 นั้นเรามี พระคุณ ของพระ-
เจา้ ท่ีไดเ้ปิดเผย  ในบทท่ี 15 ความรับผิดชอบ ของคริสเตียนก็ถูกเนน้”796 

 
“ . . . หวัขอ้ก็ไม่ใช่การเขา้มาอีกต่อไปแต่เป็นการเขา้สนิท”797  

 
 “เอาล่ะ  ‘การเขา้สนิท’ มีการอา้งอิงถึงการสามคัคีธรรมอยูเ่สมอ และบรรดาผูท่ี้ไดบ้งัเกิดใหม่เท่านั้นท่ี

สามารถมีการสามคัคีธรรมกบัพระบิดาและพระบุตรของพระองคไ์ด”้798 

 
ค าเปรียบเทยีบถึงเถาองุ่นและแขนง  15:1-8 
 
บ่อยคร้ังแลว้ พระเยซูไดใ้ชต้น้องุ่นเพื่อจะอธิบายถึงชนชาติอิสราเอล (เปรียบเทียบ มธ. 20:1-16; 21:33-41; มก. 
12:1-9; ลก. 13:6-9; 20:9-16) เถาองุ่นในฐานะสัญลกัษณ์ของอิสราเอลก็ปรากฏบนเหรียญของพวกแมคคาบีส์799 

 
“ประตูสองบาน พร้อมกบัการชุบด้วยทอง และครอบโดยผา้ม่านของบาบิโลนท่ีหรูหราของส่ีสีของ  
พระวิหาร (‘ผา้ป่านเน้ือดี สีน ้ าเงิน สีแดง และสีม่วง’) ไดต้ั้งทางเขา้ไปสู่วิสุทธิสถาน [ของพระวิหาร]   
เหนือมนันั้นสัญลกัษณ์แห่งอิสราเอลไดแ้ขวนไว ้ซ่ึงเป็นเถาองุ่นท่ีใหญ่โตของทองค าบริสุทธ์ิ และไดท้  า
มาจากเคร่ืองบูชาแกบ้น แต่ละพวงก็สูงเท่ากบัมนุษย ์[เปรียบเทียบ สดด. 80:8; ยรม. 2:21; อสค. 19:10; 
ยอล. 1:7]”800 
 
ท่ีน่ีพระเยซูได้ใช้เถาองุ่นเป็นค าเปรียบเทียบถึงพระองค์เอง   คนหน่ึงแทบไม่สามารถหลีกพน้การ
อนุมานท่ีพระเยซูไดถื้อว่าพระองคเ์องเป็นความส าเร็จของอิสราเอลได ้  บรรดานกัศาสนศาสตร์ท่ีเน้น
พนัธสัญญาชอบท่ีจะคิดว่าคริสตจักรเป็นความส าเร็จของอิสราเอล แต่ไม่มีการรับรองใดๆตาม                         



พระคมัภีร์ส าหรับบทสรุปน้ียกเวน้ความคลา้ยกนัระหว่างเอกลกัษณ์สองอย่าง   อย่างไรก็ตาม ความ
แตกต่างระหว่างสองอยา่งนั้นก็ท าให้บรรดานกัศาสนศาสตร์ท่ีเน้นยุคสรุปวา่คริสตจกัรบรรลุอิสราเอล
แบบผวิเผนิเท่านั้น  
 
น่ีไม่ใช่ค าอุปมาในแง่ของพระกิตติคุณพอ้ง เน่ืองจากวา่มนัไม่มีเคา้โครงเร่ือง   มนัเป็นค าเปรียบเทียบท่ี
ขยายความมากกวา่ ซ่ึงคลา้ยกบัค าเปรียบเทียบของผูเ้ล้ียงแกะและคอกแกะในบทท่ี 10 
 

“การใช้ภาษาทั้งหมดน้ีของพระเยซูก็น าไปสู่ความเช่ือถือท่ีว่าภาพของเถาองุ่นเป็นการแนะน า
โดยส่ิงของภายนอกบางอยา่ง”801 
“มนัเป็นไปไดท่ี้วา่ ถา้ตวับทของการอภิปรายน้ีไดถู้กกล่าวขณะท่ีพวกเขาไดเ้ดินจากห้องชั้นบน
ในกรุงเยรูซาเล็มลงไปสู่ห้วยขิดโรนและขา้มไปยงัภูเขามะกอกเทศนั้น พวกเขาคงไดเ้ห็นเถา
องุ่นทองค าขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ระดบัชาติของอิสราเอล ท่ีอยูต่รงหนา้พระวหิาร”802 

 
15:1    น่ีเป็นการอา้งถึง “เราเป็น” ของพระเยซูอนัสุดทา้ยในพระกิตติคุณน้ี803   พระเยซูและพระบิดา

ของพระองคก์็มีบทบาทท่ีแตกต่างกนัในค าเปรียบเทียบท่ีขยายความน้ี 
 

พระเยซูเป็น “เถาองุ่นแท ้(ค ากรีก อาเลธินอส, เปรียบเทียบ 1:9; 6:32)”   ผูเ้ขียนพนัธสัญญาเดิม
หลายคนไดใ้ชพ้ืชน้ีท่ีจะอธิบายถึงอิสราเอลอยูบ่่อยๆ (สดด. 89:9-16; อสย. 5:1-7; 27:2; ยรม. 
2:21; 12:10; อสค. 15:1-8; 17:1-21; 19:10-14; ฮชย. 10:1-2)   ความลม้เหลวของประเทศท่ีจะ
เกิดผล และการพิพากษาของพระเจา้ท่ีเป็นผลลพัธ์ซ่ึงใกลเ้ขา้มานั้นก็ถูกกล่าวถึงเม่ือใดก็ตามท่ี
เถาองุ่นแสดงถึงอิสราเอลในพนัธสัญญาเดิม804 เน่ืองจากการระบุและการเน้นน้ี มนัก็ชดัเจน
ท่ีวา่พระเยซูไดเ้ปรียบเทียบพระองคใ์นฐานะเถาองุ่นแทก้บัอิสราเอลท่ีไม่เกิดผลและมีความผิด   
พระองคจ์ะเกิดผลดีอยา่งท่ีพระเจา้ไดต้ั้งใจไว ้(เปรียบเทียบ สดด. 80:7-9, 14-17)   ไม่มีเถาองุ่น
ใดสามารถก่อใหเ้กิดผลไดน้อกจากวา่มนัเป็นตน้ตอท่ีดี 
 
พระบิดา “ตดัแต่ง” เถาองุ่นอย่างท่ีชาวไร่ (ค ากรีก จีโอร์กอส) เพาะปลูกสวนองุ่นของเขา   
แนวคิดของการเป็นรองตามหนา้ท่ีภายในพระภาคของพระเจา้ก็ปรากฏท่ีน่ีอีกคร้ังหน่ึง   ไม่มี
เถาองุ่นใดจะเกิดผลท่ีดีไดน้อกจากวา่ใครคนหน่ึงท่ีมีความสามารถดูแลมนั 
 



15:2    ก่อนหนา้นั้นพระเยซูไดส้อนเก่ียวกบัผูเ้ช่ือท่ีอยู่ร่วมกนัภายในพระองคเ์อง (14:20)   ดงันั้น                     
ดูเหมือนมนัชดัเจนท่ีว่าท่ีน่ีพระเยซูก าลงักล่าวถึงผูเ้ช่ือแทอ้ย่างเช่นสาวกสิบเอ็ดคน ไม่ใช่แค่                   
ผูเ้ช่ือท่ีกล่าวยอมรับ805 

 
“วลีน้ี ‘ในเรา’ ถูกใช ้16 คร้ังในพระกิตติคุณยอห์น (6:56; 10:38; 14:10 [สองคร้ัง], 11, 
20, 30; 15:2, 4 [สองคร้ัง], 5-7; 16:33; 17:21, 23)   ในแต่ละกรณีนั้น มนัก็อา้งอิงถึง
การสามคัคีธรรมกบัพระคริสต ์   ดงันั้นก็ไม่สอดคลอ้งท่ีจะกล่าววา่วลีใน 15:2 อา้งอิง
ถึงบุคคลท่ีแค่กล่าวยอมรับว่าได้รับความรอดแต่ไม่ได้รอด บุคคล ‘ในเรา’ เป็น                                        
คริสเตียนแทเ้สมอ”806 

 

“. . . ความคิดหลกัของพระองคก์็เก่ียวกบั คริสเตียน ท่ีเลิกศรัทธา”807 

 
การระบุน้ีพบการสนับสนุนในตวัอย่างประกอบของมนัเอง   “แขนง (พหูพจน์)” (ค ากรีก                         
คเลมา, ตามตวัอกัษรหมายถึง วงของไมเ้ล้ือย) ของเถาองุ่นก็แบ่งปันชีวติของเถาองุ่น 
 
พระเยซูไดส้อนวา่ผูเ้ช่ือบางคนในพระองคน์ั้นไม่ไดเ้กิดผล (เปรียบเทียบ ลก. 8:14)   การเกิดผล
เป็นส่ิงปกติแต่ไม่ใช่ผลลพัธ์ท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ของการมีชีวิตของพระเจา้   น่ีก็เป็นจริงกบัเถา
องุ่นเช่นกนั   เถาองุ่นมีแขนงท่ีเกิดผล แต่เถาองุ่นตอ้งมีบางแขนงท่ีไม่เกิดผล ณ เวลาน้ีอีกดว้ย 
แต่ก าลงัแขง็แรงข้ึนเพื่อวา่พวกมนัจะเกิดผลในอนาคตได้808 มนัสามารถมีชีวิตแทโ้ดยปราศจาก
ผลในเถาองุ่นได้ และมันสามารถเป็นในคริสเตียนได้เช่นกัน   ไม่มีต้นไม้ใดท่ีเกิดผล
ทนัทีทนัใด มนัใช้เวลาส าหรับตน้ไมท่ี้จะแข็งแรงพอท่ีจะเกิดผลได ้  พนัธสัญญาใหม่สอนว่า
พระเจา้มีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงหลายอย่างในชีวิตของผูเ้ช่ือทุกคนผูซ่ึ้งวางใจในพระ
เยซูส าหรับความรอด   ลูอิส สเพอร์ร่ี แชฟเฟอร์ไดส้ังเกต 33 ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลหน่ึงเวลาท่ี
เขาหรือเธอวางใจในพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผูช่้วยให้รอด809   อยา่งไรก็ตาม ส่ิงเหล่าน้ี
ทั้งหมดก็เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมองไม่เห็น   “ผล” คือส่ิงท่ีตน้ไมผ้ลิตใน ภายนอก ท่ีคนอ่ืน
สามารถเห็นและไดรั้บผลประโยชน์จากมนัได ้  มนัเป็นหลกัฐานท่ีมองเห็นไดข้องอ านาจท่ีท า
การภายใน   บางทีพระเยซูได้รวมถึงผลประโยชน์ทุกประเภทท่ีแสดงออก เม่ือพระองค์ได้
อา้งอิงถึง “ผล” แมว้า่นกัอรรถาธิบายบางคนไดจ้  ากดัส่ิงน้ีต่อการเกิดผลทางประกาศเท่านั้น810 
ดงันั้น ผูเ้ช่ือแท ้ผูซ่ึ้งประสบกบังานท่ีเปล่ียนแปลงภายในของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ณ การกลบั



ใจเช่ือ อาจไม่ไดใ้ห้พยานภายนอกถึงการเปล่ียนแปลงนั้นโดยคุณลกัษณะหรือการกระท าของ
เขาหรือของเธอทนัที   มนัจะหายากมากส าหรับคริสเตียนท่ีจะต่อต้านการกระตุ้นของพระ
วญิญาณอยา่งต่อเน่ืองและอยา่งถว้นถ่ีจนเขาหรือเธอจะไม่เกิดผลใดๆ แต่ท่ีน่ีพระเยซูไดอ้นุญาต
ส าหรับความเป็นไปไดน้ั้น   รูปแบบของขอ้ความของพระองคก์็โตแ้ยง้ต่อการตีความมนัวา่เป็น
ค าพดูท่ีขยายเกินความจริง 
 
มนัเป็นไปไดเ้ช่นกนัส าหรับตน้องุ่นท่ีจะหยดุเกิดผล  ในฐานะผลลพัธ์ของการขาดใบ โรค หรือ
อายแุก่811 

 
อะไรเกิดข้ึนกบัผูเ้ช่ือท่ีไม่เกิดผล?   ค  ากรีก ไอโร สามารถหมายถึง “น าไป” หรือ “ยกข้ึน”   บรรดาผูท่ี้ตีความมนั
ท่ีน่ีวา่หมายถึงท่ีจะน าไป (ในการพิพากษา) ก็เช่ือวา่ไม่วา่ผูเ้ช่ือสูญเสียความรอดของเขาหรือของเธอ หรือผูเ้ช่ือ
สูญเสียรางวลัของเขาหรือของเธอและบางทีแมก้ระทัง่ชีวิตของเขาหรือของเธอ หรือโอกาสท่ีจะรับใช้พระเจา้  
บรรดาผูท่ี้ตีความ ไอโร ท่ีจะหมายถึง “ยกข้ึน” ก็เช่ือวา่ แขนงเหล่าน้ีไดรั้บความสนใจพิเศษจากผูต้ดัแต่งเถาองุ่น
เพื่อวา่พวกมนัจะเกิดผลในอนาคต812   การตีความอนัท่ีสองดูเหมือนจะดีกวา่ เน่ืองจากวา่ในฤดูใบไมผ้ลินั้น ผูต้ดั
แต่งเถาองุ่นทั้งไดย้กแขนงท่ีไม่เกิดผลและริด (หรือถูกลา้ง ค ากรีก คาธาอิโร) แขนงท่ีเกิดผลของเถาองุ่น “การ
ลา้งก่ิงกา้นเก่ียวขอ้งกบัการลา้งการสะสมของแมลง พืชตะไคร่น ้า และกาฝากอ่ืนๆ ท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ไปอยูใ่น
พืช813  พระเยซูไดใ้หค้  าสอนน้ีในฤดูใบไมผ้ลิเม่ือชาวไร่ไดท้  าส่ิงท่ีพระองคไ์ดอ้ธิบายในขอ้น้ี814 

 
“นกัอรรถาธิบายหลายคนไดอ้ภิปรายการริดคร้ังเดียวเท่านั้นและทึกทกัอย่างผิดๆว่า
แขนงท่ีไม่เกิดผลทั้งหมดก็ถูกตดัและถูกเผา ณ เวลานั้น   เราไดแ้สดงใหเ้ห็นจากทั้งการ
ปฏิบติัทางประวติัศาสตร์และทางวฒันธรรมปัจจุบนัท่ีวา่นัน่ไม่ใช่กรณีและก็ท าหนา้ท่ี
ท่ีจะท าให้การบนัทึกตามพระคมัภีร์และความเขา้ใจของเราเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีไดต้ั้งใจ
ของพระเยซูสับสนไปเท่านั้น   ท่ีจริงแลว้ การริด ณ ฤดูใบไมผ้ลิไดก้ระตุน้การเติบโต
เต็มท่ีแขนงท่ีไม่เกิดผลเพื่อว่าพวกมนัสามารถเกิดผลปีต่อมาได ้  การริด ณ ฤดูใบไม้
ร่วงไดต้ดัพืชท่ีเตม็ไปดว้ยใบและ ‘ก่ิงท่ีหกั’ (อยา่งท่ีพลินนีไดต้ั้งช่ือมนั) และจากนั้นใน
ฤดูใบไมร่้วงของปีนั้นการเผาไหมท่ี้ส าคญัไดเ้กิดข้ึนเพื่อท่ีจะขจดัแขนงท่ีเต็มไปดว้ยไม้
ขณะท่ีพวกเขาไดต้ระเตรียมเถาองุ่นส าหรับระยะอยูเ่ฉยๆของฤดูหนาว”815 

 



จากการทึกทกัเอาวา่น่ีคือการตีความท่ีถูกตอ้ง  พระเยซูไดส้อนวา่พระบิดาให้การสนบัสนุนท่ีพิเศษแก่ผูเ้ช่ือผูซ่ึ้ง
ยงัไม่ไดเ้กิดผล   ในการปลูกองุ่นนั้น ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกบัการยกแขนงข้ึนจากพื้นดิน เพื่อวา่มนัจะไม่หย ัง่รากรอง
ของมนัลงไปยงัพื้นดิน ซ่ึงจะปรากฏวา่ไม่ถูกสุขลกัษณะ   การยกแขนงจากพื้นดินไปยงัเสาหรือไมร้ะแนงขดักนั
ก็ช่วยใหอ้ากาศท่ีจะท าใหแ้ขนงแหง้อีกดว้ย และป้องกนัมนัไวจ้ากการเป็นราและเป็นโรค และไม่เกิดผล 
 
พระบิดาริด (ค ากรีก คาธาอิโร) หรือตดัแขนงท่ีเกิดผลให้สั้นอีกดว้ย เพื่อวา่พวกมนัจะเกิดผลมากยิ่งข้ึน   เป็นท่ี
ชัดเจนว่า น่ีสอดคล้องกบัขบวนการตีสอนท่ีพระเจา้ได้ใช้อย่างต่อเน่ืองเพื่อจะท าให้ประชากรของพระองค์
เกิดผลฝ่ายวญิญาณมากข้ึน (กดว. 14:22-24; ฮบ. 12:4-11; และขอ้อ่ืนๆ)   มนัไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการขจดัชีวิตของ
ผูเ้ช่ือ แต่เป็นนิสัยท่ีเป็นบาปของเขาหรือของเธอ และการช าระคุณลกัษณะและการกระท าของเขาหรือของเธอ
ผา่นทางความยากล าบากอยูบ่่อยๆ (ยก. 1:2-4)   ไม่มีแขนงท่ีเกิดผลแขนงไหนท่ีจะยกเวน้จากขบวนการท่ีส าคญั
น้ีแมว้า่เป็นขบวนการท่ีไม่สะดวก  จุดประสงคข์องพระบิดาคือการรัก แต่ขบวนการอาจเจบ็ปวด 
 

“การเกิดผลมากข้ึนเป็นเป้าหมายของการตีสอน และการดูแลทั้งส้ินก็มุ่งไปยงัส่ิงน้ี”816 
“ผลของการรับใช้ของคริสเตียนไม่ใช่เป็นผลลัพธ์ของการยอมให้พลังงานและ
แนวโนม้ทางธรรมชาติท่ีจะป่ันป่วน”817 

 
เถาองุ่น ซ่ึงตรงกนัขา้มกับต้นไมป้ระเภทอ่ืนนั้น ก็ไม่มีประโยชน์มาก   คุณค่าของพวกมนั
ทั้งหมดก็คือวา่พวกมนัสามารถเกิดผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลองุ่น   เถาองุ่นไม่ไดใ้ห้ท่อนไมท่ี้
ผูค้นสามารถน าไปท าส่ิงอ่ืนๆได ้(อสค. 15)   พวกมนั “ดีส าหรับไม่วา่การเกิดผลหรือการเผา
ไหม ้แต่ไม่ใช่ส าหรับการสร้าง”818 ในท านองเดียวกนั เหตุผลเดียวท่ีผูเ้ช่ือมีชีวติอยูใ่นโลกก็คือท่ี
จะเกิดผลฝ่ายวญิญาณ 
 

15:3    พระเยซูได้ท าให้พวกสาวกของพระองค์แน่ใจว่าพวกเขาได้รับ “การช าระให้สะอาดแล้ว”           
การปฏิบติัของพระบิดาต่อพวกเขานั้นไม่ใช่ท่ีจะท าใหพ้วกเขาสะอาด   อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูได้
ใชภ้าพส าหรับการครอบครองชีวตินิรันดร์ท่ีพระองคไ์ดใ้ชก่้อนหนา้นั้น เม่ือพระองคไ์ดล้า้งเทา้
ของพวกสาวกเหล่าน้ี (13:10)   การดูแลและการตีสอนของพระเจ้าก็ตามหลงัการให ้                          
ชีวิตนิรันดร์   พระเยซูไม่ตอ้งการให้สาวกสิบเอ็ดคนท่ีจะสรุปอยา่งท่ีหลายคนสรุปวา่ การขาด
หายไปของผลหรือการมีความยุง่ยากก็บ่งช้ีถึงการขาดหายไปของความรอด 

 



“คนสมยัโบราณได้กล่าวถึงการริดว่าเป็น ‘การช าระ’ แขนง อย่างท่ีเรากล่าวถึง                    
‘การช าระ’ มือ”819 

 
15:4    ประโยคแรกของขอ้น้ีก็สามารถมีการตีความท่ีแตกต่างกนัสามอยา่งได ้  มนัอาจจะเป็นถอ้ยค าท่ี

เป็นเง่ือนไข   ในกรณีน้ี พระเยซูไดห้มายถึงวา่ ถา้พวกสาวกท่ีสะอาด (นัน่คือ ไดรั้บความรอด) 
ของพระองคไ์ดอ้ยูใ่นพระองค์  พระองค์จะอยู่ในพวกเขา   ขา้พเจา้เช่ือวา่น่ีเป็นการตีความท่ีดี
ท่ีสุด   ก่อนหน้านั้ น พระเยซูได้น าเสนอการอยู่ (ในความตรงกันข้ามกับการจากไป) ใน
พระองคว์่าเป็นความเป็นไปไดแ้ทจ้ริงส าหรับพวกสาวกท่ีเช่ือ (เปรียบเทียบ 8:31-32; 15:10)   
พระองคไ์ม่ไดก้ล่าวถึงการอยูใ่นฐานะเง่ือนไขท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดข้องผูเ้ช่ือ   พระเยซูไดอ้ธิบาย
ถึงความสัมพนัธ์ของพระองคก์บัผูเ้ช่ือวา่ใกลชิ้ดมากหรือใกลชิ้ดนอ้ย ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความรักและ
การเช่ือฟังของพวกเขาท่ีมีต่อพระองค ์(14:23-24)   พระองคไ์ม่ไดน้ าเสนอการอยูแ่ละการไม่อยู่
ในฐานะประเภทขาวหรือด า ไม่ว่าอยู่ในสามคัคีธรรมอย่างส้ินเชิงหรือออกจากการสามคัคี
ธรรมอยา่งส้ินเชิง   ตรงกนัขา้ม พระองคไ์ดน้ าเสนอความสัมพนัธ์ของเรากบัพระองคอ์ยา่งเป็น
ความเป็นจริงมากกวา่ นัน่คือ การมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 

 
ประการท่ีสอง ประโยคน้ีอาจเป็นถอ้ยค าเปรียบเทียบ   จากนั้นความหมายก็คือพวกสาวกควร
อยูใ่นพระเยซูขณะท่ีพระองคไ์ดอ้ยูใ่นพวกเขา   เป็นท่ีชดัเจนว่า พระเยซูตอ้งการให้พวกสาวก
ของพระองค์ท่ีจะอยู่ในพระองค์ แต่การใช้ของ “และ” (ค ากรีก คาโก, ไค เอโก) ก็ผิดปกติ   
ตามปกติแลว้ การเปรียบเทียบจะมี “อยา่งเช่น” มากกวา่ “และ”   ยิ่งกวา่นั้น ค ากริยา “อยู”่ (ค  า
กรีก เมนาเท) เป็นค าสั่ง และความเป็นไปไดต่้างๆรอบขา้งขอ้น้ีก็บ่งบอกวา่การไม่อยูเ่ป็นความ
เป็นไปไดแ้ทจ้ริงส าหรับผูเ้ช่ือ   ในอีกดา้นหน่ึง พระเยซูจะอยู่ในผูเ้ช่ือเสมอโดยพระวิญญาณ
ของพระองค ์แมว้า่ถา้ผูเ้ช่ือไม่ไดอ้ยูใ่นพระองค ์(14:17; เปรียบเทียบ 2 ทธ. 2:12-13) 
ประการท่ีสาม น่ีอาจเป็นประโยคค าสั่ง   ถ้ามนัเป็น พระเยซูได้หมายถึงว่า พวกสาวกและ
พระองคค์วรอุทิศตนต่อการอยูใ่นซ่ึงกนัและกนั   แนวคิดจะเป็น: “ขอให้เราอุทิศตนต่อการอยู่
ในซ่ึงกนัและกนั”   ปัญหาท่ีมีกบัมุมมองน้ีก็คือวา่  
 
พระเยซูไดอุ้ทิศตนแลว้ท่ีจะอยูภ่ายในพวกสาวกท่ีเช่ือของพระองค ์(14:17)   ยิ่งไปกวา่นั้นอีก 
ค าสั่งบุคคลท่ีสองอนัหนกัแน่นในอนุประโยคของประโยคก็โตแ้ยง้การกระตุน้ร่วมกนั   มนัตั้ง
การเนน้หลกัท่ีความรับผดิชอบของผูเ้ช่ือ 



 
ดงันั้นแขนงควรสร้างความพยายามโดยจงใจ (ท่ีบ่งช้ีโดยค ากริยาบงัคบัน้ี “จงอยู”่) ท่ีจะรักษาไว้
ซ่ึงความสัมพนัธ์ส่วนตวัท่ีใกลชิ้ดกบัเถาองุ่นแท ้  เราควรท าอยา่งน้ีไม่ใช่เพราะวา่การลม้เหลวท่ี
จะท าอย่างนั้นจะส่งผลต่อการสูญเสียชีวิตของพระเจา้ท่ีเราครอบครอง   พระเยซูไดส้ัญญาว่า
พระองคจ์ะไม่ถอดถอนส่ิงนั้นจากเรา (6:37-40; 10:28-29)   เราควรท ามนัเพราะวา่ขอบเขตแห่ง
การเกิดผลของเราในฐานะผูเ้ช่ือก็เป็นสัดส่วนโดยตรงต่อความสนิทสนมของเรากบัพระเยซู   
ชีวิตของพระเจา้ก็ข้ึนอยู่กบัการเช่ือมโยงกบัเถาองุ่นแทโ้ดยการใช้ความเช่ือท่ีช่วยให้รอดใน
พระองค์ แต่การเกิดผลก็ข้ึนอยู่กบัการอยู่ในเถาองุ่นนั้นโดยการใช้การเช่ือฟังท่ีมีความรักต่อ
พระองค ์
 
ความสับสนอย่างมากไดเ้ป็นผลมาจากการลม้เหลวท่ีจะตระหนกัวา่พระเยซูไดก้ล่าวถึง “การ
อยู”่ ในสองแง่   พระองคไ์ดใ้ชม้นัในฐานะค าเหมือนส าหรับความเช่ือท่ีช่วยให้รอด (6:56)   นกั
ตีความบางคนไดน้ าความหมายนั้นมาสู่ขอ้น้ี820 อยา่งไรก็ตาม พระองคไ์ดใ้ชม้นัท่ีจะอธิบายถึง
ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดอีกดว้ย ท่ีบรรดาผูท่ี้ไดใ้ชค้วามเช่ือท่ีช่วยให้รอดในพระคริสต ์จ าเป็นท่ี
จะปลูกฝังกบัพระเจา้ (8:31)   ผูเ้ช่ือทุกคนอยูใ่นพระคริสต์ในแง่แรก แต่ทุกคนไม่ไดอ้ยู่ใน
พระองค์ในแง่ท่ีสอง (เปรียบเทียบ ขอ้ 10; 1 ยน. 3:24)   เป็นแง่ท่ีสองนัน่เองท่ีพระเยซูได้
กล่าวถึงการอยู่ท่ีน่ี (เปรียบเทียบ ขอ้ 9-10)   พระองคไ์ดเ้นน้ถึงความส าคญัของผูเ้ช่ือท่ีอยูใ่น
พระองค์โดยใช้ค  าว่า เมโน (“อยู”่) สามคร้ังในขอ้น้ีเพียงล าพงั   มนัปรากฏ 11 คร้ังในบทน้ี                  
และ 27 คร้ังในจดหมายฝากของยอห์น ท่ีซ่ึงยอห์นไดอ้ธิบายถึงค าสอนของพระเยซูในหัวขอ้                   
น้ีต่อไป 

“ภาพของเถาองุ่นก็ถูกขยายเล็กนอ้ยแต่ประเด็นก็ชดัเจน คือ การพึ่งพาอยา่งต่อเน่ืองท่ี
เถาองุ่น  การวางใจท่ีแน่วแน่ท่ีพระองค์  การซึมซับฝ่ายวิญญาณตลอดเวลาจากชีวิต
ของพระองค ์น่ีคือ บางส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างแท้จริง ของการเกิดผลฝ่ายวญิญาณ”821 

 
นกัตีความบางคนไดส้รุปวา่ พระเยซูไดห้มายถึงว่า พวกสาวกของพระองค์ควรอยู่ใน ค าสอน
ของพระองค์  พวกเขาไม่ควรจากค าสอนของพระองคไ์ป822  อยา่งไรก็ตาม “อยูใ่น เรา” ดูเหมือน
จะรวมทุกอยา่งมากวา่แค่การเช่ือมัน่ในศาสนา เม่ือพิจารณาถึงบริบท แมว้า่แน่นอนวา่การอยูใ่น
พระองคจ์ะรวมถึงความซ่ือสัตยท์างหลกัค าสอน 
 



15:5    พระเยซูได้ด าเนินการต่อไปท่ีจะเน้นถึงความส าคญัของผูเ้ช่ือท่ีอยู่ในพระองค์ (นั่นคือ การ
ปลูกฝังความสนิทสนมผ่านทางการเช่ือฟังท่ีมีความรัก, 14:23; 15:10) เพื่อจะเกิดผลมาก   
ทางเลือกในแง่ลบก็อธิบายถึงความจริงในแง่บวก   ไม่มีการสัมพนัธ์ใดๆกบัเถาองุ่นท่ีจะไม่
ส่งผลใดๆ   พระเยซูไดก้ล่าวถึงไม่ออกผล (ขอ้ 2) ออกผลบา้ง (ขอ้ 2) ออกผลมากข้ึน (ขอ้ 2) 
และตอนน้ีพระองคไ์ดก้ล่าวถึง “ออกผลมาก” (ขอ้ 5) 

 
เป็นท่ีชดัเจนว่า มนัเป็นไปไม่ได้ส าหรับแขนงท่ีจะเกิดผลมาก ถา้มนัไม่มีการสัมพนัธ์กบัเถา
องุ่นท่ีใหชี้วติ   ผูไ้ม่เช่ือหลายคนดูเหมือนจะเกิดผลแห่งคุณลกัษณะและการกระท าในทางธรรม 
แต่ผลของพวกเขาก็ปลอม   มนัคลา้ยกบัผลไมพ้ลาสติกท่ีคนหน่ึงสามารถแขวนไวท่ี้ตน้ไมเ้พื่อ
จะให้ภาพลกัษณ์แห่งการมีสุขภาพท่ีดีและเกิดผลแก่ตน้ไม ้  มนัเป็นตามธรรมชาติ แมว้่าไม่
หลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้วา่ แขนงท่ีมีการเช่ือมต่อท่ีส าคญักบัเถาองุ่นก็เกิดผล บ้าง   วิธีท่ีจะเกิดผล มาก 
ก็คือแขนงจะตอ้งรักษาไวซ่ึ้งการสามคัคีธรรมท่ีไม่ถูกขดัขวางกบัเถาองุ่น โดยการยอมให้เถา
องุ่นท่ีจะมีวิธีของตนเองกบัแขนงนั้น   อีกทางหน่ึงจะเป็นการต่อตา้นงานของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิโดยการละเลยและไม่เช่ือฟังพระเจา้ 
 
ดงันั้น การขาดผลในชีวติอาจไม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีวา่แขนงไม่มีความสัมพนัธ์ท่ีส าคญั
กบัเถาองุ่น (นัน่คือ บุคคลนั้นยงัไม่ไดรั้บความรอด)   มนัอาจบ่งช้ีวา่แขนง แมว้า่ไดเ้ช่ือมต่อกบั
เถาองุ่น ก็ไม่ได้อยู่ในเถาองุ่น (นั่นคือ ผูเ้ช่ือไม่ไดป้ลูกฝังความสัมพนัธ์ท่ีสนิทสนมกบัพระ-
ผูช่้วยใหร้อด) 
 

“มนัแปลกเพียงไรท่ีว่าในวนัและเวลาของเรานั้น เราไดรั้บการบอกกล่าวอยู่บ่อยๆว่า
การไม่ เ กิดผล เ ป็นสัญลักษณ์ ท่ีแ น่นอนของบุคคล ท่ีย ังไม่ ได้ รับความรอด                               
แน่นอนว่า เราไม่ได้รับแนวคิดน้ีมาจากพระคมัภีร์   ตรงกนัขา้ม พระคมัภีร์สอนว่า                 
การไม่เกิดผลในผูเ้ช่ือเป็นสัญลกัษณ์ท่ีแน่นอนท่ีวา่บุคคลนั้นไม่ไดเ้คล่ือนไปขา้งหน้า
อีกต่อไป ไม่ไดเ้ติบโตในพระคริสตอี์กต่อไป   มนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีวา่คริสเตียนคนนั้น
ป่วยฝ่ายวิญญาณ และไม่สามารถช่ืนชมความส าเร็จฝ่ายวิญญาณไดจ้นกว่าจะหายอีก
คร้ังหน่ึง”823 

 
15:6    ดูเหมือนว่าพระเยซูไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะกล่าวถึงการอยู่ในแง่ของผูเ้ช่ือท่ีคงอยู่ใกลชิ้ดกบั



พระองค์เอง   “ผูใ้ด” ในบริบทน้ีจะเป็นผูเ้ช่ือคนใดก็ตาม   ดังนั้น ส่ิงท่ีพระองค์ได้กล่าวก็
ประยกุตใ์ชก้บัผูเ้ช่ือ ไม่ใช่ผูไ้ม่เช่ือ 

 
มนัไม่ใช่เหมาะสมท่ีจะสรุปว่า สาวกท่ีไม่อยู่ก็เป็นผูไ้ม่เช่ือทั้งหมด   นกัตีความหลายคนผูซ่ึ้ง
เช่ือวา่ผูเ้ช่ือทั้งหมดจะพากเพียรในความเช่ือและการงานท่ีดีอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ก็มีแนวโนม้ท่ี
จะท าอย่างน้ี   พวกเขามีแนวโน้มท่ีจะยดัเยียดหลกัค าสอนของเขาในขอ้น้ี และท าให้ขอ้น้ีเขา้
กบัศาสนศาสตร์ของพวกเขา แทนท่ีจะตีความขอ้น้ีในบริบทของมนั   น่ีคือตวัอยา่งของการยอม
ให้ศาสนศาสตร์ท่ีจะก าหนดการตีความ แทนท่ีจะยอมให้การตีความท่ีจะก าหนดศาสนศาสตร์   
ในบริบทน้ี พระเยซูกล่าวถึงสาวกท่ีอยู่และสาวกท่ีไม่อยู่ และไม่ได้ให้การพูดเป็นนัยท่ีว่า
พระองคก์ล่าวถึงผูไ้ม่เช่ือ 
 
นกัตีความหลายคนไดถื้อขอ้ท่ี 6 เป็นการอธิบายของขอ้ท่ี 2   อยา่งไรก็ตาม ขบวนการการปลูก
องุ่นท่ีพระเยซูไดอ้ธิบายในขอ้ท่ี 6 ไดเ้กิดข้ึนในฤดูใบไมร่้วง ส่วนขบวนการท่ีพระองค์ได้
อา้งอิงในขอ้ท่ี 2 ไดเ้กิดข้ึนในฤดูใบไมผ้ลิ824 ในฤดูใบไมร่้วงนั้น ผูแ้ต่งเถาองุ่นจะริด (ค ากรีก 
คาธาอิโร) เถาองุ่นเพื่อฤดูหนาวโดยการตดัแขนงท่ีตายแลว้   เขาจะไม่ตดัแขนงท่ีไม่เกิดผลท่ี
อาจเกิดผลองุ่นในฤดูถัดไป แต่ตดัแขนงต่างๆท่ีไม่ได้มีการเช่ือมต่อท่ีดีกับเถาองุ่นเท่านั้ น   
ประเด็นของขอ้น้ีก็คือวา่ แขนงต่างๆท่ีมีปัญหาอ่ืนๆท่ีรุนแรง ไม่ใช่แค่แขนงท่ีไม่เกิดผลเท่านั้น 
(ขอ้ 2) ก็ประสบกบัการริดอีกดว้ย 
 
อะไรเกิดข้ึนกบัแขนงเหล่าน้ี?   พระเยซูไดก้ล่าววา่ผูต้ดัแต่งเถาองุ่นก็ก าจดัพวกมนัเสีย   น่ีไดน้ า
ให้นกัตีความหลายคนท่ีจะสรุปวา่พวกเขาสูญเสียความรอดและไปยงันรก โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
เน่ืองจากวา่พระองคไ์ดอ้า้งอิงถึงการเผาไหมใ้น “ไฟ”    
 
ประการท่ีสอง คนอ่ืนๆ เช่ือวา่พระองคไ์ดบ้่งบอกวา่ผูเ้ช่ือผูซ่ึ้งไม่ไดอ้ยูใ่นพระคริสตจ์ะประสบ
กบัการสูญเสีย ของประทานและโอกาสต่างๆ ท่ีพวกเขาไดล้ม้เหลวท่ีจะใช้ (เปรียบเทียบ มธ. 
5:13; ลก . 8:18; 2 ยน. 8) 

 
ประการท่ีสาม คนอ่ืนๆ เช่ือวา่พวกเขาจะสูญเสียรางวลับางอยา่ง ณ พระท่ีนัง่แห่งการพิพากษา
ของพระคริสต ์(เปรียบเทียบ 1 คร. 3:15) ท่ีซ่ึงไฟปรากฏในการเช่ือมโยงกบัการพิพากษาผูเ้ช่ือ 



2 คร. 5:10) “ไฟ” เป็นสัญลกัษณ์โดยทัว่ไปท่ีปรากฏตลอดพระคมัภีร์เพื่อจะอธิบายถึงการ
พพิากษาทั้งผูเ้ช่ือและผูไ้ม่เช่ือ (เปรียบเทียบ ปฐก. 19:24-26; กดว. 11:1; อสย. 9:19; อสค. 15:1-
8; และขอ้อ่ืนๆ)  

 
ประการท่ีส่ี คนอ่ืนๆ ก็คิดวา่การอา้งอิงถึง “ไฟ” ก็เป็นธรรมดาเท่านั้น เน่ืองจากวา่ผูต้ดัแต่งเถา
องุ่นไดเ้ผาแขนงต่างๆ ท่ีพวกเขาไดต้ดัในการริดในฤดูใบไมร่้วง   พวกเขาเช่ือวา่ประเด็นของ
พระเยซูก็คือวา่ คริสเตียนบางคนก็ไร้ประโยชน์ต่อพระเจา้อยา่งท่ีแขนงเหล่าน้ีไร้ประโยชน์ต่อผู ้
ปลูก เถาองุ่น ประเด็นก็คือ การไร้ประโยชน์ของพวกเขา ตามมุมมองน้ี ไม่ใช่การพิพากษา การ
ริดอาจเก่ียวขอ้งกบัการตายก่อนวยัอนัควร หรือรูปแบบบางอยา่งของการตีสอนของพระเจา้ แต่
วา่ไม่ใช่การสูญเสียความรอด และบางทีไม่ใช่แมก้ระทัง่การสูญเสียรางวลั 
 
ขา้พเจา้ชอบมุมมองท่ีส่ี (ไฟก็เป็นธรรมดา) แต่ขา้พเจา้ยอมรับว่ามุมมองท่ีสอง (การสูญเสีย
โอกาส หรือ มุมมองท่ีสาม การสูญเสียรางวลั) อาจถูกตอ้ง นกัตีความทั้งหมดเช่ือวา่พระเยซูได้
อา้งอิงถึงการริดน้ีเพื่อท่ีจะหนุนใจพวกสาวกของพระองคท่ี์จะอยูใ่นพระองค ์จากนั้นพวกเขาจะ
เกิดผลมาก825 

 
15:7   เป็นท่ีชดัเจนวา่ น่ีคือการใชอ้นัท่ีสองของ “อยู”่ นัน่คือ การใชข้องมนัในฐานะค าเหมือนส าหรับ

การสามคัคีธรรมแทนท่ีจะเป็นความรอด   พระเยซูไดก้ล่าวต่อพวกสาวกท่ีเช่ือของพระองคแ์ละ
ไดบ้อกพวกเขาถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน “ถา้” พวกเขา ได้ “อยู่” ในพระองค ์  พระองคไ์ดอ้ธิบายแลว้
วา่ผูเ้ช่ืออาจหรือไม่อาจอยูใ่นพระองค ์(ขอ้ 3-5)   พวกสาวกท่ีอยูไ่ม่เพียงแต่เกิดผลมากเท่านั้น 
(ขอ้ 5) แต่พวกเขาไดรั้บส่ิงท่ีพวกเขา “ขอ” จากพระเจา้ในค าอธิษฐานอีกดว้ย 

 
ขอ้น้ีไดเ้ป็นส่ิงกีดขวางต่อคริสเตียนท่ีจริงใจบางคนมาตลอด   ดูเหมือนวา่มนัเป็นพระสัญญาท่ี
ครอบคลุมท่ีจะตอบค าขอร้องใดๆท่ีสาวกอาจออ้นวอนขอ   ท่ีจริงแลว้ มนัเป็นพระสัญญาท่ี
ครอบคลุมท่ีจะตอบค าขอร้องใดๆท่ีสาวกท่ี อยู่  อาจออ้นวอนขอ   สาวกท่ีอยูจ่ะขอส่ิงเหล่านั้น       
ท่ีสอดคลอ้งหรือข้ึนอยูก่บัน ้ าพระทยัของพระเจา้เท่านั้น อย่างท่ีพระเยซูไดข้อความปรารถนา
ต่างๆของพวกสาวกท่ีอยู่ก็เป็นอย่างเดียวกนักบัความปรารถนาต่างๆของพระเยซูท่ีจะขอส่ิง
อ่ืนๆนั้นจะท าใหผู้เ้ช่ือท่ีอธิษฐานเป็นสาวกท่ีไม่ไดอ้ยู ่
 



“ค าสั่งและพระสัญญาท่ีน่าอศัจรรยน้ี์ ก็ไม่ใช่วา่ปราศจากเง่ือนไขและความจ ากดั   มนั
เก่ียวขอ้งการรวมกนัและความกลมกลืนท่ีสนิทสนมกบัพระคริสต์และไม่มีส่ิงใดท่ีจะ
ถูกขอโดยไม่สอดคลอ้งกบัพระทยัของพระคริสต ์และพระทยัของพระบิดาเช่นกนั”826 

 

เม่ือใส่การเปิดเผยน้ีกบัส่ิงท่ีพระเยซูไดก้ล่าวก่อนหนา้นั้น เราสามารถเห็นไดว้า่พวกสาวกท่ีอยู ่      
ก็อธิษฐานในนามพระเยซู และการอธิษฐานในนามพระเยซูก็เรียกร้องการอยู่ในพระคริสต ์
(14:13-14)827 บางทีตอนน้ีเราสามารถเขา้ใจส่ิงท่ี พระเยซูไดห้มายถึงดีข้ึน เม่ือพระองคไ์ดก้ล่าว
ก่อนหน้านั้ นว่าพระองค์ต้องการให้พวกสาวกของพระองค์ท่ีจะประสบกับเอกภาพอย่าง
เดียวกนักบัพระองคอ์ยา่งท่ีพระองคไ์ดช่ื้นชมกบัพระบิดาของพระองค ์(14:20-21) 
 

“ท่ีจะอยู่ในพระคริสต์และท่ีจะยอมให้ถอ้ยค าของพระองค์ท่ีจะอยู่ในตนเองหมายถึง 
การยอมรับท่ีมีสติถึงสิทธิอ านาจของถอ้ยค าของพระองคแ์ละการติดต่อท่ีต่อเน่ืองกบั
พระองคด์ว้ยการธิษฐาน”828 

 
15:8    การให้ตามค าออ้นวอนแก่พวกผูเ้ช่ือท่ีติดสนิทอยูน่ั้นก็เป็นการให้เกียรติพระบิดา เช่นเดียวกบั

การเกิดผล “มาก” (เปรียบเทียบ มก. 4.20) ค  าอธิษฐานท่ีได้รับค าตอบก็เป็นรูปแบบหน่ึงของ
การเกิดผล สุดทา้ยแลว้ การเกิดผลทั้งหมดก็เกิดจากพระบุตร คือ เถาองุ่น ดงันั้น ท่ีจริงแลว้เป็น
พระบุตรเองผูซ่ึ้งก าลงัน าเกียรติไปสู่พระบิดาผา่นทางพวกสาวกท่ีอยูข่องพระองค ์(เปรียบเทียบ 
13:31; 14:13; 17:4)   การเกิดผลของผูเ้ช่ือเป็นวธีิหน่ึงท่ีซ่ึงพระบุตรใหเ้กียรติพระบิดา 
 

“มีความสัมพนัธ์ส่ีอย่างท่ีจ  าเป็นจะตอ้งถูกแยกแยะ ชีวิต ใน พระคริสต์คือความรอด   
ชีวิต กับ พระคริสตคื์อการสามคัคีธรรม   ชีวิตโดย พระคริสตคื์อการเกิดผล ชีวิต เพ่ือ 
พระคริสตคื์อการรับใช ้‘ผล’ คือพระคริสตท่ี์ไดส้ าแดงออกผา่นทางเรา”829 

 
“พระบิดาไดรั้บเกียรติในพระบุตร  คือ ในการเช่ือฟังและการบรรลุท่ีสมบูรณ์แห่งงาน
ของพระองค ์ดงันั้น มนัเป็นขั้นตอนท่ีสั้นท่ีจะเห็นการไดรั้บเกียรติของพระบิดาในการ
เช่ือฟังและการเกิดผลของบรรดาผูท่ี้เป็นหน่ึงเดียวกบัพระบุตร”830 

 
การเกิดผลแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ช่ือเป็นหน่ึงในพวกสาวกของพระเยซู (เปรียบเทียบ มธ. 7:20; ลก. 



6:43-44)   จงสังเกตวา่ พระเยซูไม่ไดก้ล่าววา่ผูเ้ช่ือจะเกิดผลอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้  มนัเป็นไปได้
ส าหรับผูเ้ช่ือท่ีจะให้หลกัฐานภายนอกท่ีเล็กน้อยหรือไม่ให้หลกัฐานภายนอกถึงการเป็นผูเ้ช่ือ
ในพระเยซู (ขอ้ 2)   น่ีเป็นหน่ึงในปัญหาท่ีใหญ่ท่ีสุดในคริสตจกัรในทุกวนัน้ี คือ คริสเตียนแทผู้ ้
ซ่ึงสร้างความพยายามท่ีเล็กนอ้ยหรือไม่ไดส้ร้างความพยายามท่ีจะท าตามน ้าพระทยัของพระเจา้
ส าหรับชีวติของพวกเขา   อยา่งไรก็ตาม การปรากฏของผลในชีวิตของผูเ้ช่ือก็แสดงให้คนอ่ืนๆ
เห็นวา่สาวกก็ครอบครองชีวตินิรันดร์อยา่งแทจ้ริง 
 
นักอรรถาธิบายบางคนโตแ้ยง้ว่าผลนั้นหลีกเล่ียงไม่ได้ในชีวิตคริสเตียนแทโ้ดยการบอกถึง 
มทัธิว 7:20 วา่ “ท่านจะรู้จกัเขาไดเ้พราะผลของเขา”   อยา่งไรก็ตาม ในบริบทของขอ้นั้น พระ-
เยซูไดก้ล่าวถึงครูสอนเทจ็ ไม่ใช่ผูเ้ช่ือ 
 

การอธิบายถึงหัวข้อต่างๆในค าเปรียบเทยีบน้ัน  15:9-16 
 
พระเยซูไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะอธิบายเพิ่มเติมถึงบางหวัขอ้ท่ีพระองคไ์ดแ้นะน าในค าสอนของพระองคใ์นเร่ือง
เถาองุ่นและแขนง (ขอ้ 1-8)   เราไดส้ังเกตถึงรูปแบบอยา่งเดียวกนัในค าสอนของพระเยซูเก่ียวกบัผูเ้ล้ียงแกะท่ีดี
ในบทท่ี 10 โดยทัว่ไปแลว้ หวัขอ้ก็เคล่ือนจากความสัมพนัธ์ของสาวกท่ีเช่ือกบัพระเจา้ ไปยงัความสัมพนัธ์ของ
เขาหรือของเธอกบัผูเ้ช่ือคนอ่ืนๆ 
 
15:9-10   พระเยซูไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะอธิบายวา่ การเช่ือฟังเป็นกุญแจสู่การอยู่ (เปรียบเทียบ ขอ้ 7)   

อีกคร้ังหน่ึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งพระบิดาและพระบุตรเป็นแบบอยา่งส าหรับความสัมพนัธ์
ระหวา่งพระบุตรและผูเ้ช่ือ   แนวคิดไม่ใช่ท่ีวา่เราสามารถถอนตวัจากวงกลมแห่งความรักของ
พระเจา้โดยการไม่เช่ือฟังได ้  พระเจา้ไม่ไดห้ยุดรักลูกๆท่ีไม่เช่ือฟังของพระองค ์(เปรียบเทียบ 
ลก. 15:11-24)   ตรงกนัขา้ม มนัคือการท่ีเราสามารถถอนตวัจากการช่ืนชมและ     พระพรต่าง
ของความรักของพระองคไ์ด ้  ยอห์นไดเ้นน้ถึงการเช่ือฟังของพระเยซูต่อพระบิดาของพระองค์
ในพระกิตติคุณน้ี (4:34; 5:19; 6:38; 8:29, 55; 10:17-18; 12:27-28; 14:31)   ตอนน้ี พระเยซูได้
เรียกใหพ้วกสาวกของพระองคท่ี์จะท าตามแบบอยา่งของพระองค ์คือ “อยู”่ ใน “ความรัก” ของ
พระองคโ์ดยการถือรักษา  “พระบญัญติั” ของพระองค ์

 



“อนิจจา มีความผิดพลาดก่ีอย่างในประเด็นน้ี    เราก าลงัมีชีวิตอยู่ในยุคท่ีซ่ึงการไม่
รักษากฎหมายก็มีมาก   การขดัค าสั่งมีอยู่ทัว่ไปในทุกๆ มือ ในหลายๆ ท่ี แมก้ระทัง่ค
ริสเตียนท่ีปฏิญาณตนก็จะไม่ทนต่อค าว่า ‘พระบญัญติั’ อีกต่อไป   บรรดาผูท่ี้จะ
กระตุน้งานแห่งการเช่ือฟังต่อพระเจา้ก็ถูกถือวา่เป็นศตัรูต่อความเช่ือ ซ่ึงแสวงหาท่ีจะ
น าคริสเตียนไปสู่ความเป็นทาส    ซาตานก็แยบยลอย่างมาก แต่เราไม่รู้ถึงอุบายต่างๆ
ของมนั   มนัแสวงหาท่ีจะชักจูงบรรดาคนบาปว่าพวกเขา ต้อง ถือรักษาพระบญัญติั
ของพระเจา้ในการท่ีจะรอดได ้  มนัพยายามท่ีจะท าให้บรรดาธรรมิกชนเช่ือวา่พวกเขา 
ต้องไม่ ถือรักษาพระบญัญติัของพระเจา้ มิฉะนั้น พวกเขาจะก าลงัท าให้พวกเขาเองอยู ่
‘ภายใตธ้รรมบญัญติั’ ซ่ึงอยูภ่ายใตแ้อกท่ีหนกัท่ีจะแบกรับได ้  แต่ขอใหก้ารโกหกท่ีน่า
ฟังเหล่าน้ีของมารถูกทดสอบโดยพระคัมภีร์ และความหลอกลวงของพวกมนัจะ
ปรากฏในไม่ชา้ [เปรียบเทียบ  13:34; 14:15; มธ. 28:20; รม. 7:22-25; 13:10; 1 คร. 
9:21]”831 

15:11   การเกิดผลของสาวกเป็นผลผลิตของการเช่ือฟังท่ีมีความรัก แต่ “ความยินดี” เป็นผลลัพธ์                  
ของมนั  ความเต็มเป่ียมของความยินดีของผูเ้ช่ือเป็นจุดประสงค์ของยอห์นส าหรับการเขียน
จดหมายฝากฉบบัแรกของท่าน อยา่งท่ีมนัเป็นจุดประสงคข์องพระเยซูในการให้การอภิปรายน้ี 
(1 ยน. 1:4)   โดยเฉพาะอยา่งยิง่ พระเยซูไดบ้อกพวกสาวกของ 

 
พระองค์ว่า “ความยินดี” จะตามหลงัการเช่ือฟังของพวกเขาต่อค าสอนของพระองค์ (ขอ้ 10)   
พระองค์ไดต้ั้งใจให้ค  าสอนของพระองค์ท่ีจะก่อให้เกิดเสรีภาพและความยินดี ไม่ใช่ความเป็น
ทาสและความโศกเศร้า (เปรียบเทียบ 10:10; มธ. 11:30) 
 

“เราสามารถบอกไดอ้ย่างไรว่าเราก าลงั “อยู่” ในพระคริสต์?   มนัมีความรู้สึกท่ีพิเศษ
ไหม? ไม่มี แต่ มนัมีหลกัฐานต่างๆท่ีพิเศษท่ีปรากฏและส่ิงเหล่านั้นก็ชดัเจนอย่างไม่
ผิดพลาด   เหตุผลหน่ึงก็คือ เม่ือคุณก าลงัอยูใ่นพระคริสต ์คุณก็เกิดผล (ยน. 15:2). . . . 
ยิ่งกว่านั้น คุณก็ประสบกบั ‘การริด’ ของพระบิดาเพื่อว่าคุณจะเกิดผลมากข้ึน (ยน. 
15:2)   ผูเ้ช่ือผูซ่ึ้งก าลงัอยูใ่นพระคริสตก์็มีค  าอธิษฐานท่ีไดรั้บค าตอบ (ยน. 15:7) และ
ประสบกบัความรักท่ีลึกซ้ึงส าหรับพระคริสตแ์ละส าหรับผูเ้ช่ือคนอ่ืนๆ (ยน. 15:9, 12-
13)   เขาประสบกบัความยนิดีอีกดว้ย (ยน. 15:11)”832 

 



15:12    พระเยซูไดส้รุปค าสอนของพระองคด์ว้ยค าสั่งท่ีจะ “รักซ่ึงกนัและกนัอยา่งท่ี” พระองคไ์ด ้“รัก” 
พวกเขา (เปรียบเทียบ 13:34-35;  1 ยน. 3:16)   ส่ิงน้ีก็ตรงประเด็นอยา่งแทจ้ริงเน่ืองจากการ
โตแ้ยง้ก่อนหนา้นั้นของพวกสาวกเก่ียวกบัวา่ใครในพวกเขาเป็นใหญ่ท่ีสุด และความไม่เต็มใจ
ของพวกเขาท่ีจะลา้งเทา้ของคนอ่ืน 

 
“แมว้่าอย่างแน่วแน่แลว้ พระองค์ไม่ไดก้ล่าวมนั เป็นท่ีชดัเจนว่า พระองค์ [พระเยซู] 
หมายถึงให้พวกสาวกท่ีจะเข้าใจว่าการอยู่ในแต่ละคนโดยความรักก็จ  าเป็นต่อ
ความส าเร็จของพวกเขาอย่างท่ีการอยู่ตามปกติของพวกเขาในพระองค์โดยความเช่ือ
นั้น   การแตกแยก  การต่อสู้ภายในกลุ่ม และความริษยาจะเป็นอนัตรายอยา่งแทจ้ริงต่อ
อิทธิพลของพวกเขา และต่อตน้เหตุท่ีพวกเขาเป็นตวัแทน”833 

 
15:13   “ความรัก” ส าหรับมิตรสหาย (หรือ “พวกมิตรสหาย) ไปถึงจุดสูงสุดของมนัเม่ือคนหน่ึง

เสียสละชีวิตของเขาหรือของเธออย่างเต็มใจเพื่อมิตรสหาย (พวกมิตรสหาย) นั้น   พระเยซูได้
กล่าวถึงความรักของพระองคส์ าหรับพวกสาวกของพระองค ์(ขอ้ 12)   ในไม่ชา้ พระองคจ์ะ
แสดงให้พวกเขาเห็นว่า มัน ย่ิงใหญ่ เพียงไร โดยการท าการเสียสละท่ีสูงสุดเพื่อพวกเขา    
หลงัจากนั้น พวกเขาจะไม่เพียงแต่มีค าสั่งของพระองค์ท่ีจะเช่ือฟังเท่านั้น แต่มีแบบอย่างของ
พระองคท่ี์จะท าตามอีกดว้ย 

 
ท่ีจริงแล้ว พระเยซูได้ท ามากกว่าการสละชีวิตของพระองค์ “เพื่อมิตรสหายของพระองค์” 
พระองค์แมก้ระทัง่ไดต้ายเพื่อพวกศตัรูของพระองค์ (เปรียบเทียบ มธ. 5:43-47; รม. 5:8-10)!   
อยา่งไรก็ตาม ในบริบทของผูฟั้งน้ี ถอ้ยค าของพระองคก์็เป็นจริงตามบริบทนั้น   ส่ิงใหญ่ท่ีสุดท่ี
บุคคลหน่ึงสามารถท าเพื่อมิตรสหายก็คือท่ีจะตายเพื่อเขาหรือเธอ 
 

15:14-15   “มิตรสหาย” เป็นอีกค าหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกนัอยา่งเช่น “การอยู”่ หรือ “การสามคัคีธรรม”   บุคคล
หน่ึงสามารถเป็น มิตรสหายท่ีห่างเหิน  มิตรสหายท่ีใกลชิ้ด หรือ มิตรสหายท่ีสนิทได ้ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัความรักและความจงรักภกัดีของเขาหรือของเธอ   ในท านองเดียวกนั ในแง่หน่ึง ผูเ้ช่ือทุก
คนเป็น “มิตรสหาย” ของพระเจา้ แต่ผูเ้ช่ือท่ีอยู่ก็เป็น “มิตร” ท่ีพิเศษ ของพระองค์ในระดบัท่ี
ลึกซ้ึงกว่า เพราะว่าพวกเขาแสวงหาท่ีจะเช่ือฟังพระองค์อย่างต่อเน่ือง (เปรียบเทียบ สดด. 
25:14) 



 
คนใชท่ี้ดี (ค ากรีก ดูลอส, ตามตวัอกัษรหมายถึง ทาส) ก็เช่ือฟังเจา้นายของเขาอีกดว้ย   ดงันั้น 
อะไรคือความแตกต่างระหว่างคนใชข้องพระเจา้และมิตรสหายท่ีสนิทของพระเจา้?   พระเยซู
ไดย้ืนยนัต่อพวกสาวกของพระองค์ว่าพวกเขาเป็น “มิตรสหาย” ของพระองค์และคนใช้ของ
พระองค์ แต่พระองค์ไดช้ี้ให้เห็นวา่เจา้นายแบ่งปันแผนการของเขากบัพวกมิตรสหายของเขา 
แต่ไม่ไดแ้บ่งปันกบัพวกทาสของเขา   พระองคไ์ดบ้อกพวกเขาถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน และดว้ยเหตุ
นั้นก็ปฏิบติัต่อพวกเขาในฐานะมิตรสหาย   อบัราฮมัและโมเสส ซ่ึงเป็นบุคคลของพนัธสัญา
เดิมเท่านั้นท่ีพระเจา้ไดเ้รียกว่ามิตรสหายของพระองค์ และไดรั้บการเปิดเผยจากแผนการของ
พระเจา้จากพระองคอี์กดว้ย (เปรียบเทียบ ปฐก. 18:17; อพย. 33:11; 2 พศด. 20:7; อสย. 41:8; 
ยก. 2:23)   พระเยซูไดอ้า้งอิงถึงลาซารัสวา่เป็น “มิตรสหายของเรา” อีกดว้ย (ยน. 11:11) 
 

“บรรดามิตรสหายของกษตัริยคื์อบรรดาผูท่ี้มีการเช่ือมโยงท่ีใกลชิ้ดและสนิทสนมท่ีสุด
กบัเขา และผูท่ี้มีสิทธ์ิท่ีจะเขา้ไปหาเขา ณ เวลาใดก็ได”้834 

 
ตามปกติแลว้ “พวกทาส” ไดรั้บค าสั่งโดยปราศจากการอธิบายหรือเหตุผลใดๆส าหรับค าสั่ง
ของพวกเขา   หน่ึงในความแตกต่างระหวา่งพวกมิตรสหายและพวกทาสก็คือ ระดบัของความ
สนิทสนมท่ีพวกเขาแบ่งปันกบัเจา้นายของพวกเขา   พระเยซูได้ยกพวกสาวกของพระองค ์                    
จากระดบัของการถูกใช้ในฐานะ “เคร่ืองมือ” ไปสู่ต าแหน่งของการเป็น “หุ้นส่วนเต็มท่ี” กบั
พระองคใ์นการงานของพระองค ์(เปรียบเทียบ 2 คร. 5:29—6:1) 
 
พระเยซูไดก้ล่าววา่พระองคไ์ม่ไดเ้รียกพวกสาวกของพระองคว์า่ “บ่าว” “อีกต่อไป” ซ่ึงบ่งบอก
วา่พระองคไ์ดเ้รียกอยา่งนั้นในอดีต   หน่ึงในช่ือเรียกโดยทัว่ไปท่ีพระเจา้ไดใ้ชส้ าหรับผูเ้ผยพระ
วจนะในพนัธสัญญาเดิมก็คือ “ผูเ้ผยพระวจนะผูรั้บใชข้องเรา” (เช่น ยรม. 7:25; 25:4; 29:19; 
และข้ออ่ืนๆ)   ในสมัยก่อนพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยความคิดของพระองค์แก่ประชากรของ
พระองคอ์ยา่งเต็มท่ี (เปรียบเทียบ 1 ปต. 1:10-12)   อยา่งไรก็ตาม  ดว้ยการเสด็จมาของพระเยซู
นั้น พระองคไ์ดเ้ปิดเผยแผนการต่างๆของพระองคแ์ก่ “พวกมิตรสหาย” แทนท่ีจะเป็นแก่พวก
คนใช ้  น่ีเป็นขอ้บ่งช้ีอีกอยา่งหน่ึงท่ีวา่พระเยซูไดถื้อวา่การบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระองคเ์ป็น
จุดท่ีสูงท่ีสุดของการเปิดเผยของพระเจา้   การเปิดเผยท่ีพระเยซูได้ให้ผ่านทางพวกอคัรทูตท่ี
ตามหลงัการเสด็จสู่สวรรคข์องพระองคก์็เป็นการด าเนินต่อไปของการเปิดเผยนั้น (เปรียบเทียบ 



กจ. 1:1-2) 
 

15:16    อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูไดเ้น้นว่าการริเร่ิมในความสัมพนัธ์ระหว่างพระองค์และพวกสาวกของ
พระองคก์็ข้ึนอยูก่บัพระองคเ์อง ไม่ใช่พวกเขา (เปรียบเทียบ 1:39, 42-43; 6:70; 10:27)   บางที
พระองคไ์ดท้  าอยา่งน้ีเน่ืองจากแนวโนม้ของพวกเขาท่ีจะคิดเก่ียวกบัพวกเขาเองสูงเกินไป และ
เน่ืองจากวา่ในวฒันธรรมของพวกเขานั้น มนัเป็นเร่ืองปกติส าหรับพวกสาวกท่ีจะเลือกรับบีของ
พวกเขา   แมก้ระทัง่ในทุกวนัน้ี พวกนกัศึกษารักท่ีจะแสวงหาอาจารยต์ามการเลือกของพวกเขา 
และท่ีจะผกูพนัพวกเขาเองกบัเขาหรือเธอ 

 
พระองค์ได้เลือกพวกเขาท่ีจะเป็นมิตรสหายของพระองค์ แต่พระองค์ได้ “แต่งตั้ง” พวกเขา
ส าหรับงานท่ีเจาะจงอีกดว้ย   พวกเขามีงานท่ีจะท าในฐานะบ่าวของพระองค์ ซ่ึงเป็นภารกิจท่ี
จะท าใหส้ าเร็จ   ส่วนหน่ึงของจุดประสงคข์องพระองคส์ าหรับพวกเขาก็คือวา่พวกเขา “เกิดผล” 
และท่ีว่าผลของพวกเขาจะมีผลกระทบท่ียาวนาน   เป็นท่ีชดัเจนว่า “ผล” ของงานมิชชัน่นารี
ของพวกเขาไดอ้ยูใ่นความคิดของพระเยซูอย่างเจาะจง เน่ืองจากพระองคไ์ดเ้ช่ือม การออกไป 
กบั การเกิดผล   ในกรณีน้ี ผูก้ลบัใจเช่ือใหม่ก็เป็น “ผล” ท่ีน่ี (เปรียบเทียบ 20:21) 
 
การขอต่อพระบิดาในการอธิษฐานด้วยนามของพระเยซูนั้นก็จ  าเป็นส าหรับการเกิดผลท่ีจะ
เกิดข้ึน   พระเยซูได้เช่ือมโยงการอธิษฐานและการเกิดผลในความสัมพนัธ์แบบเหตุและผล   
การอธิษฐานมีบทบาทท่ีส าคญัในการเกิดผลของผูเ้ช่ือ (เปรียบเทียบ ยก. 4:2) 
 
ฉบบัแปล NIV ก าลงัน าไปแบบผิดๆ   มนับ่งบอกว่าค าตอบต่อค าอธิษฐานจะเป็นรางวลัของ
พวกสาวกส าหรับการเกิดผลท่ีมีประสิทธิภาพ   ในตวับทกรีก ก็มีอนุประโยคแบบจุดประสงค์
สองประโยค ซ่ึงแต่ละประโยคไดแ้นะน าโดย  ฮินา คือ “ให้ท่านไปเกิดผล” และ “เม่ือท่านขอ
ส่ิงใดจากพระบิดา. . .พระองค์จะได้ประทานส่ิงนั้นให้แก่ท่าน”   จุดประสงค์เหล่าน้ีก็คู่กัน                    
แต่ตามหลกัเหตุผลแลว้ การอธิษฐานมาก่อนการเกิดผล (เปรียบเทียบ 14:12-14; 15:7-8) 
 

“ลกัษณะหา้อยา่งของความรักแทก้็ถูกอธิบายโดยรายละเอียดในขอ้ท่ี 13-16   ความรักแทก้็เสียสละ  มนั
ถูกส าแดงออกมาในการเช่ือฟังในพระคริสต์  มันส่ือสารความจริงเสมอ  มันท าการริเร่ิมในการ
ตอบสนองต่อความจ าเป็นท่ีถูกตอ้งของคนอ่ืนๆ และมนัจะเกิดผลดว้ยผลลพัธ์ต่างๆท่ีคงอยู”่835 



 
6. การเตือนเกีย่วกบัการต่อต้านจากโลก  15:17-27 

 
พระเยซูไดอ้ภิปรายถึงเอกภาพของพระบิดากบัพระบุตร  เอกภาพของพระบุตรกบัพวกสาวกของพระองค ์และ
เอกภาพของพวกสาวกกบัซ่ึงกนัและกนั อยา่งท่ีถูกบนัทึกไวใ้นบทน้ี   จากนั้นมนัก็เป็นเร่ืองปกติท่ีพระองคค์วร
กล่าวถึงความสัมพนัธ์ของพวกสาวกกับโลกอีกด้วย   การอา้งอิงของพระองค์ถึงภารกิจของพวกเขาได้น า
พระองคไ์ปยงัหวัขอ้น้ี (ขอ้ 16) 
 

“การศึกษาน้ี [15:1-6] ไดเ้ร่ิมตน้ในสวนองุ่นและไดจ้บลงในห้องบลัลงัก์!   การศึกษาถดัไปจะ
น าเราไปยงัสนามรบท่ีซ่ึงเราจะประสบกบัความเกลียดชงัของโลกท่ีหลงหาย”836 

 
“พระองค ์[พระเยซู] เพิ่งไดป้ระกาศวา่พวกสาวกของพระองคเ์ป็น สหาย ของพระองค ์ตอนน้ี
พระองค์เปล่ียนไปอธิบายถึง ศัตรู ของพระองคแ์ละของพวกเขา   พระองค์ไดจ้ดัตั้งหลกัฐาน
แห่ง ความรัก ของพระองคท่ี์มีต่อพวกเขาไวต่้อหนา้พวกเขา   ตอนน้ีพระองคเ์ตือนพวกเขาถึง 
ความเกลียดชัง ของโลก”837 

 

15:17  อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูไดก้ล่าวซ ้ าความส าคญัอยา่งแทจ้ริงของการท่ีพวกสาวกของพระองครั์กซ่ึง
กนัและกนั (เปรียบเทียบ 13:34; 15:10, 12, 14) ;รม. 12:10; อฟ. 4:2-3, 32; คส. 3:13; 1 ปต. 
1:22; 2:17; 3:8; 4:8) น่ีไม่ใช่แค่การกล่าวซ ้ าเพื่อการเนน้เท่านั้น แต่มนัตั้งเวทีไวส้ าหรับค าสอน
ของพระเยซูในเร่ืองการต่อตา้นของโลกท่ีตามมาอีกดว้ย 

 
15:18    พระเยซูตอ้งการท่ีจะตระเตรียมพวกสาวกของพระองค์ส าหรับการต่อตา้นท่ีพวกเขาจะเผชิญ

หลังจากการจากไปของพระองค์   ท่ีจะท าส่ิงน้ี แรกสุดพระองค์ได้ประกาศว่าพวกเขาจะ
เผชิญหนา้กบัการต่อตา้นจาก “โลก” (เปรียบเทียบ 1 ยน. 3:13)   ท่ีน่ีโลก (ค ากรีก คอสมอส) 
อ้างอิงถึงผู ้ไม่ เ ช่ือมากมาย   ประโยคเง่ือนไขในตัวบทกรีก (“ถ้าโลกน้ีเกลียดชังท่าน                       
ทั้งหลาย. . .”) ทึกทกัเอาถึงความเป็นจริงของส่ิงท่ีพระเยซูไดก้ล่าวเพื่อเห็นแก่ขอ้โตแ้ยง้   โลกน้ี 
จะ เกลียดชงัพวกเขา   บุคคลหน่ึงไม่สามารถเป็นมิตรสหายท่ีสนิทของพระเยซู (นัน่คือ ผูเ้ช่ือท่ี
อยู)่ โดยปราศจากการดึงความเกลียดชงัจากพวกศตัรูของพระองคไ์ด ้

 



โลกน้ี “เกลียดชงั” พระเยซูเพราะว่าพระองค์ไดเ้ป็นพยานว่าการงานของโลกนั้นชัว่ร้าย (7:7)   
พวกสาวกท่ีอยู่ไดดึ้งความเกลียดชงัจากโลกเพราะวา่พวกเขาร่วมกบัพระองคแ์ละค าสอนของ
พระองค ์และเพราะวา่พวกเขาแสวงหาท่ีจะขยายภารกิจของพระองค ์  การจดจ าถึงความเกลียด
ชงัของโลกท่ีมีต่อเจา้นายก็ท าใหก้ารทนต่อความเกลียดชงันั้นง่ายข้ึนส าหรับพวกสาวก 

 
“มนัเป็นอย่างแทจ้ริงท่ีว่าธรรมชาติของโลกคือท่ีจะเกลียดชงัอย่างท่ีมนัเป็นจริงท่ีว่า
ธรรมชาติของคริสเตียนท่ีจะรัก เพราะวา่คริสเตียนอยูใ่นพระคริสต ์การเกลียดชงัพวก
เขาก็เป็นการเกลียดชงัพระคริสต ์และการเกลียดชงัพระคริสตก์็เป็นการเกลียดชงัพระ-
บิดาผู ้ได้ส่งพระองค์มา  ความไม่เป็นท่ีนิยมของคริสเตียนในโลกในท่ีสุดแล้วก็
เน่ืองมาจากท่าทีของโลกท่ีมีต่อพระเจา้”838 

 
 “คริสเตียนท่ีไร้ประสบการณ์ทึกทกัเอาวา่ความเกลียดชงัของโลกท่ีมีต่อเขาก็เป็นการ

ต าหนิ เขาคิดว่าเขาจะถูกต าหนิส าหรับมนั เขาจินตนาการว่าถา้เขาเพียงแค่กรุณามาก
ข้ึน สุภาพมากข้ึน ถ่อมใจมากข้ึน เป็นเหมือนพระคริสตม์ากข้ึน ศตัรูแห่งผูไ้ม่เช่ือจะถูก
พิชิต น่ีเป็นความผิดพลาด ความจริงก็คือ ยิ่งเราเป็นเหมือนพระคริสตม์ากข้ึน เรายิ่งจะ
กลายเป็นศตัรูและเป็นท่ีรังเกียจมากข้ึน หลกัฐานท่ีลงความเห็นไดม้ากท่ีสุดของส่ิงน้ีก็
พบไดใ้นการปฏิบติัท่ีพระผูช่้วยให้รอดท่ีเป็นสุขของเราไดรั้บเม่ือพระองค์ไดอ้ยู่ใน
โลกน้ี”839 

 
15:19    ผูเ้ช่ือเป็น คนต่างด้าว ใน และ “ไม่ใช่ของ” “โลก” เพราะว่าพระเยซูไดเ้รียกพวกเขาให้บรรลุ

แผนการและจุดประสงค์ต่างๆของพระองค์ แทนท่ีจะแค่ด า เนินชีวิตเพื่อพวกเขาเอง 
(เปรียบเทียบ 1 ปต. 1:1)   โลกไม่ไดเ้กลียดชงัผูเ้ช่ือเพราะวา่พวกเขาเหนือกวา่ แต่เพราะวา่พวก
เขาเป็นผูรั้บใชข้องพระเยซูผูซ่ึ้งโลกไดป้ฏิเสธ 

 
15:20    พระเยซูไดย้  ้าเตือนพวกสาวกของพระองค์ถึงหลกัการท่ีพระองค์ไดอ้า้งอิงไป (“บ่าวมิไดเ้ป็น

ใหญ่กวา่นาย”) เม่ือพระองคไ์ดล้า้งเทา้ของพวกเขา (13:16)   จากนั้นพระองคไ์ดใ้ชห้ลกัการน้ีท่ี
จะหนุนใจให้พวกเขาท่ีจะปรนนิบติัซ่ึงกนัและกนั   ตอนน้ีพระองค์ไดใ้ช้มนัเพื่อจะอธิบายว่า
ท าไมพวกเขาจะประสบกบัการข่มเหง 

 



ตามปกติแล้ว ผูค้นก็ปฏิบติัต่อบ่าวของบุคคลหน่ึงอย่างท่ีพวกเขาจะปฏิบติัต่อนายของบ่าว   
เน่ืองจากว่าผูไ้ม่เช่ือได ้“ข่มเหง” พระเยซู พวกสาวกของพระองค์ควรคาดหวงัถึงการข่มเหง
เช่นกนั   ตรงกนัขา้ม ถา้บางคนในโลกไดท้  าตามค าสอนของพระเยซู บางคนจะท าตามค าสอน
ของพวกสาวกอีกดว้ย   น่ีเป็นการตีความท่ีเป็นไปไดม้ากกวา่การตีความท่ีเห็นวา่พระเยซูกล่าว
วา่เน่ืองจากพวกเขาไดป้ฏิเสธค าสอนของพระองค ์พวกเขาจะปฏิเสธค าสอนของพวกสาวกอีก
ดว้ย (เช่น ฉบบัแปล NEB)   บางคนในโลกไดเ้ช่ือค าสอนของพระเยซูอยา่งแทจ้ริง และบางคน
จะเช่ือค าสอนของพวกสาวก 
 

15:21   ในท่ีสุดแลว้ พวกสาวกจะประสบกบัการต่อตา้นเน่ืองจากพระเยซู   “เพราะนามของเรา” เป็น
ส่ิงท่ีมีค่าเท่ากนัของ “เรา”   การตอบสนองต่างๆต่อชีวิตและพยานของพวกสาวกของพระเยซูก็
ข้ึนอยูก่บั ใครท่ี พระองค์ เป็น ไม่ใช่ข้ึนอยูก่บัใครท่ีพยานเป็น   เป็นท่ีชดัเจนวา่ เราสามารถย ัว่ยุ
และกระตุน้การข่มเหงโดยความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมและท่ีเป็นเน้ือหนงัของเราได ้แต่พระ
เยซูก าลงัอธิบายถึงเหตุผลพื้นฐานทางศาสนศาสตร์ส าหรับการต่อตา้นท่ีเราเผชิญ ไม่ใช่เหตุ
ผลต่างๆอนัดบัสองทางสังคม 

 
ผูค้นไดป้ฏิเสธพระเยซูเพราะว่าพวกเขา “ไม่ไดรู้้จกั” พระเจา้ผูซ่ึ้งได ้“ส่ง” พระองค์มา   พวก
เขาไม่รู้เก่ียวกบัพระองคเ์พราะวา่พวกเขาตาบอดฝ่ายวิญญาณ (เปรียบเทียบ รม. 1:28)   ดงันั้น
พวกเขาไม่สามารถประเมินพระผูส่ื้อสารผูซ่ึ้ง   พระเจา้ไดส่้งมาอย่างถูกตอ้งได ้  พระเยซูได้
กล่าวว่าพวกผูเ้กลียดชงัจะปฏิเสธพวกสาวกของพระองค์เช่นกนั เพราะว่าในท านองเดียวกนั 
พวกเขาจะไม่รู้จกัพระเจา้ผูซ่ึ้งไดส่้งพวกเขามา   อีกคร้ังหน่ึง เอกภาพท่ีใกลชิ้ดระหวา่งพระบิดา
และพระบุตร และระหวา่งพระบุตรและผูเ้ช่ือท่ีอยูก่็เกิดข้ึน 
 

15:22-23   เป็นท่ีชัดเจนว่าพระเยซูไม่ได้หมายถึงว่า มนัคงจะดีกว่าส าหรับโลกถ้าพระองค์ได้คงอยู่ใน
สวรรค ์  ประเด็นของพระองค์ก็คือวา่ โดยการเสด็จเขา้ในโลก และโดยการเทศนาและการท า
การอัศจรรย์ต่างๆนั้ น พระองค์ได้เผชิญหน้าผู ้คนด้วยการกบฎของพวกเขาต่อพระเจ้า 
(เปรียบเทียบ มธ. 11:20-24; ลก. 11:31-32)   ถอ้ยค าและการงานของพระเยซูเป็นของพระบิดาผู ้
ซ่ึงไดส่้งพระองค์มา   ดงันั้น การปฏิเสธของโลกต่อถอ้ยค าและการงานของพระเยซูไดก่้อตั้ง
การปฏิเสธต่อพระเจา้พระบิดา   ท่ีจะเกลียดชงัพระเยซูก็ไดร้วมกนัเป็นการเกลียดชงัพระเจา้          
น่ีเป็นความหมายโดยนยัท่ีหนกัแน่นอีกประการหน่ึงเก่ียวกบัความเป็นพระเจา้ของพระเยซู 



 
15:24-25   ขอ้เหล่าน้ีก็ขยายสองขอ้ก่อนหนา้นั้น   สองขอ้น้ีก็เพิ่มแนวคิดท่ีวา่ความเกลียดชงัของโลกไม่ได้

เป็นอนัตรายต่อแผนการไถ่ของพระเจา้   ความเกลียดชงัของโลกเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีพระเจา้
ไดท้  านายว่าจะมากบัภารกิจของ  พระเมสสิยาห์   พระคมัภีร์ของพวกยิวเองไดป้ระณามความ
ไม่เช่ือถือของพวกเขา   บางทีการอา้งอิงนั้นมาจาก สดุดี 69:4   ดาวิดไดป้ระสบกบัความเกลียด
ชงั โดยไร้เหตุ   พระบุตรของดาวดิจะประสบกบัความเกลียดชงัมากกวา่สักเพียงไร? 

 
15:26-27   แมว้า่โลกไดป้ฏิเสธพระเยซู “พระวิญญาณ” ซ่ึงแสดงลกัษณะโดย “ความจริง” จะเป็นพยานวา่

พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 14:16-17, 26)   พระองคจ์ะท าส่ิงน้ีเม่ือพระองค์
ไดเ้สด็จลงมาในวนัเพน็เทคอสต ์หลงัจากนั้น ในท านองเดียวกนั พวกสาวกจะเป็น “พยาน” อีก
ด้วย ซ่ึงได้รับอ านาจโดยพระวิญญาณองค์เดียวกนั   พื้นฐานของพยานของพวกเขาจะเป็น
ความสัมพนัธ์ท่ียาวนานและความรู้ท่ีใกลชิ้ดเก่ียวกบัพระเยซู (เปรียบเทียบ กจ. 1:21-22) 

 
ขอ้เหล่าน้ีอธิบายถึงการท่ีความขดัแยง้ระหว่างพระเยซูและโลกจะด าเนินต่อไปหลังจากท่ี
พระองคไ์ดจ้ากไปสวรรคอ์ยา่งไร จุดส าคญัของความขดัแยง้จะเป็นใครท่ีพระเยซูเป็นต่อไป ขอ้ 
26 มีค  าพยานท่ีหนกัแน่นถึงความเป็นพระเจา้ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ผูซ่ึ้งพระเยซูไดอ้ธิบาย
ว่าไดม้า “จากพระบิดา” อย่างท่ีพระองค์ไดม้าจากนั้น (เปรียบเทียบ 14:26) 840 ค  าพยานนั้น
อา้งอิงถึงสมาชิกทั้งสามของตรีเอกภาพ และเปิดเผยบางส่ิงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางหนา้ท่ีต่อ
ซ่ึงกนัและกนั “ตั้งแต่แรก” การเร่ิมตน้ของพนัธกิจต่อสาธารณะของพระเยซู เม่ือพวกสาวกได้
ไปกบัพระองคเ์ป็นคร้ังแรก 
 

“ดงันั้น การใชข้องค าบุพบทอนัหลงั (พารา) ในท่ีน้ีดูเหมือนจะแสดงอยา่งเด็ดเด่ียวว่า 
การอา้งอิงท่ีน่ีก็คือภารกิจชัว่คราวของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และไม่ใช่การด าเนินการนิ
รันดร์”841 

 
7. การอธิบายเกีย่วกบัอนาคต  16:1-24 

 
พระเยซูได้ด าเนินการต่อไปท่ีจะทบทวนส่ิงต่างๆท่ีพระองค์เพิ่งไดบ้อกพวกสาวกของพระองค์ไป แต่ตอนน้ี
พระองคไ์ดใ้ห้ขอ้มูลท่ีมากข้ึนแก่พวกเขา   โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง พนัธกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นหวัขอ้ของ



ส่วนน้ีของการอภิปราย แม้ว่าพระเยซูได้อธิบายเร่ืองอ่ืนๆเช่นกันเก่ียวกับส่ิงท่ีพระองค์ได้กล่าวไป นั่นคือ 
ความสัมพนัธ์ใหม่ท่ีเกิดจากการจากไปของพระองค ์
 
วธีิสอนของพระเยซูในการอภิปรายท่ีหอ้งชั้นบนไม่ใช่เพื่อท่ีจะให้การอธิบายท่ีละเอียดของหวัขอ้หน่ึง จากนั้นก็
เป็นการอธิบายท่ีละเอียดของอีกหัวขอ้หน่ึง และก็เป็นอย่างน้ีต่อไป   ตรงกนัขา้ม มนัเป็นการแนะน าถึงหลาย
หวัขอ้ในเร่ิมแรก จากนั้นก็กลบัไปสู่หวัขอ้เหล่านั้นและก็ให้ขอ้มูลมากข้ึน จากนั้นก็กลบัไปอีกคร้ังหน่ึงและให้
ขอ้มูลมากข้ึนไปอีก   แน่นอนวา่ น่ีเป็นวธีิสอนท่ียอดเยีย่ม   น่ีเป็นวธีิท่ียอห์นไดใ้ชใ้นการเขียนจดหมายฝากฉบบั
แรกของท่านอีกดว้ย 
 
เหตุผลส าหรับการเปิดเผยนี ้ 16:1-4 
 
พระเยซูไดแ้นะน าค าสอนน้ีโดยการอธิบายต่อไปวา่ท าไมพระองคก์ าลงับอกพวกสาวกของพระองคถึ์งส่ิงเหล่าน้ี 
16:1    วลี “เราบอกส่ิงน้ีแก่ท่านทั้งหลาย” (ค ากรีก เทาทา เลลาเลกา ฮูมิน) ก็ใส่วงเล็กส่วนยอ่ยน้ีของ

การอภิปรายและเนน้ถึงเหตุผลส าหรับมนั (เปรียบเทียบ 14:25; 16:25, 33; 17:1)   พระเยซูไม่
ตอ้งการใหพ้วกสาวกของพระองคท่ี์จะสะดุด (ค ากรีก สแกนดาเลโธรน, ถูกจบัโดยไม่รู้สึกตวั) 
ในการเป็นสาวกของพวกเขาหลงัจากการจากไปของพระองค์ เม่ือเหตุการณ์ต่างๆท่ีไดติ้ดตาม
มาจะท าให้พวกเขาประหลาดใจอยา่งส้ินเชิง (เปรียบเทียบ มธ. 5:10-12)   แมว้า่พวกเขาไม่ได้
เขา้ใจทุกส่ิงท่ีพระเยซูไดบ้อกพวกเขาทนัที พวกเขาจะจ าและเขา้ใจส่ิงเหล่านั้นเต็มท่ีมากข้ึนใน
ภายหลงั (เปรียบเทียบ 14:20, 25-26) 

“อนัตรายท่ีใหญ่ท่ีสุดซ่ึงพวกสาวกจะเผชิญจากการต่อตา้นของโลกไม่ใช่ความตาย                
แต่เป็นการเลิกเช่ือ”842 

“การเลิกเช่ือ” มาจากค ากรีก อพอสทาซิส ซ่ึงหมายถึง “ท่ีจะยืนห่างจาก” เป็นค าท่ีอธิบายถึง
ความสัมพนัธ์ของผูค้นกบัพระเยซูหรือความจริงของพระองค ์  มนัเป็นค าท่ีระบุถึงการจากไป
จากจุดยนืท่ีไดถื้อไวก่้อนหนา้น้ี ไม่วา่บุคคลในท่ีน้ีเป็นผูเ้ช่ือหรือผูไ้ม่เช่ือมนัไม่จ  าเป็นท่ีจะระบุ
ถึงผูไ้ม่เช่ือ   มนัเป็นไปไดส้ าหรับผูเ้ช่ือเช่นเดียวกบัผูไ้ม่เช่ือท่ีจะจาก   พระผูช่้วยให้รอดและ
ความจริงของพระองคไ์ป (เปรียบเทียบ 15:4, 7; 1 ทธ. 4; 2 ทธ. 3)   พระเยซูไดใ้ห้ค  าสอน                     
ณ เวลาน้ีเพื่อว่าพวกสาวกท่ีเช่ือของพระองค์จะไม่จากพระองค์ไป และส่ิงท่ีพระองค์ไดส้อน
พวกเขา เม่ือการข่มเหงโจมตีพวกเขาหลงัจากการท่ีพระองคจ์ากพวกเขาไป (เปรียบเทียบ มธ. 
10:33; มก. 8:38; 2 ทธ. 2:12; วว. 3:8) 



16:2    พระเยซูได้ประกาศว่าพวกสาวกเหล่าน้ีจะประสบกบัการขบัไล่จากธรรมศาลาชาวยิวของ                 
พวกเขา (เปรียบเทียบ 9:22, 34; กจ. 18)   การต่อตา้นท่ีรุนแรงคร้ังแรกท่ีคริสเตียนเร่ิมแรกได้
ประสบจากมาจากชาวยวิ เพราะวา่พวกเขาส่วนใหญ่เป็นยวิ (กจ. 2:11, 14, 22) 

“ไม่มีมนุษยค์นใดสามารถเกลียดชดัเหมือนกบัคนยิวท่ีเคร่งศาสนาแห่งยุคของอคัรทูต  
เขามีช่ือเสียงส าหรับความสามารถท่ีร้ายกาจของการเกลียดชงั  แมก้ระทัง่ ทาซิทสั นกั
ประวติัศาสตร์ชาวโรมนั ก็กระท าพิธีเป็นท่ีระลึกถึง ‘ความเกลียดชังท่ีเป็นปรปักษ์’ 
ของชนชาติยวิต่อมนุษยทุ์กคน. . .”843 

น่าเสียดาย คริสเตียนไดข้่มเหงชาวยิวเช่นกนั   พระเยซูไดพู้ดเปรยอีกดว้ยวา่พวกเขาบางคนจะ
ตายในฐานะผูย้อมพลีชีพเพื่อความเช่ือ (เปรียบเทียบ กจ. 7:59; 9:1-4; 12:2)   ประวติัศาสตร์
คริสตจกัรบ่งบอกว่า สาวกสิบเอ็ดคนไดต้ายในฐานะผูย้อมพลีชีพเพื่อความเช่ือ แมว้่า มีความ
แตกแยกบางอย่างความคิดเก่ียวกบัการตายของยอห์น   ท่ีแย่กว่านั้นคือ บรรดาผูท่ี้จะฆ่าพวก
สาวกจะไม่ท าอยา่งนั้นซ่ึงเช่ือวา่พวกเขาเองเป็นอาชญากร หรือพวกเขามีความสามารถส าหรับ
การเอาชีวิตของพวกเขาไป แต่คิดว่าพวกเขาก าลงัให้เกียรติพระเจา้ส าหรับการท าอย่างนั้น 
(เปรียบเทียบ 12:10; กจ. 9:1-2; 22:5, 19; 26:9-11) 
 

“โลกท่ีไดต่้อตา้นพระคริสต์ ซ่ึงก็คือปฏิปักษพ์ระคริสตเ์องจะถูกพบไม่ใช่ในโลกของ
คนนอกศาสนาคริสต ์แต่ในโลกของคนในศาสนาคริสต ์ไม่ใช่ท่ามกลางคนไม่นบัถือ
ศาสนาและผูส้งสัย แต่ท่ามกลางบรรดาผูท่ี้ถือวา่พวกเขาเองเป็นประชากรท่ีพิเศษของ
พระเจา้”844 

 
พระเยซูไดใ้หช่ื้อเสียงคนยิวดว้ยแรงจูงใจท่ีดี แมว้า่การกระท าของพวกเขานั้นผิด (เปรียบเทียบ 
รม. 10:2)   อย่างไรก็ตาม การต่อตา้นท่ีเกิดจากความเช่ือมัน่ทางศาสนาบ่อยคร้ังแลว้ก็เป็น
ประเภทท่ีรุนแรงและโหดร้ายท่ีสุด   อยา่งเหน็บแนมแลว้ ชาวยิวไดต่้อตา้นพระเจา้โดยการข่ม
เหงพวกสาวกของพระเยซู แทนท่ีจะรับใชพ้ระองค ์(เปรียบเทียบ เซาโลแห่งเมืองทาร์ซสั, กจ. 
9:1-2; 22:4-5; 26:9-11) 
 

16:3   ปฏิปักษ์ของพวกสาวกจะท าส่ิงเหล่าน้ีเพราะว่าพวกเขาไม่ไดม้ารู้จกั (“ไม่ไดรู้้จกั”) พระบิดา
หรือพระบุตร  บาปของพวกเขาจะเป็นบาปแห่งความไม่รู้ท่ีน่าประณาม 

 



16:4    “เวลาของพวกเขา” (NASB) อา้งอิงถึงเวลาเม่ือผูข้่มเหงของพวกสาวกจะควบคุมชะตาของพวก
เขา   อย่างเหน็บแนมแลว้ เวลาของพวกเขาจะปรากฏว่าเป็นเวลาแห่งชยัชนะท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
พวกเขา แต่ท่ีจริงแลว้ มนัจะเป็นเวลาของความพ่ายแพท่ี้ใหญ่ท่ีสุดของพวกเขา   ตรงกนัขา้ม 
“เวลา” ของพระเยซู ซ่ึงก็คือการทนทุกขข์องพระองค ์จะปรากฏวา่เป็นเวลาแห่งความพ่ายแพท่ี้
ใหญ่ท่ีสุดของพระองค ์แต่ท่ีจริงแลว้ มนัจะเป็นเวลาแห่งชยัชนะท่ีใหญ่ท่ีสุดของพระองคค์วาม
ทรงจ าท่ีพระเยซูไดเ้ตือนพวกสาวกล่วงหนา้จะช่วยให้พวกเขาท่ีจะตระหนกัวา่ ส่ิงต่างๆไม่ได้
อยูน่อกเหนือการควบคุมเม่ือดูเหมือนวา่ส่ิงเหล่านั้นอยูน่อกเหนือการควบคุม   ท่ีจริงแลว้ ความ
ทรงจ าน้ีจะเสริมสร้างความเช่ือของพวกเขาในพระเยซู แทนท่ีจะท าใหม้นัอ่อนแอลง 

 
ก่อนหน้านั้น พระเยซูไม่ได้เปิดเผยถึงขอบเขตของการต่อต้านท่ีพวกสาวกของพระองค์จะเผชิญ เพราะว่า
พระองค์ไดอ้ยู่ “กบัพวกเขา” และเพราะว่า พระองค์ ไดเ้ป็นจุดจดจ่อของความเป็นศตัรูท่ีไม่เช่ือ อยา่งไรก็ตาม 
ตอนน้ีเม่ือพระองคก์ าลงัตระเตรียมจะจากพวกเขาไปนั้น พวกเขาจ าเป็นตอ้งตระหนกัถึงส่ิงท่ีอยูต่่อหนา้พวกเขา 
พนัธกจิของพระวญิญาณทีเ่สด็จมา  16:5-15 
 
16:5    อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูไดช้ี้ให้เห็นว่าการเปิดเผยถึงการจากไปของพระองค์ไดท้  าให้พวกสาวก

ของพระองคโ์ศกเศร้าแทนท่ีจะเป็นสุข   ตอนน้ี พวกเขาไดมี้ความสนใจเล็กนอ้ยใน “ท่ีไหน” ท่ี
พระองคจ์ะไป   ส่ิงท่ีไดท้  าให้พวกเขาเป็นห่วงก็คือความโศกเศร้าท่ีการจากไปของพระองคไ์ด้
ก่อให้เกิดส าหรับพวกเขา   ก่อนหนา้นั้น เปโตรและโธมสัไดถ้ามพระเยซูถึงท่ีท่ีพระองคจ์ะไป 
(13:36; 14:5) แต่เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูไม่ไดถื้อวา่ค าถามเหล่านั้นเป็นการแสดงออกถึงความ
สนใจแทใ้นพระองคเ์อง แต่เป็นพวกเขาเอง   เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระองคไ์ดถื้อวา่พวกเขาเป็นการ
คดัคา้นท่ีผวิเผนิต่อการจากไปของพระองค์845 

 
16:6-7    พวกสาวกเต็มไปดว้ยความโศกเศร้า (ค ากรีก ลูเพ, เปรียบเทียบ ขอ้ 20, 21, 22) เพราะว่า       

พวกเขาไม่ได้ตระหนักว่ามันจะดี เพียงไรส าหรับพวกเขาเ ม่ือพระวิญญาณบริสุท ธ์ิ                               
(“พระผูช่้วย”) ไดเ้สด็จมาสถิตในพวกเขา   ท่ีจริงแลว้ มนัก็เพื่อ “ประโยชน์”  (ค ากรีก ซุมเพอ
เรอิ) ของพวกสาวก ท่ีพระเยซูควรละไวแ้ก่พวกเขา   ดงันั้น พระเยซูไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะให้
ขอ้มูลมากข้ึนแก่พวกเขาเก่ียวกบัส่ิงท่ีการเสด็จมาของพระวิญญาณจะหมายถึงส าหรับพวกเขา   
ผลประโยชน์บางอย่างของพนัธสัญญาใหม่ท่ีพระเยซูไดย้ืนยนัโดยการตายของพระองค ์ท่ีซ่ึง                   
ผูเ้ช่ือทั้งหมดได้เขา้ไปสู่ ณ วนัเพ็นเทคอสต์นั้นก็ได้เรียกร้องการทรงสถิตของพระวิญญาณ                  



ของพระเจา้ (ยรม. 31:33-34) 
 

คริสเตียนบางคนปรารถนาว่าพวกเขาน่าจะได้มีชีวิตอยู่ระหว่างพนัธกิจในโลกของพระเยซู 
และไดไ้ปกบัพระองค์รอบๆปาเลสไตน์ ฟังค าสอนของพระองคมื์อแรก และเห็นการอสัจรรย์
ของพระองค์ด้วยสายตาของพวกเขาเอง   นั่นคงเป็นการวิงวอนมาตลอด แต่ท่ีน่ีพระเยซูได้
ยนืยนัอยา่งชดัเจนวา่ ผูเ้ช่ือจะอยูใ่นสภาพท่ีดีกวา่หลงัจากการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
มากกวา่ท่ีพวกเขาไดเ้ป็นก่อนหนา้นั้น 
 

“เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีจะสังเกตวา่พระวิญญาณเสด็จมายงั คริสตจักร และไม่ใช่มายงัโลก   
น่ีหมายถึงว่าพระองค์ท างานผ่านคริสตจกัร   พระวิญญาณบริสุทธ์ิไม่ได้ท  างานใน
ท่ีวา่งเปล่า   อย่างท่ีพระบุตรของพระเจา้จ าเป็นตอ้งมีร่างกายท่ีจะท างานของพระองค์
บนโลก ดงันั้นพระวิญญาณของพระเจา้จ าเป็นตอ้งมีร่างกายเพื่อจะบรรลุพนัธกิจต่างๆ
ของพระองค์ และร่างกายนั้นก็คือ คริสตจกัร. . . . พระวิญญาณบริสุทธ์ิไม่ได ้‘ลอย’             
ในแนวทางท่ีเป็นเงาข้ึนและลงตามแถวต่างๆของอาคารโบถส์ ซ่ึงแสวงหาท่ีจะน า
วญิญาณผูห้ลงหาย   พระวญิญาณบริสุทธ์ิท างานผา่นผูค้นผูซ่ึ้งพระองคอ์าศยัอยู”่846 

 
16:8    การเสด็จมาของพระวิญญาณจะส่งผลต่อการรู้แจง้มากข้ึนท่ามกลางผูไ้ม่เช่ือเก่ียวกบั “บาป” 

“ความชอบธรรม” และ “การพิพากษา”847 จงสังเกตถึงกาลต่างๆท่ีถูกบ่งบอกไวใ้นค านาม                    
เหล่าน้ี: บาปในอดีต  ความชอบธรรมในปัจจุบนั และการพิพากษาในอนาคต   ก่อนวนัเพน็เท
คอสต ์การรู้แจง้นั้นไดม้าจากพนัธสัญญาเดิม ยอห์นผูใ้ห้บพัติศมาพระเยซู และอิทธิพลส่วนตวั
ของพวกสาวกเป็นหลกั 

 
อะไรท่ีพระเยซูไดห้มายถึงเม่ือพระองคไ์ดก้ล่าววา่พระวิญญาณจะ ท าให้โลก “รู้แจง้” (ค ากรีก 
เอเลนเซอิ)?   ค  ากริยากรีกน้ีปรากฏ 18 คร้ังในพนัธสัญญาใหม่ (มธ. 18:15; ลก. 3:19; ยน. 3:20; 
8:46; 16:8; 1 คร. 14:24; อฟ. 5:11, 13; 1 ทธ. 5:20; 2 ทธ. 4:2; ทต. 1:9, 13; 2:15; ฮบ. 12:5; ยก. 
2:9; ยด. 15, 22; วว. 3:19)   ในแต่ละกรณีนั้น มนัเก่ียวขอ้งกบัการแสดงให้เขาหรือเธอเห็นบาป
พร้อมกบัมุมมองท่ีจะก่อใหเ้กิดการกลบัใจ848 

 
“ในยอห์น 16:8  พระวิญญาณบริสุทธ์ิก็เก่ียวขอ้งในการช้ีให้เห็นบาปเพื่อท่ีจะ



น ามาซ่ึงการกลบัใจ   แนวคิดทางกฎหมายซ่ึงถูกแนะน าโดยบางคนก็ดูเหมือนว่า
ได้มาจากการใช้ค  าในวรรณกรรมนอกพระคัมภีร์ ในขณะท่ีบรรดาผู ้เขียน         
พระคมัภีร์ไดใ้ช ้เอเลนโซ เป็นหลกัเพื่อจะอธิบายถึง การแกไ้ข ไม่ใช่การฟ้องร้อง 
หรือ  การพิสูจน์วา่กระท าผดิ”849 

 
เม่ือใดก็ตามท่ีค าบุพบทกรีก เพริ (“เก่ียวกบั” หรือ “ในเร่ือง”) ปรากฏหลงัจาก เอเลนเซอิ (“ท า
ใหรู้้แจง้”) อยา่งเช่นท่ีน่ี ความชัว่บางอยา่งหรือแหล่งแห่งความเช่ือก็ตามมา (เปรียบเทียบ 8:46; 
ลก. 3:19; ยด.15)   พระวิญญาณจะไม่เพียงแต่กล่าวหาผูค้นถึง “บาป” เท่านั้น แต่จะน า
ความรู้สึกท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้แห่งความผิดต่อพระพักตร์พระเจ้ามาเหนือพวกเขาอีกด้วย 
(เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 12:7; สดด. 51:4850   ความรู้สึกผิดน้ีเป็นส่ิงท่ีตอ้งมีก่อนท่ีจ าเป็นส าหรับ
ความรอด 
 
ช่ือเรียก พาราคเลเท (เช่น ผูห้น่ึงซ่ึงถูกเรียกมาอยูเ่คียงขา้งเพื่อจะช่วยเหลือ, เปรียบเทียบ 15:26) 
เป็นช่ือเรียกท่ีเหมาะสมส าหรับพระวญิญาณ   พระองคก์ระท าเหมือนอยัการท่ีฟ้องร้อง โดยการ
ช้ีไปยงัความผิดของบรรดาผูท่ี้พระเยซูได้กล่าวหาด้วยค าสอนของพระองค์   ก่อนหน้านั้น
พระองคไ์ดก้ล่าวถึงพาราเคลเทวา่เป็นทนายของพวกสาวกท่ีเช่ือ (14:16-18) แต่ตอนน้ีสาวกสิบ
เอ็ดคนได้เรียนรู้ว่าพระองค์เป็นผูฟ้้องร้องคนบาปท่ีไม่เช่ืออีกด้วย   ผูเ้ช่ือเป็นพยาน                                 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นอยัการท่ีฟ้องร้อง และผูห้ลงหายเป็นคนบาปท่ีผดิ 
 

16:9    มีบางค าถามเก่ียวกบัการตีความท่ีถูกตอ้งของ “เพราะวา่” หรือ “ในเร่ือง” (ค ากรีก โฮทิ) ในขอ้
เหล่าน้ี   พระเยซูได้ระบุถึง สาเหตุ ส าหรับการท าให้รู้แจง้ในแต่ละกรณี อย่างท่ี “เพราะว่า” 
แนะน า (เช่น NASB ฉบบัแกไ้ข 1972, NKJV) หรือพระองคไ์ดร้ะบุถึง หวัขอ้ ท่ีเจาะจงของการ
ท าให้รู้แจง้ อยา่งท่ี “ในเร่ือง” แนะน า (เช่น NIV) หรือ “เก่ียวกบั” (NASB ฉบบัแกไ้ข 1995)   
ตามปกติแลว้ โฮทิ แนะน าถึงอนุประโยคเก่ียวกบัเหตุผล และนัน่คือส่ิงท่ีพระเยซูไดต้ั้งใจไวท่ี้น่ี
อย่างชัดเจน   อย่างไรก็ตาม พระองค์อาจได้หมายถึงสองส่ิง   น่ีอาจเป็นอีกกรณีหน่ึงของ
ความหมายสองอยา่ง ซ่ึงค่อนขา้งธรรมดาในพระกิตติคุณน้ี 

 
ความลม้เหลวท่ีจะเช่ือในพระเยซูหลงัจากท่ีพระองค์ไดเ้สด็จมาก็เป็นบาปท่ีผิดอย่างยิ่ง (3:18, 
36)   ถา้ผูค้นไดเ้ช่ือใน พระเยซู พวกเขาคงไดเ้ช่ือส่ิงท่ีพระองคไ์ดก้ล่าวเก่ียวกบัความผิดของ



พวกเขา และพวกเขาคงไดห้นัไปหาพระองคด์ว้ยการกลบัใจ   ทั้งๆท่ีมีความไม่เช่ือถือของพวก
เขา พระวิญญาณบริสุทธ์ิก็ท  าให้ผูไ้ม่เช่ือรู้แจง้ถึงความผิดบาปของพวกเขาอยา่งมีพระคุณ เพื่อ
วา่พวกเขาจะเช่ือในพระเยซู   พระองคอ์าจท าให้พวกเขารู้แจง้ถึงบาปต่างๆแต่ละบาปท่ีพวกเขา
ไดท้  า แต่บุคคลหน่ึงสามารถช าระชีวติของเขาและก็ยงัไปนรกได ้  มนัคือบาปแห่งความไม่เช่ือ
ในพระเยซูคริสตท่ี์ประณามผูค้น 
 

“ศาลสามารถท าให้บุคคลหน่ึงรู้แจ้งถึงการฆาตกรรมได้ แต่พระวิญญาณบริสุทธ์ิ
เท่านั้นสามารถท าใหเ้ขารู้แจง้ถึงความไม่เช่ือถือได”้851 

 
16:10    พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะท าให้โลกรู้แจ้งถึง “ความชอบธรรม” อีกด้วย   ตามปกติแล้ว 

“ความชอบธรรม” (ค ากรีก ดิไคโอซูเน, ซ่ึงปรากฏท่ีน่ีเท่านั้นในพระกิตติคุณยอห์น) อา้งอิงถึง
การกระท าท่ีชอบธรรมและสถานะท่ีแทจ้ริงต่อ    พระพกัตร์พระเจา้   โลกไม่มีอยา่งนั้น   มนั
สามารถอา้งอิงถึงความชอบธรรมท่ีผูค้นอา้งว่ามีอีกด้วย ซ่ึงด้วยกว่าอย่างมากต่อความชอบ
ธรรมท่ีพวกเขาจ าเป็นส าหรับการเป็นท่ียอมรับต่อพระเจา้ (มธ. 5:20; รม. 10:3; ฟป. 3:6-9; ทต. 
3:5)   ความชอบธรรมดว้ยตนเองน้ี ซ่ึงอิสยาห์ไดเ้ปรียบเทียบกบัผา้ระดูท่ีสกปรก (อสย. 64:6) 
เป็นท่ีชดัเจนวา่เป็นดา้นลบของส่ิงท่ีพระเยซูไดมี้ในความคิด   พระวิญญาณจะท าให้โลกรู้แจง้
ถึงความไม่พอเพียงของ “ความชอบธรรม” เท็จของโลก และเคล่ือนผูท่ี้ยงัไม่รอดไปสู่การ
แสวงหา ความชอบธรรมแท้ ท่ีพระเยซูคริสตเ์ท่านั้นตระเตรียมไว ้

 
พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะท าให้โลกรู้แจง้ถึงการขาดความชอบธรรมของโลก เพราะว่าพระเยซู
ก าลังจะไปยงั “พระบิดา” ผ่านทางการตรึงและการตาย พร้อมด้วยผลลพัธ์ท่ีว่า พวกสาวก
พระองคจ์ะ “ไม่เห็นพระองคอี์กต่อไป”   พระเยซูไดท้  าให้บรรดาผูท่ี้พระองคไดติ้ดต่อไดรู้้แจง้
ถึงความชอบธรรมท่ีไม่เพียงพอของพวกเขาระหวา่งพนัธกิจในโลกของพระองค ์แต่แหล่งแห่ง
การท าใหรู้้แจง้นั้นก าลงัจะจากไป   พระวญิญาณจะด าเนินพนัธกิจน้ีต่อไป 
 
การอา้งอิงของพระเยซูถึงการไร้ความสามารถในอนาคตของพวกสาวกท่ีจะเห็นพระองค ์ (การ
ขาดหายไปของพระองค์) บ่งบอกถึงความจ าเป็นส าหรับพวกเขาท่ีจะมาเป็นเคร่ืองมือซ่ึงพระ-
วิญญาณจะท าพนัธกิจน้ีผา่นทางพวกเขาได ้  ยิ่งกว่านั้น การเสด็จสู่สวรรคข์องพระเยซูจะเป็น
พยานวา่ความชอบธรรมของพระองคเ์ป็นมาตรฐานส าหรับการยอมรับขอพระเจา้ (เปรียบเทียบ 



กจ. 3:14-15; 1 ยน. 3:5) 
 

16:11    ประการท่ีสาม พระวญิญาณจะท าใหโ้ลกรู้แจง้ถึง “การพิพากษา” ท่ีจะมาเหนือโลกส าหรับบาป
ต่างๆของโลกซ่ึงไดถึ้งท่ีสุดในการปฏิเสธพระเยซู   โดยทัว่ไปแลว้ คนยิวแห่งสมยัของพระเยซู
ไดพ้ิพากษาพระองคว์า่เป็นผูอ้า้งเทจ็ถึงบลัลงัก์ของพระเมสสิยาห์   “การพิพากษา” นั้นผิด และ
พระวิญญาณจะท าให้พวกเขาหลายคนรู้แจง้ถึงความผิดพลาดของการพิพากษาของพวกเขา 
(เปรียบเทียบ กจ. 2:36-37) ไมก้างเขนและการเป็นข้ึนจากตายจะเป็นหลกัฐานจบัใจท่ีจะเปล่ียน
ใจของหลายคน 

 
พระวิญญาณจะท าส่ิงน้ีเพราะว่าพระเจา้ไดพ้ิพากษาซาตานแลว้ (โดยกฤษฎีกาของพระเจา้ใน
สวรรค)์ และในไม่ชา้จะพิพากษาเขาใน “เวลาจริง” บนโลก ณ ไมก้างเขน (เปรียบเทียบ 12:31)   
การเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูไดจ้ดัตั้งการพิพากษามาร (เปรียบเทียบ คส. 2:15)   เน่ืองจากวา่
เจา้โลกก็ถูกพิพากษาแลว้ ลูกๆของเขาสามารถคาดหวงัการปฏิบติัอยา่งเดียวกนัไดน้อกจากว่า
พวกเขาเช่ือในพระเยซู (เปรียบเทียบ 14:30) 
 

“เม่ือคนบาปท่ีหลงหายอยู่ภายใตก้ารท าให้รู้แจง้อย่างแทจ้ริง เขาจะเห็นความโง่เขลา
และความชั่วร้ายของความไม่เช่ือถือ เขาจะสารภาพว่าเขาไม่สามารถเทียบเท่าถึง
ความชอบธรรมของพระคริสต์ได้ และพระองค์จะตระหนักว่าเขาอยู่ภายใต้การ
พิพากษาเพราะวา่เขาเป็นของโลกและมาร (อฟ. 2:1-3). . . . ไม่มีการกลบัใจเช่ือโดย
ปราศจากการท าใหรู้้แจง้ และมนัไม่มีการท าให้รู้แจง้นอกจากพระวิญญาณของพระเจา้
ใชพ้ระวจนะของพระเจา้และพยานของบรรดาบุตรของพระเจา้”852 

 
การอธิบายของขอ้ท่ี 8 ถึง 11 ท่ีผ่านมานั้นก็ข้ึนอยู่กบัความเช่ือถือท่ีว่าพระเยซูได้
หมายถึงว่า พระวิญญาณจะท างาน ท่ีอยู่ในใจ แห่งการท าให้ใจของผูไ้ม่เช่ือส านึกผิด   
อย่างไรก็ตาม นกัตีความบางคนไดส้รุปวา่ พระเยซูไดอ้า้งอิงถึงการท าให้ส านึกผิด ท่ี
เป็นเป้าหมาย ซ่ึงการปรากฏของพระวญิญาณบริสุทธ์ิหลงัวนัเพน็เทคอสตจ์ะก่อให้เกิด
853  พวกเขาเช่ือวา่ขอ้เหล่าน้ีไม่ไดอ้ธิบายถึงส่ิงท่ีพระวิญญาณ ท า แต่อธิบายถึง ผลลัพธ์
ของการท่ีพระองค์ทรงอยู่ท่ีน่ี   ถ้าโลกไม่ได้ท าบาปโดยการปฏิเสธพระเยซู พระ-
วิญญาณคงไม่ได้เสด็จมา การปรากฏของพระวิญญาณบนโลกนั่นเองท่ีสถาปนา 



ความชอบธรรม ของพระคริสต ์ซ่ึงเป็นหลกัฐานของการท่ีพระคริสตไ์ดไ้ปหาพระบิดา   
และการปรากฏของพระวิญญาณก็เป็นพยานถึง การพิพากษา  ของ  “เจ้าโลก ”
เน่ืองจากวา่พระวิญญาณจะไม่อยูท่ี่น่ีถา้พระคริสตไ์ม่ไดพ้ิพากษาซาตานและโลกท่ีบน
กางเขนและจากนั้นไดเ้สด็จข้ึนสู่สวรรค ์  ขา้พเจา้ไม่ชอบการอธิบายน้ี   ขอ้ท่ี  8 ถึง 11 
ดูเหมือนจะอธิบายพนัธกิจท่ีอยูใ่นใจของพระวิญญาณต่อผูไ้ม่เช่ือ และขอ้ท่ี 13 อธิบาย
ถึงพนัธกิจท่ีอยูใ่นใจของพระองคต่์อผูเ้ช่ือ     
 

16:12-13   ขอ้เหล่าน้ีเร่ิมตน้เน้ือหาเก่ียวกบั พาราคเลเท อนัท่ีห้าและสุดทา้ยในการอภิปราย ณ ห้องชั้นบน 
(14:16-17, 26; 15:26-27; 16:7-11, 12-15)   ตอนน้ีจดจ่อท่ีความสมบูรณ์ของการเปิดเผยท่ีพระ-
เยซูไดน้ ามาจากพระบิดา (เปรียบเทียบ 1:1, 14; คส. 1:15; ฮบ. 1:1-4)   พนัธสัญญาใหม่มองการ
เปิดเผยอยา่งต่อเน่ืองท่ีพระเยซูไดใ้ห้แก่พวกอคัรทูตผา่นทางพระวิญญาณหลงัจากการเสด็จสู่
สวรรคข์องพระองคว์า่เป็นการด าเนินการต่อไปของการเปิดเผยของพระเยซู 
พระเยซูไม่เคยกระท าตาม “การริเร่ิมของพระองค์เอง” แต่กระท าในการเช่ือฟังต่อพระบิดา   
“พระวิญญาณ” ผูซ่ึ้งจะเปิดเผย “ความจริง” จะท าอยา่งเดียวกนั   การอธิบายน้ีบ่งบอกถึงความ
เท่าเทียมอย่างสมบูรณ์ของพระวิญญาณกับพระเยซูในพระภาคของพระเจ้า พระวิญญาณ                 
จะไม่ให้การเปิดเผยท่ีได้ขดัแยง้กบัส่ิงท่ีพระเยซูไดส้อน   แหล่งของค าสอนของทั้งพระบุตร
และพระวญิญาณก็คือพระบิดา 
 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระวิญญาณจะเปิดเผยส่ิงต่างๆท่ียงัเป็นอนาคต (“ส่ิงท่ีจะมา”)   ในขณะท่ี
การเปิดเผยน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริงอนัไม่เป็นท่ีรู้จกัเก่ียวกบัอนาคต (นัน่คือ ศาสนศาตร์ยุค
สุดทา้ย) ถอ้ยค าก็ครอบคลุมทุกส่ิงท่ีจะอยูข่า้งหนา้เพื่อพวกสาวกตามหลงัการท่ีพระเยซูแยกจาก
พวกเขา   น่ีจะรวมถึงความส าคญัเต็มท่ีของการทนทุกข์ของพระเยซู (เปรียบเทียบ 14:26) 
เช่นเดียวกบัการเปิดเผยทั้งส้ินในตอนน้ีท่ีมีในพนัธสัญญาใหม่ 
 

16:14-15   พระวิญญาณจะ “ให้เกียรติ” พระบุตรโดยการเปิดเผยพระองค์ อย่างท่ีพระบุตรได้ให้เกียรติ 
พระบิดาโดยการเปิดเผยพระองค์   ท่ีจริงแล้ว พระวิญญาณจะน าส่ิงท่ีพระบิดาได้ให้แก่        
พระบุตรท่ีจะสอนและท า และอธิบายความส าคญัของมนัต่อพวกสาวกโดยการเปิดเผยมนั   
สาวกสิบเอ็ดคนถูกกล่าวถึงท่ีน่ีอย่างเจาะจง   พวกเขาเป็นบุคคลผูซ่ึ้งในปัจจุบนัน้ีไม่สามารถ
เขา้ใจการเปิดเผยเพิ่มเติมได้ และพวกเขาไดอ้ยู่กบัพระเยซูตั้งแต่การเร่ิมตน้ของพนัธกิจของ



พระองค ์(ขอ้ 12; เปรียบเทียบ 14:26; 15:27) 
 

“พระวญิญาณไดท้ างานในความคิดของพวกอคัรทูตเพื่อวา่พวกเขาสามารถรับรู้ เขา้ใจ 
และสอนเก่ียวกบัพระผูช่้วยใหร้อดได”้854 

 
งานเขียนมากมายของงานเขียนของพนัธสัญญาใหม่ในภายหลงัซ่ึงเขียนข้ึนโดยพวกอคัรทูต
เหล่าน้ีและเปาโลก็ได้อธิบายถึงค าสอนของพระเยซู (เช่น โรม  ฮีบรู  ยากอบ  1 เปโตร  1 
ยอห์น  ววิรณ์ และพระธรรมอ่ืนๆ) จงสังเกตวา่ มนัไม่ใช่หนา้ของพระวิญญาณท่ีจะดึงดูดความ
สนใจไปยงัพระองค์เองหรือท่ีจะยกย่องพระองค์เอง  อย่างเช่นยอห์นผู ้ให้บัพติสมานั้ น 
จุดประสงคข์องพระองคก์็คือท่ีจะท าให้พระเยซูเพิ่มพูนข้ึนในความโดดเด่น   ขอ้เท็จจริงน้ีควร
ท าให้ความพยายามใดๆของมนุษยท่ี์จะให้เกียรติพระวิญญาณเหนือพระบุตรนั้นเป็นท่ีสงสัย   
การเนน้เช่นนั้นก็ไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องพระวญิญาณ 
พระเยซูไดเ้ปิดเผยวา่พระวญิญาณจะมีหนา้ท่ีสามอยา่งเม่ือพระองคไ์ดเ้สด็จมาคือ พระองคจ์ะท า
ให้โลกรู้แจง้ (ขอ้ 8-11) จะให้ความรู้แก่พวกสาวก (ขอ้ 12-13) และให้เกียรติพระเยซู (ขอ้14-
15) 

 
การปรากฏตัวอกีคร้ังหน่ึงของพระเยซู  16:16-24 
 
ถดัไปพระเยซูไดห้นัความสนใจจากพนัธกิจต่างๆในอนาคตของพระวญิญาณไปสู่การปรากฏตวัอีกคร้ังหน่ึงของ
พระองคเ์อง 
 
16:16   อย่างท่ีขอ้ดงัต่อไปน้ีแสดงให้เห็นนั้น  แรกสุด ท่ีน่ีพระเยซูได้อา้งอิงถึงการจากไปท่ีใกล้จะ

มาถึงในการตายของพระองค ์และประการท่ีสอง การกลบัไปหาพวกสาวกในไม่ชา้หลงัจากการ
เป็นข้ึนจากตายของพระองค ์  “อีกหน่อยหน่ึง” อนัแรกก็เป็นแค่ไม่ก่ีชัว่โมงในระยะเวลา และ 
“อีกหน่อยหน่ึง” อันท่ีสองก็เป็นแค่ไม่ก่ีวนั   “การกลับ” อ่ืนๆท่ีพระเยซูได้อ้างอิงในการ
อภิปรายน้ีไดร้วมถึงการกลบัมาของพระองค์ในตวับุคคลของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ณ วนัเพ็น 
เทคอสต ์และการกลบัมาทางกายภาพของพระองค ์ณ การรับข้ึนไป 

 
อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่า พระเยซูไดใ้ช ้“เห็น” ในสองแนวทางท่ีแตกต่างในขอ้น้ี   ในกรณีแรก 



พระองค์ไดห้มายถึง “เห็น” ในแง่กายภาพ และในกรณีท่ีสองนั้น พระองค์ไดห้มายถึง “เห็น” 
ในแง่วญิญาณ855 

 
16:17-19   การประกาศน้ีได้กระตุ้นให้พวกสาวกท่ีจะกล่าวถึงความสับสนของพวกเขาอีกคร้ังหน่ึง 

(เปรียบเทียบ 13:36; 14:5, 8, 22) แมว้า่คร้ังน้ีพวกเขาไดถ้าม (ค ากรีก กาลไม่สมบูรณ์) “ซ่ึงกนั
และกนั” เร่ือยไปแทนท่ีจะถามพระเยซู   พวกเขายงัคงไม่เขา้ใจถึงส่ิงท่ีพระองคไ์ดห้มายถึงโดย
การกล่าววา่พระองคก์ าลงัจะจากไป (เปรียบเทียบ ขอ้ 12)   เป็นท่ีชดัเจนวา่ พวกเขาไม่ไดเ้ขา้ใจ
ว่าพระเยซูได้กล่าวถึงการกลบัไปยงัพระบิดา (14:28) แต่พระองค์สามารถท าอย่างนั้นและ
จากนั้นก็ปรากฏอีกคร้ังหน่ึง “ในอีกหน่อยหน่ึง” ไดอ้ยา่งไร? 

 
การอ้างอิงของพระเยซูถึง “อีกหน่อยหน่ึง” ได้ท าให้พวกเขาสับสนอย่างแท้จริง (ข้อ 18)   
ขอ้เท็จจริงท่ีว่า ยอห์นไดบ้นัทึกการกล่าวซ ้ าของ “อีกหน่อยหน่ึง” 5 คร้ังในสามขอ้เหล่าน้ีก็
แสดงใหเ้ห็นวา่ท่านไดถื้อวา่มนัส าคญัอยา่งมาก 
 

16:20    อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูไม่ไดต้อบค าถามของพวกสาวกโดยตรง เพราะว่าพวกเขาจะไม่สามารถ
เขา้ใจพระองคไ์ดถ้า้พระองคไ์ดต้อบโดยตรง (ขอ้ 12)   อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีพระองคไ์ดก้ล่าวก็
ส าคญัอยา่งมาก อยา่งท่ีการยนืยนัเบ้ืองตน้ของพระองคไ์ดบ้่งช้ีไว ้

 
การจากไปของพระเยซูจะหมายถึง ความทุกขโ์ศกท่ียิง่ใหญ่ส าหรับพวกสาวก แต่เป็นความยินดี
ท่ียิง่ใหญ่ส าหรับโลก   น่ีเป็นสถานการณ์เม่ือพระเยซูไดต้ายท่ีบนกางเขน   ภายหลงัความทุกข์
โศก (“ความเสียใจ”) ของพวกสาวกจะเปล่ียน “เป็น (ไปสู่) ความยินดี”   น่ีเป็นผลลพัธ์ของการ
เป็นข้ึนจากตายของพระเยซู (20:20)   นกัอรรถาอธิบายบางคนไดถื้อวา่ส่วนท่ีสองของขอ้น้ีเป็น
การอา้งอิงถึงการกลบัมาของพระเยซู ณ ตอนปลายของยคุ   อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีพระเยซูไดก้ล่าว
เก่ียวกับพวกสาวกถึงการยินดีอย่างแท้จริงระหว่างระยะระหว่างการมาก็โต้แยง้มุมมองน้ี 
(15:11) 
 

16:21    พระเยซูไดเ้ปรียบเทียบการท่ีพวกสาวกจะรู้สึกอย่างไรนั้น กบัความรู้สึก (ความเจ็บปวดของ 
“การคลอด”, “ความทุกข”์) ของผูห้ญิงทอ้ง ณ การคลอดของเธอ   น่ีเป็นตวัอยา่งประกอบของ
พนัธสัญญาเดิมถึงการท่ีประชากรของพระเจ้าจะรู้สึกอย่างไรเม่ือพระเมสสิยาห์ได้ปรากฏ 



(เปรียบเทียบ อสย. 21:3-5; 26:16-21; 66:7-14; ยรม. 13:21; มีคา. 4:9-10)   อีกคร้ังหน่ึง พระเยซู
ได้ใช้ค  าว่า “เวลา” (ค ากรีก โฮรา, 2:4; และข้ออ่ืนๆ) เพื่อจะจดจ่อท่ีเวลาท่ีส าคญัของ
ประสบการณ์ท่ีเจ็บปวดทั้งสองคือ การตายของพระองค์และการคลอดบุตรของผูห้ญิง   ส่ิงท่ี
ออกมาจากประสบการณ์ท่ีเจบ็ปวดในสองกรณีก็มีพลงัอยา่งมากจน “ความยินดี” ท่ีเป็นผลลพัธ์
ก็แทนท่ีความทุกขโ์ศก (“ความเสียใจ”) แต่ก่อน 

 
16:22    พระเยซูไดป้ระยุกต์ใช้ตวัอย่างประกอบกบัพวกสาวกของพระองค์   ความทุกข์โศก (“ความ

เสียใจ”) ของพวกเขาได้เร่ิมต้นด้วยข่าวของการจากไปของพระองค์   กระนั้นพระองค์จะ
กลบัมาหาพวกเขา   อีกคร้ังหน่ึง พระเยซูไดเ้นน้ถึงการริเร่ิมนั้นท่ีข้ึนอยูก่บัพระองค ์  ความยินดี
ท่ีการรวมกนันั้นจะก่อให้เกิดภายในพวกเขาจะคงอยูใ่นพวกเขา ทั้งๆ ท่ีมีการข่มเหงท่ีพระเยซู
ไดท้  านายวา่พวกเขาจะเผชิญ (เปรียบเทียบ อสย. 66:14) 

 
16:23    บริบทบ่งช้ีวา่วนัในท่ีน่ี (“วนันั้น”) คือเวลาเม่ือความยนิดีของพวกสาวกได ้“เต็มเป่ียม” (ขอ้ 24)   

นัน่จะเป็นหลงัจากการเป็นข้ึนจากตายและการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซู (เปรียบเทียบ ลก. 
24:50-53)   ตอนนั้น พวกสาวกจะไม่ถามพระองคอี์กต่อไป (“ไม่ถาม” พระองค ์“เก่ียวกบั ส่ิง
ใดๆ”) เพราะวา่พระองคจ์ะหายไปจากพวกเขาทางกายภาพ   พวกเขาจะตอ้งขอร้องค าตอบต่อ
ค าถามของพวกเขาจากพระบิดาดว้ยการอธิษฐาน (เปรียบเทียบ กจ. 1:14) 

 
อยา่งไรก็ตาม พระเยซูไดห้นุนใจใหพ้วกสาวกท่ีจะ “ขอต่อพระบิดา” ส าหรับส่ิงใดก็ตามท่ีพวก
เขาตอ้งการ   พระองคไ์ดท้  าส่ิงน้ีโดยการกล่าวซ ้ าพระสัญญาท่ีวา่พระบิดาจะให้ตามค าออ้นวอน
ท่ีพวกเขาจะน าเสนอ “ในนามพระเยซู” (เปรียบเทียบ 14:13-14; 15:16) 
 
นกัอรรถาธิบายบางคนไดก้ล่าวหลายอยา่งจากค ากรีกสองค าท่ีแตกต่างกนัส าหรับการขอในขอ้
น้ี   ค  าแรกท่ีปรากฏ เอโรทาโอ ตามปกติหมายถึงท่ีจะถามค าถาม ส่วนค าท่ีสอง ไอทีโอ 
หมายถึงท่ีจะขอบางส่ิง   อยา่งไรก็ตาม ยอห์นไดใ้ช้ เอโรทาโอ บ่อยคร้ังเพื่ออธิบายถึงการขอ
บางส่ิง (4:31, 40, 47; 14:16; 16:26; 17:9)   ดงันั้น บางทีเราไม่ควรกล่าวถึงขอ้แตกต่างน้ีมาก
เกินไป   ยอห์นไดใ้ชค้  าเหมือนอยูบ่่อยๆ ดว้ยการไม่มีขอ้แตกต่างท่ียิง่ใหญ่ในความคิด 
 

16:24    แต่ก่อนน้ีพวกสาวกไม่ไดอ้อ้นวอนต่อพระบิดา ในนามของพระเยซู   ในฐานะผูเ้ช่ือของพนัธ-



สัญญาเดิม อย่างไม่สงสัยว่า พวกเขาได้ตั้งการออ้นวอนของพวกเขาท่ีพระสัญญาต่างๆของ             
พระเจา้ในพนัธสัญญาเดิม   อย่างไรก็ตาม ทางเขา้ไปยงัพระบิดาท่ีตอนน้ีพระเยซูไดจ้ดัเตรียม
เพื่อพวกเขาก็จะท าให้แน่ใจถึงการตอบสนองท่ีอบอุ่นข้ึนต่อค าอธิษฐานของพวกเขามากกวา่ท่ี
ธรรมิกชนของพนัธสัญญาเดิมไดรั้บ 

 
พระเยซูไดก้ระตุน้พวกเขาสาวกเป็นคร้ังท่ีสองท่ีจะ “ขอ” ต่อพระบิดา   ค  ากริยาในตวับทกรีก
เป็นค าสั่งปัจจุบนั (ไอเทอิเท, จาก ไอทีโอ)   พระองคไ์ดใ้ห้ความแน่ใจแก่พวกเขาอีกวา่พวกเขา
จะ “ไดรั้บ” ส่ิงท่ีพวกเขาไดข้อ “ในนามของพระองค์” (เปรียบเทียบ 1 ยน. 5:14-15)   ผลลพัธ์
ของค าอธิษฐานท่ีได้รับค าตอบจะเป็น ความเต็มเป่ียม ของ “ความยินดี” ส าหรับพวกเขา 
(เปรียบเทียบ 15:11; 16:22) 

   
“ความยนิดีท่ีโลกมอบใหก้็อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของโลก   ความยินดีท่ีพระคริสตม์อบ
ใหก้็ไม่ข้ึนอยูก่บัส่ิงใดก็ตามท่ีโลกสามารถท าได”้856 

 
พระเยซูไดน้ าหลายหวัขอ้ของบทท่ี 15 มาดว้ยกนัในพระสัญญาท่ีสรุปน้ีคือ การเช่ือฟังท่ีมีความ
รัก  การขอ  การไดรั้บ  ความยนิดี  และการเกิดผล 
 
8. การอธิบายถึงจุดหมายของพระเยซู  16:25-33 

 
16:25    “ส่ิงเหล่าน้ีเราไดก้ล่าวต่อท่าน” (NASB ฉบบัแกไ้ข 1973) บ่งช้ีถึงการเปล่ียนผา่นอีกอยา่งหน่ึง

ในการอภิปรายน้ี (เปรียบเทียบ 14:25; 16:1, 4, 33; 17:1)   พระเยซูไดย้อมรับวา่พระองคไ์ม่ได้
ใหค้  าตอบท่ีตรงต่อค าถามของพวกสาวกของพระองคม์าตลอด   พระองคไ์ดก้ล่าวอยา่งยากท่ีจะ
เขา้ใจหรืออยา่งก ากวมมาตลอด   วลีกรีก เอน พารอยมิอัส มีความหมายน้ีในท่ีอ่ืน (เปรียบเทีบบ 
10:6)   พระเยซูได้อา้งอิงถึงการอภิปรายทั้งหมดของพระองค์ ไม่ใช่แค่ตวัอย่างประกอบ
เก่ียวกบัผูห้ญิง (ขอ้ 21)   เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระองคไ์ดท้  าส่ิงน้ีเพื่อจะหลีกเล่ียงการน าเสนอส่ิงท่ี
อยูต่รงหนา้ในความเป็นจริงท่ีตายตวัจนพวกสาวกไม่สามารถยอมรับมนัได ้(ขอ้ 12) 

 
“เวลาท่ีมา” เม่ือพระเยซูจะไม่กล่าวต่อพวกเขาในเชิงเปรียบเทียบอีกต่อไป แต่จะกล่าวอย่าง
ชดัเจน (ค ากรีก พาร์เรซิอา, เปรียบเทียบ 10:24; 11:14) นั้นบางทีอา้งอิงถึงเวลาท่ีตามหลงัการ



เป็นข้ึนจากตายและการเสด็จสู่สวรรคข์องพระองค ์  ตอนนั้น พระองคแ์ละพระวิญญาณจะช่วย
ใหพ้วกสาวกเขา้ใจความหมายของส่ิงท่ีพระองคไ์ดก้ล่าวมาแต่ก่อน (เปรียบเทียบ กจ. 1:3) 
 
พระเยซูไดใ้ชค้  าอุปมาเพื่อจะสอนฝงูชนเพราะวา่พวกเขาไม่พร้อมท่ีจะรับค าสอนท่ีชดัเจน (มก. 
4:33-34)   พระองคไ์ดตี้ความ ค าอุปมา บางเร่ือง ของพระองคเ์พื่อ พวกสาวก   เพราะวา่พวกเขา
สามารถรับค าสอนท่ีชดัเจนบางอยา่งได ้  อย่างไรก็ตาม พระองคไ์ดใ้ช้ภาษาท่ียากจะเขา้ใจกบั
พวกสาวกอีกดว้ย เพราะวา่พวกเขายงัไม่พร้อมท่ีจะเขา้ใจบางส่ิง 
 

16:26-27   หลงัจากการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซู  พวกสาวกจะอธิษฐาน (“ขอ”) ต่อพระบิดาในนาม                 
พระเยซู (เปรียบเทียบ 14:13-14, 26; 16:23-24)   พระบิดาจะใหต้ามค าขอของพวกเขา ในบริบท
ท่ีวา่น่ีเป็นการขอเพื่อความเขา้ใจถึงค าสอนแต่ก่อนของพระเยซู เพราะวา่พระบิดาไดรั้กพวกเขา
ใน แง่ท่ีพิเศษ   พวกเขาได ้“รัก” พระบุตรของพระองคแ์ละได ้“เช่ือ” ในพระเยซู   น่ีเป็นเหตุผล
ท่ีสองท่ีพวกสาวกสามารถรับการปลอบโยนในพระสัญญาของพระเยซูท่ีวา่พวกเขาจะเขา้ใจดี
ข้ึนในอนาคต   เหตุผลแรกก็คือว่า พระบิดาจะให้ค  าตอบต่อค าอธิษฐานของพวกเขา เพราะว่า
พวกเขาไดอ้ธิษฐานในนามของพระเยซู 

 
พระเยซูไม่ไดป้ฏิเสธว่าพระองค์จะวิงวอนกบัพระบิดาเพื่อพวกสาวกของพระองค ์(รม. 8:34; 
ฮบ. 7:25; เปรียบเทียบ 1 ยน. 2:1)   ประเด็นของพระองคก์็คือวา่ความรักของพระบิดาส าหรับ
พวกเขาจะเคล่ือนให้พระองค์ท่ีจะตอบค าออ้นวอนของพวกเขา นอกเหนือไปจากการวิงวอน
เผื่อและการสนบัสนุนของพระเยซู (เปรียบเทียบ 15:9-16)   ผูเ้ช่ือมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบั
พระบิดาเช่นเดียวกบัพระบุตรและพระวญิญาณ (เปรียบเทียบ รม. 5:2) 
 

16:28    “พระสัญญาแห่งถอ้ยค าท่ีเรียบง่ายตอนน้ีถูกพูดเป็นนยัดว้ยค าพูดท่ีรวบรัด ซ่ึงเด่ียวน้ี
เป็นการสรุปของศาสนศาสตร์พระคริสตข์องยอห์นและหวัใจของพระกิตติคุณน้ี”857 

 
กระนั้นน่ีเป็นถ้อยค าท่ีชดัเจนท่ีสุดของพระเยซูเก่ียวกบัท่ีท่ีพระองค์จะไป   ส่ิงท่ีพระเยซูได้
อธิบายท่ีน่ีตอนน้ีควรไดช้ดัเจนต่อผูอ่้านของพระกิตติคุณน้ี (เปรียบเทียบ 1:10-11, 14; 3:16-17; 
14:19)   อยา่งไรก็ตาม ส าหรับพวกสาวกผูซ่ึ้งไดย้ินถอ้ยค าเหล่าน้ีเป็นคร้ังแรก ถอ้ยค าเหล่านั้น
เป็นการเปิดเผยท่ีสดใหม่และชัดเจน   ท่ีจริงแล้ว ถอ้ยค าน้ีได้สรุปภารกิจทั้งส้ินของพระเยซู



ตั้งแต่การบงัเกิดเป็นมนุษยไ์ปจนถึงการเสด็จสู่สวรรค ์
 

“ไม่มีวลีใดท่ีสามารถแสดงออกถึงเอกภาพของแก่นสารอยา่งสมบูรณ์มากกวา่ท่ีมาแท้
ของถอ้ยค าเหล่าน้ี (เอกเซลโธน เอค [“เราไดม้าจาก”]”858 

 

16:29-30   ตอนน้ีพวกสาวกไดรู้้สึกวา่พระเยซูไดต้อบค าถามของพวกเขา อย่างชัดเจน เก่ียวกบัท่ีท่ีพระองค์
จะไป   การเปิดเผยน้ีไดช่้วยใหพ้วกเขาท่ีจะเช่ือ (“รู้”) วา่พระเยซูไดรู้้ส่ิงท่ีพระองคก์ าลงักล่าวถึง 
(“พระองค์รู้ทุกส่ิง”) เม่ือพระองค์ได้สอนพวกเขาเก่ียวกับพระเจ้าและแนวทางต่างๆของ
พระองค์   การเปิดเผยนั้นไดช่้วยให้พวกเขาท่ีจะ “เช่ือ” ว่าพระเยซูไดม้า “จากพระเจา้” อย่าง
แทจ้ริงอีกดว้ย   อยา่งไรก็ตาม พวกเขายงัไม่ไดเ้ขา้ใจถึงความหมายเต็มท่ีและความส าคญัของ
ส่ิงท่ีพระเยซูไดก้ล่าว แมว้า่พวกเขาอาจไดคิ้ดวา่พวกเขาไดเ้ขา้ใจ   พระเยซูเพิ่งไดบ้อกพวกเขา
วา่พวกเขาจะไม่เขา้ใจถึงความหมายจองพระองคอ์ยา่งเตม็ท่ีจนกวา่เวลาในอนาคต (ขอ้ 25-26) 

 
“ถ้าพวกสาวกได้มีความเข้าใจท่ีพวกเขาได้อ้างอย่างแท้จริงนั้ น พวกเขาคงได้
ตอบสนองแตกต่างไปอยา่งมากเม่ือวกิฤตไดม้า”859 

 
16:31-32   พระเยซูไดส้งสัยการยนืยนัท่ีวา่ตอนน้ีพวกสาวกไดเ้ช่ืออยา่งเตม็ท่ี เน่ืองจากส่ิงท่ีพระองคเ์พิ่งได้

อธิบายไปวา่ “ตอนน้ีท่านเช่ือหรือ?”   ฉบบัแปล NIV “ในท่ีสุดท่านก็เช่ือ” เป็นการตีความท่ี
ผูอ่้านควรเขา้ใจวา่เป็นการเหน็นแนม   เหตุการณ์ต่างๆรอบๆ การถูกจบักุมและการถูกตรึงของ
พระเยซูจะแสดงให้เห็นวา่ความเช่ืของพวกเขายงัอ่อนแออยู ่  พวกเขาจะละทิ้งพระองค ์(“ได้
กระจดักระจายไป”) ใน “เวลา” แห่งการทดสอบของพระองค์   เวลานั้น “ก าลงัมา” ในไม่ช้า
อย่างมาก แต่พระเยซูสามารถกล่าวถึงมนัในฐานะปัจจุบนั ท่ีเกิดขึน้แล้ว (“ตอนน้ีอยู่ท่ีน่ี”) 
เพราะวา่ตอนนั้นยดูาสไดว้างแผนกบัพวกผูน้ าทางศาสนาเพื่อการจบักุมพระองค ์  ความมัน่ใจ
ของพระเยซูในพระบิดาก็มาทางท่ีว่าพระองค์ได้พบการปลอบโยนในความหวงัท่ีหนกัแน่น
ท่ีวา่พระบิดาจะไม่ละทิ้งพระองค ์แมว้า่พวกสาวกจะละทิ้ง   พระเยซูไดใ้หก้ารต่อวา่ท่ีนุ่มนวลน้ี
เพราะวา่พวกสาวกไดป้ระเมินพวกเขามากเกินไปอีกคร้ังหน่ึง (เปรียบเทียบ 13:38) 

 
มนัเป็นจริงท่ีว่าเปโตร (และบางท่ียอห์น) ไดติ้ดตามพระเยซูไปยงัลานบา้นของมหาปุโรหิต   
มนัเป็นจริงเช่นกนัท่ียอห์นไดย้ืนใกลไ้มก้างเขนของพระเยซูระหว่างการถูกตรึงของพระองค ์



(18:15; 19:26-27)   อยา่งไรก็ตาม พวกสาวก ท้ังหมดไดล้ะทิ้งพระเยซู ณ การถูกจบักุมของ
พระองค ์(ไดล้ะพระองคไ์ว ้“ตามล าพงั”) และไดก้ลบัไปสู่ส่ิงต่างๆของพวกเขา “เอง” (“ไปยงัท่ี
ของเขาเอง”) อยา่งชัว่คราว (มธ. 26:56; มก. 14:50; ยน. 18:17, 25-26; 21:3)   มนัเป็นจริง
เช่นกนัท่ี    พระบิดาไดล้ะทิ้งพระเยซูท่ีกางเขน (มธ. 27:46; มก. 15:34)   อยา่งไรก็ตาม นัน่ก็
ชัว่คราวเท่านั้นเช่นกนั   พระบิดาได้คงอยู่กบัพระเยซูตลอดการทนทุกข์ของพระองค์ทั้งส้ิน 
และไดจ้ากพระองคไ์ปเม่ือพระองคไ์ดพ้ิพากษาบาปเท่านั้น ซ่ึงพระองคไ์ดรั้บไวบ้นพระองคเ์อง
ในฐานะตวัแทนของเรา (2 คร. 5:21) ในขณะท่ีอยูบ่นกางเขน 
 

16:33    เคร่ืองบ่งช้ีทางโครงสร้าง “ส่ิงเหล่าน้ีเราไดก้ล่าวต่อท่าน” (เปรียบเทียบ 14:25; 16:1, 4, 25; 
17:1) ระบุถึงการสรุปของส่วนน้ีของการอภิปรายน้ี   เหตุผลสูงสุดส าหรับการเปิดเผยของพระ-
เยซูเก่ียวกบัการจากไปของพระองค์ ตราบเท่าท่ีพวกสาวกท่ีใกลชิ้ดของพระองคไ์ดเ้ป็นห่วงก็
คือวา่ พวกเขาจะประสบกบั “สันติสุข” ในความสัมพนัธ์ของพวกเขากบัพระองค ์(เปรียบเทียบ 
14:27)   บางที “ในเรา” พาดพิงกลบัไปถึงความสนิทสนมแบบเถาองุ่นและแขนงท่ีพระเยซูได้
เปิดเผยในบทท่ี 15   ความสัมพนัธ์ของพวกเขากบั “โลก” จะส่งผลต่อความยุง่ยาก (“ความ
ล าบาก”) เน่ืองจากการต่อตา้นท่ีจะมายงัพวกเขาจากผูไ้ม่เช่ือ   อย่างไรก็ตาม หลกัฐานท่ีว่า 
“สันติสุข” ท่ีพระเยซูจะให้พวกเขาจะ “พิชิต” ความยุ่งยากท่ีโลกจะสร้างข้ึน ก็คือชยัชนะของ
พระเยซูเหนือ (“เราไดช้นะ”) “โลก” ท่ีบนกางเขน นัน่คือ ทางการตายของพระองค์ (12:31; 1 
คร. 15:57; 1 ยน. 2:13-14; 4:4; 5:4-5)   บางทีน่ีเป็นอีกถอ้ยค าหน่ึงท่ีพวกสาวกไม่เขา้ใจทนัที 
พระเยซูไดปิ้ดการอภิปรายน้ีดว้ยถอ้ยค าแห่งการหนุนใจ   ค  ากรีก ธาเรโซ, ซ่ึงแปลวา่ “จงกลา้
หาญ” หรือ “จงช่ืนใจ” เป็นค าท่ีพระเยซูเท่านั้นไดใ้ชใ้นพนัธสัญญาใหม่ (เปรียบเทียบ มธ. 9:2, 
22; 14:27; มก. 6:50; 10:49; ยน. 16:33; กจ. 23:11)   พระเยซูเป็นผูห้นุนใจท่ียิ่งใหญ่ พระ-
วญิญาณบริสุทธ์ิด าเนินพนัธกิจของพระองคใ์น (และต่อและผา่นทาง) เราในทุกวนัน้ี 
 
ความตึงเครียดท่ีชัยชนะของพระคริสต์และการต่อตา้นของโลกตั้งไวส้ าหรับคริสเตียนไม่ใช่
ความตึงเครียดท่ีเราสามารถหลีกเล่ียงในชีวิตน้ีได ้  แมจ้ะมีส่ิงน้ี มนัก็ยงัเป็นไปไดส้ าหรับเราท่ี
จะมีสันติสุขมากกว่าเป็นทุกข์ เม่ือเราช่ืนชมและเช่ือพระสัญญาท่ีว่าพระเยซูไดมี้ชยัชนะแล้ว 
(ขอ้ 11; เปรียบเทียบ รม. 8:37) 

   



“. . . ถา้พระเยซูไม่ไดบ้อกล่วงหน้าถึงความอ่อนแอของพวกสาวก เม่ือพวกเขาได้
ตระหนกัหลงัจากนั้นวา่พวกเขาไดท้  าให้พระองคผ์ิดหวงัและไดล้ะทิ้งพระองคแ์ละได้
ทอดทิ้งพระองคอ์ยา่งไรนั้น มนัคงไดผ้ลกัดนัให้พวกเขาไปสู่ความหมดหวงัอยา่งท่ีสุด
และอยา่งส้ินเชิง   แต่พระองคไ์ดเ้ตือนพวกเขาก่อนท่ีมนัไดเ้กิดข้ึน”860 

 
การอภิปราย ณ หอ้งชั้นบนจบลงท่ีน่ี (13:31-16:33)   ส่วนท่ีเหลือของพนัธกิจส่วนตวัของพระเยซู (บทท่ี 13-17) 
ประกอบดว้ยค าอธิษฐาน 
 

ค. ค าอธิษฐานแบบมหาปุโรหิตของพระเยซู  บทที ่17 
 
ส่วนน้ีของพนัธกิจส่วนตวัของพระเยซูมีการเช่ือมโยงหลายอยา่งกบัการอภิปราย ณ ห้องชั้นบนก่อนหนา้น้ี   ใน
พนัธสัญญาเดิม บ่อยคร้ังแลว้ค าอธิษฐานไดม้ากบัการอภิปรายการอ าลา (เปรียบเทียบ ปฐก. 49; ฉธบ. 32-33)   
หวัขอ้หลกัคือความปรารถนาของพระเยซูส าหรับเกียรติของพระบิดาและสวสัดิภาพของพวกสาวก   อย่างไรก็
ตาม หัวขอ้อ่ืนๆหลายหัวขอ้ท่ีได้ด าเนินตลอดพระกิตติคุณน้ีก็ไปสู่จุดสูงสุดใหม่ท่ีน่ีเช่นกัน   หัวข้อเหล่าน้ี
รวมถึง การเช่ือฟังของพระเยซูต่อพระบิดา  การเปิดเผยของพระเจา้ผา่นทางพระบุตร การทรงเรียกให้ออกจาก
โลกของพวกสาวก  ภารกิจของพวกเขา  เอกภาพของพวกเขา และจุดหมายของพวกเขา861 

 
ความคลา้ยคลึงต่างๆระหวา่งเน้ือหาของค าอธิษฐานน้ีและการอภิปราย ณ ห้องชั้นบน และหมายเหตุของยอห์น 
ณ ตอนปลายของมนั (18:1) ดูเหมือนจะบ่งบอกวา่พระเยซูไดอ้ธิษฐานก่อนท่ีพระองคไ์ดเ้ขา้ไปในสวนเกทเสมนี   
บางทีพระองค์อาจไดอ้ธิษฐานในห้องชั้นบน862  แมว้า่พระองค์อาจไดอ้ธิษฐานในบางทีในกรุงเยรูซาเล็ม เวส-
คอททไ์ดเ้ช่ือวา่พระองคไ์ดอ้ธิษฐานในลานพระวหิาร863 

 

“ไม่วา่พระองคไ์ดอ้ธิษฐานในหอ้งชั้นบนหรือระหวา่งทางไปถึงสวนนั้น ส่ิงน้ีแน่นอนอยา่งมากคือ มนัเป็น
ค าอธิษฐานท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดท่ีไดอ้ธิษฐานบนโลกและเป็นค าอธิษฐานท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นท่ีใดก็
ตามในพระคมัภีร์   แน่นอนวา่ ยอห์นบทท่ี 17 เป็น ‘อภิสุทธิสถาน’ ของการบนัทึกของพระกิตติคุณน้ี และ
เราตอ้งเขา้หาบทน้ีดว้ยวญิญาณของความถ่อมใจและการนมสัการ”864 

 
แมว้่าการตั้งช่ือค าอธิษฐานน้ี “ค าอธิษฐานแบบมหาปุโรหิตของพระเยซู” นั้นค่อยขา้งน าไปผิดๆเล็กน้อย 
ขา้พเจา้ก็ไม่รู้วธีิท่ีดีกวา่ท่ีจะอธิบายถึงค าอธิษฐานน้ี   เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูยงัไม่ไดเ้ขา้ไปสู่พนัธกิจแบบ



มหาปุโรหิตของพระองค ์ 
 
ซ่ึงพระองคไ์ดเ้ร่ิมตน้เม่ือพระองคไ์ดเ้สด็จสู่สวรรค ์เม่ือพระองคไ์ดอ้ธิษฐานค าอธิษฐานน้ี (เปรียบเทียบ รม. 
8:34; ฮบ. 7:25; 1 ยน. 2:1)   อยา่งไรก็ตาม ค าอธิษฐานน้ีแสดงถึงการล้ิมรสล่วงหนา้ของพนัธกิจการวิงวอน
เผือ่นั้น 

“บ่อยคร้ังแลว้เราเขา้ใจค าอธิษฐานน้ีราวกบัวา่มนัเป็นเศร้าโศก   มนัไม่ใช่   มนัถูกเปล่งออกมา
โดยผูห้น่ึงซ่ึงเพิ่งไดย้นืยนัวา่พระองคไ์ดช้นะโลกแลว้ (16:33) และมนัเร่ิมตน้จากความเช่ือมัน่น้ี   
พระเยซูก าลังตั้ งใจคอยกางเขน แต่ด้วยอารมณ์แห่งความหวังและความยินดี ไม่ใ ช่                     
ความหมดหวงั”865 

 
1. ค าขอร้องของพระเยซูเพือ่พระองค์เอง  17:1-5 

 
17:1    “พระเยซูไดก้ล่าวส่ิงเหล่าน้ี” (NASB, ค ากรีก เทาทา เอลาเลเซน เยซุส) เช่ือมโยงส่ิงท่ีติดตามมา 

ดว้ยส่ิงท่ีพระเยซูเพิ่งไดก้ล่าวไปอยา่งชดัเจน (เปรียบเทียบ 14:25; 16:1, 4, 25, 33) “ทรงแหงน
พระพกัตร์ข้ึนดูฟ้า” ไดบ้่งช้ีถึงการอธิษฐานอยา่งเช่นถอ้ยค าของพระเยซูไดบ้่งช้ี (เปรียบเทียบ 
สดด. 121:1; 123:1; อสค. 33:25; ดนล. 4:34; ยน. 11:41) ท่าทางน้ีไดแ้สดงถึงการท่ีพระเยซูยก
ใจของพระองค์ไปยงัพระเจา้ การนบัถือของพระองคท่ี์มีต่อพระเจา้และความมัน่ใจของพระ -
องคใ์นพระเจา้866 บางทียอห์นอาจไดร้วมรายละเอียดของพระเยซูแหงนพระพกัตร์ของพระองค์
ข้ึนดูฟ้าเพื่อจะช่วยให้ผูอ่้านจินตนาการถึงการจ านนท่ีต่อเน่ืองของพระองค์ต่อพระบิดาของ
พระองค ์

 
แน่นอนว่า ช่ือเรียก “พระบิดา” เป็นแนวทางโดยทัว่ไปของพระเยซูถึงการอา้งอิงถึงความ 
สัมพนัธ์ของพระเจา้กบัพระองคเ์อง และความรักใคร่ของพระองค์ท่ีมีต่อพระเจา้ (11:41; 12: 
27; เปรียบเทียบ ขอ้ 5, 11, 21, 24, 25) “เวลา” ในท่ีน่ีเป็น เวลาของ (เวลาส าหรับ) การไดรั้บ
เกียรติของพระบุตรผ่านทางการตาย การเป็นข้ึนจากตายและการเสด็จสู่สวรรค์ (เปรียบเทียบ 
2:4; 7:6, 8, 30; 8:20; 12:23, 27-28, 31-32; 13:1, 31) การหลีกเล่ียงไม่ไดข้องเหตุการณ์ท่ีใกลเ้ขา้
มาไม่ไดน้ าพระเยซูไปสู่การยอมรับมนัอย่างไม่ด้ินรน  น่ีเป็นวิธีท่ีผูเ้ช่ือบางคนตอบสนองใน
สถานการณ์ท่ีคลา้ยกนั   ตรงกนัขา้ม มนัไดเ้คล่ือนพระองคไ์ปสู่การออ้นวอนต่อพระบิดาท่ีว่า
ส่ิงท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนจะส่งผลต่อเกียรติของพระเจา้ 



 
“อยา่งเช่นบ่อยคร้ังอยา่งมากในพระคมัภีร์นั้น การเนน้ท่ีอ านาจสิทธ์ิขาดของพระเจา้ท า
หนา้ท่ีเป็นเคร่ืองกระตุน้ต่อค าอธิษฐาน ไม่ใช่ส่ิงไม่จูงใจ”867 

 
พระเยซูไดข้อให้พระบิดาของพระองคท่ี์จะ “ให้เกียรติ” พระองคเ์พื่อว่าพระองคส์ามารถ “ให้
เกียรติ” พระบิดาได้   ท่ีจะ “ให้เกียรติ” ในบริบทน้ีหมายถึงท่ีจะปกคลุมด้วยความงดงาม 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 5)   วิธีเดียวท่ีส่ิงน้ีสามารถเกิดข้ึนไดก้็คือพระคริสต์จะตอ้งไปท่ีกางเขน   
ดงันั้นน่ีเป็นคร้ังเดียวของการวอนวอนส่วนตวัในค าอธิษฐานน้ี เป็นพยานถึงการอุทิศตนของ
พระเยซูท่ีจะท าตามน ้ าพระทยัของพระบิดา แมก้ระทัง่ถึงจุดแห่งการตายท่ีบนกางเขน   ดงันั้น 
ค าขอร้องของพระองคเ์พื่อเกียรตินั้นก็ไม่ใช่เห็นแก่ตวั   มนัรวมกนัเป็นค าขอร้องส าหรับความ
ตรงกนัขา้มของสภาพต่างๆ (ของความเป็นมนุษย์ท่ีหลงหายและผิดบาป) ซ่ึงส่งผลต่อการ
บงัเกิดเป็นมนุษย ์(เปรียบเทียบ ฟป. 2:6-11)   พระเยซูไดข้อความช่วยเหลือจากพระเจา้ (นัน่คือ 
พระคุณ) ในการทนทุกข์ การตายท่ีเสียสละ การเป็นข้ึนจากตาย และการเสด็จสู่สวรรค์ของ
พระองค ์  ส่ิงทั้งหมดน้ีก็เพื่อเกียรติของพระเจา้ในท่ีสุด   มนัจะยกยอ่งปัญญา อ านาจ และความ
รักของพระองค ์

 
ทนัทีทนัใดมากข้ึนนั้น พระบิดาไดท้  าให้พระบุตรไดรั้บเกียรติโดยการส่งทูตสวรรค์
เพื่อเสริมก าลงัพระองค์ในสวนเกทเสมนี ผ่านทางค าพยานของปีลาตเก่ียวกบัการไร้
ความผิดของพระเยซู  ความรอดของโจรท่ีบนกางเขน การขาดของม่านในพระวิหาร 
และการสารภาพของนายร้อยท่ีวา่พระเยซูเป็น “พระบุตรของพระเจา้” 868 

 
17:2  พระบิดาไดใ้ห้เกียรติพระบุตรโดยการให้ “สิทธิอ านาจ” แก่พระองค์ท่ีจะ “ให้ชีวิตนิรันดร์”                 

แก่ “ทุก” คนผูซ่ึ้ง  พระบิดาได ้“ให้” แก่พระบุตร (เปรียบเทียบ มธ. 28:18)   พระบิดาไดใ้ห้
สิทธิอ านาจน้ีแก่พระองคก่์อนการสร้างโลก (เปรียบเทียบ สดด. 2)   มนัเป็นพื้นฐานส าหรับค า
ขอร้องของพระเยซูในขอ้ท่ี 1   ทั้งขอ้ท่ี 2 และ 3 เป็นการอธิบาย และดงันั้นดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง
ก็เป็นวงเล็บ   พระเยซูไดอ้า้งอิงถึงผูเ้ช่ือ 5 คร้ังในค าอธิษฐานน้ีในฐานะ “บรรดาผูท่ี้พระบิดาได้
มอบแก่พระองค”์ (ขอ้ 2, 6 [2 คร้ัง], 9, 24) 

 
17:3    พระเยซูไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะระบุถึงแก่นสารของ “ชีวตินิรันดร์” อยา่งแทจ้ริงแลว้ ชีวตินิ 



รันดร์คือท่ีจะ “รู้จกั” (ค ากรีก กินอสโคซิน, เปรียบเทียบ ปฐก. 4:1LXX; มธ. 1:25) “พระเจา้” 
โดยประสบการณ์ผ่านทางความเช่ือใน “พระเยซูคริสต์” พระบุตรของพระองค ์(เปรียบเทียบ 
3:5; ยรม. 31:34; ฮบก. 2:14; ฮบ. 8:11) น่ีเป็น  “ค านิยาม ท่ีดีมากของพนัธสัญญาใหม่เก่ียวกบั
ชีวตินิรันดร์”869  พระเยซูไดอ้ธิบายชีวิตนิรันดร์ในแง่ของความสัมพนัธ์แทนท่ีจะเป็นระยะเวลา   
ทุกคนจะมีชีวิตอยูเ่ป็นนิตยใ์นบางท่ี   อยา่งไรก็ตาม ค าวา่ “ชีวิตนิรันดร์” อยา่งท่ีพระเยซูไดใ้ช้
มนัก็หมายถึงมากกวา่ชีวติท่ียาวนานอยา่งมาก 
 

“ชีวติเป็นการเก่ียวขอ้งท่ีกระฉบักระเฉงกบัสภาพแวดลอ้ม  ความตายเป็นการหยุดของ
การเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ไม่วา่มนัจะเป็นทางกายภาพหรือส่วนตวั   ประเภทท่ี
สูงท่ีสุดของชีวิตคือการเก่ียวขอ้งกบัประเภทท่ีสูงท่ีสุดของสภาพแวดลอ้ม   ไส้เดือนก็
พึงพอใจท่ีจะอาศยัอยูใ่นดิน  เราไม่ตอ้งการเพียงแค่สภาพแวดลอ้มท่ีกวา้งข้ึนของโลก 
ทะเล และทอ้งฟ้าเท่านั้น แต่ตอ้งการการติดต่อกับมนุษย์คนอ่ืนๆอีกด้วย   ส าหรับ
ความส าเร็จท่ีสมบูรณ์แห่งชีวติของเรานั้น เราตอ้งรู้จกัพระเจา้   พระเยซูไดก้ล่าววา่ส่ิงน้ี
ก่อให้เกิดชีวิตนิรันดร์   มนัไม่ใช่ไม่ส้ินสุดเท่านั้น เน่ืองจากว่าความรู้เก่ียวกบัพระเจา้
จะเรียกร้องนิรันกาลท่ีจะพฒันาอย่างเต็มท่ี แต่ด้านคุณภาพนั้นมนัตอ้งคงอยู่ในมิตินิ
รันดร์อีกดว้ย”870 

 
ท่ีน่ีพระเยซูไดอ้ธิบายถึงพระบิดาในฐานะ “พระเจา้เท่ียงแทอ้งคเ์ดียว” น่ีไม่ไดห้มายถึงวา่ พระ- 
เยซูไดย้อมรับวา่พระบิดาเป็นพระเจา้และพระองค ์  )พระเยซู  (ไม่ใช่พระเ จา้อยา่งผูท่ี้มีความเห็น
วา่พระเจา้ทรงอยูโ่ดยพระองค์เดียวไม่เป็นตรีเอกภาพ เช่ือตรงกนัขา้ม มนัหมายถึงวา่ พระเยซู
ไดย้อมรับวา่มีพระเจา้แทแ้ต่องคเ์ดียว ในความตรงกนัขา้มกบัรูปเคารพและท่ีเรียกกนัวา่  “พระ”  
มากมาย พระเยซูไดอ้า้งถึงความเท่าเทียมกบัพระบิดาหลายคร้ังก่อนหน้าน้ีในพนัธกิจในโลก
ของพระองค ์ )เปรียบเทียบ 10:30, 38; และขอ้อ่ืนๆ) 
 
พระเจา้เป็นท่ีรู้จกัไดผ้่านทาง “พระเยซูคริสต์” ผูซ่ึ้งพระองค์ได ้“ส่ง” มาเท่านั้น (เปรียบเทียบ 
1:18; มธ. 11:27) บางคร้ังเรากล่าวว่ามนัเป็นพรและการดลใจท่ีจะรู้จกับางคน ส่ิงทั้งหมดน้ีก็
เป็นจริงมากข้ึนเม่ือเรารู้จกัพระเจา้ การรู้จกัพระองค์ก็เปล่ียนแปลงเรา และแนะน าเราไปสู่
คุณภาพท่ีแตกต่างของการด าเนินชีวติ871 

 



“มนัควรค่าแก่การสังเกตท่ีว่า น่ีเป็น ท่ีเดียว ในพนัธสัญญาใหม่ท่ีซ่ึงองค์พระผูเ้ป็น
เจา้ของเราไดเ้รียกพระองค์เองว่า ‘พระเยซูคริสต์’   ในการท าเช่นนั้น พระองค์ได้
ยนืยนัวา่ พระเยซู บุตรมนุษยแ์ละพระบุตรของพระเจา้เป็น พระคริสต์  )พระเมสสิยาห์ (
แทแ้ต่ผูเ้ดียว     ดว้ยเหตุนั้น พระองค์ไดป้ฏิเสธความเขา้ใจเท็จทุกอย่างเก่ียวกบัพระ-
เมสสิยาห์ อยา่งเช่นในอนุประโยคก่อนหนา้น้ีท่ีพระองคไ์ดก้นัพระเท็จทุกองคอ์อกไป 
[เปรียบเทียบ 1 ยน .5:1]”872  
 

17:4-5    พระเยซูได ้“ใหเ้กียรติ” พระบิดาโดยทุกส่ิงท่ีพระองคไ์ดท้  าในการบงัเกิดเป็นมนุษยข์อง 
พระองค์ พระองค์ได้  “กระท ากิจท่ี  [พระบิดา]” ทรงให้พระองค์กระท านั้ นส าเร็จแล้ว 

)เปรียบเทียบ ลก .  2:49; ฮบ. 10:7; ยน . 19:30) บางทีพระเยซูไดร้วมถึงการตาย  การเป็นข้ึนจาก
ตาย และการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ได้อ้างอิงถึงก่อนเวลา (ล่วงหน้า) ท่ีน่ี 
(เปรียบเทียบ 19:30)   การถูกตรึงของพระเยซูเป็นความแน่นอนท่ีมาก่อนเน่ืองจากการอุทิศตน
ของพระองคท่ี์จะท าตามน ้าพระทยัของพระบิดา (ฟป. 2:8) 

 
   “มีเพียงวธีิเดียวเท่านั้นท่ีจะใหเ้กียรติพระเจา้ และนัน่คือท่ีจะเช่ือฟังพระเจา้”873 
 

ตอนน้ีพระเยซูไดข้อใหพ้ระบิดาท่ีจะ “ใหเ้กียรติ” พระบุตรโดยทุกส่ิงท่ีพระบิดาจะท าในการยก
ยอ่งพระบุตร อยา่งแทจ้ริงแลว้ ดงันั้นพระเยซูไดก้ล่าวซ ้ าค  าขอร้องของขอ้ท่ี 1 พระองคต์อ้งการ
ท่ีจะกลบัไปสู่สภาพ (ของเกียรติในสวรรค์) ท่ีซ่ึงพระองค์ไดมี้ชีวิตอยู ่“กบั” พระบิดา “ก่อน” 
การบงัเกิดเป็นมนุษยข์องพระองค ์(และ “ก่อนโลกไดมี้ข้ึน”) 
 
ค าขอร้องน้ีแสดงถึงการมีชีวิตอยูก่่อนของพระเยซูกบัพระบิดาและความเท่าเทียมของพระองค์
กบัพระบิดา (10:30)   ท่ีจริงแลว้ พระเยซูไดข้อการไดรั้บเกียรติอีกคร้ังหน่ึงของพระองคเ์อง   
ยงัสภาพดั้ งเดิมของพระองค์คือ ด้วยสิทธิอ านาจ อ านาจ ความงดงาม และสิทธิพิเศษต่างๆ
ทั้งหมดของความเป็นพระเจา้   แต่มากกวา่นั้นอาจจะเก่ียวขอ้งในการไดรั้บเกียรติน้ี 
 

“เกียรติของพระคริสตแ์ละเกียรติของพระบิดาในพระคริสต ์จะตอ้งเป็นท่ีประจกัษโ์ดย
การด าเนินต่อไปและความส าเร็จของเกียรติท่ีพระองคไ์ดเ้ร่ิมตน้ในมนุษย”์874 

 



2. ค าขอร้องของพระเยซูส าหรับสาวกสิบเอด็คน  17:6-19 
 
การได้รับเกียรติของพระเยซูได้ข้ึนอยู่กับสวสัดิภาพของบรรดาผูท่ี้พระบิดาได้ให้แก่พระองค์ (ข้อ 2)   
ดงันั้น พระเยซูไดอ้ธิษฐานเพื่อพวกเขาเช่นกนั   พระองคไ์ดท้  าการขอร้องหลายอยา่งเพื่อพวกเขา แต่แรกสุด
ไดแ้สดงออกถึงเหตุผลต่างๆท่ีพระองคไ์ดอ้ธิษฐานเพื่อพวกเขา และเหตุผลท่ีพระองคต์อ้งการให้พระบิดาท่ี
จะตอบค าขอร้องต่างๆของพระองค ์
 
ความยาวของส่วนน้ีของค าอธิษฐานบ่งบอกว่าพระเยซูไดมี้ความห่วงใยท่ีใหญ่ข้ึนส าหรับสวสัดิภาพของ
พวกสาวกของพระองคม์ากกวา่สวสัดิภาพของพระองคเ์อง 
 

“พระเยซูได้อธิษฐานเพื่อพวกสาวกของพระองค์ก่อนท่ีพระองค์ได้เลือกพวกเขา (ลก. 6:12) 
ระหว่างพนัธกิจของพระองค์ (ยน. 6:15) และ ณ ตอนปลายของพนัธกิจของพระองค์ (ลก. 
22:32) ท่ีน่ี (ยน. 17:6-19) และภายหลงัในสวรรค ์(รม. 8:34; ฮบ. 7:25)”875 

 
เหนือส่ิงอ่ืนใด เม่ือพิจารณาถึงความอ่อนแอต่างๆของพวกเขา พวกเขาก็มีความจ าเป็นท่ียิ่งใหญ่ต่อพระคุณ
ของพระเจา้ท่ีจะค ้าจุนพวกเขาในอนาคต   มนัเป็นอ านาจท่ีรักษาไวข้องพระเจา้มากกวา่ก าลงัของพวกเขาท่ี
ไดท้  าใหพ้ระเยซูมัน่ใจขณะท่ีพระองคไ์ดอ้ธิษฐานเพื่อพวกเขา 
 

พืน้ฐานต่างๆส าหรับค าขอร้องเหล่านี ้17:6-11ก 
 
17:6   พระเยซูไดถื้อวา่พวกสาวกเหล่าน้ีเป็นบรรดา (“ผูค้น”) ผูซ่ึ้งพระเจา้ไดใ้ห้แก่พระองค ์“จากโลก

น้ี” (เปรียบเทียบ 6:37; 15:19; สดด . 22:22) ไม่ใช่เป็นบรรดาผูท่ี้ไดเ้ลือกท่ีจะติดตามพระองค ์  
มุมมองน้ีอธิบายถึงความมัน่ใจของพระเยซูขณะท่ีพระองค์ไดค้าดหวงัถึงอนาคตของพวกเขา   
“พวกเขา” ไดเ้ป็นของพระเจา้ (“ไดเ้ป็นของพระองค์”) และดงันั้นพระเจา้จะปกป้องพวกเขา   
พระเยซูไดเ้ปิดเผยพระเจา้ (“ไดส้ าแดงนามของพระองค์”) แก่พวกเขา   “นาม” ของพระเจา้ก็
สรุปทุกส่ิงเก่ียวกบัพระองค ์(เปรียบเทียบ อพย. 3:13-15; อสย. 52:6)   การส าแดงถึงนามของ
พระเจา้แก่ผูค้นหมายถึงการเปิดเผยถึงธรรมชาติแทจ้ริงของพระองคแ์ก่พวกเขา   สาวกสิบเอ็ด
คนได้ “รักษา” “พระวจนะ” ของพระเจา้โดยการเช่ือและการติดตามพระเยซู แมว้่าพวกเขา
ไม่ไดเ้ช่ือฟังอยา่งต่อเน่ือง 



 
17:7-8    มีส่ิงมากมายท่ีสาวกสิบเอ็ดคนยงัไม่ไดเ้ขา้ใจ แต่พวกเขาก็ไดเ้ช่ือว่าพระเยซูไดม้าจากพระเจา้ 

และถอ้ยค า (ค ากรีก เรมาทา) ของพระเยซูก็เป็น “พระด ารัส” ของพระเจา้   อยา่งน่ายกยอ่งแลว้ 
พวกเขาไดย้อมรับ (“รับเอา”) ค าสอนของพระเยซูแมว้่าพวกเขาไม่ไดเ้ขา้ใจค าสอนเหล่านั้น
อย่างเต็มท่ี และส่ิงท่ีพวกเขาได้เขา้ใจพวกเขาได้ “เช่ือ”   วลีท่ีผิดปกติก็เน้นถึงเอกภาพของ
พระองคก์บัพระบิดา 

 
“ตราบเท่าท่ีเราคงอยู่กับภาพของพระเยซูแห่งกาลิลี (บางทีท าให้เยา้ยวนใจต่อความ
สวยงามของความบริสุทธ์ิและความต ่าตอ้ยของพระองค์) ดงันั้นเราก็พลาดส่ิงท่ีส าคญั
อยา่งแทจ้ริง   ส่ิงท่ีเป็นศูนยก์ลางก็คือทุกส่ิงท่ีเราเห็นในพระองคก์็มาจากพระเจา้   ความ
สนใจของเราควรจดจ่อท่ีพระเจา้นิรันดร์มากกวา่บุรุษแห่งกาลิลี”876 

   

“มนัเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีท าให้เบิกบานมากท่ีสุดในโลกท่ีจะคิดว่าพระเยซูได้วาง
การวางใจและความเช่ือมัน่ของพระองค์ไวใ้นมนุษยเ์ช่นตวัเรา เราเช่นกนัตอ้ง
ไม่กลวัโดยความอ่อนแอของมนุษยห์รือโดยการเร่ิมตน้เล็กๆ เราเช่นกนัตอ้งไป
ขา้งหนา้ดว้ยความเช่ือถือท่ีมัน่ใจของพระเยซูในพระเจา้และในมนุษย ์ถา้เราเช่ือ
ในพระเจา้และในมนุษย ์เราจะไม่เป็นคนมองโลกในแง่ร้าย เพราะวา่ดว้ยความ
เช่ือถือสองอยา่งน้ี ความเป็นไปไดต่้างๆ ของชีวติก็ไม่จ  ากดั”877 

 
17:9-10   เน่ืองจากวา่สาวกสิบเอด็คนไดเ้ช่ือในพระองค ์ พระเยซูก็ไดท้  าการขอร้องส าหรับพวกเขา  

“ไม่ใช่” ส าหรับ “โลก” ณ จุดน้ี พระเยซูไม่ไดอ้ธิษฐานเพื่อโลก เพราะว่าโลกไดต้ั้งตนเองไว้
นอกจุดประสงค์ต่างๆ ของพระเจา้878 พื้นฐานส าหรับค าขอร้องของพระเยซูก็คือว่า พวกสาวก
เหล่าน้ีไดเ้ป็นของพระเจา้ ดงันั้นสวสัดิภาพของพวกเขาก็เป็นความสนใจท่ีพิเศษของพระองค ์  
บรรดาผูท่ี้เป็นของพระบิดาก็เป็นของพระบุตรอยา่งเท่าเทียมกนั ดงันั้น พระเยซูไดอ้า้งถึงความ
เป็นห่วงท่ีเท่าเทียมกนัส าหรับสาวกสิบเอ็ดคนกบัความเป็นห่วงของพระบิดา น่ีเป็นการอา้งอีก
อยา่งหน่ึงถึงความเท่าเทียมกบัพระบิดา พระเยซูได ้“รับเกียรติ” ผา่นทางความเช่ือของสาวกสิบ
เอด็คน แต่พระองคไ์ม่ไดรั้บเกียรติจาก “โลก” 
 

17:11ก   พระเยซูได้อธิบายอีกว่า พระองค์ได้อธิษฐานเผื่อสาวกเหล่าน้ีอย่างท่ีพระองค์ได้อธิษฐาน 



เพราะวา่พระองคก์ าลงัจะจากพวกเขาไป (“ขา้พระองค์จะไม่อยู่ในโลกน้ีอีก”) และกลบัไปหา
พระบิดา (“ข้าพระองค์มาหาพระองค์”)   พวกเขาต้องการพระคุณท่ีเพิ่มข้ึนของพระบิดา 
เพราะวา่พวกเขาจะไม่มีการทรงสถิตท่ีหนุนใจของพระบุตรกบัพวกเขาอีกต่อไปขณะท่ีพวกเขา
ไดมี้ชีวติอยูใ่นโลกท่ีเป็นศตัรู 

 
ค าขอร้องส าหรับการปกป้อง  17:11ข-16 
 
17:11ข   ช่ือเรียก “พระบิดาบริสุทธ์ิ” ปรากฏท่ีน่ีเท่านั้ นในพระกิตติคุณท่ีส่ี และเป็นค าย  ้าเตือนถึง      

พระลกัษณะทั้งสองของธรรมชาติของพระเจา้   มนัท าใหแ้นวคิดของความบริสุทธ์ิสูงสุดสมดุล
กบัความเป็นบิดาท่ีสนิทสนม และดงันั้นก็ตระเตรียมพวกเขาส าหรับส่ิงท่ีอยู่ขา้งหน้า นัน่คือ 
ความจ าเป็นส าหรับการช าระให้บริสุทธ์ิท่ีมีความรัก (ขอ้ 17-19) ความบริสุทธ์ิของพระบิดาท า
หนา้ท่ีเป็นตน้แบบส าหรับความบริสุทธ์ิของพวกสาวก (เปรียบเทียบ ลนต. 11:44; มธ. 5:48; 1 
ปต. 1:16) เหตุผลท่ีพระเยซูและพวกสาวกสามารถบริสุทธ์ิไดก้็คือวา่พระบิดาทรงบริสุทธ์ิ 

 
พระเยซูไดข้อใหพ้ระบิดาของพระองคท่ี์จะ “รักษา” สาวกเหล่าน้ีไว ้“ในนามของพระองค์” ค า
กรีก เอน โท โอโนมาทิ โซอู)   ฉบบั NIV ไดแ้ปลวลีน้ีท่ีจะหมายถึง “โดยอ านาจแห่งพระนาม
ของพระองค”์ (เปรียบเทียบ สดด. 20:1; 54:1; สภษ. 18:10)879 อยา่งไรก็ตาม ค าบุพบท เอน อาจ
เป็นสถานท่ีแทนท่ีจะเป็นส่ือในมาลาทางไวยากรณ์ ในกรณีนั้น แนวคิดจะเป็น “โปรดรักษา
พวกเขาไวใ้นนามของพระองค์” ซ่ึงหมายถึง โปรดรักษาพวกเขาให้จงรักภกัดีต่อ พระองค์880 
นกัอรรถาธิบายบางคนไดโ้ตแ้ยง้วา่ทั้งสองแนวคิดก็อยูใ่นความคิดของพระเยซู881  บริบทก็ชอบ
มุมมองท่ีสอง ดูเหมือน ความจงรักภักดี เป็นเป้าหมายของการรักษาไว ้และแนวคิดท่ีเด่น ไม่ใช่
วธีิท่ีจะไปถึงมนั นัน่คือ ไม่ใช่อ านาจของพระบิดา “นาม” ท่ีพระบิดาได ้“ให้” แก่พระบุตรบาง
ทีอ้างอิงถึงการเปิดเผยถึงพระลักษณะของพระเจ้า ท่ีพระเยซูได้ส าแดงแล้ว (ข้อ 6-8; 
เปรียบเทียบ 1:18; 14:9) 
 
จุดประสงคสู์งสุดของพระเจา้ในการรักษาสาวกเหล่าน้ีไวใ้ห้จงรักภกัดีต่อการเปิดเผยท่ีพระเยซู
ไดใ้หแ้ก่พวกเขาก็คือวา่พวกเขาจะประสบกบั เอกภาพ   พวกเขาจะ “เป็นหน่ึงเดียว” กบัซ่ึงกนั
และกนั เช่นเดียวกบั “หน่ึงเดียว” กบัพระบุตรและพระบิดา ถ้าพวกเขาได้จงรักภกัดีต่อการ
เปิดเผยของพระเยซูต่อไป   จากการท่ีเสนอแนวคิดน้ีเพิ่มเติม เราก็สามารถเห็นไดว้า่พระคมัภีร์



เป็นพื้นฐานส าหรับเอกภาพของผูเ้ช่ือกบัซ่ึงกนัและกนัและกบัพระเจา้ 
 

17:12    พระองคไ์ดรั้กษาสาวกเหล่าน้ีไวใ้ห้จงรักภกัดีต่อพระเจา้และไดป้กป้อง (“คุม้กนั”) พวกเขาไว้
จากการโจมตีภายนอกในขณะท่ีพวกเขาไดอ้ยูก่บัพวกเขา   ขอ้ยกเวน้เดียวก็คือยดูาสอิสคาริโอท 
ผูซ่ึ้งเป็นผูท้รยศท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้พนัธสัญญาเดิมไดท้  านายไวว้า่จะทรยศพระเมสสิยาห์ (สดด. 
41:9; 69:25; 109:6-8; เปรียบเทียบ ยน. 13:18)   การละทิ้งของเขาไม่ไดพ้ิสูจน์วา่พระเยซูเป็นผู ้
ล้มเหลว แต่ได้พิสูจน์ว่าพระคมัภีร์เช่ือถือได้   พระเยซูไม่ได้รวมยูดาสไวใ้นค าขอร้องของ
พระองคส์ าหรับสาวกสิบเอด็คน 

 
ค าวา่ “ลูกแห่งความพินาศ” (ค ากรีก โฮ ฮูอิออส เทส อะโพเลอิอัส, NIV “ผูห้น่ึงซ่ึงถูกก าหนด
ไปสู่การถูกท าลาย”) สามารถอธิบายถึงลกัษณะของยูดาส (เปรียบเทียบ อสย. 57:4) หรือ
จุดหมายของเขาได ้(สดด. 35:4-8)   เขาไดมี้ลกัษณะท่ีน่าสาปแช่งและจะจบลงดว้ยความพินาศ 
แต่แนวคิดท่ีสองดูเหมือนจะหนกัแน่นกว่าในบริบทน้ี   ตามปกติแลว้ “ความพินาศ” ในพนัธ
สัญญาใหม่อา้งอิงถึงการสาปแช่งในยคุสุดทา้ย (เปรียบเทียบ มธ. 7:13; กจ. 8:20; รม. 9:22; ฟป. 
1:28; 3:19; 1 ทธ. 6:9; 2 ปต. 2:1; 3:7; วว. 17:8, 11) 
 
การปรากฏในอีกท่ีหน่ึงของช่ือเรียก “ลูกแห่งความพินาศ” ก็ปรากฏว่าเก่ียวขอ้งกบัปฏิปักษ ์
พระคริสต ์(2 ธส. 2:3)   ขอ้เท็จจริงน้ีไดน้ านกัตีความบางคนท่ีจะสรุปวา่ปฏิปักษพ์ระคริสตจ์ะ
เป็นยูดาสอิสคาริโอทท่ีไดเ้ป็นข้ึนจากตาย   อย่างไรก็ตาม พระเจา้จะไม่ท าให้ผูไ้ม่เช่ือเป็นข้ึน
จนกวา่ตอนปลายของยุคพนัปี (วว. 20:11-15) แต่ปฏิปักษพ์ระคริสตจ์ะปรากฎและด าเนินงาน
ของเขาระหวา่งกลียคุ ซ่ึงจะน าหนา้ยคุพนัปี (เปรียบเทียบ วว. 13:1-10; 19:19-21) 
 

17:13    พระเยซูได้ปกป้องสาวกสิบเอ็ดคนในขณะท่ีพระองค์ได้อยู่กับพวกเขาในโลก แต่ตอนน้ี
พระองคก์ าลงัจะละพวกและกลบัไปสู่พระบิดา (“ตอนน้ีขา้พระองค์มาหาพระองค์”)   ดงันั้น 
พระองค์ได้ให้ค  าสอนเหล่าน้ีและน าเสนอค าออ้นวอนเหล่าน้ี (“ส่ิงเหล่าน้ีเรากล่าวในโลก”) 
เพื่อว่าพวกเขาจะแบ่งปันในความเต็มเป่ียมของ “ความยินดี” ของพระองคห์ลงัจากท่ีพระองค์
ไดจ้ากไป (เปรียบเทียบ 15:11; 16, 22, 24) 

 



“มนัเป็นสุขท่ีจะสังเกตวา่พระผูช่้วยให้รอดเป็นห่วงเพียงไรต่อความสุขของประชากร
ของพระองค์   . . . .ดงันั้นคริสเตียนท่ีน่าสังเวชก็เป็นความขดัแยง้ในตนเอง    คริสเตียน
ท่ีขาดความยินดีก็คือผูท่ี้ขาดการติดต่อกบัพระบิดา  ส่ิงอ่ืนๆไดเ้ขา้แยง่ใจของเขา และ
ผลลพัธ์ก็คือเขาไม่ไดด้ าเนินในความสวา่งแห่งสีหนา้ของพระองค ์  อะไรคือการแกไ้ข 
? คือการสารภาพบาปกบัพระเจา้ คือการเอาทุกอยา่งท่ีขดัขวางการส่ือสารของเรากบั
พระเจา้ออกไป คือการใชอ้ยา่งเป็นประจ าในส่ิงท่ีพระเจา้จดัเตรียมให้เราในการรักษา
ความช่ืนชมยินดีของเรา ไม่ว่าจะเป็นพระวจนะ การอธิษฐาน การภาวนา การ
ครอบครองหัวใจประจ าวนัด้วยพระคริสต์  การเป็นอยู่อย่างสม ่าเสมอในอนาคตท่ีมี
สง่าราศีท่ีรอคอยเราอยู่ การประกาศต่อคนอ่ืนๆ ถึงความไพบูลยอ์นัหาท่ีสุดมิไดข้อง
พระคริสต”์882 

 
“แต่บดัน้ีขา้พระองค์ไปหาพระองค์   ”อาจหมายถึง   “แต่บดัน้ีขา้พระองคก์ล่าวต่อพระองค์ดว้ย

การอธิษฐาน ”ดงันั้น บางทีทั้งสองความคิดน้ีไดอ้ยูใ่นความคิดของพระเยซู 883 
 
17:14    การเปิดเผยและค าสอนต่างๆท่ีพระเยซูไดใ้ห้แก่สาวกสิบเอ็ดคนจะเป็นพื้นฐานส าหรับพวกเขา

ท่ีจะยงัคงจงรักภกัดี  ปลอดภยั และยินดี   อย่างไรก็ตาม “โลกจะเกลียดชัง (“ไดเ้กลียดชงั”) 
พวกเขา เพราะว่าพวกเขาไม่ไดเ้ป็น “ของโลกน้ี” อีก อยา่งท่ีโลกไดเ้กลียดชงัพระเยซูเพราะว่า
พระองค์ “ไม่ได้เป็นของโลก”   แนวคิดก็ไม่ใช่ท่ีว่าภาพลักษณ์ของพวกสาวกแตกต่างจาก
ภาพลกัษณ์ของโลกสักเท่าไหร่ แต่ท่ีว่าท่ีมาและคุณลกัษณะของพวกเขาแตกต่างเพราะวา่พวก
เขาไดเ้ช่ือในพระเยซู884 พระเยซูไดก้ล่าวถึงพระบิดาและโลกวา่เป็นความจงรักภกัดีท่ีต่อตา้นกนั 
(เปรียบเทียบ 1 ยน. 2:15) 

 
เป็นท่ีชัดเจนว่า ในความคิดนั้น พระเยซูก าลังกล่าวถึงบางส่ิงของส่ิงเหล่าน้ีในค าอธิษฐาน
ส าหรับผลประโยชน์ของพวกสาวก อยา่งท่ีพระองคไ์ดอ้ธิษฐานก่อนหน้านั้นพร้อมกบัผูม้องดู 
ณ อุโมงคฝั์งศพของลาซารัส (เปรียบเทียบ 11:42) 
 

17:15-16   พระเยซูไม่ไดข้อใหพ้ระบิดาท่ีจะยา้ยสาวกสิบเอด็คนไปจากโลกท่ีเป็นศตัรูขณะท่ีพระองค ์
ก าลังจะจากไป   พระองค์ได้อ้อนวอนให้พระบิดาท่ีจะรักษาพวกเขาไวใ้ห้จงรักภักดีต่อ
พระองคเ์องในขณะท่ีพวกเขาไดด้ าเนินชีวิตในโลกต่อไป   พระเยซูไดก้ล่าวซ ้ าความคิดของขอ้



ท่ี 14ข ในขอ้ท่ี 16 เพื่อท่ีจะกล่าวซ ้ าความแตกต่างท่ีส าคญัของพวกสาวกจากโลก   ดงันั้น มนั
เป็นการปกป้องจาก “ส่ิงชั่วร้าย” (ค ากรีก เอค ทู โพเนรู) ในโลกท่ีพวกเขาต้องการ   วลีน้ี
สามารถหมายถึง “ความชัว่ร้าย” โดยทัว่ไป หรือสามารถเป็นการอา้งอิงถึง “มารร้าย” นัน่คือ 
ซาตาน   การปรากฏในท่ีอ่ืนๆของวลีน้ีก็หนุนใจให้เราท่ีจะตีความว่ามนัเป็นการอา้งอิงถึง 
“มาร” ท่ีน่ี (เปรียบเทียบ มธ. 6:13; 1 ยน. 2:13-14; 3:12; 5:18-19) อยา่งไรก็ตาม ทั้งสองแนวคิด
อาจไดอ้ยูใ่นความคิดของพระเยซู885 แมว้า่ตอนน้ีซาตานถูกกล่าวโทษ มนัยงัคงปกครองโลกน้ี
อยูโ่ดยอิทธิพลและการหลอกลวง (1 ยน. 5:19) 
 
ตลอดประวติัศาสตร์คริสตจกัร  คริสเตียนหลายคนไดแ้สวงหาการผอ่นคลายจากความเกลียด
ชังของโลกโดยการถอนตัวจากโลกทางสังคม และในแนวทาง อ่ืนๆ หรือโดยการ
ประนีประนอมกบัมนั   บางคนมีแนวโน้มท่ีจะถอนตวัจากสภาพแวดล้อมท่ีไม่เป็นมิตรและ
อนัตราย ในขณะท่ีคนอ่ืนๆชอบท่ีผสมผสานกบัมนั   อย่างไรก็ตาม น ้ าพระทยัของ  พระเยซูก็
คือวา่ พวกสาวกของพระองคไ์ม่ควรท าส่ิงเหล่าน้ี   พระองคต์อ้งการให้พวกเขาท่ีจะจงรักภกัดี
ต่อพระเจา้ต่อไป ในขณะท่ีก าลงัรับใช้อย่างกระฉบักระเฉงในฐานะทูตของพระองคแ์ก่ผูค้นท่ี
ยงัไม่รอดในโลกท่ีผิดบาป   ความรู้สึกแห่งภารกิจและอตัลักษณ์ของเราควรควบคุมความ
ปรารถนาของเราส าหรับความสะดวก 
 

“เป็นการยนืกรานของพระเยซูนัน่เองท่ีมนัอยูใ่นการฉุกละหุกและความล าบากของ 
ชีวติท่ีมนุษยต์อ้งด าเนินความเป็นคริสเตียนของเขา”886 

 
“คริสเตียนต้องไม่น าพวกเขาเองออกไปจากโลก แต่คงอยู่ในการติดต่อท่ี มี                   
ความหมายกับโลก ซ่ึงวางใจในการปกป้องของพระเจ้าในขณะท่ีพวกเขาเป็น                      
พยานเพื่อพระเยซู”887 

 
“การอธิษฐานสามคร้ังท่ีไม่ไดถู้กตอบแก่ธรรมิกชนท่ีไดบ้นัทึกไวใ้นพระคมัภีร์คือ การ 
อธิษฐานของโมเสส เอลียาห์ และโยนาห์ เก่ียวกบัการท่ีจะ ‘ถกู เอาออกไปจากโลก”888 

 
ค าขอร้องส าหรับการช าระให้บริสุทธิ   17:17-19 
 



17:17    “ท่ีจะช าระให้บริสุทธ์ิ” (ค ากรีก ฮักกี อัดโซ) หมายถึงท่ีจะแยกไวเ้พื่อการรับใช้พระเจ้า 
(เปรียบเทียบ อพย. 28:41; ยรม. 1:5)   พระเยซูเป็นแบบอยา่งท่ีสมบูรณ์ของบุคคลท่ีไดรั้บการ
ช าระให้บริสุทธ์ิ   พระองคไ์ดอุ้ทิศตนต่อน ้ าพระทยัของพระเจา้ส าหรับพระองคอ์ย่างสมบูรณ์
และต่อเน่ือง   การช าระใหบ้ริสุทธ์ิในพระกิตติคุณยอห์นนั้นก็เพื่อภารกิจอยูเ่สมอ889 วิธีของ การ
ช าระให้บริสุทธ์ิ ของพวกสาวกก็คือ “ความจริง” ซ่ึงพระเยซูได้อธิบายคือพระวจนะของ      
พระเจา้ พระเยซูไดเ้สด็จมาเพื่อจะเปิดเผย “พระวจนะ” ของพระเจา้แก่มนุษย ์(1:1, 14; 14:6) 
และพระวิญญาณจะช่วยให้พวกสาวกของพระองคเ์ขา้ใจพระวจนะนั้น (15:13)   มนัเป็นทั้ง
ส่วนตวัและข้อเสนอ   พระวจนะมายงัเราผ่านทางพระวจนะท่ีมีชีวิต ของพระเจ้า ซ่ึงก็คือ    
พระเยซูคริสต ์และพระวจนะ ท่ีถกูเขียนขึน้ ของพระเจา้ ซ่ึงก็คือพระคมัภีร์ 

 
“พระวจนะของพระเจา้ไม่ใช่เป็น ‘จริง’ เท่านั้น แต่เป็น ‘ความจริง’ อีกดว้ย และมี
อ านาจท่ีเปล่ียนแปลง”890 

 
วิธีท่ีพระเยซูได้ขอให้พระบิดาท่ีจะ “ช าระ” พวกสาวกให้บริสุทธ์ิก็โดยการใช้ “พระวจนะ” 
ของพระองค์   น่ีหมายถึงว่า มนัส าคญัส าหรับพวกสาวกท่ีจะรู้จกั  เขา้ใจ เช่ือและเช่ือฟังการ
เปิดเผยท่ีพระเจา้ไดใ้หแ้ก่เรา   พระวจนะของพระเจา้ท่ีพระเยซูไดเ้ปิดเผย และท่ีถูกบนัทึกไวใ้น
พระคมัภีร์ก็เป็นกุญแจสู่การช าระใหบ้ริสุทธ์ิเชิงปฏิบติัของพวกสาวก   การช าระให้บริสุทธ์ิเชิง
ปฏิบติัเก่ียวขอ้งกบัการแยกออกเพื่อพระเจา้ (อุทิศตนต่อจุดประสงคต่์างๆของพระเจา้และแยก) 
จากโลก  มารร้ายผูซ่ึ้งปกครองโลก และการโกหกต่างๆท่ีมนัแพร่ตลอดทั้งโลกท่ีถูกหลอกลวง 
 

“ดว้ยความคิดนั้น เราก็ เรียนรู้ ความจริงของพระเจา้ผา่นทางพระวจนะ   ดว้ยใจนั้น เรา
ก็ รัก ความจริงของพระเจา้, ซ่ึงก็คือพระบุตร [เปรียบเทียบ 14:6]   ดว้ยความตั้งใจนั้น 
เราก็ ยอม ต่อพระวิญญาณ [แห่งความจริง, เปรียบเทียบ 14:17; 16:13] และ ด าเนิน 
ความจริงของพระเจา้วนัต่อวนั   มนัใชท้ั้งสามอย่างส าหรับประสบการณ์ท่ีสมดุลของ
การช าระใหบ้ริสุทธ์ิ”891 

 
17:18    ถดัไปพระเยซูไดอ้ธิบายถึงจุดประสงค์ของการช าระให้บริสุทธ์ิท่ีพระองค์ได้ขอร้องส าหรับ

พวกสาวกของพระองค ์  พระองคไ์ด ้“ส่งพวกเขาไปในโลก” ดว้ยภารกิจ (เปรียบเทียบ 13:20; 
15:26-27; 20:21)   ในท านองเดียวกนั พระบิดาได ้“ส่ง” พระบุตร “ไปในโลก” ดว้ยภารกิจ 



(10:36)   ในสองกรณีนั้น การช าระใหบ้ริสุทธ์ิก็จ  าเป็นส าหรับความส าเร็จของภารกิจ 
 

“คริสต์ศาสนาไม่เคยถูกให้หมายถึงท่ีจะถอนมนุษย์จากชีวิต แต่ถูกหมายถึงท่ีจะ
เสริมสร้างเขาให้ดีข้ึนเพื่อชีวิต   คริสต์ศาสนาไม่ได้น าเสนอการพน้จากปัญหาให้แก่เรา แต่
น าเสนอวธีิใหแ้ก่เราท่ีจะแกไ้ขปัญหาของเรา   คริสตศ์าสนาไม่ไดน้ าเสนอสันติสุขท่ีง่ายๆให้แก่
เรา แต่น าเสนอสงครามท่ีมีชัยชนะให้แก่เรา    คริสต์ศาสนาไม่ได้น าเสนอชีวิตท่ีปัญหาถูก
หลีกเล่ียงและหลบไดใ้หแ้ก่เรา แต่น าเสนอชีวติท่ีปัญหาถูกเผชิญหนา้และถูกพิชิตใหแ้ก่เรา . . . .
คริสเตียนตอ้งไม่ปรารถนาท่ีจะละทิ้งโลกเลย  เขาตอ้งปรารถนาท่ีจะพิชิตโลกอยูเ่สมอ”892 

 
การเปรียบเทียบกบัขอ้ท่ี 20 ก็แสดงให้เห็นวา่ในขอ้ 6-19  นั้นพระเยซูไดอ้ธิษฐานเพื่อสาวกสิบ
เอด็คนโดยเฉพาะ   อยา่งไรก็ตาม เราไม่ควรถือวา่ส่ิงท่ีพระองคไ์ดข้อร้องเพื่อสาวกสิบเอ็ดนั้นก็
จ  ากดัต่อพวกเขาโดยเฉพาะ   การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในขอ้ท่ี 20 ไม่ใช่จากผูเ้ช่ือกลุ่มหน่ึงไป
ยงัอีกกลุ่มหน่ึง ราวกบัวา่พวกเขาไดอ้ยูใ่นภาชนะท่ีแยกกนั   ตรงกนัขา้ม มนัเป็นการเปิดกวา้ง
ของสนาม จากสาวกสิบเอ็ดคนไปยงับรรดาผูท่ี้จะติดตามพวกเขา   ดงันั้น มนัก็เป็นท่ีเขา้ใจว่า 
เม่ือพระเยซูไดอ้ธิษฐานเพื่อสาวกสิบเอ็ดคน พระองค์จะอธิษฐานเพื่อบางส่ิงท่ีไม่ใช่พวกเขา
เท่านั้ นท่ีต้องการแต่ผูสื้บทอดของพวกเขาก็ต้องการอีกด้วย   เป็นท่ีชัดเจนว่า ผูเ้ช่ือต่อมา
ทั้งหมดจะตอ้งการการช าระให้บริสุทธ์ิโดย   พระวจนะของพระเจา้ เพื่อว่าพวกเขาสามารถ
บรรลุภารกิจของพวกเขา อยา่งท่ีสาวกสิบเอด็คนไดบ้รรลุ 
 

17:19    พระเยซูไม่ได้หมายถึงว่า พระองค์ได้ตั้งใจท่ีจะท าให้พระองค์เองบริสุทธ์ิกว่าท่ีพระองค์ได้
บริสุทธ์ิ เน่ืองจากว่านัน่จะเป็นไปไม่ได ้  อยา่งเป็นบางส่วนแลว้ พระองค์ไดแ้ยกพระองคเ์อง
เพื่อท าตามน ้ าพระทัยของพระเจ้า “เพื่อเห็นแก่” พวกสาวกของพระองค์   พระองค์เป็น
แบบอยา่งของเราเก่ียวกบัการช าระให้บริสุทธ์ิท่ีสมบูรณ์ และการช าระให้บริสุทธ์ิของพระองค์
ก็ท  าให้การช าระให้บริสุทธ์ิของเราเป็นไปได ้  ปราศจากการตายท่ีเสียสละของพระเยซู มนัจะ
ไม่มีความรอดและจะไม่มีภารกิจส าหรับเรา   มนัจะไม่มีการช าระให้บริสุทธ์ิส าหรับเราเช่นกนั   
หน่ึงในจุดประสงคข์องการตายของพระเยซูก็เพื่อท่ีจะแยกผูเ้ช่ือออกไวเ้พื่อพระเจา้และภารกิจ
ของพระองค ์เพื่อพวกเขาจะท าหนา้ท่ีในฐานะปุโรหิตในโลกน้ี (1 ปต. 2:9) 

 
3. ค าขอร้องของพระเยซูส าหรับผู้เช่ือในอนาคต  17:20-26 



 
ขณะท่ีพระเยซูไดคิ้ดเก่ียวกบัพวกสาวกท่ีจะเช่ือในพระองคผ์า่นทางพยานของสาวกสิบเอ็ดคนนั้น พระองคไ์ด้
ขอร้องสองส่ิงจากพระบิดาส าหรับพวกเขาคือ เอกภาพและการไดรั้บเกียรติ 
 
ค าขอร้องส าหรับเอกภาพ  17:20-23 
 
17:20    ตอนน้ีพระเยซูได้ระบุถึงผู ้เ ช่ือในอนาคตว่า เป็นเป้าแห่งการวิงวอนเผื่อของพระองค ์

เช่นเดียวกบัสาวกสิบเอ็ดคน   พระองค์ไดอ้ธิบายวา่พวกเขาเป็นบรรดา “ผู”้ จะ “เช่ือ”. . . ผา่น
ทาง” พยานของสาวกสิบเอด็คน (“ถอ้ยค าของพวกเขา”) 

 
“อยา่งท่ีพอ่แม่จดัเตรียมเพื่อลูกๆของลูกๆของพวกเขาท่ียงัไม่ไดเ้กิดมา  องคพ์ระผูเ้ป็น 
เจา้ก็ไดร้ะลึกถึงผูเ้ช่ือในอนาคต เช่นเดียวกบัผูเ้ช่ือแห่งชุนรุ่นแรก”893 

 

คริสเตียนทั้งหมดไดม้าหาพระเยซูคริสตไ์ม่วา่โดยตรงหรือทางออ้ม ผา่นทางหน่ึงในสาวกหรือ
อคัรทูตดั้งเดิม   อยา่งท่ีเราไดเ้ห็นนั้น ยอห์นไดมี้ความสนใจพิเศษในการเนน้ถึงความส าคญัและ
ประสิทธิภาพของพยานของผูเ้ช่ือ พยานน้ีเป็นการแสดงออกท่ีเห็นประจกัษ์ของภารกิจท่ีซ่ึง
พระเยซูไดอ้า้งอิงถึงมาตลอด (ขอ้ 18-19)   แมว้า่สาวกสิบเอ็ดคนจะท าให้พระเยซูผิดหวงัในไม่
ชา้ พวกเขาจะกลบัมาเพื่อจะติดตามพระองคแ์ละจะด าเนินภารกิจท่ีพระองคไ์ดใ้หแ้ก่พวกเขา 
 

17:21    พระเยซูไดอ้ธิษฐานเพื่อเอกภาพของผูเ้ช่ือ “ทุกคน” และส าหรับเอกภาพของสาวกสิบเอ็ดคน 
(ขอ้ 11)   เอกภาพน้ีข้ึนอยูก่บัการยึดมัน่ในความจริงของพระเจา้ และมนัสะทอ้นถึงเอกภาพท่ีมี
อยูร่ะหวา่งพระบิดาและพระบุตร  ยิง่ไปกวา่นั้นอีก มนัคือการรวมกนักบัพระบิดาและพระบุตร 
“ท่ีพวกเขาทั้งหลายจะอยูใ่นเราอีกดว้ย” (เปรียบเทียบ บทท่ี 15)   พระเจา้ไดต้อบค าอธิษฐานน้ี
อย่างเร่ิมแรกในวนัเพ็นเทคอสต์ เม่ือพระองค์ได้รวมผูเ้ช่ือกับพระองค์เองในพระกายของ                 
พระคริสต ์ซ่ึงก็คือคริสตจกัร (เปรียบเทียบ 1 คร. 12:13) 

 
จุดประสงคข์องเอกภาพน้ีคือ “เพื่อโลก” จะได ้“เช่ือ” วา่พระบิดาได ้“ส่ง” พระบุตรมา นัน่คือ 
วา่พระเยซูทรงเป็น    พระบุตรของพระเจา้   การแสดงออกถึงความรักร่วมกนัท่ามกลางพวก
สาวกของพระเยซูแสดงใหเ้ห็นวา่พวกเขาเป็นสาวกของพระองค ์  ความรักของพวกเขาส าหรับ



ซ่ึงและกนัแสดงให้เห็นว่าพวกเขาท าตามค าสอนของพระองค์และมีชีวิตของพระองค์อย่าง
แทจ้ริง   ส่ิงน้ีให้หลกัฐานท่ีว่าพระเยซูทรงเป็นผูท่ี้พระองค์ไดอ้า้งว่าเป็นอยา่งแทจ้ริง   มนัแก้
ต่างค าสอนของพระองคแ์ละใหเ้กียรติพระองค ์
 

“ตั้งแต่การเร่ิมตน้ของชีวิตฝ่ายวิญญาณของผูเ้ช่ือจนถึงการไดรั้บเกียรติสุดทา้ยของเขา
นั้น ความเป็นบิดาของพระเจ้าเป็นพื้นฐานส าหรับประสบการณ์ของผู ้เ ช่ือ. . . . 
ความสัมพนัธ์น้ีของพระเจา้กบัมนุษยซ่ึ์งถูกท าเป็นตวัอยา่งท่ีสมบูรณ์แบบในชีวิตของ
พระเยซูคริสตน์ั้นเป็นทั้งการแสดงออกท่ีสูงท่ีสุดของความตระหนกัรู้ถึงความสัมพนัธ์
ของพระองค์กบั   พระเจา้ และการบรรลุเต็มท่ีท่ีมนุษยส์ามารถไปถึงไดผ้่านทางการ
รวมกนักบัพระองค”์894 

ขอ้น้ีเป็นขอ้โปรดของบรรดาผูส่้งเสริมกลุ่มเคล่ือนไหวเก่ียวกบัสัมพนัธภาพระหว่างศาสนา
ต่างๆ   อย่างไรก็ตาม อย่างท่ีเน้ือหาและบริบทของข้อน้ีอธิบายนั้น พระเยซูไม่ได้กล่าวถึง
เอกภาพทางสถาบนั แต่เป็นเอกภาพส่วนตวัท่ามกลางผูเ้ช่ือแท ้(เปรียบเทียบ  อฟ . 2:15) 
พระองคไ์ดอ้ธิษฐานว่าผูเ้ช่ือแท ้“ทุกคน” จะ “เป็นหน่ึงเดียว” ในความรักของพวกเขาส าหรับ
ซ่ึงกนัและกนั  การจ านนของพวกเขาต่อสิทธิอ านาจของพระคมัภีร์ และการอุทิศตนของพวก
เขาต่อภารกิจของพวกเขา   การแตกแยกท่ามกลางคริสเตียนท่ีปฏิญาณตนไดท้ าลายจุดประสงค์
ของพระเยซูท่ีว่าโลกจะเช่ือในพระองค์   อย่างไรก็ตาม การแก้ไขต่อปัญหาน้ีไม่ใช่ท่ีจะตั้ง
เอกภาพทางสถาบนัท่ีปลอมซ่ึงละเลยพื้นฐานต่างๆส าหรับเอกภาพแท ้และน าเสนอดา้นหนา้ท่ี
หลอกลวงของเอกภาพ แต่ท่ีจะส่งเสริมความรักส าหรับซ่ึงกนัและกนัท่ามกลางผูเ้ช่ือแท ้
 

17:22    พระเยซูได้ด าเนินการต่อไปท่ีจะอธิบายถึงธรรมชาติของเอกภาพท่ีพระองค์ได้ขอร้องจาก   
พระบิดา   ในแง่ไหนท่ีผูเ้ช่ือทุกคนแบ่งปันใน “เกียรติ” ของพระเจา้?   บางทีพระเยซูไดก้ล่าวถึง
การท่ีพระองคน์ าความรู้เต็มท่ีเก่ียวกบัพระเจา้ไปยงัพวกเขา   การเปิดเผยของพระเจา้ส่งผลต่อ
เกียรติส าหรับพระเจา้   เม่ือผูเ้ช่ือเขา้ใจและเช่ือการเปิดเผยของพระเจา้ท่ีพระเยซูไดน้ ามานั้น 
พวกเขาก็มาเป็นผูเ้ขา้ร่วมแห่ง “เกียรติ” นั้น   น่ีเป็นส่ิงอ่ืนท่ีพวกเขาแบ่งปันในเอกภาพกบัซ่ึงกนั
และกนั ซ่ึงพระบิดาและพระบุตรก็แบ่งปันกบัซ่ึงกนัและกนัอีกด้วย   อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่า 
เกียรติในท่ีน่ีอา้งอิงถึงงานแห่งการไถ่ของพระคริสต์ แต่หัวขอ้นั้นไม่ได้โดดเด่นในบริบทน้ี
เท่ากบัการเปิดเผยของพระเจา้ 

 



17:23    ขอ้น้ีพฒันาความคิดของขอ้ท่ี 21   พระเยซูตอ้งการ “เอกภาพ” ท่ามกลางผูเ้ช่ือท่ีจะยิ่งใหญ่และ
ท่ีจะชดัเจนจน “โลก” จะเช่ือ (“รู้จกั”) ข่าวสารของพระเยซู   โลกจะเห็นอีกว่าพระเจา้ได้เท
ความรักของพระองคล์งบนผูเ้ช่ือและ     พระเยซู   จงสังเกตวา่พระเยซูไดบ้่งบอกวา่พระองคจ์ะ
อยูใ่นผูเ้ช่ืออยา่งท่ีพระบิดาไดอ้ยูใ่นพระองค ์(“ขา้พระองคอ์ยูใ่นพวกเขาและพระองคท์รงอยูใ่น
ขา้พระองค์”)   สมาชิกทั้งสามของพระภาคของพระเจา้อยูใ่นคริสเตียน (14:23; รม. 8:9; คส. 
1:27)   การทรงสถิตอยูข่องพระเจา้รวมคริสเตียนไวใ้นพระกายของพระคริสตแ์ละให้เกียรติ
พระเจา้ 

 
ค าขอร้องส าหรับการได้รับเกยีรติ  17:24-26 
 
17:24    ท่ีน่ี เป็นท่ีชัดเจนว่า ค  าขอร้องของพระเยซูได้รวมสาวกสิบเอ็ดคนกับผูถู้กเลือกสรรทุกคน   

พระองคต์อ้งการให้พวกเขาทั้งหมดท่ีจะ “เห็น” หรือ สังเกต (ค  ากรีก เธโอโรซิน) “เกียรติ” ท่ี
พระบิดาจะคืนแก่พระบุตรหลงัจากการเสด็จสู่สวรรคข์องพระองค ์(ขอ้ 5; เปรียบเทียบ 1 ยน. 
3:2)   น่ีดูเหมือนจะเป็นการอา้งอิงถึง “เกียรติ” ท่ีมีอยูก่่อนอนัส าคญัของพระเยซู (“เกียรติของ
เรา. . . ก่อนการสร้างโลก”)   ความอปัยศของพระองคใ์นการบงัเกิดเป็นมนุษยก์็ชัว่คราวเท่านั้น   
การไดรั้บเกียรติจะเร่ิมตน้ส าหรับคริสเตียนเร่ิมแรก ณ การตายหรือการถูกรับข้ึนไป ไม่วา่อนั
ไหนก็ตามมาก่อน (เปรียบเทียบ 14:2-3; 2 คร. 5:6-8) การไดรั้บเกียรติของเรารวมถึงการอยูก่บั
พระเยซูเป็นนิตย ์(เปรียบเทียบ คส. 3:4;  1 ธส. 4:17)   เน่ืองจากวา่ “ความปรารถนา” หรือ 
พระทยั (ค ากรีก เธโล) ของพระเยซูเหมือนกนักบัน ้ าพระทยัของพระบิดา (เปรียบเทียบ 4:34; 
5:30; 6:38) เราสามารถรู้วา่พระบิดาจะตอบค าขอร้องน้ี 

 
“ภาษาท่ีธรรมดาของการอธิษฐานก็มีการเปล่ียนแปลงเพราะว่าพระเยซูก าลงักล่าว 
อยา่งท่ีมนัไดเ้ป็นภายในพระภาคพระเจา้”895 

 
น่ีเป็นหน่ึงในพระคมัภีร์ตอนท่ีชดัเจนท่ีสุดในพนัธสัญญาใหม่ท่ีช้ีแจงถึงการเป็นรองนิรันดร์
ของพระบุตรต่อพระบิดา (เปรียบเทียบ 1 คร. 15:24, 28; อฟ. 3:21; ฟป. 2:9-11)896 

 
17:25-26   พระเยซูไดส้รุปค าอธิษฐานของพระองค์อย่างท่ีพระองค์ไดเ้ร่ิมตน้ โดยการกล่าวต่อพระบิดา

ของพระองคโ์ดยช่ือ (เปรียบเทียบ ขอ้ 1, 11)   โดยการเรียกพระเจา้วา่ “พระบิดาผูท้รงธรรม” 



ของพระองคน์ั้น พระเยซูไดย้ืนยนัถึงความเช่ือถือวา่พระเจา้จะท า ส่ิงท่ีถูกต้อง ในการตอบค า
ออ้นวอนท่ีพระองคไ์ดน้ าเสนอ   ส่ิงน้ีไดร้วมถึงการให้เกียรติ พระบุตร และการน าบรรดาผูเ้ช่ือ
ของพระองคไ์ปยงัสวรรคอ์ยา่งปลอดภยัท่ีท่ีพวกเขาจะเห็นพระสิริของพระองค ์

 
ภารกิจของพระเยซูไม่ไดส่้งผลต่อการท่ีทั้งโลกมารู้จกัพระเจา้โดยประสบการณ์   อยา่งไรก็ตาม 
พระเยซูเองได้รู้จกั  พระบิดา และสาวกสิบเอ็ดคนได้มาเช่ือว่าพระเยซูเป็นการเปิดเผยของ                  
พระบิดา   พระเยซูจะเปิดเผยพระบิดาต่อไป เพื่อวา่ “ความรัก” ของพระบิดาจะคงอยูใ่นพวกเขา 
(“จะอยู่ในพวกเขา”)   มนัจะอยู่เพราะว่าพระเยซูเองจะคงอยู่ในพวกเขา (“ขา้พระองค์อยู่ใน                  
พวกเขา”) บางที เอน  )“ ใน ” ( ท่ีน่ีหมายถึงทั้ง “ใน ”และ ท่ามกลาง897 

 
“. . .  ในค าอธิษฐานน้ี พระเยซู เสนอรายงาน เก่ียวกบังานของพระองคใ์หแ้ก่พระบิดา และมีส่ิงท่ีเจาะจง 
เจ็ดอยา่ง คือ หน่ึง พระองคไ์ดถ้วายเกียรติแด่พระบิดาในโลก  )17:4)  สอง พระองคไ์ดท้  ากิจท่ีไดม้อบ
ให้แก่พระองคก์ระท านั้นส าเร็จ  )17:4)   สาม พระองคไ์ดส้ าแดงพระนามของพระบิดาแก่คนทั้งหลาย
ของพระองคเ์อง  )17:6 [,26])   ส่ี พระองคไ์ดใ้ห้พระด ารัสของพระบิดาแก่พวกเขา  )17:8, 14)   ห้า 
พระองคไ์ดพ้ิทกัษรั์กษาพวกเขาอยา่งท่ีผูเ้ล้ียงพิทกัษรั์กษาแกะของเขา  )17:12)   หก พระองคไ์ดส่้งพวก
เขาไปในโลก  )17:18) เจ็ด พระองค์ไดใ้ห้มอบเกียรติแก่พวกเขาซ่ึงพระบิดาไดป้ระทานแก่พระองค ์
)17:22)   จงสังเกต ‘ขา้พระองคไ์ด้  ”ในแต่ละขอ้ [ในฉบบั AV]”898 

  
“เจด็ส่ิงท่ีพระคริสตไ์ดข้อพระบิดาเพื่อชุมชนทั้งหมดของผูท่ี้ไดรั้บการไถ่ของพระองค ์  หน่ึง พระองค์
ไดอ้ธิษฐานเพื่อ การพิทักษ์รักษา ของพวกเขา วา่ ‘ขา้แต่พระบิดาผูบ้ริสุทธ์ิ ขอพระองคท์รงโปรดพิทกัษ์
รักษาบรรดาผูท่ี้พระองคไ์ดป้ระทานแก่ขา้พระองค์ไวโ้ดยพระนามของพระองค’์ (7:11)   สอง เพื่อ 
ความยินดีปรีดา ของพวกเขา ว่า ‘เพื่อให้เขาได้รับความช่ืนชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเป่ียม’ 
(17:13)   สาม เพื่อ การปลดเปลือ้ง ของพวกเขาจากความชัว่ร้าย วา่ ‘แต่ขอปกป้องเขาไวใ้ห้พน้จากมาร
ร้าย’ (17:15)   ส่ี เพื่อ การช าระให้บริสุทธ์ิ ของพวกเขา วา่ ‘ขอทรงโปรดช าระเขาให้บริสุทธ์ิดว้ยความ
จริง’ (17:17) ห้า เพื่อ การรวมตัวกัน ของพวกเขา วา่ ‘เพื่อเขาทั้งหลายจะไดเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั’ 
(17:21)   หก เพื่อ การสมาคม ของพวกเขากบัพระองคเ์อง วา่ ‘ขา้พระองคป์รารถนาให้คนเหล่านั้น ท่ี
พระองคไ์ดป้ระทานให้แก่ขา้พระองค ์อยูก่บัขา้พระองค ์ในท่ีซ่ึงขา้พระองคอ์ยูน่ั้น’ (17:24)    เจ็ด เพื่อ 
ความอ่ิมใจ ของพวกเขา [ตวัเอียงถูกเพิ่มเขา้มา] ว่า ‘เพื่อเขาจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของขา้พระองค์’ 
(17:24) 



 
“การวิเคราะห์ท่ีระมดัระวงัของค าอธิษฐานน้ีก็เปิดเผยถึงความเป็นจริงท่ีว่า อย่างท่ีองค์พระผูเ้ป็นเจา้
กระตุ้นการออ้นวอนอนัหน่ึงท่ีพระองค์ได้ท  าเพื่อพระองค์เองโดยการออ้นวอนเจ็ดอย่างนั้น ดงันั้น
พระองคก์็ไดส้นบัสนุนการออ้นวอนเจด็อยา่งเพื่อประชาชนของพระองคโ์ดยการออ้นวอนเจด็อยา่ง. . . . 

 
 “มนัจะตอ้งเป็นท่ีสังเกตอีกว่า ในค าอธิษฐานน้ี บรรดาผูเ้ช่ือถูกไตร่ตรองในความสัมพนัธ์เจ็ด อย่างต่อ

โลก   . .  . . “ มีของประทาน เจ็ด อยา่งท่ีถูกอา้งอิงถึงในบทน้ี  ส่ีอยา่งถูกมอบแด่พระผูเ้ป็นส่ือกลาง และ
สามอยา่งถูกมอบแด่ประชาชนของพระองค์ . . . .” 899 

 
นัน่ก็สรุปค าอธิษฐานวงิวอนเผื่อท่ียิ่งใหญ่ของพระเยซูส าหรับพวกสาวกท่ีเช่ือของพระองค ์  น่ีเป็นส่วนท่ีส าคญั
ของพนัธกิจส่วนตวัของพระองคแ์ห่งการตระเตรียมพวกสาวกของพระองคส์ าหรับส่ิงท่ีอยูต่รงหนา้พวกเขา   เรา
สามารถสรุปประเด็นหลกัๆ ของมนัไดด้งัต่อไปน้ีคือ พระเยซูไดข้อเพื่อ พระองค์เอง: การไดรั้บเกียรติ (ขอ้ 1, 5), 
พระบิดาจะไดรั้บเกียรติ (ขอ้ 1)   พระองคไ์ดข้อเพื่อ สาวกสิบเอ็ดคน (และบรรดาผู้สืบทอดของพวกเขา): ความ
สัตยซ่ื์อ (ขอ้ 11)   ผลลพัธ์ต่างๆของความสัตยซ่ื์อของพวกเขาจะเป็นเอกภาพของพวกเขา (ขอ้ 11) และความยินดี
ของพวกเขา (ขอ้ 13)   วิธีไปสู่ความสัตยซ่ื์อของพวกเขาจะเป็นการปกป้องของพวกเขา (จากความชัว่; ขอ้ 15) 
และการช าระใหบ้ริสุทธ์ิของพวกเขา (ขอ้ 17)   พระองคไ์ดข้อเพื่อ ผู้ เช่ือในอนาคต: เอกภาพ (ขอ้ 21, 22, 23) ใน
ปัจจุบนั เพื่อวา่โลกจะเช่ือ (ขอ้ 21, 23), และ สวรรค์ (ขอ้ 24) ในอนาคต เพื่อวา่ผูเ้ช่ือจะเห็นพระสิริของพระองค ์
(ขอ้ 24) และประสบกบัความรักของพระเจา้อยา่งเตม็ท่ี (ขอ้ 26) 
 
ส่วนน้ีของพนัธกิจของพระเยซูไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการเรียกเพื่อความถ่อมใจในปัจจุบนั (13:1-12) และจบลงดว้ยความ
แน่ใจถึงเกียรติในอนาคต (17:24-27)   ในระหวา่งนั้น พระเยซูไดใ้หก้ารเปิดเผยต่างๆถึงความส าคญัของความรัก  
พนัธกิจของการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และพระสัญญาถึงค าตอบต่อค าอธิษฐาน และค าแนะน า
เก่ียวกบัความส าคญัของการอยูใ่นพระคริสต ์
 
IV. พนัธกจิการทนทุกข์ของพระเยซู  บทที ่18-20 
 
มีหลายลกัษณะท่ีแยกแยะการบนัทึกของยอห์นเก่ียวกบัการทนทุกขข์องพระเยซูจากการบนัทึกใน พระกิตติคุณ-
สัมพนัธ์ แรกสุด คนโรมนัก็โดดเด่นมากข้ึนเล็กนอ้ยในพระกิตติคุณ แต่พวกเขาไม่ไดก่้อตั้งการปรากฏอยา่งใหญ่ 
หลวงจนพวกเขามีก าลงัเหนือบุคคลอ่ืนๆผูซ่ึ้งไดต่้อตา้นพระเยซู   ประการท่ีสอง ยอห์นไดพ้รรณนาอยา่งชดัเจน 



มากข้ึนว่าพระเยซูมีการควบคุมถึงจุดหมายของพระองค์   ตวัอย่างเช่น ยอห์นไม่ได้บนัทึกความทรมานของ  
พระเยซูในสวนเกทเสมนี   ส่ิงน้ีก็สอดคลอ้งกบัการเนน้ของท่านวา่พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้   ประการท่ี
สาม ยอห์นได้รวมเน้ือหาท่ีพระกิตติคุณพอ้งได้ละเวน้ไว ้  ส่ิงน้ีเช่นกนัก็สะท้อนถึง การเน้นต่างๆท่ียอห์น
ตอ้งการกล่าวเม่ือพิจารณาถึงจุดประสงคต่์างๆของท่านส าหรับการเขียน   ส่ิงท่ีการเนน้เหล่าน้ีเป็นนั้นก็จะชดัเจน
มากข้ึนขณะท่ีเราพิจารณาส่ิงท่ีท่านไดร้วมไว ้
 
ยอห์นไดเ้นน้สามส่ิงในการบนัทึกของท่านเก่ียวกบัการทนทุกขข์องพระเยซูคือ (1) ความสมคัรใจแห่งการทน
ทุกขข์องพระคริสต ์(เปรียบเทียบ 18:4, 8, 11; 36; 19:28, 30)  (2) ความส าเร็จของแผนการของพระเจา้ในการทน
ทุกขข์องพระองค ์(เปรียบเทียบ 18:4, 9, 11, 19:11, 24, 28)  (3) สง่าราศีท่ีไดฉ้ายตลอดการทนทุกขข์องพระองค ์
(เปรียบเทียบ 18:6, 20-23, 37; 19:11, 26-27, 36-37)900 

 
“มนุษยจ์ะท าอยา่งเลวท่ีสุด และพระเจา้จะตอบสนองดว้ยส่ิงดีท่ีสุดของพระองค ์‘แต่ท่ีใดมีบาปปรากฏ
มากข้ึน ท่ีนัน่พระคุณก็จะไพบูลยย์ิง่ข้ึน’ (รม. 5:20)”901 

 
ก. การน าเสนอพระองค์เองของพระเยซูต่อพวกศัตรูของพระองค์  18:1-11 (เปรียบเทียบ มธ. 26:47-
56; มก. 14:43-52; ลก. 22:47-53) 

 
18:1    เป็นท่ีชดัเจนวา่ “ถอ้ยค าเหล่าน้ี” อา้งอิงถึงทุกส่ิงท่ีพระเยซูไดก้ล่าวในบทท่ี 13-17 ซ่ึงเป็นทุกส่ิง

ท่ีพระองค์อาจไดก้ล่าวถึงในห้องชั้นบน ห้วยขิดโรนไดก่้อตั้งเขตแดนทิศตะวนัออกของกรุง
เยรูซาเล็ม “ห้วยหินโรน” “ซีดาร์”เป็น บริเวณ  ล าธารท่ีแห้งผาก อีกดว้ย ซ่ึงมีน ้ าเม่ือฝนไดต้ก
หนกัเท่านั้น   ภูเขามะกอกเทศและสวนเกทเสมนีอยูต่รงขา้มกบัห้วยขิดโรนไปยงัทิศตะวนัออก   
ยอห์นเพียงแค่ไดอ้า้งอิงถึงสวนเกทเสมนีว่าเป็นสถานท่ีแห่งการถูกจบักุมของพระเยซู   ท่าน
ไม่ไดบ้นัทึกการอธิษฐานของพระเยซูท่ีน่ี (เปรียบเทียบ มธ. 26:30, 36-46; มก. 14:26, 32-42; 
ลก. 22:39-46)   ค ากริยาต่างๆท่ียอห์นไดใ้ช้เพื่อจะอธิบายว่าพระเยซูเขา้ไปและออกจาก                    
สวนเกทเสมนีบ่งบอกวา่มนัคงเป็นสวนท่ีมีก าแพงลอ้ม (เปรียบเทียบ ขอ้ 13) 

 
“สวนเกทเสมนีในปัจจุบนัเป็นพื้นท่ีส่ีเหล่ียมจุตรัสขนาดประมาณ 70 กา้วเท่านั้น และ
แมว้า่ตน้มะกอกเทศเก่าแก่ท่ีขรุขระของมนัไม่สามารถเป็นตน้มะกอกเทศเหล่านั้น (ถา้
มนัมีแบบนั้น) ของสมยัของพระเยซูได้ เน่ืองจากว่าต้นไมทุ้กต้นในห้วยนั้น คือต้น



เหล่านั้นท่ีไดย้ืน่เงาของพวกมนัเหนือพระเยซู ก็ไดถู้กโค่นลงในการลอ้มโจมตีของโรม
นั้น พวกมนัอาจไดง้อกจากรากเก่าแก่หรือจากแกนเล็กๆนอ้ยๆ”902 

 
“สถานท่ีตั้ งตามธรรมเนียม ซ่ึงอาจเป็นสถานท่ีตั้ งแท้ก็ระบุวนัเวลาตั้งแต่สมยัของ
คอนสแตนติน เม่ือ ‘บรรดาผูส้ัตยซ่ื์อไดร้้อนรนท่ีจะน าเสนอค าอธิษฐานของพวกเขา
ท่ีน่ี’ (Euseb. ‘Onom.’ s. v. )”903 

 
การเปรียบเทียบระหวา่งประสบการณ์ของพระเยซูและของดาวิด ณ จุดน้ีก็สะดุดตา   ทั้งสอง
คนไดข้า้มหว้ยขิดโรน ซ่ึงไดถู้กปฏิเสธโดยชนชาติของพวกเขา และถูกทรยศโดยใครคนหน่ึงท่ี
ใกลชิ้ดกบัพวกเขาอยา่งมาก และการแขวนก็ตามหลงัสองเหตุการณ์นั้น (เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 
15; 18:9-17; มธ. 27:3-10; ยน. 18:1-3) 

18:2    เป็นท่ีชัดเจนว่า ยอห์นได้บนัทึกรายละเอียดน้ีเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่า พระเยซูไม่ได้
พยายามท่ีจะหลีกเล่ียงการจบักุม   ตรงกนัขา้ม พระองค์ได้จงใจไปยงั “สถานท่ี” ท่ี “ยูดาส”                 
ไดค้าดหวงัอยา่งชดัเจน  (“ไดรู้้”) วา่พระองคจ์ะไป (เปรียบเทียบ ลก. 21:37; 22:39) 

 
“บางทีน่ีหมายถึงวา่พระองค์และพวกสาวกเคยพกัแรม นอนหลบัในท่ีกลางแจง้ และ
บางทีในสวนแห่งน้ี”904 

 
18:3    ยอห์นเท่านั้นไดอ้า้งอิงถึงการปรากฏตวัของพวกทหารโรมนั   “หมู่ทหาร” (ค าละติน โคฮอร์ส) 

โรมนัตามปกติแล้วประกอบด้วยทหาร 600 นาย   อย่างไรก็ตาม บางคร้ัง ค ากรีก สเปียรา                     
ท่ีแปลวา่ “หมู่คน” หรือ “กองยอ่ย” ไดอ้า้งอิงถึงกลุ่มท่ีเล็กกวา่ของคน 200 คนเท่านั้น905 ยอห์น
ไม่ไดใ้ช้ค  าท่ีแน่นอนเพื่อจะอธิบายถึงจ านวนของทหารท่ียูดาสไดน้ ามา และมนัเป็นไปไดว้่า
ทหารนอ้ยกวา่ 200 นายไดป้รากฏตวั   พวกโรมนัไดส่้งทหารไปประจ าการในป้อมแอนโทเนีย
ระหวา่งเทศกาลต่างๆของคนยิว มนัอยูท่างเหนือของพระวิหาร   ตามปกติแลว้ทหารเหล่าน้ีได้
พักในซีซารียาบนชายฝ่ังทะเลเมดิเตอเรเนียน ซ่ึงเป็นเมืองหลวงทางจังหวัดของโรม                               
เฮโรดมหาราชไดส้ร้างเมืองท่ีสวยงามพร้อมกบัท่าเรือพิเศษท่ีนัน่906 

 
“เจา้หนา้ท่ี” ของพระวหิารของคนยวิไดม้ากบัทหารโรมนั   ดงันั้นยอห์นไดน้ าเสนอทั้งต่างชาติ
และคนยิวว่ามีส่วนในการจบักุมของพระเยซู   พวกเขาไดถื้อ “โคมไฟและคบเพลิง” เพื่อจะ



เสาะหาพระเยซู   เป็นท่ีชดัเจนวา่ พวกเขาไดคิ้ดวา่พระองคอ์าจไดพ้ยายามท่ีจะซ่อนตวั   ปัสกา
ไดมี้ข้ึนเม่ือดวงจนัทร์เต็มดวงอยูเ่สมอ   พวกเขาไดมี้ “อาวุธ” อีกดว้ยท่ีจะยบัย ั้งใครก็ตามผูซ่ึ้ง
อาจจะต่อตา้นแผนการของพวกเขาท่ีจะจบักุมพระเยซู   ยูดาสไดท้  าหน้าท่ีในฐานะคนน าทาง
ของพวกเขา   เขาไม่มีสิทธิอ านาจเหนือพวกเขา 
 

18:4    ยอห์นไดส้ังเกตวา่เม่ือพระเยซูไดเ้ขา้หาพวกผูน้ าของทหารนั้น  พระองคไ์ดท้ราบถึงความตั้งใจ
ของพวกเขา (เปรียบเทียบ 10:14, 17-18)   ท่านไดน้ าเสนออยา่งต่อเน่ืองถึงการตายของพระเยซู
ในฐานะการเสียสละตนเองท่ีสมคัรใจ   ก่อนหนา้นั้นในพนัธกิจของพระองค์ พระเยซูไดถ้อน
ตวัจากความขดัแยง้กบัพวกเจา้หน้าท่ีเพราะว่าเวลาของพระองค์ยงัมาไม่ถึง (10:40; 11:54)                   
แต่ตอนน้ีเวลาของพระองคไ์ดม้าถึงแลว้ (17:1)    

 
18:5-6    บางทียอห์นได้เลือกท่ีจะไม่บนัทึกขอ้เท็จจริงท่ีว่ายูดาสได้ระบุพระเยซูโดยการจุบพระองค ์         
  เพื่อท่ีจะสนบัสนุนอ านาจแห่งค าถามของพระเยซูคือ “ท่านทั้งหลายมาหาใคร?” อยา่งไรก็ตาม         
  ท่านไดอ้า้งอิงถึงการปรากฏตวัของยดูาส เน่ืองจากเขาเป็นบุคคลหลกัในการจบักุมของพระเยซู          
  ยอห์นไดเ้น้นถึงการควบคุมอย่างสมบูรณ์ของพระเยซูเหนือสถานการณ์นั้น พระองค์ไดร้ะบุ         
  พระองคเ์องในฐานะบุคคลท่ีพวกเขาไดแ้สวงหา แทนท่ีจะถูกระบุโดยผูท้รยศของพระองค์ 
 

พระเยซูได้ตอบด้วยอนุประโยคน้ี “เราคือผูน้ั้นแหละ” (ค ากรีก เอกโก เอมิ)   อย่างท่ีเราได้
สังเกตในท่ีอ่ืนๆ น่ีเป็นการอ้างถึงความเป็นพระเจ้าเม่ือพระเยซูได้กล่าวมนัในสถานการณ์
บางอยา่ง (เช่น 8:24, 28, 58)   อยา่งไรก็ตาม มนัเป็นแนวทางปกติเช่นกนัท่ีจะตอบพวกทหาร
ท่ีน่ี (เปรียบเทียบ 9:9)   นักตีความบางคนได้สรุปว่าการอธิบายของยอห์นเก่ียวกบัการ
ตอบสนองของพวกทหารต่อการระบุถึงพระองค์เองของพระเยซูก็บ่งบอกว่าพวกเขาไดถื้อว่า
ถอ้ยค าของพระองคเ์ป็นการอา้งถึงการเป็นพระเจา้ (เปรียบเทียบ สดด. 27:2)   อยา่งไรก็ตาม ใน
โอกาสอ่ืนๆ เม่ือผูฟั้งของพระเยซูไดเ้ขา้ใจวา่พระองคก์ าลงัอา้งถึงการเป็นพระเจา้ พวกเขาก็ได้
พยายามท่ีจะเอาหินขวา้งพระองค ์

 
ณ จุดน้ี เจา้หน้าท่ีพระวิหารได้ “ถอยหลงัและล้มลงท่ีดิน” สักครู่หน่ึง ได้ยืนข้ึนอีกคร้ังหน่ึง 
และไดด้ าเนินการท่ีจะจบักุมพระองค ์  บางทียอห์นไดพู้ดเปรยแก่ผูอ่้านของท่านวา่พวกทหาร
ไดต้อบสนองดีกว่าท่ีพวกเขาไดรู้้โดยการถอยหลงั   อยา่งไรก็ตาม มนัดูเหมือนเป็นไปไดท่ี้ว่า



พวกเขาไดถื้อวา่ถอ้ยค าของพระเยซูเป็นการอา้งอิงถึงความเป็นพระเจา้ในบริบทน้ี   บางทีพวก
เขาได ้“ถอยหลงัและลม้ลงท่ีดิน” เพราะวา่ จากการท่ีตกใจนั้น พวกเขาไม่สามารถเช่ือไดว้า่คน
ท่ีพวกเขาได้ออกมาจบั ได้คาดหวงัท่ีจะตามล่านั้นก็จ  านนต่อพวกเขาอย่างแท้จริง   แทนท่ี
จะตอ้งตามล่าชาวชนบทท่ีก าลงัหนีไป พวกเขาก็ไดพ้บผูน้ าท่ีออกค าสั่งผูซ่ึ้งไดเ้ผชิญหน้ากบั
พวกเขาอยา่งกลา้หาญ907 

 
อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่ เน่ืองจากวา่มนัเป็นธรรมเนียมส าหรับพวกรับบีท่ีจะจุบพวกสาวกของ
พวกเขาก่อน แต่ท่ีน่ียูดาสไดจุ้บพระเยซูก่อน  การดูถูกน้ีท่ีมีต่อตวับุคคลของพระเยซูไดท้  าให้
พวกทหารตกใจจนพวกเขาไดถ้อยหลงัและลม้ลง908 

 
มุมมองท่ีสามเป็นดงัน้ี: 
 

“มนัเป็นไปได้ท่ีว่าในขอ้ท่ี 5-6 ยอห์นได้บนัทึกเหตุการณ์ท่ีซ่ึงพวกผูต่้อต้านของ     
พระเยซูไดถ้อยหนีจากความประหลาดใจหรือความเกลียดชงัของส่ิงท่ีพวกเขาไดรั้บรู้
ว่าเป็นการหม่ินประมาท   แต่ส าหรับผูอ่้านของพระกิตติคุณน้ี ผูซ่ึ้งรู้แล้วว่าพระเยซู
เป็นใครและท่ีว่าการอ้างของพระองค์ถึงการเข้าส่วนกับพระเจ้าเป็นจริงนั้น การ
ตอบสนองของพวกศตัรูก็เหน็บแนมอยา่งสูงส่ง   ผูท้รยศคือยดูาสเองนั้นไดล้ม้ลงแทบ
พระบาทของพระเยซูก่อนท่ีพวกทหารไดน้ าพระองค์ไปสู่การถูกไต่สวนและการถูก
ตรึงของพระองค”์909 

 
“ค าพูดของพระเยซูเท่านั้น  )บางทีเน่ืองจากถูกแสดงออกในภาษาท่ีเหมาะสมส าหรับ
พระเจา้เอง ดู 8:24) ก็เพียงพอท่ีจะขบัไล่พวกศตัรูของพระองค”์910 

 
18:7-9    ดูเหมือนวา่พระเยซูไดต้ั้งใจในการปกป้องพวกสาวกของพระองคม์ากกวา่การท าการอา้งถึงการ 

เป็นพระเจ้า (เปรียบเทียบ 10:11) การเป็นผูน้ าท่ีออกค าสั่งอย่างท่ีพระองค์เป็นนั้น แรกสุด   
พระเยซูไดท้  าให้แน่ใจว่าพวกสาวกของพระองค์จะปลอดภยัก่อนท่ีพระองค์ไดย้อมให้พวกผู ้
จบักุมของพระองคท่ี์จะน าพระองคไ์ป (17:12; เปรียบเทียบ 6:38-39; 10:28)   น่ีเป็นการแสดง
ก่อนถึงงานของพระองคส์ าหรับพวกเขาท่ีบนกางเขน 
 



“ความยุ่งยากเกิดข้ึนเน่ืองจากการไกล่เกล่ียของเหตุการณ์ต่างๆซ่ึงได้ถูกบนัทึกไว้
ในตอนน้ี [ขอ้ 5-8] กบัการบรรยายถึงการทรยศในพระกิตติคุณพอ้ง   ในพระกิตติคุณ
พอ้งนั้น การจบักุมตามหลงัการจุบของยดูาสอยา่งติดๆ ซ่ึงยอห์นไม่ไดอ้า้งอิงถึง (มธ. 
26:50; มก. 14:45-46; แต่ดู ลก. 22:48-54)   มนัอยากอยา่งมากท่ีจะเช่ือวา่การจุบไม่วา่
ไดม้าก่อน ขอ้ท่ี 4 หรือมาหลงัขอ้ท่ี 8   บางทีมนัง่ายท่ีสุดท่ีจะทึกทกัเอาวา่การปรากฏ
ตวัท่ีไม่ไดค้าดหวงัไวข้องพระเยซูภายนอกการลอ้มรอบไดก่้อกวนแผนการของยดูาส 
ผูซ่ึ้งไดค้าดหวงัท่ีจะพบพรรคพวกทั้งหมดท่ีพกัภายในสวนนั้น และในครู่หน่ึงนั้นเขา
ไดล้ม้เหลวท่ีจะใหเ้คร่ืองหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้และยงัคงตกใจกลวัในฝงูชนนั้น (ขอ้ 5)   
ถา้เป็นอยา่งนั้น เหตุการณ์ของขอ้ท่ี 6 ไดต้ามมา และหลงัจากนั้นยดูาสไดมี้ความกลา้
หาญและไดไ้ปหาพระคริสต ์(มธ. 26:49-50; มก. 14:45) ผูซ่ึ้งจากนั้นไดผ้ลกัพระองค ์
(ลก. 22:48) และอีกคร้ังหน่ึงไดก้ล่าวต่อฝงูชนท่ีลงัเลใจ 
“ด้วยความเป็นไปได้ค่อนขา้งน้อย อย่างท่ีมนัดูเหมือนนั้น (แต่ดูการอธิบายใน มธ. 
26:49) คนอ่ืนๆก็ทึกทกัเอาว่าการจุบของยดูาสไดน้ าหนา้ค าถามแรก ท่านท้ังหลายมา
หาใคร? ทนัที  และจากการท่ีได้สัมผสัโดยการว่ากล่าวของพระอาจารยข์องเขานั้น 
(ลก. 22:48) เขาก็ได้ถอยหลงัไปยงัฝูงชน   ไม่ว่ามุมมองไหนก็ไม่ไดน้ าเสนอส่ิงท่ี
ครบถว้นซ่ึงสามารถเขา้ใจไดดี้ แต่วลีในขอ้ท่ี 5 (ยืนอยู่) ก็เหมาะสมต่อท่าทีของผูห้น่ึง
ซ่ึงลงัเลใจท่ีจะท าอยา่งท่ีไดต้ั้งใจท่ีจะท ามากกวา่ท่าทีของผูห้น่ึงซ่ึงไดล่้าถอยแลว้”911 

 
การกล่าวซ ้ าของค าถามของพวกทหารและค าตอบของพระเยซูก็เน้นถึงความเป็นอิสระและ
สิทธิอ านาจของพระเยซู 
 

18:10    พระกิตติคุณทั้ งส่ีบันทึกเหตุการณ์น้ี แต่ยอห์นเป็นผู ้เดียวเท่านั้ นท่ีเอ่ยช่ือ “เปโตร” และ 
“มลัคสั”   การเอ่ยช่ือของพวกเขาท าให้เร่ืองราวน้ีเห็นประจกัษ์มากข้ึน   ยอห์นเป็นประจกัษ์
พยานของการทนทุกข์ของพระเยซู ดังนั้นมันจึงไม่ผิดปกติท่ีว่าเขาจะอ้างอิงถึงช่ือเหล่าน้ี   
“ดาบ” (ค ากรีก มักฮาอีรา) เล็กท่ีเปโตรไดใ้ช้บางทีก็เล็กกว่าดาบสั้นสองคม   การกระท าของ 
เขานั้นโง่เขลา แต่มนัอธิบายถึงความกลา้หาญและการอุทิศตนของเขาต่อพระเยซู (เปรียบเทียบ 
13:37) 

“มนัเป็นส่ิงตอ้งหา้มท่ีจะถือพกพาอาวธุในวนัเทศกาล”912 

 



อย่างไรก็ตาม พวกสาวกมีดาบหรือมีดสองเล่มในการครอบครองของพวกเขา  )ลก  . 22:38)   
พวกเขาไดค้าดหวงัถึงปัญหาในกรุงเยรูซาเล็ม )เปรียบเทียบ 11:16) 

 
18:11    การตอบสนองของพระเยซู อยา่งท่ียอห์นไดบ้นัทึกนั้นก็มุ่งความสนใจของผูอ่้านไปท่ีพระเยซู   

กางเขนนั้นก็จ  าเป็น และพระเยซูไดอุ้ทิศตนท่ีจะอดทนต่อมนั   ความกลา้หาญของเปโตร แมว้า่
เป็นการกระท าท่ีไม่ถูกสถานการณ์นั้นไดแ้สดงให้เห็นวา่เขายงัคงไดล้ม้เหลวท่ีจะตระหนกัว่า
การตายของพระเยซูนั้นจ าเป็น   ความร้อนรนท่ีปราศจากความรู้ก็อนัตราย   ดงันั้น พระเยซูได้
ว่ากล่าวเปโตร แมว้่าสาวกคนน้ีไดแ้สดงถึงความจงรักภกัดีท่ีไม่ธรรมดาต่อ       พระอาจารย์
ของเขา   “ถว้ย” ท่ีซ่ึงพระเยซูไดอ้า้งอิงถึงเป็นสัญลกัษณ์ของชะตากรรมในชีวิตของพระองค ์
(เปรียบเทียบ มธ. 20:22-33) ซ่ึงในกรณีน้ีได้เก่ียวขอ้งกบัการแบกรับพระพิโรธของพระเจา้ 
(เปรียบเทียบ สดด. 75:8; อสย. 51:17, 22; ยรม. 25:15; อสค. 23:31-33; มธ. 26:42; มก. 14:36; 
ลก. 22:42; วว. 14:10; 16:19) 

 
“เปโตรมีดาบในมือของเขา แต่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเรามีถว้ยในพระหตัถ์ของพระองค ์ 
เปโตรไดต่้อตา้นน ้ าพระทยัของพระเจา้ แต่พระผูช่้วยให้รอดไดย้อมรับน ้ าพระทยัของ
พระเจา้”913 

 
การบนัทึกของยอห์นจดจ่อท่ีการน าเสนอพระองค์เองของพระเยซูต่อพวกศตัรูของพระองค์   น่ีเป็นขั้นตอนท่ี
ส าคญัในการเสียสละตนเองท่ีสมคัรใจของพระองค์ส าหรับบาปของมนุษย์   มันไม่ใช่ การจ านน โดยแท ้
เน่ืองจากวา่ค านั้นบ่งบอกวา่บุคคลท่ีจ านนก็มีความผดิหรือพ่ายแพ ้  มนัไม่ใช่ค าขอร้องส าหรับการจบักุมเช่นกนั 
เน่ืองจากวา่นัน่คงไดข้จดัความผดิบางอยา่งส าหรับการตายของพระองคไ์ปจากบรรดาผูจ้บักุมของพระองค ์
 

ข. การไต่สวนทางศาสนาของพระเยซู  18:12-27 
 
ยอห์นเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนเดียวผูไ้ดบ้นัทึกการสอบสวนของพระเยซูโดยอนันาส มนัเป็นขั้นแรกต่อการ
ปรากฏหลายคร้ังของพระองค ์ต่อหนา้คายาฟาสถดัไป และจากนั้นก็ต่อหนา้สภาแซนฮีดริน (ขอ้ 24) 
 
 
 



การไต่สวนทางศาสนาของพระเยซู 
 มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น 
ต่อหนา้อนันาส    18:12-14, 19-24 
ต่อหนา้คายาฟาส 26:57-68 14:53-65 22:54, 63-65  
ต่อหนา้สภาแซนฮีดริน 27:1 15:1 22:66-71  
การไต่สวนทางการเมืองของพระเยซู 
ต่อหนา้ปีลาต 27:2, 11-14 15:1-5 23:1-5 18:28-38 
ต่อหนา้เฮโรด อนัทีพาส   23:6-12  
ต่อหนา้ปีลาต 27:15-26 15:6-15 23:13-25 18:39— 19:16 
 

1. การจับกุมพระเยซูและการระบุถึงพวกมหาปุโรหิต  18:12-14 
 
ยอห์นไดเ้ร่ิมตน้การบนัทึกของท่านเก่ียวกบัการไต่สวนของพระเยซู แรกสุดดว้ยการอธิบายสั้นๆถึงการถูกจบักุม
ของพระองค ์และจากนั้นไดร้ะบุถึงพวกผูน้ าทางศาสนาผูไ้ดส้อบสวนพระองค ์
 
18:12   “นายทหาร” (ค ากรีก คิลิอาคคอส, เปรียบเทียบ กจ. 22:24, 26, 27, 28; 23:17, 19, 22) ในท่ีน่ีคือ

เจา้หนา้ท่ีดูแลกลุ่มทหารโรมนั   เป็นท่ีชดัเจนวา่ เขาเป็นบุคคลท่ีมีสิทธิอ านาจทางราชการท่ีสูง
ท่ีสุดในฉากน้ี   อยา่งไรก็ตาม “เจา้หนา้ท่ี” คนยิว (นัน่คือ เจา้หนา้ท่ีพระวิหาร) ไดมี้บทบาทใน
การจบักุมพระเยซู   บางทียอห์นได้บนัทึกว่าพวกเขาได้ “มดั” พระเยซู เม่ือพิจารณาถึงค า
พยากรณ์ของอิสยาห์ท่ีว่าพวกศตัรูของพระเมสสิยาห์จะน าพระองค์ไปอย่างแกะไปสู่การฆ่า 
(อสย. 53:7)   พวกสาวกของพระเยซูไดล้ะทิ้งพระองคเ์ม่ือพวกศตัรูของพระองคไ์ดน้ าพระองค์
ไปยงัการอารักขา (เปรียบเทียบ มธ. 26:56; มก. 14:50) 

 
18:13    เป็นท่ีชดัเจนวา่ พวกทหารไดน้ าพระเยซูไปยงัท่ีพกัของมหาปุโรหิต   สถานท่ีตั้งของตึกน้ีก็ไม่

แน่นอน แมว้่าสถานท่ีตั้งทางธรรมเนียมนั้นอยูใ่นส่วนทางใตข้องกรุงเยรูซาเล็มเก่า ซ่ึงอยู่ทาง
ตะวนัตกของหว้ยไทโรโพอีอน914 

 
เป็นท่ีชดัเจนวา่ มหาปุโรหิตทั้งสองไดค้รอบครองตึกหลงัเดียวกนั   คนหน่ึงคือ “อนันาส” ซ่ึง
เป็นอดีตมหาปุโรหิตผูซ่ึ้งคนยิวยงัคงไดถื้อว่าเป็นมหาปุโรหิตท่ีถูกตอ้ง เน่ืองจากวา่ความเป็น



มหาปุโรหิตภายใตธ้รรมบญัญติัของโมเสสนั้นก็ตลอดชีวิต   อนันาสไดรั้บใชใ้นฐานะปุโรหิต
หลวงท่ีเป็นทางการตั้งแต่ปี ค.ศ. 6 ถึง 15 เม่ือผูแ้ทนคนโรมนัช่ือวาเลอริอสั เกรทสัไดข้บัไล่เขา
ออกจากต าแหน่ง บุตรชายทั้ งห้าคนของอันนาสและบุตรเขยของเขาช่ือคายาฟาสได้สืบ
ต าแหน่งเขา915 ดงันั้นมนัก็ปกติท่ีว่าคนยิวไดถื้อว่าอนันาสเป็นบรรพบุรุษและมหาปุโรหิตแท ้ 
และเขาไดด้ าเนินการท่ีจะมีอิทธิพลท่ีส าคญัตลอดชัว่ชีวิตของเขา “มหาปุโรหิต” อีกคนหน่ึงคือ 
“คายาฟาส” ซ่ึงเป็นบุตรเขยของอนันาสผูซ่ึ้งคนโรมนัไดต้ั้งไวใ้นต าแหน่งในปี ค.ศ. 18 ท่ีซ่ึงเขา
ไดค้งอยูจ่นกระทัง่ปี ค.ศ. 36   อนันาสเป็นคนแรกจากสองคนท่ีจะสอบสวนพระเยซู 
“ปีนั้น” อา้งอิงถึงปีท่ีส าคญัของการตายของพระเยซู (นัน่คือ ปี ค.ศ. 33) 
 

มหาปุโรหิตของอสิราเอล (ปี ค.ศ. 6-36) 
อนันาส (ปี ค.ศ. 6-15) ปุโรหิตหลวงท่ีไม่เป็นทางการกับคายาฟาสระหว่างการสอบสวนของ 

พระเยซู (ลก. 3:2; ยน. 18:13, 24)   
ปุโรหิตหลวงท่ีไม่เป็นทางการกบัคายาฟาส ผูซ่ึ้งไดส้อบสวนเปโตรและ
ยอห์น (กจ. 4:6) 

เอเลอาซาร์ (ปี ค.ศ. 16-17) บุตรชายของอนันาสซ่ึงช่ือของเขาไม่ไดป้รากฏในพนัธสัญญาใหม่ 
คายาฟาส (ปี ค.ศ. 18-36) บุตรเขยของอนันาส 

ปุโรหิตหลวงท่ีเป็นทางการระหวา่งพนัธกิจในโลกของพระเยซู (ลก. 3:2; 
มธ. 26:3, 57; ยน. 11:49-50) 
ไดร่้วมกบัอนันาสในการสอบสวนสอบสวนเปโตรและยอห์น (กจ. 4:6)  

 
18:14    อยา่งไม่สงสัยวา่ยอห์นไดร้ะบุถึง “คายาฟาส” ในแนวทางท่ีท่านไดร้ะบุท่ีน่ี เพื่อย  ้าเตือนผูอ่้าน

ของท่านถึงการท านายถึงการเสียสละท่ีเป็นตวัแทนของพระเยซู (11:50) ไม่ใช่แค่อา้งอิงถึงช่ือ
ของเขาเท่านั้น   การระบุน้ีท าให้การบนัทึกเต็มท่ีของการปรึกษาหารือท่ีไดน้ าไปสู่ค าตดัสิน
ของสภาแซนฮีดรินนั้นไม่จ  าเป็นอีกดว้ย   การบนัทึกนั้นก็มีแลว้ในพระกิตติคุณพอ้ง และดงันั้น
ก็ไม่จ  าเป็นในพระกิตติคุณยอห์น 

 
“อนันาสไดใ้ชอ้  านาจของเขาผา่นทางบรรดาผูท่ี้เป็นเหมือนเขา”916 

 
2. การเข้าไปในลานบ้านของมหาปุโรหิตของสาวกสองคนและการปฏิเสธคร้ังแรกของเปโตร  



18:15-18 (เปรียบเทยีบ มธ. 26:57-58, 69-70; มก. 14:53-54, 66-68; ลก. 22:54-57) 
 
เหมือนกบัผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนๆ  ยอห์นไดเ้ปล่ียนแปลงการบนัทึกของท่านเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆรอบๆ
การสอบสวนทางศาสนาของพระเยซู   ท่านไดอ้ธิบายส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนในบริเวณบา้น (ขอ้ 15-18) จากนั้นเป็นส่ิงท่ี
ไดเ้กิดข้ึนภายในบา้น (ขอ้ 19-25) และสุดทา้ยเป็นส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนขา้งนอกบา้นอีกคร้ังหน่ึง (ขอ้ 25-27)   ศิลปะ
ทางวรรณกรรมน้ีเปรียบเทียบพระเยซูกบัเปโตร 
 
18:15-16   เป็นท่ีชดัเจนว่า “เปโตร” และ “สาวกอีกคนหน่ึง” ไดติ้ดตามกลุ่มท่ีจบักุมตั้งแต่สวนเกทเสมนี

กลับไปยงักรุงเยรูซาเล็มไปถึงวงัของมหาปุโรหิต (ค ากรีก โอเล “ลาน” หรือ “ลานบ้าน,” 
เปรียบเทียบ 10:16) 

 
ตามธรรมเนียมแล้ว พวกนักตีความได้เขา้ใจว่า “สาวกอีกคนหน่ึง” เป็นยอห์น คือ “สาวกผู ้  
เป็นท่ีรัก” (เปรียบเทียบ 13:23; 19:26-27; 20:2-9; 21:7, 20-23, 24-25)   อยา่งไรก็ตาม เพราะวา่
ยอห์นไดอ้ธิบายถึง “สาวกอีกคนหน่ึง” น้ีในฐานะใครคนหน่ึงผูซ่ึ้งไดมี้ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ด
กบัมหาปุโรหิต (ค ากรีก กะโนสตอส, เปรียบเทียบ 2 พกษ. 10:11; สดด. 55:13; ลก. 2:44) นกั
ตีความสมยัใหม่หลายคนก็สงสัยมุมมองตามธรรมเนียม   ส าหรับพวกเขาบางคนนั้น มนัดู
เหมือนไม่น่าเช่ือท่ีวา่ ชาวประมงจากกาลิลีจะมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัมหาปุโรหิต (นัน่คือ 
คายาฟาส, ขอ้ 13) ท่ี  พระคมัภีร์ตอนน้ีน าเสนอ   อยา่งไรก็ตาม มนัเป็นไปไดอ้ยา่งส้ินเชิงท่ีวา่ 
ยอห์นในฐานะบุตรของชาวประมงท่ีเช่ือกนัโดยทัว่ไปวา่มัง่คัง่ (เปรียบเทียบ มก. 1:19-20) ก็ได้
มีความสัมพนัธ์เช่นนั้น 
 

“สะโลเม” มารดาของยอห์นก็เป็นนอ้งสาวของมารีย ์มารดาของพระเยซู (เปรียบเทียบ 
ยน. 19:25 กบั มก. 15:40) และคงมีความสัมพนัธ์ท่ีเท่าเทียมกบัเอลีซาเบ็ธซ่ึงมีสามีท่ี
ช่ือเศคาริยาห์ผูเ้ป็นปุโรหิต (ลก. 1:36)”917 

 

ยิ่งไปกว่านั้ น พันธสัญญาใหม่น าเสนอเปโตรและยอห์นว่ามีความสัมพนัธ์ท่ีใกล้ชิดซ่ึง         
พระคมัภีร์ตอนน้ีอธิบายไว ้(เช่น 13:23-24; 20:2-10; 21:20-24; กจ. 3:1, 11; 4:13; และขอ้อ่ืนๆ)   
ดงันั้นมุมมองตามธรรมเนียมอาจจะถูกตอ้ง918  อยา่งไรก็ตาม การระบุท่ีถูกตอ้งถึง “สาวกอีกคน
หน่ึง” ไม่จ  าเป็นต่อการตีความท่ีถูกตอ้งของเหตุการณ์ต่างๆ 



 
18:17    “สาวใช”้ ผูซ่ึ้งเป็น “คนเฝ้าประต”ู อีกดว้ยไดจ้  าไดว้า่ “สาวกอีกคนหน่ึง” เป็นหน่ึงในสาวกของ 

พระเยซู (ขอ้ 16) เธอไดถ้าม “เปโตร” วา่เขาเป็นหน่ึงใน “สาวกของชายคนน้ี” ดว้ยหรือไม่ ซ่ึง
ไดค้าดหวงัถึงค าตอบในแง่ลบ อย่างท่ีตวับทกรีกท าให้ชดัเจน   ค  าถามของเธอไดส้ะทอ้นถึง
ความรังเกียจบางอยา่งท่ีมีต่อพระเยซู 

 
“เธอไดท้  าใหง่้ายส าหรับเปโตรท่ีจะกล่าววา่ไม่”919 

 

เปโตรได้พ่ายแพต่้อความกดดนัของโอกาสนั้น และได้ปฏิเสธถึงความสัมพนัธ์ของเขากับ   
พระเยซู (13:37)   เปโตรไดป้ฏิเสธว่าเขาเป็นหน่ึงในสาวกของพระเยซู (“ขา้พเจา้ไม่เป็น”) 
ไม่ใช่ท่ีว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์   บางทีส่ิงท่ีเขาไดท้  าต่อมลัคสัไดท้  าให้เขากระตือรือร้น
มากข้ึนท่ีจะกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มของเขา 
 

“ยอห์น ผูซ่ึ้งยงัคงได้อยู่ใกล้ชิดกับองค์พระผูเ้ป็นเจ้ามากท่ีสุดก็ไม่ได้รับอันตราย  
ส่วนเปโตรผูซ่ึ้งไดป้ะปนกบัฝงูชนท่ีไม่ใส่ใจก็ไดล้ม้ลง”920 

 
18:18    เปโตรไม่ได้เพียงแค่ปฏิเสธพระเยซูเท่านั้น แต่เขาได้ยืนอยู่กบัพวกศตัรูของพระเยซูอีกด้วย 

ขณะท่ีพวกเขาได้ท าให้พวกเขาเองอบอุ่นในลานบ้านของท่ีพกัขนาดใหญ่ของมหาปุโรหิต   
รายละเอียดท่ีวา่ “ไฟ” เป็น “ถ่านไม”้ (ค ากรีก อันทะรักคีอา) นั้น จะเป็นลกัษณะส าคญัภายหลงั
ในการบรรยายของยอห์น (21:9)   ไฟเช่นนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความสวา่งหรือความร้อนมากนกั 
ดงันั้นบรรดาผูท่ี้ตอ้งการท่ีจะอบอุ่นนั้นจะตอ้งอยูใ่กลชิ้ดดว้ยกนั 

 
“ความลม้เหลวของเขา [ของเปโตร] ก็ให้การวา่กล่าวแก่ทุกคนวา่ ปราศจากการแสวงหาค าปรึกษาจาก
พระเจา้หรือการไม่เอาใจใส่ค าปรึกษาท่ีใหม้า ก็เขา้ไปสู่ภาระต่างๆท่ีเกินก าลงัของพวกเขา"921 

 
3. การสอบสวนพระเยซูโดยอนันาส  18:19-24 

 
ฉบบัของยอห์นเก่ียวกบัการปฏิเสธของเปโตรก็ค่อนขา้งคลา้ยกนักบัฉบบัของผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนๆ แต่
การเปิดเผยของเขาเก่ียวกบัการสอบสวนพระเยซูโดยอนันาสนั้นก็พิเศษ   ไม่มีใครในผูเ้ขียนพระกิตติคุณคน



อ่ืนๆไดอ้า้งอิงถึงมนั 
 
18:19    เป็นท่ีชัดเจนว่า อนันาสเป็น “ปุโรหิตหลวง” (ท่ีไม่เป็นทางการ) ผูซ่ึ้งไดด้ าเนินการสอบถาม

เร่ิมแรกหรือการสืบสวนท่ีไม่เป็นทางการน้ี (เปรียบเทียบ ขอ้ 24)   บางทีเขาไดถ้ามพระเยซู 
“เก่ียวกับพวกสาวกของพระองค์” เพื่อจะสืบให้รู้แน่ถึงขนาดของผูติ้ดตามของพระองค ์
เน่ืองจากวา่หน่ึงในความเป็นห่วงหลกัของพวกผูน้ าทางศาสนาก็คืออ านาจแห่งความเป็นท่ีนิยม
ของพระเยซู   อยา่งไม่สงสัยวา่ ความสนใจของอนันาสในค าสอนของพระองคไ์ดมุ้่งไปท่ีใครท่ี
พระเยซูไดอ้า้งวา่เป็น (เปรียบเทียบ 7:12, 47; 19:4)   สองหวัขอ้นั้นก็ส าคญั เน่ืองจากวา่คนยิว
หลายคนไดส้งสัยวา่    พระเยซูเป็นผูก่้อการก าเริบทางการเมือง 

 
18:20-21   พระเยซูไดย้ืนยนัว่าพระองค์ได ้“สอน. . .อย่างเปิดเผยอยู่เสมอ”   พระองค์ไม่ไดส่้งเสริมการ

ปลุกป่ันเพื่อก่อการกบฎอย่างลบัๆ   พระองค์ไม่ไดมี้ค าสอนลบัท่ีจะซ่อนไว ้  เป็นท่ีชดัเจนว่า 
พระองคไ์ม่ไดป้ฏิเสธวา่พระองคไ์ดส้อนพวกสาวกอยา่งเป็นส่วนตวั   พระองคไ์ดท้  าให้อนันาส
แน่ใจว่าค าสอนของพระองค์ไม่ใช่การลบลา้งระบอบการปกครอง   พระองค์ไม่ได้มีค  าสอน
สองประเภท คือ ค าสอนท่ีไม่เป็นภยัส าหรับฝงูชน และค าสอนท่ีปฏิวติัส าหรับพวกสาวกของ
พระองค์922 พระองค์ได้เช้ือเชิญให้อนันาสท่ีจะ “ถาม” บรรดาผูฟั้งของพระองค์ ไม่ใช่แค่                  
พวกสาวกของพระองคเ์ท่านั้น เพื่อจะตดัสินใจว่าพระองค์ไดส้อนส่ิงใดก็ตามส าหรับใครคน
หน่ึงท่ีอาจกล่าวหาพระองคถึ์งการไม่จงรักภกัดีหรือไม่   ค  าพยานของพยานทั้งหลายเป็นส่วนท่ี
ขาดไม่ไดส้ าหรับการสอบสวนท่ีรุนแรงใดๆในลทัธิยวิ 

 
18:22-23  เจา้หนา้ท่ี (ค ากรีก ฮูเพอเรทน) ผูซ่ึ้งได ้“ตบ” พระเยซูบางทีเป็นหน่ึงในเจา้หนา้พระวิหารคนยิว 

(เปรียบเทียบ ขอ้ 3)   เขาไดตี้ความการตอบสนองของพระเยซูวา่ไม่สุภาพและไดใ้ชม้นัเป็นขอ้
แกต้วัท่ีจะตบพระองค ์  ค  ากรีก ราพิสมา ซ่ึงแปลวา่ “ตี” (NASB ฉบบัแกไ้ข 1973) และ “ทุบ” 
(NASB ฉบบัแกไ้ข 1995) หมายถึงการตีท่ีขุ่นเคืองดว้ยฝ่ามือ   การตอบสนองของพระเยซูต่อ
การโจมตีน้ีเป็นตามเหตุผล ไม่ใช่ตามอารมณ์หรือตามกายภาพ   พระองค์ได้ร้องขอการ
สอบสวนท่ียุติธรรม (เปรียบเทียบ กจ. 23:2-5)   ชายคนท่ีไดทุ้บพระองค์ไม่ได้ปฏิบติัต่อ
พระองค์อย่างยุติธรรม   น่ีเป็นกรณีของความรุนแรงของเจา้หน้าท่ี   พระเยซูไม่ไดแ้สดงถึง
ความไม่นบัถือต่ออนันาส923 

 



“ความจริงก็น่าท้วงติงอยู่เสมอต่อบรรดาผูท่ี้เป็นห่วงท่ีจะจดัตั้ งกรณีไม่ว่าอย่างไร        
ก็ตาม มนัง่ายและมีประสิทธิภาพท่ีจะตอบมนัดว้ยการตีมากกวา่ขอ้โตแ้ยง้”924 

 

18:24   อนันาสไม่ไดก่้อใหเ้กิดส่ิงใดๆส าหรับสภาแซนฮีดรินสามารถประณาม หรือกล่าวโทษพระเยซู
ได้   ดงันั้น เขาได้ “ส่ง”  พระเยซู “ไปหาคายาฟาส”   การอธิบายถึงการฟังของพระเยซูใน
หมวดพระกิตติคุณก็สลับกันระหว่างการสอบสวนของพระเยซูและการปฏิเสธของเปโตร  
ดงันั้น มนัดูเหมือนชดัเจนท่ีว่า อนันาสและคายาฟาสไดอ้าศยัอยู่และไดส้อบสวนพระเยซูใน
บริเวณท่ีแตกต่างกันของท่ีพกั (หรือวงั) แห่งเดียวกันขนาดใหญ่   คายาฟาสจ าเป็นต้อง
สอบสวนพระเยซูเพื่อท่ีจะน าการกล่าวหาทางกฎหมายมาสู่พระองค์ต่อหน้าสภาแซนฮีดริน 
เน่ืองจากว่าคายาฟาสเป็นมหาปุโรหิตท่ีเป็นทางการ   ยอห์นได้บนัทึกว่าพระเยซูยงัคงไดถู้ก 
“มดั” ในฐานะจ าเลย แมว้า่พระองคไ์ม่ไดท้  าส่ิงใดท่ีจะรับรองถึงการควบคุมทางกายภาพ 

 
ยอห์นไม่ได้บนัทึกส่ิงท่ีได้เกิดข้ึนเม่ือพระเยซูได้ปรากฏตวัต่อหน้าคายาฟาสและต่อหน้าสภาแซนฮีดรินใน
ภายหลงั (เปรียบเทียบ มธ. 26:57-68; มก. 14:53-65; ลก. 22:66-71)   บางทีท่านไดล้ะเวน้ลกัษณะเหล่าน้ีของการ
สอบสวนทางศาสนาสามส่วนของพระเยซู เพราะวา่พระกิตติคุณพอ้งท่ีไดเ้ขียนข้ึนก่อนหนา้นั้นก็มีการบนัทึกท่ี
พอเพียงถึงส่ิงเหล่านั้น   บางทียอห์นไดถื้อวา่การพบกนัของสภาแซนฮีดรินท่ีท่านไดบ้นัทึกไวใ้น 11:47-53 เป็น
การกล่าวโทษท่ีเป็นทางการของพระเยซู 
 

4. การปฏิเสธคร้ังที่สองและที่สามของเปโตรที่มีต่อพระเยซู  18:25-27 (เปรียบเทียบ มธ. 
26:71-75; มก. 14:69-72; ลก. 22:58-62) 

 
ยอห์นไดน้ าผูอ่้านของท่านกลบัไปยงัลานบา้นท่ีท่ีเปโตรไดย้ืนเพื่ออบอุ่นตวัเขาเองพร้อมกบัคนใชแ้ละเจา้หนา้ท่ี
ของมหาปุโรหิต (ขอ้ 18) 
 
18:25    ภายใตค้วามกดดนัอีกคร้ังหน่ึงนั้น เปโตรไดป้ฏิเสธเป็นคร้ังท่ีสองวา่ เหมือนกบั “สาวกอีกคน

หน่ึง” นั้น เขาไม่ไดเ้ป็นหน่ึงในสาวกของพระเยซู (เปรียบเทียบ มธ. 10:33; ลก. 12:9)   บุคคลท่ี
ไดถ้ามนั้นก็เป็นหญิงสาวอีกคนหน่ึง (มธ. 26:71; มก. 14:69) 

 
“ยอห์นไดส้ร้างความแตกต่างท่ีน่าท่ึงว่า ในขณะท่ีพระเยซูเผชิญหน้ากบับรรดาผูถ้าม



ของพระองค์และไม่ปฏิเสธส่ิงใด ส่วนเปโตรหดหัวต่อหน้าบรรดาผูถ้ามของเขาและ
ปฏิเสธทุกส่ิง”925 

 
18:26-27   ผูถ้ามคนท่ีสามเป็น “ญาติ” ของมลัคสั “คนท่ีเปโตรไดฟั้นหูขาด” ในสวนเกทเสมนี (ขอ้ 10)   

ยอห์นเท่านั้นได้บนัทึกความสัมพนัธ์นั้น   ขอ้เท็จจริงน้ีสนับสนุนมุมมองท่ีว่า “สาวกอีกคน
หน่ึง” เป็นยอห์น   ท่านได้รู้ถึงความสัมพนัธ์ของผูค้นภายในครอบครัวของมหาปุโรหิตผู ้
กล่าวหาคนท่ีสามไดร้ะบุว่าเปโตรเป็นชาวกาลิลีอีกดว้ย (มธ. 26:73; มก. 14:70; ลก. 22:59)   
ค าถามของเขาไดค้าดหวงัค าตอบในแง่บวก ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัสองค าถามก่อนหน้านั้นท่ีได้
คาดหวงัค าตอบในแง่ลบ   ค  าถามน้ีไดต้ั้งการคุกคามท่ีใหญ่ท่ีสุดต่อความมัน่คงของเปโตร    

 
“ตอนน้ีเปโตรไดอ้ยูใ่นอนัตรายท่ีร้ายกาจของการจบักุมตวัเขาเองส าหรับการพยายามท่ี
จะฆ่า [การพยายามท่ีจะฆ่ามลัคสัท่ีชดัเจนของเขา]926 

 
เปโตรได้ตอบสนองด้วยการกล่าวการปฏิเสธท่ีรุนแรงท่ีสุดแห่งการปฏิเสธทั้งสามของเขา   
ทนัใดนั้นไก่ไดข้นั  )เป็นคร้ังท่ีสอง , มก  .14:72) ซ่ึงส าเร็จตามค าท านายท่ีพระเยซูไดก้ล่าวไว้
ไม่ก่ีชั่วโมงก่อนหน้าน้ี  )13:38)    ยอห์นได้ละเว้นค าปฏิญาณและค าสาปแช่งของเปโตร 

 )เปรียบเทียบ มธ  . 26:74; มก  .14:71) การมองท่ีท าให้ตระหนกัของพระเยซู  )ลก  . 22:61) และ
น ้ าตาท่ีขมข่ืนแห่งความส านึกผิดของเปโตร  )เปรียบเทียบ มธ  . 26:75; มก  .14:72; ลก  .22:62)   
ผลลพัธ์ก็คือวา่ ความส าเร็จแห่งการท านายของพระเยซูก็ไดรั้บการเนน้ 

 
“หลงัจากเวลาสามยาม [เท่ียงคืนถึงตีสาม] ยามได้ถูกเปล่ียนและท่ีจะแสดงถึงการ
เปล่ียนยามก็มีเสียงแตรเขา้แถว ณ เวลาตีสาม   เสียงแตรเขา้แถวนั้นไดถู้กเรียกในค า
ละตินวา่ กัลลิซิเนียม และในค ากรีกวา่ อะเลคโทโรโฟนิอา ซ่ึงทั้งสองหมายถึง เวลาไก่
ขัน   มนัอาจเป็นไปไดว้า่พระเยซูไดก้ล่าวต่อเปโตรวา่ ‘ก่อนท่ีแตรส่งเสียงเวลาไก่ขนั 
เจา้จะปฏิเสธเราสามคร้ัง’”927 

 

การบนัทึกท่ีหนุนใจถึงการฟ้ืนฟูเปโตรไปสู่ความมีประโยชน์ทางพนัธกิจก็ติดตามมาในภายหลงัในบทท่ี 21 
 

ค. การสอบสวนทางพลเมืองของพระเยซู  18:28—19:16 



 
ยอห์นไดร้ายงานเก่ียวกบัการสอบสวนของพระเยซูต่อหนา้ปีลาตมากกวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนไดร้ายงาน   
ท่านไดล้ะเวน้การอา้งอิงถึงการปรากฏตวัของพระเยซูต่อหนา้เฮโรด อนัทีพาส ซ่ึงลูกาเท่านั้นไดบ้นัทึกไว ้(ลก. 
23:6-12)   ท่านไดเ้นน้ถึงสิทธิอ านาจของพระเยซูโดยเฉพาะอยา่งยิ่งสิทธิอ านาจของพระองคใ์นฐานะกษตัริย์
ของอิสราเอล (เปรียบเทียบ ขอ้ 36; 19:11, 14) แต่ความเป็นกษตัริยส์ากลของพระองคอี์กดว้ย928 เป็นท่ีชดัเจนวา่ 
ยอห์นไดทึ้กทกัเอาวา่ผูอ่้านของท่านไดรู้้เก่ียวกบัการบนัทึกของพระกิตติคุณเล่มอ่ืนๆ เก่ียวกบัการทนทุกขข์อง
พระเยซู   ส่ิงน้ีสนบัสนุนมุมมองท่ีวา่น่ีเป็นพระกิตติคุณเล่มสุดทา้ยท่ีถูกเขียนข้ึน   พระกิตติคุณเล่มอ่ืนๆเนน้ถึง
ดา้นกฎหมายของการสอบสวนน้ี   ยอห์นไดน้ าเสนอการสอบสวนวา่เป็นการสนทนาระหว่างพระเยซูและปีลา
ตมากกวา่ ซ่ึงคลา้ยกนักบัการสนทนาต่างๆของพระองคก์บั นิโคเดมสั (บทท่ี 3) หญิงชาวสะมาเรีย (บทท่ี 4) และ
ชายตาบอด (บทท่ี 9)929 การสนทนาไดด้ าเนินการไปเม่ือปีลาตไดถ้ามส่ีค าถามคือ “พวกท่านมีเร่ืองอะไรมาฟ้อง
คนน้ี?” (18:29) “ท่านเป็นกษตัริยข์องพวกยิวหรือ?” (18:33) “ท่านจะให้เราปล่อยกษตัริยข์องพวกยิวให้แก่ท่าน
หรือ?” (18:39) และ “ท่านมาจากไหน?” (19:9) 
 

1. การกล่าวหาของพวกยวิทีม่ีต่อพระเยซู  18:28-32 (เปรียบเทยีบ ลก. 23:1-2) 
 
ยอห์นไดเ้ร่ิมตน้ฉบบัการสอบสวนทางพลเมืองน้ีของท่านโดยการบรรยายถึงการพบปะในท่ีสาธารณะเร่ิมแรก
ของปีลาตและพวกผูก้ล่าวหาของพระเยซู930 
 
18:28    “พวกเขา” (NASB) อา้งอิงถึงพวกเจา้หนา้ท่ีคนยิวทั้งหมด (เปรียบเทียบ มธ. 27:1-2; มก. 15:1; 

ลก. 23:1) พวกเขาได้ “น าพระเยซูไปจากคายาฟาส” ในแง่ท่ีว่า  เขาเป็นหัวหน้าของ                    
สภาแซนฮีดรินท่ีไดก้ล่าวโทษพระเยซู (เปรียบเทียบ มธ. 27:1-2; มก. 15:1; ลก. 22:66-71)   
สภาแซนฮีดรินไดก้ล่าวโทษพระเยซูส าหรับการหม่ินประมาท (มธ. 26:63-66; มก. 14:61-64) 
ซ่ึ ง เ ป็นความผิด ท่ี มีโทษถึงประหารชีวิตในอิสรา เอล (ลนต.  24:16) อย่างไรก็ตาม                              
สภาแซนฮีดรินไม่สามารถตดัสินการลงโทษประหารชีวิตส าหรับความผิดน้ีไดโ้ดยปราศจาก
การเห็นดว้ยของโรม และมนัก็มีความหวงัเล็กนอ้ยจากเฮโรดท่ีไดใ้ห้มา   ดงันั้น พวกผูน้ าคนยิว
ไดต้ดัสินใจท่ีจะกล่าวหาพระเยซูดว้ยการปลุกป่ันเพื่อก่อการกบฎต่อโรม 

 
ค าวา่ “ปรีโทเรียม” ก็ถ่ายตวัอกัษรภาษาละติน ปรีโทเรียม ซ่ึงไดร้ะบุถึงไม่วา่กองบญัชาการของ
เจา้หนา้ท่ีบงัคบับญัชาของค่ายทหารของโรม หรือกองบญัชาการของผูว้า่ราชการทางทหารของ



โรม931  ปีลาตเป็นผูว้่าราชการประเภทน้ี   หมวดพระกิตติคุณใช้ค  าโดยทัว่ไป “ผูว้่าราชการ” 
แมว้า่ตามหลกัแลว้ปีลาตเป็น “เจา้เมือง” แห่งยเูดีย หรือ “ผูแ้ทน” อยา่งท่ีนกัประวติัศาสตร์ทา
ซิทสัไดร้ะบุถึงเขา932 กองบญัชาการโดยปกติของปีลาตไดอ้ยูท่ี่ซีซารียา ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของ
จงัหวดัของโรมแห่งยเูดีย   อยา่งไรก็ตาม ระหวา่งเทศกาลต่างๆของคนยวินั้น ปีลาตไดม้ายงักรุง
เยรูซาเล็มพร้อมกบักองทหารของโรมเพื่อจะห้ามปรามการจราจล   กองบญัชาการของเขาใน
กรุงเยรูซาเล็มนั้นไม่วา่อยูใ่นราชวงัหลงัก่อนของเฮโรดบนก าแพงทางตะวนัตกของกรุงหรือใน
ป้อมแอนโทเนียท่ีอยูถ่ดัไปทางเหนือของก าแพงลอ้มรอบพระวหิาร   สถานท่ีตั้งตามธรรมเนียม
คือป้อมแอนโทเนีย ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้ของ “ทางแห่งความโศกเศร้า” ท่ีพระเยซูไดเ้ดินทางจาก 
ศาลปรีโทเรียมไปยงัโกละโกธา933 อยา่งไรก็ตาม นกัอรรถาธิบายสมยัใหม่ส่วนใหญ่ไดเ้ช่ือว่า
บางทีปีลาตไดส้อบสวนพระเยซูในราชวงัหลงัก่อนของเฮโรด934 

 
มนัไม่ชดัเจนว่าเม่ือไหร่ท่ีพระเยซูไดป้รากฏตวัคร้ังแรกต่อหนา้ปีลาตในเชา้วนัศุกร์   ยอห์นได้
กล่าววา่มนัเป็นเวลา “เช้าตรู่” (ค ากรีก โพรอี)   น่ีอาจเป็นการอา้งอิงถึงศพัท์เฉพาะท่ีคนโรมนั
ไดใ้ชเ้พื่อจะอธิบายถึงการเฝ้ายามกลางคืน ท่ีไดเ้ร่ิมตน้ ณ เวลา ตี 3 และไดส้ิ้นสุดลง ณ เวลา 6 
นาฬิกา   บางทีมนัเป็นแค่การใช้โดยทัว่ไปของค าว่า “เชา้ตรู่” ซ่ึงไม่จ  าเป็นวา่จะเรียกร้องเวลา
ก่อน 6 นาฬิกา   อยา่งไรก็ตาม มนัคงเป็นเชา้ตรู่ บางทีระหวา่ง 6 และ 7 นาฬิกา   ตามธรรม
เนียมแลว้ เจา้หนา้โรมนัไดเ้ร่ิมตน้งานของพวกเขาประมาณเวลาดวงอาทิตยข้ึ์น และบ่อยคร้ังได้
ส้ินสุดธุรกิจของวนัของพวกเขา ณ เวลาประมาณ 10 นาฬิกา หรือ 11 นาฬิกา935 ยอห์นไดเ้ขียน
วา่พระเยซูยงัคงอยูต่่อหนา้ปีลาตภายหลงัในเชา้วนันั้น (19:14) 
 
พวกยิวผูซ่ึ้งไดน้ าพระเยซูไปหาปีลาตไดอ้ยู่นอกศาลปรีโทเรียม เพราะว่าพวกเขาตอ้งการท่ีจะ
หลีกเล่ียงความเป็นมลทินทางพิธีกรรม   พวกยิวไดคิ้ดวา่การแค่เขา้ไปในท่ีอยูข่องคนต่างชาติก็
ไดท้  าให้พวกเขาไม่สะอาดทางพิธีกรรม (เปรียบเทียบ กจ. 10:28)936 น่ีเป็นเพราะวา่คนต่างชาติ
ไม่ได้ท  าการระมัดระวงัไว้ก่อนท่ีจะรับรองถึงอาหารท่ี (เหมาะสม) อย่างท่ีคนยิวได้ท า   
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนต่างชาติอาจมียิสต์ในบา้นของพวกเขา ซ่ึงจะท าให้การมีส่วนร่วมใน
เทศกาล “ปัสกา” ไม่ถูกตอ้งส าหรับคนยิว (เปรียบเทียบ อพย. 12:19; 13:7)937 คนยิวไดถื้อว่า
พวกเขาเอง “มลทิน” ถา้พวกเขาไดเ้ขา้ไปในท่ีอยูท่ี่ซ่ึงเช้ือส าหรับใส่ขนมปังให้ฟูทั้งหมดไม่ได้
ถูกขจดัไปอยา่งพิถีพิถนั938 

 



อยา่งเหน็บแนมแลว้ พวกยิวเหล่าน้ีไดท้  าการระมดัระวงัไวก่้อนอยา่งสุดขีดเพื่อหลีกเล่ียงความ
เป็นมลทินทางพิธีกรรม ในเวลาเดียวกนัก็ตระเตรียมท่ีจะฆ่าพระเมษโปดกของพระเจา้ผูซ่ึ้งน า
บาปของโลกไป (เปรียบเทียบ 2 ซมอ. 11:4) 
 

“. . . พวกเขาร้อนใจท่ีจะหลีกเล่ียงความเป็นมลทินภายนอกเพื่อท่ีจะถือรักษาเทศกาล 
ซ่ึงความส าคญัแทข้องมนันอกจากจะเป็นการย  ้าเตือนประชากรของพระเจา้ถึงการช่วย
กู้จากอียิปต์ในสมยัโบราณแล้ว มนัยงัได้ช้ีไปท่ีลูกแกะปัสกาแท้ ซ่ึงการถวายของ
พระองคน์ั้นจะน ามาซ่ึงการส้ินสุดของความแตกต่างทั้งส้ินระหวา่งส่ิงท่ีสะอาดและไม่
สะอาดทางพิธีกรรม และก่อให้เกิดการช าระภายใน  และมันเป็นการตายของลูก
แกะปัสกาแทท่ี้พวกยวิ ณ เวลาน้ีร้อนใจท่ีจะก่อใหเ้กิดข้ึน”939 

 
การอุทิศตนท่ีผวิเผนิของพวกยวิเหล่าน้ีต่อกฎหมายของโมเสสนั้นไดส่้งผลต่อการท่ีมนัยากมาก
ข้ึนส าหรับพวกเขาท่ีเช่ือฟังกฎหมายนั้นอยา่งแทจ้ริง   ความเจา้ระเบียบของพวกเขาไดแ้ยกพวก
เขาจากพระเยซู   ปีลาตจ าเป็นต้องกลับไปกลับมาอย่างเร็วระหว่างพวกยิว คือภายนอก
กองบญัชาการของเขา และพระเยซูท่ีอยู่ภายในขณะท่ีการตรวจสอบของเขาไดด้ าเนินการไป 
เราไดดึ้งดูดความสนใจไปท่ีหลกัฐานท่ีวา่พระเยซูไดท้านปัสกากบัพวกสาวกของพระองค์ใน
หอ้งชั้นบนในตอนเยน็ของวนัพฤหสับดี (เปรียบเทียบ 13:1, 27)940 แลว้ท าไมพวกยิวเหล่าน้ีเป็น
กงัวลวา่การเขา้ไปในศาลปรีโทเรียมของปีลาตอาจขดัขวางพวกเขาไวจ้ากการกินปัสกา?   พวก
เขาไม่ไดกิ้นปัสกาในคืนก่อนหน้านั้นดว้ยหรือ?   “ปัสกา” เป็นช่ือท่ีคนยิวไดใ้ช้เพื่อจะอธิบาย
ถึงทั้ งพิธีปัสกาและเทศกาลทั้ ง ส้ินท่ีได้ติดตามมา ซ่ึงได้รวมถึงเทศกาลขนมปังไร้เช้ือ 
(เปรียบเทียบ ลก. 22:1)   เป็นท่ีชดัเจนวา่ มนัเป็นการเขา้ร่วมท่ีต่อเน่ืองของพวกเขา ในเทศกาล
แปดวนัน้ีเองท่ีพวกผูน้ ายิวเหล่าน้ีไม่ได้ต้องการท่ีจะสูญเสียโดยการเข้าไปในท่ีพกัของคน
ต่างชาติ   ส่วนหน่ึงของเทศกาลก็คือการถวายบูชาของศานติบูชาสองคร้ัง ซ่ึงเรียกว่าชากิกาห์ 
คร้ังท่ีหน่ึงในวนัท่ี 14 เดือนนิสาน และอีกคร้ังหน่ึงในวนัท่ี 15 ของเดือนนิสาน วนัหลงัน้ีเป็น
วนัแรกของเทศกาลขนมปังไร้เช้ือ   กฎหมายของยิวนั้นเขม้งวดอย่างมากจนไม่มีใครสักคนท่ี
เป็นมลทินนั้นสามารถถวายชากิกาห์ได้941 มนัเป็นชากิกาห์ท่ีสองน้ี ซ่ึงไม่ใช่การถวายแกะปัสกา
ในวนัท่ี 14 เดือนนิสานท่ีพวกยิวผูซ่ึ้งไดป้ฏิเสธท่ีจะเขา้ไปในศาลปรีโทเรียมของปีลาตได้
ตอ้งการท่ีจะมีคุณสมบติัท่ีจะถวาย942 
 



18:29    เป็นท่ีชดัเจนวา่ ปีลาตไดก้ล่าวต่อพวกยวิผูซ่ึ้งไดร้วมตวักนัภายนอกกองบญัชาการของเขา หรือ
บางทีในลานบา้น จากระเบียงหรือการมองลงไป   เขาต้องการท่ีจะรู้ถึงการกล่าวหา (“การ
กล่าวโทษ”) ท่ีเป็นทางการของพวกเขาท่ีมีต่อพระเยซู   บางทีปีลาตได้รู้บางส่ิงเก่ียวกบัการ
จบักุมของพระเยซู เน่ืองจากวา่พวกทหารโรมนัไดมี้ส่วนร่วมในการจบักุมนั้น (ขอ้ 3, 12)   ไม่
เพียงเท่านั้น แต่พระเยซูเป็นบุคคลอนัเป็นท่ีนิยมในกาลิลีและกรุงเยรูซาเล็มอีกด้วย   มหา
ปุโรหิตอาจไดส่ื้อสารกบัปีลาตอยา่งดีเก่ียวกบัพระองคก่์อนท่ีพระเยซูไดป้รากฏตวัท่ีบนัไดหนา้
ประตูบา้น 

“ดูเหมือนยอห์นจะเนน้ขอ้เท็จจริงท่ีว่าปีลาตได ้‘ออกไปโดยปราศจาก’ ศาลาปรีโท-
เรียมของเขาเอง ราวกบัวา่มนัเป็นสัญลกัษณ์ของการด าเนินการทั้งส้ิน”943 

 
18:30   สุดท้ายแล้วโฆษกของพวกยิวได้เล่ียงค าถามของปีลาต   ลูกาได้บนัทึกว่าพวกเขาได้ริเร่ิม

กล่าวหาพระเยซูดว้ยการน าอิสราเอลไปผิดๆ  ดว้ยการห้ามคนยิวท่ีจะจ่ายภาษีของพวกเขาแก่   
ซีซาร์ และดว้ยการอา้งถึงการเป็นกษตัริยข์องอิสราเอล (ลก. 23:2)   อยา่งไรก็ตาม พวกเขาไม่
สามารถท าใหปี้ลาตประทบัใจอยา่งเพียงพอดว้ยการกล่าวหาเหล่านั้นได ้

 
พวกเขาไดล้งัเลใจท่ีจะน าการกล่าวหาพระเยซูถึงการหม่ินประมาทมากล่าว เพราะวา่ปีลาตอาจ
ยกฟ้องเน่ืองจากมนัไม่ควรค่าแก่การพิจารณาของเขา (เปรียบเทียบ กจง 18:121-6)   เป็นท่ี
ชดัเจนว่า พวกเขาไม่ไดก้ล่าวหาพระองค์ถึงการกบฏเช่นกนั เพราะว่าส่ิงน้ีคงไดยุ้ยงผูติ้ดตาม
หลายคนของพระองค์ และพวกเขาคงจะมีความยุง่ยากในการท่ีจะพิสูจน์มนั   ดงันั้น พวกเขา
ไม่ไดเ้อ่ยถึงขอ้กล่าวหา แต่พวกเขาไดทึ้กทกัเอาวา่มนัรุนแรง และไดบ้่งบอกวา่ปีลาตควรวางใจ
พวกเขาและ “ท าตาม” การตดัสินใจของพวกเขา 
 

“ถ้าพระเยซูได้ต่อต้านสิทธิอ านาจและสิทธ์ิของจกัรพรรดิ ท าไมอ านาจของโรมนั
ไม่ไดท้  าการริเร่ิมพยานต่างชาติท่ีจะต่อตา้นพระองคน์ั้นอยูท่ี่ไหน ?” 944 

 

บางทีขอ้เท็จจริงท่ีวา่ปีลาตไดจ้ดัเตรียมกองทหารท่ีจะจบักุมพระเยซูไดห้นุนใจให้พวกเขาท่ีจะ
คิดวา่เขาไดต้ดัสินวา่พระเยซูผดิแลว้ พวกเขาไม่ไดช่ื้นชมค าถามของปีลาต เน่ืองจากวา่มนัไดบ้่ง
บอกวา่พวกเขาจะตอ้งผา่นไปตามการสอบสวนท่ีเป็นทางการตั้งแต่ตน้จนจบ 
 



“มนัเป็นไปไดท่ี้วา่ พวกเขาไดป้ระหลาดใจต่อขอ้บ่งช้ีของปีลาตท่ีว่าเขาจะช าระความ
ดว้ยเขาเอง   พวกเขาไดมี้ความร่วมมือของเขาในการท าการจบักุมนั้น  เป็นท่ีชดัเจนวา่ 
ตอนน้ีพวกเขาไดค้าดหวงัว่าเขาจะเช่ือในส่ิงท่ีพวกเขาพูดว่าบุคคลท่ีคนโรมนัไดช่้วย
จบักุมนั้นก็อนัตรายและควรถูกประหาร”945 

 
ปีลาตไดต้ระหนกัวา่พวกผูน้ าคนยิวไดต้ั้งใจท่ีจะก าจดัพระเยซู (เปรียบเทียบ มธ. 27:18) แต่เขา
ไม่มีหลกัฐานท่ีวา่พระเยซูไดท้  าส่ิงใดๆท่ีสมควรแก่การตาย 
 

18:31    เน่ืองจากวา่พวกยิวไม่ไดก้ล่าวหาพระเยซูอยา่งเป็นทางการ มนัก็ไม่มีส่ิงใดท่ีปีลาตสามารถท า
ได้ยกเวน้ท่ีจะมอบพระองค์กลับคืนแก่พวกเขาเพื่อการลงวินัยในศาลของพวกเขา   การ
ตอบสนองของพวกยิวไดอ้ธิบายวา่ท าไมนัน่เป็นทางเลือกท่ียอมรับไม่ได:้ “การท่ีพวกขา้พเจา้
จะประหารชีวติคนใดคนหน่ึงนั้นเป็นการผิดกฎหมาย” พวกเขาตอ้งการให้พระเยซูถูกประหาร
ชีวติ แต่พวกเขาไม่มีสิทธิอ านาจท่ีจะประหารชีวติพระองคด์ว้ยพวกเขาเอง”946 

“ปีลาตผูซ่ึ้งไดถู้กเปิดเผยในขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ [โบราณ] เป็นท่ีชดัเจนวา่เกือบได้
กระท าเช่นน้ีไม่ใช่เน่ืองจากความหลงใหลใดๆส าหรับความยุติธรรมมากเท่ากบัการ
สร้างความพึงพอใจของตนเองท่ีเขาได้รับจากการท าให้เจา้หน้าท่ีคนยิวผ่านพน้ทาง
กฎหมายและตระหนกัถึงสิทธิอ านาจของเขา”947 

 
18:32    ยอห์นไดบ้นัทึกว่าการยอมรับของพวกยิวท่ีว่าพวกเขาไม่สามารถประหารชีวิตใครก็ตามไดก้็

สอดคลอ้งกบัแผนการสิทธ์ิขาดของพระเจา้   พระเยซูไดท้  านายวา่พระองค์จะตายโดยการถูก
ตรึงไม่ใช่โดยการเอาหินขวา้ง (เปรียบเทียบ 12:32-33)   คนโรมนัเท่านั้นท่ีสามารถตดัสิน
ประหารชีวิตบุคคลหน่ึงโดยการตรึง   คนยิวได้เอาหินขวา้งผูค้นให้ตายเน่ืองจากการหม่ิน
ประมาท (เช่น กจ. 6:11; 7:58) แต่ส่ิงเหล่าน้ีดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆของความรุนแรง
ของฝงูชนท่ีวุน่วายแทนท่ีจะเป็นการกระท าทางกฎหมายท่ีเป็นกลาง   บางทีพวกเขาตอ้งการให้
พระเยซูถูกตรึงอีกดว้ยเพราะวา่กฎหมายของโมเสสไดถื้อว่าการตายเช่นนั้นเป็นหลกัฐานของ
การสาปแช่งของพระเจา้ (ฉธบ. 21:22-23) 

 
“อยา่งเหน็บแนมแลว้ การตายท่ีการปกครองโดยล าดบัชั้นของคนยิวไดถื้อว่าเป็นการ
ปฏิเสธคร้ังสุดทา้ยถึงการอา้งต่างๆของพระเยซูไดก้ลายมาเป็นวธีิส าหรับการถือวา่ชอบ



ธรรมโดยปราศจากธรรมบญัญติั (กท. 3:13)”948 

 
“มนัจ าเป็นส าหรับสามเหตุผลส าหรับพระเยซูท่ีจะถูกตรึงโดยคนโรมนั ณ การย ัว่ยุของ
พวกยิวคือ: (ก) เพื่อจะท าให้ค  าพยากรณ์ต่างๆส าเร็จ (เช่น พระอฐิั [กระดูก] ของ
พระองคจ์ะไม่หกัสักช้ินเดียว; เปรียบเทียบ 19:36-37); (ข) เพื่อรวมทั้งคนยิวและคน
ต่างชาติไวใ้นความผิดบาปรวมส าหรับการกระท า (เปรียบเทียบ กจ. 2:23; 4:27); (ก) 
โดยการถูกตรึงนั้น พระเยซูไดถู้ก ‘ยกข้ึน’ เหมือน ‘งูในถ่ินทุรกนัดาร’ [3:14]. . .”949 

 
2. ค าถามเกี่ยวกับความเป็นกษัตริย์ของพระเยซู  18:33-38ก (เปรียบเทียบ มธ. 27:11; มก. 
15:2; ลก. 23:3) 

 
จากการท่ีไดย้นิค ากล่าวหาต่างๆของพวกยวิ  ปีลาตไดก้ลบัไปยงัภายในของกองบญัชาการของเขาและไดเ้ร่ิมตน้
ท่ีจะสอบสวนพระเยซู การถามของเขาไดจ้ดจ่อท่ีประเด็นของความเป็นกษตัริยข์องพระเยซู 
 
18:33    การกล่าวหาต่างๆของพวกยิวไดก้ระตุน้ค าถามของปีลาต   เขาไดถ้ามวา่พระเยซูไดอ้า้งถึงการ

เป็น “กษตัริยข์องพวกยิว” หรือไม่   การคาดหวงัเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ไดอ้ยู่ในระดบัสูงใน
สมยัของพระเยซู และหลายคนได้กล่าวว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์   พวกผูน้ าคนยิวได้
กล่าวหาพระเยซูด้วยการอา้งถึงการเป็น กษัตริย์นี ้(ลก. 23:2)   ตอนน้ีปีลาตตอ้งการท่ีจะ                  
ไดย้นิวา่พระเยซูเองไดอ้า้งถึงการเป็นกษตัริยน้ี์หรือไม่ 

 
18:34    พระกิตติคุณพอ้งไดร้ายงานว่าพระเยซูได้ตอบว่า “ก็ท่านว่าแลว้น่ี” (ค ากรีก ซู เลเกอิส, มธ. 

27:11; มก. 15:2; ลก. 23:3)   ยอห์นไดบ้นัทึกเช่นกนัวา่พระเยซูไดใ้ห้ค  าตอบนั้น (ขอ้ 37) แต่
ท่านได้รวมการสนทนาเพิ่มเติมก่อน   ขอ้มูลท่ีเพิ่มเติมน้ีได้รวมถึงการอธิบายของพระเยซู
เก่ียวกบัธรรมชาติของความเป็นกษตัริยข์องพระองค ์(ขอ้ 36) 

 
พระเยซูไดถ้ามปีลาตถึงค าถามของพระองคเ์พื่อจะตดัสินใจวา่พระองคจ์ะตอบเขาอยา่งไร   ถา้
ค าถามของเขาไดเ้กิดจากความเขา้ใจและความอยากรู้อยากเห็นของเขาเอง  น่าเป็นไปไดท่ี้พระ
เยซูจะไดป้ฏิบติัต่อเขาในฐานะผูถ้ามท่ีจริงใจ   ถา้ปีลาตเพียงแค่พยายามท่ีจะท าให้แก่นสารของ
การกล่าวหาของสภาแซนฮีดรินนั้นชดัเจน  พระเยซูจ าเป็นตอ้งตอบอยา่งแตกต่างออกไป   ถา้ปี



ลาตได้หมายถึงว่า “ท่านเป็นกษตัริย์ทางการเมืองท่ีวางแผนลบัเพื่อต่อต้านซีซาร์ใช่ไหม?” 
ค าตอบจะเป็น “ไม่ใช่”   ถ้าเขาได้หมายถึงว่า “ท่านเป็นกษัตริย์ท่ีเป็นพระเมสสิยาห์ของ
อิสราเอลใช่ไหม?” ค าตอบจะเป็น “ใช่แลว้”   เป้าแห่งการสอบสวนซ่ึงก็คือพระเยซูไดก้ลายมา
เป็นผูส้อบสวนอยา่งชัว่คราว   ขอ้เท็จจริงท่ีวา่พระเยซูไดถ้าม   ปีลาตก็เป็นพระคุณแท้ๆ  ซ่ึงใน
การถามนั้น มนัไดย้อมให้ปีลาตท่ีจะอธิบายถึงแรงจูงใจของเขาและเป็นไปไดท่ี้จะลดความผิด
ของเขา 
 

18:35    การตอบของปีลาตไดช้ี้แจงวา่เขาไม่ไดมี้ความสนใจส่วนตวัในความเป็นกษตัริยข์องพระเยซู 
และเขาไดเ้ดือดดาลท่ีพระเยซูจะแนะน าเช่นนั้น   เขาเพียงแค่ตอ้งการท่ีจะเขา้ใจส่ิงท่ีพระเยซูได้
อา้งเม่ือพิจารณาถึงการกล่าวหาของสภาแซนฮีดริน   ยิ่งไปกว่านั้น เขาตอ้งการท่ีจะคน้พบว่า
ท าไมพวกผูน้ าคนยิวไดมี้ความตั้งใจอย่างมากท่ีจะก าจดัพระเยซู   ค  าถามของเขา “เราเป็นยิว
หรือ?” ไดป้ฏิเสธอย่างเยย้หยนัว่าเร่ืองราวต่างๆของคนยิวเช่นความเป็นกษตัริยข์องพระเยซูก็
ไม่ไดเ้ป็นท่ีสนใจต่อเขาเป็นส่วนตวั 

 
“อ่าวระหวา่งคนยวิและคนต่างชาติก็เปิดกวา้งท่ีน่ี”951 

 
อย่างเหน็บแนมแล้ว พระเยซูเป็นกษัตริย์ของปีลาต 952   ข้อคิดเห็นของปีลาตเก่ียวกับ 
“ประชาชน  )ชนชาติ (  ” ของพระเยซูเองท่ีอายดัพระองค์ไวก้บัเขาไดย้ืนยนัถอ้ยค าท่ีเป็นบทน า
ของยอห์นท่ีวา่ พระเยซูไดเ้สด็จมายงับา้นเมืองของพระองค ์แต่ชาวบา้นชาวเมืองของพระองค์
เองไม่ไดต้อ้นรับพระองค ์)1:11) 

 
“ค าตอบน้ีของปีลาตได้แสดงถึงหลกัฐานเต็มท่ีของ ความผิดของอิสราเอล   ในปาก
ของเขาผู ้ซ่ึงได้เป็นตัวแทนของโลก ณ เวลานั้ น ส่ิงหน่ึงได้ถูกจัดตั้ งข้ึน นั่นคือ
อิสราเอลไดป้ฏิเสธกษตัริยข์องพวกเขาและไดข้ายพวกเขาเองแก่มือของกษตัริยอี์กองค์
หน่ึง”953 

 

18:36    พระเยซูได้อธิบายว่าพระองค์เป็นกษัตริย์จริงๆ อย่างท่ีพระองค์ได้อ้าง   อย่างไรก็ตาม 
“อาณาจกัร” ของพระองค์ไม่ใช่อาณาจกัรประเภทท่ีจะแข่งขนักบัอาณาจกัรของซีซาร์โดยการ
ท าสงคราม   พระเยซูไม่ไดป้ฏิเสธวา่อาณาจกัรของพระองคเ์ป็นอาณาจกัรฝ่ายโลก   พระองค์



ไม่ได้กล่าวว่ามันเป็นแค่การปกครองฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าเหนือใจของประชากรของ
พระองค ์  พระองคไ์ม่ไดก้ล่าววา่อาณาจกัรของพระองค์ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัโลกน้ีเช่นกนั954 น่ี
ควรชดัเจนจากการอา้งอิงอ่ืนๆของพระเยซูถึงอาณาจกัรของพระองคใ์นฐานะท่ีเป็นอาณาจกัร
ฝ่ายโลก   ประเด็นของพระองคก์็คือวา่ พระองคแ์ละอาณาจกัรของพระองคไ์ม่ใช่การคุกคามใน
ปัจจุบนัต่อโรม (เปรียบเทียบ 18:10-11)   มนัไม่ใช่คุกคามเพราะวา่พระเจา้ไดเ้ล่ือนอาณาจกัร
แห่งพระเมสสิยาห์ออกไป เน่ืองจากความไม่เช่ือของอิสราเอลแมว้า่ พระเยซูไม่ไดอ้ธิบายส่ิงน้ี
แก่ปีลาต 

 
ในอีกแง่หน่ึง   อาณาจกัรของพระเยซู “ไม่ใช่ของยา่นน้ี” หรือ “ไม่ไดม้าจากอีกท่ีหน่ึง” (ค ากรีก 
อุก เอนทิวเธน, ตามตวัอกัษรหมายถึง ไม่ใช่จากท่ีน่ี)   มนัจะลงจากสวรรคม์ายงัโลกแทนท่ีจะ
เร่ิมตน้จากโลก   มนัจะเร่ิมตน้เม่ือพระเยซูเสด็จลงจากสวรรค์มายงัโลก ณ การเสด็จมาคร้ังท่ี
สองของพระองค ์
 

18:37    ปีลาตไม่ได้เข้าใจความแตกต่างระหว่างอาณาจกัรของพระเยซูและอาณาจกัรของซีซาร์ท่ี     
พระเยซูไดช้ี้ให้เห็น   เขาไดเ้ขา้ใจว่าพระองค์ไดอ้า้งถึงการมีอาณาจกัร   ดงันั้น ถดัไปเขาได้
พยายามท าใหพ้ระเยซูอา้งอยา่งเฉียบขาดวา่พระองคเ์ป็นกษตัริย ์  พระเยซูไดย้อมรับวา่พระองค์
เป็น “กษัตริย์” แต่พระองค์จ  าเป็นต้องกล่าวเก่ียวกับการปกครองของพระองค์มากข้ึนถ้า           
ปีลาตจะเขา้ใจถึงธรรมชาติแห่งความเป็นกษตัริยข์องพระองค์   พระเยซูไดร้ะบุถึงอาณาจกัร
ของพระองคใ์นเชิงลบ (ขอ้ 36)   ตอนน้ีพระองคไ์ดร้ะบุถึงภารกิจของพระองคใ์นฐานะกษตัริย์
ในเชิงบวก 

 
เหตุผลหลกัท่ีพระเยซูไดเ้สด็จเขา้ในโลกน้ีก็เพื่อท่ีจะเป็นพยาน “ถึงความจริง”   โดยส่ิงน้ีนั้น 
พระองคไ์ดห้มายถึงวา่พระองคไ์ดเ้สด็จมาเพื่อเปิดเผยพระเจา้ (เปรียบเทียบ 14:6)   พระเยซูได้
ก่อให้เกิดพลเมืองส าหรับอาณาจกัรของพระองค์โดยการเปิดเผยพระเจา้ โดยการเรียกให้ผูค้น  
ท่ีจะเช่ือในพระองค ์และโดยการใหชี้วตินิรันดร์แก่พวกเขา   ส่ิงน้ีไดต้ระเตรียมพวกเขาท่ีจะเขา้
ร่วมในอาณาจกัรของพระองค ์  ทุกคนผูซ่ึ้งตอ้งการความจริงอยา่งแทจ้ริงก็ไดติ้ดตามพระเยซู
เพราะว่าค าสอนของพระองค์เป็นจริง   ถอ้ยค าของพระเยซูเป็นการเช้ือเชิญให้ปีลาตท่ีจะฟัง
พระองคแ์ละท่ีจะเรียนรู้ความจริง   พระเยซูไดแ้สดงความสนใจในการวิงวอนต่อปีลาตมากกวา่
ในการปกป้องพระองค์เอง   ความปรารถนาน้ีส าหรับสวสัดภาพของผูอ่ื้นเป็นลกัษณะส าคญั



ของการสนทนาทั้งหมดของพระเยซูในพระกิตติคุณท่ีส่ี955 

 
18:38ก   เป็นท่ีชดัเจนว่า ปีลาติไม่ใช่ผูท่ี้ไดแ้สวงหาความจริงอย่างแทจ้ริง   เขาไดป้ฏิเสธขอ้เสนอของ

พระเยซูท่ีจะเปิดเผยความจริง ดว้ยขอ้คิดเห็นท่ีเยาะเยย้ซ่ึงไดบ้่งบอกวา่ “ความจริง” นั้นเรียนรู้
ไม่ได ้

“ค าถามของปีลาตไม่ไดก้ล่าวถึงความจริงท่ีสมบูรณ์ คือความจริงเดียวท่ีซ่ึงพระเจา้ได้
ตรัส (เอ อะเลเธอิยา) แต่กล่าวถึงความจริงในแง่ท่ีเจาะจงใดๆ (อะเลเธอิยา)”956 

 
อยา่งไม่สงสัยแลว้ ประสบการณ์ของปีลาตในฐานะเจา้หน้าท่ีของโรมนัผูซ่ึ้งคนอ่ืนๆไดโ้กหก
ต่ออยา่งต่อเน่ืองและความปรารถนาส่วนตวัของเขาท่ีจะใชค้วามจริงเพื่อจะบรรลุเป้าหมายของ
เขาก็ไดอ้ธิบายถึงการถากถางของเขา   จากมุมมองของเขานั้น แนวคิดท่ีวา่ใครคนหน่ึงจะมุ่งเป้า
ชีวติทั้งส้ินของเขาไปท่ีการเปิดเผยความจริงนั้นก็โง่เขลาและไม่น่าจะเป็นไปได ้
 
มุมมองอ่ืนๆถึงถอ้ยค าของปีลาตก็ตีความมนัว่าส้ินคิด ไม่อดทนหรือจริงใจ   อย่างไรก็ตาม ดู
เหมือนบริบทจะบ่งบอกว่ามนัเป็นเชิงตลกและดูถูก   โดยปราศจากการรอคอยค าตอบนั้น ปี
ลาตไดเ้บือนหนีผูห้น่ึงซ่ึงไม่ใช่แค่ไดอ้า้งท่ีจะเปิดเผยความจริงเท่านั้น แต่ท่ีจริงแลว้เป็น “ความ
จริง” เอง รวมถึงทางนั้นและชีวติ 
 
3. พวกยิวเรียกร้องเอาบารนาบัส 18:38ข-40 (เปรียบเทียบ มธ. 27:12-21; มก. 15:3-11; ลก. 
23:4-9) 

 
ยอห์นได้ย่อฉากนั้ น ท่ี ซ่ึง ปีลาตได้ประกาศว่าพระเยซูไ ร้ความผิด  พวกยิวได้กล่าวหาพระเยซู อีก                        
พระเยซูไม่ไดต้อบส่ิงใด  และปีลาตไดป้ระหลาดใจต่อความเงียบของพระเยซู (มธ. 27:12-14; มก. 15:3-5; ลก. 
23:4-6)   ท่านเพียงแค่ไดก้ล่าวถึงค าตดัสินของปีลาต (ขอ้ 38ข) วา่: “เราไม่เห็นคนนั้นมีความผิด”   ยอห์นไดล้ะ
เวน้การบนัทึกถึงการปรากฏตวัของพระเยซูต่อหนา้เฮโรด อนัทิพาส ท่ีไดต้ามหลงัค าตดัสินน้ีและไดน้ าหนา้การ
น าเสนอของปีลาตท่ีจะปลดปล่อย   บารนาบสัแทนท่ีพระเยซู (ลก. 23:6-12)   ผลลพัธ์ของการเลือกขอ้มูลน้ีก็คือ
วา่ยอห์นไดรั้กษาการจดจ่อของความสนใจของผูอ่้านไปท่ีพระเยซูและปีลาต 
 
18:38ข   ปีลาตได้กลับไปยงัพวกยิว ผูซ่ึ้งได้รวมตวักันนอกกองบัญชาการของเขา และได้ประกาศ                        



ค าตดัสินของเขา    พระเยซูไม่ไดท้  าส่ิงใดท่ีสมควรต่อการลงโทษโดยโรม (เปรียบเทียบ ลก. 
23:14)   พระองคไ์ม่มีความผิดในกิจกรรมใดๆท่ีก่อให้เกิดการคุกคามแก่โรม   เป็นท่ีชดัเจนวา่ 
ปีลาตได้สรุปว่าพระเยซูไม่ใช่กษัตริย์ แต่เป็นผู ้ยึดถืออุดมคติอย่างน้อยไม่ใช่ในแง่ปกติ                       
พยานน้ีต่อการไม่มีความผดิของพระเยซูก็เป็นอีกพยานหน่ึงท่ีส าคญัเม่ือพิจารณาถึงจุดประสงค์
ของยอห์นในพระกิตติคุณน้ี (20:30-31) 

 
18:39    “จากการท่ีไดแ้สดงถึงการขาดความสนใจในความจริง  ดงันั้นปีลาตก็ไดเ้ปิดเผยถึงการ

ขาดการอุทิศตนต่อความยุติธรรม   เขาไดข้าดความกลา้หาญแห่งความเช่ือมัน่ของเขา   
ถ้าพระเยซูไม่มีความผิดในเร่ืองการกล่าวหาทั้ งหมด จากนั้นปีลาตควรได้ปล่อย
พระองค์ให้เป็นอิสระ  ตรงกันข้ามปีลาตได้เ ร่ิมต้นชุดของการเคล่ือนไหวท่ี
ประนีประนอม เพื่อจะหลีกเล่ียงการรับมือกับความจริงท่ีไม่สะดวกสบายใน
สถานการณ์ท่ียุ่งยาก   แรกสุด เม่ือปีลาตไดค้น้พบว่าพระเยซูมาจากกาลิลี เขาได้ส่ง
พระองค์ไปหาเฮโรด (ลก. 23:6-7)   ประการท่ีสอง ปีลาตไดพ้ยายามท่ีจะวิงวอน                  
ต่อฝงูชน (ยน. 18:38) ซ่ึงหวงัท่ีจะเล่ียงความปรารถนาของพวกมหาปุโรหิตและพวก
ผูใ้หญ่”957 

 
ท าไมปีลาตไดอ้า้งอิงถึง “ธรรมเนียม” น้ี แทนท่ีจะปลดปล่อยพระเยซู?   เป็นท่ีชดัเจนวา่ เขาได้
อา้งอิงถึงมนัเพื่อจะดึงดูดความสนใจไปท่ีความใจกวา้งของเขาในการปลดปล่อยพระเยซู   เขา
ตอ้งการให้พวกยิวตระหนกัว่าเขาก็ดีต่อพวกเขาโดยการให้เกียรติแก่ธรรมเนียมน้ี   อย่างไรก็
ตาม ปีลาติไดท้  าความผิดพลาดท่ีน่ากลวัโดยการอา้งอิงถึงมนั   พวกเขาจะไม่ยอมรับพระเยซู                      
ในฐานะ “นกัโทษท่ีถูกคดัเลือก” ซ่ึงการปลดปล่อยของเขานั้นจะท าให้มนัเป็นไปไดส้ าหรับปี
ลาตท่ี จะให้เกียรติธรรมเนียมของพวกเขา   โดยการอา้งอิงถึงพระเยซูในฐานะ “กษตัริยข์อง
ของพวกยวิ”  ปีลาตไดดู้ถูกพวกผูน้ าคนยิวมากข้ึน   พวกเขาไดป้ฏิเสธแนวคิดท่ีวา่พระเยซูเป็น
กษตัริยข์องพวกเขา   ค  าถามท่ีไม่รอบคอบของปีลาตเองไดจ้ดัตั้งเขาไวส้ าหรับการถูกปฏิเสธ
ประมาณเวลาน้ี ภรรยาของปีลาตไดเ้ตือนเขาท่ีจะไม่ยุ่งเก่ียวกบัพระเยซู เพราะวา่พระองค์เป็น 
“คนชอบธรรม” (มธ. 27:19) 
 

18:40    ยอห์นไดอ้ธิบายวา่บารนาบสัเป็น “โจร” (ค ากรีก เลสเทส, ตามตวัอกัษรหมายถึง ผูห้น่ึงท่ียึด
ของท่ีปลน้มา)   อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนบารนาบสัคงได้เขา้ร่วมในการจลาจลท่ีนองเลือดใน



ฐานะผูก่้อการร้ายและผูต่้อสู้แบบกองโจร (เปรียบเทียบ มก. 15:7)   ตามปกติแลว้ พวกมหา
ปุโรหิตไม่มีอะไรเก่ียวขอ้งกบัสมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงและผูต่้อสู้เพื่อเสรีภาพ ผูซ่ึ้งไดแ้สวงหาท่ี
จะโค่นล้มแอกของโรมด้วยความรุนแรง   อย่างไรก็ตาม ท่ีน่ีพวกเขาได้ชอบบุคคลเช่นนั้น
มากกวา่พระเยซู ผูซ่ึ้งไม่ไดต่้อตา้นโรมอยา่งแข็งขนั แต่ผูซ่ึ้งพวกเขาไดถื้อวา่เป็นการคุกคามต่อ
ความมัน่คงของพวกเขา   การเหน็บแนมของการตดัสินใของพวกเขาก็ชดัเจนต่อผูอ่้าน และตอ้ง
เป็นท่ีชัดเจนต่อปีลาตอีกด้วย   เป็นท่ีชัดเจนว่า บารนาบสัได้มีกลุ่มผูติ้ดตามอนัเป็นท่ีนิยม
ท่ามกลางประชาชนอยา่งท่ีพระเยซูไดมี้ แต่ดว้ยเหตุผลท่ีแตกต่างออกไป 

 
การปลดปล่อยศตัรูท่ีไดถู้กพิสูจน์แลว้ของโรม ซ่ึงยอห์นไม่ไดบ้นัทึกนั้น ไดแ้สดงถึงการตดัสินใจท่ีแยข่องปีลาต   
การตดัสินใจน้ีจะไม่ไดท้  าให้เขาตั้งมัน่ในตวัแทนท่ีดีกบัผูอ้ยูเ่หนือของเขา   เป็นท่ีชดัเจนวา่ มนัเป็นความกดดนั
ของฝงูชนคนยวิท่ีไดก้ระตุน้ใหเ้ขาท่ีจะฝืนใจผลประโยชน์ของเขาเองและผลประโยชน์ของพระเยซู 
 

4. การพพิากษาพระเยซู  19:1-16 (มธ. 27:22-26; มก. 15:12-15; ลก. 23:20-25) 
 
มีขอ้มูลท่ีพิเศษค่อนขา้งมากในส่วนน้ี   น่ีรวมถึงรายละเอียดของการละเมิดพระเยซูโดยพวกทหารโรมนั (ขอ้ 1-
5) รวมทั้งสถานการณ์ท่ีถูกกระตุน้โดยการคน้พบของปีลาตท่ีวา่พระเยซูไดอ้า้งถึงการเป็นพระบุตรของพระเจา้ 
(ขอ้ 7-14)   ยอห์นไดล้ะเวน้พิธีลา้งมือของปีลาต (มธ. 27:24) และการท่ีพวกยิวรับเอาความรับผิดชอบส าหรับ
การตายของพระเยซู (มธ. 27:25)   ท่านไม่ไดอ้า้งถึงการปล่อยบารนาบสัอีกดว้ย (มธ. 27:26; มก. 15:15; ลก. 
23:24-25)  และการเฆ่ียนท่ีรุนแรงท่ีสุดของพระเยซู (มธ. 27:26; มก. 15:15) 
 
19:1    ปีลาตได้หวงัอย่างผิดๆว่าถ้าเขาได้เฆ่ียน (เอมาสทิโกเซน) พระเยซู น่ีคงจะท าให้พวกยิว         

พึงพอใจ (เปรียบเทียบ ขอ้ 4-6; ลก. 23:16)   บางทีเขาได้คิดว่าการกระท าน้ีจะเพิ่มการ
สนับสนุนอันเป็นท่ีนิยมส าหรับพระเยซูต่อพวกมหาปุโรหิต และจากนั้นปีลาตจะปล่อย
พระองค ์

 
“จากเขา [ยอห์น] นั้นเราเรียนรู้ว่าพระเยซูไม่ได้ถูกเฆ่ียนเพื่อจะถูกตรึง แต่เพื่อจะ
หลีกเล่ียงการถูกตรึง”958 

 
มีการโบย (การเฆ่ียน) สามรูปแบบท่ีพวกโรมนัไดด้ าเนินการ   รูปแบบท่ีเบาท่ีสุดของส่ิงเหล่าน้ี 



คือ ฟัสทิเกทิโอ เป็นการเฆ่ียนท่ีเบาซ่ึงพวกอนัธพาลเท่านั้นไดป้ระสบ   รูปแบบท่ีสอง ฟลาเกล
เลทิโอ เป็นการโบยท่ีรุนแรงซ่ึงอาชญากรผูซ่ึ้งมีความผิดในเร่ืองอาชญากรรมท่ีรุนแรงกว่า
ได้รับ   รูปแบบท่ีสาม เวอเบอเรทิโอ เป็นความโหดร้ายท่ีสุด อาชญากรท่ีแย่ท่ีสุด ซ่ึงรวมถึง
บรรดาผูไ้ดถู้กตดัสินใหถู้กตรึงก็ไดป้ระสบกบัการเฆ่ียนน้ี959 เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูไดรั้บการ
โบยแบบท่ีหน่ึงหรือสอง ณ เวลาน้ี นั่นคือ ก่อนการพิพากษาของพระองค์ พระองค์ได้รับ
รูปแบบท่ีสามหลงัจากการพิพากษาของพระองค ์(ขอ้ 16; เปรียบเทียบ มธ. 27:26; มก. 15:15) 
 

19:2-3    มงกุฎหนาม” ท่ีพวกทหารโรมนัไดส้วมและวางไวบ้นพระเศียรของพระเยซูบางทีไดม้าจากตน้
อินทผลมัทอ้งถ่ิน960 เหรียญบางอย่างของโรมนัมีรูปจกัรพรรดิท่ีหลากหลายซ่ึงได้สวมใส่ 
“มงกุฎ” มาลยัท่ีปรากฏวา่ไดส่้งรัสมีจากหวัของพวกเขา961 อยา่งไรก็ตาม ใบของตน้อินทผลมั 
ซ่ึงเม่ือได้กลับด้านในแทนท่ีจะกลับด้านนอกบน “มงกุฎ” มาลัยนั้นก็จะเป็นเดือยแหลมท่ี
เจ็บปวด   บางทียอห์นตอ้งการให้ผูอ่้านของท่านท่ีจะเช่ือมโยง “หนาม” เหล่าน้ีกบัสัญลกัษณ์
ของผลลพัธ์ต่างๆของความบาป (ปฐก. 3:18) 

 
ในท านองเดียวกนัเส้ือสี “ม่วง” บางทีเป็นเส้ือของทหาร ท่ีพวกทหารได้วางเหนือไหล่ของ                
พระเยซูก็เป็นความพยายามท่ีชัดเจนเพื่อจะเยาะเยย้การอา้งถึงการเป็นกษตัริยข์องพระองค ์
(เปรียบเทียบ มธ. 27:28; มก. 15:17)   บรรดากษตัริยไ์ดส้วมเส้ือสีม่วงในสมยัของพระเยซู962   
พวกทหารไดต้บพระพกัตร์พระเยซูดว้ยฝ่ามือของพวกเขาอีกดว้ย (เปรียบเทียบ 18:22) ซ่ึงได้
ขดัแยง้การนบัถือทางถอ้ยค าท่ีเสแสร้งกบัความโหดร้ายท่ีรุนแรง 
 
พวกทหารโรมันได้ถือว่าพระเยซูเป็นผูเ้สแสร้งไปสู่บัลลังก์ของอิสราเอล และได้ดูถูกว่า
พระองคเ์ป็นผูพ้่ายแพ ้  สมาชิกสภาแซนฮีดรินคงไดดี้ใจอยา่งพอๆกนัท่ีจะเห็นพระเยซูถูกเยาะ
เยย้และถูกเฆ่ียน ส าหรับส่ิงท่ีพวกเขาไดถื้อว่าเป็นการหลอกลวงของพระองค์   พวกยิวผูไ้ด้
ติดตามพระเยซูคงไดรู้้สึกเดือดดาลและเจ็บปวดโดยการปฏิบติัท่ีพระเยซูไดรั้บ   ผูอ่้านท่ีเช่ือก็
เห็นการเหน็บแนมในสถานการณ์นั้นเพราะว่าพระเยซูเป็นกษตัริย์ของพวกยิวอย่างแท้จริง 
(เปรียบเทียบ อสย. 50:6; 52:14-53:6) 

 
“ค าถามหน่ึงท่ีโผล่จากใจในการอ่านส่ิงน้ีคือ มนัสามารถเป็นไปไดอ้ยา่งไร!   ความ
ยุติธรรมของโรมนัอนัเป็นท่ียกย่องอยู่ท่ีไหนในการโบยนักโทษท่ีถูกผูกมัดผูซ่ึ้งผู ้



พิพากษากล่าววา่ ‘เราไม่เห็นวา่เขามีความผิดเลย!?   ท าไมผูท่ี้ยงัไม่ไดถู้กพิพากษาได้
ถูกมอบแก่มือท่ีหยาบของพวกทหารโรมนัเพื่อพวกเขาจะเยาะเยย้และตีตามความชอบ
ใจของพวกเขา การพิพากษาท่ีดีของปิลาตอยูท่ี่ไหน ซ่ึงเม่ือไม่นานมาน้ีไดป้ฏิเสธท่ีจะ
กระท าใดๆ ด้วยเกรงว่าความอยุติธรรมจะเกิดข้ึน ท าไมพระเยซูถูกปฏิบัติต่อใน
แนวทางท่ีไม่มีเสมอเหมือนอยา่งส้ินเชิงเท่าท่ีเรารู้ ?” 963 

 
19:4-5   พระเยซูไดรั้บการละเมิดท่ียอห์นเพิ่งไดอ้ธิบายไปภายในศาลาปรีโทเรียม ซ่ึงเป็นกองบญัชาการ

ของปีลาต   ตอนน้ีปีลาตไดน้ าพระองค ์“ออก” มาเพื่อว่าพวกยิวสามารถเห็นกษตัริยข์องพวก
เขาในความขายหนา้ของพระองคไ์ด ้  แรกสุด เขาไดป้ระกาศวา่เขาไม่พบวา่พระเยซูมีความผดิ 

 
“แรกสุด ยดูาสไดป้ระกาศวา่ ‘ขา้พเจา้ไดท้  าบาป ท่ีไดอ้ายดั คนบริสุทธ์ิ มาให้ถึงความ
ตาย’ (มธ  .27:4)   ประการท่ีสอง ปีลาตไดป้ระกาศว่า ‘เรา ไม่เห็นว่าเขามีความผิด   
เลย’ (ยน  .19:4)   ประการท่ีสาม เน่ืองจาก    เฮโรดนั้น ปีลาตไดก้ล่าววา่ ‘และเฮโรดก็
ไม่เห็นวา่เขามีความผิดดว้ย เพราะเฮโรดไดส่้งตวัเขากลบัมายงัเราอีกแลว้ ดูเถิดคนน้ี 
ไม่ได้ท าผิดอะไร ซ่ึงสมควรจะมีโทษถึงตาย’ (ลก  .23:15)   ประการท่ีส่ี  ภรรยาของปี
ลาตไดข้อร้องว่า ‘อย่าพวัพนักบัเร่ืองของคน ชอบธรรม นั้นเลย ดว้ยว่าวนัน้ีดิฉันฝัน
ร้าย ไม่มีความสบายใจ เพราะท่านผู้นั้น’ (มธ  .27:19)   ประการท่ีห้า ผูร้้ายท่ีก าลงัตาย
ไดย้ืนยนัวา่ ‘และเราก็สมกบัโทษนั้นจริง เพราะเราไดรั้บสมกบัการท่ีเราไดก้ระท า แต่
ท่านผูน้ี้ หาได้กระท าผิดประการใดไม่’ (ลก  .23:41)   ประการท่ีหก นายร้อยคนโรมนั 
ผูท่ี้ได้ยกย่องพระเจ้าได้กล่าวว่า ‘แท้จริงท่านผู้น้ีเป็นคน ชอบธรรม’    )ลก  . 23:47)   
ประการท่ีเจ็ด บรรดาผูท่ี้ไดย้ืนอยู่กบันายร้อยไดย้อมรับว่า ‘แท้จริงท่านผูน้ี้เป็น พระ
บุตรของพระเจ้า’ (มธ. 27:54)!”964 

 
อยา่งไม่สงสัยแลว้ การหวัเราะดงัลัน่ของเสียงหวัเราะท่ีไดร้วมกบัการพูดกระหืดกระหอบของ
ความน่ากลัวขณะท่ีพวกยิวได้มองดูชายผู ้หน่ึงผู ้ซ่ึงได้ท าส่ิงท่ีดีแก่พวกเขา   ปีลาตได้
คะย ั้นคะยอให้พวกผูน้ าคนยิวท่ีจะ “มองดูชายคนน้ี” (ค าละติน เอคเค โฮโม) ผูซ่ึ้งพวกเขาได้
กลวัอยา่งมาก แต่ตอนน้ีเป็นผูท่ี้ไดถู้กโบยและน่าสงสาร   ผูว้า่การไดห้มายถึงวา่: “จงดูชายท่ีน่า
สงสารคนน้ี ผูซ่ึ้งพวกท่านไดถื้อวา่เป็นกษตัริยท่ี์เป็นคู่ปรับ!”   ยอห์นไดก้ระตุน้ให้ผูอ่้านของ
ท่านท่ีจะ “มองดู” พระองคผ์ูซ่ึ้งไดพ้ระเจา้ไดท้  านายวา่จะตายในฐานะเคร่ืองบูชาอยา่งสมคัรใจ



ส าหรับความบาปของมนุษยใ์นฐานะพระเมษโปดกของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 1:29, 36) 
 

“บทน าท่ีร้องออกมาเก่ียวกบัพระเยซูในเส้ือผา้แห่งการครองราชยท่ี์เป็นการเยาะเยย้ต่อ
ฝงูชนก็เป็นท่ีชดัเจนวา่ไดถู้กตั้งใจให้ก่อให้เกิดความสงสารและเพื่อจะแสดงให้เห็นวา่
การกล่าวหาของสภาแซนฮีดรินไร้สาระเพียงไรจนผูท่ี้น่าสงสารควรผิดในเร่ืองกบฏ   
ปีลาตได้ล้มเหลวอย่างส้ินเชิงในความพยายามน้ีและไม่ได้คาดฝันว่าเขาก าลงัเรียก
ความสนใจไปท่ีผูท่ี้ใหญ่ท่ีสุดแห่งประวติัศาสตร์ ซ่ึงก็คือ บุคคลแห่งทุกสมยั”965 

 

19:6   ถา้ปีลาตไดคิ้ดวา่ภาพของพระเยซู ซ่ึงฟกซ ้ าและโลหิตไหลออกนั้นจะท าให้พวกผูป้กครองของ
อิสราเอลพึงพอใจ เขาก็ผิดพลาด   ภาพของโลหิตของพระองค์ไดก้ระตุน้ความอยากของพวก
เขาส าหรับการแกแ้คน้ท่ีรุนแรงมากข้ึน   พวกเขาไดร้้องออกมา อย่างซ ้าๆ ส าหรับการลงโทษ
สูงสุดวา่:  ตรึงเขาเสีย! 

 
“พวกนกัเทศน์ท่ีมีเจตนาดีไดก้ล่าวอยูบ่่อยๆวา่ฝงูชนในวนัอาทิตยท์างตาลไดต้ะโกนวา่ 
‘โฮซันนา!’ ได้หันกลบัทนัทีและได้ตะโกนว่า ‘ตรึงเขาเสีย!’ ในวนัศุกร์ประเสริฐ   
อยา่งไรก็ตาม มนัเป็นสองฝงูชนท่ีแตกต่างกนั   ฝงูชนในวนัอาทิตยท์างตาลส่วนใหญ่
ไดม้าจากกาลิลีท่ีท่ีพระเยซูเป็นท่ีนิยมอย่างมาก   ฝูงชน ณ ศาลาของปีลาตไดม้าจาก
ยเูดียและเยรูซาเล็มท่ีท่ีพวกผูน้ าทางศาสนาไดมี้การควบคุมอยา่งมาก”966 

 
การตอบของปีลาตไดส้ะทอ้นถึงความไม่สบอารมณ์ของเขากบัพวกผูน้ าทางศาสนา   ท่ีจริงแลว้ 
มนัเป็นการแสดงออกถึงความหงุดหงิดและความฉุนเฉียวต่อพวกเขา   พวกเขาไดน้ าพระเยซูมา
หาเขาเพื่อการตดัสิน เขาไดใ้ห้ค  าตดัสิน และตอนน้ีพวกเขาไดป้ฏิเสธท่ีจะยอมรับค าตดัสินนั้น   
ปีลาตรู้วา่พวกยวิไม่สามารถตรึงพระเยซูไดถ้า้ปราศจากการอนุญาตของเขา 
 

19:7    การคัดค้านของพวกผู ้น าคนยิว ท่ี มี ต่อพระเยซูนั้ น เป็นทั้ งการเมืองและทางศาสนา        
จนกระทัง่บดัน้ี พวกเขาไดเ้นน้ถึงความหมายโดยนยัทางการเมืองเก่ียวกบัการอา้งของพระเยซู
ต่อปีลาตมาตลอดจากการท่ีรู้สึกวา่พวกเขาจะไม่ไดรั้บค าพิพากษาท่ีมีต่อพระเยซูตามท่ีตอ้งการ
ด้วย  การเข้าหาน้ี พวกเขาได้เปล่ียนการเน้นของพวกเขาไปท่ีการอ้างทางศาสนาท่ี                
พระเยซูไดอ้า้ง 



 
“การเปรียบเทียบอย่างระมัดระวงัของการบันทึกของหมวดพระกิตติคุณเปิดเผย    
ความเป็นจริงท่ีวา่คนยิวไดช้อบ [เนน้] ขอ้กล่าวหาเจ็ดอยา่งท่ีมีต่อพระคริสต ์  แรกสุด 
พวกเขาไดก้ล่าวหาพระองคถึ์งการคุกคามท่ีจะท าลายพระวิหาร (มธ. 26.61) ประการ 
ท่ีสอง ถึงการเป็น ‘ผูป้ระพฤติชัว่’  ) [ผูร้้าย] ยน  .18:30)  ประการท่ีสาม ถึง ‘การยุยง’ 
ชนชาติ (ลก. 23:2) ประการท่ีส่ี ด้วย ‘การห้ามมิให้ส่งส่วยแก่ซีซาร์’ (ลก. 23.2) 
ประการท่ีห้า ถึงการยุยงพลเมืองให้วุ่นวาย (ลก. 23.5) ประการท่ีหก ถึงการเป็น 
‘กษตัริย’์ (ลก  .23:2)   ประการท่ีเจ็ด ถึง การตั้งตนเองเป็นพระบุตรของพระเจา้       
(ยน.  19.7)  การกล่าวหาเจ็ดอย่าง น้ีได้เป็นพยานถึง ความสมบูรณ์  แห่งการ                    
ปฏิเสธของพวกเขาท่ีมีต่อพระองค!์”967 
 

พวกเขาไดป้ระกาศวา่ พระเยซูไดอ้า้งถึงการเป็น “พระบุตรของพระเจา้” ซ่ึงก่อให้เกิดการหม่ิน
ประมาทภายใตส้ถานการณ์ต่างๆท่ีปกติ   โทษส าหรับการหม่ินประมาทภายใตธ้รรมบญัญติั
ของโมเสสคือความตาย (ลนต. 24:16)   การกล่าวหาถึงการหม่ินประมาทน้ีไดเ้ป็นประเด็นหลกั
ในการสอบสวนทางศาสนาของพระเยซู (เปรียบเทียบ มธ. 26:59-66; มก. 14:55-64)   ยอห์นได้
บนัทึกความเช่ือมัน่ท่ีเพิ่มข้ึนท่ามกลางพวกยิวท่ีวา่พระเยซูไดห้ม่ินประมาท (เปรียบเทียบ 5:18; 
8:58-59; 10:33, 36) การปฏิเสธพระเยซูของพวกเขาเป็นการปฏิเสธท่ีมีสติและจงใจอยา่งเต็มท่ี
ต่อหลกัฐานท่ีวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้ ไม่ใช่แค่พระเมสสิยาห์ทางการเมือง 
 

19:8    ยอห์นไม่ไดก้ล่าวอย่างเจาะจงท่ีว่าปีลาตได้ตกใจกลวัก่อนขอ้น้ี   อย่างไรก็ตาม มนัดูเหมือน
ชดัเจนท่ีว่า สภาวะล าบากใจซ่ึงเขาเองไดป้ระสบนั้นคงไดใ้ห้เหตุผลแก่เขาท่ีจะกลวั   เขาได้
ประนีประนอมต าแหน่งของเขาในฐานะตวัแทนของโรมโดยการพิจารณาปลดปล่อยผูก่้อการ
ก าเริบท่ีตอ้งโทษช่ือบารนาบสั   เขาได้ท าให้พวกผูป้กครองคนยิวไม่พอใจโดยการล้มเหลว     
ท่ีจะส่งต่อค าตดัสินท่ีมีความผิด และเขาได้ท าให้ชาวยิวหลายคนบาดหมางโดยการละเมิด    
และเยาะเยย้หน่ึงในวรีบุรุษอนัเป็นท่ีนิยมของพวกเขา 

 
ชาวโรมนัไดถื้อวา่บางคนเป็นผูท่ี้ยิ่งใหญ่กวา่มนุษย ์  พวกเขาไดเ้ช่ือพระต่างๆของพวกเขาเป็น
มนุษย์วิเศษ   เป็นท่ีชัดเจนว่า ปีลาตได้เข้าใจการอ้างของพระเยซูถึงการเป็นพระบุตรของ                     
พระเจา้ว่าเป็นการอา้งถึงการเป็นหน่ึงในส่ิงมีชีวิตเหล่าน้ีผูซ่ึ้งได้ใช้อ  านาจท่ีเหนือธรรมชาติ                 



ถ้าเขาได้ยินเก่ียวกบัพระเยซูอย่างมาก เขาคงได้ยินว่าพระเยซูมีอ านาจต่างๆท่ีชาวกรีกและ                   
ชาวโรมนัไดถื้อวา่เป็นของส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นพระเจา้เหล่าน้ี   ดงันั้น ตอนน้ีปีลาตอาจไดเ้ร่ิมตน้ท่ี
จะกลวัว่า  พระเยซูจะแกแ้คน้เขาดว้ยบางส่ิงบางอย่างส าหรับการปฏิบติัท่ีไม่ยุติธรรมท่ีเขาได้
ให้แก่พระองค์ (เปรียบเทียบ มธ. 27:19)   บางทีท่าทางท่ีไม่ธรรมดาของพระเยซูไดท้  าให ้                      
ปีลาตตกใจต่อไป 
 

“ในเทพนิยายต่างชาตินั้น พระต่างๆท่ีมีอ านาจบ่อยคร้ังแลว้ไดส้ัมพนัธ์กบับรรดาชาย
และหญิง และลูกหลานท่ีเป็นก่ึงพระของพวกเขาเช่น เฮอร์คิวลิสไดป้รากฏบนโลกและ
ได้ท าการอัศจรรย์ต่างๆ   จากการท่ีเป็นคนใจแข็งกระด้างนั้น ปีลาตได้กลัวด้วย                        
เกรงวา่เขาคงไดท้  าผดิต่อหน่ึงในผูเ้ยี่ยมเยียนเหล่าน้ี. . . . ถา้พระเยซูเป็นส่ิงชีวิตท่ีเหนือ
ธรรมชาติอย่างแทจ้ริง ปีลาตก็ไม่ปรารถนาท่ีจะรับผิดชอบต่อการท าไม่ดีต่อพระองค ์  
เป็นท่ีชดัเจนวา่ การพิพากษาของพระเจา้จะเป็นผลลพัธ์ท่ีหลีกเล่ียงไม่ได”้968 

 
19:9    ส่ิงน้ีอธิบายวา่ท าไมปีลาตไดถ้ามวา่พระเยซูไดม้าจากท่ีไหน  พระเยซูไม่ไดต้อบเขา  อยา่งไม่ 

สงสัยว่า ความเงียบของพระเยซูไดเ้พิ่มความไม่สบายใจของปีลาต   ก่อนหน้านั้นพระเยซูได้
ปฏิเสธท่ีตอบค าถามจากคายาฟาส ปีลาต และเฮโรด (มธ. 26:63; 27:14; มก. 14:61; 15:5; ลก. 
23:9; เปรียบเทียบ อสย. 53:7)   บางทีพระองคไ์ม่ไดต้อบสนองท่ีน่ีก็เพราะวา่ปีลาตไดแ้สดงให้
เห็นวา่เขาไม่ไดมี้ความสนใจแทใ้นความจริง (เปรียบเทียบ 8:25) เขาเพียงแค่ตอ้งการท่ีจะท าส่ิง
ท่ีสะดวกเป็นส่วนตวัเท่านั้น 
 
นอกจากน้ี ค าตอบต่อค าถามน้ีในกรณีของพระเยซูก็ค่อนขา้งซบัซ้อน   ปีลาตไดแ้สดงถึงความ
อดทนเล็กน้อยต่อการอธิบายของพระเยซูเก่ียวกบัอาณาจกัรอีกโลกหน่ึงของพระองค ์  ตอนน้ี
เขาแทบจะไม่รับรู้ถึงส่ิงท่ีพระเยซูจะกล่าวเก่ียวกบัท่ีมาอีกโลกหน่ึงของพระองค ์  การตดัสินใจ
ท่ีปีลาตไดเ้ผชิญนั้นก็ชดัเจน   เขาควรปล่อยผูช้ายท่ีไร้ความผิดคนน้ีหรือไม่?   ค  าถามเก่ียวกบั
ท่ีมาของพระเยซูนั้นก็ไม่ตรงประเด็น 
 

“น่ีเป็นค าถามประการท่ีหกท่ีปีลาตไดถ้ามพระคริสต ์และมนัน่าสนใจอยา่งลึกซ้ึงท่ีจะ
ติดตามการเปล่ียนอารมณ์ของเขาอย่างท่ีเขาไดก้ล่าวส่ิงเหล่านั้น    แรกสุด เขาไดถ้าม
วา่ ‘ท่านเป็นกษตัริยข์องพวกยิวหรือ?’  )18:33) อยา่งท่ีเป็นไปไดม้ากท่ีสุด ไดถ้ามดว้ย



อารมณ์แห่งการพูดเหน็บแนม   ประการท่ีสอง ‘เราเป็นยิวหรือ?’  )18:35)  ซ่ึงไดถ้าม
ดว้ยอารมณ์แห่งการดูถูกท่ีจองหอง   ประการท่ีสาม ‘ท่านท าผิดอะไร?’ (18:35)   ซ่ึง
เป็นการแสดงออกท่ีวางท่าแห่งสิทธิอ านาจของเขา   ประการท่ีส่ี ‘ถา้เช่นนั้นท่านก็เป็น
กษตัริยน่์ะซี?’ (18:37) ซ่ึงไดบ้่งบอกถึงความซบัซ้อนท่ีเพิ่มข้ึนของเขา   ประการท่ีห้า 
‘สัจจะคืออะไร?’ (18:38) ซ่ึงไดถ้ามจากความสงสารท่ีดูหม่ิน   ประการท่ีหก ‘ท่านมา
จากไหน?’  

 
“แรกสุด เราคิดวา่ปีลาตไดง้งงวยและสับสนอยา่งแทจ้ริง  . . . .[ประการท่ีสอง] ปีลาต
ไดห้วงัว่า น่ี คือหนทางออกจากความล าบากของเขา   ถา้พระคริสต์ไดม้าจากสวรรค์
อยา่งแทจ้ริง จากนั้น ก็เป็นท่ีชดัเจนวา่ เขาไม่ สามารถคิดถึงการตรึงพระองคไ์ด”้969 

 
19:10    ปีลาตไม่ไดช่ื้นชมความเงียบของพระเยซูและท่าทีท่ีเหนือกวา่ท่ีไดบ้่งบอกไว ้  ดงันั้น ปีลาตได ้

คุกคามพระองค์ โดยการย  ้าเตือนพระองค์ถึง “สิทธิอ านาจ” หรือ อ านาจ (ค ากรีก เอ็กซูซิอา) 
ของเขาท่ีจะปลิดหรือไวชี้วิตของพระเยซู น่ีเป็นค าถามประการท่ีเจ็ดและสุดทา้ยของปีลาต
เก่ียวกบัพระเยซู บางท่ีไดถ้ามดว้ยอารมณ์แห่งการถากถางและความไม่พอใจรวมกนั970 

 
“การไดว้ิเคราะห์ถอ้ยค าของเขาอยา่งระมดัระวงัสามารถหมายถึงวา่ ข้าพเจ้าอยู่  เหนือ
กฎหมาย  ไร้ความผดิหรือผดิ ขา้พเจา้สามารถท ากบัท่านอยา่งท่ีขา้พเจา้ตอ้งการได”้971 

 
19:11    พระเยซูไดย้  ้าเตือนผูว้่าการท่ีข่มเหงรังแกคนน้ีว่ามนัมี “สิทธิอ านาจ” ท่ีเหนือกว่าสิทธิอ านาจ

ของเขา   ปีลาตมีสิทธิอ านาจเท่านั้นก็เพราะว่าพระเจา้ได ้“มอบ” ให้แก่เขา (เปรียบเทียบ รม. 
13:1)   บางที สิทธิอ านาจสูงกว่าปีลาตท่ีไดเ้กิดข้ึนในความคิดของเขาก็คือซีซาร์ เพราะว่า
ทนัทีทนัใดนั้นเขาไดแ้สวงหาท่ีจะปล่อย ชายท่ีชอบธรรมคนนี้ ให้เป็นอิสระ และดว้ยเหตุนั้น   
ก็หลีกเล่ียงปัญหากบัจกัรพรรดิเก่ียวกบัการละเมิดหลกัความยติุธรรม (ขอ้ 12) 

 
“ความเขา้กนัไดต้ามพระคมัภีร์โดยทัว่ไป แมก้ระทัง่ความชัว่ร้ายท่ีสุดไม่สามารถหลีก
พน้ขอบเขตภายนอกของอ านาจสิทธ์ิขาดของพระเจา้ได ้ กระนั้นอ านาจสิทธ์ิขาดของ
พระเจ้าไม่เคยท าให้ความรับผิดชอบและความผิดของตวัแทนทางจริยธรรมผูซ่ึ้ง
ด าเนินการภายใตอ้  านาจสิทธ์ิขาดของพระเจา้นั้นลดนอ้ยลง ส่วนการตดัสินใจท่ีสมคัร



ใจและการกบฎท่ีชั่วร้ายของพวกเขาไม่เคยก่อให้เกิดความบงัเอิญแก่พระเจ้าอย่าง
เด็ดขาด (เช่น ปฐก. 50:19-20; อสย. 5:10-12; กจ. 4:27-28)”972 

 
ใครท่ีพระเยซูได้มีในความคิดเม่ือพระองค์ได้กล่าวถึงผูห้น่ึงท่ีได้มอบพระองค์แก่ปีลาต?                      
นักตีความบางคนเช่ือว่า   พระเยซูได้หมายถึงคายาฟาส973 น่ีดูเหมือนเป็นไปได้มากท่ีสุด 
เน่ืองจากวา่คายาฟาสเป็นผูไ้ดส่้งพระเยซูไปหาปีลาต (18:28)   ความเป็นไปไดอี้กอยา่งหน่ึงก็
คือ ยดูาสอิสคาริโอท (เปรียบเทียบ 6:71; 13:21; 18:2)   อยา่งไรก็ตาม ยดูาสไม่ไดม้อบพระเยซู
แก่ปีลาตโดยตรง แต่ได้มอบแก่เจา้หน้าท่ีคนยิว   เป็นท่ีชัดเจนว่า พระเยซูไม่ได้หมายถึงว่า   
พระเจา้ไดรั้บผดิชอบ เน่ืองจากวา่โดยถอ้ยค าของพระองคน์ั้น พระองคไ์ดถื้อวา่การกระท าแห่ง
การมอบพระองคน์ั้นเป็นบาปท่ีควรรับผิด   ซาตานอาจถูกกล่าวถึง แต่เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซู
ไดก้ล่าวถึงมนุษยอี์กผูห้น่ึง   พวกผูป้กครองคนยิวก็ไม่มีคุณสมบติั เพราะวา่พระเยซูไดก้ล่าวถึง
อีกบุคคลหน่ึง (เอกพจน)์ ท่ีไดม้อบพระองคแ์ก่ปีลาต 
ทั้งปีลาตและคายาฟาสก็มีความผิดในเร่ืองการปฏิบติัต่อพระเยซูอย่างน่ากลวั   อย่างไรก็ตาม                 
คายาฟาสมีความผดิแห่ง “บาปท่ีแย ่(ใหญ่) กวา่” เน่ืองจากคายาฟาสไดรั้บอ านาจท่ีใหญ่กวา่จาก
พระเจ้ามากกว่าปีลาตได้รับ   พระเจ้าได้ให้สิทธิอ านาจแก่คายาฟาสท่ีจะน าประชากรของ                   
พระเจา้ในฐานะมหาปุโรหิตของอิสราเอล    ปีลาตเพียงแค่ได้รับอ านาจ (ค ากรีก เอ็กซูซิอา)                   
ท่ีจะปกครองทางการเมือง   อย่างเจาะจงแล้ว ดูเหมือนพระเยซูได้อ้างอิงถึงอ านาจของ                         
ปีลาตท่ีจะพิพากษาพระองค์   ดังนั้ นเหตุผลส าหรับ “บาปท่ีใหญ่กว่า” ของคายาฟาสก็คือ                  
การละเมิดของเขาเก่ียวกบัสิทธิพิเศษและอ านาจท่ีใหญ่กวา่ท่ีพระเจา้ไดม้อบใหแ้ก่เขา 
 

19:12    การย  ้าเตือนของพระเยซูถึงสิทธิอ านาจเหนือปีลาตได้กระตุ้นให้ผูว้่าการท่ีจะรบเร้า “การ
ปลดปล่อย” พระเยซู   อย่างไรก็ตาม พวกผู ้น าคนยิวได้ย  ้ าเตือนปีลาตว่าใครก็ตามท่ีได้
ปลดปล่อยใครคนหน่ึงผูซ่ึ้งได้อา้งว่าเป็นกษตัริยจ์ะไม่ได้รับการรับรองจากทิเบเรียส ซีซาร์   
พวกเขาไดท้  าให้ปีลาตท่ีจะตอ้งตดัสินใจระหว่างสองส่ิง  มนัดูเหมือนว่า การตดัสินใจอะไรก็
ตามท่ีเขาไดต้ดัสินใจนั้น เขาอาจจะมีปัญหากบัซีซาร์   แน่นอนว่า การแกไ้ขต่อปัญญหาของปี
ลาตก็คือท่ีจะท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง แต่ปีลาตเป็นคนของโลกมากเกินไปท่ีจะท าส่ิงนั้น   เขาตอ้งการท่ี
จะแน่ใจถึงอนาคตของเขาเองกบัเจา้นายของเขา   เขาไดส้นใจเล็กน้อยเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ของเขากบัพระเจา้ 

 



ช่ือเรียก “มิตรของซีซาร์” (ค าละติน อามิคัส ซีซาริส) ดั้งเดิมแลว้เป็นเคร่ืองหมายของเกียรติท่ี
บ่อยคร้ังแลว้ไดม้อบใหแ้ก่ผูว้า่ราชการจงัหวดั   มนัไดห้มายถึงวา่ ผูไ้ดรั้บเกียรติเป็นผูส้นบัสนุน
ท่ีจงรักภกัดีของจกัรพรรดิ974  ภายหลงั ช่ือเรียกน้ีไดก้ลายมาเป็นการระบุท่ีเป็นทางการถึงมิตรท่ี
สนิทของจกัรพรรดิ ณ เวลาของการสอบสวนของพระเยซูนั้น บางทีอย่างน้อยแล้ว มนัเป็น
ค าศพัท์ก่ึงเทคนิคท่ีแสดงส่ิงอนัดบัสอง   ปีลาตไดเ้ป็นคนในอารักขาของอาลิอสั เสจานสั ซ่ึง
เป็นเจา้หน้าท่ีท่ีมีอิทธิพลอย่างสูงส่งในโรม   ทาซิคสั นกัประวติัศาสตร์ชาวโรมนัไดเ้ขียนว่า 
“ยิง่บุคคลหน่ึงอยูใ่กลชิ้ดกบั  เสจานสัมากข้ึน การอา้งของเขาถึงการเป็นมิตรภาพกบัจกัรพรรดิ
ก็หนักแน่นข้ึน”975  ดังนั้นมนัเป็นไปได้ท่ีว่า พวกผูน้ าคนยิวได้บ่งบอกว่า ถ้อยค าแห่งการ
ปลดปล่อยพระเยซูไปถึงทิเบเรียส ปีลาตคงจะสูญเสียความสัมพันธ์แห่งสิทธิพิเศษกับ
จกัรพรรดิ   การรายงานท่ีแยเ่ก่ียวกบัปีลาตไดไ้ปถึงโรมแลว้ และการรายงานอีกอย่างหน่ึงอาจ
ไดท้  าใหอ้าชีพของเขาส้ินสุดลงหรือบางทีท าใหชี้วติของเขาส้ินสุดลง976  
 
พวกผูน้ าคนยิวไดน้ าเสนอพวกเขาเองวา่เป็นพลเมืองท่ีจงรักภกัดีต่อซีซาร์ ซ่ึงอยูไ่กลจากความ
จริง   อยา่งไรก็ตาม อยา่งเหน็บแนมแลว้ พวกเขาเป็นทาสของโรมและบาป (เปรียบเทียบ 8:33-
34)   ดูเหมือนวา่พวกเขาเป็นการคุกคามต่อปีลาตและโรมซ่ึงมากกวา่พระเยซูเสียอีก 
 

19:13   เป็นท่ีชดัเจนว่า มนัการคุกคามแห่ง “มิตรของซีซาร์” นั้นท่ีไดโ้อนเอียงให้ปีลาตท่ีจะตดัสินใจ
ประหารพระเยซู   อีกคร้ังหน่ึง ความสนใจในตนเองมากกวา่การอุทิศตนต่อความยุติธรรมก็ได้
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของเขา (เปรียบเทียบ ขอ้ 1)   ปีลาตได ้“น าพระเยซูออกมา” อีกคร้ัง
หน่ึงท่ีท่ีพวกยิวสามารถเห็นพระองค์ได ้และเขาไดน้ัง่บลัลงัก์เพื่อการพิพากษาพระเยซูอย่าง
เป็นทางการ 

 
“มนัจบัใจท่ีจะสังเกตวา่การไต่สวนของพระคริสตต่์อหนา้ปีลาตก็อยูใ่น เจ็ด ขั้น   ส่ิงน้ี
เป็นท่ีประจกัษโ์ดยการสังเกตอยา่งระมดัระวงัถึงขอ้พระคมัภีร์ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงกล่าวถึง
ผูว้า่การท่ีเขา้ๆออกๆศาลการพิพากษา   ขั้นแรกก็อยูท่ี่ขา้งนอก: 18:28-32   ขั้นท่ีสองก็
อยูภ่ายใน: 18:33-37 ขั้นท่ีสาม ก็อยูภ่ายนอก: 18:38-40 ขั้นท่ีส่ี ก็อยูภ่ายใน: 19:1-3 ขั้น
ท่ีห้า ก็อยู่ภายนอก: 19:4-7 ขั้นท่ีหก ก็อยู่ภายใน: 19:8-11 ขั้นท่ีเจ็ด ก็อยู่ภายนอก 
19:12-16977 

 



“บลัลงัก์พิพากษา” (ค ากรีก เบมา,รม. 14:10;  เปรียบเทียบ 2 คร. 5:10) เป็นท่ีท่ีผูป้กครองท่ีมี
อ านาจไดป้ระกาศค าตดัสินท่ีเป็นทางการของเขาในวฒันธรรมโรมนั 

 
ปีลาตไดท้  าใหท่ี้นัง่แห่งการพิพากษาของเขาตั้งอยูท่ี่บริเวณลานบา้นซ่ึงเรียกวา่ “ลานปูศิลา” (ค า
กรีก ลิโธสโทรทอส)   พวกนกัโบราณคดีไดข้ดุคน้ส่ิงท่ีพวกเขาหลายคนเช่ือวา่เป็นสถานท่ีตั้งน้ี
ในบริเวณของป้อมแอนโทเนีย   บางส่วนของลานปูศิลาท่ีมีบริเวณประมาณ 3,000 ตาราง      
ฟุตน้ีก็มีเคร่ืองหมายบนศิลาเหล่านั้นท่ีบ่งบอกว่าพวกทหารได้เล่นเกมส์ท่ีนั่น978  อย่างไร           
ก็ตาม บาร์เรทท์ไดอ้า้งว่า “อาคารและลานปูศิลาท่ีเป็นประเด็นอยู่น้ีก็เป็นของศตวรรษท่ีสอง
และไม่มีอะไรเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ต่างๆ ของพระกิตติคุณ”979 ยอห์นไดใ้หช่ื้ออารเมค (ค าฮีบรู
อนัเป็นท่ีนิยม) ของ “ลานปูศิลา” นั้นวา่ กับบาธา ซ่ึงอาจหมายถึง “ความสูง” หรือบางทีเป็น “ท่ี
โล่ง”   อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่า กบับาธา มาจากค าว่า กับ ไบธา และหมายถึง “สัน (หลงั) ของ
บา้น” (นัน่คือ พระวิหาร)980 ท่านอาจได้ให้อย่างนั้นเพราะว่ามนัอาจเป็นสถานท่ีตั้งในกรุง
เยรูซาเล็มท่ีอนัเป็นท่ีรู้จกักนัดีต่อผูอ่้านคนต่างชาติของท่านโดยช่ืออารเมคของมนัเม่ือท่านได้
เขียน 
 
อีกคร้ังหน่ึง การเหน็บแนมของฉากก็เด่นชดั   น่ีคือเจา้หน้าโรมนัท่ีเส่ือมทรามซ่ึงก าลงันัง่ใน
การพิพากษาบุคคลหน่ึงผูซ่ึ้งพระเจ้าพระบิดาได้มอบการพิพาษาทั้งส้ินไวใ้นพระหัตถ์ของ
พระองค ์(เปรียบเทียบ 5:22) 
 

19:14   ต่อผูอ่้านหลายคนของพระกิตติคุณของท่านนั้น ดูเหมือนว่ายอห์นไดข้ดัแยง้กบัพระกิตติคุณ
พอ้งในเร่ืองการบนัทึกของท่านเองเก่ียวกบัการถือรักษาอาหารปัสกาของพระเยซูกบัพวกสาวก
ของพระองค ์(เปรียบเทียบ 13:1, 27)   อยา่งไรก็ตาม วลี “วนัเตรียม” ตามปกติไดอ้ธิบายถึงวนั
ก่อนวนัสะบาโต981 ดังนั้ น วนัท่ีถูกกล่าวถึงก็เป็นวนัศุกร์   ในท านองเดียวกัน “ปัสกา”          
สามารถอา้งอิงถึงเทศกาลปัสกาและขนมปังไร้เช้ือแปดวนัเช่นเดียวกบั วนัปัสกา (เปรียบเทียบ 
18:28; ลก. 22:1)9 8 2  ดังนั้ น เป็นท่ีชัดเจนว่า  ว ันเตรียมปัสกาอ้างอิงถึงว ันศุกร์ของ                             
เทศกาลแปดวนั   ส่ิงน้ีสอดคลอ้งกบัการอา้งอิงอ่ืนๆตามล าดบัเวลาถึงสัปดาห์แห่งการทนทุกข์
ท าไมยอห์นไดท้  าการอา้งอิงตามล าดบัเวลาน้ีท่ีน่ี?   เป็นท่ีชดัเจนวา่ ท่านไดท้  าอย่างนั้นเพื่อจะ
หนุนใจให้ผูอ่้านท่ีจะเช่ือมโยงพระเยซูกบัแกะปัสกา   ประการท่ีสอง การอา้งอิงน้ีช่วยท่ีจะ
อธิบายวา่ท าไมพวกยวิไดต้อ้งการใหร่้างกายของพระเยซูถูกยา้ยจากไมก้างเขนก่อนเวลาอนัควร 



(ขอ้ 31-37)   มนัเป็นวนัก่อนวนัสะบาโต และน่ีเป็นวนัสะบาโตท่ี พิเศษ เน่ืองจากว่ามนัได้
เกิดข้ึนระหว่างสัปดาห์ปัสกา   การอา้งอิงท่ีคลา้ยกนัถึงวนัสะบาโตแรกๆนั้นซ่ึงไดติ้ดตามมา
ดว้ยการอธิบายภายหลงัของความส าคญัของการอา้งอิงนั้นก็อยูใ่น 5:9 และ 16-18 
 
มาระโกได้เขียนว่าพวกทหารได้ตรึงพระเยซูท่ีบนไมก้างเขน “เวลาสามโมงเช้า” (นั่นคือ 9 
นาฬิกา, มก. 15:25)   ท่ีน่ียอห์นไดเ้ขียนวา่ปีลาตไดต้ดัสินโทษพระเยซูประมาณ “ชัว่โมงท่ีหก”   
เป็นท่ีชดัเจนวา่ การตดัสินโทษพระเยซูไดน้ าหนา้การตรึงพระองค ์  อะไรคือการแกไ้ขต่อความ
ขดัแยง้ท่ีชดัเจนน้ี? 
 
การอธิบายอย่างหน่ึงก็คือวา่ ยอห์นไดใ้ชว้ิธีของโรมนัเก่ียวกบัการนบัเวลา ในขณะท่ีมาระโก
และผูเ้ขียนพระกิตติคุณพอ้งคนอ่ืนๆไดใ้ช้วิธีของยิว983  ในวิธีของโรมนั ชัว่โมงท่ีหกก็เป็น                   
6 โมงเช้า   ปัญหาท่ีมีกบัมุมมองน้ีก็คือว่า เป็นท่ีชดัเจนว่า ระบบของโรมนัน้ีเก่ียวกบัการนบั
เวลาก็ไม่ปกติ   หลกัฐานท่ีเป็นขอ้มูลเดียวท่ีพวกโรมนัไดใ้ชม้นัก็ปรากฏในขอ้มูลทางกฏหมาย
ท่ีเล็กน้อย984 อย่างไรก็ตาม ส่ิงน้ีดูเหมือนจะเป็นการอธิบายท่ีดีท่ีสุด การอธิบายอีกอย่างหน่ึง                       
ก็ คือว่าอาลักษณ์ได้คัดลอกตัว เลขกรีกแบบผิดๆ และได้แทนท่ี  “หก”  ด้วย  “สาม”                                
โดยพลั้งเผลอ985 อยา่งไรก็ตาม ไม่มีหลกัฐานของตน้ฉบบัท่ีจะสนบัสนุนทฤษฎีน้ี   มุมมองท่ี
สามก็คือว่า ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้งสองคนไดแ้สดงถึงการอา้งอิงถึงเวลาโดยประมาณเท่านั้น 
และไม่ไดค้าดหวงัให้ผูอ่้านของพวกเขาท่ีจะจูจ้ี้มากเกินไปเก่ียวกบัความแตกต่าง986 อยา่งไรก็
ตาม การอา้งอิงถึงเวลาและขอ้ความท่ีเป็นจริงอ่ืนๆตามปกติแลว้ก็สามารถมีความกลมกลืนกนั
ไดใ้นพระคมัภีร์   มุมมองท่ีสูงส่งของการดลใจไดน้ านกัตีความแบบอนุรักษเ์กือบทั้งหมดท่ีจะ
สรุปวา่มาระโกและยอห์นไดห้มายถึงอยา่งท่ีพวกเขาไดก้ล่าว   มุมมองท่ีส่ีก็คือวา่ บรรดาผูเ้ขียน
พระกิตติคุณพอ้งไดใ้ชว้ิธีของชาวกาลิลีเก่ียวกบัการนบัเวลา ท่ีไดเ้ร่ิมตน้วนัดว้ยดวงอาทิตยข้ึ์น 
ในขณะท่ียอห์นไดใ้ชว้ธีิของชาวยเูดียท่ีไดเ้ร่ิมตน้วนัดว้ยดวงอาทิตยต์ก987 

 
ก่อนท่ีจะตดัสินโทษพระเยซูนั้น ปีลาตไดน้ าเสนอพระองค์แก่พวกยิวราวกบัว่าน่ีเป็นพิธีสวม
มงกุฎท่ีเยาะเยย้   เขาไดรู้้วา่พวกยิวไม่ไดย้อมรับซีซาร์ในฐานะกษตัริยข์องพวกเขา แมว้า่พวก
เขาเพิ่งไดก้ล่าวในท านองนั้น (ขอ้ 12)   ดงันั้น การประกาศของเขาก็เป็นการแสดงออกถึงการดู
ถูกส าหรับทั้งพระเยซูและพวกยิว   อย่างเหน็บแนมแล้ว พระเยซูเป็นกษตัริย์ของพวกเขา                          
ปีลาตไดก้ล่าวมากกวา่ท่ีเขาไดรู้้จกัอยา่งแทจ้ริง   อยา่งท่ีคายาฟาสคนยิวไดป้ระกาศค าพยากรณ์



เก่ียวกบัพระเยซูโดยไม่รู้ก่อนหนา้นั้น (11:49-50) ดงันั้นตอนน้ีปีลาตคนต่างชาติไดท้  าเช่นกนั 
 

“ไม่เหมือนการน าเสนอถึงพระเยซูใน 19:4-6 นั้น การ [การน าเสนอ] น้ีก็ไม่ไดถู้กตั้งใจ
ท่ีจะเยาะเยย้พระเยซู   ตั้งแต่โอกาสนั้น ปีลาตไดถู้กกระตุน้โดยพระเยซูและไดพ้่ายแพ้
ในความพยายามของเขาท่ีจะช่วยกู้พระองค์   ตอนน้ีเขาท าให้เวลาแห่งการตดัสินใจ 
ของเขา เป็นเวลาของการตดัสินใจ ส าหรับพวกยิว   พวกเขามีโอกาสสุดทา้ยและส าคญั
ของการประกาศถึงความคิดของพวกเขาในเร่ืองพระเยซูและถอนกลบัในเร่ืองการ
กล่าวหาท่ีไม่ยติุธรรมและขมข่ืนของพวกเขาท่ีมีต่อพระองค ์ถา้พวกเขาจะท า”988 

 
19:15   ฝูงชนชาวยิวซ่ึงถูกน าโดยพวกผูน้ าของพวกเขาก็ได้ตะโกนการปฏิเสธของพวกเขาท่ีมีต่อ

กษตัริยข์องพวกเขา   พวกเขาไดไ้ปไกลกวา่นั้นอีก และไดเ้รียกร้องการตรึงพระองค!์   พวกเขา
ไดอ้า้งถึงความจงรักภกัดีของพวกเขาต่อ “ซีซาร์” ในฐานะ “กษตัริย”์ (ค ากรีก บาสิเลอา) องค์
เดียวของพวกเขาอยา่งน่าซ่ือใจคดอีกดว้ย ส่ิงน้ีก็เป็นมากกวา่การปฏิเสธพระเยซู ตอนน้ีพวกเขา
ไดป้ฏิเสธความหวงัเก่ียวกบัพระเมสสิยาห์ของอิสราเอล ซ่ึงรวมถึงอาณาจกัรของพระเมสสิยาห์ 
และไดป้ฏิเสธอ านาจสิทธ์ิขาดของพระยาเวห์เหนือประเทศของพวกเขา (เปรียบเทียบ วนฉ. 
8:23; 1 ซมอ. 8:7)989 บางทีพวกมหาปุโรหิตไดม้าถึงความสุดกู่น้ีเพื่อท่ีจะชกัชวนให้ปีลาตท่ีจะ
อนุญาตตามค าขอร้องของพวกเขาและท่ีจะตรึงพระเยซูเสีย (เปรียบเทียบ มธ. 27:25) 

“พวกมหาปุโรหิต   . . . .เป็นพวกสะดูสี ผูซ่ึ้งไม่มีความหวงัเก่ียวกับพระเมสสิยาห์
เหมือนกบัพวกฟาริสี    ดงันั้น ท่ีจะเอาโทษพระเยซูนั้น พวกเขาก็ปฏิเสธหลกัการของ
เทวาธิปไตยท่ีวา่พระเจา้ทรงเป็นกษตัริยข์องพวกเขา )1 ซมอ .12:12)990 

 
การปกครองโดยล าดับชั้นของคนยิวได้กล่าวหาพระเยซูถึงการหม่ินประมาท แต่ตอนน้ีคน
เหล่าน้ีไดมี้ความผดิเก่ียวกบัการหม่ินประมาทดว้ยพวกเขาเอง (เปรียบเทียบ 1:11)   การปฏิเสธ
ท่ีสุดกู่  เป็นศตัรูและอย่างส้ินเชิงนั้นก็ช่วยให้เราท่ีจะเข้าใจว่าท าไมพระเจ้าได้หันไปจาก
อิสราเอลชัว่คราวเพื่อจะด าเนินการรับมือกบัมนุษยผ์า่นทางคริสตจกัร (เปรียบเทียบ รม. 9-11) 
 

“ในโอกาสน้ีพวกเขาได้กล่าวในแง่ของความสะดวกท่ีเยาะเย ้ย  แต่พวกเขาได้
แสดงออกถึงความจริงแท ้  ชีวิตของพวกเขาไดแ้สดงวา่พวกเขาไม่ไดใ้ห้ความเคารพ
แก่พระเจา้”991 



 
19:16   การกระท าของปีลาตไดจ้ดัตั้งการพิพากษาของเขาต่อพระเยซู   โดยค าวา่ “แก่พวกเขา” นั้น เป็น

ท่ีชัดเจนว่า ยอห์นได้หมายถึงว่าปีลาตได้ “มอบ” พระเยซู “แก่” พวกทหารโรมันเพื่อจะ
ตอบสนองต่อขอ้เรียกร้องของพวกยิว   ท่านไดล้ะเวน้การอา้งอิงใดๆถึงรูปแบบการเฆ่ียน (เวอ
เบอเรทิโอ) ท่ีโหดร้ายท่ีสุดหรือบางคร้ังอันตรายท่ีสุด ท่ีตอนน้ีพวกทหารโรมันได้ให้แก่      
พระเยซูในฐานะการลงโทษขั้นตน้ก่อนการถูกตรึงของพระองค์ (เปรียบเทียบ มธ. 27:27-30; 
มก. 15:15-19) 

“พระองคไ์ดถู้กตบท่ีพระพกัตร์ต่อหน้าอนันาส (ยน. 18:22) และไดถู้กน ้ าลายรดและ
ถูกเฆ่ียนต่อหน้าคายาฟาสและสภา (มธ. 26:67)   ปีลาตไดโ้บยตีพระองคแ์ละพวก
ทหารไดตี้พระองค ์(ยน. 19:1-3) และก่อนท่ีพวกเขาไดน้ าพระองคไ์ปยงัภูเขานั้น พวก
ทหารไดเ้ยาะเยย้พระองคแ์ละตีพระองคด์ว้ยไมอ้อ้ (มก. 15:19)   พระองคไ์ดท้นทุกข์
เพื่อเรามากแค่ไหน!”992 

 
การแปลของ NASB และ NIV ไดแ้บ่งขอ้มูลในขอ้ท่ี 16 และ 17 อยา่งแตกต่างกนั แต่เน้ือหาก็
เหมือนกนั 
 

ในการบนัทึกของท่านเก่ียวกบัการสอบสวนทางการเมืองของพระเยซูนั้น  ยอห์นไดเ้น้นถึงความเป็นกษตัริย์
แบบพระเจา้ของพระเยซูและการปฏิเสธของพวกยิวท่ีมีต่อพระองค ์  คนต่างชาติไดป้ฏิเสธพระองคอี์กดว้ยผา่น
ทางบุคคลแห่งตวัแทนของพวกเขา ซ่ึงก็คือ ปีลาต 
 

“จากมุมมองของมนุษยน์ั้น การสอบสวนของพระเยซูเป็นอาชญากรรมและความหายนะท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์   จากมุมมองของพระเจา้นั้น เป็นมนัความส าเร็จของค าพยากรณ์และความส าเร็จแห่งน ้ า
พระทยัของพระเจา้   ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ พระเจา้ไดว้างแผนส่ิงทั้งหมดน้ีก็ไม่ไดป้ลดเปล้ืองผูร่้วมกระท าจาก
ความรับผิดชอบของพวกเขา   ท่ีจริง ณ วนัเพน็เทคอสตน์ั้น เปโตรไดก้ล่าวถึงแนวคิดทั้งสองพร้อมกนั
ในประโยคเดียว! (กจ. 2:23)”993 

 
“ปีลาตไดถู้กขู่กรรโชกไปสู่การยินยอมต่อการตายของพระคริสต ์เพราะวา่ความผิดพลาดในคราวก่อน
ของเขาไดท้  าให้มนัเป็นไปไม่ไดส้ าหรับเขาท่ีจะขดัขืนคนยิวและท่ีจะพิทกัษ์รักษาท่ีมัน่ของเขา   ดว้ย



เหตุใดเหตุหน่ึงบุคคลหน่ึงช่วยไม่ไดใ้นการสงสารปีลาต   เขาตอ้งการท าส่ิงท่ีถูกตอ้ง แต่เขาไม่ได้มี
ความกลา้หาญท่ีจะขดัขืนคนยวิและท ามนั   ปีลาตไดต้รึงพระเยซูเพื่อจะรักษางานของเขาไว”้994 

 
“บางทีไม่มีท่ีไหนในพระคมัภีร์ ท่ีมีการแสดงออกท่ีจบัใจและชดัเจนแห่งอ านาจสิทธ์ิขาดของพระเจา้
มากกวา่การปฏิบติัของปีลาตท่ีมีต่อพระเยซู    แรกสุด ปีลาตได ้รับรอง ถึง การไร้ความผิด ของพระองค ์
ซ่ึงไดย้อมรับไม่นอ้ยกวา่เจ็ดคร้ังวา่ ‘เราไม่พบความผิดในเขา’   ประการท่ีสอง ปีลาตได ้ต้องการ ท่ีจะ
ปลดปล่อยพระองค ์‘ฝ่ายปีลาตยงั มีน า้ใจ จะใคร่ปล่อยพระเยซู’ (ลก . 23:20); ‘เม่ือเราเฆ่ียนเขาแลว้ก็จะ
ปล่อยเสีย’ (ลก  . 23:22); ‘ปีลาตก็ หาโอกาส ท่ีจะปล่อยพระองค’์ (ยน  .19:12); ‘ปีลาต ตั้งใจ จะปล่อย
พระองคไ์ป’ (กจ. 3:13), ทั้งหมดน้ีก็พิสูจน์ส่ิงนั้นอยา่งไม่ผดิพลาด   ประการท่ีสาม ปีลาตได ้ถูกกระตุ้น 
อยา่งจริงจงัมากท่ีสุดโดยภรรยาของเขาเองท่ีจะ ไม่พิพากษา พระองค ์  )มธ  . 27:19)   ประการท่ีส่ี  ท่ีจริง
เขาไดพ้ยายาม ท่ีจะท าใหเ้กิดการยกฟ้องของพระองค ์ เขาไดบ้อกให้คนยิวท่ีจะพิพากษาพระคริสตด์ว้ย
ตวัของพวกเขาเอง ([ยน .] 18:31); เขาไดส่้งพระองคไ์ปยงัเฮโรด เพื่อพระคริสตจ์ะถูกส่งกลบัมาเท่านั้น 

)ลก . 23:7); เขาไดแ้สวงหาท่ีจะชกัชวนคนยวิท่ีจะใหเ้ขาลงโทษบารับบสัแทนท่ีพระองค ์  )ยน  . 18:39-40; 
ลก  .23:18-20)   โดยไม่ค  านึงส่ิงทั้งหมดน้ี ปีลาต ได้ พิพากษาวา่พระคริสตค์วรถูกตรึง!” [เปรียบเทียบ 
กจ . 2:23; 4:27-28]995 

 

ง. การตรึงพระเยซู  19:17-30 
 
ขอ้มูลพิเศษในการบนัทึกของยอห์นเก่ียวกบัการตรึงพระเยซูรวมถึงขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัตวัอกัษรท่ีจารึกไวเ้หนือ
กางเขนของพระเยซู (ขอ้ 19-22) และการอา้งอิงหลายอย่างถึงความส าเร็จของค าพยากรณ์ (ขอ้ 24, 28-29; 
เปรียบเทียบ 36-37)   ยอห์นเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณผูเ้ดียวอีกดว้ยท่ีจะบนัทึกการเอาใจใส่ของพระเยซูต่อมารดา
ของพระองค ์(ขอ้ 25-27)  การร้องคร้ังท่ีหกของพระองคก่์อนการตายของพระองค ์(ขอ้ 30) และการแทงสีขา้ง
ของพระองค ์(ขอ้ 34) 
 

1. การเดินทางไปยงัโกละโกธาของพระเยซู  19:17 (เปรียบเทียบ มธ. 27:31-34; มก. 15:20-23; 
ลก. 23:26-33ก) 

 
ยอห์นไดล้ะเวน้รายละเอียดท่ีวา่ซีโมนไดแ้บกกางเขนของพระเยซู (มธ. 27:32; มก. 15:21; ลก. 23:26) ซ่ึงอาจได้
ท าให้หนัเหไปจากการน าเสนอของยอห์นเก่ียวกบัพระเยซูในฐานะพระผูช่้วยให้รอดท่ีเป็นพระเจา้   ท่านไม่ได้



ท าการอา้งอิงถึงการทนทุกข์ของพระเยซูระหว่างทางไปยงัภูเขาท่ีลูกา ผูซ่ึ้งไดมี้ความสนใจในความเป็นมนุษย์
ของพระเยซูไดเ้นน้ไว ้(ลก. 23:27-32)    
 
พวกทหารไดน้ าพระเยซูจากบลัลงัก์พิพากษาของปีลาตไปยงัโกละโกธา   ตามปกติแลว้ กลุ่มทหารท่ีท าหนา้ท่ี
ประหารไดป้ระกอบดว้ยกองทหารส่ีกองพร้อมกบันายร้อย (เปรียบเทียบ ขอ้ 23)996 ยอห์นไม่ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นใน
เร่ืองการเดินทางท่ีเจ็บปวดของพระเยซูไปยงักางเขน บางทีเน่ืองจากวา่ท่านตอ้งการท่ีจะเนน้ถึงความเป็นพระ-
เจา้ของพระองค ์  อยา่งไรก็ตาม ท่านไดอ้า้งอิงถึงขอ้เท็จจริงท่ีวา่พระเยซูไดแ้บกกางเขนของพระองคเ์อง บางที
เน่ืองดว้ยเหตุผลอยา่งเดียวกนั (เปรียบเทียบ ปฐก. 22:6; ฮบ. 13:11-13) 
 
อาชญากรท่ีถูกตดัสินให้ถูกตรึง อย่างเช่นพระเยซู ตามปกติแลว้ก็ไดแ้บกกางเขนของพวกเขาเองหรือคาน (ค า
ละติน   พาติบุลัม) ของกางเขนของพวกเขาเท่านั้น997 น่ีเป็นระเบียบการตามปกติในการตรึง อยา่งท่ีผูอ่้านดั้งเดิม
ของยอห์นไดรู้้อยา่งไม่สงสัยเลย เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูไดแ้บกคาน 
ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทุกคนไดร้ะบุถึงสถานท่ีของการตรึงพระเยซูวา่เป็น “ท่ีแห่งกะโหลกศีรษะ”   ทุกคนยกเวน้ลู
กาไดใ้ห้ช่ือเรียกอารเมคของมนัคือ กลโกลธา (“กะโหลกศีรษะ”) การถ่ายตวัอกัษรก็คือ กลโกธา “คลัวารี” เป็น
การถ่ายตวัอกัษรของค าละติน คัลวาเรีย ซ่ึงหมายถึง “ท่ีแห่งกะโหลกศีรษะ” ท าไมสถานท่ีท่ีไดมี้ช่ือน้ียงัคงเป็น
ความลึกลบั แมว้่ามนัอาจไดเ้ป็นท่ีโดยทัว่ไปส าหรับการประหารชีวิต สถานท่ีน้ีบางทีไดรั้บช่ือของมนัจากการ
ปรากฏของมนั   มีธรรมเนียมท่ีวา่มนัเป็นสถานท่ีท่ีกะโหลกศีรษะของอาดมัไดถู้กฝัง998 พวกนกัวชิาการสมยัใหม่
ส่วนใหญ่เช่ือวา่สถานท่ีก็เป็นสถานท่ีตามธรรมเนียมท่ีซ่ึงคริสตจกัรแห่งสุสานฝังศพบริสุทธ์ิตั้งอยู่ มีการสนบั 
สนุนเล็กนอ้ยส าหรับการแนะน าค่อนขา้งใหม่ท่ีวา่ภูเขากอร์ดอนเป็นสถานท่ีตั้งอนัถูกตอ้ง แนวคิดท่ีวา่กลโกธา
อยูบ่นเนินเขาไดม้าจากเพลงสรรเสริญมากกวา่พระคมัภีร์ 
 

2. ชายสองคนทีถู่กตรึงกบัพระเยซู  19:18 (เปรียบเทยีบ มธ. 27:38; มก. 15:27; ลก. 23:33ข) 
 
ความน่ากลวัและความอบัอายของการถูกตรึงก็ยุง่ยากส าหรับผูค้นท่ีไดเ้ติบโตมาพร้อมกบัการไดย้ินการวิงวอน
ต่อตา้น “การลงโทษท่ีโหดร้ายและผดิปกติ” ท่ีจะช่ืนชม   มนัเป็นรูปแบบของการตายท่ียาวนานและทรมานโดย
จงใจท่ีได้ท าให้ผูท้นทุกข์อบัอายเช่นเดียวกบัไดท้รมานเขา   จุดประสงค์ของการตรึงก็เพื่อท่ีจะห้ามปรามคน
อ่ืนๆจากการกบฏต่อโรม ซ่ึงเป็นหตุผลหลกัส าหรับการตรึง   ผูอ่้านดั้งเดิมของยอห์นคงไดคุ้น้เคยอย่างมากกบั
มนั ซ่ึงบางทีอธิบายถึงการขาดความละเอียดของท่าน 
 



“มนัโหดร้ายจนไม่มีพลเมืองโรมนัคนไหนสามารถถูกตรึงไดโ้ดยปราศจากการอนุมติัของจกัรพรรดิ   
เม่ือถูกท าให้เปลือยเปล่าและถูกโบยตีจนถึงความอ่อนแอท่ีนุ่มเหมือนเน้ือเยื่อ. . . . เหยื่อนั้นก็ถูกแขวน
ไวต่้อดวงอาทิตยท่ี์ร้อนเป็นเวลาหลายชัว่โมง แมก้ระทัง่หลายวนั ท่ีจะหายใจนั้น มนัจ าเป็นท่ีจะผลกั
ดว้ยขาและดึงดว้ยแขนท่ีจะรักษาช่องหน้าอกให้เปิดและท าหน้าท่ี   การชกักระตุกของกลา้มเน้ือท่ีน่า
กลวัไดส้ร้างความเสียหายแก่ร่างกายทั้งหมด แต่เน่ืองจากการลม้ลงหมายถึงการสลบ การตึงก็ไดด้ าเนิน
ต่อไป   น่ีคือเหตุท่ี เซเดคิวลา [ช้ินส่วนของไมท่ี้ไดท้  าหนา้ท่ีเป็นท่ีนัง่เล็กๆในบางกรณี]. . .ไดท้  าให้ชีวิต
และความเจบ็ปวดยาวนานข้ึน  มนัไดค้  ้าจุนน ้าหนกัของร่างกายบางส่วนและดงันั้นไดก้ระตุน้ให้เหยื่อท่ี
จะสู้ต่อไป”999 
 
“การตรึงอาจจะเป็นรูปแบบท่ีร้ายกาจมากท่ีสุดของการตายท่ีไดถู้กคน้คิดข้ึนมา”1000 
 
“ความเคร่งศาสนาอนัเป็นท่ีนิยม ทั้งโปรแตสแตน์และคาทอลิค บ่อยคร้ังแลว้ไดเ้นน้ถึงการทนทุกขข์อง
พระเยซู มนัไดส้ะทอ้นถึงส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนและไดจ้ดจ่อท่ีความเจ็บปวดท่ีพระผูช่้วยให้รอดไดป้ระสบ  ไม่
มีพระกิตติคุณเล่มไหนท่ีท าอย่างน้ี บรรดาผูเ้ขียนพระกิตติคุณบนัทึกขอ้เท็จจริงและปล่อยให้มนัเป็น
เช่นนั้น การตายของพระเยซูส าหรับคนบาปเป็นความห่วงใยของพวกเขา พวกเขาไม่มีความพยายามท่ี
จะเล่นกบัความรู้สึกอยา่งสุดซ้ึงในหวัใจของผูอ่้านของพวกเขา”1001 

 
ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทุกคนไดอ้า้งอิงถึง “ชายอีกสองคน” ท่ีถูกตรึงกบัพระเยซู (มธ. 27:38, 44; มก. 15:27, 32; ลก. 
23:32-33, 39-43)   เป็นท่ีชดัเจนว่า พวกเขาเป็นโจร (ค ากรีก เลสไท) และผูก่้อการร้าย อย่างเช่น บารนาบสั 
(เปรียบเทียบ 18:40)   ยอห์นไดอ้า้งอิงถึงพวกเขาเพื่อย  ้าเตือนผูอ่้านของท่านถึงความส าเร็จของอิสยาห์ 53:12; 7 
และ 12 1002 การอา้งอิงของพวกเขาก็ตระเตรียมผูอ่้านท่ีจะเขา้ใจการบนัทึกของยอห์นถึงการท าให้ขาของพวกเขา
หกัแต่ไม่ใช่ขาของพระเยซู (ขอ้ 32-33) 
 

3. ค าจารึกเหนือกางเขนของพระเยซู  19:19-22 (เปรียบเทียบ มธ. 27:37; มก. 15:26; ลก. 
23:38) 

 
เป็นท่ีชดัเจนวา่ ยอห์นไดร้วมถึงการโตแ้ยง้เก่ียวกบัค าจารึกบนกางเขนของพระเยซู เพราะวา่มนัเนน้ถึงไม่ใช่แค่
การปฏิเสธท่ีจงใจและมีสติของพวกยิวต่ออตัลกัษณ์แทข้องพระบุตรของพระเจา้เท่านั้น  แต่เนน้ถึงอตัลกัษณ์แท้
ของพระบุตรของพระเจา้อีกดว้ย 



 
19:19-20   ตามปกติแลว้ ผูพ้ิพากษาบุคคลท่ีถูกตดัสินโทษให้ถูกตรึงนั้นจะสั่งว่า ป้ายประกาศ (ค าละติน                   

ทิทุลัส) พร้อมกบั “ค าจารึก” ท่ีระบุถึงอาชญากรรมของเขา จะไปตามเขายงัท่ีแห่งการประหาร
ของเขา   ส่ิงน้ีจะบอกผูม้องดูวา่อาชญากรเป็นใคร และท าไมเขาตอ้งประสบกบัชะตาท่ีน่ากลวั
เช่นนั้นขณะท่ีพวกเขาไดผ้า่นเขาไป   จากนั้นพวกทหารจะติดป้ายนั้นท่ีกางเขนของอาชญากร
ดว้ยจุดประสงคอ์ยา่งเดียวกนั1003 

 

พระกิตติคุณทั้งหมดก็รายงานค าจารึกท่ีแตกต่างกนัเล็กนอ้ย   บางทีส่ิงท่ีปีลาตไดเ้ขียนอยา่งแท้
จิรงก็เป็นการสรุปของความผนัผวนเหล่าน้ีทั้งหมด และผูเ้ขียนพระกิตติคุณแต่คนก็ไดอ้า้งส่วน
หน่ึงของทั้งหมด บางทีผูเ้ขียนพระกิตติคุณบางคนหรือทั้งหมดไดถ้อดความค าจารึกนั้น   ความ
เป็นไปไดอี้กอย่างหน่ึงก็คือว่า ผูเ้ขียนพระกิตติคุณอาจไม่ไดแ้ปลภาษาเดียวกนัเน่ืองจากว่าปี
ลาตไดส้ั่งใหเ้ขียนสามภาษา1004 อารเมค [“ภาษาฮีบรู” อนัเป็นท่ีนิยม] เป็นภาษาโดยทัว่ไปท่ีพูด
โดยคนยิวในปาเลสไตน์ “ละติน” เป็นภาษาท่ีเป็นทางการท่ีคนโรมนัรวมถึงพวกทหารไดพู้ด   
“กรีก” เป็น ลิงกวา ฟรางกา (ภาษาโดยทัว่ไป) ของจกัรวรรดิ   ปีลาตไดด้ าเนินการท่ีจะดูถูกการ
ปกครองโดยล าดบัชั้นของคนยิวต่อไปส าหรับการบงัคบัเขาให้ท าบางส่ิง โดยการระบุพระเยซู
ในท านองน้ีเพื่อใหทุ้กคนท่ีจะสังเกต   อยา่งไรก็ตาม การประกาศสามภาษาของเขาเป็นแนวทาง
อนัสิทธ์ิขาดของพระเจา้ถึงการประกาศแก่คนทั้งโลกว่าพระบุตรของพระองค์เป็นใครอย่าง
แท้จ ริง  ซ่ึ งก็ คือกษัต ริย์ของพวกยิวผู ้ ซ่ึ งการปกครองของพระองค์นั้ นก็ เ ป็นสากล                            
เป็นท่ีชดัเจนว่า ปีลาตไดถื้อว่าพระเยซูมีความผิดในเร่ืองการปลุกป่ันเพื่อก่อการกบฏ ซ่ึงเป็น
การกล่าวหาทางการเมืองท่ีพวกยิวได้น ามาต่อตา้นพระองค์ แทนท่ีจะเป็นการกล่าวหาทาง
ศาสนาเก่ียวกบัการอา้งถึงการเป็นพระบุตรของพระเจา้    (18:33)   โดยการระบุวา่พระเยซูเป็น
กษตัริยข์องพวกยวิและจากนั้นไดต้รึงพระองคน์ั้น ปีลาตก็ไดโ้ออ้วดถึงความเหนือกวา่ของโรม
เหนือพวกยวิและไดโ้ออ้วดถึงสิทธิอ านาจของโรม 
 

19:21-22   การแกไ้ขขอ้เขียนของพวกปุโรหิตถึงช่ือเรียกคงไดป้ลน้ปีลาตถึงโอกาสสุดทา้ยน้ีท่ีจะท าให้
พวกยวิอบัอายไปเสีย   คร้ังหน่ึงเขาไดย้อมตามขอ้เรียกร้องของพวกเขาแลว้ แต่เขาไดป้ฏิเสธท่ี
จะใหค้วามพึงพอใจแก่พวกเขาถึงการปลน้เขาจากการแกแ้คน้น้ี: “ส่ิงท่ีเราเขียนแลว้ ก็แลว้ไป”   
อยา่งเหน็บแนมแลว้ ส่ิงท่ีปีลาตให้คงอยูก่็เป็นความจริงแท ้  เขาไดก้ลายมาเป็นผูป้ระกาศของ
พระเจา้ถึงจุดประสงคแ์บบการไถ่ของพระองคโ์ดยไม่รู้ 



 
4. การแบ่งเส้ือผ้าของพระเยซู  19:23-24 (มธ. 27:35-36; มก. 15:24; ลก. 23:34) 

 
ตามปกติแลว้ ผูป้ระหารชีวิตอาชญากรก็ไดรั้บเส้ือผา้ของเขาหลงัจากการตายของเขา1005 ยอห์นไดก้ล่าวถึงพวก
ทหารท่ีไดแ้บ่งเส้ือผา้ (พหูพจน์) ของพระเยซู ค ากรีกท่ีแปลว่า “เส้ือผา้” คือ ฮิมาทิอา โดยปกติแล้ว เม่ือค าน้ี
ปรากฏในรูปเอกพจน์ มนัก็อา้งอิงถึงเส้ือผา้ส่วนนอกท่ีคนยิวส่วนใหญ่ไดส้วมใส่ ท่ีน่ี เน่ืองจากว่าท่านได้ใช้
รูปแบบพหูพจน์ เป็นท่ีชดัเจนว่ายอห์นไดมี้ “เส้ือผา้ส่วนนอก” ทั้งหมดของพระเยซูในความคิด ซ่ึงรวมถึงเส้ือ
คลุม รองเทา้ท่ีมีสายรัด เข็มขดั ท่ีคลุมศีรษะ1006 น่ีจะส่งผลต่อการท่ีทหารส่ีคนซ่ึงแต่ละคนไดรั้บเส้ือผา้หน่ึงช้ิน   
“เส้ือคลุมรัดเอว” (ค ากรีก ชิโทน) ท่ียงัคา้งอยูก่็เป็นเส้ือผา้ท่ีสวมถดัไปจากผิวหนงั แต่มนัไม่ใช่ส่ิงท่ีเราจะคิดว่า
เป็นชุดชั้นใน มนัเหมือนเส้ือยืดท่ียาวมากกว่า เน่ืองจากวา่ชุดชั้นในของพระเยซูไดถู้ก “ทอเป็นช้ินเดียว” พวก
ทหารก็ไดต้ดัสินใจท่ีจะ “จบัฉลาก” เพื่อจะตดัสินวา่ใครจะไดรั้บมนั 
 

ท่ามกลางผูเ้ขียนพระกิตติคุณนั้นยอห์นเป็นผูเ้ดียวท่ีไดบ้นัทึกวา่กระบวนการน้ีเป็นความส าเร็จอีกอนัหน่ึง
ของค าพยากรณ์ (สดด. 22:18)   ความขนานทางบทกวีในค าพยากรณ์นั้นก็ไดพ้บความส าเร็จตามตวัอกัษร
ในเหตุการณ์น้ี   อยา่งไม่รู้นั้น มนุษยไ์ดด้ าเนินแผนการท่ีไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้แห่งความรอดของพระเจา้
ต่อไป   น่ีเป็นอีกค าสรรเสริญหน่ึงต่ออ านาจสิทธ์ิขาดของพระเจา้   แมก้ระทัง่เม่ือความอบัอายของพระเยซู
ได้ไปถึงจุดลึกของมนัขณะท่ีพวกศตัรูได้น าเส้ือผา้ของพระองค์ไปจากพระองค์นั้น พระบิดาไดค้วบคุม
จุดหมายของพระองค ์

“การท่ีพระเยซูไดต้ายแบบเปลือยเปล่านั้นก็เป็นส่วนหน่ึงของความอบัอายท่ีซ่ึงพระองคไ์ดแ้บก
บาปของเรา   ในเวลาเดียวกนัพระองคก์็เป็นอาดมัคนสุดทา้ยผูซ่ึ้งจดัเตรียมเส้ือผา้แห่งความชอบ
ธรรมเพื่อคนบาป”1007 

 
“อาดมัคนแรกท่ีมีบาปได้ถูกสวมเส้ือผา้โดยพระเจา้  อาดมัคนสุดทา้ยท่ีไม่มีบาปได้ถูกถอด
เส้ือผา้โดยคนชัว่ร้าย”1008 

 
“มนัดูเหมือนไม่น่าเป็นไปไดอ้ย่างมากท่ีวา่ มีการพาดพิงถึงโยเซฟพร้อมกบัเส้ือของเขา พวก
พี่ชายของเขา )ซ่ึงคาดวา่เป็นพวกสาวก (และเพื่อนนกัโทษสองคนของเขา” 1009 

 

5. การจัดเตรียมของพระเยซูส าหรับมารดาของพระองค์  19:25-27 



 
ยอห์นเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนเดียวท่ีไดบ้นัทึกเหตุการณ์น้ี 
 
19:25    ผูห้ญิงส่ีคนท่ี “ยืนขา้งกางเขน” ก็ตรงกนัขา้มกบัทหารส่ีคน มอร์ริสไดทึ้กทกัเอาวา่ผูห้ญิงส่ีคน

เป็นผูเ้ช่ือและทหารส่ีคนเป็นผูไ้ม่เช่ือ1010 ในขณะท่ีพวกทหารไดป้ระพฤติอยา่งปราศจากความ
กรุณาและไดเ้อาประโยชน์จากการตายของพระเยซูอยา่งทนัทีทนัใด พวกผูห้ญิงไดร้อคอยอยา่ง
สัตยซ่ื์อและอย่างอดทนส าหรับส่ิงท่ีพระเจา้จะท า  เป็นเร่ืองปกติอย่างชดัเจนส าหรับเพื่อนๆ
และญาติๆ เช่นเดียวกบัพวกศตัรูท่ีจะยืนห่างสักเล็กนอ้ย (“ใกล้ๆ ”, ขอ้ 26) รอบๆ ไมก้างเขน
ของอาชญากรท่ีถูกตรึง1011  ยอห์นเท่านั้นท่ีได้อ้างอิงว่า “มารดา” ของพระเยซูได้ปรากฏ                                     
ณ การถูกตรึงของพระองค ์

 
 

ผูห้ญิงบางคนผูไ้ดส้ังเกตการตรึง 
มทัธิว 27:56 มาระโก 15:40 ยอห์น 19:25 
มารียช์าวมกัดาลา มารียช์าวมกัดาลา มารียช์าวมกัดาลา 
  มารดาของพระเยซู (มารีย)์ 
มารีย์มารดาของยากอบและ
โยเซฟ 

มารีย์มารดาของยากอบน้อย
และของโยเสส 

มารียภ์รรยาของเคลโอปัส 

มารดาของบุตรเศเบดี นางสะโลเม นา้สาวของพระเยซู 
 
เป็นท่ีน่าสนใจวา่ยอห์นไม่ไดอ้า้งอิงถึงมารดาของท่านเอง ไม่วา่โดยช่ือ (สะโลเม) หรือในฐานะ
มารดาของบุตรเศเบดี   ยอห์นไม่เคยบอกช่ือของท่านเองหรือยากอบพี่น้องของท่าน หรือ
สมาชิกคนใดก็ตามของครอบครัวของท่าน   เป็นท่ีชดัเจนว่า ท่านตอ้งการท่ีจะลดความส าคญั
ของอตัลกัษณ์ของมารดาของท่าน และอตัลกัษณ์ของท่านเอง เน่ืองจากวา่ท่านไม่ไดอ้า้งอิงถึง
ท่านเองโดยตรงในพระกิตติคุณน้ีเช่นกนั   โดยการอา้งอิงถึงมารดาของท่านว่าเป็น “นอ้งสาว
ของมารดาของพระเยซู” นั้น ยอห์นก็จดัตั้งฉากส าหรับการกระท าของพระเยซูในขอ้ท่ี 26-27   
ยอห์นเป็นญาติของพระเยซูทางมารดาของท่าน   ในฐานะเช่นนั้น ท่านก็เป็นบุคคลท่ีสมควรท่ี
จะรับเอาความรับผิดชอบส าหรับสวสัดิภาพของมารีย ์จากการตดัสินจากการขาดหายไปของ
พวกเขา ณ ไมก้างเขนของพระองคน์ั้น นอ้งๆร่วมมารดาทางกายภาพของพระเยซูอาจไม่ไดม้า



เป็นผูเ้ช่ือจนกวา่หลงัจากการเป็นข้ึนจากตายของพระองค ์   
 

19:26-27   พระเยซูไดก้ล่าวต่อมารดาของพระองคโ์ดยการกล่าววา่ “หญิงเอ๋ย” (ค ากรีก กูไน, เปรียบเทียบ 
2:4)   น่ีเป็นแนวทางท่ีรักใคร่และนบัถือของการกล่าวต่อเธอ   ความโศกเศร้าของมารียต์อ้ง
ใหญ่หลวงอยา่งมาก (เปรียบเทียบ 2:38)   แมว้า่ขณะท่ีพระองคถู์กแขวนให้ตายอยา่งเจ็บปวด
และทรมานนั้น พระเยซูได้ท าการจัดเตรียมเพื่อมารดาของพระองค์อย่างเมตตาสงสาร                            
ภาษาท่ีพระเยซูไดใ้ชก้็ถูกกฎหมายและค่อนขา้งคลา้ยกบัค าศพัทท่ี์ถูกใชใ้นระเบียบการของการ
รับเล้ียงบุตรบุญธรรม1012 การกระท าของพระองค์บ่งบอกว่าพระองค์เป็นบุคคลท่ีมีความ
รับผิดชอบต่อมารดาของพระองค์ ซ่ึงบ่งช้ีว่าโยเซฟไม่ไดมี้ชีวิตอยู่อีกต่อไปและท่ีว่าพระองค์
เป็นบุตรคนโต   นกัวิชาการพระคมัภีร์ส่วนใหญ่ทึกทกัเอาวา่ตอนน้ีโยเซฟไดต้ายไปแลว้   การ
กระท าของพระเยซูไดต้ั้งมารียใ์ห้อยู่ภายใตสิ้ทธิอ านาจของยอห์นอีกดว้ย ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีผู ้
นบัถือนิกายโรมนัคาทอลิกบางคนไดพ้บว่าไม่สะดวกอย่างมาก เม่ือพิจารณาถึงหลกัค าสอน
ของพวกเขาเก่ียวกบัความใหญ่ยิง่ของมารีย ์

 
น่ีเป็นการกล่าวคร้ังท่ีสามจากกางเขนของพระเยซูท่ีถูกบนัทึกไว ้
 

ถ้อยค าของพระเยซูบนไม้กางเขน 
 มทัธิว มาระโก ลูกา ยอห์น 
“โอพระบิดาเจา้ขา้ ขอโปรด 
อภยัโทษพวกเขา” 

  23:34  

“วนัน้ีเจา้จะอยูก่บัเราใน 
เมืองบรมสุขเกษม” 

  23:43  

“หญิงเอ๋ย จงดูบุตรของท่านเถิด”  
และ “จงดูมารดาของท่านเถิด” 

   19:26-27 

“พระเจา้ของขา้พระองค ์พระเจา้ 
ของขา้พระองค ์ไฉนทรงทอดทิ้ง 
ขา้พระองคเ์สีย” 

27:46 15:34   

“เรากระหายน ้า”    19:28 
“ส าเร็จแลว้”    19:30 



“พระบิดาเจา้ขา้ ขา้พระองคฝ์าก 
วญิญาณจิตของขา้พระองคไ์ว ้
ในพระหตัถข์องพระองค”์ 

27:50  23:46  

 
6. การตายของพระเยซู  19:28-30 (เปรียบเทยีบ มธ. 27:48-50; มก. 15:36-37; ลก. 23:46) 

 
ยอห์นไม่ได้อ้างอิงถึงความมืดท่ีได้ปกคลุมเหนือแผ่นดิน อย่างท่ีผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนๆได้อ้างอิงถึง 
(เปรียบเทียบ มธ. 27:45; มก. 15:33; ลก. 23:44-45)   น่ีน่าสนใจ เม่ือพิจารณาถึงความสนใจของยอห์นใน
ลกัษณะเด่นของความสวา่งและความมืด   บางทีท่านไม่ไดต้อ้งการท่ีจะหันเหความสนใจไปจากตวับุคคลของ
พระเยซู   ท่านได้ละเวน้ความโศกเศร้าท่ีน่าช ้ าใจของพระเยซูท่ีว่าพระบิดาได้ถอนจากพระองค์อีกด้วย 
(เปรียบเทียบ มธ. 27:46-47; มก. 15:34-35)   น่ีก็เป็นท่ีเขา้ใจได ้เน่ืองจากวา่ตลอดพระกิตติคุณน้ีนั้น ยอห์นได้
เนน้ถึงเอกภาพท่ีส าคญัของพระบุตรกบัพระบิดา   การแยกชัว่คราวของพระบิดาจากพระบุตรในการพิพากษานั้น
ก็ไม่ไดท้  าใหเ้อกภาพท่ีส าคญันั้นเป็นโมฆะไปในท่ีสุด 
 
19:28   “ทุกส่ิง” ท่ีจ  าเป็นส าหรับความส าเร็จของพระคมัภีร์ท่ีท านายถึงการจดัเตรียมแห่งการไถ่                                

ก็เกือบ “ส าเร็จ” (ค ากรีก เทเลอิโอเธ) ยอห์นได้กล่าวอย่างเกิดก่อนเวลาอีกคร้ังหน่ึง 
(เปรียบเทียบ 12:23; 17:1, 4) งานเขียนของท่านไดค้าดหวงัถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนถดัไป เป็นท่ี
ชดัเจนว่า พระเยซูยงัคงตอ้งตาย ขณะท่ีเวลาแห่งการตายของพระองค์ไดใ้กลเ้ขา้มาเร่ือยๆนั้น 
พระเยซูไดก้ล่าวว่าพระองค ์“กระหาย” น่ีไดรั้บรองความเป็นมนุษยแ์ทข้องพระองค์  ซ่ึงพวก
นอสติกส์และพวกโดเซติสส์ได้ปฏิเสธ ณ จุดน้ี มนุษยใ์นสภาพทางกายภาพของพระเยซูจะ
ประสบกับความทรมานของภาวะขาดน ้ า   มนัเป็นส่ิงท่ีขดัแยง้กันท่ีว่าน ้ าแห่งชีวิตจะต้อง
กล่าวถึงความกระหาย (เปรียบเทียบ 4:4, 14; 7:38-39) ค าตอบต่อส่ิงน้ีก็คือวา่พระเยซูไดอ้า้งอิง
ถึงพระองคเ์องในฐานะแหล่งแห่งน ้าฝ่ายวญิญาณแทนท่ีจะเป็นน ้าทางกายภาพ 

 
“ใครคนหน่ึงอาจไม่ทึกทกัอีกต่อไปวา่การเนน้ของยอห์นท่ีไมก้างเขนในฐานะการยก
ยอ่งของพระเยซูก็ไม่นบัความอา้งวา้งแห่งวิญญาณของพระองค์มากกว่าการเน้นของ
ท่านท่ีความเป็นพระเจา้ของพระบุตรก็ไม่นบัความเป็นมนุษยแ์ทข้องพระบุตร”1013 

 
“โดยการรับเอาการท าให้สดช่ืนทางร่างกายท่ีได้เสนอแก่พระองค์นั้น  อีกคร้ังหน่ึง 



พระเยซูไดบ้่งบอกถึงความส าเร็จแห่งการงานแห่งการทนทุกขข์องพระองค ์  เพราะวา่
อย่างท่ีพระองค์จะไม่เข้าไปสู่มันด้วยความรู้สึกและความมีสติทางกายภาพของ
พระองค์ท่ีถูกระงบัโดยเหลา้องุ่นท่ีเป็นยาเสพติด ดงันั้นพระองค์จะไม่สลบเน่ืองจาก
มนัด้วยความรู้สึกและความมีสติทางกายภาพท่ีถูกท าให้หมดความรู้สึกโดยความ
ล้มเหลวอย่างส้ินเชิงของอ านาจท่ีให้ชีวิต   ดงันั้น พระองค์ได้รับเอาส่ิงท่ีได้ร้ือฟ้ืน
ความสมดุลทางกายภาพเป็นเวลาชัว่คราว ซ่ึงจ าเป็นส าหรับความคิดและถอ้ยค า   และ
ในทนัใดนั้นพระองคไ์ดเ้คล่ือนไปสู่การท่ีจะ ‘ชิมความตายเพื่อมนุษยทุ์กคน’”1014 

 
พระคมัภีร์ท่ีไดก้ล่าวถึงความกระหายของพระเมสสิยาห์อาจเป็น สดุดี 22:15 (เปรียบเทียบ ขอ้ 
24) และหรือ สดุดี 69:21 (เปรียบเทียบ 2:17; 15:25)   การอา้งอิงของพระเยซูถึงความกระหาย
ของพระองคไ์ดส่้งผลต่อพวกทหารท่ีไดใ้หน้ ้าส้มสายชู (น ้าส้มองุ่น) อยา่งใจด าแก่พระองคท่ี์จะ
ด่ืม ซ่ึงสดุดี 69:21 ไดท้  านายไว ้  ดงันั้น ยอห์นไดเ้น้นว่าการตายของพระเยซูไม่เพียงแต่ได้
บรรลุพระทยัของพระเจา้เท่านั้น แต่ไดบ้รรลุขอ้พระคมัภีร์ท่ีเป็นค าพยากรณ์อีกดว้ย 
 

19:29    มนัอาจเป็นธรรมเนียมท่ีจะเสนอ “น ้ าส้มองุ่น” หรือเหลา้องุ่นส้ม (ค ากรีก ออกซอส) แก่เหยื่อ
ของการถูกตรึง เน่ืองจากวา่ยอห์นไดอ้ธิบายถึง “ภาชนะ” ของมนัวา่ “วางอยูท่ี่นัน่” หรือ “ตั้งไว้
ท่ีนัน่”   ความเป็นไปไดอี้กอยา่งหน่ึงก็คือวา่ พวกทหารไดน้ าเหลา้องุ่นน้ีมายงัการตรึงเพื่อความ
สดช่ืนของพวกเขาเอง   ยอห์นเท่านั้นท่ีได้อา้งอิงว่าพวกทหารได้ “เอาฟองน ้ าชุบ (“เต็มไป
ดว้ย”) น ้ าส้มองุ่นใส่ “ปลายไม้หุสบ” ซ่ึงพวกเขาไดย้ื่นแก่พระเยซู  (“ชูข้ึนถึงพระโอษฐ์ของ
พระองค์”)   ตน้หุสบก็อยูใ่กลมื้อ เน่ืองจากวา่มนัไดง้อกจากรอยแยกในหินจ านวนมากมายใน
ฐานะวชัพืช   การอา้งอิงถึง “ตน้หุสบ” อาจเป็นแค่รายละเอียดในค าพยานของประจกัษ์พยาน
ต่อการถูกตรึงของพระเยซู   อย่างไรก็ตาม มนัอาจพูดเป็นนัยเร่ืองพระเยซูท่ีเป็นลูกแกะของ 
พระเจา้ เน่ืองจากวา่คนยิวไดใ้ชต้น้หุสบท่ีจะพรมเลือดไมข้วางบนประตูและไมว้งกบประตู ณ 
ปัสกา (เปรียบเทียบ อพย. 12:22; 1 คร. 5:7)   เป็นท่ีชดัเจนว่า ฟองน ้ าก็เล็กพอจนพระเยซู
สามารถใส่มนับางส่วนในพระโอษฐ์ของพระองคไ์ด ้  เป็นท่ีชดัเจนวา่ ก่ิงหุสบแข็งแรงพอท่ีจะ
รองรับน ้ าหนกัของฟองน ้ าได ้  บางทีพระเยซูไม่ไดอ้ยู่สูงเหนือระดบัพื้นดินอย่างมากขณะท่ี
พระองคถู์กตรึงท่ีกางเขน ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัภาพวาดท่ีมีช่ือเสียงหลายภาพ (เปรียบเทียบ 3:14)   
เป็นท่ีชดัเจนวา่ พวกทหารไดใ้หเ้คร่ืองด่ืมแก่พระเยซูเน่ืองจากความเมตตาสงสาร1015 

 



19:30   การรับ “น ้ าส้มองุ่น” ของพระเยซูไม่ไดบ้รรเทาความทรมานของพระองค์ แมว้่ามนัไดท้  าให้
ล าคอท่ีแหง้ของพระองคชุ่์มช่ืนเพื่อวา่พระองคส์ามารถกล่าวได ้  มนัไดบ้รรลุพระคมัภีร์อีกดว้ย 
(สดด. 32:4; 69:21) 

“บางที ‘น ้ าส้มสายชู” เป็นน ้ าส้มองุ่นท่ีราคาถูกซ่ึงทหารในกองได้ด่ืม   แมว้่ามนัได้
จดัเตรียมความสดช่ืนบางอยา่งให้ มนัก็เป็นยาสมานท่ีแรงซ่ึงสามารถติดกลา้มเน้ือของ
ล าคอและป้องกนัเหยือ่ท่ีถูกลงโทษไวจ้ากการร้องออกมาดว้ยความเจบ็ปวด1016 

 
อย่างไรก็ตาม พระเยซูไดร้้องออกมาดว้ยเสียงดงั (มก. 15:37) ว่า “ส าเร็จแลว้!” ค ากรีก (เท
เทเลสไท)   บางทีพระองคไ์ดต้ะโกนดว้ยการร้องอุทานแห่งชยัชนะ   ค  ากริยา เทเลโอ หมายถึง 
ความส าเร็จของงาน   พระเยซูไม่ได้แค่ประกาศว่าพระองค์ก าลังจะส้ินพระชนม์เท่านั้ น                         
พระองคไ์ดป้ระกาศก่อนเวลา (ล่วงหนา้) อีกดว้ยวา่ พระองคไ์ดบ้รรลุน ้ าพระทยัของพระเจา้ท่ีมี
ส าหรับพระองคอี์กดว้ย (เปรียบเทียบ 17:4)   การใชค้  ากาลสมบูรณ์ท่ีน่ี ไดบ้่งบอกก่อนเวลาวา่
พระเยซู ไดท้  าใหง้านแห่งการจดัเตรียมการไถ่ของพระองคส์ าเร็จอยา่งสมบูรณ์ และท่ีวา่ตอนน้ี
มันได้ส าเ ร็จแล้ว  ไม่ มีอะไรท่ีจ า เป็นท่ีจะต้องท าให้ส า เ ร็จอีกแล้ว งานท่ีส า เร็จน้ีของ                                
พระเยซูคริสตเ์ป็นพื้นฐานส าหรับความรอดของเรา (เปรียบเทียบ 2 คร. 5:21) 
 

“ใบเสร็จกระดาษพะไพรัซส าหรับภาษีนั้นได้ถูกกู้คืนด้วยถ้อยค า เทเทเลสไท ท่ีถูก
เขียนทบัใบเสร็จเหล่านั้นซ่ึงหมายถึง ‘จ่ายเตม็จ านวน’”1017 

 
จากการท่ีได้กล่าวเช่นนั้น พระเยซูไดม้อบ (ค ากรีก พาเรโดเคน) “วิญญาณ” ของพระองค์แก่
พระบิดาของพระองค ์(เปรียบเทียบ ลก. 23:46) และได ้“กม้พระเศียรลง” ในการส้ินพระชนม์
อยา่งสงบ   ตามปกติแลว้ เหยื่อของการถูกตรึงไดป้ระสบกบัการลดลงทีละนอ้ยของชีวิต และ
จากนั้นศีรษะของพวกเขาจะฟุบลงไปขา้งหนา้   ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้งส่ีไดน้ าเสนอพระคริสต์
วา่ไดส้ละชีวติของพระองคต์ามการเห็นพอ้งของพระองคเ์อง   ไม่มีใครเอาชีวิตไปจากพระองค์
ได ้(เปรียบเทียบ 10:10, 14, 17-18)   พระองคไ์ดท้  าส่ิงน้ีอยา่งสมคัรใจและในการสอดคลอ้งกบั
น ้าพระทยัของพระบิดา (เปรียบเทียบ 8:29; 14:31) 
 

“. . . พระองคไ์ด ้‘กม้พระเศียรของพระองค’์  จนถึงประเด็นน้ีนั้น  การพูดเป็นนยัท่ี
ชดัเจนก็คือวา่ พระเศียรของพระองคไ์ด ้ถูกชู ข้ึน   มนัไม่มีผูท้นทุกขท่ี์ไร้ก าลงัคนใดท่ี



ถูกตรึงท่ีนั่นท่ีเป็นลม   ถ้า นั่น ได้เป็นกรณี พระเศียรของพระองค์คงได้ห้อยลงท่ี    
พระทรวงของพระองคอ์ยา่งไร้การช่วยเหลือ และพระองคค์งไม่ไดมี้โอกาสท่ีจะ ‘กม้
พระเศียร’”1018 

ยอห์นไม่ไดบ้นัทึกการพูดคร้ังสุดทา้ยของพระเยซูจากกางเขน (ลก. 23:46)   เป็นท่ีชดัเจนว่า 
ท่านไดจ้บการบนัทึกของท่านถึงการส้ินพระชนมข์องพระเยซูอยา่งท่ีท่านไดท้  า เพื่อจะเนน้ถึง
ความส าเร็จแห่งงานของการไถ่ ซ่ึงพระเยซูไดป้ระกาศอย่างมีชยัชนะดว้ยค ากล่าวทั้งหกของ
พระองค์   ยอห์นได้เน้นถึงการควบคุมสิทธ์ิขาดแบบพระเจา้ของพระเยซูเหนือจุดหมายของ
พระองค์เองอีกด้วย ซ่ึงในขณะเดียวกันก็อยู่ในการจ านนต่อน ้ าพระทัยของพระบิดาของ
พระองค ์

 
“การตายของพระคริสตอ์าจถูกมองจากห้ามุมมองหลกั   จากมุมมองของ พระเจ้า นั้น กางเขนเป็น การ
ลบล้างพระอาชญา    )รม  . 3:25-26) ท่ีซ่ึงความพึงพอใจอย่างเต็มท่ีได้ถูกท าแด่ความบริสุทธ์ิและความ
ยุติธรรมของพระองค์   จากมุมมองของ พระผู้ ช่วยให้รอด นั้น มนัเป็น เคร่ืองบูชา    )อฟ  . 5:2)  เคร่ือง
ถวาย (ฮบ 9:14) การกระท าแห่ง การเช่ือฟัง  )ฟป . 2:8)  จากมุมมองของ ผู้ เช่ือ นั้น มนัเป็น ตัวแทน คือ ผู ้
ชอบธรรมทนทุกขเ์พื่อคนอธรรม  )1 ปต . 3:18)   จากมุมมองของ ซาตาน นั้น มนัเป็น ชัยชนะ และ 
ความพ่ายแพ้  ชยัชนะในแง่ท่ีวา่มนัไดท้  าใหส้้นเทา้ของพงศพ์นัธ์ุของหญิงฟกช ้ า  )ปฐก  . 3:15) ความพ่าย
แพใ้นแง่ท่ีวา่ โดยทางการตายของพระคริสตน์ั้น พระองคไ์ดท้  าลายมนัท่ีมีอ านาจแห่งความตาย นัน่คือ 
มาร  )ฮบ  . 2:14)   จากมุมมองของ โลกนั้น มนัเป็น การฆ่า ท่ีโหดร้าย  )กจ  . 3:15)   ลกัษณะท่ีไดอ้า้งอิง  
ถึงอนัสุดทา้ยเก่ียวกบัการตายของพระคริสตน่ี์เองท่ีพระคมัภีร์ตอนน้ีของเรากล่าวถึงเป็นหลกั”1019 

 
จ. การปฏิบัติต่อร่างกายของของพระเยซู  19:31-42 

 
ยอห์นได้บนัทึกสองเหตุการณ์ท่ีได้เกิดข้ึนตามหลังการตายของพระเยซูและก่อนการเป็นข้ึนจากตายของ
พระองค ์ สองเหตุการณ์ไดก้ล่าวถึงการปฏิบติัท่ีร่างกายท่ีตายของพระองคไ์ดรั้บ 
 

1. การเคลือ่นย้ายร่างกายของพระเยซูจากกางเขน  19:31-37 
 
ส่วนน้ีก็พิเศษต่อพระกิตติคุณท่ีส่ี 
 



19:31    “วนัเตรียม” เป็นวนัศุกร์ ซ่ึงเป็นวนัก่อนวนัสะบาโต (วนัเสาร์, เปรียบเทียบกบั ขอ้ 14; มก. 
15:42)   คนยิวไดถื้อวา่เวลาดวงอาทิตยต์กเป็นการเร่ิมตน้ของวนัใหม่   ในกรณีน้ี วนัใหม่เป็น
วนัสะบาโตท่ีพิเศษ   วนัสะบาโตน้ีเป็นวนัท่ีพิเศษอย่างมากเพราะว่ามนัได้เกิดข้ึนระหว่าง
สัปดาห์ปัสกา   คนยิวตอ้งการให้เอาร่างกายลงจากกางเขนเพื่อร่างกายเหล่านั้นจะไม่ไดท้  าให้
แผ่นดินเป็นมลทิน ธรรมบญัญติัของโมเสสไดแ้นะน าให้คนยิวท่ีจะไม่ยอมให้ใครสักคนท่ีจะ
ถูกแขวนบนตะแลงแกรงขา้มคืน เพราะวา่ส่ิงน้ีจะท าให้แผน่ดินเป็นมลทิน   บุคคลเช่นนั้นก็อยู่
ภายใตก้ารสาปแช่งของพระเจา้ (เปรียบเทียบ ฉธบ. 21:22-23; ยชว. 8:29)   ท่ีจะยอมให้ใคร   
คนหน่ึงท่ีจะคงอยูข่า้มคืนใน วนัสะบาโตปัสกา นั้นก็จะไม่เหมาะสมอยา่งยิง่ 

 
ตามปกติแลว้ คนโรมนัไดล้ะเหยื่อแห่งการถูกตรึงให้ถูกแขวนไวจ้นกวา่พวกเขาไดต้ายไป ซ่ึง
บางคร้ังไดใ้ชเ้วลาหลายวนั   จากนั้น พวกเขาจะละซากศพของพวกเขาไวบ้นกางเขนของพวก
เขาจนกวา่บรรดานกไดเ้อาเน้ือไปจากพวกเขา   ถา้พวกเขาจะเร่งการตายของพวกเขาเน่ืองจาก
เหตุผลบางประการ พวกเขาจะทุบขาของพวกเขา ซ่ึงท าให้กระดูกหกัด้วยตะลุมพุกเหล็ก   ส่ิงน้ี
ได้ป้องกนัพวกเหยื่อไวจ้ากการใช้ขาของพวกเขาท่ีจะผลกัพวกเขาข้ึน เพื่อจะท าให้โพรงอก           
ของพวกเขาเปิด ซ่ึงยอมให้พวกเขาท่ีจะหายใจ   การตายโดยการท าให้สลบ การสูญเสียโลหิต
มาก และอาการช็อคจะติดตามมาในไม่ช้า1020 พวกนกัโบราณคดีไดพ้บส่วนท่ีเหลือของเหยื่อ
ของการถูกตรึงพร้อมกบัขาของเขาท่ีถูกทุบในอิสราเอล1021 

 
“ดงันั้น ‘การท าให้กระดูกหกั’ เป็นประเภทของการเพิ่มการลงโทษ โดยแนวทางของ
การชดเชยส าหรับการท าใหม้นัสั้นโดยการตีคร้ังสุดทา้ยท่ีไดต้ามมา”1022 

 
19:32-33   ดงันั้น พวกทหารโรมนัได ้“หกัขา” ของผูก่้อการร้ายสองคนผูซ่ึ้งพวกเขาไดต้รึงไวก้บัพระเยซู 

เพราะว่าพวกเขายงัมีชีวิตอยู่   พวกเขา “ไม่ได้หักขา” ของพระเยซูเน่ืองจากว่าพระองค์ได ้
“ส้ินพระชนมแ์ลว้” 

 
“การลงโทษด้วยการตรึงนั้นได้เลิกล้มโดยจักรพรรดิท่ีเป็นคริสเตียนคนแรกคือ                        
คอนสแตนติน (Lipsius, III. 14)”1023 

 
19:34    อะไรก็ตามท่ีได้น าให้ “หน่ึงในพวกทหาร” ท่ีจะ “แทง” “สีข้าง” ของพระเยซูด้วย “ทวน”                        



(ค ากรีก ลองเช) ของเขานั้นก็ไม่ชดัเจนและไม่ส าคญั   บางทีมนัเป็นแค่การกระท าท่ีโง่เขลาอีก
อย่างหน่ึงของความโหดร้าย หรือบางทีเขาอาจไดต้อ้งการท่ีจะทราบว่าเขาสามารถไดรั้บการ
ตอบสนองบางอยา่งจากพระเยซูหรือไม่ 

 
มนัก็ไม่ชดัเจนอีกด้วยว่าท าไมแผลนั้นได้ก่อให้เกิดการไหลทนัทีทนัใดของ “น ้ าและโลหิต” 
(เปรียบเทียบ 1 ยน. 5:6)   บางทีทวนของเขาไดแ้ทงหวัใจของพระเยซูและถุงหุ้มหวัใจท่ีอยู่
รอบๆมนัท่ีมีน ้า   ของเหลวคงไดอ้อกมาอยา่งท่ียอห์นไดอ้ธิบายถา้ทวนนั้นไดเ้ขา้ไปสู่ร่างกายท่ี
ใกลก้บัส่วนล่างของโพรงหนา้อก1024 เป็นท่ีชดัเจนวา่ พวกทหารไดแ้ทงสีขา้งของพระเยซูก่อนท่ี
โลหิตของพระองค์ได้ท าให้ข้นแข็งเป็นของแข็ง   ค  าพยานของประจักษ์พยานน้ีก็เน้น
ขอ้เทจ็จริงท่ีวา่พระเยซูไดต้ายอยา่งแทจ้ริงและท่ีวา่พระองคเ์ป็นมนุษยแ์ท ้(เปรียบเทียบ 1:14) 
ณ ตอนปลายของศตวรรษแรก เม่ือบางทียอห์นไดเ้ขียนพระกิตติคุณน้ีนั้น โดเซททิสซ่ึมและ        
นอสติกทิสซ่ึมก็มีมากข้ึน   ความเห็นนอกรีตทั้งสองน้ีได้ปฏิเสธว่าพระเยซูไม่ใช่มนุษยแ์ท ้  
พวกโดเซททิสตไ์ดอ้า้งวา่พระเยซูดูเหมือน (ค ากรีก โดคีโอ, “ดูเหมือน” ดงันั้นก็ไดช่ื้อวา่ “โด
เซททิสต์”) จะเป็นมนุษยอ์ย่างเต็มท่ี   พวกมุสลิมก็ไดถื้อมุมมองท่ีคลา้ยกนัท่ีมีต่อพระเยซู1025   
ความรู้ของโมฮมัหมดัเก่ียวกบัศาสนาคริสตน์ั้นก็ไดผ้า่นมาทางแหล่งของพวกโดเซททิก1026 
นกัตีความบางคนได้สงสัยว่ายอห์นได้พาดพิงถึงอาหารม้ือสุดทา้ยและการรับบพัติศมาของ
พระองค์เม่ือท่านไดอ้า้งอิงถึง “โลหิตและน ้ า”1027 อย่างไรก็ตาม ก็ไม่มีร่องรอยใดๆในตวับท
ท่ีว่าส่ิงน้ีเป็นความตั้งใจของยอห์น คนอ่ืนๆได้เห็นว่าโลหิตและน ้ าเป็นสัญลักษณ์ของชีวิต       
และการช าระท่ีไหลออกมาจากการตายของพระเยซูในเชิงเปรียบเทียบ1028 อีกคร้ังหน่ึง มนัยากท่ี
จะพิสูจน์หรือพิสูจน์หกัลา้งวา่ส่ิงน้ีไดอ้ยูใ่นความคิดของยอห์นจากส่ิงท่ีท่านไดเ้ขียน   คนอ่ืนๆ
ก็เห็นวา่มนัเป็นการอา้งอิงถึงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ   อยา่งไรก็ตาม ส่ิงเหล่าน้ีก็เป็นการตีความท่ี
น่าเป็นไปไดม้ากท่ีสุดท่ีข้ึนอยูก่บัความคลา้ยกนั   คนอ่ืนๆไดเ้ห็นความส าเร็จของ สดุดี 69:20 
ท่ีน่ีวา่: “การเยาะเยย้กระท าให้จิตใจขา้พระองคช์อกช ้ า”   กระนั้น ยอห์นไม่ไดท้  าการเช่ือมโยง
น้ี และพระเยซูไม่ไดต้ายเน่ืองจากหวัใจแตกสลายตามตวัอกัษร 
 
อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขียนเพลงนมสัการหลายคนไดพ้ฒันาการแสดงสัญลกัษณ์น้ี   ตวัอยา่งเช่น แฟน
น่ี ครอสบ้ีไดเ้ขียนว่า “ขอพระคริสต์ทรงโปรดให้ขา้ ชิดกางเขนทุกเวลา  ณ ท่ีนั้นพระโลหิต
ไหลทรงแกโ้รคทั้งปวงได”้ 1029 การตีความอ่ืนๆท่ีไม่ใช่ตามตวัอกัษรนั้นก็เห็นว่าน ้ าเป็นการ
พาดพิงถึง อพยพ 17:6   ออกสัตสั โทเพลด้ีไดเ้ขียนวา่ “พระเยซูเปรียบดงัศิลา ซ่ึงก าบงัขา้ฯให้



พน้ภยั  พระโลหิตและน ้ าไหล  ออกมาจากสีขา้งพระกาย  เป็นฤทธ์ิเดชช าระบาปขา้ฯ  ให้หลุด
โทษพน้บาปนานา”1030 ขา้พเจา้ไม่ไดห้มายถึงท่ีจะท าให้เพลงนมสัการท่ีน่าสรรเสริญเหล่าน้ี  
เสียช่ือเสียง แต่ข้าพเจ้าเพียงแค่ก าลังช้ีให้เห็นว่าเพลงเหล่านั้นไปไกลเกินกว่าค าสอนของ     
พระคมัภีร์ตอนน้ี 
 

19:35    ดว้ยเกรงว่าผูอ่้านจะพลาดประเด็นของขอ้ 34 นั้น ยอห์นก็ไดอ้ธิบายวา่ท่านไดเ้ป็นพยานโดย
ส่วนตวั (ได ้“เห็น”)ถึงส่ิงท่ีท่านไดบ้รรยาย และท่ีวา่ท่านไม่ไดโ้กหก (“ก าลงับอกความจริง”)   
ยิ่งไปกวา่นั้นอีก จุดประสงคข์อง “ค าพยาน” ของประจกัษพ์ยานท่ีไวว้างใจไดข้องท่านก็คือว่า
ผูอ่้านของท่านจะ “เช่ือ” ส่ิงท่ีท่านได้เขียน และส่ิงท่ีมนัได้หมายถึง นั่นคือว่า พระเยซูเป็น   
พระบุตรของพระเจา้ (เปรียบเทียบ 20:30-31; 21:24) 

 
นักอรรถาธิบายบางคนได้แนะน าว่าประจักษ์พยานเป็นใครคนหน่ึงท่ีแตกต่างจากยอห์น   
ค  าแนะน าต่างๆนั้นก็เร่ิมตน้จากทหารท่ีไดแ้ทงสีขา้งของพระองค์ไปจนถึงประจกัษ์พยานท่ีไม่
เป็นท่ีรู้จกัผูซ่ึ้งยอห์นไม่ไดร้ะบุถึง ไปจนถึงผูร้วบรวมท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกั ไปจนถึงพระเยซู และไป
จนถึงพระเจา้พระบิดา   อยา่งไรก็ตาม การแกไ้ขท่ีเหมาะสมท่ีสุดก็คือท่ีจะระบุวา่ยอห์นเองเป็น
ประจกัษ์พยานนั้น เม่ือพิจารณาถึงบริบทและขอ้ความท่ีคลา้ยกนัท่ีตามมา (20:30-31; 21:24; 
เปรียบเทียบ 1:14; 12:23) 
 

19:36-37   “ส่ิงเหล่าน้ี” อา้งอิงถึงขอ้เท็จจริงต่างๆท่ีพวกทหารไม่ได้หักกระดูกของพระเยซู แต่ได้แทง
สีขา้งของพระองค ์  ท่ีน่ีมีค  าพยากรณ์ของพนัธสัญญาเดิมท่ีส าเร็จอีกสองอยา่ง 

 
ในขอ้ท่ี 36 นั้น ยอห์นคงไดมี้พระคมัภีร์ตอนใดๆของพระคมัภีร์สามตอนน้ีในความคิดคือ อพย. 
12:46; กดว. 9:12; และ หรือ สดด. 34:20  พระคมัภีร์สองตอนแรกก็ระบุวา่คนอิสราเอลจะไม่
หกักระดูกของแกะปัสกาของพวกเขา   ในท่ีอ่ืนๆนั้น  เปาโลและเปโตรไดอ้ธิบายว่าพระเยซู
เป็นแกะปัสกา (1 คร. 5:7; 1 ปต. 1:19) และภาพน้ีก็โดดเด่นในพระกิตติคุณยอห์นเช่นกนั (เปรีย
เทียบ 1:36 และขอ้อ่ืนๆ)   สดุดี 34:20 อธิบายถึงคนชอบธรรมโดยการกล่าววา่พระเจา้จะไม่
ยอมให้ใครก็ตามท่ีจะหกักระดูกของเขา (เปรียบเทียบ ลก. 23:47)   ดูเหมือนพระคมัภีร์ตอน
แรกจะดีท่ีสุดเน่ืองจากความส าเร็จของมนัเป็นตามตวัอกัษรมากกวา่ แมว้า่อยา่งยอมรับแลว้ มนั
เก่ียวขอ้งกบัสัญลกัษณ์ของปัสกา 



 
การอา้งอิงน้ีไดใ้หก้ าเนิดทฤษฎีท่ีวา่พระเยซูไดต้าย ณ เวลาเดียวกนัท่ีคนยิวไดฆ่้าแกะปัสกาของ
พวกเขา   ดูเหมือนมุมมองน้ีก็ตา้นทานไม่ไดเ้น่ืองจากวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้งหมดไดน้ าเสนอ
อาหารม้ือสุดทา้ยวา่เป็นอาหารปัสกา   มีความพยายามมากมายท่ีจะปรองดองกบัมุมมองเหล่าน้ี
และท่ีจะอธิบายถึงการท่ีมนัคงจะมีปัสกาสองคร้ังในวนัต่างๆ ท่ีต่อเน่ือง1031 ไม่มีการอธิบาย                       
สักหน่ึงอย่างของการอธิบายเหล่าน้ีท่ีเป็นท่ีโน้มน้าวต่อขา้พเจา้ ดูเหมือนมนัดีกว่าท่ีจะถือว่า
อาหารปัสกาไดเ้กิดข้ึนในเยน็วนัพฤหสับดี  วนัพฤหสับดีเป็นวนัท่ี 14 ของเดือนนิสาน ซ่ึงเป็น
วนัธรรมดาส าหรับปัสกา   แม้ว่าการตายของพระเยซูได้บรรลุสัญลักษณ์ของปัสกานั้ น                            
เป็นท่ีชัดเจนว่ามนัไม่ไดเ้ห็นพอ้งอย่างแทจ้ริงกบัการถวายบูชาแกะของคนยิวส าหรับอาหาร  
ปัสกาของพวกเขา   ส่ิงนั้นไดเ้กิดข้ึนตอนกลางวนัก่อนท่ีพระเยซูไดส้ิ้นพระชนม ์
 
 
วนัพุธ วนัพฤหัสบดี วนัศุกร์ 

1 เมษายน เท่ียงคืน 
ตี 3 
6 นาฬิกา 
9 นาฬิกา 
เท่ียงวนั 
บ่าย 3 
 

2 เมษายน 
 
 
 
 
คนยวิไดฆ่้าแกะ 
ปัสกาของพวกเขา 

เท่ียงคืน 
ตี 3 
6 นาฬิกา 
9 นาฬิกา 
เท่ียงวนั 
บ่าย 3 
 

3 เมษายน 
 
 
พระเยซูถูกตรึง 
 
พ ร ะ เ ย ซู ส้ิ น 
พระชนม ์

14 นิสาน 6 โมงเยน็ 
 
 
เท่ียงคืน 

15 นิสาน 
คนยวิไดกิ้นแกะ 
ปัสกาของพวกเขา 
 

6 โมงเยน็ 
 
 
เท่ียงคืน 

16 นิสาน 
 
 
 

 
ในข้อท่ี 37 นั้ น เป็นท่ีชัดเจนว่าค าพยากรณ์ท่ีน่ีก็เป็นค าพยากรณ์ใน เศคาริยาห์ 12:10 
(เปรียบเทียบ วว. 1:7)   พระเยซูไดอ้า้งอิงขอ้น้ีในการอภิปรายบนภูเขามะกอกเทศ (มธ. 24:30)   
ท่ีนัน่พระองคไ์ดเ้นน้ถึงส่วนท่ีแตกต่างของมนั   การแทงผูเ้ล้ียงท่ีก าลงัเสด็จมาของพระเจา้ได้
เกิดข้ึนเม่ือพระเยซูไดต้ายท่ีบนกางเขน (เปรียบเทียบ 10:11)   บรรดาประชาชาติท่ีเป็นต่างชาติ



จะ “มองดูพระองคผ์ูซ่ึ้งพวกเขา[ได]้แทง” เม่ือพระองคเ์สด็จกลบัมา ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง
ของพระองค ์(เปรียบเทียบ วว. 1:7)   ทั้งคนยิวและคนต่างชาติก็มีความรับผิดชอบต่อการตาย
ของพระเยซู 
 
2. การฝังพระเยซู  19:38-42 (เปรียบเทยีบ มธ. 27:57-60; มก. 15:42-46; ลก. 23:50-54) 

 
19:38    ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้งส่ีไดอ้า้งอิงถึง “โยเซฟชาวอาริมาเธีย” แต่เก่ียวกบัการฝังพระเยซูเท่านั้น   

พระกิตติคุณพอ้งบอกเราว่าเขาเป็นสมาชิกของสภาแซนฮีดรินท่ีย  าเกรงพระเจ้าและร ่ ารวย                 
ผูซ่ึ้งเป็นสาวกของพระเยซู และผูซ่ึ้งไม่ไดล้งเสียงท่ีจะกล่าวโทษพระเยซู   ยอห์นเท่านั้นไดร้ะบุ
ว่าเขาเป็น “สาวกลบัๆ” ผูซ่ึ้งได้กลวั “พวกยิว” นัน่คือ พวกผูน้ าชาวยิวท่ีไม่เช่ือ  พระเยซูได้
เตือนพวกสาวกของพระองคเ์ก่ียวกบัการพยายามท่ีจะซ่อนความจงรักภกัดีของพวกเขาท่ีมีต่อ
พระองค ์(12:42-43)   ในท่ีสุด โยเซฟไดอ้อกมาอยา่งเปิดเผย โดยการขอ “พระศพ” พระเยซูจาก
ปีลาตอยา่งกลา้หาญ 

 
ตามปกติแลว้ คนโรมนัไดว้างร่างกายของผูก้ระท าผิดท่ีไดถู้กตรึง ผูซ่ึ้งร่างกายของพวกเขานั้น
พวกเขาไม่ไดล้ะไวใ้ห้เน่าเป่ือยบนกางเขนของพวกเขา ไวใ้นสุสานส าหรับอาชญากรท่ีอยูน่อก
เมือง1032 สมาชิกครอบครัวไม่สามารถเรียกร้องเอาร่างกายของผูค้นท่ีไดป้ระสบกบัการถูกตรึง
ในฐานะการลงโทษส าหรับการปลุกป่ันให้ก่อความไม่สงบได้1033 ดงันั้นตามปกติแลว้ พระศพ
พระเยซูคงได้จบลงในสุสานของอาชญากรโดยทั่วไป ยกเว้นการแทรกแซงของโยเซฟ                         
บางทีปีลาตได ้“อนุญาต” ตามค าขอร้องของเขา เพราะวา่ปีลาตไดต้ระหนกัวา่โยเซฟตอ้งการท่ี
จะใหก้ารฝังท่ีใหเ้กียรติแก่พระเยซูนัน่คงไดท้  าใหพ้วกยวิอบัอายมากข้ึน 
 
การกระท าท่ีกล้าหาญของโยเซฟอย่างไม่สงสัยเลยว่าได้แยกเขาจากเพื่อนสมาชิกสภาแซน-    
ฮีดรินของเขา   เราไม่รู้วา่ผลลพัธ์ต่างๆสุดทา้ยของการกระท าของเขานั้นเป็นอะไรส าหรับเขา   
เป็นท่ีชดัเจนว่า การตายของพระเยซูไดท้  าให้โยเซฟทเผชิญหนา้กบัความรับผิดชอบของเขาท่ี         
จะยนืหยดัเพื่อพระเยซู 
 

19:39    ยอห์นเท่านั้นไดอ้า้งอิงวา่ “นิโคเดมสั” ไดมี้ส่วนในการฝังพระเยซูอีกดว้ย (เปรียบเทียบ 3:1-15)   
บางทีเขาเป็นสมาชิกของสภาแซนฮีดรินอีกด้วย (เปรียบเทียบ 3:1)   ตอนน้ีเขาเองไดถื้อ



ต าแหน่งท่ีเห็นไดม้ากข้ึนในฐานะสาวกของพระเยซู (เปรียบเทียบ 7:50-52)   นิโคเดมสัไดน้ า
เคร่ืองหอมผสม (“มดยอบและกฤษณา”) หนกัประมาณสามสิบกว่ากิโลกรัมมา (เปรียบเทียบ 
12:3) ซ่ึงจะตระเตรียมพระศพพระเยซูส าหรับการฝัง   น่ีเป็นจ านวนมาก และไดส้ะทอ้นถึงการ
นบัถือท่ียิ่งใหญ่ของนิโคเดมสัท่ีมีต่อพระเยซู   เป็นท่ีชดัเจนวา่ ผูป้กครองท่ีร ่ ารวยสองคนน้ีได้
ตดัสินใจท่ีจะใหเ้กียรติแด่พระเยซูดว้ยกนั   เป็นท่ีชดัเจนวา่ พวกเขาไดแ้บ่งความรับผิดชอบของ
พวกเขา ซ่ึงโยเซฟนั้นไดข้อการอนุญาตจากปีลาตและนิโคเดมสัไดต้ระเตรียมเคร่ืองหอมผสม
“มดยอบ” เป็นยางไมห้อมท่ีคนยิวไดเ้ปล่ียนเป็นผง และจากนั้นไดผ้สมกบั “กฤษณา” ซ่ึงเป็น
ไมจ้นัทร์ผง1034 จุดประสงคข์องการปกคลุมศพดว้ยผงกล่ินหอมน้ีก็เพื่อท่ีจะท าให้มนัแห้งและ
ลดกล่ินเหมน็ท่ีการเน่าเป่ือยไดก่้อใหเ้กิดข้ึน 

 
19:40    คนอียปิตไ์ดข้จดัช้ินส่วนภายในบางอยา่งของร่างกายออกไปก่อนการดองศพ และตามปกติแลว้ 

คนต่างชาติไดเ้ผาศพมนุษย ์  ธรรมเนียมฝังศพของคนยิวก็คือท่ีจะวางศพไวบ้นผา้ยาวพร้อมกบั
เทา้ท่ีอยู่ปลายดา้นหน่ึง   ถดัไปพวกเขาจะปกคลุมศพดว้ยเคร่ืองหอมผสมหลายชั้น   จากนั้น
พวกเขาจะพบัผา้เหนือศีรษะและกลบัลงไปยงัเทา้ ซ่ึงพวกเขาจะผกูเขา้ดว้ยกนั   พวกเขาจะผูก
แขนกบัร่างกายดว้ยร้ิวผา้อีกดว้ย   ตามปกติแลว้ ผา้ท่ีแยกกนัไดป้กคลุมใบหนา้1035  ความสนใจ
ของยอห์นไม่ใช่ในลักษณะของการฝังมากเท่ากับเกียรติท่ีโยเซฟและนิโคเดมัสได้ให้แก่      
พระเยซูโดยการฝังพระองค์ในผา้ “ลินิน” (“ส่ิงพนั” ค ากรีก โอโธนิอา)   งานของพวกเขานั้น
จะตอ้งรีบเร่งเพราะวา่เวลาดวงอาทิตยต์กก็ใกลจ้ะถึงอยา่งรวดเร็ว และงานทั้งส้ินจะตอ้งหยุดลง
เม่ือวนัสะบาโตไดเ้ร่ิมตน้ ณ เวลาดวงอาทิตยต์กในวนัศุกร์ 

 
การแปลของ NIV เก่ียวกบัโอโธนิอา วา่เป็น “ร้ิวของผา้” ดูเหมือนวา่ไดข้ดัแยง้กบัมุมมองท่ีวา่
โยเซฟและนิโคเดมสัไดฝั้งพระเยซูดว้ยผา้ผืนเดียว ซ่ึงพระกิตติคุณพอ้งบ่งบอกไว ้(มธ. 27:59; 
มก. 15:46; ลก. 23:53)   นกัเขียนคนหน่ึงไดเ้ช่ือว่าธรรมเนียมก็คือท่ีจะพนัร่างกายดว้ยร้ิวท่ี
เหมือนผา้ผนัแผลท่ียาวมากกว่าด้วยผา้ห่อศพ1036 อย่างไรก็ตาม ค ากรีกน้ีไม่จ  าเป็นจะต้อง
หมายถึงร้ิวผ้าแคบๆ มันสามารถอธิบายถึงช้ินส่วนของผ้าท่ีใหญ่หน่ึงผืนหรือมากกว่า                           
หน่ึงผนื1037 ธรรมเนียมการฝังศพของคนยวิยงัคงไม่ชดัเจนพอจนมนัไม่ฉลาดท่ีจะยืนกรานอยา่ง
ดนัทุรังว่าพระเยซูมีแค่ผา้ห่อศพผืนหน่ึงท่ีปกคลุมพระองค์   ผา้ห่อศพแห่งตูรินก็เป็นช้ินส่วน
ของผา้เช่นนั้น แม้ว่ามนัเป็นผา้ห่อศพของพระเยซูหรือไม่นั้นก็เป็นหัวขอ้ของการโตเ้ถียงท่ี
ส าคญั 



 
19:41    ยอห์นเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนเดียวผูซ่ึ้งไดบ้นัทึกวา่ “มีสวนแห่งหน่ึง” และ “อุโมงคฝั์งศพ

ใหม่” ใกลก้บั “สถานท่ี” ของการตรึงพระเยซู   บางทีอุโมงค์ฝังศพนั้นเป็นถ ้ าเทียมในหินปูน 
ตวัอย่างอุโมงค์ฝังศพหลายท่ีก็เป็นท่ีสังเกตได้ในปาเลสไตน์ในทุกวนัน้ี   มทัธิวไดบ้นัทึกว่า
สวนนั้นและอุโมงคฝั์งศพนั้นเป็นของโยเซฟ (มธ. 27:60)   การอา้งอิงของยอห์นถึง “อุโมงคฝั์ง
ศพ” ท่ี “ใหม่” และยงัไม่ไดถู้กใช้ก็จดัตั้งเวทีส าหรับการเป็นข้ึนจากตาย ท่ีซ่ึงไม่มีศพอ่ืนจะอยู่
ในอุโมงคฝั์งศพนั้น (20:8, 12) 

 
“การลม้ลงของอาดมัคนแรกไดเ้กิดข้ึนในสวน และมนัก็อยูใ่นสวนท่ีวา่อาดมัคนท่ีสอง
ไดไ้ถ่มนุษยจ์ากผลลพัธ์ต่างๆของการละเมิดของอาดมั”1038 

 
บางทีสถานท่ีตั้ งนั้นไม่ใช่ “อุโมงค์ฝังศพท่ีเป็นสวน” ใกล้กบัเนินเขากอร์ดอน เน่ืองจากว่า
อุโมงค์ฝังศพของพระเยซูคงจะอยู่ใกล้กบัสถานท่ีตรึงท่ีคริสตจกัรแห่งสุสานฝังศพท่ีบริสุทธ์ิ
ตั้งอยู่ในตอนน้ี   อย่างไรก็ตาม อุโมงค์ฝังศพของพระเยซูคงไดค้ลา้ยกบั “อุโมงค์ฝังศพท่ีเป็น
สวน” น้ีในลกัษณะภายนอก 
 

19:42    ยอห์นไดบ้่งบอกวา่การฝังพระเยซูนั้นรีบเร่ง   มาระโกและลูกาไดอ้ธิบายถึงสถานการณ์ต่างๆท่ี
คล้ายกนั โดยการเขียนว่าผูห้ญิงสามคนไดม้าเพื่อชโลมพระศพพระเยซูดว้ยเคร่ืองหอมผสม
เพิ่มเติมท่ีพวกเขาไดต้ระเตรียมไวใ้นเชา้วนัอาทิตย ์(มก. 16:1; ลก. 23:56)   งานของโยเซฟ  
และนิโคเดมสัจ าเป็นจะตอ้งรวดเร็วเพราะว่า “วนัเตรียม” ก่อนวนัสะบาโต (นัน่คือ วนัศุกร์) 
ก าลงัจะส้ินลงพร้อมกบัเวลาดวงอาทิตยต์ก 

 
ยอห์นไม่ไดอ้า้งอิงขอ้เท็จจริงท่ีว่าผูห้ญิงบางคนไดเ้ยี่ยมอุโมงค์ฝังศพของพระเยซูในเยน็วนัศุกร์ (เปรียบเทียบ 
มธ. 27:61-66; มก. 15:47; ลก. 23:55-56)   ท่านละเวน้อีกดว้ยวา่โยเซฟไดก้ล้ิงหินปิดปากของอุโมงคฝั์งศพนั้น 
(มธ. 27:60; มก. 15:46)   ส่ิงท่ีตามมาในบทท่ี 20 ก็ทึกทกัเอาขอ้เท็จจริงเหล่าน้ี   ยอห์นไม่ไดอ้า้งอิงเช่นกนัวา่ปี
ลาตไดป้ระทบัตราอุโมงคฝั์งศพนั้นและไดต้ั้งพวกทหารไวท่ี้จะปกป้องมนั (มธ. 27:62-66) 
 

“ตอนน้ีในขณะท่ีเราตระหนกัวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้งส่ีเป็นนกัศาสนศาสตร์ในความถูกตอ้งของพวก
เขาเองนั้น ผูเ้ขียนพระกิตติคุณท่ีส่ีก็ไดท้  างานมากกว่าคนอ่ืนท่ีจะน าความส าคญัทางศาสนศาสตร์ของ



เร่ืองราวการทนทุกขท่ี์ไดส่้งใหบ้รรดาคริสตจกัรมาสู่ความสวา่งท่ีชดัเจนของวนั”1039 

 
ฉ. การเป็นขึน้จากตายของพระเยซู  20:1-29 
 
“ถา้พระกิตติคุณยอห์นไดเ้ป็นประวติับุคคลท่ีธรรมดานั้น มนัคงจะไม่มีบทท่ี 20   ขา้พเป็นนกัอ่าน
ประวติับุคคลซ่ึงเปล่ียนแปลงไม่ได ้และขา้พเจา้สังเกตวา่ ประวติับุคคลเกือบทั้งหมดนั้นสรุปดว้ยหวัขอ้
ของการตายและการฝัง   ขา้พเจา้ยงัไม่ไดอ่้านประวติับุคคลใดท่ีอธิบายถึงหวัขอ้การเป็นข้ึนจากตายเลย!   
ขอ้เท็จจริงท่ีว่า ยอห์นได้ด าเนินการบรรยายของท่านต่อไปและได้แบ่งปันถึงความต่ืนเต้นของการ
อศัจรรย์แห่งการเป็นข้ึนจากตายก็คือหลักฐานท่ีว่า พระเยซูคริสต์ไม่เหมือนคนอ่ืนๆ   ท่ีจริงแล้ว 
พระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้”1040 

 
ยอห์นได้ถือว่าการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูเป็นส่วนหน่ึงของการยกย่องของพระองค์   การยกย่องของ     
พระเยซูคงจะไม่สมบูรณ์ถา้ปราศจากการเป็นข้ึนจากตายของพระองค ์  เน่ืองจากมุมมองของยอห์นนั้น ขา้พเจา้
ไดเ้ขียนโครงร่างการเป็นข้ึนจากตายในฐานะส่วนหน่ึงของพนัธกิจการทนทุกขข์องพระเยซู แมว้า่ในอีกแง่หน่ึง
นั้น การทนทุกขไ์ดจ้บลงดว้ยความตายของพระองค ์
 

“ส าหรับยอห์นแลว้ อยา่งเช่นส าหรับคริสเตียนเร่ิมแรกทั้งหมดนั้น การเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูเป็น
ขอ้เทจ็จริงท่ีไม่เปล่ียนแปลงท่ีซ่ึงความเช่ือของพวกเขาไดต้ั้งอยู ่และความเช่ือของพวกเขาในส่วนใหญ่
นั้นก็ไดข้ึ้นอยูก่บัค  าพยานและอุปนิสัยท่ีไดรั้บการเปล่ียนแปลงของผูท่ี้ไดเ้ห็นพระเยซูท่ีไดเ้ป็นข้ึนจาก
ตายอยา่งแทจ้ริง   ในสายพระเนตรของพระเจา้นั้น พระอาจารยข์องพวกเขาไม่ใช่อาชญากร การเป็นข้ึน
จากตายไดพ้ิสูจน์วา่ พระองคไ์ดรั้บการแกแ้คน้แทนโดย     พระเจา้ และดงันั้น พระเมสสิยาห์คือบุคคล
ท่ีพระบุตรของพระเจา้ไดอ้า้งวา่เป็น [เปรียบเทียบ 1 คร. 15:14-17]”1041 

 

“ในแต่ละอยา่งของส่ิงดงัต่อไปน้ี [การปรากฏของการเป็นข้ึนจากตาย] นั้น เราจะคน้พบรูปแบบพร้อม
กบัลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ (1) ผูรั้บประโยชน์จากการปรากฏก็ท่วมทน้ในอารมณ์ของมนุษย ์(มารียมี์
ความโศกเศร้า; พวกสาวกมีความกลวั; และโธมสัมีความสงสัย)   (2) พระคริสตท่ี์ไดเ้ป็นข้ึนจากตายก็
ปรากฏแก่พวกเขาในท่ามกลางสภาพของพวกเขา   (3)  ผลลพัธ์คือ สภาพของพวกเขาถูกเปล่ียนแปลง 
(มารียมี์ภาระกิจ; พวกสาวกมีความยนิดี; โธมสัมีความเช่ือ)”1042 

 



“ส าหรับมารียน์ั้นการเน้นอยู่ท่ีความรัก  ส าหรับสาวกสิบคนนั้นการเน้นอยู่ท่ีความหวงั  และส าหรับ 
โธมสันั้นการเนน้อยูท่ี่ความเช่ือ”1043 

 
1. การค้นพบของเปโตรและยอห์น  20:1-9  (เปรียบเทยีบ มธ. 28:1-8; มก. 16:1-8; ลก. 24:1-8) 

 
ยอห์นไดล้ะเวน้แผน่ดินไหว ทูตสวรรคท่ี์กล้ิงหินท่ีปิดทางเขา้อุโมงคฝั์งศพออก และการนัง่ของเขาท่ีบนกอ้นหิน
นั้น (มธ. 28:2-3)   ท่านไม่ไดร้วมถึงการปรากฏของทูตสวรรคส์ององคต่์อพวกผูห้ญิงผูซ่ึ้งไดเ้ยี่ยมอุโมงคฝั์งศพ
ตอนเชา้ตรู่ของวนัอีสเตอร์ ก่อนท่ีเปโตรและยอห์นไดม้าเยี่ยม และการตอบสนองของพวกผูห้ญิงอีกดว้ย (มธ. 
28:5-8; มก. 16:5-8; ลก. 24:4-8)1044 

 
20:1  “วนัแรกของสัปดาห์” คือวนัอาทิตย ์  มนัน่าสนใจท่ีวา่ผูเ้ขียนพระกิตติคุณทั้งส่ีไดอ้า้งอิงถึงวนั

แห่งการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูในแนวทางน้ี แทนท่ีจะเป็น “วนัท่ีสามหลงัจากการตายของ
พระองค์” การอธิบายอนัหลงัน้ีคงไดเ้ช่ือมโยงการเป็นข้ึนจากตายกบัการท านายของพระเยซู
เก่ียวกบัมนัโดยตรงมากกว่า   บางทีพวกเขาไดท้  าอย่างน้ีเพื่อท่ีจะเช่ือมโยงวนัอีสเตอร์กบัการ
เร่ิมตน้ใหม่อยา่งชดัเจนมากข้ึน1045 ดงันั้นยอห์นอาจไดอ้า้งอิงถึงความมืดของตอนกลางคืนเพื่อ
จะเช่ือมโยงกบัความเขา้ใจท่ีจ ากดัของมารีย ์(เปรียบเทียบ 13:30)1046  อีกทางหน่ึงคือ ส่ิงน้ีอาจ
เป็นแค่รายละเอียดท่ีเพิ่มความน่าเช่ือถือต่อการบรรยาย 

 
ผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนๆไดบ้นัทึกวา่ผูห้ญิงหลายคนไดม้ายงัอุโมงคฝั์งศพนั้น1047 
 

พวกผู้หญงิผู้ซ่ึงได้เยีย่มอุโมงค์ฝังศพในตอนเช้าตรู่ของวนัอสีเตอร์ 

มัทธิว 28:1 มาระโก 16:1 ลูกา 24:10 ยอห์น 20:1 
มารียช์าวมกัดาลา มารียช์าวมกัดาลา มารียช์าวมกัดาลา มารียช์าวมกัดาลา 
มารียอี์กคนหน่ึง มารียม์ารดา 

ของยากอบ 
มารียม์ารดา 
ของยากอบ 

 

 นางสะโลเม   
  โยอนันา  
  หญิงอ่ืนๆ  

 



เป็นท่ีชดัเจนว่า “มารียช์าวมกัดาลาไดม้าพร้อมกบัหญิงอ่ืนๆก่อน (เปรียบเทียบ ขอ้ 2)   ความ
เป็นไปไดอี้กอยา่งหน่ึงก็คือวา่ เธอไดม้าก่อนและหญิงอ่ืนๆไดติ้ดตามมาในไม่ชา้ แต่น่ีดูเหมือน
เป็นไปไดน้อ้ยเม่ือพิจารณาถึงค าอธิบายของผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนอ่ืนๆ   ยอห์นไดเ้ขียนวา่เธอ
ไดเ้ห็น (ค ากรีก บเลเพอิ) อุโมงคฝั์งศพท่ีเปิดออกของพระเยซู   ท่านไดบ้่งบอกวา่เธอไม่ไดเ้ขา้
ไป   บางทียอห์นไดอ้า้งอิงถึงมารียช์าวมกัดาลา และไม่ใช่หญิงใดก็ตาม เน่ืองจากค าพยานท่ีเธอ
ไดใ้หห้ลงัจากท่ีเธอไดเ้ห็นพระเยซู (ขอ้ 18) 
 

20:2    มนัคงเป็นเร่ืองปกติส าหรับมารีย ์และบางทีส าหรับหญิงเหล่าน้ีท่ีจะรายงานเหตุการณ์ต่อพวก
สาวกผูช้ายท่ีเป็นผูน้ า   “สาวกอีกคนหน่ึง” บางทีเป็นยอห์นเอง (เปรียบเทียบ 13:23; และขอ้
อ่ืนๆ)   คร้ังแรกมารียไ์ดทึ้กทกัเอาว่าคนปลน้สุสานไดข้โมยพระศพพระเยซูไป (“เขาเอาองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ออกไปจากอุโมงค์แลว้”)   เป็นท่ีชดัเจนว่า การปลน้สุสานก็ไม่ใช่เร่ืองผิดปกติ
รอบๆเยรูซาเล็ม (เปรียบเทียบ มธ. 28:13-15)   เป็นท่ีชดัเจนวา่ มารียไ์ดห้มายถึงวา่พวกศตัรูบาง
คนของพระเยซูไดข้โมยพระศพพระองคไ์ป แต่ผูใ้ดท่ีเธอไดคิ้ดว่าเป็นอย่างแทจ้ริงนั้นก็ยงัคง
เป็นความลึกลบั   กฤษฎีกาของจกัรพรรดิคลาวดิอสัผู ้ซ่ึงไดป้กครองหลงัจากเหตุการณ์น้ีในไม่
ชา้ (ค.ศ. 41-54) ไดท้  าให้มนัเป็นโทษประหารส าหรับการท าลายอุโมงค์ เคล่ือนยา้ยศพ หรือ
เคล่ือนหินท่ีประทบัตราหรือหินอ่ืนๆ1048 การอา้งอิงของมารียถึ์ง “องค์พระผูเ้ป็นเจา้” คงจะ
ไม่ไดเ้ป็นความหมายเต็มในตอนน้ีอย่างท่ีมนัเป็นหลงัจากการปรากฏของการเป็นข้ึนจากตาย
ของพระองค ์  บางทีท่ีน่ีมารียไ์ดใ้ชช่ื้อเรียกดว้ยความนบัถือท่ียิง่ใหญ่เท่านั้น 

 
20:3-4    รายละเอียกของ “ยอห์น” ท่ีวิ่งน าหนา้ “เปโตร” ไปยงัอุโมงคฝั์งศพบางทีก็แค่ท่ีจะยืนยนัวา่มนั

เป็นการรายงานของประจกัษ์พยาน   มนัแสดงให้เห็นอีกว่า สาวกเหล่าน้ีไม่ได้เคล่ือนยา้ย    
พระศพพระเยซู   ไม่มีพื้นฐานในบริบทส าหรับการเปรียบเทียบชาย “สอง” คนน้ีและท าให้พวก
เขาเป็นตวัแทนส าหรับคริสตจกัรต่างชาติและคริสตจกัรยิว อย่างท่ีนกัศาสนศาสตร์บางคนได้
ท านั้น1049 

 
20:5    ยอห์นได ้“เห็น (ค ากรีก บเลเพอิ, เปรียบเทียบ ขอ้ 1) ผา้ป่าน” (ทา โอโธนิอา, เปรียบเทียบ 

19:40) ท่ีก่อนหนา้นั้นไดป้กคลุมพระศพพระเยซู “วางอยู”่ ในอุโมงคฝั์งศพ   ถา้คนปลน้สุสาน
ได้เคล่ือนย้ายพระศพ อย่างไม่สงสัยเลยว่าพวกเขาคงได้เอาผ้าราคาแพงซ่ึงโยเซฟและ              
นิโคเดมัสได้ตระเตรียมส าหรับการฝังนั้ นไปเสีย   แรกสุดยอห์นอาจได้ทึกทักเอาว่า             



พระศพพระเยซูยงัคงอยูท่ี่นัน่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้ความสวา่งนัน่แย ่ณ เวลานั้น   บางทียอห์น 
“ไม่ได”้ เขา้ไปในอุโมงคฝั์งศพเพราะวา่เขาไม่ตอ้งการท่ีจะละเมิดความศกัด์ิสิทธ์ิหรือก่อให้เกิด
ความมลทินทางพิธีกรรมของมนั 

 
20:6-7    เม่ือ “เปโตร” ไดม้าถึงอุโมงคฝั์งศพ ท่านได ้“เขา้ไป” ขา้งใน บางทีเป็นเพราะวา่ท่านตอ้งการท่ี

จะรู้อย่างแทจ้ริงว่าส่ิงต่างๆเป็นอยา่งไรโดยไม่ค  านึงถึงผลลพัธ์ต่างๆ   ท่านได ้“เห็น” (ค ากรีก  
เธโอเพอิ, ดูอยา่งตั้งใจ) ไม่ใช่แค่ ผา้ฝังศพท่ีเป็น “ผา้ป่าน” เท่านั้น แต่ไดเ้ห็น “ผา้พนัพระเศียร” 
ท่ีไดป้กคลุมพระเศียร (ค ากรีก ซูดาริออน, เปรียบเทียบ 11:44) ของพระเยซูอีกดว้ย   เป็นท่ี
ชดัเจนวา่ ยอห์นไม่สามารถเห็นส่ิงน้ีจากท่ีสูงของท่าน   ระยะห่างของมนัจากผา้อ่ืนๆ และการ
เอาใจใส่ท่ีใครคนหน่ึงไดว้างต าแหน่งมนันั้นก็เป็นเร่ืองผิดปกติ   เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูไม่ได้
อยูท่ี่นัน่ แต่ใครคนหน่ึงไดอ้ยู ่  เป็นท่ีชดัเจนวา่บุคคลนั้นตอ้งเป็นพระเยซูท่ีไดเ้ป็นข้ึนจากตาย   
คนปลน้สุสานคงจะไม่มีเวลาท่ีจะพบัผา้พนัพระเศียรอยา่งประณีต แต่คงไดล้ะมนัไวใ้ห้กองอยู่
ท่ีนัน่   เพื่อนๆผูซ่ึ้งอาจไดเ้คล่ือนยา้ยพระศพก็ไม่ไดท้  าส่ิงน้ีเช่นกนั พวกเขาคงไดรี้บเร่งออกไป
จากอุโมงค์ฝังศพเร็วเท่าท่ีจะเป็นไปไดเ้พื่อหลีกเล่ียงการถูกจบัได ้  มนัไม่ชดัเจนไม่ว่าผา้พนั
พระเศียรไดอ้ยูท่ี่ท่ีพระเศียรของพระเยซูไดถู้กวางลงหรือไม่   ส่ิงท่ีชดัเจนก็คือว่า ใครคนหน่ึง
ไดพ้บั (“มว้น”) มนัไวอ้ยา่งประณีต 

 
20:8    จากการท่ีไดรั้บการหนุนใจโดยความกลา้หาญของเปโตรนั้น ยอห์นไดเ้ขา้ไปในอุโมงคฝั์งศพ 

“ดว้ย”   ท่ีนัน่เขาได ้“เห็น” (ค ากรีก เอเดน, รับรู้อยา่งมีไหวพริบ) หลกัฐานน้ี “และไดเ้ช่ือ” ส่ิงท่ี
มนัไดบ้่งบอกไว ้  ท่านไดเ้ช่ือวา่พระเยซูมีชีวติอยู ่  ในบทน้ี ยอห์นไดบ้นัทึกอยา่งระมดัระวงัวา่ 
พวกสาวกผูไ้ดเ้ห็นพระเยซูท่ีไดเ้ป็นข้ึนจากตายก็ไดเ้ช่ือในพระองค ์(เปรียบเทียบ ขอ้ 16, 20, 
25, 29)   ผูเ้ขียนไม่ไดอ้ธิบายส่ิงท่ียอห์นไดเ้ช่ือท่ีน่ี แต่ในบริบทของบทน้ีนั้น มนัดูเหมือน
ชดัเจนวา่ท่านไดเ้ช่ือวา่พระเยซูมีชีวิตอยู ่(เปรียบเทียบ 2:22; 11:25; 16:22)   หลกัฐานของการ
เป็นข้ึนจากตายของพระเยซูไดโ้นม้นา้วยอห์นแมก้ระทัง่ก่อนท่ีท่านไดพ้บพระเยซูท่ีไดเ้ป็นข้ึน
จากตาย   เน่ืองจากว่ายอห์นสามารถเช่ือในพระองค์เน่ืองจากหลกัฐานน้ีนั้น พวกสาวกเองก็
สามารถเช่ือแมว้า่พวกเขายงัไม่ไดเ้ห็นพระคริสตท่ี์เป็นข้ึนจากตาย (เปรียบเทียบ ขอ้ 29; 1 ยน. 
1:1-4) 

 
ผูเ้ขียนไม่ได้กล่าวว่าเปโตรไดเ้ช่ือเช่นกนั   การละเวน้น้ีก็ไม่จ  าเป็นท่ีจะหมายถึงว่าเปโตรได้



ลม้เหลวท่ีจะเช่ือ   ผูเ้ขียนเพียงแค่ไดก้ล่าวยอมรับความเช่ือถือของเขาเอง ไม่ใช่ท่ีจะเปรียบเทียบ
มนักบัการตอบสนองของเปโตร   อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่ายอห์นได้เขา้ใจความส าคญัของ
อุโมงค์ฝังศพว่างเปล่าและผา้พนัศพท่ีเป็นระเบียบมากกว่าเปโตรไดเ้ขา้ใจ (เปรียบเทียบ ลก. 
24:12)   ทั้งสองก็ไม่ไดก้ล่าวยอมรับความเช่ือถือของพวกเขาต่อคนอ่ืนๆ ณ เวลานั้น (ขอ้ 9; 
เปรียบเทียบ ขอ้ 10-18) 
 
พระเยซูไดผ้่านทะลุผา้ศพและผา่นทะลุอุโมงค์ฝังศพหิน   ทูตสวรรค์ไดเ้ปิดอุโมงค์ฝังศพเพื่อ
ยอมใหพ้วกสาวกเขา้ไป ไม่ใช่เพื่อปลดปล่อยพระเยซู (มธ. 28:2) 
 

20:9   ความเช่ือของยอห์นไดข้ึ้นอยู่กบัหลกัฐานท่ีวา่ท่านไดเ้ห็น1050  ภายหลงัท่านและสาวกคนอ่ืนๆ
จะมีเหตุผลท่ีเพิ่มเติมส าหรับการเช่ือวา่พระเยซูไดเ้ป็นข้ึนจากตาย นัน่คือ ขอ้พระคมัภีร์ท่ีเป็นค า
พยากรณ์ซ่ึงการเป็นข้ึนจากตายไดบ้รรลุ (เช่น ลนต. 23:11; สดด. 16:10-11; 110:1, 4; อสย. 
53:11-12; ฮชย. 6:2; เปรียบเทียบ กจ. 2:24-31; 1 คร. 15:3-7)   ความเช่ือของยอห์นไดก้า้วหนา้
ไปท่ีน่ี แต่มนัยงัไม่ไดแ้ขง็แกร่งอยา่งท่ีมนัจะเป็น (เปรียบเทียบ ลก. 24:25-27, 32, 44-47)    

 
“ไมก้างเขนวา่งเปล่าและอุโมงคฝั์งศพวา่งเปล่าเป็น ‘ใบเสร็จ’ ของพระเจา้ท่ีบอกเราวา่
หน้ีไดถู้กช าระแลว้”1051 

 

พระคมัภีร์ถือวา่การเป็นข้ึนจากตายของพระคริสตเ์ป็นของสมาชิกแต่ละบุคคลของตรีเอกภาพ  
ทั้งสามไดมี้บทบาทในส่ิงนั้น คือ พระบิดา (รม. 6:4)  พระบุตร (ยน. 10.17) และพระวิญญาณ 
(รม. 8.11) 
 
2. การค้นพบของมารีย์มักดาลา  20:10-18 (มก. 16:9-11) 

 
“ใครคนหน่ึงไดเ้รียกเร่ืองราวน้ีวา่ ฉากการตระหนกัท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในวรรณกรรมทั้งหมด”1052 
 

น่ีเป็นหน่ึงในการปรากฏหลงัจากการเป็นข้ึนจากตายส่ีคร้ังของพระเยซูท่ียอห์นไดร้วมไวใ้นพระกิตติคุณของ
ท่าน มนัยากอย่างมากท่ีจะใส่การปรากฏเหล่าน้ีในล าดบัวนัเวลาท่ีแท้จริง  พนัธสัญญาใหม่ไม่ได้ให้ข้อมูล
รายละเอียดท่ีเพียงพอท่ีจะท าอยา่งนั้น   ดงันั้น คุณค่าหลกัของแผนภูมิขา้งล่างก็คือวา่มนัใส่การปรากฏหลงัจาก



การเป็นข้ึนจากตายท่ีผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่ไดอ้า้งอิงในล าดบัวนัเวลาโดยทัว่ไป 
 

การปรากฏหลงัจากการเป็นขึน้จากความตายของพระเยซู 

ตอนเช้าวนัอสีเตอร์ 

แก่มารียช์าวมกัดาลา (มก. 16:9-11; ยน. 20:10-18) 
แก่หญิงอ่ืนๆ (มธ. 28:9-10) 
แก่เปโตร (ลก. 24:34; 1 คร. 15:5) 

ตอนบ่ายวนัอสีเตอร์ 

แก่สาวกสองคนบนถนนเอมมาอูส (ลก. 24:13-32) 

ตอนเยน็วนัอสีเตอร์ 

แก่สาวกประมาณ 12 คนไม่รวมถึงโธมสั (มก. 16:14; ลก. 24:36-43; ยน. 20:19-23) 

วนัอาทติย์ถัดมา 

 แก่สาวก 11 คนรวมถึงโธมสั (ยน. 20:26-28) 

32 วนัถัดมา 

แก่สาวก 7 คนขา้งทะเลกาลิลี (ยน. 21:1-23) 
แก่คน 500 คนรวมถึงสาวก 11 คน ณ ภูเขาในแคว้นกาลิลี (มธ. 28:16-20; 1 คร. 15:6) 
แก่ยากอบนอ้งร่วมมารดาเดียวกนัของพระองค ์(1 คร. 15:7) 
แก่พวกสาวกในกรุงเยรูซาเล็ม (ลก. 24:44-49; กจ. 1:3-8; 1 คร. 15:7) 
แก่พวกสาวกบนภูเขามะกอกเทศ (มก. 16:19-20; ลก. 24:50-53; กจ. 1:9-12) 

 
นอกจากนั้น หลงัจากการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์  องค์พระผูเ้ป็นเจา้ไดป้รากฏแก่สเทเฟน (กจ. 7:56) แก่
เซาโลแห่งเมืองทาร์ซสั ( กจ. 9:4-5) และแก่ยอห์นบนเกาะปัทมอส ( วว. 1:1) 
 
20:10    น่ีเป็นขอ้เปล่ียนผา่น   ฉบบัแปล NASB รวมมนักบัขอ้ 1-9 ส่วนฉบบัแปล NIV เช่ือมโยงมนักบั

ขอ้ 11-18   เน่ืองจากวา่ขอ้ท่ี 11 เร่ิมตน้ดว้ย “แต่” นั้น มนัดูเหมือนปกติท่ีจะถือวา่ขอ้ 10 เป็นการ
เร่ิมตน้ของย่อหน้าใหม่ การแปล “ยงับา้นของพวกเขา” บ่งบอกวา่เปโตรและยอห์นไดมี้ท่ีพกั
ถาวรในกรุงเยรูซาเล็ม   นั่นดูเหมือนเป็นไปไม่ได้   วลีกรีก ไอซ์ ทา อิดิอา ตามตวัอักษร
หมายถึง “ยงัท่ีของพวกเขาเอง” (เปรียบเทียบ 1:11)   เน่ืองจากเพศนั้นเป็นกลาง ยอห์นอาจได้



หมายถึงว่า สาวกเหล่าน้ีไดก้ลบัไปยงัเพื่อนๆหรือท่ีพกัชัว่คราวของพวกเขาเอง (เปรียบเทียบ 
กจ. 12:12) 
 

20:11    เป็นท่ีชดัเจนว่า มารียม์กัดาลาไดก้ลบัไปยงัอุโมงคฝั์งศพวา่งเปล่าหลงัจากท่ีเธอไดบ้อกเปโตร
และยอห์นเก่ียวกบัอุโมงคน์ั้น   บางทีเธอไดก้ลบัไปกบัพวกเขา   เป็นท่ีชดัเจนวา่ ตอนนั้นหญิง
อ่ืนๆไดจ้ากไปแลว้   ยอห์นไดน้ าเสนอว่าเธอก าลงัออ้ยอ่ิงอยู่ท่ีนัน่หลงัจากท่ีเปโตรและยอห์น
ไดจ้ากไปแลว้   เธอยงัคงโศกเศร้าต่อการตายและ “ก าลงัร้องไห้” ในตอนน้ีต่อพระศพพระเยซู
ท่ีหายไป   เธอยงัไม่ไดต้ระหนกัถึงส่ิงท่ียอห์นไดต้ระหนกั   ดงันั้นเธอไดจ้อ้งมองอุโมงคฝั์งศพ
เป็นคร้ังท่ีสอง (เปรียบเทียบ มก. 16:5) 

 
“ขา้พเจา้ระลึกถึง สุภาษิต 8:17 ท่ีวา่ ‘เรารักบรรดาผูท่ี้รักเรา และบรรดาผูท่ี้แสวงเราก็
พบเรา. . .และอีกขอ้หน่ึงท่ีมายงัความคิดก็คือ สดุดี 30:5 ท่ีวา่ ‘การร้องไหอ้าจจะออ้ยอ่ิง
อยูส่ักคืนหน่ึง แต่ความช่ืนบานจะมาเวลาเชา้’”1053 

20:12    บรรดาผูเ้ขียนพระกิตติคุณไม่ไดอ้ธิบายโครงสร้างของภายในของอุโมงคฝั์งศพในรายละเอียด    
มนัคงส าคญันอ้ย เป็นท่ีชดัเจนวา่ มนัใหญ่พอท่ีจะรองรับ “ทูตสวรรค”์ “สอง” องคท่ี์มีขนาดเท่า
มนุษย ์“นัง่” อยู่ดา้นใดดา้นหน่ึงของ “ท่ี”ท่ี “พระศพ” พระเยซูไดถู้กวางไว ้การปรากฏตวัและ
ต าแหน่งของทูตสวรรคส์ององคก์็เป็นผลลพัธ์มากข้ึน มนัน่าสนใจท่ีวา่เชรูบิมไดย้ืนอยู ่ณ ปลาย
ดา้นใดดา้นหน่ึงของพระท่ีนัง่กรุณาบนหีบแห่งพระสัญญา (อพย. 25:17-19) น่ีเป็นท่ีเดียวใน
พระคมัภีร์ท่ีทูตสวรรคถู์กอธิบายวา่ “นัง่อยู ่” เป็นท่ีชดัเจนวา่ มารียไ์ดเ้ห็นพวกทูตสวรรค์ก่อน
หนา้นั้น (มธ. 28:5-7; มก. 16:5-7; ลก. 24:4-7)   เคร่ืองแต่งกายสีขาวของพวกเขาไดแ้ยกแยะวา่
พวกเขาเป็นทูตสวรรค ์(เปรียบเทียบ กจ. 1:10) แต่เป็นท่ีชดัเจนวา่ มารียไ์ม่ไดต้ระหนกัถึงพวก
เขาเช่นนั้น เธอไดต้อบสนองต่อพวกเขาอยา่งท่ีเธอไดต้อบสนองต่อมนุษย ์บางทีเน่ืองจากวา่เธอ
ไดอ้ยูใ่นสภาวะช็อคของความโศกเศร้าและก าลงัร้องไหอ้ยู ่(เปรียบเทียบ ขอ้ 15) 
 

20:13    พวกทูตสวรรค์ได้ถามมารียว์่า “ท าไม” เธอก าลงั “ร้องไห้” อยู่ เพราะว่าการร้องไห้นั่นไม่
เหมาะสมเม่ือพิจารณาถึงการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซู   อยา่งไรก็ตาม มารียย์งัไม่ไดเ้ขา้ใจวา่
พระเยซูไดเ้ป็นข้ึนจากตายแลว้   ค  าตอบของเธอไดเ้ปิดเผยวา่เธอยงัคงไดคิ้ดวา่ใครคนหน่ึงได้
เคล่ือนยา้ยพระศพพระเยซูไปจากอุโมงคฝั์งศพ   เธอยงัคงไดส้งสัยในการเป็นข้ึนจากตาย แมจ้ะ
มีการประกาศก่อนหน้านั้ นของพวกทูตสวรรค์ท่ีว่าพระเยซูได้เป็นข้ึนจากตายแล้ว   การ



ประกาศก่อนหนา้นั้นไดก่้อให้เกิดความเห็นแจง้และความยินดีแรกเร่ิม (มธ. 28:6, 8; มก. 16:6; 
ลก. 24:6, 8) มารียย์งัคงตอ้งการท่ีจะโศกเศร้าต่อพระศพพระเยซู แต่ “ไม่ไดรู้้ว่า” พระศพ      
นั้นอยู ่“ท่ีไหน”   บางทีอุปนิสัยท่ีไม่สอดคลอ้งของเธอก็เป็นท่ีเขา้ใจไดม้ากข้ึนถา้เราจดจ าไวว้า่
หลายคนในส่วนนั้นของโลกยงัคงแสดงออกถึงความโศกเศร้าของพวกเขาอย่างเกือบควบคุม
ไมไ่ด ้

 
20:14    อาการเกือบเป็นโรคเส้นประสาทของมารีย์สามารถอธิบายถึงความล้มเหลวของเธอท่ีจะ

ตระหนกัถึงพระเยซูในตอนแรกอีกดว้ย   เป็นท่ีชดัเจนว่า เธอไดอ้อกมาจากอุโมงค์ฝังศพ “ได้
หนัไปรอบๆ” และ “ไดเ้ห็น” (ค ากรีก เธโอเร, เปรียบเทียบ ขอ้ 6) “พระเยซูประทบัยืนอยู”่ ขา้ง
นอกอุโมงคฝั์งศพ   เธอไดม้องเห็นพระเยซูอยา่งเอาใจใส่ แต่เธอไม่ไดต้ระหนกัวา่พระองคท์รง
เป็นใคร 

“ขอ้เท็จจริงท่ีว่าพระองค์ไดป้รากฏแก่มารียแ์ทนท่ีจะปรากฏแก่ปีลาตหรือคายาฟาส
หรือแก่หน่ึงในพวกสาวกของพระองค์ก็ส าคญั   ท่ีผูห้ญิงจะเป็นบุคคลแรกท่ีจะเห็น
พระองคก์็เป็นหลกัฐานของความรักท่ีเลือกสรรของพระองคเ์ช่นเดียวกบัเคร่ืองหมาย
ของความเป็นประวติัศาสตร์ของเร่ืองราว   ไม่มีผูเ้ขียนชาวยิวในโลกสมยัโบราณท่ีจะ
ไดป้ระดิษฐ์เร่ืองราวพร้อมกบัผูห้ญิงท่ีเป็นพยานแรกต่อเหตุการณ์ท่ีส าคญัท่ีสุดน้ี   ยิ่ง
ไปกวา่นั้นอีก พระเยซูอาจไดแ้นะน าพระองคเ์องต่อมารียก่์อนเพราะวา่เธอไดแ้สวงหา
พระองคอ์ยา่งร้อนรน   เธอไดอ้ยู ่ณ ไมก้างเขนในขณะท่ีพระองคก์ าลงัจะตายไป (ยน. 
19:25) และเธอไดไ้ปยงัอุโมงคฝั์งศพของพระองคต์อนเชา้ตรู่ของวนัอาทิตย ์(20:1)”1054 

 
20:15    พระเยซูไดก้ล่าวต่อสาวกท่ีเสียใจน้ีโดยการเรียกเธออย่างนบัถือว่า “หญิงเอ๋ย” (ค ากรีก กูไน) 

อย่างท่ีพวกทูตสวรรคไ์ดเ้รียก (ขอ้ 13; เปรียบเทียบ 2:4; 19:26)   พระองคไ์ดถ้ามค าถาม
เดียวกนัท่ีพวกเขาไดถ้าม (ขอ้ 13)   ถอ้ยค าหลงัจากการเป็นข้ึนจากตายท่ีถูกบนัทึกไวข้อง                 
พระเยซูก็เป็นถ้อยค าเหล่าน้ี ท่ีซ่ึงพระองค์ได้รวมความเมตตาสงสารกบัการว่ากล่าวเบาๆไว้
ด้วยกัน   พระองค์ได้ถามอีกว่า เธอได้ “ตามหา” “ผูใ้ด” ซ่ึงเป็นการตระเตรียมส าหรับการ
เปิดเผยพระองค์เองต่อเธอ   พระองค์ได้หมายถึงว่า พระเมสสิยาห์ประเภทไหนท่ีเธอคิดว่า
พระองคเ์ป็น? หรือ พระเมสสิยาห์องคไ์หนท่ีเธอก าลงัตามหา? 

 
มารียไ์ม่ไดต้อบค าถามใดๆของพระเยซู   ดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง ความเศร้าของเธอไดท้  าให้เธอ                  



ไร้เหตุผล (เปรียบเทียบ 11:21, 32)   อยา่งไรก็ตาม คงมีบางส่ิงเก่ียวกบัร่างกายท่ีเป็นข้ึนจากตาย
ของพระเยซูนั้นท่ีไดท้  าให้การตระหนกัถึงพระองค์ทนัทีนั้นยากส าหรับหลายคน (มก. 16:12; 
ลก. 24:16; ยน. 21:4; เปรียบเทียบ 1 คร. 15:35-49)   บางทีโดยบางส่วนนั้นน่ีก็เน่ืองจากการโบย
ตีท่ีร้ายแรงท่ีพระองคไ์ดรั้บ   แทนท่ีจะตอบนั้น เธอไดถ้าม “คนท าสวน” ท่ีเห็นได้ชัดนีเ้ก่ียวกบั
พระศพพระเยซูและไดส้ัญญาท่ีจะดูแลพระศพนั้น   ค  าขอร้องของเธอไดเ้ปิดเผยถึงการอุทิศตน
ของเธอต่อ   พระเยซู  เธอได้คิดว่า “คนท าสวน” ได้เคล่ือนยา้ยพระศพเน่ืองด้วยเหตุผล
บางอย่าง   เป็นท่ีชดัเจนว่า “นายเจา้ขา้” (ค ากรีก คูรี) ของเธอท่ีน่ีเป็นค าปราศรัยท่ีสุภาพ ไม่ใช่
ค ากล่าวยอมรับถึงความเช่ือ 
 

20:16    มารียไ์ดต้ระหนกัถึงพระเยซูเม่ือพระองคไ์ดเ้รียกช่ือของเธอ (เปรียบเทียบ 10:3-4) 
 

“ผูเ้ล้ียงไดเ้รียกแกะของของเขาโดยช่ือ และแกะไดย้นิและไดต้อบสนองอยา่งยินดี (ยน. 
10:3)”1055 

 
เธอไดต้อบสนองโดยการเรียกพระองคโ์ดยช่ือท่ีเธอไดใ้ชเ้พื่อจะกล่าวถึงพระองคห์ลายคร้ังมา
ก่อนวา่ “รับโบนี!”   ยอห์นไดป้รับเขา้กบัผูอ่้านของท่านโดยการแปลค าอารเมค   บางทีช่ือเรียก
น้ีไม่ได้สะท้อนถึงความเข้าใจถ่องแท้เก่ียวกับอัตลักษณ์แท้ของพระเยซู   มันเพียงแค่ได้
แสดงออกถึงความยนิดีของความสัมพนัธ์ท่ีไดรั้บการร้ือฟ้ืนท่ีเธอไดส้รุปนั้นไดจ้บลง   มารียไ์ด้
แกว่งจากความลึกของความหมดหวงัในอารมณ์ของเธอไปสู่ความสูงของความยินดีในเส้ียว
วนิาที 

“ไม่เคยมีการเปล่งถอ้ยค าไหนท่ีถูกกระตุน้ดว้ยอารมณ์มากกวา่การเปล่งถอ้ยค าน้ี”1056 

 

“พวกผูช้ายก็ไวกว่าท่ีจะเขา้ใจความหมายของอุโมงค์ท่ีว่างเปล่าใน ทางสติปัญญา แต่
มารียไ์ดอุ้ทิศตนมากกวา่ และพระคริสต์ไดใ้ห้รางวลัส าหรับส่ิงน้ี   มารียเ์ป็นตวัอย่าง
กรณีของบรรดาผูท่ี้ใจของพวกเขานั้นแสวงหาพระคริสต ์แต่ความคิดก็ไม่รู้   ใจ นัน่เอง
ท่ีพระเจา้มองดูอยูเ่สมอ   เราอาจรู้ความจริงอยา่งมากในแง่สติปัญญา แต่นอกจากวา่ใจ
ถูกซึมซับดว้ยพระคริสต์ พระองค์จะไม่ส าแดงพระองค์เองแก่บุคคลเช่นนั้นในความ
สนิทสนมแห่งความรักและการติดต่อ”1057 
 



20:17    ถอ้ยค าถดัไปของพระเยซูช่วยให้เราท่ีจะเขา้ใจวา่มารียไ์ดส้วมกอดพระเยซูอีกดว้ย บางทีมารีย์
ไดย้่อตวัลงต่อหน้าพระเยซูและไดส้วมกอดขาส่วนล่างของพระองค์ (เปรียบเทียบ มธ. 28:9)
ถ้อยค าของพระเยซูก็ยากท่ีจะตีความอย่างมาก   ผูแ้ปลหลายคนได้แปลถ้อยค าเหล่านั้นว่า                    
“อยา่แตะตอ้งเรา” (AV) “จงหยุดเกาะติดกบัเรา” (NASB) และ “อยา่หน่วงเหน่ียวเราไว”้ (NIV)   
ความหมายนั้นก็ข้ึนอยู่กบัส่วนเพิ่มเติมบางอย่างต่อส่ิงท่ีพระเยซูได้หมายถึงเม่ือพระองค์ได้
กล่าววา่ “เพราะวา่เรายงัมิไดข้ึ้นไปหาพระบิดาของเรา” 

 
มุมมองหน่ึงก็คือว่า ถ้อยค าท่ีสองของพระเยซูก็เช่ือมโยงกับส่ิงท่ีติดตามมันมา แทนท่ีจะ
เช่ือมโยงกบัส่ิงท่ีน าหนา้มนั1058  เน่ืองจากวา่พระเยซูยงัมิไดข้ึ้นไปหาพระบิดาของพระองค ์ (ค า
กรีก อะนาเบเบคา, กาลสมบูรณ์) มารียค์วรไปหาพวกสาวกและบอกพวกเขาว่าพระองค์ยงั
ไม่ไดเ้สด็จข้ึนไป (ค ากรีก อะนาไบโน, กาลปัจจุบนั)1059 ตามมุมมองน้ี การห้ามแรกเร่ิมต่อการ
แตะตอ้งพระเยซูก็สามารถด าเนินการอยา่งอิสระได ้จุดอ่อนของมุมมองน้ีมีสองอยา่ง  หน่ึง ไม่
มีตวัอยา่งอ่ืนๆของการใช้ท่ีคาดหวงัน้ีถึง “ส าหรับ” (ค ากรีก การ์, ซ่ึงแปลวา่ “เน่ืองจาก”) ใน
พนัธสัญญาใหม่ สอง มนัลม้เหลวท่ีจะอธิบายถึงเหตุผลใดๆ ส าหรับการหา้มของพระเยซู 
 
ผูส้นบัสนุนมุมมองท่ีสองเขา้ใจว่าพระเยซูก าลงับอกให้มารียท่ี์จะปล่อยพระองค ์เพราะว่าเธอ
ตอ้งไปหาพวกสาวกพร้อมกบัข่าวสาร1060 อยา่งไรก็ตามมนัผิดปกติอยา่งมากส าหรับค าบุพบท 
“ส าหรับ” (ค ากรีก การ์) ท่ีจะเช่ือมโยงการห้ามและค าสั่ง1061 ยิ่งไปกว่านั้นอีก การอ่านน้ีท าให ้
“เพราะว่าเรายงัมิได้ข้ึนไปหาพระบิดาของเรา” เป็นข้อสังเกตเก่ียวกับวงเล็บท่ีปราศจาก
ความหมาย 
 
มุมมองท่ีสามก็คือว่า มนัไม่เหมาะสมส าหรับมารียท่ี์จะหน่วงเหน่ียวพระเยซูไว ้เน่ืองจากว่า
พระองค์ยงัมิไดข้ึ้นไปหาพระบิดา แต่ภายหลงัมนัเหมาะสมส าหรับโธมสัท่ีจะสัมผสัพระเยซู 
(ขอ้ 27)   ดงันั้น พระเยซูตอ้งไดข้ึ้นไปหาพระบิดาและไดก้ลบัมาระหว่างการปรากฏของ
พระองคแ์ก่มารียแ์ละโธมสั1062 กระนั้น ก็ไม่มีหลกัฐานตามพระคมัภีร์ท่ีวา่  พระเยซูไดข้ึ้นไปหา
พระบิดาและไดก้ลบัมาจากพระองค์ ระหว่างการปรากฏสองคร้ังน้ี   ไม่เพียงเท่านั้น มนัก็ไม่
ชัดเจนว่าท าไมการข้ึนไปหาพระบิดาควรก่อให้เกิดความแตกต่างอะไรในการสัมผสัทาง
กายภาพของพวกสาวกกบัร่างกายของพระเยซู 
 



มุมมองท่ี ส่ีถือว่าถ้อยค าของพระเยซูไม่ได้แสดงออกถึงล าดับท่ีชั่วคราว ตรงกันข้าม 
ผูส้นบัสนุนถือวา่มนัเป็นประเด็นทางศาสนศาสตร์   พระเยซูก าลงัเปรียบเทียบการปรากฏท่ีผา่น
ไปของพระเยซูในสภาพหลงัจากการเป็นข้ึนจากตายของพระองค์กบัการปรากฏท่ีถาวรของ
พระองค์ผ่านทางพระวิญญาณ ส่ิงท่ีพระเยซูไดห้มายถึงก็คือว่า มารียค์วรยบัย ั้งจากการสัมผสั
พระองค์เพราะว่าแมว้่าพระองค์ยงัมิได้ข้ึนไปหาพระบิดา พระองค์ก็จะท าอย่างนั้นในไม่ช้า   
การเป็นข้ึนจากตายไดแ้นะน าความสัมพนัธ์ใหม่ระหวา่งพระเยซูและพวกสาวกของพระองค ์ท่ี
ซ่ึงการสัมผสัทางกายภาพนั้นไม่เหมาะสม1064 มุมมองน้ีวางการเน้นมากข้ึนท่ีการยกย่องของ                       
พระเยซูในการทนทุกขข์องพระองคม์ากกวา่บรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่รวมถึงยอห์นดว้ยได้
เน้น   นอกจากน้ี มนัเป็นไปไม่ไดท่ี้จะท าให้ถ้อยค าของพระเยซูแยกจากล าดบัของเหตุการณ์
ต่างๆ เน่ืองจากว่าการตาย การเป็นข้ึนจากตาย และการเสด็จสู่สวรรค ์ของพระองคไ์ด้ เกิดข้ึน
ตามล าดบั (เปรียบเทียบ ขอ้ 28-29)   สุดทา้ย มุมมองน้ีลม้เหลวท่ีจะอธิบายวา่ท าไมพระเยซูได้
อนุญาตใหโ้ธมสัท่ีจะสัมผสัพระองค ์(ขอ้ 27) แต่ไม่ไดย้อมใหม้ารียท่ี์จะท าอยา่งนั้น 

 
ดูเหมือนว่าการอธิบายท่ีดีท่ีสุดจะเป็นว่ามารียไ์ด้หน่วงเหน่ียวพระเยซูไวร้าวกบัว่าเธอจะไม่
ปล่อยให้พระองค์ไป (เปรียบเทียบ มธ. 28:9) อย่างท่ีบาร์เรทท์ได้กล่าวไว ้  “  . . . เธอก าลัง
พยายามท่ีจะหวนร าลึกถึงอดีต ”1065 พระเยซูไม่วา่ไดบ้อกให้เธอท่ีจะหยุดท าอย่างนั้น หรือถา้
พระองค์ได้รู้ว่าเธอจะท าอย่างนั้น พระองค์ก็ไดบ้อกให้เธอท่ีจะไม่ท า   พระองค์เกือบพร้อม     
ท่ีจะหายไปอย่างถาวร   เหตุผลท่ีเธอควรปล่อยพระองค์ก็คือว่าพระองค์ยงัมิได้ข้ึนไปหา      
พระบิดา   พระองค์มีงานอย่างอ่ืนท่ีจะท าก่อน   ในสวรรค์เท่านั้นท่ีมนัจะเป็นไปไดส้ าหรับผู ้
เช่ือท่ีมีความรักอย่างเช่นมารียท่ี์จะคงไวซ่ึ้งการสัมผสักับพระเยซูเป็นนิตย์1066  มุมมองน้ีก็
เหมาะสมกบับริบทและเขา้กนัไดก้บัการเช้ือเชิญของพระเยซูต่อโธมสั (ขอ้ 27)   โธมสัตอ้งการ
ท่ีจะสัมผสัพระเยซูเพื่อจะเสริมก าลงัความเช่ือของเขา   มารียต์อ้งปล่อยพระองคเ์พราะวา่เธอไม่
มีเหตุผลใดท่ีจะกลวัในการสูญเสียพระองค์ไป   มุมมองน้ีก็คลา้ยกนัอย่างมากกบัมุมมองท่ีส่ี
ขา้งบนนั้น 

 
ข่าวสารท่ีมารียจ์ะตอ้งน าไปยงัพวกสาวกก็คือวา่ พระเยซูจะกลบัไป (“ข้ึนไป”) หา “พระบิดา”   
เป็นท่ีชัดเจนว่า เธอจะรายงานว่าพระเยซูมีชีวิตอยู่ แต่พระองค์ต้องการให้เธอท่ีจะส่ือสาร
มากกวา่นั้น   พระเยซูไดก้ล่าวถึงการเสด็จสู่สวรรคข์องพระองคม์าก่อน (เช่น 7:33; 14:12, 28; 
16:5, 10, 17, 28)   พวกสาวกของพระองคจ์ะตอ้งเขา้ใจวา่การตายและการเป็นข้ึนจากตายของ



พระองคไ์ม่ไดล้บลา้งการท านายก่อนๆเหล่าน้ี   ตรงกนัขา้ม การเป็นข้ึนจากตายเป็นความส าเร็จ
ของดา้นหน่ึงของพนัธกิจของพระองค ์มนัเป็นการเร่ิมตน้อีกดา้นหน่ึง การกลบัไปหาพระบิดา
ของพระเยซูเป็นจุดสูงสุดของเหตุการณ์ต่างๆท่ีตามหลงัการเสด็จสู่สวรรคข์องพระองคไ์ม่ใช่
การเป็นข้ึนจากตายของพระองค ์

 
พระเยซูไดอ้ธิบายถึงพระบิดาในแนวทางใหม่   พระองคเ์ป็นพระบิดาของพระเยซู แต่พระองค์
เป็นพระบิดาของพวกสาวกอีกดว้ย   พระเยซูไม่ไดก้ล่าววา่พระบิดา “ของเรา”   พระองค์และ
พวกสาวกของพระองคก์็มีความสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกบัพระบิดา   อยา่งไรก็ตาม พวกเขาทั้งหมด
เป็นบุตรของพระบิดา ถึงแมว้า่ในแง่ท่ีแตกต่างกนั (เปรียบเทียบ 1:12-13, 18; 5:19-30)   ดงันั้น 
พระเยซูได้เรียกพวกสาวกว่า “พี่น้อง” (“พวกพี่น้องของเรา”) ท่ีน่ี น่ีเป็นคร้ังแรกในหมวด    
พระกิตติคุณท่ีพระเยซูไดเ้รียกพวกสาวกของพระองคว์า่  “พวกพี่นอ้งของเรา ”   บริบทอธิบายวา่    
พระเยซูไดอ้า้งอิงถึงพวกสาวก และไม่ใช่พี่น้องร่วมมารดาเดียวกนัทางกายภาพของพระองค ์
(ขอ้ 18)   ในท านองเดียวกนั ความสัมพนัธ์ของพระเยซูกบัพระเจา้ก็คลา้ยกบัความสัมพนัธ์ของ
พวกสาวกกบัพระเจา้แมว้่าไม่ไดเ้หมือนอย่างแทจ้ริง   การเน้นในถ้อยค าของพระเยซูก็อยู่ท่ี 
สิทธิพิเศษท่ีพวกสาวกไดแ้บ่งปันกบัพระองค์ในตอนน้ีเน่ืองจากการตาย การเป็นข้ึนจากตาย 
และการเสด็จสู่สวรรคข์องพระองค ์(เปรียบเทียบ รม. 8:15-16; ฮบ. 2:11-12) 
 

20:18    ในฐานะสาวกท่ีเช่ือฟังนั้น มารียไ์ด้ไป “ยงัสาวกคนอ่ืนๆ” และได้บอกพวกเขาว่าพระเยซู                               
มีชีวิตอยู่ (“ขา้พเจา้ได้เห็นองค์พระผูเ้ป็นเจา้แล้ว”) พร้อมกบัข่าวสารท่ีพระเยซูได้ให้แก่เธอ                      
อีกคร้ังหน่ึง “องค์พระผูเ้ป็นเจา้” บางทีหมายถึง “พระเยซู” ต่อเธอ ณ เวลาน้ี แต่เธอไดก้ล่าว
ดีกวา่ท่ีเธอไดรู้้   ภายหลงัเธอจะเขา้ใจดีข้ึนเก่ียวกบัความหมายโดยนยัของช่ือเรียกนั้น   มาระโก
ได้อา้งอิงว่าพวกสาวกก าลงัร้องไห้และโศกเศร้าอยู่เม่ือมารียไ์ด้พบพวกเขา และพวกเขาได้
ลม้เหลวท่ีจะเช่ือวา่พระเยซูมีชีวติอยู ่(มก. 16:10-11) 

 
ยอห์นไม่ไดอ้า้งอิงถึงการปรากฏของพระเยซูแก่หญิงอ่ืนๆท่ีไดต้ามหลงัการปรากฏของพระองคแ์ก่มารียช์าวมกั
ดาลา (มธ. 28:9-10)   ท่านยงัไดล้ะเวน้การบนัทึกของมทัธิวถึงการท่ีพวกยาม ณ อุโมงคฝั์งศพของพระเยซูได้
รายงานต่อผูป้กครองชาวยวิวา่มนัวา่งเปล่า (มธ. 28:11-15)   ในท านองเดียวกนั ท่านไม่ไดเ้อ่ยถึงการปรากฎของ
พระเยซูต่อสาวกสองคนบนถนนเอมมาอูส (มก. 16:12-13; ลก. 24:13-32) และแก่เปโตร (ลก. 24:33-35; 
เปรียบเทียบ 1 คร. 15:5) 



 
3. การปรากฏแก่สาวกสิบเอ็ดคนโดยปราศจากโธมัสในตอนเย็นของวันอีสเตอร์  20:19-23 
(เปรียบเทยีบ มก. 16:14-18; ลก. 24:36-43) 

 
ส่วนน้ีประกอบดว้ยการปรากฏหลงัจากการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูท่ีไดเ้สริมความเช่ือของพวกสาวก   มนั
ประกอบดว้ยการบนัทึกของยอห์นถึงพระบญัชาท่ียิง่ใหญ่อีกดว้ย 
 
20:19    ยอห์นได้น าผูอ่้านของท่านโดยตรงจากเหตุการณ์ต่างๆของตอนเช้าของวนัอีสเตอร์ไปยงั                        

ส่ิงท่ีไดป้รากฏใน “ตอนเยน็” นั้น 
 

“วนัท่ีเจ็ดของสัปดาห์ คือวนัสะบาโตก็ท าให้ระลึกถึงงานท่ีส าเร็จแห่งการทรงสร้าง
ของพระเจา้ (ปฐก. 2:1-3)   วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ท าใหร้ะลึกถึงงานท่ีส าเร็จแห่งการ
ไถ่ของพระคริสต ์ซ่ึงก็คือ ‘การทรงสร้างใหม่’. . . . 
“เป็นเวลาหลายศตวรรษ วนัสะบาโตของชาวยวิไดเ้ช่ือมโยงกบัธรรมบญัญติั คือ หกวนั
แห่งการงาน และจากนั้นท่านก็พกั   แต่วนัขององค์พระผูเ้ป็นเจ้า คือวนัแรกของ
สัปดาห์ก็เช่ือมโยงกบัพระคุณ คือ มีความเช่ือในพระคริสต์ท่ีมีชีวิตอยู่ จากนั้นก็จะมี
งาน”1067 

 
เป็นท่ีชดัเจนวา่สาวกสิบเอ็ดคนยกเวน้โธมสัไดป้รากฏตวั (เปรียบเทียบ มก. 16:14; ยน. 20:24)   
โธมสัไดพ้ลาดมากแค่ไหนเพราะว่าเขาไม่ไดพ้บกบัสาวกคนอ่ืนๆในวนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
(เปรียบเทียบ ฮบ. 10:22-25)!   เขาจะตอ้งอดทนกบัทั้งสัปดาห์แห่งความกลวัและความไม่เช่ือ
อย่างไม่จ  าเป็น   พวกสาวกไดร้วมตวักนัในห้องท่ีปลอดภยัเพราะว่าพวกเขาไดก้ลวัเจา้หน้าท่ี
ชาวยิว   เจา้หนา้ท่ีชาวยิวไดต้รึงรับบีของพวกเขา ดงันั้นมนัมีเหตุผลท่ีจะคิดวา่พวกเขาอาจตาม
หาพวกสาวกของรับบีคนนั้นเช่นกนั   จงเปรียบเทียบความกลา้หาญของพวกเขาท่ีตามหลงัการ
เสด็จสู่สวรรคข์องพระเยซูสองสามสัปดาห์ต่อมาดู 
 
ยอห์นไดบ้่งบอกว่าพระเยซูไดป้รากฏอย่างอศัจรรย ์เน่ืองจากว่าพวกสาวกได ้“ปิด” (ค ากรีก 
เคคเลอิสเมนน, นัน่คือ “ใส่กุญแจ” NIV) “ประตู” (เปรียบเทียบ ขอ้ 26)  ร่างกายท่ีเป็นข้ึนจาก
ตายของพระเยซูได้ผ่านทะลุเส้ือศพและอุโมงค์ฝังศพหิน   ตอนน้ีมนัได้ผ่านทะลุผนังของ



อาคารน้ี 
 
การทกัทายของพระเยซูก็ธรรมดาพอ (นัน่คือ ค าฮีบรู ชาโลม ฮาเลเคม)   อย่างไรก็ตาม ก่อน
หนา้นั้นพระองคไ์ดส้ัญญา “สันติสุข” ของพระองค์แก่พวกสาวกของพระองค ์(14:27; 16:33)   
ดงันั้น พระองคก์ าลงั ให้ “สันติสุข” อยูแ่ทนท่ีจะขอใหส้ันติสุขเกิดแก่พวกเขา   ดูเหมือนวา่ส่ิงน้ี
ก็ชดัเจนเพราะวา่พระเยซูไดก้ล่าวซ ้ าการใหพ้รอีกสองคร้ัง (ขอ้ 21, 26)   “ชาโลม” ไดส้รุปความ
เต็มเป่ียมแห่งพระพรของพระเจา้ ไม่ใช่แค่การส้ินลงของความเป็นศตัรู (เปรียบเทียบ รม. 5:1; 
ฟป. 4:7) 

“‘ถอ้ยค าโดยทัว่ไป’ นั้น [ชาโลม] ไม่เคยไดรั้บการเติมเต็มดว้ยความหมายอยา่งท่ีเม่ือ
พระเยซูไดก้ล่าวมนัในตอนเยน็ของวนัอีสเตอร์. . . . ‘ชาโลม!’ ของพระองคใ์นตอนเยน็
ของวนัอีสเตอร์ก็เป็นส่วนประกอบของ ‘ส าเร็จแลว้’ บนกางเขน เพราะวา่สันติสุขแห่ง
การคืนดีและชีวิตจากพระเจา้ตอนน้ีก็ถูกมอบให้   อยา่งสอดคลอ้งแลว้ ‘ชาโลม’ เป็น
การทกัทายของวนัอีสเตอร์อยา่งสูงสุด   อย่างไม่แปลกใจเลยว่า พร้อมกบั ‘พระคุณ” 
นั้ นมันก็ ถูกรวมไว้ในการทักทายของจดหมายฝาก ทุก  ฉบับของเปาโลใน                                    
พนัธสัญญาใหม่”1068 

20:20    เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูได ้“แสดง” “พระหตัถ”์ และ “สีขา้งของพระองค”์ แก่พวกสาวก พร้อม
กับแผลเป็นเพื่อจะโน้มน้าวพวกเขาว่า  นั่นเป็นพระองค์อย่างแท้จริงและไม่ใช่ ภูตผ ี
(เปรียบเทียบ ลก. 24:37-40)   ลูกาไดเ้พิ่มเติมวา่พระองคไ์ดแ้สดงพระบาทของพระองคแ์ก่พวก
เขาดว้ย (ลก. 24:39)   “จากนั้น” สาวกเหล่าน้ีได ้“ยินดี” เพราะวา่พวกเขาไดเ้ห็น (ค ากรีก อิดน
เทส, นัน่คือ ไดรั้บรู้อยา่งมีไหวพริบ, เปรียบเทียบ ขอ้ 18)   พระเยซูทรงเป็นอยา่งท่ีพระองคเ์ป็น
อยา่งแทจ้ริง 

“ดงันั้น พวกสาวกไดถู้กบงัคบัให้เขา้ใจส่ิงท่ีไดก้ลายมาเป็นการกล่าวยอมรับท่ีส าคญั
ของคริสตจักรคือ องค์พระผู ้เป็นเจ้าท่ีเป็นข้ึนจากตายก็คือเคร่ืองบูชาท่ีได้ถูกตรึง                     
อยา่งแทจ้ริง”1069 

การตอบสนองแรกเร่ิมของพวกสาวกต่อการปรากฏท่ีไม่ได้คาดหวงัของพระเยซูก็คือความ
ตกใจ (ลก. 24:37)   อยา่งไรก็ตาม จากการท่ีไดต้รวจสอบแผลของพระองคน์ั้น ความกลวัของ
พวกเขาได้เปล่ียนเป็นความเช่ือ   ความยินดีของพวกสาวกเป็นหลกัฐานของการรับรู้ของพวก
เขาและค าพยานต่อความเช่ือของพวกเขา 

“ความยินดีของคริสเตียนได้บงัเกิดข้ึน ซ่ึงก็คือความยินดีของผูท่ี้ได้รับการไถ่ ซ่ึง    



พระเยซูได้สัญญาว่าจะเป็นของพวกเขาหลงัจากความเจ็บปวดท่ีทรมานได้ผ่านไป                             
(ดู 16:20-22)”1070 

เป็นท่ีชดัเจนว่า ร่างกายท่ีเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูก็คลา้ยคลึงกบัร่างกายก่อนหน้านั้นของ
พระองค ์แต่บางทีการถูกตีและการถูกตรึงของพระองคไ์ดก่้อใหเ้กิดรอยแผลเป็นแก่พระองคจ์น
เพื่อนๆท่ีใกล้ชิดท่ีสุดของพระองค์แทบไม่สามารถตระหนักถึงพระองค์ได้ (อสย. 52:14)   
ร่างกายท่ีเป็นข้ึนจากตายของพระองค์ไดค้รอบครองคุณสมบติัแห่งความเป็นอมตะอีกดว้ยจน
ไดท้  าใหพ้ระองคท่ี์จะผา่นทะลุวตัถุท่ีแข็ง และท่ีจะปรากฏตวัและหายตวัตามใจ แมว้า่มนัไม่ใช่
ไม่มีตวัตน (เหมือนผ)ี 

20:21    พระเยซูไดก้ล่าวซ ้ าการให้พรของพระองค ์(ขอ้ 19)   จากนั้นพระองคไ์ดบ้ญัชาพวกสาวกของ
พระองคส์ าหรับภารกิจของพวกเขาตั้งแต่เวลานั้นเป็นตน้ไป1071 

“. . . ก่อนอ่ืน องค์พระผูเ้ป็นเจา้ไดต้รัสวา่ ‘สันติสุขจงด ารงอยูก่บัท่านทั้งหลายเถิด’ 
ก่อนท่ี  ‘เราใชท้่านทั้งหลายไป’    เราถูกโนม้นา้วอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะมองหาสันติสุขใน
ฐานะรางวลัท่ีได้รับมาส าหรับการรับใช้: ช่างเป็นการถอดแบบอย่างน่าขนัจริงๆ!   
‘สันติสุข’ เช่นนั้นก็เป็นความพึงพอใจในตนเองท่ีชัว่คราว ซ่ึงไม่สามารถหลอกลวง
ใครไดย้กเวน้คนหน้าซ่ือใจคดท่ีหลอกลวงตนเองความจริงก็คือว่า สันติสุขเป็น การ
ตระเตรียม ส าหรับการรับใช้ . . .” 1072 

พระองคไ์ดแ้สดงออกถึงการบญัชาน้ีในแง่ของความสัมพนัธ์ต่างๆท่ียอห์นไดบ้นัทึกวา่พระเยซู
ไดส้อนอย่างครอบคลุมในพระกิตติคุณน้ี   พระเยซูก าลงัส่งพวกสาวกของพระองค์ออกไปท า
ภารกิจ (“เราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น”) อย่างท่ีพระบิดาของพระองค์ไดส่้งพระองค์ไปท า
ภารกิจ (เปรียบเทียบ 17:18)   การเนน้ท่ีน่ีอยูท่ี่การส่ง และบุคคลท่ีมีสิทธิอ านาจในการท าการ
ส่ง   ดังนั้น พวกสาวกของพระเยซูได้กลายมาเป็น อคัรทูต (ตามตวัอกัษรหมายถึง ผูท่ี้ถูก
ส่งออกไป) ในแง่ใหม่ อย่างไรก็ตาม ยอห์นไม่เคยอา้งอิงถึงพวกสาวกในฐานะ  “อคัรทูต  ”ใน
พระกิตติคุณน้ี บรรดาผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหมไดใ้ชค้  าวา่ “อคัรทูต” ในแง่เฉพาะและในแง่ทัว่ไป 
ในแง่ทัว่ไปนั้น มนัอา้งอิงถึงคริสเตียนทุกคน (เปรียบเทียบ กจ. 14:4, 14; 2 คร. 8:23; ฟป. 2:25)   
ในแง่เฉพาะนั้น มนัอา้งอิงถึงอคัรทูตดั้งเดิม 12 คน มทัธีอสัไดแ้ทนท่ียูดาสอิสคาริโอท (กจ. 
1:26) รวมทั้งเปาโล 
พระกิตติคุณแต่ละเล่มรวมทั้งกิจการก็บนัทึกฉบบัท่ีแตกต่างกนัของค าบญัชาท่ียิ่งใหญ่ (มธ. 
28:19-20; มก. 16:15-16; ลก. 24:46-48; ยน. 20:21-23; กจ. 1:8)   เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูไดใ้ห้
ค  าบญัชาน้ีในโอกาสท่ีแตกต่างกนัอยา่งนอ้ยส่ีโอกาส   ค  าบญัชาท่ีถูกบนัทึกคร้ังแรกตามล าดบั



วนัเดือนปีนั้นก็เป็นท่ีชดัเจนวา่คือค าบญัชาใน ยอห์น 20:21-23   ค าบญัชาคร้ังท่ีสองก็คือค า
บญัชาท่ีถูกบนัทึกไวใ้น มาระโก 16:15-16   ดูเหมือนวา่ มทัธิว 28:19-20 เป็นการบนัทึกอีก
อนัหน่ึงของเหตุการณ์ในภายหลงั   ในท านองเดียวกนั ลูกา 24:46-48 และ กิจการ 1:8 ดูเหมือน
จะเป็นสองฉบบัของเหตุการณ์เดียว  คือการให้ค  าบญัชาสุดทา้ย   ผูอ่้านของพระกิตติคุณแทบ
ไม่สามารถหลีกพน้ความส าคญัท่ีส าคญัมากของมนัได้   พระกิตติคุณแต่ละเล่มจบลงดว้ยค า
บญัชาจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ท่ีเป็นข้ึนจากตาย   ค  าบญัชานั้นแสดงออกถึงน ้ าพระทยัของพระเจา้
ส าหรับผูเ้ช่ือทุกคนในยคุปัจจุบนั 

คริสเตียนบางคนเช่ือว่าพระเยซูได้ตั้งใจให้ค  าบญัชาน้ีแก่พวกสาวกดั้งเดิมของพระองค์เท่านั้น   พวกเขาช้ีถึง
ขอ้เท็จจริงท่ีว่าบรรดาผูเ้ขียนจดหมายฝากของพนัธสัญญาใหม่ไม่เคยอา้งอิงถึงค าบญัชานั้นเลย   อย่างไรก็ตาม 
แมว้า่พวกเขาไม่ไดอ้า้งอิงถึงค าบญัชานั้นอยา่งชดัแจง้ พวกเขาก็ไดส้ันนิษฐานอยา่งชดัเจนถึงความสมเหตุสมผล
ของค าบญัชาส าหรับคริสตจกัรทั้งหมด1073 แรกสุด พวกเขาเพียงแค่แยกแยะมนัไปสู่ค าศพัทท่ี์แตกต่างออกไป 
(เช่น 2 คร. 5:20) ประการท่ีสอง ขอบเขตสากลของค าบญัชาก็โตแ้ยง้ส าหรับการด าเนินต่อไปของมนัเช่นกนั   
ประการท่ีสาม การกล่าวซ ้ าค  าบญัชาน้ีหา้คร้ังก็บ่งบอกวา่ พระเยซูไดต้ั้งใจให้สาวกของพระองคทุ์กคนท่ีจะน าค า
บญัชานั้นออกไป ประการสุดทา้ย น่ีเป็นการก าชับสุดทา้ยท่ี พระเยซูได้ให้แก่พวกสาวกของพระองค์ก่อนท่ี
พระองคไ์ดก้ลบัไปหาพระบิดาของพระองค ์(ลก. 24:46-48; กจ. 1:8) ขอ้เท็จจริงน้ีบ่งบอกอีกวา่พระองคไ์ดต้ั้งใจ
ใหค้  าบญัชามายงัชนรุ่นท่ีตามมาทั้งหมดของเหล่าสาวก 

อย่างชัดเจนแล้ว ในโอกาสน้ี พระเยซูก าลังน าเสนอภารกิจของพระองค์ในฐานะต้นแบบ
ส าหรับภารกิจของพวกสาวกของพระองค ์  ดงันั้น คริสเตียนหลายคนไดส้รุปวา่ ส่ิงท่ีไดแ้สดง
ถึงลกัษณะพนัธกิจของพระเยซูตอ้งแสดงถึงลกัษณะพนัธกิจของคริสตจกัร   พวกเขาเห็นว่า
ภารกิจน้ีรวมถึงการรักษาคนเจ็บป่วย  การขบัผีอออก และการเล้ียงดูคนหิวกระหาย   พวกเขา
เช่ือว่าภารกิจของคริสตจกัรนั้นกวา้งกว่าการประกาศข่าวประเสริฐ การให้บพัติศมา การสอน 
และการก่อตั้งคริสตจกัรอยา่งมาก   ขา้พเจา้เช่ือวา่การเขา้ใจเช่นน้ีก็ถูกตอ้ง 
อย่างไรก็ตาม โดยพื้นฐานแลว้ การเน้นท่ีภารกิจของพระเยซูในพระกิตติคุณยอห์นก็คือการท่ี
พระเยซูได้ด าเนินน ้ าพระทยัของพระเจา้ดว้ยการเช่ือฟังท่ีเพียบพร้อม (เปรียบเทียบ 5:19-30; 
8:29)   แมก้ระทัง่ก่อนการถูกตรึงของพระองคน์ั้น พระเยซูไดเ้นน้ถึงความส าคญัของการเช่ือฟัง
ของผูเ้ช่ือในฐานะความส าเร็จของแบบอยา่งน้ี (15:9-10)   จุดประสงคข์องการบงัเกิดเป็นมนุษย์
ของพระเยซูก็คือความรอดฝ่ายวญิญาณของโลก (1:29)   นัน่ก็เป็นจุดประสงคพ์ื้นฐานของผูเ้ช่ือ
แมว้า่ไม่ใช่จุดประสงคท่ี์เฉพาะของเรา (เปรียบเทียบ กท. 6:10)   อยา่งท่ีพระเยซูไดป้ฏิบติัการ
ด้วยการพึ่ งพาท่ี     พระบิดาพร้อมกับการช่วยเหลือของพระวิญญาณนั้น พวกสาวกของ



พระองคค์วรปฏิบติัการอยา่งนั้น (เปรียบเทียบ 1:32; 3:34; 4:34; 5:19; 6:27; 10:36; 17:4)   อยา่ง
ท่ีพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจา้นั้น พวกสาวกของพระองค์ก็เป็นบุตรของพระเจา้เช่นกนั 
(เปรียบเทียบ 1:12-13; 3:3, 5; 20:17) 
เน่ืองจากวา่ผูเ้ช่ือไม่ไดเ้ป็นของโลกอีกต่อไปนั้น (15:19) ก็เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับพระเยซูท่ีจะ 
“ส่ง” พวกสาวกของพระองคก์ลบัไปในโลกเพื่อจะบรรลุภารกิจ   อยา่งไรก็ตาม ภารกิจของเรา
ไม่ได้แทนท่ีภารกิจของพระเยซู   พระองค์ด าเนินภารกิจในปัจจุบนัของพระองค์ผ่านทางเรา   
เราตอ้งพิจารณาฉบบัทั้งหมดของค าบญัชาท่ียิ่งใหญ่ท่ีพระเยซูไดใ้ห้เพื่อท่ีจะเขา้ใจภารกิจของ
เราอยา่งถูกตอ้ง ไม่ใช่แค่ค  าบญัชาน้ีเท่านั้น 

“. . .ส่ิงท่ีส าคญัต่อภารกิจของพระบุตร ท่ีว่าพระองคไ์ดเ้สด็จมาในฐานะของขวญัจาก
พระเจา้เพื่อบรรดาผูท่ี้เช่ือในพระองคจ์ะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ (3:16), ประสบกบั
ชีวิตใหม่ในฐานะบุตรของพระเจา้ (1:12-13) และเสรีภาพจากการเป็นทาสของความ
บาปเพราะว่าพวกเขาไดถู้กท าให้เป็นไทโดยพระบุตรของพระเจา้ (8:34-36) นั้น ตอ้ง
ไม่สูญหายท่ีจะถือไวข้ณะท่ีคริสตจกัรก าหนดภารกิจของคริสตจกัร”1074 

พระเยซูและยอห์นได้ย  ้ าเตือนสาวกทุกคนถึงประเด็นท่ีส าคญัเหล่าน้ีในข้อต่างๆท่ีตามมา 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 23, 30-31) 

20:22   สาวกเหล่าน้ีตอ้งการอ านาจฝ่ายวิญญาณท่ีเหนือธรรมชาติท่ีจะด าเนินงานเช่นนั้น แต่อะไรท่ี
พระเยซูไดท้  าถดัไปอยา่งแทจ้ริง?   มีหลายมุมมองดว้ยกนั 

 
มุมมองหน่ึงก็คือว่า พระเยซูได้ให้การใส่ชั่วคราวของพระวิญญาณแก่สาวกเหล่าน้ี1075 การ
กระท าแห่งการระบายลมหายใจออกเหนือพวกเขาก็ท าใหร้ะลึกถึงการทรงสร้าง ท่ีซ่ึงพระเจา้ได้
ระบายชีวติของพระองคเ์ขา้ไปในอาดมั (ปฐก. 2:7; เปรียบเทียบ อสค . 37:9) ดงันั้น พระเยซูอาจ
ได้บ่งบอกว่าพระองค์ก าลงัท างานท่ีสร้างสรรค์ใหม่โดยการเติมเต็มชายเหล่าน้ีด้วย “พระ-
วญิญาณบริสุทธ์ิ” ของพระองค์1076   ภายหลงั พระเยซูไดอ้ธิบายวา่พระวญิญาณจะเสด็จมาเหนือ
สาวกเหล่าน้ีอีกคร้ังหน่ึง (กจ. 1:8)   ดงันั้น การกระท าขณะน้ีของพระเยซูอาจไดน้ าเสนอการ
ช่วยเหลือเบ้ืองตน้และชัว่คราวท่ีไดช่้วยให้พวกสาวกเขา้ใจส่ิงท่ีพวกเขาสามารถคาดหวงัอยา่ง
เต็มท่ีและอย่างถาวรไดใ้นภายหลงั   การให้บพัติศมานั้นไดม้าในวนั   เพ็นเทคอสต์ (กจ. 1:5; 
2:4; 11:15) 

 



ปัญหาบางอย่างเก่ียวกบัมุมมองน้ีก็มีดังต่อไปน้ี การให้สองคร้ังของพระวิญญาณดูเหมือน
ผิดปกติ เม่ือพิจารณาถึง  พระสัญญาต่างๆก่อนหน้านั้นของพระเยซูท่ีจะ ส่ง (ไม่ใช่ให้) พระ-
วิญญาณ (บทท่ี 14-16), และความส าคัญในพระธรรมกิจการเก่ียวกับการเสด็จมาของ           
พระวญิญาณ ณ วนัเพน็เทคอสต ์(กจ. 1:5; 2:4; 11:15) ยิ่งกวา่นั้น ผูต่้อตา้นมุมมองน้ีอา้งวา่ ไม่มี
ขอ้บ่งช้ีท่ีวา่การใส่ชัว่คราวดว้ย “พระวญิญาณ” ไดมี้ผลลพัธ์ใดๆ บนพวกสาวก ยิง่ไปกวา่นั้นอีก 
ไม่มีหลกัฐานท่ีวา่เม่ือโธมสัไดก้ลบัมายงัฉากนั้น พระเยซูไดใ้ห้พระวิญญาณแก่เขา อยา่งท่ีคน
หน่ึงจะคาดหวงัไวถ้า้การทรงสถิตของพระวญิญาณนั้นจ าเป็นส าหรับพวกสาวก (ขอ้ 26-29) 
ผูอ่้านหลายคนของตวับทกรีกไดส้ังเกตวา่ “พระวิญญาณบริสุทธ์ิ” (ค ากรีก นิวมา ฮากิอน) ท่ีน่ี
ไม่มีค  าน าหนา้นามท่ีระบุแน่นอนท่ีน าหนา้พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ส่ิงน้ีไดน้ าให้พวกเขาบางคนท่ี
จะสรุปว่าพระวิญญาณบริสุทธ์ิไม่ได้ถูกกล่าวถึงท่ีน่ี แต่เป็นลมหายใจ (ค ากรีก นิวมา) ของ  
พระเจา้ท่ีถูกกล่าวถึง   พวกเขาถือว่าลมหายใจน้ีของพระเจา้เป็นสัญลกัษณ์ของของขวญัจาก
พระเจา้เก่ียวกบัอ านาจฝ่ายวญิญาณในแง่ไม่เก่ียวกบับุคคล1077 อยา่งไรก็ตาม ก่อนหนา้นั้นยอห์น
ได้อา้งอิงถึงพระวิญญาณท่ีเก่ียวกบับุคคลโดยปราศจากค าน าหน้านาม (7:39) นัน่ดูเหมือน
ความหมายของเขาท่ีน่ีเช่นกนั การขาดหายไปของค าน าหน้านามก่อนค านามนั้นบ่อยคร้ังแลว้
เป็นผลลพัธ์ของการเนน้ถึงคุณภาพของค านามในกรณีน้ี มนัคงจะเป็น ความบริสุทธ์ิ ของพระ-
วญิญาณ 
 
นกัวิชาการสมยัใหม่บางคนถือว่าขอ้น้ีเป็นการบนัทึกของยอห์นเก่ียวกบัวนัเพ็นเทคอสต์1078 

อย่างไรก็ตาม มุมมองน้ีไม่ได้ถือล าดับของเหตุการณ์ตามล าดับวนัเดือนปีอย่างจริงจังท่ี        
พระธรรมเหล่าน้ีน าเสนอ   เป็นท่ีชัดเจนว่า โอกาสท่ียอห์นไดอ้ธิบายท่ีน่ีและเหตุการณ์ต่างๆ
ของวนัเพน็เทคอสตก์็แตกต่างกนั 
 

คนอ่ืนๆเช่ือวา่พระเยซูก าลงัใหก้ารแนะน าซ่ึงมีค่าน่าจดจ าเชิงสัญลกัษณ์และรูปภาพถึงพระวิญญาณ ผูซ่ึ้งจะเสด็จ
มาเหนือพวกเขาในภายหลงั   มนัเป็นการส าแดงออกถึงส่ิงท่ีพระเยซูจะท าหลงัจากท่ีพระองค์ได้กลบัไปหา   
พระบิดา และท่ีพระองคไ์ดท้  าในวนัเพน็เทคอสต ์  พระองคไ์ม่ไดใ้หพ้ระวญิญาณแก่พวกเขาในแง่ใดๆในท่ีน่ี 1079 

การตีความน้ีก็อธิบายถึงโธมสัท่ีไม่ไดรั้บพระวิญญาณก่อนวนัเพน็เทคอสต ์มนัยงัอธิบายอีกวา่ท าไมเหตุการณ์น้ี
อาจไม่ไดมี้ผลลพัธ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างถาวรในพวกสาวกเม่ือเปรียบเทียบกบัผลลพัธ์นั้นของวนัเพ็นเทคอสต ์
เป็นท่ีชดัเจนวา่ มีการเสด็จมาคร้ังเดียวเท่านั้นของพระวิญญาณบนสาวกเหล่าน้ี และนัน่ไดเ้กิดข้ึนในวนัเพน็เท-
คอสต ์  ส าหรับขา้พเจา้แลว้ ดูเหมือนวา่มุมมองน้ีก็สามารถแกต่้างไดแ้ละขา้พเจา้ชอบมุมมองน้ี 



 
อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่ ของขวญัน้ี ท่ีมีต่อกลุ่มทั้งหมดของผูเ้ช่ือท่ีปรากฏตวันั้นก็เป็นเง่ือนไขท่ี
จ าเป็นส าหรับการเสด็จลงมาของพระวิญญาณในวนัเพ็นเทคอสต์   น่ีเป็น “การท าให้ต่ืนตวั” 
และส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนในวนัเพน็เทคอสตเ์ป็น “การเสริมฤทธ์ิ”   น่ีเป็นการกระท าของพระคริสตท่ี์
ไดเ้ป็นข้ึนจากตาย และอีกอนัหน่ึงเป็นการกระท าของพระคริสตท่ี์ไดเ้สด็จสู่สวรรค ์  ของขวญั
น้ีไดต้ระเตรียมและช่วยใหพ้วกเขาท่ีจะรับของขวญัอีกอยา่งหน่ึง1080 

 
อีกมุมมองหน่ึงก็คือวา่ การประทานพระวญิญาณไดส่้งผลใหเ้กิดการประทบัอยูข่องพระองคใ์น
พวกสาวกและไดเ้สริมฤทธ์ิพวกเขาจากเวลาน้ีเป็นตน้ไป เหตุการณ์ต่างๆทา้ยสุดท่ีไดถู้กบนัทึก
ไวโ้ดยลูกา ยอห์น และบทแรกของพระธรรมกิจการของอคัรทูตไดพ้ิสูจน์วา่พวกสาวกเป็นผูท่ี้
ไดรั้บการเปล่ียนแปลงหลงัจาก  “การระบายลมหายใจออกน้ี และก่อนวนัเพ็นเทคอสต์ ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนในวนัเพน็เทคอสตเ์ป็นการบพัติสมาดว้ย “ฤทธ์ิเดช” ไม่ใช่การเสด็จมาของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิเพื่อประทบัอยู่อย่างถาวรกบัพวกสาวก1081 แมว้่าประสบการณ์แห่ง “การระบายลม
หายใจ” น้ีส่งผลใหพวกสาวกได้รับความยินดี เอกภาพ สันติสุข และความเขา้ใจถ่องแทใ้น  
พระคมัภีร์ พระธรรมกิจการของอคัรทูตเช่ือถือวา่วนัเพน็เทคอสต ์ซ่ึงไม่ใช่ประสบการณ์น้ี เป็น
เหตุการณ์เม่ือพระวญิญาณไดเ้สด็จมาเหนือผูเ้ช่ืออยา่งพิเศษ 
 

20:23    ค าบญัชาท่ียิง่ใหญ่ไม่ใช่แค่เรียกร้องอ านาจท่ีเหนือธรรมชาติท่ีจะด าเนินการมนัเท่านั้น (ขอ้ 22) 
แต่มนัเก่ียวข้องกับการยกโทษบาปอีกด้วย (เปรียบเทียบ ยรม. 31:31-34; มธ. 26:28) ใน       
พระคมัภีร์ตอนท่ีคลา้ยกนัใน มทัธิว 16:19 และ 18:18 นั้น บริบทก็คือการตีสอนของคริสตจกัร                      
ท่ีน่ีบริบทคือการประกาศ 

 
ส่วนท่ีสองของอนุประโยคท่ีมีเง่ือนไขแต่ละอนุประโยคในขอ้น้ีก็อยู่ในกรรมวาจกและกาล
สมบูรณ์ในตวับทกรีก   กรรมวาจกบ่งบอกว่าใครคนหน่ึงได้ท าการยกโทษหรือยบัย ั้งไว ้  
บุคคลนั้นตอ้งเป็นพระเจา้ เน่ืองจากวา่พระองคเ์ท่านั้นมีสิทธิอ านาจท่ีจะท าอยา่งนั้น (มธ. 9:2-3; 
มก. 2:7; ลก. 5:21)   กาลสมบูรณ์บ่งบอกวา่การกระท ามีผลลพัธ์ต่อเน่ือง บาปต่างๆไดรั้บการยก
โทษหรือถูกยบัย ั้งไว ้อยา่งนอ้ยก็ชัว่คราวถา้ไม่ใช่อยา่งถาวร 
 
ดูเหมือนพระเยซูไดก้ล่าววา่ เม่ือพวกสาวกของพระองคไ์ดไ้ปหาคนอ่ืนๆ พร้อมกบัข่าวสารแห่ง



ความรอด อย่างท่ีพระองค์ได้ท  านั้น บางคนจะเช่ือและคนอ่ืนๆจะไม่เช่ือ การตอบสนองต่อ 
พนัธกิจของพวกเขาจะเป็นการตอบสนองอยา่งเดียวกนัท่ีมีต่อพนัธกิจของพระองค ์ พระองคไ์ด้
ถือว่าการยกโทษและการยบัย ั้งบาปต่างๆของผูฟั้งของพวกเขาว่าเป็นการกระท าของตวัแทน
ของพระเจา้ ถา้ผูค้น (“ใครๆ” หรือ “ใครก็ตาม” ค ากรีกพหูพจน์คือ ทินน) ไดเ้ช่ือข่าวประเสริฐ
นั้น พวกสาวกสามารถบอกผูเ้ช่ือใหม่เหล่าน้ีวา่พระเจา้ไดย้กโทษบาปของพวกเขา   ถา้พวกเขา
ไม่ไดเ้ช่ือ พวกเขาสามาถบอกพวกเขาวา่พระเจา้ไม่ไดย้กโทษให้และไดย้บัย ั้งบาปของพวกเขา
ไว ้  พระเยซูได้ท าส่ิงน้ีแล้ว (เปรียบเทียบ 9:39-41) และตอนน้ีพวกสาวกของพระองค์จะ
ด าเนินการท่ีจะท ามนัต่อไป   ดงันั้น พนัธกิจของพวกเขาก็จะเป็นการด าเนินต่อไปของพนัธกิจ
ของพระองค์ท่ีเก่ียวข้องกับการยกโทษบาป อย่างเช่นมันจะอยู่ในความสัมพันธ์กับการ
ช่วยเหลือของพระวญิญาณ   ส่ิงน้ีเช่นกนัก็ประยกุตใ์ชก้บัชนรุ่นท่ีตามมาทั้งหมดของเหล่าสาวก
ของพระเยซู เน่ืองจากวา่พระเยซูยงัคงกล่าวถึงภารกิจของพวกสาวกอยู ่
 

“. . . ท่ีแททุ้กคนผูซ่ึ้งประกาศข่าวประเสริฐก็ก าลงัยกโทษหรือไม่ยกโทษบาป ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัไม่วา่ผูฟั้งยอมรับหรือปฏิเสธพระเยซูในฐานะผูแ้บกบาป”1082 

 
“เม่ือพระคริสตบ์ญัชาใหพ้วกอคัรทูตท่ีจะยกโทษบาป พระองคไ์ม่ไดแ้สดงต่อพวกเขา
ถึงส่ิงท่ีเป็นพิเศษต่อพระองคเ์อง    มนัเป็นของพระองคท่ี์จะยกโทษบาป พระองคเ์พียง
แค่บญัชาพวกเขาในนามของพระองคท่ี์จะประกาศ การยกโทษบาป”1083 

 
การปรากฏของการเป็นข้ึนจากตายน้ีก็มีความส าคญัสามอย่างในพระกิตติคุณยอห์น   อีกคร้ังหน่ึง มนัไดท้  าให้
การเป็นข้ึนจากตายทางร่างกายของพระเยซูมีเหตุผล และมนัไดต้ระเตรียมบริบทส าหรับการบญัชาพวกสาวก
ของพระเยซู   มนัยงัไดต้ระเตรียมเบ้ืองหลงัส าหรับการปรากฎของพระเยซูอีกดว้ยเม่ือโธมสัไดป้รากฎตวั และ
ถอ้ยค าท่ีส าคญัสุดยอดแห่งความเช่ือท่ีไดติ้ดตามมา (ขอ้ 24-29) 
 

4. ความเช่ือทีไ่ด้รับการเปลีย่นแปลงของโธมัส  20:24-29 
 
พยานสุดทา้ยต่อการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูในพระกิตติคุณยอห์นคือโธมสั และการบนัทึกของพยานน้ีก็มี
สองส่วน   ส่วนแรกจดัตั้งฉากส าหรับส่วนท่ีสอง (เปรียบเทียบ บทท่ี 21)   ยอห์นเป็นผูเ้ขียนพระกิตติคุณคนเดียว
ผูซ่ึ้งไดบ้นัทึกการปรากฎหลงัจากการเป็นข้ึนจากตายน้ี   การกล่าวยอมรับของโธมสัเป็นขอ้โตแ้ยง้ท่ีส าคญัสูงสุด



ของยอห์นส าหรับความเช่ือในพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ท่ีเป็นพระเจา้ คือพระคริสต ์
 
ความไม่เช่ือแรกเร่ิมของโธมัส  20:24-25 
 
ยอห์นให้ช่ือทั้งอารเมคและกรีกของสมาชิกของสาวกสิบสองคน ซ่ึงตอนน้ีมีสิบเอ็ดคนแก่ผูอ่้านของท่านคือ 
“โธมสั” และ “เดดิมสั” ตามล าดบั (เปรียบเทียบ 11:16; 14:5)   ภาพต่างๆก่อนหนา้นั้นของยอห์นเก่ียวกบัสาวก
คนน้ีก็น าเสนอเขาในฐานะผูติ้ดตามของพระคริสตท่ี์จงรักภกัดี กลา้หาญแมว้่าค่อนขา้งส้ินหวงัและมองโลกใน
แง่ร้าย การระบุโดยทัว่ไปมากข้ึนของเขาในฐานะผูส้งสัยมาจากเหตุการณ์ขณะน้ีเท่านั้น 
 
โธมสัไม่ไดมี้ความสงสัยท่ีว่าพระเยซูได้ตายไป   น่ีเป็นอีกหลกัฐานหน่ึงท่ีว่าพระเยซูได้ตายไปอย่างแทจ้ริง   
อยา่งไรก็ตาม เขาไดป้ฏิเสธท่ีจะเช่ือการรายงานของสาวกคนอ่ืนๆท่ีวา่ พระเยซูมีชีวิตอยู ่โดยปราศจากหลกัฐาน
ทางกายภาพท่ีเป็นส่วนตวั เขาได้ยืนกรานถึงการสัมผสัพระเยซู และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผลท่ีถูกตรึงของ
พระองค ์ไม่ใช่แค่การมองดูพระองคเ์ท่านั้น ไม่มีใครอ่ืนในพนัธสัญญาใหม่ท่ีไดท้  าขอ้เรียกร้องเช่นขอ้เรียกร้อง
เหล่าน้ีก่อนการเช่ือ1084 ตวับทกรีกอธิบายวา่สาวกคนอ่ืนๆไดก้ล่าวเร่ือยไป (ค ากรีก เอเลกน, กาลไม่สมบูรณ์) วา่
พระเยซูมีชีวิตอยู่  เป็นท่ีชดัเจนวา่พวกเขาไดแ้สวงหาเขาและไดแ้บ่งปันข่าวดีกบัเขา (เปรียบเทียบ กท. 6.1) แม้
จะมีค าพยานทางถ้อยค าท่ีถูกกล่าวซ ้ าน้ีโดยบรรดาผูท่ี้ได้รู้จกัพระองค์ท่ีท่ีสุดนั้น โธมสัได้ปฏิเสธท่ีจะเช่ือ 
(เปรียบเทียบ 4:48) เขาไดต้ระหนกัอยา่งถ่ีถว้นวา่พระเยซูไดต้ายไปแลว้ อยา่งท่ีเป็นหลกัฐานโดยการอา้งอิงถึง
แผลของพระเยซู จนเขาไม่สามารถเห็นว่าการถูกตรึงของพระเยซูสามารถผ่านพน้ไดอ้ย่างไร น่ีเป็นท่ีเดียวใน
พนัธสัญญาใหม่ท่ีเราเรียนรู้วา่ “ตะปู” ไดต้อกตรึงพระหตัถแ์ละพระบาทของพระเยซู (เบรียบเทียบ สดด. 22.16) 
บางคร้ังคนโรมนัไดผ้กูมือและเทา้ของเหยือ่ดว้ยเชือกเท่านั้น 
 

“โธมสัไดท้  าความผิดพลาดหน่ึงอยา่ง   เขาไดถ้อนจากการสามคัคีธรรมของคริสเตียน   เขาไดแ้สวงหา
ความโดดเด่ียวแทนท่ีจะเป็นการรวมกนั   และเพราะวา่เขาไม่ไดอ้ยูท่ี่นัน่กบัเพื่อนคริสเตียนของเขา เขา
ไดพ้ลาดการเสด็จมาคร้ังแรกของพระเยซู   เราพลาดโอกาสใหญ่ไปเม่ือเราแยกตวัเราเองจากการสามคัคี
ธรรมของคริสเตียน และเม่ือเราพยายามท่ีจะอยูต่ามล าพงั   ส่ิงต่างๆสามารถเกิดข้ึนกบัเราไดภ้ายในการ
สามัคคีธรรมของคริสตจกัรของพระคริสต์ซ่ึงจะไม่เกิดข้ึนกับเราเม่ือเราอยู่ตามล าพงั   เม่ือความ
โศกเศร้ามายงัเราและเม่ือความเสียใจลอ้มรอบเรา บ่อยคร้ังเราก็มีแนวโนม้ท่ีจะปิดตวัเราเองและปฏิเสธ
ท่ีจะพบปะกบัผูค้น   โดยไม่ค  านึงถึงความโศกเศร้าของเรานั้น นัน่เป็นเวลาท่ีเราควรแสวงหาการสามคัคี



ธรรมของผูค้นของพระคริสต์   เพราะว่าท่ีนัน่เองท่ีเราเป็นไปไดม้ากท่ีสุดท่ีจะพบกบัพระองคห์น้าต่อ
หนา้”1085 

 
ความเช่ือในทีสุ่ดของโธมัส  20:26-29 
 
20:26   ยอห์นได้ตั้ งการปรากฏหลังจากการเป็นข้ึนจากตายน้ีในวนัท่ีแปดหลงัจาก (เจ็ดวนัต่อมา)                   

วนัอาทิตยอี์สเตอร์ นัน่คือ วนัอาทิตยถ์ดัมา   เป็นท่ีชดัเจนวา่ “แปดวนั” ของท่านไดร้วมถึงวนั
อาทิตย ์  บางทีท่านไดร้ะบุถึงวนันั้นเพราะวา่ ณ เวลาท่ียอห์นไดเ้ขียนนั้น วนัอาทิตยไ์ดก้ลายมา
เป็นวนัแห่งการนมสัการส าหรับคริสเตียน เม่ือพวกเขาได้ระลึกถึงการเป็นข้ึนจากตายของ                  
พระเยซู   พวกเขาไดน้มสัการพระองค์ในวนัอาทิตยอี์สเตอร์ จากนั้นอีกคร้ังหน่ึงในวนัอาทิตย์
ถัดมา และจากนั้ นในวนัอาทิตย์ต่อมาตั้ งแต่เวลานั้ นเป็นต้นไป (เปรียบเทียบ กจ. 20:7)                  
อย่างไรก็ตาม การนมัสการในวนัอาทิตย์ก็มีรากฐานของมันในธรรมเนียมมากกว่าค าสั่ง                       
พวกสาวกยงัคงได้พบกันหลังประตูท่ีได้ปิดไวเ้พราะว่าพวกเขาได้กลัวเจ้าหน้าท่ีชาวยิว 
(เปรียบเทียบ ขอ้ 19)   อีกคร้ังหน่ึงพระเยซูไดป้รากฎตวัต่อหนา้สาวกเหล่าน้ีอยา่งท่ีพระองคไ์ด้
ปรากฎในสัปดาห์ก่อนหนา้นั้น (ขอ้ 19)   พระองคไ์ดก้ล่าวซ ้ าการอวยพรของพระองคเ์ช่นกนั 
(ขอ้ 21)   บางที พระเยซูไดท้  าส่ิงเหล่าน้ีเพราะวา่พระองคไ์ดรู้้ว่าพวกสาวกไดบ้อกโธมสัว่า
พระองค์ได้ปรากฎในแนวทางน้ีและได้กล่าวส่ิงเหล่าน้ี   ดังนั้น การท าซ ้ าการปรากฎตวัท่ี
อศัจรรยค์งไดเ้สริมความเช่ือของโธมสั 

 
20:27    จากนั้นพระเยซูไดเ้ช้ือเชิญให้โธมสัท่ีจะท าให้ตวัเขาเองพอใจท่ีวา่พระองคเ์ป็นพระเยซูท่ีไดถู้ก

ตรึงอย่างแท้จริง อย่างท่ีโธมัสได้กล่าวว่าเขาจะต้องท าถ้าเขาจะเช่ือว่าพระเยซูมีชีวิตอยู ่                     
พระเยซูได้รู้ว่าโธมสัไดก้ล่าวไว ้แมว้่าพระองค์ยงัไม่ได้ปรากฎตวัทางกายภาพเม่ือโธมสัได้
กล่าวส่ิงนั้น  น่ีคือความหมายโดยนยัเพิ่มเติมของความเป็นพระเจา้ของ พระเยซู อยา่งไรก็ตาม 
จุดประสงคข์องการทดสอบน้ีไม่ใช่แค่ท่ีจะท าใหค้วามอยากรู้อยากเห็นของโธมสัพึงพอใจ   มนั
คือการท่ีจะน าเขาไปสู่ความเช่ือท่ีว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์ท่ีได้เป็นข้ึนจากตาย                          
เราสามารถกล่าวถอ้ยค าของพระเยซูตามตวัอกัษรวา่ “อยา่ไม่เช่ือ แต่จงเช่ือ” (NASB) 

 
20:28   เป็นท่ีชดัเจนวา่ โธมสัไม่ไดรั้บขอ้เสนอของพระเยซู ภาพของพระผูช่้วยให้รอดของเขาดูเหมือน

เพียงพอท่ีจะโนม้นา้วเขา (เปรียบเทียบ ขอ้ 29)   จากนั้นโธมสัไดเ้ปล่งหน่ึงในการประกาศท่ี



ลึกซ้ึงท่ีสุดแห่งความเช่ือท่ีช่วยให้รอดในพระคมัภีร์   ส าหรับคนยิวท่ีจะเรียกมนุษยอี์กคนหน่ึง
ว่า “องค์พระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พระองค์ และพระเจา้ของขา้พระองค์” ก็เป็นการหม่ินประมาท
ภายใตส้ถานการณ์ต่างๆท่ีปกติ (เปรียบเทียบ 10:33)   กระนั้น นัน่คือใครท่ีโธมสัไดเ้ช่ือว่า   
พระเยซูเป็นอย่างแทจ้ริง นัน่คือใครท่ียอห์นไดน้ าเสนอวา่พระเยซูเป็นตลอดพระกิตติคุณน้ีอีก
ดว้ย   ช่ือเรียกทั้งสองน้ีก็เป็นช่ือเรียกของพระเจา้ในพนัธสัญญาเดิม โธมสัไดม้าสู่การเช่ือว่า
พระเยซูเป็นเจา้นาย (หัวหนา้) ของเขา ในแง่ท่ีเต็มท่ี (“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”) มากกว่าก่อน และ
ตอนน้ีเขาไดเ้ช่ือวา่พระเยซูเป็นพระเจา้อยา่งเตม็ท่ี 

 
“ค านามท่ีถูกกล่าวซ ้ า ของข้าพระองค์ ก็ไม่ไดล้ดความเป็นสากลของความเป็นเจา้และ
ความเป็นพระเจา้ของพระเยซู แต่มนัท าให้แน่ใจว่าถ้อยค าของโธมสัเป็น การกล่าว
ยอมรับแห่งความเช่ือท่ี เป็นส่วนตัว   ดว้ยเหตุนั้น โธมสัไม่เพียงแต่แสดงถึงความเช่ือ
ของเขาในการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูคริสต์เท่านั้น แต่ช้ีไปยงัความหมายท่ีลึกซ้ึง
ท่ีสุดของมนัอีกด้วย  มนัไม่ใช่ส่ิงใดท่ีน้อยกว่าการเปิดเผยเก่ียวกบัว่าใครท่ีพระเยซู
คริสต์เป็นเลย   คนท่ีสงสัยซ่ึงไม่ยอมมากท่ีสุดได้ยกการกล่าวยอมรับท่ีลึกซ้ึงท่ีสุด
ใหแ้ก่เรา”1086 

 
ตอนน้ีโธมสัไดเ้ช่ืออยา่งท่ีเพื่อนสาวกของเขาไดม้าเช่ือ (เปรียบเทียบ ขอ้ 25)   การกล่าวยอมรับ
ของเขาเป็นตน้แบบท่ียอห์นไดน้ าเสนอส าหรับสาวกในอนาคตทั้งหมด   มนัเป็นจุดสูงสุดของ
พระกิตติคุณน้ี (เปรียบเทียบ 1:1, 14, 18)   พยานอ่ืนๆของยอห์นต่อความเป็นพระเจา้ของ                   
พระเยซูคือ ยอห์นผูใ้ห้บพัติศมา (1:34), นาธานาเอล (1:49), พระเยซูเอง (5:25; 10:36), เปโตร 
(6:69), ชายตาบอดท่ีไดรั้บการรักษา (9:35), มารธา (11:27), และอคัรทูตยอห์น (20:30-31) 

 
“ไม่มีใครท่ีไดก้ล่าวต่อพระเยซูอยา่งน้ี [ในหมวดพระกิตติคุณ นัน่คือ เช่น “พระเจา้” ]  
มนัแสดงถึงการกระโดดแห่งความเช่ือ   ในเวลาท่ีเขาไดม้าสู่การเห็นวา่พระเยซู ไดเ้ป็น
ข้ึนมาจากตายอย่างแท้จริงนั้น โธมสัได้มาสู่การเห็นบางส่ิงของท่ีส่ิงนั้นได้บ่งบอก   
มนุษยธ์รรมดาไม่ไดเ้ป็นข้ึนมาจากตายในท านองน้ี   ผูห้น่ึงผูซ่ึ้งตอนน้ีมีชีวิตอยู่อย่าง
ชดัเจน แมว้่าพระองคไ์ดต้ายไปนั้น สามารถถูกกล่าวถึงดว้ยภาษาของการนมสัการท่ี
ยกยอ่งได”้1087 

 



20:29    พระเยซูไม่ไดค้ดัคา้นต่อส่ิงท่ีโธมสัไดก้ล่าว มนัเป็นจริงอยา่งสมบูรณ์ )เปรียบเทียบ กจ.  10:26;  
14:15; วว . 22:8-9) เราสามารถแปลประโยคแรกของพระเยซูไดไ้ม่วา่เป็นค าถามหรือประโยค
บอกเล่า มนัไดย้นืยนัถึงความเป็นจริงของความเช่ือถือของโธมสัไม่วา่กรณีใดก็ตาม และมนัได้
จดัตั้งสุขคติท่ีไดติ้ดตามมา (เปรียบเทียบ 13:17) ซ่ึงเป็นสุขคติอนัสุดทา้ยของสุขคติขององค์
พระผูเ้ป็นเจา้ “เป็นสุข” (ค ากรีก มาคาริออส) ท ามากกวา่แค่การอธิบายถึงบุคคลท่ีถูกกล่าวถึงวา่
เป็นสุข มันยงัประกาศอีกว่าเขาหรือเธอเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีโปรดปรานต่อพระเจ้า 
(เปรียบเทียบ มธ. 5:3-12) 
 
ผูเ้ช่ือส่วนใหญ่ไดเ้ช่ือพระเยซูเน่ืองจากหลกัฐานท่ีเพียงพอ โดยปราศจากการยืนยนัทางกายภาพ
ท่ีโธมสัไดเ้รียกร้อง (เปรียบเทียบ ขอ้ 8; 1 ปต. 1:8-9)   คนเหล่านั้นคือผูค้นผูซ่ึ้งพระเยซูได้
กล่าวถึงเม่ือพระองค์ไดท้  าถ้อยแถลงน้ี   สุขคติน้ีไม่ได้ท  าให้ผูเ้ช่ือผูซ่ึ้งมีชีวิตอยู่หลงัจากการ
เสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเหนือกวา่บรรดาผูท่ี้ไดเ้ห็นพระองคท์างกายภาพ   แต่มนัรับรองถึง
พระพรของพวกเขาโดยพระเจา้ 
 

“พระองค์ [พระเยซู] คงอยากให้บรรดาผูท่ี้ตอ้งเช่ือโดยปราศจากการมองเห็น ท่ีจะ
เขา้ใจว่าพวกเขาไม่มีเหตุท่ีจะอิจฉาบรรดาผูท่ี้ไดมี้โอกาสของการเห็น และผูท่ี้ไดเ้ช่ือ
หลงัจากท่ีพวกเขาไดเ้ห็นเท่านั้น”1088 

 
“การประกาศของโธมสัเป็นการยนืยนัสุดทา้ยของความเช่ือส่วนตวัท่ีถูกบนัทึกไวใ้นพระกิตติคุณน้ี   มนั
แสดงถึงจุดสูงสุดของพระธรรมน้ีเพราะว่ามนัน าเสนอพระคริสต์ในฐานะองค์พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีเป็นข้ึน
จากตาย มีชยัชนะเหนือบาป ความโศกเศร้า ความสงสัยและความตาย มนัยงัน าเสนอความเช่ือท่ียอมรับ
ไม่เพียงแต่ความจริงของส่ิงท่ีพระเยซูไดก้ล่าวเท่านั้น แต่ความเป็นจริงของส่ิงท่ีพระองค์เป็นอีกดว้ย 
นัน่นคือ พระบุตรของพระเจา้ ในประสบการณ์ของโธมสันั้น ผูเ้ขียนไดแ้สดงให้เห็นถึงความเช่ือมาสู่
การเติบโตอยา่งไร และมนัเปล่ียนแปลงทิศทางทั้งส้ินของชีวติแต่ละบุคคลอยา่งไร”1089 

 
“ดงันั้นการเติบโตของความเช่ือท่ีถูกพรรณนาไวใ้นพระกิตติคุณยอห์น ก็เคล่ือนจากการยอมรับเร่ิมแรก
ในค าพยานของอีกบุคคลหน่ึงไปสู่ความรู้ส่วนตวัท่ีไดแ้สดงออกมาโดยความจงรักภกัดี การรับใช ้และ
การนมสัการ;  จากการทึกทกัเอาของความเป็นประวติัศาสตร์และความสัตยสุ์จริตของพระเยซูไปสู่การ
วางใจส่วนตวัในพระองค;์ จากการกล่าวยอมรับภายนอกไปสู่ความเป็นจริงภายใน; จากการสนใจฟังค า



สอนของพระองค์ไปสู่การยอมรับความเป็นเจา้นายของพระองค์เหนือชีวิต   ความเช่ือเต็มท่ีอาจจะไม่
บรรลุไดท้นัที กระนั้นความเช่ือท่ีเร่ิมก่อและไม่สมบูรณ์ก็ไม่ถูกดูถูก”1090 

 
ช. จุดประสงค์ของพระกติติคุณนี ้ 20:30-31 

 
ยอห์นไดด้ าเนินหลกัฐานท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีวา่พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้ต่อไปดว้ยการอธิบายถึงจุดประสงค์
ของท่านส าหรับการเขียนเร่ืองราวน้ีของพนัธกิจของพระเยซู   การอธิบายน้ีจดัตั้งการสรุปขั้นตน้ต่อพระธรรมน้ี 
 
20:30    “ดงันั้น” ผูกประโยคน้ีเขา้กับส่ิงท่ีมาก่อนมนัทนัที   ยอห์นได้เขียนพระกิตติคุณน้ีเพราะว่า

บรรดผูท่ี้เช่ือในพระองค์โดยปราศจากการเห็นพระองคท์างกายภาพก็เป็นท่ียอมรับต่อพระเจา้   
ดงันั้น ท่านไดเ้ขียนว่า ผูค้นเช่นนั้น “จะเช่ือ” และก็ประสบกบั “ชีวิต” นิรันดร์ (ขอ้ 31)   มี
หลกัฐาน (“หมายส าคญั”) “อ่ืนๆอีกมากมาย” เก่ียวกบัความเป็น   พระเจา้ของพระเยซูท่ียอห์น
สามารถน าเสนอได ้  อยา่งไรก็ตาม ท่านไดเ้ลือกหลกัฐานเหล่านั้นท่ีท่านไดบ้นัทึกไวท่ี้น่ี (“แต่
การท่ีไดรั้บทึกเหตุการณ์เหล่าน้ีไว,้” ขอ้ 31) ท่ีจะน าผูอ่้านของท่านไปสู่ประเภทของความเช่ือท่ี
โธมสัเพิ่งไดส่ื้อสาร (“ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะไดเ้ช่ือวา่พระเยซูทรงเป็นพระคริสต,์” ขอ้ 31) และ
ท่ีพระเยซูเพิ่งไดช้มเชยไป นัน่เป็นยทุธวธีิท่ีไดก้ล่าวยอมรับของยอห์นในการเขียนพระกิตติคุณ
น้ีภายใตก้ารดลใจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

 
อะไรท่ียอห์นไดมี้ในความคิดเม่ือท่านไดอ้า้งอิงถึง “หมายส าคญั” อ่ืนๆ? นกัตีความบางคนได้
สรุปวา่ยอห์นไดห้มายถึงหมายส าคญัอ่ืนๆหลงัจากการเป็นข้ึนจากตาย เน่ืองจากวา่ท่านไดเ้ขียน
ว่าพระเยซูไดท้  าส่ิงเหล่านั้น  “ต่อหน้าสาวกเหล่านั้น ” 1091 นกัตีความส่วนใหญ่เช่ือว่ายอห์นได้
หมายถึงประเภทอยา่งเดียวกนัของหมายส าคญัต่างๆอยา่งเช่นการอศัจรรยท์ั้งเจ็ดท่ีท่านไดแ้สดง
ใหเ้ห็น ซ่ึงก็คือความส าคญัของส่ิงท่ีพระเยซูไดอ้ธิบายอยา่งปกติในบริบทนั้นๆ (บทท่ี 2-12) ส่ิง
เหล่าน้ีเช่นกนัถูกท าต่อหนา้พวกสาวกของพระเยซู  
 

สรุปของหมายส าคัญทั้งเจ็ดในพระธรรมยอห์น 

หมายส าคัญ ความส าคัญ ความเช่ือ ความไม่เช่ือ ข้ออ้างองิ 
การเปล่ียนน ้ า
ใ ห้ เ ป็ น เ ห ล้ า

อ านาจของ 
พระ เย ซู เห นือ

พวกสาวก  2:1-11 



องุ่น คุณภาพ 
การรักษา 
บุตรชาย 
ของขา้ราชการ 

อ านาจของ 
พระ เย ซู เห นือ
ระยะทาง 

ข้าราชการและ
ครอบครัว 
ของเขา 

 4:46-54 

การ รักษาคน
เป็นอมัพาต 

อ านาจของ 
พระ เย ซู เห นือ
กาลเวลา 

คนเป็นอมัพาต? พวกยวิ 5:1-9 

ก า ร เ ล้ี ย ง ค น 
5,000 คน 

อ านาจของ 
พระ เย ซู เห นือ
ปริมาณ 

บางคนในฝูงชน
นั้น 

 6:1-15 

ก า ร เ ดิ น บ น
ทะเล 

อ านาจของ 
พระ เย ซู เห นือ
ธรรมชาติ 

พวกสาวก  6:16-21 

การรักษาคน 
ต า บ อ ด แ ต่
ก าเนิด 

อ านาจของ 
พระ เย ซู เห นือ
เคราะห์ร้าย 

คนตาบอด พวกฟาริสี 9:1-12 

ก า ร ท า ใ ห้
ล าซ า รัส เ ป็น
ข้ึนจากตาย 

อ านาจของ 
พระ เย ซู เห นือ
ความตาย 

มารธา, มารีย์, 
แ ล ะ พ ว ก ยิ ว
หลายคน 

เจา้หนา้ท่ีชาวยวิ 11:1-16 

 
20:31    ขอ้น้ีรวมหวัขอ้ส าคญัมากท่ีสุดหลายขอ้หวัไวด้ว้ยกนัในพระกิตติคุณท่ีส่ี มนัสรุปศาสนศาสตร์

ของยอห์นเช่นเดียวกบัการกล่าวถึงจุดประสงค์ของท่านอย่างชดัเจน จุดประสงค์ของยอห์นก็
เ ป็นการประกาศอย่า งชัด เจน    ข่ าวประ เส ริฐของท่ านก็ เ ป็นส่วนท่ียอดเยี่ ยมของ                      
พระคมัภีร์ท่ีจะให้แก่ผูไ้ม่เช่ือ   บางทีมนัเป็นเคร่ืองมือการประกาศท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
ท่ีมีใหใ้ช ้  ผลกระทบของมนัต่อผูอ่้านก็มีพลงัมากท่ีสุดเม่ือใครคนหน่ึงอ่านมนัจบในคราวเดียว 
ซ่ึงใช้เวลาน้อยกว่าสองชั่วโมงส าหรับคนส่วนใหญ่   เอกสารน้ีสามารถสถาปนาและท าให้
ความเช่ือของผูเ้ช่ือคนใดก็ตามท่ีจะหยัง่ลึกอีกด้วย และอย่างไม่สงสัยเลยว่า ยอห์นได้เขียน     
ส่ิงท่ีท่านไดเ้ขียนเพื่อจะบรรลุจุดประสงคน์ั้นเช่นกนั 
 



ความหมายโดยนยัของจุดประสงคแ์ห่งการประกาศพื้นฐานน้ีก็คือวา่ยอห์นไดห้มายถึงผูไ้ม่เช่ือ
เม่ือท่านไดเ้ขียนว่า “ท่านทั้งหลาย”   ท่านไดมี้กลุ่มเจาะจงของผูไ้ม่เช่ือในความคิด หรือท่าน
ก าลงักล่าวถึงผูอ่้านท่ีไม่ไดเ้ช่ือของท่านใช่ไหม?   นกัอรรถาธบายบางคนไดพ้ยายามท่ีจะระบุ
ผูฟั้งท่ีเจาะจงจากประโยคต่างๆในบริบทนั้น   กระนั้น มนัดูเหมือนเป็นไปได้มากกว่าท่ีว่า
ยอห์นไดเ้ขียนเพื่อผูฟั้งโดยทัว่ไป เน่ืองจากว่าท่านไม่ไดร้ะบุผูฟั้งท่ีไดต้ั้งใจไวข้องท่านอย่าง
เจาะจง   การน าเสนอของท่านเก่ียวกบัพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจา้ก็มีการประยุกตใ์ช้
อยา่งสากลอยา่งแน่นอน 
 

“มนัไม่สามารถมีขอ้สงสัยใดๆท่ีวา่ยอห์นไดต้ระหนกัวา่พระเยซูเป็นพระเจา้ท่ีมาบงัเกิด
เป็นมนุษยอ์ยา่งแทจ้ริง”1092 

 
จุดประสงคข์องยอห์นไม่ใช่เป็นแบบวชิาการ มนัไม่ใช่ท่ีวา่ผูค้นจะเช่ือทางสติปัญญาวา่พระเยซู
เป็นพระเมสสิยาห์ท่ีเป็นพระเจา้   ตรงกนัขา้ม พวกเขาจะเช่ือความเช่ือพื้นฐานเหล่านั้น เพื่อว่า
พวกเขาจะไดรั้บความรอดและประสบกบัชีวติของพระเจา้อยา่งเตม็ท่ี (เปรียบเทียบ 10:10) 
 

“. . .การยนิยอมโดยตวัของมนัเองนั้น. . .ก็มาจากหวัใจมากกวา่สมอง และมาจากความ
ประสงคม์ากกวา่ความเขา้ใจ”1093 

 
ชีวิตของพระเจา้น้ีก็กระทบทั้งบุคคล ไม่ใช่แค่สติปัญญา ยิ่งไปกวา่นั้นอีก มนักระทบเขาหรือ
เธอตลอดไป ไม่ใช่แค่ระหวา่งชีวติปัจจุบนัของบุคคลนั้นเท่านั้น 
 

ถอ้ยแถลงท่ีเป็นจุดประสงคท่ี์ชดัเจนของยอห์นก็สรุปเน้ือหาของพระกิตติคุณน้ี ขา้พเจา้ถือวา่ 20:31 เป็นขอ้ไขใน
พระกิตติคุณยอห์น 
 
V. บทส่งท้าย  บทที ่21 
 
พระกิตติคุณน้ีไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยบทน าทางศาสนศาสตร์ (1:1-18) และมนัจบลงดว้ยบทส่งทา้ยทางปฏิบติั ในบทท่ี 20   
ยอห์นไดส้รุปการบรรยายของท่าน ซ่ึงไดถู้กออกแบบมาเพื่อจะน าผูไ้ม่เช่ือไปสู่การเช่ือในพระเยซูคริสต ์ บทท่ี 
21 มีค  าแนะน าส าหรับบรรดาผูท่ี้ได้มาสู่ความเช่ือในพระองค์ และอธิบายถึงการท่ีจะพวกเขาจะตอ้งรับใช้



พระองค์ขณะท่ีพวกเขาด าเนินภารกิจของพวกเขา (20:21-23) หัวขอ้ท่ีโดดเด่นหลายหัวขอ้ในพระกิตติคุณน้ีก็
กลบัมาอีกท่ีน่ี 

“นกัวจิารณ์บางคนไดโ้ตแ้ยง้วา่บทน้ีมาหลงัจากช่วงส าคญัสุดยอดหลงัจากการสรุปท่ียิ่งใหญ่ในบทท่ี 20 
และดงันั้นก็ถูกเขียนข้ึนโดยผูเ้ขียนอีกคนหน่ึง (นิรนาม) แต่หลกัฐานทางภาษาไม่ไดส้นบัสนุนขอ้สังเกต
น้ี   นอกจากนั้น พระธรรมเล่มอ่ืนๆท่ียิ่งใหญ่ของพระคมัภีร์ก็มีภาคผนวกหลงัจากการไปถึงจุดสูงสุดท่ี
ยิ่งใหญ่ (เปรียบเทียบ เช่น รม. 16 ท่ีตามหลงั รม. 15:33) ดงันั้น ยอห์น 21 ก็ไม่ไดป้ราศจากคุณค่า
หรือไม่ไดส้อดคลอ้งกบัพระธรรมเล่มอ่ืนๆของพระคมัภีร์”1094 

 
โครงสร้างของบทน้ีก็คลา้ยกบัส่วนท่ีเหลือของพระกิตติคุณน้ี   แรกสุดยอห์นไดบ้รรยายถึงเหตุการณ์ (ขอ้ 1-14) 
และจากนั้นไดก้ล่าวถึงค าสอนของพระเยซูซ่ึงข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์นั้น (ขอ้ 15-23) สุดทา้ยท่านไดส้รุปพระกิตติ-
คุณของท่าน (ขอ้ 24-25) 
 

ก. การปรากฏตัวของพระเยซูต่อสาวกเจ็ดคนในแคว้นกาลลิ ี 21:1-14 
 
21:1    ยอห์นไดบ้นัทึกการปรากฏหลงัจากการเป็นข้ึนจากตายอีกคร้ังหน่ึงของพระเยซูต่อพวกสาวก

ของพระองค ์  อยา่งไม่สงสัยเลยวา่ มนัไดเ้กิดข้ึนในระหวา่งระยะเวลา 32 วนัระหวา่งการกล่าว
ยอมรับของโธมสั (20:28) และการเสด็จสู่สวรรคข์องพระเยซู (กจ. 1:9)   แทจ้ริงแลว้ เม่ือไหร่
นั้นก็ไม่ส าคญั   ยอห์นเป็นผูเ้ขียนพนัธสัญญาใหม่คนเดียวเท่านั้นท่ีอา้งอิงถึงทะเลกาลิลีวา่เป็น 
“ทะเลทิเบเรียส” (เปรียบเทียบ 6:1)   เป็นท่ีชดัเจนวา่ ส่วนใหญ่ของผูอ่้านดั้งเดิมของท่านนั้นคง
ไดรู้้จกัมนัโดยช่ือโรมนัน้ี   ยอห์นไดเ้นน้ขอ้เท็จจริงท่ีวา่พระเยซูได ้“เปิดเผย (ส าแดง) พระองค์
เอง” ผา่นทางพระกิตติคุณน้ี (เปรียบเทียบ 1:31; 2:11; 9:3; 17:6; 21:14; และขอ้อ่ืนๆ; 1 ยน. 1:2; 
2:28; 3:2, 5, 8; 4:9)   ตอนน้ีพระเยซูไดใ้ห้การเปิดเผยอีกอนัหน่ึงเก่ียวกบัพระองคแ์ก่สาวก
เหล่าน้ี   พวกเขาจะตอ้งเรียนรู้บางส่ิงท่ีใหม่เก่ียวกบัพระองคจ์ากการเปิดเผยน้ี 

 
21:2    เป็นท่ีชดัเจนวา่ ยอห์นไดร้ะบุถึงสาวกทั้งหมดผูซ่ึ้งไดป้รากฏตวั ณ โอกาสน้ี คือ ห้าคนจากพวก

เขาโดยช่ือหรือช่ือสกุล และอีกสองคนอย่างปิดบงัช่ือ “ซีโมนเปโตร” เป็นผูน้ าของพวกสาวก 
แม้กระทัง่หลังจากการปฏิเสธพระเยซูของเขา   ตอนน้ีเป็นท่ีชัดเจนว่า “โธมสั” เป็นผูเ้ช่ือ 
(20:28) บางทีเป็นการบ่งบอกวา่ส่ิงท่ีตามมาก็มีความส าคญัท่ีพิเศษส าหรับสาวกท่ีเช่ือ   ยอห์น
ไดอ้า้งอิงถึง “นาธานาเอล” ก่อนหนา้นั้น (1:45-51) แต่ท่ีน่ีเท่านั้นท่ีท่านไดร้ะบุวา่สาวกคนน้ีมา



จาก “บา้นคานาในแควน้กาลิลี”   บางทีท่านไดท้  าอย่างนั้นเพื่อย  ้าเตือนผูอ่้านถึงหมายส าคญั
แรกๆท่ีได้เกิดข้ึนในหมู่บา้นคานา (2:1-11; 4:46-54) เน่ืองจากว่าพระเยซูก าลงัจะท าการ
อศัจรรยอี์กอยา่งหน่ึง “บุตรทั้งสองของเศเบดี” คือยากอบและยอห์น แมว้า่ยอห์นไม่ไดร้ะบุถึง
พวกเขาในแนวทางน้ีมาก่อน บางทีน่ีเป็นวิธีของยอห์นเก่ียวกบัการพูดเป็นนยัเร่ืองการปรากฎ
ตวัของท่านเองในฐานะประจกัษพ์ยานของส่ิงท่ีไดต้ามมา โดยปราศจากการดึงดูดความสนใจ
ไปท่ีตวัท่านเองมากเกินไป “สาวก” “สองคน” ท่ีไม่มีช่ือก็รวมเป็นเจด็ 

 
จ านวนท่ีแน่นอนอาจเป็นรายละเอียดอีกอยา่งหน่ึงท่ีถูกออกแบบมาเพื่อจะเพิ่มความน่าเช่ือถือ
แก่เร่ืองราวน้ี หรือยอห์นอาจได้พูดเป็นนยัว่าจ  านวนท่ีสมบูรณ์ของพวกสาวกก็ได้ปรากฎตวั   
“เจ็ด” เป็นจ านวนท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของความสมบูรณ์ส าหรับคนยิว (เปรียบเทียบ ปฐก. 2:2-3; 
และขอ้อ่ืนๆ)   ท่านอ่านไดบ้่งบอกว่าบทเรียนท่ีพระเยซูได้สอนท่ีน่ีก็ประยุกต์ใช้กบัส่วนเต็ม
ของพวกสาวก 
 

21:3    นักอรรถาธิบายบางคนได้ตีความถ้อยค าของเปโตรว่าเป็นการละทิ้งการทรงเรียกของเขา                    
ในฐานะสาวกของพระเยซู   พวกเขาเช่ือว่าเขาไดห้มายถึงว่าเขาไดต้ั้งใจท่ีจะกลบัไปสู่อาชีพ                   
แต่ก่อนของเขาในฐานะชาวประมงอยา่งถาวร1095 อยา่งไรก็ตาม ไม่มีพื้นฐานส าหรับการสรุปน้ี
ในตัวบท   แท้จริงแล้ว  ต่อมาเ ม่ือเปโตรได้เ รียนรู้ว่าพระเยซูก าลังยืนอยู่บนชาย ฝ่ัง                       
เขาไดก้ระโดดลงไปในทะเลเพื่อจะไปหาพระเยซูอยา่งรวดเร็วเท่าท่ีเขาสามารถท าได ้(ขอ้ 7) 
ถอ้ยค าของเปโตรเพียงแค่ไดแ้สดงออกถึงความตั้งใจของเขาท่ีจะไป “หาปลา” บา้ง ไม่ใช่ท่ีจะ
เปล่ียนอาชีพของเขา1096 บางทีเขาได้คน้พบว่ามนัยากท่ีจะนั่งอยู่เฉยๆโดยไม่ได้ท าอะไรใน
ขณะท่ีเขาและเพื่อนๆของเขาไดร้อคอยให้พระเยซูท่ีจะปรากฎตวั   พระเยซูไดแ้นะน าให้พวก
สาวกท่ีจะกลบัไปยงัแควน้กาลิลี และท่ีจะรอคอยพระองค์ท่ีนัน่ (เปรียบเทียบ มธ. 28:7; มก. 
14:28; 16:7)   ดงันั้น เปโตรไดท้  าบางส่ิงท่ีบางทีเขาชอบท่ีจะท าและบางทีท าไดดี้   อีกทางหน่ึง
คือ เขาอาจไดก้ลบัไปสู่อาชีพแต่ก่อนของเขาอยา่งชัว่คราว เพื่อจะหาเงินเพื่อวา่เขาสามารถเล้ียง
ดูครอบครัวของเขาได้1097 

 
อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่า เปโตรได้ปฏิบติัการดว้ยเน้ือหนงั เม่ือท่านไดต้ดัสินใจท่ีจะไปหาปลา   
พระเยซูได้บอกพวกสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะพบกบัพวกเขา ณ ภูเขา ในกาลิลี  )มธ .



28:16) แต่พวกเขาไดไ้ปยงัทะเล   พระองค์ไดเ้รียกให้พวกเขาท่ีจะหา คน ไม่ใช่หา ปลา1098   
ขา้พเจา้ไม่ชอบการตีความน้ี 
 
น่ีไม่ใช่คร้ังแรกท่ีเปโตรไดพ้บพระเยซูหลงัจากการตรึงท่ีกางเขน   เป็นท่ีชดัเจนวา่ พระเยซูได้
ปรากฏแก่เปโตรในเชา้วนัอีสเตอร์ (1 คร. 15:5) และในตอนเยน็วนัอีสเตอร์อยา่งไม่สงสัยเลย 
(20:19-23; เปรียบเทียบ มก. 16:14)   เปโตรไดเ้ห็นพระเยซูวนัอาทิตยถ์ดัมาอีกดว้ย เม่ือโธมสั
ไดท้  าการกล่าวยอมรับแห่งความเช่ือของเขา (20:26-29)   ดงันั้น เราไม่ควรสรุปวา่ เปโตรคงได้
ลงัเลใจท่ีจะพบพระเยซูในตอนน้ี เน่ืองจากการปฏิเสธของเขาในลานบา้นของมหาปุโรหิต   
เวลาแห่งการคืนดีกนัของเปโตรกบัพระเยซูไดผ้า่นมาแลว้ 
 
เพื่อนๆของเปโตรไดติ้ดตามการน าของเขาและไดร่้วมกบัเขาวา่ “เราจะไปดว้ย”   เป็นท่ีชดัเจน
ว่า พวกเขาได้ออกทะเลก่อนหรือระหว่าง “กลางคืน” ซ่ึงเป็นเวลาทั่วๆไปท่ีจะหาปลา                      
ยอห์นไดร้ะบุถึงเรือของพวกเขาอยา่งเจาะจงว่าเป็น “เรือล านั้น”   บางทีน่ีเป็นเรือของเปโตรท่ี
เขาไดใ้ชแ้ต่ก่อนเม่ือเขาไดเ้ป็นชาวประมงโดยอาชีพ (เปรียบเทียบ ลก. 5:3)   ความลม้เหลวของ
พวกสาวกท่ีจบัอะไรไม่ไดน้ั้นก็ไดจ้ดัตั้งเวทีส าหรับการอศัจรรยข์องพระเยซูท่ีไดติ้ดตามมา 
 

“พวกเขาก าลงัมาสู่การยดึเกาะกบัผูท่ี้เป็นข้ึนจากตาย แต่พวกเขายงัไม่ไดเ้รียนรู้ความจริง
ท่ีลึกซ้ึงท่ีวา่ปราศจากพระคริสตแ์ลว้พวกเขาไม่สามารถท าส่ิงใดได ้(15:5) .  .  .”1099 

 
เม่ือพิจารณาถึงการบญัชาของพระเยซูนั้น ดูเหมือนวา่กิจกรรมของสาวกเหล่าน้ีก็ไม่เหมาะสม 
แม้ว่ามนัไม่ใช่การกบฏ   มนัตรงกันข้ามกับอุปนิสัยของพวกเขาหลังจากวนัเพ็นเทคอสต ์                  
เม่ือพวกเขาไดเ้ร่ิมตน้ท่ีจะด าเนินภารกิจของพวกเขาอยา่งร้อนรนและอยา่งยินดี   ดงันั้น อีกคร้ัง
หน่ึง การอา้งอิงของยอห์นถึง กลางคืน อาจเป็นความหมายเสริมเชิงสัญลกัษณ์ (เปรียบเทียบ 
13:30) 
 

21:4    ในท านองเดียวกนั “รุ่งเชา้” ของ “วนั” ใหม่บางทีเป็นสัญลกัษณ์ของ ยคุใหม่ ท่ีก าลงัเปิดออก 
เพื่อพวกเขาในฐานะสาวกของพระเยซู แมว้า่พวกเขายงัไม่ไดช่ื้นชมอย่างนั้น   ค  าแนะน าของ
พระเยซูจะเปล่ียนแปลงเส้นทางแห่งชีวติของพวกเขาตลอดไป ในท านองเดียวกนั พระเยซูท่ีอยู่



บนชายฝ่ัง และพวกสาวกท่ีอยูบ่นทะเลอาจแสดงถึงการแยกในปัจจุบนัของพระองคจ์ากบรรดา
ผูรั้บใชข้องพระองค ์ คือ พระองคอ์ยูใ่นสวรรคซ่ึ์งมองไม่เห็นและพวกเขาอยูบ่นโลก 
 
พวกสาวกไม่สามารถตระหนกัถึง (“ไม่รู้วา่นัน่เป็น”) พระเยซูไดข้ณะท่ีพระองคไ์ด ้“ประทบัอยู่
ท่ีฝ่ัง (ชายหาด)” ภายในระยะห่างของการตะโกนจากท่ีท่ีพวกเขาไดห้าปลา (ขอ้ 8)   น่ีอาจเป็น
เพราะ ตะวนัยอแสง  ระยะห่าง  การปรากฎท่ีเปล่ียนแปลงของพระเยซู หรือเหตุผลอ่ืนๆ
บางอยา่ง (ลก. 24:16) 
 

21:5    พระเยซูไดก้ล่าวต่อพวกสาวกดว้ยการทกัทายแบบผูช้ายท่ีแสดงถึงความรัก (ค ากรีก ไพดิอา)   
การแปล “พ่อหนุ่ม” (องักฤษ “เด็กหนุ่ม”) ก็จบักุมวิญญาณแห่งถอ้ยค าของพระองค์ (เปรียบ 
เทียบ 1 ยน  . 2:13, 18) รูปแบบของค าถามของพระเยซูในตวับทกรีกไดทึ้กทกัเอาถึงค าตอบใน
แง่ลบ  พระองคไ์ดค้าดหวงัซ่ึงไดต้ั้งอยูบ่นขอ้เท็จจริงท่ีวา่พระองครู้์วา่พวกเขาหาปลาไม่ไดเ้ลย 
ท าไมพระเยซูไดถ้ามพวกเขาดว้ยค าถามน้ี ทั้งๆ ท่ีพระองค์รู้ค  าตอบแลว้ บางทีพระองค์ไดท้  า
อยา่งนั้นเพื่อท่ีจะน าเอาการสารภาพแห่งความลม้เหลวออกมาจากพวกเขา เพื่อวา่พวกเขาจะเห็น
อย่างชัดเจนว่าส่ิงท่ีจะติดตามมาจะเป็นงานของพระเยซูไม่ใช่งานของพวกเขา ถ้อยค าของ    
พระเยซูคงเป็นท่ีเขา้ใจวา่เป็นค าถามจากใครคนหน่ึงผูซ่ึ้งตอ้งการท่ีจะซ้ือส่ิงท่ีพวกเขามี นัน่คือ
ปลา  ใครคนหน่ึงสามารถรู้สึกถึงความทอ้ใจและความอึดอดัใจเล็กน้อยในค าวา่ “ไม่มี” ของ
พวกสาวก   พระเยซูก าลงัอยู่กระบวน กา รของการสอนชายเหล่าน้ีเก่ียวกบัความไม่พอเพียง
ส่วนตวัของพวกเขา แมก้ระทัง่ในรูปแบบของงานท่ีพวกเขารู้อยา่งดีท่ีสุดและไดป้ระสบกบัมนั
มากท่ีสุด   มนัส าคญัท่ีวา่พวกเขากล่าวอยา่งชดัเจนถึง (ยอมรับถึง) ความลม้เหลวของพวกเขา 
 

21:6    อวนของพวกเขาได้ถูกแขวนไวด้า้น (กาบ) ซ้ายของเรือหาปลานั้น  ตอนน้ี “ผูมี้สิทธิอ านาจ” 
อนัเป็นท่ีรู้จกัท่ีอยูบ่นฝ่ังนั้นไดส้ัญญาว่าถา้พวกเขาจะ “หย่อนอวนลงทางดา้น [กาบ] ขวาเรือ” 
พวกเขาจะไดป้ลาบา้ง (“จะ จับปลา ได”้)   การแนะน าเช่นนั้นตอ้งดูเหมือนวา่น่าหวัเราะเยาะต่อ
ชาวประมงท่ีช านาญเหล่าน้ี   แนวคิดท่ีวา่การเปล่ียนแปลงท่ีไม่ส าคญัเช่นนั้นจะบรรลุส่ิงใดก็
ตามนั้นก็น่าหัวเราะเยาะ   กระนั้น อย่างอศัจรรยแ์ล้ว พวกสาวกไดท้  าตามค าสั่งของพระเยซู   
บางทีมนัเป็นความมีสิทธิอ านาจแห่งค าสั่งของพระเยซูท่ีอธิบายถึงความพร้อมของพวกเขา 

 



บาร์คเล่ยไ์ดน้ าเสนอการอธิบายท่ีเป็นการอศัจรรยเ์ล็กน้อยกว่า เขาได้เช่ือว่าจากต าแหน่งบน
ชายฝ่ังของพระเยซูนั้น พระองคไ์ดเ้ห็นฝงูปลาท่ีพวกสาวกไม่สามารถเห็นไดจ้ากต าแหน่งของ
พวกเขาในเรือนั้น1100 

 

ท าไมพวกสาวกท าตามค าสั่งของพระเยซูโดยปราศจากการสงสัย ? บางที พวกเขาไดจ้ดจ าถึงอีก
คืนหน่ึงของการหาปลาไม่ส าเร็จเม่ือพระเยซูได้บอกให้เปโตร ยากอบและยอห์นท่ีจะหย่วน
อวนของพวกเขาลง   พวกเขาไดป้ระสบกบัฝงูปลามากมายจนอวนของพวกเขาก าลงัจะปริ (ลก. 
5:1-11)1101 นัน่ไดเ้ป็นเวลา (โดยมิไดต้ั้งใจแต่บางทีไม่ใช่เหตุบงัเอิญ) เม่ือพระเยซูไดเ้รียกพวก
สาวกพวกเดียวกนัน้ีท่ีจะติดตามพระองคเ์ป็นคร้ังแรก  พวกเขาไดต้อบสนองโดยการละอาชีพ
หาปลาของพวกเขาเพื่อจะติดตามพระเยซูอยา่งเต็มเวลาในฐานะสาวกของพระองค ์  อยา่งไรก็
ตาม มนัดูเหมือนชดัเจนท่ีว่า แมก้ระทัง่หลงัจากท่ีพวกเขาไดเ้ช่ือฟัง “ชาวประมงท่ีใช้เกา้อ้ีเทา้
แขน” ซ่ึงไม่เป็นท่ีรู้จกับนชายฝ่ัง ในตอนเชา้มืดน้ี พวกเขายงัคงไม่ไดต้ระหนกัว่าพระองคเ์ป็น
พระเยซู 

 
เหตุผลส าหรับการเช่ือฟังของพวกสาวกก็ไม่ได้ส าคญัเท่ากบัขอ้เท็จจริงของมนั ถ้าพวกเขา
ไม่ไดเ้ช่ือฟังค าสั่งของ    พระเยซู พวกเขาคงไดล้ม้เหลวท่ีจะจบัปลา   อย่างไรก็ตาม เพราะว่า
พวกเขาไดเ้ช่ือฟัง พวกเขาไดป้ระสบกบัความส าเร็จท่ีท่วมทน้ ซ่ึงเป็นความส าเร็จท่ีเกินกว่า
ความสามารถตามธรรมชาติของพวกเขามาก   ยิ่งไปกวา่นั้น พวกเขาไดมี้ปัญหาในการจดัการ
กบัผลลพัธ์ของความส าเร็จของพวกเขา (“จนลากอวนข้ึนไม่ได”้) เพราะวา่มนัมี “มาก” ตามท่ี
บรรดาผูเ้ขียนพระกิตติคุณกล่าว น่ีเป็นการอศัจรรยเ์ดียวท่ีพระเยซูไดท้  าหลงัจากการเป็นข้ึนจาก
ตายของพระองค์1102 

 
ชายเหล่าน้ีจะไตร่ตรองถึงประสบการณ์น้ี และตระหนกัวา่พระเยซูไดส้อนพวกเขามาตลอดว่า
มนัส าคญัแค่ไหนท่ีจะเช่ือฟังถอ้ยค าของพระองค ์  การเช่ือฟังพระเยซูเป็นกุญแจสู่ความส าเร็จท่ี
เหนือธรรมชาติ   ท่ีจริง การเช่ือฟังของพวกเขาต่อ ถ้อยค าของพระองค์ แมว้า่พวกเขายงัไม่ไดรู้้
วา่มนัคือ ถ้อยค าของพระองค์ ก็ไดใ้หร้างวลัท่ีไม่น่าจะเป็นไปได!้ 
 

21:7    ผูอ่้านได้คาดแล้วว่า “สาวกคนท่ีพระเยซูทรงรัก” เป็นยอห์นเอง   การแสดงตวัน้ีก็เหมาะสม
เพราะวา่ยอห์นเป็นหน่ึงในสาวกท่ีอยูใ่นเรือนั้น (ขอ้ 2)   อีกคร้ังหน่ึง ยอห์นไดต้ระหนกับางส่ิง



เก่ียวกบัพระเยซูก่อนท่ีเปโตรไดต้ระหนกั (เปรียบเทียบ 20:8)   บางทีรู้สึกวา่การอศัจรรยไ์ด้
เกิดข้ึน และเป็นไปไดว้า่ท่านไดร้ะลึกว่าสองสามปีก่อนหนา้นั้น  พระเยซูไดท้  าการอศัจรรยท่ี์
คลา้ยกนั (ลก. 5:1-11)   จริงตามภาพนั้น เราก็มีพวกเขาในพนัธสัญญาใหม่ ยอห์นไดแ้สดงออก
ถึงความเขา้ใจถ่องแทท่ี้รวดเร็วและเปโตรไดแ้สดงออกถึงการกระท าท่ีรวดเร็ว 

 
“และช่างเป็นบทเรียนส าหรับบรรดาผูรั้บใช้ขององค์พระผูเ้ป็นเจา้จริงๆ  คือ เม่ือพระองค์ให้
ความส าเร็จแก่การงานของเรา เม่ืออวนแห่งข่าวประเสริฐในมือของเรารวบรวมปลา ขอให ้   
เราท่ีจะไม่ลืมท่ีจะเป็นเจา้ของวลีน้ี ‘เป็น องค์พระผู้เป็นเจ้า’!”1103 

 
เปโตรไดเ้รียนรู้วา่สัญชาติญาณของยอห์นเก่ียวกบัส่ิงเหล่าน้ีก็ดีกวา่ของเขา   เขาไดย้อมรับการ
สรุปของยอห์นและไดก้ระโดดลงทะเล (“ไดทิ้้งตวัเขาเองลงทะเล”) เป็นท่ีชดัเจนวา่ เขาตอ้งการ
ท่ีจะไปหาพระเยซูเร็วกวา่เรือและอวนของเขาซ่ึงตอนน้ีเตม็ไปดว้ยปลา  เขาไม่ไดแ้สดงถึงความ
เป็นห่วงต่อปลา เขาไดเ้ต็มใจท่ีจะปล่อยให้พวกมนัไป   ความตอ้งการอยา่งเดียวของเขาก็คือท่ี
จะไปหาพระเยซู การกระท าของเขารอบคอบแทนท่ีจะหุนหัน ชัดเจนจากความเป็นจริงท่ีว่า 

“เขา หยบิเส้ือมาสวม  ”ก่อนกระโดดลงทะเล  
 
ตามปกติแลว้ ชาวประมงไดท้  างานดว้ยเส้ือกางเกงในท่ีเบาของพวกเขา (ค ากรีก ชิทน, เส้ือยาว
ไม่ใช่กางเกงใน)   เป็นท่ีชดัเจนวา่ เปโตรได ้“ใส่เส้ือผา้ชั้นนอกของเขา” (ค ากรีก เอเพนดูเทส) 
เพื่อว่าเม่ือเขาไดไ้ปถึงแผ่นดิน เขาจะไดส้วมใส่อย่างเหมาะสม ถึงแมว้่าเปียกโชก   ตามปกติ
แลว้ ผูค้นก็เอาเส้ือผา้ท่ีไม่จ  าเป็นออกก่อนท่ีจะวา่ยน ้า   อุปนิสัยท่ีค่อนขา้งไร้เหตุผลของเปโตรดู
เหมือนจะเป็นขอ้บ่งช้ีอีกอย่างหน่ึงของความปรารถนาท่ีหนกัแน่นของเขาท่ีจะไปหาพระเยซู
อยา่งรวดเร็ว   อีกคร้ังหน่ึง เขาก าลงัแสดงออกถึงความจงรักภกัดีท่ีเกินควรซ่ึงเป็นลกัษณะนิสัย
ของเขาท่ีมีต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเขา (เปรียบเทียบ 20:6) 
 

21:8    สาวกคนอ่ืนๆไดป้ฏิบติัตวัอยา่งสงบมากกว่า   ยอห์นเป็นหน่ึงในผูค้นเหล่าน้ีผูซ่ึ้งเปโตรไดล้ะ
ใหด้ิ้นรนกบั “อวนท่ีเตม็ไปดว้ยปลา”   การบนัทึกของเขาถึงระยะทาง (ตามอกัษรแลว้ประมาณ 
100 หลาหรือ 90 เมตร) และงาน (“การลากอวน”) ท่ีไดเ้ก่ียวขอ้งกบัภารกิจน้ี ก็ยืนยนัถึงการ  
อา้งของเขาเก่ียวกบัการเป็นประจกัษพ์ยานของเหตุการณ์เหล่าน้ี (ขอ้ 24) 

 



21:9    ในขณะท่ีสาวกคนอ่ืนๆได้ด้ินรนท่ีจะเอาปลาท่ีจบัได้ของพวกเขาข้ึนฝ่ัง พระเยซูก็ก าลัง
ตระเตรียมอาหารเช้าไวส้ าหรับพวกเขาอยู่   ยอห์นไดบ้นัทึกว่ามนัเป็น “ถ่านติดไฟ” (ค ากรีก 
แอนธราคิยา) ท่ีพระเยซูได้วางไว ้  ผูอ่้านอาจจ าได้ว่ามันเป็นถ่านติดไฟอย่างเจาะจงท่ีซ่ึง   
เปโตรได้ยืนอยู่ใกล้ๆเม่ือเขาได้ปฏิเสธพระเยซู (18:18)   พระเยซูก าลงัจดัตั้งเวทีส าหรับ 
บทเรียนท่ีพระองคก์ าลงัจะสอนพวกสาวกโดยเฉพาะอยา่งยิง่เปโตร   สถานท่ีตั้งตามธรรมเนียม
ของเหตุการณ์น้ีคือทบังา ซ่ึงอยู่บนชายฝ่ังทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของทะเลกาลิลีระหว่าง                                    
คาเปอรนาอุมและเยนเนซาเรท 

 
“ขนมปัง” และ “ปลา” เป็นอาหารหลักโดยทัว่ไป แต่อีกคร้ังหน่ึง พวกเขาก็ระลึกถึงการ
อศัจรรยต่์างๆก่อนหน้านั้นท่ีพระเยซูได้กระท า   พระองค์ไดต้ระเตรียมอาหารส าหรับผูช้าย 
5,000 คนและภายหลงั 4,000 คนบวกผูห้ญิงและเด็กๆ ดว้ยขนมปังและปลาอยา่งอศัจรรย ์จง
สังเกตว่า พระองคไ์ดต้ระเตรียมปลาส าหรับพวกเขา แล้ว และยงัไดท้  าเป็นอาหารเพื่อพวกเขา 
ยา่งดว้ยไฟ แมก้ระทัง่ก่อนท่ีพวกสาวกจะออกจากเรือของพวกเขาและลากปลาท่ีพวกเขาจบัได้
เขา้ฝ่ัง 
 
ก่อนการถูกตรึงของพระองค์นั้น พระเยซูไดป้รนนิบติัพวกสาวกของพระองคโ์ดยการลา้งเทา้
ของพวกเขา (13:1-17)   ตอนน้ี พระองคไ์ดด้ าเนินการท่ีจะปรนนิบติัพวกเขาต่อไปในฐานะองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีได้เป็นข้ึนจากตายของพวกเขาโดยการตระเตรียมไฟท่ีอบอุ่นและอาหารเช้า
ใหแ้ก่พวกเขา (เปรียบเทียบ ขอ้ 13) 
 

21:10    แมว้า่มี “ปลา” (ค ากรีก อบซาริอน, เอกพจน์) หน่ึงตวัท่ีอยูบ่นไฟแลว้นั้น พระเยซูก็ไดแ้นะน า
ให้พวกสาวกท่ีจะ “เอาปลา (พหูพจน์) ท่ีพวกเขาจบัไดม้าบา้ง”   พระองคจ์ะไม่ตระเตรียมเพื่อ
ความจ าเป็นทางร่างกายของพวกเขาโดยการเพิ่มอาหารอยา่งอศัจรรย ์อย่างท่ีพระองคไ์ดท้  าใน
อดีต   ตอนน้ี พระองค์จะใช้ผลผลิตของการงานของพวกเขาเพื่อจะตอบสนองต่อความจ าเป็น
ของพวกเขา   อยา่งไรก็ตาม มนัชดัเจนท่ีวา่ปลาของพวกเขาไดเ้ป็นผลลพัธ์ของการตระเตรียมท่ี
อศัจรรยข์องพระองค ์  บางที น่ีเป็นสัญลกัษณ์ทั้งส้ินของวิธีท่ีพระเยซูจะด าเนินการภารกิจของ
พระองค์ผ่านทางพวกสาวกของพระองค์ในอนาคต เม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีท่ีพระองค์ได้ท  า
ระหวา่งพนัธกิจก่อนกางเขนของพระองค ์

   “ขา้พเจ้าเช่ือว่าเป้าหมายขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ก็คือการส าแดงให้พวกสาวกเห็นว่า          



  เคล็ดลบัของความส าเร็จคือการท าตามค าสั่งของพระองค์และกระท าดว้ยการเช่ือฟัง         
  อยา่งไร้ขอ้กงัขาต่อพระวจนะของพระองค”์1104 

 
21:11    เปโตรไม่ไดล้ะเพื่อนสาวกของเขาท่ีจะด้ินรนกบัอวนขณะท่ีเขาไดย้นือยูข่า้งๆ   เขาไดช่้วยพวก 

เขาลากอวนติดปลาใหญ่ท่ีพระเยซูได้ตระเตรียมนั้นข้ึนฝ่ัง การตีความอีกอย่างหน่ึงเห็นว่า 
เปโตรดึงปลาข้ึนฝ่ังดว้ยตวัของเขาเอง 

 
 “ส่ิงท่ีชายหกคนไม่สามารถท่ีจะท าไดด้ว้ยก าลงัของพวกเขาเอง  [เปรียบเทียบ ขอ้ 6] 

ตอนน้ีชายคนหน่ึงไดท้  าเม่ือเขาไดไ้ปท างานของเขาจากพระบาทของพระคริสต!์  .  .  . 
ท่ีแห่งก าลังยงัคงอยู่ท่ีพระบาทของพระผูช่้วยให้รอด และก าลังจะถูกมอบให้ใน
สัดส่วนอยา่งถูกตอ้งเม่ือเราอยูใ่นการสามคัคีธรรมท่ีมีสติกบัพระองคแ์ละก าลงัดึงจาก
ความสมบูรณ์ท่ีไม่จ  ากดัของพระองค”์1105 

 

มีการอธิบายเชิงเปรียบเทียบมากมายเก่ียวกบัความหมายของปลา “153” ตวั1106 ส่วนใหญ่ของ
การอธิบายเหล่าน้ีก็มากเกินไปท่ีจะเก่ียวขอ้งท่ีจะอธิบายท่ีน่ี1107 การอธิบายเหล่าน้ีหลายอยา่งก็
เก่ียวขอ้งกบั การถอดรหัส   การถอดรหัส เป็นกฎของการไดรั้บถอ้ยค าหรือหลายถอ้ยค าจาก
ค าฮีบรู หรือในกรณีค ากรีก ซ่ึงเป็นตวัอกัษรท่ีแสดงถึงตวัเลขในภาษาต่างๆตามล าดบั   หน่ึงใน
การอธิบายท่ีน่าเช่ือถือมากข้ึนเก่ียวกบัปลา 153 ตวัก็เป็นดงัต่อไปน้ี   แต่ก่อนนั้น พระเยซูได้
บอกพวกสาวกของพระองคว์่าพวกเขาจะมาเป็นผูจ้บัคน ซ่ึงเป็นค าเปรียบเทียบท่ีชดัเจน (มก. 
1:17)   ถา้ปลาท่ีน่ีแสดงถึงผูก้ลบัใจเช่ือท่ีพระเยซูจะตระเตรียมอยา่งอศัจรรยเ์พื่อพวกสาวกท่ีจะ 
“จบั” นั้น บางทีจ านวนมากของพวกเขาแสดงถึงผูก้ลบัใจเช่ือหลายคน (เปรียบเทียบ มธ. 13:47-
50)   ขอ้เท็จจริงท่ีวา่ “อวนก็ไม่ขาด” อาจแสดงถึงความสามารถของข่าวประเสริฐท่ีจะ “จบั” 
หลายคนโดยไม่ลม้เหลว1108 

 
บางทียอห์นเพียงแค่ไดบ้นัทึกจ านวนวา่เป็นรายละเอียดเพื่อจะให้ความแทจ้ริงแก่พยานของเขา 
(เปรียบเทียบ 2:6)   ท่ีจริงแลว้ ท่านเป็นชาวประมงเอง   ชาวประมงส่วนใหญ่ก็รู้ปลาก่ีตวัท่ีพวก
เขาจบัไดเ้ม่ือใดก็ตามท่ีพวกเขาจบั และน่ีก็เป็นการจบัท่ีผิดปกติอยา่งมาก   บางที พวกสาวกได้
แบ่งปลา และจ าเป็นตอ้งนบัปลา 
 



21:12    ในฐานะเจ้าบ้านนั้ น พระเยซูได้เ ช้ือเ ชิญให้พวกสาวกท่ีจะทานอาหารกับพระองค ์                                    
บางที พระองค์ก าลงัย  ้าเตือนพวกเขาถึงอาหารม้ือสุดทา้ยของพวกเขาด้วยกนัในห้องชั้นบน 
ก่อนการถูกจบัของพระองค์   ในโลกตะวนัออกใกล้โบราณนั้น เจา้บา้นผูซ่ึ้งไดห้ยิบยื่นการ
รับรองแขกแก่คนอ่ืนและไดต้ระเตรียมอาหารเพื่อพวกเขาก็ก าลงับ่งบอกวา่เขาจะปกป้องพวก
เขาจากเวลานั้นเป็นตน้ไป   ดงันั้น การเช้ือเชิญของพระเยซูอาจเป็นค าสัญญาแห่งการอุทิศตน
ต่อพวกเขาเหมือนกบัความกรุณาท่ีได้เสนอให้ ณ อาหารแห่งพนัธสัญญาของชาวตะวนัออก   
อาหารเช่นนั้นไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการยอมรับ  การยกโทษ และการอุทิศตนร่วม   โดยการยอมรับ
การเช้ือเชิญของพระองคน์ั้น พวกเขาก าลงับ่งบอกว่าพวกเขาก าลงัอุทิศพวกเขาเองต่อพระเยซู
อีกคร้ังหน่ึง 

 
“ ‘การเช้ือเชิญ’ สามอย่างก็โดดเด่นในพระกิตติคุณยอห์น คือ ‘มาและดู’ (ยน. 1:39) 
‘มาและด่ืม’ (ยน. 7:37) และ ‘มาและทาน’ (ยน. 21:12)   พระเยซูรักเพียงไรท่ีจะเล้ียง 
เปโตรก่อนท่ีพระองค์ไดจ้ดัการกบัความจ าเป็นฝ่ายวิญญาณของเขา   พระองค์ไดใ้ห้
โอกาสแก่เปโตรท่ีจะท าตวัให้แห้ง  ไดรั้บความอบอุ่น ตอบสนองต่อความหิวของเขา 
และช่ืนชมกบัการสามคัคีธรรมส่วนตวั   น่ีเป็นตวัอย่างท่ีดีส าหรับเราท่ีท าตามเม่ือเรา
เอาใจใส่ผูค้นของพระเจา้   แน่นอนวา่ ฝ่ายวิญญาณก็ส าคญักว่าฝ่ายร่างกาย แต่การเอา
ใจใ ส่ ฝ่ าย ร่ า งกายสามารถตระ เต รียมหนทาง เพื่ อพันธ กิจ ฝ่ ายวิญญาณได ้                                   
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของเราไม่ไดเ้นน้ ‘วญิญาณ’ จนพระองคล์ะเลยร่างกาย”1109 

 
เป็นท่ีชดัเจนวา่ พวกสาวกไดป้รารถนาท่ีจะถามพระเยซูว่าบุคคลท่ีก าลงัยืนอยูก่บัพวกเขาเป็น
พระองคจ์ริงๆหรือไม่ แต่พวกเขาก็ไม่กลา้ท่ีจะท าอยา่งนั้น   ความตึงเครียดภายในพวกเขาน้ีก็
ช่วยให้เราเขา้ใจว่าการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซูเป็นการทา้ทายต่อความเช่ือของบรรดาผูท่ี้
แมก้ระทัง่ไดรู้้จกัพระองค์ดีท่ีสุด   การเฆ่ียนตีและการถูกตรึงของพระองคไ์ดท้  าให้รูปร่างของ
พระองคเ์สียไปจนพระองคแ์ทบไม่เหมือนพระเยซูท่ีพวกเขาไดรู้้จกั หรือร่างกายท่ีเป็นข้ึนจาก
ตายของพระองคแ์ตกต่างจนพระองคดู์เหมือนคนแปลกหนา้ใช่ไหม?   บางที เราควรรอเพื่อจะ
เห็นพระองคด์ว้ยตวัของเราเองเพื่อจะไดรั้บค าตอบต่อค าถามเหล่าน้ี   โดยไม่ค  านึงถึงทุกส่ิงนั้น 
พวกสาวกซ่ึง “รู้ว่าเป็นองค์พระผูเ้ป็นเจา้” จากหลกัฐานท่ีปฏิเสธไม่ไดน้ั้น ก็สามารถสรุปได้
อยา่งเดียววา่ผูท่ี้ไดย้นือยูท่่ามกลางพวกเขาเป็นพระเยซูอยา่งแทจ้ริง 
 



21:13    พระเยซูไดต้ระเตรียมเพื่อความจ าเป็นทางร่างกายของพวกเขาดว้ยของของพระองคเ์อง อยา่งท่ี
พระองคไ์ดท้  ามาก่อน (เปรียบเทียบ 6:11-13) พระองคไ์ดก้ระท าในฐานะเจา้บา้นอยา่งคาดหวงั
แลว้ พวกสาวกไดร้ะลึกถึงความส าคญัของการเล้ียงฝงูชนของพระองคก่์อนหนา้นั้น   พระเยซู
สามารถน าแหล่งท่ีน้อยของมนุษยม์า ท าให้พวกมนัเพิ่มพูนข้ึน และก็ก่อให้เกิดพระพรท่ีเหนือ
ธรรมชาติได ้  น่ีเป็นบทเรียนท่ีส าคญัส าหรับพวกสาวกเหล่าน้ีท่ีจะจดจ าไว ้ขณะท่ีพวกเขาได้
เร่ิมตน้ท่ีจะด าเนินภารกิจท่ีทา้ทายท่ีพระเยซูไดใ้หแ้ก่พวกเขา 

 
21:14    ยอห์นได้สรุปการบรรยายถึงเหตุการณ์น้ีโดยการระบุว่ามนัเป็นเหตุการณ์ “ท่ีสาม” ของการ

ส าแดงพระองคเ์องของพระเยซูแก่พวกสาวกของพระองค์ “หลงัจาก” การเป็นข้ึนจากตายของ
พระองค ์  ขอ้น้ีจดัตั้ง การผนวกพร้อมกบัขอ้ท่ี 1 ท่ีท  าใหเ้หตุการณ์น้ีแตกต่าง 

 
ยอห์นไดก้ล่าววา่น่ีเป็นการปรากฏหลงัจากการเป็นข้ึนจากตายคร้ังท่ีสาม “แก่พวกสาวก” (นัน่
คือ พวกอคัรทูต, เปรียบเทียบ 20:19-23, 26-29)   ตามล าดบัวนัเดือนปีนั้น อยา่งนอ้ยแลว้ น่ีเป็น
การปรากฏหลงัจากการเป็นข้ึนจากตายคร้ังท่ีเจด็ของพระเยซู (เปรียบเทียบ 20:11-18; มธ. 28:8-
10; 1 คร. 15:5; ลก. 24:13-32; ยน. 20:19-23, 26-29)   อยา่งไรก็ตาม มนัเป็นการปรากฏคร้ังท่ี
สามแก่พวกสาวก และการปรากฏคร้ังท่ีสามแก่พวกสาวกท่ียอห์นไดบ้นัทึก 
 
ยอห์นได้ถือว่าการปรากฏน้ีเป็นหลกัฐานเพิ่มเติมของการเป็นข้ึนจากตายของพระเยซู บางที 
ท่านไดถื้อวา่มนัท าใหค้วามส าเร็จเตม็ท่ีของพยานต่างๆสมบูรณ์ เน่ืองจากวา่ท่านไดดึ้งดูดความ
สนใจไปยงัการท่ีมนัเป็นการปรากฏคร้ัง “ท่ีสาม” แก่พวกเขาสาวก   เลข “สาม” ในพระคมัภีร์
บางคร้ังก็แสดงถึงความเตม็ท่ีหรือความสมบูรณ์ (เช่น บุคคลทั้งสามของตรีเอกภาพ)   อยา่งไรก็
ตาม โดยการเรียกการปรากฏน้ีวา่ “การส าแดงออก” (ค ากรีก เอฟาเนโรเธ, เปรียบเทียบ ขอ้ 1) 
ยอห์นก็ไดบ้่งบอกวา่ท่านไดถื้อวา่มนัเป็นการเปิดเผยถึงคุณลกัษณะแทข้องพระเยซูอีกดว้ย 
 

จนเด๋ียวน้ี พระเยซูได้ย  ้าเตือนสาวกเหล่าน้ีถึงบทเรียนต่างๆท่ีพระองค์ไดส้อนพวกเขาก่อนหน้านั้น ว่าส าคญั
ส าหรับพวกเขาท่ีจะจดจ าไวเ้ม่ือพิจารณาถึงภารกิจของพวกเขา   ท่านไดจ้ดัตั้งโอกาสส าหรับบทเรียนท่ีส าคญั
กวา่ท่ีจะติดตามมาอีกดว้ย 
 

ข. ค าสอนของพระเยซูเกีย่วกบัแรงจูงใจส าหรับการรับใช้  21:15-23 



 
ตอนน้ี พระเยซูได้ด าเนินการต่อไปท่ีจะใช้การอัศจรรย์ท่ีพระองค์เพิ่งได้กระท านั้นเป็นเบ้ืองหลังส าหรับ
ค าแนะน าท่ีส าคญั ยอห์นไดน้ าเสนอพระเยซูท่ีท าส่ิงน้ีหลายคร้ังในพระกิตติคุณน้ี การกล่าวซ ้ าของรูปแบบน้ีใน
บทส่งท้ายก็เป็นหลกัฐานท่ีว่าบทส่งท้ายเป็นส่วนดั้ งเดิมของพระกิตติคุณน้ี พระเยซูได้จดจ่อการสอนของ
พระองคไ์ปท่ีเปโตร อยา่งชดัเจนแลว้ พระองคต์อ้งการใหส้าวกทุกคนท่ีจะถือวา่เปโตรเป็นตวัแทนของพวกเขา 
 
21:15    อีกคร้ังหน่ึง การสอนไดต้ามหลงัการทาน อยา่งท่ีมนัไดถู้กกระท ามาก่อนอยูบ่่อยๆ ตวัอยา่งเช่น  

ในห้องชั้นบน (บทท่ี 13-17)   การสนทนาท่ีตามมาอาจไดเ้กิดข้ึนขณะท่ีพระเยซูและเปโตรได้
เดินไปตามชายฝ่ัง พร้อมกบัยอห์นท่ีอยูข่า้งหลงัภายในระยะท่ีพอจะฟังไดย้ิน (เปรียบเทียบ ขอ้ 
20-21) อยา่งไรก็ตาม ดูเหมือนวา่ มนัไดเ้กิดข้ึนต่อหนา้สาวกอีกหกคน 
 
พระเยซูไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยการกล่าวต่อเปโตรวา่ “ซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ย”   ในหมวดพระกิตติคุณนั้น 
พระ เยซูได้ก ล่าวต่อ เปโตรในแนวทาง น้ีในโอกาสต่างๆ ท่ีส าคัญมาก ท่ี สุด เท่ านั้ น                                  
โอกาสเหล่าน้ีคือ การทรงเรียกของเปโตรท่ีจะติดตาม พระเยซู (1:42), การกล่าวยอมรับของเขา
เก่ียวกบัพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจา้ (มธ. 16:17), และขณะท่ีเขาไดน้อนหลบัในสวน
เกทเสมนี (มก. 14:37)   เม่ือพระเยซไดก้ล่าวต่อเปโตรในแนวทางน้ีท่ีน่ี บางทีเปโตรได้
ตระหนกัวา่ส่ิงท่ีพระเยซูก าลงัจะกล่าวต่อเขานั้นส าคญัอยา่งมาก 
 

“การอ้างอิงถึงการสืบเช้ือสายตามธรรมชาติของเปโตรท่ีน่ี [“บุตรของยอห์น”] 
(เปรียบเทียบ 1:42; มธ. 16:17) ก็ดูเหมือนวา่เร่ิมแรกนั้น เป็นการอา้งอิงโดยตรงถึงตวั
เขาในความเตม็ท่ีของคุณลกัษณะตามธรรมชาติของเขา อยา่งท่ีแตกต่างจากอคัรทูต”1110 

 
พระเยซูไดใ้ช้ค  าวา่ “รัก” (ค ากรีก อากาพาส) ในค าถามของพระองคท่ี์นกัวิชาการหลายคนได้
เขา้วา่เป็นการอา้งอิงถึงการอุทิศตนอยา่งส้ินเชิงต่ออีกบุคคลหน่ึง   อยา่งไรก็ตาม นกัวิชาการคน
อ่ืนๆท่ีมีความสามารถเท่าเทียมกนัไม่เช่ือว่ามนัมีความหมายท่ีหนักแน่นน้ี1111 อย่างไรก็ตาม 
นกัวิชาการส่วนใหญ่ตระหนกัว่า อากาพาโอ ค่อนขา้งแสดงออกถึงความรักท่ีหนกัแน่นกว่า     
ฟีเลโอ 
 



ในพระกิตติคุณของท่านนั้ น ตามปกติแล้วยอห์นไม่ได้สร้างความแตกต่างท่ีละเอียดใน
ความหมายบนพื้นฐานของความแตกต่างของค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนั1112 โดยทัว่ไปแลว้ 
ยอห์นได้ปฏิบัติต่อค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกันว่ามีความหมายเหมือนกันอย่างแท้จริง   
ตวัอยา่งเช่น ยอห์นไดใ้ชค้  าวา่ อากาพาโอ และ ฟีเลโอ เพื่อจะอธิบายถึงความรักของพระบิดาท่ี
มีต่อพระบุตร (3:35; 10:17; 5:20), ความรักของพระเยซูท่ีมีต่อลาซารัส (11:5, 3, 36), และความ
รักของพระเยซูท่ีมีต่อสาวกผูเ้ป็นท่ีรัก (13:23; 20:2) ยิ่งกว่านั้น ท่านได้ใช้ค  ากรีกสามค าท่ี
แตกต่างกนัเพื่อจะอธิบายถึง “ปลา ”ในพระคมัภีร์ตอนน้ี คือ พรอสฟากิออน   อิคธุส และ อบซา
ริออน  
 
อย่างไรก็ตาม นักอรรถาธิบายหลายคนได้สรุปว่าพระเยซูก าลงัสร้างความแตกต่างระหว่าง
ความหมายของค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัส าหรับรักท่ีพระเยซูไดใ้ช้ท่ีน่ี1113 เน่ืองจากการ
โต้แยง้เก่ียวกับความหมายของ อากาพาโอ และค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงของมันนั้น ดู
เหมือนวา่เป็นการไม่ฉลาดท่ีจะวางการเนน้ท่ีความแตกต่างน้ีมากเกินไป 
 

“การกระท าของเขา [ของเปโตร] ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่เปโตรไม่ไดต้อ้งการองคพ์ระผูเ้ป็น
เจ้าท่ีได้ถูกตรึง   แต่พระเยซูได้ถูกตรึง   การอุทิศตนของเปโตรตั้งมัน่ตามส่ิงน้ีได้
อยา่งไร?   เขาไดพ้ร้อมท่ีจะรักพระเยซูอยา่งท่ีพระองคเ์ป็น และไม่ใช่อยา่งท่ีเปโตรได้
ปรารถนาใหพ้ระองคเ์ป็นไหม?”1114 

 
พระเยซูไดถ้ามเปโตรวา่เขามีความรักต่อพระเยซูมากกวา่เขามีต่อ “ส่ิงเหล่าน้ี” (ค ากรีก พลีอน 
เทาทน) หรือไม่  พระเยซูมีอะไรในความคิด?   มนัเป็นเรือหาปลาและอวนท่ีเปโตรไดก้ลบัไปสู่ 
หรือมนัเป็นสาวกคนอ่ืนๆไหม?   ดูเหมือนการเปรียบเทียบเป็นไปไดม้ากกวา่ท่ีจะเป็น “ความ
รัก” ของสาวกคนอ่ืนๆท่ีมีต่อพระเยซู เน่ืองจากวา่ก่อนหนา้นั้นเปโตรได ้กล่าวยอมรับการอุทิศ
ตนอยา่งส้ินเชิงต่อพระเยซูในห้องชั้นบนนั้น (เปรียบเทียบ 13:37; 18:10)   เปโตรไดอ้า้งว่า
ความรักและการอุทิศตนของเขาท่ีมีต่อพระเยซูก็หนักแน่น จนกระทัง่แม้ว่าสาวกคนอ่ืนๆ
ทั้งหมดไดล้ะทิ้งพระองคไ์ป เขาจะไม่ละทิ้ง (มธ. 26:33; มก. 14:29; ลก. 22:33) กระนั้นเปโตร
ไดป้ฏิเสธวา่เขาเป็นหน่ึงในสาวกของพระเยซู และไม่ไดรู้้จกัพระเยซูสามคร้ัง   ดงันั้น ค าถาม
ของพระเยซูก็มีเหตุผล   พระองค์ตอ้งการให้เปโตรท่ีจะคิดเก่ียวกบัว่าความรักของเขาท่ีมีต่อ
พระเยซูนั้นหนกัแน่นแค่ไหน อย่างแท้จริง 



 
เปโตรไดต้อบโดยการกล่าวยอมรับถึงความรักของเขาท่ีมีต่อพระเยซู แต่เขาไดใ้ชค้  าท่ีแตกต่าง
ไปส าหรับรักท่ีพระเยซูไดใ้ช ้(ค ากรีก ฟีเลโอ)   นกัอรรถาธิบายผูซ่ึ้งไดเ้ช่ือวา่ ฟีเลโอ แสดงออก
ถึงความรักท่ีอ่อนแอกวา่ อากาพาโอ ก็คิดวา่เป็นท่ีชดัเจนวา่ เปโตรไม่สามารถน าตวัเขาเองไปสู่
การอา้งถึงการอุทิศตนอย่างส้ินเชิงต่อพระเยซูได ้เม่ือพิจารณาถึงการปฏิเสธสามคร้ังของเขา   
บรรดาผูท่ี้ถือว่า ฟีเลโอ และ อากาพาโอ เป็นค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกนัก็เขา้ใจว่าเปโตร
ก าลงักล่าวยอมรับว่าเขาไดรั้กพระเยซูอย่างแทจ้ริง   เปโตรไดก้ล่าวถึงหลกัฐานแห่งความรัก
ของเขาท่ีมีต่อความรู้ของพระเยซู (“พระองค์ทรงทราบว่าขา้พระองค์รักพระองค์”) ไม่ใช่ต่อ
อุปนิสัยแต่ก่อนของเขาเอง 
 

“ประสบการณ์ไดส้อนให้เปโตรท่ีจะไม่วางใจการตดัสินของเขาเองเก่ียวกบัตวัเขาเอง   
แมว้า่เม่ือขอ้เทจ็จริงเป็นหน่ึงในจิตส านึกทนัทีทนัใดนั้น เขาก็ตั้งการยืนยนัของเขาไวท่ี้
ความเขา้ใจถ่องแทโ้ดยตรงขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้”1115 

 
พระเยซูได้ตอบอย่างมีพระคุณโดยการให้ค  าสั่งแก่เปโตร ไม่ใช่ค าวิจารณ์   พระองค์ได้บอก
ให้เปโตรท่ีจะ “ดูแล” (ค ากรีก บอสเค, เล้ียง) “ลูกแกะ” (ค ากรีก อารนิอา) ของพระองค ์  
นอกเหนือไปจาก อากาพาโอ และ ฟีเลโอ นั้น คู่ของค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัอีกสามคู่ก็
ปรากฏในพระคมัภีร์ตอนน้ี   บอสโค (เล้ียง, ขอ้ 15, 17) และ พอยไมโน) ดูแล, หรือเอาใจใส่, 
ขอ้ 16) อาจแตกต่างกนัอย่างส าคญั แต่บางทีก็ไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น ในท านองเดียวกนั อารนิอา 
(ลูกแกะ, ขอ้ 15) และ โพรบาทา (แกะ, ขอ้ 16, 17) ก็สร้างปัญหาการตีความเช่นกนั คู่ท่ีสามคือ 
ออยดาส (รู้จกัทางสติปัญญา, ขอ้ 15, 16) และ กินอสเคอิส (รู้จกัทางประสบการณ์, ขอ้ 17) ก่อน
หนา้นั้นพระเยซูไดอ้า้งอิงถึงพระองคเ์องวา่ผูเ้ล้ียงท่ีดี (10:14)   ตอนน้ี พระองคก์ าลงัมอบการ
ดูแลฝงูแกะของพระองค์แก่สาวกคนน้ีผูซ่ึ้งไดท้  าให้พระองคผ์ิดหวงัอย่างน่าสังเวชในอดีต แต่
ก่อนนั้น พระเยซูไดเ้รียกให้เปโตรท่ีจะเป็นผูห้าคน ซ่ึงเป็นพนัธกิจการประกาศท่ีส าคญั (มธ. 
4:19) ตอนน้ี พระองคก์ าลงัท าให้การทรงเรียกน้ีกวา้งข้ึนเพื่อจะรวมถึงการเป็นผูเ้ล้ียงแกะ ซ่ึงก็
คือพนัธกิจอภิบาล 
 

21:16-17   พระเยซูไดด้ าเนินการต่อไปท่ีจะถามเปโตรดว้ยค าถามเดียวกนัอีกสองคร้ังอยา่งแทจ้ริง เปโตร 



ได้ให้ค  าตอบเดียวกันในแต่ละคร้ังอย่างแท้จริง   เปโตรได้รู้สึกเป็นทุกข์ (ความส านึกผิด) 
หลงัจากค าถามท่ีสามของพระเยซู เพระวา่พระเยซูไดถ้ามค าถามเดียวกนัเป็น “คร้ังท่ีสาม” ซ่ึง
เป็นเหตุผลส าหรับความทุกขใ์จของเปโตรท่ีตวับทให้ ไม่ใช่การใชถ้อ้ยค าของเขาส าหรับค าวา่ 
“รัก”   นกัอรรถาธิบายบางคนไดบ้่งบอกวา่เปโตรไดเ้ป็นทุกขอี์กดว้ยเพราะวา่คร้ังน้ี พระเยซูได้
ใชค้  าเดียวกนัส าหรับรักท่ีเปโตรไดใ้ช ้(ค ากรีก ฟีเลโอ)1116  
 

“ในค าถามแรกขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ พระองคไ์ดท้า้ทาย ความเหนือกว่า ของความรัก
ของเปโตร   ในค าถามท่ีสองขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ พระองค์ไดท้า้ทายไม่ว่าเปโตรมี 
ความรักหรือไม่   ท่ีน่ี ในค าถามท่ีสามขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ ตอนน้ีพระองค์ทา้ทาย
แมก้ระทัง่ ความรักใคร่ ของเขา!   น่ีเป็นการเสาะหาท่ีใหญ่ท่ีสุด!   แต่มนัมีผลลพัธ์ท่ี
ตอ้งการ   องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ท าใหบ้าดเจบ็เพื่อวา่พระองคจ์ะรักษา”1117 

 
มอร์ริสได้สังเกตว่าการสนทนาดั้งเดิมระหว่างพระเยซูและ เปโตรบางทีได้เกิดข้ึนในภาษา   
อารเมค ดังนั้นเม่ือยอห์นได้แปลส่ิงท่ีพวกเขาได้พูดไปสู่ภาษากรีกนั้น ท่านอาจได้ใช้ค  าท่ีมี
ความหมายใกล้เคียงกนัส าหรับความหลากหลายมากกว่าท่ีจะแสดงถึงความแตกต่างกนันิด
หน่อยของความแตกต่าง1118 

 
บางที พระเยซูไดต้ั้งใจว่าการกล่าวยอมรับถึงความรักสามคร้ังจะเขา้ไดก้นักบัและโตต้อบการ
ปฏิเสธสามคร้ังแต่ก่อนของเขา   เปโตรได้ปฏิเสธองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเขาสามคร้ังต่อหน้า
พยานหลายคนใกลก้บัถ่านติดไฟ (18:17, 25, 27) ตอนน้ี เขาไดย้ืนยนัถึงความรักของเขาท่ีมีต่อ
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ของเขาสามคร้ังต่อหน้าพยานหลายคนใกล้กบัถ่านติดไฟเช่นกนั แพทย์ท่ี
ยิง่ใหญ่ไดฟ้ื้นฟูวญิญาณของเปโตร 
 

“นั่นอาจมีความสงสัยเล็กน้อย แต่ฉากทั้งหมดก็ถูกตั้งใจท่ีจะแสดงแก่เราว่าเปโตร
ไดรั้บการฟ้ืนฟูไปสู่ต าแหน่งแห่งการเป็นผูน้ าของเขาอย่างสมบูรณ์. . . . มนัมีค่าท่ีจะ
สังเกตวา่ส่ิงหน่ึงเก่ียวกบัการท่ีพระเยซูไดถ้ามเปโตรก่อนการบญัชาให้เขาท่ีจะดูแลฝงู
แกะก็คือความรัก   น่ีเป็นคุณสมบติัพื้นฐานส าหรับการรับใชข้องคริสเตียน   คุณสมบติั
อ่ืนๆก็น่าปรารถนา แต่ความรักนั้นขาดไม่ได้อย่างส้ินเชิง (เปรียบเทียบ 1 คร.                          
13:1-3)”1119 



    
 “เราอาจรู้มาก ท ามาก พูดมาก ให้มาก เผชิญมาก และท าการแสดงมากในศาสนาของ
เรา แต่ตายต่อพระพกัตร์พระเจา้เน่ืองจากตอ้งการความรัก และทา้ยสุดลงไปสู่หลุม 
[นัน่คือ หลุมฝังศพ] เรา รัก พระคริสตห์รือเปล่า? น่ีเป็นค าถามท่ียิ่งใหญ่ ปราศจากส่ิงน้ี
ก็ไม่มีชีวิตหลงเหลือในคริสเตียน เราก็ไม่ไดดี้ไปกว่าหุ่นข้ีผึ้งท่ีทาสีแลว้ ไม่มีชิวิตใน
ท่ีๆ ไม่มีความรัก”1120 

 
ความล้มเหลวบางอย่างในพนัธกิจอาจขดัขวางผูเ้ช่ือไวจ้ากการรับใช้พระเจ้าในแนวทางท่ี
เจาะจงตั้งแต่เวลานั้นเป็นตน้ไป (เปรียบเทียบ 1 ทธ. 3:1-13; ทต. 1:5-16)   ความลม้เหลวอ่ืนๆ
อาจเรียกร้องการหยุดชัว่คราวจากการรับใช้จนกว่าการฟ้ืนฟูนั้นสมบูรณ์เท่านั้น (เปรียบเทียบ 
กจ. 15:38;  2 ทธ. 4:11)   อยา่งไรก็ตาม โดยไม่ค  านึงถึงความลม้เหลวของใครคนหน่ึงนั้น เขา
หรือเธอสามารถรับใชพ้ระเจา้ในความสามารถบางอยา่งได ้(เปรียบเทียบ 2 ทธ. 2:20-21) 
 
เปโตรไดเ้รียนรู้ท่ีจะไม่ท าการกล่าวยอมรับแห่งความรักท่ียิ่งใหญ่ท่ีเร่งรีบ   ดงันั้น เขาไม่ได้
เปรียบเทียบความรักของเขาท่ีมีต่อพระเยซูกบัความรักของสาวกคนอ่ืนๆ อย่างท่ีเขาไดท้  ามา
ก่อน   เขาเพียงแค่ไดก้ล่าวถึงความรู้ของพระเยซูเก่ียวกบัใจของเขา  ตลอดการสับเปล่ียนน้ี                          
พระเยซูไดอ้า้งอิงอยา่งต่อเน่ืองถึง “แกะ” วา่เป็น “ของพระองค ์(ของเรา)” ไม่ใช่แกะของเปโตร   
ไม่เพียงเท่านั้น พระเยซูไดอ้ธิบายถึงพนัธกิจของเปโตรในแง่ของ การกระท า ไม่ใช่ในแง่ของ
ต าแหน่ง    หลายปีต่อมา เปโตรได้เขียนจดหมายถึงผูป้กครองซ่ึงกระตุ้นให้พวกเขาท่ีจะ
ประยกุตใ์ชมุ้มมองอยา่งเดียวกนัเหล่าน้ีกบัพนัธกิจอภิบาลของพวกเขา (1 ปต. 5:1-4)1121 

 

พระเยซูอาจไดใ้หค้  าบญัชาอยา่งเดียวกนัแก่เปโตรสามคร้ัง เพียงแค่ต่างกนัในถอ้ยค าเท่านั้น (ขอ้ 
15, 16, 17) อยา่งไรก็ตาม ความแตกต่างทั้งหลายอาจจะส าคญั 
 

“ความแตกต่างแรกท่ีถูกพรรณนาท่ีน่ีก็คือคนท่ีเรียบง่ายและสมถะท่ีสุด [ข้อ 15]                      
ลูกแกะในฝูงของพระคริสต์ตอ้งการการสนบัสนุน ซ่ึงพวกเขาไม่สามารถให้แก่พวก
เขาเองได ้ อคัรทูตคนน้ีถูกก าชบัท่ีจะใหแ้ก่พวกเขา. . . . 
“ลูกแกะเรียกร้องให้มีการเล้ียงดู  แกะเรียกร้องให้มีการน า [ขอ้ 16]   การเอาใจใส่และ
การปกครองท่ีระมดัระวงัท่ีจะถูกปฏิบติัต่อคริสเตียนท่ีเป็นผูใ้หญ่กวา่ก็เรียกร้องทกัษะ



และความอ่อนโยนท่ีใหญ่กวา่การเล้ียงคนอ่อนวยัและคนเรียบง่าย. . . . 
“ผูท่ี้เป็นผูใ้หญ่ก็เรียกร้องการค ้าจุนท่ีเหมาะสมของพวกเขาไม่น้อยไปกว่าคริสเตียน
ใหม่ๆ [ขอ้ 17]   การตระเตรียมนั้นตอ้งถูกท าไวเ้พื่อการสนบัสนุนของพวกเขาและการ
น าพาของพวกเขา   และน่ีเป็นส่วนสุดท้ายและยากสุดท้ายท่ีสุดของหน้าท่ีของ                       
ศิษยาภิบาล”1122 

 
“บรรดาผูท่ี้ รัก พระคริสตอ์ยา่งแทจ้ริงเท่านั้นท่ีเหมาะสมท่ีจะปรนนิบติัต่อฝงูแกะของ
พระองค!์   งานก็ยากล าบากมาก บ่อยคร้ังการช่ืนชมก็เล็กนอ้ยมาก  การตอบสนองก็ท า
ให้ท้อใจมาก  การวิจารณ์ก็หนักหน่วงมาก  การโจมตีของซาตานก็รุนแรงมาก จน
ความรักของพระคริสตเ์ท่านั้น คือความรักของพระองคท่ี์มีต่อเราและความรักของเราท่ี
มีต่อพระองคส์ามารถ ‘จ ากดั’ งานเช่นนั้นได้1123 

 

นกัวิชาการโรมนัคาทอลิกบางคนไดใ้ช้พระคมัภีร์ตอนน้ีท่ีจะสนับสนุนมุมมองของพวกเขา
ท่ีว่าเปโตรเป็น สันตปาปาคนแรก   บางเขาบางคนท าอย่างน้ีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วใน        
พนัธสัญญาเดิมนั้น ผูเ้ล้ียงเป็นภาพส าหรับผูป้กครองท่ีเป็นกษตัรยิ์  (เช่น 2 ซมอ. 5:2) อยา่งไรก็
ตาม ในพนัธสัญญาใหม่นั้น การเปิดเผยอยา่งอ่ืนก็ไม่ยกยอ่งเปโตรไปสู่ท่ีแห่งการปกครองท่ีมี
สิทธิอ านาจเหนือผูเ้ล้ียงคนอ่ืนๆท่ีอยู่ภายใต ้(กจ. 20:28; 1 ปต. 5:1-4)   มทัธิว 16:13-20 
สถาปนาบทบาทของเปโตรในการก่อตั้ งคริสตจักร แต่ไม่ได้มอบหมายบทบาทของการ
ปกครองเหนือพวกอคัรทูตอ่ืนๆใหแ้ก่เขา 

21:18-19   จากนั้นพระเยซูไดใ้หถ้อ้ยค าสุดทา้ยของถอ้ยค าท่ีส าคญัหลายถอ้ยค าท่ีพระองคไ์ดแ้นะน าดว้ย 
การยนืยนัอยา่งหนกัแน่น   มนัเป็นการท านายถึงรูปแบบการตายของเปโตร เปโตรเพิ่งไดก้ล่าว
ต่อพระเยซูว่า “พระองค์ทราบทุกส่ิง” (ข้อ 17) และตอนน้ีพระเยซูได้ส าแดงว่าพระองค์รู้     
พระเยซูได้เปรียบเทียบเสรีภาพท่ีเปโตรได้ช่ืนชมในวัยรุ่นของเขากับข้อจ ากัดท่ีเขาจะ                     
ประสบในชีวิตในภายหลงั   พระองค์ได้อธิบายถึงการตรึง   วลีน้ี “เหยียดแขนของเจา้ออก”                     
(ขอ้ 18) เป็นการอา้งอิงท่ีสละสลวยถึงการตรึงในโลกโรมนั1124 การเหยียดน้ีไดเ้กิดข้ึนเม่ือพวก
ทหารโรมันผูกแขนของบุคคลท่ีถูกตัดสินลงโทษกับไม้กางเขนของกางเขนของเขา       
บ่อยคร้ังแลว้ส่ิงน้ีไดเ้กิดข้ึนก่อนท่ีพวกเขาไดน้ าเขาไปสู่ท่ีแห่งการตรึงและไดต้รึงเขา1125              

 
“การตรึงเปโตร ณ กรุงโรมไดรั้บการรับรองโดยเทอร์ทูเล่ียน (‘Scorp.’15) และผูเ้ขียน



หลายคนในภายหลงั   ออริเจนไดก้ล่าวเพิ่มเติมวา่เขาไดถู้กตรึงพร้อมกบัการเอาหวัลง
ตามค าขอร้องของเขา (Euseb. ‘H.E.’ III. 1)”1126 

 
เปโตรไดเ้รียนรู้ว่าความมัน่ใจในตนเองของเขาไดน้ าไปสู่ความลม้เหลวอย่างไร และเขาตอ้ง
พึ่งพาพระเยซูมากข้ึนอยา่งไร (นัน่คือ “พระองคท์รงรู้. . .”; ขอ้ 15, 16, 17)   พระเยซูไดย้  ้า
เตือนเปโตรว่า เม่ือเวลาได้ผ่านไป เขาจะพึ่ งพาคนอ่ืนๆมากข้ึนเร่ือยๆ จนถึงจุดแห่งการไม่
สามารถท่ีจะหลีกหนีการตายของผูส้ละชีวิตเพื่อความเช่ือได้   ดงันั้น พระเยซูได้บ่งบอกว่า 
เปโตรควรมอบอนาคตของเขาไว้กับพระเจ้า แทนท่ีจะพยายามท่ีจะควบคุมมันด้วยตัว                          
ของเขาเองอยา่งท่ีเขาไดพ้ยายามท่ีจะท ามาแต่ก่อน      
 

“ประวติัศาสตร์ท่ีเจ็บปวดอนัยาวนานของคริสตจกัรคือประวติัศาสตร์ของผูค้นท่ีถูก
ทดลองให้เลือกอ านาจมากกว่าความรัก  การควบคุมมากกว่ากางเขน การเป็นผูน้ า
มากกวา่การถูกน าอยูบ่่อยๆ”1127  

 
ภายหลงัเปโตรได้เขียนว่าบรรดาคริสเตียนผูซ่ึ้งติดตามพระเยซูคริสต์อย่างสัตยซ่ื์อจนถึงจุด  
ของการตายเพื่อพระองคก์็น าเกียรติไปสู่พระเจา้โดยการตายของพวกเขา (1 ปต. 4:14-16)   เขา
ไดน้ าด าเนินชีวิตดว้ยการท านายน้ีท่ีแขวนอยู่เหนือเขาเป็นเวลาสามทศวรรษ (เปรียบเทียบ 2 
ปต. 1:14)   คลีเมน้ทแ์ห่งโรม (ค.ศ. 96) ไดเ้ขียนวา่เปโตรไดต้ายแบบทุกขท์รมาน (1 คลีเมน้ท ์
5:4; 6:1)1128 ตามธรรมเนียมของคริสตจกัรแลว้ เปโตรไดข้อการตรึงแบบกลบัหวัเพราะวา่เขาได้
รู้สึกไม่ควรค่าต่อการทนทุกข์อย่างท่ีพระเยซูได้ประสบ1129อย่างไรก็ตาม มีการสนับสนุน         
ท่ียืนยนัเล็กนอ้ยส าหรับธรรมเนียมน้ี   ตามธรรมเนียมแลว้ เปโตรไดต้ายในกรุงโรม ประมาณ 
ปี ค.ศ. 67 
 

“. . . ขา้พเจา้ไม่โตแ้ยง้กบัความเห็นท่ีวา่เขาไดต้ายท่ีนัน่ แต่ขา้พเจา้ไม่สามารถถูกชกัน า
ไดว้า่เขาเป็นบาทหลวง โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นเวลานาน”1130 

 
จากนั้ นพระเยซูได้กล่าวซ ้ าค  าสั่งดั้ งเดิมของพระองค์แก่เปโตรท่ีจะ “ติดตาม” พระองค ์
(เปรียบเทียบ มก. 1:17)   น่ีเป็นกาลบงัคบัในปัจจุบนัในตวับทกรีกซ่ึงหมายถึง “จงติดตามเรา
เร่ือยไป” 



“การเช่ือฟังค าสั่งของพระเยซู คือ จงตามเรามา เป็นประเด็นท่ีส าคัญในชีวิตของ     
คริสเตียน   อย่างท่ีพระเยซูได้ท าตามน ้ าพระทยัของพระบิดา ดงันั้นพวกสาวกของ
พระองค์ควรติดตามองค์พระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขาไม่ว่าเส้นทางนั้นน าไปสู่กางเขน
หรือสู่ประสบการณ์อ่ืนๆท่ียุง่ยาก”1131 

 
พระเยซูก าลงักล่าวว่าการรับข้ึนไปจะไม่เกิดก่อนเปโตรได้ตายไปใช่ไหม? ผูเ้ขียนคนอ่ืนๆ   
ของพนัธสัญญาใหม่ผูซ่ึ้งไดเ้ขียนก่อนการตายของเปโตรไดเ้ขียนราวกบัว่าองค์พระผูเ้ป็นเจา้
สามารถมาเพื่อคริสตจกัร ณ เวลาใดก็ได ้(เช่น ฟป. 3:11; 20-21; 1 ธส. 4:16-18; เปรียบเทียบ 2 
ธส. 2) บางทีเราควรเขา้ใจการอา้งอิงถึงเหตุการณ์ต่างๆในอนาคต อยา่งเช่น การตายของ เปโตร
วา่อาจเกิดข้ึนไดใ้นจุดประสงคต่์างๆท่ีใหญ่กวา่ของพระเจา้รวมถึงการรับข้ึนไป (เปรียบเทียบ 
กจ. 27:24)   นกัเขียนคนหน่ึงไดเ้ช่ือว่าเปโตรและคริสตจกัรเร่ิมแรกไม่ไดเ้ขา้ใจถอ้ยค าของ  
พระเยซูท่ีน่ี ว่าหมายถึงว่าเปโตรจะด าเนินชีวิตท่ียาวนาน เพียงแต่เขาจะตายแบบผูท่ี้สละชีวิต
เพื่อความเช่ือ1132 ถา้ยอห์นไดเ้ขียนพระกิตติคุณน้ีในปลายของศตวรรษแรก ดูเหมือนเป็นไปได้
วา่ เปโตรอาจไดต้ายไปแลว้เม่ือผูอ่้านเร่ิมแรกไดอ่้านเร่ืองราวน้ี 
 

21:20-21   ท าไมยอห์นได้ระบุตวัท่านเองอย่างท่ีท่านได้ท าในข้อเหล่าน้ี?   บางทีท่านได้ท าอย่างนั้ น
เพราะว่าการอธิบายน้ีเน้นถึงความสนิทสนมของท่านกบัพระเยซู   เป็นท่ีชดัเจนวา่ ความสนิท
สนมนั้ นเป็นองค์ประกอบในแผนการต่างๆของพระเยซูท่ีมีต่อยอห์นท่ีซ่ึงพระองค์ได้
ด าเนินการท่ีจะอา้งอิงถึงต่อไป (ขอ้ 22-24)   แผนการเหล่าน้ีไดร้วมถึงการเขียนพระกิตติคุณน้ี
ของท่าน (ขอ้ 24)   ดงันั้น โดยการน าเสนอผูเ้ขียนในฐานะผูส้นิทสนมของพระเยซูนั้น ยอห์นก็
ไดจ้ดัตั้งหนงัสือรับรองของท่านในฐานะประจกัษพ์ยานท่ีเช่ือถือไดเ้ก่ียวกบัส่ิงท่ีท่านไดร้ายงาน   
เหตุผลท่ีสองอาจจะเป็นว่า การอธิบายน้ีย  ้าเตือนผูอ่้านถึงความสนิทสนมของยอห์นกับเป
โตรอีกด้วย   ส่ิงน้ีช่วยให้เราเขา้ใจค าถามของเปโตรเก่ียวกบัน ้ าพระทยัของพระเยซูส าหรับ
ยอห์น   เป็นท่ีชัดเจนว่า  เปโตรต้องการท่ีจะรู้ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกับเพื่อนวัยหนุ่มของเขา 
เน่ืองจากวา่เขาเองจะประสบกบัการถูกตรึง 

 
เปโตรไม่ใช่เป็นคริสเตียนคนเดียวผูซ่ึ้งตอ้งการท่ีจะรู้จกัน ้ าพระทยัของพระเจา้ส าหรับชีวิตของ
ผูเ้ช่ืออีกคนหน่ึง   ตั้งแต่เขานั้น คริสเตียนหลายคนไดต้อ้งการขอ้มูลอยา่งเดียวกนั แต่ไม่ใช่เพื่อ



เหตุผลต่างๆท่ีเห็นแก่ประโยชน์คนอ่ืนอย่างท่ี เปโตรคงได้มี (เปรียบเทียบ 1 ปต. 4:15) นัก
ตีความบางคนถือวา่ค าถามของเปโตรนั้นเป็นเน้ือหนงั1133 

 

21:22    อยา่งแทจ้ริงแลว้ พระเยซูไดบ้อกเปโตรวา่ อนาคตของยอห์นไม่ใช่ธุระของเขา   แทนท่ีจะท าให้
ตวัเขาเองเป็นห่วงเก่ียวกบัน ้ าพระทยัของพระเจา้ส าหรับคนอ่ืนๆ แมก้ระทัง่บรรดาผูท่ี้ใกลชิ้ด
กบัเขามากท่ีสุดนั้น เปโตรควรจดจ่อท่ีการติดตามพระองค์อย่างสัตยซ่ื์อเอง   “เจา้” ในตวับท
กรีกนั้นก็เป็นการเนน้   แมว้่าถา้มนัเป็นน ้ าพระทยัของพระเยซูส าหรับยอห์นท่ีจะมีชีวิต “อยู่” 
“จนกวา่” พระองคไ์ดเ้สด็จกลบัมานั้น นัน่ก็ไม่ใช่เป็นความเป็นห่วงของเปโตร 

 
“ธุรกิจหลกั แมก้ระทัง่ของผูเ้ล้ียงแกะท่ีอยู่ภายใตซ่ึ้งเป็นหวัหน้านั้นก็ไม่ใช่ท่ีจะท าให้
คนอ่ืนๆติดตามพระคริสต ์แต่ท่ีจะติดตามพระองคด์ว้ยตวัของพวกเขาเอง”1134     

 
การอา้งอิงถึงการเสด็จกลบัมาของพระเยซูบางทีเป็นการอา้งอิงถึงการรับข้ึนไป แทนท่ีจะเป็น
การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง เม่ือพิจารณาถึงส่ิงท่ีพระเยซูไดส้ัญญาแก่พวกสาวกเหล่าน้ีใน 14:1-3 
 

21:23  ถ้อยแถลงของพระเยซูท่ีน่ีได้น าไปสู่ข่าวลือท่ีว่ายอห์น “จะไม่ตาย” ก่อนท่ีพระเยซูได้เสด็จ
กลบัมา   น่ีเป็นหน่ึงในตวัอยา่งเร่ิมแรกท่ีสุดของผูค้นท่ีตั้งวนัส าหรับการเสด็จกลบัมาขององค์
พระผูเ้ป็นเจา้   ความพยายามเช่นนั้นทั้งหมดท่ีจะระบุอย่างเจาะจงวา่เม่ือไหร่พระเยซูจะเสด็จ
กลบัมานั้นก็ไปไกลเกินกวา่การเปิดเผยตามพระคมัภีร์ 

 
“ขอ้น้ีสร้างถ้อยค าลงท้ายให้แก่เร่ืองราวน้ี ซ่ึงช้ีให้ผูอ่้านเห็นถึงการประยุกต์ใช้ของ
เร่ืองราวน้ีอีกดว้ย   พวกเขาเช่นกนัตอ้งหยดุท่ีจะหมกมุ่นในการคาดคะเนท่ีคลัง่เก่ียวกบั
สาวกผูเ้ป็นท่ีรักนั้นและให้ความสนใจกับความเป็นสาวกของพวกเขาเอง   ท่ีจริง 
เพราะวา่นัน่เป็นเป้าหมายของยอห์นในการสร้างตวัละครน้ีในตอนแรก   การอ าพราง
ของท่านเก่ียวกบัตวัท่านก็มีจุดประสงคท่ี์เจาะจง   มนัคือความหวงัของท่านท่ีวา่ผูอ่้าน
แต่ละคนจะถูกชกัจูงโดยข่าวประเสริฐท่ีจะเช่ือในพระเยซูและท่ีจะติดตามพระองค ์
และท่ีวา่เขาจะคน้พบ ตัวเขาเอง ในความเป็นสาวกแทข้องสาวกผูเ้ป็นท่ีรัก”1135 

 

ยอห์นไดอ้ธิบายส่ิงท่ีพระเยซูไดก้ล่าวอยา่งแทจ้ริง เพื่อท่ีจะระงบัข่าวลือ ซ่ึงเป็นท่ีชดัเจนวา่ได้



แพร่หลายเม่ือท่านไดเ้ขียนพระกิตติคุณน้ี   การอธิบายน้ีก็ชดัเจน เพราะวา่เม่ือยอห์นไดต้ายไป
นั้น บางคนอาจไดส้รุปอยา่งผิดๆวา่พระเยซูไม่ไดส้ัตยซ่ื์อต่อพระสัญญาของพระองคท่ี์จะเสด็จ
กลบัมา   คนอ่ืนๆอาจสรุปว่าพระกิตติคุณยอห์นไม่น่าไวว้างใจ   อย่างไรก็ตาม พระเยซูได้
กล่าวถึงความเป็นไปไดโ้ดยสมมุติ   น่ีไม่ใช่พระสัญญา 
 

“เม่ือพิจารณาถึงขอ้เท็จจริงท่ีว่า ในพระกิตติคุณน้ี เม่ือถอ้ยแถลงถูกกล่าวซ ้ านั้นความ
ผนัผวนเล็กน้อยก็เกือบเป็นสากล   มนัน่าสังเกตท่ีว่าท่ีน่ีถอ้ยแถลงก็ถูกกล่าวซ ้ าจาก                  
ขอ้ 22  ถอ้ยค าแน่นอนท่ีถูกใชน้ั้นก็ส าคญั และผูเ้ขียนก็พยายามท่ีจะท าใหแ้ม่นย  า”1136 
“การอธิบายของผูเ้ขียนถึงการประกาศของพระเยซูอาจถูกถือวา่เป็นหลกัฐานท่ีวา่สาวก
คนน้ียงัคงมีชีวิตอยู่ ณ เวลาท่ีพระกิตติคุณน้ีถูกเขียนข้ึน และท่ีว่าเขาเป็นแหล่งแห่ง
เน้ือหาของมนั   เป็นท่ีชดัเจนวา่ ถา้เขาไดต้ายไปก่อน ข่าวลือคงจะไม่มีการยอมรับ”1137 

 
เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและส าคญัท่ีวา่บรรดาถอ้ยค าสุดทา้ยของพระเยซูท่ียอห์นไดบ้นัทึกก็เก่ียวกบั
การเสด็จกลบัมาของพระองค ์  น่ีเป็นความหวงัยิง่ใหญ่ของพวกสาวกท่ีเช่ือของพระองค ์
 

ค. ค าลงท้ายของผู้เขียน  21:24-25 
 
นกัอรรถาธิบายบางคนอา้งอิงถึงการจบน้ีว่าเป็นค าอธิบายสุดทา้ย  “ค าอธิบายสุดทา้ย” เป็นการลากปากกาคร้ัง
สุดทา้ยและการสัมผสัจุดสูงสุดต่อขอ้มูล   มนัเป็นค าจารึกท่ีถูกวางไว ้ณ ตอนจบของหนงัสือหรือเอกสารท่ีเขียน
ดว้ยมือท่ีมีขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัมนั เช่น ช่ือเร่ือง  ช่ือของผูเ้ขียน  และวนัท่ีและสถานท่ีแห่งการเขียน อยา่งไรก็
ตาม มนัคลา้ยกบัค าลงทา้ยมากกวา่เพราะวา่มนัมีการพดูเปรยเก่ียวกบัอตัลกัษณ์ของผูเ้ขียน ส่วนใหญ่แลว้ มนัอา้ง
วา่พระกิตติคุณน้ีเป็นการบนัทึกท่ีเช่ือถือไดแ้ห่งการกระท าของพระเยซูแมจ้ะเป็นบางส่วนก็ตาม 
21:24    นกัศึกษาพระกิตติคุณน้ีส่วนใหญ่ท่ีระมดัระวงัก็ไดค้าดการณ์จากส่ิงน้ี และการอา้งอิงอ่ืนๆท่ี

ออ้มๆในพระธรรมน้ีว่า อคัรทูตยอห์นเป็นผูเ้ขียน   ค  าอธิบายน้ีเก่ียวกบัผูเ้ขียนก็เน้นถึงความ
น่าเช่ือถือของพยานของเขา1138 บางที “ส่ิงเหล่าน้ี” อาจอา้งอิงถึงพระกิตติคุณทั้งเล่ม ไม่ใช่                      
แค่ส่ิงท่ีมาก่อนหน้าน้ี   ถ้อยแถลงนั้ นก็เป็นแบบทั่วไป และมันปรากฏ ณ ตอนจบของ                        
พระธรรมน้ี (เปรียบเทียบ 20:30-31) 

 
อตัลักษณ์ของ “เรา” ก็ชัดเจนน้อยกว่า   พวกเขาอาจเป็นธรรมาจารย์ผูไ้ด้บนัทึกพยานทาง



ถอ้ยค าของยอห์นขณะท่ีท่านได้บอกเน้ือหาในพระกิตติคุณน้ีแก่พวกเขา  พวกเขาอาจเป็นผู ้
เรียบเรียงพระกิตติคุณน้ี   นกัวิชาการบางคนถือวา่คนเหล่าน้ีเป็นผูป้กครองของคริสตจกัรเมือง
เอเฟซัสท่ีท่ีตามธรรมเนียมแลว้ยอห์นไดรั้บใช้ในบั้นปลายในชีวิตของเขา1139 คนอ่ืนๆเช่ือว่า
พวกเขาเป็นผูค้นท่ีมีอิทธิพลในคริสตจกัรของท่าน แมว้่าไม่จ  าเป็นว่าอยู่ในเมืองเอเฟซัส1140                     
อีกมุมมองหน่ึงก็คือว่า น่ีเป็นการอา้งอิงท่ีไม่เจาะจงซ่ึงคล้ายกบั “อย่างท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี”1141               

บางทียอห์นเองไดเ้ขียนถอ้ยค าน้ีในรูปพหูพจน์อยา่งท่ีบางคร้ังคนมีสิทธิอ านาจก็ท า   ดงันั้น มนั
จะเป็น “เรา” ท่ีเป็นผูเ้รียบเรียง (เปรียบเทียบ 1:14; 3:2, 11; 20:2; 1 ยน. 1:2, 4, 5, 6, 7; 2 ยน. 12)   
เน่ืองจากว่าขอ้ถดัไปก็กลบัไปสู่บุคคลท่ีหน่ึง ดูเหมือนว่าทางเลือกน้ีก็เป็นไปไดม้ากท่ีสุดต่อ
ขา้พเจา้ 
 

21:25    ขอ้สุดทา้ยน้ี พร้อมกบัขอ้ท่ีมาก่อนขอ้น้ีก็กลบัไปสู่มุมมองท่ีกวา้งท่ีซ่ึงพระกิตติคุณน้ีไดเ้ร่ิมตน้
ในบทน า (1:1-18)   บทน าไดน้ าเสนอพระวาทะท่ีไดถ่้อมพระองคล์ง และไดเ้ขา้มาในโลกผา่น
ทางการบงัเกิดเป็นมนุษย์   ข้อน้ีน าเสนอ “โลก”ว่า ไม่สามารถท่ีจะ “บรรจุ” การเปิดเผย                      
(“พระธรรมต่างๆ”) ทั้งส้ินท่ีพระวาทะไดเ้ปิดเผย   ถอ้ยค าสุดทา้ยของยอห์นก็คือวา่ส่ิงท่ีท่านได้
เขียน และส่ิงท่ีคนอ่ืนสามารถเขียนไดก้็จะเป็นแค่ส่วนเล็กนอ้ยของส่ิงท่ีสามารถถูกเขียนข้ึนเพื่อ
จะน าเกียรติไปสู่พระเยซูคริสต ์
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