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จดหมายฝากฉบับแรกของยอห์น
บทนํา: จดหมายฝากฉบับแรกของยอห์ นตามทีชือของมันบอกไว้ ถกู เขียนโดยอัครสาวก
ยอห์ น มันได้ รับการยอมรั บโดยทัวไปว่ าถูกเขียนขึน& ในปี ค.ศ. 90 ท่ านเขียนถึง “ลูกเล็กๆทั&ง
หลาย” ของท่ าน ถึงแม้ ไม่ ได้ บอกไว้ เป็ นอืน แต่ คนเหล่ านีน& ่ าจะเป็ นผู้เชื อใหม่ ซึงยอห์ นได้ รับใช้
มาก่ อน ใจความหลักได้ ถกู บอกไว้ ใน 5:13 “เพือท่ านทั&งหลายจะได้ ร้ ู ว่าท่ านมีชีวิตนิรันดร์ และ
เพือท่ านจะได้ เชื อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้ า” ทัวจดหมายฝากฉบับนีอ& ัครสาวกท่ าน
นีไ& ด้ นาํ เสนอหลายวิธีทีจะช่ วยให้ เรารู้ ได้ ว่าเราได้ รับความรอดแล้ ว
คําสําคัญหลายคําทีพบทัวจดหมายฝากฉบับนีค& ือ วาทะ (ลอกอส), ความสว่ าง, ความรั ก
และชี วิต ยอห์ นพูดถึงสามัคคีธรรมของผู้เชื อกับพระบิดาและเราไม่ ควรมีสามัคคีธรรมกับโลก
ทัวจดหมายฝากฉบับนีย& งั มีความจริ งเกียวกับการอธิษฐาน, การเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ , คํา
เตือนเรื องการละทิ ง& ความจริ งและความเป็ นพระเจ้ าของพระคริ สต์
*****
ภาพรวมของ 1 ยอห์ น 1: อัครสาวกยอห์ นเริ มต้ นจดหมายฝากฉบับนีโ& ดยพูดถึงการมี
สามัคคีธรรมกับพระเจ้ าผ่ านทางพระเยซูคริ สต์ จากนั&นท่ านก็พูดถึงการที ความบาปสามารถ
ทําลายสามัคคีธรรมดังกล่ าวได้ อย่ างไร บทนีป& ิ ดท้ ายด้ วยคําพูดทีกระชับมากทีสุดคําพูดหนึง
เกียวกับการสารภาพบาปและการทําให้ สามัคคีธรรมดีดังเดิมเท่ าที จะพบในพระคัมภีร์
1 ยน 1:1

ยอห์นเริ9 มต้นจดหมายของท่านด้วยจุดเริ9 มต้นของความจริ งของพระ

คัมภีร์ใหม่ซึงได้ ทรงเป็ นอยู่ตังแต่ เริมแรก ซึงเราทังหลายได้ ยนิ ซึงเราได้ เห็นกับตา ซึงเราได้
พินิจดู และจับต้ องด้ วยมือของเรา เกีย วกับพระวาทะแห่ งชีวติ เริ มแรกที9ถูกพูดถึงในที9น* ีอาจ
หมายถึงเริ9 มแรกแห่งการทรงสร้างตามที9มีบรรยายไว้ในปฐมกาล 1:1 อย่างไรก็ตามมันอาจหมาย
ถึงเริ9 มแรกแห่งพันธกิจของพระคริ สต์มากกว่า บริ บทที9ตามมาดูเหมือนจะสนับสนุนทัศนะหลัง

เห็นได้ชดั ว่า “ซึ9งได้ทรงเป็ นอยูต่ * งั แต่เริ9 มแรก” คือพระเยซูคริ สต์ ยอห์นบรรยายต่อไปว่าท่าน
(และอัครสาวกคนอื9นๆ) ได้ยนิ พระองค์, เห็นพระองค์ (ทั*งเป็ นการส่ วนตัวและในที9ชุมนุมชน)
และอันที9จริ งแล้วได้จับต้ องพระองค์ คําหลังนี*แปลมาจากคําว่า เซลาฟาโอ และมีความหมายโดย
ทัว9 ไปว่า ‘แตะต้อง’
ดังนั*นยอห์นจึงกล่าวเพือ9 เป็ นบันทึกไว้วา่ ท่านและเพื9อนร่ วมงานของท่าน (อัครสาวกท่า
นอื9นๆ) ได้ยนิ , เห็นและสัมผัส “พระวาทะแห่งชีวติ ” นี9กเ็ ป็ นอีกพระนามหนึ9งอันแสนวิเศษของ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ยอห์นมุ่งเน้นพระเยซูในฐานะพระวาทะมากกว่าอัครสาวกท่านอื9นๆ
นอกจากนี*ท่านก็ขยายความเกี9ยวกับแนวคิดนั*นเพิ9มเติมโดยเรี ยกพระองค์วา่ พระวาทะแห่งชีวติ นี9
ทําให้เรานึกถึงยอห์น 1:4 และยอห์น 14:6 ด้วย
1 ยน 1:2

ยอห์นกล่าวต่อไปว่า (และชีวติ นันได้ ปรากฏ และเราได้ เห็นและเป็ น

พยาน และประกาศชีวติ นิรันดร์ นันแก่ท่านทังหลาย ชีวติ นันได้ ดํารงอยู่กบั พระบิดา และได้
ปรากฏแก่เราทังหลาย) เห็นได้ชดั ว่ายอห์นกําลังพูดถึงการเสด็จมารับสภาพมนุษย์ขององค์พระผู ้
เป็ นเจ้าของเรา ท่านเรี ยกพระเยซูต่อไปว่าชี วิต ในการพูดถึง “ชีวติ นั*นได้ปรากฏ” ยอห์นย่อม
หมายถึงสิ9 งที9ท่านได้เขียนไว้ในยอห์น 1:14 ราวกับว่าท่านพยายามสนับสนุนคํากล่าวอ้างของ
ตนเอง ท่านกล่าวอีกครั*งว่าท่านและอัครสาวกท่านอื9นๆได้เห็นชีวติ นี*แล้ว เพราะท่านได้เห็นชีวติ
ดังกล่าวแล้ว ท่านจึงสามารถเป็ นพยานถึงชีวติ นั*นได้ นอกจากนี*ท่านบอกด้วยว่าชีวติ นั*นเป็ นชีวติ
นิรันดร์ พระเยซูไม่ทรงเป็ นเพียงชีวติ เท่านั*น แต่ทรงเป็ นชีวติ นิรันดร์ดว้ ย พระองค์ทรงอยูก่ บั
พระบิดาและทรงปรากฏแก่พวกอัครสาวกในเวลาต่อมา ประเด็นที9สาํ คัญกว่าที9ยอห์นกําลังพูดถึง
ก็คือว่า ท่านและสาวกคนอื9นๆต่างเป็ นประจักษ์พยานถึงสิ9 งที9พวกเขาเป็ นพยาน พวกเขาได้เป็ น
พยานและประสบกับชีวติ นิรันดร์ซ9 ึ งปรากฏในพระเยซูคริ สต์น* นั แล้วด้วยตัวเอง ดังนั*นยอห์นจึง
มีคุณสมบัติที9จะเขียนเกี9ยวกับชีวติ นั*น
1 ยน 1:3

ด้วยเหตุน* ี ซึงเราได้ เห็นและได้ ยนิ นันเราก็ได้ ประกาศแก่ท่านทังหลาย

เพือ ท่านทังหลายจะได้ ร่วมสามัคคีธรรมกับเรา แท้ จริงเราทังหลายก็ร่วมสามัคคีธรรมกับพระ

บิดา และกับพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ คําที9แปลว่า ประกาศ (อาพากเก็ลโล) มีความ
หมายว่า ‘ป่ าวร้อง’ สิ9 งที9พวกเขาได้พบเจอและประสบ พวกเขาก็กาํ ลังประกาศแก่ผอู ้ ื9น คําที9แปล
ว่า เพือ (ฮิ นา) มีความหมายว่า ‘เพื9อที9วา่ ’ ดังนั*นยอห์นกําลังประกาศข้อความของท่านเพือทีว่าผู ้
อ่านของท่านจะได้มีสามัคคีธรรมกับท่านในความจริ งนั*น อย่างไรก็ตามสามัคคีธรรมที9ยง9ิ ใหญ่
กว่าของทั*งผูอ้ ่านและอัครสาวกท่านนี*จริ งๆแล้วคือ สามัคคีธรรม “กับพระบิดา และกับพระเยซู
คริ สต์พระบุตรของพระองค์” ยอห์นจึงพูดถึงความจริ งที9ยง9ิ ใหญ่เรื9 องหนึ9งในพระคัมภีร์ใหม่ เรา
ไม่เพียงถูกทําให้ชอบธรรมและได้รับชีวติ นิรันดร์แล้วเท่านั*น แต่บดั นี*เราสามารถมีสามัคคีธรรม
กับทั*งพระเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริ สต์ได้ดว้ ย สิ9 งที9ถูกสื9 อก็คือ ความ
สนิทสนมเป็ นการส่ วนตัวของมิตรภาพและครอบครัว การรู ้จกั พระคริ สต์จึงเป็ นพระพรของการ
มีสามัคคีธรรมร่ วมกัน
1 ยน 1:4

ยอห์นจึงสรุ ปบทนําของท่านโดยกล่าวว่า และเราเขียนข้ อความเหล่านีถ งึ

ท่ านทังหลาย เพือ ความยินดีของท่ านจะได้ เต็มเปี ยม การได้รู้จกั และการมามีสามัคคีธรรมเต็ม
เปี9 ยมกับพระเจ้านํามาซึ9งความยินดีอนั เปี9 ยมล้น ยอห์นเขียนมาเพื9อการนี*เอง ข้อนี*ยงั สื9 อด้วยว่าเมื9อ
เราร่ วมสามัคคีธรรมกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา พระองค์กท็ รงประทานความยินดีอนั เต็มเปี9 ยม
ให้แก่เรา ดาวิดเสี ยใจที9สูญเสี ยความยินดีน* นั ไปในสดุดี 51:12 พระเยซูตรัสถึงเรื9 องนี*อีกในยอห์น
16:24, 15:11 และ 17:13
1 ยน 1:5

เมื9อท่านได้เริ9 มต้นจดหมายฝากของท่านแล้ว ยอห์นก็พดู ถึงสิ9 งที9ท่าน

ได้ยนิ และได้เห็นในช่วงเวลาหลายปี ที9อยูก่ บั พระเยซู ท่านจึงเริ9 มต้นส่ วนที9เป็ นเนื*อหาของพระ
ธรรมเล่มนี* แล้วนีเป็ นข้ อความทีเ ราได้ ยนิ จากพระองค์ และประกาศแก่ท่านทังหลาย คือว่า
พระเจ้ าทรงเป็ นความสว่าง และไม่ มคี วามมืดอยู่ในพระองค์เลย
พระเจ้าทรงเป็ นแหล่งที9มาของความสว่างทั*งปวงทั*งความสว่างฝ่ ายวิญญาณและความ
สว่างที9มองเห็นได้ พระองค์ไม่ทรงเป็ นเพียงพระผูส้ ร้างความสว่างเท่านั*น แต่พระองค์ทรงเป็ น
ความสว่างเองด้วย ในพระคัมภีร์ตลอดทั*งเล่ม ความสว่างเป็ นภาพของความจริ ง, ความชอบ

ธรรมและความบริ สุทธิ: ในทางตรงกันข้ามความมืดมักเป็ นสัญลักษณ์ของความเขลา, ความบาป
และความชัว9 ร้าย ยกตัวอย่างเช่น ดู ยอห์น 3:19 ยอห์นอธิบายถึงเรื9 องนี*อีกในยอห์น 1:4-9 พระ
เยซูตรัสถึงหลักการทั*งสองประการ (ความสว่างและความมืด) ในยอห์น 8:12 ประเด็นที9สาํ คัญ
กว่าก็คือ พระเจ้าทรงเป็ นความสว่างพร้อมกับทุกสิ9 งที9มนั สื9 อถึง ไม่มีความบาป, ความชัว9 หรื อ
ความผิดในพระองค์เลยแม้แต่นิดเดียว
1 ยน 1:6

ด้วยเหตุน* ี ถ้ าเราจะว่ าเราร่ วมสามัคคีธรรมกับพระองค์ และยังดําเนินอยู่

ในความมืด เราก็พูดมุสา และไม่ ได้ ดําเนินชีวติ ตามความจริง ยอห์นจึงพูดถึงความจริ งฝ่ าย
วิญญาณประการหนึ9ง ไม่มีสามัคคีธรรมระหว่างความสว่างและความมืด ดู 2 โคริ นธ์ 6:14 เมื9อ
ความบาป (ความมืด) มีอยูใ่ นชีวติ ของเรา เราก็ไม่สามารถมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้ การอ้าง
เช่นนั*นก็เท่ากับเราหลอกลวงตัวเอง นอกจากนี*การอ้างว่ามีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าอันที9จริ งแล้ว
ก็เป็ นการโกหกและยิง9 ทําให้ปัญหาเลวร้ายกว่าเดิม เราไม่ได้กาํ ลังดําเนินชีวติ ตามความจริ ง ยอห์
นกล่าวถึงหลักการเรื9 องความบริ สุทธิ: เพราะทรงบริ สุทธิ: พระเจ้าจึงทรงมีสามัคคีธรรมกับความ
บาปไม่ได้ ดังนั*นเมื9อความบาปมีอยูใ่ นชีวติ ของเรา สามัคคีธรรมนั*นก็ถูกทําลาย
เราควรสังเกตว่ายอห์นกําลังอธิบายเกี9ยวกับหลักการเรื9 องการมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า
และไม่ใช่ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ เมื9อเรามาหาพระคริ สต์ เราก็ได้รับสิ ทธิอาํ นาจใน
การเป็ นบุตรของพระเจ้า การเป็ นบุตรเป็ นความสัมพันธ์ที9อยูถ่ าวร การเป็ นบุตรมีสองวิธีเท่านั*น
วิธีหนึ9งคือโดยการกําเนิด ส่ วนอีกวิธีคือโดยการอุปการะ ตามกฎหมายแล้วทั*งสองวิธีก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที9ดาํ รงอยูถ่ าวรและเปลี9ยนแปลงไม่ได้ ความบาปไม่ได้ทาํ ลายความสัมพันธ์ของ
เรากับพระเจ้า อย่างไรก็ตามมันจะทําให้สามัคคีธรรมที9เรามีกบั พระองค์ตรึ งเครี ยดหากไม่ถูก
ทําลาย
บุตรที9ไม่เชื9อฟังบิดาก็ยงั เป็ นบุตรของบิดาอยู่ อย่างไรก็ตามความไม่เชื9อฟังของบุตรก็จะ
ส่ งผลให้ท* งั บุตรและบิดาไม่มีความสุ ข ความไม่พอใจของบิดาจะส่ งผลให้เกิดการลงวินยั บุตรซึ9 ง
ทําให้บุตรไม่มีความสุ ข จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ยงั จะ
ตึงเครี ยดอยูต่ ่อไป แต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ยงั คงอยูเ่ หมือนเดิม กับพระบิดาของเราก็เช่น

เดียวกัน ความบาปจะไม่ทาํ ให้ความสัมพันธ์ของเราในฐานะบุตรของพระองค์ถูกทําลาย อย่างไร
ก็ตามมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของเราสั9นคลอนจนกว่าปัญหาจะถูกคลี9คลาย
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ในทางกลับกัน แต่ ถ้าเราดําเนินอยู่ในความสว่าง เหมือนอย่ างพระองค์

ทรงสถิตในความสว่าง เราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึงกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์
พระบุตรของพระองค์ ก็ชําระเราทังหลายให้ ปราศจากบาปทังสิน บางทีอาจยกข้อความจาก
เปาโล (เอเฟซัส 5:8) ยอห์นบรรยายว่าการดําเนินในความสว่างช่วยให้เรามีสามัคคีธรรมกับ
พระเจ้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิง9 เมื9อเราดําเนินในความสว่างของพระองค์ ที9สื9อในที9น* ีไม่ใช่ความ
จริ งของพระองค์เท่านั*น แต่เป็ นความชอบธรรมของพระองค์ และชีวติ ที9สะอาดบริ สุทธิ:ด้วย
ทั*งหมดนี*เป็ นไปได้ต* งั แต่แรกเพราะ “พระโลหิตของพระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชาํ ระ
เราทั*งหลายให้ปราศจากบาปทั*งสิ* น” ทั*งความสัมพันธ์และสามัคคีธรรมของเราขึ*นอยูก่ บั ข้อเท็จ
จริ งที9วา่ พระเยซูคริ สต์ได้ทรงชําระเราให้พน้ จากความบาปทั*งสิ* นแล้ว สิ9 งที9สาํ คัญคือความจริ งที9
ว่าพระโลหิตของพระคริ สต์เป็ นสิ9 งที9ชาํ ระเราให้พน้ จากความบาป ดูฮีบรู 9:13-14 และทิตสั 2:14
และวิวรณ์ 1:5 และ 7:14 เราจะมีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ:ได้กต็ ่อเมื9อเราได้รับการชําระ
โดยพระโลหิตอันมีค่าประเสริ ฐยิง9 ของพระคริ สต์ บัพติศมาไม่วา่ จะในรู ปแบบใดๆก็ตามไม่อาจ
ชําระเราให้พน้ จากความบาปได้เลย มีแต่พระโลหิตที9ไหลออกของพระเยซูคริ สต์เท่านั*นที9ทาํ ได้
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คราวนี*ยอห์นพูดต่อไปถึงปัญหาเรื9 องการถือว่าตัวชอบธรรมซึ9งเป็ น

ปั ญหาของคนมากมายตั*งแต่สมัยนั*นจนถึงสมัยนี* ถ้ าเราทังหลายจะว่ าเราไม่ มบี าป เราก็หลอกตัว
เอง และความจริงไม่ ได้ อยู่ในเราเลย การอ้างว่าตัวเองไม่มีบาปก็เป็ นการหลอกตัวเอง นอกจากนี*
ยอห์นอาจกําลังพูดถึงความผิดที9ร้ายแรงกว่านั*น พวกนอสติก (Gnostics) ในสมัยนั*นสอนว่า
ความชัว9 (ความบาป) อยูใ่ นสิ9 งที9จบั ต้องได้ และเพราะจิตวิญญาณไม่ใช่ส9ิ งที9จบั ต้องได้ มนุษย์จึง
ไม่ได้ถูกบาปทําให้ปนเปื* อน ความจริ งแบบเดียวกันนี*กย็ งั อยูจ่ นถึงทุกวันนี*ในหลักศาสนศาสตร์
แนวคิดเสรี นิยมพร้อมกับคําสอนของมันที9วา่ ในส่ วนลึกแล้วมนุษย์เป็ นคนดี อิทธิพลที9คงอยูข่ อง
ปรัชญาแนวนี*ไม่ใช่ความจริ ง นอกจากนี*ทศั นคติดงั กล่าวก็ไม่สนใจการมีสามัคคีธรรมกับ
พระเจ้าด้วย
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ยอห์นจึงกล่าวถึงวิธีรักษาอาการเจ็บป่ วยฝ่ ายวิญญาณสําหรับการดําเนิน

ชีวติ คริ สเตียน ถ้ าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ ทรงสั ตย์ซือและเทีย งธรรม ก็จะทรงโปรดยก
บาปของเรา และจะทรงชําระเราให้ พ้นจากการอธรรมทังสิน การสารภาพบาปบ่งบอกถึง (1)
การยอมรับว่าทําบาปและ (2) การกลับใจจากความบาป เมื9อเราเข้าหาพระเจ้าและยอมรับว่าเรา
ทําบาปพร้อมกับใจที9สาํ นึกผิด พระองค์กท็ รงสัตย์ซื9อและเที9ยงธรรม (ชอบธรรม) ที9จะยกโทษ
ความบาปของเรา
ในที9น* ียอห์นไม่ได้กาํ ลังพูดถึงการได้รับการยกโทษโดยถาวรเพราะเราได้รับความรอด
แล้ว แต่ยอห์นกําลังพูดถึงการได้รับการยกโทษในแต่ละวันซึ9 งจะช่วยมิให้การมีสามัคคีธรรม
ของเรากับพระเจ้าต้องสะดุด มันคือการพยายามรื* อฟื* นสามัคคีธรรมที9ตึงเครี ยด นอกจากนี*การ
สารภาพบาปก็ทาํ ให้เราได้รับการชําระจากการอธรรมทั*งปวง ไม่มีความบาปใดที9ใหญ่เกินกว่าที9
พระเจ้าจะทรงยกโทษให้ไม่ได้
เมื9อเรามาหาพระคริ สต์ เราก็ได้รับการยกโทษและได้รับการชําระให้สะอาดไปพร้อมๆ
กันในความสัมพันธ์ของเรากับพระคริ สต์ อย่างไรก็ตาม ยอห์นไม่ได้กาํ ลังพูดถึงเรื9 องนั*นในที9น* ี
แต่ท่านกําลังพูดถึงสามัคคีธรรมในแต่ละวันของเรากับพระเจ้าซึ9งมีปัญหาเพราะความบาปที9คืบ
คลานกลับเข้ามาในชีวติ ของเรา หิมะตอนตกใหม่ๆก็สะอาดและสวยงาม อย่างไรก็ตามเมื9อเวลา
ผ่านไปเขม่าควันและฝุ่ นดินก็ทาํ ให้หิมะที9เคยสะอาดบริ สุทธิ:ต้องมัวหมอง ชีวติ คริ สเตียนก็
เหมือนกัน เมื9อพระองค์ทรงช่วยเราให้รอด พระองค์กท็ รงทําให้เราขาวกว่าหิมะ อย่างไรก็ตาม
ความบาปที9เกิดจากการดําเนินชีวติ แต่ละวันในกายเนื*อหนังนี*กท็ าํ ให้ความขาวสะอาดนี*สกปรก
ในเวลาไม่ชา้ มันต้องถูกทําให้สะอาดบริ สุทธิ:เหมือนเดิม พระเยซูทรงทําเช่นนั*นเมื9อเรามาหา
พระองค์ดว้ ยการสารภาพบาปและการกลับใจ ดังนั*นนี9จึงสื9 อด้วยว่าการสารภาพบาปควรเป็ น
ส่ วนหนึ9งของชีวติ การอธิษฐานในแต่ละวันของเรา
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บางทีเพื9อเน้นยํ*าประเด็นที9กล่าวไปแล้วในข้อ 8 ยอห์นปิ ดท้ายเนื*อหาส่ วน

นี*โดยกล่าวว่า ถ้ าเรากล่าวว่ าเราไม่ ได้ ทาํ บาป ก็เท่ ากับว่ าเราทําให้ พระองค์เป็ นผู้ตรัสมุสา และ

พระดํารัสของพระองค์ กม็ ไิ ด้ อยู่ในเราทังหลายเลย การอ้างว่าตัวเราไม่มีบาปไม่เพียงเป็ นการ
โกหกตัวเองเท่านั*น แต่เป็ นการหาว่าพระเจ้าเป็ นผูม้ ุสาอีกด้วย “เพราะทุกคนทําบาปและเสื9 อม
จากสง่าราศีของพระเจ้า” (โรม 6:23) การอ้างเช่นนั*นก็เท่ากับเป็ นการเปิ ดเผยว่าคนๆนั*นไม่รู้พระ
วจนะของพระเจ้าเลย ยอห์นจึงพูดถึงไม่เพียงความคิดว่าตนชอบธรรมของคนทัว9 ไปเท่านั*นแต่
พูดถึงลัทธินอสติกที9แพร่ หลายในสมัยนั*นด้วย เรื9 องที9เสี ยดสี กค็ ือว่า การคิดว่าตนชอบธรรมไม่
เปิ ดโอกาสให้คนๆนั*นมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าผูช้ อบธรรมอย่างแท้จริ ง ตามที9บทต่อไปจะเปิ ด
เผยให้เราได้ทราบ ในฐานะคนของพระเจ้าแล้วหน้าที9ของเราคือการไม่ทาํ บาป
*****
ภาพรวมของ 1 ยอห์ น 2: อัครสาวกยอห์ นกล่ าวต่ อไปถึงเรื องความบาปในชี วิต
คริ สเตียน จากนัน& เขาก็พูดถึงบททดสอบเรื องความรอด หลักการที ชัดเจนทีสุดเรื องหนึงเกียวกับ
การแยกออกตามพระคัมภีร์ถกู นิยามในที นีว& ่ าเป็ นการไม่ รักโลก สุดท้ ายแล้ วท่ านเตือนให้ ระวัง
การละทิ ง& ความจริ งทีกาํ ลังก่ อตัวขึน& แม้ กระทังในสมัยนั&น
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บทที9 2 เริ9 มต้นด้วยการพูดถึงความบาปในชีวติ คริ สเตียน ลูกเล็กๆของ

ข้ าพเจ้ าเอ๋ย ข้ าพเจ้ าเขียนข้ อความเหล่านีถ งึ ท่านทังหลาย เพือ ท่านจะได้ ไม่ ทาํ บาป และถ้ าผู้ใด
ทําบาป เราก็มพี ระองค์ ผู้ช่วยเหลือสถิตอยู่กบั พระบิดา คือพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงชอบธรรมนัน
อัครสาวกยอห์นเรี ยกผูอ้ ่านของท่านว่า “ลูกเล็กๆของข้าพเจ้าเอ๋ ย” คําที9แปลเช่นนั*น (เท็คนิออน)
ถึงแม้ตามตัวอักษรแล้วหมายถึงเด็กเล็กๆ แต่ตรงนี*มีความหมายเชิงฝ่ ายวิญญาณอย่างชัดเจน
ท่านหมายถึงคนเหล่านั*นที9เป็ นผูเ้ ชื9อใหม่หรื อคนเหล่านั*นที9ท่านได้ช่วยสอนให้เป็ นสาวก เมื9อ
เทียบกับท่านที9เป็ นอัครสาวกที9ชราแล้ว พวกเขาก็เป็ นเหมือนลูกเล็กๆของท่าน (นี9เป็ นครั*งแรก
จากเก้าครั*งที9ท่านเรี ยกพวกเขา ‘ลูกเล็กๆ’ ในจดหมายฝากฉบับนี* ) จุดประสงค์หลักที9ท่านเขียน
จดหมายฝากฉบับนี*คือ เพือทีว่าพวกเขาจะได้ “ไม่ทาํ บาป” ถึงแม้วา่ คําพูดในประโยคนี*จะไม่ใช่
คําสัง9 (จริ งๆแล้วมันแสดงจุดประสงค์) แต่มนั ก็สื9อความเป็ นคําสั9งอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตามถ้าลูกของพระเจ้าทําบาปเมื9อไร “เราก็มีพระองค์ผชู ้ ่วยเหลือสถิตอยูก่ บั พระ
บิดา คือพระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงชอบธรรมนั*น” คําที9แปลว่า ผู้ช่วยเหลือ (พาราเคลทอส) เป็ นคําน่า
สนใจ ถึงแม้วา่ ยอห์นใช้คาํ นี*เพื9อหมายถึงพระวิญญาณบริ สุทธิ:ในฐานะเป็ น “ผูป้ ลอบประโลม
ใจ” ในยอห์น 14:16, 26; 15:26; 16:7 แต่ตรงนี*ท่านใช้คาํ นี*เพื9อหมายถึงพระเยซูคริ สต์ มันยัง
หมายถึงผูท้ ี9เสนอความแทนอีกคนต่อหน้าผูพ้ ิพากษาด้วย หรื อสมัยนี*ที9เราเรี ยกกันว่าทนายจําเลย
นัน9 เอง ประเด็นก็คือว่าเมื9อเราทําบาป เราก็มีทนายจําเลยที9คอยแก้ต่างแทนเราต่อหน้าพระเจ้า
พระบิดา คือพระเยซูคริ สต์ นอกจากนี*องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราก็ถูกเรี ยกว่า “ผูท้ รงชอบธรรม”
จงสรรเสริ ญพระเจ้าที9เรามีทนายผูค้ อยแก้ต่างให้เราในสวรรค์ซ9 ึงเป็ นผูช้ อบธรรมด้วย
(ข้อเท็จจริ งที9วา่ คริ สเตียนยังทําบาปอยูน่ * นั ปรากฏชัดเจน นอกจากนี*เห็นได้ชดั ว่าเรามี
ทนายผูค้ อยแก้ต่างให้เราต่อหน้าพระเจ้า มีคนมากมายอ้างว่าคริ สเตียนสามารถสู ญเสี ยความรอด
ได้เมื9อพวกเขาทําบาป อย่างไรก็ตามหากเป็ นเช่นนั*นจริ ง ทนายของเราก็ไม่เก่งเท่าไรแล้ว แต่จง
สรรเสริ ญพระเจ้า พระองค์ทรงชนะคดีทุกครั*ง)
1 ยน 2:2

และพระองค์ ทรงเป็ นผู้ลบล้างพระอาชญาทีต กกับเราทังหลายเพราะบาป

ของเรา และไม่ ใช่ แต่ บาปของเราพวกเดียว แต่ บาปของมนุษย์ ทงั ปวงในโลกด้ วย คําที9แปลว่า
ลบล้าง (ฮิ ลามอส) ทําให้เรานึกถึงพระที9นง9ั กรุ ณาในพลับพลา/พระวิหารของพวกยิว ทุกปี ที9นนั9
ในวันลบมลทินมหาปุโรหิตก็จะประพรมพระที9นง9ั กรุ ณาด้วยเลือดของเครื9 องบูชาไถ่บาป ใน
เวลานั*นเองพระพิโรธอันชอบธรรมของพระเจ้าที9มีต่อบาปของพลไพร่ ของพระองค์กจ็ ะถูก
‘ลบล้าง’ ความหมายก็คือว่า พระเจ้าทรงคลายพระพิโรธหรื อทรงพอพระทัยกับโลหิตนั*นที9หลัง9
ออกเพื9อลบล้างความบาป คําเดียวกันนี*ถูกใช้ในโรม 3:25 เพือ9 หมายถึงพระเยซูคริ สต์ “ไว้ให้เป็ น
ที9ลบล้างพระอาชญา โดยความเชื9อในพระโลหิตของพระองค์” พระเยซูคริ สต์ ผูท้ รงเป็ นพระ
บุตรของพระเจ้าทรงเป็ นผูล้ บล้างพระอาชญาเพราะความบาปของเรา นัน9 คือพระองค์ได้ทรง
ลบล้างพระอาชญาอันชอบธรรมของพระเจ้าผูบ้ ริ สุทธิ: โดยพระโลหิตของพระองค์เพื9อที9จะ
พิพากษาความบาป การสิ* นพระชนม์ของพระองค์เพื9อเป็ นเครื9 องถวายบูชาจึงกระทําให้ความ
ยุติธรรมของพระเจ้าสําเร็จ กล่าวในแง่ที9กว้างกว่า นี9ทาํ ให้เรานึกถึงการเสี ยสละตัวเองเพื9อผูอ้ ื9น

เราเห็นอีกว่าพระราชกิจของพระคริ สต์เพื9อเป็ นที9ลบล้างพระอาชญาบนกางเขนไม่ใช่เพื9อ
บาปของเราเท่านั*น แต่เพื9อ “บาปของมนุษย์ท* งั ปวงในโลกด้วย” ถึงแม้พวกคาลวินจะเชื9อเป็ นอื9น
แต่การสิ* นพระชนม์ของพระคริ สต์แทนเราบนไม้กางเขนก็ไม่ได้มีฤทธิ:ในการลบมลทินบาปที9
จํากัด พระองค์ทรงสิ* นพระชนม์เพื9อบาปของคนทั*งโลก แนวคิดที9สอนว่าพระองค์ทรงไถ่เฉพาะ
บางคนก็เป็ นคําสอนนอกรี ตเมื9อพิจารณาจากคําสอนที9ชดั เจนจากพระวจนะของพระเจ้า
พระองค์ทรงประสงค์ให้คนทั*งปวงได้รับความรอดและพระคริ สต์กท็ รงสิ* นพระชนม์เพือ9 บาป
ของคนทั*งโลก ดู 2 เปโตร 3:9
1 ยน 2:3

ยอห์นกล่าวต่อไปถึงวิธีทดสอบที9จะทําให้เราทราบได้วา่ เรารอดแล้ว

จริ งๆ เราจะมัน ใจได้ ว่าเรารู้ จักพระองค์ โดยข้ อนี คือถ้ าเราประพฤติตามพระบัญญัติของ
พระองค์ พระคัมภีร์ใหม่สอนชัดเจนว่าเราไม่ได้รอดโดยการถือพระบัญญัติ อย่างไรก็ตาม หลัง
จากทีเราได้รับความรอดแล้ว การเชื9อฟังพระวจนะของพระเจ้าก็เป็ นตัวบ่งชี*ชดั เจนว่าเรารู ้จกั
พระองค์จริ งๆ ยอห์นเป็ นผูเ้ ขียนคนเดียวในบรรดาผูเ้ ขียนพระคัมภีร์ใหม่ที9ชอบพูดถึงความ
สัมพันธ์ของคนๆหนึ9งกับพระเจ้าว่าเป็ น ‘การรู ้จกั ’ พระองค์ มันเป็ นอะไรที9มากกว่าแค่รู้เกี9ยวกับ
พระองค์ มันคือการรู ้จกั พระองค์เป็ นการส่ วนตัว คําที9แปลว่า ประพฤติตาม (เทเระโอ) ใน
บริ บทนี*มีความหมายว่า ‘ถือรักษา’ เช่นเดียวกับในการเชื9อฟัง การเชื9อฟังพระคริ สต์เป็ นตัวบ่งชี*
หนึ9งที9ชดั เจนว่าคนๆนั*นได้ตอ้ นรับพระคริ สต์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดแล้ว และการไม่เชื9อฟัง
พระคริ สต์เป็ นประจําก็สื9อให้เห็นว่าคนๆนั*นได้ทาํ สิ9 งที9ตรงกันข้าม
1 ยน 2:4

นอกจากนี* คนใดทีกล่าวว่า "ข้ าพเจ้ ารู้ จักพระองค์ " แต่ มไิ ด้ ประพฤติ

ตามพระบัญญัติของพระองค์ คนนันก็เป็ นคนพูดมุสา และความจริงไม่ ได้ อยู่ในคนนันเลย
ยอห์นเริ9 มกล่าวแบบตรงไปตรงมามากยิง9 ขึ*น คนที9อา้ งว่ารู ้จกั พระคริ สต์แต่กลับไม่สนใจพระ
บัญญัติของพระองค์กเ็ ป็ นคนโกหก น่าเศร้าที9ความจริ งซึ9งแสดงให้เห็นเป็ นตัวบุคคลในพระ
คริ สต์ไม่ได้อยูใ่ นตัวคนนั*นเลย กาลของคํากริ ยาใน 1 ยอห์น ก็เป็ นสิ9 งสําคัญ คําที9แปลว่า
ประพฤติตาม (เทเรโอ) อยูใ่ นรู ปปัจจุบนั กาล ซึ9งสื9 อถึงการกระทําที9ต่อเนื9อง ยอห์นไม่ได้หมาย
ถึงคริ สเตียนที9บางครั*งก็เผลอทําบาป แต่หมายถึงผูท้ ี9ชอบฝ่ าฝื นพระบัญญัติของพระองค์เป็ น

ประจํา ยอห์นจึงตัดสิ นว่าคนที9ทาํ แบบนี*โดยอ้างว่าตนรู ้จกั พระคริ สต์จริ งๆแล้วก็เป็ นคนที9พดู
มุสา ที9แย่ยงิ9 ไปกว่านั*นก็คือคนแบบนี*อาจไม่เคยรอดเลย
1 ยน 2:5

ในทางตรงกันข้าม แต่ ผู้ใดทีป ระพฤติตามพระวจนะของพระองค์ ความ

รักของพระเจ้ าก็สมบูรณ์ อยู่ในคนนันอย่ างแท้จริง ด้ วยอาการอย่างนีแ หละเราทังหลายจึงรู้ ว่าเรา
อยู่ในพระองค์ อีกครั*งที9คาํ ว่า ประพฤติตาม (เทเระโอ) ถูกผันให้อยูใ่ นรู ปปัจจุบนั กาล ความ
หมายก็คือ “ผูใ้ ดที9ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์อยูเ่ สมอ” ยอห์นกล่าวต่อไปว่า “ความรัก
ของพระเจ้าก็สมบูรณ์อยูใ่ นคนนั*นอย่างแท้จริ ง” ความหมายก็คือว่า ความรักของพระเจ้าได้หยัง9
รากและเติบโตในคนๆนั*นที9เชื9อฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่างสมํ9าเสมอ นี9เป็ นเครื9 องบ่งชี*ที9
ชัดเจนว่าคนๆนี*รู้จกั พระคริ สต์จริ งๆและรอดแล้วจริ งๆ ยอห์นกล่าวต่อในวลีสุดท้าย “ด้วยอาการ
อย่างนี*แหละเราทั*งหลายจึงรู ้วา่ เราอยูใ่ นพระองค์” ยอห์นจึงพูดถึงความจริ งในพระคัมภีร์ใหม่อีก
ประการเกี9ยวกับการอยู่ ‘ในพระคริ สต์’ ท่านใช้วลีน* ีในแบบเดียวกับ ‘การรู ้จกั ’ พระองค์
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ดังนั*น ผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ ผู้นันก็ควรดําเนินตามทางที

พระองค์ ทรงดําเนินนันด้ วย หากจะถอดความ ท่านก็กล่าวว่า ‘ผูท้ ี9อา้ งว่าตนติดสนิทกับพระ
คริ สต์กค็ วรดําเนินชีวติ เหมือนอย่างที9พระองค์ทรงดําเนินนั*น’ บริ บทก่อนหน้าพูดถึงการดําเนิน
ชีวติ โดยปราศจากบาป ถึงแม้วา่ เราไม่มีวนั ทําได้อย่างนั*นในชีวติ นี* แต่มนั ก็ควรเป็ นเป้ าหมายของ
เรา บริ บทที9ตามมาจะพูดถึงการหลีกเลี9ยงการเกลียดชังพี9นอ้ ง, การไม่รักโลก และการหลีกเลี9ยง
คําสอนผิด สิ9 งเหล่านี*ส่วนหนึ9งแล้วก็เป็ นการดําเนิน “ตามทางที9พระองค์ทรงดําเนินนั*น”
1 ยน 2:7-8

คราวนี*ยอห์นเปลี9ยนไปพูดถึงเรื9 องที9เกี9ยวข้องกันแต่กแ็ ยกจากกัน พีน ้ อง

ทังหลาย ข้ าพเจ้ าไม่ ได้ เขียนพระบัญญัติใหม่ ถงึ ท่านทังหลาย แต่ เป็ นพระบัญญัติเก่าซึงท่านทัง
หลายได้ มอี ยู่ตังแต่ เริมแรก พระบัญญัตเิ ก่านันคือพระคําซึงท่ านทังหลายได้ ยนิ ตังแต่ เริมแรก
แล้ ว ใจความสําคัญของสิ9 งที9ยอห์นได้เขียนไปแล้วนั*นก็เป็ นสิ9 งที9องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้ทรง
สอนมาตั*งแต่เริ9 มพระราชกิจของพระองค์ ใจความหลักก็คือการ ‘ติดตามพระองค์’ สิ9 งแรกที9พระ
เยซูตรัสแก่เปโตรคือ “จงตามเรามาเถิด” (มัทธิว 4:19) สิ9 งสุ ดท้ายที9พระองค์ตรัสแก่เปโตรก็คือ

“จงตามเรามาเถิด” (ยอห์น 21:19,22) นัน9 คือใจความหลักของการดําเนินตามทางที9พระองค์ทรง
ดําเนิน พวกเขาได้ยนิ พระบัญญัติขอ้ นี*มาตั*งแต่เริ9 มต้นพระราชกิจของพระเยซู
8 อีกนัยหนึง ข้าพเจ้ าเขียนพระบัญญัติใหม่ ถงึ ท่านทังหลาย และข้ อความนันก็เป็ นความ
จริงทังฝ่ ายพระองค์และฝ่ ายท่านทังหลาย เพราะว่ าความมืดนันล่วงไปแล้ว และบัดนีค วามสว่ าง
แท้ กส็ ่ องอยู่ พระบัญญัติใหม่ที9ยอห์นหมายถึงคือ การรักซึ9 งกันและกัน ถึงแม้ไม่มีบอกไว้ชดั เจน
ตรงนี* องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราก็ทรงสอนสิ9 งนี*เป็ นพระบัญญัติใหม่ในยอห์น 13:34 กระนั*นแม้
กระทัง9 ในตอนนั*นมันก็ไม่ใช่บญั ญัติใหม่ พระคัมภีร์เดิมก็บญั ชาเกี9ยวกับเรื9 องนี*ในเลวีนิติ 19:18,
34 อย่างไรก็ตามคําสอนนี*กถ็ ูกละเลยในสมัยพระราชกิจของพระเยซูจนพระองค์ตอ้ งเน้นยํ*าอีกที
แม้กระนั*นปัญหานี*กย็ งั มีอยูเ่ รื9 อยมาจนถึงสมัยของยอห์น ท่านจึงเน้นยํ*าหลักการพื*นฐานที9สุด
ของพระคัมภีร์ใหม่ขอ้ นี*อีกที
นอกจากนี*เพราะความมืดก่อนที9เรารับเชื9อนั*นได้ผา่ นพ้นไปแล้ว เราจึงควรดําเนินใน
“ความสว่างแท้” ซึ9งกําลังส่ องแสงอยู่ นัน9 คือความสว่างขององค์พระเยซูคริ สต์เจ้าของเรา ดู
ยอห์น 1:4-5 การดําเนินตามทางที9พระองค์ทรงดําเนินคือการดําเนินในความสว่างนั*น ดู 1:7
และ 2:6
1 ยน 2:9

ดังนั*น เพื9อประยุกต์ใช้หลักการนี* ยอห์นจึงเขียนว่า ผู้ใดทีก ล่ าวว่ าตนอยู่

ในความสว่ าง และยังเกลียดชังพีน ้ องของตน ผู้นันก็ยงั อยู่ในความมืดจนถึงบัดนี คําที9แปลว่า
เกลียดชัง (มิเซะโอ) มีความหมายด้วยว่า ‘รังเกียจ’ อีกครั*งที9รูปกาลของคํากริ ยามีความสําคัญ คํา
นี*อยูใ่ นรู ปปั จจุบนั กาลซึ9งแสดงถึงการกระทําที9ต่อเนื9อง เราจึงถอดความได้วา่ ‘ผูใ้ ดที9กล่าวว่าตน
อยูใ่ นความสว่าง และกําลังเกลียดชังพีน9 อ้ งของตนอยู่ ผูน้ * นั ก็ยงั อยูใ่ นความมืดจนถึงบัดนี*’ นี9
ทําให้เรานึกถึงข้อ 3 และการรู ้วา่ เรารู ้จกั พระองค์ ความหมายก็คือว่า คนที9เกลียดชังผูอ้ ื9นเป็ นประ
จําจริ งๆแล้วก็อยูใ่ นความมืดฝ่ ายวิญญาณ จะว่าไปแล้วคนๆนั*นไม่ได้รับความรอดเลยด้วยซํ*า การ
เกลียดชังผูอ้ ื9นเป็ นกิจวัตรเป็ นตัวบ่งชี*ที9ดีวา่ คนๆนั*นไม่เคยบังเกิดใหม่เลย
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อีกครั*งในทางตรงกันข้าม ผู้ทรี ักพีน ้ องของตนก็อยู่ในความสว่าง และ

ไม่ มโี อกาสทีจ ะสะดุดสํ าหรับผู้นันเลย ยังคงเป็ นรู ปปัจจุบนั กาลอยู่ ดังนั*นความหมายก็คือ ‘ผูท้ ี9
กําลังรักพี9นอ้ งของตนก็กาํ ลังอยูใ่ นความสว่าง’ การดําเนินในความสว่างของพระวจนะและแบบ
อย่างของพระคริ สต์กจ็ ะป้ องกันเราจากความมืดที9ทาํ ให้เราสะดุดและเกลียดชังกันและกัน คําที9
แปลว่าโอกาสทีจ ะสะดุด (สคันดาลอน) เป็ นคําที9น่าสนใจ นี9เป็ นที9มาของคําภาษาอังกฤษ
‘scandal’ (เรื9 องอื*อฉาว) ในบริ บทนี*มนั สื9 อถึงสิ9 งกีดขวางที9ทาํ ให้คนสะดุด มันหมายถึงหินสะดุด
ด้วยก็ได้ การเกลียดชังผูอ้ ื9นไม่เพียงถูกกล่าวว่าเป็ นเหมือนความมืดเท่านั*นแต่ยงั เป็ นเหมือนหิน
สะดุดสําหรับผูอ้ ื9นด้วย
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ดังนั*น แต่ ผู้ทเี กลียดชังพีน ้ องของตนก็อยู่ในความมืด และเดินในความมืด

และไม่ รู้ ว่าตนกําลังไปทางไหน เพราะว่าความมืดนันได้ ทาํ ให้ ตาของเขาบอดไปเสี ยแล้ว อย่าง
น้อยที9สุดคนที9เกลียดชังผูอ้ ื9นอยูเ่ สมอก็กาํ ลังเดินอยูใ่ นความมืดฝ่ ายวิญญาณและฝ่ าฝื นพระบัญชา
ที9ชดั เจนของพระคริ สต์ ที9แย่ยงิ9 ไปกว่านั*นคนๆนั*นอาจไม่เคยรอดเลยด้วยซํ*า ความเกลียดชัง
เป็ นการฝ่ าฝื นพระบัญชาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราโดยตรงที9ให้เรารักซึ9งกันและกัน (ยอห์น
13:34) นอกจากนี*การดําเนินในความมืดแบบนั*นก็ทาํ ให้คนๆนั*นยิง9 มองไม่เห็นความจริ งต่อไป
ความเกลียดชังเป็ นมะเร็งฝ่ ายวิญญาณที9ทาํ ให้เราตาบอดและจะทําลายเราฝ่ ายวิญญาณ ที9น่าเศร้าก็
คือแม้กระทัง9 ในหมู่คริ สเตียนที9เชื9อพระคัมภีร์ เรื9 องนี*กเ็ ป็ นความบาปที9พบเห็นบ่อย ยอห์นเตือน
ว่าคนที9เป็ นแบบนั*นก็อยูใ่ นความมืดหรื อไม่กไ็ ม่ได้รับความรอดเลยตั*งแต่แรก
1 ยน 2:12

ยอห์นเรี ยกผูอ้ ่านของท่านว่าลูกเล็กๆอีกครั*ง ลูกเล็กๆทังหลายเอ๋ย ข้ าพเจ้ า

เขียนจดหมายถึงท่าน เพราะว่ าบาปของท่านได้ รับการอภัยแล้วเพราะเห็นแก่พระนามของ
พระองค์ อย่างไรก็ตามยอห์นพูดถึงความจริ งที9สาํ คัญกว่า นัน9 คือ ความบาปของเราได้รับการยก
โทษแล้วในพระคริ สต์ ความหมายก็คือว่าคนเหล่านั*นที9เกลียดชังผูอ้ ื9นควรยกโทษคนอื9นเช่นกัน
ยาแก้ความเกลียดชังคือการยกโทษให้ ความเกลียดชังมักก่อตัวขึ*นจากสิ9 งที9ถูกมองว่าเป็ นความ
ผิด เราสามารถแบกความเกลียดชังไว้อย่างโง่เขลาหรื อเราจะยกโทษคนที9ทาํ ผิดต่อเราก็ได้ เห็น
ได้ชดั ว่าอย่างหลังเป็ นทางเลือกตามแบบพระเจ้าและเป็ นการสําแดงถึงการดําเนินตามทางที9

พระองค์ทรงดําเนิน การยกโทษไม่เพียงเป็ นการดําเนินในความรักเท่านั*น แต่เป็ นการดําเนินใน
ความสว่างนั*นด้วย
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จากนั*นยอห์นก็พดู กับผูท้ ี9เป็ นผูใ้ หญ่ในความเชื9อมากกว่าท่านทังหลายที

เป็ นบิดา ข้ าพเจ้ าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่านทังหลายได้ รู้ จักกับพระองค์ ผู้ทรงดํารงอยู่
ตังแต่ เริมแรก ถึงแม้วา่ ท่านได้พดู กับผูท้ ี9เป็ นลูกเล็กๆมาแล้วและจะพูดกับพวกเขาอีก แต่ตอนนี*
ท่านก็กล่าวชัดเจนว่าท่านพูดกับผูท้ ี9เป็ นบิดาด้วย คนเหล่านี*เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณเพราะพวกเขา
มีอายุมากกว่าและความเชื9อมากกว่า บางคนในพวกเขาอาจเคยได้อยูใ่ นพระราชกิจของพระ
คริ สต์ดว้ ยซํ*า อย่างน้อยพวกเขาก็ได้มารู ้จกั พระองค์ในฝ่ ายวิญญาณแล้ว ดูขอ้ 3
แต่ท่านกล่าวต่อไปว่า ท่ านทังหลายทีเ ป็ นคนหนุ่มๆ ข้ าพเจ้ าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะ
ท่ านทังหลายได้ ชัยชนะแก่มารร้ าย ท่านกําลังพูดกับคนเหล่านั*นที9เป็ นคริ สเตียนหนุ่มที9มีชยั ต่อ
พญามารและการทดลองต่างๆของมันในชีวติ ของพวกเขาแล้ว ในจดหมายฝากทุกฉบับของท่าน
ยอห์นใช้คาํ ที9แปลว่า ได้ ชัยชนะ (นิคาโอ) บ่อยครั*ง มันมีความหมายว่า ‘พิชิต’ หรื อ ‘มีชยั ชนะ’
ถึงแม้วา่ ซาตานจะลองใจคนหนุ่มๆด้วยตัณหาของโลกนี*อย่างหนัก แต่ยอห์นก็เขียนมาเพื9อ
ชมเชยคริ สเตียนหนุ่มๆเหล่านั*นที9เอาชนะการทดลองได้
สุ ดท้ายท่านเขียนถึงลูกเล็กๆของท่านอีกครั*ง ท่ านทังหลายผู้เป็ นลูกเล็กๆ ข้าพเจ้ าเขียน
จดหมายถึงท่าน เพราะท่านทังหลายได้ รู้ จักกับพระบิดา นี9หมายถึงคนเหล่านั*นที9อาจยังเป็ น
ทารกในพระคริ สต์ซ9 ึงได้มารู ้จกั พระองค์และพระบิดาแล้ว แต่นี9กเ็ ป็ นชื9อที9ยอห์นใช้เรี ยกพวกเขา
พวกเขายังโตไม่มากนักหลังจากได้รับความรอดแล้ว คนกลุ่มหลังนี*เองที9ยอห์นเขียนถึงใน
จดหมายฝากฉบับนี* พวกเขายังพ่ายแพ้ต่อโลกและต่อสู ้กบั ปัญหาบาปต่างๆในชีวติ คริ สเตียนของ
ตนอยู่
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ยอห์นเขียนถึงคนทั*งสามกลุ่มต่อไป ท่ านทังหลายทีเ ป็ นบิดา ข้ าพเจ้ า

เขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่ านทังหลายได้ รู้ จักกับพระองค์ผู้ทรงดํารงอยู่ตังแต่ เริมแรก ท่าน
ทังหลายทีเ ป็ นคนหนุ่มๆ ข้ าพเจ้ าเขียนจดหมายถึงท่ าน เพราะท่ านทังหลายมีกาํ ลังมาก และพระ

วจนะของพระเจ้ าดํารงอยู่ในท่านทังหลาย และท่ านได้ ชัยชนะแก่มารร้ ายแล้ว ยอห์นกล่าวชมคน
เหล่านั*นที9เป็ นผูใ้ หญ่แล้วในพระคริ สต์เหมือนเดิม (ท่านทั*งหลายที9เป็ นบิดา) เพราะพวกเขาได้
รู ้จกั พระคริ สต์มาตั*งแต่ตน้ (นี9อาจหมายถึงคนเหล่านั*นที9เคยได้ยนิ พระเยซูสอนด้วย) ท่านชมผู ้
อ่านของท่านที9เป็ นคริ สเตียนหนุ่มๆต่อไปเพราะกําลังฝ่ ายวิญญาณของพวกเขาที9ออกมาจากการ
ที9พระวจนะของพระเจ้าดํารงอยูใ่ นตัวพวกเขา เป็ นความจริ งที9กาํ ลังฝ่ ายวิญญาณออกมาจากการมี
พระวจนะของพระเจ้าอยูใ่ นตัว จากแหล่งพลังงานนี9เองพวกเขาจึงได้มีชยั ต่ออิทธิพลของพญา
มารที9ม่งุ ชักจูงพวกเขา เห็นได้ชดั ว่ายอห์นไม่ได้พดู ถึงลูกเล็กๆของท่านอีก ท่านอาจพูดกับพวก
เขาโดยที9ไม่ได้เอ่ยชื9อในสามข้อถัดไป พวกเขายังเป็ นทารกในพระคริ สต์และยังพ่ายแพ้ต่อโลก
อยู่ ยอห์นจึงตักเตือนความชัว9 ร้ายนี*
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ด้วยเหตุน* ีเอง ยอห์นจึงมีคาํ สัง9 ที9กินความกว้างต่อลูกเล็กๆฝ่ ายวิญญาณ

ของท่าน อย่ ารักโลกหรือสิ งของในโลก ถ้ าผู้ใดรักโลก ความรักต่ อพระบิดาไม่ ได้ อยู่ในผู้นัน คําว่า
“อย่ารัก” อยูใ่ นรู ปของคําสั9ง มันเป็ นคําบัญชา คําที9แปลว่า โลก (คอสมอส) เป็ นที9มาของคําภาษา
อังกฤษ ‘cosmopolitan’ ในพระคัมภีร์ใหม่ปกติแล้วมันหมายถึงวัฒนธรรมและสังคมของคน
อธรรมหรื อโลกของคนที9ไม่รอด มันเป็ นคําเหมือนที9ใช้เรี ยกสังคมของคนไม่เชื9อ ผูบ้ ญั ชาการ
ใหญ่ของมันคือซาตานซึ9งไม่ได้มีนามว่าพระของโลกนี*เท่านั*นแต่ยงั เป็ นเจ้าผูค้ รองโลกนี*ดว้ ย ดู 2
โคริ นธ์ 4:4 และยอห์น 12:31
พระวจนะของพระเจ้าจึงบัญชาคนของพระเจ้าไม่ให้รักโลก คําสอนของข้อนี*คล้ายกับ
ยากอบ 4:4 และโรม 12:2 นอกจากนี*ยอห์นยังกล่าวถึง “สิ9 งของในโลก” นี9เป็ นจุดที9คริ สเตียน
หนุ่มสาวมีปัญหามากที9สุด สิ9 งของๆโลกนี*น่าตื9นเต้น น่าดึงดูด น่าตื9นตาและน่าสนุก พญามาร
ฉลาดและรู ้วา่ จะใช้เหยือ9 ล่อแบบไหนถึงจะดึงดูดคริ สเตียนไปติดกับได้ ความบันเทิงของโลกนี*
มักหวือหวาและตื9นตาตื9นใจ อย่างไรก็ตามพญามารไม่เคยเผยให้เราเห็นตรอกด้านหลังที9มนั ทิ*ง
ผูค้ นที9หมดประโยชน์ต่อมันแล้ว

ยอห์นเตือนต่อไปว่า ถ้ าผู้ใดรักโลก ความรักต่ อพระบิดาไม่ ได้ อยู่ในผู้นัน ความรักของ
พระเจ้าไม่เคยเปลี9ยนแปลงแม้ในยามที9เราทําให้พระองค์ผดิ หวัง ในทางตรงกันข้าม เมื9อคนๆ
หนึ9งรักโลก ความรักที9เขามีต่อพระบิดาก็จะจืดจางลง กล่าวง่ายๆคือ เมื9อคนๆหนึ9งรักโลกเขาก็
จะไม่รักพระเจ้ามากนัก พญามารรู ้เกี9ยวกับเรื9 องนี*มนั จึงนําเสนอโลกในแบบที9น่าดึงดูดและน่าเย้า
ยวนมากที9สุดเท่าที9มนั จะทําได้ มันรู ้ดีวา่ การรักโลกและสิ9 งต่างๆที9มีอยูใ่ นนั*นจะไม่เพียงล่อให้
คริ สเตียนมาติดกับเท่านั*นแต่ยงั แย่งชิงความรักที9คนๆนั*นมีต่อพระเจ้าไปด้วย มันคือกับดักของ
พญามาร
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ยอห์นกล่าวต่อไปว่า เพราะว่าสารพัดซึงมีอยู่ในโลก คือตัณหาของเนือ

หนัง และตัณหาของตา และความเย่อหยิง ในชีวติ ไม่ได้ เกิดจากพระบิดา แต่ เกิดจากโลก ปกติแล้ว
ระบบของโลกทํางานผ่านสามช่องทาง ช่องทางแรกคือ (1) “ตัณหาของเนื*อหนัง” นัน9 คือความ
ปรารถนาของเนื*อหนัง มันอาจหมายถึงอะไรก็ได้ที9มุ่งตอบสนองความต้องการของตัวเอง นี9อาจ
หมายถึงตัณหาทางเพศที9ไม่บริ สุทธิ: โลกนี*ทุ่มเทให้กบั แนวคิดวัตถุนิยมและบริ โภคนิยม
นอกจากนี*ส9ิ งบันเทิงต่างๆของโลกก็มกั เกี9ยวข้องกับการกระตุน้ ความต้องการทางเพศ มันคือ
ตัณหาของเนื*อหนัง
นอกจากนี*โลกยังทํางานผ่านทาง (2) “ตัณหาของตา” อีกครั*งที9ซาตานล่อลวงเราผ่านทาง
สายตา ไม่วา่ จะเป็ นความโลภอยากได้ส9ิ งของต่างๆหรื อตัณหาทางเพศที9ไม่บริ สุทธิ: ก็ตาม สุ ดท้าย
มันใช้ “ความเย่อหยิง9 ในชีวติ ” ความเย่อหยิง9 ไม่เคยถูกพูดถึงในทางที9ดีเลยในพระคัมภีร์ มันเป็ น
เรื9 องแง่ลบฝ่ ายวิญญาณ ชาวโลกมักแสวงหาสิ9 งใดก็ตามที9ทาํ ให้พวกเขาเป็ นคนสําคัญหรื อมีชื9อ
เสี ยง ซึ9งเป็ นการยกตัวเอง เอวาในสวนแห่งเอเดนก็ถกู ล่อลวงตรงที9ผลไม้ตอ้ งห้ามนั*นเหมาะที9จะ
เป็ นอาหาร (ตัณหาของเนื*อหนัง) จากนั*นนางก็ถูกล่อลวงตรงที9ผลไม้น* นั งามน่าดู (ตัณหาของตา)
สุ ดท้ายแล้วนางก็เริ9 มเชื9อว่าผลไม้น* นั น่าปรารถนาที9จะทําให้คนมีปัญญา (ความเย่อหยิง9 ในชีวติ )
ดูปฐมกาล 3:6 องค์ประกอบทุกอย่างของโลกมีอยูใ่ นรู ปแบบของตัวอ่อนตอนที9ซาตานล่อลวง
นาง เครื9 องมือที9มนั ใช้ไม่ได้เปลี9ยนแปลงไปเลยถึงแม้เวลาจะผ่านไป

ยอห์นกล่าวต่อไปว่าทั*งสามสิ9 งนี* “ตัณหาของเนื*อหนัง และตัณหาของตา และความเย่อ
หยิง9 ในชีวติ ไม่ได้เกิดจากพระบิดา แต่เกิดจากโลก” ทั*งสามสิ9 งนี*ไม่มีสักสิ9 งที9มาจากพระเจ้า มัน
เป็ นลักษณะเฉพาะของโลก เนื*อหนังและพญามาร
1 ยน 2:17

สุ ดท้ายแล้วท่านกล่าวว่า และโลกกับสิ งยัว ยวนของโลกกําลังผ่ านพ้นไป

แต่ ผู้ทปี ระพฤติตามพระทัยของพระเจ้ าก็ดํารงอยู่เป็ นนิตย์ ถึงแม้วา่ โลกในฐานะเป็ นสถาบัน
หนึ9งกําลังเข้มแข็งอยูใ่ นตอนนี* แต่จริ งๆแล้วมันกําลังมุ่งหน้าไปสู่ ความว่างเปล่า วันนั*นกําลังใกล้
เข้ามาอย่างรวดเร็ ว (ในยุคแห่งความทุกข์เวทนาใหญ่ยงิ9 และการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์) เมื9อ
ระบบของโลกจะผ่านพ้นไป นอกจากนี* ตัณหาต่างๆที9ล่อลวงของโลกก็จะถูกกําจัดไปเช่นกัน
ในทางตรงกันข้าม “แต่ผทู ้ ี9ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าก็ดาํ รงอยูเ่ ป็ นนิตย์” การ
แสวงหาและประพฤติตามพระประสงค์ของพระเจ้าตลอดชีวติ ของเราจะนํามาซึ9งบําเหน็จ
พระพรและการดํารงอยูส่ ื บไปเป็ นนิตย์ โลกนี*หลอกลวงตรงที9วา่ มันเสนอความรื9 นเริ งและความ
สนุกแค่ในตอนนี* บําเหน็จของพระเจ้าไม่ได้ปรากฏชัดเราจึงต้องใช้ความเชื9อเพื9อที9จะเห็นมันแต่
ไกล อย่างไรก็ตามบําเหน็จที9เกิดจากความเชื9อนั*นก็จะคงอยูต่ ลอดไป
1 ยน 2:18

เกรงว่าผูอ้ ่านจะไม่ทราบว่าย่อหน้าก่อนหน้ามีไว้เพื9อสอนใคร ยอห์นจึง

กล่าวชัดเจนตรงนี* ลูกเล็กๆทังหลายเอ๋ย บัดนีเ ป็ นวาระสุ ดท้ายแล้ ว และตามทีท ่ านทังหลายได้ ยนิ
ได้ ฟังมาว่า ปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ จะมา บัดนีป ฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ กม็ อี ยู่มากแล้ว ฉะนันเราจึงรู้
ว่ าบัดนีเ ป็ นวาระสุ ดท้ ายแล้ว ยอห์นพูดถึง “วาระสุ ดท้าย” นี9น่าจะหมายถึง ‘ยุคสุ ดท้าย’ ซึ9งถูกพูด
ถึงที9อื9นเช่นกัน ดู 2 ทิโมธี 3:1, ยากอบ 5:3 และ 2 เปโตร 3:3 ท่านจึงพูดถึงปฏิปักษ์ ต่อพระ
คริ สต์ ถึงแม้วา่ ชื9อเรี ยกนี*อาจสื9 อถึงบุคคลในอวสานกาลที9ยอห์นเรี ยกว่าสัตว์ร้ายนั*นในวิวรณ์ 13
แต่ท่านคงไม่ได้หมายถึงมันในที9น* ี คําที9แปลว่าปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ (อันติคริ สตอส) มีความ
หมายตรงตัวว่าปฏิปักษ์หรื อผูข้ ดั ขวางของพระเมสสิ ยาห์ ความหมายในบริ บทนี*กค็ ือ คนเหล่า
นั*นที9กลายเป็ นศัตรู ต่อพระราชกิจของพระคริ สต์โดยต่อต้านคําประกาศเกี9ยวกับพระองค์ ในสมัย

นั*นมีคนแบบนี*เยอะ ยอห์นกล่าวว่าการมีอยูข่ องพวกเขาเป็ นหลักฐานที9ช* ีให้เห็นว่าเราอยูใ่ นยุค
สุ ดท้ายจริ งๆ
1 ยน 2:19

นอกจากนี*ท่านบอกเป็ นนัยด้วยว่าคนเหล่านี*บางคนเคยเป็ นสมาชิกคริ สต

จักรมาก่อน เขาเหล่านันได้ ออกไปจากพวกเรา แต่ เขาเหล่านันก็ไม่ ใช่ พวกเรา เพราะว่าถ้ าเขาเป็ น
พวกของเรา เขาจะอยู่กบั เราต่ อไป แต่ เขาได้ ออกไปแล้ว ซึงก็เป็ นทีป รากฏชัดแล้ วว่า เขาเหล่านัน
หาใช่ พวกของเราทุกคนไม่ เห็นได้ชดั ว่านี9สื9อถึงการละทิ*งความจริ ง คนเหล่านั*นได้รู้จกั ความจริ ง
แล้วหรื อไม่กม็ ีคนเคยบอกพวกเขาแล้วเกี9ยวกับความจริ งนั*น กระนั*นพวกเขาก็หนั เสี ยจากความ
จริ งและบิดเบือนมันในนามของคริ สเตียน (หรื ออย่างน้อยก็ในนามของศาสนา) ยอห์นกล่าวว่า
คนพวกนี*บางคนเคยเป็ นสมาชิกคริ สตจักรมาก่อนแต่ได้ออกไปแล้ว บางครั*งการที9สมาชิกบาง
คนในคริ สตจักรแยกตัวออกไปก็เป็ นสิ9 งที9ดี หากเกิดความแตกแยกกันเพราะคําสอนผิด การที9คน
ที9ละทิ*งความจริ งจะออกไปเสี ยจากคริ สตจักรก็ดีกว่าเยอะ ยอห์นบอกเป็ นนัยอีกว่าคนเหล่านั*น
ออกไปเพราะพวกเขาไม่ใช่พวกเดียวกับคริ สเตียนแท้ต* งั แต่แรก ในการที9พวกเขาจากไปนั*น พวก
เขาก็ก่อให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างความจริ งและความเท็จ
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บางทียอห์นอาจกําลังเขียนถึงลูกเล็กๆของท่านที9อาจเกิดความสับสน

เพราะเหตุความแตกแยก ท่านจึงกล่าวต่อไปว่า ท่ านทังหลายได้ รับการทรงเจิมจากพระองค์ผู้
บริสุทธิKแล้ว และท่ านก็รู้ ทกุ สิ ง คําที9แปลว่า การทรงเจิม (คริ สมา) หมายถึง ‘การเจิม’ ยอห์นอา
จกําลังหมายถึงการทรงเจิมของพระวิญญาณบริ สุทธิ: ถึงแม้วา่ คําๆนี*ถูกใช้ในพระคัมภีร์เดิม
มากกว่า แต่มนั ก็ตรงกับพระราชกิจในการเติมเต็มของพระวิญญาณบริ สุทธิ:ในพระคัมภีร์ใหม่
ยอห์นน่าจะหมายถึงพระราชกิจที9วา่ นี* นอกจากนี*การประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ: ที9ถกู พูด
ถึงนี*กน็ ่าจะหมายถึงการประทานความเข้าใจฝ่ ายวิญญาณแบบพิเศษให้แก่เหล่าคริ สเตียน พวก
เขาอยูท่ ่ามกลางการละทิ*งความจริ งซึ9งกําลังก่อตัวขึ*นพร้อมกับการแยกออกที9จาํ เป็ นต้องมี เคล็ด
ลับในการดูวา่ ผูใ้ ดสอนผิดต้องอาศัยการแยกแยะที9มาจากการประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ:

1 ยน 2:21

ยอห์นจึงพูดถึงคําสอนนอกรี ตบางอย่างที9เริ9 มแพร่ กระจายแล้ว ข้ าพเจ้ าไม่

ได้ เขียนมายังท่ านทังหลายเพราะท่านไม่ รู้ ความจริง แต่ เพราะท่ านทังหลายรู้ แล้ว และรู้ ว่าคํามุสา
ไม่ ได้ มาจากความจริงเลย ท่านเกริ9 นนําสิ9 งที9ท่านกําลังจะเขียนโดยบอกว่าผูอ้ ่านของท่านรู ้ความ
จริ งแล้ว ท่านกําลังจะเน้นยํ*ามันอีกครั*ง
1 ยน 2:22-23 ท่านกําลังจะพูดถึงรู ปแบบหนึ9งของการละทิ*งความจริ งซึ9งกําลังก่อตัวขึ*น
ใครเล่าเป็ นผู้ทพี ูดมุสา ไม่ ใช่ ใครอืน แต่ เป็ นผู้ทปี ฏิเสธว่ าพระเยซูมใิ ช่ พระคริสต์ ผู้ใดทีป ฏิเสธ
พระบิดาและพระบุตร ผู้นันแหละเป็ นปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ ที9วา่ พระเยซูทรงเป็ นมนุษย์จริ งๆ
นั*นเป็ นเรื9 องที9ใครก็เถียงไม่ได้ อย่างไรก็ตามผูท้ ี9ละทิ*งความจริ งในสมัยแรกๆก็ต* งั คําถามว่าพระ
เยซูทรงเป็ นพระคริ สต์ (พระเมสสิ ยาห์) จริ งๆหรื อไม่ พวกยิวที9คิดร้ายก็ทาํ เช่นนั*นมาตั*งแต่ความ
เชื9อแบบคริ สเตียนถือกําเนิดขึ*นใหม่ๆ นอกจากนี*การละทิ*งความจริ งรู ปแบบหนึ9งของปรัชญา
กรี กได้ก่อตัวขึ*นมาในชื9อ ‘แนวคิดนอสติก’ (Gnosticism) พวกเขาเชื9อว่าความจริ งทั*งปวงเป็ น
เรื9 องฝ่ ายวิญญาณไม่ใช่ร่างกาย เพราะว่าพระเยซูทรงเป็ นมนุษย์ที9มีร่างกาย พระองค์จึงเป็ นความ
จริ งหรื อเป็ นพระคริ สต์ไม่ได้ จะว่าไปแล้วแนวคิดนี*กเ็ ป็ นที9มาของแนวคิดเสรี นิยมทางศาสน
ศาสตร์ที9มีววิ ฒั นาการมานาน พวกเขาจึงปฏิเสธพระบุตร ยอห์นชี*ให้เห็นต่อไปว่าการปฏิเสธ
พระบุตรก็เป็ นการปฏิเสธพระบิดา เป็ นความจริ งที9 23 ผู้ใดทีป ฏิเสธพระบุตร ผู้นันก็ไม่ มพี ระ
บิดา
วลีสุดท้าย แต่ ผู้ใดทีร ับพระบุตร ผู้นันก็มพี ระบิดาด้ วย เป็ นตัวเอียงในพระคัมภีร์คิงเจมส์
ภาษาอังกฤษซึ9งเป็ นวลีที9ผแู ้ ปลใส่ เข้ามาเองถึงแม้วา่ จริ งๆแล้วไม่มีวลีน* ีในข้อนี* อย่างไรก็ตามวลี
นี*จริ งๆแล้วอยูใ่ น Textus Receptus (Received Text) ความจริ งที9ยง9ิ ใหญ่กว่าก็คือ คนที9ยอมรับ
พระเยซูคริ สต์วา่ เป็ นพระบุตรของพระเจ้าก็ยอมรับพระบิดาด้วย การยอมรับพระคริ สต์คือการ
ยอมรับพระบิดาเช่นกัน การปฏิเสธพระคริ สต์กเ็ ป็ นการปฏิเสธพระบิดาด้วย!
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ยอห์นจึงเตือนสติผอู ้ ่านว่า เหตุฉะนัน จงให้ ข้อความทีท ่านได้ ยนิ มาตังแต่

ต้ นนันดํารงอยู่กบั ท่ านเถิด ถ้ าข้ อความทีท ่ านได้ ยนิ ตังแต่ ต้นนันดํารงอยู่กบั ท่าน ท่ านจะตัง

มัน คงอยู่ในพระบุตรและในพระบิดาด้ วย ความหมายก็คือการถือรักษาความจริ งที9เป็ นหลักคํา
สอนดั*งเดิมไว้ซ9 ึงท่านได้เรี ยนรู ้มาตั*งแต่แรก การดํารงอยูใ่ นความจริ งดังกล่าวคือการดํารงอยูใ่ น
พระคริ สต์ (และพระบิดา) ถึงแม้วา่ ลมปากแห่งคําสอนแปลกๆจะก่อให้เกิดคลื9นแห่งความสงสัย
แต่การทอดสมอที9พระองค์ผเู ้ ป็ นศิลานิรันดร์กจ็ ะนํามาซึ9งความมัน9 คงและความรอด
1 ยน 2:25

ความจริ งที9เป็ นรากฐานมีดงั นี* นีแหละเป็ นพระสัญญาซึงพระองค์ได้ ทรง

สั ญญาไว้ แก่เรา คือชีวติ นิรันดร์ นันเอง ความบริ สุทธิ:ในด้านหลักคําสอนก็สาํ แดงตัวออกมาเป็ น
พระสัญญาอันมีค่าคือ ชีวติ นิรันดร์ สําหรับผูท้ ี9วางใจพระคริ สต์แล้ว ชีวติ นิรันดร์กเ็ ป็ นพระ
สัญญาจากพระเจ้า
1 ยน 2:26

ด้วยเหตุน* ียอห์นจึงเตือนใจผูอ้ ่านของท่านว่า ข้ าพเจ้ าเขียนข้ อความนีถ งึ

ท่ าน เกีย วกับคนเหล่านันทีล่อลวงท่าน คําที9แปลว่า ล่ อลวง (พลานาโอ) ในความหมายที9เรี ยบง่าย
ที9สุดคือ ‘หลอกลวง’ การหลอกลวงคือการละทิ*งความจริ ง มันมีตน้ กําเนิดมาจากพ่อของมันคือ
พญามาร
1 ยน 2:27

ยอห์นปิ ดท้ายเนื*อหาส่ วนนี*โดยเตือนใจพวกเขาอีกครั*งว่า แต่ การเจิมซึง

ท่ านทังหลายได้ รับจากพระองค์ นันดํารงอยู่กบั ท่ าน และท่านไม่ จําเป็ นต้ องให้ ใครมาสอนท่านทัง
หลาย เพราะว่ าการเจิมนันสอนท่านให้ รู้ ทุกสิ ง และเป็ นความจริง ไม่ ใช่ ความเท็จ การเจิมนันได้
สอนท่านทังหลายมาแล้วอย่างไร ท่ านก็จงตังมัน คงอยู่ในพระองค์ อย่างนัน ท่านพูดถึงพระราช
กิจในการเผยให้รู้แจ้งของพระวิญญาณบริ สุทธิ:อีกครั*งซึ9 งพระองค์ได้ทรงประทานความเข้าใจ
ความจริ งของพระคัมภีร์ใหม่แก่พวกเขาแล้ว พระองค์ได้ทรงสอนสิ9 งที9เป็ นความจริ งแก่พวกเขา
แล้วและทรงอยูก่ บั พวกเขาต่อไป ด้วยเหตุน* ีพวกเขาจึงไม่จาํ เป็ นต้องกรู กนั ไปหา ‘บรรดา
อาจารย์’ ที9อา้ งว่าตนพบความจริ งใหม่ พวกเขารู ้จกั ความจริ งแล้ว นี9จึงเป็ นคําเตือนให้ระวังคน
เหล่านั*นที9อา้ งว่ามีความจริ งหรื อการสําแดงใหม่
1 ยน 2:28

ท่านจึงกําชับผูอ้ ่านของท่านว่า และบัดนีลูกเล็กๆทังหลายเอ๋ย จงดํารงอยู่

ในพระองค์ เพือ ว่ าเมือ พระองค์ ทรงมาปรากฏ เราทังหลายจะได้ มใี จกล้า และไม่ มคี วามละอาย

จําเพาะพระองค์ เมือ พระองค์ เสด็จมา ความหมายนั*นทั*งเรี ยบง่ายและมีพลัง เราถูกสั9งให้ดํารงอยู่
ในพระองค์ คําที9แปลแบบนั*น (เมโน) มีความหมายเพิม9 เติมว่า ‘ดําเนินต่อไป’ คําสั9งของท่านก็คือ
จงดําเนินต่อไปในพระองค์ตามที9ท่านได้ถูกสอนแล้ว นอกจากนี*เมื9อเราทําเช่นนั*น “เมื9อพระองค์
ทรงมาปรากฏ เราทั*งหลายจะได้มีใจกล้า และไม่มีความละอายจําเพาะพระองค์เมื9อพระองค์เสด็จ
มา” วลีน* ีสื9อชัดเจนถึงการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ มันหมายถึงทั*งการปรากฏตัวของพระองค์
และการเสด็จมาของพระองค์ เมื9อเราสัตย์ซื9อในทั*งหลักคําสอนและการประพฤติ เราก็จะมัน9 ใจ
และไม่ละอายในการปรากฏตัวของพระองค์
1 ยน 2:29

ยอห์นปิ ดท้ายบทนี*โดยกล่าวว่า ถ้ าท่านทังหลายรู้ ว่าพระองค์ทรงเป็ นผู้

ชอบธรรม ท่ านก็รู้ ว่าทุกคนทีป ระพฤติตามความชอบธรรมก็บังเกิดจากพระองค์ด้วย ท่านย้อน
กลับไปยังสิ9 งที9ท่านได้กล่าวไว้ตอนต้นของบทนี*เกี9ยวกับการรู ้วา่ เรารู ้จกั พระองค์ ทั*งหมดที9ท่าน
ได้กล่าวไปแล้วในบทนี*กส็ รุ ปได้เป็ นหลักการเรื9 องความชอบธรรม นอกจากนี*การกําลัง
ประพฤติตามความชอบธรรม (นี9เป็ นอีกครั*งที9รูปกาลของคํากริ ยาบ่งบอกถึงการกระทําที9ต่อ
เนื9อง) ก็เป็ นการดําเนินตามทางที9พระองค์ทรงดําเนินนั*น (ข้อ 6) นี9จึงเป็ นตัวบ่งชี*อีกอันที9ทาํ ให้
เราทราบว่าคนๆนั*นได้บงั เกิดจากพระองค์แล้ว บทนี*ยงั สื9 อถึงความชอบธรรมทั*งในด้านการ
ดําเนินชีวติ และในด้านหลักคําสอนด้วย
*****
ภาพรวมของ 1 ยอห์ น 3: อัครสาวกยอห์ นอธิ บายเพิมเติมเกียวกับการเป็ นบุตรของผู้เชื อ
จากนั&นท่ านก็กลับไปพูดถึงปั ญหาเรื องความบาป คนที อ้างว่ าตนบังเกิดใหม่ แล้ วแต่ ยงั ใช้ ชีวิตใน
ความบาปก็อาจไม่ ได้ รอดมาตั&งแต่ แรกแล้ ว ท่ านจึงกล่ าวต่ อไปถึงความจริ งทีสาํ คัญอีกเรื องใน
จดหมายฝากฉบับนี:& คนของพระเจ้ าควรรั กซึ งกันและกัน ในบริ บทนั&นเองท่ านเสริ มพระสัญญา
สําหรั บการอธิ ษฐาน เมือบทนีด& าํ เนินต่ อไป ยอห์ นก็แสดงให้ เห็น ‘ข้ อพิสูจน์ ’ เพิมเติมอีกหลาย
ประการทีจะช่ วยให้ เราทราบว่ าเรารอดแล้ วจริ งๆหรื อไม่

1 ยน 3:1

ยอห์นพัฒนาเนื*อหาของจดหมายฝากฉบับนี*ต่อไปโดยกล่าวว่า จงดูเถิด

พระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่ เราทังหลายเพียงไร ทีเ ราจะได้ ชือว่าเป็ นบุตรของพระเจ้ า
เป็ นความจริ งที9เราได้รับอนุญาตให้มาเป็ นบุตรของพระเจ้าได้กเ็ พราะความรักอันยิง9 ใหญ่ที9
พระองค์ทรงมีต่อเรา อัครสาวกเปาโลอธิบายถึงการเป็ นบุตรโดยทางการอุปการะ ดูโรม 8:1417, กาลาเทีย 4:4-7 อย่างไรก็ตาม ในที9น* ียอห์นเชื9อมโยงการเป็ นบุตรกับการบังเกิดจากพระเจ้า
(2:29) ถึงอย่างไรแล้ว ด้วยเหตุที9ตอนนี*เราเป็ นบุตรของพระเจ้าแล้ว เหตุทโี ลกไม่ รู้ จักเราทังหลาย
ก็เพราะเขาไม่ รู้ จักพระองค์ โลกไม่รู้จกั คนของพระเจ้า ความหมายก็คือ โลกไม่รู้จกั ไม่รับรู ้ หรื อ
ไม่ตอ้ งการมีสามัคคีธรรมกับพวกคริ สเตียนแท้ โลกตั*งใจที9จะไม่รู้จกั พระบิดา ดังนั*นพวกเขาจึง
ไม่อยากยุง่ เกี9ยวกับคนของพระเจ้าด้วย
1 ยน 3:2

ยอห์นอธิบายสิ9 งที9ท่านต้องการจะสื9 ออย่างชัดเจนมากยิง9 ขึ*น ท่านทีร ักทัง

หลาย บัดนีเ ราทังหลายเป็ นบุตรของพระเจ้ า และยังไม่ ปรากฏว่ าต่ อไปเบือ งหน้ าเราจะเป็ น
อย่ างไร แต่ เรารู้ ว่าเมือ พระองค์เสด็จมาปรากฏนัน เราทังหลายจะเป็ นเหมือนพระองค์ เพราะว่ า
เราจะเห็นพระองค์ อย่างทีพ ระองค์ ทรงเป็ นอยู่นัน ท่านเรี ยกผูอ้ ่านของท่านว่า ท่ านทีรักทั&งหลาย
อันที9จริ งแล้วตอนนี*เราเป็ นบุตรของพระเจ้า วลีที9วา่ “และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื*องหน้าเราจะ
เป็ นอย่างไร” หมายความว่า ‘และยังไม่ชดั เจนว่าเราจะเป็ นอย่างไร’ คําที9แปลว่า ปรากฏ (ฟาเนะ
รอโอ) มีความหมายว่า ‘ถูกกระทําให้สาํ แดง’ การเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าถูกเรี ยกว่า
เป็ นการที9พระองค์ทรงสําแดง ยอห์นไม่ได้หมายถึงการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์เท่านั*นแต่
หมายถึงการคืนชีพของคนของพระเจ้าด้วยในคราวเดียวกัน
เราไม่เข้าใจถึงสง่าราศีที9รอคอยคนของพระเจ้าอยู่ อย่างไรก็ตามเมื9อพระคริ สต์เสด็จกลับ
มา “เราทั*งหลายจะเป็ นเหมือนพระองค์” นี9หมายความว่าร่ างกายที9ได้รับสง่าราศีของเราจะเป็ น
เหมือนกับพระกายที9ทรงสง่าราศีของพระองค์ ยอห์นสันนิษฐานว่าผูอ้ ่านของท่านเข้าใจหลักการ
เกี9ยวกับร่ างกายที9ได้รับสง่าราศีที9เปาโลได้อธิ บายไว้ใน 1 โคริ นธ์ 15 ท่านต้องการจะบอกเราว่า
เมื9อพระคริ สต์เสด็จกลับมาและเราถูกชุบให้เป็ นขึ*นจากตาย ร่ างกายของเราก็จะเป็ นเหมือนพระ
กายที9ทรงสง่าราศีของพระองค์ ดูฟีลิปปี 3:21

นอกจากนี* “เราจะเห็นพระองค์อย่างที9พระองค์ทรงเป็ นอยูน่ * นั ” ในวันนั*นเราจะเห็น
พระองค์ในพระกายที9ทรงสง่าราศีอย่างที9พระองค์ทรงเป็ นอยูน่ * นั และจะทรงเป็ นอยูเ่ สมอไป
ความจริ งที9ยง9ิ ใหญ่กว่าก็คือว่า ร่ างกายของเราในวันนั*นจะถูกเปลี9ยนเป็ นร่ างกายที9มีสง่าราศี ไร้
ซึ9งความบาปและดํารงอยูช่ วั9 นิรันดร์ในรู ปแบบเดียวกับพระกายขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรานับ
ตั*งแต่การฟื* นคืนพระชนม์ของพระองค์ สําหรับคนเหล่านั*นที9มีชีวติ อยูแ่ ละเหลืออยูถ่ ึงการเสด็จ
มาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในการรับขึ*น ร่ างกายของพวกเขาก็จะได้รับสง่าราศีในตอนนั*นในชัว9
ขณะเดียว ในชัว9 พริ บตาเดียว
1 ยน 3:3

ด้วยเหตุน* ี และทุกคนทีม คี วามหวังเช่ นนีใ นพระองค์ ก็ย่อมชําระตนให้

บริสุทธิKเหมือนอย่ างทีพ ระองค์ ทรงบริสุทธิK คําที9น่าสนใจคือคําที9แปลว่า ชําระ...ให้ บริสุทธิK (ฮัก
นิโซ) และบริสุทธิK (ฮั กนอส) ถึงแม้วา่ ปกติแล้วมีความหมายว่า ‘บริ สุทธิ:’ แต่ท* งั สองคํามาจากคํา
ว่า ฮักอิออส ซึ9งหมายถึง ‘ความบริ สุทธิ:’ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงบริ สุทธิ: อย่างไรก็ตาม
ยอห์นต้องการจะสื9 อว่า ทุกคนที9มีความหวังในการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์และร่ างกายที9ได้
รับสง่าราศีกจ็ ะชําระชีวติ ของตนให้บริ สุทธิ:ในระหว่างนี* หรื อหากจะกล่าวในอีกนัยหนึ9ง ถ้าเรา
เชื9อจริ งๆว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาได้ทุกเมื9อ เราก็จะใช้ชีวติ อย่างบริ สุทธิ:เพื9อรอคอยการเสด็จ
กลับมานั*น หากเราเชื9อจริ งๆว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเสด็จกลับมาวันนี* เราก็จะดําเนินชีวติ อย่าง
แตกต่างไปจากเดิม
1 ยน 3:4

ยอห์นจึงเปลี9ยนไปพูดถึงด้านตรงข้ามของการดําเนินชีวติ อย่างบริ สุทธิ: ผู้

ใดทีก ระทําบาปก็ละเมิดพระราชบัญญัติด้วย เพราะความบาปเป็ นสิงทีล ะเมิดพระราชบัญญัติ คํา
ที9แปลว่า กระทํา (พอยเอะโอ) เป็ นคําที9หมายความว่า ‘ทํา’ หรื อในกรณี น* ีคือ ‘กําลังทํา’ คําที9แปล
ว่า บาป (ฮามารเทีย) มีความหมายว่า ทําไม่ได้ตามที9ได้ต* งั ใจไว้ วลีที9วา่ “ก็ละเมิดพระราชบัญญัติ
ด้วย” มีความหมายตรงตัวว่า ‘ทําการผิดบัญญัติ’ ในแบบเดียวกันวลีที9วา่ “เพราะความบาปเป็ น
สิ9 งที9ละเมิดพระราชบัญญัติ” อาจแปลได้วา่ ‘และความบาปเป็ นการผิดบัญญัติ’ ท่านกล่าวสิ9 งที9
ชัดเจนอยูแ่ ล้ว ความบาปคือความไม่ชอบธรรม หรื อในทางกลับกันอะไรก็ตามที9ไม่ถูกต้องก็เป็ น
ความบาป ผูท้ ี9ชาํ ระตัวให้บริ สุทธิ:จากความไม่ชอบธรรม หรื อความบาป ก็เป็ นผูท้ ี9บริ สุทธิ:

1 ยน 3:5

นอกจากนี* ท่ านทังหลายก็รู้ อยู่แล้วว่ า พระองค์ได้ ทรงปรากฏเพือ นําบาป

ทังหลายของเราไปเสีย และบาปในพระองค์ ไม่ มเี ลย คําที9แปลว่า ปรากฏ (ฟาเนะรอโอ) เป็ นคํา
เดียวกับที9แปลว่า ปรากฏ ในข้อ 2 พระเยซูคริ สต์ได้ทรงปรากฏหรื อทรงถูกสําแดงแล้วครั*งแรก
เพื9อรับเอาความบาปของเราไปเสี ย พระองค์เสด็จมาไม่ใช่เพื9อแสวงหาและช่วยผูท้ ี9หลงหายไป
ให้รอดเท่านั*น แต่เพื9อขจัดความบาปของเราออกไปด้วย ดาวิดเขียนไว้วา่ “ตะวันออกไกลจาก
ตะวันตกเท่าใด พระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั*น” (สดุดี 103:12)
พระองค์ยงั ทรงเหวีย9 งบาปของเราลงไปในที9ลึกของทะเลแล้วด้วย (มีคาห์ 7:19)
ยอห์นจึงกล่าวถึงความจริ งที9เรี ยบง่ายแต่ลึกซึ*งประการหนึ9งของพระคัมภีร์: บาปใน
พระองค์ไม่ มเี ลย องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงไม่มีบาป ดู 1 เปโตร 2:22 ในบริ บทนี* (3:2) เมื9อ
พระคริ สต์เสด็จกลับมา เราก็จะไม่มีบาปเช่นกันเพราะเราจะเป็ นเหมือนพระองค์ในร่ างกายที9ได้
รับสง่าราศีของเรา ความหมายก็คือว่า “ลูกเล็กๆของข้าพเจ้าเอ๋ ย ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี*ถึง
ท่านทั*งหลาย เพื9อท่านจะได้ไม่ทาํ บาป” (1 ยอห์น 2:1) อันที9จริ งแล้ววันหนึ9งเราจะไม่ทาํ บาปอีก
ต่อไป ในระหว่างนี*เราก็ควรใช้ชีวติ แบบนั*นด้วย
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ในความหมายดังกล่าวอัครสาวกยอห์นจึงเขียนไว้วา่ คนใดทีอ าศัยอยู่ใน

พระองค์ คนนันไม่ กระทําบาป ผู้ใดทีก ระทําบาป ผู้นันยังไม่ ได้ เห็นพระองค์ และยังไม่ ได้ รู้ จกั
พระองค์ คําที9แปลว่า อาศัยอยู่ (เมะโน) ในที9น* ีมีความหมายว่า ‘เข้าสนิทอยู’่ ในพระคริ สต์ นี9
ทําให้เรานึกถึงยอห์น 15:4 ที9พระเยซูตรัสว่า “จงเข้าสนิทอยูใ่ นเรา และเราเข้าสนิทอยูใ่ นท่าน”
อีกครั*งที9คาํ กริ ยานี*อยูใ่ นรู ปของคําสั9ง คําที9แปลว่า กระทําบาป (ฮามารทาโน) อยูใ่ นรู ปปั จจุบนั
กาล ซึ9งบ่งบอกถึงการกระทําที9ต่อเนื9อง ข้อนี*จึงแปลใหม่ได้วา่ ‘คนใดที9กาํ ลังเข้าสนิทอยูใ่ น
พระองค์ คนนั*นไม่ได้กาํ ลังกระทําบาปอยูเ่ รื9 อยๆ ผูใ้ ดที9กาํ ลังกระทําบาปอยูเ่ รื9 อยๆ ผูน้ * นั ยังไม่ได้
เห็นพระองค์ และยังไม่ได้รู้จกั พระองค์’ ประเด็นของยอห์นนั*นชัดเจน ผูท้ ี9กาํ ลังเข้าสนิทอยูใ่ น
พระคริ สต์จะไม่ใช้ชีวติ ในความบาปต่อไป นอกจากนี*คนที9กาํ ลังใช้ชีวติ อยูใ่ นความบาปต่อไป
เรื9 อยๆจริ งๆแล้วก็ไม่เคยรอดเลย คริ สเตียนที9บงั เกิดใหม่แล้วอาจจะไม่ได้ทาํ ทุกสิ9 งที9เขาควรทํา
ตลอด เขาอาจจะไม่ได้เป็ นคนที9เขาควรจะเป็ นเสมอ แต่ถา้ เขาบังเกิดใหม่แล้วจริ งๆ จะมีการ

เปลี9ยนแปลงเกิดขึ*น ดู 2 โคริ นธ์ 5:17 คนที9อา้ งว่าตัวเองรอดแล้ว แถมอ้างว่าติดสนิทกับพระ
คริ สต์ดว้ ย แต่ยงั ใช้ชีวติ อยูใ่ นความบาปอย่างเปิ ดเผยก็ไม่เคยเห็นพระเยซูคริ สต์เลย!
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ด้วยเหตุน* ียอห์นจึงเตือนว่า ลูกเล็กๆทังหลายเอ๋ย อย่ าให้ ใครชักจูงท่ านให้

หลง ผู้ทปี ระพฤติการชอบธรรมก็เป็ นผู้ชอบธรรม เหมือนอย่างพระองค์ ทรงเป็ นผู้ชอบธรรม
ท่านเรี ยกผูอ้ ่านของท่านว่า “ลูกเล็กๆ” อีกแล้ว ดูคาํ อธิบายใน 1 ยอห์น 2:1 และ 2:12 ท่านเตือน
ให้ระวังการหลงผิดว่าตนเป็ นคนชอบธรรมได้โดยไม่ตอ้ งประพฤติการชอบธรรม อีกครั*งที9คาํ
กริ ยานี*อยูใ่ นรู ปคําสัง9 คําที9แปลว่า ประพฤติ (พอยเอะโอ) อยูใ่ นรู ปปั จจุบนั กาลอีกแล้ว ความ
หมายก็คือว่า ‘ผูท้ ี9กาํ ลังประพฤติการชอบธรรมก็เป็ นผูช้ อบธรรม เหมือนอย่างพระองค์ทรงเป็ นผู ้
ชอบธรรม’ ถึงแม้วา่ หลักการเรื9 องการถือว่าเป็ นผูช้ อบธรรมจะถูกแฝงอยู่ แต่นน9ั ก็ไม่ใช่ส9ิ งที9ยอห์
นกําลังพูดถึงอยูต่ รงนี* ประเด็นของท่านนั*นไม่มีอะไรมาก คนที9ถูกนับว่าเป็ นผูช้ อบธรรมแล้ว
(ชอบธรรมแล้วจริ งๆ) ก็จะกําลังประพฤติการชอบธรรมอยู่ เขามีธรรมชาติใหม่อยูภ่ ายในซึ9งถูก
สร้างขึ*นในความชอบธรรมและความบริ สุทธิ:แท้จริ ง ถึงแม้วา่ เขาอาจไม่ทาํ สิ9 งที9ถูกต้องเสมอไป
แต่เพราะเขาได้รับความรอดแล้ว อุปนิสัยต่างๆของชีวติ เขาก็ดาํ เนินไปในทิศทางนั*น คนที9บงั เกิด
ใหม่แล้วจริ งๆมักจะเริ9 มเป็ นคนที9ชอบธรรมในแต่ละวันเหมือนอย่างที9องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา
ทรงเป็ นผูช้ อบธรรม อัครสาวกยอห์นจึงให้เงื9อนงําเราอีกประการซึ9 งจะช่วยให้เราทราบได้วา่
คนๆหนึ9งรอดแล้วจริ งๆหรื อไม่
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ในทางตรงกันข้าม ผู้ทกี ระทําบาปก็มาจากพญามาร เพราะว่ าพญามารได้

กระทําบาปตังแต่ เริมแรก พระบุตรของพระเจ้ าได้ เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี คือเพือ ทรง
ทําลายกิจการของพญามารเสีย คํากริ ยาในข้อนี*อยูใ่ นรู ปปัจจุบนั กาลเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั*น
ประโยคแรกของข้อนี*จึงแปลได้วา่ ‘ผูท้ ี9กระทําบาปเป็ นประจําก็มาจากพญามาร เพราะว่าพญา
มารก็กระทําบาปมาตลอดตั*งแต่เริ9 มแรก’ ความหมายที9ถูกเริ9 มต้นในข้อ 6-7 ถูกขยายความเพิม9
เติม เพราะคนที9อา้ งว่าตนเป็ นคริ สเตียนแล้วแต่ยงั กระทําบาปอย่างต่อเนื9องในชีวติ ของตนจริ งๆ
แล้วก็มาจากพญามาร พญามารทํางานอย่างนี*มาตลอดตั*งแต่วนั แรก นอกจากนี*เพราะจุดประสงค์
นี*เองที9พระบุตรของพระเจ้าทรงถูกสําแดง คือ เพื9อ “ทรงทําลายกิจการของพญามารเสี ย”

คําที9แปลว่า ทําลาย (ลูโอ) เป็ นคําที9น่าสนใจ ความหมายโดยพื*นฐานของคําๆนี*คือ
‘ปล่อย’ หรื อ ‘คลายออก’ ความหมายที9ชดั เจนก็คือว่า พระเยซูคริ สต์เสด็จมาเพื9อปลดปล่อย
มนุษย์จากกิจการต่างๆของพญามาร (คือ ความบาป) ส่ วนหนึ9งแล้วความรอดก็คือการทําเช่นนั*น
แหละ การที9คนๆหนึ9งอ้างว่าตนได้รับความรอดแล้วแต่ยงั ใช้ชีวติ ในความบาปต่อไปก็เผยให้เห็น
ว่าจุดประสงค์ในการเสด็จมาของพระคริ สต์ไม่ได้เกิดขึ*นในชีวติ ของเขาเลย ถ้าเขายังทําบาปต่อ
ไปอยูเ่ รื9 อยๆ พระคริ สต์กไ็ ม่ได้ทรงกระทํากิจของพระองค์สาํ เร็จในชีวติ ของเขา การทําบาปต่อ
ไปเรื9 อยๆเป็ นตัวบ่งชี*ที9ดีอย่างหนึ9งว่าคนๆนั*นไม่ได้รอดจริ งๆ เหมือนอย่างที9พระเยซูได้ตรัสไว้
ในมัทธิว 7:20 “ท่านจะรู ้จกั เขาได้เพราะผลของเขา”
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ด้วยเหตุน* ี ผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้ า ผู้นันไม่ กระทําบาป เพราะเมล็ดของ

พระองค์ ดํารงอยู่ในผู้นัน และเขากระทําบาปไม่ ได้ เพราะเขาบังเกิดจากพระเจ้ า รู ปกาลของคํา
กริ ยาในข้อนี*ช่วยให้เราเข้าใจความหมายของข้อนี* ความหมายของข้อนี*จึงเป็ นดังนี* ‘ผูใ้ ดบังเกิด
จากพระเจ้า ผูน้ * นั ไม่กระทําบาปอยูเ่ รื9 อยๆ เพราะเมล็ดของพระองค์กาํ ลังดํารงอยูใ่ นผูน้ * นั และเขา
กระทําบาปต่อไปเรื9 อยๆไม่ได้ เพราะเขาได้บงั เกิดจากพระเจ้าแล้ว’ เพราะว่าคริ สเตียนแท้ได้
บังเกิดจากพระเจ้าแล้ว เขาจึงไม่สามารถทําความบาปต่อไปเรื9 อยๆได้ เมื9อคนๆหนึ9งบังเกิดใหม่
แล้วจริ งๆ พระวจนะที9ถูกปลูกฝังไว้ที9นาํ มาซึ9งชีวติ นิรันดร์และพระวิญญาณบริ สุทธิ:ที9สถิตอยู่
ภายในก็อยูภ่ ายในตัวเขา มันจึงเป็ นไปไม่ได้ที9เขาจะทําบาปต่อไปเรื9 อยๆ ธรรมชาติใหม่ที9ถูก
สร้างขึ*นในความชอบธรรมและความบริ สุทธิ:ที9แท้จริ งโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ:ที9สถิตอยูภ่ ายใน
จะทรงกระทํากิจต่อไปและป้ องกันไม่ให้กระทําบาปต่ อไปเรื อยๆ ประเด็นที9สาํ คัญกว่าก็คือว่า
คนที9ใช้ชีวติ ในความบาปต่อไปเรื9 อยๆไม่เคยได้บงั เกิดใหม่เลย!
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ยอห์นปิ ดท้ายเนื*อหาส่ วนนี*โดยชี*ให้เห็นว่า การทําบาปต่อไปเรื9 อยๆเป็ น

ตัวบ่งชี*ให้เห็นสภาพฝ่ ายวิญญาณของคนๆนั*น ดังนีแ หละจึงเห็นได้ ว่าผู้ใดเป็ นบุตรของพระเจ้ า
และผู้ใดเป็ นลูกของพญามาร คือว่าผู้ใดทีม ไิ ด้ ประพฤติตามความชอบธรรม และไม่ รักพีน ้ องของ
ตน ผู้นันก็มไิ ด้ มาจากพระเจ้ า การทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสว่าคนๆหนึ9งเป็ นลูกของพระเจ้า
หรื อของซาตานนั*นง่ายนิดเดียว คนที9ไม่ได้ประพฤติตามความชอบธรรม (กําลังใช้ชีวติ อยูใ่ น

ความบาป) “ก็มิได้มาจากพระเจ้า” นอกจากนี*เรายังทราบด้วยว่าเขาไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเขา
ไม่รักพี9นอ้ ง ยอห์นจึงเชื9อมโยงไปยังหลักการที9สาํ คัญอีกเรื9 องเกี9ยวกับชีวติ คริ สเตียน คือการรักพี9
น้อง ด้วยเหตุน* ีคนที9ไม่ได้รอดแล้วจริ งๆ (ยังเป็ นลูกของพญามารอยู)่ จะเปิ ดเผยตัวตนให้เห็น
โดยการที9เขาไม่มีความรักที9แท้จริ งให้กบั ผูอ้ ื9น โดยเฉพาะอย่างยิง9 ต่อผูท้ ี9เป็ นคนของพระเจ้า
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ยอห์นจึงอธิบายหลักการที9วา่ นี*ต่อไป นีเป็ นคําสังสอนทีท ่านทังหลาย

ได้ ยนิ มาตังแต่ เริมแรก คือให้ เราทังหลายรักซึงกันและกัน ‘เริ9 มแรก’ ในที9น* ีน่าจะหมายถึงเริ9 มแรก
ของพันธกิจของพระคริ สต์ ตั*งแต่น* นั เป็ นต้นมาพวกเขาก็ได้ยนิ ข้อความที9วา่ “ให้เราทั*งหลายรัก
ซึ9งกันและกัน” ดู ยอห์น 13:34, 15:12,17; โรม 13:8; 1 เธสะโลนิกา 4:9; และ 1 เปโตร 1:22
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ท่านจึงอ้างอิงถึงการทําบาปที9เกิดขึ*นในสมัยแรกๆ อย่ าเป็ นเหมือนคาอิน

ทีม าจากมารร้ ายนัน และได้ ฆ่าน้ องชายของตนเอง และเหตุใดเขาจึงฆ่าน้ องชาย ก็เพราะการกระ
ทําของเขาชัว และการกระทําของน้ องชายนันชอบธรรม ถึงแม้วา่ จะไม่ได้บอกตรงๆ แต่บริ บทก็
ชี*ให้เห็นชัดเจนถึงเหตุผลประการหนึ9งที9คาอินฆ่าอาแบล ซึ9 งก็คือเขาไม่ได้รักน้องจริ งๆ นอกจาก
นี*เขายังไม่ได้ถูกสร้างใหม่ เขาจึงมาจากมันผูช้ ว9ั ร้ายคือ พญามาร นอกจากนี*เขาก็ฆ่าน้องเพราะ
“การกระทําของเขาชัว9 และการกระทําของน้องชายนั*นชอบธรรม” ที9น่าสนใจคือคําว่า ฆ่า (สะ
ฟาโซ) มันบ่งบอกถึงการฆ่าที9โหดเหี*ยม เช่น การเชือดคอผูอ้ ื9น คํานี*ยงั หมายถึงการฆ่าสัตว์ใน
โรงฆ่าสัตว์และการหัน9 เนื*อของพ่อค้าเนื*อด้วย เราจึงเข้าใจได้วา่ คาอินฆ่าน้องของเขาแบบไหน
นอกจากนี*ยอห์นยังพูดถึงลักษณะเฉพาะที9ไม่ชอบธรรมของเครื9 องถวายบูชาของคาอินเมื9อเปรี ยบ
เทียบกับลักษณะที9ชอบธรรมของเครื9 องถวายบูชาของอาแบล ดูปฐมกาล 4:3-5 และคําอธิบาย
ของข้อดังกล่าว
1 ยน 3:13

ในบริ บทเดียวกันนั*น ยอห์นจึงแนะนําว่า พีน ้ องทังหลายของข้ าพเจ้ าเอ๋ย

อย่ าประหลาดใจถ้ าโลกนีเ กลียดชังท่าน คาอินเกลียดชังอาแบล โลกเกลียดชังพระเยซู พระองค์
ทรงเตือนเกี9ยวกับเรื9 องนี*แล้วในยอห์น 17:14 เราก็คาดได้วา่ จะเจอเหมือนกัน

1 ยน 3:14

ยอห์นจึงผูกโยงความจริ งที9ยง9ิ ใหญ่กว่าเข้าด้วยกันโดยกล่าวว่า เราทัง

หลายรู้ ว่า เราได้ พ้นจากความตายไปสู่ ชีวติ แล้ ว ก็เพราะเรารักพีน ้ อง ผู้ใดทีไ ม่ รักพีน ้ องของตน ผู้
นันก็ยงั อยู่ในความตาย ยอห์นจึงอ้างอิงถึงสิ9 งที9พระเยซูได้ตรัสไว้ในยอห์น 5:24 “เราบอกความ
จริ งแก่ท่านทั*งหลายว่า ถ้าผูใ้ ดฟังคําของเราและเชื9อในพระองค์ผทู ้ รงใช้เรามา ผูน้ * นั ก็มีชีวติ นิรัน
ดร์ และไม่ถูกพิพากษา แต่ได้ผา่ นพ้นความตายไปสู่ ชีวติ แล้ว” กล่าวอีกนัยหนึ9ง เรารู ้ได้วา่ เรารอด
แล้วจริ งๆเพราะเรารักพี9นอ้ ง (คนอื9นๆที9เป็ นคนของพระเจ้าเช่นกัน) เราทราบแล้วว่าทําไมโลกถึง
เกลียดชังพวกเขา ด้วยเหตุน* ี “ผูใ้ ดที9ไม่รักพี9นอ้ งของตน ผูน้ * นั ก็ยงั อยูใ่ นความตาย” เห็นได้ชดั ว่า
ความตายที9ถูกพูดถึงตรงนี*คือ ความตายฝ่ ายวิญญาณ คือสภาพที9คนๆนั*นอยูก่ ่อนที9เขาจะบังเกิด
ใหม่ การที9คนๆหนึ9งไม่มีความรักให้กบั คริ สเตียนอีกคนก็เป็ นตัวบ่งชี*วา่ คนๆนั*นไม่รอด
นอกจากนี*การไม่รักอีกคนก็เท่ากับเป็ นการเกลียดชังเขา
1 ยน 3:15

ยอห์นออกความเห็นสุ ดท้ายเกี9ยวกับการเกลียดชังพี9นอ้ ง ผู้ใดเกลียดชังพี

น้ องของตน ผู้นันก็เป็ นฆาตกร และท่านทังหลายก็รู้ แล้วว่า ไม่ มฆี าตกรคนใดทีม ชี ีวติ นิรันดร์
ดํารงอยู่ในเขาเลย คําที9แปลว่า เกลียดชัง (มิเซะโอ) มีความเกี9ยวข้องกันอยูบ่ า้ ง การไม่รักอีก
คนในระดับหนึ9งก็เป็ นการเกลียดชังคนๆนั*น คาอินฆ่าน้องชายของตนเพราะเขาไม่รักน้อง ดู
3:11-12 การขาดซึ9 งความรักก็เปิ ดโอกาสให้เมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชังก่อตัวขึ*นจนลงเอย
เป็ นการฆาตกรรม นี9จึงสื9 อว่าความเกลียดชังเป็ นต้นเหตุของการฆาตกรรมทั*งปวง นอกจากนี*
ความเกลียดชังก็เริ9 มต้นขึ*นจากการขาดซึ9 งความรัก
วลีสุดท้ายอาจกล่าวได้วา่ ‘และท่านทั*งหลายก็รู้แล้วว่า ไม่มีฆาตกรคนใดที9มีชีวติ นิรันดร์
กําลังดํารงอยูใ่ นเขาเลย’ นี9ไม่ได้หมายความว่าคนของพระเจ้าฆ่าคนไม่ได้เพราะโมเสสและดาวิด
ก็เคยฆ่าคน และไม่ได้หมายความว่าคริ สเตียนจะสูญเสี ยความรอดไปเพราะการก่ออาชญากรรม
ที9เลวร้ายนั*นด้วย อย่างไรก็ตาม ความหมายตามที9หลักศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ใหม่ได้สอนไว้ก็
คือว่า คนที9ใช้ชีวติ ในเนื*อหนังซึ9 งจากเนื*อหนังนั*นเองความเกลียดชังและเนื*อหนังคืบคลานเข้ามา
ได้ ก็ไม่ได้กาํ ลังเข้าสนิทอยูใ่ นชีวติ นิรันดร์ที9พระเจ้าทรงประทานให้ นี9ทาํ ให้เรานึกถึงภาพ
ประกอบที9ยอห์นบรรยายถึงคาอินในข้อ 12 ความจริ งที9ยง9ิ ใหญ่กว่าก็คือว่า คริ สเตียนที9บงั เกิด

ใหม่แล้วจะมีเมล็ดพันธุ์แห่งความรักต่อผูอ้ ื9นซึ9งจะป้ องกันไม่ให้ความเกลียดชังซึ9งเป็ นรากเหง้า
ของการฆาตกรรมก่อตัวขึ*นมาได้
1 ยน 3:16

อัครสาวกยอห์นจึงบรรยายถึงความจริ งข้อนี*ดว้ ยพระราชกิจของพระเจ้าที9

ทรงกระทําเพื9อเรา ดังนีแหละเราจึงรู้ จักความรักของพระเจ้ า เพราะว่ าพระองค์ได้ ทรงยอมปล่อย
วางชีวติ ของพระองค์เพือ เราทังหลาย และเราทังหลายก็ควรจะปล่ อยวางชีวติ ของเราเพือ พีน ้ อง
ภาพประกอบที9ยง9ิ ใหญ่ที9สุดเกี9ยวกับความรักตลอดกาลนิรันดร์คือ พระราชกิจของพระเยซูคริ สต์
บนกางเขนเพื9อชําระบาปของเรา มันยังคงเป็ นภาพที9แสดงถึงความรักเหมือนเดิม พระองค์ทรง
สละชีวติ ของพระองค์เพื9อเรา ดู ยอห์น 3:16 ด้วยเหตุน* ี เพราะแบบอย่างที9ยง9ิ ใหญ่ของพระองค์
“เราทั*งหลายก็ควรจะปล่อยวางชีวติ ของเราเพื9อพีน9 อ้ ง” นี9ไม่ได้หมายความว่าเราต้องสละชีวติ
ของเราเพื9อผูอ้ ื9นจริ งๆ ถึงแม้วา่ นัน9 จะเป็ นความคิดที9ดีเยีย9 มก็ตาม แต่การประยุกต์ใช้ในแต่ละวันก็
คือว่า เราควรเต็มใจสละบางส่ วนของชีวติ เราเพื9อพี9นอ้ งของเราบ้าง นัน9 คือแก่นแท้ของความรัก
คําที9แปลว่า ความรัก (อากาเป) ในแก่นแท้ของมันแล้ว หมายถึงการ ‘เสี ยสละตัวเองเพือ9 ผู ้
อื9น’ ความรักที9แท้จริ งจะคิดถึงคนอื9นก่อนไม่ใช่คิดถึงตัวเองก่อน ในทางตรงกันข้ามความเกลียด
ชังจะคิดถึงแต่ตวั เอง การที9เรารักพี9นอ้ งของเราก็คือการที9เราเต็มใจเสี ยสละตัวเองเพือ9 ความ
จําเป็ นของพวกเขา เราจึงสนใจความต้องการของพวกเขามากกว่าผลประโยชน์ของตัวเอง
1 ยน 3:17

ยอห์นให้ภาพประกอบเกี9ยวกับเรื9 องนี*อย่างชัดเจนในข้อต่อมา แต่ ถ้าผู้ใดมี

ทรัพย์ สมบัติในโลกนี และเห็นพีน ้ องของตนขัดสน และยังใจจืดใจดําไม่ สงเคราะห์ เขา ความรัก
ของพระเจ้ าจะดํารงอยู่ในผู้นันอย่างไรได้
ความหมายของข้อนี*ใกล้เคียงกับเนื*อหาของยากอบ 2:14-20 วลีที9พดู ถึง “ใจ” (bowels of
compassion) หมายถึงที9ประทับของอารมณ์อนั อ่อนโยน คนสมัยโบราณเล่าสื บต่อกันมาว่าลําไส้
(bowels) เป็ นที9มาของอารมณ์ที9อบอุ่นต่างๆ เช่น ความเห็นอกเห็นใจ, ความอ่อนโยน และความ
เมตตากรุ ณา ในความหมายแบบปั จจุบนั มากกว่า เรามักจะแสดงถึงอารมณ์ที9วา่ นี*โดยพูดถึงใจ
ของเรา ความหมายในที9น* ีกค็ ือคนที9ใจจืดใจดําไม่เห็นใจหรื อห่วงใยผูอ้ ื9น นี9หมายถึงคนที9มีทรัพย์

สิ9 งของและเห็นพี9นอ้ งที9ขดั สน กระนั*นเขาก็ทาํ ใจแข็งกระด้างต่อพี9นอ้ งที9ขดั สนผูน้ * นั ยอห์นจึง
ถามว่า “ความรักของพระเจ้าจะดํารงอยูใ่ นผูน้ * นั อย่างไรได้” กับคนกลุ่มนี*เองที9ยอห์นประยุกต์ใช้
หลักการเรื9 องการปล่อยวางชีวติ ของเรา (หรื อเสี ยสละตัวเองบ้าง) เพือ9 พี9นอ้ ง นี9จึงหมายถึงการ
เต็มใจช่วยเหลือผูอ้ ื9นในยามที9พวกเขาขัดสน นัน9 แหละคือความรักที9แท้จริ ง นัน9 แหละคือการไม่
ใจจืดใจดํา
1 ยน 3:18

ยอห์นจึงสอนเรื9 องนี*ไปไกลกว่าเดิมอีกขั*นหนึ9ง ลูกเล็กๆทังหลายของ

ข้ าพเจ้ าเอ๋ย อย่ าให้ เรารักกันด้ วยคําพูดและด้ วยลิน เท่านัน แต่ จงรักกันด้ วยการกระทําและด้ วย
ความจริง การพูดว่าเรารักใครสักคนนั*นเป็ นเรื9 องหนึ9ง แต่การทําสิ9 งที9จาํ เป็ นเพื9อช่วยเหลือคนๆ
นั*นก็เป็ นอีกเรื9 อง ความเชื9อที9แท้จริ งจะสําแดงตัวออกมาเป็ นความประพฤติที9ดีฉนั ใด (ยากอบ
2:14-20) ความรักที9แท้จริ งก็จะทําแบบนั*นเหมือนกัน คําที9แปลว่า การกระทํา (เอ็รกอน) มักถูก
แปลว่า ‘กิจการ’ ความรักแบบ ‘อากาเป’ ที9แท้จริ งจะสําแดงตัวออกมาในสิ9 งที9มนั กระทํา
1 ยน 3:19

ดังนั*น และโดยเหตุนีเ ราจึงรู้ ว่าเราอยู่ฝ่ายความจริง และจะได้ ตงั ใจของเรา

ให้ แน่ วแน่ จําเพาะพระองค์ คําที9แปลว่า ตังใจให้ แน่ วแน่ (เพะอิโธ) มีความหมายว่า ‘มีความ
มัน9 ใจ’ ได้เช่นกัน นี9จึงน่าจะเป็ นความหมายของวลีตรงนี* เมื9อเรารักพีน9 อ้ งจนถึงขนาดที9เราช่วย
เหลือพวกเขาในความขัดสนของพวกเขา เราก็มีความมัน9 ใจในใจของเราจําเพาะพระเจ้า เราจึงรู ้
ได้วา่ เราอยูฝ่ ่ ายความจริ ง ดังนั*น ยอห์นจึงให้ตวั บ่งชี*อีกตัวแก่เราที9บอกได้วา่ คนๆหนึ9งบังเกิดใหม่
แล้วจริ งๆหรื อยัง การถูกสร้างใหม่จะสําแดงตัวออกมาเป็ นความรักต่อพี9นอ้ งคริ สเตียนด้วยกัน
จนถึงขนาดที9เราตอบสนองความต้องการของพวกเขาจริ งๆ
1 ยน 3:20-21 ในเรื9 องนี*เองยอห์นจึงพูดถึงการฟ้ องใจ เพราะถ้ าใจของเรากล่าวโทษตัว
เรา พระเจ้ าทรงเป็ นใหญ่ กว่ าใจของเรา และพระองค์ทรงทราบทุกสิ ง บริ บทยังเกี9ยวกับการช่วย
เหลือพี9นอ้ งในยามที9พวกเขาขัดสนอยู่ นี9หมายความว่าสําหรับคริ สเตียนที9บงั เกิดใหม่แล้ว เราจะ
เกิดอาการฟ้ องใจ (ใจของเรากล่าวโทษตัวเรา) ถ้าเราไม่ทาํ สิ9 งที9เราควรกระทํา พระเจ้าก็ทรงยิง9

ใหญ่กว่าใจของเราและทรงทราบว่ามีอะไรบ้างที9เราต้องทํา พระองค์จึงทรงกระตุน้ จิตสํานึกของ
เราให้ทาํ สิ9 งที9เราควรกระทํา นัน9 คือการแสดงความรักที9เราควรมีโดยการช่วยเหลือผูอ้ ื9น
ในทางตรงกันข้าม 21 ท่ านทีร ักทังหลาย ถ้ าใจของเราไม่ได้ กล่าวโทษเรา เราก็มคี วาม
มัน ใจจําเพาะพระเจ้ า ถ้าเราอุตส่ าห์ช่วยเหลือผูอ้ ื9นในยามที9พวกเขาขัดสน ใจของเรา (สํานึกผิด
ชอบของเรา) ก็จะไม่กงั วล เราจึงมีความมัน9 ใจจําเพาะพระเจ้าได้ เรารู ้วา่ เราได้ทาํ สิ9 งที9เราควร
กระทําแล้ว ด้วยความรักแบบคริ สเตียนเราได้ช่วยเหลือพี9นอ้ งที9ขดั สนแล้ว ด้วยเหตุน* ีใจเราจึง
เปิ ดออกจําเพาะพระเจ้าและเราก็มีสันติสุขและความมัน9 ใจในใจเรา
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ยอห์นจึงประกาศต่อไปถึงพระสัญญาอันประเสริ ฐเกี9ยวกับการอธิษฐาน

อย่างไรก็ตาม ข้อนี*กม็ กั ถูกใช้นอกบริ บท บริ บทในที9น* ีกค็ ือ การรักพี9นอ้ งจนถึงขนาดที9เราช่วย
พวกเขาในยามขัดสน เหตุฉะนั*น และเราขอสิงใดก็ตามเราก็จะได้ สิงนันจากพระองค์ เพราะเรา
ประพฤติตามพระบัญญัตขิ องพระองค์ และปฏิบัติสิงเหล่านันซึงเป็ นทีพ อพระทัยในสาย
พระเนตรของพระองค์ เมื9อเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ โดยเฉพาะพระบัญญัติที9
อยูใ่ นบริ บทก่อนหน้านั*น (การรักพี9นอ้ งจนถึงขนาดที9เราตอบสนองความต้องการของพวกเขา)
“เราขอสิ9 งใดก็ตามเราก็จะได้ส9ิ งนั*นจากพระองค์” การเชื9อฟังพระเจ้าเป็ นกุญแจที9ไขสู่ คาํ อธิษฐาน
ที9ได้รับคําตอบ นอกจากนี*เมื9อเราปฏิบตั ิส9ิ งเหล่านั*น “ซึ9งเป็ นที9พอพระทัยในสายพระเนตรของ
พระองค์” พระองค์กจ็ ะทรงตอบคําอธิษฐานของเรา เห็นได้ชดั ว่าการรักพี9นอ้ งตามที9ได้อธิ บายไว้
ข้างบนเป็ นสิ9 งที9พอพระทัยในสายพระเนตรของพระเจ้า
ดังนั*นการรักพี9นอ้ งคริ สเตียนเหมือนอย่างที9เราควรกระทําจึงเป็ นกุญแจที9ไขสู่ การที9คาํ
อธิษฐานของเราจะได้รับคําตอบ นอกจากนี*พระคัมภีร์ตรงนี*กส็ ัญญาชัดเจนด้วยว่าสิ งใดก็ตามที9
เราขอเราก็จะได้รับเมื9อเราทําตามข้อกําหนดสองประการนี*ที9ช่วยให้คาํ อธิษฐานของเราได้รับคํา
ตอบ กระนั*น ตามที9จะมีบอกไว้ใน 5:14 การรักผูอ้ ื9นอย่างที9เราควรกระทําก็เป็ นการทูลขอตามพ
ระประสงค์ของพระองค์ การมีหวั ใจที9เป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณเช่นนั*นจะปรับแต่งหัวใจและความ

คิดของเราให้ทูลขอสิ9 งที9ชอบพระทัยพระเจ้าและเป็ นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ ดูยากอบ
4:3 ด้วย
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เกรงว่าจะมีคนถามว่า แล้วพระบัญญัติของพระเจ้าคืออะไร ยอห์นจึง

กล่าวในที9น* ีไว้ชดั เจน และนีเป็ นพระบัญญัตขิ องพระองค์ คือให้ เราทังหลายเชือในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ และให้ เรารักซึงกันและกัน ตามทีพ ระองค์ ได้ ทรงบัญญัติ
ไว้ แก่เราแล้ว
หลักการนี*มีสองประการ เราถูกกําชับให้ “เชื9อในพระนามของพระเยซูคริ สต์พระบุตร
ของพระองค์” เห็นได้ชดั ว่านัน9 คือความเชื9อที9ช่วยให้รอดได้ และ (2) เราได้รับคําบัญชาให้ “รัก
ซึ9งกันและกัน” นัน9 เป็ นหลักการที9ถูกอธิบายมาตั*งแต่ขอ้ 11 ของบทนี* หลักการทั*งสองประการยัง
อยูใ่ นบริ บทของพระสัญญาอันแสนวิเศษเกี9ยวกับการตอบคําอธิษฐานซึ9งเราพบในข้อ 22 คํา
อธิษฐานที9ได้รับคําตอบขึ*นอยูก่ บั (1) ความเชื9อที9ช่วยให้รอดได้ในพระเยซูคริ สต์ และ (2) การรัก
ซึ9งกันและกันจนถึงขนาดที9เรายอมเสี ยสละตัวเองเพื9อผูอ้ ื9นตามที9มีอธิบายไว้ขา้ งบน นี9คือการ
ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และเป็ นสิ9 งที9ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระเจ้า
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ดังนั*นยอห์นจึงสรุ ปไม่เพียงเนื*อหาส่ วนนี*เท่านั*น แต่ยงั บทนี*ท* งั บทด้วย

โดยกล่าวว่า และทุกคนทีป ระพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ กอ็ ยู่ในพระองค์ และพระองค์
ทรงสถิตอยู่ในคนนัน ความคิดที9โดดเด่นหลายประการสรุ ปเนื*อหาส่ วนนี* (1) ผูท้ ี9กาํ ลังประพฤติ
ตามพระบัญญัติของพระองค์อย่างต่อเนื9อง (ปัจจุบนั กาลอีกแล้ว) ก็กาํ ลังอยูใ่ นพระองค์ กล่าวอีก
นัยหนึ9ง คนๆนั*นไม่เพียงรอดแล้วเท่านั*น แต่กาํ ลังติดสนิทอยูใ่ นพระคริ สต์ดว้ ย ดู ยอห์น 15:4-10
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจึงกําลังอาศัยอยูใ่ นผูน้ * นั
(2) ด้ วยเหตุนีเ ราจึงรู้ ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราโดยพระวิญญาณซึงพระองค์ ได้ ทรง
โปรดประทานแก่เราแล้ว พระวิญญาณบริ สุทธิ: ที9พระเจ้าทรงประทานให้ผเู ้ ชื9อแต่ละคนแล้วทรง
เปิ ดเผยให้เรามัน9 ใจในความรอดของเรามากยิง9 ขึ*นและทรงเปิ ดเผยว่าเรากําลังเข้าสนิทอยูใ่ น
พระองค์ ถึงแม้จะไม่มีการอธิบายเพิ9มเติมตรงนี* แต่ขอ้ นี*กส็ ื9 อว่าผูเ้ ชื9อแต่ละคนได้รับการสถิต

ภายในของพระวิญญาณบริ สุทธิ:แล้ว ถึงแม้พวกเพ็นเทคอสต์และคาริ สมาติกอ้างว่าพระพรดัง
กล่าวเป็ นองค์ประกอบเสริ มของความรอด แต่ยอห์นบอกว่ามันเป็ นส่ วนหนึ9งและเป็ นทั*งหมด
ของความรอด ดังนั*นนี9เป็ นอีกข้อพิสูจน์หนึ9งที9ช* ีให้เห็นว่าคนๆนั*นรอดแล้วหรื อยัง นัน9 คือการ
สถิตอยูภ่ ายในของพระวิญญาณบริ สุทธิ: การที9เรารู ้วา่ พระองค์ทรงเข้าสนิทอยูใ่ นเราก็ข* ึนอยูก่ บั
การที9เราประพฤติตามบัญญัติของพระองค์ การล้มเหลวในการทําดังกล่าวก็เป็ นความบาป
นอกจากนี*ความบาปจะปิ ดบังตาเราไม่ให้เห็นการทํางานของพระวิญญาณของพระเจ้าในชีวติ
ของเรา ดังนั*นความบาปจึงจะทําให้เราไม่มน9ั ใจในความรอดของตัวเอง
(ในบทต่อไปยอห์นจะสาธยายหลักการเกี9ยวกับวิญญาณแห่งความจริ งและวิญญาณแห่ง
ความเท็จ ตอนนี*ท่านกําลังจะเชื9อมโยงไปยังเรื9 องนั*น)
*****
ภาพรวมของ 1 ยอห์ น 4: อัครสาวกยอห์ นหันไปเตือนให้ ผ้ อู ่ านระวังครู สอนเท็จซึ งกําลัง
ระบาดในสมัยของท่ าน จากนั&นท่ านก็กลับมายังข้ อความเกียวกับการรั กผู้อืนโดยเฉพาะอย่ างยิง
เมือเราพิจารณาถึงความรั กอันยิงใหญ่ ทีพระเจ้ าทรงมีต่อเรา
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อัครสาวกผูน้ ่านับถือท่านนี*เปลี9ยนไปเตือนให้ผอู ้ ่านระวังบรรดาผู ้

พยากรณ์เท็จและอาจารย์สอนเท็จที9เริ9 มปรากฏตัวบ้างแล้ว ในตอนนั*นความเชื9อแบบคริ สเตียนได้
สื บทอดมาถึงคนชัว9 อายุที9สามเท่านั*น พญามารช่างว่องไวในการหว่านเมล็ดพันธุแ์ ห่งคําสอนผิด
ท่ านทีร ักทังหลาย อย่าเชือวิญญาณเสี ยทุกๆวิญญาณ แต่ จงพิสูจน์ วญ
ิ ญาณเหล่านันว่ ามาจาก
พระเจ้ าหรือไม่ เพราะว่ามีผู้พยากรณ์ เท็จเป็ นอันมากออกเทียวไปในโลก
บทก่อนหน้านั*นปิ ดท้ายที9พระวิญญาณบริ สุทธิ:ซ9 ึ งพระเจ้าได้ทรงประทานให้ผเู ้ ชื9อแต่ละ
คน แต่ตรงนี*ยอห์นพูดถึงวิญญาณอื9นๆที9แพร่ กระจายคําสอนเท็จให้ระบาดไปทัว9
ยอห์นให้คาํ สั9งในรู ปแบบของคําเตือนให้ระวังคําสอนผิดดังกล่าว คําเตือนแรกคือ “อย่า
เชื9อวิญญาณเสี ยทุกๆวิญญาณ” คําเตือนที9สองคือ “จงพิสูจน์วญ
ิ ญาณเหล่านั*นว่ามาจากพระเจ้า

หรื อไม่” คําที9แปลว่า พิสูจน์ (ดอคิมดั โซ) มีความหมายว่า ‘ทดสอบ’, ‘ตรวจสอบ’, ‘พิสูจน์’,
‘พินิจพิเคราะห์’ หรื อ ‘เห็น’ ว่าสิ9 งนั*นแท้หรื อไม่ คํานี*มกั ใช้ในบริ บทของการหาปริ มาณของ
โลหะในเงินหรื อทอง ในบริ บทที9เกี9ยวข้องโดยตรงกับผูพ้ ยากรณ์เท็จ (เซอูดอพรอเฟเทส) ยอห์
นก็เชื9อมโยงคนเหล่านี*กบั ‘วิญญาณ’
เห็นได้ชดั ว่าคําสอนผิดออกมาจาก ‘วิญญาณ’ ไม่มีขอ้ สงสัยเลยว่าวิญญาณเหล่านั*นเป็ น
วิญญาณที9ชว9ั ร้าย พญามารเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดความจริ งแบบหลอกๆทั*งปวง เราได้รับคําบัญชาให้
พินิจพิเคราะห์ลมปากแห่งหลักคําสอนทั*งปวงโดยเปรี ยบเทียบกับพระวจนะของพระเจ้าเกรงว่า
เราจะถูกวิญญาณที9หลอกลวงนําพาให้หลง น่าสนใจตรงที9ยอห์นกล่าวว่า “ผูพ้ ยากรณ์เท็จเป็ นอัน
มากออกเที9ยวไปในโลก” ซาตานเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดศาสนานับไม่ถว้ นซึ9งแพร่ กระจายไปทัว9 โลก
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ยอห์นจึงให้หลักเกณฑ์บางประการที9ช่วยเราในการแยกแยะความจริ ง

และความเท็จ โดยข้ อนีท่านทังหลายก็จะรู้ จกั พระวิญญาณของพระเจ้ า คือวิญญาณทังปวงที
ยอมรับว่ าพระเยซูคริสต์ ได้ เสด็จมาเป็ นมนุษย์ วิญญาณนันก็มาจากพระเจ้ า 3 และวิญญาณทัง
ปวงทีไ ม่ ยอมรับว่ าพระเยซูคริสต์ ได้ เสด็จมาเป็ นมนุษย์ วิญญาณนันก็ไม่ ได้ มาจากพระเจ้ า อัคร
สาวกยอห์นหักล้างคําสอนเท็จของพวกโดเซติกนอสติก (Docetic Gnostics) ที9ตอนนั*นกําลังแพร่
คําสอนผิดที9วา่ พระคริ สต์ได้เสด็จมาจริ งๆ แต่ไม่ได้มาในรู ปกายมนุษย์ พวกเขากลับสอนว่า
พระองค์เสด็จมาปรากฏในรู ปของวิญญาณ กล่าวอีกนัยหนึ9งพวกเขาเชื9อว่าพระเยซูแห่งนาซาเร็ธ
ไม่ใช่พระคริ สต์ พวกเขาอ้างว่าพระคริ สต์ได้เสด็จมาในรู ปวิญญาณที9ลึกลับ พวกเขาจึงปฏิเสธ
การเสด็จมารับสภาพมนุษย์ของพระเยซูคริ สต์ในฐานะเป็ นทั*งพระเจ้าและมนุษย์
ยอห์นกล่าวต่อไปว่า วิญญาณนันแหละเป็ นปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ ซึงท่านทังหลายได้ ยนิ
ว่ าจะมา และบัดนีกอ็ ยู่ในโลกแล้ ว ยอห์นไม่ได้เขียนในบริ บทของอวสานกาล ท่านไม่ได้หมายถึง
มันผู้นั&นที9เป็ นปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์ แต่ท่านกําลังพูดถึงคําสอนนอกรี ตที9ท่านกล่าวไว้ขา้ งบนซึ9ง
ขัดแย้งกับแก่นแท้แห่งหลักคําสอนเกี9ยวกับพระคริ สต์ ถ้าพระเยซูแห่งนาซาเร็ธไม่ใช่มนุษย์ผเู ้ ป็ น
พระเจ้า หลักการเกี9ยวกับการเสด็จมารับสภาพมนุษย์ของพระคริ สต์และพระราชกิจในการทรง

ไถ่ของพระองค์กเ็ ป็ นโมฆะ คําสอนเท็จที9ถูกเผยแพร่ โดยวิญญาณชัว9 เหล่านั*นก็ระบาดไปทัว9 ใน
สมัยของยอห์น มันเป็ นรู ปแบบแรกๆของหลักศาสนศาสตร์แนวคิดเสรี นิยมซึ9งได้ววิ ฒั นาการ
และปรับเปลี9ยนรู ปแบบอันน่าอัปลักษณ์ของมันมาหลายศตวรรษ
ในบริ บทที9กว้างกว่า ยอห์นได้ให้หินดํา (ใช้ทดสอบความบริ สุทธิ:ของทองและเงิน) ที9ใช้
ระบุความถูกต้องของหลักคําสอนใดก็ตาม วิธีที9คาํ สอนหรื อกลุ่มคนใดระบุเกี9ยวกับตัวตนของ
พระเยซูคริ สต์จะช่วยให้เราเข้าใจว่าว่าคําสอนหรื อคนกลุ่มนั*นสอนถูกหรื อสอนผิด ลัทธิเทียม
เท็จทุกลัทธิต่างบกพร่ องในหลักคําสอนของมันเกี9ยวกับพระคริ สต์ บ่อยครั*งเหลือเกินที9คาํ สอน
ผิดเผยตัวออกมาในรู ปของการปฏิเสธความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์ อย่างไรก็ตามตรงนี*
ยอห์นต่อสู ้กบั คําสอนผิดของพวกนอสติกที9ปฏิเสธเรื9 องการเสด็จมารับสภาพมนุษย์ของพระ
คริ สต์ ซาตานจะทําทุกอย่างที9ทาํ ได้เพื9อลดทอนตัวตนของพระเยซูคริ สต์ไม่วา่ วิธีการของมันจะ
แยบยลปานใดก็ตาม
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ยอห์นจึงชมเชยผูอ้ ่านของท่านที9พวกเขามีความเข้าใจฝ่ ายวิญญาณ ลูก

เล็กๆทังหลายเอ๋ย ท่ านเป็ นฝ่ ายพระเจ้ า และได้ ชนะเขาเหล่านัน เพราะว่ าพระองค์ ผู้สถิตอยู่ใน
ท่ านทังหลายเป็ นใหญ่ กว่ าผู้นันทีอยู่ในโลก เห็นได้ชดั ว่าผูอ้ ่านของท่านดูออกถึงคําสอนผิดของ
พวกนอสติก (เขาเหล่ านั&นข้างบน) ยอห์นจึงยอมรับว่าผูอ้ ่านของท่านเป็ นฝ่ ายพระเจ้า เห็นได้ชดั
ว่าผูอ้ ่านของท่านไม่ได้หลงไปกับคําสอนผิดของพวกนอสติกเพราะว่ายอห์นพูดถึงปัญหานี*เพียง
ผ่านๆ อย่างไรก็ตามพระวิญญาณบริ สุทธิ:ทรงเห็นว่าจําเป็ นที9จะต้องเอ่ยถึงเรื9 องนี*อยูด่ ี
อัครสาวกท่านนี*จึงนําเสนอความจริ งที9ยง9ิ ใหญ่ประการหนึ9งของพระคัมภีร์ใหม่:
“พระองค์ผสู ้ ถิตอยูใ่ นท่านทั*งหลายเป็ นใหญ่กว่าผูน้ * นั ที9อยูใ่ นโลก” วิญญาณเหล่านั*นที9ท่านพูด
ถึงด้านบนถูกหดเหลือเป็ นบุคคลคนเดียวคือ “ผูน้ * นั ที9อยูใ่ นโลก” เห็นได้ชดั ว่ายอห์นกําลังหมาย
ถึงพญามาร จงสรรเสริ ญพระเจ้าที9พระองค์ผสู ้ ถิตอยูใ่ นเรา คือพระวิญญาณบริ สุทธิ: ทรงเป็ น
ใหญ่กว่าอํานาจของพญามาร ถึงแม้วา่ อาจมีการสู ้รบดุเดือดในสมรภูมิ แต่สาํ หรับคริ สเตียนที9
บังเกิดใหม่แล้วไม่มีขอ้ สงสัยเลยว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะออกมาเป็ นเช่นไร องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา

และพระวิญญาณของพระองค์ทรงเป็ นใหญ่กว่ามันผูน้ * นั ที9อยูใ่ นโลก อีกครั*งที9เราเห็นได้ชดั ถึง
แหล่งที9มาของคําสอนเท็จที9ออกมาจากผูพ้ ยากรณ์เท็จ ซาตานนัน9 เอง!
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ยอห์นจึงนําเสนอแนวคิดที9ตามมาซึ9งเรี ยบง่ายแต่ลึกซึ*ง เขาเหล่านันเป็ น

ฝ่ ายโลก เหตุฉะนันเขาจึงพูดตามโลก และโลกก็ฟังเขา ครู สอนเท็จ (เขาเหล่ านั&น) เป็ นฝ่ ายโลก
เพราะโลกเป็ นระบบของพญามาร ศาสนาเทียมเท็จจึงเป็ นส่ วนประกอบที9สาํ คัญของระบบนั*น
พญามารเป็ นผูท้ ี9เคร่ งศาสนาที9สุดในจักรวาล มันเป็ นผูค้ ิดค้นศาสนาทุกศาสนา (เราต้องไม่ลืมว่า
ความเชื9อแบบคริ สเตียนที9แท้จริ งไม่ใช่ศาสนา แต่เป็ นความสัมพันธ์ กบั พระเจ้าผ่านทางพระเยซู
คริ สต์) อย่างไรก็ตามพญามารก็เป็ นจอมปลอมแปลงขั*นเทพ บรรดาครู สอนเท็จพูดจากโลก
(จริ งๆ) ดังนั*นโลกจึงอ้าแขนรับพวกเขา
ปรากฏการณ์น* ีปรากฏชัดจนถึงทุกวันนี* นักศาสนาที9ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ไล่ต* งั แต่
พวกนักศาสนศาสตร์แนวคิดเสรี นิยมไปจนถึงวาติกนั ไปจนถึงกลุ่มลัทธิเทียมเท็จต่างๆ เช่น คณะ
นักร้องประสานเสี ยงในพลับพลาของพวกมอรมอน (Mormon Tabernacle Choir) ต่างได้รับการ
ยอมรับในโลกทุกวันนี* ในทางตรงกันข้าม คริ สเตียนที9ปฏิบตั ิตามพระคัมภีร์ เชื9อพระคัมภีร์ และ
ทําตามแบบของพระเจ้ากลับถูกโลกเมินเฉยหรื อไม่กถ็ ูกโลกเยาะเย้ย พระเยซูตรัสล่วงหน้าถึง
เรื9 องนี*ในยอห์น 17:14 ที9พระองค์ตรัสว่า “ข้าพระองค์ได้มอบพระดํารัสของพระองค์ให้แก่เขา
แล้ว และโลกนี*ได้เกลียดชังเขา เพราะเขาไม่ใช่ของโลก เหมือนดังที9ขา้ พระองค์ไม่ใช่ของโลก”
คนที9เชื9อพระคัมภีร์อย่างแท้จริ งจะไม่มีวนั เป็ นที9ยอมรับของโลก ในทางตรงกันข้ามโลกจะ
ยอมรับคนที9อยูฝ่ ่ ายโลก ดังนั*น จงระวังบรรดาผูน้ าํ ทางศาสนาที9โลกให้การยอมรับอย่างกว้าง
ขวาง
1 ยน 4:6

ยอห์นสรุ ปเนื*อหาส่ วนนี*โดยกล่าวว่า เราทังหลายเป็ นฝ่ ายพระเจ้ า ผู้ที

รู้ จักพระเจ้ าก็ฟังเรา และผู้ทไี ม่ ได้ อยู่ฝ่ายพระเจ้ าก็ไม่ฟังเรา ดังนีแ หละเราทังหลายจึงรู้ จัก
วิญญาณแห่ งความจริงและวิญญาณแห่ งความเท็จ คนที9อยูฝ่ ่ ายพระเจ้าจริ งๆจะฟังและยอมรับคํา
เทศนาตามพระคัมภีร์ ส่ วนคนที9ไม่ได้อยูฝ่ ่ ายพระเจ้าก็จะไม่ยอมรับฟังคําเทศนาตามพระคัมภีร์

อัครสาวกยอห์นจึงให้หินดําอีกก้อนแก่เราเพื9อแยกแยะ “วิญญาณแห่ งความจริ งและวิญญาณแห่ง
ความเท็จ” คนที9อยูฝ่ ่ ายพระเจ้าจะเชื9อสิ9 งที9เหล่าอัครสาวกเขียนจริ งๆ คือ พระคัมภีร์ใหม่ ส่ วนคน
ที9อยูฝ่ ่ ายมารร้าย ถึงแม้ปากจะบอกว่าเชื9อพระคัมภีร์แต่จริ งๆแล้วไม่สนใจพระคัมภีร์เลย
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ยอห์นย้อนกลับไปยังความจริ งที9ท่านได้กล่าวไว้ก่อนหน้านั*นใน 3:11-24

ท่ านทีร ักทังหลาย ขอให้ เรารักซึงกันและกัน เพราะว่ าความรักมาจากพระเจ้ า และทุกคนทีร ักก็
บังเกิดจากพระเจ้ า และรู้ จักพระเจ้ า ยอห์นกล่าวถึงความจริ งที9เรี ยบง่ายสองประการ (1) เราควร
รักซึ9งกันและกัน ในฐานะเป็ นหลักการหนึ9ง แหล่งที9มาของความรักที9แท้จริ งสุ ดท้ายแล้วก็มาจาก
พระเจ้า: “ความรักมาจากพระเจ้า” ความรักเป็ นหนึ9งในคุณลักษณะพื*นฐานของพระเจ้า “พระเจ้า
ทรงเป็ นความรัก” ด้วยเหตุน* ีเมื9อเปรี ยบเทียบกับทุกคนแล้ว คนของพระเจ้าควรสําแดงหลักการ
แห่งความรักออกมาในการดําเนินชีวติ แต่ละวัน (2) เมื9อเราสําแดงจิตวิญญาณแห่งความรักที9แท้
จริ งต่อผูอ้ ื9น มันก็เป็ นตัวบ่งชี*ที9ชดั เจนว่าจริ งๆแล้วเราก็บงั เกิดจากพระเจ้าและรู ้จกั พระเจ้า ยอห์น
จึงพูดถึงเนื*อหารองของจดหมายฝากฉบับนี*: วิธีที9เราจะทราบได้วา่ เราอยูฝ่ ่ ายพระเจ้าจริ งๆ อีก
ครั*งที9รูปกาลของคํากริ ยาที9แปลว่า รัก (อากาปาโอ) คือปัจจุบนั กาล ด้วยเหตุน* ีมนั จึงสื9 อถึงการก
ระทําที9ต่อเนื9อง ดังนั*นคนที9บงั เกิดใหม่แล้วจริ งๆจะยินดีรักคนอื9น ประเด็นของยอห์นก็คือว่า เรา
ควรมีความยินดีที9จะทําเช่นนั*นในตัวของเราเช่นกัน
ในทางกลับกัน 8 ผู้ทไี ม่ รักก็ไม่ รู้ จักพระเจ้ า เพราะว่ าพระเจ้ าทรงเป็ นความรัก ความ
หมายของข้อนี*ท* งั เรี ยบง่ายและสอนใจเรา คนที9ไม่ห่วงใยผูอ้ ื9นและความขัดสนของเขาก็ไม่รู้จกั
พระเจ้า ดู ยอห์น 17:3 กล่าวง่ายๆก็คือ คนแบบนั*นไม่เคยบังเกิดใหม่เลยและไม่รู้จกั องค์พระผู ้
เป็ นเจ้า ยอห์นจึงกล่าวถึงคุณลักษณะพื*นฐานประการหนึ9งของพระเจ้า “พระเจ้าทรงเป็ นความ
รัก” พระองค์ไม่เพียงรักเท่านั*นแต่ทรงเป็ นความรักด้วย ข้อนี*สื9อชัดเจนว่าคนที9รู้จกั พระองค์ใน
ฐานะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอดก็จะสําแดงความรักของตนออกมาแม้ในรู ปแบบที9
จํากัดก็ตาม เราจึงถูกขอร้องให้ก่อเกิดความรักแบบอากาเปขึ*นเต็มที9ในชีวติ ของเรา

1 ยน 4:9

อัครสาวกยอห์นจึงให้สรุ ปย่อของความจริ งที9หายากยิง9 นี* โดยข้ อนีค วาม

รักของพระเจ้ าทีม ตี ่ อเราทังหลายก็เป็ นทีป ระจักษ์ แล้ว เพราะว่ าพระเจ้ าทรงใช้ พระบุตรองค์เดียว
ของพระองค์ ทบี ังเกิดมาให้ เสด็จเข้ ามาในโลก เพือ เราทังหลายจะได้ ดํารงชีวติ โดยพระบุตรนัน
การสําแดงขั*นสุ ดยอดของความรักที9พระเจ้าทรงมีต่อเราได้ถูกเปิ ดเผยเมื9อ “พระเจ้าทรงใช้พระ
บุตรองค์เดียวของพระองค์ที9บงั เกิดมาให้เสด็จเข้ามาในโลก เพื9อเราทั*งหลายจะได้ดาํ รงชีวติ โดย
พระบุตรนั*น” มีสามครั*งที9ยอห์นเรี ยกพระเยซูคริ สต์วา่ เป็ นพระบุตรองค์เดียวที9บงั เกิดมาของ
พระเจ้า (ยอห์น 1:18, 3:16, 3:18) การที9พระเจ้าทรงใช้พระเยซูเข้ามาคือการสําแดงให้เห็นถึง
ความรักของพระองค์ พระเยซูคริ สต์เจ้าของเราทรงเป็ นการสําแดงให้เห็นเป็ นตัวตนของความรัก
ของพระเจ้า ผลลัพธ์กค็ ือ “เพือ9 เราทั*งหลายจะได้ดาํ รงชีวติ โดยพระบุตรนั*น” ข้อเท็จจริ งที9วา่ เรามี
ชีวติ นิรันดร์มีรากฐานอยูใ่ นความรักอันไม่มีที9สิ*นสุ ดของพระเจ้า พระเมตตา พระคุณ และความ
กรุ ณาของพระองค์ลว้ นออกมาจากความรักของพระองค์
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ยอห์นจึงนิยามและกล่าวซํ*าความรักของพระเจ้า ในข้ อนีแหละเป็ นความ

รัก มิใช่ ทเี รารักพระเจ้ า แต่ ทพี ระองค์ ทรงรักเรา และทรงใช้ พระบุตรของพระองค์ให้ เป็ นผู้
ลบล้างพระอาชญาทีต กกับเราทังหลาย เพราะบาปของเรา ไม่ใช่เราที9รักพระเจ้า แต่พระเจ้าต่าง
หากที9ทรงรักเรา “พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์ให้เป็ นผูล้ บล้างพระ
อาชญาที9ตกกับเราทั*งหลาย เพราะบาปของเรา” มีหลายประเด็นที9น่าอธิบาย (1) คําที9แปลว่า รัก
ในเนื*อหาส่ วนนี*ทุกคําคือ อากาเป หรื อเป็ นคํากริ ยา อากาปาโอ ความหมายลึกๆของคําทั*งสองคํา
นี*คือ ‘การเสี ยสละตัวเองเพื9อผูอ้ ื9น’ (หรื อ ‘เสี ยสละตัวเองเพื9อผูอ้ ื9น’) ยกตัวอย่างเช่น “พระเจ้าทรง
รักโลกจนได้ประทาน” เราเห็นถึงภาพนั*นตรงนี* การเสด็จเข้ามาในโลกนี*ของพระเยซูคือการเสี ย
สละสิ9 งที9มีค่าที9สุดของพระเจ้า นัน9 คือ พระบุตรองค์เดียวที9บงั เกิดมาของพระองค์ พระองค์จึง
ประทานสิ9 งที9ดีที9สุดของพระองค์ให้แก่เรา!
(2) การเสด็จเข้ามาในโลกของพระเยซูคริ สต์เป็ นไปเพือ9 “ให้เป็ นผูล้ บล้างพระอาชญาที9
ตกกับเราทั*งหลาย เพราะบาปของเรา” คําที9แปลว่า ผู้ลบล้างพระอาชญา (ฮิ ลามอส) มีความหมาย
ว่า ‘การระงับพิโรธ’ หรื อ ‘การทําให้พึงพอใจ’ ดูคาํ อธิบายเกี9ยวกับคํานี*เพิ9มเติมได้ใน 1 ยอห์น

2:2 การเสด็จเข้ามาในโลกนี*ของพระเยซูคริ สต์เป็ นไปเพื9อจัดการกับปัญหาเรื9 องความบาปของ
เรา การสิ* นพระชนม์ของพระองค์เพื9อเป็ นเครื9 องถวายบูชาและพระโลหิตของพระองค์ที9หลัง9 ออก
บนกางเขนได้กลายเป็ นรากฐานแห่งการที9พระเจ้าทรงยกโทษเราและทรงถือว่าเราเป็ นผูช้ อบ
ธรรมจากความบาป พระเจ้าทรงพอพระทัยกับพระราชกิจที9เสร็จสิ* นแล้วของพระคริ สต์ที9ทรง
กระทําเพื9อเรา พระองค์จึงทรงยอมรับพระราชกิจที9เสร็จสิ* นแล้วของพระคริ สต์เพื9อที9เราจะรอด
ได้
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เมื9อได้แสดงให้เราเห็นความจริ งเหล่านั*นแล้ว ยอห์นจึงย้อนกลับไปยังคํา

กําชับของท่านในข้อ 7 ท่ านทีร ักทังหลาย ถ้ าพระเจ้ าทรงรักเราทังหลายเช่ นนี เราก็ควรจะรักซึง
กันและกันด้ วย เมื9อพิจารณาถึงความรักของพระเจ้าที9ถูกปิ ดซ่อนอยูเ่ บื*องหลัง ยอห์นจึงกําชับเรา
ให้ “รักซึ9งกันและกัน” เช่นเดียวกัน
1 ยน 4:12-13 อัครสาวกยอห์นจึงกล่าวถึงสิ9 งที9ชดั เจน ไม่ มผี ู้ใดเคยเห็นพระเจ้ าไม่ ว่า
เวลาใด พระเจ้าทรงเป็ นวิญญาณ นอกจากนี*ความบริ สุทธิ: ของพระองค์กข็ ดั ขวางมิให้คนบาปได้
เห็นไฟที9เผาผลาญแห่งความบริ สุทธิ: อันไร้ขีดจํากัดของพระองค์ อย่างไรก็ตาม ถ้ าเราทังหลายรัก
ซึงกันและกัน พระเจ้ าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทังหลาย และความรักของพระองค์ กส็ มบูรณ์ อยู่ในเรา
ความจริ งที9เรี ยบง่ายก็คือว่า เมื9อเรารักซึ9 งกันและกัน แก่นแท้แห่งความรักของพระเจ้าก็ไหลผ่าน
ตัวเรา เท่าที9เป็ นไปได้กค็ ือ ยอห์นไม่ได้กาํ ลังนําเสนอความจริ งที9ใกล้เคียงกับการสถิตอยูภ่ ายใน
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ:หรื อเสนอว่าการรักผูอ้ ื9นเป็ นตัวกําหนดการสถิตอยูภ่ ายในดังกล่าว แต่
ท่านกําลังพูดถึงความสําเร็ จในทางปฏิบตั ิของความรักของพระเจ้า เมื9อเรารักผูอ้ ื9น “ความรักของ
พระองค์กส็ มบูรณ์อยูใ่ นเรา” เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็ นความรักและเมื9อเรารักผูอ้ ื9นจริ งๆ พระองค์
ก็ทรงสถิตอยูใ่ นเรา คําที9แปลว่า สมบูรณ์ (เทะเละอิออโอ) ในบริ บทนี*มีความหมายว่า ‘ก่อตัว
ขึ*น’ หรื อ ‘โตเต็มที9’ หรื อ ‘สําเร็จ’ ด้วยเหตุน* ีเมื9อเรารักผูอ้ ื9น ความรักของพระเจ้าก็ยงิ9 ก่อตัวขึ*นใน
เรา

ยอห์นจึงพูดถึงตัวบ่งชี*อีกตัวที9ช่วยให้เราทราบว่าเราบังเกิดใหม่แล้ว 13 ดังนีแ หละเราทัง
หลายจึงรู้ ว่า เราอยู่ในพระองค์ และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในเรา เพราะพระองค์ ได้ ทรงโปรด
ประทานพระวิญญาณของพระองค์แก่เรา ยอห์นพูดถึงความสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณของเรากับ
พระเจ้าว่าเป็ นการอยูใ่ นพระองค์และพระองค์ทรงสถิตอยูใ่ นเรา ความหมายนี*ใกล้เคียงกับสิ9 งที9
พระเยซูทรงอธิษฐานไว้ในยอห์น 17:21-23 ในส่ วนที9เกี9ยวข้องกับเรื9 องดังกล่าว ยอห์นจึงพูดถึง
ของประทานที9เป็ นพระวิญญาณบริ สุทธิ:ผูส้ ถิตในตัวเรา ความจริ งที9ใหญ่กว่าก็คือว่าเราสามารถ
มัน9 ใจเรื9 องความรอดของเราได้โดยอิงจาก (1) การที9ความรักของพระองค์ทาํ งานผ่านตัวเราและ
(2) การสถิตอยูภ่ ายในของพระวิญญาณบริ สุทธิ:
1 ยน 4:14-15 ยอห์นจึงกล่าวสรุ ปเนื*อหาจนถึงจุดนี* และเราทังหลายได้ เห็นและเป็ น
พยานว่ า พระบิดาได้ ทรงใช้ พระบุตรให้ เสด็จมาเป็ นพระผู้ช่วยให้ รอดของโลก ยอห์นจึงกล่าว
สรุ ปสั*นๆถึงสาระสําคัญของข่าวประเสริ ฐ เหมือนอย่างที9พระเยซูได้ตรัสไว้ในยอห์น 15:27 ฯลฯ
ยอห์นจึงกล่าวยํ*าความจริ งนั*นอีกครั*ง ตามที9กล่าวมาตลอดด้านบน 15 ผู้ใดยอมรับว่ า พระเยซู
ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า พระเจ้ าก็ทรงสถิตอยู่ในคนนัน และคนนันอยู่ในพระเจ้ า ขณะที9
ยอห์นหักล้างคําสอนผิดของพวกนอสติกไปแล้ว ท่านก็พดู ถึงคําสอนนอกรี ตที9แพร่ หลายยิง9 กว่า
ของพวกยิว จนถึงทุกวันนี*พวกเขาก็ยอมรับอย่างเปิ ดเผยว่าเยซูแห่งนาซาเร็ธเป็ นบุคคลใน
ประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามศาสนายิวของพวกรับบีจนถึงทุกวันนี*กป็ ฏิเสธข้อเสนอที9วา่ “พระ
เยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้า” ในบริ บทนี*เองที9ยอห์นกล่าวว่า “พระเจ้าก็ทรงสถิตอยูใ่ นคนนั*น
และคนนั*นอยูใ่ นพระเจ้า” การเอ่ยปากยอมรับว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้าก็เท่ากับ
เป็ นการยอมรับว่าพระองค์เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดด้วย เมื9อนั*นเอง
พระเจ้าก็ทรงสถิตอยูใ่ นเราและเราอยูใ่ นพระองค์
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ยอห์นสรุ ปย่อหน้านี*โดยกล่าวว่า เราทังหลายจึงรู้ และเชือในความรักที

พระเจ้ าทรงมีต่อเรา พระเจ้ าทรงเป็ นความรัก และผู้ใดทีอ ยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้ า และ
พระเจ้ าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นัน เมื9อเรามาหาพระคริ สต์ เราก็ได้วางใจและประสบกับความรักที9
พระเจ้าทรงมีต่อเรา ยอห์นจึงกล่าวถึงความจริ งที9ลึกซึ* งข้อนี*เป็ นครั*งที9สองในบทนี*ที9วา่ “พระเจ้า

ทรงเป็ นความรัก” ด้วยเหตุน* ี “ผูใ้ ดที9อยูใ่ นความรักก็อยูใ่ นพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยูใ่ นผู ้
นั*น” ประเด็นของท่านนั*นไม่มีอะไรยุง่ ยาก การที9เราดํารงอยูใ่ นความรักต่อผูอ้ ื9นต่อไปก็สะท้อน
ให้เห็นถึงการที9เราอยูใ่ นพระองค์และการที9พระองค์ทรงสถิตอยูใ่ นเรา (คําที9แปลว่า อยู่ (เมะโน)
มักถูกแปลเป็ น ‘เข้าสนิท’) ในยอห์น 15:4-17 พระเยซูได้ทรงแสดงเห็นเป็ นครั*งแรกถึงความ
เกี9ยวข้องกันระหว่างการอยู่ (เข้าสนิท) ในพระองค์และการรักซึ9งกันและกัน ยอห์นทําให้ความ
หมายของเรื9 องนั*นสมบูรณ์ตรงนี*
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อัครสาวกยอห์นนําพาความคิดของท่านไปไกลกว่าเดิมอีกขั*น ในข้ อนี

แหละความรักของเราจึงสมบูรณ์ เพือ เราทังหลายจะได้ มคี วามกล้าในวันพิพากษา เพราะว่ า
พระองค์ ทรงเป็ นอย่ างไร เราทังหลายก็เป็ นอย่างนันในโลกนี ประโยคนี*สามารถแปลใหม่ได้ดงั นี*
‘ในข้อนี*แหละความรักของเราจึงได้ถูกทําให้สมบูรณ์แล้ว เพือ9 เราทั*งหลายจะได้มีความมัน9 ใจใน
วันพิพากษา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็ นอย่างไร เราทั*งหลายก็เป็ นอย่างนั*นในโลกนี*’ คําที9แปลว่า
(ถูกทําให้ ) สมบูรณ์ (เทะเละอิออโอ) ถูกผันให้อยูใ่ นรู ปสมบูรณ์กาลและประธานเป็ นผูถ้ ูกกระทํา
คําที9แปลว่า ความกล้า (พารเรเซี ย) มีความหมายว่า ‘ความมัน9 ใจ’ ได้ดว้ ยซึ9งน่าจะใช่ความหมาย
ของคําดังกล่าวในบริ บทนี* ความคิดที9สาํ คัญก็คือเพือ9 จุดประสงค์น* ีเอง ความรักของเราจึงควรก่อ
เกิดขึ*นเพื9อที9วา่ เราจะได้มีความมัน9 ใจในวันพิพากษา วันพิพากษาเดียวที9ผเู ้ ชื9อทั*งหลายจะเผชิญ
คือบัลลังก์พิพากษาของพระคริ สต์ ด้วยเหตุน* ีเมื9อเราพัฒนาความรักของพระเจ้าในการดําเนิน
ชีวติ แต่ละวันของเรา เราก็จะสามารถเผชิญหน้ากับการพิพากษาที9บลั ลังก์น* นั ได้อย่างมัน9 ใจ
นอกจากนี*เมื9อถึงตอนนั*นเราก็จะเติบโตเต็มที9จนเป็ นตามพระฉายาพระบุตรของพระองค์แล้ว
เพราะว่า “พระองค์ทรงเป็ นอย่างไร เราทั*งหลายก็เป็ นอย่างนั*นในโลกนี*” แน่นอนที9องค์พระผู ้
เป็ นเจ้าของเราได้ทรงดําเนินในความรัก เมื9อเราพัฒนาคุณธรรมอันมีค่ายิง9 ด้านนั*นในชีวติ
คริ สเตียนของเรา เราก็จะกลายเป็ นเหมือนพระองค์ ด้วยเหตุน* ีเราจึงมีความมัน9 ใจในเรื9 องนี*ได้ยาม
อยูต่ ่อหน้าบัลลังก์น* นั
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ข้อนี*ยามอยูล่ าํ พังก็เป็ นปริ ศนา ในความรักนันไม่ มคี วามกลัว แต่ ความรัก

ทีส มบูรณ์ นันก็ได้ ขจัดความกลัวเสีย ด้ วยว่ าความกลัวทําให้ ทุกข์ ทรมาน และผู้ทมี คี วามกลัวก็ยงั

ไม่ มคี วามรักทีส มบูรณ์ อย่างไรก็ตามบริ บทที9อยูต่ ิดกันก็เป็ นตัวบ่งชี*เดียวเท่านั*น ในข้อก่อนหน้า
อัครสาวกยอห์นพูดถึงการพิพากษา สิ9 งที9มาพร้อมกับการพิพากษาคือ ความกลัว ซึ9งในกรณี น* ีคือ
ความกลัวองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า อย่างไรก็ตามเมื9อคริ สเตียนมีความรักที9สมบูรณ์ดงั ที9บรรยายไว้ดา้ น
บน เราก็จะไม่มีความกลัวในการปรากฏตัวที9บลั ลังก์พพิ ากษาเพราะความรักที9สมบูรณ์กไ็ ด้ขจัด
ความกลัวใดๆก็ตามออกไปเสี ย คําที9แปลว่า ทรมาน (คอลาซิ ส) มีความหมายว่า ‘การดัดนิสยั ’,
‘การลงโทษ’ หรื อ ‘บทลงโทษ’ ความกลัวในบริ บทของการพิพากษา (ซึ9งเป็ นบริ บทที9อยูต่ ิดกัน)
ก็สัมพันธ์กบั ผลต่างๆที9ตามมาของการพิพากษานั*น ความหมายก็คือ การพิพากษาที9จะมาถึงและ
ผลลัพธ์ที9ตามมาของการพิพากษานั*นเป็ นเหตุให้เกิดความกลัวได้จริ งๆ อย่างไรก็ตามเมื9อความ
รักที9แท้จริ งแบบอากาเปเบ่งบานในชีวติ ของเรา เราก็ไม่จาํ เป็ นต้องกลัวผลต่างๆที9ตามมาของการ
พิพากษาที9บลั ลังก์น* นั
ในทางกลับกัน “ผูท้ ี9มีความกลัวก็ยงั ไม่มีความรักที9สมบูรณ์” อีกครั*งเมื9อดูจากบริ บท คน
ที9กลัวเสี ยบําเหน็จที9บลั ลังก์พพิ ากษานั*นก็ยงั ไม่มีความรักแบบอากาเปที9เติบโตเต็มที9 ความหมาย
ก็คือว่าการพัฒนาความรักแบบอากาเปจะทําให้ไม่ตอ้ งกลัวผลที9ตามมาของการพิพากษาที9
บัลลังก์ของพระคริ สต์ หากเราต้องการรับบําเหน็จอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในวันนั*น เราก็ควร
ทําให้หลักการแห่งความรักสมบูรณ์ในชีวติ คริ สเตียนของเรา
1 ยน 4:19

ยอห์นจึงกล่าวถึงแหล่งที9มาของความรักทั*งปวง เราทังหลายรักพระองค์

ก็เพราะพระองค์ ทรงรักเราก่อน พระเจ้าไม่เพียงให้แบบอย่างแก่เราเท่านั*น แต่ในการทําเช่นนั*น
พระองค์ได้ทรงรักเรามาตั*งแต่แรก เราจึงรักพระองค์ พระเจ้าได้ทรงรักเราก่อนที9เราได้รัก
พระองค์เสี ยอีก ความรักของเราเป็ นการตอบสนองความรักที9พระองค์ทรงมีต่อเรา ดังนั*นการ
ตระหนักถึงความรักที9พระเจ้าทรงมีต่อเราจึงทําให้เรารักพระองค์ตอบ
1 ยน 4:20

ยอห์นจึงถามว่า ถ้ าผู้ใดว่า "ข้ าพเจ้ ารักพระเจ้ า" และยังเกลียดชังพีน ้ อง

ของตน ผู้นันก็เป็ นคนพูดมุสา เพราะว่าผู้ทไี ม่รักพีน ้ องของตนทีแ ลเห็นแล้ว เขาจะรักพระเจ้ าที
ไม่ เคยเห็นอย่างไรได้ ท่านจึงย้อนกลับไปยังสิ9 งที9ท่านได้กล่าวไว้ใน 2:9-11 ความรักจะอยูร่ ่ วม

กับความเกลียดชังไม่ได้ การอ้างว่าตนรักพระเจ้าขณะที9ยงั เกลียดชังผูอ้ ื9นอยูน่ * นั เป็ นสิ9 งที9เป็ นไป
ไม่ได้ นอกจากนี*ยอห์นยังใช้ภาษาที9รุนแรง ท่านเรี ยกคนแบบนั*นว่า คนพูดมุสา คําถามนี*ไม่
ต้องการคําตอบเพราะคําตอบนั*นชัดเจนอยูแ่ ล้ว ถ้าคนหนึ9งอ้างว่าตนไม่ได้รัก (คือ เกลียดชัง) พี9
น้องที9ตนมองเห็นได้ เขาจะรักพระเจ้าผูท้ ี9เขายังไม่เคยเห็นได้อย่างไร? พี9นอ้ งของเราก็ถูกสร้าง
ขึ*นตามพระฉายาของพระเจ้า เราจะรักพระเจ้าในขณะที9เรายังเกลียดชังคนที9ถูกสร้างตามพระ
ฉายาของพระองค์ได้อย่างไร? คําตอบนั*นชัดเจนอยูแ่ ล้ว
ยอห์นจึงสรุ ปความแตกต่างระหว่างความเกลียดชังกับความรักในพระธรรมเล่มนี* ทั*ง
สองเข้ากันไม่ได้ การดําเนินชีวติ ด้วยความเกลียดชังก็ขดั ขวางมิให้ความรักของพระเจ้าก่อตัวขึ*น
เราจึงเสี9 ยงที9จะสู ญเสี ยบําเหน็จที9บลั ลังก์พิพากษาของพระคริ สต์ หลักการที9สาํ คัญก็คือการถ่าย
นํ*ามันแห่งความเกลียดชังออกไปจากชีวิตของเราและเติมอ่างนั*นใหม่ดว้ ยความรักที9มีต่อผูอ้ ื9น
นัน9 เริ9 มต้นที9องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเองและส่ งต่อไปยังคนอื9นที9อยูร่ อบตัวเรา
1 ยน 4:21

ยอห์นจึงสรุ ปเนื*อหาตอนนี*โดยกล่าวว่า พระบัญญัตินีเ ราทังหลายก็ได้ มา

จากพระองค์ คือว่ าให้ คนทีร ักพระเจ้ านันรักพีน ้ องของตนด้ วย ยอห์นอาจไม่ได้ยกข้อความจาก
บัญญัติขอ้ ใดข้อหนึ9งอย่างเฉพาะเจาะจง แต่น่าจะนําเสนอสรุ ปย่อคําสอนของพระเยซูมากกว่า
ความหมายก็คือ ถ้าเรารักพระเจ้า เราก็มีพนั ธะในการรักพี9นอ้ งที9อยูร่ อบตัวเราด้วย ดู ยอห์น
13:34, 15:12,13,17 และ 1 ยอห์น 3:23
*****
ภาพรวมของ 1 ยอห์ น 5: อัครสาวกยอห์ นปิ ดท้ ายจดหมายฝากฉบับนีด& ้ วยการพูดถึง
หลักคําสอนเกียวกับพระคริ สต์ และหลักการเกียวกับความรั กเป็ นครั& งสุดท้ าย จากนั&นท่ านก็สรุ ป
ใจความหลักที ดาํ เนินมาตลอดจดหมายฝากฉบับนีเ& กียวกับการรู้ ว่ าเรามีชีวิตนิรันดร์ จดหมาย
ฝากฉบับนีป& ิ ดท้ ายด้ วยวลี “เรารู้ ว่ า” หลายวลีซึงลงเอยเป็ นคํากล่ าวทีชัดเจนทีสุดเกียวกับความ
เป็ นพระเจ้ าของพระคริ สต์ ในพระคัมภีร์

1 ยน 5:1

ยอห์นถักทอความจริ งที9ลึกซึ*งสองประการเข้าด้วยกัน ผู้ใดเชือว่าพระเยซู

ทรงเป็ นพระคริสต์ ผู้นันก็บังเกิดจากพระเจ้ า และทุกคนทีร ักพระองค์ ผู้ทรงให้ กาํ เนิดนันก็รักคน
ทีบ ังเกิดจากพระองค์ ด้วย พวกยิวจนถึงทุกวันนี*รวมถึงคนกลุ่มอื9นๆด้วยไม่ยอมรับว่าพระเยซู
แห่งนาซาเร็ธเป็ นพระเมสสิ ยาห์ (พระคริ สต์) เพือ9 ตอบสนองท่าทีดงั กล่าว ยอห์นจึงประกาศว่าผู ้
ใดก็ตามที9วางใจพระเยซูเป็ นพระคริ สต์ (คือเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอด) ก็
บังเกิดจากพระเจ้าจริ งๆ หลักการที9เรี ยบง่ายแต่ลึกซึ* งก็คือว่าความรอดนั*นเป็ นมาโดยความเชื9อ
ดังนั*นทุกคนที9รักพระองค์ที9ให้กาํ เนิดพวกเขา (คือพระเจ้าพระบิดา) ก็จะรักคนอื9นที9บงั เกิดมา
จากพระองค์เช่นกัน หรื อกล่าวอีกนัยหนึ9ง ถ้าเราบังเกิดใหม่แล้ว เราก็จะไม่เพียงรักพระเจ้าพระ
บิดาแต่เราจะรักพี9นอ้ งฝ่ ายวิญญาณของเราด้วย ยอห์นจึงหวนกลับไปหาหลักการเกี9ยวกับการรัก
พี9นอ้ งที9ท่านได้อธิบายไว้ก่อนหน้านั*นในจดหมายฝากฉบับนี*
1 ยน 5:2

ดังนั*น เมือ เราทังหลายรักพระเจ้ าและได้ ประพฤติตามพระบัญญัติของ

พระองค์ เราจึงรู้ ว่าเรารักคนทังหลายทีเ ป็ นบุตรของพระเจ้ า ยอห์นเสริ มเรื9 องการประพฤติตามพ
ระบัญญัติของพระเจ้าเข้าไปด้วย แต่ท* งั สองเรื9 องก็เกี9ยวข้องกัน ประการแรกเราได้รับบัญชาให้รัก
ซึ9งกันและกัน ตามที9มีบอกไว้ก่อนหน้านั*นในจดหมายฝากฉบับนี* นอกจากนี*หลักฐานที9แสดงให้
เห็นว่าเรารักพระเจ้าก็ถูกสําแดงในการที9เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ ดู ยอห์น
14:21,23
1 ยน 5:3

ยอห์นจึงแจกแจงเกี9ยวกับหลักการนี* เพราะนีแหละเป็ นความรักต่ อ

พระเจ้ า คือทีเ ราทังหลายประพฤติตามพระบัญญัตขิ องพระองค์ และพระบัญญัตขิ องพระองค์
นันไม่ เป็ นทีห นักใจ ความรักของเราที9มีต่อพระเจ้าจะถูกสําแดงในการที9เราประพฤติตามพระ
บัญญัติของพระองค์ รู ปกาลของคํากริ ยานี*เป็ นปัจจุบนั อีกแล้ว เมื9อเรารักพระองค์ เราก็จะเชื9อฟัง
พระองค์อย่างต่อเนื9อง อย่างหลังตามหลังอย่างแรก นอกจากนี* “พระบัญญัติของพระองค์น* นั ไม่
เป็ นที9หนักใจ” คําที9แปลว่า เป็ นทีห นักใจ (บารุ ส) ในบริ บทนี*มีความหมายว่า ‘เป็ นภาระหนัก’
ความหมายนี*สอดคล้องกับสิ9 งที9พระเยซูตรัสไว้ในมัทธิว 11:30 “ด้วยว่าแอกของเราก็แบกง่าย
และภาระของเราก็เบา”

1 ยน 5:4

ยอห์นนําพาความคิดของท่านไปไกลกว่าเดิมอีกขั*น ด้ วยว่าผู้ใดทีบ งั เกิด

จากพระเจ้ า ก็มชี ัยชนะต่ อโลก และนีแหละเป็ นชัยชนะซึงได้ มชี ัยต่ อโลก คือความเชือของเราทัง
หลายนีเอง คําที9แปลว่า ผู้ใด (พาส) มักถูกแปลเป็ น ‘ทั*งหมด’ คํานี*ในบริ บทนี*อาจแปลได้ดว้ ยว่า
‘ใครก็ตาม’ ความหมายนั*นลึกซึ* ง คนที9บงั เกิดจากพระเจ้าจริ งๆจะมีชยั ต่อโลก คําที9แปลว่า มีชัย
(นิคาโอ) มีความหมายเพิ9มเติมว่า ‘เปี9 ยมด้วยชัยชนะ’ หรื อ ‘ชนะ’ ข้อนี*สื9อชัดเจนว่าคนที9รอดแล้ว
จริ งๆจะมีชยั ต่อโลกในชีวติ ของเขาในเวลาอันเหมาะสม เขาอาจไม่ได้เป็ นคนที9เขาควรเป็ นเสมอ
ไปและไม่ได้ทาํ สิ9 งที9ควรทําทุกครั*ง แต่ถา้ เขาบังเกิดใหม่แล้วจริ งๆ เขาก็จะมีชยั ต่อโลกในการ
ดําเนินชีวติ ของเขา แต่ถา้ เป็ นในทางกลับกันก็เป็ นสิ9 งที9เลวร้าย คนที9อา้ งว่าตัวเองรอดแล้วแต่ยงั
ไม่เลิกรักโลกรวมถึงสิ9 งต่างๆที9อยูใ่ นโลกก็ไม่เคยรอดจริ งๆ! เราเห็นเลยว่าคริ สเตียนที9เราพานพบ
ส่ วนใหญ่มกั เป็ นพวกหลัง
อาวุธฝ่ ายวิญญาณที9เราใช้เพื9อเอาชนะโลกคือความเชื9อ เรารอดแล้วโดยความเชื9อ และ
ขณะที9เราเริ9 มเติบโตขึ*นในพระคุณ เราก็รู้จกั ที9จะดําเนินชีวติ โดยความเชื9อ โดยความเชื9อเราจึง
เรี ยนรู ้วา่ พระสัญญาต่างๆของพระเจ้านั*นดีกว่าสิ9 งใดก็ตามที9โลกจะเสนอให้เราได้ต* งั เยอะ นี9
สอดคล้องกับสิ9 งที9ผเู ้ ขียนพระธรรมฮีบรู เขียนไว้เกี9ยวกับโมเสสและการที9โดยความเชื9อเขาได้
ปฏิเสธความสําเริ งสําราญแห่งความบาปในอียปิ ต์ ดู ฮีบรู 11:24-27
1 ยน 5:5

ยอห์นสรุ ปเนื*อหาส่ วนนี*โดยกล่าวว่า ใครเล่าชนะโลก เว้ นไว้ แต่ ผู้ทเี ชือว่ า

พระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้ า จุดโฟกัสแห่งความเชื9อของเราอยูใ่ นพระเยซู โดยเฉพาะ
อย่างยิง9 พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า อัครสาวกยอห์นย้อนกลับมาที9ขอ้ 1 ของบทนี*
ความมีชยั ต่อโลกจะมาได้กต็ ่อเมื9อ (1) เราวางใจพระคริ สต์ให้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด (พระบุตร
ของพระเจ้า) และ (2) เมื9อเราเรี ยนรู ้ที9จะดําเนินชีวติ โดยความเชื9อหลังจากที9เรารอดแล้ว ยอห์น
หวนกลับมาพูดถึงศาสนายิวที9ยงั คงดื*อรั*นในการปฏิเสธพระเยซูวา่ เป็ นพระคริ สต์และพระบุตร
ของพระเจ้า การที9ยวิ สักคนจะยอมรับพระเยซูวา่ เป็ นพระบุตรของพระเจ้าก็เท่ากับเขายอมรับว่า
พระองค์ทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด แต่นน9ั ก็จะนําไปสู่ การมีชยั เหนือโลก

1 ยน 5:6

ยอห์นจึงพูดถึงคนแบบนั*นอย่างนี* นีแหละคือผู้ทไี ด้ เสด็จมาด้ วยนํา และ

พระโลหิต คือพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่ ด้วยนํา อย่างเดียว แต่ ด้วยนํา และพระโลหิต ถึงแม้ค่อนข้าง
เป็ นปริ ศนา แต่ส9ิ งที9ยอห์นกําลังพูดถึงตรงนี*กใ็ กล้เคียงกับสิ9 งที9พระเยซูตรัสสอนในยอห์น 3:5
เกี9ยวกับการบังเกิดจากนํ*าและจากพระวิญญาณ นํ*าในข้อนั*นน่าจะหมายถึงการบังเกิดจากครรภ์
มารดา ถึงแม้วา่ ตอนนั*นพระเยซูตรัสต่อไปทันทีถึงการบังเกิดจากพระวิญญาณ แต่ตรงนี*ยอห์
นพูดถึงการบังเกิดโดยพระโลหิต เมื9อมองย้อนกลับไปยอห์นก็เขียนถึงพระโลหิตที9หลัง9 ออกของ
พระคริ สต์และการบังเกิดใหม่โดยพระโลหิ ตนั*น
เช่นเดียวกับในยอห์น 3:3-7 ตรงนี*ยอห์นเปรี ยบเทียบทั*งความเหมือนและความต่าง
ระหว่างการบังเกิดฝ่ ายวิญญาณและการบังเกิดฝ่ ายร่ างกาย เช่นเดียวกับที9เราเกิดฝ่ ายร่ างกายจาก
ครรภ์มารดา (นํ*า) เราก็ตอ้ งบังเกิดจากพระโลหิตของพระคริ สต์ (และจากพระวิญญาณ) ด้วย
ท่านประยุกต์ใช้เรื9 องนี*กบั คนที9บงั เกิดจากพระเจ้าที9ท่านกล่าวไปแล้วก่อนหน้านั*น ดู 1 ยอห์น
5:4-5 พิธีบพั ติศมาไม่ได้เกี9ยวข้องกับเนื*อหาตรงนี*เลยเหมือนที9บางคนพยายามที9จะใส่ เข้ามา (อีก
ทรรศนะหนึ9งก็เสนอว่านํ*าในที9น* ีอาจหมายถึงพระวจนะของพระเจ้า ดู เอเฟซัส 5:26 นี9ดูเหมือน
จะสอดคล้องกับข้อ 8 มากกว่า)
นอกจากนี* และพระวิญญาณทรงเป็ นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็ นความจริง พระ
วิญญาณบริ สุทธิ: ทรงเข้ามามีบทบาทตรงนี* เมื9อเราบังเกิดใหม่มนั ก็เป็ นเพราะพระโลหิตที9หลัง9
ออกของพระเยซูคริ สต์รวมกับการทํางานของพระวิญญาณบริ สุทธิ: พระองค์ทรงเป็ นพยานถึง
การบังเกิดใหม่น* นั เพราะพระองค์ทรงเป็ นตัวแทนแห่งความจริ ง
1 ยน 5:7-8

ถึงแม้วา่ พวกที9ยอมรับต้นฉบับที9ถูกคัดเลือก (critical eclectic text) จะอ้าง

ในทางตรงกันข้าม แต่ขอ้ 7-8 ก็เป็ นข้อพระคัมภีร์ของแท้และเป็ นที9ยอมรับในหมู่คริ สตจักรที9เชื9อ
ในช่วงเวลา 1,800 ปี แรกของความเชื9อแบบคริ สเตียน ตั*งแต่ช่วงหลังของศตวรรษที9 19 นี*เองที9
พวกนักวิจารณ์ที9มีหวั คิดเสรี นิยมไม่ยอมรับสองข้อนี* ยอห์นจึงเขียนว่า เพราะมีพยานอยู่สาม
พยานในสวรรค์ คือพระบิดา พระวาทะ และพระวิญญาณบริสุทธิK และพยานทังสามนีเ ป็ นองค์

เดียวกัน คําที9แปลว่า (เป็ น)พยาน (มารทูเระโอ) ก็มีความหมายว่า ‘ให้การ’ ผูท้ ี9ให้การทั*งสามใน
สวรรค์ถึงความจริ งคือตรี เอกานุภาพ: พระบิดา, พระวาทะ (พระเยซูคริ สต์) และพระวิญญาณ
บริ สุทธิ:
8 มีพยานอยู่สามพยานในแผ่ นดินโลก คือพระวิญญาณ นํา และพระโลหิต และพยานทัง
สามนีส อดคล้องกัน ถึงแม้วา่ อาจดูเป็ นปริ ศนาหน่อยๆ แต่การเปรี ยบเทียบข้อพระคัมภีร์กบั ข้อ
พระคัมภีร์กจ็ ะเปิ ดเผยว่ามีพยานฝ่ ายวิญญาณอยูส่ ามสิ9 งซึ9งเป็ นพยานถึงความจริ งบนโลกนี* พยาน
ทั*งสามคือ (1) พระวิญญาณบริ สุทธิ: (2) ฤทธิ:เดชในการชําระล้างของพระวจนะของพระเจ้า (นํ*า
แห่งพระวจนะ) และ (3) คุณสมบัติในการชําระล้างและไถ่บาปของพระโลหิตของพระคริ สต์ ทั*ง
สามเป็ นพยานถึงความจริ งของแผนการแห่งความรอดอันเรี ยบง่ายของพระเจ้า ดังนั*นด้วยคํา
ให้การของพยานสองถึงสามปาก ความจริ งจึงได้รับการสถาปนา พยานทั*งสามนี*สอดคล้องกัน
1 ยน 5:9

ดังนั*น ถ้ าเรายังรับพยานหลักฐานของมนุษย์ พยานหลักฐานของพระเจ้ า

ก็ยงิ ใหญ่ กว่ า เพราะนีคอื พยานหลักฐานของพระเจ้ าซึงพระองค์ได้ ทรงเป็ นพยานถึงพระบุตร
ของพระองค์ ยอห์นกล่าวถึงสิ9 งที9ชดั เจนอยูแ่ ล้ว ถ้าเรารับคําของมนุษย์ พระวจนะของพระเจ้าจะ
ยิง9 ใหญ่กว่าสักปานใด? ถ้าเราเชื9อมนุษย์ เราก็ควรเชื9อพระเจ้ามากยิง9 กว่าสักเท่าใด? ถ้าเรารับคํา
พยานของมนุษย์ คําพยานของพระเจ้าก็ยงิ9 ใหญ่กว่าตั*งเยอะ วลีสุดท้าย “เพราะนี9คือพยานหลัก
ฐานของพระเจ้าซึ9งพระองค์ได้ทรงเป็ นพยานถึงพระบุตรของพระองค์” น่าจะหมายถึงข้อความ
ในข้อ 4-8 อีกทรรศนะหนึ9งก็เสนอว่านี9หมายถึงสิ9 งที9จะถูกกล่าวในข้อต่อๆไป
1 ยน 5:10

ยอห์นมุ่งหน้าสู่ ใจความสําคัญของจดหมายฝากฉบับนี*คือ ความมัน9 ใจใน

ความรอดของผูท้ ี9รอดแล้วจริ งๆ ผู้ทเี ชือในพระบุตรของพระเจ้ าก็มพี ยานอยู่ในตัวเอง คนที9
บังเกิดจากพระเจ้าจริ งๆก็จะมีพยานของพระเจ้าอยูใ่ นตัวเอง นัน9 คือพระวิญญาณบริ สุทธิ: ที9ทรง
เป็ นพยานร่ วมกับวิญญาณของเราว่าเราเป็ นลูกของพระเจ้า ดู โรม 8:16 ด้วยเหตุน* ีคนที9บงั เกิด
ใหม่แล้วจริ งๆก็จะมีพยานของพระเจ้าอยูภ่ ายในตัว เราจึงรู ้ได้วา่ เรารอดแล้วจริ งๆ!

ด้านที9ตรงกันข้ามก็เป็ นเรื9 องที9ผดิ พลาดและน่าเศร้า ผู้ทไี ม่ เชือพระเจ้ าก็ได้ กระทําให้
พระองค์ เป็ นผู้ตรัสมุสา เพราะเขามิได้ เชือพยานหลักฐานทีพ ระเจ้ าได้ ทรงเป็ นพยานถึงพระบุตร
ของพระองค์ การไม่เชื9อความจริ งที9พระเจ้าได้ทรงสําแดงออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็เท่ากับ
เป็ นการกล่าวหาว่าพระเจ้าเป็ นผูต้ รัสมุสา ข้อกล่าวหาที9ร้ายแรงมีดงั ต่อไปนี* เหตุผลที9สนับสนุน
ความโง่เขลาดังกล่าวก็ท* งั เรี ยบง่ายและลึกซึ* ง การไม่เชื9อสิ9 งที9พระเจ้าได้ทรงเป็ นพยานแล้วเกี9ยว
กับพระเยซูกเ็ ป็ นการทําให้พระองค์เป็ นผูใ้ ห้การเท็จ ความไม่เชื9อก็เท่ากับเป็ นการไม่เชื9อสิ9 งที9
พระเจ้าได้ตรัสไปแล้ว มันสื9 อว่าพระองค์เป็ นผูต้ รัสมุสา
1 ยน 5:11-12 ในทางกลับกัน และพยานหลักฐานนันก็คอื ว่ า พระเจ้ าได้ ทรงโปรด
ประทานชีวติ นิรันดร์ แก่เราทังหลาย และชีวติ นีมอี ยู่ในพระบุตรของพระองค์ เช่นเดียวกับในข้อ
ก่อนหน้านั*น คําที9แปลว่า พยานหลักฐาน (มารทูเรี ย) มีความหมายว่า ‘คําพยาน’ หรื อ ‘ประจักษ์
พยาน’ คําเดียวกันนี*และคํากริ ยาของคํานี*กถ็ ูกใช้มาตั*งแต่ขอ้ 6 เรื9 อยมา พยานหลักฐาน (เหมือน
ในชั*นศาล) ก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงประทานชีวติ นิรันดร์ให้แก่เราแล้ว ชีวติ นิรันดร์น* นั มีอยูใ่ นพระ
เยซูคริ สต์ ดังนั*น 12 ผู้ทมี พี ระบุตรก็มชี ีวติ ผู้ทไี ม่ มพี ระบุตรของพระเจ้ าก็ไม่ มชี ีวติ คนที9มีพระ
คริ สต์สถิตอยูภ่ ายในในฐานะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอดก็มี (ปั จจุบนั กาล) ชีวติ นิรัน
ดร์ คนที9ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าสถิตอยูภ่ ายในก็ไม่มีชีวติ นิรันดร์ ง่ายๆอย่างนั*นเลย ไม่ทางใด
ก็ทางหนึ9งในสองทางนี*เท่านั*น คนอาจถกเถียงกันในเรื9 องศาสนศาสตร์โดยหาข้อปลีกย่อยในการ
ตีความ แต่สุดท้ายแล้วต้องดูที9พระเยซูคริ สต์ เขาได้ตอ้ นรับพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดแล้ว
หรื อยัง ง่ายๆอย่างนั*นเลย นอกจากนี* ความเชื9อก็เป็ นตัวกลางในการต้อนรับพระคริ สต์เหมือนที9
กล่าวไว้ในข้อ 4
1 ยน 5:13

ยอห์นนําเรื9 องทั*งหมดนี*มาสู่ ขอ้ สรุ ปทางศาสนศาสตร์ที9สมเหตุสมผล

ข้ อความเหล่านีข ้ าพเจ้ าได้ เขียนมาถึงท่านทังหลายทีเ ชือในพระนามของพระบุตรของพระเจ้ า
เพือ ท่านทังหลายจะได้ รู้ ว่าท่านมีชีวติ นิรันดร์ และเพือ ท่ านจะได้ เชือในพระนามของพระบุตร
ของพระเจ้ า ท่านได้เขียนจดหมายฝากฉบับนี*มาถึงผูร้ ับซึ9งได้เชื9อในพระนามของพระคริ สต์แล้ว
เพือทีว่าพวกเขาจะได้รู้วา่ พวกเขามีชีวติ นิรันดร์ จงสรรเสริ ญพระเจ้าที9ความรอดตามพระคัมภีร์

เป็ นเรื9 องที9เรา ‘รู ้ได้’ ผูเ้ ชื9อแท้จะไม่ตอ้ งมานัง9 พะวงกับการ ‘หวังว่า’ เขารอดแล้วหรื อคิดว่าเขา
‘อาจ’ รอดแล้ว หากเราได้ตอ้ นรับพระคริ สต์แล้ว เราก็รู้ ได้วา่ เรารอดแล้ว นี9เป็ นประเด็นหลัก
ของจดหมายฝากฉบับนี*
ยอห์นกล่าวว่าเป็ นเช่นนั*นหลายครั*ง เช่น “ด้วยอาการอย่างนี*แหละเราทั*งหลายจึงรู ้วา่ เรา
อยูใ่ นพระองค์” (1 ยอห์น 2:5) ดู 1 ยอห์น 4:2,6,13, 5:2 ด้วย จุดประสงค์ที9ยอห์นเขียนจดหมาย
ฝากฉบับนี*คือเพื9อที9ผอู ้ ่านของท่านจะได้ (1) รู ้วา่ พวกเขารอดแล้วและ (2) หากพวกเขามีคาํ ถาม
ใดๆ เพื9อที9พวกเขาจะได้ “เชื9อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า” สมการของชีวติ นิรันดร์ก็
ง่ายๆขนาดนั*นเลย
1 ยน 5:14-15 ในเรื9 องของความมัน9 ใจเกี9ยวกับความรอด อัครสาวกยอห์นก็ให้อีกวิธีที9จะ
ช่วยให้เรารู ้ได้วา่ เรารอดแล้วจริ งๆ และนีคอื ความมัน ใจทีเ รามีต่อพระองค์ คือถ้ าเราทูลขอสิงใด
ตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ กท็ รงโปรดฟังเรา เราเห็นความจริ งที9สาํ คัญยิง9 สอง
ประการ: ในบริ บทที9ใหญ่กว่า ยอห์นกําลังให้หลักเกณฑ์อีกประการที9จะช่วยให้ผเู ้ ชื9อมัน9 ใจใน
ความรอดของตนได้ คําอธิษฐานที9ได้รับคําตอบที9ถูกพูดถึงในข้อถัดไปเป็ นพยานที9แสดงให้เห็น
ว่าคนๆนั*นได้บงั เกิดใหม่แล้ว ยอห์นกล่าวเสริ มว่า 15 และถ้ าเรารู้ ว่า พระองค์ ทรงโปรดฟังเรา
เมือ เราทูลขอสิงใดๆ เราก็รู้ ว่าเราได้ รับตามทีเ ราทูลขอจากพระองค์ นัน
ความจริ งที9สาํ คัญประการที9สองก็คือ (2) เงื9อนไขและพระสัญญาเรื9 องคําอธิษฐานที9ได้
รับคําตอบ มีเงื9อนไขหลายประการสําหรับคําอธิษฐานที9ได้รับคําตอบ นี9ในที9น* ีมีเงื9อนไขหนึ9งอยู่
นัน9 คือการอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระองค์ เราจะทราบพระประสงค์ส่วนใหญ่ของ
พระองค์ได้ในพระวจนะของพระองค์ ด้วยเหตุน* ีเมื9อเราคุน้ เคยกับพระวจนะของพระองค์และ
หลักการต่างๆของมัน เราก็จะสามารถอธิษฐานได้อย่างระมัดระวังมากยิง9 ขึ*นตามพระประสงค์ที9
เปิ ดเผยแล้วของพระองค์ พระประสงค์หรื อนํ*าพระทัยส่ วนใหญ่ของพระเจ้าได้ถูกเปิ ดเผยแล้วใน
พระคัมภีร์ ด้วยเหตุน* ีเมื9อเราอธิษฐานตามนั*นเราก็จะรู ้ได้วา่ พระองค์ทรงฟังเรา จากนั*นพระองค์ก็
จะทรงประทานตามคําขอต่างๆที9เราได้ทูลขอพระองค์ไป เราเห็นถึงพระพรฝ่ ายวิญญาณที9เพิ9มยิง9

ขึ*น เมื9อเราเริ9 มคุน้ เคยกับพระวจนะของพระองค์ จุดโฟกัสของเราในคําอธิษฐานก็ยงิ9 คมชัดมาก
ยิง9 ขึ*น เมื9อเราอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระองค์ คําอธิษฐานของเราก็ได้รับคําตอบและ
ความเชื9อของเราก็จะเข้มแข็งยิง9 ขึ*นและความสัมพันธ์ของเราก็ใกล้ชิดกับพระองค์มากยิง9 ขึ*นด้วย
นัน9 ก็จะนําไปสู่ คาํ อธิษฐานที9เกิดผลมากยิง9 ขึ*นไปอีก พระพรฝ่ ายวิญญาณก็จะยิง9 เพิ9มต่อไปไม่รู้
จบเมื9อเราเข้าใกล้พระองค์ต่อไปเรื9 อยๆ
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อัครสาวกยอห์นหันไปพูดถึงเรื9 องปิ ดท้ายอีกเรื9 อง ถ้ าผู้ใดเห็นพีน ้ องของ

ตนกระทําบาปอย่างหนึงอย่างใดทีไ ม่ นําไปสู่ ความตาย ผู้นันจงทูลขอ และพระองค์ กจ็ ะทรง
ประทานชีวติ แก่ผู้นันทีไ ด้ กระทําบาปซึงไม่ ได้ นําไปสู่ ความตาย บาปทีนําไปสู่ ความตายก็มี
ข้ าพเจ้ ามิได้ ว่าให้ เขาอธิษฐานสํ าหรับบาปอย่างนัน ยอห์นพูดถึงเรื9 องที9เราพบในที9อื9นของพระ
คัมภีร์ แต่เป็ นเรื9 องที9ท่านให้ชื9อพิเศษไว้ดว้ ย คือ บาปที9นาํ ไปสู่ ความตาย ความบาปทุกอย่างล้วน
นําไปสู่ความตาย ดู โรม 6:23 อย่างไรก็ตามในบางกรณี พระเจ้าก็ทรงเห็นว่าเป็ นการเหมาะสมที9
คนๆหนึ9งต้องออกไปจากโลกนี*ทนั ที กล่าวอีกนัยหนึ9งคือ พระเจ้าทรงประหารเขาเสี ย ยก
ตัวอย่างเช่น เราเห็นว่าพระเจ้าทรงประหารพวกกบฏที9นาํ โดยโคราห์ในระหว่างการอพยพ ดู
กันดารวิถี 16 พระเจ้าทรงประหารเอร์ บุตรชายหัวปี ของยูดาห์ ดู ปฐมกาล 38:7 ส่ วน 1
พงศาวดาร 10:13-14 ก็บอกว่าซาอูลตายเพราะความบาปของตน เห็นได้ชดั ว่านี9เป็ นตามคําสั9ง
ของพระเจ้า พระเจ้าทรงประหารอานาเนียกับสัปฟี ราในกิจการ 5 มีบางครั*งในการพิพากษาที9
ยากจะหยัง9 รู ้ของพระเจ้าที9พระองค์ทรงเห็นว่าจําเป็ นต้องเอาคนๆหนึ9งออกไปสู่ นิรันดร์กาลไม่วา่
เขาจะไปอยูน่ รกหรื อสวรรค์กต็ าม
แต่ถา้ ไม่ใช่ความบาปที9ร้ายแรงถึงขั*นนั*น ยอห์นก็แนะนําให้เราอธิษฐานเผือ9 พี9นอ้ งที9หลง
ผิดเพื9อที9เขาจะกลับคืนสู่ สภาพเดิม อย่างไรก็ตาม ถ้าเห็นได้ชดั ว่าพระเจ้ากําลังทรงจัดการกับ
คนๆหนึ9งที9กระทําความบาปที9นาํ ไปสู่ ความตาย ยอห์นก็แนะนําว่าอย่าอธิษฐานเผือ9 คนเช่นนั*น
อย่างไรก็ตามในบริ บทที9ใหญ่กว่าเราก็เห็นว่าในชีวติ คริ สเตียนนั*นความบาปที9นาํ ไปสู่ความตาย
เป็ นกรณี หายาก ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะทรงจัดการคนๆนั*นหากเขากําลังสร้างความเสี ยหายใหญ่
หลวงต่องานของพระองค์ ในกรณี ของอานาเนียกับสัปฟี รา ความบาปได้ถูกนําเข้ามาสู่ คริ สตจักร

ที9เพิง9 เกิด พระเจ้าจึงทรงจัดการกับความบาปนั*นโดยใช้มาตรการขั*นรุ นแรงและเด็ดขาด การทํา
ผิดที9คล้ายกันก็เกิดขึ*นในการทําผิดหน้าที9ปุโรหิตของพวกบุตรชายของอาโรนที9ถวายไฟผิดรู ป
แบบบนแท่นบูชา ดู เลวีนิติ 10:1
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ยอห์นจึงพูดถึงหลักการที9เป็ นสากลสองประการเกี9ยวกับความบาป การ

อธรรมทุกอย่ างเป็ นบาป แต่ บาปทีไ ม่ ได้ นําไปสู่ ความตายก็มี (1) สิ9 งใดก็ตามที9เป็ นการอธรรมก็
เป็ นบาป หรื อกล่าวอีกนัยหนึ9ง อะไรก็ตามที9ไม่ถูกต้องก็เป็ นบาป (2) มีความบาปที9ไม่ได้นาํ ไปสู่
ความตายเช่นกัน อันที9จริ งแล้วความบาปส่ วนใหญ่ตกอยูใ่ นประเภทนี* แต่ยอห์นก็กล่าวว่ามีความ
บาปที9นาํ ไปสู่ความตายเหมือนกัน
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ยอห์นเริ9 มพูดถึงความคิดสุ ดท้ายสามประการที9ข* ึนต้นด้วย “เราทั*งหลายรู ้

ว่า” อันแรกก็คือ เราทังหลายรู้ ว่า คนใดทีบงั เกิดจากพระเจ้ าก็ไม่ กระทําบาป แต่ ว่าคนทีบ ังเกิด
จากพระเจ้ าก็ระวังรักษาตัว และมารร้ ายนันไม่ แตะต้ องเขาเลย คํากริ ยาของข้อนี*อยูใ่ นรู ปปัจจุบนั
อีกครั*ง ความหมายก็เข้าใจง่าย คนที9บงั เกิดจากพระเจ้า (บังเกิดใหม่) จะไม่ใช้ชีวติ ในความบาป
ต่อไปเรื9 อยๆ รู ปกาลของคํากริ ยาที9แปลว่า กระทําบาป (ฮามารทาโน) คือปัจจุบนั ความหมายตรง
นี*กใ็ กล้เคียงกับ 1 ยอห์น 3:9 เกี9ยวกับการทําบาปต่อไปไม่หยุด ตัวบ่งชี*ที9ชดั เจนที9ทาํ ให้เรามัน9 ใจ
เกี9ยวกับความรอด (หรื อไม่รอด) กําลังใกล้เข้ามา คนที9รอดแล้วจริ งๆจะไม่ทาํ บาปต่อไปเรื9 อยๆ
นอกจากนี*คนที9บงั เกิดใหม่แล้ว (บังเกิดจากพระเจ้าแล้ว) จะคอยระวังรักษาตัวให้พน้ จากความ
บาปอยูเ่ รื9 อยๆ ด้วยเหตุน* ีพญามารจึงจัดการเขาไม่ได้ คําที9แปลว่า แตะต้ อง (ฮัพโตไม) ในบริ บทนี*
มีความหมายว่า ‘ยึดติด’ หรื อ ‘เกาะติด’ คนที9รอดแล้วจริ งๆจะไม่กระทําบาปเป็ นปกติวสิ ัยและ
จะหลีกเลี9ยงมันด้วย ดังนั*นพญามารจึงล่อเขาให้ติดกับไม่ได้
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ยอห์นกล่าวถึง “เราทั*งหลายรู ้วา่ ” อันต่อไป เราทังหลายรู้ ว่าเราเป็ นของ

พระเจ้ า และชาวโลกทังสินตกอยู่ใต้ อาํ นาจของความชัว ท่านให้ความมัน9 ใจผูอ้ ่านของท่านอีก
ครั*งว่าพวกเขาเป็ นของพระเจ้า จากนั*นท่านก็พดู ถึงเรื9 องที9ลึกซึ*งแม้เพียงผ่านๆ “ชาวโลกทั*งสิ* น
ตกอยูใ่ ต้อาํ นาจของความชัว9 ” ระบบโลก (คอสมอส) ทั*งระบบเป็ นสิ9 งที9ชว9ั ร้าย คําที9แปลว่า ความ

ชัว (พอเนรอส) มักถูกแปลเป็ น ‘ความชัว9 ร้าย’ นี9จึงเป็ นเหตุวา่ ทําไมพระเจ้าถึงทรงกําชับคนของ
พระองค์ไม่ให้ยงุ่ เกี9ยวกับโลก มันชัว9 ร้ายในตัวมันเองและมันเป็ นของมันผูช้ ว9ั ร้าย ระบบโลกต่อ
ต้านพระเจ้าและสิ9 งต่างๆที9เป็ นของพระเจ้าโดยตรง
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ยอห์นปิ ดท้ายจดหมายฝากฉบับนี*ดว้ ย “เราทั*งหลายรู ้วา่ ” อันที9สามโดย

พูดถึงตัวตนและความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์ และเราทังหลายรู้ ว่าพระบุตรของพระเจ้ าเสด็จ
มาแล้ว และได้ ทรงประทานความเข้าใจแก่เรา เพือ ให้ เรารู้ จักพระองค์ ผู้เทีย งแท้ และเราทังหลาย
อยู่ในพระองค์ผู้เทีย งแท้ นัน คืออยู่ในพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ นีแหละเป็ นพระเจ้ า
เทีย งแท้ และเป็ นชีวติ นิรันดร์
ความจริ งที9ลึกซึ*งสี9 ประการถูกสรุ ปตรงนี* (1) เพื9อให้ความมัน9 ใจผูอ้ ่านของท่านมากยิง9 ขึ*น
ยอห์นจึงกล่าวสิ9 งที9ชดั เจน “เราทั*งหลายรู ้วา่ พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้ว” ถึงแม้จะอยูใ่ นรู ป
กาลปั จจุบนั แต่ความหมายก็เป็ นการกระทําที9เสร็ จสมบูรณ์แล้ว พระเยซูคริ สต์พระบุตรของ
พระเจ้าได้เสด็จมาแล้วจริ งๆ (2) ในการเสด็จมาแล้วของพระองค์ๆก็ได้ “ทรงประทานความ
เข้าใจแก่เรา เพื9อให้เรารู ้จกั พระองค์ผเู ้ ที9ยงแท้”
ส่ วนหนึ9งของพันธกิจของพระเยซูคือการให้ทาํ ให้เราเข้าใจพระบิดามากยิง9 ขึ*น คือ
พระองค์ผเู ้ ที9ยงแท้ (3) นอกจากนี*เพราะพระราชกิจที9เสร็จสิ* นแล้วของพระคริ สต์ ตอนนี*เราจึง
“อยูใ่ นพระองค์ผเู ้ ที9ยงแท้น* นั คืออยูใ่ นพระเยซูคริ สต์พระบุตรของพระองค์” พระเยซูตรัสถึงเรื9 อง
นี*อย่างชัดเจนแล้วในยอห์น 17:23 สุ ดท้าย (4) นี9เป็ นคําพูดหนึ9งที9ชดั เจนที9สุดเกี9ยวกับความเป็ น
พระเจ้าของพระคริ สต์ที9พบในพระคัมภีร์ท* งั เล่ม ในบริ บทที9มาก่อนหน้าที9พดู ถึงพระเยซูคริ สต์
โดยตรง ยอห์นกล่าวว่า “นี9แหละเป็ นพระเจ้าเที9ยงแท้ และเป็ นชีวติ นิรันดร์” ถึงแม้วา่ พวกพยาน
พระยะโฮวาจะอ้างว่าไม่ใช่ แต่บริ บทก็สื9อชัดเจนว่าพระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้าเที9ยงแท้
นอกจากนี* 5:11 ก็กล่าวชัดเจนว่าชีวติ นิรันดร์มีอยูใ่ นพระบุตร
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จดหมายฝากฉบับนี*ปิดท้ายด้วยคําเตือนสั*นๆแต่กจ็ าํ เป็ นอย่างยิง9 ลูกเล็กๆ

ทังหลายเอ๋ย จงระวังรักษาตัวไว้ ให้ พ้นจากรู ปเคารพ เอเมน นี9เป็ นครั*งสุ ดท้ายที9ยอห์นเรี ยกผูอ้ ่าน

ของท่านว่า “ลูกเล็กๆทั*งหลายเอ๋ ย” คําที9แปลว่า รักษา (ฟูลาซโซ) มีความหมายว่า ‘ปกป้ อง’ เรา
จึงถูกกําชับให้ปกป้ องตัวเองจากการไหว้รูปเคารพในสมัยนั*น ในบางยุคการไหว้รูปเคารพเป็ น
สิ9 งที9เป็ นตัวเป็ นตนมากกว่า เช่น รู ปปั*นของศาสนาต่างๆ อย่างไรก็ตามในยุคหลังๆ มันได้สาํ แดง
ตัวออกมาเป็ นการไหว้รูปเคารพฝ่ ายวิญญาณ คือ การยอมให้การไล่ตามทรัพย์ส9ิ งของเข้ามาคัน9
กลางระหว่างเรากับพระเจ้า สิ9 งเหล่านั*นอาจไม่ได้ผดิ ในตัวมันเอง แต่เมื9อสิ9 งเหล่านั*นมีความ
สําคัญมากกว่าสิ9 งต่างๆของพระเจ้า สิ9 งเหล่านั*นก็จะกลายเป็ นรู ปเคารพ ตัวอย่างของรู ปเคารพที9
พบบ่อยในโลกทุกวันนี*คือ กีฬา, ความบันเทิง, การพักผ่อนหย่อนใจ, เงินทอง และการไล่ตามสิ9 ง
เหล่านั*น เราถูกกําชับให้ระวังรักษาตัวให้พน้ จากสิ9 งเหล่านั*น จดหมายฝากฉบับนี*ลงท้ายด้วยคํา
ว่า เอเมน ขอให้เป็ นดังนั*น

