
ยะหฺยา 

1 
กาลิมะตุลลอฮฺมาเกิดเป็นมนุษย์ 

1 ตอนเร่ิมต้นก่อนโลกนีเ้กิดขึ้นก็มีกาลิมะตุลลอฮฺอยูแ่ล้ว กาลิมะตุลลอฮฺอยูกั่บ
อัลลอฮฺ และอัลลอฮฺเป็นฉันใด กาลิมะตุลลอฮฺก็เป็นฉันนั้น 2 กาลิมะตุลลอฮฺอยู่
กับอัลลอฮฺตั้ง แตเ่ร่ิมต้น 3 อัลลอฮฺทรงสร้างสรรพ สิ่งขึ้นมาโดยกาลิมะตุลลอฮฺ ใน
บรรดาสิ่งทีถู่กสร้างขึ้นนั้น ไม่ มีสักสิ่งเดียวทีไ่ม่ได้เกิดมาจากกาลิมะตุลลอฮฺ 4 กาลิ
มะตุลลอฮฺเป็นแหล่งแห่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย ์5 ความ
สว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดไม่สามารถเอาชนะความสว่างนัน้ได้ 

6 มีชายคนหนึ่งทีอ่ัล ลอฮฺทรงส่งมาคือนบยีะหฺยา1 7 เขามาเพ่ือเป็นพยานให้แก่
ความสว่างนั้น เพ่ือว่าทุก คนจะได้ศรัทธาผ่านทางเขา 8 เขาไม่ใช่ความสวา่งนั้น 
แตเ่ขามาเพ่ือเป็นพยานให้แก่ความสว่างนั้น 

9 ความสว่างแทท้ีท่ำให้มนุษยท์ุกคนเห็นสัจธรรมได้นั้นกำลังเข้ามาในโลกดุนยา 
10 ท่านอยู่ในโลกทีอ่ัล ลอฮฺทรงสร้างขึ้นมาผ่านทางท่าน แต่โลกดุนยากลับไม่รู้จัก
ท่าน 

11 เมื่อท่านได้มายังบ้านเมืองของท่าน ชาว บ้านชาว เมืองของท่านกลับไม่
ยอม รับท่าน 12 แตทุ่ก คนที่ยอม รับท่าน และศรัทธาในนามของท่านนั้น ท่านก็ให้
สิทธพิวกเขาเป็นเหมือนลูกทีรั่กของอัลลอฮฺ 13 พวกเขาไม่ได้เป็นเหมือนลูกทีเ่กิด
จากเลือดเน้ือหรือกามารมณ์ หรือความประสงค์ของมนุษย ์แต่เป็นเหมือนลูก

 

1 มธ.3:1; มก.1:4; ลก.1:13,17,76; 3:2 



โดยได้รับฐานะจากอัลลอฮฺ 
14 กาลิมะตุลลอฮฺนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์และมีชีวิตอยูท่่าม กลางเรา เราเห็น

สง่า ราศีของท่านซึ่งเหมือนสง่า ราศีของบุตรคนเดียวขององค์อุปถัมภ์ บริบูรณ์
ด้วยความกรุณา ปรานีและสัจธรรม 15 นบยีะหฺยาเป็นพยานให้กับท่าน และร้อง
ประกาศว่า “นี่ แหละ คือท่านผู้ทีข่้าพเจ้ากล่าวถึงว่า ท่านผู้มาภาย หลังขา้พเจ้า 
แตเ่ป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้า เพราะ ว่าท่านดำรงอยูก่่อนข้าพเจ้า” 16 ท่านเต็มเป่ียมไป
ด้วยความกรุณา ปรานี ซึ่งพวกเราได้รับคร้ังแล้วคร้ังเล่า 17 คือ ว่าเมื่อก่อนอัลลอฮฺ
ได้ให้บัญญัตผิ่านทางนบมีูซา แตบ่ัดนีอ้ัลลอฮฺได้สำแดงความกรุณา ปรานีและสัจ
ธรรมผ่านมาทางท่านอีซา อัล-มะซีฮ ฺ18 ไม่มีใครเคยเห็นอัลลอฮฺเลย แตผู่้เป็นหนึ่ง
เดียวซึ่งเป็นพระเจ้าอยูใ่กล้กับพระทัยองค์อุปถัมภ์ได้เปิด เผยอัลลอฮฺแล้ว 

คำพยานของนบียะหยฺา 

(มธ.3:1-12; มก.1:2-8; ลก.3:15-17) 
19 นีเ่ป็นคำพยานของนบยีะหฺยา คือเมื่อพวกยาฮดีูส่งพวกผู้ประกอบพิธีทาง

ศาสนาและพวกเลวจีากเยรูซาเล็มไปถามนบยีะหฺยาว่าท่านคือใคร 20 ทา่นก็
ยอม รับและไม่ ได้ปฏิเสธ คือยอม รับว่า “ขา้พเจ้าไม่ ใช่อัล-มะซีฮ2ฺ” 21 พวกเขาจึง
ถามว่า “ถ้าอย่าง นั้นท่านเป็นใคร? เป็นนบอีิลยาส3หรือ?” นบยีะหฺยาตอบว่า 
“ข้าพเจ้าไม่ใช่นบอีิลยาส” “ท่านเป็นนบทีีเ่รากำลังคอย4หรือ?” และนบยีะหฺยา
ตอบว่า “ไม่ ใช่” 22 พวกเขาจึงถามว่า “แล้วท่านเป็นใคร? ขอให้ตอบมา จะได้ไป
บอกคนทีส่่งเรามา ท่านจะตอบเร่ืองตัวท่านว่าอย่าง ไร?” 23 ท่านตอบว่า 

“ข้าพเจ้าเป็นเสียงของคนที่ร้องประกาศในถิ่นทุรกันดารว่า 
 

2 อัล-มะซีฮแฺปลว่า ผูไ้ดร้ับการทรงเจิม 
3 มลค.4:5 
4 ฉธบ.18:15,18 



‘จงทำทางของพระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไป’ 
ตามทีอ่ิสยาห์กล่าวไว”้5 

24 คนเหล่านั้นทีพ่วกฟาริสสี่งมา 25 ถามนบยีะหฺยาว่า “ถ้าท่านไม่ใช่อัล-มะซีฮฺ
หรือนบอีิลยาส หรือนบทีีเ่รากำลังคอยนั้นแล้ว ทำ ไมท่านถึงให้ศีลจุ่ม6?” 26 นบี
ยะหฺยาตอบเขาว่า “ข้าพเจ้าให้ศีลจุ่มด้วยน้ำ แตม่ีคนหนึ่งยืนอยูท่่าม กลางพวก
ท่านทีท่่านไม่รู้ จัก 27 ท่านผู้นั้นมาภาย หลังข้าพเจ้า แม้แต่สาย รัดรองเท้าของท่าน 
ข้าพเจ้าก็ไม่สม ควรทีจ่ะแก้” 28 เหตุ การณ์นีเ้กิดขึ้นทีห่มู่ บ้านเบธานีฟากแม่ น้ำ
จอร์แดนข้างโน้นที่ซึ่งนบียะหฺยากำลังให้ศีลจุ่ม 

แกะหนุ่มของอัลลอฮฺ 
29 วันรุ่ง ขึ้นนบยีะหฺยาเห็นท่านอีซากำลังมาทางตน จึงกล่าวว่า “ดูซินีค่ือแกะ

หนุ่มของอัลลอฮฺ ผู้รับบาปของโลกดุนยาไป 30 ท่านผู้นีแ้หละทีข่้าพเจ้ากล่าวว่า 
‘ภาย หลังข้าพเจ้าจะมีผู้ หนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้ามา เพราะ ว่าท่านดำรงอยูก่่อน
ข้าพเจ้า’ 31 ขา้พเจ้าเองไม่รู้ จักท่าน แต่เพ่ือให้ท่านเป็นทีป่ระจักษ์แก่พงศ์ พันธุ์
ของนบยีะอฺกูบ ข้าพเจ้าจึงให้ศีลจุ่มด้วยน้ำ” 32 และนบยีะหฺยากล่าวเป็นพยานว่า 
“ข้าพเจ้าเห็นรุฮุลลอฮ์ลงมาจากสวรรค์เหมือนดังนก พิราบ และอยูกั่บท่าน 
33 ขา้พเจ้าเองไม่รู้ จักท่าน แตอ่ัลลอฮฺผู้ทรงส่งข้าพเจ้ามาให้ศีลจุ่มด้วยน้ำ ได้ทรง
กล่าวกับข้าพเจ้าว่า ‘เมื่อเห็นรุฮุลลอฮ์ลงมาอยูกั่บคน ใด คน นั้นแหละจะเป็นคน
ให้ศีลจุ่มด้วยรุฮุลกุดูซ’ฺ 34 และข้าพเจ้าก็เห็นแล้วและเป็นพยานว่าท่านผู้นีแ้หละ
เป็นอัล-มะซีฮผฺู้ เป็น ที่ รัก ยิ่ง ของ อัลลอฮฺ” 

สาวกพวกแรกของท่านอีซา 

 

5 อสย.40:3 
6 พิธีชำระ ใชน้้ำเป็นสัญลักษณ ์เล็งถึงการที่อัลลอฮฺทรงให้อภัยคน บาป 



35 รุ่ง ขึ้นนบยีะหฺยายืนอยูท่ีน่ั่นอีกกับศิษยส์องคน 36 นบยีะหฺยามอง ดูท่านอีซา
ขณะที่ท่านอีซาเดินผ่านไป และกล่าวว่า “ดูซินีค่ือแกะหนุ่มของอัลลอฮฺ” 37 ศิษย์
สองคน นั้นได้ยินท่านพูดอย่าง นีก็้ติด ตามท่านอีซาไป 38 ท่านอซีาเหลียวมาดูและ
เห็นเขาทั้ง สองตามท่านมา จึงถามเขาว่า “พวกท่านหาอะไร?” เขาทั้ง สองตอบ
ท่านว่า “รับบ ี(ซึง่แปล ว่าท่านอาจารย์) ท่านพักอยูท่ี่ ไหน?” 39 ท่านตอบพวกเขา
ว่า “มาดู เถิด” เขาก็ไปยังทีอ่ยูข่องท่าน และวันนั้นก็พักอยูกั่บท่าน เพราะ
ขณะ นั้นประมาณสี่โมงเย็นแล้ว 40 คนหนึ่งในสองคนนั้นทีไ่ด้ยินนบยีะหยฺาพูด
และติด ตามท่านอีซาไป คืออันดรูว์น้อง ชายของซีโมนเปโตร 41 แล้วอันดรูว์ก็ไป
หาซีโมนพี่ ชายของตนก่อน และบอกเขาว่า “เราพบอัล-มะซีฮ ฺ(แปลว่า ผู้ได้รับ
การทรงเจิม) แล้ว” 42 อันดรูว์จึงพาซีโมนไปหาท่านอีซา เมื่อท่านอซีาเห็นเขา
แล้วก็กล่าวว่า “ท่านคือซีโมนบุตรยะหยฺา คนจะเรียกท่านว่าเคฟาส” (ซึ่งแปลว่า
เปโตร7) 

ท่านอีซาเรียกฟีลิปและนาธานาเอล 
43 รุ่ง ขึ้นท่านอีซาต้ังใจจะไปยังแคว้นกาลิลี ท่านพบฟีลิปจึงกล่าวกับเขาว่า “จง

ตามเรามา” 44 ฟีลิปมาจากเบธไซดาเมืองของอันดรูว์และเปโตร 45 ฟีลิปไปหานา
ธานาเอลและบอกเขาว่า “เราพบคนทีน่บมีูซากล่าวถึงในคัมภีรเ์ตารอฮฺ และคน
ทีบ่รรดาผู้ เผย พระดำรัสกล่าวถึง คือ ท่านอีซาชาวนัซรอฮฺบุตรยูสุฟ” 46 นาธานา
เอลถามเขาวา่ “สิ่งดีๆ จะมาจากนัซรอฮฺได้หรือ?” ฟีลิปตอบว่า “มาดู เถอะ” 
47 เมื่อท่านอซีาเห็นนาธานาเอลมาหา ท่านจึงกล่าวเก่ียวกับตัว เขาว่า “นี่ แหละ ผู้
ทีส่ืบเชื้อ สายของนบยีะอฺกูบแท ้ในตัวเขาไม่มีอุบาย” 48 นาธานาเอลตอบท่านว่า 
“ท่านรู้ จักข้าพเจ้าได้อย่าง ไร?” ท่านอีซาตอบเขาว่า “เราเห็นท่านอยูใ่ต้ต้น

 

7 เคฟาส เป็นชื่อภาษาอาราเมค เปโตร เป็นชื่อภาษากรกี ชื่อทั้งสองมีความหมายว่า ศิลา 



มะเดื่อก่อนทีฟี่ลิปจะเรียกท่าน” 49 นาธานาเอลตอบท่านว่า “รับบี ท่านเป็นอัล-
มะซีฮผฺู้ เป็น ที่ รัก ยิ่ง ของ อัลลอฮฺ ท่านเป็นกษัตริยข์องพงศ์ พันธุ์นบียะอฺกูบ” 
50 ท่านอซีาตอบเขาว่า “เพราะเราบอกท่านว่าเราเห็นท่านอยูใ่ต้ต้นมะเดื่อท่าน
จึงศรัทธาหรือ? ท่านจะเห็นเหตุ การณ์ใหญ่ กว่านั้นอีก” 51 แล้วท่านอีซาจึงกล่าว
อีกว่า “เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า ท่านจะเห็นท้อง ฟ้าแหวกออกและเหล่า
มลาอกิะฮขฺองอัลลอฮฺขึ้นลงอยู8่งเหนือเราผู้เป็นบุตร มนุษย”์ 
 

 

8 ปฐก.28:12 



2 
งานสมรสทีห่มู่บ้านคานา 

1 วันทีส่ามมีงานสมรสทีห่มู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีมารดาของท่านอซีาก็อยู่
ที่นั่น2 ท่านอีซาและสาวกของท่านได้รับเชิญไปในงานนั้นด้วย3 เมื่อน้ำองุ่น
หมัก1หมดแล้วมารดาของท่านอีซาพูดกับท่านว่า“เขาไม่มนี้ำองุ่นหมักแล้ว”
4 ท่านอีซาตอบนางว่า“หญิงเอ๋ยไมใ่ช่ธรุะของท่านเวลาของเรายังมาไม่ถึง”
5 มารดาของท่านจึงบอกพวกคนใช้ว่า“จงทำตามทีท่่านสั่งเจ้าเถิด”6 มีโอ่งหินต้ัง
อยูท่ี่นั่นหกใบเพ่ือชำระล้างร่างกายตามธรรมเนียมของพวกยาฮดีูจุน้ำโอ่งละ
ประมาณหนึ่งร้อยลิตร7 ท่านอีซาสั่งพวกคนใช้ว่า“จงตักน้ำใส่โอ่งให้เต็มเถิด”
แล้วพวกเขาก็ตักน้ำจนเต็มโอ่งเสมอปาก8 แล้วท่านสั่งพวกเขาว่า“จงตักเอาไป
ให้เจ้าภาพเถิด”เขาก็เอาไปให้9 เมือ่เจ้าภาพชิมน้ำทีก่ลายเป็นน้ำองุ่นหมักแล้ว
และไม่รู้ว่ามาจากไหน(แต่คนใช้ทีต่ักน้ำนั้นรู้)เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมา10 และ
พูดกับเขาว่า“ใครๆเขาก็เอาน้ำองุ่นหมักอย่างดีมาให้ก่อนเมื่อด่ืมกันมากแล้ว
จึงเอาทีไ่ม่ค่อยดีมาแต่ท่านเก็บน้ำองุ่นหมักอย่างดีไว้จนถึงเด๋ียวนี”้11 สัญญาณ
คร้ังแรกนี้ท่านอซีาทำทีห่มู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีและได้สำแดงสง่าราศีของ
ท่านพวกสาวกของท่านก็ศรัทธาในท่าน 

12 ภายหลังเหตุการณ์นี้ท่านอีซาไปยังเมอืงคาเปอรนาอุม2พร้อมกับมารดา
และบรรดาน้องชายและพวกสาวกของท่านและพักอยูท่ี่นั่นเพียงไม่ก่ีวัน 

 

1เครื่องดื่มทีช่าวปาเลสไตน์ดื่มกันเป็นประจำแม้คัมภีร์บริสุทธิ์ไม่มีบทบัญญัตหิ้ามดื่มน้ำ

องุ่นหมักแตก่็มีคำเตือนไม่ให้ดื่มน้ำองุ่นหมักจนเกิดความเสียหาย 
2มธ.4:13 



การชำระวิหาร 

(มธ.21:12-13; มก.11:15-17; ลก.19:45-46) 
13 เทศกาลปัสกา3,4ของพวกยาฮดีูใกล้เข้ามาแล้วท่านอซีาขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็ม

14 ท่านเห็นคนขายวัวขายแกะขายนกพิราบและคนรับแลกเงินนั่งอยูต่ามบริ
เวณวิหาร15 ท่านจึงเอาเชือกทำเป็นแส้ไล่คนเหล่านั้นพร้อมกับแกะและวัวออก
ไปจากบริเวณวิหารเทเงินทิ้งและคว่ำโต๊ะของบรรดาคนรับแลกเงิน16 แล้วกล่าว
กับพวกคนขายนกพิราบว่า“เอาของพวกนีอ้อกไปอย่าทำให้สถานทีอ่ันบริสุทธิ์
ขององค์อุปถัมภ์เรากลายเป็นตลาด”17 พวกสาวกของท่านก็ระลึกขึ้นได้ถึงคำที่
เขียนไวว้่า“ความร้อนใจในเร่ืองสถานทีอ่ันบริสุทธิข์องพระองคจ์ะท่วมท้น
ข้าพระองค์5”18 พวกยาฮดีูจึงพูดกับท่านว่า“ท่านจะสำแดงสัญญาณอะไรให้
เราเห็นว่าท่านมีสิทธิท์ำการเช่นนีไ้ด้?”19 ท่านอซีาจึงตอบพวกเขาว่า“ถา้ทำ
ลายวหิารนีเ้ราจะสร้างขึ้นภายในสามวัน”620 พวกยาฮูดีจึงพูดว่า“วิหารนีเ้ขาได้
ใช้เวลาก่อสร้างถึงสี่สิบหกปีแล้วและท่านจะสร้างขึ้นใหม่ภายในสามวันหรือ?”
21 แตว่ิหารทีท่่านกล่าวถึงนั้นคือร่างกายของท่าน22 เพราะฉะน้ันเมื่ออัลลอฮฺทรง
ให้ท่านฟื้นขึ้นจากความตายแล้วพวกสาวกของท่านก็ระลึกได้ว่าท่านกล่าว
อย่างนี้และพวกเขาก็ศรัทธาในคัมภีร์บริสุทธิ์และถ้อยคำทีท่่านอีซากล่าวนั้น 

ท่านอซีารู้จักมนุษยท์ุกคน 
23 ขณะทีท่่านอยูท่ีก่รุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกานั้นมีคนจำนวนมากศรัทธา

 

3เทศกาลของพวกยาฮูดีเพื่อระลึกถึงการที่อัลลอฮฺทรงช่วยกู้ชาติของตนให้พ้นจากการ
เป็นทาสในอยีิปต ์
4อพย.12:1-27 
5ซาบูรฺ 69:9 
6มธ.26:61; 27:40; มก.14:58; 15:29 



ในนามของท่านเพราะพวกเขาเห็นสัญญาณทีท่่านได้ทำ24 แตส่่วนท่านอีซาเอง
ไม่ได้วางใจคนเหล่านั้น25 เพราะท่านรู้จักมนุษยท์ุกคนและท่านไม่จำเป็นทีจ่ะ
ต้องมใีครมาเป็นพยานเร่ืองมนุษย์เพราะท่านเองรู้ว่าอะไรอยูใ่นตัวมนุษย ์



3 
ท่านอซีากับนิโคเดมัส 

1 มชีายคนหนึ่งในพวกฟาริสีชื่อนิโคเดมัสเป็นขุนนางของพวกยาฮูดี2 คนนีม้า
หาท่านอีซาตอนกลางคืนกล่าวกับท่านว่า“ท่านอาจารย์เรารู้ว่าท่านเป็นครูทีม่า
จากอัลลอฮฺเพราะไม่มีใครสำแดงสัญญาณทีท่่านทำนั้นได้นอกจากอัลลอฮฺทรง
อยูกั่บเขา”3 ท่านอีซาตอบเขาว่า“เราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าคนใดไม่ได้
เกิดใหม่1คนนั้นไม่สามารถได้รับส่วนในการปกครองของอัลลอฮฺได”้4 นิโคเดมัส
ตอบท่านว่า“คนชราจะเกิดใหม่ได้อย่างไร? จะเข้าไปในท้องของแม่คร้ังที่สอง
แล้วเกิดใหม่ได้หรือ?”5 ท่านอีซากล่าวว่า“เราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าใคร
ไม่ได้เกิดจากน้ำและรุฮุลลอฮ์คนนั้นจะเข้าอยูใ่นการปกครองของอัลลอฮไฺม่ได้
6 มนุษยใ์ห้กำเนิดชีวิตได้ก็แต่เพียงทางร่างกายมนุษย์แต่รุฮุลลอฮ์ให้กำเนิดและมี
ชีวิตได้ทางจิตวิญญาณ7 อย่าประหลาดใจทีเ่ราบอกท่านว่าพวกท่านต้องเกิด
ใหม่8 ลม2จะพัดไปทีไ่หนก็พัดไปทีน่ั่นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ไม่รู้ว่าลมมา
จากไหนและไปที่ไหนคนทีเ่กิดจากรุฮุลลอฮ3์ก็เป็นอย่างนั้นทุกคน”9 นิโคเดมัส
ถามท่านว่า“เหตุการณ์อย่างนีจ้ะเป็นไปได้อย่างไร?”10 ท่านอซีากล่าวตอบเขา
ว่า“ท่านเป็นถึงอาจารย์ของพงศ์พันธุ์นบยีะอฺกูบท่านไม่เข้าใจสิ่งเหล่านีเ้ลยหรือ
? 11 เราบอกความจริงกับท่านว่าเราพูดสิ่งทีเ่รารู้และบอกท่านถึงสิ่งทีเ่ราเห็น
แตพ่วกท่านไม่ยอมรับสิ่งทีเ่ราบอกนั้น12 ถ้าเราบอกพวกท่านถึงสิ่งต่างๆทาง
ฝ่ายโลกดุนยาและพวกท่านไมศ่รัทธาแล้วท่านจะศรัทธาได้อย่างไรถ้าเราบอก

 

1คำว่าเกิดใหม่ในขอ้นี้และข้อ 7 แปลไดอ้ีกวา่เกิดจากเบื้องบน 
2แปลได้อีกว่ารุฮุลลอฮ ์
3ภาษากรกีเป็นคำเดียวกับลมในข้อ 8 



ท่านถึงสิ่งต่างๆทางฝ่ายสวรรค์13 ไม่มีใครเคยขึ้นไปยังสวรรคน์อกจากผู้ทีล่งมา
จากสวรรค์คือเราผู้เป็นบุตรมนุษย์14 นบีมซูายกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดาร4อย่างไร
บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้น15 เพ่ือทุกคนที่ศรัทธาในบุตรมนุษย์นั้นจะได้
ชีวิตนิรันดร์” 

16 เพราะว่าอัลลอฮฺทรงรักโลกมากจนถึงขนาดประทานอัล-มะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่ง
ผู้เดียวของพระองค์เพ่ือทุกคนทีศ่รัทธาในท่านนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์
17 เพราะว่าอัลลอฮฺทรงให้อัล-มะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่งเข้ามาในโลกดุนยาไม่ใช่เพ่ือพิ
พากษาแตเ่พ่ือช่วยให้รอดโดยท่านนั้น18 คนทีศ่รัทธาในอัล-มะซีฮจฺะไม่ถูกพิ
พากษาส่วนคนทีไ่ม่ได้ศรัทธาก็ถูกพิพากษาอยูแ่ล้วเพราะเขาไม่ได้ศรัทธาใน
นามของอัล-มะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺ19 หลักการพิพากษามีอย่างนี้คือ
ความสว่างเข้ามาในโลกดุนยาแล้วแต่มนุษยรั์กความมืดมากกว่าความสว่าง
เพราะการกระทำของพวกเขาเลวทราม20 เพราะทุกคนทีป่ระพฤติชั่วก็เกลียด
ความสว่างและไม่มาหาความสว่างเน่ืองจากกลัวว่าการกระทำของตนจะ
ปรากฏ21 แตค่นทีป่ระพฤติตามสัจธรรมก็มาถึงความสว่างเพ่ือให้เห็นว่าการ
กระทำของเขานั้นทำโดยพึ่งอัลลอฮฺ 

ท่านอีซาและนบียะหฺยา 
22 หลังจากนั้นท่านอีซาเข้าไปในแคว้นยูเดียกับพวกสาวกของท่านและอยูท่ี่

นั่นกับพวกเขาและได้ให้ศีลจุ่ม23 นบียะหฺยาก็ให้ศีลจุ่มอยูท่ีอ่ายโนนใกล้หมูบ่้าน
สาลิมเพราะทีน่ั่นมีน้ำมากและคนทั้งหลายก็พากันมารับศีลจุ่ม24 เพราะนบี
ยะหฺยายังไม่ถูกขังในคุก5 

25 แตเ่กิดการโต้เถียงกันขึ้นระหว่างพวกศิษยข์องนบยีะหฺยาและคนหนึ่งใน
 

4กดว.21:9 
5มธ.14:3; มก.6:17; ลก.3:19-20 



พวกยาฮูดีเร่ืองการชำระมลทิน26 พวกเขาจึงไปหานบียะหฺยาบอกว่า“อาจารย์
คนทีอ่ยูกั่บอาจารย์ทีฟ่ากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นคนทีอ่าจารย์พูดถึงนั้นนี่แน่ะ
คนนีก้ำลังให้ศีลจุ่มและทุกคนก็พากันไปหาเขา”27 นบียะหฺยาตอบว่า“ไม่มีใคร
สามารถรับสิ่งใดได้นอกจากสิ่งทีอ่ัลลอฮฺประทานให้เขาจากสวรรค์28 พวกท่าน
เองก็เป็นพยานได้ว่าข้าพเจ้าพูดว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นอัล-มะซีฮฺ6แต่ข้าพเจ้าได้
รับคำบัญชาให้นำทางแก่ท่าน29 ท่านทีม่ีเจ้าสาวนั่นแหละคือเจ้าบ่าวส่วนเพ่ือน
เจ้าบ่าวทีย่ืนฟังก็ปลาบปลื้มเมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าวความปลื้มปีติอย่างล้น
เหลือเช่นนีแ้หละทีข่้าพเจ้ากำลังมอียู่เด๋ียวนี้30 ท่านอีซาตอ้งยิ่งใหญ่ขึ้นส่วน
ข้าพเจ้าเองต้องด้อยลง” 

ผู้ทีม่าจากสวรรค ์
31 ท่านผู้ทีม่าจากเบ้ืองบนเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งผู้ทีม่าจากโลกก็ย่อมเป็นของ

โลกและพูดแตส่ิ่งที่เก่ียวกับโลกท่านผู้มาจากสวรรค์เป็นใหญ่เหนือทุกสิ่ง32 ท่าน
เล่าถึงสิ่งทีท่่านได้เห็นและได้ยินแตไ่ม่มีใครยอมรับคำกล่าวของท่าน33 สว่นคน
ทีย่อมรับคำกล่าวของท่านก็แสดงว่าเขารับรองว่าอัลลอฮฺทรงสัตย์จริง34 เพราะ
ท่านผู้ทีอ่ัลลอฮฺทรงส่งมานั้นก็กล่าวพระดำรัสของอัลลอฮฺเพราะอัลลอฮปฺระทาน
รุฮุลลอฮ์แก่ท่านอย่างเต็มทีไ่ม่จำกัดเลย35 องค์อุปถัมภ์ทรงรักอัล-มะซีฮฺผู้เป็นที่
รักยิ่งของพระองค์และทรงมอบทุกสิ่งไวใ้นมือของท่าน736 คนทีศ่รัทธาในอัล-มะ
ซีฮฺผู้เป็นท่ีรักยิ่งก็มีชีวิตนิรันดร์แตค่นทีไ่ม่เชื่อฟังอัล-มะซีฮฺก็จะไม่ได้เห็นชีวิต
และความพิโรธของอัลลอฮฺตกอยูกั่บเขา 

 

6ยะหฺยา 1:20 
7มธ.11:27; ลก.10:22 



4 
ท่านอีซากับหญิงชาวสะมาเรีย 

1 เมื่อท่านอีซารู้ว่าพวกฟาริสีได้ยินข่าวว่า ท่านมสีาวกและให้ศีลจุ่มมาก กว่านบี
ยะหฺยา 2 (ความ จริงท่านอีซาไม่ได้ให้ศีลจุ่มเอง แตส่าวกของท่านเป็นผู้ให้) 3 ท่าน
จึงออก จากแคว้นยูเดียกลับไปที่แคว้นกาลิลีอีก 4 ซึ่งจะต้องผ่านแคว้นสะมาเรีย 
5 จึงผ่านเมืองหนึ่งชื่อสิคาร์ในแคว้นสะมาเรีย ซึ่งอยูใ่กล้ที่ดินทีน่บียะอฺกูบให้กับ
นบียูสุฟบุตรของตน1 6 บ่อ น้ำของนบียะอฺกูบก็อยูท่ีน่ั่น ท่านอีซาเดิน ทางมา
เหน็ด เหน่ือย จึงนั่งลงทีข่้างบ่อนั้น เวลานั้นเป็นเวลาประมาณเท่ียง 

7 มหีญิงชาวสะมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำ ท่านอีซากล่าวกับนางว่า “ขอน้ำให้เรา
ด่ืมบ้าง” 8 (ขณะนั้นท่านอีซาอยูค่นเดียวพวกสาวกของท่านเข้าไปซื้ออาหารใน
เมือง) 9 หญิงชาวสะมาเรียตอบท่านว่า “ทำ ไมท่านซึ่งเป็นยาฮดีูจึงมาขอน้ำด่ืม
จากดิ ฉันซึ่งเป็นหญิงชาวสะมาเรีย?” 2 (เพราะพวกยาฮูดีไม่คบ หาพวกสะมาเรีย
เลย) 10 ท่านอีซาตอบนางว่า “ถา้เจ้ารู้ จักของทีอ่ัล ลอฮฺประทาน และรู้ จักผู้ทีพู่ด
กับเจ้าว่า ‘ขอน้ำให้เราด่ืมบ้าง’ ก็คง จะขอจากท่านผู้นั้น และผู้นั้นก็คง จะให้น้ำ
ดำรงชีวิตแก่เจ้า” 11 นางตอบท่านว่า “ท่านเจ้าคะ ท่านไม่มถีังตัก และบ่อนีก็้ลึก 
ท่านจะเอาน้ำดำ รงชีวิตนั้นมาจากไหน? 12 ท่านใหญ่ กว่านบียะอฺกูบบรรพบุรุษ
ของเราผู้ให้บ่อ น้ำนีแ้ก่เราหรือ? นบียะอฺกูบเองก็ด่ืมจากบ่อนีร้วมทั้งบุตรทั้ง หลาย
และสัตว์เลี้ยงของท่านด้วย” 13 ท่านอีซากล่าวว่า “ทุก คนทีด่ื่มน้ำนีจ้ะกระหาย
อีก 14 แต่คนทีด่ื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้น จะไม่มีวันกระหายอีกเลย น้ำที่เราจะ
ให้เขานั้นจะกลายเป็นบ่อน้ำพใุนตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์” 15 นางตอบท่าน

 

1 ปฐก.33:19; ยชว.24:32 
2 อสร.4:1-5; นหม.4:1-2 



ว่า “ท่านเจ้าคะ ขอน้ำนั้นให้ดิ ฉันเถิด เพ่ือดิ ฉันจะได้ไม่กระหายอีก และจะได้ไม่
ต้องมาตักทีน่ี”่ 

16 ท่านอีซากล่าวกับนางว่า “ไปเรียกสามีของเจ้ามาทีน่ี”่ 17 นางตอบท่านว่า 
“ดิ ฉันไม่ มีสามีค่ะ” ท่านอีซากล่าวกับนางว่า “เจ้าพูดถูกทีว่า่ไม่มีสามี 18 เพราะ
เจ้ามสีามีมาถึงห้าคนแล้ว และคนที่มีอยูเ่ด๋ียว นีก็้ไม่ใช่สามีของเจ้า เร่ือง นีเ้จ้าพูด
จริง” 19 นางตอบท่านว่า “ท่านเจ้าคะ ดิ ฉันเห็นจริงๆ แล้วว่าท่านเป็นผู้ เผย พระ
ดำรัส 20 บรรพบุรุษของเราก้มกราบที่ภูเขานี ้แตพ่วกท่านบอกว่าสถานทีก้่ม
กราบนั้นต้องอยูท่ีเ่ยรูซาเล็ม” 21 ท่านอีซากล่าวกับนางว่า “หญิงเอ๋ย เชื่อเราเถิด 
คงมสีักวัน หนึ่งทีพ่วกเจ้าจะไม่ได้ก้มกราบต่อองค์อุปถัมภ์ทั้งทีภู่เขานีห้รือทีเ่ยรูซา
เล็ม 22 พวกเจ้าชาวสะมาเรียก้มกราบอัล ลอฮฺผู้ทีเ่จ้าไม่รู้ จัก ขณะทีเ่รายาฮดีูรู้จัก
พระ องคดี์ เพราะความรอดมาผ่านทางชาว ยาฮดีู 23 แตเ่วลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว 
และขณะ นีก็้มาถึงแล้ว คือเมื่อคนทีก้่มกราบอย่างแท้จริงจะก้มกราบองคอ์ุปถัมภ์
ด้วยรุฮุลลอฮ์และสัจธรรม เพราะว่าองค์อุปถัมภ์ทรงแสวง หาคนเช่นนั้นทีก้่ม
กราบต่อพระ องค ์24 เพราะว่าอัล ลอฮฺทรงเป็นรุฮุลลอฮ์ และคนที่ก้มกราบ
พระ องคจ์ะต้องก้มกราบด้วยจิต วิญญาณและความจริง” 25 นางกล่าวกับท่านว่า 
“ดิฉันรู้ว่าอัล-มะซีฮฺจะมา เมื่อท่านมา ท่านจะชี้ แจงทุกสิ่งแก่เรา” 26 ท่านอีซาจึง
ตอบกับนางว่า “เราผู้ทีพู่ดกับเจ้าเป็นผู้นั้น” 

27 เมื่อพวกสาวกของท่านกลับมา พวกเขาก็ประหลาดใจทีท่่านสนทนากับ
ผู้ หญิง แต่ไม่ มีใครถามว่า “ท่านต้อง การอะไร?” หรือ “ทำ ไมท่านถึงสนทนากับ
นาง?” 28 ส่วนหญิงคนนั้นก็ทิ้งหม้อ น้ำไวแ้ละเข้าไปในเมืองบอกพวกชาว บ้านว่า 
29 “มานี ่มาดูท่านผู้ หนึ่งทีเ่ล่าถึงสิ่งสารพัดทีฉั่นเคยทำ ท่านผู้นี้จะเป็นอัล-มะซีฮฺ
ได้ไหม?” 30 คนทั้ง หลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาท่าน 

31 ในระหว่างนั้นพวกสาวกเชิญท่านว่า “อาจารย์ เชิญกินเถิด” 32 แตท่่านกล่าว



กับพวกเขาว่า “เรามีอาหารกินท่ีพวกท่านไมรู้่” 33 พวกสาวกจึงถามกันว่า “มี
ใครเอาอาหารมาให้ท่านแล้วหรือ?” 34 ท่านอีซากล่าวกับพวกเขาว่า “อาหารของ
เราคือการทำตามพระ ประสงค์ของผู้ทีท่รงส่งเรามาและทำให้งานของพระ องคส์ำ
เร็จ 35 พวกท่านบอกว่าอีกสี่เดือนจะถึงฤดูเก่ียว ข้าวแล้วไม่ใช่หรือ? ส่วนเราบอก
พวกท่านวา่ เงยหน้าขึ้นดูนาเถิด ทุ่ง นาเหลือง อร่ามและถึงเวลาเก่ียวแล้ว 36 คน
เก่ียวกำลังได้รับค่า จ้างและกำลังรวบ รวมพืช ผลไวส้ำหรับชีวิตนิรันดร์ เพื่อทั้ง
คน หว่านและคนเก่ียวจะได้ชื่น ชมยินดีด้วยกัน 37 คำทีเ่ขาพูดกันก็เป็นความจริง
ในเร่ืองนี ้คือ ‘คนหนึ่งหว่านและอีกคนหนึ่งเก่ียว’ 38 เราส่งพวกท่านไปเก่ียวสิ่งที่
ท่านไม่ได้ตราก ตรำ แต่คน อื่นตราก ตรำและพวกท่านเข้าร่วมในการตราก ตรำ
ของเขา” 

39 ชาวสะมาเรียจำ นวนมากทีม่าจากเมืองนั้นก็ศรัทธาในท่านอีซาเพราะคำพูด
ของหญิงคนนั้นทีว่่า “ท่านเล่าถึงสิ่งสารพัดทีฉั่นเคยทำ” 40 ดัง นั้นเมื่อชาวสะมา
เรียมาถึง พวกเขาจึงเชิญท่านให้อยูกั่บเขา และท่านก็อยูท่ี่นั่นสองวัน 41 และจำ
นวนคนที่ศรัทธาในท่านก็เพิ่มขึ้นเพราะถ้อยคำของท่าน 42 พวกเขาพูดกับหญิง
คนนั้นว่า “ตั้ง แตน่ีเ้ป็น ต้นไป ทีเ่ราศรัทธานั้นไม่ใช่เพราะคำพูดของเจ้า แต่เพราะ
เราได้ยินเอง และเรารู้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ช่วยให้รอดทีแ่ท้ จริงของโลกดุนยา” 

การรักษาบุตรชายของข้าราชการ 
43 เมื่อผ่านไปสองวัน ท่านอีซาก็ออกจากทีน่ั่นไปทีแ่คว้นกาลิลี 44 (ท่านเคย

กล่าวว่า ผู้ เผย พระดำรัสจะไม่ได้รับการยก ย่องในบ้านเกิดของตน)3 45 ดัง นั้นเมื่อ
ท่านไปถึงแคว้นกาลิลี ชาวกาลิลีก็ต้อน รับท่าน เพราะพวกเขาเห็นทุกสิ่งทีท่่านได้
ทำในเทศกาลที่กรุง เยรูซาเล็ม4 เพราะพวกเขาก็ไปในเทศกาลนั้นด้วย 

 

3 มธ.13:57; มก.6:4; ลก.4:24 
4 ยะหฺยา 2:23 



46 ดัง นั้นท่านจึงไปทีห่มู่ บ้านคานาในแคว้นกาลิลีอีก ซึ่งเป็นทีท่ี่ท่านได้ทำให้น้ำ
กลายเป็นน้ำองุ่นหมัก5 และที่เมืองคาเปอรนาอุมมีข้า ราช การคนหนึ่งทีม่ีบุตร
ป่วยหนัก 47 เมื่อเขารู้ข่าวว่าท่านอีซาออกจากแคว้นยูเดียไปแคว้นกาลิลีแล้ว เขา
จึงไปอ้อน วอนท่านขอใหไ้ปรักษาบุตรของตนเพราะ ว่าเขาใกล้จะตายแล้ว 
48 ท่านอีซาจึงกล่าวกับเขาว่า “ถา้พวกท่านไม่เห็นสัญญาณและการอัศจรรย ์
ท่านก็จะไม่ศรัทธา” 49 ข้า ราช การคนนั้นอ้อนวอนท่านว่า “ท่านเจ้าข้า กรุณามา
กับข้าพเจ้าก่อนทีลู่ก น้อยของข้าพเจ้าจะตาย” 50 ท่านอซีาตอบเขาว่า “กลับไป
เถิด ลูกของท่านจะไม่ตาย” ชายคนนั้นเชื่อถ้อยคำที่ท่านอีซากล่าวกับเขาจึงกลับ
ไป 51 ขณะทีก่ลับไปนั้น พวกคนรับใช้ของเขามาพบและเรียนว่า “ลูกของท่าน
หายแล้ว” 52 เขาจึงถามถึงเวลาทีบุ่ตรมีอาการดีขึ้นและพวกคนรับใช้ก็เรียนว่า 
“ไข้หายเมื่อวานนีเ้วลาบ่ายโมง” 53 บิดาจึงรู้ว่าเป็นเวลาเดียวกับที่ท่านอีซากล่าว
กับตนว่า “ลูกของท่านจะไม่ตาย” ดัง นั้นตัวเขาเองและทุก คนในครอบ ครัวจึง
ศรัทธาในท่านอีซา 54 นีเ่ป็นสัญญาณคร้ังทีส่องที่ท่านอีซาได้ทำเมื่อท่านออกจาก
แคว้นยูเดียไปแคว้นกาลิลี 

 

5 ยะหฺยา 2:1-11 



5 
การรักษาโรคทีส่ระน้ำ 

1 หลังจากนั้นท่านอีซาก็ขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพ่ือร่วมงานเทศกาลของพวกยาฮู
ดี 

2 ทีริ่มประตูแกะในกรุงเยรูซาเล็มมสีระน้ำภาษาฮีบรูเรียกสระนั้นว่าเบธซาธา1
ทีน่ั่นมศีาลาห้าหลัง3 ในศาลาเหล่านั้นมีคนป่วยจำนวนมากมีทั้งคนตาบอดคน
ง่อยและคนเป็นอัมพาตนอนอยู2่5 ที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่วยมาสามสิบแปดปีแล้ว
6 เมื่อท่านอีซาเห็นคนนั้นนอนอยู่และทราบว่าเขาป่วยอยูอ่ย่างนั้นนานแล้วท่าน
จึงกล่าวกับเขาว่า“ท่านอยากจะหายเป็นปกติหรือเปล่า?”7 คนป่วยคนนั้นตอบ
ท่านว่า“ท่านเจ้าข้าเมื่อน้ำกำลังกระเพ่ือมนั้นไม่มีใครเอาตัวข้าพเจ้าลงไปใน
สระแล้วพอจะลงไปเองคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้ว”8 ท่านอีซากล่าวกับเขาว่า“ลุก
ขึ้นเถิดจงยกแคร่ของท่านเดินไป”9 ทันใดนั้นเขาก็หายเป็นปกติและยกแคร่ของ
เขาเดินไป 
แตว่ันนั้นเป็นวันบริสุทธิ์10 พวกยาฮูดีจึงพูดกับชายทีท่่านอีซารักษานั้นว่า

“วันนีเ้ป็นวันบริสุทธิ์การทีเ่จ้าแบกแคร่ไปนั้นผิดบัญญัติ”311 คนนั้นจึงตอบพวก
เขาว่า“คนทีรั่กษาข้าพเจ้าให้หายสั่งว่า‘จงยกแคร่ของท่านและเดินไป’”
12 พวกยาฮูดีถามเขาว่า“คนทีส่ั่งเจ้าว่า‘จงยกแคร่และเดินไป’นั้นเป็นใคร?”

 

1สำเนาโบราณบางฉบับว่าเบธเธซดาบางฉบับวา่เบธไซดา 
2สำเนาโบราณบางฉบับเพิ่มขอ้ความคอยน้ำกระเพื่อม4เพราะมีมลาอกิะฮฺองคห์นึ่งของ
อัลลอฮลฺงมากวนน้ำในสระเป็นคร้ังคราวและเมื่อนำ้กระเพื่อมอยู่ใครก้าวลงไปในน้ำ
ก่อนกจ็ะหายจากโรคทีเ่ขาเป็นอยู่นั้น 
3นหม.13:19; ยรม.17:21 



13 คนทีไ่ด้รับการรักษานั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะท่านอีซาหายไปท่ามกลางฝูงชน
ทีอ่ยูท่ีน่ั่น14 ภายหลังท่านอีซาพบคนนั้นในบริเวณวิหารจึงกล่าวกับเขาว่า“นี่
แน่ะท่านหายโรคแล้วอยา่ทำบาปอีกเพ่ือจะไม่มีเหตุเลวร้ายกว่านั้นเกิดกับ
ท่าน”15 ชายคนนั้นก็ออกไปบอกพวกยาฮูดีว่าคนทีท่ำให้เขาหายนั้นคือท่านอีซา
16 เพราะเหตนุีพ้วกยาฮูดีจึงเร่ิมต้นข่มเหงท่านอีซาเพราะท่านทำสิ่งเหล่านีใ้นวัน
บริสุทธิ์17 แตท่่านอีซาตอบพวกเขาว่า“องค์อุปถัมภ์ของเรายังทรงทำงานอยู่
เสมอและเราก็ทำด้วย”18 ซึ่งทำให้พวกยาฮูดียิ่งหาโอกาสทีจ่ะฆ่าท่านไม่ใช่
เพราะท่านฝ่าฝืนกฎวันบริสุทธิเ์ท่านั้นแตย่ังเรียกอัลลอฮฺเป็นบิดาด้วยซึ่งเป็น
การทำตัวเสมออัลลอฮ ฺ

สิทธิอำนาจของอัล-มะซีฮฺ 
19 ท่านอีซากล่าวกับพวกเขาว่า“เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าอัล-มะซีฮฺผู้

เป็นท่ีรักยิ่งของอัลลอฮฺจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากทีไ่ด้เห็นองค์อุปถัมภ์ทำ
เพราะสิ่งใดที่องค์อุปถัมภ์ทำสิ่งนั้นอัล-มะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่งก็จะทำเหมือนกัน
20 เพราะว่าองค์อุปถัมภ์ทรงรักอัล-มะซีฮฺและทรงสำแดงให้อัล-มะซีฮฺเห็นทุกสิ่ง
ทีพ่ระองค์ทรงทำและพระองคจ์ะทรงสำแดงให้อัล-มะซีฮฺเห็นการทีย่ิ่งใหญ่กว่า
นั้นอีกทีพ่วกท่านจะประหลาดใจ21 เพราะองค์อุปถัมภ์ทรงทำให้คนที่ตายแล้ว
ฟื้นขึ้นจากความตายและประทานชีวิตให้อย่างไรอัล-มะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่ง
ของอัลลอฮฺก็จะให้ชีวิตแก่คนที่ท่านปรารถนาจะให้อย่างนั้น22 เพราะว่าองค์
อุปถัมภ์ไม่ทรงพิพากษาใครแตท่รงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไวกั้บอัล-มะซีฮฺผู้เป็น
ที่รักยิ่ง23 เพ่ือทุกคนจะได้ยกย่องอัล-มะซีฮฺเหมือนทีพ่วกเขายกย่ององค์อุปถัมภ์
คนไหนไม่ยกย่องอัล-มะซีฮฺคนนั้นก็ไม่ยกย่ององค์อุปถัมภ์ผู้ทรงส่งท่านน้ันมา
24 เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครฟังคำของเราและศรัทธาผู้ทรงส่งเรา
มาคนนั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาแตผ่่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว 



25 “เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าเวลากำหนดนั้นใกล้จะถึงแล้วและบัดนีก็้
ถึงแล้วคือเมื่อคนตายจะได้ยินเสียงอัล-มะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺและบรร
ดาคนทีไ่ด้ยินจะมีชีวิต26 เพราะว่าองค์อุปถัมภ์ทรงมีชีวิตในพระองคเ์องอย่างไร
พระองคก็์ทรงให้อัล-มะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่งมีชีวิตในท่านเองอย่างนั้น27 และทรงให้
อัล-มะซีฮฺมีสิทธทิีจ่ะทำการพิพากษาเพราะท่านเป็นบุตรมนุษย์428 อยา่ประ
หลาดใจในข้อนีเ้ลยเพราะใกล้จะถึงเวลาทีทุ่กคนทีอ่ยูใ่นอุโมงค์ฝังศพจะได้ยิน
เสียงของท่าน29 และจะก้าวออกมาคนทีป่ระพฤติดีก็ฟื้นขึ้นสูช่ีวิตคนที่ประ
พฤติชั่วก็ฟื้นขึ้นสู่การพิพากษา5 

บรรดาพยานของท่านอีซา 
30 “เราจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้เราไดย้ินอย่างไรเราก็พิพากษาอย่างนั้นและ

การพิพากษาของเราก็ยุติธรรมเพราะเราไม่ได้มุ่งทีจ่ะทำตามใจของเราเองแต่
ตามพระประสงคข์องผู้ทรงส่งเรามา31 ถ้าเราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเองคำพยาน
ของเราก็ไม่จริง32 แตย่ังมอีีกผู้หนึ่งทีเ่ป็นพยานให้แก่เราและเรารู้ว่าคำพยานที่
พระองคท์รงให้แก่เรานั้นเป็นความจริง33 พวกท่านส่งคนไปหานบียะหฺยาและ
นบียะหฺยาก็เป็นพยานถึงความจริง634 เราไม่ต้องให้มนุษยม์าเป็นพยานให้แต่
การทีเ่ราพูดถึงเร่ืองนี้ก็เพ่ือให้พวกท่านศรัทธาและรอด35 นบียะหฺยาเป็นตะเกียง
ทีจุ่ดสว่างไสวและพวกท่านก็ชื่นชมในความสว่างของนบียะหฺยาอยูช่ั่วเวลาหนึ่ง
36 แตค่ำพยานทีเ่รามีนั้นยิ่งใหญ่กว่าคำพยานของนบียะหฺยาเพราะว่างานทีอ่งค์
อุปถัมภ์ทรงมอบให้เราทำให้สำเร็จและเป็นงานที่เรากำลังทำอยูน่ั้นเป็นพยานให้

 

45.27 ในคัมภีร์ของผู้เผยพระดำรัสดาเนยีล 7:13-14 ได้เขียนถึงบุตรมนุษย์ผู้ได้รับสิทธิ
อำนาจจากอัลลอฮฺให้ครอบครองเหนือบรรดาประชาชาตินิจนิรันดร์ 
5ดนล.12:2 
6ยะหฺยา 1:19-27; 3:27-30 



กับเราว่าองค์อุปถ้มภ์ทรงส่งเรามา37 และองค์อุปถัมภ์ผู้ทรงส่งเรามาก็ทรงเป็น
พยานให้กับเราด้วย7พวกท่านไม่เคยได้ยินเสียงของพระองค์และไม่เคยเห็น
รูปร่างของพระองค์38 และท่านไมม่พีระดำรัสของพระองคอ์ยูใ่นตัวท่านเพราะ
ว่าพวกท่านไม่ได้ศรัทธาผู้ทีอ่งค์อุปถัมภ์ทรงส่งมานั้น39 พวกท่านค้นดูในคัมภีร์
บริสุทธิเ์พราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์แต่คัมภีร์บริสุทธิ์นั้นเองได้เป็นพยาน
ให้กับเรา40 แตพ่วกท่านก็ยังไม่ยอมมาหาเราเพ่ือจะได้ชีวิต41 เราไม่ยอมรับ
เกียรติจากมนุษย์42 แต่เรารู้ว่าพวกท่านไม่มีความรักของอัลลอฮฺในตัวทา่น
43 เรามาในพระนามองค์อุปถัมภ์ของเราและพวกท่านไม่ยอมรับเราถ้าคนอื่นมา
ในนามของเขาเองพวกท่านก็จะรับคนนั้น44 พวกท่านจะศรัทธาได้อย่างไรใน
เมื่อท่านรับเกียรติจากกันและกันเองและไม่ได้แสวงหาเกียรติทีม่าจากพระองค์
คืออัลลอฮฺผู้ทรงเอกะ? 45 อย่าคิดว่าเราจะฟ้องพวกท่านต่อองค์อุปถัมภ์มีคน
ฟ้องท่านแล้วคือนบมีูซาผู้ทีพ่วกท่านตั้งความหวัง46 ถ้าท่านทั้งหลายเชื่อนบีมซูา
ท่านก็น่าจะเชื่อเราเพราะนบีมูซาเขียนถึงเรา47 แต่ถ้าพวกท่านไม่เชื่อเร่ืองที่
นบีมซูาเขียนแล้วท่านจะเชื่อถ้อยคำของเราได้อย่างไร?” 

 

7มธ.3:17; มก.1:11; ลก.3:22 



6 
การเลี้ยงคนห้าพันคน 

(มธ.14:13-21; มก.6:30-44; ลก.9:10-17) 

1 หลังจากนั้นท่านอีซาได้ข้ามไปอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบกาลิลีหรือทีเ่รียกว่า

ทะเลทิเบเรียส2 มหาชนก็ตามท่านไปเพราะพวกเขาเห็นสัญญาณต่างๆทีท่่าน

ทำต่อบรรดาคนป่วย3 ท่านอีซาขึ้นไปบนภูเขาและอยูกั่บพวกสาวกของท่าน
4 ขณะนั้นใกล้จะถึงปัสกาซึ่งเป็นเทศกาลของพวกยาฮูดี5 ท่านอีซาเงยหน้าขึ้น

และเห็นมหาชนพากันมาหาท่านท่านจึงกล่าวกับฟีลิปว่า“พวกเราจะซื้ออาหาร

ให้คนเหล่านีกิ้นได้ทีไ่หน?”6 ท่านกล่าวอย่างนั้นเพ่ือจะทดสอบฟีลิปเพราะท่าน

รู้อยูแ่ล้วว่าท่านจะทำอย่างไร7 ฟีลิปตอบท่านว่า“สองร้อยเหรียญเงิน1ก็ยัง

ไม่พอซื้ออาหารให้พวกเขากินกันคนละเล็กละน้อย”8 สาวกคนหนึ่งของท่านคือ

อันดรูว์น้องชายของซีโมนเปโตรกล่าวกับท่านว่า9 “ที่นีม่ีเด็กชายคนหนึ่งมีขนม

ปังบารเ์ลย์ห้าก้อนกับปลาสองตัวแต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี?้”
10 ท่านอีซากล่าวว่า“ให้ทุกคนนั่งลงเถิด”(ที่นั่นมีหญ้ามาก)คนเหล่านั้นจึงนั่งลง

นับเฉพาะผู้ชายได้ประมาณห้าพันคน11 แล้วท่านอีซาก็หยิบขนมปังเมื่อขอชูโก

รต่ออัลลอฮฺแล้วก็แจกจ่ายให้บรรดาคนทีน่ั่งอยูน่ั้นและให้ปลาด้วยตามทีเ่ขา

ต้องการ12 เมื่อพวกเขากินอิ่มแล้วท่านอีซากล่าวกับพวกสาวกของท่านว่า“จง

เก็บเศษอาหารทีเ่หลือไว้อย่าให้มสีิ่งใดตกหล่น”13 พวกเขาจึงเก็บเศษขนมปัง

 

1หนึ่งเหรียญเงินเท่ากับค่าจา้งคนงานให้ทำงานวันหนึ่ง 



บารเ์ลย์ห้าก้อนทีเ่หลือหลังจากทุกคนกินแล้วใส่กระบุงได้สิบสองกระบุงเต็ม
14 เมื่อคนทั้งหลายเห็นสัญญาณทีท่่านทำพวกเขาจึงพูดกันว่า“แท้จริงท่านผู้นี้

เป็นผู้เผยพระดำรัสคนนั้นทีจ่ะมาในโลก” 
15 เมื่อท่านอีซารู้ว่าพวกเขาจะมาจับท่านไปต้ังให้เป็นกษัตริย์ท่านก็หลบขึ้นไป

บนภูเขาตามลำพัง 

ท่านอีซาเดินบนน้ำ 

(มธ.14:22-27; มก.6:45-52) 

16 พอค่ำลงพวกสาวกของท่านก็ไปที่ทะเลสาบ17 แล้วลงเรือข้ามฟากไปยังคา

เปอรนาอุมขณะนั้นมืดแล้วและท่านอีซาก็ยังไม่ไปหาพวกเขา18 หลังจากน้ันไม่

นานได้เกิดพายุขึ้นทำให้คลื่นในทะเลสาบปั่นป่วนรุนแรงมาก19 เมื่อพวกเขาตี

กรรเชียงไปได้ประมาณห้าหกกิโลเมตรก็เห็นท่านอีซาเดินมาบนทะเลกำลังเข้า

มาใกล้เรือพวกเขาต่างตกใจกลัว20 แต่ท่านกล่าวกับเขาว่า“นีเ่ราเองอย่ากลัว

เลย”21 พวกเขาก็ดีใจและรับท่านขึ้นเรือทันใดนั้นเรือก็ถึงฝั่งทีเ่ขาจะไป 

ท่านอีซาคืออาหารแห่งชีวิต 

22 วันรุ่งขึ้นฝูงชนที่เหลืออยูฝ่ั่งตรงข้ามต่างเห็นว่าก่อนนั้นมเีรืออยูท่ีน่ั่นเพียงลำ

เดียวและเหน็ว่าท่านอีซาไม่ได้ลงเรือลำนั้นไปกับพวกสาวกพวกสาวกของท่าน

ไปกันตามลำพังเท่านั้น23 เวลานั้นมเีรือลำอื่นๆมาจากทิเบเรียสผ่านมาใกล้ตำ

บลทีพ่วกเขาได้กินขนมปังคือหลังจากทีท่่านผู้เป็นเจ้านายได้ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺ

แล้ว24 เมื่อฝูงชนเห็นว่าท่านอีซาและพวกสาวกไม่ได้อยูท่ีน่ั่นพวกเขาจึงลงเรือ

ไปตามหาท่านทีเ่มืองคาเปอรนาอุม 



25 เมื่อพวกเขาพบท่านทีอ่ีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบแล้วเขากล่าวกับท่านว่า

“ท่านอาจารย์ท่านมาทีน่ี่เมือ่ไหร?่”26 ท่านอีซาตอบเขาว่า“เราบอกความจริง

กับพวกท่านว่าท่านตามหาเราไม่ใช่เพราะเห็นสัญญาณแต่เพราะได้กินขนมปัง

อิ่ม27 อย่าทำงานเพ่ือแสวงหาอาหารทีเ่สื่อมสูญได้แตจ่งแสวงหาอาหารทีค่งทน

อยูจ่นถึงชีวิตนิรันดร์ซึ่งบุตรมนุษยจ์ะมอบให้กับพวกท่านเพราะองค์อุปถัมภ์

ทรงรับรองท่านผู้นี้แล้ว”28 พวกเขาจึงตอบท่านว่า“เราจะต้องทำอะไรบ้างถึง

จะทำงานของอัลลอฮฺได้?”29 ท่านอซีาตอบเขาว่า“งานของอัลลอฮฺคือการศรัท

ธาในผู้ที่พระองคท์รงส่งมา”30 พวกเขาจึงกล่าวกับท่านว่า“ถ้าอย่างนั้นท่านจะ

ให้สัญญาณอะไรเพ่ือทีเ่ราจะเห็นและศรัทธาในท่าน? ท่านจะทำอะไร? 31 บรรพ

บุรุษของเราได้กินอมานะ2ในถิ่นทุรกันดาร3ตามทีม่ีคำเขียนไวว้่า‘ท่านให้ 4พวก

เขากินอาหารจากสวรรค ์5’”32 ท่านอีซาจึงกล่าวกับเขาว่า“เราบอกความจริง

กับพวกท่านว่าไม่ใช่นบีมซูาทีใ่ห้อาหารจากสวรรคน์ั้นแก่ท่านแต่องค์อุปถัมภ์

ของเราเป็นผู้ประทานอาหารแทท้ีม่าจากสวรรคใ์ห้กับพวกท่าน33 เพราะว่า

อาหารของอลัลอฮฺนั้นคือท่านทีล่งมาจากสวรรค์และประทานชีวิตให้กับโลก”
34 พวกเขาจึงตอบท่านว่า“ท่านเจ้าข้าขอโปรดให้อาหารนั้นแก่เราตลอดไปเถิด” 

35 ท่านอีซากล่าวกับพวกเขาว่า“เราเป็นอาหารแห่งชีวิตคนทีม่าหาเราจะไม่

หิวและคนทีศ่รัทธาในเราจะไม่กระหายอีกเลย36 แต่เราก็บอกพวกท่านแล้วว่า

 

2อาหารที่อัลลอฮฺประทานให้ดูอพย.16:31 
3อพย.16:4,15 
4ท่านให้(หมายถึงนบีมซูาให้)แปลไดอ้ีกว่าพระองคท์รงให้(หมายถึงอัลลอฮปฺระทาน) 
5ซาบูรฺ 78:24 



ท่านเห็นเราแล้วแตไ่ม่ศรัทธา37 ทุกคนทีอ่งค์อุปถัมภ์ประทานแก่เราจะมาหาเรา

และคนทีม่าหาเราเราจะไม่ขับไล่เขาเลย38 เพราะว่าเราลงมาจากสวรรค์ไม่ใช่

เพ่ือทำตามความประสงค์ของเราเองแตเ่พ่ือทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงส่งเรา

มา39 และพระประสงค์ของผู้ทรงส่งเรามานั้นก็คือให้เรารักษาทุกคนทีพ่ระองค์

ทรงมอบไวกั้บเราไม่ให้หายไปสักคนเดียวแตท่ำให้ฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย
40 เพราะนีแ่หละเป็นพระประสงคข์ององค์อุปถัมภ์ของเราทีจ่ะให้ทุกคนทีเ่ห็น

อัล-มะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่งและศรัทธาในท่านมีชีวิตนิรันดร์และเราเองจะให้คนนั้น

ฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย” 
41 พวกยาฮูดีจึงซุบซิบกันเร่ืองท่านเพราะท่านกล่าวว่า“เราเป็นอาหารซึ่งลงมา

จากสวรรค”์42 พวกเขาพูดกันว่า“คนนีค้ืออีซาลูกของยูสุฟไม่ใช่หรือ? พ่อแม่

ของเขาเราก็รู้จักแล้วเด๋ียวนีเ้ขาพูดได้อย่างไรว่า‘เราลงมาจากสวรรค’์?”
43 ท่านอีซาตอบพวกเขาวา่“อย่าซุบซิบกันเลย44 ไม่มีใครมาหาเราได้นอกจาก

องค์อุปถัมภ์ผู้ทรงส่งเรามาจะทรงชักนำให้เขามาและเราจะให้คนนั้นฟื้นขึ้นมา

ในวันสุดท้าย45 มีคำเขียนไวใ้นคัมภีร์ของผู้เผยพระดำรัสท่านหนึ่งว่า‘อัล ลอฮฺจะ

ทรงสั่ง สอนพวกเขาทุก คน’ 6ทุกคนทีไ่ด้ยินได้ฟังและได้เรียนรู้จากองค์อุปถัมภ์

ก็มาถึงเรา46 ไม่มีใครได้เห็นองค์อุปถัมภ์นอกจากท่านทีม่าจากอัลลอฮฺท่านนั้น

แหละได้เห็นองค์อุปถัมภ์แล้ว47 เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่ศรัทธาก็

มชีีวิตนิรันดร์48 เราเป็นอาหารแห่งชีวิต49 บรรพบุรุษของพวกท่านไดกิ้นอมานะ

ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ยังเสียชีวิต50 แต่นีเ่ป็นอาหารทีล่งมาจากสวรรค์เพ่ือให้คน
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ทีไ่ด้กินแล้วไม่ตาย51 เราเป็นอาหารดำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าใครกิน

อาหารนี้คนนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และอาหารทีเ่ราจะให้เพ่ือคนในโลกนีจ้ะได้มี

ชีวิตนั้นก็คือเลือดเน้ือของเรา” 
52 แล้วพวกยาฮูดีก็ทุ่มเถียงกันว่า“คนนีจ้ะเอาเน้ือของเขาให้เรากินได้

อย่างไร?”53 ท่านอีซาจึงกล่าวกับพวกเขาว่า“เราบอกความจริงกับท่านว่าถ้า

ท่านไมไ่ด้กินเน้ือและไม่ได้ด่ืมโลหิตของบุตรมนุษย์ก็จะไม่มชีีวิตในตัวท่าน54 คน

ทีกิ่นเน้ือและด่ืมโลหิตของเราจะมชีีวิตนิรันดร์และเราจะให้คนนั้นฟื้นขึ้นมาใน

วันสุดท้าย55 เพราะว่าเน้ือของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นเคร่ือง

ด่ืมแท้56 คนทีกิ่นเนื้อและด่ืมโลหิตของเราคนนั้นก็อยูใ่นเราและเราอยูใ่นเขา
57 องค์อุปถัมภ์ผู้ทรงดำรงอยูท่รงส่งเรามาและเรามีชีวิตเพราะองค์อุปถัมภ์

อย่างไรคนทีกิ่นเน้ือและด่ืมโลหิตของเราก็จะมีชีวิตเพราะเราอย่างนั้น
58 นี่แหละเป็นอาหารทีล่งมาจากสวรรค์ไม่เหมือนอาหารทีพ่วกบรรพบุรุษกิน

และเสียชีวิตคนที่กินอาหารนีจ้ะมีชีวิตนิรันดร์”59 ถ้อยคำเหล่านีท้่านกล่าวในที่

ชุมนุมทางศาสนาของยาฮูดีขณะทีท่่านสั่งสอนอยูท่ีเ่มืองคาเปอรนาอุม 

ถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร ์

60 เมื่อพวกสาวกของท่านหลายคนได้ยินอย่างนั้นก็พูดว่า“คำสอนเร่ืองนี้

ยากนักใครจะรับได้?”61 และเมื่อท่านอีซารู้ว่าพวกสาวกของท่านซุบซิบกันถึง

เร่ืองนัน้จึงกล่าวกับเขาว่า“เร่ืองนี้ทำให้พวกท่านสะดุดหรือ? 62 ถ้าพวกท่าน

เห็นบุตรมนุษยข์ึ้นไปยังที่ทีท่่านอยูแ่ต่ก่อนนั้นจะว่าอย่างไร? 63 รุฮุลลอฮ์เป็นผู้

ให้ชีวิตเน้ือหนังของมนุษย์ทำไม่ได้ถ้อยคำทีเ่รากล่าวกับพวกท่านนีแ่หละมาจาก



รุฮุลลอฮ์และเป็นชีวิต64 แตใ่นพวกท่านมีบางคนไม่ศรัทธา”เพราะท่านอีซารู้

ตั้งแตแ่รกแล้วว่าใครไม่ศรัทธาและใครเป็นคนทีจ่ะทรยศท่าน65 แล้วท่านกล่าว

ว่า“เพราะเหตุนีเ้ราจึงบอกพวกท่านว่า‘ไม่มีใครมาถึงเราได้นอกจากองค์

อุปถัมภ์จะทำให้คนนั้นมาถึง’” 
66 ตั้งแต่นั้นมาสาวกของท่านหลายคนถดถอยไม่ติดตามท่านอีกต่อไป67 ท่านอี

ซาจึงกล่าวกับสาวกสิบสองคนนั้นว่า“พวกท่านก็จะจากเราไปด้วยหรือ?”68 ซี

โมนเปโตรตอบท่านว่า“ท่านผู้เป็นเจ้านายพวกข้าพเจ้าจะจากไปหาใครได้? 

ท่านมถี้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์69 และพวกข้าพเจ้าก็ศรัทธาและรู้แล้วว่าท่านเป็น

อัลกุดดูสซึ่งมาจากอัลลอฮฺ”770 ท่านอีซาตอบพวกเขาว่า“เราเลือกพวกท่าน

สิบสองคนไม่ใช่หรือ? แต่คนหนึ่งในพวกท่านเป็นอิบลิส”71 ท่านหมายถึงยูดาส

บุตรของซีโมนอิสคาริโอทคนหนึ่งในสาวกสิบสองคนเพราะว่าเขาเป็นคนทีจ่ะ

ทรยศท่าน 
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7 
พวกน้องๆ ของท่านอีซาไม่ศรัทธาในท่าน 

1 หลังจากนั้นท่านอีซาไปตามทีต่่างๆในแคว้นกาลิลีท่านไม่ต้องการไปแคว้นยู
เดียเพราะพวกยาฮูดีกำลังหาโอกาสฆ่าท่าน2 ขณะนั้นใกล้จะถึงเทศกาลอยูเ่พิง1

ของพวกยาฮูดีแล้ว3 พวกน้องๆของท่านจึงบอกท่านว่า“จงออกจากที่นีไ่ป
แคว้นยูเดียเพ่ือให้พวกสาวกเห็นภารกิจที่พี่กำลังทำอยู่4 เพราะว่าไม่มีใครแอบ
ทำอะไรเงียบๆในเมื่ออยากให้ตัวเองปรากฏถ้าจะทำสิ่งเหล่านีก็้จงแสดงตัวให้
ปรากฏต่อโลกเถิด”5 แม้แต่พวกน้องๆของท่านก็ไม่ได้ศรัทธาในท่าน6 ท่านอีซา
จึงตอบพวกเขาว่า“ยังไม่ถึงเวลาของเราแตเ่วลาของพวกน้องนั้นได้ทุกเมื่อ
7 โลกเกลียดชังพวกน้องไม่ได้แตโ่ลกเกลียดชังเราเพราะเราเป็นพยานว่าการ
งานของโลกนี้ชั่วร้าย8 พวกน้องจงขึ้นไปทีง่านเทศกาลเราจะไม่ขึ้นไปทีง่านเทศ
กาลนี้เพราะยังไม่ถึงกำหนดเวลาของเรา”9 เมื่อกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านก็อยูใ่น
แคว้นกาลิลีต่อไป 

ท่านอีซาทีเ่ทศกาลอยู่เพิง 
10 แตห่ลังจากพวกน้องๆของท่านขึ้นไปทีง่านเทศกาลนั้นแล้วท่านก็ตามขึ้นไป

ด้วยแต่ไปอย่างเงียบๆไม่เปิดเผย11 พวกยาฮูดีมองหาท่านในงานเทศกาลนั้น
และถามว่า“คนนั้นอยู่ที่ไหน?”12 และฝูงชนก็ซุบซิบกันอย่างมากเร่ืองท่าน
บางคนพูดว่า“เขาเป็นคนดี”บางคนว่า“ไม่ใช่เขาหลอกลวงประชาชน”13 แต่
ไม่มีใครกล้าพูดถึงท่านอย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกยาฮดีู 

14 เมื่อเวลาผ่านไปถึงกลางเทศกาลท่านอีซาก็ขึ้นไปทีบ่ริเวณวิหารและสั่งสอน
15 พวกยาฮูดีต่างพากันประหลาดใจและพูดกันว่า“คนนี้มีความรู้มากอย่างนี้ได้
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อย่างไรในเมื่อไม่เคยเรียนเลย?”16 ท่านอีซาจึงตอบพวกเขาว่า“คำสอนของเรา
ไม่ใช่ของเราเองแตเ่ป็นของผู้ทรงส่งเรามา17 ถ้าใครตั้งใจประพฤติตามพระประ
สงค์ของพระองค์คนนั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนีม้าจากอัลลอฮฺหรือว่าเราพูดตามใจ
ชอบเอง18 คนทีพู่ดตามใจตัวเองก็พยายามหาเกียรติใส่ตัวแตค่นทีพ่ยายามหา
เกียรตใิห้กับผู้ทีส่่งเขามาคนนั้นแหละเป็นคนทีพู่ดจริงและไม่หลอกลวงใคร
19 นบีมซูาให้บัญญัตแิก่พวกท่านไม่ใช่หรือ? แตไ่ม่มีใครในพวกท่านประพฤติตาม
บัญญัตนิั้นพวกท่านหาโอกาสฆ่าเราทำไม?”20 ฝูงชนตอบว่า“ท่านมีชัยฏอนสิง
อยู่ใครกันทีห่าโอกาสจะฆ่าท่าน?”21 ท่านอีซาตอบว่า“เราได้ทำสิ่งหนึ่งในวัน
บริสุทธิ์แล้วพวกท่านก็พากันประหลาดใจ22 นบีมซูาให้พวกท่านเข้าสุหนัต2(สุ
หนัตไม่ได้มาจากนบีมซูาแต่มาจากบรรพบุรุษ3)และท่านก็ยังให้คนเข้าสุหนัตใน
วันบริสุทธิ์23 ถ้าในวันบริสุทธิค์นยังเข้าสหุนัตเพ่ือไม่ให้ละเมิดบัญญัตขิองนบมีูซา
แล้วพวกท่านจะโกรธเราเพราะเราทำให้ชายคนหนึ่งหายเป็นปกติในวันบริสุทธิ์
ทำไม?424 อย่าพิพากษาตามทีเ่ห็นภายนอกแตจ่งพิพากษาอย่างยุติธรรมเถิด” 

ท่านผู้นี้เปน็อัล-มะซีฮฺหรือ? 
25 แล้วชาวกรุงเยรูซาเล็มบางคนจึงพูดว่า“คนนีไ้ม่ใช่หรือทีพ่วกเขาหาโอกาส

จะฆ่า? 26 เขาก็อยูน่ีแ่ล้วไงกำลังพูดอยูอ่ย่างเปิดเผยและพวกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร
พวกผู้ใหญ่รู้แน่แล้วหรือว่าคนนีเ้ป็นอัล-มะซีฮฺ? 27 แต่เรารู้แล้วว่าคนนีม้าจากไหน
เพราะเมื่ออัล-มะซีฮฺมาจะไม่มใีครรู้เลยว่าท่านมาจากไหน”28 แล้วท่านอีซาก็
ประกาศเสียงดังขณะทีส่ั่งสอนอยูบ่ริเวณวิหารว่า“พวกท่านรู้จักเราและรู้ว่าเรา
มาจากไหนเราไม่ได้มาตามลำพังเราเองแตพ่ระองค์ผู้ทรงส่งเรามานั้นสัตย์จริง
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และพวกท่านไม่รู้จักพระองค์29 เรารู้จักพระองค์เพราะเรามาจากพระองคแ์ละ
พระองคท์รงส่งเรามา”30 พวกเขาจึงหาโอกาสจับท่านแตไ่ม่มีใครยื่นมือ
แตะต้องท่านได้เพราะยังไม่ถึงกำหนดเวลาของท่าน31 แต่มหีลายคนในหมู่ประ
ชาชนนั้นศรัทธาในท่านและพูดว่า“เวลาทีอ่ัล-มะซีฮฺมาท่านจะสำแดงสัญญาณ
มากยิ่งกว่าสิ่งที่ท่านผู้นีไ้ด้ทำหรือ?” 

เจ้า หน้า ทีถู่กส่งมาจับท่านอีซา 
32 เมื่อพวกฟาริสีได้ยินประชาชนซุบซิบกันเร่ืองท่านอย่างนั้นพวกผู้นำทางศาส

นาและพวกฟาริสีจึงส่งเจ้าหน้าทีไ่ปจับท่าน33 ท่านอีซาจึงกล่าวว่า“เราจะอยูกั่บ
พวกท่านต่อไปอีกไม่นานแล้วจะกลับไปหาผู้ทีท่รงส่งเรามา34 พวกท่านจะหา
เราแตจ่ะไม่พบเราและทีท่ี่เราอยูน่ั้นท่านจะเข้าไปไม่ได้”35 พวกยาฮดีูจึงพูดกัน
ว่า“คนนีจ้ะไปไหนทีเ่ราจะหาเขาไม่พบ? เขาตั้งใจจะไปหาคนที่กระจัดกระจาย
อยูใ่นหมู่พวกกรีกและสั่งสอนพวกกรีกหรือ?”36 เขาหมายความว่าอย่างไรทีพู่ด
ว่า‘พวกท่านจะหาเราแตจ่ะไม่พบเรา’และ‘ทีท่ีเ่ราอยูน่ั้นพวกท่านจะเข้าไป
ไม่ได้’?” 

แม่ น้ำทีม่ีน้ำดำรงชีวิต 
37 ในวันสุดท้ายของงานเทศกาล5ซึ่งเป็นวันสำคัญทีสุ่ดนั้นท่านอีซาได้ยืนขึ้น

และประกาศว่า“ถ้าใครกระหายให้คนนั้นมาหาเรา38 และให้คนทีศ่รัทธาในเรา
ด่ืมตามทีม่ีคำเขียนไวแ้ล้วว่า‘แม่น้ำทีม่ีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายใน
คนนั้น’6”39 สิ่งที่ท่านอีซากล่าวนั้นหมายถึงรุฮุลลอฮ์ซึ่งคนทีศ่รัทธาในท่านจะได้
รับแตว่่ายังไม่มีใครได้รับตอนนี้7เพราะท่านอีซายังไม่ได้รับเกียรติยศ8 
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ความขัด แย้งในหมูป่ระชาชน 
40 เมื่อประชาชนได้ยินดังนั้นบางคนก็พูดว่า“ท่านผู้นีเ้ป็นผู้เผยพระดำรัส

แน่นอน”41 คนอื่นๆก็พูดว่า“ท่านผู้นีเ้ป็นอัล-มะซีฮฺ”แตบ่างคนว่า“อัล-มะซีฮฺ
จะมาจากกาลิลีได้หรือ? 42 คัมภีร์บริสุทธิ์กล่าวไวไ้ม่ใช่หรือว่าอัล-มะซีฮฺจะมาจาก
เชื้อพระวงศ์ของนบีดาวูดและมาจากหมู่บ้านบัยติละฮัม9ทีน่บีดาวูดเคยอยูน่ั้น”
43 ดังนั้นฝูงชนจึงขัดแยง้กันในเร่ืองท่าน44 บางคนอยากจะจับท่านแตไ่ม่มีใคร
ยื่นมือแตะต้องท่านเลย 

ความไม่ศรัทธาของบรรดาผู้มีอำนาจ 
45 พวกเจ้าหน้าที่กลับไปหาพวกผู้นำทางศาสนาและพวกฟาริสีพวกเขาจึงถาม

เจ้าหน้าทีว่่า“ทำไมพวกเจ้าถึงไม่จับเขามา?”46 เจ้าหน้าทีต่อบว่า“ไม่เคยมีใคร
พูดเหมือนอย่างคนนั้นเลย”47 พวกฟาริสีตอบเขาว่า“พวกเจ้าโดนหลอกด้วย
หรือ? 48 มีใครบ้างในพวกผู้ใหญ่หรือพวกฟาริสีทีศ่รัทธาในตัวเขา? 49 ก็มแีตฝู่งชน
นีท้ีไ่ม่รู้บัญญัติพวกเขาต้องถูกสาปแช่ง”50 นิโคเดมัสคนทีม่าหาท่านคราวก่อน10
และเป็นคนหนึ่งในพวกเขานั้นกล่าวแก่เขาว่า51 “กฎหมายของเราเคยพิพากษา
คนโดยทีย่ังไม่ได้ฟังเขาหรือรู้ว่าเขาทำอะไรก่อนหรือ?”52 พวกเขาตอบนิโคเดมัส
ว่า“ท่านก็มาจากกาลิลีด้วยหรือ? ลองค้นดูเถิดแล้วท่านจะเห็นว่าไม่มีผู้เผยพระ
ดำรัสคนไหนมาจากกาลิลี” 

ผู้หญิงทีถู่ก จับเพราะล่วงประเวณี 
53 [แล้วต่างคนต่างก็กลับไปที่บ้านของตน 

 

87.39 เกยีรติยศผ่านการตายและการฟืน้ขึ้นจากความตาย 
9มคา.5:2 
10ยะหฺยา 3:1-2 



8 
1 แต่ท่านอีซาไปทีภู่เขามะกอกเทศ2 และในตอนเช้าตรู่ท่านไปที่บริเวณวิหารอีก
คนทั้งหลายก็พากันมาหาท่านท่านจึงนั่งลงและเร่ิมสั่งสอนพวกเขา3 พวก
ผู้เชี่ยวชาญคัมภีร์บริสุทธิ์และพวกฟาริสีพาผู้หญิงคนหนึ่งมาหาหญิงคนนีถู้กจับ
เพราะล่วงประเวณีและพวกเขาให้นางยืนอยูต่่อหน้าประชาชน4 เขากล่าวกับ
ท่านอีซาว่า“ท่านอาจารย์หญิงคนนีถู้กจับขณะกำลังล่วงประเวณีอยู่5 ใน
บัญญัตนิั้นนบีมซูาสั่งให้เราเอาหินขว้างคนอยา่งนีใ้ห้ตาย1แล้วท่านจะว่า
อย่างไร?”6 เขาพูดอย่างนีเ้พ่ือทดลองท่านโดยหวังจะหาเหตุฟ้องท่านแต่ท่านอี
ซาน้อมตัวลงเอานิ้วเขียนทีดิ่น7 และเมื่อพวกเขายังถามอยูเ่ร่ือยๆท่านก็ยืดตัว
ขึ้นตอบเขาว่า“ใครในพวกท่านไม่มีบาปให้เอาหินขวา้งนางก่อนเป็นคนแรก”
8 แล้วท่านน้อมตัวลงเอานิ้วเขียนทีด่ินอีก9 แตเ่มื่อพวกเขาได้ยินอย่างนั้นเขาก็
ออกไปทีละคนเร่ิมจากคนเฒ่าคนแก่เหลือแตท่่านอีซาตามลำพังกับหญิงคนนั้น
ทีย่ืนอยูต่่อหน้าท่าน10 ท่านอีซายืดตัวขึ้นกล่าวกับนางว่า“หญิงเอ๋ยพวกเขาไป
ไหนหมด? ไม่มีใครเอาโทษเธอหรือ?”11 นางตอบว่า“ท่านเจ้าข้าไม่มีใครเลย”
แล้วท่านอีซาจึงกล่าวว่า“เราก็ไม่เอาโทษเหมือนกันจงไปเถิดและจากนี้ไปอย่า
ทำบาปอีก”]2 

ท่านอีซาเป็นความสว่างของโลกดนุยา 
12 ท่านอีซากล่าวกับพวกเขาอีกคร้ังหนึ่งว่า“เราเป็นความสว่างของโลกดุนยา3

คนทีต่ามเรามาจะไม่ต้องเดินในความมืดแตจ่ะมีความสว่างแห่งชีวิต”13 พวกฟา
 

1ลนต.20:10; ฉธบ.22:22-24 
2สำเนาโบราณหลายฉบับไม่มีขอ้ความใน 7:53-8:11 
3มธ.5:14; ยน.9:5 



ริสีจึงกล่าวกับท่านว่า“ท่านเป็นพยานให้ตัวเองคำพยานของท่านก็ไม่จริง”4
14 ท่านอีซาจึงตอบว่า“ถึงแม้เราเป็นพยานให้ตัวเราเองคำพยานของเราก็ยังเป็น
จริงอยู่เพราะเรารู้ว่าเรามาจากไหนและจะไปที่ไหนแต่พวกท่านไม่รู้ว่าเรามา
จากไหนและจะไปที่ไหน15 พวกท่านพิพากษาตามมาตรฐานของโลกดุนยา5เรา
ไม่ได้มาพิพากษาใคร16 แต่ถึงแมเ้ราจะพิพากษาการพิพากษาของเราก็ถูกต้อง
เพราะเราไม่ได้พิพากษาโดยลำพังแต่เราพิพากษาร่วมกับองค์อุปถัมภ์ผู้ทรงส่ง
เรามา17 ในบัญญัตขิองท่านเขียนไว้ว่าคำพยานของคนสองคนย่อมเชื่อถือได้
18 เราเป็นพยานให้ตัวเราเองและองค์อุปถัมภ์ผู้ทรงส่งเรามาก็เป็นพยานให้เรา
ด้วย”19 พวกเขาจึงตอบท่านว่า“องค์อุปถัมภ์ของท่านอยูท่ี่ไหน?”ท่านอีซา
ตอบว่า“พวกท่านไม่รู้จักตัวเราหรือองค์อุปถัมภ์ของเราถ้าพวกท่านรู้จักเรา
พวกท่านก็จะรู้จักองค์อุปถัมภ์ของเราด้วย”20 ท่านอีซากล่าวคำเหล่านีท้ีค่ลังเงิน
ขณะกำลังสั่งสอนอยู่ท่ีบริเวณวิหารแต่ไม่มีใครจับกุมท่านเพราะว่ายังไม่ถึงกำ
หนดเวลาของท่าน 

ทีซ่ึ่งเราจะไปนั้นท่านไปไม่ได ้
21 ท่านอีซากล่าวกับพวกเขาอีกว่า“เราจะจากไปพวกท่านจะหาเราแต่จะ

ตายในการบาปของตัวเองทีท่ีเ่ราจะไปนั้นท่านไปไม่ได้”22 พวกยาฮูดีจึงพูดกัน
ว่า“เขาจะฆ่าตัวตายหรือ? เพราะเขาพูดว่า‘ทีท่ีเ่ราจะไปนั้นพวกท่านไปไม่ได้’
”23 ท่านกล่าวกับพวกเขาว่า“พวกท่านเป็นของเบ้ืองล่างเราเป็นของเบ้ืองบน
ท่านเป็นของโลกดุนยาเราไม่ได้เป็นของโลกดุนยา24 เราบอกพวกท่านว่าท่าน
จะตายในการบาปของตัวเองเพราะว่าถ้าพวกท่านไม่เชื่อว่าเราเป็นผู้นั้นท่านก็
จะต้องตายในการบาปของตัวท่าน”25 เขาถามท่านว่า“ท่านเป็นใคร?”ท่านอี

 

4ยะหฺยา 5:31 
5ภาษากรกีแปลตรงตัววา่ตามเนื้อหนัง 



ซาตอบกับเขาว่า“เราเป็นอย่างทีเ่ราบอกพวกท่านต้ังแต่แรกแล้ว26 เรายังมีอีก
หลายเร่ืองทีอ่าจพูดและพิพากษาเก่ียวกับท่านแตผู่้ที่ทรงส่งเรามานั้นสัตยจ์ริง
และเราก็กล่าวต่อโลกดุนยาในสิ่งที่เราได้ยินจากพระองค”์27 พวกเขาไม่เข้าใจว่า
ท่านพูดเร่ืององค์อุปถัมภ์28 ท่านอีซาจึงกล่าวกับเขาว่า“เมื่อพวกท่านยก
บุตรมนุษยข์ึ้นท่านก็จะรู้ว่าเราเป็นผู้นั้นและรู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรตามใจชอบ
องค์อุปถัมภ์ทรงสอนเราอย่างไรเราก็กล่าวอย่างนั้น29 และพระองค์ผู้ทรงส่งเรา
มาก็ทรงอยู่กับเราพระองคไ์ม่ได้ทรงทิ้งเราไวต้ามลำพังเพราะว่าเราทำตาม
ชอบพระทัยพระองคเ์สมอ”30 เมื่อท่านอีซากล่าวอย่างนีก็้มีคนจำนวนมากศรัท
ธาในท่าน 

สัจจะจะทำใหท้่านเป็นไท 
31 ท่านอีซาจึงกล่าวกับพวกยาฮูดีทีศ่รัทธาในท่านว่า“ถ้าพวกท่านยึดมั่นใน

คำสอนของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริง32 และพวกท่านจะรู้จักสัจ
จะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไท”33 พวกเขาตอบท่านว่า“เราสืบเชื้อสายมา
จากนบีอิบรอฮีม6และไม่เคยเป็นทาสใครเลยทำไมท่านถึงกล่าวว่าเราจะเป็น
ไท?” 

34 ท่านอีซาตอบพวกเขาวา่“เราบอกความจริงกับท่านว่าทุกคนทีท่ำบาปก็
เป็นทาสของบาป35 ทาสอยูใ่นบ้านเพียงชั่วคราวบุตรต่างหากทีอ่ยูต่ลอดไป
36 เพราะฉะน้ันถ้าอัล-มะซีฮฺทำให้พวกท่านเป็นไทท่านก็เป็นไทจริงๆ37 เรารู้ว่า
พวกท่านเป็นเชื้อสายของนบีอิบรอฮีมแตท่่านก็หาโอกาสฆ่าเราเพราะไม่ศรัทธา
ในคำสอนของเรา38 เราพูดถึงสิ่งทีเ่ราเห็นเมื่ออยูกั่บองค์อุปถัมภ์และพวกท่าน
ทำในสิ่งทีท่่านได้ยินมาจากพ่อของท่าน”7 

 

6มธ.3:9; ลก.3:8 
7แปลได้อีกว่าพวกท่านจงทำสิ่งที่ท่านได้ยินจากพระบิดา 



พ่อของท่านคืออิบลิส 
39 พวกเขาตอบท่านว่า“นบีอิบรอฮีมเป็นบิดาของเรา”ท่านอีซากล่าวกับเขา

ว่า“ถา้พวกท่านเป็นลูกของนบอีิบรอฮีมแล้วท่านก็จะทำในสิ่งทีน่บีอิบรอฮีมทำ
40 แตเ่ด๋ียวนีพ้วกท่านหาโอกาสฆ่าเราซึ่งเป็นผู้บอกท่านถึงสัจจะท่ีเราได้ยินมา
จากอัลลอฮฺนบีอิบรอฮีมไม่ได้ทำอย่างนี้41 พวกท่านทำสิ่งทีพ่่อของท่านทำ”เขา
ตอบท่านว่า“เราไม่ได้เกิดจากการผิดศีลธรรมทางเพศเรามอีงค์อุปถัมภ์ผู้เดียว
คืออัลลอฮ”ฺ42 ท่านอีซากล่าวกับเขาว่า“ถา้อัลลอฮฺเป็นองค์อุปถัมภ์ของพวก
ท่านแล้วท่านก็จะรักเราเพราะเรามาจากอัลลอฮฺและอยูน่ีแ่ล้วเราไม่ได้มาตาม
ใจชอบของเราเองแตพ่ระองคท์รงส่งเรามา43 ทำไมพวกท่านถึงไม่เข้าใจถ้อยคำ
ทีเ่ราพูด? นีเ่ป็นเพราะท่านทนฟังคำสอนของเราไม่ได้44 พวกท่านมาจากพ่อของ
ท่านคืออิบลิสและท่านอยากจะทำตามความปรารถนาของพ่อมันเป็นฆาตกร
ตั้งแตเ่ร่ิมแรกและไม่ได้ต้ังอยูใ่นสัจจะเพราะมันไม่มีสัจจะเมื่อมันพูดเท็จมันก็
พูดตามสันดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสา45 แต่
พวกท่านไม่ศรัทธาเราเพราะเราพูดความจริง46 มีใครในพวกท่านทีอ่าจชี้ให้เห็น
ว่าเรามบีาป? ถ้าเราพูดความจริงทำไมท่านถึงไม่ศรัทธาเรา? 47 คนทีม่าจาก
อัลลอฮฺก็ย่อมฟังพระดำรัสของอัลลอฮฺพวกท่านไม่ได้มาจากอลัลอฮฺเพราะเหตุ
นีพ้วกท่านจึงไม่ฟัง” 

ก่อนนบีอิบรอฮีมเกิดเราเป็นอยู่แล้ว 
48 พวกยาฮูดีตอบท่านว่า“ทีเ่ราพูดว่าท่านเป็นชาวสะมาเรียและมีชัยฏอนสิง

นั้นไม่จริงหรือ?”49 ท่านอีซาตอบว่า“เราไม่มีชัยฏอนสิงแตเ่ราถวายพระเกียรติ
แดอ่งค์อุปถัมภ์ของเราและพวกท่านลบหลู่เกียรติของเรา50 เราไม่ได้แสวงหา
เกียรตขิองเราเองแตม่ีผู้แสวงหาให้และพระองคน์ั้นเป็นผู้ทรงพิพากษา51 เรา
บอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครประพฤติตามคำสอนของเราคนนั้นจะไม่



ประสบความตายเลย”52 พวกยาฮดีูตอบท่านว่า“เด๋ียวนีเ้รารู้แล้วว่าท่านมี
ชัยฏอนสิงนบีอิบรอฮีมตายไปแล้วและพวกนบก็ีตายไปแล้วเหมือนกันแต่ท่าน
พูดว่า‘ถ้าใครประพฤติตามคำสอนของเราคนนั้นจะไม่ตายเลย8’53 ท่านยิ่ง
ใหญ่กว่านบีอิบรอฮีมบิดาของเราทีต่ายไปแล้วหรือ? พวกนบก็ีตายไปแล้วเหมือน
กันท่านจะอวดอ้างว่าท่านเป็นใคร?”54 ท่านอีซาตอบว่า“ถา้เราให้เกียรติแก่ตัว
เราเองเกียรติของเราก็ไม่มคีวามหมายผู้ทีท่รงให้เกียรติเรานั้นคือองค์อุปถัมภ์
ของเราผู้ทีพ่วกท่านกล่าวว่าเป็นพระเจ้าของท่าน55 พวกท่านไม่รู้จักพระองค์
แตเ่รารู้จักพระองค์ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่รู้จักพระองค์เราก็จะเป็นคนมุสาเหมือน
กับท่านแตเ่รารู้จักพระองค์และประพฤติตามพระดำรัสของพระองค์56 นบีอิบ
รอฮีมบิดาของพวกท่านชื่นชมยินดทีี่จะได้เห็นวันที่เรามาและเขาก็ได้เห็นแล้ว
และมคีวามยินดแีล้ว”57 พวกยาฮูดีจึงกล่าวกับท่านว่า“ท่านอายุยังไม่ถงึห้าสิบ
ปีท่านเคยเห็นนบีอิบรอฮีมแล้วหรือ?”58 ท่านอีซาตอบพวกเขาว่า“เราบอก
ความจริงกับท่านว่าก่อนนบีอิบรอฮีมเกิดเราเป็นอยู่แล้ว”59 คนเหล่านั้นจึง
หยิบก้อนหินขึ้นมาจะขว้างท่านแต่ท่านอีซาหลบเลี่ยงและออกไปจากบริเวณ
วิหาร 
 

 

8ภาษากรกีแปลตรงตัววา่จะไม่ลิ้มรสความตายเลย 



9 
ท่านอีซารักษาคนตาบอดแต่กำเนิด 

1 ขณะทีท่่านอีซาเดินไปตามทางนั้น เห็นชายคนหนึ่งตา บอดตั้งแต่กำเนิด 
2 พวกสาวกของท่านถามท่านว่า “อาจารย์ ใครทำบาป คน นีห้รือพ่อแม่ของเขา 
เขาถึงเกิดมาตา บอด?” 3 ท่านอีซาตอบว่า “ไม่ ใช่คน นีห้รือพ่อแมข่องเขาทีท่ำ
บาป แต่เขาเกิดมาตา บอดเพ่ือให้ราชกิจของอัล ลอฮฺปรากฏในตัวเขา 4 เราต้อง
ทำราชกิจของผู้ทรงส่งเรามาเมื่อยังกลาง วันอยู ่กลาง คืนอันเป็นเวลาทีไ่ม่มีใคร
ทำ งานนั้นกำลังใกล้เข้ามา 5 ตราบ ใดทีเ่รายังอยูใ่นโลกดุนยา เราก็เป็นความสว่าง
ของโลกดุนยา1” 6 เมือ่กล่าวอย่าง นั้นแล้ว ท่านก็บ้วนน้ำ ลายลงทีดิ่น แล้วเอา
น้ำ ลายนั้นทำเป็นโคลนทาทีต่าของคน ตา บอด 7 แล้วสั่งเขาว่า “จงไปล้างโคลน
ออกในสระสิโลอัม” (สโิลอัมแปล ว่า ส่งไป) เขาจึงไปล้างแล้วกลับมาก็มองเห็น 
8 เพ่ือน บ้านและบรรดาคนที่เคยเห็นชายคน นั้นเป็นคนขอ ทานมาก่อนก็พูดกันว่า 
“คน นีใ้ช่ไหมที่ เคยนั่งขอ ทาน?” 9 บาง คนก็พูดว่า “ใช่คน นั้นแหละ” บาง คนก็ว่า 
“ไม่ใช่ แต่เขาเหมือนคน นั้น” ส่วนตวัเขาเองพูดว่า “ขา้พเจ้าคือคน นั้น” 10 พวก
เขาจึงถามเขาว่า “ตาของเจ้าหายบอดได้อย่าง ไร?” 11 เขาตอบวา่ “ชายคนหนึ่ง
ชื่อท่านอีซาทำโคลนทาตาของขา้พเจ้าและบอกข้าพเจ้าว่า ‘จงไปทีส่ระสิโลอัม
แล้วล้างโคลนออก’ ข้าพเจ้าก็ไปล้างตาแล้วก็มองเห็น” 12 พวกเขาจึงถามว่า 
“เขาอยูไ่หน?” คนนั้นบอกว่า “ข้าพเจ้าไม่รู้” 

พวกฟาริสสีอบสวนเรื่องการรักษาคนตาบอด 
13 พวกเขาจึงพาคนทีเ่คยตา บอดนั้นไปหาพวกฟาริสี 14 วันที่ท่านอีซาทำโคลน
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ทาตาชายคน นั้นให้หายบอดเป็นวันบริสุทธิ ์15 พวกฟาริสีถามเขาว่าตาของเขา
มองเห็นได้อย่าง ไร เขาจึงบอกคนเหล่านั้นว่า “ท่านเอาโคลนทาตาของขา้พเจ้า 
แล้วข้าพเจ้าก็ไปล้างออกแล้วก็มองเห็น” 16 พวกฟาริสีบาง คนพูดว่า “ชายคน นี้
ไม่ ได้มาจากอัล ลอฮฺ เพราะเขาไม่ ไดรั้กษาวันบริสุทธิ์” แตค่น อื่นพูดว่า “คน บาป
จะสำแดงสัญญาณอย่าง นั้นได้อย่าง ไร?” พวกเขาก็ขัด แย้งกัน 17 พวกเขาจึงพูด
กับคนตา บอดอีกว่า “เจ้าคิดอย่าง ไรเร่ืองคน นั้น ในเมื่อเขาทำให้ตาของเจ้าหาย
บอด?” ชายคน นั้นตอบว่า “ท่านเป็นผู้ เผย พระ ดำรัส” 

18 พวกยาฮูดีไม่เชื่อว่าชายคน นั้นตา บอดและกลับมองเห็น จนกระทั่งพวกเขา
เรียกบิดามารดาของคนนัน้มา 19 แล้วถามว่า “ชายคน นีเ้ป็นลูกของเจ้าที่เจ้าบอก
ว่าตา บอดมาต้ังแตเ่กิดหรือ? แล้วทำ ไมเด๋ียว นีเ้ขาจึงมองเห็น?” 20 บิดามารดา
ของชายคน นั้นตอบว่า “เรารู้ว่าคน นีเ้ป็นลูกของเรา และรู้ว่าเขาเกิดมาตา บอด 
21 แตไ่ม่รู้ว่าทำไมเด๋ียว นีเ้ขาถึงมองเห็นหรือใครทำให้ตาของเขาหายบอด ถาม
เขาเอาเองเถิด เขาเป็นผู้ ใหญ่แล้ว เขาเล่าเร่ืองเองได้” 22 การทีบ่ิดามารดาของ
เขาพูดอย่างนั้นก็เพราะกลัวพวกยาฮูดี เพราะพวกยาฮดีูตก ลงกันแล้วว่า ถ้าใคร
ยอมรับว่าท่านอีซาเป็นอัล-มะซีฮฺ คนนั้นจะถูกขับออกจากที่ชุมนุมทางศาสนา 
23 เพราะเหตนุีบ้ิดามารดาของเขาจึงพูดว่า “เขาเป็นผู้ ใหญ่แล้ว ถามเขาเอาเอง
เถิด” 

24 พวกเขาจึงเรียกคนที่เคยตา บอดให้มาหาเป็นคร้ังที่ สองและบอกเขาว่า “จง
ถวายพระเกียรติแดอ่ัล ลอฮฺ2 เรารู้ว่าชายคน นั้นเป็นคน บาป” 25 เขาตอบว่า 
“ชายคนนั้นเป็นคน บาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบ สิ่งเดียวทีข่้าพเจ้าทราบคือข้าพ
เจ้าเคยตา บอด แตเ่ด๋ียว นีข้้าพเจ้ามองเห็นได้แล้ว” 26 พวกเขาจึงถามเขาว่า “คน
นั้นทำอะไรกับเจ้า? เขาทำอย่าง ไรตาของเจ้าถึงหายบอด?” 27 คน นั้นตอบพวก

 

2 แปลได้อีกว่า จงพูดความ จริง 



เขาว่า “ข้าพเจ้าบอกท่านแล้วแตท่่านไม่ฟัง ทำ ไมท่านถึงอยากฟังอีก? อยากเป็น
ศิษยข์องคนนั้นด้วยหรือ?” 28 คนเหล่านั้นจึงเยาะ เย้ยเขาว่า “เจ้าเป็นศิษยข์อง
เขา แตเ่ราเป็นศิษยข์องนบีมูซา 29 เรารู้ว่าอัล ลอฮฺทรงพูดกับนบีมซูา แต่สำหรับ
คน นั้นเราไม่รู้ว่ามาจากไหน” 30 ชายคน นั้นตอบว่า “เออ ประหลาดจริงๆ นะที่
พวกท่านไม่รู้ว่าคนนั้นมาจากไหน แต่เขาก็ทำให้ตาของขา้พเจ้าหายบอดได้ 
31 เรารู้ว่าอัล ลอฮไฺม่ทรงฟังคน บาป แต่ทรงฟังคนทีย่กย่องเทิดทูนพระ องคแ์ละ
ทำตามพระ ประสงคข์องพระ องค ์32 ตั้ง แตส่มัยไหนๆ ก็ไม่เคยมีใครได้ยินว่ามีคน
สามารถทำให้ตาของคนทีบ่อดตั้งแต่กำเนิดมองเห็นได้ 33 ถ้าคนนั้นไม่ได้มาจาก
อัล ลอฮฺ เขาจะไม่สามารถทำได้” 34 พวกเขาตอบว่า “เจ้ามันบาปมาตั้ง แตเ่กิด
แล้วยังจะมาสอนเราหรือ?” แล้วพวกเขาก็ไล่เขาออกไป 

ความบอดทางจิตวิญญาณ 
35 ท่านอีซาได้ยินว่าพวกยาฮูดีไล่คน นั้นออกไปแล้ว เมื่อท่านพบเขาจึงกล่าวกับ

เขาว่า “ท่านศรัทธาในบุตร มนุษยห์รือ?” 36 ชายคน นั้นตอบว่า “ท่านเจ้า ข้า ใคร
คือบุตร มนุษยท์ีข่้าพเจ้าจะศรัทธาได้?” 37 ท่านอีซากล่าวกับเขาวา่ “ท่านเห็นผู้
นั้นแล้ว คือผู้ทีก่ำลังพูดอยูกั่บท่าน” 38 เขาจึงกล่าวว่า “ท่านผู้เป็นเจ้านาย 
ข้าพ เจ้าศรัทธาในท่าน” แล้วเขาก็ก้มกราบท่าน 39 ท่านอีซากล่าววา่ “เราเข้ามา
ในโลกดุนยาเพื่อการพิพากษา เพ่ือให้คนทัง้ หลายทีม่องไม่เห็นกลับมองเห็น และ
คนทีม่องเห็นกลับตา บอด” 40 เมื่อพวกฟาริสีทีอ่ยูใ่กล้ท่านได้ยินอย่างนั้นจึงกล่าว
แก่ท่านว่า “เราตา บอดด้วยหรือ?” 41 ท่านอีซาจึงกล่าวกับพวกเขาว่า “ถา้พวก
ท่านตา บอด ท่านก็จะไม่มีบาป แตพ่วกท่านพูดเด๋ียวนี้เองว่า ‘เรามองเห็น’ 
เพราะฉะน้ันบาปของท่านยังมีอยู่ 
 



10 
อุปมาเรื่องคอกแกะ 

1 “เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนทีไ่ม่ได้เข้าไปในคอกแกะทางประตูแต่
ปีนเข้าไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจร2 แตค่นที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะ
3 คนเฝ้าประตจึูงเปิดประตูให้คนนั้นแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะ
ของท่านและนำออกไป4 เมื่อท่านตอ้นแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดิน
นำหน้าและแกะก็ตามไปเพราะรู้จักเสียงของท่าน5 ส่วนคนอื่นแกะจะไม่ตาม
เลยแตจ่ะหนจีากเขาเพราะไม่รู้จักเสียงของคนอื่น”6 เร่ืองเปรียบเทียบนีท้่านอี
ซากล่าวกับพวกเขาแต่เขาเหล่านั้นไม่เข้าใจความหมายของถอ้ยคำทีท่่านกล่าว
กับเขาเลย 

ท่านอีซาเป็นผู้เลี้ยงที่ด ี
7 ท่านอีซาจึงกล่าวกับพวกเขาอีกว่า“เราบอกความจริงกับท่านว่าเราเป็น

ประตขูองแกะทั้งหลาย8 ทุกคนทีม่าก่อนเรานั้นเป็นขโมยและโจรแตฝู่งแกะไม่
ได้ฟังพวกเขา9 เราเป็นประตูถ้าใครเข้าไปทางเราคนนั้นจะรอดเขาจะเข้าออก
แล้วก็จะพบอาหาร10 ขโมยนั้นย่อมมาเพ่ือจะลักฆ่าและทำลายเรามาเพ่ือพวก
เขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์11 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีย่อม
สละชีวิตของตนเพ่ือฝูงแกะ12 คนที่รับจ้างไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะฝูงแกะไม่ได้เป็น
ของเขาเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนไีปสุนัขป่าก็ไล่กัดกินพวกแกะ
จนกระจัดกระจาย13 เขาหนเีพราะเขาเป็นเพียงลูกจ้างและไม่ได้เป็นห่วงแกะ
เลย14 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเรา15 เหมือน



อย่างทีอ่งค์อุปถัมภ์ทรงรู้จักเราและเรารู้จักองค์อุปถัมภ์1และเราสละชีวิตเพ่ือ
ฝูงแกะ16 แกะอื่นทีไ่ม่ได้เป็นของคอกนีเ้ราก็มีอยู่แกะพวกนั้นเราก็ต้องพามา
ด้วยและแกะพวกนั้นจะฟังเสียงของเราแล้วจะรวมเป็นฝูงเดียวและมีผู้เลี้ยง
เพียงผู้เดียว17 เพราะเหตนุีอ้งค์อุปถัมภ์จึงทรงรักเราเพราะเราสละชีวิตของเรา
เพ่ือจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีก18 ไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราได้แต่เราสละชีวิตตามที่
เราตั้งใจเองเรามีสิทธทิีจ่ะสละชีวิตนั้นและมีสิทธทิี่จะรับคืนมาอีกคำกำชับนีเ้รา
ได้รับมาจากองค์อุปถัมภ์ของเรา” 

19 คำสอนเหล่านีท้ำให้พวกยาฮูดีแตกคอกันอีก20 พวกเขาหลายคนพูดว่า“เขา
มชีัยฏอนสิงและเป็นบ้าไปฟังเขาทำไม?”21 คนอื่นๆก็พูดว่า“คำสอนแบบนีไ้ม่
ได้เป็นของคนทีม่ีชัยฏอนสิงชัยฏอนจะทำให้คนตาบอดมองเห็นได้หรือ?” 

พวกยาฮูดีปฏิเสธท่านอีซา 
22 ขณะนั้นเป็นเทศกาลฉลองวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มและเป็นฤดูหนาว23 ท่านอี

ซาเดินอยูใ่นบริเวณวิหารทีเ่ฉลียงของนบีสุลัยมาน24 พวกยาฮูดีก็พากันมา
ห้อมล้อมท่านและถามว่า“ท่านจะให้เราสงสัยไปอีกนานแค่ไหน? ถ้าท่านเป็น
อัล-มะซีฮฺก็จงบอกให้ชัดเจนเถิด”25 ท่านอีซาตอบพวกเขาว่า“เราบอกพวกท่าน
แล้วแตท่่านไม่ศรัทธาสิ่งทีเ่ราทำในพระนามองค์อุปถัมภ์ของเราก็เป็นพยานให้
กับเรา26 แตพ่วกท่านไม่ศรัทธาเพราะท่านไม่ได้เป็นแกะของเรา27 แกะของเรา
ย่อมฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นก็ตามเรา28 เราให้ชีวิตนิ
รันดร์แก่แกะทั้งหลายแกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะ
นั้นไปจากมือของเราได้29 องค์อุปถมัภ์ของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราทรง
เป็นใหญ่กว่าทุกสิ่ง2และไม่มใีครสามารถชิงไปจากพระหัตถ์ขององค์อุปถัมภ์ได้
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2สำเนาโบราณบางฉบับว่าสิ่งที่พระบิดาของเราประทานให้เรานั้นยิ่งใหญ่กว่าทกุสิ่ง 



30 เรากับองค์อุปถัมภ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” 
31 พวกยาฮูดีจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาอีกจะขว้างท่านให้ตาย32 ท่านอีซาจึงกล่าว

กับพวกเขาว่า“เราสำแดงให้ท่านเห็นการดีหลายอย่างขององค์อุปถัมภ์พวก
ท่านหยิบก้อนหินจะขว้างเราให้ตายเพราะการดีข้อไหน?”33 พวกยาฮูดีตอบท่าน
ว่า“เราจะขว้างท่านไม่ใช่เพราะการดีใดๆแตเ่พราะการพูดหมิ่นประมาท
อัลลอฮ3ฺเพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตั้งตัวเป็นผู้เท่าเทียมกับอัลลอฮฺ”34 ท่าน
อีซากล่าวว่า“ในคัมภีร์บริสุทธิ์ของท่านมีคำเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่า‘เรากล่าวว่า
พวกท่านเป็นบ่าวของอัลลอฮ4ฺ’? 35 ถา้คนทีรั่บพระดำรัสของอัลลอฮฺได้ชื่อว่าเป็น
บ่าวของอัลลอฮฺ(และจะฝ่าฝืนคัมภีร์บริสุทธิ์ไม่ได้)36 พวกท่านจะกล่าวหาผู้ที่
องค์อุปถัมภ์ทรงต้ังไวเ้ป็นพิเศษและทรงส่งเข้ามาในโลกดุนยาว่า‘ท่านกล่าวคำ
หมิ่นประมาทอัลลอฮฺ’เพราะเรากล่าวว่า‘เราเป็นอัล-มะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่ง
ของอัลลอฮฺ’อย่างนั้นหรือ? 37 ถ้าเราไม่ได้ปฏบิัตริาชกิจขององค์อุปถัมภ์ของเรา
ก็อย่าศรัทธาในเราเลย38 แต่ถ้าเราปฏิบัตริาชกิจนั้นแมว้่าท่านไม่ศรัทธาในเราก็
จงศรัทธาในราชกิจเหล่านัน้เถิดเพ่ือท่านจะได้รู้และเข้าใจว่าองค์อุปถัมภท์รงอยู่
ในเราและเราอยูใ่นองค์อุปถัมภ์”39 พวกเขาพยายามจะจับท่านอีกคร้ังหนึ่งแต่
ท่านรอดพ้นจากมือของเขา 

40 ท่านได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนอีกและไปถึงตำบลทีน่บียะหฺยาเคยให้ศีลจุ่ม5
แล้วท่านจึงพักอยูท่ี่นั่น41 คนจำนวนมากพากันมาหาท่านกล่าวว่า“ถึงนบียะหฺ
ยาไม่ได้สำแดงสัญญาณอะไรเลยแต่ทุกสิ่งที่นบียะหฺยากล่าวถึงท่านผู้นีเ้ป็นความ
จริง”42 และมีคนทีน่ั่นหลายคนศรัทธาในท่านอีซา 

 

3ลนต.24:16 
4ซาบูรฺ82:6 
5ยะหฺยา 1:28 



11 
การตายของลาซารัส 

1 มชีายคนหนึ่งชื่อลาซารัสกำลังป่วยอยูท่ีเ่บธานี ซึ่งเป็นหมู่ บ้านทีม่าเรียมและ
มารธาพี่สาวของนางอยูน่ั้น1 2 มาเรียมคน นีค้ือหญิงทีเ่อาน้ำ มันหอมชโลมท่านอี
ซา และเอาผมเช็ดเท้าของท่าน2 ลาซารัสน้อง ชายของนางกำลังป่วยอยู ่3 ดัง นั้น
พี่ สาวทั้งสองจึงส่งข่าวไปแจ้งแก่ท่านอีซาว่า “ท่านเจ้าข้า คนทีท่่านรักนั้นกำลัง
ป่วยอยู”่ 4 แตเ่มื่อท่านอีซาได้ยิน ท่านจึงพูดว่า “โรคนีจ้ะไม่ถึงตาย แตเ่กิดขึ้น
เพ่ือเชิด ชูพระ เกียรติของอัลลอฮฺ เพ่ือให้อัล-มะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์ได้
รับ เกียรติเพราะโรคนี”้ 

5 ท่านอีซารักมารธาและน้อง สาวของนางและลาซารัส 6 เมื่อท่านได้ยินว่าลาซา
รัสป่วย ท่านกลับยังพกัในที่ทีท่่านอยู่นั้นอีกสองวัน 7 หลัง จากนั้นท่านพูดกับพวก
สาวกว่า “ให้เรากลับเข้า ไปในแคว้นยูเดียกันอีก” 8 พวกสาวกตอบท่านว่า “อา
จารย์ เมื่อเร็วๆ นีพ้วกยาฮดีูหาโอกาสเอาหินขว้างท่านให้ตาย แล้วท่านยังจะ
กลับไปที่ นั่นอีกหรือ?” 9 ท่านอีซาตอบว่า “กลาง วันมีสิบ สองชั่ว โมงไม่ ใช่หรือ? 
ถ้าใครเดินตอนกลาง วันเขาจะไม่สะดุด เพราะเขาเห็นความ สว่างของโลกดุนยา 
10 แตถ่้าใครเดินตอนกลาง คืนเขาจะสะดุด เพราะไม่ มีความสว่างในตัวเขา” 
11 ท่านกล่าวอย่าง นั้นแล้วจึงพูดกับพวกเขาว่า “ลาซารัสเพ่ือนของพวกเราหลับ
ไปแล้ว แต่เรากำลังจะไปปลุกให้เขาต่ืน” 12 พวกสาวกตอบว่า “ท่านผู้เป็น
เจ้านาย ถ้าเขาหลับอยู่ เขาก็จะมีอาการดีขึ้น” 13 ท่านอีซาพูดถึงการตายของลา
ซารัส แต่พวกสาวกคิดว่าท่านพูดถึงการนอน หลับพักผ่อน 14 ดังนั้นท่านอีซาจึง

 

1 ลก.10:38-39 
2 ยน.12:3 



พูดกับพวกเขาตรงๆ ว่า “ลาซารัสตายแล้ว 15 และเพราะเห็น แก่พวกท่านเราจึง
ยินดทีีเ่ราไม่ ได้อยูท่ี่ นั่นเพ่ือท่านจะได้ศรัทธา อย่างไรก็ดี ให้พวกเราไปหาเขากัน
เถิด” 16 โธมัสทีเ่รียก ว่าแฝด จึงพูดกับเพ่ือนสาวกว่า “ให้เราไปด้วยกันกับท่านอี
ซาเพ่ือจะได้ตายกับท่าน” 

ท่านอีซาเป็นชีวิตและการฟื้นขึ้นจากความตาย 
17 เมื่อท่านอีซามาถึงก็พบว่าเขาเอาลาซารัสไปไวใ้นอุโมงคฝ์ัง ศพสี่วันแล้ว 

18 หมู่ บ้านเบธานีอยูห่่างจากเยรูซาเล็มประมาณสามกิโลเมตร 19 พวกยาฮดีู
หลาย คนจึงมาหามารธาและมาเรียมเพ่ือปลอบ โยนเร่ืองน้อง ชาย 20 เมื่อมารธารู้
ข่าวว่าท่านอี ซากำลังมา นางก็ออกไปต้อน รับท่าน แต่มาเรียมนั่งอยูใ่นบ้าน 
21 มารธากล่าวแก่ท่านอี ซาว่า “ท่านผู้เป็นเจ้านาย ถ้าท่านอยูท่ี่ นี ่น้อง ชายของ
ข้า พ เจ้าก็คงไม่ตาย 22 แต่ข้า พ เจ้าก็รู้ว่าไม่ว่าสิ่งใดทีท่่านขอจากอัล ลอฮฺในเวลานี ้
อัล ลอฮฺก็จะประทานแก่ท่าน” 23 ท่านอี ซากล่าวกับนางว่า “ลาซารัสจะฟ้ืนขึ้นมา
อีก” 24 มารธาตอบท่านว่า “ข้า พ เจ้ารู้ว่าเขาจะฟื้นขึ้นในวันสุด ท้ายเมื่อคนทั้ง ปวง
จะฟื้นขึ้นมา” 25 ท่านอี ซาจึงกล่าวกับนางว่า “เราเป็นชีวิตและการฟื้นขึ้นจาก
ความตาย คนทีศ่รัท ธาในเราจะมีชีวิตอีกแม้ ว่าเขาจะตายไปแล้วก็ ตาม 26 และ
ทุก คนทีม่ีชีวิตและศรัท ธาในเราจะไม่ตายเลย เธอเชื่ออย่าง นีไ้หม?” 27 มารธา
ตอบท่านว่า “เชื่อ ท่านผู้เป็นเจ้านาย ข้า พ เจ้าเชื่อว่าท่านเป็นอัล-มะ ซีฮฺผู้เป็นท่ี
รักยิง่ของอัลลอฮฺที่เข้ามาในโลกดุนยา” 

ท่านอีซาร้องไห้ 
28 เมื่อพูดอย่าง นีแ้ล้ว มารธาก็กลับไปเรียกมาเรียมน้อง สาว กระซิบว่า “อา

จารย์มาแล้วและกำลังเรียกเธอ” 29 เมื่อมาเรียมไดย้ิน ก็รีบลุก ขึ้นไปหาท่าน 
30 ขณะนั้นท่านอี ซายังไม่ได้เข้า ไปในหมู่ บ้าน แตย่ังคงอยูใ่นที่ทีม่ารธาพบท่าน 
31 เมื่อพวกยาฮดีูกำลังปลอบ โยนมาเรียมอยูท่ีบ่้าน พวกเขาเห็นมาเรียมรีบลุก ขึ้น



เดินออกไป พวกเขาจึงตามไป นึกว่านางจะไปร้อง ไห้ทีอุ่โมงคฝ์ัง ศพ 32 เมื่อมา
เรียมมาถึงทีท่ี่ท่านอี ซาอยูแ่ละเห็นท่านแล้ว จึงกราบ ลงทีแ่ทบเท้าของท่านกล่าว
ว่า “ท่านผู้เป็นเจ้านาย ถ้าท่านอยูท่ี่ นี ่น้อง ชายของข้า พ เจ้าก็คงไม่ตาย” 33 เมื่อ
ท่านอี ซาเห็นมาเรียมร้อง ไห้ และพวกยาฮดีูทีต่ามมาก็ร้อง ไห้ด้วย ท่านจึงสะ
เทือนใจและเป็นทุกข์ 34 ท่านกล่าวว่า “พวกท่านเอาศพของเขาไปไวท้ี่ ไหน?” 
พวกเขาตอบท่านว่า “ท่านเจ้า ข้า เชญิมาดู เถิด” 35 แล้วท่านอี ซาก็ร้อง ไห้ 36 พวก
ยาฮูดีจึงกล่าวว่า “ดูสิว่าท่านรักเขาเพียง ไร” 37 แตบ่าง คนก็พูดว่า “ท่านผู้ นีท้ำ
ให้คนตา บอดมอง เห็น จะทำให้คน นี้ไม่ตายไม่ได้หรือ?” 

ท่านอีซาทำใหล้าซารัสฟื้นขึ้นจากความตาย 
38 ท่านอี ซาไปทีอุ่โมงค์ฝัง ศพด้วยความ รู้สึกสะเทือนใจยิ่งนัก อุโมงค์นั้นเป็นถ้ำ 

มหีินก้อนหนึ่งวางปิดปากอุโมงค์ไว ้39 ท่านอี ซาสั่งว่า “จงเอาหินออกเสีย” 
มารธาพี่สาวของคน ตายจึงพูดกับท่านว่า “ท่านผู้เป็นเจ้านาย ศพคงจะมีกลิ่น
เหม็นแล้ว เพราะ ว่าน้องตายมาสี่วันแล้ว” 40 ท่านอี ซาพูดกับนางว่า “เราบอกเจ้า
แล้วไม่ ใช่หรือว่า ถ้าเจ้าเชื่อ ก็จะได้เห็นความยิ่ง ใหญ่ของอัล ลอฮฺ?” 41 พวกเขาจึง
เอาหินออก แล้วท่านอี ซาก็เงยหน้าขึ้นพูดว่า “ข้า แต่องค์อุปถัมภ์ ขา้ พระ องคข์อ
ชูโกรต่อพระ องค์ทีพ่ระ องคโ์ปรดฟังข้า พระ องค ์42 ข้า พระ องค์รู้ว่าพระ องคท์รง
ฟังข้าพระ องคอ์ยูเ่สมอ แตท่ีข่้าพระ องคก์ล่าวอย่าง นีก็้เพราะเห็นแก่ฝูง ชนทีย่ืน
อยูท่ี่ นี ่เพ่ือพวกเขาจะได้เชื่อว่าพระ องคท์รงส่งข้า พระ องคม์า” 43 เมื่อพดู
อย่าง นั้นแล้ว ท่านก็ร้องเสียงดังว่า “ลาซารัส ออกมาเถิด” 44 คนตายนั้นก็ออก
มา มีผ้าพันมือและเท้า และทีห่น้าก็มีผ้าพันอยูด่้วย ท่านอี ซาจึงกล่าวกับพวกเขา
ว่า “จงแกะผ้าทีพ่ันออกแล้วปล่อยเขาเถิด” 

 

 



แผนการฆ่าท่านอีซา 

(มธ.26:1-5; มก.14:1-2; ลก.22:1-2) 
45 ดัง นั้นเมื่อพวกยาฮูดีหลายคนทีม่าหามาเรียมเห็นการกระทำของท่านก็ได้

ศรัท ธาในท่าน 46 แตบ่าง คนไปหาพวกฟาริสีเล่าเหตุ การณ์ทีท่่านอี ซาได้ทำให้เขา
ฟัง 47 ฉะน้ันพวกหัว หน้าผู้ ประกอบ พิ ธี ทาง ศาสนาและพวกฟาริสีจึงได้เรียกประ
ชุมสมาชิกสภาแล้วพูดกันว่า “เราจะทำอย่าง ไรกันดี เพราะ ว่าชายคน นี้สำแดง
สัญญาณมาก มาย? 48 ถ้าเราปล่อยให้เขาทำอย่าง นีต่้อไป ทุก คนก็จะศรัทธาใน
เขา แล้วพวกโรมันก็จะมาทำลายทั้งวิหารและชาติของเรา” 49 แต่คนหนึ่งในพวก
เขาทีช่ื่อคายาฟาสซึ่งเป็นหัวหน้าทาง ศาสนาในปีนั้น กล่าวกับพวกเขาว่า “พวก
ท่านช่างไม่เข้า ใจอะไรเลย 50 ไม่รู้หรือว่าเป็นการดีสำหรับพวกท่านทีจ่ะมีคนหนึ่ง
ตายเพ่ือประชา ชน แทนที่จะให้คนทั้งชาติต้องพินาศ” 51 เขาไม่ ได้กล่าวอย่างนั้น
ตามความ คิดของเขาเอง แตเ่พราะเหตุทีเ่ขาเป็นหัวหน้าทาง ศาสนาของปีนั้น เขา
จึงกล่าวเป็นคำพยากรณ์ว่าท่านอี ซาจะตายแทนชน ชาตินั้น 52 และไม่ ใช่แทนชาติ
ยาฮูดีเท่า นั้น แตเ่พ่ือรวบ รวมผู้ทีอ่ัล ลอฮฺทรงรักเหมอืนลูกที่กระจัด กระจายให้
รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว 53 นับตั้ง แตว่ันนั้นพวกเขาจึงวางแผนที่จะฆ่าท่าน 

54 เพราะฉะน้ันท่านอี ซาจึงไม่ไปไหนมาไหนท่าม กลางพวกยาฮดีูอย่างเปิด เผย
อีก แตอ่อก จากที่ นั่นไปยังถิ่นทีอ่ยูใ่กล้ถิ่นทุรกันดาร ถึงเมืองหนึ่งชื่อเอฟราอิม 
และอยูท่ี่ นั่นกับพวกสาวก 

55 ขณะนั้นใกล้จะถึงเทศกาลปัสกาของพวกยาฮูดีแล้ว มีชาวชนบทจำนวนมาก
ขึ้นไปทีเ่ยรูซาเล็มก่อนเทศกาลปัสกาเพ่ือชำระตัว 56 เมื่อพวกเขาชุมนุมกันอยูใ่น
บริเวณวิหาร พวกเขาก็มองหาท่านอี ซาแล้วถามกันว่า “ท่านคิดอย่างไร ท่าน
อี ซาจะไม่มาในงานเทศกาลนีห้รือ?” 57 พวกหัว หน้าผู้ ประกอบ พิ ธี ทาง ศาสนา
และพวกฟาริสีก็ออกคำ สั่งว่า หากใครรู้ ว่าท่านอี ซาอยูท่ี่ ไหน ให้มาบอกพวกเขา
เพ่ือจะได้ไปจับท่าน 



12 
การชโลมทีเ่บธานี 

(มธ.26:6-13; มก.14:3-9) 
1 ก่อนปัสกาหกวัน ท่านอี ซามาถึงหมู่ บ้านเบธานีซึ่งเป็นทีอ่ยูข่องลาซารัสผู้ที่

ท่านทำให้ฟื้นขึ้นจากความตาย 2 พวกเขาได้จัดเตรียมอาหาร เย็นเพ่ือเลี้ยงท่าน 
มารธาเป็นผู้อยูค่อยปรนนิบัต ิและลาซารัสก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมกินอาหารกับท่าน 
3 มาเรียมเอาน้ำ มันหอมนารดาบริสุทธิ์หนักประมาณคร่ึงกิโลกรัม ซึ่งมีราคาแพง
มากมาชโลมทีเ่ท้าของท่านอี ซา และเอาผมเช็ดเท้าของท่าน1 เรือนก็หอม ฟุ้งไป
ด้วยกลิ่นน้ำ มันนั้น 4 แต่สาวกคนหนึ่งของท่านอี ซาชื่อยูดาสอสิคาริโอท (คนทีจ่ะ
ทรยศท่าน) พูดว่า 5 “ทำ ไมไม่เอาน้ำ มันนั้นไปขายได้เงินซักสาม ร้อยเหรียญเงิน2 
แล้วแจกให้กับคน จน?” 6 เขาพูดอยา่งนั้นไม่ใช่เพราะเขาเอา ใจ ใส่คน จน แต่
เพราะเขาเป็นหัวขโมย เขาถือกระเป๋าเก็บเงินและยัก ยอกเงินทีใ่ส่ไวใ้นนั้นไป 
7 ท่านอี ซาจึงกล่าวว่า “อย่าห้ามนางเลย ให้นางเก็บน้ำ มันนีไ้วจ้นถึงวันฝังศพของ
เรา 8 เพราะ ว่ามีคน จนอยูกั่บพวกท่านเสมอ3 แตเ่ราจะไม่อยู่กับท่านเสมอ” 

แผนการปองร้ายลาซารัส 
9 พวกยาฮูดีจำนวนมากรู้ว่าท่านอี ซาอยูท่ีน่ั่นจึงมาเฝ้าท่าน ไม่ ใช่มาเพราะท่านอี

ซาเท่านั้น แตเ่พื่อจะเห็นลาซารัสคนทีท่่านทำให้ฟื้นขึ้นจากความตายด้วย 
10 ดัง นั้นพวกหัว หน้าผู้ ประกอบ พิ ธี ทาง ศาสนาจึงคิดจะฆ่าลาซารัสด้วย 11 เพราะ
ลาซารัสเป็นต้น เหตทุี่ทำให้พวกยาฮดีูหลายคนแยกตัวไปและศรัทธาในท่านอี ซา 

 

1 ลก.7:37-38 

2 ดูเชิงอรรถ ยะหยฺา 6:7 

3 ฉธบ.15:11 



ท่านอีซาเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต 

(มธ.21:1-11; มก.11:1-11; ลก.19:28-40) 
12 วันรุ่ง ขึ้น เมื่อมหาชนทีม่าร่วมงานเทศกาลนั้นได้ยินว่าท่านอี ซามาถึง

เยรูซาเล็ม 13 พวกเขาก็ถือทางอินทผลัมพากันออกไปต้อน รับท่านร้อง ว่า 
“ขอสรรเสริญ4 
ขอให้ท่านผู้มาในนามของพระผู้เป็นเจ้า5,6 

คือ มหา กษัตริยแ์ห่งพงศ์ พันธุ์นบียะอฺกูบได้รับพร” 
14 และท่านอี ซาได้ พบลูก ลาตัวหนึ่ง จึงได้นั่ง ลานั้นดังคำทีเ่ขียนไวว้่า 

15 “ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ยอย่ากลัวเลย 
จงดูกษัตริยข์องเธอเสด็จมา 

ประทับบนลูกลา”7 
16 ที แรกพวกสาวกของท่านอี ซาไม่เข้า ใจเหตกุารณ์นั้น แตห่ลังจากทีท่่านได้รับ
เกียรติยศ8แล้ว เขาจึงระลึกได้ว่ามีคำเช่นนั้นเขียนไว้กล่าวถึงท่าน และพวกเขา
เองเคยทำอย่างนั้นมอบแดท่่าน 17 ฝูง ชนทีอ่ยูกั่บท่านเมื่อ คร้ังท่านเรียกลาซารัส
ออกมาจากอุโมงคฝ์ัง ศพ และให้ฟื้นขึ้นจากความตายนั้น ก็เป็นพยานในสิ่งทีเ่ขา
ทั้ง หลายได้ยินและได้เห็น 18 ทำให้ฝูง ชนพากันไปหาท่าน เพราะเขาได้ยินว่าท่าน
ได้สำแดงสัญญาณนั้น 19 พวกฟาริสีจึงพูดกันว่า “เห็นไหม? เราทำอะไรไม่ ได้เลย 
ดูซิ โลกตามเขาไปหมดแล้ว” 

 
 

4 ซาบูรฺ118:25-26; (ฉบับฮีบร)ู 
5 พระ ผู้ เป็น เจ้าในข้อนีแ้ละข้อ 38 หมายถึง อัล ลอฮฺ 
6 ซาบูรฺ 118:26 

7 ศคย.9:9 

8 ๗12.16 เกยีรติยศผ่านการตายและการฟื้นขึ้นจากความตาย 



พวกกรีกบางคนปรารถนาจะเห็นท่านอีซา 
20 ในบรรดาคนทีข่ึ้นไปก้มกราบทีง่านเทศกาลนั้นมีพวกกรีกอยูด่้วย 21 พวกเขา

ไปหาฟีลิปซึ่งมาจากหมู่ บ้านเบธไซดาในแคว้นกาลิลี แล้วพูดกับเขาว่า “นีท่่าน
เราอยากจะเห็นท่านอี ซา” 22 ฟีลิปจึงไปบอกอันดรูว์ แล้วอันดรูว์กับฟีลิปก็ไปแจ้ง
แก่ท่านอี ซา 23 ท่านอี ซาตอบพวกเขาว่า “ถึงเวลาแล้วทีบุ่ตร มนุษย์จะได้รับ
เกียรติยศ 24 เราบอกความ จริงกับพวกท่านว่า ถ้าเมล็ดข้าวไมไ่ด้ตกลงดินและ
ตายไป ก็จะคงอยู่เมล็ดเดียว แต่ถ้าตายไปแล้วก็จะงอก ขึ้นเกิดผลมาก 25 คนทีรั่ก
ชีวิตตัวเองต้องเสียชีวิต และคนทีเ่กลียดชังชีวิตตัวเองในโลกดุนยานีจ้ะรักษาชีวิต
นั้นไวน้ิรันดร์9 26 ถ้าใครจะปรนนิบัติเรา คน นั้นต้องตามเรามา และเราอยูท่ี่ ไหน 
ผู้ปรนนิบัติของเราจะอยู่ที่ นั่นด้วย ถ้าใครปรนนิบัตเิรา องค์อุปถัมภ์จะประทาน
เกียรติแก่ผู้ นั้น 

บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้น 
27 “เด๋ียว นีใ้จของเราเป็นทุกข์ จะให้เราพูดอย่าง ไร? ‘ข้า แต่องค์อุปถัมภ์ ขอทรง

ช่วยข้า พระ องคใ์ห้พ้นจากช่วงเวลานี้10’ อย่างนั้นหรือ? แตเ่พ่ือจุดประสงค์นีเ้อง 
เราจึงมาถึงช่วงเวลา นี ้28 ข้า แตอ่งค์อุปถัมภ์ ขอพระ องคท์รงให้พระ นามของ
พระ องครั์บพระเกียรติ” แล้วก็มสีุรเสียงดังมาจากฟ้าว่า “เราได้ทำให้พระนาม
นั้นได้รับพระเกียรติแล้ว และจะทำให้ได้รับพระเกียรติอีก” 29 ฝูง ชนทีย่ืนอยูท่ีน่ั่น
ได้ยินเสียงนั้นก็พูดกันว่าฟ้า ร้อง คนอื่นๆ ว่า “มลาอิกะฮกฺล่าวกับท่าน” 30 ท่าน
อี ซาตอบว่า “เสียงนีเ้กิดขึ้นเพ่ือพวกท่าน ไม่ใช่เพ่ือเรา 31 เด๋ียว นีก้ารพิพากษามา
ถึงโลกดุนยานีแ้ล้ว เด๋ียว นีผู้้ครองโลกดุนยานีจ้ะถูกกำจัดออกไป 32 เมื่อเราถูกยก
ขึ้นจากแผ่น ดินโลกแล้ว เราจะนำทุกคนให้มาหาเรา” 33 ท่านอี ซาพูดอย่างนั้น

 

9 มธ.10:39; 16:25; มก.8:35; ลก.9:24; 17:33 

10 ช่วงเวลานี้ หมายถึง เวลาแห่งการทด ลอง การทด สอบ และการทน ทกุข ์



เพ่ือแสดงว่าท่านจะตายอย่าง ไร 34 ฝูง ชนจึงถามท่านว่า “เรารู้จากบัญญัติว่า อัล-
มะซีฮจฺะอยูเ่ป็นนิตย์11 ท่านพูดได้อย่าง ไรว่า ‘บุตร มนุษย์จะต้องถูกยกขึ้น?’ 
บุตร มนุษยน์ั้นคือใคร?” 35 ท่านอี ซาตอบพวกเขาว่า “ความสว่างจะอยูท่่าม กลาง
พวกท่านอีกหน่อยหนึ่ง เมื่อยังมีความ สว่างอยูก็่จงเดินไปเถิด เพ่ือทีว่่าความมืด
จะได้ตามท่านไม่ทัน คนที่เดินอยูใ่นความมืดย่อมไม่รู้ว่าตนไปทางไหน 36 ขณะที่
พวกท่านมีความสว่าง จงศรัทธาในความสว่างนั้น เพ่ือจะได้เป็นผู้ท่ีดำเนินใน
ความสว่าง” 

พวกยาฮูดีไม่ศรัทธาในท่านอซีา 

เมื่อท่านอี ซากล่าวอย่างนั้นแล้วก็จากไป และซ่อนตัว เองให้พ้นจากพวกเขา 
37 ถึงแม้ว่าท่านได้สำแดงสัญญาณมาก มายหลายอย่างให้เขาเห็น พวกเขาก็ยังไม่
ศรัท ธาในท่าน 38 ทั้ง นีเ้พ่ือจะสำเร็จตามคำของอิสยาห์ผู้ เผย พระดำรัสที่ว่า 

“พระผู้เป็นเจ้าใครจะเชื่อสิ่งทีเ่ราประกาศ? 
และฤทธิ์อำนาจของอัลลอฮฺทรงสำแดงแก่ใคร?”12 

39 เพราะเหตุ นี ้พวกเขาจึงศรัทธาไม่ได้เพราะอิสยาห์กล่าวไวอ้ีกว่า 
40 “อัลลอฮฺทรงปิดตาของพวกเขา 

และทำใจของเขาให้แข็งกระด้างไป 
เกรงว่าพวกเขาจะเห็นด้วยตา 

และเข้าใจด้วยจิตใจและหันกลับมา 
ให้เรารักษาเขาให้หาย”13 

41 อิสยาห์กล่าวอย่าง นี ้เพราะ ว่าเขาเห็นสง่าราศีของท่านอี ซาและกล่าวถึงท่าน 
42 อย่าง ไรก็ดี แมแ้ต่ในพวกหัว หน้าเองก็มีหลายคนศรัท ธาในท่าน แตพ่วกเขาไม่

 

11 ซาบูรฺ 110:4; อสย.9:7; อสค.37:25; ดนล.7:14 

12 อสย.53:1 

13 อสย.6:10 



ยอมรับท่านอย่างเปิด เผยเพราะกลัวพวกฟาริสี เขากลัวว่าจะถูกขับออกจากท่ี
ชุมนุมทางศาสนา 43 เพราะ ว่าพวกเขารักการชม ของมนุษย ์มากกว่าการชม ของ
อัล ลอฮ ฺ

ถ้อยคำของท่านอีซาเป็นหลักการพิพากษา 
44 และท่านอี ซาประกาศว่า “คนทีศ่รัท ธาเรานั้นไม่ได้ศรัทธาในเราเอง แต่

ศรัทธาในพระ องคผ์ู้ทรงส่งเรามา 45 และคนที่เห็นเราก็เห็นผู้ทรงส่งเรามา 46 เรา
เข้ามาในโลกดุนยาเป็นความ สว่าง เพ่ือทุก คนทีศ่รัท ธาในเราจะไม่อยูใ่นความมืด 
47 เราไม่พิพากษาคนทีไ่ด้ยินถ้อย คำของเราและไม่ทำตาม เพราะ ว่าเราไม่ได้มา
เพ่ือจะพิพากษาโลกดุนยาแตม่าเพื่อจะช่วยโลกดุนยาให้รอด 48 ถา้ใครไม่ยอมรับ
เราและไม่รับคำของเรา จะมสีิ่งหนึ่งพิพากษาเขา คำทีเ่รากล่าวแล้วนั่นแหละจะ
พิพากษาเขาในวันกิยามะฮ ฺ49 เพราะเราไม่ได้กล่าวตามใจเราเอง แต่องค์อุปถัมภ์
ผู้ทรงส่งเรามาเป็นผู้บัญชาเราว่าจะกล่าวอะไรหรือพูดอะไร 50 เรารู้ว่าบัญญัติ
ของพระ องคน์ั้นเป็นชีวิตนิรันดร์ เพราะฉะน้ันสิ่งทีเ่ราพูดนั้น เราก็พูดตามที่องค์
อุปถัมภ์ทรงบอกเรา” 
 



13 

ท่านอีซาล้างเท้าของพวกสาวก 
1 ก่อนถึงงานเทศกาลปัสกา ท่านอี ซารู้แล้วว่าถึงเวลาทีจ่ะจากโลกดุนยานีไ้ปหา

องค์อุปถัมภ์ ท่านรักบรรดาคนของท่านทีอ่ยูใ่นโลกดุนยานี ้ท่านรักพวก เขาจนถึง
ที่ สุด 2 ขณะเมื่อกินอาหารเย็นอยูน่ั้น (อิบลิสได้ดล ใจยูดาสบุตรของซีโมน อิสคาริ
โอทให้ทรยศท่าน) 3 ท่านรู้ว่าองค์อุปถัมภ์ประทานทุกสิ่งไวใ้นมือของท่าน และรู้
ว่าท่านมาจากอัล ลอฮฺและกำลังจะกลับไปหาอัล ลอฮ ฺ4 ท่านลุกจากการกินอาหาร 
ถอดเคร่ือง แต่ง กายออกวางไว ้เอาผ้า เช็ด ตัวคาดเอว 5 เทน้ำลงในอ่างแล้วเอาน้ำ
นั้นล้างเท้าของพวกสาวก และเช็ดด้วยผ้าทีค่าดเอวไวน้ั้น 6 เมือ่ท่านล้าง มาถึงซี
โมน เปโตร เขาพูดกับท่านว่า “ท่านผู้เป็นเจ้านาย ท่านจะล้างเท้าของข้าพ เจ้า
หรือ?” 7 ท่านอี ซาตอบเขาว่า “สิ่งทีเ่ราทำในขณะนีท้่านยังไม่รู้เร่ือง แตภ่าย หลัง
ท่านจะเข้า ใจ” 8 เปโตรตอบท่านว่า “ท่านจะล้างเท้าของข้าพ เจ้าไม่ ได้เด็ด ขาด” 
ท่านอี ซาตอบเขาอีกว่า “ถ้าเราไม่ล้างท่านแล้ว ท่านจะมีส่วนในเราไม่ ได้” 9 ซี
โมนเปโตรกล่าวต่อ ไปว่า “ท่านผู้เปน็เจ้านาย ไม่เพียงแต่เท้าของข้าพ เจ้าเท่านั้น 
แตข่อโปรดล้างทั้งมือและศีรษะด้วย” 10 ท่านอี ซาตอบเขาวา่ “คนทีอ่าบ น้ำแล้ว
ไม่จำ เป็นต้องชำระกายอีก ล้างแต่เท้าเท่า นั้น เพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้ว พวก
ท่านก็สะอาดแล้วแตไ่ม่ใช่ทุก คน” 11 เพราะท่านรู้ว่าใครจะทรยศท่าน เพราะ
เหตุ นีท้่านจึงพูดว่า “ไม่ใช่ทุกคนในพวกท่านทีส่ะอาด” 

12 หลังจากที่ท่านล้างเท้าของพวกเขาแล้ว ท่านก็สวมเคร่ือง แต่ง กายแล้วนั่งลง
กล่าวกับเขาว่า “พวกท่านเข้าใจสิ่งทีเ่ราทำกับท่านไหม? 13 พวกท่านเรียกเราว่า
อาจารย์และท่านผู้เป็นเจ้า นาย ท่านเรียกถูกแล้ว เพราะเราเป็นอย่างนั้น 
14 เพราะฉะน้ันถ้าเราผู้เป็นเจ้า นายและอาจารย์ยังล้างเท้าของพวกท่าน ท่านก็



ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วย 15 เพราะ ว่าเราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้ว 
เพ่ือให้ท่านทำเหมือนอย่างทีเ่ราทำกับท่านด้วย1 16 เราบอกความ จริงกับพวก
ท่านว่า คน รับใช้จะเป็นใหญ่ กว่านายไม่ได้ และทูตจะเป็นใหญ่ กว่าคนที่ส่งเขาไป
ก็ไม่ได้2 17 เมื่อพวกท่านรู้อย่าง นี้แล้วและประพฤติตาม ท่านก็เป็นสุข 18 เราไม่ได้
พูดถึงพวกท่านทุก คน เรารู้ จักคนที่เราเลือกไวแ้ล้ว แตจ่ะต้องเป็นจริงตามข้อ
คัมภีร์บริสุทธิ์ที่กล่าวว่า ‘คนทีกิ่นอาหารของเรายกส้นเท้าใส่เรา3’ 19 เราบอก
พวกท่านตอน นีก่้อนที่เร่ือง นีจ้ะเกิดขึ้น เพ่ือว่าเมื่อเร่ือง นีเ้กิดขึ้นแล้วท่านจะได้
เชื่อว่าเราเป็นผู้ นั้น 20 เราบอกความ จริงกับพวกท่านว่า ใครรับคนที่เราส่งไป 
คน นั้นก็รับเราด้วย และใครรับเรา คน นั้นก็รับพระ องค์ผู้ทรงส่งเรามาด้วย4” 

การพยากรณ์ถึงการทรยศท่านอีซา 

(มธ.26:20-25; มก.14:17-21; ลก.22:21-23) 
21 เมื่อท่านอี ซากล่าวอย่าง นั้นแล้ว ท่านก็รู้ สึกเป็นทุกข์ในใจ จนกล่าวออกมาว่า 

“เราบอกความจริงกับท่านว่า คนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเรา” 22 พวกสาวกจึง
มองหน้ากันและสงสัยว่าคนทีท่่านพูดถึงนั้นคือใคร 23 สาวกคน หนึ่งทีท่่านอี ซารัก
นั่งเอนกายอยูใ่กล้ท่าน 24 ซีโมนเปโตรจึงพยัก หน้าให้เขาถามท่านว่า คนทีท่่าน
พูดถึงนั้นคือใคร 25 ขณะทีย่ังนั่งเอนกายอยูใ่กล้ท่านอี ซา สาวกคนนั้นก็ถามท่าน
ว่า “ท่านผู้เป็นเจ้านาย คนนั้นเป็นใคร?” 26 ท่านตอบว่า “เป็นคนทีเ่ราจะเอา
ขนม ปังนีจ้ิ้มส่งให้” แล้วท่านก็เอาขนม ปังนั้นจ้ิมแล้วก็ยื่นให้กับยูดาสบุตรของซี
โมน อิสคาริโอท 27 เมื่อยูดาสกินขนมปังนั้นแล้ว อิบลิสก็เข้าไปสิงในตัวเขา ท่าน

 

1 ลก.22:27 
2 มธ.10:24; ลก.6:40; ยะหฺยา 15:20 
3 ซาบูรฺ 41:9 
4 มธ.10:40; มก.9:37; ลก.9:48; 10:16 



อี ซาจึงกล่าวกับเขาว่า “ท่านกำลังจะทำอะไรก็ไปทำโดยเร็ว” 28 ไม่ มีใครในบรร
ดาคนทีเ่อน กายร่วมโต๊ะอาหารทีรู้่ว่าทำ ไมท่านถึงกล่าวกับเขาอย่างนั้น 29 บาง คน
คิดว่าเพราะยูดาสถือกระเป๋าเก็บเงิน ท่านจึงบอกเขาว่า “จงไปซื้อสิ่งทีเ่ราต้อง
การสำหรับงานเทศกาลนี”้ หรือบอกเขาว่า เขาควรจะให้อะไรแก่คน จน 
30 เพราะฉะน้ันหลังจากยูดาสรับขนม ปังชิ้นนั้นแล้วเขาก็ออกไปทัน ที ขณะนั้น
เป็นเวลากลาง คืน 

บัญญัติใหม ่
31 เมื่อเขาออกไปแล้ว ท่านอี ซาจึงกล่าวว่า “เด๋ียว นีบุ้ตร มนุษยไ์ด้รับเกียรติแล้ว 

และอัล ลอฮฺทรงได้รับพระ เกียรติเพราะบุตร มนุษย ์32 ถ้าอัล ลอฮฺทรงได้รับ
พระ เกียรติเพราะบุตร มนุษย ์อัล ลอฮฺก็จะทรงให้บุตร มนุษย์มเีกียรติในตัวเองและ
จะทรงให้มีเกียรติเดี๋ยว นี ้33 ลูกทั้ง หลายเอ๋ย เราจะอยูกั่บพวกท่านอีกหน่อยเดียว
เท่านั้น ท่านจะหาเรา และอย่างที่เราพูดกับพวกยาฮดีูและตอนนีเ้ราก็พูดกับท่าน
ด้วย คือ ‘ทีท่ีเ่รากำลังจะไปนั้น พวกท่านไปไม่ ได้’5 34 เราให้บัญญัตใิหม่ไวกั้บ
พวกท่าน คือให้รักซึ่งกันและกัน6 เรารักพวกท่านมาแล้วอย่าง ไร ท่านก็จงรักกัน
และกันด้วยอย่างนั้น 35 ถ้าท่านรักกันและกัน ทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของ
เรา” 

การพยากรณ์ถึงเรื่องทีเ่ปโตรจะปฏิเสธ 

(มธ.26:31-35; มก.14:27-31; ลก.22:31-34) 
36 ซีโมน เปโตรกล่าวกับท่านอี ซาว่า “ท่านผู้เป็นเจ้านาย ท่านจะไปที่ ไหน?” 

ท่านอี ซาตอบเขาว่า “ทีท่ีเ่ราจะไปนั้น ท่านจะตามเราไปเด๋ียว นีไ้ม่ ได้ แต่ท่านจะ

 

5 ยะหฺยา 7:34 
6 ยะหฺยา 15:12,17; 1 ยะหฺยา 3:23; 2 ยะหยฺา 5 



ตามไปภายหลัง” 37 เปโตรตอบท่านว่า “ท่านผู้เป็นเจ้านาย ทำ ไมข้าพ เจ้าถึงตาม
ท่านไปเด๋ียว นีไ้ม่ ได้? ข้าพ เจ้าพร้อมทีจ่ะตายเพ่ือท่าน” 38 ท่านอี ซาตอบว่า “ท่าน
จะตายเพ่ือเราหรือ? เราบอกความจริงกับท่านว่า ก่อนไกข่ัน ท่านจะปฏิเสธเรา
สามคร้ัง” 



14 
ท่านอีซาเป็นทางไปสู่องค์อุปถัมภ์ 

1 “อย่าใหใ้จของพวกท่านเป็นทุกข์เลย พวกท่านศรัท ธาในอัล ลอฮ1ฺ จงศรัท ธา
ในเราด้วย 2 ในที่ประทับขององคอ์ุปถัมภ์มีที่ อยูม่ากมาย ถ้าไม่ มีเราคงบอกท่าน
แล้ว เพราะเราไปจัด เตรียมทีไ่วส้ำหรับพวกท่าน 3 เมื่อเราไปจัด เตรียมที่ไวส้ำ
หรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและจะรับท่านไปอยู่กับเรา เพ่ือว่าเราอยู่ที่ ไหน
พวกท่านจะได้อยูท่ี่นั่นด้วย 4 และท่านก็รู้ จักทางทีเ่รากำลังจะไปนั้น” 5 โธมัส
กล่าวกับท่านอี ซาว่า “ท่านผู้เป็นเจ้านาย พวกข้าพ เจ้าไม่รูว้่าท่านจะไปที่ ไหน 
พวกข้าพ เจ้าจะรู้ จักทางนั้นได้อย่าง ไร?” 6 ท่านอี ซาตอบกับเขาว่า “เราเป็นทาง
นั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่ มใีครไปถึงองค์อุปถัมภ์ได้นอก จากจะมาทาง
เรา 7 ถ้าพวกท่านรู้ จักเราแล้ว ท่านก็จะรู้ จักองค์อุปถัมภ์ของเราด้วย ตั้ง แต่นีไ้ป
ท่านก็จะรู้ จักพระ องคแ์ละได้เห็นพระ องค”์ 

8 ฟีลิปกล่าวกับท่านอี ซาว่า “ท่านผู้เป็นเจ้านาย ขอสำแดงองค์อุปถัมภ์ให้พวก
ข้าพ เจ้าเห็น เท่า นีพ้วกข้าพ เจ้ากพ็อใจแล้ว” 9 ท่านอี ซาตอบกับเขาว่า “ฟีลิป เรา
อยูกั่บท่านนานถึงขนาดนีแ้ล้วท่านยังไม่รู้ จักเราอีกหรือ? คนทีไ่ด้เห็นเราก็ได้เห็น
องค์อุปถัมภ์ ท่านจะพูดได้อย่าง ไรอีกว่า ‘ขอสำแดงองค์อุปถัมภ์ให้พวกข้าพ เจ้า
เห็น?’ 10 ท่านไม่เชื่อหรือว่า เราอยูใ่นองค์อุปถัมภ์และองค์อุปถัมภ์ทรงอยูใ่นเรา? 
คำซึ่งเรากล่าวกับพวกท่านนั้น เราไม่ได้กล่าวตามใจตัว เอง แตอ่งค์อุปถมัภ์ผู้ทรง
อยูใ่นเราทรงทำพระ ราช กิจของพระ องค ์11 จงเชื่อเราว่า เราอยูใ่นองค์อุปถัมภ์
และองค์อุปถัมภ์ทรงอยูใ่นเรา ไม่เช่นน้ันก็จงเชื่อเพราะการงานเหล่านั้น 

 

1 พวกท่านศรัท ธาในอัล ลอฮฺ แปลไดอ้ีกวา่ จงศรัท ธาในอัล ลอฮ ฺ



12 “เราบอกความ จริงกับพวกท่านว่า คนทีศ่รัท ธาในเราจะทำสิ่งต่างๆ ได้
เหมือน กับทีเ่ราทำ และเขาจะทำสิ่งทีย่ิ่ง ใหญ่กว่านีอ้ีก เพราะ ว่าเรากำ ลังจะไปหา
องค์อุปถัมภ์ของเรา 13 สิ่ง ใดทีพ่วกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น เพ่ือว่า
องค์อุปถัมภ์จะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ผ่านทางอัล-มะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่งของ
พระ องค ์14 สิ่ง ใดทีพ่วกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น 

คำสัญญาเรื่องรุฮุลกุดูซฺ 
15 “ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามคำบัญชาของเรา 16 เราจะขอองค์

อุปถัมภ์ และพระ องคจ์ะประทานผู้ช่วยอีกผู้ หนึ่งให้กับพวกท่าน เพ่ือจะอยูกั่บ
ท่านตลอดไป 17 คือรุฮุลลอฮ์แห่งความจริง ซึ่งโลกดุนยาไม่สามารถยอม รับได้ 
เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้ จัก พวกท่านรู้ จักเพราะรุฮุลลอฮ์อยูกั่บท่าน และจะอยู่
ในท่านด้วย 

18 “เราจะไม่ละทิ้งพวกท่านไวใ้ห้เป็นเหมือนลูกกำพร้า เราจะมาหาท่าน 19 ใน
ไม่ช้าโลกดุนยาก็จะไม่เห็นเรา แตพ่วกท่านจะเห็นเรา เพราะเรามีชีวิตอยู ่พวก
ท่านก็จะมีชีวิตอยูด่้วย 20 ในวันนั้นท่านจะรู้ว่าเราอยูใ่นองค์อุปถัมภ์ และพวก
ท่านอยูใ่นเราและเราอยูใ่นท่าน 21 คนทีรู้่จักคำบัญชาของเราและประพฤติตาม 
คนนั้นเป็นคนที่รักเรา และคนทีรั่กเรานั้นองค์อุปถัมภ์ของเราจะทรง รักเขา และ
เราจะรักเขาและจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา” 22 ยูดาส (ไม่ ใช่อิสคาริโอท) 
กล่าวกับท่านอี ซาว่า “ท่านผู้เป็นเจ้านาย ทำ ไมท่านถึงสำแดงตัวท่านแก่พวก
ข้าพ เจ้า แตไ่ม่สำแดงแก่โลกดุนยา?” 23 ท่านตอบเขาว่า “ถ้าใครรักเรา คนนั้นจะ
ประพฤติตามคำของเรา และองค์อุปถัมภ์จะทรง รักเขา แล้วเราทั้งสองจะมาหา
เขา และจะอยูกั่บเขา 24 คนทีไ่ม่รักเราก็ไม่ประพฤติตามคำของเรา และคำทีพ่วก
ท่านได้ยินนีไ้ม่ใช่คำของเรา แตเ่ป็นขององค์อุปถัมภ์ผู้ ทรงส่งเรามา 

25 “เรากล่าวคำเหล่า นีกั้บพวกท่านขณะทีเ่รายังอยู่กับท่าน 26 แต่ผู้ช่วยคือ



รุฮุลกุดูซฺซึ่งองค์อุปถัมภ์จะทรงส่งมาในนามของเรานั้นจะทรงสอนพวกท่านทุกสิ่ง 
และจะทำให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เรากล่าวกับพวกท่านแล้ว 27 เรามอบสันติ สุขไวกั้บ
พวกท่าน เป็นสันติ สุขของเราเองท่ีให้กับท่าน และท่ีเราให้นั้นไม่เหมือนการให้
ของโลกดุนยา อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ และอย่ากลัวเลย 28 พวกท่านได้ยินที่
เราได้กล่าวกับท่านแล้วว่า ‘เราจะจากไปและจะกลับมาหาท่าน’ ถ้าพวกท่านรัก
เรา ท่านก็จะชื่น ชมยินดีที่เราไปหาองค์อุปถัมภ์ เพราะองค์อุปถัมภ์ทรงยิ่งใหญ่
กว่าเรา 29 เราบอกเร่ือง นีกั้บพวกท่านไวล้่วง หน้าก่อนทีม่ันจะเกิดขึ้น เพ่ือว่าเมื่อ
มันเกิดขึ้นแล้วพวกท่านจะได้ศรัทธา 30 เราจะพูดกับพวกท่านนานอย่าง นีอ้ีกไม่
ได้แล้ว เพราะ ว่าผู้ครองโลกดุนยาคืออิบลิสกำลังจะมา ผู้นั้นไม่มสีิทธิอะไรเหนือ
เรา 31 แต่เราทำตามทีอ่งค์อุปถัมภ์ทรงบัญชาเรา เพ่ือโลกดุนยาจะได้รู้ว่าเรารัก
องค์อุปถัมภ์ ลุกขึ้น แล้วไปกันเถิด 
 



15 
ท่านอีซาเป็นเถาองุ่นแท ้

1 “เราเป็นเถาองุ่นแท้และองค์อุปถัมภ์ของเราทรงเป็นผู้ดูแลสวน2 แขนงทุก
แขนงในเราทีไ่ม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและแขนงทุกแขนงทีอ่อกผล
พระองคก็์ตัดแต่ง1เพ่ือให้ออกผลมากขึ้น3 พวกท่านได้รับการชำระให้สะอาด2

แล้วด้วยถ้อยคำทีเ่รากล่าวกับท่าน4 จงติดสนิทอยูกั่บเราและเราติดสนิทอยูกั่บ
พวกท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยูกั่บเถาพวกท่านก็เช่น
เดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยูกั่บเรา5 เราเป็นเถาองุ่นพวกท่าน
เป็นแขนงคนทีติ่ดสนิทอยูกั่บเราและเราติดสนิทอยูกั่บเขาคนนั้นจะเกิดผลมาก
เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย6 ถ้าใครไม่ไดติ้ดสนิท
อยูกั่บเราคนนั้นก็จะเหมือนแขนงที่ต้องถูกตัดทิ้งเสียแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูก
เก็บเอาไปเผาไฟ7 ถ้าพวกท่านติดสนิทอยูกั่บเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่
กับท่านแล้วท่านจะดอุาอ์ขอสิ่งใดทีท่่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น8 องค์อุปถัมภ์
ของเราทรงได้รับพระเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสา
วกของเรา9 องค์อุปถัมภ์ทรงรักเราอย่างไรเราก็รักพวกท่านอย่างนั้นจงติดสนิท
อยูกั่บความรักของเรา10 ถ้าพวกท่านประพฤติตามบัญญัตขิองเราท่านก็จะติด
สนิทอยูกั่บความรักของเราเหมือนอย่างทีเ่ราประพฤติตามบัญญัตขิององค์
อุปถัมภ์และติดสนิทอยู่กับความรักของพระองค์11 เราบอกสิ่งเหล่านีกั้บพวก
ท่านเพ่ือให้ความยินดีของเราอยูใ่นท่านและให้ความยินดขีองท่านเต็มเปี่ยม 

 

1แปลได้อกีว่าทรงชำระให้สะอาด 
2แปลได้อีกว่าพวกท่านถกูตัดแต่ง 



12 “บัญญัตขิองเราคือให้พวกท่านรักกันและกัน3เหมือนอย่างทีเ่รารักท่าน
13 ไม่มีใครมคีวามรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพ่ือมิตรสหายของตน14 ถ้า
พวกท่านประพฤติตามทีเ่ราสั่งท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา15 เราจะไม่เรียก
พวกท่านว่าบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่รู้ว่านายทำอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย
เพราะว่าทุกสิ่งทีเ่ราได้ยินจากองค์อุปถัมภ์เราสำแดงแก่พวกท่านแล้ว16 ท่านไม่
ได้เลือกเราแตเ่ราเลือกพวกท่านและแต่งต้ังท่านให้ไปเกิดผลและเพ่ือให้ผลของ
ท่านคงอยู่เพ่ือว่าเมื่อพวกท่านขอดุอาอ์สิ่งใดตอ่องค์อุปถัมภ์ในนามของเรา
พระองคจ์ะประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน17 สิ่งทีเ่ราสั่งพวกท่านไว้ก็คือจงรักกันและกัน 

ความเกลียดชังของโลกดุนยา 
18 “ถ้าโลกดุนยาเกลียดชังพวกท่านก็จงรู้ว่าโลกดุนยาเกลียดชังเราก่อน19 ถา้

พวกท่านเป็นของโลกดุนยาโลกดุนยาก็ย่อมจะรักคนทีเ่ป็นของโลกดุนยาเองแต่
เพราะท่านไม่ได้เป็นของโลกดุนยาคือเราเลือกท่านออกจากโลกดุนยาเพราะ
เหตุนี้โลกดุนยาจึงเกลียดชังท่าน20 จงระลึกถึงคำทีเ่รากล่าวกับพวกท่านแล้วว่า
‘บ่าวไม่ได้เป็นใหญ่กว่านาย’4ถ้าพวกเขาข่มเหงเราเขาก็จะข่มเหงพวกท่านด้วย
ถ้าเขาปฏบิัตติามคำของเราพวกเขาก็จะปฏิบัตติามคำของพวกท่านด้วย21 แต่
เขาจะทำทุกสิ่งเหล่านีแ้ก่พวกท่านเพราะนามของเราเพราะเขาไม่รู้จักผู้ทรงส่ง
เรามา22 ถ้าเราไม่ได้มาสั่งสอนพวกเขาเขาก็คงจะไม่มีบาปแต่เด๋ียวนีพ้วกเขาไม่
มขี้อแก้ตัวในเร่ืองบาปของเขา23 คนทีเ่กลียดชังเราก็เกลียดชังองค์อุปถัมภ์ของ
เราด้วย24 ถ้าในท่ามกลางพวกเขาเราไม่ได้ทำสิ่งซึ่งไม่มีคนอื่นทำเลยพวกเขาก็
จะไม่มีบาปแตเ่ด๋ียวนี้เขาเห็นและเกลียดชังทั้งตัวเราและองค์อุปถัมภ์ของเรา
25 ทั้งนีก็้เพ่ือจะได้เป็นจริงตามทีเ่ขียนไวใ้นคัมภีร์บริสุทธิ์ทีว่่า‘เขาเกลียดชังเรา

 

3ยะหฺยา 13:34; 15:17; 1 ยะหฺยา 3:23; 2 ยะหฺยา 5 
4มธ.10:24; ลก.6:40; ยะหฺยา 13:16 



โดยไม่มสีาเหต5ุ’26 แต่เมื่อท่านผูช้่วยมาซึ่งเป็นผู้ทีเ่ราจะส่งจากองค์อุปถัมภ์มา
หาพวกท่านคือรุฮุลลอฮ์แห่งความจริงซึ่งมาจากองค์อุปถัมภ์นั้นท่านจะเป็น
พยานให้เรา27 และพวกท่านก็จะเป็นพยานให้แก่เราด้วยเพราะว่าพวกท่านอยู่
กับเราตั้งแตเ่ราเร่ิมทำสิ่งต่างๆแล้ว 
 

 

5ซาบูรฺ 35:19; 69:4 



16 
1 “เราบอกสิ่งเหล่านีกั้บพวกท่านก็เพื่อไม่ให้ท่านท้อถอยในศรัทธา2 เขา

ทั้งหลายจะไล่ท่านออกจากที่ชุมนุมทางศาสนาเวลานั้นจะมาถึงเมื่อทุกคนที่
ประหารชีวิตของพวกท่านจะคิดว่าเขากำลังปรนนิบัติอัลลอฮฺ3 ทีเ่ขาทำอย่างนั้น
ก็เพราะพวกเขาไม่รู้จักองค์อุปถัมภ์และไม่รู้จักเรา4 แตเ่หตุทีเ่ราบอกสิ่งเหล่านี้
ให้ท่านฟังก็เพ่ือว่าเมื่อถึงเวลาของพวกเขาท่านจะได้ระลึกว่าเราบอกท่านไวแ้ล้ว 

ราชกิจของรุฮุลกุดูซฺ 

“เราไม่ได้บอกเร่ืองนีกั้บพวกท่านตั้งแตแ่รกเพราะว่าเรายังอยู่กับท่าน5 แต่
ตอนนีเ้รากำลังจะไปหาผู้ทรงส่งเรามาและไม่มีใครในพวกท่านถามเราว่า‘จะไป
ทีไ่หน?’6 แตเ่พราะเราบอกเร่ืองนี้กับพวกท่านจิตใจของท่านจึงมีแตค่วามทุกข์
7 อย่างไรก็ตามเราจะบอกความจริงกับพวกท่านคือการทีเ่ราจากไปนั้นก็เพ่ือ
ประโยชนข์องท่านเพราะถ้าเราไม่ไปท่านผูช้่วยก็จะไม่มาหาพวกท่านแตถ่้าเรา
ไปแล้วเราก็จะส่งท่านผู้ช่วยมาหาท่าน8 เมื่อท่านมาแล้วท่านจะทำให้โลกดุนยา
รู้ความจริงในเร่ืองความบาปความชอบธรรมและการพิพากษา9 ในเร่ืองความ
บาปนั้นคือเพราะพวกเขาไม่ศรัทธาในเรา10 ในเร่ืองความชอบธรรมนั้นคือ
เพราะเราไปหาองค์อุปถัมภ์และพวกท่านจะไม่เห็นเราอีก11 ในเร่ืองการพิพาก
ษานั้นคือเพราะผู้ครองโลกดุนยาคืออิบลิสถูกพิพากษาแล้ว 

12 “เรายังมอีีกหลายสิ่งที่จะบอกกับพวกท่านแตต่อนนีท้่านยังรับไม่ไหว13 เมื่อ
รุฮุลลอฮ์แห่งความจริงมาแล้วท่านจะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะ
ท่านจะไม่กล่าวโดยพลการแตท่่านจะกล่าวสิ่งทีท่่านได้ยินและท่านจะแจ้งแก่
พวกท่านถึงสิ่งต่างๆทีจ่ะเกิดขึ้น14 ท่านจะให้เราได้รับเกียรติเพราะว่าท่านจะ
แจ้งเร่ืองของเราแก่พวกท่าน15 ทุกสิ่งทีเ่ป็นขององค์อุปถัมภ์นั้นเป็นของเรา
เพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวว่ารุฮุลลอฮ์จะแจ้งเร่ืองของเราแก่พวกท่าน 



ความเศร้าโศกจะกลายเป็นความชื่นชมยินด ี
16 “อีกหน่อยพวกท่านจะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยพวกท่านก็จะเห็นเรา”

17 สาวกของท่านอีซาบางคนพูดกันว่า“ท่านหมายความว่าอะไรทีก่ล่าวกับเราว่า
‘อีกหน่อยพวกท่านจะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยพวกท่านก็จะเห็นเรา’และ
ทีว่่า‘เรากำลังจะไปหาอัลลอฮฺผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์”’18 พวกเขาพูดกันว่า“
‘อีกหน่อย’นัน้หมายความว่าอะไร? เราไม่ทราบว่า‘อีกหน่อย’ทีท่่านกล่าวนั้น
หมายความว่าอะไร”19 ท่านอีซารู้วา่พวกเขาอยากถามท่านท่านจึงกล่าวกับเขา
ว่า“พวกท่านถามกันอยูห่รือว่าเราหมายความว่าอะไรทีพู่ดว่า‘อีกหน่อยพวก
ท่านจะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยพวกท่านก็จะเห็นเรา?’20 เราบอก
ความจริงกับพวกท่านว่าท่านจะร้องไห้และคร่ำครวญแต่โลกดุนยาจะชื่นชม
ยินดีพวกท่านจะเป็นทุกข์แตค่วามทุกข์ของท่านจะกลับกลายเป็นความชื่นชม
ยินดี21 เมื่อผู้หญิงจะคลอดบุตรนางก็มีแตค่วามทุกข์เพราะถึงกำหนดแต่เมื่อ
คลอดบุตรแล้วนางก็ไม่คิดถึงความเจ็บปวดนั้นเลยเพราะมีความชื่นชมยินดทีี่
คนหนึ่งเกิดมาในโลกดุนยา22 ดังนั้นขณะนีพ้วกท่านจึงมคีวามทุกข์แตเ่ราจะมา
หาท่านอีกและใจของท่านจะชื่นชมยินดีและจะไม่มีใครช่วงชิงความชื่นชมยินดี
ไปจากท่านได้23 ในวันนั้นพวกท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราบอกความจริงกับ
พวกท่านว่าถ้าท่านจะขอดุอาอ์สิ่งใดจากองค์อุปถัมภ์ในนามของเราพระองคจ์ะ
ประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน24 จนบัดนีพ้วกท่านก็ยังไม่ได้ดุอาอ์ขอสิ่งใดในนามของเรา
จงดุอาอ์ขอเถิดแล้วจะได้เพ่ือความชื่นชมยินดขีองท่านจะมีเต็มเป่ียม 

“เราได้ชนะโลกดุนยาแล้ว” 
25 “เราพูดเร่ืองนี้กับพวกท่านโดยใช้เร่ืองเปรียบเทียบแตอ่ีกไม่นานเราจะพูด

กับท่านโดยไม่ใช้เร่ืองเปรียบเทียบอีกแตจ่ะบอกท่านถึงเร่ืององค์อุปถัมภ์อย่าง
แจ่มแจ้ง26 ในวันนั้นพวกท่านจะขอดุอาอ์ในนามของเราแตเ่ราจะไม่บอกท่านว่า



เราจะอ้อนวอนองค์อุปถัมภ์เพ่ือท่าน27 เพราะว่าองค์อุปถัมภ์เองก็ทรงรักพวก
ท่านเพราะท่านรักเราและเชื่อว่าเรามาจากอัลลอฮ1ฺ28 เรามาจากองค์อุปถัมภ์
และเข้ามาในโลกดุนยาแล้วขณะนีเ้รากำลังจะไปจากโลกดุนยานีแ้ละกลับไปหา
องคอ์ุปถัมภ์อีก” 

29 พวกสาวกของท่านอีซากล่าวว่า“ดูสิท่านกล่าวกับเราอย่างแจ่มแจ้งไม่ได้ใช้
เร่ืองเปรียบเทียบแล้ว30 ตอนนีพ้วกข้าพเจ้ารู้แล้วว่าท่านรู้ทุกสิ่งและไม่จำเป็นที่
ใครจะถามท่านอีกเพราะเหตนุีพ้วกข้าพเจ้าจงึเชื่อว่าท่านมาจากอัลลอฮ”ฺ
31 ท่านอีซาตอบพวกเขาวา่“ตอนนีพ้วกท่านเชื่อแล้วหรือ? 32 ดูสิวันนั้นจะมาถึง
อันทีจ่ริงก็มาถึงแล้วทีพ่วกท่านจะต้องกระจัดกระจายไปยังทีอ่ยูข่องท่าน
แต่ละคนและจะทิ้งเราไวค้นเดียวแต่เราไม่ได้อยูค่นเดียวเพราะองค์อุปถัมภ์ทรง
อยูกั่บเรา33 เราบอกเร่ืองนีกั้บพวกท่านเพ่ือท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกดุน
ยานีท้่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกดุน
ยาแล้ว” 

 

1สำเนาโบราณบางฉบับว่าพระบิดา 



17 
คำขอดุอาอข์องท่านอีซา 

1 เมื่อท่านอีซากล่าวอย่างนั้นแล้วท่านก็แหงนหน้าขึ้นดูฟ้าและกล่าวว่า“ข้าแต่
องค์อุปถัมภ์ถึงเวลาแล้วขอโปรดให้อัล-มะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองคไ์ด้รับ
เกียรติเพ่ือข้าพระองคจ์ะได้ถวายพระเกียรติแดพ่ระองค์2 ดังทีพ่ระองค์โปรด
ให้อัล-มะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่งมีอำนาจเหนือมนุษยท์ั้งสิ้นเพ่ือให้ข้าพระองค์ประทาน
ชีวิตนิรันดร์แก่คนทีพ่ระองคท์รงมอบแก่ข้าพระองค์นั้น3 และนีแ่หละคือชีวิตนิ
รันดร์คือการทีพ่วกเขารู้จักพระองค์พระเจ้าเที่ยงแทผู้้ทรงเอกะและรู้จักท่าน
อีซาอัล-มะซีฮทฺีพ่ระองค์ทรงส่งมา4 ข้าพระองคถ์วายพระเกียรติแด่พระองคใ์น
โลกดุนยานี้เพราะข้าพระองคท์ำกิจทีพ่ระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทำนั้นสำเร็จ
แล้ว5 บัดนีข้้าแตอ่งค์อุปถัมภ์ขอโปรดให้ข้าพระองคไ์ด้รับเกียรติต่อพระองค์คือ
เกียรติทีข่้าพระองคม์ีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกดุนยานี้เกิดขึ้น 

6 “ข้าพระองคส์ำแดงพระนามของพระองค์แก่บรรดาคนทีพ่ระองคป์ระทาน
แก่ข้าพระองค์จากโลกดุนยาคนเหล่านั้นเป็นของพระองค์แล้วและพระองคป์ระ
ทานพวกเขาแก่ข้าพระองค์และเขาได้ปฏิบัตติามพระดำรัสของพระองค์แล้ว
7 บัดนีพ้วกเขารู้ว่าทุกสิ่งทีพ่ระองคป์ระทานแก่ข้าพระองคน์ั้นมาจากพระองค์
8 เพราะว่าพระดำรัสทีพ่ระองค์ทรงกล่าวแก่ข้าพระองค์นั้นข้าพระองคใ์ห้พวก
เขาแล้วและเขารับไว้และรู้แนว่่าข้าพระองคม์าจากพระองค์และเชื่อแล้วว่า
พระองคท์รงส่งข้าพระองคม์า9 ขา้พระองคข์อดุอาอ์เพ่ือพวกเขาข้าพระองคไ์ม่
ได้ขอดุอาอ์เพ่ือโลกดุนยาแต่เพ่ือคนเหล่านั้นทีพ่ระองคป์ระทานแก่ข้าพระองค์
เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์10 ทุกคนทีเ่ป็นของข้าพระองค์ก็เป็นของพระองค์
และทุกคนทีเ่ป็นของพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์และพวกเขาทำให้



ข้าพระองค์ได้รับเกียรติ11 บัดนีข้้าพระองคจ์ะไม่อยู่ในโลกดุนยานีอ้ีกแล้วแต่
พวกเขายังอยูใ่นโลกดุนยานี้ข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ข้าแตอ่งค์
อุปถัมภ์มหาบรสิุทธิ์ขอพระองคท์รงคุ้มครองบรรดาคนทีพ่ระองค์ประทานแก่
ข้าพระองค์ไวโ้ดยพระนามของพระองค์เพ่ือเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เหมือนอย่างข้าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์12 เมื่อข้าพระองคย์ัง
อยูกั่บพวกเขาข้าพระองคก็์คุ้มครองพวกเขาผู้ซึ่งพระองคป์ระทานแก่
ข้าพระองค์ไวโ้ดยพระนามของพระองค์ข้าพระองค์ปกป้องพวกเขาไว้และไม่มี
ใครในพวกเขาพินาศยกเว้นคนเดียวทีต่้องพินาศเพ่ือให้เป็นจริงตามคัมภีร์
บริสุทธิ์113 แตบ่ัดนีข้้าพระองคก์ำลังจะไปหาพระองค์ข้าพระองค์กล่าวถึงเร่ือง
เหล่านีข้ณะทีย่ังอยูใ่นโลกดุนยาเพ่ือให้พวกเขาได้รับความชื่นชมยินดีของ
ข้าพระองค์อย่างเต็มเป่ียม14 ข้าพระองคม์อบพระดำรัสของพระองคใ์ห้แก่พวก
เขาแล้วและโลกดุนยานี้เกลียดชังเขาเพราะเขาไม่ใช่ของโลกดุนยาเหมือน
อย่างทีข่้าพระองคไ์ม่ใช่ของโลกดุนยา15 ข้าพระองคไ์ม่ได้ขอให้พระองคเ์อาพวก
เขาออกไปจากโลกดุนยาแตข่อให้ปกป้องเขาไวใ้ห้พ้นจากอิบลิส16 พวกเขาไม่ใช่
ของโลกดุนยาเหมือนอย่างทีข่้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกดุนยา17 ขอทรงแยกพวก
เขาให้บริสุทธิ2์ด้วยความจริงพระดำรัสของพระองค์เป็นความจริง18 พระองค์
ทรงส่งข้าพระองคม์าในโลกดุนยาอย่างไรข้าพระองค์ก็ส่งพวกเขาไปในโลกดุนยา
อย่างนั้น19 ข้าพระองค์แยกตัวให้บริสุทธิ์เพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายเพ่ือให้เขา
รับการแยกให้บริสุทธิด้์วยความจริง 

20 “ข้าพระองคไ์ม่ได้ขอดุอาอ์เพ่ือคนเหล่านีพ้วกเดียวแต่เพ่ือทุกคนทีศ่รัทธาใน
 

1ซาบูรฺ 41:9; ยะหยฺา 13:18 
2แยก...ให้บริสุทธิ์ในข้อนี้และขอ้ 19 แปลไดอ้ีกว่าชำระให้บรสิุทธิ์ซ่ึงในคัมภีร์บริสุทธิ์

หมายถึงแยกตัวออกเพื่ออัลลอฮฺ 



ข้าพระองค์ผ่านถ้อยคำของพวกเขา21 เพ่ือพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ดังเช่นพระองคผ์ู้เป็นองค์อุปถัมภ์ทรงอยูใ่นข้าพระองค์และข้าพระองคใ์น
พระองค์เพ่ือพวกเขาจะได้อยูใ่นพระองคแ์ละในข้าพระองคด์้วยเพื่อโลกดุนยา
จะได้เชื่อว่าพระองคท์รงส่งข้าพระองค์มา22 เกียรติซึ่งพระองคป์ระทานแก่
ข้าพระองค์นั้นข้าพระองคม์อบให้แก่พวกเขาเพ่ือพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันดังเช่นพระองค์กับข้าพระองค์23 ข้าพระองคอ์ยูใ่นพวกเขาและพระองค์
ทรงอยูใ่นข้าพระองค์เพ่ือพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์
เพ่ือโลกดุนยาจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงส่งข้าพระองคม์าและพระองค์ทรงรักพวก
เขาเหมือนอย่างทีพ่ระองค์ทรงรักข้าพระองค์24 ข้าแต่องค์อุปถัมภ์ข้าพระองค์
ปรารถนาให้คนเหล่านั้นทีพ่ระองคป์ระทานแก่ข้าพระองค์อยูกั่บข้าพระองคใ์นที่
ทีข่้าพระองคอ์ยูน่ั้นเพ่ือพวกเขาจะได้เห็นสง่าราศีของข้าพระองคซ์ึ่งพระองค์
ประทานแก่ข้าพระองค์เพราะพระองคท์รงรักข้าพระองคก่์อนที่จะทรงสร้างโลก
25 ข้าแต่องค์อุปถัมภ์ผู้ทรงธรรมโลกดุนยานีไ้ม่รู้จักพระองค์แตข่้าพระองครู้์จัก
พระองค์และคนเหล่านีรู้้ว่าพระองค์ทรงส่งข้าพระองคม์า26 ข้าพระองคท์ำให้
พวกเขารู้จักพระนามของพระองค์และจะทำอย่างนีต่้อไปเพ่ือความรักที่
พระองคท์รงรักข้าพระองคน์ั้นจะอยู่ในเขาและข้าพระองคอ์ยูใ่นเขา” 
 



18 
การทรยศและการจับกุมท่านอีซา 

(มธ.26:47-56; มก.14:43-50; ลก.22:47-53) 
1 เมื่อท่านอีซากล่าวอย่างนีแ้ล้วท่านก็ออกไปกับพวกสาวกของท่านข้ามห้วย

ขิดโรนไปยังสวนแห่งหนึ่งท่านเข้าไปในสวนนั้นกับพวกสาวก2 ยูดาสคนทีจ่ะ
ทรยศท่านก็รู้จักสวนนั้นด้วยเพราะว่าท่านอีซากับพวกสาวกเคยมาพบกันทีน่ั่น
บ่อยๆ3 ยูดาสนำพวกทหารโรมันกับเจ้าหน้าทีม่าจากพวกผู้นำทางศาสนาและ
พวกฟาริสีพวกเขาถือตะเกียงคบไฟและอาวุธไปทีน่ั่นด้วย4 ท่านอีซารู้ทุกสิ่งที่
จะเกิดขึ้นกับท่านท่านจึงออกไปถามเขาว่า“พวกท่านมาหาใคร?”5 เขาตอบ
ท่านว่า“มาหาท่านอีซาชาวนัซรอฮ”ฺท่านอีซาตอบพวกเขาว่า“เราเป็นผู้นั้น”ยู
ดาสคนทีท่รยศท่านก็ยืนอยูกั่บคนเหล่านั้น6 เมื่อท่านกล่าวกับพวกเขาว่า“เรา
เป็นผู้นั้น”เขาก็ถอยหลังและล้มลงทีดิ่น7 ท่านถามเขาอีกว่า“พวกท่านมาหา
ใคร?”เขาตอบว่า“มาหาท่านอีซาชาวนัซรอฮฺ”8 ท่านอีซาตอบวา่“เราบอก
ท่านแล้วว่าเราเป็นผู้นั้นถ้าท่านตามหาเราก็จงปล่อยคนเหล่านีไ้ปเถิด”9 ทั้งนี้
เพ่ือให้เป็นจริงตามถ้อยคำทีท่่านกล่าวว่า“คนเหล่านั้นซึ่งพระองค์ประทานแก่
ข้าพระองค์ไม่ได้เสียไปสักคนเดียว”10 ซีโมนเปโตรมีดาบจึงชักออกฟันทาสคน
หนึ่งของพวกผู้นำทางศาสนาถูกหูข้างขวาขาดทาสคนนั้นชื่อมัลคัส11 ท่านอีซา
กล่าวกับเปโตรว่า“จงเอาดาบใส่ฝักเสียเราจะไม่รับความทรมานนี้1ที่องค์
อุปถัมภ์ประทานแก่เราหรือ?” 

 

 

1มธ.26:39; มก.14:36; ลก.22:42 



ท่านอีซาขณะอยู่ต่อหน้าหัวหน้าทางศาสนา 

(มธ.26:57-58; มก.14:53-54; ลก.22:54) 
12 พวกพลทหารกับนายทหารและเจ้าหน้าทีข่องพวกยาฮดีูจึงจับท่านอีซามัดไว้

13 แล้วพาท่านไปหาอันนาสก่อนเพราะอันนาสเป็นพ่อตาของคายาฟาสซึ่งเป็น
หัวหน้าทางศาสนาในปีนั้น14 คายาฟาสคนนีแ้หละที่แนะนำพวกยาฮูดีว่าควรให้
คนหนึ่งตายแทนประชาชน2 

เปโตรปฏเิสธท่านอีซา 

(มธ.26:69-70; มก.14:66-68; ลก.22:55-57) 
15 ซีโมนเปโตรกับสาวกอีกคนหนึ่งติดตามท่านอีซาไปแตเ่พราะสาวกคนนั้น

รู้จักกับหัวหน้าทางศาสนาเขาจึงเข้าไปกับท่านอีซาจนถึงลานบ้านของหัวหน้า
ทางศาสนา16 แตเ่ปโตรยืนอยูข่้างนอกริมประตูสาวกอีกคนหนึ่งนั้นทีรู้่จักกับ
หัวหน้าทางศาสนาจึงออกไปพูดกับหญิงทีเ่ฝ้าประตูแล้วพาเปโตรเข้าไป17 ผู้หญิง
คนทีเ่ฝ้าประตูถามเปโตรว่า“ท่านก็เป็นคนหนึ่งในพวกสาวกของคนนั้นด้วยไม่ใช่
หรือ?”เขาตอบวา่“ไมใ่ช่”18 พวกทาสกับเจ้าหน้าที่ก็ยืนอยูท่ีน่ั่นเอาถ่านมาก่อ
ไฟเพราะอากาศหนาวแล้วก็ยืนผิงไฟกันเปโตรก็ยืนผิงไฟอยูกั่บเขาด้วย 

หัวหน้าทางศาสนาสอบสวนท่านอีซา 

(มธ.26:59-66; มก.14:55-64; ลก.22:66-71) 
19 หัวหน้าทางศาสนาก็ถามท่านอีซาถึงพวกสาวกของท่านและคำสอนของท่าน

20 ท่านอีซาตอบเขาว่า“เรากล่าวใหทุ้กคนฟังโดยเปิดเผยเราสั่งสอนเสมอทั้งใน
ที่ชุมนุมทางศาสนาและในบริเวณวิหารทีพ่วกยาฮดีูเคยชุมนุมกันเราไม่ได้สอน

 

2ยะหฺยา 11:49-50 



สิ่งใดอย่างลับๆเลย21 ท่านถามเราทำไม? จงถามคนทีฟ่ังเราว่าเราพูดอะไรกับ
พวกเขาเขารู้ว่าเราสอนอะไร”22 เมื่อท่านอีซากล่าวอย่างนัน้แล้วเจ้าหน้าทีค่น
หนึ่งทีย่ืนอยูท่ี่นั่นก็ตบหน้าท่านแล้วพูดว่า“เจ้าตอบหัวหน้าทางศาสนาอย่างนั้น
หรือ?”23 ท่านอีซาตอบเขาวา่“ถ้าเราพูดผิดก็จงเป็นพยานในสิ่งทีผ่ิดนั้นแตถ่้า
เราพูดถูกท่านตบเราทำไม?”24 อันนาสจึงให้พาท่านอีซาซึ่งถูกมัดอยูไ่ปหาคายา
ฟาสหัวหน้าทางศาสนา 

เปโตรปฏเิสธท่านอีซาอีก 

(มธ.26:71-75; มก.14:69-72; ลก.22:58-62) 
25 ขณะนั้นซีโมนเปโตรกำลังยืนผิงไฟอยู่คนพวกนั้นถามเปโตรว่า“เจ้าก็เป็นสา

วกของคนนั้นด้วยไม่ใช่หรือ?”เปโตรปฏิเสธว่า“ไม่ใช”่26 ทาสคนหนึ่งของ
หัวหน้าทางศาสนาซึ่งเป็นญาติกับคนทีเ่ปโตรฟันหูขาดก็ถามว่า“ขา้เห็นเจ้ากับ
คนนั้นในสวนไม่ใช่หรือ?”27 เปโตรปฏิเสธอีกคร้ังหนึ่งและในทันใดนั้นไก่ก็ขัน 

ท่านอีซาขณะอยู่ต่อหน้าเจ้าเมืองปีลาต 

(มธ.27:1-2,11-14; มก.15:1-5; ลก.23:1-5) 
28 แล้วพวกเขาก็พาท่านอีซาออกจากบ้านของคายาฟาสไปยังวังของเจ้าเมือง

ขณะนั้นเป็นเวลาเช้าตรู่พวกเขาเองไม่ได้เข้าไปในวังของเจ้าเมืองนั้นเพ่ือไม่ให้
เป็นมลทินและจะได้กินปัสกาได้29 ปีลาตจึงออกมาหาพวกเขาแล้วถามว่า
“พวกท่านมีเร่ืองอะไรมาฟ้องคนนี?้”30 พวกเขาตอบท่านว่า“ถ้าเขาไมใ่ช่ผู้ร้าย
เราก็คงจะไม่มอบตัวเขาไวกั้บท่าน”31 ปีลาตกล่าวกับเขาว่า“พวกท่านจงเอาคน
นีไ้ปพิพากษาตามกฎหมายของท่านเถิด”พวกยาฮูดีจึงเรียนท่านว่า“กฎหมาย
ห้ามเราประหารชีวิตใคร”32 ทั้งนีเ้พ่ือให้เป็นจริงตามถ้อยคำของท่านอีซาทีก่ล่าว



ไวว้่าท่านจะเสียชีวิตอย่างไร3 
33 ปีลาตจึงเข้าไปในวังของเจ้าเมืองอีกและเรียกท่านอีซามาแล้วถามว่า“เจ้า

เป็นกษัตริย์ของพวกยาฮดีูหรือ?”34 ท่านอีซาตอบว่า“ท่านถามอย่างนั้นตาม
ความเข้าใจของท่านเองหรือว่าคนอืน่บอกท่านถึงเร่ืองของเรา?”35 ปีลาตตอบ
ว่า“เราเป็นยาฮูดีหรือ? ชนชาติของเจ้าเองและพวกผู้นำทางศาสนามอบเจ้าไว้
กับเราเจ้าทำผิดอะไร?”36 ท่านอีซาตอบว่า“ราชอำนาจของเราไม่ได้เป็นของ
โลกดุนยานี้ถ้าราชอำนาจของเรามาจากโลกดุนยานี้คนของเราก็คงจะต่อสู้ไม่ให้
เราถูกมอบไวใ้นมือของพวกยาฮูดีแต่ราชอำนาจของเราไม่ได้มาจากโลกดุนยา
นี”้37 ปีลาตจึงพูดกับท่านอีซาว่า“ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็เป็นกษัตริยน์่ะซี”ท่านอีซา
ตอบว่า“ท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์เพราะเหตนุี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลก
ดุนยาเพ่ือบอกถึงสัจจะทุกคนทีอ่ยู่ฝ่ายสัจจะก็ฟังเสียงของเรา”38 ปีลาตจึงถาม
ว่า“สัจจะคืออะไร?” 

ท่านอีซาถูกพิพากษาใหป้ระหารชีวิต 

(มธ.27:15-31; มก.15:6-20; ลก.23:13-25) 

เมื่อถามอย่างนั้นแล้วปีลาตก็ออกไปหาพวกยาฮดีูอีกและบอกเขาว่า“เรายังไม่
เห็นว่าคนนีม้ีความผิด39 แตพ่วกท่านมีธรรมเนียมให้เราปล่อยคนหนึ่งให้แก่ท่าน
ในเทศกาลปัสกาท่านอยากให้เราปล่อยกษัตริยข์องพวกยาฮดีูไหม?”40 พวกเขา
ร้องตอบว่า“อย่าปลอ่ยคนนี้แตใ่ห้ปล่อยบารับบัสแทน”บารับบัสเป็นผู้ก่อการ
ร้าย 
 

 

3ยะหฺยา 3:14; 12:32 



19 
1 ปีลาตจึงให้เอาท่านอีซาไปโบยตี2 และพวกทหารก็เอาหนามสานเป็นมงกุฎ

สวมศีรษะของท่านและให้ท่านสวมเสื้อสีม่วง3 แล้วพวกเขาก็มาหาท่านพูดว่า
“ข้าแตก่ษัตริยข์องยาฮูดีขอทรงพระเจริญ”แล้วพวกเขาก็ตบหน้าท่าน4 ปีลาต
ก็ออกไปอีกและกล่าวกับพวกเขาว่า“นี่แน่ะเราพาเขาออกมามอบให้พวกท่าน
เพ่ือให้พวกท่านรู้ว่าเราไม่พบความผิดอะไรในตัวเขาเลย”5 ท่านอีซาจึงออกมา
สวมมงกุฎทำด้วยหนามและสวมเสื้อสีม่วงปีลาตกล่าวกับพวกเขาว่า“เขาอยูท่ีน่ี่
แล้ว”6 เมือ่พวกผู้นำทางศาสนาและพวกเจ้าหน้าที่เห็นท่านพวกเขาก็ร้องอื้ออึง
ว่า“ตรึงเขาเสียตรึงเขาเสีย”ปีลาตกล่าวกับเขาว่า“พวกท่านจงพาเขาไปตรึง
เอาเองเพราะเราไม่เห็นว่าเขามีความผิดเลย”7 พวกยาฮดีูตอบปีลาตว่า“เรามี
กฎหมายและตามกฎหมายนั้นนะเขาสมควรตายเพราะเขาต้ังตัวเป็นผู้เท่า
เทียมกับอัลลอฮฺ”8 เมื่อปีลาตได้ยินอย่างนั้นเขาก็ตกใจกลัวมากขึ้น9 เขาเข้าไป
ในวังของเจ้าเมืองอีกและถามทา่นอีซาว่า“เจ้ามาจากไหน?”แตท่่านอีซาไม่ตอบ
อะไร10 ปีลาตจึงถามอีกว่า“เจ้าจะไม่พูดกับเราหรือ? เจ้าไม่รู้หรือว่าเรามีอำนาจ
ทีจ่ะปล่อยหรือตรึงเจ้าที่กางเขนก็ได้?”11 ท่านอีซาตอบว่า“ท่านจะไม่มีอำนาจ
เหนือเรานอกจากเบ้ืองบนจะประทานให้แก่ท่านเพราะเหตุนี้คนทีม่อบเราไวกั้บ
ท่านจึงมีความผิดมากกว่าท่าน” 

12 ตั้งแต่นั้นปีลาตก็หาโอกาสทีจ่ะปล่อยท่านอีซาแต่พวกยาฮูดีร้องอื้ออึงว่า
“ถ้าท่านปล่อยชายคนนี้ท่านก็ไม่ใชม่ิตรของซีซาร์ทุกคนทีต้ั่งตัวเป็นกษัตริยก็์
ต่อต้านซีซาร”์13 เมื่อปีลาตได้ยินอย่างนั้นเขาจึงพาท่านอีซาออกมาแล้วนั่งบัล
ลังก์พิพากษาตรงที่ทีเ่รียกว่าลานปูศิลาภาษาฮีบรูเรียกว่ากับบาธา14 วันนั้น
เป็นวันเตรียมปัสกาเวลาประมาณเที่ยงเขาพูดกับพวกยาฮูดีว่า“นีค่ือกษัตริย์



ของพวกท่าน”15 พวกยาฮูดีร้องอื้ออึงว่า“เอามันไปเอามันไปเอาไปตรึงที่กาง
เขน”ปีลาตพูดกับพวกเขาว่า“จะให้เราตรึงกษัตริย์ของพวกท่านหรือ?”พวก
ผู้นำทางศาสนาตอบว่า“เราไม่มีกษัตริยอ์ื่นนอกจากซีซาร”์16 แล้วปีลาตก็มอบ
ท่านอีซาให้พวกเขานำไปตรึงทีก่างเขน 

การตรึงท่านอีซาทีก่างเขน 

(มธ.27:32-44; มก.15:21-32; ลก.23:26-43) 

พวกทหารจึงพาท่านอีซาไป17 และท่านได้แบกกางเขนของท่านไปยังที่ทีเ่รียก
ว่ากะโหลกศีรษะภาษาฮีบรูเรียกว่ากลโกธา18 ที่นั่นพวกเขาตรึงท่านอีซาไวท้ี่
กางเขนพร้อมกับชายอีกสองคนคนละข้างโดยทีท่่านอยูต่รงกลาง19 ปีลาตให้
เขียนป้ายติดไวบ้นกางเขนอ่านว่า“อีซาชาวนัซรอฮฺกษัตริย์ของยาฮูดี”20 พวก
ยาฮูดีจำนวนมากได้อ่านป้ายนี้เพราะทีท่ีเ่ขาตรึงท่านอีซานั้นอยูใ่กล้กับกรุงป้าย
นั้นเขียนเป็นภาษาฮีบรูภาษาลาตินและภาษากรีก21 พวกผู้นำทางศาสนาของ
พวกยาฮูดีจึงเรียนปีลาตว่า“อย่าเขียนว่า‘กษัตริยข์องยาฮูดี’แต่เขียนว่า‘คนนี้
บอกว่า“เราเป็นกษัตริย์ของยาฮดีู’”22 ปีลาตตอบว่า“อะไรทีเ่ราเขียนแล้วก็
แล้วไป” 

23 เมื่อพวกทหารตรึงท่านอีซาไว้ทีก่างเขนแล้วพวกเขาก็เอาเสื้อของท่านมา
แบ่งออกเป็นสี่ส่วนให้ทหารคนละส่วนเว้นแตเ่สื้อชั้นในเสื้อชั้นในนั้นไม่มีตะ
เข็บทอเป็นผืนเดียวตลอด24 เพราะฉะน้ันพวกเขาจึงปรึกษากันว่า“เราอย่าฉีก
แบ่งกันเลยแตใ่ห้เราจับฉลากกันจะได้รู้ว่าใครจะได้เป็นเจ้าของ”ทั้งนีเ้พื่อให้
เป็นจริงตามข้อคัมภีร์บริสุทธิ์ทีว่่า 

“เขาเอาเสื้อผ้าของขา้พระองคม์าแบ่งกัน 



ส่วนเคร่ืองนุ่งห่มของข้าพระองค์นั้นเขาก็จับฉลากกัน”1 
พวกทหารก็ทำกันอย่างนี้25 ส่วนคนทีย่ืนอยูข่้างกางเขนของท่านอีซานั้นมีมารดา
กับน้าสาวของท่านมาเรียมภรรยาของเคลโอปัสและมาเรียมชาวมักดาลา26 เมื่อ
ท่านอีซาเห็นมารดาของท่านและสาวกคนทีท่่านรักยืนอยูใ่กล้ๆท่านจึงกล่าวกับ
มารดาว่า“หญิงเอ๋ยนีค่ือบุตรของท่าน”27 แล้วท่านก็กล่าวกับสาวกคนนั้นว่า
“นีค่ือมารดาของท่าน”แล้วสาวกคนนั้นก็รับมารดาของท่านอีซามาอยูใ่นบ้าน
ของตนตั้งแตน่ั้นมา 

การเสียชีวิตของท่านอีซา 

(มธ.27:45-56; มก.15:33-41; ลก.23:44-49) 
28 หลังจากนั้นท่านอีซาก็รู้ว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วและเพ่ือให้เป็นจริงตามข้อคัมภีร์

บริสุทธิ์2ท่านจึงกล่าวว่า“เรากระหายน้ำ”29 ทีน่ั่นมีภาชนะใส่น้ำองุ่นหมักวาง
อยู่พวกเขาจึงเอาฟองน้ำชุบน้ำองุ่นหมักนั้นใส่ปลายก่ิงไม้หุสบชูขึ้นให้ถงึริม
ฝีปากของท่าน30 เมื่อท่านอีซารับน้ำองุ่นหมักแล้วท่านจึงกล่าวว่า“สำเร็จแล้ว”
และก้มศีรษะลงเสียชีวิต 

เขาแทงสีข้างของท่านอีซา 
31 วันนั้นเป็นวันเตรียมพวกยาฮูดีจึงขอปีลาตให้ทุบขาของคนทีถู่กตรึงให้หัก

และยกศพออกไปเพ่ือไม่ให้ศพค้างอยูท่ีก่างเขนในวันบริสุทธิ์(เพราะวันบริสุทธิ์
นั้นเป็นวันใหญ่)32 ดังนั้นพวกทหารจึงมาทุบขาของคนแรกและขาของอกีคนที่
ถูกตรึงอยู่กับท่าน33 แต่เมื่อมาถึงท่านอีซาและเห็นว่าท่านเสียชีวิตแล้วพวกเขา
จึงไม่ได้ทุบขาของท่าน34 แตท่หารคนหนึ่งเอาทวนแทงทีส่ีข้างของท่านและ

 

1ซาบูรฺ 22:18 
2ซาบูรฺ 69:21; 22:15 



เลือดกับน้ำก็ไหลออกมาทันที35 คนทีเ่ห็นเหตุการณ์ได้เล่าว่าเขาเห็นอะไรโดย
เร่ืองทีเ่ขาเล่านั้นเป็นความจริงและเขาก็รู้ว่าเขาพูดความจริงเขาเล่าให้ฟังเพ่ือ
พวกท่านจะได้ศรัทธา36 เพราะสิ่งเหล่านีเ้กิดขึ้นเพ่ือให้เป็นจริงตามข้อคัมภีร์
บริสุทธิท์ีว่่า“กระดูกของท่านจะไม่หักสักชิ้นเดียว”337 และยังมีข้อคัมภร์ีบริสุทธิ์
อีกข้อหนึ่งเขียนว่า“พวกเขาจะมองดูท่านผู้ทีเ่ขาแทง”4 

การฝังศพของท่านอีซา 

(มธ.27:57-61; มก.15:42-47; ลก.23:50-56) 
38 หลังจากนั้นยูสุฟจากอารมิาเธียซึ่งเป็นสาวกลับๆของท่านอีซาเน่ืองจาก

กลัวพวกยาฮูดีก็มาขอศพของท่านอีซาจากปีลาตและปีลาตก็อนุญาตยูสุฟจึง
มานำศพของท่านไป39 นิโคเดมัสคนทีต่อนแรกเคยไปหาท่านในเวลากลางคืน
นั้น5ก็มาเขานำเคร่ืองหอมผสมคือมดยอบกับกฤษณาหนักประมาณสามสิบกิโล
กรัมมาด้วย40 เขาทั้งสองนำศพของท่านอีซามาแล้วเอาผ้าป่านกับเคร่ืองหอม
พันศพนั้นตามธรรมเนียมฝังศพของพวกยาฮดีู41 ในบริเวณทีท่่านถูกตรึงนั้นมี
สวนแห่งหนึ่งในสวนนั้นมอีุโมงคฝ์ังศพใหม่ทีย่ังไม่ได้ฝังศพใครเลย42 เน่ืองจาก
วันนั้นเป็นวันเตรียมของพวกยาฮดีูและเพราะอุโมงค์นั้นอยูใ่กล้เขาจึงบรรจุศพ
ของท่านอีซาไวท้ีน่ั่น 
 

 

3อพย.12:46; กดว.9:12; ซาบูรฺ 34:20 
4ศคย.12:10; วว.1:7 
5ยะหฺยา 3:1-2 



20 
ท่านอีซาฟื้นขึ้นจากความตาย 

(มธ.28:1-10; มก.16:1-8; ลก.24:1-12) 
1 วันอาทิตย์1เวลาเช้ามืด มาเรียมชาวมักดาลามาถึงอุโมงค์ฝังศพและเห็นว่าหิน

ทีป่ิดปากอุโมงค์นั้นถูกยกออกไปแล้ว 2 นางจึงวิ่งไปหาซีโมนเปโตรกับสาวกอีก
คนหนึ่งที่ท่านอี ซารักนั้นและพูดกับพวกเขาว่า “เขาเอาท่านผู้เป็นเจ้านายออกไป
จากอุโมงค์แล้ว และเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาท่านไปไวท้ีไ่หน” 3 เปโตรจึงออกไปที่
อุโมงคกั์บสาวกคนนั้น 4 ทั้งสองคนวิ่งไป แตส่าวกคนนั้นวิ่งเร็ว กว่าเปโตร จึงมาถึง
อุโมงคก่์อน 5 เขาก้ม ลงมองดูเห็นผ้าป่านวางอยู ่แตไ่ม่ได้เข้าไปข้างใน 6 ซีโมน เป
โตรตามมาถึงภาย หลัง แล้วเข้าไปในอุโมงค์เห็นผ้า ป่านวางอยู ่7 ส่วนผ้าพนัศีรษะ
ของท่านไม่ได้วางอยูกั่บผ้าอื่น แต่พับไวต้่างหาก 8 แล้วสาวกคนนั้นทีม่าถึงก่อนก็
ตามเข้าไปข้างในด้วย เขาเห็นและเชื่อ 9 (ขณะนั้นเขายังไม่เข้า ใจขอ้คัมภีร์บริสุทธิ์
ทีเ่ขียนไว้ว่าท่านจะต้องฟื้นขึ้นจากความตาย) 10 แล้วสาวกทั้งสองก็กลับไปยัง
บ้านของตน 

ท่านอีซาปรากฏแก่มาเรียมชาวมักดาลา 

(มก.16:9-11) 
11 ส่วนมาเรียมยังยืนร้อง ไห้อยูน่อกอุโมงค์ ขณะทีร้่อง ไห้อยูน่างก้ม ลงมองเข้าไป

ในอุโมงค์ 12 เห็นมลาอิกะฮฺสองตนสวมเสื้อขาวนั่งอยูท่ีท่ีเ่ขาวางศพของท่านอีซา 
ตนหนึ่งอยู่ข้างศีรษะ อีกตนหน่ึงอยูข่้างเท้า 13 มลาอิกะฮฺทั้งสองพูดกับมาเรียมว่า 
“หญิงเอ๋ย ร้อง ไห้ทำไม?” นางตอบวา่ “เพราะเขาเอาท่านผู้เป็นเจ้านายของข้าพ

 

1 วันอาทิตย์ ในขอ้นี้ และข้อ 19 ภาษากรีกแปลตรงตัวว่า วันต้นสัปดาห ์



เจ้าไป และข้าพเจ้าไม่รู้ว่าเอาไปไวท้ีไ่หน” 14 เมื่อมาเรียมพูดอย่างนั้นแล้ว ก็หัน
กลับมาและเห็นท่านอี ซายืนอยู ่แตไ่ม่รู้ว่าเป็นท่าน 15 ท่านอี ซาถามนางวา่ “หญิง
เอ๋ย ร้อง ไห้ทำไม? ตามหาใคร?” มาเรียมเข้า ใจว่าท่านเป็นคนทำสวนจึงตอบว่า 
“นายเจ้าข้า ถ้านายเอาอี ซาไป ขอบอกให้ดิฉันรู้ว่าเอาท่านไปไวท้ีไ่หน ดิฉันจะได้
รับท่านไป” 16 ท่านพูดกับนางว่า “มาเรียมเอ๋ย” มาเรียมจึงหันมาตอบท่านเป็น
ภาษาฮีบรูว่า “รับโบนี” (ซึ่งแปล ว่า ท่านอาจารย์) 17 ท่านอี ซาพูดกับนางอีกว่า 
“อย่าหน่วง เหน่ียวเราไว้ เพราะเรายังไม่ได้กลับไปหาองค์อุปถัมภ์ของเรา จงไป
หาพวกพี่ น้องของเรา และบอกเขาว่าเรากำลังจะกลับไปหาองค์อุปถัมภ์ของเรา
และองค์อุปถัมภ์ของพวกท่าน ไปหาพระ เจ้าของเราและพระ เจ้าของพวกท่าน” 
18 มาเรียมชาวมักดาลาจึงไปบอกพวกสาวกว่า “ข้าพเจ้าเห็นท่านผู้เป็นเจ้านาย
แล้ว” และนางก็เล่าให้พวกเขาฟังว่าท่านพูดอย่าง ไรกับนาง 

ท่านอีซาปรากฏแกพ่วกสาวก 

(มธ.28:16-20; มก.16:14-18; ลก.24:36-49) 
19 ค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์ เมื่อสาวกปิดประตหู้องที่พวกเขาอยูเ่พราะกลัว

พวกยาฮูดี ท่านอีซาก็เข้ามาและยืนอยูท่่าม กลางพวกเขากล่าวว่า “อัสลามมู
อาลัยกุม” 20 เมื่อท่านกล่าวอย่างนั้นแล้ว ท่านก็ให้เขาดูทีม่ือและสี ข้างของท่าน 
เมื่อพวกสาวกเห็นท่านผู้เป็นเจ้านายแล้วต่างก็มีความยินดยีิ่งนัก 21 ท่านอี ซา
กล่าวกับเขาอีกว่า “อัสลามมูอาลัยกุม องค์อุปถัมภ์ทรงส่งเรามาอย่าง ไร เราก็ส่ง
พวกท่านไปอย่าง นั้น” 22 เมื่อท่านกลา่วอย่าง นั้นแล้วจึงระบายลม หาย ใจเหนือ
พวกเขาและกล่าวกับเขาว่า “จงรับรุฮุลกุดูซฺเถิด 23 ถ้าพวกท่านจะอภัยบาปของ
ใคร บาปของพวกเขาก็จะได้รับการอภัย ถ้าท่านไมอ่ภัย2บาปของใคร บาปของ

 

2 ภาษากรกีแปลตรงตัววา่ ถา้ท่านถือ หรอื เก็บ 



พวกเขาก็จะไม่ได้รับการอภัย3” 

ท่านอีซากับโธมัส 
24 โธมัสทีเ่ขาเรียกกันว่าแฝดซึ่งเป็นสาวกคนหนึ่งในสิบ สองคนนั้น ไม่ได้อยูกั่บ

พวกเขาเมื่อท่านอี ซามาปรากฏ 25 สาวกคนอื่นๆ จึงบอกโธมัสว่า “เราเห็นท่านผู้
เป็นเจ้านายแล้ว” แตโ่ธมัสตอบพวกเขาว่า “ถ้าขา้ไม่เห็นรอยตะปูทีม่ือของท่าน 
และไม่ได้เอานิ้วของข้าแยงเข้าไปทีร่อยตะปูและท่ีสี ข้างของท่านแล้ว ข้าจะไม่
เชื่อเลย” 

26 เมื่อผ่านไปแปดวันแล้ว พวกสาวกของท่านอี ซาอยูด่้วยกันในบ้านนั้นอีกและ
โธมัสก็อยู่กับพวกเขาด้วย ประตูก็ปิดแล้ว แต่ท่านอี ซาได้เข้ามาและยืนอยู่
ท่าม กลางเขากล่าวว่า “อัสลามมูอาลัยกุม” 27 แล้วท่านพูดกับโธมัสว่า “เอานิ้ว
ของท่านแยงเข้ามาทีน่ี ่ดูทีม่ือของเรา และยื่นมือของท่านออกมาคลำทีส่ขี้างของ
เรา อย่าสง สัยเลย แตจ่งเชื่อเถิด” 28 โธมัสตอบท่านว่า “ท่านผู้เป็นเจ้านายของ
ข้าพ เจ้า พระ เจ้าของข้าพ เจ้า” 29 ท่านอี ซากล่าวกับเขาอีกว่า “เพราะท่านเห็น
เราท่านจึงศรัทธาหรือ? คนทีไ่ม่เห็นเราแตศ่รัทธาก็เป็นสุข” 

จุดประสงคข์องหนังสือเล่มนี ้
30 ท่านอีซาได้สำแดงสัญญาณอื่นๆ อีกหลายอย่างต่อ หน้าพวกสาวก ซึ่งไม่ได้

บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี ้31 แตก่ารที่บันทึกเหตุ การณ์เหล่านีไ้ว ้ก็เพ่ือพวกท่านจะ
ได้ศรัทธาในท่านอีซาว่าเป็นอัล-มะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺ และเมื่อมีความ
ศรัทธาแล้วท่านก็จะมีชีวิตโดยนามของท่านอีซา 
 

 

3 มธ.16:19; 18:18 



21 
ท่านอีซาปรากฏแกส่าวกเจ็ดคน 

1 ต่อมาท่านอีซาได้ปรากฏตัวแก่พวกสาวกอีกคร้ังหนึ่งทีท่ะเลทิเบเรียสเหตุการณ์
เป็นดังนี้2 คือซีโมนเปโตรโธมัสทีเ่รียกว่าแฝดนาธานาเอลชาวบ้านคานาแคว้นกา
ลิลีบุตรทั้งสองของเศเบดีและสาวกของท่านอีกสองคนกำลังอยูด่้วยกัน3 ซีโมนเป
โตรบอกพวกเขาว่า“ข้าจะไปจับปลา”พวกเขาจึงพูดกับซีโมนว่า“เราจะไปด้วย”
แล้วพวกเขาก็ออกไปลงเรือแตค่ืนนั้นเขาจับปลาไม่ได้เลย1 

4 เมื่อถึงรุ่งเช้าท่านอีซามายืนอยู่ท่ีฝั่งแตพ่วกสาวกไม่รู้ว่าเป็นท่าน5 ท่านถามพวก
เขาว่า“ลูกเอ๋ยยังไม่ได้ปลาหรือ?”เขาตอบว่า“ยัง”6 ท่านกล่าวกับพวกเขาว่า
“จงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือแล้วจะได้ปลามาบ้าง”เขาจึงทอดอวนลงและได้
ปลาจำนวนมาก2จนลากอวนขึ้นไม่ไหว7 สาวกคนทีท่่านอีซารักบอกเปโตรว่า
“เป็นท่านอีซาผู้เป็นเจ้านาย”เมื่อเปโตรได้ยินว่าเป็นท่านผู้เป็นเจ้านายเขาก็หยิบ
เสื้อมาสวมเพราะถอดเสื้ออยู่แล้วก็กระโดดลงทะเล8 แตส่าวกคนอื่นๆนั้นนั่งเรือ
มาและลากอวนทีติ่ดปลาเต็มนั้นมาด้วยเพราะพวกเขาอยูห่่างจากฝั่งไม่มากนัก
ไกลประมาณหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้น 

9 เมื่อพวกเขาขึ้นมาบนฝั่งก็เห็นขนมปังและปลาปิ้งอยูบ่นถ่านทีติ่ดไฟอยู่10 ท่าน
อีซากล่าวกับพวกเขาว่า“เอาปลาทีเ่พิ่งจับได้มาหน่อยส”ิ11 ซีโมนเปโตรจึงลงไปใน
เรือแล้วลากอวนขึ้นฝั่งอวนนั้นเต็มไปด้วยปลาตัวใหญ่ๆมีหนึ่งร้อยห้าสิบสามตัว

 

1 ลก.5:5 

2ลก.5:6 



แมจ้ะมมีากขนาดนั้นอวนก็ไม่ขาด12 ท่านอีซากล่าวกับพวกเขาอีกว่า“มากิน
อาหารกันเถิด”พวกสาวกไม่มีใครกล้าถามท่านว่า“ท่านเป็นใคร?”เพราะพวกเขา
รู้อยูแ่ล้วว่าเป็นท่าน13 ท่านอีซาเข้ามาหยิบขนมปังและปลาแจกให้พวกเขา14 นี่
เป็นคร้ังทีส่ามที่ท่านอีซาได้ปรากฏตัวแก่พวกสาวกหลังจากทีอ่ัลลอฮฺทรงให้ท่าน
ฟื้นขึ้นจากความตายแล้ว 

ท่านอีซากับเปโตร 
15 เมื่อกินอาหารเสร็จแล้วท่านอีซากล่าวกับซีโมนเปโตรว่า“ซีโมนบุตรยะหฺยา

ท่านรักเรามากกว่าสาวกเหล่านีรั้กเราหรือ?”เขาตอบท่านว่า“ใช่ท่านผูเ้ป็น
เจ้านายท่านรู้ว่าข้าพเจ้ารักท่าน”ท่านจึงสั่งเขาว่า“จงเลี้ยงดูลูกแกะของเราเถิด”
16 ท่านกล่าวกับเขาคร้ังที่สองว่า“ซีโมนบุตรยะหฺยาท่านรักเราหรือ?”เขาตอบ
ท่านว่า“ใช่ท่านผู้เป็นเจ้านายท่านรู้ว่าข้าพเจ้ารักท่าน”ท่านสั่งเขาว่า“จงดูแล
แกะของเราเถิด”17 ท่านกล่าวกับเขาคร้ังที่สามว่า“ซีโมนบุตรยะหฺยาท่านรักเรา
หรือ?”เปโตรเสียใจมากที่ท่านถามเขาคร้ังที่สามว่า“ท่านรักเราหรือ?”เขาจึงตอบ
ท่านว่า“ท่านผู้เป็นเจ้านายท่านรู้ทุกสิ่งท่านรู้ดีว่าข้าพเจ้ารักท่าน”ท่านอีซาจึงสั่ง
เขาอีกว่า“จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด18 เราบอกความจริงกับท่านว่าเมื่อท่านยัง
หนุ่มท่านก็คาดเอวของท่านเองและเดินไปไหนๆตามทีท่่านปรารถนาแต่เมื่อแก่
แล้วท่านจะย่ืนมือออกมาแล้วคนอื่นจะมัดท่านและพาท่านไปในทีท่ีท่่านไม่ปรารถ
นาจะไป”19 (ที่ท่านอีซากล่าวอย่างนั้นก็เพ่ือชี้ให้เห็นว่าเปโตรจะถวายพระเกียรติ
แดอ่ัลลอฮฺด้วยการตายแบบใด)เมื่อกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านจึงพูดกับเปโตรว่า“จง
ตามเรามาเถิด” 

ท่านอีซากับสาวกทีท่่านรัก 



20 เปโตรเหลียวหลังเห็นสาวกคนทีท่่านรักตามมา(สาวกคนนั้นคือคนทีเ่อนตัวลง
ใกล้ท่านขณะกินอาหารและถามว่า“ท่านผู้เป็นเจ้านายคนทีจ่ะทรยศท่านเป็น
ใคร?”)321 เมื่อเปโตรเห็นสาวกคนนั้นจึงถามท่านอีซาว่า“ท่านผู้เป็นเจ้านายคนนี้
จะเป็นยังไงบ้าง?”22 ท่านอีซากล่าวกับเขาว่า“ถ้าเราอยากให้เขาอยูจ่นกว่าเราจะ
มามันเก่ียวอะไรกับท่าน? จงตามเรามาเถิด”23 เพราะฉะน้ันคำทีว่่าสาวกคนนั้นจะ
ไม่ตายจึงลือกันไปท่ามกลางพวกพี่น้องท่านอีซาไม่ได้กล่าวกับเขาว่าสาวกคนนั้น
จะไม่ตายแตก่ล่าวว่า“ถ้าเราอยากให้เขาอยูจ่นกว่าเราจะมามันเก่ียวอะไรกับ
ท่าน?” 

24 สาวกคนนีแ้หละทีเ่ป็นคนเล่าและเขียนถึงเร่ืองทั้งหมดนี้และเรารู้ว่าเขาเล่า
ความจริง 

25 ท่านอีซายังได้ทำสิ่งอื่นๆอีกมากมายถ้าจะเขียนให้หมดทุกสิ่งข้าพเจ้าคิดว่าแม้
ทีท่ั้งโลกดุนยาก็ไม่พอทีจ่ะเก็บหนังสือทีจ่ะเขียนนั้น 
 

 

3ยะหฺยา 13:25 
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