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ผู้เขียน
ผูเ้ ขี ย นพระกิ ตติ คุ ณนี้ ไ ม่ไ ด้ระบุ ตนเองในฐานะเช่ นนั้นในพระธรรมนี้ สิ่ ง นี้ เป็ นจริ งส าหรับผูเ้ ขี ย น
พระกิ ตติ คุณทั้งหมด อย่างไรก็ตามมี หลักฐานภายในพระกิ ตติ คุณนี้ เช่ นเดี ยวกับงานเขี ยนของบรรดาผูร้ ิ เริ่ ม
คริ สตจักรที่กล่าวว่าผูเ้ ขียนคืออัครทูตยอห์น1
หลักฐานภายในของพระกิ ตติคุณเองก็เป็ นดังนี้ ใน 21:24 ผูเ้ ขียน “สิ่ งเหล่านี้ ” (นัน่ คือ พระกิตติคุณนี้ )
เป็ นบุคคลเดียวกันกับสาวกที่พระเยซู ทรงรัก (21:7) สาวกคนนั้นเป็ นหนึ่ งในสาวกทั้งเจ็ดคนที่ถูกอ้างอิงถึงใน
21:2 เขายังเป็ นสาวกผูท้ ี่ได้นงั่ ใกล้พระเยซู ที่ห้องชั้นบน เมื่อพระองค์ได้ต้ งั พิธีมหาสนิ ท และผูท้ ี่เปโตรได้ พยัก
หน้าให้ (13:23-24) นี่ หมายความว่า เขาเป็ นหนึ่งในพวกสาวกสิ บสองคน เพราะพวกเขาอยูใ่ นห้องชั้นบน (มก.
14:17; ลก. 22:14) สาวกที่พระเยซูทรงรักยังเป็ นหนึ่ งในสาวกวงในสามคนนัน่ คือ เปโตร ยากอบ และยอห์น
(มก. 5:37-38; 9:2-3; 14:33; ยน. 20:2-10) ยากอบได้ตายไปในประวัติศาสตร์ แรกเริ่ มของคริ สตจักร อาจจะราวๆ
ทศวรรษที่ 40 (กจ. 12:2) มีหลักฐานที่ดีที่วา่ ใครก็ตามที่ได้เขียนพระกิตติคุณนี้ ก็ได้เขียนหลังจากเวลานั้น ผูเ้ ขียน
ก็ไม่ใช่เปโตร (21:20-24) หลักฐานนี้ช้ ีไปยังยอห์นในฐานะสาวกที่พระเยซูทรงรักผูซ้ ่ ึ งเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณ นี้
ด้วย ผูเ้ ขียนได้อา้ งว่าได้เห็นพระสิ ริของพระเยซู (1:14; เปรี ยบเทียบ 1:1-4) ซึ่ งยอห์นได้เห็นตอนพระเยซู ทรง
จาแลงพระกาย มีย อห์ นหลายคนในภาคพันธสั ญญาใหม่ ยอห์ นคนนี้ เป็ นบุ ตรคนหนึ่ ง ของเศเบดี ผูซ้ ่ ึ งเป็ น
ชาวประมงก่อนที่พระเยซูได้เรี ยกให้เขาละทิง้ อวนของเขาและตามพระองค์ไป
“ในขอบเขตบางอย่างนั้น พระกิตติคุณแต่ละเล่มสะท้อนถึงบุคลิกภาพของผูเ้ ขียน แต่วา่ ในท่ามกลาง
พระกิตติคุณเหล่านั้นไม่มีพระธรรมไหนที่มีความเป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะเฉพาะซึ่ งได้สาแดงมากกว่าใน
พระธรรมยอห์น”2
ในข้อความที่เพิ่งได้อา้ งอิงไปนั้น ผูเ้ ขียนได้แสดงถึงวิธีที่ยอห์นสาแดงบุคลิกภาพของเขาในงานเขียนพระกิตติคุณนี้ของเขา
หลักฐานภายนอกชี้ ไปยังผูเ้ ขียนซึ่ งเป็ นยอห์นแห่ งพระกิตติคุณที่สี่อีกด้วย ไอเรเนี ยสซึ่ งเป็ นบาทหลวงของเมือง
ลียอง (คศ. 130-200) ได้เขียนว่าเขาได้ยินจากโพลีคาร์ บ (คศ. 69-155) ซึ่ งเป็ นสาวกของยอห์น มันชัดเจนจาก

โพลี คาร์ บที่วา่ ไอเรเนี ยสได้เรี ยนรู ้วา่ “ยอห์น ซึ่ งเป็ นสาวกขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูซ้ ่ ึ งได้เอนลงที่พระทรวงของ
พระองค์ ได้เขียนพระกิตติคุณในระหว่างการพักอาศัยของเขาในเมืองเอเฟซัสแห่ งแคว้นเอเชี ย”3 ต่อมาภายหลัง
บรรดาผูร้ ิ เริ่ มคริ สตจักรได้สนับสนุ นสิ่ งที่สืบทอดกันมานี้ ซึ่ งรวมทั้ง เธโอฟี ลัสแห่ งอันทิโอก (คศ. 180) เคลเมนท์แห่งอเล็กซานเดรี ย เทอร์ ทูเลี่ยนแห่งคาร์ เธช และทาเที่ยน4 ยูเซเบียส (ศตวรรษที่สี่) ได้อา้ งอิง อย่างเจาะจง
ว่ามัทธิ วและยอห์นผูซ้ ่ ึ งอยู่ท่ามกลางพวกอัครทูตได้เขียนพระกิ ตติคุณที่บ่งบอกถึ งชื่ อของพวกเขา5 นักวิชาการ
บางคนได้ปฏิเสธหลักฐานที่ดูเหมือนชัดเจนนี้ และได้ปฏิเสธการยอมรับว่าผูเ้ ขียนเป็ นยอห์น โดยทัว่ ไปแล้วการ
วิจ ารณ์ น้ ี มาจากผูถ้ ื อ มุ ม มองที่ ต่ า กว่า เกี่ ย วกับ พระคัม ภี ร์ การตอบต่ อข้อ คัด ค้า นของพวกเขาอยู่น อกเหนื อ
จุดประสงค์ของการอรรถาธิ บายนี้ 6
สถานทีเ่ ขียน
จูซิเบียสได้เขียนอีกว่ายอห์นได้รับใช้คริ สตจักรที่เมืองเอเฟซัส ซึ่ งเปาโลได้ก่อตั้งขึ้น (กจ. 19:1-20) เป็ น
เวลาหลายปี 7 เกาะปั ทมอสซึ่ งเป็ นที่ที่ยอห์นได้ใช้เวลาช่ วงหนึ่ งในการเป็ นเชลยที่นนั่ ก็อยูใ่ กล้กบั เมืองเอเฟซัส
(เปรี ยบเทียบ วว. 1:9-11) จูซิเบียสได้เขียนว่ายอห์นได้เรี ยบเรี ยงพระกิตติคุณของเขาเมื่อเขาได้อยูท่ ี่เมืองเอเฟซัส8
ช่วงระหว่างศตวรรษแรก เมืองนั้นเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของกิ จกรรมของคริ สเตียนในโลกต่างชาติ
อันทิโอกแห่งซี เรี ยและอเล็กซานเดรี ยในอียปิ ต์ได้ถูกบ่งบอกว่าเป็ นที่ของการเรี ยบเรี ยงพระธรรมนี้ แต่สองที่น้ ี ไม่
มีการสนับสนุนที่ดีเหมือนเมืองเอเฟซัส9
วันเดือนปี
นักวิชาการจานวนน้อยเชื่ อว่ายอห์นคงได้เขียนหนังสื อนี้ ราวๆ ค.ศ. 45 ซึ่ งเป็ นสมัยที่การข่มเหงของ
เซาโลแห่ งทาร์ ซัสได้ขบั ไล่คริ สเตียนจานวนมากให้ออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม (เปรี ยบเทียบ กจ. 8:1-4)10 มี
ปัญหา สองประการใหญ่ๆ เกี่ยวกับวันเวลาที่เขียนนั้น ประการแรก ยอห์นดูเหมือนได้ทึกทักเอาว่าพระกิตติคุณ
สัมพันธ์น้ นั มีอยูแ่ ล้วสาหรับคริ สเตียน มีขอ้ สงสัยบางประการเกี่ยวกับสิ่ งนี้เนื่องจากว่ามันเป็ นการทึกทักเอา โดย
พื้นฐานของ เนื้ อหาแล้ว นักวิชาการส่ วนใหญ่เชื่ อว่ายอห์นได้เลื อกเนื้ อหาของเขาที่ส่งเสริ มเนื้ อหาในพระกิ ตติ
คุณสัมพันธ์ สิ่ งนี้จะทาให้พระกิตติคุณที่สี่มาภายหลังพระกิตติคุณสัมพันธ์ ประการที่สอง ตามสิ่ งที่สืบทอดกัน
มาของคริ สตจักร อัครทูตยอห์นได้ดาเนิ นชี วิตยาวนานไปถึงศตวรรษแรก สิ่ งนี้ จะทาให้วนั เดื อนปี ที่เขียนหลัง
จากนั้นเป็ นไปได้ แม้วา่ มันไม่ได้ยนื ยันถึงวันเดือนปี ที่เขียนหลังจากนั้น นักศึกษาบางคนที่ศึกษาพระธรรมนี้ เชื่ อ
ว่า ยอห์น 21:18-22 บ่งบอกว่าเปโตรคงได้เสี ยชีวติ ก่อนยอห์นและเปโตรสิ้ นชี วิตไปราวๆค.ศ. 67 โดยทัว่ ไปแล้ว
นักวิชาการส่ วนใหญ่ปฏิเสธวันเดือนปี ที่เร็ วเกินไปนี้ ดว้ ยเหตุผลเหล่านี้ และเหตุผลอื่นๆ นักอนุรักษ์นิยมบางคน
ถือว่าพระกิตติคุณนี้ ถูกเขียนขึ้นราวๆ ค.ศ. 70 เพราะว่ายอห์นอธิ บายปาเสสไตน์ และเยรู ซาเล็มในสภาพก่อนที่

จะถูกทาลายโดยโรม (เปรี ยบเทียบ 5:2)11 นี่ อาจเป็ นข้อโต้แย้งที่ไม่หนักแน่น เนื่ องจากว่าบ่อยครั้งแล้วยอห์นได้
ใช้กาลกรี กในปั จจุบนั เพื่อจะอธิ บายถึ งสิ่ งต่างๆในอดี ต บางคนที่ถือวันเดื อนปี นี้ สังเกตถึงการขาดหายไปของ
ข้ออ้างอิงใดๆเกี่ ยวกับการที่ เยรู ซาเล็มถูกทาลายในพระธรรมยอห์น อย่างไรก็ตาม คงมี หลายเหตุผลที่ยอห์น
ไม่ได้เลือกอ้างอิงถึงการที่เยรู ซาเล็มถูกทาลาย ถ้าเขาได้เขียนขึ้นหลังจากเหตุการณ์น้ นั วันเดือนปี ที่เขียนก่อนการ
ที่เยรู ซาเล็มถูกทาลายก็เป็ นความคิดเห็นส่ วนน้อยท่ามกลางนักวิชาการ
นักวิชาการแบบอนุ รักษ์นิยมหลายคนเชื่ อว่ายอห์นได้เขียนพระกิ ตติคุณของเขาระหว่าง ค.ศ. 85-95 หรื อใกล้
กับคริ สตศักราช 10013 สิ่ งที่สืบทอดการมาของคริ สตจักรถือว่ายอห์นได้เขียนมันขึ้นเมื่อเขาเป็ นคนแก่แล้ว ยิ่งไป
กว่านั้นอีก แม้วา่ บรรดา คริ สเตียนแรกเริ่ มได้ถือว่านี่เป็ นพระกิตติคุณที่สี่และได้เชื่ อว่ายอห์นได้เขียนมันหลังจาก
พระกิตติคุณสัมพันธ์ มันก็ไม่ชดั เจนที่วา่ ยอห์นได้มีทางเข้าไปสู่ พระกิตติคุณสัมพันธ์ เขาไม่ได้อา้ งอิงสิ่ งใดจาก
พระกิตติคุณสัมพันธ์เลย อย่างไรก็ตาม การเลือกเนื้ อหาสาหรับพระกิ ตติคุณของเขาบ่งบอกว่าบางทีเขาได้อ่าน
พระกิ ตติคุณสัมพันธ์และเลื อกที่จะรวมเนื้ อหาอื่นๆ จากพันธกิ จของพระเยซู ในพระกิ ตติคุณของเขาที่จะเสริ ม
พระกิตติคุณสัมพันธ์ 14
วันเดือนปี สุ ดท้ายเป็ นไปได้คงจะเป็ นราวๆ ค.ศ. 100 แม้วา่ นักวิชาการแบบเสรี นิยมบางคนถือว่า พระกิตติคุณนี้
ถู ก เขี ย นขึ้ น ในศตวรรษที่ ส องก็ ต าม เอกสารของอี เ กอร์ ท ัน พาไพรั ส ซึ่ งมี ใ นตอนต้น ของศตวรรษที่ ส อง
ประกอบด้วยการพาดพิงถึงพระกิตติคุณยอห์น15 นี่ดูเหมือนจะไม่ยอมรับวันเดือนปี ในศตวรรษที่สอง
มันดูเหมือนเป็ นไปไม่ได้ที่จะระบุถึงวันเดือนปี ของงานเขียนอย่างเจาะจง อย่างที่เป็ นหลักฐานโดยความคิดเห็น
แตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างพวกนักวิชาการแบบอนุ รักษ์นิยมที่เก่ง อย่างไรก็ตาม วันเดือนปี ระหว่าง ค.ศ. 65 และ
95 ก็เป็ นไปได้ ข้าพเจ้าชอบวันเดือนปี ใน ค.ศ. 90
ลักษณะต่ างๆ และวัตถุประสงค์
การนาเสนอของยอห์นเกี่ยวกับพระเยซู ในพระกิตติคุณของเขาได้เป็ นปั ญหาสาหรับนักศึกษาสมัยใหม่หลายคน
ที่ศึกษาภาคพันธสัญญาใหม่ บางคนถือว่ามันเป็ นปั ญหาใหญ่ที่สุดในการศึกษาภาคพันธสัญญาใหม่ในปั จจุบนั 16
เมื่อเปรี ยบเทียบกับพระกิตติคุณสัมพันธ์ ซึ่ งนาเสนอพระคริ สต์วา่ เป็ นบุคคลทางประวัติศาสตร์ แล้ว ยอห์นก็ยงั ได้
เน้นถึงความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู อีกด้วย เป็ นที่ชดั เจนว่า พระกิตติคุณสัมพันธ์นาเสนอพระเยซูในฐานะพระ
เจ้า เช่ น กัน แต่ ก ารเน้ น ในพระกิ ต ติ คุ ณ ที่ สี่ นั้ น หนั ก แน่ น มากเกี่ ย วกับ ความเป็ นพระเจ้ า ที่ ส มบู ร ณ์ ข อง
พระเยซู การเน้นนี้ ก็ เริ่ มต้นตั้งแต่แรกด้วย พระวาทะได้บงั เกิ ดเป็ นเนื้ อหนัง (1:1, 14) ไปจนถึ งจุดปลาย

ที่ซ่ ึ งโธมัสได้กล่ าวยอมรั บว่าพระเยซู เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และ “พระเจ้า” ของเขา (20:28) ถ้อยคาแห่ ง
จุดประสงค์ของยอห์น (20:30-31) อธิ บายว่าทาไมเขาได้เน้นถึงความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู นัน่ ก็เพื่อว่าผูอ้ ่าน
ของเขาจะเชื่อว่าพระเยซูเป็ นพระคริ สต์ พระบุตรของพระเจ้า และที่พวกเขาจะมีชีวติ นิรันดร์
คาไขในพระธรรมนี้ คือคากริ ยา “เชื่อ” (คากรี ก พิสทิ วโอ) ซึ่ งปรากฎถึง 98 ครั้ง รู ปแบบคานามของคา
(คากรี ก พิสติส “ความเชื่อ”) ไม่ได้ปรากฎเลย ปรากฎการณ์น้ ีแสดงว่ายอห์นได้ตอ้ งการที่จะเน้นความสาคัญของ
การวางใจที่จาเป็ นและกระตือรื อร้นในพระเยซู คาไขอื่นๆก็มีคาว่า พยาน รัก เข้าสนิ ท องค์พระผูช้ ่วย (นัน่ คือ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ) ความสว่าง ชี วิต ความมืด พระวาทะ พระสิ ริ จริ ง และ เป็ นจริ ง 17 คาเหล่านี้ ระบุถึงหัวข้อ
ต่างๆที่สาคัญในพระกิตติคุณ
จุ ด ประสงค์เ ฉพาะของยอห์ น ได้บ รรยายถึ ง การเลื อ กเนื้ อ หาของเขา ซึ่ งก็ เ ป็ นจริ ง ส าหรั บ ผูเ้ ขี ย น
พระคัมภีร์ทุกคน ยอห์นได้ละเว้น ลาดับพงศ์ การกาเนิ ด การรับบัพติสมา การทดลอง การขับผี คาอุปมา การ
จาแลงพระกาย การสถาปนาพิธีมหาสนิ ท ความเจ็บปวดในสวนเกทเสมนี และการเสด็จขึ้ น เขาได้จดจ่อที่
พันธกิ จของพระเยซู ใ นกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม งานเลี้ ย งของคนยิว การสนทนาส่ ว นตัวของพระเยซู ก ับ บางบุ ค คล
และการจัดเตรี ยมพวกสาวกของพระองค์
ยอห์ นได้เลื อกหมายสาคัญหรื อการอัศจรรย์ท้ งั เจ็ดอย่างที่ แสดงว่าพระเยซู เป็ นพระเมสสิ ยาห์ ที่เป็ น
พระเจ้า (บทที่ 2-12) เขายังได้บนั ทึกการอภิปรายที่พระเยซู ได้ให้หลังจากหมายสาคัญเหล่านั้นที่ได้อธิ บายถึ ง
ความสาคัญของพวกมัน ยิ่งไปกว่านั้นอีก เขาได้เน้นถึ งการอ้างของพระเยซู ที่ปรากฎในถ้อยคาทั้งเจ็ดอย่างที่
เฉพาะ คือ “เราเป็ น” (6:35; 8:12; 10:7, 8, 11, 14; 11:25; 14:6; 15:1, 5)
ประมาณ 93 เปอร์ เซ็ นต์ของเนื้ อหาในพระกิ ตติ คุ ณยอห์ นไม่ไ ด้ป รากฎในพระกิ ตติ คุ ณสัมพันธ์ 18
ข้อ เท็ จ จริ ง นี้ บ่ ง บอกถึ ง ความพิ เ ศษเฉพาะของพระกิ ต ติ คุ ณ นี้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ พระกิ ต ติ คุ ณ อี ก สามเล่ ม
และอธิ บายว่าทาไมพระกิตติคุณเหล่านั้นจึงได้ชื่อว่า “พ้องกัน” และยอห์นไม่ได้มีชื่ออย่างนั้น ยกตัวอย่างเช่ น
ยอห์ นไม่ได้บนั ทึ กเรื่ องราวของคาอุ ป มาเลย แม้ว่าเขาได้เขี ยนถึ งการอภิ ปรายหลายอย่างที่ เพิ่มเติ ม และการ
สนทนาส่ วนตัวที่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณที่เหลือนั้นได้ละเว้น
“ . . . สาหรับส่ วนใหญ่แล้ว มันก็ปฏิเสธไม่ได้ที่วา่ การบรรยายต่างๆเกี่ยวกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ซึ่ งประหลาดต่อพระกิตติคุณของอัครทูตยอห์นก็เป็ นการสรุ ปที่ส้ นั อย่างมากของการอภิปรายและการ
อธิ บายในความสัมพันธ์กบั หัวข้อหลักต่างๆของความเชื่อ”19
“เป้ าหมายของมัน [ของพระกิตติคุณนี้ ] ไม่ใช่ที่จะให้สิ่งที่พระเยซูได้กล่าวแก่เราเหมือนกับการ
รายงานในหนังสื อพิมพ์ แต่ที่จะให้สิ่งที่พระเยซูได้หมายถึงแก่เรา”20

พระกิตติคุณทั้งสี่ เล่มค่อนข้างที่จะเหมือนกัน และพระกิตติคุณสัมพันธ์ก็เหมือนกันอย่างมาก แม้วา่ แต่
ละพระกิตติคุณมีลกั ษณะเฉพาะของตนเอง ในอีกด้านหนึ่ง พระกิตติคุณยอห์นนั้นถูกถือว่าแตกต่างจากพระกิตติ
คุณเล่มอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันเน้นความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู อย่างหนักแน่นมากกว่าพระกิ ตติคุณเล่ม
อื่นๆเน้น ข้าพเจ้าเชื่ อว่า มันเป็ นไปไม่ได้ที่จะกาหนดอย่างแน่นอนว่ายอห์นได้ใช้หรื อแม้กระทัง่ รู ้จกั พระกิตติ
คุณสัมพันธ์หรื อไม่ 21 ข้าพเจ้าคาดว่าเขาได้ใช้และรู ้จกั พระกิตติคุณสัมพันธ์
ความแตกต่างอีกประการหนึ่ งระหว่างพระกิ ตติคุณสัมพันธ์และพระกิ ตติคุณที่สี่คือมุมมองของผูเ้ ขียน
เกี่ ย วกับ อนาคตศาสตร์ พวกเขาแบ่ ง ปั น มุ ม มองพื้ น ฐานเหมื อ นกัน นั่น คื อ การปฏิ เ สธของคนยิ ว ที่ มี ต่ อ
พระเมสสิ ยาห์ของเขาได้ส่งผลต่อการเลื่อนออกไปของอาณาจักรพระเมสสิ ยาห์ อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนพระกิตติ
คุณสัมพันธ์ได้เน้นด้านอนาคตของอนาคตศาสตร์ มากกว่ายอห์น ผูซ้ ่ ึ งได้เน้นด้านปั จจุบนั หรื อเป็ นที่ประจักษ์ของ
อนาคตศาสตร์ นี่ ไม่ได้หมายถึ งว่ายอห์ นได้นาเสนออาณาจักรว่าได้เริ่ มต้นระหว่างการเสด็จมาครั้ งแรกของ
พระเยซูแล้ว เขาไม่ได้ทาอย่างนั้น อย่างไรก็ตาม เขาได้เน้นด้านต่างๆของอาณาจักรชี วิตที่ปัจจุบนั นี้ คริ สเตียน
ประสบในฐานะที่ เ ป็ นผลประโยชน์ข องพัน ธสั ญ ญาใหม่ ซึ่ งพระเยซู ไ ด้เ ริ่ ม ต้นด้ว ยการตายของพระองค์
สิ่ ง เหล่ า นี้ ร วมถึ ง พัน ธกิ จแห่ ง การสถิ ต อยู่และการให้ ค วามกระจ่ า งของ พระวิญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ ที่ มี ต่อ ผูเ้ ชื่ อ
การเปลี่ ย นแปลงในการเน้นอย่า งนั้นก็เป็ นที่ เข้าใจได้ถ้ายอห์ นได้เขี ยนขึ้ นหลังผูเ้ ขี ยนพระกิ ตติ คุ ณเล่ มอื่ นๆ
มันชัดเจนว่าพระเจ้าได้เลื่อนอาณาจักรพระเมสสิ ยาห์ออกไป และความสนใจของผูเ้ ชื่ อในชี วิตในคริ สตจักรก็มี
มากกว่าชีวติ ในอาณาจักรพระเมสสิ ยาห์ (บทที่ 13-17)
“มัน. . . ค่ อนข้า งเป็ นไปได้ที่ ว่า หนึ่ ง ในเป้ าหมายของยอห์ นก็ คื อที่ จะต่ อ สู ้ ค าสอนเท็จของรู ป แบบ
โดเซติ ก พวกโดเซติ ส ท์ถื อ ว่า พระคริ ส ต์ไ ม่ ไ ด้บ งั เกิ ด เป็ นเนื้ อ หนัง ทุ ก สิ่ ง นั้น ‘ดู เ หมื อนจะเป็ น’
การที่ พวกนอกรี ตแบบโดเซติ กไม่ได้ปรากฎในศตวรรษที่ หนึ่ งนั้นดู เหมื อนชัดเจน แต่องค์ประกอบ
บางอย่างที่ภายหลังรวบรวมเข้าด้วยกันในพวกนอกรี ตนี้ดูเหมือนว่าค่อนข้างจะมีมาเร็ วเกินไป” 23
“ความเห็นนอกรี ตไม่ใคร่ จะเป็ นการโกหกอย่างสิ้ นเชิงและความจริ งอย่างสิ้ นเชิง ตามปกติแล้ว
ความเห็นนอกรี ตเป็ นผลเมื่อด้านหนึ่ง ส่ วนหนึ่ง แง่หนึ่งของความจริ งถูกเน้นอย่างเกินควร”24
คากรี ก โดเคอิน หมายถึง “ดูเหมือน” เป็ นที่มาของชื่อของพวกนอกรี ตนี้
“เราได้รับการแนะนาว่าพระกิตติคุณที่สี่น้ นั ถูกกล่าวแก่คนสองกลุ่มภายในชุ มชนของยอห์น แต่ละกลุ่ม
ได้นาเสนอการแปลความหมายที่สุดขั้วของธรรมชาติของพระเยซู : กลุ่มหนึ่ งไม่ได้ยอมรับว่าพระองค์

เป็ นพระเจ้า และอีกกลุ่มหนึ่ งไม่ได้ยอมรับว่าพระองค์เป็ นมนุ ษย์ (ดู บทนาและงานเขียนของ Smalley
เกี่ยวกับพระธรรมยอห์น หน้า 145-48) เราเชื่อว่าศาสนศาสตร์ พระคริ สต์ที่สมดุลอย่างสมบูรณ์ของพระ
กิ ตติ คุณที่ สี่ได้ถูกตั้งใจที่จะจัดเตรี ยมการแก้ไขสาหรั บวิกฤตทางศาสนศาสตร์ น้ ี : ที่ จะย้ าเตื อนกลุ่ ม
สมาชิกที่เคยเป็ นคนยิวมาก่อนซึ่ งมีการเน้นอันหนักแน่นของพวกเขาที่ความเป็ นมนุษย์ของพระคริ สต์วา่
พระคริ สต์เป็ นพระเจ้า และที่ จะยืนยันว่า พระเยซู เป็ นมนุ ษ ย์แท้ เพื่อเห็ นแก่ ผ ลประโยชน์ข องกลุ่ ม
สมาชิกที่เคยเป็ นคนต่างชาติมาก่อน (ที่มีมุมมองแบบโดเซติก)” 25
บริ บทของพันธกิ จของพระเยซู ให้เหตุ ผลสาหรับรสชาติแบบยิวที่เข้มข้นที่กาหนดพระกิ ตติคุณทั้งสี่ กระนั้น
พระกิตติคุณยอห์นก็เป็ นศาสนศาสตร์ และเป็ นหลายชาติมากกว่า และเป็ นแบบยิวน้อยกว่าพระกิตติคุณเล่มอื่นๆ
“มันมี . . .การร้ องขอแบบกว้างกว่าต่อการเติ บโตในประสบการณ์ แบบคริ สเตียนและต่อการขยายผูม้ ี
สิ ทธิ แบบต่างชาติมากกว่าพระกิตติคุณเล่มอื่นๆ
“พระกิ ตติ คุณสัมพันธ์ นาเสนอพระองค์แก่ชนรุ่ นในขบวนการของการถูกประกาศ; ยอห์นนาเสนอ
พระองค์วา่ เป็ นพระเจ้าของผูเ้ ชื่อที่เติบโตและสงสัย” 26
ในฐานะวรรณกรรมชิ้นหนึ่ง พระกิตติคุณยอห์นมีโครงสร้างแบบคล้องจอง
“ความคล้องจองเป็ นส่ วนประกอบทางดนตรี ที่มีการเคลื่ อนไหวหลายอย่างที่ เกี่ ยวข้องกับหัวข้อ แต่
หลากหลายในรู ปแบบและการเล่น ปกติแล้วมันเริ่ มต้นด้วยหัวข้อหลักซึ่ งความหลากหลายได้ถูกนาเข้า
ไปในระยะห่ าง ความหลากหลายดูเหมือนจะถูกพัฒนาอย่างอิ สระ แต่ขณะที่ มีการเล่ นดนตรี ความ
หลากหลายเหล่านี้ ปรับเปลี่ ยนเข้าด้วยกันจนกระทัง่ ทั้งหมดก็ถูกนาไปสู่ จุดสู งสุ ด ความไร้ เอกภาพที่
ชัดเจนนั้นที่จริ งแล้วเป็ นส่ วนหนึ่ งของการออกแบบซึ่ งไม่ได้ชัดเจนในตอนแรก แต่ปรากฎในความ
คืบหน้าของเพลงที่แต่งขึ้น” 27
เทนนี ย ์ไ ด้ร ะบุ หั ว ข้อ หลัก ว่า เป็ น หมายส าคัญ การเป็ นพระบุ ต รและการเป็ นพระเมสสิ ย าห์ ข อง
พระคริ สต์ และชี วิตนิ รันดร์ ทาศเกอร์ ได้อธิ บายพระกิตติคุณที่สี่วา่ เป็ น “พระกิ ตติคุณของคริ สเตียนที่เรี ยบง่าย
ที่สุดและล้ าลึกที่สุด” 28

“การทดสอบแห่งเวลาได้ให้เหรี ยญตราแห่งเกียรติยศแก่พระกิตติคุณที่สี่เหนื อหนังสื อทั้งหมดของโลก
ถ้าพระกิตติคุณของลูกาเป็ นสิ่ งที่สวยงามที่สุด พระกิตติคุณของยอห์นก็สูงสุ ดในความสู ง ความลึกและ
การเอื้อมถึงของความคิด ภาพของพระคริ สต์ที่ถูกให้ไว้ที่นี่เป็ นภาพที่ได้จบั ยึดความคิดและจิตใจของ
มนุษยชาติ... ภาษาของพระกิตติคุณที่สี่ มีความชัดเจนในภาพของน้ าพุ แต่เราไม่สามารถได้ยนิ เสี ยงจาก
ก้นลึกได้ ความกระจ่างและความลึกซึ้ งท้าทายและเย้ายวนเราขณะที่เราอ้อยอิ่งอยูก่ บั มัน”29
ข้าพเจ้าอยากหนุนใจท่านให้อ่านพระกิตติคุณให้จบในช่วงเวลาเดียวหากว่าท่านยังไม่ได้อ่าน ข้าพเจ้ายังจดจาครั้ง
แรกที่ขา้ พเจ้าได้อ่านจบคือเมื่อยังเป็ นวัยรุ่ น พระธรรมนี้ ได้จารึ กความประทับใจอย่างลึกซึ้ งกับข้าพเจ้า อ่านใน
ลักษณะนี้ เพราะชี วิตของพระเยซู จะมีผลสะท้อนอย่างใหญ่หลวงมาก เป็ นการยากมากที่คนใดคนหนึ่ งจะหลี ก
หนีจากความเชื่ออย่างแรงกล้าได้วา่ พระเยซูทรงเป็ นพระคริ สต์
ผู้รับดั้งเดิม
การอ้างอิงก่อนหน้านั้น (จาก คู่มืออรรถาธิ บายพระธรรมยอห์นโดย เทนนี ย)์ บ่งบอกว่ายอห์นได้เขียน
สาหรับคริ สเตียนเป็ นหลัก การทึกทักเอานี้ อาจดูเหมือนตรงกันข้ามกับเป้ าหมายที่ยอห์นได้กล่าวไว้ (20:30-31)
บางทียอห์นได้เขียนเพื่อที่จะโน้มน้าวผูไ้ ม่เชื่ อว่าพระเยซู เป็ นพระบุตรของพระเจ้า และที่จะให้ความมัน่ ใจใน
พระผูช้ ่วยให้รอดของพวกเขา สาหรับคริ สเตียนที่เผชิ ญกับการข่มเหง30 คาว่า “เชื่อ” ใน 20:31 คงจะอยูใ่ นกาล
ปั จจุบนั เพื่อจะบ่งบอกว่าผูอ้ ่าน คริ สเตียนควรเชื่ อต่อไป มันอาจอยูใ่ นกาลอดีตเพื่อที่จะแนะนาว่าผูอ้ ่านต่างชาติ
ควรเชื่ อในตอนแรก จุดประสงค์แบบการประกาศก็ไม่ได้กนั จุดประสงค์แห่ งการเสริ มสร้างออกไปเลย ที่จริ ง
แล้ว พระธรรมทั้ง 66 เล่มของพระคัมภีร์มีคุณค่าทางการเสริ มสร้างสาหรับประชากรของพระเจ้า (2 ทธ. 3;1617) จุดประสงค์ของยอห์นเพื่อผูไ้ ม่เชื่อก็คือว่าพวกเขาจะได้รับชีวติ นิรันดร์ และจุดประสงค์ของเขาสาหรับผูเ้ ชื่ อ
ก็คือว่าเราจะประสบกับชีวติ นิรันดร์ที่ครบบริ บูรณ์ (10:10)
ยอห์นได้อธิ บ ายถึ งธรรมเนี ย มของยิว ได้แปลชื่ อของคนยิว และได้ระบุ ถึ งสถานที่ของปาเลสไตน์
ข้อเท็จจริ งเหล่านี้ได้บ่งบอกว่าเขากาลังเขียนเพื่อผูอ้ ่านต่างชาติ ผูอ้ าศัยอยูน่ อกปาเลสไตน์เป็ นหลัก ยิ่งไปกว่านั้น
อีก อารัมภบทดูเหมือนจะกล่าวแก่ผอู ้ ่านที่คิดในประเภทของกรี ก การรวมคนกรี กผูท้ ี่แสดงความสนใจในการ
เห็นพระเยซู (12:20-22) เข้าไว้ของยอห์นอาจบ่งบอกอีกว่าเขาได้เขียนขึ้นพร้อมกับมีความเชื่ อมโยงกับพวกเขา
ด้วย เนื่ องด้วยจุ ดประสงค์โดยทัว่ ไปของยอห์ น มันดู เหมื อนจะดี ที่ สุดที่ จะสรุ ปว่าผูอ้ ่านดั้งเดิ มคื อคริ สเตี ย น
ต่างชาติและผูไ้ ม่เชื่อต่างชาติเป็ นหลัก คาร์ สันโต้แย้งว่าจุดประสงค์อย่างเจาะจงของยอห์นนั้นเพื่อจะประกาศแก่
คนยิวและคนเข้าจารี ตยิว 31

“โดยการใช้ความทรงจาส่ วนตัวที่ถูกตีความในรู ปของชี วิตยืนยาวของการอุทิศตนต่อพระคริ สต์และ
ตอนต่างๆที่โดยทัว่ ไปแล้วไม่ได้ถูกใช้ในการสื บทอดกันมาของพระกิ ตติคุณ ไม่ว่าโดยการเขียนหรื อ
การบอกเล่า ยอห์นได้สร้ างการเข้าหาที่ ใหม่และแตกต่างของการเข้าใจความเป็ นบุคคลของพระเยซู
ผูอ้ ่านของยอห์นส่ วนมากแล้วเป็ นคริ สเตียนรุ่ นที่สองที่เขาได้คุน้ เคยและเขาดูเหมือนเป็ นผูอ้ าวุโสของ
พวกเขา” 32
ผูเ้ ขียนไม่ได้บ่งบอกสถานที่ตามภูมิศาสตร์ ของผูร้ ับดั้งเดิ มของพระกิตติคุณของเขา อย่างไม่ตอ้ งสงสัยว่านี่ เป็ น
ความตั้งใจเนื่ องจากว่าเนื้ อหาของยอห์นนั้นมีการร้องขอที่เป็ นสากล บางทีผอู ้ ่านดั้งเดิมได้อาศัยอยูใ่ นจังหวัดที่
เป็ นของโรมแห่งแคว้นเอเชีย ซึ่ งเมืองหลวงก็คือ เอเฟซัส 33
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V. บทส่ งท้าย 21
ก. การปรากฎของพระเยซูต่อสาวกเจ็ดคนในกาลิลี 21:1-14
ข. คาสอนของพระเยซูเกี่ยวกับแรงจูงใจสาหรับการรับใช้ 21:15-23
ค. คาลงท้ายของผูเ้ ขียน 21:24-25
เนือ้ หา
ในแง่หนึ่ ง พระกิ ตติคุณยอห์นนั้นลึ กซึ้ งกว่าพระกิ ตติคุณสัมพันธ์ มันเป็ นพระกิ ตติคุณที่ยากที่สุดสาหรับนัก
อรรถาธิ บายที่จะเทศนาและสอนเนื่ องด้วยเหตุ ผลต่างๆที่ชดั เจนเมื่อบุ คคลหนึ่ งศึกษาพระกิ ตติ คุณนี้ สาหรับ
ประสบการครั้งแรกในการสอนเรื่ องชุ ดการศึกษาพระคัมภีร์ในบ้าน ข้าพเจ้าได้เลือกพระธรรมนี้ เพราะข้าพเจ้า
คิดว่ามันจะไม่ยากเกินไป ไม่ชา้ ข้าพเจ้าได้คน้ พบว่าการเข้าใจและการสื่ อสารหลายอย่างของสิ่ งที่ยอห์นได้เขียน
นั้นไม่ใช่ ง่าย อย่างไรก็ตาม ในอี กแง่หนึ่ ง พระกิ ตติ คุณที่สี่เป็ นพระกิ ตติ คุณที่ง่ายที่สุดในการเข้าใจ ลี ออน
มอร์ ริสได้เขียนว่า มันเป็ นสระน้ าที่เด็กสามารถลุยได้และช้างสามารถว่ายได้1 มันทั้งเรี ยบง่ายและลึกซึ้ ง มัน
อธิ บายบางสิ่ งที่พระกิตติคุณสัมพันธ์ละไว้ในฐานะเป็ นความล้ าลึก
ความล้ าลึ ก เหล่ านี้ คืออะไร? มัท ธิ วนาเสนอพระเยซู ใ นฐานะกษัตริ ย ์ แต่ไ ม่ได้กล่ าวอย่า งชัดเจนถึ ง เหตุ ผ ล
สาหรับสิ ทธิ อานาจที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเยซู ยอห์นกล่าวไว้อย่างชัดเจน มาระโกนาเสนอพระเยซู ในฐานะผูร้ ับใช้
แต่ไม่ได้อธิ บายถึงความลึกซึ้ งแห่งการอุทิศตนของพระองค์ต่อพระเจ้า ยอห์นอธิ บายไว้ ลูกานาเสนอพระเยซู
ในฐานะมนุษย์ที่สมบูรณ์ แต่ไม่ได้อธิ บายถึงความพิเศษของพระองค์ที่ต่างจากมนุษย์ท้ งั หมด ยอห์นอธิ บายไว้
พระกิ ตติ คุ ณยอห์ น เปิ ดเผยค าตอบต่ อความล้ า ลึ ก เกี่ ย วกับ พระเยซู ที่ พ ระกิ ตติ คุ ณสั ม พันธ์ ล ะไว้เป็ นเงื่ อนง า
ดังนั้นมันเป็ นการเปิ ดเผยให้เห็นการล่วงหน้า การเปิ ดเผยที่คล้ายกับพระธรรมวิวรณ์ในแง่น้ ี พระธรรมวิวรณ์
เป็ นจุดสู งสุ ดของศาสนศาสตร์ พระคริ สต์ตามพระคัมภีร์ พระกิตติคุณยอห์นแสดงส่ วนนั้นท่ามกลางหมวดพระ
กิตติคุณ (เปรี ยบเทียบ เฉลยธรรมบัญญัติในหมวดเพ็นทาทูค ) มันเป็ นการเปิ ดเผยถึงบุคคลของพระเยซู คริ สต์
มากกว่าพระกิตติคุณเล่มใดๆ ยอห์นบอกเราว่ามันจะเป็ นสิ่ งนี้ ในอารัมภบทของท่าน (1:1-18) แม้วา่ มันเป็ น
การเปิ ดเผยให้เห็ นการล่วงหน้า แต่ไม่ได้มีเนื้ อหาที่เป็ นการเปิ ดเผยให้เห็ นล่วงหน้าซึ่ งอ้างอิงถึ งประเภททาง
วรรณกรรมที่เจาะจงซึ่งอธิบายถึงเหตุการณ์ในยุคสุ ดท้ายแบบกลียคุ

ถ้อยแถลงของเนื้ อหาของพระกิ ตติคุณนี้ ปรากฏใน 1:18: “ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลย แต่พระบุตรองค์เดียวผู้
สถิตในพระทรวงของพระบิดา ทรงสาแดงพระเจ้าแล้ว” ยอห์นอ้างอิงว่าพระเยซู ทรงเป็ นการอธิ บายถึงพระเจ้า
พระบิ ดา พระกิ ตติคุณนี้ นาเสนอพระเยซู ในฐานะผูห้ นึ่ งที่ได้สาแดงพระเจ้าแก่มนุ ษย์ ดังนั้นมันเน้นถึ งการ
เปิ ดเผยถึงความจริ งเกี่ยวกับพระเจ้า
ผูค้ นได้แสวงหาอย่างต่อเนื่ องที่จะนาเสนอพระเจ้าในบางแนวทาง เราต้องการรู ้ สิ่งที่ พระเจ้าทรงเป็ นเหมือน
แนวคิดต่างๆที่ไม่ได้มาจากการเปิ ดเผยถึงพระองค์เองในพระเยซู คริ สต์เป็ นการนับถื อรู ปเคารพ พวกเขาสร้าง
มุมมองเท็จเกี่ยวกับพระเจ้า โดยพื้นฐานแล้วมนุ ษย์ที่ปราศจากการเปิ ดเผยของพระเจ้าได้จินตนาการว่าพระเจ้า
เป็ นฉบับที่กว้างขวางของพวกเขาเองซึ่ งเป็ นการฉายบุคลิกภาพของมนุ ษย์ไปสู่ สัดส่ วนของโลก อย่างไรก็ตาม
การเปิ ดเผยของพระเจ้าถึงพระองค์เองเกี่ ยวข้องกับการจากัดพระองค์เองไปสู่ มนุ ษย์ซ่ ึ งเป็ นการเข้าหาที่ตรงกัน
ข้ามอย่างแน่ชดั นี่ คือสิ่ งที่พระเจ้าได้ทาในการบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ บ่อยครั้งแล้วการเปิ ดเผยของพระเจ้าเป็ นสิ่ ง
ตรงกันข้ามอย่างแน่นอนถึงสิ่ งที่บุคคลหนึ่งจะคาดหวังไว้
ยอห์นนาเสนอพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้า ท่านต้องการให้ผอู ้ ่านของท่านมองดูพระเยซู และเห็นพระ
เจ้า ในน้ าตาของพระเยซู น้ นั เราควรเห็นสิ่ งที่ทาให้พระเจ้าเสี ยพระทัย ในความเมตตาสงสารของพระเยซู เรา
ควรเห็นการที่พระเจ้าเอาใจใส่ ผคู ้ นของพระองค์ ในความโกรธของพระเยซู เราควรเห็นสิ่ งที่พระเจ้าทรงเกลียด
เราเรี ยนรู ้อะไรเกี่ยวกับพระเจ้าจากพระเยซูในพระธรรมยอห์น? อารัมภบทให้คาตอบที่สาคัญแก่เราและเนื้ อหา
ของพระธรรมนี้อธิ บายคาตอบนี้ดว้ ยตัวอย่างประกอบที่หลากหลายจากพันธกิจของพระเยซู อารัมภบทบอกเรา
ว่าพระเยซูได้สาแดงพระสิ ริของพระเจ้าโดยการเปิ ดเผยสองสิ่ งเกี่ยวกับพระองค์คือ “พระคุณ” ของพระองค์ และ
“ความจริ ง” ของพระองค์ (1:14) ทุกสิ่ งที่พระเยซู ได้เปิ ดเผยเกี่ยวกับพระเจ้าซึ่ งพระกิตติคุณนี้ บรรยายก็ยอ่ ไปสู่
สองคาเหล่านี้ แรกสุ ด จงสังเกตการเปิ ดเผยถึง พระคุณ ในพระกิตติคุณนี้
พระกิ ตติคุณยอห์นนาเสนอพระเจ้าในฐานะบุคคลที่มีพระคุ ณ เบื้องหลังการจัดการที่มีพระคุ ณนั้นคือพระทัย
แห่งความรัก บางทีมีหลักฐานเป็ นร้อยๆเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าที่ส่งผลต่อการกระทาที่มีพระคุณในพระ
ธรรมนี้ จงสังเกตแค่หลักฐานของคุณสมบัติเหล่านี้ในหมายสาคัญทั้งเจ็ดที่ยอห์นเลือกที่จะบันทึก
การอัศจรรย์ของการเปลี่ ยนน้ าให้เป็ นเหล้าองุ่น (บทที่ 2) แสดงถึ งความห่ วงใยของพระเจ้าที่มีต่อความยินดี
ทางการสมรส การรักษาบุตรชายของข้าราชการ (บทที่ 4) แสดงถึงความปรารถนาของพระเจ้าที่ให้ผคู้ นประสบ
กับเอกภาพทางครอบครัว การรักษาคนเป็ นอัมพาต (บทที่ 5) แสดงถึงพระคุณของพระเจ้าในการจัดเตรี ยมการ
ฟื้ นฟูทางกายภาพ การเลี้ยงคน 5,000 คน (บทที่ 6) แสดงถึงความรักของพระเจ้าในการจัดเตรี ยมความจาเป็ น
ทางวัตถุ การอัศจรรย์ของพระเยซูเดินบนน้ า (บทที่ 6) แสดงถึงความปรารถนาของพระเจ้าที่ให้ผคู้ นชื่นชมสันติ

สุ ขที่อยูเ่ หนือธรรมชาติ การรักษาคนตาบอดแก่กาเนิด (บทที่ 9) อธิ บายถึงความปรารถนาของพระเจ้าที่ให้เรามี
ความเข้าใจแท้ การทาให้ลาซารัสเป็ นขึ้นจากตาย (บทที่ 11) แสดงถึงพระคุณของพระเจ้าในการจัดเตรี ยมชีวิต
ใหม่ การอัศ จรรย์เหล่ า นี้ ท้ งั หมดเป็ นการเปิ ดเผยถึ ง ความรั ก ของพระเจ้า ที่ ส าแดงตัวมันเองในอุ ปนิ สั ย ที่ มี
พระคุ ณต่ อผูค้ นในความจาเป็ นที่ หลากหลายของพวกเขา สิ่ ง เหล่ านี้ เป็ นการสาแดงอันชัดเจนมากที่ สุ ดถึ ง
พระคุณของพระเจ้าในพระธรรมนี้
พระกิตติคุณนี้เปิ ดเผยว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าแห่ ง ความจริ ง อีกด้วย พระลักษณะอีกอย่างหนึ่ งของพระเจ้าที่
เราเห็ นว่าถูกเปิ ดเผยในพระกิ ตติ คุณนี้ ก็อยู่เบื้ องหลังความจริ งที่ เราเห็ นว่าถู กเปิ ดเผยในพระกิ ตติคุณนี้ พระ
ลักษณะนั้นคือความบริ สุทธิ์ ของพระองค์ ภาพที่ยอห์นใช้เพื่ออธิ บายถึงความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าคือความสว่าง
ความสว่างเป็ นภาพโดยทัว่ ไปสาหรับความบริ สุทธิ์ ของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิม หลักการของความบริ สุทธิ์
ของพระเจ้าควบคุมความรักใคร่ แห่งความรักของพระองค์
งาน ที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซู ในพระธรรมยอห์นเปิ ดเผยความรักของพระเจ้าและ ถ้ อยคา ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์
เปิ ดเผยความจริ งของพระเจ้า จงถือว่าการอ้าง “เราเป็ น” ที่ยงิ่ ใหญ่เจ็ดครั้งของพระเยซู เป็ นตัวอย่างประกอบของ
ด้านที่หลากหลายของความจริ งที่พระเยซู ได้เปิ ดเผยเกี่ยวกับพระเจ้า การอ้างเหล่านี้ ท้ งั หมดชี้ ไปยังพระเจ้าใน
ฐานะ แหล่ ง ของสิ่ งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความจริ งและชี้ไปยังพระเยซูในฐานะ ผู้กลาง ของสิ่ งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
ความจริ ง
การอ้าง “อาหารแห่ งชี วิต” (บทที่ 6) ชี้ ไปยังพระเจ้าในฐานะแหล่งแห่ งการบารุ งเลี้ยงแท้ การอ้าง “ความสว่าง
ของโลก” (บทที่ 9) ชี้ไปยังพระเจ้าในฐานะแหล่งแห่ งการทาให้กระจ่างแท้ การอ้าง “ประตู” (บทที่ 10) ชี้ ไปยัง
พระเจ้าในฐานะแหล่งแห่ งความมัน่ คงแท้ การอ้าง “พระผูเ้ ลี้ยงที่ดี” (บทที่ 10) ชี้ ไปยังพระเจ้าในฐานะแหล่ง
แห่ งการดูแลแท้ การอ้าง “ชี วิตและการเป็ นขึ้นจากตาย” (บทที่ 11) ชี้ ไปยังพระเจ้าในฐานะแหล่งแห่ งชี วิตแท้
การอ้าง “ทางนั้น ความจริ งและชีวติ ” (บทที่ 14) ชี้ไปยังพระเจ้าในฐานะแหล่งแห่ งสิ ทธิ อานาจแท้ การอ้าง “เถา
องุ่น” (บทที่ 15) ชี้ ไปยังพระเจ้าในฐานะแหล่งแห่ งการเกิ ดผลแท้ การอ้างเหล่านี้ ท้ งั หมดชี้ ไปยังพระเยซู ใน
ฐานะผูก้ ลางโดยตรง แต่สิ่งเหล่านั้นชี้ ไปไกลกว่าพระองค์ไปยังพระเจ้าพระบิดาอีกด้วย สิ่ งเหล่านั้นเป็ นการ
เปิ ดเผยถึงความจริ งเกี่ยวกับพระเจ้า
สิ่ งเหล่าทั้งหมดนี้ เป็ นการเปิ ดเผยมากขึ้นถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่ถูกแนะนาไว้ครั้งแรกในอพยพบทที่ 3 ที่
ซึ่งพระเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์จะเปิ ดเผยพระองค์เองในฐานะ “เราเป็ น” ธรรมบัญญัติของโมเสสเป็ นการเปิ ดเผย
เริ่ มแรกเกี่ ยวกับพระเจ้า การเปิ ดเผยที่พระเยซู คริ สต์ได้นามานั้นเป็ นการเปิ ดเผยที่มากขึ้น เต็มที่มากขึ้ นและ

สุ ดท้ายของพระคุณและความจริ งที่แสดงถึงพระเจ้า (1:17) การเปิ ดเผยเหล่านี้พบการแสดงออกที่ครอบคลุมมาก
ที่สุดของพวกมันในพระกิตติคุณที่สี่
ความหมายโดยนัยของการเปิ ดเผยในพระกิตติคุณนี้คืออะไรบ้าง?
ประการแรก การเปิ ดเผยเช่ นนั้นเรี ยกหาการนมัสการ ในพันธสัญญาเดิ ม พระเจ้าได้เปิ ดเผยพระองค์เองและ
ประทับท่ามกลางประชากรของพระองค์ทางพลับพลา ในการบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ พระเจ้าได้เปิ ดเผยพระองค์และ
ประทับท่ามกลางประชากรของพระองค์ทางพระบุตรของพระองค์ (1:14) พลับพลาเป็ นสถานที่ที่พระเจ้าได้
เปิ ดเผยพระองค์เองและที่ซ่ ึ งประชากรของพระองค์ชุมนุ มกันเพื่อนมัสการพระองค์ พระบุตรของพระเจ้าเป็ น
บุคคลผูซ้ ่ ึ งตอนนี้ พระเจ้าได้ประทานการเปิ ดเผยที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดและเต็มที่ที่สุดถึ งพระองค์เอง และผูซ้ ่ ึ งเราก้ม
กราบด้วยการนมัสการในตอนนี้ (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 9)
ประการที่สอง การเปิ ดเผยเช่นนั้นเรี ยกหาการรับใช้ ภายใต้ระบบเดิมของโมเสสนั้น การนมัสการตระเตรี ยม
ประชากรของพระเจ้าเพื่อการรับใช้พระองค์ การรับใช้ของพวกเขาประกอบด้วยการทาภารกิจของพระองค์ที่มี
สาหรั บ พวกเขาในโลก การเปิ ดเผยของพระเจ้า ควรส่ ง ผลต่ อการรั บ ใช้เช่ นเดี ย วกับ การนมัส การอยู่เสมอ
(เปรี ยบเทียบ อสย. 6:1-8) เมื่อเราเรี ยนรู ้ใครที่พระเจ้าทรงเป็ นขณะที่เราศึกษาพระกิตติคุณนี้ การตอบสนองของ
เราไม่ควรเป็ นแค่การนมัสการเท่านั้นแต่เป็ นการรับใช้อีกด้วย สิ่ งนี้ เป็ นจริ งกับคริ สตจักรโดยรวมและกับผูเ้ ชื่ อ
แต่ละคน การอ้างของโธมัสถึงการนมัสการ (20:28) เป็ นแค่เบื้องต้นสู่ การบรรลุภารกิจของพระเจ้าที่มีสาหรับ
เขา (20:21-23)
การนมัสการไม่ควรเป็ นจุดจบในตัวของมันเอง แม้กระทัง่ ในสวรรค์น้ นั เราควรรั บใช้
เช่นเดียวกับนมัสการพระเจ้า (วว. 22:3)
ในฐานะผูร้ ับการเปิ ดเผยนี้ของพระเจ้า ชีวติ ของเราควรน่าจดจาสาหรับพระคุณและความจริ ง คุณสมบัติเหล่านี้
ไม่ควรเป็ นแค่หวั ข้อของการนมัสการของเราเท่านั้น สิ่ งเหล่านั้นควรเป็ นเครื่ องหมายแห่ งการรับใช้ของเราอีก
ด้วย ความจริ งและความบริ สุทธิ์ ควรกาหนดถ้อยคาและแรงจูงใจของเรา ความมีพระคุณควรประทับตรางาน
ของเราขณะที่เรารับมือกับผูค้ น ถ้าไม่เป็ นเช่ นนั้น เรายังไม่ได้เข้าใจการเปิ ดเผยของพระเจ้าที่พระเยซู เสด็จมา
เพื่อจะนามายังประชากรของพระองค์เอง ความมีพระคุณที่ยงุ่ เหยิงเป็ นอันตรายต่อความเป็ นจริ ง และความเป็ น
จริ งที่แข็งกระด้างเป็ นอันตรายต่อความมีพระคุณ พระเยซูอธิ บายถึงความสมดุล
พระกิ ตติคุณนี้ มีการวิงวอนที่หนักแน่นต่อผูไ้ ม่เป็ นคริ สเตียนอีกด้วย ยอห์นได้เขียนมันอย่างเจาะจงเพื่อจะนา
ความสว่า งแห่ งการเปิ ดเผยเกี่ ยวกับอัตลักษณ์ แท้ของพระเยซู ไปยังบรรดาผูท้ ี่ นั่งอยู่ในความมื ดฝ่ ายวิญญาณ
(20:30-31) ความรู้ถึงใครที่ พระเยซู ทรงเป็ นอย่างแท้จริ งเป็ นกุญแจสู่ ความรู ้ เกี่ ยวกับใครที่ พระเจ้ า ทรงเป็ น
อย่างแท้จริ ง ดังนั้นการรั บใช้ของเราต้องไม่เพียงแค่แสดงถึ งเครื่ องหมายของคุ ณลักษณะบางอย่าง นั่นคื อ

พระคุณและความจริ ง แต่มนั ต้องสื่ อสารเนื้ อหาที่เจาะจงอีกด้วย คือ พระเยซู ทรงเป็ นใคร ผูค้ นต้องพิจารณาว่า
พระเยซูทรงเป็ นใคร ไม่มีวธิ ี ที่ดีกว่าสาหรับพวกเขาที่จะทาอย่างนี้นอกจากโดยการอ่านพระกิตติคุณนี้ จงจดจา
จุดประสงค์ของพระธรรมนี้ (20:30-31) จงใช้มนั เป็ นเครื่ องมือทางการประกาศ หลายคนได้มาสู่ ความเชื่ อ
เพียงแค่โดยการอ่านพระธรรมยอห์น35
อรรถาธิบาย
I. อารัมภบท 1:1-18
แต่ละเล่มของพระกิตติคุณทั้งสี่ เริ่ มต้นด้วยบทนาสู่ พระเยซู ที่ใส่ พระองค์ในฉากทางประวัติศาสตร์ ของ
พันธกิจในโลกนี้ ของพระองค์ มัทธิ วได้เชื่ อมโยงพระองค์กบั ดาวิดและอับราฮัม มาระโกได้เชื่ อมโยงพระองค์
โดยตรงกับยอห์นบัพติสมา ลูกาได้บนั ทึกการทานายถึงการบังเกิดของพระองค์ อย่างไรก็ตามยอห์นได้ประกาศ
ว่าพระองค์เป็ นพระบุตรนิ รันดร์ ของพระเจ้า นักเขี ย นหลายคนได้อา้ งอิ งถึ งอารั มภบทของยอห์ นว่าเป็ นการ
อารัมภบทางศาสนศาสตร์ เพราะว่าผูป้ ระกาศนี้ได้เน้นถึงการเชื่อมโยงของพระเยซูกบั พระเจ้านิรันดร์
เหมือนกับบทนาหลายๆบท บทนานี้ ประกอบไปด้วยคาไขหลายคาที่ปรากฎตลอดส่ วนที่ เหลื อพระ
ธรรมนี้ คาเหล่านี้ รวมถึง ชี วิตและความสว่าง (ข้อ 4) ความมืด (ข้อ 5) พยาน (ข้อ 7) จริ ง (นัน่ คือ แท้จริ ง หรื อ
สู งสุ ด) และโลก (ข้อ 9) เช่นกันกับ พระบุตร พระบิดา พระสิ ริ และความจริ ง (ข้อ 14) พระวาทะ (ซึ่ งเป็ นชื่อเรี ยก
ของพระคริ สต์ ข้อ 1) และพระคุณ (ข้อ 14) ก็เป็ นศัพท์ทางศาสนศาสตร์ ที่สาคัญ แต่สองคานี้ ปรากฎแค่ใน
อารัมภบทเท่านั้น
“แต่อย่างยิง่ ยวดแล้ว อารัมภบทสรุ ปถึงการที่ ‘พระวาทะ’ ซึ่ งได้อยูก่ บั พระเจ้าในเวลาแรกเริ่ มได้เข้าไปสู่
ขอบเขตของเวลา ประวัติศาสตร์ ความเป็ นเนื้ อเป็ นหนัง-ในอีกแง่หนึ่ ง การที่พระบุตรของพระเจ้าได้
ถูกส่ งเข้ามายังโลกเพื่อที่จะเป็ นพระเยซูแห่งประวัติศาสตร์ เพื่อว่าพระสิ ริและพระคุณของพระเจ้าจะถูก
เปิ ดเผยอย่างเฉพาะและสมบูรณ์ ส่ วนที่เหลือของพระธรรมนี้ก็เป็ นการขยายความของหัวข้อนี้” 36
นักเขียนบางคนได้ระบุถึงโครงร่ างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรในอารัมภบท โครงร่ างของ อาร์ . อลัน คัล
เพบเพอร์ ก็เป็ นดังนี้ 37
A พระวาทะนิรันดร์ กบั พระเจ้า ข้อ 1-2

B สิ่ งที่ได้มาทางพระวาทะ: การทรงสร้าง ข้อ 3
C สิ่ งที่เราได้รับจากพระวาทะ: ชีวติ ข้อ 4-5
D จุดประสงค์ของยอห์น: เพื่อเป็ นพยาน ข้อ 6-8
E การบังเกิดเป็ นมนุษย์และการตอบสนองของโลก ข้อ 9-10
F พระวาทะและคนของพระองค์ (อิสราเอล) ข้อ 11
G ผูท้ ี่ได้ตอ้ นรับพระวาทะ ข้อ 12a
H พระองค์ได้ให้สิทธิ อานาจแก่พวกเขาที่จะมาเป็ น
บุตรของพระเจ้า ข้อ 12b
G’ ผูท้ ี่ได้เชื่อในพระวาทะ ข้อ 12
F’ พระวาทะและคนของพระองค์ (คริ สเตียน) ข้อ 13
E’ การบังเกิดเป็ นมนุษย์และการตอบสนองของคริ สตจักร ข้อ 14
D’ พยานของยอห์น ข้อ 15
C’ สิ่ งที่เราได้รับจากพระวาทะ: พระคุณ ข้อ 16
B’ สิ่ งที่ได้มาทางพระวาทะ: พระคุณและความจริ ง ข้อ 17
A’ พระวาทะนิรันดร์จากพระเจ้า ข้อ 18
เจฟฟ์ สเตลเล่ยไ์ ด้เห็นโครงร่ างที่แนวคิดถูกวางไว้ในรู ปสมมาตรในข้อเหล่านี้ เช่นกัน แม้วา่ ความเข้าใจของเขา
ถึงส่ วนต่างๆนั้นแตกต่างเล็กน้อยจากโครงร่ างของคัลเพบเพอร์ 38
A ความสัมพันธ์ของพระวาทะกับพระเจ้า การทรงสร้าง และมนุษย์ ข้อ 1-5
B พยานของยอห์น (แง่ลบ) ข้อ 6-8
C การเดินทางของความสว่าง/พระวาทะ (แง่ลบ) ข้อ 9-11
D ของประทานแห่งการเสริ มฤทธิ์ (แง่บวก) ข้อ 12-13
C’ การเดินทางของพระวาทะ (แง่บวก) ข้อ 14
B’ พยานของยอห์น (แง่บวก) ข้อ 15
A’ ความสัมพันธ์ของพระวาทะกับมนุษย์ การทรงสร้างใหม่ และพระเจ้า ข้อ 16-18
การวิเคราะห์ทางโครงร่ างเหล่านี้ ช้ ี ให้เห็ นว่าทั้งหมดที่ยอห์นได้เขียนในอารั มภบทนี้ มีจุดศูนย์กลางที่
ของประทานแห่ งชี วิตนิ รันดร์ ของพระเจ้าที่มายังผูค้ นโดยทางพระวาทะ (ข้อ 12) การเน้นที่ความรอดโดยทาง
พระเยซูก็ดาเนินต่อไปที่จะเป็ นจุดศูนย์กลางตลอดทั้งพระกิตติคุณนี้ (เปรี ยบเทียบ 20:30-31)

ก. พระวาทะก่ อนทีจ่ ะมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ 1:1-5
ยอห์นได้เริ่ มต้นพระกิตติคุณของเขาโดยการวางพระเยซู ไว้ก่อนการเริ่ มต้นพันธกิจของพระองค์ ก่อนการบังเกิด
จากหญิงพรหมจารี ยข์ องพระองค์ และแม้กระทัง่ ก่อนสรรพสิ่ ง เขาได้ระบุวา่ พระเยซู เป็ นผูไ้ ด้อยูร่ ่ วมกับพระเจ้า
พระบิดาและเป็ นตัวแทนของพระบิดาในการจัดเตรี ยมสรรพสิ่ งและความรอด
พระคัมภีร์ระบุถึงการเริ่ มต้นหลายอย่าง แท้จริ งแล้ว การเริ่ มต้นที่ยอห์นได้กล่าวถึ งไม่ใช่ การ
เริ่ มต้นของบางสิ่ งที่ใหม่ ณ เวลาที่เจาะจง ถ้าจะพูดให้ถูก มันเป็ นเวลาก่อนสิ่ งใดก็ตามที่ได้มา
ปรากฎขึ้ นได้เกิ ดขึ้ น พระคัมภี ร์ไม่ได้สอนถึ งสภาพที่ ไร้ กาลเวลาทั้งก่ อนสรรพสิ่ งหรื อการ
บรรลุ จุ ด มุ่ ง หมายของทุ ก สิ่ ง เวลาคื อ แนวทางที่ พ ระเจ้า และเราวัด เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆใน
ความสัมพันธ์กบั ซึ่ งกันและกัน มันมีการตามกันมาของเหตุการณ์ต่างๆ แม้กระทัง่ ก่อนที่พระ
เจ้าได้สร้างจักรวาล (ปฐก. 1:1) บ่อยครั้งแล้วเราอ้างอิงถึงเวลาก่อนสรรพสิ่ งว่าเป็ นอดีตนิ รันดร์
นี่คือเวลาที่ยอห์นได้อา้ งอิงถึงที่นี่39 เมื่อมันไม่มีอะไรเลย ณ การเริ่ มต้นของนิ รันกาลนี้ “พระ-วา
ทะ” ได้ดารงอยู่ อีกมุมมองหนึ่งซึ่ งมีความเป็ นไปได้นอ้ ยกว่าคือที่วา่ ยอห์นได้กล่าวอ้างย้อนไป
ถึง “การเริ่ มต้น” เดียวกันที่โมเสสได้เขียนไว้ใน ปฐมกาล 1:140
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“ยอห์นกาลังเขียนเกี่ยวกับการเริ่ มต้นใหม่ สรรพสิ่ งใหม่ และเขาใช้คาต่างๆที่ระลึกถึง
สรรพสิ่ งแรกเริ่ ม ในไม่ชา้ เขาดาเนิ นต่อไปที่จะใช้คาอื่นๆที่สาคัญใน ปฐมกาล 1 เช่ น
‘ชีวิต’ (ข้อ 4) ‘ความสว่าง’ (ข้อ 4) และ ‘ความมืด’ (ข้อ 5) ปฐมกาล 1 ได้อธิ บายถึง
สรรพสิ่ งแรกเริ่ มของพระเจ้า หัวข้อของยอห์นคือสรรพสิ่ งใหม่ของพระเจ้า เหมือนกับ
อันแรก อันที่ ส องไม่ ได้ถู ก ดาเนิ นการโดยสิ่ ง มี ชี วิตที่ ต่ ากว่า มันถู ก ดาเนิ นการโดย
พระวาทะ ซึ่งเป็ นพระวาทะของพระเจ้า”41
อย่างเห็นชัดเจนว่าคาว่า “พระวาทะ” (คากรี ก โลโกส) ที่ยอห์นได้อา้ งอิงถึงเป็ นชื่อเรี ยกสาหรับ
พระเจ้า ภายหลังในข้อนี้เขาระบุวา่ พระวาทะเป็ นพระเจ้า เป็ นที่แน่ชดั ว่าเขาได้เลือกชื่ อเรี ยกนี้
เพราะว่ามันสื่ อสารข้อเท็จจริ งที่ว่าพระวาทะไม่ใช่ เป็ นแค่พระเจ้าเท่านั้นแต่ยงั เป็ นการสาแดง
ออกของพระเจ้าอีกด้วย ถ้อยคาที่ถูกกล่าวหรื อเขียนออกมาแสดงถึงสิ่ งที่อยูใ่ นความคิดของผู้
กล่าวหรื อผูเ้ ขียน คนกรี กได้ใช้คาว่า โลโกส เพื่อจะอธิบายถึง เหตุผล หรื อ ความคิด ของพระเจ้า42 ในทานองเดียวกัน พระเยซู ซึ่ งเป็ นพระวาทะ (ข้อ 14) ไม่ใช่เป็ นแค่พระเจ้าเท่านั้น แต่

พระองค์ยงั เป็ นการสาแดงออกของพระเจ้าแก่มนุ ษย์อีกด้วย ชี วิตและพันธกิ จของพระเยซู ได้
แสดงออกแก่ มนุ ษย์ถึงสิ่ งที่ พระเจ้าต้องการให้เรารู ้ คาว่า “วาทะ” มีความหมายเชิ งอุปมาใน
วรรณกรรมแบบยิวและแบบกรี กเมื่อยอห์นได้เขียนพระกิตติคุณของเขา
“สาหรับภาษาฮีบรู ‘พระวจนะของพระเจ้า’ เป็ นการยืนยันตนเองของบุคคลที่เป็ นพระ
เจ้า สาหรับภาษากรี ก รู ปแบบนั้นแสดงถึงความคิดที่มีเหตุผลที่ได้ปกครองจักรวาล”43
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“แน่นอนว่ามันยังไม่ได้เคยถูกยันยืนที่วา่ คาว่า โลโกส ที่ยอห์นใช้มนั มาจากเบื้องหลัง
ทางยิวหรื อกรี ก หรื อมาจากแหล่งอื่นหรื อไม่ และมันไม่ชดั เจนถึงสิ่ งรวมกันที่ยอห์น
หมายถึ ง ที่ จะแสดงความคิ ด เมื่ อเขาใช้ค านั้น ผูอ้ ่ า นถู ก ละทิ้ ง ให้คิ ดค านวณถึ ง การ
พาดพิงถึงที่ถูกต้องและความสาคัญสาหรับพวกเขาเอง ยอห์นได้เขียนการพาดพิงถึง
ภาคพันธสัญญาเดิม แต่เขาก็ได้เขียนถึงผูฟ้ ั งที่คุน้ เคยกับความคิดแบบกรี กอีกด้วย และ
ลักษณะบางอย่างของการใช้คาว่า โลโกส คงปรากฎแก่พวกเขา เบื้องหลังทั้งสองนี้ ก็
สาคัญสาหรับการเข้าใจชื่อเรี ยกนี้เมื่อยอห์นได้ใช้มนั ใน 1:1, 14”44
ยอห์นได้รับเอาคานี้ มาและได้ใช้มนั ในการทาให้เป็ นบุคคลเพื่อที่จะแสดงว่าพระเยซู เป็ นการ
สาแดงตนเองของพระเจ้าที่สูงสุ ด (เปรี ยบเทียบ 1:1-2) เมื่อพิจารณาถึงการใช้ของภาคพันธ
สัญญาเดิม มันบอกถึงความหมายของการทรงสร้าง (ปฐก. 1:3, 6, 9; สดด. 33:6) การเปิ ดเผย
(อสย. 9:8; ยรม. 1:4; อสค. 33:7; อมส. 3:1, 8) และ การช่วยกู้ (สดด. 107:20; อสย. 55:1 ) และ
ปัญญา .สภษ)4:5-13; 8:1—9:2)
การอธิ บายของยอห์นถึงการที่พระวาทะ “อยูก่ บั พระเจ้า” แสดงว่าในแง่หนึ่ ง พระเยซู แตกต่าง
จากพระเจ้า พระองค์เป็ นบุ คคลที่ สองของตรี เอกภาพ ผูซ้ ่ ึ งแตกต่างจากพระบิ ดาและพระวิญญาณ บริ สุทธิ์ ในรู ปแบบของการเป็ นอยูข่ องพระองค์ อย่างไรก็ตาม ยอห์นก็ระมัดระวังที่จะ
กล่ าวว่าในอี กแง่หนึ่ ง พระเยซู ก็เป็ นพระเจ้าอย่างเต็มที่ พระองค์ไม่ได้เป็ นพระเจ้าน้อยกว่า
พระบิ ด า หรื อ พระวิ ญญาณในเนื้ อแท้ข องพระองค์ ดัง นั้น ยอห์ น ได้ก ล่ า วหนึ่ ง ในถ้อ ยค า
เกี่ยวกับตรี เอกภาพที่ยงิ่ ใหญ่ในพระคัมภีร์ในข้อนี้ ในเนื้อแท้ของพระเยซูน้ นั พระองค์เท่าเทียม
กับพระบิดา แต่พระองค์เป็ นอยูใ่ นฐานะบุคคลที่แยกต่างหากภายในพระภาคของพระเจ้า
บางที มันไม่มีการอธิ บายที่พอเพียงอย่างเต็มที่ถึงตรี เอกภาพในโลกธรรมชาติ บางทีไข่เป็ น
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ตัวอย่างที่ดีที่สุด ไข่ประกอบด้วยสามส่ วน คือ เปลือกไข่ ไข่แดง และ ไข่ขาว แต่ละส่ วนนั้นก็
เป็ นไข่อย่างสมบูรณ์ แต่ละอย่างก็มีเอกลักษณ์ ของมันที่ แยกแยะมันจากส่ วนอื่ น ครอบครั ว
มนุ ษย์ก็เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่ ง พ่อ แม่ และลูก นั้นก็เป็ นเอกลักษณ์ที่แยกต่างหาก แต่กระนั้น แต่
ละบุคคลก็เป็ นสมาชิ กอย่างสมบูรณ์ ของครอบครัวของตนเอง แต่ละบุคคลมีชื่อที่แตกต่างกัน
แต่ทุกคนก็มีนามสกุลเดียวกัน
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พยานพระยะโฮวาห์ก็เรี ยกร้องต่อข้อนี้ เพื่อที่จะสนับสนุ นหลักคาสอนของพวกเขาที่วา่ พระเยซู
ไม่ได้เป็ นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ แต่เป็ นผูม้ ีชีวิตที่ถูกสร้ างขึ้นที่สูงส่ งที่สุด พวกเขาแปลมันว่า
“พระวาทะเป็ นพระ” ในทางไวยากรณ์แล้ว นี่ก็เป็ นการแปลที่เป็ นไปได้เนื่ องจากว่ามันสมควร
ที่จะจัดเตรี ยมคานาหน้าที่ไม่เจาะจง (“a”)ให้ เมื่อไม่มีคานาหน้าที่ปรากฎในฉบับกรี ก อย่างไร
ก็ตาม ในที่นี่การแปลนั้นไม่ถูกต้องอย่างสิ้ นเชิ งเพราะว่ามันลดพระเยซู ลงให้น้อยกว่าพระเจ้า
พระคัมภีร์ตอนอื่นๆก็ยืนยันถึงความเป็ นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ของพระเยซู (ตัวอย่างเช่น ข้อ 2,
18; ฟป. 2:6; คส. 1:17; ฮบ. 1:3 และอื่นๆ) ที่นี่การขาดหายไปของคานาหน้าที่ไม่เจาะจงนั้น
เป็ นการตั้งใจ
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“ตามกฎแล้ว กริ ยารวมก็ปราศจากคานาหน้า แม้วา่ ประธานใช้มนั [เปรี ยบเทียบ ข้อ 6,
12, 13, 18 และอื่นๆ]”45
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พระเยซูไม่ใช่เป็ นพระ พระองค์เป็ น พระเจ้ า
“สิ่ งที่ยอห์นกาลังกล่าวก็คือสิ่ งนี้ พระวาทะไม่ได้มาจากสิ่ งต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้น พระวาทะได้อยูท่ ี่นนั่ ก่ อนสรรพสิ่ ง”46

G
G

“ยอห์ น ตั้ง ใจว่า ทั้ง หมดของพระกิ ต ติ คุ ณ นี้ ควรจะถู ก อ่ า นตามความจริ ง ของข้อ นี้
การกระทาและถ้อยคาของพระเยซู เ ป็ นการกระทาและถ้อยคาของพระเจ้า ถ้าสิ่ งนี้ ไม่
เป็ นจริ ง พระธรรมนี้ก็เป็ นที่ดูหมิ่น”47

G

ยอห์น 1:1 เป็ นหนึ่ งใน “การเลี่ ยงไปต่างๆ” ในพระกิ ตติคุณนี้ การเลี่ยงไปเป็ นประโยคตรงที่
บอกบางสิ่ งแก่ผอู ้ ่าน สิ่ งเหล่านี้ ไม่เคยเป็ นเหตุการณ์ต่างๆที่สังเกตได้ แต่เป็ นคาอธิ บายเชิ งการ
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แปลถึงเหตุการณ์ต่างๆที่สังเกตได้ คาอธิ บายนี้เปิ ดเผยถึงข้อมูลใต้พ้นื ผิวของการกระทา
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“การเลี่ ยงไปบางอย่างทาหน้าที่ที่จะ จัดแสดง เหตุการณ์โดยนิยามบริ บททางกายภาพ
ในที่ซ่ ึ งมันปรากฎ การเลี่ ยงไปอย่างอื่ นทาหน้าที่ที่จะ นิ ยาม หรื อ ระบุ บางสิ่ ง และ
การเลี่ยงไปอย่างอื่นก็ อธิ บายการสนทนา ซึ่ งบอกว่าทาไมบางสิ่ งถูกกล่าวถึง (หรื อไม่
ถูกกล่าวถึง ตัวอย่างเช่น 7:13, 30) สิ่ งที่คล้ายคลึงกับการเลี่ยงไปเหล่านี้ คือการเลี่ยงไป
ต่างๆที่ทาหน้าที่ที่จะ อธิ บายการกระทา ซึ่ งบอกว่าทาไมบางสิ่ งได้เกิดขึ้น (หรื อไม่ได้
เกิดขึ้น)”48

แตชเชอร์ ได้บ่งบอก 191 ไว้ขา้ งๆ และจัดลาดับตามประเภท49
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พระวาทะไม่ใช่แค่อยูใ่ นเวลาเริ่ มต้นและอยูก่ บั พระเจ้าเท่านั้น (ข้อ 1) พระองค์ (ข้อ 14) อยูใ่ น
เวลา เริ่ มต้นกับพระเจ้าอีกด้วย ประโยคนี้ กล่าวอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าพระเยซู ได้อยูก่ บั พระ
เจ้า ก่ อ นการสร้ า งจัก รวาล มัน เป็ นการยื น ยัน มากยิ่ ง ขึ้ น ถึ ง ความเป็ นพระเจ้า ของพระเยซู
พระองค์ไม่ได้มาปรากฎ พระองค์ได้เป็ นอยู่อยู่แล้ว ยิ่งไปกว่าอี ก พระเยซู ไมได้กลายมาเป็ น
พระเจ้า พระองค์เป็ นพระเจ้าอยู่เสมอ ข้อ 2 กล่ าวอย่างชัดเจนถึ งการเปิ ดเผยของข้อ 1 ซึ่ ง
กระชับและลึกซึ้ งอย่างมาก ( เปรี ยบเทียบ ปฐม. 1:1-2).50
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ต่อมายอห์ นได้ประกาศอย่างชัดเจนถึ งสิ่ งที่บอกเป็ นนัยในการใช้คาของภาคพันธสัญญาเดิ ม
ของคาว่า “พระวาทะ” พระเยซู เป็ นตัวแทนของพระเจ้าในการสร้ างทุกสิ่ งที่ได้มาปรากฎขึ้ น
(เปรี ยบเทียบ 1 คร. 8:6; คส. 1:16; ฮบ. 1:2; วว. 3:14) มันเป็ นบุคคลที่สองของตรี เอกภาพที่ได้
สร้ างจักรวาลและทุ กสิ่ งที่อยู่ในมัน อย่างไรก็ตาม ยอห์นได้อธิ บายพระวาทะว่าเป็ นตัวแทน
ของพระเจ้า พระวาทะไม่ได้กระทาอย่างเป็ นอิสระจากพระบิดา ดังนั้นยอห์ นได้นาเสนอว่า
พระเยซู อยู่ใต้สิทธิ อานาจของพระเจ้า แต่มีสิทธิ อานาจเหนื อทุกๆสิ่ งที่ถูกสร้ างขึ้น งานของ
พระเยซู แห่ งการสาแดงพระเจ้าได้เริ่ มต้นด้วยการทรงสร้าง เพราะว่าสรรพสิ่ งสาแดงพระเจ้า
(สดด. 19:1-6; รม. 1:19-20)

1:2

1:3

“ในสมัยของยอห์นนั้นความเชื่อถือประเภทนี้ก็แพร่ หลาย มนุษย์ได้เชื่อว่าโลกชัว่ ร้าย
และพระเจ้าที่ชวั่ ร้ายได้สร้างมัน”51

อย่างเช่นเคย ยอห์นได้กล่าวถึงข้อเสนอในเชิ งบวก (ส่ วน “ก” ของข้อนี้ ) และทันใดนั้นก็กล่าว
ซ้ ามันในเชิงลบเพื่อการเน้นและความชัดเจน (ส่ วน “ข” ของข้อนี้)
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“. . . เราเคลื่ อ นจากการทรงสร้ า งโดยทั่ว ไปไปสู่ ก ารทรงสร้ า งชี วิ ต ซึ่ งเป็ นองค์
ประกอบที่สาคัญที่สุดในการทรงสร้าง ชีวติ เป็ นหนึ่งในแนวคิดแบบลักษณะพิเศษของ
ยอห์น เขาใช้คานี้ ถึง 36 ครั้ง เมื่อเทียบกันแล้วไม่มีงานเขียนภาคพันธสัญญาใหม่
เล่มใด ที่มีมากกว่า 17 ครั้ง (วิวรณ์ โรมมี 14 ครั้ง และ 1 ยอห์นมี 13 ครั้ง) ดังนั้น
มากกว่าหนึ่ งในสี่ ของการอ้างอิงถึ งชี วิต ของภาคพันธสัญญาใหม่ท้ งั หมดปรากฎใน
งานเขียนนี้”52
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พระเยซู เป็ นแหล่งแห่ งชี วิต เพราะฉะนั้น พระองค์สามารถให้ชีวิตแก่สิ่งต่างๆที่พระองค์ได้
สร้างขึ้นได้ สิ่ งมีชีวิตทุกสิ่ งก็เป็ นหนี้ ชีวิตต่อพระผูส้ ร้าง ซึ่ งก็คือ พระเยซู ชี วิตสาหรับมนุ ษย์
นั้นก่อให้เกิดความสว่าง กล่าวในเชิ งอุปมาแล้ว ที่ไหนมีชีวิตที่นนั่ มีความสว่าง และที่ไหนไม่
มีความสว่าง ที่นนั่ เป็ นความมืด ยอห์นได้ดาเนิ นการต่อไปที่จะแสดงว่าพระเยซู เป็ นแหล่งแห่ ง
ชี วิตฝ่ ายวิญญาณและความสว่าง เช่ นเดี ยวกับ ชี วิตทางกายภาพและความสว่าง (เปรี ยบเทียบ
5:26; 6:57; 8:12; 9:5; 10:10; 11:25; 14:6; 17:3; 20:31) ในเชิงอุปมาแล้ว การสถิตของพระเจ้า
ขจัดความมื ดแห่ ง การไม่ รู้และบาปออกไปโดยการจัดเตรี ย ม การส าแดงและความรอดให้
(เปรี ยบเทียบ อสย. 9:2) พระเยซูได้ทาสิ่ งนี้ในการมาบังเกิดเป็ นมนุษย์
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ขณะที่ความสว่างส่ อง (กาลปั จจุบนั สาหรับครั้งแรก) ไปในความมืด ดังนั้นพระเยซู ได้นาการ
ส าแดง และความรอดจากพระเจ้า ไปยังมนุ ษ ย์ใ นสภาพที่ ล้ม ลงและหลงหายของพวกเขา
พระองค์ได้ทาอย่างนี้ ในการมาบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ ขณะที่พ ระวจนะของพระเจ้าได้นาความ
สว่างไปยังความยุง่ เหยิงก่อนการทรงสร้าง ดังนั้นพระเยซู ได้นาความสว่างไปยังมนุ ษย์ที่ได้ลม้
ลงในบาป เมื่อพระองค์ได้มาเป็ นมนุษย์
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ยิ่งไปกว่านั้นอีก ความสว่างที่พระเยซู ได้นามานั้นก็เหนื อกว่าความมืดที่มีอยูท่ างกายภาพและ
ทางฝ่ ายวิญญาณ ความมืดไม่ได้ชนะ (คากรี ก คาเทลาเบน “ยึดจับ” เปรี ยบเทียบ 6:17; 8:3-4;
12:35; มก. 9:18) และผลาญความสว่าง แต่ความสว่างได้ชนะความมืด ยอห์นไม่ได้มองว่าโลก

1:4

1:5
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เป็ นเวทีสาหรับอานาจสองอย่างที่เท่าเทียมกันและต่อต้านกันที่ทาสงครามกัน เขาไม่ได้เป็ นคน
สองฝั กสองฝ่ ายทางปรั ชญา ยอห์ นมองว่าพระเยซู เหนื อกว่าอานาจต่างๆของความมื ดที่ไ ด้
แสวงหาที่จะเอาชนะพระองค์แต่ไม่สามารถทาได้ สิ่ งนี้ ให้ความหวังแก่มนุ ษย์ อานาจของ
ความสว่างนั้นแข็งแรงกว่าอานาจของความมืด ที่นี่ยอห์นกาลังคาดหวังผลลัพธ์ของเรื่ องราวที่
เขาจะบอกกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ องของกางเขน แม้วา่ ความมืดจะปกคลุมต่อไป แต่ความ
สว่างสามารถเอาชนะมันได้53
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“มโนภาพของยอห์น แม้วา่ จะจากัดต่อแนวคิดบางอย่างและได้แสดงออกในคาศัพท์ที่
ตายตัว มันก็รวมเข้าด้วยกันกับหัวข้อทั้งหมดของพระกิตติคุณ มันแสดงออกถึงความ
ขัดแย้งระหว่างความดีและความชัว่ ซึ่ งมาถึงที่สุดในการมาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์และการ
ตายของพระคริ สต์ ผูซ้ ่ ึ งได้นาความสว่างไปยังความมืด และแม้วา่ พระองค์ได้เผชิ ญกับ
ความตาย แต่พระองค์ไม่ได้ถูกพิชิตโดยมัน”54

บทความของเทนนี่ยท์ ี่เพิ่งได้ถูกอ้างอิงไปนั้นประกอบด้วยการอภิปรายถึงเกือบ 20 มโนภาพที่ยอห์นได้ใช้
ตลอดทั้งข้ออารัมภบทเหล่านี้ ยอห์นได้บอกใบ้ถึงการเปรี ยบเทียบระหว่างสิ่ งที่พระเยซูได้ทาทางกายภาพในการ
ทรงสร้ าง และสิ่ งที่พระองค์ได้ทาทางฝ่ ายวิญญาณโดยทางการมาบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ การเปรี ยบเทียบเหล่ านี้ ก็
ดาเนิ นต่อไปตลอดทั้งพระกิ ตติคุณนี้ เช่ นเดี ยวกันกับการเปรี ยบเทียบของความสว่างและความมืด ความสว่าง
แสดงถึงการสาแดงและความรอด ในทานองเดียวกัน ความมืดเป็ นสัญลักษณ์ของความไม่รู้และบาป (3:19-20;
8:12; 12:35, 46)
ข. ยอห์ นบัพติสมาในฐานะพยาน 1:6-8
อัครทูตยอห์นได้แนะนาถึงยอห์นบัพติสมาเพราะว่ายอห์นบัพติสมาได้เป็ นพยานแก่ความสว่าง นัน่ คือ พระเยซู
ยอห์นบัพติสมาเป็ นทั้งผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐต้นแบบที่ช้ ี ให้ผทู ้ ี่อยูใ่ นความมืดไปยังความสว่างและเป็ นพยาน
ต้นแบบที่จดั เตรี ยมตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมสาหรับผูเ้ ชื่ อที่จะทาตามเขา55 ยอห์นบัพติสมาได้แนะนาความสว่างแก่
โลกที่มืด เขาได้เริ่ มพันธกิ จของพระเยซู เพราะฉะนั้นการอ้างอิงถึ งเขาเป็ นสิ่ งที่เหมาะสม ณ ตอนเริ่ มต้นของ
เรื่ องราวของพันธกิจของพระเยซูโดยอัครทูตยอห์น

1:6

ในการแนะนายอห์ น บัพ ติ ส มา ผูเ้ ขี ย นได้เน้น ว่า “พระเจ้า ” ได้ “ส่ ง ” เขามา ชื่ อ “ยอห์ น ”
หมายถึง “พระเจ้าผูม้ ีใจกว้าง” หรื อ “ของประทานจากพระเจ้า ” เขาเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะตาม
ธรรมเนี ยมของผูเ้ ผยพระวจนะของภาคพันธสัญญาเดิ ม ผูไ้ ด้เป็ นพยานแก่ความสว่าง (อพย.
3:10-15; อสย. 6:8; ยรม. 1:4; เปรี ยบเทียบ ยน. 3:17) เขาเป็ นมนุ ษย์ซ่ ึ งแตกต่างกับพระวาทะซึ่ ง
เป็ นพระเจ้า ผูเ้ ขียนพระกิ ตติ คุณคนอื่นๆได้อธิ บายยอห์นพร้ อมกับคาว่า “ผูใ้ ห้บพั ติสมา” แต่
ยอห์ น ไม่ ไ ด้อ ธิ บ ายอย่า งนั้น บางที เ ขาเรี ย กเขาว่า ยอห์ น เพราะว่ า นี่ เ ป็ นยอห์ น คนเดี ย วที่
อัครทูตยอห์นได้อา้ งอิงถึงชื่อนี้ในพระกิตติคุณของเขา56 ตลอดเวลาเขาได้อา้ งอิงถึงตนเองอย่าง
อ้อมๆว่าเป็ นสาวกที่พระเยซูรัก หรื อสาวกคนอื่น หรื อในแนวทางที่ปกปิ ด

1:7

ยอห์นบัพติสมาเป็ นคนแรกในพยานหลายคนที่เป็ นพยานถึงความสว่างที่อคั รทูตยอห์นได้ระบุ
ถึงในพระกิตติคุณนี้ (เปรี ยบเทียบ 4:39; 5:32, 36-37, 39-40; 8:18; 10:25; 12:17; 15:26-27;
18:13-18, 37) บ่อยครั้งแล้ว อัครทูตยอห์นได้ใช้ศพั ท์ของห้องพิจารณาคดีในพระกิตติคุณของ
เขาเพื่อที่จะเน้นความสัตย์จริ งของพยานต่างๆของความสว่าง ยอห์นบัพติสมาได้เป็ นพยานแก่
ความสว่างแห่งการสาแดงของพระเจ้า และเป็ นพยานแก่บุคคลแห่ งความสว่างของโลกอีกด้วย
(8:12) พระกิตติคุณนี้ เน้นถึงหน้าที่ของยอห์นบัพติสมาว่าเป็ นพยานแก่ความสว่าง พระกิตติคุณเล่มอื่นๆก็ระบุที่มาและลักษณะของเขาในอารัมภบทของพระกิตติคุณเล่มเหล่านั้น (มธ. 3;
มก. 1:1-8; ลก. 1:5-24, 57-80)
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จุดประสงค์สูงสุ ดของยอห์นบัพติสมาก็คือการล้วงเอาความเชื่ อในพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ข้อ
35-37) นัน่ ก็เป็ นจุดประสงค์ของยอห์นในการเขียนพระธรรมเล่มนี้ อีกด้วย (20:30-31) ดังนั้น
พยานของยอห์นบัพติสมาเป็ นส่ วนสาคัญของข้อโต้แย้งของพระกิตติคุณที่สี่ มันไม่ได้ชดั เจน
อย่างทันที ต่อทุ กคนที่ ว่าพระเยซู เป็ นความสว่าง ยอห์ นจาเป็ นที่ จะต้องระบุ ว่าพระองค์เป็ น
อย่างนั้นสาหรับพวกเขา
“ตั้งแต่การปฏิ รูปทางศาสนา บรรดานักศาสนศาสตร์ ได้มองว่าความเชื่ อที่
ช่วยให้รอดนั้นรวมองค์ประกอบสามอย่างเข้าไว้พร้อมกัน คือ โนทิ เชี ย แอส
เซนซั ส และ ฟิ ดูเซี ย ใน โนทิ เชี ย แต่ละบุคคลตระหนักถึ งเงื่ อนไข พระ
สัญญาและเหตุการณ์ต่างๆที่จดั ตั้งการเปิ ดเผยของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เหตุการณ์ต่างๆที่ลอ้ มรอบการเปิ ดเผยตนเองอันสู งสุ ดของพระเจ้าในพระเยซู

คริ สต์ ใน แอสเซนซั ส แต่ละบุ คคลแสดงถึ งความมัน่ ใจซึ่ งอยู่บนพื้นฐาน
ของความเป็ นจริ งในความเป็ นจริ งของการอ้างเหล่านี้ (รม. 10:9; ฮบ. 11:3, 6;
1 ยน. 5:1) ใน ฟิ ดูเซี ย แต่ละบุคคลวางความวางใจส่ วนตัวของเขาหรื อของ
เธอในพระเยซู คริ สต์ ศูนย์กลางของรู ปแบบสามส่ วนนี้ คือ การสันนิ ษฐาน
หลัก อันเดี ย ว คื อ ความเชื่ อซึ่ ง อย่า งที่ ถู ก นาเสนอในพันธสั ญญาใหม่ น้ ัน ก็
จาเป็ นที่จะนามาซึ่ งการตระหนักและการยอมรับถึงเนื้ อหาอันเจาะจงที่อยูบ่ น
พื้นฐานของความเป็ นจริ ง”57
“แต่มนั ควรค่าแก่การหมายเหตุวา่ ยอห์นไม่ได้สังเกตอย่างชัดแจ้งถึงการเรี ยก
ของท่าน [ของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติสมา] สู่ การกลับใจใหม่ หรื อคาศัพท์ ‘กลับใจ’
‘กลับใจใหม่’ ไม่ปรากฏในพระกิตติคุณหรื อในจดหมายฝากของท่าน (‘กลับ
ใจ’ ปรากฏบ่อยๆในวรรณกรรมการเปิ ดเผยให้เห็นการล่วงหน้า)”58
1:8
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บางทีผเู ้ ขียนได้เน้นข้อเท็จจริ งที่วา่ ยอห์นบัพติสมาไม่ใช่ความสว่างเพราะว่าบางคนได้ติดตาม
ยอห์นในฐานะสาวกของเขาต่อไปแม้ว่าเขาได้ตายไปแล้ว (เปรี ยบเทียบ 4:1; มก. 6:29; ลก.
5:33; กจ.18:25; 19:1-7)59
“สานักแมนเดียนซึ่ งอยูท่ างตอนใต้ของกรุ งแบกแดด แม้วา่ จะเป็ นศัตรู ต่อคริ สตศาสนา
ยังอ้างว่ามีความเชื่อมโยงทางบรรพบุรุษกับยอห์นบัพติสมา”60
มันดาอิสซึ่ มเป็ นรู ปแบบที่ไม่ใช่คริ สเตียนของลัทธิ นอสติก61
หน้าที่ของยอห์นบัพติสมาก็คือที่ จะเป็ นพยานว่าพระเยซู เป็ นความสว่าง เขาไม่ได้เป็ นความ
สว่างเอง

เหตุผลที่ผเู ้ ขียนได้อา้ งอิงถึงยอห์นบัพติสมาในอารัมภบทของเขานั้นดูเหมือนชัดเจน ขณะที่พระวาทะได้เสด็จมา
ที่จะนาความสว่างมายังมนุษย์ ดังนั้นพระเจ้าได้ส่งยอห์นบัพติสมามาเพื่อที่จะให้ความกระจ่างถึงตัวตนของความ
สว่างแก่ผคู ้ น

ในพระกิตติคุณนี้ มีพยานทั้งแปดต่อตาแหน่งที่พิเศษของพระเยซู (1) คือพระเจ้าพระบิดา (5:37; 8:18), (2) พระ
เยซูเอง (8:14, 18), (3) งานของพระเยซู (5:36; 10:25; 14:11; 15:25), (4) พระคัมภีร์ (1:45; 5:39, 46), (5) ยอห์น
ผูใ้ ห้บพั ติศมา (1:7-8), (6) บรรดาผูท้ ี่พระเยซูได้ทาการผติดต่อด้วย (4:39; 9:25, 38; 12:17), (7) พวกสาวกของ
พระเยซู รวมทั้งอัครทูตยอห์น (15:27; 19:35; 21:24), และ (8) พระวิญญาณบริ สุทธิ์ (15:26; เปรี ยบเทียบ 1 ยน.
5:6)
ค. การปรากฎของความสว่าง 1:9-13
ส่ วนแรกของอารัมภบท (ข้อ 1-5) นาเสนอพระวาทะก่อนที่จะมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ ส่ วนที่สอง (ข้อ 6-8) ระ บุ ถึ ง
ผูเ้ บิกทางของพันธกิจในโลกของพระวาทะ ส่ วนที่สามนี้แนะนาถึงพันธกิจของพระวาทะที่บงั เกิดเป็ นมนุษย์
“สองประเด็นที่ได้รับการเน้นที่พิเศษ ประการแรกก็คือ ข้อเท็จจริ งน่าอัศจรรย์ที่วา่ พระวาทะของพระเจ้า
ซึ่ งเป็ นพระเจ้าแท้อย่างที่พระองค์เป็ น ได้รับเอาธรรมชาติของมนุษย์ และอีกประการหนึ่ งคือ ข้อเท็จจริ ง
น่าอัศจรรย์กว่าที่วา่ เมื่อพระองค์ได้ทาสิ่ งนี้ ผูค้ นไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับพระองค์”62
1:9
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มีการแปลสองอย่างที่เป็ นไปได้ของข้อนี้ ประการแรกคือ ความสว่างแท้ให้ความกระจ่างแก่ทุก
คนที่มาในโลก (คากรี ก รู ปแบบคากริ ยาที่เป็ นเพศชาย เออโคเมโนน AV, NASB, และ NIV)
อีกประการหนึ่ งก็คือ ความสว่างเข้ามาในโลกและให้ความกระจ่างแก่ทุกคน (คากรี ก รู ปแบบ
คากริ ยาที่เป็ นกลาง เออโคเมโนน NASB และ NIV) ทางเลือกที่สองดูเหมือนจะเป็ นที่ชื่นชอบ
เนื่ องจากว่าการมาบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์น้ นั ถูกกล่าวถึงในบริ บท ประเด็นก็คือว่าพระเยซู ในฐานะ
ความสว่างนั้นกระทบทุกคน ทุกคนดาเนิ นชี วิตอยูภ่ ายใต้ความสว่างของการสาแดงที่กระจ่าง
ในพระเยซู คริ สต์ต้ งั แต่การมาบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 1) ความสว่างทาให้
ความผิดบาปและความต้องการฝ่ ายวิญญาณของมนุ ษย์น้ นั ชัดเจน ผูท้ ี่ตอบสนองต่อการสาแดง
ที่โน้มน้าวนี้ในทางบวกก็ประสบกับความรอด ผูท้ ี่ปฏิเสธมันและหันกลับจากความสว่างจะจบ
ลงด้วยความมืดภายนอก พวกเขาจะประสบกับการลงโทษเป็ นนิตย์
“. . . ความสว่างส่ องเหนือมนุษย์ทุกคนเพื่อการพิพากษา เพื่อเปิ ดเผยถึงสิ่ งที่เขาเป็ น”63
คณะเควกเกอร์ ชื่นชอบการแปลอันแรก พวกเขาใช้ขอ้ นี้ เพื่อที่จะสนับสนุ นหลักคาสอนของ
พวกเขาแห่ง “ความสว่างภายใน” พวกเขาเชื่อว่าพระเจ้าได้วางการสาแดงบางอย่างไว้ในหัวใจ

ของทุกคน บุคคลหนึ่งสามารถล้วงเอาการสาแดงนั้นโดยการภาวนา นี่ไม่ใช่การสาแดงทัว่ ไป
แต่เป็ นการสาแดงที่พิเศษ64 มุมมองของพวกเขานั้นก็ใกล้เคียงกับความเชื่ อทางคาริ สเมติก ที่วา่
พระเจ้าให้การสาแดงใหม่ในทุกวันนี้ คณะอื่นที่ ไม่ใช่ คาริ สเมติกส์ ก็ไม่เห็ นพื้นฐานสาหรั บ
มุ ม มองนี้ ในพระคัม ภี ร์ เราเชื่ อว่า ในขณะที่ ตอนนี้ พ ระเจ้า ให้ความกระจ่ า งถึ งการสาแดงที่
พระองค์ได้ให้ก่อนหน้านั้น ตอนนี้พระองค์ไม่ได้ให้การสาแดงใหม่
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คาว่า “จริ ง” เป็ นคาที่ยอห์นได้ใช้อย่างซ้ าๆในพระกิตติคุณนี้ “จริ ง” (คากรี ก อะเลธิ โนน) ที่นี่
อ้า งอิ ง ถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ นรู ป แบบสู ง สุ ด ของเครื่ อ งใช้ แ ท้จ ริ ง ซึ่ งเป็ นของแท้ที่ ต รงกัน ข้า มกับ
ของปลอม ยอห์นไม่ได้หมายความว่าพระเยซู เป็ น “จริ ง” (คากรี ก อะเลเธส) พระเยซู ไม่ได้เป็ น
เพียงแค่การสาแดงแท้จากพระเจ้า แต่พระองค์ยงั เป็ นการสาแดงสู งสุ ดอี กด้วย (เปรี ยบเทียบ
4:23; 6:32; 15:1; 17:3)
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ปกติแล้ว ยอห์นได้ใช้คาว่า “โลก” (คากรี ก คอสมอส) ในแง่ลบในพระกิตติคุณนี้ (เปรี ยบเทียบ
ข้อ 10; 7:7; 14:17, 22, 27, 30; 15:18-19; 16:8, 20, 33; 17:6, 9, 14) มันไม่ได้อา้ งอิงถึงโลกที่
เป็ นดาวเคราะห์ แต่อา้ งอิงถึงผูค้ นในโลกที่ได้ลม้ ลงในบาปและการกบฎต่อพระเจ้า มันยังเป็ น
โลกที่มืดด้วยบาปอีกด้วย

1:10
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พระเยซู ได้เข้ามาในโลกที่พระองค์ได้สร้ างขึ้ นโดยทางการมาบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ กระนั้นโลก
ไม่ได้ตระหนักถึงพระองค์วา่ พระองค์เป็ นใครเพราะว่าความคิดของผูค้ นนั้นมืดมนด้วยการล้ม
ลงในบาปและบาป (12:37) แม้กระทัง่ ความสว่างแห่ งพระวาทะก็ไม่ได้เป็ นที่เข้าใจแก่พวกเขา
(เปรี ยบเทียบ มธ. 13:55) ความสว่างนั้นส่ องแสงแก่ทุกคน แม้ว่าคนส่ วนใหญ่ไม่ได้มองเห็ น
มัน
ยอห์นได้ดึงความสนใจไปยังโลกโดยกล่าวซ้ าคานี้ ถึงสามครั้ง อย่างไรก็ตาม ความหมายนั้นก็
เปลี่ยนเล็กน้อยจากโลกและสิ่ งทั้งหมดที่อยู่ในมัน ในการปรากฎสองครั้งแรกของคานี้ ไปยัง
ผูค้ นในโลกที่ได้เกี่ ยวข้องกับพระเยซู ในการปรากฎครั้งที่สาม “ปฏิกิริยาที่เป็ นลักษณะพิเศษ
ของโลกต่อพระวาทะคือความไม่สนใจ”
“การตอบสนองที่เป็ นลักษณะของโลกต่อพระวาทะคือ การตอบสนองแห่งความไม่
ใส่ ใจ”65

1:11

มันรุ นแรงมากขึ้น เมื่อพระเยซู ได้เสด็จเยี่ยมการทรงสร้ าง “ของพระองค์เอง” (คากรี ก อิ ดิอา
ความเป็ นกลาง) สรรพสิ่ ง ที่ พระองค์ได้ส ร้ างขึ้ น (คากรี ก อิ ดิออย เพศชาย) “ไม่ได้ตอ้ นรั บ
พระองค์” แต่ได้ปฏิ เสธพระองค์ ผูค้ นที่เจาะจงที่พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมในการมาบังเกิ ดเป็ น
มนุษย์ก็คือคนยิว66 พวกเขาเป็ นของพระองค์ในสองแง่ พระองค์ไม่ได้เพียงแค่สร้างพวกเขาขึ้น
มาก แต่พระองค์ได้นาพวกเขามาจากท่ามกลางชนชาติต่างๆ เพื่อเป็ นของพระองค์เองอีกด้วย
พระเยซู ได้สร้างโลกให้เป็ นบ้าน แต่เมื่อพระองค์ได้เสด็จมาเยี่ยมมัน พระองค์พบว่ามันเป็ นที่
อยูข่ องมนุษย์ผทู ้ ี่ได้ปฏิเสธที่จะยอมรับว่าพระองค์เป็ นใคร ในการบังเกิดเป็ นมนุษย์น้ นั พระเยซู
ไม่ได้มาในฐานะคนต่างด้าว พระองค์ได้มายังบ้านของพระองค์เอง
“ที่นี่มีความหายนะของบุคคลที่ถูกตระเตรี ยมเพื่องานและจากนั้นก็ปฏิเสธงานนั้น”67

1:12

สิ่ งที่ตรงกันข้ามกับการปฏิเสธคือการยอมรับ ไม่ใช่ทุกคนที่ได้ปฏิเสธพระเยซู เมื่อพระองค์ได้
เสด็จมา บางคนยอมรับ “ต้อนรับ” พระองค์68 สาหรับคนเหล่านี้ พระองค์ได้ให้สิทธิ อานาจ (คา
กรี ก เอกซู ซิอาน) ในฐานะของขวัญที่จะมาเป็ นบุตรของพระเจ้า (คากรี ก เทคนา) การต้อนรับ
พระเยซู ประกอบด้วยการเชื่อในพระนามของพระองค์ เพราะฉะนั้น การเชื่ อก็เท่าเทียมกับการ
ต้อนรับ “พระนามของพระองค์” สรุ ปถึงทุกสิ่ งที่พระองค์เป็ นที่จะเชื่อในพระนามของพระองค์
หมายถึงที่จะยอมรับการสาแดงที่พระเจ้าให้วา่ พระเยซู เป็ นใคร เพราะว่าการสาแดงนั้นรวมถึ ง
ข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเยซู ได้ตายในฐานะเครื่ องบูชาแทนในที่ของคนบาป ความเชื่ อเกี่ยวข้องกับ
การวางใจในพระเยซู ส าหรั บ ความรอดมากกว่า ที่ จะวางใจในตนเอง มันไม่ ใ ช่ แค่ ก ารเชื่ อ
ข้อเท็จจริ งทางสติปัญญาเท่านั้น มันเกี่ยวข้องกับการวางใจอย่างสมัครใจอีกด้วย
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“ในพระกิ ตติคุณยอห์น การเชื่ อถูกมองในแง่ของความสัมพันธ์กบั พระเยซู คริ สต์ ซึ่ ง
เริ่ ม ต้น ด้ว ยการตัด สิ น ใจที่ จ ะยอมรั บ แทนที่ จ ะปฏิ เ สธใครที่ พ ระองค์ อ้า งว่ า เป็ น
นี่นาไปสู่ ความสัมพันธ์ใหม่กบั พระเจ้า. . .
“. . . ในงานเขียนของยอห์น . . . พิสทิ วโอ [“เชื่อ”] กับ ไอซ์ [“ใน” หรื อ “เข้าไปใน”]
อ้างอิงถึงการเชื่อในบุคคล”69

บริ บทกาหนดไม่วา่ ยอห์นได้มีความเชื่อถือแท้จริ งหรื อไม่เพียงพอในมุมมองในพระคัมภีร์ตอน
ใดๆก็ตาม70

ในแง่หนึ่ง มนุษย์ทุกคนเป็ น “บุตร” ของพระเจ้า เราเป็ นสิ่ งทรงสร้างของพระองค์ อย่างไรก็
ตามแรกเริ่ มแล้วพระคัมภี ร์กล่ าวถึ ง “บุตรของพระเจ้า ” ว่าเป็ นผูท้ ี่ เป็ นบุ ตรฝ่ ายวิญญาณของ
พระองค์โดยความเชื่ อในพระเยซู คริ สต์ การบังเกิ ดใหม่นาเราไปสู่ ครอบครั วใหม่พร้ อมกับ
ความสัมพันธ์ใหม่ เป็ นที่ชดั เจนว่ายอห์นกาลังอ้างอิงถึ งครอบครัวของผูเ้ ชื่ อเนื่ องจากว่าเขาได้
เขียนว่าการเชื่ อในพระเยซู ให้สิทธิ แก่ผคู ้ นที่จะมาเป็ นบุตรของพระเจ้า ภาคพันธสัญญาใหม่
กล่าวถึงผูเ้ ชื่อว่าเป็ นบุตรของพระเจ้าและบุตรชายของพระเจ้า ตามหลักวิชาการแล้ว มันอธิ บาย
ว่าเราเป็ นบุตรโดยการเกิด นัน่ คือ การบังเกิดใหม่ และเป็ นบุตรชายโดยการรับมา ยอห์นอ้างอิง
อย่างต่อเนื่ องถึ งผูเ้ ชื่ อว่าเป็ นบุ ตรของพระเจ้าเท่านั้นในพระกิ ตติคุณของเขา “บุตร” ดึ งความ
สนใจไปสู่ ชุมชนแห่ งธรรมชาติ (เปรี ยบเทียบ 2 ปต. 1:4) ในขณะที่ “บุตรชาย” เน้นถึ ง สิ ทธิ
และสิ ทธิ พิเศษ
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เมื่ อคนหนึ่ งเสนอของขวัญให้คุณซึ่ งทาให้เขาต้องจ่ายราคาอย่างมาก มันไม่ไ ด้เป็ นของคุ ณ
จนกว่าคุ ณรับมันจากบุคคลนั้น ห่ อที่ถูกห่ อไว้อย่างสวยงามในมือที่ยื่นออกของผูใ้ ห้จะไม่ได้
ท าประโยชน์ อ ะไรต่ อ ผูร้ ั บ เลย จนกว่า เขาหรื อ เธอจะยื่ น มื อ ออกมาและรั บ มัน ในท านอง
เดียวกัน การรับของขวัญที่มีค่าแห่งชีวติ นิรันดร์ ของพระเจ้านั้น จาเป็ นก่อนที่บุคคลนั้นสามารถ
ได้รับประโยชน์จากมัน การรับของขวัญจากใครสักคนไม่ได้ก่อให้เกิดการกระทาที่ดีงามหรื อ
การงานที่ดี และพระคัมภีร์ไม่ได้ถือว่ามันเป็ นงาน มันเป็ นการตอบสนองต่องานของคนหนึ่ง

หนึ่ง
หนึ่ง
หนึ่ง
หนึ่ง
หนึ่ง

สิ่ งที่มาก่อนคือ “ผู”้ คือบรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระนามของพระเยซู (ข้อ 12) ชี วิตใหม่ของพวกเขา
ในฐานะบุตรของพระเจ้าก็มาจากพระเจ้า มันไม่ได้มาเนื่ องด้วยสายโลหิ ตของพวกเขา นัน่ คือ
บรรพบุรุษทางกายภาพของพวกเขา คนยิวหลายคนเชื่ อว่า เพราะว่าพวกเขาเป็ นลูกหลานของ
อับราฮัม พวกเขาก็เป็ นบุ ตรฝ่ ายวิญญาณของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ บทที่ 8; รม. 4; กท. 3)
แม้กระทัง่ ทุกวันนี้ บางคนคิดว่าความเชื่ อหรื อการงานของบรรพบุรุษของพวกเขาด้วยเหตุใด
เหตุหนึ่งก็รับรองถึงความรอดของพวกเขา อย่างไรก็ตามพระเจ้าไม่มีหลาน

หนึ่ง

ชีวติ ใหม่ไม่ได้มาเนื่องด้วยความปรารถนาทางกายภาพเช่นกัน ไม่วา่ จะต้องการและบากบัน่ แค่
ไหนก็ไม่ได้นามาซึ่ งชีวติ ใหม่ สิ่ งที่จะนามาซึ่ งชีวติ ใหม่คือการเชื่อในพระเยซู

1:13

“คาว่า ‘เนื้อหนัง’ (ซาร์ ก) ไม่ได้ถูกใช้โดยยอห์นที่จะนามาซึ่ งแนวคิดของความผิดบาป

อย่างที่ มันถูกใช้ในบ่อยๆในงานเขียนของเปาโล. . . ถ้าจะพูดให้ถูก มันบ่งชี้ ถึงความ
อ่อนแอและความน่าอายอย่างที่เห็นได้ใน 1:14 มันยืนยันว่าในการมาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์
นั้น พระเยซูได้เป็ นมนุษย์ อย่างเต็มที่”71

e
e
e

ประการที่ สาม ชี วิตใหม่ ฝ่ายวิญญาณไม่ไ ด้มาเนื่ องด้วยการตัดสิ นใจของมนุ ษย์เช่ นกันโดย
เฉพาะอย่า งยิ่ง การเลื อกของสามี ที่จะมี บุ ตร มันมาเนื่ องด้วยผลลัพธ์ ของการตัดสิ นใจฝ่ าย
วิญญาณที่จะวางใจในพระเยซูคริ สต์ คากรี กสาหรับ “ชาย” ในที่นี่คือ แอนดรอส ซึ่ งหมายถึง
“ผูช้ าย” ฉบับ NIV ได้แปลมันอย่างเหมาะสมว่า “สามี” ในที่นี่

ชีวติ ใหม่ฝ่ายวิญญาณไม่ได้มาจากแหล่งเหล่านี้เลย แต่มาจากพระเจ้าเอง ในที่สุดแล้ว มันคือ D
ผลลัพธ์ของการเลื อกของพระเจ้า ไม่ใช่ การเลื อกของมนุ ษย์ (เปรี ยบเทียบ อฟ. 1:4) เพราะ
e
ฉะนั้น จุดมุ่งหมายของความเชื่ อของเราต้องเป็ นพระเจ้าแทนที่จะเป็ นมรดก เชื้ อชาติ งาน หรื อ
D
การริ เริ่ มของเรา
ส่ วนของอารัมภบทนี้สรุ ปประเด็นทางศาสนศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ ในแง่หนึ่ ง มันคือภาพ
เล็กของพระกิตติคุณทั้งหมด
ง. การมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ ของพระวาทะ 1:14-18
การกลับไปสู่ พระวาทะของยอห์นในข้อ 14 จากข้อ 1 นั้นแนะนาถึงการเปิ ดเผยใหม่เกี่ ยวกับพระองค์ แม้วา่ ยัง
เป็ นส่ วนหนึ่งของอารัมภบท ส่ วนนี้จดจ่อที่การมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระวาทะ
1:14
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พระวาทะ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นอยูอ่ ย่างเท่าเทียมกับพระเจ้าก่อนสิ่ งอื่นใดได้มาเป็ นผูม้ ีชีวิต นัน่ คือ มนุ ษย์ นี่
เป็ นประโยคที่กระชับที่สุดของการมาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ พระองค์ไม่ได้แค่มาปรากฎเป็ นมนุ ษย์
แต่พระองค์มาเป็ นมนุษย์ (เปรี ยบเทียบ ฟป. 2:5-9) กระนั้น พระองค์ยงั คงไว้ซ่ ึ งความเป็ นพระเจ้า อย่า งเต็ม ที่ พระวาทะ “กลายมาเป็ น” (ค ากรี ก เอเกเนโต) ตามปกติ แล้วบ่ ง บอกถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ แต่วา่ นัน่ ไม่ได้เป็ นจริ งในกรณี ของพระเยซู พระองค์ไม่ได้หยุดที่จะ
เป็ นพระเจ้า เนื้อหนังในพระคัมภีร์มีความหมายตามตัวอักษร นัน่ คือ เนื้ อหนังของมนุ ษย์ และ
ความหมายทางอุปไมย นัน่ คือ ธรรมชาติมนุ ษย์ ที่นี่ยอห์ นใช้มนั ในแง่ อุปไมย พระเจ้าพระบุตรได้รับเอาธรรมชาติมนุษย์ แต่ไม่ใช่ธรรมชาติบาป
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“ใหม่และไม่เคยได้ยนิ มาก่อนอย่างโงนเงนมากก็คือแนวคิดรวบยอดนี้ เกี่ยวกับพระเจ้า
ในร่ างของมนุ ษย์จนไม่ได้แปลกใจที่ว่าแม้กระทัง่ มีบางคนในโบสถ์ผซู ้ ่ ึ งไม่สามารถ
เชื่อมันได้”73
“. . . ความหมายที่ฉลาดอะไรที่บุคคลหนึ่ งสามารถให้แก่ภาษาของยอห์นที่นี่ได้โดย
ต่างไปจากบังเกิ ดจากหญิงพรหมจารี ? มีพ่อแม่ที่ไหนบ้างที่จะพูดถึงลูกว่า “จะบังเกิ ด
เป็ นมนุษย์?”74
“ยอห์นไม่ได้กล่ าวว่า ‘พระวาทะได้กลายมาเป็ นมนุ ษย์’ หรื อ ‘พระวาทะรับเอา D
ร่ างกาย’ เขาเลือกรู ปแบบนั้นของการแสดงออกซึ่ งทาให้สิ่งที่เขาต้องการที่จะกล่าว
นั้นตรงๆที่สุด มันดูเหมือนเป็ นไปได้วา่ เขาได้ถูกเผชิ ญหน้ากับผูต้ ่อต้านแห่ งรู ปแบบ
โดเซติ ก คื อ ผูค้ นที่ พ ร้ อมที่ จ ะคิ ด ถึ ง พระเยซู แ ห่ ง นาซาเร็ ธ ว่า เป็ นพระคริ ส ต์ข อง
พระเจ้า แต่ก็ปฏิ เสธความเป็ นจริ งของความเป็ นมนุ ษย์ของพระองค์ พวกเขาคิ ดว่า
พระองค์แค่ปรากฎที่จะดาเนินชีวติ ของมนุษย์ ตามสมมุติฐานของพวกเขา เนื่ องจากว่า
พระเจ้าไม่สามารถทาให้พระองค์เป็ นมลทินโดยการติดต่ออย่างแท้จริ งกับมนุ ษย์ได้
ชี วิตทั้งสิ้ นของพระเยซู จะต้องเป็ นแค่การปรากฏเท่านั้น คาศัพท์ของยอห์นไม่ได้มีที่
ว่า งส าหรั บ ความคิ ดที่ ฟุ้ งซ่ า นเช่ น นั้น เขานั้นชัดเจนมากในความเป็ นพระเจ้า ของ
พระวาทะ แต่เขาก็ชดั เจนในความแท้จริ งของความเป็ นมนุษย์ของพระองค์อีกด้วย”75
“ถ้าสิ่ ง ใดก็ ตามดังเช่ นความล้ า ลึ กที่ ใ หญ่อย่างมากนี้ สามารถพบได้ใ นเรื่ องราวของ
มนุษย์ การเปรี ยบเทียบที่เหมาะเจาะมากที่สุดดูเหมือนจะเป็ นความล้ าลึกของมนุ ษย์ ผู ้
ซึ่ งเราเห็ นว่าประกอบด้วยสสารสองอย่าง กระนั้น มันก็ไม่รวมกับอีกอย่างหนึ่ งเพื่อ
จะคงไว้ซ่ ึ ง ธรรมชาติ ที่ แ ตกต่ า งของมันเอง เพราะว่า วิญ ญาณไม่ ใ ช่ ร่ า งกาย และ
ร่ า งกายไม่ ใ ช่ วิญญาณ ดัง นั้น บางสิ่ งที่ ถู กกล่ าวอย่า งเฉพาะเกี่ ย วกับ วิญญาณก็ ไ ม่
สามารถประยุกต์ใช้กบั ร่ างกายได้ และบางสิ่ งที่ถูกกล่าวอย่างเฉพาะเกี่ยวกับร่ างกายก็
ไม่เหมาะกับวิญญาณ บางสิ่ งที่ถูกกล่าวอย่างเฉพาะถึงมนุ ษย์ท้ งั ตัวก็ไม่สามารถอ้างอิง
ถึ ง วิญญาณหรื อร่ า งกายอย่างแยกกันได้ย กเว้นการอ้างอย่า งไม่ เหมาะสม สุ ดท้า ย
ลักษณะต่างๆของความคิด [บางครั้ง] ถูกโอนไปยังร่ างกาย และลักษณะเหล่านั้นของ
ร่ างกายก็ถูกโอนไปยังวิญญาณ กระนั้น ผูท้ ี่ประกอบด้วยส่ วนเหล่านี้ เป็ นบุคคลเดียว
ไม่ใช่ หลายบุ คคล ถ้อยค าเช่ นนั้นบ่งบอกว่า มี บุคคลเดี ยวในมนุ ษย์ซ่ ึ งประกอบด้วย
องค์ประกอบสองอย่างที่รวมกัน และมี ธรรมชาติ ที่สาคัญซึ่ งแตกต่างกันสองอย่างที่
ประกอบเป็ นบุคคลนี้”76

พระเยซู ได้ดาเนิ นชี วิตท่ามกลางพวกสาวกของพระองค์อย่างแท้จริ ง คากรี ก เอสเคโนเซนD
แปลว่า “อาศัยอยู”่ หรื อ “ใช้ชีวติ ” ซึ่ งเกี่ยวกับ สเคเน ซึ่งหมายถึง พลับพลา ขณะที่การทรงสถิต
ของพระเจ้าได้อยูท่ ่ามกลางคนอิสราเอลในพลับพลา ดังนั้นมันได้ใช้ชีวติ ท่ามกลางพวกเขาในD
บุคคลของพระเยซูอย่างชัว่ คราว (เปรี ยบเทียบ อพย. 25:8-9; 33:7, 11)77 พระกิตติคุณยอห์นเป็ น
อับ ดับ สองรองจากพระธรรมมัท ธิ วที่ มี ค ากล่ า วอ้า งอิ งและการพาดพิ ง จากพระคัม ภี ร์พ นั ธ
สัญญาเดิม78
“เป็ นที่ชดั เจนว่ายอห์นพึ่งพาพันธสัญญาเดิม แต่การใช้ของท่านก็แตกต่างจากผูเ้ ขียน
พันธสัญญาใหม่คนอื่นๆ และก็ไกลจากความเรี ยบง่าย การอ้างอิงโดยตรงของท่านก็
น้อยกว่า และเมื่อเทียบเคียงกับอื่นๆแล้วท่านไม่ใคร่ ใช้ ‘พระคัมภีร์ตอนที่ถูกใช้เพื่อ
พิสูจน์หลักคาสอน’ ที่ซ่ ึ งคริ สเตียนแรกเริ่ มบ่อยครั้งได้แสวงหาที่จะแสดงให้เห็ นว่า
พระเยซูเป็ นพระเมสสิ ยาห์ผซู ้ ่ ึ งการเสด็จมานั้นได้ถูกทานายไว้ในพันธสัญญาเดิม”79
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ซาโลมอนคิดว่ามันเป็ นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะอาศัยอยูบ่ นโลก (1 พกษ. 8:27) แต่นนั่ คือสิ่ งที่
พระองค์ได้ทาในพระเยซู
เป็ นครั้งแรกที่ยอห์นได้แสดงให้เห็นว่าพระวาทะและพระเยซู เท่าเทียมกัน แต่นี่เป็ นการอ้างอิง
สุ ดท้ายสาหรับพระวาทะในพระกิตติคุณนี้ ตั้งแต่น้ ีไป ยอห์นได้อา้ งอิงถึงพระวาทะโดยชื่ อทาง
ประวัติศาสตร์ ของพระองค์ นัน่ คือ พระเยซู และศัพท์ส่วนตัว “พระบิดา” และ “พระบุตร”
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“ในฐานะพระบุ ตรที่ มี อยู่ก่ อนแล้วของพระเจ้า พระองค์เป็ นผูส้ ร้ างโลกและเป็ นผู้
ปฏิ บ ัติ ก ารน้ า พระทัย ของพระบิ ด า ในฐานะพระบุ ต รที่ ม าบัง เกิ ด เป็ นมนุ ษ ย์ข อง
พระเจ้า พระองค์ได้ใช้อานาจเหมือนกันเหล่านี้ ในการเป็ นอยูแ่ บบมนุ ษย์ของพระองค์
และได้เปิ ดเผยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพถึงบุคคลของพระบิดา”80

“พระสิ ริ ” ที่ ย อห์ น และสาวกคนอื่ นได้เห็ นในฐานะพยานอ้า งอิ ง ถึ ง พระลัก ษณะที่ เหมื อ น
พระเจ้าของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ อพย. 33:22; ฉธบ. 5:22; อสย. 60:1; 1 ยน. 1:1-2) พระ-D
ลักษณะและคุ ณสมบัติต่างๆของพระเจ้าได้สาแดงออกในพระเยซู ดังเช่ นบุตรมนุ ษย์มีความ
คล้ายคลึงกับบิดาของเขา ยกเว้นที่วา่ ความเหมือนในกรณี ของพระเยซู น้ นั ถูกต้องโดยแท้ (ฟป.
2:6) ยอห์น ได้เขียนรวมสาวกคนอื่นๆ ว่า “พวกเรา” ได้เห็น “พระสิ ริ” ของพระเยซู คากรี กที่

แปลว่า “ได้เห็น” เธแอสธัย “ได้เห็นด้วยสายตาทางกายภาพ” มีความหมายเช่นนี้ เสมอในพันธ
สัญญาใหม่ (เปรี ยบเทียบ 1 ยน .1:1-3) พวกสาวกได้เห็นพระสิ ริของพระเยซูที่ชดั เจนที่สุด ณ
การจาแลงพระกาย (มธ. 17:2-8; มก. 9:2-8; ลก. 9:28-36)
ความสัมพันธ์ของพระองค์กบั พระบิดานั้นพิเศษและความคล้ายคลึงกับพระบิดาก็พิเศษเช่นกัน
ถึ ง แม้ว่า ความสัมพันธ์ ของพระเยซู ที่ มี ค่ อพระเจ้าพระบิ ดานั้นก็พิ เศษ (ค า กรี ก โมโนจี นัส
เปรี ยบเทียบ ข้อ 18; 3:16, 18; 1 ยน. 4:9) แม้เราเองก็สามารถกลายมาเป็ นบุตรของพระเจ้าได้
(ข้อ 12-13) พระองค์อยูน่ ิ รันดร์ และมีแก่นแท้เหมือนพระบิดา “ก่อให้เกิด” ไม่ได้หมายถึงว่า
มันมีเวลาที่พระเยซูไม่ได้เป็ นอยู่ และจากนั้นพระบิดาได้นาพระองค์ให้บงั เกิดขึ้น
โมโนเกนี ซ ตามตัวอักษรหมายถึง “ประเภทเดียว” หมายถึง พิเศษ หรื อ อันเดียว (นัน่ คือ อันเดียวแห่ ง
ประเภทของมัน [พระองค์]) และพระวาทะได้มาที่จะแสดงถึงความหมายโดยนัยว่า เป็ นที่รักเป็ นพิเศษ81
“โมโนเกนิส (บังเกิดเท่านั้น ไม่ใช่แค่กาเนิด) ที่นีหมายถึงความสัมพันธ์นิรันดร์ของโลโกส (ดัง่
ใน 1.18) มากกว่าการเกิดใหม่เป็ นมนุษย์”82
“พระสิ ริของพระเยซู ดังนั้นจึงขึ้นอยูก่ บั ความสัมพันธ์ที่สาคัญกับพระเจ้า (1.14) และการเชื่อฟัง
ของพระองค์”83
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว พระคุ ณและความจริ งแสดงให้เห็นถึ งพระสิ ริของพระเจ้าที่พระเยซู ได้สาแดง
พระคุณในบริ บทนี้อา้ งอิงถึง พระกรุ ณา (นัน่ คือ ความดี คาฮีบรู เฮเซด) และความจริ ง หมายถึ ง ความ
สัตย์สุจริ ต (นัน่ คือ ความสัตย์จริ ง คาฮีบรู เยเมท เปรี ยบเทียบ ข้อ 17) การมาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์เป็ นการ
แสดงออกที่เป็ นไปได้อนั ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่ งพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อมนุ ษย์ มันยังเป็ นวิธีที่ดีที่สุดที่จะ
สื่ อสารความจริ งอย่างแม่นยาแก่ความเข้าใจของมนุษย์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม หลายคนที่ได้เผชิ ญหน้ากับ
พระเยซูในระหว่างพันธกิจของพระองค์ได้ลม้ เหลวจะเห็นสิ่ งเหล่านี้ (ข้อ 10) พระคุณและความจริ งไม่
สามารถเป็ นที่รู้ได้ถา้ ปราศจากพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งได้สาแดงสิ่ งเหล่านี้โดยทางพระเยซูคริ สต์84
1:15
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ยอห์นบัพติสมาเป็ นอีกพยานหนึ่งนอกเหนือจากอัครทูตยอห์น และสาวกคนอื่นๆของพระเยซู
ที่ได้เป็ นพยานถึงบุคคลของพระเยซู
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“ยอห์นบัพติสมาเป็ นหนึ่ งในหกบุคคลที่ถูกกล่าวในพระกิ ตติคุณยอห์น ซึ่ งเป็ นผูเ้ ป็ น
พยานว่าพระเยซู เป็ นพระเจ้า คนอื่นๆก็คือ นาธันเอล (ยน. 1:49) เปโตร (ยน. 6:69)
ชายตาบอดที่ได้รับการรักษา (ยน. 9:35-38) มารธา (ยน. 11:27) และโธมัส (ยน.
20:28) ถ้าคุณเพิ่มพระเยซู เจ้าเองเข้าไป (ยน. 5:25; 10:36) คุณก็จะมีพยานที่ชดั เจนทั้ง
เจ็ด”85

แม้วา่ ยอห์นบัพติสมาจะแก่กว่าและได้เริ่ มต้นพันธกิจของเขาก่อนพระเยซู เขาได้ยอมรับถึง
ความเหนื อกว่าของพระเยซูที่มีต่อเขาเอง

1:16
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“ในสังคมที่อายุและการมีลาดับเหนื อกว่าให้เกี ยรติที่ประหลาด นัน่ คงเป็ นการนึ กเอา
ของพวกสั ง เกตการณ์ แ บบตื้ น ๆที่ จ ะหมายถึ ง ว่ า ยอห์ น บัพ ติ ส มานั้น ยิ่ ง ใหญ่ ก ว่ า
พระเยซู”86
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ความเหนื อกว่าของพระเยซู ขึ้นอยูก่ บั การมีอยู่ก่อนของพระองค์กบั พระบิดาและความเป็ น
พระเจ้าของพระองค์ ยอห์นบัพติสมาในฐานะพยานต่อตัวตนของพระเยซู น้ นั สาคัญต่อผูเ้ ขียน
พระกิตติคุณนี้ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 6-8, 19-36)
คาเหล่านี้ และคาเหล่านั้นที่ตามมาค่อนข้างจะเป็ นคาเหล่านั้นของผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐและ
ไม่ใช่ คาเหล่านั้นของผูใ้ ห้บพั ติ สมา87 ทรั พยากรทั้งหมดของพระเจ้าก็ปรากฏในพระเยซู ซ่ ึ ง
ก่อตั้ง “ความสมบูรณ์ ” ของพระองค์ (คากรี ก เพลโรมา เปรี ยบเทียบ คส. 1.19 และ 2.29) จาก
ความสมบูรณ์ น้ ี เองที่ทาให้ผคู ้ นได้รับพระคุณ พระสิ ริของพระเจ้าที่พระเยซู ได้สาแดงนั้นเต็ม
ไปด้วยพระคุณและความจริ ง (ข้อ 14) จาก “ความสมบูรณ์ ” ของพระคุณนั้น คน “ทั้งหมด”
“ได้รับ” การแสดงออกของ “พระคุณ” ครั้งแล้วครั้งเล่า
มีการแปลที่เป็ นไปได้หลายอย่างของวลี “พระคุณซ้อนพระคุณ” (NASB คากรี ก คาริ น แอนทิ
คาริ โทส) ปั ญหาก็คือความหมายของคาบุพบท แอนทิ ในที่นี่ ผูแ้ ปลบางคนเชื่ อว่ายอห์นกาลัง
กล่าวว่าพระคุณติดตามพระคุณอย่างที่คลื่นของมหาสมุทรติดตามคลื่นซึ่ งได้ซดั ผูเ้ ชื่ อด้วยพระ
พรที่ ต่ อ เนื่ อ งกัน 88 NIV “พระพรอย่ า งหนึ่ ง หลัง จากอี ก อย่ า งหนึ่ ง” แสดงออกอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพถึงมุมมองนี้ และ NASB “พระคุณซ้อนพระคุณ” ก็บ่งบอกมัน อีกการแปลหนึ่งที่

ให้ความหมายในแง่เดียวกัน คือ “พระคุณที่จะตอบสนองทุกๆความต้องการที่เกิดขึ้น (ดู 2 คร.
12:9)”89 มันจริ งที่วา่ พระเจ้าเทพระคุณที่ไม่หมดสิ้ นของพระองค์มายังผูเ้ ชื่ อโดยทางพระเยซู อยู่
เสมอ แต่วา่ นัน่ คือสิ่ งที่ยอห์นหมายถึงที่นี่ไหม?
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มุมมองที่สองก็คือว่า ยอห์นได้หมายถึงว่า พระเจ้าทรงประทานพระคุณ ที่ (การช่วยเหลือ)
แตกต่างกันในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน90
มุมมองที่สามก็คือว่าคาบุพบทกรี ก แอนทิ หมายถึง “แทนที่ ” ในที่นี่อย่างที่มนั หมายถึ งในที่
อื่นๆอยู่บ่อยครั้ง91 ตามการแปลนี้ ยอห์ นได้หมายถึ งว่าพระคุ ณของพระเจ้าโดยทางพระเยซู
คริ สต์มาแทนที่พระคุณที่พระองค์ได้ประทานให้โดยทางโมเสสเมื่อพระองค์ได้ประทานธรรม
บัญญัติ ข้อ 17 ดูเหมือนจะดาเนินความคิดนี้ต่อไปและก็สนับสนุนการแปลนี้
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ผมฉงนใจว่ายอห์ นคงได้ต้ งั ใจกล่าวถึ งสองแนวคิ ดนี้ เขาคงได้คิดถึ งพระคุ ณของพระเจ้าใน
พระเยซูคริ สต์ที่เข้ามาแทนที่พระคุณของพระองค์ โดยทางโมเสสและดาเนิ นต่อไปในการที่จะ
ช่วยเหลือคริ สเตียนวันต่อวัน การแปลนี้ตระหนักถึงการอ้างอิงของยอห์นถึงความสมบูรณ์ของ
พระคุณของพระเจ้าเช่นเดียวกับความตรงกันข้ามในข้อ 17
มุมมองอีกอย่างหนึ่งที่เป็ นที่ยอมรับน้อยก็คือว่า แอนทิ หมายถึง “สอดคล้องกัน”92 พระคุณที่
เรารับสอดคล้องกันกับพระคุ ณที่ พระเยซู รับมาจากพระบิ ดาในบางแง่ อย่างไรก็ตาม แอนทิ
แทบที่จะไม่มีความหมายในตัวของมันเอง แม้วา่ มันมีความหมายเมื่อมันรวมกันกับคานามอื่นๆ
ยิง่ ไปกว่านั้นอีก การแปลนี้ไม่ได้นาเสนอข้อเชื่อมโยงใดๆกับข้อ 17
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มุมมองที่สี่ก็คือว่า แอนทิ หมายถึง “แลกเปลี่ยนกับ”93 ตามมุมมองของข้าพเจ้าแล้วมันไม่ดีพอ
แนวคิดของการที่ พระเจ้าให้พระคุ ณแก่ เราในการแลกเปลี่ ยนกับพระคุ ณที่เราให้แก่พระองค์
นั้นแปลกปลอมต่อภาคพันธสัญญาใหม่
ในขณะที่ โมเสสเป็ นบุคคลที่พระเจ้าให้ธรรมบัญญัติของพระองค์แก่ ประชากรของพระองค์
ผ่านทางเขา พระเยซูคริ สต์เป็ นผูท้ ี่พระเจ้าได้สาแดงพระคุณและความจริ งอันสมบูรณ์ ประโยค
นี้แสดงถึงความเหนือกว่าของยุคพระคุณที่พระเยซูได้นามาเหนือยุคธรรมบัญญัติที่โมเสสได้
เริ่ มต้น (เปรี ยบเทียบ รม. 5:20-21; อฟ. 2:8) ยุคธรรมบัญญัติประกอบไปด้วยพระคุณ และยุค

พระคุณประกอบไปด้วยธรรมบัญญัติ ยอห์นกาลังเปรี ยบเทียบลักษณะที่เด่นของทั้งสองธรรม
บัญญัติแสดงออกถึงมาตรฐานของพระเจ้า แต่พระคุณจัดเตรี ยมการช่วยเหลือเพื่อว่าเราสามารถ
ทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ได้
“สิ่ งที่พระเจ้าได้แสดงว่าพระองค์เองเป็ นอะไรโดยทางการสาแดงของพระองค์ในโทราห์ ดังนั้นตอนนี้ พระเยซู แสดงว่าพระองค์เองเป็ นอะไรโดยทางการมาบังเกิ ดเป็ น
มนุ ษย์ และโทราห์คืออะไร? มันไม่ใช่ กุญแจมือ แต่เป็ นนิ้วพระหัตถ์ที่ช้ ี ไปของพระ
ยาเวห์ ซึ่ ง โดยพระคุ ณแล้วได้ก าหนดหนทางแห่ ง ชี วิต และความสามัค คี ธ รรมกับ
พระองค์สาหรับผูท้ ี่ได้รับการไถ่ [เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 6:1-3] ประเด็นของ ยอห์น 1:17
ไม่ใช่ ‘ตอนนั้นไม่ดี แต่ตอนนี้ ดี’ แต่ประเด็นเป็ นอย่างนี้ มากกว่า ‘ตอนนั้นก็อศั จรรย์!
และตอนนิ้ยงิ่ ดีกว่า!’”94
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ข้อนี้เปรี ยบเทียบสองยุคอย่างชัดเจน แม้กระทัง่ คนที่ไม่เชื่ อตามยุคก็ยอมรับสิ่ งนี้ และยอมรับว่า
พวกเขาตระหนักถึงสองระบบที่แตกต่าง นัน่ คือ ระบบธรรมบัญญัติของภาคพันธสัญญาเดิ ม
และระบบพระคุณของภาคพันธสัญญาใหม่ พวกเขาเป็ นผูท้ ี่เชื่อตามยุคมากกว่าที่พวกเขาเต็มใจ
ที่จะยอมรับว่าพวกเขาเป็ น
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มีพระคัมภีร์หลายตอนที่บนั ทึกบุคคลที่หลากหลายที่ได้เห็นพระเจ้า (ตัวอย่างเช่น อพย. 33:2123; อสย. 6:1-5; วว. 1:10-18) เหตุการณ์เหล่านั้นเกี่ยวข้องกับนิมิต การปรากฎของพระเจ้า หรื อ
ตัวแทนที่ เป็ นมนุ ษย์ข องพระเจ้า มากกว่าที่ จะเป็ นการเผชิ ญหน้ากับ แก่ นแท้ฝ่ายวิญญาณที่
เปิ ดเผยของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ อพย. 33:20; ฉธบ. 4:12; สดด. 97:2; 1 ทธ. 1:17; 6:16; 1
ยน. 4:12) แนวทางที่เรารู ้วา่ พระเจ้าเป็ นเหมือนอะไรไม่ใช่การมองที่แก่นแท้ของพระองค์ ไม่มี
ใครสามารถทาอย่างนั้นและมี ชีวิตอยู่ได้ พระเจ้าได้ส่ งพระบุ ตรที่ เฉพาะและองค์เดี ยวของ
พระองค์ (โมโนจี นัส เปรี ยบเทียบ ข้อ 14) จากการทรงสถิตที่สนิทสนมที่สุดของพระองค์เอง
เพื่อจะเปิ ดเผยพระเจ้าต่อมนุษย์
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“ในอกของ เป็ นสานวนภาษาฮีบรู ที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของเด็กและ
พ่อแม่ และจากเพื่อนกับเพื่อน (เปรี ยบเทียบ xiii 23)”95

ในระบบที่ โ มเสสเริ่ ม ต้น “ไม่ มี ใ คร” ที่ ส ามารถ “เห็ น ” พระเจ้า ได้ แต่ ต อนนี้ พระเยซู ไ ด้
“เปิ ดเผย” พระองค์แก่ทุกๆคน จงสังเกตว่ายอห์นได้เรี ยกพระเยซู ว่าเป็ น “พระเจ้า” อีกครั้ ง
หนึ่ ง (“พระเจ้ า องค์เดี ยวที่บงั เกิ ดมา) อีกครั้งหนึ่ ง แม้ว่าต้นโบราณบางฉบับอ่านว่า “พระ
บุตร” แทนที่จะเป็ น “พระเจ้า” การอ่านที่ถูกต้องดูเหมือนจะเป็ น “พระเจ้า” อย่างชัดเจน
พระเยซูได้ “อธิบาย” (NASB) ในแง่ของการเปิ ดเผยพระองค์ คากรี กคือ เอกซี จีซาโท ซึ่ งเราได้
คาว่า “เอกซี จีท” มาจากมัน พระบุตรได้เอกซี จีท (นัน่ คือ ได้อธิ บาย แปล หรื อ บรรยาย) พระ
บิดาแก่ มนุ ษย์ การอ้างอิ งถึ งพระคริ สต์ที่อยู่ในอกของพระบิ ดาก็นาความรั กใคร่ ไปสู่ แนวคิ ด
ของการที่ พระเยซู ไ ด้อธิ บ ายพระบิ ดา ที่ นี่ก ล่ าวถึ ง ธรรมชาติ ข องพระเจ้า ไม่ ใ ช่ ก ารปรากฎ
ภายนอกของพระองค์
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“พระเจ้านั้นเรามองไม่เห็น ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ไม่เป็ นอยูจ่ ริ ง แต่เป็ นเพราะว่าตา
ทางกายภาพไม่สามารถตรวจสอบพระองค์ได้ รังสี อินฟาเร็ ด และอัลตราไวโอเร็ ทของ
คลื่นแสงนั้นเราก็มองไม่เห็ น เพราะว่าตาของมนุ ษย์ไม่ไวพอที่จะมองเห็นพวกมันได้
อย่างไรก็ตาม แผ่นกระจกในการถ่ายรู ปหรื อกล้องวิเคราะห์สีสามารถทาให้พวกมัน
เป็ นที่มองเห็ นแก่เราได้ ฉะนั้นพระเจ้าในฐานะผูม้ ีชีวิตจะเป็ นที่รู้จดั ได้โดยเครื่ องมือ
ฝ่ ายวิญญาณที่สามารถรับการสื่ อสาร “ของพระองค์” ได้”96

ยอห์นได้จบอารัมภบทของเขาอย่างที่เขาได้เริ่ มต้นมันด้วยการอ้างอิงถึงความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู 97 เขาได้
เริ่ มต้นด้วยการกล่าวว่าพระวาทะได้อยูก่ บั พระเจ้า (ข้อ 1) และเขาได้สรุ ปด้วยการกล่าวว่าพระองค์ได้อยูท่ ี่พระ
ทรวงของ พระบิดา สิ่ งนี้ บ่งบอกถึงการสามัคคีธรรมที่ใกล้ชิด ความรัก และความรู้ที่พระบิดาและพระบุตรได้
แบ่งปั น มันให้ความเชื่อมัน่ แก่เราอีกว่าการสาแดงถึงพระบิดาที่พระเยซู ได้สาแดงนั้นถูกต้อง ประเด็นหลักของ
ยอห์นในอารัมภบทนี้ก็คือว่าพระเยซูเป็ นผูส้ าแดงที่สูงสุ ดของพระเจ้า98
“. . . ในการใช้คาว่า โลโกส ยอห์นได้ระบุชดั เจนถึงหนึ่งในแนวคิดแบบพื้นฐานของกรี ก ความคิดแบบ
กรี กกล่าวถึ งพระที่แยกออกจากโลก ซึ่ งบ่งบอกถึ งการดิ้ นรนกับความปวดร้ าวใจ และความยินดี กบั
ความกลัวของโลกพร้ อมกับการขาดความรู ้ สึกของพระ แนวคิดของยอห์นเกี่ ยวกับ โลโกส แสดงถึ ง
แนวคิดที่ตรงกันข้าม คาว่า โลโกส ของยอห์นไม่ได้แสดงให้เราเห็นถึงพระเจ้าที่แยกออกไปอย่างเยือก
เย็น แต่เป็ นพระเจ้าที่เกี่ยวข้องอย่างซาบซึ้ ง”99

ภายหลังยอห์นได้อธิ บายตนเองว่าได้เอนกายอยู่ใกล้พระทรวงของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 13:23) พระกิตติคุณ
ของเขาเป็ นการสาแดงที่แม่นยาของพระวาทะเพราะยอห์นได้ชื่นชมกับการสามัคคีธรรมที่ใกล้ชิดกับพระองค์
อย่างที่พระเยซูเป็ นการสาแดงที่แม่นยาของพระเจ้าที่มาจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์
II. พันธกิจต่ อสาธารณชนของพระเยซู 1:19-12:50
ส่ ว นแรกของเนื้ อ เรื่ อ งของพระกิ ต ติ คุ ณ ยอห์ น บัน ทึ ก ถึ ง พัน ธกิ จ ต่ อ สาธารณชนของพระเยซู ต่ อ ฝูง ชนใน
ปาเลสไตน์ ผูซ้ ่ ึ งโดยพื้นฐานแล้วเป็ นคนยิว100 ผูเ้ ขียนบางคนได้เรี ยกส่ วนนี้ ของพระกิ ตติคุณว่า “หนังสื อแห่ ง
หมายสาคัญ” เพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงการอัศจรรย์ท้ งั เจ็ดอย่างที่บ่งบอกสิ่ งต่างๆ ที่หลากหลายเกี่ยวกับพระ
เยซู
“หมายสาคัญเป็ นงานที่อศั จรรย์ที่ถูกกระทาขึ้นหรื ออ้างอิงขึ้นเพื่อที่จะอธิ บายถึงหลักการต่างๆ D
ฝ่ ายวิญญาณ”101
บ่อยครั้งที่ยอห์นได้บนั ทึกการอภิปรายที่ยาวที่ติดตามมาด้วยการอัศจรรย์ ที่ซ่ ึงพระเยซูได้อธิ บายความสาคัญของ
มันแก่ฝงู ชน ส่ วนนี้ก็ประกอบไปด้วยการสนทนาที่ยาวซึ่ งพระเยซูมีกบั สองบุคคล (บทที่ 3 และ 4)
“การเปิ ดของการบรรยายที่ เหมาะสมคงจะเป็ นที่ เข้าใจว่าเป็ นเรื่ องราวของสิ่ ง ที่ เกิ ดขึ้ นของ
สัปดาห์หนึ่งที่สาคัญ ยอห์นไม่ได้เน้นถึงประเด็น แต่เขาก็ให้ขอ้ สังเกตเกี่ยวกับเวลาที่ดูเหมือน
จะบ่งบอกสิ่ งนี้ วันแรกได้เริ่ มต้นด้วยผูแ้ ทนจากเยรู ซาเล็มที่ได้ถามยอห์นบัพติสมา ‘วันถัดไป’
ก็กล่าวถึงการชี้ ไปที่พระเยซู ต่อสาธารณชน (ข้อ 29-34) วันที่ 3 บอกถึงสาวกของยอห์นบัพติ
สมาได้ติดตามพระเยซู (ข้อ 35-40) มันดูเป็ นไปได้วา่ ข้อ 41 นาเราไปสู่ วนั ที่ 4. . . .มันกล่าวถึง
การที่อนั ดรู วน์ าเปโตรไปหาพระเยซู วันที่ 5 เป็ นวันที่ฟีลิปและนาธันนาเอลมาหาพระองค์
(ข้อ 43-51) งานสมรสในหมู่บา้ นคานาเกิดขึ้นสองวันหลังจากเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น (นัน่ คือ
วันที่ 6 และวันที่ 7 2:1-11) ถ้าเราถูกต้องในการเห็นสิ่ งที่เกิดขึ้นในหนึ่ งสัปดาห์ที่สาคัญที่ถูก
กาหนดไว้ในตอนต้นของพระกิตติคุณนี้ เราต้องถามต่อไปว่าความสาคัญอะไรที่ถูกใส่ เข้าไป
ในการเริ่ มต้นนี้ การเปรี ยบเทียบกับวันต่างๆในการทรงสร้างใน ปฐมกาล 1 ก็บ่งบอกตัวมันเอง
และได้รับการยืนยันโดยคาว่า ‘ในปฐมกาล’ ที่เริ่ มต้นเปิ ดสองบทนี้ อย่างที่ถอ้ ยคาที่เปิ ดของบท
นี้ ราลึ กถึง ปฐมกาล 1 โครงร่ างก็เป็ นเช่นนั้น พระเยซู จะต้องเกี่ ยวข้องในการทรงสร้างใหม่
โครงร่ างบ่งบอกอย่างไม่เด่นชัดถึงกิจกรรมที่สร้างสรรค์”102

ก. คานาสู่ พนั ธกิจต่ อสาธารณชนของพระเยซู 1:19-51
ส่ วนที่เหลือของบทแรกกล่าวต่อไปถึงวิญญาณที่เกริ่ นนาของอารัมภบทท มันบันทึกสองเหตุการณ์ใน พัน ธกิ จ
ของยอห์นบัพติสมาและการเลือกของชายบางคนที่จะติดตามพระเยซู
1. คาพยานทีถ่ ูกปกปิ ดไว้ ของยอห์ นบัพติสมาทีม่ ีต่อพระเยซู 1:19-28
ผูเ้ ขียนได้บนั ทึกพยานของยอห์นบัพติสมาที่มีต่อตัวตนของพระเยซูในฐานะที่เป็ นการจัดเตรี ยมสาหรับการ
บรรยายของเขาถึงพันธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซู เขาเป็ นพยานแรกของพยานหลายคนของอัครทูตยอห์นที่
เป็ นพยานถึงการมาบังเกิดเป็ นมนุษย์
ก่อนหน้านั้น ผูเ้ ขียนได้อา้ งอิงว่าพระเจ้าได้ส่งยอห์นบัพติสมาเพื่อจะเป็ นพยานให้แก่ความสว่าง (ข้อ 6-8) เขาก็
ได้อา้ งอิงถึงสิ่ งที่ยอห์นได้กล่าวเกี่ยวกับพระเยซู นัน่ คือ พระเยซูมียศสู งกว่าเขา (ข้อ 15) ตอนนี้ ผูป้ ระกาศได้
อธิ บายพยานของยอห์นบัพติสมาในรายละเอียดมากยิง่ ขึ้น
1:19
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ข้อนี้ อธิ บายถึ งบริ บทที่ซ่ ึ งยอห์นบัพติสมาได้อธิ บายถึ งตัวตนของเขาเองในความสัมพันธ์กบั
พระเยซู อย่างที่ พ ระกิ ตติ คุณพ้องเปิ ดเผย พันธกิ จของยอห์ นนั้นมี อิทธิ พลอย่างมากจนพวก
เจ้าหน้าที่ทางศาสนายิวได้สอบสวนเขา (มัทธิ ว 3:5-6) บางทีสภาแซนฮีดริ นได้ส่งคณะผูแ้ ทน
ของพวกปุโรหิ ตและเลวีไปหา พวกปุโรหิ ตเป็ นลูกหลานของอาโรน ผูซ้ ่ ึ งเป็ นผูน้ าในเรื่ อง
ของหลักความเชื่อเชิงศาสนศาสตร์และเชิงปฏิบตั ิซ่ ึ งรวมถึงความบริ สุทธิ์ ทางพิธีกรรม พวกเลวีเป็ นลูกหลานของเลวี ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในบรรพบุรุษของอาโรน และได้ช่วยเหลือพวกปุโรหิ ตใน
พันธกิจของพวกเขา ส่ วนใหญ่ก็เป็ นเรื่ องของดนตรี ในพระวิหารและความปลอดภัย103
“คนยิว” เป็ นคาศัพท์ทางศาสนาที่ยอห์นได้ใช้ถึง 71 ครั้ง ซึ่ งตรงกันข้ามกับผูป้ ระกาศคนอื่นๆที่
ใช้มนั น้อยมาก ปกติแล้วในพระธรรมยอห์น มันอ้างอิงถึ งคนยิวที่เป็ นศัตรู ต่อพระเยซู แม้ว่า
บางครั้งมันปรากฎในแง่กลางๆ (ตัวอย่าง 2:6) หรื อในแง่ดี (ตัวอย่าง 4:22) อย่างไรก็ตาม ส่ วน
ใหญ่แล้ว มันอ้างอิงถึงคนยิวจากยูเดีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ ี่อยูใ่ น และรอบๆเยรู ซาเล็ม ผูซ้ ่ ึ งได้
ก่อตั้งโลกทางศาสนานอกเหนือจากความเชื่ อในพระเยซู ฉะนั้นมันบ่งบอกถึงเสี ยงสอดแทรก
ของความเป็ นศัตรู ต่อพระเยซู104
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ผูเ้ ขี ย นได้เ น้ น ว่า ยอห์ น ได้ป ฏิ เ สธอย่ า งแข็ ง ขัน ถึ ง การแนะน าใดๆก็ ต ามที่ ว่า เขาอาจเป็ น
พระเมส สิ ยาห์ “พระคริ สต” (คากรี ก คริ สโตส) ซึ่ งเป็ นคากรี กที่เหมือนกับคาฮีบรู “เมสสิ ยาห์”
หรื อ “ผูไ้ ด้รับการเจิม” พันธกิ จของยอห์นประกอบด้วยการชี้ ให้คนอื่นเห็ นถึ งพระเมสสิ ยาห์
เพื่อว่าพวกเขาสามารถติดตามพระองค์ได้ เพราะฉะนั้น มันคงไม่เป็ นประโยชน์ที่จะยอมให้
ใครก็ตามที่จะเอาเขาไปปะปนกับพระเมสสิ ยาห์
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พวกผู ้น าได้ ถ ามยอห์ น ว่ า เป็ นเอลี ย าห์ ห รื อไม่ เพราะว่ า ตอนนั้ นความคาดหวัง เกี่ ย ว
พระเมสสิ ยาห์น้ นั มีสูง เนื่ องจากการทานายของดาเนี ยลที่บอกถึงวันปรากฎของพระเมสสิ ยาห์
(ดนล. 9:25) มาลาคีได้ทานายว่าเอลียาห์จะกลับมาเพื่อที่จะแจ้งข่าววันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่
พระเมสสิ ยาห์จะเริ่ มต้น (มลค. 4:5-6)

1:20

1:21

"อย่างเป็ นที่นิยมนั้น มีการเชื่อว่าเอลียาห์จะเจิมพระเมสสิ ยาห์ และดังนั้นก็เปิ ดเผย
อัตลักษณ์ของพระองค์แก่ท่านและแก่อิสราเอล (ดู Justin, Apology 35.1)”105
เมื่อยอห์นบัพติสมาได้ปฏิ เสธว่าไม่ได้เป็ นเอลี ยาห์ เขาได้ปฏิ เสธว่าไม่ได้เป็ นเอลี ยาห์ดว้ ยตัว
ของเขาเอง อย่างไรก็ตาม การแต่งตัว การทานอาหาร และพันธกิจของเขานั้นคล้ายคลึงกับของ
เอลียาห์อย่างมาก
ผูเ้ ผยพระวจนะที่พวกผูน้ ามีในความคิดเมื่อพวกเขาได้ถามคาถามที่สามคือผูเ้ ผยพระวจนะที่
โมเสสได้ทานายว่าจะมา (ฉธบ. 18:15-18) เมอริ ลล์ช้ ี วา่ จากการกล่าวอ้างของพันธสัญญาใหม่
ถึงเฉลยธรรมบัญญัติ 18:15-19 จานวน 42 ครั้งนั้น 24 ครั้งก็ปรากฏในพระกิตติคุณยอห์น106 ผู้
เผยพระวจะนี้ จะนาการสาแดงใหม่จากพระเจ้ามาและอาจนาคนอิสราเอลในการอพยพใหม่
และเอาชนะผูก้ ดขี่พวกเขา คนยิวได้ลม้ เหลวอย่างผิดๆ ที่ระบุผเู้ ผยพระวจนะว่าเป็ นพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ 7:40-41) ในทางตรงกันข้าม บรรดานักเทศน์คริ สเตียนเริ่ มแรกได้ยืนยันว่า
“ผูเ้ ผยพระวจนะ” เหมือนกันกับพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบกิจการ 3:22) ยอห์นบัพติสมาได้
บอกว่าเขาไม่ใช่ผเู ้ ผยพระวจนะที่คาดหวังไว้เมื่อยาวนานนั้น มากไปกว่านั้นเขาเองก็ไม่ใช่พระเมสสิ ยาห์หรื อเอลียาห์
1:22-23
D

ในการตอบต่อคาถามของของพวกผูน้ า ยอห์ นบัพติ สมาได้อ้างว่าเขาเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะที่
กาลังเตรี ยมทางสาหรับการเสด็จมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เขาได้อา้ ง อิสยาห์ 40:3 ซึ่ งเป็ นส่ วน
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หนึ่ งของคาพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 3:3; มก. 1:3; ลก. 3:4) ในคา
พยากรณ์ น้ นั อิส ยาห์ ไ ด้ท านายถึ งการส าแดงของพระสิ ริของพระเจ้าเมื่อพระเมสสิ ยาห์ ไ ด้
ปรากฎ (อสย. 40:5; เปรี ยบเทียบ ยน. 1:14) ที่สาคัญ ยอห์นไม่ได้อา้ งว่าเป็ นพระวาทะแต่เป็ น
เสี ยง

1:24
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ผูแ้ ปล NASB ได้เข้าใจว่าข้อนี้ เป็ นวงเล็บที่อธิ บายถึงพวกเจ้าหน้าที่ที่ได้ส่งคณะผูแ้ ทนซึ่ งได้
ถามยอห์น ผูแ้ ปล NIV แปลมันว่าเป็ นการระบุถึงผูถ้ ามยอห์นบางคน บางที NIV ถูกต้องใน
ที่น้ ี มันคงจะผิดปกติสาหรับผูเ้ ขียนที่จะแทรกการไหลของเรื่ องราวด้วยรายละเอียดที่ค่อนข้าง
ไม่สาคัญนี้ แต่สาหรับเขาที่จะระบุถึงผูต้ รวจสอบยอห์นบางคนว่าเป็ นพวกฟาริ สีน้ นั ดูมีเหตุผล
พวกฟาริ สีเป็ นผูแ้ ปลที่เคร่ งครัดของธรรมบัญญัติยิว และดูเหมือนว่ายอห์นใกล้ที่จะละเมิดสิ่ ง
เหล่านี้107

1:25

คาถามของพวกเขาบ่งบอกว่ามันเป็ นการไม่เหมาะสมสาหรับยอห์นที่จะให้บพั ติสมา คนยิวทาการบัพติสมา เพื่อการชาระทางพิธีกรรม แต่ในกรณี ท้ งั หมด ผูร้ ับบัพติสมาได้บพั ติสมาพวกเขา เอง108 มันไม่มี
แบบอย่างสาหรับยอห์นที่จะบัพติสมาคนอื่น และคนยิวไม่ได้ถือว่าพวกเขาจาเป็ นที่จะต้องกลับใจ นี่
เป็ นบางสิ่ งที่คนต่างชาติตอ้ งทาเมื่อพวกเขาได้เข้าลัทธิ ยวิ เป็ นที่ชดั เจนว่า เมื่อคนต่างชาติได้เข้าสู่ ลทั ธิ ยิว
พวกผูช้ ายของครอบครัวก็เข้าสุ หนัต และสมาชิ กทั้งหมดของครอบครัวคือทั้งสองเพศก็รับบัพติสมา109
ยิ่งไปกว่านั้นอีก เนื่ องจากว่ายอห์นไม่ได้เป็ นหนึ่ งในผูท้ ี่ได้ถูกทานายไว้ในยุคสุ ดท้าย สาหรับพวกเขา
แล้ว ยอห์นขาดสิ ทธิ อานาจที่จะทาในสิ่ งที่เขาได้ทา

1:26-27
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ยอห์นได้ตอบโดยบ่งบอกว่าสิ ทธิ อานาจของเขาที่จะให้บพั ติสมาอย่างที่เขาได้ทาก็มาจากผูท้ ี่มี
สิ ทธิ อานาจ ซึ่ งอยู่ที่นนั่ แต่ไม่เป็ นที่รู้จกั ตอนนั้นยอห์นยังไม่ได้ระบุถึงพระเยซู นี่ คงจะเป็ น
การเปิ ดเผยพระเยซู ต่อการตรวจสอบอย่า งละเอี ย ดของผูน้ ายิวก่ อนเวลาอันควร ยอห์ นได้
ตระหนักว่าพระเยซู เป็ นพระเมสสิ ยาห์หลังจากที่เขาได้กล่าวถ้อยคาเหล่านี้ (เปรี ยบเทียบ ข้อ
31) ยอห์นเพียงแค่ได้อา้ งอิงถึงผูน้ ้ ี และบ่งบอกว่าเขาได้ให้บพั ติสมาในน้ าภายใต้สิทธิ อานาจ
ของพระเจ้า เขาได้เน้นถึงสิ ทธิ อานาจอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู โดยการกล่าวว่าเขาไม่สมควรที่
จะทางานอย่างคนใช้สาหรับพระองค์ ดังนั้นยอห์นได้เป็ นพยานให้แก่พระเยซู แม้กระทัง่ ก่อนที่
เขาได้ระบุวา่ พระองค์เป็ นพระเมสสิ ยาห์
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1:28
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“ที่จะได้รับอิทธิ พลอย่างเต็มที่ของสิ่ งนี้ เราต้องคิดในใจว่าพวกสาวกได้ทางานบริ การ
หลายอย่างสาหรั บอาจารย์ของพวกเขา พวกอาจารย์ในปาเลสไตน์สมัยโบราณนั้น
ไม่ได้รับค่าจ้าง (มันเป็ นสิ่ งที่แย่มากที่จะขอเงิ นสาหรับการสอนพระคัมภีร์!) แต่ใน
การชดเชยบางส่ วนนั้น พวกสาวกก็อยูใ่ นนิสัยของการทางานบริ การเล็กๆสาหรับรับบี
ของพวกเขา แต่ พวกเขาจะต้องมี ขอ้ กาหนด และงานอย่า งคนใช้เช่ นการแก้เชื อก
รองเท้าก็อยู่ภายใต้สิ่งนี้ ก็มีคาคมของรับบี (ในรู ปแบบปั จจุบนั ของมัน ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่
ค.ศ. 250 แต่บางทีคงจะก่อนหน้านั้นหลายปี ) ‘ทุกการบริ การซึ่ งทาสกระทาสาหรับ
เจ้านายของเขา สาวกควรจะทาเพื่ออาจารย์ของเขายกเว้นการแก้เชื อกรองเท้า’ ยอห์น
เลื อกงานที่คาคมของรับบีเน้นว่าเป็ นงานอย่างคนใช้มากเกิ นไปสาหรับสาวกคนใดก็
ตาม และประกาศว่าเขาเองไม่สมควรที่จะกระทามัน”110

สถานที่ต้ งั ของพันธกิจของพระเยซู ด้ งั เดิมนั้นอยูท่ างตะวันตกของแม่น้ าจอร์ แดน ดังนั้น “ไกล
กว่า แม่ น้ าจอร์ แดน” เป็ นที่ ชัดเจนว่า อ้างอิ งถึ ง ด้า นตะวันออกของแม่ น้ า นั้น ฉะนั้นหมู่ บ ้า น
เบธานี ในที่นี่คงจะเป็ นเมืองที่แตกต่างจากสถานที่ต้ งั ของบ้านของมารี ย ์ มารธา และลาซารั ส
(11:1) ซึ่ งอยูท่ างด้านตะวันตกของแม่น้ านั้นและก็อยูท่ างตะวันออกของเยรู ซาเล็ม บางทียอห์น
ได้อา้ งอิ งถึ งเบธานี โดยชื่ อของมันเพราะว่าสถานที่ต้ งั ของมันก็เป็ นที่รู้จกั เมื่อเขาได้เขี ยนขึ้ น
ตอนนี้ มนั ไม่เป็ นที่รู้จกั มันอาจสาคัญที่วา่ ยอห์นได้บนั ทึกพันธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซู
ซึ่ งเริ่ มต้นที่เบธานี แห่ งหนึ่ งและเกือบจบลงที่เบธานี อีกแห่ งหนึ่ ง (12:1-11) “เบธานี ” หมายถึง
“บ้านแห่งความหดหู่หรื อความทุกข์ยาก”111

ยอห์นบัพติสมาได้บรรลุภารกิจของการเป็ นพยานให้แก่พระวาทะครั้งแรกโดยการประกาศต่อ สาธารณชนถึ ง
การจานนของเขาต่อสิ ทธิ อานาจของพระเยซู ตัวตนที่ถูกปกปิ ดไว้ของพระเยซู ในฐานะพระวาทะก็ดาเนิ นจาก
อารัมภบทจนถึงส่ วนนี้
2. การระบุทเี่ ปิ ดเผยถึงพระเยซู ของยอห์ นบัพติสมา 1:29-34
ยอห์นบัพติสมาดาเนินต่อไปถึงการเป็ นพยานให้แก่ตวั ตนของพระเยซูโดยการระบุพระองค์ต่อ สาธารณชนว่ า
เป็ นพระเมษโปดกของพระเจ้า พยานนี้ เป็ นส่ วนที่สาคัญของจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนถึงการสนับสนุนความเชื่ อ
ในพระเยซู

1:29
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เยรู ซาเล็ม
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วันถัดไปยอห์นได้เห็นพระเยซู เข้ามาหาเขา-พวกเขาได้อยู่ดว้ ยกันมาก่อน (ข้อ 26, 32-33) และได้ระบุ พ ระเยซู ต่อสาธารณชนว่า เป็ นพระเมสสิ ย าห์ “ดู เถิ ด ” หรื อ “ดู ” (ค ากรี ก อิ เด่ )
เป็ นการแสดงออกที่ ชื่ น ชอบของงานเขี ย นของยอห์ น บางที ผู้ส อบถามเขาได้ก ลับ ไปที่
เยรู ซาเล็ม ในเวลานี้ ชื่อเรี ยก “พระเมษโปดก” ได้นาเสนอพระเยซู วา่ เป็ นลูกแกะที่พระเจ้าจะ
จัดเตรี ยมให้เป็ นเครื่ องบูชาแทนสาหรับบาปของมนุ ษย์ (อสย. 53:7; เปรี ยบเทียบ ปฐก. 4:4
8:20; 22:8, 13-14; อพย. 12:3-17; อสย. 53:12; 1 ปต. 1:19)

“มัน [ชื่ อเรี ยก “พระเมษโปดก”] รวบรวมในหนึ่ งคาศัพท์ที่อธิ บายถึ งแนวคิดของ
G
ความไม่ ผิ ด การเสี ย สละแบบสมัค รใจ การไถ่ บ าปแทน การเชื่ อ ฟั ง อย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพG ประสิ ทธิภาพและอานาจแห่งการไถ่เหมือนกับแกะปั สกา (อพย. 12:21-27)”112
“คาถามในภาคพันธสัญญาเดิมคือ ‘ลูกแกะอยูท่ ี่ไหน?’ (ปฐก. 22:7) ในพระกิ ตติคุณ
G
ทั้งสี่ เล่ม การเน้นคือ ‘จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า !’ พระองค์อยูท่ ี่นี่! หลังจากที่คุณ
G
ได้วางใจพระองค์ คุณก็ร้องเพลงกับคณะนักร้องแห่งสวรรค์วา่ “พระเมษโปดกนั้นทรง
G
สมควร!’ (วว. 5:12)”113

ทั้งหมด
G
G
G
G

1:30

ยอห์นได้กล่าวถึง ‘บาป’ ไม่ใช่ ‘บาปต่างๆ’ (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 1:9) ซึ่ งเขาได้หมายถึงความ
ทั้งหมดของบาปของโลกมากกว่าที่จะเป็ นจานวนของการกระทาของแต่ละบุคคล114 ยอห์นดู
เหมือนจะมีความเข้าใจโดยทัว่ ไปถึ งพระเมสสิ ยาห์อย่างที่คนร่ วมสมัยของเขาได้เข้าใจ นี่ ก็คือ
ว่าพระองค์จะเป็ นผูป้ ลดปล่อยทางการเมืองสาหรับคนอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ มธ. 11:2-3; ลก.
7:19) อย่างไรก็ตาม เขาได้เข้าใจว่าขอบเขตของพันธกิ จของพระเยซู จะเป็ นฝ่ ายวิญญาณและ
สากล ซึ่ งคนร่ วมสมัยของเขาส่ วนใหญ่ไม่ได้เข้าใจ
พระองค์จะ รับบาปของ“โลก ไปไม่ใช่แค่บาปของคนยิวเท่านั้น ”116 นักตีความบางคนได้เข้าใจ
ว่าการอ้างอิงนี้ ถึง ”โลกของผูเ้ ชื่อ “ เป็ น ”โลก “117 แต่ขอ้ จากัดเช่นนั้นดูเหมือนว่าไม่ได้รับการ
รับรองตามความจริ งของพระคัมภีร์ตอนอื่นๆที่บ่งบอกว่าการตายของพระเยซู ได้ทาให้ทุกคน
กลับคืนดีกบั พระเจ้า สามารถที่จะ “รอดได้” นัน่ คือทาให้ทุกคนรอดได้ เช่น 2 คร .5:19-20; 1
ยน .2:2)

บางทีบางคนที่ยอห์นได้กล่าวสิ่ งนี้ แก่พวกเขาได้อยูท่ ี่นนั่ และได้เป็ นพยานถึ งการสนทนาของ
ทั้งหมด เขากับพวกปุโรหิ ตและเลวีในวันก่อนหน้านั้น ตอนนี้ ยอห์นได้ระบุพระเยซู ว่าเป็ นบุคคลที่เขา

ทั้งหมด ได้พดู เปรยในวันก่อนหน้านั้น G
1:31-33
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ยอห์นไม่ได้รู้ว่าพระเยซู เป็ นพระเมสสิ ยาห์ก่อนที่พระเจ้าได้เปิ ดเผยแก่เขา แม้ว่าพวกเขาเป็ น
ญาติกนั (เปรี ยบเทียบ ลก. 1:36) ยอห์นได้เรี ยนรู ้วา่ พระเยซู เป็ นใครอย่างแท้จริ ง เมื่อเขาได้ให้
บัพติสมาแก่พระเยซู (มธ. 3:13-17; มก. 1:9-11; ลก. 3:21-22) อัครทูตยอห์นไม่ได้บนั ทึกถึง
การรั บ บัพ ติ ส มาของพระเยซู ซึ่ งได้ เ กิ ด ขึ้ นก่ อ นเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆที่ เ ขาได้ บ ัน ทึ ก ไว้ที่ นี่
ยอห์นบัพติสมาได้อธิ บายต่อไปว่าเขาได้ดาเนิ นการพันธกิ จของการให้บพั ติสมาต่อไปพร้ อม
กับการระบุต่อสาธารณชนของพระเมสสิ ยาห์วา่ เป็ นเป้ าหมาย (เปรี ยบเทียบ มก. 1:4) การเสด็จ
ลงมาเชิ งสัญลักษณ์ ของพระวิญญาณในฐานะนกพิราบที่มาอยู่บนพระเยซู ได้ระบุพระเยซู ต่อ
ยอห์นบัพติสมาว่าเป็ นพระเมสสิ ยาห์ผซู ้ ่ ึ งจะให้บพั ติสมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (เปรี ยบเทียบ
อสย. 11:2; อสค. 36:25-26; มก. 1:10)
“สองครั้งด้วยกันในเรื่ องราวของยอห์นบัพติสมาที่เขาได้ทาการอ้างอิงถึงพระวิญญาณ
G
ที่ ‘สถิ ต’ บนพระเยซู (1:32-33) นี่ ส าคัญอย่างมากในฐานะเป็ นการบรรยายถึ ง
ความสัมความสัมพันธ์ของพระวิญญาณกับพระเยซูเพราะว่าความถาวรนั้นถูกบ่งบอกไว้”118
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ชื่อเรี ยก

ในพระกิ ต ติ คุ ณ พ้อ งนั้น ผูเ้ ขี ย นได้อ้า งอิ ง ว่า พระเยซู เ ท่ า นั้น ที่ ไ ด้เ ห็ น การเสด็ จ ลงมาของ
พระวิญญาณดุจนกพิราบ ยอห์นเป็ นผูป้ ระกาศคนเดียวที่ได้บนั ทึกว่า ยอห์นบัพติสมาก็ได้เห็น
อีกด้วย จุดประสงค์ของการรับบัพติสมาของพระเยซู ในพระกิ ตติ คุณนี้ ก็คือการที่ จะระบุ ว่า
พระเยซู เป็ นพระเมสสิ ยาห์ แก่ ยอห์ นบัพติ สมา เพื่อว่าเขาสามารถเป็ นพยานแก่ ตวั ตนของ
พระเยซู ได้ สาวกคนอื่ นๆก็พ่ ึงพาพยานของมนุ ษย์สาหรั บการให้ความกระจ่างของพระเจ้า
เกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริ งของพระเยซู การบัพติสมาด้วยน้ าเป็ นเชิ งลบซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของการ
ชาระจากบางสิ่ ง แต่การบัพติสมาด้วยพระวิญญาณเป็ นเชิ งบวกซึ่ งบ่งบอกถึงการใส่ ชีวิตใหม่
จากพระเจ้า

ยอห์ น ได้ บ รรลุ จุ ด ประสงค์ น้ ี โดยการเป็ นพยานว่ า พระเยซู เ ป็ นพระบุ ต รของพระเจ้ า
(เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 7:14; สดด. 2:7) นี่ เป็ นชื่ อเรี ยกที่อา้ งอิงถึงความเป็ นพระเจ้าอย่างไม่น่า
ชื่อเรี ยก สงสัย ชื่อเรี ยก “พระเมสสิ ยาห์” ไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็ นพระเจ้าแก่หลายคนที่ได้ยินคานี้ ใน
ชื่อเรี ยก สมัยของพระเยซู พวกเขาได้คิดถึงผูช้ ่วยกูใ้ นยุคสุ ดท้ายเท่านั้น แม้กระทัง่ สาวกสิ บสองคนก็ได้

ชื่อเรี ยก ปล้ าสู ้กบั สิ่ งนี้ อย่างไรก็ตาม ยอห์นบัพติสมาได้เป็ นพยานว่าพระเยซู เป็ นพระเจ้า แม้วา่ ความ
ชื่อเรี ยก สงสัยได้เกิ ดขึ้ นในความคิดของเขาในภายหลัง พระบุ ตรของพระเจ้าไม่ได้หมายถึ งการเป็ น
ชื่อเรี ยก พระเจ้าน้อยกว่า มันหมายถึงความเป็ นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ (ข้อ 18) ข้อนี้ เป็ นจุดสู งสุ ดของ
ชื่อเรี ยก พยานของยอห์นบัพติสมาเกี่ยวกับพระเยซู
“มันสาคัญในพระกิ ตติคุณที่สี่น้ ี เราพบว่ามีเจ็ดคนผูซ้ ่ ึ งเป็ นพยานต่อความเป็ นพระเจ้า
ของพระคริ สต์ หนึ่ง ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา (1:34) สอง นาธานาเอล (1:49) สาม เปโตร
(6:69) สี่ พระเยซูเอง (10:36) ห้า มารธา (11:27) หก โธมัส (20:28) เจ็ด ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณนี้ (20:31)”119
เหตุการณ์ที่ได้ระบุวา่ พระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้าสาหรับยอห์นบัพติสมคือความสาเร็ จของพระสัญญาของ
พระเจ้าที่มีต่อเขาที่วา่ เขาจะเห็นการเสด็จลงมาและการประทับอยูต่ ่อไปของพระวิญญาณเหนือพระองค์ นี่เป็ น
พื้นฐานสาหรับพยานของยอห์นเกี่ยวกับพระเยซู
3. การตอบสนองต่ อการเป็ นพยานของยอห์ นบัพติสมา 1:35-42
ตอนนี้ ผเู ้ ขียนได้หนั ความสนใจของเขาจากพยานของยอห์นบัพติสมาไปสู่ พระเยซู เพื่อที่จะบันทึกปฏิ กิริยาของ
บางคนที่มีต่อพยานของพระเยซู สาวกสองคนของยอห์นบัพติสมาได้จากเขาไปเพื่อที่จะติดตามพระเยซูเมื่อพวก
เขาได้ยินพยานของยอห์นเกี่ ยวกับพระเยซู หนึ่ งในพวกเขานั้นได้นาพี่ชายของเขาเข้าร่ วมกับพวกเขา พระเยซู
ไม่ได้เรี ยกชายเหล่ านี้ ที่จะติดตามพระองค์ในฐานะสาวกของพระองค์ในตอนนี้ สิ่ งนั้นได้เกิ ดขึ้ นในภายหลัง
(เปรี ยบเทียบ มธ. 4:18-22; 9:9; มก. 1:16-20; 2:13-14; ลก. 5:1-11, 27-28) อัครทูตยอห์นได้บนั ทึกความ
เกี่ยวข้องตอนต้นที่ชายเหล่านี้มีกบั พระเยซู
“การรวมกันอย่างแท้จริ งของชื่อฮีบรู (ซีโมน นาธานาเอล) และกรี ก (อันดรู ว์ ฟี ลิป) ดูเหมือนจะบ่งบอก
ถึงลักษณะที่เป็ นตัวแทนของกลุ่มแรกนี้ของพวกสาวก. . .”120
1:35-36

ผูเ้ ขี ยนกาลังอธิ บายสิ่ งที่ ได้เกิ ดขึ้ นในวันเดี ยวกันกับสิ่ งที่เขาได้บนั ทึกในข้อ 29-34 หรื อวัน
ถัดไป? บางที “วันถัดไป” ในข้อ 35 เป็ นวันถัดไปหลังจาก “วันถัดไป” ในข้อ 29121 มันได้
เกิดขึ้นหลังจากยอห์นได้ระบุวา่ พระเยซูเป็ นพระเมษโปดกของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง (ข้อ 29)

1:37

สาวกสองคนของยอห์ นบัพติ ส มาได้เริ่ ม ต้นที่ จะติ ดตามพระเยซู เนื่ องด้วยพยานของยอห์ น

ชื่อเรี ยก สิ่ งนี้เหมาะสมเพราะว่าพันธกิจของยอห์นก็คือการชี้ผอู ้ ื่นไปยังพระเยซู พวกเขาไม่ได้ละยอห์น
ชื่อเรี ยก บัพติสมาเพื่อไปหาอาจารย์ที่โด่งดังกว่า พวกเขาได้ทาสิ่ งที่ยอห์นได้กระตุน้ ให้ผฟู ้ ั งของเขาที่
ชื่อเรี ยก จะทา พวกเขาได้เริ่ มต้นติดตามพระเยซู ทางกายภาพเพื่อจะเรี ยนรู้ จากพระองค์ พวกเขาได้
ชื่อเรี ยก เริ่ มต้นขึ้นแรกไปสู่ การเป็ นสาวกแท้อีกด้วย นี่ ไม่ใช่ การไต่ถามเชิ งทาบทาม แต่เป็ นการมอบ
ชื่อเรี ยก พวกเขาแด่พระองค์ในฐานะสาวก122
“การพบปะแรกๆนั้นศักดิ์ สิ ทธิ์ เช่ นเดี ยวกับการพบปะท้ายๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พบปะเหล่ า นั้น ที่ ติ ดตามมาด้ว ยประวัติศ าสตร์ ที่ ส าคัญ และมาพร้ อ มกับ เหตุ บ อก
ล่วงหน้าเชิงพยากรณ์ถึงอนาคตอย่างที่เหมาะสมที่จะเป็ นกรณี ”123
1:38

พระเยซู ได้ถามชายเหล่านี้ วา่ ทาไมพวกเขากาลังเดิ นตามหลังพระองค์ พวกเขาต้องการบางสิ่ ง
ชื่อเรี ยก จากพระองค์ไหม?
“มันดูเหมือนว่าผูป้ ระกาศกาลังเขียนในสองระดับ คาถามนั้นก็มีเหตุผลในฐานะการ
ชื่อเรี ยก บรรยายที่ตรงไปตรงมา: พระเยซู ถามชายสองคนที่กาลังตามพระองค์เพื่อที่จะสื่ อสาร
ชื่อเรี ยก สิ่ งที่อยู่ในความคิดของพวกเขา แต่ผปู ้ ระกาศต้องการผูฟ้ ั งของเขาที่จะใคร่ ครวญถึ ง
ชื่อเรี ยก คาถามที่ลึกกว่า: พระวาทะที่เป็ นพระเมสสิ ยาห์เผชิ ญหน้ากับผูท้ ี่ทาการแสดงใดๆของ
ชื่อเรี ยก การเริ่ มต้นติ ดตามพระองค์และเรี ยกร้ องให้พวกเขากล่าวออกมาอย่างชัดเจนถึ งสิ่ งที่
ชื่อเรี ยก พวกเขาต้องการในชีวติ ”124
คาถามของพระเยซู ได้ให้โอกาสแก่ชายเหล่านี้ ที่จะแสดงออกถึ งความปรารถนาของพวกเขาที่
ชื่อเรี ยก จะกลายมาเป็ นสาวกของพระองค์ อย่า งไรก็ ตาม พวกเขายัง ไม่ พ ร้ อมที่ จะท าการอุ ทิ ศ ตน
ชื่อเรี ยก เช่นนั้น พวกเขาได้ตอบโดยถามว่าพระองค์ “อยูท่ ี่ไหน” การตอบสนองที่สุภาพนี้ ได้บ่งบอกว่า
พวกเขาต้องการที่จะสัมภาษณ์พระองค์125 หรื อพวกเขาอาจได้แสดงถึงความปรารถนาที่จะมา
เป็ นสาวกของพระองค์126 ข้อเท็จจริ งที่ว่ายอห์นได้แปลคาว่า “รับบี” สาหรับผูฟ้ ั งของเขานั้นก็
เป็ นหลักฐานที่ชดั เจนว่าโดยพื้นฐานแล้วเขาได้เขียนสาหรับคนต่างชาติ “อยู”่ ก็แปลหนึ่ งในคา
ที่เป็ นลักษณะพิเศษของผูเ้ ขียน (นัน่ คือ คากรี ก เมโน “ที่จะอาศัยอยู”่ ) ที่นี่มนั หมายถึงที่จะอาศัย
อยู่ แต่บ่อยครั้งแล้วมันมีความหมายทางศาสนศาสตร์ ของการดาเนิ นต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในความสัมพันธ์ที่สนิ ทสนม ชายเหล่านี้ คงแปลกใจว่าความสัมพันธ์ประเภทนี้ กบั พระเยซู จะ

เป็ นได้สาหรับพวกเขาหรื อไม่ คานี้ ปรากฎ 112 ครั้งในภาคพันธสัญญาใหม่ และยอห์นได้ใช้
ถึง 66 ครั้งจากทั้งหมด และใช้ 40 ครั้งในพระกิตติคุณของเขา127
1:39

พระเยซู ได้ตอบสนองโดยการเชื้ อเชิ ญให้พวกเขาที่ จะติ ดตามพระองค์ ไม่ใช่ แค่ที่จะเห็ นว่า
ชื่อเรี ยก พระองค์ป ระทับ ที่ ไ หนที่ จะไปเยี่ย มพระองค์ ก่ อ นอื่ น พวกเขาจะต้อ งมากับ พระองค์และ
ชื่อเรี ยก จากนั้นพวกเขาจึงจะเห็น ประโยคนี้ก็สาคัญอย่างสู งส่ งในฝ่ ายวิญญาณ โดยการมากับพระเยซู
ชื่อเรี ยก เท่านั้นที่พวกเขาสามารถเข้าใจอย่างแท้จริ งในสิ่ งที่พวกเขากาลังแสวงหาในฝ่ ายวิญญาณ สิ่ งนี้
ชื่อเรี ยก ก็เป็ นจริ งในทุกวันนี้ ชายสองคนนั้นได้รับคาเชื้ อเชิ ญของพระเยซู และได้พกั กับพระองค์ใน
ชื่อเรี ยก เวลาที่เหลือของวันนั้น
เป็ นที่ชดั เจนว่าพระองค์ได้ให้คาเชื้อเชิญของพระองค์เกือบ 4 โมงเย็น ยอห์นนั้นเที่ยงตรงในยก
การอ้างอิงถึ งเวลาของเขามากกว่าผูเ้ ขียนพระกิ ตติ คุณพ้อง (เปรี ยบเทียบ 4:6, 52; 19:14)128
คนยิวนับวันของเขาจากดวงอาทิตย์ตกจนถึงดวงอาทิตย์ตก และพวกเขาได้แบ่งกลางคืนและ
กลางวัน เป็ นระยะ 12 ชัว่ โมง
“จนถึงวันสุ ดท้ายของเขานั้น ยอห์นไม่เคยลืมเวลาที่เขาได้พบกับพระเยซู เป็ นครั้งแรก
เลย”129

ตอนนี้ ผูเ้ ขี ย นได้ระบุ ถึ ง หนึ่ ง ในชายสองคนนั้น อันดรู ว์น้ ันสาคัญด้วยเหตุ ผลสองประการ
ชื่อเรี ยก เขาได้กลายมาเป็ นหนึ่งในสาวกสิ บสองคนของพระเยซู และเขาได้จดั เตรี ยมตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม
ชื่อเรี ยก ของการเป็ นพยานแก่พระเยซูโดยการนาพี่ชายของเขาไปหาพระเยซู (ข้อ 41) ยอห์นได้แนะนา
ชื่อเรี ยก
ว่าอันดรู วเ์ ป็ นน้องชายของซี โมนเปโตรเพราะว่าเมื่อเขาได้เขียนพระกิตติคุณของเขานั้น เปโตร
ชื่อเรี ยก เป็ นที่ รู้จกั มากกว่า เราไม่รู้ถึงคนที่ไม่ได้ถูกระบุ ชื่อ นักศึ กษาพระกิ ตติคุณยอห์นบางคนได้
ชื่อเรี ยก แนะนาว่าคนนั้นคงเป็ นผูเ้ ขียนเอง130 นี่ ก็เป็ นความเป็ นไปได้ที่น่าสนใจ แต่มนั ไม่มีอะไรใน
ชื่อเรี ยก บริ บทที่จะช่วยให้เรายืนยันมันหรื อไม่ยนื ยันมัน คนนั้นคงเป็ นใครก็ได้
1:40
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อันดรู วไ์ ด้แสวงหาที่จะนาพี่ชายของเขาไปหาพระเยซู และก็สาเร็ จในการทาอย่างนั้น เป็ นที่
ชื่อเรี ยก ชัดเจนว่า ทั้งสองคนต้องการที่จะค้นหาพระเมสสิ ยาห์ผทู ้ ี่บรรดาผูเ้ ผยพระวจนะของภาคพันธ
ชื่อเรี ยก สัญญาเดิ มได้ทานายถึ งและผูท้ ี่ตารางเวลาของดาเนี ยลได้หนุ นใจให้พวกเขาที่จะเชื่ อว่าจะมา

ชื่อเรี ยก ปรากฎในไม่ชา้ (ดนล. 9:25)
“อันดรู วแ์ ละยอห์นได้ทาการค้นพบที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดแห่งสมัยต่างๆ ไกลเกินกว่าเหมือน
ทองหรื อเพชร”131
อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรสรุ ปว่าเนื่ องด้วยอันดรู วไ์ ด้เชื่ อว่าพระเยซู เป็ นพระเมสสิ ยาห์ เขาก็ได้
เชื่ อว่าพระองค์เป็ นพระเจ้าอีกด้วย เขาคงอาจได้เชื่ ออย่างนี้ แต่หลักฐานทั้งหมดในหมวดพระ
กิตติคุณได้ช้ ีวา่ พวกสาวกได้เรี ยนรู ้ถึงความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู หลังจากที่พวกเขาได้อยูก่ บั
พระองค์มาบ้างแล้ว (เปรี ยบเทียบ มธ. 16:16; มก. 8:29; ลก. 9;20) บางทีอนั ดรู วไ์ ด้คิดว่าพระ
เยซูเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะที่ยงิ่ ใหญ่ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นผูช้ ่วยกูแ้ บบพระเมสสิ ยาห์ของคนอิสราเอล
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ชื่ อเรี ยก “พระเมสสิ ยาห์ ” หมายถึ ง “ผูท้ ี่ถูกเจิมไว้” ตามดั้งเดิ มแล้ว ผูท้ ี่ถูกเจิมไว้ในอิสราเอล
ชื่อเรี ยก เป็ นปุโรหิ ตหรื อกษัตริ ยท์ ี่ ได้รับการเจิมซึ่ งได้นาประชากร เมื่อเวลาผ่านไปพระเจ้าได้ให้คา
ชื่อเรี ยก พยากรณ์ มากมายเกี่ ยวกับกษัตริ ยต์ ามแบบดาวิดที่ จะเสด็จมา ผูซ้ ่ ึ งจะปลดปล่อยคนอิสราเอล
ชื่อเรี ยก และสถาปนาการปกครองของพระเจ้าเหนื อโลกทั้งสิ้ น (ตัวอย่างเช่น 2 ซมอ. 7; สดด. 2; 110)
ชื่อเรี ยก ดังนั้นแนวคิดของผูท้ ี่ถูกเจิมไว้ที่จะมานั้นก็ได้ก่อรู ปมาเป็ นชื่อเรี ยก “พระเมสสิ ยาห์”
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พระเยซู ได้รู้ว่าเปโตรจะกลายมาเป็ นอะไรในประวัติศาสตร์ ของคริ สตจักรโดยพระคุ ณของ
ชื่อเรี ยก พระเจ้า พระองค์คงได้เกี่ยวข้องกับเขามาก่อนและได้รู้จกั ชื่ อเสี ยงของเปโตร เพราะว่าทั้งสอง
ชื่อเรี ยก คนได้อาศัย อยู่ห่างกันสองสามไมล์ในกาลิ ลี ซี โมนเป็ นชื่ อยิวโดยทัว่ ไป บางทีคงมาจากคา
ชื่อเรี ยก ว่า สิ เมโอน พระเยซู ไ ด้ให้ชื่อเล่ นแก่ เขาที่ ได้แสดงออกถึ ง คุ ณลักษณะของเขาซึ่ งไม่ ใช่ ไ ม่
ชื่อเรี ยก ธรรมดา มันน่าสนใจที่ว่าตามดั้งเดิ มนั้น ซี โมนเปโตรมีคุณลักษณะที่ใจร้อนและหุ นหันพลัน
ชื่อเรี ยก แล่นอย่างเดียวกันกับสิ เมโอนบรรพบุรุษของเขา ซึ่ งเป็ นบุตรคนที่สองของยาโคบ เคฟาสเป็ น
ชื่อเรี ยก ภาษาอารเมค ซึ่ งเป็ นภาษาโดยทัว่ ไปของปาเลสไตน์ และหมายถึง “ศิลา” เปโตรเป็ นคาแปล
ชื่อเรี ยก ของภาษากรี กคื อ เคฟาส เมื่อการบันทึ กเกี่ ยวกับ เปโตรได้เปิ ดเผยในหมวดพระกิ ตติ คุณ ดู
ชื่อเรี ยก เหมือนว่าเขาเป็ นอย่างอื่นไม่ได้เป็ นศิลา เขาหุ นหันพลันแล่น เปลี่ยนแปลงง่าย และพึ่งพาไม่ได้
ชื่อเรี ยก กระนั้นพระเยซูได้ต้ งั ชื่อเปโตรตามสิ่ งที่เขาจะกลายมาเป็ นโดยอานาจของพระเจ้า
“ในการนาพี่ชายที่ ชื่อซี โมนเปโตรไปหาพระคริ สต์ ก็ไม่มีใครที่จะทางานรับใช้ของ

ชื่อเรี ยก คริ สตจักรได้ยงิ่ ใหญ่กว่าอันดรู วอ์ ีกแล้ว”132
ทุกครั้งที่เราพบอันดรู วใ์ นพระกิ ตติคุณนี้ เขากาลังนาบางคนไปหาพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 6:8;
ชื่อเรี ยก 12:22) ดังนั้นเขาเป็ นแบบอย่างที่ดีมากว่าสาวกของพระเยซูน้ นั ควรทาอะไรบ้าง
4. พยานของฟี ลิปและอันดรู ว์ 1:43-51
พวกสาวกของยอห์นไม่ใช่แค่ชายสองคนที่ได้เริ่ มต้นติดตามพระเยซูเท่านั้น อันดรู วไ์ ด้ดาเนิน ต่ อ ไปในการน า
คนอื่นๆไปหาพระเยซู เหตุการณ์น้ ี ได้มาก่อนการแต่งตั้งสาวกสิ บสองคนอย่างเป็ นทางการของพระเยซู แต่มนั
แสดงถึงว่าพระองค์ได้จดั เตรี ยมผูท้ ี่จะกลายมาเป็ นพวกสาวกของพระองค์
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วันถัดไปดูเหมือนจะเป็ นวันหลังจากที่ยอห์นบัพติสมาได้ระบุวา่ พระเยซูเป็ นพระเมษโปดกของ
พระเจ้า และสาวกสองคนของเขา ซึ่ งหนึ่ งในนั้นคืออันดรู ว์ ได้เริ่ มต้นติดตามพระเยซู เป็ นที่
ชัดเจนว่ายอห์นได้ให้บพั ติสมาในเพอเรี ยและยูเดียรอบๆ แม่น้ าจอร์ แดน (เปรี ยบเทียบ มธ. 3:1,
5-6; มก. 1:5)133 ตอนนี้ บางคน-หัวข้อนั้นขาดหายไปในฉบับกรี ก-ได้ต้ งั ใจที่จะมุ่งหน้าไปทาง
เหนือไปยังกาลิลี บางทีบุคคลนี้เป็ นอันดรู วม์ ากกว่าที่จะเป็ นพระเยซู มีสองเหตุผลสาหรับการ
สรุ ปนี้ ทุกคนในบทนี้ที่ได้มาหาพระเยซูก็มาด้วยการเชื้อเชิญของใครบางคนที่ไม่ใช่พระเยซู ยิ่ง
ไปกว่านั้นอีก ดู เหมือนยอห์นได้เน้นถึ งความสาคัญของการเป็ นพยานแก่พระเยซู อันดรู วไ์ ด้
พบฟี ลิป (ชื่อกรี กหมายถึง “ผูร้ ักม้า”) ระหว่างทาง ซึ่ งน่าจะเป็ นในกาลิลี ฟี ลิปมาจากเบธไซดา
จูเลียสในมณฑลของกาลิลี (12:21) หลังจากที่ได้มาหาพระเยซูเนื่องด้วยการเชื้อเชิญของอันดรู ว์
ฟี ลิปได้ยอมรับการเชื้อเชิญของพระเยซูที่จะติดตามพระองค์ เป็ นที่ชดั เจนว่าอันดรู วแ์ ละเปโตร
ได้อาศัยอยูใ่ นเบธไซดาก่อนที่พวกเขาได้ยา้ ยไปที่คาเปอรนาอุม (มก. 1:21, 29) อย่างไม่สงสัย
เลยว่าชายเหล่านี้เป็ นเพื่อนของพระเยซูก่อนที่จะกลายมาเป็ นผูต้ ิดตามพระเยซู
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จากนั้นฟี ลิปได้นานาธานาเอลเพื่อนของเขา (หมายถึง “พระเจ้าได้ประทานให้” หรื อ “ได้รับชื่อ
จากพระเจ้า” ชื่ อสมัยใหม่คือ ธี โอดอร์ ) ไปหาพระเยซู นักอรรถาธิ บายพระคัมภีร์บางคนระบุ
ว่านาธานาเอลเป็ นบารโธโลมิว (เปรี ยบเทียบ มธ. 10:3; มก. 3:18; ลก. 6:14)134 อย่างไรก็ตาม
มันไม่มีเหตุผลที่ดีประการใดที่จะระบุวา่ สองคนนี้ เหมือนกัน การเป็ นพยานได้กระจายต่อไป
โดยทางสายการสื่ อสารแบบธรรมดาที่สุด นัน่ คือ เพื่อนต่อเพื่อน อย่างที่มนั ยังคงทาอยู่

คาพยากรณ์ ต่างๆที่ ฟีลิ ปได้อา้ งอิ งถึ งคงได้รวมถึ ง เฉลยธรรมบัญญัติ 18:15-19; อิสยาห์ 53;
ชื่อเรี ยก ดาเนียล 7:13; มีคาห์ 5:2; และ เศคาริ ยาห์ 9:9 ข้อเหล่านี้ และข้ออื่นๆได้กล่าวถึงพระเมสสิ ยาห์
ชื่อเรี ยก นี่บ่งบอกว่าพวกสาวกรุ่ นแรกเริ่ มได้เข้าใจถึงความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ตามพื้นฐานของภาคพันธ
ชื่อเรี ยก สัญญาเดิมมากกว่าที่จะเป็ นในแง่ของการเมือง135 ฟี ลิปได้อธิ บายว่าพระเยซู เป็ นบุตรของโยเซฟ
ชื่อเรี ยก ซึ่ งเป็ นแนวทางที่ผคู ้ นรู ้จกั พระองค์ก่อนที่พวกเขาได้เรี ยนรู ้วา่ พระองค์เป็ นพระบุตรของ พระ
ชื่อเรี ยก เจ้า (ข้อ 49)
“ในแง่ ห นึ่ ง มัน มี เหตุ ผ ลที่ จะมองว่า พวกสาวกของพระเยซู ใ นพระกิ ตติ คุ ณยอห์ น
ชื่อเรี ยก (ยกเว้นยูดาสอิสคาริ โอท) เป็ นผูเ้ ชื่ อในพระองค์จากเวลาใกล้การเริ่ มต้นพันธกิ จต่อ
ชื่อเรี ยก สาธารณชนของพระองค์ อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่หนึ่ ง มันก็ชดั เจนที่ว่าความเชื่ อใน
ชื่อเรี ยก พระเยซู ข องพวกเขาสาวกได้เติ บ โตและพัฒนาขึ้ น เมื่ อพวกเขาได้สั ง เกตถึ ง ความ
ชื่อเรี ยก คืบหน้าของพันธกิ จต่อสาธารณชนของพระองค์ เส้ นทางของการพัฒนานี้ สามารถ
ชื่อเรี ยก ติดตามได้ในพระกิตติคุณยอห์น”136
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นาซาเร็ ธมีชื่อเสี ยงที่ไม่สาคัญสาหรับนาธานาเอล ผูซ้ ่ ึ งมาจากคานา ซึ่ งเป็ นเมืองใกล้ๆกัน (21:2) (แม้วา่
หลังจากเหตุการณ์ เหล่านี้ ฟลาวิอสั โจเฟซัส ได้อาศัยอยู่ในหมู่บา้ นคานาเป็ นเวลาช่ วงหนึ่ งอีกด้วย)137
นาธานาเอลได้สงสัยว่าพระเมสสิ ยาห์จะมาจากสถานที่ต่าต้อยเช่นนั้นได้อย่างไร เขายังไม่ได้เข้าใจถึง
การถ่อมลงมาของพระเยซู
“ความคิดภายในของเขาคือ ‘แน่นอนว่าพระเมสสิ ยาห์ไม่สามารถมาจากท่ามกลางผูค้ น
ที่ถูกดูถูกยากจนอย่างเช่นเราได้ คือจาก นาซาเร็ ธหรื อเมืองหรื อหมู่บา้ นอื่นใดของ
แคว้นกาลิลี!’”138
“สิ่ งดีที่สุดในทั้งโลกได้ออกมาจากนาซาเร็ ธ”. . .139
ฟี ลิ ป ก็ ฉ ลาดที่ ไ ม่ ไ ด้โ ต้เ ถี ย งกับ เขา เขาเพี ย งแค่ ไ ด้เ ชื้ อ เชิ ญ เขาที่ จ ะ “มาและดู ” พระเยซู
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 39) อย่างไม่สงสัยเลยว่า ยอห์นได้ต้ งั ใจว่าการกล่าวซ้ าถึงการเชื้ อเชิ ญนี้ จะ
หนุ นใจผูฟ้ ั งของเขาที่ จะเป็ นพยานในทานองเดี ยวกัน ผูค้ นจาเป็ นต้องพิจารณาถึ งพระเยซู
หลายคนที่ทาอย่างนั้นจะสรุ ปว่าพระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ข้อ 12)
“การไต่ถามที่ซื่อตรงเป็ นการรักษาที่ใหญ่ยงิ่ สาหรับอคติ”140
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“คาเหล่านั้นประกอบด้วยแก่นแท้ของการแก้ไขแท้ต่อความสงสัยทางศาสนา”141
พระเยซู ไ ด้ป ระกาศว่า นาธานาเอลเป็ นคนอิ สราเอลที่ ไ ม่ มี ก ารหลอกลวง นาธานาเอลนั้น
ชื่อเรี ยก ตรงกันข้ามกับคนอิสราเอลดั้งเดิม นัน่ คือ ยาโคบ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่หลอกลวงอย่างมาก (ปฐก. 27:35ชื่อเรี ยก 36; 28:12; เปรี ยบเทียบ ยน. 1:51) เพราะฉะนั้น พระเยซู ได้ตรัสอย่างแท้จริ งว่านาธานาเอลเป็ น
ชื่อเรี ยก คนอิสราเอลที่ “ไม่มียาโคบ” เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู รู้เกี่ ยวกับนาธานาเอลก่ อนที่ฟีลิ ปได้นา
ชื่อเรี ยก เขาไปหาพระองค์ อย่างที่พระองค์ได้รู้จกั คนอื่นๆ ผูซ้ ่ ึ งภายหลังพระองค์ได้เรี ยกพวกเขามาเป็ น
ชื่อเรี ยก สาวกของพระองค์อย่างเป็ นทางการ ซึ่ งจริ งๆ พวกเขาก็อาศัยอยูใ่ นคาเปอรนาอุมหรื อใกล้ๆ นั้น
“คาเหล่านี้ [“ในตัวเขาไม่มีอุบาย”] บ่งบอกถึงแนวคิดเกี่ยวกับผูห้ นึ่ งที่ใจนั้นบริ สุทธิ์ ผู ้
ซึ่ งไม่มีความสงสัย แรงจูงใจที่ไม่บริ สุทธิ์ ความหยิ่ง หรื อความหลงใหลที่ไม่บริ สุทธิ์
คนแห่งวิญญาณที่สุภาพไตร่ ตรอง ผูซ้ ่ ึ งความคิดของเขานั้นสวรรค์ก็สะท้อนเหมือนกับ
ฟ้ าสี ครามในทะเลสาบที่นิ่งในวันฤดูร้อนที่สงบ เขาเป็ นคนที่ติดนิสัยแห่ งการอุทิศตน
อย่างมาก เขาได้เข้าร่ วมในการฝึ กหัดฝ่ ายวิญญาณภายใต้ตน้ มะเดื่อก่อนที่เขาได้พบกับ
พระเยซู”142
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นาธานาเอลแปลกใจว่าพระเยซู ได้รู้วา่ เขาเป็ นใคร เป็ นที่แน่ชดั ว่า พวกเขาไม่ได้พบกันมาก่อน
ชื่อเรี ยก พระเยซู ได้อธิ บายว่าพระองค์ได้เห็ นนาธานาเอลใต้ตน้ มะเดื่อที่ที่เขาได้อยู่ก่อนที่ฟีลิปได้เรี ยก
ชื่อเรี ยก เขาให้มาและดูพระเยซู นักอรรถาธิบายพระคัมภีร์บางคนได้แปลการอ้างอิงของพระเยซูถึงต้น
ชื่อเรี ยก มะเดื่อนี้ในเชิงอุปมาว่าเป็ นการพาดพิงถึงบ้านของนาธานาเอล บางครั้งคนทางตะวันออกใกล้
ชื่อเรี ยก โบราณได้อา้ งอิงถึ งที่อยูอ่ นั สงบเชิ งอุปมาว่าเป็ นการพักผ่อนภายใต้ตน้ องุ่นและต้นมะเดื่ อ (1
ชื่อเรี ยก พกษ. 4:25; อสย. 36:16; ศคย. 3:10) อย่างไรก็ตาม มันดูเหมือนไม่มีเหตุผลที่ดีอะไรที่จะชื่ น
ชื่อเรี ยก ชอบความหมายเชิงอุปมาเหนือความหมายตามตัวอักษรในที่นี่
“ประโยคนี้ [คาตอบของพระเยซู ] เหมือนกับประโยคก่อนหน้านี้ [คาถาม
ของนาธานาเอล] ชี้ ไปยังความคิดหรื อคาอธิ ษฐานลับบางอย่าง โดยการรู ้ ว่า
พระเจ้าได้แสดงความเข้าใจถ่องแท้แบบพระเจ้าของพระองค์เข้าไปในใจของ
มนุ ษย์ พระองค์ไม่ได้เห็นสิ่ งที่อยู่ภายนอกเท่านั้น แต่ได้เห็ นสิ่ งที่ปิดซ่ อนไว้
อย่างลึกอีกด้วย จงเปรี ยบเทียบ 4:19”143

เป็ นที่ชดั เจนว่า ความเข้าใจถ่องแท้ของพระเยซูเป็ นการเผยพระวจนะ พระองค์ได้มี
ความรู ้ที่เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับนาธานาเอล ไม่ใช่แค่ความรู ้จากการเปิ ดเผยก่อนหน้า
นี้ที่มีต่อพระองค์144
1:49
เรี ยก

ประโยคที่เรี ยบง่ายของพระเยซู ได้ลว้ งเอาปฏิกิริยาที่กะทันหันที่สุดจากนาธานาเอล เขาได้ชื่อ
สรุ ปว่าทางเดี ยวที่ พระเยซู สามารถเห็ นเขาได้เมื่อเขาอยู่ใต้ตน้ มะเดื่ อนั้น ก็เพราะพระเยซู มี
ชื่อเรี ยก ความรู้ ที่ เหนื อธรรมชาติ เป็ นที่ แน่ ชัดว่า นาธานาเอลได้รู้ว่า เขาอยู่ตามล าพัง และไม่ มี ใ คร
ชื่อเรี ยก สามารถเห็นเขาได้เมื่อเขาอยูใ่ ต้ตน้ มะเดื่อ
ปฏิ กิ ริ ย าของนาธานาเอลดู เ หมื อ นจะผิ ด ธรรมดาในตอนแรกเนื่ อ งจากว่า แม้ก ระทั่ง ผูเ้ ผย
พระวจนะมีความรู ้ถึงสิ่ งต่างๆที่คนอื่นไม่รู้ ทาไมนาธานาเอลคิดว่าพระเยซู เป็ นพระบุตรของ
พระเจ้าและไม่ใช่แค่ผเู ้ ผยพระวจนะ? คาตอบดูเหมือนจะเป็ นดังนี้ คือ แม้กระทัง่ ชื่ อเรี ยก “พระ
บุตรของพระเจ้า” ก็ไม่ได้หมายถึงพระเจ้าสาหรับคนยิวทั้งสิ้ นในสมัยของพระเยซู มันหมายถึง
ว่าบุ คคลที่ ถูกกล่ าวถึ งได้แสดงถึ งคุ ณลักษณะบางอย่างเกี่ ยวกับพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ฉธบ.
3:18; 1 ซมอ. 26:16; สดด. 89:22; สภษ. 31:5; มธ. 5:9; ยน. 17:12) นาธานาเอลดูเหมือนจะถือ
ว่าพระเยซู เป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่มีความรู ้เหนื อธรรมชาติ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 45; 2 ซมอ. 7:14;
สดด. 2:6-7; อสย. 11:1-2)145 อย่างไรก็ตาม นาธานาเอลได้กล่าวดีกว่าที่เขารู ้วา่ พระเยซูเป็ นพระ
บุตรของพระเจ้าในแง่เต็มที่กว่าที่เขาได้เข้าใจในปั จจุบนั อีกมุมมองหนึ่ง คือนาธานาเอลได้ระบุ
ว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้า146
“ในการบันทึกการวิเคราะห์น้ ี ยอห์นกาลังเพิ่มเข้าไปในหลักฐานที่ได้สะสมมาตลอด
ชื่อเรี ยก บทนี้ ว่า พระเยซู เป็ นพระเมสสิ ย าห์ จริ ง ๆ นาธานาเอลได้แสดงออกถึ ง ความจริ ง นี้
ชื่อเรี ยก อย่างแตกต่างจากคนอื่นๆ แต่ความหมายที่สาคัญนั้นก็เหมือนกัน. . .เราไม่ควรมองข้าม
ชื่อเรี ยก ข้อเท็จจริ งที่วา่ นาธานาเอลเพิ่งได้ถูกเรี ยกว่า ‘คนอิสราเอล’ ในการเรี ยกพระเยซู ว่า
ชื่อเรี ยก ‘กษัตริ ยข์ องอิสราเอล’ เขากาลังยอมรับว่าพระเยซู เป็ นกษัตริ ยข์ องเขา เขากาลังจานน
ชื่อเรี ยก ต่อพระองค์”147
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พระเยซู ได้ตอบว่านาธานาเอลยังไม่ได้เห็ นสิ่ งใด การสาแดงถึ งความรู ้ ที่เหนื อธรรมชาติน้ ี ก็
ชื่อเรี ยก เล็กน้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ นาธานาเอลจะเห็ นถ้าเขาจะติ ดตามพระเยซู ต่อไปในฐานะ

ชื่อเรี ยก อาจารย์ของเขา (ข้อ 49) คนยิวที่ตรงไปตรงมานี้ ได้เชื่ อว่าพระเยซู เป็ นพระเมสสิ ยาห์เนื่ องด้วย
ชื่อเรี ยก หลักฐานเล็กน้อยอย่างมาก พระเยซูจะให้หลักฐานที่หนักแน่นมากขึ้นสาหรับความเชื่ อของเขา
ชื่อเรี ยก ในอนาคต (เปรี ยบเทียบ 20:29) ยอห์นได้ทาอย่างเดียวกันสาหรับผูอ้ ่านของเขาโดยการบันทึก
ชื่อเรี ยก “เหตุการณ์ใหญ่กว่านั้น” เหล่านี้หลายอย่างในบทต่อๆไป
นักอรรถาธิ บายบางคนได้สรุ ปว่า พวกสาวกแรกเริ่ มเหล่านี้ ได้มาเป็ น “ผูเ้ ชื่ อ” ในแง่ของการ
“ได้รับ ความรอด” ณ เวลานี้ 148 อย่างไรก็ ตาม อย่างที่ ไ ด้อา้ งอิ ง ไปนั้น หมวดพระกิ ตติ คุ ณดู
เหมือนจะนาเสนอว่าชายเหล่านี้ ได้รับความเข้าใจมากขึ้นถึงตัวตนของพระเยซู เป็ นลาดับเมื่อ
เวลาผ่านไป มันยากอย่างมากหรื อเกื อบจะเป็ นไปไม่ได้ที่จะบอกได้อย่างแท้จริ งว่าเมื่อไหร่ ที่
พวกเขาได้เชื่อในพระเยซูพอที่จะได้รับ “ความรอด”
1:51

จากนั้นพระเยซู ได้กล่าวประโยคที่สาคัญอย่างมากที่พระองค์ระบุเช่นนั้นด้วยวลี “เราบอกแก่
ชื่อเรี ยก ท่านอย่างแท้จริ ง อย่างแท้จริ ง” หรื อ “เราบอกความจริ งแก่ท่าน” (คากรี ก เอเมน เอเมน เลโก้ ฮู
ชื่อเรี ยก มิน) วลีปรากฎ 25 ครั้งในพระกิตติคุณยอห์น และมันแนะนาถึงการยืนยันที่สาคัญอย่างพิเศษ
ชื่อเรี ยก อยูเ่ สมอ
พระเยซู ได้ใช้มโนภาพของความฝันของยาโคบที่เบธเอลเพื่อที่จะอธิ บายถึ งการสาแดงที่ใหญ่
ชื่อเรี ยก กว่า ที่ นาธานาเอลและสาวกคนอื่ นๆจะได้รับ (ค าว่า “ท่ าน” ในฉบับ กรี กนั้นเป็ นพหู พ จน์ )
ชื่อเรี ยก ท้องฟ้ าที่เปิ ดออกวาดภาพถึงความเข้าใจถ่องแท้ที่ผคู ้ นบนโลกจะได้รับถึงสิ่ งที่พระเจ้ากาลังทา
ชื่อเรี ยก ในสวรรค์ (เปรี ยบเทียบ กจ. 10:11; วว. 4:1; 19:11) พระเยซู จะสาแดงสิ่ งต่างๆของสวรรค์ ซึ่ ง
ชื่อเรี ยก เป็ นหัวข้อที่ยอห์นได้พฒั นาตลอดทั้งพระกิตติคุณนี้ บรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าเป็ นตัวแทน
ชื่อเรี ยก ของพระองค์ที่ช่วยเหลื อมนุ ษย์โดยการนาการสื่ อสารของพวกเขาไปยังพระเจ้าที่อยู่เบื้องบน
ชื่อเรี ยก และโดยการนาความรู ้ เกี่ยวกับสิ่ งต่างๆของพระเจ้าไปยังพวกเขาข้างล่าง (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 1)
ชื่อเรี ยก บทบาทของบุตรมนุษย์ ซึ่ งเป็ นชื่อเรี ยกอันชื่นชอบของพระเยซูเกี่ยวกับพระองค์เองที่พระองค์
ได้ใช้มากกว่า 80 ครั้ง (ดนล. 7:13) จะทาให้การเกี่ยวข้องนี้เป็ นไปได้
“ในพระกิตติคุณนี้ คาว่า [บุตรมนุษย์] เชื่อมโยงกับไม่วา่ พระสิ ริในสวรรค์ของพระ
คริ สต์หรื อกับความรอดที่พระองค์ได้นามา”149
ในทานองเดี ยวกัน บันไดทาให้การเดิ นทางและการสื่ อสารระหว่างสองระดับทางกายภาพ

เป็ นไปได้พระเยซู กาลังสัญญาแก่นาธานาเอลว่าพระองค์จะพิสูจน์ว่าเป็ นกุญแจไปสู่ พระเจ้า
และการสื่ อสารกับพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 2:5) พระเจ้าได้สาแดงพระองค์เองแก่อิสราเอล
ทั้งบุคคลและประเทศ ในความฝันที่เบธเอลก่อนหน้านั้น ตอนนี้ พระเจ้าจะสาแดงพระองค์เอง
โดยตรงแก่คนอิสราเอลแท้ นัน่ คือ นาธานาเอล แก่ คนอิสราเอลทั้งปวง และแก่โลกโดยทาง
พระเยซู
ส่ วนรองแรกนี้ในเนื้อเรื่ องของพระกิตติคุณที่สี่ (ข้อ 19-51) ประกอบด้วยการอารัมภบทสู่ พนั ธกิจต่อสาธารณชน
ของพระเยซู 150 ยอห์นได้เน้นพยานของยอห์นบัพติสมาที่มีต่อตัวตนของพระเยซู ครั้งแรกในลักษณะที่ปกปิ ด
และจากนั้นก็เปิ ดเผย จากนั้นเขาได้บนั ทึ กการตอบสนองของสาวกบางคนของยอห์น ซึ่ งได้ติดตามพระเยซู
พยานของฟี ลิ ปได้ส่งผลต่อการประกาศของนาธานาเอลถึ งความเชื่ อในพระเยซู แม้ว่าจะจากัดอย่างที่ มนั เป็ น
และการอ้างของพระเยซูถึงการเป็ นผูส้ าแดงถึงพระเจ้าและหนทางสู่ พระเจ้า “เหตุการณ์ใหญ่กว่านั้นอีก” ที่พระ
เยซูได้สัญญา (ข้อ 50) ว่าจะติดตามมานั้นได้จดั เตรี ยมรากฐานที่แข็งแกร่ งมากยิ่งขึ้นสาหรับความเชื่ อในพระองค์
(เปรี ยบเทียบ 20:31)
มีชื่อและชื่อเรี ยกที่แตกต่างกันของพระเยซู ที่ปรากฎในบทที่ 1 นี้ อย่างน้อย 16 ชื่ อด้วยกันคือ พระวาทะ (ข้อ 1,
14) ความสว่าง (ข้อ 7-9) พระบุตรองค์เดียวของพระบิดา (ข้อ 14) พระเยซูคริ สต์ (ข้อ 17) พระบุตรองค์เดียว
(ข้อ 18) องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า (ข้อ 23) พระเมษโปดกของพระเจ้า (ข้อ 29, 36) ผูห้ นึ่ง (ข้อ 30) พระบุตรของพระ
เจ้า (ข้อ 34, 49) รับบี (อาจารย์ ข้อ 38, 49) พระเมสสิ ยาห์ (ข้อ 41) พระเยซูชาวนาซาเร็ ธ (ข้อ 45) บุตรของโยเซฟ
(ข้อ 45) กษัตริ ยข์ องชนชาติอิสราเอล (ข้อ 49) และบุตรมนุษย์ (ข้อ 51)
ข. พันธกิจตอนต้ นของพระเยซู ในกาลิลี 2:1-12
การบรรยายของยอห์นเกี่ยวกับการเริ่ มต้นของพันธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซูเน้นถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเยซู
ได้แทนที่สิ่งที่เก่าแก่ดว้ ยบางสิ่ งที่ใหม่ (เปรี ยบเทียบ 2 คร. 5:17) เหล้าองุ่นใหม่ได้มาแทนที่น้ าเก่า ภายหลังพระ
วิหารที่สะอาดได้มาแทนที่พระวิหารที่สกปรก การบังเกิ ดใหม่ได้มาแทนที่การบังเกิ ดเก่า น้ าธารงชี วิตได้มา
แทนที่ บ่อน้ า การนมัสการใหม่ได้มาแทนที่ การนมัสการเก่ า151 หัวข้อที่ สาคัญซึ่ งใหญ่กว่าก็เป็ นการสาแดงถึ ง
ความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูต่อๆไป
1. หมายสาคัญแรกของพระเยซู : การเปลีย่ นนา้ ให้ เป็ นเหล้ าองุ่น 2:1-11
การอัศจรรย์แรกที่พระเยซูได้ทาในพันธกิจต่อสาธารณชนและในพระกิตติคุณยอห์น เป็ นแบบกึ่งสาธารณชน152

เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกสาวกของพระเยซู พวกคนใช้ที่อยูท่ ี่นนั่ และมารดาของพระเยซู เท่านั้นที่ได้เข้าใจว่าอะไรได้
เกิดขึ้น
“ข้าพเจ้าใช้คาว่า การอัศจรรย์ เพื่อหมายถึง การเข้าแทรกแซงธรรมชาติโดยอานาจที่เหนือธรรมชาติ”153
2:1

เป็ นที่ แน่ ชดั ว่า วันที่ สามอ้างอิงถึ งวันที่สามหลังจากวันที่ นาธานาเอลได้พบพระเยซู การอ้างอิ งของ
ยอห์นถึ งวันต่อๆมา (1:29, 35, 43; 2:1) อย่างน้อยก็สะท้อนถึ งความรู ้อย่างเที่ยงตรงของเขาเกี่ยวกับ
เหตุการณ์เหล่านี้บางทีนี่ก็เป็ นการอ้างอิงเชิงสัญลักษณ์ถึงการกระทาของพระเจ้าที่มา ถึงจุดสู งสุ ดพร้อม
กับการอัศจรรย์น้ ี (เปรี ยบเทียบการเป็ นขึ้นมาจากตายในวันที่สาม) พระเยซู ได้ทาตามพระสัญญาของ
พระองค์ที่มีต่อนาธานาเอล (1:50-51) อย่างรวดเร็ วมาก

ชื่อเรี ยก การอ้างอิงที่เจาะจงของยอห์นถึงวันต่างๆในบทที่ 1 และที่นี่น้ นั ผิดปกติสาหรับเขา ในวันแรก ยอห์น
บัพติสมาได้ให้พยานที่ปกปิ ดของเขาที่มีต่อพระเยซู (1:19-28) วันที่สองเขาได้ให้พยานที่เปิ ดเผยต่อ
พระเยซู (1:29-34) วันที่สาม สาวกสองคนของยอห์นได้ติดตามพระเยซู (1:35-42) วันที่สี่ ฟี ลิปและ
นาธานาเอลได้พ บพระเยซู (1:43-51) ในวันที่ ส ามหลังจากวัน นั้น คื อ วันที่ เจ็ด พระเยซู ไ ด้ทาการ
อัศจรรย์ที่คานา ตามธรรมเนี ยมนั้น การแต่งงานของหญิงสาวเกิ ดขึ้นในวันพุธ และการแต่งงานของ
หญิงม่ายเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี154
คนยิวถื อว่าช่ วงเวลาเจ็ดวันเป็ นการสะท้อนถึ งกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของพระเจ้า บางทียอห์น
ต้องการให้ผอู ้ ่านของเขาที่จะเกี่ ยวเนื่ องการเริ่ มต้นนี้ ของ พันธกิ จของพระเยซู กบั การเริ่ มต้น
ของโลก (ปฐก. 1) ซึ่ งได้เกิดขึ้นในวันที่เจ็ดอีกด้วย ถ้าเป็ นอย่างนั้น นี่ ก็จะเป็ นพยานอีกอย่าง
หนึ่งต่อความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู
หมู่บา้ นคานาอยูห่ ่างจากนาซาเร็ ธในแคว้นกาลิลีไปทางตอนเหนือประมาณ 9 ไมล์155 ยอห์น
ไม่ได้อา้ งอิงถึงชื่อมารี ย ์ “มารดาของพระเยซู” บางทีเพื่อหลีกเลี่ยงการสับสนเธอกับมารี ยค์ น
อื่นๆ ในเรื่ องราวของเขา156 นี่เป็ นครั้งที่สองของการเผชิญหน้าในที่สาธารณะ สี่ ครั้งที่มารี ยไ์ ด้
เผชิญกับพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ลก. 2:41-52; มก. 3:31-35; ยน.19:26-27)
2:2

ข้อเท็จจริ งที่ ว่าพระเยซู ได้รับการเชื้ อเชิ ญที่ จะไปงานแต่งงานและได้ยอมรับการเชื้ อเชิ ญนั้น
ชื่อเรี ยก แสดงว่าพระองค์ไม่ใช่ ผสู ้ ันโดษ พระองค์ได้ร่วมในเหตุการณ์ ตามปกติของชี วิตมนุ ษย์ นี่ ได้

ชื่อเรี ยก รวมถึ ง โอกาสต่ า งๆของความชื่ น ชมยิ นดี หมวดพระกิ ตติ คุ ณได้นาเสนอภาพอย่า งนี้ ของ
ชื่อเรี ยก พระองค์ การอยู่ในทางธรรมไม่ได้เรี ยกร้ องการแยกจากสังคมมนุ ษย์ แม้ว่ายอห์นบัพติสมา
ชื่อเรี ยก ไม่ได้เข้าร่ วมกับผูค้ นมากเท่ากับที่พระเยซู ได้เข้าร่ วม บุคคลที่เหมือนพระคริ สต์ก็เป็ นบุคคลที่
ชื่อเรี ยก กระฉับกระเฉงทางสังคม
ในหมู่ บ ้า นเล็ ก ๆ เช่ น คานา นัก โบราณคดี ย งั ไม่ ส ามารถที่ จะระบุ อย่า งเจาะจงว่า อยู่ที่ ไ หน
ชื่อเรี ยก บางทีเป็ นเพราะว่ามันเล็ก งานแต่งงานคงเป็ นการเฉลิ มฉลองแบบชุ มชน157 บางทีเจ้าบ้านได้
ชื่อเรี ยก รวมพระเยซู เข้าไปเพราะว่านาธานาเอลได้มาจากคานา (21:2) และเมื่อไม่นานนี้ นาธานาเอล
ชื่อเรี ยก
ได้กลายมาเป็ นผูต้ ิดตามพระเยซู กระนั้น บางทีพวกเขาได้รู้จกั พระเยซูและได้เชิญพระองค์
ชื่อเรี ยก ในฐานะเพื่อนเนื่ องจากว่ามารดาของพระองค์ก็อยูท่ ี่นนั่ ด้วยและก็รับผิดชอบบางอย่างเกี่ยวกับ
ชื่อเรี ยก การจัดหาอาหาร เป็ นที่ แน่ ชัดว่าเหตุการณ์ น้ ี ได้เกิ ดขึ้นในตอนต้นๆของพันธกิ จของพระเยซู
ชื่อเรี ยก ก่ อนที่ พระองค์ได้เรี ยกสาวกสิ บสองคน ฉะนั้นพวกสาวกที่ อยู่ในตอนนั้นคงจะมี ห้าคนซึ่ ง
ชื่อเรี ยก ยอห์นได้อา้ งอิงถึงในบทที่ 1
“คู่บ่าวสาวที่เชื้อเชิญพระเยซูไปร่ วมงานแต่งงานของพวกเขานั้นเป็ นคนที่ฉลาด!”158
2:3

งานแต่งงานในแถบตะวันออกโบราณตามปกติแล้วดาเนิ นไปหลายวันด้วยกันและบ่อยครั้งก็
ชื่อเรี ยก เป็ นทั้งสัปดาห์เลย159
“ที่จะล้มเหลวในการจัดเตรี ยมอย่างเพียงพอสาหรับบรรดาแขกก็จะเป็ นความขายหน้า
ชื่อเรี ยก ทางสังคม ในชุ มชนที่ใกล้ชิดกันของสมัยพระเยซู น้ นั ความผิดพลาดเช่นนั้นจะไม่ถูก
ชื่อเรี ยก ลืมเลย และจะตามหลอกหลอนคู่แต่งงานใหม่ไปตลอดชีวติ ของพวกเขา”160
อย่างไรก็ตาม การสู ญเสี ย ไม่เพียงแต่จะเป็ นความขายหน้าทางสัง คมเท่านั้น แต่ยงั เป็ นเรื่ อง
ชื่อเรี ยก การเงิ น อี ก ด้ว ยเพราะว่า เจ้า บ่ า วมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบทางกฎหมายในวัฒ นธรรมนั้น ที่ จ ะจัด
ชื่อเรี ยก เตรี ยมการเลี้ยงฉลองอย่างเหมาะสมสาหรับบรรดาแขกของพวกเขา
“บรรดาเจ้าสาวของเราก็สูญเสี ยทางการเงิน มากจนถึ งครึ่ งหนึ่ งของคุณค่าของบรรดา
ชื่อเรี ยก ของขวัญที่พระเยซูและพวกพรรคของพระองค์ที่จะนาไปให้”161

2:4

อย่างไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า มารี ยไ์ ด้บอกพระเยซู เกี่ยวกับสถานการณ์เพราะเธอรู ้วา่ พระองค์จะทา
ชื่อเรี ยก อะไรก็ตามที่พระองค์สามารถทาได้ที่จะแก้ไขปั ญหานั้น ในฐานะบุคคลที่มีความเมตตาสงสาร
ชื่อเรี ยก พระองค์จะพยายามช่ วยเหลื อเจ้าบ่าว ผูซ้ ่ ึ งต้องรับผิดชอบสาหรับอาหารและเครื่ องดื่ ม (ข้อ 9)
ชื่อเรี ยก เพื่อที่จะหลี กเลี่ ยงความขายหน้าที่ ไม่จาเป็ น เป็ นที่ชดั เจนว่า มารี ยไ์ ด้คาดหวังให้พระเยซู ทา
ชื่อเรี ยก บางสิ่ ง (ข้อ 5) เป็ นที่แน่ชดั ว่า พระเยซู ไม่ได้ทาการอัศจรรย์ใดๆก่อนหน้าเหตุการณ์น้ ี (ข้อ 11)
ชื่อเรี ยก ฉะนั้น มันดูเหมือนไกลจากความจริ งที่จะคาดคะเนว่าเธอได้คาดหวังให้พระองค์ที่จะทาการ
ชื่อเรี ยก อัศจรรย์ มารี ยไ์ ด้รู้วา่ พระเยซูเป็ นพระเมสสิ ยาห์ และเป็ นที่ชดั เจนว่าเธอต้องการให้พระองค์ที่
ชื่อเรี ยก จะทาบางสิ่ งที่จะแสดงแก่ทุกคนที่อยูท่ ี่นนั่ ว่าพระองค์เป็ นใคร ปกติแล้วเหล้าองุ่นที่มึนเมาใน
ชื่อเรี ยก ปาเลสไตน์ ณ เวลานี้ก็เป็ นน้ าองุ่นที่ถูกหมักไว้ซ่ ึ งเจือจางด้วยน้ า162
ชาวตะวันตกจะถือว่าใครก็ตามที่กล่าวแก่มารดาของเขาว่า “หญิงเอ๋ ย” นั้นเป็ นการไม่ให้เกียรติ
ชื่อเรี ยก แต่คานี้ เป็ นที่ ยอมรั บได้ที่จะใช้ในวัฒนธรรมของพระเยซู (คากรี ก กูนัย เปรี ยบเทียบ 19:26;
ชื่อเรี ยก 20:15) มันไม่ได้มีความหมายในเชิงลบ163

ความสัมพันธ์

“ที่ พระเยซู เรี ยกมารี ยว์ ่า ‘หญิงเอ๋ ย ’ และไม่ใช่ ‘มารดา’ บางที บ่งบอกว่ามันมี ชื่อ
ความสัมพันธ์ ใหม่ระหว่างพวกเขา ในขณะที่พระองค์เข้าสู่ พนั ธกิจต่อสาธารณชนของ
พระองค์”164
ในทานองเดียวกัน คาว่า “เราจะยังไงกับเจ้าดี?” (NASB) ดูเหมือนจะเย่อหยิ่ง แต่คาเหล่านี้ เป็ น
แค่การว่ากล่าวอย่างสุ ภาพ ถ้อยคาเหล่านี้ ก่อให้เกิดสานวนที่ยากที่จะแปล (เปรี ยบเทียบ วนฉ.
11:12; 2 ซมอ. 16:10; มธ. 8:29; มก. 1:24; 5:7; ลก. 4:34; 8:28) “อะไรที่เรามีเหมือนกัน?”
หมายถึง “ความห่ วงใยของคุณและความห่ วงใยของฉันไม่เหมือนกัน”165 หรื อ “คุณผูห้ ญิง นัน่
เกี่ ยวข้องกับคุ ณ ไม่เกี่ ยวข้องกับข้าพเจ้า”166 หรื อ “หญิ งเอ๋ ย ความเป็ นห่ วงของคุ ณเกี่ ยวข้อง
อะไรกับข้าพเจ้า?”167 จับกุมวิญญาณของอนุ ประโยค พระเยซู ไม่ใช่ไม่ให้เกียรติแก่มารดาของ
พระองค์ พระองค์กาลังอธิ บายแก่เธอว่าพระองค์จะจัดการกับสถานการณ์ แต่ในเวลาและวิธี
ของพระองค์เอง การเชื่ อฟั งของพระเยซู ต่อพระบิดาในสวรรค์น้ นั สาคัญกว่าการเชื่ อฟั งของ
พระองค์ต่อมารดาในโลกของพระองค์
“ที่นี่พระคริ สต์ได้แสดงว่าเหตุผลของพระองค์สาหรับการอยู่ภายใต้มารี ยแ์ ละโยเซฟ

(ลก. 2:51) ได้สิ้นสุ ดลง ตอนนี้ พนั ธกิ จต่อสาธารณะของพระองค์ได้เริ่ มต้นและเธอ
ต้องไม่ทึกทักที่จะสั่งการพระองค์”168

G

ที่อื่นๆนั้นพระเยซูได้กล่าวถึง “เวลา” (คากรี ก โฮรา) ของพระองค์อยูเ่ สมอ ว่าเป็ นเวลาของการ
ทนทุกข์ของพระองค์และผลลัพธ์ต่างๆของมัน (เปรี ยบเทียบ 5:28-29; 7:30; 8:20; 12:23, 27;
13:1; 17:1)
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“มันอ้างอิงถึงเวลาที่พิเศษในชี วิตในโลกนี้ ของพระเยซู เมื่อพระองค์จาต้องจากโลกนี้
และกลับไปสู่ พระบิดา (13:1) ซึ่ งเป็ นเวลาที่บุตรมนุ ษย์จะต้องได้รับเกียรติ (17:1) สิ่ ง
นี้ สาเร็ จโดยทางการทนทุ กข์ การตาย การเป็ นขึ้ นจากตาย (และการเสด็จขึ้น แม้ว่านี่
ไม่ได้ถูกเน้นโดยยอห์น)”169

ในที่สุดได้แล้ว เมื่อเวลาของพระเยซูมาถึง พระองค์ได้ตอบสนองความต้องการของมวลมนุษย์
โดยการตายที่ บ นกางเขน มารี ย ์ก าลัง ขอร้ อ งให้ พ ระเยซู ต อบสนองต่ อ ความต้อ งการใน
ทันทีทนั ใด บางทีพระเยซูได้อา้ งอิงถึงเวลาของพระองค์ที่ยงั ไม่มาถึงที่จะช่วยมารี ยต์ ระหนักว่า
การตอบสนองต่อความต้องการเป็ นบางสิ่ งที่ พระองค์จาต้องควบคุ ม อย่า งที่ มนั ไม่ ใช่ เวลา
สาหรับพระองค์ที่จะตาย ดังนั้นมันไม่ใช่เวลาสาหรับพระองค์ที่จะตอบสนองต่อความต้องการ
ที่กดดันในเรื่ องเหล้าองุ่นนี้ บางทีพระองค์หมายถึงว่า เวลาสาหรับข้าพเจ้าที่จะตอบสนองต่อ
ความต้องการนี้ ยงั ไม่มาถึ ง ตลอดทั้งพระกิ ตติคุณนี้ ยอห์นได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าพระเยซู อยู่
ในตารางเวลาของพระเจ้าที่พระบิดาของพระองค์ได้ควบคุม
มารี ยไ์ ด้ยอมรับถ้อยคาของพระเยซู อย่างถ่อมใจและไม่ได้วา่ กล่าวพระองค์ อย่างไรก็ตาม เธอ
ได้กระตุ น้ ให้พ วกคนใช้ที่จะร่ วมมื อกับพระองค์ถ้าพระองค์จะกระทาการในไม่ช้า เธอไม่
เข้า ใจสิ่ ง ที่ พ ระองค์จ ะท าหรื อท าเมื่ อไหร่ แต่ เ ธอมี ค วามมั่นใจในความเมตตาสงสารและ
ความสามารถของพระองค์ เธอได้แสดงออกถึงการจานนที่น่าชื่ นชมและความเชื่ อต่อพระเยซู
เธอได้ยอมให้พระเยซูที่จะควบคุมและแก้ไขปั ญหา และเธอได้ช้ ี ให้คนอื่นไปที่พระเยซู ไม่ใช่ที่
เธอเอง ก่อนหน้านั้นเธอได้เข้าหาพระเยซู ในฐานะมารดาและได้รับการว่ากล่ าวที่ไม่รุนแรง
ตอนนี้ เธอได้เข้าหาพระองค์ในฐานะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเธอและภายหลังก็ได้รับความพึง
พอใจ (เปรี ยบเทียบ มธ. 15:21-28) ในสิ่ งนี้เธอจัดเตรี ยมตัวอย่างที่ยอดเยีย่ มสาหรับเรา

2:6

คนยิ ว ได้ล้า งช าระก่ อ นทานอาหารเพื่ อ จะช าระพวกเขาเองจากความเป็ นมลทิ น ของการ
เกี่ ยวข้องกับคนต่างชาติ และสิ่ งต่างๆที่ทาให้เป็ นมลทินทางพิธีกรรมมากกว่าที่ จะเป็ นมลทิ น
จากเชื้ อโรค พวกเขาต้องการน้ าจานวนมากเพราะว่าพวกเขาล้างบ่อยๆ (เปรี ยบเทียบ 15:1-2;
มก. 7:3-4) แต่ละโอ่งก็บรรจุสองหรื อสามมาตราวัด (คากรี ก เมเทรเทส) นัน่ คือ ระหว่าง 18 ถึง
24 แกลลอน170 ความจุของโอ่งทั้งสิ้ นก็อยูร่ าวๆ 108 ถึง 144 แกลลอนของน้ า โอ่งหิ น ไม่ได้ดูด
ซับความชื้ นและความไม่สะอาดอย่างภาชนะดิ น ดังนั้นโอ่งเหล่ านั้นก็เป็ นตัวบรรจุ ที่ดีกว่า
สาหรับน้ าเพื่อใช้ในการชาระทางพิธีกรรม

2:7-8
G
G
G
G

“พวกเขา” (NASB) เป็ นพวกคนใช้ที่มารี ยไ์ ด้พูดด้วยก่อนหน้านั้น (ข้อ 5) การเชื่อฟังของพวก
เขานั้น น่ า ชื่ น ชมและนับ เป็ นส่ ว นหนึ่ งส าหรั บ การจัด เตรี ย มที่ ส มบู ร ณ์ ถึ ง ความต้อ งการ
ตามปกติแล้ว ผูค้ นไม่ได้ดื่มน้ าในโอ่งเหล่านั้น แต่หวั หน้าคนเดินโต๊ะหรื อผูป้ ระกาศการดื่มอวย
พรไม่รู้วา่ สิ่ งที่คนใช้ได้มอบให้แก่เขานั้นมาจากไหน บางทีโอ่งเหล่านั้นอยูน่ อกบ้านและเขาอยู่
ในบ้าน
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นักอรรถาธิ บายพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ทึกทักเอาว่าเมื่อพวกคนใช้ได้เติมน้ าที่โอ่งจนเต็ม น้ าก็ได้
กลายมาเป็ นเหล้า องุ่ น จากนั้นพวกคนใช้ไ ด้ตกั เหล้า องุ่ นออกจากโอ่ ง เหล่ า นั้นและได้ใ ห้
หัว หน้า คนเดิ น โต๊ ะ ชิ ม ผูเ้ ขี ย นไม่ กี่ ค นสั ง เกตว่า ค ากริ ย า “ตัก ” (ค ากรี ก อั น ท์ เลโอ ข้อ 8)
ตามปกติ แล้วอธิ บายถึ งการตักน้ าจากบ่อ171 สิ่ งนี้ ไ ด้นาพวกเขาที่ จะสรุ ปเรื่ องราวที่ แตกต่า ง
ออกไป บางทีพวกคนใช้ได้เติมโอ่งเหล่านั้นจากบ่อน้ าและจากนั้นก็ตกั น้ าออกจากบ่อต่อไป
และพวกเขาได้ส่งให้หวั หน้าคนเดินโต๊ะชิม การอธิ บายนี้ดูเหมือนจะผิดปกติสาหรับข้าพเจ้า
นักอรรถาธิ บายพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ได้เห็นความสาคัญของสิ่ งที่พวกเขาได้เข้าใจว่าได้เกิ ดขึ้น
ดังต่อไปนี้ พวกสาวกของพระเยซู เช่ นเดี ยวกับ พวกคนใช้ และน่ าจะเป็ นมารี ยด์ ้วย ได้รู้ว่า
“น้ า” ได้เข้าไปในโอ่งเหล่านั้นแต่ “เหล้าองุ่น”ได้ออกมา สิ่ งเดียวที่นบั สาหรับการเปลี่ยนแปลง
คื อค าแนะน าของพระเยซู ในที่ สุ ด พวกคนใช้ไ ด้ตกั น้ า ใส่ โ อ่ ง “เสมอปากโอ่ ง ” เพื่ อจะไม่
สามารถเพิ่มอะไรเข้าไปได้อีก พวกเขาได้ตระหนักว่าพระเยซู มีอานาจเหนื อธรรมชาติ ที่จะ
เปลี่ ยนน้ าให้เป็ นเหล้าองุ่น ดังนั้นการอัศจรรย์น้ ี เสริ มสร้ างความเชื่ อของพวกเขาในพระองค์
(ข้อ 11)
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บรรดาผูส้ นับสนุ นมุมมองที่ว่าน้ าที่พวกคนใช้ได้นาเสนอแก่หัวหน้าคนเดิ นโต๊ะได้มาจากบ่อ
น้ ามองเห็นความสาคัญที่เหมือนกันและมากกว่านั้น
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“จนถึ ง เวลานี้ พ วกคนใช้ได้ตกั น้ าเพื่ อจะเติ ม โอ่ ง ต่า งๆที่ จะถู ก ใช้เพื่ อการชาระทาง
พิธีกรรม ตอนนี้พวกเขาจะต้องตักเพื่องานเลี้ยงที่เป็ นสัญลักษณ์ของงานเลี้ยงของพระ
เมสสิ ยาห์ การเติมโอ่งด้วยปริ มาณน้ ามากจนเสมอปากก็บ่งบอกว่าเวลาสาหรับการ
ชาระทางพิธีกรรมนั้นสาเร็ จอย่างสมบูรณ์ ระบบใหม่ซ่ ึ งเป็ นสัญลักษณ์โดยเหล้าองุ่น
ไม่สามารถถูกตักจากโอ่งซึ่ งเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดอย่างมากกับการชาระทางพิธีกรรม
เท่านั้น”172

ข้าพเจ้าเชื่อว่าด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งมันไร้สาระที่จะสร้างการแปลนี้ บนความหมายปกติของ อันท์
เลโอ ความหมายที่สาคัญของมันคือ “ที่จะตัก” แม้วา่ คานี้ปกติแล้วจะอ้างอิงถึงการตักน้ าจากบ่อ
หรื อน้ าพุ (ปฐก. 24:13, 20; อพย. 2:16; อสย. 12:3; ยน. 4:7, 15) ในภาษากรี กโบราณมัน
อธิ บายถึงการตักน้ าออกจากท้องของเรื อ173
ยิ่งไปกว่านั้นอีก การแปลเชิ งสัญลักษณ์ที่ควบคู่มากับมุมมองนี้ ก็เป็ นที่น่าสงสัย มันไม่มีอะไร
ในบริ บทที่บ่งบอกว่ายอห์นได้ต้ งั ใจให้ผฟู ้ ังของเขาที่จะมองว่าเป็ นการสอนถึงการทาลายระบบ
เก่าของโมเสสและการเริ่ มต้นของระบบใหม่ แน่นอนว่าพันธกิจของพระเยซูได้บรรลุสิ่งนั้น แต่
มันไม่มีหลักฐานอื่นที่บ่งบอกว่านี่เป็ นบทเรี ยนที่ยอห์นกาลังสื่ อสารแก่ผฟู ้ ั งของเขาในที่นี่บางที
พระเยซูได้สั่งให้เติมโอ่งจนเสมอปากก็เพื่อว่ามันจะมีเหล้าเพียงพอสาหรับทุกคน มีการบริ การ
ประมาณ 2,400 ครั้ง การเติมน้ าให้เต็มโอ่งขัดขวางความเป็ นไปได้ใดๆ ของการใส่ เหล้าองุ่นเข้า
ไปกับโอ่งที่เกือบเต็ม พระเยซูไม่ได้เล่นกล174
“อาร์ คีทรี คลีนอส [“หัวหน้าคนเดินโต๊ะ”] เดิมทีเป็ นผูจ้ ดั การห้องรับประทานอาหารผู้
ซึ่ งได้จดั การเก้าอี้ยาวและอาหารที่รสอร่ อย ไม่ใช่เจ้าภาพงานเลี้ยง (ซุ มโพสิ อาร
เคส)”175

2:9-10

ประเด็นของยอห์ นในการบันทึ กความคิ ดเห็ นของหัวหน้าคนเดิ นโต๊ะอย่างที่ เขาได้ทานั้นดู
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เหมือนจะเป็ นการเน้นถึงคุณภาพที่เหนือกว่าของเหล้าองุ่นที่พระเยซู ได้ผลิตสาหรับบรรดาแขก
พระเยซูในฐานะพระผูส้ ร้างได้ผลิตสิ่ งดีที่สุด อย่างที่พระองค์ทาอยูเ่ สมอเมื่อใดก็ตามที่พระองค์
สร้าง
“โลก ให้สิ่งดี ที่สุดก่อน และเก็บสิ่ งแย่ที่สุดไว้ (และซาตานเช่นกัน )สุ ดท้าย แรกสุ ด
ความเพลิดเพลินของบาปเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง และจากนั้นก็เป็ น ค่ าจ้ าง ของบาป แต่
กับ พระเจ้า นั้น มัน ก็ เป็ นสิ่ ง ตรงกันข้า มอย่า งมาก พระองค์ท รงนาประชากรของ
พระองค์ไปยังถิ่ นทุ รกันดารก่ อนที่ พระองค์ทรงนาพวกเขาไปสู่ มรดกที่ได้สัญญาไว้
กางเขนก่อนจากนั้นก็เป็ นมงกุฎ”176
การสร้ างเหล้าองุ่ นทันที ของพระเยซู ซ่ ึ งตามปกติ แล้วต้องใช้เวลาในการหมักนั้นอาจเปรี ยบ
เทียบกับการสร้างจักรวาลของพระเจ้าด้วยการปรากฏของยุค177 “เมาอย่างอิสระ” (NASB) และ
“มีมากเกินไปที่จะดื่ม” (NIV) แปลคากรี ก เมทเธสโค ว่าอ้างอิงถึง ความมึนเมา ข้อเท็จจริ งที่วา่
พระเยซู ได้สร้างบางสิ่ งที่ผคู ้ นอาจใช้ในทางผิดไม่ควรทาให้เราประหลาดใจ มนุ ษย์ได้ใ ช้ของ
ขวัญต่างๆ ของพระเจ้าในทางผิดอย่างต่อเนื่ อง สิ่ งที่น่ายินดี ก็คือว่า นัน่ ไม่ได้กนั พระเจ้าจาก
การให้สิ่งเหล่านันแก่พวกเขา หรื อถือเอาว่าเป็ นความรับผิดชอบของพระเจ้าในการใช้อย่างไม่
ถูกต้องของพวกเขา
“พระคริ สต์เป็ นผูท้ ี่จะทาการอัศจรรย์ กระนั้น ‘พวกคนใช้’ เป็ นผูท้ ี่ดูเหมือนว่าจะทาทุก
สิ่ ง พวกเขา ได้ตกั น้ าใส่ โอ่ง พวกเขา ได้ตกั เหล้าองุ่น พวกเขา ได้นามันไปให้เจ้าภาพ
ไม่มีการแสดงที่มองเห็นได้ของการใช้อานาจของพระเจ้า สิ่ งที่ได้เป็ นพยานโดยผูด้ ู
เหตุการณ์คือมนุษย์ที่ทาการ ไม่ใช่พระเจ้าที่สร้างจากที่ไม่มีอะไรเลย และทั้งหมดนี้ ก็
พูดต่อเราอย่างเสี ยงดัง มันเป็ นคาอุปมาในการปฏิ บตั ิการ วิธีที่ได้ถูกใช้เป็ นมนุ ษย์
ผลลัพธ์ได้ประจักษ์วา่ เป็ นพระเจ้า”178
มันมีความหมายที่ลึกกว่าในเรื่ องราวนี้ไหม? นักศึกษาหลายคนที่ได้ศึกษาตอนนี้ ได้ระบุวา่ เหล้า
องุ่นเป็ นสัญลักษณ์ของความยินดีที่พระเมสสิ ยาห์นามา สิ่ งนี้ก็สอดคล้องกับการใช้เปรี ยบเทียบ
ของเหล้าองุ่นตลอดทั้งพระคัมภีร์ บางคนได้เห็นว่ามันเป็ นรู ปแบบของคริ สตศาสนาที่แตกต่าง
กับลัทธิ ยวิ (น้ า)179 การเปรี ยบเทียบเหล่านี้ ขาดการสนับสนุ นทางพระคัมภีร์ บางทีมนั มีความมี

เหตุมีผลบางอย่างที่จะเห็นงานเลี้ยงนี้วา่ เป็ นตัวอย่างที่ให้ดูก่อนของงานเลี้ยงของพระเมสสิ ยาห์
เพราะว่าการจัดเตรี ยมของพระเยซูในเรื่ องความยินดีน้ นั ก็เป็ นสิ่ งธรรมดาสาหรับความคิดเห็น
ทั้งสองอย่างนั้น อย่างไรก็ตาม พระเยซูอาจไม่ได้เป็ นเจ้าภาพ ณ งานเลี้ยงนี้ แต่พระองค์จะเป็ น
เจ้าภาพ ณ งานเลี้ยงของพระเมสสิ ยาห์
2:11

ในการสรุ ป ยอห์นได้อา้ งอิงว่าการอัศจรรย์น้ ี เป็ นหมายสาคัญ มันเป็ นการอัศจรรย์ที่มีความสาคัญ180 ความสาคัญของมันดูเหมือนจะเป็ นการที่มนั ได้แสดงว่าพระเยซู มีอานาจอย่างเดียวกันที่
จะสร้างอย่างที่พระเจ้าได้สาแดงในการทรงสร้างนั้น ดังนั้นมันได้ช้ ี วา่ พระเยซู เป็ นพระเจ้า พระ
ผูส้ ร้างผูซ้ ่ ึ งสามารถเปลี่ ยนแปลงบางสิ่ งจากสภาพหนึ่ งไปสู่ อีกสภาพหนึ่ งได้ (เปรี ยบเทียบ 2
คร. 5:17) จงสังเกตว่าการสร้ างนี้ ประกอบด้วยการปรากฏของยุค อย่างที่การสร้ างจักรวาลได้
ประกอบอย่างชัดเจน
“มันไม่ใช่แค่หมายสาคัฐแรกเท่านั้น แต่เป็ น “หมายสาคัญหลัก” เพราะว่ามันเป็ นแบบ
อย่างของงานที่สร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงของพระเยซูโดยรวม”181
การสาแดงถึงอานาจของพระองค์น้ ี ได้ยกย่องพระเยซู ต่อหน้าบรรดาผูไ้ ด้เป็ นพยานและได้ยิน
เกี่ยวกับมัน182 โมเสสได้เปลี่ยนน้ าให้เป็ นโลหิ ตซึ่ งเป็ นการทาลาย (อพย. 7:14-24) แต่พระเยซู
ได้เปลี่ ยนน้ าให้เป็ นเหล้าองุ่ นเพื่อเป็ นพระพรและประโยชน์ของคนอื่ น (เปรี ยบเทียบ 1:17)
การอัศจรรย์น้ ีได้ส่งผลให้พวกสาวกเชื่อในพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 20:30-31)
“แนวคิดที่ซ่ ึงมัน [วลี “เชื่อในพระองค์”] แสดงถึงคือแนวคิดของการโยกย้ายเต็มที่ของ
การวางใจจากตนเองไปยังอีกบุคคลหนึ่ง”183
การอ้า งอิ ง เชิ ง สรุ ป ของยอห์ น ถึ ง เวลาและสถานที่ ก็ ก่ อ ตั้ง ความเป็ นประวัติ ศ าสตร์ ข อง
เหตุการณ์น้ ีและลดความเป็ นไปได้ของการอ่านมันว่าเป็ นนิทานเปรี ยบเทียบหรื อตานาน
“ก่ อ นอื่ น มัน มี ค วามส าคัญ ในการอัศ จรรย์ส าหรั บ อิ ส ราเอล โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
อิสราเอลในสมัยของพระคริ สต์ งานเลี้ ยงฉลองงานแต่งงานพร้ อมกับเหล้าองุ่นใหม่
พรรณาถึงการมาของอาณาจักรของพระเจ้า โดยหมายสาคัญนี้ องค์พระผูเ้ ป็ นพระเจ้า
ประกาศว่าพระองค์เป็ นพระเมสสิ ยาห์ของอิสราเอล ผูซ้ ่ ึ งมีความสามารถนาอาณาจักร
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ที่ถูกทานายไว้ไปสู่ การเป็ นอยูท่ ี่มีสง่าราศี....
“การอัศจรรย์แสดงว่าระบบเก่าได้จบเส้นทางของมัน ตอนนี้ เป็ นเวลาของระบบใหม่
ความส าคัญ ของการอัศ จรรย์น้ ี ไม่ ใ ช่ เ พื่ อ คนยิ ว เท่ า นั้น เป็ นที่ ชัด เจนว่ า มัน ก็ เ พื่ อ
คริ สตจักรเช่ นกัน ความจริ งพื้นฐานของคริ สเตียนถูกพบได้ในความยินดี แห่ งความ
รอด. . . .
“การอัศจรรย์น้ ี ไม่ใช่พรรณาถึงแค่ความยินดี ที่พระคริ สต์นาไปสู่ ชีวิตของบุคคลหนึ่ ง
เท่านั้น แต่เป็ นความบริ บูรณ์ของความยินดี. . . .
“สุ ดท้าย สาหรั บคริ ส เตี ยนแล้ว มันมี ชีวิตใหม่ในพระคริ สต์ ชี วิตเก่ านั้นได้ล่วงไป
และมันมีชีวติ และมุมมองใหม่ท้ งั สิ้ นในพระคริ สต์ (2 คร. 5:17)184

อย่างเป็ นที่เชื่ อกันโดยทัว่ ไปว่า เทพเจ้ากรี ก ไดโอนี ซสั ได้คน้ พบเหล้าองุ่น เทพเจ้านี้ ได้รับชื่ อเสี ยงใน
เรื่ องการเปลี่ ยนน้ าเป็ นเหล้าองุ่ นในบางโอกาสเมื่ อเขาได้รับการนมัสการ ตัวอย่างเหล่ านี้ ซ่ ึ งได้ถู ก
บันทึกไว้เป็ นครั้งแรกประมาณ 5 ศตวรรษก่อนที่ยอห์นได้เขียนพระกิตติคุณของท่าน อาจได้เป็ นที่รู้จกั
แก่ผอู ้ ่านของยอห์น185
2. การพักแรกเริ่มของพระเยซู ในเมืองคาเปอรนาอุม 2:12
หลังจากการอัศจรรย์ไม่นานนัก พระเยซู ได้เสด็จลงไปตามภูมิประเทศคือจากคานาไปยังคาเปอรนาอุม
คานาอยู่สูงกว่าคาเปอรนาอุม แม้ว่าคาเปอรนาอุมจะอยู่ห่างจากคานาไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ประมาณ 13 ไมล์ สมาชิกบางคนในครอบครัว (เปรี ยบเทียบ มธ. 1:24-25; มก. 6:3) และพวกสาวกของ
พระเยซูได้ไปกับพระองค์ดว้ ย เป็ นที่แน่ชดั ว่า นี่ เป็ นการพักระยะสั้นเพราะยอห์นได้เขียนว่าพวกเขาได้
พักที่นนั่ ไม่กี่วนั พระเยซูได้ใช้คาเปอรนาอุมเป็ นฐานพันธกิจของพระองค์ในกาลิลีและได้ยา้ ยจากนาซา
เร็ ธไปที่นนั่ (มธ. 4:13; มก. 1:21; 2:1) สิ่ งนั้นคงได้เกิดขึ้นตอนนี้ หรื อมันคงได้เกิ ดขึ้นภายหลังจาก
เหตุการณ์น้ ี จุดประสงค์ของข้อนี้ในการบรรยายของยอห์นคือการเปลี่ยนผ่าน
ก. การเสด็จเยีย่ มกรุ งเยรู ซาเล็มครั้งแรกของพระเยซู 2:13-3:36
“มัน เป็ นไปไม่ ไ ด้ที่ จ ะไม่ รู้ สึ ก ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ ม ายัง เรื่ อ งราวนี้ ณ เวลานี้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของสถานที่ โอกาส ลักษณะท่าทางของการกระทา พระเยซู และหมู่บา้ นคานา
เทศกาลปัสกาลและงานฉลองสมรส นักปฏิรูปที่เข้มงวดและแขกที่เห็นอกเห็นใจ บทเรี ยน
ฝ่ ายวิญญาณที่หมายสาคัญสองอย่างแสดงถึงก็ส่งเสริ มกันอีกด้วย หมายสาคัญแรกแสดง

ถึงการทาให้ชีวติ ธรรมดาสู งส่ ง และหมายสาคัญที่สองแสดงถึงการชาระของการนมัสการ
พระเจ้า หรื อกล่าวในอีกมุมมองหนึ่ง อันหนึ่งเป็ นการเปิ ดเผยถึงบุตรมนุ ษย์ และอีกอันหนึ่ ง
เป็ นการเปิ ดเผยถึงพระคริ สต์ซ่ ึงเป็ นผูบ้ รรลุความหวังและจุดประสงค์ของอิสราเอล”186
ยอห์นเป็ นผูป้ ระกาศคนเดียวที่ได้บนั ทึกการเดินทางไปยังเยรู ซาเล็มนี้ และสิ่ งต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้น
หลังจากนั้น
“ในความแตกต่างจากพระกิตติคุณสัมพันธ์น้ นั การบันทึกของยอห์นจดจ่อที่เหตุการณ์ต่างๆ ในชี วิตของ
พระเยซูที่ได้เกิดขึ้นในกรุ งเยรู ซาเล็มมากที่สุด และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ณ เทศกาลปั สกา”187
โจเซฟัสได้บ่งบอกว่าคนยิวราวสามล้านคนได้อยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มระหว่างเทศกาลปั สกา188
1. การชาระพระวิหารครั้งแรก 2:13-22
พระกิตติคุณสัมพันธ์บนั ทึกการชาระพระวิหารของพระเยซู หลังจากการเสด็จเข้ากรุ งอย่างผูพ้ ิชิตของพระองค์
(มธ. 21:12-13; มก. 11:15-16; ลก. 19:45-46) มีเพียงยอห์นเท่านั้นที่ได้บนั ทึกการชาระพระวิหารในตอนต้นของ
พันธกิจของพระเยซู ความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ชาระทั้งสองครั้งและที่ของพวกมันในลาดับวันเดือนปี ของ
พันธกิจของพระเยซูให้เหตุผลว่ามีการชาระสองครั้งแทนที่จะเป็ นครั้งเดียว189
2:13

ยอห์นผูเ้ ดี ยวที่ได้บนั ทึกว่า “พระเยซู ได้เสด็จขึ้นไปที่เยรู ซาเล็ม” ตามภูมิประเทศอีกครั้งหนึ่ ง
ส าหรั บ การฉลอง “เทศกาลปั ส กา” ถึ ง สามครั้ งด้วยกัน ท่ า นอ้า งอิ ง ถึ ง ปั ส กาที่ ส องใน 6:4,
และปั สกาที่สามใน 11:55; 12:1; 13:1; 18:28, 39; และ 19:14 นักตีความบางคนเชื่ อว่าท่าน
อ้างอิงถึงปั สกาที่สี่ใน 5:1 แต่นี่ดูเหมือนไม่น่าเป็ นไปได้ เป็ นที่แน่ชดั ว่า นี่ เป็ นปั สกาในวันที่ 7
เมษายน ค.ศ. 30 ซึ่ งเป็ นครั้งแรกหลังจากพระเยซู ได้เริ่ มพันธกิจต่อสาธารณชนของพระองค์190
พระองค์ได้ทาอย่างนั้นเพราะว่าพระองค์เป็ นคนยิวที่ได้เชื่ อฟั งธรรมบัญญัติของโมเสส (ฉธบ.
16:1-8) และพระองค์ได้ใช้โอกาสที่จะรับใช้ คาอธิ บายของยอห์นถึงปั สกาว่าเป็ น “ปั สกาของ
พวกยิว” สนับสนุ นมุ มมองที่ ว่าเขาได้เขี ยนพระกิ ตติคุณของเขาตอนปลายของศตวรรษแรก
สาหรับผูฟ้ ังโดยทัว่ ไปซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วเป็ นคนต่างชาติ และยังบอกได้วา่ คริ สตจักรไม่ได้ฉลอง
เทศกาลนี้อีกแล้ว

2:14-16

พระเยซูได้เป็ นพยานถึงการซื้ อและ “การขาย” ที่ได้เกิดขึ้นในบริ เวณพระวิหาร (คากรี ก ฮิ เอ
รอน) อย่างไม่น่าสงสัยว่า นี่เป็ นลานส่ วนนอกของคนต่างชาติ ไม่ใช่อาคารพระวิหาร (คากรี ก
นาออส)191 บางทีประเพณี ของการขายสัตว์เพื่อถวายบูชาและการแลกเงินสกุล (เช่นคนเปอร์ เซีย
คนซีเรี ย คนกรี ก และคนโรมัน) กับเงินเหรี ยญของพระวิหารได้เริ่ มขึ้นเพื่อความสะดวกสาหรับ
ผูเ้ ดินทาง
พวกปุโรหิ ตได้ยอมรับเหรี ยญไทเรี ยนเท่านั้นเนื่ องด้วยความบริ สุทธิ์ ของเงินของ
พวกเขา ในสมัยของพระเยซู การปฏิบตั ิน้ ีได้ขยายไปสู่ “ธุ รกิจ” หลักสาหรับพวกปุโรหิตและ
ได้แทนที่การนมัสการฝ่ ายวิญญาณในลานพระวิหารในระหว่างเทศกาลปั สกา 192พวกปุโรหิ ต
ได้เปลี่ยนแปลงบริ เวณนี้จากที่แห่งการอธิ ษฐาน ที่สงบไปสู่ ตลาดขายของของชาวตะวันออก ที่
เสี ยงดัง มันแทบเป็ นไปไม่ได้เลยสาหรับคนต่างชาติที่จะนมัสการในขณะที่ธุรกิจก็ดาเนินไปที่
นัน่ ซึ่งเป็ นลานเดียวที่พวกเขาสามารถเข้าไปได้ บางทีนี่เป็ นสถานที่ที่ขนั ทีชาวเอธิโอเปี ย
(8:27) และคนต่างชาติคนอื่นๆ เหมือนเขาได้นมัสการเมื่อพวกเขาได้มายังกรุ งเยรู ซาเล็ม พวก
ปุโหริ ตได้ต้ งั โต๊ะสาหรับคนแลกเงินประมาณสามสัปดาห์ก่อนเทศกาลปั สกา193
พระเยซู ได้ตอบสนองต่อสถานการณ์ น้ ี ทางถ้อยคาและการกระทา พระองค์ได้อา้ งว่าพระเจ้า
เป็ น (“พระบิดาของพระองค์ ”) และพระองค์กระท าเพื่ อพระเจ้า ในสิ่ ง ที่ พระองค์ไ ด้ท าการ
อธิบาย ของยอห์นได้ดลใจนักวาดภาพหลายคนที่ได้วาดสิ่ งที่พวกเขาได้เชื่อว่าฉากที่เต็มไปด้วย
กระทานี้ตอ้ งมีลกั ษณะอย่างไร ยอห์นได้ให้เหตุผลสาหรับการกระทาของพระเยซู วา่ เป็ นความ
ห่วงใยของพระองค์สาหรับการใช้พระวิหารในทางที่ผดิ พระองค์ไม่ได้อา้ งถึงการฉ้อโกงที่อาจ
เกิ ดขึ้ นขณะที่ พวกปุ โรหิ ตได้ข าย และซื้ อ และแลกเปลี่ ย นเงิ น การกระทาของพระเยซู ไ ด้
ก่อให้เกิดการคุกคามหลักต่อการจัดการทางการเงินเกี่ยวกับระบบถวายเครื่ องบูชา194
“คัมภี ร์ทลั มุ ดบันทึ กคาสาปที่ รับบี ที่มีชื่อเสี ยงแห่ งกรุ งเยรู ซาเล็ม (อับบา ชาอูล ) ได้
ประกาศเหนือครอบครัวมหาปุโรหิ ต (รวมถึงครอบครัวของอันนาส) ‘ซึ่ งพวกเขาเอง
เป็ นมหาปุโรหิ ต พวกบุตรของพวกเขาเป็ นเหรัญญิก (กิซบาริ น) บุตรเขยของพวกเขา
เป็ นผูช้ ่วยเหรัญญิก (อัมมาร์ คาลิน) ในขณะที่คนรับใช้ของพวกเขาได้โบยตีผคู้ นด้วย
ไม้’ (Pes. [Pesiqta] 57 a) พระคัมภีร์ตอนนี้ช่างนาเสนอข้อคิดเห็นในเรื่ องการปฏิบตั ิตวั
ของพระเยซู จริ งๆ ขณะที่พระองค์ได้ทาแส้ที่จะขับไล่คนรั บใช้เหล่านั้นที่ได้ ‘โบยตี
ผูค้ นด้วยไม้’ และทาให้การค้าที่ไม่บริ สุทธิ์ ของพวกเขาเสี ยไป!”195
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โดยการอ้างว่าพระเจ้าเป็ น “พระบิดา” ของพระองค์ พระเยซู กาลังอ้างสิ ทธิ อานาจสาหรับการ
กระทาของพระองค์ ไม่ใช่การอ้างความเท่าเทียมกับพระบิดา ซึ่ งพระองค์ได้ทาในอีกเวลาหนึ่ ง
(5:18) สาหรับบรรดาผูท้ ี่อยูท่ ี่นนั่ ประเด็นก็คือสิ ทธิ อานาจของพระเยซู ไม่ใช่การระบุตวั ตน
ของพระองค์ (ข้อ 18)
แม้วา่ การกระทาของพระเยซูน้ นั รุ นแรง เป็ นที่แน่ชดั ว่า มันไม่ได้ก่อให้เกิดการคุกคามต่อความ
สงบสุ ขในบริ เวณพระวิหารเลย พวกทหารโรมจากป้ อมอันโทเนี ยที่มีเขตแดนติดกันคงได้เข้า
แทรกแซงอย่างรวดเร็ วถ้ามันเป็ นการคุกคามต่อความสงบสุ ข พระเยซู น้ นั เด็ดเดี่ยวแต่ไม่รุนแรง
ไม่มีขอ้ บ่งชี้อะไรที่บอกว่าพระองค์ได้ทาร้ายใครด้วยแส้ที่ไม่เป็ นอันตรายของพระองค์ (คากรี ก
ฟรา เกลลิอน เอค สคอยอิ อน) คาพหู พจน์เพศชายของภาษากรี ก พันทาส (“ทั้งหมด”) อธิ บาย
ถึ งพระเยซู ขบั ไล่ พ่อค้าไม่ใช่ แค่สัตว์ ซึ่ งคาพหู พจน์ที่เป็ นกลาง พันทา ระบุไว้ สคอยนี ออน
(“เชือก”) ในที่อื่นๆ อธิ บายถึงเชือกที่อยูบ่ นเรื อ (กจ. 27:32)

G

“มันชัดเจนว่ามันไม่ใช่กาลังทางกายภาพมากเท่ากับอานาจทางศีลธรรมที่พระองค์ใช้ที่
ทาให้ลานพระวิหารนั้นว่างเปล่า”196
ภาคพันธสัญญาเดิมได้ทานายว่าพระเมสสิ ยาห์จะมาและชาระพวกเลวี (มลค. 3:1; เปรี ยบเทียบ
ศคย. 14:21) บางที การกระทาของพระเยซู ได้ราลึ กถึ งคาพยากรณ์ เหล่านี้ แก่ คนชอบธรรมใน
อิสราเอลที่อาจสงสัยว่าพระเยซู เป็ นพระเมสสิ ยาห์หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม การกระทาต่างๆ ของ
พระองค์ไม่ได้บรรลุ คาพยากรณ์ เหล่ านี้ แต่จะปรากฎในบริ บทของยุคพันปี พระเยซู จะเสด็จ
กลับมายังพระวิหารที่จะอยูท่ ี่เยรู ซาเล็มเมื่อพระองค์เสด็จมาในครั้งที่สองและจะชาระพวกเลวีที่
รั บใช้ที่นั่นในตอนนั้น นี่ จะเป็ นการจัดเตรี ยมส าหรั บการปกครองแบบพระเมสสิ ยาห์ ที่จะ
ติดตามมา อีกมุมมองหนึ่ งก็คือ การเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซู ยงั พระวิหารนั้นได้บรรลุ คา
พยากรณ์ของมาลาคี197
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สิ่ งประทับใจที่เด่ นชัดซึ่ งการกระทาของพระเยซู ได้นาเสนอแก่ พวกสาวกก็คือความร้ อนใจ
สาหรั บการใช้วิหารที่ เหมาะสมและเพื่อพระสิ ริของพระเจ้าในที่ สุด ตอนนั้นพวกเขาคงได้
ราลึกถึง สดุดี 69:9 หรื อพวกเขาอาจคิดเกี่ยวกับมันในภายหลัง การอธิ บายของยอห์นไม่ได้ทา
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ให้สิ่งนี้ ชัดเจน นี่ เป็ นหนึ่ งในบทสดุ ดีที่ถูกอ้างอิ งบ่อยครั้ งมากที่ สุดในภาคพันธสัญญาใหม่
(เปรี ยบเทียบ 7:3-5; 15:25; มธ. 27:34, 48; รม. 11:9-10; 15:3)198 ในสดุดี 69:9 ดาวิดได้หมายถึง
ว่าความร้อนใจสาหรับการสร้างพระวิหารได้ควบคุมความคิดและการกระทาของเขา และเขา
ได้บ่งบอกว่าคนอื่นได้วจิ ารณ์เขาสาหรับสิ่ งนี้ ยอห์นได้เปลี่ยนข้ออ้างอิงจากกาลอดีตไปสู่ กาล
อนาคตซึ่ งบ่งบอกว่ามันเป็ นคาพยากรณ์เกี่ยวกับบุตรที่ยิ่งใหญ่ของดาวิด อย่างไม่สงสัยเลยว่า
เขาได้เห็นมันเป็ นอย่างนั้น อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้อา้ งข้อแบบผิดๆ หรื อ?
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ภาษาฮีบรู ไม่มีกาลอดีต ปั จจุบนั และอนาคตอย่างเช่นภาษาอังกฤษ มันมีกาลสมบูรณ์ที่บ่งบอก
ถึงการกระทาที่สาเร็ จและกาลไม่สมบูรณ์ที่บ่งบอกถึงการกระทาที่ไม่สาเร็ จ ใน สดุดี 69:9 กาล
ของคากริ ยาฮีบรู คือสมบูรณ์ คนหนึ่ งสามารถแปลกาลสมบูรณ์ ของภาษาฮีบรู ด้วยกาลอดี ต
ปั จจุ บนั หรื ออนาคตของภาษาอังกฤษได้ซ่ ึ งขึ้ นอยู่กบั บริ บท ที่นี่กาลอดีตของภาษาอังกฤษ
เหมาะสมสาหรับถ้อยคาของดาวิดเกี่ยวกับตัวเขาเอง แต่ภาษาฮีบรู ก็อนุ ญาตสาหรับกาลอนาคต
ของภาษาอังกฤษซึ่ งเหมาะสมสาหรับพระเมสสิ ยาห์ ซึ่ งเป็ นเรี ยกกันว่ากาลสมบูรณ์ แบบเผย
พระวจนะ
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“เราไม่ควรพลาดแนวทางที่เหตุการณ์ น้ ี เข้าได้กนั กับเป้ าหมายของยอห์นสาหรับการ
แสดงว่า พระเยซู เป็ น พระเมสสิ ย าห์ การกระท าทั้ง สิ้ น ของพระองค์บ่ ง บอกถึ ง
ความสั ม พัน ธ์ ที่ พิ เ ศษกั บ พระเจ้ า การกระท าเหล่ า นี้ ออกมาจากอาชี พ แบบ
พระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ การอ้างอิ งจากพระคัมภี ร์น้ นั สาคัญจากอี กมุมมองหนึ่ ง
เพราะว่ามันสอดคล้องกับนิสัยอีกอย่างหนึ่งของผูป้ ระกาศคนนี้ ในขณะที่ยอห์นไม่ได้
อ้า งอิ ง ภาคพันธสั ญญาเดิ ม บ่ อยครั้ งเท่ า กับ ผูเ้ ขี ย นภาคพันธสั ญ ญาใหม่ ค นอื่ นๆได้
อ้างอิง มันก็ยงั เป็ นประเด็น อย่างเช่ น ริ ชาร์ ด มอร์ แกนกล่าวว่า ‘ภาคพันธสั ญญาเดิ ม
นั้นก็ปรากฎในทุกๆขณะที่ สาคัญในพระกิตติคุณ ’ มันเป็ นหนึ่ งในหัวข้อที่ยิ่งใหญ่ของ
ยอห์นที่วา่ ในพระเยซู น้ นั พระเจ้ากาลังดาเนิ นพระประสงค์ของพระองค์ ทุกๆขณะที่
สาคัญมองถึงความสาเร็ จของพระคัมภีร์ซ่ ึ งวัตถุประสงค์เหล่านั้นถูกเริ่ มดาเนินการ”199
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“เมื่อพระเยซู ได้ชาระพระวิหาร พระองค์ ‘ได้ประกาศสงคราม’ เหนื อพวกผูน้ าทาง
ศาสนาที่หน้าซื่ อใจคด (มธ. 23) และสิ่ งนี้ ได้นาไปสู่ การตายของพระองค์ในที่ สุด
ที่จริ งแล้ว ความร้อนใจของพระองค์สาหรับพระนิเวศของพระเจ้าได้กลืนกิน G
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พระองค์!”200
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โฆษกของคนยิวที่อยูใ่ นลานพระวิหารต้องการให้พระเยซูที่จะทาหมายสาคัญบางอย่าง (คากรี ก
เซเมออน เปรี ยบเทียบ 2:11) พวกเขาต้องการให้พระองค์ที่จะบ่งบอกว่าพระองค์ได้ครอบครอง
สิ ทธิ อานาจของพระเจ้าที่จะทาในสิ่ งที่ พระองค์ได้ทา (เปรี ยบเทียบ อยพ. 4:1-9; มธ. 12:38;
16:1; มก. 8:11; ลก. 11:16; 1 คร. 1:22) ความบาปของพวกผูน้ ายิวเหล่านี้ ก็ชดั เจนที่วา่ พวกเขา
ไม่ได้จดั การกับคาถามแห่ งความยุติธรรมของการวิจารณ์ พระเยซู พวกเขาเพียงแค่ได้ไต่ถาม
เกี่ยวกับ “สิ ทธิอานาจ” ของพระองค์ที่กระทาอย่างที่พระองค์ได้ทา
“ที่นี่ในโอกาสของการกระทาต่อสาธารณะครั้งแรกของพระคริ สต์ อย่างเช่ น
ตลอดพระกิตติคุณยอห์นนั้น เราสังเกตผลกระทบสองอย่างของการกระทาที่
เกิ ดขึ้นกับบรรดาผูท้ ี่เชื่ อแล้ว และบรรดาผูท้ ี่ ไม่เชื่ ออย่างเด็ดขาด พวกสาวก
ระลึกได้ ณ เวลานี้ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 22) ว่า คุณสมบัติน้ ี เป็ นลักษณะของผูเ้ ผย
พระวจนะแท้ข องพระเจ้า ผูซ้ ่ ึ ง ได้ใ ห้ตนเองแก่ ผูค้ นของท่ า น คนยิวได้พ บ
โอกาสสาหรับการเรี ยกร้องสดใหม่ถึงหลักฐานในสิ่ งนั้น201
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พระเยซู ได้ให้หมายสาคัญแก่ พวกเขาแต่ไม่ใช่ แบบที่ พวกเขาต้องการ พวกเขาต้องการการ
สาแดงบางอย่างแบบทันทีทนั ใดของสิ ทธิ อานาจแบบผูเ้ ผยพระวจนะ ตรงกันข้าม พระเยซู ได้
ประกาศการอัศจรรย์ที่จะแก้ต่างสิ ทธิ อานาจของพระองค์หลังจากที่พระองค์ได้ตายไป
“ในกรณี ของ ‘หมายสาคัญ’ ที่ได้แสวงหาโดย ‘คนในยุคชัว่ ร้ายและไม่ซื่อ สัตย์’ คือ ชัว่ ร้ายใน
ความคิดและแนวทางของพวกเขาและไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าแห่งอิสราเอลนั้น พระองค์ได้มี
‘หมายสาคัญ’ เดียวที่จะให้คือ ‘ถ้าทาลายวิหารนี้ เราจะสร้างขึ้นภายในสามวัน’ ดังนั้นพระองค์
ตอบสนองการท้าทายของพวกเขาสาหรับหมายสาคัญโดยการท้าทายถึงหมายสาคัญคือ จงตรึ ง
พระองค์ และพระองค์จะเป็ นขึ้นมา จงให้พวกเขากาจัดพระคริ สต์ พระองค์จะมีชยั หมาย
สาคัญนี้ซ่ ึ งพวกเขาไม่เข้าใจแต่เข้าใจผิด และโดยการทาให้มนั เป็ นพื้นฐานสาหรับการกล่าวหา
เท็จของพวกเขาในการไต่สวนสุ ดท้ายของพระองค์ พวกเขาได้บรรลุมนั โดยไม่ได้ต้ งั ใจ202
ทาไมพระเยซู ไม่ให้ความร่ วมมือ? ประการแรก พระองค์ได้ควบคุมเวลาและวิธีที่พระองค์จะ
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กระทาภายใต้สิทธิ อานาจของพระเจ้า และเวลายังไม่เหมาะสมสาหรับหมายสาคัญที่ตื่นเต้น
เร้าใจ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 4) ประการที่สอง ยิวพวกนี้ ได้แสดงว่าพวกเขาไม่ได้สนใจอย่างแท้จริ ง
ในความยุติธรรม แต่สนใจในการทาลายชื่ อเสี ยงของพระเยซู (ข้อ 18) พวกเขาไม่ได้ตอ้ งการ
หมายสาคัญอย่างแท้จริ ง พวกเขาคงไม่ได้ยอมรับสิ ทธิ อานาจของพระเยซู แม้ว่าพระองค์ได้
กระทาการอัศจรรย์สาหรับพวกเขา
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พวกยิวคิดว่าพระเยซูกาลังเสนอที่จะสร้างวิหารของเฮโรดขึ้นมาใหม่ภายในสามวัน ถ้าพวกเขา
จะทาลายมันลง ความสามารถของพระองค์ที่ จะท าอย่า งนั้นคงเป็ นหมายส าคัญที่ เพี ยงพอ
สาหรับพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้นอีก มันคงได้แสดงถึงสิ ทธิ อานาจของพระองค์ที่จะวางระเบียบ
การบริ การของพระวิหาร อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่เต็มใจที่จะบรรลุส่วนของพวกเขาเกี่ยวกับ
หมายสาคัญ โดยการแนะนาการกระทาอย่างนี้ พระเยซู กาลังบ่งบอกว่าพระวิหารเก่าและการ
บริ การของมันได้ทาตามจุดประสงค์ของมันแล้ว พระองค์ได้มาเพื่อที่จะตั้งพระวิหารใหม่และ
แนวทางใหม่ของการนมัสการ ทาไมพระเยซู ได้ตอบอย่างยากที่จะเข้าใจแทนที่ จะชัดเจน?
ทาไมพระองค์ไม่ได้ตรัสว่า ทาลายร่ างกายของเรา และเราจะทาให้มนั เป็ นขึ้นในวันที่สาม?
พระเยซู ได้ตอบแก่ความไม่เชื่ อในแนวทางที่พระองค์ได้ใช้อยู่บ่อยครั้ งด้วยภาษาที่เป็ นอุปมา
พระองค์ตอ้ งการที่จะซ่อนการสาแดงจากคนไม่เชื่อแต่จะสาแดงแก่คนที่เชื่อ
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สภาแซนฮี ด ริ น ได้ใ ช้ ถ้อ ยค าของพระเยซู เ กี่ ย วกับ การท าลายพระวิ ห ารมาเป็ นกล่ า วหาที่
อุกฉกรรจ์ต่อพระองค์ ณ การไต่สวนพระองค์ (มธ. 26:61; มก. 14:58; เปรี ยบเทียบ มธ. 27:40;
มก. 15:29) อย่างไรก็ตาม สิ่ งนี้ไม่ยตุ ิธรรม เพราะ พระเยซูได้ตรัสว่า “ถ้าท่านทาลายพระวิหาร”
ไม่ใช่ “เราจะทาลายพระวิหาร” ยิ่งไปกว่านั้นอีก โดยพื้นฐานแล้วพระเยซู กาลังกล่าวถึ งพระ
กายของพระองค์ ไม่ใช่พระวิหาร

G

ข้อที่ 20 จัดเตรี ยมตัวบ่งชี้ ตามลาดับเวลาที่สาคัญในชี วิตของพระเยซู มันช่วยให้เราระบุ วันที่
พระองค์เยีย่ มพระวิหารในที่นี่วา่ ได้เกิดขึ้นใน ค.ศ. 30203 งานสร้างวิหารของเฮโรดใช้เวลาถึง 46
ปี มันไม่เสร็ จจนกระทัง่ ปี ค.ศ. 63

2:20-22

G

พวกจับผิดทึ กทักเอาว่าพระเยซู กาลังกล่ าวถึ งวิหารของเฮโรด แต่ยอห์ นได้แปลความหมาย
แท้จริ งของพระองค์สาหรั บผูฟ้ ั งของเขา แม้กระทัง่ พวกสาวกไม่ได้เข้าใจสิ่ งที่พระองค์ได้
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หมายถึงจนกระทัง่ หลังจากการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ ตอนนั้น พระคัมภีร์ที่พวกเขาได้
เชื่อคือคาพยากรณ์ของภาคพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับการเป็ นขึ้นจากตายของพระเมสสิ ยาห์ (เช่น
สดด. 16:10; 69:9)

พระกายของพระคริ สต์เป็ นพระวิหารในแง่ที่เฉพาะ มันเป็ นกายที่ซ่ ึ งพระวาทะมาบังเกิดเป็ น ม นุ ษ ย์
(1:14) พระบิดาได้สถิตและพระบุตรก็ได้สถิต (14:10-11) และพระวิญญาณก็ได้สถิตเช่นกัน (1:32-33)
เพราะฉะนั้น มันสาแดงถึ ง พระบิดาโดยเฉพาะ มันยังเป็ นที่ที่พระเจ้าได้สาแดงพระองค์เองบนโลก
อย่างที่พระองค์ได้ทาก่อนหน้านั้น แม้วา่ จะเป็ นขอบเขตที่เล็กกว่าคือ ในพลับพลาและพระวิหาร ยิ่งไป
กว่ า นั้ น อี ก มัน เป็ นศู น ย์ก ลางส าหรั บ การนมัส การแท้ จ ริ งที่ ต ามหลั ง การมาบัง เกิ ด เป็ นมนุ ษ ย์
(เปรี ยบเทียบ 4:20-24) ในนี้เครื่ องบูชาสู งสุ ดจะเกิดขึ้น204
พระเยซูได้กล่าวถึงพระวิหารว่าเป็ นสัญลักษณ์ (นัน่ คือ การอธิ บายที่ต้ งั ใจของพระเจ้า) เกี่ยวกับพระองค์
ภายหลังพระกายของพระคริ สต์ได้กลายมาเป็ นภาพสาหรับคริ สตจักร (เปรี ยบเทียบ อฟ. 1:23; 4:16; คส.
1:18) แต่วา่ การใช้อย่างนั้นบางทีได้เริ่ มต้นหลังจากการก่อตั้งคริ สตจักร ณ วันเพ็นเทคอสต์ มันดูเหมือน
ชัดเจนว่าพระเยซู กาลังอ้างอิ งถึ งพระกายทางกายภาพของพระองค์ในที่ นี่มากว่าที่ จะเป็ นคริ สตจัก ร
กระนั้น มันคงจะเป็ นการพาดพึงที่ต้ งั ใจถึงการทาลายสุ ดท้ายของวิหารของยิวและเครื่ องบูชาต่างๆ ของ
วิหาร205 การอ้างอิงสองอย่างนั้นก็เป็ นเรื่ องปกติในพระกิตติคุณนี้
“ความเข้าใจผิดดูเหมือนจะทาหน้าที่ในการเน้นถึงสองระดับของความเข้าใจที่เกิดขึ้น
ในพระกิ ตติ คุ ณ ในด้านหนึ่ ง คือระดับฝ่ ายวิญญาณหรื อสวรรค์ที่พ ระเยซู ไ ด้นามา
เพื่อที่จะสอนถึงหนทางแท้จริ งสู่ ชีวิตนิ รันดร์ ในอีกด้านหนึ่ ง คือ ระดับชัว่ คราวหรื อ
แบบโลกที่คนส่ วนใหญ่กระทาการ รวมถึ ง คนส่ วนใหญ่ที่อา้ งว่าเป็ นสาวกของพระคริ สต์ ซึ่ งนาไปสู่ ความมืดและการสู ญเสี ยชี วิตนิ รันดร์ ยอห์ นต้องการที่จะแสดงว่า
บุคคลหนึ่ งจะต้องข้ามจากสิ่ งที่ เกี่ ยวกับโลกไปสู่ สิ่งที่เกี่ ยวกับสวรรค์ จากความมืด
ไปสู่ ความสว่า ง จากความตายไปสู่ ชีวิต โดยการตั้งที่ ระมัดระวังของการบรรยายนี้
ยอห์ นได้นาผูอ้ ่านของเขาที่ จะเห็ นและความใจสิ่ งที่ผูม้ ีส่วนร่ วมดั้งเดิ มอาจเห็ นและ
เข้าใจหรื อไม่เห็นและไม่เข้าใจ และที่จะเชื่อในการอ้างของพระเยซูและหลีกเลี่ยงความ
ไม่รู้ที่แสดงออกมาโดยบุคคลดั้งเดิมในเรื่ องราวนั้น”206

2. การตอบสนองแรกต่ อพระเยซู ในเยรู ซาเล็ม 2:23-25
ยอห์นได้รวมการสรุ ปอีกอันหนึ่ งของกิจกรรมของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ข้อ 12) มันช่วยให้ผฟู ้ ั งที่จะได้รับภาพ
ที่สมดุลมากขึ้นของปฏิกิริยาอันเป็ นที่นิยมที่มีต่อพระเยซูมากกว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นอาจได้บ่งบอก
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พระองค์ไ ด้ท าหมายส าคัญหลายอย่า ง (การอัศจรรย์ที่ ส าคัญ ) ในขณะที่ พ ระองค์ไ ด้อยู่ใ น
เยรู ซาเล็ม ณ เวลานี้ สิ่ งเหล่านี้ บางทีเป็ นการรักษาและการขับผี พระกิ ตติคุณพ้องบันทึ กว่า
พระเยซูได้รับใช้ในรู ปแบบนี้ในที่ใดก็ตามที่พระองค์ได้ไป ดังนั้น หลายคนได้เชื่ อในพระองค์
อย่า งที่ เราได้เห็ นในพระกิ ตติ คุ ณพ้อง อย่า งไรก็ ตาม นี่ ไ ม่ ไ ด้หมายถึ ง ว่า พวกเขาได้เชื่ อใน
พระองค์ว่า เป็ นพระบุ ตรของพระเจ้า บ่ อยครั้ ง แล้ว ผูค้ นที่ ไ ด้สั งเกตการอัศ จรรย์ต่า งๆของ
พระองค์ไ ด้ส รุ ป ว่า พระองค์เ ป็ นผูเ้ ผยพระวจนะ แต่ พ วกเขาก็ ไ ม่ ไ ด้เ ต็ ม ใจที่ จ ะยอมรั บ ว่า
พระองค์เป็ นพระเจ้าอยูเ่ สมอไป
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ปกติแล้ว ยอห์ นได้ใช้กรรมรองเมื่อเขาได้อธิ บายความเชื่ อในสิ่ งของ (เช่ น “พวกเขาเชื่ อพระ
คัมภีร์ ข้อ 22; เปรี ยบเทียบ 4:50; 5:47; 10:38) เมื่อเขาได้อธิ บายความเชื่อในบุคคล เขาได้ใช้
อย่างเดี ยวกันหรื อใช้คากริ ยา “เชื่ อ” (คากรี ก พิ สติ วโอ้ ) รวมกับคาบุ พบท “เข้าไปใน” หรื อ
“ใน” (คากรี ก ไอซ์ ) และ กรรมการก (เช่น “เชื่อในพระนามของพระองค์” ข้อ 23; เปรี ยบเทียบ
8:30-31) สิ่ งเหล่านี้ เป็ นการแสดงออกที่คล้ายกันในพระธรรมยอห์น ผูแ้ ปลบางคนได้โต้แย้ง
อย่า งผิดๆว่า กรณี แรกบ่ ง บอกถึ ง ความเชื่ อที่ ไ ม่ แท้ และกรณี หลัง บ่ ง บอกถึ ง ความเชื่ อแท้
บริ บทจะต้องกาหนดสิ่ งนี้ในทุกๆ กรณี 207

2:23

2:24-25

ในทางตรงกันข้าม การตอบสนองของพระเยซู ที่มีต่อผูค้ นไม่ใช่ การวางความวางใจ (คากรี ก
พิสติวโอ้ ) ของพระองค์ในพวกเขา พระองค์ได้รู้วา่ ผูค้ นนั้นไม่น่าเชื่ อถืออย่างแท้จริ ง พระองค์
ได้รู้ว่าความกระตื อรื อร้ นที่ แรกเริ่ มและความเชื่ อที่ ข้ ึนอยู่กบั การอัศจรรย์ที่บางคนได้สาแดง
ออกจะหายไป อี ก มุ ม มองหนึ่ ง ก็ คื อว่า คนเหล่ า นี้ เป็ นผูเ้ ชื่ อแท้ผูซ้ ่ ึ ง “ไม่ พ ร้ อมส าหรั บ การ
เปิ ดเผยเต็มที่มากขึ้นของผูห้ นึ่งที่พวกเขาเพิ่งได้วางใจ”208 บางคนที่ได้เชื่ อพระองค์ในตอนต้นก็
ได้ต่อต้านพระองค์ในภายหลัง (6:15, 60, 66) พระองค์ไม่ได้วางจุดหมายของพระองค์ไว้ที่มือ
ของคนอื่นเลย แม้วา่ คนยิวบางคนในเยรู ซาเล็มเต็มใจที่จะวางชี วิตของพวกเขาไว้ในพระหัตถ์
ของพระองค์ก็ตาม (เปรี ยบเทียบ 10:14-15) ยิง่ ไปกว่านั้นอีก พระองค์ไม่ได้มอบพระองค์ให้แก่
ใครเลย ในแง่ที่วา่ พระเยซูไม่ได้พ่ งึ พาการรับรองของมนุษย์209

ยอห์นคงได้หมายถึงว่าพระเยซูได้รู้ถึงธรรมชาติของมนุษย์ ไม่ใช่ที่วา่ พระองค์ได้รู้ถึงความคิด
ของทุกๆ คนที่พระองค์ได้เผชิ ญหน้าด้วย แพทย์ผูย้ ิ่งใหญ่สามารถอ่านผูค้ นได้ดีกว่าแพทย์ที่
เป็ นมนุษย์คนใดๆ จะสามารถวินิจฉัยอาการของโรคได้210 นอกจากนั้น พระเยซู ไม่ใช่เป็ นแค่ผู ้
เผยพระวจนะ แต่ เป็ นผูเ้ ผยพระวจนะที่ ยิ่ ง ใหญ่ ที่ สุ ด และแม้ก ระทั่ง พวกผูเ้ ผยพระวจนะ
“ธรรมดา” บ่อยครั้ งแล้วได้ส าแดงถึ ง ความเข้าใจถ่ องแท้ที่ เหนื อธรรมชาติ ในอี กด้านหนึ่ ง
ยอห์นคงหมายถึ งว่าพระเยซู รู้ใจของมนุ ษย์ทุกคนอย่างที่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ (1 ซมอ. 16:7; 1
พกษ. 8:39; สดด. 139; ยรม. 17:10; 20:12; กจ. 1:24) โดยเฉพาะอย่างยิง่ สองบทถัดไปก็อธิ บาย
ถึงความจริ งแห่ งถ้อยคาทั้งสองนี้ พระเยซู มีความเข้าใจอย่างมนุ ษย์แบบลึกซึ้ งมากเช่นเดียวกับ
ความเข้าใจอย่างพระเจ้า
3. การสนทนาของพระเยซู กบั นิโคเดมัส 3:1-21
ตอนนี้ ยอห์นได้นาเสนอหลักฐานที่ว่าพระเยซู ได้รู้จกั ผูค้ น (2:25) อย่างที่คนอื่นไม่รู้ และมีหลายคนได้เชื่ อใน
พระนามของพระองค์ (2:23) สิ่ งนี้ ก็ต้ งั พยานอีกต่อไปว่าพระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า ยอห์นได้สรุ ปการ
สนทนาหลายครั้งที่พระเยซู ได้มีกบั แต่ละบุคคลที่หลากหลายในสองสามบทถัดไป พวกเขาเป็ นผูค้ นที่แตกต่าง
กันออกไปอย่างโดดเด่น กระนั้น พวกเขาทั้งหมดได้ตอบสนองในเชิ งบวกต่อพระเยซู ชายคนแรกเป็ นตัวแทน
ของลัทธิยวิ ที่เป็ นฟาริ สี211
“เรื่ องเล่าในส่ วนนี้ ได้ลดลงไปสู่ สิ่งน้อยที่สุด . . . .[ที่แท้] เราถูกทาให้ได้ยินไม่ใช่การสนทนาระหว่าง
สองบุคคลแต่เป็ นการสนทนาของโบสถ์และธรรมศาลา ที่ซ่ ึ ง (ตามมุมมองของคริ สเตียน) อันก่อนเสร็ จ
สิ้ นและเติมเต็มอย่างหลัง ซึ่ งส่ งผลของการเข้ามาแทนที่”212
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ยอห์ นได้แนะนานิ โคเดมัส (ความหมายตามตัวอัก ษรคื อ ผูพ้ ิ ชิ ต หรื อผูม้ ี ชัย เหนื อผูค้ น) ว่า
เป็ นฟาริ สีผซู ้ ่ ึ งเป็ นผูป้ กครองคนยิว นัน่ คือ สมาชิ กของสภาแซนฮีดริ น (เปรี ยบเทียบ 7:50-51)
ในฐานะฟาริ สี นิโคเดมัสมีความนับถือต่อพระคัมภีร์ของยิว และเป็ นชาตินิยมทางการเมือง เขา
คงได้เน้นถึงการถือรักษาอย่างระมัดระวังของธรรมบัญญัติของคนยิวและธรรมเนี ยมต่างๆของ
ผูอ้ าวุโส นี่เป็ นหนทางแห่งความรอดสาหรับพวกฟาริ สี
“ในวิธีการของมันเองแล้ว บทนี้ กาจัด ‘การงานของธรรมบัญญัติ ’ ทุ กๆส่ วนอย่าง

G

ละเอียดอย่างที่เปาโลได้ทา
“พวกฟาริ สี ไ ม่มี ค วามสนใจเกี่ ย วกับ การดาเนิ นการในพระวิหาร (ซึ่ งเป็ นขอบเขต
ปกครองของพวกสะดูสี ) ฉะนั้นฟาริ สีจะไม่ถูกกวนใจอย่างเกิ นควรโดยการกระทา
ของพระเยซู ใ นการชาระลานพระวิหาร แท้จริ งแล้วบางที เขาคงได้รับรองมันบาง
ส่ วนบนหลักการทัว่ ไปที่ว่าอะไรก็ตามที่ทาให้สะดูสีตกต่ าลงไปบ้างก็สมควรยกย่อง
และเป็ นส่ วนหนึ่งของความสนใจในศาสนาแท้”213
ในทางตรงกันข้าม พวกสะดูสีก็เป็ นอิสระมากกว่าในศาสนศาสตร์ ของพวกเขาและก็ปรองดอง
ทางการเมืองมากกว่า ในแง่หนึ่ง พวกสะดูสีมีเสรี มากกว่าจนพวกเขาได้ปฏิเสธการมีอยูข่ องทูต
สวรรค์และการเป็ นขึ้ นจากตาย แต่ ใ นอี ก แง่ หนึ่ ง พวกเขาเป็ นแบบอนุ รัก ษ์จนพวกเขาได้
ยอมรับว่าพันธสัญญาเดิมเท่านั้นที่เชื่อถือได้ และปฏิเสธธรรมเนี ยมหลายอย่างที่พวกเขา ฟาริ สี
ถื อว่า เป็ นที่ เชื่ อถื อได้ม ากกว่า พันธสั ญญาเดิ ม ภายหลัง พระเยซู ไ ด้อ้า งอิ ง ว่า นิ โคเดมัส เป็ น
อาจารย์ที่มีชื่อเสี ยงในอิสราเอล (ข้อ 10) ยอห์ นยังได้บนั ทึ กอี กว่าเขามี ความคิ ดที่เที่ยงตรง
(7:50-51)
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บางทียอห์นคงไม่ได้อา้ งอิงว่านิ โคเดมัสได้เรี ยกหาพระเยซู ในตอนกลางคืน ถ้าข้อเท็จจริ งนั้น
ไม่สาคัญ บางทีฟาริ สีคนนี้ ได้ทาการเรี ยกของเขาในตอนกลางคืนเพื่อที่จะทาให้การเยี่ยมของ
เขาเป็ นการส่ วนตัวและไม่ถูกรบกวน (เปรี ยบเทียบ 19:39) เขาอาจมาในตอนกลางคืนอีกด้ว ย
เพราะว่าเขาอับอายที่จะถูกเห็นว่าได้อยูก่ บั พระเยซู214 ตามปกติแล้ว พวกฟาริ สีเป็ นศัตรู ต่อพระเยซู และเป็ นที่ชดั เจนว่าเขาต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จาเป็ นกับพี่นอ้ งของเขา บาง
ทีกลางคืนก็ให้โอกาสที่ใหญ่กว่าสาหรับการสนทนาที่ไม่มีการรบกวนเช่นกัน ที่อื่นๆที่ยอห์น
ได้อ้า งอิ ง ถึ ง กลางคื นในพระกิ ตติ คุ ณของเขานั้น ค านี้ ก็ มี ค วามหมายทางศี ล ธรรมและฝ่ าย
วิญญาณของความมืด (เปรี ยบเทียบ 9:4; 11:10; 13:30) นิ โคเดมัสได้อยูใ่ นความมืดในฝ่ าย
วิ ญ ญาณและทางสติ ปั ญ ญาพร้ อ มทั้ง ความมื ด ตามธรรมชาติ เ มื่ อ เขาได้ ม าหาพระเยซู
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 10)215
นิโคเดมัสได้กล่าวว่าพระเยซูเป็ น “รับบี” ซึ่ งเป็ นชื่ อเรี ยกอันเป็ นที่นบั ถือที่ตระหนักว่าพระองค์
เป็ นอาจารย์ รับบีคนหนึ่งกาลังไปหารับบีอีกคนหนึ่ งเพื่อการสนทนา อย่างไรก็ตาม ชื่ อเรี ยกนี้
ก็บ่งบอกขอบเขตของความเชื่ อของชายคนนี้ อีกด้วย เขาไม่ได้กล่าวว่าพระเยซู เป็ นพระเมสสิ -

ยาห์หรื อพระบุตรของพระเจ้าหรื อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขา ยิ่งไปกว่านั้นอีก เขาได้แสดงออก
ถึ งความเชื่ อที่ว่าพระเยซู ได้มาจากพระเจ้า ซึ่ ง ตรงกันข้ามกับซาตาน (เปรี ยบเทียบ 8:48, 52)
ตามการอัศจรรย์ต่างๆที่พระองค์ได้ทา (เปรี ยบเทียบ 2:23; 20;30; 21:24-25) สิ่ งนี้บ่ง บอกว่ า
นิโคเดมัสคงได้ตอ้ งการที่จะระบุวา่ พระเยซู เป็ นผูเ้ ผยพระวจนะและอาจารย์ดว้ ย สาหรับคนยิว
แห่งสมัยของพระเยซู ไม่มีคาสอนที่ผดิ ปกติใดๆ จะเป็ นที่ยอมรับได้โดยปราศจากหลักฐานของ
การอัศจรรย์216
“เรา” คงเป็ นแนวทางของการพูดถึงตัวเขาเอง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 11) อีกทางหนึ่ง นิโคเดมัสคง
ได้เป็ นตัวแทนของคนอื่นในสภาแซนฮีดริ นนอกเหนื อจากตัวเขาเองเช่น โยเซฟชาวอาริ มาเธี ย
(เปรี ยบเที ย บ 19:38) ทางเลื อกที่ ส ามก็ คือว่า แนะนาความคิดเห็ นอันเป็ นที่นิย มในปั จจุ บนั
เกี่ยวกับพระเยซู217 จงสังเกตถึงความมีมารยาทและการขาดความเป็ นศัตรู ของนิโคเดมัสคุณสมบัติเหล่านี้ทาให้เขาเป็ นฟาริ สีที่ไม่เหมือนคนอื่นๆ
“หนึ่งในสิ่ งที่ทาให้ผเู ้ ขียนประทับใจขณะที่เขาอ่านหมวดพระกิตติคุณก็คือ การเข้ าถึง
ที่เป็ นสุ ขเกี่ยวกับพระเยซู”218
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ข้อความที่ มนั่ ใจแบบทันทีทนั ใดของพระเยซู ได้มุ่งตรงไปที่หัวใจของเรื่ องราว พระองค์ได้
ยืนยันอย่า งแข็งแรงว่า บุ คคลหนึ่ ง ไม่ส ามารถเห็ นอาณาจักรของพระเจ้าได้ถ้า ปราศจากการ
บังเกิดครั้งที่สองจากเบื้องบน (คากรี ก อันโนเธน เปรี ยบเทียบ ข้อ 31) อันโนเธน หมายถึง “อีก
ครั้ง” (ข้อ 4; เปรี ยบเทียบ กท. 4:9) และ “จากเบื้องบน” (ข้อ 31; 19:11, 23)
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“แม้ว่านิ โคเดมัสได้เข้าใจคาว่า ‘อีกครั้ง’ ซึ่ งได้นาเขาไปสู่ การสรุ ปว่าพระเยซู กาลัง
กล่ า วถึ ง การเกิ ดทางร่ างกายครั้ งที่ สอง การตอบของพระเยซู ใ นข้อ 6-8 แสดงว่า
พระองค์ได้อา้ งอิงถึ งความจาเป็ นของการบังเกิ ดฝ่ ายวิญญาณ นัน่ คือ การบังเกิ ด ‘จาก
เบื้องบน’”219

คาว่า “อาณาจักรของพระเจ้า” อย่างที่พระเยซู ได้ใช้มนั ก็อา้ งอิงอย่างสอดคล้องถึงอาณาจักรใน
โลกนี้ ของพระเมสสิ ยาห์ ซ่ ึ งจะเป็ นระยะในโลกนี้ ของอาณาจักรสวรรค์นิรันดร์ ของพระเจ้า
ที่จะเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าหมายถึงการได้รับชีวิตนิรันดร์ (เปรี ยบเทียบ มก. 9:43, 45,
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47) ยอห์นใช้คาว่า “อาณาจักร” น้อยมาก (ข้อ 3, 5; 18:36) เขาได้ใช้คาว่า “ชีวิต” มากกว่า
(เปรี ยบเที ย บ 1:12-13) นี่ ก็ เ ป็ นที่ เ ข้ า ใจได้ เ พราะว่ า เขาได้ เ ขี ย นขึ้ นในตอนปลายของ
ศตวรรษแรก เมื่ อมันชัดเจนว่าพระเจ้าได้เลื่ อนอาณาจัก รออกไป ผูอ้ ่า นของเขาจาเป็ นต้อง
เตรี ยมตัวเพื่ออนาคตอย่างทันทีทนั ใดโดยการรับเอาชีวติ นิรันดร์
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ความหมายโดยนัยของการอธิ บายของพระเยซูเกี่ยวกับการบังเกิดใหม่ก็คือว่าชี วิตกับพระเจ้าใน
อนาคตจะเรี ยกร้องอุปกรณ์ใหม่อย่างสิ้ นเชิ ง นิ โคเดมัสได้อา้ งว่าเห็นบางสิ่ งว่าพระเยซู เป็ นใคร
โดยหมายสาคัญต่างๆของพระองค์ พระเยซู ได้ตอบว่าไม่มีใครสามารถเห็นอาณาจักรของพระ
เจ้าได้โดยปราศจากการบังเกิดใหม่
“ถ้าอาณาจักรไม่ได้เกิดขึ้นจนกระทัง่ การสิ้ นยุค [และมันจะเกิดขึ้น] แน่นอนว่าบุคคล
หนึ่งไม่สามารถเข้าไปได้จนกว่ามันจะมา ความคิดทางศาสนาที่มีอิทธิ พลในสมัยของ
พระเยซู ได้ยืนยันว่าคนยิวทั้งหมดจะถูกรั บเข้าไปในอาณาจักรนั้นนอกจากความผิด
ของการเลิกเชื่ออย่างจงใจหรื อความชัว่ ร้ายที่พิเศษ (เช่น มิชนาห์ แซนฮี ดริ น 10:1) แต่
ที่นี่พระเยซูกาลังบอกนิโคเดมัส ซึ่งเป็ นสมาชิกที่เป็ นที่นบั ถือและซื่อตรงของอิสราเอล
และแซนฮีดริ น ว่า เขาไม่สามารถเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าได้นอกจากว่าเขาได้
บังเกิ ดใหม่ . . . . การมาของอาณาจักรในการสิ้ นยุค สามารถถู กอธิ บ ายว่าเป็ น ‘การ
บังเกิ ดใหม่’ ของโลก (มธ. 19:28, NIV ‘การฟื้ นฟู’) แต่ที่นี่ สิ่ งที่เรี ยกร้ องก็คือการ
บัง เกิ ด ใหม่ ข องแต่ ล ะบุ ค คล ก่ อ น การสิ้ น ยุ ค ของโลกและ ในการที่ จ ะเข้ า ไปใน
อาณาจักร”220
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“โดยคาว่า บังเกิดใหม่ นั้น พระองค์ไม่ได้หมายถึง การแก้ไขบางส่ วน แต่เป็ นการฟื้ นฟู
ธรรมชาติท้ งั หมด ดังนั้น มันจึงมีการกล่าวว่าไม่มีอะไรในเราที่ไม่เสี ย”221

นิโคเดมัสได้ขอให้พระเยซูที่จะอธิ บายถึงสิ่ งที่พระองค์หมายถึงโดยการบังเกิดใหม่ คาถามของ
เขาได้บ่งบอกว่าเขาเป็ นชายชรา เขาค่อนข้างแน่ใจว่าพระเยซูไม่ได้หมายถึงการมาเกิดใหม่หรื อ
การบังเกิ ดทางฝ่ ายร่ างกายครั้งที่สอง คาถามตามตัวอักษรที่หยาบของเขาอาจสะท้อนถึงการดู
ถูกสาหรับการยืนยันของพระเยซู หรื อนิโคเดมัสคงได้พดู อย่างโหยหา
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“สถานการณ์ก็ไม่ได้แตกต่างจากทุกวันนี้ เมื่อคุ ณพูดกับผูค้ นเกี่ ยวกับการบังเกิดใหม่
บ่อยครั้งแล้วพวกเขาเริ่ มที่จะอภิปรายถึ งมรดกทางศาสนาของครอบครัวของเขา การ
เป็ นสมาชิกคริ สตจักรของพวกเขา พิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา และอื่นๆ”222

อีกครั้งหนึ่งที่พระเยซูได้แนะนาการยืนยันต่อไปพร้อมกับถ้อยคาที่รับรองถึงความแน่นอนของ
มัน การเข้าอาณาจักรและการเห็นอาณาจักร (ข้อ 3) ดูเหมือนจะเป็ นคาเดี ยวกัน แม้ว่าคาแรก
อาจจะชัดเจนกว่านิ ดหน่อย มันมีหลายมุมมองเกี่ยวกับความหมายของการบังเกิ ดจากน้ าและ
พระวิญญาณ ข้อและบริ บทของมันก็ให้ความเข้าใจแก่เราอย่างมากถึงวลีที่ยากนี้
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ไม่วา่ ความหมายของ “การบังเกิดจากน้ าและพระวิญญาณ” จะเป็ นอย่างไร มันจะต้องเทียบเท่า
กับการบังเกิด “อีกครั้ง” หรื อ “จากเบื้องบน” (ข้อ 3) เนื่องจากว่าพระเยซู ได้ใช้วลีน้ ี ที่จะอธิ บาย
ถึงการบังเกิ ดใหม่สาหรับนิ โคเดมัส ประการที่สอง คานาหน้าที่เจาะจงที่แปลว่า “the” ก่อน
“วิญญาณ” นั้นขาดหายไปในฉบับกรี ก ผูแ้ ปลภาษาอังกฤษได้ใส่ มนั เข้าไปเพื่อที่จะอธิ บายถึ ง
การแปลของพวกเขาเกี่ยวกับ “วิญญาณ” (คากรี ก นิวมา) ว่าเป็ นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ การแปล
ตามตัวอักษรคงจะหมายถึง “บังเกิ ดจากน้ าและวิญญาณ” ประการที่สาม โครงสร้างของวลี น้ ี
ในฉบับ กรี ก บ่ ง บอกว่า ค าบุ พ บท “จาก” ควบคุ ม ทั้ง “น้ า ” และ “วิญ ญาณ” นี่ หมายถึ ง ว่า
พระเยซู กาลังอธิ บายการบังเกิดใหม่โดยการใช้คาสองคาที่อธิ บายถึงการบังเกิดใหม่ พระองค์
ไม่ ไ ด้ก ล่ า วว่า สองสิ่ ง ที่ แ ตกต่ า งกัน จะต้อ งมี ที่ นั่น ส าหรั บ การบัง เกิ ดใหม่ จะเกิ ด ขึ้ น มัน มี
แหล่ ง เดี ย ว ประการที่ สี่ การวิ จารณ์ พ ระเยซู ต่ อนิ โคเดมัส ส าหรั บ การไม่ เข้า ใจสิ่ ง เหล่ า นี้
(ข้อ 10) บ่งบอกว่าสิ่ งที่พระองค์ได้สอนเกี่ยวกับแหล่งของการบังเกิดใหม่ก็ชดั เจนในภาคพันธสัญญาเดิม
มุมมองเดียวที่ดูเหมือนจะสอดคล้องกับมุมมองทั้งสี่ เหล่านี้ คือ บ่อยครั้งที่ภาคพันธสัญญาเดิ ม
ได้ใ ช้น้ า เชิ งเปรี ย บเที ยบที่ จะเป็ นสัญลักษณ์ ข องการช าระฝ่ ายวิญญาณและการฟื้ นฟู (กดว.
19:17-19; อสย. 55:1-3; เปรี ยบเทียบ สดด. 51:10; ยรม. 2:13; 17:13; ศคย. 14:8) วิญญาณ
(หรื อพระวิญญาณ) ของพระเจ้า ในภาคพันธสัญญาเดิมแสดงถึงชี วิตของพระเจ้า (ปฐก. 1:2;
2:7; 6:3; โยบ 34:14) พระเจ้าได้สัญญาว่าพระองค์จะเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาเหนื อ
ผูค้ นเหมือนน้ า (อสย. 32:15-16; ยอล. 2:28-29) ผลลัพธ์ของการเทนั้นจะเป็ นหัวใจใหม่สาหรับ
ผูท้ ี่พระวิญญาณได้เสด็จมาเหนือเขา (ยรม. 31:31-34) ดังนั้น การสาแดงที่พระเจ้าจะนาการ

ชาระและการฟื้ นฟูอย่างน้ าโดยพระวิญญาณของพระองค์ก็ชดั เจนในภาคพันธสัญญาเดิม เป็ น
ที่แน่ชดั ว่า พระเยซูได้หมายถึงว่า บุคคลหนึ่งไม่สามารถเข้าอาณาจักรได้นอกจากว่าเขาหรื อเธอ
ได้ประสบกับการชาระฝ่ ายวิญญาณและการฟื้ นฟู (การทาให้มีอานาจ) จากวิญญาณของพระเจ้า
(หรื อ พระวิญ ญาณ) นี่ คื อ สิ่ ง ที่ พ ระองค์ไ ด้ห มายถึ ง โดยการบัง เกิ ด ใหม่ ห รื อ จากเบื้ อ งบน
(เปรี ยบเทียบ 1 คร. 6:11)223

ของเหลว

อี ก มุ ม มองหนึ่ ง ซึ่ งได้ถู ก เสนอโดยนัก วิ ช าการหลายคนก็ คื อ ว่า “น้ า ” เป็ น การพาดพึ ง ถึ ง
ของเหลวที่เป็ นน้ าคร่ าซึ่ งทารกพัฒนาในท้องของมารดาของเขา นักวิชาการคนอื่นๆก็เห็ นว่า
มัน เป็ นการอ้า งอิ ง ที่ ส ละสลวยถึ ง น้ า อสุ จิ ซ่ ึ งการบัง เกิ ด ตามธรรมชาติ จ ะเป็ นไปไม่ ไ ด้ถ้า
ปราศจากมัน ไม่ว่ากรณี ไหน “น้ า” ก็อา้ งอิ งถึ งการบังเกิ ดตามธรรมชาติ หรื อฝ่ ายร่ างกายใน
ขณะที่ “วิญญาณ” อ้างอิงถึงการบังเกิดฝ่ ายวิญญาณหรื อเหนื อธรรมชาติ224 พวกเขาอ้างว่าพระ
เยซู ก าลัง กล่ า วว่า การบังเกิ ดตามธรรมชาติ น้ ันไม่ เพี ย งพอ บุ ค คลหนึ่ ง ต้องประสบกับการ
บังเกิ ดที่เหนื อธรรมชาติอีกด้วยเพื่อที่จะเข้าสู่ อาณาจักร อย่างไรก็ตาม การใช้คาว่า “น้ า” นั้น
เฉพาะเจาะจงในพระคัมภีร์ ยิ่งไปกว่านั้นอีก มันทึ กทักเอาว่าก็มีการกล่ าวการบังเกิ ดทั้งสอง
อย่างนี้ ในขณะที่โครงสร้างของวลีกรี กชื่นชอบการบังเกิดเดียวมากกว่าการบังเกิดสองอย่าง ถ้า
มีการกล่าวถึงการบังเกิดสองอย่าง ตามปกติแล้วมันคงจะมีการกล่าวซ้ าถึงคาบุพบทก่อนคานาม
อันที่สอง

G
G
G
G
G
G

อีก มุม มองหนึ่ ง ที่ เป็ นที่ นิย มก็ คือว่า “น้ า” อ้างอิงถึ งพระวจนะของพระเจ้า และ “วิญญาณ”
อ้ า งอิ ง ถึ ง พระวิ ญ ญาณบริ สุ ทธิ์ 2 25 การใช้ ค าว่ า “น้ า” เชิ ง เปรี ยบเที ย บนี้ ก็ เ กิ ด ขึ้ นใน
ภาคพันธสัญญาใหม่ (เปรี ยบเทียบ อฟ. 5:26) แต่มนั ไม่ปกติในภาคพันธสัญญาเดิม มันไม่น่า
เป็ นไปได้ที่ นิโคเดมัส ได้เชื่ อมโยงน้ า เข้า กับ พระวจนะของพระเจ้า และมันคงไม่ ยุติธ รรม
สาหรับพระเยซู ที่จะว่ากล่าวเขาสาหรับการที่เขาไม่ได้ทาอย่างนั้น มุมมองนี้ และมุมมองก่อน
หน้านั้นก็ระบุ การบังเกิ ดสองอย่างที่ แตกต่างกัน ในขณะที่ ฉบับกรี กบ่งบอกว่ามี แหล่ งเดี ย ว
เท่านั้นสาหรับการบังเกิดใหม่
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นัก อรรถธิ บ ายพระคัม ภี ร์บ างคนถื อว่า “น้ า ” เป็ นการพาดพิ ง ถึ ง การบัพ ติ ส มาด้ว ยน้ า และ
“วิญญาณ” เป็ นการอ้างอิ งถึ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ 226 ตามมุ มมองนี้ การบังเกิ ดฝ่ ายวิญญาณ
เกิดขึ้นต่อเมื่อบุคคลหนึ่งได้รับบัพติสมาด้วยน้ าและประสบกับการบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณ
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บริ สุทธิ์ ผูส้ นับสนุนบางคนของมุมมองนี้เห็นการสนับสนุ นของมันในการอ้างอิงก่อนหน้านั้น
ถึ งการบัพติ สมาด้วยน้ า (1:26 และ 33) อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์ก็ชดั เจนอย่างมากที่ ว่า
การบัพติสมาด้วยน้ าเป็ นพยานถึงความรอดไม่ใช่สิ่งที่ตอ้ งมีก่อนสาหรับมัน (เปรี ยบเทียบ 3:16,
36; อฟ. 2:8-9; ทต. 3:5) นอกจากนั้น ความหมายนี้ คงไม่มีความสาคัญสาหรับนิ โคเดมัส เขา
ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับการ บัพติสมาของคริ สเตียนเลย ยิ่งไปกว่านั้นอีก พระเยซู ไม่คิดอ้างอิงถึง
การบัพติสมาอีกครั้งหนึ่งในการอธิ บายถึงการบังเกิดใหม่แก่นิโคเดมัส
คนอื่นๆ ได้แนะนาว่า “น้ า” คงจะเป็ นการอ้างอิงถึงการกลับใจที่ เกิดขึ้นในผูท้ ี่ได้รับบัพติสมา
ด้ว ยน้ า จากยอห์ น และ “วิ ญ ญาณ” เป็ นการพาดพิ ง ถึ ง พระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ 227 ในกรณี น้ ี
การกลับ ใจในฐานะที่ เป็ นการเปลี่ ย นความคิ ด ก็ จาเป็ นในฐานะสิ่ ง ที่ จะต้องมี ก่ อ นส าหรั บ
ความรอด ตามผูส้ นับสนุนของมุมมองนี้ พระเยซู กาลังกระตุน้ ให้ นิ โคเดมัสที่จะจานนต่อการ
บัพติ สมาของยอห์ นว่าเป็ นเครื่ องหมายของการกลับใจของเขาหรื ออย่างน้อยก็ต้องกลับใจ
จุดอ่อนของมุมมองนี้ ก็คือว่าการเชื่ อมโยงระหว่างน้ าและการกลับใจก็ห่างไกลเพียงพอที่ จะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด การตอบสนองของนิ โคเดมัส (ข้อ 9) ได้แสดงออกถึงการขาดความ
เข้าใจ ถ้าการเชื่อมโยงระหว่างน้ าและการบัพติสมาชัดเจนเช่นนั้น เขาคงไม่ได้ตอบสนองอย่าง
นี้ มันคงจะเป็ นการง่ายกว่าสาหรับพระเยซู ที่จะกล่าวว่า “การกลับใจ” ถ้านัน่ คือสิ่ งที่พระองค์
ได้หมายถึ ง การกลับ ใจในแง่ ข องผลของการเปลี่ ย นความคิ ด ไม่ จ าเป็ นส าหรั บ ความรอด
เพราะว่าโดยคานิยามนั้น การกลับใจเป็ นการงาน
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นักวิชาการบางคนเชื่ อว่า “น้ า” นั้นอ้างอิงถึงการชาระทางพิธีกรรมของลัทธิ ยิวและ “วิญญาณ”
นั้นอ้างอิ งถึ ง พระวิญญาณบริ สุท ธิ์ พวกเขาคิ ดว่าพระเยซู ก าลังกล่ าวว่าการบัง เกิ ดของพระ
วิญญาณนั้นจาเป็ นสาหรับการกลับใจมากกว่าการชาระด้วยน้ า อย่างไรก็ตาม พระเยซู ไม่ได้
เปรี ยบเทียบน้ าและวิญญาณ แต่ได้เชื่อมโยงสองอย่างนี้
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สุ ดท้าย อย่างน้อยผูเ้ ขี ยนคนหนึ่ งได้เข้าใจว่าเมื่ อพระเยซู ได้กล่ าวว่า “วิญญาณ” พระองค์ได้
หมายถึงมันในแง่ของลม (คากรี ก นิ วมา) และใช้มนั ในฐานะเป็ นสัญลักษณ์ของการงานที่ให้
ชีวติ ของพระเจ้า228 มุมมองนี้ถือว่าลมนั้นเปรี ยบได้กบั น้ าซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของการงานที่เหนื อ
ธรรมชาติ ของพระเจ้าเกี่ ยวกับการบังเกิ ดใหม่ อย่างไรก็ตาม สิ่ งนี้ ดูเหมื อนจะผิดปกติ แม้ว่า
ความหมายของ นิวมา นั้นถูกต้อง ในบริ บทใกล้ๆ (ข้อ 6) นิวมาดูเหมือนจะหมายถึงวิญญาณ
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มากกว่าลม ข้อเท็จจริ งนี้ได้นาผูแ้ ปลเกือบทั้งหมดที่จะให้ความหมาย นิ วมาว่าเป็ น “วิญญาณ”
มากกว่าเป็ น “ลม” ในข้อ 5 แม้วา่ มันหมายถึงลมในข้อ 8

3:6

ที่นี่ ไม่ใช่ในข้อ 5 พระเยซู ได้กล่าวชัดเจนว่ามันมีการบังเกิดสองประเภท คือ ฝ่ ายร่ างกายและ
ฝ่ ายวิ ญ ญาณ อี ก ครั้ งหนึ่ งที่ “เนื้ อ หนัง ” อ้า งอิ ง ถึ ง ธรรมชาติ ม นุ ษ ย์ (เปรี ยบเที ย บ 1:14)
“ทุกสิ่ งที่เป็ นของชี วิตแห่ งการรู ้ สึก”229 พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ชีวิตฝ่ ายวิญญาณแก่ผูค้ น เรา
ตายฝ่ ายวิญญาณในบาปจนกระทัง่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ชีวิตฝ่ ายวิญญาณแก่เรา พระเยซู ได้
กล่าวถึงการบังเกิดฝ่ ายวิญญาณมาตลอด ไม่ใช่การบังเกิดฝ่ ายเนื้ อหนัง นิ โคเดมัสไม่ควรแปลก
ใจต่อแนวคิดที่วา่ มันมีการบังเกิดฝ่ ายวิญญาณเช่นเดียวกันกับการบังเกิดฝ่ ายเนื้ อหนังเพราะภาค
พันธสัญญาเดิมได้กล่าวถึงมัน (เปรี ยบเทียบ 87:5-6; อสค. 36:25-28) มันได้เปิ ดเผยว่าทางเข้า
สู่ อาณาจักรนั้นเป็ นเรื่ องฝ่ ายวิญญาณ ไม่ใช่เรื่ องของการสื บสายโลหิ ตหรื อคุณความดี ทางเนื้ อ
หนัง นี่เป็ นการสาแดงที่คนยิวส่ วนใหญ่ในสมัยของพระเยซู รวมถึงนิโคเดมัสได้พลาดไป
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นิ โคเดมัสต้องการชี วิตฝ่ ายวิญญาณ เขาจาเป็ นต้องประสบกับการบังเกิ ดใหม่ เป็ นที่แน่ชดั ว่า
เขาได้มองการยอมรับโดยพระเจ้าอย่างที่คนยิวร่ วมสมัยของเขาได้มอง เขาได้คิดว่ามรดกของ
เขา (บรรพบุรุษ ตาแหน่ง หน้าที่การงาน และสิ่ งทั้งหมดที่ทาให้เขาเป็ นอย่างที่เขาเป็ น) ก็เพียง
พอที่จะทาให้เขาเข้าอาณาจักรและทาให้เขาเป็ นที่ยอมรับต่อ พระเจ้าได้ เขาได้ตระหนักว่าเขา
ต้อ งการการช าระฝ่ ายวิ ญ ญาณและการฟื้ นฟู ที่ พ ระเจ้า เท่ า นั้ นสามารถจัด เตรี ย มได้โ ดย
พระวิญญาณของพระองค์ ในทานองเดียวกัน ทุกวันนี้ คนส่ วนใหญ่กาลังพึ่งพาพวกเขาเอง นัน่
คือการที่พวกเขาเป็ นใครและสิ่ งที่พวกเขาได้ทาเพื่อการยอมรับโดยพระเจ้า พวกเขาก็เช่ นกัน
ต้องการที่ จ ะรู ้ ว่า พวกเขาต้องการการช าระฝ่ ายวิญญาณและชี วิ ตที่ พ ระเจ้า เท่ า นั้นสามารถ
จัดเตรี ยมให้ไ ด้ พวกเขาต้อง บัง เกิ ดใหม่หรื อไม่อย่างนั้นมันไม่มีความหวังส าหรั บการเข้า
อาณาจักรของพระเจ้าของพวกเขา
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“มันไม่มีการวิวฒั นาการจากเนื้อหนังไปสู่ วญ
ิ ญาณ”230

G

คาว่า “ท่าน” ซึ่ งเป็ นครั้งที่สองในข้อ 7 ก็เป็ นพหู พจน์ในฉบับกรี ก มันดาเนิ นการต่อไปถึงการ
อ้างอิงโดยทัว่ ไปถึง “ผูใ้ ด” ในข้อ 3 และ 5
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3:8
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“ข้อเท็จจริ งที่วา่ นิ โคเดมัสได้ใช้คานามที่เป็ นพหู พจน์ ‘เรา’ [ข้อ 2] และพระเยซูได้G
ตอบสนองด้วย ‘ท่าน’ ที่เป็ นพหู พจน์. . . อาจบ่งบอกว่านิ โคเดมัสกาลังเป็ นตัวแทน
ของพวกผูน้ าทางศาสนา”231

พระเยซูได้ใช้ลมเพื่อจะอธิ บายถึงวิธีที่พระวิญญาณทาให้บงั เกิดใหม่ พระองค์ได้เล่นคาเพื่อจะ
นาเสนอการเปรี ยบเทียบที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น คากรี ก นิ วมา สามารถหมายถึง “วิญญาณ” หรื อ
“ลม” แม้วา่ ตามปกติแล้วหลายถึง “วิญญาณ” พระเยซู ได้กล่าวว่า นิวมา (พระวิญญาณ) กระทา
การในฐานะที่เป็ น นิวมา (ลม)
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มันมีความคล้ายคลึ งกันสามประการ ประการแรก ทั้งพระวิญญาณและลมก็กระทาการแบบ
อธิ ปไตย มนุษย์ไม่และไม่สามารถควบคุมทั้งสองอย่างนี้ ได้ ประการที่สอง เรารับรู ้ถึงการมีอยู่
ของทั้งสองอย่างโดยผลกระทบของทั้งสองอย่างนั้น ประการที่สาม เราไม่สามารถอธิ บายถึ ง
การกระทาของสองอย่างนั้นได้เพราะว่าสองอย่างนั้นเกิดขึ้นจากปั จจัยที่ไม่สามารถมองเห็นได้
และไม่สามารถรู ้ได้ สิ่ งเหล่านั้นเป็ นสิ่ งลึกลับ
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บุคคลที่บงั เกิดจากพระวิญญาณก็คล้ายกับพระวิญญาณและลมที่วา่ มันเป็ นไปไม่ได้สาหรับคน
ที่ยงั ไม่ได้บงั เกิ ดใหม่จะเข้าใจหรื อจะควบคุ มเขาหรื อเธอ พวกเขาไม่เข้าใจที่มาของเขาหรื อ
ของเธอหรื อจุดหมายปลายทางของพวกเขา นิ โคเดมัสคงได้เข้าใจสิ่ งนี้ เช่ นกันเพราะว่าภาค
พันธสัญ ญาเดิ ม ได้ส าแดงถึ งการท างานที่ เ ป็ นอธิ ปไตย และไม่ ส ามารถเข้า ใจได้ข องพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ (เปรี ยบเทียบ อสค. 37)

3:9-10
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นิ โคเดมัสได้แสดงให้เห็ นถึ งความไม่รู้ของเขาเกี่ ยวกับการสาแดงของภาคพันธสั ญญาด้วย
คาถามของเขา (เปรี ยบเทียบ 1 ซมอ. 10:6; อสย. 32:15; อสค. 36:25-28; ยรม. 31:33; ยอล.
2:28-29) คาตอบของพระเยซู แสดงว่าคาถามของนิ โคเดมัสได้บ่งบอกว่าเขาไม่ได้เชื่ อสิ่ งที่
พระเยซูได้กล่าวไป (เปรี ยบเทียบ ข้อ 11-12) อย่างไม่สงสัยเลยว่า เขาได้สอนคนยิวหลายคนถึง
การที่จะถูกต้องกับพระเจ้า แต่สิ่งที่พระเยซูได้แนะนาตอนนี้เป็ นบางสิ่ งที่ใหม่สาหรับเขา คนยิว
ได้กล่าวถึ งการเปลี่ ยนไปสู่ ลทั ธิ ยิวในฐานะการเกิดใหม่ และศาสนาต่างๆที่ลึกลับของกรี กได้
อ้างอิ งถึ งการเกิ ดใหม่ ดังนั้นแนวคิ ดรวบยอดของการ “บังเกิ ดใหม่” ต้องเป็ นที่ รู้จกั แก่ นิโคเดมัส232
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พระเยซู ได้ตอบด้วยคาถามที่ได้แสดงออกถึงความตกใจที่วา่ นิ โคเดมัสไม่ได้เข้าใจการสาแดง
ทางพระคัมภี ร์น้ ี ข้อบกพร่ องของเขานั้นรุ นแรงกว่าเพราะว่านิ โคเดมัสเป็ นอาจารย์ที่สาคัญ
ในอิ ส ราเอล อย่า งน้อยนั่นคื อ ชื่ อเสี ย งของเขา การศึ ก ษาพระคัม ภี ร์ข องเขาควรท าให้เขา
ตระหนักว่าไม่มีใครสามารถไปหาพระเจ้าด้วยกาลังของเขาหรื อของเธอได้ หรื อในความชอบ
ธรรมที่ปราศจากความจาเป็ นของการชาระฝ่ ายวิญญาณของพระเจ้า
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เป็ นครั้งที่สามในการสนทนานี้ ที่พระเยซู ได้ยืนยันถึงความจริ งที่มนั่ คง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 3, 5)
นิโคเดมัสได้เริ่ มการสนทนาด้วยการอ้างอิงอย่างถ่อมใจถึงเขาเองว่าเป็ นเป็ นหนึ่ งในหลายคนที่
ได้เชื่อว่าพระเยซูได้มาจากพระเจ้า (ข้อ 2) ตอนนี้ พระเยซู ได้อธิ บายพระองค์เองว่าเป็ นหนึ่ งใน
หลายคนที่ได้กล่าวความจริ ง เป็ นที่แน่ชดั ว่าพระองค์กาลังอ้างอิงถึงพระภาคของพระเจ้า บาง
ทีนิโคเดมัสได้คิดว่าพระเยซู อา้ งอิงถึ งพระองค์เองอย่างถ่อมใจหรื อบางทีก็อา้ งอิงถึ งพระองค์
เองว่าเป็ นหนึ่งในอาจารย์หรื อผูเ้ ผยพระวจนะ
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พระเยซูได้อา้ งถึงการกล่าวความจริ งในฐานะพยาน แต่นิโคเดมัสได้ปฏิเสธพยานนั้น ภายหลัง
อัครทูตยอห์นได้ทาการอ้างที่คล้ายกัน เขาได้กล่าวว่าเขาได้เขียนจดหมายฝากฉบับแรกของเขา
เพื่อว่าผูอ้ ่านของเขาจะเข้าไปสู่ ความยินดี ของการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าที่พวกอัครทูตผูซ้ ่ ึ ง
เป็ นพยานของพันธกิจของพระเยซู ได้ชื่นชม (1 ยน. 1:1-4) จุดประสงค์ของยอห์นในพระกิตติ
คุ ณ นี้ ก็ คื อ ว่ า ผู ้อ่ า นจะยอมรั บ พยานของเขาว่ า พระเยซู เ ป็ นพระคริ ส ต์ อี ก ด้ว ย (20:30-31)
นิ โ คเดมัส ได้ป ฏิ เ สธพยานนี้ และพระเยซู ไ ด้เ ห็ น ว่ า เขาเป็ นตัว แทนของหลายคนที่ ไ ด้ท า
อย่างเดี ยวกัน (ท่านทั้งหลาย) นิ โคเดมัสได้ลม้ เหลวที่จะเข้าใจ (ข้อ 9) แต่ความผิดพลาดที่
รุ นแรงกว่าก็คือความล้มเหลวของเขาที่จะเชื่อพยานของพระเยซู เกี่ยวกับการบังเกิดใหม่ มันได้
สะท้อนถึงความล้มเหลวที่จะยอมรับว่าพระเยซู เป็ นใครอย่างแท้จริ ง ซึ่ งหมายสาคัญและความ
เข้าใจถ่องแท้ของพระองค์น้ นั พระคัมภีร์ได้บ่งบอกไว้

3:11

“นิโคเดมัสเป็ นตัวแทนของคนยิวที่เชื่อครึ่ งหนึ่งผูซ้ ่ ึงได้รับความประทับใจโดยหมาย
สาคัญต่างๆของพระเยซู แต่ยงั ไม่ได้ไปถึงความเชื่อที่เพียงพอในพระองค์”. . .233
3:12

“สิ่ งฝ่ ายโลก” ที่พระเยซู ได้บอกนิ โคเดมัสเกี่ยวข้องกับการบังเกิดใหม่ การบังเกิดใหม่เกี่ยวกับ
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โลกมนุ ษย์เพราะว่ามันเกิ ดขึ้ นในโลก คาสอนนี้ เป็ นแบบเบื้ องต้น อย่างไรก็ตาม นิ โคเดมัส
ไม่ได้เชื่ อมัน เพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถเริ่ มต้นที่จะเข้าใจสิ่ งต่างๆที่พระเยซู อาจได้บอกเขา
เกี่ ยวกับ “สิ่ งฝ่ ายสวรรค์” สิ่ งเหล่านี้ อาจรวมถึ งการสาแดงต่างๆเช่ น ชี วิตหลังความตาย ชี วิต
ในอาณาจักร และฟ้ าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ (อสย. 65:17)
ถ้าพระเยซู ได้ตอบสนองต่อทุกคนอย่างที่พระองค์ได้ตอบสนองต่อนิ โคเดมัส มันคงหมายถึง
ว่าเมื่อบุคคลหนึ่ งปฏิเสธการสาแดง ด้วยเหตุน้ นั เขาหรื อเธอก็จากัดการสาแดงที่มาถึงเขาตั้งแต่
บัดนั้นเป็ นต้นไป นี่คือสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งๆ
อาร์ เธอร์ พิงค์ได้ช้ ีให้เห็นว่า พระเยซูได้ตอบสนองต่อถ้อยคาของนิ โคเดมัสอย่างมีทกั ษะโดย
การใช้ถอ้ ยคาอย่างเดียวกันหลายคา ดังนั้น พระเยซูได้พบนิโคเดมัส ณ พื้นฐานของเขาเอง
และ ได้ทาให้ภาษาของเขาเองเป็ นช่อ“งทางของการเข้าไปสู่ ใจของเขา”234 ซึ่ งจัดเตรี ยมตัวอย่าง
ที่ดีสาหรับนักประกาศส่ วนตัว
ถ้อยคาของนิโคเดมัส
“พวกข้าพเจ้าทราบอยูว่ า่ ) ”ข้อ 2)
“ท่านได้มาในฐานะ อาจารย์ ข้อ) ”2)
“นอกจากว่า พระเจ้าทรงสถิตอยูด่ ว้ ย” (ข้อ 2)
“คนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรได้) ”ข้อ 4)
“เขาจะเข้าไม่ได้” (ข้อ 4)
“ได้อย่างไร” (ข้อ 9)
“สิ่ งเหล่านี้คือ” )ข้อ 9)

3:13
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การตอบสนองของพระเยซู
“พวกเราพูดสิ่ งที่เรารู้) ”ข้อ 11)
“ท่านเป็ นอาจารย์ใช่ไหม” )ข้อ 11)
“นอกจากผูน้ ้ นั จะบังเกิดใหม่” )ข้อ 3)
“นอกจากผูน้ ้ นั จะเกิด” ) ข้อ 5)
“เขาจะเข้าไม่ได้” (ข้อ 5)
“จะได้อย่างไร” (ข้อ 12)
“สิ่ งเหล่านี้” )ข้อ 10)

พระเยซู ได้อธิ บายว่าทาไมพระองค์สามารถกล่าวถึ งสิ่ งฝ่ ายสวรรค์อย่างมีสิทธิ อานาจได้ ไม่มี
อาจารย์คนไหนที่ได้ข้ ึนไปยังสวรรค์และได้กลับมาเพื่อจะสอนถึงสิ่ งฝ่ ายสวรรค์ เป็ นที่แน่ชดั
ว่า พระเยซู กาลังอ้างอิงถึ งการอยู่ในสวรรค์ด้วยตัวเอง แน่ นอนว่า ผูเ้ ผยพระวจนะหลายคน
ได้รับนิมิตจากสวรรค์ (เช่น อสย. 6; เปรี ยบเทียบ 2 คร. 12:2-4; วว. 1:10-20) อย่างไรก็ตาม
บุตรมนุษย์ได้ลงมาจากสวรรค์เพื่อว่าพระองค์สามารถสอนถึงสิ่ งฝ่ ายสวรรค์ได้ ฉบับแปล NIV
บ่งบอกว่าพระเยซูได้เสด็จขึ้นไปสู่ สวรรค์แล้ว แต่นนั่ ไม่ใช่สิ่งที่ฉบับกรี กกล่าวถึง คากรี ก เอ มิ
แปลว่า “แต่” หรื อ “ยกเว้น” ซึ่ งเปรี ยบเทียบมนุ ษย์ผทู ้ ี่อาจได้ข้ ึนไปสู่ สวรรค์และมนุ ษย์ที่เป็ น
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พระเจ้ า ผู ้ซ่ ึ งได้ ล งมาจากสวรรค์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ที่ นี่ พ ระเยซู ไ ด้ อ้ า งว่ า เป็ นบุ ต รมนุ ษ ย์
(ดนล.7:13-14) ผูท้ ี่ได้มาจากสวรรค์เพื่อที่จะสาแดงพระเจ้าแก่มนุษย์ (เปรี ยบเทียบ 1:51)
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“ตลอดทั้งพระกิ ตติคุณนี้ ยอห์ นได้ยืนยันถึ งที่มาแห่ งสวรรค์ของพระเยซู นี่ เป็ นทาง
หนึ่ งที่เขาชี้ ประเด็นว่า พระเยซู เป็ นพระคริ สต์ ที่นี่ที่มาแห่ งสวรรค์ของพระองค์ได้
แบ่งแยกพระเยซูจากมนุษย์ท้ งั ปวง”235

ในอีกแง่หนึ่ ง พระเยซู คงขึ้นไปสู่ สวรรค์ ที่นี่ไม่ได้กล่าวถึงการเสด็จขึ้น ที่นี่กล่าวถึงพวกศัตรู
ของพระเยซู ได้ยกพระองค์สู่ทอ้ งฟ้ าอย่างที่โมเสสได้ยกงูข้ ึนที่เสาสู่ ทอ้ งฟ้ า (เปรี ยบเทียบ กดว.
21:4-9) ในถิ่ นทุรกันดาร พระเจ้าได้สัญญาแก่คนอิสราเอลว่าใครก็ตามที่ได้มองไปที่งูทอง
สัมฤทธิ์ จะได้รับชีวติ ฝ่ ายร่ างกายและไม่ตาย
“ท าไมหนึ่ ง ในงู จ ริ ง ไม่ ไ ด้ถู ก ตอกให้ ติ ด กับ เสาโดยโมเสส ฮ้า ?นั่น คงได้ท าให้
สัญลักษณ์เสี ยไป นัน่ คงได้พรรณนาถึงการพิพากษาที่ได้เกิดขึ้นกับคนบาปเอง และแย่
ยิง่ กว่าคือ นัน่ คงได้นาเสนอตัวแทนที่ไร้บาปของเราแบบผิดๆ ในสัญลักษณ์ที่ได้เลือก
ที่นนั่ ก็เป็ นความเหมือนของงู ไม่ใช่งูจริ ง แต่เป็ นชิ้นส่ วนของทองสัมฤทธิ์ ที่ได้ ทา ให้
เป็ นเหมือนงู”236
นี่ คือการทานายที่ถูกบันทึกไว้ตอนแรกสุ ด ของพระเยซู ถึงการตายของพระองค์ มันเป็ นการ
พาดพิงถึงการตายโดยการถูกตรึ ง (เปรี ยบเทียบ 8:28; 12:32, 34) เมื่อใดก็ตามที่คากรี ก ฮิ บซู
(“ยกขึ้น”) ปรากฎในพระกิตติคุณยอห์น และมันก็ปรากฎในสี่ ขอ้ เหล่านี้ มันรวบรวมถึงแนวคิด
ของการถูกตรึ งและการยกย่อง (เปรี ยบเทียบ อสย. 52:13-53:12)237 ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณสัมพันธ์
ได้มองการยกย่องของพระเยซู เป็ นการแยกจากการถูกตรึ งของพระองค์ แต่ยอห์นได้คิดถึ งว่า
การถูกตรึ งเป็ นการเริ่ มต้นของการยกย่องของพระองค์
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พระเจ้าได้จดั เตรี ยมชี วิตฝ่ ายร่ างกายที่เริ่ มอีกครั้งแก่คนอิสราเอลที่ได้ทาบาปอย่างต่อเนื่ องโดย
พระคุ ณ เพราะฉะนั้น มันไม่ควรยากสาหรับนิ โคเดมัสที่จะเชื่ อว่าพระองค์จะจัดเตรี ยมชี วิต
ฝ่ ายวิญญาณสาหรับมนุษย์ที่บาปโดยพระคุณ
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ข้อ 13 วาดภาพว่าพระเยซูเป็ นผูส้ าแดงพระเจ้าที่ได้ลงมาจากสวรรค์ ข้อ 14 วาดภาพว่าพระองค์
เป็ นพระผูช้ ่ วยให้รอดที่ ได้รับการยกย่องและทนทุ กข์ มันอยู่ในการทนทุ กข์ของพระองค์ที่
พระเยซู ได้สาแดงพระเจ้าอย่างชัดเจนที่ สุ ด หัวข้อเหล่ านี้ รวมกลุ่ มกันรอบๆชื่ อเรี ยก “บุตร
มนุษย์” ในพระกิตติคุณที่สี่
จุดประสงค์ของการยกพระเยซู ข้ ึน อย่างที่เป็ นจุดประสงค์ของการยกงูทองสัมฤทธิ์ ขึ้นในถิ่ น
ทุรกันดารคือ ความรอดของผูท้ ี่ได้เชื่ อ โดยการเปรี ยบเทียบพระองค์เองกับงูน้ นั พระเยซู กาลัง
สอนว่าใครก็ตามที่ได้วางใจในพระองค์และการตายของพระองค์จะได้รับชี วิตนิ รันดร์ นี่ เป็ น
การอ้างอิงแรกถึงชี วิตนิ รันดร์ ในพระกิตติคุณนี้ ชี วิตนิ รันดร์ อา้ งอิงถึงชี วิตของยุคที่จะเกิ ดขึ้น
นัน่ คือ ยุคอาณาจักรและตลอดไป มันคือชี วิตที่บุคคลหนึ่ งประสบตามปกติหลังจากการเป็ น
ขึ้นจากตายที่เตรี ยมเขาหรื อเธอสาหรับอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ยอห์นได้นาเสนอว่าชี วิตเป็ น
บางสิ่ งที่ ผคู ้ นสามารถประสบได้อย่างเต็มขนาดก่ อนที่ยุคอาณาจักรจะเริ่ มต้น ชี วิตนิ รันดร์ ที่
ผูค้ นได้รับตอนบังเกิดใหม่คือชีวติ ของพระวาทะนิ รันดร์ (1:4) มันมายังพวกเขาโดยการเชื่อใน
บุคคลและงานแห่งการช่วยให้รอดของพระเยซู
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“ชี วิตที่ คริ ส เตี ยนครอบครองไม่ ใช่ เป็ นเอกเทศจากพระคริ สต์เลย มันคือชี วิตที่ถู ก
‘ซ่ อนไว้กบั พระคริ สต์ใน พระเจ้า’ (คส. 3:30) . . . . คนยิวได้แบ่งแยกยุคเป็ นยุค
ปั จจุบนั และยุคที่ จะมาถึ ง แต่คาขยายนาม [นิ รันดร์ ] ถู กใช้กบั ชี วิตในยุคที่จะมาถึ ง
ไม่ใช่ชีวิตในยุคปั จจุบนั ดังนั้น ‘ชีวิตนิรันดร์ ’ หมายถึง ‘ชีวิตที่เหมาะสาหรับยุคที่จะ
มาถึง’ มันเป็ นแนวคิดแบบยุคสุ ดท้าย (เปรี ยบเทียบ 6:40, 54) แต่เมื่อยุคที่จะมาถึง
ไม่ได้มาถึ งจุดสิ้ นสุ ด คาขยายนามนั้นจะหมายถึง ‘ตลอดไป’ ‘ไม่สิ้นสุ ด’ ความคิด
เกี่ยวกับเวลาก็อยูท่ ี่นนั่ ชีวติ นิรันดร์ จะไม่มีวนั สิ้ นสุ ด แต่มนั มีสิ่งอื่นที่นนั่ เช่นกัน และ
เป็ นบางสิ่ งที่ สาคัญกว่า สิ่ งสาคัญเกี่ ยวกับชี วิตนิ รันดร์ ไม่ใช่ ปริ มาณของมันแต่เป็ น
คุณภาพของมัน. . . . ชีวิตนิรันดร์ ในพระคริ สต์ คือชีวิตที่เอาบุคคลหนึ่งออกจากการ
เป็ นแค่ฝ่ายโลก”238

นักวิชาการบางคนเชื่อว่าข้อ 16-21 เป็ นความคิดเห็นของยอห์นมากกว่าที่จะเป็ นการกล่าวต่อไปของถ้อยคาของผ
พระเยซู ที่มีต่อนิ โคเดมัส239 ส่ วนใหญ่เชื่ อว่าถ้อยคาของพระเยซู ดาเนิ นไปจนถึงข้อ 21240 (ฉบับตัวอักษรสี แดง
ของพระกิ ตติคุณยอห์ นเปิ ดเผยความชอบของบรรดาผูแ้ ปลที่ หลากหลาย) ข้าพเจ้าชอบความคิดเห็ นที่สองใน

ประเด็นนี้ น่ าเสี ยดายที่ฉบับกรี กไม่ได้มีเครื่ องหมายอ้างอิง หรื อเครื่ องหมายหยุดสาหรับเรื่ องนั้น ดังนั้นมัน
ไม่ได้ระบุถึงการอ้างอิงสาหรับผูอ้ ่านส่ วนนี้ ของพระคัมภีร์เป็ นหัวใจของการบันทึกของยอห์นเกี่ยวกับพันธกิ จ
แรกเริ่ มของพระเยซู (บทที่ 2-4)
3:16
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ข้ออันเป็ นที่รู้จกั ดีที่สุดในพระคัมภีร์ท้ งั หมดแสดงออกถึงถ้อยคาแห่ งข่าวประเสริ ฐอย่างชัดเจน
กว่าและมีเสน่ห์กว่าข้อใดๆ เกือบทุกคาในข้อนี้ก็สาคัญ
ภาระกิจของพระเยซู ในการมาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ (ข้อ 13, 17) และไม้กางเขน (ข้อ 14-15) เป็ น
ผลลัพธ์มาจากความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุ ษย์ โครงสร้ างของประโยคกรี กก็เน้นถึ งความ
เข้มข้นของความรั กของพระเจ้า พระองค์ได้ประทานสิ่ งดี ที่สุดของพระองค์ คือ พระบุ ตรที่
พิเศษและเป็ นที่รัก คนยิวได้เชื่ อว่าพระเจ้ารักคนอิสราเอล แต่ยอห์นได้ยืนยันว่าพระเจ้ารักทุก
คนด้วยไม่คานึ งถึ งเชื้ อชาติ ตามนักอรรถาธิ บายคนหนึ่ ง ไม่มีนกั เขียนคนยิวคนไหนได้ยืนยัน
อย่างเจาะจงว่าพระเจ้าทรงรักโลกของพระองค์241 มันไม่มีอะไรในข้อนี้ หรื อในบริ บทที่จะจากัด
“โลก” ว่าเป็ นโลกของผูท้ ี่ถูกเลือกสรร ความรักของพระเจ้านี้ ก็อศั จรรย์มากไม่ใช่เพราะว่าโลก
นั้นใหญ่มากอย่างที่มนั แย่อย่างมาก (เปรี ยบเทียบ 1:9) พระบิดารักโลกด้วยความรักที่ไม่เห็น
แก่ตวั ที่ได้จดั เตรี ยมการมาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์และการถูกตรึ ง กาลาเทีย 2:20 เปิ ดเผยว่า กางเขน
แสดงถึงความรักของพระบุตร
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“โครงสร้างของคากรี กใส่ การเน้นบางอย่างที่ความเป็ นจริ งของของประทาน มันไม่ใช่
ว่า ‘พระเจ้ารักพอที่จะประทาน’ แต่ ‘พระเจ้ารักจนพระองค์ได้ประทาน’ ความรักของ
พระองค์ไม่ใช่ ความรู ้ สึกที่ไม่แน่นอนและอ่อนไหว แต่เป็ นความรักที่จ่ายราคา พระ
เจ้าได้ประทานสิ่ งที่เป็ นที่รักที่สุดของพระองค์”242

คริ ส เตี ยนไม่ค วรรั กโลกด้วยความรั กที่ เห็ นแก่ ตวั ซึ่ งแสวงหาที่ จะได้ประโยชน์ จากมันโดย
ส่ วนตัว (1 ยน. 2:15-17)
โลกอยู่ภายใต้ก ารคุ ก คามของการพิ พ ากษาของพระเจ้า เนื่ องจากการล้ม ลงและความบาป
(3:36; รม. 1:18) ในความรักที่มีพระคุณของพระองค์ พระเจ้าได้หยิบยื่นออกมาและได้เลือก
บางคนจากโลกสาหรับความรอด (15:19; รม. 6:23) พระองค์ไม่ได้เพลิ ดเพลิ นในการเท
พระพิ โรธของพระองค์ล งบนผูห้ ลงหาย แต่ พ ระองค์ยิน ดี เ มื่ อผูค้ นหันจากทางชั่ว ร้ า ยของ
พวกเขาและไปหาพระองค์ (อสค. 18:23) ข้อเท็จจริ งที่ ว่าพระเจ้ายอมให้พวกคนบาปที่
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จะพินาศก็ไม่ได้ขดั แย้งกับความรั กของพระองค์ พระองค์ได้จดั เตรี ยมหนทางที่พวกเขาไม่
จาเป็ นต้องพินาศเพราะว่าพระองค์รักมนุ ษย์ จุดประสงค์สูงสุ ดของพระองค์คือความรอดของ
บรรดาผูท้ ี่เชื่อในพระบุตรของพระองค์
ผลลัพธ์ต่างๆ ของการเชื่ อคือ การบังเกิดใหม่ (ข้อ 3, 5) ชีวิตนิรันดร์ ชี วิตที่มีเวลาไม่จากัด (ข้อ
15-16) และความรอด (ข้อ 17) ทางเลือกก็คือการพินาศ (ข้อ 16, เปรี ยบเทียบ 10;28) การสู ญเสี ยชีวติ ของบุคคล (12:25) และ การถูกทาลาย (17:12) ที่จะพินาศ (คากรี ก อะโพเลทัย) ไม่ได้
หมายถึง ที่จะประสบกับการทาลายล้าง แต่เป็ น ความเสี ยหาย ความล้มเหลวที่จะตระหนักถึง
จุดประสงค์ของพระเจ้า และการถูกแยกออกจากการสามัคคีธรรมของพระองค์ ทางเลือกก็มี
ชีวติ และการพินาศเท่านั้น มันไม่มีสภาพสุ ดท้ายอย่างอื่นอีก
การเลิกเชื่อไม่ได้ส่งผลต่อการสู ญเสี ยความรอด
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“เราอาจกล่ า วว่า ‘ใครก็ ตามที่ เชื่ อว่า ร็ อคเคฟเฟลเลอร์ เป็ นคนใจบุญจะได้รับเงิ น $
1,000,000’ ณ จุดหนึ่งของเวลา คนหนึ่งก็เชื่ อสิ่ งนี้ เขาก็เป็ นเศรษฐี อย่างไรก็ตาม เขา
เลิกที่จะเชื่อสิ่ งนี้ในสิ บปี ต่อมา เขายังอยูใ่ นการครอบครองเงิน $ 1,000,000 ในทานอง
เดี ยวกัน ถ้าคนหนึ่ งได้เชื่ อในพระคริ สต์ เขาก็บงั เกิ ดใหม่และอยู่ในการครอบครอง
ชีวติ นิรันดร์ แม้วา่ เขาเลิกที่จะเชื่อในพระเจ้าในอนาคต”243
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ยอห์ นได้อธิ บายต่ อไปถึ ง จุ ดประสงค์ข องพระเจ้า ในการส่ ง พระบุ ตรของพระองค์โดยการ
อธิ บายสิ่ งที่ไม่ใช่ มันไม่ใช่เพื่อที่จะพิพากษาหรื อลงโทษ (คากรี ก คริ โน) มนุษย์ การพิพากษา
ที่ยอห์นได้กล่าวถึ งที่นี่ก็ตรงกันข้ามกับการช่ วยให้รอด (เปรี ยบเทียบ ข้อ 18; 5:24) พระเจ้า
สามารถที่จะลงโทษมนุษย์โดยไม่มีการมาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ พระเยซู จะพิพากษาทุกคน แต่นนั่
ไม่ใช่ จุดประสงค์ของพระเจ้าในการมาบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ ตรงกันข้าม เพื่อที่จะจัดเตรี ยมความ
รอดสาหรับทุกคนโดยทางการตายของพระองค์ที่บนไม้กางเขน
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เราสามารถปรองดองข้อนี้ กบั 9:39 ที่ที่พระเยซู ได้ตรัสว่าพระองค์ได้เสด็จมาในโลกเพื่อการ
พิพากษาได้อย่างไร (เปรี ยบเทียบ 5:27)? การพิพากษาเป็ นหน้าที่อนั ดับสองที่เกี่ยวข้องในการ
ช่วยให้รอด ซึ่ งเป็ นจุดประสงค์อนั ดับแรกของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ดนล. 7:13-14) พระเยซู

3:17

G
G
G
G

ได้เสด็จมายังโลกที่ได้ถูกกล่าวโทษแล้วเพื่อจะช่ วยบางคนให้รอด พระองค์ไม่ได้เสด็จมายัง
โลกที่เป็ นกลางเพื่อจะช่วยบางคนให้รอดและลงโทษคนอื่นๆ ใครก็ตามที่นาความสว่างมาก็
ก่อให้เกิ ดเงา แต่การที่นาเงามาก็เป็ นแค่สถานการณ์ ที่เป็ นผลตามมาซึ่ งหลีกเลี่ ยงไม่ได้เมื่อคน
หนึ่งนาความสว่างมา
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บุคคลที่เชื่ อในพระเยซู ก็รอดพ้นการพิพากษา (เปรี ยบเทียบ 5;24; รม. 8:1) อย่างไรก็ตาม
บุคคลที่ ไม่เชื่ อใน พระเยซู ก็พบกับการพิพากษาซึ่ งไม่มีทางรอดพ้นไปได้เลย (เปรี ยบเทียบ
3:36) เหตุผลสาหรับการพิพากษาของเขาหรื อของเธอก็คือความล้มเหลวของเขาหรื อของเธอที่
จะเชื่ อในผูท้ ี่ พ ระเจ้า ได้จดั เตรี ย มมาเพื่ อความรอดโดยความรัก และพระคุ ณ ความเชื่ อเป็ น
วิธีการแบบเครื่ องมือที่เราได้รับความรอด ความล้มเหลวที่จะใช้ความเชื่ อในพระเยซู จะส่ งผล
ต่อการตายฝ่ ายวิญญาณ อย่างเช่ น ความล้มเหลวที่จะเชื่ อในงูทองสัมฤทธิ์ ได้ส่งผลต่อการตาย
ฝ่ ายร่ างกายสาหรับคนอิสราเอล (กดว. 21:4-9) ความแตกต่างระหว่างการเชื่ อกับการไม่เชื่ อก็
ชัดเจนจากที่นี่เป็ นต้นไปในพระกิตติคุณนี้244

G
G
G
G
G
G

ยอห์นได้อธิ บายถึงขั้นตอนของการพิพากษาของมนุ ษย์ (คากรี ก คริ ซิส การแบ่งแยก หรื อ การ
แยกแยะ ไม่ ใ ช่ คริ มา ซึ่ ง หมายถึ ง การตัด สิ นพิ พ ากษา) แม้ว่า ความสว่า งได้เข้า มาในโลก
ผูค้ นได้เลือกความมืดเหนือความสว่าง ความสว่างในที่นี่หมายถึงการสาแดงที่พระเยซู ในฐานะ
ที่เป็ นความสว่างของโลกได้นามาจากพระบิดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสว่างของข่าวประเสริ ฐ
เหตุผลที่ ผคู ้ นเลื อกความมื ดเหนื อความสว่างก็คือการกระทาของพวกเขานั้นชั่วร้ าย พวกเขา
ชอบความมืดของพวกเขามากกว่าความสว่างของพระเจ้าเนื่ องด้วยสิ่ งที่ความมืดได้ซ่อนไว้ นัน่
คือ บาปของพวกเขา
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ผูก้ ระทาชัว่ ไม่เพียงแต่รักความมืดเท่านั้น (ข้อ 19) พวกเขายังเกลียดความสว่างอีกด้วย คากรี ก
ที่แปลว่า “ชัว่ ร้าย” คือ ฟอลา หมายถึง “ไร้ค่า” ผูก้ ระทาชัว่ หลีกเลี่ยงความสว่างที่พระเยซู นามา
และพระเยซูเอง (เปรี ยบเทียบ 1:9-11) เพราะว่ามันเปิ ดเผยถึงความไร้คุณค่าของชี วิตของพวก
เขา มันแสดงว่าพวกเขาไม่มีความหมาย ไม่มีเป้ าหมายที่มีคุณค่า หรื อไม่มีความหวังสาหรับ
อนาคต พวกเขารู้ วา่ การมาสู่ ความสว่างจะตัดสิ นว่าพวกเขาผิด การผิดศีลธรรมก็อยูเ่ บื้องหลัง
การไม่เชื่ออย่างมาก
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“ผูค้ นเสนอข้อแก้ตวั มากมายสาหรับการไม่ยอมรับพระคริ สต์ บางคนอ้างการปรากฏ
ของคนหน้าซื่ อใจคดในคริ สตจักร คนอื่นๆ อ้างถึงการไร้ความสามารถที่จะเชื่อความ
จริ ง บางอย่า งเกี่ ย วกับ พระคริ ส ต์ห รื อ พระกิ ต ติ คุ ณ [หลายคนกล่ า วว่า พวกเขาไม่
สามารถยอมรับความเป็ นจริ งที่วา่ พระเจ้าอนุ ญาตให้มีการทนทุกข์อย่างมากในโลกนี้ ]
สิ่ งเหล่ านี้ เป็ นแค่ความพยายามที่จะปกปิ ดใจในการกบฏต่อพระเจ้า เหตุ ผลสู งสุ ดที่
ผูค้ นไม่มาสู่ พระคริ สต์คือ พวกเขาไม่ตอ้ งการ”245
ในอีกด้านหนึ่ ง ผูค้ นที่ยึดมัน่ ในความจริ งก็ “มาสู่ ความสว่าง” และแหล่งของมันคือ พระเยซู
(“แสงสว่าง”) พวกเขาไม่ได้พยายามที่จะปกปิ ดการกระทาที่ไร้ค่า แต่พวกเขาเต็มใจที่จะเปิ ดเผย
สิ่ งเหล่านั้นแก่ความสว่างที่ตรวจสอบแห่ งการสาแดงของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 1:8-9)
พวกเขายอมรั บอย่างถ่ อมใจว่าการงานที่ ดีที่พ วกเขาทาเป็ นผลผลิ ตของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
แน่ นอนว่า พวกเขาทาสิ่ งนี้ ก็เพราะว่าพระเจ้านาพวกเขาไปสู่ พระองค์ ความแตกต่างพื้นฐาน
อันหนึ่ งระหว่างผูเ้ ชื่ อ และผูไ้ ม่เชื่ อก็คือท่าทีของพวกเขาที่มีต่อ “ความสว่าง” ไม่ใช่ ความผิด
ของพวกเขาต่อหน้าพระเจ้า ทั้งสองนั้นก็ผดิ ต่อหน้าพระองค์ การตีความแบบส่ วนน้อยคือ พระ
เยซู ได้แยกแยะผูเ้ ชื่ อที่ยอมรับพระคริ สต์อย่างเปิ ดเผย เช่ น ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติสมา และผูเ้ ชื่อลับ
เช่น นิโคเดมัส มากกว่าผูเ้ ชื่อและผูไ้ ม่เชื่อ246
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ข้อ 19-21 ชี้ ถึงอันตรายมากที่สุดที่ผอู ้ ่านแต่ละคนของพระกิ ตติคุณนี้ เผชิ ญ ถ้าบุคคคลหนึ่ งมี
แน้วโน้มที่จะทาอย่างที่ นิ โคเดมัสได้ทาและปฏิ เสธพระเยซู มันเป็ นเพราะว่าเขาหรื อเธอไม่
ต้องการที่ จะมาสู่ ความสว่างเนื่ องด้วยเหตุผลทางศี ลธรรม โดยพื้นฐานแล้ว ผูค้ นหันไปจาก
พระเยซูเพราะความสว่างที่พระองค์นามานั้นเปิ ดเผยสิ่ งต่างๆเกี่ยวกับพวกเขาที่พวกเขาต้องการ
ให้เป็ นที่ปกปิ ดต่อไป การเปิ ดออกต่อความสว่างนั้นสาคัญอย่างมาก ความรักที่มีพระคุณของ
พระเจ้าหนุนใจคนบาปที่ผดิ บาปที่จะเปิ ดเผยตนเองต่อความสว่าง

G
G

“สิ่ งนี้ [3:19-21] เป็ นส่ วนหนึ่ งของส่ วนที่สาคัญที่ สุดในพระกิ ตติคุณยอห์ นสาหรั บ
ความเข้าใจถึ งการแบ่งเป็ นฝ่ ายระหว่างความสว่างและความมืดในศาสนศาสตร์ ของ
ยอห์น และเพื่อความเข้าใจถึงพระกิตติคุณยอห์นเอง”247

ปั ญหาส่ วนมากของมนุษย์สมัยใหม่เกี่ยวกับพระกิตติคุณคือเรื่ องมนุษยวิทยา มันมีผลมาจากมุมมองที่ผิดเกี่ยวกับ
ตัวเขาเอง โดยปกติมนุ ษย์ที่ลม้ ลงมองว่ามนุ ษย์น้ นั ถ้าไม่ดีก็เป็ นกลางเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเจ้าได้ส่ง

พระเยซู มาและพระเยซู ได้เสด็จมาที่จะช่วยคนบาปให้รอดดูเหมือนจะเป็ นที่สนใจมากที่สุด ถ้ามนุ ษย์ดีและไม่
ต้องการความรอด เราสามารถสรรเสริ ญความรักของพระเจ้าว่าน่ายกย่อง ถ้ามนุษย์เป็ นกลาง เราสามารถรับเอา
ความรอดหรื อละมันได้ ถ้าเราละมัน ดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมสาหรับการลงโทษเรา อย่างไรก็ตาม มนุ ษย์
ไม่ใช่ดีหรื อเป็ นกลางแต่ชวั่ ร้าย เขานั้นอยูใ่ ต้การลงโทษแล้วและถูก กาหนดไปสู่ การประสบกับพระพิโรธของ
พระเจ้า เพราะฉะนั้นความเชื่อในพระเยซูก็กลายมา เป็ นทางที่ จ าเป็ นส าหรั บ การรอดพ้น จากจุ ด หมายที่ น่ า
สะพรึ งกลัว การมาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์เป็ นการสาแดงออกของพระคุณของพระเจ้า ไม่ใช่แค่ความรักของพระเจ้า
เท่านั้น
4. ปฏิกริ ิยาของยอห์ นบัพติสมาต่ อพันธกิจของพระเยซู 3:22-30
ถัดไปผูเ้ ขียนได้บนั ทึกถึ งพันธกิ จขนานกันของยอห์นบัพติสมาและพระเยซูในแคว้นยูเดีย ยอห์นบัพติสมาได้
กล่าวยอมรับอย่างเต็มใจถึ งความเหนื อกว่าของพระเยซู ที่มีต่อเขา แม้ว่าทั้งสองได้ทาสิ่ งต่างๆ อย่างเดียวกัน นี่
เป็ นพยานต่อไปถึงตัวตนของพระเยซู ส่ วนนี้ ก่อตั้งใจความสาคัญอย่างมากของพยานของอัครทูตยอห์นที่มีต่อ
ตัวตนของพระเยซูในพันธกิจแรกเริ่ มของพระเยซู (บทที่ 2-4)
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เป็ นที่แน่ชดั ว่า การสนทนาของพระเยซู กบั นิ โคเดมัสได้เกิดขึ้นในเยรู ซาเล็ม (2:23) เยรู ซาเล็ม
อยูภ่ ายในแคว้นยูเดีย หลังจาการสนทนานั้น พระเยซู ได้เสด็จไปยังชนบทของยูเดี ย พระเยซู
ยังไม่ได้มอบหมายสาวกสิ บสองคน การมอบหมายนั้นได้เกิ ดขึ้ นหลังจากการถูกจาคุ กของ
ยอห์นบัพติสมา (มก. 1:14) พวกสาวกที่ได้ไปกับพระเยซู อาจไม่ได้เป็ นสาวกสิ บสองคน แต่
พวกเขาเป็ นผูต้ ิ ดตามของพระองค์ และพวกเขาคงได้รวมถึ งสาวกสิ บสองคนหรื อบางคน
นี่เป็ นการบันทึกเดียวในหมวดพระกิตติคุณที่พระเยซู ได้มีส่วนร่ วมในพันธกิจการให้บพั ติสมา
ที่คล้ายคลึ งกับพันธกิ จการให้บพั ติ สมาของยอห์นบัพติสมา อย่างไม่สงสัยว่า การบัพติ สมา
แสดงออกถึงการกลับใจมากกว่า “การบัพติสมาของคริ สเตียน” ภายหลังผูเ้ ขียนได้อธิ บายว่า
พระเยซูไม่ได้ให้บพั ติสมาด้วยตนเอง แต่พวกสาวกของพระองค์เป็ นผูใ้ ห้ (4:2) อย่างไม่สงสัย
ว่า พระเยซูได้ใช้เวลากับพวกสาวกเหล่านี้ เพื่อจะช่วยพวกเขาเข้าใจและเล็งเห็นว่าพระองค์เป็ น
ใครอย่างแท้จริ ง
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สถานที่ที่แน่นอนของอายโนน (ความหมายตามตัวอักษรคือ น้ าพุ) ใกล้สาลิมนั้นไม่เป็ นที่รู้จกั
ในทุ ก วันนี้ หลัก ฐานที่ ดีที่ สุ ดดู เหมื อนจะชี้ ไ ปยังที่ ที่ อยู่ท างใต้ข องซิ ค โธโพลิ ส (เบธ-ชาน
ในภาคพันธสัญญาเดิม)248 ที่อื่นที่เป็ นไปได้คือที่ที่ห่างจากซิ คคาร์ ไปทางตะวันออกสองสาม
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ไมล์ (ใกล้เชเคมในภาคพันธสัญญาเดิม ) ที่แรกนั้นก็อยูห่ ่ างไปทางใต้ของทะเลกาลิ ลีประมาณ
15 ไมล์ ที่ที่สองนั้นก็อยูร่ ะหว่างกลางระหว่างทะเลกาลิลีและทะเลตาย ทั้งสองที่น้ ีก็อยูท่ าง
ตะวันตกของแม่น้ าจอร์ แดนสองสามไมล์249 เป็ นที่แน่ชดั ว่า ยอห์นได้เลือกสถานที่เนื่ องด้วยน้ า
มากที่มาจากน้ าพุที่อยูใ่ กล้ๆนั้น หลายคนที่ไปหาเขาก็แสดงออกถึงการกลับใจของพวกเขาโดย
การรับบัพติสมา
“. . . ความสาคัญของหมายเหตุคือ แสดงให้เห็นว่ายอห์นได้ยา้ ยจากทิศใต้ไปยังทิศ
เหนือซึ่ งละพระเยซูไว้เพื่อจะให้บพั ติสมาในบริ เวณที่ไม่ไกลจากกรุ งเยรู ซาเล็ม”250
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อย่างเห็นชัดเจนว่า ยอห์นได้เทศนาและให้บพั ติสมาต่อไปหลังจากที่พระเยซู ได้เริ่ มรับใช้ และ
เขาได้ท าอย่า งนั้นจนกระทั่ง เฮโรดอัน ทิ พ าสได้คุ ม ขัง เขา ผูเ้ ขี ย นพระกิ ต ติ คุ ณ พ้อ งได้เ ริ่ ม
เรื่ องราวของพวกเขาเกี่ ยวกับ พันธกิ จต่ อสาธารณชนของพระเยซู ด้วยพันธกิ จในกาลิ ลี ของ
พระองค์ พวกเขาได้มองว่าการเริ่ มต้นพันธกิจของพระเยซู เป็ นการเริ่ มต้นกับการถูกจาคุกของ
ยอห์นบัพ ติ สมา (มก. 1:14)
อัค รทูตยอห์ นได้เริ่ มเรื่ องราวของเขาเกี่ ย วกับพันธกิ จของ
พระเยซู ดว้ ยพันธกิ จแรกเริ่ มในแคว้นยูเดี ยของพระองค์ เราเรี ยนรู ้ จากเขาว่าระหว่างการถู ก
ทดลองของพระเยซู และการถูกจับกุมของยอห์นบัพติสมา ยอห์นและพระเยซู ได้ทางานควบคู่
กันไประยะหนึ่ ง การอ้างอิงของเขาถึงการถู กจาคุกของยอห์นบัพติสมานั้นสาคัญเพราะว่ามัน
ช่วยให้ผอู ้ ่านเห็นว่าการบันทึกของยอห์นไม่ได้ขดั แย้งกับพระกิตติคุณพ้อง กระนั้นความเป็ น
ห่วงพื้นฐานของเขาก็คือการเป็ นพยานของยอห์นบัพติสมาที่มีต่อพระเยซู
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เป็ นที่แน่ ชดั ว่า การอภิ ปรายที่ถูกกล่าวถึ งมีศูนย์กลางอยู่ที่ความสัมพันธ์ของการให้บพั ติสมา
ของยอห์นกับการชาระทางพิธีกรรมอย่างอื่นที่เจ้าหน้าที่หลากหลายของยิวได้สนับสนุน บางที
การชาระเหล่านี้ได้รวมถึงการปฏิบตั ิต่างๆที่ได้กาหนดไว้ในภาคพันธสัญญาเดิม และพิธีใหม่ๆ
ของการชาระที่ ผูน้ ายิวบางคนได้สนับสนุ น ข้อนี้ จดั เตรี ยมเบื้ องหลังสาหรั บพวกสาวกของ
ยอห์นได้เข้าหาเขาในข้อถัดไป

G

หนึ่ งในพิ ธี บ ัพ ติ ส มาร่ ว มสมัย คื อ บัพ ติ ส มาที่ พ ระเยซู แ ละพวกสาวกของพระองค์ ไ ด้ใ ห้
พวกสาวกของยอห์นได้อา้ งอิงมันต่อยอห์นซึ่ งบ่งบอกว่าพวกเขาต้องการให้เขาที่จะออกความ
คิดเห็นเกี่ยวกับมัน พวกเขามีความเป็ นห่ วงที่เจาะจงที่วา่ หลายคนกาลังไปหาพระเยซู เพื่อรับ

3:24

3:25

3:26
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บัพติสมา คาตอบของยอห์น (ข้อ 27-30) บ่งบอกว่า พวกเขาได้รู้สึกอิจฉาความเป็ นที่นิยมของ
พระเยซู พวกเขาได้ลม้ เหลวที่จะเข้าใจถึงจุดประสงค์ของพันธกิจของยอห์น
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“มันน่าสนใจที่จะสังเกตว่าชายสี่ คนที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ได้เผชิ ญกับปั ญหาของ
การเปรี ยบเที ย บและการแข่ง ขัน เช่ น โมเสส (กดว. 11;26-30) ยอห์นบัพติสมา
(ยน. 3:26-30) พระเยซู (ลก. 9:46-50) และ เปาโล (ฟป. 1:15-18) บ่อยครั้งแล้ว
ผูน้ าก็ทนทุกข์จากพวกสาวกที่ร้อนรนของเขามากกว่าจากนักวิจารณ์ของเขา!”251
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ยอห์ น ได้ต อบต่ อ ค าถามที่ ถู ก บอกใบ้ไ ว้ด้ว ยค าพัง เพยซึ่ งเป็ นความจริ ง โดยทั่วไป เขาได้
หมายถึ ง ว่า ไม่ มี ใ ครสามารถได้รั บ สิ่ ง ใดเลยนอกจากว่า พระเจ้าอนุ ญาตด้ว ยอธิ ป ไตยของ
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ 6:65; 19:11; 1 คร. 4:7) เกี่ยวกับพระเยซู แล้ว ประโยคนี้ ได้แสดงออกว่า
พระเจ้าได้อนุ ญาตให้พระเยซู ที่จะชื่ นชมกับ ความเป็ นที่ นิย มที่ พระองค์กาลังประสบมันได้
แสดงออกถึงความพึงพอใจของยอห์นเกี่ ยวกับสภาพของเรื่ องราวนั้น ยอห์นได้แสดงออกถึ ง
ท่าทีที่เป็ นแบบอย่าง เขาได้ตระหนักว่าพระเจ้าได้มอบหมายพันธกิจที่แตกต่างกันแก่พระเยซู
และแก่เขาเอง และมันเป็ นการผิดสาหรับเขาและพวกสาวกของเขาปรารถนาสิ่ งต่างๆที่เป็ นคน
ละอย่าง (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 3:1-9; 4:1-7; 12:12-31)
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ยอห์นได้ย้าเตือนพวกสาวกของเขาต่อไปว่าเขาไม่เคยอ้างว่าเป็ นพระเมสสิ ยาห์เลย แต่เป็ นเพียง
แค่ผเู ้ บิกทางของพระเมสสิ ยาห์ (1:15, 20, 23, 26-34)

3:27

3:28

3:29
การยกตัว อย่า งของยอห์ น ได้แ สดงว่า ท่ า ที ข องเขาและอุ ป นิ สั ย ของเขาสอดคล้อ งกับ การ
ประพฤติตาม ประพฤติตามธรรมของเขา ในตัวอย่างนั้น พระเยซูเป็ นเจ้าบ่าวและเขาเป็ นเพื่อนเจ้าบ่าว
“ผูช้ ่วยได้ทาเพื่อเจ้าบ่าวและได้ทาการจัดเตรี ยมเบื้องต้นสาหรับพิธีแต่งงาน”252
“. . . เพื่อนเจ้าบ่าวเป็ นธรรมเนียมในแคว้น ยูเดีย ไม่ใช่ในแคว้นกาลิลี (เชทธ์ . 25 ก)”253
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บางทีเจ้าสาวเป็ นการอ้างอิงถึงอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ อสย. 54:5; 62:4-5; ยรม. 2:2; 3:30; อสค.
16:8; ฮชย. 2:16-20) เพราะฉะนั้น ยอห์นกาลังบ่งบอกว่าเขาได้เล่นบทบาทที่สนับสนุ นในการ
ร่ ว มกัน ของพระเมสสิ ย าห์ ก ับ อิ ส ราเอล นี่ เ ห็ น พยานให้ แ ก่ ต ัว ตนของพระเยซู ใ นฐานะ
พระเมสสิ ยาห์ ผูซ้ ่ ึ งยอห์นได้กล่าวว่าเขายินดีที่จะได้ยนิ เสี ยงของพระองค์
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เมื่อยอห์นได้กล่าวถ้อยคาเหล่านี้ คริ สตจักรก็เป็ นเอกลักษณ์ อนั ไม่เป็ นที่รู้จกั ในแผนการของ
พระเจ้า ดังนั้นมันไม่น่าเป็ นไปได้ที่ว่ามันอยู่ในความคิดของเขา อย่างไรก็ตาม ผูอ้ ่านดั้งเดิ ม
ของพระกิ ตติ คุ ณนี้ บางที ก็ คุน้ เคยกับ การสาแดงของอัครทู ตยอห์ นเกี่ ยวกับคริ ส ตจัก รที่ เป็ น
เจ้าสาวของพระคริ สต์ (เช่น 2 คร. 11:2; อฟ. 5:25-27, 32) อิสราเอลได้ปฏิเสธเจ้าบ่าวของเขา
เมื่ อพระองค์ได้เสด็จมาหาเขา และผลลัพธ์ ก็ คือพระองค์ได้รับเอาเจ้าสาวที่ แตกต่างออกไป
สาหรับพระองค์เอง ความยินดีของยอห์นก็สมบูรณ์หรื อเต็มที่ (คากรี ก เพลอราว) เพราะเขาได้
รู ้วา่ เขากาลังทาหน้าของเขาให้สาเร็ จอย่างสัตย์ซื่อ ความเป็ นที่นิยมที่เพิ่มขึ้นของพระเยซู ได้เติม
เต็มพวกสาวกของยอห์นด้วยความไม่พอใจ แต่มนั เติมเต็มยอห์นด้วยความยินดี
การแสดงออกชั้นเอกถึ งความถ่ อมใจนี้ ได้เกิ ดขึ้ นจากการรั บรู ้ และการยอมรั บของยอห์ นถึ ง
บทบาทที่พระเจ้าได้ประทานให้ในฐานะผูเ้ บิกทางของพระเมสสิ ยาห์ แทนที่จะทาให้ผูค้ น
ท้อ ใจจากการติ ดตามพระเยซู อย่า งที่ พ วกสาวกของเขาได้บ่ ง บอกว่า เขาควรท า ยอห์ น ก็
สนับสนุ นพระเยซู ต่อๆไป เขาถื อว่านี่ เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าและจึงกล่าวว่า “ต้อง” เป็ น
อย่างนั้น เราทุกคนที่เป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้าจะมองถึงตาแหน่งของพระเยซู และตาแหน่งของ
เราในทานองเดียวกันไหม? การจานนต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าและการยกย่องพระเยซู ไม่ใช่
การมีชื่อเสี ยงในงานรับใช้พระองค์ ควรนาความยินดีมาสู่ ผรู ้ ับใช้ของพระองค์
“ความถ่อมใจไม่ใช่ผลผลิตของการปลูกฝังโดยตรง แต่เป็ น ผลพลอยได้ ”254

น่าเสี ยใจที่สาวกของยอห์นบางคนได้ติดตามเขาต่อไปแทนที่จะรับเอาคาแนะนาของอาจารย์ของพวกเขาที่จะ
ติดตามพระเยซู (เปรี ยบเทียบ กจ. 18:24-26; 19:1-7)
5. การอธิบายถึงความเป็ นเอกของพระเยซู 3:31-36
ส่ วนนี้ อธิ บายถึงเหตุผลที่พระเยซู จะต้องใหญ่กว่า มันรวมหลายหัวข้อที่ปรากฎตลอดทั้งบทที่ 3 เข้าด้วยกันอีก
ด้วย อัครทูตยอห์นหรื อยอห์นบัพติสมาอาจเป็ นผูก้ ล่าว สิ่ งนี้ไม่ได้ชดั เจนทั้งหมด
3:31-32
g

พระบุ ตรของพระเจ้าที่ ได้มาบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ได้เสด็จมาจากเบื้ องบน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 13)
ยอห์นได้แสวงหาที่จะบรรลุจุดประสงค์ของเขาในการพิสูจน์วา่ พระเยซู คือพระคริ สต์ (20:31)
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ส่ วนหนึ่งโดยการเน้นว่าที่มาของพระเยซูน้ นั มา “จากเบื้องบน” การบังเกิดจากเบื้องบน (ข้อ 3)
นัน่ คือ “การบังเกิ ดใหม่” สามารถมาโดยความเชื่ อในผูท้ ี่มาจากเบื้องบนเท่านั้น แห่ งที่มาของ
พระองค์อธิ บายถึงความเหนื อกว่าของพระองค์เหนื อมนุ ษย์ในโลกทั้งหมด ซึ่ งมนุ ษย์น้ นั ติดอยู่
กับ “โลก” (คากรี ก กี โลกนี้ ) ซึ่ งรวมถึงยอห์นบัพติสมาด้วย มนุ ษย์ที่จากัดสามารถเปิ ดเผยสิ่ ง
ต่างๆ ที่พวกเขาประสบในโลกเท่านั้น แต่พระเยซูสามารถเปิ ดเผยสิ่ งต่างๆ เกี่ยวกับสวรรค์ได้
“ผูท้ ี่เป็ นฝ่ ายโลกโดยที่มาก็เป็ นฝ่ ายโลกโดยธรรมชาติอีกด้วย”255
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3:33-34

ยอห์ น ผูใ้ ห้บ พั ติ ส มาสามารถเรี ย กผูค้ นให้ก ลับ ใจ แต่ เ ขาไม่ ส ามารถส าแดงค าปรึ ก ษาของ
พระเจ้าได้อย่างที่พระเยซู สามารถทาได้ หรื อเขาไม่สามารถจัดเตรี ยมชี วิตใหม่จากเบื้องบนได้
พระเยซู ได้กล่าวก่อนหน้านั้นว่าโดยปกติ แล้วผูค้ นไม่ได้รับพยานของพระองค์ (ข้อ 11) และ
ผูเ้ ขียนได้กล่าวซ้ าข้อเท็จจริ งนั้นในที่นี่
อย่างไรก็ตาม บางคนก็รับพยานของพระองค์ ฉะนั้นผูท้ ี่รับพยานก็ยืนยันการเชื่ อว่าพระบิดา
และพระบุตรด้วยนั้นสัตย์จริ ง256 ตราประทับได้บ่งบอกถึงการรับรองส่ วนตัว เช่ นเดียวกันกับ
การบ่งชี้ ถึงความเป็ นเจ้าของพระเยซู ได้สาแดงถ้อยคาของพระเจ้าอย่างแน่นอนขนาดที่วา่ ที่จะ
เชื่ อพระเยซู ก็คือที่จะเชื่ อพระเจ้า และที่จะไม่เชื่ อพระเยซู ก็คือที่จะไม่เชื่ อพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ
1 ยน. 5:10)
บรรดาผูส้ ื่ อสารก่อนหน้านี้ ได้รับขนาดที่จากัดของพระวิญญาณของพระเจ้า พระวิญญาณได้
เสด็จมาเหนื อพวกผูเ้ ผยพระวจนะของภาคพันธสัญญาเดิ มเพื่ อเวลาและจุ ดประสงค์ที่จากัด
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม พระเจ้าได้ประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่พระเยซู อย่างไม่จากัด
สิ่ งนี้ รับรองถึ งความจริ งแห่ งถ้อยคาของพระเยซู พระวิญญาณได้เสด็จลงมาเหนื อพระเยซู ณ
การรับบัพติสมาของพระองค์และสถิ ตอยู่เหนื อพระองค์ต่อไป (1:32-33; เปรี ยบเทียบ อสย.
11:2; 42:1; 61:1) พระเจ้าได้ประทาน พระวิญญาณของพระองค์แก่พระเยซู อย่างไม่จากัด
(เปรี ยบเทียบ 1 คร. 12:4-11)

g

“พระกิ ตติคุณยอห์นอ้างอิงว่าพระเยซู ได้ถูกส่ งมาจากพระเจ้าถึ ง 39 ครั้งด้วยกัน (ข้อ
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) สิ่ งนี้ ยืนยันถึ งความเป็ นพระเจ้าและที่ มาจากสวรรค์ของพระเยซู เช่ น
เดียว เดียวกันกับ อธิ ปไตยและความรักของพระเจ้าในการริ เริ่ มการมาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ของ
พระบุตร (เปรี ยบเทียบ กท. 4:4; 1 ยน. 4:9-10, 14)”257
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พระเจ้าไม่เพียงแต่ได้ประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่พระเยซู อย่างไม่จากัดเท่านั้น แต่
พระองค์ได้วางทุกสิ่ งไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์อีกด้วย พระบิ ดาได้มีพระคุ ณต่อพระบุตร
เพราะว่าพระบิดารักพระองค์ อย่างที่พระองค์ได้มีพระคุณต่อมนุ ษย์ดว้ ยการจัดเตรี ยมความรอด
ให้เพราะว่าพระองค์รักเรา ทุ กสิ่ งที่ พระบิ ดาได้กระทา การสาแดงและการไถ่ ก็ไหลมาจาก
ความรักของพระองค์ที่มีต่อผูค้ นโดยทางพระบุ ตร ประโยคนี้ ช้ ี ถึงการพึ่งพาที่พระบิดาของ
พระเยซูที่เป็ นมนุษย์อีกด้วย ซึ่งเป็ นหนึ่งในหัวข้อหลักของยอห์น
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ในการสรุ ป ยอห์ นได้วางทางเลื อกเคี ยงข้า งกัน การเชื่ อในพระบุ ตรของพระเจ้าก็ ส่ง ผลใน
ชีวิตนิรันดร์ (1:12; 3:3, 5, 15, 16) ซึ่ งเป็ นชี วิตที่เหมาะสมสาหรับการอยูก่ บั พระเจ้าเป็ นนิ ตย์
และเป็ นชีวติ ที่จะชื่นชมในขอบเขตที่จากัดในเวลานี้ การไม่เชื่ อส่ งผลในพระพิโรธของพระเจ้า
ที่ตกลงบนผูไ้ ม่เชื่ อ และเขาหรื อเธอก็ไม่ได้รับชี วิตนิ รันดร์ ยอห์นได้กล่าวถึงการไม่เชื่ อว่าเป็ น
การไม่เชื่ อฟั ง (การปฏิเสธ, NIV) เพราะว่าเมื่อพระเจ้านาเสนอความรอด การไม่เชื่ อกลายมา
เป็ นการไม่เชื่อฟัง258

G

พระพิ โรธของพระเจ้าคือการตอบสนองส่ วนตัวของพระองค์ต่อการไม่เชื่ อ ไม่ ใช่ หลักการ
ลอยๆ ของการแก้แค้น

3:35

3:36
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พิพากษา

“มันคือ ความไม่ชอบของพระเจ้าต่อความชั่วร้ า ยทางศี ลธรรม ซึ่ งเป็ นปฏิ กิริยาของ
ความชอบธรรมต่ อความอธรรม พระเจ้า ไม่ ไ ด้โ กรธง่ า ยหรื อชอบแก้แค้น แต่ โดย
ธรรมชาติ ข องพระองค์ พระองค์ อุ ทิ ศ ตนอย่ า งไม่ เ ปลี่ ย นแปลงที่ จ ะต่ อ ต้า นและ
พิพากษาการไม่เชื่อฟังทั้งสิ้ น”259

โดยพื้นฐานแล้ว ผูไ้ ม่เชื่อจะประสบกับพระพิโรธของพระเจ้าในอนาคต (เปรี ยบเทียบ 5:28-29)
นี่ เป็ นการอ้างอิงเดี ยวถึงพระพิโรธของพระเจ้าในพระกิตติคุณยอห์นหรื อจดหมายฝากของเขา

แม้วา่ มันปรากฎหกครั้งในพระธรรมวิวรณ์ (เปรี ยบเทียบ รม. 1:18-3:26)
“‘พระพิโรธของพระเจ้า’ เป็ นแนวคิดที่ไม่ถูกคอต่อนักศึกษาสมัยใหม่หลายคน และ
กลไก หลากหลายถูกนามาใช้เพื่อที่จะทาให้การแสดงออกลดลงหรื ออธิ บายมันแบบ
เลี่ยงๆ อย่างไรก็ ตาม สิ่ งนี้ไม่สามารถสาเร็ จได้ โดยปราศจากการทาความรุ นแรงอย่าง
ใหญ่หลวงต่อหลายตอน ของพระคัม ภี ร์ แ ละโดยปราศจากการหัน เหไป จากพระ
ลักษณะในทางศีลธรรมของพระเจ้า เกี่ยวกับประการแรกของประเด็นเหล่านี้ . . . . มี
ตอนพระคัมภีร์เป็ นร้อยๆ ตอนในพระคัมภีร์ที่อา้ งอิงถึงพระพิโรธของพระเจ้า และการ
ปฏิ เสธสิ่ งเหล่ า นั้นทั้งหมดก็ละเราไว้กบั พระคัมภี ร์ที่ ถูกท าให้เสี ยหายอย่า งรุ นแรง
และเกี่ ยวกับการอ้างอิงต่อประเด็นที่สอง ถ้าเราละทิ้งแนวคิดของพระพิโรธของพระ
เจ้า เราก็มีพระเจ้าที่ไม่พร้อมที่จะกระทาการต่อต้านความชัว่ ร้ายทางศีลธรรม. . . . เรา
ไม่ควรที่จะคาดหวังให้มนั [พระพิโรธของพระเจ้า] ที่จะจางหายไปพร้อมกับ การล่ ว ง
ไปของเวลา ใครก็ตามที่ดาเนินในการไม่เชื่อและการไม่เชื่อฟังต่อไป ก็สามารถมองหา
พระพิโรธที่ไม่ละลดของพระเจ้าได้เลย นัน่ เป็ นสิ่ งพื้นฐานต่อความเข้าใจของเราถึ ง
พระกิ ตติ คุ ณ มันไม่มี ความหมายในความรอด นอกจากว่า เราได้รับความรอดจาก
อันตรายอย่างแท้จริ ง”260
ข้อ นี้ น าบทที่ ส ามทั้ง หมดไปสู่ จุ ด สู ง สุ ด และเน้น ความส าคัญ ของพระบุ ต รเพื่ อ ความรอดและการ
พิพากษา
ในส่ วนนี้ อัครทูตยอห์นได้อธิ บายว่าพระเยซู ได้เสด็จมาจากสวรรค์พร้ อมด้วยสิ ทธิ อานาจที่ใหญ่กว่าผูเ้ ผยพระ
วจนะคนใดก็ตามที่มาก่อนหน้านี้ สิ่ งที่พระองค์ได้สาแดงก็มาจากการสังเกตของพระองค์ในสวรรค์ ถ้อยคา
ของพระองค์ได้นาเสนอพระเจ้าอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ยงิ่ ไปกว่านั้นอีก พระองค์ได้เสด็จมาเพราะว่าพระบิดา
ได้มอบสิ ทธิ อานาจของพระเจ้าอย่างเต็มที่และการช่ วยเหลื อที่ ออกมาจากความรั กแก่ พระองค์ เพราะฉะนั้น
พระองค์ก็เหนือกว่ายอห์น บัพติสมาเช่นเดียวกันกับตัวแทนคนอื่นๆ ของพระเจ้าทั้งหมด เหตุการณ์ต่างๆ ในการ
บรรยายของยอห์นถึงการเสด็จเยีย่ มเยรู ซาเล็มครั้งแรกของพระเยซู (2:13-36) ได้ต้ งั ลักษณะทัว่ ๆไป สาหรับพันธ
กิจของพระเยซู โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสภายหลังของพันธกิจในเยรู ซาเล็มของพระองค์ (บทที่ 5; 7:10-10:42;
12:12-50) ความขัดแย้งระหว่างการเชื่อและการไม่เชื่อเริ่ มต้นที่จะปรากฎที่นี่

ง. พันธกิจของพระเยซู ในสะมาเรีย 4:1-42
ตอนนี้ผเู ้ ขียนได้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูกาลังเคลื่อนที่ไปทางเหนือจากยูเดียไปยังสะมาเรี ย ที่ที่พระองค์ ได้มีการ
สนทนาที่สาคัญอีกการสนทนาหนึ่ งกับบุคคลที่แตกต่างไปจากนิ โคเดมัสอย่างสิ้ นเชิ ง อย่างเช่ นในบทก่อนหน้า
นั้น การอธิ บายทางศาสนศาสตร์ ก็ตามหลังการเผชิญหน้าส่ วนตัวนี้
1. การสนทนากับหญิงชาวสะมาเรีย 4:1-26
มีการเชื่อมโยงหลายอย่างระหว่างส่ วนนี้และส่ วนต่างๆก่อนหน้านี้ที่จดั เตรี ยมความต่อเนื่องให้ อันแรกก็คือความ
ต่อเนื่ องของน้ าในฐานะสัญลักษณ์ (เปรี ยบเทียบ 2:6; 3:5; 4:10-15) อีกอันหนึ่ งก็คือ ความต่อเนื่ องของการ
อภิปรายซึ่ งพระเยซูทรงเปิ ดเผยพระองค์เองในฐานะการเติมเต็ม ของสิ่ งที่พนั ธสัญญาเดิมได้คาดหวังไว้ มีความ
แตกต่างอื่นๆ ที่สาคัญเช่นกันคือ หญิงที่ไม่ได้มีการเอ่ยชื่ อเป็ นชาวสะมาเรี ยต่าต้อยธรรมดาและเป็ นคนเสเพลคน
บาป แตกต่างกับชายคนที่มีชื่อ เป็ นคนสู งส่ ง ซื่ อตรงทางศีลธรรม เป็ นอาจารย์ของคนยิวและฟาริ สี นิโคเดมัสได้
แสวงหาพระเยซู ในตอนกลางคืน แต่พระเยซู ได้แสวงหาหญิงชาวสะมาเรี ยในตอนกลางวัน พระเยซู ได้บอกนิ โคเดมัสว่าเขาจะต้องทาบางสิ่ ง (น้ าแห่ งชี วิต) แต่พระองค์ได้เสนอของขวัญแก่หญิงคนนั้น (ต้องบังเกิดใหม่) การ
สนใจเกี่ยวกับการนมัสการ (ผลลัพธ์ของความรอด) ก็แทนที่การสนใจเกี่ยวกับการบังเกิดใหม่ (เงื่อนไขสาหรับ
ความรอด)
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“นิ โ คเดมัส เป็ นตัว แทนที่ โ ดดเด่ น แห่ ง ลัท ธิ ยิว ดั้ง เดิ ม ตอนนี้ ยอห์ น บัน ทึ ก การสนทนาที่
พระเยซูได้มีกบั บุ ค คลหนึ่ ง ที่ เ ป็ นตัว แทนของชนชั้น ซึ่ ง เป็ นที่ ดู ถู ก อย่า งสุ ด ใจโดยลัท ธิ ยิ ว
ดั้งเดิมจากมุมมองของคนยิวดั้งเดิมนั้น ก็มีการโจมตีเธอในสามเรื่ องคือ: เธอเป็ นชาวสะมาเรี ย
เป็ นผูห้ ญิง และเป็ นคนบาปในเรื่ องเพศ”261

ส่ วนนี้ เริ่ มต้นด้วยการอ้างอิงอีกอย่างหนึ่ งถึ งบางสิ่ งที่เป็ นผลจากความเป็ นที่นิยมมากขึ้นของพระเยซู
(เปรี ยบเทียบ 3:22-26; 4:1-3) ส่ วนนี้ท้ งั หมดก็เป็ นต้นแบบของพันธกิจการประกาศอีกด้วย

G

“หญิ งชาวสะมาเรี ยเป็ นบุ คคลที่ ไร้ กาลเวลา ไม่ใช่ แค่ชาวสะมาเรี ย โดยทัว่ ไป แต่เป็ นมนุ ษ ย์
โดยทัว่ ไปอีกด้วย”262

G

ประโยคสามข้อนี้ก็จดั เตรี ยมเบื้องหลังสาหรับสิ่ งที่ติดตามมา พระเยซูได้เสด็จออกจาก “แคว้น
ยูเดีย” และกลับไปยัง “แคว้นกาลิลี” ที่ที่พระองค์ได้ให้ “บัพติศมา” ร่ วมกับ “พวกสาวกของ

4:1-3
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พระองค์” เพราะว่า “พวกฟาริ สี” ได้ตระหนักอย่างมากขึ้นถึงอิทธิ พลที่กว้างขวางของพระองค์
ท่ า มกลางคนยิว พระองค์ต้องการที่ จะหลี ก เลี่ ย งความขัดแย้ง ก่ อนเวลาอันควรกับ พวกเขา
ไม่ใ ช่ เพราะว่ากลัวพวกเขา แต่เพราะว่าพวกเขาจะก่ อให้เกิ ดการแทรกแซงต่อพันธกิ จและ
ตารางเวลาของพระองค์ (ยอห์นไม่ได้อา้ งอิงถึงพวกสะดูสีหรื อพวก เฮโรดโดยชื่ อในพระกิตติ
คุณของท่าน เพราะท่านถือว่าพวกฟาริ สีเป็ นตัวแทนที่แท้จริ งของชนชาติอิสราเอลที่ไม่เชื่ อ)263
นี่เป็ นครั้งแรกที่ผเู ้ ขียนได้อธิ บายว่าพระเยซู เป็ น “พระเป็ นเจ้า” สิ่ งนี้ เหมาะสมเมื่อพิจารณาถึง
ความเหนือกว่าของพระเยซูที่พระธรรมยอห์นสองตอนได้แสดงให้เห็น (3:28-30, 31-36)
เส้นทางตรงและเป็ นที่นิยมมากที่สุดจากยูเดียไปยังกาลิลีก็ “ผ่านสะมาเรี ย”264 แม้วา่ คนยิวและ
คนสะมาเรี ยไม่เข้ากัน คนยิวส่ วนใหญ่จากกาลิลีได้เลือกที่จะเดินทางผ่านสะมาเรี ยแทนที่จะใช้
เส้นทางที่ ยาวกว่าผ่านทางเพอเรี ย ทางตะวันออกของแม่น้ าจอร์ แดน ซึ่ งคนยิวจากยูเดี ยชอบ
มากกว่า265 การเดินทางจากกาลิลีไปยังเยรู ซาเล็มผ่านทางสะมาเรี ยตามปกติแล้วใช้เวลาสามวัน
266
ดังนั้นถ้อยคาของยอห์นที่วา่ พระเยซู “จาต้อง” เสด็จผ่านสะมาเรี ยก็ไม่จาเป็ นต้องหมายถึงว่า
แรงผลักดันของพระเจ้าเท่านั้นที่ได้กระตุน้ ให้พระองค์ที่จะเลื อกเส้นทางนั้น267 อย่างไรก็ตาม
นักศึกษาส่ วนใหญ่ของพระคัมภีร์ตอนนี้ ได้เชื่ อว่า หนึ่ งในเหตุผลที่พระเยซู ได้ใช้เส้นทางนี้ ก็
เพื่อที่จะทาพันธกิจต่อคนสะมาเรี ย

4:4

G

ในทางการเมืองนั้น สะมาเรี ยเป็ นส่ วนหนึ่ งของจังหวัดของโรมแห่ งยูเดี ยในสมัยของพระเยซู
อย่างไรก็ตาม ในทางวัฒนธรรมนั้น ก็มีสิ่งกี ดขวางทางโบราณที่ได้แบ่งแยกชาวสะมาเรี ยจาก
ชาวยิว ที่ ไ ด้อ าศัย ในกาลิ ลี แ ละ ยูเ ดี ย อมรี ก ษัต ริ ย ์ที่ ชั่ว ร้ า ยได้ซ้ื อ เนิ น เขาที่ ซ่ ึ งเขาได้ส ร้ า ง
สะมาเรี ยเป็ นเมืองหลวงใหม่ของอาณาจักรฝ่ ายเหนื อแห่ งอิสราเอล (1 พกษ. 16:24) ภายหลังเฮ
โรด มหาราชได้เปลี่ยนชื่ อของมันเป็ น สะบาสเท 268 ในที่สุดแล้ว ชื่ อ “สะมาเรี ย” ก็อธิ บายถึ ง
ตาบลที่ เมื องได้ต้ งั อยู่ และแม้ก ระทัง่ อาณาจักรฝ่ ายเหนื อทั้งหมดในเวลาต่ อมา หลัง จากที่
พวกอัสซี เรี ยได้ยึดเมืองนั้นและได้ทาลายอาณาจักรแห่ งอิสราเอลในปี 722 ก.ค.ศ. พวกเขาได้
เนรเทศพลเมืองที่สาคัญ และได้นาคนต่างชาติเข้ามาผูซ้ ่ ึ งได้แต่งงานกับคนอิสราเอลที่หลงเหลือ
อยู่ ส่ วนใหญ่ของคนต่างชาติเหล่านี้ ได้นมัสการพวกพระต่างชาติของพวกเขาต่อไป (2 พกษ.
17-18) พวกยิวที่ ได้กลับมายังเยรู ซาเล็มหลังจากการเนรเทศนั้นได้ถือว่าชาวสะมาเรี ยเป็ น
ลู กครึ่ งทางเชื้ อชาติ และผูป้ ระนี ประนอมทางศาสนา ชาวสะมาเรี ยได้ต่อต้านความพยายาม
ของเนหะมียท์ ี่จะสร้ างกาแพงของเยรู ซาเล็มขึ้นใหม่ (นหม. 4:1-2) พวกเขาได้สร้างพระวิหาร

ทัดเทียมขึ้นบนภูเขาเกริ ซิมตรงกันข้ามกับเชเคมราวๆปี 400 ก.ค.ศ. ซึ่ งพวกเขาได้อุทิศแด่พระ
เซอุส เคนิ ออส จอห์น เฮอร์ คานัส ผูป้ กครองตระกูลฮัสโมเนี ยนแห่ งยูเดี ยได้ทาลายมันและเช
เคมราวๆปี 128 ก.ค.ศ. การกระทาเหล่ านี้ ท้ งั หมดได้ส่งผลต่อความเป็ นปรปั กษ์ที่ต่อเนื่ อง
ระหว่างคนสองกลุ่มชาวสะมาเรี ยได้นมัสการบนภูเขาเกริ ซิมต่อไป และยอมรับเฉพาะเพ็นทาทูคว่าเป็ นแบบบัญญัติ คนกลุ่มน้อยของคนอิสราเอลผูอ้ า้ งว่าสามารถที่จะสื บเสาะบรรพบุรุษ
ของพวกเขาไปจนถึงชาวสะมาเรี ยนั้นก็มีชีวติ รอดจนถึงทุกวันนี้
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สถานที่ต้ งั แห่ง “สิ คาร์ ” ก็แน่นอนทีเดียวเนื่องจากธรรมเนียมที่ไม่ได้ถูกทาลายและการมีอยูข่ อง
แหล่งน้ า (ข้อ 6) มันใกล้ “เชเคม” ของพันธสัญญาเดิมอย่างมาก ซึ่ งเป็ นสถานที่ฝังศพของโยเซฟใกล้กบั ฐานของภูเขาเอบาลและเกริ ซิม (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 33:19; 48:22; ยชว. 24:32) ทุก
วันนี้ เมื องสมัยใหม่แห่ งนาบลุ สก็อยู่ใกล้ๆ “นาบลุส ” เป็ นรู ปแบบใหม่ของชื่ อซึ่ งสถานที่ต้ งั
นั้นได้รับในเวลาต่อมาในการแสดงความนับถือต่อครอบครัวจักรพรรดิโรมันที่ชื่อ ฟลาเวีย เนอาโพลิส
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คากรี กที่ยอห์นได้ใช้เพื่อจะอธิ บายถึ งบ่อน้ านี้ คือ เพเก (ในข้อ 6 นี้ ) ซึ่ งหมายถึง “น้ าพุ” และ
เฟรอา (ข้อ 11, 12) ซึ่ งหมายถึ ง “ที่ เก็บ น้ า” นั่นคื อ บ่อน้ า พุ เป็ นที่ ชัดเจนว่า “บ่อน้ าของ
ยาโคบ” เป็ นทั้งน้ าพุและบ่อน้ า มันเป็ นหลุ มลึ กที่บางคนได้ขุดในพื้นดิ น ซึ่ งได้รับการหล่ อ
เลี้ ยงโดยน้ าพุ สถานที่ต้ งั นี้ ยงั เป็ นที่ดึงดู ดทางการท่องเที่ ยวอันเป็ นที่นิยมอยู่ และน้ าพุที่ลึกก็
ยัง คงไหลอยู่ อี เ ดอไชม์ ไ ด้ ป ระมาณ (ในปี ค.ศ. 1886)ว่ า ดั้ งเดิ ม แล้ ว นั้ น บ่ อ น้ าลึ ก
ประมาณ 150 ฟุต269

4:5

4:6

“ชั่ว โมงที่ ห ก” เมื่ อ พระเยซู ไ ด้ม าถึ ง นั้น คงเป็ น “ตอนเที่ ย ง” แม้ว่า พระเยซู เ ป็ น
พระวจนะนิรันดร์ พระองค์ได้กลายมาเป็ น มนุษย์ อย่ างเต็มที่ (เป็ นมนุษย์) และได้ร่วม
ส่ วนในความเหนื่อยล้าและความกระหายที่ผเู ้ ดินทางทั้งหมดประสบ (เปรี ยบเทียบ ฮบ.
4:15-16)
4:7-8

โดยพื้ น ฐานแล้ว พระเยซู ไ ด้ท าการริ เริ่ ม ที่ จ ะพูด กับ ผูห้ ญิ ง คนนั้น เป็ นสิ่ ง ผิ ด ปกติ ส าหรั บ
“ผูห้ ญิง” ที่จะมา “ตักน้ า” ตามลาพังและที่จะมาในช่ วงร้อนของวัน บางที “ศีลธรรม” (การไร้
ศีลธรรม) ของหญิงคนนี้ได้นาให้เธอที่จะหลีกเลี่ยงกลุ่มผูห้ ญิงคนอื่นๆ และที่จะแสวงหาการอยู่

ลาพังด้วยการสู ญเสี ยความสะดวกสบาย (เปรี ยบเทียบ ข้อ 18) ตามปกติแล้ว พวกสาวกของพระ
เยซูคงได้ตกั น้ า เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซูได้ขอ “น้ าดื่ม” จากหญิงนั้นเพราะว่าเธอกาลังตักน้ าและ
เพื่อที่จะเริ่ มต้นการสนทนากับเธอ
คนยิวที่เคร่ งครัดจะไม่ซ้ื ออาหารจากคนสะมาเรี ยอย่างที่พวกสาวกของพระเยซูได้พยายามที่จะ
ทาความเต็มใจของพวกเขาที่จะทาอย่างนั้นอาจสะท้อนถึงมุมมองที่หละหลวมกว่าของพระเยซู
เกี่ยวกับความเป็ นมลทินทางพิธีกรรมโดย “หละหลวมกว่า” นั้น ข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงว่า พระ
เยซูได้ถือธรรมบัญญัติของโมเสสอย่างหละหลวมกว่าที่พระองค์ควรได้ถือ แต่หละหลวมกว่าที่
พวกฟาริ สีส่วนใหญ่ได้ถือ
ตามธรรมดาแล้ว คนยิวได้ถือว่าคนสะมาเรี ยเป็ นผูท้ ี่เลิ กศรัทธาที่ ไม่สะอาด270 หลังจากเหตุ การณ์ น้ ี ไม่นาน คนยิวได้ต้ งั กฎหมายที่ กล่ าวว่า “บรรดาลูกสาวของคนสะมาเรี ยเป็ นผูม้ ีระดู
ตั้งแต่เปลเด็กของพวกเขา” และดังนั้นก็ไม่สะอาดตลอดไป271 ที่จริ ง พวกฟาริ สีได้อธิ ษฐานว่า
ไม่ มี ค นสะมาเรี ยสั ก คนที่ จ ะถู ก ท าให้ เ ป็ นขึ้ นในการเป็ นขึ้ นมา!272 เมื่ อ พวกศัต รู ข อง
พระเยซูตอ้ งการที่จะดูถูกพระองค์ พวกเขาได้เรี ยกพระองค์วา่ “ชาวสะมาเรี ย” (8:48)

4:9
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“อคติ ตามปกติ แห่ งสมัยนั้นได้ห้ามการสนทนาในที่สาธารณะระหว่างชายและหญิ ง
ระหว่างคนยิวและคนสะมาเรี ย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างคนแปลกหน้า รับบี
คนยิวเลือกที่จะหิ วแทนที่จะละเมิดขนบธรรมเนียมเหล่านี้”273
สิ่ งนี้ อธิ บายถึงความตกใจของหญิงคนนั้นต่อการขอร้องของพระเยซู (จงสังเกตว่า ถ้อยคาแรก
ของผูห้ ญิงคนนั้นที่มีต่อพระเยซู คือ และถ้อยคาแรกของนิ โคเดมัสต่อพระเยซู ก็คือ ”อย่างไร“
อีกด้วย ”อย่างไร“[3:4].) ณ จุดนี้ เธอได้มองว่าพระเยซูเป็ นแค่ “ชาวยิว” ภายหลังด้วยการเหน็บ
แนมคนยิวบางคนเรี ยกพระองค์วา่ “ชาวสะมาเรี ย” (8:48)

เฉพาะ

“มันมีร่องรอยของการพูดเหน็บแนมในคาตอบของหญิงคนนั้น ราวกับเธอได้หมายถึง
ว่า ‘เราชาวสะมาเรี ยก็เป็ นดิ นใต้เท้าของท่านนอกจากว่าท่านต้องการบางสิ่ ง จากนั้น
เราก็ดีพอ’”274

ยอห์นได้อธิ บายแก่บรรดาผูอ้ ่านของท่านผูไ้ ม่ได้คุน้ เคยกับอคติของปาเลสไตน์วา่ คนยิวไม่ได้
ใช้ (คากรี ก ซิ นโครนไท) สิ่ งของอย่างเดียวกัน (เช่น เครื่ องใช้; หรื อ “ไม่มีการติดต่อกัน”) อย่าง
คนสะมาเรี ย275 นี่ก็เพื่อว่าพวกเขาสามารถสะอาดทางพิธีกรรมได้
พระเยซู ได้มองข้ามการดูถู กที่ ได้บ่งบอกไว้ของหญิงคนนั้น เธอได้ดึงดูดความสนใจไปสู่ ท้ งั
ของประทานแห่งน้ าที่พระเยซูได้ขอร้อง และสู่ อตั ลักษณ์ของพระเยซู ในฐานะชาวยิว พระเยซู
ได้หยิบเอาทั้งสองหัวข้อและใช้สองสิ่ งนี้เพื่อที่จะกระตุน้ ความอยากรู ้อยากเห็นของหญิงคนนั้น
พระเยซู ไ ด้บ่ ง บอกว่า พระเจ้า มี ข องประทานที่ ใ หญ่ ก ว่า (ค ากรี ก โดรี อา) ส าหรั บเธอ และ
พระองค์มีสิทธิ อานาจที่จะให้มนั แก่เธอ คาที่พระเยซู ได้ใช้สาหรับ “ของประทาน” ก็ปรากฏ
ที่นี่เท่านั้นในหมวดพระกิ ตติคุณ มันเน้นถึ งการไม่ตอ้ งเสี ยค่าแห่ งของประทานของพระเจ้า
นี่ เป็ นอี กบุ คคลหนึ่ งผูไ้ ม่ได้ตระหนักถึ งสง่าราศีหรื ออัตลักษณ์ แท้ของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ
1:14)

4:10
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นักตี ความส่ วนใหญ่เข้าใจการอ้างอิ งของพระเยซู ถึง “ของประทานของพระเจ้า ” ว่าเป็ นการ
อ้างอิงถึ ง ชี วิต นิ รันดร์ แม้ว่าบางคนเชื่ อว่าพระองค์ได้พาดพิงถึ งโทราห์276 ถ้าการตีความอัน
หลังถูกต้อง พระเยซูได้หมายถึงว่าถ้าหญิงคนนั้นได้รู้จกั โทราห์ของเธอ และใครที่พระองค์เป็ น
เธอคงได้ขอบางสิ่ งจากพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 3:10; 5:39-40) การตีความนี้ ดูเหมื อนไม่น่า
เป็ นไปได้ต่อข้าพเจ้า เพราะว่าบางทีความรู ้ที่จากัดอย่างมากของเธอเกี่ยวกับโทราห์น้ นั คงไม่ได้
ช่ ว ยให้ เ ธอที่ จ ะขอ “น้ าธ ารงชี วิ ต ” จากพระเยซู เธอยัง ไม่ ไ ด้ ต ระหนัก ว่ า พระองค์ เ ป็ น
พระเมสสิ ยาห์

G
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“น้ าธารงชีวติ ” ที่พระเยซู ได้สัญญาแก่เธอมีสองความหมาย ตามตัวอักษรนั้น มันอ้างอิงถึงน้ า
ที่ไหลซึ่ งตรงกันข้ามกับน้ าที่นิ่ง ในเชิงเปรี ยบเทียบนั้น มันอ้างอิงถึงพระคุณที่ชาระและทาให้
สดชื่ นซึ่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ นามาในฐานะผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับพระเจ้า
(7:38-39; เปรี ยบเทียบ อสย. 1:16-18; อสค. 36:25-27; ศคย. 14:8; ยน. 3:5) พันธสัญญาเดิมใช้
“น้ า” เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ของคาสอนหรื อหลักคาสอน และ “น้ าธารงชีวติ ” ในฐานะคา เ ป รี ย บ
เทียบถึงพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ สดด. 36:9; อสย. 55:1; ยรม. 2:13; 17:13)277

เฉพาะ

วิธี ก ารประกาศของพระเยซู ณ โอกาสนี้ ก็ คื อ ที่ จ ะเริ่ ม ต้น ที่ ที่ หญิ ง คนนั้น อยู่ ด้วยบางสิ่ ง ที่

เป็ นวัตถุ (ทางโลกหรื อทางปฏิ บตั ิ ) ที่ท้ งั สองมี ร่วมกัน นัน่ คือ ความปรารถนาหาน้ า จากนั้น
พระองค์ได้จบั จุดความอยากรู ้ อยากเห็ นของเธอโดยการบ่งบอกเธอว่าพระองค์ไม่ใช่ แค่ใคร
ก็ตามที่พระองค์ปรากฏให้เห็น และพระองค์สามารถให้บางสิ่ งที่มีค่าอย่างมากแก่เธอได้ ซึ่ งเธอ
ไม่ตอ้ งเสี ยอะไร เธอคงได้ประหลาดใจว่า “ผูน้ ้ ี เป็ นใครกัน ของประทานจากพระเจ้าคืออะไร
และน้ าธารงชีวติ นี้คืออะไร?”

G

4:11-12
G
G
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G
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“เมื่อใดก็ตามที่พระองค์เป็ นพยานต่อผูค้ น พระเยซู ไม่ได้ใช้ ‘วิธีชกั จูงให้ซ้ื อของ’ ที่
พระองค์ได้ปรับให้เข้ากับทุกๆสถานการณ์ สาหรับนิโคเดมัสนั้น พระองค์ได้กล่าวถึง
การบังเกิดใหม่ แต่สาหรับหญิงคนนี้ พระองค์ได้กล่าวถึงน้ าธารงชีวติ ”278
หญิงคนนั้นได้ตอบสนองโดยการพยายามที่คน้ หา วิธี ที่พระเยซูสามารถให้ “น้ าธารงชี วิต นั้น”
แก่เธอได้ และ ใคร ที่พระองค์เป็ น เธอได้กล่าวว่า “น้ าธารงชี วิต นั้น” บางทีเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง
ความลาบากใจของการถามว่า “น้ าธารงชี วิติ คือ อะไร เป็ นที่ชัดเจนว่า เธอได้คิดว่าพระเยซู
เป็ นนักต้มตุ๋นที่เลว คาถามของเธอได้คาดหวังคาตอบเชิ งลบ ยิ่งไปกว่านั้นอีก เธอไม่สามารถ
เห็นได้วา่ พระองค์สามารถ “ใหญ่กว่า” บรรพบุรุษ (“บิดาของเรา”) “ยาโคบ” ได้อย่างไร
ทุกวันนี้ สิ่งนี้ เป็ นหนึ่ งในบ่อน้ าที่ ลึกที่ สุดในปาเลสไตน์ ซึ่ งลึ กกว่า 75 ฟุต ตามที่คนนาทาง
ท้องถิ่นยินดีที่จะชี้ ให้เห็น279 การอ้างอิงของเธอถึง “ยาโคบบรรพรุ ษของเรา” บางทีเป็ นเครื่ อง
ทิ่มแทงอีกอันหนึ่ งซึ่ งได้ถูกออกแบบมาเพื่อจะย้ าเตือน ชาวยิวคนนี ้ ว่ายาโคบเป็ นบรรพ บุรุษ
ของชาวสะมาเรี ยและบรรพบุรุษของชาวยิว ชาวสะมาเรี ยได้สืบเสาะเชื้ อสายของพวกเขาตั้งแต่
ยาโคบไปจนถึงโยเซฟและบุตรของเขา คือ เอฟราอิมและมนัสเสห์280

4:13-14
G
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พระเยซู ได้อธิ บายว่าพระองค์ไม่ ได้กล่ าวถึ งน้ าตามตัวอักษรอย่า งแท้จริ ง แต่ กล่ าวถึ งแหล่ ง
ฝ่ ายวิญญาณของการทาให้สดชื่ นและการเติมเต็มที่ทาให้อิ่มเอมใจอย่างสิ้ นเชิ ง ที่จะสามารถ
จัดเตรี ยมน้ าเช่นนั้นได้ พระองค์จะต้อง “ใหญ่กว่า” ยาโคบอย่างแท้จริ ง พระเยซู ได้อธิ บายถึ ง
น้ านี้ ว่าเป็ น “บ่อน้ าพุ (ที่พลุ่ งขึ้ น)” ภายในแต่ละบุคคล เป็ นที่ ชดั เจนว่าพระองค์ได้อา้ งอิงถึ ง
“พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” ผูท้ รงจัดเตรี ยมชีวติ นิรันดร์ให้ (เปรี ยบเทียบ 7:38-39) อย่างเช่นในการ
สนทนาของพระองค์กบั นิโคเดมัสนั้น (3:5) อีกครั้งหนึ่ ง พระเยซู ได้พาดพิงถึงเนื้ อหาต่างๆของ
พันธสัญญาเดิ มที่ ได้สัญญาถึ งความรอดที่ เทออกเหมื อนกับน้ าที่ ทาให้อิ่มเอมใจ (เช่ น อสย.
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12:3; 44:3; 49:10; 55:1-7; ยรม. 31:29-34; อสค. 36:25-27; ยอล. 2:28-32) น้ าที่พระเยซูได้
สัญญานั้นได้จดั เตรี ยมความอิ่ มเอมใจให้โดยปราศจากการทางานหนักเพื่อจะได้รับมัน ซึ่ ง
ตรงกันข้ามกับน้ าตามตัวอักษรที่หญิงคนนั้นจาเป็ นต้องตักจากบ่อน้ า
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หญิงนั้นไม่ได้แสร้ งที่จะเข้าใจสิ่ งที่พระเยซู กาลังกล่าวถึ ง แต่เธอก็ตอ้ งการที่จะหลี กเลี่ ยงการ
ทางานที่น่าเบื่อซึ่ งเกี่ยวข้องกับการตักน้ าจากบ่อน้ าของยาโคบ เนื่องจากว่าพระเยซู ได้เสนอให้
เธอได้ขอให้พระเยซูที่จะ “ให้” อะไรก็ตามที่พระองค์มีน้ นั แก่เธอ (เปรี ยบเทียบ 3:4; 6:34)
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จนเดี๋ ย วนี้ หญิ ง คนนั้นได้คิ ดถึ ง แค่ ค วามต้องการทางร่ างกายของเธอในเรื่ องน้ า และการพัก
ตอนนี้ พระเยซูได้นาการสนทนาไปในทิศทางที่แตกต่างออกไป เพื่อจะช่วยให้เธอตระหนักว่า
เธอมีความต้องการที่ใหญ่กว่าสิ่ งเหล่านี้ที่พระองค์สามารถตอบสนองได้ (เปรี ยบเทียบ 2:24-25)
คาแนะนาของพระเยซูที่จะ “เรี ยก” “สามี” ของเธอมาก็เหมาะสม เพราะว่าถ้าพระองค์จะให้บาง
สิ่ งที่ มีค่าแก่ เธออย่างแท้จริ ง สามี ของเธอจะต้องอยู่ดว้ ย สิ่ งนี้ ก็จาเป็ นเพื่อจะหลี กเลี่ ยงความ
เข้าใจผิดใดๆ เกี่ยวกับเหตุผลสาหรับของขวัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความตึงเครี ยด
ของชาวสะมาเรี ยและชาวยิว
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หญิงคนนั้นต้องการของขวัญจากพระเยซู ดังนั้นเธอได้ยอมรับว่าเธอ “ไม่มีสามี” บางทีเธอได้
หวังว่าพระองค์จะให้มนั แก่เธอในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม ตรงกันข้าม พระเยซู ได้ให้การเปิ ดเผย
ที่น่าตกใจแก่เธอ พระองค์ได้รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการสมรสของเธออย่างละเอียดลออ
แต่พระองค์ได้กล่าวถึงสิ่ งที่พระองค์รู้อย่างเลือกเฟ้ น พระองค์ได้ชมเชยเธอถึงสองครั้งสาหรับ
การกล่าวความจริ งเกี่ยวกับสถานะทางการสมรสในปั จจุบนั ของเธอ แต่พระองค์ได้เปิ ดเผยอดีต
ของเธออีกด้วย

4:15

4:16

4:17-18

เราไม่รู้ว่าการสมรสก่อนหน้านั้นของเธอได้จบลงเช่ นไร ไม่วา่ ด้วยความตายหรื อการหย่าร้ าง
อย่า งไรก็ ตาม มันคงผิ ดปกติ อย่า งมากส าหรั บ สามี เก่ า ห้า คนทั้ง หมดของเธอนั้นได้ตายไป
ความหมายโดยนั ย ก็ คื อ ว่ า การหย่ า ร้ า งบางอย่ า งได้ ท าให้ ชี วิ ต สมรสของเธอแตกหั ก
ความหมายโดยนัยนี้ ก็เหมาะสมมากขึ้นเมื่อพิจารณาถึ งการกินนอนอยูด่ ว้ ยในปั จจุบนั ของเธอ
กับผูช้ ายคนที่ หก เธอไม่ได้ดาเนิ นชี วิตตามหลักประพฤติ ทางศี ลธรรมของศาสนาของเธอ
บางทีสิ่งนี้อธิ ยายถึงการมาตักน้ าของเธอตามลาพัง และในชัว่ โมงที่ไม่น่าเป็ นไปได้ (ข้อ 6)
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ผูห้ ญิงหลายคนคงได้หนั กลับและเดินหนีไปต่อการเปิ ดเผยเช่นนั้นถึงชี วิตและบาปส่ วนตัวของ
พวกเขา หญิงคนนี้ ได้พูดกับพระเยซู ต่อไป บางทีเธอได้เคยชิ นกับการรับมือกับผูค้ นที่รู้จกั
เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ที่ เ ป็ นบาปของเธอ แล้ ว เธอได้ สั ง เกตอย่ า งดี เ ยี่ ย มว่ า พระเยซู ต้ อ งเป็ น
“ผูเ้ ผยพระวจนะ” เธอได้เชื่ อว่าพระองค์ไม่สามารถรู ้สิ่งเหล่านี้ โดยปราศจากความเข้าใจถ่อง
แท้ที่พิเศษ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 29; ลก. 7:39)
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“คาว่า ‘ผูเ้ ผยพระวจนะ’ ได้ถูกใช้เพื่อจะอ้างอิงถึงขอบเขตที่กว้างของผูค้ นที่ ‘มีของประทาน’
และ ในความคิดของหญิงคนนี้ น้ นั ณ จุดนี้ อาจไม่ได้แสดงถึ งผูเ้ ผยพระวจนะของพันธสัญญา
เดิมอย่างเต็มที่ นับประสาอะไรกับบุคคลที่เป็ นพระเมสสิ ยาห์”281
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“ชาวสะมาเรี ยได้ยอมรับว่าไม่มีผเู ้ ผยพระวจนะคนใดหลังจากโมเสสยกเว้นผูเ้ ผยพระวจนะที่ถูก
กล่ าวถึ งในเฉลยธรรมบัญญัติ 18:18 และพวกเขาได้ถือว่าบุ คคลนั้นเป็ นพระเมสสิ ยาห์ . . .
สาหรั บเธอที่ จะกล่ าวถึ งพระเยซู ว่าเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะก็ เป็ นการเคลื่ อนที่ ไปสู่ ด้านของการ
คาดการณ์เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์”282

4:19

การเป็ นผูห้ ญิงของโลกนี้ น้ นั บางทีเธอได้เรี ยนรู ้ว่า “ผูค้ นที่เคร่ งศาสนา” หลายคนก็ชื่นชมกับ
การอภิปรายถึ งประเด็นทางศาสนศาสตร์ ที่มีความขัดแย้ง เธอได้ใช้โอกาสนี้ ที่จะเปลี่ ยนการ
สนทนา ซึ่ งเป็ นการโน้มน้าวอย่างไม่สะดวกสบาย ซึ่ งคาดหวังว่าพระเยซู จะติดตามหัวข้อใหม่
ของเธอ เธอคงได้คิดว่าอย่างแน่ นอนแล้วพระองค์ไม่สามารถต่อต้านการทดลองที่จะโต้แย้ง
ถึงความเหนื อกว่าของชาวยิวในการโต้แย้งสมัยโบราณของชาวสะมาเรี ยและชาวยิว (บาร์ เร็ ท
ได้อา้ งว่ามุมมองนี้ใส่ จิตวิทยาให้แก่เรื่ องราวนี้ในแนวทางที่ยอห์นไม่ได้ต้ งั ใจไว้)283

4:20

G

“มีบางคนที่ไม่สามารถเข้าร่ วมในการสนทนาทางศาสนากับบุคคลแห่ งความเชื่ อถือที่
แตกต่างกันโดยปราศจากการพูดถึงประเด็นที่พวกเขาแตกต่างกันได้”284
อีกมุมมองหนึ่งก็คือว่า หญิงคนนั้นต้องการที่จะรู ้จกั คาตอบต่อคาถามของเธออย่างจริ งใจ
“ส าหรั บ ชาวสะมาเรี ย นั้น ไม่ มี ค าถามไหนที่ ดูเหมื อนควรค่ า ต่ อการตัดสิ นใจของ

G

ผูเ้ ผยพระวจนะมากกว่าข้อยุติของศูนย์กลางทางศาสนาของโลก ดังนั้นความยุง่ ยากที่
ถู กนาเสนอนั้นก็ไม่ใช่ ก ารเบี่ ยงเบน แต่เป็ นความคิ ดตามปกติ ของใครคนหนึ่ งที่ ไ ด้
นามาหน้าต่อหน้ากับผูต้ ีความน้ าพระทัยของพระเจ้า”285

บางทีองค์ประกอบสองอย่างนั้นก็ได้แสดงถึงแรงจูงใจของเธอ
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ส่ วนหนึ่ ง ของความขัดแย้ง สมัย โบราณก็เกี่ ย วข้องกับ สถานที่ ที่ เหมาะสมของการนมัสการ
ในเฉลยธรรมบัญญัติ 12:5 พระเจ้าได้ตรัสว่าประชากรของพระองค์จะต้องแสวงหาสถานที่ที่
พระองค์จะประทับท่ า มกลางพวกเขาท่ า มกลางเผ่า ต่ างๆของพวกเขา จากการที่ ไ ด้ย อมรั บ
พันธสัญญาเดิ มทั้งหมดว่าเป็ นสิ ทธิ อานาจนั้น ชาวยิวได้เห็ นว่าพระเจ้าได้ทาสิ่ งนี้ ภายหลังเมื่อ
พระองค์ได้บญั ชาให้ดาวิดที่สร้างพระวิหารในกรุ งเยรู ซาเล็ม (2 ซมอ. 7:13; 1 พกษ. 11:13;
14:21; 2 พศด. 6:6; 12:13)
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ชาวสะมาเรี ยผูไ้ ด้ยอมรับสิ ทธิ อานาจของหมวดเพ็นทาทูคเท่านั้น ได้เชื่ อว่าภูเขาเกริ ซิมที่อยูใ่ กล้
กับ เมื อ งเชเคมนั้ นเป็ นสถานที่ ที่ พ ระเจ้า ได้ แ ต่ ง ตั้ง ไว้ พวกเขาได้ ต้ ัง ความเชื่ อ ถื อ นี้ บน
ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเจ้าได้บอกให้คนอิสราเอลที่จะนมัสการพระองค์บนภูเขาเกริ ซิมหลังจากที่
พวกเขาได้เข้าไปในแผ่นดิ นแห่ งพระสัญญา (เฉลยธรรมบัญญัติ 11:29-30; 27:2-7, 12) ใน
หมวดเพ็นทาทูคของชาวสะมาเรี ยนั้น คนอิสราเอลได้สร้ างแท่นบูชาของพวกเขาบนภูเขาเก
ริ ซิมไม่ใช่บนภูเขาเอบาล (เฉลยธรรมบัญญัติ 27:4)
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“เชเคม” ก็มีความเกี่ ยวข้องกันยาวนานในฐานะสถานที่ ที่พระเจ้าได้พบปะกับประชากรของ
พระองค์ มันเป็ นที่ที่พระเจ้าได้เปิ ดเผยพระองค์เองแก่อบั ราอัมเป็ นครั้งแรก และที่ที่อบั ราฮัม
ได้สร้ างแท่นบูชาอันแรกหลังจากที่ได้เข้าไปในแผ่นดิ นแห่ งพระสัญญา (ปฐก. 12:6-7) ชาว
สะมาเรี ยได้เชื่ อว่าอับราฮัมได้พบกับเมลคีเซเดคบนภูเขาเกริ ซิม (ปฐก. 14:17) และภายหลังได้
ถวายอิสอัคเป็ นเครื่ องบูชาที่นนั่ (ปฐก. 22:2, 9)286 มันยังเป็ นที่ที่ยาโคบได้เลือกที่จะอาศัยอยู่
อีกด้วย และที่ที่เขาได้ฝังรู ปเคารพของเขาหลังจากการกลับมาจากปั ดดานอารัม (ปฐก. 33:1820; 35:4)287
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“พวกเขา [ชาวสะมาเรี ย] มีธรรมเนี ยมที่วา่ การที่อบั ราฮัมถวายอิสอัคนั้นได้เกิดขึ้นบน
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ภูเขานี้และพวกเขาได้ถือว่าอับราฮัมได้พบกับเมลคีเซเดคที่นี่ ที่จริ ง เหตุการณ์ต่างๆที่
เป็ นพรส่ วนใหญ่ในสมัยของบรรพบุรุษนั้นดูเหมือนจะได้เชื่ อมโยงกับเกริ ซิมมาโดย
ตลอด!”288
พระเยซูได้หลีกเลี่ยงการทดลองที่จะเลิกการอธิ ปรายถึงน้ าธารงชี วิต พระองค์ได้บอกหญิงคน
นั้นว่าประเด็นที่แท้จริ งไม่ใช่ ที่ ไหน ที่ประชากรของพระเจ้าได้นมัสการพระองค์ในอดี ต แต่
เป็ น พวกเขาจะนมัส การพระองค์ อย่ า งไร ในอนาคต สิ่ ง นี้ เป็ นประเด็ น ที่ ส าคัญ กว่ า
เนื่ อ งจากว่า พระเมสสิ ย าห์ ไ ด้เ สด็ จ มาแล้ว และจะยุ ติ ก ารนมัส การอย่า งที่ ช าวยิ ว และชาว
สะมาเรี ยได้รู้เกี่ ยวกับการนมัสการ พระเยซู ได้กระตุน้ ให้เธอที่จะ “เชื่ อ” พระองค์ ที่จริ งแล้ว
เธอได้ยอมรับว่าพระองค์เป็ นผูเ้ ผยพระวจนะแล้ว คาสั่งนี้ (“จงเชื่อเรา”) เป็ นการรับรองที่เพิ่ม
เข้า มาว่า สิ่ ง ที่ พ ระองค์ไ ด้ก ล่ า วนั้น เป็ นจริ ง “วาระ” (ค ากรี ก โฮรา) หรื อ เวลาที่ พ ระเยซู ไ ด้
อ้างอิงถึ งคือเวลาแห่ งการทนทุกข์ของพระองค์289 “พระบิดา” เป็ นคาศัพท์สาหรับพระเจ้าที่
พระเยซูได้ใช้อยูบ่ ่อยๆ (เปรี ยบเทียบ 2:16; 11:41; 12:27-28; 17:1)
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โดยคาว่า “เจ้า” นั้น พระเยซู ได้หมายถึงชาวสะมาเรี ย (“พวกท่าน” ซึ่ งเป็ นพหูพจน์ในคากรี ก )
พวกเขาได้นมัสการพระเจ้าผูซ้ ่ ึงพวกเขา “ไม่” ได้ “รู้จกั ” อย่างแท้จริ ง เหตุผลสาหรับสิ่ งนี้ ก็คือ
การปฏิ เ สธของพวกเขาต่ อ การเปิ ดเผยส่ วนใหญ่ ข องพระองค์ ใ นพั น ธสั ญ ญาเดิ ม
นอกเหนื อจากสิ่ งนี้ แล้ว ชาวสะมาเรี ยได้เพิ่มเติมแนวคิดรวบยอดของชาวต่างชาติเข้ากับความ
เชื่ อของพวกเขาที่ไ ด้ม าจากบรรพบุ รุษ ชาวต่า งชาติ ของพวกเขา ถ้าหญิ งคนนั้นได้เชื่ ออย่า ง
แท้จริ งว่าพระเยซูเป็ นผูเ้ ผยพระวจนะอย่างที่เธอได้อา้ งนั้น เธอคงได้ยอมรับถ้อยคาของพระองค์
มี ข ้อมู ล มากขึ้ น และเป็ นจริ ง มากขึ้ น เกี่ ย วกับ พระเจ้า ที่ เ ธอและเพื่ อ นชาวสะมาเรี ย ของเธอ
จาเป็ นต้องเรี ยนรู้ มากกว่าที่ พวกเขารู ้ ในปั จจุบนั พระเยซู ได้จดั เตรี ยมการแก้ไขนั้นและการ
เปิ ดเผยใหม่บางอย่าง
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ตรงกันข้าม ชาวยิวได้ยอมรับการเปิ ดเผยทั้งหมดของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิ ม และดังนั้นก็
รู ้จกั พระเจ้าผูซ้ ่ ึ งพวกเขานมัสการ อย่างเพิ่มเติมแล้ว พวกเขาเป็ นประชากรซึ่ งการเปิ ดเผยนั้น
ได้มาทางพวกเขา ที่นี่พระเยซู ได้สรุ ปการเปิ ดเผยทั้งหมดของพันธสัญญาเดิ มว่าเป็ นเกี่ ยวกับ
ความรอดอย่างแท้จริ ง พระเจ้า ได้ต้ งั ใจให้การเปิ ดเผยของพระองค์ที่จะส่ งผลต่อความรอด
ส าหรั บ มนุ ษ ยชาติ (เปรี ยบเที ย บ 3:17) ในแง่ น้ ั น “ความรอด” ได้ ม า “จากชาวยิ ว ”
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(เปรี ยบเทียบ รม. 3:2; 9:4-5) ความรอดได้มาจากชาวยิวอีกด้วยในแง่ที่วา่ พระเมสสิ ยาห์ได้มา
จากเผ่ายูดาห์ (ปฐก. 49:10) ในขณะที่ชาวสะมาเรี ยได้สืบเสาะบรรพบุรุษของพวกเขาไปจนถึง
โยเซฟ290
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พระเยซู ไม่ได้เข้าข้างคาถามเกี่ยวกับสถานที่ของการนมัสการ แต่พระองค์ได้ระบุถึงพื้นฐานที่
เหมาะสมสาหรับสิ ทธิ อานาจในฐานะการเป็ นพันธสัญญาเดิมทั้งสิ้ น
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“วาระ” ที่ใกล้ “เข้ามา” ก็คือเวลาแห่ งการทนทุ กข์ของพระเยซู เมื่ อแนวทางดั้งเดิ มแห่ งการ
นมัสการจะสิ้ นสุ ดลง “วาระ” นั้น (รู ปแบบใหม่ของการนมัสการ) ก็ปรากฏแล้ว (“และบัดนี้ ก็
ถึ ง แล้ว [อยู่ที่ นี่ ]”) ในแง่ ที่ ว่า พระเมสสิ ย าห์ ไ ด้เ สด็ จ มาแล้ว บรรดาผูต้ ิ ดตามของพระองค์
สามารถเริ่ มต้นที่จะนมัสการตามแนวทางใหม่ได้ คาเปรี ยบเทียบนี้ (รู ปของภาษาที่ใช้ถอ้ ยคา
ขัดกัน) หมายถึงว่า สิ่ งที่จะแสดงถึงลักษณะของอนาคตแม้กระทัง่ ตอนนี้ ก็ปรากฏแล้ว รู ปของ
ภาษาที่ใช้ถอ้ ยคาขัดกันเกี่ ยวข้องกับการรวมกันของคาศัพท์ที่ขดั แย้งกันหรื อไม่เข้ากันเพื่อจะ
สร้างประเด็น 291 เวลาแห่ งสิ ทธิ พิเศษสาหรับชาวยิวได้สิ้นสุ ดลงอย่างชั่วคราว มันได้ข้ ึนอยู่
กับการยอมรับพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 2:19-20)
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“ผูน้ มัสการแท้” ไม่ใช่บรรดาผูท้ ี่จะนมัสการในอนาคต ซึ่ งตรงกันข้ามกับบรรดาผูท้ ี่ได้นมัสการ
ในอดี ต ความแตกต่ า งไม่ ใ ช่ ระหว่า งชาวยิวและชาวสะมาเรี ย เช่ นกัน “ผูน้ มัส การแท้” คื อ
บรรดาคนเหล่านั้นที่มาจากยุคหรื อกลุ่มที่ “นมัสการ” พระเจ้า “ด้วยจิตวิญญาณและความจริ ง”
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การนมัสการ “ด้วยจิตวิญญาณและความจริ ง” หมายถึงอะไร? ตัวบทกรี กมีคาบุพบทหนึ่งคา
(“ด้วย”) ที่ควบคุมคานามสองคา (“วิญญาณ” “ความจริ ง”) ซึ่ งเชื่อมโยงโดยคาสันธาน (“และ”
เปรี ยบเทียบ 3:5; 4:24) นี่หมายถึงว่า พระเยซูกาลังอธิ บายถึงคุณลักษณะเดียวพร้อมกับคานาม
สองคา ไม่ใช่สองคุณลักษณะที่แยกกันของการนมัสการ เราสามารถแปลวลีวา่ “ฝ่ ายวิญญาณ
อย่า งแท้จริ ง” นี่ เป็ นแนวคิ ดที่ แสดงออกโดยคานามสองคาซึ่ งเป็ นค าเปรี ย บเที ยบที่ซ่ ึ งผูพ้ ู ด
แสดงออกถึงแนวคิดซับซ้อนเดียวโดยการเชื่อมโยงคานามสองคาด้วยคาว่า “และ” แทนที่จะใช้
คาคุณศัพท์และคานาม แม้วา่ แนวคิดนั้นเป็ นหนึ่ งเดี ยว แต่มนั ก็มีองค์ประกอบสองอย่าง อะไร
คื อ การนมัส การ “ฝ่ ายวิ ญ ญาณอย่า งแท้จ ริ ง ”? แรกสุ ด การนมัส การนั้นเป็ นฝ่ ายวิญ ญาณ
ในทุกๆส่ วน นัน่ คือ ที่มา ผูก้ ลาง เป้ า หัวข้อ พื้นฐาน และวิธี มันเกิดขึ้นจาก “วิญญาณ” ของผู้
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นมัสการ ไม่ใช่แค่ปากของเขาหรื อของเธอ มันจริ งใจ นอกจากนั้น การนมัสการ ฝ่ ายวิญญาณ
อย่ างแท้ จริ ง เริ่ มจากบุคคลผูม้ ีชีวิตฝ่ ายวิญญาณเนื่ องจากการบังเกิดใหม่ที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์
ได้ก่อให้เกิด มันผ่านจากผูเ้ ชื่อไปยังพระเจ้าผ่านทางผูก้ ลางฝ่ ายวิญญาณ นัน่ คือ พระเยซู คริ สต์
เป้ าของการนมัสการก็เป็ นฝ่ ายวิญญาณนัน่ คือ “พระเจ้า” ผู้ “เป็ นวิญญาณ” หัวข้อของมันก็เป็ น
เรื่ องราวต่างๆฝ่ ายวิญญาณ
การนมัสการนี้ สามารถรวมถึงเรื่ องราวต่างๆทางกายภาพ เช่น การร้ องเพลงและการศึกษา แต่
มันรวมถึ งมิ ติฝ่ายวิญญาณและมิ ติทางกายภาพ พื้นฐานของมันก็คือการงานฝ่ ายวิญญาณที่
พระเยซู คริ สต์ได้ทาในการมาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์และการไถ่บาปของพระองค์ วิธีของมันก็เป็ น
ฝ่ ายวิญญาณอย่างที่ตรงกันข้ามกับทางกายภาพ มันไม่ได้ประกอบด้วยแค่การกระทาต่างๆทาง
กายภาพเท่านั้น แต่มนั เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิญญาณของมนุ ษย์กบั วิญญาณของ
พระเจ้า ตามโดยทัว่ ไปแล้ว ศาสนาของยิวเป็ นการนมัส การแห่ ง ประมวลกฎ ไม่ ใ ช่ แห่ ง
วิญญาณ

G
G
G
G

ตัวอย่างเช่น หลายคนในทุกวันนี้ เชื่ อมโยงการนมัสการกับการไปโบสถ์เป็ นหลัก อย่างที่คนยิว
ได้เชื่อมโยงกับการไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม พระเยซู ได้อธิ บายว่าการนมัสการ “แท้” อยูเ่ หนื อเวลา
หรื อสถานที่ที่เจาะจงใดๆ เราสามารถและควรนมัสการพระเจ้า 24 ชัว่ โมงต่อวันเมื่อเราตั้ง
(ชาระ) ทุกๆกิ จกรรมให้เป็ นการแสดงออกถึ งความรักและการปรนนิ บตั ิของเราต่อพระเจ้า292
นัน่ คือ การนมัสการฝ่ ายวิญญาณอย่ างแท้ จริ ง
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“ความจริ ง” ในบริ บทนี้ก็ตรงกันข้ามกับความหน้าซื่ อใจคดที่แสดงถึงลักษณะของการนมัสการ
ของชาวยิวและชาวสะมาเรี ยอย่างมาก ซึ่ งยังคงปรากฏในการนมัสการในทุ กวันนี้ หลักคา
สอนทางศาสนาของชาวสะมาเรี ยเป็ นการนมัสการแห่ งความเท็จ ไม่ ใช่ แห่ งความจริ ง การ
นมัสการ “ด้วยความจริ ง” เป็ นการนมัสการที่จริ งใจ ที่มีพระเจ้าเป็ นจุดศูนย์กลาง แทนที่จะเป็ น
การผ่า นไปตามการเคลื่ อนไหวต่ า งๆ หรื อการนมัส การเพื่ อสิ่ ง ที่ เ ราสามารถได้รั บ จากมัน
แทนที่จะเป็ นการถวายแด่พระเจ้า มันยังเป็ นการนมัสการที่สอดคล้องกับความจริ งที่พระเจ้า
ได้เปิ ดเผยในพระวจนะของพระองค์อีกด้วย
“แนวคิดที่แท้จริ งเกี่ยวกับพระเจ้าก็จาเป็ นต่อการปรนนิบตั ิที่ถูกต้องต่อพระองค์”293
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การนมัสการแท้น้ นั เกี่ยวข้องกับ พระองค์ ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเรา เพลงของแมท เร็ ดแมนที่ชื่อ
“หัวใจของการนมัสการ” ก็แสดงออกถึงสิ่ งนี้ อย่างดีวา่ : “ข้าพระองค์จะนาสิ่ งที่มากยิ่งกว่าเพลง
มาให้พระองค์เพราะว่าเพลงโดยตัวของมันเองนั้นไม่ใช่ สิ่งที่ พระองค์ได้เรี ยกร้ อง พระองค์
ทรงแสวงหาภายในอย่างลึกกว่าแนวทางที่สิ่งต่างๆปรากฏ พระองค์กาลังมองไปยังหัวใจของ
ข้าพระองค์”

G

“การรวมกันของ ‘วิญญาณและความจริ ง ’ ก็ช้ ี ไ ปยังความจาเป็ นสาหรั บความจริ ง ใจอย่า ง
ๆสมบูรณ์และความเป็ นจริ งอย่างสมบูรณ์ในการเข้าหาพระเจ้าของเรา”294
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อีกมุมมองหนึ่งของ “ด้วยวิญญาณและความจริ ง” ก็คือว่า “วิญญาณ” อ้างอิงถึงมิติที่ซ่ ึ งผูค้ นต้อง
นมัส การพระเจ้า และ “ความจริ ง ” อ้า งอิ ง ถึ ง พระเยซู ผูท้ รงเป็ น “ความจริ ง ของพระเจ้า ”
(14:6)295 อย่างไรก็ตาม ในบริ บทนี้ ดูเหมือนว่า พระเยซู กาลังเปรี ยบเทียบระหว่างความสัตย์
สุ จริ ตและความเป็ นจริ งในการนมัสการกับการเน้นที่สิ่งภายนอกและความหน้าซื่ อใจคดที่ได้
แสดงถึงการนมัสการในสมัยของพระองค์อย่างมาก

G
G

มุ ม มองที่ ส ามก็ คื อ ว่า “วิญ ญาณ” อ้า งอิ ง ถึ ง หัว ใจ และ “ความจริ ง ” อ้า งอิ ง ถึ ง พระคัม ภี ร์
ความหมายก็ คือว่า ผูน้ มัส การต้องจริ ง ใจและนมัสการพระเจ้าด้วยความสอดคล้องกับ การ
เปิ ดเผยพระองค์เองของพระองค์ในพระคัมภีร์ นี่เป็ นการแนะนาที่ดี แต่อีกครั้งหนึ่ง G

บริ บทบ่งบอกถึงความหมายที่แตกต่างกันเล็กน้อยของ “ความจริ ง” ที่นี่ ซึ่ งชี้ให้เห็นถึงการถวาย G
ที่แท้จริ งจากหรื อของบุคคลหนึ่งต่อพระเจ้าแท้และองค์เดียว

4:24
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ฉบับคิงเจมส์ มีถอ้ ยคาที่พระเยซู กล่าวว่า “พระเจ้าทรงเป็ นวิญญาณดวงหนึ่ ง ” คนหนึ่ งอาจลง
ความเห็นได้ว่าพระองค์เป็ นวิญญาณดวงหนึ่ งท่ามกลางหลายดวงวิญญาณ ฉบับ NASB และ
NIV มีคาว่า “พระเจ้าเป็ นวิญญาณ” ตัวบทภาษากรี กไม่มีคานาหน้านามที่ไม่ระบุแน่นอนใน
ภาษาอังกฤษ (“a”) แต่มนั ถูกต้องที่จะจัดเตรี ยมให้อย่างที่มนั เป็ นจริ งบ่อยครั้งในคาที่ผกู ขึ้นที่
ปราศจากคานาหน้านามที่คล้ายกัน อย่างไรก็ตาม การขาดหายไปของคานาหน้านามบ่อยครั้ง
แล้วก็เน้นลักษณะต่อคานามอย่างตั้งใจ (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 1:5; 4:8) นัน่ ดูเหมือนจะได้เป็ น
ความตั้งใจของพระเยซูที่นี่
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แง่ของพระคัมภีร์ตอนนี้ ก็คือว่าพระเจ้าทรงเป็ น “วิญญาณ” อย่างที่ตรงกันข้ามกับ “เนื้ อหนัง”
พระองค์ท รงเป็ นที่ ม องไม่ เ ห็ น เป็ นพระเจ้า และไม่ เ ป็ นที่ รู้ไ ด้อ ย่า งแท้จริ ง อย่า งไรก็ ต าม
พระองค์ได้เลื อกที่จะเปิ ดเผยพระองค์เอง (1:1-18) เนื่ องจากว่าพระองค์เป็ นผูม้ ี ชีวิตที่ เป็ น
วิญญาณ แทนที่จะเป็ นผูม้ ีชีวิตที่เป็ นร่ างกาย บรรดาผูท้ ี่นมัสการพระองค์ตอ้ งนมัสการด้วยวิธี
ฝ่ ายวิญญาณ ไม่ใช่วิธีทางวัตถุ การบังเกิดใหม่ (ฝ่ ายวิญญาณ) (3:5) เป็ นสิ่ งที่จาเป็ นต้องมีก่อน
สาหรับการนมัสการฝ่ ายวิญญาณแท้
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เหตุ ผลที่ สาคัญที่ การนมัสการพระเจ้า ต้องเป็ นฝ่ ายวิญญาณก็คื อว่า พระเจ้า ทรงเป็ นผูม้ ี ชีวิต
ฝ่ ายวิญญาณ ไม่ใช่ รูปเคารพทางกายภาพ การนมัสการพระเจ้าฝ่ ายวิญญาณนั้นเรี ยกร้ องการ
นมัสการฝ่ ายวิญญาณ ไม่ใช่แค่การทาสิ่ งต่างๆที่เจาะจงแห่งการนมัสการ ณ สถานที่ที่พิเศษแห่ ง
การนมัสการเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นอีก ผูค้ นไม่สามารถนมัสการพระเจ้าได้ในแบบใดๆที่อาจดู
เหมือนดึงดูดต่อพวกเขา พวกเขาต้องการนมัสการพระองค์อย่างที่พระองค์ได้เปิ ดเผยโดยพระ
วิญญาณว่าเราควรนมัสการ
การอธิ บายของพระเยซู ตอ้ งได้ก่อให้เกิ ดความเข้าใจบางอย่างแก่หญิงคนนี้ ผูไ้ ด้ดาเนิ นชี วิตใน
ระดับทางกายภาพอย่างมาก อย่างไรก็ตาม เธอไม่ได้แสร้งที่จะเข้าใจการพูดคุยฝ่ ายวิญญาณนี้
ทั้งหมด สิ่ งหนึ่ งที่เธอได้เข้าใจอย่างชัดเจน และเธอได้เชื่ อว่าพระเยซู จะเห็ นด้วยกับเธอ เกี่ ยว
กับสิ่ งนี้ “พระเมสสิ ยาห์ ” กาลัง “เสด็จมา” และเมื่อพระองค์ได้เสด็จมาถึ งแล้ว พระองค์ จะ
เปิ ดเผยความล้ าลึ กของพระเจ้าและอธิ บาย (“ประกาศ” ชี้ แจง) เรื่ องราวเหล่ านี้ “ทั้งหมด”
(เปรี ยบเทียบ 16:13)

4:25
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ชาวสะมาเรี ยได้คาดหวังถึ งการมาถึงของพระเมสสิ ยาห์ อย่างที่ชาวยิวได้คาดหวัง แต่พวกเขา
ได้ถือว่าพระองค์เป็ นอาจารย์เป็ นหลัก (ฉธบ. 18:15-19)296 ตามปกติแล้ว พวกเขาได้อา้ งอิง
ถึงพระองค์วา่ เป็ น ทาเฮ็บ (บางทีหมายถึง “ผูฟ้ ้ื นฟู” หรื ออาจเป็ น “พระองค์ผกู้ ลับมา”)297 ที่นี่
ยอห์ นได้แปลความหมายของ “พระเมสสิ ย าห์ ” (“พระองค์ผูท้ รงถู ก เรี ย กว่า พระคริ ส ต์” )
สาหรับผูอ้ ่านชาวต่างชาติของท่าน (เปรี ยบเทียบ 1:38, 41)
เพราะว่า หญิ ง คนนั้น ได้เ ตรี ย มตัว ที่ จ ะต้อ นรั บ พระเมสสิ ย าห์ ใ นความมี เกี ย รติ แห่ ง การเผย
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พระวจนะของพระองค์ พระเยซู จึงได้ระบุพระองค์เองต่อเธอในฐานะ พระเมสสิ ยาห์ ผูซ้ ่ ึ งเธอ
ได้คาดหวัง พระเยซู ไม่ได้เปิ ดเผยพระองค์เองแก่ชาวยิวในฐานะพระเมสสิ ยาห์ เนื่ องจากการ
ระบุ ของพวกเขาถึ ง พระเมสสิ ยาห์ ในฐานะผู้ช่ วยกู้ทางทหารเกื อบแต่ ผูเ้ ดี ยว ถ้าพระองค์ไ ด้
เปิ ดเผย พระองค์อาจได้จุดชนวนการปฏิ บตั ิ อย่างไรก็ตาม พระองค์ไม่ได้ลงั เลใจที่ จะระบุ
พระองค์ในฐานะพระเมสสิ ยาห์ต่อหญิงคนนี้ เพราะว่าในฐานะชาวสะมาเรี ยนั้น เธอไม่ได้ถือ
มุมมองของชาวยิวโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ ผูเ้ ขียนได้ใช้คาพยานที่ชดั เจนของพระองค์
เองที่ นี่ ใ นฐานะอี ก ค าพยานหนึ่ ง ต่ อ อัต ลัก ษณ์ ข องพระองค์ เพื่ อ ว่า ผูอ้ ่ า นของเขาจะเชื่ อใน
พระองค์ การเปิ ดเผยพระองค์เองของพระเยซู ที่นี่ก็ทาให้การบรรยายของยอห์นเกี่ ยวกับการ
สนทนานี้มาถึงจุดสาคัญสู งสุ ด นี่เป็ นครั้งเดียวเท่านั้นที่พระเยซู ได้ระบุถึงพระองค์อย่างชัดเจน
ว่าเป็ นพระเมสสิ ยาห์ก่อนการถูกทรมานของพระองค์ อย่างไรก็ตาม มาระโก 9:41 บันทึกว่า
พระองค์ได้ใช้คาศัพท์เกี่ ยวกับพระองค์เองในอีกโอกาสหนึ่ งในทางอ้อม การระบุถึงพระองค์
เองของพระองค์ที่นี่ได้จดั ตั้งการเชื้อเชิ ญสาหรับหญิงคนนั้นที่จะมาหาพระองค์เพื่อรับเอาความ
รอด

นิ โคเดมัสก็ตรงกันข้ามกับหญิงชาวสะมาเรี ยในหลายทาง อย่างที่ยอห์นได้พรรณนาถึ งพวกเขาในการ
บรรยายของท่ านนี้ พวกเขาก็ดูเหมื อนจะเป็ นตัวอย่า งของชาวยิวและไม่ ใช่ ชาวยิว เช่ นเดี ย วกับการ
ตอบสนองโดยปกติของกลุ่มเหล่านั้นที่มีต่อพระเยซู298

เพศ
เชื้อชาติ
สถานะทางสั งคม
สถานที่
เวลา
สภาพ
สถานที่
โอกาส

ความแตกต่ างระหว่างนิโคเดมัสกับหญิงชาวสะมาเรีย
นิโคเดมัส
หญิงชาวสะมาเรีย
ชาย
หญิง
ยิวแท้
ต่างชาติแบบผสม
เป็ นที่ นับ ถื อ อย่ า งสู ง ส่ ง ผู้ป กครอง ไม่เป็ นที่นบั ถือ คนใช้ ผูเ้ รี ยนรู้
อาจารย์
เขตแดนของชาวยิว
เขตแดนของชาวสะมาเรี ย
ตอนกลางคืน
ประมาณเที่ยงวัน
ความมืด
ความสว่าง
ในร่ ม
กลางแจ้ง
ได้วางแผนล่วงหน้า
โดยทันที

หัวข้ อ
ผู้ริเริ่ม
การสนทนา
ผลลัพธ์
ผลทีต่ ามมา

การบังเกิดใหม่
นิโคเดมัส
ค่อยๆหมดไป
ความไม่เชื่อ
ไม่มีการเป็ นพยานต่อคนอื่น

น้ าธารงชีวติ
พระเยซู
ดาเนินไปอย่างหนักแน่น
ความเชื่อ
มีการเป็ นพยานต่อคนอื่น

2. การอธิบายของพระเยซู เกี่ยวกับพันธกิจการประกาศ 4:27-38
พระเยซู ได้เป็ นแบบอย่างของประสิ ทธิ ภาพทางการประกาศสาหรับพวกสาวกของพระองค์ แม้ว่าในเชิ งเหน็บแนมนั้นพวกเขาไม่ได้มาร่ วมอยู่ด้วยสาหรั บบทเรี ยนเป็ นส่ วนใหญ่ ตอนนี้ พระองค์ได้อธิ บายถึ งรางวัลความ
เร่ งด่วน และความร่ วมมือของการประกาศ

G

เมื่อพวกสาวกของพระเยซูได้กลับมาจากการเดินทางไปซื้ อของของพวกเขานั้น (ข้อ 8) พวกเขา
ได้ประหลาดใจที่เห็นว่าพระเยซู กาลังพูดกับผูห้ ญิงอยู่ การตอบสนองของพวกเขาก็สะท้อนถึง
อคติของชาวยิวโดยทัว่ ไปที่มีต่อชาวสะมาเรี ยและผูห้ ญิง มันผิดปกติสาหรั บรับบีที่จะพูดกับ
ผูห้ ญิง299 อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้ยบั ยั้งจากสงสัยเธอและพระองค์ บางทีเพื่อที่จะหลี กเลี่ ยง
การเกี่ยวข้องในการสนทนาที่ผดิ ปกติน้ ี
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ข้อเท็จจริ งที่ ว่า “หญิงนั้นจึ งทิ้งหม้อน้ าของเธอไว้” ณ บ่อน้ าก็บ่งบอกว่าเธอได้รู้สึกถึ งความ
ตื่ นเต้นเช่ นนั้น ถึ ง การได้คน้ พบพระเมสสิ ยาห์ ว่าการบอกคนอื่ นๆนั้นได้ออกจากความคิ ด
ของเธอ อัครทูตยอห์ นอาจได้รวมรายละเอียดนี้ เนื่ องจากการกระทาของเธอได้มีความสาคัญ
เชิ งสัญลักษณ์ นักอรรถาธิ บายบางคนได้แนะนาว่าในความตื่ นเต้นของเธอนั้น เธอได้ละทิ้ง
“หม้อน้ า” (โครงสร้างทางพิธีกรรม) ที่ไม่จาเป็ นอีกต่อไป (เปรี ยบเทียบ ข้อ 23) ข้าพเจ้าสงสัย
ในการตีความหมายนี้ และมีแนวโน้มที่จะถือว่ารายละเอียดนี้ เป็ นแค่หลักฐานของความตื่นเต้น
ของเธอ มีการแสดงสัญลักษณ์มากมายในเรื่ องราวนี้ที่พระเยซูได้อธิ บายแล้ว
มันคงเป็ นเรื่ องปกติสาหรับหญิงนั้นที่จะรายงานการค้นพบของเธอ “ต่อพวกผูช้ าย” ในเมือง
สิ คาร์ เพราะว่าพวกเขา (ในฐานะผูน้ าฝ่ ายวิญญาณ) คงได้ตดั สิ นว่าพระเยซู เป็ นพระเมสสิ ยาห์
อย่างแท้จริ งหรื อไม่

4:27

4:28

4:29

คาพูดที่ขยายเกิ นความจริ งของเธอก็เป็ นที่เข้าใจได้ และตัวอย่างของเธอในฐานะพยานก็เป็ น
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ตัวอย่างที่ดีสาหรับผูอ้ ่านของยอห์น สิ่ งที่ได้ทาให้เธอคิดว่าพระเยซู สามารถเป็ นพระเมสสิ ยาห์
ได้ไม่ใช่ แค่การอ้างของพระองค์เท่านั้น แต่เป็ นความสามารถของพระองค์ที่จะรู ้ อดี ตของเธอ
ถ้อยคาของพระองค์ และการงานของพระองค์อีกด้วย เธอได้ตีกรอบความคิดของเธอเกี่ยวกับ
พระเยซู อย่า งชาญฉลาดในรู ป แบบของค าถามเพื่ อที่ จะล้วงเอาการตรวจสอบหาความจริ ง
แทนที่จะเป็ นเช่นการแสดงสิ ทธิ์ ที่ดนั ทุรังซึ่ งคนอื่นๆบางทีคงได้ปฏิเสธโดยทันที (เปรี ยบเทียบ
ข้อ 12)
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G

“คนทั้งหลาย” บางทีเป็ นบรรดาผูน้ าชุ มชนได้ออก “มาจากเมืองนั้น” มายังบ่อน้ านั้นเพื่อที่จะ
ตรวจสอบอัตลักษณ์ ของพระเยซู พวกเขาบางคนอาจได้ตอ้ งการให้ความลับต่างๆของอดี ต
ของหญิงนี้ ซึ่ งบางทีเป็ นความลับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเองที่จะถูกปกปิ ดไว้ต่อไป
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พระเยซู ไ ด้แสดงถึ ง ความสนใจเล็ กน้อยในการทานอาหาร แม้ว่าพระองค์คงจะหิ ว (ข้อ 6)
พระองค์ได้ใช้ “การกระตุน้ ” ของพวกสาวกของพระองค์ที่จะให้พระองค์ทานอาหาร เพื่อที่จะ
สอนพวกเขาถึ งบางสิ่ งเกี่ ยวกับลาดับความสาคัญของพระองค์ บางสิ่ งก็เป็ นที่ อิ่มเอมใจต่อ
พระองค์ (“เรามีอาหาร [พิเศษ แตกต่าง ดีกว่า] ที่จะทาน”) มากกว่าอาหารทางกายภาพ พวก
เขาได้แสดงถึงความสนใจในความจาเป็ นทางกายภาพเป็ นหลัก แต่พระองค์ได้มีความเป็ นห่ วง
สาหรับความจาเป็ นฝ่ ายวิญญาณ
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พวกเขาได้คิ ด ในระดับ ของอาหารทางกายภาพต่ อ ไป อย่า งที่ ห ญิ ง นั้น ได้คิ ด ถึ ง แค่ น้ า ทาง
กายภาพ (ข้อ 15) พวกเขาทั้งหมดไม่ได้อยูใ่ นฝ่ ายวิญญาณในความคิดของพวกเขา พระเยซู
ได้ตอบสนองว่าสิ่ งที่ได้ทาให้พระองค์อิ่มเอมใจ (“อาหารของเรา”) มากกว่าอาหารทางกายภาพ
ก็คือ การบารุ งเลี้ยงฝ่ ายวิญญาณที่ได้มาจากการทาตาม “น้ าพระทัย” ของพระบิดา และการทา
ให้ “งานของพระองค์” สาเร็ จ (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 8:3; มธ. 4:4; ลก. 4:4; ยน. 5:36; 6:38)
ภารกิจนั้นได้รวมถึงการนาชีวติ นิรันดร์ มายังผูค้ น (เปรี ยบเทียบ 20:21)

4:30

4:31-32

4:33-34

“ความตระหนักรู ้เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ของพระเยซูก็ชดั เจนและหนักแน่น (5:30;
6:38) พระองค์ไม่เคยสงสัยเลยว่าพระบิดาได้ส่งพระองค์มา”300
“น้ าพระทัยที่สร้างสรรค์ของพระเจ้า ซึ่ งได้ตระหนักด้วยการเชื่อฟังก็ค้ าจุนชีวติ ”301
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พระเยซู ได้กล่าวถึงเรื่ องราวฝ่ ายวิญญาณในแง่กายภาพต่อไป “ทุ่งนา” ขาวแสดงถึงมนุ ษย์ใน
สภาพของพวกเขาแห่ งการ “ถึงเวลา” สาหรับการพิพากษาของพระเจ้า บางทีขณะที่พระเยซู
ได้กล่าวถ้อยคาเหล่านี้ พวกสาวกได้สังเกตถึ งบรรดาผูช้ ายที่ใส่ เสื้ อสี ขาวตามธรรมเนี ยมของ
เมืองสิ คาร์ กาลังเดินทางผ่านทุ่งนามายังพวกเขาว่าเป็ นข้าวที่มีชีวติ อย่างมาก
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การอ้างอิงของพระเยซูถึง “สี่ เดือน” บางทีเป็ นสุ ภาษิต มันเป็ นเวลาโดยประมาณระหว่างการ
หว่านครั้งสุ ดท้ายและการเก็บเกี่ยว “ผลผลิต” แรกสุ ด302 ประเด็นของพระองค์ก็คือว่า ระหว่าง
งานฝ่ ายวิญญาณแห่ งการหว่านข่าวประเสริ ฐและการเก็บเกี่ ยวความเชื่ อนั้น เวลาที่แทรกแซง
อาจจะสั้นอย่างมาก303
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พวกสาวกต้องมีนิมิตฝ่ ายวิญญาณ พวกเขาสามารถได้รับมันได้โดยการเงย “หน้า” ของพวก
เขา และการมอง “ไปยังทุ่งนา” ยังผูค้ นที่หลงหายที่ “ถึ งเวลาสาหรับการเก็บเกี่ ยว” แทนที่จะ
หมกมุ่นในความจาเป็ นทางกายภาพของพวกเขาอย่างสิ้ นเชิ ง เหมือนกับข้าวทางกายภาพนั้น
โอกาสสาหรับการเก็บเกี่ยวฝ่ ายวิญญาณก็ค่อนข้างสั้น ถ้าถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้แตะต้อง เหมือน
กับข้าวที่ไม่ได้เก็บเกี่ยวนั้น ผูค้ นก็ตายในความบาปของพวกเขา
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4:37
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คนเกี่ยว (“ผูท้ ี่เกี่ยว” ผูเ้ ก็บเกี่ยว) ที่นี่คือพระเยซู และอย่างเป็ นไปได้คือ พวกสาวกของพระองค์
สามารถมาเป็ นคนเกี่ ยวได้เช่ นกัน “ค่าจ้าง” ที่ คนเกี่ ยวได้รับก็เป็ นรางวัลสาหรั บการทางาน
ของพวกเขา สาหรับ พระเยซู น้ นั นี่ เป็ นการยกย่องที่พระบิดาได้ให้แก่พระองค์ และ “เด็กๆ”
(ผูท้ ี่ได้รับการไถ่, เจ้าสาวของพระองค์) พระบิดาจะให้แก่พระองค์เนื่ องจากการปฏิบตั ิตามน้ า
พระทัย ของพระองค์อ ย่า งสั ต ย์ซื่ อ ส าหรั บ พวกสาวกนั้น มันเป็ นรางวัล ที่ พ วกเขาและเรา
สามารถได้รับได้ ณ พระที่นงั่ แห่ งการพิพากษาของพระคริ สต์สาหรับการปรนนิ บตั ิที่สัตย์ซื่อ
รางวัลบางอย่างก็เกิดขึ้นทันทีทนั ใดในรู ปแบบของความอิ่มเอมใจหรื อบางทีเป็ นพระพรอื่นๆ
“พื ชผล” บางที เป็ นการอ้างอิ ง ถึ ง ผูค้ นผูจ้ ะได้รับชี วิตนิ รันดร์ อย่า งที่ ขา้ วได้รับ การเก็บ เกี่ ย ว
บุคคล “ที่หว่าน” ก็คือใครก็ตามที่ประกาศข่าวประเสริ ฐ แต่ในที่สุดแล้วก็คือพระเยซู (เปรี ยบ –
เทียบ มธ. 13:37)
“ดังนั้น” ในฉบับแปล NIV นั้นกาลังนาไปแบบผิดๆ มันบ่งบอกว่าข้อนี้ อธิ บายถึ งข้อก่อน
หน้า นี้ อย่า งไรก็ตาม ค ากรี ก เอน ทู โท (ตามตัวอักษรหมายถึ ง ในสิ่ งนี้ ) สามารถมองไป
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ข้างหน้าและข้างหลังได้ ในกรณี น้ ี มันมองไปข้างหน้า ข้อที่ 37 ซึ่ งประกอบด้วยสุ ภาษิตก็
สรุ ปข้อที่ 38 มันหมายถึ งว่า ทั้งคนหว่านและคนเกี่ ยวก็จาเป็ นที่จะได้รับการเก็บเกี่ ยวที่ดี
คนหว่านต้องไม่คิดว่างานของพวกเขานั้นเป็ นรองการเกี่ยว และคนเกี่ยวต้องจดจาถึงผลงานที่
สาคัญของบรรดาผูท้ ี่หว่าน ทุกวันนี้ คริ สเตียนบางคนก็ทาการหว่านมากกว่าการเกี่ยวและคน
อื่นๆก็ประสบกับพันธกิจที่เกิดผลในฐานะผูเ้ ก็บเกี่ยว ทั้งสองก็สาคัญในแผนการของพระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ 1 คร. 3:6)
“การเก็บเกี่ ยวผูค้ นเพื่อยุง้ ฉางของพระเจ้าไม่ใช่ งานของกลุ่ มใดกลุ่มหนึ่ ง หรื อไม่ได้
จากัดเฉพาะยุคหนึ่ง แต่ละกลุ่มก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของผูล้ ่วงหน้ามาก่อนของพวก
เขา และชนรุ่ นที่ตามมาก็ได้รับความสาเร็ จของผูม้ าก่อนของพวกเขา”304
สุ ภ าษิ ต นี้ ก็ เ ป็ นจริ ง ในกรณี ข องพระเยซู แ ละพวกสาวกของพระองค์ จุ ด ประสงค์ ข อง
การทรงเรี ย กของพวกสาวกก็เพื่อการเก็บเกี่ ย วผูเ้ ชื่ อในพระเยซู อัครทูตยอห์ นไม่ ได้บ นั ทึ ก
คาบัญชาของพระเยซูที่มีต่อพวกเขาสาหรับจุดประสงค์น้ นั ก่อนหน้านั้น แต่นนั่ เป็ นจุดประสงค์
ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 2) บรรดาผูเ้ ผยพระวจนะของพันธสัญญาเดิมและยอห์นผูใ้ ห้
บัพติศมาได้หว่าน แต่ตอนนี้พระเยซูและพวกสาวกของพระองค์กาลังเกี่ยว (เปรี ยบเทียบ กจ. 2)

4:38

3. การตอบสนองต่ อพระเยซู ในแคว้ นสะมาเรีย 4:39-42
การตอบสนองของชาวสะมาเรี ยต่อพระเยซู ก็ถือได้ว่าเป็ นเชิ งบวกมากกว่าการตอบสนองของชาวยิว (1:11;
2:23-25) สิ่ งนี้จะพิสูจน์วา่ เป็ นจริ งขณะที่พนั ธกิจของพระเยซูได้ดาเนินต่อไป ตามปกติแล้ว คนที่ ไ ม่ ใ ช่ ช าว
ยิวได้ตอบสนองต่อพระเยซูในเชิงบวกมากกว่าชาวยิว ทั้งในหมวดพระกิตติคุณและในกิจการ
4:39
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การเก็บเกี่ ยวได้มาทีหลังการฟื้ นฟูของชาวสะมาเรี ยผูไ้ ด้ออกมาจากเมืองสิ คาร์ เพื่อจะพบปะ
พระเยซู อย่างแรกเริ่ มนั้น “ชาวสะมาเรี ยเป็ นอันมากได้มีศรัทธาในพระเยซู ” เนื่ องจากพยาน
ทางถ้อยคาของหญิ งนั้น (“ถ้อยคา” ของเธอ) เธอได้นาพวกเขามายังพระเยซู ข้อนี้ ควรหนุ น
ใจผูอ้ ่านที่เชื่อทุกคน พระเจ้าใช้พยานของผูค้ นทุกประเภทเกี่ ยวกับอัตลักษณ์ของพระเยซู เพื่อ
จะนาคนอื่นๆ มาสู่ ความเชื่ อในพระองค์ การเป็ นพยานคืองานของพวกสาวก (เปรี ยบเทียบ
ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา และพวกอัครทูต)

การเปิ ดใจของชาวสะมาเรี ยเหล่านี้ ก็ตรงกันข้ามกับความเป็ นปรปั กษ์ของผูฟ้ ั งชาวยิวหลายคน
ของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 1:11) มันได้เรี ยกร้องความถ่อมใจค่อนข้างมากสาหรับชาวสะมาเรี ย
เหล่านี้ ที่จะเชื้ อเชิ ญรับบีชาวยิวที่จะอยูก่ บั พวกเขา (ข้อ 9) ระหว่าง “สองวัน” ที่ตามมานั้น ชาว
สะมาเรี ย “จานวนมากขึ้ น” ไม่ใช่ แค่บรรดาผูท้ ี่ ได้เยี่ยมเยียนพระเยซู ที่ขา้ งบ่อน้ าของยาโคบ
เท่านั้น ได้มาเป็ นผูเ้ ชื่อในพระองค์ ผูเ้ ชื่อที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ “ได้เชื่อ” เนื่องจาก “ถ้อยคา” ของพระ
เยซู (พยานของพระเยซูเอง) ซึ่ งได้ยืนยันต่อพวกเขาถึงสิ่ งที่หญิงนั้นได้พูดเกี่ยวกับพระองค์ คา
พยานของพระเยซูได้ก่อให้เกิดความรู ้ที่เจาะจงในชาวสะมาเรี ย (“เรารู้” ข้อ 42) ความเชื่อของ
พวกเขาได้รับรากฐานที่หนักแน่ นมากกว่าแค่พยานของผูเ้ ชื่ ออีกคนหนึ่ ง มันได้ข้ ึนอยู่กบั การ
ติดต่อส่ วนตัวกับพระเยซู คาพยานร่ วมของผูเ้ ชื่ อและพระวจนะของพระเจ้าเป็ นการรวมกัน
ทางการประกาศที่มีพลัง ชาวสะมาเรี ยที่ เรี ยบง่ ายเหล่ านี้ ได้เข้าใจสิ่ งที่ เนโคเดมัสผูร้ อบรู ้ ไ ม่
สามารถเข้าใจได้ (เปรี ยบเทียบ มธ. 11:25)

4:40-42
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ชื่ อเรี ยก “พระผูช้ ่ วยโลกให้รอด” ก็พิเศษสาหรับยอห์น ซึ่ งปรากฏที่นี่และใน 1 ยอห์น 4:14
เท่านั้น (เปรี ยบเทียบ 1:29, 34; 3:17)
“. . . มันเป็ นข้อเท็จจริ งที่ ส าคัญที่ ว่า แนวคิ ดรวบยอดที่ เลิ ศ ลอยนี้ แห่ ง งานของพระ
คริ สต์ได้ถูกแสดงออกมาครั้งแรกโดยชาวสะมาเรี ย ซึ่ งความหวังถึงผูช้ ่วยกูข้ องเขานั้น
ไม่ได้ถูกปรับแต่งให้เข้ากับความทะเยอทะยานระดับชาติ”305
ผูอ้ ่านดั้งเดิมของยอห์นคงได้คุน้ เคยกับชื่อเรี ยกนั้น เนื่องจากชาวกรี กและชาวโรมันได้ให้มนั แก่
พระหลายองค์และจักรพรรดิหลายองค์ของพวกเขา 306 อย่างไรก็ตาม พระเยซู เป็ น “พระผูช้ ่วย
โลกให้รอด” แท้ ผูซ้ ่ ึงชาวสะมาเรี ยเหล่านี้ ได้ตระหนักเช่นนั้น พันธสัญญาเดิมได้กล่าวถึงพระเจ้าในบทบาทนี้ (เช่น สดด. 35:9; ยนา. 2:9) พระเยซูเป็ น “พระเจ้าในทางปฏิบตั ิ” ซึ่ งช่วยโลก
ให้รอด นี่ ไม่ได้หมายถึ งว่าทุ กๆคนจะประสบกับความรอดนิ รันดร์ อย่างที่ หลักคาสอนของ
จัก รวาลนิ ย มสอน แต่ พ ระเยซู ไ ด้ท าให้ ทุ ก คนที่ จ ะสามารถรอดได้ และบรรดาผูท้ ี่ เ ชื่ อ ใน
พระองค์ก็ได้รับความรอด
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“มันน่ า สนใจที่ จะสื บ เสาะการเคลื่ อนที่ ข องพระเยซู ของเราที่ ไ ด้นาพระองค์มายัง
แคว้นสะมาเรี ย พระองค์ได้อยู่ใ นกรุ งเยรู ซ าเล็ม (ยน. 2:23) และจากนั้นได้ไ ปยัง
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แคว้นยูเดีย (ยน. 3:22) จากแคว้นยูเดี ยนั้นพระองค์ได้ไปยังแคว้นสะมาเรี ย (ยน. 4:4)
และชาวสะมาเรี ย ได้ป ระกาศว่า พระองค์เป็ น ‘พระผูช้ ่ วยโลกให้รอด’ นี่ เป็ นการ
เปรี ยบเทียบที่สมบูรณ์แบบกับกิ จการ 1:8 ‘และท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราใน
กรุ ง เย รู ซา เล็ ม ทัว่ แคว้น ยูเดี ย แคว้น สะ มา เรี ย และจนถึ ง ที่ สุ ด ปลายแผ่นดิ น โลก’
พระเยซูของเราได้ต้ งั แบบอย่างไว้ ถ้าเราทาตาม พระองค์จะให้การเก็บเกี่ยวแก่เรา”307
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นี่ เป็ นตัวอย่างแรกของการประกาศข้ามวัฒนธรรมที่บรรดาผูเ้ ขี ยนพระกิ ตติ คุณได้บนั ทึ กไว้
ในพันธกิจของ พระเยซู ตามการบันทึกของพวกเขานั้น พันธกิจของพระเยซูที่มีต่อคนต่างชาติ
นั้นได้เกิ ดขึ้ นในภายหลัง ภายหลัง พระเยซู ได้ก าชับ ให้ค ริ ส ตจัก รที่ จะดาเนิ นการประกาศ
ข้ามวัฒนธรรมต่อไป (กจ. 1:8) ภายหลังนั้น ฟี ลิ ปได้ประกาศในแคว้นสะมาเรี ยพร้ อมกับ
ความสาเร็ จที่ยิ่งใหญ่ บางทีเป็ นบริ เวณนี้ จริ งๆ (กจ. 8:4-8) พันธกิจของพระเยซู ที่นี่ไม่ใช่การ
เกี่ยว แต่เป็ นการหว่าน ฟี ลิปได้เกี่ยวสิ่ งที่พระเยซูได้หว่าน

จ. การกลับไปทาพันธกิจในแคว้ นกาลิลอี กี ครั้งหนึ่งของพระเยซู 4:43-54
พระเยซู ได้เคลื่อนไปทางเหนื อต่อไป ซึ่ งกลับไปยังแคว้นกาลิ ลีที่พระองค์ได้รักษาบุตรชายของข้าราชการคน
หนึ่ง
1. การกลับไปยังแคว้ นกาลิลขี องพระเยซู 4:43-45
อีกครั้งหนึ่ ง ยอห์นได้เชื่ อมช่ องว่างระหว่างเหตุการณ์ ต่างๆที่สาคัญในการบรรยายของท่านกับการอธิ บายเชิ ง
เปลี่ยนผ่านเกี่ยวกับการที่พระเยซู ได้เคลื่อนจากสถานที่แห่ งหนึ่ งไปยังสถานที่อีกแห่ งหนึ่ ง (เปรี ยบเทียบ 2:12;
4:1-3) ตามปกติแล้ว ยอห์นได้จดจ่อที่กลุ่มของเหตุการณ์ต่างๆในพันธกิจของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 1:19, 29, 35,
43; 2:1) อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนที่น้ ี ได้สิ้นสุ ดวงโคจรในการเคลื่อนที่ของพระเยซู และเกือบได้สิ้นสุ ดวงโคจร
หนึ่งในการบรรยายของยอห์น
4:43
D
4:44-45

“สองวัน” ที่นี่เป็ นวันเหล่านั้นที่พระเยซูได้ใช้ในการปรนนิบตั ิต่อชาวสะมาเรี ย (ข้อ 40) ตอนนี้
พระองค์ได้กลับไปสู่ การเดินทางที่ยอห์นได้อา้ งอิงถึงในข้อที่ 3
ข้อเหล่านี้ ดูเหมื อนจะไม่สอดคล้องกัน ถ้า “ผูเ้ ผยพระวจนะไม่ได้รับเกี ยรติในเมืองของตน”
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ทาไม “ชาวกาลิลี” ได้ตอ้ นรับพระเยซู ในเมื่อกาลิลีเป็ นบ้านเกิดของพระองค์? คากรี ก พาทริ ส
ที่แปลว่า “ชนบท” สามารถหมายถึงไม่วา่ บ้านเกิดหรื อเมืองเกิด พระกิตติคุณพ้องได้ใช้มนั เพื่อ
จะอธิ บายถึง “นาซาเร็ ธ” อยูเ่ สมอ (มธ. 13:57; มก. 6:4; ลก. 4:24) การอธิ บายอันหนึ่ งก็คือว่า
ยอห์นได้ถือว่ายูเดียเป็ นบ้านเกิดของพระเยซู หรื อบางทีเยรู ซาเล็มเป็ นเมืองเกิดของพระองค์308
บางที ยอห์ นได้ถือว่ายูเดี ยและเยรู ซาเล็มเป็ นบ้านเกิ ดและเมื องเกิ ดฝ่ ายวิญญาณของพระเยซู
เนื่องจากว่าพระองค์เป็ นทายาทของดาวิด “พวกยิว” เป็ นคาศัพท์ที่ยอห์นได้ใช้โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับพวกยิวในยูเดีย (เปรี ยบเทียบ 1:19; 7:1) อย่างไรก็ตาม ยอห์นได้อา้ งอิงถึงนาซาเร็ ธอยู่
บ่อยๆว่าเป็ นบ้านทางกายภาพของพระเยซู (1:45-46; 7:41, 52; 19:19) ยิ่งไปกว่านี้ พระเยซู
ไม่ได้เลื อกที่ ที่ พระองค์จะปรนนิ บตั ิ ซ่ ึ งขึ้ นอยู่กบั การยอมรั บอันเป็ นที่ นิยมที่ พระองค์ได้รับ
พระองค์ได้แสวงหาที่ จะหลี กเลี่ ยงความขัดแย้งก่ อนเวลาอันควรกับพวกผูน้ าทางศาสนาใน
เยรู ซาเล็ม แต่ความหมายโดยนัยของข้อที่ 44 และ 45 ก็คือว่า “เกี ยรติ ” ของพระเยซู เป็ น
องค์ประกอบที่ตดั สิ น ยิ่งไปกว่านั้นอีก การต้อนรับที่พระองค์ได้รับในกาลิ ลีก็ไม่ใช่ เป็ นเชิ ง
บวกทั้งหมด
การอธิ บายอันที่สองก็คือว่า พาทริ ส อ้างอิงถึงสวรรค์309 อย่างไรก็ตาม มุมมองนี้ ไม่ได้อธิ บาย
ว่าทาไมยอห์นได้รวมสุ ภาษิตว่าเป็ นการอธิ บายสาหรับการจากยูเดี ยไปยังกาลิ ลีของพระเยซู
บางที พาทริ ส อ้างอิงถึงกาลิลีในความตรงกันข้ามกับสะมาเรี ย แทนที่จะเป็ นความตรงกันข้าม
กับยูเดีย310 ชนบทของพระเยซู เองเป็ นพื้นที่ของชาวยิวแทนที่จะเป็ นเขตแดนของชาวสะมาเรี ย
ในพื้ น ที่ ข องชาวยิ ว นั้น พระเยซู ไ ม่ ไ ด้ป ระสบกับ เกี ย รติ ที่ พ ระองค์ไ ด้ป ระสบท่ า มกลาง
ชาวสะมาเรี ย (เปรี ยบเทียบ 2:18, 20, 22, 23-25; 3:10; 4:1-3) คาว่า “ฉะนั้น” หรื อ “เหตุ
ฉะนั้น” ที่เริ่ มต้นข้อที่ 45 ก็ไม่ได้อธิ บายว่าทาไมพระเยซู ได้กลับไปยังเขตแดนของชาวยิว
พระองค์ไม่ได้ไปที่นนั่ เพราะว่าชาวยิวได้ปฏิเสธพระองค์ตามปกติ คาว่า “ฉะนั้น” หรื อ “เหตุ
ฉะนั้น” แนะนาถึงเหตุผลสาหรับการต้อนรับของชาวกาลิลีที่มีต่อพระองค์ซ่ ึ งติดตามมา ผูค้ น
จากชนบทของผูเ้ ผยพระวจนะเอง (ชาวยิวในกาลิลี) ได้ตอ้ นรับพระองค์เพราะว่าพวกเขาได้เห็น
การอัศจรรย์ต่างๆที่พระองค์ได้ทา ณ เทศกาลปั สกาในเยรู ซาเล็มเท่านั้น ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขา
ได้ให้เกี ยรติพระองค์ในฐานะผูเ้ ผยพระวจนะ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 48)
ดังนั้น ยอห์นกาลัง
เปรี ยบเทียบความไม่เชื่อของชาวยิวกับความเชื่อของชาวสะมาเรี ย
2. หมายสาคัญทีส่ อง: การรักษาบุตรชายของข้ าราชการคนหนึ่ง 4:46-54

เหตุ การณ์ น้ ี ก็สิ้นสุ ดวงโคจรในพระกิ ตติคุณยอห์น พระเยซู ได้ทาหมายสาคัญครั้งแรกของพระองค์ในคานา
(2:1) และตอนนี้พระองค์ได้กลับไปและได้ทาการอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่ งที่นนั่ (ข้อ 46) มีขอ้ อ้างอิงที่สองถึงเมือง
คาเปอรนาอุมด้วยซ้ า (2:12; 4:46) การบรรยายของยอห์นเกี่ยวกับการอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซู ในหมู่บา้ น
คานา (2:11) ได้สิ้นสุ ดลงด้วยการอ้างอิงถึงความเชื่อที่อ่อนแอของ ชาวยิ ว ที่ ข้ ึ นอยู่ ก ั บ การอั ศ จรรย์ เ ท่ า นั้ น
(2:23-25) การบรรยายของท่านเกี่ยวกับการอัศจรรย์ที่สองของพระเยซู ในหมู่บา้ นคานา (4:54) เริ่ มต้นด้วยการ
อ้างอิงที่คล้ายกัน (4:45, 48)311 อย่างย่อแล้ว ส่ วนนี้ดู เหมือนจะเป็ นการผนวก ซึ่ งได้ตีกรอบโดยการอัศจรรย์สอง
อย่างในหมู่บา้ นคานา พร้อมกับการสนทนาสองครั้งที่ปรากฏระหว่างการอัศจรรย์ท้ งั สองนั้น การสนทนาของ
พระเยซู กบั นิ โคเดมัสก็เป็ นตัวอย่างของการต้อนรับที่ชาวยิวได้ให้แก่พระองค์ แต่การสนทนาของพระองค์กบั
หญิงชาวสะมาเรี ยนั้นแสดงถึงการต้อนรับที่คนที่ไม่ใช่ชาวยิวโดยทัว่ ไปได้ให้แก่พระองค์ เราเห็นท่าทีสองอย่าง
นี้ต่อพระเยซู ไม่ใช่แค่ในเรื่ องราวของพันธกิจของพระองค์ในหมวดพระกิตติคุณเท่านั้น แต่ในพระธรรมกิจการ
อีกด้วยส่ วนกลางที่โครงสร้างนี้เน้นก็คือการอธิ บายถึงภารกิจของพระเยซูอย่างแท้จริ ง (3:16-36)
A
หมายสาคัญครั้งแรกของพระเยซูในหมู่บา้ นคานา 2:1-11
B
การอ้างอิงถึงเมืองคาเปอรนาอุม ซึ่งเป็ นกองบัญชาการของพระเยซู 2:12
C
ความเป็ นปรปั กษ์ต่อพระเยซูในกรุ งเยรู ซาเล็ม 2:13-25
D
การตอบสนองของนิโคเดมัสที่มีต่อพระเยซู 3:1-15
E
ความสาคัญของภารกิจของพระเยซู 3:16-36
D’
การตอบสนองของหญิงชาวสะมาเรี ยที่มีต่อพระเยซู 4:1-38
C’
การยอมรับพระเยซูในแคว้นสะมาเรี ย 4:39-42
B’
การอ้างอิงถึงแคว้นกาลิลี ซึ่ งเป็ นพื้นที่พนั ธกิจหลักของพระเยซู 4:43-45
A’
หมายสาคัญที่สองของพระเยซูในหมู่บา้ นคานา 4:46-54
ส่ วนนี้ (4:46-54) จัดตั้งเหตุการณ์ที่ปิดท้ายในการบรรยายของยอห์นเกี่ยวกับพันธกิจต่อสาธารณะชน แรกเริ่ ม
ของพระเยซู (บทที่ 2-4) มันแสดงถึงว่าพระองค์ได้กลับไปยังหมู่บา้ นคานา เมืองเกิดของนาธานาเอล (21:2) ที่ที่
พระองค์ได้ทาการอัศจรรย์ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ง เป็ นที่ชดั เจนว่ายอห์นได้รวมส่ วนนี้ เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าการที่
พระเยซูแสดงออกถึงสิ ทธิ อานาจของพระองค์น้ นั ได้เป็ นเหตุให้พวกยิวบางคนเชื่อในพระองค์
“การอัศจรรย์ท้ งั สองที่ได้ทา ณ หมู่บา้ นคานา. . .ก็ถูกแสดงให้เห็นว่าได้ถูกกระตุน้ โดยการวางใจ นาง
มารี ยไ์ ด้วางใจบุตรของเธอที่จะทาบางสิ่ งเพื่อจะบรรเทาความลาบากใจของเจ้าบ้านของพวกเขา ณ งานแต่งงาน
บิดาของเด็กชายที่ป่วยนั้นก็มนั่ ใจอย่างเท่าเทียมกันว่าเขาสามารถพึ่งพาการช่วยเหลือของพระเยซูได้ การอัศจรรย์
ทั้งสองก็ถูกแสดงให้เห็ นเช่ นกันว่าได้ก่อให้เกิ ดการจานนส่ วนตัวต่อพระเยซู ซ่ ึ งเป็ นความเชื่ อแบบคริ สเตี ยน

เต็มที่ พวกสาวกของพระองค์ ได้ เชื่ อในพระองค์ หลังจากที่น้ าได้กลายมาเป็ นเหล้าองุ่น บิดาคนนั้นและส่ วนที่
เหลือของครอบครัวของเขาได้เชื่ อในฐานะผลลัพธ์ของการรักษาเด็กชายคนนั้น และในสองกรณี น้ นั คากริ ยาใน
ภาษาดั้งเดิมก็คือ กาลกริ ยาในไวยากรณ์ที่แสดงการเริ่ มต้นของการกระทา ‘พวกเขาได้วางใจในพระองค์’”312
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การอ้างอิงของยอห์นถึง “คานา” และ การอัศจรรย์ครั้งแรกดูเหมือนได้ถูกตั้งใจเพื่อจะย้ าเตือน
ผูอ้ ่านถึงเหตุการณ์น้ นั และเพื่อจะบ่งบอกถึงการเสร็ จสิ้ นของวงโคจร ยอห์นไม่ได้เปิ ดเผยถึ ง
เหตุผลที่พระเยซูได้กลับไปที่นนั่ ตามชื่อเรี ยกของเขานั้น “ข้าราชการ” (คากรี ก บาสิ ลิกอส) ก็
เป็ นคนที่ปรนนิ บตั ิกษัตริ ยไ์ ม่ว่าในฐานะพลเรื อนหรื อทหาร313 “กษัตริ ย”์ องค์น้ นั บางทีเป็ น
เฮโรดแอนทิ พาส เมื่อพิจารณาถึ งที่ ที่เขาอยู่ แอนทิ พาสไม่ใช่ กษัตริ ยท์ ี่เป็ นทางการ แต่ผคู ้ น
ทัว่ ๆไปได้ถือว่าเขาเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์หนึ่ ง (เปรี ยบเทียบ มก. 6:14) บางทีขา้ ราชการคนนี้ เป็ น
ชาวยิว (ข้อ 48) ไม่วา่ เขาเป็ นคูซาผูเ้ ป็ นต้นเรื อนของเฮโรดที่ถูกอ้างอิงในลูกา 8:3 หรื อไม่น้ นั ก็
ยังคงเป็ นความลึ กลับ พระเยซู ได้รักษาบ่าวของนายร้ อยคนต่างชาติ ในเมื องคาเปอรนาอุ ม
เช่นกัน (มธ. 8:5-13; ลก. 7:2-10) แต่นนั่ เป็ นบุคคลที่แตกต่างออกไปและโอกาสที่แตกต่างกัน
ลักษณะที่สาคัญของหมายสาคัญนี้คือระยะทางที่สาคัญระหว่างสถานที่ของพระเยซู ใน “คานา”
และที่ที่บุตรชายของข้าราชการคนนั้นนอนป่ วยอยูใ่ น “คาเปอรนาอุม”
ข้าราชการคนนั้นได้ออ้ นวอนให้พระเยซูที่จะทาการเดินทางในระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร
จากคานาไปยังคาเปอรนาอุมเพื่อจะรักษาบุตรชายของเขา เป็ นที่ชดั เจนว่าเขาได้เชื่ อว่าพระเยซู
สามารถ “รักษา” ผูค้ นได้ แต่ไม่มีขอ้ บ่งชี้ใดๆที่วา่ เขาได้ริเริ่ มเชื่อว่าพระเยซูเป็ นมากกว่าผูร้ ักษา
“เหตุ การณ์ ต่างๆ ถู กบันทึ กไว้ในทัล มุ ด ซึ่ ง ในที่ นี่ก็ ทาหน้าที่ เป็ นการนาพาของเรา
หลายกรณี ถูกเชื่ อมโยงที่ซ่ ึ งความเจ็บป่ วยที่รุนแรงเหล่านั้น และแม้กระทัง่ ณ จุดแห่ ง
ความตายนั้นก็ได้รับรักษาโดยคาอธิ ษฐานของบรรดารับบีที่ได้เฉลิมฉลอง”314
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เขาคงได้รู้สึกมีความต้องการอย่างมากที่จะแสวงหาพระเยซู จากระยะทางเช่นนั้น หมายสาคัญ
ครั้งแรกของ พระเยซู ได้เกิ ดขึ้นในการตอบสนองต่อคาขอร้ องของมารดา (2:1-5) แต่หมาย
สาคัญที่สองนี้ได้เกิดขึ้นในการตอบสนองต่อคาขอร้องของบิดา
“ข้าราชการนั้นได้เชื่ อว่าพระเยซู สามารถรักษาบุตรชายของเขาได้ แต่เขาได้ทาความ
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ผิดพลาดสองอย่างในความคิดของเขา คือ พระเยซู จาเป็ นต้องไปยังคาเปอรนาอุมเพื่อ
จะรักษาเด็กหนุ่มนั้น และถ้าเด็กชายนั้นได้ตายไปในระหว่างนั้น มันก็สายเกินไป”315
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ข้าราชการนั้นได้ตอบสนองเหมื อนกับชาวกาลิ ลีส่วนใหญ่คงได้ตอบสนอง พระเยซู ได้ใช้
คาพหู พจน์ “พวกท่าน” ซึ่ งบ่งบอกว่าความไม่เชื่ อของชายคนนี้ เป็ นตัวอย่างของส่ วนใหญ่ของ
พวกเพื่อนบ้านของเขา (เปรี ยบเทียบ 2:24) การอ้างอิงของพระเยซูถึง “หมายสาคัญ” (คากรี ก
เซเมอิ อา) ได้ช้ ี ไปยังความสาคัญของการอัศจรรย์ของพระองค์ นี่ เป็ นที่ที่เดียวในพระกิตติคุณ
ยอห์ น ที่ “หมายส าคัญ ” ปรากฏ ค านี้ (ค ากรี ก เทราทา) เน้น ถึ ง การอัศ จรรย์ห รื อ ความ
น่ าเกรงขามที่การอัศจรรย์เหล่านี้ ได้ก่อให้เกิ ดในบรรดาผูท้ ี่ เป็ นพยานถึ งสิ่ งเหล่านั้น การใช้
ค านั้น ของพระเยซู ก็ บ่ ง บอกว่า ผูค้ นต้อ งการที่ จ ะเห็ น การอัศ จรรย์เ พื่ อว่า พวกเขาสามารถ
ประหลาดใจต่อสิ่ งเหล่านั้นได้
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พระเยซู ได้บ่งบอกว่าชายคนนั้น “ไม่ได้เชื่ อ” ในพระองค์ แน่ นอนว่า เขาได้เชื่ อว่าพระเยซู
สามารถรั กษาบุ ตรชายของเขาได้ แต่เขายังไม่ไ ด้มาสู่ ก ารเชื่ อว่าพระองค์สามารถรั กษาจาก
ระยะไกลได้ พระเยซูได้ถือว่าระดับที่สองของความเชื่อเป็ นระดับที่สาคัญ ข้าราชการนั้นอาจ
ได้คิดว่า: “พระองค์หมายความอย่างไรที่วา่ ข้าพระองค์ไม่เชื่ อในพระองค์?” บางทีชายคนนั้น
อาจได้รู้สึกถูกว่ากล่าวโดยข้อคิดเห็ นของพระเยซู แต่ความมุ่งหมายของพระเยซู ก็เพื่อที่จะนา
เขาไปสู่ ความเชื่อที่ลึกซึ้ งขึ้นในพระองค์เอง
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ข้าราชการนั้นได้แสดงถึ งความสนใจเล็กน้อยในเหตุ ผลต่างๆที่ผูค้ นได้เชื่ อหรื อไม่ได้เชื่ อใน
พระเยซู เนื่ องจากว่า “เด็ก ” (ค ากรี ก ไพดิ ออน) ชายตัวเล็ก ๆของเขานอนอยู่ ณ ประตู ข อง
ความตาย เขาได้ออ้ นวอนต่อพระเยซู อย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่ งที่จะ “มา” ยังคาเปอรนาอุม อย่ าง
รวดเร็ ว (“ก่อน” เด็กชายของเขาได้ตายไป)
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พระเยซู ไม่ได้ทาในสิ่ งที่บิดานั้นได้ขอ แต่พระองค์ได้ให้สัญญาแก่ เขาว่า บุตรชายของเขาจะ
มีชีวิตอยู่ ข้าราชการคนนั้นได้ยึดพระสัญญานั้นไว้ และได้ออกเดินทางไปบ้านตามลาพัง ซึ่ ง
แสดงให้เห็นว่าเขา “ได้เชื่อ” ว่าพระเยซูสามารถรักษาจากระยะห่างได้ ถ้าเขาได้ปฏิเสธที่จะไป
บ้านโดยปราศจากพระเยซูน้ นั เขาคงไม่ได้เชื่อถ้อยคาของพระเยซู เขาได้เลือกที่จะไม่ยืนกราน
ถึงการได้รับหลักฐาน และได้ใช้ความเชื่ อโดยปราศจากหลักฐานที่จบั ต้องได้ ดังนั้นเขา “ได้
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เชื่ อ” ในพระเยซู ในแง่ที่ลึกซึ้ งขึ้นกว่าที่เขาได้เชื่ อในครั้งแรก เพราะว่าเขาได้วางความเชื่ อของ
เขาไว้ในพระสัญญาของพระองค์ คือ “ถ้อยคาที่พระเยซูได้ตรัส”

D

“ข้าราชการนั้นได้กลายมาเป็ นต้นแบบของสิ่ งที่ ม นั หมายถึ งที่ จะเชื่ อโดยปราศจาก
หมายสาคัญ”316
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พวกบ่ า วของเขาได้พ บกับ เขาระหว่า งทางกลับ ไปยัง คาเปอรนาอุ ม ของเขาพร้ อมกับ ข่ า วดี
พระเยซู ไ ด้ใ ห้พ ระสัญญาของพระองค์ราวๆ 13:00 น. วันก่ อนที่ ขา้ ราชการนั้นได้พ บกับ
พวกบ่าวของเขา เมื่อเขาได้พบกับพวกเขา เขาได้เรี ยนรู ้วา่ สภาพของบุตรชายของเขาได้ทุเลา
อย่างน่าสังเกต ไม่ใช่แค่เพิ่งได้ เริ่ ม ที่จะทุเลาอย่างที่เขาได้คาดหวัง แต่ ณ เวลานั้นที่พระเยซู ได้
ให้พระสัญญาของพระองค์แก่เขา การหายไข้ของเขานั้นไม่ใช่เหตุบงั เอิญ สิ่ งนี้ ได้ส่งผลต่อ
ความเชื่ อของเขาในพระเยซู ณ ระดับที่ลึกซึ้ งขึ้นด้วยซ้ า แม้ว่าเขาอาจไม่ได้เข้าใจว่าพระองค์
เป็ นพระบุ ต รของพระเจ้า สมาชิ ก ของ “ครอบครั ว ของเขา” ได้เ ชื่ อ ในพระเยซู อี ก ด้ว ย
(เปรี ยบเทียบ 2:11; กจ. 10:2; 11:14; 16:15, 31; 18:8) เขาได้เรี ยนรู ้วา่ ถ้อยคาของพระเยซู น้ นั มี
พลังที่จะรักษาได้แม้กระทัง่ ในระยะไกล ความเชื่อของเขาได้เติบโตจาก “ความเชื่อที่วิกฤต”
(ข้อ 47) ไปสู่ “ความเชื่ อที่มนั่ ใจ” (ข้อ 50) ไปสู่ “ความเชื่อที่ได้รับการรับรอง” (ข้อ 53) ไปสู่
“ความเชื่อที่ติดต่อ” (ข้อ 53)317
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เป็ นที่น่าสนใจว่า ยอห์นได้เรี ยกการอัศจรรย์น้ ี เป็ น “หมายสาคัญที่สองที่พระเยซูได้ทา” แม้ว่า
พระองค์ได้ทาการอัศจรรย์อื่นๆในทั้งแคว้นกาลิลีและแคว้นยูเดีย หลังจากที่พระองค์ได้เปลี่ยน
น้ าให้เป็ นเหล้าองุ่น (เปรี ยบเทียบ 2:23; 3:2) อย่างเพิ่มเติมแล้ว นี่ เป็ น การอัศจรรย์ “ที่สอง”
ของการอัศ จรรย์ห ลายอย่ า ง (ทั้ง เจ็ ด ) ที่ ย อห์ น ได้ ร ะบุ ใ นพระกิ ต ติ คุ ณ ของท่ า นว่ า เป็ น
หมายสาคัญ แม้ว่าท่านเองได้นบั สองอย่างแรกเท่านั้น ข้อเท็จจริ งเหล่านี้ ช้ ี ไปยังการที่ยอห์ น
ถือว่าหมายสาคัญอันแรกและที่สองก็คล้ายคลึงและเชื่อมโยงกับซึ่ งกันและกัน โครงสร้างของ
ส่ วนนี้ ข องการบรรยายของยอห์ น อย่า งที่ ข ้า พเจ้า ได้แสวงหาที่ จะอธิ บ ายมันข้า งบนนั้น ก็
บรรยายถึงมุมมองของท่านเกี่ยวกับหมายสาคัญที่สองนี้
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ยอห์นได้อธิ บายต่อไปอีกว่าพระเยซู “ได้ทา” หมายสาคัญนี้ หลังจาก “ที่พระองค์ได้ออกมาจาก
แคว้นยูเดียและไปยังแคว้นกาลิลี ” สิ่ งนี้ ดูเหมือนเป็ นป้ ายบอกทางตามภูมิศาสตร์ อีกป้ ายหนึ่ ง
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ซึ่ ง ถู ก ออกแบบมาเพื่ อที่ จะช่ วยให้ผูอ้ ่า นติ ดตามการเคลื่ อนที่ของพระเยซู มันยังแนะนาถึ ง
ความตรงกันข้ามระหว่างความไม่เชื่ อที่ได้แสดงถึงแคว้นยูเดีย และความเชื่ อที่โดดเด่นกว่าใน
แคว้นกาลิลี

การอัศจรรย์น้ ี อย่างที่การอัศจรรย์ครั้งแรกที่ยอห์นได้อธิ บายในรายละเอียดนั้นก็มีผฟู ้ ั งที่จากัด ครอบครัวและ
พวกบ่าวในครอบครัวของข้าราชการเท่านั้นที่รู้เป็ นครั้งแรก นี่เป็ นเครื่ องหมายของพันธกิจของพระเยซู ในขณะ
ที่พระเยซูได้ทาการอัศจรรย์หลายอย่างต่อสาธารณะชน และ ฝูงชนใหญ่ได้ติดตามพระองค์เนื่ องจากพวกเขาได้
เป็ นพยานถึ ง สิ่ ง เหล่ า นั้น สิ่ ง เหล่ า นั้นก็ มี ผ ลกระทบที่ ไ ด้ป รารถนาไว้ต่ อ บุ ค คลต่ า งๆจานวนค่ อนข้า งน้อ ย
(เปรี ยบเทียบ 1:11-12)
ยอห์นได้บนั ทึกหลายพยานต่ออัตลักษณ์ของพระเยซูในการบันทึกของท่านเกี่ยวกับพันธกิจแรกเริ่ มของพระเยซู
(บทที่ 2-4) ส่ วนนี้ของพระกิตติคุณของยอห์นเป็ นส่ วนที่ถูกตีกรอบ โดยการอัศจรรย์สองอย่างในหมู่บา้ นคานา
พร้อมกับสองข้อความเกี่ยวกับความไม่เชื่ อโดยพระเยซู และการสนทนาเชิ งการประกาศสองครั้งของพระเยซู ที่
เกิดขึ้นระหว่างการอัศจรรย์เหล่านั้น หมายสาคัญแรกได้เป็ นพยานถึง อานาจที่ สร้ างสรรค์ ของพระองค์ เพื่อจะ
เปลี่ยนคุณภาพของสิ่ งต่างๆ318 การชาระวิหารของพระองค์ได้แสดงถึง สิ ทธิ อานาจ ของพระองค์เหนือสถาบัน
ของศาสนายิว นิโคเดมัสได้เป็ นพยานถึงพระเยซูวา่ ได้ มาจากพระเจ้ า และ บทบาทของพระองค์ในฐานะ ครู
ที่ มีสิทธิ อานาจ ซึ่ งเป็ นการตอบสนองของชาวยิวโดยทัว่ ไปที่มีต่อพระองค์ ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติสมาได้เป็ นพยาน
ถึงอัตลักษณ์ของพระเยซูในฐานะพระเมสสิ ยาห์ พยานของหญิงชาวสะมาเรี ยได้บ่งบอกว่าพระเยซู น้ นั สั พพัญญู
ญาณชาวสะมาเรี ยคนอื่ น ๆหลายคนได้ ย อมรั บ ว่ า พระเยซู เ ป็ น พระผู้ ช่ วยโลกให้ รอด ซึ่ งเป็ นการ
ตอบสนองของคนต่างชาติโดยทัว่ ไปที่มีต่อพระองค์ ข้าราชการผูท้ ี่พระเยซูได้รักษาบุตรชาย ข อ ง เ ข า จ า ก
ระยะห่ างนั้นได้มาสู่ การตระหนักว่าพระเยซู เป็ น ผู้รักษาซึ่ งถ้ อยคาของพระองค์ นั้นสามารถพิ ชิต ปั ญหาของ
ระยะห่ างและโรคภัยได้319 หมายสาคัญแรกในพระกิตติคุณของยอห์นแสดงถึงอานาจของพระเยซู เหนื อเวลา
และหมายสาคัญที่สองแสดงถึงอานาจของ พระองค์เหนือระยะห่ าง อัครทูตยอห์นได้เรี ยกพระองค์วา่ “พระบุตร
ของพระเจ้า” “ผูใ้ ห้ชีวติ นิรันดร์ ” และ “ผูท้ ี่มาจากสวรรค์” เช่นกัน ดังนั้นส่ วนนี้ของพระธรรมนี้ก็สร้าง ผล งา น
ที่สาคัญต่อการก้าวหน้าของข้อโต้แย้งของยอห์นและความสาเร็ จของจุดประสงค์ของ ท่าน (20:30-31)
ฉ. การเสด็จเยีย่ มเยียนกรุ งเยรู ซาเล็มครั้งทีส่ องของพระเยซู บทที่ 5
“ในบทที่ 1-4 นั้น หัวข้อถูกอธิ บายจากทัศนคติของผูด้ ูเหตุการณ์ และดังนั้นเราก็ได้รับการช่วยเหลือที่จะ
เห็ นบางสิ่ งจากความประทับใจที่ถูกสร้างขึ้นบนคนอื่นๆโดยพระเยซู ของเราขณะที่พระองค์ปฏิ บตั ิต่อ

แต่ละบุคคลในกรุ งเยรู ซาเล็ม ในแคว้นสะมาเรี ยและในแคว้นกาลิลี อย่างไรก็ตาม เมื่อเราเปิ ดไปยังบทที่
5-10 นั้น เราจาเป็ นต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ เพราะว่าเราเห็นพระคริ สต์อย่างที่มา
จากภายใน จากมุมมองของพระองค์เอง ในพระสิ ริท้ งั สิ้ นแห่ งการเปิ ดเผยส่ วนตัวที่ตระหนักถึงตนเอง
ของพระองค์ในแต่ละบทนั้นพระองค์ได้เป็ นที่ประจักษ์วา่ ได้จดจ่อไปที่พระองค์เองในหลายด้าน และ
มนุษย์ได้รับการช่วยเหลือที่จะเห็นบางสิ่ งของสิ่ งที่พระองค์อา้ งว่าพระองค์เป็ นในความสัมพันธ์กบั พระ
เจ้าและมนุษย์”320
“จนกระทั่ง เวลานี้ พระเยซู ไ ด้ เ สนอพระองค์ เ องแก่ ต ัว แทนโดยทั่ว ไปของเชื้ อ ชาติ ยิ ว ทั้ง หมด
ณ กรุ งเยรู ซาเล็ ม ในแคว้น ยู เ ดี ย ในสะมาเรี ย และในแคว้น กาลิ ลี ในแน วทางที่ จ ะท าให้
องค์ ป ระกอบของความเชื่ อแท้ พึ ง พอใจ ตอนนี้ ความขั ด แย้ ง ก็ เ ริ่ มต้ น ซึ่ งเป็ นประเด็ น ใน
การทนทุกข์ของพระเยซู ความเชื่อและความไม่เชื่อถูกเรี ยกออกมาในการพัฒนาที่ขนานกันทีละน้อย . .
วิกฤตต่างๆแห่งการพัฒนาของมันก็คือเทศกาลต่างๆระดับชาติ และการโต้เถียงทั้งหมดก็ก่อตัวขึ้นรอบๆ
การอัศจรรย์สามอย่าง (1) การรั กษาชายป่ วยคนหนึ่ง ณ เบธซาธา (บทที่ 5) (2) การรั กษาชายตาบอดแต่
กาเนิด (บทที่ 9) (3) การทาให้ ลาซารั สเป็ นขึน้ (บทที่ 11)”321
จนกระทัง่ บัดนี้ ยอห์นได้นาเสนอพระเยซู ที่รับมือกับแต่ละบุคคลเกือบโดยเฉพาะ สิ่ งนี้ ก็ดาเนิ นต่อไป แต่ตอนนี้
ก็มีการมี ปฏิ สัมพันธ์กบั พวกฟาริ สีมากขึ้ น หมายสาคัญสองอย่างแรกที่ยอห์ นได้บนั ทึ กได้ทาโดยส่ วนตัว แต่
หมายสาคัญสองอย่างถัดไปก็เกี่ยวข้องกับส่ วนรวม ยิง่ ไปกว่านั้นอีก พระเยซูได้ทาการอัศจรรย์ที่ได้บนั ทึกในบท
ที่ 5 นั้นในวันสะบาโต ซึ่ งได้ดึงดูดความสนใจและการต่อต้านจาก พวกฟาริ สี การตอบสนองต่อพระเยซู
ท่ามกลางชาวยิวได้เคลื่อนจากการสงวนไว้ (เช่น 3:1-15) ไปสู่ ความเป็ นปรปั กษ์ที่เปิ ดเผย บทที่ 5-10 สื บเสาะ
การพัฒนาของความเป็ นปรปั กษ์น้ ี อย่างไรก็ตาม การเน้นหลักในส่ วนนี้ ก็คือสิ่ งที่ พระเยซู ได้เปิ ดเผยเกี่ ยวกับ
พระองค์เองผ่านทางการกระทาและถ้อยคา ของพระองค์
“บทที่ 5 และ 6 บางทีควรถูกรวมกลุ่มเข้าด้วยกันในฐานะส่ วนเดียว สองบทนี้ ก็ถูกเชื่ อมโยงโดยหัวข้อที่
เหมือนกัน ซึ่ งอาจถูกอธิ บายว่าเป็ นธรรมชาติและสาเหตุของการขาดความเชื่ อในพระเยซู ของอิสราเอล
บทที่ 5 เกี่ยวข้องกับรู ปแบบซึ่ งความไม่เชื่ อนี้ ได้เกิดขึ้นท่ามกลางชาวยิวในกรุ งเยรู ซาเล็ม และบทที่ 6
เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของชาวชนบทในแคว้นกาลิลี”322
ในบทที่ 5 การต่อต้านพระเยซูได้เริ่ มต้นด้วยการคัดค้านต่อการรักษาของพระองค์ในวันสะบาโต สิ่ งนี้ ได้นาไปสู่

การที่พระเยซูได้อธิ บายถึงความสัมพันธ์ของพระองค์กบั พระบิดา
1. หมายสาคัญทีส่ าม: การรักษาคนง่ อย 5:1-9
หมายสาคัญที่ สามในพระกิ ตติ คุ ณยอห์ นได้แสดงถึ ง อัตลัก ษณ์ พ ระเยซู และการโต้เถี ยงที่ เกิ ดขึ้ นก็ ติดตามมา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ มันได้เป็ นพยานถึงสิ ทธิ อานาจเหนือเวลาของพระเยซู323
5:1
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ภายหลังนั้น พระเยซู ได้กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อที่จะฉลองหนึ่ งในเทศกาลของชาวยิวและ
เพื่ อ ที่ จ ะใช้โ อกาสนั้น ที่ จ ะรั บ ใช้ ยอห์ น ไม่ ไ ด้ร ะบุ ว่า มัน เป็ น “เทศกาล” ไหน ที่ อื่ น ๆใน
พระกิ ตติคุณของท่าน เมื่อยอห์นได้ระบุถึงเทศกาลที่ถูกกล่าวถึง ท่านได้ทาอย่างนั้นเพราะว่า
เหตุการณ์ และคาสอนที่ติดตามมาก็มีความสัมพันธ์กนั กับเทศกาลที่ เจาะจงนั้น (เปรี ยบเทียบ
2:13; 6:4; 7:2; 10:22; 11:55) ที่นี่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็ นอย่างนั้น ดังนั้น การระบุถึงเทศกาลก็
ไม่สาคัญสาหรับการตีความของตัวบท เป็ นที่ชดั เจนว่า ยอห์นได้อา้ งอิงถึงเทศกาลเพื่อที่จะให้
เหตุผลสาหรับการปรากฏของพระเยซูในกรุ งเยรู ซาเล็ม 324 โฮห์เนอร์ ได้ชื่นชอบหนึ่งในเทศกาล
การเดินทางไปนมัสการสามเทศกาลที่ธรรมบัญญัติของโมเสสได้เรี ยกร้องให้ชายชาวยิวที่จะ
เข้าร่ วมคือ ปั สกา เพ็นเทคอสต์ หรื ออยู่เพิง เขาได้ชื่นชอบเทศกาลสุ ดท้ายของเทศกาลเหล่านี้
แม้ว่าเขาได้ยอมรับว่าการระบุที่แน่นอนนั้นบางทีเป็ นไปไม่ได้325 อีเดอร์ ไชม์ได้เชื่ อว่านี่ เป็ น
เทศกาลปูริม
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“เพราะว่าไม่ มีเทศกาลอื่ นที่ ไ ด้แทรกแซงระหว่างเดื อนธันวาคม (ยน. 4:35) และ
เทศกาลปั สกา (ยน. 6:4) ยกเว้นเทศกาลแห่ ง ‘การฉลองพระวิหาร’ และนัน่ ได้ถูก
ออกแบบมาเป็ นพิเศษเช่ นนั้น (ยน. 10:22) และไม่ใช่ ‘เทศกาลของชาวยิว’ อย่าง
แน่นอน”360

D

บางที ยอห์ นได้อา้ งอิ งถึ งเทศกาลนั้นเพื่ อจะอธิ บ ายถึ ง การกลับไปยังกรุ ง เยรู ซ าเล็ม และการ
ปรากฏของพระเยซูในกรุ งเยรู ซาเล็ม

D

ยอห์นได้ใช้กาล “ปั จจุบนั เชิ งประวัติศาสตร์ (กะทันหัน)” บ่อยๆเพื่อจะอธิ บายถึ งเหตุ การณ์
ในอดี ต ดังนั้น ข้อนี้ ไม่ได้พิสูจน์ว่าท่านได้เขี ยนพระกิ ตติ คุณของท่านก่อนการล่มสลายของ
กรุ ง เยรู ซ าเล็ม วอลเลซซ์ เป็ นนัก วิช าการคนหนึ่ ง ที่ ไ ด้เชื่ อว่า มันพิ สู จน์ สิ่ ง นี้ 327 เขาได้ช้ ี ว่า
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คากริ ย าเที ย บเท่ า เอสทิ น ซึ่ ง ถู ก ใช้ที่ นี่ ก็ ไม่ มี ที่ อื่นใดในพันธสั ญญาใหม่ ที่เป็ นปั จจุ บ นั เชิ ง
ประวัติศาสตร์ บางทีนี่เป็ นที่เดียวนั้นที่ที่มนั เป็ น
เป็ นที่ ชัดเจนว่าประตูแกะเป็ นประตู ในส่ วนเหนื อของกาแพงของกรุ ง เยรู ซ าเล็ม ซึ่ งอยู่ท าง
ตะวันตกของมุมทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อของมัน (เปรี ยบเทียบ 3:1, 32; 12:39) ต้นฉบับ
ภาษากรี กหลายฉบับก็อา้ งอิงถึงสระนี้ วา่ “เบธเธสดา”, เบธไซดา, เบธซาธา และ เบลเซธา แต่
บางทีชื่อแรกเป็ นชื่อที่ถูกต้อง มันหมายถึง “บ้านแห่งการไหลออก” หรื อ บางทีเป็ น “บ้านแห่ ง
ความเมตตา”328 ชื่ อสมัยใหม่คือ สระของนักบุญแอนเน เป็ นที่ชดั เจนว่ามีสระสองแห่ งพร้อม
กับแนวเสาระเบียงหรื อหน้ามุขที่คลุมไว้ท้ งั สี่ ดา้ นของอาคารนั้น และแนวเสาระเบียงอันที่ห้าได้
แยกสระสองสระนั้น329 สระนี้อาจได้ถูกใช้เพื่อการว่ายน้ า เนื่ องจากว่าคาว่า “สระ” (คากรี ก โคลุมเบธรา) ซึ่ งเป็ นคาโดยทัว่ ไปสาหรับคาว่า “สระว่ายน้ า” นอกพันธสัญญาใหม่) เชื่ อมโยงกับ
คาว่า “ว่าย” (คากรี ก โคลุมบาว)330

5:3ก

ผูค้ นที่พิการหลายคนเคยนอนในหน้ามุขเหล่านี้เนื่องจากสรรพคุณแห่งการรักษาในน้ านั้น

5:3ข-4

ส่ ว นนี้ ของตัว บทก็ มี ล ั ก ษณะของแท้อ ัน เป็ นที่ ส งสั ย ไม่ มี ต้ น ฉบับ ภาษากรี กฉบับ ใด
ก่ อนปี 400 ค.ศ. นั้นประกอบด้วยค าเหล่ า นี้ 331 เป็ นที่ ชัดเจนว่า พวกอาลัก ษณ์ ไ ด้เพิ่ ม
ถ้อยคาเหล่านี้ ในภายหลังเพื่อจะอธิ บายการกระเพื่อมของน้ าที่ได้เกิดขึ้นเป็ นบางครั้งบางคราว
(ข้อ 7)332 อย่า งไรก็ ตาม การอธิ บ ายของการเขี ย นเหล่ า นี้ บ างที ก็ ข้ ึ นอยู่ก ับ ความเชื่ อที่ ผิด
การอธิ บายเหล่านั้นก็เป็ นเรื่ องปกติในสมัยของพระเยซู คาอธิ บายที่เป็ นไปได้มากขึ้นสาหรับ
การกระเพื่อมของน้ าก็คือการปรากฏของน้ าพุที่พลุ่งน้ าไปยังสระที่อยูใ่ ต้ผิวน้ าเป็ นบางครั้งบาง
คราว333 บางทีน้ า (อุ่น) มีสารที่มีแร่ ธาตุสูงซึ่ งมีประโยชน์ในการรักษาโรคสาหรับผูค้ นที่ทน
ทุกข์จากความเจ็บป่ วยทางกล้ามเนื้อและข้อต่อ

D
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ความเจ็ บ ป่ วยของชายคนนี้ ดู เ หมื อ นว่ า จะเป็ นอัม พาต ซึ่ งส่ ง ผลต่ อ การไร้ ค วามสามารถ
ของเขาที่จะเดินเป็ นอย่างน้อย (ข้อ 7) ที่ดูเหมือนจะเป็ นผลลัพธ์ของบาป (ข้อ 14) บางทีสภาพที่
เป็ นโรคข้ออักเสบได้ทาให้ความเจ็บป่ วยของเขาซับซ้อนขึ้น การอ้างอิงของยอห์นถึงความยาว
นานของความเจ็บป่ วยของเขาดูเหมือนเพื่อที่จะใช้เป็ นเอกสารยืนยันถึงความรุ นแรงและสภาพ
ที่ไร้ความหวังของชายคนนั้น นักอรรถาธิ บายบางคนได้พยายามที่จะหาความสาคัญเชิ งสัญ –

ลักษณ์ใน “38 ปี ” นัน่ ดูเหมือนไม่เป็ นที่รับรองต่อข้าพเจ้าและต่อคนอื่นๆ334 ตัวอย่างเช่น 38 ปี
ทาให้นึกถึ งระยะเวลาระหว่างที่คนอิ สราเอลได้วนเวียนไปในถิ่ นทุ รกันดาร ซึ่ งตามหลังการ
กบฏของพวกเขา ณ คาเดชบารเนียก่อนที่พวกเขาได้เข้าไปสู่ แผ่นดินแห่งพระสัญญา
5:6

พระเยซูอาจได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับสภาพของชายคนนั้นจากคนอื่นๆ หรื อยอห์นอาจได้เขียน สิ่ งที่เขา
ได้ทาเพื่อจะทาให้ผอู ้ ่านของท่านประทับใจด้วยความรู้ที่เหนือธรรมชาติของพระเยซู ในเมือง
คาเปอรนาอุมนั้น พระเยซู ได้รักษาคนอัมพาตอีกคนหนึ่ งซึ่ งได้ถูกหย่อนลงมาจากหลังคาต่อ
หน้าพระองค์ (มก. มก. 2:1-12) แต่ ณ เบธเธสดา พระองค์ได้ยื่นมือออกไปหาชายนั้น ซึ่ งเป็ น
หนึ่งในจานวนมาก คาถามของพระเยซูอาจจะช่วยให้ชายผูน้ ้ นั ค้นพบว่าเขามีความปรารถนาต่อ
การรักษาหรื อไม่ และเขาจะเต็มใจที่จะวางตัวเขาเองในพระหัตถ์ของพระเยซู หรื อไม่ บางคนก็
พึงพอใจอย่างมากที่ จะคงอยู่ในสภาพที่ ทุกข์ยากของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 3:19-20) เป็ นที่
ชัดเจนว่าพระเยซูได้ช่วยกูผ้ คู ้ นที่ตอ้ งการการช่วยเหลือของพระองค์เท่านั้น คาถามของพระเยซู
ได้นาให้ชายคนนั้นในการใคร่ ครวญถึงสภาพที่ไร้การช่วยเหลือของเขาอีกด้วย เป็ นที่ชดั เจนว่า
นี่เป็ นบุคคลเดียวที่พระองค์ได้รักษาในวันนั้น แม้วา่ มีหลายคนที่พระองค์สามารถรักษาได้ (ข้อ
3 เปรี ยบเทียบ กจ. 3:2) พระเยซูช่วยผูค้ นที่ตอ้ งการความรอดเท่านั้น และผูท้ ี่พระองค์เลือกที่จะ
ช่วยให้รอดอย่างสิ ทธิ์ ขาด (เปรี ยบเทียบ 6:37)
“มันเป็ นไปไม่ได้ที่จะค้นหาเหตุผลใดๆในชายคนนั้นเองในฐานะที่เป็ นเหตุผลสาหรับ
พระคริ สต์ที่เลือกเฉพาะเขาเพื่อความโปรดปรานพิเศษ การอธิ บาย อย่ างเดี ยว ก็คือ
ความโปรดปรานที่ใหญ่ยงิ่ เท่านั้นของพระคริ สต์เอง [เปรี ยบเทียบ ข้อ 21]”335

5:7

เป็ นที่ ชัด เจนว่ า คนอัม พาตนั้น ได้เ ชื่ อ ว่ า บุ ค คลแรกที่ ล งไปในน้ า หลัง จากการกระเพื่ อ ม
ของมัน เท่ า นั้น จะประสบกับ การรั ก ษา บางที นี่ เป็ นแนวคิ ด อันเป็ นที่ นิ ย มที่ ไ ด้เ กิ ด ขึ้ นจาก
ความเชื่ อที่ผิด ถ้อยคาของชายคนนั้นที่ ว่าเขาไม่มีใครที่ จะช่ วยเขาดู เหมื อนจะเป็ นคาขอร้ อง
ที่ปกปิ ดไว้ซ่ ึ ง พระเยซู จะอาสาสมัครที่ จะเป็ นผูช้ ่ วยคนนั้น คนอัมพาตนั้นมี ความปรารถนา
สาหรับการรักษาแต่ไม่ใช่วิธีที่จะได้รับมัน ถ้อยคาของเขาแสดงให้เห็นอีกว่าเขาได้มีความเชื่ อ
ในวิธีของการรักษามากกว่าในพระเยซู และที่วา่ เขาจะต้องทาบางสิ่ งเพื่อจะได้รับการรักษา
“เราต้องรู ้สึกว่า ในขณะที่โดยทัว่ ไปนั้นความเชื่อเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งมีก่อนสาหรับการรักษา

แต่ ม ันก็ ไ ม่ จาเป็ นอย่า งสิ้ น เชิ ง พระเยซู ไ ด้จากัดด้วยความอ่ อนแอของมนุ ษ ย์ข ณะ
ที่พระองค์ทางานของพระเจ้า”336
5:8
G

ถ้อยคาของพระเยซู ได้รักษาชายคนนั้น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 25, 28-29; 11:43) ถ้อยคาเหล่านั้น
ได้แนะนาเขาอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ มก. 2:11) เป็ นที่ชัดเจนว่าพระเยซู ได้ให้กาลังที่ เพียงพอ
แก่เขาและสุ ขภาพที่ดีเพื่อจะยกแคร่ ที่เบาของเขา
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คนอัม พาตนั้ น ได้ ป ระสบกับ การรั ก ษา “ทัน ที ท ัน ใด” พระเยซู ไ ด้ ท าอย่ า งทัน ที ใ นสิ่ ง
ที่โดยทัว่ ไปแล้ว พระเจ้าทาอย่างช้าๆ เมื่ อชายคนนั้นได้ยกแคร่ ของเขาเดิ นไป เขาก็ได้เป็ น
พยานถึงการรักษาของเขา (ข้อ 11) ตามปกติแล้ว เราไม่สามารถใช้กล้ามเนื้ อที่เราไม่ได้ใช้มา
เป็ นเวลานานได้ เพราะว่ากล้ามเนื้ อเหล่านั้นฝ่ อตัว แต่ชายคนนี้ มีการใช้ที่เต็มที่ของกล้ามเนื้ อ
ของเขาอย่า งทันที ท นั ใด บรรดาผูเ้ ผยพระวจนะได้ทานายว่า เมื่ อพระเมสสิ ย าห์ ไ ด้เสด็จมา
พระองค์จะรักษาคนง่อย (อสย. 35:1-7) นี่ คือหลักฐานสาหรับคนในกรุ งเยรู ซาเล็มทั้งหมดที่
จะเห็ นว่าพระเมสสิ ยาห์ ไ ด้ปรากฏ พระองค์ได้รักษาชายคนหนึ่ งที่ความเจ็บป่ วยของเขาได้
ผูกมัดเขาไว้ถึง 38 ปี
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โดยการยกแคร่ ของเขาในวันสะบาโตนั้น ชายคนนั้นได้จุดชนวนการโต้เถี ยง โดยการสั่งให้
เขาทาอย่างนั้น พระเยซู ไ ด้มี ความรั บผิด ชอบต่ อสถานการณ์ ที่ไ ด้ติดตามมา ที่จริ งพระองค์
ได้ ส ร้ า งมัน อย่ า งตั้ง ใจ บางที สิ่ ง นี้ ก็ อ ธิ บ ายในบางส่ ว นว่ า ท าไมพระเยซู ไ ด้ รั ก ษาชายที่
เฉพาะเจาะจงนี้

5:9

2. ความเป็ นปรปักษ์ ของเจ้ าหน้ าทีช่ าวยิว 5:10-18
มากกว่าหนึ่ งครั้งที่พระเยซู ได้ใช้กิจกรรมในวันสะบาโตของพระองค์ที่จะทาให้ชาวยิวพิจารณาว่าพระองค์เป็ น
ใคร (เปรี ยบเทียบ มธ. 12:1-14; มก. 2:23-3:6; ลก. 13:10-17; 14:1-6) ที่นี่ พระองค์ตอ้ งการให้พวกเขาที่จะ
ตระหนักว่าพระองค์มีสิทธิ์ ที่จะทางานในวันสะบาโตอย่างที่พระบิดาของพระองค์ได้ทา นี่เป็ นความเป็ นศัตรู ที่
เปิ ดเผยอันแรกที่มีต่อพระเยซูซ่ ึ งยอห์นได้บนั ทึกไว้
5:10

ตามการตี ความของชาวยิวที่ แพร่ หลายเกี่ ยวกับธรรมบัญญัติน้ นั มันไม่ถูกต้องที่ จะยกสิ่ งใด
ก็ตาม จากที่หนึ่ งไปยังอีกที่หนึ่ งในวันสะบาโต (เปรี ยบเทียบ นหม. 13:15; ยรม. 17:21-27)
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5:11-13
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การทาอย่างนั้นได้ก่อให้เกิ ดความผิดสถานหนักซึ่ งอาจส่ งผลต่อการถูกหิ นขว้าง พวกรับบีได้
อนุ ญาตส าหรั บ กรณี ต่างๆที่ เป็ นข้อยกเว้น เช่ น การเคลื่ อนย้ายคนง่ อย เพื่ อเหตุ ผลที่ เมตตา
สงสาร337 ความตั้งใจของพระเจ้าในพระบัญญัติขอ้ ที่ สี่ก็เพื่อที่ จะทาให้ผูค้ นเป็ นอิ สระจาก
การที่ตอ้ งทางานเพื่อที่จะหารายได้สาหรับหนึ่ งวันจากเจ็ดวัน (อพย. 20:9-11; ฉธบ. 5:12-15)
ดัง นั้น คนอัม พาตที่ ไ ด้รับ การรั ก ษานี้ ไม่ ไ ด้ล ะเมิ ด ความตั้ง ใจของธรรมบัญญัติ แต่ เ ขาได้
ละเมิดการตีความของรับบีเกี่ยวกับมัน
ชายคนที่ ไ ด้รับ การรั ก ษานั้นได้ปั ดความรั บ ผิดชอบไปสาหรั บ การไม่ เชื่ อฟั ง ของเขาต่ อกฎ
ของรับบีโดยการตาหนิพระเยซู นี่ ไม่ใช่วิธีที่จะแสดงออกถึ งความกตัญญูสาหรับสิ่ งที่พระเยซู
ได้ทาเพื่อเขา (เปรี ยบเทีย บ ข้อ 15) บางที เขาได้วิตกกังวลเกี่ ยวกับชี วิตของเขา พวกผูน้ า
ชาวยิวต้องการที่จะรู ้วา่ ใครได้กล้าที่จะขัดแย้งกับความหมายอันเป็ นที่ยอมรับของพระบัญญัติ
ข้อที่สี่ ในสายตาของพวกเขานั้น พระเยซู เป็ นผูก้ ระทาผิดที่แย่กว่าชายคนนั้นที่ได้ยกแคร่ ของ
เขาไป
อย่า งน่ าสั ง เกตแล้ว พวกเขาไม่ ไ ด้แสดงถึ ง ความสนใจใดๆในสภาพที่ ไ ด้รับ การรั ก ษาของ
ชายคนนั้น นั่นคงได้แสดงแก่ พ วกเขาว่าพระเยซู เป็ นพระเมสสิ ยาห์ แต่พ วกเขาได้เห็ นว่า
พระผูร้ ักษาเป็ นแค่ผกู ้ ระทาผิด
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ชายคนนั้น “ไม่ ไ ด้รู้ ว่า ” พระเยซู เ ป็ นใคร สิ่ ง นี้ บ่ ง บอกว่า มัน ไม่ ใ ช่ ค วามเชื่ อ ของเขาที่ ไ ด้
กระตุ ้น การรั ก ษา มากเท่ า กับ พระคุ ณ ของพระเจ้า ที่ ห ยิ บ ยื่ น ออกมาแก่ บุ ค คลที่ ต้อ งการ
พระเยซู “ได้หลบไป” บางทีเพื่อจะหลี กเลี่ ยงการเผชิ ญหน้าก่ อนเวลาอันควร (เปรี ยบเทียบ
6:15; 8:59; 10:39; 12:36)
มัน ไม่ ชัด เจนที่ ว่า ชายคนนี้ ได้เ ชื่ อ ในพระเยซู ห รื อ ไม่ เราก็ ไ ม่ รู้ เ ช่ น กัน ว่า เขาได้แ สวงหา
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเยซู หลังจากการรักษาของเขาหรื อไม่ หลายคนรับเอาของขวัญ
จากพระเจ้าแต่ละเลยพระผูป้ ระทาน บางคนประสบกับการอัศจรรย์แต่ไม่ได้ไปสวรรค์ เป็ นที่
ชัดเจนว่ามันไม่ใช่ การตอบสนองของชายคนนี้ ที่ยอห์ นต้องการที่จะเน้น แต่เป็ นบทเรี ยนใน
เรื่ องความสาคัญของการเชื่อในพระองค์ที่พระเยซูได้ใช้โอกาสของการรักษานี้ที่จะสอน

หลังจากนั้นไม่นานนัก พระเยซู “ได้พบ” ชายคนนั้น “ในบริ เวณพระวิหาร” ที่อยู่ทางทิศใต้
ของสระเบธเธสดาในกรุ งเยรู ซาเล็ม เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู ได้แสวงหาเขามาตลอด พระองค์
ได้เตือนชายคนนั้นที่จะไม่ใช้การรักษามาเป็ นโอกาสที่จะมีส่วนใน “บาป” ถ้าเขาได้ทาผลลัพธ์
ต่างๆที่ “แย่” กว่าความเจ็บป่ วยก่อนหน้านี้ ของเขานั้นจะเกิ ดขึ้นกับเขา (เปรี ยบเทียบ กจ. 5:111; 1 คร. 11:30; 1 ยน. 5:16) พระเยซู อาจมีการลงโทษนิ รันดร์ และผลลัพธ์ต่างๆ ทันทีทนั ใด
ในความคิด เนื่องจากว่าชายคนนี้ไม่ได้แสดงถึงหลักฐานของการครอบครองชี วิตนิ รันดร์ เป็ นที่
ชัดเจนว่า มันไม่ใช่ทุกคนที่พระเยซูได้รักษาได้ประสบกับการบังเกิดใหม่ ประเด็นของพระเยซู
ก็ คื อว่า ชายคนนั้นควรถื อ ว่า การรั ก ษาของเขาเป็ นโอกาสที่ จะท าการตัดขาดใหม่ ก ับ บาป
(เปรี ยบเทียบ กท. 5:13)

5:14

“ความเจ็บป่ วยไม่ใช่เป็ นผลลัพธ์ของบาปส่ วนตัวเสมอไป (ยน. 9:1-4) แต่ในกรณี น้ ี
มันเป็ นอย่างชัดเจน”338
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ดู เหมื อนว่า แรงจู ง ใจของชายคนนั้น ส าหรั บ การบอกพวกเจ้า หน้า เกี่ ย วกับ พระเยซู ก็ ไ ม่ ใ ช่
เพื่อจะยกย่องพระองค์ เขาได้รู้วา่ พวกเขาต้องการจะพบพระเยซู เพราะพวกเขาได้ถือว่าพระองค์
เป็ นผูล้ ะเมิ ดกฎ เป็ นที่ ชัดเจนว่า ชายที่ อกตัญญู น้ ัน ต้องการที่ จ ะปกป้ องตัว เขาเองโดยการ
พาดพิงถึงพระเยซู เขาไม่ได้เห็นคุ ณค่าการเตือนของพระเยซู (ข้อ 14) เป็ นไปได้วา่ ชายคนนั้น
โง่เขลา อย่างไรก็ตาม หลักฐานดูเหมือนจะชี้ไปยังใจที่แข็งแทนที่จะเป็ นหัวที่แข็ง
“ชายพิก ารคนนั้นเป็ นตัวอย่า งของใครคนหนึ่ งที่ ได้ตอบสนองต่อหมายส าคัญของ
พระเยซู อย่า งไม่เหมาะสม. . . . ดังนั้น เขาก็ ‘เป็ นตัวแทนของบรรดาผูท้ ี่ แม้กระทัง่
หมายสาคัญต่างๆไม่สามารถนาไปสู่ ความเชื่อแท้ได้’”339
“สิ่ งเหล่ านี้ ” ดู เหมื อนจะอ้างอิ งถึ งการกระทาของพระเยซู เกี่ ยวกับการรั กษาชายคนนั้นและ
การสั่งให้เขาที่จะยกแค่ของเขาเดินไป แทนที่จะนมัสการพระองค์ หรื ออย่างน้อยได้พิจารณา
ถึงการอ้างอิงของพระองค์ เจ้าหน้าที่ชาวยิวได้ข่มเหง “พระเยซู” สาหรับ “การทา” สิ่ งที่พวกเขา
ได้ถือว่าเป็ นงาน “ในวันสะบาโต” แรกเริ่ มแล้ว การข่มเหงของพวกเขาได้เกิ ดขึ้นในรู ปแบบ
ของการต่อต้านทางวาจา อย่างที่ขอ้ ต่างๆดังต่อไปนี้อธิ บาย
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“นี่ เป็ นการประกาศอย่างเปิ ดเผยอันแรกถึ งความเป็ นศัตรู ต่อพระคริ สต์ (แม้ว่าคาว่า
และแสวงหาที่จะฆ่ าพระองค์ ซึ่ งได้เพิ่มเข้ามาในข้อนี้ จากข้อ 18 อย่างผิดๆนั้น ต้องถูก
ละเว้นไป) และมันขึ้นอยูก่ บั การละเมิดตามข้อกล่าวหาของประมวลกฎที่เกี่ยวข้องกับ
วันสะบาโต อย่างเช่นในพระกิตติคุณเล่มอื่นๆ คือ มัทธิ ว 12: 2 และสิ่ งที่คล้ายๆกัน”340
พระเยซู ได้แก้ต่างพระองค์เองโดยการกล่ าวว่าพระองค์กาลังทา งานของพระเจ้ า พวกรับบี
ได้ถือว่า พระเจ้าทางานในวันสะบาโตโดยการรักษาไว้ซ่ ึ งจักรวาลและการที่จะให้ชีวิตต่อๆไป
พวกเขาไม่ได้กล่าวหา พระองค์ ถึงการละเมิดวันสะบาโต341 พระเยซู เช่ นกันได้ถือว่าพระเจ้า
ทางานอย่างต่ อเนื่ อง (“พระบิ ดาของเรายัง ทรงท าอยู่เรื่ อยๆ”) พระเยซู ได้อา้ งถึ งการทาด้วย
พระองค์เองในสิ่ งที่ พระเจ้ากาลังทา (“เราเองก็ กาลังท าอยู่” ) พระองค์ไ ด้อธิ บายว่างานของ
พระองค์ ป ระสานกัน กับ งานของพระบิ ด า ไม่ ใ ช่ ข้ ึ น อยู่ ก ับ งานนั้น พระเจ้า ไม่ ไ ด้ ย บั ยั้ง
กิจกรรมต่างๆของพระองค์ในวันสะบาโต และพระเยซูก็ไม่ได้ยบั ยั้งเช่นกัน

5:17

นี่ เป็ นการอ้างอิงที่แท้จริ งถึ งความเป็ นพระเจ้า พระเยซู ได้อา้ งว่าความสัมพันธ์ ของพระองค์
กับธรรมบัญญัติน้ นั เป็ นอย่างเดียวกันกับความสัมพันธ์ของพระเจ้า ไม่ใช่เป็ นอย่างเดียวกันกับ
ความสัมพันธ์ของมนุ ษย์ ยิ่งไปกว่านั้นอีก โดยการกล่าวถึงพระเจ้าว่าเป็ น “พระบิดาของเรา”
นั้น พระเยซู กาลังอ้างว่าความสัมพันธ์ กบั พระองค์น้ นั แตกต่างจากความสัมพันธ์ของชาวยิว
โดยส่ วนรวม งานที่ พระเยซู ได้ทาก็เป็ นประเภทเดี ย วกันกับงานของพระบิ ดา พระองค์ไ ด้
จัดเตรี ยมการช่ วยกู้และชี วิตใหม่สาหรั บชายที่เป็ นอัมพาตนั้น อย่างที่ พระบิดาทรงจัดเตรี ยม
ความรอดส าหรั บ บรรดาผู้ที่ บ าปของพวกเขาได้ผูก มัด ไว้ เป็ นที่ ชัด เจนว่ า ที่ นี่ พ ระเยซู
ได้โ ต้แย้ง อย่า งแตกต่ า งออกไปจากเหตุ ก ารณ์ ต่า งๆของการโต้แ ย้ง เกี่ ย วกับ วัน สะบาโตที่
พระกิตติคุณสัมพันธ์บนั ทึก

G
5:18

“ลักษณะที่โดดเด่ นที่สุดเกี่ ยวกับพระเยซู ในพระกิ ตติ คุณที่ สี่. . . . คือ การควบคุ มที่
พระองค์ได้สาแดงออกเหนือบุคคลและสถานการณ์ท้ งั หมด”342
พวกผูน้ าชาวยิวไม่ ได้พลาดอานาจของสิ่ ง ที่ พ ระเยซู ไ ด้อ้างอิ ง ถึ ง นั่นคื อ ความเท่ าเที ย มกับ
พระเจ้า พระบิดา บรรดานักตีความเสรี นิยมผูก้ ล่าวว่าพระเยซู ไม่เคยอ้างว่าเป็ นพระเจ้าก็มีความ
ยุง่ ยากกับพระคัมภีร์ตอนนี้ ยอห์นได้บนั ทึกที่นี่วา่ ชาวยิวเหล่านี้ ได้พยายามที่จะกาจัดพระองค์

การอ้างเหล่านี้ได้เพิ่มความพยายามของพวกเขา
ส าหรั บ ความคิ ด ทางตะวัน ตกแบบร่ ว มสมัย นั้น แนวคิ ด ของ “บุ ต รชาย” หมายถึ ง บุ ค คล
ที่ แตกต่ า งกันออกไป แต่ ค วามคิ ดทางตะวันออกสมัย โบราณนั้นได้คิ ดว่า “บุ ตรชาย” เป็ น
ส่ ว นขยายของบิ ด าของเขา ค านั้น หมายถึ ง การเข้า ส่ ว นด้ว ย แทนที่ จ ะเป็ นความแตกต่ า ง
คนสมัยโบราณได้ถือว่าบุตรชายที่ดีเป็ นผูห้ นึ่ งที่ได้เจริ ญรอยตามย่างก้าวของบิดาของเขาอย่าง
แท้จริ ง
พระเยซู ทรงเท่ า เที ย มกับ พระเจ้าในแก่ นแท้ข องพระองค์ ทั้ง พระบิ ดาและพระบุ ตรก็ เป็ น
พระเจ้า อย่ า งไรก็ ต าม พระเยซู ไ ม่ ไ ด้เ ท่ า เที ย มกับ พระบิ ด าในความเป็ นอยู่ ข องพระองค์
พระบุตรทรงเป็ นรองต่อพระบิดาในแง่น้ ี ความแตกต่างนี้ เป็ นความแตกต่างที่พวกผูน้ าชาวยิว
มีปัญหาด้วย และพระเยซูก็ดาเนินการที่จะอธิ บายบางส่ วนต่อไป
“มันดูเหมือนว่าในสายตาของพวกเขานั้น พระเจ้าสามารถยกย่องให้มนุ ษย์เป็ นดังเช่ น
พระเจ้าได้ แต่ใ ครก็ ตามที่ ไ ด้ท าให้ตวั เขาเองเป็ นพระเจ้าก็ ได้เรี ย กการแก้แค้นของ
พระเจ้าลงมาเหนือเขาเอง พวกเขาได้เห็นพระเยซูในประเภทหลังนี้”343
การเน้นในส่ วนนี้ ของตัวบทก็อยู่ที่พระเยซู ทรงเป็ นส่ วนขยายของพระบิ ดาของพระองค์ และการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายของการดาเนินการงานของพระบิดาของพระองค์ต่อไป แม้กระทัง่ ในวันสะบาโต
นี่ เป็ นเหตุ การณ์ ที่ สองของเหตุ การณ์ ท้ งั เจ็ดที่ บรรดาผูเ้ ขี ยนพระกิ ตติ คุณได้บนั ทึ กที่ ซ่ ึ งพระเยซู ได้ม าสู่ ความ
ขัดแย้งกับบรรดาผูน้ าทางศาสนาของชาวยิวเกี่ยวกับการถือรักษาวันสะบาโต ตารางข้างล่างนี้ กล่าวถึงเหตุการณ์
เหล่านั้นในลาดับตามลาดับเวลาที่น่าจะเป็ นไปได้
การโต้ เถียงเกีย่ วกับวันสะบาโต
เหตุการณ์
มัทธิว
มาระโก
พวกสาวกเด็ดรวงข้าวในแคว้นกาลิลี
12:1-8
2:23-28
พระเยซูได้รักษาคนเป็ นอัมพาต ณ สระแห่ง
สิ โลอัมในกรุ งเยรู ซาเล็ม

ลูกา
6:1-25

ยอห์ น
5:1-18

พระเยซูได้รักษาชายมือลีบในเมืองคาเปอรนาอุม 12:9-14
พระเยซูได้อา้ งอิงถึงชาวยิวที่เข้าสุ หนัตใน
วันสะบาโต
พระเยซูได้รักษาคนตาบอดแต่กาเนิดใน
กรุ งเยรู ซาเล็ม
พระเยซูได้รักษาหญิงหลังโก่งในแคว้นยูเดีย
พระเยซูได้รักษาชายที่เป็ นโรคมานน้ าในเพอเรี ย

3:1-6

6:6-11
7:22-23
9:1-34
13:10-17
14:1-6

3. ความเท่ าเทียมของพระบุตรกับพระบิดา 5:19-29
การโต้เถียงก่อนหน้านี้ได้จบด้วยการที่พระเยซูได้อธิ บายถึงความสัมพันธ์ของพระองค์กบั พระบิดาของพระองค์
ต่อไป พระเยซูได้ดาเนินการที่จะตอบการกล่าวหาของพวกศัตรู ของพระองค์ที่วา่ พระองค์ไม่ได้เท่าเทียมกับพระเจ้าพระบิดา นี่ เป็ นถ้อยคาที่ครบถ้วนที่สุดแห่ งความเป็ นเอกภาพของพระเยซู กบั พระบิดา การมอบหมายของ
พระเจ้า สิ ทธิอานาจ และหลักฐานของความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ในหมวดพระกิตติคุณ พระเยซูได้เคลื่อนจากการ
อธิ บายถึงความสัมพันธ์ของพระองค์กบั พระบิดาไปสู่ การอธิ บายถึงหน้าที่ของพระองค์ในฐานะพระผูต้ ดั สิ นของ
มนุษย์ และไปสู่ การอ้างพยานต่างๆที่ได้จดั ตั้งการอ้างของพระองค์344
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พระเยซู ไ ด้ แ นะน าถึ ง ค าตอบของพระองค์ ด้ ว ยการยื น ยัน ที่ จ ริ งจั ง อี ก ประการหนึ่ ง
พระองค์ได้เริ่ มต้นด้วยการทาให้พวกผูน้ าของชาวยิวแน่ ใจว่าพระองค์ไม่ได้อา้ งถึ งความเป็ น
อิ ส ระจากพระบิ ด า พระองค์ เ ป็ นรองต่ อ พระองค์ อ ย่ า งแท้จ ริ ง และพระองค์ ไ ด้ ท าตาม
การทรงนาของพระบิดา (เปรี ยบเทียบ 4:34; 5:30; 8:28; 12:50; 15:10; ลก. 5:17) พระเยซูได้
อธิ บ ายถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ข องพระองค์ก ับ พระบิ ด าว่า คล้า ยกับ ความสั ม พัน ธ์ ข องบุ ต รชาย
ที่ เติ บ โตขึ้ นในบ้าน ผูเ้ รี ย นรู ้ ก ารค้า จากบิ ดาของเขาในขณะที่ ย งั คงจานนต่อบิ ดาของเขาอยู่
พระบุ ตรของพระเจ้ารับสิ ทธิ อานาจจากพระบิ ดา เชื่ อฟั งพระองค์และทาตามน้ าพระทัยของ
พระองค์ พระเยซูตอ้ งเป็ นพระเจ้าเพื่อ ที่จะทาสิ่ งนี้ อย่างสมบูรณ์แบบ มันเป็ นไปไม่ได้เช่ นกัน
สาหรั บพระบุตรที่ จะกระทาอย่างเป็ นอิ สระหรื อที่จะตั้งพระองค์เองต่อต้านพระบิ ดาอย่างที่
ต่อต้านพระเจ้าอีกองค์หนึ่ง

G

“ความเท่า เที ยมของธรรมชาติ อัตลักษณ์ แห่ ง วัตถุ ประสงค์ และการเป็ นรองต่อน้ า
พระทัยก็มีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกันในพระคริ สต์ ยอห์นนาเสนอพระองค์ในฐานะ
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G
G

พระบุ ตร ไม่ ใ ช่ ท าสของพระเจ้า กระนั้นก็ อยู่ใ นฐานะตัวแทนที่ ส มบู รณ์ แบบแห่ ง
จุดประสงค์ของพระเจ้าและการเปิ ดเผยที่สมบูรณ์แห่งธรรมชาติของพระเจ้า”345
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“บางคนได้ก ล่ า วอย่า งผิดๆว่า ที่ นี่พ ระเยซู ไ ม่ ไ ด้อ้า งถึ งความเท่ า เที ย มกับ พระบิ ดา
ตรงกันข้าม ตัวบททั้งหมดกล่าวถึงสิ่ งตรงกันข้าม (ข้อ 18, . . . 23, 26) พระเยซูของ
เรากาลังกล่าวว่าพระองค์และพระบิดาทางานร่ วมกัน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 17)”346
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ถัดไปพระเยซู ไ ด้อธิ บ ายว่า ท าไมพระองค์ส ามารถท า “สิ่ ง ใดก็ ตามที่ พ ระบิ ดาทรงท า” ได้
พระองค์ส ามารถท าอย่า งนั้น ได้เพราะว่า “พระบิ ดาทรงรั ก พระบุ ต ร” (เปรี ย บเที ย บ 3:36)
นอกจากนั้น พระบิ ด าทรง “แสดง” แก่ พ ระบุ ต รถึ ง สิ่ ง ใดก็ ต าม (“ทุ ก สิ่ ง ” “สิ่ ง ต่ า งๆที่ ” )
พระบิ ด าทรงกระท าการเปิ ดเผยที่ ต่ อ เนื่ อ งก็ บ่ ง บอกถึ ง ความรั ก “การที่ ยิ่ ง ใหญ่ ” กว่ า
“สิ่ ง เหล่ า นี้ ” (นั่น คื อ การรั ก ษาคนเป็ นอัม พาตและการสั่ ง ให้ เ ขาที่ จ ะยกแคร่ ข องเขาใน
วันสะบาโต) ก็รวมถึงการให้ชีวิตแก่คนตาย (ข้อ 21) และการประกาศการพิพากษาครั้งสุ ดท้าย
(ข้อ 22) ส่ วนหนึ่ งของจุดประสงค์ของการงานที่ยิ่งใหญ่กว่าเหล่านี้ ก็เพื่อที่จะเผชิ ญหน้ากับ
พวกผูว้ จิ ารณ์ของพระองค์ดว้ ยสิ ทธิ อานาจของพระเจ้าเพื่อว่าพวกเขาจะพิจารณาถึงการอ้างของ
พระองค์
ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระบิดาทรงเปิ ดเผยทุกสิ่ งที่พระองค์ทรงกระทาแก่พระบุตร และพระบุตรก็ทา
สิ่ งใดก็ ต ามที่ พ ระบิ ด าทรงกระท านั้ นก็ ถู ก พิ สู จ น์ อ ย่ า งชั ด เจนโดยการที่ พ ระบุ ต รให้
“ชี วิต” แก่ “คนตาย” ชาวยิวได้ยอมรับว่าพระเจ้าเท่านั้นที่ สามารถทาให้คนตายเป็ นขึ้นได้
(2 พกษ. 5:7; อสค. 37:13) สิ่ งนี้ เกี่ยวข้องกับการพิชิตอานาจของความบาปและความตาย
พระเยซูได้อา้ งสิ ทธิ อานาจนั้นในตอนนี้ และพระองค์ได้สาแดงออกถึงมันในภายหลัง (11:4144) การรักษาต่างๆของพระองค์ก็เป็ นการสาแดงออกที่นอ้ ยกว่าของอานาจอย่างเดียวกันนั้น
น้ าพระทัยของพระบุตรก็เหมือนกับน้ าพระทัยของพระบิดาจนการเลือกต่างๆของพระองค์น้ นั
สะท้อนถึงน้ าพระทัยของพระบิดา ชีวติ ฝ่ ายวิญญาณนิรันดร์ และชีวติ ฝ่ ายร่ างกายที่เป็ นขึ้นก็ถูก
กล่าวถึงที่นี่
บางทีขอ้ นี้ อธิ บายถึ งข้อก่อนหน้านี้ แทนที่จะกล่ าวซ้ ามัน ซึ่ งการแปลฉบับ NIV บ่งบอกไว้
บทบาทของพระบิ ดาและของพระบุ ตรก็คล้ายกันในข้อที่ 21 แต่ก็มีความแตกต่างระหว่าง

บทบาทเหล่านั้นในข้อนี้ ทั้งพระบิดาและพระบุตรก็ให้ชีวิต แต่พระบิดาได้มอบ “การพิพากษา
ทั้งสิ้ นแก่พระบุตร” (เปรี ยบเทียบ กจ. 17:31)
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“สิ่ งนี้ เป็ นบางสิ่ งที่ใหม่สาหรับชาวยิว พวกเขาได้ถือว่าพระบิดาเป็ นพระผูพ้ ิพากษา
ของคนทั้ง ปวง [เปรี ย บเที ย บ ปฐก. 18:25] และพวกเขาได้ค าดหวัง ที่ จ ะยื น ต่ อ
พระพักตร์พระองค์ ณ วันสุ ดท้าย”347
การที่ พระบุตรให้ชีวิตก็อยู่ในการตระเตรี ยมสาหรั บการพิพากษาของพระองค์ การพิพากษา
ที่นี่บางทีรวมถึงการแยกแยะ (การตรวจสอบที่สมดุลและยุติธรรม) ไม่ใช่ แค่การประกาศถึ ง
การลงโทษครั้ งสุ ดท้าย (การตัดสิ น) ข้อนี้ อธิ บายถึ งบทบาทของพระบิ ดาและของพระบุ ตร
ส่ วน 3:17 กล่าวถึงจุดประสงค์พ้นื ฐานของการมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระบุตร
เหตุ ผ ลส าหรั บ การมอบการพิพ ากษาให้ก็เพื่อว่า “ทุ กคน” จะ “ให้เกี ยรติ พ ระบุ ตร” อย่า งที่
พวกเขา “ให้เกียรติพระบิดา” ตามปกติแล้ว การเป็ นรองก็ส่งผลต่อเกียรติที่นอ้ ยกว่า พระบิดา
ได้รับรองว่าพระบุตรจะได้รับเกียรติเท่ากับพระองค์เองโดยการมอบบทบาทของการพิพากษา
ทั้งสิ้ นแก่พระองค์ ดังนั้น ความล้มเหลวที่จะให้เกียรติพระบุตรก็สะท้อนถึงความล้มเหลวที่จะ
ให้เกี ยรติพระบิดา ตรงกันข้าม การให้เกี ยรติพระบุตรก็ให้เกี ยรติพระบิดา (เปรี ยบเทียบ ฟป.
2:9-11) พระเจ้าจะไม่แบ่งเกี ยรติของพระองค์กบั คนอื่น (อสย. 42:8, 10-12) ดังนั้นสาหรับ
พระองค์ที่จะแบ่งเกี ยรติของพระองค์กบั พระบุ ตรต้องหมายถึ งว่าพระบุตรและพระบิ ดาเป็ น
หนึ่งเดียวในแก่นแท้
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G

“ผูค้ นที่ ‘เคร่ งศาสนา’ ผูก้ ล่าวว่าพวกเขานมัสการพระเจ้า แต่เป็ นผูท้ ี่ปฏิเสธความเป็ น
พระเจ้าของพระเยซูก็ไม่มีท้ งั พระบิดาหรื อพระบุตร!”348
คนเหล่ านี้ รวมถึ งคนมุ สลิ ม คนยิว พวกมอร์ มอนส์ พวกพยานพระเยโฮวาห์ และผูม้ ี ความรู้
กว้างขวางที่มีความเห็นว่าพระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงอยู่โดยพระองค์เดียวแต่ไม่เป็ นตรี เอกภาพ ถ้าพวก
เขาเชื่อสิ่ งที่คริ สตจักรของพวกเขาสอน
“มีการปลอบโยนเล็กน้อยที่นี่สาหรับบรรดาผูส้ รรเสริ ญพระเยซูในฐานะอาจารย์และ

กระนั้นก็ปฏิเสธการอ้างของพระองค์ถึงการได้รับการนมัสการ”349
5:24

พระเยซูได้ดาเนินการจากการกล่าวถึงความสัมพันธ์ของพระองค์กบั พระบิดาไปสู่ การ
อธิบาย ถึงความสัมพันธ์ของพระองค์กบั ผูค้ น พระองค์ได้พฒั นาแนวคิดหนึ่งจากการโต้แย้ง
ก่อนหน้านี้ อย่างเต็มที่ มากขึ้ น พระองค์ได้แนะนามันด้วยการยืนยันที่ จริ งจัง พระองค์เพิ่งได้
กล่าวว่าพระองค์ได้ให้ชีวิตแก่ใครก็ตามที่พระองค์ทรงโปรดปราน (ข้อ 21) ตอนนี้ พระองค์
ได้อธิ บายถึงคนเหล่านี้ วา่ เป็ นผูท้ ี่ “ฟังถ้อยคาของเรา” และ “วางใจ” พระบิดา (“พระองค์ผทู้ รง
ใช้เรามา”) พวกเขาจะไม่ประสบกับการลงโทษหรื อ “การพิพากษา” (เปรี ยบเทียบ 3:18; รม.
6:14:8:1) แต่เริ่ มต้นที่จะประสบกับ “ชีวติ นิรันดร์ ” แล้ว (เปรี ยบเทียบ 3:36; อฟ. 2:1, 5)
“ศาสนศาสตร์ เกี่ยวกับสิ่ งสุ ดท้ายซึ่ งเป็ นที่ประจักษ์” ก็เป็ นลักษณะของสภาพต่างๆ ในอนาคตที่
เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั แล้ว ในกรณี น้ ี มันอ้างอิงถึ งการครอบครอง “ชี วิตนิ รันดร์ ” ของผูเ้ ชื่ อแล้ว
บิสเลย์-เมอเรย์ได้เรี ยกข้อนี้ วา่ “การยืนยันที่หนักแน่นที่สุดถึงศาสนศาสตร์ เกี่ยวกับสิ่ งสุ ดท้าย
ซึ่งเป็ นที่ประจักษ์ซ่ ึงได้ประยุกต์ใช้กบั ผูเ้ ชื่ อในพันธสัญญาใหม่”350 ผูค้ นก็ผา่ นจากมิติหนึ่ งไปสู่
อีกมิติหนึ่งในเวลาที่พวกเขาเชื่อ (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 3:14)
ถ้อยคาของพระเยซู ได้นาชี วิตใหม่มายังคนเป็ นอัมพาตนั้น (ข้อ 8) ถ้อยคาของพระองค์จะนา
ชีวติ นิรันดร์หรื อความตายนิรันดร์ ไปยังทุกๆคนเช่นกัน ถ้อยคาของพระองค์ก็เป็ นอย่างเดียวกัน
กั บ ถ้ อ ยค าของพระบิ ด า เนื่ อ งจากว่ า พระบุ ต รกล่ า วสิ่ งที่ พ ระบิ ด าทรงให้ พ ระองค์
กล่ า วเท่ า นั้น (ข้อ 19) พระเยซู ไ ด้ระบุ ว่า พระบิ ด าเป็ นเป้ าแห่ ง ความเชื่ อเพราะว่า อย่า งที่
พระองค์ได้อธิ บ ายนั้น พระบุ ตรเป็ นสื่ อกลางทุ ก ๆสิ่ ง จากพระบิ ดา ไม่ ใช่ เพราะว่า พระเยซู
เป็ นเป้ าที่ ไม่เหมาะสมแห่ งความเชื่ อ (เปรี ยบเทียบ 3:16; 14:1) พระบุตรเป็ นตัวแทนของ
พระบิดาต่อมนุษย์ ดังนั้นเมื่อเราวางความเชื่อของเราในพระบุตร เราก็กาลังวางมันในพระบิดา
เช่นกัน
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“เงื่อนไขสองอย่างของชี วิตนิ รันดร์ คือ (1) ความรู ้เกี่ยวกับการเปิ ดเผยที่ได้กระทาโดย
พระบุตร และ (2) ความเชื่อในความจริ งของการเปิ ดเผยนั้น นัน่ คือ ความเชื่ อในถ้อยคา
ของพระบิดาผูท้ รงตรัสผ่านพระบุตร”351

G

ดังนั้น พื้นฐานแห่ งความมัน่ คงนิ รันดร์ ของผูเ้ ชื่ อและความแน่ ใจถึ งชี วิตนิ รันดร์ ของเขาหรื อ
ของเธอนั้นก็ข้ ึนอยูก่ บั พระสัญญาของพระบุตร
“ที่จะมีชีวติ นิรันดร์ ในตอนนี้ก็คือที่จะมัน่ คงตลอดไปเป็ นนิตย์”
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“ถ้อยค าของข้อ นี้ ไ ม่ ค วรถื อ ว่า เป็ นแค่ ถ้อ ยค าแห่ ง ข้อเท็ จจริ ง ถ้อยค าเหล่ า นั้นเป็ น
ข้อ เท็ จ จริ ง ใครก็ ต ามที่ ฟั ง และเชื่ อ ก็ มี ชี วิ ต นิ รั น ดร์ แต่ ถ้ อ ยค าเหล่ า นั้ น ก็ จ ัด ตั้ง
การเชื้ อเชิ ญ ซึ่ งเป็ นการท้าทายเช่ นกัน ถ้อยคาเหล่านั้นเป็ นการเรี ยกให้ฟังพระคริ สต์
และดาเนินก้าวแห่งความเชื่อ”352
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พระเยซูได้ดาเนินการต่อไปที่จะอธิ บายถึงสิ่ งที่ผเู ้ ชื่ อจะประสบในอนาคตอย่างเต็มที่ ซึ่ งตอนนี้
พวกเขาก็ประสบในระดับหนึ่ งแล้ว (เปรี ยบเทียบ 4:23) นั่นคือ “ชี วิต” ที่ เป็ นขึ้ น พวกเขาจะ
ประสบกับ มัน ทางกายภาพ ในอนาคต แต่ ต อนนี้ พวกเขาประสบกับ มัน ฝ่ ายวิ ญ ญาณ
(เปรี ยบเทียบ รม. 6:13) ถ้อยคาของพระเยซู ให้ชีวิตฝ่ ายวิญญาณแก่ผเู ้ ชื่ อในตอนนี้ และมันจะ
ทาให้คนตายเป็ น ขึ้นในอนาคต (เปรี ยบเทียบ ข้อ 28-29; 11:43)
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ข้อ นี้ อธิ บ ายว่า ท าไมพระเยซู ส ามารถท าสิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ด้ พระองค์ส ามารถท าสิ่ ง เหล่ า นั้น ได้
เพราะว่าพระองค์ “มีชีวิต” ซึ่ งอาศัยอยู่ “ภายใน (ใน) พระองค์เอง” พระองค์ทรงเป็ นอยู่ดว้ ย
พระองค์เ อง ส่ ว นมนุ ษ ย์น้ ัน ต้อ งรั บ ชี วิ ต ของพวกเขาจากพระองค์ ซึ่ งเป็ นแหล่ ง แห่ ง ชี วิ ต
คุณสมบัติอนั นี้ ของพระบุตรก็เป็ นอีกคุ ณสมบัติหนึ่ งที่ได้มายังพระองค์โดยความโปรดปราน
ที่ดีของพระบิดาก่อนการสร้างโลก (เปรี ยบเทียบ ข้อ 22; 1:4)
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ในท านองเดี ย วกัน พระเจ้า ได้ใ ห้ “สิ ท ธิ อ านาจ” ที่ จ ะพิ พ ากษาแก่ พ ระบุ ต ร (ข้อ 21-22)
ที่ นี่ พ ระเยซู ไ ด้เ ปิ ดเผยถึ ง เหตุ ผ ลที่ เ พิ่ ม เติ ม อี ก เหตุ ผ ลหนึ่ งส าหรั บ สิ่ ง นี้ มัน เป็ นเพราะว่ า
พระเยซู เป็ น “บุ ตรมนุ ษย์” (ดนล. 7:13-14) พระองค์เป็ นผูร้ ั บเจิ ม ผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าได้ใ ช้มา แต่
พระองค์ก็เป็ นมนุ ษย์อย่างสมบูรณ์ ซึ่ งเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์แบบคนเดียวผูส้ ามารถเป็ นตัวแทน
ของมนุ ษย์ต่อพระเจ้าได้ พระเยซู สามารถพิพากษามนุ ษย์ได้เพราะว่าพระองค์เป็ นของมนุ ษย์
และเข้าใจมนุ ษย์ (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 2:17) การขาดหายไปของคานาหน้านามที่ระบุแน่ นอน
ก่อนชื่อเรี ยกก็เน้นถึงคุณสมบัติของพระเยซูในฐานะ “บุตรมนุษย์” (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 1:2)353

5:27

5:28-29
G
G
G
G
G
G

พระเยซูได้กระตุน้ ให้ผฟู้ ั งของพระองค์จะ “ไม่ประหลาดใจ” ว่ามันจะเป็ น “พระสุ รเสี ยงของ
พระองค์” ที่จะเรี ยกคนตายในที่สุด (เปรี ยบเทียบ 11:43) คนตาย “ทุกคน” “จะได้ยิน” “เสี ยง”
ของบุ ตรมนุ ษ ย์ใ นอนาคตที่ เรี ยกพวกเขาเข้า สู่ ก ารพิ พ ากษา ผูเ้ ชื่ อคื อบรรดาผูท้ ี่ ท า “ดี ” ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับการเชื่ อในบุตรมนุษย์ (6:29; เปรี ยบเทียบ 3:21) “การเป็ นขึ้น” จะเป็ นของพวกเขา
ซึ่ งส่ ง ผลต่ อ “ชี วิ ต ” นิ รั น ดร์ บรรดาผู้ที่ ท า “ชั่ ว ” โดยการไม่ เ ชื่ อ ในบุ ต รมนุ ษ ย์ (3:36;
เปรี ยบเทียบ 3:19) จะประสบกับ การลงโทษ นิ รันดร์ ซึ่ งตามหลัง “การเป็ นขึ้น” ของพวกเขา
อย่างเช่นเคยนั้น “การพิพากษา” ก็ข้ ึนอยูก่ บั พื้นฐานของการงาน
อีกมุ มมองหนึ่ งก็คือว่า ผูไ้ ม่เชื่ อเท่านั้นที่ถูกกล่ าวถึ งในคาอธิ บายทั้งสองนี้ 354 อย่างไรก็ตาม
ผูเ้ ชื่อและผูไ้ ม่เชื่อก็ได้โดดเด่นมาตลอดการอภิปรายที่ได้กล่าวมาก่อนแล้ว355
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พระเยซู ไ ด้ก ล่ า วถึ ง การเป็ นขึ้ นสามอย่า งที่ แตกต่ า งกันในพระคัม ภี ร์ตอนนี้ นั่นคื อ คนตาย
ในบาปผูเ้ ป็ นขึ้นสู่ ชีวิตใหม่ฝ่ายวิญญาณ (ข้อ 24-25) การเป็ นขึ้นทางกายภาพของผูเ้ ชื่ อ (ข้อ 25,
28-29) และการเป็ นขึ้นทางกายภาพของผูเ้ ชื่อไม่ (ข้อ 28-29)

4. พยานของพระบิดาทีม่ ีต่อพระบุตร 5:30-47
ตอนนี้พระเยซูได้กลับไปสู่ การพัฒนาหัวข้อที่พระองค์ได้แนะนาก่อนหน้านั้น นัน่ คือ พยานของพระบิดาที่มีต่อ
พระบุตร (ข้อ 19-20) พระเยซู ได้ดาเนิ นการต่อไปที่จะอ้างพยานทั้งห้าถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ ซึ่ ง
ทั้งหมดก็มาจากพระบิดา เพราะว่าพวกยิวได้สงสัยเกี่ยวกับสิ ทธิ อานาจของพระองค์
“กระแสข้อโต้แย้งในส่ วนนี้ ก็เหมือนกับฉากที่ศาล ซึ่ งชวนให้ราลึ กถึ งฉากการไต่สวนในพันธสัญญา
เดิ ม เมื่ อพยานต่ า งๆถู ก เรี ย กมาโดยพระยาเวห์ เพื่ อจะเป็ นพยานในนามของพระต่ า งๆของประเทศ
ทั้งหลายต่อหน้าความจริ งที่สาแดงออกของพระเจ้าเท่านั้นผูซ้ ่ ึ งพยานของพระองค์น้ นั ก็เป็ นประชากร
ของพระองค์ (ดู อสย. 43:8-13; 44:6-11)”356
5:30

ข้อนี้เป็ นการเปลี่ยนผ่าน มันสรุ ปการอธิ บายของพระเยซู เกี่ยวกับความเท่าเทียมของพระบุตร
กับพระบิดา (ข้อ 19-29) และมันแนะนาถึงการอธิ บายของพระองค์เกี่ยวกับพยานของพระบิดา
ที่มีต่อพระบุ ตร (ข้อ 31-47) การแปลบางฉบับ ถื อว่า มันเป็ นการสรุ ป ของส่ วนก่ อนหน้า นี้

(เช่ น NIV) และการแปลฉบับอื่ นๆก็ถือว่ามันเป็ นการเริ่ มต้นของส่ วนถัดไป (เช่ น NASB)
ประเด็นของพระเยซู ก็คือว่า พระองค์ไม่สามารถทาสิ่ งใดก็ตามที่ เป็ นอิ สระจากพระบิ ดาได้
(“ตามการริ เริ่ มของเราเอง”) เนื่ องจากการจานนของพระองค์ต่อพระบิดา (“เราไม่ได้แสวงหา
จุดประสงค์ของเราเอง”) “การพิพากษา” ของพระองค์ก็เป็ นผลลัพธ์ของการฟั งพระบิดาของ
พระองค์ การพิ พ ากษาของพระองค์ “ก็ ยุติธ รรม” เพราะว่า ความปรารถนาส าหรั บ พระสิ ริ
เพื่อตนเองไม่ได้ทาให้มนั มีด่างพร้อย “น้ าพระทัย” ของพระบุตรก็เพื่อที่จะทาให้ (“แสวงหา”
เท่านั้น) “น้ าพระทัย” ของพระบิดารุ ดหน้าไป
“บ่อยครั้งแล้วบรรดาผูพ้ ิพากษามีความยุง่ ยากในการรู ้วา่ อะไรคือกฎหมายและอะไรคือ
สิ่ งที่ถูกต้อง แต่งานของพระบุตรในฐานะผูพ้ ิพากษาก็เรี ยบง่ายพอ ซึ่ งก็คือน้ าพระทัย
ของพระบิดาซึ่งพระองค์ทรงรู้ ข้อ)20)”357
5:31-32
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“เหมื อ นกับ ส่ ว นหลัก แรกนั้น ส่ ว นหลัก ที่ ส องของการอภิ ป รายนี้ ก็ ป ระกอบด้ว ย
สองส่ วน พยานต่อพระบุตรก็ถูกเปิ ดเผยก่อน (31-40) และจากนั้นก็เป็ นการปฏิ เสธ
ต่อพยานนั้นในสาเหตุและเป้ าหมายของมัน (41-47)”358
พระเยซู ได้กล่าวว่าพระบุตรไม่สามารถทาสิ่ งใดที่เป็ นอิสระจากพระบิดาได้ (ข้อ 19, 30) นัน่
รวมถึ งแม้กระทัง่ การเป็ นพยาน พระเยซู ไม่ได้หมายถึ งว่า ถ้าพระองค์ได้กล่ าวสิ่ งใดก็ตาม
เกี่ยวกับพระองค์เองนั้น มันต้องเป็ นความเท็จ แม้วา่ พวกยิวบางคนได้คิดว่าพระองค์ได้หมายถึง
อย่างนั้นอย่างแท้จริ ง (เปรี ยบเทียบ 8:13) พระองค์ได้หมายถึงว่า ความแท้จริ งแห่ งการอ้างของ
พระองค์ เกี่ ย วกั บ พระองค์ เอง ไม่ ไ ด้ ข้ ึ นอยู่ ก ับ “ค าพยาน” ของพระองค์ เ องแต่ ผู ้เ ดี ย ว
พระเยซูเพิ่งได้อธิ บายว่า พระองค์ได้กล่าวและได้ทาสิ่ งในที่พระบิดาได้กล่าวและได้ทาเท่านั้น
ดังนั้นพยาน (“คาพยาน”) ของพระเยซู เกี่ ยวกับพระองค์เองต้องสะท้อนถึ งพยานของพระเจ้า
เกี่ ย วกับ พระองค์ พยาน “อี ก ” พยานหนึ่ ง ที่ ไ ด้เ ป็ นพยานเกี่ ย วกับ พระเยซู ก็ คื อ พระบิ ด า
พระเยซู ไม่ได้กล่าวถึ งพยานของพระบิดาว่าแตกต่างจากพยานของพระองค์เองอย่างแท้จริ ง
พระองค์ ไ ด้ ถื อ ว่ า พยานของพระองค์ เ องเป็ นส่ ว นขยายของพยานของพระบิ ด าเท่ า นั้ น
เนื่องจากว่าพระองค์ได้เป็ นตัวแทนน้ าพระทัยของพระบิดาอย่างสัตย์ซื่อ359
นัก ศึ ก ษาพระกิ ต ติ คุ ณ ยอห์ น บางคนได้คิ ด ว่า พระเยซู ไ ด้ข ัด แย้ง สิ่ ง ที่ พ ระองค์ไ ด้ก ล่ า วที่ นี่

g

g

ใน 8:14 แต่ที่นี่พระองค์ได้กล่าวเกี่ยวกับความรู ้ ส่วนตัวของพระองค์ในฐานะพื้นฐานสาหรับ
พยานของพระองค์เ กี่ ย วกับ พระองค์เ อง ที่ นี่ พ ระองค์ไ ด้ก ล่ า วถึ ง พยานของพระบิ ด าต่ อ
ความเป็ นพระเจ้าของพระองค์
“พยานของพระบิ ด าอาจไม่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ต่ อ พวกยิ ว มัน อาจแม้ก ระทั่ง ไม่ เ ป็ น
ที่ ต ระหนัก โดยพวกเขา แต่ ม ันก็ เพี ย งพอส าหรั บ พระเยซู พระองค์รู้ ว่า พยานนี้
เป็ น “จริ ง’. . . มันเป็ นพยานของพระบิ ดาและไม่มีสิ่งอื่นใดที่ นาความเชื่ อมัน่ มา
ยังพระองค์”360

5:33

พระเยซู ได้รู้ว่าพวกผูว้ ิจารณ์ ข องพระองค์จะไม่ยอมรั บ พยานของพระบิ ดาที่ มี ต่อความเป็ น
พระเจ้าของพระองค์ แม้วา่ พระเยซู ได้อา้ งว่าถ้อยคาของพระองค์ได้เป็ นตัวแทนของน้ าพระทัย
ของพระบิ ด าอย่า งแม่ น ย า พระองค์ไ ม่ ส ามารถพิ สู จ น์ ก ารอ้า งนี้ จนถึ ง ความพึ ง พอใจของ
พวกเขาได้ ดังนั้น พระองค์ได้อา้ งพยานของมนุ ษย์อีกพยานหนึ่ งผูไ้ ด้เป็ นพยานถึ งความเป็ น
พระเจ้า ของพระองค์ นั่น คื อ “ยอห์ น ” ผู้ใ ห้ บ ัพ ติ ศ มา ยอห์ น ได้เ ข้า มาในโลกเพื่ อ จะเป็ น
พยานถึ ง ความสว่ า ง (1:7) ดั ง นั้ น ท่ า นได้ เ ป็ นพยานถึ ง พระเยซู แ ก่ ช าวยิ ว ผู ้ไ ด้ ม าจาก
กรุ ง เยรู ซ าเล็ ม เพื่ อจะถามว่า พระองค์เป็ นใคร (1:19-28) ยิ่ง ไปกว่า นั้นอี ก ท่ า นได้ระบุ ว่า
พระเยซู เป็ นพระเมษโปดกของพระเจ้าต่อสาธารณะชน (1:29-34) ยอห์นได้ “เป็ นพยานถึ ง
ความจริ ง” อย่างแท้จริ งว่า พระเยซูเป็ นพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ 1:40-41)

5:34

อย่า งไรก็ตาม พระเยซู ไ ม่ได้ตอ้ งการและไม่ได้ยอมรั บ “คาพยาน” ของมนุ ษย์เพื่อจะจัดตั้ง
ความเป็ นพระเจ้า ของพระองค์ใ นความคิดของพระองค์เอง พยานเดี ยวที่ พ ระองค์ต้องการ
ก็คือพยานของพระบิ ดา พระองค์เพียงแค่ได้อา้ งอิ งถึ งพยานของยอห์ นผูใ้ ห้บพั ติ สมาเพื่อจะ
จัดตั้งอัตลักษณ์ของพระองค์ในความคิดของผูฟ้ ังของพระองค์ เพื่อว่าพวกเขาจะเชื่ อในพระองค์
และได้รับความรอด
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5:35

อี ก ครั้ งหนึ่ ง พระเยซู ไ ด้ ใ ห้ ก ารประเมิ น สั้ นๆเกี่ ย วกับ พัน ธกิ จ ของยอห์ น ผู ้ใ ห้ บ ัพ ติ ส มา
เป็ นที่ ชัดเจนว่า พันธกิ จต่ อสาธารณะชนของยอห์ นนั้นได้สิ้ นสุ ดลง ณ เวลานี้ เนื่ องจากว่า
พระเยซูได้กล่าวถึงพยานของท่านในฐานะอดีต ยอห์นไม่ได้เป็ นความสว่างแท้ (คากรี ก ฟอส
1:8-9) แต่ท่านเป็ นตะเกียง (คากรี ก ลิ กนอส) ที่เป็ นพยาน (เปรี ยบเทียบ สดด. 132:17 2 คร.
4:6-7) พันธกิ จของยอห์ นได้ก่ อให้เกิ ดความตื่ นเต้นเกี่ ย วกับ พระเมสสิ ย าห์ ที่ น่า พิ จารณา

อย่างน่ าเสี ยดายแล้ว ผูฟ้ ั งของยอห์ นส่ วนใหญ่ได้เลื อกที่ จะติ ดตามคาสอนของท่านชั่วคราว
เท่านั้น (2:23-25) เมื่อพระเยซูได้ปรากฏ พวกเขาก็ไม่ได้ติดตามยอห์นอีกต่อไป ดังนั้นพยาน
ของยอห์นต่ออัตลักษณ์ของพระเยซูก็เป็ นจริ ง แต่มนั มีผลกระทบที่ดาเนินต่อไปน้อย
“อ้า! ผูอ้ ่านที่รัก ในวันที่จะมาถึงนั้น พระผูช้ ่วยให้รอดจะสามารถกล่าวถึง คุณ ว่า ‘เขา
เป็ นตะเกียงที่ลุกไหม้และส่ องแสง’ ได้ไหม”?361
5:36
g
g

g

5:37-38

พระเยซู มี ห ลัก ฐานที่ มี น้ า หนัก ส าหรั บ อัต ลัก ษณ์ ข องพระองค์ ม ากกว่ า พยานของยอห์ น
มันได้มาจากพระบิดาของพระองค์ และมันได้มาในหลายรู ปแบบ รู ปแบบแรกของรู ปแบบ
เหล่านี้ ก็คือ “งานต่างๆ” (คากรี ก เออกา ไม่ใช่ “งาน”, NIV) ที่พระเยซูได้กระทา (เปรี ยบเทียบ
10:25 14:11) งานเหล่ านี้ ได้รวมถึ งกิ จกรรมทั้งสิ้ นของพระเยซู นัน่ คือ การอัศจรรย์ต่างๆ
ของพระองค์ ชี วิ ต แห่ ง การเชื่ อ ฟั ง ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบของพระองค์ และการงานแห่ ง การไถ่
ของพระองค์ที่ บ นไม้ก างเขน การอัศ จรรย์ต่า งๆเพี ย งล าพัง ไม่ ไ ด้พิ สู จน์ ถึ ง อัต ลัก ษณ์ ข อง
พระเยซู เนื่ องจากว่า โมเสส เอลี ย าห์ และเอลี ช าได้ท าการอัศ จรรย์ต่า งๆเช่ น กัน ทุ ก สิ่ ง ที่
พระเยซู ไ ด้ท านั้ น ก็ เ ป็ นส่ ว นขยายของงานของพระบิ ด าแท้ๆ (ข้อ 19-30) เมื่ อ เราเข้า ใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดากับพระบุ ตร เราก็สามารถเห็ นได้ว่าทุ กสิ่ งที่ พระเยซู ได้กล่ าว
และได้ทาก็เป็ นสิ่ งที่พระบิดาได้กล่าวและได้ทาอย่างแน่นอน
พยานอีกพยานหนึ่ งต่ออัตลักษณ์ของพระเยซู ก็คือพยานของพระบิดานอกเหนื อจากงานต่างๆ
ของพระเยซู รู ป แบบที่ พ ยานนี้ ได้ เ ป็ น (อย่ า งที่ พ ระเยซู ไ ด้คิ ด เกี่ ย วกับ มัน ) ก็ ไ ม่ ชัด เจน
บางที พ ระองค์ ไ ด้ ห มายถึ ง พยานที่ พ ระบิ ด าได้ ใ ห้ ณ การรั บ บัพ ติ ส มาของพระองค์
อย่างไรก็ตาม ยอห์นไม่ได้บรรยายเหตุการณ์ น้ นั ใน พระกิ ตติคุณนี้ แม้วา่ ท่านได้บนั ทึกพยาน
ของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาเกี่ ยวเหตุ การณ์ น้ นั (เปรี ยบเทียบ 1:32-34) บางทีพระเยซู ได้หมายถึ ง
พยานทั้งสิ้ นของพระบิ ดาที่ มีต่อพระเยซู ซ่ ึ งรวมถึ ง คาเผยพระวจนะของพันธสัญญาเดิ มกับ
เหตุ ก ารณ์ เชิ ง การเผยพระวจนะและธรรมเนี ยมต่า งๆ รวมถึ งพยานของพระองค์ ณ การรั บ
บัพ ติ ศ มาของพระเยซู บางที พ ระองค์ ไ ด้ห มายถึ ง การเปิ ดเผยที่ ท านายไว้ท้ งั สิ้ น เกี่ ย วกับ
พระเยซู (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 1:1)362 บางทีพระเยซูไม่ได้หมายถึงพยานของพระบิดาผ่านทางพันธ
สั ญ ญาเดิ ม แต่ อ ย่ า งเดี ย ว เนื่ อ งจากว่ า พระองค์ ไ ด้ อ้า งอิ ง ถึ ง สิ่ ง นั้ นในภายหลัง (ข้อ 39)
อีกความหมายหนึ่ งแม้วา่ ไม่น่าจะเป็ นไปได้ก็คือพยานภายในของพระวิญญาณ (6:45; 1 ยน.

5:9-12) แนวคิดนั้นดูเหมือนไกลเกินไปที่จะขจัดออกไปจากบริ บทปั จจุบนั
แม้จะมี พ ยานของพระบิ ดา ผูฟ้ ั ง ของพระเยซู ไม่ ไ ด้ฟัง พยานนั้น เนื่ องจากความไม่ เชื่ อของ
พวกเขา ไม่เหมือนกับโมเสสและยาโคบ พวกเขา “ไม่ได้ยิน” “พระสุ รเสี ยง” ของพระเจ้า
หรื อ “ไม่เห็ น” พระองค์ (“รู ปร่ างของพระองค์”; เปรี ยบเทียบ อพย. 33:11; ปฐก. 32:30-31)
แม้ว่า ถ้อยค าของพระเยซู เป็ นถ้อยค าของพระบิ ดา และบรรดาผูท้ ี่ ไ ด้เห็ นพระเยซู ก็ ไ ด้เห็ น
พระเจ้าอย่างแท้จริ ง (3:34; 14:9-10; 17:8) ยิ่งไปกว่านั้นอีก “ถ้อยคา” ของพระเจ้าไม่ได้อยูใ่ น
พวกเขา อย่างที่ ไ ด้อยู่ในโยชู วาและผูเ้ ขี ยนสดุ ดี (เปรี ยบเทีย บ ยชว. 1:8-9; สดด. 119:11)
พระเยซู เ ป็ นพระวจนะที่ มี ชี วิ ต ของพระเจ้า พวกยิ ว เหล่ า นี้ ก็ มี เ วลาน้อ ยส าหรั บ พระองค์
เจ้าหน้าที่ชาวยิวไม่ได้เข้าใจความสาคัญของคาพยานก่อนหน้านี้ ของพระเจ้าเกี่ยวกับพระบุตร
ซึ่ งพระเยซู ได้สรุ ปที่นี่ว่าเป็ นหลักฐานสามอย่าง พระเยซู อาจได้บ่งบอกว่าพวกผูว้ ิจารณ์ ของ
พระองค์ไม่ใช่ชาวอิสราเอลแท้ พวกเขาไม่ได้ทาแม้กระทัง่ สิ่ งที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้ทา
(“เชื่อ”) แม้วา่ พระเยซูเป็ นการเปิ ดเผยที่ชดั เจนของพระเจ้ามากกว่าสิ่ งที่บรรพบุรุษได้มี
5:39-40
g

“จากองค์ประกอบที่สาคัญของการเปิ ดเผย ที่เป็ นภายนอก (เสี ยง, รู ปแบบ) และที่เป็ น
ภายใน (ถ้ อยคา) นั้น พระเยซู ก็เคลื่ อนไปสู่ การบันทึ กของการเปิ ดเผยในพระคัมภี ร์
สิ่ งนี้ชาวยิวได้ใช้อย่างผิดๆ”363
แม้ว่ า พวกยิ ว ได้แ สวงหาพระเจ้า อย่ า งขยัน ในหน้ า ต่ า งๆของ “พระคัม ภี ร์ ” ของพวกเขา
พวกเขาก็ได้ลม้ เหลวที่จะตระหนักว่าพระเยซู เป็ นใคร คากริ ยาภาษากรี กที่แปลว่า “แสวงหา”
สามารถเป็ นเชิ งบังคับ (AV) หรื อ เชิ งบอกเล่าได้ (NASB, NIV) บริ บทก็ชื่นชอบมาลาเชิ ง
บอกเล่ า ในไวยากรณ์ พวกผูน้ าชาวยิ ว แห่ ง สมัย ของ พระเยซู น้ ันเป็ นนัก ศึ ก ษาที่ จ ริ ง จัง
แห่ ง พันธสั ญญาเดิ ม แต่ พ วกเขาได้ศึ ก ษาเพื่ อเหตุ ผลที่ ผิด นั่นคื อ เพื่ อจะได้รับ ชี วิตนิ รันดร์
ผ่านทางความพยายามของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ รม. 7:10; กท. 3:21)

g

“หลังจากการทาลายพระวิหารของซาโลมอนในปี 586 ก.ค.ศ. นั้น พวกนักวิชาการ
ชาวยิว แห่ ง การเป็ นเชลยนั้น ได้แทนที่ ก ารศึ ก ษาธรรมบัญญัติด้วยการถื อรั ก ษาพิ ธี
และเครื่ องบูชาของพระวิหาร พวกเขาได้เอาใจใส่ ศึกษาพันธสัญญาเดิม ซึ่ งพยายามที่
จะดึงความหมายที่เป็ นไปได้เต็มที่จากถ้อยคาต่างๆของ พันธสัญญาเดิม เพราะพวกเขา

ได้เชื่อว่าการศึกษานั้นเองจะนาชีวติ มายังพวกเขา”364
การศึ ก ษาพระคัม ภี ร์ ไ ด้ก ลายมาเป็ นจุ ด สิ้ น สุ ดในตัวของมัน เอง แทนที่ จ ะเป็ นวิ ธี ข องการ
ที่จะรู ้จกั พระเจ้าดีข้ ึน ความล้มเหลวของพวกเขาที่จะตระหนักว่าพระเยซู เป็ นพระเมสสิ ยาห์ได้
เป็ นพยานถึงการขาดการรับรู ้ถึงเนื้ อหาที่แท้จริ งของพระคัมภีร์ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 1:45;
2:22; 3:10; 5:45-46; 20:9; 2 คร. 3:15) ชีวิต นิรันดร์ มาทางการพบปะหรื อการเผชิญหน้า
กับพระเยซู ไม่ใช่ ผ่านทางการศึกษาพระคัมภี ร์ (ข้อ 21, 26; เปรี ยบเทียบ 1:4; รม. 10:4)
แม้ว่า โดยทางการศึ ก ษาพระคัม ภี ร์น้ ัน บุ ค คลหนึ่ ง ก็ ม ารู ้ จ ัก พระเยซู ดีข้ ึ น เหมื อนกับ ยอห์ น
ผูใ้ ห้บพั ติศมานั้น พันธสัญญาเดิมได้ช้ ีไปยังพระเยซู
“ค าสอนของพัน ธสั ญ ญาเดิ ม ไม่ เ คยถู ก ใช้ห มดสิ้ น เมื่ อ เรารู ้ จ ัก พระคริ ส ต์ม ากขึ้ น
มันก็เปิ ดเผยแก่เราเกี่ยวกับพระองค์มากขึ้น”365

g
g

“. . . เรารู ้ว่า ณ เวลาแห่ งการข่มเหงของซี เรี ย ก่อนการลุ กขึ้นมาของพวกแม็คคาบีน้ นั
การครอบครองส่ วนต่า งๆหรื อทั้ง หมดของพันธสัญญาเดิ ม โดยครอบครั วทั้งหลาย
โดยส่ วนตัวก็ เป็ นสิ่ ง ปกติ ในอิ ส ราเอล เพราะว่า ส่ วนหนึ่ ง ของการข่ ม เหงเหล่ า นั้น
ประกอบด้วยการทาการค้นหาพระคัมภีร์เหล่านี้ และการทาลายเสี ย (1 Macc. I 57)
และการลงโทษผูค้ รอบครองพระคัมภีร์เหล่านั้น (Jos. Ant. Xii. 5, 4)”366
“มันเป็ นสุ ข ที่จะสังเกต ล าดับ ที่ ซ่ ึ งพระคริ ส ต์ได้วางพยานทั้ง สามไว้ที่พ ระองค์ไ ด้
อุทธรณ์เกี่ยวกับหลักฐานของความเท่าเทียมของพระองค์กบั พระเจ้า หนึ่ง มีพยานของ
งานของพระเจ้าของพระองค์เอง สอง มีพยานที่พระบิดาได้เป็ นพยานแก่พระองค์ผา่ น
ทางพวกผูเ้ ผยพระวจนะ สาม มีพยานของพระคัมภีร์อนั ศักดิ์ สิทธิ์ ซึ่ งได้ถูกเขียนขึ้น
โดยบรรดาผูท้ ี่ได้รับการกระตุน้ โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดังนั้น ในสามพยานเหล่านี้ ก็
มีอา้ งอิงถึงที่โดดเด่นที่ได้ทาต่อแต่ละสามบุคคลในตรี เอกภาพที่บริ สุทธิ์ ”367

5:41-42

พระเยซู ได้ออ้ นวอนต่อคาพยานของมนุ ษย์เพื่อที่จะกาหนดอัตลักษณ์ของพระองค์เอง (ข้อ 35)
หรื อพระองค์ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การสรรเสริ ญ (ค ากรี ก ดอกซา) ของผู ้ค นเพื่ อ จุ ด ประสงค์ น้ ี
การวิพากษ์วิจารณ์ ของพระเยซู ที่มีต่อผูฟ้ ั งของพระองค์น้ นั ไม่ได้เกิ ดจากความหยิ่งที่บาดเจ็บ

g

g

พระองค์ได้กล่าวว่าสิ่ งที่พระองค์ได้ทานั้นก็เพื่อที่จะได้รับการสรรเสริ ญจากพระบิดา ไม่ใช่
การสรรเสริ ญของมนุ ษ ย์ ในทางตรงกันข้า ม พวกผูว้ ิจารณ์ ข องพระเยซู ได้ประพฤติ เพื่อจะ
ได้รับการสรรเสริ ญจากซึ่ งกันและกัน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 44) พระเยซู ได้รู้จกั พวกเขาอย่างดี
แต่พวกเขาไม่ได้รู้จกั พระองค์ “ความรัก ” เพื่อพระเจ้าไม่ได้จูงใจพวกเขาอย่างที่ มนั ได้จูงใจ
พระองค์

G

“ชาวยิ ว ได้คิ ด รู ป แบบแห่ ง ศาสนาของพวกเขาและได้พ ยายามที่ จ ะท าให้ พ ระเจ้า
เข้ากับมันได้ พวกเขาไม่ได้แสวงหาแนวทางของพระเจ้าก่อนและจากนั้นก็พยายาม
ที่จะสร้ างแบบการปฏิ บตั ิทางศาสนาของพวกเขาตามแนวทางนั้น พวกเขาได้พ่ายแพ้
ต่อการทดลองที่เกิดขึ้นต่อเนื่องของผูค้ นที่เคร่ งศาสนา”368

g

5:43

พวกผูว้ ิจารณ์ เหล่านี้ ได้ลม้ เหลวที่จะมาหาพระเยซู เพื่อชีวิตอีกด้วย (ข้อ 40) เพราะว่าพวกเขา
ได้ป ฏิ เสธที่ จะยอมรั บ ว่า พระองค์ได้ “มา” จากพระบิดา (“ในนามของพระบิดา”) โดยการ
ปฏิ เสธพระเยซู น้ นั พวกเขาได้ปฏิ เสธราชทูตของพระบิ ดาผูไ้ ด้มาในนามของพระองค์ และ
ดังนั้นก็ได้ปฏิ เสธพระบิดาเอง ถ้าพวกเขาได้รู้จกั และรักพระบิดา พวกเขาคงได้ตระหนักถึ ง
ความคล้ า ยกั น ของพระเยซู ก ั บ พระบิ ด าจากการที่ ไ ด้ ป ฏิ เ สธพระเมสสิ ยาห์ แ ท้ น้ ั น
พวกผูน้ าทางศาสนาจะติดตามบรรดาพระเมสสิ ยาห์เท็จ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระเมสสิ ยาห์
“อีกองค์หนึ่ง” ที่มา “ในนามของเขาเอง” นัน่ คือ ปฏิปักษ์พระคริ สต์) การปฏิเสธสิ่ งที่เป็ นจริ งก็
ทาให้บุคคลหนึ่งหวัน่ ไหวง่ายต่อของปลอมต่างๆ (เปรี ยบเทียบ ลก. 23:18-23)

5:44

พวกผูว้ จิ ารณ์ของพระเยซู ไม่สามารถเชื่ อในพระองค์ได้เพราะว่าพวกเขาชื่ นชอบการสรรเสริ ญ
ของมนุ ษ ย์ม ากกว่า การสรรเสริ ญของพระเจ้า พวกเขาได้เลื อกสิ่ ง ที่ เป็ นที่ นิย มเหนื อสิ่ ง ที่
เป็ นจริ ง ในทางตรงกัน ข้า มพระเยซู ไ ด้ ด าเนิ น ชี วิ ต เพื่ อ “พระสิ ริ ” ของพระเจ้า เท่ า นั้ น
และไม่ได้ยอมตามการสรรเสริ ญของผูค้ น (เปรี ยบเทียบ รม. 2:29)

5:45-46

คาฟ้ องร้องที่รุนแรงที่สุดของพวกผูว้ ิจารณ์ เหล่านี้ จะไม่ได้มาจากพระเยซู แต่มาจาก “โมเสส”
ผูซ้ ่ ึ ง พวกเขาได้ป ฏิ ญาณตนอย่า งหนัก แน่ นมากที่ จะติ ดตามแต่ ไ ม่ ไ ด้ติด ตาม โมเสสไม่ เคย
สอนว่าธรรมบัญญัติเป็ นจุ ดจบในตัวของมันเอง ท่านได้ช้ ี ไปที่ การมาของ “ผูเ้ ผยพระวจนะ”
ให้แก่ ประชาชน และได้ก ระตุ น้ ให้พวกเขาที่ จะฟั ง พระองค์ (ฉธบ. 18:15-19) พวกเขาได้
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5:47
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ปฏิ เสธที่จะทาสิ่ งนี้ ยิ่งไปกว่านั้นอีก พวกยิวเหล่านี้ ได้ละเมิดธรรมบัญญัติที่โมเสสได้กระตุน้
ให้พ วกเขาที่ จะท าตาม นอกจากนี้ หน้าที่ หลักของพระเยซู ก็คื อที่ จะช่ วยให้รอด ไม่ใช่ ที่จะ
พิพากษา (3:17) ตามปกติแล้วชาวยิวได้หวังว่าพวกเขาสามารถได้รับความรอดโดยการถือรักษา
ธรรมบัญญัติ และได้เชื่อว่าความสัมพันธ์ของพวกเขากับธรรมบัญญัติในฐานะชาวยิวก็ได้ให้ผล
ประโยชน์ที่พิเศษกับพระเจ้าแก่พวกเขา พวกเขาได้ “ตั้ง” “ความหวัง” ของพวกเขาไว้ที่โมเสส
ในแง่น้ นั พวกเขาได้หวังในโมเสสอย่างโง่เขลาแทนที่จะหวังในผูห้ นึ่ งที่โมเสสได้ช้ ี ถึง ถ้าพวก
เขาได้ใ ส่ ใ จต่ อ โมเสส พวกเขาคงได้รู้ สึ ก ตระหนัก ถึ ง ความบาปของพวกเขาและคงได้
กระตือรื อร้นที่จะรับเอาพระผูช้ ่วยให้รอด ถ้าพวกเขา “ได้เชื่อโมเสส” อย่างแท้จริ ง พวกเขาคง
ได้เชื่อ พระเยซู ผูซ้ ่ ึงโมเสส “ได้เขียนถึง” เช่นกัน
พวกนัก วิจารณ์ ของพระเยซู “ไม่ ไ ด้เชื่ อ” “งานเขี ยน” ของโมเสส หาไม่ แล้วพวกเขาคงได้
ยอมรับพระเยซู เนื่ องจากว่าพวกเขาได้ปฏิ เสธ “งานเขียน” ของโมเสส มันก็เป็ นเรื่ องปกติ ที่
พวกเขาจะปฏิ เสธ “ถ้อยค า” ของพระเยซู ชายทั้ง สองคนนี้ ไ ด้กล่ า วถึ ง ถ้อยค าของ พระเจ้ า
ผูท้ รงเป็ นสิ ทธิ อานาจของพวกเขา การปฏิเสธของชาวยิวต่องานเขียนของโมเสสแท้จริ งแล้วก็
เป็ นการปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้า พระเยซู ได้เชื่ อว่าโมเสสได้เขี ยนโทราห์ (เพ็นทาทูค )
ซึ่ งเป็ นบางสิ่ งที่นกั วิชาการที่วจิ ารณ์หลายคนปฏิเสธ

การอภิปรายนี้ได้จดั ตั้งทั้งการกล่าวโทษพวกผูว้ ิจารณ์ของพระเยซู และการเชื้ อเชิ ญให้เชื่ อในพระองค์พระเยซูได้
อ้างคาพยานมากมายที่พระเจ้าพระบิดาได้ประทานนั้นที่ได้ระบุวา่ พระเยซูเป็ นพระเมสสิ ยาห์ นอกเหนื อจากพระ
เจ้าแล้ว พยานเหล่านี้คือ ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา งานทั้งสิ้ นของพระเยซู สิ่ งทั้งหมดที่พระบิดาได้เปิ ดเผยก่อนหน้านี้
ที่ได้ช้ ีไปที่พระเยซู พันธสัญญาเดิม และโดยเฉพาะอย่างยิง่ พยานของโมเสสในโทราห์ (เพ็นทาทูค)ยอห์นได้ละ
เว้นหลายเหตุการณ์ในชีวติ ของพระเยซูระหว่างยอห์น 5:47 และ 6:1 ซึ่ งบรรดาผูเ้ ขียนพระกิตติคุณพ้องได้บนั ทึก
ว่าได้เกิดขึ้น สิ่ งเหล่านี้ รวมถึงการกลับไปทาพันธกิจในแคว้นกาลิลีอีกครั้งหนึ่ งของพระเยซู (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. พันธกิจทีแ่ คว้ นกาลิลใี นภายหลังของพระเยซู 6:1-7:9
ส่ วนนี้ของตัวบทบันทึกจุดสู งของความเป็ นที่นิยมของพระเยซู การติดตามของพระองค์ได้ดาเนินการที่จะสร้าง
ต่อไป และความเป็ นศัตรู ก็ดาเนิ นการที่จะเพิ่มขึ้นต่อไป นี่ เป็ นส่ วนเดียวในยอห์นที่บรรยายถึงพันธกิจที่แคว้น
กาลิลีในภายหลังของพระเยซู ซึ่ งครอบคลุมพระกิตติคุณพ้องอย่างมาก

1. หมายสาคัญที่สี่: การเลีย้ งคน 5,000 คน 6:1-15 (เปรียบเทียบ มธ. 14:13-23; มก. 6:30-46;
ลก. 9:10-17)
ความสาคัญของหมายสาคัญนี้ ก็ชดั เจนจนพระกิ ตติคุณทั้งสี่ ประกอบด้วยเรื่ องราวนี้ เป็ นที่ชัดเจนว่ายอห์นได้
คุน้ เคยกับฉบับต่างๆของการอัศจรรย์น้ ี ของผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่นๆ เช่นเดียวกับการเป็ นประจักษ์พยานของ
เหตุการณ์น้ นั เรื่ องราวของท่านก็ส่งเสริ มคนอื่นๆ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 5, 15) การอัศจรรย์น้ ี ได้แสดงถึงสิ ทธิ อานาจ
ของพระเยซูเหนือปริ มาณ369 มันจัดตั้งหลักฐานต่อไปว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
“การบันทึ กถึ งฉากการวิจารณ์ ในงานของพระคริ สต์ในแคว้นกาลิ ลีก็ตามหลังการบันทึกถึ งฉากการ
วิจารณ์ ณ กรุ งเยรู ซาเล็ม ณ กรุ งเยรู ซาเล็มนั้น พระคริ สต์ได้เปิ ดเผยพระองค์เองว่าเป็ นพระผูป้ ระทาน
ชี วิต ที่นี่พระองค์ทรงเปิ ดเผยพระองค์เองว่าเป็ นพระผูส้ นับสนุ นและพระผูน้ าพาชีวิต ในกรณี ก่อนนั้น
คาสอนหลักก็อยูท่ ี่ความสัมพันธ์ของพระบุตรกับพระบิดา ในกรณี น้ ี มันอยูท่ ี่ความสัมพันธ์ของพระเยซู
กับผูเ้ ชื่อ. . .
“หมายสาคัญสองอย่าง คือ การเลีย้ งคนห้ าพันคน (1-15) และ การเดินบนทะเล (15-21) รวมกันเพื่อจะ
แสดงให้เห็ นว่า พระคริ สต์ท รงเป็ นพระผูส้ นับสนุ นชี วิต พระผูน้ าพา และพระผูเ้ สริ มกาลัง ของการ
ทางานหนัก พระองค์ทรงทาให้ฝงู ชนอิ่มเอมก่อนผ่านทางพวกสาวกของพระองค์ และจากนั้นพระองค์
เองซึ่ งไม่ได้เป็ นที่ประจักษ์และไม่เป็ นที่รู้จกั ในตอนแรกนาพวกสาวกที่ทางานของพระองค์ไปยังท่าเรื อ
แห่งการพัก”370
6:1

“หลังจาก” การคาบเกี่ ยวของเวลาที่ไม่ได้ระบุไว้น้ นั (เปรี ยบเทียบ 5:1) พระเยซู ได้เดินทาง
“ไปยังอีกฟากหนึ่ ง (ตะวันออก) ของทะเลกาลิลี” นัน่ เป็ นฟากที่มีการอาศัยอยู่อย่างประปราย
ที่ที่ชาวยิวจานวนน้อยกว่าและคนต่างชาติจานวนมากกว่าได้อาศัยอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจนถึ ง
ชายฝั่ งทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อนั้นที่พระเยซู ได้ไป (เปรี ยบเทียบ มธ. 14:13; มก. 6:32; ลก.
9:10) เป็ นที่ ชัดเจนว่า บรรดาผูอ้ ่านของยอห์ นได้รู้จกั ทะเลสาบนี้ ว่าเป็ น “ทะเลทิเบเรี ยส”
ทิ เ บเรี ย สเป็ นเมื องหลัก บนชายฝั่ ง ทางตะวันตกของมัน เฮโรดแอนทิ พ าสได้ต้ งั มัน ขึ้ น ใน
ค.ศ. 20 และได้ต้ ัง ชื่ อ มัน ในการให้ เ กี ย รติ แ ก่ จ ัก รพรรดิ โ รมัน ณ เวลานั้น (ทิ เ บเรี ย ส)
ผูไ้ ด้ปกครองตั้งแต่ ค.ศ. 15 ถึง 35

G

ฝูง ชนได้ติ ดตามพระเยซู เพราะว่า พวกเขาต้องการผลประโยชน์ จ ากอ านาจที่ อศั จรรย์ข อง
พระองค์ และที่จะฟังพระองค์สอน (เปรี ยบเทียบ 2:23-25)

G
G

“เหมื อนกับ คนส่ วนใหญ่ข องบรรดาชายและหญิ ง นั้น พวกเขา [ชาวกาลิ ลี เหล่ า นี้ ]
ได้ถื อเอาว่าความจาเป็ นต่ างๆของพวกเขาในฐานะมนุ ษ ย์ก็จากัดต่อความเรี ยกร้ อง
ทางกายภาพของพวกเขา เนื่ อ งจากสิ่ ง นั้น พวกเขาก็ พ ร้ อ มอย่า งมากที่ จ ะยอมรั บ
พระเยซู ในฐานะพระคริ สต์ทางการเมื อง ผูจ้ ะเป็ นคนส่ งอาหารที่ ราคาถู กและก่อตั้ง
ดิ นแดนในอุ ดมคติ แห่ งเศรษฐกิ จ เพราะสิ่ งนั้นจะให้งานแห่ งการทาให้ความจาเป็ น
ต่างๆทางกายภาพเหล่านี้เป็ นการทางานที่นอ้ ยลง”371

6:2-3

พระเยซู ได้เสด็จขึ้นไปบนไหล่เขาเพื่อจะอยู่ตามลาพัง “กับพวกสาวกของพระองค์” ผูเ้ พิ่งได้
กลับมาจากภารกิ จของพวกเขาตลอดทัว่ เมืองต่างๆ ของแคว้นกาลิลี (มก. 6:30-32; ลก. 9:10)
พระองค์เพิ่งได้ยินว่าเฮโรด แอนทิพาสได้ตดั ศีรษะยอห์นผูใ้ ห้บพั ติสมา (มธ. 14:12-13) ในไม่
ช้าฝูงชนได้พบพระองค์ และพระองค์ได้รักษาหลายคนและได้สอนพวกเขา (มธ. 14:14; มก.
6:33-34; ลก. 9:11) ยอห์นเท่านั้นที่ได้อา้ งอิงว่าสิ่ งนี้ได้เกิดขึ้นบนไหล่เขา บางทีท่านได้ ทาอย่าง
นี้ เพื่อว่าบรรดาผูอ้ ่านของท่านจะเห็นการเปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นบนภูเขาซี นาย (ข้อ 3132; เปรี ยบเทียบ อพย. 16:21) บางทีมนั เป็ นแค่รายละเอียดที่ท่านในฐานะประจักษ์พยานได้
สังเกต
6:4
G
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เป็ นที่ ชัดเจนว่า ยอห์ นได้ระบุถึงความใกล้เข้ามาของ “ปั สกา” เนื่ องจากการอ้างอิงภายหลัง
ของพระเยซูถึงพระองค์เองว่าเป็ นอาหารแห่งชีวติ (ข้อ 33, 35, 51) และดังนั้นก็เป็ นความสาเร็ จ
แห่งสิ่ งที่อาหารแห่งปั สกาได้เป็ นสัญลักษณ์
“ผูค้ นก าลัง คิ ดในแง่ ข องเลื อด เนื้ อ ลู ก แกะ และขนมปั ง ไร้ เชื้ อ พวกเขาได้โหยหา
โมเสสคนใหม่ผจู ้ ะช่วยกูพ้ วกเขาจากการเป็ นทาสของโรม”372
นี่ เป็ นการอ้า งอิ ง อันที่ ส องของยอห์ นถึ ง “เทศกาลปั ส กา” ในระหว่า งพันธกิ จของพระเยซู
(เปรี ยบเทียบ 2:13, 23; 11:55; 13:1) เป็ นที่ชดั เจนว่า เหตุการณ์น้ ี ได้เกิดขึ้นสองปี หลังจากการ
ช าระพระวิ ห ารครั้ งแรกของพระเยซู และหนึ่ งปี ก่ อ นที่ พ ระองค์ ไ ด้ สิ้ นพระชนม์ ที่

บนกางเขน มันจะได้เกิดขึ้นในเดือนเมษายนปี ค.ศ. 32 373
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“การเคลื่อนที่ จากการอัศจรรย์ไปสู่ การอภิปราย จากโมเสสไปสู่ พระเยซู (ข้อ 32-35,
เปรี ยบเทียบ 1:17) และเหนื อสิ่ งอื่นใด จาก อาหาร ไปสู่ เนือ้ ก็เกือบไม่สามารถเข้าใจ
ได้นอกจากการอ้างอิงในข้อ 4 ถึงปั สกานั้น เก็บตก 1:29, 36 คาดหวัง 19:36 (อพย.
12:46; กดว. 9:12) และควบคุมเรื่ องราวทั้งหมด”374
ปั ส กาเป็ นการเฉลิ ม ฉลองเกี่ ย วกั บ ชาติ นิ ย มอย่ า งมากในอิ ส ราเอล สิ่ งนี้ อธิ บายถึ ง
ความกระตื อ รื อ ร้ น ที่ ช าวยิว หลายคนได้แ สดงออกเมื่ อ พวกเขาได้แ สวงหาที่ จ ะเกณฑ์ใ ห้
พระเยซูเป็ นผูช้ ่วยกูท้ างการเมืองของพวกเขา (ข้อ 15)
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6:5-6
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“ถ้าคนหลายพันคนเหล่านั้นเป็ นสาวกแท้จริ งทั้งหมด มันก็เป็ นสิ่ งดี แต่ถา้ ไม่ใช่ คือถ้า
คนจ านวนมากกว่ า ได้ ติ ด ตามพระเยซู ภ ายใต้ ก ารเข้ า ใจผิ ด นั้ น ในไม่ ช้ า นั่ น
ก็ ชัดเจนยิ่ง ขึ้ น ที่ จะยอมให้ฝูง ชนซึ่ ง ปะปนกันจานวนมากที่ จะติ ดตามพระองค์เอง
ต่อไปโดยปราศจากการฝัดร่ อนก็จะเป็ นส่ วนของพระคริ สต์ที่จะส่ งเสริ มความหวังเท็จ
และที่จะให้มีการเพิ่มขึ้นของความเข้าใจผิดที่รุนแรงในเรื่ องธรรมชาติของอาณาจักร
ของพระองค์แ ละภารกิ จบนโลกนี้ ของพระองค์ และไม่ มี วิ ธี ที่ ดี ก ว่า ซึ่ งอาจได้ถู ก
ประดิษฐ์ข้ ึน ในการแยกแยะแกลบจากข้าวสาลีในกลุ่มคนขนาดใหญ่ของพวกสาวกที่
ได้ป ระกาศตัว มากกว่ า การที่ จ ะท าการอัศ จรรย์ก่ อ นซึ่ งจะน าความเป็ นเนื้ อ หนัง
ที่ ซ่ อ นเร้ น ของคนจ านวนมากกว่า ไปสู่ ผิ ว หน้า และจากนั้น ก็ เ ทศนาค าเทศนาซึ่ ง
ไม่สามารถล้มเหลวที่จะโจมตีความคิดแบบเนื้อหนังได้”375
ยอห์นได้ทาให้เหตุการณ์ต่างๆของวันนั้นสั้นเข้า ท่านได้ละเว้นการอ้างอิงถึงพันธกิจการสอน
และการรักษาของพระเยซู (มธ. 14:14; มก. 6:34; ลก. 9:11) และความเป็ นห่ วงในเรื่ องอาหาร
ของพวกสาวก (มธ. 14:15; มก. 6:35-36; ลก. 9:12) ตรงกันข้าม ท่านได้จดจ่อที่การอัศจรรย์
อัน โดดเด่ นนั้น การบรรยายของท่ า นก็ แ สดงถึ ง การริ เ ริ่ ม ของพระเยซู ใ นการแก้ไ ขปั ญ หา
เกี่ ยวกับอาหาร ยอห์นเท่านั้นที่ได้บนั ทึกว่าพระเยซู ได้เข้าหา “ฟี ลิป” เกี่ยวกับความจาเป็ นนั้น
สิ่ งนี้ก็สามารถเข้าใจได้เนื่องจากว่าฟี ลิปมาจากเบธไซดา ซึ่ งเป็ นเมืองขนาดใหญ่มากที่ใกล้ที่สุด
(1:44) ยอห์ นได้อธิ บายอี กว่าคาถามของพระเยซู เป็ น “การทดสอบ” ในการอบรมการเป็ น

G

สาวกของฟี ลิป ไม่ใช่ขอ้ บ่งชี้วา่ พระเยซูได้งุนงงว่าจะทาอะไรดีในตอนแรก
“‘ความเมตตาสงสาร’ ของพระคริ สต์ แม้วา่ ได้ถูกสังเกตอยูบ่ ่อยครั้งโดยผูเ้ ขียนพระ
กิตติคุณคนอื่นๆ [เช่น มธ .14:14; มก .6:34] ไม่ เคย ถูกอ้างอิงโดยยอห์น ผูซ้ ่ ึ งคิดอย่าง
มากเกี่ยวกับความมีเกียรติและพระสิ ริของตัวบุคคลที่เป็ นพระเจ้าของพระองค์”376
ฟรานเซสโก เดอแอนเดรี ย ผูอ้ านวยการการขุดค้นทางโบราณคดี ณ เมืองไฮเออราโพลิส ซึ่ งอยู่
ในประเทศตุ รกี ในปั จจุ บนั นั้นได้ประกาศในปี ค.ศ. 2011 ว่า เขาได้คน้ พบหลุ มฝั ง ศพของ
อัครทูตฟี ลิปที่ได้ตายเพื่อความเชื่อในโบสถ์ซ่ ึ งได้ถูกขุดค้นใหม่ๆ377
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6:8-9
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อย่า งเช่ น นิ โคเดมัส และหญิ ง ชาวสะมาเรี ย นั้น ฟี ลิ ป เองก็ คิ ดในระดับ ทางกายภาพเท่ า นั้น
“สองร้อย เดนาริ อนั ” ก็เท่ากับประมาณค่าจ้างแปดเดือนสาหรับคนที่ทางาน เงิ นจานวนมาก
เช่ นนั้นอาจเป็ นเงิ น จานวนน้อ ยที่ พ วกเขาพอถู ไ ถพอจ่ า ยกันได้ แต่ ม ันจะ “ไม่ ” จัดเตรี ย ม
“ขนมปัง” ที่เพียงพอเพื่อทาให้ผคู ้ นอิ่มได้ แม้กระทัง่ “คนละเล็กละน้อย” ในฐานะนักบัญชี น้ นั
ฟี ลิ ป ได้ท าให้เครื่ องคิ ดเลขทางความคิ ด ของเขาท างานและได้ส รุ ป ว่า สถานการณ์ เ ช่ นนั้น
ก็ไม่มีหวัง
“อันดรู ว์” ได้ค ้น พบเด็ ก ชายตัว เล็ ก ๆคนหนึ่ ง (ค ากรี ก ไพดารอิ โ อน เล็ ก เป็ นสองเท่ า ) ผูม้ ี
“ขนมบารลี ” “ห้ า ” ก้ อ นเล็ ก ๆ และ “ปลา” (ค ากรี ก โอบซารอิ อ า) ตัว เล็ ก ๆ “สองตัว ”
บางที ป ลาจะถู ก น าไปเป็ นเครื่ องปรุ ง รสที่ ท านกับ ขนมปั ง 378 ขนมบารลี เป็ นอาหารของ
คนยากจน นักเขียนคนหนึ่ งได้เรี ยกอาหารของเด็กชายคนนั้นว่าเป็ นแค่ “อาหารเรี ยกน้ าย่อย
ก่ อนอาหารจานหลัก ” 379 ดู เหมื อนอัน ดรู ว์ไ ด้รู้สึ ก ล าบากใจว่า เขาได้แนะน าการแก้ไ ขที่
ไม่เพียงพอต่อปั ญหานั้น
ยอห์ น อาจได้ ต้ ัง ใจให้ ก ารผนวกที่ พิ เ ศษของท่ า นเกี่ ย วกับ รายละเอี ย ดของเด็ ก ชายคนนี้
และอาหารของเขาเพื่อจะย้ าเตื อนบรรดาผูอ้ ่า นของท่ านถึ ง การอัศ จรรย์ที่ค ล้ายคลึ งกันของ
เอลีชา (2 พกษ. 4:42-44) คากรี กคาเดี ยวกันสาหรับคาว่า “เด็กชาย” ก็ปรากฏในฉบับแปล
เซปทัว จิ น ท์ข องเรื่ อ งราวนั้น (2 พกษ. 4:38, 41) อย่ า งไรก็ ต าม ประเด็ น หลัก ก็ คื อ
การขาดอาหารที่ พ อเพี ย งรวมกับ ความสามารถของพระเยซู ที่ จ ะเลี้ ยงฝูง ชนด้ว ยแหล่ ง ที่

ไม่พอเพียงเช่นนั้น
6:10

เมื่อพวกสาวกได้กล่าวยอมรับถึ งความไม่พอเพียงของพวกเขาเองนั้น พระเยซู ได้ดาเนิ นการ
ต่อไปที่ จะแสดงถึ ง ความพอเพี ยงของพระองค์ พระองค์ได้แนะนาให้พ วกสาวกที่ จะทาให้
ฝูง ชนที่ จะนั่ง ลงบน “หญ้า ” ที่ ส ะดวกสบาย เยอะแยะ (“มาก”) บางที เราควรพรรณนาว่า
พระเยซู เ ป็ นพระผู ้เ ลี้ ยงที่ ดี ที่ นี่ ซึ่ งท าให้ แ กะของพระองค์ น อนลงในทุ่ ง หญ้ า เขี ย วสด
(เปรี ยบเทียบ สดด. 23:2) บางทีพระเยซูได้ทาให้พวกเขานัง่ ลงเพื่อจะห้ามปรามผูค้ นจากการ
รี บเร่ งไปหาอาหารอย่ า งบ้ า คลั่ ง อี ก ด้ ว ยเมื่ อ พวกเขาได้ ต ระหนั ก ถึ ง สิ่ งที่ ก าลั ง เกิ ด ขึ้ น
ผูเ้ ขี ย นพระกิ ต ติ คุ ณ ทั้ง สี่ ค นได้บ ัน ทึ ก ขนาดของฝูง ชนในแง่ ข องผูช้ ายที่ ป รากฏตัว นี่ เ ป็ น
ธรรมเนี ยม เนื่ องจากว่าคนเหล่านี้ ได้อาศัยในวัฒนธรรมที่ผชู ้ ายมีอานาจเหนื อกว่า ฉากนั้นยัง
ระลึกถึงโมเสสที่ได้เลี้ยงดูคนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารด้วย อาหารจากสวรรค์

6:11

ก่อนอื่นพระเยซู ได้ขอบคุ ณพระเจ้าสาหรับอาหารด้วยการอธิ ษฐานอย่างที่ชาวยิวที่ เคร่ งครั ด
ในทางศาสนาได้ทาตามปกติ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 23) ในตอนนี้ พระองค์ได้วางแบบอย่างที่ดีเรา
ควร “ขอบคุณ” สาหรับสิ่ งที่เรามี และพระเจ้าจะทาให้มีมากขึ้น เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู ได้g
ทวีคู ณ อาหารขณะที่ พ ระองค์ไ ด้ หัก มัน และได้ “แจก” มัน แก่ ผูค้ น ยอห์ น ได้เ น้น ถึ ง ความ
อุดมสมบูรณ์ของการจัดเตรี ยมของพระเยซู พระบุตรของพระเจ้าเป็ นพระผูจ้ ดั เตรี ยมที่เพี ยงพอ
อย่างสมบูรณ์แบบต่อความจาเป็ นต่างๆ ของผูค้ น
บางทีที่นี่ยอห์นไม่ได้ต้ งั ใจว่าเราจะทาการเชื่ อมโยงกับอาหารมื้อสุ ดท้ายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ท่านได้ละเว้นการอ้างอิ งที่อาจได้เชื่ อมโยงอาหารสองมื้อ เช่ น การหั ก ขนมปั งและการแจก
ชิ ้นส่ วนขนมปั ง และไม่ มี ก ารอ้า งอิ งถึ ง การดื่ ม ยอห์ นได้ล ะเว้นการอ้า งอิ ง ถึ ง บทบาทของ
พวกสาวกในการช่ ว ยเหลื อ พระเยซู โ ดยการปรนนิ บ ัติ ผู ้ค นอี ก ด้ว ย บางที เ พื่ อ ที่ จ ะท าให้
พระเยซู เป็ นศูนย์ก ลางในเรื่ องนี้ เป็ นที่ ชัดเจนว่า ไม่มี สิ่ ง ใดในตัวบทที่ จะสนับ สนุ นการตี
ความเชิ ง เสรี นิย มอันเป็ นที่ นิย มที่ ว่า การอัศจรรย์น้ นั ประกอบด้วยการที่ พ ระเยซู ทาให้ผูค้ น
เต็มใจที่จะแบ่งปั นอาหารของพวกเขา380

6:12-13

ทุกๆคนก็มีพอที่จะกิน พระเยซูได้ทาให้ความอยากของทุกๆคนอิ่มเอม (“เขาทั้งหลายกินอิ่ม”)
มันมีแม้กระทัง่ “เศษอาหารที่เหลือ” จานวนมากจนพระเยซูได้แนะให้พวกสาวกของพระองค์ที่

จะเก็บไว้เพื่อหลี กเลี่ ยงการสู ญเสี ย “เศษอาหาร) ”คากรี ก คลาสมาต้ า (ที่ได้เหลืออยู่ไม่ใช่ เศษ
เล็กเศษน้อยหรื อเศษเล็กๆบนพื้นดิน แต่เป็ นแผ่นที่ได้ทาให้แตกหักโดยพระเยซูและยังไม่ได้ถูก
บริ โ ภค 381 ผู ้เ ขี ย นพระกิ ต ติ คุ ณ ทั้ง สี่ ค นได้ บ ัน ทึ ก ว่ า มี “เศษอาหาร” ที่ เ หลื อ จ านวน “12”
“กระบุง” (คากรี ก โคฟี นอส) ขนาดใหญ่ของชาวยิว บรรดานักอรรถาธิ บาย ได้แนะนาว่า
กระบุงเหล่านี้และจานวนของกระบุงแสดงถึงไม่วา่ อาหารสาหรับพวกสาวกหรื ออาหารสาหรับ
12 เผ่าของอิ สราเอล อย่างน้อยแล้ว รายละเอียดนี้ ก็ยืนยันถึ งความอุดมสมบูรณ์ แห่ งการจัด
เตรี ยมของพระเยซูสาหรับผูค้ นที่ปรากฏตัว แต่ละคนของสาวกสิ บสองคนก็มีหลักฐานส่ วนตัว
ของพวกเขาถึงอานาจที่เหนือธรรมชาติของพระเยซูและความพอเพียงของพระองค์
“คนยิวได้มีธรรมเนียมของการละบางสิ่ งไว้สาหรับบรรดาผูท้ ี่ได้ปรนนิบตั ิ”382
“เราไม่จาเป็ นที่จะกังวลว่ามันจะไม่มีอะไรที่เหลื อไว้พอสาหรับความจาเป็ นของเรา
พระเจ้าไม่เคยยอมให้ผใู ้ ห้ที่ใจกว้างที่จะเป็ นผูส้ ู ญเสี ย คนขี้เหนี ยวเป็ นผูท้ ี่จนลง พวก
สาวกมีปลาที่เหลืออยูม่ ากกว่าตอนที่พวกเขาได้มีตอนแรกเสี ยอีก!”383
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ชาวยิวที่ได้ชื่นชมกับการจัดเตรี ยมของพระเยซู ได้สรุ ปว่าพระองค์ตอ้ งเป็ น “ผูเ้ ผยพระวจนะ”
ผูซ้ ่ ึ งโมเสสได้ทานายไว้ (ฉธบ. 18:15-19; เปรี ยบเทียบ ยน. 1:21; 7:40, 52) ในทานองเดียวกัน
พระเยซู ไ ด้เลี้ ย งดู ค นอิ ส ราเอลในบริ เวณถิ่ นทุ รกันดารด้วยอาหารที่ ไ ด้ม าจากสวรรค์ (มธ.
14:15; มก. 6:35) อย่างที่โมเสสได้เลี้ยง
ยิ่ ง ไปกว่า นั้น อี ก โมเสสได้จ ัด เตรี ย มการเป็ นผูน้ าทางทหารส าหรั บ คนอิ ส ราเอล และได้
ปลดปล่อยพวกเขาจากการกดขี่ของชาวอียิปต์ ต่อมาชาวยิวเหล่านี้ ได้สรุ ปว่าพระเยซู สามารถ
ทาสิ่ งเดี ยวกันเพื่อพวกเขาได้ และตอนนี้ พวกเขาได้แสวงหาที่จะรั บรองถึ งการเป็ นผูน้ าทาง
การเมืองของพระองค์โดยเชิ งบังคับ การตัดสิ นนี้ ก็แสดงถึ งจุดสู งสุ ดของความเป็ นที่นิยมของ
พระเยซู พระเยซูได้ตระหนัก (“รับรู้”) ถึงความตั้งใจของพวกเขา และได้ “ถอนตัว” จากฝูงชน
โดยการขึ้นไปบนไหล่เขาที่ไกลออกไป “ตามลาพัง” เพื่อจะอธิ ษฐาน (มธ. 14:23; มก. 6:46)
เวลายังไม่เหมาะสมสาหรับพระองค์ที่จะสถาปนาอาณาจักรของพระองค์บนโลก

หมายสาคัญนี้ ได้แสดงถึ งอัตลักษณ์ ของพระเยซู ในฐานะพระบุตรของพระเจ้า และมันได้จดั เตรี ยมสาหรับการ

เปิ ดเผยพระองค์เองของพระเยซูในฐานะอาหารแห่งชีวติ (ข้อ 22-59)384
“. . . การอัศจรรย์แห่ งการเลี้ ย งดู ก็ถูกเข้าใจว่า อยู่ในขอบเขตของความสาเร็ จแห่ ง ความหวังของการ
อพยพครั้งที่สอง สิ่ งนี้ ก็ไหลไปกับความคิดถึงเหตุการณ์ในฐานะการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่ งอาณาจักร
ของพระเจ้าซึ่งได้สัญญาไว้ในพระคัมภีร์ (อสย. 25:6-9)”385
จงสังเกตว่า หมายสาคัญนี้ อธิ บายถึงการแก้ไขสามประการต่อปั ญหาต่างๆที่ผคู ้ นโดยทัว่ ไปพยายามแก้ไข แรก
สุ ด ฟี ลิ ปได้แนะนาว่า เงิ น เป็ นการแก้ไขต่อปั ญหา (ข้อ 7) ประการที่สอง อันดูรว์ได้พ่ ึงพา ผู้คน สาหรับการ
แก้ไข (ข้อ 9) ประการที่สาม พระเยซู ได้พิสูจน์วา่ เป็ นการแก้ไขแท้ (ข้อ 11) การแก้ไขที่สี่ก็ปรากฏในเรื่ องราว
ของการอัศจรรย์น้ ี ในพระกิตติคุณเล่มอื่นๆ (มธ. 14:15; มก. 6:36; ลก. 9:12) นัน่ คือ ที่จะขจัดปั ญหา พวกสาวก
ได้บ อกให้พ ระเยซู ที่ จะส่ ง ผูค้ นไปเสี ย เพื่ อจะให้พ วกเขาดู แลพวกเขาเอง (เปรี ย บเที ย บ มธ. 15:23) ในการ
ตอบสนองต่อความจาเป็ นของผูค้ นนั้น พระเยซูได้ใช้สิ่งที่ใครคนหนึ่งได้มอบ แด่ พ ระองค์ ในกรณี น้ ี อย่า งเช่ น
ในกรณี อื่นๆ มากที่สุดนั้น พระองค์ได้ใช้บุคคลที่ไม่สาคัญ อย่า งมากพร้ อมกับ แหล่ ง ที่ ไ ม่ ส าคัญอย่า งมากต่ อ
หน้าคนอื่นๆ พระเยซูไม่ได้สร้างอาหารจากการที่ไม่มีอะไรเลย
“บทเรี ยนเชิงปฏิบตั ิก็ชดั เจนคือ เมื่อใดก็ตามที่มีความจาเป็ น จงให้ทุกสิ่ งที่ท่านมีต่อพระเยซู และยอมให้
พระองค์ทาในส่ วนที่เหลือ จงเริ่ มต้นด้วยสิ่ งที่ท่านมี แต่จงแน่ใจว่าท่านให้มนั ทั้งหมดแด่พระองค์”386
2. หมายสาคัญทีห่ ้ า: การเดินบนนา้ 6:16-21 (เปรียบเทียบ มธ. 14:24-33; มก. 6:47-52)
บางทียอห์นได้รวมเหตุการณ์น้ ี ไว้เนื่ องด้วยเหตุผลหลายประการ มันบรรยายถึงการกลับมาของ พระเยซู และ
พวกสาวกของพระองค์ไปยังฝั่ งตะวันตกของทะเลกาลิ ลีที่ที่พระเยซู ได้ให้การอธิ ปรายในเรื่ องอาหารแห่ งชี วิต
บางทียอห์นได้ทาอย่างนั้นเพื่อที่จะดาเนิ นหัวข้อการอพยพต่อไป (เปรี ยบเทียบ ข้อ 14-15) โดยพื้นฐานแล้ว มัน
เป็ นหลักฐานต่อไปว่าพระเยซู เป็ นพระบุ ตรของพระเจ้าอย่างที่พระองค์ได้อา้ งพวกสาวกได้ดาเนิ นจากความ
ตื่นเต้นของความสาเร็ จที่ยิ่งใหญ่ไปสู่ ความทรมานของอันตรายที่ยิ่งใหญ่ การเลี้ ยงคน 5,000 คนเป็ นบทเรี ยน
และการเดินบนน้ าของพระเยซูเป็ นการทดสอบที่ตามหลังบทเรี ยนนั้น
6:16

“ค่ า ” สามารถอ้า งอิ ง เวลาใดก็ ไ ด้ใ นบ่ า ยแก่ ๆ ก่ อนดวงอาทิ ตย์ตก เป็ นที่ ชัดเจนว่า การเลี้ ย ง
คน 5,000 คนได้เกิ ดขึ้ นบนฝั่ ง ตะวันออกเฉี ย งเหนื อของทะเลกาลิ ลี ซึ่ ง อยู่ทางทิ ศ ใต้ข อง
จูเลี ย สเบธไซดา เมื องนี้ ไ ด้ต้ งั อยู่ทิ ศ ตะวันออกของจุ ดที่ แม่ น้ า จอร์ แดนไหลลงสู่ ท ะเลสาบ

ณ ชายฝั่งทางทิศเหนือของมัน บางเมืองอาจได้อยูบ่ นฝั่งตะวันตกของแม่น้ าจอร์ แดน387
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ปลายทางสุ ด ท้า ยของพวกสาวกคื อ “คาเปอรนาอุ ม ” ซึ่ งมาระโกได้เ รี ย กว่า “เบธไซดา”
(มก. 6:45) เป็ นที่ชดั เจนว่า เมืองเบธไซดา (“เมืองปลา”) ตะวันตกนี้ ก็ใกล้อย่างมากหรื อ
แม้กระทัง่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของเมื องคาเปอรนาอุ ม388 เมื่ อพระเยซู ไม่ได้ปรากฏ ณ ช่ วงเริ่ มมื ด
พวกเขาได้ตดั สิ นใจที่จะเดินทางไปยังคาเปอรนาอุมโดยปราศจากพระองค์
ในพระกิ ตติ คุณของยอห์ น ความมื ด บ่อยครั้งแล้วก็มีความสาคัญเชิ งสัญลักษณ์ ซ่ ึ งบ่งบอกถึ ง
สถานการณ์ ที่แย่ (เปรี ยบเทียบ 3:2; 13:30) การขาดไปของพระเยซู ได้ก่อให้เกิ ดเมฆแห่ ง
ความรู ้ สึ ก ที่ ว่า จะมี เ หตุ ร้า ยเกิ ด ขึ้ น อี ก ครั้ งหนึ่ ง เหนื อพวกสาวกที่ จ ะท าให้ โอกาสแย่ล งนั้น
ลมแรงได้ เ กิ ด ขึ้ นและได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด พายุ ใ นบนทะเลสาบ ตามปกติ แ ล้ ว ลมได้ ม าทาง
ทิ ศ ตะวันตก ซึ่ งเป็ นทิ ศ ทางที่ พ วกสาวกได้มุ่ ง หน้า ไป มาระโกได้อธิ บ ายว่า พวกสาวกได้
ตีกรรเชียงอย่างลาบาก (มก. 6:48)
ระยะทางที่พวกสาวกได้ตีกรรเชี ยงในตัวบทภาษากรี กก็คือ 25 หรื อ 30 สะเตเดีย ซึ่ งอยูร่ ะหว่าง
สองและสามส่ วนของไมล์และสามและครึ่ งหนึ่ ง ของไมล์ มัท ธิ วและมาระโกได้เขี ย นว่า
พวกสาวกได้อยู่ “กลาง” ทะเลสาบ ซึ่ งบางทีหมายถึงว่า พวกเขาได้ถูกคลื่นซัด (มธ. 14:24; มก.
6:47)
นักวิชาการบางคนผูซ้ ่ ึ งปรารถนาที่ จะลดความสาคัญของการอัศจรรย์ก็ได้แปล
คาบุพบทของภาษากรี ก เอพิ เป็ น “ข้าง” แทนที่จะเป็ น “บน”389 อย่างไรก็ตาม ตัวบทและ
พระกิตติคุณพ้องนาเสนออย่างชัดเจนว่าพระเยซูเดินบนน้ า ไม่ใช่บนชายฝั่งข้างทะเล
มาระโกได้รายงานว่าพวกสาวกคิดว่าพระเยซู เป็ นผี (มาระโก 6:49) ยอห์นเพียงแค่ได้อธิ บาย
ว่ า พวกเขา “ตกใจกลัว ” การเน้ น นี้ ก็ มี ผ ลกระทบของการจดจ่ อ ที่ ก ารที่ พ ระเยซู ร ะงั บ
ความกลัวของพวกเขา ความกลัวของพวกสาวกและความสามารถของพระเยซู ที่ จะระงับ
ความกลัวของพวกเขานั้น ก็ เ ป็ นประเด็ นของการบัน ทึ ก ของยอห์ น เกี่ ย วกับ การอัศ จรรย์น้ ี
พระเยซูได้พบกับพวกสาวกระหว่างเวลาตี 3 ถึง 6 โมงเช้า (มธ. 14:25; มก. 6:48)
“บางครั้ งเราได้ ติ ด อยู่ ใ นพายุ เ พราะว่ า เราไม่ ไ ด้ เ ชื่ อ ฟั ง พระเจ้า โยนาห์ ก็ เ ป็ น
ตัวอย่างเหมาะสม บางครั้งพายุก็มาเพราะว่าเราได้ เชื่ อฟั ง พระเจ้า เมื่อสิ่ งนั้นเกิดขึ้น

เราสามารถแน่ใจว่าพระผูช้ ่วยให้รอดของเราจะอธิ ษฐานเผื่อเรา มาหาเราและช่วยกูเ้ รา.
. .พระเยซู ไ ด้นาผูค้ นของพระองค์ไ ปยัง ทุ่ ง หญ้า เขี ย วสด (ยน. 6:10) และตอนนี้
พระองค์ได้นาพวกเขาไปยังน้ าที่ สงบ (สดด. 23:2) พระองค์ช่างเป็ นพระผูเ้ ลี้ ยงที่ ดี
จริ งๆ!”390
“จงสังเกตว่า พวกเขาสาวกไม่ได้เลิ กล้มด้วยความหมดหวัง พวกเขาได้ ‘ตีกรรเชี ยง’
ต่อไป ข้อ)19)! และในที่สุด พระเยซูได้มาใกล้พวกเขาและได้ช่วยกูพ้ วกเขาจากทะเล
ที่กาเริ บ”391
6:20

พระเยซูได้ระบุพระองค์เองโดยการกล่าวตามตัวอักษรว่า “เราเป็ น” (คากรี ก เอโก เอมิ ) บางครั้ง
สิ่ งนี้ ก็เป็ นแนวทางที่พระเยซู ได้อธิ บายถึ งพระองค์เองว่าเป็ น พระเจ้ า อย่างที่ยอห์นได้บนั ทึก
ถ้อยคาของพระเยซู (เช่น 8:24) อย่างไรก็ตาม อนุ ประโยคก็ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้น อยูเ่ สมอ
เนื่องจากว่ามันเป็ นแนวทางตามปกติของการระบุถึงตนเอง (เปรี ยบเทียบ 9:9) ในกรณี เหล่านั้น
การแปล “คือเราเอง” ก็ให้ความหมายที่ได้ต้ งั ใจไว้ ที่นี่พระเยซู เพียงแค่ได้ระบุพระองค์เองแก่
พวกสาวก แม้วา่ เป็ นที่ชดั เจนว่า ใครคนหนึ่งที่สามารถเดินบนน้ าได้ก็เป็ นมากกว่ามนุษย์
“มองรอบๆ และเราจะท้อ แท้ มองเข้า ไปข้า งใน และเราจะท้อใจ แต่ ม องขึ้ นไปที่
พระองค์ แล้วความกลัวของเราจะหายไป ”392

6:21

เมื่ อ พวกสาวกได้ ต ระหนั ก ว่ า นั่ น เป็ นพระเยซู พวกเขาได้ รั บ “พระองค์ เ ข้า ไปในเรื อ”
อย่างเต็มใจ บางทีพระเยซู ได้พบกับพวกเขาสาวกซึ่ งใกล้กบั ปลายของของพวกเขาอย่างมาก
และก็ ไม่ไ ด้ใช้เวลานานสาหรั บ พวกเขาที่ จะไปถึ ง ที่ นั่น บางที ก ารที่ มีพระเยซู อยู่ในเรื อนั้น
การเดิ นทางที่ เหลื ออยู่ก็ดูเหมื อนเป็ นการเดิ นทางที่ ส้ ันสาหรั บพวกเขา หรื อด้วยการที่ ลมได้
ถูกทาให้สงบนั้น มันก็ไม่ได้ใช้เวลานานสาหรับพวกเขาที่จะไปถึงแผ่นดิน
การอธิ บ ายใดๆของการอธิ บ ายเหล่ า นี้ ก็ ส ามารถบรรยายถึ ง ค าอธิ บ ายของยอห์ น ได้
นัก อรรถาธิ บ ายหลายคนได้เชื่ อว่า ยอห์ นได้บนั ทึ ก การอัศ จรรย์ที่ ส องในข้อนี้ และที่ ว่า เรื อ
ได้ไปถึ งคาเปอรนาอุมอย่างรวดเร็ ว (“ทันทีทนั ใด”)393 อย่างไรก็ตาม ดู เหมื อนมันมี ประเด็น
ที่เล็กน้อยต่อการอัศจรรย์เช่นนั้น และไม่มีสิ่งใดในตัวบทที่อธิ บายถึงมัน

“พายุบนทะเลสาบนั้น นอกเหนื อไปจากการเป็ นสัญลักษณ์ ที่เหมาะสมของการทดสอบความเชื่ อของ
พวกเขาแล้ว ก็ยงั เป็ นบทเรี ยนที่สาคัญในความเชื่ อสาหรับสาวกสิ บสองคน ซึ่ งช่ วยเตรี ยมตัวพวกเขา
สาหรั บ อนาคตที่ ไ ด้รอคอยพวกเขา การขาดไปชั่วคราวของพระอาจารย์ข องพวกเขานั้นก็ เป็ นการ
ตระเตรี ยมสาหรับการขาดไปนิรันดร์ ของพระองค์ การแทรกแซงที่อศั จรรย์ของพระเยซู ณ วิกฤตแห่ ง
อันตรายของพวกเขานั้นก็เหมาะที่ จะประทับตราความเชื่ อมัน่ ในความคิ ดของพวกเขาว่า แม้กระทัง่
หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นไปนั้น พระองค์จะอยูก่ บั พวกเขาในเวลาแห่งอันตราย”394
การเลี้ยงคน 5,000 คนนาเสนอพระเยซู วา่ เป็ นพระผูจ้ ดั เตรี ยมสาหรับความจาเป็ นต่างๆ ของผูค้ น การเดินบนน้ า
ของพระองค์ก็พรรณนาว่าพระองค์เป็ นพระผูป้ กป้ องของบรรดาผูท้ ี่วางใจและเชื่อพระองค์ การอัศจรรย์ที่สอง
ของการอัศจรรย์ท้ งั สองนี้ได้สอนพวกสาวกว่าพระเยซู มีสิทธิ อานาจเหนื อธรรมชาติ (เปรี ยบเทียบ โยบ 38:8-11;
สดด. 29:3-4, 10-11; 65:5-7; 89:9; 107:29)395 อย่างไม่สงสัยเลยว่า ยอห์นได้บนั ทึกเหตุการณ์น้ ี เพื่อจะสอนผูอ้ ่าน
ของท่านถึ งบทเรี ยนอย่างเดี ยวกันการอัศจรรย์ท้ งั สองได้แสดงถึ งความเท่าเทียมของพระเยซู กบั พระบิดา ผูซ้ ่ ึ ง
บรรดาผูเ้ ขียนของพันธสัญญาเดิมได้อธิ บายว่าได้ทาสิ่ งเหล่านี้
3. การอภิปรายถึงอาหารแห่ งชีวติ 6:22-59
พระเยซูได้ดาเนินการต่อไปที่จะอธิ บายถึงอัตลักษณ์ของพระองค์โดยการสอนฝูงชนและพวกสาวกของพระองค์
พระองค์ได้ทาอย่างนั้นโดยการพัฒนาคาเปรี ยบเทียบของ “อาหารแห่งชีวติ ” ซึ่ งพระองค์ได้อา้ งว่าเป็ นพระเยซู ได้
ใช้ก ารเลี้ ย งคน 5,000 คนเป็ นพื้ นฐานส าหรั บ การอธิ บ ายถึ ง อัตลัก ษณ์ ข องพระองค์แก่ ฝูง ชน พระองค์ไ ด้
เปรี ยบเทียบพระองค์เองกับอาหาร
“อีกครั้งหนึ่ง มันเป็ นพันธกิจแห่ง ‘พระคุณและความจริ ง’ (ยน. 1:17) ในพระคุณนั้น พระเยซู ของเราได้
เลี้ยงผูค้ นที่หิวโหย แต่ในความจริ งนั้น พระองค์ได้ให้พระวจนะของพระเจ้าแก่พวกเขา”396
“การอภิปรายต่างๆก็ถูกจัดให้เป็ นสามกลุ่มคือ ข้อ 26-40, ข้อ 41-51, ข้อ 52-58 แต่ละกลุ่มก็ถูกแนะนา
โดยการแสดงออกบางอย่างของความรู ้ สึก ในส่ วนของบรรดาผูท้ ี่ ถ้อยค าได้ถูกกล่ าวต่อพวกเขา คื อ
คาถามที่เรี ยบง่าย (ข้อ 25) การบ่น (ข้อ 41) การทุ่มเถียงกันท่ามกลางพวกเขา (ข้อ 52) ความคิดที่ถูก
กล่าวถึงอย่างต่อเนื่ องกันก็แตกต่างคือ (1) การแสวงหาชีวิต (2) ความสัมพันธ์ของพระบุตรกับพระเจ้า
และมนุษย์ (3) การจัดสรรไว้โดยตัวบุคคลของพระบุตรที่ได้บงั เกิดเป็ นมนุ ษย์ และมันดูเหมือนว่าผูฟ้ ั ง

และสถานที่ไม่ได้เป็ นเหมือนเดิ ม มันมีการแยกที่ชดั เจนหลังจากข้อที่ 40 และข้อที่ 51 “พวกยิว” ถูก
แนะนาในข้อที่ 41, 52 แต่ไม่ใช่ก่อนหน้านั้น บรรดาถ้อยคาสุ ดท้ายได้ถูกกล่าว ‘ในธรรมศาลา’ (ข้อ 59)
แต่มนั เกือบจะไม่เป็ นที่สามารถเข้าใจได้วา่ การสนทนาได้เริ่ มต้นที่นนั่ ”397
ผู้คนแสวงหาพระเยซู 6:22-25
ฝู ง ชนที่ อ ยู่ “ฝั่ ง ข้า งโน้ น ” ต้อ งอยู่ ใ กล้ก ับ ชายฝั่ ง ทางตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ หลัง จากที่ พ ระเยซู ไ ด้ เ ลี้ ยง
คน 5,000 คน ซึ่ งอยูท่ างทิศใต้ของเบธไซดา พวกเขาได้อยูอ่ ีกข้างหนึ่ งของทะเลสาบจากชายฝั่งทางตะวันตก
เฉียงเหนือ (และคาเปอรนาอุม) ที่ที่พระเยซู และพวกสาวกได้อยู่ ณ เวลานี้ พวกเขาไม่สามารถนึ กออกได้วา่ พระ
เยซู ได้ไปที่ไหน “พวกสาวกได้” จากไปในเรื อลาเดียว “ตามลาพัง” โดยปราศจากพระเยซู มีเพียงเรื อ “อีกหนึ่ ง
ลา” เท่านั้นที่ยงั คงอยูท่ ี่นนั่ ดังนั้นพวกเขาได้รู้วา่ พระเยซู ไม่ได้ใช้ มัน ที่จะจากบริ เวณนั้นไป ในขณะที่พวกเขา
ได้รอคอยให้พระเยซูที่จะปรากฏนั้น “เรื อลาอื่นๆ” พร้อมกับผูค้ นที่ “มาจากทิเบเรี ยส” ซึ่ งอยูช่ ายฝั่งทางตะวันตก
ก็ได้มาถึงในที่สุด “ฝูงชน” ได้ตระหนักว่า “พระเยซู ไม่ได้อยู่ที่นนั่ ” ในบริ เวณนั้น ดังนั้นพวกเขาจึงได้ลง “เรื อ
เล็กๆ” ที่ได้มาจากทิเบเรี ยสและได้มุ่งหน้าไปยัง “คาเปอรนาอุม” บางทีพวกเขาได้คิดว่าพวกเขาสามารถพบพระเยซูได้ที่นนั่ เพราะว่าคาเปอรนาอุมเป็ นศูนย์บญั ชาการของพระองค์เมื่อพวกเขาได้พบพระองค์ พวกเขาต้องการที่
จะรู ้วา่ พระองค์ได้ไปยังที่นนั่ ได้อย่างไร
ทาไมยอห์ นได้ยุ่งกับการเชื่ อมโยงข้อมูลที่ดูเหมื อนไม่สาคัญนี้ ? เป็ นที่ ชัดเจนว่า ท่านได้ทาอย่างนั้นเพื่อที่ จะ
บรรยายถึ งข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเยซู ได้ขา้ มทะเลสาบอย่างแท้จริ งโดยการเดิ นบนน้ าทะเล อีกเหตุผลหนึ่ งก็คือว่า
การอธิ บายของท่านก็สนับสนุ นถ้อยคาของพระเยซู ที่วา่ ประชาชนได้แสวงหาพระองค์ (ข้อ 26) เมื่อพิจารณาถึง
สิ่ งที่ผคู ้ นเหล่านั้นได้ดาเนิ นการที่จะเรี ยกร้องจากพระเยซู ต่อไปนั้น (ข้อ 30-31) มันก็สาคัญที่วา่ ยอห์นได้แสดง
ให้เห็นว่าพวกเขาเป็ นผูค้ นเหล่านั้นที่ได้เป็ นพยานถึงหมายสาคัญแห่งการเลี้ยงที่อศั จรรย์
พระเยซู ได้ สร้ างความปรารถนาทีม่ ีต่ออาหาร 6:26-34
ส่ วนนี้ของตัวบทประกอบด้วยการอธิ บายที่ลึกลับและดึงดูดใจเกี่ยวกับอาหารแห่ งชี วิต พระเยซูได้กระตุน้ ความ
อยากของผูฟ้ ั งของพระองค์ที่มีต่อมัน (เปรี ยบเทียบ 4:10) ส่ วนนี้ จบลงด้วยการที่พวกเขาได้ขอให้พระองค์ที่จะ
ให้อาหารแก่พวกเขา (ข้อ 34) แต่คนอื่นได้หยุดติดตามพระองค์ (ข้อ 66)
“พระองค์ได้กล่าว. . .ถึงกางเขน ซึ่ งได้จดั ตั้งพระองค์เองว่าเป็ นชี วิตของโลกในแง่ที่ประยุกต์ใช้กบั เหยื่อ
ที่ เสี ยสละ ซึ่ งเลื อดของเขานั้นได้หลั่งออก และเนื้ อของเขาได้ถูกกิ นโดยบรรดาผูท้ ี่ ถวายเครื่ องบูช า

ไม่ใช่การพูดถ้อยคาของพระองค์อย่างมีมารยาท แต่ได้กล่าวสิ่ งนั้นด้วยลักษณะท่าทางที่หนักแน่นและ
เข้มข้นที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้”398
ถ้อยคาเชิงแนะนาของพระเยซูได้ระบุถึงถ้อยแถลงสาคัญอย่างมาก (เปรี ยบเทียบ ข้อ 32, 47, 53)
พระองค์ไม่ได้ตอบคาถามของพวกเขา (ข้อ 25) และไม่ได้บอกพวกเขาว่าพระองค์ได้เดินข้าม
ผิวน้ าของทะเลสาบ พระองค์ไม่ได้ตอ้ งการให้พวกเขาที่จะติดตามพระองค์เพราะว่าพระองค์
สามารถทาการอัศจรรย์ได้เป็ นหลัก พระองค์ได้เข้าใจว่าความสนใจในพระองค์ของพวกเขา
นั้นส่ วนใหญ่ก็เนื่ องมาจากความสามารถของพระองค์ที่จะจัดเตรี ยมเพื่อพวกเขาทางกายภาพ
พวกเขาไม่ได้สนใจในพระองค์เพราะว่าพวกเขาได้ระบุว่าพระองค์เป็ น “พระเจ้าและมนุ ษย์”
แต่เพราะว่าพระองค์สามารถเติมเต็มท้องของพวกเขาได้ ทุกวันนี้ หลายคนสนใจในพระเยซู
เนื่ องจากผลประโยชน์ ที่พ ระองค์ส ามารถให้แก่ พวกเขาเท่า นั้น พระเยซู ได้ดาเนิ นการที่ จะ
อธิ บายต่อไปถึงสิ่ งที่การอัศจรรย์ที่พวกเขาได้เป็ นพยานนั้นได้แสดงถึง
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“พวกเขาเป็ นห่ วงเกี่ยวกับท้องที่หิวมากกว่าวิญญาณที่หิว”399
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ก่อนหน้านั้น พระเยซู ได้กล่าวต่อหญิงชาวสะมาเรี ยเกี่ยวกับน้ าธารงชี วิต (4:10, 14) และตอนนี้
พระองค์ไ ด้ก ล่ า วต่ อ ชาวกาลิ ลี เหล่ า นี้ เ กี่ ย วกับ “อาหารที่ ดารงอยู่” อย่า งเช่ นก่ อ นหน้า นั้น
พระองค์ไ ด้เปรี ย บเที ย บการบ ารุ ง เลี้ ย งทางกายภาพกับ การบ ารุ ง เลี้ ย งฝ่ ายวิญ ญาณ ดัง นั้น
การอธิ บายที่ตามมาก็ประกอบด้วยการผสมของภาษาตามตัวอักษรและภาษาเชิ งเปรี ยบเทียบ
พระเยซู ตอ้ งการให้ผฟู ้ ั งของพระองค์ที่จะมองว่าลักษณะฝ่ ายวิญญาณแห่ งภารกิ จของพระองค์
นั้นสาคัญกว่าลักษณะทางกายภาพ
เป็ นที่ชดั เจนว่า ผูค้ นได้เข้าใจการอ้างอิงของพระองค์ถึงอาหาร “ที่ดารงอยู่จนถึ งชี วิตนิ รันดร์ ”
ว่า หมายถึ ง อาหารทางกายภาพที่ ไ ม่ ได้เก่ า และเป็ นรา ในฐานะ “บุ ตรมนุ ษ ย์” นั้น พระเยซู
ได้อา้ งที่จะมีสิทธิอานาจที่จะให้อาหารนี้ เพราะว่า “พระเจ้า” “พระบิดา” ได้ “จัดตั้งตราประทับ
ของพระองค์ ” เกี่ ย วกับ การรั บ รองที่ มี ต่อ พระเยซู พระบิ ด าได้ใ ห้สิ ท ธิ อานาจแก่ พ ระบุ ต ร
ที่ จ ะกระท าเพื่ อ พระองค์ (เปรี ยบเที ย บ 5:32-47) นี่ เ ป็ นหนึ่ งในหน้ า ที่ ข องตราประทับ
ในวัฒนธรรมของพระเยซู และพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งได้ต้ งั ตราประทับของพระองค์บนบางสิ่ งหรื อบาง
คนก็ เป็ นการแสดงออกตามปกติ ว่า มันเป็ นจริ ง400 พระเยซู ได้ก ล่ า วถึ งพระองค์เองว่า เป็ น
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“อาหาร” (ข้อ 35, 53) พระบุตรจะให้อาหารนี้ และชี วิตนิ รันดร์ แต่ผูค้ นก็มีความรับผิดชอบ
ที่จะ “ทา” (นัน่ คือ เชื่อข่าวประเสริ ฐ, ข้อ 29) เพื่อจะได้มนั มาเช่นกัน
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“งานของพระเจ้า ” เป็ นงานที่ พ ระเจ้า เรี ย กร้ อ งเพื่ อ จะได้รั บ “อาหารที่ ด ารงอยู่ (คงอยู่ ) ”
แม้กระทัง่ ชี วิตนิ รันดร์ ผูค้ นยังคงคิดในระดับทางกายภาพอยู่ พวกเขาได้คิดว่าพระเยซู กาลัง
กล่าวถึงงานทางกายภาพบางอย่างที่จะให้ชีวิตนิ รันดร์ ไม่เพียงเท่านั้น พวกเขาได้ทึกทักเอาว่า
พวกเขาสามารถท าได้ และโดยการท าอย่ า งนั้ นพวกเขาสามารถท าเพื่ อ ได้ ม าซึ่ งชี วิ ต
นิ รันดร์ ได้ พวกเขาไม่ ว่าได้ละเลย หรื อเข้าใจผิด ลื ม หรื อไม่เชื่ อถ้อยคาของพระเยซู ที่ว่า
พระองค์จะ “ให้” “ชี วิตนิ รันดร์ ” แก่ พ วกเขา (เปรี ย บเที ย บ รม. 10:2-4) มี บ างสิ่ ง ภายใน
ธรรมชาติ ที่ ไ ด้ล้ม ลงของมนุ ษ ย์ที่ ท าให้ก ารท าเพื่ อได้ม าซึ่ ง ชี วิตนิ รันดร์ น้ ันน่ า ดึ ง ดู ดใจกว่า
การรับชีวติ นิรันดร์มาเป็ นของขวัญ

6:29

“งาน” เดี ย วที่ พ ระเจ้า เรี ย กร้ อ งจากผูค้ นส าหรั บ ความรอดก็ คื อ ความเชื่ อ ในพระบุ ต รของ
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ 3:11-17) งานที่พระเยซู ได้ระบุน้ นั ไม่ใช่ บางสิ่ งที่เป็ นทางกายภาพเลย
มันคือสิ่ งที่พระเจ้าทรงเรี ยกร้องนัน่ คือ การวางใจในพระเยซู (เปรี ยบเทียบ รม. 3:28) การตอบ
ของพระเยซู ก็ เป็ นความขัดแย้ง ที่ เด็ ดขาดต่ อแนวคิ ดที่ ว่า ผูค้ นสามารถได้รับ ความรอดโดย
ความประพฤติที่ดีของพวกเขา นี่ เป็ นอีกข้อหนึ่ งของข้อต่างๆที่เป็ นเชิ งประกาศอันยิ่งใหญ่ใน
พระกิตติคุณยอห์น (1:12; 3:16, 36; 5:24; 6:47; และอื่นๆ) ในการอภิปรายนี้ พระเยซู ได้ทาให้
“การเชื่อ” (ข้อ 29, 47) เท่าเทียมกันกับ “การมา” หาพระองค์ (ข้อ 35) และ “การกิน” อาหารนี้
(ข้อ 50, 51)
พระเยซู เพิ่ ง ได้บ อกผูค้ นอย่างชัดแจ้งถึ ง “งาน” อะไรที่ พ วกเขาจาเป็ นต้องท าเพื่อจะได้รับ
ชีวติ นิรันดร์ (ข้อ 29) ตอนนี้พวกเขาได้ถามพระองค์ถึง “งานอะไร” ที่พระองค์จะทา (“เพื่อเป็ น
หมายส าคัญ ”) เพื่ อจะพิสู จน์ ว่าพระองค์เป็ นตัวแทนที่ ไ ด้รับสิ ท ธิ อานาจของพระเจ้า อย่างที่
พระองค์ได้อา้ งที่จะเป็ นนั้น (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 1:22) พวกเขาได้แนะนาว่าการผลิ ตอาหาร
จากสวรรค์ อย่างที่โมเสสได้ทานั้นอาจโน้มน้าวพวกเขาได้ ความไม่เต็มใจของพวกเขาที่จะเชื่ อ
“หมายสาคัญ” ที่พระเยซู ได้ให้แก่พวกเขาในวันก่อนหน้านั้นก็แสดงถึงความแข็งกระด้างแห่ ง
ใจของพวกเขา ไม่วา่ พระเยซู ได้ทาอะไรก็ตามนั้น ผูไ้ ม่เชื่ อก็ได้เรี ยกร้องมากขึ้นอยูเ่ สมอบางที
การจัดเตรี ยมอาหารของพระเยซู สาหรับคนหลายพันคนในวันก่อนหน้านั้นได้นาให้พวกเขาที่
จะถามหาการอัศ จรรย์ ที่ ใ หญ่ ก ว่ า นี้ พวกเขาบางคนได้ ส รุ ปว่ า พระเยซู อ าจเป็ นผู ้เ ผย
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6:30-31

พระวจนะที่โมเสสได้ทานายไว้ (ข้อ 14) ถ้าพระองค์เป็ น พระองค์ควรสามารถที่จะทาการ
อัศจรรย์ที่ใหญ่กว่าโมเสสได้ทา “มานา” ที่โมเสสได้ผลิตนั้นก็ได้เสี ยไปชัว่ ข้ามคืนถ้าถูกทิ้งไว้
โดยไม่ได้กิน แต่ดูเหมือนว่าพระเยซู ได้สัญญาถึงอาหารที่จะไม่เสี ยไป (“ที่ดารงอยู”่ ) ที่มาของ
การอ้างอิงแบบกว้างๆ ของผูค้ นบางทีเป็ นสดุดี 78:24 อย่างไรก็ตาม มีความคล้ายคลึงกับเนหะมีย ์ 9:15; อพยพ 16:4 และ 15; และ สดุดี 105:40 อีกด้วย
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“ส่ วนนี้ ของการอภิปรายก็ตอ้ งถูกเข้าใจว่าเป็ นการต่อต้านเบื้องหลังของการคาดหวัง
ของชาวยิ ว ที่ ว่า เมื่ อ พระเมสสิ ย าห์ ไ ด้เ สด็ จ มานั้น พระองค์จ ะรื้ อฟื้ นการอัศ จรรย์
แห่งมานา”401
ผูค้ นได้ถือว่า “โมเสส” เป็ นแหล่งแห่ งพระพรของพวกเขาในอดี ต พวกเขาได้เชื่ อว่ามานาได้
ถูกมอบให้ผา่ นทางความดีงามของท่านและได้จบลงพร้อมกับการตายของท่าน402 มีหลักฐาน
บางอย่างอี กด้วยที่ ว่าพวกเขาได้เชื่ อว่า โมเสสกาลังวิงวอนเผื่อพวกเขาในปั จจุ บนั เช่ นกัน403
พระเยซู ได้ช้ ี พวกเขาไปไกลกว่าโมเสสยังแหล่ งที่แท้จริ ง นัน่ คือ “พระเจ้า” พระองค์ตอ้ งการ
ให้พวกเขาที่จะพึ่งพาพระเจ้าสาหรับความจาเป็ นต่างๆของพวกเขา ไม่ใช่พ่ ึงพาช่ องทางที่เป็ น
มนุษย์แห่งพระพรของพระเจ้า
พระเยซู ไ ด้หันเหการสนทนาจากการขอร้ องหมายส าคัญทางกายภาพ กลับไปสู่ หัวข้อของ
อาหารที่ ทาให้อิ่มเอมใจ พระเจ้า (“ไม่ใช่ โมเสส”) ได้ให้มานาในอดี ต แต่พระองค์กาลังให้
ประเภทของอาหารใหม่ในตอนนี้ พระเยซู ได้อธิ บายมันว่าได้ “ลงมา (ออกจาก) จากสวรรค์”
และ จัดเตรี ยม “ชี วิต” เพื่อทั้ง “โลก” ไม่ใช่ แค่อิสราเอล ด้วยการตอบสนองนี้ พระเยซู ได้เอา
โมเสสและหมายสาคัญของพระองค์ ซึ่ งผูค้ นได้ต้ งั ไว้ในที่ที่เหนื อกว่าพระองค์เองมา และได้ต้ งั
สองสิ่ งนี้ ในตาแหน่ งที่ดอ้ ยกว่าพระองค์เอง อาหาร “แท้” (คากรี ก อะเลธิ นอส, แท้จริ ง หรื อ
ดั้งเดิ ม, เปรี ยบเทียบ 1:9) คืออาหารที่ทาให้อิ่มเอมใจในที่สุด ในการอภิปรายนี้ พระเยซู ได้
อ้างเจ็ดครั้งว่า พระองค์ได้ “ลงมาจากสวรรค์” ซึ่ งเน้นถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ พระองค์เป็ นของขวัญ
ที่มาจากพระเจ้า (ข้อ 33, 38, 41, 42, 50, 51, 58)

6:34
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พระเยซู ได้แนะนาอาหารใหม่อย่างเพียงพอในตอนนี้ สาหรับผูค้ นที่จะเรี ยกร้ องจากพระองค์
อย่างที่พระองค์ได้แนะนาน้ าธารงชี วิตสาหรับหญิงชาวสะมาเรี ย พระองค์ได้เตรี ยมพวกเขาไว้
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สาหรับ การเปิ ดเผยที่ ว่าพระองค์เป็ นอาหารนั้น ถ้าพวกเขาได้จริ งใจในความปรารถนาของ
พวกเขาที่ มี ต่ออาหารนั้น พวกเขาจะยอมรั บพระองค์ กระนั้นผูค้ นก็ไ ม่ได้ตระหนักถึ ง สิ่ ง ที่
พวกเขาได้เรี ยกร้อง อย่างที่หญิงนั้น ณ บ่อน้ าไม่ได้ตระหนัก (เปรี ยบเทียบ 4:15) พวกเขายังคง
คิ ด ถึ ง อาหารทางกายภาพอยู่ พวกเขาต้อ งการประเภทใหม่ ข องอาหารทางกายภาพที่ จ ะ
ไม่เสี ยเลยตั้งแต่เวลานั้นเป็ นต้นไป

พระเยซู ได้ ระบุว่าพระองค์ เป็ นอาหารนั้น 6:35-40
ตอนนี้ พระเยซู ได้ระบุ ว่าพระองค์เองเป็ นอาหารที่ พระองค์ได้กล่ าวถึ ง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 47;
อสย. 55:1-2) พวกยิวได้ถือว่าอาหารแท้จากสวรรค์เป็ นธรรมบัญญัติ404 พระเยซู ไม่ได้กล่าวว่า
พระองค์ มี อาหารแห่งชีวติ แต่ที่วา่ พระองค์ เป็ น อาหารแห่งชีวติ นั้น

6:35

“พวกยิวได้ขอบางสิ่ งจากพระคริ สต์ พระองค์นาเสนอพระองค์เองแก่พวกเขา”405
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พระองค์ได้อา้ งว่าสามารถที่ จะทาให้อิ่ม เอมอย่า งสิ้ นเชิ ง อย่างที่ อาหารและน้ าท าให้อิ่มเอม
ทางกายภาพผูฟ้ ั งของพระองค์ไม่จาเป็ นต้องกลับมาหาพระองค์เพื่อความรอดอย่างซ้ าๆอย่างที่
พวกเขาได้ ทึ ก ทัก นั้ น (ข้อ 34) เนื่ อ งจากว่ า พระองค์ จ ะท าให้ อิ่ ม เอมอย่ า งถาวรอี ก ด้ ว ย
(เปรี ยบเทียบ 13:9-10) คาว่า “อีกเลย” ก็หนักแน่ นในตัวบทภาษากรี ก “การมาหาพระเยซู ”
และ “การเชื่อในพระเยซู” เป็ นแนวคิดรวบยอดที่มีความหมายเหมือนกัน อย่างที่อาหารและน้ า
ด้ว ยกัน นั้น แสดงถึ ง ความจ าเป็ นทั้ง สิ้ น ของมนุ ษ ย์ พระเยซู ไ ม่ ไ ด้ห มายถึ ง ว่า การพึ่ ง พาที่
พระองค์เรื่ อยไปนั้นไม่ใช่ สาคัญ (เปรี ยบเทียบ 15:4-5) พระองค์ได้หมายถึ งว่า การเชื่ อใน
พระองค์ส าหรั บ ความรอดจะท าให้ค วามจาเป็ นพื้ นฐานของมนุ ษ ย์และความปรารถนาต่ อ
ชี วิตนั้นอิ่มเอม อีกครั้งหนึ่ ง พระเยซู ได้เชื่ อมโยงชี วิตกับพระองค์เอง พระองค์คือสิ่ งที่ค้ าจุน
และบารุ งเลี้ ยงชี วิตฝ่ ายวิญญาณ การได้รับการเลี้ ยงดู โดยพระองค์น้ นั เองที่ เราได้รับชี วิตใน
ตอนแรกและจะเจริ ญขึ้นฝ่ ายวิญญาณเรื่ อยไป
“ถ้าบุคคลหนึ่งมีการติดต่อที่ให้ชีวติ กับพระเยซูอย่างแท้จริ ง เขาก็ไม่หยุดที่จะพึ่งพา
พระองค์เลย ”แต่การติดต่อแรกเริ่ มไม่จาเป็ นที่จะถูกทาซ้ า . . .406
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การอ้างของพระเยซู ถึงการเป็ นอาหารแห่ งชี วิตสามครั้งในการอภิปรายนี้ (ข้อ 35, 48, 51) เป็ น
การอ้า งครั้ งแรกของการอ้า งเช่ นนั้น เจ็ดครั้ งที่ ย อห์ น ได้บ นั ทึ ก ว่า พระเยซู ไ ด้ท าการอ้า งใน
พระกิตติคุณของท่าน พระเยซู ได้ใช้ถอ้ ยคาที่เหมือนกัน (คากรี ก เอโก เอมี, “เราเป็ น,” พร้อม
กับกริ ยารวมทั้งกริ ยาวิเศษณ์ และกรรม) ในแต่ละกรณี สองตัวอย่างอื่นๆของ เอโก เอมี และ
กริ ยารวมทั้งกริ ยาวิเศษณ์และกรรมก็ปรากฏ (8:18, 23) แต่ตวั อย่างเหล่านั้นก็แตกต่างเล็กน้อย
ในความหมาย เอโก เอมี โดยปราศจากกริ ยารวมทั้งกริ ยาวิเศษณ์และกรรมปรากฏใน 6:20;
8:24, 28, 58; และ 18:6 แต่ละอย่างของการอ้างนี้ “เราเป็ น” ก็แสดงออกถึงความสัมพันธ์ของ
พระเยซูกบั ความจาเป็ นต่างๆฝ่ ายวิญญาณที่เป็ นพื้นฐานของมนุษย์ในเชิงการเปรี ยบเทียบ

ชื่อเรียก
อาหารแห่งชีวติ
ความสว่างของโลก
ประตู
ผูเ้ ลี้ยงที่ดี
การเป็ นขึ้นและชีวติ
ทาง ความจริ ง และชีวติ
เถาองุ่นแท้
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การอ้างว่า “เราเป็ น” ของพระเยซู
ความหมาย
ผูค้ ้ าจุนและผูท้ าให้ชีวติ อิ่มเอม
ผูข้ บั ไล่ความมืดแห่งความบาป
ทางเข้าไปสู่ ความมัน่ คงและการสามัคคีธรรม
ผูป้ กป้ องและผูน้ าพาในชีวติ
ความหวังในความตาย
ความแน่นอนในความไม่แน่ใจ
แหล่งแห่งความมีชีวติ และการเกิดผล

ข้ ออ้างอิง
6:35, 48
8:12
10:7, 9
10:11, 14
11:25
14:6
15:1, 5

“พระเยซู เป็ นผูท้ ี่มีพระนามของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ อพย. 3:14) สาหรับยอห์นนั้น
เรื่ องราวนี้ รั บ เอาลัก ษณะของการปรากฏของพระเจ้า ไม่ ใ ช่ ไ ม่ เ หมื อ นการจ าแลง
พระกายที่ได้บนั ทึกไว้โดยพระกิตติคุณพ้อง”407
พระเยซู ได้กล่าวหาชาวกาลิ ลีเหล่านี้ ถึงการไม่มีความเชื่ ออย่างที่พระองค์ได้กล่าวหาชาวยูเดี ย
แห่ งกรุ งเยรู ซ าเล็มถึ งการไม่มีความเชื่ อก่ อนหน้านี้ (5:36-38) พวกเขาได้ “เห็ น” พระองค์
ทางกายภาพ และในระดับ ทางกายภาพนั้น เองที่ พ วกเขาได้ส รุ ป ว่า พระองค์อาจเป็ นผูเ้ ผย
พระวจนะที่ ไ ด้ ถู ก ท านายไว้ อย่ า งไรก็ ต าม พวกเขาไม่ ไ ด้ เ ห็ น ใครที่ พ ระองค์ เ ป็ นใน
ฝ่ ายวิญญาณ พวกเขา “ไม่ ไ ด้เชื่ อ” ว่า พระองค์เป็ นพระเมสสิ ยาห์ สายตาทางกายภาพและ
ความเข้าใจลึกซึ้ งฝ่ ายวิญญาณก็เป็ นสองสิ่ งที่แตกต่างกัน

G
G
G
6:37
G
G
G
G

G
G
G
G
G
G
G
G

6:38-40
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“ในหัวใจจริ งนั้น ผูค้ นโดยทัว่ ไปก็ไม่พร้ อมสาหรับอาณาจักรของพระคริ สต์มากไป
กว่า บรรดาผูป้ กครองของพวกเขา ความแตกต่ างหลักก็ คือว่า ในกรณี ข องบรรดา
ผูป้ กครองนั้นก็มีสิทธิ์ บางอย่างที่ถูกห่ อหุ ้มไว้เป็ นเดิมพัน ในขณะที่ผคู ้ นโดยทัว่ ไปนั้น
ได้คิดว่าพวกเขาไม่มีอะไรมากที่จะสู ญเสี ยในเหตุการณ์ใดก็ตาม”408
อย่างไรก็ตาม การขาดความเชื่อของผูค้ นเหล่านี้ก็ไม่ได้บ่งชี้วา่ พระเยซูหรื อแผนการของพระเจ้า
ได้ล้ม เหลว ความสามารถที่ จ ะเชื่ อ ในพระเยซู ก็ เรี ย กร้ อ งการท าให้ ส ามารถของพระเจ้า
บรรดาผูท้ ี่ “พระบิ ดา” ทรงท าให้ส ามารถที่ จ ะเชื่ อ เท่ า นั้นที่ “มาสู่ ” พระเยซู โดยความเชื่ อ
ผูค้ นเหล่านี้ ก็เป็ นผูค้ น “ทั้งหมด” ผูซ้ ่ ึ ง “พระบิดาทรงประทาน” แก่พระบุตรในฐานะของขวัญ
พระเยซู ได้มองว่าสาเหตุสูงสุ ดของความเชื่ อนั้นเป็ นพระคุณที่เลือกสรรของพระเจ้า ไม่ใช่การ
เลือกของมนุษย์
พระเยซู ไ ด้สั ญ ญาที่ จ ะ “ไม่ ” ทิ้ ง (“ละทิ้ ง ”) ใครก็ ต ามที่ “มาหา” พระองค์โ ดยความเชื่ อ
พระองค์ได้ใช้คาเปรี ยบเทียบ (ลิโทเทส) เพื่อจะเน้นข้อเท็จจริ งเชิงบวกอย่างหนักแน่นว่า ทุกคน
ที่เชื่ อในพระองค์ก็พบการยอมรับและความมัน่ คง ใน “ลิโทเทส” นั้นผูพ้ ูดหรื อผูเ้ ขียนยืนยัน
ความจริ ง เชิ ง บวกโดยการท าให้ สิ่ ง ตรงกัน ข้า มของมัน เป็ นเชิ ง ลบ ตัวอย่า งเช่ น “นี่ ไ ม่ ใ ช่
เรื่ องราวที่เล็กน้อย” ก็เป็ นลิโทเทสซึ่ งหมายถึง “นี่เป็ นเรื่ องราวที่สาคัญอย่างมาก” ในส่ วนแรก
ของข้อนี้ พระเยซู ได้กล่าวถึ งผูถ้ ูกเลื อกสรรในฐานะกลุ่มคน และในส่ วนที่ สอง พระองค์ได้
อ้า งอิ ง ถึ ง แต่ ล ะบุ คคลในกลุ่ ม คนนั้น พระเยซู ไ ด้มี ความมัน่ ใจในพระบิ ดาผูซ้ ่ ึ ง ชัก จู ง ผูถ้ ู ก
เลื อกสรรมายังพระองค์ และผูเ้ ชื่ อก็มีความมัน่ ใจในพระบุตรเช่ นกันผูซ้ ่ ึ งรับเอาและรักษาเขา
หรื อเธอไว้ บุ ค คลหนึ่ ง สามารถรู ้ ไ ด้อ ย่า งไรว่า เขาหรื อเธอเป็ นหนึ่ ง ในผูท้ ี่ ถู ก เลื อ กสรร?
จงให้เขาหรื อเธอมาสู่ พระเยซูโดยความเชื่อ
ถัด ไปพระเยซู ไ ด้อ ธิ บ ายว่า ท าไมพระองค์จะต้อ นรั บ ทุ ก คนที่ ม าหาพระองค์แ ละจะรั ก ษา
พวกเขาไว้ จุดประสงค์ของการมาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ก็คือว่า พระบุตรจะบรรลุน้ าพระทัยของ
พระบิดา “น้ าพระทัย” ของพระบิดาก็คือว่า พระบุตรจะไม่ “สู ญเสี ย” คนใดคนหนึ่ง (“สักคน
เดี ย ว”) ของทุ ก คนที่ พ ระบิ ด าได้ใ ห้ แ ก่ พ ระองค์ การรั ก ษาพวกเขาไว้ก็ ร วมถึ ง การท าให้
พวกเขาเป็ นขึ้ นจากตายไปสู่ “ชี วิตนิ รันดร์ ” จุ ดประสงค์นานมาแล้วของพระบิ ดาก็คือชี วิต
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นิ รั น ดร์ ข องบรรดาผู ้ที่ พ ระองค์ ท รงให้ แ ก่ พ ระบุ ต ร นั่ น คื อ บรรดาผู ้ที่ เ ชื่ อ ในพระบุ ต ร
พระเยซู เอง “จะ” ทาให้ผเู ้ ชื่ อแต่ละคน (“เขา”) “ฟื้ นขึ้น” นี่ เป็ นหลักฐานที่เพิ่มเติมของความ
มัน่ คงของเรา

G
G

“ความคิ ดนี้ เป็ นการปลอบโยนที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดแก่ผูเ้ ชื่ อ ความแน่ ใจของพวกเขาไม่ใช่
ขึ้นอยู่กบั การยึดพระเยซู อย่างอ่อนแรงของพวกเขา แต่ข้ ึนอยู่กบั การยึดพวกเขาอย่าง
แน่นอนของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 10:28)”409
ที่นี่อย่างเช่ นใน“5:24-29 ยอห์นทาให้ลกั ษณะสองด้านของชี วิตคริ สเตียนสมดุล คื อ
ในการครอบครองปั จจุบนั และความหวังในอนาคต และไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกว่า เขา
ได้คิดว่าสิ่ งหนึ่งสาคัญกว่าอีกสิ่ งหนึ่ง”410
ที่นี่ “การแลดูพระบุตร” ก็เท่าเทียมกับการเชื่ อในพระองค์ พระเยซู ได้หมายถึ งการแลดูด้วย
สายตาแห่ งความเชื่ อ “วันสุ ดท้าย” คือวันแห่ งการเป็ นขึ้นจากตายของผูเ้ ชื่ อ เมื่อใดก็ตามที่มนั
จะปรากฏมัน “สุ ดท้าย” ในแง่ที่วา่ มันจะเป็ นวันสุ ดท้ายที่เราประสบกับภาวะที่ตอ้ งตาย
“ยอห์ น 6:37-40 ประกอบด้ว ยการอธิ บ ายของพระเยซู เ กี่ ย วกับ ขบวนการของ
ความรอดส่ ว นตัว ถ้อ ยค าเหล่ า นี้ ก็ อ ยู่ใ นจ าพวกถ้อ ยค าที่ ลึ ก ซึ้ งที่ สุ ด ที่ พ ระองค์
เคยตรัสไว้ และเราไม่สามารถหวังที่จะวัดความลึกของถ้อยคาเหล่านั้นได้อย่างสิ้ นเชิ ง
พระองค์ ไ ด้ อ ธิ บ ายว่ า ความรอดเกี่ ย วข้ อ งกับ อ านาจสิ ท ธิ์ ขาดของพระเจ้ า และ
ความรับผิดชอบของมนุษย์”411
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ข้อเท็จจริ งที่ว่าการเลื อกสรรของพระเจ้าไม่ได้ขดั ขวางพระเยซู หรื อยอห์น แม้วา่ พระเจ้าได้
เลือกผูท้ ี่ถูกเลือกสรรเพื่อความรอดนั้น พวกเขาต้องเชื่อในพระเยซู พระเยซูได้ทาให้ความจริ ง
เหล่านี้ สมดุลอย่างยอดเยี่ยมในการอภิปรายนี้ (เปรี ยบเทียบ 17:1, 6, 9, 24) ในทานองเดียวกัน
พระองค์ ไ ด้ ยื น ยัน ถึ ง ความมั่ น คงนิ รั น ดร์ ข องผู้เ ชื่ อ (เปรี ยบเที ย บ 17:11-12) ถ้ า ผู้เ ชื่ อ
คนหนึ่ งได้ลม้ เหลวที่จะไปยังสวรรค์ มันก็จะเป็ นความ อับอายสาหรับพระบุตร เพราะว่ามัน
จะบ่งบอกถึ งการไร้ ความสามารถหรื อความไม่เต็มใจของพระองค์ที่จะบรรลุ น้ าพระทัยของ
พระบิดา ดูเหมือนยูดาสอิสคาริ โอทจะเป็ นข้อยกเว้นในตอนแรก แต่พระเจ้าก็ไม่ได้เลื อกเขา
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เพื่อความรอด (ข้อ 70-71; 17:12) แม้วา่ พระเยซูได้เลือกเขาเป็ นหนึ่งในสาวกสิ บสองคน

อัตลักษณ์ ของพระเยซู ในฐานะอาหารแห่ งชี วติ 6:41-51
การอ้างของพระเยซูถึงการเป็ นอาหารแห่ งชี วิตที่ได้ลงมาจากสวรรค์เป็ นบางสิ่ งที่ผฟู ้ ั งของพระองค์ได้พบว่ายาก
ที่จะยอมรับได้ ดังนั้น พระเยซูได้อธิ บายถึงสิ่ งที่พระองค์ได้หมายถึงต่อไป
6:41-42
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“ข้อ นี้ [ข้อ 41] ดู เ หมื อ นจะแสดงถึ ง การปรากฏของบุ ค คลใหม่ ๆ และฉากใหม่
Gเช่นเดียวกับเวทีใหม่ในประวัติศาสตร์ บางทีขอ้ 37-40 ได้กล่าวถึ งเฉพาะแวดวงที่
ใกล้ชิดของพวกสาวก ดังนั้นเราสามารถเข้าใจได้ว่าพวกยิวได้ไตร่ ตรองอย่า งไร
ถึงถ้อยคาที่พระคริ สต์ได้ระบุถึงพระองค์เองในฐานะอาหารฝ่ ายวิญญาณแท้ของโลก
ในขณะที่ พ วกเขาไม่ ไ ด้สั ง เกตถึ ง สิ ท ธิ พิ เศษที่ เหนื อกว่า ซึ่ งได้ตามหลังความจริ ง นี้
เนื่องจากว่าการเปิ ดเผยถึงสิ่ งเหล่านี้ไม่ได้มุ่งไปที่พวกเขา”412
ผูฟ้ ั งบางคนของพระเยซู ได้รู้จกั พระองค์มาตลอดชี วิตของพระองค์ พวกเขาหลายคนได้มา
รู ้ จกั พระองค์และครอบครั วของพระองค์ต้ งั แต่ ที่ พ วกเขาได้ย า้ ยไปที่ เมื องคาเปอรนาอุ ม ที่
พระเยซูได้ให้การอภิปรายนี้ (ข้อ 59) การอ้างของพระองค์ที่ “ได้ลงมาจาก (ออกจาก) สวรรค์”
สาหรับพวกเขาแล้วดูเหมือนจะขัดแย้งกับสิ่ งที่ พวกเขาได้รู้เกี่ ยวกับที่มาของความเป็ นมนุ ษย์
ของพระองค์ อีกครั้งหนึ่ง พวกเขาได้คิดถึงในแง่ทางกายภาพเท่านั้น ถ้าพวกเขาได้รู้ความจริ ง
เกี่ยวกับการบังเกิดจากหญิงพรหมจารี ของพระองค์ พวกเขาคงได้เห็นว่ามันสอดคล้องกับการ
เสด็จลงมาจากสวรรค์ของพระองค์
มันน่ าสนใจที่ว่าคนอิสราเอลในถิ่ นทุรกันดารผูไ้ ด้รับมานาจากสวรรค์ก็ได้บ่นอีกด้วย (อพย.
15:24; 17:3; กดว. 11:4-6) ความไม่พึงพอใจของมนุ ษย์ที่มีต่อของประทานต่างๆ ที่ดีของพระเจ้าก็แสดงถึงความผิดปกติของหัวใจของมนุษย์ การอ้างของพระเยซูถึงที่มาจากสวรรค์น้ นั เองที่
ได้ทาให้ผคู ้ นเหล่านี้ข่นุ เคือง อย่างที่มนั ได้ทาให้ผคู ้ นแห่งเยรู ซาเล็มขุ่นเคือง (5:18)
“การมาบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ของพระบุ ตรของพระเจ้าในพระเยซู น้ นั ได้เป็ นและยังเป็ น
สิ่ งกีดขวางที่ยงิ่ ใหญ่ในคริ สตศาสนาสาหรับพวกยิว”413

ในพระกิ ตติ คุ ณของท่ า นนั้น ยอห์ นได้ใ ช้ค าว่า “พวกยิว ” บ่ อยครั้ งเพื่ อ จะแสดงถึ ง พวกยิ ว
ผูท้ ี่ได้ต่อต้านพระเยซู ในระหว่างพันธกิจของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 2:18, 20; 5:16) มันได้
กลายมาเป็ นบางสิ่ งเกี่ ยวกับคาศัพท์เฉพาะเมื่อพระองค์ได้ใช้คานั้น บ่อยครั้งแล้วมันหมายถึ ง
มากกว่ากลุ่มคนทางเชื้อชาติในพระกิตติคุณนี้
พันธสัญญาใหม่ไม่เปิ ดเผยสิ่ งใดเกี่ยวกับ “โยเซฟ” หลังจากวัยเด็กของพระเยซู เขาได้ออกไป
จากฉาก ณ เวลานั้น แต่ ถ้อ ยค าเช่ น ถ้อ ยค านี้ ก็ บ่ ง บอกว่า เขาได้อ าศัย อยู่ใ นเมื อ งนาซาเร็ ธ
ขณะที่ พ ระเยซู ไ ด้ เ ติ บ โตขึ้ น บางที ย เซฟได้ ต ายไปสั ก ระยะหนึ่ งก่ อ นที่ พ ระเยซู ไ ด้ เ ริ่ ม
พันธกิจต่อสาธารณะของพระองค์
6:43-44

พระเยซู ไ ม่ ไ ด้ย อมให้ ค วามสั บ สนของผูค้ นเกี่ ย วกับ ที่ ม าของพระองค์ที่ จะท าให้พ ระองค์
เป็ นทุ ก ข์ พระองค์ ไ ด้ว่ า กล่ า วพวกเขาถึ ง ความไม่ พึ ง พอใจที่ พ ร่ าบ่ น ของพวกเขาโดย
การย้าเตือนพวกเขาถึงสิ่ งที่พระเจ้าได้ให้แก่พวกเขา คือ การเสนอความรอดให้ อย่างไรก็ตาม
พระองค์ได้อธิ บายว่าบรรดาผูท้ ี่พระบิดาได้เลือกเพื่อความรอดท่ามกลางพวกเขานั้นจะเชื่ อใน
พระองค์ โดยไม่ คานึ งถึ ง การไร้ ค วามสามารถของพวกเขาที่ จะไกล่ เกลี่ ย ที่ มาทางโลกและ
ที่ มาจากสวรรค์ของพระองค์ สิ่ งส าคัญสาหรั บพวกเขาที่ จะกระทาก็คือวางใจในพระองค์
ไม่ใช่ปรองดองความขัดแย้งที่ชดั เจนทั้งหมดที่พวกเขาได้สังเกตเป็ นอันดับแรก
“ความคิ ด เกี่ ย วกับ การริ เ ริ่ ม ของพระเจ้า ในความรอดก็ เ ป็ นหนึ่ งในหลัก ค าสอน
ที่ยงิ่ ใหญ่ของพระกิตติคุณนี้ และของความเชื่อแบบคริ สเตียนอย่างแท้จริ ง”414
พระเยซู ไ ด้ อ ธิ บ ายอี ก ว่ า การชั ก จู ง (ค ากรี ก เฮลคี โ อ) ของพระบิ ด าก็ เ ป็ นการเลื อ กสรร
(เปรี ยบเที ย บ ข้อ 37) พระองค์ ไ ม่ ไ ด้ ชั ก จู ง ทุ ก ๆคนในแง่ โ ดยทั่ว ไปของการหยิ บ ยื่ น
การเชื้ อเชิ ญแห่ ง ความประเสริ ฐแก่ พ วกเขา พระองค์ท รงเลื อกบางคนจากมวลมนุ ษ ย์และ
นาพวกเขามายัง พระองค์เองเพื่ อ ความรอด คนกลุ่ ม น้อ ยนั้นเองที่ พ ระเยซู จะท าให้เป็ นขึ้ น
สู่ ชีวิตนิ รันดร์ ในวันสุ ดท้าย (เปรี ยบเทียบ ข้อ 40) ความจริ งนี้ ไม่ได้ขดั แย้งกับ 12:32 ที่ที่
พระเยซู ไ ด้ ก ล่ า วว่ า พระองค์ จ ะชั ก จู ง (ค ากรี ก เฮลคี โ อ) มนุ ษ ย์ทุ ก คนมายัง พระองค์
ที่นนั่ พระองค์ได้กล่าวถึ งทุกคน (กลุ่มต่างๆทางเชื้ อชาติ) โดยปราศจากความแตกต่าง ไม่ใช่

แค่ ช าวยิว แต่ เ ป็ นชาวต่ า งชาติ อี ก ด้ว ย พระองค์ไ ม่ ไ ด้หมายถึ งมนุ ษ ย์ทุ ก คนโดยปราศจาก
ข้อยกเว้น
ถ้อยคาเหล่านี้ ของพระคริ สต์“[ในข้อ 44] ทาให้ความลึกของความเสื่ อมทรามของ
มนุษย์ประจักษ์ ถ้อยคาเหล่านั้นเปิ ดเผยความดื้อดึงที่ติดเป็ นนิ สัยของความตั้งใจของ
มนุษย์ ถ้อยคาเหล่านั้นอธิ บายถึง ‘การบ่น’ ของคนยิวเหล่านี้”415
6:45

พระเยซู ได้อธิ บายถึงสิ่ งที่การชักจูงของพระเจ้าเกี่ ยวข้อง พระองค์ได้อา้ งสิ ทธิ อานาจอันเป็ น
ที่ ป ระจักษ์สาหรั บ ถ้อยแถลงของพระองค์ที่ว่า ทุ ก คนที่ พระบิ ดาได้เลื อกก็ จะมายังพระองค์
“พวกผูเ้ ผยพระวจนะ” ของพันธสัญญาเดิมได้เปิ ดเผยว่าพระเจ้าจะสอนประชากรของพระองค์
(อสย. 54:13; เปรี ยบเทียบ ยรม. 31:34)
บรรดาผูท้ ี่พระเจ้าได้ให้ความกระจ่างเกี่ ยวกับ
อัตลักษณ์ของพระเยซู จะเชื่อใน (“มายัง”) พระองค์ ความกระจ่างนั้นก็มาโดยทางพระคัมภีร์
เป็ นหลัก ซึ่ งก็คือเครื่ องมือหลักของพระเจ้า
“เมื่ อ พระองค์บ ัง คับ ความเชื่ อ นั้น นั่น ก็ ไ ม่ ใ ช่ โ ดยการบัง คับ ที่ โ หดร้ า ยทารุ ณ ของ
ผูข้ ่มขืนกระทาชาเรา แต่โดยการประเล้าประโลมที่ยอดเยีย่ มของคนรัก”416

6:46
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พระเยซู ได้อธิ บายต่อไปถึ งวิธีที่พระเจ้าทรงชักจูงผูค้ นให้มายังพระองค์เองโดยการอธิ บายถึง
วิธีที่พระองค์ไม่ได้ทา มันไม่ใช่ โดยการเปิ ดเผยที่ลึกลับเกี่ยวกับพระองค์เองในความงดงาม
ที่ได้เปิ ดเผยของพระองค์เองแก่ ผูค้ น พระเยซู เป็ น “ผูเ้ ดียว” เท่านั้นผู ้ “ได้เห็น” พระเจ้าอย่าง
เต็ม ที่ (เปรี ย บเที ย บ 1:18) พระองค์เป็ นผูเ้ ป็ นสื่ อกลางผูเ้ ดี ย วของความรู ้ เกี่ ย วกับ พระเจ้า
ซึ่ งปราศจากสิ่ ง นี้ แล้ว ก็ ไ ม่ มี ใ ครสามารถรู้ จ ัก พระเจ้า ได้ พระเจ้า ทรงสอนผู ้ค นเกี่ ย วกับ
พระองค์เองผ่า นทางพระเยซู ดัง นั้น การฟั ง พระเยซู ก็ ส าคัญส าหรั บ การเรี ย นรู ้ จากพระเจ้า
พระเจ้า ทรงชัก จู ง ผู ้ถู ก เลื อ กสรรมายัง พระองค์ เ องโดยการเปิ ดเผยพระองค์ เ องผ่ า นทาง
พระเยซู พระคัมภีร์ก็เป็ นพยานถึงการเปิ ดเผยนั้น
“ณ จุ ด นี้ การอภิ ป รายก็ ท าการเริ่ มต้ น ใหม่ การคั ด ค้ า นของพวกยิ ว ก็ ไ ด้ รั บ
การตอบสนอง และพระเยซู ก็ ดาเนิ นการต่อไปที่ จะพัฒนาแนวคิ ดที่ ไ ด้ต้ งั ไว้ใ นข้อ
ที่ 35, 36, ซึ่ งกล่าวถึงถ้อยคาสุ ดท้ายว่า: ‘ผูท้ ี่เชื่อ’ (ละเว้นคาว่า ในเรา ซึ่ งเป็ นวลีที่ต้ งั

อยู่อย่างสมบูรณ์ ) ก็ มีชีวิต ‘นิ รันดร์ ’ การปรากฏที่แท้จริ งของความเชื่ อแท้ก็บ่งบอก
ถึงเป้ าที่ถูกต้องของมัน”417
พระเยซู ไ ด้แ นะน าถึ ง การกล่ า วซ้ าและการสรุ ป ของพระองค์ เ กี่ ย วกับ ความจริ ง ที่ ส าคัญ
ซึ่ ง พระองค์ไ ด้ส อนพร้ อ มกับ การยืน ยัน ที่ หนัก แน่ น อี ก อย่า งหนึ่ ง การสรุ ป นี้ ก็ ด าเนิ น ไป
จนถึงข้อที่ 51 พระองค์ได้กล่าวซ้ าสิ่ งที่พระองค์ได้บอกนิ โคเดมัสอย่างรวบรัดมากขึ้น (3:15)
ทั้ง ๆที่ มี ค วามจริ ง เกี่ ย วกับ การที่ พ ระบิ ด าชัก จู ง ผูเ้ ลื อกสรรมายัง พระองค์เองนั้น มัน ยัง คง
จ าเป็ นที่ ว่ า พวกเขา เชื่ อ ในพระเยซู นี่ เ ป็ นความรั บ ผิ ด ชอบของมนุ ษ ย์ อย่ า งไรก็ ต าม
ความเชื่ อในพระเยซู ไม่ใช่ สิ่งใดก็ตามที่ เป็ นคุ ณความดี มันเป็ นการตอบสนองที่เหมาะสม
ต่อการทางานของพระเจ้า ผลลัพธ์ ก็คือ “ชี วิตนิ รันดร์ ” หรื อ อมตะ ที่ ผูเ้ ชื่ อใหม่เริ่ มต้นที่ จะ
ได้รั บ ขณะที่ เ ขาหรื อ เธอเชื่ อ ในพระเยซู ทั้ง หมดนี้ ก็ เ ป็ นส่ ว นหนึ่ งของสิ่ ง ที่ พ ระเยซู ไ ด้
หมายถึ งเมื่อพระองค์ได้อา้ งถึ งการเป็ น “อาหารแห่ งชี วิต” ชี วิตนิ รันดร์ ก็อยู่ในระหว่างเสี่ ยง
ไม่ใช่แค่ชีวติ ทางกายภาพ
การตีความอีกอันหนึ่ งของสิ่ งที่พระเยซู หมายถึ งเมื่อพระองค์ได้กล่าวว่า “ผูท้ ี่วางใจในเราก็มี
ชีวติ นิรันดร์ ” ก็เป็ นดังต่อไปนี้
“การเชื่อไม่ใช่ สาเหตุ ของการที่คนบาปได้รับชีวติ นิรันดร์ ของพระเจ้า ตรงกันข้าม มัน
เป็ น ผลลัพธ์ ความเป็ นจริ งที่วา่ บุคคลหนึ่ งเชื่ อก็คือหลักฐานที่วา่ เขามีชีวิตของพระเจ้า
ภายในเขา แล้ ว จริ งอยู่ คนบาป ควรจะเชื่ อ นัน่ เป็ นหน้าที่ที่เลี่ยงไม่ได้ของเขา และใน
การกล่าวถึ งคนบาปจากจุดยืนของความรับผิดชอบของมนุ ษย์ มันก็เหมาะสมอย่าง
สมบูรณ์ที่จะกล่าวว่า ‘ผูท้ ี่เชื่ อในพระคริ สต์จะไม่พินาศ แต่ มี ชีวิตนิรันดร์ อย่างไรก็
ตาม ความเป็ นจริ งก็คงอยูท่ ี่วา่ ไม่ มี คนบาปคนไหนที่ไม่ได้บงั เกิดใหม่เคยได้เชื่ อหรื อ
จะเชื่ อ คนบาปที่ไม่ได้บงั เกิ ดใหม่ควรจะ รั ก พระเจ้า และรักพระองค์ดว้ ยสุ ดใจของ
เขา เขาถูกสั่งให้ทาอย่างนั้น แต่เขา ไม่ ทา หรื อ จะไม่ ทา จนกว่าพระคุณของพระเจ้าให้
ใจใหม่แก่เขา ดังนั้นเขาควรที่จะเชื่อ แต่เขาจะไม่เชื่อจนกว่าเขาได้ถูกกระตุน้ ไปสู่ ความ
ใหม่ของชีวติ ดังนั้น เรากล่าวว่า ใครก็ตาม ที่เชื่ อ ถูกพบว่าเชื่ อนั้น มันเป็ นหลักฐานเชิ ง
บวกที่วา่ เขาอยูใ่ นครอบครองของชี วิตนิ รันดร์ แล้ ว ‘ผูท้ ี่วางใจในเราก็ มี ชีวิตนิ รันดร์
(แล้ว)’: เปรี ยบเทียบ ยน .3:36; 5:24; 1 ยน .5:1 และข้ออื่นๆ”418

นักศึกษาพระคัมภีร์หลายคนรวมทั้งข้าพเจ้าเองมีความยุง่ ยากในการยอมรับมุมมองนี้ ที่วา่ การ
บังเกิ ดใหม่นาหน้าความเชื่ อ เราเชื่ อว่าพระเจ้าให้พระคุ ณแก่ผทู ้ ี่ถูกเลื อกสรรที่จะเชื่ อในข่าว
ประเสริ ฐ ซึ่ งปราศจากพระคุ ณนั้นไม่มีใครสามารถได้รับความรอดได้ แต่บุคคลนั้นยังไม่ได้
บังเกิดใหม่ จนกว่าเขาเชื่อในข่าวประเสริ ฐ .เปรี ยบเทียบ กจ)16:31)
6:49-50

พระเยซู ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง ชี วิ ต นิ รั น ดร์ ม าตลอดและได้ อ้ า งว่ า ในฐานะอาหารแห่ ง ชี วิ ต นั้ น
พระองค์สามารถจัดเตรี ยมให้ได้ ตอนนี้ พระองค์ได้อธิ บายถึ งความแตกต่างระหว่างอาหาร
ทางกายภาพที่ พ ระเจ้า ได้จดั เตรี ย มในถิ่ นทุ รกันดาร และอาหารฝ่ ายวิญ ญาณที่ พ ระองค์ไ ด้
จัดเตรี ย มในพระเยซู ผลลัพ ธ์ ข องการกิ นมานาก็ คื อความอิ่ ม เอมชั่วคราว แต่ สุ ดท้า ยก็ คื อ
ความตายทางกายภาพ แต่ ผ ลลัพ ธ์ ข องการเชื่ อในพระเยซู ก็ คื อความอิ่ ม เอมถาวรและไม่ มี
ความตาย นั่น คื อ ชัย ชนะเหนื อ ความตายทางกายภาพและไม่ มี ก ารคุ ก คามของความตาย
ฝ่ ายวิญญาณหรื อครั้งที่สอง
“เมื่ อ พระเจ้า ได้ใ ห้ ม านานั้น พระองค์ไ ด้ใ ห้ ข องประทานเท่ า นั้น แต่ เ มื่ อ พระเยซู
ได้เสด็ จมา พระองค์ได้ให้พระองค์เอง พระเจ้าไม่ไ ด้เสี ย อะไรในการส่ งมานามา
แต่ ละวัน แต่พ ระองค์ไ ด้ใ ห้พระบุ ตรของพระองค์ ณ ราคาสู ง พวกยิวจาเป็ นต้อง
กินมานาทุกๆวัน แต่คนบาปผูว้ างใจในพระคริ สต์ก็ได้รับชี วิตนิ รันดร์ ครั้ งเดียว “เป็ น
สิ่ งที่ไม่ยากที่จะเห็นภาพของพระเยซู คริ สต์เจ้าของเราในมานา มานาเป็ นสิ่ งที่ลึกลับ
ส าหรั บ พวกยิ ว ที่ จ ริ งค าว่ า มานา หมายถึ ง ‘นี่ อ ะไรหนอ?’ (ดู อยพ. 16:15)
พระเยซู ท รงเป็ นสิ่ ง ลึ ก ลับ ส าหรั บ ผูท้ ี่ ไ ด้เ ห็ นพระองค์ มานาได้ม าจากท้องฟ้ าใน
ตอนกลางคืน และพระเยซู ได้เสด็จมายังโลกนี้ เมื่อคนบาปอยูใ่ นความมืดทางศีลธรรม
และฝ่ ายวิญญาณ มานาก็เล็ก (ความถ่ อมใจของพระองค์) กลม (ความเป็ นนิ รันดร์
ของพระองค์) และขาว (ความบริ สุท ธิ์ ของพระองค์) มันมี รสหวาน (สดด. 34:8)
และมันได้ตอบสนองความจาเป็ นของผูค้ นอย่างเพียงพอ”419
“นี่เป็ นหนึ่งหลายๆข้อของพระคัมภีร์ที่ยนื ยันถึงความมัน่ คงนิรันดร์ ของผูเ้ ชื่อ”420

6:51

ข้อ นี้ ประกอบด้ว ยการสรุ ปสุ ด ท้า ยของแนวคิ ด หลัก ในส่ ว นนี้ พระเยซู ท รงเป็ นอาหาร
“ที่มีชีวิต” ไม่ใช่ มานา แต่พระองค์ “ได้เสด็จลงมา” จากพระเจ้าอีกด้วย (“ออกจากสวรรค์”)

อย่า งที่ ม านาได้ล งมา ผูท้ ี่ เชื่ อ ในพระองค์ (ใครก็ ตามที่ “กิ นอาหารนี้ ”) จะประสบกับ ชี วิ ต
นิ รันดร์ (“อยู่เป็ นนิ ตย์”) คาว่า “มาหาพระองค์” (ข้อ 35) “ฟังพระองค์” (ข้อ 45) และ “เห็น
พระองค์” (ข้อ 40) ทั้งหมดก็หมายถึง “เชื่อในพระองค์” (ข้อ 35) พระเยซูสามารถ “ให้” ร่ างกาย
ของพระองค์เป็ น “อาหาร” ได้ เพื่อว่า “โลก” สามารถดาเนินชีวิตในฝ่ ายวิญญาณได้ พระองค์
ได้อ้า งอิ ง ถึ ง การตายที่ เ สี ย สละซึ่ งจะมาถึ ง ของพระองค์ พระบิ ด าไม่ ไ ด้ใ ห้ อ าหารเท่ า นั้น
แต่ ตอนนี้ อาหารจะให้พ ระองค์เอง ยอห์ นได้เน้นการตายของพระเยซู อย่างมี ล ักษณะพิเศษ
ว่าเพื่อชีวติ ไม่ใช่เพื่อความบาป421
“ในถ้อยคาที่มืดมนและลึ กลับก่ อนเหตุ การณ์ น้ นั ซึ่ งชัดเจนอย่างเช่ นวันหลังจากมัน
ผูพ้ ูดก็ป่าวประกาศความจริ งที่ยิ่งใหญ่วา่ การตายของพระองค์จะเป็ นชี วิตของมนุ ษย์
ว่าร่ างกายที่แตกหักและโลหิ ตที่หลัง่ ออกของพระองค์จะเป็ นเช่ นเนื้ อและเครื่ องดื่ ม
แก่ โลกที่ ก าลัง พิ นาศ ซึ่ ง กล่ า วถึ ง ทุ ก คนที่ มี ส่ วนในสิ่ ง เหล่ า นี้ ซ่ ึ ง เป็ นของขวัญแห่ ง
ความเป็ นอมตะ”422
ความหมายของการเชื่อ 6:52-59
พระเยซูได้แนะนาคาเปรี ยบเทียบใหม่สาหรับการเชื่ อในพระองค์ นัน่ คือ การกินเนื้ อของพระองค์ ส่ วนดังต่อไป
นี้เป็ นการเปรี ยบเทียบขั้นสู ง
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เมื่ อ ผูฟ้ ั ง ของพระองค์ไ ด้ค ัด ค้า นสิ่ ง ที่ พ ระองค์ไ ด้ต รั ส เกี่ ย วกับ อัต ลัก ษณ์ ข องพระองค์น้ ัน
(ข้อ 41-42) ดังนั้นตอนนี้พวกเขาได้แสดงออกถึงความสับสนเกี่ยวกับสิ่ งที่พระองค์ได้หมายถึง
โดยค าว่า “การกิ นเนื้ อ” ข้อโต้แย้ง (ค ากรี ก เอมาโคนโท) ที่ เข้ม ข้นได้ป ะทุ ข้ ึ นท่ า มกลาง
พวกเขา พวกเขาได้ดิ้นรนเกี่ ยวกับการที่ จะเข้าใจถึ งความหมายของพระองค์ ในแง่ ไหนที่
พระเยซูจะให้ “เนื้อของพระองค์เพื่อจะกินเป็ นอาหาร?423

6:53-54

นี่ เป็ นคานาที่สี่และสุ ดท้ายของคานาที่หนักแน่ นของพระเยซู ในการอภิปรายนี้ (เปรี ยบเทียบ
ข้อ 26, 32, 47) ตอนนี้ มนั ควรชัดเจนต่อผูอ้ ่านคนใดก็ตามของการอภิปรายนี้ วา่ พระเยซู ได้
กล่ า วในเชิ ง เปรี ย บเที ย บ ไม่ ใ ช่ ต ามตัว อัก ษร โดยการอ้า งอิ ง ถึ ง “เนื้ อ ” และ “โลหิ ต ” นั้น
พระองค์ไ ด้อ้า งอิ ง ในเชิ ง เปรี ย บเที ย บถึ ง ความเป็ นบุ ค คลทั้ง สิ้ น ของพระองค์ นี่ เ ป็ นค า

เปรี ยบเทียบที่เรี ยกว่า “คาเปรี ยบเทียบ” ที่ซ่ ึ งส่ วนหนึ่ งแสดงถึงทั้งหมด พระเยซู ได้อธิ บายถึ ง
ความเชื่ อ นัน่ คือ สิ่ งที่มนั หมายถึงที่จะถื อเอาพระองค์โดยความเชื่ อ (ข้อ 40) พระองค์ได้
แสดงออกถึ งความจริ งอย่างเดี ย วกัน ตอนแรกในเชิ ง ลบ (ข้อ 53) และจากนั้นในเชิ ง บวก
(ข้อ 54 ก) พระองค์ได้อา้ งอิงถึ งการเป็ นขึ้ นจากตายอี กครั้ งหนึ่ งเช่ นกัน เพราะว่ามันเป็ น
การเริ่ มของชีวติ นิรันดร์ ที่อมตะ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 39, 40, 44)
“การกระทาแห่งการต้อนรับพระคริ สต์ก็ถูกทาครั้งนี้ครั้งเดียวเป็ นครั้งสุ ดท้าย ข้าพเจ้า
ไม่สามารถ ต้ อนรั บพระองค์เป็ นครั้งที่สองได้ เพราะว่าพระองค์ไม่เคยละทิ้งข้าพเจ้า
เลย!”424
อี ก ครั้ งหนึ่ ง พระเยซู ไ ด้เ น้น ถึ ง อัต ลัก ษณ์ ข องพระองค์ใ นฐานะผูเ้ ปิ ดเผยของพระเจ้า ด้ว ย
ชื่ อเรี ยกว่า “บุตรมนุ ษย์” “โลหิ ต” ในพันธสัญญาเดิ มแสดงถึ งการตายอย่างรุ นแรงเป็ นหลัก
ดังนั้นพระเยซูได้กล่าวเป็ นนัยว่าพระองค์จะตายอย่างรุ นแรง พระองค์ได้เชื่ อมโยงความสาคัญ
ของการเชื่ อพระองค์กบั การตายไถ่บาปของพระองค์ แนวคิดของการกินโลหิ ตก็น่าขยะแขยง
ต่อชาวยิว (เปรี ยบเทียบ ลนต. 3:17; 17:10-14) ผูฟ้ ั งของพระเยซู ควรได้เข้าใจว่าพระองค์ได้
กล่าวในเชิงการเปรี ยบเทียบ แต่การอ้างอิงนี้ ได้ทาให้พวกเขาหลายคน ขุ่นเคือง (ข้อ 60-61) ผู้
แปลหลายคนของข้อ เหล่ า นี้ ได้เ ห็ น การพาดพิ ง ถึ ง อาหารมื้ อ สุ ด ท้า ยของพระเยซู ใ นสิ่ ง ที่
พระเยซู ไ ด้ก ล่ า ว ท่ า มกลางผูค้ นเหล่ า นั้น ก็ คื อบรรดาผูท้ ี่ ถื อหลัก ค าสอนของการปรากฏ
ที่แท้จริ งของพระกายและพระโลหิ ตของพระคริ สต์ในพิธีมหาสนิ ท ผูซ้ ่ ึ งพบการสนับสนุ น
ที่ชัดเจนที่นี่สาหรั บความเชื่ อของพวกเขาที่ว่าการเข้าร่ วมในพิธีมหาสนิ ทนั้นจาเป็ นสาหรั บ
ความรอด อย่างไรก็ตาม พระเยซูยงั ไม่ได้กล่าวสิ่ งใดก็ตามเกี่ยวกับพิธีมหาสนิ ทของคริ สเตียน
นอกจากนี้ พระองค์ ไ ด้ ก ล่ า วอย่ า งชั ด เจนถึ ง ความเชื่ อ ในเชิ ง การเปรี ยบเที ย บ ไม่ ใ ช่
องค์ประกอบของพิธีมหาสนิ ท ที่ สาคัญที่ สุดคือ พันธสัญญาใหม่นาเสนออาหารมื้อสุ ดท้าย
ของพระเยซู ว่าเป็ น การระลึ กถึ ง การตายของพระเยซู ไม่ใช่ สื่อกลางสาหรั บการได้รับชี วิต
นิรันดร์ อย่างไรก็ตาม ข้อเหล่านี้ช่วยให้เราที่จะรู ้คุณค่าการแสดงสัญลักษณ์แห่งพิธีมหาสนิท
“อย่างย่อแล้ว ยอห์ นบทที่ 6 ไม่ได้กล่ าวถึ งพิธีมหาสนิ ทโดยตรง บทนี้ เปิ ดเผยถึ ง
ความหมายที่แท้จริ งของอาหารมื้อสุ ดท้ายของพระเยซู อย่างชัดเจนเท่ากับพระคัมภีร์
ตอนใดๆ ในพระคัมภีร์”425
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ข้อนี้ อธิ บายว่าทาไมถ้อยแถลงของพระเยซู ในข้อ 53 และ 54 นั้นเป็ นจริ ง ตัวบุคคลของ
พระเยซู (ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์โดย “เนื้ อ” และ “โลหิ ต” ของพระองค์) คื อสิ่ งที่ค้ าจุนและทาให้
ชีวติ อิ่มเอมอย่างแท้จริ ง นี่เป็ นหน้าที่แท้จริ งของอาหารและเครื่ องดื่ม
“สี่ ครั้งด้วยกัน [ข้อ 39, 40, 44, และ 54] ที่พระองค์ได้ป่าวประกาศด้วยถ้อยคาที่
แจ่มแจ้งว่า ทุ กคนที่ กินอาหารแห่ งชี วิตนี้ จะถู กท าให้เป็ นขึ้ นจากตายอี ก ครั้ งหนึ่ งใน
วันสุ ดท้าย ดังนั้นคุ ณสมบัติเด่นที่ ได้ให้แก่ การเป็ นขึ้ นมาของร่ างกายนั้นส่ วนหนึ่ ง
ก็เนื่ องจากข้อเท็จจริ ง ที่ ว่าตลอดการอภิ ปรายของพระองค์น้ ัน พระเยซู ได้ช้ ี ใ ห้เห็ น
ความแตกต่างระหว่างมานาที่ ได้เลี้ ยงดู คนอิ สราเอลในถิ่ นทุ รกันดารและอาหารแท้
ซึ่ ง มานานั้นเป็ นสั ญลัก ษณ์ ความแตกต่ า งก็ เด่ นที่ สุด ณ จุ ดนี้ มานาเป็ นเพีย งแค่
สิ่ งแทนสาหรับอาหารธรรมดา มันไม่มีอานาจที่จะขจัดความตาย ชนรุ่ นที่ได้การเลี้ยงดู
อย่า งอัศ จรรย์ก็ ไ ด้ต ายไปจากโลก เหมื อ นกับ ชนรุ่ น อื่ น ๆทั้ง หมดของมนุ ษ ยชาติ
ดังนั้น พระเยซู ได้โต้แย้งว่า มันไม่สามารถเป็ นอาหารแท้จากสวรรค์ได้ เพราะว่า
อาหารแท้ตอ้ งสามารถที่จะทาลายความตายได้ และการให้อานาจแก่ผรู ้ ับถึงการเป็ นอยู่
ที่ไม่มีสิ้นสุ ด”426
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เพราะว่าตัวบุคคลของพระเยซู เป็ นสิ่ งที่ค้ าจุนและทาให้ชีวิตอิ่มเอมอย่างแท้จริ งนั้น บรรดาผูท้ ี่
เชื่ อ ในพระองค์ ก็ ค งอยู่ (ค ากรี ก เมโน “ติ ด สนิ ท ”) ในพระองค์ นี่ เ ป็ นค าศัพ ท์ ใ หม่ ใ น
การอภิ ปราย แต่ม นั ก็เหมื อนกับการมี ชีวิตนิ รันดร์ พระเยซู กาลังกล่ าวว่า ผูเ้ ชื่ อดาเนิ นการที่
จะครอบครองชี วิตนิ รันดร์ ต่อไป พวกเขาจะไม่สูญเสี ยมันเลย ผูเ้ ชื่ อคงอยู่ในพระคริ สต์ และ
พระองค์ท รงคงอยู่ใ นพวกเขา ที่ นี่พระเยซู ไ ม่ไ ด้กล่ าวต่ อพวกสาวกของพระองค์เกี่ ยวกับ
ความส าคัญของผูเ้ ชื่ อที่ คงอยู่ใ นความสามัค คี ธรรมกับพระเจ้า อย่า งที่ พ ระองค์ไ ด้ก ล่ าวใน
ภายหลังในบทที่ 15 ที่ นี่พระองค์กาลังกล่ าวต่อผูไ้ ม่เชื่ อเกี่ ยวกับการเข้าไปสู่ ความสัมพันธ์
ที่ช่วยให้รอดกับพระเจ้า
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พระเยซู ไ ด้สืบเสาะชี วิตนิ รันดร์ ที่ผูเ้ ชื่ อได้รับเมื่อเขาหรื อหรื อวางใจในพระเยซู ยอ้ นไปตาม
ทางพระบุตรไปจนถึงพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์อยู่ (เปรี ยบเทียบ 5:21, 24-27) สิ่ งนี้ ช่วยให้เรา
เห็นว่าชีวติ นิรันดร์ เป็ นชี วิตของพระเจ้าอย่างแท้จริ งที่พระองค์ให้แก่ผเู ้ ชื่ อ สิ่ งนี้ ช่วยอธิ บายถึง

บทบาทหลักของพระเยซูอีกด้วยในฐานะผูก้ ลางแห่งชีวติ นิรันดร์จากพระบิดาไปถึงมนุษยชาติ
“ชีวิตคริ สเตียนเป็ นชีวิตที่มีผกู้ ลาง แม้ว่ายอห์นถูกเรี ยกว่าคนลึ กลับ ท่านก็ไม่ทราบว่า
ชีวติ ทางศาสนาใดๆ ที่ไม่ได้พ่ งึ พาพระเยซูอย่างสิ้ นเชิง”427
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สรุ ปแล้ว พระเยซู ได้กลับไปยังการอ้างแรกเริ่ มของพระองค์ที่ว่าพระองค์ได้มาจากพระบิดา
(ข้อ 29) บ่อยครั้งแล้ว ชาวยิวได้แทนที่คาว่า “สวรรค์” สาหรับ “พระเจ้า” เนื่องจากการนับถือ
ต่ อ พระนามของพระเจ้า และพระเยซู ไ ด้ท าอย่ า งนั้น ที่ นี่ นี่ เ ป็ นค าเปรี ย บเที ย บที่ เ รี ย กว่ า
“การเรี ยกชื่ อสิ่ งหนึ่ งโดยใช้อีกสิ่ งหนึ่ งแทน” ที่ ซ่ ึ งผูก้ ล่ าวหรื อผูเ้ ขี ย นใช้ชื่อของสิ่ ง หนึ่ งเพื่ อ
ชื่ อของอี ก สิ่ งหนึ่ งที่ เกี่ ยวข้องหรื อแนะนาโดยชื่ อสิ่ งนั้น คนอิ สราเอลที่ “ได้กิน” “อาหาร”
ทางกายภาพที่ ได้มาจากพระเจ้าก็ “ได้ตาย” ในถิ่ นทุรกันดาร (ข้อ 30-31) แต่บรรดาผูท้ ี่เชื่ อ
ใน (“กินสิ่ งนี้”) อาหารฝ่ ายวิญญาณที่ “ได้ลงมาจาก” พระองค์ “จะมีชีวติ อยูต่ ลอดไป”

6:59

ตอนนี้ ยอห์นได้ระบุถึงตัวบททางประวัติศาสตร์ ที่ซ่ ึ งพระเยซู ได้ให้คาสอนนี้ พระเยซู ได้ให้
การอภิปรายนี้ “ในธรรมศาลา” ในเมือง “คาเปอรนาอุม” ซึ่ งพระองค์ได้ใช้เป็ นกองบัญชาการ
แห่ งพันธกิจของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 2:12) เป็ นที่ชดั เจนว่า ข้อนี้ แสดงถึงการสรุ ปของการ
อภิปรายที่ได้เกิดขึ้นภายในธรรมศาลา
บรรดานัก โบราณคดี ไ ด้ค ้น พบสิ่ ง ที่ พ วกเขาเชื่ อ ว่า อาจเป็ นรากฐานของธรรมศาลาหลัง นี้
ตอนนี้ บรรดาผูท้ ี่ ไปเยี่ยมเยียนที่ ต้ งั ของเมื องคาเปอรนาอุ มถื อว่าตึ กที่ ได้ก่อสร้ างขึ้ นใหม่น้ นั
ก็ระบุวา่ ได้เกิดขึ้น 300 ถึง 400 ปี ต่อมา
อัครทูตเปาโลได้ไปยังธรรมศาลาทั้งหลายของคนยิวในเมืองต่างๆที่ท่านได้ประกาศ เพราะว่า ที่เหล่านั้น
เป็ นที่ที่ชาวยิวซึ่ งศรัทธาได้รวมกันตามปกติเพื่อจะฟั งพระวจนะของพระเจ้า บางทีเราควรถื อว่าพันธกิ จการสอนของพระเยซู ที่นี่ก็คล้ายกับการปฏิ บตั ิในภายหลังของเปาโล ทั้งสองคนได้ประกาศถึ งการ
เปิ ดเผยของพระเจ้าต่อชาวยิวที่เคร่ งศาสนาที่ได้หลงหาย และได้ อ้อนวอนให้พวกเขาที่จะเชื่ อในข่าว
ประเสริ ฐ
4. การอภิปรายถึงการตอบสนองต่ างๆ ต่ ออาหารแห่ งชีวติ 6:60—7:9

การอภิปรายที่สาคัญได้ตามหลังการนาเสนอของพระเยซู เกี่ ยวกับพระองค์เองว่าเป็ นอาหารแห่ งชี วิต
ยอห์ น ได้บ ัน ทึ ก การตอบสนองต่ า งๆของหลายคนที่ ไ ด้ติ ด ตามพระเยซู ไ ปรอบๆ จากนั้น ก็ เ ป็ น
การตอบสนองของสาวก 12 คน และสุ ดท้ายก็เป็ นการตอบสนองของชาวยิวส่ วนใหญ่ บางทีสิ่งที่ได้
ตามมาก็ได้เกิ ดขึ้ นในลานที่ ติดกัน หรื อนอกธรรมศาลา หรื อบางที เป็ นภายในธรรมศาลาหลังจากที่
พระเยซูได้สรุ ปการอภิปรายของพระองค์
“ย่อหน้านี้ [ข้อ 60-71] แสดงถึงการสิ้ นสุ ดของพันธกิ จในกาลิลีของพระเยซู และในย่อหน้านี้
ยอห์นนาเสนอผลลัพธ์ของพันธกิ จนั้นในรู ปแบบของการสรุ ปและในการขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์
บางอย่างที่สาคัญของพระกิตติคุณสัมพันธ์ เปรี ยบเทียบ 12:37-50 ในขณะที่งานของพระเยซูใ น
กรุ ง เยรู ซ าเล็ม และที่ จริ ง แล้วพัน ธกิ จต่ อสาธารณะทั้ง หมดของพระองค์ถู ก สรุ ปในทานอง
เดียวกัน”428
การตอบสนองของสาวกหลายคน 6:60-65
6:60

ไม่เพียงแต่ “พวกยิว” (ข้อ 52) แต่ผูต้ ิ ดตาม (“พวกสาวก”) ของพระเยซู หลายคนได้พบว่า
คาสอนของพระองค์เกี่ ยวกับอาหารแห่ งชี วิตนั้นก้าวร้ าว (คากรี ก สเคลรอส, “ยุ่งยาก” หรื อ
“ยาก”) คาว่า “สาวก” (ตามตัวอักษรคือ “ผูเ้ รี ยนรู้ ”) ไม่เหมือนกับคาว่า “ผูเ้ ชื่ อ” อย่างที่ควร
จะชัดเจนอย่างเห็ นๆในหมวดพระกิ ตติ คุณ ในข้อที่ 64 นั้น พระเยซู ได้กล่ าวว่าบางคนจาก
พวก “สาวก” เหล่านี้ ไม่ได้เชื่ อ บางคนจากพวกสาวกของพระเยซู ก็เป็ นผูเ้ ชื่ อ แต่หลายคนจาก
พวกเขากาลังติดตามพระองค์เพื่อจะเรี ยนรู้จากพระองค์ และจากนั้นก็ตดั สิ นใจว่าพระองค์เป็ น
พระเมสสิ ยาห์หรื อไม่ คาว่า “สาวก” บางครั้งก็อา้ งอิงถึ งอัครทูต 12 คนโดยเฉพาะ (เช่ น ลก.
6:13)
คาสอนนี้ ได้ชกั ชวนหลายคนในประเภทของผูแ้ สวงหานี้ ที่จะละทิ้งรับบีคนนี้ อย่างไม่สงสัย
เลยว่า บางคนจากพวกเขาต้องการผลประโยชน์ทางกายภาพจากการเป็ นผูช้ ่วยกูข้ องมนุ ษยชาติ
ของพระเยซู แต่มีความสนใจเล็กน้อยในเรื่ องราวฝ่ ายวิญญาณ (ข้อ 14-15, 26, 30-31) คนอื่นๆ
ก็ไม่สามารถมองไปไกลกว่าความเป็ นมนุ ษย์ของพระเยซู ไปยังอัตลักษณ์แท้ของพระองค์ (ข้อ
41-46) บางทีคนอื่นไม่สามารถยอมรับการอ้างของพระเยซู ถึงการใหญ่กว่าโมเสส (ข้อ 32-33,
58) ส่ วนคนอื่นๆอาจได้พบว่าภาษาของพระเยซู น้ นั ก้าวร้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ้างอิงของ

พระองค์ถึงการกินเนื้อและดื่มโลหิต (ข้อ 53-54) ก่อนหน้านี้ การอัศจรรย์ต่างๆได้นาไปสู่ ความ
เชื่อ )2:11, 23; 4:39-42) ที่นี่ การอัศจรรย์ท้ งั หลายได้นาไปสู่ ความไม่เชื่ อ เป็ นที่ชดั เจนว่าการ
อัศจรรย์เป็ นรากฐานที่ไม่เพียงพอสาหรับความเชื่อ
6:61-62

เป็ นที่ ชัดเจนว่า พระเยซู ไ ด้ก ล่ า วถ้อยคาเหล่ านี้ ต่อกลุ่ มขนาดใหญ่ ข องบรรดาผูต้ ิ ดตามของ
พระองค์ซ่ ึ งรวมถึงสาวก 12 คน พระองค์ได้บ่งบอกว่าพระองค์ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสิ่ งต่างๆที่จะ
ยากขึ้ นส าหรั บ พวกเขาที่ จะยอมรั บมากกว่าสิ่ งที่ พวกเขาได้ยินมาแล้วนั้น พระองค์ไ ด้บอก
พวกเขาว่าพระองค์ได้ลงมาจากสวรรค์ (ข้อ 38) และสิ่ งนี้ ได้ทาให้พวกเขารู ้ สึกชัง (คากรี ก
สแกนดาลิ เซอิ ) พวกเขาจะคิดอย่างไรถ้าพวกเขาได้เห็นพระองค์เสด็จขึ้นกลับสู่ สวรรค์? พระเยซู อาจได้อ้า งอิ ง ถึ ง การเสด็ จ ขึ้ น ทางกายภาพของพระองค์ แต่ บ างที พ ระองค์ไ ด้ก ล่ า วถึ ง
การถูกตรึ งของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 3:14) การอธิ บายนี้ ก็สอดคล้องกับภาษาเชิ งเปรี ยบเทียบ
ของพระองค์ที่ พระองค์ได้ใ ช้ตลอดการอภิ ป รายก่ อนหน้า นี้ ในแง่ หนึ่ ง นั้น การถู กตรึ ง ของ
พระองค์ก็เป็ นขั้นแรกในการเสด็จขึ้นกลับไปสู่ พระบิดาของพระองค์ เนื่ องจากว่าการถูกตรึ ง
นั้น ได้อ นุ ญ าตให้ พ ระองค์ ที่ จ ะท าอย่ า งนั้น เป็ นที่ ชัด เจนว่ า การถู ก ตรึ ง ของพระเยซู เ ป็ น
ลักษณะที่ไม่พึงปรารถนาอย่างมนุ ษย์ของพันธกิจทั้งสิ้ นของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 1:23
ที่ที่คากรี กคาเดียวกันปรากฏ) บางทีการถูกตรึ งและการเสด็จขึ้นของพระเยซู ก็ถูกกล่าวถึ ง
“การทนทุกข์ การเป็ นขึ้นจากตาย และการเสด็จขึ้น ก็เป็ นขึ้นตอนในขบวนการของ ‘การเสด็จ
ขึ้น’ ผ่านทางการทนทุกข์ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ไม่พึงปรารถนาที่ยงิ่ ใหญ่ของข่าวประเสริ ฐ”429

6:63

บางคนจากพวกสาวกของพระเยซู ได้หันเหไปจากพระองค์เพราะว่าพวกเขาชอบมิติทางวัตถุ
มากกว่ า มิ ติ ฝ่ ายวิ ญ ญาณ ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ ชื่ น ชอบอัน ชัด เจนของพระเยซู พระองค์ไ ด้แ นะน า
พวกเขาว่า “พระวิญญาณให้” “ชี วิต” แท้ (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 1:2; อสค. 37:14; ยน. 3:6)
ในขณะที่ “เนื้ อหนัง” ไม่ได้จดั เตรี ยม “สิ่ งใดๆ” ที่สาคัญซึ่ งสามารถเปรี ยบเทียบกันได้ให้เลย
“ถ้อยคา” ที่พระเยซู ได้กล่าวต่อพวกเขาเกี่ ยวข้องกับ ความเป็ นจริ งต่ างๆ ฝ่ ายวิญญาณ และได้
ส่ ง ผลต่ อ “ชี วิ ต ” ฝ่ ายวิ ญ ญาณ ยิ่ ง ไปกว่ า นั้น อี ก ถ้อ ยค าเหล่ า นั้น เป็ นถ้อ ยค าที่ ไ ด้ม าจาก
พระวิญญาณของพระเจ้า ดังนั้นถ้อยคาเหล่านั้นก็สาคัญอย่างมาก
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แม้จะมีความสาคัญของชีวติ ฝ่ ายวิญญาณนั้น พระเยซู ได้กล่าวว่าพระองค์ได้ตระหนักว่าบางคน
จากพวกสาวกของพระองค์ “ไม่ ไ ด้เ ชื่ อ ” ในพระองค์ นี่ เ ป็ นถ้อ ยค าถากถางที่ น่ า เศร้ า ใจ

พวกเขาได้ติดตามพระเยซู และได้ฟังพระองค์ แต่พวกเขาไม่ได้เชื่ อพระองค์ ยอห์นได้เพิ่มเติม
ว่าพระเยซู “ทรงทราบ. . .ผูใ้ ดไม่เชื่ อ” พระองค์ แม้กระทัง่ “ผูใ้ ด” จากพวกสาวกของพระองค์
“ที่จะอายัดพระองค์” (ข้อ 70-71) เพื่อจะแสดงให้เห็ นว่าความไม่เชื่ อ ของมนุ ษย์ไม่ได้ทาให้
พระเยซูประหลาดใจ
“พระเยซู ไ ด้ใ ห้ โ อกาสเพี ย งพอส าหรั บ ความเชื่ อ แก่ ทุ ก คนที่ ไ ด้ติ ด ตามพระองค์
กระนั้ น ตั้ง แต่ แ ต่ แ รกนั้น การหยัง่ รู ้ ฝ่ ายวิ ญ ญาณของพระองค์ ไ ด้ท าให้ พ ระองค์
ตระหนักถึ งบรรดาผูท้ ี่ความเชื่ อของพวกเขานั้นแท้จริ งและและบรรดาผูท้ ี่การผูกพัน
ของพวกนั้นเป็ นแค่ผวิ เผิน”430
“แต่ แรก” อาจเป็ นการอ้า งอิ ง ถึ ง แต่ แ รกของพันธกิ จ ของพระเยซู แต่ บ างที เป็ นการอ้า งอิ ง
อีกอย่างหนึ่งถึงการมีชีวติ อยูก่ ่อนการมาบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 1:1)
6:65

อีกครั้ งหนึ่ ง พระเยซู ได้แสดงออกถึ งความเชื่ อของพระองค์ว่า การตัดสิ นใจของมนุ ษย์ที่จะ
เชื่ อหรื อไม่เชื่ อนั้นสุ ดท้ายแล้วก็ข้ ึ นอยู่กบั จุ ดประสงค์ที่เลื อกสรรของพระเจ้า (ข้อ 37, 44)
ดังนั้น พระองค์ไม่ได้ถือว่าความไม่เชื่ อของพวกสาวกของพระองค์เป็ นข้อบ่งชี้ วา่ พระองค์ได้
ล้มเหลว แม้กระนั้น พระเยซูไม่ได้นาเสนอความสาคัญของความเชื่อในพระองค์วา่ เป็ นบางสิ่ ง
ที่ ผูฟ้ ั ง ของพระองค์ส ามารถรั บ เอาหรื อ ละทิ้ ง ได้ มันหมายถึ ง ความแตกต่ า งระหว่า งชี วิ ต
และความตายสาหรับพวกเขา ดังนั้นพระองค์ได้กระตุน้ ให้พวกเขาที่จะเชื่อ

การตอบสนองของสาวก 12 คน 6:66-71
6:66

พระเยซู ได้สูญเสี ยสาวก “ของพระองค์หลายคน” เนื่ องจากการอภิ ปรายถึ ง อาหารแห่ งชี วิต
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 60) การอธิ บายของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาที่ตามหลังการอภิปรายนี้ ก็ไม่ได้
เปลี่ยนใจของพวกเขา พระองค์ไม่ได้ทาการยินยอม พวกเขาได้เข้าใจพระองค์อย่างถูกต้อง
ในตอนแรก วลี กรี ก เอค ทูทู สามารถหมายถึ ง “ตั้งแต่เวลานี้ ” หรื อ “ด้วยเหตุ ผลนี้ ” ทั้งสอง
ความหมายก็เหมาะสมที่นี่
“คาเทศนาในเรื่ องอาหารแห่ งชี วิตได้ก่ อให้เกิ ดผลกระทบที่ เด็ดเดี่ ยว มันได้เปลี่ ย น

ความกระตือรื อร้ นอันเป็ นที่นิยมเพื่อพระเยซู ไปสู่ ความน่ ารังเกี ยจ เหมือนกับคนที่
คลัง่ ไคล้น้ นั มันได้แยกสาวกแท้จากสาวกปลอม และเหมื อนกับลมที่พดั นั้น มันได้
พัดแกลบไป ซึ่ งละส่ วนที่เหลือเล็กน้อยของข้าวสาลีไว้”431
ในพระคัมภีร์ตอนนี้ เราเห็นการตอบสนองสี่ อย่างที่มีต่อพระเยซูคือ แสวงหา (ข้อ 22-40) บ่นว่า
(ข้อ 41-51) ต่อต้าน (ข้อ 52-59) และจากไป (ข้อ 60-71)432
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ค าถามของพระเยซู ไ ด้ทึ ก ทัก เอาค าตอบในแง่ ล บ อย่า งที่ ชัด เจนจากโครงสร้ า งภาษากรี ก
อย่างไม่สงสัยเลยว่า พระองค์ได้ถาม ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ได้มีคาถามเกี่ ยวความอดทนของ
สาวกสิ บสองคน (ข้อ 64) แต่เนื่ องจากว่าพวกเขาจาเป็ นต้องยืนยันถึงการอุทิศตนของพวกเขา
มันคงง่ายสาหรับพวกเขาที่จะเห็นด้วยกับฝูงชน คาถามนั้นได้บ่งบอกอีกด้วยว่าสาวกหลายคน
ของพระเยซูได้ละทิ้งพระองค์ไป บางทีเป็ นคนส่ วนใหญ่

6:68-69

ตามปกติ แ ล้ว “เปโตร” ได้ก ล่ า วแทนสาวกสิ บ สองคน “พระองค์เ จ้า ” (ค ากรี ก คู ริออส)
สามารถหมายถึง “ท่าน” แต่ที่นี่บางทีมนั มีความหมายที่ลึกซึ้ งกว่า สาวกเหล่านี้ ได้ยืนยันถึ ง
ความจงรั ก ภัก ดี ข องพวกเขาที่ มี ต่อ ผูห้ นึ่ ง ที่ ต อนนี้ เ ปโตรได้ระบุ ว่า เป็ น “องค์บ ริ สุ ท ธิ์ ของ
พระเจ้า” (เปรี ยบเทียบ สดด. 16:10; อสย. 41:14; 43:3; 47:4; 48:17; มก. 1:24; ลก. 4:34)
บางที เปโตรไม่ไ ด้หมายถึ งว่า พวกเขาได้ถื อว่า พระเยซู เป็ นแหล่ งพึ่ง พิงสุ ดท้า ยของพวกเขา
แต่เป็ นความหวังเดี ยวของพวกเขา พวกเขา “ได้เชื่ อ” ว่าคาสอน (“ถ้อยคา”) ของพระเยซู ได้
ส่ งผลต่อ “ชีวติ นิรันดร์ ” สาหรับผูท้ ี่ได้เชื่อ (ข้อ 63) และพวกเขา “ได้เชื่อ” ในพระองค์ในฐานะ
พระเมสสิ ยาห์ “บริ สุทธิ์ ” ผูซ้ ่ ึ ง “พระเจ้า” ได้ส่งมา มันเป็ นไปได้น้อยที่เปโตรได้หมายถึ งว่า
ถ้อยคาของพระเยซูเกี่ยวข้องหรื อรับมือกับชีวติ นิรันดร์ เท่านั้น
“เราอนุ มานจากคาเหล่ านี้ ว่า สมอสามตัวได้ช่วยสาวกสิ บสองคนที่ จะฝ่ าฟั นพายุคือ
ความกระตือรื อร้ นทางศาสนาหรื อความจริ งใจ การรับรู ้ที่ชดั เจนถึงทางเลือกต่อหน้า
พวกเขา และความมัน่ ใจเต็มที่ในคุ ณลักษณะและการผูกพันกับบุคคลที่ เป็ นเจ้านาย
ของพวกเขา”433
การสารภาพถึ ง ความเชื่ อ ของเปโตรที่ นี่ ไม่ ใ ช่ ก ารสารภาพอย่ า งเดี ย วกัน ที่ ท่ า นได้ ท า

ณ ซี ซารี ยาฟี ลิปปี (มธ. 16:16; มก. 8:29; ลก. 9:20) เนื้ อหาก็แตกต่างเช่ นเดี ยวกับลาดับ
เหตุการณ์ บางทีการสารภาพของเปโตรเกี่ ยวกับความเป็ นพระเจ้าที่สมบูรณ์ของพระเยซู ได้
ปรากฏครั้งแรก ณ ซี ซารี ยาฟี ลิปปี เป็ นที่ชดั เจนว่า ที่นี่ท่านได้หมายถึงว่า สาวกสิ บสองคนได้
เชื่อว่าพระเยซูเป็ นผูท้ ี่พระองค์ได้อา้ งว่าเป็ นในการอภิปรายก่อนหน้านี้นนั่ คือ พระเมสสิ ยาห์ผทู ้ ี่
ได้มาพร้อมกับการเปิ ดเผยจากพระเจ้า
“ที่นี่การสารภาพชี้ไปยังคุณลักษณะภายในที่ซ่ ึ งพวกอัครทูตได้พบความแน่ใจถึง ชีวิต
ส่ ว นที่ นั่น การสารภาพได้ช้ ี ไปยัง หน้ า ที่ ต่ อ สาธารณะและบุ ค คลที่ มี อ านาจของ
พระเยซู”434
เปโตรได้ อ้ า งอิ ง ถึ ง พระเยซู ว่ า เป็ น “องค์ บ ริ สุ ทธิ์ ” ภายหลั ง ในค าเทศนาของท่ า นใน
วันเพ็นเทคอสต์ แต่นนั่ ก็หลังจากการได้รับความเข้าใจถ่องแท้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก
การเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู (กจ. 2:27; 3:14)
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มันดูเหมือนว่า สาวกสิ บสองคนได้เลื อกพระเยซู เป็ นรับบีของพวกเขา แต่จริ งๆแล้วการเลื อก
เป็ นของพระองค์ (มก. 3:13-19; ลก. 6:12-16) พระองค์ได้เลือกพวกเขา และจากนั้นพวกเขา
ได้เชื่ อในพระองค์ อย่างที่พระบิดาได้เลื อกผูเ้ ลือกสรรผูซ้ ่ ึ งต่อมาได้เชื่ อในพระเยซู จากการ
ไตร่ ตรองถึ งความรู ้ ของพระองค์เกี่ ยวกับผูท้ ี่ได้เชื่ อในพระองค์และผูท้ ี่ ไม่ได้เชื่ อนั้น (ข้อ 64)
พระเยซู ได้เปิ ดเผยว่าแม้กระทัง่ ท่ามกลาง “สาวกสิ บสองคน” นั้นก็มีผไู ้ ม่เชื่ อหนึ่ งคน (“มาร”)
พระเยซูได้เลือกเขาให้เป็ นหนึ่งในสาวกสิ บสองคน แต่พระเจ้าไม่ได้เลือกเขาเพื่อความรอด
(เปรี ยบเทียบ 13:10-11; 17:12; กจ .1:25; สดด .41:9)
คากรี ก ที่ แปลว่า “มาร” (ค ากรี ก ดิ อาโบลอส) ไม่ ไ ด้มี ค านาหน้า นามพร้ อมกับ มันในฉบับ
คัด ลอกภาษากรี ก โบราณที่ ไ ว้ใ จได้ห ลายฉบับ ตามปกติ แ ล้ว สิ่ ง นี้ บ่ ง บอกถึ ง การเน้น ที่
คุณภาพของคานาม ที่นี่บางทีมนั หมายถึ ง “หนึ่ ง” ใน “สาวกสิ บสองคน” เป็ น เหมื อนมาร
(เปรี ยบเทียบ มก. 8:33)
คากรี กที่ เที ยบเท่ากับคาฮีบรู ซาตาน หมายถึ ง “ปรปั กษ์” หรื อ
“ผูก้ ล่าวหา” มันหมายถึ ง ผูใ้ ส่ ร้ายหรื อผูก้ ล่ าวหาเท็จ แต่เมื่อมันปรากฏในฐานะคานามที่ใช้
แทนคานาม มันก็หมายถึง “ซาตาน” (เช่น 8:44; 13:2; เปรี ยบเทียบ 13:27) บางทีพระเยซูได้
หมายถึ ง ว่า หนึ่ ง ในสาวกสิ บ สองคนจะปฏิ บ ัติเหมื อนซาตาน เพราะว่า ซาตานจะนาพาเขา

นี่เป็ นครั้งแรกที่พระเยซูได้บอกเป็ นนัยว่าหนึ่งในสาวกสิ บสองคนเป็ นสาวกปลอม
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ยอห์ น แต่ ไ ม่ ใ ช่ พ ระเยซู ได้ ร ะบุ ถึ ง “มาร” ท่ า มกลางสาวกสิ บ สองคนว่ า เป็ น “ยู ด าส”
การกระทาที่ชวั่ ร้ายของเขาก็จะเป็ นการทรยศต่อพระเยซู ให้ไปสู่ มือของพวกศัตรู ของพระองค์
บางที “อิ ส คาริ โ อท” เป็ นการถ่ า ยตัว อัก ษรของค าฮี บ รู คื อ เคริ โยท หมายถึ ง “บุ ค คลแห่ ง
เคริ โอท” ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นในยูดาห์ทางตอนใต้ (ยชว. 15:25)
“การบัน ทึ ก เกี่ ย วกับ ความขัด แย้ง ใหญ่ ณ เยรู ซ าเล็ ม ในระหว่ า งที่ ค วามเชื่ อ และ
ความไม่ เ ชื่ อได้ถู ก เปิ ดเผยอย่า งเต็ม ที่ ก็ แ บ่ ง เป็ นสองส่ วน ส่ วนแรก (บทที่ 6-10)
ประกอบด้ว ยโครงร่ า งของตอนที่ ต่อ เนื่ องกัน ของความขัด แย้ง เอง ส่ วนที่ ส องคื อ
การพิพากษาที่เด็ดเดี่ยว (บทที่ 11, 12)
“ส่ ว นหลัก นี้ ของพระกิ ต ติ คุ ณ ทั้ง เล่ ม [บทที่ 7-10] ประกอบด้ว ยเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ
และการอภิปรายต่างๆที่ได้เชื่ อมโยงกับเทศกาลระดับชาติสองเทศกาล คือ เทศกาลอยู่
เพิง และ เทศกาลการฉลองพระวิหาร ซึ่ งได้ระลึกถึงการครอบครองคานาอันครั้งแรก
และการรื้ อฟื้ นที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข องการเป็ นอิ ส ระทางด้า นศาสนา ดัง นั้น เทศกาลก็ มี
ความหมายที่แสดงไว้มากที่สุดเกี่ยวกับชี วิตของพวกยิว และอย่างที่จะได้เห็นนั้น สิ่ งนี้
ได้กระทบต่อรู ปแบบการสอนของพระเยซู
“มีความคื บหน้าที่ชัดเจนในประวัติศาสตร์ การอภิ ป ราย ณ เทศกาลอยู่เพิ ง (7, 8)
ได้ ถู ก แสดงลั ก ษณะโดยการสงสั ย และการถามท่ า มกลางผู ้ค น การอภิ ป ราย
ณ เทศกาลฉลองพระวิหารก็แสดงถึงการแยกที่ได้สาเร็ จแล้ว (9, 10)”435

การตอบสนองของพวกยิว 7:1-9
“ยอห์นบทที่ 7 มีสามส่ วนของเวลา คือ ก่อนเทศกาล (ข้อ 1-10) ในท่ามกลางเทศกาล (ข้อ 1136) และในวันสุ ดท้ายของเทศกาล (ข้อ 37-52) การตอบสนองต่างๆระหว่างแต่ละระยะเวลา
เหล่านั้นสามารถถูกแสดงลักษณะโดยสามคา คือ ความไม่เชื่อ การโต้แย้ง และการแตกแยก”436

ส่ วนนี้ เชื่ อมโยงการตอบสนองของคนอี กกลุ่ มหนึ่ งที่ สาคัญกับพระเยซู โดยทัว่ ไปแล้ว พวกเขาเป็ น
พวกยิวซึ่ งรวมถึ งน้องๆของพระเยซู ส่ วนนี้ ก็ตระเตรี ยมผูอ้ ่านสาหรั บการนาเสนอที่ ตามหลังพันธกิ จ
ของพระเยซูในเยรู ซาเล็มซึ่ งได้เกิดขึ้น ณ เทศกาลอยูเ่ พิง
“ในพระกิ ตติ คุ ณเล่ มนี้ เยรู ซ าเล็ ม เป็ นศู นย์กลางแห่ ง ปั ญหาของพันธกิ จของพระเมสสิ ย าห์
ที่พระองค์แก้ต่างการอ้างของพระองค์ก่อนการทาให้งานของพระองค์สาเร็ จโดยการทนทุกข์
ภายนอกกาแพงเยรู ซาเล็ม”437
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ตอนนี้ การต่อต้านพระเยซู ก็รุนแรงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ในแคว้นยูเดีย ” จนพระองค์ได้
เลื อ กที่ จะพัก และท ากิ จรอบๆ “แคว้นกาลิ ลี ” นี่ เป็ นการอ้า งอิ ง ย่อๆถึ ง พันธกิ จ ภายหลัง ใน
แคว้นกาลิ ลี ข องพระเยซู ที่ พ ระกิ ตติ คุ ณ พ้อ งอธิ บ ายอย่า งเต็ ม ที่ ม ากขึ้ น พวกผูน้ าชาวยิวได้
ดาเนิ นการที่จะวางแผนเพื่อการประหาร พระเยซู เรื่ อยไป (เปรี ยบเทียบ 5:18)
ยอห์นได้
บันทึกความเป็ นศัตรู ที่เพิ่มขึ้นของพวกเขาที่นี่และในบทต่างๆที่ตามมา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 19,
30, 32, 44; 8:59; 10:39; 11:8, 53)

7:2

เทศกาลอยูเ่ พิ่ง (“ซุ ้ม”) มีข้ ึนหลังจากปั สกาหกเดื อน (6:4) (มัทธิ ว 12-17 และ 21 บันทึก
เหตุ การณ์ บางอย่างที่ ได้เกิ ดขึ้ นระหว่างระยะเวลาหกเดื อนนี้ ซึ่ งยอห์ นไม่ได้เอ่ยถึ ง) ปี นั้น
เทศกาลอยูเ่ พิ่งมีข้ ึนในวันที่ 10-17 กันยายน ค.ศ. 32 438 มันเป็ นเทศกาลการเก็บเกี่ยวมะกอก
เทศและผลองุ่น (อพย. 23:16; ลนต. 23:33-36, 39:-43; ฉธบ. 16:13-15) ในสมัยของพระเยซู
นั้น มันเป็ นเทศกาลอันเป็ นที่นิยมมากที่สุดของสามเทศกาลที่ได้กาหนดไว้ของคนยิว439 มันได้
ระลึ ก ถึ ง การเดิ นทางในถิ่ นทุ ร กันดารของคนอิ ส ราเอล พวกยิวที่ ศรั ท ธาหลายคนได้ส ร้ า ง
ที่ กาบังชัว่ คราวที่ ทาจากกิ่ ง ไม้และได้อาศัย ในนั้นเป็ นเวลาหนึ่ ง สัปดาห์ เพื่ อที่ จะเลี ย นแบบ
สภาพในถิ่นทุรกันดารที่ซ่ ึ งบรรพบุรุษของพวกเขาได้อาศัย

7:3-5

พวกน้ อ งๆต่ า งบิ ด าของพระเยซู ไ ด้แ นะน าให้ พ ระองค์ ที่ จ ะ “ไป” ยัง เทศกาลนั้น เพื่ อ ว่ า
“พวกสาวก” ที่เหลื ออยูข่ องพระองค์จะเชื่ อในพระองค์ต่อไป และคนจานวนมากขึ้นจะกลาย
มาเป็ นสาวกของพระองค์ เป็ นที่ ชดั เจนว่า พวกเขาได้ทึกทักเอาว่าพระเยซู ตอ้ งการผูต้ ิ ดตาม
มากเท่าที่ จะเป็ นได้ พวกเขาได้เชื่ อว่าพระองค์สามารถทาการอัศจรรย์ไ ด้ แต่ พวกเขาไม่ไ ด้
เชื่ อว่า พระองค์เป็ นผูท้ ี่ พ ระองค์ไ ด้อ้า งว่า เป็ น พวกเขาได้หนุ นใจให้ พ ระองค์ที่ จะโฆษณา

พระองค์เอง บางทีพวกเขาได้เห็นถึงผลประโยชน์บางอย่างสาหรับพวกเขาเองในการที่พระองค์
ได้ทาอย่างนั้น ซาตานได้ทดลองพระเยซู อย่างเดี ยวกัน (มธ. 4:1-10) แผนการของพระเจ้า
สาหรับการยกย่องของพระเยซู ก็แตกต่างจากแผนการของพวกเขาและได้เกี่ยวข้องกับกางเขน
มันยากที่จะบอกว่าพวกน้องๆเหล่านี้ ได้กล่าวอย่างจริ งใจหรื ออย่างเหน็บแนม บางทีบางคนก็
จริ งใจและคนอื่นก็เหน็บแนม
ความคุน้ เคยกับพระเยซู ไม่ได้และไม่รับรองถึงความเชื่ อในพระองค์ (เปรี ยบเทียบ สดด. 69:8)
แนวทางที่ ผูไ้ ม่เชื่ อวางแผนที่ จะได้รับศักดิ์ ศรี เพื่อพวกเขาเองบ่อยครั้ ง แล้วก็ตรงกันข้า มกับ
แนวทางของพระเจ้าในการทาสิ่ งต่างๆ (เปรี ยบเทียบ ฟป. 2:3-11) สองในพวกน้องๆเหล่านี้ คือ
ยากอบและยูดา ผูซ้ ่ ึ งต่อมาในกลายมาเป็ นผูเ้ ชื่ อและได้เขียนหนังสื อในพันธสัญญาใหม่ที่มีชื่อ
ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ กจ. 1:14; 1 คร. 15:7)
7:6

พระเยซู ได้ตอบว่ามันไม่ใช่ “เวลา” (คากรี ก ไครอส) ที่เหมาะสมสาหรับพระองค์ที่จะไปยัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม นั่นคื อ เวลา (ตารางเวลา) ของพระบิดาซึ่ งพระเยซู ได้เรี ยกว่า “เวลาของเรา”
(เปรี ย บเที ย บ 2:4) อย่า งไรก็ ต าม พวกเขาสามารถไปยัง เทศกาลนั้น ได้ ณ เวลา (ค ากรี ก
ไครอส) ใดก็ตาม พวกเขาไม่ได้อยู่ในภารกิ จและตารางเวลาจากพระเจ้าอย่างที่พระองค์ได้อยู่
นั้น
“ภาพของยอห์นเกี่ ยวกับพระเยซู น้ นั ก็เป็ นภาพที่ กาลังเคลื่ อนอยู่เรื่ อยๆไปสู่ จุดหมาย
ที่ได้กาหนดไว้ของพระเจ้า ของพระองค์”440
การตี ความอี กอย่างหนึ่ งก็คือว่า พระเยซู ได้หมายถึ งว่า เวลาแห่ งการตายของพระองค์ยงั มา
ไม่ถึง อย่างไรก็ตาม คากรี กที่พระเยซู ได้ใช้เมื่ ออ้างอิ งถึ งการตายของพระองค์และผลลัพธ์
ต่างๆของมันในพระกิ ตติ คุณยอห์ นก็เป็ นคาว่า โฮรา อยู่เสมอในที่ อื่นๆ ไม่ใช่ ไครอส (2:4;
7:30; 8:20; 12:23, 27; 13:1; 17:1)

7:7

พระเยซู ไ ด้พ าดพิ ง ถึ ง การต่ อ ต้า นที่ ไ ด้ร อคอยพระองค์ ใ นกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม พวกน้อ งๆของ
พระองค์ไม่มีเหตุผลที่ เจาะจงเพื่อจะระมัดระวังเกี่ ยวกับว่าพวกเขาได้ไปยังเทศกาลเมื่ อไหร่
แต่พระเยซูจะตกอยูใ่ นอันตรายเมื่อพระองค์ได้ไป พวกเขาได้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ “โลก” แต่พระ

เยซู ไม่ได้เป็ นของโลก (1:10; เปรี ยบเทียบ 15:18-21; 17:14, 16) อีกเหตุผลหนึ่ งสาหรับ
การต่อต้านของพวกยิวคื อการเทศนาที่ได้ทาให้สานึ กของพระเยซู ที่ได้เรี ยกร้ องการกลับใจ
และความเชื่ อในพระองค์ ข้อนี้ ประกอบด้วยการอธิ บายสาหรับถ้อยแถลงของพระเยซูในข้อ
ก่อนหน้านี้
7:8-9

จากการที่ ไ ด้น าเสนอการอธิ บ ายของพระองค์แ ล้ว พระเยซู ไ ด้ห นุ น ใจให้พ วกน้อ งๆของ
พระองค์ที่จะไป “ยังเทศกาล” โดยปราศจากพระองค์ อีกครั้งหนึ่ ง พระองค์ได้พูดเป็ นนัยว่า
พระบิ ดาได้ต้ งั วาระ และพระองค์จาเป็ นต้องติดตามมันแทนที่จะเป็ นคาแนะนาของพวกเขา
(เปรี ยบเทียบ 2:4) น้ าพระทัยชัว่ ขณะนี้ ของพระเจ้าสาหรับพระองค์ก็คือที่ จะอยู่ “ในแคว้น
กาลิลี”
คาว่า “ยัง ” ของฉบับ แปล NIV ก็ มี ก ารสนับ สนุ นทางตัวบทที่ อ่อนแอ แม้ว่า มันแสดงถึ ง
การตีความที่ใช้ได้ ฉบับคัดลอกภาษากรี ก เก่ าแก่หลายฉบับไม่ได้มีคานั้น บางทีผูค้ ดั ลอกได้
เพิ่ ม มัน เข้า ไปเพื่ อ จะอธิ บ ายถึ ง สิ่ ง ที่ พ ระองค์ไ ด้ห มายถึ ง เนื่ อ งจากว่ า พระองค์ ได้ ไ ป ยัง
กรุ งเยรู ซาเล็มหลังจากที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคาเหล่านี้ไม่นาน (ข้อ 10)
ซ. การเสด็จเยีย่ มเยียนกรุ งเยรู ซาเล็มครั้งทีส่ ามของพระเยซู 7:10—10:42

ส่ วนนี้ ของตัวบทอธิ บายถึ งการสอนของพระเยซู ในกรุ งเยรู ซาเล็มในระหว่างเทศกาลอยูเ่ พิงและเทศกาลฉลอง
พระวิหาร เป็ นที่ชดั เจนว่า ยอห์นได้รวมการสอนในการบรรยายของท่านเพราะว่ามันประกอบด้วยการเปิ ดเผยที่
สาคัญถึงอัตลักษณ์ของพระเยซู และเพราะว่ามันอธิ บายถึงการต่อต้านที่มีต่อพระเยซูมากขึ้นซึ่ งได้ไปถึงจุดสู งสุ ด
ในการถูกตรึ งของพระองค์
1. การโต้ เถียงเกีย่ วกับพระเยซู 7:10-13
7:10

พระเยซู ได้ดาเนิ นการที่ จะมุ่งไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มหลังจากพวกน้องๆของพระองค์ได้จากไป
ไม่นาน เพราะว่าพระบิดาได้นาให้พระองค์ที่จะไป พระองค์ไม่ได้ป่าวประกาศถึงการมาถึ ง
ของพระองค์ดว้ ยการเผยแพร่ ที่ยิ่งใหญ่ (หรื อ “ต่อสาธารณะ”) อย่างที่พวกน้องๆของพระองค์
ได้แนะนา แต่ได้ไปโดยปราศจากการป่ าวประกาศ ถ้าพระองค์ได้ไปในไม่ชา้ พวกเจ้าหน้าที่คง

ได้มีโอกาสมากขึ้นที่จะจับกุมพระองค์ (ข้อ 1)
7:11

เนื่ องจากว่า ตามปกติ แล้ว ยอห์ นได้ใช้คาวลี น้ ี “พวกยิว” เพื่อจะอธิ บายถึ งพวกเจ้าหน้าของ
คนยิวผูเ้ ป็ นปฏิปักษ์ต่อพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 1:19; 7:13 และข้ออื่นๆ) บางทีนนั่ คือผูท้ ี่พยายาม
ที่จะหาพระองค์ที่นนั่ ความตั้งใจของพวกเขาดูเหมือนจะเป็ นอันตราย

7:12-13

พระเยซูเป็ นหัวข้อที่เป็ นการโต้เถียงของการสนทนา ณ เทศกาลนั้น การปรากฏของพระองค์ได้
กระตุน้ “การบ่น” (คากรี ก โกกกัสมอส เปรี ยบเทียบ 6:41, 61) ค่อนข้างมาก ผูค้ นโดยทัว่ ไป
หลายคนจากแคว้นยูเดี ย และบรรดาผูเ้ ดิ นทางจากที่ อื่นๆ ได้โต้แย้งถึ งพันธกิ จของพระองค์
อย่างลับๆ ในขณะที่ได้สงสัยว่าพวกผูน้ าของพวกเขาได้ต่อต้านพระองค์ ตามฉบับทัลทุดนั้น
การหลอกลวงผูค้ นเป็ นอาชญากรรมซึ่ งจะถูกลงโทษโดยการเอาหิ นขว้าง 441 “พวกยิว” ที่นี่
อ้างอิงอย่างชัดเจนถึงพวกผูน้ าของคนอิสราเอล

ส่ วนนี้ ก็ตระเตรี ยมเบื้องหลังสาหรับพันธกิจของพระเยซู ในกรุ งเยรู ซาเล็มที่ติดตามมา มันช่ วยให้ผอู ้ ่านรู ้ สึกถึ ง
บรรยากาศของความคิดทางสาธารณะที่พระเยซูได้ทาการ
2. พันธกิจของพระเยซู ณ เทศกาลอยู่เพิง 7:14-44
ยอห์นได้นาเสนอโอกาสนี้ ของพันธกิจการสอนของพระเยซู วา่ ประกอบด้วยการเน้นสามอย่าง คือ สิ ทธิ อานาจ
ของพระเยซู ที่มาและจุดหมายของพระองค์ และพระสัญญาเกี่ ยวกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ส่ วนนี้ ได้ถูกถื อว่า
ประกอบด้วยสองวัฏจักร คือ การสอนของพระเยซู ข้อ)15-24; 37-39) การคาดคะเนที่เป็ นผลลัพธ์ท่ามกลางผูค้ น
ข้อ)25-31; 40-44) และ ภารกิจของเจ้าหน้าที่คนยิวและผลลัพธ์ต่าง ข้อ 32-36; 45-52)442
สิ ทธิอานาจของพระเยซู 7:14-24
7:14

ครั้นถึ งช่ วงกลางของสัปดาห์น้ นั พระเยซู ได้เริ่ มต้นการสอนต่อสาธารณะในพระวิหาร บางที
ใน “ท้องพระคลัง” ในลานของผูห้ ญิง443 ข้อนี้ต้ งั ฉากสาหรับสิ่ งที่ติดตามมาทันทีทนั ใด
“. . . ตลอดภายในของกาแพงใหญ่ที่ได้จดั ตั้งกาแพงล้อมรอบพระวิหารก็มีระเบี ยง

สองชั้นซึ่ งแต่ละเสาก็เป็ นเสาหิ นอ่อนสี ขาวที่ สูง 25 ศอกซึ่ งถูกปกคลุ มด้วยคานที่
เป็ นไม้สนสี ดาร์ ”444
7:15

มันค่ อนข้า งเป็ นเรื่ องปกติ ส าหรั บ ผูช้ ายชาวยิวที่ จะอ่ า นและเขี ย น ผูค้ นไม่ ไ ด้แสดงออกถึ ง
ความประหลาดใจต่ อ ความสามารถของพระเยซู ที่ จ ะท าอย่ า งนั้ น พวกยิ ว จากยู เ ดี ย
(เปรี ยบเทียบ 1:19) ได้ประหลาดใจต่อความเข้าใจของพระเยซู เกี่ ยวกับเรื่ องราวทางศาสนา
(เปรี ยบเที ย บ มธ. 7:28-29; มก. 1:22) พวกเขาได้ รู้ ว่ า พระองค์ ไ ม่ ไ ด้มี ก ารศึ ก ษาทาง
ศาสนศาสตร์ที่เป็ นทางการภายใต้พวกรับบี (เปรี ยบเทียบ กจ. 4:13)
“สาหรั บพวกยิวนั้น มี การเรี ยนรู ้ ประเภทเดี ยวเท่านั้น นั่นคื อ ศาสนศาสตร์ และหน
ทางเดียวไปสู่ มนั ก็คือ โรงเรี ยนของพวกรับบี”445
“บางครั้งมันก็เป็ นจริ งในทุกวันนี้ ที่วา่ ผูท้ ี่ไม่ได้รับการศึกษาในหลากหลายอาชีพของ
ชี วิตก็เคลื่ อนไปข้างหน้าอย่างมัน่ คงกว่าผูท้ ี่มีของประทานต่างๆที่ น้อยกว่าพร้ อมกับ
การอบรมในโรงเรี ยน จงดู ความงุ นงงที่ คล้ายกันของสภาแซนฮี ดริ นเกี่ ยวกับเปโตร
และยอห์น (กจ. 4.13) นี่ไม่ใช่ขอ้ โต้แย้งต่อการศึกษา แต่มนั ใช้มากกว่าการศึกษาที่
จะสร้างคนแท้”446

7:16

พระเยซู ได้ตอบสนองโดยการอธิ บายว่าความรู ้ ของพระองค์ไ ด้มาจาก “ผูห้ นึ่ ง” ที่ “ได้ส่ง ”
พระองค์มา นั่นคื อ พระเจ้าพระบิ ดา (เปรี ย บเทีย บ 5:19-30) มันไม่ ได้มาจากพระองค์เอง
พระองค์ได้หมายถึงว่าความรู ้ของพระองค์ไม่ใช่ความรู ้ที่พระองค์ได้คิดค้นหรื อบรรลุผา่ นทาง
การศึกษาที่อิสระ ตามปกติแล้วพวกรับบีได้อา้ งรับบีอื่นๆในฐานะที่มาของข้อมูลของพวกเขา
พระเยซู ได้หลีกเลี่ยงการให้ความประทับใจที่ว่าพระองค์เป็ นคนเห่ อที่ช่างคิด แต่พระองค์ได้
บ่งบอกอีกว่าการสอนของพระองค์ไม่ใช่การดาเนิ นการธรรมเนี ยมของรับบีต่อไป “คาสอน”
ของพระองค์ไม่ได้มาจากพวกรับบีหรื อการศึกษาด้วยตนเอง แต่มาจากพระเจ้าโดยตรง
“มัน เป็ นลัก ษณะของบุ ค คลที่ โดดเด่ น หลายคนแห่ ง พระคัม ภี ร์ ที่ ว่า พวกเขาได้รั บ
การโน้ม น้า วว่า พวกเขาต้องท าสิ่ ง ที่ พ วกเขากาลัง ท า และกล่ า วสิ่ ง ที่ พ วกเขาก าลัง
กล่าว เพราะว่าพวกเขาได้รับคาบัญชาจากพระเจ้า”447
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พระเยซูได้อา้ งต่อไปว่า กุญแจสู่ การรับรองถึงการอ้างอิงของพระองค์ที่วา่ คาสอนของพระองค์
ได้มาจากพระเจ้าก็คือ ความตั้งใจ (ความเต็มใจ) ของบุคคลหนึ่ งที่จะ “ทา” ตาม “น้ าพระทัย”
ของพระเจ้า วิธีปกติที่พวกรับบีได้ยุติการโต้แย้งเช่ นนั้นก็โดยทางการอภิปราย อย่างไรก็ตาม
พระเยซู ไ ด้สอนว่า ปั จจัยหลักนั้นเป็ นศี ล ธรรมไม่ใ ช่ สติ ปั ญญา ถ้า “ผูใ้ ด” “เต็มใจ” ที่ จะทา
ตาม นา้ พระทัย ของพระเจ้า ไม่ใช่แค่ที่จะรู ้จกั ความจริ งของพระเจ้า พระเจ้าจะช่วยให้บุคคลนั้น
ที่จะเชื่อว่าคาสอนของพระเยซูได้มาจากเบื้องบน (เปรี ยบเทียบ 6:44)
“เงื่อนไขเดียวสาหรับการเข้าใจการอ้างของพระเยซู ก็คือความเชื่ อ ‘การประพฤติตาม
พระประสงค์ของพระเจ้า’ ไม่ได้หมายถึง การเชื่อฟังทางจริ ยธรรมในฐานะเบื้องต้นต่อ
กฎเกณฑ์ของคริ สตศาสนา แต่เป็ นการเชื่อในผูท้ ี่พระเจ้าได้ส่งมา )6:29. . .) ความเชื่อ
เช่ นนั้นช่ วยให้ผเู ้ ชื่ อที่จะรับรู ้ถึงความสอดคล้องกันของคุ ณลักษณะทางศีลธรรมของ
ภารกิจของพระเยซูพร้อมกับพระประสงค์ของพระเจ้า”448
ดังนั้น สิ่ งที่สาคัญที่สุดก็คือการอุทิศตนที่จะทาตาม “น้ าพระทัย” ของพระเจ้า เมื่อบุคคลหนึ่งทา
การอุทิศตนนั้น พระเจ้าก็เริ่ มต้นที่จะโน้มน้าวเขาหรื อเธอเกี่ยวกับสิ่ งที่เป็ นจริ ง ความเชื่อต้องมา
ก่อนเหตุผล ไม่ใช่ในทางกลับกัน
“ผูฟ้ ั งของพระองค์ได้ต้ งั คาถามเกี่ ยวกับความสามารถของพระองค์ในฐานะอาจารย์
พระองค์ก็ต้ งั คาถามเกี่ยวกับความสามารถของพวกเขาในฐานะผูฟ้ ัง”449
พระเยซู ไ ม่ ไ ด้ก ล่ า วว่า ความแม่ น ย าของความเข้า ใจของเราก็ อ ยู่ใ นสั ด ส่ ว นโดยตรงของ
การจานนของเราต่อพระเจ้า ผูค้ นที่อยู่ในทางธรรมอย่างมากบางคนได้ถือมุมมองบางอย่าง
ที่ผิดพลาดอย่างมาก มีปัจจัยอื่ นๆที่ กาหนดว่าความเข้าใจของเราแม่นยาแค่ไหน พระองค์ก็
ไม่ได้กล่าวว่า ถ้าบุคคลหนึ่ ง ตั้งใจที่ จะทาตามนา้ พระทัยของพระเจ้า เขาหรื อเธอจะเข้าใจถึ ง
ที่มาของคาสอนของพระเยซูโดยอัตโนมัติ ประเด็นของพระองค์ก็คือว่า การจานนต่อพระเจ้า
ไม่ ใ ช่ ก ารวิ เ คราะห์ ท างสติ ปั ญญานั้น เป็ นรากฐานส าหรั บ การเข้า ใจความจริ ง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ความจริ งแห่งคาสอนของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ สภษ. 1:7)

“ความเข้า ใจฝ่ ายวิ ญ ญาณไม่ ใ ช่ ถู ก ท าให้ เ กิ ด ขึ้ นโดยการเรี ยนรู ้ ข้อ เท็ จ จริ ง หรื อ
ขบวนการเท่านั้น แต่มนั ขึ้นอยูก่ บั การเชื่ อฟั งต่อความจริ งอันเป็ นที่รู้จกั การเชื่ อฟั งต่อ
น้ า พระทัย อัน เป็ นที่ รู้ จ ัก ของพระเจ้า ก็ พ ัฒ นาการแยกแยะระหว่ า งความเท็ จ และ
ความจริ ง”450
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บุ ค คลที่ อ้า งแนวคิ ดดั้ง เดิ ม ของเขาหรื อของเธอจะยกย่องตนเอง นั่นอาจไม่ เป็ นแรงจู ง ใจที่
แฝงอยู่ข องเขาหรื อ ของเธอ แม้ว่า บ่ อ ยครั้ งแล้วมัน เป็ น แต่ นั่นจะเป็ นผลลัพ ธ์ ตรงกันข้า ม
บุคคลที่อา้ งแนวคิดของอีกคนหนึ่ งก็ลงเอยด้วยการยกย่องบุคคลอื่นแทนที่จะเป็ นเขาเองหรื อ
เธอเอง พระเยซู ไ ด้อ้า งที่ จะท าอันหลัง นี้ และที่ จะปรารถนา “การยกย่องแก่ ผูห้ นึ่ ง ที่ ไ ด้ส่ ง
พระองค์ม า” ความปรารถนานั้นได้แสดงถึ ง ความชอบธรรมของพระองค์ และได้ทาให้คิด
ไม่ถึงว่าพระองค์จะหลอกลวงผูค้ น (ข้อ 12)
“ในทาร์ กุมของปาเลสไตน์น้ นั บุ ตรชายที่ทาตามหน้าที่ เป็ นผู ้ ‘ที่มีความคิดเห็ นจาก
ผูอ้ ื่นสาหรับศักดิ์ศรี )‘อิ คาร์ หรื อ ‘เกียรติ’) ของบิดาของเขา ปฐม. 32:7 (8), 11 (12),
TJ1; ลนต .19:3 นีโอฟิ ทิ)”451
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พระเยซู เ พิ่ ง ได้อ้า งว่า พระเจ้า ได้ใ ห้ค าสอนของพระองค์แก่ พ ระองค์ และที่ ว่า พระองค์ไ ด้
ป่ าวประกาศมัน อย่า งสั ต ย์ซื่ อในฐานะมนุ ษ ย์ที่ ชอบธรรม ตอนนี้ พระองค์ไ ด้เปรี ย บเที ย บ
พวกผูว้ ิจารณ์ ของพระองค์กบั พระองค์เอง พวกเขาได้อา้ งว่า “โมเสส” ได้ให้คาสอนของท่าน
แก่พวกเขา แต่พวกเขาไม่ได้ดาเนิ นการอย่างสัตย์ซื่อในฐานะมนุษย์ที่ชอบธรรม ดังนั้นมันไม่
สอดคล้องกันที่ว่าพวกเขาได้แสวงหาที่จะ “ฆ่า” พระเยซู (เปรี ยบเทียบ ข้อ 44-45) พวกเขาได้
กล่ าวหาพระองค์ถึง “ความไม่ชอบธรรม” (ข้อ 12, 18) แต่แท้จริ งแล้วพวกเขาเป็ นผูท้ ี่ ไม่
ชอบธรรม พวกเขาได้แสวงหาที่จะ “ฆ่า” พระองค์ แม้ว่า โมเสสได้สอนว่าน้ าพระทัยของ
พระเจ้าก็คือที่ จะยับยั้งจากการฆ่า (อพย. 20:13) เป็ นที่ ชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้จานนต่อน้ า
พระทัยของพระเจ้าตามที่ มนั ได้มาผ่านทางโมเสส จึ งไม่แปลกใจที่ ว่าพวกเขาได้ล้มเหลวที่
จะเข้าใจคาสอนของพระเยซู

7:20

ผูฟ้ ั งหลายคนของพระเยซู ไม่ได้ตระหนักถึงความลึกลับของความเป็ นศัตรู ของพวกผูน้ าของ
คนอิสราเอลที่มีต่อพระองค์ พวกเขาได้คิดอย่างตรงๆว่าพระองค์น้ นั บ้าที่จะคิดว่าใครคนหนึ่ ง

ก าลั ง พยายามที่ จ ะฆ่ า พระองค์ พวกยิ ว แห่ ง สมั ย ของพระเยซู ไ ด้ คิ ด โดยทั่ ว ไปๆถึ ง
ความเจ็บป่ วยทางความคิด ซึ่ งในกรณี คือการหวาดระแวงว่าเป็ นการถูกผีชกั นา สิ่ งนี้ อธิ บายถึง
การอ้างอิงของพวกเขาถึงการที่พระเยซู มี “ผี” (เปรี ยบเทียบ 10:20) คนเหล่านี้ ไม่ได้กล่าวหา
พระเยซู ถึงการได้รับอานาจของพระองค์มาจากซาตานอย่างที่คนอื่นๆได้กล่าวหา (มธ. 9:34;
10:25; 12:24; มก. 3:22; ลก. 11:15; เปรี ยบเทียบ มธ. 11:18) มีกรณี ของการถูกผีสิงหลายกรณี
ในพระกิตติคุณพ้อง แต่ไม่มีสักกรณี ในพระธรรมยอห์น
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“สิ่ งหนึ่ ง” (ตามตัวอักษรคือ งาน คากรี กคือ เอโกน นัน่ คือ งานที่อศั จรรย์) ที่พระเยซู ได้ทาซึ่ ง
พระองค์ได้อา้ งอิงถึงนั้น เป็ นที่ชดั เจนว่าเป็ นการรักษาคนง่อย ณ สระเบธเธสดา (ข้อ 23; 5:1-9)
มันได้ทาให้ “ทุกคน” ที่ได้ยินเรื่ องนี้ ที่จะ “ประหลาดใจ” (5:10-18) ยิ่งไปกว่านั้นอีก มันได้
เริ่ มต้นการโต้เถียงเกี่ยวกับพระเยซูในกรุ งเยรู ซาเล็ม
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สิ่ งที่มาก่อนแห่ ง “ด้วยเหตุว่า” (NASB ฉบับแก้ไข 1973) “ด้วยเหตุน้ ี ” (NASB ฉบับแก้ไข
1995) หรื อ “กระนั้น” (NIV คากรี กคือ ดิอา ทูโท) ก็ไม่ชดั เจน มันอาจอ้างอิงถึงสิ่ งที่มาก่อน
การตี ค วามนี้ จะก่ อ ให้ เ กิ ด การแปลเช่ น “ท่ า นทุ ก คนก็ ป ระหลาดใจเนื่ อ งจากสิ่ งนี้ ” 4 5 2
อย่า งไรก็ ตาม ยอห์ นได้ใ ส่ วลี น้ ี ก่ อนอย่า งต่ อเนื่ องเมื่ อท่ า นได้ใ ช้ม นั ในอนุ ประโยคอื่ นๆ 453
บางที พ ระเยซู ไ ด้อ้า งอิ ง ถึ ง การรั ก ษาคนง่ อยของพระองค์ (ข้อ 21) ว่า เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ถึ ง
ความปรารถนาของพระเจ้าสาหรับความสมบูรณ์ทางกายภาพ
โมเสสได้กาหนดให้มีก ารเข้าสุ หนัตเพื่อสุ ขภาพทางกายภาพของคนอิ สราเอล เช่ นเดี ยวกับ
เพื่อเหตุผลอื่นๆ (ลนต. 12:3) พวกยิวได้ตระหนักถึ งสิ่ งนี้ และดังนั้น “ได้ทาการเข้าสุ หนัต”
ทารกชายในวันที่แปดหลังจากการเกิดของพวกเขา แม้วา่ วันนั้นเป็ น “วันสะบาโต”454 ตามปกติ
แล้วพวกยิวที่รักษากฎก็ไม่ทางานในวันสะบาโต
การอ้างอิงที่เป็ นการเสริ มของพระเยซู ถึงข้อเท็จจริ งที่ว่า กฎหมายการเข้าสุ หนัตได้เริ่ มต้นกับ
บรรพบุ รุษ อย่า งแท้จริ งและไม่ใช่ โมเสสนั้น บางที เป็ นการลดความสาคัญของโมเสสอย่า ง
เล็กน้อย พวกผูว้ ิจารณ์ ของพระเยซู ได้อา้ งที่จะติดตามโมเสสอย่างสัตย์ซื่อ แต่ในการถื อรักษา
กฎหมายการเข้าสุ หนัตนั้น พวกเขาไม่ไ ด้ให้เกี ย รติ ท่ านอย่างแท้จริ ง แต่ใ ห้เกี ยรติ อับราฮั ม
(ปฐก. 17:9-14) ตามหลักแล้ว โมเสสเพียงแค่ได้รวมกฎหมายการเข้าสุ หนัตไว้ในธรรมบัญญัติ

ของโมเสส อย่างที่ท่านได้ทากับกฎหมายเก่าแก่อื่นๆ
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พวกผูว้ ิจารณ์ของพระเยซู ได้อนุ ญาตการกระทา “ในวันสะบาโต” ที่ ได้ส่งผลต่อสุ ขภาพของ
ส่ วนหนึ่ ง ของบุค คลหนึ่ ง และทารกในวันสะบาโต ดังนั้นพวกเขาไม่ค วรต่ อต้า นการรั กษา
ผูใ้ หญ่ ท้ งั ตัว (“คนทั้ง คน”) ในวันเดี ย วกัน นอกจากนี้ พวกเขาได้ก ระท าการเข้า สุ หนัตใน
วันสะบาโตตามปกติ แต่พระเยซูได้รักษาชายคนหนึ่ งเท่านั้นในวันสะบาโต การเข้าสุ หนัตเป็ น
การปฏิบตั ิการซึ่ งถูกออกแบบมาเพื่อที่จะก่อให้เกิดสุ ขภาพที่ดี เด็กที่ได้รับการเข้าสุ หนัตไม่ได้
เจ็บป่ วย ในอีกด้านหนึ่ ง พระเยซูได้รักษาชายคนหนึ่งผูไ้ ด้ทนทุกข์ดว้ ยความเป็ นง่อยที่รุนแรง
มาเป็ นเวลา 38 ปี ยิ่งไปกว่านั้นอีก การเข้าสุ หนัตเป็ นแค่พิธีการชาระให้บริ สุทธิ์ แต่การรักษา
คนง่อยได้เกี่ ยวข้องกับการช่ วยกูจ้ ากการเป็ นทาส ดังนั้นมันไม่ยุติธรรมสาหรับพวกผูว้ ิจารณ์
ของพระเยซูที่จะโกรธพระองค์ถึงสิ่ งที่พระองค์ได้ทา
พวกยิวได้สถาปนาลาดับชั้นของกิจกรรมต่างๆที่ซ่ ึ งพวกเขาได้ตดั สิ นความถูกต้องตามกฎหมาย
ของการกระทาการใดๆในวันสะบาโต (เปรี ยบเทียบ มธ. 12:9-10) พวกเขาได้ต้ งั ลาดับชั้นนี้
ความจาเป็ นที่ จาเป็ น ซึ่ งก็คือความเร่ งด่วน พระเยซู ไ ด้กระทาการจากมุ มมองที่เป็ นลาดับชั้น
เช่นกัน แต่พระองค์ได้ต้ งั ลาดับชั้นของพระองค์บนสิ่ งที่ดีที่สุดเพื่อผูค้ น (มก. 2:27)
“ถ้าพวกผูต้ ่อต้านของพระองค์ได้เข้าใจความหมายโดยนัยของการจัดเตรี ยมของโมเสสสาหรับ
การเข้า สุ หนัตในวันสะบาโตนั้น พวกเขาคงได้เห็ นว่า การกระท าแห่ ง ความเมตตา อย่า งที่
พระองค์เพิ่งได้ทาไปนั้นไม่ใช่แค่อนุญาตเท่านั้น แต่เป็ นพันธะอีกด้วย โมเสสค่อนข้างได้เข้าใจ
ว่าบางสิ่ งควรถูกกระทาในวันสะบาโต พวกยิวมีถอ้ ยคาของท่านแต่ไม่มีความหมายของท่าน”455

7:24

พระเยซู ไ ด้ ส รุ ปโดยการเตื อ นผู้ฟั ง ของพระองค์ ถึ ง การตัด สิ น “ตามที่ เ ห็ น ภายนอก”
หรื ออย่างผิวเผิน (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 16;18-19; อสย. 11:3-4; ศคย. 7:9) “การตัดสิ น” ที่ผิวเผิน
ของพวกเขาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎสาหรับวันสะบาโตนั้นได้ส่งผลต่อการตัดสิ นที่
ผิวเผินเกี่ยวกับงานและบุคคลของพระเยซู พระองค์ได้บอกให้พวกเขา ที่จะหยุดทาอย่างนั้น
พวกเขาจาเป็ นต้อง “ตัดสิ น” บนพื้นฐานของมาตรฐานที่ “ชอบธรรม” คือ สิ่ งที่ถูกต้องอย่าง
แท้จริ ง

ทีม่ าและจุดหมายของพระเยซู 7:25-36
7:25-26

แม้วา่ ผูเ้ ดินทางที่เป็ นคนยิวหลายคนในลานพระวิหารนั้นไม่ได้ตระหนักว่าพวกผูน้ าทางศาสนา
เป็ นศัตรู ต่อพระเยซูเพียงไร (ข้อ 20) คนท้องถิ่นบางคนก็ได้ตระหนัก พวกเขาได้ประหลาดใจ
ว่าพระเยซูกาลัง “กล่าวอยู”่ “อย่างเปิ ดเผย” และพวกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ต่อต้านพระองค์ พวกเขา
ได้คาดหวังว่าถ้าพระองค์เป็ นผูห้ ลอกลวง “พวกผูป้ กครอง” จะกักขังพระองค์ แต่ถา้ พระองค์
เป็ นพระเมสสิ ยาห์ พวกเขาจะยอมรับพระองค์เช่นนั้น พวกเจ้าหน้าที่ได้กระทาอย่างที่พวกเขา
ได้ทาเพราะว่า พวกเขากลัวประชาชน สถานการณ์ ได้นาให้คนท้องถิ่ นบางคนที่ จะสงสัยว่า
พวกผูน้ าอาจเชื่อ (“รู้” ถ้าไม่ยอมรับ) อย่างแท้จริ งว่าพระเยซูเป็ นพระเมสสิ ยาห์ (“พระคริ สต์”)

7:27

ชาวกรุ งเยรู ซาเล็มได้รู้สึกโน้มเอี ยงที่ จะเชื่ อว่าพระเยซู เป็ นพระเมสสิ ยาห์ เพราะพวกเขาได้
เชื่ อ ว่ า ที่ ม าทางโลกของพระเมสสิ ยาห์ ที่ เ ป็ นมนุ ษ ย์ ข องพวกเขานั้ นจะไม่ เ ป็ นที่ รู้ จ ัก
ความเชื่ อ ถื อ นี้ เป็ นธรรมเนี ย ม 4 5 6 แน่ น อนว่ า มั น ไม่ ไ ด้ เ ป็ นตามพระคั ม ภี ร์ เนื่ อ งจาก
พัน ธสั ญ ญาเดิ ม ได้ท านายอย่า งชัด เจนว่า สถานที่ เ กิ ด ของพระเมสสิ ย าห์ จ ะเป็ นเบธเลเฮม
(มีคา. 5:2)
“ดูเหมือนได้มีการคาดหวังว่าพระเมสสิ ยาห์จะปรากฏทันทีทนั ใด (บางทีจากดาเนียล
7:13 หรื อจาก อิสยาห์ 53:8) ไม่มีใครรู ้ วา่ เมื่อไหร่ ในขณะที่พระคริ สต์ได้ดาเนิ นชี วิต
มายาวนานท่ามกลางเพื่อนร่ วมชาติของพระองค์ในความคลุมเครื อกระนั้นก็เป็ นที่รู้จกั
ต่อพวกเขา”457
ความเข้า ใจโดยทัว่ ไปเกี่ ย วกับ ที่ ม าของพระเยซู ก็ คื อว่า เนื่ องจากว่า พระองค์เ ป็ นที่ รู้ จกั ว่า
ได้เติ บ โตขึ้ นในเมื องนาซาเร็ ธ เป็ นที่ ชัดเจนว่า พระองค์ไ ด้บ งั เกิ ดที่ นั่นเช่ นกัน พวกเขาไม่
เพี ย งแต่ ไ ด้ล้ม เหลวที่ จะรั บ รู ้ ถึ ง ที่ ม าแห่ ง สวรรค์ข องพระองค์ แต่พ วกเขาก็ ผิดเกี่ ย วกับ ที่ ม า
ทางโลกของพระองค์อีกด้วย ที่จริ งพวกเขาไม่รู้จกั พระองค์อย่างดีเลย

7:28-29

เมื่ อใดก็ตามที่ ยอห์ นได้อธิ บ ายว่า พระเยซู ไ ด้ “ร้ องออกมา” นั้น การประกาศต่ อสาธารณะ
ที่สาคัญได้ติดตามมา (เปรี ยบเทียบ 1:15; 7:37; 12:44) พระเยซู ได้กล่าวว่าผูฟ้ ั งของพระองค์
ได้ “รู้จกั ” พระองค์ “และที่ที่” พระองค์ได้ “มา” บางทีพระองค์ได้หมายถึ งว่าพวกเขาได้รู้จกั

ใครที่พระองค์เป็ นอย่างผิวเผิน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 24) และได้รู้วา่ พระองค์มีที่มาทางโลก (6:42)
แต่พวกเขาได้รู้ น้ อยกว่ า ที่พวกเขาได้คิด พระเยซู ได้กล่าวในเชิ งเหน็บแนม พวกเขา “ไม่ได้
รู้จกั ” พระองค์ “ผู”้ ได้ “ส่ ง” พระองค์มา แม้วา่ พระเยซู ได้ “รู้จกั พระองค์” เพราะว่าพระองค์ได้
“มา” จากพระองค์น้ นั
พระองค์ผไู ้ ด้ส่งพระเยซู มานั้นก็เป็ น “จริ ง” (คากรี ก อาเลทธิ นอส จริ ง) พระเยซู ได้หมายถึ ง
ว่า พระเจ้ าได้ ส่ง พระองค์มา อย่ างแท้ จริ ง โดยไม่คานึ งถึ งสิ่ งที่ คนอื่ นอาจจะคิ ดเกี่ ยวกับที่ มา
ของพระองค์ น่ าเสี ยดาย พวกเขา “ไม่ได้รู้จกั ” พระองค์ผไู ้ ด้ส่งพระองค์มา แม้ว่าพวกเขาได้
โอ้อวดตัวพวกเขาเองถึงการรู้จกั พระเจ้าแท้ (เปรี ยบเทียบ รม. 2:17-19) พวกเขาไม่ได้รู้จกั
พระเจ้าเพราะว่าพวกเขาไม่รู้จกั พระคัมภีร์ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 5:46) พวกเขาไม่ได้รู้จกั
พระเยซู เพราะว่าพวกเขาไม่ได้รู้จกั พระบิดาผูไ้ ด้ส่งพระองค์มา ในข้อที่ 16 นั้น พระเยซู ได้
ปฏิ เ สธถึ ง ที่ ม าส าหรั บ ค าสอนของพระองค์ และที่ นี่ ต อนนี้ พระองค์ ไ ด้ ป ฏิ เ สธถึ ง
ความรับผิดชอบสาหรับภารกิของพระองค์458
“อี ก ครั้ งหนึ่ ง พระองค์ได้อ้า งถึ ง การเป็ นพระเจ้า ! พระองค์ไ ม่ ได้บ งั เกิ ดในโลกนี้
เหมื อ นกับ มนุ ษ ย์ค นอื่ น พระองค์ ไ ด้ถู ก ส่ ง มายัง โลกโดยพระบิ ด า นี่ ห มายถึ ง ว่ า
พระองค์ได้มีชีวติ อยูก่ ่อนที่พระองค์ได้บงั เกิดในโลก”459
7:30-31

เป็ นที่ ชัดเจนว่า พวกยิวเหล่ า นั้นผูไ้ ด้ต้ งั ใจที่ จะ “จับ ” (จับกุม ค ากรี ก พิ เอโซ) พระเยซู ก็ไ ด้
ต้องการที่ จะยับยั้ง (จากัดหรื อหยุดยั้ง) พระองค์ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 32, 44; 8:20; 10:39)
อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่สามารถทาสิ่ งนี้ ได้เพราะว่า “เวลาของพระองค์” (คากรี ก โฮรา) ซึ่ งก็
คือเวลาสาหรับการถูกตรึ งของพระองค์และผลลัพธ์ต่างๆของมัน “ยังไม่ได้” มาถึง พระเจ้าได้
ป้ องกันการถูกจับกุมก่อนเวลาอันควรของพระเยซู แม้วา่ พวกยิวบางคนได้พยายามที่จะจับกุม
พระเยซู “หลายคน” จากฝูงชน “ได้เชื่ อในพระองค์ ” การปรากฏของพระเยซู ไ ด้ก ระตุ ้น
ความแตกแยกท่ามกลางผูฟ้ ังของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1:11-12; 3:18-21)
บางคนได้เชื่อเนื่องจาก “หมายสาคัญ” ที่พระองค์ได้กระทา นี่ ไม่ใช่พ้ืนฐานที่แข็งแรงสาหรับ
ความเชื่ อ (เปรี ย บเที ย บ 2:11, 23; 4:48) พวกเขาได้ส รุ ป ว่า พระองค์เป็ นพระเมสสิ ย าห์
(“พระคริ สต์”) แต่ความเข้าใจโดยทัว่ ไปเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ก็คือว่าพระองค์จะเป็ นผูช้ ่วยกู้

ของมนุ ษย์ที่มีอานาจ บางทีคนจานวนน้อยของพวกยิวเหล่านี้ ได้เชื่ อว่าพระเยซู เป็ นพระเจ้าที่
ได้บงั เกิดเป็ นมนุษย์อีกด้วย
“แต่ตลอดพระกิ ตติ คุ ณนี้ มันก็ ดีกว่าที่ จะเชื่ อบนพื้นฐานของการอัศจรรย์แทนที่ จะ
ไม่เชื่อเลย ดังนั้นจึงไม่มีการประณามต่อความเชื่อนี้วา่ ไม่เพียงพอ”460
7:32

พวกฟาริ สีได้ยินว่าพวกยิวบางคนที่อยูท่ ี่นนั่ ได้กล่าวถึ งความเชื่ อของพวกเขาที่ว่าพระเยซู ตอ้ ง
เป็ นพระเมสสิ ยาห์ ข้อคิดเห็นเหล่านี้ ได้กระตุน้ ให้พวกเขาที่จะกระทาทันทีทนั ใดในการจับกุม
พระเยซู เมื่ อ ผูค้ นโดยทั่ว ไปได้หัน ไปหาพระเยซู พวกเขาก็ ไ ด้หัน ไปจากพวกฟาริ สี แ ละ
ค าสอนของพวกเขา พวกผู ้ป กครองพร้ อ มกับ “พวกมหาปุ โ รหิ ต ” ผู ้ซ่ ึ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
พวกสะดูสีและไม่ได้เป็ นมิตรกับพวกฟาริ สีได้สั่งให้ “เจ้าหน้าที่” พระวิหารที่จะ “จับ” (จับกุม)
พระเยซู ความพยายามนี้ อธิ บายถึ งความรุ นแรงของสถานการณ์ อย่างที่พวกเจ้าหน้าที่ได้มอง
อย่า งนั้น บางที ใ บอนุ ญาตการจับกุ มได้มาจากสภาแซนฮี ดริ น “เจ้าหน้าที่ ” พระวิหารเป็ น
คนเลวีผซู ้ ่ ึ งมีความรับผิดชอบต่อสภาแซนฮีดริ น

7:33-34

อีกครั้งหนึ่งพระเยซูได้กล่าวว่าเวลาของพระองค์ยงั มาไม่ถึงในถ้อยคาที่แตกต่างออกไปเท่านั้น
ภายหลัง เมื่ อ เวลาของพระองค์ ไ ด้ ผ่ า นไปนั้ น พระองค์ จ ะกลับ ไป (“ไป”) ยัง พระบิ ด า
พวกยิวจะเสาะหาพระองค์แต่ ไ ม่ ส ามารถ “พบ” พระองค์ไ ด้ พระองค์ก าลัง จะไป “ที่ ” ที่
พวกเขา “ไม่สามารถไป” ได้นั่นคือสวรรค์ ความตายไม่ใช่ จุดจบ พวกเขา “ไม่สามารถไป”
ยังที่ ที่ พระองค์จะไปเนื่ องจากสภาพที่ ไ ม่ได้รับความรอดในขณะนี้ ข องพวกเขา สิ่ ง นั้นได้
เรี ยกร้องการบังเกิดใหม่และการย้าย (เปรี ยบเทียบ 8:21; 13:33)
เวลากาลังจะหมด คือ สาหรับพระเยซู ที่จะทาให้งานของพระองค์สาเร็ จ และสาหรับพวกยิว
ที่จะเชื่อในพระองค์ พวกเขามี “เวลาอีกไม่นานสักเท่าไหร่ ” ที่จะวางความเชื่อของพวกเขาใน
พระองค์ ก่อนที่พระเยซูจะละพวกเขาและจากไปยังสวรรค์ (“ที่ซ่ ึ งเราอยู่ [นัน่ คือ เมื่อพระองค์“
จะไม่อยู่ก ับพวกเขาอี กต่อไป]) หลังจากที่พ ระเยซู ไ ด้จากพวกเขาไป พวกยิวหลายคนจะ
“แสวงหา” พระเมสสิ ยาห์ของพวกเขา แต่จะ “ไม่พบ” พระองค์ นัน่ คือสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นมาตลอด
ตั้งแต่ที่พระเยซูได้เสด็จสู่ สวรรค์ และมันจะเกิดขึ้นต่อไปจนกว่าพระองค์เสด็จกลับมายังโลก ณ

การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ (ศคย. 12:10-13; วว. 1:7) แน่นอนว่าพระเยซูได้อา้ งอิงถึง
การตายของพระองค์อย่างยากที่จะเข้าใจ
7:35-36

อีกครั้งหนึ่ ง ผูฟ้ ั งของพระเยซู ได้คิดว่าพระองค์กาลังกล่าวถึงเรื่ องราวทางกายภาพและที่ต่างๆ
ทางโลก “การกระจัดกระจาย” เป็ นคาศัพท์ที่ได้อธิ บายถึงพวกยิวผูไ้ ด้กระจัดกระจายไปจาก
ปาเสสไตน์และได้อาศัยอยู่ในที่อื่นๆ ในโลก พวกเขาได้คิดว่าพระเยซู ได้หมายถึงว่าพระองค์
จะรั บใช้ต่อพวกยิว หรื อบางที ชาวต่างชาติ ที่เปลี่ ยนศาสนา ผูซ้ ่ ึ งได้อาศัยอยู่นอกปาเลสไตน์
ในพันธสัญญาใหม่น้ นั คาว่า “กรี ก” ก็เหมือนกับคาว่าต่างชาติ (เปรี ยบเทียบ คส. 3:11) สิ่ งนี้ ดู
เหมือนไม่น่าเชื่อต่อพวกเขาอย่างมากว่าจะเป็ นกิจกรรมของพระเมสสิ ยาห์
“ที่นี่ พวกยิวกาลังพยากรณ์ อย่างไม่รู้มากกว่าหนึ่ งครั้ งในพระกิ ตติ คุณนี้ การจากไป
ของพระเยซู ในการตายนั้นจะเป็ นประโยชน์ ไม่ใช่ เพราะว่ามันจะขจัดพระเมสสิ ยาห์
เที ย มเท็จไปจากโลกอย่างที่ พ วกเขาได้ทึ กทัก เอานั้น แต่ เพราะว่าคนต่ างชาติ จะถู ก
นาไปยัง ประชากรของพระเจ้า ในฐานะผลลัพ ธ์ ข องการประกาศข่ า วประเสริ ฐซึ่ ง
ตามหลังการตายและการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์”461
พวกยิวไม่ได้เข้าใจว่าพระเยซูกาลังจะไป “ที่ไหน” อย่างที่พวกเขาไม่ได้เข้าใจว่าพระองค์ได้มา
จากที่ไหน (ข้อ 27) พวกเขามีความเฉพาะอย่างมากในการคิดของพวกเขาที่พวกเขาได้คิดว่า
มันไม่น่าจะเป็ นไปได้ที่พระเยซู จะจากปาเลสไตน์ไป ในเชิ งเหน็บแนมแล้ว พวกอัครทูตที่
เป็ นคริ สเตียน ได้ ไป ยังบริ เวณและผูค้ นเหล่ านั้น เพื่อจะประกาศพระคริ สต์ผูซ้ ่ ึ งพวกเขาได้
ปฏิเสธ

พระสั ญญาถึงพระวิญญาณ 7:37-44
จากการที่ ไ ด้ ป ระกาศถึ ง การจากไปของพระองค์ น้ ั น พระเยซู ได้ ด าเนิ น การต่ อ ไปที่ จ ะเสนอให้
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ แก่ผทู ้ ี่ได้เชื่อในพระองค์ (เปรี ยบเทียบ บทที่ 14-16)
7:37

เทศกาลอยูเ่ พิงมีข้ ึนเจ็ดวัน (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 16:13) อย่างไรก็ตาม วันที่ตามหลังเทศกาลนี้
เป็ น “วันแห่ งการเรี ยกประชุ ม” ที่ผคู ้ นได้ถืออย่างเป็ นที่นิยมว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของเทศกาลนั้น

(เปรี ยบเทียบ ลนต. 23:36) มันยากที่จะบอกว่ายอห์นได้หมายถึงวันที่เจ็ดหรื อวันที่แปดเมื่อท่าน
ได้อา้ งอิงถึง “วันใหญ่ของเทศกาล” อีเดอร์ ไชม์ได้เชื่ อว่า มันเป็ นวันที่เจ็ด462 บาร์ เรทท์ได้เชื่ อว่า
มันเป็ นวันที่แปด463
“สาหรั บพวกรั บบี น้ นั ‘วันสุ ดท้าย’ ของเทศกาลก็เป็ นวันที่ แปด แต่พวกเขาไม่เคย
กล่าวถึงมันว่าเป็ น วันที่ยิ่งใหญ่ ที่สุด เนื่องจากพิธีตกั น้ าและการเต้นตามโคมปั กเทียน
ที่ยิ่งใหญ่ได้ถูกละเว้นในวันที่แปด โดยหลายคนนั้น คาอธิ บายถึง ‘วันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด’
ก็แสดงถึ งวันที่ เจ็ด เมื่ อพวกปุ โรหิ ตได้ดาเนิ นการรอบๆแท่นบูชาพร้ อมกับน้ า ที่ ไ ด้
ตักมาจากสระสิ โลอัมไม่ใช่ ครั้งเดี ยว แต่เป็ น เจ็ด ครั้ ง. . . มันก็เป็ นที่ประจักษ์อีกว่า
การเชื้ อเชิ ญ [ของพระเยซู ] คงได้ตรงกับวันที่ แปดอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ งได้ถูกเฉลิ ม
ฉลองในฐานะวันสะบาโตพร้ อมกับพิธีต่างๆที่ เหมาะสมและได้เข้าร่ วมโดยกลุ่มคน
ขนาดใหญ่”464
พระเยซู ไ ด้ ใ ช้ โ อกาสนี้ ที่ จ ะท าการป่ าวประกาศต่ อ สาธารณะที่ ส าคั ญ อี ก อย่ า งหนึ่ ง
(เปรี ยบเทียบ ข้อที่ 28) บางทีพระเยซู ได้หลบซ่ อนจนกระทัง่ วันนี้ เพื่อที่จะหลี กเลี่ ยงการถู ก
จับ กุ ม และจากนั้นได้เสนอพระองค์ต่อสาธารณะอี ก ครั้ งหนึ่ ง พระองค์ไ ด้เชื้ อเชิ ญ “ผูใ้ ด”
ที่ “กระหาย” ฝ่ ายวิญญาณ ที่จะ “มายัง” พระองค์ และที่จะรับเอาสิ่ งที่จะค้ าจุนและทาให้เขา
หรื อเธออิ่มเอม (เปรี ยบเทียบ 4:10, 14)
แต่เช้า ในแต่ละตอนเช้าของเทศกาลเจ็ดวันนั้น มหาปุโรหิ ตจะนาขบวนจากสระสิ โลอัมไปยัง
พระวิหาร ปุโรหิ ตอีกคนหนึ่ งจะเติมเหยือกขนาดใหญ่ทองคาด้วยน้ าจากสระนั้น จากนั้นเขา
จะแบกมันผ่านประตูน้ าซึ่ งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระวิหาร และไปยังลานพระวิหาร ที่นนั่ เอง
เขาจะเทน้ าใส่ อ่างเงินอย่างเป็ นพิธีซ่ ึ งอยูท่ างทิศตะวันตกของแท่นทองสัมฤทธิ์ ที่ซ่ ึ งมันจะไหล
ผ่านตามท่ อไปยังฐานของแท่นบูช า พวกยิวหลายคนจะไปกับพวกปุ โรหิ ตเหล่ านี้ พวกเขา
บางคนจะดื่ มจากสระน้ า ในขณะที่คนอื่นๆจะท่อง อิสยาห์ 55:1 และ 12:3 ว่า “เชิ ญทุกคนที่
กระหาย จงมาถึงน้ า จงโพงน้ าด้วยความชื่ นบานจากบ่อแห่ งความรอด” นี่เป็ นโอกาสที่เป็ นสุ ข
ซึ่ งมิชนาห์ (การศึ กษาโดยการกล่ าวซ้ า-ผูแ้ ปล) ได้กล่ าวว่า “ผูใ้ ดที่ ไม่เคยเห็ นความชื่ นบาน
ของการตักน้ าก็ไม่เคยเห็นความชื่นบานในชีวติ ของเขา”465

จากนั้นปุ โรหิ ตจะเท น้า ไปยัง อ่ า ง ณ เวลาของการถวายบู ช าในตอนเช้า ณ เวลาเดี ย วกัน
ปุ โ รหิ ตอี ก คนหนึ่ ง จะเทเครื่ อ งบู ช าการดื่ ม ประจาวัน แห่ ง เหล้ า องุ่ น ไปยัง อ่ า งอี ก ใบหนึ่ ง
จากนั้นทั้งสองจะเทน้ าและเหล้าองุ่ นออกต่อพระพักตร์ พระเจ้า การเท นา้ ออกได้แสดงถึ ง
การจัดเตรี ยมน้ าของพระเจ้าในถิ่ นทุรกันดารในอดี ต และการจัดเตรี ยมของพระองค์เกี่ ยวกับ
การทาให้สดชื่ นและการชาระในสมัยของพระเมสสิ ยาห์ การเท เหล้ าองุ่น ออกได้แสดงถึ ง
การที่พระเจ้าให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระองค์ในยุคสุ ดท้าย ผูช้ ายทุกคนที่อยูท่ ี่นนั่ จะเขย่า
พวงของต้น หลิ วและกิ่ ง ของดอกเมอเทิ ล (ลู ลับ หรื อกิ่ ง ของเขา) ด้ว ยมื อ ขวาของเขาและ
ถือชิ้ นส่ วนของผลไม้ตระกูลส้มไว้สูงด้วยมือซ้ายของเขาในเวลาเดียวกัน กิ่ งต่างๆได้แสดงถึ ง
ระยะต่างๆแห่ งการเดิ นทางในถิ่ นทุ รกันดารซึ่ งแสดงให้เห็ นโดยประเภทที่ แตกต่างกันของ
พืชผัก และผลไม้ตระกูลส้ มซึ่ งได้แสดงถึ งผลไม้ของแผ่นดิ นแห่ งพระสัญญา466 ทุกคนจะ
ตะโกนสามครั้งว่า: “จงโมทนาพระคุณพระเจ้า!” จากนั้น บรรดาผูน้ มัสการในลานพระวิหาร
จะร้องบทเพลงฮาเลล (สดด. 113—18)467
“พิ ธี น้ า ” นี้ ได้ก ลายมาเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการเฉลิ ม ฉลองตามธรรมเนี ย มของคนอิ ส ราเอล
เกี่ ยวกับเทศกาลอยู่เพิง โดยเนื้ อแท้แล้ว มันได้แสดงถึ งความอุดมสมบูรณ์ และการเกิ ดผลที่
ฝนได้นามา ในพันธสัญญาเดิ มนั้นพระเจ้าได้เปรี ยบเทียบพระพรของพระองค์ในอาณาจักร
พระเมสสิ ยาห์กบั การตกของฝน (อสค. 47:1-7; ศคย. 13:1) พวกยิวได้ถือว่าการจัดเตรี ยมน้ า
ของพระเจ้าในถิ่ นทุรกันดารและฝนในแผ่นดิ นนั้นเป็ นตัวนามาซึ่ งพระพรต่างๆที่ยิ่งใหญ่ของ
พระองค์มายังประเทศชาติ ภายใต้การปกครองของพระเมสสิ ยาห์ ดังนั้นพิธีน้ าในเทศกาล
อยูเ่ พิ่งก็มีความหมายโดยนัยเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์อย่างหนักแน่น
พระเยซู “ได้ยืน” เพื่อจะประกาศการเชื้ อเชิ ญของพระองค์ ตามปกติแล้ว พวกรับบีได้นงั่ เมื่อ
พวกเขาสอน ดังนั้น ตาแหน่งที่ยนื ของพระองค์และถ้อยคาของพระองค์ได้เน้นถึงความสาคัญ
ของสิ่ งที่พระองค์ได้กล่าว การอ้างของพระเยซู น้ นั ก็ยิ่งจับใจมากขึ้นเพราะว่าในวันที่แปดนั้น
ไม่ มี การเท นา้ เลย เมื่อพระเยซู ได้ป่าวร้องการเชื้ อเชิ ญของพระองค์ พระองค์กาลังอ้างถึงการ
เป็ นความสาเร็ จของทุกสิ่ งที่เทศกาลอยูเ่ พิงได้คาดหวังไว้ พระองค์ได้ประกาศว่า พระองค์เป็ น
ผูท้ ี่สามารถจัดเตรี ยมพระพรของพระเมสสิ ยาห์ให้ได้ ว่าพระองค์เป็ น พระเมสสิ ยาห์ ถ้อยคา
ของพระเยซู ได้เปรี ยบเทียบตัวบุคคลของพระองค์เองกับศิลาในถิ่ นทุรกันดารที่ได้ตอบสนอง
ต่อความจาเป็ นต่างๆของคนอิสราเอล468

“นี่คือข่าวประเสริ ฐในประโยคเดียวสั้นๆ [เปรี ยบเทียบ วว .22:17]”469
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นักอรรถาธิ บายบางคนได้เชื่ อว่าตอนจบของถ้อยคาของพระเยซู ไม่ได้ปรากฏ ณ ตอนปลาย
ของข้อนี้ แต่ปรากฏหลังจาก “เรา” 470 พวกเขาได้เห็ นว่า พระเยซู กล่ าวว่า “ถ้าผูใ้ ดกระหาย
จงให้ผูน้ ามาหาเรา และผูท้ ี่ เชื่ อในเราจงดื่ ม ” มุ ม มองนี้ ก็ ส่ งผลต่ อสิ่ ง ที่ ม าก่ อนของ “ตัวตน
ภายในที่สุดของเขา” หรื อ “เขา” ว่าเป็ นพระเยซู แทนที่จะเป็ นผูเ้ ชื่ อ มุ มมองนี้ ทาให้พระเยซู
เป็ นแหล่ ง แห่ งน้ าธ ารงชี วิตซึ่ งเป็ นตามพระคัมภีร์ อย่างไรก็ ตาม เครื่ องหมายวรรคตอนใน
ฉบับแปล NASB และ NIV บางทีก็แสดงถึงการแปลที่ดีกว่า471
สิ่ ง ที่ ม าก่ อนของ “ตัวตนภายในที่ สุ ดของเขา” หรื อ “เขา” บางที เ ป็ นผูเ้ ชื่ อมากที่ สุ ดแทนที่
จะเป็ นพระเยซู นี่ ไม่ได้หมายถึ งว่า พระเยซู กาลังกล่ าวว่าผูเ้ ชื่ อเป็ นแหล่ งแห่ งน้ าธารงชี วิต
“น้ าธารงชี วิต” เป็ นการอ้างอิ งถึ ง พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในที่ อื่นๆในยอห์ น และพระเยซู เป็ น
ผูเ้ ทพระวิญญาณในฐานะน้ า ธ ารงชี วิต (4:14) พระเยซู ไ ด้ก ล่ าวในที่ อื่นๆถึ งน้ า ธ ารงชี วิต
ที่ “พลุ่ ง ขึ้ นภายใน” ผูเ้ ชื่ อ ” อี ก ด้วย (4:14) แนวคิ ดไม่ ใ ช่ ว่า พระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์ จะไหล
ออกจากผู้เ ชื่ อ ไปยัง ผู้เ ชื่ อ คนอื่ น ๆ เราไม่ ใ ช่ แ หล่ ง แห่ ง พระวิ ญ ญาณส าหรั บ คนอื่ น ๆ
ตรงกันข้าม แนวคิดก็คือว่า พระวิญญาณจากพระเยซู ก็ “พลุ่งขึ้นภายใน” ผูเ้ ชื่ อแต่ละคนและให้
ความสดชื่นฝ่ ายวิญญาณที่อิ่มเอมแก่เขาหรื อเธอ
น้ าดับความกระหายและก่อให้เกิดผลและ ในทานองเดียวกันพระวิญญาณก็ทาให้ตวั ตนภายใน
อิ่มเอมและช่วยให้เราที่จะเกิดผล ถ้อยคากรี กคือ เอค เทส คอยลิอัส เอาทู (ตามตัวอักษรคือ จาก
ภายในท้องของเขา) ที่นี่ทอ้ ง พรรณนาถึงศูนย์กลางของบุคลิกภาพของผูเ้ ชื่อ มันอาจบ่งบอกถึง
ครรภ์ ซึ่ งเป็ นขอบเขตของการให้กาเนิด472 ท้องเป็ นส่ วนนั้นของบุคคลที่ปรารถนาอย่างต่อเนื่อง
และไม่เคยพึงพอใจ
“ผูเ้ ชื่อไม่ควรเป็ นเหมือนฟองน้ า ที่รับเข้ามาแต่ไม่ให้ออกไป แต่ควรเป็ นเหมือนน้ าพุ
ซึ่ งสดใหม่เสมอและให้ออกไป”473
ไม่มีพระคัมภีร์ตอนที่เจาะจงในพันธสัญญาเดิมที่ประกอบด้วยถ้อยคาอย่างเดียวกันที่พระเยซู

ได้อา้ งอิงถึ งที่นี่ ดังนั้น พระองค์ตอ้ งได้สรุ ปคาสอนของพันธสัญญาเดิม (เปรี ยบเทียบ อพย.
16:4; 17; กดว. 20; นหม. 8:5-18; สดด. 78:15-16; อสย. 32:15; 44:3; อสค. 39:29; ยอล. 2:2832; ศคย. 14:8) นักเขียนคนหนึ่ งได้เชื่ อว่าพระเยซู ได้มีเอเสเคียล 47:1-11 ในความคิด474
ในพระคัมภี ร์ตอนเหล่ านี้ แนวคิ ดของพระวิญญาณและธรรมบัญญัติ ที่ ค้ าจุ นประชากรของ
พระเจ้า เช่น มานาและน้ าก็มาบรรจบกัน พระเยซูได้อา้ งว่าพระองค์เท่านั้นที่สามารถจัดเตรี ยม
พระวิญญาณที่ให้ความอิ่มเอมได้ นี่เป็ นการเสนอความรอดให้
7:39

ยอห์นได้ช่วยให้ผอู ้ ่านของท่านเข้าใจว่าพระเยซู ได้อา้ งอิงถึงการเทของพระวิญญาณ “บริ สุทธิ์ ”
ในวันเพ็นเทคอสต์ ที่ ได้เกิ ดขึ้นหลังจากการตาย การเป็ นขึ้นจากตาย และการเสด็จสู่ สวรรค์
ของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 15:26; 16:7; กจ. 1:5, 8; 2) การเทนั้นเป็ นบางสิ่ งที่พระเจ้าไม่ได้ทา
มาก่อน มันคล้ายกันกับสิ่ งที่โยเอลได้ทานายว่าพระองค์จะทาในยุคสุ ดท้าย (ยอล. 2:28-32;
เปรี ยบเทียบ กจ. 2:16-21) “ผูท้ ี่วางใจในพระองค์” รวมถึงผูเ้ ชื่ อภายหลังทั้งหมดแห่ งยุคของ
คริ สตจักร นอกเหนือไปจากผูเ้ ชื่อในวันเพ็นเทคอสต์ (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 12:13) พระเยซูได้
ประกาศว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนื อผูเ้ ชื่ อในแนวทางใหม่นนั่ คือ ที่จะให้บพั ติศมา
ประทับตรา และประทับในพวกเขา ยอห์ นได้กล่ าวบ่อยๆถึ งการตาย การเป็ นขึ้ นจากตาย
และการเสด็จสู่ สวรรค์ และการยกย่องของพระเยซู ในฐานะส่ วนทั้งหมดของการได้รับศักดิ์ศรี
ของพระองค์ (11:4; 12:16, 23; 13:31; เปรี ยบเทียบ ฟป. 2:8-9)475

7:40-42

การเสนอที่น่าตื่นเต้นของพระเยซู ได้นาให้บางคนที่จะสรุ ปว่า พระองค์เป็ น “ผูเ้ ผยพระวจนะ”
ที่ได้ถูกสัญญาไว้ (ฉธบ. 18:15, 18; เปรี ยบเทียบ กจ. 3:22) หรื อบางทีเป็ นพระเมสสิ ยาห์
(“พระคริ สต์”) เป็ นที่ชดั เจนว่า การอ้างของพระองค์ถึงการจัดเตรี ยมน้ าธารงชี วิตอย่างที่
โมเสสได้จดั เตรี ยมน้ าทางกายภาพนั้นเองที่ ได้นาไปสู่ การที่พวกเขาได้เชื่ อมโยงพระเยซู กบั
หนึ่ ง ในบุ ค คลเหล่ า นั้น ที่ ไ ด้ถู ก ท านายไว้ก่ อนหน้า นั้น พระเยซู ไ ด้จดั เตรี ย มอาหารอย่า ง
ที่ โ มเสสได้จ ัด เตรี ย มมานา (6:14 เป็ นที่ ชัด เจนว่ า พวกยิ ว เหล่ า นี้ ไม่ ไ ด้เ ที ย บเท่ า ผูเ้ ผย
พระวจนะกับพระเมสสิ ยาห์ เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกเขาได้มองหาสองบุคคลที่แตกต่างกันที่จะมา
เนื่ องจากดู เหมื อนว่าพวกเขาได้คาดหวังผูร้ ั บใช้ที่ท นทุ ก ข์และพระเมสสิ ย าห์ ที่ มีชัยในสอง
บุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกัน คนอื่ น ได้ส งสั ย ว่า พระเยซู เ ป็ นพระเมสสิ ย าห์ ห รื อ ไม่ เ นื่ อ งจากที่ ม า
ทางกาลิ ลี ที่ ชัด เจนของพระองค์ ข้อ บ่ ง ชี้ อย่า งหนึ่ ง ที่ พ วกยิ ว ได้ค าดหวัง ว่า พระเมสสิ ย าห์
จะปรากฏในไม่ ช้ า ก็ คื อ ข้ อ เท็ จ จริ งที่ ว่ า ผู ้ค นเหล่ า นี้ สามารถอ้ า งอิ ง ถึ ง การท านายถึ ง

พระเมสสิ ยาห์โดยทันทีได้
“บางทีนี่เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งของถ้อยคาถากถางของยอห์น เพราะว่าพระเยซู ได้บงั เกิด
ในเมืองเบธเลเฮม พระคัมภีร์ตอนที่ได้โน้มน้าวพวกผูว้ ิจารณ์ของพระองค์วา่ พระองค์
ไม่ สามารถเป็ นพระเมสสิ ยาห์ได้น้ นั ก็เป็ นหนึ่ งในพระคัมภีร์ตอนที่หนักแน่ นที่สุดที่
จะพิสูจน์วา่ พระองค์เป็ น”476
7:43-44

ความคิ ด เห็ น เหล่ า นี้ ได้แ บ่ ง แยกผู ้ค นในสมัย นั้น อย่ า งที่ แ บ่ ง แยกผู ้ค นในทุ ก วัน นี้ เช่ น กัน
“บางคนใคร่ ” จะจับพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ข้อ 30, 32; 8:20; 10:39) “แต่ไม่มีผใู ้ ด” ทา ซึ่ งอย่าง
ไม่สงสัยเลยว่า เพราะการกระทาเช่นนั้นตรงกันข้ามกับน้ าพระทัยสิ ทธิ์ ขาดของพระบิดา

สิ่ งนี้สรุ ปการบันทึกของยอห์นเกี่ยวกับการสอนของพระเยซูในโอกาสนี้
3. ความไม่ เชื่ อของพวกผู้นาชาวยิว 7:45-52
7:45-46

เมื่ อ “เจ้า หน้า ที่ ” ของพระวิ ห ารได้ก ลับ ไปยัง สภาแซนฮี ด ริ น โดยปราศจากพระเยซู น้ ัน
สมาชิ กสภาแซนฮีดริ นได้ถามว่า “ทาไม” พวกเขาไม่ได้จบั กุม (นา) พระองค์มา (เปรี ยบเทียบ
ข้อ 32) พวกเจ้าหน้าที่ได้ตอบว่าไม่มีใคร (คากรี ก แอนโทโพรส ซึ่ งเน้นในตัวบทกรี ก) เคยพูด
เหมื อนพระเยซู ได้พูดเลย (เปรี ยบเที ยบ ข้อ 15) พวกเขาเหมื อนกันได้ก ล่ าวอย่างเป็ นจริ ง
มากกว่าที่พวกเขารู ้ พระเยซู เป็ นมากกว่ามนุ ษย์ เป็ นที่ชัดเจนว่า สิ ทธิ อานาจและปั ญญาของ
พระเยซู ได้ทาให้พวกเขาประทับใจเช่ นเดี ยวกับคนอื่ นๆ พวกเขาได้ไปเพื่อจะจับกุมพระเยซู
ด้วยอาวุธของพวกเขา แต่พระเยซูได้จบั กุมพวกเขาด้วยถ้อยคาของพระองค์
มันดู เหมื อนผิดปกติ ที่ว่าเจ้าหน้าที่ เหล่ านี้ จะยอมรั บอย่างอ่อนแอมากว่าพวกเขาได้ล้มเหลว
ในภารกิ จของพวกเขา แต่พวกเขาไม่ได้เป็ นทหารโรมันแข็ง กระด้าง ผูไ้ ด้ทาตามคาสั่งของ
พวกเขาอย่า งมนุ ษ ย์ก ล พวกเขาเป็ นคนเลวีซ่ ึ ง ความสนใจของพวกเขาส่ วนใหญ่ ก็ เกี่ ย วกับ
ศาสนา ถ้อยคาของพวกเขาเป็ นอีกพยานหนึ่งต่ออัตลักษณ์แท้ของพระเยซู

7:47-48

พวกผูน้ าที่เป็ นฟาริ สีได้บ่งบอกว่าพวกเจ้าหน้าที่ไม่รู้ ว่าไม่มีผูค้ ิ ดและผูน้ าแท้สักคนหนึ่ งใน

ประเทศได้ย อมรั บ (“ได้เ ชื่ อใน”) พระเยซู “พวกผูป้ กครอง” เป็ นสมาชิ ก สภาแซนฮี ด ริ น
และ “พวกฟาริ สี ” เป็ นอาจารย์ที่ เป็ นทางการ พวกเขาได้บ่งบอกว่าโดยปราศจากข้อยกเว้น
แล้ว พวกผูน้ าทั้ง หมดได้เชื่ อว่า พระเยซู เป็ นผูห้ ลอกลวง แต่ นั่นไม่ ใ ช่ เป็ นจริ ง “นิ โคเดมัส ”
(ข้อ 50) ได้กล่าวถึ งความเชื่ อของเขาอย่างเป็ นส่ วนตัวแล้วว่าพระเยซู เป็ นอาจารย์ที่มาจาก
พระเจ้า (3:2) และพวกผูน้ าคนอื่นๆหลายคนได้เชื่อในพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 12:42) นี่เป็ น
กรณี ที่ชดั เจนของการข่มขู่ อีกครั้งหนึ่ ง ถ้อยคาถากถางของยอห์นก็ชดั เจน อย่างชัดเจนแล้ว
คนฉลาดที่เย่อหยิง่ ก็เป็ นคนโง่ (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 1:26-31)
7:49

พวกผู ้ป กครองได้อ้า งความรู ้ เ กี่ ย วกับ “ธรรมบัญ ญัติ ” ที่ เ หนื อ กว่ า ความรู ้ ข องประชาชน
โดยทัว่ ไป (คากรี ก ออคลอส, ฝูงชนหรื อกลุ่มคน) ผูไ้ ด้ยอมรับพระเยซู พวกเขาได้ตดั สิ น
ความคิ ด เห็ น ของพวกเจ้า หน้า ที่ เ กี่ ย วกับ พระเยซู อ ย่า งวางตัว ว่า มี ค่ า เฉพาะคนที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ
การศึกษา (“ถูกแช่ง”) พวกรับบีได้สอนว่า “มันเป็ นสิ่ งต้องห้ามที่จะมีความเมตตาต่อผูท้ ี่ไม่มี
ความรู้”477 ถ้าพวกผูน้ าเหล่านี้จานวนมากขึ้นได้ใช้เวลาที่จะฟั ง พระเยซู อย่างที่นิโคเดมัสได้ใช้
เวลานั้น พวกเขาคงได้ก่ อ ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งออกไปถึ ง การที่ พ ระองค์ไ ด้ท าให้ธ รรม
บัญญัติสาเร็ จอย่างไร ความหยิ่งในความรู ้ของใครคนหนึ่ งบ่อยครั้งแล้วก็ส่งผลต่อความบอด
ฝ่ ายวิญญาณ ตามที่เข้าใจนั้น กลุ่มคน (“ฝูงชน”) ก็อยู่ภายใต้คาสาปของพระเจ้า (“ถูกแช่ ง”)
เนื่ องจากว่าพวกเขาไม่ได้เชื่ อฟั งธรรมบัญญัติ (ฉธบ. 28:15) ที่จริ งแล้ว พวกผูน้ านัน่ เองเป็ น
ผูท้ ี่ อยู่ภายใต้ คาสาปของพระองค์ เนื่องจากการไม่เชื่อในพระเยซู (3:36)

7:50-51

อคติ ที่ มื ด บอดทั้ง หมดนี้ ก็ ม ากเกิ น ไปที่ “นิ โ คเดมัส ” จะรั บ ได้ ในที่ สุ ดเขาได้ ถ ามถึ ง
การประณามพระเยซู อย่างทันทีโดยปราศจากการฟั งพระองค์ก่อน (เปรี ยบเทียบ กจ. 5:34-39)
เขาไม่ ไ ด้ป กป้ องพระเยซู นั่นคงจะเป็ นการคุ ก คามเกิ นไป เขาได้ย กข้อคัดค้า นต่ อระเบี ย บ
การของผูร้ ่ วมงานของเขาบนพื้นฐานของการตัดสิ นอย่างยุติธรรม (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 1:16-17)
ถ้อยคาแห่ งการเตื อนของนิ โคเดมัสเพียงลาพังก็ไม่จาเป็ นที่ จะบ่งบอกว่าเขาได้กลายมาเป็ น
ผูเ้ ชื่ อในพระเยซู แม้วา่ เขาอาจได้กลายมาเป็ นผูเ้ ชื่ อที่ดี (เปรี ยบเทียบ 19:38-39) เราสามารถ
กล่าวได้อย่างมากที่สุดก็คือว่าเขาได้เต็มใจที่จะปกป้ องสิ ทธิของพระเยซู

“พระกิตติคุณของยอห์นพรรณนาถึ งสามระยะในการงานฝ่ ายวิญญาณของนิ โคเดมัส
ในยอห์นบทที่ 3 มันคือตอนกลางคืน ที่นี่ในยอห์นบทที่ 7 มันคื อช่ วงสนธยา ใน
ยอห์นบทที่ 19 มันคือ กลางวันในวิญญาณของเขา”478
7:52

ผูร้ ่ วมงานของนิ โคเดมัสไม่ได้ตอบตามเหตุ ผลแต่ตามอารมณ์ พวกเขาได้ตดั สิ นใจกรณี ของ
พระเยซู โ ดยปราศจากการฟั ง พระองค์แ ล้ว พวกเขาไม่ ต้อ งการที่ จ ะฟั ง ข้อ มู ล ใดก็ ต ามที่
อาจพิสูจน์วา่ พระองค์เป็ นผูท้ ี่พระองค์อา้ งว่าพระองค์เป็ น พวกเขาได้ตอบสนองต่อการท้าทาย
ของนิ โคเดมัสด้วยการดูถูก และได้กล่าวหาเขาถึ งการเป็ นชาวกาลิ ลีที่ถูกดูถูกเสี ยเองเนื่ องจาก
เขาได้แสวงหาที่ จะปกป้ องชาวกาลิ ลีคนหนึ่ ง จากการที่ ไ ม่สามารถที่ จะลบล้า งตรรกะของ
ข้อโต้แย้งของนิ โคเดมัสได้น้ นั พวกเขาได้โจมตีที่เขาเอง ซึ่ งเป็ นกลวิธีการโต้แย้งแบบเก่าแก่
ที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะชนะการโต้แย้งแต่ไม่จาเป็ นที่จะมาถึงความจริ ง
มันไม่ ชัดเจนว่าพวกเขาได้หมายถึ ง “ไม่ มี ผูเ้ ผยพระวจนะ” ที่เคยมาจากกาลิ ลี หรื อ “ผูเ้ ผย
พระวจนะ” (ฉธบ. 18:15) จะไม่ มาจากที่ นั่น เป็ นที่ ชัดเจนว่า โยนาห์ โฮเชยา นาฮู ม และ
ผูเ้ ผยพระวจนะคนอื่นๆได้มา “จาก (ออกมาจาก) กาลิลี” ดังนั้นมันดูเหมือนไม่น่าเป็ นไปได้
ที่พวกเขาได้หมายถึง “ไม่มี” ผูเ้ ผยพระวจนะ โมเสสไม่ได้ทานายว่า “ผูเ้ ผยพระวจนะ” จะมา
จากที่ ไ หน อย่า งที่ ไ ด้อ้า งอิ ง ไปนั้น พวกยิ ว ในสมัย ของพระเยซู ดู เหมื อ นจะได้ถื อ ว่า ผูเ้ ผย
พระวจนะและพระเมสสิ ยาห์เป็ นสองบุคคลที่แตกต่างกัน บุตรของดาวิดที่เป็ นพระเมสสิ ยาห์
จะมาจากเบธเลเฮม แต่ ผู ้เ ผยพระวจนะจะมาจากที่ ไ หน? ถ้า สภาแซนฮี ด ริ น ได้รั บ เอา
ความยากล าบากที่ จะสอบสวนที่ ม าของพระเยซู อย่า งละเอี ย ดนั้น พวกเขาคงได้ค ้นพบว่า
พระองค์ไม่ได้มา “จากกาลิลี” โดยดั้งเดิม

ผูค้ นยังคงปล่อยให้อคติ (การตัดสิ นล่วงหน้า) และการประเมินผลแบบผิวเผินปิ ดบังพวกเขาไว้จากความจริ ง
4. ผู้หญิงคนหนึ่งถูกจับฐานล่ วงประเวณี 7:53—8:11
ลักษณะที่ เชื่ อถื อได้ตามตัวบทของส่ วนนี้ ก็น่าสงสัยอย่างยิ่ง ต้นฉบับภาษากรี กโบราณส่ วนใหญ่ที่มีข้ ึ นก่ อน
ศตวรรษที่ หกก็ ไม่ มีส่ วนนี้ อย่า งไรก็ ตาม ต้นฉบับโบราณมากกว่า 900 ฉบับ ก็มี ส่วนนี้ ซึ่ งรวมถึ ง ตัวบท
ตะวันตกเริ่ มแรกที่สาคัญ (ตัวหนังสื อกรี กและละติน สมัยศตวรรษที่ 4-8) เรามีตน้ ฉบับโบราณของพันธสัญญา

ใหม่หรื อบางส่ วนของมันราวๆ 24,000 ฉบับ อีกอย่างหนึ่ ง ตัวเลขนี้ ก็ตรงข้ามกับตัวเลขของฉบับคัดลอกหลาย
ฉบับเริ่ มแรกของงานเขียนของนักเขียนสมัยโบราณคนอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เรามีฉบับคัดลอก 643 ฉบับของงาน
เขียนของโฮเมอร์ ของเฮโรโดทัส 8 ฉบับ ของยูริพิเดส 9 ฉบับ ของธูไซดิเดส 8 ฉบับ ของพลาโต้ 7 ฉบับ ของ
อริ สโตเติล้ 49 ฉบับ ของทาซิทสั 20 ฉบับ ยิง่ ไปกว่านั้นอีก ฉบับคัดลอกเริ่ มแรกที่สุดของพันธสัญญาใหม่ที่เรามี
ก็มีข้ ึนราวๆ 125 ปี หลังจากการเขียนขึ้นของมัน ในขณะที่ฉบับคัดลอกเริ่ มแรกที่สุดของหนึ่ งในงานเขียนนอก
พระคัมภีร์ซ่ ึงได้อา้ งอิงถึงวันเดือนปี ราวๆ 400 ปี หลังจากการเขียนขึ้นของมัน
ไม่มีใครสักคนจากบรรพบุรุษคริ สตจักรหรื อบรรดาผูอ้ รรถาธิ บายเริ่ มแรกได้อา้ งอิงถึงเรื่ องราวนี้ ในความคิดเห็น
ของพวกเขาในพระกิตติคุณนี้ ตรงกันข้าม พวกเขาได้ดาเนินจาก 7:52 ไปยัง 8:12 ทันที ฉบับคัดลอกหลายฉบับ
ต่อมาก็ระบุ ว่า มันพิ เศษโดยการใช้เครื่ องหมายดอกจันหรื อเครื่ องหมายที่ ใ ช้ใ นฉบับ คัดลอกสมัยโบราณ ณ
ตอนต้นและตอนจบของมัน เครื่ องหมายนี้เป็ นเส้นขีดแนวนอนที่ตรงคือ – หรื อมีจุดเหนื อมันหนึ่ งจุดและอยูใ่ ต้
มันหนึ่ งจุดคือ ÷ พวกนักเขียนต้นฉบับโบราณหลายฉบับได้ใช้เครื่ องหมายเหล่านี้ เพื่อจะแสดงถึงถ้อยคาหรื อ
ตอนที่ไม่แท้ ที่ใช้ผิด ที่น่าสงสัย หรื อไม่จาเป็ น ต้นฉบับเก่าแก่บางฉบับก็มีส่วนนี้ ถูกใส่ ไว้หลังจาก 7:36 หรื อ
7:44 หรื อ 21:25 หรื อ ลูกา 21:38 ถ้อยคาและโครงสร้างของมันก็คล้ายกับงานเขียนของ ลูกามากกว่างานเขียน
ของยอห์น479
“ตามธรรมเนียมแล้ว ส่ วนนี้ท้ งั หมด คือ 7:53—8:11 นั้นซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันว่า เรื่ องราวของหญิงชู้
ก็ไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในต้นฉบับ [MSS] ที่เริ่ มแรกที่สุดและดีที่สุด และเกือบแน่นอนว่าไม่ใช่เป็ น
ส่ วนดั้งเดิ มของพระกิ ตติคุณยอห์น ท่ามกลางพวกนักอรรถาธิ บายและนักวิจารณ์ ตวั บทนั้น
มันก็เป็ นบทสรุ ปมาก่อนว่า ส่ วนนี้ ไม่ใช่ ด้ งั เดิ ม แต่แสดงถึ งการเพิ่มเติมในภายหลังกับตัวบท
ของพระกิตติคุณนี้”480
เหตุ การณ์ ที่ถู กอธิ บ ายที่ นี่อาจได้เกิ ดขึ้ น แม้ว่าพระคัม ภี ร์ตอนนี้ อาจแสดงถึ งการรวมกันของสองเรื่ องราวที่
แตกต่างกัน (เปรี ยบเทียบ 21:25)481 บางทีมนั เป็ นชิ้นส่ วนของธรรมเนี ยมปากเปล่าที่พวกธรรมาจารย์ในภายหลัง
ได้ใส่ ไว้ที่นี่เพื่อจะอธิ บายถึงความผิดบาปของพวกผูน้ าชาวยิว (เปรี ยบเทียบ 7:24; 8:15, 46)
“มันอาจถูกยอมรับในฐานะความจริ งตามประวัติศาสตร์ แต่ตามข้อมูลที่เรามีในตอนนี้ บางที
มันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของตัวบทดั้งเดิม”482

ดังนั้นพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ดลใจมันไหม? บางที พระองค์ไม่ได้ดลใจ มันคล้ายกับเรื่ องราวบาง
เรื่ อ งของ อธิ ก ธรรม ซึ่ งธรรมเนี ย มของคริ ส เตี ย นบางธรรมเนี ย มก็ ย อมรั บ ว่ า ได้รั บ การดลใจแต่
ธรรมเนี ย มอื่ นๆไม่ ย อมรั บ คริ ส เตี ย นสมัย ใหม่ ค วรใช้เรื่ องราวนี้ อย่า งไร? พวกนัก อรรถาธิ บาย
บางคนไม่เทศนาหรื อสอนพระคัมภีร์ตอนนี้ ต่อสาธารณะเพราะพวกเขาเชื่ อว่ามันไม่ได้รับการดลใจ
อย่างไรก็ตาม คริ สเตี ยนคนอื่ นๆก็ไม่เห็ นด้วย และก็ยอมรั บมันว่าเชื่ อถื อได้อย่างเท่าเที ยมกับส่ วนที่
เหลือของพระคัมภีร์ ผูน้ บั ถือนิกายโรมันคาทอลิกก็ยอมรับมันเพราะว่ามันอยูใ่ นฉบับแปลละตินวัลเกต
ของเจอร์โรม (ปลายศตวรรษที่สี่ ค.ศ.) ซึ่ งพวกเขาถือว่าเชื่อถือได้
ถ้าข้าพเจ้าไม่เชื่ อว่ามันเป็ นส่ วนหนึ่ งของตัวบทที่ได้รับการดลใจของพระกิ ตติคุณยอห์น ทาไมข้าพเจ้า
ต้องยุง่ ยากที่จะอธิ บายมันข้างล่างนี้? ข้าพเจ้าได้ทาอย่างนั้นเพราะว่าพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษส่ วนใหญ่มี
ส่ วนนี้ และคริ สเตียนหลายคนได้มีคาถามต่างๆเกี่ยวกับมัน มันเป็ นไปได้ที่วา่ แม้วา่ มันไม่ใช่ส่วนหนึ่ ง
ของพระกิ ตติคุณยอห์นดั้งเดิ มนั้น พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ได้ดลใจมัน แม้ว่ามุ มมองนี้ มีปัญหาต่างๆที่
เชื่อมโยงกับมัน483
7:53

การใช้ถอ้ ยคาของข้อนี้บ่งบอกว่าเรื่ องราวที่ติดตามมานั้นดั้งเดิมแล้วก็เป็ นการดาเนิ นต่อไปของ
อี กเรื่ องราวหนึ่ ง เป็ นที่ ชัดเจนว่า “ทุกคน” อ้า งอิ งถึ ง ผูค้ น ณ การรวมกันในกรุ งเยรู ซาเล็ ม
สิ่ งนี้ อาจอ้างอิงถึ งสภาแซนฮีดริ นและพวกเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งถูกอ้างอิงใน 7:45-52 อย่างไรก็ตาม
มันสามารถอ้างอิงถึงผูค้ นอื่นๆ ณ โอกาสที่แตกต่างกันอีกด้วย

8:1

“แต่” (ค ากรี ก ดี ) ที่ เป็ นการเกริ่ นนาก็ แค่เบาๆ และเปรี ยบเที ยบการกระทาของพระเยซู ก ับ
การกระทาของผูค้ นส่ วนใหญ่ในลานพระวิหาร นักวิชาการบางคนได้สังเกตว่าพระเยซู ได้ใช้
กลางคืนของพระองค์ ณ บางที่บน “ภูเขามะกอกเทศ” ระหว่างการเฉลิ มฉลองเทศกาลปั สกา
สุ ดท้ายของพระองค์(ลก. 21:37) แต่ไม่มีหลักฐานที่ว่าพระองค์ได้ทาอย่างนั้น ณ เวลาอื่นๆ484
อย่างไรก็ตาม ความเงี ยบไม่เคยเป็ นการโต้แย้งที่ หนักแน่ นเลย พระเยซู อาจได้พกั อยู่ที่นั่น
ณ การเยีย่ มเยียนกรุ งเยรู ซาเล็มครั้งอื่นๆของพระองค์ซ่ ึ งผูเ้ ขียนพระกิตติคุณไม่ได้บนั ทึกไว้

8:2

ข้อ นี้ ก็ ฟั ง ดู ค ล้า ยกับ เรื่ อ งราวของกิ จ กรรมต่ า งๆของพระเยซู ข องหมวดพระกิ ต ติ คุ ณ พ้อ ง
ระหว่ า งสองสามวัน สุ ด ท้า ยก่ อ นการถู ก ตรึ งของพระองค์ (เปรี ย บเที ย บ ลก. 21:37-38)
กระนั้น เรารู ้วา่ พระเยซูได้สอนในลานพระวิหาร ณ เวลาอื่นๆเช่นกัน (5:19-47; 7:14-52)

8:3-4

นี่ เป็ นที่ เดี ยวในพระกิ ตติ คุณของยอห์ นที่ ที่ผูเ้ ขี ยนได้อา้ ง “พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สี ”
ด้วยกัน แม้ว่าการรวมกันของพวกเขาในพระกิ ตติคุณพ้องนั้นก็ธรรมดา นี่ เป็ นเหตุผลหนึ่ งที่
นักวิชาการหลายคนสงสัยว่ายอห์นได้เขียนตอนนี้ หรื อไม่ พวกผูว้ ิจารณ์ ของพระเยซู “ได้พา
ผูห้ ญิงคนหนึ่งมา” ผูซ้ ่ ึ งพวกเขาได้อา้ งว่าได้ “ถูกจับ. . .ฐาน” ล่วง “ประเวณี ” และได้ให้เธออยู่
“ในศูนย์กลาง” ของกลุ่ มคนที่พระเยซู กาลังสอน พวกเขาได้ทกั ทายพระองค์อย่างนับถื อว่า
“พระอาจารย์” แม้จะเป็ นแบบหน้าซื่ อใจคด เราสามารถแค่คาดเดาถึงสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นกับผูร้ ่ วม
กระท าของเธอในบาปนั้น บางที เ ขาได้ห นี ไ ป หรื อบางที พ วกเจ้า หน้า ที่ ไ ด้ป ล่ อ ยเขาไป
เนื่ องจากว่าความสนใจหลักของพวกเขาดูเหมือนจะเป็ นผูห้ ญิง ธรรมบัญญัติของโมเสสได้
เรี ยกร้องว่าสองบุคคลที่ได้เกี่ยวข้องในการล่วงประเวณี จะถูกเอาหิ นขว้างให้ตาย (ลนต. 20:10;
ฉธบ. 22:22) พระเยซูไม่ได้ ท้าทายการกล่าวหาของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีหรื อไม่ได้
พยายามที่จะพิสูจน์วา่ มันไม่ยตุ ิธรรม

8:5-6ก

พวกผูว้ ิจารณ์ ของพระเยซู ก็ถูกต้องในการตีความของพวกเขาเกี่ยวกับธรรมบัญญัติของโมเสส
(เปรี ยบเทียบ ลนต. 20:10; ฉธบ. 22:22-24) อย่างไรก็ตาม เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกเขายิวในสมัย
ของพระเยซูไม่ได้บงั คับใช้กฎหมายนี้ บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริ เวณในเมือง485 ผูเ้ ขียน
ได้กล่าวว่าพวกเจ้าหน้าที่ตอ้ งการที่จะจับผิดพระเยซู ให้กล่าวบางสิ่ งที่พวกเขาสามารถใช้เพื่อ
ต่อต้านพระองค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 22:15-22; มก. 12:13-17; ลก. 20:20-26) ดูเหมือนว่า
พวกเขาต้องการการถูกประหารชีวติ ของพระเยซูมากกว่าการถูกประหารชีวติ ของผูห้ ญิงนั้น
ถ้าพระเยซู ได้สนับสนุ นการไม่ประหารชี วิตผูห้ ญิงนั้น พวกบาเรี ยนและพวกฟาริ สี สามารถ
กล่าวหาพระองค์ถึงการสอนให้ผคู ้ นที่จะละเมิดธรรมบัญญัติ ถ้าพระองค์ได้สนับสนุ นการ
ประหารชี วิตเธอ พระองค์จะขัดแย้งกับชื่ อเสี ยงของพระองค์เองสาหรับการกรุ ณาและการยก
โทษ (เปรี ยบเทียบ ลก. 5:20; 7:47; 19:10) และพระองค์จะสนับสนุ นการกระทาที่ขดั ต่อ
กฎหมายของโรม นอกจากนี้ พระองค์จะทาให้พระองค์เองเหิ นห่ างจากพวกยิว การตัดสิ นใจ
ที่จะประหารชี วิตอาจทาให้พระองค์มีปัญหากับเจ้าหน้าที่โรมันเช่ นกัน (เปรี ยบเทียบ 18:31)
โดยพื้นฐานแล้ว ปั ญหาก็คือวิธีที่ไกล่เกลี่ยความยุติธรรมและความเมตตา486
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นี่เป็ นการอ้างอิงเดียวถึงพระเยซู ที่เขียนในพันธสัญญาใหม่พร้อมกับข้อที่ 8 คากริ ยากรี ก คา
ทากราโฟ่ ซึ่ งถูกใช้ที่นี่ในกาลอดีต “)ได้เขียน (”ก็อนุ ญาตสาหรับการเขียนถ้อยคา การวาดรู ป
หรื อการทาเครื่ องหมาย 487 มีการแนะนาหลายอย่างเกี่ ยวกับสิ่ งที่พระเยซู อาจได้เขียนที่พ้ืนดิ น
ซึ่ งทั้งหมดนั้นก็เป็ นการเดา บางทีพระองค์ได้เขียนถ้อยคาจาก เยเรมีย ์ 17:13ข: “บรรดาคนทั้ง
ปวงที่หนั ไปจากพระองค์จะต้องจารึ กไว้ในแผ่นดินโลก เพราะเขาได้ละทิ้งพระเจ้าผูเ้ ป็ นแหล่ง
น้ าแห่งชีวติ เสี ย” บางทีพระองค์ได้เขียน อพยพ 23:1ข: “อย่าร่ วมใจเป็ นพยานใจร้ายกับคนชัว่ ”
488
บางที พระองค์ไ ด้เขี ยนบาปต่างๆของพวกผูก้ ล่ าวหาของผูห้ ญิ งนั้น พระเยซู อาจได้เขีย น
ถ้อยคาอย่างเดียวกันที่พระองค์ได้ดาเนินการที่จะกล่าว ซึ่ งเป็ นการให้การตัดสิ นใจทางภาพและ
ทางเสี ยง การเกิดขึ้นในลักษณะนี้ นี่เป็ นการบันทึกเดียวถึงการเขียนของพระเยซู ซ่ ึ งเรามีบนั ทึก
ไว้ในพระคัมภีร์
ถ้าเรื่ องราวของเหตุการณ์ น้ ี สมบูรณ์ ผูเ้ ขียนคงได้รู้สึกว่าสิ่ งที่พระเยซู ได้เขียนนั้นก็เป็ นรองต่อ
การกระทาแห่ งการเขียนของพระองค์ เนื่ องจากว่ายอห์นไม่ได้ระบุ ถึงสิ่ งที่พระองค์ได้เขี ยน
บางทีพระเยซู กาลังย้ าเตือนพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริ สีว่าดั้งเดิ มนั้นพระเจ้าได้เขียนพระ
บัญญัติสิบประการด้วยนิ้ วพระหัตถ์ของพระองค์ (อพย. 31:18) การกระทาของพระเยซู ก็ย้ า
เตื อนผูอ้ ่ า นของเรื่ องราวนี้ และแนะนาว่า พระเยซู ทรงเป็ นพระเจ้า การเขี ย นบนพื้ นดิ นของ
พระองค์อาจได้แสดงถึ งการอนุ มตั ิ ของพระองค์ต่อธรรมบัญญัติทางศี ลธรรมของพระเจ้า489
ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่ งก็คือว่าอย่างที่พระเจ้าได้ให้พนั ธสัญญาเดิ มโดยการเขียนด้วยนิ้ ว
พระหัตถ์ของพระองค์ ดังนั้นพระเจ้า (พระเยซู ) กาลังให้พนั ธสัญญาใหม่โดยการเขียนด้วยนิ้ ว
พระหัตถ์ของพระองค์
บางที พระเยซู “ได้เขียนที่พ้ืนดิน” เพื่อ ณ เวลาเดี ยวกันที่จะยื้อเวลาการตอบต่อพวกผูว้ ิจารณ์
ของพระองค์ นี่ คงได้มีผลกระทบสองอย่างของการเพิ่มความหวังของพวกเขาถึ งคาตอบของ
พระองค์และการให้เวลาพวกเขาที่จะกลับใจ การกระทาของพระองค์อาจได้เป็ น “การปฏิเสธ
โดยเจตนา ที่จะประกาศคาตัดสิ น”490 การอ้างอิงถึ งการกระทาแห่ งการเขียนที่ นี่ก็คาดหวังถึ ง
การทาสิ่ งเดียวกันของพระองค์อีกครั้งหนึ่งในภายหลัง (ข้อ 8)
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สุ ดท้ายแล้วเมื่ อพระเยซู ได้ตอบพวกผูว้ ิจารณ์ ของพระองค์น้ นั พระองค์ได้อา้ งตอนต่างๆใน
ธรรมบัญญัติข องโมเสส พระองค์ไ ด้ดาเนิ นชี วิตภายใต้ธรรมบัญญัติน้ ี และได้นับถื อ ข้อ

เหล่านี้ได้เรี ยกร้องว่าในกรณี ของการเอาหิ นขว้างให้ตายนั้น พยานถึงบาปนี้ อย่างน้อยสองคน ผู ้
ซึ่ งไม่ได้ร่วมกระทานั้นควรจะเป็ นบุคคลแรกที่จะเอาหิ นขว้าง (ลนต. 24:14; ฉธบ. 13:9; 17:7)
พระเยซูไม่ได้หมายถึงว่าพวกผูก้ ล่าวหาจะต้องปราศจากบาป ธรรมบัญญัติไม่ได้เรี ยกร้องอย่าง
นั้น แต่พ วกเขาจะต้องไม่ มี ค วามผิดในเรื่ องบาปที่ เจาะจงของผูท้ ี่ ถู ก กล่ า วหา พระองค์ไ ด้
หมายถึ งว่าพวกเขาจะต้องเป็ นอิสระจากบาปของการล่วงประเวณี หรื ออย่างน้อยก็เป็ นอิสระ
จากการสมรู ้ร่วมคิดในการเตรี ยมการไว้ล่วงหน้าเกี่ ยวกับการล่วงประเวณี ของผูห้ ญิงนี้ พวก
เขาได้ขอให้พระองค์ที่จะตัดสิ น และตอนนี้ พระองค์กาลังทาหน้าที่ ที่ถูกต้องของพระองค์ใน
ฐานะผูพ้ ิพากษาแห่ งมนุ ษย์ แทนที่จะตัดสิ นผูห้ ญิงนั้น พระองค์ได้ตดั สิ นพวกผูพ้ ิพากษาของ
เธอ
“ที่นี่พระคริ สต์ได้พูดเป็ นนัยแก่พวกผูก้ ล่าวหาของพระองค์วา่ พวกเขา ไม่ใช่ผกู ้ ระทา
ที่เหมาะสมที่จะเรี ยกร้องการบังคับใช้คาตัดสิ นของธรรมบัญญัติ”491
ค าตอบของพระเยซู ไ ด้ใ ส่ ส ภาวะล าบากกลับ ไว้ที่ ค วามรั บ ผิดชอบของพวกผูก้ ล่ า วหาของ
พระองค์ ถ้าพวกเขาดาเนินการที่จะเอาหิ นขว้างผูห้ ญิงนั้น พวกเขากาลังอ้างว่าพวกเขาไม่ได้ทา
บาป ถ้าพวกเขาไม่ได้เอาหิ นขว้างเธอ พวกเขาจะยอมรับว่าพวกเขาได้ทาบาป ตอนนี้ พระเยซู
ได้ทาหน้าที่เป็ น “ทนายจาเลย” ของผูห้ ญิงนั้นและ “ผูพ้ ิพากษา” ของเธอ (เปรี ยบเทียบ 1 ยน.
2:1)
8:8

นี่เป็ นการอ้างอิงที่ลึกลับอีกอย่างหนึ่ ง การน้อมพระกายลงและการเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดิน
ของพระเยซู ไ ด้ส่งผลต่อการทาให้พวกผูว้ ิจารณ์ ข องพระองค์เป็ นอิ สระจากการจ้องที่ ทาให้
สานึ กของพระองค์ บางทีผเู้ ขียนได้อ้างอิงมันเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเป็ นพระเจ้าเองผูซ้ ่ ึ งโดย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ นั้นจะก่อให้เกิ ดการทาให้สานึ กผ่านทางถ้อยคาที่มีสิทธิ อานาจของพระ
เยซู แทนที่จะผ่านทางการสบตาทางกายภาพของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 7:28-29; ยน. 7:46)
โดยการเขียนที่ดิน “อี กครั้ ง” นั้น พระเยซู ไ ด้ให้โอกาสอี กครั้ งหนึ่ งแก่ พวกธรรมาจารย์และ
พวกฟาริ สี อ ย่า งมี พ ระคุ ณ ที่ จ ะคิ ด เกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจของพวกเขาใหม่ แ ละที่ จ ะกลับ ใจ
เป็ นไปได้ที่พระองค์ได้เขียนเพื่อว่าพระองค์ไม่จาเป็ นที่จะพูดอีกด้วย
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การกระท าของพวกธรรมาจารย์แ ละพวกฟาริ สี “ได้ ส ารภาพ” ความผิ ด ของพวกเขา

เป็ นที่ ชัดเจนว่า พวกที่ แก่ ที่ สุ ดท่ ามกลางพวกเขาได้มี จิตสานึ ก ที่ นุ่ม นวลที่ สุ ด พวกเขาได้
วางแผนที่จะฆ่าผูห้ ญิงนั้นโดยการประหารชี วิตที่ น่าสงสัยและบางทีเป็ นที่หลอกลวง แต่การ
กระทาที่ผดิ ศีลธรรมของเธอก็เกี่ยวข้องกับการล่วงประเวณี เท่านั้น การล่วงประเวณี ไม่ใช่เป็ น
บาปที่ไม่สาคัญ แต่ถดั ไปจากการฆาตกรรมแล้วมันก็มีผลลัพธ์ ต่างๆที่รุนแรงน้อยกว่า เวลา
และปั ญญาที่ได้สะสมไว้บ่อยครั้งแล้วก็เพิ่มพูนความรู ้สึกแห่ งความผิดส่ วนตัวของบุคคลหนึ่ ง
นอกจากว่าบุคคลนั้นทาให้ใจของเธอหรื อของเขาแข็งกระด้างอย่างสิ้ นเชิ ง บางที่เราควรเข้าใจ
ตัวบท (“เหลือแต่พระเยซูตามลาพัง”) ว่าเป็ นการบ่งบอกว่า พวกผู้วิจารณ์ ทั้งหมด ได้จากไป ซึ่ ง
ได้ละพระเยซู ผูห้ ญิงนั้น และบางทีพวกผูม้ องดูไว้ สิ่ งนี้ ได้ละผูห้ ญิงนั้นและพระเยซู ไว้ดว้ ย
การที่ไม่มีพวกผูก้ ล่าวหา
การกระทาของพวกผูก้ ล่าวหาของผูห้ ญิงนั้นก็น่าสังเกต ถ้อยคาของพระเยซู ได้นามาซึ่ งการทา
ให้สานึ กที่ลึกซึ้ งเพื่อที่จะเข้ากระดูกดาของพวกผูต้ ่อต้านอย่างน่ าสังเกตในไม่ช้า ที่จะจบสิ้ น
นั้น พวกเขาได้จบลงด้วยการทาการป่ าวประกาศต่อสาธารณะถึงความผิดของพวกเขาเอง และ
ได้เลิกการกล่าวหาของพวกเขาที่มีต่อผูห้ ญิงนั้นเสี ย แม้วา่ เธอผิดในเรื่ องการล่วงประเวณี อย่าง
ชัดเจน
8:10-11

พระเยซู ได้ทกั ทายผูห้ ญิงนั้นอย่างนับถือ (เปรี ยบเทียบ 2:4; 4:21; 19:26; 20:13) พระองค์ได้
ถามว่า ผูไ้ ด้กล่าวโทษเธอนั้น “มีใครสักคน” ยังคงอยูไ่ หม พระองค์ไม่ได้ถามว่าเธอผิดหรื อไม่
เป็ นที่ชัดเจนว่าเธอผิด ในฐานะผูพ้ ิพากษาที่ ทาการในกรณี ของเธอนั้น พระองค์ได้แสดงถึ ง
ความสนใจในพวกผูฟ้ ้ องร้องของเธอมากกว่าในความผิดของเธอ ปราศจากผูฟ้ ้ องร้องใดๆนั้น
พระเยซู ก็ได้ยกฟ้ อง นี่ เป็ นสิ ทธิ พิเศษของพระองค์ในฐานะผูพ้ ิพากษาที่ทาการของเธอ (และ
ผูพ้ ิพากษาในอนาคตของเธอ) พระองค์ได้ออกคาเตื อนแก่ เธอเท่านั้น เธอจะต้องยืนอยู่ต่อ
หน้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งในอนาคต แต่นี่ไม่ใช่เวลาที่พระองค์จะตัดสิ นเธอ (เปรี ยบเทียบ 3:17)
พระองค์ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเมตตาและเธอและเวลาที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงแนวทางต่ า งๆของเธอ
(เปรี ยบเทียบ 1:14) ดังนั้น พระองค์ไม่ได้ “สุ ภาพต่อบาป” เหตุผลสู งสุ ดที่พระองค์สามารถ
ยกเว้นเธอไว้จากการลงโทษก็ คื อว่า พระองค์จะรั บ เอาการลงโทษของเธอไว้ที่พ ระองค์เอง
และตายในที่ของเธอ (เปรี ยบเทียบ รม. 8:1)
“มันไม่ใช่ ‘จงไปเถิดและอย่าทาบาปอีก และ เราจะไม่เอาโทษเจ้า’ เพราะว่านัน่ คงได้

เป็ นความหายนะมากกว่าข่าวดีในหูของเธอ ตรงกันข้าม พระผูช้ ่วยให้รอดได้กล่าวว่า
‘เราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกัน’ และหรับทุกคนที่ถือจุดที่ผหู ้ ญิงคนนี้ได้ถูกนาไปสู่ คา
นั้นก็คือ ‘เพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษ’ .รม)8:1) ‘และอย่าทาบาปอีก’ ได้วางเธอไว้
ใต้ความยับยั้งชัง่ ใจแห่งความรักของพระองค์อย่างที่เราถูกวางไว้น้ นั 492
“ธรรมบัญญัติและพระคุ ณไม่ แข่ ง ขัน ซึ่ ง กันและกัน แต่ ท้ งั สองนี้ เติ ม เต็ม ให้ซ่ ึ ง กัน
และกัน ไม่มีใครเคยได้รับความรอดโดยการถื อรักษาธรรมบัญญัติ แต่ไม่มีใครเคย
ได้รับความรอดโดยพระคุณผูซ้ ่ ึ งไม่ได้ถูกฟ้ องร้องโดยธรรมบัญญัติ ก่ อน นัน่ จะต้องมี
การทาให้สานึกก่อนการมีการกลับใจ”493
เหตุการณ์ น้ ี เป็ นหลักฐานเพิ่มเติมว่าพระเยซู ชอบธรรมและฉลาดมากกว่าพวกผูน้ าทางศาสนาของชาวยิวผูไ้ ด้
แสวงหาที่จะฆ่าพระองค์ มันเป็ นการสาแดงอีกอย่างหนึ่ งถึ งความอดทนและพระคุ ณของพระองค์ที่มีต่อคน
บาป
“จากการที่ได้ทบทวนถึงกรณี น้ ี พระเยซู ได้ทาให้เกิดการพิพากษาว่า ‘จงเอาหิ นขว้างเธอเสี ย ’ แต่น่า
เสี ยดาย สาหรั บพวกฟาริ สีน้ นั พระองค์ได้เรี ยกร้ องว่าพยานก็ตอ้ งมี คุณสมบัติอย่างที่ธรรมบัญญัติได้
ระบุไว้
“พวกฟาริ สี ผูไ้ ด้ก ล่ าวหาผูห้ ญิ งนั้น ไม่ใ ช่ เพื่อประโยชน์ ของอิ สราเอล แต่เพื่ อจะจับผิดพระเยซู ก็ไ ด้
หยุดชะงัก พวกเขารู ้ วา่ พวกเขาได้มุ่งร้ าย ดังนั้นพวกเขาได้ถอยออกไป หาไม่แล้วจะประสบกับการ
ลงโทษที่ ถู ก เรี ย กร้ องเพื่ อ พยานที่ มุ่ ง ร้ า ย ซึ่ งเป็ นการเอาหิ น ขว้า งที่ พ วกเขาได้ป รารถนาเพื่ อผูท้ ี่ ถู ก
กล่าวหา!
“พระเยซู ได้ประกาศถึ งคาพิพากษาสุ ดท้าย เนื่ องจากว่าพระองค์เป็ นพยานผูเ้ ดี ยวที่เหลื ออยู่และธรรม
บัญญัติข องโมเสสได้เ รี ย กร้ อ งสองคน เธอก็ เ ป็ นอิ ส ระ แต่ ผูเ้ ผยพระวจนะได้แนะน าให้เ ธอที่ จ ะ
หลี กเลี่ ยงความผิดทั้งหมดภายใต้ธรรมบัญญัติ เนื่ องจากว่า เฉลยธรรมบัญญัติ 18:15 ได้กล่าวว่าผูค้ น
จะต้องฟังผูเ้ ผยพระวจนะ ยอห์น 7:53-8:11 แสดงให้เห็นในหลายทางว่าแท้จริ งแล้วพระเยซู ทรงเป็ นผู ้
เผยพระวจนะผูซ้ ่ ึงโมเสสได้เขียนถึง”494
บทบาทของพระเยซู ในฐานะผูพ้ ิพากษาของมนุ ษย์ก็ชดั เจนที เดี ยวในเหตุการณ์ น้ ี แต่บทบาทของพระองค์ใน

ฐานะผูเ้ ผยพระวจนะที่กาลังมาอาจต้องการการอธิ บาย โมเสสผูเ้ ผยพระวจนะผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าได้ให้พนั ธสัญญาเดิม
ผ่านทางเขานั้นก็ได้ประกาศว่าน้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับประชากรของพระองค์ก็คือว่าพวกเขาต้องเอาหิ น
ขว้า งชายชู ้และหญิ ง ชู ้ พระเยซู ผูเ้ ผยพระวจนะผูซ้ ่ ึ ง พระเจ้า ได้ให้พ นั ธสั ญญาใหม่ผ่า นทางพระองค์น้ ันได้
ประกาศการเปลี่ ยนแปลง ประชากรของพระเจ้าไม่ตอ้ งเอาหิ นขว้างคนบาปเหล่านี้ อีกต่อไป แต่ที่จะสาแดง
ความเมตตาแก่พวกเขาและละการพิพากษาไว้กบั พระเจ้า
ถ้าพวกศัตรู ของพระเยซูได้นาผูฆ้ ่าคนมาต่อหน้าพระองค์ล่ะ? พระเยซู จะกล่าวอย่างเดียวกันไหม? ข้าพเจ้าคิดว่า
ไม่ พระเจ้าได้ทาให้น้ าพระทัยของพระองค์เกี่ยวกับการลงโทษผูฆ้ ่าคนนั้นชัดเจนใน ปฐมกาล 9:5ข-6 ซึ่ งก็คือ
พันธสัญญาแบบโนอาห์ พันธสัญญาแบบโมเสสได้ดาเนินนโยบายอย่างเดียวกันต่อไป พันธสัญญาใหม่ก็เช่นกัน
วิธีที่พระเจ้าได้บอกให้สังคมที่จะจัดการกับการล่วงประเวณี ได้เปลี่ ยนแปลง นัน่ คือเหตุที่เราไม่ประหารผูล้ ่วง
ประเวณี ในยุคคริ สตจักร แต่วิธีที่พระองค์ได้บอกให้เราที่จะจัดการกับผูฆ้ ่าคนก็ไม่ได้เปลี่ ยนแปลง เรายังคง
ประหารพวกเขาอยู่
5. การอภิปรายเกีย่ วกับความสว่างของโลก 8:12-59
หลังจากการอ้างของพระเยซูถึงการเป็ นน้ าแห่งชีวติ นั้น (7:37-38) การต่อต้านที่เป็ นทางการซึ่ งมีต่อพระองค์น้ นั ก็
ได้รุนแรงขึ้นอย่างมาก ส่ วนที่ตามมาของพระกิตติคุณนี้ ก็สืบเสาะถึงการต่อต้านที่เกิดขึ้นนี้ ในขณะที่บางคนได้
เชื่อในพระเยซู ส่ วนใหญ่ของผูค้ นของพระองค์เองได้ปฏิเสธพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1:11-12) ส่ วนนี้ ของตัวบทก็
กล่าวถึงการอ้างของพระเยซูถึงการเป็ นความสว่างของโลกและการโต้เถียงที่มนั ได้ก่อให้เกิด
คาพยานของพระเยซู เกีย่ วกับพระองค์ เอง 8:12-20
8:12

บริ บ ทของเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆในย่อ หน้า นี้ ก็ ด าเนิ น การต่ อ ไปที่ จ ะเป็ นพระวิ ห ารในระหว่า ง
เทศกาลอยูเ่ พิง (ข้อ 20, เปรี ยบเทียบ 7:14) พระเยซูได้กล่าวต่อพวกยิวผูไ้ ด้รวมตัวกันที่นนั่ บาง
คนเป็ นผูอ้ าศัยแห่ งกรุ งเยรู ซาเล็ม และคนอื่นก็เป็ นผูเ้ ดินทางจากส่ วนอื่นๆของปาเลสไตน์และ
โลก การสอนนี้ อาจได้เกิ ดขึ้นในวันหลังจากเทศกาล ซึ่ งเป็ นวันแห่ งการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่
อีกด้วย495

ที่นี่พระเยซูได้ทาการอ้างที่สองของพระองค์ถึง “เราเป็ น” (เปรี ยบเทียบ 6:35) ครั้งนี้ พระองค์
ได้กล่าวยอมรับว่าเป็ น “ความสว่างของโลก” (เปรี ยบเทียบ 1:4) อนึ่ ง ยอห์นได้ใช้คาว่า ”โลก“
77 ครั้งในพระกิตติคุณของท่าน ตรงกันข้ามกับผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่นๆสามคนผูไ้ ด้ใช้คานี้
ทั้งหมดแค่ 15 ครั้ง ซึ่ งบ่งบอกถึงมุมมองและความสนใจทัว่ โลกของยอห์น496 คาเปรี ยบเทียบถึง
“น้ าแห่งชีวติ ” และ “อาหารแห่ งชี วิต” แสดงถึงสิ่ งที่ค้ าจุนและทาให้ชีวิตอิ่มเอม คาเปรี ยบเทียบ
ถึง “ความสว่างของโลก” แสดงถึงสิ่ งที่ขจัดความมืดแห่ งความไม่รู้และความตายออกไป พระเยซู ได้อา้ งว่าผูใ้ ดเชื่ อใน (“ติดตาม”) พระองค์จะชื่ นชมกับ “ความสว่าง” ที่มาจากการทรงสถิต
ของพระเจ้าและก่อให้เกิดชีวติ
คาเปรี ยบเทียบถึงความสว่างก็เก่าแก่ในประวัติศาสตร์ ของอิสราเอล พวกยิวได้เชื่ อมโยงความ
สว่างกับ การทรงสถิ ตของพระเจ้า พระองค์ได้สร้ าง “ความสว่าง” ในวันแรก และ “ความ
สว่าง” ในวันที่สี่ของการทรงสร้าง (ปฐก. 1:3, 14-19) พระองค์ได้เปิ ดเผยพระองค์เองแก่โมเสส
ด้วยเปลวไฟในถิ่นทุรกันดารมีเดียน (อพย. 3) พระองค์ได้นาคนอิสราเอลอย่างปกป้ องตลอดถิ่น
ทุรกันดารด้วยเสาเมฆแห่ งไฟอีกด้วย (อพย. 13:21-22; 14:19-25; กดว. 9:15-23) และพระองค์
ได้ปรากฏแก่พวกเขาด้วยไฟบนภูเขาซี นาย สิ่ งเหล่านี้ เป็ นแค่ตวั อย่างสองสามอย่างที่ซ่ ึ งพระ
เจ้าได้เชื่อมโยงการทรงสถิตของพระองค์กบั ไฟและความสว่าง (เปรี ยบเทียบ สดด. 27:1; 36:9;
119:105; สภษ. 6:23) ในเชิ งสัญลักษณ์ น้ นั ความสว่างแสดงถึ งพระลักษณะหลายอย่างของ
พระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิ ดเผย ความบริ สุทธิ์ และความรอดของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ
อสค. 1:4, 13, 26-28; ฮบก. 3:3-4)
อิสยาห์ได้ทานายว่าผูร้ ับใช้ของพระเจ้าจะเป็ น “ความสว่างแก่ประชาชาติ” (อสย. 49:6) พระ
เจ้าเองจะให้ความกระจ่างแก่ประชากรของพระองค์ในยุคพระเมสสิ ยาห์ (อสย. 60:19-22; ศคย.
14:5ข-7; เปรี ยบเทียบ วว. 21:23-24) อย่างไรก็ตาม ในสมัยของพระเยซู น้ นั “ความสว่างแห่ ง
ความชอบธรรม” ก็อยูใ่ นความขัดแย้งที่มหันต์กบั “ความมืดแห่ งความบาป” (1:4, 9; 3:19-21)
หลายศาสนาประกอบด้วยการแสดงสัญลัก ษณ์ ถึ ง “ความสว่า งและความมืด ” แต่ย อห์ นได้
นาเสนอพระเยซู ในฐานะ “ความสว่างแท้” มันคือด้านที่เจาะจงของความสว่างในฐานะการ
เปิ ดเผยนั้นที่ก่อให้เกิ ดจุดจดจ่อของการโต้เถี ยงเกี่ยวกับการอ้างของพระเยซู พวกยิวได้ถือว่า
พันธสัญญาเดิ มและธรรมเนี ยมของพวกเขาเป็ นการเปิ ดเผยที่ มีอานาจ นั่นคื อความสว่างแท้
พวกเขาได้กล่าวถึงโทราห์ พระวิหาร อาดัม และโยฮานัน เบน ซักคัย หนึ่ งในผูน้ าของพวกเขา

ว่าเป็ นความสว่างของโลก497 ตอนนี้ พระเยซู ได้ทา้ ทายสิ ทธิ อานาจนั้นโดยการอ้างถึงการเป็ น
การเปิ ดเผยแท้ (สุ ดท้ายและเต็มที่ , เปรี ยบเทียบ 1:9) จากพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 1:1-3)
พระองค์ได้เชื้อเชิญให้พวกยิวที่จะ “ติดตาม” พระองค์ในฐานะความสว่างแท้ (เปรี ยบเทียบ เสา
เพลิงในถิ่นทุรกันดาร)
“สิ่ งที่สาคัญกว่าบริ บทโดยตรงก็คือ หัวข้อความสว่างไม่ใช่ไม่เชื่ อมโยงกับคาถามของ
ความสัตย์จริ งและพยานในข้อต่อๆมา เพราะว่าความสว่างต้องเป็ นพยานถึงการปรากฏ
ของมันเอง มิฉะนั้น มันก็เป็ นพยานถึ งตัวมันเองและแหล่งของมันก็สนับสนุ นพยาน
นั้นอย่างสิ้ นเชิง”498
ส่ วนหนึ่ งของเทศกาลอยูเ่ พิงก็คือพิธีจุดตะเกียง ทุกๆตอนเย็นในระหว่างเทศกาลนั้น ปุโรหิ ต
จะจุดคบเพลิงขนาดใหญ่สามอันบนโคมปั กเทียน (เชิงเทียน) ในลานของผูห้ ญิง (หรื อคลังเงิน)
ของพระวิหาร ความสว่างเหล่านี้ จะให้ความสว่างแก่บริ เวณพระวิหารทั้งหมดตลอดกลางคืน
ผูค้ นจะนาคบเพลิ งที่เล็กกว่าของพวกเขามาในบริ เวณพระวิหาร จุดพวกมันและร้องเพลงและ
เต้นราเป็ นบางครั้ งตลอดกลางคื น มันเป็ นหนึ่ งในโอกาสที่มีความสุ ขที่ สุดของปี ทั้งสิ้ นของ
ชาวยิว499
“ตอนนี้ กิ่ ง ส าหรั บ ปั ก เที ย นหลายๆ ดวงที่ ส่ องแสงก็ ถู ก จุ ดเฉพาะ ณ ตอนต้นของ
เทศกาลอยูเ่ พิง มีการโต้เถียงเกี่ ยวกับจานวนของกลางคืนที่ซ่ ึ งการให้ความสว่างนั้น
เกิ ดขึ้น แต่ไม่มีสิ่งใดเกี่ยวกับข้อเท็จจริ งที่วา่ ณ ตอนจบของเทศกาลนั้นมันไม่มีการ
ให้ความสว่าง ในการขาดไปของความสว่างนั้น การอ้างถึ งการเป็ นความสว่างของ
พระเยซูจะเด่นชัดอย่างน่าประทับใจ”500
อีกอย่างหนึ่ ง ในบทที่ 6, 7, และ 8 นั้น พระเยซู ได้อา้ งว่าพระองค์ได้ทาให้รูปแบบแห่ งถิ่ น
ทุรกันดารเหล่านี้ของพระเจ้าสาเร็ จ คือ มานา น้ า และความสว่าง
“. . .พวกฟาริ สีไม่สามารถเข้าใจผิดถึ งความหมายเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ ในถ้อยคา
ของพระเยซู ในการอ้างอิงของพวกเขาถึ งงานฉลองในอดีตคือ ‘เราเป็ นความสว่าง
ของโลก’”501

“ . . .‘ความสว่าง’ เป็ นหนึ่ งในสามสิ่ งที่พระเจ้าได้ถูกกล่าวว่าเป็ น ในยอห์น 4:24 เรา
ได้รับการบอกกล่าวว่า ‘พระเจ้าทรงเป็ น วิญญาณ’ ในยอห์น 1:5 ‘พระเจ้าทรงเป็ น
ความสว่ าง’ และใน 1 ยอห์น 4:8 ‘พระเจ้าทรงเป็ น ความรั ก’ การแสดงออกเหล่านี้
เชื่ อมโยงกับ ธรรมชาติ ของพระเจ้า ซึ่ งก็คือสิ่ งที่พระองค์เป็ นในพระองค์เอง ดังนั้น
เมื่อพระคริ สต์ได้ยืนยันว่า ‘เราเป็ น ความสว่ าง ของโลก’ พระองค์ได้ประกาศถึงความ
เป็ นพระเจ้าที่สมบูรณ์ของพระองค์”502
8:13

ในอีกโอกาสหนึ่ง พระเยซูได้กล่าวว่าถ้าพระองค์ผเู ้ ดียวได้เป็ นพยานต่ออัตลักษณ์ของพระองค์
เอง พยานของพระองค์จะไม่เป็ นที่ยอมรับได้ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสส (5:31) ธรรม
บัญญัติของโมเสสได้เรี ยกร้ องพยานอย่างน้อยสองคน ในการที่จะป้ องกันพยานปากเดี ยวผูใ้ ห้
คาพยานที่ลาเอียง (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 17:6; 19:15) ตอนนี้ พวกฟาริ สีได้อา้ งถ้อยคาของพระ
เยซูยอ้ นไปยังพระองค์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้บ่งบอกว่าเนื่องจากพระเยซู เป็ นพยานเกี่ยวกับ
พระองค์เอง ซึ่ งดูเหมือนว่าปราศจากพยานที่สองซึ่ งสนับสนุ น ดังนั้นพยานของพระองค์ “ไม่”
สามารถเป็ น “จริ ง” ได้
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พระเยซู ได้แ ก้ไขบทสรุ ปที่ ผิดของพวกผูว้ ิจารณ์ ของพระองค์ “แม้ว่า” พระเยซู เป็ นพยาน
เดียวต่ออัตลักษณ์ของพระองค์เอง พยานของพระองค์ก็ยงั เป็ น “จริ ง” อยู่ บ่อยครั้งแล้ว บุคคล
เดียวก็รู้ขอ้ เท็จจริ ง
โต้แย้งว่าบุคคลหนึ่ งอาจกล่าวต่อดวงอาทิ ตย์ถ้ (ถ้อยคาของพระเยซู ) สไตเออร์ “ามัน
อ้างว่าเป็ นดวงอาทิตย์ ว่ามันเป็ นกลางคืน เพราะว่ามันเป็ นพยานถึงมันเอง คาตอบคือ
การส่ องแสงของดวงอาทิตย์”503
พยานของพระเยซู ไ ม่ใ ช่ เท็จเพราะว่า มันยืนอยู่ตามล าพัง แม้ว่ามันไม่เพี ยงพอภายใต้ธ รรม
บัญญัติของโมเสส พวกฟาริ สีได้เข้าใจพระองค์ผดิ ไป ดังนั้นพระองค์ได้ดาเนิ นการที่จะทบทวน
ถึงคาสอนก่อนหน้านั้นของพระองค์ในแง่ที่แตกต่างออกไป (เปรี ยบเทียบ 5:19-30, 36-37)
พระเยซูได้อา้ งที่จะเสนอ “พยาน” “แท้” (คากรี ก อาเลเธส, เปรี ยบเทียบ 5:31) เพราะว่าพระองค์
ได้รู้ถึงที่มาและจุดหมายของพระองค์เอง (เปรี ยบเทียบ 7:29, 33-34)
พวกผูว้ ิจารณ์ของ

พระองค์ไม่ได้รู้ถึงสิ่ งเหล่านี้เลย
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พวกฟาริ สี ไ ด้ป ระเมิ นพระเยซู โดยการใช้ข ้อ เท็จจริ ง ภายนอกเกี่ ย วกับ พระองค์ที่ พ วกเขารู ้
เท่านั้น พวกเขาได้เริ่ มขบวนการการประเมินในวิธีของมนุ ษย์โดยทัว่ ไป (เปรี ยบเทียบ 2 คร.
5:16) พระเยซู ได้ใช้คาว่า “เนื้ อหนัง” (คากรี ก ซาร์ ค) ที่นี่ในแง่คาเปรี ยบเทียบ ซึ่ งหมายถึ ง
ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ พวกผู้วิ จ ารณ์ ข องพระองค์ ค วรได้พิ จ ารณาค าสอนฝ่ ายวิ ญ ญาณ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของพระเยซูที่พระบิดาได้จดั เตรี ยมผ่านทางพยานของพันธสัญญาเดิม ยอห์น
ผูใ้ ห้บพั ติศมา และการอัศจรรย์ต่างๆของพระเยซู อีกด้วย พระเยซู “ไม่ได้พิพากษา” (คากรี ก
คริ โน) “ผูใ้ ด” อย่ างผิวเผิน และพวกเขาไม่ควรพิพากษาอย่างผิวเผินเช่นกัน
การตีความอีกอย่างหนึ่ งก็คือว่า พระเยซู ได้หมายถึงว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อที่จะกล่าวโทษผูใ้ ด
แต่ที่จะช่ วยพวกเขาให้รอด (เปรี ยบเทียบ 3:17)504 อย่างไรก็ตาม มุมมองนั้นแค่พาดพิงถึ ง
พระเยซู ที่เล่นคาเพื่อที่จะสร้ างคาที่มีความหมายสองนัย ดูเหมือนว่าพระองค์ได้เปรี ยบเทียบ
การพิพากษาของพระองค์กบั การพิพากษาของพวกฟาริ สี อีกมุมมองหนึ่ งที่ไม่น่าเป็ นไปได้ก็
คื อว่า พระเยซู ไ ด้หมายถึ งว่าเมื่ อพระองค์ได้พิพ ากษาผูค้ นนั้น พระองค์ไ ม่ได้เป็ นผูท้ ี่ ตดั สิ น
อย่างแท้จริ ง ตรงกันข้าม พระองค์จะปฏิบตั ิน้ าพระทัยของพระบิดาเท่านั้น (เปรี ยบเทียบ 5:27,
45)505 ปั ญหาที่เกิดขึ้นกับมุมมองนี้ ก็คือว่า พระบิดาได้มอบการพิพากษาทั้งสิ้ นแก่ พระบุตร
ของพระองค์แล้ว (5:27-29) และในที่สุดพระเยซูจะพิพากษา
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พระเยซู ไม่ได้พิพากษา “ผูใ้ ด” ในตอนนั้น ด้านนั้นแห่ งพันธกิ จของพระองค์ก็อยูใ่ นอนาคต
อย่างไรก็ตาม “แม้วา่ ” พระองค์ได้พิพากษาในตอนนั้น “การพิพากษา” ของพระองค์จะพิสูจน์
ว่าถูกต้อง (“จริ ง” คากรี ก อาเลธิ เน, ใช้ได้) เพราะว่าในกิ จกรรมนั้นเช่ นกันพระองค์จะกระทา
ภายใต้และกับ “พระบิดา” (เปรี ยบเทียบ 5:30) อย่างที่พระเยซู ได้นาเสนอพระบิดาอย่างสัตย์
ซื่ อโดยการสาแดงพระองค์ ดังนั้นพระองค์จะนาเสนอน้ าพระทัยของพระบิดาอย่างสัตย์ซื่อโดย
การพิพากษา พระองค์ได้ทาทุกสิ่ งและจะทาทุกสิ่ งด้วยสิ ทธิ อานาจของพระเจ้า

8:17-18

ดัง นั้นพระเยซู ไ ม่ ไ ด้เป็ นพยานตามล าพัง อย่า งแท้จริ ง พระองค์ไ ด้มี พ ยานที่ ส องซึ่ ง ธรรม
บัญญัติได้เรี ยกร้องนัน่ คือ “พระบิดา”

การอ้างอิงของพระเยซู ถึง “ธรรมบัญญัติของท่าน” นั้นก็ผิดปกติ เนื่ องจากว่าในแง่หนึ่ งนั้นมัน
เป็ นธรรมบัญญัติของพระองค์ อย่างไรก็ตาม พระเยซู ได้อยู่ในขบวนการของการกันธรรม
บัญญัติของโมเสสไว้อีกทางหนึ่ง การเปิ ดเผยที่พระองค์ได้นามานั้นได้เข้ามาแทนที่มนั ดังนั้น
ในแง่หนึ่ง มันได้เป็ นของพวกฟาริ สีแต่ไม่ใช่เป็ นของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 7:19, 51)
“ไม่มีพยานมนุ ษย์คนใดสามารถรับรองความสัมพันธ์แบบพระเจ้าได้ ดังนั้นพระเยซู
ก็ฎีกาต่อพระบิดาและพระองค์เอง และไม่มีคนอื่นที่พระองค์สามารถฎีกาต่อได้”506
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บางทีพวกฟาริ สีได้เข้าใจพระเยซู ผิดไป บางทีพวกเขาได้คิดในระดับทางกายภาพต่อไปใน
ขณะที่พระองค์ได้กล่าวถึงความเป็ นจริ งต่างๆฝ่ ายวิญญาณ ถ้าเป็ นอย่างนั้น เราไม่ควรวิจารณ์
พวกเขามากเกินไปสาหรับสิ่ งนี้เพราะคาสอนของพระเยซูที่วา่ พระเจ้าเป็ นพระบิดาของพระองค์
นั้นก็ใหม่ (เปรี ยบเทียบ 5:18) อย่างไรก็ตาม การเรี ยกร้องของพวกเขาบางทีเป็ นการดูถูกที่
จงใจ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 41)
“ในโลกตะวันออกนั้น ที่จะสงสัยความเป็ นบิดาของชายคนหนึ่ งก็เป็ นการใส่ ความที่
ชัดเจนต่อความถูกต้องตามกฎหมายของเขา”507
โดยคาถามที่ เปิ ดเผยของพวกเขานั้น ที่นี่พวกฟาริ สีได้ยอมรั บโดยแท้จริ งว่า พวกเขา “ไม่ได้
รู้จกั ” ที่มาของ พระเยซู แม้ว่าพวกเขาได้อา้ งว่าพวกเขาได้รู้จกั ก่อนหน้านี้ (7:27)
การไร้
ความสามารถของพวกเขาที่จะตระหนักว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้าได้แสดงว่าพวกเขา
ไม่ได้รู้จกั พระเจ้าอย่างแท้จริ ง ถ้าพวกเขาได้รู้จกั พระองค์ พวกเขาคงได้ตระหนักว่าพระเยซู
เป็ นพระบุตรของพระองค์ ส่ วนที่เหลือของบทที่ 8 กล่าวถึงหัวข้อความเป็ นบิดา
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ยอห์ นได้ส รุ ป การบรรยายของท่ า นเกี่ ย วกับ การเผชิ ญหน้า นี้ โดยการระบุ ถึ ง บริ บ ทของมัน
(เปรี ยบเทียบ 6:59) เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกยิวได้เรี ยกลานของผูห้ ญิงว่า “คลังเงิน” เพราะว่ามัน
ประกอบด้วยภาชนะที่ใส่ ซ่ ึ งเป็ นรู ปร่ างของเขาของแกะตัวผูส้ ิ บสามอันเพื่อการถวายเงิ นของ
ชาวยิว (เปรี ยบเทียบ มก. 12:41-42)508 ภาชนะที่ใส่ แต่ละอันนั้นก็มีคาจารึ กที่แสดงถึงวิธีที่พวก
ปุโรหิ ตจะใช้ของขวัญต่างๆที่วางไว้ในที่น้ นั

ห้ องศักดิสิ ทธิ
ลานของปุโรหิต
ลานของผูห้ ญิง

วิหาร
แท่นบูชา

(ฝ่ ายคลัง)

ลานของคนอิสราเอล
ลานคนต่างชาติ

ส่ วนสุ ดท้ายของข้อที่ 20 ก็สร้ างประเด็นว่าถ้าพวกเขาสามารถทาได้ พวกผูน้ าเหล่านี้ คงได้
จับกุมและประหารพระเยซูทนั ทีทนั ใด อย่างไรก็ตาม มัน “ยังไม่ถึง” เวลาของพระเจ้าสาหรับ
พระบุตรของพระองค์ที่จะตาย (เปรี ยบเทียบ 2:4; 7:6, 30) ดังนั้นยอห์นได้เน้นการควบคุ ม
สิ ทธิ์ ขาดของพระบิดาเหนือเหตุการณ์ต่างๆที่ปรับแต่งพันธกิจของพระเยซู ลานของผูห้ ญิงเป็ น
ส่ วนที่เป็ นสาธารณะมากที่สุดของพระวิหาร (เปรี ยบเทียบ มก. 12:41-43; ลก. 21:1)509
ประเด็นหลักของส่ วนนี้ก็คือความเป็ นศัตรู ที่เพิ่มขึ้นที่พวกผูน้ าชาวยิวได้รู้สึกและได้แสดงออกต่อพระเยซู
การอ้ างของพระเยซู เกีย่ วกับทีม่ าของพระองค์ 8:21-30
พระเยซูได้เริ่ มต้นที่จะเปรี ยบเทียบพระองค์เองกับพวกผูว้ จิ ารณ์ของพระองค์
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เป็ นที่ชดั เจนว่า สิ่ งที่ตามมาก็ดาเนิ นการสอนของพระเยซู ในพระวิหารต่อไปเมื่อพระองค์ได้
กล่าวถึงถ้อยคาที่ยอห์นได้บนั ทึกไว้ในข้อต่างๆก่อนหน้านี้ คากรี ก พาลิน (“อีกครั้ง” หรื อ “อีก
ครั้งหนึ่ ง”) บ่งบอกถึ งการหยุดชัว่ ขณะ ไม่ใช่ การหยุดที่สาคัญในการบรรยายนี้ (เปรี ยบเทียบ
ข้อ 12) เนื้อหาของการสอนของพระองค์ในข้อนี้ก็ทาให้นึกถึง 7:33-34
เมื่อพระเยซู ได้กล่าวว่าพระองค์ “จะจากไป” พระองค์กาลังกล่าวถึ งการตาย การเป็ นขึ้นจาก
ตาย และการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระองค์ พวกผูน้ าชาวยิวจะไม่แสวงหาพระเยซู เป็ นส่ วนตัว

แต่พวกเขาจะ “แสวงหา” พระเมสสิ ยาห์ต่อไป พวกเขาจะ “ตายใน” “บาป” (เอกพจน์) แห่ งการ
ไม่ เชื่ อของพวกเขา เพราะว่า พวกเขาได้ป ฏิ เสธพระเยซู พระเยซู “จะไป” หาพระบิดาของ
พระองค์ในสวรรค์ พวกยิวเหล่านี้ “ไม่สามารถไป” ที่นนั่ ได้เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธพระเยซู
8:22

ผูฟ้ ั งของพระเยซู ได้แปลกใจว่าพระองค์ได้กล่าวถึ งการฆ่าตัวตายหรื อไม่ ใน 7:34-35 นั้น
พวกเขาได้แปลกใจว่าพระองค์ได้กล่าวถึงการไปทาภารกิจกับโลกต่างชาติหรื อไม่ ในทั้งสอง
กรณี น้ นั พวกเขาไม่ไ ด้เข้า ใจว่าพระเยซู ไ ด้ก ล่ า วถึ งขอบเขตฝ่ ายวิญญาณแห่ งความเป็ นจริ ง
แทนที่จะเป็ นขอบเขตทางกายภาพ อย่างไรก็ตาม อีกครั้งหนึ่ งผูค้ นเหล่านี้ ได้กล่าวดีกว่าที่พวก
เขาได้ตระหนัก การจากไปของพระเยซู จะเกี่ยวข้องกับการตายของพระองค์ ไม่ใช่เป็ นการฆ่า
ตัวตายแต่เป็ นเครื่ องบูชาสาหรับบาป ดังนั้นถ้อยคาของพวกเขาที่นี่ก็เป็ นการทานายแบบเหน็บ
แนมถึงการตายของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 11:49-50)510

8:23

พระเยซูได้อธิบายถึงเหตุผลของพวกเขาสาหรับการเข้าใจพระองค์ผิดไปว่าสามารถสื บเสาะไป
ยังที่มาของพวกเขาได้ พระเยซู ได้มาจากพระเจ้า “เบื้องบน” ส่ วนพวกเขาได้มาจากการทรง
สร้างที่ลม้ ลงและกบฏของพระองค์ “เบื้องล่าง” การเปรี ยบเที ยบที่สองในข้อนี้ ก็อธิ บายการ
เปรี ยบเทียบที่หนึ่ ง ที่จะเข้าใจความหมายของพระเยซู น้ นั ผูฟ้ ั งของพระองค์ตอ้ งมีการบังเกิ ด
ใหม่ (3:3, 5) และการทาให้กระจ่างของพระบิดา (6:45)

8:24

ผูฟ้ ั งของพระเยซู จะ “ตายใน” บาปต่างๆ (พหู พจน์) ของพวกเขา “นอกจาก” พวกเขาได้เชื่ อ
ในพระองค์ การเชื่ อในพระองค์เท่านั้นสามารถช่วยกูพ้ วกเขาจากชะตานี้ ได้ ที่นี่พระเยซู ได้
ถือว่าบาปหลายอย่าง (พหูพจน์) ของพวกเขาเป็ นผลลัพธ์ต่างๆของบาป (เอกพจน์, ข้อ 21) แห่ ง
การไม่เชื่อของพวกเขา
“ท่ า ที ข องการไม่ เชื่ อไม่ ใ ช่ แค่ ค วามไม่ เ ต็ม ใจที่ จะยอมรั บ ข้อ ความแห่ ง ข้อเท็ จจริ ง
เท่านั้น มันเป็ นการต่อต้านการเปิ ดเผยของพระเจ้าในพระคริ สต์อีกด้วย”511
พวกเขาต้องเชื่ อว่า พระเยซู เป็ น “เราเป็ น” ในบริ บทนั้น วลี น้ ี มี ความหมายโดยนัย ทางศาสน
ศาสตร์ ที่หนักแน่น (เปรี ยบเทียบ ข้อ 28, 58; 13:19) มันดูเหมือนลึกลับในตอนแรก แต่ภายหลัง
ผูฟ้ ั งของพระเยซู ได้ตระหนักว่าพระองค์ได้อา้ งถึงการเป็ นพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ข้อ 59) ฉบับ

แปล NIV เกี่ยวกับ “ผูห้ นึ่งที่เราอ้างว่าเป็ น” ก็เป็ นการตีความถึงความหมายของพระเยซู ที่บางทีก็
นาไปผิดๆมากกว่าที่จะมีประโยชน์ พระเยซูได้พาดพิงถึงชื่อเรี ยกที่พระเจ้าได้ให้พระองค์เองใน
พันธสัญญาเดิม (อพย. 3:14; ฉธบ. 32:39; อสย. 41:4; 43:10, 13, 25; 46:4; 48:12) โดยเนื้ อแท้
แล้ว “เราเป็ น” หมายถึงผูด้ ารงอยูด่ ว้ ยตนเองเป็ นนิตย์512 นอกจากว่าบุคคลหนึ่ งเชื่ อว่าพระเยซู เป็ น
พระเจ้า ซึ่ งตรงข้ามกับน้อยกว่าพระเจ้านั้น เขาหรื อเธอจะตายในบาปต่างๆของเขาหรื อของเธอ
8:25

ผูฟ้ ั ง ของพระเยซู ไ ม่ ไ ด้เ ข้า ใจสิ่ ง ที่ พ ระองค์ไ ด้ห มายถึ ง ในตอนแรก และตอนนี้ พวกเขาก็
สับสนทีเดียวจึงได้ถามพระองค์วา่ : “ท่านคือใครเล่า?” พระเยซู ได้ตอบว่าพระองค์ไม่ได้กล่าว
สิ่ งใดที่แตกต่างจาก “สิ่ ง” ที่พระองค์ “ได้กล่าวมาตลอด” เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของพระองค์ต้ งั แต่
“การเริ่ มต้น” ของพันธกิจของพระองค์
“นัน่ คือที่จะกล่าวว่า คาถามที่ท่านถามไม่สามารถตอบได้”513
“เราเป็ น” เป็ นชื่ อเรี ยกใหม่ แต่ ม นั แสดงถึ ง การเปิ ดเผยที่ สอดคล้องกับ สิ่ ง ที่ พ ระเยซู ไ ด้อ้า ง
เกี่ยวกับพระองค์เองอยูเ่ สมอ

8:26

พระเยซู ยงั ได้อา้ งอีกว่ามีอะไรอีกมากที่จะเปิ ดเผยแก่ผฟู ้ ั งของพระองค์ โดยไม่คานึ งถึงผลลัพธ์
โดยตรงของมัน ส่ วนหนึ่งของสิ่ งนั้นก็เกี่ยวข้องกับการพิพากษาสาหรับการไม่เชื่ อของพวกเขา
อย่า งไรก็ ตาม ทั้ง หมดที่ พ ระองค์จ ะกล่ า วนั้น จะเป็ น “จริ ง ” เพราะว่า มันจะมาจากพระเจ้า
(“พระองค์ผทู้ รงใช้เรามา”) มันจะไม่เป็ นแค่ถอ้ ยคาของพระองค์เองที่กล่าวโดยเป็ นอิสระจาก
พระบิดา (เปรี ยบเทียบ 3:34; 5:19-30; 8:15-16)

8:27

ยอห์ น ได้อ ธิ บ ายแก่ ผูฟ้ ั ง ของท่ า นว่า พระเยซู “ได้ก ล่ า วถึ ง ” “พระบิ ด า” ของพระองค์เ มื่ อ
พระองค์ได้อา้ งอิงถึงพระองค์ผทู้ รงใช้พระองค์มา ยอห์นไม่ตอ้ งการให้ผฟู ้ ั งอ่านของท่านที่จะ
ประสบกับ ความสับสนอย่า งเดี ย วกันกับ บรรดาผูท้ ี่ ไ ด้ฟั งพระเยซู โดยแรกเริ่ ม พระเยซู ไ ด้
อธิ บายก่อนหน้านั้นว่าเป็ นพระเจ้าพระบิดาผูไ้ ด้ส่งพระองค์มา (5:16-30)

8:28-29

การยก (คากรี ก ฮิ บซู ) บุตรมนุ ษย์ข้ ึนอ้างอิงถึ งการถูกตรึ งของพระองค์ ซึ่ งยอห์นได้ถือว่าเป็ น
การถูกยกย่องของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 3:14; 12:23) ชื่อเรี ยก “บุตรมนุษย์” คือ พระเมสสิ

ยาห์ (ดนล. 7:13-14) พร้อมกับการเน้นที่ความเป็ นมนุ ษย์ที่เพียบพร้อมของพระองค์ พวกศัตรู
ของพระเยซูจะยกพระองค์ข้ ึน เมื่อพวกเขาได้ทา พวกเขาจะตระหนักว่าพระเยซู เป็ นพระเจ้าผู ้
ดารงอยูด่ ว้ ยตนเอง พระเยซูไม่ได้หมายถึงว่าการถูกตรึ งของพระองค์จะโน้มน้าวพวกผูว้ ิจารณ์
ทุ ก คนของพระองค์เกี่ ย วกับ อัตลัก ษณ์ แท้ข องพระองค์ แต่ ที่ ว่า การถู ก ยกย่องจะเป็ นกุ ญแจ
สาหรับพวกเขาหลายคนที่จะเชื่อในพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 12:32) การถูกตรึ งจะโน้มน้าวผูไ้ ม่
เชื่อหลายคนเกี่ยวกับอัตลักษณ์แท้ของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ กจ. 2)
“แนวคิดรวบยอดนี้ ของการตายที่ บนกางเขนของผูห้ นึ่ งที่ เป็ นหนึ่ งเดี ยวกับพระบิ ดา
ก็เป็ นความคิดหลักที่ยงิ่ ใหญ่ของพระกิตติคุณนี้”514
อีกครั้ งหนึ่ ง พระเยซู ได้ยืนยันว่าทุ กสิ่ ง ที่ พระองค์ไ ด้กล่ าวก็ ได้ม าจากและมาพร้ อมกับ สิ ท ธิ
อานาจของพระบิดาของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 16, 18, 26) ทุกสิ่ งที่พระองค์ได้กล่าวและ
ได้ทาก็เป็ นน้ าพระทัยของพระบิดา ซึ่ งรวมถึ งกางเขน พระเยซู ได้แสดงออกถึงการพึ่งพาของ
พระองค์ ที่ พ ระบิ ด าเรื่ อ ยไป และได้รั บ เกี ย รติ ใ นการทรงสถิ ต ของพระบิ ด ากับ พระองค์
(เปรี ยบเทียบ 3:34; 5:30; 6:38; 8:16 และข้ออื่นๆ) แม้วา่ ผูค้ นของพระองค์เองได้ปฏิเสธพระ
เยซู แ ละได้ต รึ ง พระองค์ น้ ัน พระบิ ด าไม่ เ คยละทิ้ ง พระองค์ เ ลย จุ ด ประสงค์ สู ง สุ ด ของ
พระเยซูก็คือที่จะทาให้พระบิดาของพระองค์โปรดปราน
8:30

ยอห์ นได้บ นั ทึ กว่า ทั้งๆที่ มี ความสั บสนของหลายสิ่ งที่ เป็ นผลมาจากการสอนของพระเยซู
คนอื่นๆ “หลายคน” ได้เชื่ อในพระองค์เนื่ องจากถ้อยคาเหล่านี้ (เปรี ยบเทียบ 7:31) พระเจ้าได้
เปิ ดความเข้าใจของพวกเขาด้วยถ้อยค าที่ ใ ห้ค วามกระจ่า งและให้ชี วิต อย่า งไรก็ตาม เมื่ อ
พิจารณาถึงข้อต่างๆที่ตามมา ความเชื่อของพวกเขาบางคนดูเหมือนจะไม่ลึกซึ้ งอย่างแท้จริ ง

การท้ าทายต่ อผู้เชื่ อทีก่ ล่ าวยอมรับ 8:31-47
ถัดไปพระเยซูได้กล่าวต่อบรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นหมู่ผฟู ้ ั งของพระองค์ ผูไ้ ด้แสดงออกถึงความเชื่ อบางอย่างในพระองค์
(ข้อ 30)
8:31

เครื่ องหมายของ “สาวกแท้” คือ ความต่ อเนื่ อง ในคาแนะนาของอาจารย์ของเขาหรื อของเธอ

ตามคานิ ยามนั้น สาวกคือผูเ้ รี ยนรู ้ ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นผูเ้ ชื่ อในแง่ของการบังเกิ ดใหม่ สาวก
ยังคงเป็ นสาวกตราบใดที่เขาหรื อเธอดาเนินการที่จะติดตามคาแนะนาอาจารย์ของเขาหรื อของ
เธอต่อไป เมื่อบุคคลนั้นหยุดที่จะติดตามอย่างสัตย์ซื่อ เขาหรื อเธอก็หยุดที่จะเป็ นสาวก เขา
หรื อเธอไม่ ไ ด้สู ญเสี ย ความรอดของเขาหรื อของเธอ ซึ่ ง มาในฐานะของขวัญจากพระเจ้า
ผูเ้ ชื่ อแท้สามารถ “ดาเนิ นการ” ที่จะเป็ นสาวกของพระเยซู ต่อไป หรื อพวกเขาสามารถหยุดที่
จะเป็ นสาวกของพระองค์อย่างชัว่ คราวหรื อถาวรได้ พระเจ้าไม่เคยบังคับให้ผเู ้ ชื่ อที่จะดาเนิ น
ในการติดตามพระองค์ต่อไป แม้ว่าพระองค์กระตุน้ ให้พวกเขาที่จะทาอย่างนั้น (เปรี ยบเทียบ
21:15-23)
สาวกในบริ บทนี้ ดูเหมือนจะได้เชื่ อว่าพระเยซู เป็ นผูเ้ ผยพระวจนะหรื อพระเมสสิ ยาห์ อย่างที่
พวกยิวได้นบั ถื อพระเมสสิ ยาห์อย่างเป็ นที่นิยม เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกเขาไม่ได้เชื่ อว่าพระองค์
เป็ นพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 7:39-41) ดูเหมือนว่าพวกเขายังไม่ได้รับความรอด เมื่อพิจารณาถึง
สิ่ งที่พระเยซู ได้ดาเนิ นการที่จะกล่าวเกี่ ยวกับพวกเขาต่อไป ดังนั้น นี่ ก็เป็ นอีกตอนหนึ่ งของ
หลายตอนในหมวดพระกิตติคุณที่พระเยซูได้สอนถึงเงื่อนไขของการเป็ นสาวก
ผูต้ ีความบางคนได้แสวงหาที่จะแยกแยะผูเ้ ชื่ อสองประเภทในข้อที่ 30-31 พวกเขากล่าวว่า
ประเภทแรกเป็ นผูเ้ ชื่อแท้ ซึ่ งวลีกรี กคือ พิ สทิ วโอ ไอซ์ รวมกับกรรมการก (“เชื่ อในพระองค์”
“วางความเชื่อของพวกเขาในพระองค์”) ก็ระบุไว้ กลุ่มที่สองเป็ นแค่ผกู ้ ล่าวยอมรับเท่านั้น ซึ่ ง
วลีกรี กคือ พิสทิ วโอ รวมกับกรรมรอง (“ได้เชื่อพระองค์”) ในข้อที่ 31 ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม
ความแตกต่างทางภาษาก็ไม่ได้หนุน โครงสร้างแรกซึ่ งอธิ บายถึงความเชื่ อแท้อย่างถือเอานั้นก็
อธิ บายถึงความเชื่อปลอมใน 2:23 และโครงสร้างที่สองซึ่ งอธิ บายถึงความเชื่ อผิวเผินอยูเ่ สมอ
อย่างทึกทักเอานั้นก็อธิ บายถึงความเชื่อแท้ใน 5:24
ผูต้ ีความคนอื่นๆเห็นว่าข้อที่ 31 เป็ นการแนะนาถึงคริ สเตียนที่รับเอาธรรมเนียมและความเชื่ อ
ของยิว คือผูเ้ ชื่ อชาวยิวผูไ้ ด้เชื่ อในพระเยซู ในฐานะพระผูช้ ่ วยให้รอดของพวกเขาอย่างแท้จริ ง
แต่ ย งั ได้เชื่ อ อี ก ว่า คริ ส เตี ย นต้อ งเชื่ อ ฟั ง ธรรมบัญญัติ ข องโมเสส (เปรี ย บเที ย บ กท. 1:6-9)
อย่างไรก็ตาม ไม่มีสิ่งใดในบริ บทนี้ที่จะสนับสนุนมุมมองนี้ บริ บทก็กล่าวถึงอัตลักษณ์ของพระ
เยซูเป็ นหลัก ไม่ใช่ที่ของธรรมบัญญัติของโมเสสในชีวติ ของผูเ้ ชื่อ

คนอื่นๆ ยังเชื่ อว่าพระเยซู ได้สอนว่าความพากเพียรเป็ นเครื่ องหมายของความเชื่ อแท้ ว่าผูเ้ ชื่ อ
แท้จะติดตาม พระเยซู ในฐานะสาวกของพระองค์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้515 มุมมองนี้ ก็ขดั แย้ง
กับคาสอนของพระคัมภีร์ตอนอื่นๆที่ ถือว่าผูเ้ ชื่ อแท้มีความเป็ นไปได้ที่จะไม่ติดตามพระเยซู
อย่างสัตย์ซื่อ คาสั่งตามพระคัมภีร์หลายคาสั่งกระตุน้ ให้ผเู ้ ชื่ อที่จะติดตามพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ
แทนที่การหันเหและการออกไปจากการแข่งขันของคริ สเตียน (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) ข้อนี้ กล่าวถึงการเป็ นสาวกไม่ใช่
ความรอด และรางวัลไม่ใช่การบังเกิดใหม่
มุมมองสุ ดท้ายนี้ เข้าใจคาสอนของพระคัมภี ร์เกี่ ยวกับความพากเพียรผิดไป พระคัมภีร์สอน
อย่างต่อเนื่ องว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นผูพ้ ากเพียรภายในผูเ้ ชื่ อ รักษาเขาหรื อเธอไว้ให้รอด
อย่างมัน่ คง พระคัมภีร์ไม่ได้สอนว่าผูเ้ ชื่ อต้องพากเพียรในความเชื่ ออย่างหลีกเลี่ ยงไม่ได้ แต่
ที่วา่ มีความเป็ นไปได้ที่ผเู ้ ชื่ อจะบกพร่ องจากความเชื่ อในขณะที่ยงั รอดอยู่ (เช่น 1 ทธ. 1:20; 2
ทธ. 1:15; 4:10, 16) พระผูช้ ่วยให้รอดเป็ นผูท้ ี่พากเพียรพร้ อมกับธรรมิกชน และไม่จาเป็ น
จะต้องเป็ นธรรมิกชนผูพ้ ากเพียรพร้อมกับพระผูช้ ่วยให้รอด (2 ทธ. 2:13)516
มุมมองนี้ ยงั ได้อ่านอย่างผิดๆว่า “ผูเ้ ชื่ อ” เป็ น “สาวก” ในตัวบทอีกด้วย ทั้งสองนี้ ก็เป็ นคาที่
แตกต่างกันที่อธิ บายถึงคนสองกลุ่มที่แตกต่างกันในความสัมพันธ์กบั พระเยซู สาวกอาจเป็ น
หรื อไม่อาจเป็ นผูเ้ ชื่อแท้ และผูเ้ ชื่ออาจเป็ นหรื อไม่อาจเป็ นสาวกแท้ ทุกวันนี้ บางครั้งเราอธิ บาย
ผูเ้ ชื่อที่เป็ นสาวกอีกด้วยว่าเป็ นคริ สเตียนที่เติบโต และผูเ้ ชื่ อที่ไม่ใช่เป็ นสาวกว่าเป็ นคริ สเตียนที่
หันหลังกลับ
“บรรดาผูท้ ี่ได้เชื่ อในพระเยซู นัน่ คือ ได้ยอมรับถ้อยคาของพระองค์ ต้องดาเนิ นในมัน
ต่อไปถ้าพวกเขาจะเป็ นสาวกแท้จริ งและที่จะรู้จกั ความจริ ง”517
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สาวกผูด้ ารง (คากรี ก มีโน) ในถ้อยคาของพระเยซูต่อไป (ข้อ 31) ก็มา “รู้จกั ความจริ ง” ถ้อยคา
ของพระเยซู เป็ น “ความจริ ง ” เพราะว่าพระองค์เป็ นการบังเกิ ดของความจริ ง (1:14; 14:6)
ความจริ งนี้ คือถ้อยคาของพระเยซู ก็ทาให้ผคู ้ นเป็ นไทเมื่อพวกเขาเข้าใจคาสอนของพระองค์
มันปลดปล่อยของพวกเขาในฝ่ ายวิญญาณจาก ความไม่รู้ บาป และความตายฝ่ ายวิญญาณ

“. . .ธรรมเนี ย มของพวกเขาได้ก ล่ า วว่า ผูท้ ี่ เ ป็ นไทเท่ า นั้น คื อ ผูท้ ี่ ไ ด้ต รากตร าใน
การศึกษาธรรมบัญญัติ กระนั้นเสรี ภาพที่พระองค์ได้กล่าวถึ งไม่ได้มาจากการศึกษา
ธรรมบัญญัติ แต่มาจากการดารงในถ้อยคาของพระเยซู”518
หลายคนประยุกต์ใช้ขอ้ นี้ผดิ ไป ตัวอย่างเช่น มันปรากฏในฐานะคาขวัญในห้องสมุดสาธารณะ
หลายที่ในอเมริ กาพร้อมกับความหมายโดยนัยว่า ข้อมูลจริ งใดๆก็มีผลลัพธ์ที่ทาให้เป็ นไท นัน่
เป็ นจริ งแค่ระดับหนึ่ ง ในบริ บทนี้ พระเยซู ได้กล่าวถึ ง ความจริ ง ฝ่ ายวิญญาณ ที่พระองค์ได้
เปิ ดเผย ดังนั้นผูค้ นในสมัยของเราก็มีปัญหาอย่างเดี ยวกันกับถ้อยคาของพระเยซู เหมือนกับ
ผูค้ นในสมัยของพระเยซู หลายคนถือว่าถ้อยคาเหล่านั้นเป็ นการอ้างอิงถึงสิ่ งต่างๆทางกายภาพ
ไม่ใช่ฝ่ายวิญญาณ มันคือความจริ งฝ่ ายวิญญาณที่พระเยซู ได้เปิ ดเผยที่นี่ที่พระคัมภีร์กล่าวถึ ง
พระเยซูได้กล่าวถึงข่าวประเสริ ฐโดยเฉพาะ
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พระเยซู ได้ทึกทักเอาว่าผูฟ้ ั งของพระองค์เป็ นทาส แต่พวกเขาได้ปฏิเสธอย่างหนักแน่น ถึงการ
ไม่ได้เป็ นทาส พวกเขาไม่สามารถหมายถึ งได้ว่าพวกเขาไม่เคยเป็ นทาสทางกายภาพมาก่อน
เนื่ องจากว่าคนอียิปต์ คนอัสซี เรี ย คนบาบิโลน คนกรี ก คนซี เรี ย และล่าสุ ดคนโรมันได้ทาให้
พวกเขา “เป็ นทาส” บางที พ วกเขาได้หมายถึ งว่า พวกเขาไม่เคยเป็ นทาส ฝ่ ายวิ ญญาณ เลย
พวกเขาได้ถือว่าพวกเขาเองถูกต้องฝ่ ายวิญญาณกับ พระเจ้าเนื่ องจากการสื บเชื้ อสายจากอับ
ราฮัมของพวกเขา ผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าได้ทาพันธสัญญาพิเศษด้วย (เปรี ยบเทียบ มธ. 8:12; มก. 2:17;
ยน. 9:40) พวกเขาปฏิเสธว่าพวกเขาไม่มีความจาเป็ นใดๆฝ่ ายวิญญาณที่สาคัญสาหรับการเป็ น
ไท นี่ คือผูเ้ ชื่ อผิวเผินในพระเยซู บางทีเป็ นผูเ้ ชื่ อในความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ ผู้
ต่อต้านคาสอนของพระองค์ พวกเขาไม่ดารงอยูใ่ นถ้อยคาของพระองค์และไม่ได้เป็ นสาวกแท้
ของพระองค์ (ข้อ 31)
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พระเยซู ไ ด้ด าเนิ นการที่ จ ะอธิ บ ายถึ ง สิ่ ง ที่ พ ระองค์ไ ด้หมายถึ ง ต่ อ ไป พระองค์ไ ด้เ ริ่ ม ค า
ประกาศของพระองค์ดว้ ยการยืนยันที่หนักแน่นถึงความจริ งของมัน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 51, 58)
“ทุกคนที่ทา” “บาป” ก็เป็ น “ทาส” ของบาป ปัจจุบนั กาลที่สมบูรณ์ของคากรี ก พอยอน (“ผูท้ า
บาป” หรื อ “ผูบ้ าป”) บ่งบอกถึงการทาบาปอย่างต่อเนื่ องแทนที่จะเป็ นการละเมิดเป็ นครั้งคราว
นี่เป็ นความจริ งโดยทัว่ ไปที่ประยุกต์ใช้กบั ทั้งผูเ้ ชื่อและผูไ้ ม่เชื่อ (เปรี ยบเทียบ รม. 6:16) ผูค้ นที่
ทาบาปอย่างต่อเนื่ องก็เป็ นทาสของบาป บาปมีแนวโน้มที่จะเป็ นการก่อเป็ นนิสัยและเป็ นการ

เสพติด “เหมือนสารเสพติดที่แย่ที่สุด”519 การเป็ นทาสประเภทนี้ ก็เป็ นพื้นฐานและเป็ นส่ วนตัว
มากกว่าการเป็ นแค่ทาสทางการเมือง
การเปิ ดเผยนี้ สอดคล้องกับคาสอนของเปาโลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผูเ้ ชื่ อกับบาปที่ท่านได้
เขียนในโรมบทที่ 6 อย่างไร? ในโรมบทที่ 6 เปาโลได้อธิ บายว่า ณ การบังเกิดใหม่น้ นั พระเจ้า
ได้ทาลายโซ่ที่ทาให้ผเู ้ ชื่ อเป็ นทาสของบาปแล้ว บาปไม่มีอานาจที่จะทาให้เราเป็ นทาสอย่างที่
มันได้ทาก่อนที่เราได้เชื่อในพระเยซู อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ชื่อมีความเป็ นไปได้ที่จะมาเป็ นทาสของ
บาปโดยการกระทาบาป (รม. 6:16) เราไม่จาเป็ นต้องเป็ นทาสของมันอีกต่อไป เนื่ องจากว่า
พระเจ้าได้ทาลายอานาจที่ทาให้เป็ นทาสของมันเหนื อเราแล้ว เราไม่ใช่ทาสของมันอีกต่อไป
แต่เรายังมีความเป็ นไปได้ที่จะเลื อกที่จะดาเนิ นชี วิตในฐานะทาสของมันได้โดยการจานนต่อ
การทดลองอย่างซ้ าซาก บาปก็มีอานาจเหนือเราเมื่อเรายอมต่อการทดลอง
ในทานองเดี ยวกัน ผูเ้ สพติ ดเฮโรอิ นไม่ สามารถท าลายการเสพติ ดของเขาหรื อของเธอโดย
ปราศจากการรักษาที่ถอนรากถอนโคน การรักษาสามารถส่ งผลต่อการทาให้กลับสู่ สภาพเดิม
ได้ แต่ผูเ้ สพติ ดแต่ก่อนนั้นมีความเป็ นไปได้ที่จะเป็ นทาสอี กครั้งหนึ่ งโดยการกลับไปสู่ นิสัย
ของเขาหรื อของเธอ อย่างไรก็ตาม เขาหรื อเธอไม่จาเป็ นต้องกลับไป เพราะว่า เสรี ภาพได้
เกิดขึ้นแล้ว อีกตัวอย่างหนึ่งก็คืออิสราเอลในพันธสัญญาเดิม จากการที่ได้ประสบกับเสรี ภาพ
จากคนอี ยิ ป ต์น้ ัน คนอิ ส ราเอลได้เ ลื อ กที่ จะกลับ ไปสู่ ก ารเป็ นทาสภายใต้ค นอัส ซี เ รี ย และ
คนบาบิโลน แม้วา่ พวกเขาไม่จาเป็ นต้องทาอย่างนั้น โดยการทาบาปอย่างต่อเนื่ องนั้น พวกเขา
ได้จดั เตรี ยมพวกเขาเองเพื่อพวกศัตรู ที่แข็งแรงเหล่านี้ที่จะนาพวกเขาไปเป็ นเชลย
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พวกยิวเหล่านี้ ได้คิดเกี่ ยวกับพวกเขาเองว่าได้ครอบครองตาแหน่ งที่พิเศษและมัน่ คงในฐานะ
บุตร ภายในครอบครั วของพระเจ้า เพราะว่า พวกเขาเป็ น “เชื้ อสาย” ของอับราฮัม (ข้อ 33)
ตอนนี้ พระเยซู ได้บอกพวกเขาว่าพวกเขาไม่ใช่ บุตรแต่เป็ นทาส ความหมายโดยนัยก็คือว่า
พวกเขาไม่ได้ชื่นชมกับตาแหน่งที่มนั่ คง แต่สามารถสู ญเสี ยมันไปได้ สิ่ งนี้ คือสิ่ งที่ได้เกิ ดขึ้น
หลังจากที่พวกยิว (ในฐานะประเทศ) ได้ปฏิเสธที่จะต้อนรับพระเยซู (เปรี ยบเทียบ รม. 9—11)
พวกเขาได้สูญเสี ยตาแหน่งที่พิเศษของพวกเขาในโลกอย่างชัว่ คราว ในบริ บทนี้ พระเยซู ไม่ได้
กล่ า วถึ งการสู ญเสี ย ความรอดส่ วนตัว แต่ กล่ าวถึ งการสู ญเสี ย สิ ทธิ พิ เศษระดับประเทศของ
อิสราเอล

“พระบุตร” ในการอธิ บายของพระเยซู ก็หมายถึงพระองค์เอง (ข้อ 36) คากรี กสาหรับคาว่า
“บุตร” ที่นี่คือ ฮูอิออส ซึ่ งยอห์นได้ใช้อย่างต่อเนื่ องเพื่อจะอธิ บายถึงพระเยซู ท่านได้อา้ งอิงถึง
ผูเ้ ชื่อว่าเป็ น “บุตรทั้งหลาย” (คากรี ก เทคนา) ของพระเจ้า
8:36

เหมือนกับตัวอย่างของทาสและนาย พระบุตรของพระเจ้าก็มีสิทธิ อานาจที่จะทาให้ทาสเป็ นไท
อีกด้วย ในกรณี น้ ี คือ ทาสฝ่ ายวิญญาณจากการเป็ นทาสต่อบาปของพวกเขาและผลลัพธ์ต่างๆ
ของมัน เสรี ภาพแท้จริ งประกอบด้วยเสรี ภาพจากการเป็ นทาสของบาปเพื่อจะทาสิ่ งที่เราควร
ทา มันไม่ได้หมายถึ งว่าเราอาจทาสิ่ งใดก็ตามที่เราพอใจ ตอนนี้ เราเป็ นอิสระที่จะทาในสิ่ งที่
เราควรทา ทาสิ่ งที่พระเจ้าพอพระทัย ซึ่ งแต่ก่อนนั้น เราไม่สามารถทาได้ เมื่อเราทาสิ่ งที่ทาให้
พระเจ้าพอพระทัย เราก็คน้ พบว่ามันทาให้เราพอใจอีกด้วย ดังนั้นความหวังสาหรับเสรี ภาพแท้
ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ต้นตระกูลของอับราฮัม แต่ข้ ึนอยูก่ บั การกระทาของพระเยซู

8:37

พระเยซู ไ ด้ย อมรั บ ว่ า พวกยิ ว ที่ ไ ด้ฟั ง พระองค์ เ ป็ น “เชื้ อ สายของอับ ราฮัม ” แต่ ใ นระดับ
ทางกายภาพเท่านั้น (เปรี ยบเทียบ รม. 2:28-29; 9:6, 8; กท. 3:29) ความต้องการของพวกเขาที่
จะ “ฆ่า” พระองค์เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธคาสอน (“ถ้อยคา”) ของพระองค์น้ นั ก็ไม่ได้แสดง
ให้เห็ นถึ งตระกูลฝ่ ายวิญญาณแท้กบั อับราฮัม อับราฮัมได้ตอ้ นรั บตัวแทนที่ เป็ นทูตสวรรค์
สามองค์ของพระเจ้าผูไ้ ด้เยี่ยมเยียนท่านด้วยการเปิ ดเผยจากเบื้องบน (ปฐก. 18:1-22) ผูฟ้ ังของ
พระเยซูไม่ได้ทาอย่างนั้น
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พระเยซู ได้อา้ งถึงการเป็ นพระบุตรของพระเจ้า ในขณะที่พวกยิวได้อา้ งถึ งการเป็ นลูกๆของ
อับราฮัม
“พระเยซู ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ม นุ ษ ย์ที่ บ อกคนอื่ น ๆ ถึ ง สิ่ ง ที่ พ ระองค์ ไ ด้คิ ด เกี่ ย วกับ สิ่ ง ต่ า งๆ
พระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า ผูซ้ ่ ึ งบอกมนุ ษย์ถึงสิ่ งที่ พ ระเจ้า ได้คิ ดเกี่ ยวกับสิ่ ง
ต่างๆ”520
อย่างที่ การกระทาของคนยิวเหล่านี้ ได้แสดงนั้น พวกเขาไม่ได้เป็ นลู กๆแท้จริ งของอับราฮัม
ตรงกันข้าม ถ้อยคาของพระเยซู ได้พิสูจน์วา่ พระองค์เป็ นพระบุตรแท้ของพระเจ้า เพราะว่าการ
กระทาของพระองค์ได้สนับสนุนถ้อยคาของพระองค์ ประเด็นของพระเยซู ก็คือว่า การกระทา

เปิ ดเผยถึงความเป็ นบิดา พระองค์ได้พดู เป็ นนัยว่า “พ่อ” ของพวกเขาไม่ใช่พระเจ้า เนื่ องจากว่า
พวกเขาต้องการที่จะฆ่าพระองค์
8:39-41ก

พวกยิวได้ยืนกรานอย่างดื้ อดึ งว่าพวกเขาได้สาแดงถึ งต้นตระกูลของพวกเขาซึ่ งก็คืออับราฮัม
โดยการท าอย่างที่ ท่านได้ทา โดยการอ้างว่าอับ ราฮัมเป็ นพ่อของพวกเขา ณ ตอนนี้ ใ นการ
อภิปรายนี้ พวกเขากาลังกล่าวว่าพวกเขาก็ดีเท่ากับอับราฮัม
“. . . ไม่มีหลักการใดที่ได้ถูกตั้งไว้อย่างเต็มที่ในการทาให้สานึ กอันเป็ นที่นิยม [ของ
ชาวยิว] มากกว่าหลักฐานที่วา่ อิสราเอลทั้งหมดได้มีส่วนในโลกที่จะมาถึง (Sanh. X. 1)
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นี่ ก็เนื่ องจากความเชื่ อมโยงของพวกเขากับอับราฮัม. . . อับ
ราฮัมได้เป็ นตัวแทนที่นงั่ ณ ประตูของเกเฮนนา เพื่อที่จะช่วยกูค้ นอิสราเอลคนใดก็ตาม
ผูอ้ าจได้ถูกมอบแก่ความน่ากลัวของมัน”521
พระเยซู ไ ด้ ด าเนิ น การที่ จ ะกล่ า วซ้ าความแตกต่ า งระหว่ า งพวกเขาและอับ ราฮัม ต่ อ ไป
(เปรี ยบเทียบ กท. 3:16-29) พระองค์ยงั ได้บ่งบอกอีกครั้งว่า ใครคนหนึ่ งยกเว้นอับราฮัมนั้น
เป็ นพ่อฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา

8:41ข

พวกยิวได้ปฏิ เสธการอ้างของพระเยซู ที่ ว่าพวกเขาไม่ได้เป็ นบุ ตรแท้จริ งของอับราฮัม การ
อ้างอิงของพวกเขาถึ ง “การล่วงประเวณี ” อาจเป็ นการใส่ ความถึ งความเป็ นบิดาทางกายภาพ
ของพระเยซู
“คนยิวได้กระจายข่าวลือว่ามารี ยไ์ ม่ได้สัตย์ซื่อต่อโยเซฟ ว่าชูร้ ักของก็คือทหารโรมัน
ที่ชื่อแพนเธรา และที่วา่ พระเยซูเป็ นลูกของความสัมพันธ์ที่เป็ นการล่วงประเวณี น้ นั ”522
ด้วยเชื้ อสายที่น่าสงสัยนั้น พระเยซู เป็ นใครที่จะปฏิเสธต้นตระกูลของพวกเขา? จากนั้นพวก
เขาได้อา้ งว่า ในระดับฝ่ ายวิญญาณนั้น “พระเจ้า” เป็ น “พระบิดา” ของพวกเขา (อพย. 4:22;
ฉธบ. 14:1-2) เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกเขาได้เชื่ อว่าพระเยซู ไม่สามารถปฏิ เสธสิ่ งนั้นได้อย่าง
แน่นอน แม้วา่ คัดค้านการเชื่อมโยงของพวกเขากับอับราฮัม

8:42

อย่างไรก็ ตาม พระเยซู ไม่ ไ ด้เต็มใจที่ จะอนุ ญาตแก่ พ วกเขาว่าพวกเขาเป็ นบุ ตรของพระเจ้า
ในแง่ ฝ่ายวิญญาณ พวกเขาตอบสนองต่ อพระองค์อย่างที่ พวกเขาได้ทานั้นและยัง อ้างที่ จะ
กระทาอย่างที่พระเจ้ากระทาได้อย่างไร? ถ้าพวกเขาได้เป็ นบุตรแท้ของพระเจ้า พวกเขา “จะ
รัก” พระเยซูแทนที่จะพยายามฆ่าพระองค์ พวกเขาจะยอมรับว่าพระเจ้าได้ “ส่ ง” พระองค์มา
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พวกยิวเหล่านี้ ได้มีความยุ่งยากในการเชื่ อสิ่ งที่พระเยซู กาลังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ ยวกับ
พระองค์เอง พระเยซูได้ระบุที่มาของความยุง่ ยากนี้วา่ อยูภ่ ายในของพวกเขา (“ท่านไม่สามารถ
ได้ยินถ้อยคาของเราได้”) ไม่ใช่ ในความสามารถของพระองค์ที่จะสื่ อสารอย่างชัดเจน มันอยู่
ในการไร้ ค วามสามารถของพวกเขาที่ จะยอมรั บ ความจริ ง ที่ พ ระองค์ไ ด้ก ล่ า วเนื่ องจากข้อ
สันนิษฐาน อคติ และต้นตระกูลของพวกเขา (ข้อ 44) การได้ยนิ ที่นี่ไม่ได้หมายถึงการแค่เข้าใจ
แต่หมายถึงการตอบสนองในเชิงบวกอีกด้วย

8:44

ในที่สุด พระเยซู ได้ระบุถึง “พ่อ” ของพวกยิวเหล่านี้ ผซู ้ ่ ึ งพระองค์ได้พาดพิงถึงมาตลอด (ข้อ
38, 41) ท่าทีและการกระทาของพวกเขาได้ช้ ี ไปยัง “มาร” ในฐานะพ่อของพวกเขาเนื่ องจาก
เหตุผลสองประการ หนึ่ง พวกเขาต้องการที่จะฆ่าพระเยซู และซาตานเป็ น “ผูฆ้ ่าคนตั้งแต่ปฐม
กาล” ของอาชีพของเขาในฐานะทูตสวรรค์ที่ได้ลม้ ลง เขาได้ฆ่าอาดัมและอาแบลโดยทางอ้อม
ประการที่สอง พวกเขาได้ผละจาก “ความจริ ง” ไปหา “ความเท็จ” และมาร (“ผูม้ ุสาและเป็ นพ่อ
ของการมุสา”) ได้ทาสิ่ งเดี ยวกันอย่างต่อเนื่ องตลอดประวัติศาสตร์ (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 2:17;
3:17)523
“. . . อย่างผูเ้ ชื่อตระหนักว่าเป็ นบุตรของพระเจ้าเพราะว่าพวกเขามีฉายาของพระองค์ ก็
เป็ นเช่ นนั้นแก่บรรดาผูท้ ี่ถูกตระหนักว่าเป็ นบุตรของซาตานจากฉายาของเขาซึ่ งพวก
เขานั้นเสื่ อมทราม [1 ยน. 3:8-10]”524
ในแง่หนึ่ งนั้น มนุ ษย์ทุกคนก็เป็ นบุตรของมาร เนื่ องจากว่าเราทุกคนทาสิ่ งต่างๆที่มารทา เนื่ อง
ด้วยธรรมชาติมนุษย์บาปของเรา ตามปกติแล้ว เราคิดถึงอุปนิ สัยที่เป็ นบาปนี้ วา่ เป็ นการระบุวา่
อาดัมที่ได้ลม้ ลงเป็ นพ่อของเรา แต่ซาตานได้อยูเ่ บื้องหลังการล้มลง อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ชื่ อก็เป็ น
บุตรของพระเจ้าอีกด้วยโดยความเชื่อในพระเยซูคริ สต์ ดังนั้นเรากาลังแสดงถึงลักษณะของพ่อ
ฝ่ ายวิญญาณบุคคลหนึ่งหรื ออีกบุคคลหนึ่ งอยูเ่ สมอ ปรากฏการณ์น้ ี เป็ นผลลัพธ์ของการดาเนิ น
ชีวติ ไม่วา่ โดยเนื้อหนังหรื อโดยพระวิญญาณ

8:45

พวกผู ้โ กหกไม่ เ พี ย งแต่ พู ด ความไม่ จ ริ งเท่ า นั้ น แต่ พ วกเขาปฏิ เ สธความจริ งอี ก ด้ ว ย
พวกยิวเหล่านี้ ได้ปฏิเสธพระเยซู ส่วนหนึ่ งเพราะว่าพระองค์ได้กล่าวความจริ ง วิธีเดียวที่บุตร
ของมารสามารถเชื่ อและยอมรับความจริ งก็คือถ้าพระเจ้าชักนาพวกเขาและสอนความจริ งแก่
พวกเขา (6:44-45)

8:46-47

เป็ นที่ ชัดเจนว่า พวกผูว้ ิจารณ์ หลายคนของพระเยซู ได้คิดว่าพระองค์ผิดในเรื่ องการท าบาป
(เปรี ยบเทียบ 5:18) พระเยซู ได้ถามว่ามีใครในพวกเขาบ้างที่สามารถพิสูจน์วา่ พระองค์ผิด
“เนื่องจากบาป” (เปรี ยบเทียบ 18:23) นี่เป็ นหนึ่งในการอ้างที่ชดั เจนที่สุดของพระเยซูถึงการ
เป็ นพระเจ้า ไม่มีใครสักคนแห่ งพวกผูว้ ิจารณ์ ของพระองค์สามารถพิสูจน์ว่าพระองค์ผิดได้
เพราะว่าพระองค์ไม่ผดิ ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถเสี่ ยงในการทาการท้าทายเช่นนั้นอย่างที่พระ
เยซูได้ทาที่นี่ได้
คัม ภี ร์ โ กรานไม่ ไ ด้ก ล่ า วว่า พระเยซู ป ราศจากบาป แต่ ผูถ้ ื อ ศาสนาอิ ส ลามเชื่ อ ว่า พระองค์
ปราศจากบาปเพราะว่าคัมภีร์โกรานไม่เคยกล่าวว่าพระองค์ได้ทาบาป พวกเขาเชื่ อว่าพระองค์
เป็ นมนุษย์ที่ปราศจากบาป แต่ไม่ใช่พระเจ้า
“ความบริ สุ ทธิ์ ที่ สมบูรณ์ ของพระคริ สต์ในพระคัม ภี ร์ตอนนี้ ถูก ส าแดง ไม่ใ ช่ โดย
ความเงี ยบของพวกยิว ผูอ้ าจได้ละเลยบาปของผูถ้ ามของพวกเขา แต่โดยความแน่ ใจ
พร้ อมกับ จิ ตส านึ ก โดยตรงของพระองค์เกี่ ย วกับ ความบริ สุ ท ธิ์ แห่ ง ชี วิตทั้ง สิ้ นของ
พระองค์ถูกยืนยันในคาถามนี้”525
อีกครั้งหนึ่ง พระเยซูได้อา้ งว่าผูฟ้ ังของพระองค์ไม่ได้ยอมรับถ้อยคาของพระองค์ เพราะว่าพวก
เขาไม่ได้เป็ นของพระเจ้า

การตอบสนองทีร่ ุ นแรงของพวกผู้วจิ ารณ์ ของพระเยซู 8:48-59
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เนื่ องจากว่า “พวกยิว” ไม่สามารถลบล้างการท้าทายของพระเยซู ได้ พวกเขาได้หันไปใช้การ
ละเมิดทางคาพูด (เปรี ยบเทียบ 7:52)
บางที พวกเขาได้เรี ยกพระองค์ว่า “ชาวสะมาเรี ย ”

เพราะว่าพระองค์ได้สงสัยความเชื่อมโยงของพวกเขากับอับราฮัม นี่ อาจเป็ นการโจมตีของชาว
สะมาเรี ยที่มีต่อพวกยิวเช่นกัน526 บางทีพวกเขาได้กล่าวเช่นนี้ อีกด้วยเพราะว่าพระองค์ได้ถือ
มุมมองที่หละหลวมเกี่ ยวกับคาสอนต่างๆของลัทธิ ยิวอย่างที่พวกเขาได้เข้าใจคาสอนเหล่านั้น
นี่ เป็ นการบันทึกครั้งเดี ยวถึ งการกล่าวหานี้ ในหมวดพระกิ ตติคุณ อย่างไรก็ตาม มีกรณี อื่นๆ
มากมายเกี่ ยวกับพวกยิวที่ อา้ งว่าพระเยซู ได้มี “ผี” หรื อ ได้ถูกผีสิง (เปรี ยบเทียบ 7:20; 8:52;
10:20) บางที “ผูเ้ ชื่อ” แบบผิวเผินเหล่านี้ได้สรุ ปว่า คนนอกรี ตที่ถูกผีสิงเท่านั้นจะกล่าวหาพวก
เขาอย่างที่ พระเยซูได้กล่าวหา527 พระเยซูได้อา้ งว่าพ่อของพวกเขาเป็ นมาร และตอนนี้ พวกเขา
ได้กล่าวหาพระองค์ในฐานะตัวแทนของมาร การกล่าวหานี้ได้มาหลังจากถ้อยคาที่ถูกกล่าวซ้ า
ของพระเยซู ที่ว่าพระองค์ได้มาจากพระเจ้าและมันแสดงให้เห็ นถึ งการไม่เชื่ อของพวกยิว “ที่
เชื่อ” เหล่านี้ (ข้อ 31)
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พระเยซู ไ ด้ป ฏิ เ สธการกล่ า วหาของพวกเขาอย่า งมี ส ติ การอ้า งของพระองค์เป็ นผลจาก
ความสัตย์ซื่อของพระองค์ต่อพระบิดาของพระองค์ไม่ใช่เป็ นผลจากอิทธิ พลของผี เป้ าหมาย
ของพระเยซูก็เพื่อที่จะ “ให้เกียรติ” พระบิดาของพระองค์โดยการทาให้น้ าพระทัยของพระบิดา
ของพระองค์สาเร็ จ เป้ าหมายของพวกยิวก็เพื่อที่จะทาให้พระเยซู เสื่ อมเสี ย (“ไม่ให้เกี ยรติ”)
พวกเขาได้พยายามที่จะทาสิ่ งนี้โดยการปฏิเสธพยานที่ พระบิดาได้ส่งมาทางพระองค์
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พระเยซู ไม่ได้พยายามที่ จะแก้ตวั พระองค์เอง พระองค์ได้แสวงหา “เกี ยรติ ” ของพระบิดา
ไม่ใช่เกียรติของพระองค์เอง สิ่ งที่คนอื่นๆได้คิดเกี่ยวกับพระองค์ในระดับของมนุ ษย์น้ นั ก็ค่อย
ข้างไม่สาคัญ การรั บรองของพระเจ้าคื อทั้งหมดที่สาคัญต่อพระองค์เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่
มนุษย์ที่เป็ น “ผูพ้ ิพากษา” ของพระองค์” (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 4:2-5)
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จุดประสงค์หลักของภารกิ จของพระเยซู ไม่ใช่ เกี ยรติ เพื่อพระองค์เอง แต่เกี ยรติเพื่อพระบิดา
ของพระองค์ โดยการจัดเตรี ยมความรอดสาหรับมนุ ษย์ บทนาของพระเยซู เกี่ยวกับถ้อยคาที่
หนักแน่นนี้แสดงให้เห็นถึงความสาคัญที่จาเป็ นของมัน “การถือรักษา” “ถ้อยคา” ขอพระเยซู
ก็เหมือนกับการเชื่ อในพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 5:24; 8:24) “ความตาย” ที่นี่คือ ความตายนิ
รั นดร์ (เปรี ยบเทียบ 11:25)
“ความแน่ ใ จเกี่ ย วข้ อ งกับ ชี วิ ต ซึ่ งความตายทางกายภาพไม่ ส ามารถท าลายได้

และก็เป็ นอย่างนั้นกับความตายของวิญญาณ ผูเ้ ชื่ อรับเอาชี วิตนิ รันดร์ นัน่ คือ ชี วิตของ
อาณาจักรของพระเจ้า ซึ่ งความตายไม่มีอานาจเหนื อและก็ถูกกาหนดไว้เพื่อการเป็ น
ขึ้นจากตาย”528
8:52

พวกยิวได้ตีความถ้อยคาของพระเยซูวา่ เป็ นการอ้างอิงถึงความตายทางกายภาพ พวกเขาไม่เชื่ อ
ว่าทุกคนก็ตายฝ่ ายวิญญาณเนื่ องจากการล้มลงในบาป529 พวกเขาได้ตดั สิ นว่าคนมีผีสิงเท่านั้น
จะอ้างว่าถ้อยคาของเขานั้นมีพลังมากกว่าการเปิ ดเผยที่อบั ราฮัมและพวกผูเ้ ผยพระวจนะได้รับ
และได้ส่งต่อหลังจากที่พวกเขาได้ “ตายไป” “การชิมความตาย” หมายถึงการประสบกับความ
ตาย “ครั้งที่สอง” (การแยกจากพระเจ้าในนรก; เปรี ยบเทียบ ฮบ. 2:9)
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ถ้า ถ้อ ยค าของพระเยซู ไ ด้มี อ านาจที่ จะป้ องกันความตายได้ จากนั้นพระเยซู ต้องได้อ้า งว่า
“ใหญ่กว่า” ใครก็ตามที่ได้ “ตายไป” คาถามของพวกยิวในตัวบทกรี กนั้นก็คาดหวังคาตอบใน
แง่ลบ แน่ นอนว่าพระเยซู สามารถหมายถึงว่าพระองค์ใหญ่กว่าคนเหล่านี้ ใช่หรื อไม่? อย่าง
เหน็บแนมแล้ว พระองค์สามารถหมายถึ งอย่างนั้นได้ พวกเขาได้ถามว่าพระองค์ได้อวดว่า
เป็ น ผูใ้ ด (เปรี ยบเทียบ 5:18; 10:33; 19:7)530 พวกเขาได้พลาดประเด็นที่พระองค์ได้เน้นมา
ตลอดการอภิปรายนี้ และตลอดพันธกิจของพระองค์ นัน่ คือ พระองค์ไม่ได้ยกย่องพระองค์เอง
เลย พระองค์เพี ย งแค่ ไ ด้ท าสิ่ ง ต่ า งๆและได้ก ล่ า วถ้อยค าที่ พ ระบิ ดาของพระองค์ไ ด้ใ ห้แ ก่
พระองค์ (ข้อ 28, 38, 42, 50)
“จงสังเกตว่านี่ เป็ นมากกว่าการถามว่า ‘เขาคิดว่าเขาเป็ นใคร?’ มันเป็ นกรณี ของสิ่ งที่
เขายกย่องตัวเขาเองที่จะเป็ น”531
พระเยซูแทบจะไม่ได้อา้ งถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ยกย่องพระองค์เอง
ตรงกันข้าม พระองค์ได้เลือกที่จะดาเนิ นชี วิตในทางธรรมต่อหน้าผูค้ นและปล่อยให้พวกเขาที่
จะทาการสรุ ปของพวกเขาเองขณะที่พระเจ้าให้ความเข้าใจแก่พวกเขา (เปรี ยบเทียบ มธ. 16:1317) กระนั้น พระองค์ตอ้ งการให้ผคู ้ นที่จะเชื่อในพระองค์
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จากนั้นพระเยซู ได้ปฏิ เสธการกล่ าวหาของพวกผูว้ ิจารณ์ ข องพระองค์ว่า พระองค์ให้เกี ยรติ
พระองค์เอง “เกี ยรติ ” ใดๆนอกเหนื อจากเกี ยรติ ที่พระเจ้ามอบให้ก็ “ไม่มีความหมายใดๆ”

(เปรี ยบเทียบ ฮบ. 5:5) ตรงกันข้าม พระเยซู ได้กล่าวว่า “พระบิดาเป็ นผู”้ ที่ให้เกียรติพระองค์
อย่างเหน็บแนมแล้ว พวกผูว้ จิ ารณ์ของพระองค์ ผูไ้ ด้อา้ งว่ารู ้จกั พระเจ้าก็ได้ลม้ เหลวที่จะรับรู ้วา่
นี่คือสิ่ งที่พระเจ้ากาลังทาอยู่
“ความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้าก็เป็ นพิธี แต่ความสัมพันธ์ของพระองค์น้ นั เป็ น
แบบครอบครัว”532
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ถัดไปพระเยซู ได้ระบุว่าผูเ้ ชื่ อแบบผิวเผินเหล่ านี้ เป็ นผูไ้ ม่เชื่ อ พวกเขาไม่ได้มาสู่ การเชื่ อว่า
พระองค์เป็ นพระเจ้า (ที่จะ “รู้จกั พระองค์”) แม้วา่ พวกเขาบางคนได้คิดว่าพระองค์เป็ นผูเ้ ผยพระ
วจนะที่บา้ คลัง่ สาหรับพระเยซู น้ นั ที่จะปฏิ เสธว่ารู ้ จกั พระเจ้าก็จะเป็ นการโกหกมากเท่ากับ
การอ้างของพวกผูว้ จิ ารณ์ของพระองค์ถึงการรู ้จกั พระเจ้า หลักฐานที่วา่ พระเยซู ได้ “รู้จกั ” พระ
เจ้าก็คือการเชื่อฟังของพระองค์ที่มีต่อพระองค์ (“เราประพฤติตามพระดารัสของพระองค์”)
พระเยซูได้รู้จกั (คากรี ก ออยดา) พระเจ้าโดยธรรมชาติและโดยสัญชาติญาณ แต่พวกผูว้ ิจารณ์
ของพระองค์ไม่รู้จกั (คากรี ก กิ นอสโค) พระเจ้าโดยประสบการณ์หรื อการสังเกต เราไม่ควร
วางการเน้นที่ ความแตกต่า งระหว่า งคากรี ก สองคานี้ มากเกิ นไป เนื่ องจากว่า ยอห์ นได้ใช้ค า
เหมือนโดยปราศจากความแตกต่างอย่างมากอยูบ่ ่อยๆ533
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แน่ นอนว่า พระเยซู ไ ด้เน้นถึ ง “อับ ราฮัม ” ในฐานะ บรรพบุรุ ษ ทางกายภาพ ของผูฟ้ ั งของ
พระองค์ ไม่ใช่ พ่อฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา โอกาสของการยินดี ของอับราฮัมซึ่ งพระเยซู ได้
อ้างถึ งนั้นก็ไม่ชดั เจน นักอรรถาธิ บายหลายคนได้แนะนาเหตุ การณ์ หลากหลายในชี วิตของ
ท่านที่โมเสสได้บนั ทึกไว้ (เช่น ปฐก. 12:2-3; 15:17-21; 17:17; 21:6; 22:5-14) ข้าพเจ้าคิดว่า
ความเป็ นไปได้มากที่สุดคือ ปฐมกาล 12:3 คือ การทานายที่วา่ พระเจ้าจะอวยพรคนทั้งโลกผ่าน
ทางอับราฮัม ในกรณี ใดก็ตาม พระเยซู ได้กล่าวว่าอับราฮัมได้คาดหวังถึง “วันยุคทั้งหม “) ”ด
ของพระคริ สต์(”534 พระเยซู ได้อา้ งว่าพระองค์ได้ทาให้สิ่งที่อบั ราฮัมได้คาดหวังนั้นสาเร็ จ เรา
ต้องระวังที่จะไม่อ่านสิ่ งที่ เรารู้ จากการเปิ ดเผยที่พระเจ้าได้ให้หลังจากที่อบั ราฮัมได้ตายไปนั้น
เข้าไปยังความเข้าใจของอับราฮัมเกี่ ยวกับอนาคต เป็ นที่ชดั เจนว่า อับราฮัม ได้ ร้ ู ว่า เชื ้อสาย
ของท่านจะกลายมาเป็ นช่องทางแห่งพระพรของพระเจ้าแก่คนทั้งโลก
คาฮีบรู และคากรี กที่แปลว่า “เชื้ อสาย” (คาฮีบรู เซรา, คากรี ก สเพอมา) ก็เป็ นเอกพจน์รวมกัน

เช่ นเดี ยวกับคาภาษาอังกฤษ มันไม่ชดั เจนจากคานั้นไม่วา่ เชื้ อสายหนึ่ งคนหรื อมากกว่าที่ถูก
กล่าวถึงที่นี่ พระคัมภีร์ใช้วลี “เชื้ อสายของอับราฮัม” เพื่อจะอ้างอิงถึงเอกลักษณ์สี่อย่าง: พระ
เยซู คริ สต์ (กท. 3:16) บุตรฝ่ ายวิญญาณของ อับราฮัม (ผูเ้ ชื่ อ, กท. 4:6-9, 29) เชื้ อสายทาง
กายภาพของท่าน (พวกยิว, ปฐก. 12:1-3, 7; และข้ออื่นๆ) และลูกหลานทางกายภาพและฝ่ าย
วิญญาณของท่าน (พวกยิวที่ได้รับความรอด, รม. 9:6, 8; กท. 6:16)
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พวกยิวไม่ได้เข้าใจถึงความหมายของพระเยซูเพราะว่าพวกเขาไม่ได้นบั ถือความเป็ นไปได้แห่ ง
ความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ ในแง่ใดก็ตามนั้น สาหรับพวกเขาแล้วมันดูเหมือนน่าหัวเราะ
ที่วา่ อับราฮัมสามารถได้เห็นวันของพระเยซู เนื่ องจากว่าหลายพันปี ได้แยกสองบุคคลนี้ เป็ นที่
ชัดเจนว่าพวกเขาได้เลื อก “50 ปี ” เป็ นจานวนถ้วนที่เป็ นสัญลักษณ์ แห่ งจุดสิ้ นสุ ดของชี วิตที่
กระฉับกระเฉง (เปรี ยบเทียบ กดว. 4:3) เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซู ไม่ได้แก่เช่นนั้น เนื่ องจากว่า
พระองค์ได้เริ่ มต้นพันธกิจต่อสาธารณะของพระองค์เมื่อพระองค์อายุได้ประมาณ 30 ปี (ลก.
3:23) และมันได้ดาเนินไปประมาณสามปี ครึ่ งเท่านั้น ตามการลาดับวันเดือนปี ของ โฮห์เนอร์
พระเยซูอายุได้สามสิ บกว่าปี ณ เวลานี้535
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นี่ เป็ นครั้งที่สามและครั้งสุ ดท้ายของการป่ าวประกาศที่ จริ งจังของพระเยซู ในการอภิ ปรายนี้
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 34, 51) ถ้าพระเยซู ได้เพียงแค่ตอ้ งการที่จะอ้างว่าพระองค์ได้มีชีวิตอยูก่ ่อน
อับราฮัม พระองค์อาจได้พูดว่า “เราได้เป็ น” โดยการกล่าวว่า “เราเป็ น” พระองค์ไม่เพียงแต่
อ้างถึ งการมีชีวิตอยู่ก่อนเท่านั้น แต่อา้ งถึ งความเป็ นพระเจ้าอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ ข้อ 24, 28;
5:18; อพย. 3:14; อสย. 41:4; 43:13)536
“มันเป็ นนิ รันกาลของการเป็ นอยู่และไม่ใช่ แค่การเป็ นอยู่ที่ยาวนานหลายศตวรรษที่
ถ้อยคานั้นบ่งบอกไว้”537
“ความหมายของที่ นี่คื อ ก่ อนอับ ราฮัม ได้เป็ นอยู่ เราได้เป็ นอยู่เป็ นนิ ตย์ อย่า งที่ เรา
เป็ นอยูใ่ นตอนนี้ และจะเป็ นอยูต่ ลอดไป”538
พระเยซูมีชีวติ อยู่ “ก่อนอับราฮัม” ได้มีชีวติ อยู่ (คากรี ก เกเนสไธ)
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พวกยิวได้เข้า ใจว่าพระเยซู ไ ด้อ้า งถึ ง การเป็ นพระเจ้า พวกเขาได้เตรี ย มตัวที่ จะเอาหิ นขว้า ง
(“หยิบก้อนหิ นขึ้นจะขว้างพระองค์”) พระองค์สาหรับการทาสิ่ งที่พวกเขาได้ถือว่าเป็ นการอ้างที่
หมิ่นประมาท (5:18; ลนต. 24:16) การกระทาเช่นนั้นโดยปราศจากการไต่สวน ก็เป็ นรู ปแบบที่
ยอมรับได้ของการลงโทษเมื่อใครคนหนึ่งได้ขดั ขืนธรรมบัญญัติของโมเสสหรื อธรรมเนี ยมต่างๆ
ของพวกผูอ้ าวุโส (เปรี ยบเทีย บ ลก. 4:29; ยน. 10:31; กจ. 7:58; 21:31)539 อย่างไรก็ ตาม
พระเยซูได้ “ซ่ อนพระองค์เอง” เพราะว่าเวลาของพระองค์ยงั มาไม่ถึง (2:4; 7:6, 8, 30, 44; 8:20;
18:6) จากนั้นพระองค์ได้จากไป “จาก (ออกจาก) พระวิหาร” พระองค์ไม่ได้คดั ค้านหรื อแก้
แค้น ซึ่ งเป็ นข้อบ่งชี้อีกข้อหนึ่งแห่งการจานนของพระองค์ที่มีต่อพระบิดา

สิ่ งนี้ก็สรุ ปการอภิปรายของพระเยซูเกี่ยวกับ “ความสว่างของโลก” (ข้อ 12-59) ตอนนี้ความสว่างของโลกได้ละ
ทิ้งพวกยิวในเชิ งสัญลักษณ์โดยการจากพระวิหารไป และได้ไปยังมนุ ษย์โดยทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นตัวแทนโดยชายตา
บอดแต่กาเนิด
6. หมายสาคัญที่หก: การรักษาชายตาบอดแต่กาเนิด บทที่ 9
บทนี้ กล่าวถึงหัวข้อของพระเยซู เป็ นความสว่างของโลกต่อไป (8:12; 9:5) เมื่อความสว่างได้ส่องแสง บางคน
ได้รับสายตาฝ่ ายวิญญาณ อย่างเช่นชายตาบอดคนนี้ ผไู ้ ด้รับทั้งสายตาทางกายภาพและฝ่ ายวิญญาณอย่างไรก็ตาม
ความสว่างได้ทาให้คนอื่นๆตาบอด (ข้อ 39-41) บทนี้ แสดงให้เห็นถึงการแยกออกเป็ นสองขั้วที่ดาเนิ นต่อไป
ของความคิดเห็ นที่แสดงถึ งพันธกิ จของพระเยซู ในขณะที่ความแตกต่างระหว่างบรรดาผูท้ ี่ได้เชื่ อในพระองค์
และบรรดาผูท้ ี่ไม่ได้เชื่อก็ชดั เจนมากขึ้น
“บทที่ ส้ ันนี้ บางที แสดงออกถึ ง แนวคิ ดรวบยอดของยอห์ นเกี่ ยวกับ งานของพระคริ ส ต์อย่า ง
ชัดเจนและอย่างสมบูรณ์มากกว่าที่อื่นๆในเรื่ องเดียวกันนี้”540
“มีการอัศจรรย์มากขึ้นของการให้สายตาแก่คนบอดที่ได้บนั ทึกไว้ของพระเยซู มากกว่าการรักษา
ในประเภทอื่นใดๆ (ดู มธ. 9:27-31; 12:22-23; 15:30-31; 21:14; มก. 8:22-26; 10:46-52; ลก.
7:21-22) ในพันธสัญญาเดิม การให้สายตาแก่คนตาบอดก็เชื่ อมโยงกับพระเจ้าเอง (อพย. 4:11;
สดด. 146:8) มันยังเป็ นกิจกรรมของพระเมสสิ ยาห์อีกด้วย (อสย. 29:18; 35:5; 42:7) และนี่อาจ
เป็ นความสาคัญของมันในพันธสัญญาใหม่ มันเป็ นหน้าที่ ของพระเจ้า ซึ่ งเป็ นหน้าที่ สาหรั บ

พระเมสสิ ยาห์ของพระเจ้าเองที่พระเยซูทาให้สาเร็ จเมื่อพระองค์ให้สายตาแก่คนตาบอด”541
การรักษาชายคนหนึ่ง 9:1-12
เวลาที่แน่ชดั ของการอัศจรรย์น้ ี และการอภิปรายที่เป็ นผลลัพธ์ของพระเยซู ก็ไม่ชดั เจน เป็ นที่ชดั เจนว่าเหตุการณ์
เหล่านี้ ได้เกิดขึ้นเวลาใดเวลาหนึ่ งระหว่างเทศกาลอยูเ่ พิง (7:2, 10; 10-17 กันยายน ค.ศ. 32) และเทศกาลฉลอง
พระวิหาร (10:22-39; 18 ธันวาคม ค.ศ. 32)542 เวสท์คอทท์ได้เชื่ อว่า 10:22 กาหนดเวลาของเหตุการณ์ต่างๆใน
9:1-10:2 เช่นเดียวกับ เหตุการณ์เหล่านั้นใน 10:22-39 ในระหว่างเทศการฉลองพระวิหาร543 โรเบิร์ตสันได้เชื่ อว่า
เหตุการณ์น้ ีไม่ได้เกิดขึ้น ณ เทศกาลนี้544 หมายสาคัญที่หกแห่งหมายสาคัญที่คดั เลือกทั้งเจ็ดของพระเยซู แสดงถึง
อานาจของพระเยซูเหนือเคราะห์ร้าย545
9:1

บางทีพระเยซู ได้รักษาชายคนนี้ ในกรุ งเยรู ซาเล็ม (8:59) บางทีในวันที่ตามหลังเหตุการณ์ต่างๆ
ที่เพิ่งถูกได้บรรยายไว้ในหรื อใกล้พระวิหาร546 เป็ นที่ชดั เจนว่า ยอห์นได้บนั ทึกว่าชายคนนั้นได้
“ตาบอดแต่กาเนิ ด” เพื่อจะพิสูจน์ถึงสภาพที่ไร้การช่วยเหลือของเขา และบางทีเพื่อที่จะเปรี ยบ
เทียบเขากับบรรดาผูท้ ี่ตาบอดฝ่ ายวิญญาณแต่กาเนิ ด (เปรี ยบเทียบ ข้อ 39-41; 2 คร. 4:4; อฟ.
2:1-3) ในขณะที่พระกิตติคุณพ้องบันทึกเหตุการณ์หลายอย่างที่ซ่ ึ งคนตาบอดได้รับสายตาของ
พวกเขา นี่ เป็ นกรณี เดี ยวของสิ่ งนี้ ที่เกิ ดขึ้นกับชายผูต้ าบอดแต่กาเนิ ด ที่จริ งนี่ เป็ นการอัศจรรย์
เดียวที่ได้ถูกบันทึกไว้ในหมวดพระกิตติคุณที่ซ่ ึ งผูท้ นทุกข์ได้ถูกกล่าวว่าได้ทนทุกข์แต่กาเนิ ด547
การอัศจรรย์ยงั อธิบายถึงที่มาและการพัฒนาของความเชื่ออีกด้วย

9:2

พวกยิวได้ถือว่าคนตาบอดนั้นควรค่าแก่การกุศลอย่างแท้จริ ง548 คาถามของพวกสาวกได้
สะท้อนถึ งความคิดเห็ นของชาวยิวอันเป็ นที่นิยมในสมัยของพวกเขา เป็ นที่ ชดั เจนว่า พันธ
สัญญาเดิ มได้สอนว่าบาปนาการลงโทษของพระเจ้ามา (เช่ น อพย. 20:5; 34:7; อสค. 18:4)
ความสัมพันธ์แบบเหตุผลและผลลัพธ์ได้นาพวกยิวหลายคนเช่นเดียวกับผูค้ นสมัยใหม่หลายคน
ที่จะสรุ ปว่าผลลัพธ์ที่แย่อย่างมากก็มีเหตุผลที่เป็ นแบบซึ่ งระบุได้549 การสรุ ปเช่นนั้นก็ไปไกล
กว่าพระคัมภีร์กล่าว (เปรี ยบเทียบ โยบ; 2 คร. 12:7; กท. 4:13) บาปก็อยูเ่ บื้องหลังการทนทุกข์
และความชัว่ ทั้งสิ้ นในโลก แต่การเชื่ อมโยงระหว่างบาปและการทนทุกข์ก็ไม่ใช่ โดยตรงหรื อ
เป็ นที่สังเกตได้เสมอไป เหมือนกับคนร่ วมสมัยของพวกเขา พวกสาวกได้ทึกทักเอาว่าใครคน
หนึ่งหรื อทั้งสองคนของ “พ่อแม่” ของชายตาบอดได้ทาบาป หรื อ เขา ได้ทา และบาปเช่นนั้นก็

เป็ นสาเหตุของตาบอดของชายคนนี้550 คนยิงบางคนได้เชื่ อในบาปก่อนกาเนิ ดและหรื อการมีอยู่
ก่อนของวิญญาณ551
“มันก็ไม่แน่นอนอย่างแท้จริ งว่าพวกเขาได้คิดถึงความเป็ นไปได้ของชายคนนี้ ที่ได้ทา
บาปในสภาพก่อนคลอด อย่างที่ อาร์ . เอ. นอกซ์ช้ ี ให้เห็ นนั้น พวกเขาอาจไม่ได้รู้ว่า
ชายคนนั้นตาบอดแต่กาเนิ ด และคากรี กอาจเป็ นที่ เข้าใจว่าหมายถึ ง ‘ชายคนนี้ ได้ทา
บาปหรื อ? หรื อพ่อแม่ของเขาได้ทาบาปบางอย่างพร้อมกับผลลัพธ์ที่วา่ เขาได้เกิดมา ตา
บอด?’”552
คนยิวบางคนได้เชื่อในการกลับชาติมาเกิดใหม่ ดังนั้น นัน่ อาจได้อยูใ่ นความคิดของพวกสาวก
ซึ่ งพวกเขาไม่ได้ตระหนักถึง553
“พวกสาวกไม่ ไ ด้ม องดู ช ายคนนี้ ในฐานะเป้ าแห่ ง ความเมตตา แต่ ใ นฐานะหัว ข้อ
สาหรับการอภิปรายทางศาสนศาสตร์ มันง่ายที่จะอภิปรายถึงหัวข้อที่เป็ นนามธรรม
เช่ น ‘บาป’ มากกว่าที่ จะปรนนิ บตั ิต่อความจาเป็ นที่เป็ นรู ปธรรมในชี วิตของบุคคล
หนึ่ง”554
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ทางเลื อกต่างๆของพวกสาวกก็ไม่ได้เป็ นเหตุ ผลส าหรั บตาบอดของชายคนนี้ ตรงกันข้า ม
พระเจ้าได้อนุ ญาตเพื่อว่าพระองค์จะสาแดงการงานของพระองค์ (“งานต่างๆ”) ในชี วิตของ
ชายคนนี้ เป็ นสิ่ งผิดที่จะสรุ ปว่าทุกเหตุการณ์ ของการทนทุกข์ก็เกิ ดจากการกระทาที่เจาะจง
แห่ งบาปโดยตรง เป็ นสิ่ งผิดที่ จะสรุ ปว่าพระเจ้าทรงอนุ ญาตทุ กเหตุ การณ์ ของการทนทุ ก ข์
เพราะว่าพระองค์ต้ งั ใจที่ จะผ่อนคลายมันอย่างอัศจรรย์ พระเยซู ได้กล่ าวถึ งกรณี ที่เจาะจง
ของชายคนนั้น พระองค์ไม่ได้เปิ ดเผยเหตุผลทั้งหมดสาหรับสภาพของชายคนนั้นเช่นกัน
“พระเจ้าเท่านั้นที่รู้วา่ ทาไมบรรดาทารกเกิดมาพร้อมกับความพิการ และพระเจ้าเท่านั้น
สามารถเปลี่ยนความพิการเหล่านั้นให้เป็ นบางสิ่ งที่จะนาสิ่ งดีไปยังผูค้ นและพระสิ ริไป
ยังพระนามของพระองค์ได้”555
จงสังเกตถึงมุมมองเชิงบวกของพระเยซู พวกสาวกได้มองสภาพของชายคนนั้นว่าเป็ นตัวบ่งชี้
ถึงความไม่โปรดปรานของพระเจ้า แต่พระเยซูได้มองว่าเป็ นโอกาสสาหรับพระคุณของพระเจ้า
ไม่มีเครื่ องหมายวรรคตอนในตัวบทกรี ก ดังนั้นมันอาจจะช่วยให้เข้าใจความหมายของพระเยซู

ที่จะละเว้นเครื่ องหมายมหัพ ภาค ณ ตอนปลายของข้อที่ 3 และที่ จะอ่า นข้อที่ 3 และ 4
ดังต่อไปนี้ “แต่เพื่อว่าพระราชกิจของพระเจ้าจะปรากฏในตัวเขา เราต้องทางานของพระองค์ผู้
ได้ส่งเรามาตราบเท่าที่ยงั วันอยู”่
9:4-5

คาว่า “เรา” ของพระเยซู บางทีอา้ งอิงถึ งพระองค์เองตามลาพัง แม้ว่าพระองค์อาจได้หมายถึ ง
พระองค์เองกับพวกสาวก ภายหลังพระเยซูได้กล่าวถึงพวกสาวกของพระองค์ที่ดาเนิ นการงาน
ของพระองค์ต่อไป (14:12; เปรี ยบเทียบ 20:21)
คาว่า “วัน” ที่นี่บางทีเป็ นการอ้างอิงถึ ง
กลางวันฝ่ ายวิญญาณซึ่ ง ก่ อให้เกิ ดโดยการปรากฏของความสว่า งของโลกบนแผ่นดิ นโลก
ความมืดจะลงมาเมื่อพระองค์ได้จากโลกไปและกลับสู่ สวรรค์ (เปรี ยบเทียบ 12:35) ตอน
กลางคืน “เมื่อไม่มีผใู ้ ดทางานได้” อาจอ้างอิงถึงความมืดฝ่ ายวิญญาณที่จะปกคลุมโลกหลังจาก
ที่พระเยซูได้จากโลกนี้ไปและกลับสู่ สวรรค์ ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่านี่เป็ นการอ้างอิงถึงกลียคุ

9:6

การรั กษาชายตาบอดที่ ติดตามมานั้นก็แสดงให้เห็ นว่าความสว่างของโลกขับไล่ความมืดใน
ขณะที่ มนั ยังวันอยู่ บางทีพระเยซู ได้ “บ้วนน้ าลายลงที่ดิน” เพื่อว่าชายตาบอดจะได้ยินสิ่ งที่
พระองค์กาลังทาอยู่ พระเยซู ได้ใช้น้ าลายของพระองค์โดยตรงเมื่ อพระองค์ได้รักษาชายหู
หนวกและเป็ นใบ้ในแคว้นทศบุรี (มก. 7:33) และชายตาบอดที่ใกล้กบั เมืองเบธไซดา (มก.
8:23) ที่นี่พระองค์ได้ผสมน้ าลายของพระองค์กบั ดินจากพื้นดิน “และทาเป็ นโคลน” การใช้
“ดิน” ที่เปี ยกชื้ นทาที่ “ตา” ของชายตาบอดนั้นจะได้ให้เขารู ้ สึกว่าพระเยซู กาลังทาการเพื่อเขา
อยู่ พระเยซู อาจได้ต้ งั ใจให้เครื่ องช่วยเหล่านี้ ที่เกี่ยวกับความรู ้สึกที่จะเสริ มสร้างความเชื่ อของ
ชายคนนั้น พระเยซู อาจได้ทาให้วิธีการรักษาของพระองค์หลากหลายเพื่อว่าผูค้ นจะไม่คิดว่า
“วิธี” นั้นสาคัญกว่า “ผู”้ ที่ทาการรักษา
บางทีพระเยซูได้ใช้น้ าลายและดินเพื่อที่จะเชื่อมโยงการกระทาแห่งการรักษานี้กบั การทรงสร้าง
ของพระเจ้าอีกด้วย (ปฐก. 2:7)556 การแนะนาอีกอย่างหนึ่ งก็คือว่า โดยการพอกตาของชายคน
นั้นด้วยโคลนนั้น พระเยซู กาลังทาให้ตาบอดของเขานั้นรุ นแรงขึ้ นเพื่อที่ จะยกยอการรั กษา
(เปรี ยบเทียบ 1 พกษ. 18:33-35)557 นักศึกษาพระคัมภีร์ตอนนี้ บางคนได้แนะนาว่า พระเยซู
กาลังใช้บางสิ่ งที่สกปรกเพื่อจะก่อให้เกิดการรักษาในการที่จะแสดงถึงอานาจของพระองค์ที่จะ
พิชิตความชัว่ ด้วยความดี558 อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่า พระเยซู แนะนาสิ่ งที่ระคายเคืองเพื่อว่าชาย
คนนั้นจะต้องการที่จะทาให้ตาของเขาระคายเคือง559 จงเปรี ยบเทียบ พันธกิจแห่ งการทาให้

สานึ กของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่ นาไปสู่ การเชื่ อฟั ง อีกมุ มมองหนึ่ งก็คือว่า พระเยซู ได้ใช้วิธี
และธรรมเนียมของสมัยของพระองค์ เนื่องจากว่าน้ าลายโดยเฉพาะอย่างยิง่ น้ าลายของบุคคลที่มี
ชื่อเสี ยงบางคนนั้นได้เชื่อโดยบางคนว่ามีคุณสมบัติในการรักษา560
“มันไม่ใช่วา่ พระเยซูได้เชื่อในสิ่ งเหล่านี้ แต่พระองค์ได้กระตุน้ การคาดหวังโดยการทา
สิ่ งที่คนไข้จะคาดหวังให้แพทย์ที่จะทา”561
“อย่างที่ได้ถูกแนะนาว่าเป็ นหัวข้อของการโต้แย้งทางศาสนศาสตร์ น้ นั ชายตาบอดก็
กลายมาเป็ นเป้ าแห่งความเมตตาของพระเจ้าและที่แห่งการเปิ ดเผย”562
9:7

จากนั้นพระเยซู ได้แนะนาให้ชายตาบอดที่ จะ “ไป” ยัง “สระสิ โลอัม” ในกรุ งเยรู ซาเล็มทาง
ตะวันออกเฉี ยงใต้และ “ล้าง” โคลนออกจากตาของเขา563 เขาได้เชื่อฟังพระเยซู ได้รับสายตา
ของเขา และได้จากสระนั้นไปพร้อมกับ “การมองเห็น” การเชื่อฟังของเขาได้แสดงให้เห็นถึง
ความเชื่อว่าบางสิ่ งที่ดีจะมาเนื่องจากการเชื่อฟังพระเยซู
บางที ม ัน ส าคัญ ที่ พ ระเยซู ไ ด้ส่ ง ชายคนนั้น ไปยัง แหล่ ง น้ า ที่ เ ฉพาะนั้น ยอห์ น ได้ตี ค วาม
ความหมายของ “สิ โลอัม” ว่า “ถูกส่ ง” เพื่อผูฟ้ ั งของท่าน พระเยซู ได้ส่งชายคนนั้นไป เขาได้
เชื่ อฟั ง และเขาได้รับสายตาของเขา ในทานองเดียวกัน ทุกคนที่ได้เชื่ อคาสั่งของพระเยซู เพื่อ
จะเชื่อในพระองค์ก็ได้รับสายตาฝ่ ายวิญญาณ เวสท์คอทท์ได้เชื่ อว่าการตีความของชื่ อสระนั้น
(“ถูกส่ ง”) เชื่ อมโยงสระนั้นกับพระคริ สต์ ไม่ใช่กบั ชายคนนั้น เมื่อเวลาที่ชายคนนั้นได้ไปหา
พระองค์ผไู้ ด้ “ถูกส่ ง” มาจากพระบิดา ซึ่ งชื่อของสระนั้นได้สะท้อนถึง เขาก็ได้รับการรักษา”564
“สายตาได้รับการรื้ อฟื้ นโดยโคลนที่ทามาจากดิ นผสมกับน้ าลายของพระองค์ ซึ่ งลม
หายใจของพระองค์ได้ระบายชี วิตเข้าไปในโคลนก่อน และจากนั้นสิ่ งนี้ ได้ถูกล้างออก
ในสระสิ โลอัม ซึ่ งน้ าของพระองค์น้ นั ได้มาจากเทศกาลอยู่เพิงซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ ของ
การเทชีวติ ใหม่ออกมาโดยพระวิญญาณ”565

9:8-9

การบัน ทึ ก ของยอห์ น เกี่ ย วกับ การสนทนาของ “เพื่ อ นบ้า น” ของชายตาบอดก็ น่ า สนใจ
มันแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในเขานั้นโดดเด่นจนบางคนที่ได้รู้จกั เขาอย่างดีไม่สามารถ
เชื่อได้วา่ เขาเป็ นชายคนเดียวกัน! คาพยานส่ วนตัวของอดีตขอทานนั้นได้ยุติการโต้แย้ง ไม่มี

ใครสามารถโต้แย้งกับสิ่ งนั้นได้
“การเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดโดยการบังเกิดใหม่ในคริ สเตียนที่ได้กลับใจเชื่ อก็ยิ่งใหญ่
จนบ่อยครั้ งแล้วคนอื่ นพบว่า มันยากที่ จะเชื่ อว่าเขาเป็ นบุ คคลคนเดี ยวกัน มันก็เป็ น
เช่ นเดี ยวกันกับการเปลี่ ยนแปลงทางกายภาพที่ก่อให้เกิ ดโดยพระเยซู ในขอทานที่ตา
บอดนั้น”566
เป็ นที่ ชัด เจนว่า ชายคนนี้ ได้เ ป็ น “ขอทาน” เนื่ อ งจากความจ าเป็ นแทนที่ จ ะเป็ นการเลื อ ก
ภายหลังเขาได้แสดงออกถึ งความรู ้ สึกขบขัน ความรู ้ เกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ และพระคัมภี ร์
ความสามารถที่ จ ะต่ อ ต้ า นการข่ ม ขู่ และความคล่ อ งแคล่ ว ในการโต้ แ ย้ง ตามเหตุ ผ ล
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 27, 30-32)
ลักษณะเหล่ านี้ แสดงให้เห็ นว่าเขาได้อยู่ไกลจากการไร้
ความสามารถทางความคิด
9:10-12

พระเยซู ไม่ได้ไปยังสระนั้นกับชายคนนั้น ดังนั้นเขาไม่สามารถชี้ ให้ฝูงชนเห็ นว่าพระองค์ว่า
เป็ นผูร้ ักษาเขา นี่คือหลักฐานเพิ่มเติมที่วา่ พระเยซู ไม่ได้ยกย่องพระองค์เองเพื่อจะได้รับเกียรติ
แต่เพียงแค่ทางานที่พระเจ้าได้ให้พระองค์ทา
เมื่อได้ถูกถามเกี่ยวกับการอัศจรรย์น้ นั อดีตชายตาบอดก็สามารถรายงานถึงข้อเท็จจริ งของกรณี
ของเขาและนามของ “พระเยซู ” ผูซ้ ่ ึ งเขายังไม่ได้เห็ น เป็ นที่ชดั เจนว่าฝูงชนต้องการที่จะพบ
พระเยซู คาอธิ บายของชายคนนั้นเกี่ยวกับพระเยซู ก็ไม่ได้ให้ขอ้ บ่งชี้ วา่ เขาเป็ นผูเ้ ชื่ อแท้ พระ
เยซู ไม่ได้ทาการอัศจรรย์น้ ี เนื่ องจากชายคนนั้นได้เชื่ อว่าพระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้าหรื อ
แม้กระทัง่ พระเมสสิ ยาห์ มันเป็ นเพียงแค่การแสดงออกถึ งพระคุ ณของพระเจ้าที่ได้กลายมา
เป็ นโอกาสสาหรับการสอน

การสอบสวนครั้งแรกของพวกฟาริสี 9:13-23
“เป็ นที่ชดั เจนว่า ยอห์นต้องการให้เราเห็นว่ากิจกรรมของพระเยซู ในฐานะความสว่างของโลกก็
ส่ งผลอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ได้ต่อการพิพากษาเหนื อบรรดาผูท้ ี่ที่อยู่ตามธรรมชาติของพวกเขานั้น
คื อความมื ด พวกเขาต่ อต้า นความสว่า งและพวกเขานาการลงโทษมาสู่ พ วกเขาเองอย่า ง
สอดคล้อง”567

9:13

บางทีพวกเพื่อนบ้านของอดีตชายตาบอด “ได้นา” เขาไปยังพวกผูน้ าทางศาสนาของพวกเขา
เพือ่ ที่จะได้ฟังความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นกับเขา

9:14

ตอนนี้ ยอห์ นได้แนะนาข้อเท็จจริ งที่ ว่าพระเยซู ได้รักษาชายคนนั้นใน “วันสะบาโต” เพราะ
ว่ามันได้กลายมาเป็ นพื้นฐานสาหรับการอภิปรายอย่างมากที่ได้ติดตามมา “พวกฟาริ สี” ส่ วน
ใหญ่คงได้ถือว่าการกระทาของพระเยซู เป็ นการงานที่ ไม่เหมาะสมซึ่ งได้ละเมิ ดกฎสะบาโต
(เปรี ยบเทียบ 5:9, 16; 7:21-24) ที่จริ งแล้ว พระองค์ได้รักษาชายคนหนึ่ง ได้ทาโคลน และได้
เจิมตาของชายคนนั้น

9:15

เมื่ อพวกฟาริ สี ไ ด้ถ ามชายคนนั้นว่า เขา “ได้รั บสายตายของเขา” “ได้อย่างไร” นั้น เขาได้
อธิบายวิธีที่พระเยซูได้ใช้

9:16

พระเยซู ได้ก่อให้เกิ ด “การแตกแยก” ท่ามกลางประชาชนอีกครั้งหนึ่ ง (เปรี ยบเทียบ 7:40-43)
พวกเขาบางคน (“พวกฟาริ สี”) ผูซ้ ่ ึ งไม่พอใจด้วยการที่พระเยซูได้ละเมิดกฎสะบาโตที่เป็ นธรรม
เนี ยมก็ได้สรุ ปว่าพระองค์ไม่สามารถเป็ นตัวแทนของ “พระเจ้า” ผูไ้ ด้ให้กฎ “สะบาโต” ได้
ข้อ โต้แ ย้ง ของพวกเขาคื อ จากสาเหตุ ไ ปถึ งผล ซึ่ งเริ่ ม ต้น ด้ว ยธรรมบัญ ญัติ แ ละท าการไป
ข้างหน้ายังการกระทาของพระเยซู คนอื่นได้พบว่าหลักฐานแห่ งการรักษาที่เหนื อธรรมชาติ
นั้นน่าประทับใจมากที่สุดและได้ตดั สิ นใจว่าพระเยซู ตอ้ งไม่เป็ นคนบาปโดยทัว่ ไป แต่เป็ นใคร
คนหนึ่งที่ พิเศษ ผูซ้ ่ ึ งสามารถทาการต่างๆของพระเจ้าได้ ข้อโต้แย้งของพวกเขาคือ จากผลไป
หาเหตุ ซึ่ งเริ่ มต้นด้วยข้อเท็จจริ งและทาการย้อนกลับไปยังการกระทาของพระเยซู อย่างเหน็บ
แนมแล้ว กลุ่มที่สองมีขอ้ โต้แย้งที่อ่อนกว่า เนื่ องจากว่าการอัศจรรย์ไม่จาเป็ นจะต้องยืนยันว่า
ผูท้ าการอัศจรรย์มาจากพระเจ้า กระนั้น การสรุ ปของพวกเขาก็เป็ นจริ ง ส่ วนการสรุ ปของกลุ่ม
แรกพร้ อมกับข้อโต้แย้งที่ หนักแน่ นกว่าก็ผิด อย่า งน้อยแล้ว พวกฟาริ สีบางคนได้ถือความ
เป็ นไปได้ที่วา่ พระเยซูได้มาจากพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 3:2)

9:17

จากการที่ได้เผชิญกับการที่จะต้องตัดสิ นใจว่าพระเยซู ได้มาจากพระเจ้าหรื อไม่น้ นั ชายที่ได้รับ
การรักษาได้สรุ ปว่าพระองค์เป็ น “ผูเ้ ผยพระวจนะ” ที่คล้ายกับผูเ้ ผยพระวจนะคนอื่นๆที่ทาการ
อัศจรรย์ในพันธสัญญาเดิม (เช่น 2 พกษ. 2:19-22; 4:18-44; 5:1-14) นี่ เป็ นความก้าวหน้าเหนื อ

การอธิ บายแต่ก่อนของเขาเกี่ยวกับพระเยซู วา่ เป็ นแค่ “ชายคนหนึ่งชื่อเยซู ” (ข้อ 11) ความเชื่อ
ของเขากาลังเติบโต
9:18-19

“พวกยิว” ที่นี่เป็ นพวกฟาริ สี (ข้อ 13) เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกเขาได้เลือกที่จะสัมภาษณ์ “พ่อแม่”
ของชายที่ได้รับการรักษา เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถรวบรวมการตัดสิ นใจเกี่ยวกับพระเยซู ได้
พวกเขาต้องการข้อมูลมากขึ้นจากผูค้ นที่ใกล้ชิดกับพวกเขามากกว่าแค่เพื่อนบ้านของเขา (ข้อ 8)
พ่อแม่ของเขาเท่านั้นสามารถยืนยันว่าเขาได้ตาบอด มาแต่ กาเนิด อย่างแท้จริ ง ถ้าเขาไม่ได้ตา
บอดมาแต่กาเนิด พวกฟาริ สีคงได้คดั ค้านการอัศจรรย์ของพระเยซู

9:20-21

พ่อแม่ ข องชายคนนั้นได้ยืน ยันว่า เขาเป็ น “บุ ตร” ของพวกเขาจริ ง ๆ และเขาได้ “ตาบอด”
มาแต่กาเนิด ดังนั้นพวกเขาได้เป็ นพยานว่าการอัศจรรย์แท้ได้เกิดขึ้น กระนั้นพวกเขาไม่ได้เต็ม
ใจที่ จะให้ ค วามคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ “วิธี ” ที่ บุ ตรของเขาสามารถมองเห็ นได้ หรื อที่ จะระบุ ว่า
พระเยซู เป็ นผูร้ ักษาของเขา บางที พวกเขาได้รู้เกี่ ยวกับคาตอบต่อคาถามเหล่ านี้ เนื่ องจากว่า
ยอห์ น ได้ด าเนิ น การต่ อ ไปที่ จ ะอธิ บ ายว่ า พวกเขาได้มี เ หตุ ผ ลอื่ น ๆส าหรั บ การหลี ก เลี่ ย ง
(ข้อ 22-23) พวกเขาได้แนะนาให้พวกผูไ้ ต่ถามนั้นถามบุตรของเขาเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้
เนื่องจากว่าตัวเขาเองก็สามารถที่จะให้คาพยานทางกฎหมายได้ เด็กชายชาวยิวได้กลายมาเป็ น
ผูใ้ หญ่ที่มีความรับผิดชอบตอนอายุ 13 ปี อายุของชายคนนี้ ก็ไม่เป็ นที่ทราบ แต่เมื่อพิจารณาถึง
การตอบสนองต่างๆที่ มนั่ ใจของเขาต่อพวกฟาริ สีที่ติดตามมานั้น ดูเหมื อนว่าอย่างน้อยเขามี
อายุยสี่ ิ บกว่าปี

9:22-23

เหตุผลสาหรับความเงียบของพ่อแม่น้ นั ก็คือความกลัวของพวกเขาถึงการถูกขับไล่ออกไปจาก
“ธรรมศาลา” ท้องถิ่นของพวกเขา สาหรับการยืนยันว่าพระเยซูเป็ นพระเมสสิ ยาห์
“พวกเขามีการขับไล่สามประเภท คือ ประเภทที่หนึ่งก็อยูน่ าน 30 วัน ที่ซ่ ึ งบุคคลนั้นไม่
สามารถไม่สามารถเข้าใกล้คนอื่นในระยะ 6 ฟุตได้ ประเภทที่สองก็ไม่มีกาหนด ที่ซ่ ึ ง
บุ คคลนั้นถู กกันออกไปจากการสามัค คี ธรรมและการนมัสการทั้งสิ้ น และประเภท
สุ ดท้ายก็หมายถึ งการไล่ออกอย่างสิ้ นเชิ งตลอดไป การพิพากษาเหล่านี้ ก็จริ งจังอย่าง
มากเพราะว่าไม่มีใครสามารถทาธุ ระกับบุคคลที่ถูกขับไล่ได้”568

“ส าหรั บ คนยิ ว ที่ ถู ก ขับ ออกจากธรรมศาลานั้น ก็ ห มายถึ ง ว่ า เขาได้ถู ก ขับ ไล่ โ ดย
ทุกคน”569
ตอนนี้เราเรี ยนรู ้วา่ ตาแหน่งที่เป็ นทางการเกี่ยวกับพระเยซู ก็คือว่าพระองค์ไม่ได้เป็ นพระเมสสิ ยาห์ และใครก็ตามได้รับรองว่าพระองค์เป็ นก็ได้ประสบกับการข่มเหงทางศาสนา (เปรี ยบเทียบ
7:13) นักวิชาการบางคนได้โต้แย้งว่าการทดสอบความเห็นนอกรี ตเช่นนั้นก็เป็ นไปไม่ได้ใน
ความสัมพันธ์แบบยิวและคริ สเตียนในแรกเริ่ มนี้ 570 ที่เป็ นคริ สเตียน อย่างไรก็ตาม นักวิชาการ
คนอื่นๆได้โต้แย้งข้อคัดค้านเหล่านี้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ571
“‘พวกยิวตกลงกันแล้วว่า’ ก็ไม่จาเป็ นที่จะบ่งบอกถึงกฎที่เป็ นทางการของสภาแซนฮีด
ริ น มันน่าจะหมายถึงว่าพวกผูน้ าบางคนได้ตกลงท่ามกลางพวกเขาเองที่จะกระทาการ
ต่อต้านพวกผูส้ นับสนุนของพระเยซู บางทีเพื่อที่จะกันพวกเขาไว้จากธรรมศาลา บางที
เพื่อที่จะริ เริ่ มระเบียบการในสภาแซนฮีดริ น”572
อย่างน่าสนใจแล้ว อัครทูตยอห์นได้ถือการกล่าวยอมรับพระเยซู ในฐานะพระเมสสิ ยาห์วา่ เป็ น
บางสิ่ งที่ถูกใช้ในการตัดสิ นที่ระบุถึงคริ สเตียนแท้ (1 ยน. 5:1) ใน 1 ยอห์น 5:1 ชื่อเรี ยก “พระ
คริ สต์” (คากรี กที่เหมือนกับคาว่า “พระเมสสิ ยาห์” ในคาฮีบรู ) ประกอบด้วยการเปิ ดเผยทั้งสิ้ น
ตามพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่า พระองค์เป็ นพระเจ้าและมนุ ษย์
อย่างไรก็ตาม ในระหว่างพันธกิจของพระเยซู น้ นั การกล่าวยอมรับพระเยซู ในฐานะพระเมสสิ
ยาห์ก็ไม่ได้จาเป็ นว่าเกี่ยวข้องกับการเชื่ อในความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1:41;
มธ. 16:16) อย่างน้อยแล้ว มันหมายถึงการเชื่ อว่าพระองค์เป็ นผูช้ ่วยกูอ้ ิสราเอลผูซ้ ่ ึ งเป็ นพระ
เมสสิ ยาห์ที่ได้ถูกสัญญาไว้ นัน่ คือแนวคิดรวบยอดอันเป็ นที่นิยมเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์
ผูอ้ ่านดั้งเดิมบางคนของยอห์น ผูซ้ ่ ึ งได้มาเป็ นคริ สเตียนจากเบื้องหลังแบบยิวและได้ถูกขับออก
จากธรรมศาลาของพวกเขาเนื่ องจากความเชื่ อในพระเยซู ของพวกเขา คงได้เข้าส่ วนกับคนตา
บอด
การสอบสวนครั้งทีส่ องของพวกฟาริสี 9:24-34

พวกฟาริ สีผซู ้ ่ ึ งได้ถือว่าพวกเขาเองรู ้แจ้ง ตอนนี้ก็ได้พยายามที่จะรบกวนอดีตคนตาบอดไปสู่ การปฏิเสธ ว่าเขาได้
เห็นความสว่าง
9:24
พวกเขาฟาริ สีได้ดาเนิ นการที่ จะถามชายที่ ได้รับการรักษาอี กครั้ งหนึ่ ง พวกเขาได้ตดั สิ นใจ
แล้วว่าพระเยซูไม่ใช่พระเมสสิ ยาห์ แต่พวกเขาจาเป็ นต้องยอมรับว่าพระองค์ได้ทาการอัศจรรย์
ที่โดดเด่น จากการที่ได้ลม้ เหลวที่ จะพิสูจน์ว่าพระเยซู เป็ นคนบาป ตอนนี้ พวกเขาได้หวังว่า
ชายที่ได้รับการรั กษาจะยอมต่อความกดดันจากพวกเจ้าหน้าที่ และเป็ นพยานว่าพระเยซู เป็ น
“คนบาป” ไม่เพียงเท่านั้น พวกเขาได้แนะนาว่าชายคนนั้นจะให้เกียรติพระเจ้าโดยการกล่าว
ความจริ ง ถ้าเขาได้เห็นด้วยกับการตัดสิ นของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 15 : ยชว .7:19) หลัก ฐานอี กอย่างหนึ่ งของการเหน็ บแนมของยอห์ นก็ปรากฏ พวกฟาริ สีได้ทึกทักเอาว่าการให้
เกียรติพระเจ้าและการให้เกียรติพระเยซูไม่นบั รวมกัน ซึ่ งแท้ที่จริ งแล้ว ที่จะให้เกียรติพระบุตรก็
คือที่จะให้เกียรติพระบิดา
การดูถูกของพวกเขาที่มีต่อพระเยซู ก็มาจากการที่พวกเขาแค่เรี ยกพระองค์วา่ “ชายคนนี้ ” คน
บาปในสายตาของพวกเขาฟาริ สีคือใครคนหนึ่ งผูซ้ ่ ึ งได้ละเมิดธรรมเนี ยมที่ถ่ายทอดสู่ รุ่นต่อไป
โดยเล่าปากเปล่าและธรรมบัญญัติของโมเสส พวกเขาได้หวังว่าชายคนที่ได้รับการรักษาจะชี้
ไปที่ตวั อย่างบางอย่างของการไม่เชื่ อฟั งของพระเยซู เพื่อจะรับรองการสรุ ปของพวกเขา จง
สังเกตว่า “ผูพ้ ิพากษา” เหล่านี้ ได้มีอคติต่อพระเยซู ต้ งั แต่แรก โดยการประกาศแก่ทุกคนว่าพวก
เขาได้ตดั สิ นใจแล้ว (“เรารู้”) ว่าพระองค์ได้ “(เป็ น) คนบาป”
9:25

ชายที่ได้รับการรักษาได้ปฏิเสธที่จะพิจารณาถึงความบาปของพระเยซู เขาได้ละสิ่ งนั้นไว้กบั
คนที่ฉลาดมากทางศาสนศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เขาได้ปฏิเสธที่จะยอมอ่อนข้อให้และปฏิเสธว่า
พระเยซู ไ ด้ใ ห้ ส ายตาแก่ เขา นี่ เป็ นอี ก ตัว อย่า งหนึ่ ง ของหลายตัวอย่า งในพระกิ ต ติ คุ ณที่ สี่
เกี่ยวกับคาพยานส่ วนตัว ซึ่ งยอห์นได้นาเสนออย่างต่อเนื่ องว่าสาคัญและมีประสิ ทธิ ภาพ โดย
ไม่คานึ งถึ งความเข้าใจของผูเ้ ชื่ อที่ มีต่อศาสนศาสตร์ พระคริ สต์น้ นั เขาหรื อเธอสามารถเป็ น
พยานถึงการเปลี่ยนแปลงที่พระเยซูคริ สต์ได้ส่งผลกระทบในชีวติ ของบุคคลหนึ่งได้

9:26

พวกฟาริ สีได้หวังว่าขณะที่ชายคนนั้นได้กล่าวซ้ าเรื่ องราวของเขา ไม่วา่ เขาจะขัดแย้งตัวเขาเอง
หรื อทาลายคาพยานของเขาเองในแนวทางบางอย่าง นี่ เป็ นครั้งที่สี่ที่พวกฟาริ สีได้ถามว่าการ
อัศจรรย์น้ นั ได้เกิดขึ้นได้อย่างไร (ข้อ 10, 15, 19, 26) บ่อยครั้งผูค้ นก็อยากรู ้อยากเห็นกลไก

ของการอัศจรรย์ต่างๆมากกว่าอยากรู ้ อยากเห็ นบุ คคลผูท้ าการอัศจรรย์เหล่ านั้น ในทานอง
เดี ย วกัน บ่ อยครั้ งผูค้ นก็ เป็ นกัง วลเกี่ ย วกับ การระบุ ถึง บุ ค คลผูซ้ ่ ึ ง พวกเขาสามารถตาหนิ ไ ด้
มากกว่าเป็ นกังวลเกี่ยวกับการช่วยเหลือผูค้ นอย่างแท้จริ ง
9:27

ชายตาบอดที่ได้รับการรักษาได้ปฏิ เสธที่จะทบทวนถึ งข้อเท็จจริ งที่ชดั เจน ตอนนี้ เขาได้รู้วา่
พวกฟาริ สี ไ ม่ ต้องการความจริ ง แต่ ต้องการข้อมู ล ที่ พ วกเขาสามารถใช้ต่อต้า นพระเยซู ไ ด้
พวกเขาไม่ได้ฟังเขาในแง่ของการเชื่ อเขาในครั้งแรก (เปรี ยบเทียบ 5:25) เขาได้แนะนาอย่าง
ถากถางว่าบางทีเหตุผลที่พวกเขาต้องการ “ที่จะฟัง” เกี่ยวกับพระเยซูอีกครั้งหนึ่ งก็เพราะว่าพวก
เขาต้องการที่จะติดตามพระองค์ในฐานะ “สาวกของพระองค์” การตอบสนองนี้ บ่งบอกว่าชาย
คนนั้นไม่ได้รู้สึกถู กข่มขู่จากพวกผูก้ ล่าวหาของเขา เขาได้รู้ว่าเขายืนอยู่บนพื้นที่ แข็งแกร่ ง
พร้ อมกับคาพยานของเขา อย่างมากจนเขาสามารถถากถางพวกผูส้ อบสวนของเขาด้วยความ
ขบขันเล็กน้อยได้

9:28-29

อย่างไรก็ตาม พวกฟาริ สีไม่ได้เห็นสิ่ งใดที่ขบขันในคาตอบของชายคนนั้น พวกเขาได้จริ งจัง
อย่างสุ ดขีดในความพยายามของพวกเขาที่จะประหารพระเยซู อย่างไม่สงสัยเลยว่า พวกเขาได้
ตระหนักว่าอดี ตขอทานคนนี้ ได้เห็ นถึ งความพยายามที่ไม่เปิ ดเผยของพวกเขาที่จะกล่าวโทษ
พระเยซูอย่างไม่ยตุ ิธรรม พวกเขาได้พบกับการแหย่ที่ใจดีพร้อมกับการดูถูกของเขา พวกเขา
ได้เบื อนการกล่ าวหาของเขากลับไปที่ ตวั เขาเองและได้นาเสนอว่าการติ ดตามพระเยซู ก็เข้า
ไม่ได้กบั การติดตามโมเสส แน่ นอนว่า พวกฟาริ สีไม่ได้เป็ น “สาวกของโมเสส” อย่างที่พวก
เขาได้อา้ งนั้น อย่างเหน็บแนมแล้ว พระเยซู เป็ น การล้มเหลวที่จะรู ้ จกั ว่า พระเยซู มาจากที่
ไหนก็ เ ปรี ยบเสมื อ นการล้ ม เหลวที่ จ ะรู ้ จ ัก ที่ ที่ พ ระองค์ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ อ านาจของพระองค์
โมเสสได้มาจากพระเจ้า แต่พวกผูว้ จิ ารณ์ของพระเยซูได้อา้ งว่าไม่รู้วา่ พระองค์ได้มาจากพระเจ้า
หรื อมาจากซาตาน (ข้อ 16: เปรี ยบเทียบ 7:27) พวกเขาส่ วนใหญ่ได้สงสัยว่าเป็ นอันหลัง
“พวกฟาริ สีเป็ นผูค้ นที่ระมัดระวังผูซ้ ่ ึ งจะถื อว่าพวกเขาเองเป็ นนักอนุรักษ์นิยมในเมื่อ
ตามความเป็ นจริ งนั้นพวกเขาเป็ น ‘สารกันบูด’. . . คนที่เป็ น ‘สารกันบูด’ หมายถึง
อย่างเรี ยบง่ายว่าเขาดองอดีตและรักษามันไว้ เขาต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและต่อต้าน
สิ่ งต่างๆที่ใหม่ซ่ ึ งพระเจ้ากาลังทาอยู”่ 573

ที่ นี่เราเห็ นถึ ง ความแตกต่ า งที่ ส าคัญระหว่า งลัท ธิ ยิ วและคริ ส ต์ศ าสนา (เปรี ย บเที ย บ 1:17)
พวกเขาได้ปฏิ ญาณถึ งความจงรักภักดี ต่อโมเสสต่อไป อย่างที่ พวกฟาริ สีได้ทาที่นี่ ในขณะที่
คริ ส เตี ย นอ้างที่ จะติ ดตามพระเยซู ซึ่ ง ก็คื อสิ่ ง ที่ พวกเขาได้ก ล่ าวหาชายที่ ได้รับการรั กษาถึ ง
การทาอย่างนั้น การติดตามพระเยซู เกี่ยวข้องกับการยอมรับการเปิ ดเผยของโมเสสว่ามีสิทธิ
อานาจ เนื่องจากว่าพระเยซูได้รับรองงานเขียนของโมเสส
ก่อนหน้านั้น พวกศัตรู ของพระเยซู ได้กล่ าวว่าพวกเขาได้รู้ “ที่” ที่ พระองค์ได้มาจาก นั่นคื อ
กาลิลี (7:2) พวกเขาได้ผดิ พลาดในการประเมินของพวกเขาเกี่ยวกับที่มาทางโลกของพระองค์
อย่างที่พวกเขาได้ผิดพลาดเกี่ ยวกับที่มาทางสวรรค์ของพระองค์ ที่นี่พวกเขาได้กล่าวถึงที่มา
แห่งสิ ทธิ อานาจของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่ได้ส่งพระองค์มา
9:30-31

ชายที่ได้รับการรักษาไม่เพียงแต่ได้มีความรู ้ สึกขบขัน แต่ได้มีความรู ้ สึกแบบธรรมดาอีกด้วย
มันดูเหมือนประหลาด (“แปลกใจ”) ต่อเขาว่าพวกฟาริ สีไม่สามารถเห็ นว่าพระเยซู ได้มาจาก
พระเจ้า (“ไม่รู้วา่ พระองค์มาจากไหน”) เมื่อพิจารณาถึงหลักฐานนั้น ความไม่เชื่ อของพวกเขา
ก็เหลือเชื่ อต่อเขา หลักฐานที่วา่ พระเยซู ได้มาจากพระเจ้าก็คือความสามารถของพระองค์ที่จะ
กระทาการอัศจรรย์ที่มีพลังและสร้างสรรค์เช่นนั้นในการให้สายตาแก่คนตาบอด การเปิ ดเผย
ตามพระคัม ภี ร์ ที่ เ ป็ นพื้ น ฐานก็ คื อ ว่ า พระเจ้ า ตอบสนองต่ อ คนในทางธรรมในเชิ ง บวก
(“ฟั ง ผูท้ ี่ยาเกรงพระองค์”) แต่พ ระองค์ “มิ ได้ฟัง ” (ในแง่ ข องการให้ตามคาขอร้ อง) บรรดา
ผูท้ ี่ทาบาป (โยบ 27:9; 35:13; สดด. 34:15-16; 66:18; 145:19; สภษ. 15:29; 28:9; อสย. 1:15)
เป็ นที่ชดั เจนว่า ไม่ใช่ ผทู ้ าการอัศจรรย์ทุกคนที่ได้มาจากพระเจ้า (อพย. 7:22; 8:7) แต่มนั มี
ข้อ ยกเว้น ต่ อ กฎนั้น อดี ตคนตาบอดนั้น ได้แสดงถึ ง ความเข้า ใจถ่ อ งแท้ฝ่ ายวิ ญ ญาณที่ น่ า
พิจารณา
“มันเสี่ ย งอยู่เสมอที่ จะระบุ ถึงอานาจฝ่ ายวิญญาณเข้ากับอานาจของพระเจ้า แต่ข ้อ
เล็กๆ น้อยๆทางศาสนศาสตร์ เช่นนั้นก็ไม่รบกวนชายที่ได้รับการรักษา สัญชาติญาณ
ฝ่ ายวิ ญ ญาณของเขาก็ ดี แม้ว่า ข้อ โต้แ ย้ง ทาง ศาสนศาสตร์ ข องเขาจะไม่ โ น้ม น้า ว
ทั้งหมด”574

9:32-33

ชายคนนั้นก็ถูกต้องที่วา่ พระคัมภีร์ไม่ได้บนั ทึกการรักษาครั้งแรก (“ตั้งแต่เริ่ มมีโลกมาแล้ว” ก็
“ไม่มีใครเคยได้ยินว่า” ) ของชายที่ “ตาบอดแต่กาเนิ ด” เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู ไม่ได้รักษา

ใครก็ตามในสภาพเช่นนี้ ก่อนหน้านี้ เช่ นกัน อย่างน้อยที่สุดแล้ว ชายที่ได้รับการรักษานี้ ไม่ได้
ยินถึงกรณี เช่นนั้น เขาได้สรุ ปว่าพระเยซู ตอ้ งได้ “มาจากพระเจ้า” พระเยซู ไม่ได้มีคุณสมบัติ
อย่าง “คนบาป” ที่พวกฟารสี ได้ทาให้พระองค์เป็ น
9:34

บ่อยครั้งการดูถูกได้ทาหน้าที่เป็ นหนทางสุ ดท้ายเมื่อหลักฐานล้มเหลว และมันได้ทาหน้าที่ใน
ทานองนี้ แก่ พวกฟาริ สี ที่นี่ พวกเขาได้บ่ง บอกว่าตาบอดแต่กาเนิ ดของเขาเป็ นผลลัพ ธ์ ของ
สภาพที่เป็ นบาป (“เจ้าเกิดมาในการบาปทั้งนั้น”) ที่ได้ทาให้เขาไร้ความสามารถต่อความเข้าใจ
ถ่องแท้ทางปั ญญา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 2) โดยการกล่าวอย่างนี้ พวกเขาได้ยอมรับอย่างไม่ได้
ตั้งใจว่าพระเยซูได้รักษาชายตาบอดแต่กาเนิด
เขา“[ชายตาบอด] ไม่ได้เพียงแต่สอนพวกรับบีเท่านั้น แต่ได้กาหนดเส้นทางแก่พวก
เขาในการโต้แย้งอย่างเด็ดขาดอีกด้วย”575
“ใครก็ตามสามารถจุ่มในบาปแต่กาเนิ ดได้อย่างไร? ทุกคนเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติ
บาป (สดด. 51:5; รม. 5:12) แต่ทารกแทบจะไม่สามารถทาบาปหลายอย่างในชัว่ ขณะ
หลังจากที่เขาเกิดมา!”576
พวกฟาริ สีไม่ได้โต้แย้งถึงข้อยกเว้นต่อกฎที่ชายคนนั้นได้อา้ งถึง หรื อพวกเขาไม่ได้เสนอการ
อธิ บายที่เป็ นไปได้ใดๆ ดูเหมือนว่าไม่มีใครได้ระลึกว่าเมื่อพระเมสสิ ยาห์ได้ปรากฏ พระองค์
จะเปิ ดตาของคนตาบอด (อสย. 29:18; 35:5; 42:7)
ชายที่ยากจนนี้ ได้สูญเสี ยสิ ทธิ พิเศษของเขาเกี่ ยวกับการเข้าร่ วมในการนมัสการในธรรมศาลา
เนื่องจากการถือจุดยืนของเขาในการสนับสนุนพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ข้อ 22) ผูเ้ ชื่อชาวยิวคน
อื่นๆหลายคนได้ติดตามพระองค์ในผลลัพธ์น้ ี ตลอดหลายปี ตั้งแต่เหตุการณ์น้ ี ได้เกิดขึ้น นี่ เป็ น
การข่มเหงครั้งแรกของผูต้ ิดตามของพระเยซูที่ยอห์นได้บนั ทึก
“พวกผูย้ ดึ ถือธรรมเนียมของรับบีระบุเหตุผล 24 ประการสาหรับการไล่ออก ซึ่ งเหตุผล
มากกว่าหนึ่งเหตุผลที่อาจได้รับใช้จุดประสงค์ของพวกฟาริ สี”577

“มี นักเทศน์กี่คนในทุ กวันนี้ ผูซ้ ่ ึ งในความเหนื อกว่าที่ นึกฝั นของเขานั้นก็ดูถูกความ
ช่วยเหลื อซึ่ งบ่อยครั้งแล้วสมาชิ กในคริ สตจักรของเขาสามารถให้แก่เขาได้ จากการ
ภูมิใจในการศึกษาทางสถาบันพระคริ สตธรรมของพวกเขานั้น พวกเขาก็ไม่สามารถ
ยอมให้ ฆ ราวาสที่ ไ ม่ รู้ น้ ัน ที่ จ ะให้ ค วามกระจ่ า งในข้อพระคัม ภี ร์ ที่ พวกเขา ไม่ ไ ด้
ครอบครอง จงให้ฆราวาสที่ได้รับการสอนโดยพระวิญญาณที่จะแสวงหาที่จะแสดง
ให้นกั เทศน์ปานกลางถึง ‘ทางของพระเจ้าให้ถูกต้องยิ่งขึ้น’ และเขาต้องไม่ประหลาด
ใจถ้า ศิ ษ ยาภิ บ าลของเขากล่ าวอย่างตรงๆถ้าไม่ใ ช่ อย่า งแน่ วแน่ โดยท่ าทางและการ
กระทาของเขาว่า ‘เอง จะมาสอนเราหรื อ?’”578
สายตาและความบอดฝ่ ายวิญญาณ 9:35-41
“ยอห์นสนใจในแนวทางที่การเสด็จมาของพระเยซูทาให้ผคู้ นแตกแยก”579
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ชายที่ได้รับการรักษาได้ตอบสนองในเชิ งบวกและอย่างกล้าหาญต่อความสว่างที่เขาได้มีมาจน
บัดนี้ แต่เขาไม่ได้มีความสว่างมาก ดังนั้นพระเยซู ได้ทาการริ เริ่ มและได้แสวงหาเขาพร้อมกับ
การเปิ ดเผยเพิ่มเติมซึ่ งได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะนาเข้าไปสู่ ความเชื่อแบบเต็มที่
. . . .มันเป็ นจริ งเพียงไรที่ ว่าบรรดาผูท้ ี่ให้เกี ยรติ พระเจ้าก็ได้รับเกี ยรติ โดยพระองค์“
พระองค์[พระเยซู]ได้ให้กาลังใจแก่ชายคนนี้ ดว้ ยถ้อยคาที่กรุ ณา ใช่แล้ว พระองค์ได้
เปิ ดเผยพระองค์อย่างเต็มที่ แก่ เขามากกว่าต่อบุ คคลใดๆ เช่ นหญิ งล่ วงประเวณี ชาว
สะมาเรี ยที่ได้รับความรอด พระองค์ได้ประกาศถึ งความเป็ นพระเจ้าของพระองค์
อย่างตรงๆ พระองค์ได้นาเสนอพระองค์เองในพระสิ ริที่สูงที่สุดของพระองค์ในฐานะ
‘พระบุตรของพระเจ้า [เปรี ยบเทียบ 5:25; 10:36; 11:4]’”580
จุดประสงค์ของพระเยซู ไม่ใช่แค่ที่จะจัดเตรี ยมการรักษาทางกายภาพสาหรับชายคนนั้นเท่านั้น
แต่ที่จะนาเขาไปสู่ ความรอดอีกด้วย ดังนั้นเมื่อพระองค์ได้พบเขา พระองค์ได้ถามเขาว่า: “เจ้า
เชื่อ (วางใจ) ในบุตรมนุษย์หรื อ?” ต้นฉบับเริ่ มแรกบางฉบับและการแปลสมัยใหม่บางฉบับก็
มี “บุตรของพระเจ้า” แต่ “บุตรมนุษย์” ก็มีการสนับสนุ นที่ดีกว่า การตอบสนองส่ วนตัวนี้ ต่อ
พระคุณของพระเจ้าก็จาเป็ นสาหรับความรอด “เจ้า” ก็หนักแน่นในตัวบทกรี ก บางทีพระเยซู

ได้เลื อกชื่ อเรี ยกนี้ สาหรับพระองค์เองเพราะว่ามันได้แสดงออกถึ งข้อเท็จจริ งที่วา่ พระองค์เป็ น
มนุษย์ผซู้ ่ ึ งได้มาจากพระเจ้า (ดนล. 7:13-14; เปรี ยบเทียบ ยน. 1:51; 3:13-14; 5:27; 6:27, 53,
62; 8:28) ยิ่งไปกว่านั้นอีก ชื่ อเรี ยกนั้นอธิ บายถึงบทบาทของพระเยซู ในฐานะผูพ้ ิพากษา ซึ่ ง
พระองค์ได้ดาเนินการที่จะอธิ บายต่อไป (ข้อ 39)
ในอีกนัยหนึ่ง พระเยซูกาลังถามชายคนนั้นว่าเขาได้วางใจในมนุ ษย์ที่เป็ นพระเจ้าหรื อไม่ แม้วา่
พระองค์ไม่ได้ระบุวา่ พระองค์เองเป็ นมนุ ษย์คนนั้น อย่างเหน็บแนมแล้ว ชายที่ไม่ได้ตาบอด
อีกต่อไปก็ไม่เคยเห็นพระเยซูมาก่อน ดังนั้นเขาไม่ได้รู้จกั พระองค์ดว้ ยสายตา
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ชายคนนั้นได้ตอบโดยการขอให้พระเยซู ที่จะชี้ ให้เขาเห็ นบุตรมนุ ษย์ ดูเหมือนว่าเขาพร้ อมที่
จะ “เชื่อในพระองค์” และได้คิดอย่างชัดเจนว่าพระเยซู จะระบุถึงผูร้ ักษาของเขา “เจ้านาย” (คา
กรี ก คู รี ) หมายถึ ง “ท่ า น” ในบริ บ ทนี้ อี ก ครั้ งหนึ่ ง ใครคนหนึ่ ง ได้ก ล่ า วดี ก ว่า ที่ เขาได้รู้
เนื่ องจากว่า ผูถ้ ามของชายคนนี้ เป็ น “เจ้านาย” ในแง่ ที่ ใ หญ่ ก ว่า ที่ เขาได้ต ระหนัก ครั้ งแรก
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 38)
“เขาขอให้ความเชื่อจะพบเป้ าหมายของมัน การวางใจของเขาในพระเยซูก็แท้จริ ง”581

9:37-38

จากนั้นพระเยซูได้ระบุถึงพระองค์เอง แนะนาพระองค์ (“ท่านผูน้ ้ นั เองที่กาลังพูดอยูก่ บั เจ้า”) ใน
ฐานะบุตรมนุ ษย์ (เปรี ยบเทียบ 4:26)
บางที พระองค์ได้บอกชายคนนั้นว่าเขาได้ “เห็ น
พระองค์” เพื่อที่จะเชื่อมโยงการอัศจรรย์กบั ผูท้ าการอัศจรรย์ ชายคนนั้นอาจได้คาดคิดว่าพระ
เยซู เป็ นผูร้ ักษาของเขาเนื่ องจากเสี ยงของพระองค์ แต่การเห็ น พระองค์ ได้ทาให้การระบุน้ นั
ชัดเจน ชายคนนั้นได้ “เห็นพระองค์” ด้วยสายตาแห่ งความเชื่ อก่อนหน้านี้ แต่ตอนนี้ เขาได้
เห็ นพระองค์ทางกายภาพพร้ อมกับ การรู ้ จกั อี ก ด้วย ในทานองเดี ย วกัน ผูเ้ ชื่ อสมัยใหม่เห็ น
พระองค์โดยความเชื่อ แต่ในอนาคตความเชื่อจะหลีกทางให้แก่สายตา
พระเยซู ได้ขจัดความเป็ นไปได้ท้ งั หมดของความเข้าใจผิดเมื่อพระองค์ได้ระบุว่าพระองค์เอง
เป็ นผูน้ ้ นั ซึ่ งได้พดู กับชายคนนั้นในตอนนี้ คนขอทานได้กล่าวยอมรับความเชื่อของเขาในพระ
เยซู และได้ดาเนิ นการที่จะก้มกราบ (คากรี ก พรอสคูนีโอ) ในการนมัสการต่อหน้าพระองค์
อย่า งเหมาะสม นี่ เป็ นที่ เดี ย วในพระกิ ตติ คุ ณนี้ ที่ ที่ เราได้อ่า นว่า ใครต่ อใครได้ “นมัสการ”

พระเยซู ตอนนี้ การกล่ าวถึ งที่ เป็ นการนับถื อว่า “พระองค์เจ้า ” ได้มีความหมายที่ ลึกซึ้ งขึ้ น
สาหรับเขา (ข้อ 36) อย่างไรก็ตาม ชายคนนั้นยังคงต้องเรี ยนรู ้อีกมากเกี่ ยวกับอัตลักษณ์ ที่
ครบถ้วนของพระเยซู และความหมายโดยนัยของอัตลักษณ์น้ นั อย่างที่ผเู ้ ชื่ อใหม่ท้ งั หมดเรี ยนรู ้
ชายคนนี้ ไม่ ไ ด้รับ การต้อนรั บ ในธรรมศาลาของเขาอี ก ต่ อไป แต่ เ ขาได้รับ ที่ ใ หม่ แห่ ง การ
นมัสการ ณ พระบาทของ พระเยซู การนมัสการหมายถึ งการยอมรับและการพรรณนาถึ ง
ความคู่ควรแก่ใครคนหนึ่งหรื อบางสิ่ ง
การเดินทางของชายตาบอดนี้จากความมืดไปสู่ ความสว่างก็ชดั เจนจากคาศัพท์ที่เขาได้ใช้เพื่อจะ
อธิ บายถึงพระเยซู หนึ่ ง เขาได้เรี ยกพระองค์ว่า “ชายคนหนึ่งชื่อเยซู ” (ข้อ 11) สอง เขาได้
อ้างอิงถึงพระเยซู วา่ เป็ น “ผูเ้ ผยพระวจนะ” (ข้อ 17) สาม เขาได้มาสู่ การเชื่ อว่าพระเยซู เป็ นผู ้
เผยพระวจนะผูซ้ ่ ึ งได้มา “จากพระเจ้า ” (ข้อ 33)
สุ ดท้าย เขาได้ยอมรั บพระเยซู ว่าเป็ น
“พระองค์เจ้า” (ข้อ 38) ความก้าวหน้าของชายคนนี้ จากความไม่เชื่ อที่มืดไปสู่ ความสว่างแห่ ง
ความเชื่ อก็สาคัญอย่างมากเมื่อพิจารณาถึ งจุดประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ของยอห์นเกี่ ยวกับการนา
ผูอ้ ่านของท่านไปสู่ การเชื่ อว่าพระเยซู เป็ นพระคริ สต์ (20:31) มันแสดงให้เห็นว่าบางครั้ง
ขบวนการนี้ ตามปกติแล้วก็เกี่ ยวข้องกับระยะต่างๆของการทาให้กระจ่าง มันน่ าสนใจอีกว่า
ปั ญหาที่ชายคนนี้ได้มีกบั พวกฟาริ สีก็เป็ นสิ่ งที่พระเจ้าได้ใช้เพื่อที่จะ “เปิ ดตาของเขา” ต่อ ใคร ที่
พระเยซู เป็ นอย่างแท้จริ ง บ่อยครั้งแล้ว พระเจ้าสอนเราเกี่ ยวกับพระองค์เองมากขึ้นผ่านทาง
ความยุง่ ยากต่างๆ
9:39

พระเยซู ไ ด้ส รุ ป ข้อ คิ ด เห็ น ของพระองค์ แ ก่ ช ายคนนั้น โดยการอธิ บ ายถึ ง บางสิ่ ง เกี่ ย วกับ
จุดประสงค์ของพระองค์ในการบังเกิดเป็ นมนุษย์
“สามข้อสุ ดท้ายของบทที่ 9 ได้ทาให้มนั ชัดเจนว่าเหตุการณ์น้ ี ได้บนั ทึกไว้อย่างแรกเริ่ ม
เพราะว่ามันเป็ นคาอุ ป มาที่ เป็ นการกระท าแห่ งความเชื่ อและความไม่เชื่ อ และการ
พิพากษาอีกด้วย ซึ่ งเป็ นหัวข้อที่ไม่เคยขาดหายไปเป็ นเวลานานจากพระกิตติคุณนี้”582
จุดประสงค์แรกเริ่ มของพระเยซู ก็เพื่อที่จะช่ วยบางคนให้รอด แต่ในการทาอย่างนั้นพระองค์
จาเป็ นต้องทาการพิพากษา (คากรี ก คริ มา, เปรี ยบเทียบ 3:17-21, 36; 12:47) การพิพากษาเป็ น
ผลลัพธ์ ของการเสด็จมาของพระองค์ ไม่ใช่ เหตุผล สาหรับการเสด็จมา ส่ วนสุ ดท้ายของข้อ

นั้นประกอบด้วยสองอนุประโยคที่ต้ งั ใจไว้ เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู ได้พาดพิงถึง อิสยาห์ 6:10
และ 42:19 การเสด็จมาของพระองค์ได้เกี่ยวข้องกับการเปิ ดโปงความบอดฝ่ ายวิญญาณของ
บางคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อว่าพวกเขาจะตระหนักถึงความบอดของพวกเขา หันไปหาพระ
เยซูดว้ ยความเชื่อ และ “เห็น” (เปรี ยบเทียบ ข้อ 25, 36) ในทางตรงกันข้าม การเสด็จมาของ
พระองค์ได้เกี่ ยวข้องกับการยืนยันถึ งความบอดฝ่ ายวิญญาณของบรรดาผูท้ ี่ได้กล่าวว่าเห็นฝ่ าย
วิญญาณอีกด้วย แต่ไม่ได้เห็ นอย่างแท้จริ งเนื่ องจากความไม่เชื่ อของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ
16, 22, 24, 29, 34) พระเยซู เป็ นแกนหมุนที่ซ่ ึ งจุดหมายของมนุ ษย์ท้ งั สิ้ นหมุน583 พระเยซูได้
อธิ บายว่าสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นกับชายคนนี้และพวกฟาริ สีเป็ นตัวอย่างของสิ่ งที่เป็ นพันธกิจทั้งสิ้ นของ
พระองค์584
“. . .ความยากจนที่แน่นอนแห่งวิญญาณ (เปรี ยบเทียบ มธ. 5:3) ความถ่อมตัวแห่ งความ
หยิง่ ส่ วนตัว (โดยเฉพาะอย่างยิง่ เหนือความคิดเห็นทางศาสนาของบุคคลหนึ่ ง) และการ
ยอมรับที่ตรงไปตรงมาแห่ งความบอดฝ่ ายวิญญาณก็เป็ นลักษณะต่างๆที่ขาดไม่ได้ของ
บุคคลที่ได้รับสายตาฝ่ ายวิญญาณ การเปิ ดเผยแท้ ณ พระหัตถ์ของพระเยซู . . .”585
“โดยการกักนิ มิตของพวกเขาอย่างจงใจนั้น มนุ ษย์ก็สูญเสี ยอานาจที่ แท้จริ งของการ
มองเห็น”586
9:40-41

พวกฟาริ สีบางคนได้ฟังการสนทนาของพระเยซูกบั ชายที่ได้รับการรักษา พวกเขาได้คาดคิดว่า
พระเยซูอาจได้อา้ งอิงถึงพวกเขาเมื่อพระองค์ได้กล่าวถึงตาบอดฝ่ ายวิญญาณ (ข้อ 39) พวกเขา
ต้องการที่จะทาให้แน่ ใจว่าพระเยซู ไม่ได้กล่าวหาพวกเขาถึงความบอดฝ่ ายวิญญาณ เนื่ องจาก
พวกเขาได้ถือว่าพวกเขาเองเป็ นคนที่รู้แจ้งมากที่สุดท่ามกลางพวกยิว
พระเยซู ได้ตอบแก่พวกเขาโดยการใช้การเหน็บแนม พระองค์ได้กล่าวถ้าพวกเขา “ตาบอด”
ฝ่ ายวิญญาณและได้ตระหนักถึงความจาเป็ นของพวกเขาสาหรับการทาให้รู้แจ้ง พวกเขาจะไม่มี
ความผิดบาป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่เชื่ อ เพราะว่าพวกเขาจะยอมรับคาสอนของพระเยซู
อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้รู้สึกถึงความจาเป็ นของพวกเขา แต่ได้รู้สึกค่อนข้างพึงพอใจว่าพวก
เขาได้เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าอย่างถูกต้อง ดังนั้นพวกเขาไม่ได้รับความสว่างที่พระเยซู ได้
นาเสนอให้ พวกเขาได้ฉลาดในสายตาของพวกเขาเอง แต่พวกเขาเป็ นคนโง่เขลาอย่างแท้จริ ง
(สภษ. 26:12) “บาป” แห่งความไม่เชื่อของพวกเขายังคงอยูก่ บั พวกเขา และพวกเขายังคงอยูใ่ น
บาปของพวกเขาภายใต้พระพิโรธแห่ งการพิพากษาของพระเจ้า (3:36) ความสว่างเป็ นเหตุให้
ตาของบางคนที่ จะเห็ น แต่มนั บดบังตาของคนอื่นๆ การเปิ ดเผยของพระเยซู ก็มีผลกระทบ

อย่างเดียวกัน
“ตรงกันข้าม [ด้วยการรับรู ้ ที่เพิ่มขึ้นของชายตาบอดแต่กาเนิ ด] พวกฟาริ สี ซึ่ งเริ่ มต้น
ด้วยมุมมองที่ว่าพระเยซู ไม่ได้มาจากพระเจ้า (ข้อ 16) ก็สงสัยการอัศจรรย์ (ข้อ 18)
กล่าวถึ งพระเยซู วา่ เป็ นคนบาป (ข้อ 24) แสดงถึ งการไม่รู้ (ข้อ 29) และสุ ดท้ายก็ถูก
ประกาศว่าตาบอดและเป็ นคนบาป (ข้อ 41)”587
“ถ้าพวกเขาฟาริ สีได้ตาบอดอย่างแท้จริ ง ถ้าพวกเขาไม่ได้มีความเข้าใจถึงสิ่ งต่างๆฝ่ าย
วิ ญ ญาณเลย พวกเขาคงจะไม่ ไ ด้ ท าบาปในการกระท าอย่ า งที่ พ วกเขาได้ ท า
(เปรี ยบเทียบ รม. 5:13) พวกเขาไม่สามารถถูกตาหนิ สาหรับการกระทาในความไม่รู้
ได้ [1 ทธ. 1:13] จากนั้นพวกเขาจะไม่ได้กระทาในการกบฏต่อความเข้าใจถ่องแท้ที่ดี
ที่สุดของพวกเขา แต่พวกเขาได้อา้ งว่าเห็น พวกเขาอ้างถึงความรู ้ฝ่ายวิญญาณ พวก
เขารู้ จกั ธรรมบัญญัติ และมันเป็ นบาปส าหรั บผูค้ นผู้ ซ่ ึ งมี ความรู้ ฝ่ายวิญญาณที่ จะ
กระทาอย่างที่พวกเขาทา”588
การหลอกลวงของบาปบ่อยครั้งแล้วก็ทาให้บรรดาผูท้ ี่อยู่ในความจาเป็ นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อการ
เปิ ดเผยและการให้ความกระจ่างของพระเจ้า คิดว่าพวกเขาเป็ นผูร้ ู ้แจ้งมากที่สุดของมนุ ษย์ พระ
วิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นผูซ้ ่ ึ งใช้พระวจนะของพระเจ้าสามารถทะลุทะลวงความมืดทึบนั้น
ได้ เพื่อที่จะนามาซึ่ งการสานึกถึงความบอดฝ่ ายวิญญาณ และเพื่อที่จะสร้างการเปิ ดต่อความจริ ง
(เปรี ยบเทียบ 1 คร. 2:6-16)
“. . . เมื่ อมนุ ษย์กล่ า วว่า พวกเขาเห็ น และเพราะว่าพวกเขากล่ าวว่าพวกเขาเห็ น มัน
ถูกต้องที่ว่า บาป ของพวกเขา ยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็เป็ นมนุ ษย์ที่ผิดบาป
ต่อไป ซึ่ งไม่รู้ถึงความผิดบาปของพวกเขา”589
บทนี้ ทาให้การเปิ ดเผยถึงอัตลักษณ์แท้ของพระเยซู คืบหน้าไป ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในจุดประสงค์หลัก
ของยอห์นในพระกิ ตติคุณนี้ มันยังแสดงให้เห็ นอีกว่าเมื่อความสว่างแห่ งการเปิ ดเผยนี้ ชดั เจน
มากขึ้ น ความมื ดก็ชัดเจนมากขึ้ นเช่ นกัน เพราะว่าบางคนชอบความมื ดมากกว่าความสว่า ง
(3:19)

“การอัศจรรย์น้ ี เป็ นเครื่ องหมายที่ ว่าพระเยซู สามารถเบิ กตาของคนตาบอดบอดฝ่ าย
วิญญาณได้ เพื่ อว่า พวกเขาสามารถได้รับ สายตาอย่า งสมบู รณ์ ซ่ ึ ง จัดตั้ง ความเชื่ อ ที่
สมบูรณ์ได้ ความเชื่อหมายถึงการผ่านจากความมืดไปสู่ ความสว่าง และที่จะนาความ
เชื่อนี้มายังมนุษย์ เพื่อจะให้โอกาสแห่ งการตอบสนองแก่พวกเขาเมื่อพระวิญญาณของ
พระเจ้าชักนาพวกเขามายังพระองค์เองก็เป็ นจุดประสงค์หลักสาหรับการที่พระเยซูได้
ถูกส่ งมาในโลก”590
7. การอภิปรายเกีย่ วกับผู้เลีย้ งทีด่ ี 10:1-21
เป็ นที่ชดั เจนว่าคาสอนนี้ ได้ตามหลังสิ่ งที่ยอห์นได้บนั ทึกในบทที่ 9 (ข้อ 21) แต่วา่ มันได้เกิดขึ้นระหว่างเทศกาล
อยูเ่ พิง (7:2, 14, 37) และเทศกาลการถวายพระวิหารหรื อไม่น้ นั (ข้อ 22) ก็ไม่ชดั เจนอย่างแท้จริ ง ที่ที่พระเยซู ได้
ให้คาสอนก็ดูเหมือนว่าจะเป็ นกรุ งเยรู ซาเล็ม (ข้อ 21) บางทีคาสอนนี้ ได้ตามหลังคาสอนก่อนหน้านี้ ทนั ที การ
เชื่อมโยงทางหัวข้อและภาษานั้นก็หนักแน่น คนขอทาน ตาบอดเพิ่งถูกขับไล่ออกจากคอกแห่ งธรรมศาลาของ
เขา (9:34) แล้วพระเยซูได้กล่าวถึงคอกของพระองค์ ซึ่ งคนขอทานได้เข้าไปในตอนนี้ (เปรี ยบเทียบ 9:35-38)
“กรณี ที่เป็ นตัวอย่างของความล้มเหลวของผูท้ ี่รับจ้างก็ได้ให้มา คือ แทนที่จะเอาใจใส่ ชายตาบอดอย่าง
เหมาะสม พวกฟาริ สีได้ไล่เขาออกไป (9:34) ในอีกด้านหนึ่ง พระเยซู ในฐานะผูเ้ ลี้ยงที่ดีได้พบเขา
(9:35, ฮี ร่น เอาท่ น) และได้นาเขาไปยังคอกแท้”591
การนาเสนอของพระเยซู เกีย่ วกับการใช้ อุปมาอุปมัย 10:1-6
คาสอนนี้ ก็ค่อนข้างคล้ายกันกับสิ่ งที่ผเู ้ ขียนพระกิ ตติคุณพ้องได้บนั ทึกที่พระเยซู ได้ให้ในคาอุปมาของพระองค์
แต่ก็มีความแตกต่างที่ น่าสังเกต ยอห์ นได้เรี ยกคาสอนนี้ ว่าคาเปรี ยบเที ยบ (คากรี ก พารอยมิอัน ) มากกว่าคา
อุปมา (คากรี ก พาราโบเล) โดยทัว่ ไปแล้ว คาอุปมาเน้นถึ งหนึ่ งหรื อสองประเด็นของการเปรี ยบเทียบ แต่คา
เปรี ยบเทียบที่ต่อเนื่ องซึ่ งติดตามมาก็พฒั นาความคล้ายคลึงหลายอย่าง ยอห์นไม่ได้รวมคาอุปมาในรู ปแบบของ
พระกิตติคุณพ้องเรื่ องใดๆไว้ในการบรรยายของท่าน
เป็ นที่ชดั เจนว่าพระเยซูได้เลือกคาเปรี ยบเทียบของ “ผูเ้ ลี้ยงที่ดี” เพื่อที่จะเปรี ยบเทียบพระองค์เองกับผูเ้ ลี้ยงที่เลวผู ้
ซึ่ งได้นาแกะของพระเจ้าไปผิดๆ พันธสัญญาเดิ มหลายตอนได้วิพากษ์วิจารณ์ผเู ้ ลี้ยงแกะของอิสราเอลผูซ้ ่ ึ งได้

ล้มเหลวในหน้าที่ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ อสย. 56:9-12; ยรม. 23:1-4; 25:32-38; อสค. 34; ศคย. 11) พระเจ้า
เป็ นผูเ้ ลี้ยงของอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ สดด. 23:1; 80:1; อสย. 40:10-11) คาเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับผูเ้ ลี้ยงก็เป็ นคา
เปรี ยบเทียบที่ดีที่จะพรรณนาถึงการเสี ยสละตนเองที่เต็มใจของพระเยซูสาหรับประชากรของพระองค์อีกด้วย
“ผูเ้ ลี้ ยงเป็ นผูม้ ีอานาจเด็ดขาดเหนื อฝูงแกะของเขา และพระคัมภีร์ตอนต่างๆก็ไม่ได้ขาดที่ที่มโนภาพ
เกี่ยวกับผูเ้ ลี้ ยงถูกใช้เพื่อจะเน้นถึงความคิดของอานาจสิ ทธิ์ ขาด ดังนั้นในคาเปรี ยบเทียบนี้ พระเยซู ถูก
ชี้แจงว่าเป็ นผูป้ กครองแท้ของประชากรของพระองค์ขดั กับผูเ้ ลี้ยงเท็จทั้งสิ้ น”592
10:1

อี ก ครั้ งหนึ่ ง พระเยซู ได้เน้นถึ ง ความส าคัญของค าสอนนี้ ด้วยอารั ม ภบทเบื้ องต้น จากนั้น
พระองค์ได้ดาเนิ นการที่จะชี้ ให้เห็นหลายสิ่ งเกี่ยวกับการเลี้ยงแกะในศตวรรษแรกที่ได้อธิ บาย
ถึงพันธกิจของพระองค์ ผูอ้ ่านดั้งเดิมของยอห์นคงได้เข้าใจความคล้ายคลึงเหล่านี้ อย่างง่ายดาย
เนื่องจากการเลี้ยงแกะก็แพร่ หลาย
พระเยซูได้อธิบายถึงฝูง “แกะ” ใน “คอก” หรื อเล้าที่มีกาแพงแข็งแกร่ งและ “ประตู” (ประตูร้ ัว)
เดี ยว เป็ นที่ชดั เจนว่า “คอก” ที่นี่ก็เป็ นกาแพงซึ่ งล้อมรอบขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างจากสถานที่ ที่
มนุษย์อาศัยอยูพ่ อสมควร ตามธรรมเนียมนั้น หลายครอบครัวผูซ้ ่ ึ งเป็ นเจ้าของแกะจะเลี้ยงแกะ
ของพวกเขาในทุ่ ง หญ้า ที่ อ ยู่ใ กล้เ คี ย ง และจ้า งคนยามที่ จ ะปกป้ องประตู ร้ ั วต่ อ ก าแพงซึ่ ง
ล้อมรอบที่ได้เปิ ดเผยนั้น คนยามจะเปิ ดประตูรับบุ คคลที่มีสิทธิ์ แต่จะกันบุคคลที่ ไม่มีสิทธิ์
ออกไป ผูซ้ ่ ึ งอาจต้องการที่จะลักหรื อฆ่าแกะบางตัว593 คาว่า “ขโมย” (คากรี ก เคลบเทส, ซึ่ งเน้น
ถึงการเล่นเล่ห์เหลี่ยม เปรี ยบเทียบ ลก .11:52) และ “โจร” (คากรี ก เลสเทส, ซึ่ งเน้นถึงความ
รุ นแรง เปรี ยบเทียบ มธ .21:13) ก็ค่อนข้างใกล้เคียงในความหมาย
ในพันธสัญญาเดิมนั้น บ่อยครั้งพระเจ้าได้เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ของพระองค์กบั อิสราเอล
ได้กบั ความสัมพันธ์ ของผูเ้ ลี้ ยงและแกะของพระองค์ (เช่ น สดด. 80:1; อสย. 40:11; อสค.
34:10-16; เปรี ยบเทียบ สดด. 23:1) พระองค์ได้เรี ยกพวกผูน้ าที่ไม่สัตย์ซื่อของอิสราเอลว่า “ผู้
เลี้ยงที่ชวั่ ร้าย” แห่ งประชากรของพระองค์อีกด้วย (เช่น อสย. 56:9-12; ยรม. 23:1-4; 25:32-38;
อสค. 34:4; ศคย. 11) นอกจากนั้น พระเจ้าได้ทานายว่าวันหนึ่ งเชื้ อสายของดาวิดจะเลี้ยงดูชน
ชาติอย่างเหมาะสม (อสค. 34:23-25; 37:24-28) ดังนั้น คาเปรี ยบเทียบเหล่านี้ ก็มีความหมาย
พิเศษทั้งสิ้ นสาหรับพวกยิวผูซ้ ่ ึ งพระเยซู ได้กล่าวคาสอนนี้ แก่พวกเขาเป็ นครั้งแรก “คอกแกะ ”
แสดงถึงลัทธิยวิ

ข้อที่ 1 ขโมยและโจรอ้างอย่างชัดเจนถึงพวกผูน้ าทางศาสนาผูซ้ ่ ึ งไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า และได้
แสวงหาที่จะทาร้ายแกะของพระองค์เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว (เปรี ยบเทียบ 9:41) การ
ปฏิ เสธของพวกเขาที่ มีต่อพระเยซู ในฐานะผูเ้ ลี้ ยงผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าได้ส่งมาก็ได้ตราหน้าพวกเขา
สาหรับสิ่ งที่พวกเขาเป็ น
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ในความตรงกันข้ามกับผูป้ ล้นเหล่านี้ น้ นั “ผูเ้ ลี้ยง” ที่ได้รับการรับรองจะเข้าไปในคอกผ่านทาง
ประตูของมันแทนที่จะปี นข้ามกาแพงเข้าไป “ประตูได้แสดงถึงทางที่ถูกต้องแห่ งการเข้าไปสู่ ”
("ศิษยาภิบาล“ ก็แปลว่า ”ผูเ้ ลี้ยง“ คาละตินสาหรับ) ลัทธิ ยวิ สาหรับผูเ้ ลี้ยง
“ฝูง แกะหลายฝูง บ่ อ ยครั้ งก็ ไ ด้ถู ก น ามารวมตัว กัน ในคอกหนึ่ ง เพื่ อ การปกป้ องใน
ระหว่างกลางคืน ในตอนเช้านั้น ผูเ้ ลี้ ยงแต่ละคนจะผ่านเข้าไปในคอกและนาฝูงแกะ
ของเขาเองออกมา และเขาได้เข้าไปโดยประตูเดียวกันกับพวกเขา”594
พระเยซู กาลังกล่ าวในเชิ ง เปรี ย บเที ย บว่าพระองค์ได้เสด็จมายัง อิ สราเอลในฐานะตัวแทนที่
ได้รับสิ ทธิอานาจของพระเจ้า นัน่ คือพระเมสสิ ยาห์ ในอีกด้านหนึ่ ง พวกผูน้ าทางศาสนาไม่ได้
มีการอนุมตั ิจากพระเจ้าสาหรับการปฏิบตั ิของพวกเขาต่ออิสราเอล ซึ่ งก็เป็ นการทาลายและเป็ น
การเห็นแก่ตวั อย่างแท้จริ ง
“นายประตู” เป็ นบุคคลที่ถูกจ้างมาเพื่อที่จะปกป้ องแกะจากพวกศัตรู ของพวกมัน ในกรณี ของ
พันธกิจของพระเยซู น้ นั บุคคลนี้ ก็สัมพันธ์กบั กับยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา อย่างไรก็ตาม ผูค้ ุ ม้ กัน
ทั้งหมดของฝูงแกะตลอดประวัติศาสตร์ ก็เป็ น โมเสส ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา พระเจ้าพระบิดา
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ และคนอื่นๆ595 ตามปกติแล้ว ก็มีแกะจากฝูงที่แตกต่างกันออกไปหลายฝูง
ซึ่ งเป็ นของเจ้าของที่แตกต่างกันออกไปหลายเจ้าของ ที่ได้อยู่รวมกันในคอกขนาดใหญ่เหล่านี้
ในคาเปรี ยบเทียบนั้น คอกแสดงถึงอิสราเอลหรื อลัทธิ ยิว เมื่อเข้ามายังคอกนั้น ผูเ้ ลี้ ยงจะเรี ยก
แกะของเขาเองที่จะออกมาจากแกะของคนอื่น และเขาจะนาพวกมันไปยังทุ่งหญ้า ตามปกติ
แล้ว พวกเลี้ ยงแกะได้ทาสิ่ งนี้ ดว้ ยการเรี ยกหรื อนกหวีดที่แตกต่าง อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ลี้ ยงนี้ ได้
เรี ยกแกะแต่ละตัวโดยชื่ อของมัน ซึ่ งเป็ นที่ ชัดเจนว่าไม่ใ ช่ เรื่ องผิดปกติ ในสมัยของพระเยซู
(เปรี ยบเทียบ 1:43; 11:43; ลก. 19:5)596 ดังนั้นฉากก็พรรณนาว่าพระเยซู กาลังเรี ยกแต่ละบุคคล

ซึ่ งออกมาจากพวกยิวที่ ไม่ได้ถู กเลื อกสรรไว้ ผูซ้ ่ ึ งพระบิ ดาได้มอบแด่ พระองค์ ที่ จะติ ดตาม
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ กดว. 27:15-18; ยน. 14:9; 20:16, 29; 21:16) แกะของพระเยซู ก็ฟังเสี ยง
ของพระองค์และติดตามพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 5:24)
“พวกฟาริ สีได้ โยน คนขอทานนั้นออกจากธรรมศาลา แต่พระเยซู ได้ นา เขาออกจาก
ลัทธิ ยวิ และเข้าไปสู่ ฝงู แกะของพระเจ้า!”597
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ผูเ้ ลี้ยงแกะหลายคนได้ไล่แกะของพวกเขาให้อยูต่ ่อหน้าพวกเขา และพวกเขาบางคนได้ใช้สุนขั
ต้อนแกะที่จะช่วยพวกเขาต้อนแกะ อย่างไรก็ตาม อย่างที่ผเู ้ ลี้ ยงคนอื่นๆหลายคนได้ทานั้น ผู ้
เลี้ยงแกะนี้ได้ไป “ข้างหน้า” แกะของเขา และได้นาพวกมันไปยังที่ที่เขาต้องการนาพวกมันไป
การอธิ บายนี้ สะท้อนถึ งรู ปแบบของการเป็ นผูน้ าของพระเยซู พระองค์ได้นาพวกสาวกของ
พระองค์ ผูซ้ ่ ึ งได้ติดตามพระองค์ไปที่ ใดก็ตามที่พระองค์ได้ไปด้วยการเชื่ อฟั งต่อการนาและ
คาสั่งของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ กท. 5:18)
“แกะของพระองค์ติดตามพระองค์เพราะว่าพวกเขารู ้จกั เสี ยงของพระองค์” พวกเขาตระหนัก
ว่าพระองค์เป็ นใคร นัน่ คือพระผูเ้ ลี้ยงของพวกเขา ตรงกันข้าม พวกเขาจะไม่ติดตามพวกผูเ้ ลี้ยง
ปลอม เพราะว่าเสี ยงหรื อคาสอนของพวกเขาก็แปลกต่อพวกเขา พระเยซู กาลังอธิ บายถึงสิ่ งที่
เป็ นอุปนิสัยพื้นฐานในความสัมพันธ์เช่นนั้น ไม่ใช่ที่วา่ แกะแต่ละตัวจะประพฤติในทานองนี้ ใน
ทุกเหตุการณ์อย่างที่ประสบการณ์เป็ นพยาน
“อนิ จจาและอนิ จจา ขอเพียงแค่ศิษยาภิบาลสมัยใหม่ของเรามีแกะ (ทั้งหนุ่ มและแก่ )
ซึ่ งได้รับการฝึ กฝนจนพวกเขาจะไม่หนีไปและจะไม่วงิ่ ตามเสี ยงแปลกๆที่เรี ยกพวกเขา
ไปสู่ ปรัชญาเท็จ จิตวิทยาเท็จ จริ ยธรรมเท็จ ศาสนาเท็จ ชีวติ เท็จ”598
บางคนก็ดึงดูดใจต่อข้อเหล่านี้ เพื่อจะพิสูจน์ว่าคริ สเตียนแท้จะติดตามพระองค์อย่างหลีกเลี่ ยง
ไม่ได้และจะไม่เลิกเชื่อเลย สิ่ งนี้ดูเหมือนผิดด้วยเหตุผลอย่างน้อยสามประการ หนึ่ ง พระเยซู
ได้กล่าวว่าแกะของพระองค์ก็ติดตามพระองค์ไม่ใช่ คนแปลกหน้า เพราะว่าพวกเขารู ้ จกั เสี ยง
(สิ่ ง ที่ พ ระองค์ก ล่ า ว นั่นคื อค าสอนของพระองค์) ของพระผูท้ ี่ เลี้ ย งที่ ดี ตามปกติ แล้ว แกะ
ติดตามผูเ้ ลี้ยงของพวกเขาเพราะว่าพวกมันรู ้จกั เสี ยงของเขา แต่ก็มีขอ้ ยกเว้นบางอย่างท่ามกลาง
แกะและท่ า มกลางคริ ส เตี ย น สอง ถ้า การติ ด ตามพวกครู ส อนเท็ จ เป็ นไปไม่ ไ ด้ส าหรั บ

คริ สเตียน ทาไมจึงมีคาเตือนอย่างมากมายในการทาอย่างนั้นในพันธสัญญาใหม่? สาม ยอห์น
ได้ระบุถึงคากล่าวนี้ ของพระเยซู ว่าเป็ นคาเปรี ยบเทียบ (หรื อความคิดที่รวบรัด ข้อ 6) โดย
พื้ น ฐานแล้ว ตัว อย่า งประกอบก็ ส ร้ า งประเด็ น หลัก ดัง นั้น เราไม่ ค วรคาดหวัง ให้ ต ัว อย่า ง
ประกอบนี้ ที่จะเข้ากันได้กบั ทุกรายละเอียด นับประสาอะไรที่จะสอนหลักคาสอนในส่ วนของ
มันทั้งหมด
ประเด็นของข้อเหล่านี้ คือวิธีที่พระเจ้าจัดตั้งฝูงแกะของพระองค์ ผูค้ นมาหาพระเยซู เพราะว่า
พระองค์ท รงเรี ย กพวกเขา และพวกเขาติ ดตามพระองค์เพราะว่า พวกเขาเป็ นของพระองค์
พวกยิวหลายคนผูซ้ ่ ึ งได้ยินเสี ยงของพระเยซู ไม่ได้นบั ถือพระองค์ เพราะว่าพวกเขาได้ถือว่าอับ
ราฮัมหรื อโมเสสหรื อรับบีบางคนที่มีชื่อเสี ยงเป็ นผูเ้ ลี้ยงของพวกเขา
10:6

พวกยิวหลายคนผูซ้ ่ ึ งได้ยินคาเหล่านี้ “ไม่ได้เข้าใจ” สิ่ งที่พระเยซู กาลังกล่าว พวกเขาไม่ได้
ตอบสนองต่อเสี ยงของพระผูเ้ ลี้ยง พวกเขาแทบจะไม่ลม้ เหลวที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูเ้ ลี้ ยงและแกะ ซึ่ งเป็ นธรรมดาอย่างมากในวัฒนธรรมของพวกเขา อย่างไรก็ตาม พวกเขา
ไม่ได้เข้าใจคาเปรี ยบเทียบของพระเยซูเกี่ยวกับพระองค์เองในฐานะพระผูเ้ ลี้ยงแท้ของอิสราเอล
คากรี ก พารอยมิอา (“คาเปรี ยบเทียบ”) ปรากฏในที่อื่นๆในพระกิตติคุณยอห์น (16:25, 29) แต่
ไม่ปรากฏในพระกิตติคุณพ้อง
“มันบ่งบอกถึงความคิดของคากล่าวที่ลึกลับซึ่ งเต็มไปด้วยความคิดที่รวบรัด แทนที่จะ
เป็ นความคิดของการเปรี ยบเทียบที่เรี ยบง่าย”599
คาที่คล้ายกัน พาราโบเล (“คาอุปมา”) ก็ปรากฏบ่อยๆในพระกิตติคุณพ้อง แต่ไม่ปรากฏในพระ
กิตติคุณที่สี่เลย อย่างไรก็ตาม ทั้งสองคาก็มีขอบเขตที่ค่อนข้างกว้างของความหมายที่รวมคา
เปรี ยบเทียบหลายประเภทไว้

การเพิม่ เติมของพระเยซู เกีย่ วกับอุปมาอุปมัยนั้น 10:7-18
ความแตกต่างระหว่างคาสอนนี้และคาอุปมาของพระเยซูในพระกิตติคุณพ้องตอนนี้ก็ชดั เจนมากขึ้น พระเยซูได้
ดาเนินการต่อไปที่จะเปรี ยบเทียบพระองค์เองกับประตูคอกและกับผูเ้ ลี้ยง พระเยซูยงั ได้อธิ บายอีกว่าพระองค์เอง

กาลังนาแกะของพระองค์เข้าคอกและนาออกจากคอก พระเยซูได้ใช้ตวั อย่างประกอบนี้เพื่อที่จะสอนมากกว่า
หนึ่งบทเรี ยน
10:7-8

พระเยซูได้แนะนาการอ้างถึง “เราเป็ น” อีกอย่างหนึ่งของพระองค์ พระองค์ได้กล่าวยอมรับว่า
เป็ น “ประตู” หรื อประตูของคอกแกะ (เปรี ยบเทียบ 1:51; 14:6) ในความสัมพันธ์กบั คอกนั้น
พระคริ สต์ทรงเป็ น “ประตู” ที่ซ่ ึ งพระองค์ทรงให้การยอมรับ ในความสัมพันธ์ต่อฝูงแกะนั้น
พระองค์ทรงเป็ น “พระผูเ้ ลี้ ยงที่ ดี” ที่ซ่ ึ งพระองค์ทรงให้การดูแลและการนาพา 600
นัก
อรรถาธิ บายบางคนได้ช้ ี ให้เห็ นว่าพวกผูเ้ ลี้ยงบางคนในโลกตะวันออกใกล้โบราณนั้นได้นอน
ทางเข้าออกคอกแกะของพวกเขาและก็ได้ทาหน้าที่เป็ นประตูมนุษย์601 สิ่ งนี้ ดูเหมือนจะระงับ
ความไม่สอดคล้องกันของพระเยซู ในการเป็ นทั้งพระผูเ้ ลี้ ยงและประตู อย่างไรก็ตาม ความ
แตกต่างอื่ นๆ ในสองภาพของคอก ซึ่ งได้ถูกนาเสนอในข้อ 1-5 และ 7-18 ก็โต้แย้งสาหรั บ
ตัวอย่างประกอบที่แยกกันแม้จะคล้ายกัน แทนที่จะเป็ นตัวอย่างประกอบที่กลมกลืนกัน ส่ วน
นี้ ไ ม่ ไ ด้อ ธิ บ ายถึ ง ตัว อย่า งประกอบก่ อนหน้า นี้ แต่ ม นั พัฒ นาการเปรี ย บเที ย บบางอย่า งใน
ตัวอย่างประกอบนั้น
“‘ประตูของแกะ’ จะต้องถูกแยะแยะจาก ‘ประตูของคอกแกะ’ ในข้อที่ 1 อันหลังคือ
วิธีที่ได้แต่งตั้งไว้ของพระเจ้าที่ซ่ ึ งพระคริ สต์ได้เข้าไปสู่ ลทั ธิ ยวิ ในความตรงกันข้ามกับ
บรรดาผูเ้ ลี้ ยงเท็จแห่ งอิสราเอลผูซ้ ่ ึ งความประพฤติของพวกเขานั้นแสดงให้เห็ นอย่าง
ตรงๆว่าพวกเขาได้ผลักดันพวกเขาเองเข้าสู่ ตาแหน่ง ‘ประตูของแกะ’ คือพระคริ สต์
เอง ที่ซ่ ึ งผูท้ ี่ถูกเลือกสรรแห่งอิสราเอลได้ออกไปจากลัทธิ ยวิ ”602
ในฐานะประตู น้ นั พระเยซู ไ ด้เปรี ย บเที ยบพระองค์เองกับ “ขโมยและโจร” ผูซ้ ่ ึ งได้มาก่ อน
พระองค์ พระองค์ได้จดั เตรี ยมการปกป้ องและความมัน่ คงเพื่อแกะของพระองค์ ในขณะที่คน
อื่ นๆได้แสวงหาที่ จะเอาเปรี ยบพวกเขา ขโมยและโจรในบริ บทนี้ ก็อา้ งอิ ง ถึ งพวกผูน้ าทาง
ศาสนาในสมัยของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ข้อ 1) เป็ นที่ชดั เจนว่า ขโมยและโจรไม่ใช่เป็ นการ
อ้างอิงถึงพวกผูน้ าสมัยก่อนที่สัตย์ซื่อของอิสราเอล เช่น อับราฮัม โมเสส และผูเ้ ผยพระวจนะ
แท้คนอื่นๆ
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พระเยซูได้อธิ บายถึงพระองค์เองว่าเป็ นทางผ่าน (เปรี ยบเทียบ 14:6) แกะของพระองค์สามารถ

เข้าไปและจากคอกแกะไปผ่านทางพระองค์ได้ เป็ นที่ชดั เจนว่า คอกแกะ ที่นี่ไม่ได้อา้ งอิงถึ ง
อิสราเอลอย่างที่มนั ได้อา้ งอิงถึงก่อนหน้านั้น (ข้อ 1-5) ผูค้ นไม่สามารถ “เข้าไปและออก” จาก
ลัทธิ ยิวอย่างตามใจผ่านทางพระเยซู ได้ บางทีมนั แสดงถึ งความมัน่ คงที่พระเจ้าทรงจัดเตรี ยม
และทุ่ง หญ้าภายนอกก็หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ค้ า จุ นสุ ข ภาพและการเติ บโตฝ่ ายวิญญาณของพวกเขา
พระเยซู ทรงจัดเตรี ยมเพื่อความจาเป็ นทางความมัน่ คงของประชากรของพระองค์และสาหรับ
ความจาเป็ นประจาวันทั้งสิ้ นของพวกเขา 24 ชัง่ โมงต่อวัน
“ความเต็มเปี่ ยมของชีวิตคริ สเตียนถูกแสดงออกมาในองค์ประกอบทั้งสามของมันคือ
ความปลอดภัย เสรี ภาพ และการสนับสนุน”603
“‘ประตู’ ในข้อที่ 1 เป็ นวิธีที่ได้แต่งตั้งไว้ของพระเจ้าสาหรับผูเ้ ลี้ยงที่จะ เข้ าไป สู่ ลทั ธิ
ยิว ‘ประตู’ ในข้อที่ 7 เป็ นทาง ออกจาก ลัทธิ ยิว โดยการที่พระคริ สต์ได้นาผูท้ ี่ถูก
เลือกสรรของพระเจ้าไปยังพระองค์เอง ที่นี่ในข้อที่ 9 ‘ประตู’ เกี่ยวข้องกับความรอด
สาหรับคนยิวที่ถูกเลือกสรรและคนต่างชาติที่ถูกเลือกสรรเช่นกัน”604
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สุ ดท้ายแล้ว เป้ าหมายต่างๆของคนหลอกลวงก็เห็ นแก่ตวั และเป็ นการทาลาย แต่พระเยซู ได้
เสด็จมาเพื่อที่จะให้ “ชีวติ ” ไม่ใช่เอาชีวติ ไป
“โลกยังคงแสวงหาผูช้ ่วยให้รอดทางการเมือง ที่เป็ นมนุษย์ เช่น ฮิตเลอร์ สตาลิน เหมา
โพลพอท และก็สายเกินไปที่จะเรี ยนรู ้ วา่ พวกเขายึดทรัพย์สมบัติส่วนตัวอย่างโจ่งแจ้ง
(พวกเขามา ‘เพื่อลักเท่านั้น’) เหยียบย่าชี วิตมนุ ษย์ภายใต้เท้าอย่างรุ นแรง (พวกเขามา
‘เพื่อ. . .ฆ่าเท่านั้น’) และทาความเสี ย หายแก่ ทุก สิ่ งที่ มี คุณค่ าอย่า งดู ถู ก (พวกเขามา
‘เพื่อ. . .ทาลายเท่านั้น’)”605
ในอีกด้านหนึ่ ง พระเยซู ไม่ได้แค่เสด็จมาเพื่อนาชี วิตฝ่ ายวิญญาณมายังผูค้ นเท่านั้น แต่พระองค์
ได้เสด็จมาเพื่อนาคุณภาพที่ดีที่สุดของชีวติ มายังพวกเขาอีกด้วย ชีวิตนิรันดร์ ที่พระเยซูมอบให้
ไม่ใช่ แค่ยาวนานเท่านั้น แต่มนั อุ ดมอี กด้วย พระองค์ไม่ได้เสด็จมาเพื่อจะได้รับแกะเท่านั้น
แต่ที่จะช่วยเหลือแกะของพระองค์ที่จะรุ่ งเรื องและที่จะชื่ นชมกับความอิ่มเอมใจ และสิ่ งดีอื่นๆ
ทุกอย่างที่ถูกต้องที่เป็ นไปได้

10:11

ข้อ 7-10 ขยายแนวคิดของประตูจากข้อ 1-5 และ ข้อ 11-18 พัฒนาแนวคิดของพระผูเ้ ลี้ยงจาก
ข้อเหล่านั้น
“สองประเด็นถูกนาออกมาอย่างเจาะจงในคุณลักษณะของ ‘ผูเ้ ลี้ยงที่ดี’ คือ การเสี ยสละ
ตนเองที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ (ข้อ 11-13) และความรู้ที่สมบูรณ์แบบของพระองค์
(ข้อ 14, 15) ซึ่ งขยายไปเกินกว่าขอบเขตของนิมิตของมนุษย์ (ข้อ 16)”606
นี่ เป็ นการอ้างถึง “เราเป็ น” อี กอย่างหนึ่ ง พระเยซู ทรงเป็ นผูเ้ ลี้ ยงที่ดีในความตรงกันข้ามกับ
พวกผูเ้ ลี้ยงที่เลวซึ่ งเพิ่งได้อธิ บายไป (ข้อ 8, 10ก) แทนที่จะฆ่าแกะของพระองค์เพื่อว่าพระองค์
จะมีชีวิตอยู่ได้ อย่างที่พวกผูเ้ ลี้ ยงที่เลวได้ทา พระเยซู ได้เต็มใจที่จะเสี ยสละชี วิตของพระองค์
(คากรี ก ไซเค, ตัวเองทั้งสิ้ น) เพื่อว่า แกะจะมี ชีวิตอยู่ได้ มันคื อการอุ ทิ ศตนที่ สุ ดขี ดนี้ ต่อ
สวัสดิภาพของแกะที่ได้ทาให้พระเยซู มีคุณสมบัติเป็ นพระผูเ้ ลี้ยงที่ดี ชื่ อเรี ยกอื่นๆ คือ “พระผู้
เลี้ ยงที่ดีเลิ ศ” (ฮบ. 13:20-21) และ “พระผูเ้ ลี้ ยงผูย้ ิ่งใหญ่” (1 ปต. 5:4) เน้นถึ งด้านต่างๆที่
แตกต่างกันของคุณลักษณะของพระเยซู ในฐานะผูเ้ ลี้ยง การเลี้ยงที่ดีรวมถึง การปกป้ อง การ
จัดเตรี ยม และการเสี ยสละ
“ดี ” (คากรี ก คาลอส) มี ความหมายว่า ความสู งส่ ง ความน่ าดึ งดู ด และความคู่ควร ไม่ใช่ แค่
ความสุ ภาพเท่านั้น มันเปรี ยบเทียบพระเยซู กบั พวกผูเ้ ลี้ยงที่ไม่คู่ควรและชัว่ ช้าซึ่ งพระองค์ได้
ดาเนิ นการที่จะอธิ บายต่อไป (ข้อ 12-13) การสละชีวิตของพระองค์เป็ นถ้อยคาแบบยอห์นที่
เฉพาะซึ่ งอธิ บายถึงการตายที่เสี ยสละโดยสมัครใจ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 17, 18; 13:37; 15:13; 1
ยน. 3:16) ในทานองเดียวกัน คาบุพบท ไฮเปอร์ (“เพื่อ”) ตามปกติมีความหมายว่าการเสี ยสละ
(เปรี ยบเทียบ 13:37; 15:13; ลก. 22:19; รม. 5:6-8; 1 คร. 15:3) พวกผูเ้ ลี้ยงส่ วนใหญ่ไม่ได้ต้ งั ใจ
ที่จะตายเพื่อแกะของพวกเขาแต่ที่จะดาเนิ นชี วิตเพื่อพวกเขา พวกเขาตายเพื่อแกะของพวกเขา
โดยอุบตั ิ เหตุ เท่านั้น กระนั้นพระเยซู ได้เสด็จเพื่อที่ จะตายเพื่อแกะของพระองค์ อย่ างตั้งใจ
แน่นอนว่า พระเยซูได้เสด็จมาเพื่อที่จะตายเพื่อคนทั้งโลกอีกด้วย (6:51; 11:50-52)

10:12-13

ขโมยและโจรนั้นชัว่ ร้าย แต่ ผูท้ ี่ “รับจ้าง” ตามปกติก็เห็นแก่ตวั พวกเขาดูแลแกะเนื่ องจากสิ่ งที่
พวกเขาสามารถได้รับจากแกะได้ ไม่ใช่เพื่อเห็นแก่พวกแกะเอง ในขณะที่ผเู ้ ลี้ยงที่ดีจะเต็มใจที่
จะเสี ยสละตัวเขาเองเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของแกะของเขา ผูท้ ี่รับจ้างจะช่วยตัวเขา

เองให้รอด และ “หนี ” ไปเมื่ออันตรายเกิดขึ้น (เปรี ยบเทียบ ยรม. 10:21-22; 12:10; ศคย. 11:417) สิ่ งนี้ ก็เป็ นที่เข้าใจได้เนื่ องจากผูเ้ ลี้ ยง ผูซ้ ่ ึ งเป็ นเจ้าของแกะของเขาก็มีความสนใจที่ไม่
เปลี่ยนแปลงในพวกมัน ส่ วน “ผูท้ ี่รับจ้าง” ไม่ได้มี พวกผูน้ าของอิสราเอลได้กระทาเหมือนผูท้ ี่
รั บจ้างเมื่ อพวกเขาได้พยายามที่ จะประพฤติ เหมื อนผูท้ ี่ รับจ้างเมื่ อพวกเขาได้ต้ งั ความจาเป็ น
ต่างๆของพวกเขาเองไว้ก่อนบรรดาผูท้ ี่พวกเขาปรนนิ บตั ิ (เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 5:2-3) ท่าทีเป็ น
ความแตกต่างที่สาคัญระหว่างผูเ้ ลี้ยงแท้และผูท้ ี่รับจ้าง
10:14-15

ความรู ้ร่วมกันระหว่างผูเ้ ลี้ยงและแกะ (การรู ้ จกั ซึ่ งกันและกัน) ก็สาคัญอย่างมาก ดังนั้น พระ
เยซู ได้เน้นถึงอัตลักษณ์ของพระองค์ในฐานะ “พระผูเ้ ลี้ ยงที่ดี” อีกครั้งหนึ่ ง แกะต้อง “รู้จกั ”
พระผูเ้ ลี้ยงของพวกเขา และพวกเขาสามารถรู ้จกั พระองค์เหมือนพระบุตรทรงรู ้จกั พระบิดาได้
พระบุ ตรต้องรู ้ จกั พระบิดาเพื่อที่ จะทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ เหมื อนกับแกะที่ตอ้ งรู ้ จกั
พระผูเ้ ลี้ยงเพื่อที่จะติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ พระเยซู ได้สอนว่าความสัมพันธ์ที่แกะชื่นชม
กับพระองค์ก็พิเศษ อย่างที่ความสัมพันธ์ กบั พระบิ ดาของพระองค์น้ นั พิเศษ กระนั้น แต่ละ
บุ ค คลก็ รัก ษาไว้ซ่ ึ ง อัตลัก ษณ์ ข องเขาเอง มนุ ษ ย์ไ ม่ ส ามารถมาเป็ นพระเจ้า ได้อย่า งที่ ก ลุ่ ม
เคลื่อนไหวยุคใหม่สอน
“แรกสุ ดพระคริ สต์ได้รับเอาธรรมชาติของเราซึ่ งเราจะได้รับธรรมชาติของพระองค์
ในภายหลัง”607
การกล่าวซ้ าถึ งการตายที่เสี ยสละของพระผูเ้ ลี้ ยง (“เราสละชี วิตของเรา”) ในข้อนี้ ยงั เน้นอีกว่า
การรู ้จกั พระผูเ้ ลี้ยงรวมถึงการเห็นคุณค่าขนาดของความรักของพระองค์
“‘รู้จกั ’ (กิ นอสโค) ในพระกิตติคุณนี้ มีความหมายมากกว่าความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริ งเท่านั้น มันบ่งบอกถึงความสัมพันธ์แห่งความวางใจและความสนิทสนม”608
ยอห์ นยังได้ใช้คานั้นในแนวทางนี้ ใน 1 ยอห์น (4:7, 8, 16; 5:20) ที่ที่ท่านได้อธิ บายถึ ง
ความสาคัญของการไม่ใช่แค่เชื่อแต่ที่จะเข้าสนิทในพระเยซูคริ สต์อีกด้วย

10:16

“แกะอื่น” ในที่นี่อา้ งอิงถึ งคนต่างชาติที่อยู่นอก “คอก” ของอิสราเอล ผูซ้ ่ ึ งจะเชื่ อในพระเยซู

(เปรี ยบเทียบ ข้อ 3-4) นี่ เป็ นหนึ่ งในการพูดเป็ นนัยในหมวดพระกิตติคุณที่วา่ กลุ่มผูค้ นใหม่
จะแทนที่อิสราเอลในฐานะประชากรของพระเจ้าในยุคปั จจุบนั (เปรี ยบเทียบ 17:20; อฟ. 2:1122; 3:6) แกะเหล่านี้พร้อมกับแกะเหล่านั้นจากอิสราเอลจะก่อตัวเป็ น “คอก (ฝูง) เดียว” นัน่ คือ
คริ สตจักร (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 10:32) สิ่ งนี้ ตดั สิ ทธิ์ ความเป็ นไปได้ของคริ สตจักรยิวและ
คริ สตจักรต่างชาติ คอก (ฝูง) ใหม่น้ นั จะมี “พระผูเ้ ลี้ ยงเดี ยว” นัน่ คือ พระเยซู ผซู ้ ่ ึ งเมื่อเปลี่ ยน
ภาพแล้วจะมาเป็ นศี รษะของคริ ส ตจักร พระเยซู ได้รู้จกั แกะอื่ นเหล่ านี้ (ข้อ 14-15) และ
พระองค์ไ ด้รู้ จ ัก บรรดาผูท้ ี่ จ ะเชื่ อ ในพระองค์ ใ นอิ ส ราเอล นั่น คื อ “คอกนี้ ” (เปรี ย บเที ย บ
สดด. 100:3)
10:17

จากการที่ได้ประกาศถึงความรู ้ที่สนิ ทสนมที่พระบิดาและพระบุตรแบ่งปั นนั้น ตอนนี้ พระเยซู
ได้อธิ บ ายว่าท าไมพระบิ ดาได้รักพระองค์อย่างที่ พ ระองค์ได้รัก พระเยซู ไม่ ได้หมายถึ งว่า
ความรักของพระบิดาเป็ นผลมาจากการกระทาของพระบุตร มันจะยัง คงปรากฏอยูถ่ า้ พระเยซู
ได้ลม้ เหลวที่จะเชื่ อฟั งพระบิดาอย่างสิ้ นเชิ ง พระบิดาได้รักพระบุตรอย่างไม่มีเงื่ อนไขตั้งแต่
เริ่ มแรก อย่างไรก็ตาม การเชื่ อฟั งเต็มที่ของพระบุตรต่อน้ าพระทัยของพระบิดาได้ส่งผลต่อ
การที่พ ระบิดามี ความรั กพิ เศษ สาหรับพระบุตรซึ่ งการเชื่ อฟั งภายใต้ก ารทดสอบนั้นได้นา
ออกมา ในทานองเดียวกัน พระเจ้าทรงรักผูเ้ ชื่ อทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข แต่เมื่อพวกเขาเชื่ อฟั ง
พระองค์ พวกเขาก็ ชื่ น ชมความสนิ ท สนมกับ พระองค์ ซ่ ึ งการเชื่ อ ฟั ง เท่ า นั้น ที่ น าออกมา
(เปรี ยบเทียบ 15:14)
พระเยซู ได้ตายอย่างเสี ยสละพร้ อมกับการเป็ นขึ้ นจากตายและการได้รับสง่ าราศี พระองค์
ไม่ได้ตายไปโดยคิดว่าพระองค์จะคงอยูใ่ นความตายต่อไป การตายของพระองค์เป็ นเหตุการณ์
หนึ่ ง ในโซ่ ข นาดใหญ่ ก ว่า ของเหตุ ก ารณ์ ต่า งๆ พร้ อมกับ ภาพใหญ่ อ ยู่เ สมอเมื่ อพระเยซู ไ ด้
คาดหวังถึงกางเขน

10:18

ตามผิวเผินแล้ว พวกผูส้ ังเกตคงได้สรุ ปว่าพระเยซู ได้ตายไปเพราะว่าพวกยิวได้สมคบคิดกัน
ต่อต้านพระองค์ อย่างไรก็ตาม พระเยซู ได้เปิ ดเผยว่าเบื้องหลังเหตุผลที่เป็ นเครื่ องมือนั้นก็คือ
ต้นเหตุ (ที่ได้ผลตามที่ต้ งั ใจ) แห่ งจุดประสงค์ของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ กจ. 4:27-28) พระเจ้า
ได้ให้ “สิ ทธิ อานาจ” แก่พระเยซู ที่จะถวายพระองค์เองเป็ นเครื่ องบูชาสาหรับความบาปของ
มนุษย์ และสิ ทธิ อานาจที่จะเป็ นขึ้นจากตาย อย่างไรก็ตาม พระบุตรยังคงจานนต่อพระบิดาใน

ลาดับชั้นทางตรี เอกภาพ พระเยซู ได้ถวายพระองค์เองอย่างเต็มใจ ไม่มีมนุ ษย์คนใดที่ได้เอา
ชี วิตไปจากพระองค์ อย่างไรก็ตาม พระองค์ได้ถวายพระองค์เองในการเชื่ อฟั งต่อน้ าพระทัย
ของพระบิดา
“มันไม่ใช่ตะปูแต่เป็ นความเข้มแข็งแห่ งความรักของพระองค์ที่มีต่อพระบิดาและต่อผู ้
ที่ถูกเลือกสรรของพระองค์ที่ได้ตรึ งพระองค์กบั กางเขน”609
ใครก็ตามสามารถสละชี วิตของเขาหรื อของเธอในการตายอย่างเสี ยสละได้ แต่พระเยซู เท่านั้น
สามารถ “สละชี วิต ” และจากนั้น “นาชี วิต (กลับ) มาอี ก ครั้ งหนึ่ ง ” ในการเป็ นขึ้ นจากตาย
บรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ได้พิจารณาว่าการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู เป็ นของสมาชิ กทั้ง
สามแห่ งตรี เอกภาพ คือ พระบิดา .รม )6:4) พระบุตร .ยน)2:19) และพระวิญญาณบริ สุทธิ์
(8:11)
ความแตกแยกท่ ามกลางพวกผู้ฟังของพระเยซู 10:19-21
อีกครั้งหนึ่ง การอ้างของพระเยซูได้ส่งผลต่อการที่ผฟู ้ ังบางคนของพระเยซูได้เชื่อในพระองค์และคนอื่นๆไม่ได้
เชื่อ (เปรี ยบเทียบ 7:12, 43; 9:16) ที่นี่ ถ้อยคา “พวกยิว” อ้างอิงถึงคนยิวโดยทัว่ ไป ไม่ใช่เฉพาะพวกผูน้ าทาง
ศาสนา อย่างที่มนั อ้างอิงถึงอย่างปกติในพระกิตติคุณนี้ เป็ นที่ชดั เจนว่า มันคือความขัดแย้งที่ชดั เจนระหว่างการ
อ้างของพระเยซูถึงการเป็ นพระผูเ้ ลี้ยงที่กาลังเสด็จมาของอิสราเอล และการอ้างของพระองค์ที่วา่ พระองค์จะตาย
เพื่อแกะนั้นเองได้ก่อให้เกิดความแตกแยก บางคนแม้กระทัง่ ได้สรุ ปว่า พระองค์ถูก “ผีสิง” และจึงเป็ นบ้า
(เปรี ยบเทียบ 7:20; 8:48) คนอื่นๆได้สรุ ปว่า พระองค์จิตปกติและมีสติ เนื่องจากการเปิ ดเผยที่มีพระคุณของ
พระองค์และความสามารถของพระองค์ที่จะรักษาคนตาบอดแต่กาเนิด (9:1-12) ยอห์นได้ดาเนินการต่อไปที่จะ
เน้นถึงบทสรุ ปสองอย่างที่ตรงกันข้ามกันที่ผคู ้ นได้ทาการสรุ ปต่อไป แม้วา่ พยานของพระองค์ถึงความเป็ น
พระเจ้าของพระองค์น้ นั สอดคล้องกันและชัดเจนอย่างเพียงพอ สิ่ งนี้ควรเป็ นการหนุนใจแก่เราทุกคนผูซ้ ่ ึ งเป็ น
พยานเพื่อพระองค์ ไม่ใช่แม้กระทัง่ พระเยซูเองที่ได้ทาให้ทุกคนเชื่อว่าพระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า
8. การเผชิญหน้ า ณ เทศกาลฉลองพระวิหาร 10:22-42
ส่ วนนี้ ของพระกิ ตติคุณที่สี่ก็เป็ นศาสนศาสตร์ พระคริ สต์อย่างหนักแน่ นและได้จดจ่อที่อตั ลักษณ์ ของพระเยซู

ในส่ วนย่อยของตัวบทนี้ พระเยซู ได้นาเสนอพระองค์เองในฐานะพระเมสสิ ยาห์ (ข้อ 22-30) และในฐานะ พระ
บุตรของพระเจ้า (ข้อ 31-39) สิ่ งนี้ได้ส่งผลต่อจุดสู งสุ ดของความเป็ นศัตรู กนั ต่อพระองค์
“มันชัดเจนที่วา่ ผูค้ นต้องตระหนักไม่วา่ พระเยซูอยูใ่ นความสัมพันธ์เช่นนั้นกับพระบิดาอย่างที่ไม่ใครได้
อยู่ หรื อปฏิเสธพระองค์อย่างสิ้ นเชิง”610
สองสามข้อสุ ดท้ายก็เป็ นการเปลี่ยนผ่านและอธิ บายถึงการถอนตัวของพระเยซู จากกรุ งเยรู ซาเล็มและข้อเท็จจริ ง
ที่วา่ หลายคนได้เชื่อในพระองค์ (ข้อ 40-42)
การอ้ างของพระเยซู ถึงการเป็ นพระเมสสิ ยาห์ 10:22-30
10:22-23

“ณ เวลานั้น ” (NASB) เป็ นการอ้า งอิ ง โดยทัว่ ไปถึ ง ความใกล้เ คี ย งของ “เทศกาลฉลอง
พระวิหาร” และเหตุการณ์ ต่างๆซึ่ งถู กบรรยายไว้ในตอนก่ อนหน้านั้น มันไม่ได้หมายถึ งว่า
เหตุการณ์ ต่างๆในส่ วนก่อนหน้านั้นได้ปรากฏก่อนเทศกาลนั้นอย่างแท้จริ ง ฉบับแปล NIV
“จากนั้น” ก็ให้แง่ที่ดีกว่า
“. . . พันธกิจในเพอเรี ยของพระองค์ ซึ่ งได้ยดื หลังจากเทศกาลอยูเ่ พิ่งไปถึงสัปดาห์ที่มา
ก่ อนเทศกาลปั สกาสุ ดท้าย พอที่ จะกล่ าวได้ว่า ได้ถูกแบ่งออกเป็ นครึ่ งหนึ่ งโดยการ
เยี่ยมเยียนสั้นๆยังกรุ งเยรู ซาเล็มของพระเยซู ณ เทศกาลฉลองพระวิหาร ดังนั้น แต่
ละส่ วนของพันธกิจในเพอเรี ยจะเป็ นสามเดือน คือ ครั้งแรกตั้งแต่ประมาณปลายเดือน
กันยายนถึงเดือนธันวาคม ครั้งที่สอง ตั้งแต่ระยะเวลานั้นถึงตอนต้นของเดือนเมษายน
จากหกเดือนเหล่านี้เราก็ไม่มีการบันทึกอื่นใด (ด้วยข้อยกเว้นอันเดียวของมัทธิ ว 12:2245) นอกจากการบันทึกที่ ครบครั นโดยลูกา แม้ว่า ตามปกติ แล้ว เหตุการณ์ ต่างๆใน
กรุ ง เยรู ซาเล็ม และในยูเดี ยนั้นถู ก อธิ บายไว้โดยยอห์ นก็ ตาม หลังจากนั้นเรามี การ
บันทึก ของการเดิ นทางของพระองค์ไ ปยังเทศกาลปั ส กาสุ ดท้ายซึ่ งได้ถู กบันทึก ไว้
พร้อมกับรายละเอียดที่มากกว่าหรื อน้อยกว่าในพระกิตติคุณพ้องทั้งสาม”611
เทศกาลฉลองพระวิหารแปดวัน ซึ่ ง ตอนนี้ เรี ยกว่า “ชานุ ก ะห์ ” (หรื อ ฮานุ กกะห์ ) ซึ่ งเป็ นเท
ศากาลแห่ งความสว่างก็ไม่ใช่หนึ่ งในเทศกาลที่ได้ระบุไว้ธรรมบัญญัติของโมเสส พวกยิวได้
จัดตั้งมันขึ้นในระหว่างระยะเวลาระหว่างพันธสัญญา (เปรี ยบเทียบ 1 แม็คคาบี 4:36-59; 2 แม็ค

คาบี 1:9, 18; 10:1-8) นอกเหนื อจากเทศกาลต่างๆของโมเสสแล้ว พวกยิวในสมัยของพระเยซู
ได้เฉลิมฉลองเทศกาลเอสเธอร์หรื อปูริมอีกด้วย612
“พยานของพระคริ สต์ ณ ฮานุ กกะห์ และที่ ของมันในพระกิ ตติ คุณยอห์ น ซึ่ งเน้นถึ ง
หัวข้อของความสว่างก็เป็ นพยานต่อคริ สเตี ยนว่าฮานุ กกะห์ เน้นถึ งการงานที่ ยิ่งใหญ่
ของพระองค์แห่งการจัดเตรี ยมความรอดแก่โลกที่ตาบอดฝ่ ายวิญญาณ”613
เทศกาลนี้ ได้ระลึ กถึงการชาระและถวายพระวิหารอีกครั้งหนึ่ งโดยยูดาส แม็คคาเบียส (“ยูดาส
เดอะ แฮมเมอร์ ) ในวันที่ 25 ของเดือนคิสเลฟ (ปลายธันวาคมและต้นมกราคมในสมัยใหม่) ปี
กคศ. 164 ผูบ้ ุกรุ กชาวซี เรี ยชื่ออันทิโอคัสที่สี่ (อีพิฟานีส์) ได้ดูหมิ่นพระวิหารสามปี ก่อนหน้า
นั้น โดยการแทนที่แท่นทองสัมฤทธิ์ ดว้ ยแท่นของคนต่างชาติที่ซ่ ึ งเขาได้ถวายหมูเป็ นเครื่ องบูชา
แด่ พระจูปีเตอร์ อันทิโอคัสได้พยายามที่ จะทาให้ยูเดี ยเป็ นกรี ก แต่ผูร้ ักชาติ ชาวยิวชื่ อยูดาส
แม็คคาเบียสสามารถที่ จะนาการปฏิ วตั ิ แบบกองโจรซึ่ งได้ก่อให้เกิ ดชื่ อของเขาตั้งแต่เวลานั้น
หลังจากสามปี เขาได้ทาให้พวกซี เรี ยพ่ายแพ้และได้ปลดปล่อยพวกยิว
“มันเป็ นการช่ วยให้พน้ ที่ยิ่งใหญ่อนั สุ ดท้ายที่พวกยิวได้รู้จกั และดังนั้นมันต้องอยู่ใน
ความคิดของผูค้ นในฐานะสัญลักษณ์ แห่ งความหวังของพวกเขาที่ว่าพระเจ้าจะช่ วยกู้
ประชากรของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง”614
ในอากาศที่อบอุ่นกว่านั้น พระเยซูคงได้สอนในหนึ่งของลานกลางแจ้งของพระวิหาร เพราะว่า
“มัน เป็ นฤดู ห นาว” พระองค์ไ ด้ส อนสิ่ ง ที่ ติ ด ตามมาในเฉลี ย งของซาโลมอน ซึ่ งอยู่ ด้า น
ตะวันออกของลานพระวิหาร บางทียอห์นได้อา้ งอิงถึงรายละเอียดนี้เพราะว่าคริ สเตียนเริ่ มแรก
ได้รวมตัวกันตามปกติในเฉลียงของซาโลมอน (กจ. 3:11; 5:12) นักเขียนคนหนึ่ งได้ออก
ความเห็นว่า ยอห์นอาจได้รวมการอ้างอิงถึง “ฤดูหนาว” เนื่ องจากสภาพอากาศฝ่ ายวิญญาณ นัน่
คือ วิญญาณที่เยือกเย็นโดยทัว่ ไปของพวกยิว615 ยอห์นอาจได้ทาการอ้างอิงอื่นๆถึงเวลาและ
ฤดูกาลพร้อมกับการพาดพิงเช่นนั้นในความคิด (เช่น 13:30)
10:24

บ่อยครั้งแล้วพระเยซู ได้พูดเป็ นนัยเรื่ องการเป็ นพระเมสสิ ยาห์เมื่อพระองค์ได้กล่าวต่อพวกยิว
ในที่สาธารณะ กระนั้นพระองค์ไม่ได้อา้ งถึ งการเป็ นพระเมสสิ ยาห์ (“พระคริ สต์”) “อย่าง

ตรงๆ” อย่างที่พระองค์ได้เปิ ดเผยเมื่อพระองค์ได้สนทนากับหญิงชาวสะมาเรี ย (4:26) เหตุผล
ที่พวกยิวต้องการให้พระเยซู ที่จะทาให้การอ้างของพระองค์ชดั เจนที่นี่ดูเหมือนจะเป็ นว่าพวก
เขาสามารถกล่าวหาและฆ่าพระองค์ในที่สุดได้ แรงจูงใจนี้ ก็ชดั เจนมากขึ้น เมื่อเราสังเกตวิธีที่
พระเยซูได้ตอบสนองต่อการขอร้องของพวกเขา มากกว่าเวลาที่เราตรวจสอบถึงสิ่ งที่พวกเขาได้
กล่าว พระเยซูไม่ได้ให้คาตอบที่ไม่คลุมเครื อแก่พวกเขาที่พวกเขาได้เรี ยกร้อง พระองค์ได้ทา
การอ้างชัดเจนเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของพระองค์ และพวกยิวหลายคนได้เชื่ อในพระองค์ มันเป็ น
ความไม่เชื่ อที่ได้ต้ งั ใจไว้ของพวกผูว้ ิจารณ์ของพระองค์น้ นั เองที่ได้ทาให้การอ้างของพระองค์
นั้นคลุ ม เครื อต่ อ พวกเขา ไม่ ใ ช่ ก ารไร้ ค วามสามารถหรื อความไม่ เต็ม ใจของพระองค์ที่ จ ะ
เปิ ดเผยพระองค์เอง ยิง่ ไปกว่านั้นอีก สาหรับพระเยซู ที่จะได้อา้ งถึงการเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของ
พวกยิวอย่างเปิ ดเผยนั้น คงจะได้กระตุน้ การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่พระองค์ไม่ได้ตอ้ งการที่
จะกระตุน้
10:25-26

พระเยซูไม่ได้หมายถึงว่า พระองค์ได้อา้ งอย่างเปิ ดเผยว่าเป็ นพระเมสสิ ยาห์ พระองค์ไม่ได้อา้ ง
พระองค์ได้หมายถึงว่า พระองค์ได้ “บอก” พวกยิวว่าพระองค์เป็ นพระเมสสิ ยาห์โดย “การงาน”
ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 5:16-47; 6:32-59; 7:14-30) การอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ได้
พิสูจน์วา่ พระองค์เป็ นใคร นัน่ คือ พระบุตรของพระเจ้า ซึ่ งได้ถูกส่ งมาเพื่อที่จะบรรลุน้ าพระทัย
ที่ได้ทานายไว้ของพระเจ้า แต่พวกยิวโดยทัว่ ไปได้ปฏิ เสธพยานนั้นเพราะว่าพวกเขาต้องการ
พระเมสสิ ยาห์ประเภทที่แตกต่างออกไป เหตุผลสู งสุ ดที่พวกเขาไม่ได้เข้าใจพระเยซู ก็คือว่า
พวกเขา “ไม่ใช่” “แกะ” ที่พระบิดาได้ให้แก่พระบุตร (เปรี ยบเทียบ ข้อ 1-18; 6:37) สภาพนี้
ไม่ได้แก้ตวั ถึงความไม่เชื่อของพวกเขา แต่มนั ได้อธิ บายถึงสิ่ งนั้น
“จากมุมมองของมนุษย์น้ นั เรามาเป็ นแกะของพระองค์โดยการเชื่ อ แต่จากมุมมองของ
พระเจ้านั้น เราเชื่อเพราะว่าเราเป็ นแกะของพระองค์. . .
“ในพระคัมภีร์น้ นั การเลื อกสรรของพระเจ้าและความรั บผิดชอบของมนุ ษย์ก็สมดุ ล
อย่างสมบูรณ์ และสิ่ งที่พระเจ้าได้รวมเข้าด้วยกันแล้ว เราต้องไม่ทาให้แยกออกจาก
กัน”616

10:27-28

ข้อที่ 27 กล่าวซ้ าการเปิ ดเผยที่พระเยซู ได้ให้ก่อนหน้านั้น (ข้อ 3-5, 14) “ชีวิตนิ รันดร์ ” ที่
พระเยซู ให้ก็ถูกทาให้เป็ นไปได้โดยทางชี วิตของพระองค์เอง ดังนั้นมันเป็ นไปไม่ได้สาหรับ

แกะของพระองค์ที่ จ ะ “พิ น าศ” ความมั่น คงสู ง สุ ด ของพวกเขาขึ้ น อยู่ ก ับ พระผู ้เ ลี้ ย งที่ ดี
ผูไ้ ด้สัญญาในที่นี่วา่ “ไม่มีผใู ้ ด” จะสามารถ “แย่งชิ งพวกเขาไปจาก” พระหัตถ์ของพระองค์ได้
ไม่มีขโมยคนไหน (ข้อ 10) ไม่มีโจรคนไหน (ข้อ 8) ไม่มีสุนขั ป่ าตัวไหน (ข้อ 12) ไม่มีใคร
(เปรี ยบเทียบ รม. 8:35-39) โครงสร้างของอนุประโยคกรี ก “พวกเขาจะไม่พินาศ” พร้อมกับคา
ปฏิ เสธสองคา (อู มี อะโพโลนไท ไอซ์ โทน ไอโอนา) เน้นถึ งความเป็ นไปไม่ได้อย่างหนัก
แน่น (เปรี ยบเทียบ 3:16) ก่อนหน้านั้นพระเยซู ได้กล่าวว่าส่ วนหนึ่ งของงานนั้นที่พระบิดาได้
ให้แก่พระองค์ทาก็คือที่จะรั กษาคนเหล่านั้นทั้งหมดที่พระบิดาได้มอบแด่พระองค์ (6:37-40)
ดังนั้นเราสามารถเห็ นได้ว่ามันเป็ นไปไม่ได้สาหรับแกะตัวหนึ่ งที่จะเคลื่ อนตัวออกจากกามื อ
ของพระผูเ้ ลี้ยงที่ดี
“เราควรสังเกตว่าคาสอนของข้อนี้ ไม่ใช่ ว่าผูเ้ ชื่ อจะได้รับการช่ วยกูจ้ ากความหายนะ
ของโลกทั้งสิ้ น แต่ที่ว่าพวกเขาจะได้รับความรอดไม่ว่าความหายนะของโลกจะเกิ ด
ขึ้นกับพวกเขาก็ตาม”617
นี่เป็ นหนึ่งในพันธสัญญาที่ ชดั เจนที่สุดของความมัน่ คงนิ รันดร์ ของผูเ้ ชื่ อที่พระเจ้าได้ให้แก่เรา
ในพระวจนะของพระเจ้า มันยังเป็ นถ้อยคาที่ชดั เจนถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ ชี วิตนิ รันดร์ มายังเราใน
ฐานะของขวัญ ไม่ใช่ค่าจ้างที่เราได้รับ (เปรี ยบเทียบ อฟ. 2:8-9)
“ความเชื่อขึ้นอยูก่ บั การเลือกสรร ไม่ใช่ข้ ึนอยูก่ บั การเลือกของมนุษย์”618
10:29

พระเยซู ได้สนับสนุ นพระสัญญาแห่ งความมัน่ คงนี้ พระองค์ได้ย้ าเตือนผูฟ้ ั งของพระองค์วา่
เพราะว่า สิ่ ง ที่ พ ระองค์ไ ด้ท านั้นก็ เพื่ อที่ จะท าตามน้ า พระทัย ของพระบิ ดา “พระบิ ดา” และ
พระองค์เองก็เป็ นผูซ้ ่ ึ งจะรักษาแกะของพระองค์ให้ปลอดภัย (เปรี ยบเทียบ 17:12)
“‘พระหัตถ์ของพระคริ สต์’ ข้อ)28) อยูใ่ ต้เรา และ ‘พระหัตถ์’ ของพระบิดาอยูเ่ หนื อ
เรา ดังนั้นเราก็มนั่ คงระหว่างพระหัตถ์ที่ประสานกันของผูม้ ีอานาจทั้งสิ้ น!”619
“ความยิง่ ใหญ่ของพระบิดาไม่ใช่ของฝูงแกะที่เป็ นรากฐานของ [พื้นฐานสาหรับ] ความ
ปลอดภัยของฝูงแกะ”620

ไม่มีใครสามารถขโมยไปจากพระเจ้าได้ ไม่มีใครที่มีกาลังหรื อปั ญญาที่เหนื อกว่าที่จะเอาชนะ
หรื อชนะพระองค์ดว้ ยสติปัญญา (เปรี ยบเทียบ คส. 3:3) ไม่มีใคร จะ แย่งชิ งพวกเขาจากพระ
เจ้าได้ (ข้อ 28) และไม่มีใคร สามารถ ทาอย่างนั้นได้เช่นกัน
10:30

พระเยซู ไม่ได้หมายถึ งว่าพระองค์และพระบิดาเป็ นบุคคลเดี ยวกันแห่ งพระภาคของพระเจ้า
ถ้า พระองค์ไ ด้หมายถึ งอย่า งนั้น พระองค์ค งได้ใ ช้รูป แบบเพศชายของค าที่ แปลว่า “เดี ย ว”
(ค ากรี ก ไฮซ์ ) ตรงกัน ข้า ม พระองค์ไ ด้ใ ช้รูป แบบเป็ นกลาง (ค ากรี ก เฮน) พระองค์ไ ด้
หมายถึงว่า พระองค์และพระบิดาเป็ นหนึ่งเดียวในการกระทา การอธิ บายนี้ เข้ากันได้กบั บริ บท
อีกด้วย เนื่ องจากพระเยซู ได้กล่าวว่าพระองค์จะรั กษาแกะของพระองค์ให้ปลอดภัย (ข้อ 28)
และ ที่วา่ พระบิดาของพระองค์จะรักษาพวกเขาให้ปลอดภัย (ข้อ 29)
ข้อนี้ ได้อยู่ ณ ศูนย์กลางของการอภิปรายที่จริ งจังมาตลอดเกี่ ยวกับธรรมชาติของพระเยซู ที่ได้
เกิดขึ้นมามากกว่าหลายศตวรรษ บรรดาผูท้ ี่เชื่ อว่าพระเยซู เป็ นพระเจ้าอย่างบริ บูรณ์และมนุ ษย์
อย่า งบริ บู รณ์ (พวกความเชื่ อดั้ง เดิ ม ) และบรรดาผูท้ ี่ เชื่ อว่า พระเยซู ไ ม่ ใ ช่ เป็ นพระเจ้า อย่า ง
สมบูรณ์ (พวกเอเรี ยนส์ ) ได้อา้ งข้อนี้ เพื่อจะสนับสนุนจุดยืนของพวกเขา ผูท้ ี่มีความเห็นว่าพระ
เจ้าทรงอยู่โดยพระองค์เดี ยวไม่เป็ นตรี เอกภาพได้จากัดความเป็ นหนึ่ งเดี ยวนี้ ต่อเอกภาพแห่ ง
ความตั้งใจและการออกแบบ ดังนั้น เราต้องพิจารณาข้อนี้อย่างระมัดระวัง
หนึ่ง การอ้างของพระเยซูถึง “ความเป็ นหนึ่ง” ที่นี่ในตัวของมันเองนั้นก็ไม่ได้พิสูจน์ถึงเอกภาพ
ของพระบุตร ในแก่ นแท้ กับพระบิดา ใน 17:22 พระเยซูได้อธิ ษฐานว่าพวกสาวกของพระองค์
จะเป็ น “หนึ่ ง” อย่างที่พระองค์และพระบิดาเป็ น “หนึ่ ง” นัน่ คือ ในจุดประสงค์และความเชื่ อ
ของพวกเขา ประการที่ สอง ตอนอื่ นๆในพระกิ ตติ คุ ณนี้ ป ระกาศว่าพระบิ ดาและพระบุ ตร
“เป็ นหนึ่ ง” มากกว่าแค่ในจุดประสงค์และความเชื่ อของพระองค์ท้ งั สอง (เปรี ยบเทียบ 1, 18;
8:58; 12:41; 20:28) ประการที่สาม บริ บทของข้อนี้ ยงั บ่งบอกอีกว่า พระเยซูได้ทา ทุกสิ่ ง ที่
พระบิดาของพระองค์ได้ทา (เปรี ยบเทียบ 5:19) และที่ว่าพระเยซู และพระบิดาได้เป็ นหนึ่ งใน
การบรรลุ น้ าพระทัยของ พระเจ้ า และ งานของ พระเจ้ า ประการที่ห้า 17:55 ใช้เอกภาพของ
พระบิดาและพระบุตรเป็ นพื้นฐานสาหรับเอกภาพของสาวกและสาวกในการเปรี ยบเทียบ ไม่ใช่
อีกแนวทางหนึ่ง ซึ่ งบ่งบอกว่า เอกภาพแรกนั้นก็เป็ นเอกภาพที่เป็ นพื้นฐานมากกว่า621

“. . . ในการที่จะพิสูจน์วา่ ไม่มีใครสามารถแย่งชิ งพวกเขาไปจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้ [ข้อ
28] พระองค์ทรงตรัสเพิ่มว่า ‘เรา [ผูเ้ ลี้ ยงของแกะ] และพระบิดา [เจ้าของของแกะ] เป็ นหนึ่ ง
เดียว’ หนึ่งเดียวในอะไร อย่างไม่สงสัยเลยว่า ?หนึ่ งเดี ยวในงานแห่ งอานาจที่ซ่ ึ งพระองค์
ปกป้ องแกะของพระองค์และไม่ได้ทาให้พวกเขาทนทุ กข์ที่จะถูกแย่งชิ งไปจากพระหัตถ์ของ
พระองค์”622
สรุ ปแล้ว ข้อนี้ไม่ได้กล่าวว่าพระเยซู กาลังอ้างถึงการเป็ นแก่นแท้เดียวกันกับพระเจ้า ที่นี่พระองค์ได้อา้ ง
ถึงการทาหน้าที่ในการรวมกันกับพระบิดา อย่างไรก็ตาม บริ บทและคาถ้อยอื่นๆในพระกิตติคุณนี้ แสดง
ให้เห็นว่าเอกภาพของพระองค์กบั พระบิดาได้แผ่กว้างเกิ นกว่าเอกภาพทางหน้าที่ และได้รวมถึงเอกภาพ
ที่เหนือธรรมชาติที่เป็ นเนื้อแท้
พวกยิวได้ถามพระเยซูถึงถ้อยคาที่ “กระจ่าง” เกี่ยวกับความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ พระเยซู ได้
ให้พวกเขามากกว่านั้น ซึ่ งก็คือการอ้างที่วา่ พระองค์ได้ทาตามน้ าพระทัยของพระบิดาอย่างเต็มที่และอย่าง
สมบูรณ์ ซึ่ งได้บ่งบอกถึ งความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู อย่างหนักแน่ น ถ้อยคานี้ เป็ นจุดสู งสุ ดของการ
อภิปรายก่อนหน้านั้น (ข้อ 22-29; เปรี ยบเทียบ 5:18; 8:59)
การอ้ างของพระเยซู ถึงการเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า 10:31-39
10:31-33

เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกยิวได้เข้าใจว่าพระเยซู ทาการอ้างถึงมากกว่าแค่การเห็นด้วยกับพระเจ้าใน
ความคิดและจุดประสงค์ นัน่ คือ ความเท่าเทียมกับพระบิดาในฐานะพระเจ้า พวกเขาได้เตรี ยม
ที่จะ “เอาหิ นขว้างพระองค์” สาหรับ “การหมิ่นประมาท” นี่ เป็ นการกล่าวหาที่ชดั แจ้งอันแรก
ถึงการหมิ่นประมาท (เปรี ยบเทียบ 8:59) พวกเขาได้เชื่อว่าพระเยซูกาลังหมิ่นประมาทเพราะว่า
พระองค์กาลังอ้างว่า “เป็ น พระเจ้า” (เปรี ยบเทียบ 5:18; 8:59; มก. 14:61-64) ก่อนที่พวกเขา
สามารถกระทาได้น้ นั พระเยซู ได้ถามพวกเขาว่า “เพราะการกระทาข้อใด” ของ “การ (คากรี ก
เออร์ กา คาลา) ดี (สู งส่ ง ยอดเยี่ยม) หลายประการ” ของพระองค์ที่พวกเขากาลังจะเอาหิ นขว้าง
พระองค์? คาถามนี้ ได้เผชิ ญหน้าพวกเขาด้วยความไม่สอดคล้องกันของการประหารคนหนึ่ ง
สาหรับการฟื้ นฟูผคู ้ นที่ได้ประสบกับความพิการ การอัศจรรย์ต่างๆของพระเยซู ได้เป็ นพยาน
ว่า พระองค์กาลังทางานของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม พวกยิวไม่ได้คิดถึงสิ่ งนี้อย่างละเอียด แต่ได้

ตอบสนองว่ามันไม่ใช่เพราะงานของพระองค์ แต่เพราะถ้อยคาของพระองค์น้ นั ที่พวกเขาจะฆ่า
พระองค์ ตอนนี้ผอู ้ ่านควรตระหนักว่าพระเยซู เป็ นผูท้ ี่พระองค์อา้ งว่าเป็ นอย่างแท้จริ ง คือ เป็ น
หนึ่งกับพระบิดา และมากกว่าแค่มนุษย์ มนุษย์ไม่ได้ทาให้ตวั เขาเองเป็ นพระเจ้า พระเจ้าได้ทา
ให้พระองค์มาเป็ นมนุษย์ (1:1, 14, 18)!
ถ้าพระเยซูไม่ได้อา้ งถึงการเป็ นพระเจ้าอย่างแท้จริ ง พระองค์คงได้แก้ไขความเข้าใจผิดของพวก
เขาอย่างง่ายดายที่นี่ ข้อเท็จจริ งที่ว่าพระองค์ไม่ได้แก้ไขก็เป็ นหลักฐานเพิ่มเติมว่า พวกยิวได้
เข้าใจอย่างถูกต้องว่าพระองค์กาลังอ้างถึงการเป็ นพระเจ้า
10:34

พระเยซู ได้ดาเนิ นการต่อไปที่จะชี้ ให้เห็ นว่าการเปิ ดเผยที่ เชื่ อถื อได้ของพวกยิว ซึ่ งก็คือพันธ
สัญญาเดิ มนั้นได้รับรองถึงการอ้างของพระองค์ พระองค์ได้อา้ ง สดุดี 82:6 เพื่อจะแสดงให้
เห็ นว่าพันธสัญญาเดิ มได้ใช้คาว่า “พวกพระ” (คาฮีบรู เอลโลฮิ ม) เพื่อจะอ้างถึ งบุ คคลต่างๆ
นอกเหนื อจากพระเจ้าเอง ถ้าพระเจ้าได้กล่าวถึ งผูค้ นในฐานะ “พวกพระ” ทาไมพวกยิวควร
คัดค้านถ้าพระเยซูได้บ่งบอกว่าพระองค์เป็ นพระ?
อัตลักษณ์ของผูค้ นผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าได้กล่าวถึงว่าเป็ น “พวกพระ” ใน สดุดี 82:6 ก็ยงั เป็ นที่ถกเกียง
กันอยู่ มุมมองที่เหมาะสมและเป็ นที่นิยมมากที่สุดก็คือว่า พวกเขาเป็ นผูว้ ินิจฉัยของอิสราเอล
ผูซ้ ่ ึ ง ได้ท าหน้า ที่ ใ นฐานะตัวแทนของพระเจ้า และในแง่ น้ ันเองพวกเขาก็ เป็ น “พระเล็ก ๆ”
(สดด. 82:1-4; เปรี ยบเทียบ อพย. 21:6; 22:8)623 อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่า “พวกพระ” เหล่านี้ เป็ น
พวกทูตสวรรค์624 สิ่ งนี้ ดูเหมือนไม่น่าเป็ นไปได้ เนื่ องจากว่าการเปรี ยบเทียบในสดุดีน้ ี ก็คือ
ระหว่างพระเจ้าและมนุ ษย์ ไม่ใช่ ทูตสวรรค์ มุมมองที่สามก็คือว่า พระเจ้าได้กล่าวถึงชนชาติ
ทั้งหมดของอิ สราเอลเมื่อพระองค์ได้ให้ธรรมบัญญัติแก่ พวกเขา ที่ นนั่ พระองค์ได้กล่ าวต่อ
ผูค้ นในฐานะ “พวกบุ ต ร” ของพระองค์ และในแง่ น้ ี ก็ ก าลัง เรี ย กพวกเขาว่ า พวกพระใน
สดุ ดีน้ นั 625 อย่างไรก็ตาม บริ บทที่เกี่ ยวข้องกับการเปรี ยบเทียบระหว่างพระเจ้าในฐานะผู ้
วินิจฉัยแท้ (สดด. 82:1, 8) และผูค้ นที่พระองค์ได้ต่อว่าสาหรับการตัดสิ นอย่างผิดๆ (สดด.
82:2-7) ดูเหมือนจะชอบมุมมองแรก

10:35-36

อนุประโยค “พระคัมภีร์ไม่สามารถถูกทาให้แตกหักได้” หมายถึงว่า มนุ ษย์ไม่สามารถลบล้าง
กันไว้ทางหนึ่ง หรื อพิสูจน์วา่ พระคัมภีร์ผดิ พลาดได้

“มันหมายถึงว่า พระคัมภีร์ไม่สามารถถูกทาให้วา่ งเปล่าจากพลังของพระคัมภีร์เองได้
โดยการแสดงให้เห็นว่าผิดพลาด”626
ถ้อยคาของพระเยซูรับรองถึงเอกภาพ สิ ทธิ อานาจ และความไม่ผิดพลาดของพระคัมภีร์ พระ
เยซู ไ ด้ถื อ มุ ม มองที่ สู ง ส่ ง อย่า งมากของพระคัม ภี ร์ ประเด็ น ของพระองค์ ก็ คื อ ว่า มัน ไม่
สอดคล้องสาหรับพวกยิวที่จะอ้างพันธสัญญาเดิ มในฐานะสิ ทธิ อานาจของพวกเขา (ข้อ 34)
และจากนั้นก็ไม่นบั ถื อบางสิ่ งที่พนั ธสัญญาเดิ มได้กล่าวเพราะว่าพวกเขาไม่ได้เห็ นด้วยกับสิ่ ง
นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันไม่สอดคล้องสาหรับพวกเขาที่จะเอาหิ นขว้างพระเยซู สาหรับการ
อ้างถึ งการเป็ นพระเจ้าและ “พระบุตรของพระเจ้า ” เมื่ อพันธสัญญาเดิ มได้กล่ าวถึ งมนุ ษย์ว่า
เป็ น “พวกพระ” และ “บุตรของพระเจ้า”
“ในรู ปเอกพจน์ เฮ กราเฟ่ ตามปกติหมายถึง ตอนเดียวของพระคัมภีร์ และคากริ ยาที่
แปลว่า แตกหัก (ลูโอ) ถูกใช้ในข้อที่ 18 ของการไม่นบั ถือประมวลกฎ ความหมายที่นี่
คื อ ‘พระคัม ภี ร์ ต อนนี้ ไม่ ส ามารถถู ก กัน ไว้ต่ า งหากในฐานะที่ ไ ม่ ต รงประเด็ น กับ
เรื่ องราวที่อยูภ่ ายใต้การอภิปราย”627
พระเยซู ไม่ได้ใช้การโต้แย้งนี้ ที่จะอ้างว่าพระองค์เป็ นพระเจ้า พระองค์ได้ใช้มนั เพื่อจะต้อน
พวกผูว้ ิจารณ์ ของพระองค์ พระองค์ตอ้ งการให้พวกเขาเห็นว่าคาของพระเจ้าที่พระองค์กาลัง
ใช้ เ พื่ อ จะอธิ บ ายถึ ง พระองค์ เ ป็ นค าที่ พ ัน ธสั ญ ญาเดิ ม เองได้ ใ ช้ เ กี่ ย วกั บ มนุ ษ ย์ อี ก ด้ ว ย
ตามหลั ก เหตุ ผ ลแล้ ว พวกเขาไม่ ส ามารถกล่ า วหาพระองค์ ถึ ง การหมิ่ น ประมาทได้
สาหรับเหตุผลที่เรี ยบง่ายที่วา่ พระบิดา (พระเจ้า) ได้ต้ งั พระองค์ไว้และได้ส่งพระองค์เข้ามาใน
โลกด้วยภารกิจที่พิเศษ พระองค์เป็ น “พระบุตรของพระเจ้า” ที่ถูกต้องสาหรับเหตุผลนี้
อย่างที่พวกยิวได้ชาระพระวิหารของพวกเขาหลังจากการถูกทาให้เสี ยความศักดิ์สิทธิ์ ของมัน
โดยอันทิโอคัส เอพิฟานี่ส์ ดังนั้นพระเจ้าได้ชาระพระบุตรของพระองค์ พวกเขาได้เฉลิมฉลอง
การชาระแห่งพระวิหารทางกายภาพของพวกเขาด้วยเทศกาลฉลองพระวิหาร แต่พวกเขาไม่ได้
เต็มใจที่จะยอมรับพระวิหารฝ่ ายวิญญาณที่ได้แทนที่มนั นัน่ คือ พระเยซู
10:37-38

ถัดไปพระองค์ได้ระบุถึงหลักฐานที่พวกผูว้ ิจารณ์ของพระองค์ควรพิจารณา นัน่ คือ “การงาน”
ของพระองค์ซ่ ึ งรวมถึ งการอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 25) พระองค์ได้

ยอมรับว่าการอ้างต่างๆทางคาพูดไม่ได้เพียงพอในการอ้างเหล่านั้นเอง พวกยิวควรเรี ยนรู ้จาก
การอ้างเหล่านั้น และที่จะเรี ยนรู ้จากสิ่ งเหล่านั้นต่อไปว่า พระองค์กาลังทาการงานที่ดีประเภท
เดียวกันที่พระเจ้าพระบิดาได้ทา พระเยซู ได้สาแดงออกถึงความเมตตาสงสารของพระเจ้าและ
อานาจของพระเจ้าในการงานของพระองค์ ซึ่ งเป็ นลักษณะอย่างเดียวกันที่ได้แสดงออกในการ
งานของพระเจ้าพระบิดา
10:39

พวกผูว้ จิ ารณ์ของพระเยซู ได้เข้าใจถ้อยคาสุ ดท้ายของพระองค์อย่างถูกต้อง (ข้อ 38) ว่าเป็ นการ
อ้างถึ งความเท่าเทียมกับพระบิดา ดังนั้น พวกเขาได้พยายามที่จะ “จับกุมพระองค์” “อีกครั้ง
หนึ่ ง” พระเยซู ได้ “หลบหลี ก” จากพวกเขาไปได้อีกครั้งหนึ่ งเพราะว่ายังไม่ถึงกาหนดเวลา
สาหรับการทนทุกข์ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 7:30; 8:20) จนเดี๋ยวนี้ การกระทาอันนี้ เป็ น
จุดสู งสุ ดของความเป็ นศัตรู กนั ที่เป็ นทางการระหว่างระยะเวลานี้ของพันธกิจของพระเยซู

การถอนตัวจากกรุ งเยรู ซาเล็มของพระเยซู 10:40-42
10:40

ยอห์นได้นาเสนอการจากไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มของพระเยซู ในฐานะผลลัพธ์ของการปฏิ เสธ
พระองค์ที่เป็ นทางการ เหตุการณ์ น้ นั มีความสาคัญทางสัญลักษณ์ จนบางทีผเู ้ ขียนได้ต้ งั ใจไว้
พระเยซูได้ถอดถอนโอกาสสาหรับความรอดจากผูค้ นที่นนั่ เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธที่จะรับ
เอาการน าเสนอความรอดที่ มี พ ระคุ ณ ของพระองค์ เป็ นที่ ชัด เจนว่า พระเยซู ไ ด้ไ ปจาก
กรุ งเยรู ซาเล็มและกลับสู่ เบธานี ในเพอเรี ย ซึ่ งอยูด่ า้ นตะวันออกของแม่น้ า “จอร์ แดน” ที่ที่พวก
ผูป้ กครองชาวยิวไม่มีสิทธิ อานาจที่จะไล่ตามพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1:28)

10:41-42

ตอนนี้ ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาได้ตายไปแล้ว อย่างไรก็ตาม หลายคนจากเพอเรี ยได้ตระหนักว่า
พระเยซูกาลังบรรลุสิ่งที่ “ยอห์น” ผูใ้ ห้บพั ติศมาได้ทานายถึงพระเมสสิ ยาห์ ท่าทีของพวกเขาก็
ตรงข้ามกับความเกลียดชังและความไม่เชื่ อของหลายคนในกรุ งเยรู ซาเล็ม จนเดี๋ยวนี้ พวกเขา
ได้ยอมรับคาพยานของยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาเกี่ยวกับพระเยซู เพราะว่ามันได้พิสูจน์วา่ เป็ น “จริ ง”
ไม่ใช่ เพราะว่าผูล้ ่วงหน้ามาก่อนได้กระทาหมายสาคัญ ซึ่ งเขาไม่ได้ทาเลย พยานของยอห์ น
ผูใ้ ห้บพั ติศมาได้เกิดผลต่อไปแม้วา่ หลังจากการตายของเขา เพราะว่าเขาได้ช้ ี ผคู ้ นไปที่พระเยซู
และพระเยซูไม่ได้ทาให้พวกเขาผิดหวัง

บางทีอคั รทูตยอห์ นได้ระบุถึงจุดหมายของพระเยซู อย่างที่ท่านได้ระบุ น้ นั เพื่อที่ จะบ่งบอกถึ งการสิ้ นสุ ดของ
พันธกิจต่อสาธารณะของพระเยซูที่ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาได้แนะนาไว้ การอ้างอิงต่างๆ ถึงยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาก็
จัดตั้ง การผนวก ที่ใส่ วงเล็บการบันทึกถึ งพันธกิ จต่อสาธารณะของพระเยซู ต่อฝูงชนในพระกิ ตติคุณนี้ (1:1910:42)
I. บทสรุ ปของพันธกิจต่ อสาธารณชนของพระเยซู บทที่ 11—12
หัวข้อหลักของพระกิตติคุณนี้ คืออัตลักษณ์ของพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้าก็โดดเด่นต่อไป สิ่ ง นี้ ก็
สาคัญสาหรับพวกสาวกของพระเยซูที่จะเติบโตในความเข้าใจของพวกเขาถึงใครที่พระองค์เป็ นและที่จะเติบโต
ในความเชื่อของพวกเขาในพระองค์ อย่างที่มนั สาคัญสาหรับคนโดยทัว่ ไปที่จะเป็ น เช่ นนั้น ส่ วนนี้ ของพระ
กิตติคุณนี้กล่าวถึง พระเยซูทรงถอนตัวจากกรุ งเยรู ซาเล็ม (11:1-12:11) และจากนั้นก็กลับไปที่นนั่ เพื่อการเสด็จ
เข้าอย่างพิชิตของพระองค์ รวมถึงการวิงวอนสุ ดท้ายของ พระองค์ที่จะให้ประชาชนเชื่ อในพระองค์ (12:1250) ส่ วนนี้นาผูอ้ ่านไปสู่ จุดสู งสุ ดของความเชื่อและความไม่เชื่อในพันธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซูอีกด้วย
1. หมายสาคัญทีเ่ จ็ด: การทาให้ ลาซารัสเป็ นขึน้ 11:1-44
พระเยซู ได้นาเสนอพระองค์เองในฐานะน้ าแห่ งชี วิต อาหารแห่ งชี วิต และความสว่างของชี วิต ตอนนี้ พระองค์
ได้เปิ ดเผยพระองค์เองในฐานะ “ผูเ้ ป็ นขึ้ นจากตายและชี วิต” นี่ เป็ นหมายสาคัญที่เจ็ดและสุ ดท้ายของหมาย
สาคัญที่อศั จรรย์ของพระเยซูซ่ ึ งยอห์นได้บนั ทึกไว้ และก็เป็ นการเปิ ดเผยที่มีพลังมากที่สุดแห่ งอัตลักษณ์แท้ของ
พระองค์628 หมายสาคัญนี้ แสดงถึงสิ ทธิ อานาจของพระเยซู เหนื อศัตรู ตวั สุ ดท้ายและใหญ่ที่สุดของมนุ ษย์นนั่ คือ
ความตาย (เปรี ยบเทียบ 5:21, 25, 28) นักวิชาการบางคนมองว่าการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู เป็ นหนึ่ งใน
หมายสาคัญของพระองค์ คนอื่นๆชอบที่จะมองการเป็ นขึ้นจากตายนั้นในประเภทที่แตกต่างไปจากการอัศจรรย์
ต่างๆที่พระองค์ได้กระทาในขณะที่พระองค์ได้มีชีวติ อยูบ่ นโลก629 ข้าพเจ้าชอบทางเลือกที่สอง
“การอ้างของพระเยซู ถึงการทางานในความเป็ นหนึ่ งที่สมบูรณ์และอย่างมีสติกบั พระบิดาของพระองค์
ได้นาให้พวกเขาที่จะพยายามเอาหิ นขว้างพระองค์อย่างปราศจากความสาเร็ จ [10:31] แต่ตามการ
บรรยายของยอห์นนั้น การอ้างของพระองค์ถึงการให้ของประทานแห่ งชี วิตนิ รันดร์ แก่ผเู ้ ชื่ อโดยการทา
ให้พวกเขาเป็ นขึ้นจากความตายฝ่ ายวิญญาณนั้นเองที่ได้นาไปสู่ การถูกตรึ งของพระองค์ [11:53]”630
“ความตายทางกายภาพเป็ นตัวอย่างที่เป็ นอุทาหรณ์ถึงสิ่ งที่ความบาปทาในย่านวิญญาณ อย่างที่ความ

ตายทางกายภาพทาให้ชีวิตสิ้ นสุ ดลงและแยกผูค้ น ดังนั้นความตายฝ่ ายวิญญาณก็เป็ นการแยกผูค้ นจาก
พระเจ้าและการสู ญเสี ยชีวติ ที่อยูใ่ นพระเจ้าไป (ยน. 1:4) พระเยซูได้เสด็จมาเพื่อว่าผูค้ นจะดาเนิ นชี วิตที่
ครบบริ บูณณ์ (10:10)”631
มีความคล้ายกันระหว่างหมายสาคัญแรกและหมายสาคัญสุ ดท้าย นัน่ คือ บริ บทของการอัศจรรย์ท้ งั สองเป็ นชี วิต
ครอบครัว การอัศจรรย์ท้ งั สองได้ถูกกระทาขึ้นเพื่อเสริ มสร้างความเชื่ อ (2:11; 11:15) และการอัศจรรย์ท้ งั สอง
ได้ถูกกล่าวว่าได้เป็ นการสาแดงถึงพระสิ ริของพระเจ้า (2:11; 11:4, 40)
“มาระโกบันทึกการเป็ นขึ้นจากตายของลูกสาวของไยรัส แต่เธอเพิ่งได้ตายไป ลูกาบอกถึงการเป็ นขึ้น
จากตายของบุตรแม่ม่ายที่นาอิน แต่เขายังไม่ได้ถูกฝัง แต่ที่นี่ ในกรณี ของลาซารัสนั้น ชายที่ตายไปแล้ว
ไม่เพียงแต่ได้ถูกวางไว้ในหลุมฝังศพเท่านั้น แต่ความเน่าเปื่ อยได้เริ่ มต้นที่จะกัดกินร่ างกายอีกด้วย. . . .
“ลาดับที่เกี่ ยวกับช่ วงสาคัญสุ ดยอดอย่างเดี ยวกันก็ประจักษ์ในการเชื่ อมโยงกับ สภาพของมนุษย์ ตาม
ธรรมชาติ ซึ่ ง ‘หมายสาคัญ’ ของยอห์นพรรรนาถึงโดยพื้นฐาน ‘พวกเขาไม่มีเหล้าองุ่น’ (2:3) บอกเรา
ว่าคนบาปก็เป็ นคนแปลกหน้าอย่างสิ้ นเชิ งต่อความยินดี ของพระเจ้า .วนฉ)9:13) ‘ความเจ็บป่ วย’
(4:46) ประกาศถึงสภาพของวิญญาณของคนบาป เพราะว่าบาปเป็ นโรคที่ได้ขโมยสุ ขภาพที่ดีด้ งั เดิมไป
จากเขา ‘คนที่ไร้กาลัง’ (5:7) แสดงให้เราเห็นว่าคนบาปที่ยากจนก็ ‘ปราศจากกาลัง’ (รม .5:6) ไร้การ
ช่วยเหลืออย่างสิ้ นเชิ ง ไม่สามารถที่จะทาสิ่ งซึ่ งจะทาให้สภาพของเขาดีข้ ึนได้ ฝูงชนที่ไม่มีอาหารของ
พวกเขาเอง (6:5) ก็เป็ นพยานถึงความเป็ นจริ งที่วา่ มนุษย์น้ นั ขาดแคลนสิ่ งที่ให้กาลัง พวกสาวกที่อยูบ่ น
ทะเลที่พายุได้พดั ใส่ (6:18) ก่อนที่พระผูช้ ่วยให้รอดได้มาหาพวกเขานั้นก็พรรณนาถึงจุดที่อนั ตรายที่คน
บาปครอบครอง คือ อยูบ่ น ‘ถนนกว้าง’ ที่นาไปสู่ การถูกทาลาย ชายตาบอดแต่กาเนิ ด (9:1) แสดงถึง
ความเป็ นจริ งที่วา่ คนบาปไร้ ความสามารถแห่ งการรับรู ้ ถึงไม่วา่ ความเคราะห์ร้ายและอันตรายของเขา
เอง หรื อผูเ้ ดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยกูเ้ ขาได้ แต่ในยอห์นบทที่ 11 เรามีสิ่งที่จริ งจังและน่ากลัวมากกว่า
มาก ที่นี่เราเรี ยนรู ้วา่ มนุษย์ตามธรรมชาติก็ ตาย ฝ่ ายวิญญาณ คือ ‘ตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป’
เราไม่สามารถไปต่ากว่านี้ ได้ สิ่ งใดก็ตามที่ไร้ความหวังมากกว่าก็ไม่สามารถถูกพรรณนาได้ ต่อหน้า
ความตายนั้น คนฉลาดที่สุด คนที่ร่ ารวยที่สุด คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่ามกลางมนุ ษย์จะต้องสารภาพถึ งการ
ไร้ความช่วยเหลืออย่างสิ้ นเชิงของพวกเขา ดังนั้น นี่คือสิ่ งที่ถูกตั้งไว้ต่อหน้าเราในยอห์นบทที่ 11”632
การตายของลาซารัส 11:1-16

ในส่ วนนี้ ยอห์นได้เน้นถึงจุดประสงค์โดยเจตนาของพระเยซู ในการยอมให้ลาซารัสที่จะตายไป และความเป็ น
จริ งแห่งการตายของเขา
11:1-2

บางที “ลาซารัส ” เป็ นค าผันแปรของค าว่า “เอเลอาซาร์ ” ซึ่ งหมายถึ ง “พระเจ้า ทรงช่ วย” 633
บรรดาผูเ้ ขียน พระกิตติคุณพ้องไม่ได้อา้ งอิงถึงเขา บางทีนนั่ เป็ นเหตุวา่ ทาไมยอห์นได้ระบุว่า
เขาเป็ น “น้องชาย” ของมารี ยแ์ ละมารธา พี่สาวสองคนนี้ ปรากฏในพระกิตติคุณยอห์นเป็ นครั้ง
แรกที่นี่ แต่พวกเขาปรากฏในพระกิตติคุณสัมพันธ์ที่มาก่อนพระกิตติคุณที่สี่ (เปรี ยบเทียบ มธ.
26:6-12; มก. 14:3-9; ลก. 10:38-42)
“เบธานี” ที่นี่คือเบธานีที่อยูห่ ่างจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปทางตะวันออกประมาณสามกิโลเมตร (ข้อ
18) ไม่ใช่เบธานี ที่อยูใ่ นเพอเรี ยที่ซ่ ึ งผูเ้ ขียนได้อา้ งอิงถึงก่อนหน้านี้ (1:28) การอธิ บายเพิ่มเติม
ของยอห์นเกี่ยวกับ “มารี ย”์ ในข้อที่ 2 ก็พาดพิงถึงเหตุการณ์ภายหลังที่ท่านจะบรรยายใน 12:1-8
บางทีท่านได้เชื่อว่าผูอ้ ่านดั้งเดิมของท่านคงจะได้ยนิ เหตุการณ์น้ ีแล้ว (เปรี ยบเทียบ มธ. 26:6-12;
มก. 14:3-9) หรื อท่านอาจได้ผกู การอ้างอิงถึงมารี ยท์ ้ งั สองครั้งนี้เข้าด้วยกัน

11:3

ชื่ อเรี ยก “พระองค์เจ้า” (คากรี ก คูรี) ก็น่านับถื อ และไม่ได้จาเป็ นต้องบ่งบอกถึ งความเชื่ อใน
ความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู ได้มีการติดต่อที่สาคัญกับลาซารัสและ
พี่สาวสองคนของเขาอย่างมากจนผูห้ ญิงสองคนนั้นสามารถอ้อนวอนต่อความรักที่รักใคร่ (คา
กรี ก ฟิ เลอิ ส) ของพระเยซู สาหรับน้องชายของเขาได้ (“ผูท้ ี่พระองค์ทรงรัก ”) เมื่อพวกเขาได้
กระตุน้ ให้พระองค์ที่จะมา พวกเขาได้เชื่ ออีกว่าพระเยซู สามารถช่วยน้องชายของพวกเขาได้
โดยการรักษาเขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 21; สดด. 50:15) พวกเขาต้องได้ตระหนักว่า พระเยซู ตกอยู่
ในอันตรายที่ใดที่หนึ่งใกล้กรุ งเยรู ซาเล็ม (ข้อ 8)
“พระธรรมข้อนี้สอนเราอย่างตรงๆ ว่าความเจ็บป่ วยในผูเ้ ชื่ อไม่มีทางที่จะเข้าไม่ได้กบั
ความรั ก ของพระเจ้าที่มีต่อบุคคลเช่นนั้น มีบางคนที่สอนว่าความเจ็บป่ วยในธรรมิก
ชนเป็ นหลักฐานที่แน่นอนถึงความไม่โปรดปรานของพระเจ้า กรณี ของลาซารัสควร
ที่จะทาให้ความผิดพลาดเช่นนั้นเงียบตลอดไป แม้กระทัง่ เพื่อนๆที่ถูกเลือกสรรของ
พระคริ สต์ก็เจ็บป่ วยและตายไป ดังนั้น เราไร้ความสามารถอย่างสิ้ นเชิ งเพียงไรที่จะ
ประเมินความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราโดยสภาพหรื อสถานการณ์ที่ชวั่ คราวของเรา! .

. . พระเจ้าทรงรักคริ สเตียนอย่างแท้จริ งเมื่อพวกเขาเจ็บป่ วยและเมื่อพวกเขาสบายดี
เช่นกัน”634
11:4

พระเยซูได้หมายถึงว่า ลาซารัสจะไม่ตายในแง่สุดท้าย แม้วา่ “โรคนี้ ” ได้พิสูจน์วา่ ทาให้ถึงตาย
การตายในไม่ชา้ ของลาซารัสจะหลีกทางให้แก่การเป็ นขึ้นจากตายและการเปิ ดเผยถึงพระเยซู ซ่ ึ ง
“ได้รับเกียรติ” ในฐานะ “พระบุตร” ของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 9:3) ในพระกิตติคุณนี้ “เกียรติ”
ของพระเจ้าตามปกติแล้วก็เป็ นการอ้างอิงถึงการเปิ ดเผยพระองค์เองของพระองค์ แทนที่จะเป็ น
การสรรเสริ ญจากผูอ้ ื่นที่มายังพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1;14-18; 5:23; 12:28; 17:4)635 อย่างเหน็บ
แนมแล้ว การอัศจรรย์น้ ี ไม่ได้เพียงแค่เปิ ดเผยถึ งอัตลักษณ์ ของพระเยซู ในฐานะพระบุตรของ
พระเจ้าเท่านั้น แต่ได้นาไปสู่ การสิ้ นพระชนม์ของพระองค์อีกด้วย ซึ่ งเป็ นการสาแดงสู งสุ ด
ถึงอัตลักษณ์และเกียรติของพระองค์
“จุดประสงค์ต่างๆของพระเจ้าที่ใหญ่ยงิ่ ในการทนทุกข์ก็เห็นได้ในเรื่ องราวที่เจาะจงใน
พระกิตติคุณของยอห์น ด้วยการรักษาชายทุพพลภาพ ณ สระเบธซาธา (ยน. 5) นั้น
พระเยซูได้สอนว่าบาปอาจเป็ นสาเหตุของการทนทุกข์และความเจ็บป่ วย ในการรักษา
ชายตาบอดแต่กาเนิ ดนั้น พระเยซู ได้กล่าวว่าสาเหตุสาหรับความบอดของชายคนนั้น
ไม่ใช่ ท้ งั บาปของเขาหรื อบาปของพ่อแม่ของเขา แต่ที่ว่างานของพระเจ้าจะปรากฏ
(9:3) และพระเยซูได้ทาให้การไปถึงเบธานีของพระองค์ได้ล่าช้าไปอย่างตั้งใจ เพื่อว่า
พระองค์และพระบิดาของพระองค์จะได้รับเกี ยรติเมื่อพระองค์ได้ทาให้ลาซารัสเป็ น
ขึ้นจากตาย (11:4)”636

11:5-6

ยอห์ นได้ปัดเป่ าความสงสัยใดๆเกี่ ยวกับความรัก (คากรี ก อากาเพ้ ) แท้ของพระเยซู สาหรับ
ครอบครัวนี้ การล่าช้าของพระองค์ไม่ได้แสดงถึงความไม่สนใจแต่แสดงถึ งจุดประสงค์ของ
พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 2:4; 7:3-10) ความล่าช้าของพระองค์ในการเคลื่อนที่ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
และการตายของพระองค์เป็ นความตั้งใจส่ วนตัวอย่างสิ้ นเชิง เปรี ยบเทียบ)2:3-4; 7:3-9)
“ขอให้ เรา เรี ย นรู ้ จากสิ่ งนี้ ว่า เมื่ อพระเจ้าทาให้เรา รอคอย มันคื อเครื่ องหมายที่ ว่า
พระองค์ต้ งั ใจที่จะ อวยพร แต่ในแนวทางของพระองค์ ตามปกติแล้วก็เป็ นแนวทางที่
แตกต่างอย่างมากจากสิ่ งที่ เรา ปรารถนาและคาดหวัง [เปรี ยบเทียบ 30:18]”637

11:7-8

การตัดสิ นใจของพระเยซู ที่จะกลับไปยังบริ เวณกรุ งเยรู ซาเล็มในแคว้นยูเดียดูเหมือนจะบ้าบิ่น
ต่อพวกสาวก ผูซ้ ่ ึ งได้ย้ าเตือนพระองค์วา่ พวกยิวที่นนั่ ได้พยายามที่จะ “เอาหิ นขว้าง” พระองค์
เมื่อเร็ วๆนี้ (10:31, 39) เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกเขายังไม่ได้เล็งเห็นการปกป้ องของพระบิดาต่อ
พระบุตรของพระองค์จนกว่าเวลาที่ได้กาหนดไว้ของพระองค์ หรื อความหลี กเลี่ ยงไม่ได้ของ
การสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู

11:9-10

โดยทัว่ ไปแล้ว คนยิวและคนโรมันได้ถือว่า “เวลา” กลางวันทั้งหมดเป็ น “สิ บสอง” และ เวลา
กลางคืนเป็ นอี ก “สิ บ สอง” ตามตัวอัก ษรแล้ว พระเยซู ไ ด้ อ้างอิ งถึ งเวลากลางวัน ในเชิ ง
เปรี ยบเทียบแล้ว เวลากลางวันได้เล็งถึงน้ าพระทัยของพระบิดา พระเยซู ก็ปลอดภัยตราบเท่าที่
พระองค์ได้ทาตามน้ าพระทัยของพระบิดา สาหรับพวกสาวกนั้น ตราบเท่าที่พวกเขาได้ติดตาม
พระเยซู ซึ่ งเป็ น “ความสว่างของโลก” ต่อไปนั้น พวกเขาจะ “ไม่สะดุ ด” การดาเนิ น “ใน
กลางคืน” พรรณนาถึงการประพฤติโดยปราศจากการทาให้กระจ่างหรื อการอนุญาตของพระเจ้า
การดาเนินชีวติ ในย่านของความมืด (นัน่ คือ ความชัว่ ) ก็อนั ตราย (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 1:6)
“เมื่อมีความมืดในจิตใจ จากนั้นเราจะสะดุดอย่างแน่นอน”638
“. . . มนุษย์ตอ้ งไม่ติดตามความสว่างภายในที่ได้ทึกทักเอา แต่ยอมรับพระเยซู ในฐานะ
ความสว่างของโลก 8:12; 9:5)”639

11:11-13

พระเยซู ได้อธิ บายเพิ่ม เติ มว่าท าไมพระองค์จาเป็ นต้องไปยังเบธานี “นอนหลับ ” เป็ นการ
เปรี ยบเทียบ โดยทัว่ ไปของพันธสัญญาเดิ มถึ งความตาย (เช่ น ใครคนหนึ่ ง “ได้นอนหลับกับ
บรรพบุรุษของเขา”; เปรี ยบเทียบ มก. 5:39) อย่างไรก็ตาม แนวคิดที่วา่ ผูค้ นจะตื่นจากหลับนี้
ในขณะที่ได้ถูกเปิ ดเผยในพันธสัญญาเดิมนั้น (ดนล. 12:2) ก็ไม่ใช่การรับรู ้โดยทัว่ ไปถึงผลลัพธ์
ของความตาย ตามปกติ แล้ว ผูค้ นคิ ด ถึ ง บรรดาผูท้ ี่ ห ลับ ในความตายว่า ยัง หลับ อยู่ (ตาย)
ดัง นั้น ความสั บ สนของพวกสาวกก็ เ ป็ นที่ เ ข้า ใจ อย่า งเช่ น การอธิ บ ายของยอห์ น เกี่ ย วกับ
ความหมายของพระเยซู ตามปกติแล้ว บรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ได้อา้ งอิงถึงความตายว่า
เป็ น “การนอนหลับ” สาหรับคริ สเตียน เพราะว่าการเป็ นขึ้นจากตายสู่ ชีวิตของเขาหรื อของเธอ
นั้นก็เป็ นการเปิ ดเผยที่โดดเด่นและแน่นอน (เปรี ยบเทียบ กจ. 7:60; 1 คร. 15:6, 20, 51; 1 ธส.

4:13-18)
“ในพระคัมภีร์น้ นั คาว่า นอนหลับ ถูกใช้สาหรับการพักผ่อนทางกายภาพ (ปฐก. 2:2122) สาหรับความขี้เกียจและความไม่เอาใจใส่ (รม. 13:11) สาหรับสภาพที่ไม่รอด (อฟ.
5:14) และสาหรับความตาย (ดนล. 12:2; 1 ธส. 4:14”640
พิงค์ได้ช้ ี ให้เห็นเจ็ดสิ่ งที่การเปรี ยบเทียบถึง ) บ่งบอกไว้คือ ”การหลับ“1) การหลับไม่เป็ นภัย
อย่างสิ้ นเชิ ง ) 2) การหลับมาในฐานะการผ่อนคลายที่พึงประสงค์หลังจากความเป็ นทุกข์และ
งานตรากตราของวัน )3) ในการหลับเรานอนลงเพื่อจะลุกขึ้นอีก )4) การหลับเป็ นเวลาของการ
พัก )5) การหลับไม่ยอมให้ความเป็ นทุกข์แห่งชีวติ เข้ามา )6) เหตุผลหนึ่งที่บางทีทาไมความตาย
ถูกเปรี ยบเทียบกับการหลับก็คือที่จะเน้นถึงความสบายที่ซ่ ึ งพระเจ้าจะกระตุน้ เรา )7) การหลับ
เป็ นเวลาที่ร่างกายถูกทาให้พอดีกบั งานต่างๆของวันพรุ่ งนี้641
ที่พระเยซู ไม่ได้สอน “การนอนหลับของจิตใจ” ควรชัดเจนจากลูกา 16:19-31 หลักคาสอน
ของ “การนอนหลับของจิ ตใจ” ก็ คือค าสอนที่ ว่า ณ ความตายนั้น จิ ตใจ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง
ส่ วนที่ไม่ได้เป็ นวัตถุ ของมนุ ษย์ ก็ไม่มีสติจนกว่ามีการเป็ นขึ้นจากตายของร่ างกาย เรื่ องราว
ของเศรษฐีและลาซารัสในลูกาบทที่ 16 แสดงให้เห็ นว่าผูค้ นมีสติหลังจากความตายและก่อน
การเป็ นขึ้นจากตายของพวกเขา642
11:14-15

เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซูได้ “ยินดี” ที่พระองค์ไม่ได้อยูท่ ี่นนั่ เมื่อลาซารัสได้ตายไป เพราะว่าพวก
สาวกจะเรี ยนรู ้บทเรี ยนที่หนักแน่นจากการเป็ นขึ้นจากตายของเขาเพื่อจะเพิ่มพูนความเชื่ อของ
พวกเขา หมายสาคัญ ที่การตายของลาซารัสได้ทาให้เป็ นไปได้ก็จะเป็ นการแสดงที่ชดั เจนที่สุด
ถึ ง อัตลัก ษณ์ ข องพระเยซู จนเดี๋ ย วนี้ และจะโน้ม น้าวหลายคนว่า พระองค์เป็ นพระบุ ตรของ
พระเจ้า
“พวกสาวกได้เชื่ อในแง่หนึ่ งแล้ว (2:11; 6:69) แต่แต่ละการทดสอบใหม่ๆก็เสนอ
ขอบเขตส าหรั บ การเติ บ โตของความเชื่ อ ดัง นั้น สิ่ ง ที่ มี ศ ัก ยภาพก็ ก ลายเป็ นจริ ง
ความเชื่อไม่สามารถคงที่หรื อสมบูรณ์ได้”643

11:16

นี่ เป็ นการอ้างอิงอันแรกในหมวดพระกิตติคุณถึง “โธมัส” ที่กล่าวบางสิ่ ง ยอห์นได้อธิ บายถึ ง

สมาชิ กคนนี้ ของสาวกสิ บสองคน (มธ. 10:3; มก. 3:18; ลก. 6:15; กจ. 1:13) อย่างเพิ่มเติมว่า
เป็ นผูห้ นึ่งที่ถูกเรี ยกว่า “แฝด” เป็ นที่ชดั เจนว่า ชื่อ “โธมัส” มาจากคาฮีบรู โทม และคาอารเมค
โทมา ซึ่ งทั้งสองคาก็หมายถึง “แฝด” “ดิดูโมส” เป็ นคาเทียบเท่าภาษากรี กถึงคาว่า “แฝด” เรา
ไม่ทราบอย่างแน่ นอนว่าใครเป็ นน้องชายหรื อน้องสาวแฝดของโธมัส ตามปกติแล้ว เปโตร
เป็ นโฆษกสาหรับสาวกสิ บสองคน แต่ที่นี่อย่างเช่นในภายหลังนั้น ยอห์นได้นาเสนอว่าโธมัส
ได้กล่าวออกมา (เปรี ยบเทียบ 14:5; 20:24-29; 21:2)
“เราไม่ทราบว่าใครเป็ นแฝดของเขา แต่ก็มีบางเวลาเมื่อ เราทุกคน ดูเหมือนจะเป็ นแฝด
ของเขาเมื่อเราพิจารณาถึงความไม่เชื่อและความรู ้สึกที่หดหู่ของเรา!”644
คริ สเตียนส่ วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะคิดถึ งโธมัสในฐานะ ผู้สงสั ย เนื่ องจากความไม่เต็มใจของ
เขาที่จะเชื่ อในการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู ในภายหลัง (20:24-29) อย่างไรก็ตาม ที่นี่การ
อุทิศตนของเขาต่อพระเยซูและความกล้าหาญของเขาก็เด่นชัด! เขาไม่ได้เข้าใจว่าพวกสาวกจะ
ปลอดภัย หรื อ ไม่ ป ลอดภัย เพี ย งไร ในการขึ้ น ไปยัง เบธานี เนื่ อ งจากว่ า พวกเขาได้อ ยู่ ก ับ
พระเยซู ผูท้ ี่กาลังดาเนินในการเชื่ อฟั งต่อพระบิดาของพระองค์อยู่ (ข้อ 9-10) เขาก็ไม่ได้เข้าใจ
เช่ นกันว่าการตายที่พระเยซู จะตายนั้นเป็ นการตายที่ พวกสาวกของพระองค์ไม่พร้ อมที่จะเข้า
ร่ วมกับพระองค์ คืออย่างน้อยก็ยงั ไม่พร้อม (เปรี ยบเทียบ 1:29, 36) อย่างไรก็ตาม เขาได้กล่าว
มากกว่าที่ เขาได้รู้ บางทียอห์นได้บนั ทึกการท้าทายที่ได้ต้ งั ใจอย่างดี ของเขาไว้ เพราะว่ามัน
เป็ นการเรี ยกเชิ งสัญลักษณ์ ต่อพวกสาวก ที่ จะแบกกางเขนของพวกเขาและติ ดตามพระเยซู
(เปรี ยบเทียบ 12:25; มก. 8:34; 2 คร. 4:10)
“แม้วา่ เขาขาดความฉลาด เขาก็ผกู พันกับตัวบุคคลของพระเยซูอย่างลึกซึ้ ง”645
การเปิ ดเผยถึงการเป็ นขึน้ จากตายและชีวติ 11:17-29
ฉากในตอนนี้เปลี่ยนจากบริ เวณใกล้เบธานี แห่ งเพอเรี ย (1:28; 10:40) ไปยังเบธานีในแคว้นยูเดีย ทั้งสองเมืองได้
กลายมาเป็ นสถานที่ที่ผคู้ นได้เชื่อในพระเยซู
11:17

มีหลักฐานบางอย่างที่วา่ พวกรับบีชาวยิวในภายหลังได้เชื่อว่าวิญญาณบุคคลหนึ่ งผูซ้ ่ ึ งได้ตายไป

ก็ได้คา้ งอยู่เหนื อซากศพเป็ นเวลาสามวันหรื อจนกว่าการเน่ าเปื่ อยของร่ างกายได้เริ่ มต้นขึ้ น
พวกเขาได้เชื่ อว่าจากนั้นวิญญาณได้ละทิ้งร่ างกายไปเนื่ องจากว่าความหวังใดๆของการเป็ นขึ้น
ใหม่ได้หมดไป เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกเขาได้รู้สึกว่ามันยังมีความหวังที่ว่าบุคคลนั้นจะฟื้ นขึ้น
ระหว่างสามวันแรกหลังจากการตาย นักวิชาการคนอื่นๆไม่แน่ ใจว่านี่ เป็ นสิ่ งที่คนยิวได้เชื่ อ
ตั้งแต่ตน้ ๆอย่างเหตุการณ์น้ ี หรื อไม่646 ไม่วา่ กรณี ใดก็ตาม ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเยซู ได้ทาให้
ลาซารัสเป็ นขึ้นหลังจากที่เขาได้ตายไปเป็ นเวลา “สี่ วนั ” จะไม่ได้ทิ้งข้อสงสัยที่วา่ พระเยซู ได้ทา
ให้คนตายเป็ นขึ้นอย่างแท้จริ ง ตามธรรมเนี ยมแล้ว คนยิวได้ฝังศพวันเดียวกันที่บุคคลนั้นได้
ตายไป เนื่ องจากสภาพอากาศที่อบอุ่นและอัตราที่ค่อนข้างรวดเร็ วของความเน่ าเปื่ อยที่มนั ได้
ก่อให้เกิดขึ้น (เปรี ยบเทียบ กจ. 5:5-6, 10)647
“ไม่ใช่แค่คนรวยเท่านั้น แม้กระทัง่ บรรดาผูท้ ี่มีอนั จะกินอย่างพอสมควรก็มีหลุมฝังศพ
ของพวกเขาเอง ซึ่ งบางทีได้มาและได้เตรี ยมไว้นานก่อนที่จะถูกใช้ และถูกปฏิบตั ิต่อ
และเป็ นมรดกในฐานะทรัพย์สินส่ วนตัว ในถ้ าหรื อหลุ มฝั งศพที่เป็ นหิ นซึ่ งถูกตัดไว้
เช่ น นั้ น ร่ างกายได้ ถู ก วางไว้ ซึ่ งได้ รั บ การชโลมด้ ว ยเครื่ องเทศหลายอย่ า ง
ด้ว ยดอกเมอเทิ ล ว่า นน้ า และด้ว ยต้น หุ ส บ น้ า มัน กุ ห ลาบ และน้ า กุ ห ลาบอี ก ด้ว ย
ณ ระยะเวลาภายหลัง”648
มัน เป็ นไปไม่ ไ ด้ที่ จ ะสร้ า งตารางเวลาที่ แน่ น อนของเหตุ ก ารณ์ แ ต่ ล ะวันขึ้ น ใหม่ แม้ว่า นัก
อรรถาธิ บายส่ วนใหญ่ได้นาเสนอมุมมองต่างๆของพวกเขา ซึ่ งทั้งหมดนั้นก็เกี่ ยวข้องกับการ
คาดคะเนบางอย่าง เราไม่ทราบอย่างแท้จริ งว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนสาหรับผูส้ ่ งสารที่จะไป
ถึ งพระเยซู หรื อลาซารั สได้มี ชีวิตนานแค่ไหนหลังจากที่ ผูส้ ่ ง สารได้มาและบอกพระเยซู ว่า
ลาซารัสกาลังจะตาย (ข้อ 3) เราไม่ทราบเช่นกันว่ามันใช้เวลานานแค่ไหนสาหรับพระเยซู ที่
จะไปถึง เบธานีแห่งแคว้นยูเดียจากที่ที่พระองค์ได้อยู่
“. . . มัน เป็ นข้อ ปฏิ บ ัติ ที่ จ ะเยี่ ย มเยี ย นหลุ ม ฝั ง ศพ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ระหว่ า ง
สามวันแรก”649
11:18-19

“เบธานี ” ได้อ ยู่ห่ า งจากกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกประมาณ “15 สนามกี ฬ า”
(ประมาณ 3 กิ โลเมตร) ยอห์นได้บ่งบอกว่า เพื่อนๆของครอบครั ว “หลาย” คนได้มาจาก

กรุ งเยรู ซาเล็ม “เพื่อจะปลอบโยน” มารี ยแ์ ละมารธา การโศกเศร้าที่ยืดเยื้อที่บ่อยครั้งก็อยูน่ าน
หลายวัน นั้น ก็ เ ป็ นธรรมเนี ย มในโลกตะวัน ออกใกล้โ บราณ 650 ดัง นั้น หลายคนจาก
กรุ งเยรู ซาเล็มไม่วา่ ได้เป็ นพยานหรื อได้ยนิ เกี่ยวกับการอัศจรรย์ของพระเยซู
11:20

ภาพนี้ ของสองพี่น้องคือ มารธาในฐานะนักกิ จกรรม และมารี ยใ์ นฐานะผูท้ ี่อยู่เฉยๆมากกว่าก็
กลมกลืนกับการนาเสนอของลูกาเกี่ยวกับพวกเขา (ลก. 10:38-42)

11:21-22

มารธาได้ทกั ทายพระเยซูอย่างนับถือ แต่บางทีไม่ใช่อย่างยาเกรงในฐานะ “พระองค์เจ้า” ผูอ้ ่าน
บางคนของเรื่ องราวนี้ได้ตีความข้อที่ 21 ว่าประกอบด้วยการว่ากล่าว แต่ถอ้ ยคาของมารธาที่นนั่
ก็ไม่จาเป็ นต้องบ่งบอกถึ งการวิจารณ์ อย่างน้อยแล้วถ้อยคาเหล่ านั้นก็แสดงถึ งความเสี ยใจ
อย่า งมากของมารธา และความมั่นใจของเธอในอานาจของพระเยซู ที่ จะรั ก ษาผูค้ น เมื่ อ
พิจารณาถึงข้อที่ 24 และ 39 นั้น บางทีขอ้ ที่ 22 ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามารธาได้เชื่ อว่าพระเยซู
สามารถทาให้ลาซารัสเป็ นขึ้นได้ ค่อนข้างเป็ นอย่างนี้ มากกว่าคือ มารธากาลังยืนยันอีกครั้ ง
หนึ่ งถึงความมัน่ ใจส่ วนตัวของเธอใน พระเยซู ว่าไม่ได้หวัน่ ไหวแม้มีการสู ญเสี ยที่รุนแรงของ
เธอ ถ้อยคาของเธอในทั้งสองข้อนั้นได้แสดงออกถึงสิ่ งที่คนอื่นๆหลายคนผูซ้ ่ ึ งมีความเชื่ อใน
พระเยซู ได้เชื่ อเช่ นกัน อย่างไรก็ตาม บางที ถอ้ ยคาของเธอเปิ ดเผยว่าเธอได้เชื่ อว่าอานาจของ
พระเยซู ก็ จากัดโดย ระยะห่ าง กระนั้น พระเยซู ไ ด้รัก ษาบ่ า วของนายร้ อ ยและบุ ตรของ
ข้าราชการคนหนึ่ง ณ ระยะห่างโดย ถ้ อยคาที่กล่ าว ของพระองค์

11:23-24

การตอบสนองของพระเยซู ก็ เ ป็ นแบบฉบับ ของพระองค์เ ช่ น กัน ถ้อ ยค าของพระองค์ มี
ความหมายตามตัว อัก ษรที่ ชัด เจน แต่ ถ้อ ยค าเหล่ า นั้น ก็ จ ริ ง เกิ น กว่า ที่ ใ ครๆซึ่ งอยู่ที่ นั่น ได้
ตระหนัก ณ เวลานั้น นี่เป็ นรู ปแบบธรรมดาที่เหน็บแนมของยอห์นที่ซ่ ึ งท่านได้ใช้ถอ้ ยคาพร้อม
กับความหมายสองอย่าง651 พระเยซู ได้ให้การปลอบโยนแก่มารธา ซึ่ งเป็ นตามความแน่ใจของ
พันธสัญญาเดิมที่วา่ พระเจ้าจะทาให้ผเู ้ ชื่อเป็ นขึ้นจากตาย (อสย. 26:19; ดนล. 12:2; เปรี ยบเทียบ
ยน. 5:28-29) อย่างเช่นพวกฟาริ สีน้ นั มารธาได้เชื่ อในการเปิ ดเผยของพันธสัญญาเดิมนี้ แม้วา่
พวกฟาริ สีไม่ได้เชื่ อ (เปรี ยบเทียบ กจ. 23:7-8)652 “วันสุ ดท้าย” อ้างอิงถึงจุดจบของยุคปั จจุบนั
อย่า งที่ ค นยิ ว ได้ม องประวัติ ศ าสตร์ นั่น คื อ ก่ อ นที่ พ ระเมสสิ ย าห์ จ ะเริ่ ม ยุ ค อาณาจัก รใหม่
(เปรี ยบเทียบ 6:39-40, 44, 54; 12:48)

“เมื่ อ เราพบว่ า ตัว เราเองได้ถู ก เผชิ ญ ด้ว ยโรคภัย ความผิ ด หวัง ความล่ า ช้ า และ
แม้กระทัง่ ความตาย การหนุนใจอย่างเดียวของเราคือพระวจนะของพระเจ้า”653
11:25

พระเยซูได้ดาเนินการที่จะทาการอ้างอีกอันหนึ่งถึง “เราเป็ น” ของพระองค์ต่อไป พระองค์ได้
หมายถึ ง ว่า พระองค์จะท าให้เกิ ด “การเป็ นขึ้ นจากตาย” เป็ นส่ วนตัวและจัดเตรี ย ม “ชี วิต ”
นิรันดร์ (เปรี ยบเทียบ 5:21, 25-29) พระองค์ตอ้ งการให้มารธาที่จะคิดเกี่ยวกับ บุคคล ผูซ้ ่ ึ งจะ
ทาการ การเป็ นขึ้นจากตายแทนที่จะเป็ นเหตุการณ์เอง อานาจของพระเยซูเองทาให้ผคู้ นเป็ น
ขึ้นสู่ ชีวิต อย่างที่ตวั บุคคลของพระเยซู เองทาให้ผคู ้ นอิ่มเอมฝ่ ายวิญญาณเหมือนอาหารที่ทาให้
อิ่มเอมทางกาย และดังนั้นพระองค์เองก็เป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญใน “การเป็ นขึ้นจากตาย”
ปราศจากพระองค์ก็ไม่มีการเป็ นขึ้นหรื อชี วิต ที่จริ งแล้วนี่ เป็ นการอ้างสองอย่าง พระเยซู ได้
หมายถึ งว่า พระองค์เป็ น “การเป็ นขึ้ นจากตาย” (ผูพ้ ิชิตความตาย) และพระองค์เป็ น “ชี วิต”
(ผูค้ ้ าจุนชีวติ ) อีกด้วย สิ่ งนี้ก็ชดั เจนเพราะว่าพระองค์ได้กล่าวถึงแนวคิดรวบยอดสองอย่างของ
“การเป็ นขึ้นจากตาย” และ “ชีวติ ” อย่างแยกกันในการอภิปรายที่ได้ตามมา
ใครก็ตาม “เชื่ อใน” พระเยซู “จะมีชีวิต” ฝ่ ายวิญญาณและตลอดไป แม้ว่าเขาหรื อเธอตายทาง
กายภาพ (เปรี ยบเทียบ 5:21)
พระเยซู ประทานชี วิตนิ รันดร์ แก่บรรดาผูท้ ี่เชื่ อในพระองค์
พระองค์ เอง เป็ น “ชี วิต ” ในแง่ ที่ ว่า แหล่ ง และผูอ้ ุ ป ถัม ภ์ข องการมี ชี วิตอยู่ใ นฝ่ ายวิญญาณที่
ด าเนิ น ต่ อ ไปของผูเ้ ชื่ อ แต่ ล ะคน ในขณะที่ พ ระองค์จ ะท าให้ เ กิ ด “การเป็ นขึ้ น จากตาย”
หลังจากการตาย สาหรับบรรดาผูท้ ี่ เชื่ อและตายทางกายภาพนั้น พระองค์ก็ประทาน “ชี วิต”
นิ รันดร์ ระหว่างตลอดชี วิตบนโลกนี้ ของบุคคลนั้นๆ และมันเริ่ มต้นสาหรับผูเ้ ชื่ อ ณ การได้รับ
ความรอด ก่อนที่เขาหรื อเธอตายทางกายภาพ
“เมื่อคุณป่ วย คุณต้องการแพทย์และไม่ใช่หนังสื อทางการแพทย์หรื อสู ตร เมื่อคุณถูก
ฟ้ อง คุ ณต้องการทนายความและไม่ใช่ หนังสื อทางกฎหมาย ในทานองเดี ยวกัน เมื่อ
คุณเผชิ ญกับศัตรู ตวั สุ ดท้าย ซึ่ งก็คือความตาย คุณต้องการพระผูช้ ่วยให้รอดและไม่ใช่
หลักคาสอนที่ถูกเขียนไว้ในหนังสื อ ในพระเยซู คริ สต์น้ นั หลักคาสอนทุกอย่างถูกทา
ให้เป็ นบุคคล (1 คร. 1:30)”654

11:26

ยิ่งไปกว่านั้นอีก บุคคลที่มีชีวิตอยูท่ ุกคนผูซ้ ่ ึ ง “เชื่อใน” พระเยซูจะ “ไม่” ประสบกับความตาย
นิรันดร์ (ฝ่ ายวิญญาณ) (เปรี ยบเทียบ 8:51; วว .20:6) นี่ เป็ นอีกคาสัญญาหนึ่งของความรอดและ
ความมัน่ คงนิรันดร์ อีกด้วย โรเบิร์ตสันได้แปล “จะไม่ตาย” ว่า “จะไม่ตายเป็ นนิตย์”655
จากนั้นพระเยซู ได้ขอให้มารธาที่จะยืนยันถึ งความเชื่ อของเธอในพระองค์ ในฐานะผูซ้ ่ ึ งจะทา
ให้ ค นตายเป็ นขึ้ น และผูซ้ ่ ึ งประทานชี วิ ต นิ รั น ดร์ ใ นตอนนี้ พระองค์ก าลัง ถามถึ ง ความเชื่ อ
ของเธอใน พระองค์ ไม่ใ ช่ ค วามเชื่ อของเธอในหลัก คาสอน เธอได้แสดงออกถึ งความเชื่ อ
ของเธอในหลักคาสอนเกี่ยวกับการเป็ นขึ้นจากตายแล้ว (ข้อ 24)

11:27

มารธาได้กล่าวยอมรับว่าเธอได้เชื่ ออย่างแท้จริ งว่า พระเยซู เป็ น การเป็ นขึ้นจากตาย และชี วิต
คาตอบของเธอได้จดจ่ อที่ ตวั บุ ค คลของพระองค์ ไม่ ใ ช่ ที่ คาสอนของลัท ธิ ยิว (เปรี ย บเที ย บ
20:28, 30-31) ที่เธอได้เข้าใจและเชื่ อสิ่ งที่ พระเยซู ได้เปิ ดเผยเกี่ยวกับพระองค์ก็ชดั เจนจาก
คาตอบของเธอ เธอได้สรุ ปอย่างถูกต้องว่า ถ้าพระเยซู เป็ นผูซ้ ่ ึ งจะทาให้คนตายเป็ นขึ้นและ
ประทานชีวติ นิรันดร์ น้ นั พระองค์ตอ้ งเป็ นพระเมสสิ ยาห์ เธอได้อธิ บายว่าสิ่ งที่เธอได้หมายถึง
โดย “พระเมสสิ ยาห์” นั้นไม่ใช่เป็ นแนวคิดอันเป็ นที่นิยมของผูน้ าเชิ งปฏิวตั ิ แต่เป็ นการเปิ ดเผย
ตามพระคัมภีร์ถึง มนุษย์ที่เป็ นพระเจ้า ผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าได้สัญญาที่จะส่ งมาจากสวรรค์ (เปรี ยบเทียบ
1:9, 49; 6:14) ความเชื่ อที่ช่วยให้รอดนี้ ได้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับพระเยซู ที่เป็ นจริ งก่อน
แต่จากนั้นมารธาได้ดาเนิ นการต่อไปที่จะวางความวางใจส่ วนตัวของเธอไว้ในพระองค์เพื่อจะ
บรรลุการอ้างของพระองค์
การกล่าวยอมรับถึงความเชื่อของมารธาก็เป็ นจุดสู งในพระกิตติคุณที่สี่ อย่างที่การกล่าวยอมรับ
ถึงความเชื่ อของเปโตรได้เป็ นในพระกิ ตติคุณที่หนึ่ ง (เปรี ยบเทียบ มธ. 16:16) นี่ เป็ นการ
แสดงออกที่ชดั เจนที่สุดของความเชื่ อที่ช่วยให้รอดจนเดี๋ ยวนี้ ในพระธรรมนี้ ไม่สงสัยเลยว่า
ยอห์นได้บนั ทึกมันไว้เพราะว่ามันทาให้จุดประสงค์หลักของท่านแห่ งการโน้มน้าวผูอ้ ่านของ
ท่านว่าพระเยซู เป็ นพระคริ สต์ พระบุ ตรของพระเจ้าคืบหน้าไป เพื่อว่าพวกเขาจะได้รับชี วิต
นิรันดร์โดยการเชื่อในพระองค์ (20:31)

11:28

การตอบสนองของมารธาก็เป็ นต้นแบบที่ดีอีกอันหนึ่ ง จากการที่ได้มาสู่ ความเชื่ อในพระเยซู
ด้วยตัวของเธอเองนั้น เธอได้ดาเนิ นการที่จะนาคนอื่นๆมาสู่ ในพระองค์ต่อไป ซึ่ งรู ้ วา่ พระองค์

สามารถช่วยพวกเขาได้เช่นกัน (เปรี ยบเทียบ 1:40-45; 4:28-29) อย่างที่อนั ดรู วไ์ ด้ทานั้น (1:4142) มารธาก็ได้นาพี่นอ้ งของเธอมายังพระผูช้ ่ วยให้รอด เธอได้อธิ บายต่อน้องสาวของเธอว่า
พระเยซู เป็ น “พระอาจารย์” อย่า งที่ พ วกเขาทั้ง สองได้รู้จกั พระองค์อย่างดี ที่สุ ด เธอได้ท า
“อย่างลับๆ” เพื่อจะทาให้มารี ยพ์ บกับพระเยซูเป็ นส่ วนตัว พระเยซูได้แสดงออกถึงความสนใจ
ในมารี ยท์ ี่กาลังมา (ได้ “เรี ยกหา”เธอ ที่จะมา) มาหาพระองค์ และมารธาได้กลายมาเป็ นตัวแทน
ผูซ้ ่ ึ งได้นาเธอมายังพระองค์ ตามปกติแล้ว พวกรับบีไม่ริเริ่ มการติดต่อกับผูห้ ญิง แต่พระเยซู
ไม่ใช่รับบีโดยทัว่ ไป
11:29

มารี ยไ์ ด้ตอบสนองต่อการเชื้ อเชิ ญของพระเยซู ที่จะมาหาพระองค์ นี่ ไม่ได้หมายถึ งว่าเธอได้
กลายมาเป็ นผูเ้ ชื่ อในตอนนั้น อย่างไรก็ตาม มันดูเหมือนชัดเจนที่ว่าเธอได้วางใจในพระองค์
ณ ช่วงใดช่วงหนึ่งอย่างที่มารธาได้วางใจ (เปรี ยบเทียบ มธ. 26:6-12; มก. 14:3-9)

การเปิ ดเผยถึงความเมตตาสงสารของพระเยซู 11:30-37
การเน้นในส่ วนนี้อยูท่ ี่ความเมตตาสงสารของพระเยซูต่อหน้าผลลัพธ์ต่างๆของความบาป
11:30-32

การตอบสนองทางกายภาพของมารี ยต์ ่อพระเยซู น้ นั ก็ มีอารมณ์ มากกว่าการตอบสนองทาง
กายภาพของมารธา ซึ่ งบางที ก็ สะท้อนถึ ง ภาวะจิ ตใจของเธอ อี ก ครั้ งหนึ่ ง เราพบมารี ย ์ ณ
“พระบาท” ของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ลก. 10:39) ถ้อยคาของเธอก็เหมือนกับถ้อยคาของ
มารธา (ข้อ 21)
เธอได้ “พบ” พระเยซู ในสถานที่สาธารณะ “ที่ ที่พระเยซู ได้อยู่” นอก
“หมู่บา้ น” ส่ วนมารธาได้พูดกับพระเยซู โดยส่ วนตัว บางทีสิ่งนี้ บรรยายในบางส่ วนสาหรั บ
การตอบสนองที่แตกต่างของพระเยซูต่อผูห้ ญิงสองคน
“มารี ยถ์ ูกพบสามครั้งในการบันทึกของหมวดพระกิ ตติคุณ และแต่ละครั้งเธอก็อยู่ ณ
พระบาทของพระเยซู (ลก. 10:39; ยน. 11:32; 12:3) เธอได้นงั่ ใกล้พระบาทของ
พระองค์และฟั งถ้อยคาของพระองค์; เธอได้กราบลงที่พระบาทของพระองค์และ
ระบายความเสี ยใจของเธอออกมา; และเธอได้มาใกล้พระบาทของพระองค์เพื่อจะให้
การสรรเสริ ญและการนมัสการของเธอแก่พระองค์ ถ้อยคาที่ได้ถูกบันทึกไว้ของมารี ย ์
ในหมวดพระกิตติคุณก็อยูใ่ น ยอห์น 11:32 และถ้อยคาเหล่านั้นก็สะท้อนถึงสิ่ งที่มารธา

เพิ่งได้กล่าวไป (ยน. 11:21)”656
“ในลูกาบทที่ 10 ณ พระบาทของพระคริ สต์น้ นั เธอได้ยอมรับพระองค์ในฐานะ ผู้เผย
พระวจนะ ซึ่งได้ฟังถ้อยคาของพระองค์ ข้อ)39) ที่นี่ในยอห์นบทที่ 11 เธอเข้าหาพระ
คริ สต์ในฐานะ ปุโรหิ ต คือ มหาปุโรหิ ตที่สามารถ ‘เห็นใจในความอ่อนแอของเรา’ ผู้
ซึ่ งแบ่งปั นความเสี ยใจของเราและสาแดงพระคุณในทุกขณะที่ตอ้ งการ ในยอห์น 12:3
ณ พระบาทของพระองค์น้ นั มารี ยไ์ ด้ยอมรับว่าพระองค์เป็ น ‘กษัตริ ย’์ สิ่ งนี้ จะปรากฏ
ถ้าเราเปรี ยบเทียบกับ มัทธิ ว 26:7 ที่ซ่ ึ งเราเรี ยนรู ้วา่ เธอได้ชโลม ‘พระเศียร’ ของกษัตริ ย ์
ที่ถูกปฏิเสธของคนยิว อีกด้ วย!”657
11:33

วลี “สะเทือนพระทัย” แปลจากคากรี ก เอนอี บริ เมซาโต้ อย่างสม่ าเสมอแล้ว มันอธิ บายถึ ง
ท่าทีที่โกรธ เจ็บแค้น และขุ่นเคือง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 38; มธ. 9:30; มก. 1:43; 14:5) อารมณ์
เหล่านี้ ได้ผสมกันในวิญญาณของพระเยซู ขณะที่พระองค์ได้ใคร่ ครวญถึ งสถานการณ์ ที่อยู่ต่อ
หน้าพระองค์ ยอห์ นได้อธิ บายว่าพระเยซู “เป็ นทุกข์”(คากรี ก เอทาราเซน) อีกด้วย นี่ เป็ น
คากริ ยาที่หนักแน่ นอีกคาหนึ่ งที่อธิ บายถึ งความยุ่งยากทางอารมณ์ (เปรี ยบเทียบ 5:7; 12:27;
13:21; 14:1, 27)
แม้ว่า พระกิ ตติ คุ ณของยอห์ นเน้นถึ ง ความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู พระกิ ตติ คุณนี้ ก็รวมถึ ง
ถ้อยคาที่เจาะจงหลายอย่างเกี่ ยวกับความเป็ นมนุ ษย์ของพระองค์อีกด้วย คือ พระองค์ “เหน็ด
เหนื่อยจากการเดินทาง” (4.6) พระองค์ทรง “สะเทือนพระทัย” และ “เป็ นทุกข์” (ที่นี่) พระองค์
กันแสง และพระองค์ได้กระหายน้ าบนกางเขน (19:28)
พระเยซู ไ ด้โกรธ แต่โกรธต่ ออะไรบริ บ ทก็ จดั เตรี ยมการช่ วยเหลื อบางอย่างในการระบุ ถึ ง
สาเหตุ แห่ งความโกรธของพระองค์ เป็ นที่ ชดั เจนว่าขณะที่พระเยซู ได้มองดูความทุกข์ยากที่
ความตายก่อให้เกิ ดแก่มนุ ษย์และผูเ้ ป็ นที่รักของบรรดาผูท้ ี่ตายไปนั้น พระองค์ได้คิดถึงสาเหตุ
ของมัน นั่นคื อ ความบาป “คนยิว ” หลายคนที่ ป ราฏตัวที่ นั่นได้ม าจากกรุ ง เยรู ซ าเล็ม ที่ ที่
พระองค์ได้มีการเผชิ ญหน้ากับความไม่เชื่ อที่ด้ือดึง บาปของความไม่เชื่ อได้ส่งผลต่อ การตาย
ฝ่ ายวิญญาณ ซึ่ งเป็ นแหล่งของความโศกเศร้ าและความเสี ยใจนิ รันดร์ บางทีพระองค์ได้รู้สึก

โกรธเพราะว่าพระองค์ได้เผชิ ญหน้ากับผลลัพธ์ต่างๆของบาป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไม่
เชื่อ
คาอธิ บายอื่ นๆสาหรับความโกรธของพระเยซู ก็คือว่า พระเยซู ไม่พอใจที่ถูกบังคับให้ทาการ
อัศจรรย์ (เปรี ยบเทียบ 2:4)658 อย่างไรก็ตาม พระเยซูได้รอคอยที่จะไปยังเบธานี เพื่อว่าพระองค์
สามารถทาการอัศจรรย์ได้ (ข้อ 11) อีกแนวคิดหนึ่ งก็คือว่า พระเยซู ได้เชื่ อว่าความโศกเศร้ า
ของคนยิวนั้นน่าซื่ อใจคด แต่ไม่มีสิ่งใดในตัวบทที่บ่งบอกว่าบรรดาผูโ้ ศกเศร้าไม่ได้จริ งใจ คน
อื่นๆเชื่ อว่ายอห์นได้หมายถึ งว่า พระเยซู ได้รับการ “กระตุน้ ” อย่างลึกซึ้ งโดยเหตุการณ์เหล่านี้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่าทีของบรรดาผูโ้ ศกเศร้าผูซ้ ่ ึ งได้ลม้ เหลวที่จะเข้าใจตัวบุคคลของพระองค์659
อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่า มันเป็ นความไม่เชื่ อของคนยิวและมารี ยท์ ี่ได้กระตุน้ ความขุ่นเคืองของ
พระองค์660
11:34-35

“พระเยซู ทรงพระกันแสง” (คากรี ก ดาครู โอ ตามตัวอักษรหมายถึ ง หลัง่ น้ าตา; เปรี ยบเทียบ
อสย. 53:3) เป็ นที่ชดั เจนว่าการร้องไห้ของพระองค์ได้แสดงออกอย่างภายนอกถึงความเสี ยใจ
ที่การใคร่ ครวญถึ งบาปและผลลัพธ์ต่างๆของมันได้ก่อให้เกิดขึ้นในใจของพระองค์ “น้ าตา”
ของพระเยซู เป็ นหลักฐานของความเมตตาสงสารของพระองค์สาหรั บมนุ ษ ย์ที่ ได้ล้มลงใน
ความบาป (เปรี ยบเทียบ ลก. 19:41) พระองค์ไม่สามารถร้ องไห้เหนื อการสู ญเสี ยลาซารั ส
เพื่อนของพระองค์ได้ เนื่ องจากว่าพระองค์กาลังจะรื้ อฟื้ นเขาสู่ ชีวิต ในทานองเดี ยวกัน มันก็
เป็ นไปไม่ได้ที่พระองค์ร้องไห้อย่างเมตตาสงสารกับมารธาและมารี ย ์ เนื่ องจากว่าพระองค์กาลัง
จะเปลี่ยนความโศกเศร้าของพวกเขาไปสู่ ความยินดี อย่างไรก็ตาม อย่างไม่สงสัยว่า อารมณ์ร่วม
ได้ทาหน้าที่บางส่ วนในการร้องไห้ของพระเยซู
มารธาเพิ่งได้เป็ นพยานถึงความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู (ข้อ 27) และตอนนี้ น้ าตาของพระเยซู
ได้เป็ นพยานถึงความเป็ นมนุษย์ของพระองค์
ตามพันธสัญญาใหม่น้ นั พระเยซู ได้ทรงกันแสงสามครั้ง คือ (1) ที่นี่ ( 2) เหนือกรุ งเยรู ซาเล็ ม
(ลก. 19:41) และ (3) ในสวนเกทเสมนี (ฮบ. 5:7)

11:36-37

ผูม้ องดู ชาวยิวได้ตีความน้ าตาที่โกรธของพระเยซู ในสองแง่ พวกเขาได้ถือว่าน้ าตานั้นเป็ น

หลักฐานของความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซู ที่มีต่อลาซารัส น้ าตานั้นได้สะท้อนอย่างนั้น แต่
ไม่ได้เป็ นอย่างที่ ค นยิวได้คิด พระเยซู ไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าความตายได้แยกพระองค์จาก
เพื่อนของพระองค์ คนยิวได้สรุ ปอย่างผิดๆอีกด้วยว่า น้ าตาของ พระเยซู ได้สะท้อนถึ งความ
โศกเศร้ าที่พระองค์ได้รู้สึกเหนื อการไร้ ความสามารถที่ได้ทึกทักเอาของพระองค์ที่จะป้ องกัน
ลาซารัสไว้จากการตาย การอนุ มานนี้ ได้เปิ ดเผยถึงความไม่เชื่ อและความไม่รู้ถึงตัวบุคคลของ
พระเยซู การรั กษาชายตาบอดโดยพระเยซู น้ นั ได้เกิ ดขึ้ นหลายเดื อนก่ อนหน้านั้น แต่เป็ นที่
ชัด เจนว่า มันได้ก่ อให้ เกิ ดความประทับ ใจที่ หนัก แน่ น ต่ อ ผูค้ นที่ อาศัย อยู่ใ นกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม
เนื่องจากว่าพวกเขาได้อา้ งอิงถึงมันในตอนนี้
การเป็ นขึน้ จากตายของลาซารัส 11:39-44
พระเยซู ได้ดาเนิ นการต่อไปที่จะแก้ต่างการอ้างของพระองค์ที่ว่าพระองค์เป็ นผูท้ ี่จะทาให้คนตายเป็ นขึ้น และ
จัดเตรี ยมชีวติ ให้ (ข้อ 25)
11:38

อีกครั้งหนึ่งพระเยซูได้รู้สึกมีอารมณ์โกรธอย่างเดียวกันขณะที่พระองค์ได้เข้าใกล้ “หลุมฝังศพ”
ของลาซารัส หลุ มฝังศพที่ถูก ตัดให้เป็ นข้างเขาที่ เป็ นหิ นปูนของบริ เวณนั้นก็เป็ นเรื่ องปกติ
ทุกวันนี้ถ้ าที่คล้ายกันหลายแห่งก็เป็ นที่ประจักษ์แก่ทุกคน ตามปกติแล้ว “หิน” กลมขนาดใหญ่
ได้ปิดทางเข้าไว้ต่อพวกสัตว์และบุคคลที่อยากรู ้อยากเห็น

11:39

แม้ว่ามารธาได้กล่าวยอมรับถึงความเชื่ อของเธอที่วา่ พระเยซู จะทาให้คนตายเป็ นขึ้นนั้น เธอก็
ไม่ได้เข้าใจว่าพระเยซู ได้วางแผนที่จะทาให้น้องชายของเธอเป็ นขึ้นทันที พระเยซู ไม่ได้ให้
เหตุผลแก่เธอที่จะหวังว่าพระองค์จะทา ตามธรรมเนียมแล้ว คนยิวได้พนั ร่ างกายของผูต้ ายของ
พวกเขาด้วยผ้า และเพิ่มเครื่ องเทศเพื่อที่ จะลดผลกระทบของกลิ่ นเหม็นที่ ความเน่ าเปื่ อยได้
ก่อให้เกิดขึ้น พวกเขาไม่ได้ดองศพอย่างถ้วนถี่อย่างที่คนอียปิ ต์ได้ทา661
อย่า งน่ า สนใจแล้ว มารธาไม่ ไ ด้อ้อนวอนต่ อ พระเยซู บ นพื้ นฐานของความไม่ ส ะอาดทาง
พิธีกรรมที่วา่ การสัมผัสกับร่ างกายของคนตายจะก่อให้เกิดสาหรับคนยิว บางทีเธอได้เรี ยนรู ้วา่
ความไม่สะอาดทางพิธีกรรมไม่ใช่เป็ นบางสิ่ งที่ได้รบกวนพระเยซู ความเป็ นห่ วงของเธอก็คือ
ความไม่สะอาดทางปฏิบตั ิในความสอดคล้องกับบุคลิ กภาพของเธออย่างที่บรรดาผูเ้ ขียนพระ

กิตติคุณได้นาเสนอ
11:40-41ก

การตอบของพระเยซูได้สรุ ปสิ่ งที่พระองค์ได้ตรัสแก่มารธาก่อนหน้านั้น (ข้อ 23-26) พระองค์
ได้มองว่าการทาให้ใครคนหนึ่ งเป็ นขึ้นนั้นเป็ นการกระทาที่ได้ยกย่องพระเจ้าโดยการเปิ ดเผย
พระบุตรของพระองค์ ความเต็มใจของมารธาที่จะยอมให้มีการเคลื่อนหิ นออกก็ได้เป็ นพยาน
ถึงความมัน่ ใจของเธอในพระเยซู เมื่อหิ นนั้นได้อยู่ห่างจากทางเข้าของหลุ มฝังศพ ตาทุกดวง
ต้องได้จดจ่อที่พระเยซูเพื่อจะดูถึงสิ่ งที่พระองค์จะทา

11:41ข-42

พระเยซู ไ ด้ก ล่ า วต่ อ พระเจ้า ด้ว ยการอธิ ษ ฐานในฐานะ “พระบิ ด า” ของพระองค์ เ ช่ น เคย
พระองค์ได้กล่าวราวกับว่าการทาให้ลาซารัสเป็ นขึ้นนั้นเป็ นบางสิ่ งที่พระบิดาได้บญั ชาแล้ว ซึ่ ง
ก็เป็ นจริ ง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 11) คาอธิ ษฐานของพระองค์ไม่ใช่การขอร้องเพื่อการเป็ นขึ้นจาก
ตายของลาซารัส คาอธิ ษฐานเช่ นนั้นคงได้ยกย่องพระบิดา ตรงกันข้าม มันเป็ นคาอธิ ษฐาน
แห่งการขอบคุณ สาหรับสิ่ งที่พระบิดาจะทาในไม่ชา้ : “ข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ ที่พระองค์
ทรงโปรดฟังข้าพระองค์” มันมีผลลัพธ์แห่ งการจดจ่อความสนใจไปที่พระบุตรของพระเจ้า
ในฐานะตัว แทนของพระเจ้า (พระเจ้า พระบิ ด า) ในการท าการอัศ จรรย์ ค าอธิ ษ ฐานของ
พระเยซูได้มีผลลัพธ์แห่งการชักจูงผูม้ องดูไปสู่ ความสัมพันธ์กบั พระบิดา และการจัดเตรี ยมที่วา่
พระองค์ไม่ได้ทาสิ่ งใดที่เป็ นอิสระจากพระบิดาอย่างแท้จริ งอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 5:19-47: 1
พกษ.18:36-37)
การอธิ ษฐานในที่สาธารณะของพระเยซู ที่นี่ก็เป็ นการย้ าเตือนที่ดีวา่ ผูน้ าทุกคนในการอธิ ษฐาน
ในที่สาธารณะนั้นควรคานึงถึงบรรดาผูท้ ี่ปรากฎตัวที่นนั่ เมื่อพวกเขาอธิ ษฐาน เราควรทาอย่าง
นั้นเช่ นกัน ไม่ใช่ โดย “การทาตัวให้เป็ นที่รู้จกั ” (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:5) แต่โดยการกล่ าวคา
อธิ ษฐานที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงใครที่อยูท่ ี่นนั่

11:43-44

คนตายนั้นได้ยินเสี ยงของพระบุตรของพระเจ้าและมีชีวิต อย่างที่พระเยซู ได้ทานายไว้ (5:25,
28-29) ถ้า พระเยซู ไม่ได้ระบุชื่อ “ลาซารัส” คนที่ตายทุกคนอาจได้เป็ นขึ้นตามคาสั่งของ
พระองค์ บางทีพระเยซู ได้ “ร้องออกมา” อย่างเสี ยงดังเพื่อจะทาให้ชดั เจนว่าการเป็ นขึ้นจาก
ตายนี้ ไม่ใช่ การกระทาของเวทมนตร์ คาถา โดยพื้นฐานแล้ว ผูใ้ ช้ เวทมนตร์ คาถาพูดพึมพา
เวทมนต์คาถาของพวกเขาอย่างเงียบๆ (เปรี ยบเทียบ อสย. 8:19)662 ยิ่งไปกว่านั้นอีก คาสั่งที่ดงั

เช่นนั้นได้เน้นถึงสิ ทธิ อานาจของพระเยซู
เอลี ยาห์และเอลี ชาได้ทาให้คนตายเป็ นขึ้ น แต่พวกเขาจาเป็ นต้องออกแรงเหนื อการอัศจรรย์
เหล่านี้ ในความตรงกันข้าม พระเยซู ได้ทาให้ลาซารัสเป็ นขึ้นด้วยถ้อยคา (เปรี ยบเทียบ ปฐก.
1:3 และข้ออื่นๆ)
คนยิวไม่ได้พนั คนตายของพวกเขาอย่างแน่ นในผ้าศพของพวกเขาจนลาซารั สไม่ได้มีความ
ยุง่ ยากในการทาสิ่ งที่ยอห์นได้เขียนว่าเขาได้ทา นัน่ คือ “ออกมา”
“ตามธรรมเนี ยมแล้ว ศพถูกวางไว้บนผ้าลิ นิน ซึ่ งกว้างพอที่จะพันร่ างกายอย่างเต็มที่
และยาวกว่า ความยาวของศพสองเท่ า ร่ า งกายนั้น ได้ถู ก วางไว้บ นผ้า ที่ เท้า นั้นอยู่
ณ ปลายข้างหนึ่ง และจากนั้นผ้าได้ถูกดึงมาเหนือหัวและกลับไปยังเท้า เท้าถูกมัดที่ขอ้
เท้า และแขนได้ถูกมัดไว้กบั ร่ างกายด้วยริ้ วผ้าลิ นิน หน้าถูกมัดด้วยผ้าอีกชิ้ นหนึ่ ง. . .
เป็ นที่ ชัดเจนว่า ร่ างกายของพระเยซู ได้ถูก ตระเตรี ยมเพื่อการฝั ง ในทานองเดี ย วกัน
(เปรี ยบเทียบ 19:40; 20:5, 7) บุคคลที่ถูกมัดนั้นสามารถกระโดดและเดินอุย้ อ้ายได้ แต่
แทบจะเดินไม่ได้”663
ในขณะมันมีความคล้ายกันระหว่างการเป็ นขึ้นจากตายของลาซารัสและการเป็ นขึ้นจากตายของ
พระเยซู เราต้องจดจาถึงความแตกต่างที่สาคัญของการเป็ นขึ้นสองอย่างนี้ ลาซารัสได้เป็ นขึ้น
เพื่อจะตายอีกครั้งหนึ่ งในภายหลัง ในฐานะมนุ ษย์ที่ตอ้ งตาย ส่ วนพระเยซู ได้เป็ นขึ้นเพื่อจะไม่
ตายอีก ในฐานะผูท้ ี่ไม่ตอ้ งตาย ลาซารัสได้เป็ นขึ้นด้วยร่ างกายทางกายภาพอย่างเดียวกันที่ได้
เข้าไปในหลุ มฝังศพของเขา แต่พระเยซู ได้เป็ นขึ้นด้วยร่ างกายฝ่ ายวิญญาณที่สามารถผ่านทะลุ
สิ่ งของที่แข็งได้ (1 คร. 15) ดังนั้นการเป็ นขึ้นจากตายของลาซารัสก็เป็ นแค่การคาดหวังที่ซีด
เซี ยวถึงการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซูที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม มันเป็ นหมายอัศจรรย์ที่ใหญ่
ที่สุดของพระเยซู
“ถ้า พระเยซู ค ริ ส ต์ไ ม่ ส ามารถท าสิ่ ง ใดเกี่ ย วกับ ความตายได้ จากนั้น อะไรก็ ต ามที่
พระองค์สามารถทาได้ก็ไม่สาคัญ [1 คร. 15:19]”664
การอัศจรรย์น้ ี ได้อธิ บายถึ งความสามารถของพระเยซู ที่จะให้อานาจแก่ผคู ้ นด้วยชี วิตใหม่ (เปรี ยบเทียบ 14:6)

ก่อนหน้านั้นพระองค์ได้ทาให้บุตรชายของหญิงม่ายแห่ งนาอินเป็ นขึ้น (ลก. 7:15) และได้นาบุตรสาวของไยรัส
(มธ. 9:25; มก. 5:42; ลก. 8:55) กลับคืนสู่ ชีวิต แต่ลาซารัสได้ตายมาสี่ วนั ตอนนี้ ก็ไม่มีขอ้ งสงสัยเกี่ ยวกับ
ความสามารถของพระเยซูที่จะทาให้คนตายเป็ นขึ้น ทางกายภาพแล้ว พระองค์จะทาสิ่ งนี้ เพื่อทุกคน ณ การเป็ น
ขึ้นจากตายในอนาคต พระองค์จะทาให้คริ สเตียนเป็ นขึ้น ณ การรับขึ้นไป (1 ธส. 4:16) ธรรมิกชนของพันธ
สัญญาเดิมและของกลียุค ณ การเสด็จมาครั้งที่สอง (ดนล. 12:2; วว. 20:4, 6) และผูไ้ ม่เชื่ อ ณ ตอนปลายของยุค
พันปี (วว. 20:5) ทางฝ่ ายวิญญาณแล้ว พระเยซูประทานชี วิตแก่ทุกคนที่เชื่ อในพระองค์ ณ เวลาที่พวกเขาวางใจ
ในพระองค์ (5:24)
“. . . ดังนั้นการเป็ นขึ้นจากตายของลาซารัสก็เป็ นคาอุปมาแห่ งการกระทาของการกลับใจเชื่ อและชี วิต
ของคริ สเตียน”665
“ในบางแง่น้ นั เรื่ องราวของมารธาและมารี ยก์ ็ตระเตรี ยมผูอ้ ่านสาหรั บการท้าทายที่จะเชื่ อในการตาย
การถู กฝั ง และการเป็ นขึ้ นจากตายของพระเยซู ความล่ า ช้าที่ ต้ งั ใจไว้ข องพระองค์ก็ เปิ ดเผยอี ก ว่า
บ่อยครั้งพระเจ้าก็ใช้การทนทุกข์เป็ นโอกาสสาหรับการแทรกแซงของพระเจ้า แม้วา่ มันยากที่จะเชื่ อใน
สถานการณ์เช่นนั้น”666
“อย่างที่พระวาทะก่อนการบังเกิดเป็ นมนุ ษย์น้ นั ได้ให้ชีวิตทางกายภาพและความสว่างแก่มนุ ษย์ในการ
ทรงสร้าง (1:2) ดังนั้น พระเยซู ในฐานะพระวาทะที่บงั เกิ ดเป็ นมนุ ษย์ก็ให้ชีวิตฝ่ ายวิญญาณและความ
สว่างแก่ผคู ้ นที่เชื่อในพระองค์”667
มี ห ลายค าถามที่ ก ารบรรยายของยอห์ น เกี่ ย วกับ การอัศ จรรย์น้ ี ละไว้โ ดยปราศจากค าตอบ ที่ ท รมานการ
จินตนาการของเรา ตัวอย่างเช่น อะไรที่ลาซารัสได้รายงานต่อเพื่อนๆของเขา สิ่ งเหล่านี้ผเู ้ ขียนได้หลีกเลี่ยงอย่าง
จงใจเพื่อจะจดจ่อความสนใจของผูอ้ ่านไปที่พระเยซู
“การอัศจรรย์ของการทาให้ลาซารัสเป็ นขึ้นจากตายได้รับรองถึ งสิ ทธิ อานาจของพระเยซู ที่จะให้ชีวิต
นิ รันดร์ แก่ บรรดาผูท้ ี่เชื่ อในพระองค์ ในการทาให้ลาซารั สเป็ นขึ้ นจากตายนั้น พระเยซู ได้แสดงถึ ง
ความสมเหตุสมผลของการอ้างของพระองค์เองที่ว่าพระองค์จะเป็ นขึ้นอีกเช่นกัน และที่ว่าพระองค์มี
อานาจและสิ ทธิ อานาจที่จะทาเช่นนั้น การอัศจรรย์น้ ี อธิ บายถึงการอ้างของพระเยซู ที่วา่ พระองค์จะทา
ให้ผคู้ นเป็ นขึ้นในการเป็ นขึ้นในยุคสุ ดท้ายอีกด้วย”668
2. การตอบสนองต่ างๆต่ อการทาให้ ลาซารัสเป็ นขึน้ 11:45-57

อีกครั้งหนึ่งถ้อยคาของพระเยซูได้แบ่งแยกพวกยิว (เปรี ยบเทียบ 6:14-15; 7:10-13, 45-52; 10:19-21)
การตอบสนองอันเป็ นทีน่ ิยม 11:45-46
แม้กระทัง่ การอัศจรรย์ที่มีพลังมากที่สุดนี้ ได้ลม้ เหลวที่จะโน้มน้าวหลายคนว่าพระเยซู เป็ นพระบุตรของพระเจ้า
“หลายคน” ผูซ้ ่ ึ งได้มาปลอบโยนมารี ยไ์ ด้ “เชื่ อในพระองค์” แต่ความลึ กซึ้ งของความเชื่ อของพวกเขานั้นก็ผนั
แปรอย่างไม่สงสัย ความเชื่อที่ข้ ึนอยูก่ บั การอัศจรรย์ไม่ใช่ความเชื่อที่เข้มแข็งที่สุด แต่ ยอห์นได้ถือว่ามันดีกว่าที่
จะไม่มีความเชื่ อเลย (เปรี ยบเทียบ 2:23)669 การอ้างอิงของยอห์นถึง “มารี ย”์ แทนที่จะเป็ น “มารธาและมารี ย”์
อาจบ่งบอกว่าคนเหล่านี้ได้มีความรักใคร่ ที่มากกว่าสาหรับมารี ย ์ อีก ทางหนึ่ งคื อ พวกเขาอาจได้ ถื อ ว่ า เธอ
ต้องการการสนับสนุนทางอารมณ์มากกว่าพี่สาวของเธอ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 19) คนอื่นๆที่สังเกตการอัศจรรย์น้ ี ได้
“ไปหาพวกฟาริ สี” ความตรงกันข้ามก็แนะนาว่าพวกเขาไม่ได้เชื่ อ และได้ไปเพื่อจะบอกพวกฟาริ สีเพื่อว่าผูน้ า
เหล่านี้จะทาการต่อต้านพระองค์
การตอบสนองทีเ่ ป็ นทางการ 11:47-53
การทาให้ลาซารัสเป็ นขึ้นได้โน้มน้าวพวกผูน้ าของอิสราเอลว่าพวกเขาจะต้องปฏิบตั ิการที่รุนแรงมากขึ้นต่อพระ
เยซู ยอห์นได้บนั ทึกการตัดสิ นใจนี้วา่ เป็ นจุดสู งของการปฏิเสธที่เป็ นทางการของอิสราเอลต่อพระบุตรของพระ
เจ้าจนเดี๋ยวนี้ การตัดสิ นใจนี้ได้นาไปสู่ การถูกจับกุมและถูกตรึ งของพระเยซูโดยตรง
11:47-48

คาว่า “ฉะนั้น” หรื อ “ดังนั้น” ของยอห์นก็โยงย่อหน้านี้กบั สิ่ งที่มาก่อนโดยตรงในความสัมพันธ์
แบบเหตุและผล “พวกมหาปุโรหิต” ผูซ้ ่ ึ งส่ วนใหญ่เป็ นพวกฟาริ สี และ “พวกฟาริ สี” ผูซ้ ่ ึ งส่ วน
ใหญ่เป็ นธรรมาจารย์ก็ได้รวมตัวกันเพื่อการประชุ มที่เป็ นทางการ พวกมหาปุโรหิ ตได้ควบคุม
สภาแซนฮี ด ริ น แต่ พ วกฟาริ สี เ ป็ นคนกลุ่ ม น้ อ ยที่ มี อ านาจ กลุ่ ม ที่ ส ามและเล็ ก ที่ สุ ด ใน
สภาแซนฮีดริ นคือ “พวกผูใ้ หญ่” ผูซ้ ่ ึ งเป็ นคนชั้นสู งที่ เป็ นเจ้าของที่ดินพร้ อมกับมุ มมองทาง
ศาสนศาสตร์ที่ผสมผสาน
สมาชิ กสภาแซนฮี ดริ นได้รู้สึ ก ว่า พวกเขาจะต้องปฏิ บตั ิ ก ารที่ เด็ ดเดี่ ย วบางอย่างต่ อพระเยซู
เพราะว่า ยิ่งพระองค์ได้ท าการอัศจรรย์มากขึ้ น ความเป็ นที่ นิยมของพระองค์ยิ่ง จะมี ม ากขึ้ น

แม้กระทัง่ พวกยิวหลายคนได้สรุ ปว่า พระเยซู เป็ น พระเมสสิ ยาห์ กลยุทธ์ในปั จจุบนั ของ
พวกเขาต่ อ พระเยซู น้ ัน จ าเป็ นต้อ งปรั บ เปลี่ ย น หาไม่ แ ล้ว พระองค์ อ าจได้ท าลายพวกเขา
(ตาแหน่งและอานาจของพวกเขา)
เป็ นสิ่ งที่ น่าสนใจที่ ว่าพวกเขาได้ยอมรั บอย่างลับๆว่าพระเยซู ได้กระทา “หมายสาคัญหลาย
อย่า ง” แม้ว่า อย่า งเปิ ดเผยแล้วก่ อ นหน้า นั้นพวกเขาได้ข อให้ พ ระองค์ที่ จ ะท าหมายส าคัญ
บางอย่างเพื่อพิสูจน์ถึงการอ้างของพระองค์ (2:18; 6:30) ต่อมา ใครคนหนึ่ งในสภาแซนฮีดริ น
บางทีเป็ นนิ โคเดมัสต้องได้รายงานต่อพวกสาวกถึงการกล่าวยอมรับแห่ งเหตุผลที่เห็นแก่ตวั นี้
ของพวกเขาสาหรับการฆ่าพระเยซู
“มันเป็ นกรณี อยูเ่ สมอว่าบรรดาผูท้ ี่ได้ตดั สิ นใจที่จะต่อต้านสิ่ งที่พระคริ สต์ยึดมัน่ จะไม่
ถูกโน้มน้าวโดยหลักฐานใดๆเลย”670
การอ้างอิงถึง “ที่ของเรา” บางทีเป็ นตาแหน่ งแห่ งสิ ทธิ อานาจที่ พวกเขาได้ครอบครอง การ
จราจลอันเป็ นที่ นิย มซึ่ ง เป็ นผลมาจากความเชื่ อถื อของคนยิวที่ ว่า ผูช้ ่ วยกู้ท างการเมื องของ
อิสราเอลได้ปรากฏนั้น อาจทาให้ “คนโรมัน” ทาความยุ่งยากแก่พวกผูน้ าของอิ สราเอลและ
ปลดอานาจของพวกเขา ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่ งก็คือว่า “ที่ของเรา” อ้างอิงถึงพระวิหาร
และกรุ งเยรู ซาเล็ม671 ผูป้ กครองเหล่านี้ได้ถือว่าอิสราเอลเป็ นชนชาติ ของพวกเขา แทนที่จะเป็ น
ชนชาติของพระเจ้า และพวกเขาไม่ตอ้ งการที่จะสู ญเสี ยการควบคุมเหนื อชนชาติน้ ี หรื อชื่ อเสี ยง
ของพวกเขาในฐานะผูน้ า (เปรี ย บเที ย บ กษัตริ ย ์ซ าอูล ) ไม่ มี ใ ครอ้า งอิ ง ถึ ง สวัส ดิ ภาพของ
ประชาชนในเหตุการณ์เช่นนั้น (เปรี ยบเทียบ 10:8)
“เศรษฐี ที่อยู่ในแดนมรณาได้โต้แย้งว่า ‘ถ้าคนหนึ่ งจากหมู่คนตายไปหาเขา เขาคงจะ
กลับใจเสี ยใหม่’ (ลก. 16:30) ลาซารัสได้เป็ นขึ้นจากตาย และพวกเจ้าหน้าที่ตอ้ งการที่
จะฆ่าเขาเสี ย!”672
11:49

คาพูดของคายาฟาสสะท้อนถึงความโกลาหลที่แสดงลักษณะของการประชุมนี้ เขาได้กล่าวต่อ
ผูร้ ่ วมงานของเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็ นคนที่ไม่รู้ (“ท่านทั้งหลายไม่รู้อะไรเสี ยเลย”) คายา
ฟาสได้รับตาแหน่งมหาปุโรหิ ตจากคนโรมันในปี ค.ศ. 18 อันนาสพ่อตาของเขาได้อยู่ใน

ตาแหน่ งก่อนหน้าเขา และอันนาสได้ดาเนิ นการที่จะใช้อิทธิ พลที่สาคัญต่อไป อย่างไรก็ตาม
เป็ น “คายาฟาส” เองผูซ้ ่ ึ งมีอานาจที่เป็ นทางการ ณ เวลานี้ อย่างไรก็ตาม เขาก็มีคาตอบแก่สภา
แซนฮีดริ น673
การอ้างอิงของยอห์นถึง “ปี นั้น” (ข้อ 49) บางทีในความคิดนั้นก็เป็ นปี ของการตายของพระเยซู
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 51; 18:13) ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่ งก็คือว่า ยอห์นอาจได้พูดเป็ นนัยถึง
ธรรมชาติที่บอบบางของตาแหน่ งมหาปุโรหิ ตในสมัยนั้น เมื่อโรมได้แต่งตั้งและขับพวกผูน้ า
ออกจากตาแหน่ งตามอาเภอใจด้วยคาเตือนที่เล็กน้อย674 ถ้อยคาที่ดูถูกของคายาฟาสต่อเพื่อน
สมาชิ กสภาแซนฮีดริ นของเขาที่วา่ “ท่านทั้งหลายไม่รู้อะไรเสี ยเลย” นั้นก็นาเสนอเขาในฐานะ
คนหยาบคาย
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การแก้ไ ขของคายาฟาสต่ อ ปั ญ หาที่ พ ระเยซู ไ ด้ต้ ัง ขึ้ น ก็ คื อ ที่ จ ะก าจัด พระองค์อ ย่ า งถาวร
ดูเหมือนเขาได้รู้สึกไม่อดทนกับเพื่อนผูป้ กครองของเขาสาหรับการลังเลที่จะดาเนิ นขั้นตอนที่
โหดร้ า ยนี้ เขาได้ม องว่า การตายของพระเยซู เ ป็ นเครื่ อ งบู ช าที่ จ าเป็ น (“ได้ป ระโยชน์ ” )
สาหรับสวัสดิภาพของ “คนทั้งชาติ” ซึ่ งเขาได้หมายถึงพวกผูน้ า การตายแบบเครื่ องบูชาของ
พระเยซู เป็ นความตั้งใจของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง แม้ว่าเพื่อเหตุผลที่แตกต่างกัน คายาฟาสได้
มองว่า พระเยซูเป็ นแพะรับบาปซึ่ งการเสี ยสละของพระองค์น้ นั จะรับรองถึงชี วิตของพวกผูน้ า
ของอิ ส ราเอล พระเจ้า ได้มองว่า พระเยซู เป็ นลู กแกะผูซ้ ่ ึ ง จะตายเพื่ อรั บ รองชี วิตของผูเ้ ชื่ อ
อย่างเหน็บแนมแล้ว การตายของพระเยซูจะกล่าวโทษผูน้ าที่ไม่เชื่อเหล่านี้ ไม่ใช่จะช่วยพวกเขา
ให้รอด ยิ่งไปกว่านั้นอีก การตายนั้นก็ไม่ได้ช่วยพวกไว้จากการสู ญเสี ยอานาจของพวกเขาแก่
คนโรมัน ผูซ้ ่ ึ ง ได้ถ อดสภาแซนฮี ดริ นออกเมื่ อพวกเขาได้ทาลายเมื องนั้นในสงครามแห่ ง ปี
ค.ศ. 66-70

11:51-52

ยอห์นได้ตีความหมายถ้อยคาของคายาฟาสเพื่อผูอ้ ่านของท่าน ท่านได้เห็นว่าถ้อยคาของคายาฟาสเป็ นคาพยากรณ์ เขาได้กล่าวน้ าพระทัยของพระเจ้าในฐานะมหาปุโรหิ ต แม้วา่ เขาไม่ได้
ตระหนักว่าเขาได้ทาอยางนั้น แน่นอนว่า แรงจูงใจของคายาฟาสตรงกันข้ามกับน้ าพระทัยของ
พระเจ้าอย่างสิ้ นเชิ ง แต่พระเจ้าได้ใช้อานาจเหนื อเพื่อจะบรรลุน้ าพระทัยของพระองค์ผ่านทาง
คาแนะนาที่เห็นแก่ตวั ของมหาปุโรหิ ต (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 50:20; กดว .22—24)

“พระเจ้าทรงสามารถที่จะตรัสผ่านตัวแทนที่ไม่เต็มใจ เช่นเดียวกับผ่านตัว (คายาฟาส)
”(พระเยซู) แทนที่เต็มใจ675
คายาฟาสได้ “พยากรณ์ ” อย่างไม่รู้ว่าพระเยซู จะ “สิ้ นพระชนม์” ในฐานะตัวแทน “ชนชาติ
(อิสราเอล) นั้น” (เปรี ยบเทียบ อสย. 53:8) ผลลัพธ์ของการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์จะเป็ น
การรวบรวมบุตรทั้งหลายของพระเจ้าที่ กระจายไป ซึ่ งก็คือคนที่ไม่ใช่ อิสราเอลเช่ นเดี ยวกับ
คนยิวไปสู่ พวกเดี ยว นั่นคื อ คริ สตจักร (เปรี ยบ 4:42; 10:16; อฟ. 2:14-18; 1 ปต. 2:9)
สุ ดท้า ยแล้ว ผลลัพ ธ์ น้ ันจะรวบรวมผูเ้ ชื่ อชาวยิวและผูเ้ ชื่ อชาวต่ างชาติ ไ ว้ใ นอาณาจัก รของ
พระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ อสย. 43:5; อสค. 34:12)
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ผลลัพ ธ์ ข องการประชุ ม ที่ เ ป็ นทางการอย่ า งชัด เจนนี้ คื อ การตัด สิ น ใจที่ เ ป็ นทางการของ
สภาแซนฮีดริ น “ที่จะฆ่า” พระเยซู การตัดสิ นใจนี้ ได้ก่อให้เกิ ดจุดสู งสุ ดอีกอย่างหนึ่ งในการ
ต่อต้านพระเยซู ที่ดาเนิ นต่อไปซึ่ งยอห์นได้สืบเสาะในพระกิตติคุณนี้ (เปรี ยบเทียบ มธ. 26:3-4)
เป็ นที่ชดั เจนว่า ตามข้อมูลนี้ การไต่สวนภายหลังของพระเยซู ต่อหน้าพวกมหาปุโรหิ ตและสภา
แซนฮีดริ นก็เป็ นแค่ระเบียบ ซึ่ งได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้มีการปรากฏของความยุติธรรม
พวกผู ้น าได้ ไ ต่ ส วนพระเยซู แ ละตัด สิ น พระองค์ ใ ห้ ต ายแล้ ว (เปรี ยบเที ย บ มก. 14:1-2)
สิ่ งทั้งหมดที่ได้คา้ งอยูก่ ็คือที่จะตัดสิ นใจว่าเมื่อไหร่ และวิธีที่จะประหารพระองค์
ยอห์นไม่ได้บนั ทึกการไต่สวนของพระเยซู ต่อหน้าคายาฟาสและสภาแซนฮีดริ นอย่างที่ผเู ้ ขียน
พระกิตติคุณพ้องได้บนั ทึก ท่านได้เห็นว่าการประชุ มนี้ ของสภาแซนฮีดริ นเป็ นการไต่สวนแท้
ของพระเยซู

การตอบสนองของพระเยซู 11:54-57
ส่ วนนี้สรุ ปสถานการณ์ ณ ระยะเวลานี้ของพันธกิจของพระเยซู พวกผูน้ าได้ตดั สิ นใจที่จะฆ่าพระองค์ และพระเยซูได้ถอนตัวไปยังเมืองเอฟราอิม
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พระเยซู อาจได้เรี ย นรู้ ถึ งการตัดสิ นใจของสภาแซนฮี ดริ นจากสมาชิ ก ที่ เห็ นอกเห็ นใจ เช่ น
นิ โคเดมัส พระองค์ได้ถอนตัวไปยังสถานที่ ส่วนตัวและ ไม่ปรนนิ บตั ิ “ต่อสาธารณะ” “อีก

ต่อไป” เมือง “เอฟราอิม” อาจได้เป็ น “เอโฟรน” ของพันธสัญญาเดิม ซึ่ งอยูห่ ่ างจากเบธเอลไป
ทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อประมาณ 6 กิ โลเมตร และห่ างจากกรุ งเยรู ซาเล็มประมาณ 19
กิโลเมตร ( 2 พศด. 13:19) อย่างไรก็ตาม สถานที่ต้ งั นี้ จะไม่ได้ยา้ ยพระองค์ให้ห่างจากกรุ ง
เยรู ซาเล็มอย่างมากนัก ถิ่นทุรกันดารสองแห่ งเท่านั้นที่ถูกอ้างอิงในหมวดพระกิตติคุณคือ ถิ่น
ทุรกันดารยูเดี ย ซึ่ งอยูท่ างใต้และทางตะวันออกของกรุ งเยรู ซาเล็ม และถิ่นทุรกันดารที่อยูท่ าง
เหนื อเพอเรี ย ที่ที่ยอห์นได้ให้รับบัพติศมา แห่ งที่ สองของสถานที่ ต้ งั เหล่านี้ ดูเหมือนจะเป็ น
สถานที่ที่น่าจะเป็ นไปได้มากกว่าสาหรับการพักผ่อนของพระเยซู676
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นี่เป็ น “ปั สกา” อันที่สามและสุ ดท้ายที่ยอห์นได้อา้ งอิงในพระกิ ตติคุณของท่าน (เปรี ยบเทียบ
2:13; 6:4) และบางทีเป็ นอันที่สี่ระหว่างพันธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซู ยอห์นได้อา้ งอิง
อันที่ หนึ่ ง อันที่สามและอันที่สีของปั สกาเหล่านี้ 677 ธรรมบัญญัติของโมเสสได้เรี ยกร้องให้
คนยิวผูซ้ ่ ึ งไม่บริ สุทธิ์ ทางพิธีกรรมที่จะ “ชาระพวกเขาเอง” เป็ นเวลาหนึ่ งสัปดาห์ก่อนเข้าร่ วม
ในเทศกาลนี้ (กดว. 9:6-14) ดังนั้น พวกเขา “หลายคน” “ได้ (ขึ้น)ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม” อย่าง
น้อยหนึ่งสัปดาห์ “ก่อน” เทศกาลได้เริ่ มต้นที่จะผ่านการชาระ
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นักเดินทางเหล่านี้ไม่แน่ใจว่าพระเยซูจะเข้าร่ วมเทศนาปั สกานั้นหรื อไม่ เนื่ องจากการต่อต้านที่
เป็ นทางการต่อพระเยซู น้ นั เป็ นความรู ้โดยทัว่ ไป (ข้อ 57; เปรี ยบเทียบ 7:11) พระองค์ได้เข้า
ร่ วมเทศกาลต่างๆที่ถูกกาหนดไว้และได้สอนในพระวิหารอย่างเป็ นประจาขณะที่พระองค์ได้อยู่
ในกรุ งเยรู ซาเล็ม อย่างไรก็ตาม ได้มีความพยายามที่ไม่สาเร็ จในการที่จะเอาหิ นขว้างพระองค์
ที่นนั่ ดังนั้นหลายคนไม่แน่ใจว่าพระองค์จะปรากฏ ณ เทศกาลนี้หรื อไม่
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มี การอนุ ญาตสาหรั บการจับกุม พระเยซู ผูอ้ ่านแทบจะไม่พ ลาดประเด็ นที่ ว่า พวกผูน้ าของ
อิสราเอลได้ปฏิเสธพระเมสสิ ยาห์ของพวกเขาอย่างจงใจ
3. การชโลมพระเยซู โดยมารีย์ 12:1-8 (เปรียบเทียบ มธ. 26:6-13; มก. 14:3-9)

ในความตรงกันข้ามกับความเกลี ยดชังที่พวกผูน้ าทางศาสนาได้แสดงออกนั้น ก็มีความรักที่มารี ยไ์ ด้แสดงออก
ต่อผูท้ ี่เธอได้มาเชื่ อ การกระทาแห่ งการอุทิศตนที่เสี ยสละของเธอเป็ นต้นแบบสาหรับสาวกแท้ทุกคน นี่ เป็ น
จุดสู งสุ ดของความเชื่อในส่ วนนี้ของพระกิตติคุณที่บนั ทึกพันธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซู (1:19-12:50) บท

ที่ 12 บันทึกคาสอนสุ ดท้ายของพระเยซูต่อหน้าสาธารณชนโดยทัว่ ไป
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วันที่พระเยซูได้มาถึง “เบธานี” เป็ นวันเสาร์ อย่างชัดเจน 678
“ดูเหมือนว่ายอห์นกาหนดระยะเวลานี้ วา่ เป็ น เฮกสาเอเมอรอน ระยะเวลาที่จริ งจังของ
‘หกวัน’ ซึ่ งเป็ นเวลาของการทรงสร้างใหม่ พระกิ ตติคุณของท่านเริ่ มต้นและจบลง
ด้วยสัปดาห์ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ (เปรี ยบเทียบ 1:29, 35, 43; 2:1)”679
อย่า งที่ ไ ด้หมายเหตุ ก่ อนหน้า นั้น บ่ อยครั้ งแล้วยอห์ นได้รวมกลุ่ ม เหตุ ก ารณ์ ต่างๆที่ ท่ า นได้
บันทึกรอบๆเทศกาลต่างๆของชาวยิวและเชื่ อมโยงเหตุการณ์ เหล่านั้นกับเทศกาลเหล่านั้น ณ
เทศกาลปั สกานี้ พระเมษโปดกของพระเจ้าจะตายในฐานะเครื่ องบูชาสาหรับความบาปของโลก
การอ้างอิงของยอห์นถึง “ลาซารัส” ช่วยให้ผอู ้ ่านระบุวา่ เบธานี ไหนที่ยอห์นได้อา้ งอิงก่อนหน้า
นี้ ที่ถูกกล่าวถึ งที่นี่ การอ้างอิงนั้นแสดงให้เห็ นว่าลาซารั สยังเป็ นอยู่อีกด้วย ซึ่ งเป็ นอีกพยาน
หนึ่งต่อความเป็ นจริ งของการอัศจรรย์แห่งการเป็ นขึ้นจากตายที่พระเยซูได้กระทา
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อาหารเย็น (คากรี ก ไดพ์ นอน) เป็ นที่ชดั เจนว่าเป็ นอาหารมื้อเย็น (“อาหารมื้อสุ ดท้ายของวัน”)
ในวันเสาร์ บรรดาผูท้ ี่เป็ นเจ้าภาพต้องได้รวมถึงมารธา มารี ย ์ ลาซารัส และซี โมนอดีตคนโรค
เรื้ อนซึ่ งอาหารได้ถูกจัดขึ้นที่บา้ นของเขา (มธ. 26:6; มก. 14:3) การอ้างอิงซ้ าของยอห์นถึ ง
“ลาซารัส” บ่งบอกว่าเขาเป็ นที่สนใจพิเศษเนื่ องจากการเป็ นขึ้นจากตายเมื่อเร็ วๆนี้ ของเขาอย่าง
ไม่สงสัยเลย ลาซารัสได้กลายมาเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยง (ข้อ 9) ดูเหมือนว่าเขาได้หลบตัวจากสายตา
ของประชาชนหลังจากการเป็ นขึ้นจากตายของเขา แต่ได้ทาการปรากฏตัวที่ไม่ปกติน้ ี เพื่อจะให้
เกียรติพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ข้อ 9)680
ในบทที่ 11 เราเห็นพระเยซู กนั แสงกับบรรดาผูท้ ี่ร้องไห้ ในบทที่ 12 เราเห็นพระองค์ยินดีกบั
บรรดาผูท้ ี่ยนิ ดี (รม. 12:15)
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มารี ยไ์ ด้ชโลมพระเยซู ดว้ ยน้ ามันหอมหนึ่ ง ลิตรา คากรี ก ลิ ตรา เท่ากับประมาณครึ่ งกิ โลกรัม
และเป็ นจานวนมากเกิ นไปที่ จะเทลงบนใครคนหนึ่ ง ปริ มาณของมันบ่งบอกถึ งความรั ก ที่
ยิง่ ใหญ่และการนับถือที่สูงส่ งของมารี ยท์ ี่มีต่อพระเยซู การกระทาแห่ งการชโลมบ่อยครั้งแล้ว
เป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ข องการอุ ทิ ศ ตนต่ อ งานของพระเจ้า อย่ า งที่ ม ัน ได้ เ ป็ นที่ นี่ น้ ามัน หอม

(“น้ าหอม”) เป็ น “นารดาบริ สุทธิ์ ” หรื อ ต้นไม้กลิ่นหอม ซึ่ งเป็ นน้ ามันของอินเดียที่มาจากราก
ของต้นนารดา681 มันเป็ น น้ ามัน “บริ สุทธิ์ และดังนั้นก็มีคุณภาพสู งและได้ถูกนาเข้าและก็ราคา
แพงอย่างมาก (เปรี ยบเทียบ ข้อ 5) มัทธิ วและมาระโกได้บนั ทึกว่าน้ ามันนั้นอยูใ่ นผอบ ซึ่ งมา
รี ยไ์ ด้เปิ ดเพื่อจะเทมันลงบนพระเยซู (มธ. 26:7; มก. 14:3)
ยอห์ นได้เขี ยนว่ามารี ยไ์ ด้ดาเนิ นการที่ จะชโลม “พระบาท” ของพระเยซู ด้วยน้ ามันหอมนั้น
การบันทึกของพระกิตติคุณพ้องกล่าวว่าเธอได้ชโลมศีรษะของพระองค์ (มธ. 26:7; มก. 14:3)
บางทีเธอได้ทาทั้งสองอย่าง มันมีน้ ามันหอมพอที่จะไม่เพียงแต่ชโลมพระเศียรและพระบาท
ของพระเยซู เ ท่ า นั้น แต่ ที่ จ ะชโลมพระหัต ถ์ พระกร และพระเพลาของพระองค์ อี ก ด้ว ย
(เปรี ยบเทียบ มธ. 26:12; มก. 14:8) บางทีมทั ธิ วและมาระโกได้อา้ งอิงถึง พระเศียรของ
พระเยซู เพื่อจะนาเสนอว่าการกระทานี้ เป็ นการกระทาที่ ให้เกี ยรติแด่พระเยซู ยอห์นอาจได้
อ้างอิงถึ ง “พระบาท” ของพระเยซู เพื่อจะเน้นถึ งความถ่ อมใจและการอุ ทิศตนของมารี ย ์ ใน
ความตรงกันข้ามกับความหยิง่ ของสภาแซนฮีดริ นและพวกสาวก (เปรี ยบเทียบ 13:1-17)682
ยอห์นเท่านั้นที่ได้บนั ทึกว่ามารี ยไ์ ด้เช็ด “พระบาท” ของพระเยซู “ด้วยผมของเธอ” ซึ่ งเป็ นการ
กระทาอีกอย่างหนึ่งของความถ่อมใจ ตามปกติแล้ว ผูห้ ญิงชาวยิวไม่เคยปล่อยผมของพวกเขา
ในที่ สาธารณะ เนื่ องจากว่าผมที่ ปล่อยนั้นเป็ นเครื่ องหมายของศีลธรรมที่ หละหลวม เป็ นที่
ชัดเจนว่าความรักของมารี ยต์ ่อพระเยซู ได้ผา่ นข้ามความรู ้สึกแห่ งความเหมาะสมของเธอ บาง
ที เธอได้เช็ ดน้ า มันหอมในส่ วนเกิ นด้วยผมของเธอ มันคงสะดวกส าหรั บ มารี ยท์ ี่ จะชโลม
พระบาทของพระเยซู ตามปกติแล้ว แขกก็นอนเอียงบนเสื่ อที่อยูบ่ นพื้น ซึ่ งศีรษะและมือของ
พวกเขาก็อยูใ่ กล้กบั โต๊ะ และเท้าของพวกเขาก็ยนื่ ไปในทิศทางที่ตรงกันข้าม
อี ก ครั้ ง หนึ่ งข้อเท็จจริ ง ที่ ว่า “กลิ่ นหอม” ของน้ า หอมได้ “เติมเต็ม ” เรื อนนั้นก็ แสดงถึ ง การ
แสดงออกถึงความรักของ มารี ยว์ า่ มากมายแค่ไหน ในวัฒนธรรมนั้น เมื่อผูช้ ายที่เป็ นหัวหน้า
ครอบครัวได้ตายไป และผูท้ ี่ เหลื ออยู่ก็เป็ นผูห้ ญิงเท่านั้น ตามปกติแล้วผูห้ ญิงก็มีความยุ่งยาก
อย่างยิ่งที่จะมีรายได้พอประทังชี วิตและบ่อยครั้งก็ยากจน ถ้าสิ่ งนี้ เป็ นสถานการณ์ ที่การตาย
ของลาซารัสได้สร้างขึ้นเพื่อมารี ยแ์ ละมารธานั้น เราสามารถเล็งเห็นว่าพวกเขาต้องรู ้สึกขอบคุณ
ต่อพระเยซูแค่ไหนสาหรับการทาให้นอ้ งชายของเขากลับคืนมายังพวกเขา แม้วา่ พวกเขาร่ ารวย
และราคาของน้ ามันหอมของมารี ยก์ ็บ่งบอกว่าพวกเขาอาจรวยนั้น การคืนชี พของน้องชายที่รัก

ก็เป็ นเหตุผลพอสาหรับความกตัญญูและงานเลี้ยง
12:4-5

“ยูดาส” และสาวกคนอื่นๆบางคนผูซ้ ่ ึ งได้อยู่ที่นนั่ (มธ. 26:8; มก. 14:4) ได้คดั ค้านต่อสิ่ งที่ดู
เหมือนจะเป็ นการสู ญเสี ยที่ฟุ่มเฟื อย “สามร้อยเหรี ยญเดนาริ อนั ” เป็ นค่าจ้างหนึ่ งปี สาหรับคน
ที่ทางานในวัฒนธรรมนั้น มารี ยจ์ ะไม่ให้สิ่งใดต่อพระเยซู ซ่ ึ งมันไม่ได้เรี ยกร้ องการจ่ายราคา
ของเธอ (เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 24:24) การนมัสการแท้ทาให้ผนู้ มัสการต้องจ่ายราคาอยูเ่ สมอ
มันเกี่ยวข้องกับการเสี ยสละอยูเ่ สมอ
“เมื่อเธอได้มายังพระบาทของพระเยซู มารี ยไ์ ด้ทาหน้าที่ทาส เมื่อเธอได้ปล่อยผมของ
เธอ (บางสิ่ งที่ ผหู ้ ญิงชาวยิวไม่ทาในที่ สาธารณะ) เธอก็ได้ถ่อมตัวลงและวางศักดิ์ ศรี
ของเธอ ณ พระบาทของพระเยซู (ดู 1 คร. 11:15) แน่ นอนว่า เธอได้ถูกเข้าใจผิด
และถูกวิจารณ์ แต่นนั่ คือสิ่ งที่เกิดขึ้นตามปกติเมื่อใครคนหนึ่ งให้สิ่งดีที่สุดของเขาหรื อ
ของเธอแด่พระเจ้า”683

12:6

ยอห์นได้รู้ถึงแรงจูงใจแท้ของยูดาส (“เขาเป็ นขโมย”) สาหรับการคัดค้าน (เปรี ยบเทียบ 10:13)
วัตถุนิยมที่เห็นแก่ตวั ของยูดาสช่วยให้เราเข้าใจว่าทาไมเขาได้เต็มใจที่จะทรยศพระเยซู ดว้ ยเงิน
สามสิ บเหรี ยญ
“การคัดค้านของเขาต่อของขวัญแห่ งน้ ามันหอมได้เปิ ดเผยว่าเขาได้มีความรู ้สึกรุ นแรง
ถึงคุณค่าทางการเงินและไม่มีการเล็งเห็นถึงคุณค่าของมนุษย์”684
เป็ นที่ ชัด เจนว่า สาวกคนอื่ น ๆได้เ รี ย นรู ้ ถึ ง อุ ป นิ สั ย ที่ ข้ ี ข โมยของคนถื อถุ ง เงิ น ของพวกเขา
หลังจาก ที่เขาได้ทรยศพระเยซู
“คาถามได้ถูกตั้งขึ้นว่าทาไมตาแหน่ งซึ่ งตัวของมันเองเป็ นการทดลองนั้นได้ถูกมอบ
ให้แก่ยูดาส? คาตอบตราบเท่าที่ สามารถให้ได้ก็ดูเหมือนจะอยู่ในธรรมชาติของสิ่ ง
ต่างๆ ตามปกติแล้วการทดลองมายังเราผ่านทางสิ่ งที่เราถนัดตามธรรมชาติ เราเดา
เอาว่ายูดาสมีของประทานแห่ งการจัดการ และการทดลองที่มาทางนิ สัยแห่ งความคิด
นั้นเช่นกัน งานนั้นได้ให้โอกาสแห่งการพิชิตตัวเองแก่เขา”685

12:7

โดย “ให้เธอ. . .เก็บน้ ามันไว้” นั้น บางทีพระเยซูได้หมายถึงว่าพวกสาวกควรอนุ ญาตให้มารี ยท์ ี่
จะ ถือรั กษาธรรมเนี ยม ของการชโลมสาหรับการฝั งศพ เนื่ องจากว่า “การฝัง” ของพระเยซู ก็
ใกล้เข้ามาแล้ว ไม่มีขอ้ บ่งชี้วา่ มารี ยไ์ ด้ตระหนักว่าพระเยซูจะตายในไม่ชา้ แม้กระทัง่ พวกสาวก
ก็ไม่ได้ตระหนัก อย่างไรก็ตาม เธอได้ชโลมพระเยซู เนื่ องด้วยความรัก อย่างที่คนเศร้าโศกที่
ได้ชโลมร่ างกายของผูเ้ ป็ นที่รักผูซ้ ่ ึ งได้ตายไปนั้น686 มันไม่ใช่ผดิ ปกติที่จะทาสิ่ งนี้ ดว้ ยค่าใช้จ่าย
ที่ฟุ่มเฟื อย พระเยซู ได้เห็ นว่าการกระทาของเธอเป็ นการชโลมล่วงหน้าสาหรับการตายและ
การฝั ง ของพระองค์ แม้ ว่ า มารี ย์ อ าจไม่ ไ ด้ เ ห็ น มั น เป็ นเช่ น นั้ น (เปรี ยบเที ย บ 11:51)
ถ้าเธอได้เห็นเช่นนั้น บางทีนี่คือเหตุที่เธอไม่ได้ไปยังอุโมงค์ฝังศพของพระเยซู พร้อมกับผูห้ ญิง
คนอื่นๆที่จะชโลมร่ างกายของพระองค์
เป็ นแนวคิดที่ดีที่จะแสดงออกถึงความรักของเราสาหรับผูค้ นที่เราชื่ นชมก่อนที่พวกเขาตายไป
ดอกไม้ ณ พิธีศพก็ดี แต่ดอกไม้ก่อนพิธีศพก็ดีกว่า

12:8

นอกจากว่าพระเยซู เป็ นพระบุตรของพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งสมควรต่อเกี ยรติอย่างเดี ยวกันกับพระบิดา
ของพระองค์ (5:23) ถ้อยคานี้ คงจะได้แสดงถึงความเย่อหยิ่งที่สูงสุ ด พระเยซู ไม่ได้หนุ นใจให้
พวกสาวกที่จะถื อว่าความยากจนว่าหลี กเลี่ ยงไม่ได้ เพื่อที่จะหลี กเลี่ ยงการทาสิ่ งใดก็ตามที่จะ
ช่วยเหลือผูท้ ี่ขดั สน พระองค์ได้เปรี ยบเทียบโอกาสพิเศษที่การตายที่ใกล้เข้ามาของพระองค์ได้
นาเสนอกับความจาเป็ นต่อเนื่ องที่ ความยากจนของบางคนจะนาเสนออยู่เสมอ (เปรี ยบเทียบ
มก. 14:7)
ถ้าภาษาหมายถึงสิ่ งใดก็ตามนั้น ประโยคที่ชดั แจ้งนี้ ของพระคริ สต์“[“แต่เราจะไม่อยู่
กับท่านเสมอ ”] ก็ปฏิ เสธในเชิ งบวกต่อหลักความเชื่ อแห่ ง ‘การปรากฏจริ ง ’ ของ
พระองค์ภายใต้รูปแบบของขนมปั งและน้ าองุ่น ณ พิธีมหาสนิท มันเป็ นไปไม่ได้ที่จะ
ทาให้หลักคาสอนแบบโรมที่ดูหมิ่นนั้นเข้ากันได้กบั คาพูดที่ชดั เจนนี้ ของพระผูช้ ่วยให้
รอด”687

พระกิ ตติคุณยอห์นได้เปรี ยบเทียบความเชื่ อที่มีมากขึ้นของบางคนและความไม่เชื่ อที่มีมากขึ้นของคนอื่นๆมา
ตลอด เหตุการณ์น้ ี เปรี ยบเทียบความรักที่ยิ่งใหญ่ของสาวกคนหนึ่ งกับความเฉยเมยที่ยิ่งใหญ่ของสาวกอีกคน
หนึ่ง

“ที่จริ งแล้ว มารี ยแ์ ห่ งเบธานี เป็ นบุคคลที่ไร้กาลเวลาและเป็ นตัวแทนที่ได้ถูกพรรณนาไว้อย่างยอดเยี่ยม
ในพระกิตติคุณนี้ เธอเป็ นต้นแบบของผูน้ มัสการที่เป็ นคริ สเตียนแท้ ถึงแม้ในขณะนั้นผูห้ ญิงที่เป็ นคน
บาปในเรื่ องราวการชโลมที่แตกต่างกันอย่างมากใน ลูกา 7:36-50 เป็ นต้นแบบของผูท้ ี่สานึกผิดที่เป็ นค
ริ สเตียนแท้”688
4. การต่ อต้ านทีเ่ ป็ นทางการต่ อลาซารัส 12:9-11
ที่จะทาให้ความแตกต่างระหว่างความเชื่ อและความไม่เชื่ อนั้นจับใจมากขึ้น ยอห์นก็ได้กลับจากเรื่ องราวของ
ความรักของมารี ยไ์ ปสู่ เรื่ องราวของความเกลียดชังของพวกมหาปุโรหิ ต (เปรี ยบเทียบ 11:47-57)
12:9

พระเยซู ไ ม่ ไ ด้ ป รากฏตัว หลัง จากการเป็ นขึ้ นจากตายของลาซารั ส และยัง ไม่ ไ ด้แ สดง
พระองค์เองในกรุ งเยรู ซาเล็มสาหรับปั สกา (11:54-57) แต่ตอนนี้ ข่าวก็ได้เกิดขึ้นว่าพระองค์ได้
อยูใ่ นเบธานี้ การปรากฏตัวของ “ลาซารัส” ที่ได้เป็ นขึ้นจากตายได้เพิ่มความอยากรู ้อยากเห็น
ของผูอ้ าศัยในกรุ งเยรู ซาเล็มและผูเ้ ดินทางหลายคน ผูซ้ ่ ึ งได้เดิ นทางไปยังเบธานี้ ซ่ ึ งหวังว่าจะ
“เห็น” ทั้งสองคน พวกเขาเป็ นหัวข้อของการโต้เถียงอย่างมาก
มารธาได้ทางานเพื่อพระเยซู โดยการเตรี ยมอาหารมื้อเย็นให้ (ข้อ 2) มารี ยไ์ ด้นมัสการพระองค์
(ข้อ 3) และลาซารัสได้เป็ นพยานเพื่อพระองค์ (ข้อ 9) บุคคลรองเหล่านี้ ในพระกิตติคุณยอห์น
ก็เป็ นสาวกต้นแบบ

12:10-11

ผูค้ นจานวนมากมายที่ได้มุ่งไปยังเบธานี เพื่อจะเห็นพระเยซู และลาซารัสก็ได้นาให้สมาชิ กสภา
แซนฮีดริ นที่จะสรุ ปว่าพวกเขาจะต้องฆ่าลาซารัสและพระเยซู คนยิวหลายคนได้เชื่ อในพระ
เยซูเมื่อพวกเขาได้ยินเกี่ยวกับการเป็ นขึ้นมาจากตายของลาซารัสและหรื อได้เห็นเขา ชายที่ตา
บอดแต่กาเนิดผูซ้ ่ ึ งพระเยซูได้รักษาก่อนหน้านั้นก็ได้กลายมาเป็ นปั ญหาสาหรับสภาแซนฮีดริ น
อีกด้วย พวกเขาได้จดั การกับเขาอย่างแตกต่างออกไปเพราะว่าความเป็ นที่นิยมของพระเยซู ใน
ตอนนั้นไม่ได้มีมาก (9:34)
ความเกลียดชังของสภาแซนฮีดริ นก็แตกต่างกับความรักของมารี ยท์ ี่มีต่อพระเยซู ความเข้มข้น
ของความรู ้ สึกทั้งสองอย่างซึ่ งได้แบ่งปั นโดยหลายคนนั้นก็ได้ช้ ี ไปยังการหลี กเลี่ยงไม่ได้ของ

ความขัดแย้งหลักในไม่ชา้
5. การเสด็จเข้ าที่มีชัยชนะของพระเยซู 12:12-19 (เปรียบเทียบ มธ. 21:1-11; มก. 11:1-11;
ลก. 19:29-40)
ความสาคัญของเหตุการณ์น้ ีในพันธกิจของพระเยซูก็ชดั เจนจากข้อเท็จจริ งที่วา่ ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทั้งสี่ ได้บนั ทึก
ไว้ มัทธิ วและมาระโกได้วางเหตุการณ์น้ ีไว้ก่อนการที่มารี ยช์ โลมพระเยซู ในบ้านของซี โมน (ข้อ 1-8) อย่างไร
ก็ตาม บางทีลาดับของยอห์นก็เป็ นลาดับตามวันเวลา เมื่อพิจารณาถึ งการอ้างอิงเกี่ยวกับเวลาของท่าน พร้อมกับ
ข้อเท็จจริ งที่ว่ามัทธิ วและมาระโกได้เปลี่ยนลาดับตามลาดับเวลาสาหรับจุดประสงค์ต่างๆ แบบหัวข้ออยู่บ่อยๆ
ตอนนี้ฉากก็เปลี่ยนจากอาหารเย็นที่เงียบพร้อมกับเพื่อนที่ใกล้ชิดจานวนน้อยในเมืองเบธานีที่เล็กน้อย ถัดไปเรา
เห็นถึงขบวนประชาชนที่เสี ยงดังตลอดถนนของกรุ งเยรู ซาเล็ม นี่ เป็ นการสาแดงต่อสาธารณะอย่างเดียวที่พระเยซูได้อนุญาตระหว่างพันธกิจในโลกของพระองค์
12:12

“วันรุ่ งขึ้น” คงจะเป็ นวันอาทิตย์ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 1) อย่างไม่สงสัยว่า ฝูงชนใหญ่ (“คนเป็ นอัน
มาก”) ที่ได้มายังกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อเทศกาลปั สกาได้รวมถึ งผูเ้ ดินทางหลายคนจากกาลิ ลีที่ที่
พระเยซูได้มีผตู ้ ิดตามเป็ นจานวนมากที่สุด เป็ นที่ชดั เจนว่า ฝูงชนได้ได้ลอ้ มรอบพระเยซู เนื่ อง
จากมัทธิ วและมาระโกได้เขียนว่ามีหลายคนที่อยู่ขา้ งหน้าพระองค์และหลายคนที่อยู่ขา้ งหลัง
พระองค์ (มธ. 21:9; มก. 11:9)

12:13

การโบกทาง “อินทผลัม” (นัน่ คือ “กิ่ งไม้”) ได้กลายมาเป็ นการปฏิ บตั ิโดยทัว่ ไป ณ การเฉลิ ม
ฉลองระดับชาติในอิสราเอล (ลนต. 23:40)
ทาง “อินทผลัม” ได้กลายมาเป็ นสัญลักษณ์
ระดับชาติ (เปรี ยบเทียบ 1 แมค. 13:51; 2 แมค. 10:7) พวกมันปรากฏบนเหรี ยญที่ผรู้ ักชาติ
ชาวยิวได้ผลิตขึ้นระหว่างสงครามกับคนโรมันในปี ค.ศ. 66-70 689 เมื่อถูกใช้ในโอกาสนี้ บางที
พวกมันได้ส่งสัญญาณถึงความเชื่ อถืออันเป็ นที่นิยมที่วา่ พระเมสสิ ยาห์ของอิสราเอลได้ปรากฏ
(เปรี ยบเทียบ วว. 7:9)
“โฮซันนา” เป็ นการถ่ายตัวอักษรของวลีฮีบรู ที่หมายถึง “จงให้ความรอดในตอนนี้ ” โดยทัว่ ไป
แล้ว คนยิวได้ใช้คานี้ ในการสรรเสริ ญของพวกเขา ณ เทศกาลอยู่เพิง เทศกาลฉลองพระวิหาร
และเทศกาลปั ส กา มันเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของบทฮาเลล (สดด. 113-118) ที่คณะนักร้ องของ

พระวิหารได้ร้อง ณ เทศกาลเหล่านี้ (สดด. 118:25)690 “พระพรเป็ นของผู้ . . .” เป็ นประโยค
ถัดไปในสดุดี 118 (สดด. 118:26)
คนยิวในสมัยของพระเยซู ได้ถือว่าวลี “ผูเ้ สด็จมาใน
พระนามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” เป็ นการอ้างอิงถึงพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ 11:27) ดั้งเดิม
แล้ว มันได้อา้ งอิงถึ งผูเ้ ดิ นทางผูซ้ ่ ึ งได้ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อเทศกาลต่างๆ และบางทีในกรณี
แรกนั้นก็อา้ งอิงถึงกษัตริ ยแ์ บบดาวิดซึ่ งผูเ้ ขียนสดุดีได้เขียนสดุดีเพื่อให้เกียรติการขึ้นครองราชย์
ของท่าน “แม้กระทัง่ พระมหากษัตริ ยแ์ ห่ งอิสราเอล” ก็ไม่ได้อยูใ่ นสดุดี 118 มันคือการระบุ
ของประชาชนถึ งพระเยซู ว่าเป็ นพระเมสสิ ยาห์ (เปรี ยบเทียบ ลก. 19:38; ยน. 1:49; 18:37;
19:19)
“ข้า พเจ้า จิ นตนาการว่า ทหารโรมันบางคนต้องได้ยิ้ม ต่ อ ‘การเสด็จเข้าที่ มี ชัย ชนะ’
เพราะว่ามันไม่มีอะไรเหมือนกับการเฉลิมฉลอง ‘การฉลองชัยชนะของคนโรมัน’ ของ
พวกเขาเองในกรุ งโรม
“เมื่อใดก็ตามที่นายพลคนโรมันได้ชยั ชนะในแผ่นดินต่างประเทศ ได้ฆ่าศัตรู อย่างน้อย
5,000 คน และได้รับเขตแดนใหม่ เขาก็ได้รับ ‘การฉลองชัยชนะของคนโรมัน’ เมื่อเขา
ได้กลับไปยังกรุ งนั้น มันเป็ นสิ่ งที่ เท่ากันของคนโรมันเกี่ ยวกับ ขบวนพาเหรดที่ซ่ ึ ง
ผูค้ นได้โยนกระดาบม้วนยาวลงมาตามเส้นทางซึ่ งได้จดั ขึ้นที่นิวยอร์ กของคนอเมริ กนั
เพียงแต่มีความงดงามมากกว่าเท่านั้น ผูม้ ีชยั จะได้รับอนุญาตที่จะแสดงถึงเหรี ยญที่เขา
ได้ชยั ชนะและผูน้ าของศัตรู ที่เขาได้จบั กุม การเดินขบวนได้สิ้นสุ ด ณ บริ เวณที่ที่เชลย
บางคนได้ให้ความบันเทิงแก่ผคู ้ นโดยการต่อสู ้กบั สัตว์ป่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ‘การ
ฉลองชัย ชนะของคนโรมัน ’ แล้ว การเสด็ จเข้ากรุ งเยรู ซ าเล็ ม ของพระเยซู ก็ ไม่ มี ค่ า
อะไร”691
12:14-15

ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณพ้องได้ให้รายเอียดมากขึ้นกว่ายอห์นเกี่ยวกับพระเยซู ทรง “ลูกลา” ยอห์น
เพี ย งแค่ ไ ด้ร ายงานว่า พระองค์ไ ด้ท รงลู ก ลาเสด็ จ เข้า กรุ ง เยรู ซ าเล็ ม และดัง นั้น ก็ ไ ด้บ รรลุ
คาเผยพระวจนะของเศคาริ ยาห์เกี่ยวกับวิธีที่พระเมสสิ ยาห์จะนาเสนอพระองค์เองต่อชนทั้งชาติ
(ศคย. 9:9)
“. . . กษัตริ ยข์ ี่มา้ เมื่อเขาจะทา สงคราม กษัตริ ยข์ ี่ลาเมื่อเขามาอย่าง สันติ”692
“อย่ากลัวเลย” มาจากอิสยาห์ 40:9 ซึ่ งกล่ าวต่อบรรดาผูท้ ี่ข่าวดี เกี่ ยวกับศิ โยนมายังพวกเขา

“ธิ ดาแห่ งศิโยน” เป็ นคาอธิ บายโดยทัว่ ไปของพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับผูค้ นแห่ งกรุ งเยรู ซาเล็ม
ในฐานะประชากรที่ถูกกดขี่ของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ อสย. 1:8; ยรม. 4:31; พคค. 2:4; มีคา.
4:8; ศฟย. 3:14; ศคย. 2:10; และข้ออื่นๆ) บริ บทของเศคาริ ยาห์ 9:9 ก็ควรค่าแก่การตรวจสอบ
เนื่องจากว่ามันอธิ บายเกี่ยวกับการปกครองของพระเมสสิ ยาห์มากขึ้น แม้วา่ พระเมสสิ ยาห์ได้
ปรากฏ การปกครองของพระองค์จะไม่ เริ่ ม ต้น ณ เวลานั้น พระองค์จ ะไม่ “ให้ค วามรอด
ในตอนนี้” เนื่องจากการปฏิเสธของอิสราเอลต่อกษัตริ ยข์ องพวกเขา
12:16

“พวกสาวก” ของพระเยซู ไ ม่ ไ ด้ต ระหนัก ถึ ง ความหมายโดยนัย ทั้ง หมดของการเสด็ จ เข้า
กรุ งเยรู ซาเล็มของพระเยซู ณ เวลานี้ (“ทีแรก”) หลังจากการเป็ นขึ้นจากตายและการเสด็จสู่
สวรรค์ข องพระเยซู เมื่ อ พระองค์ไ ด้ “ประสบเกี ย รติ กิ จ ” จากนั้น พวกเขาก็ ไ ด้ต ระหนัก
(เปรี ยบเทียบ 2:16, 22)
เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกเขาและฝูงชนได้ตระหนักว่า พระเยซู เป็ น
พระเมสสิ ยาห์ อย่างที่พวกเขาได้รับรู ้พระเมสสิ ยาห์น้ นั อย่างไรก็ตาม ตอนนั้นพวกเขาไม่ได้
เข้าใจถึ งธรรมชาติของความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ ของพระองค์ ความจาเป็ นแห่ งการตายของ
พระองค์หรื อแผนการสาหรับอาณาจักรของพระองค์ ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจไม่ได้เข้าใจถึ ง
ความสาคัญของการทรง ลูกลา ของพระองค์แทนที่จะเป็ นม้าศึก ถ้อยคาของยอห์นที่นี่ช่วยให้
ผูอ้ ่านเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างความเข้าใจของพวกสาวก (และข้อคิดเห็น) ก่อนกางเขน
และความประพฤติของพวกเขา (และคาสอน) หลังจากเหตุการณ์น้ นั
“การทนทุ กข์และการเป็ นขึ้ นจากตายเป็ นกุญแจในการไขความล้ าลึ กแห่ งตัวบุ คคล
ของพระเยซู”693

12:17-18

ยอห์นได้บนั ทึกอีกพยานหนึ่ งต่อตัวบุคคลของพระเยซู นัน่ คือ ฝูงชน (“ผูค้ น”) ที่ได้สังเกตถึง
การที่พระเยซูได้ทาให้ “ลาซารัส” เป็ นขึ้น และได้ติดตามพระเยซูจากเบธานีไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
ฝูงชนที่ได้ออกมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อจะต้อนรับพระเยซู ก็ได้ร่วมกับคนอื่นๆทั้งกายภาพและ
ในฐานะพยานต่ออัตลักษณ์ แท้ของพระเยซู การทาให้ลาซารั สเป็ นขึ้ นก็เป็ นการอัศจรรย์ที่
หลายๆคนได้ถือว่าเป็ น “เครื่ องหมาย” ที่วา่ พระเยซูเป็ นพระเมสสิ ยาห์

12:19

กระนั้นหลายคนก็ไม่ได้เชื่ อ “พวกฟาริ สี” ได้มองดูดว้ ยความไม่เชื่ อ ได้สับสนด้วยความเป็ น
ที่นิยมของพระเยซู และไม่สามารถที่จะทาอะไรได้ที่จะหยุดยั้งพระองค์ ณ เวลานั้น อย่างเกิน

จริ งแล้ว พวกเขาได้กล่าวว่า “คนทั้งโลก” ได้ “ตาม” พระเยซูไปหมดแล้ว นี่เป็ นข้อคิดเห็นเชิง
เหน็บแนมอีกอย่างหนึ่ งที่ยอห์นได้บนั ทึกไว้เพื่อคาแนะนาสาหรับผูอ้ ่านของท่าน ที่จริ งแล้ว
คนค่อนข้างน้อยได้เชื่ อในพระเยซู อย่างแท้จริ ง (ข้อ 37-43) แต่คนทั้งโลก จะตาม พระเยซูใน
ฐานะพระผู ้ช่ ว ยให้ ร อดของโลก ในระดั บ ที่ ใ หญ่ ก ว่ า ที่ พ วกฟาริ สี ได้ เ ชื่ อ ในตอนนั้ น
(เปรี ยบเทียบ 3:16-17) คาพยากรณ์ที่ไม่รู้ตวั ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ คาพยากรณ์ที่ไม่รู้ตวั
ของคายาฟาสใน 11:50) ได้รับความสาเร็ จบางส่ วนเกือบทันทีทนั ใด ในการขอร้องของคนกรี ก
บางคนที่จะพบพระเยซู (ข้อ 20-22) ต่อมาพวกฟาริ สีได้พบว่ามันเป็ นไปไม่ได้ที่จะจากัดการ
แพร่ กระจายของศาสนาคริ สต์ อย่างที่พวกเขาได้ทาที่จะจากัดพระเยซูเอง (เปรี ยบเทียบ กจ. 3-4)
6. พระเยซู ประกาศถึงการสิ้นพระชนม์ ของพระองค์ 12:20-36
“ในยอห์นบทที่ 11 เราได้เห็นหลักฐานที่โดดเด่นว่าพระองค์ [พระเยซู ] เป็ น พระบุตรของพระเจ้ า คือ หลักฐานของการที่พระองค์ได้ทาให้ลาซารัสเป็ นขึ้นจากตาย ถัดไป เราเห็นการยอมรับ
ที่เด่นชัดถึงพระองค์ในฐานะ บุตรดาวิด ซึ่งได้เป็ นพยานโดยเสี ยงร้องโฮซันนาที่ชื่นชมยินดีของ
ฝูงชนเมื่อกษัตริ ยแ์ ห่งอิสราเอลได้ขี่ลาเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็ม ตอนนี้สิ่งที่อยูต่ ่อหน้าเราก็ทาให้
สนใจพระองค์ใ นฐานะ บุต รมนุ ษ ย์ มากขึ้ น ในฐานะบุ ต รดาวิด พระองค์ก็ เ กี่ ย วข้อ งกับ
อิสราเอลเท่านั้น แต่ชื่อเรี ยกบุ ตรมนุ ษย์ของพระองค์ก็นามาซึ่ งการเชื่ อมโยงที่ กว้างกว่า ใน
ฐานะ ‘บุตรมนุษย์’ นัน่ เองที่พระองค์บรรลุผเู ้ จริ ญด้วยวัยวุฒิ และในฐานะเช่นนั้น ‘ราชอานาจ
ศักดิ์ ศรี กับราชอาณาจักรเขานามามอบไว้กบั ท่าน เพื่อบรรดาชนชาติ ประชาชาติท้ งั ปวงและ
ภาษาทั้งหลายจะปรนนิบตั ิท่าน’ (ดนล .7:14)”694
ตัวอย่างหนึ่ งที่พระเยซู ได้ดึงดู ดผูค้ นจากส่ วนต่างๆของโลกก็ติดตามมา บุ คคลเหล่ านี้ ก็แตกต่างกับ
พวกฟาริ สี เวสคอทท์ ไ ด้สั ง เกตว่ า อย่ า งที่ พ วกโหราจารย์ไ ด้ น าพระเยซู ไ ปสู่ ก ารสามัค คี ธ รรม
กับโลกต่างชาติ ณ ตอนต้นแห่ งชี วิตของพระองค์ ดังนั้นคนกรี กเหล่านี้ ได้ทาสิ่ งเดี ยวกัน ณ ตอนปลาย
แห่งชีวติ ของพระองค์695
“เหตุ ก ารณ์ ที่ ค่ อ นข้า งผิ ด ธรรมดานี้ ก็ ป ระหลาดต่ อ ยอห์ น ข้า พเจ้า กล่ า วว่ า ‘ค่ อ นข้า งผิ ด
ธรรมดา’ เพราะว่ามันผิดปกติ ที่เราพบคนกรี ก ในการบรรยายของเหตุ ก ารณ์ ต่างๆ ณ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม เพราะว่าผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณคนอื่นๆไม่ได้อา้ งอิงถึ งเหตุการณ์ น้ นั และเพราะว่าคน

กรี กเพียงแค่กล่ าวว่า ‘ท่านเจ้าข้า พวกข้าพเจ้าจะใคร่ เห็ นพระเยซู ’ และจากนั้นก็หายไปจาก
บรรยายนี้ เป็ นที่ชัดเจนว่า ยอห์ นเห็ นว่าการมาของพวกเขาก็สาคัญ แต่ท่านไม่ได้ถือว่าการ
ปรากฏของพวกเขานั้นสาคัญ ในการมาของพวกเขานั้นพระเยซู ก็ ตระหนักถึ งข้อบ่งชี้ ที่ว่า
จุดสู งสุ ดของภารกิจของพระองค์ได้มาถึงแล้ว ทันทีทนั ใดเมื่อพระองค์ได้ยินพวกเขา พระองค์
ก็ ก ล่ า วว่า ‘ถึ ง เวลาแล้ว ’ และก็ ดาเนิ น ต่ อ ไปที่ จ ะกล่ า วถึ ง การประสบเกี ย รติ กิ จ และการ
สิ้ นพระชนม์ของพระองค์ ในพระกิ ตติคุณนี้ เราเห็ นพระเยซู ในฐานะพระผูช้ ่ วยให้รอดของ
โลก และเป็ นที่ชดั เจนว่า ยอห์ นหมายถึ งให้เราที่ จะเข้าใจว่า การเชื่ อมโยงกับคนกรี กนี้ ได้นา
จุดสู งสุ ดเข้ามา ข้อเท็จจริ งที่วา่ คนกรี กได้ไปถึงจุดของการต้องการพบพระเยซู ได้แสดงให้เห็น
ว่า ถึงเวลาแล้วสาหรับพระองค์ที่จะสิ้ นพระชนม์เพื่อคนทั้งโลก พระองค์ไม่ได้เป็ นของลัทธิ ยิว
อีกต่อไป ซึ่ งได้ปฏิ เสธพระองค์ไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม แต่คนทั้งโลกผูซ้ ่ ึ งพระองค์เป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอดของพวกเขานั้น ก็รอคอยและแสวงหาพระองค์”696
“การบรรยายนี้ ก็นาเสนอประเด็นต่างๆที่น่าสนใจของความเกี่ยวพันกับประเด็นที่มีในบทที่ 4
ของพระกิ ตติคุณยอห์น ซึ่ งก็คือเรื่ องราวของผูห้ ญิงข้างบ่อ ในสองที่น้ นั พระเยซู ก็มาสู่ ความ
เกี่ ยวข้องกับบุคคลต่างๆที่ อยู่นอกรั้วของคริ สตจักรชาวยิว ในสองที่น้ นั พระองค์ก็ใช้โอกาส
จากความเกี่ยวข้องนั้นที่จะกล่าวด้วยภาษาที่กระตือรื อร้นถึงเวลาที่กาลังมา จริ งๆตอนนี้ ก็มาแล้ว
ซึ่ งจะนาไปสู่ ยคุ ใหม่ที่มีสง่าราศีสาหรับอาณาจักรของพระเจ้า ในสองที่น้ นั พระองค์แสดงออก
ถึงถ้อยคาที่เน้นหนัก ที่หนักแน่ นที่สุดถึ งการอุทิศตนของพระองค์ต่อน้ าพระทัยของพระบิดา
ความเชื่ อของพระองค์ในการกระจายของข่าวประเสริ ฐในอนาคต และความหวังที่มีชีวิตชี วา
ของรางวัลส่ วนตัวในสง่าราศี ในสองที่น้ นั . . . พระองค์ใช้การเปรี ยบเทียบเกี่ ยวกับการเพราะ
ปลูกสาหรับการแสดงออกถึงความคิดของพระองค์ ในกรณี แรก พระองค์ก็ใช้การเปรี ยบเทียบ
จากขบวนการของการเก็บเกี่ยว ในกรณี หลัง พระองค์ใช้การเปรี ยบเทียบจากการหว่าน”697
คาสอนเกีย่ วกับเมล็ดข้ าวสาลี 12:20-26
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ผูเ้ ขี ย นพันธสั ญญาใหม่ หลายคนได้อ้า งอิ ง ถึ ง คนต่ า งชาติ ผูซ้ ่ ึ ง มาจากโลกที่ พูดภาษากรี ก ว่า
“คนกรี ก” อยูบ่ ่อยๆ (เปรี ยบเทียบ 7:35; และข้ออื่นๆ) เราไม่ทราบว่าคนต่างชาติในเหตุการณ์น้ ี
มาจากที่ไหน พวกเขาอาจได้อาศัยในหนึ่ งในบริ เวณที่คนต่างชาติอยูม่ ากของปาเลสไตน์เช่ น
กาลิ ลี ท างตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อหรื อแคว้นทศบุ รี หรื อพวกเขาอาจได้มาจากที่ ไ กลออกไป

12:21-22

(เปรี ยบเทียบ มธ. 2:1-12)
คนเหล่ านี้ เป็ นคนต่างชาติที่ยาเกรงพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งได้นมัสการ
พระยาเวห์ร่วมกับคนยิว (เปรี ยบเทียบ ขันทีชาวเอธิ โอเปี ย, กจ. 8:27) พวกเขาอาจเป็ นหรื อ
อาจไม่ได้เป็ นคนเปลี่ ยนศาสนามาเป็ นยิว (นั่นคื อ เปลี่ ยนมาเป็ นผูน้ ับถื อลัทธิ ยิวอย่างเต็มที่ )
คนต่างชาติเหล่านี้ได้รับอนุญาตที่จะเข้าร่ วมในการนมัสการในธรรมศาลาและในเทศกาลต่างๆ
ประจาปี และพวกเขาคงได้นมัสการในลานพระวิหารของคนต่างชาติ
มันอาจเป็ นชื่ อต่า งชาติ ข องฟี ลิ ป หรื อข้อเท็จจริ ง ที่ ว่า เขาได้ “มาจากหมู่ บ ้า นเบธไซดา” ใน
บริ เวณต่างชาติของกาลิลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกัวลานิติส ที่ได้ดึงดูดคนต่างชาติเหล่านี้ ไปยังเขา
พวกฟาริ สีได้กล่าวว่า ) ”โลกตามเขาไปหมดแล้ว “ข้อ 19) ตอนนี้ คนกรี กบางคนได้กล่าวว่า
) ”พวกข้าพเจ้าจะใคร่ เห็นพระเยซู“เปรี ยบเทียบ ฮกก .2:7)
“ลักษณะพิเศษของคนกรี กนั้นคือเป็ นผูแ้ สวงหาความจริ ง มันก็ไม่ใช่ สิ่งที่ผิดปกติที่
จะพบคนกรี กผูซ้ ่ ึ งได้ผ่านพ้นปรัชญาแล้วปรัชญาเล่า และศาสนาแล้วศาสนาเล่า คน
กรี กผูซ้ ่ ึงได้ไปหาและได้ไปจากอาจารย์คนแล้วคนเหล่าในการแสวงหาความจริ ง คน
กรี กเป็ นผูท้ ี่มีความคิดที่แสวงหา”698
“ฟี ลิป” ผูซ้ ่ ึ งเป็ นคนยิวก็ดูเหมือนว่ามีความลังเลใจบางอย่างเกี่ยวกับการแนะนาคนกรี กเหล่านี้
แก่พระเยซู ในตอนแรก (เปรี ยบเทียบ มธ. 10:5-6; ลก. 18:15-16) “อันดรู ว”์ ได้ชอบที่จะนา
พวกเขาไปยังพระเยซูสาหรับการสนทนา (เปรี ยบเทียบ 1:40-42) บางทีฟีลิปได้แสวงหาความ
ช่วยเหลื อของอันดรู วเ์ พราะว่าการแนะนาคนต่างชาติแก่พระเยซู น้ นั ยุ่งยากสาหรับพวกสาวก
คนยิวเหล่านี้ และฟี ลิปก็ตอ้ งการการหนุ นใจที่จะทาอย่างนั้น ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่ งก็คือ
ว่า ฟี ลิ ป ได้ร ะลึ ก ถึ ง ค าแนะน าก่ อ นหน้า นี้ ข องพระเยซู ที่ มี ต่ อ พวกสาวกของพระองค์ เมื่ อ
พระองค์ได้ส่งพวกเขาไปเทศนาตลอดแคว้นกาลิลีวา่ อย่าไปทางที่ไ“ปสู่ พวกต่างชาติ และอย่า
เข้าไปในเมืองของชาวสะมาเรี ย (มธ.10 :5) การเปิ ดเผยที่สาคัญของข้อนี้ ก็คือว่า พวกสาวกได้
ดาเนิ นการที่ จะนาผูค้ นมายังพระเยซู ต่อไปซึ่ งจะเป็ นความรับผิดชอบของสาวกของพระเยซู
ต่อไป
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การที่คนต่างชาติเหล่านี้ได้เยีย่ มเยียนพระเยซูก็เป็ นโอกาสของการเปิ ดเผยของพระองค์ที่วา่ เวลา
สาหรั บ การสิ้ นพระชนม์ การคื นพระชนม์ และการเสด็ จสู่ ส วรรค์ของพระองค์ก็ ใ กล้จะถึ ง
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 27; 13:1; 17:1) จนกระทัง่ ตอนนี้ “เวลา” นั้นยังไม่ได้มาใกล้ (เปรี ยบเทียบ

2:4; 4:21, 23; 7:30; 8:20) อย่างที่ได้อา้ งอิงไปก่อนหน้านั้น การอ้างอิงของพระเยซู ถึงการ
ประสบเกี ยรติ กิจของพระองค์ในพระกิ ตติ คุณที่ สี่คื อการอ้างอิ งถึ ง การสิ้ น พระชนม์ การคื น
พระชนม์ และการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระองค์
ชื่ อเรี ยก “บุตรมนุ ษย์” เป็ นชื่ อเรี ยกอันโปรดของพระเยซู สาหรับพระองค์เอง ชื่ อเรี ยกนั้นได้
แสดงถึง การทนทุกข์และการได้รับเกี ยรติ และมันได้หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่การใช้ของชื่ อ
เรี ยกของพระเมสสิ ยาห์ชื่ออื่นๆนั้นได้นามา
ยอห์ นไม่ ไ ด้อ้า งอิ ง ถึ ง คนกรี ก เหล่ า นี้ อี ก ต่ อไป เป็ นที่ ชัด เจนว่า ท่ า นได้อ้า งอิ ง ถึ ง พวกเขา
เพราะว่าพวกเขาได้เป็ นตัวแทนของคนต่างชาติ ผูซ้ ่ ึ งได้แสดงออกถึ งความสนใจในพระเยซู
และเนื่ อ งจากว่ า การเยี่ ย มเยี ย นของพวกเขาเป็ นโอกาสส าหรั บ การเปิ ดเผยของพระเยซู
การปรากฏของพวกเขา ณ การประกาศของพระเยซู ถึงการตายที่ใกล้เข้ามาก็พูดเป็ นนัยเรื่ อง
การรวมกันของคนยิวและคนต่างชาติในผลประโยชน์ของการตายนั้น และในกลุ่ มของผูเ้ ชื่ อ
หลังจากการตายนั้น
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พระเยซู ได้ประกาศถึ งการเปิ ดเผยที่สาคัญอีกประการหนึ่ งพร้ อมกับอนุ ประโยคอารัมภบทที่
พิเศษ พระองค์ได้อธิ บายถึงพระกายของพระองค์วา่ เป็ นเมล็ด (“เมล็ดข้าว”) ของข้าวสาลีที่ใคร
คนหนึ่งหว่านในพื้นดิน (หว่าน “ในโลก”) โดยการสิ้ นพระชนม์น้ นั พระองค์จะก่อให้เกิดการ
เก็บเกี่ ยวใหญ่ การตายของพระองค์ก็จาเป็ นสาหรับการเก็บเกี่ยวนั้น ตัวอย่างประกอบก็บ่ง
บอกถึงความถ่อมใจแห่ งการตายของพระเยซู อีกด้วย การตายที่เสี ยสละของพระเยซู จะส่ งผล
ต่อชีวติ นิรันดร์ สาหรับหลายคน (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 15:36-38)

12:25

ตอนนี้ พระเยซู ได้ประยุกต์ใช้หลักการในตัวอย่า งประกอบนั้นส าหรั บ บรรดาผูต้ ิ ดตามของ
พระองค์ นี่ เป็ นหลักการที่พระองค์ได้สอนพวกเขาอย่างน้อยในสามโอกาสที่แตกต่างกันก่อน
หน้านั้น (เปรี ยบเทียบ มธ. 10:39; มก. 8:36; ลก. 14:26) เป็ นที่ชดั เจนว่า มันสาคัญอย่างมาก
ใครก็ตามที่ดาเนิ นชี วิตเพื่อเขาเองหรื อเธอเองอย่างเห็ นแก่ตวั (“รักชี วิตของตน”) ก็ “สู ญเสี ย”
ชี วิตของเขาหรื อของเธอในแง่ที่ว่าเขาหรื อเธอทาให้มนั เปล่าประโยชน์ ไม่มีสิ่งดี มาจากมัน
อย่างแท้จริ ง ตรงกันข้าม ใครก็ตาม “ผูซ้ ่ ึ งชังชีวิตของเขา” หรื อ “ชีวิต” ของเธอ ในแง่ของการ
ไม่คานึ งถึ งความปรารถนาของตนเองเพื่อที่ จะแสวงหาสวัสดิ ภาพแก่คนอื่น จะได้รับบางสิ่ ง

สาหรับการเสี ยสละนั้น เขาหรื อเธอจะได้รับชี วิตแท้ (“นิ รันดร์ ”) สาหรับตนเอง และพระพร
สาหรับคนอื่น พระเยซูได้เปรี ยบเทียบความไร้ค่าของสิ่ งที่คนหนึ่ งเสี ยสละในตอนนี้ กบั คุณค่า
อันไม่จากัดของสิ่ งที่คนหนึ่ งจะได้รับ โดยการอธิ บายถึ งการเสี ยสละว่าเป็ นบางสิ่ งที่ชวั่ คราว
และการได้รับว่าเป็ นบางสิ่ งที่นิรันดร์
“ผูค้ นที่ลาดับความสาคัญของพวกเขาถูกต้องก็มีท่าทีแห่งความรักต่อสิ่ งต่างๆของพระเจ้า ซึ่ ง โดยการเปรี ย บเที ยบนั้น ความสนใจทั้ง หมดในเรื่ องราวต่า งๆ ของชี วิตนี้ ก็ ดู
เหมือนว่าเป็ นความเกลียดชัง”699
เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู ไม่ได้หมายถึ งว่า เราได้รับการทาให้ชอบธรรมโดยการดาเนิ นชี วิตที่
เสี ยสละ พระคัมภีร์อธิ บายถึงชีวติ นิรันดร์ ในบางที่วา่ เป็ นของขวัญ (เช่น 3:16; 5:24; 6:40) และ
ในที่อื่นๆว่าเป็ นรางวัล (เช่น มธ. 19:29; มก. 10:30; ลก. 18:30; รม. 2:7; 6:22; กท. 6:8) มันเป็ น
ชีวติ ของพระเจ้า แต่เราสามารถประสบกับชีวติ นั้นในระดับที่ใหญ่กว่าหรื อน้อยกว่าได้ซ่ ึ งขึ้นอยู่
กับการเชื่อฟังของเราต่อพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 10:10; 17:3)700
ในระดับหนึ่ ง พระเยซู ได้กล่าวถึ งชี วิตนิ รันดร์ ว่ามายังผูค้ นอย่างไร ก็คือโดยทางการเสี ยสละ
ของบุตรมนุษย์ (ข้อ 24) ในอีกระดับหนึ่ ง พระองค์ได้กล่าวถึงวิธีที่จะได้รับจากชี วิตนั้นมาก
ที่สุดในตอนนี้ ก็คือโดยการดาเนิ นชี วิตอย่างเสี ยสละแทนที่จะเห็นแก่ตวั (ข้อ 25) หลักการ
ทัว่ ไปก็เป็ นคาพูดที่ดูเหมือนขัดแย้งกัน ความตายนาไปสู่ ชีวติ
หลายศตวรรษมาแล้ว คริ สตจักรได้สังเกตว่าโลหิ ตของผูย้ อมพลีชีพที่เป็ นคริ สเตียนได้เป็ นเมล็ด
ของคริ สตจักรอย่างแท้จริ ง การตายของพวกเขาได้นาไปสู่ ความรอดของคนอื่ นๆหลายคน
แม้กระทัง่ สาวกที่มากขึ้นได้คน้ พบว่าการเสี ยสละใดๆเพื่อพระคริ สต์ก่อให้เกิ ดพระพรแก่คน
อื่นๆและแก่พวกเขาที่มากกว่าการเสี ยสละอย่างมาก
12:26

ส าหรั บ สาวกของพระเยซู การเสี ย สละตนเองไม่ ไ ด้หมายถึ ง แค่ ก ารท าให้ค นอื่ นๆมาก่ อ น
พวกเขาเท่านั้น แต่ยงั หมายถึ งว่าให้พระเยซู มาก่อนอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 10:4) สาวกผูซ้ ่ ึ ง
ต้องการที่จะ “รับใช้” พระเยซู “ต้องติดตาม” พระองค์ เขาหรื อเธอต้องไปที่ที่ พระองค์ไปและ
ทาสิ่ งที่พระองค์ทา คนใช้แท้ก็อยูใ่ กล้กบั เจ้านายของพวกเขา

พระเยซู ได้กล่าวถ้อยคาเหล่านี้ บนเส้นทางไปสู่ กางเขนและการประสบเกี ยรติกิจของพระองค์
ในทานองเดี ยวกัน ถ้า ไม่ ใช่ ตามตัวอัก ษรก็เป็ นการเชิ งเปรี ย บเที ย บที่ ว่า บรรดาผูร้ ั บใช้ข อง
พระองค์ ผูซ้ ่ ึ งติ ดตามพระองค์ตอนนั้นและตอนนี้ ก็สามารถพึ่งพาความตายได้ แต่ยิ่งกว่านั้น
พวกเขาสามารถคาดหวังสง่าราศี (“เกียรติ”) จาก “พระบิดา” ได้ (เปรี ยบเทียบ 17:24) โดย
พื้นฐานแล้ว ชี วิตของสาวกแท้จะทาซ้ าประสบการณ์ ต่างๆขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขาหรื อ
ของเธอ
ความสาคัญของการเชื่อในตอนนี้ 12:27-36
12:27

การคาดหวังถึ งการตายที่จะต้องนาหน้าสง่าราศีได้ทาให้พระเยซู “เป็ นทุกข์” อย่ างลึ กซึ ้ง (คา
กรี ก ทาทารั คไท, เปรี ยบเทียบ 11:33; 14:1; มก. 14:32-42) มันได้ทาให้พระองค์เป็ นทุกข์
เพราะว่าการตายของพระองค์จะเกี่ ยวข้องกับการแยกออกจากพระบิดาของพระองค์ และการ
แบกรับพระพิโรธของพระเจ้าสาหรับบาปของโลก
“‘จิตใจ’ (ซูเค, ฉบับวัลเกต อานิมา) เป็ นที่นงั่ ของความรักของมนุ ษย์ ‘วิญญาณ’ (นิวมา,
ฉบับวัลเกต สปิ ริ ทัส) เป็ นที่นงั่ ของความรักทางศาสนา ที่ซ่ ึ งมนุ ษย์ทาการสนทนากับ
พระเจ้า”701
ประโยคที่ติดตามมา “เราจะพูดอย่างไร?” อาจเป็ นคาถาม (NASB NIV) หรื อคาอธิ ษฐาน ตัวบท
กรี กก็อนุญาตการแปลทั้งสองอย่าง ในกรณี ใดก็ตาม ความหมายก็เกือบเหมือนกัน ถ้าพระเยซู
ได้หมายถึงว่าเป็ นคาถาม พระองค์ได้แก้ไขความยุง่ ยากทันที702 ถ้าพระองค์ได้หมายถึงว่าเป็ น
คาอธิ ษฐาน มันก็เป็ นการแสดงออกถึ งความทรมานของพระองค์ (เปรี ย บเทีย บ มก. 14:36)
ทันใดนั้น พระเยซู ได้กล่ าวการอุ ทิศตนที่ต่อเนื่ องของพระองค์ต่อน้ าพระทัยของพระบิดาว่า
“เพราะด้วยความประสงค์น้ ี เอง เราจึงมาถึงการย์แห่ งกาลนี้ ” ที่นี่เราเห็นถึงความขัดแย้งที่พระเยซูได้รู้สึกระหว่างความปรารถนาของพระองค์ที่จะหลีกเลี่ ยงกางเขนและความปรารถนาของ
พระองค์ที่จะเชื่อฟังพระบิดาอย่างสิ้ นเชิง

“ที่ นี่ อ ย่า งเช่ น ในสวนเกทเสมนี น้ ันจิ ต ใจของพระเยซู ก็ ห ลี ก เลี่ ย งจากกางเขนโดย
สัญชาตญาณและโดยธรรมชาติ แต่พระองค์ก็ยอมจานนต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าทันที
ในทั้งสองประสบการณ์”703
“พระเยซู ได้แนะนาพวกสาวกของพระองค์ถึงราคาของการอุทิศตนต่อน้ าพระทัยของ
พระบิดาโดยเปิ ดเผยถึงอารมณ์ต่างๆของพระองค์”704
ยอห์นไม่ได้บนั ทึกการดิ้นรนของพระเยซู กบั น้ าพระทัยของพระเจ้าในสวนเกทเสมนี อย่างที่
พระกิตติคุณพ้องได้บนั ทึก (มธ. 26:39; มก. 14:36; ลก. 22:42) ตรงกันข้าม ท่านได้บรรยาย
การดิ้นรนนั้นในโอกาสนี้
12:28-29

พระเยซู ตอ้ งการสง่าราศีของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 7:18; 8:29, 50; มธ. 26:39) มากกว่าการช่วย
ให้พน้ จากเวลาแห่งกางเขน
“การอุทิศตนทั้งสิ้ นแห่งชีวติ ของพระองค์ก็จดจ่อที่ประโยคนี้”705
“ในเวลาแห่งการทนทุกข์และการจานน ก็มีคาอธิ ษฐานสองอย่างที่เราสามารถอธิ ษฐาน
ได้ ไม่วา่ ‘พระบิดาเจ้า ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พน้ !’ หรื อ ‘พระบิดาเจ้า ขอให้
พระนามของพระองค์จงได้รับเกียรติ’”706
พระบิดาได้ตอบการอ้อนวอนของพระเยซู “จาก (ออกจาก) สวรรค์” จนได้ยินหมวดพระกิตติ
คุณบันทึกสามเหตุการณ์ที่พระเจ้าได้ทาสิ่ งนี้ อีกสองเหตุการณ์น้ นั ก็อยู่ ณ การรับบัพติศมาของ
พระเยซู (มธ. 3:17; มก. 1:11; ลก. 3:21-22) และการจาแลงพระกาย (มธ. 17:5; มก. 9:7; ลก.
9:35) พระกิตติคุณสัมพันธ์บนั ทึกเหตุการณ์เหล่านั้น และยอห์นเท่านั้นที่ได้บนั ทึกเหตุการณ์น้ ี
ในเหตุการณ์แรก เป็ นที่ชดั เจนว่า ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาและพระเยซู เท่านั้นได้เสี ยง ในเหตุการณ์
ที่สอง สาวกสามคนและพระเยซู เท่านั้นได้ยินเสี ยง และในเหตุการณ์ที่สาม ฝูงชน และพระเยซู ได้ยินเสี ยง ในเหตุการณ์ เหล่ านี้ ท้ งั หมด จุ ดประสงค์ของเสี ยงก็คือที่จะรับรองพระเยซู ใน
ฐานะพระบุตรของพระเจ้าด้วยวิธิที่น่าทึ่งใจ และในกรณี ท้ งั หมดนี้ เสี ยงนั้นได้มีความเชื่ อมโยง
บางอย่างกับการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู

อย่างไรก็ตาม นี่เป็ นการเปิ ดเผยที่ได้ปกปิ ดไว้ เหมือนกับการเปิ ดเผยทั้งสิ้ นของพระเจ้าเกี่ยวกับ
พระเยซู จุดประสงค์ของมันก็คือเพื่อจะเสริ มกาลังความเชื่ อของพวกสาวก และเพื่อจะขจัดข้อ
แก้ตวั ทั้งหมดไปจากผูไ้ ม่เชื่อ707 คนที่อยูท่ ี่นนั่ ก็ไม่สามารถเข้าใจถ้อยคาอย่างชัดเจนได้ แต่พระเยซูทรงเข้าใจ (เปรี ยบเทียบ กจ. 9:7; 22:9) พระเจ้าได้ทาให้พระองค์เอง “รับเกียรติ” แล้วผ่าน
ทางการเสด็จมาเป็ นมนุ ษย์และพันธกิ จของพระเยซู พระองค์จะทาให้พระองค์ได้รับ “เกียรติ”
“อีกครั้ง” ผ่านทางการตาย การเป็ นขึ้นจากตาย และการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระเยซู
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พระเยซู ได้อธิ บายว่า “เสี ยง” จากสวรรค์น้ นั ได้ส่งเสี ยงเพื่อผลประโยชน์ของผูค้ นมากกว่าเพื่อ
ผลประโยชน์ของพระองค์ เสี ยงนั้นได้รับรองถึงพระเยซู ผูซ้ ่ ึ งจะตายเพื่อบาปของพวกเขา มัน
ก็เพื่อ “ผลประโยชน์” ของพวกเขา บางทีพวกเขาไม่ได้เล็งเห็นว่ามันเป็ นการยืนยันถึงพระเยซู
จนกว่าการเป็ นขึ้นจากตาย คนที่มีความรู ้ สึกไวฝ่ ายวิญญาณมากขึ้นท่ามกลางพวกเขาต้องได้
รู้สึกว่ามันได้ส่งสัญญาณถึ งบางสิ่ งที่สาคัญ พระเยซู ได้ดาเนิ นการที่จะอธิ บายถึ งความหมาย
โดยนัยของสิ่ งที่พระเจ้าได้ตรัสในสองข้อถัดไป

12:31-32

การทนทุ กข์ของพระเยซู จะจัดตั้ง “การพิพากษาที่ มีต่อโลก” พวกยิวได้คิดว่าพวกเขากาลัง
พิพากษาพระเยซูเมื่อพวกเขาได้ตดั สิ นใจที่จะเชื่อหรื อไม่เชื่อในพระองค์ ในความเป็ นจริ ง การ
ตัดสิ นใของพวกเขาได้นามาซึ่ งการพิพากษาของพระเจ้าบนพวกเขาเอง โดยการตรึ งพระเยซู
นั้น พวกเขาได้กล่าวโทษพวกเขาเอง พระเยซู ไม่ได้กล่าวว่า นี่ จะเป็ นการพิพากษาครั้งสุ ดท้าย
ที่มีต่อโลก พระองค์ได้หมายถึงว่า เนื่ องจากการปฏิเสธของมนุ ษย์ที่มีต่อพระองค์น้ นั พระเจ้า
กาลังจะส่ ง “การพิพากษา” ไปยังโลกสาหรับการปฏิเสธพระบุตรของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ
กจ. 17:30-31)
“ดังนั้น เราเชื่ อว่า โอกาสแรกใน ‘การขับ’ ซาตานออกได้เกิ ดขึ้นที่กางเขน โอกาส
ถัดไปจะเกิ ดขึ้นเมื่อมันถูก ขับ“’ ออกจาก สวรรค์ไปสู่ แผ่นดินโลก .วว)12:10) และ
โอกาสถัดไปจะเกิดขึ้นเมื่อมันถูก ‘ขับลงไป ยังบาดาล’ (วว .20:3) และโอกาสสุ ดท้าย
จะเกิดขึ้น เมื่อมันถูก ‘ขับลงไป ในบึงไฟและกามะถัน’ (วว .20:10)”708
การทนทุ ก ข์ข องพระเยซู จะส่ ง ผลต่ อการขจัด “เจ้า โลกนี้ ” ออกไปอี ก ด้วย นี่ เ ป็ นชื่ อเรี ย ก
สาหรับซาตาน (14:30; 16:11; เปรี ยบเทียบ มธ. 4:8-9; ลก. 4:6-7; 2 คร. 4:4; อฟ. 2:2; 6:12)

การตายของพระเยซู ดูเหมือนจะเป็ นชัยชนะสาหรับซาตาน แต่แท้จริ งแล้ว การตายนั้นได้ส่ง
สัญญาณถึงความหายนะของมัน กางเขนได้พิชิตซาตาน มันทาหน้าที่อย่างที่มนั ทาในตอนนี้
เพราะว่าพระเจ้าอนุ ญาตให้มนั ที่จะทาอย่างนั้น การถู กทาลายนิ รันดร์ ของมันนั้นก็แน่ นอน
แม้วา่ ยังเป็ นอนาคตอยู่ (วว. 20:10) พระเจ้าจะกาจัดมันไปจากพระพักตร์ ของพระองค์ และจาก
โลกไปสู่ บึงไฟเป็ นนิตย์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 8:12; 22:13; 25:30)
การทนทุกข์จะเกี่ยวข้องกับการที่พวกศัตรู ของพระเยซูยกพระองค์ข้ ึนบนกางเขน แต่ก็เกี่ยวข้อง
กับการยกย่องของพระองค์ต่อพระพักตร์ ของพระเจ้าอีกด้วย กางเขนจะนาผูค้ นมาสู่ ความเชื่ อ
ในพระองค์ และการยกย่องของพระองค์จะเกี่ ยวข้องกับการที่ คนอื่ นมาสู่ พระพักตร์ พระเจ้า
รอบๆพระองค์ การตาย การเป็ นขึ้นจากตาย และการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระเยซู จะ “ชักนาทุก”
คน (“มนุษย์”) โดยปราศจากความแตกต่าง (ทางเชื้ อชาติหรื อสังคม) ไม่ใช่ทุกคนโดยปราศจาก
ข้อยกเว้น มายังพระองค์เอง มันจะทาให้ทุกคนสามารถที่ จะรอดได้ในแง่ ที่ว่าการตายของ
พระองค์จะไกล่เกลี่ยโลกแห่ งมนุ ษชาติกบั พระเจ้า (เปรี ยบเทียบ รม. 5:18; 2 คร. 5:15; 1 ทธ.
2:6; ฮบ. 2:9; 1 ยน. 2:2)
“พระเยซู ไม่ได้ยืนยันว่าคนทั้งโลกจะได้รับความรอด พระองค์กาลังยืนยันว่าทุกคนที่
ได้รับความรอดก็ได้รอดในแนวทางนี้ และพระองค์กาลังกล่าวถึงศาสนาสากลแทนที่
จะเป็ นศาสนาระดับประเทศที่คบั แคบ”709
สิ่ งเหล่านี้ ท้ งั หมดจะเกิ ดขึ้ นใน “ตอนนี้ ” ไม่ใช่ ในอนาคตที่ เป็ นยุคสุ ดท้าย สิ่ งทั้งหมดนี้ เป็ น
ผลลัพธ์ต่างๆทันทีของการงานของพระเยซูที่บนกางเขน
12:33

ยอห์นได้อธิ บายว่าพระเยซูได้กล่าวถึง “ประเภทของการตาย” ของพระองค์ นัน่ คือ การถูกตรึ ง
เพื่อว่าผูฟ้ ังของท่านจะไม่คิดเกี่ยวกับการยกย่องของพระองค์ไปยังสวรรค์เท่านั้น

12:34

การทานายของพระเยซูถึงการตายของพระองค์ได้ทาให้ผฟู้ ั งของพระองค์สับสน บางทีพวก
เขาได้คิ ด ถึ ง พระคัม ภี ร์ ต อนต่ า งๆในพัน ธสั ญ ญาเดิ ม ที่ ไ ด้ก ล่ า วถึ ง พระเมสสิ ย าห์ และหรื อ
อาณาจักรของพระองค์ที่ดารงอยู่ “เป็ นนิตย์” (เช่น 2 ซมอ. 7:12-13, 16; สดด. 89:26-29, 35-37;
ดนล. 7:13-14)
พระเยซู ได้กล่าวถึ งการตายของพระองค์มาตลอด พระเยซู สามารถเป็ น

พระเมสิ ยาห์และก็ตายได้อย่างไร? “บุตรมนุษย์” ประเภทไหนที่พระเยซูกาลังกล่าวถึง?
“เราไม่ควรมองข้ามข้อเท็จจริ งที่ว่า นี่ เป็ นการอ้างอิงสุ ดท้ายถึ งฝูงชนในพันธกิ จของ
พระเยซู จนถึงที่สุดแล้ว พวกเขาก็ยงั คงสับสนและงงงวย ไม่สามารถเล็งเห็ นอย่าง
สิ้ นเชิ ง ถึ ง ความใหญ่ โตของของขวัญที่ ไ ด้นาเสนอแก่ พ วกเขาและความส าคัญของ
บุคคลที่นาเสนอมัน”710
12:35-36ก

พระเยซูไม่ได้ตอบคาถามของพวกเขา พระองค์ได้ตอบแล้วเมื่อพระองค์ได้อธิ บายว่าพระองค์
และพระบิดาเป็ นหนึ่งเดียว (เปรี ยบเทียบ 5:18) คาพูดที่ดูเหมือนขัดแย้งกันของการตายและ
การเป็ นอยูน่ ิรันดร์ ของพระองค์จะชัดเจนด้วยการเป็ นขึ้นของพระองค์
แทนที่จะตอบคาถาม พระเยซู ได้กระตุน้ ให้ผฟู้ ั งของพระองค์ที่จะ “ดาเนิ น (ใน) ความสว่าง”
(ความสุ กใสแห่งการทรงสถิตบนโลกนี้ของพระองค์) ในขณะที่พวกเขามีน้ นั ถ้าพวกเขาจะทา
อย่างนั้น “ความมืด” จะไม่พิชิตของพวกเขาเมื่อ “ความสว่าง” ได้จากไป (เปรี ยบเทียบ อสย.
50:10) ถ้าพวกเขาไม่ได้ทาอย่างนั้น พวกเขาจะหลงหาย พวกเขาต้อง “เชื่ อใน” พระองค์
โดยเร็ วที่สุดที่จะเร็ วได้ ก่อนกางเขน หลังจากกางเขน เมื่อความสว่างไม่ได้อยูก่ บั พวกเขาอีก
ต่อไป มันจะยากขึ้นสาหรับพวกเขาที่จะเชื่ อ ถ้าพวกเขาได้เชื่ อ พวกเขาจะกลายมาเป็ น “ลูก
แห่ ง ความสว่ า ง” นั่น คื อ ผู ้ค นที่ แ สดงออกถึ ง คุ ณ สมบัติ ท างจริ ย ธรรมของ “ความสว่ า ง”
(เปรี ยบเทียบ อฟ. 5:8; 1 ธส. 5:5)
“ส านวนของภาษาทางตะวัน ออกกลาง ‘บุ ต รแห่ ง ’ อธิ บ ายถึ ง คนที่ ค รอบครอง
คุณลักษณะของสิ่ งที่ถูกกล่าวว่าเป็ นของของ ‘บิดา’ ของพวกเขา ในสานวนของเรา
บางทีเราควรกล่าวว่า ‘คนแห่ งความสว่าง’, เปรี ยบเทียบ ถ้อยคาของเราเกี่ ยวกับ ‘คน
แห่งความสัตย์สุจริ ต’”711
ถ้อยคาท้ายๆที่ถูกบันทึกไว้ของพระเยซูที่มีต่อโลกนั้นก็เป็ นการกระตุน้ และคาสัญญา712

12:36ข

พระเยซู เพิ่งได้บอกผูฟ้ ั งของพระองค์ว่าความสว่างจะไม่อยู่กบั พวกเขาอีกต่อไป พระองค์ได้
ถอนตัวจากพวกเขาอี ก ครั้ งหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นการให้การลิ้ มรสแก่ พวกเขาถึ งสิ่ ง ที่ พระองค์เพิ่งได้

ทานายไว้ (เปรี ยบเทียบ 8:59; 11:54) การจากไปของพระองค์ควรได้กระตุน้ ให้พวกเขาที่จะ
เชื่อในพระองค์ การบรรยายของยอห์นเกี่ยวกับพันธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซูก็สิ้นสุ ดลง
7. ความไม่ เชื่อถือของอิสราเอล 12:37-50
ส่ วนนี้ของพระกิตติคุณนี้ประกอบด้วยการอธิ บายของผูเ้ ขียนเกี่ยวกับความสาคัญของเหตุการณ์ต่างๆในพันธกิจ
ของพระเยซู จนบัดนี้ แรกสุ ด ยอห์นได้อธิ บายถึ งความขัดแย้งระหว่างความเชื่ อถื อและความไม่เชื่ อถื อ และ
จากนั้นท่านได้บนั ทึกถึงการวิงวอนสุ ดท้ายของพระเยซู สาหรับการตัดสิ นใจ นี่ เป็ นจุดสู งสุ ดสุ ดท้ายของหัวข้อ
การตัดสิ นใจก่อนการ ทนทุกข์ของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 1:10-11) คาไขในส่ วนนี้ก็คือ “เชื่อ” ซึ่งปรากฏ 6 ครั้ง
การอธิบายถึงความไม่ เชื่อถือของอิสราเอล 12:37-43
12:37-38

พวกยิวส่ วนใหญ่ ไ ม่ ไ ด้เชื่ อในพระเยซู ทั้ง ๆที่ มีก ารอัศ จรรย์ (“หมายส าคัญ ”) หลายอย่า งที่
พระองค์ได้กระทาซึ่งแสดงถึงความเป็ นพระเมสสิ ยาห์ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1:11)
“หมายสาคัญก็ไม่พอเพียงถ้าพระเจ้าไม่ได้ให้สายตาแก่มนุษย์ที่จะเห็น”713
อีกครั้งหนึ่ง ยอห์นได้กล่าวถึงความไม่เชื่อถือของอิสราเอลต่อน้ าพระทัยของพระเจ้า แม้วา่ ท่าน
ได้ทาให้สิ่งนั้นสมดุลอีกครั้งหนึ่ งด้วยความรับผิดชอบแบบมนุ ษย์ของพวกยิวในข้อที่ 43 ท่าน
ได้มองว่า อิสยาห์ 53:1 เป็ นการทานายถึงการปฏิเสธของอิสราเอลต่อพระเมสสิ ยาห์ของพวก
เขา ดั้งเดิมนั้น ข้อนี้ได้อา้ งอิงถึงการปฏิเสธของคนต่างชาติต่อ “อิสราเอล ผูร้ ับใช้ของพระเจ้า ”
อย่างไรก็ตาม ในอีกแง่หนึ่ง มันได้ทานายถึงการปฏิเสธของอิสราเอลต่อ “ผูร้ ับใช้ของ พระเจ้า”
(พระเมสสิ ยาห์ ) ผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าจะส่ งมา “การรายงาน” หรื อข่าวสารที่ ผคู ้ นได้ปฏิ เสธ ก็คือคา
สอนของพระเยซู และหลักฐานของ “พระกร” ของพระเจ้า หรื ออานาจก็คือการอัศจรรย์ต่างๆ
ของพระเยซู
“ยอห์นบทที่ 12 บันทึกวิกฤตใหญ่ครั้งที่สองในพันธกิ จของพระเยซู ตามที่ เห็ นโดย
อัครทูตยอห์น ครั้งแรกได้เกิดขึ้นเมื่อสาวกหลายคนพระองค์จะไม่ดาเนิ นกับพระองค์
อีกต่อไป (ยน. 6:66) แม้วา่ พระองค์เป็ น ‘ทางนั้น’ (ยน. 14:6) ในบทนี้ ยอห์นบอกเรา
ว่า หลายคนจะไม่ เ ชื่ อ ในพระองค์ (ยน. 12:37-39) แม้ว่า พระองค์เ ป็ น ‘ความจริ ง ’
วิกฤตครั้ งที่ สามจะมาในยอห์ นบทที่ 19 แม้ว่าพระองค์เป็ น ‘ชี วิต’ พวกผูน้ าก็ได้

ตรึ งพระองค์”714
12:39

อีกครั้งหนึ่ง ยอห์นได้ยืนยันว่าพวกยิวส่ วนใหญ่ “ไม่ได้เชื่ อ” ในพระเยซู เพราะว่า “พวกเขาไม่
สามารถเชื่ อได้” พระเจ้าได้ “ท าให้ใจของพวกเขาแข็งกระด้าง” โดยอานาจของพระองค์
เพราะว่ า พวกเขาได้ป ฏิ เ สธที่ จ ะเชื่ อ ในพระองค์ ก่ อ นหน้ า นั้น (เปรี ย บเที ย บ อพย. 9:12;
เปรี ยบเทียบ 2 ธส. 2:8-12)

12:40

อิสยาห์ 6:10 เป็ นคาพยากรณ์ที่ได้ทานายถึ งการทาให้แข็งกระด้างนี้ (เปรี ยบเทียบ กจ. 28:2627) ดั้งเดิมแล้ว พระเจ้าได้บอกอิสยาห์วา่ ผูค้ นที่เขาได้ปรนนิ บตั ิน้ นั จะไม่ตอ้ นรับพันธกิจของ
เขา เพราะว่าพระเจ้าจะทาให้ใจของพวกเขาแข็งกระด้าง ตอนนี้ ยอห์นได้อธิ บายว่า ข้อนี้ ยงั ได้
เปิ ดเผยถึงเหตุผลสาหรับการปฏิเสธของพวกยิวต่อพันธกิจของพระเยซู อีกด้วย คาพยากรณ์ไม่
เพียงแต่ได้บรรยายถึงความไม่เชื่อถือของอิสราเอล (ข้อ 38) แต่ยงั ได้อธิ บายถึงมันอีกด้วย
“. . . คนอิสราเอลที่ปรากฏอยูใ่ นประวัติศาสตร์ ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าใน
ระดับของพวกเขาเองและเข้าไปสู่ อาณาจักรของพระเจ้า ดู )3:3-5) พวกเขาจะต้อง
ได้รับการบังเกิดใหม่ผา่ นทางพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณ และการบังเกิ ด
ใหม่น้ ีพวกเขาได้ปฏิเสธ”715
อัครทูตเปาโลได้ให้คาตอบที่แน่นอนแก่ปัญหาเกี่ยวกับความยุติธรรมของพระเจ้าที่การกาหนด
ล่วงหน้าของพระองค์วางไว้ใน โรม 9-11

12:41

ในนิมิตที่อิสยาห์ได้บนั ทึกในอิสยาห์บทที่ 6 ผูเ้ ผยพระวจนะได้เขียนว่าเขา “ได้เห็น” “พระสิ ริ”
ของพระเจ้า (อสย. 6:3) ตอนนี้ยอห์นได้เขียนว่าอิสยาห์ “ได้เห็น” “พระสิ ริ” ของพระเยซู และ
“ได้ก ล่ า วถึ ง ” พระเยซู (“พระองค์” ) เป็ นที่ ชัดเจนว่า ยอห์ นได้ถื อ ว่า พระเยซู เป็ นพระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ 1:18; 10:30; 20:28; คส. 2:9) อิสยาห์ได้กล่าวถึ ง พระเยซู ในแง่ที่วา่ เขาได้
เปิ ดเผยถึงคาพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์หลายอย่าง ก่อนหน้านั้น พระเยซู ได้อา้ งว่าโมเสส
ได้เขียนเกี่ยวกับพระองค์ (5:46)
ข้ออ้างอิงเหล่านี้ ก็อา้ งเหตุผลสนับสนุ นการตีความพระคัมภีร์ตอนต่างๆเกี่ยวกับผูร้ ับใช้พระเจ้า

แห่ งพันธสัญญาเดิ มว่าเป็ นพระเมสสิ ยาห์ มีการโต้เถียงที่ยาวนานภายในลัทธิ ยิวและศาสนา
คริ สต์อิสระเกี่ยวกับว่าไม่วา่ พระคัมภีร์ตอนเหล่านี้อา้ งอิงถึงพระเมสสิ ยาห์ส่วนตัวหรื ออิสราเอล
เท่านั้น
12:42-43

แม้วา่ พวกยิวส่ วนใหญ่ได้ปฏิเสธพระเยซู บางคน “ได้เชื่อในพระองค์” (เปรี ยบเทียบ 1:10-13)
“พวกเจ้าหน้าที่หลายคนได้ศรัทธาในพระองค์ ” แม้ว่าเนื้ อหาของความเชื่ อของพวกเขานั้นไม่
เหมื อนกันอย่า งไม่ ส งสั ย นิ โคเดมัส และโยเซฟชาวอาริ ม าเธี ย ดู เหมื อนจะเป็ นคนเช่ นนั้น
(เปรี ยบเทียบ 7:50-52; 19:38-39) อย่างไรก็ตาม พวกเขาส่ วนใหญ่ไม่ได้ยอมรับว่าพวกเขาได้
เชื่ อใน (“ไม่ได้กล่ าวยอมรั บ”) พระองค์ เนื่ องจาก “ความกลัว” ของการถู กขับออกจากการ
นมัสการใน “ธรรมศาลา” (เปรี ยบเทียบ 9:22)
การกล่าวยอมรับต่อสาธารณะถึงความเชื่ อในพระเยซู เป็ นการแสดงออกปกติของความเชื่ อถื อ
ในพระองค์ (รม. 10:9-10) อย่างไรก็ตาม การกล่าวยอมรับต่อสาธารณะไม่ใช่เงื่อนไขสาหรับ
ความรอด เป็ นที่ชดั เจนว่า คนใบ้และคนอื่นๆสามารถเชื่ อได้ แต่เนื่ องด้วยเหตุผลหนึ่ งเหตุผล
ใดก็ไม่สามารถที่จะกล่าวยอมรับด้วยปากของพวกเขาถึงความเชื่อของพวกเขาต่อสาธารณะได้

การกระตุ้นครั้งสุ ดท้ ายทีจ่ ะให้ เชื่ อ 12:44-50
ยอห์ นได้เพิ่มถ้อยคาของพระเยซู ที่ติดตามมาในฐานะการวิงวอนสู งสุ ดต่อผูอ้ ่านของท่านที่ จะเชื่ อในพระเยซู
การกระตุน้ นี้ สรุ ปและกล่าวซ้ าประเด็นหลักบางอย่างที่ยอห์นได้บนั ทึกว่าพระเยซู ได้สอนก่อนหน้านั้น หัวข้อ
เหล่านี้รวมถึงพระเยซูในฐานะผูห้ นึ่ งที่ได้ถูกส่ งมาโดยพระบิดา ความสว่างและความมืด การพิพากษาในตอนนี้
และในภายหลัง และชี วิตนิ รันดร์ เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู ได้ให้การ กระตุน้ แก่ฝูงชนในฐานะการท้าทายครั้ง
สุ ดท้าย บางทีพระองค์ได้ให้สิ่งนี้ระหว่างสัปดาห์แห่งการสอนของพระองค์ในพระวิหารระหว่างเทศกาลปั สกา
12:44-45

ข้อเท็จจริ งที่ว่าพระเยซู ประกาศถ้อยคาเหล่านี้ ก็แสดงถึงความสาคัญของพวกมัน อีกครั้งหนึ่ ง
พระเยซู ได้อา้ งถึ งการเป็ นตัวแทนของพระเจ้า และก็เชื่ อมโยงกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิด และที่ว่า
การเชื่ อในพระเยซู ได้ก่อให้เกิ ดการเชื่ อในพระเจ้า มีท้ งั ความแตกต่างระหว่างพระบุตรและ
พระบิดาในความเป็ นอยู่ และเอกภาพระหว่างทั้งสองพระองค์ในแก่นแท้ของทั้งสองพระองค์
(เปรี ยบเทียบ บทที่ 5)

“อย่างแน่นอนแล้ว เพราะว่าพระเยซู เป็ นพระบุตรที่เชื่ อฟั งและราชทูตของพระบิดา ที่
จะเห็นพระองค์ก็คือที่จะเห็นพระบิดา อย่างที่ที่จะเชื่อในพระองค์ก็คือที่จะเชื่ อในพระเจ้า เปรี ยบเทียบ 1:18; 14:9”716
12:46
12:47-48

12:49-50

อีกครั้งหนึ่ง พระเยซูได้อา้ งถึงการได้มาเพื่อที่จะขับไล่ “ความมืด” พระองค์ได้ทาสิ่ งนี้ โดยการ
เปิ ดเผยถึงพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1:18)
การไม่เชื่อฟัง (ไม่ได้รักษา) ถ้อยคาของพระเยซูอาจบ่งบอกถึงการขาดไปของความเชื่อที่ช่วยให้
รอด (เปรี ยบเทียบ 3:36) ข่าวสารอย่างเดียวกันที่นาชี วิตไปสู่ บรรดาผูท้ ี่เชื่ อจะส่ งผลต่อการถูก
กล่าวโทษสาหรับบรรดาผูท้ ี่ปฏิเสธ “วันสุ ดท้าย” คือวันที่ผไู ้ ม่เชื่ อจะยืนต่อพระพักตร์ พระเจ้า
ในการพิพากษา นัน่ คือ ณ พระที่นงั่ ใหญ่สีขาวแห่ งการพิพากษา (วว. 20:11-15) อย่างไรก็ตาม
จุดประสงค์ของพระเจ้าในการเสด็จมาเป็ นมนุ ษย์ก็เป็ นเชิ งบวกอย่างแท้จริ ง พระองค์ตอ้ งการ
ให้ผคู ้ นที่จะเชื่อและประสบกับความรอด ไม่ใช่การถูกกล่าวโทษ
พระเยซูไม่ได้ “กล่าว” ข่าวสารที่พระองค์ได้คิดขึ้นใหม่ แต่เป็ นข่าวสารที่พระองค์ได้รับมาจาก
พระบิดา (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 18:18-19) สิ่ งที่พระเจ้าได้สั่งให้พระองค์ที่จะกล่าวได้ส่งผลต่อ
ชี วิตนิ รันดร์ สาหรับบรรดาผูท้ ี่ได้เชื่ อสิ่ งนั้น ดังนั้น พระเยซู ได้ระมัดระวังที่ จะสื่ อข่าวสารนี้
อย่างที่ (“ตามที่”) พระองค์ได้รับมา

การกระตุน้ นี้ก็อธิ บายถึงสิ่ งที่ยอห์นได้บนั ทึกเกี่ยวกับพันธกิจต่อสาธารณะชนของพระเยซู
“หัวข้อใหญ่ของบทที่ 12 คือ ความหมายของการตายและการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู”717
III. พันธกิจทีเ่ ป็ นส่ วนตัวของพระเยซู บทที่ 13-17
พระกิตติคุณสัมพันธ์ผสมผสานพันธกิ จของพระเยซู ต่อฝูงชนและการอบรมของพระองค์สาหรับสาวกสิ บสอง
คน แต่ยอห์นได้แยกลักษณะสองด้านนี้ ของพันธกิจของพระองค์ เป็ นที่ชดั เจนว่า ก็มีการคาบเกี่ยวบางอย่างใน
พระกิตติคุณที่สี่ แต่ส่วนนี้ประกอบด้วยพันธกิจที่พระเยซูได้มุ่งไปที่สาวกสิ บสองคนเกือบโดยเฉพาะ พระกิตติ
คุณสัมพันธ์มีคาสอนของ พระเยซูที่มีต่อสาวกสิ บสองคนระหว่างพันธกิจต่อสาธารณะชนของพระองค์มากกว่า

ส่ วนยอห์ นได้ให้คาสอนของพระองค์ในห้องชั้นบนแก่ เรามากกว่า อย่างเจาะจงแล้ว คาแนะนานี้ ก็เพื่อที่ จะ
ตระเตรี ยมสาวกสิ บสองคนเพื่อการเป็ นผูน้ าในคริ สตจักร พระเยซูได้ให้คาแนะนานั้นหลังจากการปฏิเสธที่เป็ น
ทางการและสุ ดท้ายของอิสราเอลต่อพระองค์ได้ส่งผลต่อการเลื่อนไปของอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์ ในส่ วน
หลัก แรกของพระกิ ตติ คุ ณนี้ โดยปรกติ วิสั ย แล้ว พระเยซู ไ ด้ก ระท าการอัศ จรรย์และจากนั้นก็ ไ ด้อธิ บ ายถึ ง
ความสาคัญของการอัศจรรย์น้ นั ในส่ วนนี้ พระองค์ได้ทากลับกัน พระองค์ได้อธิ บายถึ งความสาคัญของการ
ตายของพระองค์ และจากนั้นได้ไปที่กางเขนและได้เป็ นขึ้นมาจากตาย
ก. อาหารมือ้ สุ ดท้ าย 13:1-30
พระเยซูได้สรุ ปแต่ละการพักและพันธกิจที่ยดื ยาวออกไปในอาณาเขตนั้นๆด้วยอาหารมื้อสาคัญ
“ณ ‘อาหาร’ มื้อแรก [นัน่ คือ การเลี้ยงคนมากกว่า 5,000 คน ณ ตอนปลายของพันธกิจในกาลิลี ซึ่ งมีต่อ
คนยิวเป็ นหลัก] บรรดาแขกที่เป็ นคนยิวคงได้ประกาศอย่างยินดีวา่ พระองค์เป็ นกษัตริ ยท์ ี่เป็ นพระเมสสิ ยาห์ ณ อาหารมื้อที่สอง [นัน่ คือ การเลี้ยงคนประมาณ 4,000 คน ณ ตอนปลายของพันธกิจในแคว้นทศบุรี ซึ่ งมีต่อคนต่างชาติเป็ นหลัก] ในฐานะ ‘บุตรมนุษย์’ พระองค์ได้ให้อาหารแก่ฝงู ชนต่างชาติเหล่านั้น
ซึ่ งได้อยู่กบั พระองค์ในวันเหล่ า นั้น และได้บริ โภคเสบี ย งอาหารของพวกเขาระหว่างการพักอยู่ก ับ
พระองค์ของพวกเขา พระองค์ไม่สามารถส่ งพวกเขาไปแบบอดอยากได้ ด้วยเกรงว่าพวกเขาจะสิ้ นแรง
ลงตามทาง และในโอกาสสุ ดท้าย [นัน่ คือ อาหารมื้อสุ ดท้ายในพันธกิจในยูเดี ย ซึ่ งมีต่อสาวกสิ บสอง
คน] ในฐานะปุโรหิตและเครื่ องบูชาแท้ พระองค์ได้เลี้ยงคนของพระองค์เองด้วยงานเลี้ยงปั สกาแท้ ก่อน
พระองค์ได้ส่ง พวกเขาออกไปในถิ่ นทุ รกันดารตามล าพัง ดังนั้น ‘อาหาร’ สามมื้ อก็ ดูเหมื อนได้
เชื่อมโยงกัน แต่ละมื้อได้นาไปสู่ อีกมื้อหนึ่ง”718
ยอห์นได้บนั ทึกถึงสิ่ งที่พระเยซู ได้กล่าวและได้ทาในห้องชั้นบนมากกว่าผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่นๆ ส่ วนมาก
ของสิ่ งนี้ก็เป็ นการอภิปรายถึงอนาคตของพวกสาวก พระเยซูได้เริ่ มคาแนะนานี้ดว้ ยบทเรี ยนอื่นๆสาหรับพวกเขา
การอธิ บายของยอห์นเกี่ยวกับเวลาของอาหารมื้อสุ ดท้ายดูเหมือนจะขัดแย้งกับเวลาของพระกิตติคุณพ้อง พวก
เขาได้นาเสนอว่ามันได้เกิดขึ้นในตอนเย็นของวันพฤหัสบดี แต่นกั ศึกษาหลายคนของพระกิตติคุณที่สี่ได้ตีความ
ว่ายอห์นได้ระบุมนั ในตอนเย็นของวันพุธ (13:1, 27; 18:28; 19:14, 31, 36, 42) การแก้ไขของความขัดแย้งที่
ชัดเจนซึ่ งเจ็ดข้อเหล่านี้ ต้ งั ไว้จะติดตามมาในการอธิ บายถึงสิ่ งเหล่านั้น อาหารมื้อสุ ดท้ายเป็ นอาหารปั สกาที่ได้
เกิดขึ้นในตอนเย็นของวันพฤหัสบดี

การละเว้นของยอห์นเกี่ยวกับการจัดตั้งอาหารมื้อสุ ดท้ายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้รบกวนผูอ้ ่านบางคนแห่ งพระกิตติคุณที่สี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ ี่ถือหลักคาสอนของการปรากฏของร่ างกายและโลหิ ตของพระเยซู ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
เชื่ อว่าการปรากฏของร่ างกายและโลหิ ตของพระเยซู มีบางส่ วนในความรอด เราสามารถชี้ แนะได้เท่านั้นว่า
ยอห์นได้ทาอย่างนั้นเพราะว่าพระกิตติคุณเล่มอื่นๆก่อนหน้านั้นก็มีการบรรยายเต็มที่เกี่ยวกับเรื่ องนี้ และท่านได้
ปรารถนาที่จะบันทึกข้อมูลใหม่มากกว่าการกล่าวซ้ า เป็ นที่ชดั เจนว่า ยอห์นไม่ได้บนั ทึกหลายสิ่ งที่เพื่อนผูเ้ ขียน
พระกิ ตติ คุ ณของท่ า นนั้นได้เ ลื อกที่ จะรวมไว้ ผูเ้ ขี ย นพระกิ ต ติ คุ ณแต่ ล ะคนได้เ ลื อกข้อมู ล ของเขาเองเมื่ อ
พิจารณาถึงจุดประสงค์ที่แตกต่างของเขา
1. พระเยซู ทรงล้ างเท้ าของพวกสาวก 13:1-20
พระเยซูได้เริ่ มต้นการกล่าวคาอาลาของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ โมเสส, ฉธบ. 31-33; โยชูวา, ยชว. 23-24; เปาโล,
กจ. 20) ด้วยตัวอย่างที่เป็ นอุทาหรณ์
การล้างเท้า 13:1-11
“ในการบรรยายของพระกิ ตติ คุณพ้องของเหตุ การณ์ ต่า งๆของตอนเย็นนี้ เราก็ อ่า นพบเกี่ ย วกับ การ
โต้เถี ยงท่ามกลางพวกสาวกเกี่ ยวกับว่าใครในพวกเขาเป็ นใหญ่ที่สุด ยอห์นไม่ได้บนั ทึกสิ่ งนี้ แต่ท่าน
บอกถึงการกระทาของพระเยซูที่ได้วา่ กล่าวการขาดความถ่อมใจของพวกเขาอย่าง จับใจมากกว่าถ้อยคา
ใดที่สามารถจะทาได้”719
การเน้นในข้อที่ 1-3 ก็อยูท่ ี่สิ่งที่พระเยซู ได้ ร้ ู และในข้อที่ 4-5 ก็อยูท่ ี่ สิ่ งที่พระองค์ ได้ ทา
13:1

ข้อนี้ขดั แย้งกับการบรรยายของของพระกิตติคุณพ้องเกี่ยวกับปั สกา (เช่น มก. 14:12) เว้นแต่มนั
แนะนาทุกๆสิ่ งในบทที่ 13-17 เป็ นที่ชดั เจนว่า ข้อนี้ แนะนาแค่เรื่ องราวของการล้างเท้าที่
ตามมาเท่านั้น
“อย่า งที่ ปั ส กาแรกได้เป็ นจุ ด เปลี่ ย นแปลงในการไถ่ ป ระชากรของพระเจ้า ดัง นั้น
กางเขนจะเป็ นการเปิ ดยุคใหม่สาหรับผูเ้ ชื่อ”720

คาว่า “โลก” (ค ากรี ก คอสมอส) เป็ นคาที่ สาคัญในส่ วนนี้ ของพระกิ ตติ คุณนี้ ที่ที่ มนั ปรากฏ
ประมาณ 40 ครั้ง (บทที่ 13-17) โลกแสดงถึงจานวนมากมายของมนุษย์ที่หลงหาย ที่ซ่ ึ งพระเยซู
ได้เรี ยกพวกสาวกของพระองค์ให้ออกมาจาก และที่ซ่ ึ งพระองค์จะจากไปในไม่ชา้ เมื่อพระองค์
ได้กลับไปยังสวรรค์ พระเยซูทรง “รักพวกของพระองค์” ผูไ้ ด้เชื่อในพระองค์และผูซ้ ่ ึ งจะยังคง
อยู่ “ในโลก” “พระองค์ทรงรักพวกเขาจนถึงที่สุด ” (คากรี ก ไอซ์ เทลอส) หรื ออย่างที่สุด ซึ่ ง
เป็ นการแสดงออกของสิ่ งที่เป็ นการตายที่เสี ยสละของพระองค์ที่บนกางเขน “ที่สุด” สามารถ
อ้างอิงถึ งที่สุดแห่ งชี วิตบนโลกของพระเยซู อีกด้วย แม้ว่าการตีความนี้ ดูเหมือนจะเหมาะสม
น้อยกว่า
การตระหนัก ของพระเยซู ที่ว่า “เวลาของพระองค์ได้มาแล้ว ” (12:23) ได้นาพระองค์ที่จะ
ตระเตรี ย มพวกสาวกของพระองค์สาหรั บเวลานั้น และสิ่ งที่ ม นั จะหมายถึ งส าหรั บพวกเขา
การเน้นสองครั้งที่ “รัก” ก็จดั ตั้งน้ าเสี ยงสาหรับการอภิปรายทั้งหมดในห้องชั้นบน
13:2

“อาหารเย็น” (คากรี ก ดีบนอน) ที่นี่เป็ นอาหารมื้อเย็น (ข้อ 30) มันเป็ นอาหารปั สกา721 เป็ นที่
ชัดเจนว่า พระเยซูได้ลา้ งเท้าของพวกสาวกหลังจากอาหารได้ถูกบริ การ (ข้อ 4, 26) ข้อเท็จจริ ง
ที่วา่ พระเยซู ได้ลา้ งเท้าของ ยูดาส หลังจาก ที่ยดู าสได้ตดั สิ นใจ “ที่จะทรยศพระองค์” แสดงถึง
ความยิง่ ใหญ่แห่งความรักของพระองค์ (ข้อ 1) การอ้างอิงของยอห์นถึงบทบาทของซาตานใน
การตัดสิ นใของยูดาสก็เพิ่มประเด็นนั้นมากยิง่ ขึ้น

13:3-5

พระเยซูได้ลา้ ง “เท้าของพวกสาวก” ในขณะที่ตระหนักอย่างเต็มที่ถึงสิ ทธิ อานาจของพระองค์
จากพระบิดา ที่มาแบบพระเจ้าของพระองค์ และจุดหมายแบบพระเจ้าของพระองค์ การอ้างอิง
ของยอห์นถึงการตระหนักนี้ เน้นถึ งความถ่อมใจและความรักของพระเยซู มากยิ่งขึ้น การล้าง
เท้าในสถานการณ์ เช่ นนั้นเป็ นบทบาทของคนใช้ที่ต่ าต้อยที่สุดของบรรดาคนใช้ (เปรี ยบเทียบ
1:27)722 ที่นี่ พระเยซูได้กลับบทบาทตามปกติและได้รับเอาที่แห่งคนใช้แทนที่จะเป็ นที่แห่ งรับบี
การกระทาของพระองค์ได้แสดงออกถึ งความรัก (ข้อ 1) ได้จดั เตรี ยมต้นแบบสาหรับความ
ประพฤติของ คริ สเตียน (ข้อ 12-17) และได้เป็ นสัญลักษณ์ของการชาระ (ข้อ 6-9) ยิ่งไปกว่า
นั้น พระเยซู ได้แต่งตัวพระองค์เองในฐานะทาส (เปรี ยบเทียบ ฟป. 2:6-7; 1 ปต. 5:5) การรับ
ใช้ที่ ถ่ อ มใจของพระองค์ จ ะน าพระองค์ ไ ปถึ ง แม้ก ระทั่ง การตายที่ บ นกางเขน (ฟป. 2:8)

ตามปกติแล้ว คนใช้จะอยูท่ ี่นนั่ เพื่อที่จะกระทางานนี้ แต่ไม่มีใครสักคนอยูท่ ี่นนั่ ในห้องชั้นบน
เนื่องจากว่ามันเป็ นอาหารลับ พวกสาวกไม่ตอ้ งการที่จะล้างเท้าของซึ่ งกันและกัน เนื่ องจากว่า
พวกเขาเพิ่งได้โต้เถียงเกี่ยวกับว่าใครในพวกเขาเป็ นใหญ่ที่สุด (ลก. 22:24)
“เหมือนกับพวกสาวกในคืนนั้น ในทุกวันนี้ เราก็ตอ้ งการบทเรี ยนในเรื่ องความถ่อมใจ
อย่างยิ่ง คริ สตจักรเต็มไปด้วยวิญญาณแห่ งการต่อสู ้และการวิจารณ์ของโลกขณะที่ผู ้
เชื่ อแข่งขันซึ่ งกันและกันเพื่อจะดูวา่ ใครเป็ นใหญ่ที่สุด เรากาลังเติบโตขึ้นในความรู ้
แต่ไม่ใช่ในพระคุณ (ดู 2 ปต. 3:18) อันดรู ว์ เมอเร่ ยไ์ ด้เขียนว่า ‘ความถ่อมใจเป็ นดินที่
พระคุณหยัง่ รากลง’723
13:6-7

พวกสาวกส่ ว นใหญ่ ย งั คงเงี ย บอยู่ข ณะที่ พ ระเยซู ไ ด้ล้า งเท้า ของพวกเขา แต่ “เปโตร” ไม่
สามารถยับ ยั้ง จากการคัดค้า นได้ โครงสร้ างภาษากรี ก ของสิ่ ง ที่ เขาได้ก ล่ าวก็เน้นถึ งความ
ตรงกันข้ามระหว่างพระเยซู และเขาเอง พระเยซู ได้หนุ นใจให้เปโตรที่จะจานนต่อการได้รับ
การล้างเท้า พร้ อมกับพระสัญญาที่ว่าเขาจะเข้าใจในภายหลังว่าทาไมพระเยซู ได้ลา้ งเท้าของ
พวกเขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 12-20) อย่างที่พวกสาวกไม่ได้เข้าใจว่า พระเยซู จะตาย พวกเขาก็
ไม่ ไ ด้เ ข้า ใจบทเรี ย นต่ า งๆที่ ไ ด้นาไปสู่ ก ารตายของพระองค์เช่ นกัน พวกเขาจะ “เข้า ใจ”
หลังจากที่พระองค์ได้เป็ นขึ้น และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทาให้ความคิดของพวกเขากระจ่าง

13:8-9

พระสัญญานี้ ไม่ได้ทาให้เปโตรพึงพอใจ ผูซ้ ่ ึ งได้คดั ค้านการกระทาของพระเยซู ดว้ ยถ้อยคาที่
หนักแน่ นที่สุด เปโตรได้ถือว่าสถานการณ์น้ นั เป็ นที่ยอมรับไม่ได้ทางสังคมอย่างสิ้ นเชิ ง พระเยซู ได้ตอบในระดับฝ่ ายวิญญาณและเชิ งสัญลักษณ์ พระองค์ได้กล่าวถึ งการล้างฝ่ ายวิญญาณ
อย่างที่ ตวั บทบ่งบอกไว้ เปโตรได้เข้าใจว่าพระองค์ได้กล่าวในระดับทางกายภาพ ถ้าการ
ล้มเหลวที่จะจานนต่อการล้างของพระเยซู ได้หมายถึงการสิ้ นสุ ดลงของความสัมพันธ์ของพวก
เขา เปโตรก็ได้เต็มใจที่จะจานนต่อการล้างอย่างทัว่ ถึ งมากขึ้น ถ้อยคาของเปโตรสะท้อนถึ ง
ธรรมชาติที่หุนหันพลันแล่นของเขา การนับถืออย่างสู งของเขาที่มีต่อพระเยซู ความล้มเหลว
ของเขาที่จะเข้าใจและความตั้งใจส่ วนตัวของเขา
“เงื่อนไขแรกของการเป็ นสาวกคือการจานนตนเอง”724

13:10-11

พระเยซูได้แยกแยะการล้างฝ่ ายวิญญาณสองประเภทที่ผเู้ ชื่อจะประสบ คือ การยกโทษแบบศาล
และแบบครอบครัว เมื่ อบุคคลหนึ่ งเชื่ อในพระเยซู ในฐานะพระผูช้ ่ วยให้รอด พระเจ้าก็ขจัด
ความผิด ทั้ง หมดของบุ ค คลนั้น ส าหรั บ บาปต่ า งๆที่ ไ ด้ก ระท าในอดี ต ปั จ จุ บ นั และอนาคต
(เปรี ยบเทียบ รม. 5:1; 8:1; และข้ออื่นๆ) พระเยซู ได้กล่าวถึ งการยกโทษแบบศาลหรื อตาม
กฎหมายนี้วา่ เป็ น “การอาบน้ า” (คากรี ก โลอูโอ) เต็มที่ หลังจากที่บุคคลหนึ่งเชื่อใน พระเยซู
ในฐานะพระผูช้ ่ วยให้รอด เขาหรื อเธอก็ทาบาปต่างๆและบาปเหล่านั้นก็ขดั ขวางการสามัคคี
ธรรมของผูเ้ ชื่ อกับพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:12, 14-15; ลก. 11:4; และข้ออื่นๆ) พระเยซูได้
เปรี ยบเที ยบการยกโทษแบบครอบครั วนี้ กบั “การล้าง (คากรี ก นิ บโท) เท้า” ซึ่ งสกปรกเมื่อ
ดาเนิ นไปในชี วิต ดังนั้น พระเยซู กาลังอธิ บายถึงความสาคัญของผูเ้ ชื่ อที่จะได้รับการล้างฝ่ าย
วิญญาณจากพระบิดาเป็ นระยะๆ เมื่อพระองค์ได้ลา้ งเท้าของพวกสาวก เราได้รับการล้างนี้ โดย
การสารภาพบาปต่างๆของเราต่อพระเจ้า (1 ยน. 1:9; เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 2:24; 5:13) พื้นฐาน
สาหรับการยกโทษทั้งสองประเภทก็คือการงานบนกางเขนของพระเยซู
มุมมองที่สองก็คือว่า พระเยซูได้อา้ งอิงถึงการอุทิศตนประจาวันของชี วิตของสาวกต่อการรับใช้
แห่ งความรั ก ซึ่ งทาตามแบบอย่างของพระคริ สต์725 มุ มมองที่ สามก็คือว่า การล้างเท้าเป็ น
สัญลักษณ์ของการล้างอย่างสมบูรณ์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วหรื อจะเกิดขึ้น มุมมองสุ ดท้ายนี้ ก็เป็ นไป
ได้นอ้ ย เนื่องจากพระเยซูได้กล่าวว่า แม้วา่ เปโตรได้ประสบกับการอาบน้ าฝ่ ายวิญญาณแล้ว แต่
เขายังคงต้องการให้เท้าของเขาได้รับการล้างอีก
“ทางที่ ลึกลับ ซึ่ งได้จุดไฟไว้ท้ งั สองข้างก็ได้นาไปสู่ ห้องน้ าที่ครบถ้วน [ภายใต้พระวิหารของเฮโรด] ที่ที่พวกปุโรหิ ตได้อาบน้ า หลังจากนั้นพวกเขาก็ไม่ตอ้ งการล้าง
ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม พวกเขาจะต้องล้างมือและเท้าแต่ละครั้งเมื่อพวกเขา
มาสู่ การปรนนิบตั ิในพระวิหาร อย่างไม่สงสัยว่า มันคือสิ่ งนี้เองที่พระเยซูได้อา้ งถึงใน
การตอบของพระองค์ต่อเปโตรว่า: ‘ผูท้ ี่อาบน้ าแล้วไม่จาเป็ นต้องชาระกายอีก ล้างแต่
เท้าเท่านั้น เพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้ว’”726
“มันไม่ใช่สาคัญที่สุดที่วา่ ไม่มีสิ่งใดถูกกล่าวในบทนี้ เกี่ยวกับการล้าง มือ ของพวกเขา
สาวกใช่ไหม มันไม่ได้ช้ ี ไป [ยัง] ความแตกต่างที่สาคัญระหว่างยุคของโมเสสและยุค
ของคริ สเตียนใช่ไหม ภายใต้ธรรมบัญญัติ ที่ซ่ ึงต้องทามากมายหลายอย่าง พวกปุโรหิ ต

ถูกกาหนดให้ลา้ งมือล้างเท้า (อพย. 30.19) แต่ภายใต้พระคุณนั้น ทุกสิ่ งได้ถูกทาเพื่อเรา
แล้ว และถ้า การดาเนินชี วิต ถูกต้อง การงาน ก็จะเป็ นที่ยอมรับได้!”727
สาวกที่ “ไม่สะอาด” คือยูดาส ผูซ้ ่ ึ งไม่ได้เชื่ อว่าพระเยซู เป็ นพระบุตรของพระเจ้า ดังนั้น การที่
พระเยซู ล้า งเท้า ของยูด าสก็ ไ ม่ ใ ช่ บ ทเรี ย นในเรื่ อ งการล้า งฝ่ ายวิ ญ ญาณที่ ม ั่น คงของผู ้เ ชื่ อ
แต่เป็ นการนาเสนอของการชาระเริ่ มแรกสาหรับเขา ไม่มีสิ่งใดในตัวบทที่จะรับรองการสรุ ปที่
พระเยซูได้ละเว้นการล้างเท้าของยูดาส
คาอธิบายถึงการล้างเท้า 13:12-20
13:12

ตอนนี้ พระเยซู ได้กลับไปสู่ บทบาทของพระองค์ในฐานะพระอาจารย์ของพวกสาวก ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงของเสื้ อผ้าและท่าทางทางกายภาพของพระองค์ได้บ่งบอกไว้ พระองค์ได้เริ่ มต้น
ที่จะอธิ บายถึงความสาคัญของสิ่ งที่พระองค์ได้ทาไป แม้วา่ ความเข้าใจเต็มที่จะมายังพวกสาวก
ในภายหลัง (ข้อ 7) คาถามของพระองค์ได้ตระเตรี ยมพวกเขาสาหรับบทเรี ยนที่ได้ติดตามมา

13:13

“พระอาจารย์” แปลในคาฮีบรู คือ “รับบี” (คากรี ก ดิ ดาสคาลอส) และ “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” คา
อารเมค “มาริ ” (คากรี ก คูริออส) ชื่อเรี ยก “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้รับความหมายที่ลึกซึ้ งมากขึ้น
หลัง จากการเป็ นขึ้ น จากตาย เมื่ อ คริ ส เตี ย นได้เ ริ่ ม ต้น ที่ จ ะเข้า ใจว่ า พระเยซู เ ป็ นใครดี ข้ ึ น
(เปรี ยบเทียบ 20:28; กจ. 2:36; ฟป. 2:9-11) ชื่ อเรี ยกทั้งสองก็เป็ นที่นบั ถือและได้ยอมรับความ
เหนือกว่าของพระเยซูเหนือพวกสาวกของพระองค์ ชื่ อเรี ยกเหล่านี้ ก็เป็ นชื่ อเรี ยกตามปกติของ
การนับถือที่ได้มอบให้แก่รับบี728

13:14-15

พระเยซู ไ ด้ใ ห้ บ ทเรี ย นแก่ ส าวกสิ บ สองคนในเรื่ อ งการรั บ ใช้ ที่ ถ่ อ มใจต่ อ ซึ่ งกัน และกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระองค์ได้รับเอาบทบาทที่ต่ากว่าบทบาทของพวกเขาเพื่อสวัสดิ ภาพของ
พวกเขา ในทานองเดียวกัน พวกสาวกของพระเยซู ควรเต็มใจและยินดี ที่จะตั้งการตอบสนอง
ต่อความจาเป็ นต่างๆของคนอื่นๆก่อนการรักษาไว้ซ่ ึ งชื่อเสี ยงของพวกเขาเอง (เปรี ยบเทียบ ฟป.
2:1-11)

“โลกเต็มไปด้วยผูค้ นที่กาลังยืนอยูบ่ นความมีเกียรติของพวกเขา ในเมื่อพวกเขาควรจะ
คุกเข่าลงที่เท้าของพี่นอ้ งของพวกเขา”729
“โลกถามว่า ‘มีกี่คนที่ทางานเพื่อคุณ?’ แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าถามว่า ‘มีกี่คนที่คุณทางาน
เพื่อเขา?’”730
คริ สเตียนบางคนเชื่ อว่าคาสั่งของพระเยซู ที่นี่กาลังผูกมัดคริ สตจักรในแง่ตามตัวอักษร พวก
ปฏิ บตั ิ “การล้างเท้า ” ในฐานะพิธีทางศาสนาของคริ สตจักรพร้ อมกับการรั บบัพติ สมาในน้ า
และพิธีมหาสนิท คณะเกรซเบรท เธรนและคริ สตจักรเมนโนไนต์ในท่ามกลางคริ สตจักรอื่นๆ
ก็ถือว่าการล้างเท้าเป็ นพิธีทางศาสนาอันที่สาม คริ สเตียนส่ วนใหญ่เชื่ อว่าพระเยซู ได้หมายถึ ง
ว่าพวกสาวกของพระองค์ควรทาตามแบบอย่างแห่ งการรับใช้ที่ถ่อมใจของพระองค์ แทนการ
ล้างเท้าของซึ่ งกันและกันอย่างเฉพาะเจาะจงและตามตัวอักษร ไม่มีที่ไหนในพันธสัญญาใหม่
ที่บรรดาผูเ้ ขียนถือว่าการล้างเท้าเป็ นพิธีทางศาสนาอีกพิธีหนึ่ง 1 ทิโมธี 5:10 กล่าวถึงสิ่ งนั้นใน
ฐานะตัวอย่างของการรับใช้ที่ถ่อมใจ ไม่ใช่ในฐานะพิธีของคริ สตจักร ยิ่งไปกว่านั้นอีก ท่าที
แห่ ง ความถ่ อมใจ ที่พวกสาวกควรมีต่อซึ่ งกันและกันนั้นเป็ นประเด็นของพระเยซู ไม่ใช่ การ
ปฏิบตั ิพิธีกรรม (เปรี ยบเทียบ 15:20; มธ. 10:24; ลก. 6:40) ยิ่งกว่านั้น พระเยซู ได้เรี ยกการล้าง
เท้าว่าเป็ นตัวอย่าง (คากรี ก ฮู โพเดอิ กมา, แบบอย่าง) ซึ่ งบ่งบอกว่ามีแบบอย่างอื่นๆของท่าที
อย่างเดียวกัน นี่ เป็ นแบบอย่างที่เหมาะสมของการรับใช้ที่ถ่อมใจในวัฒนธรรมที่ซ่ ึ งผูค้ นสวม
รองเท้าแตะและดินก็ติดเท้าของพวกเขาอย่างง่ายดาย ถ้าพระเยซู ได้ให้แบบอย่างในวัฒนธรรม
ของอเมริ กาเหนือสมัยใหม่ บางทีพระองค์คงได้เลือกการกระทาที่ถ่อมใจอีกอย่างหนึ่ง731
13:16

อีกครั้งหนึ่ ง พระเยซู ได้แนะนาถ้อยแถลงพร้อมกับการยืนยัน (การรับรอง) ที่หนักแน่นเพื่อจะ
บ่งชี้ถึงความสาคัญของมัน พระองค์ได้กล่าวในรู ปแบบของคติพจน์ (เปรี ยบเทียบ 15:20; มธ.
10:24; ลก. 6:40; 22:37) “คติพจน์” เป็ นคานิยามหรื อถ้อยแถลงที่รวบรัดของหลักการ โดย
ความยิน ยอมตามปกติ “ทาส (หรื อคนใช้ ) ก็ ค รอบครอง” บทบาทที่ ด้อ ยกว่า บทบาทของ
“เจ้านายของเขา (หรื อของเธอ)” และผูส้ ่ งสาร (คากรี ก อะพอสโทลอส) ก็เป็ นอย่างเดียวกันต่อ
บรรดาผูท้ ี่ส่งพวกเขาไป อีกอย่างหนึ่ ง นี่ เป็ นการปรากฏครั้งเดี ยวของคาว่า อะพอสโทลอส
ในพระกิตติคุณที่สี่ พระเยซูกาลังเปรี ยบเทียบบทบาทต่างๆ ไม่ใช่คุณค่าที่สาคัญ ประเด็นของ
พระองค์ก็คือว่า สาวกคนใดก็ตามของพระองค์ไม่ควรคิดว่ามันไม่คู่ควรสาหรับเขาหรื อเธอที่จะ
รั บ ใช้ค นอื่ นๆ เนื่ องจากว่า พระองค์ ซึ่ ง เป็ นเจ้า นายและผูส้ ่ ง นั้นได้ถ่อมพระองค์เองลงเพื่ อ

จะรับใช้
พระเยซูได้อา้ งอิงอย่างซ้ าๆถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ พระบิดาได้ส่งพระองค์มา และที่วา่ พระองค์ได้มา
จากพระบิดา ในทานองเดียวกัน พระองค์จะส่ งพวกสาวกไป (20:21)
13:17

การรู ้ สิ่ ง ที่ ใ ครคนหนึ่ งควรจะท า และการท ามัน อย่ า งแท้จ ริ ง บ่ อ ยครั้ งแล้ว ก็ เ ป็ นสองสิ่ ง
ที่แตกต่างกัน พระเยซู ได้สัญญาถึ งความโปรดปราน (พระพร) ของพระเจ้าที่มีเหนื อบรรดา
ผู ้ที่ ป ฏิ บ ัติ ก ารรั บ ใช้ ที่ ถ่ อ มใจ ไม่ ใ ช่ เ หนื อ บรรดาผู ้ที่ เ พี ย งแค่ ว่ า พวกเขาควรจะถ่ อ มใจ
(เปรี ยบเทียบ 8:31; 12:47-48; ฮบ. 12:14; ยก. 1:22-25) นี่ เป็ นหนึ่ งในสุ ขคติสองอย่างเท่านั้น
ในพระกิตติคุณยอห์น (เปรี ยบเทียบ 20:29)
“มีรูปแบบของความเคร่ งครั ดทางศาสนาที่ เปล่ งเสี ยง ‘อาเมน’ ที่เบิกบานใจต่อการ
เรี ยกร้ องต่างๆที่ เคร่ งครั ดที่ สุดของการเป็ นสาวก แต่แทบไม่ได้ทาอะไรเกี่ ยวกับสิ่ ง
เหล่านั้น”732

13:18-19

อีกครั้งหนึ่ ง พระเยซู ได้มุ่งสิ่ งที่พระองค์ได้กล่าวไปยังสาวกเหล่านั้นผูไ้ ด้เชื่ อในพระองค์อย่าง
แท้จริ ง (ข้อ 10; เปรี ยบเทียบ 6:71; 12:4; 13:2) พระเยซู ได้ทาถ้อยแถลงนี้ เพื่อว่าภายหลังเมื่อ
พวกสาวกจะระลึกถึงถ้อยคาของพระองค์น้ นั พวกเขาจะไม่คิดว่าพระองค์ได้ผิดพลาดเกี่ยวกับ
ยูดาส ตรงกันข้าม พวกเขาจะเชื่ อว่าพระเยซู เป็ น “เราเป็ น” ซึ่ งแสดงถึ งความเป็ นพระเจ้า
(อพย. 3:14; อสย. 41:4; 43:10; เปรี ยบเทียบ ยน. 8:24, 28, 58) พระองค์ตอ้ งการให้พวกสาวกที่
จะเชื่อการอ้างต่างๆของพระองค์ ก่ อน การถูกตรึ งของพระองค์ดูเหมือนว่าได้ทาให้สิ่งเหล่านั้น
ใช้ไม่ได้ และ ก่ อน การเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ดูเหมือนว่าได้ยนื ยันสิ่ งเหล่านั้น
พระเยซูได้เลือกยูดาสในฐานะหนึ่งในสาวกสิ บสองคนที่จะบรรลุสดุดี 41:9 บุตรของดาวิดได้
ประสบกับการทรยศจากเพื่อนสนิ ท อย่างที่ดาวิดดั้งเดิมนั้นได้ประสบนั้น บางทีคนทรยศของ
ดาวิดที่นี่คืออาหิ โธเฟล ผูซ้ ่ ึ งได้ฆ่าตัวตาย (2 ซมอ. 15:12; 16:15-23; 17:3-4, 14, 23) การทรยศ
โดยใครคนหนึ่ งผูซ้ ่ ึ งได้รับความใจกว้างบนโต๊ะอาหารก็ชวั่ ร้ายอย่างยิ่งในโลกตะวันออกใกล้
โบราณ “การยกส้นเท้าใส่ ” ใครคนหนึ่ งบางทีเป็ นแนวทางของการกล่าวว่าใครคนหนึ่ งได้ละ
ทิ้งเพื่อนของเขา733
ความเป็ นไปได้อื่นๆก็คือถ้อยคาที่ ได้รับมาจากการยกกี บของม้าซึ่ ง

เตรี ยมพร้อมที่จะเตะ 734 หรื อว่ามันได้พาดพิงถึ งการสะบัดผงคลีดินออกจากเท้าในฐานะ
การดูถูก (เปรี ยบเทียบ ลก. 9:5; 10:11)735
“เมื่อพระคริ สต์ได้กล่าวว่า ‘เรารู้จกั ผูท้ ี่เราได้เลือกไว้แล้ว ’ มันก็ชดั เจนที่ว่าพระองค์
ไม่ได้กล่าวถึงการเลือกไปสู่ ความรอด แต่ไปสู่ ตาแหน่งอัครทูต ที่ที่ การเลือกนิรันดร์
ถูกกล่ าวถึ งนั้น พระคัมภี ร์ขอ้ ต่างๆก็คิดอย่างเหมื อนกันว่าเป็ นของพระเจ้าพระบิ ดา
แต่ที่ที่มนั เป็ นคาถามเกี่ ยวกับพันธกิ จหรื อการรับใช้ ในพันธสัญญาใหม่น้ นั การเลือก
และการเรี ยกตามปกติแล้วก็มาจากพระเยซู เจ้า ดู มธ .9:30; 20:1; 28:18-20; กจ .1;24;
26:16; อฟ. 4:11, และข้ออื่นๆ ถ้อยคาของพระองค์ที่นี่ใน 13:18 ก็คล้ายกับถ้อยคา
เหล่านั้นใน 6:70 ว่า ‘เราเลือกพวกท่านสิ บสองคนมิใช่หรื อ และคนหนึ่ งในพวกท่าน
เป็ นมารร้าย?’”736
13:20

การยืนยันที่ หนักแน่ นอีกอย่างหนึ่ งได้เน้นถ้อยแถลงที่ได้ติดตามมา เมื่อพิจารณาถึงการอ้าง
ของพระองค์ถึงการเป็ น “เราเป็ น” นั้น พวกสาวกต้องเล็งเห็นว่าพวกเขาได้ชื่นชมความสัมพันธ์
ที่สนิ ทสนมกับพระเยซู ในฐานะผูส้ ่ งสารของพระองค์ (“ผูใ้ ดที่เราส่ งไป”) ความสัมพันธ์น้ ี ก็
คล้ายกับความสัมพันธ์น้ นั ที่พระเยซูชื่นชมกับพระบิดาของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 5:19) พระเยซู กาลังตระเตรี ยมพวกเขาเพื่อพระมหาบัญชา (20:21; เปรี ยบเทียบ ข้อ 16) พระองค์กาลัง
เตือนยูดาสเช่นกันถึงความใหญ่หลวงของบาปที่เขาได้คาดหวังที่จะกระทา
2. พระเยซู ประกาศถึงการทรยศพระองค์ 13:21-30 (เปรียบเทียบ มธ. 26:21-25; มก. 14:1821; ลก. 22:21-23)

พระเยซู ได้กล่าวถึงการทรยศพระองค์อย่างสั้นๆจนบัดนี้ (เปรี ยบเทียบ 6:70; 13:10, 18) ตอนนี้ พระองค์ได้ให้
ข้อมูลที่เจาะจงมากขึ้นแก่สาวกสิ บสองคน
13:21-22

การคาดหวัง ถึ งการทรยศพระองค์และการตายที่ ใ กล้จะมาถึ ง ได้ท าให้พระเยซู ผิดหวังอย่า ง
เห็นได้ (คากรี ก อี ทารั คเธ, เปรี ยบเทียบ 11:33; 12:27) เป็ นที่ชดั เจนว่า สาวกสิ บสองคนไม่ได้
เข้าใจว่า “หนึ่ งใน” พวกเขาจะ “ทรยศ” พระองค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 26:21-22; มก. 14:18-19;
ลก. 22:21-23) ยูดาสได้เป็ นคนหน้าซื่ อใจคดที่สาเร็ จมาตลอด ตอนนี้ การประกาศที่จริ งจัง

ของพระเยซูได้บงั คับให้ยดู าสที่จะกระทาอย่างรวดเร็ วหรื อที่จะกลับใจ ที่นี่พระเยซู ได้กล่าวใน
ฐานะผูเ้ ผยพระวจนะ
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นี่ เป็ นการอ้างอิงครั้งแรกของยอห์นถึ งท่านเองว่าเป็ น “สาวกคนหนึ่ งที่พระองค์ทรงรัก” หรื อ
“สาวกอันเป็ นที่รัก” (เปรี ยบเทียบ 19:26-27; 20:2-9; 21:1, 20-25; มก. 14:47, 51) เขาได้ชื่นชม
ความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเยซู ซึ่ งคล้ายกับความสัมพันธ์ที่พระเยซู ได้ชื่นชมกับพระบิดา
ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1:18) ยอห์นไม่ได้อา้ งว่าพระเยซู ได้รักท่านมากกว่าสาวกคนอื่นๆ
โดยการอธิ บายท่านเองในแนวทางนี้ ตรงกันข้าม การอธิ บายนี้ เปิ ดเผยถึงการขอบคุณของท่าน
ที่มีต่อพระคุณของพระเจ้าในการรักท่านอย่างที่พระองค์ได้รัก ท่านได้จดจ่อความสนใจของ
ผูอ้ ่านไปที่พระเยซูอย่างบังคับมากขึ้นโดยการละเว้นชื่อของท่านเอง
“เหมื อนกับยอห์ นอี กคนหนึ่ ง ณ ตอนต้นๆ ของพระกิ ตติ คุณนี้ ซึ่ งเป็ นพยานแรกต่อ
พระเยซู เขาเป็ นแค่เสี ยงเท่า นั้น อัตลัก ษณ์ ของผูพ้ ูดไม่ ใช่ ส าคัญ สิ่ งที่ ส าคัญก็คื อ
พยานที่เขาให้”737
“เป็ นธรรมเนี ยมที่จะนัง่ ณ มื้ออาหารเป็ นส่ วนใหญ่ การเอนกายที่โต๊ะ ซึ่ งเป็ นธรรม
เนี ยมของกรี กก็ถูกสงวนไว้สาหรับอาหารมื้อพิเศษ เมื่อธรรมเนี ยมนี้ ได้ถูกแนะนาแก่
โลกชาวยิวเป็ นครั้งแรก บางทีมนั ก็เป็ นสัญลักษณ์ ของความตกต่ าเต็มที่ (อมส. 6:4-7)
แต่ในสมัยพันธสัญญาใหม่น้ นั มันก็เป็ นเรื่ องปกติ ณ งานเลี้ ยงหรื อเทศกาลที่ สาคัญ
และดังนั้นก็ได้ถูกเรี ยกร้องอย่างแท้จริ ง ณ การฉลองปั สกา ซึ่ งแทบจะเป็ นเครื่ องหมาย
ของการเฉลิมฉลองและเสรี ภาพที่ไม่รีบเร่ ง ในความตรงกันข้ามที่ระมัดระวังตัวพร้อม
กับความรี บเร่ งที่ซ่ ึ งปั สกาแรกได้ถูกกินในคืนของการอพยพ (อพย. 12:11) สรุ ปแล้ว
ท่าทางของพระเยซู และคนของพระองค์ก็เป็ นข้อบ่งชี้ เล็กน้อยที่ ว่าพวกเขากาลังกิ น
อาหารมื้อปั สกาอยูอ่ ย่างแท้จริ ง. . .”738
“. . .ศอกซ้ายได้วางไว้บนโต๊ะ และศีรษะได้อยูบ่ นมือ มีช่องว่างที่เพียงพอระหว่างแขก
แต่ละคนสาหรับการเคลื่อนไหวที่อิสระของมือขวา สิ่ งนี้ อธิ บายถึงในแง่ไหนที่ยอห์น
‘ได้เอนกายอยูใ่ กล้พระทรงของพระเยซู ’ และต่อมาได้ ‘พิง พระทรวงของพระเยซู ’
เมื่อเขาได้ถอยไปพูดกับพระองค์”739

13:24-25

เป็ นที่ ชัดเจนว่า “เปโตร” ได้อยู่ที่ใดที่ หนึ่ งซึ่ งตรงกันข้ามกับพระเยซู เนื่ องจากว่ายอห์ นได้
สังเกตเมื่อเปโตรได้ “พยักหน้าให้เขา” เนื่ องจากตาแหน่ งของเขานั้น เปโตรไม่สามารถที่จะ
ถามพระเยซูอย่างลับๆที่จะระบุถึงผูท้ รยศ ยอห์นต้องได้เอนกายบนศอกซ้ายของเขาถัดมาจาก
ด้านขวาของพระเยซู โดยการเอนกายที่ พระทรวงของพระเยซู น้ นั ยอห์นสามารถได้กระซิ บ
การขอร้ อ งของเขาอย่า งเงี ย บๆได้ ภาพ อาหารมื ้อ สุ ดท้ า ย ของเลี ย วนาโด ดา วิน ซี เ ป็ น
ภาพเขียนที่ใหญ่ยงิ่ แต่มนั ไม่ได้นาเสนอการจัดโต๊ะอย่างที่มนั ได้ปรากฏในห้องชั้นบนนั้น
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พระเยซู ได้ระบุ ว่า “ยูดาส” เป็ นผูท้ รยศให้กบั ยอห์น “อาหารคาหนึ่ ง” หรื อ ขนมปั งชิ้ นหนึ่ ง
(คากรี ก โซมิ อน) บางที เป็ นชิ้ นหนึ่ ง ของขนมปั งไร้ เชื้ อที่ พระเยซู ไ ด้ “จิ้ม ” ลงไปในถ้วยต้ม
แห่งปั สกา ตามปกติแล้ว ผูเ้ ข้าร่ วมปั สกาได้ทาสิ่ งนี้ตอนต้นๆของมื้ออาหาร ตามธรรมเนียมแล้ว
เจ้าบ้านจะส่ งชิ้นส่ วนของขนมปั งที่ได้จิ้มแล้วนั้นและเนื้ อไปยังแขกที่มีเกียรติ740 พระเยซูได้ทา
สิ่ งนี้แก่ยดู าส จากนั้นพระองค์จะให้ชิ้นของขนมปั งแก่แต่ละคนที่อยูท่ ี่นนั่ 741
ยูดาสต้องได้นั่งใกล้พระเยซู พอสาหรั บพระเยซู ที่จะท าสิ่ งนี้ อย่างสะดวก (เปรี ยบเทียบ มธ.
26:25) บางทียดู าสได้เอนกายถัดมาทางด้านซ้ายของพระเยซู ถ้าเขาได้นงั่ อย่างนี้ นี่ คงได้ทา
ให้เขาอยูใ่ นที่ของแขกที่มีเกียรติ ถัดมาทางด้านซ้ายของเจ้าบ้าน742
บางทีมนั เป็ นเกียรติสูงส่ งอย่างชัดเจนที่พระเยซู ได้มอบแก่ยดู าส โดยการยิบหยื่นชิ้นขนมปั งแก่
เขาก่ อ น ซึ่ ง ได้ข ัด แย้ง ต่ อ สิ่ ง ที่ พ ระเยซู เ พิ่ ง ได้ก ล่ า วต่ อ ยอห์ น เกี่ ย วกับ ผูท้ รยศ พระเยซู ไ ด้
หมายถึ งว่าสาวกผูท้ ี่เป็ นแขกที่มีเกี ยรติจะทรยศพระองค์ใช่ ไหม? การขัดแย้งที่ ชดั เจนนี้ อาจ
อธิ บายถึงการขาดการตอบสนองของยอห์นต่อถ้อยคาของพระเยซูเกี่ยวกับผูท้ รยศ
การกระทาแห่ งมิตรภาพของพระเยซู ต่อยูดาสได้กระตุน้ การทรยศของยูดาสต่อมิ ตรภาพของ
พระเยซู 743 นี่ เป็ นการแสดงท่าทางสุ ดท้า ยแห่ งความรั กที่ ยิ่งใหญ่ของพระเยซู ที่มี ต่อยูดาส
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 1) มัทธิ วเท่านั้นได้บนั ทึกคาถามที่น่าซื่ อใจคดของยูดาสว่า “อาจารย์เจ้าข้า คือ
ข้าพระองค์หรื อ?” และคาตอบของพระเยซูคือ “ท่านว่าถูกแล้ว” (มธ. 26:25)
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ยูดาสได้รับเอาอาหารของพระเยซู แต่ไม่ใช่ ความรักของพระองค์ แทนที่จะกลับใจ ยูดาสได้

ต่อต้านต่อไป การต่อต้านนี้ ได้เปิ ดหนทางแก่ “ซาตาน” ที่จะควบคุมเขาในแนวทางที่รุนแรง
มากกว่าที่มนั ได้ทาก่อนหน้านั้น (เปรี ยบเทียบ 3:16-19) เป็ นที่ชดั เจนว่า ซาตานเอง แทนที่จะ
เป็ นหนึ่งในผูช้ ่วยที่เป็ นปี ศาจของมันได้ “เข้าไปใน” ยูดาส นี่เป็ นการอ้างอิงเดียวถึงซาตานโดย
ชื่อในพระกิตติคุณนี้
อย่างไม่สงสัยว่า ซาตานได้ควบคุมเพราะว่ามันต้องการที่จะทาลายพระเยซู เราไม่ควรสรุ ปว่า
ซาตานควบคุมทุกๆคนโดยตรงผูซ้ ่ ึ งต่อต้านน้ าพระทัยของพระเจ้า กรณี ของยูดาสก็สาคัญอย่าง
เจาะจงเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์น้ นั ตัวบทไม่ได้ใช้คาว่า “การครอบครอง” เพื่อจะอธิ บายถึง
ความสัมพันธ์ของซาตานกับยูดาส แต่แน่ นอนว่าอิทธิ พลของมันที่ มีต่อผูท้ รยศนั้นต้องหนัก
แน่นอย่างมาก
โอกาสสาหรับการกลับใจได้ผา่ นไป เนื่ องจากการยืนกรานในความไม่เชื่ อถือ ดังนั้น พระเยซู
ไม่ ได้วิง วอนต่ อยูดาสที่ จะเปลี่ ย นใจ ณ จุ ดนั้น แต่ ที่จะไปสู่ การงานที่ ชั่วร้ ายของเขา “อย่า ง
รวดเร็ ว ” (ค ากรี ก ทาเชอิ อน) เวลาของพระเยซู ไ ด้ม าแล้ว และมันส าคัญที่ ว่า ยูดาสไม่ ไ ด้
ขัดขวางแผนการของพระเจ้าโดยการล่าช้า
หมวดพระกิตติคุณไม่ได้อธิ บายว่าไม่วา่ พระเยซูได้เลือกยูดาสเป็ นหนึ่ งในสาวกของพระองค์ซ่ ึ ง
รู ้ อย่างเต็มที่ว่าเขาจะทรยศพระองค์หรื อไม่ คาตอบก็อยู่ในขอบเขตที่ลึกลับของความรู ้ ของ
มนุ ษย์ที่เป็ นพระเจ้า ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งที่พระองค์ได้สละในการบังเกิ ดเป็ นมนุ ษย์ (ฟป. 2:5-7)
อย่างน้อยแล้ว นักวิชาการเชิ งอนุ รักษ์ได้เชื่ อว่า พระเยซู ได้เลื อกยูดาสซึ่ งไม่รู้ว่าเขาจะทรยศ
พระองค์744
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“ไม่มีใครสักคน” ซึ่ งอยูท่ ี่นนั่ ที่ได้รู้สิ่งที่พระเยซู ได้หมายถึ ง เมื่อพระองค์ได้บอกให้ยดู าสที่จะ
ทาสิ่ งที่เขาจาเป็ นต้องทาอย่างรวดเร็ ว ยอห์นคงได้รู้วา่ ยูดาสเป็ นผูท้ รยศ แต่ท่านไม่ได้รู้วา่ พระ
เยซูกาลังอ้างอิงถึงการจัดการของ ยูดาสที่จะทรยศพระองค์
“. . . ปั สกา หรื อวันที่สิบห้าของเดือนนิสานจะต้องถูกถือรักษาเหมือนวันสะบาโต ไม่มี
การอนุญาตให้ทางาน อย่างไรก็ตาม ก็มีขอ้ ยกเว้นที่สาคัญที่สุดข้อหนึ่งต่อกฎนี้ มีการ
อนุ ญาตให้ตระเตรี ย มวัสดุ ที่ จาเป็ นของอาหารในวันที่ 15 ของเดื อนนิ ส าน สิ่ ง นี้

อธิ บายถึงการที่ถ้อยคาของพระเยซู มายังยูดาสระหว่างอาหารปั สกา (ไม่ใช่ ปัสกาของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า) สามารถเป็ นที่เข้าใจผิดโดยพวกสาวกอย่างไรได้ อย่างที่บ่งบอกว่า
ยูดาส ‘ผูถ้ ือกล่องเก็บเงิน’ ที่จะ ซื้ อสิ่ งเหล่านั้น’ ที่พวกเขาต้องการสาหรับงานเทศกาล
นี้’”745
“ไม่มีสิ่งใดในการบรรยายที่ แสดงให้เห็ นว่าพระเยซู ได้หมายถึ งว่าการทรยศใกล้จะ
มาถึง ตั้งแต่สิ่งทั้งหมดได้ถูกกล่าวถึงมาจนบัดนี้น้ นั มันก็คงจะไกลในอนาคต”746
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ข้อเท็จจริ งที่วา่ ยูดาส “มีกล่องเก็บเงิน” และเป็ นเหรัญญิกของสาวกสิ บสองคนก็แสดงให้เห็นว่า
สาวกคนอื่ นๆไว้ว างใจเขาอย่า งเต็ม ที่ เขาเป็ นคนน่ า ซื่ อ ใจคดที่ เชี่ ย วชาญ การวางใจของ
พระเยซูที่มีต่อเขาก็แสดงถึงพระคุณของ พระผูช้ ่วยให้รอด
“เทศกาล” ที่นี่ (ข้อ 29) ต้องเป็ นเทศกาลกินขนมปั งไร้เชื้ อ ซึ่ งได้ตามหลังปั สกาทันที
เนื่องจากว่าพระเยซูและสาวกสิ บสองคนกาลังเฉลิมฉลองปั สกาในตอนนี้ การให้ทาน
“แก่คนยากจน” เป็ นการปฏิบตั ิที่ปกติในกรุ งเยรู ซาเล็มในตอนเย็นของปัสกา747

13:30

อย่างเหน็บแนมและอย่างน่าเศร้าใจแล้ว ยูดาสได้เชื่ อฟั งคาสั่งของพระเยซู (ข้อ 27) และได้จาก
ห้องชั้นบนไป “ทันที” เขาได้พลาดอาหารเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งรวมถึงการจัดตั้งอาหารมื้อสุ ดท้าย
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า การอ้างอิงของยอห์นถึงมันว่าเป็ น “กลางคืน” ก็จะเป็ นคาพูดซ้ าซาก ถ้า
สิ่ งทั้งหมดที่ท่านต้องการที่จะทาก็คือที่ จะให้การอ้างอิงถึ งเวลา เมื่อพิจารณาถึ งลักษณะเด่ น
แห่ ง “ความสว่า งและความมื ด ” ของท่ า นนั้น มันดู เหมื อนว่า ท่ า นต้องการที่ จะชี้ ใ ห้เห็ นถึ ง
ความสาคัญฝ่ ายวิญญาณของการจากไปของยูดาสเพื่อทั้งยูดาสและพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ลก.
22:53; ยน. 1:4-5; และข้ออื่นๆ)
“เมื่อความสว่างของโลกกาลังจะจากไปและกลับไปยังพระบิดา ความมืดได้มาในที่สุด
(เปรี ยบเทียบ ลก. 22:53) อีกครั้งหนึ่ ง ความตรงกันข้ามในการจินตนาการก็ชดั เจน
สาหรับยอห์นแล้ว พระเยซู เป็ นความสว่างของโลก และบรรดาผูท้ ี่เชื่ อในพระองค์ก็
มายังความสว่างและดาเนิ นในความสว่างนั้น ณ ความสุ ดกู่ที่ตรงกันข้ามก็คือยูดาส
อิสคาริ โอท ผูซ้ ่ ึ งได้ปฏิ เสธพระเยซู ได้เข้าส่ วนกับอานาจของความมืด ได้จากไปสู่

ความมืดและได้ถูกกลืนด้วยความมืดนั้น”748
“ยูดาสได้ถูกห่ อหุ ้มในกลางคืนที่ปราศจากความสว่าง ซึ่ งจะไม่ได้รับการบรรเทาเลย
เขาได้อยูบ่ นเส้นทางไปสู่ ที่ของเขาเอง (กจ. 1:25)”749
“ยูดาสเป็ นตัวแทนของวิญ ญาณแห่ ง การเอาแต่ ใ จ แสวงหาเพื่ อตนเองซึ่ ง เป็ นสิ่ ง ที่
ตรงกันข้ามอย่างแท้จริ งกับวิญญาณของพระคริ สต์”750
ข. การอภิปรายในห้ องชั้นบน 13:31-16:33
การจากไปของยูดาสได้เปิ ดหนทางสาหรับพระเยซู ที่จะตระเตรี ยมพวกสาวกแท้ของพระองค์สาหรับสิ่ งที่อยู่
ตรงหน้าพวกเขา คาสอนนี้ ก็เพื่อสาหรับพวกสาวกที่ได้อุทิศตนเท่านั้น นักเขียนบางคนได้สังเกตว่าในพันธสัญญาเดิมและวรรณกรรมทางโลกตะวันออกใกล้โบราณโดยทัว่ ไปนั้น การกล่าวคาอาลาของบุคคลที่มีชื่อเสี ยง
ก็ได้รับความสนใจมาก (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 47:29-49:33; ยชว. 23-24; 1 พศด. 28-29)751 การอภิปรายนี้ สงวน
คาแนะนาที่ ส าคัญและสุ ดท้า ยที่ สุ ดไว้ใ นพระกิ ตติ คุ ณที่ สี่ ความแตกต่ า งที่ ส าคัญอย่า งหนึ่ งก็ คื อว่า ใน “การ
อภิปรายแห่งคาอาลา” ของพระองค์ พระเยซูได้สัญญาที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง (14:1-3)
1. คาประกาศและคาสั่ งของพระเยซู 13:31-35
พระเยซู ได้เริ่ มต้นคาสอนของพระองค์ดว้ ยการประกาศถึงการจากไปของพระองค์และด้วยคาสั่งให้สาวกของ
พระองค์ที่จะรักซึ่ งกันและกันอย่างที่พระองค์ได้รักพวกเขา
การประกาศของพระเยซู ถึงการจากไปของพระองค์ 13:31-33
13:31-32

การจากไปของยูดาสเพื่อจะพบกับพวกมหาปุโรหิ ตได้ส่งสัญญาณถึงการเริ่ มต้นของการได้รับ
เกียรติของบุตรของมนุษย์ ซึ่ งยอห์นได้บนั ทึกว่าพระเยซู ได้กล่าวถึงอย่างต่อเนื่ องซึ่ งเริ่ มต้นด้วย
การถูกจับกุมของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 12:23) จงสังเกตถึ งท่าทีเชิ งบวกถึ งแม้ว่าทนทุกข์ต่อ
เหตุการณ์ ต่างๆที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ (ข้อ 21) ชื่ อเรี ยก “บุตรมนุ ษย์” รวมแนวคิดของการทน
ทุกข์และสง่าราศีเข้าด้วยกันอย่างที่ได้อา้ งอิงไปก่อนหน้านั้น นี่ เป็ นครั้งสุ ดท้ายของการปรากฏ

12 ครั้งของชื่อเรี ยกนี้ในพระกิตติคุณยอห์น
“ในการใช้โดยทัว่ ไปนั้น มันเป็ นชื่อเรี ยกของพระคริ สต์ที่มาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ ผูซ้ ่ ึ งเป็ น
ตัวแทนของมนุษย์ต่อพระเจ้าและเป็ นตัวแทนของพระเจ้าในชีวติ ของมนุษย์”752
พระเยซูได้อธิ บายว่าการ “ได้รับเกียรติ” ของพระองค์ (นัน่ คือการถูกตรึ งพระองค์ การเป็ นขึ้นจากตาย
การเสด็จสู่ สวรรค์ และการได้รับศักดิ์ศรี ในสวรรค์ของพระองค์ซึ่ งพระองค์ไม่ได้ถือ (ว่าเป็ นการสละ
ชีวติ เพื่อความเชื่อหรื อความไร้เกียรติ จะหมายถึงเกียรติสาหรับพระบิดา (โดยการเชื่อฟังที่สมบูรณ์ของ
พระบุตร( ผูซ้ ่ ึ งจะ “ให้เกียรติ” นั้นคืนแก่พระบุตร (โดยการเป็ นขึ้นจากตายและการเสด็จสู่ สวรรค์ของ
พระบุตร( ดังนั้น พระเยซู ได้เน้นถึงเอกภาพกับพระบิดาต่อไป เพื่อจะช่วยให้พวกสาวกของพระองค์ที่
จะเล็งเห็นถึงทั้งอัตลักษณ์ที่เป็ นส่ วนตัวของพระองค์และความเป็ นพระเจ้าที่สาคัญของพระองค์ พวก
สาวกจะไม่ตอ้ งรอคอยนานเพื่อจะเห็นเกียรติของพระบุตร
พระเยซูได้ “ให้เกียรติ” พระบิดาอย่างไร? พระองค์ได้อธิ บายถึงวิธีในภายหลัง นัน่ คือ โดยการ
ทาให้งานที่พระบิดาได้ให้พระองค์ทานั้นสาเร็ จ (17:4) นัน่ คือวิธีที่เราให้เกี ยรติพระบิดา
เช่นกัน
13:33

“การได้รับเกี ยรติ ” สาหรั บพระเยซู ได้เกี่ ยวข้องกับการแยกชัว่ คราวจากพวกสาวกที่ เชื่ อของ
พระองค์ พระเยซูได้ใช้คาที่นุ่มนวลสาหรับพวกสาวกของพระองค์ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความ
รักที่หนักแน่ นของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาในฐานะสมาชิ กของครอบครัวของพระองค์ “ลูก
ทั้งหลาย” (คากรี ก เทคนิอา, ลูกๆที่รัก) ปรากฏที่นี่เท่านั้นในพระกิตติคุณที่สี่ แต่ยอห์นได้ใช้คา
นี้ เจ็ดครั้งใน 1 ยอห์น ซึ่ งสะท้อนถึงวิญญาณที่เมตตาสงสารของพระเยซู (1 ยน. 2:1, 12, 28;
3:7, 18; 4:4; 5:21; เปรี ยบเทียบ กท. 4:19) การตายและการเสด็จสู่ สวรรค์จะแยกพระเยซู จาก
พวกสาวกที่ใกล้ชิดของพระองค์

คาสั่ งของพระเยซูให้ รักซึ่งกันและกัน 13:34-35
13:34

จากการที่ได้ประกาศถึงการแยกกันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของพวกเขานั้น ตอนนี้ พระเยซู ได้เริ่ มต้น
ที่จะอธิ บายถึงสิ่ งที่พระองค์ได้คาดหวังจากพวกสาวกของพระองค์ระหว่างการขาดหายไปจาก

พระองค์ของพวกเขา พวกเขาจะต้อง “รั กซึ่ งกันและกัน” อย่างที่ พระองค์ได้ “รัก” พวกเขา
พวกเขาได้เ ห็ น ความรั ก ของพระองค์ที่ มี ต่ อ พวกเขาระหว่า งพัน ธกิ จ ทั้ง สิ้ น บนโลกนี้ ของ
พระองค์ และในการที่ พ ระองค์ ไ ด้ล้ า งเท้า ของพวกเขาเมื่ อ เร็ ว ๆนี้ แต่ พ วกเขาจะเข้า ใจ
ความลึกซึ้ งของมันผ่านทางกางเขนเท่านั้น
คาสั่งที่จะ “รักซึ่ งกันและกัน” ไม่ใช่ ใหม่อย่างสิ้ นเชิ ง (1 ยน. 2:7-8) แต่ในธรรมบัญญัติของ
โมเสสนั้นมาตรฐานก็คือ “เหมือนรักตนเอง” (ลนต. 19:18) ตอนนี้ ก็มีมาตรฐานใหม่และสู ง
กว่า นัน่ คือ “อย่างที่เราได้รักเจ้าทั้งหลาย”
มันเป็ นคาสั่งใหม่ (คากรี ก ไคเนน, สดใหม่ไม่ใช่แตกต่าง) ในแง่ที่วา่ มันเป็ นส่ วนหนึ่ งของพันธ
สัญญาใหม่ที่พระเยซู จะอนุ มตั ิโดยพระโลหิ ตของพระองค์ (ลก. 22:20; 1 คร. 11:25) ภายใต้
พันธสัญญาใหม่น้ นั พระเจ้าได้สัญญาที่จะช่ วยให้ประชากรของพระองค์ที่จะ “รัก” โดยการ
เปลี่ยนแปลงใจและความคิดของพวกเขา (ยรม. 31:29-34; อสค. 36:24-26) โดยพระคุณที่
เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าเท่านั้นที่ผเู ้ ชื่ อสามารถ “รักซึ่ งกันและกัน” ได้อย่างที่พระเยซู ได้ “รัก”
พวกเขา คากรี กสาหรับคาว่า “รัก” ปรากฏ 12 ครั้งเท่านั้นในยอห์น 1-12 แต่ในบทที่ 13-21 เรา
พบถึง 44 ครั้ง
13:35

ความรักที่เหนือธรรมชาติน้ นั จะแยกแยะสาวกของพระเยซู “รักซึ่ งกันและกัน” จะระบุวา่ พวก
เขาเป็ นสาวกของพระเยซู มัน ก็ เ ป็ นไปได้ที่ จ ะเป็ นสาวกของพระเยซู โ ดยปราศจากการ
แสดงออกถึ งความรักที่เหนื อธรรมชาติอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ความรักประเภทนั้นคือสิ่ งที่
เป็ นพยานถึ ง การเชื่ อ มโยงของสาวกกับ พระเยซู และด้ ว ยเหตุ น้ ั นก็ ใ ห้ เ กี ย รติ พ ระองค์
(เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 3:10ข-23; 4:7-16) จดหมายฝากฉบับแรกของยอห์นเป็ นการอธิ บายอย่าง
แท้จริ งถึงหัวข้อที่พระเยซู ได้จดั ตั้งในการอภิปรายในห้องชั้นบน753 ผูเ้ ชื่อทุกคนแสดงออกถึง
ความรักที่เหนื อธรรมชาติบา้ ง เนื่ องจากว่าพระเจ้าที่ทรงรักสถิ ตในเขาหรื อเธอ (1 ยน. 3:14)
อย่างไรก็ตาม มันเป็ นไปได้ที่จะดับและหรื อทาให้ พระวิญญาณที่สถิตอยูเ่ สี ยพระทัย ดังนั้น
เราก็ไม่ได้สาแดงออกความรักมากสักเท่าไหร่ (เปรี ยบเทียบ 1 ธส. 5:19; อฟ. 4:30)

พระเยซู ได้สอนให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะรักศัตรู ของพวกเขาในคาเทศนาบนภูเขา (มธ. 5:43-47) ที่นี่
พระองค์ได้สอนให้เราที่จะรักซึ่ งกันและกัน คาแนะนาเหล่านี้ไม่ได้ขดั แย้งซึ่ งกันและกันหรื อนาเสนอมาตรฐาน

สองอย่างที่แตกต่าง คาแนะนาเหล่านั้นแยกแยะผูค้ นที่แตกต่างที่จะรัก
2. ค าถามของเปโตรเกี่ยวกับ การจากไปของพระเยซู และค าตอบของพระองค์ 13:36-38
(เปรียบเทียบ มธ. 26:31-35; มก. 14:27-31; ลก. 22:31-34)
ต่อมาเปโตรได้ประกาศถึงความรักของเขาที่มีต่อพระเยซูโดยทางอ้อม
13:36

เปโตรได้กลับไปสู่ หวั ข้อของการจากไปของพระเยซู (ข้อ 33; 8:21) เขาไม่แน่ใจเกี่ยวกับ “ที่”
ที่ พ ระเยซู ไ ด้หมายถึ ง ว่า พระองค์จะไป พระเยซู ไ ม่ไ ด้ตอบเขาอย่า งชัดเจนบางที เพราะว่า
คาตอบเช่ นนั้นจะได้สร้ างปั ญหาต่างๆที่ รุนแรงมากขึ้ นส าหรั บเขา มันไม่ใช่ น้ าพระทัยของ
พระเจ้า ส าหรั บ เปโตรที่ จ ะ “ติ ด ตาม” พระเยซู ผ่า นทางความตายไปสู่ ส วรรค์ใ นตอนนั้น
(“ตอนนี้ ”) แต่มนั จะเป็ นในภายหลัง (21:18-19) คาตอบของพระเยซู ได้บ่งบอกว่าเปโตรได้
ถามคาถามของเขาเพื่อว่าเขาสามารถไปกับพระเยซูที่ใดก็ตามที่พระองค์กาลังจะไปได้ ถ้อยคา
ของเปโตรเป็ นการแสดงออกทางอ้อมของความรักและการอุทิศตนต่อพระเยซู

13:37-38

เปโตรได้ต่อต้านแนวคิดของการแยกจากพระเยซู เขาได้รู้สึกเต็มใจที่ จะตายกับพระองค์ถ้า
จาเป็ น แทนที่จะแยกจากพระองค์ อย่างไรก็ตาม เปโตรได้ประเมินความอ่อนแอของเขาเอง
และสิ่ งที่การตายของพระเยซู ได้นามาต่าไปอย่างเด่นชัด เปโตรได้กล่าวถึงการสละชี วิตของ
เขาเพื่ อ พระเยซู แต่ อ ย่า งเหน็ บ แนมแล้ว พระเยซู จ ะสละชี วิตของพระองค์เพื่ อเปโตรก่ อ น
(เปรี ยบเทียบ 10:11, 15; 11:50-52) การโอ้อวดของเปโตรได้ทรยศการพึ่งพาที่เนื้ อหนัง บางที
เขาได้คดั ค้านอย่างหนักแน่นก็เพื่อจะทาให้สาวกคนอื่นๆแน่ใจว่าเขาไม่ใช่ผทู ้ รยศผูซ้ ่ ึ งพระเยซู
ได้กล่าวถึงก่อนหน้านั้น (ข้อ 21)
“น่าเศร้าใจ ความตั้งใจดี ในห้องที่ปลอดภัยหลังจากอาหารที่ดีก็ดึงดูดความสนใจน้อย
กว่าอย่างมากในสวนที่มืดพร้ อมกับฝูงชนที่เป็ นปฏิ ปักษ์ ณ จุดนี้ ในการเดิ นทางฝ่ าย
วิญญาณของเขานั้น ความตั้งใจและการประเมินตนเองของเปโตร ก็ดีกว่ากาลังของ
เขาอย่างมากมาย”754

“การทรยศของยูดาสต่อพระเยซู ก็จงใจอย่างสิ้ นเชิ งแต่ก็ไม่เคยมีสิ่งใดก็ตามใน . . . .
”โลกนี้ที่จงใจน้อยกว่าการปฏิเสธของเปโตรต่อพระเยซู755
มาระโกได้บนั ทึกว่าพระเยซูได้อา้ งอิงถึงไก่ขนั สองครั้ง แต่ผเู ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่นๆได้เขียน
ว่าพระองค์เพียงแค่ได้อา้ งอิงถึงไก่ขนั (มธ. 26:34; มก. 14:30; ลก. 22:34) การอ้างอิงของ
มาระโกก็เจาะจงมากกว่า และการอ้างอิงของคนอื่นๆก็เป็ นโดยทัว่ ไปมากกว่า
3. การเปิ ดเผยทีป่ ลอบโยนของพระเยซู เมื่อพิจารณาถึงการจากไปของพระองค์ 14:1-24
คาถามของเปโตรเป็ นแค่คาถามแรกของหลายคาถามที่พวกสาวกได้ดาเนิ นการที่จะถามพระเยซู คาถามต่างๆ
แสดงถึงความฉงนสนเท่ห์และความท้อใจของพวกเขา พวกเขาควรได้ปลอบโยนพระองค์เมื่อพิจารณาถึงสิ่ งที่
อยูต่ ่อหน้าพระองค์ (12:27; 13:21) แต่ตรงกันข้าม พระเยซู ได้ดาเนิ นการที่จะปลอบโยนพวกเขาอย่างมีพระคุณ
โดยการอธิ บายถึงสิ่ งที่อยูต่ ่อหน้าพวกเขา
พระสั ญญาของพระเยซู ในการกลับมา 14:1-4
14:1

พระเยซู ไ ด้เป็ นทุ ก ข์เนื่ องจากสิ่ ง ที่ อ ยู่ต่ อหน้า พระองค์ และสาวกสิ บ เอ็ด คนก็ “เป็ นทุ ก ข์”
(คากรี ก ทาราสเซสโธ) เพราะว่าพวกเขาไม่ได้เข้าใจสิ่ งที่อยู่ต่อหน้าพวกเขา พระเยซู เพิ่งได้
บอกพวกเขาว่าพระองค์จะละพวกเขาไป (13:33) แต่พวกเขาได้ละทิ้งทุ กสิ่ งเพื่อจะติ ดตาม
พระองค์ พระเยซูได้กล่าวว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ ซึ่ งบ่งบอกว่าความยากลาบากที่ยงิ่ ใหญ่
บางอย่างก็ใกล้จะมาถึง (13:38)
การเปิ ดเผยของพระเจ้า เกี่ ย วกับ อนาคตควรมี ผ ลกระทบที่ ป ลอบโยนและเสริ ม ก าลัง ต่ อ
ประชากรของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 1 ธส. 4:18) ข้อนี้ แนะนาส่ วนที่ส้ ันของการเปิ ดเผยที่ได้
ให้การปลอบโยนอย่างมากต่อประชากรของ พระเจ้าเมื่อพวกเขาคิดเกี่ ยวกับอนาคต (ข้อ 1-4)
มันเป็ นพระคัมภีร์ตอนโปรด ณ งานศพ
พระเยซู ได้อธิ บายถึงวิธีที่จะทาให้ “ใจที่เป็ นทุกข์” ของพวกเขาสงบลง คากริ ยา “เชื่ อ” หรื อ
“วางใจ” (คากรี ก พิสทิ วโอ) ซึ่ งปรากฏสองครั้ง สามารถเป็ นไม่ว่ามาลาบอกเล่าในไวยากรณ์

หรื อมาลาบัง คับ ในไวยากรณ์ ใ นแต่ ล ะกรณี การสะกดค าในทั้ง สองมาลาในไวยากรณ์ ก็
เหมือนกันในตัวบทกรี ก บางทีในสองอนุประโยคนั้น พระเยซูได้หมายถึงที่จะให้คาสั่งเชิ ง
บังคับคือ: “จงเชื่อในพระเจ้า จงเชื่อในเราด้วย”756 สิ่ งนี้ ก็เป็ นที่เข้าใจมากที่สุดในบริ บท อย่างที่
การแปลฉบับภาษาอังกฤษสมัยใหม่หลายฉบับส่ วนใหญ่ได้สรุ ปไว้ พระองค์ได้หมายถึ งว่า
“จงหยุดเป็ นทุกข์” พระเยซู กาลังบอกให้พวกสาวก (คาพหูพจน์ “ท่านทั้งหลาย”) ที่จะวางใจ
ในพระเจ้าและที่จะวางใจในพระองค์อย่างที่พวกเขาได้วางใจในพระเจ้า นี่ เป็ นการอ้างที่หนัก
แน่ นถึ งความเป็ นพระเจ้าและการปลอบโยนที่ ยิ่งใหญ่ พวกเขาสามารถพึ่งพาสิ่ งที่ พระองค์
กาลังจะบอกพวกเขาว่ามาจากพระเจ้าได้
ฉบับ NASB แปล “ใจ” (คากรี ก คาร์ ดิอา) เดียวที่พระเยซู ได้ใช้โดยส่ วนรวม ส่ วนฉบับ NIV ได้
ตี ความมันว่า หมายถึ ง “ใจทั้ง หลาย” ของพวกเขาแต่ ละคน ในเชิ ง เปรี ย บเที ย บนั้น ใจเป็ น
ศูนย์กลางของบุคลิกภาพ
“เวลาที่ส้ ันอย่างมาก ชี วิตสาหรับพวกสาวกก็จะล่มสลาย ดวงอาทิตย์ของพวกเขาจะ
ตก ณ กลางวัน และโลกของพวกเขาจะพังลงในความยุ่งเหยิงรอบๆพวกเขา ณ เวลา
เช่ นนั้น มีสิ่งเดี ยวเท่านั้นที่จะทาคือ ที่จะยืดแน่ นในการวางใจในพระเจ้าอย่างเปลี่ ยน
ยาก”757
14:2

ถัดไปพระเยซู ได้อธิ บายถึ ง เหตุ ผลที่ พวกสาวกควรหยุดรู ้ สึกเป็ นทุ กข์ต่อความคิ ดของการที่
พระองค์จะจากพวกเขาไป พระองค์กาลังจะจากไป “เพื่อจัดเตรี ยมที่ไว้สาหรับ” พวกเขา และ
พระองค์จะกลับมาเพื่อพวกเขาและรับพวกเขาไปยังที่นนั่ ในภายหลัง (ข้อ 3, 28)
“พระนิ เวศของพระบิดา” คื อสวรรค์ นี่ เป็ นการอธิ บายที่ชัดเจนและเรี ยบง่ ายที่สุด แม้ว่านัก
อรรถาธิ บายบางคนได้เข้าใจว่ามันหมายถึงคริ สตจักร อย่างไรก็ตาม พระกิตติคุณที่สี่ไม่เคยใช้
การเปรี ยบเทียบถึงนิ เวศสาหรับคริ สตจักรในที่อื่นๆ และวลี น้ ี “พระนิเวศของพระบิดา” ไม่ได้
ปรากฏในที่อื่นๆของพระคัมภีร์ในฐานะการเปรี ยบเทียบถึงคริ สตจักร มันไม่สามารถหมายถึง
อาณาจัก รของพระเมสสิ ย าห์ เนื่ อ งจากว่า พระเยซู ไ ด้ก ล่ า วว่า พระองค์ก าลัง จะไปยัง ที่ นั่น
อาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์ไม่ได้ปรากฏ และจะไม่ปรากฏจนกว่าพระเยซู เสด็จกลับมายังโลก
เพื่อจัดตั้งมันขึ้น (เปรี ยบเทียบ ดนล. 2:44; และข้ออื่นๆ)

“ทุกวันนี้ ‘บ้าน’ ส่ วนมากก็เล็กกว่าบ้านที่มีท้ งั ห้องพักและอาหารสาหรับคนที่จ่ายค่า
เช่า คือ สถานที่ที่จะกินและนอน แต่สาหรับส่ วนน้อย ‘บ้าน’ เคยหมายถึงและยังคง
หมายถึง สถานที่ที่เราได้รับความรักเพื่อเห็นแก่เราเอง สถานที่ที่เราได้รับการต้อนรับ
อยู่เสมอ สถานที่ที่ซ่ ึ งเราสามารถล่าถอยจากความขัดแย้งของโลกและชื่ นชมการพัก
และสันติสุข สถานที่ที่ผเู ้ ป็ นที่รักอยูร่ วมกัน สวรรค์จะเป็ นเช่นนั้น ตอนนี้ ผเู ้ ชื่ ออยู่
ในประเทศที่ แปลก อยู่ในมือของศัตรู ใช่ แล้วในชี วิตที่จะมาถึ งนั้น พวกเขาจะอยู่ที่
บ้ าน!”758
มีที่อยู่เป็ นอันมาก (คากรี ก โมเน, ซึ่ งเป็ นคาที่ มาจากรากศัพท์เดี ยวกันกับคากริ ยา เมโน ซึ่ ง
หมายถึง “อยู”่ หรื อ “พักอยู”่ ) ในสวรรค์ ฉบับละตินวัลเกตท์ได้แปลคานามว่า แมนชั่นเนส ที่
ฉบับ AV ได้ถ่ายตัวอักษรเป็ น “แมนชัน่ ” ฉบับ NIV “ห้องต่างๆ” เป็ นการตีความของคาว่า
โมเน ภาพที่พระเยซูได้วาดเกี่ยวกับสวรรค์ก็เป็ นตึกที่ใหญ่พร้อมกับห้องหลายๆห้องที่ซ่ ึ งผูค้ น
พักอาศัย การเน้นไม่ใช่อยูท่ ี่ความฟุ่ มเฟื อยของสิ่ งอานวยความสะดวกมากเท่ากับความพอเพียง
ของมันที่จะรองรับผูเ้ ชื่อทุกคน การเปิ ดเผยอย่างอื่นเกี่ยวกับสวรรค์ก็เน้นถึงความมัง่ คัง่ ของมัน
(เช่น วว. 21:1-22:5)
“ภาพของที่อยู่ (“ห้องต่างๆ”) ก็ถูกนามาจากบ้านของชาวตะวันออกที่ซ่ ึ งบุตรชายและ
บุตรหญิงมีหอ้ งพักภายใต้หลังคาเดียวกันกับพ่อแม่ของพวกเขา”759
“ความจริ ง นี้ อาจสะท้อนถึ ง ธรรมเนี ย มการแต่ ง งานของเจ้า บ่ า ว ผูซ้ ่ ึ ง จะไปยัง บ้า น
ของเจ้า สาวและน าเธอไปยัง บ้า นของบิ ด าของเขา ที่ ที่ ห้ อ งพัก ได้ถู ก สร้ า งเพื่ อ
คู่สมรสใหม่”760
“ในพันธสัญญาใหม่ สง่าราศีและความเป็ นสุ ขแห่ งสวรรค์ก็ถูกนามาต่อหน้าเราภายใต้
ความหลากหลายของการแสดงออกต่างๆ สวรรค์ถูกเรี ยกว่า ‘ประเทศ’ (ลก .19:12;
ฮบ .11:16) สิ่ งนี้ บอกถึงความกว้างใหญ่ของมัน มันถูกเรี ยกว่า ‘เมือง’ (ฮบ .11:10;
วว. 21[)] สิ่ งนี้ แสดงถึงจานวนมากของผูอ้ าศัยของมัน มันถูกเรี ยกว่า ‘อาณาจักร’ (2
ปต . 1:11) สิ่ งนี้ บ่งบอกถึ งความเป็ นระเบียบของมัน มันถูกเรี ยกว่า ‘เมืองบรมสุ ข

เกษม’ (ลก .23:43; วว .2:7) สิ่ งนี้ เน้นถึงความยินดีของมัน มันถูกเรี ยกว่า ‘พระนิเวศ
ของพระบิดา’ ซึ่งแสดงถึงความถาวรของมัน”761
พระเยซู ได้ยืนยันแก่พวกสาวกของพระองค์ว่าถ้าสวรรค์ไม่มีที่อยู่ พระองค์ “คงได้บอก” พวก
เขาในแนวทางที่แตกต่างออกไป ความแน่ใจนี้ทาให้ระลึกถึงข้อที่ 1 ที่ซ่ ึงพระเยซูได้กระตุน้ ให้
พวกเขาที่จะวางใจในพระองค์
ก่อนหน้านั้นพระเยซู ได้กล่าวถึงการจากไปของพระองค์ซ่ ึ งรวมถึงการตาย การเป็ นขึ้นจากตาย
และการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระองค์ (13:31-32, 36) ดังนั้น บางทีพระองค์ได้มีสิ่งทั้งหมดนั้น
ที่นี่เมื่อพระองค์ได้กล่าวถึ งการจะไปจัดเตรี ยมที่อยู่ไว้สาหรับผูเ้ ชื่ อ การตายและการเป็ นขึ้ น
จากตายของพระองค์ เช่ นเดี ยวกับ การเสด็ จกลับ สู่ ส วรรค์ข องพระองค์จะจัดเตรี ย มที่ อยู่ไ ว้
สาหรับพวกเขา762 “ที่อยู”่ ซึ่ งก็คือพระนิ เวศของพระบิดาหรื อสวรรค์ก็ได้มีอยูแ่ ล้วเมื่อพระเยซู
ได้ก ล่ า วถ้อยค าเหล่ า นี้ พระองค์จะไม่ ไ ปยัง สวรรค์เ พื่ อจะ สร้ าง ที่ อยู่ส าหรั บ ผูเ้ ชื่ อที่ นั่น
ตรงกันข้า ม ทุ ก สิ่ งที่ พ ระองค์จะท าตั้ง แต่ ก ารตายของพระองค์ไ ปถึ ง การกลับ สู่ ส วรรค์ข อง
พระองค์ก็จะจัดตั้งการจัดเตรี ยมเพื่อผูเ้ ชื่ อที่จะร่ วมกับพระองค์ในที่ นนั่ ในที่สุด แนวคิดที่ว่า
พระเยซู กาลังก่อสร้ างที่อยู่สาหรับผูเ้ ชื่ อในสวรรค์ และได้ทามาเป็ นเวลา 2,000 ปี ก็ไม่ใช่ สิ่งที่
พระเยซูได้หมายถึงที่นี่ การไป ของพระเยซูนนั่ เองได้จดั เตรี ยมที่อยู่
14:3

นักอรรถาธิ บายหลายคนได้สังเกตว่าพระเยซู ได้กล่าวถึงการเสด็จกลับมาหลายครั้งสาหรับคน
ของพระองค์ใน พระกิตติคุณนี้ บางครั้งพระเยซู ได้หมายถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ยงั
พวกสาวกที่ตามหลังการเป็ นขึ้นจากตายและก่อนการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระองค์ (ข้อ 18-20;
21:10) ครั้งอื่นๆ พระองค์ได้หมายถึงการเสด็จมาของพระองค์ยงั พวกเขาโดยทางพระวิญญาณ
บริ สุ ท ธิ์ หลัง จากการเสด็ จ สู่ ส วรรค์แ ละก่ อ นการเสด็ จ กลับ มาทางกายภาพของพระองค์
(ข้อ 23)763 และครั้งอื่นๆ พระองค์ได้หมายถึงการเสด็จกลับมาในยุคสุ ดท้าย ณ ตอนปลายของ
ยุคระหว่างการเสด็จมา นักตีความบางคนถื อว่าการเสด็จมานี้ เป็ นการรับขึ้นไป และคนอื่นๆ
เชื่ อว่า พระเยซู กาลังอ้างอิงถึ งการเสด็จมาครั้งที่สอง อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่า พระเยซู กาลัง
กล่าวอย่างแท้จริ งถึ งการตายของผูเ้ ชื่ อโดยการเปรี ยบเทียบ764 นักตีความหลายคนเชื่ อว่าการ
รวมกันบางอย่างของมุมมองต่างๆที่กล่าวไปนั้นก็น่าจะเป็ นไปได้765

เนื่องจากพระเยซูได้กล่าวถึงการเสด็จกลับจากสวรรค์เพื่อจะมารับผูเ้ ชื่ อที่นนั่ การอธิ บายที่เรี ยบ
ง่ า ยที่ สุ ด ดู เ หมื อ นจะเป็ นว่ า พระองค์ ก าลัง อ้า งอิ ง ถึ ง การเสด็ จ ทางกายภาพในยุ ค สุ ด ท้า ย
(เปรี ยบเทียบ กจ. 1:11) แม้วา่ อย่างไม่สงสัยแล้ว พวกสาวกเหล่านี้ ไม่ได้ตระหนักถึงมัน ณ
เวลานั้น เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู กาลังกล่าวถึ งการเสด็จกลับมาของพระองค์เพื่อ คริ สเตียน ณ
การรับขึ้นไป แทนที่จะเป็ นการเสด็จกลับมาของพระองค์ ณ การเสด็จมาครั้งที่สอง
“ยอห์น 14:3 เป็ นข้อเดียวในหมวดพระกิ ตติคุณที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปโดยผูท้ ี่เชื่ อ
การถูกรับขึ้นไปก่อนกลียุคและผูท้ ี่เชื่ อการถูกรับขึ้นไปหลังกลียุคเช่นกันในฐานะการ
อ้างอิงถึงการถูกรับขึ้นไป”766
พระคัมภีร์ขอ้ อื่นๆก็อธิ บายสิ่ งนั้นเมื่อพระเยซู เสด็จกลับมา ณ การถูกรับขึ้นไปนั้น มันจะเป็ น
การเรี ยกคนของพระองค์ไปยังสวรรค์ทนั ที (1 ธส. 4:13-18) ยอห์น 14:1-3 เป็ นหนึ่ งใน
พระคัม ภี ร์ส ามตอนหลัก ๆของพันธสั ญญาใหม่ ที่ ก ล่ า วถึ ง การถู ก รั บ ขึ้ นไป ตอนอื่ นๆก็ คื อ
1 โคริ นธ์ 15:51-53 และ 1 เธสะโลนิ กา 4:13-18 ตรงกันข้าม เมื่อพระเยซู เสด็จกลับมา ณ
การเสด็จมาครั้งที่สอง มันจะเป็ นการที่ จะคงอยู่บนโลกและปกครองเป็ นเวลา 1,000 ปี (วว.
19:11-20:15)
“. . . เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะสังเกตว่าพระเยซู ไม่ได้กล่าวว่าจุดประสงค์ของการเสด็จมาใน
อนาคตที่จะรับผูเ้ ชื่ อนั้นก็เพื่อว่าพระองค์สามารถอยู่ที่ที่พวกเขาอยู่ได้ นัน่ คือบนโลก
ตรงกันข้า ม พระองค์ไ ด้ก ล่ า วว่า จุ ดประสงค์น้ ันก็ คื อเพื่ อว่า พวกเขาสามารถอยู่ที่ ที่
พระองค์อยูไ่ ด้ นัน่ คือในสวรรค์”767
“. . . ที่นี่ในยอห์นบทที่ 14 พระเยซู ให้การเปิ ดเผยใหม่และพิเศษ พระองค์กล่าวถึงบาง
สิ่ งซึ่ งไม่มีผเู ้ ผยพระวจนะคนไหนได้สัญญา หรื อแม้กระทัง่ สามารถสัญญาได้ ที่ไหน
ที่ ไ ด้เขี ย นว่า พระเมสสิ ย าห์ น้ ี จะเสด็ จกลับ มาและแทนที่ จะรวบรวมธรรมิ ก ชนของ
พระองค์ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มบนโลก กลับจะนาพวกเขาไปยังพระนิเวศของพระบิดา ยัง
ที่ที่พระองค์อยู?่ มันเป็ นบางสิ่ งที่ใหม่. . . ดังนั้นพระองค์กล่าวถึงการเสด็จมาซึ่ งไม่ใช่
สาหรับการช่วยกูผ้ หู ้ ลงเหลืออยู่ที่เป็ นคนยิว ไม่ใช่การเสด็จมาที่จะสถาปนาอาณาจักร
ของพระองค์บ นโลก ไม่ใช่ ก ารเสด็จมาเพื่อพิพากษาบรรดาประชาชาติ แต่เป็ นการ

เสด็จมาที่เกี่ยวข้องกับคนของพระองค์เท่านั้น”768

14:4

การเน้นในการทานายนี้ ก็อยูท่ ี่การปลอบโยนซึ่ งการรวมกันใหม่กบั พระผูช้ ่ วยให้รอดที่ได้จาก
ไปรับรองไว้ (เปรี ยบเทียบ 1 ธส. 4:18) พระเยซูจะ “เสด็จมา” เพื่อคนของพระองค์เป็ นส่ วนตัว
และพระองค์จะ “รับ” พวกเขาไปอยูก่ บั พระองค์เอง พวกเขาจะ “อยู”่ กับ พระองค์ที่พระองค์
ได้อยู่ (เปรี ยบเทียบ 17:24) พระเยซู กาลังเน้นความห่ วงใยส่ วนตัวของพระองค์ที่มีต่อสวัสดิ
ภาพของพวกสาวกของพระองค์ การเสด็จกลับมาของพระองค์จะแน่นอนอย่างเช่นการจากไป
ของพระองค์ พระพรที่ใหญ่ที่สุดของสวรรค์จะเป็ นการสามัคคีธรรมส่ วนตัวที่ไม่สิ้นสุ ดของ
เรากับพระเยซูที่นนั่ ไม่ใช่ความงดงามของสถานที่
พระเยซู สามารถกล่ าวว่า สาวกสิ บ เอ็ดคนรู ้ “ทาง” ที่จะไปยังที่ “ที่ ” พระองค์ “กาลังจะไป”
เพราะว่าพระองค์ได้เปิ ดเผยว่าความเชื่ อในพระองค์ได้นาไปสู่ ชีวิตนิ รันดร์ (3:14-15) นี่ได้เป็ น
หัวข้อหลักของคาสอนของพระองค์ตลอดพันธกิจของพระองค์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ได้
เข้าใจพระองค์อย่างที่พวกเขาควรเข้าใจ (ข้อ 5)

สี่ ขอ้ เหล่ านี้ ได้ตอบคาถามเริ่ ม แรกของเปโตรเกี่ ยวกับที่ ที่พ ระองค์กาลังจะไป (13:36) ข้อเหล่ านั้นได้นาการ
สนทนากลับไปสู่ หวั ข้อของการได้รับเกียรติของพระบิดาและพระบุตรอีกด้วย (13:31-32)
คาถามของโธมัสเกีย่ วกับการจากไปของพระเยซู และการตอบของพระองค์ 14:5-7
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โธมัสได้กล่าวถึ งความสับสนที่ต่อเนื่ องของพวกสาวกเกี่ ยวกับปลายทางของพระเยซู เป็ นที่
ชัดเจนว่า “พระนิ เวศของพระบิ ดา” ไม่ ได้ระบุ ถึ งสวรรค์แก่ พ วกเขาอย่า งชัดเจน ปราศจาก
ความเข้าใจที่ชดั เจนถึงปลายทางสุ ดท้าย (“ที่”) พวกเขาก็ไม่สามารถแน่ใจถึงทาง (“ทางนั้น”) ที่
นัน่ ได้ คาถามของโธมัสเป็ นคาขอร้ องต่อการอธิ บายที่ชัดเจนถึ งปลายทางของพระเยซู และ
ของพวกเขา และวิธีที่พระองค์และพวกเขาจะไปยังที่นนั่
“สาหรับเราโดยทัว่ ไปแล้ว ความเข้าใจที่ชดั เจนเกี่ยวกับที่หมายก็เป็ นเงื่ อนไขของการ
รู ้จกั ทางนั้น แต่ในสิ่ งต่างๆฝ่ ายวิญญาณนั้นความเชื่ อเป็ นความพึงพอใจที่จะเคลื่อนไป
ข้างหน้าทีละก้าว มีความสุ ขใน ‘การไม่เห็น’, 20:29”769

14:6

อีกครั้งหนึ่ ง พระเยซู ได้ให้คาตอบที่ลึกลับ พระองค์ได้กล่าวอย่างชัดเจนอย่างน้อยสามครั้งว่า
พระองค์จะตายและจะเป็ นขึ้นมาใหม่ (เปรี ยบเทียบ 8:31-32; 9:30-32; 10:32-34) อย่างไรก็
ตาม ความคิดล่วงหน้าของพวกสาวกเกี่ ยวกับพันธกิจของพระเมสสิ ยาห์ไม่ได้ยอมให้พวกเขา
ที่จะตีความถ้อยคาของพระองค์ตามตัวอักษร
คาว่า “ทาง” “ความจริ ง” และ “ชีวิต” ก็ประสานกันในคาตอบของพระเยซู พระเยซู ได้อธิ บาย
พระองค์เองว่าเป็ น “ทางนั้น ความจริ ง และชีวติ ” “ทางนั้น” ก็ค่อนข้างโดดเด่นเมื่อพิจารณาถึง
คาถามของโธมัสและตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกันกับ “ความจริ ง” และ “ชีวิต” พระเยซูเป็ น “ทาง”
สู่พระเจ้ า เพราะว่าพระองค์เป็ น “ความจริ ง” จากพระเจ้ า และ “ชีวติ ” จากพระเจ้ า พระองค์เป็ น
ความจริ งเพราะว่าพระองค์เป็ นตัวตนของการเปิ ดเผยที่สูงสุ ดของพระเจ้า (1:18; 5:19; 8:29)
และพระองค์เป็ นชี วิตเพราะว่าพระองค์มีชีวิตของพระเจ้าและให้ชีวิตนั้น (1:4; 5:26; 11:25;
เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 5:20) พระเยซู กาลังสรุ ปและเชื่ อมโยงการเปิ ดเผยหลายอย่างเกี่ยวกับ
พระองค์เองที่พระองค์ได้ให้สาวกสิ บเอ็ดคนก่อนหน้านั้น
“พระองค์ไม่เพียงแต่แสดงให้ผคู ้ นเห็นทางนั้นเท่านั้น (นัน่ คือ โดยการเปิ ดเผยมัน) แต่
พระองค์เป็ นทางนั้นอีกด้วย (นัน่ คือ พระองค์ไถ่เรา) ในการเชื่ อมโยงนี้ ‘ความจริ ง’. . .
จะมีความสาคัญที่ช่วยให้รอด มันจะชี้ ไปยังความเชื่ อถือได้เต็มที่ของพระเยซู แต่จะชี้
ไปยังความจริ งที่ช่วยให้รอดแห่ งข่าวประเสริ ฐอีกด้วย ในทานองเดี ยวกัน‘ชี วิต’ (ดู
1:4) จะนาเนื้ อหามันมาจากข่าวประเสริ ฐ พระเยซู เป็ นทั้งชี วิตและแหล่งแห่ งชี วิต
ต่อผูเ้ ชื่อ”770
“พระองค์เองไปยังพระบิ ดาโดยทางการถู กตรึ งและการเป็ นขึ้ นจากตาย ในอนาคต
พระองค์เป็ นวิธีที่ซ่ ึ งคริ สเตียนตายไปและเป็ นขึ้นเพราะว่าพระเยซู เป็ นวิธีแห่ งการ . . . .
เข้าไปสู่ พระบิดาผูซ้ ่ ึ งเป็ นแหล่งแห่งความจริ งและชี วิตทั้งหมด พระองค์เองก็เป็ นความ
เปรี ยบเทียบ) จริ งและชีวติ สาหรับมนุษย์7, 9)”771
พระเยซู ไม่ได้กล่าวว่าพระองค์เป็ นทางหนึ่ งสู่ พระเจ้าท่ามกลางทางอื่นๆ พระองค์ไม่ได้กล่าว
ว่าพระองค์ได้ช้ ี ทางไปยังพระเจ้าเช่นกัน พระองค์ได้กล่าวว่า “ไม่มีใครมาถึง” พระเจ้า “พระ
บิดาได้นอกจาก” ความเชื่ อในพระองค์เอง” นี่ หมายถึ งว่าศาสนาต่างๆที่ มอบหมายบทบาท

ให้แก่พระเยซูซ่ ึ งแตกต่างจากบทบาทที่พระคัมภีร์ให้แก่พระองค์ก็ไม่นาผูค้ นไปยังพระเจ้าหรื อ
ชีวติ นิรันดร์ นี่เป็ นการอ้างที่เฉพาะถึงการเป็ นทางเดียวที่ไปยังสวรรค์ (เปรี ยบเทียบ 10:9; กจ.
4:12; 1 ทธ. 2:5) มันเป็ นทางเดียวเนื่องจากว่าการงานของพระคริ สต์ที่บนกางเขนนั้นเองที่ใคร
ก็ตามสามารถเข้าไปในสวรรค์ได้ เนื่องจากพระองค์ได้เสด็จมาแล้ว โดยทางความเชื่อในพระ
สัญญาของพระเจ้านัน่ เองที่การตายของพระเยซู ที่บนกางเขนได้ทาให้พระบิดาพึ่งพอใจ ที่ว่า
ใครก็ตามประสบกับการบังเกิ ดใหม่ (1:12; 3:16; 1 ยน. 2:2; และข้ออื่นๆ) เนื่ องจากว่า
พระองค์ได้เสด็จมาแล้ว การปฏิ เสธต่ อการเปิ ดเผยของพระเจ้าผ่านทางพระองค์ก็ ส่งผลต่ อ
การลงโทษนิรันดร์ (3:36)
นี่เป็ นการอ้าง “เราเป็ น” ครั้งที่หกของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 6:48; 8:12; 10:9; 11; 11:25; 15:1)
“เราไม่ควรมองข้ามความเชื่ อที่ได้เกี่ ยวข้องทั้งในการกล่าวและในการยอมรับถ้อยคา
เหล่านั้น ซึ่ งได้ถูกกล่าวก่อนการถูกตรึ งที่กางเขน ‘เราเป็ นทางนั้น’ ได้กล่าวโดยคน
หนึ่ งผูซ้ ่ ึ งจะถูกแขวนบนกางเขนอย่างไร้อานาจในไม่ช้า ‘เราเป็ นความจริ ง’ เมื่อคา
โกหกของผูค้ นที่ ชั่วร้ ายกาลังจะชื่ นชมกับชัยชนะที่ น่าตื่ นเต้น ‘เราเป็ นชี วิต ’ เมื่อ
ภายในไม่กี่ชวั่ โมงนั้นศพพระองค์จะถูกวางไว้ในอุโมงค์”772
“มันก็ไม่ได้เป็ นไปอย่างนี้ ที่วา่ ทุกคนผูซ้ ่ ึ งได้รับการนาพาโดยพระคริ สต์ก็ตระหนักถึ ง
การนาพาของพระองค์โดยตรง”773
14:7

โครงสร้างของอนุประโยคแรกของตัวบทกรี กแนะนาว่าเงื่อนไขก็เป็ นจริ งเพื่อเห็นแก่ขอ้ โต้แย้ง
เราสามารถแปลเงื่อนไขระดับ “แรก” นี้ วา่ “เนื่ องจากว่า. . .” สาวกสิ บเอ็ดคนได้มาสู่ การรู ้จกั
(ได้ “รู้ จกั ”) ใครที่ พ ระเยซู เป็ นอย่า งแท้จริ ง โดยประสบการณ์ ส่ ว นตัว (ค ากรี ก กิ น อสโค)
ความรู ้น้ ีเป็ นกุญแจสู่ การมา “รู้จกั ” พระเจ้า “พระบิดา” ของพวกเขาเช่นกัน
เนื่องจากว่าพวกเขาได้มารู ้จกั (“ได้รู้จกั ”) ใครที่พระเยซูเป็ นอย่างแท้จริ งนั้น พวกเขาก็ได้มารู ้จกั
(“ได้รู้จกั ”) พระเจ้าอีกด้วย การรู ้จกั พระเจ้าของพวกเขาได้กลายมาเป็ นการเห็นพระเจ้าอย่าง
แท้จริ ง ยอห์นได้ใช้ “การรู้ จกั พระเจ้า ” และ “การเห็ นพระเจ้า” อย่างพ้องกันใน 1 ยอห์น
เช่นกัน (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 2:3-11; 3:2-3) “ตั้งแต่น้ ี ไป” (คากรี ก อับ อาร์ ทิ ) หมายถึง “เป็ น

แน่ ” อีกด้วย เนื่ องจากว่าสาวกสิ บเอ็ดคนได้มารู ้ จกั ใครที่พระเยซู เป็ นอย่างแท้จริ ง พวกเขาก็
ได้ม ารู ้ จกั พระบิ ดาเป็ นแน่ เช่ นกัน บางที พระเยซู ได้ให้ค วามแน่ ใจแก่ สาวกสิ บเอ็ดคนด้วย
ประโยคนี้ แทนที่จะว่ากล่าวพวกเขา อย่างที่การแปลบางฉบับแนะนาไว้
คาขอร้ องของฟิ ลิปทีจ่ ะได้ เห็นพระบิดาและคาตอบของพระเยซู 14:8-14
14:8

สาวกสิ บเอ็ดคนได้นบั ถื อพระเยซู อย่างสู งส่ งมาก แม้วา่ พวกเขายังไม่ได้ตระหนักว่าพระองค์
เป็ นการเปิ ดเผยที่ ถูกต้องและเต็มที่ ของพระเจ้าพระบิ ดา ที่ ว่าที่ จะเห็ นพระเยซู ก็คือที่ จะเห็ น
พระบิดา “ฟี ลิป” ได้ขอการเปิ ดเผยที่ชดั เจนถึง “พระบิดา” ที่จะทาให้สาวกสิ บเอ็ดคนพึงพอใจ
เป็ นที่ชดั เจนว่า เขาต้องการให้พระเยซูที่จะให้การปรากฏของ พระเจ้าแก่พวกเขา (อพย. 24:910; อสย. 6:1) ตลอดประวัติศาสตร์ น้ นั ผูค้ นได้ปรารถนาที่จะเห็นพระเจ้าอย่างที่พระองค์เป็ น
อย่างแท้จริ ง (เปรี ยบเทียบ อพย. 33:18) ในการบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ของพระองค์น้ นั พระเยซู ได้
ทาให้การเปิ ดเผยถึงพระบิดานั้นชัดเจน เต็มที่ และสุ ดท้ายมากกว่าใครก็ตามได้เปิ ดเผย (1:4, 18;
12:45; เปรี ยบเทียบ ฮบ. 1:1-2)

14:9

ฟี ลิปและสาวกคนอื่นๆยังไม่ได้ตระหนักอย่างเต็มที่ถึงใครที่พระเยซู เป็ น พวกเขาไม่ได้เข้าใจ
สิ่ งที่ยอห์ นได้เปิ ดเผยในบทนาของพระกิ ตติ คุณนี้ นั่นคื อ พระบุตรเป็ นตัวแทนที่แท้จริ งของ
พระบิดา (เปรี ยบเทียบ 1:18) พระเจ้าเหมือนกับพระเยซูอย่างแท้จริ ง การเปิ ดเผยที่ยาวนานถึง
พระเยซู น้ นั ควรได้ก่อให้เกิ ดความเข้าใจถ่องแท้มากขึ้นในสาวกเหล่านี้ กระนั้น ความเข้าใจ
ถ่องแท้น้ นั ก็เป็ นผลผลิตของการทาให้กระจ่างที่มีพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น (เปรี ยบเทียบ มธ.
16:17; 1 คร. 2:6-16)
“ไม่มีภาพทางวัตถุ หรื อความเหมือนใดสามารถพรรณนาถึ งพระเจ้าอย่างพอเพียงได้
บุ ค คลเท่ า นั้น ที่ ส ามารถให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ พระองค์ไ ด้ เนื่ อ งจากว่า บุ ค ลิ ก ภาพไม่
สามารถเป็ นตัวแทนโดยวัตถุที่ไม่มีตวั ตนได้”774
นี่เป็ นการอ้างที่ชดั เจนอีกครั้งหนึ่งถึงความเป็ นพระเจ้า
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พระเยซู ได้กล่าวซ้ าอีกครั้งหนึ่ งว่าพระองค์และพระบิดาเป็ นหนึ่ งเดียวในแก่นแท้ (เปรี ยบเทียบ

5:19; 8:28; 10:30, 38; 12:49) คาศัพท์น้ ี “การอยู”่ ร่ วมกันที่พระเยซู ได้ใช้ก็ได้แสดงออกถึง
เอกภาพนี้โดยปราศจากการทาลายอัตลักษณ์ของแต่บุคคลของพระบิดาและพระบุตร พระเยซู
ไม่ได้เพียงแต่เป็ นตัวแทนของพระเจ้าต่อมนุ ษย์อย่างที่นักการทูตจะเป็ นเท่านั้น พระองค์ได้
กล่ าวทุ กสิ่ งที่พระบิ ดาได้ให้พระองค์กล่ าว และพระองค์ได้ทาทุกสิ่ งที่ พระบิดาได้ทา (5:19)
นอกจากนั้น พวกนักการทูตไม่ได้อา้ งอิงถึ งบรรดาผูท้ ี่ ส่งพวกเขาว่า “บิดาของพวกเขา” หรื อ
อ้างว่าใครก็ตามที่ได้เห็นพวกเขาก็ได้เห็นผูท้ ี่พวกเขาเป็ นตัวแทน พวกเขาไม่ได้ยืนยันถึ งการ
อยูร่ ่ วมกันกับผูท้ ี่ได้ส่งพวกเขามาเช่นกัน
14:11

พระเยซู ได้อา้ งหลักฐานอีกอย่างหนึ่ งของการร่ วมกันของพระองค์กบั พระบิดานอกเหนื อจาก
ถ้อยคาของพระองค์ นัน่ คือ “งาน” (คากรี ก เออร์ กา) ของพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระองค์
ได้หมายถึงการอัศจรรย์ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 5:36; 10:25, 37-38; 11:47; 12:37; 20:30-31)
การอัศจรรย์ของพระเยซู เป็ นหมายสาคัญที่บ่งบอกถึ ง อัตลักษณ์ที่เป็ นพระเจ้าของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ 2:11)
สิ่ งที่ เราถื อว่าเป็ นการอัศจรรย์ก็เป็ นแค่การกระทาที่ธรรมดาสาหรั บ
พระเยซู775

14:12

พระเยซูได้แนะนาการเปิ ดเผยที่น่าตื่นเต้นและสาคัญอีกอย่างหนึ่ งด้วยวลีที่เป็ นปกติที่ยอห์นได้
บันทึกอยู่บ่อยๆในพระกิ ตติคุณของท่าน พระองค์ได้เน้นย้ าถึ งความสาคัญของการเชื่ อสิ่ งที่
พระองค์ได้เปิ ดเผยเกี่ ยวกับ อัตลักษณ์ แบบพระเจ้าของพระองค์ โดยการเปิ ดเผยถึ งผลลัพธ์
ต่างๆที่น่าตื่นเต้นและยิง่ ใหญ่ของการเชื่อว่าพระองค์เป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่เป็ นพระเจ้า
การตีความของ “กิ จการต่างๆ” อย่างเดี ยวกันที่บรรดาผูท้ ี่ เชื่ อในพระเยซู จะทา ซึ่ งบรรดานัก
อรรถาธิ บ ายได้พ บว่า มี ค วามยุ่ง ยากนั้น ก็ ข้ ึ นอยู่ก ับ วิธี ที่ พ ระเยซู ไ ด้อธิ บ ายกิ จ การเหล่ า นั้น
พระองค์ได้กล่าวว่าพื้นฐานสาหรับกิจการเหล่านี้ และ “กิจการต่างๆที่ใหญ่กว่า” จะเป็ นการไป
หาพระบิดาของพระองค์ หลังจากที่พระเยซู ได้เสด็จสู่ สวรรค์แล้ว พระบิดาได้ส่งพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ มาสถิตในผูเ้ ชื่ อทุกคน (กจ. 2:3; เปรี ยบเทียบ รม. 8:9; 1 คร. 12:13) ความสามารถจาก
พระเจ้านี้ ได้ทาให้ผเู ้ ชื่ อสามารถที่จะทาการอัศจรรย์ต่างๆที่พระเยซู เองสามารถทาได้ก่อนหน้า
นั้นได้ พระธรรมกิ จการบันทึกว่าอัครทูตทาการอัศจรรย์หลายอย่างอย่างที่พระเยซู ได้ทาใน
หมวดพระกิตติคุณ

พวกสาวกจะทาแม้กระทัง่ “กิจการต่างๆที่ใหญ่กว่า” ที่พระเยซูได้ทา ในแง่ที่วา่ กิจการของพวก
เขาจะมีผลลัพธ์ต่างๆทางจานวนที่ใหญ่กว่ากิ จการทั้งหมดของพระองค์ได้นบั ไว้776 ระหว่าง
พันธกิ จในโลกของพระเยซู น้ นั คนค่อนข้า งน้อยได้เชื่ อในพระองค์ แต่หลัง จากการเสด็จสู่
สวรรค์ข องพระองค์ หลายคนก็ได้เชื่ อ การอัศ จรรย์แห่ งการบัง เกิ ดใหม่ ได้ทวีคูณหลังจาก
พระเยซู ได้เสด็จสู่ สวรรค์และพระบิดาได้ส่งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มา คน 3,000 คนได้มาเป็ น
ผูเ้ ชื่อในพระเยซู ในวันเพ็นเทคอสต์ (กจ. 2:41) คริ สตจักรได้แทรกซึ มจักรวรรดิโรมันอย่าง
ทั่ว ถึ ง ระหว่ า งยุ ค ของอัค รทู ต ส่ ว นพัน ธกิ จ ส่ ว นตัว ของพระเยซู ไ ม่ ไ ด้ ข ยายไปเกิ น กว่ า
ปาเลสไตน์ พระธรรมกิ จการเป็ นหลัก ฐานที่ ว่า สิ่ ง ที่ พ ระเยซู ไ ด้ท านายไว้ที่ นี่ ก็ ไ ด้เ กิ ดขึ้ น
(เปรี ยบเทียบ กจ. 1:1-2, 8) กิจการที่ยงิ่ ใหญ่แห่ งการกลับใจเชื่ อก็ถูกกล่าวถึงที่นี่มากกว่าการ
อัศจรรย์ของ การรักษา
บางทีพระเยซู ไม่ได้หมายถึ งว่า พวกสาวกของพระองค์จะทาการอัศจรรย์ที่มโหฬารมากกว่าที่
พระองค์ได้ทา การเลี้ยงฝูงชนจากอาหารมื้อเที่ยงเล็กๆและการทาให้ผคู ้ นเป็ นขึ้นจากตายก็เป็ น
การอัศจรรย์ที่ยากที่ จะเข้ามาแทนที่ เราไม่ควรทึ กทักเช่ นกันว่า พระเยซู ได้หมายถึ งว่าการ
อัศ จรรย์เหล่ า นี้ จะดาเนิ นไปตลอดประวัติศาสตร์ ค ริ ส ตจัก รอย่า งที่ ก ารอัศจรรย์เหล่ า นั้นได้
ปรากฏในยุคของอัครทูต ประวัติศาสตร์ คริ สตจักรได้แสดงให้เห็นว่าการอัศจรรย์เหล่านั้นได้
หมดไปเกือบทั้งหมดหลังจากยุคของอัครทูต และพันธสัญญาใหม่ ในขณะที่ไม่ได้ทานายอย่าง
เฉพาะเจาะจงนั้นก็ได้บ่งบอกว่าสิ่ งเหล่านั้นจะหมดไป (1 คร. 13:8; อฟ. 2:20; ฮบ. 2:3-4)
14:13-14

ถัดไปพระเยซูได้ขยายพระสัญญาของพระองค์ไปไกลกว่าการอัศจรรย์ต่างๆ ไปยังสิ่ งใดก็ตามที่
พวกสาวกอาจได้ปรารถนา เป็ นที่ ชดั เจนว่าพระสัญญาประเภทเช็ คที่ ลงนามไว้แต่ไม่กรอก
จานวนเงิ นก็มีเงื่ อนไขที่บ่อยครั้ งแล้วหลายคนได้มองข้าม มันคื อ “ในนามของเรา” ผูเ้ ชื่ อ
ประยุกต์ใช้เงื่อนไขนี้อย่างผิดๆ เพราะคริ สเตียนหลายคนคิดว่ามันหมายถึงอย่างง่ายๆคือ การทา
การขอร้องของพวกเขาและการเติมวลี “ในพระนามพระเยซู” ณ ตอนท้าย
การอธิษฐานในนามพระเยซูหมายถึง การมาหาพระบิดาด้วยการอธิ ษฐานในฐานะตัวแทนของ
พระเยซู ผูก้ าลังทาธุ รกิ จของพระองค์อยู่ พระเยซู ได้แนะนาแนวคิดของการเป็ นตัวแทนของ
พระองค์ในข้อที่ 12 เมื่อเราอธิ ษฐานในนามของพระเยซู เราอ้างถึงการกระทาเพื่อพระองค์
ใครคนหนึ่งที่อธิ ษฐานอย่างนั้น อยู่เสมอ จะขอสิ่ งที่เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้า เท่ านั้น หรื อสิ่ ง

ที่ข้ ึนอยูก่ บั น้ าพระทัยของพระเจ้า เนื่ องจากว่านัน่ คือวิธีที่พระเยซู ได้เชื่ อมโยงกับพระบิดาของ
พระองค์ อยู่เสมอ มันเป็ นไปไม่ได้ที่จะอธิ ษฐาน “ในนามพระเยซู ” อย่างแท้จริ งและก็ขอบาง
สิ่ งที่ตรงกันข้ามกับน้ าพระทัยของพระเจ้า การกระทาสองอย่างนี้ก็ขดั แย้งกัน
“ในสองกรณี น้ นั [พระสัญญาสองอย่างของพระเยซู ในข้อที่ 13 และ 14] การอธิ ษฐาน
‘ในนามพระเยซู ’ แสดงถึงการอ้อนวอนด้วยการขอร้องถึงนามของพระองค์หรื อการ
อ้อนวอนต่อนามของพระองค์ ในขณะที่มนั มี ความแตกต่างต่างๆที่ชัดเจนของความ
แตกต่างเล็กน้อยมากเช่นนั้น ขณะที่การอธิ ษฐานได้ถูกกล่าวต่อพระเยซู หรื อ พระบิดา
องค์ประกอบพื้นฐานของคือบทบาทของพระเยซู ในฐานะผูก้ ลางระหว่างพระเจ้าและ
ประชากรของพระองค์”777
“. . . นี่ เป็ นคาอธิ ษฐานโดยตรงต่อพระเยซู ซ่ ึ งถูกสอนไว้อย่างที่เราเห็ นมันถูกปฏิบตั ิ
โดยสเทเฟนในกิจการ 7:59 และในวิวรณ์ 22:20”778
จุดประสงค์ของการอธิ ษฐานของเราต้องเป็ นเกี ยรติของพระเจ้าอยู่เสมอ (เปรี ยบเทียบ 1 คร.
10:31) อย่างที่มนั ได้เป็ นอยูเ่ สมอ และจะเป็ นอยูเ่ สมอ ซึ่ งก็คือจุดประสงค์ของพระบุตร (5:41;
7:18; 8:50, 54; 12:28) ดังนั้นที่นี่ พระเยซูได้สัญญาที่จะตอบการอ้อนวอนที่ได้อธิ ษฐานใน
นามของพระองค์ “เพื่อว่าพระบิดา” จะได้รับเกียรติจาก (“ได้รับการยกย่องใน”) “พระบุตร”
พระเยซู ได้กล่าวซ้ าพระสัญญานี้ บางทีเพราะว่ามันยิ่งใหญ่มากจนมันเกื อบจะไม่น่าจะเป็ นไป
ได้ (เปรี ยบเทียบ 15:16; 16:23-24) หนึ่งในลักษณะที่เป็ นรู ปแบบของยอห์นก็คือที่จะกล่าวซ้ า
ด้วยความแตกต่างที่เล็กน้อยเท่านั้น ในกรณี เหล่านี้ ความหมายก็ไม่ได้แตกต่างอย่างน่าสังเกต
ยอห์นได้อธิ บายพระสัญญานี้ในจดหมายฝากฉบับแรกของท่าน ที่ซ่ ึ งท่านได้อธิ บายว่า “ในนาม
ของเรา” หมายถึง “ตามน้ าพระทัยของพระองค์ (พระเจ้า)” (1 ยน. 5:14-15)
คาสอนของพระสัญญาใหม่ในเรื่ องการอธิ ษฐานก็คือว่า ตามปกติแล้ว ผูเ้ ชื่ ออธิ ษฐานต่อพระ
บิดา ในนามของพระบุตรและด้วยการช่ วยเหลื อของพระวิญญาณ อย่างไรก็ตาม นี่ ไม่ใช่ ขอ้
เรี ยกร้องที่ตายตัว เมื่อพิจารณาถึงเอกภาพของ พระภาคของพระเจ้าแล้ว เราสามารถเข้าใจถึง
กรณี บางอย่างของคาอธิ ษฐานที่ถูกกล่าวต่อพระบุตรหรื อพระวิญญาณในพันธสัญญาใหม่ (เช่น
กจ. 7:59) อย่างไรก็ตาม คาอธิ ษฐานเหล่านี้ก็ไม่ตรงแบบ

การจัดสรรของพระเยซู ทจี่ ะช่ วยในการเชื่ อฟัง 14:15-21
ณ ตอนจบของคาตอบของพระองค์ต่อคาถามของเปโตร (13:36) พระเยซู ได้เปลี่ยนการสนทนากลับไปสู่ หวั ข้อ
ทัว่ ไปของการตระเตรี ยมเพื่อการจากไปของพระองค์ (ข้อ 4) พระองค์ได้ทาอย่างเดี ยวกันหลังจากที่ได้ตอบ
คาถามของฟี ลิป (ข้อ 8) การเชื่ อฟั งน้ าพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่แค่เป็ นเงื่อนไขสาหรับการได้รับคาตอบต่อคา
อธิ ษฐานเท่านั้น แต่เป็ นหลักฐานของความรั กที่ มีต่อพระเจ้าอี กด้วย ความรั กสาหรั บพระเจ้าเป็ นแนวคิ ดที่
ควบคุมในข้อต่างๆที่ตามมา (ข้อ 15-21)
“ความคิดเกี่ยวกับความรักก็ตามหลังความคิดเกี่ยวกับความเชื่อ (ข้อ 12)”779
14:15

นี่ เป็ นการอ้างอิงอันแรกของพระเยซู ในพระกิตติคุณนี้ ถึง “ความรัก” ของผูเ้ ชื่ อที่มีต่อพระองค์
เอง ตามปกติ แล้ว พระเยซู ไ ด้หยิบยื่นความรั กไปยัง คนอื่ นๆก่ อน และจากนั้นได้คาดหวัง
“ความรัก” ในฐานะการตอบสนองที่มีเหตุผล (เปรี ยบเทียบ 13:1; รม. 12:1-2) ประโยคที่มี
เงื่อนไขในตัวบทกรี กคือ “ประเภทที่สาม” ซึ่ งทึกทักเอาไม่วา่ การตอบสนองทางบวกหรื อทาง
ลบ ความรักสาหรับพระเยซูจะกระตุน้ ให้ผเู้ ชื่อที่จะ เชื่ อฟั ง พระองค์ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 21, 23;
15:14; 1 ยน. 5:3) ในบริ บทนี้ คาสั่งของพระเยซู เป็ นการเปิ ดเผยทั้งหมดของพระองค์ซ่ ึ งถูก
มองว่า เป็ นส่ วนประกอบ ไม่ ใ ช่ แค่ คาสั่ งทางจริ ย ธรรมของพระองค์ (เปรี ยบเทีย บ 3:31-32;
12:47-49; 13:34-35; 17:6)
“สาหรับยอห์นนั้น มีการทดสอบเดียวเกี่ยวกับความรัก และการทดสอบนั้นคือการเชื่ อ
ฟัง [เปรี ยบเทียบ 1 ยน .5:3] โดยการเชื่ อฟั งของพระองค์นนั่ เองที่พระเยซู ได้แสดงถึง
ความรักของพระองค์ที่มีต่อพระเจ้า และโดยการเชื่ อฟั งของเรานัน่ เองที่เราต้องแสดง
ถึงความรักของเราที่มีต่อพระเยซู”780
ความยิ่งใหญ่ที่สุดของความรั กของเราสาหรั บพระเจ้าก็ง่ายที่ จะทดสอบ มันสอดคล้องกัน
อย่างแท้จริ งต่อการสอดคล้องกันของเราต่อทุกสิ่ งที่พระองค์ได้เปิ ดเผย (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 5:3)
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ความรั ก ส าหรั บ พระเยซู จ ะส่ ง ผลต่ อ การเชื่ อ ฟั ง ของพวกสาวกต่ อ ค าสั่ ง ของพระองค์
มันจะส่ งผลต่อการที่พระเยซูได้ร้องขอ “ผูช้ ่วยอีกผูห้ นึ่ ง (คากรี ก อัลลน, อีกผูห้ นึ่งของประเภท

เดียวกัน)” ที่จะแทนที่พระองค์ในการขาดหายไปจากพวกเขาของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 26;
15:26; 16:7-15; 1 ยน. 2:1) คากรี กที่แปลว่า “ผูช้ ่วย” หรื อ “ที่ปรึ กษา” คือ พาราคเลทอส สองคา
นี้มีความหมายที่ขาดหายไปจากคากรี ก “ผูช้ ่วย” แสดงถึง ผูท้ ี่ดอ้ ยกว่า ซึ่ งพระวิญญาณไม่ใช่เป็ น
เช่นนั้น “ที่ปรึ กษา” สามารถทาให้นึกถึงที่ปรึ กษาค่าย หรื อที่ปรึ กษาทางการสมรส ในขณะที่
ปรึ กษาทางกฎหมายนั้นมีความสอดคล้องกับแนวคิดของคากรี กมากกว่า781 ในบริ บททางโลก
นั้น พาราคเลทอส บ่อยครั้งแล้วได้อา้ งอิงถึ งผูช้ ่ วยทางกฎหมาย ทนาย หรื อผูช้ ่ วย (เช่ น พยาน
หรื อตัวแทนในศาล)782 รู ปแบบคากริ ยาของคานี้ พาราคาเลโอ ตามตัวอักษรหมายถึง “เรี ยกอยู่
เคียงข้าง” และดังนั้นก็ “หนุนใจ” หรื อ “เสริ มกาลัง” ตามปกติแล้ว ชาวมุสลิมเชื่ อว่าโมฮัมหมัด
เป็ นความสาเร็ จของพระสัญญาของพระเยซูที่วา่ พระองค์จะส่ งผูช้ ่วยอีกผูห้ นึ่งมา
พระเยซู ได้อ้างอิ งถึ งตรี เอกภาพโดยตรง แม้ว่าไม่ ใช่ โดยชื่ อนั้นในความสั มพันธ์ ดังต่อไปนี้
“พระบุตร” จะขอให้ “พระบิดา” ส่ ง “พระวิญญาณ” เพื่อจะแทนที่พระบุตรในฐานะผูห้ นุ นใจ
และผูเ้ สริ มกาลังของผูเ้ ชื่อ มันยากสาหรับผูเ้ ชื่อชาวยิวเหล่านี้ ผูซ้ ่ ึ งได้เติบโตมาพร้อมกับการเชื่ อ
ว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้น ที่จะเข้าใจว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้า มันคงยากมากขึ้นสาหรับพวกเขา
ที่ จะคิ ดเกี่ ยวกับพระวิญญาณของพระเจ้าในฐานะ บุคคล แทนที่จะเป็ นอิ ทธิ พลของพระเจ้า
อย่างไรก็ตาม การเปิ ดเผยของพันธสัญญาใหม่ก็ชดั เจนว่า มีสามบุคคลภายในพระภาคของพระเจ้า (เช่น 2 คร. 13:14) ศาสนาที่ไม่ใช่คริ สเตียนส่ วนใหญ่ก็ปฏิเสธตรี เอกภาพของพระเจ้า (เช่น
อิสลาม ยูดาย ฮินดู พุทธ และอื่นๆ)
พระวิญญาณของพระเจ้าได้มาเหนื อผูเ้ ชื่ อของพันธสัญญาเดิมอย่างชัว่ คราวเพื่อจะให้กาลังแก่
พวกเขา แต่ตามปกติแล้ว พระองค์ไม่ได้คงอยูก่ บั พวกเขา (เปรี ยบเทียบ สดด. 51:11) สิ่ งที่พระเยซู ได้กล่าวถึงที่นี่คือความสัมพันธ์ตลอดไป (ถาวร) ที่ซ่ ึ งพระวิญญาณได้คงอยูก่ บั ผูเ้ ชื่ อตลอด
ชีวิตของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ รม. 8:9) ความสัมพันธ์ใหม่น้ ี กบั พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ น
หนึ่ งในความแตกต่างที่แตกต่างระหว่างยุคของคริ สตจักรและยุคก่อนๆนั้น มันคือพระพรที่
คริ สเตียนจานวนน้อยชื่นชมอย่างที่พวกเขาควรจะชื่นชม
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ตอนนี้ พระเยซู ได้ระบุว่าผูช้ ่ วยเป็ น “พระวิญญาณแห่ งความจริ ง” (เปรี ยบเทียบ 15:26; 16:13)
นัน่ คือ พระวิญญาณที่เป็ นจริ งผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นพยาน (ยืนยันหรื อสนับสนุน) และสื่ อสารความจริ ง
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 6; 1:32-33; 3:5-8; 4:23-24; 6:63; 7:37-39)783

“ที่จะเต็มเปี่ ยมด้วยพระวิญญาณก็เป็ นอย่างเดี ยวกันกับการถูกควบคุ มด้วยพระวจนะ
พระวิญญาณแห่ งความจริ งใช้ พระวจนะแห่ งความจริ งที่ จะนาพาเราไปสู่ น้ าพระทัย
และกิจการของพระเจ้า”784
“โลกที่ ไม่ เชื่ อไม่ส ามารถรั บ ” พระองค์ไ ว้ไ ด้ เพราะว่า พวกเขาไม่ เห็ นพระองค์และไม่รู้จกั
พระองค์ ในอีกด้านหนึ่ ง พวกสาวกได้รู้จกั พระองค์เพราะว่าพระองค์ได้ให้ความสามารถแก่
พระเยซู พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้อยู่กบั พวกเขาในแง่น้ ี มาตลอด เช่ นเดี ยวกับการเสริ มกาลัง
พวกเขาเป็ นบางครั้งเมื่อพวกเขาต้องการความช่ วยเหลื อขณะที่พวกเขาได้ประกาศและทาการ
อัศ จรรย์ อย่ า งไรก็ ต าม ในอนาคตนั้ น หลั ง จากที่ พ ระเยซู ไ ด้ ก ลับ ไปสู่ พ ระบิ ด าแล้ ว
พระวิญญาณจะไม่เพียงแต่อยู่ กับ พวกเขาเท่านั้น แต่อยู่ ใน พวกเขาอีกด้วย นี่ เป็ นพันธกิ จที่
แตกต่างอีกอย่างหนึ่ งของพระวิญญาณในยุคปั จจุบนั พระองค์สถิตในผูเ้ ชื่ อ (รม. 8:9; 1 คร.
12:13)
พันธกิ จนั้นได้เริ่ มต้นในวันเพ็นเทคอสต์เมื่ อคริ สตจักรได้เริ่ มต้นขึ้ น (กจ. 2:4;
เปรี ยบเทียบ กจ. 1:5; 11:15)785 พระวิญญาณมีพนั ธกิ จต่อโลกอีกด้วย แต่พระเยซู ได้อธิ บาย
ในภายหลัง (16:7-11)
14:18-19

พระเยซู ได้เปลี่ ยนคาเปรี ยบเทียบ จากพวกสาวกที่ปราศจากผูช้ ่ วยไปสู่ การที่พวกเขาเป็ นเด็ก
กาพร้าที่ปราศจากพ่อแม่ พระองค์จะไม่ละพวกเขาไว้ในสถานะที่แร้นแค้นและเสี่ ยงแต่ด้ งั เดิม
พระองค์จะกลับมาหาพวกเขา การกลับมาแบบไหนที่พระองค์ได้ต้ งั ใจไว้ที่นี่ (เปรี ยบเทียบ
ข้อ 3)?
เมื่อพิจารณาถึ งบริ บทที่อธิ บายถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณ (ข้อ 16-17, 25-26) เราอาจ
สรุ ปว่าการเสด็จมาของพระองค์ในพระวิญญาณก็ถูกกล่าวถึง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 23) อย่างไรก็
ตาม พระคัมภีร์ตอนนี้ ดูเหมือนจะนาเสนอว่า พระเยซู กาลังนาเสนอแก่พวกสาวกถึ งการทรง
สถิ ต ส่ ว นตัว ของพระองค์ พระองค์ ไ ด้อ ธิ บ ายถึ ง การเสด็ จ มาของพระวิ ญ ญาณ แต่ แ ล้ว
เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาส่ วนตัวของพระองค์ยงั พวกเขาล่ะ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 3)? คาถามนี้
ซึ่ งได้อยูใ่ นความคิดของพวกสาวกมาตลอด (เปรี ยบเทียบ ข้อ 22) ก็คือสิ่ งที่ดูเหมือนพระเยซูได้
กล่าวถึงที่นี่ ดูเหมือนว่าพระองค์ได้อา้ งอิงถึงการปรากฏหลังการเป็ นขึ้นจากตายต่อพวกสาวก
(21:1-14) การสนับสนุนสาหรับมุมมองนี้ก็คือความแน่ใจของพระเยซูที่วา่ การเป็ นขึ้นจากตาย

ของพระองค์จะเป็ นสัญญาถึงการเป็ นขึ้นจากตายของพวกเขาเอง (ข้อ 19) ดูเหมือนว่าการเป็ น
ขึ้นจากตายทางกายภาพถู กกล่าวถึ งที่นี่ “เพราะเราดารงอยู่ ท่านทั้งหลายก็ดารงอยู่ดว้ ย” ตาม
หนังสื อกิ จการของอัครทูตนั้น พระเยซู ได้ปรากฏแก่ผเู ้ ชื่ อเท่านั้นหลังจากการเป็ นขึ้นจากตาย
ของพระองค์ (“โลกจะไม่เห็นเราอีกต่อไป”)
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การปรากฏหลังการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู จะโน้มน้าวสาวกสิ บเอ็ดคนถึงความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ พระองค์ได้อธิ บายถึ งสภาพนี้ ว่าเป็ นการอยู่ดว้ ยกันของพระองค์กบั “พระบิดา” (เปรี ยบเทียบ ข้อ 10-11) อย่างเพิ่มเติมแล้ว การปรากฏเหล่านี้ จะโน้มน้าวพวกเขาถึงการ
รวมกันที่ถาวรของพวกเขากับพระเยซู โดยการยืนยันถึงพระสัญญาต่างๆของพระเยซู เกี่ ยวกับ
การรวมกันของพวกเขากับพระองค์ (ข้อ 13-14) พระเยซู ได้อธิ บายถึงการอยูท่ ้ งั สองอย่างใน
ภายหลัง (ข้อ 23-24; บทที่ 17)
นักตีความบางคนถือว่าวันในที่นี่เป็ นการอ้างอิงถึงวันเพ็นเทคอสต์786 อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
กระแสของข้อโต้แย้ง ดูเหมือน “วันนั้น” จะอ้างอิงถึงวันอีสเตอร์แทนที่จะเป็ นวันเพ็นเทคอสต์
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ความรั กส าหรั บพระเจ้าทาให้ผูเ้ ชื่ อที่ จะเชื่ อฟั งพระเจ้ามากขึ้ น ไม่เพี ยงเท่านั้น การเชื่ อฟั ง
ส่ งผลต่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้น ซึ่ ง “ความรัก” ส่ วนตัวของพระเจ้าสาหรับ
ผูเ้ ชื่อและการเปิ ดเผยพระองค์แก่ผเู ้ ชื่อได้ยนื ยันไว้
การเชื่ อฟั งของผูเ้ ชื่ อไม่ได้ทาให้พระเจ้ารักเขาหรื อเธอมากกว่าที่พระองค์จะรัก ความรักของ
พระเจ้า ส าหรั บ ทุ ก คนก็ ยิ่ง ใหญ่ อย่า งที่ ม ันสามารถเป็ นได้อ ย่า งแท้จริ ง อย่า งไรก็ ตาม ใน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวที่พระเยซูกาลังอธิ บายถึง การเชื่อฟังของผูเ้ ชื่อส่ งผลต่อพระเจ้าที่จะ
แสดงออกถึงความรักของพระองค์สาหรับเขาหรื อเธอโดยปราศจากข้อจากัด เมื่อมีการไม่เชื่ อ
ฟั ง พระเจ้าไม่ได้แสดงออกถึ งความรั กของพระองค์อย่างเต็มที่ เพราะว่าพระองค์เลื อกที่จะตี
สอนผูเ้ ชื่อ (เปรี ยบเทียบ ฮบ. 12:4-13)
ในบริ บทนี้ (ข้อ 18-20) นี่ เป็ นพระสัญญาที่พระเยซู จะเปิ ดเผยพระองค์เองแก่สาวกสิ บเอ็ดคน
หลังจากการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ และการหนุ นใจสาหรั บพวกเขาที่จะเชื่ อฟั งและรั ก
พระองค์ต่อไป อย่างไรก็ตาม การเปิ ดเผยนั้นเป็ นแค่ตวั อย่างของการเปิ ดเผยมากมายที่จะมายัง

ผูเ้ ชื่อ ผูซ้ ่ ึงเชื่อฟังและรักพระเยซู ซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยที่ได้เกิดขึ้นในวันเพ็นเทคอสต์
ผูเ้ ชื่ อบางคนรั ก พระเยซู ม ากกว่า ผูเ้ ชื่ อคนอื่ นๆรั ก สิ่ ง นี้ ส่ ง ผลต่ อการที่ ผูเ้ ชื่ อบางคนเชื่ อฟั ง
พระองค์มากกว่าคนอื่นๆ และชื่นชมความสัมพัน์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์ และความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระองค์มากขึ้นกว่าคนอื่นๆชื่นชม วิธีที่จะมาเป็ นผูร้ ักที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซู ก็โดยการเรี ยนรู ้ที่
จะชื่นชมความยิ่งใหญ่ที่สุดของความรักของพระองค์สาหรับเรา (เปรี ยบเทียบ มธ. 18:21-35; 1
ยน. 4:19)
คาถามของยูดาสเกีย่ วกับการเปิ ดเผยตนเองของพระเยซู และการตอบกลับของพระเยซู 14:22-24
14:22

มีสมาชิ กสองคนจากสาวกสิ บสองคนที่ชื่อ “ยูดาส” ผูท้ ี่ได้ถามคาถามนี้ คือ “ยูดาสบุตร (หรื อ
น้องชาย) ของยากอบ” (ลก. 6:16; กจ. 1:13)
บางที เขาเป็ นชายคนเดี ยวกันกับธัดเดอัส
(เปรี ยบเทียบ มธ. 10:2-4; มก. 3:16-19)
คาถามของยูดาสสะท้อนถึงความเข้าใจของพวกสาวกที่วา่ ในฐานะพระเมสสิ ยาห์น้ นั พระเยซู
จะสาแดงพระองค์เองต่อสาธารณะ ซึ่ งพระองค์ได้สอนพวกเขาแล้ว (เปรี ยบเทียบ มธ. 24:30)
พวกสาวกไม่ได้เข้าใจว่าพระเยซู จะเป็ นขึ้นมาใหม่ทางกายภาพ (20:9) นับประสาอะไรที่ว่า
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะมาสถิตในพวกเขา ดังนั้น มันไม่น่าเป็ นไปได้ที่วา่ ยูดาสได้ขอให้พระเยซู ที่จะอธิ บายถึ งลักษณะของการปรากฏของพระองค์ ยูดาสต้องการที่จะรู ้ สิ่งที่พระเยซู ได้
หมายถึ งเมื่อพระองค์ได้กล่าวก่อนหน้านั้นว่า พระองค์จะไม่เปิ ดเผยพระองค์เองต่อสาธารณะ
แต่จะเปิ ดเผยต่อสาวกสิ บเอ็ดคนเป็ นส่ วนตัว ยูดาสและเพื่อนสาวกของเขาได้ลม้ เหลวที่จะ
ตระหนักว่าพระเยซู จะเปิ ดเผยพระองค์เองแก่พวกเขาเป็ นส่ วนตัว หลังจากการเป็ นขึ้นจากตาย
ของพระองค์ ก่อนที่พระองค์จะเปิ ดเผยพระองค์เองต่อสาธารณะในภายหลัง ณ การเสด็จมาครั้ง
ที่สองของพระองค์
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เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซูไม่ได้ขจัดความเข้าใจผิดของยูดาสออกไป เพราะว่าพระองค์ตอ้ งการที่
จะจดจ่อที่หวั ข้อของความสาคัญของการรักและการเชื่อฟังพระองค์ พระองค์ไม่ได้ปฏิเสธการ
กลับมาในยุคสุ ดท้าย แต่พระองค์ได้กล่าวซ้ าสิ่ งที่พระองค์เพิ่งได้กล่าวไปเกี่ ยวกับการปรากฏ
หลังการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ต่อสาวกสิ บเอ็ดคน พระเยซูได้เน้นหลักการที่วา่ การเชื่ อ

ฟังที่มีความรักก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอยูเ่ สมอ ที่นี่พระองค์ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์
กับ พระองค์ที่ ผู ้เ ชื่ อ สามารถมี ไ ด้ห ลัง จากวัน เพ็น เทคอสต์ ในขบวนการนั้น อี ก ครั้ งหนึ่ ง
พระองค์ได้เน้นถึงการรวมกันของพระองค์กบั พระบิดา
พระเยซู ได้เริ่ มต้นการแนะนานี้ โดยการอ้างอิงถึงที่อยู่ (คากรี ก โมนาย, พหูพจน์) ที่พระองค์จะ
จัดเตรี ยมเพื่อพวกสาวกของพระองค์ในสวรรค์ (ข้อ 2) ตอนนี้ พระองค์ได้เปิ ดเผยว่า ก่อนอื่น
พระองค์และพระบิดาจะสร้างบ้านหรื อ “ที่อาศัย” (คากรี ก โมเนน, เอกพจน์) ของพระองค์ท้ งั
สองในสาวกที่เชื่อในโลกนี้ นี่เป็ นการปราฏสองครั้งเท่านั้นของคานี้ ในพันธสัญญาใหม่ การ
ปรากฏนั้นก็ใส่ วงเล็บส่ วนนี้ของการอภิปรายของพระเยซูและบ่งบอกถึงเอกภาพของมัน
“ความรอดหมายถึง เราจะไปยังสวรรค์ แต่การจานนหมายถึงว่า สวรรค์มายังเรา!
“ความจริ งนี้ ถูกอธิ บายไว้ในประสบการณ์ของอับราฮัมและโลท ซึ่ งได้บนั ทึกไว้ใน
ปฐมกาลบทที่ 18 และ 19 เมื่อ พระเยซูและทูตสวรรค์สององค์ได้เยี่ยมเยียนเต็นท์
ของอับราฮัม พวกเขาได้รู้สึกเป็ นกันเอง ยิ่งกว่านั้นพวกขาได้ชื่นชมกับอาหาร และ
พระเยซู ได้มีการพูดส่ วนตัวกับอับราฮัม แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราไม่ได้ไปยังโส
โดมเพื่อจะเยี่ยมเยียนโลท เพราะว่าพระองค์ไม่ได้รู้สึกเป็ นกันเองที่นนั่ ตรงกันข้าม
พระองค์ได้ส่งทูตสวรค์สององค์ไป. . . .
“ชาร์ ลส์ สเปอร์ เจียนได้กล่าวว่า ‘ความเชื่อที่เล็กน้อยของคุณจะนาวิญญาณของคุณไป
ยังสวรรค์ แต่ความเชื่อที่ยงิ่ ใหญ่จะนาสวรรค์มายังวิญญาณของคุณ’ ใจของคุณสามารถ
มาเป็ น ‘สวรรค์บนโลก’ ได้เมื่อคุณสื่ อสารกับพระเจ้าและนมัสการพระองค์”787
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สรุ ปแล้ว พระเยซู ได้กล่าวซ้ าประเด็นทางจริ ยธรรมที่พระองค์ได้สร้างขึ้นในข้อที่ 15 และ 23ก
ในแง่ลบ การขาดความรักเพื่อพระเยซู จะส่ งผลต่อการขาดการเชื่ อฟั งต่อคาสอนของพระองค์
ซึ่งเป็ นการเปิ ดเผยของพระเจ้าพระบิดา (เปรี ยบเทียบ 12:49; 14:10)

สรุ ปแล้ว พระเยซูได้เปิ ดเผยว่าพระองค์จะจากสาวกสิ บเอ็ดคนไปในไม่ชา้ พระองค์จะจากไปเพื่อจัดเตรี ยมที่อยู่
สาหรับสาวกที่เชื่ อของพระองค์ ดังนั้นในที่สุดแล้วพวกเขาสามารถอยู่กบั พระองค์ในสวรรค์ได้ พระองค์จะ
จัดเตรี ยมที่น้ ี โดยการไปที่กางเขน การเป็ นขึ้นจากตาย และการเสด็จสู่ สวรรค์ จากนั้นพระองค์จะเสด็จกลับมา

เพื่อพวกเขาและรั บพวกเขาไปยังที่ นั่น อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนั้น พระองค์จะสถิ ตในพวกเขาโดยพระวิญญาณของพระองค์ พระองค์จะเสด็จกลับมาเพื่อดูพวกเขาอีกด้วยก่อนที่พระองค์ได้จากไปยังสวรรค์
4. พระสั ญญาของพระเยซู เกีย่ วกับความเข้ าใจในอนาคต 14:25-31
พระเยซู ได้ ต ระหนั ก ว่ า สาวกสิ บเอ็ ด คนไม่ ไ ด้ เ ข้ า ใจอย่ า งเต็ ม ที่ ถึ งสิ่ งที่ พ ระองค์ เ พิ่ ง ได้ เ ปิ ดเผย
ดังนั้นพระองค์ได้หนุนใจพวกเขาด้วยพระสัญญาที่วา่ พวกเขาจะเข้าใจถ้อยคาของพระองค์อย่างเต็มที่ในภายหลัง
14:25-26

พระเยซู ได้ทาการเปิ ดเผยเหล่านี้ แก่พวกสาวกของพระองค์ “ในขณะที่อยูก่ บั ” พวกเขา แต่เมื่อ
พระวิญญาณบริ สุ ท ธิ์ ได้เสด็ จมาสถิ ตอยู่ใ นพวกเขาแล้ว พระวิญญาณจะช่ วยให้พ วกเขาที่
จะเข้าใจสิ่ งเหล่านั้น
ตอนนี้ พระเยซู ได้ระบุถึงผูช้ ่วยผูซ้ ่ ึ งพระองค์ได้สัญญาก่อนหน้านั้นว่าเป็ นพระวิญญาณบริ สุทธิ์
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 16-17) พระองค์เป็ นพระวิญญาณซึ่ งแสดงลักษณะโดยความบริ สุทธิ์ และ
ความจริ ง (ข้อ 17)
“พระบิดา” จะ “ส่ ง” พระวิญญาณบริ สุทธิ์ มา “ใน” “นาม” ของพระเยซู (นัน่ คือ ในฐานะผูแ้ ทน
และด้วยท่าทีอย่างเดี ยวกันต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าที่ พระเยซู ได้มี) พระบุตรได้เสด็จมาใน
ฐานะผูแ้ ทนของพระเจ้า และในไม่ชา้ พระวิญญาณจะเสด็จมาในฐานะผูแ้ ทนของพระบุ ตรพระวิญญาณจะ “สอน” “ทุกสิ่ ง” แก่พวกเขา ซึ่ งในบริ บทอ้างอิงถึงทุกสิ่ งที่คลุมเครื อ ณ เวลานี้ ที่ซ่ ึ ง
สาวกหลายคนได้ต้ งั คาถามขึ้น (13:36; 14:5, 8, 22) พระองค์จะทาสิ่ งนี้ บางส่ วนโดยการทาให้
พวกเขาระลึ ก (“ความทรงจ า”) ถึ ง สิ่ ง ต่ า งๆที่ พ ระเยซู ไ ด้ ก ล่ า วว่ า จะชั ด เจนในรู ปของ
“การได้รับเกียรติ” ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 2:19-22; 12:16; 20:9)
จงสังเกตว่าพันธกิจที่เฉพาะของพระวิญญาณในที่นี่คือการสอน การให้ความกระจ่างที่พระเยซู
ได้สัญญาที่นี่ก็เพื่อสาวกสิ บเอ็ดคนและคนร่ วมสมัยของพวกเขาโดยเฉพาะ มันเป็ นพระสัญญา
ต่อบรรดาผูท้ ี่ได้ยินคาสอนของพระองค์ก่อนกางเขน แต่ไม่ได้เข้าใจมันจนกระทัง่ หลังจากการ
เป็ นขึ้ นจากตาย อย่า งไรก็ตาม พระสัญญานี้ ไม่ ได้พ บความสาเร็ จเต็มที่ใ นยุคของอัครทูต
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดาเนิ นพันธกิ จการสอนของพระองค์ต่อไปในทุกวันนี้ โดยการให้ความ

กระจ่างแก่สาวกขณะที่พวกเขาศึกษาคาสอนของพระเยซู ในแง่น้ ี พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นครู
แท้ของ คริ สเตียนทุกคน และครู ที่เป็ นมนุ ษย์ก็รับใช้ในฐานะบทบาทรอง (เปรี ยบเทียบ 1 ยน.
2:27)
บทบาทของพระคัม ภี ร์ใ นขบวนการนั้นก็เป็ นพื้นฐาน เนื่ องจากว่าพระคัม ภี ร์
ประกอบด้วยทุกสิ่ งที่พระเยซูได้สอนและได้รับรองเป็ นส่ วนตัว
นี่ เป็ นหนึ่ งในหลายข้อที่ประกอบด้วยหลักฐานที่ว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นบุคคล พระองค์
ทรงสอน
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ความไม่สบายใจของพวกสาวก ณ การคาดหวังถึงพระเยซู ที่จะจากพวกเขาไปโดยปราศจาก
การอธิ บายถึงสิ่ งที่พวกเขายังไม่ได้เข้าใจก็ได้ลว้ งเอาถ้อยคาแห่ งการปลอบโยนจากพระอาจารย์
ของพวกเขา
“สันติสุข” (คากรี ก เออเรเน, คาฮีบรู ชาโลม) เป็ นถ้อยคาตามปกติของทั้งการทักทายและการ
อาลาท่ามกลางคนยิว พระเยซู ได้ใช้มนั ที่นี่ในฐานะการอาลา แต่พระองค์ได้ใช้มนั ในครั้ ง
ถัดไปในฐานะการทักทายหลังจากการเป็ นขึ้นจากตายอีกด้วย (20:19, 21, 26) บางทีพระเยซู
ได้หมายถึงว่า พระองค์ กาลังยก “สันติสุข” แก่สาวกสิ บเอ็ดคนในฐานะมรดก ที่จะรับประกัน
ถึงความสงบของจิตใจของพวกเขาและทาให้ความกลัวของพวกเขาหายไป (เปรี ยบเทียบ ฟป.
4:7; คส. 3:15)
“โลก” ไม่สามารถให้ สั นติสุขแท้ ได้ นัน่ สามารถมาจาก “องค์สันติราช” ซึ่ งเป็ นชื่อเรี ยกของ
พระเมสสิ ยาห์ได้เท่านั้น (อสย. 9:6-7) พระองค์เท่านั้นเป็ นแหล่งแห่ งสันติสุขส่ วนตัวและทาง
สั ง คมแท้ โลกไม่ ส ามารถจัดเตรี ย มสั น ติ สุ ข ให้ ไ ด้ เพราะว่า มันล้ม เหลวที่ จ ะแก้ไ ขแหล่ ง
พื้นฐานของการต่อสู ้ นั่นคื อ ธรรมชาติ ที่ได้ล้มลงในบาปของมนุ ษยชาติ พระองค์ได้ทาให้
สันติสุ ขเป็ นไปได้โดยการงานของพระองค์ที่ก างเขน พระองค์จะสถาปนา สันติ สุข โลก
เมื่ อพระองค์เสด็ จมาปกครองบนโลกในฐานะพระเมสสิ ย าห์ พระองค์สถาปนามันตอนนี้
ในใจและชี วิต ของบรรดาผูท้ ี่ เ ชื่ อ ในพระองค์ และจ านนต่ อ พระองค์ผ่า นทางตัว แทนของ
พระองค์ ซึ่ งก็คือ พระวิญญาณที่สถิ ตอยู่ (ข้อ 26) ภายหลังในการอภิปรายนี้ พระเยซู ได้
สัญญาถึ ง ความรั ก ของพระองค์ (15:9-10)
และ ความยิ น ดี ของพระองค์ (15:11)
นอกเหนือไปจากสันติสุขของพระองค์

เป็ นที่ ชัดเจนว่า สั น ติ สุ ข ที่ พ ระเยซู ไ ด้ก ล่ า วถึ ง ไม่ ใ ช่ ก ารยกเว้นจากความขัด แย้ง และความ
ยากล าบาก พระองค์เ องรู้ สึ ก เป็ นทุ ก ข์โ ดยการถู ก ตรึ ง ที่ ใ กล้เ ข้า มาของพระองค์ (12:27)
ตรงกันข้าม มันเป็ นความมัน่ ใจที่มนั่ คงซึ่ งมาจากการรู ้วา่ ตนถูกต้องกับพระเจ้า (เปรี ยบ รม. 5:1)
เมื่อผูเ้ ชื่ อจดจ่อที่ความเป็ นจริ งนี้ เขาหรื อเธอสามารถประสบกับสันติสุขที่เหนื อธรรมชาติใน
ท่ามกลางปั ญหาและความกลัวอย่างที่พระเยซูได้ประสบแล้ว
ในโลกสมัยใหม่สับสนการหนุ นใจแห่ งความสาเร็ จและการบรรลุ ของเราส่ วนใหญ่“
เรากับ‘สันติสุขของพระเจ้า’”788
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การจากไปที่ใกล้เข้ามาของพระเยซู ยงั คงทาให้สาวกสิ บเอ็ดคนไม่สงบ พระองค์ได้อธิ บายว่า
ความกลัวของพวกเขานั้นเป็ นผลลัพธ์ของความล้มเหลวที่จะรักพระองค์อย่างที่พวกเขาควรรัก
พวกเขาควรได้ “ยินดี ” ที่วา่ แม้วา่ การจากไปของพระองค์ได้หมายถึงการสู ญเสี ยสาหรับพวก
เขา มันได้หมายถึงเกียรติและความยินดีสาหรับพระองค์ เราประสบกับความขัดแย้งที่คล้ายกัน
ของอารมณ์ ต่างๆเมื่ อเพื่อนที่ เชื่ อตายไป เราโศกเศร้ าต่อการสู ญเสี ยของเรา แต่เราควรยินดี
มากกว่าที่วา่ ผูเ้ ป็ นที่รักของเราก็อยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ความรักแท้สาหรับพระเยซู ซึ่ งพวก “สาวกยังไม่ได้ครอบครอง คงได้ทาให้พวกเขา
ยินดี ในการได้รับเกี ยรติของพระองค์อย่างที่ความเข้าใจแท้คงได้ช่วยให้พวกเขาที่จะ
เห็นว่าการจากไปของพระองค์ก็เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา”789
มันควรชัดเจนแล้วที่ว่า พระเยซู ไม่ได้หมายถึ งว่า พระองค์เล็กกว่าพระเจ้า หรื อเป็ นพระเจ้าที่
ด้อยกว่า เมื่อพระองค์ได้กล่าวว่าพระเจ้า (“พระบิดา”) “ใหญ่กว่า” พระองค์ พวกพยานพระเยโฮ
วาห์ ผูท้ ี่ มีความเห็ นว่าพระเจ้าทรงอยู่โดยพระองค์เดี ยวไม่เป็ นตรี เอกภาพ และพวกอาเรี ย น
ตีความถ้อยคาของพระเยซูที่นี่ในทานองนี้ อาริ อสั เป็ นคนนอกรี ตในคริ สตจักรเริ่ มแรกผูซ้ ่ ึ งได้
ปฏิเสธความเป็ นพระเจ้าเต็มที่ของพระเยซู พระเยซู ไม่ได้กล่าวทางภววิทยา (นัน่ คือกล่าวถึ ง
องค์ประกอบสาคัญของการดารงอยู่ ธรรมชาติของพระองค์) เนื่ องจากว่าพระองค์ยืนยันอย่าง
ซ้ าๆว่าพระองค์และพระบิดาเป็ นหนึ่งเดียวทางภววิทยา (1:1-2; 10:30; 14:9; 20:28)

ตรงกันข้าม พระองค์ได้กล่าวถึงสง่าราศีที่เกี่ยวข้องกันของพระบิดาซึ่ งเปรี ยบเทียบกับสง่าราศี
ของพระเยซู พระเยซูได้สละเกียรติในสวรรค์ดว้ ยการมาบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ แต่พระบิดาไม่ได้ทา
อย่างนั้น และดังนั้นก็ได้ชื่นชมเกี ยรติที่ใหญ่กว่าพระบุตรระหว่างพันธกิ จในโลกของพระเยซู
อย่างไรก็ตาม ตอนนี้พระเยซูกาลังจะกลับไปยัง พระบิดา และไปสู่ เกียรติที่ใหญ่กว่าที่พระองค์
จะได้แบ่งปั นกับพระบิดาอีกครั้งหนึ่ง การได้รับเกียรติน้ ีควรได้เป็ นเหตุให้พวกสาวกที่จะยินดี
แต่ตรงกันข้ามพวกเขาได้โศกเศร้า เพราะว่าพวกเขาได้จดจ่อที่พวกเขาเองมากเกินไป
การตีความของความเหนื อกว่าของพระบิดาไม่ได้ลบล้างความเหนื อกว่าตามหน้าที่ของพระบิดาเหนื อพระบุ ตรภายในพระภาคของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าความแตกต่างนั้น
ไม่ได้เป็ นหลักในระบบการใช้เหตุผลของข้อนี้
“. . . พระบุตร ซึ่ งบังเกิ ดจากพระบิดา ก็ ‘ด้อยกว่า’ พระองค์ในแง่ที่ว่าพระองค์ที่ได้
บังเกิดมาก็เป็ นรองพระองค์ผใู ้ ห้กาเนิด (ดู 1:14)”790
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เหตุผลของพระเยซู สาหรับการกล่าวสิ่ งที่พระองค์ได้ทาไม่ใช่ที่จะก่อให้เกิดความลาบากใจแก่
พวกสาวก แต่ ที่ จะเสริ ม ก าลัง ความเชื่ อของพวกเขา ความเชื่ อของพวกเขาจะเข็ม แข็ง ขึ้ น
หลังจากการเป็ นขึ้นจากตายและการเสด็จสู่ สวรรค์ (เปรี ยบเทียบ 13:19) จากนั้น พวกสาวกจะ
ถือว่าคาสอนของพระเยซูที่นี่เป็ นคาเผยพระวจนะที่สาเร็ จ
ยอห์นได้เน้นถึ งความสาคัญของการเชื่ อตลอดพระกิตติคุณของท่าน (เปรี ยบเทียบ 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)
ถ้อยคาของพระเยซู ที่นี่ก็กลับไปสู่ หัวข้อนั้น
ทั้งพระเยซูและยอห์นต้องการที่จะสร้างความเชื่อในพวกสาวกของพระเยซู

14:30-31

พระเยซูจะ “ไม่สนทนากับพวกสาวกนานเช่นนี้ อีก” เพราะว่าการทนทุกข์ของพระองค์น้ นั ใกล้
เข้ามา บางทีพระองค์ไม่ได้หมายถึงว่าการอภิปราย ณ เวลานี้ ของพระองค์เกือบจะสิ้ นสุ ดแล้ว
ซาตาน ผูซ้ ่ ึ งอยู่ภายใต้อานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าได้ควบคุ มแนวทางปั จจุ บนั ของเหตุ การณ์
ต่างๆ ก็กาลังจะตรึ งพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 6:70; 13:21, 27) “เขาไม่มีอะไรในเรา” หรื อ “เขาไม่
มี ก ารควบคุ ม เหนื อ เรา” ก็ แปลส านวนฮี บ รู และหมายถึ ง ซาตานไม่ มี ก ารอ้า งทางกฎหมาย

เหนือเรา
“ไม่มีอะไรในพระคริ สต์ที่ซ่ ึ งมารสามารถอ้างว่าเป็ นของอานาจสิ ทธิ์ ขาดของเขา”791
ซาตานคงได้มีการกล่าวหาที่สมเหตุสมผลต่อพระเยซู ได้ ถ้าพระเยซู ได้ทาบาป การตายของ
พระเยซู ไม่ใช่ ขอ้ บ่งชี้ ว่าซาตานได้มีการอ้างสิ ทธิ เหนื อพระเยซู แต่ที่ว่าพระเยซู ได้รักพระบิดา
ของพระองค์ และจานนต่อน้ าพระทัยของพระองค์อย่างสิ้ นเชิง (ฟป. 2:8)
นักอรรถาธิ บายหลายคนได้ตีความประโยคสุ ดท้ายในข้อนี้ วา่ เป็ นข้อบ่งชี้ ที่วา่ พระเยซู ได้สิ้นสุ ด
การอภิปรายของพระองค์ที่นี่ และที่วา่ พระองค์และสาวกสิ บเอ็ดคนได้จากห้องชั้นบนไปทันที
พวกเขาได้ถือว่าคาสอนและคาอธิ ษฐานที่เราพบในบทที่ 15 - 17 นั้นได้เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่ งใน
หนทางไปยังสวนเกทเสมนี ก่อนการถูกจับกุมของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 18:1)792 อย่างไรก็
ตาม ดูเหมือนว่ามันน่ าจะเป็ นไปได้มากกว่าสาหรับนักตีความหมายคนซึ่ งรวมถึงข้าพเจ้าด้วย
ที่ ว่า ประโยคนี้ ไ ม่ได้ส่ง สัญญาณถึ งการเปลี่ ยนแท้จริ งของสถานที่ ต้ งั แต่เป็ นแค่การเปลี่ ย น
แปลงที่ได้คาดหวังไว้เมื่อพิจารณาถึง 18:1 ใครก็ตามผูซ้ ่ ึ งได้รับรองผูค้ นในบ้านของพวกเขา ก็
รู ้วา่ มันธรรมดาอย่างมากสาหรับแขกที่จะกล่าวว่าพวกเขากาลังจากไป และจากนั้นพวกเขาก็อยู่
สักครู่ หนึ่งก่อนที่ได้จากไปอย่างแท้จริ ง
ทาไมยอห์นได้บนั ทึกข้อสังเกตนี้ ถ้ามันไม่ได้บ่งชี้ ถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ต้ งั ? บางที
ท่านได้รวมมันไว้เพื่อจะแสดงถึงความรักยิง่ ใหญ่ของพระเยซู สาหรับพวกสาวกของพระองค์ที่
สามบทที่ติดตามมากล่าวอย่างชัดเจน793 อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่า เมื่อพระเยซู ได้ลุกขึ้นจากโต๊ะ
พระองค์ได้ทานายถึ งการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ และสิ่ งที่ติดตามมาในการอภิปรายนี้ ก็
กล่าวถึงความเป็ นจริ งต่างๆ หลังจากการเป็ นขึ้นจากตายคือ “จะต้องมีชีวติ ที่เป็ นขึ้นมาจากความ
ตาย ก่ อนที่ จะมี ผลที่ เป็ นขึ้นมาจากความตายได้”994 เวลาของการจากไปจากห้องชั้นบนก็ไม่
จาเป็ นต่อการตีความที่ถูกต้องของคาสอนของพระเยซู
5. ความสาคัญของการอยู่ในพระเยซู 15:1-16
พระเยซู ได้ดาเนิ นการต่อไปที่ จะตระเตรี ย มพวกสาวกของพระองค์สาหรั บการจากไปของพระองค์ ถัดไป
พระองค์ได้สอนสาวกสิ บเอ็ดคนถึ งความสาคัญของการอยู่ในพระองค์ ซึ่ งจะส่ งผลต่อการเกิ ดผลฝ่ ายวิญญาณ
มากขึ้นของพวกเขา พระองค์ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระองค์ กับซึ่ งกันและกัน และกับโลก

รอบข้างพวกเขาในบทที่ 15 ความรับผิดชอบต่างๆ ของพวกเขาก็คือที่จะอยู่ รัก และเป็ นพยานตามลาดับ
“ถ้าในการอภิปรายซึ่ งถูกบันทึกไว้ในพระกิตติคุณยอห์นบทที่ 14 นั้น ลักษณะที่มุ่งไปยังพระเจ้าของ
การจากไปที่ใกล้เข้ามาของพระเยซูได้ถูกอธิบายไว้ ในการอภิปรายของบทที่ 15 นั้น ความสัมพันธ์ใหม่
ก็ถูกตั้งขึ้นซึ่ งจะยังชีพระหว่างพระองค์และคริ สตจักรของพระองค์ และนี่ . . . อาจถูกสรุ ปได้ดว้ ยสาม
คาเหล่านี้: การรวมกัน การมีส่วนร่ วม การแยกกัน [นัน่ คือ การแยกจากโลก]”795
“. . . ความแตกต่างที่กว้างระหว่างยอห์นบทที่ 14 และ 15 ก็คือว่าในบทที่ 14 นั้นเรามี พระคุณ ของพระเจ้า ที่ได้เปิ ดเผย ในบทที่ 15 ความรั บผิดชอบ ของคริ สเตียนก็ถูกเน้น”796
. . .“หัวข้อก็ไม่ใช่การเข้ามาอีกต่อไปแต่เป็ นการเข้าสนิท”797
เอาล่ะ“‘การเข้าสนิท’ มีการอ้างอิงถึงการสามัคคีธรรมอยูเ่ สมอ และบรรดาผูท้ ี่ได้บงั เกิดใหม่เท่านั้นที่
สามารถมีการสามัคคีธรรมกับพระบิดาและพระบุตรของพระองค์ได้”798
คาเปรียบเทียบถึงเถาองุ่นและแขนง 15:1-8
บ่อยครั้งแล้ว พระเยซูได้ใช้ตน้ องุ่นเพื่อจะอธิ บายถึงชนชาติอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ มธ. 20:1-16; 21:33-41; มก.
12:1-9; ลก. 13:6-9; 20:9-16) เถาองุ่นในฐานะสัญลักษณ์ของอิสราเอลก็ปรากฏบนเหรี ยญของพวกแมคคาบีส์799
“ประตูสองบาน พร้ อมกับการชุ บด้วยทอง และครอบโดยผ้าม่านของบาบิ โลนที่ หรู หราของสี่ สีของ
พระวิหาร (‘ผ้าป่ านเนื้ อดี สี น้ าเงิ น สี แดง และสี ม่วง’) ได้ต้ งั ทางเข้าไปสู่ วิสุทธิ สถาน [ของพระวิหาร]
เหนือมันนั้นสัญลักษณ์แห่งอิสราเอลได้แขวนไว้ ซึ่ งเป็ นเถาองุ่นที่ใหญ่โตของทองคาบริ สุทธิ์ และได้ทา
มาจากเครื่ องบูชาแก้บน แต่ละพวงก็สูงเท่ากับมนุ ษย์ [เปรี ยบเทียบ สดด. 80:8; ยรม. 2:21; อสค. 19:10;
ยอล. 1:7]”800
ที่ นี่พ ระเยซู ไ ด้ใ ช้เถาองุ่ นเป็ นค าเปรี ยบเที ย บถึ งพระองค์เอง คนหนึ่ งแทบไม่ส ามารถหลี ก พ้นการ
อนุ มานที่พระเยซู ได้ถือว่าพระองค์เองเป็ นความสาเร็ จของอิสราเอลได้ บรรดานักศาสนศาสตร์ ที่เน้น
พัน ธสั ญ ญาชอบที่ จ ะคิ ด ว่า คริ ส ตจัก รเป็ นความส าเร็ จ ของอิ ส ราเอล แต่ ไ ม่ มี ก ารรั บ รองใดๆตาม

พระคัมภี ร์สาหรับบทสรุ ปนี้ ยกเว้นความคล้ายกันระหว่างเอกลักษณ์ สองอย่าง อย่างไรก็ตาม ความ
แตกต่างระหว่างสองอย่างนั้นก็ทาให้บรรดานักศาสนศาสตร์ ที่เน้นยุคสรุ ปว่าคริ สตจักรบรรลุอิสราเอล
แบบผิวเผินเท่านั้น
นี่ไม่ใช่คาอุปมาในแง่ของพระกิตติคุณพ้อง เนื่ องจากว่ามันไม่มีเค้าโครงเรื่ อง มันเป็ นคาเปรี ยบเทียบที่
ขยายความมากกว่า ซึ่ งคล้ายกับคาเปรี ยบเทียบของผูเ้ ลี้ยงแกะและคอกแกะในบทที่ 10
“การใช้ภาษาทั้งหมดนี้ ของพระเยซู ก็นาไปสู่ ความเชื่ อถื อที่ว่าภาพของเถาองุ่นเป็ นการแนะนา
โดยสิ่ งของภายนอกบางอย่าง”801
“มันเป็ นไปได้ที่วา่ ถ้าตัวบทของการอภิปรายนี้ได้ถูกกล่าวขณะที่พวกเขาได้เดินจากห้องชั้นบน
ในกรุ งเยรู ซาเล็มลงไปสู่ ห้วยขิดโรนและข้ามไปยังภูเขามะกอกเทศนั้น พวกเขาคงได้เห็นเถา
องุ่นทองคาขนาดใหญ่ ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ระดับชาติของอิสราเอล ที่อยูต่ รงหน้าพระวิหาร”802
15:1

นี่เป็ นการอ้างถึง “เราเป็ น” ของพระเยซู อนั สุ ดท้ายในพระกิตติคุณนี้ 803 พระเยซูและพระบิดา
ของพระองค์ก็มีบทบาทที่แตกต่างกันในคาเปรี ยบเทียบที่ขยายความนี้
พระเยซูเป็ น “เถาองุ่นแท้ (คากรี ก อาเลธิ นอส, เปรี ยบเทียบ 1:9; 6:32)” ผูเ้ ขียนพันธสัญญาเดิม
หลายคนได้ใช้พืชนี้ ที่จะอธิ บายถึงอิสราเอลอยูบ่ ่อยๆ (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) ความล้มเหลวของประเทศที่จะ
เกิดผล และการพิพากษาของพระเจ้าที่เป็ นผลลัพธ์ซ่ ึ งใกล้เข้ามานั้นก็ถูกกล่าวถึงเมื่อใดก็ตามที่
เถาองุ่นแสดงถึ งอิสราเอลในพันธสัญญาเดิ ม804 เนื่ องจากการระบุและการเน้นนี้ มันก็ชดั เจน
ที่วา่ พระเยซูได้เปรี ยบเทียบพระองค์ในฐานะเถาองุ่นแท้กบั อิสราเอลที่ไม่เกิดผลและมีความผิด
พระองค์จะเกิดผลดีอย่างที่พระเจ้าได้ต้ งั ใจไว้ (เปรี ยบเทียบ สดด. 80:7-9, 14-17) ไม่มีเถาองุ่น
ใดสามารถก่อให้เกิดผลได้นอกจากว่ามันเป็ นต้นตอที่ดี
พระบิ ดา “ตัดแต่ ง ” เถาองุ่ นอย่า งที่ ช าวไร่ (ค ากรี ก จี โอร์ กอส) เพาะปลู ก สวนองุ่ นของเขา
แนวคิดของการเป็ นรองตามหน้าที่ภายในพระภาคของพระเจ้าก็ปรากฏที่นี่อีกครั้งหนึ่ ง ไม่มี
เถาองุ่นใดจะเกิดผลที่ดีได้นอกจากว่าใครคนหนึ่งที่มีความสามารถดูแลมัน

15:2

ก่อนหน้านั้นพระเยซู ได้สอนเกี่ ยวกับผูเ้ ชื่ อที่อยู่ร่วมกันภายในพระองค์เอง (14:20) ดังนั้น
ดูเหมื อนมันชัดเจนที่ว่าที่นี่พระเยซู กาลังกล่าวถึ งผูเ้ ชื่ อแท้อย่างเช่ นสาวกสิ บเอ็ดคน ไม่ใช่ แค่
ผูเ้ ชื่อที่กล่าวยอมรับ805
“วลีน้ ี ‘ในเรา’ ถูกใช้ 16 ครั้งในพระกิตติคุณยอห์น (6:56; 10:38; 14:10 [สองครั้ง], 11,
20, 30; 15:2, 4 [สองครั้ง], 5-7; 16:33; 17:21, 23) ในแต่ละกรณี น้ นั มันก็อา้ งอิงถึง
การสามัคคีธรรมกับพระคริ สต์ ดังนั้นก็ไม่สอดคล้องที่จะกล่าวว่าวลีใน 15:2 อ้างอิง
ถึ ง บุ ค คลที่ แค่ ก ล่ า วยอมรั บ ว่า ได้รับ ความรอดแต่ ไ ม่ ไ ด้รอด บุ ค คล ‘ในเรา’ เป็ น
คริ สเตียนแท้เสมอ”806
“. . . ความคิดหลักของพระองค์ก็เกี่ยวกับ คริ สเตียน ที่เลิกศรัทธา”807
การระบุ น้ ี พ บการสนับ สนุ นในตัว อย่า งประกอบของมันเอง “แขนง (พหู พ จน์)” (คากรี ก
คเลมา, ตามตัวอักษรหมายถึง วงของไม้เลื้อย) ของเถาองุ่นก็แบ่งปั นชีวติ ของเถาองุ่น
พระเยซูได้สอนว่าผูเ้ ชื่อบางคนในพระองค์น้ นั ไม่ได้เกิดผล (เปรี ยบเทียบ ลก. 8:14) การเกิดผล
เป็ นสิ่ งปกติแต่ไม่ใช่ ผลลัพธ์ ที่หลี กเลี่ ยงไม่ได้ของการมี ชีวิตของพระเจ้า นี่ ก็เป็ นจริ งกับเถา
องุ่นเช่นกัน เถาองุ่นมีแขนงที่เกิ ดผล แต่เถาองุ่นต้องมีบางแขนงที่ไม่เกิ ดผล ณ เวลานี้ อีกด้วย
แต่กาลังแข็งแรงขึ้นเพื่อว่าพวกมันจะเกิดผลในอนาคตได้808 มันสามารถมีชีวิตแท้โดยปราศจาก
ผลในเถาองุ่ น ได้ และมัน สามารถเป็ นในคริ สเตี ย นได้ เ ช่ น กัน ไม่ มี ต้น ไม้ใ ดที่ เ กิ ด ผล
ทันทีทนั ใด มันใช้เวลาสาหรับต้นไม้ที่จะแข็งแรงพอที่จะเกิ ดผลได้ พันธสัญญาใหม่สอนว่า
พระเจ้ามีผลกระทบต่อการเปลี่ ยนแปลงหลายอย่างในชี วิตของผูเ้ ชื่ อทุกคนผูซ้ ่ ึ งวางใจในพระ
เยซูสาหรับความรอด ลูอิส สเพอร์ รี่ แชฟเฟอร์ ได้สังเกต 33 สิ่ งที่เกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่ งเวลาที่
เขาหรื อเธอวางใจในพระเยซู คริ สต์ในฐานะพระผูช้ ่ วยให้รอด809 อย่างไรก็ตาม สิ่ งเหล่านี้
ทั้งหมดก็เป็ นการเปลี่ ยนแปลงที่มองไม่เห็ น “ผล” คื อสิ่ งที่ตน้ ไม้ผลิ ตใน ภายนอก ที่คนอื่น
สามารถเห็นและได้รับผลประโยชน์จากมันได้ มันเป็ นหลักฐานที่มองเห็นได้ของอานาจที่ทา
การภายใน บางที พระเยซู ไ ด้รวมถึ งผลประโยชน์ทุกประเภทที่แสดงออก เมื่อพระองค์ไ ด้
อ้างอิงถึง “ผล” แม้วา่ นักอรรถาธิ บายบางคนได้จากัดสิ่ งนี้ต่อการเกิดผลทางประกาศเท่านั้น810
ดังนั้น ผูเ้ ชื่อแท้ ผูซ้ ่ ึ งประสบกับงานที่เปลี่ยนแปลงภายในของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ณ การกลับ

ใจเชื่ อ อาจไม่ได้ให้พยานภายนอกถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยคุณลักษณะหรื อการกระทาของ
เขาหรื อของเธอทันที มันจะหายากมากสาหรั บ คริ ส เตี ย นที่ จะต่อต้านการกระตุ ้นของพระ
วิญญาณอย่างต่อเนื่องและอย่างถ้วนถี่จนเขาหรื อเธอจะไม่เกิดผลใดๆ แต่ที่นี่พระเยซู ได้อนุ ญาต
สาหรับความเป็ นไปได้น้ นั รู ปแบบของข้อความของพระองค์ก็โต้แย้งต่อการตีความมันว่าเป็ น
คาพูดที่ขยายเกินความจริ ง
มันเป็ นไปได้เช่นกันสาหรับต้นองุ่นที่จะหยุดเกิดผล ในฐานะผลลัพธ์ของการขาดใบ โรค หรื อ
อายุแก่811
อะไรเกิดขึ้นกับผูเ้ ชื่อที่ไม่เกิดผล? คากรี ก ไอโร สามารถหมายถึง “นาไป” หรื อ “ยกขึ้น” บรรดาผูท้ ี่ตีความมัน
ที่นี่วา่ หมายถึงที่จะนาไป (ในการพิพากษา) ก็เชื่ อว่าไม่วา่ ผูเ้ ชื่ อสู ญเสี ยความรอดของเขาหรื อของเธอ หรื อผูเ้ ชื่ อ
สู ญเสี ยรางวัลของเขาหรื อของเธอและบางทีแม้กระทัง่ ชี วิตของเขาหรื อของเธอ หรื อโอกาสที่จะรับใช้พระเจ้า
บรรดาผูท้ ี่ตีความ ไอโร ที่จะหมายถึง “ยกขึ้น” ก็เชื่อว่า แขนงเหล่านี้ ได้รับความสนใจพิเศษจากผูต้ ดั แต่งเถาองุ่น
เพื่อว่าพวกมันจะเกิดผลในอนาคต812 การตีความอันที่สองดูเหมือนจะดีกว่า เนื่ องจากว่าในฤดูใบไม้ผลิน้ นั ผูต้ ดั
แต่งเถาองุ่นทั้งได้ยกแขนงที่ไม่เกิ ดผลและริ ด (หรื อถูกล้าง คากรี ก คาธาอิ โร) แขนงที่เกิดผลของเถาองุ่น “การ
ล้างกิ่งก้านเกี่ยวข้องกับการล้างการสะสมของแมลง พืชตะไคร่ น้ า และกาฝากอื่นๆ ที่มีแนวโน้มที่จะเข้าไปอยูใ่ น
พืช813 พระเยซูได้ให้คาสอนนี้ในฤดูใบไม้ผลิเมื่อชาวไร่ ได้ทาสิ่ งที่พระองค์ได้อธิ บายในข้อนี้814
“นักอรรถาธิ บายหลายคนได้อภิปรายการริ ดครั้ งเดี ยวเท่านั้นและทึกทักอย่างผิดๆว่า
แขนงที่ไม่เกิดผลทั้งหมดก็ถูกตัดและถูกเผา ณ เวลานั้น เราได้แสดงให้เห็นจากทั้งการ
ปฏิบตั ิทางประวัติศาสตร์ และทางวัฒนธรรมปั จจุบนั ที่วา่ นัน่ ไม่ใช่กรณี และก็ทาหน้าที่
ที่จะทาให้การบันทึกตามพระคัมภีร์และความเข้าใจของเราเกี่ ยวกับเนื้ อหาที่ได้ต้ งั ใจ
ของพระเยซู สับสนไปเท่านั้น ที่จริ งแล้ว การริ ด ณ ฤดูใบไม้ผลิได้กระตุน้ การเติบโต
เต็มที่แขนงที่ไม่เกิ ดผลเพื่อว่าพวกมันสามารถเกิ ดผลปี ต่อมาได้ การริ ด ณ ฤดูใบไม้
ร่ วงได้ตดั พืชที่เต็มไปด้วยใบและ ‘กิ่งที่หกั ’ (อย่างที่พลินนีได้ต้ งั ชื่อมัน) และจากนั้นใน
ฤดูใบไม้ร่วงของปี นั้นการเผาไหม้ที่สาคัญได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะขจัดแขนงที่เต็มไปด้วยไม้
ขณะที่พวกเขาได้ตระเตรี ยมเถาองุ่นสาหรับระยะอยูเ่ ฉยๆของฤดูหนาว”815

จากการทึกทักเอาว่านี่คือการตีความที่ถูกต้อง พระเยซู ได้สอนว่าพระบิดาให้การสนับสนุ นที่พิเศษแก่ผเู ้ ชื่ อผูซ้ ่ ึ ง
ยังไม่ได้เกิดผล ในการปลูกองุ่นนั้น สิ่ งนี้ เกี่ ยวข้องกับการยกแขนงขึ้นจากพื้นดิ น เพื่อว่ามันจะไม่หยัง่ รากรอง
ของมันลงไปยังพื้นดิน ซึ่ งจะปรากฏว่าไม่ถูกสุ ขลักษณะ การยกแขนงจากพื้นดินไปยังเสาหรื อไม้ระแนงขัดกัน
ก็ช่วยให้อากาศที่จะทาให้แขนงแห้งอีกด้วย และป้ องกันมันไว้จากการเป็ นราและเป็ นโรค และไม่เกิดผล
พระบิดาริ ด (คากรี ก คาธาอิ โร) หรื อตัดแขนงที่เกิ ดผลให้ส้ ันอีกด้วย เพื่อว่าพวกมันจะเกิดผลมากยิ่งขึ้น เป็ นที่
ชัดเจนว่า นี่ สอดคล้องกับขบวนการตี ส อนที่ พระเจ้าได้ใช้อย่า งต่อเนื่ องเพื่อจะทาให้ประชากรของพระองค์
เกิดผลฝ่ ายวิญญาณมากขึ้น (กดว. 14:22-24; ฮบ. 12:4-11; และข้ออื่นๆ) มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขจัดชี วิตของ
ผูเ้ ชื่ อ แต่เป็ นนิ สัยที่เป็ นบาปของเขาหรื อของเธอ และการชาระคุ ณลักษณะและการกระทาของเขาหรื อของเธอ
ผ่านทางความยากลาบากอยูบ่ ่อยๆ (ยก. 1:2-4) ไม่มีแขนงที่เกิดผลแขนงไหนที่จะยกเว้นจากขบวนการที่สาคัญ
นี้แม้วา่ เป็ นขบวนการที่ไม่สะดวก จุดประสงค์ของพระบิดาคือการรัก แต่ขบวนการอาจเจ็บปวด
“การเกิดผลมากขึ้นเป็ นเป้ าหมายของการตีสอน และการดูแลทั้งสิ้ นก็มุ่งไปยังสิ่ งนี้”816
“ผลของการรั บ ใช้ ข องคริ ส เตี ย นไม่ ใ ช่ เ ป็ นผลลัพ ธ์ ข องการยอมให้ พ ลัง งานและ
แนวโน้มทางธรรมชาติที่จะปั่ นป่ วน”817
เถาองุ่ น ซึ่ งตรงกันข้า มกับต้นไม้ป ระเภทอื่ นนั้น ก็ไ ม่มี ประโยชน์ม าก คุ ณค่ าของพวกมัน
ทั้งหมดก็คือว่าพวกมันสามารถเกิดผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลองุ่น เถาองุ่นไม่ได้ให้ท่อนไม้ที่
ผูค้ นสามารถนาไปทาสิ่ งอื่นๆได้ (อสค. 15) พวกมัน “ดีสาหรับไม่วา่ การเกิดผลหรื อการเผา
ไหม้ แต่ไม่ใช่สาหรับการสร้าง”818 ในทานองเดียวกัน เหตุผลเดียวที่ผเู ้ ชื่อมีชีวติ อยูใ่ นโลกก็คือที่
จะเกิดผลฝ่ ายวิญญาณ
15:3

พระเยซู ได้ทาให้พ วกสาวกของพระองค์แน่ ใจว่า พวกเขาได้รับ “การชาระให้ส ะอาดแล้ว ”
การปฏิบตั ิของพระบิดาต่อพวกเขานั้นไม่ใช่ที่จะทาให้พวกเขาสะอาด อีกครั้งหนึ่ ง พระเยซูได้
ใช้ภาพสาหรับการครอบครองชีวติ นิรันดร์ ที่พระองค์ได้ใช้ก่อนหน้านั้น เมื่อพระองค์ได้ลา้ งเท้า
ของพวกสาวกเหล่ านี้ (13:10)
การดู แลและการตี สอนของพระเจ้าก็ ตามหลัง การให้
ชี วิตนิ รันดร์ พระเยซู ไม่ตอ้ งการให้สาวกสิ บเอ็ดคนที่จะสรุ ปอย่างที่หลายคนสรุ ปว่า การขาด
หายไปของผลหรื อการมีความยุง่ ยากก็บ่งชี้ถึงการขาดหายไปของความรอด

“คนสมัย โบราณได้ก ล่ า วถึ ง การริ ดว่า เป็ น ‘การชาระ’ แขนง อย่า งที่ เรากล่ า วถึ ง
‘การชาระ’ มือ”819
15:4

ประโยคแรกของข้อนี้ก็สามารถมีการตีความที่แตกต่างกันสามอย่างได้ มันอาจจะเป็ นถ้อยคาที่
เป็ นเงื่อนไข ในกรณี น้ ี พระเยซู ได้หมายถึงว่า ถ้าพวกสาวกที่สะอาด (นัน่ คือ ได้รับความรอด)
ของพระองค์ได้อยูใ่ นพระองค์ พระองค์จะอยู่ในพวกเขา ข้าพเจ้าเชื่ อว่านี่ เป็ นการตีความที่ดี
ที่ สุ ด ก่ อนหน้า นั้น พระเยซู ไ ด้น าเสนอการอยู่ (ในความตรงกัน ข้า มกับ การจากไป) ใน
พระองค์ว่าเป็ นความเป็ นไปได้แท้จริ งสาหรับพวกสาวกที่เชื่ อ (เปรี ยบเทียบ 8:31-32; 15:10)
พระองค์ไม่ได้กล่าวถึงการอยูใ่ นฐานะเงื่ อนไขที่หลีกเลี่ ยงไม่ได้ของผูเ้ ชื่ อ พระเยซู ได้อธิ บาย
ถึงความสัมพันธ์ของพระองค์กบั ผูเ้ ชื่อว่าใกล้ชิดมากหรื อใกล้ชิดน้อย ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความรักและ
การเชื่อฟังของพวกเขาที่มีต่อพระองค์ (14:23-24) พระองค์ไม่ได้นาเสนอการอยูแ่ ละการไม่อยู่
ในฐานะประเภทขาวหรื อดา ไม่ว่า อยู่ในสามัคคี ธรรมอย่างสิ้ นเชิ งหรื อออกจากการสามัค คี
ธรรมอย่างสิ้ นเชิง ตรงกันข้าม พระองค์ได้นาเสนอความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์อย่างเป็ น
ความเป็ นจริ งมากกว่า นัน่ คือ การมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากกว่าหรื อน้อยกว่า
ประการที่สอง ประโยคนี้ อาจเป็ นถ้อยคาเปรี ยบเทียบ จากนั้นความหมายก็คือพวกสาวกควร
อยูใ่ นพระเยซู ขณะที่พระองค์ได้อยูใ่ นพวกเขา เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู ตอ้ งการให้พวกสาวก
ของพระองค์ที่จะอยู่ในพระองค์ แต่การใช้ของ “และ” (คากรี ก คาโก, ไค เอโก) ก็ผิดปกติ
ตามปกติแล้ว การเปรี ยบเทียบจะมี “อย่างเช่น” มากกว่า “และ” ยิ่งกว่านั้น คากริ ยา “อยู”่ (คา
กรี ก เมนาเท) เป็ นคาสั่ง และความเป็ นไปได้ต่างๆรอบข้างข้อนี้ ก็บ่งบอกว่าการไม่อยูเ่ ป็ นความ
เป็ นไปได้แท้จริ งสาหรับผูเ้ ชื่ อ ในอีกด้านหนึ่ ง พระเยซู จะอยู่ในผูเ้ ชื่ อเสมอโดยพระวิญญาณ
ของพระองค์ แม้วา่ ถ้าผูเ้ ชื่อไม่ได้อยูใ่ นพระองค์ (14:17; เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 2:12-13)
ประการที่ ส าม นี่ อาจเป็ นประโยคค าสั่ง ถ้า มันเป็ น พระเยซู ได้หมายถึ ง ว่า พวกสาวกและ
พระองค์ควรอุทิศตนต่อการอยูใ่ นซึ่ งกันและกัน แนวคิดจะเป็ น: “ขอให้เราอุทิศตนต่อการอยู่
ในซึ่ งกันและกัน” ปั ญหาที่มีกบั มุมมองนี้ก็คือว่า
พระเยซู ได้อุทิศตนแล้วที่จะอยูภ่ ายในพวกสาวกที่เชื่ อของพระองค์ (14:17) ยิ่งไปกว่านั้นอีก
คาสั่งบุคคลที่สองอันหนักแน่นในอนุ ประโยคของประโยคก็โต้แย้งการกระตุน้ ร่ วมกัน มันตั้ง
การเน้นหลักที่ความรับผิดชอบของผูเ้ ชื่อ

ดังนั้นแขนงควรสร้างความพยายามโดยจงใจ (ที่บ่งชี้โดยคากริ ยาบังคับนี้ “จงอยู”่ ) ที่จะรักษาไว้
ซึ่ งความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดกับเถาองุ่นแท้ เราควรทาอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่าการล้มเหลวที่
จะทาอย่างนั้นจะส่ งผลต่อการสู ญเสี ยชี วิตของพระเจ้าที่เราครอบครอง พระเยซู ได้สัญญาว่า
พระองค์จะไม่ถอดถอนสิ่ งนั้นจากเรา (6:37-40; 10:28-29) เราควรทามันเพราะว่าขอบเขตแห่ ง
การเกิ ดผลของเราในฐานะผูเ้ ชื่ อก็เป็ นสัดส่ วนโดยตรงต่อความสนิ ทสนมของเรากับพระเยซู
ชี วิตของพระเจ้าก็ข้ ึ นอยู่กบั การเชื่ อมโยงกับเถาองุ่นแท้โดยการใช้ความเชื่ อที่ช่วยให้รอดใน
พระองค์ แต่การเกิ ดผลก็ข้ ึนอยู่กบั การอยู่ในเถาองุ่ นนั้นโดยการใช้การเชื่ อฟั งที่มีความรั กต่อ
พระองค์
ความสับสนอย่างมากได้เป็ นผลมาจากการล้มเหลวที่จะตระหนักว่าพระเยซู ได้กล่าวถึ ง “การ
อยู”่ ในสองแง่ พระองค์ได้ใช้มนั ในฐานะคาเหมือนสาหรับความเชื่ อที่ช่วยให้รอด (6:56) นัก
ตีความบางคนได้นาความหมายนั้นมาสู่ ขอ้ นี้ 820 อย่างไรก็ตาม พระองค์ได้ใช้มนั ที่จะอธิ บายถึง
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอีกด้วย ที่บรรดาผูท้ ี่ได้ใช้ความเชื่ อที่ช่วยให้รอดในพระคริ สต์ จาเป็ นที่
จะปลูกฝั งกับพระเจ้า (8:31) ผูเ้ ชื่ อทุกคนอยูใ่ นพระคริ สต์ในแง่แรก แต่ทุกคนไม่ได้อยู่ใน
พระองค์ในแง่ที่สอง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 10; 1 ยน. 3:24) เป็ นแง่ที่สองนัน่ เองที่พระเยซู ได้
กล่าวถึงการอยู่ที่นี่ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 9-10) พระองค์ได้เน้นถึ งความสาคัญของผูเ้ ชื่ อที่อยูใ่ น
พระองค์โดยใช้คาว่า เมโน (“อยู่”) สามครั้งในข้อนี้ เพียงลาพัง มันปรากฏ 11 ครั้ งในบทนี้
และ 27 ครั้งในจดหมายฝากของยอห์น ที่ซ่ ึ งยอห์นได้อธิ บายถึงคาสอนของพระเยซู ในหัวข้อ
นี้ต่อไป
“ภาพของเถาองุ่นก็ถูกขยายเล็กน้อยแต่ประเด็นก็ชดั เจน คือ การพึ่งพาอย่างต่อเนื่ องที่
เถาองุ่น การวางใจที่ แน่ วแน่ ที่พระองค์ การซึ มซับฝ่ ายวิญญาณตลอดเวลาจากชี วิต
ของพระองค์ นี่คือ บางสิ่ งที่จาเป็ นอย่ างแท้ จริ ง ของการเกิดผลฝ่ ายวิญญาณ”821
นักตีความบางคนได้สรุ ปว่า พระเยซู ได้หมายถึ งว่า พวกสาวกของพระองค์ควรอยู่ใน คาสอน
ของพระองค์ พวกเขาไม่ควรจากคาสอนของพระองค์ไป822 อย่างไรก็ตาม “อยูใ่ น เรา” ดูเหมือน
จะรวมทุกอย่างมากว่าแค่การเชื่อมัน่ ในศาสนา เมื่อพิจารณาถึงบริ บท แม้วา่ แน่นอนว่าการอยูใ่ น
พระองค์จะรวมถึงความซื่อสัตย์ทางหลักคาสอน
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พระเยซู ได้ดาเนิ นการต่อไปที่ จะเน้นถึ ง ความสาคัญของผูเ้ ชื่ อที่ อยู่ในพระองค์ (นัน่ คื อ การ
ปลู กฝั งความสนิ ทสนมผ่านทางการเชื่ อฟั งที่ มีความรั ก, 14:23; 15:10) เพื่อจะเกิ ดผลมาก
ทางเลื อกในแง่ลบก็อธิ บายถึ งความจริ งในแง่ บวก ไม่มีการสัมพันธ์ใดๆกับเถาองุ่นที่ จะไม่
ส่ งผลใดๆ พระเยซู ได้กล่าวถึงไม่ออกผล (ข้อ 2) ออกผลบ้าง (ข้อ 2) ออกผลมากขึ้น (ข้อ 2)
และตอนนี้พระองค์ได้กล่าวถึง “ออกผลมาก” (ข้อ 5)
เป็ นที่ชดั เจนว่า มันเป็ นไปไม่ได้สาหรับแขนงที่ จะเกิ ดผลมาก ถ้ามันไม่มีการสัมพันธ์กบั เถา
องุ่นที่ให้ชีวติ ผูไ้ ม่เชื่อหลายคนดูเหมือนจะเกิดผลแห่งคุณลักษณะและการกระทาในทางธรรม
แต่ผลของพวกเขาก็ปลอม มันคล้ายกับผลไม้พลาสติกที่คนหนึ่ งสามารถแขวนไว้ที่ตน้ ไม้เพื่อ
จะให้ภาพลักษณ์ แห่ งการมี สุขภาพที่ ดีและเกิ ดผลแก่ ตน้ ไม้ มันเป็ นตามธรรมชาติ แม้ว่าไม่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่วา่ แขนงที่มีการเชื่อมต่อที่สาคัญกับเถาองุ่นก็เกิดผล บ้ าง วิธีที่จะเกิดผล มาก
ก็คือแขนงจะต้องรักษาไว้ซ่ ึ งการสามัคคีธรรมที่ไม่ถูกขัดขวางกับเถาองุ่น โดยการยอมให้เถา
องุ่ นที่ จะมี วิธีของตนเองกับแขนงนั้น อี กทางหนึ่ งจะเป็ นการต่อต้านงานของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ โดยการละเลยและไม่เชื่อฟังพระเจ้า
ดังนั้น การขาดผลในชีวติ อาจไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นข้อบ่งชี้ ที่วา่ แขนงไม่มีความสัมพันธ์ที่สาคัญ
กับเถาองุ่น (นัน่ คือ บุคคลนั้นยังไม่ได้รับความรอด) มันอาจบ่งชี้ วา่ แขนง แม้วา่ ได้เชื่ อมต่อกับ
เถาองุ่น ก็ไม่ได้อยู่ในเถาองุ่ น (นั่นคือ ผูเ้ ชื่ อไม่ได้ปลู กฝั งความสัมพันธ์ ที่สนิ ทสนมกับพระผูช้ ่วยให้รอด)
“มันแปลกเพียงไรที่ว่าในวันและเวลาของเรานั้น เราได้รับการบอกกล่าวอยู่บ่อยๆว่า
การไม่ เ กิ ด ผลเป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ที่ แ น่ น อนของบุ ค คลที่ ย ั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ความรอด
แน่ นอนว่า เราไม่ได้รับแนวคิ ดนี้ มาจากพระคัมภี ร์ ตรงกันข้าม พระคัมภี ร์สอนว่า
การไม่เกิ ดผลในผูเ้ ชื่ อเป็ นสัญลักษณ์ ที่แน่นอนที่วา่ บุคคลนั้นไม่ได้เคลื่อนไปข้างหน้า
อีกต่อไป ไม่ได้เติบโตในพระคริ สต์อีกต่อไป มันเป็ นสัญลักษณ์ที่วา่ คริ สเตียนคนนั้น
ป่ วยฝ่ ายวิญญาณ และไม่สามารถชื่ นชมความสาเร็ จฝ่ ายวิญญาณได้จนกว่าจะหายอี ก
ครั้งหนึ่ง”823
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ดูเหมือนว่าพระเยซู ได้ดาเนิ นการต่อไปที่จะกล่าวถึ งการอยู่ในแง่ของผูเ้ ชื่ อที่คงอยู่ใกล้ชิดกับ

พระองค์เอง “ผูใ้ ด” ในบริ บ ทนี้ จะเป็ นผูเ้ ชื่ อคนใดก็ ตาม ดัง นั้น สิ่ ง ที่ พ ระองค์ไ ด้ก ล่ า วก็
ประยุกต์ใช้กบั ผูเ้ ชื่อ ไม่ใช่ผไู ้ ม่เชื่อ
มันไม่ใช่ เหมาะสมที่จะสรุ ปว่า สาวกที่ไม่อยู่ก็เป็ นผูไ้ ม่เชื่ อทั้งหมด นักตีความหลายคนผูซ้ ่ ึ ง
เชื่อว่าผูเ้ ชื่อทั้งหมดจะพากเพียรในความเชื่อและการงานที่ดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็มีแนวโน้มที่
จะทาอย่างนี้ พวกเขามีแนวโน้มที่จะยัดเยียดหลักคาสอนของเขาในข้อนี้ และทาให้ขอ้ นี้ เข้า
กับศาสนศาสตร์ ของพวกเขา แทนที่จะตีความข้อนี้ในบริ บทของมัน นี่ คือตัวอย่างของการยอม
ให้ศาสนศาสตร์ ที่จะกาหนดการตีความ แทนที่จะยอมให้การตีความที่จะกาหนดศาสนศาสตร์
ในบริ บ ทนี้ พระเยซู ก ล่ า วถึ ง สาวกที่ อยู่และสาวกที่ ไ ม่ อยู่ และไม่ ไ ด้ใ ห้ก ารพูดเป็ นนัย ที่ ว่า
พระองค์กล่าวถึงผูไ้ ม่เชื่อ
นักตีความหลายคนได้ถือข้อที่ 6 เป็ นการอธิ บายของข้อที่ 2 อย่างไรก็ตาม ขบวนการการปลูก
องุ่ นที่ พระเยซู ได้อธิ บายในข้อที่ 6 ได้เกิ ดขึ้ นในฤดูใบไม้ร่วง ส่ วนขบวนการที่ พระองค์ได้
อ้างอิงในข้อที่ 2 ได้เกิดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิ 824 ในฤดูใบไม้ร่วงนั้น ผูแ้ ต่งเถาองุ่นจะริ ด (คากรี ก
คาธาอิ โร) เถาองุ่นเพื่อฤดูหนาวโดยการตัดแขนงที่ตายแล้ว เขาจะไม่ตดั แขนงที่ไม่เกิ ดผลที่
อาจเกิ ดผลองุ่ นในฤดู ถ ัด ไป แต่ ตดั แขนงต่ า งๆที่ ไ ม่ ไ ด้มี ก ารเชื่ อมต่ อที่ ดี ก ับ เถาองุ่ น เท่ า นั้น
ประเด็นของข้อนี้ ก็คือว่า แขนงต่างๆที่มีปัญหาอื่นๆที่รุนแรง ไม่ใช่แค่แขนงที่ไม่เกิดผลเท่านั้น
(ข้อ 2) ก็ประสบกับการริ ดอีกด้วย
อะไรเกิดขึ้นกับแขนงเหล่านี้? พระเยซูได้กล่าวว่าผูต้ ดั แต่งเถาองุ่นก็กาจัดพวกมันเสี ย นี่ได้นา
ให้นกั ตีความหลายคนที่จะสรุ ปว่าพวกเขาสู ญเสี ยความรอดและไปยังนรก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เนื่องจากว่าพระองค์ได้อา้ งอิงถึงการเผาไหม้ใน “ไฟ”
ประการที่สอง คนอื่นๆ เชื่อว่าพระองค์ได้บ่งบอกว่าผูเ้ ชื่ อผูซ้ ่ ึ งไม่ได้อยูใ่ นพระคริ สต์จะประสบ
กับการสู ญเสี ย ของประทานและโอกาสต่างๆ ที่พวกเขาได้ลม้ เหลวที่จะใช้ (เปรี ยบเทียบ มธ.
5:13; ลก . 8:18; 2 ยน. 8)
ประการที่สาม คนอื่นๆ เชื่ อว่าพวกเขาจะสู ญเสี ยรางวัลบางอย่าง ณ พระที่นงั่ แห่ งการพิพากษา
ของพระคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 3:15) ที่ซ่ ึ งไฟปรากฏในการเชื่ อมโยงกับการพิพากษาผูเ้ ชื่ อ

2 คร. 5:10) “ไฟ” เป็ นสัญลักษณ์ โดยทัว่ ไปที่ปรากฏตลอดพระคัมภีร์เพื่อจะอธิ บายถึ งการ
พิพากษาทั้งผูเ้ ชื่อและผูไ้ ม่เชื่อ (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 19:24-26; กดว. 11:1; อสย. 9:19; อสค. 15:18; และข้ออื่นๆ)
ประการที่สี่ คนอื่นๆ ก็คิดว่าการอ้างอิงถึง “ไฟ” ก็เป็ นธรรมดาเท่านั้น เนื่ องจากว่าผูต้ ดั แต่งเถา
องุ่นได้เผาแขนงต่างๆ ที่พวกเขาได้ตดั ในการริ ดในฤดูใบไม้ร่วง พวกเขาเชื่ อว่าประเด็นของ
พระเยซูก็คือว่า คริ สเตียนบางคนก็ไร้ประโยชน์ต่อพระเจ้าอย่างที่แขนงเหล่านี้ไร้ประโยชน์ต่อผู ้
ปลูก เถาองุ่น ประเด็นก็คือ การไร้ประโยชน์ของพวกเขา ตามมุมมองนี้ ไม่ใช่การพิพากษา การ
ริ ดอาจเกี่ยวข้องกับการตายก่อนวัยอันควร หรื อรู ปแบบบางอย่างของการตีสอนของพระเจ้า แต่
ว่าไม่ใช่การสู ญเสี ยความรอด และบางทีไม่ใช่แม้กระทัง่ การสู ญเสี ยรางวัล
ข้าพเจ้าชอบมุมมองที่สี่ (ไฟก็เป็ นธรรมดา) แต่ขา้ พเจ้ายอมรั บว่ามุมมองที่ สอง (การสู ญเสี ย
โอกาส หรื อ มุมมองที่สาม การสู ญเสี ยรางวัล ) อาจถูกต้อง นักตีความทั้งหมดเชื่ อว่าพระเยซู ได้
อ้างอิงถึงการริ ดนี้เพื่อที่จะหนุนใจพวกสาวกของพระองค์ที่จะอยูใ่ นพระองค์ จากนั้นพวกเขาจะ
เกิดผลมาก825
15:7

เป็ นที่ชดั เจนว่า นี่คือการใช้อนั ที่สองของ “อยู”่ นัน่ คือ การใช้ของมันในฐานะคาเหมือนสาหรับ
การสามัคคีธรรมแทนที่จะเป็ นความรอด พระเยซูได้กล่าวต่อพวกสาวกที่เชื่ อของพระองค์และ
ได้บอกพวกเขาถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้น “ถ้า” พวกเขา ได้ “อยู่” ในพระองค์ พระองค์ได้อธิ บายแล้ว
ว่าผูเ้ ชื่ ออาจหรื อไม่อาจอยูใ่ นพระองค์ (ข้อ 3-5) พวกสาวกที่อยูไ่ ม่เพียงแต่เกิดผลมากเท่านั้น
(ข้อ 5) แต่พวกเขาได้รับสิ่ งที่พวกเขา “ขอ” จากพระเจ้าในคาอธิษฐานอีกด้วย
ข้อนี้ได้เป็ นสิ่ งกีดขวางต่อคริ สเตียนที่จริ งใจบางคนมาตลอด ดูเหมือนว่ามันเป็ นพระสัญญาที่
ครอบคลุมที่จะตอบคาขอร้องใดๆที่สาวกอาจอ้อนวอนขอ ที่จริ งแล้ว มันเป็ นพระสัญญาที่
ครอบคลุมที่จะตอบคาขอร้องใดๆที่สาวกที่ อยู่ อาจอ้อนวอนขอ สาวกที่อยูจ่ ะขอสิ่ งเหล่านั้น
ที่สอดคล้องหรื อขึ้นอยูก่ บั น้ าพระทัยของพระเจ้าเท่านั้น อย่างที่พระเยซูได้ขอความปรารถนา
ต่างๆของพวกสาวกที่อยู่ก็เป็ นอย่างเดี ยวกันกับความปรารถนาต่างๆของพระเยซู ที่จะขอสิ่ ง
อื่นๆนั้นจะทาให้ผเู ้ ชื่อที่อธิ ษฐานเป็ นสาวกที่ไม่ได้อยู่

“คาสั่งและพระสัญญาที่น่าอัศจรรย์น้ ี ก็ไม่ใช่วา่ ปราศจากเงื่อนไขและความจากัด มัน
เกี่ยวข้องการรวมกันและความกลมกลืนที่สนิ ทสนมกับพระคริ สต์และไม่มีสิ่งใดที่จะ
ถูกขอโดยไม่สอดคล้องกับพระทัยของพระคริ สต์ และพระทัยของพระบิดาเช่นกัน”826
เมื่อใส่ การเปิ ดเผยนี้ กบั สิ่ งที่พระเยซู ได้กล่าวก่อนหน้านั้น เราสามารถเห็นได้วา่ พวกสาวกที่อยู่
ก็อธิ ษฐานในนามพระเยซู และการอธิ ษฐานในนามพระเยซู ก็เรี ยกร้ องการอยู่ในพระคริ สต์
(14:13-14)827 บางทีตอนนี้เราสามารถเข้าใจสิ่ งที่ พระเยซู ได้หมายถึงดีข้ ึน เมื่อพระองค์ได้กล่าว
ก่ อ นหน้า นั้นว่า พระองค์ต้อ งการให้ พ วกสาวกของพระองค์ที่ จ ะประสบกับ เอกภาพอย่า ง
เดียวกันกับพระองค์อย่างที่พระองค์ได้ชื่นชมกับพระบิดาของพระองค์ (14:20-21)
“ที่จะอยู่ในพระคริ สต์และที่จะยอมให้ถอ้ ยคาของพระองค์ที่จะอยู่ในตนเองหมายถึ ง
การยอมรับที่มีสติถึงสิ ทธิ อานาจของถ้อยคาของพระองค์และการติดต่อที่ต่อเนื่ องกับ
พระองค์ดว้ ยการธิษฐาน”828
15:8

การให้ตามคาอ้อนวอนแก่พวกผูเ้ ชื่ อที่ติดสนิทอยูน่ ้ นั ก็เป็ นการให้เกียรติพระบิดา เช่นเดียวกับ
การเกิ ดผล “มาก” (เปรี ยบเทียบ มก. 4.20) คาอธิ ษฐานที่ได้รับคาตอบก็เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของ
การเกิดผล สุ ดท้ายแล้ว การเกิดผลทั้งหมดก็เกิดจากพระบุตร คือ เถาองุ่น ดังนั้น ที่จริ งแล้วเป็ น
พระบุตรเองผูซ้ ่ ึ งกาลังนาเกียรติไปสู่ พระบิดาผ่านทางพวกสาวกที่อยูข่ องพระองค์ (เปรี ยบเทียบ
13:31; 14:13; 17:4) การเกิดผลของผูเ้ ชื่อเป็ นวิธีหนึ่งที่ซ่ ึ งพระบุตรให้เกียรติพระบิดา
“มีความสัมพันธ์สี่อย่างที่ จาเป็ นจะต้องถู กแยกแยะ ชี วิต ใน พระคริ สต์คือความรอด
ชีวิต กับ พระคริ สต์คือการสามัคคีธรรม ชีวิต โดย พระคริ สต์คือการเกิดผล ชีวิต เพื่ อ
พระคริ สต์คือการรับใช้ ‘ผล’ คือพระคริ สต์ที่ได้สาแดงออกผ่านทางเรา”829
“พระบิดาได้รับเกียรติในพระบุตร คือ ในการเชื่ อฟั งและการบรรลุที่สมบูรณ์แห่ งงาน
ของพระองค์ ดังนั้น มันเป็ นขั้นตอนที่ส้ นั ที่จะเห็นการได้รับเกียรติของพระบิดาในการ
เชื่อฟังและการเกิดผลของบรรดาผูท้ ี่เป็ นหนึ่งเดียวกับพระบุตร”830
การเกิดผลแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ชื่ อเป็ นหนึ่ งในพวกสาวกของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ มธ. 7:20; ลก.

6:43-44) จงสังเกตว่า พระเยซูไม่ได้กล่าวว่าผูเ้ ชื่อจะเกิดผลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันเป็ นไปได้
สาหรับผูเ้ ชื่ อที่จะให้หลักฐานภายนอกที่เล็กน้อยหรื อไม่ให้หลักฐานภายนอกถึ งการเป็ นผูเ้ ชื่ อ
ในพระเยซู (ข้อ 2) นี่เป็ นหนึ่งในปั ญหาที่ใหญ่ที่สุดในคริ สตจักรในทุกวันนี้ คือ คริ สเตียนแท้ผู ้
ซึ่งสร้างความพยายามที่เล็กน้อยหรื อไม่ได้สร้างความพยายามที่จะทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า
สาหรับชีวติ ของพวกเขา อย่างไรก็ตาม การปรากฏของผลในชี วิตของผูเ้ ชื่ อก็แสดงให้คนอื่นๆ
เห็นว่าสาวกก็ครอบครองชีวติ นิรันดร์ อย่างแท้จริ ง
นักอรรถาธิ บายบางคนโต้แย้งว่าผลนั้นหลี กเลี่ ยงไม่ได้ในชี วิตคริ สเตียนแท้โดยการบอกถึ ง
มัทธิว 7:20 ว่า “ท่านจะรู ้จกั เขาได้เพราะผลของเขา” อย่างไรก็ตาม ในบริ บทของข้อนั้น พระเยซูได้กล่าวถึงครู สอนเท็จ ไม่ใช่ผเู ้ ชื่อ
การอธิบายถึงหัวข้ อต่ างๆในคาเปรียบเทียบนั้น 15:9-16
พระเยซูได้ดาเนินการต่อไปที่จะอธิ บายเพิ่มเติมถึงบางหัวข้อที่พระองค์ได้แนะนาในคาสอนของพระองค์ในเรื่ อง
เถาองุ่นและแขนง (ข้อ 1-8) เราได้สังเกตถึงรู ปแบบอย่างเดียวกันในคาสอนของพระเยซู เกี่ยวกับผูเ้ ลี้ยงแกะที่ดี
ในบทที่ 10 โดยทัว่ ไปแล้ว หัวข้อก็เคลื่อนจากความสัมพันธ์ของสาวกที่เชื่ อกับพระเจ้า ไปยังความสัมพันธ์ของ
เขาหรื อของเธอกับผูเ้ ชื่อคนอื่นๆ
15:9-10

พระเยซู ได้ดาเนิ นการต่อไปที่จะอธิ บายว่า การเชื่ อฟั งเป็ นกุญแจสู่ การอยู่ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 7)
อีกครั้งหนึ่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดาและพระบุตรเป็ นแบบอย่างสาหรับความสัมพันธ์
ระหว่างพระบุตรและผูเ้ ชื่ อ แนวคิดไม่ใช่ที่วา่ เราสามารถถอนตัวจากวงกลมแห่ งความรักของ
พระเจ้าโดยการไม่เชื่ อฟั งได้ พระเจ้าไม่ได้หยุดรักลูกๆที่ไม่เชื่ อฟั งของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ
ลก. 15:11-24) ตรงกันข้าม มันคือการที่เราสามารถถอนตัวจากการชื่ นชมและ พระพรต่าง
ของความรักของพระองค์ได้ ยอห์นได้เน้นถึงการเชื่ อฟั งของพระเยซู ต่อพระบิดาของพระองค์
ในพระกิตติคุณนี้ (4:34; 5:19; 6:38; 8:29, 55; 10:17-18; 12:27-28; 14:31) ตอนนี้ พระเยซู ได้
เรี ยกให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะทาตามแบบอย่างของพระองค์ คือ “อยู”่ ใน “ความรัก” ของ
พระองค์โดยการถือรักษา “พระบัญญัติ” ของพระองค์

15:11

“อนิ จจา มี ความผิดพลาดกี่ อย่างในประเด็นนี้ เรากาลังมีชีวิตอยู่ในยุคที่ ซ่ ึ งการไม่
รักษากฎหมายก็มีมาก การขัดคาสั่งมีอยู่ทวั่ ไปในทุกๆ มือ ในหลายๆ ที่ แม้กระทัง่ ค
ริ สเตี ย นที่ ปฏิ ญาณตนก็จะไม่ทนต่อคาว่า ‘พระบัญญัติ’ อี ก ต่อไป บรรดาผูท้ ี่ จะ
กระตุน้ งานแห่ งการเชื่ อฟั งต่อพระเจ้าก็ถูกถือว่าเป็ นศัตรู ต่อความเชื่ อ ซึ่ งแสวงหาที่จะ
นาคริ สเตียนไปสู่ ความเป็ นทาส ซาตานก็แยบยลอย่างมาก แต่เราไม่รู้ถึงอุบายต่างๆ
ของมัน มันแสวงหาที่ จะชักจูงบรรดาคนบาปว่าพวกเขา ต้ อง ถือรักษาพระบัญญัติ
ของพระเจ้าในการที่จะรอดได้ มันพยายามที่จะทาให้บรรดาธรรมิกชนเชื่ อว่าพวกเขา
ต้ องไม่ ถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า มิฉะนั้น พวกเขาจะกาลังทาให้พวกเขาเองอยู่
‘ภายใต้ธรรมบัญญัติ’ ซึ่ งอยูภ่ ายใต้แอกที่หนักที่จะแบกรับได้ แต่ขอให้การโกหกที่น่า
ฟั ง เหล่ า นี้ ข องมารถู ก ทดสอบโดยพระคัม ภี ร์ และความหลอกลวงของพวกมันจะ
ปรากฏในไม่ชา้ [เปรี ยบเทียบ 13:34; 14:15; มธ. 28:20; รม. 7:22-25; 13:10; 1 คร.
9:21]”831
การเกิ ดผลของสาวกเป็ นผลผลิ ตของการเชื่ อฟั ง ที่ มี ค วามรั ก แต่ “ความยินดี ” เป็ นผลลัพ ธ์
ของมัน ความเต็มเปี่ ยมของความยินดีของผูเ้ ชื่ อเป็ นจุดประสงค์ของยอห์นสาหรับการเขียน
จดหมายฝากฉบับแรกของท่าน อย่างที่มนั เป็ นจุดประสงค์ของพระเยซู ในการให้การอภิปรายนี้
(1 ยน. 1:4) โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระเยซูได้บอกพวกสาวกของ
พระองค์ว่า “ความยินดี ” จะตามหลังการเชื่ อฟั งของพวกเขาต่อคาสอนของพระองค์ (ข้อ 10)
พระองค์ได้ต้ งั ใจให้คาสอนของพระองค์ที่จะก่อให้เกิดเสรี ภาพและความยินดี ไม่ใช่ความเป็ น
ทาสและความโศกเศร้า (เปรี ยบเทียบ 10:10; มธ. 11:30)
“เราสามารถบอกได้อย่างไรว่าเรากาลัง “อยู”่ ในพระคริ สต์? มันมีความรู้สึกที่พิเศษ
ไหม? ไม่มี แต่ มันมีหลักฐานต่างๆที่พิเศษที่ปรากฏและสิ่ งเหล่านั้นก็ชดั เจนอย่างไม่
ผิดพลาด เหตุผลหนึ่ งก็คือ เมื่อคุณกาลังอยูใ่ นพระคริ สต์ คุณก็เกิดผล (ยน. 15:2). . . .
ยิ่งกว่านั้น คุ ณก็ประสบกับ ‘การริ ด’ ของพระบิดาเพื่อว่าคุ ณจะเกิ ดผลมากขึ้น (ยน.
15:2) ผูเ้ ชื่ อผูซ้ ่ ึ งกาลังอยูใ่ นพระคริ สต์ก็มีคาอธิ ษฐานที่ได้รับคาตอบ (ยน. 15:7) และ
ประสบกับความรักที่ลึกซึ้ งสาหรับพระคริ สต์และสาหรับผูเ้ ชื่ อคนอื่นๆ (ยน. 15:9, 1213) เขาประสบกับความยินดีอีกด้วย (ยน. 15:11)”832

15:12

พระเยซูได้สรุ ปคาสอนของพระองค์ดว้ ยคาสัง่ ที่จะ “รักซึ่ งกันและกันอย่างที่” พระองค์ได้ “รัก”
พวกเขา (เปรี ยบเทียบ 13:34-35; 1 ยน. 3:16) สิ่ งนี้ ก็ตรงประเด็นอย่างแท้จริ งเนื่ องจากการ
โต้แย้งก่อนหน้านั้นของพวกสาวกเกี่ยวกับว่าใครในพวกเขาเป็ นใหญ่ที่สุด และความไม่เต็มใจ
ของพวกเขาที่จะล้างเท้าของคนอื่น
“แม้ว่าอย่างแน่ วแน่ แล้ว พระองค์ไม่ได้กล่าวมัน เป็ นที่ชดั เจนว่า พระองค์ [พระเยซู ]
หมายถึ ง ให้ พ วกสาวกที่ จ ะเข้า ใจว่ า การอยู่ ใ นแต่ ล ะคนโดยความรั ก ก็ จ าเป็ นต่ อ
ความสาเร็ จของพวกเขาอย่างที่การอยู่ตามปกติของพวกเขาในพระองค์โดยความเชื่ อ
นั้น การแตกแยก การต่อสู ้ภายในกลุ่ม และความริ ษยาจะเป็ นอันตรายอย่างแท้จริ งต่อ
อิทธิ พลของพวกเขา และต่อต้นเหตุที่พวกเขาเป็ นตัวแทน”833

15:13

“ความรั ก ” ส าหรั บ มิ ต รสหาย (หรื อ “พวกมิ ตรสหาย) ไปถึ งจุ ดสู งสุ ดของมัน เมื่ อคนหนึ่ ง
เสี ยสละชี วิตของเขาหรื อของเธออย่างเต็มใจเพื่อมิตรสหาย (พวกมิตรสหาย) นั้น พระเยซู ได้
กล่าวถึงความรักของพระองค์สาหรับพวกสาวกของพระองค์ (ข้อ 12) ในไม่ชา้ พระองค์จะ
แสดงให้พ วกเขาเห็ นว่า มัน ยิ่ ง ใหญ่ เพี ย งไร โดยการท าการเสี ย สละที่ สู งสุ ดเพื่ อพวกเขา
หลังจากนั้น พวกเขาจะไม่เพียงแต่มีคาสั่งของพระองค์ที่จะเชื่ อฟั งเท่านั้น แต่มีแบบอย่างของ
พระองค์ที่จะทาตามอีกด้วย
ที่ จริ งแล้ว พระเยซู ไ ด้ท ามากกว่าการสละชี วิตของพระองค์ “เพื่ อมิตรสหายของพระองค์ ”
พระองค์แม้กระทัง่ ได้ตายเพื่อพวกศัตรู ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 5:43-47; รม. 5:8-10)!
อย่างไรก็ตาม ในบริ บทของผูฟ้ ังนี้ ถ้อยคาของพระองค์ก็เป็ นจริ งตามบริ บทนั้น สิ่ งใหญ่ที่สุดที่
บุคคลหนึ่งสามารถทาเพื่อมิตรสหายก็คือที่จะตายเพื่อเขาหรื อเธอ

15:14-15

“มิตรสหาย” เป็ นอีกคาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันอย่างเช่น “การอยู”่ หรื อ “การสามัคคีธรรม” บุคคล
หนึ่งสามารถเป็ น มิตรสหายที่ห่างเหิ น มิตรสหายที่ใกล้ชิด หรื อ มิตรสหายที่สนิ ทได้ ซึ่ งขึ้นอยู่
กับความรักและความจงรักภักดี ของเขาหรื อของเธอ ในทานองเดี ยวกัน ในแง่หนึ่ ง ผูเ้ ชื่ อทุก
คนเป็ น “มิตรสหาย” ของพระเจ้า แต่ผเู ้ ชื่ อที่อยู่ก็เป็ น “มิตร” ที่ พิเศษ ของพระองค์ในระดับที่
ลึ ก ซึ้ ง กว่า เพราะว่า พวกเขาแสวงหาที่ จะเชื่ อฟั งพระองค์อย่า งต่ อเนื่ อง (เปรี ย บเที ยบ สดด.
25:14)

คนใช้ที่ดี (คากรี ก ดูลอส, ตามตัวอักษรหมายถึง ทาส) ก็เชื่ อฟั งเจ้านายของเขาอีกด้วย ดังนั้น
อะไรคือความแตกต่างระหว่างคนใช้ของพระเจ้าและมิตรสหายที่สนิ ทของพระเจ้า? พระเยซู
ได้ยืนยันต่อพวกสาวกของพระองค์ว่าพวกเขาเป็ น “มิตรสหาย” ของพระองค์และคนใช้ของ
พระองค์ แต่พระองค์ได้ช้ ี ให้เห็ นว่าเจ้านายแบ่งปั นแผนการของเขากับพวกมิตรสหายของเขา
แต่ไม่ได้แบ่งปั นกับพวกทาสของเขา พระองค์ได้บอกพวกเขาถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้น และด้วยเหตุ
นั้นก็ปฏิ บตั ิ ต่อพวกเขาในฐานะมิตรสหาย อับราฮัมและโมเสส ซึ่ งเป็ นบุคคลของพันธสัญา
เดิ มเท่านั้นที่พระเจ้าได้เรี ยกว่ามิตรสหายของพระองค์ และได้รับการเปิ ดเผยจากแผนการของ
พระเจ้าจากพระองค์อีกด้วย (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 18:17; อพย. 33:11; 2 พศด. 20:7; อสย. 41:8;
ยก. 2:23) พระเยซูได้อา้ งอิงถึงลาซารัสว่าเป็ น “มิตรสหายของเรา” อีกด้วย (ยน. 11:11)
“บรรดามิตรสหายของกษัตริ ยค์ ือบรรดาผูท้ ี่มีการเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดและสนิทสนมที่สุด
กับเขา และผูท้ ี่มีสิทธิ์ ที่จะเข้าไปหาเขา ณ เวลาใดก็ได้”834
ตามปกติแล้ว “พวกทาส” ได้รับคาสั่งโดยปราศจากการอธิ บายหรื อเหตุผลใดๆสาหรั บคาสั่ง
ของพวกเขา หนึ่ งในความแตกต่างระหว่างพวกมิตรสหายและพวกทาสก็คือ ระดับของความ
สนิ ทสนมที่พวกเขาแบ่งปั นกับเจ้านายของพวกเขา พระเยซู ได้ย กพวกสาวกของพระองค์
จากระดับของการถูกใช้ในฐานะ “เครื่ องมือ” ไปสู่ ตาแหน่ งของการเป็ น “หุ ้นส่ วนเต็มที่” กับ
พระองค์ในการงานของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 2 คร. 5:29—6:1)
พระเยซูได้กล่าวว่าพระองค์ไม่ได้เรี ยกพวกสาวกของพระองค์วา่ “บ่าว” “อีกต่อไป” ซึ่ งบ่งบอก
ว่าพระองค์ได้เรี ยกอย่างนั้นในอดีต หนึ่งในชื่อเรี ยกโดยทัว่ ไปที่พระเจ้าได้ใช้สาหรับผูเ้ ผยพระ
วจนะในพันธสัญญาเดิมก็คือ “ผูเ้ ผยพระวจนะผูร้ ับใช้ของเรา” (เช่ น ยรม. 7:25; 25:4; 29:19;
และข้อ อื่ น ๆ) ในสมัย ก่ อ นพระเจ้า ไม่ ไ ด้เ ปิ ดเผยความคิ ด ของพระองค์แ ก่ ป ระชากรของ
พระองค์อย่างเต็มที่ (เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 1:10-12) อย่างไรก็ตาม ด้วยการเสด็จมาของพระเยซู
นั้น พระองค์ได้เปิ ดเผยแผนการต่างๆของพระองค์แก่ “พวกมิตรสหาย” แทนที่จะเป็ นแก่พวก
คนใช้ นี่ เป็ นข้อบ่งชี้ อีกอย่างหนึ่ งที่วา่ พระเยซู ได้ถือว่าการบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ของพระองค์เป็ น
จุดที่สูงที่สุดของการเปิ ดเผยของพระเจ้า การเปิ ดเผยที่พระเยซู ได้ให้ผ่านทางพวกอัครทูตที่
ตามหลังการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระองค์ก็เป็ นการดาเนินต่อไปของการเปิ ดเผยนั้น (เปรี ยบเทียบ

กจ. 1:1-2)
15:16

อีกครั้งหนึ่ ง พระเยซู ได้เน้นว่าการริ เริ่ มในความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์และพวกสาวกของ
พระองค์ก็ข้ ึนอยูก่ บั พระองค์เอง ไม่ใช่พวกเขา (เปรี ยบเทียบ 1:39, 42-43; 6:70; 10:27) บางที
พระองค์ได้ทาอย่างนี้ เนื่ องจากแนวโน้มของพวกเขาที่จะคิดเกี่ยวกับพวกเขาเองสู งเกินไป และ
เนื่องจากว่าในวัฒนธรรมของพวกเขานั้น มันเป็ นเรื่ องปกติสาหรับพวกสาวกที่จะเลือกรับบีของ
พวกเขา แม้กระทัง่ ในทุกวันนี้ พวกนักศึกษารักที่จะแสวงหาอาจารย์ตามการเลือกของพวกเขา
และที่จะผูกพันพวกเขาเองกับเขาหรื อเธอ
พระองค์ได้เลื อกพวกเขาที่ จะเป็ นมิ ตรสหายของพระองค์ แต่พระองค์ได้ “แต่งตั้ง” พวกเขา
สาหรับงานที่เจาะจงอีกด้วย พวกเขามีงานที่จะทาในฐานะบ่าวของพระองค์ ซึ่ งเป็ นภารกิ จที่
จะทาให้สาเร็ จ ส่ วนหนึ่งของจุดประสงค์ของพระองค์สาหรับพวกเขาก็คือว่าพวกเขา “เกิดผล”
และที่ว่าผลของพวกเขาจะมีผลกระทบที่ยาวนาน เป็ นที่ชดั เจนว่า “ผล” ของงานมิชชัน่ นารี
ของพวกเขาได้อยูใ่ นความคิดของพระเยซู อย่างเจาะจง เนื่ องจากพระองค์ได้เชื่ อม การออกไป
กับ การเกิดผล ในกรณี น้ ี ผูก้ ลับใจเชื่อใหม่ก็เป็ น “ผล” ที่นี่ (เปรี ยบเทียบ 20:21)
การขอต่อพระบิ ดาในการอธิ ษฐานด้วยนามของพระเยซู น้ นั ก็จาเป็ นสาหรั บการเกิ ดผลที่ จะ
เกิ ดขึ้ น พระเยซู ได้เชื่ อมโยงการอธิ ษฐานและการเกิ ดผลในความสัมพันธ์ แบบเหตุ และผล
การอธิ ษฐานมีบทบาทที่สาคัญในการเกิดผลของผูเ้ ชื่อ (เปรี ยบเทียบ ยก. 4:2)
ฉบับแปล NIV กาลังนาไปแบบผิดๆ มันบ่งบอกว่าคาตอบต่อคาอธิ ษฐานจะเป็ นรางวัลของ
พวกสาวกสาหรับการเกิดผลที่มีประสิ ทธิ ภาพ ในตัวบทกรี ก ก็มีอนุ ประโยคแบบจุดประสงค์
สองประโยค ซึ่ งแต่ละประโยคได้แนะนาโดย ฮิ นา คือ “ให้ท่านไปเกิดผล” และ “เมื่อท่านขอ
สิ่ งใดจากพระบิ ดา. . .พระองค์จะได้ประทานสิ่ งนั้นให้แก่ ท่าน” จุ ดประสงค์เหล่ านี้ ก็คู่ก ัน
แต่ตามหลักเหตุผลแล้ว การอธิ ษฐานมาก่อนการเกิดผล (เปรี ยบเทียบ 14:12-14; 15:7-8)
“ลักษณะห้าอย่างของความรักแท้ก็ถูกอธิ บายโดยรายละเอียดในข้อที่ 13-16 ความรักแท้ก็เสี ยสละ มัน
ถู ก ส าแดงออกมาในการเชื่ อ ฟั ง ในพระคริ ส ต์ มันสื่ อ สารความจริ ง เสมอ มัน ท าการริ เ ริ่ ม ในการ
ตอบสนองต่อความจาเป็ นที่ถูกต้องของคนอื่นๆ และมันจะเกิดผลด้วยผลลัพธ์ต่างๆที่คงอยู”่ 835

6. การเตือนเกีย่ วกับการต่ อต้ านจากโลก 15:17-27
พระเยซู ได้อภิปรายถึงเอกภาพของพระบิดากับพระบุตร เอกภาพของพระบุตรกับพวกสาวกของพระองค์ และ
เอกภาพของพวกสาวกกับซึ่ งกันและกัน อย่างที่ถูกบันทึกไว้ในบทนี้ จากนั้นมันก็เป็ นเรื่ องปกติที่พระองค์ควร
กล่ า วถึ ง ความสั ม พันธ์ ข องพวกสาวกกับ โลกอี ก ด้วย การอ้า งอิ ง ของพระองค์ถึง ภารกิ จของพวกเขาได้นา
พระองค์ไปยังหัวข้อนี้ (ข้อ 16)
“การศึกษานี้ [15:1-6] ได้เริ่ มต้นในสวนองุ่นและได้จบลงในห้องบัลลังก์! การศึกษาถัดไปจะ
นาเราไปยังสนามรบที่ซ่ ึ งเราจะประสบกับความเกลียดชังของโลกที่หลงหาย”836
“พระองค์ [พระเยซู ] เพิ่งได้ประกาศว่าพวกสาวกของพระองค์เป็ น สหาย ของพระองค์ ตอนนี้
พระองค์เปลี่ยนไปอธิ บายถึง ศัตรู ของพระองค์และของพวกเขา พระองค์ได้จดั ตั้งหลักฐาน
แห่ ง ความรั ก ของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาไว้ต่อหน้าพวกเขา ตอนนี้ พระองค์เตือนพวกเขาถึ ง
ความเกลียดชัง ของโลก”837
15:17

อีกครั้งหนึ่ง พระเยซูได้กล่าวซ้ าความสาคัญอย่างแท้จริ งของการที่พวกสาวกของพระองค์รักซึ่ ง
กันและกัน (เปรี ยบเทียบ 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) นี่ ไม่ใช่แค่การกล่าวซ้ าเพื่อการเน้นเท่านั้น แต่มนั ตั้งเวทีไว้สาหรับคาสอน
ของพระเยซูในเรื่ องการต่อต้านของโลกที่ตามมาอีกด้วย

15:18

พระเยซู ตอ้ งการที่จะตระเตรี ยมพวกสาวกของพระองค์สาหรับการต่อต้านที่พวกเขาจะเผชิ ญ
หลัง จากการจากไปของพระองค์ ที่ จ ะท าสิ่ ง นี้ แรกสุ ดพระองค์ไ ด้ป ระกาศว่า พวกเขาจะ
เผชิ ญหน้ากับการต่อต้านจาก “โลก” (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 3:13) ที่นี่โลก (คากรี ก คอสมอส)
อ้า งอิ ง ถึ ง ผู ้ไ ม่ เ ชื่ อ มากมาย ประโยคเงื่ อ นไขในตัว บทกรี ก (“ถ้ า โลกนี้ เกลี ย ดชั ง ท่ า น
ทั้งหลาย. . .”) ทึกทักเอาถึงความเป็ นจริ งของสิ่ งที่พระเยซูได้กล่าวเพื่อเห็นแก่ขอ้ โต้แย้ง โลกนี้
จะ เกลียดชังพวกเขา บุคคลหนึ่งไม่สามารถเป็ นมิตรสหายที่สนิ ทของพระเยซู (นัน่ คือ ผูเ้ ชื่ อที่
อยู)่ โดยปราศจากการดึงความเกลียดชังจากพวกศัตรู ของพระองค์ได้

โลกนี้ “เกลียดชัง” พระเยซู เพราะว่าพระองค์ได้เป็ นพยานว่าการงานของโลกนั้นชัว่ ร้ าย (7:7)
พวกสาวกที่อยู่ได้ดึงความเกลี ยดชังจากโลกเพราะว่าพวกเขาร่ วมกับพระองค์และคาสอนของ
พระองค์ และเพราะว่าพวกเขาแสวงหาที่จะขยายภารกิจของพระองค์ การจดจาถึงความเกลียด
ชังของโลกที่มีต่อเจ้านายก็ทาให้การทนต่อความเกลียดชังนั้นง่ายขึ้นสาหรับพวกสาวก
“มันเป็ นอย่างแท้จริ งที่ว่าธรรมชาติ ของโลกคือที่จะเกลี ยดชังอย่างที่มนั เป็ นจริ งที่ ว่า
ธรรมชาติของคริ สเตียนที่จะรัก เพราะว่าคริ สเตียนอยูใ่ นพระคริ สต์ การเกลียดชังพวก
เขาก็เป็ นการเกลียดชังพระคริ สต์ และการเกลียดชังพระคริ สต์ก็เป็ นการเกลียดชังพระบิ ด าผู ้ไ ด้ส่ ง พระองค์ม า ความไม่ เ ป็ นที่ นิ ย มของคริ ส เตี ย นในโลกในที่ สุ ด แล้ว ก็
เนื่องมาจากท่าทีของโลกที่มีต่อพระเจ้า”838
คริ สเตียนที่ไร้ ประสบการณ์ทึกทักเอาว่าความเกลียดชังของโลกที่มีต่อเขาก็เป็ นการ“
ตาหนิ เขาคิดว่าเขาจะถูกตาหนิ สาหรับมัน เขาจินตนาการว่าถ้าเขาเพียงแค่กรุ ณามาก
ขึ้น สุ ภาพมากขึ้น ถ่อมใจมากขึ้น เป็ นเหมือนพระคริ สต์มากขึ้น ศัตรู แห่ งผูไ้ ม่เชื่ อจะถูก
พิชิต นี่เป็ นความผิดพลาด ความจริ งก็คือ ยิ่งเราเป็ นเหมือนพระคริ สต์มากขึ้น เรายิ่งจะ
กลายเป็ นศัตรู และเป็ นที่รังเกียจมากขึ้น หลักฐานที่ลงความเห็นได้มากที่สุดของสิ่ งนี้ ก็
พบได้ในการปฏิ บตั ิ ที่พระผูช้ ่ วยให้รอดที่เป็ นสุ ขของเราได้รับเมื่ อพระองค์ได้อยู่ใน
โลกนี้”839
15:19

ผูเ้ ชื่ อเป็ น คนต่ างด้ าว ใน และ “ไม่ใช่ ของ” “โลก” เพราะว่าพระเยซู ได้เรี ยกพวกเขาให้บรรลุ
แผนการและจุ ด ประสงค์ ต่ า งๆของพระองค์ แทนที่ จ ะแค่ ด าเนิ น ชี วิ ต เพื่ อ พวกเขาเอง
(เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 1:1) โลกไม่ได้เกลียดชังผูเ้ ชื่ อเพราะว่าพวกเขาเหนื อกว่า แต่เพราะว่าพวก
เขาเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเยซูผซู้ ่ ึงโลกได้ปฏิเสธ

15:20

พระเยซู ได้ย้ าเตือนพวกสาวกของพระองค์ถึงหลักการที่พระองค์ได้อา้ งอิงไป (“บ่าวมิได้เป็ น
ใหญ่กว่านาย”) เมื่อพระองค์ได้ลา้ งเท้าของพวกเขา (13:16) จากนั้นพระองค์ได้ใช้หลักการนี้ ที่
จะหนุ นใจให้พวกเขาที่จะปรนนิ บตั ิซ่ ึ งกันและกัน ตอนนี้ พระองค์ได้ใช้มนั เพื่อจะอธิ บายว่า
ทาไมพวกเขาจะประสบกับการข่มเหง

ตามปกติ แล้ว ผูค้ นก็ป ฏิ บตั ิ ต่อบ่า วของบุ คคลหนึ่ งอย่า งที่ พ วกเขาจะปฏิ บตั ิ ต่อนายของบ่ า ว
เนื่ องจากว่าผูไ้ ม่เชื่ อได้ “ข่มเหง” พระเยซู พวกสาวกของพระองค์ควรคาดหวังถึ งการข่มเหง
เช่นกัน ตรงกันข้าม ถ้าบางคนในโลกได้ทาตามคาสอนของพระเยซู บางคนจะทาตามคาสอน
ของพวกสาวกอีกด้วย นี่ เป็ นการตีความที่เป็ นไปได้มากกว่าการตีความที่เห็นว่าพระเยซู กล่าว
ว่าเนื่องจากพวกเขาได้ปฏิเสธคาสอนของพระองค์ พวกเขาจะปฏิเสธคาสอนของพวกสาวกอีก
ด้วย (เช่น ฉบับแปล NEB) บางคนในโลกได้เชื่ อคาสอนของพระเยซู อย่างแท้จริ ง และบางคน
จะเชื่อคาสอนของพวกสาวก
15:21

ในที่สุดแล้ว พวกสาวกจะประสบกับการต่อต้านเนื่ องจากพระเยซู “เพราะนามของเรา” เป็ น
สิ่ งที่มีค่าเท่ากันของ “เรา” การตอบสนองต่างๆต่อชี วิตและพยานของพวกสาวกของพระเยซู ก็
ขึ้นอยูก่ บั ใครที่ พระองค์ เป็ น ไม่ใช่ข้ ึนอยูก่ บั ใครที่พยานเป็ น เป็ นที่ชดั เจนว่า เราสามารถยัว่ ยุ
และกระตุน้ การข่มเหงโดยความประพฤติที่ไม่เหมาะสมและที่เป็ นเนื้ อหนังของเราได้ แต่พระ
เยซู กาลังอธิ บายถึ งเหตุผลพื้นฐานทางศาสนศาสตร์ สาหรั บการต่อต้านที่ เราเผชิ ญ ไม่ใช่ เหตุ
ผลต่างๆอันดับสองทางสังคม
ผูค้ นได้ปฏิเสธพระเยซู เพราะว่าพวกเขา “ไม่ได้รู้จกั ” พระเจ้าผูซ้ ่ ึ งได้ “ส่ ง” พระองค์มา พวก
เขาไม่รู้เกี่ยวกับพระองค์เพราะว่าพวกเขาตาบอดฝ่ ายวิญญาณ (เปรี ยบเทียบ รม. 1:28) ดังนั้น
พวกเขาไม่สามารถประเมินพระผูส้ ื่ อสารผูซ้ ่ ึ ง พระเจ้าได้ส่งมาอย่างถูกต้องได้ พระเยซู ได้
กล่าวว่าพวกผูเ้ กลี ยดชังจะปฏิ เสธพวกสาวกของพระองค์เช่ นกัน เพราะว่าในทานองเดี ยวกัน
พวกเขาจะไม่รู้จกั พระเจ้าผูซ้ ่ ึ งได้ส่งพวกเขามา อีกครั้งหนึ่ง เอกภาพที่ใกล้ชิดระหว่างพระบิดา
และพระบุตร และระหว่างพระบุตรและผูเ้ ชื่อที่อยูก่ ็เกิดขึ้น

15:22-23

เป็ นที่ ชัดเจนว่าพระเยซู ไม่ได้หมายถึ งว่า มันคงจะดี กว่า สาหรั บโลกถ้าพระองค์ได้คงอยู่ใ น
สวรรค์ ประเด็นของพระองค์ก็คือว่า โดยการเสด็จเข้าในโลก และโดยการเทศนาและการทา
การอัศ จรรย์ต่ า งๆนั้น พระองค์ ไ ด้ เ ผชิ ญ หน้ า ผู ้ค นด้ว ยการกบฎของพวกเขาต่ อ พระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ มธ. 11:20-24; ลก. 11:31-32) ถ้อยคาและการงานของพระเยซูเป็ นของพระบิดาผู้
ซึ่ งได้ส่งพระองค์มา ดังนั้น การปฏิ เสธของโลกต่อถ้อยคาและการงานของพระเยซู ได้ก่อตั้ง
การปฏิ เสธต่อพระเจ้าพระบิดา ที่ จะเกลี ยดชังพระเยซู ก็ได้รวมกันเป็ นการเกลี ยดชังพระเจ้า
นี่เป็ นความหมายโดยนัยที่หนักแน่นอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู

15:24-25

ข้อเหล่านี้ก็ขยายสองข้อก่อนหน้านั้น สองข้อนี้ก็เพิ่มแนวคิดที่วา่ ความเกลียดชังของโลกไม่ได้
เป็ นอันตรายต่อแผนการไถ่ของพระเจ้า ความเกลียดชังของโลกเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ่ งที่พระเจ้า
ได้ทานายว่าจะมากับภารกิจของ พระเมสสิ ยาห์ พระคัมภีร์ของพวกยิวเองได้ประณามความ
ไม่เชื่อถือของพวกเขา บางทีการอ้างอิงนั้นมาจาก สดุดี 69:4 ดาวิดได้ประสบกับความเกลียด
ชัง โดยไร้ เหตุ พระบุตรของดาวิดจะประสบกับความเกลียดชังมากกว่าสักเพียงไร?

15:26-27

แม้วา่ โลกได้ปฏิเสธพระเยซู “พระวิญญาณ” ซึ่ งแสดงลักษณะโดย “ความจริ ง” จะเป็ นพยานว่า
พระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 14:16-17, 26) พระองค์จะทาสิ่ งนี้ เมื่อพระองค์
ได้เสด็จลงมาในวันเพ็นเทคอสต์ หลังจากนั้น ในทานองเดียวกัน พวกสาวกจะเป็ น “พยาน” อีก
ด้วย ซึ่ ง ได้รับอานาจโดยพระวิญญาณองค์ เดี ยวกัน พื้นฐานของพยานของพวกเขาจะเป็ น
ความสัมพันธ์ที่ยาวนานและความรู ้ที่ใกล้ชิดเกี่ยวกับพระเยซู (เปรี ยบเทียบ กจ. 1:21-22)
ข้อเหล่ า นี้ อธิ บ ายถึ งการที่ ค วามขัดแย้ง ระหว่างพระเยซู และโลกจะดาเนิ นต่ อไปหลังจากที่
พระองค์ได้จากไปสวรรค์อย่างไร จุดสาคัญของความขัดแย้งจะเป็ นใครที่พระเยซู เป็ นต่อไป ข้อ
26 มีคาพยานที่หนักแน่นถึงความเป็ นพระเจ้าของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผูซ้ ่ ึ งพระเยซูได้อธิ บาย
ว่าได้มา “จากพระบิดา” อย่างที่ พระองค์ได้มาจากนั้น (เปรี ยบเทียบ 14:26) 840 คาพยานนั้น
อ้างอิงถึงสมาชิกทั้งสามของตรี เอกภาพ และเปิ ดเผยบางสิ่ งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางหน้าที่ต่อ
ซึ่ งกันและกัน “ตั้งแต่แรก” การเริ่ มต้นของพันธกิจต่อสาธารณะของพระเยซู เมื่อพวกสาวกได้
ไปกับพระองค์เป็ นครั้งแรก
“ดังนั้น การใช้ของคาบุพบทอันหลัง (พารา) ในที่น้ ี ดูเหมือนจะแสดงอย่างเด็ดเดี่ยวว่า
การอ้างอิงที่นี่ก็คือภารกิจชัว่ คราวของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และไม่ใช่การดาเนิ นการนิ
รันดร์ ”841

7. การอธิบายเกีย่ วกับอนาคต 16:1-24
พระเยซู ได้ดาเนิ นการต่อไปที่ จะทบทวนสิ่ งต่างๆที่พระองค์เพิ่งได้บอกพวกสาวกของพระองค์ไป แต่ตอนนี้
พระองค์ได้ให้ขอ้ มูลที่มากขึ้นแก่พวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พันธกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นหัวข้อของ

ส่ วนนี้ ข องการอภิ ป ราย แม้ว่า พระเยซู ไ ด้อธิ บ ายเรื่ องอื่ นๆเช่ นกันเกี่ ย วกับ สิ่ งที่ พ ระองค์ไ ด้ก ล่ า วไป นั่นคื อ
ความสัมพันธ์ใหม่ที่เกิดจากการจากไปของพระองค์
วิธีสอนของพระเยซูในการอภิปรายที่หอ้ งชั้นบนไม่ใช่เพื่อที่จะให้การอธิ บายที่ละเอียดของหัวข้อหนึ่ ง จากนั้นก็
เป็ นการอธิ บายที่ละเอียดของอีกหัวข้อหนึ่ ง และก็เป็ นอย่างนี้ ต่อไป ตรงกันข้าม มันเป็ นการแนะนาถึ งหลาย
หัวข้อในเริ่ มแรก จากนั้นก็กลับไปสู่ หวั ข้อเหล่านั้นและก็ให้ขอ้ มูลมากขึ้น จากนั้นก็กลับไปอีกครั้งหนึ่ งและให้
ข้อมูลมากขึ้นไปอีก แน่นอนว่า นี่เป็ นวิธีสอนที่ยอดเยีย่ ม นี่เป็ นวิธีที่ยอห์นได้ใช้ในการเขียนจดหมายฝากฉบับ
แรกของท่านอีกด้วย
เหตุผลสาหรับการเปิ ดเผยนี้ 16:1-4
พระเยซูได้แนะนาคาสอนนี้โดยการอธิ บายต่อไปว่าทาไมพระองค์กาลังบอกพวกสาวกของพระองค์ถึงสิ่ งเหล่านี้
16:1
วลี “เราบอกสิ่ งนี้ แก่ท่านทั้งหลาย” (คากรี ก เทาทา เลลาเลกา ฮู มิน) ก็ใส่ วงเล็กส่ วนย่อยนี้ ของ
การอภิปรายและเน้นถึงเหตุผลสาหรับมัน (เปรี ยบเทียบ 14:25; 16:25, 33; 17:1) พระเยซู ไม่
ต้องการให้พวกสาวกของพระองค์ที่จะสะดุด (คากรี ก สแกนดาเลโธรน, ถูกจับโดยไม่รู้สึกตัว)
ในการเป็ นสาวกของพวกเขาหลังจากการจากไปของพระองค์ เมื่อเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ติดตาม
มาจะทาให้พวกเขาประหลาดใจอย่างสิ้ นเชิ ง (เปรี ยบเทียบ มธ. 5:10-12) แม้วา่ พวกเขาไม่ได้
เข้าใจทุกสิ่ งที่พระเยซูได้บอกพวกเขาทันที พวกเขาจะจาและเข้าใจสิ่ งเหล่านั้นเต็มที่มากขึ้นใน
ภายหลัง (เปรี ยบเทียบ 14:20, 25-26)
“อันตรายที่ ใหญ่ที่สุดซึ่ งพวกสาวกจะเผชิ ญจากการต่อต้านของโลกไม่ใช่ ความตาย
แต่เป็ นการเลิกเชื่อ”842
“การเลิ กเชื่ อ” มาจากคากรี ก อพอสทาซิ ส ซึ่ งหมายถึ ง “ที่จะยืนห่ างจาก” เป็ นคาที่อธิ บายถึ ง
ความสัมพันธ์ของผูค้ นกับพระเยซู หรื อความจริ งของพระองค์ มันเป็ นคาที่ระบุถึงการจากไป
จากจุดยืนที่ได้ถือไว้ก่อนหน้านี้ ไม่วา่ บุคคลในที่น้ ี เป็ นผูเ้ ชื่ อหรื อผูไ้ ม่เชื่ อมันไม่จาเป็ นที่จะระบุ
ถึ งผูไ้ ม่เชื่ อ มันเป็ นไปได้สาหรับผูเ้ ชื่ อเช่ นเดี ยวกับผูไ้ ม่เชื่ อที่ จะจาก พระผูช้ ่ วยให้รอดและ
ความจริ งของพระองค์ไป (เปรี ยบเทียบ 15:4, 7; 1 ทธ. 4; 2 ทธ. 3) พระเยซูได้ให้คาสอน
ณ เวลานี้ เพื่อว่าพวกสาวกที่เชื่ อของพระองค์จะไม่จากพระองค์ไป และสิ่ งที่พระองค์ได้สอน
พวกเขา เมื่อการข่มเหงโจมตีพวกเขาหลังจากการที่พระองค์จากพวกเขาไป (เปรี ยบเทียบ มธ.
10:33; มก. 8:38; 2 ทธ. 2:12; วว. 3:8)

16:2

พระเยซู ได้ประกาศว่าพวกสาวกเหล่ านี้ จะประสบกับ การขับ ไล่ จากธรรมศาลาชาวยิวของ
พวกเขา (เปรี ยบเทียบ 9:22, 34; กจ. 18) การต่อต้านที่รุนแรงครั้งแรกที่คริ สเตียนเริ่ มแรกได้
ประสบจากมาจากชาวยิว เพราะว่าพวกเขาส่ วนใหญ่เป็ นยิว (กจ. 2:11, 14, 22)
“ไม่มีมนุ ษย์คนใดสามารถเกลียดชัดเหมือนกับคนยิวที่เคร่ งศาสนาแห่ งยุคของอัครทูต
เขามีชื่อเสี ยงสาหรับความสามารถที่ ร้ายกาจของการเกลียดชัง แม้กระทัง่ ทาซิ ทสั นัก
ประวัติศาสตร์ ชาวโรมัน ก็กระทาพิธีเป็ นที่ ระลึ กถึ ง ‘ความเกลี ยดชังที่เป็ นปรปั กษ์’
ของชนชาติยวิ ต่อมนุษย์ทุกคน. . .”843
น่าเสี ยดาย คริ สเตียนได้ข่มเหงชาวยิวเช่นกัน พระเยซู ได้พูดเปรยอีกด้วยว่าพวกเขาบางคนจะ
ตายในฐานะผูย้ อมพลีชีพเพื่อความเชื่อ (เปรี ยบเทียบ กจ. 7:59; 9:1-4; 12:2) ประวัติศาสตร์
คริ สตจักรบ่งบอกว่า สาวกสิ บเอ็ดคนได้ตายในฐานะผูย้ อมพลี ชีพเพื่อความเชื่ อ แม้ว่า มีความ
แตกแยกบางอย่างความคิดเกี่ ยวกับการตายของยอห์น ที่แย่กว่านั้นคื อ บรรดาผูท้ ี่จะฆ่าพวก
สาวกจะไม่ทาอย่างนั้นซึ่ งเชื่ อว่าพวกเขาเองเป็ นอาชญากร หรื อพวกเขามีความสามารถสาหรับ
การเอาชี วิตของพวกเขาไป แต่คิ ดว่าพวกเขาก าลัง ให้เกี ย รติ พ ระเจ้า สาหรั บ การทาอย่า งนั้น
(เปรี ยบเทียบ 12:10; กจ. 9:1-2; 22:5, 19; 26:9-11)
“โลกที่ได้ต่อต้านพระคริ สต์ ซึ่ งก็คือปฏิ ปักษ์พระคริ สต์เองจะถูกพบไม่ใช่ ในโลกของ
คนนอกศาสนาคริ สต์ แต่ในโลกของคนในศาสนาคริ สต์ ไม่ใช่ท่ามกลางคนไม่นบั ถื อ
ศาสนาและผูส้ งสัย แต่ท่ามกลางบรรดาผูท้ ี่ถือว่าพวกเขาเองเป็ นประชากรที่พิเศษของ
พระเจ้า”844
พระเยซูได้ให้ชื่อเสี ยงคนยิวด้วยแรงจูงใจที่ดี แม้วา่ การกระทาของพวกเขานั้นผิด (เปรี ยบเทียบ
รม. 10:2) อย่างไรก็ตาม การต่อต้านที่เกิ ดจากความเชื่ อมัน่ ทางศาสนาบ่อยครั้งแล้วก็เป็ น
ประเภทที่รุนแรงและโหดร้ายที่สุด อย่างเหน็บแนมแล้ว ชาวยิวได้ต่อต้านพระเจ้าโดยการข่ม
เหงพวกสาวกของพระเยซู แทนที่จะรับใช้พระองค์ (เปรี ยบเทียบ เซาโลแห่ งเมืองทาร์ ซสั , กจ.
9:1-2; 22:4-5; 26:9-11)

16:3

ปฏิ ปักษ์ของพวกสาวกจะทาสิ่ งเหล่านี้ เพราะว่าพวกเขาไม่ได้มารู ้ จกั (“ไม่ได้รู้จกั ”) พระบิดา
หรื อพระบุตร บาปของพวกเขาจะเป็ นบาปแห่งความไม่รู้ที่น่าประณาม

16:4

“เวลาของพวกเขา” (NASB) อ้างอิงถึงเวลาเมื่อผูข้ ่มเหงของพวกสาวกจะควบคุมชะตาของพวก
เขา อย่างเหน็บแนมแล้ว เวลาของพวกเขาจะปรากฏว่าเป็ นเวลาแห่ งชัยชนะที่ใหญ่ที่สุดของ
พวกเขา แต่ที่จริ งแล้ว มันจะเป็ นเวลาของความพ่ายแพ้ที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขา ตรงกันข้าม
“เวลา” ของพระเยซู ซึ่ งก็คือการทนทุกข์ของพระองค์ จะปรากฏว่าเป็ นเวลาแห่ งความพ่ายแพ้ที่
ใหญ่ที่สุดของพระองค์ แต่ที่จริ งแล้ว มันจะเป็ นเวลาแห่ งชัยชนะที่ใหญ่ที่สุดของพระองค์ความ
ทรงจาที่พระเยซูได้เตือนพวกสาวกล่วงหน้าจะช่ วยให้พวกเขาที่จะตระหนักว่า สิ่ งต่างๆไม่ได้
อยูน่ อกเหนือการควบคุมเมื่อดูเหมือนว่าสิ่ งเหล่านั้นอยูน่ อกเหนื อการควบคุม ที่จริ งแล้ว ความ
ทรงจานี้จะเสริ มสร้างความเชื่อของพวกเขาในพระเยซู แทนที่จะทาให้มนั อ่อนแอลง

ก่ อนหน้า นั้น พระเยซู ไ ม่ ไ ด้เปิ ดเผยถึ ง ขอบเขตของการต่อต้า นที่ พ วกสาวกของพระองค์จะเผชิ ญ เพราะว่า
พระองค์ได้อยู่ “กับพวกเขา” และเพราะว่า พระองค์ ได้เป็ นจุดจดจ่อของความเป็ นศัตรู ที่ไม่เชื่ อ อย่างไรก็ตาม
ตอนนี้เมื่อพระองค์กาลังตระเตรี ยมจะจากพวกเขาไปนั้น พวกเขาจาเป็ นต้องตระหนักถึงสิ่ งที่อยูต่ ่อหน้าพวกเขา
พันธกิจของพระวิญญาณทีเ่ สด็จมา 16:5-15
16:5

อีกครั้งหนึ่ ง พระเยซู ได้ช้ ี ให้เห็ นว่าการเปิ ดเผยถึ งการจากไปของพระองค์ได้ทาให้พวกสาวก
ของพระองค์โศกเศร้าแทนที่จะเป็ นสุ ข ตอนนี้ พวกเขาได้มีความสนใจเล็กน้อยใน “ที่ไหน” ที่
พระองค์จะไป สิ่ งที่ได้ทาให้พวกเขาเป็ นห่ วงก็คือความโศกเศร้าที่การจากไปของพระองค์ได้
ก่อให้เกิดสาหรับพวกเขา ก่อนหน้านั้น เปโตรและโธมัสได้ถามพระเยซูถึงที่ที่พระองค์จะไป
(13:36; 14:5) แต่เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู ไม่ได้ถือว่าคาถามเหล่านั้นเป็ นการแสดงออกถึงความ
สนใจแท้ในพระองค์เอง แต่เป็ นพวกเขาเอง เป็ นที่ชดั เจนว่า พระองค์ได้ถือว่าพวกเขาเป็ นการ
คัดค้านที่ผวิ เผินต่อการจากไปของพระองค์845

16:6-7

พวกสาวกเต็มไปด้วยความโศกเศร้า (คากรี ก ลูเพ, เปรี ยบเทียบ ข้อ 20, 21, 22) เพราะว่า
พวกเขาไม่ ไ ด้ ต ระหนั ก ว่ า มั น จะดี เ พี ย งไรส าหรั บ พวกเขาเมื่ อ พระวิ ญ ญาณบริ สุ ทธิ์
(“พระผูช้ ่วย”) ได้เสด็จมาสถิตในพวกเขา ที่จริ งแล้ว มันก็เพื่อ “ประโยชน์” (คากรี ก ซุ มเพอ
เรอิ) ของพวกสาวก ที่พระเยซูควรละไว้แก่พวกเขา ดังนั้น พระเยซู ได้ดาเนิ นการต่อไปที่จะให้
ข้อมูลมากขึ้นแก่พวกเขาเกี่ยวกับสิ่ งที่การเสด็จมาของพระวิญญาณจะหมายถึงสาหรับพวกเขา
ผลประโยชน์บางอย่างของพันธสัญญาใหม่ที่พระเยซู ได้ยืนยันโดยการตายของพระองค์ ที่ซ่ ึ ง
ผูเ้ ชื่ อทั้งหมดได้เข้าไปสู่ ณ วันเพ็นเทคอสต์น้ นั ก็ได้เรี ยกร้ องการทรงสถิ ตของพระวิญญาณ

ของพระเจ้า (ยรม. 31:33-34)
คริ สเตี ยนบางคนปรารถนาว่าพวกเขาน่ าจะได้มีชีวิตอยู่ระหว่างพันธกิ จในโลกของพระเยซู
และได้ไปกับพระองค์รอบๆปาเลสไตน์ ฟั งคาสอนของพระองค์มือแรก และเห็ นการอัสจรรย์
ของพระองค์ด้วยสายตาของพวกเขาเอง นั่นคงเป็ นการวิงวอนมาตลอด แต่ที่นี่พระเยซู ไ ด้
ยืนยันอย่างชัดเจนว่า ผูเ้ ชื่ อจะอยูใ่ นสภาพที่ดีกว่าหลังจากการเสด็จมาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
มากกว่าที่พวกเขาได้เป็ นก่อนหน้านั้น
“เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่จะสังเกตว่าพระวิญญาณเสด็จมายัง คริ สตจักร และไม่ใช่มายังโลก
นี่ หมายถึ ง ว่าพระองค์ทางานผ่านคริ ส ตจักร พระวิญญาณบริ สุท ธิ์ ไม่ไ ด้ทางานใน
ที่วา่ งเปล่า อย่างที่พระบุตรของพระเจ้าจาเป็ นต้องมีร่างกายที่จะทางานของพระองค์
บนโลก ดังนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าจาเป็ นต้องมีร่างกายเพื่อจะบรรลุพนั ธกิจต่างๆ
ของพระองค์ และร่ างกายนั้นก็คือ คริ สตจักร. . . . พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ได้ ‘ลอย’
ในแนวทางที่ เป็ นเงาขึ้ นและลงตามแถวต่ างๆของอาคารโบถส์ ซึ่ ง แสวงหาที่ จะนา
วิญญาณผูห้ ลงหาย พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทางานผ่านผูค้ นผูซ้ ่ ึ งพระองค์อาศัยอยู”่ 846
16:8

การเสด็จมาของพระวิญญาณจะส่ งผลต่อการรู ้ แจ้งมากขึ้นท่ามกลางผูไ้ ม่เชื่ อเกี่ ยวกับ “บาป”
“ความชอบธรรม” และ “การพิพากษา”847 จงสังเกตถึ งกาลต่างๆที่ ถูกบ่งบอกไว้ในคานาม
เหล่านี้ : บาปในอดีต ความชอบธรรมในปั จจุบนั และการพิพากษาในอนาคต ก่อนวันเพ็นเท
คอสต์ การรู ้แจ้งนั้นได้มาจากพันธสัญญาเดิม ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมาพระเยซู และอิทธิ พลส่ วนตัว
ของพวกสาวกเป็ นหลัก
อะไรที่พระเยซู ได้หมายถึงเมื่อพระองค์ได้กล่าวว่าพระวิญญาณจะ ทาให้โลก “รู้แจ้ง” (คากรี ก
เอเลนเซอิ )? คากริ ยากรี กนี้ปรากฏ 18 ครั้งในพันธสัญญาใหม่ (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) ในแต่ละกรณี น้ นั มันเกี่ยวข้องกับการแสดงให้เขาหรื อเธอเห็นบาป
พร้อมกับมุมมองที่จะก่อให้เกิดการกลับใจ848
“ในยอห์น 16:8 พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็เกี่ ยวข้องในการชี้ ให้เห็ นบาปเพื่อที่จะ

นามาซึ่ งการกลับใจ แนวคิดทางกฎหมายซึ่ งถูกแนะนาโดยบางคนก็ดูเหมือนว่า
ได้ม าจากการใช้ค าในวรรณกรรมนอกพระคัม ภี ร์ ในขณะที่ บ รรดาผู้เ ขี ย น
พระคัมภีร์ได้ใช้ เอเลนโซ เป็ นหลักเพื่อจะอธิ บายถึง การแก้ไข ไม่ใช่การฟ้ องร้อง
หรื อ การพิสูจน์วา่ กระทาผิด”849
เมื่อใดก็ตามที่คาบุพบทกรี ก เพริ (“เกี่ยวกับ” หรื อ “ในเรื่ อง”) ปรากฏหลังจาก เอเลนเซอิ (“ทา
ให้รู้แจ้ง”) อย่างเช่นที่นี่ ความชัว่ บางอย่างหรื อแหล่งแห่ งความเชื่ อก็ตามมา (เปรี ยบเทียบ 8:46;
ลก. 3:19; ยด.15)
พระวิญญาณจะไม่เพียงแต่กล่าวหาผูค้ นถึ ง “บาป” เท่านั้น แต่จะนา
ความรู ้ สึ ก ที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้แ ห่ ง ความผิ ด ต่ อ พระพัก ตร์ พ ระเจ้า มาเหนื อ พวกเขาอี ก ด้ว ย
(เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 12:7; สดด. 51:4850 ความรู ้สึกผิดนี้ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งมีก่อนที่จาเป็ นสาหรับ
ความรอด
ชื่อเรี ยก พาราคเลเท (เช่น ผูห้ นึ่ งซึ่ งถูกเรี ยกมาอยูเ่ คียงข้างเพื่อจะช่วยเหลือ, เปรี ยบเทียบ 15:26)
เป็ นชื่อเรี ยกที่เหมาะสมสาหรับพระวิญญาณ พระองค์กระทาเหมือนอัยการที่ฟ้องร้อง โดยการ
ชี้ ไ ปยังความผิดของบรรดาผูท้ ี่ พ ระเยซู ไ ด้ก ล่ า วหาด้วยคาสอนของพระองค์ ก่ อนหน้านั้น
พระองค์ได้กล่าวถึงพาราเคลเทว่าเป็ นทนายของพวกสาวกที่เชื่ อ (14:16-18) แต่ตอนนี้ สาวกสิ บ
เอ็ดคนได้เรี ย นรู ้ ว่า พระองค์เป็ นผูฟ้ ้ องร้ องคนบาปที่ ไ ม่ เชื่ ออี ก ด้วย
ผูเ้ ชื่ อเป็ นพยาน
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นอัยการที่ฟ้องร้อง และผูห้ ลงหายเป็ นคนบาปที่ผดิ
16:9

มีบางคาถามเกี่ยวกับการตีความที่ถูกต้องของ “เพราะว่า” หรื อ “ในเรื่ อง” (คากรี ก โฮทิ ) ในข้อ
เหล่านี้ พระเยซู ได้ระบุ ถึง สาเหตุ สาหรับการทาให้รู้แจ้งในแต่ละกรณี อย่างที่ “เพราะว่า”
แนะนา (เช่น NASB ฉบับแก้ไข 1972, NKJV) หรื อพระองค์ได้ระบุถึง หัวข้อ ที่ เจาะจงของการ
ทาให้รู้แจ้ง อย่างที่ “ในเรื่ อง” แนะนา (เช่น NIV) หรื อ “เกี่ ยวกับ” (NASB ฉบับแก้ไข 1995)
ตามปกติแล้ว โฮทิ แนะนาถึงอนุประโยคเกี่ยวกับเหตุผล และนัน่ คือสิ่ งที่พระเยซู ได้ต้ งั ใจไว้ที่นี่
อย่า งชัดเจน อย่า งไรก็ ตาม พระองค์อาจได้หมายถึ งสองสิ่ ง นี่ อาจเป็ นอี ก กรณี หนึ่ งของ
ความหมายสองอย่าง ซึ่ งค่อนข้างธรรมดาในพระกิตติคุณนี้
ความล้มเหลวที่จะเชื่ อในพระเยซู หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จมาก็เป็ นบาปที่ผิดอย่างยิ่ง (3:18,
36) ถ้าผูค้ นได้เชื่ อใน พระเยซู พวกเขาคงได้เชื่ อสิ่ งที่พระองค์ได้กล่าวเกี่ยวกับความผิดของ

พวกเขา และพวกเขาคงได้หนั ไปหาพระองค์ดว้ ยการกลับใจ ทั้งๆที่มีความไม่เชื่ อถือของพวก
เขา พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็ทาให้ผไู ้ ม่เชื่ อรู ้แจ้งถึ งความผิดบาปของพวกเขาอย่างมีพระคุณ เพื่อ
ว่าพวกเขาจะเชื่อในพระเยซู พระองค์อาจทาให้พวกเขารู ้แจ้งถึงบาปต่างๆแต่ละบาปที่พวกเขา
ได้ทา แต่บุคคลหนึ่งสามารถชาระชีวติ ของเขาและก็ยงั ไปนรกได้ มันคือบาปแห่ งความไม่เชื่ อ
ในพระเยซูคริ สต์ที่ประณามผูค้ น
“ศาลสามารถท าให้บุ ค คลหนึ่ ง รู ้ แจ้ง ถึ ง การฆาตกรรมได้ แต่ พ ระวิ ญญาณบริ สุ ท ธิ์
เท่านั้นสามารถทาให้เขารู ้แจ้งถึงความไม่เชื่อถือได้”851
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พระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์ จะท าให้ โ ลกรู ้ แ จ้ง ถึ ง “ความชอบธรรม” อี ก ด้ว ย ตามปกติ แ ล้ว
“ความชอบธรรม” (คากรี ก ดิไคโอซู เน, ซึ่ งปรากฏที่นี่เท่านั้นในพระกิตติคุณยอห์น) อ้างอิงถึง
การกระทาที่ชอบธรรมและสถานะที่แท้จริ งต่อ พระพักตร์ พระเจ้า โลกไม่มีอย่างนั้น มัน
สามารถอ้างอิง ถึ งความชอบธรรมที่ ผูค้ นอ้างว่ามี อีกด้วย ซึ่ ง ด้วยกว่าอย่างมากต่อความชอบ
ธรรมที่พวกเขาจาเป็ นสาหรับการเป็ นที่ยอมรับต่อพระเจ้า (มธ. 5:20; รม. 10:3; ฟป. 3:6-9; ทต.
3:5) ความชอบธรรมด้วยตนเองนี้ ซึ่ งอิสยาห์ได้เปรี ยบเทียบกับผ้าระดูที่สกปรก (อสย. 64:6)
เป็ นที่ชดั เจนว่าเป็ นด้านลบของสิ่ งที่พระเยซู ได้มีในความคิด พระวิญญาณจะทาให้โลกรู ้แจ้ง
ถึ งความไม่พอเพีย งของ “ความชอบธรรม” เท็จของโลก และเคลื่ อนผูท้ ี่ ยงั ไม่รอดไปสู่ การ
แสวงหา ความชอบธรรมแท้ ที่พระเยซูคริ สต์เท่านั้นตระเตรี ยมไว้
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทาให้โลกรู ้ แจ้งถึ งการขาดความชอบธรรมของโลก เพราะว่าพระเยซู
กาลังจะไปยัง “พระบิดา” ผ่านทางการตรึ ง และการตาย พร้ อมด้วยผลลัพ ธ์ ที่ว่า พวกสาวก
พระองค์จะ “ไม่เห็นพระองค์อีกต่อไป” พระเยซู ได้ทาให้บรรดาผูท้ ี่พระองคได้ติดต่อได้รู้แจ้ง
ถึงความชอบธรรมที่ไม่เพียงพอของพวกเขาระหว่างพันธกิจในโลกของพระองค์ แต่แหล่งแห่ ง
การทาให้รู้แจ้งนั้นกาลังจะจากไป พระวิญญาณจะดาเนินพันธกิจนี้ต่อไป
การอ้างอิงของพระเยซูถึงการไร้ความสามารถในอนาคตของพวกสาวกที่จะเห็นพระองค์ (การ
ขาดหายไปของพระองค์) บ่งบอกถึงความจาเป็ นสาหรับพวกเขาที่จะมาเป็ นเครื่ องมือซึ่ งพระวิญญาณจะทาพันธกิจนี้ ผา่ นทางพวกเขาได้ ยิ่งกว่านั้น การเสด็จสู่ สวรรค์ของพระเยซู จะเป็ น
พยานว่าความชอบธรรมของพระองค์เป็ นมาตรฐานสาหรับการยอมรับขอพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ

กจ. 3:14-15; 1 ยน. 3:5)
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ประการที่สาม พระวิญญาณจะทาให้โลกรู้แจ้งถึง “การพิพากษา” ที่จะมาเหนือโลกสาหรับบาป
ต่างๆของโลกซึ่ งได้ถึงที่สุดในการปฏิเสธพระเยซู โดยทัว่ ไปแล้ว คนยิวแห่ งสมัยของพระเยซู
ได้พิพากษาพระองค์วา่ เป็ นผูอ้ า้ งเท็จถึงบัลลังก์ของพระเมสสิ ยาห์ “การพิพากษา” นั้นผิด และ
พระวิญญาณจะทาให้พวกเขาหลายคนรู้ แจ้งถึ งความผิดพลาดของการพิพากษาของพวกเขา
(เปรี ยบเทียบ กจ. 2:36-37) ไม้กางเขนและการเป็ นขึ้นจากตายจะเป็ นหลักฐานจับใจที่จะเปลี่ยน
ใจของหลายคน
พระวิญญาณจะทาสิ่ งนี้ เพราะว่าพระเจ้าได้พิพากษาซาตานแล้ว (โดยกฤษฎีกาของพระเจ้าใน
สวรรค์) และในไม่ชา้ จะพิพากษาเขาใน “เวลาจริ ง” บนโลก ณ ไม้กางเขน (เปรี ยบเทียบ 12:31)
การเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซูได้จดั ตั้งการพิพากษามาร (เปรี ยบเทียบ คส. 2:15) เนื่ องจากว่า
เจ้าโลกก็ถูกพิพากษาแล้ว ลูกๆของเขาสามารถคาดหวังการปฏิบตั ิอย่างเดียวกันได้นอกจากว่า
พวกเขาเชื่อในพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 14:30)
“เมื่อคนบาปที่หลงหายอยู่ภายใต้การทาให้รู้แจ้งอย่างแท้จริ ง เขาจะเห็ นความโง่เขลา
และความชั่วร้ า ยของความไม่ เชื่ อถื อ เขาจะสารภาพว่า เขาไม่ ส ามารถเที ย บเท่ า ถึ ง
ความชอบธรรมของพระคริ ส ต์ไ ด้ และพระองค์จ ะตระหนัก ว่า เขาอยู่ ภ ายใต้ก าร
พิพากษาเพราะว่าเขาเป็ นของโลกและมาร (อฟ. 2:1-3). . . . ไม่มีการกลับใจเชื่ อโดย
ปราศจากการทาให้รู้แจ้ง และมันไม่มีการทาให้รู้แจ้งนอกจากพระวิญญาณของพระเจ้า
ใช้พระวจนะของพระเจ้าและพยานของบรรดาบุตรของพระเจ้า”852
การอธิ บายของข้อที่ 8 ถึ ง 11 ที่ ผา่ นมานั้นก็ข้ ึนอยู่กบั ความเชื่ อถื อที่ วา่ พระเยซู ได้
หมายถึ งว่า พระวิญญาณจะทางาน ที่ อยู่ในใจ แห่ งการทาให้ใจของผูไ้ ม่เชื่ อสานึ กผิด
อย่างไรก็ตาม นักตีความบางคนได้สรุ ปว่า พระเยซู ได้อา้ งอิงถึงการทาให้สานึ กผิด ที่
เป็ นเป้ าหมาย ซึ่ งการปรากฏของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ หลังวันเพ็นเทคอสต์จะก่อให้เกิด
853
พวกเขาเชื่อว่าข้อเหล่านี้ไม่ได้อธิ บายถึงสิ่ งที่พระวิญญาณ ทา แต่อธิ บายถึง ผลลัพธ์
ของการที่ พ ระองค์ท รงอยู่ที่ นี่ ถ้า โลกไม่ ไ ด้ท าบาปโดยการปฏิ เสธพระเยซู พระวิญ ญาณคงไม่ ไ ด้เ สด็ จ มา การปรากฏของพระวิ ญ ญาณบนโลกนั่น เองที่ ส ถาปนา

ความชอบธรรม ของพระคริ สต์ ซึ่งเป็ นหลักฐานของการที่พระคริ สต์ได้ไปหาพระบิดา
และการปรากฏของพระวิ ญ ญาณก็ เ ป็ นพยานถึ ง การพิ พ ากษา ของ ”เจ้า โลก “
เนื่องจากว่าพระวิญญาณจะไม่อยูท่ ี่นี่ถา้ พระคริ สต์ไม่ได้พิพากษาซาตานและโลกที่บน
กางเขนและจากนั้นได้เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์ ข้าพเจ้าไม่ชอบการอธิ บายนี้ ข้อที่8 ถึง 11
ดูเหมือนจะอธิ บายพันธกิจที่อยูใ่ นใจของพระวิญญาณต่อผูไ้ ม่เชื่ อ และข้อที่ 13 อธิ บาย
ถึงพันธกิจที่อยูใ่ นใจของพระองค์ต่อผูเ้ ชื่อ
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ข้อเหล่านี้เริ่ มต้นเนื้ อหาเกี่ยวกับ พาราคเลเท อันที่ห้าและสุ ดท้ายในการอภิปราย ณ ห้องชั้นบน
(14:16-17, 26; 15:26-27; 16:7-11, 12-15) ตอนนี้ จดจ่อที่ความสมบูรณ์ของการเปิ ดเผยที่พระเยซูได้นามาจากพระบิดา (เปรี ยบเทียบ 1:1, 14; คส. 1:15; ฮบ. 1:1-4) พันธสัญญาใหม่มองการ
เปิ ดเผยอย่างต่อเนื่ องที่พระเยซู ได้ให้แก่พวกอัครทูตผ่านทางพระวิญญาณหลังจากการเสด็จสู่
สวรรค์ของพระองค์วา่ เป็ นการดาเนินการต่อไปของการเปิ ดเผยของพระเยซู
พระเยซู ไม่เคยกระทาตาม “การริ เริ่ มของพระองค์เอง” แต่กระทาในการเชื่ อฟั งต่อพระบิ ดา
“พระวิญญาณ” ผูซ้ ่ ึ งจะเปิ ดเผย “ความจริ ง” จะทาอย่างเดียวกัน การอธิ บายนี้ บ่งบอกถึงความ
เท่ า เที ย มอย่า งสมบู รณ์ ข องพระวิญญาณกับ พระเยซู ใ นพระภาคของพระเจ้า พระวิญ ญาณ
จะไม่ให้การเปิ ดเผยที่ได้ขดั แย้งกับสิ่ งที่พระเยซู ได้สอน แหล่งของคาสอนของทั้งพระบุตร
และพระวิญญาณก็คือพระบิดา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระวิญญาณจะเปิ ดเผยสิ่ งต่างๆที่ยงั เป็ นอนาคต (“สิ่ งที่จะมา”) ในขณะที่
การเปิ ดเผยนี้ จะเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริ งอันไม่เป็ นที่รู้จกั เกี่ยวกับอนาคต (นัน่ คือ ศาสนศาตร์ ยุค
สุ ดท้าย) ถ้อยคาก็ครอบคลุมทุกสิ่ งที่จะอยูข่ า้ งหน้าเพื่อพวกสาวกตามหลังการที่พระเยซู แยกจาก
พวกเขา นี่ จะรวมถึ ง ความส าคัญเต็มที่ ของการทนทุ ก ข์ของพระเยซู (เปรี ย บเที ย บ 14:26)
เช่นเดียวกับการเปิ ดเผยทั้งสิ้ นในตอนนี้ที่มีในพันธสัญญาใหม่

16:14-15

พระวิญญาณจะ “ให้เกี ยรติ” พระบุ ตรโดยการเปิ ดเผยพระองค์ อย่างที่พระบุตรได้ให้เกี ยรติ
พระบิ ด าโดยการเปิ ดเผยพระองค์ ที่ จ ริ ง แล้ว พระวิ ญ ญาณจะน าสิ่ ง ที่ พ ระบิ ด าได้ใ ห้ แ ก่
พระบุ ตรที่ จะสอนและท า และอธิ บายความส าคัญของมันต่อพวกสาวกโดยการเปิ ดเผยมัน
สาวกสิ บเอ็ดคนถูกกล่าวถึ งที่นี่อย่างเจาะจง พวกเขาเป็ นบุคคลผูซ้ ่ ึ งในปั จจุบนั นี้ ไม่สามารถ
เข้าใจการเปิ ดเผยเพิ่มเติ มได้ และพวกเขาได้อยู่กบั พระเยซู ต้ งั แต่การเริ่ มต้นของพันธกิ จของ

พระองค์ (ข้อ 12; เปรี ยบเทียบ 14:26; 15:27)
“พระวิญญาณได้ทางานในความคิดของพวกอัครทูตเพื่อว่าพวกเขาสามารถรับรู ้ เข้าใจ
และสอนเกี่ยวกับพระผูช้ ่วยให้รอดได้”854
งานเขี ยนมากมายของงานเขียนของพันธสัญญาใหม่ในภายหลังซึ่ งเขี ยนขึ้ นโดยพวกอัครทูต
เหล่านี้ และเปาโลก็ได้อธิ บายถึ งคาสอนของพระเยซู (เช่ น โรม ฮีบรู ยากอบ 1 เปโตร 1
ยอห์น วิวรณ์ และพระธรรมอื่นๆ) จงสังเกตว่า มันไม่ใช่หน้าของพระวิญญาณที่จะดึงดูดความ
สนใจไปยัง พระองค์เ องหรื อ ที่ จ ะยกย่ อ งพระองค์เ อง อย่า งเช่ น ยอห์ น ผู ้ใ ห้ บ ัพ ติ ส มานั้น
จุดประสงค์ของพระองค์ก็คือที่จะทาให้พระเยซู เพิ่มพูนขึ้นในความโดดเด่น ข้อเท็จจริ งนี้ ควร
ทาให้ความพยายามใดๆของมนุ ษย์ที่จะให้เกี ยรติพระวิญญาณเหนื อพระบุตรนั้นเป็ นที่ สงสัย
การเน้นเช่นนั้นก็ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ของพระวิญญาณ
พระเยซูได้เปิ ดเผยว่าพระวิญญาณจะมีหน้าที่สามอย่างเมื่อพระองค์ได้เสด็จมาคือ พระองค์จะทา
ให้โลกรู้แจ้ง (ข้อ 8-11) จะให้ความรู ้แก่พวกสาวก (ข้อ 12-13) และให้เกียรติพระเยซู (ข้อ1415)
การปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งของพระเยซู 16:16-24
ถัดไปพระเยซูได้หนั ความสนใจจากพันธกิจต่างๆในอนาคตของพระวิญญาณไปสู่ การปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่ งของ
พระองค์เอง
16:16

อย่างที่ ขอ้ ดังต่อไปนี้ แสดงให้เห็ นนั้น แรกสุ ด ที่ นี่พระเยซู ได้อา้ งอิ งถึ งการจากไปที่ ใกล้จะ
มาถึงในการตายของพระองค์ และประการที่สอง การกลับไปหาพวกสาวกในไม่ชา้ หลังจากการ
เป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ “อีกหน่อยหนึ่ ง” อันแรกก็เป็ นแค่ไม่กี่ชวั่ โมงในระยะเวลา และ
“อี ก หน่ อยหนึ่ ง ” อันที่ ส องก็ เ ป็ นแค่ ไ ม่ กี่ ว นั “การกลับ ” อื่ น ๆที่ พ ระเยซู ไ ด้อ้า งอิ ง ในการ
อภิปรายนี้ ได้รวมถึ งการกลับมาของพระองค์ในตัวบุคคลของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ณ วันเพ็น
เทคอสต์ และการกลับมาทางกายภาพของพระองค์ ณ การรับขึ้นไป
อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่า พระเยซู ได้ใช้ “เห็น” ในสองแนวทางที่แตกต่างในข้อนี้ ในกรณี แรก

พระองค์ได้หมายถึง “เห็น” ในแง่กายภาพ และในกรณี ที่สองนั้น พระองค์ได้หมายถึ ง “เห็น”
ในแง่วญ
ิ ญาณ855
16:17-19

การประกาศนี้ ไ ด้ก ระตุ ้น ให้ พ วกสาวกที่ จ ะกล่ า วถึ ง ความสั บ สนของพวกเขาอี ก ครั้ งหนึ่ ง
(เปรี ยบเทียบ 13:36; 14:5, 8, 22) แม้วา่ ครั้งนี้ พวกเขาได้ถาม (คากรี ก กาลไม่สมบูรณ์) “ซึ่ งกัน
และกัน” เรื่ อยไปแทนที่จะถามพระเยซู พวกเขายังคงไม่เข้าใจถึงสิ่ งที่พระองค์ได้หมายถึงโดย
การกล่าวว่าพระองค์กาลังจะจากไป (เปรี ยบเทียบ ข้อ 12) เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกเขาไม่ได้เข้าใจ
ว่าพระเยซู ได้กล่ าวถึ งการกลับไปยังพระบิดา (14:28) แต่พระองค์สามารถทาอย่างนั้นและ
จากนั้นก็ปรากฏอีกครั้งหนึ่ง “ในอีกหน่อยหนึ่ง” ได้อย่างไร?
การอ้า งอิ ง ของพระเยซู ถึ ง “อี ก หน่ อ ยหนึ่ ง ” ได้ท าให้ พ วกเขาสั บ สนอย่า งแท้จริ ง (ข้อ 18)
ข้อเท็จจริ งที่ว่า ยอห์นได้บนั ทึกการกล่าวซ้ าของ “อีกหน่ อยหนึ่ ง” 5 ครั้งในสามข้อเหล่านี้ ก็
แสดงให้เห็นว่าท่านได้ถือว่ามันสาคัญอย่างมาก

16:20

อีกครั้งหนึ่ ง พระเยซู ไม่ได้ตอบคาถามของพวกสาวกโดยตรง เพราะว่าพวกเขาจะไม่สามารถ
เข้าใจพระองค์ได้ถา้ พระองค์ได้ตอบโดยตรง (ข้อ 12) อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่พระองค์ได้กล่าวก็
สาคัญอย่างมาก อย่างที่การยืนยันเบื้องต้นของพระองค์ได้บ่งชี้ไว้
การจากไปของพระเยซูจะหมายถึง ความทุกข์โศกที่ยงิ่ ใหญ่สาหรับพวกสาวก แต่เป็ นความยินดี
ที่ยงิ่ ใหญ่สาหรับโลก นี่ เป็ นสถานการณ์เมื่อพระเยซู ได้ตายที่บนกางเขน ภายหลังความทุกข์
โศก (“ความเสี ยใจ”) ของพวกสาวกจะเปลี่ยน “เป็ น (ไปสู่ ) ความยินดี” นี่เป็ นผลลัพธ์ของการ
เป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู (20:20) นักอรรถาอธิ บายบางคนได้ถือว่าส่ วนที่สองของข้อนี้ เป็ น
การอ้างอิงถึงการกลับมาของพระเยซู ณ ตอนปลายของยุค อย่างไรก็ตาม สิ่ งที่พระเยซู ได้กล่าว
เกี่ ย วกับ พวกสาวกถึ ง การยินดี อย่า งแท้จริ ง ระหว่า งระยะระหว่า งการมาก็ โต้แย้ง มุ ม มองนี้
(15:11)

16:21

พระเยซู ได้เปรี ยบเทียบการที่พวกสาวกจะรู ้ สึกอย่างไรนั้น กับความรู ้ สึก (ความเจ็บปวดของ
“การคลอด”, “ความทุกข์”) ของผูห้ ญิงท้อง ณ การคลอดของเธอ นี่ เป็ นตัวอย่างประกอบของ
พันธสั ญญาเดิ ม ถึ งการที่ ประชากรของพระเจ้าจะรู ้ สึ กอย่างไรเมื่ อพระเมสสิ ยาห์ ได้ป รากฏ

(เปรี ยบเทียบ อสย. 21:3-5; 26:16-21; 66:7-14; ยรม. 13:21; มีคา. 4:9-10) อีกครั้งหนึ่ ง พระเยซู
ได้ใ ช้ค าว่า “เวลา” (ค ากรี ก โฮรา, 2:4; และข้ออื่ นๆ) เพื่ อจะจดจ่ อ ที่ เวลาที่ ส าคัญของ
ประสบการณ์ ที่เจ็บปวดทั้งสองคือ การตายของพระองค์และการคลอดบุตรของผูห้ ญิง สิ่ งที่
ออกมาจากประสบการณ์ที่เจ็บปวดในสองกรณี ก็มีพลังอย่างมากจน “ความยินดี ” ที่เป็ นผลลัพธ์
ก็แทนที่ความทุกข์โศก (“ความเสี ยใจ”) แต่ก่อน
16:22

พระเยซู ได้ประยุกต์ใช้ตวั อย่างประกอบกับพวกสาวกของพระองค์ ความทุกข์โศก (“ความ
เสี ย ใจ”) ของพวกเขาได้เริ่ ม ต้นด้วยข่ า วของการจากไปของพระองค์ กระนั้นพระองค์จะ
กลับมาหาพวกเขา อีกครั้งหนึ่ง พระเยซูได้เน้นถึงการริ เริ่ มนั้นที่ข้ ึนอยูก่ บั พระองค์ ความยินดี
ที่การรวมกันนั้นจะก่อให้เกิดภายในพวกเขาจะคงอยูใ่ นพวกเขา ทั้งๆ ที่มีการข่มเหงที่พระเยซู
ได้ทานายว่าพวกเขาจะเผชิญ (เปรี ยบเทียบ อสย. 66:14)

16:23

บริ บทบ่งชี้วา่ วันในที่นี่ (“วันนั้น”) คือเวลาเมื่อความยินดีของพวกสาวกได้ “เต็มเปี่ ยม” (ข้อ 24)
นัน่ จะเป็ นหลังจากการเป็ นขึ้ นจากตายและการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ ลก.
24:50-53) ตอนนั้น พวกสาวกจะไม่ถามพระองค์อีกต่อไป (“ไม่ถาม” พระองค์ “เกี่ยวกับ สิ่ ง
ใดๆ”) เพราะว่าพระองค์จะหายไปจากพวกเขาทางกายภาพ พวกเขาจะต้องขอร้ องคาตอบต่อ
คาถามของพวกเขาจากพระบิดาด้วยการอธิษฐาน (เปรี ยบเทียบ กจ. 1:14)
อย่างไรก็ตาม พระเยซูได้หนุนใจให้พวกสาวกที่จะ “ขอต่อพระบิดา” สาหรับสิ่ งใดก็ตามที่พวก
เขาต้องการ พระองค์ได้ทาสิ่ งนี้โดยการกล่าวซ้ าพระสัญญาที่วา่ พระบิดาจะให้ตามคาอ้อนวอน
ที่พวกเขาจะนาเสนอ “ในนามพระเยซู” (เปรี ยบเทียบ 14:13-14; 15:16)
นักอรรถาธิ บายบางคนได้กล่าวหลายอย่างจากคากรี กสองคาที่แตกต่างกันสาหรับการขอในข้อ
นี้ ค าแรกที่ ป รากฏ เอโรทาโอ ตามปกติ หมายถึ ง ที่ จ ะถามค าถาม ส่ ว นค าที่ ส อง ไอที โ อ
หมายถึงที่จะขอบางสิ่ ง อย่างไรก็ตาม ยอห์นได้ใช้ เอโรทาโอ บ่อยครั้งเพื่ออธิ บายถึ งการขอ
บางสิ่ ง (4:31, 40, 47; 14:16; 16:26; 17:9) ดังนั้น บางทีเราไม่ควรกล่าวถึงข้อแตกต่างนี้ มาก
เกินไป ยอห์นได้ใช้คาเหมือนอยูบ่ ่อยๆ ด้วยการไม่มีขอ้ แตกต่างที่ยงิ่ ใหญ่ในความคิด

16:24

แต่ก่อนนี้ พวกสาวกไม่ได้ออ้ นวอนต่อพระบิดา ในนามของพระเยซู ในฐานะผูเ้ ชื่อของพันธ-

สัญญาเดิ ม อย่างไม่สงสัยว่า พวกเขาได้ต้ งั การอ้อนวอนของพวกเขาที่ พระสัญญาต่างๆของ
พระเจ้าในพันธสัญญาเดิม อย่างไรก็ตาม ทางเข้าไปยังพระบิดาที่ตอนนี้ พระเยซู ได้จดั เตรี ยม
เพื่อพวกเขาก็จะทาให้แน่ใจถึงการตอบสนองที่อบอุ่นขึ้นต่อคาอธิ ษฐานของพวกเขามากกว่าที่
ธรรมิกชนของพันธสัญญาเดิมได้รับ
พระเยซู ได้กระตุน้ พวกเขาสาวกเป็ นครั้งที่สองที่จะ “ขอ” ต่อพระบิดา คากริ ยาในตัวบทกรี ก
เป็ นคาสั่งปั จจุบนั (ไอเทอิเท, จาก ไอทีโอ) พระองค์ได้ให้ความแน่ใจแก่พวกเขาอีกว่าพวกเขา
จะ “ได้รับ” สิ่ งที่พวกเขาได้ขอ “ในนามของพระองค์” (เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 5:14-15) ผลลัพธ์
ของค าอธิ ษ ฐานที่ ไ ด้รั บ ค าตอบจะเป็ น ความเต็มเปี่ ยม ของ “ความยินดี ” ส าหรั บ พวกเขา
(เปรี ยบเทียบ 15:11; 16:22)
“ความยินดีที่โลกมอบให้ก็อยูภ่ ายใต้การควบคุมของโลก ความยินดีที่พระคริ สต์มอบ
ให้ก็ไม่ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งใดก็ตามที่โลกสามารถทาได้”856
พระเยซูได้นาหลายหัวข้อของบทที่ 15 มาด้วยกันในพระสัญญาที่สรุ ปนี้ คือ การเชื่ อฟั งที่มีความ
รัก การขอ การได้รับ ความยินดี และการเกิดผล
8. การอธิบายถึงจุดหมายของพระเยซู 16:25-33
16:25

“สิ่ งเหล่านี้ เราได้กล่าวต่อท่าน” (NASB ฉบับแก้ไข 1973) บ่งชี้ ถึงการเปลี่ยนผ่านอีกอย่างหนึ่ ง
ในการอภิปรายนี้ (เปรี ยบเทียบ 14:25; 16:1, 4, 33; 17:1) พระเยซู ได้ยอมรับว่าพระองค์ไม่ได้
ให้คาตอบที่ตรงต่อคาถามของพวกสาวกของพระองค์มาตลอด พระองค์ได้กล่าวอย่างยากที่จะ
เข้าใจหรื ออย่างกากวมมาตลอด วลีกรี ก เอน พารอยมิอัส มีความหมายนี้ ในที่อื่น (เปรี ยบเทีบบ
10:6)
พระเยซู ได้อา้ งอิงถึ งการอภิ ปรายทั้งหมดของพระองค์ ไม่ใช่ แค่ตวั อย่างประกอบ
เกี่ยวกับผูห้ ญิง (ข้อ 21) เป็ นที่ชดั เจนว่า พระองค์ได้ทาสิ่ งนี้ เพื่อจะหลีกเลี่ยงการนาเสนอสิ่ งที่
อยูต่ รงหน้าในความเป็ นจริ งที่ตายตัวจนพวกสาวกไม่สามารถยอมรับมันได้ (ข้อ 12)
“เวลาที่มา” เมื่ อพระเยซู จะไม่กล่ าวต่อพวกเขาในเชิ งเปรี ยบเทียบอี กต่อไป แต่จะกล่ าวอย่าง
ชัดเจน (คากรี ก พาร์ เรซิ อา, เปรี ยบเทียบ 10:24; 11:14) นั้นบางทีอา้ งอิงถึงเวลาที่ตามหลังการ

เป็ นขึ้นจากตายและการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระองค์ ตอนนั้น พระองค์และพระวิญญาณจะช่วย
ให้พวกสาวกเข้าใจความหมายของสิ่ งที่พระองค์ได้กล่าวมาแต่ก่อน (เปรี ยบเทียบ กจ. 1:3)
พระเยซูได้ใช้คาอุปมาเพื่อจะสอนฝูงชนเพราะว่าพวกเขาไม่พร้อมที่จะรับคาสอนที่ชดั เจน (มก.
4:33-34) พระองค์ได้ตีความ คาอุปมา บางเรื่ อง ของพระองค์เพื่อ พวกสาวก เพราะว่าพวกเขา
สามารถรับคาสอนที่ชดั เจนบางอย่างได้ อย่างไรก็ตาม พระองค์ได้ใช้ภาษาที่ยากจะเข้าใจกับ
พวกสาวกอีกด้วย เพราะว่าพวกเขายังไม่พร้อมที่จะเข้าใจบางสิ่ ง
16:26-27

หลังจากการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระเยซู พวกสาวกจะอธิ ษฐาน (“ขอ”) ต่อพระบิ ดาในนาม
พระเยซู (เปรี ยบเทียบ 14:13-14, 26; 16:23-24) พระบิดาจะให้ตามคาขอของพวกเขา ในบริ บท
ที่วา่ นี่เป็ นการขอเพื่อความเข้าใจถึงคาสอนแต่ก่อนของพระเยซู เพราะว่าพระบิดาได้รักพวกเขา
ใน แง่ ที่พิเศษ พวกเขาได้ “รัก” พระบุตรของพระองค์และได้ “เชื่อ” ในพระเยซู นี่เป็ นเหตุผล
ที่สองที่พวกสาวกสามารถรับการปลอบโยนในพระสัญญาของพระเยซู ที่วา่ พวกเขาจะเข้าใจดี
ขึ้นในอนาคต เหตุผลแรกก็คือว่า พระบิดาจะให้คาตอบต่อคาอธิ ษฐานของพวกเขา เพราะว่า
พวกเขาได้อธิษฐานในนามของพระเยซู
พระเยซู ไม่ได้ปฏิ เสธว่าพระองค์จะวิงวอนกับพระบิดาเพื่อพวกสาวกของพระองค์ (รม. 8:34;
ฮบ. 7:25; เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 2:1) ประเด็นของพระองค์ก็คือว่าความรักของพระบิดาสาหรับ
พวกเขาจะเคลื่อนให้พระองค์ที่จะตอบคาอ้อนวอนของพวกเขา นอกเหนื อไปจากการวิงวอน
เผื่อและการสนับสนุนของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 15:9-16) ผูเ้ ชื่ อมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
พระบิดาเช่นเดียวกับพระบุตรและพระวิญญาณ (เปรี ยบเทียบ รม. 5:2)

16:28

“พระสัญญาแห่ งถ้อยคาที่เรี ยบง่ายตอนนี้ ถูกพูดเป็ นนัยด้วยคาพูดที่รวบรัด ซึ่ งเดี่ ยวนี้
เป็ นการสรุ ปของศาสนศาสตร์ พระคริ สต์ของยอห์นและหัวใจของพระกิตติคุณนี้”857
กระนั้นนี่ เป็ นถ้อยคาที่ ชดั เจนที่ สุดของพระเยซู เกี่ ยวกับที่ ที่พระองค์จะไป สิ่ งที่ พระเยซู ได้
อธิ บายที่นี่ตอนนี้ควรได้ชดั เจนต่อผูอ้ ่านของพระกิตติคุณนี้ (เปรี ยบเทียบ 1:10-11, 14; 3:16-17;
14:19) อย่างไรก็ตาม สาหรับพวกสาวกผูซ้ ่ ึ งได้ยินถ้อยคาเหล่านี้ เป็ นครั้งแรก ถ้อยคาเหล่านั้น
เป็ นการเปิ ดเผยที่สดใหม่และชัดเจน ที่ จริ งแล้ว ถ้อยคานี้ ได้สรุ ปภารกิ จทั้งสิ้ นของพระเยซู

ตั้งแต่การบังเกิดเป็ นมนุษย์ไปจนถึงการเสด็จสู่ สวรรค์
“ไม่มีวลีใดที่สามารถแสดงออกถึงเอกภาพของแก่นสารอย่างสมบูรณ์มากกว่าที่มาแท้
ของถ้อยคาเหล่านี้ (เอกเซลโธน เอค [“เราได้มาจาก”]”858
16:29-30

ตอนนี้พวกสาวกได้รู้สึกว่าพระเยซูได้ตอบคาถามของพวกเขา อย่ างชัดเจน เกี่ยวกับที่ที่พระองค์
จะไป การเปิ ดเผยนี้ได้ช่วยให้พวกเขาที่จะเชื่อ (“รู้”) ว่าพระเยซูได้รู้สิ่งที่พระองค์กาลังกล่าวถึง
(“พระองค์รู้ ทุ ก สิ่ ง ”) เมื่ อ พระองค์ไ ด้ส อนพวกเขาเกี่ ย วกับ พระเจ้า และแนวทางต่ า งๆของ
พระองค์ การเปิ ดเผยนั้นได้ช่วยให้พวกเขาที่จะ “เชื่ อ” ว่าพระเยซู ได้มา “จากพระเจ้า” อย่าง
แท้จริ งอีกด้วย อย่างไรก็ตาม พวกเขายังไม่ได้เข้าใจถึ งความหมายเต็มที่และความสาคัญของ
สิ่ งที่พระเยซู ได้กล่าว แม้วา่ พวกเขาอาจได้คิดว่าพวกเขาได้เข้าใจ พระเยซู เพิ่งได้บอกพวกเขา
ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจถึงความหมายจองพระองค์อย่างเต็มที่จนกว่าเวลาในอนาคต (ข้อ 25-26)
“ถ้ า พวกสาวกได้ มี ค วามเข้า ใจที่ พ วกเขาได้อ้า งอย่ า งแท้จ ริ งนั้ น พวกเขาคงได้
ตอบสนองแตกต่างไปอย่างมากเมื่อวิกฤตได้มา”859

16:31-32

พระเยซูได้สงสัยการยืนยันที่วา่ ตอนนี้พวกสาวกได้เชื่ออย่างเต็มที่ เนื่ องจากสิ่ งที่พระองค์เพิ่งได้
อธิ บายไปว่า “ตอนนี้ ท่านเชื่ อหรื อ?” ฉบับแปล NIV “ในที่สุดท่านก็เชื่ อ” เป็ นการตีความที่
ผูอ้ ่านควรเข้าใจว่าเป็ นการเหน็นแนม เหตุการณ์ต่างๆรอบๆ การถูกจับกุมและการถูกตรึ งของ
พระเยซู จะแสดงให้เห็ นว่าความเชื่ ของพวกเขายังอ่อนแออยู่ พวกเขาจะละทิ้งพระองค์ (“ได้
กระจัดกระจายไป”) ใน “เวลา” แห่ งการทดสอบของพระองค์ เวลานั้น “กาลังมา” ในไม่ช้า
อย่า งมาก แต่พ ระเยซู สามารถกล่ า วถึ ง มันในฐานะปั จจุ บนั ที่ เกิ ดขึ น้ แล้ ว (“ตอนนี้ อยู่ที่ นี่” )
เพราะว่าตอนนั้นยูดาสได้วางแผนกับพวกผูน้ าทางศาสนาเพื่อการจับกุมพระองค์ ความมัน่ ใจ
ของพระเยซู ในพระบิดาก็มาทางที่ว่าพระองค์ได้พบการปลอบโยนในความหวังที่หนักแน่ น
ที่วา่ พระบิดาจะไม่ละทิ้งพระองค์ แม้วา่ พวกสาวกจะละทิ้ง พระเยซูได้ให้การต่อว่าที่นุ่มนวลนี้
เพราะว่าพวกสาวกได้ประเมินพวกเขามากเกินไปอีกครั้งหนึ่ง (เปรี ยบเทียบ 13:38)
มันเป็ นจริ งที่ ว่าเปโตร (และบางที่ยอห์น) ได้ติดตามพระเยซู ไปยังลานบ้านของมหาปุโรหิ ต
มันเป็ นจริ งเช่ นกันที่ยอห์นได้ยืนใกล้ไม้กางเขนของพระเยซู ระหว่างการถูกตรึ งของพระองค์

(18:15; 19:26-27) อย่างไรก็ตาม พวกสาวก ทั้งหมดได้ละทิ้งพระเยซู ณ การถูกจับกุมของ
พระองค์ (ได้ละพระองค์ไว้ “ตามลาพัง”) และได้กลับไปสู่ สิ่งต่างๆของพวกเขา “เอง” (“ไปยังที่
ของเขาเอง”) อย่างชัว่ คราว (มธ. 26:56; มก. 14:50; ยน. 18:17, 25-26; 21:3) มันเป็ นจริ ง
เช่นกันที่ พระบิดาได้ละทิ้งพระเยซู ที่กางเขน (มธ. 27:46; มก. 15:34) อย่างไรก็ตาม นัน่ ก็
ชัว่ คราวเท่านั้นเช่ นกัน พระบิ ดาได้คงอยู่กบั พระเยซู ตลอดการทนทุกข์ของพระองค์ท้ งั สิ้ น
และได้จากพระองค์ไปเมื่อพระองค์ได้พิพากษาบาปเท่านั้น ซึ่ งพระองค์ได้รับไว้บนพระองค์เอง
ในฐานะตัวแทนของเรา (2 คร. 5:21) ในขณะที่อยูบ่ นกางเขน
16:33

เครื่ องบ่งชี้ ทางโครงสร้าง “สิ่ งเหล่านี้ เราได้กล่าวต่อท่าน” (เปรี ยบเทียบ 14:25; 16:1, 4, 25;
17:1) ระบุถึงการสรุ ปของส่ วนนี้ของการอภิปรายนี้ เหตุผลสู งสุ ดสาหรับการเปิ ดเผยของพระเยซู เกี่ ยวกับการจากไปของพระองค์ ตราบเท่าที่พวกสาวกที่ใกล้ชิดของพระองค์ได้เป็ นห่ วงก็
คือว่า พวกเขาจะประสบกับ “สันติสุข” ในความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระองค์ (เปรี ยบเทียบ
14:27) บางที “ในเรา” พาดพิงกลับไปถึงความสนิ ทสนมแบบเถาองุ่นและแขนงที่พระเยซู ได้
เปิ ดเผยในบทที่ 15 ความสัมพันธ์ของพวกเขากับ “โลก” จะส่ งผลต่อความยุง่ ยาก (“ความ
ลาบาก”) เนื่ องจากการต่อต้านที่ จะมายังพวกเขาจากผูไ้ ม่เชื่ อ อย่างไรก็ตาม หลักฐานที่ ว่า
“สันติสุข” ที่พระเยซู จะให้พวกเขาจะ “พิชิต” ความยุ่งยากที่โลกจะสร้ างขึ้น ก็คือชัยชนะของ
พระเยซูเหนื อ (“เราได้ชนะ”) “โลก” ที่บนกางเขน นัน่ คือ ทางการตายของพระองค์ (12:31; 1
คร. 15:57; 1 ยน. 2:13-14; 4:4; 5:4-5) บางทีนี่เป็ นอีกถ้อยคาหนึ่งที่พวกสาวกไม่เข้าใจทันที
พระเยซู ได้ปิดการอภิปรายนี้ ดว้ ยถ้อยคาแห่ งการหนุ นใจ คากรี ก ธาเรโซ, ซึ่ งแปลว่า “จงกล้า
หาญ” หรื อ “จงชื่นใจ” เป็ นคาที่พระเยซู เท่านั้นได้ใช้ในพันธสัญญาใหม่ (เปรี ยบเทียบ มธ. 9:2,
22; 14:27; มก. 6:50; 10:49; ยน. 16:33; กจ. 23:11) พระเยซู เป็ นผูห้ นุ นใจที่ยงิ่ ใหญ่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดาเนินพันธกิจของพระองค์ใน (และต่อและผ่านทาง) เราในทุกวันนี้
ความตึงเครี ยดที่ชัยชนะของพระคริ สต์และการต่อต้านของโลกตั้งไว้สาหรับคริ สเตียนไม่ใช่
ความตึงเครี ยดที่เราสามารถหลีกเลี่ยงในชี วิตนี้ ได้ แม้จะมีสิ่งนี้ มันก็ยงั เป็ นไปได้สาหรับเราที่
จะมีสันติสุขมากกว่าเป็ นทุ กข์ เมื่อเราชื่ นชมและเชื่ อพระสัญญาที่ ว่าพระเยซู ได้มีชยั ชนะแล้ว
(ข้อ 11; เปรี ยบเทียบ รม. 8:37)

“. . . ถ้าพระเยซู ไม่ได้บอกล่วงหน้าถึงความอ่อนแอของพวกสาวก เมื่อพวกเขาได้
ตระหนักหลังจากนั้นว่าพวกเขาได้ทาให้พระองค์ผิดหวังและได้ละทิ้งพระองค์และได้
ทอดทิ้งพระองค์อย่างไรนั้น มันคงได้ผลักดันให้พวกเขาไปสู่ ความหมดหวังอย่างที่สุด
และอย่างสิ้ นเชิง แต่พระองค์ได้เตือนพวกเขาก่อนที่มนั ได้เกิดขึ้น”860
การอภิปราย ณ ห้องชั้นบนจบลงที่นี่ (13:31-16:33) ส่ วนที่เหลือของพันธกิจส่ วนตัวของพระเยซู (บทที่ 13-17)
ประกอบด้วยคาอธิษฐาน
ค. คาอธิษฐานแบบมหาปุโรหิตของพระเยซู บทที่ 17
ส่ วนนี้ของพันธกิจส่ วนตัวของพระเยซู มีการเชื่ อมโยงหลายอย่างกับการอภิปราย ณ ห้องชั้นบนก่อนหน้านี้ ใน
พันธสัญญาเดิ ม บ่อยครั้งแล้วคาอธิ ษฐานได้มากับการอภิปรายการอาลา (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 49; ฉธบ. 32-33)
หัวข้อหลักคือความปรารถนาของพระเยซู สาหรับเกียรติของพระบิดาและสวัสดิภาพของพวกสาวก อย่างไรก็
ตาม หัวข้ออื่ นๆหลายหัวข้อที่ ไ ด้ดาเนิ นตลอดพระกิ ตติ คุณนี้ ก็ ไ ปสู่ จุดสู ง สุ ดใหม่ ที่นี่เช่ นกัน หัวข้อเหล่ า นี้
รวมถึง การเชื่อฟังของพระเยซู ต่อพระบิดา การเปิ ดเผยของพระเจ้าผ่านทางพระบุตร การทรงเรี ยกให้ออกจาก
โลกของพวกสาวก ภารกิจของพวกเขา เอกภาพของพวกเขา และจุดหมายของพวกเขา861
ความคล้ายคลึงต่างๆระหว่างเนื้ อหาของคาอธิ ษฐานนี้ และการอภิปราย ณ ห้องชั้นบน และหมายเหตุของยอห์น
ณ ตอนปลายของมัน (18:1) ดูเหมือนจะบ่งบอกว่าพระเยซูได้อธิ ษฐานก่อนที่พระองค์ได้เข้าไปในสวนเกทเสมนี
บางทีพระองค์อาจได้อธิ ษฐานในห้องชั้นบน862 แม้วา่ พระองค์อาจได้อธิ ษฐานในบางทีในกรุ งเยรู ซาเล็ม เวสคอทท์ได้เชื่อว่าพระองค์ได้อธิ ษฐานในลานพระวิหาร863
“ไม่วา่ พระองค์ได้อธิ ษฐานในห้องชั้นบนหรื อระหว่างทางไปถึงสวนนั้น สิ่ งนี้ แน่นอนอย่างมากคือ มันเป็ น
คาอธิ ษฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้อธิ ษฐานบนโลกและเป็ นคาอธิ ษฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้บนั ทึกไว้ในที่ใดก็
ตามในพระคัมภีร์ แน่นอนว่า ยอห์นบทที่ 17 เป็ น ‘อภิสุทธิ สถาน’ ของการบันทึกของพระกิตติคุณนี้ และ
เราต้องเข้าหาบทนี้ดว้ ยวิญญาณของความถ่อมใจและการนมัสการ”864
แม้ว่าการตั้งชื่ อคาอธิ ษฐานนี้ “คาอธิ ษฐานแบบมหาปุโรหิ ตของพระเยซู ” นั้นค่อยข้างนาไปผิดๆเล็กน้อย
ข้าพเจ้าก็ไม่รู้วธิ ี ที่ดีกว่าที่จะอธิ บายถึงคาอธิ ษฐานนี้ เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู ยงั ไม่ได้เข้าไปสู่ พนั ธกิจแบบ

มหาปุโรหิตของพระองค์
ซึ่ งพระองค์ได้เริ่ มต้นเมื่อพระองค์ได้เสด็จสู่ สวรรค์ เมื่อพระองค์ได้อธิ ษฐานคาอธิ ษฐานนี้ (เปรี ยบเทียบ รม.
8:34; ฮบ. 7:25; 1 ยน. 2:1) อย่างไรก็ตาม คาอธิ ษฐานนี้แสดงถึงการลิ้มรสล่วงหน้าของพันธกิจการวิงวอน
เผือ่ นั้น
“บ่อยครั้งแล้วเราเข้าใจคาอธิ ษฐานนี้ ราวกับว่ามันเป็ นเศร้าโศก มันไม่ใช่ มันถูกเปล่งออกมา
โดยผูห้ นึ่งซึ่ งเพิ่งได้ยนื ยันว่าพระองค์ได้ชนะโลกแล้ว (16:33) และมันเริ่ มต้นจากความเชื่ อมัน่ นี้
พระเยซู ก าลั ง ตั้ง ใจคอยกางเขน แต่ ด้ ว ยอารมณ์ แ ห่ ง ความหวัง และความยิ น ดี ไม่ ใ ช่
ความหมดหวัง”865
1. คาขอร้ องของพระเยซู เพือ่ พระองค์ เอง 17:1-5
17:1

“พระเยซูได้กล่าวสิ่ งเหล่านี้” (NASB, คากรี ก เทาทา เอลาเลเซน เยซุส) เชื่อมโยงสิ่ งที่ติดตามมา
ด้วยสิ่ งที่พระเยซู เพิ่งได้กล่าวไปอย่างชัดเจน (เปรี ยบเทียบ 14:25; 16:1, 4, 25, 33) “ทรงแหงน
พระพักตร์ ข้ ึนดูฟ้า” ได้บ่งชี้ ถึงการอธิ ษฐานอย่างเช่ นถ้อยคาของพระเยซู ได้บ่งชี้ (เปรี ยบเทียบ
สดด. 121:1; 123:1; อสค. 33:25; ดนล. 4:34; ยน. 11:41) ท่าทางนี้ ได้แสดงถึงการที่พระเยซูยก
ใจของพระองค์ไปยังพระเจ้า การนับถื อของพระองค์ที่มีต่อพระเจ้าและความมัน่ ใจของพระ องค์ในพระเจ้า866 บางทียอห์นอาจได้รวมรายละเอียดของพระเยซูแหงนพระพักตร์ ของพระองค์
ขึ้นดู ฟ้าเพื่อจะช่ วยให้ผูอ้ ่านจิ นตนาการถึ งการจานนที่ ต่อเนื่ องของพระองค์ต่อพระบิ ดาของ
พระองค์
แน่ นอนว่า ชื่ อเรี ยก “พระบิ ดา” เป็ นแนวทางโดยทัว่ ไปของพระเยซู ถึ ง การอ้า งอิ ง ถึ งความ
สัมพันธ์ของพระเจ้ากับพระองค์เอง และความรักใคร่ ของพระองค์ที่มีต่อพระเจ้า (11:41; 12:
27; เปรี ยบเทียบ ข้อ 5, 11, 21, 24, 25) “เวลา” ในที่นี่เป็ น เวลาของ (เวลาสาหรับ) การได้รับ
เกี ยรติของพระบุตรผ่านทางการตาย การเป็ นขึ้นจากตายและการเสด็จสู่ สวรรค์ (เปรี ยบเทียบ
2:4; 7:6, 8, 30; 8:20; 12:23, 27-28, 31-32; 13:1, 31) การหลีกเลี่ยงไม่ได้ของเหตุการณ์ที่ใกล้เข้า
มาไม่ได้นาพระเยซู ไปสู่ การยอมรับมันอย่างไม่ดิ้นรน นี่ เป็ นวิธีที่ผเู ้ ชื่ อบางคนตอบสนองใน
สถานการณ์ ที่คล้ายกัน ตรงกันข้าม มันได้เคลื่อนพระองค์ไปสู่ การอ้อนวอนต่อพระบิดาที่ว่า
สิ่ งที่กาลังจะเกิดขึ้นจะส่ งผลต่อเกียรติของพระเจ้า

“อย่างเช่นบ่อยครั้งอย่างมากในพระคัมภีร์น้ นั การเน้นที่อานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าทา
หน้าที่เป็ นเครื่ องกระตุน้ ต่อคาอธิ ษฐาน ไม่ใช่สิ่งไม่จูงใจ”867
พระเยซู ได้ขอให้พระบิดาของพระองค์ที่จะ “ให้เกียรติ” พระองค์เพื่อว่าพระองค์สามารถ “ให้
เกี ย รติ ” พระบิ ดาได้ ที่ จะ “ให้เกี ย รติ ” ในบริ บ ทนี้ ห มายถึ ง ที่ จะปกคลุ ม ด้วยความงดงาม
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 5) วิธีเดี ยวที่สิ่งนี้ สามารถเกิ ดขึ้นได้ก็คือพระคริ สต์จะต้องไปที่กางเขน
ดังนั้นนี่ เป็ นครั้งเดี ยวของการวอนวอนส่ วนตัวในคาอธิ ษฐานนี้ เป็ นพยานถึงการอุทิศตนของ
พระเยซู ที่จะทาตามน้ าพระทัยของพระบิดา แม้กระทัง่ ถึงจุดแห่ งการตายที่บนกางเขน ดังนั้น
คาขอร้องของพระองค์เพื่อเกียรติน้ นั ก็ไม่ใช่เห็นแก่ตวั มันรวมกันเป็ นคาขอร้องสาหรับความ
ตรงกันข้า มของสภาพต่างๆ (ของความเป็ นมนุ ษย์ที่หลงหายและผิดบาป) ซึ่ ง ส่ ง ผลต่อการ
บังเกิดเป็ นมนุษย์ (เปรี ยบเทียบ ฟป. 2:6-11) พระเยซูได้ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า (นัน่ คือ
พระคุ ณ) ในการทนทุกข์ การตายที่เสี ยสละ การเป็ นขึ้นจากตาย และการเสด็จสู่ สวรรค์ของ
พระองค์ สิ่ งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเกียรติของพระเจ้าในที่สุด มันจะยกย่องปั ญญา อานาจ และความ
รักของพระองค์
ทันทีทนั ใดมากขึ้นนั้น พระบิดาได้ทาให้พระบุตรได้รับเกี ยรติโดยการส่ งทูตสวรรค์
เพื่อเสริ มกาลังพระองค์ในสวนเกทเสมนี ผ่านทางคาพยานของปี ลาตเกี่ ยวกับการไร้
ความผิดของพระเยซู ความรอดของโจรที่บนกางเขน การขาดของม่านในพระวิหาร
และการสารภาพของนายร้อยที่วา่ พระเยซูเป็ น ”พระบุตรของพระเจ้า“868
17:2

พระบิ ดาได้ให้เกี ยรติ พระบุ ตรโดยการให้ “สิ ทธิ อานาจ” แก่ พระองค์ที่จะ “ให้ชีวิตนิ รันดร์ ”
แก่ “ทุก” คนผูซ้ ่ ึ ง พระบิดาได้ “ให้” แก่พระบุตร (เปรี ยบเทียบ มธ. 28:18) พระบิดาได้ให้
สิ ทธิ อานาจนี้ แก่พระองค์ก่อนการสร้างโลก (เปรี ยบเทียบ สดด. 2) มันเป็ นพื้นฐานสาหรับคา
ขอร้องของพระเยซูในข้อที่ 1 ทั้งข้อที่ 2 และ 3 เป็ นการอธิ บาย และดังนั้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ ง
ก็เป็ นวงเล็บ พระเยซูได้อา้ งอิงถึงผูเ้ ชื่อ 5 ครั้งในคาอธิ ษฐานนี้ ในฐานะ “บรรดาผูท้ ี่พระบิดาได้
มอบแก่พระองค์” (ข้อ 2, 6 [2 ครั้ง], 9, 24)

17:3

พระเยซูได้ดาเนินการต่อไปที่จะระบุถึงแก่นสารของ “ชีวติ นิรันดร์ ” อย่างแท้จริ งแล้ว ชีวติ นิ

รันดร์ คือที่จะ “รู้จกั ” (คากรี ก กินอสโคซิ น, เปรี ยบเทียบ ปฐก. 4:1LXX; มธ. 1:25) “พระเจ้า”
โดยประสบการณ์ผ่านทางความเชื่ อใน “พระเยซู คริ สต์” พระบุตรของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ
3:5; ยรม. 31:34; ฮบก. 2:14; ฮบ. 8:11) นี่เป็ น คานิยาม“ที่ดีมากของพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับ
ชีวติ นิรันดร์ ”869 พระเยซูได้อธิ บายชีวิตนิรันดร์ ในแง่ของความสัมพันธ์แทนที่จะเป็ นระยะเวลา
ทุกคนจะมีชีวิตอยูเ่ ป็ นนิ ตย์ในบางที่ อย่างไรก็ตาม คาว่า “ชีวิตนิรันดร์ ” อย่างที่พระเยซู ได้ใช้
มันก็หมายถึงมากกว่าชีวติ ที่ยาวนานอย่างมาก
“ชีวติ เป็ นการเกี่ยวข้องที่กระฉับกระเฉงกับสภาพแวดล้อม ความตายเป็ นการหยุดของ
การเกี่ ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ไม่วา่ มันจะเป็ นทางกายภาพหรื อส่ วนตัว ประเภทที่
สู งที่สุดของชี วิตคือการเกี่ยวข้องกับประเภทที่สูงที่สุดของสภาพแวดล้อม ไส้เดือนก็
พึงพอใจที่จะอาศัยอยูใ่ นดิน เราไม่ตอ้ งการเพียงแค่สภาพแวดล้อมที่กว้างขึ้นของโลก
ทะเล และท้องฟ้ าเท่ า นั้น แต่ ตอ้ งการการติ ดต่อกับมนุ ษย์คนอื่ นๆอี กด้วย ส าหรั บ
ความสาเร็ จที่สมบูรณ์แห่งชีวติ ของเรานั้น เราต้องรู ้จกั พระเจ้า พระเยซูได้กล่าวว่าสิ่ งนี้
ก่อให้เกิดชี วิตนิ รันดร์ มันไม่ใช่ไม่สิ้นสุ ดเท่านั้น เนื่ องจากว่าความรู ้ เกี่ ยวกับพระเจ้า
จะเรี ยกร้ องนิ รันกาลที่จะพัฒนาอย่างเต็มที่ แต่ด้านคุ ณภาพนั้นมันต้องคงอยู่ในมิ ตินิ
รันดร์อีกด้วย”870
ที่นี่พระเยซูได้อธิบายถึงพระบิดาในฐานะ “พระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว” นี่ไม่ได้หมายถึงว่า พระเยซูได้ยอมรับว่าพระบิดาเป็ นพระเจ้าและพระองค์ ไม่ใช่พระเ (พระเยซู )จ้าอย่างผูท้ ี่มีความเห็น
ว่าพระเจ้าทรงอยูโ่ ดยพระองค์เดี ยวไม่เป็ นตรี เอกภาพ เชื่ อตรงกันข้าม มันหมายถึงว่า พระเยซู
ได้ยอมรับว่ามีพระเจ้าแท้แต่องค์เดียว ในความตรงกันข้ามกับรู ปเคารพและที่เรี ยกกันว่า ”พระ“
มากมาย พระเยซู ได้อา้ งถึ งความเท่าเทียมกับพระบิดาหลายครั้งก่อนหน้านี้ ในพันธกิ จในโลก
ของพระองค์ เปรี ยบเทียบ)10:30, 38; และข้ออื่นๆ)
พระเจ้าเป็ นที่รู้จกั ได้ผ่านทาง “พระเยซู คริ สต์” ผูซ้ ่ ึ งพระองค์ได้ “ส่ ง” มาเท่านั้น (เปรี ยบเทียบ
1:18; มธ. 11:27) บางครั้งเรากล่าวว่ามันเป็ นพรและการดลใจที่จะรู้จกั บางคน สิ่ งทั้งหมดนี้ ก็
เป็ นจริ งมากขึ้ นเมื่ อเรารู ้ จกั พระเจ้า การรู ้ จกั พระองค์ก็ เปลี่ ยนแปลงเรา และแนะนาเราไปสู่
คุณภาพที่แตกต่างของการดาเนินชีวติ 871

“มันควรค่าแก่ การสังเกตที่ ว่า นี่ เป็ น ที่ เดี ยว ในพันธสัญญาใหม่ที่ซ่ ึ งองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเราได้เรี ยกพระองค์เองว่า ‘พระเยซู คริ สต์’ ในการทาเช่ นนั้น พระองค์ได้
ยืนยันว่า พระเยซู บุตรมนุษย์และพระบุตรของพระเจ้าเป็ น พระคริ สต์ (พระเมสสิ ยาห์)
แท้แต่ผเู ้ ดียว ด้วยเหตุน้ นั พระองค์ได้ปฏิเสธความเข้าใจเท็จทุกอย่างเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ อย่างเช่นในอนุประโยคก่อนหน้านี้ ที่พระองค์ได้กนั พระเท็จทุกองค์ออกไป
[เปรี ยบเทียบ 1 ยน .5:1]”872
17:4-5

พระเยซูได้ “ให้เกียรติ” พระบิดาโดยทุกสิ่ งที่พระองค์ได้ทาในการบังเกิดเป็ นมนุษย์ของ
พระองค์ พระองค์ไ ด้ กระท ากิ จ ที่ “[พระบิ ด า]” ทรงให้ พ ระองค์ก ระท านั้นส าเร็ จ แล้ว
.เปรี ยบเทียบ ลก) 2:49; ฮบ. 10:7; ยน. 19:30) บางทีพระเยซู ได้รวมถึงการตาย การเป็ นขึ้นจาก
ตาย และการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระองค์ ซึ่ งพระองค์ได้อ้างอิ งถึ ง ก่ อนเวลา (ล่ วงหน้า) ที่ นี่
(เปรี ยบเทียบ 19:30) การถูกตรึ งของพระเยซู เป็ นความแน่นอนที่มาก่อนเนื่ องจากการอุทิศตน
ของพระองค์ที่จะทาตามน้ าพระทัยของพระบิดา (ฟป. 2:8)
“มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะให้เกียรติพระเจ้า และนัน่ คือที่จะเชื่อฟังพระเจ้า”873
ตอนนี้พระเยซูได้ขอให้พระบิดาที่จะ “ให้เกียรติ” พระบุตรโดยทุกสิ่ งที่พระบิดาจะทาในการยก
ย่องพระบุตร อย่างแท้จริ งแล้ว ดังนั้นพระเยซูได้กล่าวซ้ าคาขอร้องของข้อที่ 1 พระองค์ตอ้ งการ
ที่จะกลับไปสู่ สภาพ (ของเกี ยรติในสวรรค์) ที่ซ่ ึ งพระองค์ได้มีชีวิตอยู่ “กับ” พระบิดา “ก่อน”
การบังเกิดเป็ นมนุษย์ของพระองค์ (และ “ก่อนโลกได้มีข้ ึน”)
คาขอร้องนี้แสดงถึงการมีชีวิตอยูก่ ่อนของพระเยซู กบั พระบิดาและความเท่าเทียมของพระองค์
กับพระบิดา (10:30) ที่จริ งแล้ว พระเยซู ได้ขอการได้รับเกี ยรติอีกครั้งหนึ่ งของพระองค์เอง
ยังสภาพดั้งเดิ มของพระองค์คื อ ด้วยสิ ท ธิ อานาจ อานาจ ความงดงาม และสิ ทธิ พิ เศษต่ างๆ
ทั้งหมดของความเป็ นพระเจ้า แต่มากกว่านั้นอาจจะเกี่ยวข้องในการได้รับเกียรติน้ ี
“เกียรติของพระคริ สต์และเกียรติของพระบิดาในพระคริ สต์ จะต้องเป็ นที่ประจักษ์โดย
การดาเนินต่อไปและความสาเร็ จของเกียรติที่พระองค์ได้เริ่ มต้นในมนุษย์”874

2. คาขอร้ องของพระเยซู สาหรับสาวกสิ บเอ็ดคน 17:6-19
การได้รับ เกี ย รติ ข องพระเยซู ไ ด้ข้ ึ นอยู่ก ับ สวัส ดิ ภาพของบรรดาผูท้ ี่ พระบิ ดาได้ใ ห้แก่ พ ระองค์ (ข้อ 2)
ดังนั้น พระเยซูได้อธิ ษฐานเพื่อพวกเขาเช่นกัน พระองค์ได้ทาการขอร้องหลายอย่างเพื่อพวกเขา แต่แรกสุ ด
ได้แสดงออกถึงเหตุผลต่างๆที่พระองค์ได้อธิ ษฐานเพื่อพวกเขา และเหตุผลที่พระองค์ตอ้ งการให้พระบิดาที่
จะตอบคาขอร้องต่างๆของพระองค์
ความยาวของส่ วนนี้ ของคาอธิ ษฐานบ่งบอกว่าพระเยซู ได้มีความห่ วงใยที่ใหญ่ข้ ึนสาหรับสวัสดิ ภาพของ
พวกสาวกของพระองค์มากกว่าสวัสดิภาพของพระองค์เอง
“พระเยซู ได้อธิ ษฐานเพื่อพวกสาวกของพระองค์ก่อนที่พระองค์ได้เลื อกพวกเขา (ลก. 6:12)
ระหว่างพันธกิ จของพระองค์ (ยน. 6:15) และ ณ ตอนปลายของพันธกิ จของพระองค์ (ลก.
22:32) ที่นี่ (ยน. 17:6-19) และภายหลังในสวรรค์ (รม. 8:34; ฮบ. 7:25)”875
เหนือสิ่ งอื่นใด เมื่อพิจารณาถึงความอ่อนแอต่างๆของพวกเขา พวกเขาก็มีความจาเป็ นที่ยิ่งใหญ่ต่อพระคุณ
ของพระเจ้าที่จะค้ าจุนพวกเขาในอนาคต มันเป็ นอานาจที่รักษาไว้ของพระเจ้ามากกว่ากาลังของพวกเขาที่
ได้ทาให้พระเยซูมนั่ ใจขณะที่พระองค์ได้อธิ ษฐานเพื่อพวกเขา
พืน้ ฐานต่ างๆสาหรับคาขอร้ องเหล่านี้ 17:6-11ก
17:6

พระเยซูได้ถือว่าพวกสาวกเหล่านี้เป็ นบรรดา (“ผูค้ น”) ผูซ้ ่ ึ งพระเจ้าได้ให้แก่พระองค์ “จากโลก
นี้ ” (เปรี ยบเทียบ 6:37; 15:19; สดด. 22:22) ไม่ใช่เป็ นบรรดาผูท้ ี่ได้เลือกที่จะติดตามพระองค์
มุมมองนี้ อธิ บายถึ งความมัน่ ใจของพระเยซู ขณะที่พระองค์ได้คาดหวังถึ งอนาคตของพวกเขา
“พวกเขา” ได้เป็ นของพระเจ้า (“ได้เป็ นของพระองค์”) และดังนั้นพระเจ้าจะปกป้ องพวกเขา
พระเยซู ได้เปิ ดเผยพระเจ้า (“ได้สาแดงนามของพระองค์”) แก่พวกเขา “นาม” ของพระเจ้าก็
สรุ ปทุกสิ่ งเกี่ยวกับพระองค์ (เปรี ยบเทียบ อพย. 3:13-15; อสย. 52:6) การสาแดงถึงนามของ
พระเจ้าแก่ผคู ้ นหมายถึงการเปิ ดเผยถึงธรรมชาติแท้จริ งของพระองค์แก่พวกเขา สาวกสิ บเอ็ด
คนได้ “รักษา” “พระวจนะ” ของพระเจ้าโดยการเชื่ อและการติ ดตามพระเยซู แม้ว่าพวกเขา
ไม่ได้เชื่อฟังอย่างต่อเนื่อง

17:7-8

มีสิ่งมากมายที่สาวกสิ บเอ็ดคนยังไม่ได้เข้าใจ แต่พวกเขาก็ได้เชื่ อว่าพระเยซู ได้มาจากพระเจ้า
และถ้อยคา (คากรี ก เรมาทา) ของพระเยซู ก็เป็ น “พระดารัส” ของพระเจ้า อย่างน่ายกย่องแล้ว
พวกเขาได้ยอมรับ (“รับเอา”) คาสอนของพระเยซู แม้ว่าพวกเขาไม่ได้เข้าใจคาสอนเหล่ านั้น
อย่างเต็ม ที่ และสิ่ ง ที่ พวกเขาได้เข้าใจพวกเขาได้ “เชื่ อ” วลี ที่ผิดปกติ ก็ เน้นถึ งเอกภาพของ
พระองค์กบั พระบิดา
“ตราบเท่า ที่ เราคงอยู่ก ับภาพของพระเยซู แห่ ง กาลิ ลี (บางที ท าให้เย้า ยวนใจต่อความ
สวยงามของความบริ สุทธิ์ และความต่ าต้อยของพระองค์) ดังนั้นเราก็พลาดสิ่ งที่สาคัญ
อย่างแท้จริ ง สิ่ งที่เป็ นศูนย์กลางก็คือทุกสิ่ งที่เราเห็นในพระองค์ก็มาจากพระเจ้า ความ
สนใจของเราควรจดจ่อที่พระเจ้านิรันดร์ มากกว่าบุรุษแห่งกาลิลี”876
“มันเป็ นหนึ่ งในสิ่ งที่ทาให้เบิกบานมากที่ สุดในโลกที่จะคิ ดว่าพระเยซู ได้วาง
การวางใจและความเชื่ อมัน่ ของพระองค์ไว้ในมนุ ษย์เช่นตัวเรา เราเช่ นกันต้อง
ไม่กลัวโดยความอ่อนแอของมนุ ษย์หรื อโดยการเริ่ มต้นเล็กๆ เราเช่นกันต้องไป
ข้างหน้าด้วยความเชื่อถือที่มนั่ ใจของพระเยซู ในพระเจ้าและในมนุษย์ ถ้าเราเชื่อ
ในพระเจ้าและในมนุ ษย์ เราจะไม่เป็ นคนมองโลกในแง่ร้าย เพราะว่าด้วยความ
เชื่อถือสองอย่างนี้ ความเป็ นไปได้ต่างๆ ของชีวติ ก็ไม่จากัด”877

17:9-10

เนื่องจากว่าสาวกสิ บเอ็ดคนได้เชื่อในพระองค์ พระเยซูกไ็ ด้ทาการขอร้องสาหรับพวกเขา
“ไม่ใช่” สาหรับ “โลก” ณ จุดนี้ พระเยซู ไม่ได้อธิ ษฐานเพื่อโลก เพราะว่าโลกได้ต้ งั ตนเองไว้
นอกจุดประสงค์ต่างๆ ของพระเจ้า878 พื้นฐานสาหรับคาขอร้ องของพระเยซู ก็คือว่า พวกสาวก
เหล่านี้ ได้เป็ นของพระเจ้า ดังนั้นสวัสดิ ภาพของพวกเขาก็เป็ นความสนใจที่พิเศษของพระองค์
บรรดาผูท้ ี่เป็ นของพระบิดาก็เป็ นของพระบุตรอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น พระเยซู ได้อา้ งถึงความ
เป็ นห่ วงที่เท่าเทียมกันสาหรับสาวกสิ บเอ็ดคนกับความเป็ นห่ วงของพระบิดา นี่เป็ นการอ้างอีก
อย่างหนึ่งถึงความเท่าเทียมกับพระบิดา พระเยซูได้ “รับเกียรติ” ผ่านทางความเชื่ อของสาวกสิ บ
เอ็ดคน แต่พระองค์ไม่ได้รับเกียรติจาก “โลก”

17:11ก

พระเยซู ไ ด้อธิ บ ายอี ก ว่า พระองค์ไ ด้อธิ ษ ฐานเผื่อสาวกเหล่ า นี้ อย่า งที่ พ ระองค์ไ ด้อธิ ษ ฐาน

เพราะว่าพระองค์กาลังจะจากพวกเขาไป (“ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้ อีก”) และกลับไปหา
พระบิ ดา (“ข้า พระองค์ม าหาพระองค์ ” ) พวกเขาต้องการพระคุ ณ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของพระบิ ด า
เพราะว่าพวกเขาจะไม่มีการทรงสถิตที่หนุนใจของพระบุตรกับพวกเขาอีกต่อไปขณะที่พวกเขา
ได้มีชีวติ อยูใ่ นโลกที่เป็ นศัตรู
คาขอร้ องสาหรับการปกป้อง 17:11ข-16
17:11ข

ชื่ อ เรี ย ก “พระบิ ดาบริ สุ ท ธิ์ ” ปรากฏที่ นี่เ ท่ า นั้น ในพระกิ ตติ คุ ณที่ สี่ และเป็ นค าย้ า เตื อ นถึ ง
พระลักษณะทั้งสองของธรรมชาติของพระเจ้า มันทาให้แนวคิดของความบริ สุทธิ์ สู งสุ ดสมดุล
กับความเป็ นบิดาที่สนิ ทสนม และดังนั้นก็ตระเตรี ยมพวกเขาสาหรับสิ่ งที่อยู่ขา้ งหน้า นัน่ คื อ
ความจาเป็ นสาหรับการชาระให้บริ สุทธิ์ ที่มีความรัก (ข้อ 17-19) ความบริ สุทธิ์ ของพระบิดาทา
หน้าที่เป็ นต้นแบบสาหรับความบริ สุทธิ์ ของพวกสาวก (เปรี ยบเทียบ ลนต. 11:44; มธ. 5:48; 1
ปต. 1:16) เหตุผลที่พระเยซูและพวกสาวกสามารถบริ สุทธิ์ ได้ก็คือว่าพระบิดาทรงบริ สุทธิ์
พระเยซูได้ขอให้พระบิดาของพระองค์ที่จะ “รักษา” สาวกเหล่านี้ ไว้ “ในนามของพระองค์” คา
กรี ก เอน โท โอโนมาทิ โซอู) ฉบับ NIV ได้แปลวลีน้ ี ที่จะหมายถึง “โดยอานาจแห่ งพระนาม
ของพระองค์” (เปรี ยบเทียบ สดด. 20:1; 54:1; สภษ. 18:10)879 อย่างไรก็ตาม คาบุพบท เอน อาจ
เป็ นสถานที่แทนที่ จะเป็ นสื่ อในมาลาทางไวยากรณ์ ในกรณี น้ นั แนวคิดจะเป็ น “โปรดรักษา
พวกเขาไว้ในนามของพระองค์” ซึ่ งหมายถึง โปรดรักษาพวกเขาให้จงรักภักดี ต่อ พระองค์880
นักอรรถาธิ บายบางคนได้โต้แย้งว่าทั้งสองแนวคิดก็อยูใ่ นความคิดของพระเยซู 881 บริ บทก็ชอบ
มุมมองที่สอง ดูเหมือน ความจงรั กภักดี เป็ นเป้ าหมายของการรักษาไว้ และแนวคิดที่เด่น ไม่ใช่
วิธีที่จะไปถึงมัน นัน่ คือ ไม่ใช่อานาจของพระบิดา “นาม” ที่พระบิดาได้ “ให้” แก่พระบุตรบาง
ที อ้า งอิ ง ถึ ง การเปิ ดเผยถึ ง พระลัก ษณะของพระเจ้า ที่ พ ระเยซู ไ ด้ส าแดงแล้ ว (ข้อ 6-8;
เปรี ยบเทียบ 1:18; 14:9)
จุดประสงค์สูงสุ ดของพระเจ้าในการรักษาสาวกเหล่านี้ ไว้ให้จงรักภักดีต่อการเปิ ดเผยที่พระเยซู
ได้ให้แก่พวกเขาก็คือว่าพวกเขาจะประสบกับ เอกภาพ พวกเขาจะ “เป็ นหนึ่งเดียว” กับซึ่ งกัน
และกัน เช่ นเดี ยวกับ “หนึ่ งเดี ยว” กับพระบุ ตรและพระบิ ดา ถ้าพวกเขาได้จงรั กภักดี ต่อการ
เปิ ดเผยของพระเยซู ต่อไป จากการที่เสนอแนวคิดนี้ เพิ่มเติม เราก็สามารถเห็นได้วา่ พระคัมภีร์

เป็ นพื้นฐานสาหรับเอกภาพของผูเ้ ชื่อกับซึ่ งกันและกันและกับพระเจ้า
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พระองค์ได้รักษาสาวกเหล่านี้ ไว้ให้จงรักภักดีต่อพระเจ้าและได้ปกป้ อง (“คุ ม้ กัน”) พวกเขาไว้
จากการโจมตีภายนอกในขณะที่พวกเขาได้อยูก่ บั พวกเขา ข้อยกเว้นเดียวก็คือยูดาสอิสคาริ โอท
ผูซ้ ่ ึงเป็ นผูท้ รยศที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พนั ธสัญญาเดิมได้ทานายไว้วา่ จะทรยศพระเมสสิ ยาห์ (สดด.
41:9; 69:25; 109:6-8; เปรี ยบเทียบ ยน. 13:18) การละทิ้งของเขาไม่ได้พิสูจน์วา่ พระเยซู เป็ นผู ้
ล้มเหลว แต่ไ ด้พิสู จน์ว่าพระคัมภี ร์เชื่ อถื อได้ พระเยซู ไม่ ได้รวมยูดาสไว้ในคาขอร้ องของ
พระองค์สาหรับสาวกสิ บเอ็ดคน
คาว่า “ลูกแห่ งความพินาศ” (คากรี ก โฮ ฮู อิออส เทส อะโพเลอิ อัส , NIV “ผูห้ นึ่ งซึ่ งถูกกาหนด
ไปสู่ การถูกทาลาย”) สามารถอธิ บายถึ งลักษณะของยูดาส (เปรี ยบเทียบ อสย. 57:4) หรื อ
จุดหมายของเขาได้ (สดด. 35:4-8) เขาได้มีลกั ษณะที่น่าสาปแช่งและจะจบลงด้วยความพินาศ
แต่แนวคิดที่สองดูเหมือนจะหนักแน่ นกว่าในบริ บทนี้ ตามปกติแล้ว “ความพินาศ” ในพันธ
สัญญาใหม่อา้ งอิงถึงการสาปแช่งในยุคสุ ดท้าย (เปรี ยบเทียบ 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)
การปรากฏในอีกที่หนึ่ งของชื่ อเรี ยก “ลู กแห่ งความพินาศ” ก็ปรากฏว่าเกี่ ยวข้องกับปฏิ ปักษ์
พระคริ สต์ (2 ธส. 2:3) ข้อเท็จจริ งนี้ ได้นานักตีความบางคนที่จะสรุ ปว่าปฏิปักษ์พระคริ สต์จะ
เป็ นยูดาสอิสคาริ โอทที่ได้เป็ นขึ้นจากตาย อย่างไรก็ตาม พระเจ้าจะไม่ทาให้ผไู ้ ม่เชื่ อเป็ นขึ้น
จนกว่าตอนปลายของยุคพันปี (วว. 20:11-15) แต่ปฏิปักษ์พระคริ สต์จะปรากฎและดาเนิ นงาน
ของเขาระหว่างกลียคุ ซึ่ งจะนาหน้ายุคพันปี (เปรี ยบเทียบ วว. 13:1-10; 19:19-21)
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พระเยซู ไ ด้ป กป้ องสาวกสิ บ เอ็ด คนในขณะที่ พ ระองค์ไ ด้อยู่ก ับ พวกเขาในโลก แต่ ตอนนี้
พระองค์กาลังจะละพวกและกลับไปสู่ พระบิดา (“ตอนนี้ ขา้ พระองค์มาหาพระองค์”) ดังนั้น
พระองค์ได้ให้คาสอนเหล่านี้ และนาเสนอคาอ้อนวอนเหล่ านี้ (“สิ่ งเหล่านี้ เรากล่าวในโลก”)
เพื่อว่าพวกเขาจะแบ่งปั นในความเต็มเปี่ ยมของ “ความยินดี ” ของพระองค์หลังจากที่พระองค์
ได้จากไป (เปรี ยบเทียบ 15:11; 16, 22, 24)

“มันเป็ นสุ ขที่จะสังเกตว่าพระผูช้ ่วยให้รอดเป็ นห่ วงเพียงไรต่อความสุ ขของประชากร
ของพระองค์ ดังนั้นคริ สเตียนที่น่าสังเวชก็เป็ นความขัดแย้งในตนเอง . . . .คริ สเตียน
ที่ขาดความยินดีก็คือผูท้ ี่ขาดการติดต่อกับพระบิดา สิ่ งอื่นๆได้เข้าแย่งใจของเขา และ
ผลลัพธ์ก็คือเขาไม่ได้ดาเนินในความสว่างแห่งสี หน้าของพระองค์ อะไรคือการแก้ไข
? คือการสารภาพบาปกับพระเจ้า คือการเอาทุกอย่างที่ขดั ขวางการสื่ อสารของเรากับ
พระเจ้าออกไป คือการใช้อย่างเป็ นประจาในสิ่ งที่พระเจ้าจัดเตรี ยมให้เราในการรักษา
ความชื่ น ชมยิ น ดี ข องเรา ไม่ ว่ า จะเป็ นพระวจนะ การอธิ ษ ฐาน การภาวนา การ
ครอบครองหัวใจประจาวันด้วยพระคริ สต์ การเป็ นอยู่อย่างสม่าเสมอในอนาคตที่มี
สง่าราศีที่รอคอยเราอยู่ การประกาศต่อคนอื่นๆ ถึงความไพบูลย์อนั หาที่สุดมิได้ของ
พระคริ สต์”882
“แต่บดั นี้ ขา้ พระองค์ไปหาพระองค์แต่บดั นี้ ขา้ พระองค์กล่าวต่อพระองค์ดว้ ย“ อาจหมายถึง ”
ดังนั้น บางทีท้ งั สองความคิดนี้ได้อยูใ่ นความคิดของพระเยซู ”การอธิษฐาน883
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การเปิ ดเผยและคาสอนต่างๆที่พระเยซู ได้ให้แก่สาวกสิ บเอ็ดคนจะเป็ นพื้นฐานสาหรับพวกเขา
ที่จะยังคงจงรั กภักดี ปลอดภัย และยินดี อย่างไรก็ตาม “โลกจะเกลี ยดชัง (“ได้เกลียดชัง ”)
พวกเขา เพราะว่าพวกเขาไม่ได้เป็ น “ของโลกนี้ ” อีก อย่างที่โลกได้เกลียดชังพระเยซู เพราะว่า
พระองค์ “ไม่ ได้เป็ นของโลก” แนวคิ ดก็ ไม่ ใช่ ที่ว่า ภาพลักษณ์ ของพวกสาวกแตกต่ างจาก
ภาพลักษณ์ของโลกสักเท่าไหร่ แต่ที่ว่าที่มาและคุณลักษณะของพวกเขาแตกต่างเพราะว่าพวก
เขาได้เชื่อในพระเยซู884 พระเยซูได้กล่าวถึงพระบิดาและโลกว่าเป็ นความจงรักภักดีที่ต่อต้านกัน
(เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 2:15)
เป็ นที่ ชัดเจนว่า ในความคิ ดนั้น พระเยซู กาลัง กล่ า วถึ ง บางสิ่ งของสิ่ ง เหล่ า นี้ ใ นคาอธิ ษ ฐาน
สาหรับผลประโยชน์ของพวกสาวก อย่างที่พระองค์ได้อธิ ษฐานก่อนหน้านั้นพร้อมกับผูม้ องดู
ณ อุโมงค์ฝังศพของลาซารัส (เปรี ยบเทียบ 11:42)

17:15-16

พระเยซูไม่ได้ขอให้พระบิดาที่จะย้ายสาวกสิ บเอ็ดคนไปจากโลกที่เป็ นศัตรู ขณะที่พระองค์
ก าลัง จะจากไป พระองค์ไ ด้อ้อ นวอนให้ พ ระบิ ด าที่ จ ะรั ก ษาพวกเขาไว้ใ ห้ จ งรั ก ภัก ดี ต่ อ
พระองค์เองในขณะที่พวกเขาได้ดาเนิ นชี วิตในโลกต่อไป พระเยซู ได้กล่าวซ้ าความคิดของข้อ

ที่ 14ข ในข้อที่ 16 เพื่อที่จะกล่าวซ้ าความแตกต่างที่สาคัญของพวกสาวกจากโลก ดังนั้น มัน
เป็ นการปกป้ องจาก “สิ่ งชั่วร้ า ย” (ค ากรี ก เอค ทู โพเนรู ) ในโลกที่ พวกเขาต้องการ วลี น้ ี
สามารถหมายถึง “ความชัว่ ร้ าย” โดยทัว่ ไป หรื อสามารถเป็ นการอ้างอิงถึ ง “มารร้าย” นัน่ คือ
ซาตาน การปรากฏในที่ อื่นๆของวลี น้ ี ก็หนุ นใจให้เราที่ จะตี ค วามว่า มันเป็ นการอ้า งอิ ง ถึ ง
“มาร” ที่นี่ (เปรี ยบเทียบ มธ. 6:13; 1 ยน. 2:13-14; 3:12; 5:18-19) อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแนวคิด
อาจได้อยูใ่ นความคิดของพระเยซู 885 แม้วา่ ตอนนี้ ซาตานถูกกล่าวโทษ มันยังคงปกครองโลกนี้
อยูโ่ ดยอิทธิ พลและการหลอกลวง (1 ยน. 5:19)
ตลอดประวัติศาสตร์ คริ สตจักร คริ สเตียนหลายคนได้แสวงหาการผ่อนคลายจากความเกลี ยด
ชั ง ของโลกโดยการถอนตั ว จากโลกทางสั ง คม และในแนวทางอื่ น ๆ หรื อโดยการ
ประนี ประนอมกับมัน บางคนมีแนวโน้มที่ จะถอนตัวจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็ นมิตรและ
อันตราย ในขณะที่คนอื่นๆชอบที่ผสมผสานกับมัน อย่างไรก็ตาม น้ าพระทัยของ พระเยซู ก็
คือว่า พวกสาวกของพระองค์ไม่ควรทาสิ่ งเหล่านี้ พระองค์ตอ้ งการให้พวกเขาที่จะจงรักภักดี
ต่อพระเจ้าต่อไป ในขณะที่กาลังรับใช้อย่างกระฉับกระเฉงในฐานะทูตของพระองค์แก่ผคู ้ นที่
ยัง ไม่รอดในโลกที่ ผิด บาป ความรู ้ สึ กแห่ ง ภารกิ จและอัตลักษณ์ ข องเราควรควบคุ มความ
ปรารถนาของเราสาหรับความสะดวก
“เป็ นการยืนกรานของพระเยซูนนั่ เองที่มนั อยูใ่ นการฉุ กละหุ กและความลาบากของ
ชีวติ ที่มนุษย์ตอ้ งดาเนินความเป็ นคริ สเตียนของเขา”886
“คริ สเตี ย นต้ อ งไม่ น าพวกเขาเองออกไปจากโลก แต่ ค งอยู่ ใ นการติ ด ต่ อ ที่ มี
ความหมายกับ โลก ซึ่ งวางใจในการปกป้ องของพระเจ้า ในขณะที่ พ วกเขาเป็ น
พยานเพื่อพระเยซู”887
“การอธิ ษฐานสามครั้งที่ไม่ได้ถูกตอบแก่ธรรมิกชนที่ได้บนั ทึกไว้ในพระคัมภีร์คือ การ
อธิษฐานของโมเสส เอลียาห์ และโยนาห์ เกี่ยวกับการที่จะ ‘ถูก เอาออกไปจากโลก”888
คาขอร้ องสาหรับการชาระให้ บริสุทธิ 17:17-19
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“ที่ จ ะช าระให้ บ ริ สุ ท ธิ์ ” (ค ากรี ก ฮั ก กี อั ด โซ) หมายถึ ง ที่ จ ะแยกไว้เ พื่ อ การรั บ ใช้พ ระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ อพย. 28:41; ยรม. 1:5) พระเยซู เป็ นแบบอย่างที่สมบูรณ์ของบุคคลที่ได้รับการ
ชาระให้บริ สุทธิ์ พระองค์ได้อุทิศตนต่อน้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับพระองค์อย่างสมบูรณ์
และต่อเนื่อง การชาระให้บริ สุทธิ์ ในพระกิตติคุณยอห์นนั้นก็เพื่อภารกิจอยูเ่ สมอ889 วิธีของ การ
ช าระให้ บริ สุ ท ธิ์ ของพวกสาวกก็ คื อ “ความจริ ง ” ซึ่ ง พระเยซู ไ ด้อธิ บ ายคื อพระวจนะของ
พระเจ้า พระเยซูได้เสด็จมาเพื่อจะเปิ ดเผย “พระวจนะ” ของพระเจ้าแก่มนุ ษย์ (1:1, 14; 14:6)
และพระวิญญาณจะช่ วยให้พวกสาวกของพระองค์เข้าใจพระวจนะนั้น (15:13) มันเป็ นทั้ง
ส่ วนตัวและข้อเสนอ พระวจนะมายัง เราผ่านทางพระวจนะที่ มี ชีวิต ของพระเจ้า ซึ่ ง ก็ คื อ
พระเยซูคริ สต์ และพระวจนะ ที่ถกู เขียนขึน้ ของพระเจ้า ซึ่ งก็คือพระคัมภีร์
“พระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ เป็ น ‘จริ ง’ เท่านั้น แต่เป็ น ‘ความจริ ง ’ อีกด้วย และมี
อานาจที่เปลี่ยนแปลง”890
วิธีที่พระเยซู ได้ขอให้พระบิดาที่จะ “ชาระ” พวกสาวกให้บริ สุทธิ์ ก็โดยการใช้ “พระวจนะ”
ของพระองค์ นี่ หมายถึ งว่า มันสาคัญสาหรับพวกสาวกที่จะรู ้ จกั เข้าใจ เชื่ อและเชื่ อฟั งการ
เปิ ดเผยที่พระเจ้าได้ให้แก่เรา พระวจนะของพระเจ้าที่พระเยซู ได้เปิ ดเผย และที่ถูกบันทึกไว้ใน
พระคัมภีร์ก็เป็ นกุญแจสู่ การชาระให้บริ สุทธิ์ เชิงปฏิบตั ิของพวกสาวก การชาระให้บริ สุทธิ์ เชิ ง
ปฏิบตั ิเกี่ยวข้องกับการแยกออกเพื่อพระเจ้า (อุทิศตนต่อจุดประสงค์ต่างๆของพระเจ้าและแยก)
จากโลก มารร้ายผูซ้ ่ ึ งปกครองโลก และการโกหกต่างๆที่มนั แพร่ ตลอดทั้งโลกที่ถูกหลอกลวง
“ด้วยความคิดนั้น เราก็ เรี ยนรู้ ความจริ งของพระเจ้าผ่านทางพระวจนะ ด้วยใจนั้น เรา
ก็ รั ก ความจริ งของพระเจ้า, ซึ่ งก็คือพระบุตร [เปรี ยบเทียบ 14:6] ด้วยความตั้งใจนั้น
เราก็ ยอม ต่อพระวิญญาณ [แห่ งความจริ ง, เปรี ยบเทียบ 14:17; 16:13] และ ดาเนิ น
ความจริ งของพระเจ้าวันต่อวัน มันใช้ท้ งั สามอย่างสาหรับประสบการณ์ ที่สมดุ ลของ
การชาระให้บริ สุทธิ์ ”891
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ถัดไปพระเยซู ได้อธิ บายถึ งจุ ดประสงค์ของการชาระให้บริ สุทธิ์ ที่พระองค์ได้ขอร้ องสาหรั บ
พวกสาวกของพระองค์ พระองค์ได้ “ส่ งพวกเขาไปในโลก” ด้วยภารกิจ (เปรี ยบเทียบ 13:20;
15:26-27; 20:21) ในทานองเดียวกัน พระบิดาได้ “ส่ ง” พระบุตร “ไปในโลก” ด้วยภารกิ จ

(10:36) ในสองกรณี น้ นั การชาระให้บริ สุทธิ์ ก็จาเป็ นสาหรับความสาเร็ จของภารกิจ
“คริ ส ต์ศ าสนาไม่ เ คยถู ก ให้ ห มายถึ ง ที่ จ ะถอนมนุ ษ ย์จ ากชี วิ ต แต่ ถู ก หมายถึ ง ที่ จ ะ
เสริ มสร้ างเขาให้ดีข้ ึ นเพื่อชี วิต คริ สต์ศาสนาไม่ได้นาเสนอการพ้นจากปั ญหาให้แก่ เรา แต่
นาเสนอวิธีให้แก่เราที่จะแก้ไขปั ญหาของเรา คริ สต์ศาสนาไม่ได้นาเสนอสันติสุขที่ง่ายๆให้แก่
เรา แต่ นาเสนอสงครามที่ มีชัยชนะให้แก่ เรา คริ สต์ศ าสนาไม่ ได้นาเสนอชี วิตที่ ปัญหาถู ก
หลีกเลี่ยงและหลบได้ให้แก่เรา แต่นาเสนอชีวติ ที่ปัญหาถูกเผชิญหน้าและถูกพิชิตให้แก่เรา . . . .
คริ สเตียนต้องไม่ปรารถนาที่จะละทิ้งโลกเลย เขาต้องปรารถนาที่จะพิชิตโลกอยูเ่ สมอ”892
การเปรี ยบเทียบกับข้อที่ 20 ก็แสดงให้เห็นว่าในข้อ 6-19 นั้นพระเยซู ได้อธิ ษฐานเพื่อสาวกสิ บ
เอ็ดคนโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรถือว่าสิ่ งที่พระองค์ได้ขอร้องเพื่อสาวกสิ บเอ็ดนั้นก็
จากัดต่อพวกเขาโดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในข้อที่ 20 ไม่ใช่จากผูเ้ ชื่ อกลุ่มหนึ่ งไป
ยังอีกกลุ่มหนึ่ ง ราวกับว่าพวกเขาได้อยูใ่ นภาชนะที่แยกกัน ตรงกันข้าม มันเป็ นการเปิ ดกว้าง
ของสนาม จากสาวกสิ บเอ็ดคนไปยังบรรดาผูท้ ี่จะติดตามพวกเขา ดังนั้น มันก็เป็ นที่เข้าใจว่า
เมื่อพระเยซู ได้อธิ ษฐานเพื่อสาวกสิ บเอ็ดคน พระองค์จะอธิ ษฐานเพื่อบางสิ่ งที่ ไม่ใช่ พวกเขา
เท่ า นั้นที่ ต้อ งการแต่ ผูส้ ื บ ทอดของพวกเขาก็ ต้อ งการอี ก ด้ว ย เป็ นที่ ชัด เจนว่า ผูเ้ ชื่ อ ต่ อ มา
ทั้งหมดจะต้องการการชาระให้บริ สุทธิ์ โดย พระวจนะของพระเจ้า เพื่อว่าพวกเขาสามารถ
บรรลุภารกิจของพวกเขา อย่างที่สาวกสิ บเอ็ดคนได้บรรลุ
17:19

พระเยซู ไม่ได้หมายถึ งว่า พระองค์ได้ต้ งั ใจที่จะทาให้พระองค์เองบริ สุทธิ์ กว่าที่พระองค์ได้
บริ สุทธิ์ เนื่ องจากว่านัน่ จะเป็ นไปไม่ได้ อย่างเป็ นบางส่ วนแล้ว พระองค์ได้แยกพระองค์เอง
เพื่ อ ท าตามน้ า พระทัย ของพระเจ้า “เพื่ อ เห็ น แก่ ” พวกสาวกของพระองค์ พระองค์เ ป็ น
แบบอย่างของเราเกี่ยวกับการชาระให้บริ สุทธิ์ ที่สมบูรณ์ และการชาระให้บริ สุทธิ์ ของพระองค์
ก็ทาให้การชาระให้บริ สุทธิ์ ของเราเป็ นไปได้ ปราศจากการตายที่เสี ยสละของพระเยซู มันจะ
ไม่มีความรอดและจะไม่มีภารกิจสาหรับเรา มันจะไม่มีการชาระให้บริ สุทธิ์ สาหรับเราเช่นกัน
หนึ่ งในจุดประสงค์ของการตายของพระเยซู ก็เพื่อที่จะแยกผูเ้ ชื่ อออกไว้เพื่อพระเจ้าและภารกิ จ
ของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะทาหน้าที่ในฐานะปุโรหิ ตในโลกนี้ (1 ปต. 2:9)
3. คาขอร้ องของพระเยซู สาหรับผู้เชื่ อในอนาคต 17:20-26

ขณะที่พระเยซู ได้คิดเกี่ยวกับพวกสาวกที่จะเชื่ อในพระองค์ผา่ นทางพยานของสาวกสิ บเอ็ดคนนั้น พระองค์ได้
ขอร้องสองสิ่ งจากพระบิดาสาหรับพวกเขาคือ เอกภาพและการได้รับเกียรติ
คาขอร้ องสาหรับเอกภาพ 17:20-23
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ตอนนี้ พระเยซู ไ ด้ ร ะบุ ถึ ง ผู ้เ ชื่ อ ในอนาคตว่ า เป็ นเป้ าแห่ ง การวิ ง วอนเผื่ อ ของพระองค์
เช่นเดียวกับสาวกสิ บเอ็ดคน พระองค์ได้อธิ บายว่าพวกเขาเป็ นบรรดา “ผู”้ จะ “เชื่อ”. . . ผ่าน
ทาง” พยานของสาวกสิ บเอ็ดคน (“ถ้อยคาของพวกเขา”)
“อย่างที่พอ่ แม่จดั เตรี ยมเพื่อลูกๆของลูกๆของพวกเขาที่ยงั ไม่ได้เกิดมา องค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าก็ได้ระลึกถึงผูเ้ ชื่อในอนาคต เช่นเดียวกับผูเ้ ชื่อแห่งชุนรุ่ นแรก”893
คริ สเตียนทั้งหมดได้มาหาพระเยซู คริ สต์ไม่วา่ โดยตรงหรื อทางอ้อม ผ่านทางหนึ่ งในสาวกหรื อ
อัครทูตดั้งเดิม อย่างที่เราได้เห็นนั้น ยอห์นได้มีความสนใจพิเศษในการเน้นถึงความสาคัญและ
ประสิ ทธิ ภาพของพยานของผูเ้ ชื่ อ พยานนี้ เป็ นการแสดงออกที่เห็ นประจักษ์ของภารกิ จที่ ซ่ ึ ง
พระเยซูได้อา้ งอิงถึงมาตลอด (ข้อ 18-19) แม้วา่ สาวกสิ บเอ็ดคนจะทาให้พระเยซู ผิดหวังในไม่
ช้า พวกเขาจะกลับมาเพื่อจะติดตามพระองค์และจะดาเนินภารกิจที่พระองค์ได้ให้แก่พวกเขา
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พระเยซู ได้อธิ ษฐานเพื่อเอกภาพของผูเ้ ชื่ อ “ทุกคน” และสาหรับเอกภาพของสาวกสิ บเอ็ดคน
(ข้อ 11) เอกภาพนี้ข้ ึนอยูก่ บั การยึดมัน่ ในความจริ งของพระเจ้า และมันสะท้อนถึงเอกภาพที่มี
อยูร่ ะหว่างพระบิดาและพระบุตร ยิง่ ไปกว่านั้นอีก มันคือการรวมกันกับพระบิดาและพระบุตร
“ที่พวกเขาทั้งหลายจะอยูใ่ นเราอีกด้วย” (เปรี ยบเทียบ บทที่ 15) พระเจ้าได้ตอบคาอธิ ษฐานนี้
อย่า งเริ่ ม แรกในวันเพ็นเทคอสต์ เมื่ อพระองค์ไ ด้รวมผูเ้ ชื่ อกับ พระองค์เองในพระกายของ
พระคริ สต์ ซึ่ งก็คือคริ สตจักร (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 12:13)
จุดประสงค์ของเอกภาพนี้ คือ “เพื่อโลก” จะได้ “เชื่อ” ว่าพระบิดาได้ “ส่ ง” พระบุตรมา นัน่ คือ
ว่าพระเยซู ทรงเป็ น พระบุตรของพระเจ้า การแสดงออกถึ งความรักร่ วมกันท่ามกลางพวก
สาวกของพระเยซูแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็ นสาวกของพระองค์ ความรักของพวกเขาสาหรับ

ซึ่ งและกันแสดงให้เห็ นว่าพวกเขาทาตามคาสอนของพระองค์และมี ชีวิตของพระองค์อย่าง
แท้จริ ง สิ่ งนี้ ให้หลักฐานที่ว่าพระเยซู ทรงเป็ นผูท้ ี่พระองค์ได้อา้ งว่าเป็ นอย่างแท้จริ ง มันแก้
ต่างคาสอนของพระองค์และให้เกียรติพระองค์
“ตั้งแต่การเริ่ มต้นของชี วิตฝ่ ายวิญญาณของผูเ้ ชื่ อจนถึงการได้รับเกียรติสุดท้ายของเขา
นั้น ความเป็ นบิ ด าของพระเจ้า เป็ นพื้ น ฐานส าหรั บ ประสบการณ์ ข องผู ้เ ชื่ อ . . . .
ความสัมพันธ์น้ ี ของพระเจ้ากับมนุ ษย์ซ่ ึ งถูกทาเป็ นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบในชี วิตของ
พระเยซูคริ สต์น้ นั เป็ นทั้งการแสดงออกที่สูงที่สุดของความตระหนักรู ้ถึงความสัมพันธ์
ของพระองค์กบั พระเจ้า และการบรรลุ เต็มที่ที่มนุ ษย์สามารถไปถึ งได้ผ่านทางการ
รวมกันกับพระองค์”894
ข้อนี้ เป็ นข้อโปรดของบรรดาผูส้ ่ งเสริ มกลุ่มเคลื่ อนไหวเกี่ ยวกับสัมพันธภาพระหว่างศาสนา
ต่า งๆ อย่า งไรก็ ตาม อย่างที่ เนื้ อหาและบริ บ ทของข้อนี้ อธิ บ ายนั้น พระเยซู ไ ม่ไ ด้ก ล่ า วถึ ง
เอกภาพทางสถาบัน แต่เป็ นเอกภาพส่ วนตัวท่ามกลางผูเ้ ชื่ อแท้ (เปรี ยบเทียบ อฟ . 2:15)
พระองค์ได้อธิ ษฐานว่าผูเ้ ชื่ อแท้ “ทุกคน” จะ “เป็ นหนึ่ งเดียว” ในความรักของพวกเขาสาหรับ
ซึ่ งกันและกัน การจานนของพวกเขาต่อสิ ทธิ อานาจของพระคัมภีร์ และการอุทิศตนของพวก
เขาต่อภารกิจของพวกเขา การแตกแยกท่ามกลางคริ สเตียนที่ปฏิญาณตนได้ทาลายจุดประสงค์
ของพระเยซู ที่ ว่า โลกจะเชื่ อในพระองค์ อย่างไรก็ตาม การแก้ไ ขต่อปั ญหานี้ ไม่ ใช่ ที่จะตั้ง
เอกภาพทางสถาบันที่ปลอมซึ่ งละเลยพื้นฐานต่างๆสาหรับเอกภาพแท้ และนาเสนอด้านหน้าที่
หลอกลวงของเอกภาพ แต่ที่จะส่ งเสริ มความรักสาหรับซึ่ งกันและกันท่ามกลางผูเ้ ชื่อแท้
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พระเยซู ไ ด้ดาเนิ นการต่อไปที่ จะอธิ บายถึ งธรรมชาติของเอกภาพที่ พระองค์ได้ขอร้ องจาก
พระบิดา ในแง่ไหนที่ผเู ้ ชื่อทุกคนแบ่งปั นใน “เกียรติ” ของพระเจ้า? บางทีพระเยซู ได้กล่าวถึง
การที่พระองค์นาความรู ้เต็มที่เกี่ ยวกับพระเจ้าไปยังพวกเขา การเปิ ดเผยของพระเจ้าส่ งผลต่อ
เกี ยรติ สาหรับพระเจ้า เมื่อผูเ้ ชื่ อเข้าใจและเชื่ อการเปิ ดเผยของพระเจ้าที่พระเยซู ได้นามานั้น
พวกเขาก็มาเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมแห่ง “เกียรติ” นั้น นี่เป็ นสิ่ งอื่นที่พวกเขาแบ่งปั นในเอกภาพกับซึ่ งกัน
และกัน ซึ่ งพระบิ ดาและพระบุตรก็แบ่งปั นกับซึ่ งกันและกันอีกด้วย อีกมุ มมองหนึ่ งก็คือว่า
เกี ยรติ ในที่ นี่อา้ งอิ งถึ งงานแห่ งการไถ่ของพระคริ สต์ แต่หัวข้อนั้นไม่ได้โดดเด่ นในบริ บทนี้
เท่ากับการเปิ ดเผยของพระเจ้า
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ข้อนี้พฒั นาความคิดของข้อที่ 21 พระเยซูตอ้ งการ “เอกภาพ” ท่ามกลางผูเ้ ชื่ อที่จะยิ่งใหญ่และ
ที่จะชัดเจนจน “โลก” จะเชื่ อ (“รู้ จกั ”) ข่าวสารของพระเยซู โลกจะเห็ นอี กว่าพระเจ้าได้เท
ความรักของพระองค์ลงบนผูเ้ ชื่อและ พระเยซู จงสังเกตว่าพระเยซู ได้บ่งบอกว่าพระองค์จะ
อยูใ่ นผูเ้ ชื่ออย่างที่พระบิดาได้อยูใ่ นพระองค์ (“ข้าพระองค์อยูใ่ นพวกเขาและพระองค์ทรงอยูใ่ น
ข้าพระองค์”) สมาชิ กทั้งสามของพระภาคของพระเจ้าอยูใ่ นคริ สเตียน (14:23; รม. 8:9; คส.
1:27) การทรงสถิตอยูข่ องพระเจ้ารวมคริ สเตียนไว้ในพระกายของพระคริ สต์และให้เกียรติ
พระเจ้า

คาขอร้ องสาหรับการได้ รับเกียรติ 17:24-26
17:24

ที่ นี่ เป็ นที่ ชัดเจนว่า คาขอร้ องของพระเยซู ได้รวมสาวกสิ บเอ็ดคนกับผูถ้ ูก เลื อกสรรทุ กคน
พระองค์ตอ้ งการให้พวกเขาทั้งหมดที่จะ “เห็น” หรื อ สั งเกต (คากรี ก เธโอโรซิ น) “เกียรติ” ที่
พระบิดาจะคืนแก่พระบุตรหลังจากการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระองค์ (ข้อ 5; เปรี ยบเทียบ 1 ยน.
3:2) นี่ดูเหมือนจะเป็ นการอ้างอิงถึง “เกียรติ” ที่มีอยูก่ ่อนอันสาคัญของพระเยซู (“เกียรติของ
เรา. . . ก่อนการสร้างโลก”) ความอัปยศของพระองค์ในการบังเกิดเป็ นมนุ ษย์ก็ชวั่ คราวเท่านั้น
การได้รับเกียรติจะเริ่ มต้นสาหรับคริ สเตียนเริ่ มแรก ณ การตายหรื อการถูกรับขึ้นไป ไม่วา่ อัน
ไหนก็ตามมาก่อน (เปรี ยบเทียบ 14:2-3; 2 คร. 5:6-8) การได้รับเกียรติของเรารวมถึงการอยูก่ บั
พระเยซูเป็ นนิตย์ (เปรี ยบเทียบ คส. 3:4; 1 ธส. 4:17) เนื่ องจากว่า “ความปรารถนา” หรื อ
พระทัย (คากรี ก เธโล) ของพระเยซู เหมือนกันกับน้ าพระทัยของพระบิดา (เปรี ยบเทียบ 4:34;
5:30; 6:38) เราสามารถรู ้วา่ พระบิดาจะตอบคาขอร้องนี้
“ภาษาที่ ธรรมดาของการอธิ ษฐานก็มี การเปลี่ ยนแปลงเพราะว่าพระเยซู กาลัง กล่ า ว
อย่างที่มนั ได้เป็ นภายในพระภาคพระเจ้า”895
นี่ เป็ นหนึ่ งในพระคัมภีร์ตอนที่ ชดั เจนที่สุดในพันธสัญญาใหม่ที่ช้ ี แจงถึ งการเป็ นรองนิ รันดร์
ของพระบุตรต่อพระบิดา (เปรี ยบเทียบ 1 คร. 15:24, 28; อฟ. 3:21; ฟป. 2:9-11)896

17:25-26

พระเยซู ได้สรุ ปคาอธิ ษฐานของพระองค์อย่างที่พระองค์ได้เริ่ มต้น โดยการกล่าวต่อพระบิดา
ของพระองค์โดยชื่อ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 1, 11) โดยการเรี ยกพระเจ้าว่า “พระบิดาผูท้ รงธรรม”

ของพระองค์น้ นั พระเยซู ได้ยืนยันถึงความเชื่ อถือว่าพระเจ้าจะทา สิ่ งที่ ถูกต้ อง ในการตอบคา
อ้อนวอนที่พระองค์ได้นาเสนอ สิ่ งนี้ได้รวมถึงการให้เกียรติ พระบุตร และการนาบรรดาผูเ้ ชื่อ
ของพระองค์ไปยังสวรรค์อย่างปลอดภัยที่ที่พวกเขาจะเห็นพระสิ ริของพระองค์
ภารกิจของพระเยซูไม่ได้ส่งผลต่อการที่ท้ งั โลกมารู ้จกั พระเจ้าโดยประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม
พระเยซู เองได้รู้จกั พระบิ ดา และสาวกสิ บเอ็ดคนได้ม าเชื่ อว่าพระเยซู เป็ นการเปิ ดเผยของ
พระบิดา พระเยซูจะเปิ ดเผยพระบิดาต่อไป เพื่อว่า “ความรัก” ของพระบิดาจะคงอยูใ่ นพวกเขา
(“จะอยู่ในพวกเขา”) มันจะอยู่เพราะว่าพระเยซู เองจะคงอยู่ในพวกเขา (“ข้าพระองค์อยู่ใน
พวกเขา”) บางที เอน“) ใน (”ที่นี่หมายถึงทั้ง และ ”ใน“ท่ามกลาง897
“. . . ในคาอธิ ษฐานนี้ พระเยซู เสนอรายงาน เกี่ยวกับงานของพระองค์ให้แก่พระบิดา และมีสิ่งที่เจาะจง
เจ็ดอย่าง คือ หนึ่ ง พระองค์ได้ถวายเกียรติแด่พระบิดาในโลก )17:4) สอง พระองค์ได้ทากิจที่ได้มอบ
ให้แก่พระองค์กระทานั้นสาเร็ จ )17:4) สาม พระองค์ได้สาแดงพระนามของพระบิดาแก่คนทั้งหลาย
ของพระองค์เอง )17:6 [,26]) สี่ พระองค์ได้ให้พระดารัสของพระบิดาแก่พวกเขา )17:8, 14) ห้า
พระองค์ได้พิทกั ษ์รักษาพวกเขาอย่างที่ผเู ้ ลี้ยงพิทกั ษ์รักษาแกะของเขา )17:12) หก พระองค์ได้ส่งพวก
เขาไปในโลก )17:18) เจ็ด พระองค์ได้ให้มอบเกี ยรติแก่พวกเขาซึ่ งพระบิดาได้ประทานแก่ พระองค์
)17:22) จงสังเกต ‘ข้าพระองค์ได้ ในแต่ละข้อ ”[ในฉบับ AV]”898
“เจ็ดสิ่ งที่พระคริ สต์ได้ขอพระบิดาเพื่อชุ มชนทั้งหมดของผูท้ ี่ได้รับการไถ่ของพระองค์ หนึ่ ง พระองค์
ได้อธิษฐานเพื่อ การพิทักษ์ รักษา ของพวกเขา ว่า ‘ข้าแต่พระบิดาผูบ้ ริ สุทธิ์ ขอพระองค์ทรงโปรดพิทกั ษ์
รักษาบรรดาผูท้ ี่พระองค์ได้ประทานแก่ขา้ พระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์’ (7:11) สอง เพื่อ
ความยิ นดี ปรี ดา ของพวกเขา ว่า ‘เพื่อให้เขาได้รับความชื่ น ชมยินดี ของข้า พระองค์อย่า งเต็มเปี่ ยม’
(17:13) สาม เพื่อ การปลดเปลือ้ ง ของพวกเขาจากความชัว่ ร้าย ว่า ‘แต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พน้ จากมาร
ร้าย’ (17:15) สี่ เพื่อ การชาระให้ บริ สุทธิ์ ของพวกเขา ว่า ‘ขอทรงโปรดชาระเขาให้บริ สุทธิ์ ด้วยความ
จริ ง’ (17:17) ห้า เพื่อ การรวมตัวกัน ของพวกเขา ว่า ‘เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกนั ’
(17:21) หก เพื่อ การสมาคม ของพวกเขากับพระองค์เอง ว่า ‘ข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้น ที่
พระองค์ได้ประทานให้แก่ขา้ พระองค์ อยูก่ บั ข้าพระองค์ ในที่ซ่ ึ งข้าพระองค์อยูน่ ้ นั ’ (17:24) เจ็ด เพื่อ
ความอิ่ มใจ ของพวกเขา [ตัวเอียงถู กเพิ่มเข้ามา] ว่า ‘เพื่อเขาจะได้เห็ นความยิ่งใหญ่ของข้าพระองค์’
(17:24)

“การวิเคราะห์ ที่ระมัดระวังของคาอธิ ษฐานนี้ ก็เปิ ดเผยถึ งความเป็ นจริ งที่ ว่า อย่างที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
กระตุ ้นการอ้อนวอนอันหนึ่ งที่ พระองค์ได้ท าเพื่ อพระองค์เองโดยการอ้อนวอนเจ็ดอย่างนั้น ดังนั้น
พระองค์ก็ได้สนับสนุนการอ้อนวอนเจ็ดอย่างเพื่อประชาชนของพระองค์โดยการอ้อนวอนเจ็ดอย่าง. . . .
มันจะต้องเป็ นที่สังเกตอีกว่า ในคาอธิ ษฐานนี้ บรรดาผูเ้ ชื่ อถูกไตร่ ตรองในความสัมพันธ์เจ็ด“อย่างต่อ
โลก“ . . . .มีของประทาน เจ็ด อย่างที่ถูกอ้างอิงถึงในบทนี้ สี่ อย่างถูกมอบแด่พระผูเ้ ป็ นสื่ อกลาง และ
สามอย่างถูกมอบแด่ประชาชนของพระองค์”. . . .899
นัน่ ก็สรุ ปคาอธิ ษฐานวิงวอนเผื่อที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซู สาหรับพวกสาวกที่เชื่ อของพระองค์ นี่ เป็ นส่ วนที่สาคัญ
ของพันธกิจส่ วนตัวของพระองค์แห่งการตระเตรี ยมพวกสาวกของพระองค์สาหรับสิ่ งที่อยูต่ รงหน้าพวกเขา เรา
สามารถสรุ ปประเด็นหลักๆ ของมันได้ดงั ต่อไปนี้คือ พระเยซูได้ขอเพื่อ พระองค์ เอง: การได้รับเกียรติ (ข้อ 1, 5),
พระบิดาจะได้รับเกียรติ (ข้อ 1) พระองค์ได้ขอเพื่อ สาวกสิ บเอ็ดคน (และบรรดาผู้สืบทอดของพวกเขา): ความ
สัตย์ซื่อ (ข้อ 11) ผลลัพธ์ต่างๆของความสัตย์ซื่อของพวกเขาจะเป็ นเอกภาพของพวกเขา (ข้อ 11) และความยินดี
ของพวกเขา (ข้อ 13) วิธีไปสู่ ความสัตย์ซื่อของพวกเขาจะเป็ นการปกป้ องของพวกเขา (จากความชัว่ ; ข้อ 15)
และการชาระให้บริ สุทธิ์ ของพวกเขา (ข้อ 17) พระองค์ได้ขอเพื่อ ผู้เชื่ อในอนาคต: เอกภาพ (ข้อ 21, 22, 23) ใน
ปั จจุบนั เพื่อว่าโลกจะเชื่ อ (ข้อ 21, 23), และ สวรรค์ (ข้อ 24) ในอนาคต เพื่อว่าผูเ้ ชื่ อจะเห็นพระสิ ริของพระองค์
(ข้อ 24) และประสบกับความรักของพระเจ้าอย่างเต็มที่ (ข้อ 26)
ส่ วนนี้ของพันธกิจของพระเยซูได้เริ่ มต้นด้วยการเรี ยกเพื่อความถ่อมใจในปั จจุบนั (13:1-12) และจบลงด้วยความ
แน่ใจถึงเกียรติในอนาคต (17:24-27) ในระหว่างนั้น พระเยซูได้ให้การเปิ ดเผยต่างๆถึงความสาคัญของความรัก
พันธกิ จของการเสด็ จมาของพระวิญญาณบริ สุท ธิ์ และพระสัญญาถึ ง ค าตอบต่ อค าอธิ ษ ฐาน และค าแนะนา
เกี่ยวกับความสาคัญของการอยูใ่ นพระคริ สต์
IV. พันธกิจการทนทุกข์ ของพระเยซู บทที่ 18-20
มีหลายลักษณะที่แยกแยะการบันทึกของยอห์นเกี่ยวกับการทนทุกข์ของพระเยซูจากการบันทึกใน พระกิตติคุณสัมพันธ์ แรกสุ ด คนโรมันก็โดดเด่นมากขึ้นเล็กน้อยในพระกิตติคุณ แต่พวกเขาไม่ได้ก่อตั้งการปรากฏอย่างใหญ่
หลวงจนพวกเขามีกาลังเหนือบุคคลอื่นๆผูซ้ ่ ึ งได้ต่อต้านพระเยซู ประการที่สอง ยอห์นได้พรรณนาอย่างชัดเจน

มากขึ้นว่าพระเยซู มีการควบคุ มถึ งจุ ดหมายของพระองค์ ตัวอย่างเช่ น ยอห์ นไม่ได้บนั ทึ กความทรมานของ
พระเยซูในสวนเกทเสมนี สิ่ งนี้ก็สอดคล้องกับการเน้นของท่านว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้า ประการที่
สาม ยอห์ นได้รวมเนื้ อหาที่ พ ระกิ ตติ คุ ณพ้องได้ละเว้นไว้ สิ่ งนี้ เช่ นกันก็ สะท้อนถึ ง การเน้นต่ า งๆที่ ยอห์ น
ต้องการกล่าวเมื่อพิจารณาถึงจุดประสงค์ต่างๆของท่านสาหรับการเขียน สิ่ งที่การเน้นเหล่านี้ เป็ นนั้นก็จะชัดเจน
มากขึ้นขณะที่เราพิจารณาสิ่ งที่ท่านได้รวมไว้
ยอห์นได้เน้นสามสิ่ งในการบันทึกของท่านเกี่ยวกับการทนทุกข์ของพระเยซู คือ (1) ความสมัครใจแห่ งการทน
ทุกข์ของพระคริ สต์ (เปรี ยบเทียบ 18:4, 8, 11; 36; 19:28, 30) (2) ความสาเร็ จของแผนการของพระเจ้าในการทน
ทุกข์ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 18:4, 9, 11, 19:11, 24, 28) (3) สง่าราศีที่ได้ฉายตลอดการทนทุกข์ของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ 18:6, 20-23, 37; 19:11, 26-27, 36-37)900
“มนุ ษย์จะทาอย่างเลวที่สุด และพระเจ้าจะตอบสนองด้วยสิ่ งดีที่สุดของพระองค์ ‘แต่ที่ใดมีบาปปรากฏ
มากขึ้น ที่นนั่ พระคุณก็จะไพบูลย์ยงิ่ ขึ้น’ (รม. 5:20)”901
ก. การนาเสนอพระองค์ เองของพระเยซู ต่อพวกศั ตรู ของพระองค์ 18:1-11 (เปรียบเทียบ มธ. 26:4756; มก. 14:43-52; ลก. 22:47-53)
18:1

เป็ นที่ชดั เจนว่า “ถ้อยคาเหล่านี้” อ้างอิงถึงทุกสิ่ งที่พระเยซูได้กล่าวในบทที่ 13-17 ซึ่ งเป็ นทุกสิ่ ง
ที่พระองค์อาจได้กล่าวถึ งในห้องชั้นบน ห้วยขิดโรนได้ก่อตั้งเขตแดนทิศตะวันออกของกรุ ง
เยรู ซาเล็ม “ห้วยหิ นโรน” “ซี ดาร์ ”เป็ น บริ เวณ ลาธารที่ แห้ งผาก อีกด้วย ซึ่ งมีน้ าเมื่อฝนได้ตก
หนักเท่านั้น ภูเขามะกอกเทศและสวนเกทเสมนีอยูต่ รงข้ามกับห้วยขิดโรนไปยังทิศตะวันออก
ยอห์นเพียงแค่ได้อา้ งอิงถึ งสวนเกทเสมนี ว่าเป็ นสถานที่แห่ งการถูกจับกุมของพระเยซู ท่าน
ไม่ได้บนั ทึกการอธิ ษฐานของพระเยซู ที่นี่ (เปรี ยบเทียบ มธ. 26:30, 36-46; มก. 14:26, 32-42;
ลก. 22:39-46)
คากริ ยาต่างๆที่ยอห์ นได้ใช้เพื่อจะอธิ บายว่าพระเยซู เข้าไปและออกจาก
สวนเกทเสมนีบ่งบอกว่ามันคงเป็ นสวนที่มีกาแพงล้อม (เปรี ยบเทียบ ข้อ 13)
“สวนเกทเสมนี ในปั จจุบนั เป็ นพื้นที่สี่เหลี่ยมจุตรัสขนาดประมาณ 70 ก้าวเท่านั้น และ
แม้วา่ ต้นมะกอกเทศเก่าแก่ที่ขรุ ขระของมันไม่สามารถเป็ นต้นมะกอกเทศเหล่านั้น (ถ้า
มันมี แบบนั้น) ของสมัยของพระเยซู ได้ เนื่ องจากว่าต้นไม้ทุกต้นในห้วยนั้น คื อต้น

เหล่านั้นที่ได้ยนื่ เงาของพวกมันเหนือพระเยซู ก็ได้ถูกโค่นลงในการล้อมโจมตีของโรม
นั้น พวกมันอาจได้งอกจากรากเก่าแก่หรื อจากแกนเล็กๆน้อยๆ”902
“สถานที่ ต้ งั ตามธรรมเนี ย ม ซึ่ ง อาจเป็ นสถานที่ ต้ งั แท้ก็ระบุ วนั เวลาตั้ง แต่ ส มัย ของ
คอนสแตนติน เมื่อ ‘บรรดาผูส้ ัตย์ซื่อได้ร้อนรนที่จะนาเสนอคาอธิ ษฐานของพวกเขา
ที่นี่’ (Euseb. ‘Onom.’ s. v. )”903
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การเปรี ยบเทียบระหว่างประสบการณ์ ของพระเยซู และของดาวิด ณ จุดนี้ ก็สะดุดตา ทั้งสอง
คนได้ขา้ มห้วยขิดโรน ซึ่งได้ถูกปฏิเสธโดยชนชาติของพวกเขา และถูกทรยศโดยใครคนหนึ่งที่
ใกล้ชิดกับพวกเขาอย่างมาก และการแขวนก็ตามหลังสองเหตุการณ์น้ นั (เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ.
15; 18:9-17; มธ. 27:3-10; ยน. 18:1-3)
เป็ นที่ ชัดเจนว่า ยอห์ น ได้บ นั ทึ ก รายละเอี ย ดนี้ เพราะว่า มันแสดงให้ เห็ นว่า พระเยซู ไ ม่ ไ ด้
พยายามที่ จะหลี กเลี่ ยงการจับกุม ตรงกันข้าม พระองค์ได้จงใจไปยัง “สถานที่ ” ที่ “ยูดาส”
ได้คาดหวังอย่างชัดเจน (“ได้รู้”) ว่าพระองค์จะไป (เปรี ยบเทียบ ลก. 21:37; 22:39)
“บางทีนี่หมายถึ งว่าพระองค์และพวกสาวกเคยพักแรม นอนหลับในที่กลางแจ้ง และ
บางทีในสวนแห่งนี้”904

18:3

ยอห์นเท่านั้นได้อา้ งอิงถึงการปรากฏตัวของพวกทหารโรมัน “หมู่ทหาร” (คาละติน โคฮอร์ ส)
โรมันตามปกติแล้วประกอบด้วยทหาร 600 นาย อย่างไรก็ตาม บางครั้ ง คากรี ก สเปี ยรา
ที่แปลว่า “หมู่คน” หรื อ “กองย่อย” ได้อา้ งอิงถึงกลุ่มที่เล็กกว่าของคน 200 คนเท่านั้น905 ยอห์น
ไม่ได้ใช้คาที่แน่ นอนเพื่อจะอธิ บายถึ งจานวนของทหารที่ยูดาสได้นามา และมันเป็ นไปได้ว่า
ทหารน้อยกว่า 200 นายได้ปรากฏตัว พวกโรมันได้ส่งทหารไปประจาการในป้ อมแอนโทเนีย
ระหว่างเทศกาลต่างๆของคนยิว มันอยูท่ างเหนื อของพระวิหาร ตามปกติแล้วทหารเหล่านี้ ได้
พัก ในซี ซ ารี ยาบนชายฝั่ ง ทะเลเมดิ เ ตอเรเนี ย น ซึ่ งเป็ นเมื อ งหลวงทางจัง หวัด ของโรม
เฮโรดมหาราชได้สร้างเมืองที่สวยงามพร้อมกับท่าเรื อพิเศษที่นนั่ 906
“เจ้าหน้าที่” ของพระวิหารของคนยิวได้มากับทหารโรมัน ดังนั้นยอห์นได้นาเสนอทั้งต่างชาติ
และคนยิวว่ามีส่วนในการจับกุมของพระเยซู พวกเขาได้ถือ “โคมไฟและคบเพลิ ง ” เพื่อจะ

เสาะหาพระเยซู เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกเขาได้คิดว่าพระองค์อาจได้พยายามที่จะซ่ อนตัว ปั สกา
ได้มีข้ ึนเมื่อดวงจันทร์ เต็มดวงอยูเ่ สมอ พวกเขาได้มี “อาวุธ” อีกด้วยที่จะยับยั้งใครก็ตามผูซ้ ่ ึ ง
อาจจะต่อต้านแผนการของพวกเขาที่จะจับกุมพระเยซู ยูดาสได้ทาหน้าที่ในฐานะคนนาทาง
ของพวกเขา เขาไม่มีสิทธิ อานาจเหนือพวกเขา
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ยอห์นได้สังเกตว่าเมื่อพระเยซูได้เข้าหาพวกผูน้ าของทหารนั้น พระองค์ได้ทราบถึงความตั้งใจ
ของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ 10:14, 17-18) ท่านได้นาเสนออย่างต่อเนื่ องถึงการตายของพระเยซู
ในฐานะการเสี ยสละตนเองที่สมัครใจ ก่อนหน้านั้นในพันธกิจของพระองค์ พระเยซูได้ถอน
ตัวจากความขัดแย้งกับพวกเจ้าหน้าที่ เพราะว่าเวลาของพระองค์ยงั มาไม่ถึง (10:40; 11:54)
แต่ตอนนี้เวลาของพระองค์ได้มาถึงแล้ว (17:1)

18:5-6

บางที ยอห์นได้เลื อกที่ จะไม่บนั ทึ กข้อเท็จจริ งที่ ว่ายูดาสได้ระบุ พระเยซู โดยการจุบพระองค์
เพื่อที่จะสนับสนุ นอานาจแห่ งคาถามของพระเยซู คือ “ท่านทั้งหลายมาหาใคร?” อย่างไรก็ตาม
ท่านได้อา้ งอิงถึงการปรากฏตัวของยูดาส เนื่องจากเขาเป็ นบุคคลหลักในการจับกุมของพระเยซู
ยอห์นได้เน้นถึ งการควบคุ มอย่างสมบูรณ์ ของพระเยซู เหนื อสถานการณ์ น้ นั พระองค์ได้ระบุ
พระองค์เองในฐานะบุคคลที่พวกเขาได้แสวงหา แทนที่จะถูกระบุโดยผูท้ รยศของพระองค์
พระเยซู ได้ตอบด้วยอนุ ป ระโยคนี้ “เราคื อผูน้ ้ นั แหละ” (คากรี ก เอกโก เอมิ ) อย่างที่ เราได้
สัง เกตในที่ อื่นๆ นี่ เป็ นการอ้างถึ งความเป็ นพระเจ้าเมื่อพระเยซู ได้กล่ าวมันในสถานการณ์
บางอย่าง (เช่น 8:24, 28, 58) อย่างไรก็ตาม มันเป็ นแนวทางปกติเช่นกันที่จะตอบพวกทหาร
ที่นี่ (เปรี ยบเทียบ 9:9)
นักตี ความบางคนได้สรุ ปว่าการอธิ บายของยอห์ นเกี่ ยวกับการ
ตอบสนองของพวกทหารต่อการระบุถึงพระองค์เองของพระเยซู ก็บ่งบอกว่าพวกเขาได้ถือว่า
ถ้อยคาของพระองค์เป็ นการอ้างถึงการเป็ นพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ สดด. 27:2) อย่างไรก็ตาม ใน
โอกาสอื่นๆ เมื่อผูฟ้ ั งของพระเยซู ได้เข้าใจว่าพระองค์กาลังอ้างถึงการเป็ นพระเจ้า พวกเขาก็ได้
พยายามที่จะเอาหินขว้างพระองค์
ณ จุดนี้ เจ้าหน้าที่พระวิหารได้ “ถอยหลังและล้มลงที่ดิน” สักครู่ หนึ่ ง ได้ยืนขึ้ นอี กครั้ งหนึ่ ง
และได้ดาเนิ นการที่จะจับกุมพระองค์ บางทียอห์นได้พูดเปรยแก่ผอู ้ ่านของท่านว่าพวกทหาร
ได้ตอบสนองดี กว่าที่พวกเขาได้รู้โดยการถอยหลัง อย่างไรก็ตาม มันดูเหมือนเป็ นไปได้ที่ว่า

พวกเขาได้ถือว่าถ้อยคาของพระเยซู เป็ นการอ้างอิงถึงความเป็ นพระเจ้าในบริ บทนี้ บางทีพวก
เขาได้ “ถอยหลังและล้มลงที่ดิน” เพราะว่า จากการที่ตกใจนั้น พวกเขาไม่สามารถเชื่ อได้วา่ คน
ที่ พ วกเขาได้ออกมาจับ ได้ค าดหวัง ที่ จะตามล่ านั้นก็จานนต่อพวกเขาอย่างแท้จริ ง แทนที่
จะต้องตามล่าชาวชนบทที่กาลังหนี ไป พวกเขาก็ได้พบผูน้ าที่ออกคาสั่งผูซ้ ่ ึ งได้เผชิ ญหน้ากับ
พวกเขาอย่างกล้าหาญ907
อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่า เนื่ องจากว่ามันเป็ นธรรมเนี ยมสาหรับพวกรับบีที่จะจุบพวกสาวกของ
พวกเขาก่อน แต่ที่นี่ยูดาสได้จุบพระเยซู ก่อน การดูถูกนี้ ที่มีต่อตัวบุคคลของพระเยซู ได้ทาให้
พวกทหารตกใจจนพวกเขาได้ถอยหลังและล้มลง908
มุมมองที่สามเป็ นดังนี้:
“มันเป็ นไปได้ที่ว่าในข้อที่ 5-6 ยอห์ นได้บ นั ทึ ก เหตุ การณ์ ที่ ซ่ ึ ง พวกผูต้ ่ อต้า นของ
พระเยซู ได้ถอยหนี จากความประหลาดใจหรื อความเกลียดชังของสิ่ งที่พวกเขาได้รับรู ้
ว่าเป็ นการหมิ่ นประมาท แต่สาหรั บผูอ้ ่านของพระกิ ตติ คุณนี้ ผูซ้ ่ ึ งรู ้ แล้วว่าพระเยซู
เป็ นใครและที่ ว่า การอ้า งของพระองค์ถึ ง การเข้า ส่ ว นกับ พระเจ้า เป็ นจริ ง นั้น การ
ตอบสนองของพวกศัตรู ก็เหน็บแนมอย่างสู งส่ ง ผูท้ รยศคือยูดาสเองนั้นได้ลม้ ลงแทบ
พระบาทของพระเยซู ก่อนที่พวกทหารได้นาพระองค์ไปสู่ การถูกไต่สวนและการถู ก
ตรึ งของพระองค์”909
“คาพูดของพระเยซู เท่านั้น บางทีเนื่ องจากถูกแสดงออกในภาษาที่เหมาะสมสาหรับ )
พระเจ้าเอง ดู8:24) ก็เพียงพอที่จะขับไล่พวกศัตรู ของพระองค์”910
18:7-9

ดูเหมือนว่าพระเยซูได้ต้ งั ใจในการปกป้ องพวกสาวกของพระองค์มากกว่าการทาการอ้างถึงการ
เป็ นพระเจ้า (เปรี ย บเที ย บ 10:11) การเป็ นผูน้ าที่ ออกคาสั่ ง อย่า งที่ พ ระองค์เป็ นนั้น แรกสุ ด
พระเยซู ได้ทาให้แน่ ใจว่าพวกสาวกของพระองค์จะปลอดภัยก่อนที่พระองค์ได้ยอมให้พวกผู ้
จับกุมของพระองค์ที่จะนาพระองค์ไป (17:12; เปรี ยบเทียบ 6:38-39; 10:28) นี่เป็ นการแสดง
ก่อนถึงงานของพระองค์สาหรับพวกเขาที่บนกางเขน

“ความยุ่ง ยากเกิ ดขึ้ นเนื่ องจากการไกล่ เกลี่ ย ของเหตุ ก ารณ์ ต่า งๆซึ่ ง ได้ถู ก บันทึ ก ไว้
ในตอนนี้ [ข้อ 5-8] กับการบรรยายถึงการทรยศในพระกิตติคุณพ้อง ในพระกิตติคุณ
พ้องนั้น การจับกุมตามหลังการจุบของยูดาสอย่างติดๆ ซึ่ งยอห์นไม่ได้อา้ งอิงถึง (มธ.
26:50; มก. 14:45-46; แต่ดู ลก. 22:48-54) มันอยากอย่างมากที่จะเชื่ อว่าการจุบไม่วา่
ได้มาก่อน ข้อที่ 4 หรื อมาหลังข้อที่ 8 บางทีมนั ง่ายที่สุดที่จะทึกทักเอาว่าการปรากฏ
ตัวที่ไม่ได้คาดหวังไว้ของพระเยซู ภายนอกการล้อมรอบได้ก่อกวนแผนการของยูดาส
ผูซ้ ่ ึ งได้คาดหวังที่จะพบพรรคพวกทั้งหมดที่พกั ภายในสวนนั้น และในครู่ หนึ่ งนั้นเขา
ได้ลม้ เหลวที่จะให้เครื่ องหมายที่ได้กาหนดไว้ และยังคงตกใจกลัวในฝูงชนนั้น (ข้อ 5)
ถ้าเป็ นอย่างนั้น เหตุการณ์ของข้อที่ 6 ได้ตามมา และหลังจากนั้นยูดาสได้มีความกล้า
หาญและได้ไปหาพระคริ สต์ (มธ. 26:49-50; มก. 14:45) ผูซ้ ่ ึ งจากนั้นได้ผลักพระองค์
(ลก. 22:48) และอีกครั้งหนึ่งได้กล่าวต่อฝูงชนที่ลงั เลใจ
“ด้วยความเป็ นไปได้ค่อนข้างน้อย อย่างที่ มนั ดู เหมื อนนั้น (แต่ดูการอธิ บายใน มธ.
26:49) คนอื่นๆก็ทึกทักเอาว่าการจุบของยูดาสได้นาหน้าคาถามแรก ท่ านทั้งหลายมา
หาใคร? ทันที และจากการที่ ได้สัมผัสโดยการว่ากล่ าวของพระอาจารย์ของเขานั้น
(ลก. 22:48) เขาก็ได้ถอยหลังไปยังฝูงชน ไม่ว่ามุ มมองไหนก็ไม่ได้นาเสนอสิ่ งที่
ครบถ้วนซึ่ งสามารถเข้าใจได้ดี แต่วลีในข้อที่ 5 (ยืนอยู่) ก็เหมาะสมต่อท่าทีของผูห้ นึ่ ง
ซึ่ งลังเลใจที่จะทาอย่างที่ได้ต้ งั ใจที่จะทามากกว่าท่าทีของผูห้ นึ่งซึ่ งได้ล่าถอยแล้ว”911
การกล่ าวซ้ าของคาถามของพวกทหารและคาตอบของพระเยซู ก็เน้นถึ งความเป็ นอิสระและ
สิ ทธิอานาจของพระเยซู
18:10

พระกิ ต ติ คุ ณ ทั้ง สี่ บ ัน ทึ ก เหตุ ก ารณ์ น้ ี แต่ ย อห์ น เป็ นผู ้เ ดี ย วเท่ า นั้น ที่ เ อ่ ย ชื่ อ “เปโตร” และ
“มัลคัส” การเอ่ยชื่ อของพวกเขาทาให้เรื่ องราวนี้ เห็ นประจักษ์มากขึ้น ยอห์นเป็ นประจักษ์
พยานของการทนทุ ก ข์ข องพระเยซู ดัง นั้นมันจึ ง ไม่ ผิด ปกติ ที่ ว่า เขาจะอ้า งอิ ง ถึ ง ชื่ อ เหล่ า นี้
“ดาบ” (คากรี ก มักฮาอี รา) เล็กที่เปโตรได้ใช้บางทีก็เล็กกว่าดาบสั้นสองคม การกระทาของ
เขานั้นโง่เขลา แต่มนั อธิ บายถึงความกล้าหาญและการอุทิศตนของเขาต่อพระเยซู (เปรี ยบเทียบ
13:37)
“มันเป็ นสิ่ งต้องห้ามที่จะถือพกพาอาวุธในวันเทศกาล”912

อย่างไรก็ตาม พวกสาวกมี ดาบหรื อมี ดสองเล่ มในการครอบครองของพวกเขา .ลก )22:38)
พวกเขาได้คาดหวังถึงปัญหาในกรุ งเยรู ซาเล็ม เปรี ยบเทียบ)11:16)
18:11

การตอบสนองของพระเยซู อย่างที่ยอห์นได้บนั ทึกนั้นก็มุ่งความสนใจของผูอ้ ่านไปที่พระเยซู
กางเขนนั้นก็จาเป็ น และพระเยซูได้อุทิศตนที่จะอดทนต่อมัน ความกล้าหาญของเปโตร แม้วา่
เป็ นการกระทาที่ไม่ถูกสถานการณ์น้ นั ได้แสดงให้เห็นว่าเขายังคงได้ลม้ เหลวที่จะตระหนักว่า
การตายของพระเยซู น้ นั จาเป็ น ความร้อนรนที่ปราศจากความรู ้ก็อนั ตราย ดังนั้น พระเยซู ได้
ว่ากล่ าวเปโตร แม้ว่าสาวกคนนี้ ได้แสดงถึ งความจงรักภักดี ที่ไม่ธรรมดาต่อ พระอาจารย์
ของเขา “ถ้วย” ที่ซ่ ึ งพระเยซู ได้อา้ งอิงถึงเป็ นสัญลักษณ์ของชะตากรรมในชี วิตของพระองค์
(เปรี ยบเทียบ มธ. 20:22-33) ซึ่ งในกรณี น้ ี ได้เกี่ ยวข้องกับการแบกรั บพระพิโรธของพระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ 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 แต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรามีถว้ ยในพระหัตถ์ของพระองค์
เปโตรได้ต่อต้านน้ าพระทัยของพระเจ้า แต่พระผูช้ ่วยให้รอดได้ยอมรับน้ าพระทัยของ
พระเจ้า”913

การบันทึกของยอห์นจดจ่อที่การนาเสนอพระองค์เองของพระเยซู ต่อพวกศัตรู ของพระองค์ นี่ เป็ นขั้นตอนที่
ส าคัญในการเสี ย สละตนเองที่ ส มัค รใจของพระองค์ส าหรั บบาปของมนุ ษ ย์ มันไม่ ใ ช่ การจานน โดยแท้
เนื่องจากว่าคานั้นบ่งบอกว่าบุคคลที่จานนก็มีความผิดหรื อพ่ายแพ้ มันไม่ใช่คาขอร้องสาหรับการจับกุมเช่นกัน
เนื่องจากว่านัน่ คงได้ขจัดความผิดบางอย่างสาหรับการตายของพระองค์ไปจากบรรดาผูจ้ บั กุมของพระองค์
ข. การไต่ สวนทางศาสนาของพระเยซู 18:12-27
ยอห์นเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนเดียวผูไ้ ด้บนั ทึกการสอบสวนของพระเยซู โดยอันนาส มันเป็ นขั้นแรกต่อการ
ปรากฏหลายครั้งของพระองค์ ต่อหน้าคายาฟาสถัดไป และจากนั้นก็ต่อหน้าสภาแซนฮีดริ น (ข้อ 24)

มัทธิว

การไต่ สวนทางศาสนาของพระเยซู
มาระโก
ลูกา

ต่อหน้าอันนาส
ต่อหน้าคายาฟาส
26:57-68
ต่อหน้าสภาแซนฮีดริ น 27:1
การไต่ สวนทางการเมืองของพระเยซู
ต่อหน้าปี ลาต
27:2, 11-14
ต่อหน้าเฮโรด อันทีพาส
ต่อหน้าปี ลาต
27:15-26

14:53-65
15:1

22:54, 63-65
22:66-71

15:1-5

23:1-5
23:6-12
23:13-25

15:6-15

ยอห์ น
18:12-14, 19-24

18:28-38
18:39— 19:16

1. การจับกุมพระเยซู และการระบุถึงพวกมหาปุโรหิต 18:12-14
ยอห์นได้เริ่ มต้นการบันทึกของท่านเกี่ยวกับการไต่สวนของพระเยซู แรกสุ ดด้วยการอธิ บายสั้นๆถึงการถูกจับกุม
ของพระองค์ และจากนั้นได้ระบุถึงพวกผูน้ าทางศาสนาผูไ้ ด้สอบสวนพระองค์
18:12

“นายทหาร” (คากรี ก คิ ลิอาคคอส, เปรี ยบเทียบ กจ. 22:24, 26, 27, 28; 23:17, 19, 22) ในที่นี่คือ
เจ้าหน้าที่ดูแลกลุ่มทหารโรมัน เป็ นที่ชดั เจนว่า เขาเป็ นบุคคลที่มีสิทธิ อานาจทางราชการที่สูง
ที่สุดในฉากนี้ อย่างไรก็ตาม “เจ้าหน้าที่” คนยิว (นัน่ คือ เจ้าหน้าที่พระวิหาร) ได้มีบทบาทใน
การจับกุ ม พระเยซู บางที ยอห์ นได้บ นั ทึ ก ว่า พวกเขาได้ “มัด” พระเยซู เมื่ อพิจารณาถึ งคา
พยากรณ์ ของอิ สยาห์ ที่ว่าพวกศัตรู ของพระเมสสิ ยาห์ จะนาพระองค์ไปอย่างแกะไปสู่ การฆ่า
(อสย. 53:7) พวกสาวกของพระเยซู ได้ละทิ้งพระองค์เมื่อพวกศัตรู ของพระองค์ได้นาพระองค์
ไปยังการอารักขา (เปรี ยบเทียบ มธ. 26:56; มก. 14:50)

18:13

เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกทหารได้นาพระเยซู ไปยังที่พกั ของมหาปุโรหิ ต สถานที่ต้ งั ของตึกนี้ ก็ไม่
แน่นอน แม้ว่าสถานที่ต้ งั ทางธรรมเนี ยมนั้นอยูใ่ นส่ วนทางใต้ของกรุ งเยรู ซาเล็มเก่า ซึ่ งอยู่ทาง
ตะวันตกของห้วยไทโรโพอีอน914
เป็ นที่ชดั เจนว่า มหาปุโรหิ ตทั้งสองได้ครอบครองตึกหลังเดี ยวกัน คนหนึ่ งคือ “อันนาส” ซึ่ ง
เป็ นอดี ตมหาปุโรหิ ตผูซ้ ่ ึ งคนยิวยังคงได้ถือว่าเป็ นมหาปุโรหิ ตที่ถูกต้อง เนื่ องจากว่าความเป็ น

มหาปุโรหิ ตภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสนั้นก็ตลอดชี วิต อันนาสได้รับใช้ในฐานะปุโรหิ ต
หลวงที่เป็ นทางการตั้งแต่ปี ค.ศ. 6 ถึง 15 เมื่อผูแ้ ทนคนโรมันชื่อวาเลอริ อสั เกรทัสได้ขบั ไล่เขา
ออกจากต าแหน่ ง บุ ต รชายทั้ง ห้ า คนของอัน นาสและบุ ต รเขยของเขาชื่ อ คายาฟาสได้สื บ
ตาแหน่ งเขา915 ดังนั้นมันก็ปกติที่ว่าคนยิวได้ถือว่าอันนาสเป็ นบรรพบุรุษและมหาปุโรหิ ตแท้
และเขาได้ดาเนินการที่จะมีอิทธิ พลที่สาคัญตลอดชัว่ ชี วิตของเขา “มหาปุโรหิ ต” อีกคนหนึ่งคือ
“คายาฟาส” ซึ่ งเป็ นบุตรเขยของอันนาสผูซ้ ่ ึ งคนโรมันได้ต้ งั ไว้ในตาแหน่งในปี ค.ศ. 18 ที่ซ่ ึ งเขา
ได้คงอยูจ่ นกระทัง่ ปี ค.ศ. 36 อันนาสเป็ นคนแรกจากสองคนที่จะสอบสวนพระเยซู
“ปี นั้น” อ้างอิงถึงปี ที่สาคัญของการตายของพระเยซู (นัน่ คือ ปี ค.ศ. 33)

อันนาส (ปี ค.ศ. 6-15)

เอเลอาซาร์ (ปี ค.ศ. 16-17)
คายาฟาส (ปี ค.ศ. 18-36)

18:14

มหาปุโรหิตของอิสราเอล (ปี ค.ศ. 6-36)
ปุ โรหิ ตหลวงที่ ไ ม่เป็ นทางการกับ คายาฟาสระหว่า งการสอบสวนของ
พระเยซู (ลก. 3:2; ยน. 18:13, 24)
ปุโรหิ ตหลวงที่ไม่เป็ นทางการกับคายาฟาส ผูซ้ ่ ึ งได้สอบสวนเปโตรและ
ยอห์น (กจ. 4:6)
บุตรชายของอันนาสซึ่ งชื่อของเขาไม่ได้ปรากฏในพันธสัญญาใหม่
บุตรเขยของอันนาส
ปุโรหิ ตหลวงที่เป็ นทางการระหว่างพันธกิ จในโลกของพระเยซู (ลก. 3:2;
มธ. 26:3, 57; ยน. 11:49-50)
ได้ร่วมกับอันนาสในการสอบสวนสอบสวนเปโตรและยอห์น (กจ. 4:6)

อย่างไม่สงสัยว่ายอห์นได้ระบุถึง “คายาฟาส” ในแนวทางที่ท่านได้ระบุที่นี่ เพื่อย้ าเตือนผูอ้ ่าน
ของท่านถึงการทานายถึงการเสี ยสละที่เป็ นตัวแทนของพระเยซู (11:50) ไม่ใช่แค่อา้ งอิงถึงชื่ อ
ของเขาเท่านั้น การระบุ น้ ี ทาให้การบันทึกเต็มที่ของการปรึ กษาหารื อที่ ได้นาไปสู่ คาตัดสิ น
ของสภาแซนฮีดริ นนั้นไม่จาเป็ นอีกด้วย การบันทึกนั้นก็มีแล้วในพระกิตติคุณพ้อง และดังนั้น
ก็ไม่จาเป็ นในพระกิตติคุณยอห์น
“อันนาสได้ใช้อานาจของเขาผ่านทางบรรดาผูท้ ี่เป็ นเหมือนเขา”916
2. การเข้ าไปในลานบ้ านของมหาปุโรหิตของสาวกสองคนและการปฏิเสธครั้ งแรกของเปโตร

18:15-18 (เปรียบเทียบ มธ. 26:57-58, 69-70; มก. 14:53-54, 66-68; ลก. 22:54-57)
เหมือนกับผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่นๆ ยอห์นได้เปลี่ยนแปลงการบันทึกของท่านเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆรอบๆ
การสอบสวนทางศาสนาของพระเยซู ท่านได้อธิ บายสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นในบริ เวณบ้าน (ข้อ 15-18) จากนั้นเป็ นสิ่ งที่
ได้เกิดขึ้นภายในบ้าน (ข้อ 19-25) และสุ ดท้ายเป็ นสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นข้างนอกบ้านอีกครั้งหนึ่ ง (ข้อ 25-27) ศิลปะ
ทางวรรณกรรมนี้เปรี ยบเทียบพระเยซูกบั เปโตร
18:15-16

เป็ นที่ชดั เจนว่า “เปโตร” และ “สาวกอีกคนหนึ่ ง” ได้ติดตามกลุ่มที่จบั กุมตั้งแต่สวนเกทเสมนี
กลับ ไปยัง กรุ ง เยรู ซ าเล็ม ไปถึ งวังของมหาปุ โรหิ ต (ค ากรี ก โอเล “ลาน” หรื อ “ลานบ้าน,”
เปรี ยบเทียบ 10:16)
ตามธรรมเนี ยมแล้ว พวกนักตี ความได้เข้าใจว่า “สาวกอีกคนหนึ่ ง ” เป็ นยอห์น คือ “สาวกผู้
เป็ นที่รัก” (เปรี ยบเทียบ 13:23; 19:26-27; 20:2-9; 21:7, 20-23, 24-25) อย่างไรก็ตาม เพราะว่า
ยอห์นได้อธิ บายถึง “สาวกอีกคนหนึ่ง” นี้ ในฐานะใครคนหนึ่ งผูซ้ ่ ึ งได้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
กับมหาปุโรหิ ต (คากรี ก กะโนสตอส, เปรี ยบเทียบ 2 พกษ. 10:11; สดด. 55:13; ลก. 2:44) นัก
ตี ความสมัยใหม่หลายคนก็ส งสัย มุ มมองตามธรรมเนี ยม สาหรั บพวกเขาบางคนนั้น มันดู
เหมือนไม่น่าเชื่ อที่วา่ ชาวประมงจากกาลิ ลีจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับมหาปุโรหิ ต (นัน่ คือ
คายาฟาส, ข้อ 13) ที่ พระคัมภีร์ตอนนี้ นาเสนอ อย่างไรก็ตาม มันเป็ นไปได้อย่างสิ้ นเชิ งที่วา่
ยอห์นในฐานะบุตรของชาวประมงที่เชื่อกันโดยทัว่ ไปว่ามัง่ คัง่ (เปรี ยบเทียบ มก. 1:19-20) ก็ได้
มีความสัมพันธ์เช่นนั้น
“สะโลเม” มารดาของยอห์นก็เป็ นน้องสาวของมารี ย ์ มารดาของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ
ยน. 19:25 กับ มก. 15:40) และคงมีความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกับเอลีซาเบ็ธซึ่ งมีสามีที่
ชื่อเศคาริ ยาห์ผเู้ ป็ นปุโรหิต (ลก. 1:36)”917
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้น พัน ธสั ญ ญาใหม่ น าเสนอเปโตรและยอห์ น ว่า มี ค วามสั ม พัน ธ์ ที่ ใ กล้ชิ ด ซึ่ ง
พระคัมภีร์ตอนนี้ อธิ บายไว้ (เช่น 13:23-24; 20:2-10; 21:20-24; กจ. 3:1, 11; 4:13; และข้ออื่นๆ)
ดังนั้นมุมมองตามธรรมเนียมอาจจะถูกต้อง918 อย่างไรก็ตาม การระบุที่ถูกต้องถึง “สาวกอีกคน
หนึ่ง” ไม่จาเป็ นต่อการตีความที่ถูกต้องของเหตุการณ์ต่างๆ

18:17

“สาวใช้” ผูซ้ ่ ึงเป็ น “คนเฝ้ าประตู” อีกด้วยได้จาได้วา่ “สาวกอีกคนหนึ่ง” เป็ นหนึ่งในสาวกของ
พระเยซู (ข้อ 16) เธอได้ถาม “เปโตร” ว่าเขาเป็ นหนึ่ งใน “สาวกของชายคนนี้ ” ด้วยหรื อไม่ ซึ่ ง
ได้คาดหวังถึ งคาตอบในแง่ลบ อย่างที่ตวั บทกรี กทาให้ชดั เจน คาถามของเธอได้สะท้อนถึ ง
ความรังเกียจบางอย่างที่มีต่อพระเยซู
“เธอได้ทาให้ง่ายสาหรับเปโตรที่จะกล่าวว่าไม่”919
เปโตรได้พ่า ยแพ้ต่อความกดดันของโอกาสนั้น และได้ปฏิ เสธถึ ง ความสั มพันธ์ ข องเขากับ
พระเยซู (13:37) เปโตรได้ปฏิเสธว่าเขาเป็ นหนึ่ งในสาวกของพระเยซู (“ข้าพเจ้าไม่เป็ น”)
ไม่ใช่ที่ว่าพระเยซู เป็ นพระเมสสิ ยาห์ บางทีสิ่งที่เขาได้ทาต่อมัลคัสได้ทาให้เขากระตือรื อร้ น
มากขึ้นที่จะกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของเขา
“ยอห์ น ผูซ้ ่ ึ งยัง คงได้อ ยู่ใ กล้ชิ ด กับ องค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า มากที่ สุ ด ก็ ไ ม่ ไ ด้รั บ อัน ตราย
ส่ วนเปโตรผูซ้ ่ ึ งได้ปะปนกับฝูงชนที่ไม่ใส่ ใจก็ได้ลม้ ลง”920

18:18

เปโตรไม่ได้เพียงแค่ปฏิ เสธพระเยซู เท่านั้น แต่เขาได้ยืนอยู่กบั พวกศัตรู ของพระเยซู อีกด้วย
ขณะที่ พ วกเขาได้ทาให้พ วกเขาเองอบอุ่ นในลานบ้านของที่ พ กั ขนาดใหญ่ข องมหาปุ โรหิ ต
รายละเอียดที่วา่ “ไฟ” เป็ น “ถ่านไม้” (คากรี ก อันทะรั กคีอา) นั้น จะเป็ นลักษณะสาคัญภายหลัง
ในการบรรยายของยอห์น (21:9) ไฟเช่นนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความสว่างหรื อความร้อนมากนัก
ดังนั้นบรรดาผูท้ ี่ตอ้ งการที่จะอบอุ่นนั้นจะต้องอยูใ่ กล้ชิดด้วยกัน
“ความล้มเหลวของเขา [ของเปโตร] ก็ให้การว่ากล่าวแก่ทุกคนว่า ปราศจากการแสวงหาคาปรึ กษาจาก
พระเจ้าหรื อการไม่เอาใจใส่ คาปรึ กษาที่ให้มา ก็เข้าไปสู่ ภาระต่างๆที่เกินกาลังของพวกเขา"921
3. การสอบสวนพระเยซู โดยอันนาส 18:19-24

ฉบับของยอห์นเกี่ ยวกับการปฏิ เสธของเปโตรก็ค่อนข้างคล้ายกันกับฉบับของผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณคนอื่นๆ แต่
การเปิ ดเผยของเขาเกี่ ยวกับการสอบสวนพระเยซู โดยอันนาสนั้นก็พิเศษ ไม่มีใครในผูเ้ ขียนพระกิ ตติ คุณคน

อื่นๆได้อา้ งอิงถึงมัน
18:19

เป็ นที่ชัดเจนว่า อันนาสเป็ น “ปุโรหิ ตหลวง” (ที่ไม่เป็ นทางการ) ผูซ้ ่ ึ งได้ดาเนิ นการสอบถาม
เริ่ มแรกหรื อการสื บสวนที่ไม่เป็ นทางการนี้ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 24) บางทีเขาได้ถามพระเยซู
“เกี่ ย วกับ พวกสาวกของพระองค์” เพื่ อ จะสื บ ให้ รู้ แ น่ ถึ ง ขนาดของผูต้ ิ ด ตามของพระองค์
เนื่องจากว่าหนึ่งในความเป็ นห่วงหลักของพวกผูน้ าทางศาสนาก็คืออานาจแห่ งความเป็ นที่นิยม
ของพระเยซู อย่างไม่สงสัยว่า ความสนใจของอันนาสในคาสอนของพระองค์ได้มุ่งไปที่ใครที่
พระเยซู ได้อา้ งว่าเป็ น (เปรี ยบเทียบ 7:12, 47; 19:4) สองหัวข้อนั้นก็สาคัญ เนื่ องจากว่าคนยิว
หลายคนได้สงสัยว่า พระเยซูเป็ นผูก้ ่อการกาเริ บทางการเมือง

18:20-21

พระเยซู ได้ยืนยันว่าพระองค์ได้ “สอน. . .อย่างเปิ ดเผยอยู่เสมอ” พระองค์ไม่ได้ส่งเสริ มการ
ปลุ กปั่ นเพื่อก่อการกบฎอย่างลับๆ พระองค์ไม่ได้มีคาสอนลับที่จะซ่ อนไว้ เป็ นที่ชดั เจนว่า
พระองค์ไม่ได้ปฏิเสธว่าพระองค์ได้สอนพวกสาวกอย่างเป็ นส่ วนตัว พระองค์ได้ทาให้อนั นาส
แน่ ใจว่าคาสอนของพระองค์ไม่ใช่ การลบล้างระบอบการปกครอง พระองค์ไม่ได้มีคาสอน
สองประเภท คือ คาสอนที่ไม่เป็ นภัยสาหรับฝูงชน และคาสอนที่ปฏิวตั ิสาหรับพวกสาวกของ
พระองค์922 พระองค์ไ ด้เชื้ อเชิ ญให้อนั นาสที่ จะ “ถาม” บรรดาผูฟ้ ั ง ของพระองค์ ไม่ ใช่ แค่
พวกสาวกของพระองค์เท่านั้น เพื่อจะตัดสิ นใจว่าพระองค์ได้สอนสิ่ งใดก็ตามสาหรับใครคน
หนึ่งที่อาจกล่าวหาพระองค์ถึงการไม่จงรักภักดีหรื อไม่ คาพยานของพยานทั้งหลายเป็ นส่ วนที่
ขาดไม่ได้สาหรับการสอบสวนที่รุนแรงใดๆในลัทธิ ยวิ

18:22-23

เจ้าหน้าที่ (คากรี ก ฮูเพอเรทน) ผูซ้ ่ ึงได้ “ตบ” พระเยซูบางทีเป็ นหนึ่งในเจ้าหน้าพระวิหารคนยิว
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 3) เขาได้ตีความการตอบสนองของพระเยซู วา่ ไม่สุภาพและได้ใช้มนั เป็ นข้อ
แก้ตวั ที่จะตบพระองค์ คากรี ก ราพิสมา ซึ่ งแปลว่า “ตี” (NASB ฉบับแก้ไข 1973) และ “ทุบ”
(NASB ฉบับแก้ไข 1995) หมายถึงการตีที่ข่นุ เคืองด้วยฝ่ ามือ การตอบสนองของพระเยซู ต่อ
การโจมตี น้ ี เป็ นตามเหตุ ผ ล ไม่ ใ ช่ ต ามอารมณ์ ห รื อ ตามกายภาพ พระองค์ไ ด้ร้ อ งขอการ
สอบสวนที่ยุติธรรม (เปรี ยบเทียบ กจ. 23:2-5)
ชายคนที่ ได้ทุบพระองค์ไม่ได้ปฏิ บตั ิต่อ
พระองค์อย่างยุติธรรม นี่ เป็ นกรณี ของความรุ นแรงของเจ้าหน้าที่ พระเยซู ไม่ได้แสดงถึ ง
ความไม่นบั ถือต่ออันนาส923

“ความจริ ง ก็ น่า ท้วงติ ง อยู่เสมอต่ อ บรรดาผูท้ ี่ เป็ นห่ วงที่ จะจัดตั้ง กรณี ไ ม่ ว่า อย่า งไร
ก็ตาม มันง่ายและมีประสิ ทธิ ภาพที่จะตอบมันด้วยการตีมากกว่าข้อโต้แย้ง”924
18:24

อันนาสไม่ได้ก่อให้เกิดสิ่ งใดๆสาหรับสภาแซนฮีดริ นสามารถประณาม หรื อกล่าวโทษพระเยซู
ได้ ดังนั้น เขาได้ “ส่ ง” พระเยซู “ไปหาคายาฟาส” การอธิ บายถึ งการฟั งของพระเยซู ใ น
หมวดพระกิ ตติ คุ ณก็ส ลับกันระหว่างการสอบสวนของพระเยซู และการปฏิ เสธของเปโตร
ดังนั้น มันดูเหมือนชัดเจนที่ว่า อันนาสและคายาฟาสได้อาศัยอยู่และได้สอบสวนพระเยซู ใน
บริ เ วณที่ แ ตกต่ า งกัน ของที่ พ กั (หรื อ วัง ) แห่ ง เดี ย วกัน ขนาดใหญ่ คายาฟาสจ าเป็ นต้อ ง
สอบสวนพระเยซู เพื่อที่ จะนาการกล่ าวหาทางกฎหมายมาสู่ พระองค์ต่อหน้าสภาแซนฮี ดริ น
เนื่ องจากว่าคายาฟาสเป็ นมหาปุโรหิ ตที่เป็ นทางการ ยอห์นได้บนั ทึ กว่าพระเยซู ยงั คงได้ถูก
“มัด” ในฐานะจาเลย แม้วา่ พระองค์ไม่ได้ทาสิ่ งใดที่จะรับรองถึงการควบคุมทางกายภาพ

ยอห์ นไม่ได้บ นั ทึ กสิ่ ง ที่ ได้เกิ ดขึ้ นเมื่ อพระเยซู ไ ด้ปรากฏตัวต่อหน้า คายาฟาสและต่อหน้าสภาแซนฮี ดริ นใน
ภายหลัง (เปรี ยบเทียบ มธ. 26:57-68; มก. 14:53-65; ลก. 22:66-71) บางทีท่านได้ละเว้นลักษณะเหล่านี้ ของการ
สอบสวนทางศาสนาสามส่ วนของพระเยซู เพราะว่าพระกิตติคุณพ้องที่ได้เขียนขึ้นก่อนหน้านั้นก็มีการบันทึกที่
พอเพียงถึงสิ่ งเหล่านั้น บางทียอห์นได้ถือว่าการพบกันของสภาแซนฮีดริ นที่ท่านได้บนั ทึกไว้ใน 11:47-53 เป็ น
การกล่าวโทษที่เป็ นทางการของพระเยซู
4. การปฏิเสธครั้ งที่สองและที่สามของเปโตรที่มีต่อพระเยซู 18:25-27 (เปรี ยบเทียบ มธ.
26:71-75; มก. 14:69-72; ลก. 22:58-62)
ยอห์นได้นาผูอ้ ่านของท่านกลับไปยังลานบ้านที่ที่เปโตรได้ยืนเพื่ออบอุ่นตัวเขาเองพร้อมกับคนใช้และเจ้าหน้าที่
ของมหาปุโรหิต (ข้อ 18)
18:25

ภายใต้ความกดดันอีกครั้งหนึ่ งนั้น เปโตรได้ปฏิเสธเป็ นครั้งที่สองว่า เหมือนกับ “สาวกอีกคน
หนึ่ง” นั้น เขาไม่ได้เป็ นหนึ่งในสาวกของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ มธ. 10:33; ลก. 12:9) บุคคลที่
ได้ถามนั้นก็เป็ นหญิงสาวอีกคนหนึ่ง (มธ. 26:71; มก. 14:69)
“ยอห์นได้สร้ างความแตกต่างที่น่าทึ่งว่า ในขณะที่พระเยซู เผชิ ญหน้ากับบรรดาผูถ้ าม

ของพระองค์และไม่ปฏิ เสธสิ่ งใด ส่ วนเปโตรหดหัวต่อหน้าบรรดาผูถ้ ามของเขาและ
ปฏิเสธทุกสิ่ ง”925
18:26-27

ผูถ้ ามคนที่สามเป็ น “ญาติ” ของมัลคัส “คนที่เปโตรได้ฟันหู ขาด” ในสวนเกทเสมนี (ข้อ 10)
ยอห์ นเท่านั้นได้บนั ทึ กความสัมพันธ์ น้ นั ข้อเท็จจริ งนี้ สนับสนุ นมุมมองที่ ว่า “สาวกอีกคน
หนึ่ ง ” เป็ นยอห์ น ท่ า นได้รู้ถึ ง ความสั ม พันธ์ ข องผูค้ นภายในครอบครั วของมหาปุ โรหิ ตผู ้
กล่าวหาคนที่สามได้ระบุว่าเปโตรเป็ นชาวกาลิลีอีกด้วย (มธ. 26:73; มก. 14:70; ลก. 22:59)
คาถามของเขาได้คาดหวังคาตอบในแง่ บวก ซึ่ งตรงกันข้ามกับสองคาถามก่ อนหน้านั้นที่ ได้
คาดหวังคาตอบในแง่ลบ คาถามนี้ได้ต้ งั การคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อความมัน่ คงของเปโตร
“ตอนนี้เปโตรได้อยูใ่ นอันตรายที่ร้ายกาจของการจับกุมตัวเขาเองสาหรับการพยายามที่
จะฆ่า [การพยายามที่จะฆ่ามัลคัสที่ชดั เจนของเขา]926
เปโตรได้ตอบสนองด้วยการกล่ าวการปฏิ เสธที่ รุนแรงที่ สุดแห่ ง การปฏิ เสธทั้งสามของเขา
ทันใดนั้นไก่ได้ขนั เป็ นครั้งที่สอง), มก .14:72) ซึ่ งสาเร็ จตามคาทานายที่พระเยซู ได้กล่าวไว้
ไม่ กี่ ชั่ว โมงก่ อ นหน้า นี้ )13:38) ยอห์ น ได้ล ะเว้น ค าปฏิ ญ าณและค าสาปแช่ ง ของเปโตร
.เปรี ยบเทียบ มธ )26:74; มก .14:71) การมองที่ทาให้ตระหนักของพระเยซู .ลก)22:61) และ
น้ าตาที่ขมขื่นแห่ งความสานึ กผิดของเปโตร .เปรี ยบเทียบ มธ)26:75; มก .14:72; ลก .22:62)
ผลลัพธ์ก็คือว่า ความสาเร็ จแห่งการทานายของพระเยซูก็ได้รับการเน้น
“หลังจากเวลาสามยาม [เที่ยงคืนถึ งตีสาม] ยามได้ถูกเปลี่ยนและที่จะแสดงถึงการ
เปลี่ ยนยามก็มีเสี ยงแตรเข้าแถว ณ เวลาตีสาม เสี ยงแตรเข้าแถวนั้นได้ถูกเรี ยกในคา
ละตินว่า กัลลิซิเนียม และในคากรี กว่า อะเลคโทโรโฟนิอา ซึ่ งทั้งสองหมายถึง เวลาไก่
ขัน มันอาจเป็ นไปได้วา่ พระเยซู ได้กล่าวต่อเปโตรว่า ‘ก่อนที่แตรส่ งเสี ยงเวลาไก่ขนั
เจ้าจะปฏิเสธเราสามครั้ง’”927

การบันทึกที่หนุนใจถึงการฟื้ นฟูเปโตรไปสู่ ความมีประโยชน์ทางพันธกิจก็ติดตามมาในภายหลังในบทที่ 21
ค. การสอบสวนทางพลเมืองของพระเยซู 18:28—19:16

ยอห์นได้รายงานเกี่ ยวกับการสอบสวนของพระเยซู ต่อหน้าปี ลาตมากกว่าผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่นได้รายงาน
ท่านได้ละเว้นการอ้างอิงถึงการปรากฏตัวของพระเยซู ต่อหน้าเฮโรด อันทีพาส ซึ่ งลูกาเท่านั้นได้บนั ทึกไว้ (ลก.
23:6-12) ท่านได้เน้นถึงสิ ทธิ อานาจของพระเยซู โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ ทธิ อานาจของพระองค์ในฐานะกษัตริ ย ์
ของอิสราเอล (เปรี ยบเทียบ ข้อ 36; 19:11, 14) แต่ความเป็ นกษัตริ ยส์ ากลของพระองค์อีกด้วย928 เป็ นที่ชดั เจนว่า
ยอห์นได้ทึกทักเอาว่าผูอ้ ่านของท่านได้รู้เกี่ยวกับการบันทึกของพระกิ ตติคุณเล่มอื่นๆ เกี่ยวกับการทนทุกข์ของ
พระเยซู สิ่ งนี้ สนับสนุ นมุมมองที่วา่ นี่ เป็ นพระกิตติคุณเล่มสุ ดท้ายที่ถูกเขียนขึ้น พระกิตติคุณเล่มอื่นๆเน้นถึ ง
ด้านกฎหมายของการสอบสวนนี้ ยอห์นได้นาเสนอการสอบสวนว่าเป็ นการสนทนาระหว่างพระเยซู และปี ลา
ตมากกว่า ซึ่ งคล้ายกันกับการสนทนาต่างๆของพระองค์กบั นิโคเดมัส (บทที่ 3) หญิงชาวสะมาเรี ย (บทที่ 4) และ
ชายตาบอด (บทที่ 9)929 การสนทนาได้ดาเนินการไปเมื่อปี ลาตได้ถามสี่ คาถามคือ “พวกท่านมีเรื่ องอะไรมาฟ้ อง
คนนี้ ?” (18:29) “ท่านเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกยิวหรื อ?” (18:33) “ท่านจะให้เราปล่อยกษัตริ ยข์ องพวกยิวให้แก่ท่าน
หรื อ?” (18:39) และ “ท่านมาจากไหน?” (19:9)
1. การกล่ าวหาของพวกยิวทีม่ ีต่อพระเยซู 18:28-32 (เปรียบเทียบ ลก. 23:1-2)
ยอห์นได้เริ่ มต้นฉบับการสอบสวนทางพลเมืองนี้ ของท่านโดยการบรรยายถึ งการพบปะในที่สาธารณะเริ่ มแรก
ของปี ลาตและพวกผูก้ ล่าวหาของพระเยซู930
18:28

“พวกเขา” (NASB) อ้างอิงถึงพวกเจ้าหน้าที่คนยิวทั้งหมด (เปรี ยบเทียบ มธ. 27:1-2; มก. 15:1;
ลก. 23:1) พวกเขาได้ “น าพระเยซู ไ ปจากคายาฟาส” ในแง่ ที่ ว่ า เขาเป็ นหั ว หน้ า ของ
สภาแซนฮีดริ นที่ได้กล่าวโทษพระเยซู (เปรี ยบเทียบ มธ. 27:1-2; มก. 15:1; ลก. 22:66-71)
สภาแซนฮีดริ นได้กล่าวโทษพระเยซู สาหรับการหมิ่นประมาท (มธ. 26:63-66; มก. 14:61-64)
ซึ่ งเป็ นความผิ ด ที่ มี โ ทษถึ ง ประหารชี วิ ต ในอิ ส ราเอล (ลนต. 24:16) อย่ า งไรก็ ต าม
สภาแซนฮีดริ นไม่สามารถตัดสิ นการลงโทษประหารชี วิตสาหรับความผิดนี้ ได้โดยปราศจาก
การเห็นด้วยของโรม และมันก็มีความหวังเล็กน้อยจากเฮโรดที่ได้ให้มา ดังนั้น พวกผูน้ าคนยิว
ได้ตดั สิ นใจที่จะกล่าวหาพระเยซูดว้ ยการปลุกปั่ นเพื่อก่อการกบฎต่อโรม
คาว่า “ปรี โทเรี ยม” ก็ถ่ายตัวอักษรภาษาละติน ปรี โทเรี ยม ซึ่ งได้ระบุถึงไม่วา่ กองบัญชาการของ
เจ้าหน้าที่บงั คับบัญชาของค่ายทหารของโรม หรื อกองบัญชาการของผูว้ า่ ราชการทางทหารของ

โรม931 ปี ลาตเป็ นผูว้ า่ ราชการประเภทนี้ หมวดพระกิ ตติคุณใช้คาโดยทัว่ ไป “ผูว้ า่ ราชการ”
แม้วา่ ตามหลักแล้วปี ลาตเป็ น “เจ้าเมือง” แห่ งยูเดีย หรื อ “ผูแ้ ทน” อย่างที่นกั ประวัติศาสตร์ ทา
ซิ ทสั ได้ระบุถึงเขา932 กองบัญชาการโดยปกติของปี ลาตได้อยูท่ ี่ซีซารี ยา ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของ
จังหวัดของโรมแห่งยูเดีย อย่างไรก็ตาม ระหว่างเทศกาลต่างๆของคนยิวนั้น ปี ลาตได้มายังกรุ ง
เยรู ซาเล็มพร้ อมกับกองทหารของโรมเพื่อจะห้ามปรามการจราจล กองบัญชาการของเขาใน
กรุ งเยรู ซาเล็มนั้นไม่วา่ อยูใ่ นราชวังหลังก่อนของเฮโรดบนกาแพงทางตะวันตกของกรุ งหรื อใน
ป้ อมแอนโทเนียที่อยูถ่ ดั ไปทางเหนือของกาแพงล้อมรอบพระวิหาร สถานที่ต้ งั ตามธรรมเนี ยม
คือป้ อมแอนโทเนี ย ซึ่ งเป็ นการเริ่ มต้นของ “ทางแห่ งความโศกเศร้ า” ที่พระเยซู ได้เดินทางจาก
ศาลปรี โทเรี ยมไปยังโกละโกธา 933 อย่างไรก็ตาม นักอรรถาธิ บายสมัยใหม่ส่วนใหญ่ได้เชื่ อว่า
บางทีปีลาตได้สอบสวนพระเยซูในราชวังหลังก่อนของเฮโรด934
มันไม่ชดั เจนว่าเมื่อไหร่ ที่พระเยซู ได้ปรากฏตัวครั้งแรกต่อหน้าปี ลาตในเช้าวันศุกร์ ยอห์นได้
กล่าวว่ามันเป็ นเวลา “เช้าตรู่ ” (คากรี ก โพรอี ) นี่ อาจเป็ นการอ้างอิงถึงศัพท์เฉพาะที่คนโรมัน
ได้ใช้เพื่อจะอธิ บายถึงการเฝ้ ายามกลางคืน ที่ได้เริ่ มต้น ณ เวลา ตี 3 และได้สิ้นสุ ดลง ณ เวลา 6
นาฬิกา บางทีมนั เป็ นแค่การใช้โดยทัว่ ไปของคาว่า “เช้าตรู่ ” ซึ่ งไม่จาเป็ นว่าจะเรี ยกร้ องเวลา
ก่อน 6 นาฬิกา อย่างไรก็ตาม มันคงเป็ นเช้าตรู่ บางทีระหว่าง 6 และ 7 นาฬิกา ตามธรรม
เนียมแล้ว เจ้าหน้าโรมันได้เริ่ มต้นงานของพวกเขาประมาณเวลาดวงอาทิตย์ข้ ึน และบ่อยครั้งได้
สิ้ นสุ ดธุ รกิจของวันของพวกเขา ณ เวลาประมาณ 10 นาฬิกา หรื อ 11 นาฬิกา935 ยอห์นได้เขียน
ว่าพระเยซูยงั คงอยูต่ ่อหน้าปี ลาตภายหลังในเช้าวันนั้น (19:14)
พวกยิวผูซ้ ่ ึ งได้นาพระเยซู ไปหาปี ลาตได้อยู่นอกศาลปรี โทเรี ยม เพราะว่าพวกเขาต้องการที่จะ
หลีกเลี่ยงความเป็ นมลทินทางพิธีกรรม พวกยิวได้คิดว่าการแค่เข้าไปในที่อยูข่ องคนต่างชาติก็
ได้ทาให้พวกเขาไม่สะอาดทางพิธีกรรม (เปรี ยบเทียบ กจ. 10:28)936 นี่ เป็ นเพราะว่าคนต่างชาติ
ไม่ ไ ด้ท าการระมัด ระวัง ไว้ก่ อ นที่ จ ะรั บ รองถึ ง อาหารที่ (เหมาะสม) อย่ า งที่ ค นยิ ว ได้ท า
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนต่างชาติ อาจมี ยิสต์ในบ้านของพวกเขา ซึ่ งจะทาให้การมี ส่วนร่ วมใน
เทศกาล “ปั สกา” ไม่ถูกต้องสาหรับคนยิว (เปรี ยบเทียบ อพย. 12:19; 13:7)937 คนยิวได้ถือว่า
พวกเขาเอง “มลทิน” ถ้าพวกเขาได้เข้าไปในที่อยูท่ ี่ซ่ ึ งเชื้ อสาหรับใส่ ขนมปั งให้ฟูท้ งั หมดไม่ได้
ถูกขจัดไปอย่างพิถีพิถนั 938

อย่างเหน็บแนมแล้ว พวกยิวเหล่านี้ ได้ทาการระมัดระวังไว้ก่อนอย่างสุ ดขีดเพื่อหลีกเลี่ยงความ
เป็ นมลทินทางพิธีกรรม ในเวลาเดียวกันก็ตระเตรี ยมที่จะฆ่าพระเมษโปดกของพระเจ้าผูซ้ ่ ึ งนา
บาปของโลกไป (เปรี ยบเทียบ 2 ซมอ. 11:4)
“. . . พวกเขาร้อนใจที่จะหลีกเลี่ยงความเป็ นมลทิน ภายนอกเพื่อที่จะถือรักษาเทศกาล
ซึ่ งความสาคัญแท้ของมันนอกจากจะเป็ นการย้ าเตือนประชากรของพระเจ้าถึงการช่วย
กู้จากอี ยิป ต์ใ นสมัย โบราณแล้ว มัน ยัง ได้ช้ ี ไ ปที่ ลู ก แกะปั ส กาแท้ ซึ่ ง การถวายของ
พระองค์น้ นั จะนามาซึ่ งการสิ้ นสุ ดของความแตกต่างทั้งสิ้ นระหว่างสิ่ งที่สะอาดและไม่
สะอาดทางพิ ธี ก รรม และก่ อ ให้ เกิ ด การช าระภายใน และมันเป็ นการตายของลู ก
แกะปั สกาแท้ที่พวกยิว ณ เวลานี้ร้อนใจที่จะก่อให้เกิดขึ้น”939
การอุทิศตนที่ผวิ เผินของพวกยิวเหล่านี้ต่อกฎหมายของโมเสสนั้นได้ส่งผลต่อการที่มนั ยากมาก
ขึ้นสาหรับพวกเขาที่เชื่อฟังกฎหมายนั้นอย่างแท้จริ ง ความเจ้าระเบียบของพวกเขาได้แยกพวก
เขาจากพระเยซู ปี ลาตจ าเป็ นต้อ งกลับ ไปกลับ มาอย่ า งเร็ ว ระหว่า งพวกยิ ว คื อ ภายนอก
กองบัญชาการของเขา และพระเยซู ที่อยู่ภายในขณะที่การตรวจสอบของเขาได้ดาเนิ นการไป
เราได้ดึงดูดความสนใจไปที่หลักฐานที่วา่ พระเยซู ได้ทานปั สกากับพวกสาวกของพระองค์ใน
ห้องชั้นบนในตอนเย็นของวันพฤหัสบดี (เปรี ยบเทียบ 13:1, 27)940 แล้วทาไมพวกยิวเหล่านี้ เป็ น
กังวลว่าการเข้าไปในศาลปรี โทเรี ยมของปี ลาตอาจขัดขวางพวกเขาไว้จากการกินปั สกา? พวก
เขาไม่ได้กินปั สกาในคืนก่อนหน้านั้นด้วยหรื อ? “ปั สกา” เป็ นชื่ อที่คนยิวได้ใช้เพื่อจะอธิ บาย
ถึ ง ทั้ง พิ ธี ปั ส กาและเทศกาลทั้ง สิ้ น ที่ ไ ด้ ติ ด ตามมา ซึ่ งได้ ร วมถึ ง เทศกาลขนมปั ง ไร้ เ ชื้ อ
(เปรี ยบเทียบ ลก. 22:1) เป็ นที่ชดั เจนว่า มันเป็ นการเข้าร่ วมที่ต่อเนื่ องของพวกเขา ในเทศกาล
แปดวันนี้ เองที่ พ วกผูน้ ายิวเหล่ า นี้ ไ ม่ ไ ด้ต้องการที่ จะสู ญเสี ย โดยการเข้าไปในที่ พ กั ของคน
ต่างชาติ ส่ วนหนึ่ งของเทศกาลก็คือการถวายบูชาของศานติบูชาสองครั้ง ซึ่ งเรี ยกว่าชากิกาห์
ครั้งที่หนึ่ งในวันที่ 14 เดือนนิ สาน และอีกครั้งหนึ่ งในวันที่ 15 ของเดือนนิ สาน วันหลังนี้ เป็ น
วันแรกของเทศกาลขนมปั งไร้ เชื้ อ กฎหมายของยิวนั้นเข้มงวดอย่างมากจนไม่มีใครสักคนที่
เป็ นมลทินนั้นสามารถถวายชากิกาห์ได้941 มันเป็ นชากิกาห์ที่สองนี้ ซึ่ งไม่ใช่การถวายแกะปั สกา
ในวันที่ 14 เดื อนนิ สานที่พวกยิวผูซ้ ่ ึ งได้ปฏิ เสธที่จะเข้าไปในศาลปรี โทเรี ยมของปี ลาตได้
ต้องการที่จะมีคุณสมบัติที่จะถวาย942
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เป็ นที่ชดั เจนว่า ปี ลาตได้กล่าวต่อพวกยิวผูซ้ ่ ึ งได้รวมตัวกันภายนอกกองบัญชาการของเขา หรื อ
บางที ใ นลานบ้าน จากระเบี ย งหรื อการมองลงไป เขาต้องการที่ จะรู ้ ถึงการกล่ า วหา (“การ
กล่ าวโทษ”) ที่ เป็ นทางการของพวกเขาที่ มีต่อพระเยซู บางที ปีลาตได้รู้บางสิ่ งเกี่ ยวกับการ
จับกุมของพระเยซู เนื่ องจากว่าพวกทหารโรมันได้มีส่วนร่ วมในการจับกุมนั้น (ข้อ 3, 12) ไม่
เพี ย งเท่ า นั้น แต่ พ ระเยซู เป็ นบุ ค คลอันเป็ นที่ นิย มในกาลิ ลีและกรุ ง เยรู ซาเล็ ม อี ก ด้วย มหา
ปุโรหิ ตอาจได้สื่อสารกับปี ลาตอย่างดีเกี่ยวกับพระองค์ก่อนที่พระเยซู ได้ปรากฏตัวที่บนั ไดหน้า
ประตูบา้ น
“ดูเหมือนยอห์นจะเน้นข้อเท็จจริ งที่ว่าปี ลาตได้ ‘ออกไปโดยปราศจาก’ ศาลาปรี โทเรี ยมของเขาเอง ราวกับว่ามันเป็ นสัญลักษณ์ของการดาเนินการทั้งสิ้ น”943
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สุ ดท้า ยแล้วโฆษกของพวกยิวได้เลี่ ย งค าถามของปี ลาต ลู ก าได้บ นั ทึ ก ว่า พวกเขาได้ริเริ่ ม
กล่าวหาพระเยซู ดว้ ยการนาอิสราเอลไปผิดๆ ด้วยการห้ามคนยิวที่จะจ่ายภาษีของพวกเขาแก่
ซี ซาร์ และด้วยการอ้างถึงการเป็ นกษัตริ ยข์ องอิสราเอล (ลก. 23:2) อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่
สามารถทาให้ปีลาตประทับใจอย่างเพียงพอด้วยการกล่าวหาเหล่านั้นได้
พวกเขาได้ลงั เลใจที่จะนาการกล่าวหาพระเยซู ถึงการหมิ่นประมาทมากล่าว เพราะว่าปี ลาตอาจ
ยกฟ้ องเนื่ องจากมันไม่ควรค่าแก่การพิจารณาของเขา (เปรี ยบเทียบ กจง 18:121-6) เป็ นที่
ชัดเจนว่า พวกเขาไม่ได้กล่าวหาพระองค์ถึงการกบฏเช่นกัน เพราะว่าสิ่ งนี้ คงได้ยุยงผูต้ ิดตาม
หลายคนของพระองค์ และพวกเขาคงจะมีความยุง่ ยากในการที่จะพิสูจน์มนั ดังนั้น พวกเขา
ไม่ได้เอ่ยถึงข้อกล่าวหา แต่พวกเขาได้ทึกทักเอาว่ามันรุ นแรง และได้บ่งบอกว่าปี ลาตควรวางใจ
พวกเขาและ “ทาตาม” การตัดสิ นใจของพวกเขา
“ถ้า พระเยซู ไ ด้ต่อต้า นสิ ท ธิ อานาจและสิ ท ธิ์ ของจักรพรรดิ ทาไมอานาจของโรมัน
ไม่ได้ทาการริ เริ่ มพยานต่างชาติที่จะต่อต้านพระองค์น้ นั อยูท่ ี่ไหน”?944
บางทีขอ้ เท็จจริ งที่วา่ ปี ลาตได้จดั เตรี ยมกองทหารที่จะจับกุมพระเยซู ได้หนุ นใจให้พวกเขาที่จะ
คิดว่าเขาได้ตดั สิ นว่าพระเยซูผดิ แล้ว พวกเขาไม่ได้ชื่นชมคาถามของปี ลาต เนื่องจากว่ามันได้บ่ง
บอกว่าพวกเขาจะต้องผ่านไปตามการสอบสวนที่เป็ นทางการตั้งแต่ตน้ จนจบ

“มันเป็ นไปได้ที่วา่ พวกเขาได้ประหลาดใจต่อข้อบ่งชี้ ของปี ลาตที่ว่าเขาจะชาระความ
ด้วยเขาเอง พวกเขาได้มีความร่ วมมือของเขาในการทาการจับกุมนั้น เป็ นที่ชดั เจนว่า
ตอนนี้ พวกเขาได้คาดหวังว่าเขาจะเชื่ อในสิ่ งที่พวกเขาพูดว่าบุคคลที่คนโรมันได้ช่วย
จับกุมนั้นก็อนั ตรายและควรถูกประหาร”945
ปี ลาตได้ตระหนักว่าพวกผูน้ าคนยิวได้ต้ งั ใจที่จะกาจัดพระเยซู (เปรี ยบเทียบ มธ. 27:18) แต่เขา
ไม่มีหลักฐานที่วา่ พระเยซูได้ทาสิ่ งใดๆที่สมควรแก่การตาย
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เนื่ องจากว่าพวกยิวไม่ได้กล่าวหาพระเยซู อย่างเป็ นทางการ มันก็ไม่มีสิ่งใดที่ปีลาตสามารถทา
ได้ย กเว้น ที่ จ ะมอบพระองค์ก ลับ คื น แก่ พ วกเขาเพื่ อ การลงวิ นัย ในศาลของพวกเขา การ
ตอบสนองของพวกยิวได้อธิ บายว่าทาไมนัน่ เป็ นทางเลือกที่ยอมรับไม่ได้: “การที่พวกข้าพเจ้า
จะประหารชีวติ คนใดคนหนึ่ งนั้นเป็ นการผิดกฎหมาย” พวกเขาต้องการให้พระเยซูถูกประหาร
ชีวติ แต่พวกเขาไม่มีสิทธิ อานาจที่จะประหารชีวติ พระองค์ดว้ ยพวกเขาเอง”946
“ปี ลาตผูซ้ ่ ึงได้ถูกเปิ ดเผยในข้อมูลทางประวัติศาสตร์ [โบราณ] เป็ นที่ชดั เจนว่าเกือบได้
กระทาเช่ นนี้ ไม่ใช่ เนื่ องจากความหลงใหลใดๆสาหรั บความยุติธรรมมากเท่ากับการ
สร้ างความพึงพอใจของตนเองที่ เขาได้รับจากการทาให้เจ้าหน้าที่ คนยิวผ่านพ้นทาง
กฎหมายและตระหนักถึงสิ ทธิอานาจของเขา”947
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ยอห์นได้บนั ทึกว่าการยอมรับของพวกยิวที่ว่าพวกเขาไม่สามารถประหารชี วิตใครก็ตามได้ก็
สอดคล้องกับแผนการสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้า พระเยซู ได้ทานายว่าพระองค์จะตายโดยการถูก
ตรึ งไม่ใช่ โดยการเอาหิ นขว้าง (เปรี ยบเทียบ 12:32-33) คนโรมันเท่านั้นที่สามารถตัดสิ น
ประหารชี วิตบุ ค คลหนึ่ ง โดยการตรึ ง คนยิวได้เอาหิ นขว้า งผูค้ นให้ตายเนื่ องจากการหมิ่ น
ประมาท (เช่น กจ. 6:11; 7:58) แต่สิ่งเหล่านี้ ดูเหมือนจะเป็ นเหตุการณ์ต่างๆของความรุ นแรง
ของฝูงชนที่วนุ่ วายแทนที่จะเป็ นการกระทาทางกฎหมายที่เป็ นกลาง บางทีพวกเขาต้องการให้
พระเยซู ถูกตรึ งอีกด้วยเพราะว่ากฎหมายของโมเสสได้ถือว่าการตายเช่นนั้นเป็ นหลักฐานของ
การสาปแช่งของพระเจ้า (ฉธบ. 21:22-23)
“อย่างเหน็บแนมแล้ว การตายที่การปกครองโดยลาดับชั้นของคนยิวได้ถือว่าเป็ นการ
ปฏิเสธครั้งสุ ดท้ายถึงการอ้างต่างๆของพระเยซูได้กลายมาเป็ นวิธีสาหรับการถือว่าชอบ

ธรรมโดยปราศจากธรรมบัญญัติ (กท. 3:13)”948
“มันจาเป็ นสาหรับสามเหตุผลสาหรับพระเยซูที่จะถูกตรึ งโดยคนโรมัน ณ การยัว่ ยุของ
พวกยิวคือ: (ก) เพื่อจะทาให้คาพยากรณ์ ต่างๆสาเร็ จ (เช่ น พระอัฐิ [กระดูก] ของ
พระองค์จะไม่หกั สักชิ้ นเดียว; เปรี ยบเทียบ 19:36-37); (ข) เพื่อรวมทั้งคนยิวและคน
ต่างชาติไว้ในความผิดบาปรวมสาหรับการกระทา (เปรี ยบเทียบ กจ. 2:23; 4:27); (ก)
โดยการถูกตรึ งนั้น พระเยซูได้ถูก ‘ยกขึ้น’ เหมือน ‘งูในถิ่นทุรกันดาร’ [3:14]. . .”949
2. คาถามเกี่ยวกับความเป็ นกษัตริ ย์ของพระเยซู 18:33-38ก (เปรี ยบเทียบ มธ. 27:11; มก.
15:2; ลก. 23:3)
จากการที่ได้ยนิ คากล่าวหาต่างๆของพวกยิว ปี ลาตได้กลับไปยังภายในของกองบัญชาการของเขาและได้เริ่ มต้น
ที่จะสอบสวนพระเยซู การถามของเขาได้จดจ่อที่ประเด็นของความเป็ นกษัตริ ยข์ องพระเยซู
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การกล่าวหาต่างๆของพวกยิวได้กระตุน้ คาถามของปี ลาต เขาได้ถามว่าพระเยซู ได้อา้ งถึงการ
เป็ น “กษัตริ ยข์ องพวกยิว” หรื อไม่ การคาดหวังเกี่ ยวกับพระเมสสิ ยาห์ ได้อยู่ในระดับสู งใน
สมัย ของพระเยซู และหลายคนได้ก ล่ า วว่า พระเยซู เป็ นพระเมสสิ ย าห์ พวกผูน้ าคนยิวได้
กล่าวหาพระเยซู ด้วยการอ้างถึ งการเป็ น กษัตริ ย์นี้ (ลก. 23:2)
ตอนนี้ ปีลาตต้องการที่จะ
ได้ยนิ ว่าพระเยซูเองได้อา้ งถึงการเป็ นกษัตริ ยน์ ้ ีหรื อไม่
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พระกิ ตติคุณพ้องได้รายงานว่าพระเยซู ได้ตอบว่า “ก็ท่านว่าแล้วนี่ ” (คากรี ก ซู เลเกอิ ส, มธ.
27:11; มก. 15:2; ลก. 23:3) ยอห์นได้บนั ทึกเช่นกันว่าพระเยซู ได้ให้คาตอบนั้น (ข้อ 37) แต่
ท่า นได้รวมการสนทนาเพิ่ มเติ มก่ อน ข้อมูล ที่ เพิ่ มเติ ม นี้ ไ ด้รวมถึ งการอธิ บ ายของพระเยซู
เกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็ นกษัตริ ยข์ องพระองค์ (ข้อ 36)
พระเยซู ได้ถามปี ลาตถึงคาถามของพระองค์เพื่อจะตัดสิ นใจว่าพระองค์จะตอบเขาอย่างไร ถ้า
คาถามของเขาได้เกิดจากความเข้าใจและความอยากรู ้อยากเห็นของเขาเอง น่าเป็ นไปได้ที่พระ
เยซูจะได้ปฏิบตั ิต่อเขาในฐานะผูถ้ ามที่จริ งใจ ถ้าปี ลาตเพียงแค่พยายามที่จะทาให้แก่นสารของ
การกล่าวหาของสภาแซนฮีดริ นนั้นชัดเจน พระเยซู จาเป็ นต้องตอบอย่างแตกต่างออกไป ถ้าปี

ลาตได้หมายถึ งว่า “ท่า นเป็ นกษัตริ ย ์ทางการเมื องที่ วางแผนลับ เพื่ อต่ อต้า นซี ซาร์ ใ ช่ ไ หม?”
ค าตอบจะเป็ น “ไม่ ใ ช่ ” ถ้า เขาได้ห มายถึ ง ว่า “ท่ า นเป็ นกษัต ริ ย ์ที่ เ ป็ นพระเมสสิ ย าห์ ข อง
อิสราเอลใช่ไหม?” คาตอบจะเป็ น “ใช่แล้ว” เป้ าแห่ งการสอบสวนซึ่ งก็คือพระเยซู ได้กลายมา
เป็ นผูส้ อบสวนอย่างชัว่ คราว ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเยซู ได้ถาม ปี ลาตก็เป็ นพระคุณแท้ๆ ซึ่ งใน
การถามนั้น มันได้ยอมให้ปีลาตที่จะอธิ บายถึงแรงจูงใจของเขาและเป็ นไปได้ที่จะลดความผิด
ของเขา
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การตอบของปี ลาตได้ช้ ี แจงว่าเขาไม่ได้มีความสนใจส่ วนตัวในความเป็ นกษัตริ ยข์ องพระเยซู
และเขาได้เดือดดาลที่พระเยซูจะแนะนาเช่นนั้น เขาเพียงแค่ตอ้ งการที่จะเข้าใจสิ่ งที่พระเยซู ได้
อ้างเมื่อพิจารณาถึงการกล่าวหาของสภาแซนฮีดริ น ยิ่งไปกว่านั้น เขาต้องการที่จะค้นพบว่า
ทาไมพวกผูน้ าคนยิวได้มีความตั้งใจอย่างมากที่จะกาจัดพระเยซู คาถามของเขา “เราเป็ นยิว
หรื อ?” ได้ปฏิ เสธอย่างเย้ยหยันว่าเรื่ องราวต่างๆของคนยิวเช่ นความเป็ นกษัตริ ยข์ องพระเยซู ก็
ไม่ได้เป็ นที่สนใจต่อเขาเป็ นส่ วนตัว
“อ่าวระหว่างคนยิวและคนต่างชาติก็เปิ ดกว้างที่นี่”951
อย่ า งเหน็ บ แนมแล้ ว พระเยซู เ ป็ นกษั ต ริ ย์ ข องปี ลาต 952 ข้อ คิ ด เห็ น ของปี ลาตเกี่ ย วกั บ
“ประชาชน ”(ชนชาติ )ของพระเยซู เองที่อายัดพระองค์ไว้กบั เขาได้ยืนยันถ้อยคาที่เป็ นบทนา
ของยอห์นที่วา่ พระเยซู ได้เสด็จมายังบ้านเมืองของพระองค์ แต่ชาวบ้านชาวเมืองของพระองค์
เองไม่ได้ตอ้ นรับพระองค์ )1:11)
“คาตอบนี้ ของปี ลาตได้แสดงถึ งหลักฐานเต็มที่ของ ความผิ ดของอิ สราเอล ในปาก
ของเขาผู้ซ่ ึ งได้เ ป็ นตัว แทนของโลก ณ เวลานั้น สิ่ ง หนึ่ งได้ถู ก จัด ตั้ง ขึ้ น นั่น คื อ
อิสราเอลได้ปฏิเสธกษัตริ ยข์ องพวกเขาและได้ขายพวกเขาเองแก่มือของกษัตริ ยอ์ ีกองค์
หนึ่ง”953

18:36

พระเยซู ไ ด้อ ธิ บ ายว่ า พระองค์ เ ป็ นกษัต ริ ย ์จ ริ ง ๆ อย่ า งที่ พ ระองค์ ไ ด้อ้า ง อย่ า งไรก็ ต าม
“อาณาจักร” ของพระองค์ไม่ใช่อาณาจักรประเภทที่จะแข่งขันกับอาณาจักรของซี ซาร์ โดยการ
ทาสงคราม พระเยซู ไม่ได้ปฏิเสธว่าอาณาจักรของพระองค์เป็ นอาณาจักรฝ่ ายโลก พระองค์

ไม่ ไ ด้ก ล่ า วว่า มันเป็ นแค่ ก ารปกครองฝ่ ายวิ ญญาณของพระเจ้า เหนื อใจของประชากรของ
พระองค์ พระองค์ไม่ได้กล่าวว่าอาณาจักรของพระองค์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกนี้ เช่ นกัน954 นี่
ควรชัดเจนจากการอ้างอิงอื่นๆของพระเยซูถึงอาณาจักรของพระองค์ในฐานะที่เป็ นอาณาจักร
ฝ่ ายโลก ประเด็นของพระองค์ก็คือว่า พระองค์และอาณาจักรของพระองค์ไม่ใช่การคุกคามใน
ปั จจุบนั ต่อโรม (เปรี ยบเทียบ 18:10-11) มันไม่ใช่คุกคามเพราะว่าพระเจ้าได้เลื่อนอาณาจักร
แห่งพระเมสสิ ยาห์ออกไป เนื่ องจากความไม่เชื่ อของอิสราเอลแม้วา่ พระเยซู ไม่ได้อธิ บายสิ่ งนี้
แก่ปีลาต
ในอีกแง่หนึ่ง อาณาจักรของพระเยซู “ไม่ใช่ของย่านนี้” หรื อ “ไม่ได้มาจากอีกที่หนึ่ ง” (คากรี ก
อุก เอนทิ วเธน, ตามตัวอักษรหมายถึง ไม่ใช่จากที่นี่) มันจะลงจากสวรรค์มายังโลกแทนที่จะ
เริ่ มต้นจากโลก มันจะเริ่ มต้นเมื่อพระเยซู เสด็จลงจากสวรรค์มายังโลก ณ การเสด็จมาครั้งที่
สองของพระองค์
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ปี ลาตไม่ ไ ด้เข้า ใจความแตกต่ า งระหว่า งอาณาจัก รของพระเยซู และอาณาจัก รของซี ซ าร์ ที่
พระเยซู ได้ช้ ี ให้เห็ น เขาได้เข้าใจว่าพระองค์ได้อา้ งถึ งการมีอาณาจักร ดังนั้น ถัดไปเขาได้
พยายามทาให้พระเยซูอา้ งอย่างเฉี ยบขาดว่าพระองค์เป็ นกษัตริ ย ์ พระเยซู ได้ยอมรับว่าพระองค์
เป็ น “กษัตริ ย ์” แต่ พ ระองค์จ าเป็ นต้อ งกล่ า วเกี่ ย วกับ การปกครองของพระองค์ม ากขึ้ น ถ้า
ปี ลาตจะเข้าใจถึ งธรรมชาติแห่ งความเป็ นกษัตริ ยข์ องพระองค์ พระเยซู ได้ระบุถึงอาณาจักร
ของพระองค์ในเชิงลบ (ข้อ 36) ตอนนี้ พระองค์ได้ระบุถึงภารกิจของพระองค์ในฐานะกษัตริ ย ์
ในเชิงบวก
เหตุผลหลักที่พระเยซู ได้เสด็จเข้าในโลกนี้ ก็เพื่อที่จะเป็ นพยาน “ถึ งความจริ ง” โดยสิ่ งนี้ น้ นั
พระองค์ได้หมายถึงว่าพระองค์ได้เสด็จมาเพื่อเปิ ดเผยพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 14:6) พระเยซูได้
ก่อให้เกิดพลเมืองสาหรับอาณาจักรของพระองค์โดยการเปิ ดเผยพระเจ้า โดยการเรี ยกให้ผคู ้ น
ที่จะเชื่อในพระองค์ และโดยการให้ชีวติ นิรันดร์ แก่พวกเขา สิ่ งนี้ ได้ตระเตรี ยมพวกเขาที่จะเข้า
ร่ วมในอาณาจักรของพระองค์ ทุกคนผูซ้ ่ ึ งต้องการความจริ งอย่างแท้จริ งก็ได้ติดตามพระเยซู
เพราะว่าคาสอนของพระองค์เป็ นจริ ง ถ้อยคาของพระเยซู เป็ นการเชื้ อเชิ ญให้ปีลาตที่จะฟั ง
พระองค์และที่จะเรี ยนรู้ความจริ ง พระเยซูได้แสดงความสนใจในการวิงวอนต่อปี ลาตมากกว่า
ในการปกป้ องพระองค์เอง ความปรารถนานี้ สาหรับสวัสดภาพของผูอ้ ื่นเป็ นลักษณะสาคัญ

ของการสนทนาทั้งหมดของพระเยซูในพระกิตติคุณที่สี่955
18:38ก

เป็ นที่ชดั เจนว่า ปี ลาติไม่ใช่ ผทู ้ ี่ได้แสวงหาความจริ งอย่างแท้จริ ง เขาได้ปฏิ เสธข้อเสนอของ
พระเยซู ที่จะเปิ ดเผยความจริ ง ด้วยข้อคิดเห็นที่เยาะเย้ยซึ่ งได้บ่งบอกว่า “ความจริ ง” นั้นเรี ยนรู ้
ไม่ได้
“คาถามของปี ลาตไม่ได้กล่าวถึงความจริ งที่สมบูรณ์ คือความจริ งเดี ยวที่ซ่ ึ งพระเจ้าได้
ตรัส (เอ อะเลเธอิยา) แต่กล่าวถึงความจริ งในแง่ที่เจาะจงใดๆ (อะเลเธอิยา)”956
อย่างไม่สงสัยแล้ว ประสบการณ์ ของปี ลาตในฐานะเจ้าหน้าที่ของโรมันผูซ้ ่ ึ งคนอื่นๆได้โกหก
ต่ออย่างต่อเนื่องและความปรารถนาส่ วนตัวของเขาที่จะใช้ความจริ งเพื่อจะบรรลุเป้ าหมายของ
เขาก็ได้อธิ บายถึงการถากถางของเขา จากมุมมองของเขานั้น แนวคิดที่วา่ ใครคนหนึ่ งจะมุ่งเป้ า
ชีวติ ทั้งสิ้ นของเขาไปที่การเปิ ดเผยความจริ งนั้นก็โง่เขลาและไม่น่าจะเป็ นไปได้
มุมมองอื่นๆถึ งถ้อยคาของปี ลาตก็ตีความมันว่าสิ้ นคิด ไม่อดทนหรื อจริ งใจ อย่างไรก็ตาม ดู
เหมื อนบริ บทจะบ่งบอกว่ามันเป็ นเชิ งตลกและดูถูก โดยปราศจากการรอคอยคาตอบนั้น ปี
ลาตได้เบือนหนีผหู ้ นึ่งซึ่ งไม่ใช่แค่ได้อา้ งที่จะเปิ ดเผยความจริ งเท่านั้น แต่ที่จริ งแล้วเป็ น “ความ
จริ ง” เอง รวมถึงทางนั้นและชีวติ
3. พวกยิวเรี ยกร้ องเอาบารนาบัส 18:38ข-40 (เปรียบเทียบ มธ. 27:12-21; มก. 15:3-11; ลก.
23:4-9)

ยอห์ น ได้ ย่ อ ฉากนั้ นที่ ซ่ ึ งปี ลาตได้ ป ระกาศว่ า พระเยซู ไ ร้ ค วามผิ ด พวกยิ ว ได้ ก ล่ า วหาพระเยซู อี ก
พระเยซู ไม่ได้ตอบสิ่ งใด และปี ลาตได้ประหลาดใจต่อความเงียบของพระเยซู (มธ. 27:12-14; มก. 15:3-5; ลก.
23:4-6) ท่านเพียงแค่ได้กล่าวถึงคาตัดสิ นของปี ลาต (ข้อ 38ข) ว่า: “เราไม่เห็นคนนั้นมีความผิด” ยอห์นได้ละ
เว้นการบันทึกถึงการปรากฏตัวของพระเยซูต่อหน้าเฮโรด อันทิพาส ที่ได้ตามหลังคาตัดสิ นนี้ และได้นาหน้าการ
นาเสนอของปี ลาตที่จะปลดปล่อย บารนาบัสแทนที่พระเยซู (ลก. 23:6-12) ผลลัพธ์ของการเลือกข้อมูลนี้ ก็คือ
ว่ายอห์นได้รักษาการจดจ่อของความสนใจของผูอ้ ่านไปที่พระเยซูและปี ลาต
18:38ข

ปี ลาตได้ก ลับ ไปยัง พวกยิว ผูซ้ ่ ึ ง ได้รวมตัว กันนอกกองบัญชาการของเขา และได้ป ระกาศ

คาตัดสิ นของเขา พระเยซู ไม่ได้ทาสิ่ งใดที่สมควรต่อการลงโทษโดยโรม (เปรี ยบเทียบ ลก.
23:14) พระองค์ไม่มีความผิดในกิจกรรมใดๆที่ก่อให้เกิดการคุกคามแก่โรม เป็ นที่ชดั เจนว่า
ปี ลาตได้ส รุ ป ว่ า พระเยซู ไ ม่ ใ ช่ ก ษัต ริ ย ์ แต่ เ ป็ นผู ้ยึ ด ถื อ อุ ด มคติ อ ย่ า งน้ อ ยไม่ ใ ช่ ใ นแง่ ป กติ
พยานนี้ต่อการไม่มีความผิดของพระเยซูก็เป็ นอีกพยานหนึ่ งที่สาคัญเมื่อพิจารณาถึงจุดประสงค์
ของยอห์นในพระกิตติคุณนี้ (20:30-31)
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“จากการที่ได้แสดงถึงการขาดความสนใจในความจริ ง ดังนั้นปี ลาตก็ได้เปิ ดเผยถึงการ
ขาดการอุทิศตนต่อความยุติธรรม เขาได้ขาดความกล้าหาญแห่ งความเชื่ อมัน่ ของเขา
ถ้า พระเยซู ไ ม่ มี ค วามผิ ด ในเรื่ อ งการกล่ า วหาทั้ง หมด จากนั้น ปี ลาตควรได้ป ล่ อ ย
พระองค์ใ ห้ เ ป็ นอิ ส ระ ตรงกัน ข้า มปี ลาตได้เ ริ่ ม ต้น ชุ ด ของการเคลื่ อ นไหวที่
ประนี ป ระนอม เพื่ อ จะหลี ก เลี่ ย งการรั บ มื อ กับ ความจริ งที่ ไ ม่ ส ะดวกสบายใน
สถานการณ์ ที่ยุ่งยาก แรกสุ ด เมื่อปี ลาตได้คน้ พบว่าพระเยซู มาจากกาลิ ลี เขาได้ส่ง
พระองค์ไปหาเฮโรด (ลก. 23:6-7)
ประการที่สอง ปี ลาตได้พยายามที่จะวิงวอน
ต่อฝูงชน (ยน. 18:38) ซึ่ งหวังที่จะเลี่ยงความปรารถนาของพวกมหาปุโรหิ ตและพวก
ผูใ้ หญ่”957
ทาไมปี ลาตได้อา้ งอิงถึง “ธรรมเนียม” นี้ แทนที่จะปลดปล่อยพระเยซู ? เป็ นที่ชดั เจนว่า เขาได้
อ้างอิงถึงมันเพื่อจะดึงดูดความสนใจไปที่ความใจกว้างของเขาในการปลดปล่อยพระเยซู เขา
ต้องการให้พวกยิวตระหนักว่าเขาก็ดีต่อพวกเขาโดยการให้เกี ยรติแก่ธรรมเนี ยมนี้ อย่างไรก็
ตาม ปี ลาติได้ทาความผิดพลาดที่น่ากลัวโดยการอ้างอิงถึ งมัน พวกเขาจะไม่ยอมรับพระเยซู
ในฐานะ “นักโทษที่ถูกคัดเลือก” ซึ่ งการปลดปล่อยของเขานั้นจะทาให้มนั เป็ นไปได้สาหรับปี
ลาตที่ จะให้เกี ยรติธรรมเนี ยมของพวกเขา โดยการอ้างอิ งถึ งพระเยซู ในฐานะ “กษัตริ ยข์ อง
ของพวกยิว” ปี ลาตได้ดูถูกพวกผูน้ าคนยิวมากขึ้น พวกเขาได้ปฏิเสธแนวคิดที่วา่ พระเยซู เป็ น
กษัตริ ยข์ องพวกเขา คาถามที่ไม่รอบคอบของปี ลาตเองได้จดั ตั้งเขาไว้สาหรับการถูกปฏิ เสธ
ประมาณเวลานี้ ภรรยาของปี ลาตได้เตือนเขาที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพระเยซู เพราะว่าพระองค์เป็ น
“คนชอบธรรม” (มธ. 27:19)
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ยอห์นได้อธิ บายว่าบารนาบัสเป็ น “โจร” (คากรี ก เลสเทส, ตามตัวอักษรหมายถึง ผูห้ นึ่งที่ยึด
ของที่ปล้นมา) อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนบารนาบัสคงได้เข้าร่ วมในการจลาจลที่นองเลื อดใน

ฐานะผูก้ ่อการร้ายและผูต้ ่อสู ้แบบกองโจร (เปรี ยบเทียบ มก. 15:7) ตามปกติแล้ว พวกมหา
ปุโรหิ ตไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสมาชิ กกลุ่มหัวรุ นแรงและผูต้ ่อสู ้เพื่อเสรี ภาพ ผูซ้ ่ ึ งได้แสวงหาที่
จะโค่นล้ม แอกของโรมด้วยความรุ นแรง อย่า งไรก็ ตาม ที่ นี่พ วกเขาได้ช อบบุ ค คลเช่ นนั้น
มากกว่าพระเยซู ผูซ้ ่ ึ งไม่ได้ต่อต้านโรมอย่างแข็งขัน แต่ผซู ้ ่ ึ งพวกเขาได้ถือว่าเป็ นการคุกคามต่อ
ความมัน่ คงของพวกเขา การเหน็บแนมของการตัดสิ นใของพวกเขาก็ชดั เจนต่อผูอ้ ่าน และต้อง
เป็ นที่ ชัดเจนต่ อปี ลาตอี ก ด้วย เป็ นที่ ชัดเจนว่า บารนาบัส ได้มีก ลุ่ ม ผูต้ ิ ดตามอันเป็ นที่ นิย ม
ท่ามกลางประชาชนอย่างที่พระเยซูได้มี แต่ดว้ ยเหตุผลที่แตกต่างออกไป
การปลดปล่อยศัตรู ที่ได้ถูกพิสูจน์แล้วของโรม ซึ่ งยอห์นไม่ได้บนั ทึกนั้น ได้แสดงถึงการตัดสิ นใจที่แย่ของปี ลาต
การตัดสิ นใจนี้ จะไม่ได้ทาให้เขาตั้งมัน่ ในตัวแทนที่ดีกบั ผูอ้ ยูเ่ หนื อของเขา เป็ นที่ชดั เจนว่า มันเป็ นความกดดัน
ของฝูงชนคนยิวที่ได้กระตุน้ ให้เขาที่จะฝื นใจผลประโยชน์ของเขาเองและผลประโยชน์ของพระเยซู
4. การพิพากษาพระเยซู 19:1-16 (มธ. 27:22-26; มก. 15:12-15; ลก. 23:20-25)
มีขอ้ มูลที่พิเศษค่อนข้างมากในส่ วนนี้ นี่ รวมถึงรายละเอียดของการละเมิดพระเยซู โดยพวกทหารโรมัน (ข้อ 15) รวมทั้งสถานการณ์ที่ถูกกระตุน้ โดยการค้นพบของปี ลาตที่วา่ พระเยซู ได้อา้ งถึงการเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
(ข้อ 7-14) ยอห์นได้ละเว้นพิธีลา้ งมือของปี ลาต (มธ. 27:24) และการที่พวกยิวรับเอาความรับผิดชอบสาหรับ
การตายของพระเยซู (มธ. 27:25) ท่านไม่ได้อา้ งถึงการปล่อยบารนาบัสอีกด้วย (มธ. 27:26; มก. 15:15; ลก.
23:24-25) และการเฆี่ยนที่รุนแรงที่สุดของพระเยซู (มธ. 27:26; มก. 15:15)
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ปี ลาตได้ห วัง อย่า งผิ ดๆว่า ถ้า เขาได้เฆี่ ย น (เอมาสทิ โ กเซน) พระเยซู นี่ ค งจะท าให้พ วกยิว
พึงพอใจ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 4-6; ลก. 23:16)
บางทีเขาได้คิดว่าการกระทานี้ จะเพิ่มการ
สนับ สนุ น อัน เป็ นที่ นิ ย มส าหรั บ พระเยซู ต่ อ พวกมหาปุ โ รหิ ต และจากนั้น ปี ลาตจะปล่ อ ย
พระองค์
“จากเขา [ยอห์น] นั้นเราเรี ยนรู ้ ว่าพระเยซู ไ ม่ได้ถูก เฆี่ ยนเพื่อจะถู กตรึ ง แต่ เพื่อจะ
หลีกเลี่ยงการถูกตรึ ง”958
มีการโบย (การเฆี่ยน) สามรู ปแบบที่พวกโรมันได้ดาเนิ นการ รู ปแบบที่เบาที่สุดของสิ่ งเหล่านี้

คือ ฟั สทิเกทิโอ เป็ นการเฆี่ยนที่เบาซึ่ งพวกอันธพาลเท่านั้นได้ประสบ รู ปแบบที่สอง ฟลาเกล
เลทิ โอ เป็ นการโบยที่ รุนแรงซึ่ งอาชญากรผูซ้ ่ ึ ง มี ความผิดในเรื่ องอาชญากรรมที่ รุนแรงกว่า
ได้รับ รู ปแบบที่สาม เวอเบอเรทิ โอ เป็ นความโหดร้ ายที่สุด อาชญากรที่ แย่ที่สุด ซึ่ งรวมถึ ง
บรรดาผูไ้ ด้ถูกตัดสิ นให้ถูกตรึ งก็ได้ประสบกับการเฆี่ยนนี้ 959 เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู ได้รับการ
โบยแบบที่ หนึ่ ง หรื อสอง ณ เวลานี้ นั่น คื อ ก่ อนการพิ พ ากษาของพระองค์ พระองค์ไ ด้รั บ
รู ปแบบที่สามหลังจากการพิพากษาของพระองค์ (ข้อ 16; เปรี ยบเทียบ มธ. 27:26; มก. 15:15)
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มงกุฎหนาม” ที่พวกทหารโรมันได้สวมและวางไว้บนพระเศียรของพระเยซูบางทีได้มาจากต้น
อิ นทผลัมท้องถิ่ น960 เหรี ยญบางอย่า งของโรมันมี รูปจักรพรรดิ ที่หลากหลายซึ่ งได้สวมใส่
“มงกุฎ” มาลัยที่ปรากฏว่าได้ส่งรัสมีจากหัวของพวกเขา961 อย่างไรก็ตาม ใบของต้นอินทผลัม
ซึ่ ง เมื่ อได้ก ลับ ด้า นในแทนที่ จะกลับด้านนอกบน “มงกุ ฎ ” มาลัย นั้นก็ จะเป็ นเดื อยแหลมที่
เจ็บปวด บางทียอห์นต้องการให้ผอู ้ ่านของท่านที่จะเชื่ อมโยง “หนาม” เหล่านี้ กบั สัญลักษณ์
ของผลลัพธ์ต่างๆของความบาป (ปฐก. 3:18)
ในทานองเดี ย วกันเสื้ อสี “ม่ วง” บางที เป็ นเสื้ อของทหาร ที่ พวกทหารได้วางเหนื อไหล่ ของ
พระเยซู ก็เป็ นความพยายามที่ ชัดเจนเพื่อจะเยาะเย้ยการอ้างถึ งการเป็ นกษัตริ ยข์ องพระองค์
(เปรี ยบเทียบ มธ. 27:28; มก. 15:17) บรรดากษัตริ ยไ์ ด้สวมเสื้ อสี ม่วงในสมัยของพระเยซู 962
พวกทหารได้ตบพระพักตร์ พระเยซูดว้ ยฝ่ ามือของพวกเขาอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 18:22) ซึ่ งได้
ขัดแย้งการนับถือทางถ้อยคาที่เสแสร้งกับความโหดร้ายที่รุนแรง
พวกทหารโรมันได้ถื อ ว่า พระเยซู เป็ นผูเ้ สแสร้ ง ไปสู่ บ ัล ลัง ก์ ข องอิ ส ราเอล และได้ดู ถู ก ว่า
พระองค์เป็ นผูพ้ ่ายแพ้ สมาชิ กสภาแซนฮีดริ นคงได้ดีใจอย่างพอๆกันที่จะเห็นพระเยซู ถูกเยาะ
เย้ยและถู กเฆี่ ยน สาหรับสิ่ งที่ พวกเขาได้ถือว่าเป็ นการหลอกลวงของพระองค์ พวกยิวผูไ้ ด้
ติดตามพระเยซู คงได้รู้สึกเดื อดดาลและเจ็บปวดโดยการปฏิ บตั ิที่พระเยซู ได้รับ ผูอ้ ่านที่เชื่ อก็
เห็ นการเหน็ บแนมในสถานการณ์ น้ นั เพราะว่าพระเยซู เป็ นกษัตริ ย ์ของพวกยิวอย่า งแท้จริ ง
(เปรี ยบเทียบ อสย. 50:6; 52:14-53:6)
“คาถามหนึ่ งที่โผล่จากใจในการอ่านสิ่ งนี้ คือ มันสามารถเป็ นไปได้อย่างไร! ความ
ยุติธ รรมของโรมัน อันเป็ นที่ ย กย่องอยู่ที่ ไ หนในการโบยนัก โทษที่ ถู ก ผูก มัดผูซ้ ่ ึ ง ผู้

พิพากษากล่าวว่า ‘เราไม่เห็นว่าเขามีความผิดเลย!? ทาไมผูท้ ี่ยงั ไม่ได้ถูกพิพากษาได้
ถูกมอบแก่มือที่หยาบของพวกทหารโรมันเพื่อพวกเขาจะเยาะเย้ยและตี ตามความชอบ
ใจของพวกเขา การพิพากษาที่ดีของปิ ลาตอยูท่ ี่ไหน ซึ่ งเมื่อไม่นานมานี้ ได้ปฏิเสธที่จะ
กระท าใดๆ ด้ว ยเกรงว่า ความอยุ ติธ รรมจะเกิ ด ขึ้ น ท าไมพระเยซู ถู ก ปฏิ บ ัติ ต่ อ ใน
แนวทางที่ไม่มีเสมอเหมือนอย่างสิ้ นเชิงเท่าที่เรารู ้”?963
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พระเยซูได้รับการละเมิดที่ยอห์นเพิ่งได้อธิ บายไปภายในศาลาปรี โทเรี ยม ซึ่ งเป็ นกองบัญชาการ
ของปี ลาต ตอนนี้ ปีลาตได้นาพระองค์ “ออก” มาเพื่อว่าพวกยิวสามารถเห็ นกษัตริ ยข์ องพวก
เขาในความขายหน้าของพระองค์ได้ แรกสุ ด เขาได้ประกาศว่าเขาไม่พบว่าพระเยซูมีความผิด
“แรกสุ ด ยูดาสได้ประกาศว่า ‘ข้าพเจ้าได้ทาบาป ที่ได้อายดั คนบริ สุทธิ์ มาให้ถึงความ
ตาย’ (มธ .27:4) ประการที่สอง ปี ลาตได้ประกาศว่า ‘เรา ไม่ เห็นว่ าเขามีความผิด
เลย’ (ยน .19:4) ประการที่สาม เนื่ องจาก เฮโรดนั้น ปี ลาตได้กล่าวว่า ‘และเฮโรดก็
ไม่เห็ นว่าเขามีความผิดด้วย เพราะเฮโรดได้ส่งตัวเขากลับมายังเราอีกแล้ว ดูเถิ ดคนนี้
ไม่ ได้ ทาผิดอะไร ซึ่ งสมควรจะมีโทษถึงตาย’ (ลก .23:15) ประการที่สี่ ภรรยาของปี
ลาตได้ขอร้ องว่า ‘อย่าพัวพนั กับเรื่ องของคน ชอบธรรม นั้นเลย ด้วยว่าวันน้ ี ดิฉันฝั น
ร้าย ไม่มีความสบายใจ เพราะท่ านผู้นั้น’ (มธ .27:19) ประการที่ห้า ผูร้ ้ายที่กาลังตาย
ได้ยืนยันว่า ‘และเราก็สมกบั โทษนั้นจริ ง เพราะเราได้รับสมกบั การที่เราได้กระทา แต่
ท่านผูน้ ้ ี หาได้ กระทาผิดประการใดไม่ ’ (ลก .23:41) ประการที่หก นายร้อยคนโรมัน
ผูท้ ี่ ไ ด้ย กย่อ งพระเจ้า ได้ก ล่ า วว่า ‘แท้จ ริ ง ท่ า นผูน้ ้ ี เ ป็ นคน ชอบธ รรม’ .ลก ) 23:47)
ประการที่เจ็ด บรรดาผูท้ ี่ ได้ยืนอยู่กบั นายร้ อยได้ยอมรับว่า ‘แท้จริ งท่านผูน้ ้ ี เป็ น พระ
บุตรของพระเจ้ า’ (มธ. 27:54)!”964
อย่างไม่สงสัยแล้ว การหัวเราะดังลัน่ ของเสี ยงหัวเราะที่ได้รวมกับการพูดกระหื ดกระหอบของ
ความน่ า กลัว ขณะที่ พ วกยิ ว ได้ ม องดู ช ายผู ้ห นึ่ งผู ้ซ่ ึ งได้ ท าสิ่ ง ที่ ดี แ ก่ พ วกเขา ปี ลาตได้
คะยั้นคะยอให้พวกผูน้ าคนยิวที่จะ “มองดูชายคนนี้ ” (คาละติน เอคเค โฮโม) ผูซ้ ่ ึ งพวกเขาได้
กลัวอย่างมาก แต่ตอนนี้เป็ นผูท้ ี่ได้ถูกโบยและน่าสงสาร ผูว้ า่ การได้หมายถึงว่า: “จงดูชายที่น่า
สงสารคนนี้ ผูซ้ ่ ึ งพวกท่านได้ถือว่าเป็ นกษัตริ ยท์ ี่เป็ นคู่ปรับ!” ยอห์นได้กระตุน้ ให้ผอู ้ ่านของ
ท่านที่จะ “มองดู” พระองค์ผซู ้ ่ ึ งได้พระเจ้าได้ทานายว่าจะตายในฐานะเครื่ องบูชาอย่างสมัครใจ

สาหรับความบาปของมนุษย์ในฐานะพระเมษโปดกของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 1:29, 36)
“บทนาที่ร้องออกมาเกี่ยวกับพระเยซูในเสื้ อผ้าแห่ งการครองราชย์ที่เป็ นการเยาะเย้ยต่อ
ฝูงชนก็เป็ นที่ชดั เจนว่าได้ถูกตั้งใจให้ก่อให้เกิดความสงสารและเพื่อจะแสดงให้เห็นว่า
การกล่าวหาของสภาแซนฮีดริ นไร้ สาระเพียงไรจนผูท้ ี่น่าสงสารควรผิดในเรื่ องกบฏ
ปี ลาตได้ล้มเหลวอย่างสิ้ นเชิ งในความพยายามนี้ และไม่ ได้ค าดฝั นว่าเขากาลังเรี ย ก
ความสนใจไปที่ผทู ้ ี่ใหญ่ที่สุดแห่งประวัติศาสตร์ ซึ่ งก็คือ บุคคลแห่งทุกสมัย”965
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ถ้าปี ลาตได้คิดว่าภาพของพระเยซู ซึ่ งฟกซ้ าและโลหิ ตไหลออกนั้นจะทาให้พวกผูป้ กครองของ
อิสราเอลพึงพอใจ เขาก็ผิดพลาด ภาพของโลหิ ตของพระองค์ได้กระตุน้ ความอยากของพวก
เขาสาหรับการแก้แค้นที่รุนแรงมากขึ้น พวกเขาได้ร้องออกมา อย่ างซ้าๆ สาหรับการลงโทษ
สู งสุ ดว่า: ตรึ งเขาเสี ย!
“พวกนักเทศน์ที่มีเจตนาดีได้กล่าวอยูบ่ ่อยๆว่าฝูงชนในวันอาทิตย์ทางตาลได้ตะโกนว่า
‘โฮซันนา!’ ได้หันกลับทันที และได้ตะโกนว่า ‘ตรึ งเขาเสี ย !’ ในวันศุกร์ ประเสริ ฐ
อย่างไรก็ตาม มันเป็ นสองฝูงชนที่แตกต่างกัน ฝูงชนในวันอาทิตย์ทางตาลส่ วนใหญ่
ได้มาจากกาลิลีที่ที่พระเยซู เ ป็ นที่นิยมอย่างมาก ฝูงชน ณ ศาลาของปี ลาตได้มาจาก
ยูเดียและเยรู ซาเล็มที่ที่พวกผูน้ าทางศาสนาได้มีการควบคุมอย่างมาก”966
การตอบของปี ลาตได้สะท้อนถึงความไม่สบอารมณ์ของเขากับพวกผูน้ าทางศาสนา ที่จริ งแล้ว
มันเป็ นการแสดงออกถึงความหงุดหงิดและความฉุ นเฉี ยวต่อพวกเขา พวกเขาได้นาพระเยซูมา
หาเขาเพื่อการตัดสิ น เขาได้ให้คาตัดสิ น และตอนนี้ พวกเขาได้ปฏิเสธที่จะยอมรับคาตัดสิ นนั้น
ปี ลาตรู ้วา่ พวกยิวไม่สามารถตรึ งพระเยซูได้ถา้ ปราศจากการอนุญาตของเขา
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การคั ด ค้ า นของพวกผู ้ น าคนยิ ว ที่ มี ต่ อ พระเยซู น้ ั นเป็ นทั้ งการเมื อ งและทางศาสนา
จนกระทัง่ บัดนี้ พวกเขาได้เน้นถึงความหมายโดยนัยทางการเมืองเกี่ยวกับการอ้างของพระเยซู
ต่อปี ลาตมาตลอดจากการที่รู้สึกว่าพวกเขาจะไม่ได้รับคาพิพากษาที่มีต่อพระเยซู ตามที่ตอ้ งการ
ด้ว ย การเข้า หานี้ พวกเขาได้เ ปลี่ ย นการเน้ น ของพวกเขาไปที่ ก ารอ้า งทางศาสนาที่
พระเยซูได้อา้ ง

“การเปรี ย บเที ย บอย่า งระมัด ระวัง ของการบัน ทึ ก ของหมวดพระกิ ต ติ คุ ณ เปิ ดเผย
ความเป็ นจริ งที่วา่ คนยิวได้ชอบ [เน้น] ข้อกล่าวหาเจ็ดอย่างที่มีต่อพระคริ สต์ แรกสุ ด
พวกเขาได้กล่าวหาพระองค์ถึงการคุกคามที่จะทาลายพระวิหาร (มธ. 26.61) ประการ
ที่สอง ถึงการเป็ น ‘ผูป้ ระพฤติชวั่ ’ ) [ผูร้ ้าย] ยน .18:30) ประการที่สาม ถึง ‘การยุยง’
ชนชาติ (ลก. 23:2) ประการที่ สี่ ด้วย ‘การห้า มมิ ใ ห้ส่ง ส่ วยแก่ ซีซ าร์ ’ (ลก. 23.2)
ประการที่ห้า ถึ งการยุยงพลเมื องให้วุ่นวาย (ลก. 23.5) ประการที่หก ถึ งการเป็ น
‘กษัตริ ย ’์ (ลก .23:2)
ประการที่เจ็ด ถึ ง การตั้งตนเองเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
(ยน. 19.7) การกล่ า วหาเจ็ ด อย่ า งนี้ ได้ เ ป็ นพยานถึ ง ความสมบู ร ณ์ แห่ ง การ
ปฏิเสธของพวกเขาที่มีต่อพระองค์!”967
พวกเขาได้ประกาศว่า พระเยซู ได้อา้ งถึงการเป็ น “พระบุตรของพระเจ้า” ซึ่ งก่อให้เกิดการหมิ่น
ประมาทภายใต้สถานการณ์ ต่างๆที่ปกติ โทษสาหรับการหมิ่นประมาทภายใต้ธรรมบัญญัติ
ของโมเสสคือความตาย (ลนต. 24:16) การกล่าวหาถึงการหมิ่นประมาทนี้ ได้เป็ นประเด็นหลัก
ในการสอบสวนทางศาสนาของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ มธ. 26:59-66; มก. 14:55-64) ยอห์นได้
บันทึกความเชื่อมัน่ ที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางพวกยิวที่วา่ พระเยซู ได้หมิ่นประมาท (เปรี ยบเทียบ 5:18;
8:58-59; 10:33, 36) การปฏิเสธพระเยซู ของพวกเขาเป็ นการปฏิเสธที่มีสติและจงใจอย่างเต็มที่
ต่อหลักฐานที่วา่ พระองค์เป็ นพระเจ้า ไม่ใช่แค่พระเมสสิ ยาห์ทางการเมือง
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ยอห์ นไม่ได้กล่ าวอย่างเจาะจงที่ว่าปี ลาตได้ตกใจกลัวก่อนข้อนี้ อย่างไรก็ตาม มันดู เหมือน
ชัดเจนที่ว่า สภาวะลาบากใจซึ่ งเขาเองได้ประสบนั้นคงได้ให้เหตุ ผลแก่เขาที่จะกลัว เขาได้
ประนี ประนอมตาแหน่ งของเขาในฐานะตัวแทนของโรมโดยการพิจารณาปลดปล่อยผูก้ ่อการ
กาเริ บที่ ตอ้ งโทษชื่ อบารนาบัส เขาได้ทาให้พวกผูป้ กครองคนยิวไม่พอใจโดยการล้มเหลว
ที่ จะส่ ง ต่อคาตัดสิ นที่ มี ความผิด และเขาได้ท าให้ช าวยิวหลายคนบาดหมางโดยการละเมิ ด
และเยาะเย้ยหนึ่งในวีรบุรุษอันเป็ นที่นิยมของพวกเขา
ชาวโรมันได้ถือว่าบางคนเป็ นผูท้ ี่ยิ่งใหญ่กว่ามนุ ษย์ พวกเขาได้เชื่ อพระต่างๆของพวกเขาเป็ น
มนุ ษ ย์วิเศษ เป็ นที่ ชัดเจนว่า ปี ลาตได้เข้า ใจการอ้า งของพระเยซู ถึ ง การเป็ นพระบุ ตรของ
พระเจ้าว่าเป็ นการอ้างถึ งการเป็ นหนึ่ งในสิ่ งมี ชีวิตเหล่ านี้ ผูซ้ ่ ึ งได้ใช้อานาจที่ เหนื อธรรมชาติ

ถ้าเขาได้ยินเกี่ ยวกับพระเยซู อย่า งมาก เขาคงได้ยินว่าพระเยซู มีอานาจต่างๆที่ ชาวกรี ก และ
ชาวโรมันได้ถือว่าเป็ นของสิ่ งมีชีวิตที่เป็ นพระเจ้าเหล่านี้ ดังนั้น ตอนนี้ ปีลาตอาจได้เริ่ มต้นที่
จะกลัวว่า พระเยซู จะแก้แค้นเขาด้วยบางสิ่ งบางอย่างสาหรับการปฏิ บตั ิที่ไม่ยุติธรรมที่เขาได้
ให้แก่พระองค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 27:19) บางทีท่าทางที่ไม่ธรรมดาของพระเยซู ได้ทาให้
ปี ลาตตกใจต่อไป
“ในเทพนิ ยายต่างชาติน้ นั พระต่างๆที่มีอานาจบ่อยครั้งแล้วได้สัมพันธ์กบั บรรดาชาย
และหญิง และลูกหลานที่เป็ นกึ่งพระของพวกเขาเช่น เฮอร์ คิวลิสได้ปรากฏบนโลกและ
ได้ท าการอัศ จรรย์ต่ า งๆ จากการที่ เ ป็ นคนใจแข็ ง กระด้า งนั้น ปี ลาตได้ก ลัว ด้ว ย
เกรงว่าเขาคงได้ทาผิดต่อหนึ่ งในผูเ้ ยี่ยมเยียนเหล่านี้ . . . . ถ้าพระเยซู เป็ นสิ่ งชี วิตที่เหนื อ
ธรรมชาติอย่างแท้จริ ง ปี ลาตก็ไม่ปรารถนาที่จะรับผิดชอบต่อการทาไม่ดีต่อพระองค์
เป็ นที่ชดั เจนว่า การพิพากษาของพระเจ้าจะเป็ นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้”968
19:9

สิ่ งนี้อธิ บายว่าทาไมปี ลาตได้ถามว่าพระเยซูได้มาจากที่ไหน พระเยซูไม่ได้ตอบเขา อย่างไม่
สงสัยว่า ความเงียบของพระเยซู ได้เพิ่มความไม่สบายใจของปี ลาต ก่อนหน้านั้นพระเยซู ได้
ปฏิเสธที่ตอบคาถามจากคายาฟาส ปี ลาต และเฮโรด (มธ. 26:63; 27:14; มก. 14:61; 15:5; ลก.
23:9; เปรี ยบเทียบ อสย. 53:7) บางทีพระองค์ไม่ได้ตอบสนองที่นี่ก็เพราะว่าปี ลาตได้แสดงให้
เห็นว่าเขาไม่ได้มีความสนใจแท้ในความจริ ง (เปรี ยบเทียบ 8:25) เขาเพียงแค่ตอ้ งการที่จะทาสิ่ ง
ที่สะดวกเป็ นส่ วนตัวเท่านั้น
นอกจากนี้ คาตอบต่อคาถามนี้ ในกรณี ของพระเยซู ก็ค่อนข้างซับซ้อน ปี ลาตได้แสดงถึงความ
อดทนเล็กน้อยต่อการอธิ บายของพระเยซู เกี่ยวกับอาณาจักรอีกโลกหนึ่ งของพระองค์ ตอนนี้
เขาแทบจะไม่รับรู ้ถึงสิ่ งที่พระเยซูจะกล่าวเกี่ยวกับที่มาอีกโลกหนึ่ งของพระองค์ การตัดสิ นใจ
ที่ปีลาตได้เผชิ ญนั้นก็ชดั เจน เขาควรปล่อยผูช้ ายที่ไร้ ความผิดคนนี้ หรื อไม่? คาถามเกี่ ยวกับ
ที่มาของพระเยซูน้ นั ก็ไม่ตรงประเด็น
“นี่เป็ นคาถามประการที่หกที่ปีลาตได้ถามพระคริ สต์ และมันน่าสนใจอย่างลึกซึ้ งที่จะ
ติดตามการเปลี่ ยนอารมณ์ ของเขาอย่างที่เขาได้กล่าวสิ่ งเหล่านั้น แรกสุ ด เขาได้ถาม
ว่า ‘ท่านเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกยิวหรื อ?’ )18:33) อย่างที่เป็ นไปได้มากที่สุด ได้ถามด้วย

อารมณ์แห่ งการพูดเหน็บแนม ประการที่สอง ‘เราเป็ นยิวหรื อ?’ )18:35) ซึ่ งได้ถาม
ด้วยอารมณ์แห่ งการดูถูกที่จองหอง ประการที่สาม ‘ท่านทาผิดอะไร?’ (18:35) ซึ่ ง
เป็ นการแสดงออกที่วางท่าแห่งสิ ทธิ อานาจของเขา ประการที่สี่ ‘ถ้าเช่นนั้นท่านก็เป็ น
กษัตริ ยน์ ่ะซี ?’ (18:37) ซึ่ งได้บ่งบอกถึงความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของเขา ประการที่ห้า
‘สัจจะคืออะไร?’ (18:38) ซึ่ งได้ถามจากความสงสารที่ดูหมิ่น ประการที่หก ‘ท่านมา
จากไหน?’
“แรกสุ ด เราคิดว่าปี ลาตได้งงงวยและสับสนอย่างแท้จริ ง . . . .[ประการที่สอง] ปี ลาต
ได้หวังว่า นี่ คือหนทางออกจากความลาบากของเขา ถ้าพระคริ สต์ได้มาจากสวรรค์
อย่างแท้จริ ง จากนั้น ก็เป็ นที่ชดั เจนว่า เขาไม่ สามารถคิดถึงการตรึ งพระองค์ได้”969
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ปี ลาตไม่ได้ชื่นชมความเงียบของพระเยซูและท่าทีที่เหนือกว่าที่ได้บ่งบอกไว้ ดังนั้น ปี ลาตได้
คุ กคามพระองค์ โดยการย้ าเตือนพระองค์ถึง “สิ ทธิ อานาจ” หรื อ อานาจ (คากรี ก เอ็กซู ซิอา)
ของเขาที่จะปลิ ดหรื อไว้ชีวิตของพระเยซู นี่ เป็ นคาถามประการที่เจ็ดและสุ ดท้ายของปี ลาต
เกี่ยวกับพระเยซู บางที่ได้ถามด้วยอารมณ์แห่งการถากถางและความไม่พอใจรวมกัน970
“การได้วิเคราะห์ถอ้ ยคาของเขาอย่างระมัดระวังสามารถหมายถึงว่า ข้ าพเจ้ าอยู่ เหนื อ
กฎหมาย ไร้ความผิดหรื อผิด ข้าพเจ้าสามารถทากับท่านอย่างที่ขา้ พเจ้าต้องการได้”971

19:11

พระเยซู ได้ย้ าเตือนผูว้ ่าการที่ข่มเหงรังแกคนนี้ ว่ามันมี “สิ ทธิ อานาจ” ที่เหนื อกว่าสิ ทธิ อานาจ
ของเขา ปี ลาตมีสิทธิ อานาจเท่านั้นก็เพราะว่าพระเจ้าได้ “มอบ” ให้แก่เขา (เปรี ยบเทียบ รม.
13:1) บางที สิ ทธิ อานาจสู งกว่าปี ลาตที่ได้เกิ ดขึ้นในความคิดของเขาก็คือซี ซาร์ เพราะว่า
ทันทีทนั ใดนั้นเขาได้แสวงหาที่จะปล่อย ชายที่ ชอบธรรมคนนี ้ ให้เป็ นอิสระ และด้วยเหตุน้ นั
ก็หลีกเลี่ยงปั ญหากับจักรพรรดิเกี่ยวกับการละเมิดหลักความยุติธรรม (ข้อ 12)
“ความเข้ากันได้ตามพระคัมภีร์โดยทัว่ ไป แม้กระทัง่ ความชัว่ ร้ายที่สุดไม่สามารถหลีก
พ้นขอบเขตภายนอกของอานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าได้ กระนั้นอานาจสิ ทธิ์ ขาดของ
พระเจ้า ไม่ เคยท าให้ ค วามรั บ ผิด ชอบและความผิด ของตัว แทนทางจริ ย ธรรมผูซ้ ่ ึ ง
ดาเนิ นการภายใต้อานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้านั้นลดน้อยลง ส่ วนการตัดสิ นใจที่สมัคร

ใจและการกบฎที่ ชั่วร้ ายของพวกเขาไม่เคยก่ อให้เกิ ดความบัง เอิ ญแก่ พ ระเจ้าอย่า ง
เด็ดขาด (เช่น ปฐก. 50:19-20; อสย. 5:10-12; กจ. 4:27-28)”972
ใครที่ พ ระเยซู ไ ด้มี ใ นความคิ ดเมื่ อพระองค์ไ ด้ก ล่ า วถึ ง ผูห้ นึ่ ง ที่ ไ ด้ม อบพระองค์แ ก่ ปี ลาต?
นักตี ความบางคนเชื่ อว่า พระเยซู ได้หมายถึ งคายาฟาส973 นี่ ดูเหมือนเป็ นไปได้มากที่สุ ด
เนื่ องจากว่าคายาฟาสเป็ นผูไ้ ด้ส่งพระเยซู ไปหาปี ลาต (18:28) ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่ งก็
คือ ยูดาสอิสคาริ โอท (เปรี ยบเทียบ 6:71; 13:21; 18:2) อย่างไรก็ตาม ยูดาสไม่ได้มอบพระเยซู
แก่ ปีลาตโดยตรง แต่ได้ม อบแก่ เจ้าหน้าที่ คนยิว เป็ นที่ ชัดเจนว่า พระเยซู ไม่ไ ด้หมายถึ งว่า
พระเจ้าได้รับผิดชอบ เนื่องจากว่าโดยถ้อยคาของพระองค์น้ นั พระองค์ได้ถือว่าการกระทาแห่ ง
การมอบพระองค์น้ นั เป็ นบาปที่ควรรับผิด ซาตานอาจถูกกล่าวถึง แต่เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู
ได้กล่าวถึงมนุษย์อีกผูห้ นึ่ง พวกผูป้ กครองคนยิวก็ไม่มีคุณสมบัติ เพราะว่าพระเยซู ได้กล่าวถึง
อีกบุคคลหนึ่ง (เอกพจน์) ที่ได้มอบพระองค์แก่ปีลาต
ทั้งปี ลาตและคายาฟาสก็มีความผิดในเรื่ องการปฏิ บตั ิต่อพระเยซู อย่างน่ ากลัว อย่างไรก็ตาม
คายาฟาสมีความผิดแห่ง “บาปที่แย่ (ใหญ่) กว่า” เนื่องจากคายาฟาสได้รับอานาจที่ใหญ่กว่าจาก
พระเจ้า มากกว่า ปี ลาตได้รับ พระเจ้า ได้ใ ห้สิท ธิ อานาจแก่ คายาฟาสที่ จะนาประชากรของ
พระเจ้าในฐานะมหาปุโรหิ ตของอิสราเอล ปี ลาตเพียงแค่ได้รับอานาจ (คากรี ก เอ็กซู ซิอา)
ที่ จ ะปกครองทางการเมื อ ง อย่ า งเจาะจงแล้ว ดู เ หมื อ นพระเยซู ไ ด้อ้า งอิ ง ถึ ง อ านาจของ
ปี ลาตที่ จะพิ พ ากษาพระองค์ ดัง นั้นเหตุ ผ ลส าหรั บ “บาปที่ ใ หญ่ ก ว่า ” ของคายาฟาสก็ คื อ
การละเมิดของเขาเกี่ยวกับสิ ทธิ พิเศษและอานาจที่ใหญ่กว่าที่พระเจ้าได้มอบให้แก่เขา
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การย้ า เตื อนของพระเยซู ถึ ง สิ ท ธิ อานาจเหนื อ ปี ลาตได้ก ระตุ ้นให้ผูว้ ่า การที่ จ ะรบเร้ า “การ
ปลดปล่ อ ย” พระเยซู อย่ า งไรก็ ต าม พวกผู ้น าคนยิ ว ได้ย้ า เตื อ นปี ลาตว่า ใครก็ ต ามที่ ไ ด้
ปลดปล่ อยใครคนหนึ่ งผูซ้ ่ ึ งได้อา้ งว่าเป็ นกษัตริ ยจ์ ะไม่ได้รับการรั บรองจากทิ เบเรี ยส ซี ซาร์
พวกเขาได้ทาให้ปีลาตที่จะต้องตัดสิ นใจระหว่างสองสิ่ ง มันดูเหมือนว่า การตัดสิ นใจอะไรก็
ตามที่เขาได้ตดั สิ นใจนั้น เขาอาจจะมีปัญหากับซี ซาร์ แน่นอนว่า การแก้ไขต่อปั ญญหาของปี
ลาตก็คือที่จะทาสิ่ งที่ถูกต้อง แต่ปีลาตเป็ นคนของโลกมากเกินไปที่จะทาสิ่ งนั้น เขาต้องการที่
จะแน่ ใจถึงอนาคตของเขาเองกับเจ้านายของเขา เขาได้สนใจเล็กน้อยเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของเขากับพระเจ้า

ชื่อเรี ยก “มิตรของซี ซาร์ ” (คาละติน อามิคัส ซี ซาริ ส) ดั้งเดิมแล้วเป็ นเครื่ องหมายของเกี ยรติที่
บ่อยครั้งแล้วได้มอบให้แก่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด มันได้หมายถึงว่า ผูไ้ ด้รับเกียรติเป็ นผูส้ นับสนุ น
ที่จงรักภักดีของจักรพรรดิ974 ภายหลัง ชื่ อเรี ยกนี้ ได้กลายมาเป็ นการระบุที่เป็ นทางการถึงมิตรที่
สนิ ทของจักรพรรดิ ณ เวลาของการสอบสวนของพระเยซู น้ นั บางที อย่า งน้อยแล้ว มันเป็ น
คาศัพท์ก่ ึงเทคนิ คที่แสดงสิ่ งอันดับสอง ปี ลาตได้เป็ นคนในอารักขาของอาลิอสั เสจานัส ซึ่ ง
เป็ นเจ้าหน้าที่ที่มีอิทธิ พลอย่างสู งส่ งในโรม ทาซิ คสั นักประวัติศาสตร์ ชาวโรมันได้เขียนว่า
“ยิง่ บุคคลหนึ่งอยูใ่ กล้ชิดกับ เสจานัสมากขึ้น การอ้างของเขาถึงการเป็ นมิตรภาพกับจักรพรรดิ
ก็หนัก แน่ นขึ้ น ” 975 ดัง นั้นมันเป็ นไปได้ที่ ว่า พวกผูน้ าคนยิวได้บ่ ง บอกว่า ถ้อยค าแห่ ง การ
ปลดปล่ อ ยพระเยซู ไ ปถึ ง ทิ เ บเรี ย ส ปี ลาตคงจะสู ญ เสี ย ความสั ม พัน ธ์ แ ห่ ง สิ ท ธิ พิ เ ศษกับ
จักรพรรดิ การรายงานที่แย่เกี่ยวกับปี ลาตได้ไปถึงโรมแล้ว และการรายงานอีกอย่างหนึ่ งอาจ
ได้ทาให้อาชีพของเขาสิ้ นสุ ดลงหรื อบางทีทาให้ชีวติ ของเขาสิ้ นสุ ดลง976
พวกผูน้ าคนยิวได้นาเสนอพวกเขาเองว่าเป็ นพลเมืองที่จงรักภักดีต่อซี ซาร์ ซึ่ งอยูไ่ กลจากความ
จริ ง อย่างไรก็ตาม อย่างเหน็บแนมแล้ว พวกเขาเป็ นทาสของโรมและบาป (เปรี ยบเทียบ 8:3334) ดูเหมือนว่าพวกเขาเป็ นการคุกคามต่อปี ลาตและโรมซึ่ งมากกว่าพระเยซูเสี ยอีก
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เป็ นที่ชดั เจนว่า มันการคุกคามแห่ ง “มิตรของซี ซาร์ ” นั้นที่ได้โอนเอียงให้ปีลาตที่จะตัดสิ นใจ
ประหารพระเยซู อีกครั้งหนึ่ ง ความสนใจในตนเองมากกว่าการอุทิศตนต่อความยุติธรรมก็ได้
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจของเขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 1) ปี ลาตได้ “นาพระเยซูออกมา” อีกครั้ง
หนึ่ งที่ที่พวกยิวสามารถเห็ นพระองค์ได้ และเขาได้นงั่ บัลลังก์เพื่อการพิพากษาพระเยซู อย่าง
เป็ นทางการ
“มันจับใจที่จะสังเกตว่าการไต่สวนของพระคริ สต์ต่อหน้าปี ลาตก็อยูใ่ น เจ็ด ขั้น สิ่ งนี้
เป็ นที่ประจักษ์โดยการสังเกตอย่างระมัดระวังถึงข้อพระคัมภีร์ดงั ต่อไปนี้ ซึ่ งกล่าวถึ ง
ผูว้ า่ การที่เข้าๆออกๆศาลการพิพากษา ขั้นแรกก็อยูท่ ี่ขา้ งนอก: 18:28-32 ขั้นที่สองก็
อยูภ่ ายใน: 18:33-37 ขั้นที่สาม ก็อยูภ่ ายนอก: 18:38-40 ขั้นที่สี่ ก็อยูภ่ ายใน: 19:1-3 ขั้น
ที่ห้า ก็อยู่ภายนอก: 19:4-7 ขั้นที่หก ก็อยู่ภายใน: 19:8-11 ขั้นที่เจ็ด ก็อยู่ภายนอก
19:12-16977

“บัลลังก์พิพากษา” (คากรี ก เบมา,รม. 14:10; เปรี ยบเทียบ 2 คร. 5:10) เป็ นที่ที่ผปู้ กครองที่มี
อานาจได้ประกาศคาตัดสิ นที่เป็ นทางการของเขาในวัฒนธรรมโรมัน
ปี ลาตได้ทาให้ที่นงั่ แห่งการพิพากษาของเขาตั้งอยูท่ ี่บริ เวณลานบ้านซึ่ งเรี ยกว่า “ลานปูศิลา” (คา
กรี ก ลิโธสโทรทอส) พวกนักโบราณคดีได้ขดุ ค้นสิ่ งที่พวกเขาหลายคนเชื่ อว่าเป็ นสถานที่ต้ งั นี้
ในบริ เวณของป้ อมแอนโทเนี ย บางส่ วนของลานปูศิลาที่มีบริ เวณประมาณ 3,000 ตาราง
ฟุ ตนี้ ก็ มี เครื่ อ งหมายบนศิ ล าเหล่ า นั้น ที่ บ่ ง บอกว่า พวกทหารได้เล่ นเกมส์ ที่ นั่น 978 อย่า งไร
ก็ตาม บาร์ เรทท์ได้อา้ งว่า “อาคารและลานปูศิลาที่เป็ นประเด็นอยู่น้ ี ก็เป็ นของศตวรรษที่สอง
และไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆ ของพระกิตติคุณ”979 ยอห์นได้ให้ชื่ออารเมค (คาฮีบรู
อันเป็ นที่นิยม) ของ “ลานปูศิลา” นั้นว่า กับบาธา ซึ่งอาจหมายถึง “ความสู ง” หรื อบางทีเป็ น “ที่
โล่ง” อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่า กับบาธา มาจากคาว่า กับ ไบธา และหมายถึง “สัน (หลัง) ของ
บ้าน” (นัน่ คื อ พระวิหาร)980 ท่านอาจได้ให้อย่างนั้นเพราะว่ามันอาจเป็ นสถานที่ต้ งั ในกรุ ง
เยรู ซาเล็มที่อนั เป็ นที่รู้จกั กันดีต่อผูอ้ ่านคนต่างชาติของท่านโดยชื่ ออารเมคของมันเมื่อท่านได้
เขียน
อีกครั้งหนึ่ ง การเหน็บแนมของฉากก็เด่นชัด นี่ คือเจ้าหน้าโรมันที่เสื่ อมทรามซึ่ งกาลังนัง่ ใน
การพิพ ากษาบุคคลหนึ่ ง ผูซ้ ่ ึ งพระเจ้า พระบิ ดาได้ม อบการพิ พาษาทั้งสิ้ นไว้ในพระหัตถ์ของ
พระองค์ (เปรี ยบเทียบ 5:22)
19:14

ต่อผูอ้ ่านหลายคนของพระกิ ตติคุณของท่านนั้น ดูเหมื อนว่ายอห์ นได้ขดั แย้งกับพระกิ ตติคุณ
พ้องในเรื่ องการบันทึกของท่านเองเกี่ยวกับการถือรักษาอาหารปั สกาของพระเยซู กบั พวกสาวก
ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ 13:1, 27) อย่างไรก็ตาม วลี “วันเตรี ยม” ตามปกติได้อธิ บายถึงวัน
ก่ อ นวัน สะบาโต 981 ดัง นั้น วัน ที่ ถู ก กล่ า วถึ ง ก็ เ ป็ นวัน ศุ ก ร์ ในท านองเดี ย วกัน “ปั ส กา”
สามารถอ้างอิงถึงเทศกาลปั สกาและขนมปั งไร้เชื้ อแปดวันเช่นเดียวกับ วันปั สกา (เปรี ยบเทียบ
18:28;
ลก. 22:1)9 8 2 ดั ง นั้ น เป็ นที่ ชั ด เจนว่ า วัน เตรี ยมปั ส กาอ้ า งอิ ง ถึ ง วัน ศุ ก ร์ ข อง
เทศกาลแปดวัน สิ่ งนี้ สอดคล้องกับการอ้างอิงอื่นๆตามลาดับเวลาถึงสัปดาห์แห่ งการทนทุกข์
ทาไมยอห์นได้ทาการอ้างอิงตามลาดับเวลานี้ ที่นี่? เป็ นที่ชดั เจนว่า ท่านได้ทาอย่างนั้นเพื่อจะ
หนุ นใจให้ผูอ้ ่านที่ จะเชื่ อมโยงพระเยซู กบั แกะปั สกา ประการที่ สอง การอ้างอิ งนี้ ช่วยที่ จะ
อธิ บายว่าทาไมพวกยิวได้ตอ้ งการให้ร่างกายของพระเยซูถูกย้ายจากไม้กางเขนก่อนเวลาอันควร

(ข้อ 31-37) มันเป็ นวันก่อนวันสะบาโต และนี่ เป็ นวันสะบาโตที่ พิ เศษ เนื่ องจากว่ามันได้
เกิ ดขึ้นระหว่างสัปดาห์ปัสกา การอ้างอิงที่คล้ายกันถึ งวันสะบาโตแรกๆนั้นซึ่ งได้ติดตามมา
ด้วยการอธิ บายภายหลังของความสาคัญของการอ้างอิงนั้นก็อยูใ่ น 5:9 และ 16-18
มาระโกได้เขี ย นว่าพวกทหารได้ตรึ งพระเยซู ที่ บนไม้กางเขน “เวลาสามโมงเช้า ” (นั่นคื อ 9
นาฬิกา, มก. 15:25) ที่นี่ยอห์นได้เขียนว่าปี ลาตได้ตดั สิ นโทษพระเยซู ประมาณ “ชัว่ โมงที่หก”
เป็ นที่ชดั เจนว่า การตัดสิ นโทษพระเยซูได้นาหน้าการตรึ งพระองค์ อะไรคือการแก้ไขต่อความ
ขัดแย้งที่ชดั เจนนี้?
การอธิ บายอย่างหนึ่ งก็คือว่า ยอห์นได้ใช้วิธีของโรมันเกี่ยวกับการนับเวลา ในขณะที่มาระโก
และผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณพ้องคนอื่นๆได้ใช้วิธีของยิว983 ในวิธีของโรมัน ชัว่ โมงที่หกก็เป็ น
6 โมงเช้า ปั ญหาที่มีกบั มุมมองนี้ ก็คือว่า เป็ นที่ชดั เจนว่า ระบบของโรมันนี้ เกี่ ยวกับการนับ
เวลาก็ไม่ปกติ หลักฐานที่เป็ นข้อมูลเดียวที่พวกโรมันได้ใช้มนั ก็ปรากฏในข้อมูลทางกฏหมาย
ที่เล็กน้อย984 อย่างไรก็ตาม สิ่ งนี้ ดูเหมือนจะเป็ นการอธิ บายที่ดีที่สุด การอธิ บายอีกอย่างหนึ่ ง
ก็ คื อ ว่ า อาลั ก ษณ์ ไ ด้ ค ั ด ลอกตั ว เลขกรี กแบบผิ ด ๆ และได้ แ ทนที่ “หก” ด้ ว ย “สาม”
โดยพลั้งเผลอ985 อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานของต้นฉบับที่จะสนับสนุ นทฤษฎีน้ ี มุมมองที่
สามก็คือว่า ผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณทั้งสองคนได้แสดงถึ งการอ้างอิงถึ งเวลาโดยประมาณเท่านั้น
และไม่ได้คาดหวังให้ผอู ้ ่านของพวกเขาที่จะจูจ้ ้ ีมากเกินไปเกี่ยวกับความแตกต่าง986 อย่างไรก็
ตาม การอ้างอิงถึงเวลาและข้อความที่เป็ นจริ งอื่นๆตามปกติแล้วก็สามารถมีความกลมกลืนกัน
ได้ในพระคัมภีร์ มุมมองที่สูงส่ งของการดลใจได้นานักตีความแบบอนุ รักษ์เกือบทั้งหมดที่จะ
สรุ ปว่ามาระโกและยอห์นได้หมายถึงอย่างที่พวกเขาได้กล่าว มุมมองที่สี่ก็คือว่า บรรดาผูเ้ ขียน
พระกิตติคุณพ้องได้ใช้วิธีของชาวกาลิลีเกี่ยวกับการนับเวลา ที่ได้เริ่ มต้นวันด้วยดวงอาทิตย์ข้ ึน
ในขณะที่ยอห์นได้ใช้วธิ ี ของชาวยูเดียที่ได้เริ่ มต้นวันด้วยดวงอาทิตย์ตก987
ก่อนที่จะตัดสิ นโทษพระเยซู น้ นั ปี ลาตได้นาเสนอพระองค์แก่พวกยิวราวกับว่านี่ เป็ นพิธีสวม
มงกุฎที่เยาะเย้ย เขาได้รู้วา่ พวกยิวไม่ได้ยอมรับซี ซาร์ ในฐานะกษัตริ ยข์ องพวกเขา แม้วา่ พวก
เขาเพิ่งได้กล่าวในทานองนั้น (ข้อ 12) ดังนั้น การประกาศของเขาก็เป็ นการแสดงออกถึงการดู
ถู ก ส าหรั บ ทั้ง พระเยซู และพวกยิว อย่า งเหน็ บ แนมแล้ว พระเยซู เป็ นกษัต ริ ย ์ข องพวกเขา
ปี ลาตได้กล่าวมากกว่าที่เขาได้รู้จกั อย่างแท้จริ ง อย่างที่คายาฟาสคนยิวได้ประกาศคาพยากรณ์

เกี่ยวกับพระเยซูโดยไม่รู้ก่อนหน้านั้น (11:49-50) ดังนั้นตอนนี้ปีลาตคนต่างชาติได้ทาเช่นกัน
“ไม่เหมือนการนาเสนอถึงพระเยซูใน 19:4-6 นั้น การ [การนาเสนอ] นี้ ก็ไม่ได้ถูกตั้งใจ
ที่จะเยาะเย้ยพระเยซู ตั้งแต่โอกาสนั้น ปี ลาตได้ถูกกระตุน้ โดยพระเยซู และได้พ่ายแพ้
ในความพยายามของเขาที่จะช่ วยกู้พระองค์ ตอนนี้ เขาทาให้เวลาแห่ งการตัดสิ นใจ
ของเขา เป็ นเวลาของการตัดสิ นใจ สาหรั บพวกยิว พวกเขามีโอกาสสุ ดท้ายและสาคัญ
ของการประกาศถึ งความคิดของพวกเขาในเรื่ องพระเยซู และถอนกลับในเรื่ องการ
กล่าวหาที่ไม่ยตุ ิธรรมและขมขื่นของพวกเขาที่มีต่อพระองค์ ถ้าพวกเขาจะทา”988
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ฝูง ชนชาวยิวซึ่ ง ถู ก นาโดยพวกผูน้ าของพวกเขาก็ ไ ด้ตะโกนการปฏิ เสธของพวกเขาที่ มี ต่อ
กษัตริ ยข์ องพวกเขา พวกเขาได้ไปไกลกว่านั้นอีก และได้เรี ยกร้องการตรึ งพระองค์! พวกเขา
ได้อา้ งถึงความจงรักภักดีของพวกเขาต่อ “ซี ซาร์ ” ในฐานะ “กษัตริ ย”์ (คากรี ก บาสิ เลอา) องค์
เดียวของพวกเขาอย่างน่าซื่ อใจคดอีกด้วย สิ่ งนี้ก็เป็ นมากกว่าการปฏิเสธพระเยซู ตอนนี้ พวกเขา
ได้ปฏิเสธความหวังเกี่ยวกับพระเมสสิ ยาห์ของอิสราเอล ซึ่งรวมถึงอาณาจักรของพระเมสสิ ยาห์
และได้ปฏิ เสธอานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระยาเวห์เหนื อประเทศของพวกเขา (เปรี ยบเทียบ วนฉ.
8:23; 1 ซมอ. 8:7)989 บางทีพวกมหาปุโรหิ ตได้มาถึงความสุ ดกู่น้ ี เพื่อที่จะชักชวนให้ปีลาตที่จะ
อนุญาตตามคาขอร้องของพวกเขาและที่จะตรึ งพระเยซูเสี ย (เปรี ยบเทียบ มธ. 27:25)
“พวกมหาปุ โรหิ ต เป็ นพวกสะดู สี ผูซ้ ่ ึ ง ไม่ มี ค วามหวัง เกี่ ย วกับ พระเมสสิ ย าห์ . . . .
เหมือนกับพวกฟาริ สี ดังนั้น ที่จะเอาโทษพระเยซู น้ นั พวกเขาก็ปฏิเสธหลักการของ
เทวาธิ ปไตยที่วา่ พระเจ้าทรงเป็ นกษัตริ ยข์ องพวกเขา )1 ซมอ .12:12)990
การปกครองโดยลาดับชั้นของคนยิวได้กล่ าวหาพระเยซู ถึงการหมิ่ นประมาท แต่ตอนนี้ ค น
เหล่านี้ได้มีความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทด้วยพวกเขาเอง (เปรี ยบเทียบ 1:11) การปฏิเสธ
ที่ สุ ด กู่ เป็ นศัต รู แ ละอย่า งสิ้ น เชิ ง นั้น ก็ ช่ ว ยให้ เ ราที่ จะเข้า ใจว่า ท าไมพระเจ้า ได้หัน ไปจาก
อิสราเอลชัว่ คราวเพื่อจะดาเนินการรับมือกับมนุษย์ผา่ นทางคริ สตจักร (เปรี ยบเทียบ รม. 9-11)
“ในโอกาสนี้ พวกเขาได้ ก ล่ า วในแง่ ข องความสะดวกที่ เ ยาะเย้ย แต่ พ วกเขาได้
แสดงออกถึงความจริ งแท้ ชี วิตของพวกเขาได้แสดงว่าพวกเขาไม่ได้ให้ความเคารพ
แก่พระเจ้า”991

19:16

การกระทาของปี ลาตได้จดั ตั้งการพิพากษาของเขาต่อพระเยซู โดยคาว่า “แก่พวกเขา” นั้น เป็ น
ที่ ชัด เจนว่า ยอห์ น ได้ห มายถึ ง ว่า ปี ลาตได้ “มอบ” พระเยซู “แก่ ” พวกทหารโรมัน เพื่ อ จะ
ตอบสนองต่อข้อเรี ยกร้องของพวกยิว ท่านได้ละเว้นการอ้างอิงใดๆถึงรู ปแบบการเฆี่ยน (เวอ
เบอเรทิ โ อ) ที่ โ หดร้ า ยที่ สุ ด หรื อ บางครั้ งอัน ตรายที่ สุ ด ที่ ตอนนี้ พวกทหารโรมัน ได้ใ ห้ แ ก่
พระเยซู ในฐานะการลงโทษขั้นต้นก่อนการถูกตรึ งของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 27:27-30;
มก. 15:15-19)
“พระองค์ได้ถูกตบที่พระพักตร์ ต่อหน้าอันนาส (ยน. 18:22) และได้ถูกน้ าลายรดและ
ถูกเฆี่ยนต่อหน้าคายาฟาสและสภา (มธ. 26:67) ปี ลาตได้โบยตีพระองค์และพวก
ทหารได้ตีพระองค์ (ยน. 19:1-3) และก่อนที่พวกเขาได้นาพระองค์ไปยังภูเขานั้น พวก
ทหารได้เยาะเย้ยพระองค์และตีพระองค์ดว้ ยไม้ออ้ (มก. 15:19) พระองค์ได้ทนทุกข์
เพื่อเรามากแค่ไหน!”992
การแปลของ NASB และ NIV ได้แบ่งข้อมูลในข้อที่ 16 และ 17 อย่างแตกต่างกัน แต่เนื้ อหาก็
เหมือนกัน

ในการบันทึกของท่านเกี่ ยวกับการสอบสวนทางการเมื องของพระเยซู น้ นั ยอห์นได้เน้นถึงความเป็ นกษัตริ ย ์
แบบพระเจ้าของพระเยซู และการปฏิเสธของพวกยิวที่มีต่อพระองค์ คนต่างชาติได้ปฏิเสธพระองค์อีกด้วยผ่าน
ทางบุคคลแห่งตัวแทนของพวกเขา ซึ่ งก็คือ ปี ลาต
“จากมุมมองของมนุษย์น้ นั การสอบสวนของพระเยซู เป็ นอาชญากรรมและความหายนะที่ใหญ่ที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ จากมุมมองของพระเจ้านั้น เป็ นมันความสาเร็ จของคาพยากรณ์และความสาเร็ จแห่ งน้ า
พระทัยของพระเจ้า ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเจ้าได้วางแผนสิ่ งทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้ปลดเปลื้องผูร้ ่ วมกระทาจาก
ความรับผิดชอบของพวกเขา ที่จริ ง ณ วันเพ็นเทคอสต์น้ นั เปโตรได้กล่าวถึงแนวคิดทั้งสองพร้อมกัน
ในประโยคเดียว! (กจ. 2:23)”993
“ปี ลาตได้ถูกขู่กรรโชกไปสู่ การยินยอมต่อการตายของพระคริ สต์ เพราะว่าความผิดพลาดในคราวก่อน
ของเขาได้ทาให้มนั เป็ นไปไม่ได้สาหรับเขาที่จะขัดขืนคนยิวและที่จะพิทกั ษ์รักษาที่มนั่ ของเขา ด้วย

เหตุใดเหตุ หนึ่ งบุคคลหนึ่ งช่ วยไม่ได้ในการสงสารปี ลาต เขาต้องการทาสิ่ งที่ถูกต้อง แต่เขาไม่ได้มี
ความกล้าหาญที่จะขัดขืนคนยิวและทามัน ปี ลาตได้ตรึ งพระเยซูเพื่อจะรักษางานของเขาไว้”994
“บางทีไม่มีที่ไหนในพระคัมภีร์ ที่มีการแสดงออกที่จบั ใจและชัดเจนแห่ งอานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้า
มากกว่าการปฏิบตั ิของปี ลาตที่มีต่อพระเยซู แรกสุ ด ปี ลาตได้ รั บรอง ถึง การไร้ ความผิด ของพระองค์
ซึ่ งได้ยอมรับไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดครั้งว่า ‘เราไม่พบความผิดในเขา’ ประการที่สอง ปี ลาตได้ ต้ องการ ที่จะ
ปลดปล่อยพระองค์ ‘ฝ่ ายปี ลาตยัง มีนา้ ใจ จะใคร่ ปล่อยพระเยซู ’ (ลก. 23:20); ‘เมื่อเราเฆี่ยนเขาแล้วก็จะ
ปล่อยเสี ย’ (ลก . 23:22); ‘ปี ลาตก็ หาโอกาส ที่จะปล่อยพระองค์’ (ยน .19:12); ‘ปี ลาต ตั้งใจ จะปล่อย
พระองค์ไป’ (กจ. 3:13), ทั้งหมดนี้ก็พิสูจน์สิ่งนั้นอย่างไม่ผดิ พลาด ประการที่สาม ปี ลาตได้ ถูกกระตุ้น
อย่างจริ งจังมากที่สุดโดยภรรยาของเขาเองที่จะ ไม่ พิพากษา พระองค์ .มธ)27:19) ประการที่สี่ ที่จริ ง
เขาได้พยายาม ที่จะทาให้เกิดการยกฟ้ องของพระองค์ เขาได้บอกให้คนยิวที่จะพิพากษาพระคริ สต์ดว้ ย
ตัวของพวกเขาเอง ([ยน.] 18:31); เขาได้ส่งพระองค์ไปยังเฮโรด เพื่อพระคริ สต์จะถูกส่ งกลับมาเท่านั้น
.ลก)23:7); เขาได้แสวงหาที่จะชักชวนคนยิวที่จะให้เขาลงโทษบารับบัสแทนที่พระองค์ .ยน)18:39-40;
ลก .23:18-20) โดยไม่คานึ งสิ่ งทั้งหมดนี้ ปี ลาต ได้ พิพากษาว่าพระคริ สต์ควรถูกตรึ ง!” [เปรี ยบเทียบ
กจ . 2:23; 4:27-28]995
ง. การตรึงพระเยซู 19:17-30
ข้อมูลพิเศษในการบันทึกของยอห์นเกี่ยวกับการตรึ งพระเยซู รวมถึงข้อโต้แย้งเกี่ ยวกับตัวอักษรที่จารึ กไว้เหนื อ
กางเขนของพระเยซู (ข้อ 19-22) และการอ้างอิงหลายอย่างถึ งความสาเร็ จของคาพยากรณ์ (ข้อ 24, 28-29;
เปรี ยบเทียบ 36-37) ยอห์นเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณผูเ้ ดียวอีกด้วยที่จะบันทึกการเอาใจใส่ ของพระเยซู ต่อมารดา
ของพระองค์ (ข้อ 25-27) การร้องครั้งที่หกของพระองค์ก่อนการตายของพระองค์ (ข้อ 30) และการแทงสี ขา้ ง
ของพระองค์ (ข้อ 34)
1. การเดินทางไปยังโกละโกธาของพระเยซู 19:17 (เปรียบเทียบ มธ. 27:31-34; มก. 15:20-23;
ลก. 23:26-33ก)
ยอห์นได้ละเว้นรายละเอียดที่วา่ ซี โมนได้แบกกางเขนของพระเยซู (มธ. 27:32; มก. 15:21; ลก. 23:26) ซึ่ งอาจได้
ทาให้หนั เหไปจากการนาเสนอของยอห์นเกี่ยวกับพระเยซู ในฐานะพระผูช้ ่วยให้รอดที่เป็ นพระเจ้า ท่านไม่ได้

ทาการอ้างอิงถึ งการทนทุกข์ของพระเยซู ระหว่างทางไปยังภูเขาที่ลูกา ผูซ้ ่ ึ งได้มีความสนใจในความเป็ นมนุ ษย์
ของพระเยซูได้เน้นไว้ (ลก. 23:27-32)
พวกทหารได้นาพระเยซู จากบัลลังก์พิพากษาของปี ลาตไปยังโกละโกธา ตามปกติแล้ว กลุ่มทหารที่ทาหน้าที่
ประหารได้ประกอบด้วยกองทหารสี่ กองพร้อมกับนายร้อย (เปรี ยบเทียบ ข้อ 23)996 ยอห์นไม่ได้ให้ขอ้ คิดเห็นใน
เรื่ องการเดินทางที่เจ็บปวดของพระเยซูไปยังกางเขน บางทีเนื่ องจากว่าท่านต้องการที่จะเน้นถึ งความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ อย่างไรก็ตาม ท่านได้อา้ งอิงถึงข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเยซู ได้แบกกางเขนของพระองค์เอง บางที
เนื่องด้วยเหตุผลอย่างเดียวกัน (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 22:6; ฮบ. 13:11-13)
อาชญากรที่ถูกตัดสิ นให้ถูกตรึ ง อย่างเช่ นพระเยซู ตามปกติแล้วก็ได้แบกกางเขนของพวกเขาเองหรื อคาน (คา
ละติน พาติบุลัม) ของกางเขนของพวกเขาเท่านั้น997 นี่ เป็ นระเบียบการตามปกติในการตรึ ง อย่างที่ผอู ้ ่านดั้งเดิม
ของยอห์นได้รู้อย่างไม่สงสัยเลย เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซูได้แบกคาน
ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทุกคนได้ระบุถึงสถานที่ของการตรึ งพระเยซู วา่ เป็ น “ที่แห่ งกะโหลกศีรษะ” ทุกคนยกเว้นลู
กาได้ให้ชื่อเรี ยกอารเมคของมันคือ กลโกลธา (“กะโหลกศีรษะ”) การถ่ายตัวอักษรก็คือ กลโกธา “คัลวารี ” เป็ น
การถ่ายตัวอักษรของคาละติน คัลวาเรี ย ซึ่ งหมายถึง “ที่แห่ งกะโหลกศีรษะ” ทาไมสถานที่ที่ได้มีชื่อนี้ ยงั คงเป็ น
ความลึ กลับ แม้ว่ามันอาจได้เป็ นที่โดยทัว่ ไปสาหรับการประหารชี วิต สถานที่น้ ี บางทีได้รับชื่ อของมันจากการ
ปรากฏของมัน มีธรรมเนียมที่วา่ มันเป็ นสถานที่ที่กะโหลกศีรษะของอาดัมได้ถูกฝัง998 พวกนักวิชาการสมัยใหม่
ส่ วนใหญ่เชื่ อว่าสถานที่ก็เป็ นสถานที่ตามธรรมเนี ยมที่ซ่ ึ งคริ สตจักรแห่ งสุ สานฝังศพบริ สุทธิ์ ตั้งอยู่ มีการสนับ
สนุ นเล็กน้อยสาหรับการแนะนาค่อนข้างใหม่ที่วา่ ภูเขากอร์ ดอนเป็ นสถานที่ต้ งั อันถูกต้อง แนวคิดที่วา่ กลโกธา
อยูบ่ นเนินเขาได้มาจากเพลงสรรเสริ ญมากกว่าพระคัมภีร์
2. ชายสองคนทีถ่ ูกตรึงกับพระเยซู 19:18 (เปรียบเทียบ มธ. 27:38; มก. 15:27; ลก. 23:33ข)
ความน่ากลัวและความอับอายของการถูกตรึ งก็ยงุ่ ยากสาหรับผูค้ นที่ได้เติบโตมาพร้อมกับการได้ยินการวิงวอน
ต่อต้าน “การลงโทษที่โหดร้ายและผิดปกติ” ที่จะชื่นชม มันเป็ นรู ปแบบของการตายที่ยาวนานและทรมานโดย
จงใจที่ได้ทาให้ผทู ้ นทุกข์อบั อายเช่ นเดี ยวกับได้ทรมานเขา จุดประสงค์ของการตรึ งก็เพื่อที่จะห้ามปรามคน
อื่นๆจากการกบฏต่อโรม ซึ่ งเป็ นหตุผลหลักสาหรับการตรึ ง ผูอ้ ่านดั้งเดิมของยอห์นคงได้คุน้ เคยอย่างมากกับ
มัน ซึ่งบางทีอธิ บายถึงการขาดความละเอียดของท่าน

“มันโหดร้ ายจนไม่มีพลเมืองโรมันคนไหนสามารถถูกตรึ งได้โดยปราศจากการอนุ มตั ิของจักรพรรดิ
เมื่อถูกทาให้เปลือยเปล่าและถูกโบยตีจนถึงความอ่อนแอที่นุ่มเหมือนเนื้ อเยื่อ. . . . เหยื่อนั้นก็ถูกแขวน
ไว้ต่อดวงอาทิตย์ที่ร้อนเป็ นเวลาหลายชัว่ โมง แม้กระทัง่ หลายวัน ที่จะหายใจนั้น มันจาเป็ นที่จะผลัก
ด้วยขาและดึ งด้วยแขนที่จะรักษาช่ องหน้าอกให้เปิ ดและทาหน้าที่ การชักกระตุกของกล้ามเนื้ อที่น่า
กลัวได้สร้างความเสี ยหายแก่ร่างกายทั้งหมด แต่เนื่องจากการล้มลงหมายถึงการสลบ การตึงก็ได้ดาเนิ น
ต่อไป นี่คือเหตุที่ เซเดคิวลา [ชิ้นส่ วนของไม้ที่ได้ทาหน้าที่เป็ นที่นงั่ เล็กๆในบางกรณี ]. . .ได้ทาให้ชีวิต
และความเจ็บปวดยาวนานขึ้น มันได้ค้ าจุนน้ าหนักของร่ างกายบางส่ วนและดังนั้นได้กระตุน้ ให้เหยื่อที่
จะสู ้ต่อไป”999
“การตรึ งอาจจะเป็ นรู ปแบบที่ร้ายกาจมากที่สุดของการตายที่ได้ถูกค้นคิดขึ้นมา”1000
“ความเคร่ งศาสนาอันเป็ นที่นิยม ทั้งโปรแตสแตน์และคาทอลิค บ่อยครั้งแล้วได้เน้นถึงการทนทุกข์ของ
พระเยซู มันได้สะท้อนถึงสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นและได้จดจ่อที่ความเจ็บปวดที่พระผูช้ ่วยให้รอดได้ประสบ ไม่
มีพระกิ ตติคุณเล่มไหนที่ทาอย่างนี้ บรรดาผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณบันทึ กข้อเท็จจริ งและปล่อยให้มนั เป็ น
เช่นนั้น การตายของพระเยซูสาหรั บคนบาปเป็ นความห่ วงใยของพวกเขา พวกเขาไม่มีความพยายามที่
จะเล่นกับความรู ้สึกอย่างสุ ดซึ้ งในหัวใจของผูอ้ ่านของพวกเขา”1001
ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทุกคนได้อา้ งอิงถึง “ชายอีกสองคน” ที่ถูกตรึ งกับพระเยซู (มธ. 27:38, 44; มก. 15:27, 32; ลก.
23:32-33, 39-43) เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกเขาเป็ นโจร (คากรี ก เลสไท) และผูก้ ่อการร้าย อย่างเช่น บารนาบัส
(เปรี ยบเทียบ 18:40) ยอห์นได้อา้ งอิงถึงพวกเขาเพื่อย้ าเตือนผูอ้ ่านของท่านถึงความสาเร็ จของอิสยาห์ 53:12; 7
และ 12 1002 การอ้างอิงของพวกเขาก็ตระเตรี ยมผูอ้ ่านที่จะเข้าใจการบันทึกของยอห์นถึงการทาให้ขาของพวกเขา
หักแต่ไม่ใช่ขาของพระเยซู (ข้อ 32-33)
3. คาจารึ กเหนือกางเขนของพระเยซู 19:19-22 (เปรียบเทียบ มธ. 27:37; มก. 15:26; ลก.
23:38)
เป็ นที่ชดั เจนว่า ยอห์นได้รวมถึงการโต้แย้งเกี่ยวกับคาจารึ กบนกางเขนของพระเยซู เพราะว่ามันเน้นถึงไม่ใช่แค่
การปฏิเสธที่จงใจและมีสติของพวกยิวต่ออัตลักษณ์แท้ของพระบุตรของพระเจ้าเท่านั้น แต่เน้นถึงอัตลักษณ์แท้
ของพระบุตรของพระเจ้าอีกด้วย

19:19-20

ตามปกติแล้ว ผูพ้ ิพากษาบุคคลที่ถูกตัดสิ นโทษให้ถูกตรึ งนั้นจะสั่งว่า ป้ ายประกาศ (คาละติน
ทิทุลัส) พร้อมกับ “คาจารึ ก” ที่ระบุถึงอาชญากรรมของเขา จะไปตามเขายังที่แห่ งการประหาร
ของเขา สิ่ งนี้ จะบอกผูม้ องดูวา่ อาชญากรเป็ นใคร และทาไมเขาต้องประสบกับชะตาที่น่ากลัว
เช่นนั้นขณะที่พวกเขาได้ผา่ นเขาไป จากนั้นพวกทหารจะติดป้ ายนั้นที่กางเขนของอาชญากร
ด้วยจุดประสงค์อย่างเดียวกัน1003
พระกิตติคุณทั้งหมดก็รายงานคาจารึ กที่แตกต่างกันเล็กน้อย บางทีสิ่งที่ปีลาตได้เขียนอย่างแท้
จิรงก็เป็ นการสรุ ปของความผันผวนเหล่านี้ ท้ งั หมด และผูเ้ ขียนพระกิตติคุณแต่คนก็ได้อา้ งส่ วน
หนึ่งของทั้งหมด บางทีผเู ้ ขียนพระกิตติคุณบางคนหรื อทั้งหมดได้ถอดความคาจารึ กนั้น ความ
เป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่ งก็คือว่า ผูเ้ ขียนพระกิ ตติคุณอาจไม่ได้แปลภาษาเดี ยวกันเนื่ องจากว่าปี
ลาตได้สงั่ ให้เขียนสามภาษา1004 อารเมค [“ภาษาฮีบรู ” อันเป็ นที่นิยม] เป็ นภาษาโดยทัว่ ไปที่พูด
โดยคนยิวในปาเลสไตน์ “ละติน” เป็ นภาษาที่เป็ นทางการที่คนโรมันรวมถึงพวกทหารได้พูด
“กรี ก” เป็ น ลิงกวา ฟรางกา (ภาษาโดยทัว่ ไป) ของจักรวรรดิ ปี ลาตได้ดาเนินการที่จะดูถูกการ
ปกครองโดยลาดับชั้นของคนยิวต่อไปสาหรับการบังคับเขาให้ทาบางสิ่ ง โดยการระบุพระเยซู
ในทานองนี้เพื่อให้ทุกคนที่จะสังเกต อย่างไรก็ตาม การประกาศสามภาษาของเขาเป็ นแนวทาง
อันสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้าถึ งการประกาศแก่ คนทั้งโลกว่าพระบุ ตรของพระองค์เป็ นใครอย่าง
แท้ จ ริ ง ซึ่ งก็ คื อ กษั ต ริ ย์ ข องพวกยิ ว ผู ้ ซ่ ึ งการปกครองของพระองค์ น้ ั นก็ เ ป็ นสากล
เป็ นที่ชดั เจนว่า ปี ลาตได้ถือว่าพระเยซู มีความผิดในเรื่ องการปลุ กปั่ นเพื่อก่อการกบฏ ซึ่ งเป็ น
การกล่ า วหาทางการเมื องที่ พ วกยิวได้นามาต่อต้านพระองค์ แทนที่ จะเป็ นการกล่ าวหาทาง
ศาสนาเกี่ยวกับการอ้างถึงการเป็ นพระบุตรของพระเจ้า (18:33) โดยการระบุวา่ พระเยซู เป็ น
กษัตริ ยข์ องพวกยิวและจากนั้นได้ตรึ งพระองค์น้ นั ปี ลาตก็ได้โอ้อวดถึงความเหนื อกว่าของโรม
เหนือพวกยิวและได้โอ้อวดถึงสิ ทธิอานาจของโรม

19:21-22

การแก้ไขข้อเขียนของพวกปุ โรหิ ตถึ งชื่ อเรี ยกคงได้ปล้นปี ลาตถึ งโอกาสสุ ดท้ายนี้ ที่จะทาให้
พวกยิวอับอายไปเสี ย ครั้งหนึ่ งเขาได้ยอมตามข้อเรี ยกร้องของพวกเขาแล้ว แต่เขาได้ปฏิเสธที่
จะให้ความพึงพอใจแก่พวกเขาถึงการปล้นเขาจากการแก้แค้นนี้ : “สิ่ งที่เราเขียนแล้ว ก็แล้วไป”
อย่างเหน็บแนมแล้ว สิ่ งที่ปีลาตให้คงอยูก่ ็เป็ นความจริ งแท้ เขาได้กลายมาเป็ นผูป้ ระกาศของ
พระเจ้าถึงจุดประสงค์แบบการไถ่ของพระองค์โดยไม่รู้

4. การแบ่ งเสื้อผ้ าของพระเยซู 19:23-24 (มธ. 27:35-36; มก. 15:24; ลก. 23:34)
ตามปกติแล้ว ผูป้ ระหารชี วิตอาชญากรก็ได้รับเสื้ อผ้าของเขาหลังจากการตายของเขา1005 ยอห์นได้กล่าวถึงพวก
ทหารที่ ได้แบ่งเสื้ อผ้า (พหู พจน์) ของพระเยซู คากรี กที่แปลว่า “เสื้ อผ้า” คือ ฮิ มาทิ อา โดยปกติแล้ว เมื่อคานี้
ปรากฏในรู ปเอกพจน์ มันก็อา้ งอิงถึ งเสื้ อผ้าส่ วนนอกที่ คนยิวส่ วนใหญ่ได้สวมใส่ ที่นี่ เนื่ องจากว่าท่านได้ใช้
รู ปแบบพหู พจน์ เป็ นที่ชดั เจนว่ายอห์นได้มี “เสื้ อผ้าส่ วนนอก” ทั้งหมดของพระเยซู ในความคิด ซึ่ งรวมถึงเสื้ อ
คลุม รองเท้าที่มีสายรัด เข็มขัด ที่คลุมศีรษะ 1006 นี่ จะส่ งผลต่อการที่ทหารสี่ คนซึ่ งแต่ละคนได้รับเสื้ อผ้าหนึ่ งชิ้ น
“เสื้ อคลุมรัดเอว” (คากรี ก ชิ โทน) ที่ยงั ค้างอยูก่ ็เป็ นเสื้ อผ้าที่สวมถัดไปจากผิวหนัง แต่มนั ไม่ใช่สิ่งที่เราจะคิดว่า
เป็ นชุ ดชั้นใน มันเหมือนเสื้ อยืดที่ยาวมากกว่า เนื่ องจากว่าชุ ดชั้นในของพระเยซู ได้ถูก “ทอเป็ นชิ้นเดียว” พวก
ทหารก็ได้ตดั สิ นใจที่จะ “จับฉลาก” เพื่อจะตัดสิ นว่าใครจะได้รับมัน
ท่ามกลางผูเ้ ขียนพระกิตติคุณนั้นยอห์นเป็ นผูเ้ ดียวที่ได้บนั ทึกว่ากระบวนการนี้ เป็ นความสาเร็ จอีกอันหนึ่ ง
ของคาพยากรณ์ (สดด. 22:18) ความขนานทางบทกวีในคาพยากรณ์น้ นั ก็ได้พบความสาเร็ จตามตัวอักษร
ในเหตุการณ์น้ ี อย่างไม่รู้น้ นั มนุ ษย์ได้ดาเนิ นแผนการที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าแห่ งความรอดของพระเจ้า
ต่อไป นี่เป็ นอีกคาสรรเสริ ญหนึ่งต่ออานาจสิ ทธิ์ ขาดของพระเจ้า แม้กระทัง่ เมื่อความอับอายของพระเยซู
ได้ไปถึ งจุดลึ กของมันขณะที่พวกศัตรู ได้นาเสื้ อผ้าของพระองค์ไปจากพระองค์น้ นั พระบิดาได้ควบคุ ม
จุดหมายของพระองค์
“การที่พระเยซูได้ตายแบบเปลือยเปล่านั้นก็เป็ นส่ วนหนึ่งของความอับอายที่ซ่ ึ งพระองค์ได้แบก
บาปของเรา ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็เป็ นอาดัมคนสุ ดท้ายผูซ้ ่ ึ งจัดเตรี ยมเสื้ อผ้าแห่ งความชอบ
ธรรมเพื่อคนบาป”1007
“อาดัมคนแรกที่ มีบาปได้ถูกสวมเสื้ อผ้าโดยพระเจ้า อาดัมคนสุ ดท้ายที่ไม่มีบาปได้ถูกถอด
เสื้ อผ้าโดยคนชัว่ ร้าย”1008
“มันดูเหมือนไม่น่าเป็ นไปได้อย่างมากที่วา่ มีการพาดพิงถึ งโยเซฟพร้ อมกับเสื้ อของเขา พวก
พี่ชายของเขา ”และเพื่อนนักโทษสองคนของเขา (ซึ่ งคาดว่าเป็ นพวกสาวก)1009
5. การจัดเตรียมของพระเยซู สาหรับมารดาของพระองค์ 19:25-27

ยอห์นเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนเดียวที่ได้บนั ทึกเหตุการณ์น้ ี
19:25

ผูห้ ญิงสี่ คนที่ “ยืนข้างกางเขน” ก็ตรงกันข้ามกับทหารสี่ คน มอร์ ริสได้ทึกทักเอาว่าผูห้ ญิงสี่ คน
เป็ นผูเ้ ชื่ อและทหารสี่ คนเป็ นผูไ้ ม่เชื่ อ1010 ในขณะที่พวกทหารได้ประพฤติอย่างปราศจากความ
กรุ ณาและได้เอาประโยชน์จากการตายของพระเยซู อย่างทันทีทนั ใด พวกผูห้ ญิงได้รอคอยอย่าง
สัตย์ซื่อและอย่างอดทนสาหรั บสิ่ งที่ พระเจ้าจะทา เป็ นเรื่ องปกติอย่างชัดเจนสาหรับเพื่อนๆ
และญาติๆ เช่นเดียวกับพวกศัตรู ที่จะยืนห่ างสักเล็กน้อย (“ใกล้ๆ”, ข้อ 26) รอบๆ ไม้กางเขน
ของอาชญากรที่ ถู ก ตรึ ง 1011 ยอห์ นเท่ า นั้น ที่ ไ ด้อ้า งอิ ง ว่า “มารดา” ของพระเยซู ไ ด้ป รากฏ
ณ การถูกตรึ งของพระองค์

ผูห้ ญิงบางคนผูไ้ ด้สังเกตการตรึ ง
มัทธิว 27:56
มาระโก 15:40
ยอห์น 19:25
มารี ยช์ าวมักดาลา
มารี ยช์ าวมักดาลา
มารี ยช์ าวมักดาลา
มารดาของพระเยซู (มารี ย)์
มารี ย ์ม ารดาของยากอบและ มารี ย ์ม ารดาของยากอบน้อ ย มารี ยภ์ รรยาของเคลโอปัส
โยเซฟ
และของโยเสส
มารดาของบุตรเศเบดี
นางสะโลเม
น้าสาวของพระเยซู
เป็ นที่น่าสนใจว่ายอห์นไม่ได้อา้ งอิงถึงมารดาของท่านเอง ไม่วา่ โดยชื่อ (สะโลเม) หรื อในฐานะ
มารดาของบุ ตรเศเบดี ยอห์ นไม่ เคยบอกชื่ อของท่ า นเองหรื อยากอบพี่ น้องของท่ า น หรื อ
สมาชิ กคนใดก็ตามของครอบครัวของท่าน เป็ นที่ชดั เจนว่า ท่านต้องการที่จะลดความสาคัญ
ของอัตลักษณ์ ของมารดาของท่าน และอัตลักษณ์ ของท่านเอง เนื่ องจากว่าท่านไม่ได้อา้ งอิงถึ ง
ท่านเองโดยตรงในพระกิตติคุณนี้ เช่นกัน โดยการอ้างอิงถึงมารดาของท่านว่าเป็ น “น้องสาว
ของมารดาของพระเยซู ” นั้น ยอห์นก็จดั ตั้งฉากสาหรับการกระทาของพระเยซู ในข้อที่ 26-27
ยอห์นเป็ นญาติของพระเยซู ทางมารดาของท่าน ในฐานะเช่ นนั้น ท่านก็เป็ นบุคคลที่สมควรที่
จะรับเอาความรับผิดชอบสาหรับสวัสดิภาพของมารี ย ์ จากการตัดสิ นจากการขาดหายไปของ
พวกเขา ณ ไม้กางเขนของพระองค์น้ นั น้องๆร่ วมมารดาทางกายภาพของพระเยซู อาจไม่ได้มา

เป็ นผูเ้ ชื่อจนกว่าหลังจากการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์
19:26-27

พระเยซู ได้กล่าวต่อมารดาของพระองค์โดยการกล่าวว่า “หญิงเอ๋ ย” (คากรี ก กูไน, เปรี ยบเทียบ
2:4) นี่ เป็ นแนวทางที่รักใคร่ และนับถือของการกล่าวต่อเธอ ความโศกเศร้ าของมารี ยต์ อ้ ง
ใหญ่หลวงอย่างมาก (เปรี ยบเทียบ 2:38) แม้วา่ ขณะที่พระองค์ถูกแขวนให้ตายอย่างเจ็บปวด
และทรมานนั้น พระเยซู ไ ด้ท าการจัด เตรี ย มเพื่ อ มารดาของพระองค์ อ ย่ า งเมตตาสงสาร
ภาษาที่พระเยซูได้ใช้ก็ถูกกฎหมายและค่อนข้างคล้ายกับคาศัพท์ที่ถูกใช้ในระเบียบการของการ
รั บเลี้ ยงบุ ตรบุ ญธรรม1012 การกระทาของพระองค์บ่ งบอกว่า พระองค์เป็ นบุ คคลที่ มี ความ
รับผิดชอบต่อมารดาของพระองค์ ซึ่ งบ่งชี้ ว่าโยเซฟไม่ได้มีชีวิตอยู่อีกต่อไปและที่ว่าพระองค์
เป็ นบุตรคนโต นักวิชาการพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ทึกทักเอาว่าตอนนี้ โยเซฟได้ตายไปแล้ว การ
กระทาของพระเยซู ได้ต้ งั มารี ยใ์ ห้อยู่ภายใต้สิทธิ อานาจของยอห์นอีกด้วย ซึ่ งเป็ นตาแหน่ งที่ผู ้
นับถื อนิ กายโรมันคาทอลิ กบางคนได้พบว่าไม่สะดวกอย่างมาก เมื่ อพิจารณาถึ งหลักคาสอน
ของพวกเขาเกี่ยวกับความใหญ่ยงิ่ ของมารี ย ์
นี่เป็ นการกล่าวครั้งที่สามจากกางเขนของพระเยซูที่ถูกบันทึกไว้
ถ้ อยคาของพระเยซู บนไม้ กางเขน
มัทธิว
มาระโก
“โอพระบิดาเจ้าข้า ขอโปรด
อภัยโทษพวกเขา”
“วันนี้เจ้าจะอยูก่ บั เราใน
เมืองบรมสุ ขเกษม”
“หญิงเอ๋ ย จงดูบุตรของท่านเถิด”
และ “จงดูมารดาของท่านเถิด”
“พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้า
ของข้าพระองค์ ไฉนทรงทอดทิ้ง
ข้าพระองค์เสี ย”
“เรากระหายน้ า”
“สาเร็ จแล้ว”

ลูกา
23:34

ยอห์น

23:43
19:26-27
27:46

15:34

19:28
19:30

“พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝาก
วิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้
ในพระหัตถ์ของพระองค์”

27:50

23:46

6. การตายของพระเยซู 19:28-30 (เปรียบเทียบ มธ. 27:48-50; มก. 15:36-37; ลก. 23:46)
ยอห์ นไม่ ไ ด้อ้า งอิ ง ถึ ง ความมื ด ที่ ไ ด้ป กคลุ ม เหนื อ แผ่นดิ น อย่า งที่ ผูเ้ ขี ย นพระกิ ต ติ คุ ณคนอื่ น ๆได้อ้า งอิ ง ถึ ง
(เปรี ยบเทียบ มธ. 27:45; มก. 15:33; ลก. 23:44-45) นี่ น่าสนใจ เมื่อพิจารณาถึ งความสนใจของยอห์นใน
ลักษณะเด่นของความสว่างและความมืด บางทีท่านไม่ได้ตอ้ งการที่จะหันเหความสนใจไปจากตัวบุคคลของ
พระเยซู ท่ า นได้ล ะเว้น ความโศกเศร้ า ที่ น่ า ช้ า ใจของพระเยซู ที่ ว่า พระบิ ด าได้ถ อนจากพระองค์อี ก ด้ว ย
(เปรี ยบเทียบ มธ. 27:46-47; มก. 15:34-35) นี่ ก็เป็ นที่เข้าใจได้ เนื่ องจากว่าตลอดพระกิตติคุณนี้ น้ นั ยอห์นได้
เน้นถึงเอกภาพที่สาคัญของพระบุตรกับพระบิดา การแยกชัว่ คราวของพระบิดาจากพระบุตรในการพิพากษานั้น
ก็ไม่ได้ทาให้เอกภาพที่สาคัญนั้นเป็ นโมฆะไปในที่สุด
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“ทุ ก สิ่ ง ” ที่ จาเป็ นส าหรั บ ความส าเร็ จของพระคัม ภี ร์ที่ ท านายถึ ง การจัด เตรี ย มแห่ ง การไถ่
ก็ เ กื อ บ “ส าเร็ จ ” (ค ากรี ก เทเลอิ โ อเธ) ยอห์ น ได้ ก ล่ า วอย่ า งเกิ ด ก่ อ นเวลาอี ก ครั้ งหนึ่ ง
(เปรี ยบเทียบ 12:23; 17:1, 4) งานเขียนของท่านได้คาดหวังถึ งสิ่ งที่จะเกิ ดขึ้นถัดไป เป็ นที่
ชัดเจนว่า พระเยซู ยงั คงต้องตาย ขณะที่เวลาแห่ งการตายของพระองค์ได้ใกล้เข้ามาเรื่ อยๆนั้น
พระเยซู ได้กล่าวว่าพระองค์ “กระหาย” นี่ ได้รับรองความเป็ นมนุ ษย์แท้ของพระองค์ ซึ่ งพวก
นอสติกส์ และพวกโดเซติสส์ ได้ปฏิ เสธ ณ จุ ดนี้ มนุ ษย์ในสภาพทางกายภาพของพระเยซู จะ
ประสบกับ ความทรมานของภาวะขาดน้ า มันเป็ นสิ่ ง ที่ ข ดั แย้ง กันที่ ว่า น้ า แห่ งชี วิตจะต้อง
กล่าวถึงความกระหาย (เปรี ยบเทียบ 4:4, 14; 7:38-39) คาตอบต่อสิ่ งนี้ ก็คือว่าพระเยซู ได้อา้ งอิง
ถึงพระองค์เองในฐานะแหล่งแห่งน้ าฝ่ ายวิญญาณแทนที่จะเป็ นน้ าทางกายภาพ
“ใครคนหนึ่ งอาจไม่ทึกทักอีกต่อไปว่าการเน้นของยอห์นที่ไม้กางเขนในฐานะการยก
ย่องของพระเยซู ก็ไม่นบั ความอ้างว้างแห่ งวิญญาณของพระองค์มากกว่าการเน้นของ
ท่านที่ความเป็ นพระเจ้าของพระบุตรก็ไม่นบั ความเป็ นมนุษย์แท้ของพระบุตร”1013
“โดยการรั บเอาการทาให้สดชื่ นทางร่ างกายที่ ได้เสนอแก่ พระองค์น้ นั อี กครั้ งหนึ่ ง

พระเยซูได้บ่งบอกถึงความสาเร็ จแห่ งการงานแห่ งการทนทุกข์ของพระองค์ เพราะว่า
อย่า งที่ พ ระองค์จ ะไม่ เ ข้า ไปสู่ ม ัน ด้ว ยความรู ้ สึ ก และความมี ส ติ ท างกายภาพของ
พระองค์ที่ถูกระงับโดยเหล้าองุ่นที่เป็ นยาเสพติด ดังนั้นพระองค์จะไม่สลบเนื่ องจาก
มันด้วยความรู้ สึ ก และความมี ส ติ ท างกายภาพที่ ถู ก ท าให้หมดความรู้ สึ ก โดยความ
ล้มเหลวอย่า งสิ้ นเชิ ง ของอานาจที่ ใ ห้ชี วิต ดัง นั้น พระองค์ไ ด้รับเอาสิ่ ง ที่ ไ ด้ร้ื อฟื้ น
ความสมดุลทางกายภาพเป็ นเวลาชัว่ คราว ซึ่ งจาเป็ นสาหรับความคิดและถ้อยคา และ
ในทันใดนั้นพระองค์ได้เคลื่อนไปสู่ การที่จะ ‘ชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคน’”1014
พระคัมภีร์ที่ได้กล่าวถึงความกระหายของพระเมสสิ ยาห์อาจเป็ น สดุดี 22:15 (เปรี ยบเทียบ ข้อ
24) และหรื อ สดุดี 69:21 (เปรี ยบเทียบ 2:17; 15:25) การอ้างอิงของพระเยซูถึงความกระหาย
ของพระองค์ได้ส่งผลต่อพวกทหารที่ได้ให้น้ าส้มสายชู (น้ าส้มองุ่น) อย่างใจดาแก่พระองค์ที่จะ
ดื่ม ซึ่ งสดุดี 69:21 ได้ทานายไว้ ดังนั้น ยอห์นได้เน้นว่าการตายของพระเยซู ไม่เพียงแต่ได้
บรรลุพระทัยของพระเจ้าเท่านั้น แต่ได้บรรลุขอ้ พระคัมภีร์ที่เป็ นคาพยากรณ์อีกด้วย
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มันอาจเป็ นธรรมเนียมที่จะเสนอ “น้ าส้มองุ่น” หรื อเหล้าองุ่นส้ม (คากรี ก ออกซอส) แก่เหยื่อ
ของการถูกตรึ ง เนื่องจากว่ายอห์นได้อธิ บายถึง “ภาชนะ” ของมันว่า “วางอยูท่ ี่นนั่ ” หรื อ “ตั้งไว้
ที่นนั่ ” ความเป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า พวกทหารได้นาเหล้าองุ่นนี้ มายังการตรึ งเพื่อความ
สดชื่ นของพวกเขาเอง ยอห์ นเท่านั้นที่ ได้อา้ งอิ งว่าพวกทหารได้ “เอาฟองน้ าชุ บ (“เต็มไป
ด้วย”) น้ าส้มองุ่นใส่ “ปลายไม้ หุสบ” ซึ่ งพวกเขาได้ยื่นแก่พระเยซู (“ชู ข้ ึนถึ งพระโอษฐ์ของ
พระองค์”) ต้นหุ สบก็อยูใ่ กล้มือ เนื่ องจากว่ามันได้งอกจากรอยแยกในหิ นจานวนมากมายใน
ฐานะวัชพืช การอ้างอิงถึง “ต้นหุ สบ” อาจเป็ นแค่รายละเอียดในคาพยานของประจักษ์พยาน
ต่อการถู กตรึ งของพระเยซู อย่างไรก็ตาม มันอาจพูดเป็ นนัยเรื่ องพระเยซู ที่เป็ นลูกแกะของ
พระเจ้า เนื่ องจากว่าคนยิวได้ใช้ตน้ หุ สบที่จะพรมเลือดไม้ขวางบนประตูและไม้วงกบประตู ณ
ปั สกา (เปรี ยบเทียบ อพย. 12:22; 1 คร. 5:7) เป็ นที่ชดั เจนว่า ฟองน้ าก็เล็กพอจนพระเยซู
สามารถใส่ มนั บางส่ วนในพระโอษฐ์ของพระองค์ได้ เป็ นที่ชดั เจนว่า กิ่งหุ สบแข็งแรงพอที่จะ
รองรั บน้ าหนักของฟองน้ าได้ บางทีพระเยซู ไม่ได้อยู่สูงเหนื อระดับพื้นดิ นอย่างมากขณะที่
พระองค์ถูกตรึ งที่กางเขน ซึ่ งตรงกันข้ามกับภาพวาดที่มีชื่อเสี ยงหลายภาพ (เปรี ยบเทียบ 3:14)
เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกทหารได้ให้เครื่ องดื่มแก่พระเยซูเนื่องจากความเมตตาสงสาร1015

19:30

การรับ “น้ าส้ มองุ่น” ของพระเยซู ไม่ได้บรรเทาความทรมานของพระองค์ แม้ว่ามันได้ทาให้
ลาคอที่แห้งของพระองค์ชุ่มชื่นเพื่อว่าพระองค์สามารถกล่าวได้ มันได้บรรลุพระคัมภีร์อีกด้วย
(สดด. 32:4; 69:21)
“บางที ‘น้ าส้ มสายชู ” เป็ นน้ าส้ มองุ่ นที่ ราคาถู กซึ่ งทหารในกองได้ดื่ม แม้ว่ามันได้
จัดเตรี ยมความสดชื่นบางอย่างให้ มันก็เป็ นยาสมานที่แรงซึ่ งสามารถติดกล้ามเนื้ อของ
ลาคอและป้ องกันเหยือ่ ที่ถูกลงโทษไว้จากการร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด1016
อย่างไรก็ตาม พระเยซู ได้ร้องออกมาด้วยเสี ยงดัง (มก. 15:37) ว่า “สาเร็ จแล้ว!” คากรี ก (เท
เทเลสไท) บางทีพระองค์ได้ตะโกนด้วยการร้องอุทานแห่ งชัยชนะ คากริ ยา เทเลโอ หมายถึง
ความส าเร็ จ ของงาน พระเยซู ไ ม่ ไ ด้แ ค่ ป ระกาศว่า พระองค์ก าลัง จะสิ้ น พระชนม์เ ท่ า นั้น
พระองค์ได้ประกาศก่อนเวลา (ล่วงหน้า) อีกด้วยว่า พระองค์ได้บรรลุน้ าพระทัยของพระเจ้าที่มี
สาหรับพระองค์อีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 17:4) การใช้คากาลสมบูรณ์ที่นี่ ได้บ่งบอกก่อนเวลาว่า
พระเยซู ได้ทาให้งานแห่งการจัดเตรี ยมการไถ่ของพระองค์สาเร็ จอย่างสมบูรณ์ และที่วา่ ตอนนี้
มัน ได้ ส าเร็ จ แล้ ว ไม่ มี อ ะไรที่ จ าเป็ นที่ จ ะต้อ งท าให้ ส าเร็ จ อี ก แล้ ว งานที่ ส าเร็ จ นี้ ของ
พระเยซูคริ สต์เป็ นพื้นฐานสาหรับความรอดของเรา (เปรี ยบเทียบ 2 คร. 5:21)
“ใบเสร็ จกระดาษพะไพรั ซสาหรั บภาษี น้ นั ได้ถูกกู้คืนด้วยถ้อยคา เทเทเลสไท ที่ถูก
เขียนทับใบเสร็ จเหล่านั้นซึ่ งหมายถึง ‘จ่ายเต็มจานวน’”1017
จากการที่ได้กล่าวเช่ นนั้น พระเยซู ได้มอบ (คากรี ก พาเรโดเคน) “วิญญาณ” ของพระองค์แก่
พระบิดาของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ลก. 23:46) และได้ “ก้มพระเศียรลง” ในการสิ้ นพระชนม์
อย่างสงบ ตามปกติแล้ว เหยื่อของการถูกตรึ งได้ประสบกับการลดลงทีละน้อยของชี วิต และ
จากนั้นศีรษะของพวกเขาจะฟุบลงไปข้างหน้า ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทั้งสี่ ได้นาเสนอพระคริ สต์
ว่าได้สละชีวติ ของพระองค์ตามการเห็นพ้องของพระองค์เอง ไม่มีใครเอาชี วิตไปจากพระองค์
ได้ (เปรี ยบเทียบ 10:10, 14, 17-18) พระองค์ได้ทาสิ่ งนี้ อย่างสมัครใจและในการสอดคล้องกับ
น้ าพระทัยของพระบิดา (เปรี ยบเทียบ 8:29; 14:31)
“. . . พระองค์ได้ ‘ก้มพระเศียรของพระองค์’ จนถึงประเด็นนี้ น้ นั การพูดเป็ นนัยที่
ชัดเจนก็คือว่า พระเศียรของพระองค์ได้ ถูกชู ขึ้น มันไม่มีผทู ้ นทุกข์ที่ไร้กาลังคนใดที่

ถู ก ตรึ ง ที่ นั่นที่ เป็ นลม ถ้า นั่น ได้เป็ นกรณี พระเศี ย รของพระองค์ค งได้ห้อยลงที่
พระทรวงของพระองค์อย่างไร้ การช่วยเหลือ และพระองค์คงไม่ได้มีโอกาสที่จะ ‘ก้ม
พระเศียร’”1018
ยอห์นไม่ได้บนั ทึกการพูดครั้งสุ ดท้ายของพระเยซู จากกางเขน (ลก. 23:46) เป็ นที่ชดั เจนว่า
ท่านได้จบการบันทึกของท่านถึงการสิ้ นพระชนม์ของพระเยซู อย่างที่ท่านได้ทา เพื่อจะเน้นถึ ง
ความสาเร็ จแห่ งงานของการไถ่ ซึ่ งพระเยซู ได้ประกาศอย่างมีชยั ชนะด้วยคากล่ าวทั้งหกของ
พระองค์ ยอห์นได้เน้นถึ งการควบคุ มสิ ทธิ์ ขาดแบบพระเจ้าของพระเยซู เหนื อจุดหมายของ
พระองค์เ องอี ก ด้ว ย ซึ่ งในขณะเดี ย วกัน ก็ อ ยู่ใ นการจ านนต่ อ น้ า พระทัย ของพระบิ ด าของ
พระองค์
“การตายของพระคริ สต์อาจถูกมองจากห้ามุมมองหลัก จากมุมมองของ พระเจ้ า นั้น กางเขนเป็ น การ
ลบล้ างพระอาชญา .รม ) 3:25-26) ที่ซ่ ึ งความพึงพอใจอย่างเต็มที่ได้ถูกทาแด่ความบริ สุทธิ์ และความ
ยุติธรรมของพระองค์ จากมุมมองของ พระผู้ช่วยให้ รอด นั้น มันเป็ น เครื่ องบูชา .อฟ ) 5:2) เครื่ อง
ถวาย (ฮบ 9:14) การกระทาแห่ง การเชื่ อฟั งฟป) . 2:8) จากมุมมองของ ผู้เชื่ อ นั้น มันเป็ น ตัวแทน คือ ผู้
ชอบธรรมทนทุกข์เพื่อคนอธรรม )1 ปต. 3:18) จากมุมมองของ ซาตาน นั้น มันเป็ น ชัยชนะ และ
ความพ่ ายแพ้ ชัยชนะในแง่ที่วา่ มันได้ทาให้ส้นเท้าของพงศ์พนั ธุ์ของหญิงฟกช้ า .ปฐก)3:15) ความพ่าย
แพ้ในแง่ที่วา่ โดยทางการตายของพระคริ สต์น้ นั พระองค์ได้ทาลายมันที่มีอานาจแห่ งความตาย นัน่ คือ
มาร .ฮบ)2:14) จากมุมมองของ โลกนั้น มันเป็ น การฆ่ า ที่โหดร้าย .กจ)3:15) ลักษณะที่ได้อา้ งอิง
ถึงอันสุ ดท้ายเกี่ยวกับการตายของพระคริ สต์นี่เองที่พระคัมภีร์ตอนนี้ของเรากล่าวถึงเป็ นหลัก”1019
จ. การปฏิบัติต่อร่ างกายของของพระเยซู 19:31-42
ยอห์ นได้บ นั ทึ ก สองเหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ด้เกิ ดขึ้ น ตามหลัง การตายของพระเยซู แ ละก่ อนการเป็ นขึ้ น จากตายของ
พระองค์ สองเหตุการณ์ได้กล่าวถึงการปฏิบตั ิที่ร่างกายที่ตายของพระองค์ได้รับ
1. การเคลือ่ นย้ ายร่ างกายของพระเยซู จากกางเขน 19:31-37
ส่ วนนี้ก็พิเศษต่อพระกิตติคุณที่สี่

19:31

“วันเตรี ยม” เป็ นวันศุกร์ ซึ่ งเป็ นวันก่อนวันสะบาโต (วันเสาร์ , เปรี ยบเทียบกับ ข้อ 14; มก.
15:42) คนยิวได้ถือว่าเวลาดวงอาทิตย์ตกเป็ นการเริ่ มต้นของวันใหม่ ในกรณี น้ ี วันใหม่เป็ น
วันสะบาโตที่ พิ เศษ วันสะบาโตนี้ เป็ นวันที่ พิเศษอย่า งมากเพราะว่า มันได้เกิ ดขึ้ นระหว่า ง
สัปดาห์ปัสกา คนยิวต้องการให้เอาร่ างกายลงจากกางเขนเพื่อร่ างกายเหล่านั้นจะไม่ได้ทาให้
แผ่นดิ นเป็ นมลทิน ธรรมบัญญัติของโมเสสได้แนะนาให้คนยิวที่จะไม่ยอมให้ใครสักคนที่จะ
ถูกแขวนบนตะแลงแกรงข้ามคืน เพราะว่าสิ่ งนี้ จะทาให้แผ่นดินเป็ นมลทิน บุคคลเช่นนั้นก็อยู่
ภายใต้การสาปแช่ งของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ ฉธบ. 21:22-23; ยชว. 8:29) ที่จะยอมให้ใคร
คนหนึ่งที่จะคงอยูข่ า้ มคืนใน วันสะบาโตปั สกา นั้นก็จะไม่เหมาะสมอย่างยิง่
ตามปกติแล้ว คนโรมันได้ละเหยื่อแห่ งการถูกตรึ งให้ถูกแขวนไว้จนกว่าพวกเขาได้ตายไป ซึ่ ง
บางครั้งได้ใช้เวลาหลายวัน จากนั้น พวกเขาจะละซากศพของพวกเขาไว้บนกางเขนของพวก
เขาจนกว่าบรรดานกได้เอาเนื้ อไปจากพวกเขา ถ้าพวกเขาจะเร่ งการตายของพวกเขาเนื่ องจาก
เหตุผลบางประการ พวกเขาจะทุบขาของพวกเขา ซึ่ งทาให้กระดูกหักด้วยตะลุมพุกเหล็ก สิ่ งนี้
ได้ป้องกันพวกเหยื่อไว้จากการใช้ขาของพวกเขาที่ จะผลักพวกเขาขึ้ น เพื่อจะทาให้โพรงอก
ของพวกเขาเปิ ด ซึ่ งยอมให้พวกเขาที่จะหายใจ การตายโดยการทาให้สลบ การสู ญเสี ยโลหิ ต
มาก และอาการช็อคจะติดตามมาในไม่ช้า1020 พวกนักโบราณคดี ได้พบส่ วนที่เหลือของเหยื่อ
ของการถูกตรึ งพร้อมกับขาของเขาที่ถูกทุบในอิสราเอล1021
“ดังนั้น ‘การทาให้กระดูกหัก’ เป็ นประเภทของการเพิ่มการลงโทษ โดยแนวทางของ
การชดเชยสาหรับการทาให้มนั สั้นโดยการตีครั้งสุ ดท้ายที่ได้ตามมา”1022

19:32-33

ดังนั้น พวกทหารโรมันได้ “หักขา” ของผูก้ ่อการร้ายสองคนผูซ้ ่ ึ งพวกเขาได้ตรึ งไว้กบั พระเยซู
เพราะว่าพวกเขายัง มี ชี วิตอยู่ พวกเขา “ไม่ไ ด้หักขา” ของพระเยซู เนื่ องจากว่า พระองค์ไ ด้
“สิ้ นพระชนม์แล้ว”
“การลงโทษด้ว ยการตรึ ง นั้น ได้เ ลิ ก ล้ม โดยจัก รพรรดิ ที่ เ ป็ นคริ ส เตี ย นคนแรกคื อ
คอนสแตนติน (Lipsius, III. 14)”1023

19:34

อะไรก็ตามที่ ไ ด้นาให้ “หนึ่ งในพวกทหาร” ที่ จะ “แทง” “สี ข้าง” ของพระเยซู ด้วย “ทวน”

(คากรี ก ลองเช) ของเขานั้นก็ไม่ชดั เจนและไม่สาคัญ บางทีมนั เป็ นแค่การกระทาที่โง่เขลาอีก
อย่างหนึ่ งของความโหดร้ าย หรื อบางทีเขาอาจได้ตอ้ งการที่จะทราบว่าเขาสามารถได้รับการ
ตอบสนองบางอย่างจากพระเยซูหรื อไม่
มันก็ไม่ชดั เจนอีกด้วยว่าทาไมแผลนั้นได้ก่อให้เกิ ดการไหลทันทีทนั ใดของ “น้ าและโลหิ ต”
(เปรี ยบเทียบ 1 ยน. 5:6) บางทีทวนของเขาได้แทงหัวใจของพระเยซู และถุงหุ ้มหัวใจที่อยู่
รอบๆมันที่มีน้ า ของเหลวคงได้ออกมาอย่างที่ยอห์นได้อธิ บายถ้าทวนนั้นได้เข้าไปสู่ ร่างกายที่
ใกล้กบั ส่ วนล่างของโพรงหน้าอก1024 เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกทหารได้แทงสี ขา้ งของพระเยซู ก่อนที่
โลหิ ต ของพระองค์ไ ด้ท าให้ ข้ น แข็ ง เป็ นของแข็ ง ค าพยานของประจัก ษ์ พ ยานนี้ ก็ เ น้ น
ข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเยซูได้ตายอย่างแท้จริ งและที่วา่ พระองค์เป็ นมนุษย์แท้ (เปรี ยบเทียบ 1:14)
ณ ตอนปลายของศตวรรษแรก เมื่อบางทียอห์นได้เขี ยนพระกิ ตติคุณนี้ น้ นั โดเซททิ สซึ่ มและ
นอสติ ก ทิ สซึ่ ม ก็มีมากขึ้ น ความเห็ นนอกรี ตทั้ง สองนี้ ได้ปฏิ เสธว่าพระเยซู ไ ม่ใช่ ม นุ ษย์แท้
พวกโดเซททิสต์ได้อา้ งว่าพระเยซู ดูเหมือน (คากรี ก โดคี โอ, “ดูเหมือน” ดังนั้นก็ได้ชื่อว่า “โด
เซททิสต์”) จะเป็ นมนุ ษย์อย่างเต็มที่ พวกมุสลิ มก็ได้ถือมุมมองที่คล้ายกันที่มีต่อพระเยซู 1025
ความรู ้ของโมฮัมหมัดเกี่ยวกับศาสนาคริ สต์น้ นั ก็ได้ผา่ นมาทางแหล่งของพวกโดเซททิก1026
นักตี ความบางคนได้สงสัยว่ายอห์ นได้พาดพิงถึ งอาหารมื้ อสุ ดท้ายและการรั บบัพติ ศมาของ
พระองค์เมื่อท่านได้อา้ งอิงถึ ง “โลหิ ตและน้ า”1027 อย่างไรก็ตาม ก็ไม่มีร่องรอยใดๆในตัวบท
ที่ ว่า สิ่ ง นี้ เป็ นความตั้ง ใจของยอห์ น คนอื่ นๆได้เห็ นว่า โลหิ ตและน้ าเป็ นสั ญลักษณ์ ข องชี วิต
และการชาระที่ไหลออกมาจากการตายของพระเยซูในเชิงเปรี ยบเทียบ1028 อีกครั้งหนึ่ ง มันยากที่
จะพิสูจน์หรื อพิสูจน์หกั ล้างว่าสิ่ งนี้ ได้อยูใ่ นความคิดของยอห์นจากสิ่ งที่ท่านได้เขียน คนอื่นๆ
ก็เห็นว่ามันเป็ นการอ้างอิงถึงพระวิญญาณบริ สุทธิ์ อย่างไรก็ตาม สิ่ งเหล่านี้ ก็เป็ นการตีความที่
น่าเป็ นไปได้มากที่สุดที่ข้ ึนอยูก่ บั ความคล้ายกัน คนอื่นๆได้เห็ นความสาเร็ จของ สดุ ดี 69:20
ที่นี่วา่ : “การเยาะเย้ยกระทาให้จิตใจข้าพระองค์ชอกช้ า” กระนั้น ยอห์นไม่ได้ทาการเชื่อมโยง
นี้ และพระเยซูไม่ได้ตายเนื่องจากหัวใจแตกสลายตามตัวอักษร
อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนเพลงนมัสการหลายคนได้พฒั นาการแสดงสัญลักษณ์น้ ี ตัวอย่างเช่น แฟน
นี่ ครอสบี้ ได้เขียนว่า “ขอพระคริ สต์ทรงโปรดให้ขา้ ชิ ดกางเขนทุกเวลา ณ ที่น้ นั พระโลหิ ต
ไหลทรงแก้โรคทั้งปวงได้” 1029 การตีความอื่นๆที่ ไม่ใช่ ตามตัวอักษรนั้นก็เห็ นว่าน้ าเป็ นการ
พาดพิงถึง อพยพ 17:6 ออกัสตัส โทเพลดี้ได้เขียนว่า “พระเยซู เปรี ยบดังศิลา ซึ่ งกาบังข้าฯให้

พ้นภัย พระโลหิ ตและน้ าไหล ออกมาจากสี ขา้ งพระกาย เป็ นฤทธิ์ เดชชาระบาปข้าฯ ให้หลุด
โทษพ้นบาปนานา”1030 ข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึ งที่จะทาให้เพลงนมัสการที่น่าสรรเสริ ญเหล่านี้
เสี ย ชื่ อเสี ย ง แต่ ข ้า พเจ้า เพี ย งแค่ ก าลัง ชี้ ใ ห้เห็ นว่า เพลงเหล่ า นั้นไปไกลเกิ นกว่า ค าสอนของ
พระคัมภีร์ตอนนี้
19:35

ด้วยเกรงว่าผูอ้ ่านจะพลาดประเด็นของข้อ 34 นั้น ยอห์นก็ได้อธิ บายว่าท่านได้เป็ นพยานโดย
ส่ วนตัว (ได้ “เห็น”)ถึ งสิ่ งที่ท่านได้บรรยาย และที่วา่ ท่านไม่ได้โกหก (“กาลังบอกความจริ ง”)
ยิง่ ไปกว่านั้นอีก จุดประสงค์ของ “คาพยาน” ของประจักษ์พยานที่ไว้วางใจได้ของท่านก็คือว่า
ผูอ้ ่ านของท่ านจะ “เชื่ อ” สิ่ ง ที่ ท่ านได้เขี ยน และสิ่ งที่ มนั ได้หมายถึ ง นั่นคื อว่า พระเยซู เป็ น
พระบุตรของพระเจ้า (เปรี ยบเทียบ 20:30-31; 21:24)
นัก อรรถาธิ บ ายบางคนได้แ นะน าว่า ประจัก ษ์พ ยานเป็ นใครคนหนึ่ ง ที่ แ ตกต่ า งจากยอห์ น
คาแนะนาต่างๆนั้นก็เริ่ มต้นจากทหารที่ได้แทงสี ขา้ งของพระองค์ไปจนถึงประจักษ์พยานที่ไม่
เป็ นที่รู้จกั ผูซ้ ่ ึ งยอห์นไม่ได้ระบุถึง ไปจนถึงผูร้ วบรวมที่ไม่เป็ นที่รู้จกั ไปจนถึงพระเยซู และไป
จนถึงพระเจ้าพระบิดา อย่างไรก็ตาม การแก้ไขที่เหมาะสมที่สุดก็คือที่จะระบุวา่ ยอห์นเองเป็ น
ประจักษ์พยานนั้น เมื่อพิจารณาถึ งบริ บทและข้อความที่คล้ายกันที่ตามมา (20:30-31; 21:24;
เปรี ยบเทียบ 1:14; 12:23)

19:36-37

“สิ่ งเหล่ านี้ ” อ้างอิ งถึ ง ข้อเท็จจริ งต่างๆที่ พวกทหารไม่ได้หักกระดู กของพระเยซู แต่ได้แทง
สี ขา้ งของพระองค์ ที่นี่มีคาพยากรณ์ของพันธสัญญาเดิมที่สาเร็ จอีกสองอย่าง
ในข้อที่ 36 นั้น ยอห์นคงได้มีพระคัมภีร์ตอนใดๆของพระคัมภีร์สามตอนนี้ในความคิดคือ อพย.
12:46; กดว. 9:12; และ หรื อ สดด. 34:20 พระคัมภีร์สองตอนแรกก็ระบุวา่ คนอิสราเอลจะไม่
หักกระดูกของแกะปั สกาของพวกเขา ในที่อื่นๆนั้น เปาโลและเปโตรได้อธิ บายว่าพระเยซู
เป็ นแกะปัสกา (1 คร. 5:7; 1 ปต. 1:19) และภาพนี้ก็โดดเด่นในพระกิตติคุณยอห์นเช่นกัน (เปรี ย
เทียบ 1:36 และข้ออื่นๆ) สดุดี 34:20 อธิ บายถึ งคนชอบธรรมโดยการกล่าวว่าพระเจ้าจะไม่
ยอมให้ใครก็ตามที่จะหักกระดูกของเขา (เปรี ยบเทียบ ลก. 23:47) ดูเหมือนพระคัมภีร์ตอน
แรกจะดีที่สุดเนื่องจากความสาเร็ จของมันเป็ นตามตัวอักษรมากกว่า แม้วา่ อย่างยอมรับแล้ว มัน
เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ของปั สกา

การอ้างอิงนี้ได้ให้กาเนิดทฤษฎีที่วา่ พระเยซูได้ตาย ณ เวลาเดียวกันที่คนยิวได้ฆ่าแกะปั สกาของ
พวกเขา ดูเหมือนมุมมองนี้ก็ตา้ นทานไม่ได้เนื่ องจากว่าผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทั้งหมดได้นาเสนอ
อาหารมื้อสุ ดท้ายว่าเป็ นอาหารปั สกา มีความพยายามมากมายที่จะปรองดองกับมุมมองเหล่านี้
และที่จะอธิ บายถึ งการที่มนั คงจะมีปัสกาสองครั้งในวันต่างๆ ที่ต่อเนื่ อง1031 ไม่มีการอธิ บาย
สักหนึ่ งอย่างของการอธิ บายเหล่ านี้ ที่เป็ นที่ โน้มน้าวต่อข้าพเจ้า ดูเหมื อนมันดี กว่าที่ จะถื อว่า
อาหารปั สกาได้เกิดขึ้นในเย็นวันพฤหัสบดี วันพฤหัสบดีเป็ นวันที่ 14 ของเดือนนิสาน ซึ่ งเป็ น
วัน ธรรมดาส าหรั บ ปั ส กา แม้ว่ า การตายของพระเยซู ไ ด้บ รรลุ สั ญ ลัก ษณ์ ข องปั ส กานั้น
เป็ นที่ชัดเจนว่ามันไม่ได้เห็ นพ้องอย่างแท้จริ งกับการถวายบูชาแกะของคนยิวสาหรับอาหาร
ปั สกาของพวกเขา สิ่ งนั้นได้เกิดขึ้นตอนกลางวันก่อนที่พระเยซูได้สิ้นพระชนม์

วันพุธ
1 เมษายน

14 นิสาน

วันพฤหัสบดี
เที่ยงคืน 2 เมษายน
ตี 3
6 นาฬิกา
9 นาฬิกา
เที่ยงวัน
บ่าย 3
คนยิวได้ฆ่าแกะ
ปัสกาของพวกเขา
6 โมงเย็น 15 นิสาน
คนยิวได้กินแกะ
ปัสกาของพวกเขา
เที่ยงคืน

วันศุกร์
เที่ยงคืน
ตี 3
6 นาฬิกา
9 นาฬิกา
เที่ยงวัน
บ่าย 3

3 เมษายน

พระเยซูถูกตรึ ง

พ ร ะ เ ย ซู สิ้ น
พระชนม์
6 โมงเย็น 16 นิสาน

เที่ยงคืน

ในข้อ ที่ 37 นั้น เป็ นที่ ชัด เจนว่า ค าพยากรณ์ ที่ นี่ ก็ เ ป็ นค าพยากรณ์ ใ น เศคาริ ย าห์ 12:10
(เปรี ยบเทียบ วว. 1:7) พระเยซู ได้อา้ งอิงข้อนี้ ในการอภิปรายบนภูเขามะกอกเทศ (มธ. 24:30)
ที่นนั่ พระองค์ได้เน้นถึงส่ วนที่แตกต่างของมัน การแทงผูเ้ ลี้ ยงที่กาลังเสด็จมาของพระเจ้าได้
เกิดขึ้นเมื่อพระเยซู ได้ตายที่บนกางเขน (เปรี ยบเทียบ 10:11) บรรดาประชาชาติที่เป็ นต่างชาติ

จะ “มองดูพระองค์ผซู้ ่ ึ งพวกเขา[ได้]แทง” เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา ณ การเสด็จมาครั้งที่สอง
ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ วว. 1:7) ทั้งคนยิวและคนต่างชาติก็มีความรับผิดชอบต่อการตาย
ของพระเยซู
2. การฝังพระเยซู 19:38-42 (เปรียบเทียบ มธ. 27:57-60; มก. 15:42-46; ลก. 23:50-54)
19:38

ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทั้งสี่ ได้อา้ งอิงถึง “โยเซฟชาวอาริ มาเธี ย” แต่เกี่ยวกับการฝังพระเยซู เท่านั้น
พระกิ ตติ คุ ณพ้องบอกเราว่า เขาเป็ นสมาชิ ก ของสภาแซนฮี ดริ นที่ ย าเกรงพระเจ้าและร่ ารวย
ผูซ้ ่ ึ งเป็ นสาวกของพระเยซู และผูซ้ ่ ึ งไม่ได้ลงเสี ยงที่จะกล่าวโทษพระเยซู ยอห์นเท่านั้นได้ระบุ
ว่าเขาเป็ น “สาวกลับๆ” ผูซ้ ่ ึ งได้กลัว “พวกยิว” นัน่ คื อ พวกผูน้ าชาวยิวที่ ไม่เชื่ อ พระเยซู ได้
เตือนพวกสาวกของพระองค์เกี่ยวกับการพยายามที่จะซ่ อนความจงรักภักดีของพวกเขาที่มีต่อ
พระองค์ (12:42-43) ในที่สุด โยเซฟได้ออกมาอย่างเปิ ดเผย โดยการขอ “พระศพ” พระเยซูจาก
ปี ลาตอย่างกล้าหาญ
ตามปกติแล้ว คนโรมันได้วางร่ างกายของผูก้ ระทาผิดที่ได้ถูกตรึ ง ผูซ้ ่ ึ งร่ างกายของพวกเขานั้น
พวกเขาไม่ได้ละไว้ให้เน่าเปื่ อยบนกางเขนของพวกเขา ไว้ในสุ สานสาหรับอาชญากรที่อยูน่ อก
เมือง1032 สมาชิ กครอบครัวไม่สามารถเรี ยกร้องเอาร่ างกายของผูค้ นที่ได้ประสบกับการถูกตรึ ง
ในฐานะการลงโทษสาหรับการปลุกปั่ นให้ก่อความไม่สงบได้1033 ดังนั้นตามปกติแล้ว พระศพ
พระเยซู ค งได้จ บลงในสุ ส านของอาชญากรโดยทั่ว ไป ยกเว้น การแทรกแซงของโยเซฟ
บางทีปีลาตได้ “อนุญาต” ตามคาขอร้องของเขา เพราะว่าปี ลาตได้ตระหนักว่าโยเซฟต้องการที่
จะให้การฝังที่ให้เกียรติแก่พระเยซูนนั่ คงได้ทาให้พวกยิวอับอายมากขึ้น
การกระทาที่กล้าหาญของโยเซฟอย่างไม่สงสัยเลยว่าได้แยกเขาจากเพื่อนสมาชิ กสภาแซนฮีดริ นของเขา เราไม่รู้วา่ ผลลัพธ์ต่างๆสุ ดท้ายของการกระทาของเขานั้นเป็ นอะไรสาหรับเขา
เป็ นที่ชดั เจนว่า การตายของพระเยซูได้ทาให้โยเซฟทเผชิ ญหน้ากับความรับผิดชอบของเขาที่
จะยืนหยัดเพื่อพระเยซู

19:39

ยอห์นเท่านั้นได้อา้ งอิงว่า “นิโคเดมัส” ได้มีส่วนในการฝังพระเยซูอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 3:1-15)
บางทีเขาเป็ นสมาชิ กของสภาแซนฮีดริ นอีกด้วย (เปรี ยบเทียบ 3:1)
ตอนนี้ เขาเองได้ถือ

ตาแหน่งที่เห็นได้มากขึ้นในฐานะสาวกของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 7:50-52) นิโคเดมัสได้นา
เครื่ องหอมผสม (“มดยอบและกฤษณา”) หนักประมาณสามสิ บกว่ากิโลกรัมมา (เปรี ยบเทียบ
12:3) ซึ่งจะตระเตรี ยมพระศพพระเยซูสาหรับการฝัง นี่เป็ นจานวนมาก และได้สะท้อนถึงการ
นับถือที่ยงิ่ ใหญ่ของนิ โคเดมัสที่มีต่อพระเยซู เป็ นที่ชดั เจนว่า ผูป้ กครองที่ร่ ารวยสองคนนี้ ได้
ตัดสิ นใจที่จะให้เกียรติแด่พระเยซูดว้ ยกัน เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกเขาได้แบ่งความรับผิดชอบของ
พวกเขา ซึ่ งโยเซฟนั้นได้ขอการอนุ ญาตจากปี ลาตและนิ โคเดมัสได้ตระเตรี ยมเครื่ องหอมผสม
“มดยอบ” เป็ นยางไม้หอมที่คนยิวได้เปลี่ ยนเป็ นผง และจากนั้นได้ผสมกับ “กฤษณา” ซึ่ งเป็ น
ไม้จนั ทร์ ผง1034 จุดประสงค์ของการปกคลุ มศพด้วยผงกลิ่ นหอมนี้ ก็เพื่อที่จะทาให้มนั แห้งและ
ลดกลิ่นเหม็นที่การเน่าเปื่ อยได้ก่อให้เกิดขึ้น
19:40

คนอียปิ ต์ได้ขจัดชิ้นส่ วนภายในบางอย่างของร่ างกายออกไปก่อนการดองศพ และตามปกติแล้ว
คนต่างชาติได้เผาศพมนุษย์ ธรรมเนี ยมฝังศพของคนยิวก็คือที่จะวางศพไว้บนผ้ายาวพร้อมกับ
เท้าที่อยู่ปลายด้านหนึ่ ง ถัดไปพวกเขาจะปกคลุ มศพด้วยเครื่ องหอมผสมหลายชั้น จากนั้น
พวกเขาจะพับผ้าเหนื อศีรษะและกลับลงไปยังเท้า ซึ่ งพวกเขาจะผูกเข้าด้วยกัน พวกเขาจะผูก
แขนกับร่ างกายด้วยริ้ วผ้าอีกด้วย ตามปกติแล้ว ผ้าที่แยกกันได้ปกคลุมใบหน้า1035 ความสนใจ
ของยอห์ น ไม่ ใ ช่ ใ นลัก ษณะของการฝั ง มากเท่ า กับ เกี ย รติ ที่ โ ยเซฟและนิ โคเดมัส ได้ใ ห้ แ ก่
พระเยซู โดยการฝังพระองค์ในผ้า “ลินิน” (“สิ่ งพัน” คากรี ก โอโธนิ อา) งานของพวกเขานั้น
จะต้องรี บเร่ งเพราะว่าเวลาดวงอาทิตย์ตกก็ใกล้จะถึงอย่างรวดเร็ ว และงานทั้งสิ้ นจะต้องหยุดลง
เมื่อวันสะบาโตได้เริ่ มต้น ณ เวลาดวงอาทิตย์ตกในวันศุกร์
การแปลของ NIV เกี่ยวกับโอโธนิอา ว่าเป็ น “ริ้ วของผ้า” ดูเหมือนว่าได้ขดั แย้งกับมุมมองที่วา่
โยเซฟและนิโคเดมัสได้ฝังพระเยซูดว้ ยผ้าผืนเดี ยว ซึ่ งพระกิตติคุณพ้องบ่งบอกไว้ (มธ. 27:59;
มก. 15:46; ลก. 23:53) นักเขียนคนหนึ่ งได้เชื่ อว่าธรรมเนี ยมก็คือที่จะพันร่ างกายด้วยริ้ วที่
เหมื อนผ้า ผันแผลที่ ยาวมากกว่า ด้วยผ้าห่ อศพ 1036 อย่า งไรก็ ตาม ค ากรี ก นี้ ไม่ จาเป็ นจะต้อง
หมายถึ ง ริ้ ว ผ้า แคบๆ มัน สามารถอธิ บ ายถึ ง ชิ้ น ส่ ว นของผ้า ที่ ใ หญ่ ห นึ่ งผื น หรื อมากกว่ า
หนึ่งผืน1037 ธรรมเนียมการฝังศพของคนยิวยังคงไม่ชดั เจนพอจนมันไม่ฉลาดที่จะยืนกรานอย่าง
ดันทุรังว่าพระเยซู มีแค่ผา้ ห่ อศพผืนหนึ่ งที่ปกคลุมพระองค์ ผ้าห่ อศพแห่ งตูรินก็เป็ นชิ้ นส่ วน
ของผ้าเช่ นนั้น แม้ว่ามันเป็ นผ้าห่ อศพของพระเยซู หรื อไม่น้ นั ก็เป็ นหัวข้อของการโต้เถี ยงที่
สาคัญ
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ยอห์นเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนเดียวผูซ้ ่ ึ งได้บนั ทึกว่า “มีสวนแห่ งหนึ่ ง” และ “อุโมงค์ฝังศพ
ใหม่” ใกล้กบั “สถานที่” ของการตรึ งพระเยซู บางทีอุโมงค์ฝังศพนั้นเป็ นถ้ าเทียมในหิ นปูน
ตัวอย่างอุ โมงค์ฝังศพหลายที่ก็เป็ นที่สังเกตได้ในปาเลสไตน์ในทุ กวันนี้ มัทธิ วได้บนั ทึ กว่า
สวนนั้นและอุโมงค์ฝังศพนั้นเป็ นของโยเซฟ (มธ. 27:60) การอ้างอิงของยอห์นถึง “อุโมงค์ฝัง
ศพ” ที่ “ใหม่” และยังไม่ได้ถูกใช้ก็จดั ตั้งเวทีสาหรับการเป็ นขึ้นจากตาย ที่ซ่ ึ งไม่มีศพอื่นจะอยู่
ในอุโมงค์ฝังศพนั้น (20:8, 12)
“การล้มลงของอาดัมคนแรกได้เกิดขึ้นในสวน และมันก็อยูใ่ นสวนที่วา่ อาดัมคนที่สอง
ได้ไถ่มนุษย์จากผลลัพธ์ต่างๆของการละเมิดของอาดัม”1038
บางที สถานที่ ต้ งั นั้นไม่ใ ช่ “อุ โมงค์ฝังศพที่เป็ นสวน” ใกล้กบั เนิ นเขากอร์ ดอน เนื่ องจากว่า
อุโมงค์ฝังศพของพระเยซู คงจะอยู่ใกล้กบั สถานที่ตรึ งที่คริ สตจักรแห่ งสุ สานฝั งศพที่ บริ สุทธิ์
ตั้งอยู่ในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม อุโมงค์ฝังศพของพระเยซู คงได้คล้ายกับ “อุโมงค์ฝังศพที่เป็ น
สวน” นี้ในลักษณะภายนอก
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ยอห์นได้บ่งบอกว่าการฝังพระเยซูน้ นั รี บเร่ ง มาระโกและลูกาได้อธิ บายถึงสถานการณ์ต่างๆที่
คล้ายกัน โดยการเขียนว่าผูห้ ญิงสามคนได้มาเพื่อชโลมพระศพพระเยซู ดว้ ยเครื่ องหอมผสม
เพิ่มเติมที่พวกเขาได้ตระเตรี ยมไว้ในเช้าวันอาทิตย์ (มก. 16:1; ลก. 23:56) งานของโยเซฟ
และนิ โคเดมัสจาเป็ นจะต้องรวดเร็ วเพราะว่า “วันเตรี ยม” ก่ อนวันสะบาโต (นัน่ คือ วันศุ กร์ )
กาลังจะสิ้ นลงพร้อมกับเวลาดวงอาทิตย์ตก

ยอห์นไม่ได้อา้ งอิงข้อเท็จจริ งที่ว่าผูห้ ญิงบางคนได้เยี่ยมอุโมงค์ฝังศพของพระเยซู ในเย็นวันศุกร์ (เปรี ยบเทียบ
มธ. 27:61-66; มก. 15:47; ลก. 23:55-56) ท่านละเว้นอีกด้วยว่าโยเซฟได้กลิ้งหิ นปิ ดปากของอุโมงค์ฝังศพนั้น
(มธ. 27:60; มก. 15:46) สิ่ งที่ตามมาในบทที่ 20 ก็ทึกทักเอาข้อเท็จจริ งเหล่านี้ ยอห์นไม่ได้อา้ งอิงเช่นกันว่าปี
ลาตได้ประทับตราอุโมงค์ฝังศพนั้นและได้ต้ งั พวกทหารไว้ที่จะปกป้ องมัน (มธ. 27:62-66)
“ตอนนี้ ในขณะที่เราตระหนักว่าผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทั้งสี่ เป็ นนักศาสนศาสตร์ ในความถูกต้องของพวก
เขาเองนั้น ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณที่สี่ก็ได้ทางานมากกว่าคนอื่นที่จะนาความสาคัญทางศาสนศาสตร์ ของ

เรื่ องราวการทนทุกข์ที่ได้ส่งให้บรรดาคริ สตจักรมาสู่ ความสว่างที่ชดั เจนของวัน”1039
ฉ. การเป็ นขึน้ จากตายของพระเยซู 20:1-29
“ถ้าพระกิ ตติคุณยอห์นได้เป็ นประวัติบุคคลที่ธรรมดานั้น มันคงจะไม่มีบทที่ 20 ข้าพเป็ นนักอ่าน
ประวัติบุคคลซึ่ งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ และข้าพเจ้าสังเกตว่า ประวัติบุคคลเกือบทั้งหมดนั้นสรุ ปด้วยหัวข้อ
ของการตายและการฝัง ข้าพเจ้ายังไม่ได้อ่านประวัติบุคคลใดที่อธิ บายถึงหัวข้อการเป็ นขึ้นจากตายเลย!
ข้อเท็จจริ งที่ ว่า ยอห์ นได้ดาเนิ นการบรรยายของท่ านต่อไปและได้แบ่ง ปั นถึ ง ความตื่ นเต้นของการ
อัศ จรรย์แห่ ง การเป็ นขึ้ น จากตายก็ คื อ หลัก ฐานที่ ว่า พระเยซู ค ริ ส ต์ไ ม่ เหมื อนคนอื่ น ๆ ที่ จ ริ ง แล้ว
พระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้า”1040
ยอห์ นได้ถื อว่าการเป็ นขึ้ นจากตายของพระเยซู เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการยกย่องของพระองค์ การยกย่องของ
พระเยซู คงจะไม่สมบูรณ์ถา้ ปราศจากการเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ เนื่ องจากมุมมองของยอห์นนั้น ข้าพเจ้า
ได้เขียนโครงร่ างการเป็ นขึ้นจากตายในฐานะส่ วนหนึ่ งของพันธกิจการทนทุกข์ของพระเยซู แม้วา่ ในอีกแง่หนึ่ ง
นั้น การทนทุกข์ได้จบลงด้วยความตายของพระองค์
“สาหรับยอห์นแล้ว อย่างเช่นสาหรับคริ สเตียนเริ่ มแรกทั้งหมดนั้น การเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู เป็ น
ข้อเท็จจริ งที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ซ่ ึ งความเชื่ อของพวกเขาได้ต้ งั อยู่ และความเชื่ อของพวกเขาในส่ วนใหญ่
นั้นก็ได้ข้ ึนอยูก่ บั คาพยานและอุปนิ สัยที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงของผูท้ ี่ได้เห็ นพระเยซู ที่ได้เป็ นขึ้นจาก
ตายอย่างแท้จริ ง ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้น พระอาจารย์ของพวกเขาไม่ใช่อาชญากร การเป็ นขึ้น
จากตายได้พิสูจน์วา่ พระองค์ได้รับการแก้แค้นแทนโดย พระเจ้า และดังนั้น พระเมสสิ ยาห์คือบุคคล
ที่พระบุตรของพระเจ้าได้อา้ งว่าเป็ น [เปรี ยบเทียบ 1 คร. 15:14-17]”1041
“ในแต่ละอย่างของสิ่ งดังต่อไปนี้ [การปรากฏของการเป็ นขึ้นจากตาย] นั้น เราจะค้นพบรู ปแบบพร้อม
กับลักษณะดังต่อไปนี้ คือ (1) ผูร้ ับประโยชน์จากการปรากฏก็ท่วมท้นในอารมณ์ ของมนุ ษย์ (มารี ยม์ ี
ความโศกเศร้า; พวกสาวกมีความกลัว; และโธมัสมีความสงสัย) (2) พระคริ สต์ที่ได้เป็ นขึ้นจากตายก็
ปรากฏแก่พวกเขาในท่ามกลางสภาพของพวกเขา (3) ผลลัพธ์คือ สภาพของพวกเขาถูกเปลี่ยนแปลง
(มารี ยม์ ีภาระกิจ; พวกสาวกมีความยินดี; โธมัสมีความเชื่อ)”1042

“สาหรับมารี ยน์ ้ นั การเน้นอยู่ที่ความรัก สาหรับสาวกสิ บคนนั้นการเน้นอยู่ที่ความหวัง และสาหรั บ
โธมัสนั้นการเน้นอยูท่ ี่ความเชื่อ”1043
1. การค้ นพบของเปโตรและยอห์ น 20:1-9 (เปรียบเทียบ มธ. 28:1-8; มก. 16:1-8; ลก. 24:1-8)
ยอห์นได้ละเว้นแผ่นดินไหว ทูตสวรรค์ที่กลิ้งหิ นที่ปิดทางเข้าอุโมงค์ฝังศพออก และการนัง่ ของเขาที่บนก้อนหิ น
นั้น (มธ. 28:2-3) ท่านไม่ได้รวมถึงการปรากฏของทูตสวรรค์สององค์ต่อพวกผูห้ ญิงผูซ้ ่ ึ งได้เยี่ยมอุโมงค์ฝังศพ
ตอนเช้าตรู่ ของวันอีสเตอร์ ก่อนที่เปโตรและยอห์นได้มาเยี่ยม และการตอบสนองของพวกผูห้ ญิงอีกด้วย (มธ.
28:5-8; มก. 16:5-8; ลก. 24:4-8)1044
20:1

“วันแรกของสัปดาห์” คือวันอาทิตย์ มันน่าสนใจที่วา่ ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณทั้งสี่ ได้อา้ งอิงถึงวัน
แห่งการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซูในแนวทางนี้ แทนที่จะเป็ น “วันที่สามหลังจากการตายของ
พระองค์” การอธิ บายอันหลังนี้ คงได้เชื่ อมโยงการเป็ นขึ้นจากตายกับการทานายของพระเยซู
เกี่ ยวกับมันโดยตรงมากกว่า บางทีพวกเขาได้ทาอย่างนี้ เพื่อที่จะเชื่ อมโยงวันอีสเตอร์ กบั การ
เริ่ มต้นใหม่อย่างชัดเจนมากขึ้น1045 ดังนั้นยอห์นอาจได้อา้ งอิงถึงความมืดของตอนกลางคืนเพื่อ
จะเชื่ อมโยงกับความเข้าใจที่จากัดของมารี ย ์ (เปรี ยบเทียบ 13:30)1046 อีกทางหนึ่งคือ สิ่ งนี้ อาจ
เป็ นแค่รายละเอียดที่เพิ่มความน่าเชื่อถือต่อการบรรยาย
ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่นๆได้บนั ทึกว่าผูห้ ญิงหลายคนได้มายังอุโมงค์ฝังศพนั้น1047
พวกผู้หญิงผู้ซึ่งได้ เยีย่ มอุโมงค์ ฝังศพในตอนเช้ าตรู่ ของวันอีสเตอร์
มัทธิว 28:1
มาระโก 16:1
ลูกา 24:10
มารี ยช์ าวมักดาลา มารี ยช์ าวมักดาลา
มารี ยช์ าวมักดาลา
มารี ยอ์ ีกคนหนึ่ง มารี ยม์ ารดา
มารี ยม์ ารดา
ของยากอบ
ของยากอบ
นางสะโลเม
โยอันนา
หญิงอื่นๆ

ยอห์ น 20:1
มารี ยช์ าวมักดาลา

เป็ นที่ชดั เจนว่า “มารี ยช์ าวมักดาลาได้มาพร้ อมกับหญิงอื่นๆก่อน (เปรี ยบเทียบ ข้อ 2) ความ
เป็ นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เธอได้มาก่อนและหญิงอื่นๆได้ติดตามมาในไม่ชา้ แต่นี่ดูเหมือน
เป็ นไปได้นอ้ ยเมื่อพิจารณาถึงคาอธิ บายของผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนอื่นๆ ยอห์นได้เขียนว่าเธอ
ได้เห็น (คากรี ก บเลเพอิ ) อุโมงค์ฝังศพที่เปิ ดออกของพระเยซู ท่านได้บ่งบอกว่าเธอไม่ได้เข้า
ไป บางทียอห์นได้อา้ งอิงถึงมารี ยช์ าวมักดาลา และไม่ใช่หญิงใดก็ตาม เนื่ องจากคาพยานที่เธอ
ได้ให้หลังจากที่เธอได้เห็นพระเยซู (ข้อ 18)
20:2

มันคงเป็ นเรื่ องปกติสาหรับมารี ย ์ และบางทีสาหรับหญิงเหล่านี้ ที่จะรายงานเหตุการณ์ต่อพวก
สาวกผูช้ ายที่เป็ นผูน้ า “สาวกอีกคนหนึ่ ง” บางทีเป็ นยอห์นเอง (เปรี ยบเทียบ 13:23; และข้อ
อื่นๆ) ครั้งแรกมารี ยไ์ ด้ทึกทักเอาว่าคนปล้นสุ สานได้ขโมยพระศพพระเยซู ไป (“เขาเอาองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าออกไปจากอุโมงค์แล้ว ”) เป็ นที่ ชดั เจนว่า การปล้นสุ สานก็ไม่ใช่ เรื่ องผิดปกติ
รอบๆเยรู ซาเล็ม (เปรี ยบเทียบ มธ. 28:13-15) เป็ นที่ชดั เจนว่า มารี ยไ์ ด้หมายถึงว่าพวกศัตรู บาง
คนของพระเยซู ได้ขโมยพระศพพระองค์ไป แต่ผใู ้ ดที่เธอได้คิดว่าเป็ นอย่างแท้จริ งนั้นก็ยงั คง
เป็ นความลึกลับ กฤษฎีกาของจักรพรรดิคลาวดิอสั ผู้ซ่ ึ งได้ปกครองหลังจากเหตุการณ์น้ ี ในไม่
ช้า (ค.ศ. 41-54) ได้ทาให้มนั เป็ นโทษประหารสาหรับการทาลายอุโมงค์ เคลื่อนย้ายศพ หรื อ
เคลื่อนหิ นที่ประทับตราหรื อหิ นอื่นๆ 1048 การอ้างอิงของมารี ยถ์ ึง “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” คงจะ
ไม่ได้เป็ นความหมายเต็มในตอนนี้ อย่างที่มนั เป็ นหลังจากการปรากฏของการเป็ นขึ้นจากตาย
ของพระองค์ บางทีที่นี่มารี ยไ์ ด้ใช้ชื่อเรี ยกด้วยความนับถือที่ยงิ่ ใหญ่เท่านั้น

20:3-4

รายละเอียกของ “ยอห์น” ที่วิ่งนาหน้า “เปโตร” ไปยังอุโมงค์ฝังศพบางทีก็แค่ที่จะยืนยันว่ามัน
เป็ นการรายงานของประจัก ษ์พ ยาน มันแสดงให้เห็ นอี ก ว่า สาวกเหล่ า นี้ ไ ม่ไ ด้เคลื่ อนย้า ย
พระศพพระเยซู ไม่มีพ้นื ฐานในบริ บทสาหรับการเปรี ยบเทียบชาย “สอง” คนนี้ และทาให้พวก
เขาเป็ นตัวแทนสาหรับคริ สตจักรต่างชาติและคริ สตจักรยิว อย่างที่นกั ศาสนศาสตร์ บางคนได้
ทานั้น1049

20:5

ยอห์นได้ “เห็น (คากรี ก บเลเพอิ , เปรี ยบเทียบ ข้อ 1) ผ้าป่ าน” (ทา โอโธนิ อา, เปรี ยบเทียบ
19:40) ที่ก่อนหน้านั้นได้ปกคลุมพระศพพระเยซู “วางอยู”่ ในอุโมงค์ฝังศพ ถ้าคนปล้นสุ สาน
ได้เ คลื่ อ นย้า ยพระศพ อย่ า งไม่ ส งสั ย เลยว่ า พวกเขาคงได้เ อาผ้า ราคาแพงซึ่ งโยเซฟและ
นิ โ คเดมัส ได้ ต ระเตรี ยมส าหรั บ การฝั ง นั้ น ไปเสี ย แรกสุ ดยอห์ น อาจได้ ทึ ก ทัก เอาว่ า

พระศพพระเยซู ยงั คงอยูท่ ี่นนั่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความสว่างนัน่ แย่ ณ เวลานั้น บางทียอห์น
“ไม่ได้” เข้าไปในอุโมงค์ฝังศพเพราะว่าเขาไม่ตอ้ งการที่จะละเมิดความศักดิ์สิทธิ์ หรื อก่อให้เกิด
ความมลทินทางพิธีกรรมของมัน
20:6-7

เมื่อ “เปโตร” ได้มาถึงอุโมงค์ฝังศพ ท่านได้ “เข้าไป” ข้างใน บางทีเป็ นเพราะว่าท่านต้องการที่
จะรู ้ อย่างแท้จริ งว่าสิ่ งต่างๆเป็ นอย่างไรโดยไม่คานึ งถึ งผลลัพธ์ต่างๆ ท่านได้ “เห็น” (คากรี ก
เธโอเพอิ , ดูอย่างตั้งใจ) ไม่ใช่แค่ ผ้าฝังศพที่เป็ น “ผ้าป่ าน” เท่านั้น แต่ได้เห็น “ผ้าพันพระเศียร”
ที่ได้ปกคลุ มพระเศียร (คากรี ก ซู ดาริ ออน, เปรี ยบเทียบ 11:44) ของพระเยซู อีกด้วย เป็ นที่
ชัดเจนว่า ยอห์นไม่สามารถเห็นสิ่ งนี้ จากที่สูงของท่าน ระยะห่ างของมันจากผ้าอื่นๆ และการ
เอาใจใส่ ที่ใครคนหนึ่งได้วางตาแหน่งมันนั้นก็เป็ นเรื่ องผิดปกติ เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู ไม่ได้
อยูท่ ี่นนั่ แต่ใครคนหนึ่ งได้อยู่ เป็ นที่ชดั เจนว่าบุคคลนั้นต้องเป็ นพระเยซู ที่ได้เป็ นขึ้นจากตาย
คนปล้นสุ สานคงจะไม่มีเวลาที่จะพับผ้าพันพระเศียรอย่างประณี ต แต่คงได้ละมันไว้ให้กองอยู่
ที่นนั่ เพื่อนๆผูซ้ ่ ึ งอาจได้เคลื่อนย้ายพระศพก็ไม่ได้ทาสิ่ งนี้ เช่นกัน พวกเขาคงได้รีบเร่ งออกไป
จากอุโมงค์ฝังศพเร็ วเท่าที่จะเป็ นไปได้เพื่อหลี กเลี่ ยงการถูกจับได้ มันไม่ชดั เจนไม่ว่าผ้าพัน
พระเศียรได้อยูท่ ี่ที่พระเศียรของพระเยซู ได้ถูกวางลงหรื อไม่ สิ่ งที่ชดั เจนก็คือว่า ใครคนหนึ่ ง
ได้พบั (“ม้วน”) มันไว้อย่างประณี ต

20:8

จากการที่ได้รับการหนุ นใจโดยความกล้าหาญของเปโตรนั้น ยอห์นได้เข้าไปในอุโมงค์ฝังศพ
“ด้วย” ที่นนั่ เขาได้ “เห็น” (คากรี ก เอเดน, รับรู ้อย่างมีไหวพริ บ) หลักฐานนี้ “และได้เชื่อ” สิ่ งที่
มันได้บ่งบอกไว้ ท่านได้เชื่อว่าพระเยซูมีชีวติ อยู่ ในบทนี้ ยอห์นได้บนั ทึกอย่างระมัดระวังว่า
พวกสาวกผูไ้ ด้เห็ นพระเยซู ที่ได้เป็ นขึ้นจากตายก็ได้เชื่ อในพระองค์ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 16, 20,
25, 29) ผูเ้ ขียนไม่ได้อธิ บายสิ่ งที่ยอห์นได้เชื่ อที่นี่ แต่ในบริ บทของบทนี้ น้ นั มันดูเหมือน
ชัดเจนว่าท่านได้เชื่ อว่าพระเยซู มีชีวิตอยู่ (เปรี ยบเทียบ 2:22; 11:25; 16:22) หลักฐานของการ
เป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู ได้โน้มน้าวยอห์นแม้กระทัง่ ก่อนที่ท่านได้พบพระเยซู ที่ได้เป็ นขึ้น
จากตาย เนื่ องจากว่ายอห์ นสามารถเชื่ อในพระองค์เนื่ องจากหลักฐานนี้ น้ นั พวกสาวกเองก็
สามารถเชื่ อแม้วา่ พวกเขายังไม่ได้เห็นพระคริ สต์ที่เป็ นขึ้นจากตาย (เปรี ยบเทียบ ข้อ 29; 1 ยน.
1:1-4)
ผูเ้ ขี ยนไม่ได้กล่าวว่าเปโตรได้เชื่ อเช่ นกัน การละเว้นนี้ ก็ไม่จาเป็ นที่จะหมายถึ งว่าเปโตรได้

ล้มเหลวที่จะเชื่อ ผูเ้ ขียนเพียงแค่ได้กล่าวยอมรับความเชื่อถือของเขาเอง ไม่ใช่ที่จะเปรี ยบเทียบ
มันกับการตอบสนองของเปโตร อย่างไรก็ตาม ดูเหมื อนว่ายอห์นได้เข้าใจความสาคัญของ
อุโมงค์ฝังศพว่างเปล่าและผ้าพันศพที่เป็ นระเบี ยบมากกว่าเปโตรได้เข้าใจ (เปรี ยบเทียบ ลก.
24:12) ทั้งสองก็ไม่ได้กล่าวยอมรับความเชื่ อถือของพวกเขาต่อคนอื่นๆ ณ เวลานั้น (ข้อ 9;
เปรี ยบเทียบ ข้อ 10-18)
พระเยซู ได้ผ่านทะลุ ผา้ ศพและผ่านทะลุอุโมงค์ฝังศพหิ น ทูตสวรรค์ได้เปิ ดอุโมงค์ฝังศพเพื่อ
ยอมให้พวกสาวกเข้าไป ไม่ใช่เพื่อปลดปล่อยพระเยซู (มธ. 28:2)
20:9

ความเชื่ อของยอห์นได้ข้ ึนอยู่กบั หลักฐานที่วา่ ท่านได้เห็น1050 ภายหลังท่านและสาวกคนอื่นๆ
จะมีเหตุผลที่เพิม่ เติมสาหรับการเชื่อว่าพระเยซูได้เป็ นขึ้นจากตาย นัน่ คือ ข้อพระคัมภีร์ที่เป็ นคา
พยากรณ์ซ่ ึ งการเป็ นขึ้นจากตายได้บรรลุ (เช่น ลนต. 23:11; สดด. 16:10-11; 110:1, 4; อสย.
53:11-12; ฮชย. 6:2; เปรี ยบเทียบ กจ. 2:24-31; 1 คร. 15:3-7) ความเชื่ อของยอห์นได้กา้ วหน้า
ไปที่นี่ แต่มนั ยังไม่ได้แข็งแกร่ งอย่างที่มนั จะเป็ น (เปรี ยบเทียบ ลก. 24:25-27, 32, 44-47)
“ไม้กางเขนว่างเปล่าและอุโมงค์ฝังศพว่างเปล่าเป็ น ‘ใบเสร็ จ’ ของพระเจ้าที่บอกเราว่า
หนี้ได้ถูกชาระแล้ว”1051
พระคัมภีร์ถือว่าการเป็ นขึ้นจากตายของพระคริ สต์เป็ นของสมาชิ กแต่ละบุคคลของตรี เอกภาพ
ทั้งสามได้มีบทบาทในสิ่ งนั้น คือ พระบิดา (รม. 6:4) พระบุตร (ยน. 10.17) และพระวิญญาณ
(รม. 8.11)
2. การค้ นพบของมารีย์มักดาลา 20:10-18 (มก. 16:9-11)
“ใครคนหนึ่งได้เรี ยกเรื่ องราวนี้วา่ ฉากการตระหนักที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในวรรณกรรมทั้งหมด”1052

นี่ เป็ นหนึ่ งในการปรากฏหลังจากการเป็ นขึ้นจากตายสี่ ครั้งของพระเยซู ที่ยอห์นได้รวมไว้ในพระกิ ตติคุณของ
ท่าน มันยากอย่า งมากที่ จะใส่ การปรากฏเหล่ านี้ ในลาดับ วันเวลาที่ แท้จริ ง พันธสั ญญาใหม่ไ ม่ไ ด้ใ ห้ข ้อมู ล
รายละเอียดที่เพียงพอที่จะทาอย่างนั้น ดังนั้น คุณค่าหลักของแผนภูมิขา้ งล่างก็คือว่ามันใส่ การปรากฏหลังจาก

การเป็ นขึ้นจากตายที่ผเู ้ ขียนพันธสัญญาใหม่ได้อา้ งอิงในลาดับวันเวลาโดยทัว่ ไป
การปรากฏหลังจากการเป็ นขึน้ จากความตายของพระเยซู
ตอนเช้ าวันอีสเตอร์
แก่มารี ยช์ าวมักดาลา (มก. 16:9-11; ยน. 20:10-18)
แก่หญิงอื่นๆ (มธ. 28:9-10)
แก่เปโตร (ลก. 24:34; 1 คร. 15:5)
ตอนบ่ ายวันอีสเตอร์
แก่สาวกสองคนบนถนนเอมมาอูส (ลก. 24:13-32)
ตอนเย็นวันอีสเตอร์
แก่สาวกประมาณ 12 คนไม่รวมถึงโธมัส (มก. 16:14; ลก. 24:36-43; ยน. 20:19-23)
วันอาทิตย์ถัดมา
แก่สาวก 11 คนรวมถึงโธมัส (ยน. 20:26-28)
32 วันถัดมา
แก่สาวก 7 คนข้างทะเลกาลิลี (ยน. 21:1-23)
แก่คน 500 คนรวมถึงสาวก 11 คน ณ ภูเขาในแค้วนกาลิลี (มธ. 28:16-20; 1 คร. 15:6)
แก่ยากอบน้องร่ วมมารดาเดียวกันของพระองค์ (1 คร. 15:7)
แก่พวกสาวกในกรุ งเยรู ซาเล็ม (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 หลังจากการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระองค์ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ปรากฏแก่สเทเฟน (กจ. 7:56) แก่
เซาโลแห่งเมืองทาร์ ซสั ( กจ. 9:4-5) และแก่ยอห์นบนเกาะปั ทมอส ( วว. 1:1)
20:10

นี่เป็ นข้อเปลี่ยนผ่าน ฉบับแปล NASB รวมมันกับข้อ 1-9 ส่ วนฉบับแปล NIV เชื่ อมโยงมันกับ
ข้อ 11-18 เนื่องจากว่าข้อที่ 11 เริ่ มต้นด้วย “แต่” นั้น มันดูเหมือนปกติที่จะถือว่าข้อ 10 เป็ นการ
เริ่ มต้นของย่อหน้าใหม่ การแปล “ยังบ้านของพวกเขา” บ่งบอกว่าเปโตรและยอห์นได้มีที่พกั
ถาวรในกรุ ง เยรู ซ าเล็ ม นั่น ดู เหมื อนเป็ นไปไม่ ไ ด้ วลี ก รี ก ไอซ์ ทา อิ ดิ อา ตามตัวอัก ษร
หมายถึง “ยังที่ของพวกเขาเอง” (เปรี ยบเทียบ 1:11) เนื่ องจากเพศนั้นเป็ นกลาง ยอห์นอาจได้

หมายถึ งว่า สาวกเหล่านี้ ได้กลับไปยังเพื่อนๆหรื อที่พกั ชัว่ คราวของพวกเขาเอง (เปรี ยบเทียบ
กจ. 12:12)
20:11

20:12

20:13

เป็ นที่ชดั เจนว่า มารี ยม์ กั ดาลาได้กลับไปยังอุโมงค์ฝังศพว่างเปล่าหลังจากที่เธอได้บอกเปโตร
และยอห์นเกี่ยวกับอุโมงค์น้ นั บางทีเธอได้กลับไปกับพวกเขา เป็ นที่ชดั เจนว่า ตอนนั้นหญิง
อื่นๆได้จากไปแล้ว ยอห์นได้นาเสนอว่าเธอกาลังอ้อยอิ่งอยู่ที่นนั่ หลังจากที่เปโตรและยอห์น
ได้จากไปแล้ว เธอยังคงโศกเศร้าต่อการตายและ “กาลังร้องไห้” ในตอนนี้ ต่อพระศพพระเยซู
ที่หายไป เธอยังไม่ได้ตระหนักถึงสิ่ งที่ยอห์นได้ตระหนัก ดังนั้นเธอได้จอ้ งมองอุโมงค์ฝังศพ
เป็ นครั้งที่สอง (เปรี ยบเทียบ มก. 16:5)
“ข้าพเจ้าระลึกถึง สุ ภาษิต 8:17 ที่วา่ ‘เรารักบรรดาผูท้ ี่รักเรา และบรรดาผูท้ ี่แสวงเราก็
พบเรา. . .และอีกข้อหนึ่งที่มายังความคิดก็คือ สดุดี 30:5 ที่วา่ ‘การร้องไห้อาจจะอ้อยอิ่ง
อยูส่ ักคืนหนึ่ง แต่ความชื่นบานจะมาเวลาเช้า’”1053
บรรดาผูเ้ ขียนพระกิตติคุณไม่ได้อธิ บายโครงสร้างของภายในของอุโมงค์ฝังศพในรายละเอียด
มันคงสาคัญน้อย เป็ นที่ชดั เจนว่า มันใหญ่พอที่จะรองรับ “ทูตสวรรค์” “สอง” องค์ที่มีขนาดเท่า
มนุษย์ “นัง่ ” อยู่ดา้ นใดด้านหนึ่ งของ “ที่”ที่ “พระศพ” พระเยซู ได้ถูกวางไว้ การปรากฏตัวและ
ตาแหน่งของทูตสวรรค์สององค์ก็เป็ นผลลัพธ์มากขึ้น มันน่าสนใจที่วา่ เชรู บิมได้ยืนอยู่ ณ ปลาย
ด้านใดด้านหนึ่ งของพระที่นงั่ กรุ ณาบนหี บแห่ งพระสัญญา (อพย. 25:17-19) นี่เป็ นที่เดียวใน
พระคัมภีร์ที่ทูตสวรรค์ถูกอธิ บายว่า “นัง่ อยู่” เป็ นที่ชดั เจนว่า มารี ยไ์ ด้เห็นพวกทูตสวรรค์ก่อน
หน้านั้น (มธ. 28:5-7; มก. 16:5-7; ลก. 24:4-7) เครื่ องแต่งกายสี ขาวของพวกเขาได้แยกแยะว่า
พวกเขาเป็ นทูตสวรรค์ (เปรี ยบเทียบ กจ. 1:10) แต่เป็ นที่ชดั เจนว่า มารี ยไ์ ม่ได้ตระหนักถึงพวก
เขาเช่นนั้น เธอได้ตอบสนองต่อพวกเขาอย่างที่เธอได้ตอบสนองต่อมนุษย์ บางทีเนื่ องจากว่าเธอ
ได้อยูใ่ นสภาวะช็อคของความโศกเศร้าและกาลังร้องไห้อยู่ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 15)
พวกทู ตสวรรค์ได้ถามมารี ยว์ ่า “ท าไม” เธอกาลัง “ร้ องไห้” อยู่ เพราะว่าการร้ องไห้นั่นไม่
เหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู อย่างไรก็ตาม มารี ยย์ งั ไม่ได้เข้าใจว่า
พระเยซู ได้เป็ นขึ้นจากตายแล้ว คาตอบของเธอได้เปิ ดเผยว่าเธอยังคงได้คิดว่าใครคนหนึ่ งได้
เคลื่อนย้ายพระศพพระเยซูไปจากอุโมงค์ฝังศพ เธอยังคงได้สงสัยในการเป็ นขึ้นจากตาย แม้จะ
มี ก ารประกาศก่ อ นหน้า นั้นของพวกทู ต สวรรค์ที่ ว่า พระเยซู ไ ด้เ ป็ นขึ้ น จากตายแล้ว การ

ประกาศก่อนหน้านั้นได้ก่อให้เกิดความเห็นแจ้งและความยินดีแรกเริ่ ม (มธ. 28:6, 8; มก. 16:6;
ลก. 24:6, 8) มารี ยย์ งั คงต้องการที่จะโศกเศร้ าต่อพระศพพระเยซู แต่ “ไม่ได้รู้ว่า” พระศพ
นั้นอยู่ “ที่ไหน” บางทีอุปนิสัยที่ไม่สอดคล้องของเธอก็เป็ นที่เข้าใจได้มากขึ้นถ้าเราจดจาไว้วา่
หลายคนในส่ วนนั้นของโลกยังคงแสดงออกถึงความโศกเศร้าของพวกเขาอย่างเกื อบควบคุ ม
ไม่ได้
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อาการเกื อ บเป็ นโรคเส้ นประสาทของมารี ย ์ส ามารถอธิ บ ายถึ ง ความล้ม เหลวของเธอที่ จ ะ
ตระหนักถึงพระเยซู ในตอนแรกอีกด้วย เป็ นที่ชดั เจนว่า เธอได้ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพ “ได้
หันไปรอบๆ” และ “ได้เห็น” (คากรี ก เธโอเร, เปรี ยบเทียบ ข้อ 6) “พระเยซู ประทับยืนอยู”่ ข้าง
นอกอุโมงค์ฝังศพ เธอได้มองเห็นพระเยซูอย่างเอาใจใส่ แต่เธอไม่ได้ตระหนักว่าพระองค์ทรง
เป็ นใคร
“ข้อเท็จจริ งที่ว่าพระองค์ได้ปรากฏแก่มารี ยแ์ ทนที่จะปรากฏแก่ปีลาตหรื อคายาฟาส
หรื อแก่ หนึ่ งในพวกสาวกของพระองค์ก็สาคัญ ที่ ผหู ้ ญิ งจะเป็ นบุคคลแรกที่ จะเห็ น
พระองค์ก็เป็ นหลักฐานของความรักที่เลือกสรรของพระองค์เช่นเดี ยวกับเครื่ องหมาย
ของความเป็ นประวัติศาสตร์ ของเรื่ องราว ไม่มีผเู ้ ขียนชาวยิวในโลกสมัยโบราณที่จะ
ได้ประดิษฐ์เรื่ องราวพร้ อมกับผูห้ ญิงที่เป็ นพยานแรกต่อเหตุการณ์ ที่สาคัญที่สุดนี้ ยิ่ง
ไปกว่านั้นอีก พระเยซู อาจได้แนะนาพระองค์เองต่อมารี ยก์ ่อนเพราะว่าเธอได้แสวงหา
พระองค์อย่างร้อนรน เธอได้อยู่ ณ ไม้กางเขนในขณะที่พระองค์กาลังจะตายไป (ยน.
19:25) และเธอได้ไปยังอุโมงค์ฝังศพของพระองค์ตอนเช้าตรู่ ของวันอาทิตย์ (20:1)”1054
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พระเยซู ได้กล่าวต่อสาวกที่เสี ยใจนี้ โดยการเรี ยกเธออย่างนับถื อว่า “หญิงเอ๋ ย” (คากรี ก กูไน)
อย่างที่พวกทูตสวรรค์ได้เรี ยก (ข้อ 13; เปรี ยบเทียบ 2:4; 19:26) พระองค์ได้ถามคาถาม
เดี ยวกันที่พวกเขาได้ถาม (ข้อ 13) ถ้อยคาหลังจากการเป็ นขึ้นจากตายที่ถูกบันทึกไว้ของ
พระเยซู ก็เป็ นถ้อยคาเหล่ านี้ ที่ ซ่ ึ งพระองค์ได้รวมความเมตตาสงสารกับการว่ากล่ าวเบาๆไว้
ด้วยกัน พระองค์ได้ถามอี กว่า เธอได้ “ตามหา” “ผูใ้ ด” ซึ่ งเป็ นการตระเตรี ยมสาหรั บการ
เปิ ดเผยพระองค์เองต่อเธอ พระองค์ได้หมายถึ งว่า พระเมสสิ ยาห์ ประเภทไหนที่ เธอคิ ดว่า
พระองค์เป็ น? หรื อ พระเมสสิ ยาห์องค์ไหนที่เธอกาลังตามหา?
มารี ยไ์ ม่ได้ตอบคาถามใดๆของพระเยซู ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ ง ความเศร้ าของเธอได้ทาให้เธอ

ไร้เหตุผล (เปรี ยบเทียบ 11:21, 32) อย่างไรก็ตาม คงมีบางสิ่ งเกี่ยวกับร่ างกายที่เป็ นขึ้นจากตาย
ของพระเยซู น้ นั ที่ได้ทาให้การตระหนักถึงพระองค์ทนั ทีน้ นั ยากสาหรับหลายคน (มก. 16:12;
ลก. 24:16; ยน. 21:4; เปรี ยบเทียบ 1 คร. 15:35-49) บางทีโดยบางส่ วนนั้นนี่ก็เนื่องจากการโบย
ตีที่ร้ายแรงที่พระองค์ได้รับ แทนที่จะตอบนั้น เธอได้ถาม “คนทาสวน” ที่ เห็นได้ ชัดนี เ้ กี่ยวกับ
พระศพพระเยซูและได้สัญญาที่จะดูแลพระศพนั้น คาขอร้องของเธอได้เปิ ดเผยถึงการอุทิศตน
ของเธอต่ อ พระเยซู เธอได้คิ ด ว่า “คนท าสวน” ได้เ คลื่ อ นย้า ยพระศพเนื่ อ งด้ว ยเหตุ ผ ล
บางอย่าง เป็ นที่ชดั เจนว่า “นายเจ้าข้า” (คากรี ก คูรี) ของเธอที่นี่เป็ นคาปราศรัยที่สุภาพ ไม่ใช่
คากล่าวยอมรับถึงความเชื่อ
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มารี ยไ์ ด้ตระหนักถึงพระเยซูเมื่อพระองค์ได้เรี ยกชื่อของเธอ (เปรี ยบเทียบ 10:3-4)
“ผูเ้ ลี้ยงได้เรี ยกแกะของของเขาโดยชื่อ และแกะได้ยนิ และได้ตอบสนองอย่างยินดี (ยน.
10:3)”1055
เธอได้ตอบสนองโดยการเรี ยกพระองค์โดยชื่ อที่เธอได้ใช้เพื่อจะกล่าวถึงพระองค์หลายครั้งมา
ก่อนว่า “รับโบนี!” ยอห์นได้ปรับเข้ากับผูอ้ ่านของท่านโดยการแปลคาอารเมค บางทีชื่อเรี ยก
นี้ ไ ม่ ไ ด้ส ะท้อ นถึ ง ความเข้า ใจถ่ อ งแท้เ กี่ ย วกับ อัต ลัก ษณ์ แ ท้ข องพระเยซู มัน เพี ย งแค่ ไ ด้
แสดงออกถึงความยินดีของความสัมพันธ์ที่ได้รับการรื้ อฟื้ นที่เธอได้สรุ ปนั้นได้จบลง มารี ยไ์ ด้
แกว่งจากความลึ กของความหมดหวังในอารมณ์ ของเธอไปสู่ ความสู งของความยินดี ในเสี้ ยว
วินาที
“ไม่เคยมีการเปล่งถ้อยคาไหนที่ถูกกระตุน้ ด้วยอารมณ์มากกว่าการเปล่งถ้อยคานี้”1056
“พวกผูช้ ายก็ไวกว่าที่จะเข้าใจความหมายของอุโมงค์ที่ว่างเปล่าใน ทางสติปัญญา แต่
มารี ยไ์ ด้อุทิศตนมากกว่า และพระคริ สต์ได้ให้รางวัลสาหรับสิ่ งนี้ มารี ยเ์ ป็ นตัวอย่าง
กรณี ของบรรดาผูท้ ี่ใจของพวกเขานั้นแสวงหาพระคริ สต์ แต่ความคิดก็ไม่รู้ ใจ นัน่ เอง
ที่พระเจ้ามองดูอยูเ่ สมอ เราอาจรู ้ความจริ งอย่างมากในแง่สติปัญญา แต่นอกจากว่าใจ
ถูกซึ มซับด้วยพระคริ สต์ พระองค์จะไม่สาแดงพระองค์เองแก่บุคคลเช่ นนั้นในความ
สนิทสนมแห่งความรักและการติดต่อ”1057
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ถ้อยคาถัดไปของพระเยซู ช่วยให้เราที่จะเข้าใจว่ามารี ยไ์ ด้สวมกอดพระเยซู อีกด้วย บางทีมารี ย ์
ได้ย่อตัวลงต่อหน้าพระเยซู และได้สวมกอดขาส่ วนล่างของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ มธ. 28:9)
ถ้อยค าของพระเยซู ก็ ย ากที่ จะตี ความอย่างมาก ผูแ้ ปลหลายคนได้แปลถ้อยค าเหล่ า นั้นว่า
“อย่าแตะต้องเรา” (AV) “จงหยุดเกาะติดกับเรา” (NASB) และ “อย่าหน่วงเหนี่ ยวเราไว้” (NIV)
ความหมายนั้นก็ข้ ึ นอยู่กบั ส่ วนเพิ่มเติ มบางอย่างต่อสิ่ งที่พระเยซู ได้หมายถึ งเมื่อพระองค์ได้
กล่าวว่า “เพราะว่าเรายังมิได้ข้ ึนไปหาพระบิดาของเรา”
มุ ม มองหนึ่ ง ก็ คื อว่า ถ้อยค าที่ ส องของพระเยซู ก็ เชื่ อ มโยงกับ สิ่ ง ที่ ติ ดตามมัน มา แทนที่ จ ะ
เชื่อมโยงกับสิ่ งที่นาหน้ามัน1058 เนื่ องจากว่าพระเยซู ยงั มิได้ข้ ึนไปหาพระบิดาของพระองค์ (คา
กรี ก อะนาเบเบคา, กาลสมบูรณ์ ) มารี ยค์ วรไปหาพวกสาวกและบอกพวกเขาว่าพระองค์ยงั
ไม่ได้เสด็จขึ้นไป (คากรี ก อะนาไบโน, กาลปั จจุบนั )1059 ตามมุมมองนี้ การห้ามแรกเริ่ มต่อการ
แตะต้องพระเยซู ก็สามารถดาเนิ นการอย่างอิสระได้ จุดอ่อนของมุมมองนี้ มีสองอย่าง หนึ่ ง ไม่
มีตวั อย่างอื่นๆของการใช้ที่คาดหวังนี้ ถึง “สาหรับ” (คากรี ก การ์ , ซึ่ งแปลว่า “เนื่องจาก”) ใน
พันธสัญญาใหม่ สอง มันล้มเหลวที่จะอธิบายถึงเหตุผลใดๆ สาหรับการห้ามของพระเยซู
ผูส้ นับสนุ นมุมมองที่สองเข้าใจว่าพระเยซู กาลังบอกให้มารี ยท์ ี่จะปล่อยพระองค์ เพราะว่าเธอ
ต้องไปหาพวกสาวกพร้อมกับข่าวสาร1060 อย่างไรก็ตามมันผิดปกติอย่างมากสาหรับคาบุพบท
“สาหรับ” (คากรี ก การ์ ) ที่จะเชื่ อมโยงการห้ามและคาสั่ง1061 ยิ่งไปกว่านั้นอีก การอ่านนี้ ทาให้
“เพราะว่า เรายัง มิ ไ ด้ข้ ึ น ไปหาพระบิ ดาของเรา” เป็ นข้อ สั ง เกตเกี่ ย วกับ วงเล็ บ ที่ ป ราศจาก
ความหมาย
มุมมองที่สามก็คือว่า มันไม่เหมาะสมสาหรั บมารี ยท์ ี่จะหน่ วงเหนี่ ยวพระเยซู ไว้ เนื่ องจากว่า
พระองค์ยงั มิได้ข้ ึนไปหาพระบิดา แต่ภายหลังมันเหมาะสมสาหรับโธมัสที่จะสัมผัสพระเยซู
(ข้อ 27) ดังนั้น พระเยซู ตอ้ งได้ข้ ึนไปหาพระบิดาและได้กลับมาระหว่างการปรากฏของ
พระองค์แก่มารี ยแ์ ละโธมัส1062 กระนั้น ก็ไม่มีหลักฐานตามพระคัมภีร์ที่วา่ พระเยซู ได้ข้ ึนไปหา
พระบิดาและได้กลับมาจากพระองค์ ระหว่างการปรากฏสองครั้งนี้ ไม่เพียงเท่านั้น มันก็ไม่
ชัดเจนว่า ท าไมการขึ้ นไปหาพระบิ ด าควรก่ อ ให้เ กิ ด ความแตกต่ า งอะไรในการสั ม ผัส ทาง
กายภาพของพวกสาวกกับร่ างกายของพระเยซู

มุ ม มองที่ สี่ ถื อ ว่ า ถ้ อ ยค าของพระเยซู ไ ม่ ไ ด้ แ สดงออกถึ ง ล าดับ ที่ ชั่ ว คราว ตรงกัน ข้ า ม
ผูส้ นับสนุนถือว่ามันเป็ นประเด็นทางศาสนศาสตร์ พระเยซูกาลังเปรี ยบเทียบการปรากฏที่ผา่ น
ไปของพระเยซู ในสภาพหลังจากการเป็ นขึ้ นจากตายของพระองค์กบั การปรากฏที่ ถาวรของ
พระองค์ผ่านทางพระวิญญาณ สิ่ งที่พระเยซู ได้หมายถึ งก็คือว่า มารี ยค์ วรยับยั้งจากการสัมผัส
พระองค์เพราะว่าแม้ว่าพระองค์ยงั มิได้ข้ ึ นไปหาพระบิดา พระองค์ก็จะทาอย่างนั้นในไม่ช้า
การเป็ นขึ้นจากตายได้แนะนาความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างพระเยซู และพวกสาวกของพระองค์ ที่
ซึ่ งการสัมผัสทางกายภาพนั้นไม่เหมาะสม1064 มุมมองนี้ วางการเน้นมากขึ้นที่การยกย่องของ
พระเยซูในการทนทุกข์ของพระองค์มากกว่าบรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่รวมถึงยอห์นด้วยได้
เน้น นอกจากนี้ มันเป็ นไปไม่ได้ที่จะทาให้ถ้อยคาของพระเยซู แยกจากลาดับของเหตุการณ์
ต่างๆ เนื่ องจากว่าการตาย การเป็ นขึ้นจากตาย และการเสด็จสู่ สวรรค์ ของพระองค์ได้ เกิ ดขึ้น
ตามลาดับ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 28-29) สุ ดท้าย มุมมองนี้ ลม้ เหลวที่จะอธิ บายว่าทาไมพระเยซู ได้
อนุญาตให้โธมัสที่จะสัมผัสพระองค์ (ข้อ 27) แต่ไม่ได้ยอมให้มารี ยท์ ี่จะทาอย่างนั้น
ดูเหมือนว่าการอธิ บายที่ ดีที่สุดจะเป็ นว่ามารี ยไ์ ด้หน่ วงเหนี่ ยวพระเยซู ไว้ราวกับว่าเธอจะไม่
ปล่ อยให้พระองค์ไป (เปรี ย บเทีย บ มธ. 28:9) อย่า งที่ บาร์ เรทท์ได้ก ล่ าวไว้ . . .“เธอกาลัง
พยายามที่จะหวนราลึกถึงอดีต ”1065 พระเยซู ไม่วา่ ได้บอกให้เธอที่จะหยุดทาอย่างนั้น หรื อถ้า
พระองค์ได้รู้ว่าเธอจะทาอย่างนั้น พระองค์ก็ได้บอกให้เธอที่จะไม่ทา พระองค์เกื อบพร้ อม
ที่ จ ะหายไปอย่า งถาวร เหตุ ผ ลที่ เ ธอควรปล่ อยพระองค์ก็ คื อ ว่า พระองค์ย งั มิ ไ ด้ข้ ึ น ไปหา
พระบิดา พระองค์มีงานอย่างอื่นที่จะทาก่อน ในสวรรค์เท่านั้นที่มนั จะเป็ นไปได้สาหรับผู ้
เชื่ อที่ มี ค วามรั ก อย่า งเช่ นมารี ยท์ ี่ จะคงไว้ซ่ ึ ง การสัม ผัสกับ พระเยซู เป็ นนิ ตย์1066 มุ ม มองนี้ ก็
เหมาะสมกับบริ บทและเข้ากันได้กบั การเชื้อเชิญของพระเยซู ต่อโธมัส (ข้อ 27) โธมัสต้องการ
ที่จะสัมผัสพระเยซูเพื่อจะเสริ มกาลังความเชื่อของเขา มารี ยต์ อ้ งปล่อยพระองค์เพราะว่าเธอไม่
มีเหตุ ผลใดที่จะกลัวในการสู ญเสี ยพระองค์ไป มุมมองนี้ ก็คล้ายกันอย่างมากกับมุมมองที่ สี่
ข้างบนนั้น
ข่าวสารที่มารี ยจ์ ะต้องนาไปยังพวกสาวกก็คือว่า พระเยซู จะกลับไป (“ขึ้นไป”) หา “พระบิดา”
เป็ นที่ ชัดเจนว่า เธอจะรายงานว่า พระเยซู มี ชี วิตอยู่ แต่ พ ระองค์ต้องการให้เธอที่ จะสื่ อสาร
มากกว่านั้น พระเยซู ได้กล่าวถึงการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระองค์มาก่อน (เช่น 7:33; 14:12, 28;
16:5, 10, 17, 28) พวกสาวกของพระองค์จะต้องเข้าใจว่าการตายและการเป็ นขึ้นจากตายของ

พระองค์ไม่ได้ลบล้างการทานายก่อนๆเหล่านี้ ตรงกันข้าม การเป็ นขึ้นจากตายเป็ นความสาเร็ จ
ของด้านหนึ่ งของพันธกิจของพระองค์ มันเป็ นการเริ่ มต้นอีกด้านหนึ่ ง การกลับไปหาพระบิดา
ของพระเยซู เป็ นจุดสู งสุ ดของเหตุการณ์ ต่างๆที่ตามหลังการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระองค์ไม่ใช่
การเป็ นขึ้นจากตายของพระองค์
พระเยซูได้อธิ บายถึงพระบิดาในแนวทางใหม่ พระองค์เป็ นพระบิดาของพระเยซู แต่พระองค์
เป็ นพระบิดาของพวกสาวกอีกด้วย พระเยซู ไม่ได้กล่าวว่าพระบิดา “ของเรา” พระองค์และ
พวกสาวกของพระองค์ก็มีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกับพระบิดา อย่างไรก็ตาม พวกเขาทั้งหมด
เป็ นบุตรของพระบิดา ถึงแม้วา่ ในแง่ที่แตกต่างกัน (เปรี ยบเทียบ 1:12-13, 18; 5:19-30) ดังนั้น
พระเยซู ไ ด้เรี ยกพวกสาวกว่า “พี่น้อง” (“พวกพี่ น้องของเรา”) ที่ นี่ นี่ เป็ นครั้ งแรกในหมวด
พระกิตติคุณที่พระเยซูได้เรี ยกพวกสาวกของพระองค์วา่ ”พวกพี่นอ้ งของเรา “ บริ บทอธิ บายว่า
พระเยซู ได้อา้ งอิงถึงพวกสาวก และไม่ใช่ พี่น้องร่ วมมารดาเดี ยวกันทางกายภาพของพระองค์
(ข้อ 18) ในทานองเดียวกัน ความสัมพันธ์ของพระเยซู กบั พระเจ้าก็คล้ายกับความสัมพันธ์ของ
พวกสาวกกับพระเจ้าแม้ว่าไม่ได้เหมื อนอย่างแท้จริ ง การเน้นในถ้อยคาของพระเยซู ก็อยู่ที่
สิ ทธิ พิเศษที่พวกสาวกได้แบ่งปั นกับพระองค์ในตอนนี้ เนื่ องจากการตาย การเป็ นขึ้นจากตาย
และการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระองค์ (เปรี ยบเทียบ รม. 8:15-16; ฮบ. 2:11-12)
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ในฐานะสาวกที่ เชื่ อฟั ง นั้น มารี ยไ์ ด้ไป “ยังสาวกคนอื่นๆ” และได้บ อกพวกเขาว่าพระเยซู
มีชีวิตอยู่ (“ข้าพเจ้าได้เห็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว ”) พร้ อมกับข่าวสารที่ พระเยซู ได้ให้แก่ เธอ
อีกครั้งหนึ่ ง “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ” บางทีหมายถึง “พระเยซู ” ต่อเธอ ณ เวลานี้ แต่เธอได้กล่าว
ดีกว่าที่เธอได้รู้ ภายหลังเธอจะเข้าใจดีข้ ึนเกี่ยวกับความหมายโดยนัยของชื่ อเรี ยกนั้น มาระโก
ได้อา้ งอิ งว่าพวกสาวกกาลังร้ องไห้และโศกเศร้ าอยู่เมื่ อมารี ยไ์ ด้พบพวกเขา และพวกเขาได้
ล้มเหลวที่จะเชื่อว่าพระเยซูมีชีวติ อยู่ (มก. 16:10-11)

ยอห์นไม่ได้อา้ งอิงถึงการปรากฏของพระเยซู แก่หญิงอื่นๆที่ได้ตามหลังการปรากฏของพระองค์แก่มารี ยช์ าวมัก
ดาลา (มธ. 28:9-10) ท่านยังได้ละเว้นการบันทึกของมัทธิ วถึงการที่พวกยาม ณ อุโมงค์ฝังศพของพระเยซู ได้
รายงานต่อผูป้ กครองชาวยิวว่ามันว่างเปล่า (มธ. 28:11-15) ในทานองเดียวกัน ท่านไม่ได้เอ่ยถึงการปรากฎของ
พระเยซู ต่อสาวกสองคนบนถนนเอมมาอูส (มก. 16:12-13; ลก. 24:13-32) และแก่ เปโตร (ลก. 24:33-35;
เปรี ยบเทียบ 1 คร. 15:5)

3. การปรากฏแก่ สาวกสิ บเอ็ดคนโดยปราศจากโธมัสในตอนเย็นของวันอีสเตอร์ 20:19-23
(เปรียบเทียบ มก. 16:14-18; ลก. 24:36-43)
ส่ วนนี้ประกอบด้วยการปรากฏหลังจากการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู ที่ได้เสริ มความเชื่ อของพวกสาวก มัน
ประกอบด้วยการบันทึกของยอห์นถึงพระบัญชาที่ยงิ่ ใหญ่อีกด้วย
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ยอห์ นได้นาผูอ้ ่ า นของท่ า นโดยตรงจากเหตุ ก ารณ์ ต่า งๆของตอนเช้า ของวัน อี ส เตอร์ ไ ปยัง
สิ่ งที่ได้ปรากฏใน “ตอนเย็น” นั้น
“วันที่ เจ็ดของสัปดาห์ คื อวันสะบาโตก็ทาให้ระลึ กถึ งงานที่สาเร็ จแห่ งการทรงสร้ าง
ของพระเจ้า (ปฐก. 2:1-3) วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทาให้ระลึกถึงงานที่สาเร็ จแห่ งการ
ไถ่ของพระคริ สต์ ซึ่ งก็คือ ‘การทรงสร้างใหม่’. . . .
“เป็ นเวลาหลายศตวรรษ วันสะบาโตของชาวยิวได้เชื่อมโยงกับธรรมบัญญัติ คือ หกวัน
แห่ ง การงาน และจากนั้นท่ า นก็ พ กั แต่ ว นั ขององค์พ ระผูเ้ ป็ นเจ้า คื อ วันแรกของ
สัปดาห์ก็เชื่ อมโยงกับพระคุ ณ คือ มีความเชื่ อในพระคริ สต์ที่มีชีวิตอยู่ จากนั้นก็จะมี
งาน”1067
เป็ นที่ชดั เจนว่าสาวกสิ บเอ็ดคนยกเว้นโธมัสได้ปรากฏตัว (เปรี ยบเทียบ มก. 16:14; ยน. 20:24)
โธมัสได้พลาดมากแค่ไหนเพราะว่าเขาไม่ได้พบกับสาวกคนอื่นๆในวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
(เปรี ยบเทียบ ฮบ. 10:22-25)! เขาจะต้องอดทนกับทั้งสัปดาห์แห่ งความกลัวและความไม่เชื่ อ
อย่างไม่จาเป็ น พวกสาวกได้รวมตัวกันในห้องที่ปลอดภัยเพราะว่าพวกเขาได้กลัวเจ้าหน้าที่
ชาวยิว เจ้าหน้าที่ชาวยิวได้ตรึ งรับบีของพวกเขา ดังนั้นมันมีเหตุผลที่จะคิดว่าพวกเขาอาจตาม
หาพวกสาวกของรับบีคนนั้นเช่นกัน จงเปรี ยบเทียบความกล้าหาญของพวกเขาที่ตามหลังการ
เสด็จสู่ สวรรค์ของพระเยซูสองสามสัปดาห์ต่อมาดู
ยอห์นได้บ่งบอกว่าพระเยซู ได้ปรากฏอย่างอัศจรรย์ เนื่ องจากว่าพวกสาวกได้ “ปิ ด” (คากรี ก
เคคเลอิ สเมนน, นัน่ คือ “ใส่ กุญแจ” NIV) “ประตู” (เปรี ยบเทียบ ข้อ 26) ร่ างกายที่เป็ นขึ้นจาก
ตายของพระเยซู ไ ด้ผ่านทะลุ เสื้ อศพและอุ โมงค์ฝั ง ศพหิ น ตอนนี้ ม นั ได้ผ่า นทะลุ ผ นัง ของ

อาคารนี้
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การทักทายของพระเยซู ก็ธรรมดาพอ (นัน่ คือ คาฮีบรู ชาโลม ฮาเลเคม) อย่างไรก็ตาม ก่อน
หน้านั้นพระองค์ได้สัญญา “สันติสุข” ของพระองค์แก่พวกสาวกของพระองค์ (14:27; 16:33)
ดังนั้น พระองค์กาลัง ให้ “สันติสุข” อยูแ่ ทนที่จะขอให้สันติสุขเกิดแก่พวกเขา ดูเหมือนว่าสิ่ งนี้
ก็ชดั เจนเพราะว่าพระเยซูได้กล่าวซ้ าการให้พรอีกสองครั้ง (ข้อ 21, 26) “ชาโลม” ได้สรุ ปความ
เต็มเปี่ ยมแห่ งพระพรของพระเจ้า ไม่ใช่แค่การสิ้ นลงของความเป็ นศัตรู (เปรี ยบเทียบ รม. 5:1;
ฟป. 4:7)
“‘ถ้อยคาโดยทัว่ ไป’ นั้น [ชาโลม] ไม่เคยได้รับการเติมเต็มด้วยความหมายอย่างที่เมื่อ
พระเยซูได้กล่าวมันในตอนเย็นของวันอีสเตอร์ . . . . ‘ชาโลม!’ ของพระองค์ในตอนเย็น
ของวันอีสเตอร์ ก็เป็ นส่ วนประกอบของ ‘สาเร็ จแล้ว’ บนกางเขน เพราะว่าสันติสุขแห่ ง
การคืนดีและชี วิตจากพระเจ้าตอนนี้ ก็ถูกมอบให้ อย่างสอดคล้องแล้ว ‘ชาโลม’ เป็ น
การทักทายของวันอีสเตอร์ อย่างสู งสุ ด อย่างไม่แปลกใจเลยว่า พร้ อมกับ ‘พระคุณ”
นั้ นมั น ก็ ถู ก รวมไว้ใ นการทั ก ทายของจดหมายฝาก ทุ ก ฉบั บ ของเปาโลใน
พันธสัญญาใหม่”1068
เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซูได้ “แสดง” “พระหัตถ์” และ “สี ขา้ งของพระองค์” แก่พวกสาวก พร้อม
กั บ แผลเป็ นเพื่ อ จะโน้ ม น้ า วพวกเขาว่ า นั่ น เป็ นพระองค์ อ ย่ า งแท้ จ ริ งและไม่ ใ ช่ ภู ต ผี
(เปรี ยบเทียบ ลก. 24:37-40) ลูกาได้เพิ่มเติมว่าพระองค์ได้แสดงพระบาทของพระองค์แก่พวก
เขาด้วย (ลก. 24:39) “จากนั้น” สาวกเหล่านี้ ได้ “ยินดี” เพราะว่าพวกเขาได้เห็น (คากรี ก อิ ดน
เทส, นัน่ คือ ได้รับรู ้อย่างมีไหวพริ บ, เปรี ยบเทียบ ข้อ 18) พระเยซูทรงเป็ นอย่างที่พระองค์เป็ น
อย่างแท้จริ ง
“ดังนั้น พวกสาวกได้ถูกบังคับให้เข้าใจสิ่ งที่ได้กลายมาเป็ นการกล่าวยอมรับที่สาคัญ
ของคริ ส ตจัก รคื อ องค์พ ระผู้เ ป็ นเจ้า ที่ เ ป็ นขึ้ น จากตายก็ คื อ เครื่ องบู ช าที่ ไ ด้ถู ก ตรึ ง
อย่างแท้จริ ง”1069
การตอบสนองแรกเริ่ มของพวกสาวกต่อการปรากฏที่ ไม่ได้คาดหวังของพระเยซู ก็คือความ
ตกใจ (ลก. 24:37) อย่างไรก็ตาม จากการที่ได้ตรวจสอบแผลของพระองค์น้ นั ความกลัวของ
พวกเขาได้เปลี่ยนเป็ นความเชื่ อ ความยินดีของพวกสาวกเป็ นหลักฐานของการรับรู้ของพวก
เขาและคาพยานต่อความเชื่อของพวกเขา
“ความยินดี ข องคริ ส เตี ย นได้บ งั เกิ ดขึ้ น ซึ่ ง ก็ คื อ ความยิ นดี ข องผูท้ ี่ ไ ด้รับ การไถ่ ซึ่ ง
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พระเยซู ได้สัญญาว่าจะเป็ นของพวกเขาหลัง จากความเจ็บปวดที่ ท รมานได้ผ่านไป
(ดู 16:20-22)”1070
เป็ นที่ชดั เจนว่า ร่ างกายที่เป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู ก็คล้ายคลึงกับร่ างกายก่อนหน้านั้นของ
พระองค์ แต่บางทีการถูกตีและการถูกตรึ งของพระองค์ได้ก่อให้เกิดรอยแผลเป็ นแก่พระองค์จน
เพื่ อนๆที่ ใ กล้ชิ ด ที่ สุ ดของพระองค์แ ทบไม่ ส ามารถตระหนัก ถึ ง พระองค์ไ ด้ (อสย. 52:14)
ร่ างกายที่เป็ นขึ้นจากตายของพระองค์ได้ครอบครองคุณสมบัติแห่ งความเป็ นอมตะอีกด้วยจน
ได้ทาให้พระองค์ที่จะผ่านทะลุวตั ถุที่แข็ง และที่จะปรากฏตัวและหายตัวตามใจ แม้วา่ มันไม่ใช่
ไม่มีตวั ตน (เหมือนผี)
พระเยซู ได้กล่าวซ้ าการให้พรของพระองค์ (ข้อ 19) จากนั้นพระองค์ได้บญั ชาพวกสาวกของ
พระองค์สาหรับภารกิจของพวกเขาตั้งแต่เวลานั้นเป็ นต้นไป1071
“. . . ก่ อนอื่ น องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าได้ตรัสว่า ‘สันติสุขจงดารงอยูก่ บั ท่านทั้งหลายเถิด’
ก่ อนที่ ‘เราใช้ท่านทั้งหลายไป’ เราถูกโน้มน้าวอย่างต่อเนื่ องที่จะมองหาสันติสุขใน
ฐานะรางวัลที่ได้รั บมาสาหรับการรับใช้: ช่ างเป็ นการถอดแบบอย่างน่ าขันจริ งๆ!
‘สันติสุข’ เช่ นนั้นก็เป็ นความพึงพอใจในตนเองที่ชวั่ คราว ซึ่ งไม่สามารถหลอกลวง
ใครได้ยกเว้นคนหน้าซื่ อใจคดที่หลอกลวงตนเองความจริ งก็คือว่า สันติสุขเป็ น การ
ตระเตรี ยม สาหรับการรับใช้”. . .1072
พระองค์ได้แสดงออกถึงการบัญชานี้ในแง่ของความสัมพันธ์ต่างๆที่ยอห์นได้บนั ทึกว่าพระเยซู
ได้สอนอย่างครอบคลุมในพระกิตติคุณนี้ พระเยซู กาลังส่ งพวกสาวกของพระองค์ออกไปทา
ภารกิ จ (“เราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น”) อย่างที่พระบิดาของพระองค์ได้ส่งพระองค์ไปทา
ภารกิจ (เปรี ยบเทียบ 17:18) การเน้นที่นี่อยูท่ ี่การส่ ง และบุคคลที่มีสิทธิ อานาจในการทาการ
ส่ ง ดัง นั้น พวกสาวกของพระเยซู ไ ด้ก ลายมาเป็ น อัครทูต (ตามตัวอัก ษรหมายถึ ง ผูท้ ี่ ถู ก
ส่ งออกไป) ในแง่ใหม่ อย่างไรก็ตาม ยอห์นไม่เคยอ้างอิงถึ งพวกสาวกในฐานะ ใน ”อัครทูต“
พระกิตติคุณนี้บรรดาผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหมได้ใช้คาว่า “อัครทูต” ในแง่เฉพาะและในแง่ทวั่ ไป
ในแง่ทวั่ ไปนั้น มันอ้างอิงถึงคริ สเตียนทุกคน (เปรี ยบเทียบ กจ. 14:4, 14; 2 คร. 8:23; ฟป. 2:25)
ในแง่เฉพาะนั้น มันอ้างอิงถึ งอัครทูตดั้งเดิ ม 12 คน มัทธี อสั ได้แทนที่ยูดาสอิสคาริ โอท (กจ.
1:26) รวมทั้งเปาโล
พระกิ ตติ คุณแต่ละเล่ มรวมทั้งกิ จการก็บนั ทึกฉบับที่ แตกต่างกันของคาบัญชาที่ยิ่งใหญ่ (มธ.
28:19-20; มก. 16:15-16; ลก. 24:46-48; ยน. 20:21-23; กจ. 1:8) เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู ได้ให้
คาบัญชานี้ ในโอกาสที่แตกต่างกันอย่างน้อยสี่ โอกาส คาบัญชาที่ถูกบันทึกครั้งแรกตามลาดับ

วันเดือนปี นั้นก็เป็ นที่ชดั เจนว่าคือคาบัญชาใน ยอห์น 20:21-23 คาบัญชาครั้งที่สองก็คือคา
บัญชาที่ถูกบันทึกไว้ใน มาระโก 16:15-16 ดูเหมือนว่า มัทธิ ว 28:19-20 เป็ นการบันทึกอีก
อันหนึ่งของเหตุการณ์ในภายหลัง ในทานองเดียวกัน ลูกา 24:46-48 และ กิจการ 1:8 ดูเหมือน
จะเป็ นสองฉบับของเหตุการณ์เดี ยว คือการให้คาบัญชาสุ ดท้าย ผูอ้ ่านของพระกิตติคุณแทบ
ไม่สามารถหลี กพ้นความสาคัญที่ สาคัญมากของมันได้ พระกิ ตติคุณแต่ละเล่มจบลงด้วยคา
บัญชาจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่เป็ นขึ้นจากตาย คาบัญชานั้นแสดงออกถึงน้ าพระทัยของพระเจ้า
สาหรับผูเ้ ชื่อทุกคนในยุคปัจจุบนั
คริ สเตี ยนบางคนเชื่ อว่าพระเยซู ได้ต้ งั ใจให้คาบัญชานี้ แก่ พวกสาวกดั้งเดิ มของพระองค์เท่านั้น พวกเขาชี้ ถึง
ข้อเท็จจริ งที่ว่าบรรดาผูเ้ ขียนจดหมายฝากของพันธสัญญาใหม่ไม่เคยอ้างอิงถึงคาบัญชานั้นเลย อย่างไรก็ตาม
แม้วา่ พวกเขาไม่ได้อา้ งอิงถึงคาบัญชานั้นอย่างชัดแจ้ง พวกเขาก็ได้สันนิ ษฐานอย่างชัดเจนถึงความสมเหตุสมผล
ของคาบัญชาสาหรับคริ สตจักรทั้งหมด1073 แรกสุ ด พวกเขาเพียงแค่แยกแยะมันไปสู่ คาศัพท์ที่แตกต่างออกไป
(เช่ น 2 คร. 5:20) ประการที่สอง ขอบเขตสากลของคาบัญชาก็โต้แย้งสาหรับการดาเนิ นต่อไปของมันเช่ นกัน
ประการที่สาม การกล่าวซ้ าคาบัญชานี้หา้ ครั้งก็บ่งบอกว่า พระเยซูได้ต้ งั ใจให้สาวกของพระองค์ทุกคนที่จะนาคา
บัญชานั้นออกไป ประการสุ ด ท้าย นี่ เป็ นการกาชับสุ ดท้ายที่ พระเยซู ได้ให้แก่ พวกสาวกของพระองค์ก่อนที่
พระองค์ได้กลับไปหาพระบิดาของพระองค์ (ลก. 24:46-48; กจ. 1:8) ข้อเท็จจริ งนี้ บ่งบอกอีกว่าพระองค์ได้ต้ งั ใจ
ให้คาบัญชามายังชนรุ่ นที่ตามมาทั้งหมดของเหล่าสาวก
อย่า งชัด เจนแล้ว ในโอกาสนี้ พระเยซู ก าลัง นาเสนอภารกิ จของพระองค์ใ นฐานะต้นแบบ
สาหรับภารกิจของพวกสาวกของพระองค์ ดังนั้น คริ สเตียนหลายคนได้สรุ ปว่า สิ่ งที่ได้แสดง
ถึ งลักษณะพันธกิ จของพระเยซู ตอ้ งแสดงถึ งลักษณะพันธกิ จของคริ สตจักร พวกเขาเห็ นว่า
ภารกิ จนี้ รวมถึ งการรักษาคนเจ็บป่ วย การขับผีอออก และการเลี้ยงดูคนหิ วกระหาย พวกเขา
เชื่ อว่าภารกิ จของคริ สตจักรนั้นกว้างกว่าการประกาศข่าวประเสริ ฐ การให้บพั ติศมา การสอน
และการก่อตั้งคริ สตจักรอย่างมาก ข้าพเจ้าเชื่อว่าการเข้าใจเช่นนี้ก็ถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม โดยพื้นฐานแล้ว การเน้นที่ภารกิ จของพระเยซู ในพระกิ ตติคุณยอห์นก็คือการที่
พระเยซู ได้ดาเนิ นน้ าพระทัยของพระเจ้าด้วยการเชื่ อฟั งที่ เพียบพร้ อม (เปรี ยบเทียบ 5:19-30;
8:29) แม้กระทัง่ ก่อนการถูกตรึ งของพระองค์น้ นั พระเยซูได้เน้นถึงความสาคัญของการเชื่ อฟั ง
ของผูเ้ ชื่อในฐานะความสาเร็ จของแบบอย่างนี้ (15:9-10) จุดประสงค์ของการบังเกิดเป็ นมนุ ษย์
ของพระเยซูก็คือความรอดฝ่ ายวิญญาณของโลก (1:29) นัน่ ก็เป็ นจุดประสงค์พ้ืนฐานของผูเ้ ชื่ อ
แม้วา่ ไม่ใช่จุดประสงค์ที่เฉพาะของเรา (เปรี ยบเทียบ กท. 6:10) อย่างที่พระเยซู ได้ปฏิบตั ิการ
ด้ว ยการพึ่ ง พาที่ พระบิ ด าพร้ อ มกับ การช่ ว ยเหลื อ ของพระวิ ญญาณนั้น พวกสาวกของ
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พระองค์ควรปฏิบตั ิการอย่างนั้น (เปรี ยบเทียบ 1:32; 3:34; 4:34; 5:19; 6:27; 10:36; 17:4) อย่าง
ที่พระองค์เป็ นพระบุตรของพระเจ้านั้น พวกสาวกของพระองค์ก็เป็ นบุตรของพระเจ้าเช่ นกัน
(เปรี ยบเทียบ 1:12-13; 3:3, 5; 20:17)
เนื่ องจากว่าผูเ้ ชื่ อไม่ได้เป็ นของโลกอีกต่อไปนั้น (15:19) ก็เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับพระเยซู ที่จะ
“ส่ ง” พวกสาวกของพระองค์กลับไปในโลกเพื่อจะบรรลุภารกิจ อย่างไรก็ตาม ภารกิจของเรา
ไม่ได้แทนที่ ภารกิ จของพระเยซู พระองค์ดาเนิ นภารกิ จในปั จจุ บนั ของพระองค์ผ่านทางเรา
เราต้องพิจารณาฉบับทั้งหมดของคาบัญชาที่ยิ่งใหญ่ที่พระเยซู ได้ให้เพื่อที่จะเข้าใจภารกิ จของ
เราอย่างถูกต้อง ไม่ใช่แค่คาบัญชานี้เท่านั้น
“. . .สิ่ งที่สาคัญต่อภารกิจของพระบุตร ที่ว่าพระองค์ได้เสด็จมาในฐานะของขวัญจาก
พระเจ้าเพื่อบรรดาผูท้ ี่เชื่ อในพระองค์จะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิ รันดร์ (3:16), ประสบกับ
ชี วิตใหม่ในฐานะบุตรของพระเจ้า (1:12-13) และเสรี ภาพจากการเป็ นทาสของความ
บาปเพราะว่าพวกเขาได้ถูกทาให้เป็ นไทโดยพระบุตรของพระเจ้า (8:34-36) นั้น ต้อง
ไม่สูญหายที่จะถือไว้ขณะที่คริ สตจักรกาหนดภารกิจของคริ สตจักร”1074
พระเยซู และยอห์ นได้ย้ า เตื อนสาวกทุ ก คนถึ ง ประเด็ น ที่ ส าคัญ เหล่ า นี้ ในข้อต่ า งๆที่ ตามมา
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 23, 30-31)
สาวกเหล่ านี้ ตอ้ งการอานาจฝ่ ายวิญญาณที่เหนื อธรรมชาติที่จะดาเนิ นงานเช่ นนั้น แต่อะไรที่
พระเยซูได้ทาถัดไปอย่างแท้จริ ง? มีหลายมุมมองด้วยกัน
มุมมองหนึ่ งก็คือว่า พระเยซู ได้ให้การใส่ ชั่วคราวของพระวิญญาณแก่สาวกเหล่านี้ 1075 การ
กระทาแห่งการระบายลมหายใจออกเหนือพวกเขาก็ทาให้ระลึกถึงการทรงสร้าง ที่ซ่ ึ งพระเจ้าได้
ระบายชีวติ ของพระองค์เข้าไปในอาดัม (ปฐก. 2:7; เปรี ยบเทียบ อสค. 37:9) ดังนั้น พระเยซูอาจ
ได้บ่ งบอกว่าพระองค์กาลัง ทางานที่ สร้ างสรรค์ใ หม่ โดยการเติ มเต็ม ชายเหล่ า นี้ ด้วย “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” ของพระองค์1076 ภายหลัง พระเยซูได้อธิ บายว่าพระวิญญาณจะเสด็จมาเหนื อ
สาวกเหล่านี้ อีกครั้งหนึ่ ง (กจ. 1:8) ดังนั้น การกระทาขณะนี้ ของพระเยซู อาจได้นาเสนอการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นและชัว่ คราวที่ได้ช่วยให้พวกสาวกเข้าใจสิ่ งที่พวกเขาสามารถคาดหวังอย่าง
เต็มที่และอย่างถาวรได้ในภายหลัง การให้บพั ติศมานั้นได้มาในวัน เพ็นเทคอสต์ (กจ. 1:5;
2:4; 11:15)

ปั ญหาบางอย่า งเกี่ ยวกับ มุ มมองนี้ ก็มี ดังต่ อไปนี้ การให้ส องครั้ งของพระวิญญาณดู เหมื อน
ผิดปกติ เมื่อพิจารณาถึ ง พระสัญญาต่างๆก่อนหน้านั้นของพระเยซู ที่จะ ส่ ง (ไม่ใช่ ให้) พระวิญ ญาณ (บทที่ 14-16), และความส าคัญ ในพระธรรมกิ จ การเกี่ ย วกับ การเสด็ จ มาของ
พระวิญญาณ ณ วันเพ็นเทคอสต์ (กจ. 1:5; 2:4; 11:15) ยิง่ กว่านั้น ผูต้ ่อต้านมุมมองนี้ อา้ งว่า ไม่มี
ข้อบ่งชี้ที่วา่ การใส่ ชวั่ คราวด้วย “พระวิญญาณ” ได้มีผลลัพธ์ใดๆ บนพวกสาวก ยิง่ ไปกว่านั้นอีก
ไม่มีหลักฐานที่วา่ เมื่อโธมัสได้กลับมายังฉากนั้น พระเยซู ได้ให้พระวิญญาณแก่เขา อย่างที่คน
หนึ่งจะคาดหวังไว้ถา้ การทรงสถิตของพระวิญญาณนั้นจาเป็ นสาหรับพวกสาวก (ข้อ 26-29)
ผูอ้ ่านหลายคนของตัวบทกรี กได้สังเกตว่า “พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” (คากรี ก นิวมา ฮากิอน) ที่นี่
ไม่มีคานาหน้านามที่ระบุแน่นอนที่นาหน้าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ สิ่ งนี้ ได้นาให้พวกเขาบางคนที่
จะสรุ ปว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ไม่ได้ถูกกล่ าวถึ ง ที่ นี่ แต่ เป็ นลมหายใจ (คากรี ก นิ วมา) ของ
พระเจ้าที่ถูกกล่าวถึ ง พวกเขาถื อว่าลมหายใจนี้ ของพระเจ้าเป็ นสัญลักษณ์ ของของขวัญจาก
พระเจ้าเกี่ยวกับอานาจฝ่ ายวิญญาณในแง่ไม่เกี่ยวกับบุคคล1077 อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นยอห์น
ได้อา้ งอิ งถึ งพระวิญญาณที่ เกี่ ยวกับบุคคลโดยปราศจากคานาหน้านาม (7:39) นัน่ ดู เหมื อน
ความหมายของเขาที่นี่เช่นกัน การขาดหายไปของคานาหน้านามก่อนคานามนั้นบ่อยครั้งแล้ว
เป็ นผลลัพธ์ของการเน้นถึงคุณภาพของคานามในกรณี น้ ี มันคงจะเป็ น ความบริ สุทธิ์ ของพระวิญญาณ
นักวิชาการสมัยใหม่บางคนถื อว่าข้อนี้ เป็ นการบันทึ กของยอห์ นเกี่ ยวกับวันเพ็นเทคอสต์1078
อย่า งไรก็ ต าม มุ ม มองนี้ ไม่ ไ ด้ถื อ ล าดับ ของเหตุ ก ารณ์ ต ามล าดับ วัน เดื อ นปี อย่า งจริ ง จัง ที่
พระธรรมเหล่านี้ นาเสนอ เป็ นที่ชัดเจนว่า โอกาสที่ ยอห์นได้อธิ บายที่นี่และเหตุการณ์ ต่างๆ
ของวันเพ็นเทคอสต์ก็แตกต่างกัน
คนอื่นๆเชื่อว่าพระเยซูกาลังให้การแนะนาซึ่ งมีค่าน่าจดจาเชิงสัญลักษณ์และรู ปภาพถึงพระวิญญาณ ผูซ้ ่ ึ งจะเสด็จ
มาเหนื อพวกเขาในภายหลัง มันเป็ นการสาแดงออกถึ งสิ่ งที่ พระเยซู จะทาหลังจากที่ พระองค์ได้กลับไปหา
พระบิดา และที่พระองค์ได้ทาในวันเพ็นเทคอสต์ พระองค์ไม่ได้ให้พระวิญญาณแก่พวกเขาในแง่ใดๆในที่นี่ 1079
การตีความนี้ก็อธิ บายถึงโธมัสที่ไม่ได้รับพระวิญญาณก่อนวันเพ็นเทคอสต์ มันยังอธิ บายอีกว่าทาไมเหตุการณ์น้ ี
อาจไม่ได้มีผลลัพธ์ที่เปลี่ ยนแปลงอย่างถาวรในพวกสาวกเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลลัพธ์น้ นั ของวันเพ็นเทคอสต์
เป็ นที่ชดั เจนว่า มีการเสด็จมาครั้งเดียวเท่านั้นของพระวิญญาณบนสาวกเหล่านี้ และนัน่ ได้เกิดขึ้นในวันเพ็นเทคอสต์ สาหรับข้าพเจ้าแล้ว ดูเหมือนว่ามุมมองนี้ก็สามารถแก้ต่างได้และข้าพเจ้าชอบมุมมองนี้

อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่า ของขวัญนี้ ที่มีต่อกลุ่มทั้งหมดของผูเ้ ชื่ อที่ปรากฏตัวนั้นก็เป็ นเงื่อนไขที่
จาเป็ นสาหรับการเสด็จลงมาของพระวิญญาณในวันเพ็นเทคอสต์ นี่ เป็ น “การทาให้ตื่นตัว ”
และสิ่ งที่ได้เกิดขึ้นในวันเพ็นเทคอสต์เป็ น “การเสริ มฤทธิ์ ” นี่เป็ นการกระทาของพระคริ สต์ที่
ได้เป็ นขึ้นจากตาย และอีกอันหนึ่ งเป็ นการกระทาของพระคริ สต์ที่ได้เสด็จสู่ สวรรค์ ของขวัญ
นี้ได้ตระเตรี ยมและช่วยให้พวกเขาที่จะรับของขวัญอีกอย่างหนึ่ง1080
อีกมุมมองหนึ่งก็คือว่า การประทานพระวิญญาณได้ส่งผลให้เกิดการประทับอยูข่ องพระองค์ใน
พวกสาวกและได้เสริ มฤทธิ์ พวกเขาจากเวลานี้ เป็ นต้นไป เหตุการณ์ต่างๆท้ายสุ ดที่ได้ถูกบันทึก
ไว้โดยลูกา ยอห์น และบทแรกของพระธรรมกิจการของอัครทูตได้พิสูจน์วา่ พวกสาวกเป็ นผูท้ ี่
ได้รับการเปลี่ยนแปลงหลังจาก “การระบายลมหายใจออกนี้ และก่อนวันเพ็นเทคอสต์ สิ่ งที่
เกิดขึ้นในวันเพ็นเทคอสต์เป็ นการบัพติสมาด้วย “ฤทธิ์ เดช” ไม่ใช่การเสด็จมาของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เพื่อประทับอยู่อย่างถาวรกับพวกสาวก1081 แม้ว่าประสบการณ์ แห่ ง “การระบายลม
หายใจ” นี้ ส่งผลใหพวกสาวกได้รับความยินดี เอกภาพ สันติสุข และความเข้าใจถ่ องแท้ใน
พระคัมภีร์ พระธรรมกิจการของอัครทูตเชื่อถือว่าวันเพ็นเทคอสต์ ซึ่ งไม่ใช่ประสบการณ์น้ ี เป็ น
เหตุการณ์เมื่อพระวิญญาณได้เสด็จมาเหนือผูเ้ ชื่ออย่างพิเศษ
20:23

คาบัญชาที่ยงิ่ ใหญ่ไม่ใช่แค่เรี ยกร้องอานาจที่เหนื อธรรมชาติที่จะดาเนิ นการมันเท่านั้น (ข้อ 22)
แต่ ม นั เกี่ ย วข้องกับ การยกโทษบาปอี ก ด้วย (เปรี ย บเที ย บ ยรม. 31:31-34; มธ. 26:28) ใน
พระคัมภีร์ตอนที่คล้ายกันใน มัทธิ ว 16:19 และ 18:18 นั้น บริ บทก็คือการตีสอนของคริ สตจักร
ที่นี่บริ บทคือการประกาศ
ส่ วนที่สองของอนุ ประโยคที่ มีเงื่ อนไขแต่ละอนุ ประโยคในข้อนี้ ก็อยู่ในกรรมวาจกและกาล
สมบู รณ์ ใ นตัว บทกรี ก กรรมวาจกบ่ ง บอกว่า ใครคนหนึ่ ง ได้ท าการยกโทษหรื อ ยับ ยั้ง ไว้
บุคคลนั้นต้องเป็ นพระเจ้า เนื่องจากว่าพระองค์เท่านั้นมีสิทธิ อานาจที่จะทาอย่างนั้น (มธ. 9:2-3;
มก. 2:7; ลก. 5:21) กาลสมบูรณ์บ่งบอกว่าการกระทามีผลลัพธ์ต่อเนื่อง บาปต่างๆได้รับการยก
โทษหรื อถูกยับยั้งไว้ อย่างน้อยก็ชวั่ คราวถ้าไม่ใช่อย่างถาวร
ดูเหมือนพระเยซูได้กล่าวว่า เมื่อพวกสาวกของพระองค์ได้ไปหาคนอื่นๆ พร้อมกับข่าวสารแห่ ง

ความรอด อย่างที่ พระองค์ได้ทานั้น บางคนจะเชื่ อและคนอื่ นๆจะไม่เชื่ อ การตอบสนองต่อ
พันธกิจของพวกเขาจะเป็ นการตอบสนองอย่างเดียวกันที่มีต่อพันธกิจของพระองค์ พระองค์ได้
ถื อว่าการยกโทษและการยับยั้งบาปต่างๆของผูฟ้ ั งของพวกเขาว่าเป็ นการกระทาของตัวแทน
ของพระเจ้า ถ้าผูค้ น (“ใครๆ” หรื อ “ใครก็ตาม” คากรี กพหูพจน์คือ ทิ นน) ได้เชื่ อข่าวประเสริ ฐ
นั้น พวกสาวกสามารถบอกผูเ้ ชื่ อใหม่เหล่านี้ วา่ พระเจ้าได้ยกโทษบาปของพวกเขา ถ้าพวกเขา
ไม่ได้เชื่อ พวกเขาสามาถบอกพวกเขาว่าพระเจ้าไม่ได้ยกโทษให้และได้ยบั ยั้งบาปของพวกเขา
ไว้ พระเยซู ได้ท าสิ่ งนี้ แล้ว (เปรี ยบเทีย บ 9:39-41) และตอนนี้ พวกสาวกของพระองค์จะ
ดาเนินการที่จะทามันต่อไป ดังนั้น พันธกิจของพวกเขาก็จะเป็ นการดาเนิ นต่อไปของพันธกิจ
ของพระองค์ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การยกโทษบาป อย่า งเช่ น มัน จะอยู่ ใ นความสั ม พัน ธ์ ก ับ การ
ช่วยเหลือของพระวิญญาณ สิ่ งนี้เช่นกันก็ประยุกต์ใช้กบั ชนรุ่ นที่ตามมาทั้งหมดของเหล่าสาวก
ของพระเยซู เนื่องจากว่าพระเยซูยงั คงกล่าวถึงภารกิจของพวกสาวกอยู่
“. . . ที่แท้ทุกคนผูซ้ ่ ึ งประกาศข่าวประเสริ ฐก็กาลังยกโทษหรื อไม่ยกโทษบาป ซึ่ งขึ้นอยู่
กับไม่วา่ ผูฟ้ ังยอมรับหรื อปฏิเสธพระเยซูในฐานะผูแ้ บกบาป”1082
“เมื่อพระคริ สต์บญั ชาให้พวกอัครทูตที่จะยกโทษบาป พระองค์ไม่ได้แสดงต่อพวกเขา
ถึงสิ่ งที่เป็ นพิเศษต่อพระองค์เอง มันเป็ นของพระองค์ที่จะยกโทษบาป พระองค์เพียง
แค่บญั ชาพวกเขาในนามของพระองค์ที่จะประกาศ การยกโทษบาป”1083
การปรากฏของการเป็ นขึ้นจากตายนี้ ก็มีความสาคัญสามอย่างในพระกิ ตติคุณยอห์น อีกครั้งหนึ่ ง มันได้ทาให้
การเป็ นขึ้นจากตายทางร่ างกายของพระเยซู มีเหตุผล และมันได้ตระเตรี ยมบริ บทสาหรับการบัญชาพวกสาวก
ของพระเยซู มันยังได้ตระเตรี ยมเบื้องหลังสาหรับการปรากฎของพระเยซู อีกด้วยเมื่อโธมัสได้ปรากฎตัว และ
ถ้อยคาที่สาคัญสุ ดยอดแห่งความเชื่อที่ได้ติดตามมา (ข้อ 24-29)
4. ความเชื่อทีไ่ ด้ รับการเปลีย่ นแปลงของโธมัส 20:24-29
พยานสุ ดท้ายต่อการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู ในพระกิ ตติคุณยอห์นคือโธมัส และการบันทึกของพยานนี้ ก็มี
สองส่ วน ส่ วนแรกจัดตั้งฉากสาหรับส่ วนที่สอง (เปรี ยบเทียบ บทที่ 21) ยอห์นเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณคนเดียว
ผูซ้ ่ ึ งได้บนั ทึกการปรากฎหลังจากการเป็ นขึ้นจากตายนี้ การกล่าวยอมรับของโธมัสเป็ นข้อโต้แย้งที่สาคัญสู งสุ ด

ของยอห์นสาหรับความเชื่อในพระเยซูในฐานะพระเมสสิ ยาห์ที่เป็ นพระเจ้า คือพระคริ สต์
ความไม่ เชื่อแรกเริ่มของโธมัส 20:24-25
ยอห์นให้ชื่อทั้งอารเมคและกรี กของสมาชิ กของสาวกสิ บสองคน ซึ่ งตอนนี้ มีสิบเอ็ดคนแก่ผูอ้ ่านของท่านคื อ
“โธมัส” และ “เดดิมสั ” ตามลาดับ (เปรี ยบเทียบ 11:16; 14:5) ภาพต่างๆก่อนหน้านั้นของยอห์นเกี่ยวกับสาวก
คนนี้ ก็นาเสนอเขาในฐานะผูต้ ิดตามของพระคริ สต์ที่จงรักภักดี กล้าหาญแม้ว่าค่อนข้างสิ้ นหวังและมองโลกใน
แง่ร้าย การระบุโดยทัว่ ไปมากขึ้นของเขาในฐานะผูส้ งสัยมาจากเหตุการณ์ขณะนี้เท่านั้น
โธมัสไม่ได้มีความสงสัยที่ ว่าพระเยซู ได้ตายไป นี่ เป็ นอี กหลักฐานหนึ่ งที่ วา่ พระเยซู ได้ตายไปอย่างแท้จริ ง
อย่างไรก็ตาม เขาได้ปฏิเสธที่จะเชื่ อการรายงานของสาวกคนอื่นๆที่วา่ พระเยซู มีชีวิตอยู่ โดยปราศจากหลักฐาน
ทางกายภาพที่ เ ป็ นส่ วนตัว เขาได้ยืนกรานถึ ง การสั ม ผัส พระเยซู และโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง แผลที่ ถู ก ตรึ งของ
พระองค์ ไม่ใช่แค่การมองดูพระองค์เท่านั้น ไม่มีใครอื่นในพันธสัญญาใหม่ที่ได้ทาข้อเรี ยกร้องเช่นข้อเรี ยกร้อง
เหล่านี้ก่อนการเชื่อ1084 ตัวบทกรี กอธิ บายว่าสาวกคนอื่นๆได้กล่าวเรื่ อยไป (คากรี ก เอเลกน, กาลไม่สมบูรณ์) ว่า
พระเยซู มีชีวิตอยู่ เป็ นที่ชดั เจนว่าพวกเขาได้แสวงหาเขาและได้แบ่งปั นข่าวดี กบั เขา (เปรี ยบเทียบ กท. 6.1) แม้
จะมี ค าพยานทางถ้อยค าที่ ถู ก กล่ า วซ้ า นี้ โดยบรรดาผูท้ ี่ ไ ด้รู้ จกั พระองค์ที่ ที่ สุ ดนั้น โธมัส ได้ป ฏิ เ สธที่ จะเชื่ อ
(เปรี ยบเทียบ 4:48) เขาได้ตระหนักอย่างถี่ ถว้ นว่าพระเยซู ได้ตายไปแล้ว อย่างที่เป็ นหลักฐานโดยการอ้างอิงถึง
แผลของพระเยซู จนเขาไม่สามารถเห็ นว่าการถูกตรึ งของพระเยซู สามารถผ่านพ้นได้อย่างไร นี่ เป็ นที่เดียวใน
พันธสัญญาใหม่ที่เราเรี ยนรู ้วา่ “ตะปู” ได้ตอกตรึ งพระหัตถ์และพระบาทของพระเยซู (เบรี ยบเทียบ สดด. 22.16)
บางครั้งคนโรมันได้ผกู มือและเท้าของเหยือ่ ด้วยเชือกเท่านั้น
“โธมัสได้ทาความผิดพลาดหนึ่ งอย่าง เขาได้ถอนจากการสามัคคีธรรมของคริ สเตียน เขาได้แสวงหา
ความโดดเดี่ยวแทนที่จะเป็ นการรวมกัน และเพราะว่าเขาไม่ได้อยูท่ ี่นนั่ กับเพื่อนคริ สเตียนของเขา เขา
ได้พลาดการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซู เราพลาดโอกาสใหญ่ไปเมื่อเราแยกตัวเราเองจากการสามัคคี
ธรรมของคริ สเตียน และเมื่อเราพยายามที่จะอยูต่ ามลาพัง สิ่ งต่างๆสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ภายในการ
สามัค คี ธ รรมของคริ ส ตจัก รของพระคริ ส ต์ซ่ ึ ง จะไม่ เ กิ ด ขึ้ นกับ เราเมื่ อเราอยู่ต ามล าพัง เมื่ อ ความ
โศกเศร้ามายังเราและเมื่อความเสี ยใจล้อมรอบเรา บ่อยครั้งเราก็มีแนวโน้มที่จะปิ ดตัวเราเองและปฏิเสธ
ที่จะพบปะกับผูค้ น โดยไม่คานึงถึงความโศกเศร้าของเรานั้น นัน่ เป็ นเวลาที่เราควรแสวงหาการสามัคคี

ธรรมของผูค้ นของพระคริ สต์ เพราะว่าที่นนั่ เองที่เราเป็ นไปได้มากที่สุดที่จะพบกับพระองค์หน้าต่อ
หน้า”1085
ความเชื่ อในทีส่ ุ ดของโธมัส 20:26-29
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ยอห์ นได้ต้ งั การปรากฏหลัง จากการเป็ นขึ้ นจากตายนี้ ใ นวันที่ แปดหลัง จาก (เจ็ดวันต่ อมา)
วันอาทิตย์อีสเตอร์ นัน่ คือ วันอาทิตย์ถดั มา เป็ นที่ชดั เจนว่า “แปดวัน” ของท่านได้รวมถึงวัน
อาทิตย์ บางทีท่านได้ระบุถึงวันนั้นเพราะว่า ณ เวลาที่ยอห์นได้เขียนนั้น วันอาทิตย์ได้กลายมา
เป็ นวันแห่ งการนมัส การส าหรั บ คริ สเตี ยน เมื่ อพวกเขาได้ระลึ กถึ งการเป็ นขึ้ นจากตายของ
พระเยซู พวกเขาได้นมัสการพระองค์ในวันอาทิตย์อีสเตอร์ จากนั้นอีกครั้งหนึ่ งในวันอาทิตย์
ถัด มา และจากนั้น ในวัน อาทิ ต ย์ต่ อ มาตั้ง แต่ เ วลานั้น เป็ นต้น ไป (เปรี ย บเที ย บ กจ. 20:7)
อย่า งไรก็ ต าม การนมัส การในวันอาทิ ต ย์ก็ มี ร ากฐานของมัน ในธรรมเนี ย มมากกว่า ค าสั่ ง
พวกสาวกยัง คงได้พ บกัน หลัง ประตู ที่ ไ ด้ปิ ดไว้เ พราะว่า พวกเขาได้ก ลัว เจ้า หน้า ที่ ช าวยิ ว
(เปรี ยบเทียบ ข้อ 19) อีกครั้งหนึ่ งพระเยซู ได้ปรากฎตัวต่อหน้าสาวกเหล่านี้ อย่างที่พระองค์ได้
ปรากฎในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (ข้อ 19) พระองค์ได้กล่าวซ้ าการอวยพรของพระองค์เช่นกัน
(ข้อ 21) บางที พระเยซู ได้ทาสิ่ งเหล่านี้ เพราะว่าพระองค์ได้รู้ว่าพวกสาวกได้บอกโธมัสว่า
พระองค์ได้ป รากฎในแนวทางนี้ และได้ก ล่ าวสิ่ ง เหล่ านี้ ดัง นั้น การทาซ้ า การปรากฎตัวที่
อัศจรรย์คงได้เสริ มความเชื่อของโธมัส
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จากนั้นพระเยซูได้เชื้อเชิญให้โธมัสที่จะทาให้ตวั เขาเองพอใจที่วา่ พระองค์เป็ นพระเยซู ที่ได้ถูก
ตรึ ง อย่ า งแท้จ ริ ง อย่ า งที่ โ ธมัส ได้ก ล่ า วว่ า เขาจะต้อ งท าถ้า เขาจะเชื่ อ ว่ า พระเยซู มี ชี วิ ต อยู่
พระเยซู ได้รู้ว่าโธมัสได้กล่ าวไว้ แม้ว่าพระองค์ยงั ไม่ได้ปรากฎตัวทางกายภาพเมื่ อโธมัสได้
กล่าวสิ่ งนั้น นี่ คือความหมายโดยนัยเพิ่มเติมของความเป็ นพระเจ้าของ พระเยซู อย่างไรก็ตาม
จุดประสงค์ของการทดสอบนี้ไม่ใช่แค่ที่จะทาให้ความอยากรู ้อยากเห็นของโธมัสพึงพอใจ มัน
คื อ การที่ จ ะน าเขาไปสู่ ค วามเชื่ อ ที่ ว่ า พระเยซู เ ป็ นพระเมสสิ ยาห์ ที่ ไ ด้ เ ป็ นขึ้ นจากตาย
เราสามารถกล่าวถ้อยคาของพระเยซูตามตัวอักษรว่า “อย่าไม่เชื่อ แต่จงเชื่อ” (NASB)
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เป็ นที่ชดั เจนว่า โธมัสไม่ได้รับข้อเสนอของพระเยซู ภาพของพระผูช้ ่วยให้รอดของเขาดูเหมือน
เพียงพอที่จะโน้มน้าวเขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 29) จากนั้นโธมัสได้เปล่งหนึ่ งในการประกาศที่

ลึกซึ้ งที่สุดแห่ งความเชื่ อที่ช่วยให้รอดในพระคัมภีร์ สาหรับคนยิวที่จะเรี ยกมนุ ษย์อีกคนหนึ่ ง
ว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของข้าพระองค์ และพระเจ้าของข้าพระองค์ ” ก็เป็ นการหมิ่ นประมาท
ภายใต้สถานการณ์ ต่างๆที่ปกติ (เปรี ยบเทียบ 10:33) กระนั้น นัน่ คือใครที่โธมัสได้เชื่ อว่า
พระเยซู เป็ นอย่างแท้จริ ง นัน่ คือใครที่ยอห์นได้นาเสนอว่าพระเยซู เป็ นตลอดพระกิตติคุณนี้ อีก
ด้วย ชื่ อเรี ยกทั้งสองนี้ ก็เป็ นชื่ อเรี ยกของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิม โธมัสได้มาสู่ การเชื่ อว่า
พระเยซู เป็ นเจ้านาย (หัวหน้า) ของเขา ในแง่ที่เต็มที่ (“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”) มากกว่าก่อน และ
ตอนนี้เขาได้เชื่อว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้าอย่างเต็มที่
“คานามที่ถูกกล่าวซ้ า ของข้ าพระองค์ ก็ไม่ได้ลดความเป็ นสากลของความเป็ นเจ้าและ
ความเป็ นพระเจ้าของพระเยซู แต่มนั ทาให้แน่ ใจว่าถ้อยคาของโธมัสเป็ น การกล่ าว
ยอมรับแห่ งความเชื่ อที่ เป็ นส่ วนตัว ด้วยเหตุน้ นั โธมัสไม่เพียงแต่แสดงถึ งความเชื่ อ
ของเขาในการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู คริ สต์เท่านั้น แต่ช้ ี ไปยังความหมายที่ลึกซึ้ ง
ที่ สุดของมันอี กด้วย มันไม่ใช่ สิ่งใดที่ น้อยกว่าการเปิ ดเผยเกี่ ยวกับ ว่าใครที่ พระเยซู
คริ ส ต์เป็ นเลย คนที่ ส งสั ยซึ่ งไม่ย อมมากที่ สุ ดได้ย กการกล่ าวยอมรั บที่ ลึก ซึ้ ง ที่ สุ ด
ให้แก่เรา”1086
ตอนนี้โธมัสได้เชื่ออย่างที่เพื่อนสาวกของเขาได้มาเชื่ อ (เปรี ยบเทียบ ข้อ 25) การกล่าวยอมรับ
ของเขาเป็ นต้นแบบที่ยอห์นได้นาเสนอสาหรับสาวกในอนาคตทั้งหมด มันเป็ นจุดสู งสุ ดของ
พระกิ ตติคุณนี้ (เปรี ยบเทียบ 1:1, 14, 18) พยานอื่นๆของยอห์นต่อความเป็ นพระเจ้าของ
พระเยซูคือ ยอห์นผูใ้ ห้บพั ติศมา (1:34), นาธานาเอล (1:49), พระเยซูเอง (5:25; 10:36), เปโตร
(6:69), ชายตาบอดที่ได้รับการรักษา (9:35), มารธา (11:27), และอัครทูตยอห์น (20:30-31)
“ไม่มีใครที่ได้กล่าวต่อพระเยซูอย่างนี้ [ในหมวดพระกิตติคุณ นัน่ คือ เช่น ”พระเจ้า“]
มันแสดงถึงการกระโดดแห่งความเชื่อ ในเวลาที่เขาได้มาสู่ การเห็นว่าพระเยซู ได้เป็ น
ขึ้ นมาจากตายอย่างแท้จริ งนั้น โธมัส ได้มาสู่ การเห็ นบางสิ่ งของที่ สิ่งนั้นได้บ่งบอก
มนุ ษย์ธรรมดาไม่ได้เป็ นขึ้นมาจากตายในทานองนี้ ผูห้ นึ่ งผูซ้ ่ ึ งตอนนี้ มีชีวิตอยู่อย่าง
ชัดเจน แม้ว่าพระองค์ได้ตายไปนั้น สามารถถูกกล่าวถึ งด้วยภาษาของการนมัสการที่
ยกย่องได้”1087
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พระเยซูไม่ได้คดั ค้านต่อสิ่ งที่โธมัสได้กล่าว มันเป็ นจริ งอย่างสมบูรณ์ .เปรี ยบเทียบ กจ) 10:26;
14:15; วว. 22:8-9) เราสามารถแปลประโยคแรกของพระเยซู ได้ไม่วา่ เป็ นคาถามหรื อประโยค
บอกเล่า มันได้ยนื ยันถึงความเป็ นจริ งของความเชื่ อถือของโธมัสไม่วา่ กรณี ใดก็ตาม และมันได้
จัดตั้งสุ ขคติที่ได้ติดตามมา (เปรี ยบเทียบ 13:17) ซึ่ งเป็ นสุ ขคติอนั สุ ดท้ายของสุ ขคติขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า “เป็ นสุ ข” (คากรี ก มาคาริ ออส) ทามากกว่าแค่การอธิ บายถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงว่า
เป็ นสุ ข มัน ยัง ประกาศอี ก ว่ า เขาหรื อ เธอเป็ นที่ ย อมรั บ และเป็ นที่ โ ปรดปรานต่ อ พระเจ้า
(เปรี ยบเทียบ มธ. 5:3-12)
ผูเ้ ชื่อส่ วนใหญ่ได้เชื่อพระเยซูเนื่องจากหลักฐานที่เพียงพอ โดยปราศจากการยืนยันทางกายภาพ
ที่โธมัสได้เรี ยกร้อง (เปรี ยบเทียบ ข้อ 8; 1 ปต. 1:8-9) คนเหล่านั้นคือผูค้ นผูซ้ ่ ึ งพระเยซู ได้
กล่ าวถึ งเมื่อพระองค์ได้ทาถ้อยแถลงนี้ สุ ขคติน้ ี ไม่ได้ทาให้ผูเ้ ชื่ อผูซ้ ่ ึ งมี ชีวิตอยู่หลังจากการ
เสด็จสู่ สวรรค์ของพระเยซู เหนื อกว่าบรรดาผูท้ ี่ได้เห็ นพระองค์ทางกายภาพ แต่มนั รับรองถึ ง
พระพรของพวกเขาโดยพระเจ้า
“พระองค์ [พระเยซู ] คงอยากให้บรรดาผูท้ ี่ตอ้ งเชื่ อโดยปราศจากการมองเห็น ที่จะ
เข้าใจว่าพวกเขาไม่มีเหตุที่จะอิจฉาบรรดาผูท้ ี่ได้มีโอกาสของการเห็ น และผูท้ ี่ได้เชื่ อ
หลังจากที่พวกเขาได้เห็นเท่านั้น”1088
“การประกาศของโธมัสเป็ นการยืนยันสุ ดท้ายของความเชื่อส่ วนตัวที่ถูกบันทึกไว้ในพระกิตติคุณนี้ มัน
แสดงถึ งจุดสู งสุ ดของพระธรรมนี้ เพราะว่ามันนาเสนอพระคริ สต์ในฐานะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่เป็ นขึ้น
จากตาย มีชยั ชนะเหนือบาป ความโศกเศร้า ความสงสัยและความตาย มันยังนาเสนอความเชื่อที่ยอมรับ
ไม่เพียงแต่ความจริ งของสิ่ งที่พระเยซู ได้กล่าวเท่านั้น แต่ความเป็ นจริ งของสิ่ งที่พระองค์เป็ นอีกด้วย
นัน่ นคือ พระบุตรของพระเจ้า ในประสบการณ์ของโธมัสนั้น ผูเ้ ขียนได้แสดงให้เห็ นถึงความเชื่ อมาสู่
การเติบโตอย่างไร และมันเปลี่ยนแปลงทิศทางทั้งสิ้ นของชีวติ แต่ละบุคคลอย่างไร”1089
“ดังนั้นการเติบโตของความเชื่อที่ถูกพรรณนาไว้ในพระกิตติคุณยอห์น ก็เคลื่อนจากการยอมรับเริ่ มแรก
ในคาพยานของอีกบุคคลหนึ่ งไปสู่ ความรู ้ส่วนตัวที่ได้แสดงออกมาโดยความจงรักภักดี การรับใช้ และ
การนมัสการ; จากการทึกทักเอาของความเป็ นประวัติศาสตร์ และความสัตย์สุจริ ตของพระเยซู ไปสู่ การ
วางใจส่ วนตัวในพระองค์; จากการกล่าวยอมรับภายนอกไปสู่ ความเป็ นจริ งภายใน; จากการสนใจฟังคา

สอนของพระองค์ไปสู่ การยอมรับความเป็ นเจ้านายของพระองค์เหนื อชี วิต ความเชื่ อเต็มที่อาจจะไม่
บรรลุได้ทนั ที กระนั้นความเชื่อที่เริ่ มก่อและไม่สมบูรณ์ก็ไม่ถูกดูถูก”1090
ช. จุดประสงค์ ของพระกิตติคุณนี้ 20:30-31
ยอห์นได้ดาเนินหลักฐานที่สาคัญที่สุดที่วา่ พระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้าต่อไปด้วยการอธิ บายถึงจุดประสงค์
ของท่านสาหรับการเขียนเรื่ องราวนี้ของพันธกิจของพระเยซู การอธิ บายนี้จดั ตั้งการสรุ ปขั้นต้นต่อพระธรรมนี้
20:30

“ดัง นั้น” ผูก ประโยคนี้ เข้ากับสิ่ ง ที่ มาก่ อนมันทันที ยอห์ นได้เขี ย นพระกิ ตติ คุ ณนี้ เพราะว่า
บรรดผูท้ ี่เชื่ อในพระองค์โดยปราศจากการเห็ นพระองค์ทางกายภาพก็เป็ นที่ยอมรับต่อพระเจ้า
ดังนั้น ท่านได้เขียนว่า ผูค้ นเช่ นนั้น “จะเชื่อ” และก็ประสบกับ “ชี วิต” นิ รันดร์ (ข้อ 31) มี
หลักฐาน (“หมายสาคัญ”) “อื่นๆอีกมากมาย” เกี่ยวกับความเป็ น พระเจ้าของพระเยซู ที่ยอห์น
สามารถนาเสนอได้ อย่างไรก็ตาม ท่านได้เลือกหลักฐานเหล่านั้นที่ท่านได้บนั ทึกไว้ที่นี่ (“แต่
การที่ได้รับทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้,” ข้อ 31) ที่จะนาผูอ้ ่านของท่านไปสู่ ประเภทของความเชื่อที่
โธมัสเพิ่งได้สื่อสาร (“ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่ อว่าพระเยซู ทรงเป็ นพระคริ สต์,” ข้อ 31) และ
ที่พระเยซูเพิ่งได้ชมเชยไป นัน่ เป็ นยุทธวิธีที่ได้กล่าวยอมรับของยอห์นในการเขียนพระกิตติคุณ
นี้ภายใต้การดลใจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
อะไรที่ยอห์นได้มีในความคิดเมื่อท่านได้อา้ งอิงถึง “หมายสาคัญ” อื่นๆ? นักตีความบางคนได้
สรุ ปว่ายอห์นได้หมายถึงหมายสาคัญอื่นๆหลังจากการเป็ นขึ้นจากตาย เนื่ องจากว่าท่านได้เขียน
ว่าพระเยซู ได้ทาสิ่ งเหล่านั้น ”ต่อหน้าสาวกเหล่านั้น “1091 นักตีความส่ วนใหญ่เชื่ อว่ายอห์นได้
หมายถึงประเภทอย่างเดียวกันของหมายสาคัญต่างๆอย่างเช่นการอัศจรรย์ท้ งั เจ็ดที่ท่านได้แสดง
ให้เห็น ซึ่ งก็คือความสาคัญของสิ่ งที่พระเยซูได้อธิ บายอย่างปกติในบริ บทนั้นๆ (บทที่ 2-12) สิ่ ง
เหล่านี้เช่นกันถูกทาต่อหน้าพวกสาวกของพระเยซู
สรุ ปของหมายสาคัญทั้งเจ็ดในพระธรรมยอห์ น
หมายสาคัญ
ความสาคัญ
ความเชื่อ
ความไม่ เชื่อ
การเปลี่ ย นน้ า อานาจของ
พวกสาวก
ใ ห้ เ ป็ น เ ห ล้ า พระเยซู เหนื อ

ข้ ออ้างอิง
2:1-11

องุ่น
การรักษา
บุตรชาย
ของข้าราชการ
การรั กษาคน
เป็ นอัมพาต
ก า ร เ ลี้ ย ง ค น
5,000 คน
ก า ร เ ดิ น บ น
ทะเล
การรักษาคน
ต า บ อ ด แ ต่
กาเนิด
ก า ร ท า ใ ห้
ล า ซ า รั ส เ ป็ น
ขึ้นจากตาย
20:31

คุณภาพ
อานาจของ
พระเยซู เหนื อ
ระยะทาง
อานาจของ
พระเยซู เหนื อ
กาลเวลา
อานาจของ
พระเยซู เหนื อ
ปริ มาณ
อานาจของ
พระเยซู เหนื อ
ธรรมชาติ
อานาจของ
พระเยซู เหนื อ
เคราะห์ร้าย
อานาจของ
พระเยซู เหนื อ
ความตาย

ข้า ราชการและ
ครอบครัว
ของเขา
คนเป็ นอัมพาต? พวกยิว

4:46-54

บางคนในฝูงชน
นั้น

6:1-15

พวกสาวก

6:16-21

คนตาบอด

พวกฟาริ สี

5:1-9

9:1-12

มารธา, มารี ย ์, เจ้าหน้าที่ชาวยิว 11:1-16
แ ล ะ พ ว ก ยิ ว
หลายคน

ข้อนี้รวมหัวข้อสาคัญมากที่สุดหลายข้อหัวไว้ดว้ ยกันในพระกิตติคุณที่สี่ มันสรุ ปศาสนศาสตร์
ของยอห์นเช่ นเดี ยวกับการกล่าวถึ งจุดประสงค์ของท่านอย่างชัดเจน จุดประสงค์ของยอห์นก็
เป็ นการประกาศอย่ า งชั ด เจน ข่ า วประเสริ ฐของท่ า นก็ เ ป็ นส่ วนที่ ย อดเยี่ ย มของ
พระคัมภีร์ที่จะให้แก่ผไู ้ ม่เชื่ อ บางทีมนั เป็ นเครื่ องมือการประกาศที่มีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
ที่มีให้ใช้ ผลกระทบของมันต่อผูอ้ ่านก็มีพลังมากที่สุดเมื่อใครคนหนึ่ งอ่านมันจบในคราวเดียว
ซึ่ งใช้เวลาน้อยกว่าสองชั่วโมงสาหรั บ คนส่ วนใหญ่ เอกสารนี้ สามารถสถาปนาและทาให้
ความเชื่ อของผูเ้ ชื่ อคนใดก็ตามที่ จะหยัง่ ลึ กอี กด้วย และอย่างไม่สงสัยเลยว่า ยอห์ นได้เขี ย น
สิ่ งที่ท่านได้เขียนเพื่อจะบรรลุจุดประสงค์น้ นั เช่นกัน

ความหมายโดยนัยของจุดประสงค์แห่ งการประกาศพื้นฐานนี้ ก็คือว่ายอห์นได้หมายถึงผูไ้ ม่เชื่ อ
เมื่อท่านได้เขียนว่า “ท่านทั้งหลาย” ท่านได้มีกลุ่มเจาะจงของผูไ้ ม่เชื่ อในความคิด หรื อท่าน
กาลังกล่าวถึงผูอ้ ่านที่ไม่ได้เชื่ อของท่านใช่ ไหม? นักอรรถาธบายบางคนได้พยายามที่จะระบุ
ผูฟ้ ั ง ที่ เจาะจงจากประโยคต่ างๆในบริ บทนั้น กระนั้น มันดู เหมื อนเป็ นไปได้มากกว่า ที่ ว่า
ยอห์นได้เขียนเพื่อผูฟ้ ั งโดยทัว่ ไป เนื่ องจากว่าท่านไม่ได้ระบุผฟู ้ ั งที่ได้ต้ งั ใจไว้ของท่านอย่าง
เจาะจง การนาเสนอของท่านเกี่ยวกับพระเยซู ในฐานะพระบุตรของพระเจ้าก็มีการประยุกต์ใช้
อย่างสากลอย่างแน่นอน
“มันไม่สามารถมีขอ้ สงสัยใดๆที่วา่ ยอห์นได้ตระหนักว่าพระเยซูเป็ นพระเจ้าที่มาบังเกิด
เป็ นมนุษย์อย่างแท้จริ ง”1092
จุดประสงค์ของยอห์นไม่ใช่เป็ นแบบวิชาการ มันไม่ใช่ที่วา่ ผูค้ นจะเชื่ อทางสติปัญญาว่าพระเยซู
เป็ นพระเมสสิ ยาห์ที่เป็ นพระเจ้า ตรงกันข้าม พวกเขาจะเชื่ อความเชื่ อพื้นฐานเหล่านั้น เพื่อว่า
พวกเขาจะได้รับความรอดและประสบกับชีวติ ของพระเจ้าอย่างเต็มที่ (เปรี ยบเทียบ 10:10)
“. . .การยินยอมโดยตัวของมันเองนั้น. . .ก็มาจากหัวใจมากกว่าสมอง และมาจากความ
ประสงค์มากกว่าความเข้าใจ”1093
ชี วิตของพระเจ้านี้ ก็กระทบทั้งบุคคล ไม่ใช่แค่สติปัญญา ยิ่งไปกว่านั้นอีก มันกระทบเขาหรื อ
เธอตลอดไป ไม่ใช่แค่ระหว่างชีวติ ปั จจุบนั ของบุคคลนั้นเท่านั้น
ถ้อยแถลงที่เป็ นจุดประสงค์ที่ชดั เจนของยอห์นก็สรุ ปเนื้อหาของพระกิตติคุณนี้ ข้าพเจ้าถือว่า 20:31 เป็ นข้อไขใน
พระกิตติคุณยอห์น
V. บทส่ งท้าย บทที่ 21
พระกิตติคุณนี้ได้เริ่ มต้นด้วยบทนาทางศาสนศาสตร์ (1:1-18) และมันจบลงด้วยบทส่ งท้ายทางปฏิบตั ิ ในบทที่ 20
ยอห์นได้สรุ ปการบรรยายของท่าน ซึ่ งได้ถูกออกแบบมาเพื่อจะนาผูไ้ ม่เชื่ อไปสู่ การเชื่ อในพระเยซู คริ สต์ บทที่
21 มี คาแนะนาสาหรั บบรรดาผูท้ ี่ ได้มาสู่ ความเชื่ อในพระองค์ และอธิ บายถึ งการที่ จะพวกเขาจะต้องรั บใช้

พระองค์ขณะที่พวกเขาดาเนิ นภารกิจของพวกเขา (20:21-23) หัวข้อที่โดดเด่นหลายหัวข้อในพระกิ ตติคุณนี้ ก็
กลับมาอีกที่นี่
“นักวิจารณ์บางคนได้โต้แย้งว่าบทนี้มาหลังจากช่วงสาคัญสุ ดยอดหลังจากการสรุ ปที่ยิ่งใหญ่ในบทที่ 20
และดังนั้นก็ถูกเขียนขึ้นโดยผูเ้ ขียนอีกคนหนึ่ง (นิรนาม) แต่หลักฐานทางภาษาไม่ได้สนับสนุ นข้อสังเกต
นี้ นอกจากนั้น พระธรรมเล่มอื่นๆที่ยิ่งใหญ่ของพระคัมภีร์ก็มีภาคผนวกหลังจากการไปถึงจุดสู งสุ ดที่
ยิ่งใหญ่ (เปรี ยบเทียบ เช่ น รม. 16 ที่ตามหลัง รม. 15:33) ดังนั้น ยอห์น 21 ก็ไม่ได้ปราศจากคุ ณค่า
หรื อไม่ได้สอดคล้องกับพระธรรมเล่มอื่นๆของพระคัมภีร์”1094
โครงสร้างของบทนี้ก็คล้ายกับส่ วนที่เหลือของพระกิตติคุณนี้ แรกสุ ดยอห์นได้บรรยายถึงเหตุการณ์ (ข้อ 1-14)
และจากนั้นได้กล่าวถึงคาสอนของพระเยซู ซ่ ึ งขึ้นอยูก่ บั เหตุการณ์น้ นั (ข้อ 15-23) สุ ดท้ายท่านได้สรุ ปพระกิตติคุณของท่าน (ข้อ 24-25)
ก. การปรากฏตัวของพระเยซู ต่อสาวกเจ็ดคนในแคว้ นกาลิลี 21:1-14
21:1

ยอห์นได้บนั ทึกการปรากฏหลังจากการเป็ นขึ้นจากตายอีกครั้งหนึ่ งของพระเยซู ต่อพวกสาวก
ของพระองค์ อย่างไม่สงสัยเลยว่า มันได้เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลา 32 วันระหว่างการกล่าว
ยอมรับของโธมัส (20:28) และการเสด็จสู่ สวรรค์ของพระเยซู (กจ. 1:9) แท้จริ งแล้ว เมื่อไหร่
นั้นก็ไม่สาคัญ ยอห์นเป็ นผูเ้ ขียนพันธสัญญาใหม่คนเดียวเท่านั้นที่อา้ งอิงถึงทะเลกาลิลีวา่ เป็ น
“ทะเลทิเบเรี ยส” (เปรี ยบเทียบ 6:1) เป็ นที่ชดั เจนว่า ส่ วนใหญ่ของผูอ้ ่านดั้งเดิมของท่านนั้นคง
ได้รู้จกั มันโดยชื่อโรมันนี้ ยอห์นได้เน้นข้อเท็จจริ งที่วา่ พระเยซู ได้ “เปิ ดเผย (สาแดง) พระองค์
เอง” ผ่านทางพระกิตติคุณนี้ (เปรี ยบเทียบ 1:31; 2:11; 9:3; 17:6; 21:14; และข้ออื่นๆ; 1 ยน. 1:2;
2:28; 3:2, 5, 8; 4:9) ตอนนี้ พระเยซู ได้ให้การเปิ ดเผยอีกอันหนึ่ งเกี่ยวกับพระองค์แก่สาวก
เหล่านี้ พวกเขาจะต้องเรี ยนรู ้บางสิ่ งที่ใหม่เกี่ยวกับพระองค์จากการเปิ ดเผยนี้
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เป็ นที่ชดั เจนว่า ยอห์นได้ระบุถึงสาวกทั้งหมดผูซ้ ่ ึ งได้ปรากฏตัว ณ โอกาสนี้ คือ ห้าคนจากพวก
เขาโดยชื่ อหรื อชื่ อสกุล และอีกสองคนอย่างปิ ดบังชื่ อ “ซี โมนเปโตร” เป็ นผูน้ าของพวกสาวก
แม้ก ระทัง่ หลัง จากการปฏิ เสธพระเยซู ข องเขา ตอนนี้ เป็ นที่ ชัดเจนว่า “โธมัส ” เป็ นผูเ้ ชื่ อ
(20:28) บางทีเป็ นการบ่งบอกว่าสิ่ งที่ตามมาก็มีความสาคัญที่พิเศษสาหรับสาวกที่เชื่ อ ยอห์น
ได้อา้ งอิงถึง “นาธานาเอล” ก่อนหน้านั้น (1:45-51) แต่ที่นี่เท่านั้นที่ท่านได้ระบุวา่ สาวกคนนี้ มา

จาก “บ้านคานาในแคว้นกาลิลี ” บางที ท่านได้ทาอย่างนั้นเพื่อย้ าเตื อนผูอ้ ่านถึ งหมายสาคัญ
แรกๆที่ ได้เกิ ดขึ้ นในหมู่บา้ นคานา (2:1-11; 4:46-54) เนื่ องจากว่าพระเยซู กาลังจะทาการ
อัศจรรย์อีกอย่างหนึ่ ง “บุตรทั้งสองของเศเบดี ” คือยากอบและยอห์น แม้วา่ ยอห์นไม่ได้ระบุถึง
พวกเขาในแนวทางนี้ มาก่อน บางทีนี่เป็ นวิธีของยอห์นเกี่ยวกับการพูดเป็ นนัยเรื่ องการปรากฎ
ตัวของท่านเองในฐานะประจักษ์พยานของสิ่ งที่ได้ตามมา โดยปราศจากการดึ งดูดความสนใจ
ไปที่ตวั ท่านเองมากเกินไป “สาวก” “สองคน” ที่ไม่มีชื่อก็รวมเป็ นเจ็ด
จานวนที่แน่นอนอาจเป็ นรายละเอียดอีกอย่างหนึ่ งที่ถูกออกแบบมาเพื่อจะเพิ่มความน่าเชื่ อถื อ
แก่เรื่ องราวนี้ หรื อยอห์ นอาจได้พูดเป็ นนัยว่าจานวนที่สมบูรณ์ ของพวกสาวกก็ได้ปรากฎตัว
“เจ็ด” เป็ นจานวนที่เป็ นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์สาหรับคนยิว (เปรี ยบเทียบ ปฐก. 2:2-3;
และข้ออื่นๆ) ท่านอ่านได้บ่งบอกว่าบทเรี ยนที่พระเยซู ได้สอนที่นี่ก็ประยุกต์ใช้กบั ส่ วนเต็ม
ของพวกสาวก
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นัก อรรถาธิ บ ายบางคนได้ตีค วามถ้อยค าของเปโตรว่า เป็ นการละทิ้ ง การทรงเรี ย กของเขา
ในฐานะสาวกของพระเยซู พวกเขาเชื่ อว่าเขาได้หมายถึ งว่าเขาได้ต้ งั ใจที่จะกลับไปสู่ อาชี พ
แต่ก่อนของเขาในฐานะชาวประมงอย่างถาวร1095 อย่างไรก็ตาม ไม่มีพ้ืนฐานสาหรับการสรุ ปนี้
ในตั ว บท แท้ จ ริ งแล้ ว ต่ อ มาเมื่ อ เปโตรได้ เ รี ยนรู ้ ว่ า พระเยซู ก าลั ง ยื น อยู่ บ นชายฝั่ ง
เขาได้กระโดดลงไปในทะเลเพื่อจะไปหาพระเยซูอย่างรวดเร็ วเท่าที่เขาสามารถทาได้ (ข้อ 7)
ถ้อยคาของเปโตรเพียงแค่ได้แสดงออกถึ งความตั้งใจของเขาที่จะไป “หาปลา” บ้าง ไม่ใช่ที่จะ
เปลี่ ยนอาชี พของเขา 1096 บางที เขาได้คน้ พบว่ามันยากที่ จะนั่งอยู่เฉยๆโดยไม่ได้ทาอะไรใน
ขณะที่เขาและเพื่อนๆของเขาได้รอคอยให้พระเยซู ที่จะปรากฎตัว พระเยซู ได้แนะนาให้พวก
สาวกที่จะกลับไปยังแคว้นกาลิ ลี และที่จะรอคอยพระองค์ที่นนั่ (เปรี ยบเทียบ มธ. 28:7; มก.
14:28; 16:7) ดังนั้น เปโตรได้ทาบางสิ่ งที่บางทีเขาชอบที่จะทาและบางทีทาได้ดี อีกทางหนึ่ ง
คือ เขาอาจได้กลับไปสู่ อาชีพแต่ก่อนของเขาอย่างชัว่ คราว เพื่อจะหาเงินเพื่อว่าเขาสามารถเลี้ยง
ดูครอบครัวของเขาได้1097
อีกมุมมองหนึ่ งก็คือว่า เปโตรได้ปฏิ บตั ิ การด้วยเนื้ อหนัง เมื่อท่านได้ตดั สิ นใจที่จะไปหาปลา
พระเยซู ได้บอกพวกสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะพบกับพวกเขา ณ ภูเขา ในกาลิลี .มธ )

28:16) แต่พวกเขาได้ไปยังทะเล พระองค์ได้เรี ยกให้พวกเขาที่จะหา คน ไม่ใช่ หา ปลา1098
ข้าพเจ้าไม่ชอบการตีความนี้
นี่ ไม่ใช่ครั้งแรกที่เปโตรได้พบพระเยซู หลังจากการตรึ งที่กางเขน เป็ นที่ชดั เจนว่า พระเยซู ได้
ปรากฏแก่เปโตรในเช้าวันอีสเตอร์ (1 คร. 15:5) และในตอนเย็นวันอีสเตอร์ อย่างไม่สงสัยเลย
(20:19-23; เปรี ยบเทียบ มก. 16:14) เปโตรได้เห็นพระเยซูวนั อาทิตย์ถดั มาอีกด้วย เมื่อโธมัส
ได้ทาการกล่าวยอมรับแห่ งความเชื่ อของเขา (20:26-29) ดังนั้น เราไม่ควรสรุ ปว่า เปโตรคงได้
ลังเลใจที่ จะพบพระเยซู ใ นตอนนี้ เนื่ องจากการปฏิ เสธของเขาในลานบ้า นของมหาปุ โรหิ ต
เวลาแห่งการคืนดีกนั ของเปโตรกับพระเยซูได้ผา่ นมาแล้ว
เพื่อนๆของเปโตรได้ติดตามการนาของเขาและได้ร่วมกับเขาว่า “เราจะไปด้วย” เป็ นที่ชดั เจน
ว่ า พวกเขาได้อ อกทะเลก่ อ นหรื อ ระหว่ า ง “กลางคื น ” ซึ่ งเป็ นเวลาทั่ว ๆไปที่ จ ะหาปลา
ยอห์นได้ระบุถึงเรื อของพวกเขาอย่างเจาะจงว่าเป็ น “เรื อลานั้น” บางทีนี่เป็ นเรื อของเปโตรที่
เขาได้ใช้แต่ก่อนเมื่อเขาได้เป็ นชาวประมงโดยอาชีพ (เปรี ยบเทียบ ลก. 5:3) ความล้มเหลวของ
พวกสาวกที่จบั อะไรไม่ได้น้ นั ก็ได้จดั ตั้งเวทีสาหรับการอัศจรรย์ของพระเยซูที่ได้ติดตามมา
“พวกเขากาลังมาสู่ การยึดเกาะกับผูท้ ี่เป็ นขึ้นจากตาย แต่พวกเขายังไม่ได้เรี ยนรู ้ความจริ ง
ที่ลึกซึ้ งที่วา่ ปราศจากพระคริ สต์แล้วพวกเขาไม่สามารถทาสิ่ งใดได้ (15:5) . . .”1099
เมื่อพิจารณาถึงการบัญชาของพระเยซู น้ นั ดูเหมือนว่ากิ จกรรมของสาวกเหล่านี้ ก็ไม่เหมาะสม
แม้ว่า มันไม่ ใ ช่ ก ารกบฏ มันตรงกันข้า มกับ อุ ป นิ สั ย ของพวกเขาหลัง จากวันเพ็นเทคอสต์
เมื่อพวกเขาได้เริ่ มต้นที่จะดาเนินภารกิจของพวกเขาอย่างร้อนรนและอย่างยินดี ดังนั้น อีกครั้ง
หนึ่ ง การอ้างอิงของยอห์นถึง กลางคื น อาจเป็ นความหมายเสริ มเชิ งสัญลักษณ์ (เปรี ยบเทียบ
13:30)
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ในทานองเดียวกัน “รุ่ งเช้า” ของ “วัน” ใหม่บางทีเป็ นสัญลักษณ์ของ ยุคใหม่ ที่กาลังเปิ ดออก
เพื่อพวกเขาในฐานะสาวกของพระเยซู แม้วา่ พวกเขายังไม่ได้ชื่นชมอย่างนั้น คาแนะนาของ
พระเยซูจะเปลี่ยนแปลงเส้นทางแห่งชีวติ ของพวกเขาตลอดไป ในทานองเดียวกัน พระเยซู ที่อยู่

บนชายฝั่ง และพวกสาวกที่อยูบ่ นทะเลอาจแสดงถึงการแยกในปั จจุบนั ของพระองค์จากบรรดา
ผูร้ ับใช้ของพระองค์ คือ พระองค์อยูใ่ นสวรรค์ซ่ ึ งมองไม่เห็นและพวกเขาอยูบ่ นโลก
พวกสาวกไม่สามารถตระหนักถึง (“ไม่รู้วา่ นัน่ เป็ น”) พระเยซูได้ขณะที่พระองค์ได้ “ประทับอยู่
ที่ฝั่ง (ชายหาด)” ภายในระยะห่ างของการตะโกนจากที่ที่พวกเขาได้หาปลา (ข้อ 8) นี่อาจเป็ น
เพราะ ตะวันยอแสง ระยะห่ า ง การปรากฎที่ เปลี่ ย นแปลงของพระเยซู หรื อเหตุ ผลอื่ น ๆ
บางอย่าง (ลก. 24:16)
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พระเยซูได้กล่าวต่อพวกสาวกด้วยการทักทายแบบผูช้ ายที่แสดงถึงความรัก (คากรี ก ไพดิอา)
การแปล “พ่อหนุ่ ม” (อังกฤษ “เด็กหนุ่ ม”) ก็จบั กุมวิญญาณแห่ งถ้อยคาของพระองค์ (เปรี ยบ
เทียบ 1 ยน . 2:13, 18) รู ปแบบของคาถามของพระเยซูในตัวบทกรี กได้ทึกทักเอาถึงคาตอบใน
แง่ลบ พระองค์ได้คาดหวังซึ่ งได้ต้ งั อยูบ่ นข้อเท็จจริ งที่วา่ พระองค์รู้วา่ พวกเขาหาปลาไม่ได้เลย
ทาไมพระเยซู ได้ถามพวกเขาด้วยคาถามนี้ ทั้งๆ ที่พระองค์รู้คาตอบแล้ว บางทีพระองค์ได้ทา
อย่างนั้นเพื่อที่จะนาเอาการสารภาพแห่งความล้มเหลวออกมาจากพวกเขา เพื่อว่าพวกเขาจะเห็น
อย่างชัดเจนว่า สิ่ ง ที่ จะติ ดตามมาจะเป็ นงานของพระเยซู ไ ม่ใ ช่ งานของพวกเขา ถ้อยคาของ
พระเยซู คงเป็ นที่เข้าใจว่าเป็ นคาถามจากใครคนหนึ่ งผูซ้ ่ ึ งต้องการที่จะซื้ อสิ่ งที่พวกเขามี นัน่ คือ
ปลา ใครคนหนึ่ งสามารถรู ้ สึกถึงความท้อใจและความอึดอัดใจเล็กน้อยในคาว่า “ไม่มี” ของ
พวกสาวก พระเยซู กาลังอยู่กระบวน กา รของการสอนชายเหล่านี้ เกี่ ยวกับความไม่พอเพียง
ส่ วนตัวของพวกเขา แม้กระทัง่ ในรู ปแบบของงานที่พวกเขารู ้อย่างดีที่สุดและได้ประสบกับมัน
มากที่สุด มันสาคัญที่วา่ พวกเขากล่าวอย่างชัดเจนถึง (ยอมรับถึง) ความล้มเหลวของพวกเขา
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อวนของพวกเขาได้ถูกแขวนไว้ดา้ น (กาบ) ซ้ายของเรื อหาปลานั้น ตอนนี้ “ผูม้ ีสิทธิ อานาจ”
อันเป็ นที่รู้จกั ที่อยูบ่ นฝั่ งนั้นได้สัญญาว่าถ้าพวกเขาจะ “หย่อนอวนลงทางด้าน [กาบ] ขวาเรื อ”
พวกเขาจะได้ปลาบ้าง (“จะ จับปลา ได้”) การแนะนาเช่นนั้นต้องดูเหมือนว่าน่าหัวเราะเยาะต่อ
ชาวประมงที่ชานาญเหล่านี้ แนวคิดที่วา่ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สาคัญเช่ นนั้นจะบรรลุ สิ่งใดก็
ตามนั้นก็น่าหัวเราะเยาะ กระนั้น อย่างอัศจรรย์แล้ว พวกสาวกได้ทาตามคาสั่งของพระเยซู
บางทีมนั เป็ นความมีสิทธิ อานาจแห่งคาสั่งของพระเยซูที่อธิ บายถึงความพร้อมของพวกเขา

บาร์ คเล่ ยไ์ ด้นาเสนอการอธิ บายที่เป็ นการอัศจรรย์เล็กน้อยกว่า เขาได้เชื่ อว่าจากตาแหน่ งบน
ชายฝั่งของพระเยซู น้ นั พระองค์ได้เห็นฝูงปลาที่พวกสาวกไม่สามารถเห็นได้จากตาแหน่งของ
พวกเขาในเรื อนั้น1100
ทาไมพวกสาวกทาตามคาสั่งของพระเยซูโดยปราศจากการสงสัย? บางที พวกเขาได้จดจาถึงอีก
คืนหนึ่ งของการหาปลาไม่สาเร็ จเมื่อพระเยซู ได้บอกให้ เปโตร ยากอบและยอห์นที่จะหย่วน
อวนของพวกเขาลง พวกเขาได้ประสบกับฝูงปลามากมายจนอวนของพวกเขากาลังจะปริ (ลก.
5:1-11)1101 นัน่ ได้เป็ นเวลา (โดยมิได้ต้ งั ใจแต่บางทีไม่ใช่เหตุบงั เอิญ) เมื่อพระเยซู ได้เรี ยกพวก
สาวกพวกเดียวกันนี้ ที่จะติดตามพระองค์เป็ นครั้งแรก พวกเขาได้ตอบสนองโดยการละอาชี พ
หาปลาของพวกเขาเพื่อจะติดตามพระเยซู อย่างเต็มเวลาในฐานะสาวกของพระองค์ อย่างไรก็
ตาม มันดูเหมือนชัดเจนที่ว่า แม้กระทัง่ หลังจากที่พวกเขาได้เชื่ อฟั ง “ชาวประมงที่ใช้เก้าอี้เท้า
แขน” ซึ่ งไม่เป็ นที่รู้จกั บนชายฝั่ง ในตอนเช้ามืดนี้ พวกเขายังคงไม่ได้ตระหนักว่าพระองค์เป็ น
พระเยซู
เหตุ ผลสาหรั บการเชื่ อฟั งของพวกสาวกก็ไม่ได้สาคัญเท่ากับข้อเท็จจริ งของมัน ถ้าพวกเขา
ไม่ได้เชื่ อฟั งคาสั่งของ พระเยซู พวกเขาคงได้ลม้ เหลวที่จะจับปลา อย่างไรก็ตาม เพราะว่า
พวกเขาได้เชื่ อฟั ง พวกเขาได้ประสบกับความสาเร็ จที่ท่วมท้น ซึ่ งเป็ นความสาเร็ จที่ เกิ นกว่า
ความสามารถตามธรรมชาติของพวกเขามาก ยิง่ ไปกว่านั้น พวกเขาได้มีปัญหาในการจัดการ
กับผลลัพธ์ของความสาเร็ จของพวกเขา (“จนลากอวนขึ้นไม่ได้”) เพราะว่ามันมี “มาก” ตามที่
บรรดาผูเ้ ขียนพระกิตติคุณกล่าว นี่เป็ นการอัศจรรย์เดียวที่พระเยซู ได้ทาหลังจากการเป็ นขึ้นจาก
ตายของพระองค์1102
ชายเหล่านี้ จะไตร่ ตรองถึงประสบการณ์น้ ี และตระหนักว่าพระเยซู ได้สอนพวกเขามาตลอดว่า
มันสาคัญแค่ไหนที่จะเชื่อฟังถ้อยคาของพระองค์ การเชื่อฟังพระเยซู เป็ นกุญแจสู่ ความสาเร็ จที่
เหนือธรรมชาติ ที่จริ ง การเชื่ อฟั งของพวกเขาต่อ ถ้ อยคาของพระองค์ แม้วา่ พวกเขายังไม่ได้รู้
ว่ามันคือ ถ้ อยคาของพระองค์ ก็ได้ให้รางวัลที่ไม่น่าจะเป็ นไปได้!
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ผูอ้ ่านได้คาดแล้วว่า “สาวกคนที่พระเยซู ทรงรัก ” เป็ นยอห์นเอง การแสดงตัวนี้ ก็เหมาะสม
เพราะว่ายอห์นเป็ นหนึ่งในสาวกที่อยูใ่ นเรื อนั้น (ข้อ 2) อีกครั้งหนึ่ ง ยอห์นได้ตระหนักบางสิ่ ง

เกี่ยวกับพระเยซู ก่อนที่เปโตรได้ตระหนัก (เปรี ยบเทียบ 20:8) บางทีรู้สึกว่าการอัศจรรย์ได้
เกิ ดขึ้น และเป็ นไปได้วา่ ท่านได้ระลึ กว่าสองสามปี ก่อนหน้านั้น พระเยซู ได้ทาการอัศจรรย์ที่
คล้ายกัน (ลก. 5:1-11) จริ งตามภาพนั้น เราก็มีพวกเขาในพันธสัญญาใหม่ ยอห์นได้แสดงออก
ถึงความเข้าใจถ่องแท้ที่รวดเร็ วและเปโตรได้แสดงออกถึงการกระทาที่รวดเร็ ว
“และช่ างเป็ นบทเรี ยนสาหรับบรรดาผูร้ ับใช้ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจริ งๆ คือ เมื่อพระองค์ให้
ความสาเร็ จแก่ การงานของเรา เมื่ ออวนแห่ งข่าวประเสริ ฐในมื อของเรารวบรวมปลา ขอให้
เราที่จะไม่ลืมที่จะเป็ นเจ้าของวลีน้ ี ‘เป็ น องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า’!”1103
เปโตรได้เรี ยนรู ้วา่ สัญชาติญาณของยอห์นเกี่ยวกับสิ่ งเหล่านี้ ก็ดีกว่าของเขา เขาได้ยอมรับการ
สรุ ปของยอห์นและได้กระโดดลงทะเล (“ได้ทิง้ ตัวเขาเองลงทะเล”) เป็ นที่ชดั เจนว่า เขาต้องการ
ที่จะไปหาพระเยซูเร็ วกว่าเรื อและอวนของเขาซึ่ งตอนนี้เต็มไปด้วยปลา เขาไม่ได้แสดงถึงความ
เป็ นห่ วงต่อปลา เขาได้เต็มใจที่จะปล่อยให้พวกมันไป ความต้องการอย่างเดียวของเขาก็คือที่
จะไปหาพระเยซู การกระทาของเขารอบคอบแทนที่จะหุ นหัน ชัดเจนจากความเป็ นจริ งที่ว่า
เขา“หยิบเสื้ อมาสวมก่อนกระโดดลงทะเล ”
ตามปกติแล้ว ชาวประมงได้ทางานด้วยเสื้ อกางเกงในที่เบาของพวกเขา (คากรี ก ชิ ทน, เสื้ อยาว
ไม่ใช่กางเกงใน) เป็ นที่ชดั เจนว่า เปโตรได้ “ใส่ เสื้ อผ้าชั้นนอกของเขา” (คากรี ก เอเพนดูเทส)
เพื่อว่าเมื่อเขาได้ไปถึ งแผ่นดิ น เขาจะได้สวมใส่ อย่างเหมาะสม ถึ งแม้ว่าเปี ยกโชก ตามปกติ
แล้ว ผูค้ นก็เอาเสื้ อผ้าที่ไม่จาเป็ นออกก่อนที่จะว่ายน้ า อุปนิสัยที่ค่อนข้างไร้เหตุผลของเปโตรดู
เหมือนจะเป็ นข้อบ่งชี้ อีกอย่างหนึ่ งของความปรารถนาที่หนักแน่ นของเขาที่จะไปหาพระเยซู
อย่างรวดเร็ ว อีกครั้งหนึ่ง เขากาลังแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่เกินควรซึ่ งเป็ นลักษณะนิ สัย
ของเขาที่มีต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขา (เปรี ยบเทียบ 20:6)
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สาวกคนอื่นๆได้ปฏิ บตั ิตวั อย่างสงบมากกว่า ยอห์นเป็ นหนึ่ งในผูค้ นเหล่านี้ ผซู ้ ่ ึ งเปโตรได้ละ
ให้ดิ้นรนกับ “อวนที่เต็มไปด้วยปลา” การบันทึกของเขาถึงระยะทาง (ตามอักษรแล้วประมาณ
100 หลาหรื อ 90 เมตร) และงาน (“การลากอวน”) ที่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิ จนี้ ก็ยืนยันถึ งการ
อ้างของเขาเกี่ยวกับการเป็ นประจักษ์พยานของเหตุการณ์เหล่านี้ (ข้อ 24)
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ในขณะที่ ส าวกคนอื่ นๆได้ดิ้นรนที่ จะเอาปลาที่ จบั ได้ข องพวกเขาขึ้ นฝั่ ง พระเยซู ก็ ก าลัง
ตระเตรี ยมอาหารเช้าไว้สาหรับพวกเขาอยู่ ยอห์นได้บนั ทึกว่ามันเป็ น “ถ่านติดไฟ” (คากรี ก
แอนธราคิ ย า) ที่ พ ระเยซู ไ ด้ว างไว้ ผูอ้ ่ า นอาจจาได้ว่า มันเป็ นถ่ า นติ ดไฟอย่า งเจาะจงที่ ซ่ ึ ง
เปโตรได้ยืนอยู่ใกล้ๆเมื่อเขาได้ปฏิ เสธพระเยซู (18:18)
พระเยซู กาลังจัดตั้งเวที สาหรั บ
บทเรี ยนที่พระองค์กาลังจะสอนพวกสาวกโดยเฉพาะอย่างยิง่ เปโตร สถานที่ต้ งั ตามธรรมเนี ยม
ของเหตุ ก ารณ์ น้ ี คื อ ทับ งา ซึ่ ง อยู่บ นชายฝั่ ง ทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของทะเลกาลิ ลี ระหว่า ง
คาเปอรนาอุมและเยนเนซาเรท
“ขนมปั ง ” และ “ปลา” เป็ นอาหารหลัก โดยทัว่ ไป แต่ อีก ครั้ งหนึ่ ง พวกเขาก็ ร ะลึ ก ถึ ง การ
อัศจรรย์ต่างๆก่อนหน้านั้นที่ พระเยซู ได้กระทา พระองค์ได้ตระเตรี ยมอาหารสาหรับผูช้ าย
5,000 คนและภายหลัง 4,000 คนบวกผูห้ ญิงและเด็กๆ ด้วยขนมปั งและปลาอย่างอัศจรรย์ จง
สังเกตว่า พระองค์ได้ตระเตรี ยมปลาสาหรับพวกเขา แล้ ว และยังได้ทาเป็ นอาหารเพื่อพวกเขา
ย่างด้วยไฟ แม้กระทัง่ ก่อนที่พวกสาวกจะออกจากเรื อของพวกเขาและลากปลาที่พวกเขาจับได้
เข้าฝั่ง
ก่อนการถูกตรึ งของพระองค์น้ นั พระเยซู ได้ปรนนิ บตั ิพวกสาวกของพระองค์โดยการล้างเท้า
ของพวกเขา (13:1-17) ตอนนี้ พระองค์ได้ดาเนินการที่จะปรนนิบตั ิพวกเขาต่อไปในฐานะองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าที่ ได้เป็ นขึ้ นจากตายของพวกเขาโดยการตระเตรี ยมไฟที่ อบอุ่นและอาหารเช้า
ให้แก่พวกเขา (เปรี ยบเทียบ ข้อ 13)
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แม้วา่ มี “ปลา” (คากรี ก อบซาริ อน, เอกพจน์) หนึ่ งตัวที่อยูบ่ นไฟแล้วนั้น พระเยซู ก็ได้แนะนา
ให้พวกสาวกที่จะ “เอาปลา (พหูพจน์) ที่พวกเขาจับได้มาบ้าง” พระองค์จะไม่ตระเตรี ยมเพื่อ
ความจาเป็ นทางร่ างกายของพวกเขาโดยการเพิ่มอาหารอย่างอัศจรรย์ อย่างที่พระองค์ได้ทาใน
อดีต ตอนนี้ พระองค์จะใช้ผลผลิ ตของการงานของพวกเขาเพื่อจะตอบสนองต่อความจาเป็ น
ของพวกเขา อย่างไรก็ตาม มันชัดเจนที่วา่ ปลาของพวกเขาได้เป็ นผลลัพธ์ของการตระเตรี ยมที่
อัศจรรย์ของพระองค์ บางที นี่ เป็ นสัญลักษณ์ท้ งั สิ้ นของวิธีที่พระเยซู จะดาเนิ นการภารกิจของ
พระองค์ผ่านทางพวกสาวกของพระองค์ในอนาคต เมื่ อเปรี ยบเที ย บกับ วิธีที่ พระองค์ได้ท า
ระหว่างพันธกิจก่อนกางเขนของพระองค์
“ข้าพเจ้าเชื่ อว่า เป้ าหมายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็ คือการส าแดงให้พวกสาวกเห็ นว่า

เคล็ดลับของความสาเร็ จคือการทาตามคาสั่งของพระองค์และกระทาด้วยการเชื่ อฟั ง
อย่างไร้ขอ้ กังขาต่อพระวจนะของพระองค์”1104
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เปโตรไม่ได้ละเพื่อนสาวกของเขาที่จะดิ้นรนกับอวนขณะที่เขาได้ยนื อยูข่ า้ งๆ เขาได้ช่วยพวก
เขาลากอวนติ ดปลาใหญ่ ที่ พ ระเยซู ไ ด้ตระเตรี ย มนั้นขึ้ นฝั่ ง การตี ค วามอี กอย่า งหนึ่ ง เห็ นว่า
เปโตรดึงปลาขึ้นฝั่งด้วยตัวของเขาเอง
วกเขาเองสิ่ งที่ ชายหกคนไม่สามารถที่จะทาได้ดว้ ยกาลังของพ “[เปรี ยบเทียบ ข้อ 6]
ตอนนี้ชายคนหนึ่งได้ทาเมื่อเขาได้ไปทางานของเขาจากพระบาทของพระคริ สต์! . . .
ที่ แ ห่ ง ก าลัง ยัง คงอยู่ที่ พ ระบาทของพระผูช้ ่ ว ยให้ ร อด และก าลัง จะถู ก มอบให้ ใ น
สัดส่ วนอย่างถูกต้องเมื่อเราอยูใ่ นการสามัคคีธรรมที่มีสติกบั พระองค์และกาลังดึงจาก
ความสมบูรณ์ที่ไม่จากัดของพระองค์”1105
มีการอธิ บายเชิ งเปรี ยบเทียบมากมายเกี่ยวกับความหมายของปลา “153” ตัว1106 ส่ วนใหญ่ของ
การอธิ บายเหล่านี้ ก็มากเกินไปที่จะเกี่ยวข้องที่จะอธิ บายที่นี่1107 การอธิ บายเหล่านี้ หลายอย่างก็
เกี่ ยวข้องกับ การถอดรหั ส การถอดรหั ส เป็ นกฎของการได้รับถ้อยคาหรื อหลายถ้อยคาจาก
คาฮีบรู หรื อในกรณี คากรี ก ซึ่ งเป็ นตัวอักษรที่แสดงถึงตัวเลขในภาษาต่างๆตามลาดับ หนึ่ งใน
การอธิ บายที่น่าเชื่ อถื อมากขึ้นเกี่ยวกับปลา 153 ตัวก็เป็ นดังต่อไปนี้ แต่ก่อนนั้น พระเยซู ได้
บอกพวกสาวกของพระองค์ว่าพวกเขาจะมาเป็ นผูจ้ บั คน ซึ่ งเป็ นคาเปรี ยบเทียบที่ชดั เจน (มก.
1:17) ถ้าปลาที่นี่แสดงถึงผูก้ ลับใจเชื่ อที่พระเยซู จะตระเตรี ยมอย่างอัศจรรย์เพื่อพวกสาวกที่จะ
“จับ” นั้น บางทีจานวนมากของพวกเขาแสดงถึงผูก้ ลับใจเชื่อหลายคน (เปรี ยบเทียบ มธ. 13:4750) ข้อเท็จจริ งที่วา่ “อวนก็ไม่ขาด” อาจแสดงถึงความสามารถของข่าวประเสริ ฐที่จะ “จับ”
หลายคนโดยไม่ลม้ เหลว1108
บางทียอห์นเพียงแค่ได้บนั ทึกจานวนว่าเป็ นรายละเอียดเพื่อจะให้ความแท้จริ งแก่พยานของเขา
(เปรี ยบเทียบ 2:6) ที่จริ งแล้ว ท่านเป็ นชาวประมงเอง ชาวประมงส่ วนใหญ่ก็รู้ปลากี่ตวั ที่พวก
เขาจับได้เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาจับ และนี่ ก็เป็ นการจับที่ผิดปกติอย่างมาก บางที พวกสาวกได้
แบ่งปลา และจาเป็ นต้องนับปลา
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ในฐานะเจ้ า บ้ า นนั้ น พระเยซู ไ ด้ เ ชื้ อเชิ ญ ให้ พ วกสาวกที่ จ ะทานอาหารกั บ พระองค์
บางที พระองค์กาลังย้ าเตือนพวกเขาถึ งอาหารมื้ อสุ ดท้ายของพวกเขาด้วยกันในห้องชั้นบน
ก่อนการถู กจับของพระองค์ ในโลกตะวันออกใกล้โบราณนั้น เจ้าบ้านผูซ้ ่ ึ งได้หยิบยื่นการ
รับรองแขกแก่คนอื่นและได้ตระเตรี ยมอาหารเพื่อพวกเขาก็กาลังบ่งบอกว่าเขาจะปกป้ องพวก
เขาจากเวลานั้นเป็ นต้นไป ดังนั้น การเชื้ อเชิ ญของพระเยซู อาจเป็ นคาสัญญาแห่ งการอุทิศตน
ต่อพวกเขาเหมื อนกับความกรุ ณาที่ได้เสนอให้ ณ อาหารแห่ งพันธสัญญาของชาวตะวันออก
อาหารเช่ นนั้นได้เกี่ยวข้องกับการยอมรับ การยกโทษ และการอุทิศตนร่ วม โดยการยอมรับ
การเชื้ อเชิ ญของพระองค์น้ นั พวกเขากาลังบ่งบอกว่าพวกเขากาลังอุทิศพวกเขาเองต่อพระเยซู
อีกครั้งหนึ่ง
“ ‘การเชื้ อเชิ ญ’ สามอย่างก็โดดเด่นในพระกิตติคุณยอห์น คือ ‘มาและดู’ (ยน. 1:39)
‘มาและดื่ม’ (ยน. 7:37) และ ‘มาและทาน’ (ยน. 21:12) พระเยซู รักเพียงไรที่จะเลี้ยง
เปโตรก่อนที่พระองค์ได้จดั การกับความจาเป็ นฝ่ ายวิญญาณของเขา พระองค์ได้ให้
โอกาสแก่เปโตรที่จะทาตัวให้แห้ง ได้รับความอบอุ่น ตอบสนองต่อความหิ วของเขา
และชื่ นชมกับการสามัคคีธรรมส่ วนตัว นี่ เป็ นตัวอย่างที่ดีสาหรับเราที่ทาตามเมื่อเรา
เอาใจใส่ ผคู ้ นของพระเจ้า แน่นอนว่า ฝ่ ายวิญญาณก็สาคัญกว่าฝ่ ายร่ างกาย แต่การเอา
ใจใส่ ฝ่ ายร่ างกายสามารถตระเตรี ยมหนทางเพื่ อ พั น ธกิ จ ฝ่ ายวิ ญ ญาณได้
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราไม่ได้เน้น ‘วิญญาณ’ จนพระองค์ละเลยร่ างกาย”1109
เป็ นที่ชดั เจนว่า พวกสาวกได้ปรารถนาที่จะถามพระเยซู ว่าบุคคลที่กาลังยืนอยูก่ บั พวกเขาเป็ น
พระองค์จริ งๆหรื อไม่ แต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะทาอย่างนั้น ความตึงเครี ยดภายในพวกเขานี้ ก็
ช่วยให้เราเข้าใจว่าการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู เป็ นการท้าทายต่อความเชื่ อของบรรดาผูท้ ี่
แม้กระทัง่ ได้รู้จกั พระองค์ดีที่สุด การเฆี่ยนตีและการถูกตรึ งของพระองค์ได้ทาให้รูปร่ างของ
พระองค์เสี ยไปจนพระองค์แทบไม่เหมือนพระเยซู ที่พวกเขาได้รู้จกั หรื อร่ างกายที่เป็ นขึ้นจาก
ตายของพระองค์แตกต่างจนพระองค์ดูเหมือนคนแปลกหน้าใช่ไหม? บางที เราควรรอเพื่อจะ
เห็นพระองค์ดว้ ยตัวของเราเองเพื่อจะได้รับคาตอบต่อคาถามเหล่านี้ โดยไม่คานึ งถึงทุกสิ่ งนั้น
พวกสาวกซึ่ ง “รู ้ ว่าเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า” จากหลักฐานที่ปฏิ เสธไม่ได้น้ นั ก็สามารถสรุ ปได้
อย่างเดียวว่าผูท้ ี่ได้ยนื อยูท่ ่ามกลางพวกเขาเป็ นพระเยซูอย่างแท้จริ ง
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พระเยซูได้ตระเตรี ยมเพื่อความจาเป็ นทางร่ างกายของพวกเขาด้วยของของพระองค์เอง อย่างที่
พระองค์ได้ทามาก่อน (เปรี ยบเทียบ 6:11-13) พระองค์ได้กระทาในฐานะเจ้าบ้านอย่างคาดหวัง
แล้ว พวกสาวกได้ระลึกถึงความสาคัญของการเลี้ยงฝูงชนของพระองค์ก่อนหน้านั้น พระเยซู
สามารถนาแหล่งที่น้อยของมนุ ษย์มา ทาให้พวกมันเพิ่มพูนขึ้น และก็ก่อให้เกิดพระพรที่เหนื อ
ธรรมชาติได้ นี่ เป็ นบทเรี ยนที่สาคัญสาหรับพวกสาวกเหล่านี้ ที่จะจดจาไว้ ขณะที่พวกเขาได้
เริ่ มต้นที่จะดาเนินภารกิจที่ทา้ ทายที่พระเยซูได้ให้แก่พวกเขา
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ยอห์นได้สรุ ปการบรรยายถึ งเหตุการณ์ น้ ี โดยการระบุว่ามันเป็ นเหตุการณ์ “ที่สาม” ของการ
สาแดงพระองค์เองของพระเยซู แก่พวกสาวกของพระองค์ “หลังจาก” การเป็ นขึ้นจากตายของ
พระองค์ ข้อนี้จดั ตั้ง การผนวกพร้อมกับข้อที่ 1 ที่ทาให้เหตุการณ์น้ ีแตกต่าง
ยอห์นได้กล่าวว่านี่ เป็ นการปรากฏหลังจากการเป็ นขึ้นจากตายครั้งที่สาม “แก่พวกสาวก” (นัน่
คือ พวกอัครทูต, เปรี ยบเทียบ 20:19-23, 26-29) ตามลาดับวันเดือนปี นั้น อย่างน้อยแล้ว นี่ เป็ น
การปรากฏหลังจากการเป็ นขึ้นจากตายครั้งที่เจ็ดของพระเยซู (เปรี ยบเทียบ 20:11-18; มธ. 28:810; 1 คร. 15:5; ลก. 24:13-32; ยน. 20:19-23, 26-29) อย่างไรก็ตาม มันเป็ นการปรากฏครั้งที่
สามแก่พวกสาวก และการปรากฏครั้งที่สามแก่พวกสาวกที่ยอห์นได้บนั ทึก
ยอห์ นได้ถือว่าการปรากฏนี้ เป็ นหลักฐานเพิ่มเติมของการเป็ นขึ้นจากตายของพระเยซู บางที
ท่านได้ถือว่ามันทาให้ความสาเร็ จเต็มที่ของพยานต่างๆสมบูรณ์ เนื่ องจากว่าท่านได้ดึงดูดความ
สนใจไปยังการที่มนั เป็ นการปรากฏครั้ง “ที่สาม” แก่พวกเขาสาวก เลข “สาม” ในพระคัมภีร์
บางครั้งก็แสดงถึงความเต็มที่หรื อความสมบูรณ์ (เช่น บุคคลทั้งสามของตรี เอกภาพ) อย่างไรก็
ตาม โดยการเรี ยกการปรากฏนี้ วา่ “การสาแดงออก” (คากรี ก เอฟาเนโรเธ, เปรี ยบเทียบ ข้อ 1)
ยอห์นก็ได้บ่งบอกว่าท่านได้ถือว่ามันเป็ นการเปิ ดเผยถึงคุณลักษณะแท้ของพระเยซูอีกด้วย

จนเดี๋ ยวนี้ พระเยซู ได้ย้ าเตื อนสาวกเหล่านี้ ถึงบทเรี ยนต่างๆที่ พระองค์ได้สอนพวกเขาก่ อนหน้านั้น ว่าสาคัญ
สาหรับพวกเขาที่จะจดจาไว้เมื่อพิจารณาถึ งภารกิ จของพวกเขา ท่านได้จดั ตั้งโอกาสสาหรับบทเรี ยนที่สาคัญ
กว่าที่จะติดตามมาอีกด้วย
ข. คาสอนของพระเยซู เกีย่ วกับแรงจูงใจสาหรับการรับใช้ 21:15-23

ตอนนี้ พระเยซู ไ ด้ดาเนิ นการต่ อไปที่ จะใช้ก ารอัศ จรรย์ที่ พ ระองค์เ พิ่ ง ได้ก ระท านั้น เป็ นเบื้ อ งหลัง ส าหรั บ
คาแนะนาที่สาคัญ ยอห์นได้นาเสนอพระเยซู ที่ทาสิ่ งนี้ หลายครั้งในพระกิตติคุณนี้ การกล่าวซ้ าของรู ปแบบนี้ ใน
บทส่ ง ท้า ยก็ เป็ นหลัก ฐานที่ ว่าบทส่ ง ท้ายเป็ นส่ วนดั้ง เดิ ม ของพระกิ ตติ คุ ณนี้ พระเยซู ไ ด้จดจ่ อการสอนของ
พระองค์ไปที่เปโตร อย่างชัดเจนแล้ว พระองค์ตอ้ งการให้สาวกทุกคนที่จะถือว่าเปโตรเป็ นตัวแทนของพวกเขา
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อีกครั้งหนึ่ง การสอนได้ตามหลังการทาน อย่างที่มนั ได้ถูกกระทามาก่อนอยูบ่ ่อยๆ ตัวอย่างเช่น
ในห้องชั้นบน (บทที่ 13-17) การสนทนาที่ตามมาอาจได้เกิดขึ้นขณะที่พระเยซู และเปโตรได้
เดินไปตามชายฝั่ง พร้อมกับยอห์นที่อยูข่ า้ งหลังภายในระยะที่พอจะฟั งได้ยิน (เปรี ยบเทียบ ข้อ
20-21) อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า มันได้เกิดขึ้นต่อหน้าสาวกอีกหกคน
พระเยซูได้เริ่ มต้นด้วยการกล่าวต่อเปโตรว่า “ซี โมนบุตรยอห์นเอ๋ ย” ในหมวดพระกิตติคุณนั้น
พระเยซู ไ ด้ ก ล่ า วต่ อ เปโตรในแนวทางนี้ ในโอกาสต่ า งๆที่ ส าคั ญ มากที่ สุ ดเท่ า นั้ น
โอกาสเหล่านี้คือ การทรงเรี ยกของเปโตรที่จะติดตาม พระเยซู (1:42), การกล่าวยอมรับของเขา
เกี่ยวกับพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้า (มธ. 16:17), และขณะที่เขาได้นอนหลับในสวน
เกทเสมนี (มก. 14:37)
เมื่อพระเยซได้กล่ าวต่อเปโตรในแนวทางนี้ ที่นี่ บางที เปโตรได้
ตระหนักว่าสิ่ งที่พระเยซูกาลังจะกล่าวต่อเขานั้นสาคัญอย่างมาก
“การอ้า งอิ ง ถึ ง การสื บ เชื้ อ สายตามธรรมชาติ ข องเปโตรที่ นี่ [“บุ ต รของยอห์ น ”]
(เปรี ยบเทียบ 1:42; มธ. 16:17) ก็ดูเหมือนว่าเริ่ มแรกนั้น เป็ นการอ้างอิงโดยตรงถึงตัว
เขาในความเต็มที่ของคุณลักษณะตามธรรมชาติของเขา อย่างที่แตกต่างจากอัครทูต”1110
พระเยซู ได้ใช้คาว่า “รัก” (คากรี ก อากาพาส) ในคาถามของพระองค์ที่นกั วิชาการหลายคนได้
เข้าว่าเป็ นการอ้างอิงถึงการอุทิศตนอย่างสิ้ นเชิงต่ออีกบุคคลหนึ่ ง อย่างไรก็ตาม นักวิชาการคน
อื่นๆที่มีความสามารถเท่าเที ยมกันไม่เชื่ อว่ามันมีความหมายที่หนักแน่ นนี้ 1111 อย่างไรก็ตาม
นักวิชาการส่ วนใหญ่ตระหนักว่า อากาพาโอ ค่อนข้างแสดงออกถึ งความรั กที่ หนักแน่ นกว่า
ฟี เลโอ

ในพระกิ ต ติ คุ ณ ของท่ า นนั้น ตามปกติ แ ล้ว ยอห์ น ไม่ ไ ด้ส ร้ า งความแตกต่ า งที่ ล ะเอี ย ดใน
ความหมายบนพื้นฐานของความแตกต่างของคาที่มีความหมายใกล้เคียงกัน1112 โดยทัว่ ไปแล้ว
ยอห์ น ได้ป ฏิ บ ัติ ต่ อ ค าที่ มี ค วามหมายใกล้เ คี ย งกัน ว่า มี ค วามหมายเหมื อ นกัน อย่า งแท้จ ริ ง
ตัวอย่างเช่น ยอห์นได้ใช้คาว่า อากาพาโอ และ ฟี เลโอ เพื่อจะอธิ บายถึงความรักของพระบิดาที่
มีต่อพระบุตร (3:35; 10:17; 5:20), ความรักของพระเยซู ที่มีต่อลาซารัส (11:5, 3, 36), และความ
รั กของพระเยซู ที่มีต่อสาวกผูเ้ ป็ นที่ รัก (13:23; 20:2) ยิ่งกว่านั้น ท่า นได้ใช้คากรี กสามคาที่
แตกต่างกันเพื่อจะอธิ บายถึง ในพระคัมภีร์ตอนนี้ คือ ”ปลา“พรอสฟากิออน อิ คธุส และ อบซา
ริ ออน
อย่างไรก็ตาม นักอรรถาธิ บายหลายคนได้สรุ ปว่าพระเยซู กาลังสร้ างความแตกต่างระหว่า ง
ความหมายของคาที่ มีความหมายใกล้เคียงกันสาหรับรักที่ พระเยซู ได้ใช้ที่นี่1113 เนื่ องจากการ
โต้แ ย้ง เกี่ ย วกับ ความหมายของ อากาพาโอ และค าที่ มี ค วามหมายใกล้เ คี ย งของมัน นั้น ดู
เหมือนว่าเป็ นการไม่ฉลาดที่จะวางการเน้นที่ความแตกต่างนี้มากเกินไป
“การกระทาของเขา [ของเปโตร] ได้แสดงให้เห็นว่าเปโตรไม่ได้ตอ้ งการองค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า ที่ ไ ด้ถู ก ตรึ ง แต่ พ ระเยซู ไ ด้ถู ก ตรึ ง การอุ ทิ ศ ตนของเปโตรตั้ง มัน่ ตามสิ่ ง นี้ ไ ด้
อย่างไร? เขาได้พร้อมที่จะรักพระเยซู อย่างที่พระองค์เป็ น และไม่ใช่อย่างที่เปโตรได้
ปรารถนาให้พระองค์เป็ นไหม?”1114
พระเยซู ได้ถามเปโตรว่าเขามีความรักต่อพระเยซู มากกว่าเขามีต่อ “สิ่ งเหล่านี้ ” (คากรี ก พลีอน
เทาทน) หรื อไม่ พระเยซูมีอะไรในความคิด? มันเป็ นเรื อหาปลาและอวนที่เปโตรได้กลับไปสู่
หรื อมันเป็ นสาวกคนอื่นๆไหม? ดูเหมือนการเปรี ยบเทียบเป็ นไปได้มากกว่าที่จะเป็ น “ความ
รัก” ของสาวกคนอื่นๆที่มีต่อพระเยซู เนื่ องจากว่าก่อนหน้านั้นเปโตรได้ กล่าวยอมรับการอุทิศ
ตนอย่างสิ้ นเชิ งต่อพระเยซู ในห้องชั้นบนนั้น (เปรี ยบเทียบ 13:37; 18:10) เปโตรได้อา้ งว่า
ความรั ก และการอุ ทิ ศ ตนของเขาที่ มี ต่อพระเยซู ก็ หนัก แน่ น จนกระทัง่ แม้ว่า สาวกคนอื่ นๆ
ทั้งหมดได้ละทิ้งพระองค์ไป เขาจะไม่ละทิ้ง (มธ. 26:33; มก. 14:29; ลก. 22:33) กระนั้นเปโตร
ได้ปฏิ เสธว่าเขาเป็ นหนึ่ งในสาวกของพระเยซู และไม่ได้รู้จกั พระเยซู สามครั้ง ดังนั้น คาถาม
ของพระเยซู ก็มีเหตุผล พระองค์ตอ้ งการให้เปโตรที่จะคิดเกี่ ยวกับว่าความรักของเขาที่มีต่อ
พระเยซูน้ นั หนักแน่นแค่ไหน อย่ างแท้ จริ ง

เปโตรได้ตอบโดยการกล่าวยอมรับถึงความรักของเขาที่มีต่อพระเยซู แต่เขาได้ใช้คาที่แตกต่าง
ไปสาหรับรักที่พระเยซูได้ใช้ (คากรี ก ฟี เลโอ) นักอรรถาธิ บายผูซ้ ่ ึ งได้เชื่อว่า ฟี เลโอ แสดงออก
ถึงความรักที่อ่อนแอกว่า อากาพาโอ ก็คิดว่าเป็ นที่ชดั เจนว่า เปโตรไม่สามารถนาตัวเขาเองไปสู่
การอ้างถึ งการอุทิศตนอย่างสิ้ นเชิ งต่อพระเยซู ได้ เมื่อพิจารณาถึ งการปฏิ เสธสามครั้งของเขา
บรรดาผูท้ ี่ถือว่า ฟี เลโอ และ อากาพาโอ เป็ นคาที่มีความหมายใกล้เคียงกันก็เข้าใจว่าเปโตร
กาลังกล่าวยอมรับว่าเขาได้รักพระเยซู อย่างแท้จริ ง เปโตรได้กล่าวถึ งหลักฐานแห่ งความรั ก
ของเขาที่มีต่อความรู ้ ของพระเยซู (“พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์”) ไม่ใช่ ต่อ
อุปนิสัยแต่ก่อนของเขาเอง
“ประสบการณ์ได้สอนให้เปโตรที่จะไม่วางใจการตัดสิ นของเขาเองเกี่ ยวกับตัวเขาเอง
แม้วา่ เมื่อข้อเท็จจริ งเป็ นหนึ่งในจิตสานึ กทันทีทนั ใดนั้น เขาก็ต้ งั การยืนยันของเขาไว้ที่
ความเข้าใจถ่องแท้โดยตรงขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”1115
พระเยซู ได้ตอบอย่างมีพระคุ ณโดยการให้คาสั่งแก่เปโตร ไม่ใช่ คาวิจารณ์ พระองค์ได้บอก
ให้เปโตรที่จะ “ดู แล” (ค ากรี ก บอสเค, เลี้ ย ง) “ลู กแกะ” (คากรี ก อารนิ อา) ของพระองค์
นอกเหนื อไปจาก อากาพาโอ และ ฟี เลโอ นั้น คู่ของคาที่มีความหมายใกล้เคียงกันอีกสามคู่ก็
ปรากฏในพระคัมภีร์ตอนนี้ บอสโค (เลี้ยง, ข้อ 15, 17) และ พอยไมโน) ดูแล, หรื อเอาใจใส่ ,
ข้อ 16) อาจแตกต่างกันอย่างสาคัญ แต่บางทีก็ไม่ได้เป็ นเช่ นนั้น ในทานองเดี ยวกัน อารนิ อา
(ลูกแกะ, ข้อ 15) และ โพรบาทา (แกะ, ข้อ 16, 17) ก็สร้างปั ญหาการตีความเช่นกัน คู่ที่สามคือ
ออยดาส (รู้จกั ทางสติปัญญา, ข้อ 15, 16) และ กินอสเคอิส (รู้จกั ทางประสบการณ์ , ข้อ 17) ก่อน
หน้านั้นพระเยซู ได้อา้ งอิงถึงพระองค์เองว่าผูเ้ ลี้ยงที่ดี (10:14) ตอนนี้ พระองค์กาลังมอบการ
ดูแลฝูงแกะของพระองค์แก่สาวกคนนี้ ผซู ้ ่ ึ งได้ทาให้พระองค์ผิดหวังอย่างน่ าสังเวชในอดีต แต่
ก่อนนั้น พระเยซู ได้เรี ยกให้เปโตรที่จะเป็ นผูห้ าคน ซึ่ งเป็ นพันธกิ จการประกาศที่สาคัญ (มธ.
4:19) ตอนนี้ พระองค์กาลังทาให้การทรงเรี ยกนี้ กว้างขึ้นเพื่อจะรวมถึงการเป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะ ซึ่ งก็
คือพันธกิจอภิบาล
21:16-17

พระเยซูได้ดาเนินการต่อไปที่จะถามเปโตรด้วยคาถามเดียวกันอีกสองครั้งอย่างแท้จริ ง เปโตร

ได้ใ ห้ค าตอบเดี ย วกันในแต่ ล ะครั้ งอย่า งแท้จริ ง เปโตรได้รู้สึ ก เป็ นทุ ก ข์ (ความส านึ ก ผิด )
หลังจากคาถามที่สามของพระเยซู เพระว่าพระเยซู ได้ถามคาถามเดียวกันเป็ น “ครั้งที่สาม” ซึ่ ง
เป็ นเหตุผลสาหรับความทุกข์ใจของเปโตรที่ตวั บทให้ ไม่ใช่การใช้ถอ้ ยคาของเขาสาหรับคาว่า
“รัก” นักอรรถาธิ บายบางคนได้บ่งบอกว่าเปโตรได้เป็ นทุกข์อีกด้วยเพราะว่าครั้งนี้ พระเยซู ได้
ใช้คาเดียวกันสาหรับรักที่เปโตรได้ใช้ (คากรี ก ฟี เลโอ)1116
“ในคาถามแรกขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์ได้ทา้ ทาย ความเหนือกว่ า ของความรัก
ของเปโตร ในคาถามที่สองขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์ได้ทา้ ทายไม่ว่าเปโตรมี
ความรั กหรื อไม่ ที่ นี่ ในคาถามที่สามขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ตอนนี้ พระองค์ทา้ ทาย
แม้กระทัง่ ความรั กใคร่ ของเขา! นี่ เป็ นการเสาะหาที่ใหญ่ที่สุด! แต่มนั มีผลลัพธ์ที่
ต้องการ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทาให้บาดเจ็บเพื่อว่าพระองค์จะรักษา”1117
มอร์ ริสได้สังเกตว่าการสนทนาดั้งเดิ มระหว่า งพระเยซู และ เปโตรบางที ได้เกิ ดขึ้ นในภาษา
อารเมค ดังนั้นเมื่ อยอห์ นได้แปลสิ่ งที่ พวกเขาได้พูดไปสู่ ภาษากรี กนั้น ท่านอาจได้ใช้คาที่ มี
ความหมายใกล้เคียงกันสาหรั บความหลากหลายมากกว่าที่ จะแสดงถึ งความแตกต่างกันนิ ด
หน่อยของความแตกต่าง1118
บางที พระเยซู ได้ต้ งั ใจว่าการกล่าวยอมรับถึงความรักสามครั้งจะเข้าได้กนั กับและโต้ตอบการ
ปฏิ เสธสามครั้งแต่ก่อนของเขา เปโตรได้ปฏิ เสธองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขาสามครั้งต่อหน้า
พยานหลายคนใกล้กบั ถ่านติดไฟ (18:17, 25, 27) ตอนนี้ เขาได้ยืนยันถึงความรักของเขาที่มีต่อ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขาสามครั้ งต่อหน้าพยานหลายคนใกล้กบั ถ่ านติ ดไฟเช่ นกัน แพทย์ที่
ยิง่ ใหญ่ได้ฟ้ื นฟูวญ
ิ ญาณของเปโตร
“นั่นอาจมี ค วามสงสั ยเล็ กน้อย แต่ ฉ ากทั้งหมดก็ ถู กตั้ง ใจที่ จะแสดงแก่ เราว่า เปโตร
ได้รับการฟื้ นฟูไปสู่ ตาแหน่ งแห่ งการเป็ นผูน้ าของเขาอย่างสมบูรณ์. . . . มันมีค่าที่จะ
สังเกตว่าสิ่ งหนึ่ งเกี่ยวกับการที่พระเยซู ได้ถามเปโตรก่อนการบัญชาให้เขาที่จะดูแลฝูง
แกะก็คือความรัก นี่เป็ นคุณสมบัติพ้นื ฐานสาหรับการรับใช้ของคริ สเตียน คุณสมบัติ
อื่ น ๆก็ น่ า ปรารถนา แต่ ค วามรั ก นั้น ขาดไม่ ไ ด้อ ย่า งสิ้ น เชิ ง (เปรี ย บเที ย บ 1 คร.
13:1-3)”1119

“เราอาจรู้มาก ทามาก พูดมาก ให้มาก เผชิ ญมาก และทาการแสดงมากในศาสนาของ
เรา แต่ตายต่อพระพักตร์ พระเจ้าเนื่ องจากต้องการความรั ก และท้ายสุ ดลงไปสู่ หลุ ม
[นัน่ คือ หลุมฝังศพ] เรา รั ก พระคริ สต์หรื อเปล่า? นี่เป็ นคาถามที่ยงิ่ ใหญ่ ปราศจากสิ่ งนี้
ก็ไม่มีชีวิตหลงเหลื อในคริ สเตียน เราก็ไม่ได้ดีไปกว่าหุ่ นขี้ผ้ ึงที่ทาสี แล้ว ไม่มีชิวิตใน
ที่ๆ ไม่มีความรัก”1120
ความล้ม เหลวบางอย่างในพันธกิ จอาจขัดขวางผูเ้ ชื่ อไว้จากการรั บ ใช้พ ระเจ้า ในแนวทางที่
เจาะจงตั้งแต่เวลานั้นเป็ นต้นไป (เปรี ยบเทียบ 1 ทธ. 3:1-13; ทต. 1:5-16) ความล้มเหลวอื่นๆ
อาจเรี ยกร้ องการหยุดชัว่ คราวจากการรับใช้จนกว่าการฟื้ นฟูน้ นั สมบูรณ์ เท่านั้น (เปรี ยบเทียบ
กจ. 15:38; 2 ทธ. 4:11) อย่างไรก็ตาม โดยไม่คานึ งถึงความล้มเหลวของใครคนหนึ่ งนั้น เขา
หรื อเธอสามารถรับใช้พระเจ้าในความสามารถบางอย่างได้ (เปรี ยบเทียบ 2 ทธ. 2:20-21)
เปโตรได้เรี ยนรู ้ ที่จะไม่ทาการกล่ าวยอมรั บแห่ งความรั กที่ ยิ่งใหญ่ที่เร่ งรี บ ดังนั้น เขาไม่ได้
เปรี ยบเทียบความรักของเขาที่ มีต่อพระเยซู กบั ความรักของสาวกคนอื่นๆ อย่างที่เขาได้ทามา
ก่อน เขาเพียงแค่ได้กล่าวถึ งความรู ้ของพระเยซู เกี่ ยวกับใจของเขา ตลอดการสับเปลี่ ยนนี้
พระเยซูได้อา้ งอิงอย่างต่อเนื่องถึง “แกะ” ว่าเป็ น “ของพระองค์ (ของเรา)” ไม่ใช่แกะของเปโตร
ไม่เพียงเท่านั้น พระเยซู ได้อธิ บายถึ งพันธกิจของเปโตรในแง่ของ การกระทา ไม่ใช่ ในแง่ของ
ตาแหน่ ง หลายปี ต่ อมา เปโตรได้เขี ย นจดหมายถึ ง ผูป้ กครองซึ่ ง กระตุ ้น ให้ พ วกเขาที่ จ ะ
ประยุกต์ใช้มุมมองอย่างเดียวกันเหล่านี้กบั พันธกิจอภิบาลของพวกเขา (1 ปต. 5:1-4)1121
พระเยซูอาจได้ให้คาบัญชาอย่างเดียวกันแก่เปโตรสามครั้ง เพียงแค่ต่างกันในถ้อยคาเท่านั้น (ข้อ
15, 16, 17) อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างทั้งหลายอาจจะสาคัญ
“ความแตกต่ า งแรกที่ ถู ก พรรณนาที่ นี่ ก็ คื อ คนที่ เ รี ย บง่ า ยและสมถะที่ สุ ด [ข้อ 15]
ลูกแกะในฝูงของพระคริ สต์ตอ้ งการการสนับสนุ น ซึ่ งพวกเขาไม่สามารถให้แก่พวก
เขาเองได้ อัครทูตคนนี้ถูกกาชับที่จะให้แก่พวกเขา. . . .
“ลูกแกะเรี ยกร้องให้มีการเลี้ยงดู แกะเรี ยกร้องให้มีการนา [ข้อ 16] การเอาใจใส่ และ
การปกครองที่ระมัดระวังที่จะถู กปฏิบตั ิต่อคริ สเตียนที่เป็ นผูใ้ หญ่กว่าก็เรี ยกร้องทักษะ

และความอ่อนโยนที่ใหญ่กว่าการเลี้ยงคนอ่อนวัยและคนเรี ยบง่าย. . . .
“ผูท้ ี่ เป็ นผูใ้ หญ่ก็เรี ยกร้ องการค้ าจุ นที่เหมาะสมของพวกเขาไม่น้อยไปกว่าคริ สเตียน
ใหม่ๆ [ข้อ 17] การตระเตรี ยมนั้นต้องถูกทาไว้เพื่อการสนับสนุนของพวกเขาและการ
น าพาของพวกเขา และนี่ เ ป็ นส่ ว นสุ ด ท้า ยและยากสุ ด ท้า ยที่ สุ ด ของหน้ า ที่ ข อง
ศิษยาภิบาล”1122
“บรรดาผูท้ ี่ รั ก พระคริ สต์อย่างแท้จริ งเท่านั้นที่เหมาะสมที่จะปรนนิ บตั ิต่อฝูงแกะของ
พระองค์! งานก็ยากลาบากมาก บ่อยครั้งการชื่นชมก็เล็กน้อยมาก การตอบสนองก็ทา
ให้ท ้อใจมาก การวิจารณ์ ก็ หนักหน่ วงมาก การโจมตี ของซาตานก็รุนแรงมาก จน
ความรักของพระคริ สต์เท่านั้น คือความรักของพระองค์ที่มีต่อเราและความรักของเราที่
มีต่อพระองค์สามารถ ‘จากัด’ งานเช่นนั้นได้1123

21:18-19

นักวิชาการโรมันคาทอลิ กบางคนได้ใช้พระคัมภีร์ตอนนี้ ที่จะสนับสนุ นมุ มมองของพวกเขา
ที่ ว่ า เปโตรเป็ น สั น ตปาปาคนแรก บางเขาบางคนท าอย่า งนี้ เพราะว่ า ส่ ว นใหญ่ แ ล้ว ใน
พันธสัญญาเดิมนั้น ผูเ้ ลี้ยงเป็ นภาพสาหรับผูป้ กครองที่เป็ นกษัตรยิ์ (เช่น 2 ซมอ. 5:2) อย่างไรก็
ตาม ในพันธสัญญาใหม่น้ นั การเปิ ดเผยอย่างอื่นก็ไม่ยกย่องเปโตรไปสู่ ที่แห่ งการปกครองที่มี
สิ ทธิ อานาจเหนื อผูเ้ ลี้ ยงคนอื่นๆที่อยู่ภายใต้ (กจ. 20:28; 1 ปต. 5:1-4)
มัทธิ ว 16:13-20
สถาปนาบทบาทของเปโตรในการก่ อ ตั้ง คริ ส ตจัก ร แต่ ไ ม่ ไ ด้ม อบหมายบทบาทของการ
ปกครองเหนือพวกอัครทูตอื่นๆให้แก่เขา
จากนั้นพระเยซูได้ให้ถอ้ ยคาสุ ดท้ายของถ้อยคาที่สาคัญหลายถ้อยคาที่พระองค์ได้แนะนาด้วย
การยืนยันอย่างหนักแน่น มันเป็ นการทานายถึงรู ปแบบการตายของเปโตร เปโตรเพิ่งได้กล่าว
ต่ อพระเยซู ว่า “พระองค์ท ราบทุ ก สิ่ ง ” (ข้อ 17) และตอนนี้ พระเยซู ไ ด้ส าแดงว่า พระองค์รู้
พระเยซู ไ ด้เ ปรี ย บเที ย บเสรี ภ าพที่ เ ปโตรได้ชื่ น ชมในวัย รุ่ น ของเขากับ ข้อ จ ากัด ที่ เ ขาจะ
ประสบในชี วิตในภายหลัง พระองค์ได้อธิ บายถึ งการตรึ ง วลี น้ ี “เหยียดแขนของเจ้าออก”
(ข้อ 18) เป็ นการอ้างอิงที่สละสลวยถึงการตรึ งในโลกโรมัน 1124 การเหยียดนี้ ได้เกิดขึ้นเมื่อพวก
ทหารโรมัน ผู ก แขนของบุ ค คลที่ ถู ก ตัด สิ นลงโทษกั บ ไม้ ก างเขนของกางเขนของเขา
บ่อยครั้งแล้วสิ่ งนี้ได้เกิดขึ้นก่อนที่พวกเขาได้นาเขาไปสู่ ที่แห่งการตรึ งและได้ตรึ งเขา1125
“การตรึ งเปโตร ณ กรุ งโรมได้รับการรับรองโดยเทอร์ ทูเลี่ยน (‘Scorp.’15) และผูเ้ ขียน

หลายคนในภายหลัง ออริ เจนได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาได้ถูกตรึ งพร้อมกับการเอาหัวลง
ตามคาขอร้องของเขา (Euseb. ‘H.E.’ III. 1)”1126
เปโตรได้เรี ยนรู ้ ว่าความมัน่ ใจในตนเองของเขาได้นาไปสู่ ความล้มเหลวอย่างไร และเขาต้อง
พึ่งพาพระเยซู มากขึ้นอย่างไร (นัน่ คือ “พระองค์ทรงรู้ . . .”; ข้อ 15, 16, 17) พระเยซู ได้ย้ า
เตื อนเปโตรว่า เมื่ อเวลาได้ผ่านไป เขาจะพึ่ งพาคนอื่ นๆมากขึ้ นเรื่ อยๆ จนถึ งจุ ดแห่ ง การไม่
สามารถที่ จะหลี กหนี การตายของผูส้ ละชี วิตเพื่อความเชื่ อได้ ดังนั้น พระเยซู ได้บ่งบอกว่า
เปโตรควรมอบอนาคตของเขาไว้ก ับ พระเจ้า แทนที่ จ ะพยายามที่ จ ะควบคุ ม มัน ด้ว ยตัว
ของเขาเองอย่างที่เขาได้พยายามที่จะทามาแต่ก่อน
“ประวัติศาสตร์ ที่เจ็บปวดอันยาวนานของคริ สตจักรคือประวัติศาสตร์ ของผูค้ นที่ถูก
ทดลองให้เลื อกอานาจมากกว่าความรั ก การควบคุ มมากกว่า กางเขน การเป็ นผูน้ า
มากกว่าการถูกนาอยูบ่ ่อยๆ”1127
ภายหลังเปโตรได้เขี ยนว่าบรรดาคริ สเตี ยนผูซ้ ่ ึ งติ ดตามพระเยซู คริ สต์อย่างสัตย์ซื่อจนถึ งจุ ด
ของการตายเพื่อพระองค์ก็นาเกียรติไปสู่ พระเจ้าโดยการตายของพวกเขา (1 ปต. 4:14-16) เขา
ได้นาดาเนิ นชี วิตด้วยการทานายนี้ ที่แขวนอยู่เหนื อเขาเป็ นเวลาสามทศวรรษ (เปรี ยบเทียบ 2
ปต. 1:14) คลีเม้นท์แห่ งโรม (ค.ศ. 96) ได้เขียนว่าเปโตรได้ตายแบบทุกข์ทรมาน (1 คลีเม้นท์
5:4; 6:1)1128 ตามธรรมเนียมของคริ สตจักรแล้ว เปโตรได้ขอการตรึ งแบบกลับหัวเพราะว่าเขาได้
รู ้ สึ ก ไม่ ค วรค่ า ต่ อการทนทุ ก ข์อย่า งที่ พ ระเยซู ไ ด้ป ระสบ 1129อย่า งไรก็ ตาม มี ก ารสนับ สนุ น
ที่ยืนยันเล็กน้อยสาหรับธรรมเนี ยมนี้ ตามธรรมเนี ยมแล้ว เปโตรได้ตายในกรุ งโรม ประมาณ
ปี ค.ศ. 67
“. . . ข้าพเจ้าไม่โต้แย้งกับความเห็นที่วา่ เขาได้ตายที่นนั่ แต่ขา้ พเจ้าไม่สามารถถูกชักนา
ได้วา่ เขาเป็ นบาทหลวง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็ นเวลานาน”1130
จากนั้น พระเยซู ไ ด้ก ล่ า วซ้ าค าสั่ ง ดั้ง เดิ ม ของพระองค์แ ก่ เ ปโตรที่ จ ะ “ติ ด ตาม” พระองค์
(เปรี ยบเทียบ มก. 1:17) นี่เป็ นกาลบังคับในปั จจุบนั ในตัวบทกรี กซึ่ งหมายถึง “จงติดตามเรา
เรื่ อยไป”

“การเชื่ อ ฟั ง ค าสั่ ง ของพระเยซู คื อ จงตามเรามา เป็ นประเด็ นที่ ส าคัญในชี วิ ตของ
คริ สเตี ยน อย่างที่ พระเยซู ได้ทาตามน้ าพระทัยของพระบิ ดา ดังนั้นพวกสาวกของ
พระองค์ควรติดตามองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเขาไม่ว่าเส้ นทางนั้นนาไปสู่ กางเขน
หรื อสู่ ประสบการณ์อื่นๆที่ยงุ่ ยาก”1131
พระเยซู ก าลัง กล่ าวว่าการรั บขึ้ นไปจะไม่เกิ ดก่ อนเปโตรได้ตายไปใช่ ไ หม? ผูเ้ ขี ยนคนอื่นๆ
ของพันธสัญญาใหม่ผูซ้ ่ ึ งได้เขียนก่อนการตายของเปโตรได้เขียนราวกับว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
สามารถมาเพื่อคริ สตจักร ณ เวลาใดก็ได้ (เช่น ฟป. 3:11; 20-21; 1 ธส. 4:16-18; เปรี ยบเทียบ 2
ธส. 2) บางทีเราควรเข้าใจการอ้างอิงถึงเหตุการณ์ต่างๆในอนาคต อย่างเช่น การตายของ เปโตร
ว่าอาจเกิดขึ้นได้ในจุดประสงค์ต่างๆที่ใหญ่กว่าของพระเจ้ารวมถึ งการรับขึ้นไป (เปรี ยบเทียบ
กจ. 27:24) นักเขียนคนหนึ่ งได้เชื่ อว่าเปโตรและคริ สตจักรเริ่ มแรกไม่ได้เข้าใจถ้อยคาของ
พระเยซู ที่นี่ ว่าหมายถึงว่าเปโตรจะดาเนิ นชี วิตที่ยาวนาน เพียงแต่เขาจะตายแบบผูท้ ี่สละชี วิต
เพื่อความเชื่อ1132 ถ้ายอห์นได้เขียนพระกิตติคุณนี้ ในปลายของศตวรรษแรก ดูเหมือนเป็ นไปได้
ว่า เปโตรอาจได้ตายไปแล้วเมื่อผูอ้ ่านเริ่ มแรกได้อ่านเรื่ องราวนี้
21:20-21

ท าไมยอห์ นได้ระบุ ตวั ท่ า นเองอย่า งที่ ท่ า นได้ท าในข้อเหล่ า นี้ ? บางที ท่ า นได้ท าอย่า งนั้น
เพราะว่าการอธิ บายนี้ เน้นถึงความสนิ ทสนมของท่านกับพระเยซู เป็ นที่ชดั เจนว่า ความสนิ ท
สนมนั้ น เป็ นองค์ ป ระกอบในแผนการต่ า งๆของพระเยซู ที่ มี ต่ อ ยอห์ น ที่ ซ่ ึ งพระองค์ ไ ด้
ดาเนินการที่จะอ้างอิงถึงต่อไป (ข้อ 22-24) แผนการเหล่านี้ ได้รวมถึงการเขียนพระกิตติคุณนี้
ของท่าน (ข้อ 24) ดังนั้น โดยการนาเสนอผูเ้ ขียนในฐานะผูส้ นิ ทสนมของพระเยซู น้ นั ยอห์นก็
ได้จดั ตั้งหนังสื อรับรองของท่านในฐานะประจักษ์พยานที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับสิ่ งที่ท่านได้รายงาน
เหตุ ผ ลที่ ส องอาจจะเป็ นว่า การอธิ บ ายนี้ ย้ า เตื อนผูอ้ ่ า นถึ ง ความสนิ ท สนมของยอห์ นกับ เป
โตรอี กด้วย สิ่ งนี้ ช่วยให้เราเข้าใจคาถามของเปโตรเกี่ ยวกับน้ าพระทัยของพระเยซู สาหรั บ
ยอห์ น เป็ นที่ ชั ด เจนว่ า เปโตรต้อ งการที่ จ ะรู ้ สิ่ งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นกับ เพื่ อ นวัย หนุ่ ม ของเขา
เนื่องจากว่าเขาเองจะประสบกับการถูกตรึ ง
เปโตรไม่ใช่เป็ นคริ สเตียนคนเดียวผูซ้ ่ ึ งต้องการที่จะรู ้จกั น้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับชี วิตของ
ผูเ้ ชื่ออีกคนหนึ่ง ตั้งแต่เขานั้น คริ สเตียนหลายคนได้ตอ้ งการข้อมูลอย่างเดียวกัน แต่ไม่ใช่เพื่อ

เหตุผลต่างๆที่เห็ นแก่ ประโยชน์คนอื่ นอย่างที่ เปโตรคงได้มี (เปรี ยบเทียบ 1 ปต. 4:15) นัก
ตีความบางคนถือว่าคาถามของเปโตรนั้นเป็ นเนื้อหนัง1133
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อย่างแท้จริ งแล้ว พระเยซูได้บอกเปโตรว่า อนาคตของยอห์นไม่ใช่ธุระของเขา แทนที่จะทาให้
ตัวเขาเองเป็ นห่ วงเกี่ยวกับน้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับคนอื่นๆ แม้กระทัง่ บรรดาผูท้ ี่ใกล้ชิด
กับเขามากที่ สุดนั้น เปโตรควรจดจ่อที่การติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อเอง “เจ้า” ในตัวบท
กรี กนั้นก็เป็ นการเน้น แม้ว่าถ้ามันเป็ นน้ าพระทัยของพระเยซู สาหรับยอห์นที่จะมีชีวิต “อยู”่
“จนกว่า” พระองค์ได้เสด็จกลับมานั้น นัน่ ก็ไม่ใช่เป็ นความเป็ นห่วงของเปโตร
“ธุ รกิ จหลัก แม้กระทัง่ ของผูเ้ ลี้ยงแกะที่อยู่ภายใต้ซ่ ึ งเป็ นหัวหน้านั้นก็ไม่ใช่ที่จะทาให้
คนอื่นๆติดตามพระคริ สต์ แต่ที่จะติดตามพระองค์ดว้ ยตัวของพวกเขาเอง”1134
การอ้างอิงถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซู บางทีเป็ นการอ้างอิงถึงการรับขึ้นไป แทนที่จะเป็ น
การเสด็จมาครั้งที่สอง เมื่อพิจารณาถึงสิ่ งที่พระเยซูได้สัญญาแก่พวกสาวกเหล่านี้ใน 14:1-3
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ถ้อยแถลงของพระเยซู ที่นี่ได้นาไปสู่ ข่ าวลื อที่ ว่ายอห์ น “จะไม่ตาย” ก่ อนที่ พระเยซู ได้เสด็ จ
กลับมา นี่ เป็ นหนึ่ งในตัวอย่างเริ่ มแรกที่สุดของผูค้ นที่ต้ งั วันสาหรับการเสด็จกลับมาขององค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า ความพยายามเช่ นนั้นทั้งหมดที่จะระบุอย่างเจาะจงว่าเมื่อไหร่ พระเยซู จะเสด็จ
กลับมานั้นก็ไปไกลเกินกว่าการเปิ ดเผยตามพระคัมภีร์
“ข้อนี้ สร้ างถ้อยคาลงท้ายให้แก่ เรื่ องราวนี้ ซึ่ งชี้ ให้ผูอ้ ่านเห็ นถึ งการประยุกต์ใช้ของ
เรื่ องราวนี้อีกด้วย พวกเขาเช่นกันต้องหยุดที่จะหมกมุ่นในการคาดคะเนที่คลัง่ เกี่ยวกับ
สาวกผูเ้ ป็ นที่ รัก นั้นและให้ค วามสนใจกับ ความเป็ นสาวกของพวกเขาเอง ที่ จริ ง
เพราะว่านัน่ เป็ นเป้ าหมายของยอห์นในการสร้างตัวละครนี้ ในตอนแรก การอาพราง
ของท่านเกี่ยวกับตัวท่านก็มีจุดประสงค์ที่เจาะจง มันคือความหวังของท่านที่วา่ ผูอ้ ่าน
แต่ละคนจะถู กชักจูงโดยข่าวประเสริ ฐที่ จะเชื่ อในพระเยซู และที่ จะติ ดตามพระองค์
และที่วา่ เขาจะค้นพบ ตัวเขาเอง ในความเป็ นสาวกแท้ของสาวกผูเ้ ป็ นที่รัก”1135
ยอห์นได้อธิ บายสิ่ งที่พระเยซู ได้กล่าวอย่างแท้จริ ง เพื่อที่จะระงับข่าวลือ ซึ่ งเป็ นที่ชดั เจนว่าได้

แพร่ หลายเมื่อท่านได้เขียนพระกิตติคุณนี้ การอธิ บายนี้ ก็ชดั เจน เพราะว่าเมื่อยอห์นได้ตายไป
นั้น บางคนอาจได้สรุ ปอย่างผิดๆว่าพระเยซู ไม่ได้สัตย์ซื่อต่อพระสัญญาของพระองค์ที่จะเสด็จ
กลับมา คนอื่ นๆอาจสรุ ปว่าพระกิ ตติ คุณยอห์ นไม่น่าไว้วางใจ อย่างไรก็ตาม พระเยซู ไ ด้
กล่าวถึงความเป็ นไปได้โดยสมมุติ นี่ไม่ใช่พระสัญญา
“เมื่อพิจารณาถึ งข้อเท็จจริ งที่ว่า ในพระกิตติคุณนี้ เมื่อถ้อยแถลงถูกกล่าวซ้ านั้นความ
ผันผวนเล็กน้อยก็เกื อบเป็ นสากล มันน่ าสังเกตที่ ว่าที่ นี่ถอ้ ยแถลงก็ถูกกล่าวซ้ าจาก
ข้อ 22 ถ้อยคาแน่นอนที่ถูกใช้น้ นั ก็สาคัญ และผูเ้ ขียนก็พยายามที่จะทาให้แม่นยา”1136
“การอธิ บายของผูเ้ ขียนถึงการประกาศของพระเยซูอาจถูกถือว่าเป็ นหลักฐานที่วา่ สาวก
คนนี้ ยงั คงมี ชีวิตอยู่ ณ เวลาที่ พระกิ ตติ คุณนี้ ถูกเขี ยนขึ้ น และที่ ว่าเขาเป็ นแหล่ งแห่ ง
เนื้อหาของมัน เป็ นที่ชดั เจนว่า ถ้าเขาได้ตายไปก่อน ข่าวลือคงจะไม่มีการยอมรับ”1137
เป็ นสิ่ งที่น่าสนใจและสาคัญที่วา่ บรรดาถ้อยคาสุ ดท้ายของพระเยซู ที่ยอห์นได้บนั ทึกก็เกี่ยวกับ
การเสด็จกลับมาของพระองค์ นี่เป็ นความหวังยิง่ ใหญ่ของพวกสาวกที่เชื่อของพระองค์
ค. คาลงท้ ายของผู้เขียน 21:24-25
นักอรรถาธิ บายบางคนอ้างอิงถึงการจบนี้ ว่าเป็ นคาอธิ บายสุ ดท้าย “คาอธิ บายสุ ดท้าย” เป็ นการลากปากกาครั้ง
สุ ดท้ายและการสัมผัสจุดสู งสุ ดต่อข้อมูล มันเป็ นคาจารึ กที่ถูกวางไว้ ณ ตอนจบของหนังสื อหรื อเอกสารที่เขียน
ด้วยมือที่มีขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับมัน เช่น ชื่ อเรื่ อง ชื่ อของผูเ้ ขียน และวันที่และสถานที่แห่ งการเขียน อย่างไรก็
ตาม มันคล้ายกับคาลงท้ายมากกว่าเพราะว่ามันมีการพูดเปรยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของผูเ้ ขียน ส่ วนใหญ่แล้ว มันอ้าง
ว่าพระกิตติคุณนี้เป็ นการบันทึกที่เชื่อถือได้แห่งการกระทาของพระเยซูแม้จะเป็ นบางส่ วนก็ตาม
21:24
นักศึกษาพระกิ ตติคุณนี้ ส่วนใหญ่ที่ระมัดระวังก็ได้คาดการณ์ จากสิ่ งนี้ และการอ้างอิงอื่นๆที่
อ้อมๆในพระธรรมนี้ ว่า อัครทูตยอห์ นเป็ นผูเ้ ขียน คาอธิ บายนี้ เกี่ ยวกับผูเ้ ขียนก็เน้นถึ งความ
น่ าเชื่ อถื อของพยานของเขา1138 บางที “สิ่ งเหล่านี้ ” อาจอ้างอิงถึ งพระกิ ตติ คุณทั้งเล่ม ไม่ใช่
แค่ สิ่ ง ที่ ม าก่ อ นหน้ า นี้ ถ้อ ยแถลงนั้ น ก็ เ ป็ นแบบทั่ว ไป และมัน ปรากฏ ณ ตอนจบของ
พระธรรมนี้ (เปรี ยบเทียบ 20:30-31)
อัตลักษณ์ ข อง “เรา” ก็ ชัดเจนน้อยกว่า พวกเขาอาจเป็ นธรรมาจารย์ผูไ้ ด้บ นั ทึ ก พยานทาง

ถ้อยคาของยอห์ นขณะที่ ท่านได้บอกเนื้ อหาในพระกิ ตติ คุณนี้ แก่ พวกเขา พวกเขาอาจเป็ นผู้
เรี ยบเรี ยงพระกิตติคุณนี้ นักวิชาการบางคนถือว่าคนเหล่านี้ เป็ นผูป้ กครองของคริ สตจักรเมือง
เอเฟซัสที่ที่ตามธรรมเนี ยมแล้วยอห์นได้รับใช้ในบั้นปลายในชี วิตของเขา1139 คนอื่นๆเชื่ อว่า
พวกเขาเป็ นผูค้ นที่ มีอิทธิ พลในคริ สตจักรของท่าน แม้ว่าไม่จาเป็ นว่าอยู่ในเมืองเอเฟซัส 1140
อีกมุ มมองหนึ่ งก็คือว่า นี่ เป็ นการอ้างอิ งที่ ไม่เจาะจงซึ่ งคล้ายกับ “อย่างที่ เป็ นที่รู้จกั กันดี ”1141
บางทียอห์นเองได้เขียนถ้อยคานี้ในรู ปพหูพจน์อย่างที่บางครั้งคนมีสิทธิ อานาจก็ทา ดังนั้น มัน
จะเป็ น “เรา” ที่เป็ นผูเ้ รี ยบเรี ยง (เปรี ยบเทียบ 1:14; 3:2, 11; 20:2; 1 ยน. 1:2, 4, 5, 6, 7; 2 ยน. 12)
เนื่ องจากว่าข้อถัดไปก็กลับไปสู่ บุคคลที่ หนึ่ ง ดูเหมือนว่าทางเลื อกนี้ ก็เป็ นไปได้มากที่สุดต่อ
ข้าพเจ้า
21:25

ข้อสุ ดท้ายนี้ พร้อมกับข้อที่มาก่อนข้อนี้ ก็กลับไปสู่ มุมมองที่กว้างที่ซ่ ึ งพระกิตติคุณนี้ ได้เริ่ มต้น
ในบทนา (1:1-18) บทนาได้นาเสนอพระวาทะที่ได้ถ่อมพระองค์ลง และได้เข้ามาในโลกผ่าน
ทางการบัง เกิ ด เป็ นมนุ ษ ย์ ข้อนี้ นาเสนอ “โลก”ว่า ไม่ ส ามารถที่ จะ “บรรจุ ” การเปิ ดเผย
(“พระธรรมต่างๆ”) ทั้งสิ้ นที่พระวาทะได้เปิ ดเผย ถ้อยคาสุ ดท้ายของยอห์นก็คือว่าสิ่ งที่ท่านได้
เขียน และสิ่ งที่คนอื่นสามารถเขียนได้ก็จะเป็ นแค่ส่วนเล็กน้อยของสิ่ งที่สามารถถูกเขียนขึ้นเพื่อ
จะนาเกียรติไปสู่ พระเยซูคริ สต์
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