ขขาวประเสรริฐของพระเยซซูครริสตต
เรรียบเรรียงโดยทขานยอหตน
ททาความเขข้าใจพระคคัมภรีรต
(อธริบายขข้อพระคคัมภรีรตแบบแบบ๊พตริสอริสระ)
โดย ดร. เดวริด เอช. ซอเรนสคัน

นอรตธสตารต มรินริสตรรีรสต
(พคันธกริจของครริสตจคักรแบบ๊พตริสนอรตธสตารต)
1820 ถ. เวสตต มอรตแกน
ดริวลคัธ, มรินเนโซตข้า 55811
218-726-0209

ปรคับปรรุงครคัรงทรีที่สอง
สงวนลริขสริทธริธ 2007
นอรตธสตารต มรินริสตรรีรสต
1820 ถ. เวสตต มอรตแกน
ดริวลคัธ, มรินเนโซตข้า 55811

มริชชคันนารรีชาวอเมรริกนคั ควรตริดตขอ ดร. เดวริด ซอเรนสคัน
เพพที่อขออนรุญาตกขอนใชข้เนพรอหาอธริบายขข้อพระคคัมภรีรตนร รี
davidsorenson@juno.com

ขขาวประเสรริฐของพระเยซซูครริสตต
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บทนนนำสสยสู่ อหห์น : ขข่าวประเสรริฐของยอหห์นมมีความแตกตข่างจากขข่าวประเสรริฐอมีกสามเลข่ม ทททั้ง
สามเลข่มดทงกลข่าวมมีเนนอทั้ หาทมีที่สอดคลล้องกทนในการนนาเสนอเกมีที่ยวกทบพระชนมห์ชมีพและพทนธกริจของ
พระเยซซูครริสตห์องคห์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเรา แตข่ยอหห์นนนาเสนอแงข่มมมุ เกมีที่ยวกทบพระชนมห์ชพมี และพทนธ
กริจของพระครริสตห์ในแบบทมีที่ไมข่ไดล้มมีบทนททึกไวล้ในทมีที่อนนที่ เหตมุผลอาจเปป็นไดล้วข่ายอหห์นเขมียนทมีหลทงขข่าว
ประเสรริฐอมีกสามเลข่มดทงกลข่าว นทกประวทตริศาสตรห์เชนที่อวข่าขข่าวประเสรริฐของยอหห์นถซูกเขมียนขทึนทั้
ระหวข่างปมี ค.ศ. 85 และ 90 แนข่นอนทมีที่ยอหห์นรซูจล้ ทกขข่าวประเสรริฐอมีกสามเลข่มเปป็นอยข่างดมี ตามทมีที่พระ
วริญญาณทรงดลใจทข่าน ยอหห์นไดล้นนาเสนอแงข่มมุมเกมีที่ยวกทบพทนธกริจของพระครริสตห์ในแบบทมีที่อมีกสาม
คนไมข่ไดล้เขมียน เพราะวข่ายอหห์นมมีเวลากวข่าครทึที่งศตวรรษเพนที่อใครข่ครวญและเขล้าใจเกมีที่ยวกทบการสข่งตข่อ
ของพระคมุณ ขข่าวประเสรริฐของทข่านจทึงมมีความเปป็นผซูล้ใหญข่ฝข่ายวริญญาณมากทมีที่สมุด และทข่านนนาเสนอ
เรนที่องความรอดอยข่างชทดเจนดล้วย
ใจความหลทกของขข่าวประเสรริฐเลข่มนมีทั้มคมี วามชทดเจนในยข่อหนล้าแรกๆ พระเยซซูครริสตห์ทรง
เปป็นพระบมุตรของพระเจล้าผซูล้เสดป็จมารทบสภาพมนมุษยห์ พระองคห์ทรงเปป็นพระวาทะนริรนท ดรห์และทรง
เปป็นพระเจล้า การเสดป็จมาของพระองคห์เปป็นมาโดยการรทบสภาพมนมุษยห์ ซทึงที่ เปป็นการเปริดเผยพระเจล้า
ในฐานะมนมุษยห์ ใจความหลทกทมีที่สนาคทญอมีกเรนอที่ งคนอ การทมีที่คนๆหนทึงที่ จะมมีชมีวริตนริรทนดรห์ไดล้ผข่านทางพระ
ครริสตห์โดยการเชนที่อวางใจพระองคห์ใหล้เปป็นพระผซูล้ชข่วยใหล้รอด คนาสองคนาทมีที่ปรากฏททวที่ พระธรรมเลข่มนมีทั้
คนอ “เชนที่อ” และ “ชมีวริต”
*****

ภนำพรวมของยอหห์น 1: ยอหห์น 1 เปป็นสข่วนเปริดเรนอที่ งของพระธรรมเลข่มนมีทั้ สรมุปยข่อของพระ
ธรรมทททั้งเลข่มกป็อยซูใข่ นบทนมีทั้: (1) พระเยซซูทรงเปป็นพระเจล้าอยข่างชทดเจน (2) พระองคห์ทรงเปป็นพระผซูล้
สรล้าง, ชมีวริต, และความสวข่าง (3) การเปป็นบมุตรและความรอดเปป็นมาโดยความเชนที่อในพระองคห์ (4)
พระองคห์ทรงเปป็นพระวาทะนริรนท ดรห์ผซูล้เสดป็จมารทบสภาพมนมุษยห์ จากนททั้นอทครสาวกผซูล้นมีทั้กป็กลข่าวแนะนนา
เกมียที่ วกทบพระชนมห์ชพมี และพทนธกริจของพระเยซซูครริสตห์ ทข่านเรริมที่ ตล้นดล้วยการรทบใชล้ของยอหห์นผซูล้ใหล้รทบ
บทพตริศมาในฐานะผซูล้เบริกทางของพระครริสตห์ ทข่านใหล้รายละเอมียดมากขทึทั้นเกมีที่ยวกทบ “ลอกอส” ทมีมที่ า
รทบสภาพมนมุษยห์ ซทึที่งรวมถทึงการทมียที่ อหห์นบรรยายภาพพระองคห์วข่าเปป็นพระเมษโปดกของพระเจล้า
และการรทบบทพตริศมาของพระองคห์ดวล้ ย
ยน 1:1

ในเรรริ่มแรกนนนนั้ พระวาทะทรงเปป็นอยยแยู่ ลล้ว และพระวาทะทรงอยยยู่กบน พระเจล้า

และพระวาทะทรงเปป็นพระเจล้า ความเปป็นนริรนคั ดรตและความเปป็นพระเจข้าของพระเยซซูครริสตตไดข้ถซูก
นทาเสนออยขางมรีพลคัง ในเรริที่มแรกพระวาทะทรงเปป็นอยซูแข ลข้ว หรพอเมพที่อกาลแรกเรริที่มไดข้เรริที่มตข้นขขรน พระ
วาทะกป็ทรงเปป็นอยซูแข ลข้ว คทาทรีแที่ ปลวขา พระวาทะ คพอ คทากรรีกลอกอส คทาๆนรีรเปป็นคทาทรีที่ใชข้ครอบคลรุมซขงที่
แปลวขาถล้อยคนา แตขกมป็ รีความหมายวขา ‘ความคริด’ หรพอ ‘จริตใจ’ ดข้วย ขข้อ 14 กลขาวชคัดเจนวขายอหตนใชข้
คทานรีรเพพที่อสพที่อความหมายใด ในขข้อนคัรนมรีบคันทขกไวข้วาข “พระวาทะไดข้ทรงสภาพของเนพรอหนคัง และ
ทรงอยซูทข ขามกลางเรา” ไมขมขรี ข้อสงสคัยเลยวขาพระวาทะในทรีที่นร รีหาใชขใครอพนที่ นอกจากพระเยซซูครริสตต
ใหข้เราสคังเกตวลรีแรก “ในเรริที่มแรกนคัรนพระวาทะทรงเปป็นอยซูแข ลข้ว” ขข้อนรีรสพที่อชคัดเจนถขงการมรี
ตคัวตนอยซูกข ขอนแลข้วของพระเยซซูครริสตต เมพอที่ เรริที่มแรกมรีขร ขน พระวาทะกป็ทรงเปป็นอยซูแข ลข้ว สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อ
ออกมาอยขางชคัดเจนคพอ พระองคตไมขทรงมรีจรุดเรริที่มตข้น คทาทรีแที่ ปลวขา เรรริ่มแรก (อารเค) มรีความหมายวขา
แหลขงกทาเนริด หรพอสริที่งทรีที่มาเปป็นอคันดคับแรก เมพอที่ สริที่งตขางๆถพอกทาเนริดขขรน พระเยซซูครริสตตกทป็ รงเปป็นอยซูข
แลข้ว พระองคตทรงเปป็นอยซูกข ขอนแลข้วชคัวที่ นริรคันดรต
วลรีทรีที่สอง “และพระวาทะทรงอยซูกข บคั พระเจข้า” พซูดถขงตรรีเอกานรุภาพ ปฐมกาล 1:1 เรริที่มตข้น
ดข้วยสคันนริษฐานเกรีที่ยวกคับพระเจข้า “ในเรริที่มแรกนคัรนพระเจข้า” จากนคัรนใหข้เราสคังเกตใน ปฐมกาล 1:26
“และพระเจข้าตรคัสวขา "จงใหข้พวกเราสรข้างมนรุษยตตามแบบฉายาของพวกเรา ตามอยขางพวกเรา” แมข้

กระทคังที่ ตคัรงแตขปฐมกาล 1 เรากป็เหป็นถขงความเปป็นพหรุในพระเจข้าแลข้ว (นคันที่ คพอ มรีมากกวขาหนขที่งบรุคคล
ในพระองคตผซูข้ทรงพระนามวขาพระเจข้า) ตรงนรีรในยอหตน 1:1 พระองคตผซูข้มพรี ระนามวขา พระวาทะ กป็
ทรงอยซูกข ทบพระเจข้า
นอกจากนรีร “พระวาทะทรงเปป็นพระเจข้า” ความเปป็นพระเจข้าของพระเยซซูครริสตตไดข้ถซูกนทา
เสนออยขางทรงพลคัง พระองคตทรงเปป็นมากกวขาเทพ นคันที่ คพอ พระองคตทรงเปป็นพระเจข้า อรีกครคัรงทรีที่เรพที่อง
ตรรีเอกานรุภาพไดข้ถซูกสพที่อออกมา พระเยซซูครริสตตไมขเพรียงอยซูกข ทบพระเจข้าเทขานคัรน แตขพระองคตยคังทรง
เปป็นพระเจข้าดข้วย อรีกครคัรงเราไดข้เหป็นถขงความเปป็นพหรุของพระเจข้า
ตข้นฉบคับทรีที่ถซูกรคับมา (Textus Receptus หรพอ Received Text) สพที่อชคัดเจน “พระวาทะทรง
เปป็นพระเจข้า” หลคักไวยากรณตและวากยสคัมพคันธตไมขเปริดโอกาสใหข้แปลเปป็นอพที่น พวกพยานพระยะ
โฮวาบคังอาจเปลรีที่ยนเนพรอหาตรงนรีรในฉบคับแปลของตคัวเองเพพที่อใหข้ตรงกคับคทาสอนของตน ถขงแมข้วาข
ฉบคับแปลเลขมอพที่นๆสข่วนใหญข่สพที่อถขงความเปป็นพระเจข้าของพระครริสตต ณ จรุดนรีรเชขนกคัน แตขพวกพยาน
พระยะโฮวากลคับเปลรียที่ นขข้อความตรงนรีรเปป็น “และวาทะเปป็นพระองคตหนขงที่ ” ในฉบคับแปลโลกใหมข
ของตน นคันที่ เปป็นการหมริที่นประมาทพระเจข้าซขที่งมรีซาตานเปป็นตคัวตข้นคริด
ยน 1:2

ในเรรริ่มแรกนนนนั้ พระองคค์นนนั้นทรงอยยยู่กบน พระเจล้า พระวริญญาณบรริสรุทธริธทรง

ดลใจยอหตนใหข้เนข้นยทราความจรริงนรีรซขที่งถซูกนทาเสนอในขข้อ 1 “พระองคตนร คัน” กป็คพอพระวาทะผซูข้ทรงอยซูข
กคับพระเจข้าในเรริที่มแรก ใหข้เราสคังเกตพคัฒนาการ (1) พระวาทะทรงเปป็นอยซูแข ลข้วเมนอที่ แรกเรริที่มไดข้เรริที่ม
ตข้นขขรน (2) พระวาทะจรริงๆแลข้วทรงเปป็นพระเจข้า (3) พระวาทะทรงอยซูกข ทบพระเจข้า สริที่งทรีที่ชคัดเจน
ไมขใชขแคขความเปป็นพระเจข้าของพระครริสตตเทขานคัรน แตขยคังเปป็นขข้อเทป็จจรริงทรีที่วาข พระองคตทรงเปป็นสข วน
หนขที่งของความเปป็นพหรุภายในพระเจข้าดข้วย
ยน 1:3

ความจรริงเกรีที่ยวกคับความเปป็นพระเจข้าของพระครริสตตไดข้ถซูกขยายความตขอไป

อรีกพระองคค์ทรงสรล้างสรริ่งทนนั้งปวงขขนั้นมา และในบรรดาสรงริ่ ททริ่เปป็นมานนนั้น ไมยู่มทสนกสรงริ่ เดทยวททริ่ไดล้เปป็น
มานอกเหนนือพระองคค์ ใหข้เราดซูยข้อนกลคับไปทรีที่ปฐมกาล 1:1 ตรงนคัรนพระคคัมภรีรบต รริสรุทธริธกลขาววขา
“ในเรริที่มแรกนคัรนพระเจข้าทรงเนรมริตสรข้างฟข้าและแผขนดรินโลก” ปฐมกาล 2 และ 3 กลขาวตขอไปเกรีที่ยว

กคับพระราชกริจเกรีที่ยวกคับการทรงสรข้างสริที่งตขางๆทรีที่เหลพอ ยอหตนกลขาววขาอคันทรีที่จรริงแลข้วพระวาทะทรง
สรข้างสรรพสริที่งทคัรงปวง ใหข้เราสคังเกตวขาพระวาทะทรงถซูกเรรียกวขาพระองคห์ เหป็นไดข้ชคัดวขาพระวาทะ
ทรงเปป็นบรุคคลทรีที่เปป็นเพศชาย จากนคัรนใหข้เราสคังเกตวขา ยอหตน 1:3 เสรริมและไมขขทดแยล้งกคับปฐมกาล
1 พระภาคทรีที่พระบริดาทรงมอบหมายใหข้กระททาการทรงสรข้างสรรพสริที่งคพอ พระเยซซูครริสตต พระวา
ทะของพระเจข้าผซูข้ทรงเปป็นอยซูกข ขอนแลข้วตลอดกาลนริรคันดรต ยอหตน 1:3 ใหข้รายละเอรียดเพริมที่ เตริมวขาผซูข้ใด
ในตรรีเอกานรุภาพทรงกระททากริจในการทรงสรข้างจรริงๆ สข วนทรีที่เหลพอของพระคคัมภรีรตใหมขขยายความ
ประเดป็นนรีรตขอไปอรีก ดซู เอเฟซคัส 3:9, โคโลสรี 1:16 และวริวรณต 4:11 พระเยซซูครริสตตในฐานะพระเจข้า
ทรงเปป็นพระผซูข้สรข้างจรริงๆ
ยน 1:4

ยอหตนกลขาวตขอเกรีที่ยวกคับความจรริงเพริมที่ เตริม ในพระองคค์มทชทวรต และชทวรตนนนั้น

เปป็นความสวยู่างของมนนษยค์ทนนั้งปวง พระเยซซูครริสตต พระวจนะของพระเจข้าผซูข้ทรงดทารงอยซูกข ขอนแลข้ว
ทรงเปป็นชมีวริต พระองคตทรงเปป็นแหลขงชรีวริต พระองคตทรงเปป็นพระผซูข้สรข้างชรีวริต พระองคตทรงเปป็น
ผซูข้ทรงประทานชรีวริตทคัรงฝขายรข างกายและฝขายจริตวริญญาณ ดซู ยอหตน 14:6
นอกจากนรีร พระองคตผซูข้ทรงประทานชรีวริตยคังทรงเปป็น “ความสวขางของมนรุษยตทรคังปวง” ดข้วย
ความสวขางคพอสริที่งทรีที่เผยใหข้เหป็นทางทรีที่จะไป ใหข้แนวทาง ขคับไลขความมพดและความกลคัวออกไป แถม
ความสวขางยคังเปป็นทรีที่หนรุนใจดข้วย ในทรีที่อนพที่ ของยอหตน พระเยซซูทรงถซูกเรรียกวขาความสวขาง ดซู ยอหตน
1:9, 3:19, 8:12, 9:5, 12:46 ฯลฯ ยอหตน 1:14 พซูดถขงสงขาราศรีของพระองคต สงขาราศรีนร คันเปป็นความ
สวขางจข้าทรีที่แสบตา ตอนพระองคตทรงจทาแลงพระกาย พระองคตทรงปรากฏในความสวขางจข้า ในการ
ปรากฏพระองคตหลคังจากเสดป็จขขรนสซูขสวรรคตแลข้ว พระองคตทรงปรากฏในแสงทรีที่สวขางจข้าจนททาใหข้
ตาบอดไดข้เลย (ต.ย. เซาโลขณะกทาลคังเดรินทางไปยคังเมพองดามคัสกคัสและยอหตนบนเกาะปคัทมอส)
พระองคตทรงเปป็นความสวขาง
ยน 1:5

ความสวยู่างนนนั้นสยู่องเขล้ามาในความมนืด และความมนืดหาไดล้เขล้าใจความสวยู่าง

ไมยู่ ขข้อ 5 เปป็นขข้อทรีที่นขาเศรข้าเพราะแสดงใหข้เหป็นถขงปฏริกริรริยาของคนในการตข้อนรคับพระเยซซูครริสตต
จนถขงทรุกวคันนรีร วลรีทรีที่วาข “ความสวขางนคัรนสข องเขข้ามาในความมพด” สามารถแปลตรงตคัวไดข้วาข “ความ

สวขางนคัรนกทาลคังสข องอยซูใข นความมพด” คทากรริยาทรีที่แปลวขา สยู่อง (ไฟโน) แสดงถขงการกระททาทรีที่ตขอเนพอที่ ง
ความสวขางของพระเยซซูครริสตตยคังคงสข องอยซูตข ขอไปในโลกแหขงความมพดจนถขงทรุกวคันนรีร อยขางไร
กป็ตาม “ความมพดหาไดข้เขข้าใจความสวขางไมข” คทาทรีที่แปลวขา เขล้าใจ (คาทาลคัมบาโน) อาจแปลไดข้วาข
‘รคับไวข้’ ดข้วย นรีที่ไมขไดข้หมายความวขาความมพดแหขงโลกนรีรไมขสามารถเขข้าใจความสวขางของพระเยซซู
ครริสตตไดข้ แตขหมายความวขาพวกเขาไมขไดข้ททาอะไรเกรีที่ยวกคับความสวขางนคัรน กลขาวอรีกแงขคพอ ชาวโลก
เพริกเฉยตขอความสวขางนคัรน ทรุกวคันนรีรกยป็ คังเปป็นแบบนรีรอยซูเข หมพอนเดริม ยอหตน 3:19 ตอกยทราประเดป็นนรีร เรา
อขานในขข้อนคัรนวขา “ความสวขางไดข้เขข้ามาในโลกแลข้ว แตขมนรุษยตไดข้รคักความมพดมากกวขารคักความสวขาง
เพราะกริจการของเขาชคัวที่ ” ความบาปเกลรียดชคังความสวขาง สข วนใหญขแลข้วคนมคักททาบาปภายใตข้การ
ครอบคลรุมของความมพด ในแงขฝขายวริญญาณแลข้วความมพดของโลกนรีรเกลรียดชคังความสวขางของพระ
เยซซูครริสตตทรีที่เผยใหข้เหป็นสริที่งทรีที่ซขอนเรข้น
ยน 1:6-8

มทชายคนหนขริ่งททริ่พระเจล้าทรงใชล้มา ชนืริ่อยอหค์น 7 ทยู่านผยล้นทนั้มาเพนืริ่อเปป็นพยาน

เพนือริ่ เปป็นพยานถขงความสวยู่างนนนั้น เพนืริ่อคนทนนั้งปวงจะไดล้มทความเชนือริ่ เพราะทยู่าน 8 ทยู่านไมยู่ใชยู่ความ
สวยู่างนนนั้น แตยู่ทรงใชล้มาเพนืริ่อเปป็นพยานถขงความสวยู่างนนนนั้
บทนทายคังดทาเนรินตขอไป แตขเปลรีที่ยนมาพซูดถขงยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา พระเจข้าทรงใชข้เขามา!
เขามาเพพที่อเปป็นพยานถขงความสวขางนคัรน “เพพที่อคนทคัรงปวงจะไดข้มครี วามเชพที่อเพราะทขาน” จรุดประสงคต
ของพคันธกริจของยอหตนคพอ เพพที่อนทาคนมาถขงความสวขางทรีที่จะมานคัรน เปข้าหมายสซูงสรุดกป็คพอ เพพอที่ ทรีที่พวก
เขาจะเชพที่อในความสวขางของโลกนรีร ยอหตน (ผซูข้เขรียน) กลขาวชคัดเจนวขายอหตนผซูข้ใหข้รบคั บคัพตริศมา “ไมขใชข
ความสวขางนคัรน แตขทรงใชข้มาเพพที่อเปป็นพยานถขงความสวขางนคัรน”
ยน 1:9

เปป็นความสวยู่างแทล้นนนั้น ซขงริ่ สยู่องสวยู่างแกยู่ทนกคนททริ่เขล้ามาในโลก พระเยซซู

ครริสตตไมขทรงเปป็นเพรียงความสวขางแทข้เทขานคัรนแตขพระองคตยคัง “สของสวขางแกขทรุกคนทรีที่เขข้ามาในโลก”
ดข้วย คทาทรีที่แปลวขา สยู่องสวยู่าง (โฟตริดโซ) แปลไดข้ดข้วยวขา ‘ททาใหข้เกริดความสวขาง’ นรีเที่ ปป็นคทากรริยาทรีที่
แสดงถขงการกระททาอคันตขอเนพที่อง คทาทรีที่แปลวขา เขล้ามา (เอรคอไม) เปป็นคทากรริยาทรีที่แสดงถขงการกระททา
ทรีที่เกริดขขรนแลข้ว ดข้วยเหตรุนร รีวลรีนร รีจงข แปลตรงตคัวไดข้วาข ‘พระองคตกาท ลคังทรงสข องสวขางแกขทรุกคนทรีที่ไดข้เขข้า

มาในโลกแลข้ว’ สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อในทรีที่นร รีกคป็ พอวขา ความสวขางของพระเยซซูครริสตตไดข้สาดสข องเขข้าไปใน
จริตใจของคนทรุกคนทรีที่ไดข้เกริดเขข้ามาในโลกนรีรแลข้ว นรีอที่ าจเปป็นสริที่งทรีที่ โรม 1:18-21 หมายถขง สริที่งทรีที่ถซูก
สพที่อในยอหตน 1 และโรม 1 กป็คพอวขา มนรุษยตชาตริไดข้สคังเกตเหป็นความสวขางของพระเยซซูครริสตตแลข้ว แตข
ไดข้เพริกเฉยหรพอไมขกจป็ งใจปฏริเสธความสวขางนคัรนเสรีย ดข้วยเหตรุนร รี ตามทรีที่เปาโลไดข้เขรียนไวข้ในโรม
1:20 “พวกเขาจขงไมขมขรี ข้อแกข้ตคัวเลย” คนไมขรอดไมขใชขเพราะเขาไมขรซูข้เกรีที่ยวกคับพระเจข้า แตขเขาไมขรอด
เพราะเขาเลพอกทรีที่จะปฏริเสธพระเจข้า สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อในทรีที่นร รีคพอ พระเจข้าไดข้ทรงประทานความสวขาง
ภายในของพระเยซซูครริสตตแกขมนรุษยตทรุกคนบข้างแลข้ว กระนคัรน พวกเขากป็ไมขรคับความสวขางนคัรนไวข้
ยน 1:10

พระองคค์ทรงอยยยู่ในโลก และพระองคค์ไดล้ทรงสรล้างโลก และโลกหาไดล้รล้จย นก

พระองคค์ไมยู่ นรีที่เปป็นเรพอที่ งหนขที่งทรีนที่ ขาเศรข้าทรีที่สรุดของพระคคัมภรีรใต หมข พระองคตทรงอยซูใข นโลก โลกถซูก
สรข้างโดยพระองคตและโลกไมขรจซูข้ คักพระองคต ถขงแมข้จะไมขชคัดเจน แตขสที่ งริ ทรีที่ถซูกสพที่อในทรีที่นร รีคพอวขา โลก
ไมข่ยอมทรีที่จะรซูข้จคักพระองคต โลกจขงจงใจปฏริเสธพระองคต สมคัยนรีรกไป็ มขไดข้แตกตขางจากสมคัยนคัรนมากนคัก
ยน 1:11

แตขยงริที่ ไปกวขานคัรน พระเยซซูครริสตต ไดล้เสดป็จมายนงพวกของพระองคค์ และพวก

ของพระองคค์นนนนั้ หาไดล้ตล้อนรนบพระองคค์ไมยู่ ชาวโลกสข วนใหญขไมขเพรียงเพริกเฉยและปฏริเสธพระ
บรุตรอคันเปป็นทรีที่รคักของพระเจข้าเทขานคัรน แตขพวกของพระองคตกทป็ ทาแบบเดรียวกคัน พระองคตเสดป็จมาใน
ฐานะชาวยริวมายคังพวกยริว กระนคัรนขขาวประเสรริฐกป็บคันทขกชคัดเจนเกรีที่ยวกคับการทรีพที่ วกเขาจงใจปฏริเสธ
พระองคต
ยน 1:12

กระนคัรนยคังมรีพระสคัญญาอคันมหคัศจรรยตอยซูข แตยู่สยู่วนบรรดาผยล้ททริ่ตล้อนรนบ

พระองคค์ พระองคค์ทรงประทานออานาจใหล้เปป็นบนตรของพระเจล้า คนือคนทนนั้งหลายททริ่เชนืริ่อในพระนาม
ของพระองคค์ ในทางตรงกคันขข้าม ผซูข้ใดกป็ตามทรีที่ตข้อนรคับพระองคต พระองคตกทป็ รงประทานใหข้ผซูข้นร คัน
เปป็นบรุตรของพระเจข้าไดข้ คทาทรีที่แปลวขา ออานาจ (เอป็กซออซูเซรีย) กป็มรีความหมายวขา ‘สริทธริอทานาจ’ ดข้วย
เมพที่อผซูข้ใดเตป็มใจตข้อนรคับพระองคตไวข้ พระเยซซูกทป็ รงประทานสริทธริอทานาจใหข้ผซูข้นร คันเปป็นบรุตรของ
พระเจข้าไดข้ ความเปป็นบรุตรนคัรนไดข้มาโดยการรคับเปป็นบรุตรทรีที่เปาโลพซูดถขงในโรม 8:14-15 และกาลา
เทรีย 4:5-6 พระเยซซูครริสตตทรงเปป็นพระบรุตรองคตเดรียวทมีที่บทงเกริดมาของพระเจข้า สข วนเราเปป็นบรุตรโดย

การอมุปถทมภห์ (การรคับเปป็นบรุตร) พระเยซซูทรงประทานสริทธริอทานาจนคัรนใหข้แกขเราโดยความเชพที่อทรีที่เรามรี
ในพระองคต
คทากรริยาทรีที่แปลวขา เชนืริ่อ (พริสเตอซูโอ) มรีความหมายวขา ‘การพขงที่ พาแบบสรุดจริตสรุดใจ’ หรพอ
‘การพขงที่ พาแบบทรุขมทคัรงตคัว’ นรีจที่ ขงเปป็นทรีมที่ าของคทาวขา วางใจ การเชพที่อในพระเยซซูครริสตตเปป็นมากกวขา
การยอมรคับขข้อเทป็จจรริงทางประวคัตริศาสตรตและทางศาสนศาสตรตเกรีที่ยวกคับพระองคต มคันคพอการหคันมา
หาพระองคตดข้วยความเตป็มใจและพขที่งพาพระองคตแบบสรุดจริตสรุดใจใหข้เปป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอดของตน
มคันคพอการวางใจพระองคตโดยสมบซูรณตและวางใจพระองคตแตขเพรียงผซูข้เดรียว นรีที่เปป็นครคัรงแรกในแปด
สริบหกครคัรงทรีที่ยอหตนใชข้คทาวขา ‘เชพที่อ’ กขอนจบเลขมขขาวประเสรริฐนรีร ความจรริงทรีที่วาข ความรอดเปป็นมาโดย
การเชพที่อในพระเยซซูครริสตต (ตามทรีที่ไดข้หมายเหตรุไวข้ขข้างบน) กป็ถซูกสพที่อออกไปอยขางชคัดเจนหลายตขอ
หลายครคัรงแลข้ว
ยน 1:13

คราวนรีรยอหตนพซูดถขงอรีกแงขมมรุ หนขงที่ ทรีที่สทาคคัญของความรอด ซขริ่งมรไดล้เกรดจาก

เลนือด หรนือความประสงคค์ของเนนืนั้อหนนง หรนือความประสงคค์ของมนนษยค์ แตยู่เกรดจากพระเจล้า เมพอที่ ผซูข้ใด
วางใจในพระเยซซูครริสตตใหข้เปป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอด เขากป็เกริดจากพระเจข้า นรีที่หมายถขงการบคังเกริดใหมข
ซขที่งเกริดขขรนภายในชรีวริตของผซูข้เชพที่อแตขละคน การบคังเกริดฝขายวริญญาณนรีรไมขไดข้เปป็นมาโดยเลพอดของ
มนรุษยตหรพอการสพบเชพรอสาย และไมขไดข้เปป็นมาโดยความประสงคตของเนพรอหนคัง คทาทรีที่แปลวขา ความ
ประสงคค์ (เธเลมา) หมายความวขา ‘ความปรารถนาทรีที่เกริดจากความตคัรงใจ’ นรีที่อาจหมายถขงความ
ปรารถนาทางเพศทรีที่กขอใหข้เกริดการปฏริสนธริ การบคังเกริดใหมขกไป็ มขไดข้เปป็นมาโดย “ความประสงคตของ
มนรุษยต” ดข้วย มคันไมขใชขอะไรทรีที่เครพอที่ งมพอหรพอการออกแบบของมนรุษยตจะกระททาไดข้ การบคังเกริดใหมข
เปป็นมาโดยพระเจข้า และออกมาจากพระองคตแตขเพรียงผซูข้เดรียวเทขานคัรน การบคังเกริดใหมขจะเกริดขขรนไดข้กป็
ตขอเมพที่อเราเตป็มใจ “เชพที่อในพระนามของพระองคต” คพอ พระนามของพระเยซซู
ยน 1:14

พระวาทะไดล้ทรงสภาพของเนนืนั้อหนนง และทรงอยยยู่ทยู่ามกลางเรา (และเราทนนั้ง

หลายไดล้เหป็นสงยู่าราศทของพระองคค์ คนือสงยู่าราศทอนนสมกนบพระบนตรองคค์เดทยวททริ่บนงเกรดจากพระบรดา)
บรรบยรณค์ดล้วยพระคนณและความจรรง การเสดป็จมารคับสภาพมนรุษยตของพระเยซซูครริสตตไดข้ถซูกนทาเสนอ

อยขางมรีพลคัง “พระวาทะไดข้ทรงสภาพของเนพรอหนคัง และทรงอยซูทข ขามกลางเรา” พระวาทะของ
พระเจข้าผซูข้ทรงดทารงอยซูกข ขอนแลข้วตลอดกาลนริรคันดรตไดข้ทรงสมคัครใจมารคับสภาพกายมนรุษยต ขข้อเทป็จ
จรริงทรีที่วาข พระองคตไดข้ทรงอยซูทข ขามกลางพวกเขาชขวยสนคับสนรุนคทาพยานของพวกสาวก พวกเขาอยซูข
กคับพระองคตและรซูจข้ คักพระองคตเปป็นอยขางดรีจากการไดข้มรีประสบการณตสขวนตคัวกคับพระองคต นคันที่ เปป็น
คทาพยานทรีที่มพรี ลคัง
พวกเขาไดข้เหป็นสงขาราศรีของพระองคต คทาทรีที่แปลวขา สงยู่าราศท (ดอซา) หมายถขง ‘แสงสวขางจข้า’
ทรีที่สวขางจนททาใหข้ตาบอดไดข้ พระเยซซูไมขทรงเปป็นเพรียงความสวขางของโลกนรีรในฝขายวริญญาณเทขานคัรน
แตขพวกสาวกไดข้เหป็นความสวขางจากพระกายของพระองคตดวข้ ยมากกวขาหนขที่งครคัรง (บนภซูเขาตอนทรีที่
ทรงจทาแลงพระกายและระหวขางทางไปยคังเมพองดามคัสกคัส เปป็นตข้น)
สงขาราศรีของพระองคตเปริดเผยพระองคตวาข เปป็นพระบรุตรองคตเดรียวทรีที่บงคั เกริดมาของพระบริดา
คทาทรีที่แปลวขา องคค์เดทยวททบริ่ นงเกรดมา (มอนอเกเนส) พซูดถขงขข้อเทป็จจรริงทรีที่วาข พระเยซซูครริสตตทรงเปป็นพระ
บรุตรองคตเดรียวเทขานคัรนทรีที่พระเจข้าทรงใหข้กาท เนริดเปป็นรซูปกายมนรุษยต นรียที่ คังอข้างอริงถขงการถพอกทาเนริดจาก
หญริงพรหมจารรีโดยนางมารรียดต ข้วย พระเยซซูครริสตตทรงไมขเหมพอนใครในเรพอที่ งนรีร เราเปป็นบรุตรโดยการ
ทรีที่พระเจข้าทรงรคับเรา สข วนพระองคตทรงเปป็นบรุตรเพราะพระบริดาทรงใหข้กาท เนริดพระองคตผาข นทาง
พระวริญญาณบรริสรุทธริธทเรีที่ มพองเบธเลเฮม คทาๆนรีรสพที่อถขงการเสดป็จมารคับสภาพมนรุษยตของพระครริสตต
สรุดทข้าย พระองคตทรง “บรริบรซู ณตดข้วยพระครุณและความจรริง” เราไดข้เหป็นถขงธรรมชาตริฝขาย
วริญญาณแบบแฝดของพระองคต พระองคตทรงเปป็นความรคักแตขพระองคตกทป็ รงบรริสรุทธริธ พระองคตทรง
เปรีที่ยมดข้วยพระเมตตาแตขพระองคตกทป็ รงเปป็นผซูข้พพริ ากษา พระองคตทรงอดทนนานแตขพระองคตกไป็ มข
ทรงอขอนขข้อใหข้ พระครุณของพระองคตปรากฏในสข วนแรกของทรีที่กลขาวมานคัรน พระครุณของพระองคต
เกริดมาจากความรคักของพระองคต มคันอาจเทรียบไดข้กบคั ความกรรุณา ความเมตตา ความเหป็นอกเหป็นใจ
และความชขวยเหลพอ ความจรริงของพระองคตถพอกทาเนริดออกมาจากความบรริสรุทธริธอคันเปป็นนริรนคั ดรต
แบบเดป็ดขาดของพระองคต ความจรริงในฐานะทรีที่เปป็นความบรริสรุทธริธไมขมวรี คันเปลรีที่ยนแปลงและไมข

อขอนขข้อ ความจรริงนคัรนเดป็ดขาด อยขางไรกป็ตามพระองคตกทป็ รงเปป็นสขวนผสมทรีที่สมบซูรณตแบบระหวขาง
พระครุณและความจรริง อคันทรีที่จรริงแลข้วพระองคตทรงสมบซูรณตพรข้อมในทคัรงสองประการ
ยน 1:15

‘ยอหตน’ ในทรีที่นร รีหมายถขงยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา การใชข้คทากรริยาในรซูปกาล

แบบทรีที่ใชข้ในขข้อนรีรเปป็นสริที่งทรีนที่ ขาสนใจ ถขงแมข้วาข อคัครสาวกยอหตนเขรียนขขาวประเสรริฐนรีรในอรีกหกสริบปรี
ตขอมา แตขทขานกป็ใชข้คทากรริยาในรซูปปคัจจรุบนคั ในการเขรียนขข้อนรีร ยอหค์นไดล้เปป็นพยานถขงพระองคค์ ความ
หมายกป็คพอ คทาพยานเกรีที่ยวกคับพระครริสตตยคังดทาเนรินตขอไปจนถขงทรุกวคันนรีร กลขาวใหข้เฉพาะเจาะจงกป็คพอ
คทาพยานนคัรนคพอ นรีที่คอพ พระองคค์ผล้ทย ทริ่ขาล้ พเจล้าไดล้กลยู่าวถขงวยู่า พระองคค์ผล้เย สดป็จมาภายหลนงขล้าพเจล้าทรง
เปป็นใหญยู่กวยู่าขล้าพเจล้า เพราะวยู่าพระองคค์ทรงดอารงอยยยู่กยู่อนขล้าพเจล้า "
การทรีที่ยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมาอข้างถขงพระเยซซูวาข ทรงดทารงอยซูกข ข่อนทขานเปป็นเรพที่องทรีที่นขาสทาคคัญ
ในหลายๆดข้าน (1) พระเยซซูทรงเปป็นลซูกพรีที่ลซูกนข้องของยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา อยขางไรกป็ตาม จาก
บคันทขกในขขาวประเสรริฐของลซูกา (ลซูกา 1:36) ยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมากป็แกขกวขาพระเยซซูตร คังหกเดพอน
(2) การทรีที่ยอหตนบอกวขาพระเยซซูทรงเปป็นใหญขกวขาทขานและอยซูกข ขอนทขานกป็สพที่อชคัดถขงความเปป็นนริรนคั
ดรตของพระองคต พระเยซซูครริสตต ลอกอสทรีที่มารคับสภาพเนพรอหนคังทรงดทารงอยซูกข ขอนแลข้วมาตลอดกาล
พระองคตจงข ไมขเพรียงมากขอนยอหตนตามลทาดคับเวลาเทขานคัรน (ถขงแมข้จะเกริดทรีหลคัง) แตขยงคั มรีบรรดาศคักดริธ
ใหญขกวขายอหตนดข้วย
ยน 1:16

และเราทนนั้งหลายไดล้รบน จากความบรรบยรณค์ของพระองคค์ เปป็นพระคนณซล้อน

พระคนณ คทาทรีที่แปลวขา ความบรรบยรณค์ (เพลโรมา) อาจหมายถขงความสมบซูรณตพรข้อมโดยทคัวที่ ไปของ
องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา และอาจหมายถขงการประกอบดข้วยพระวริญญาณทรีที่อคคั รสาวกแตขละทขาน
จะไดข้รคับดข้วย ขข้อเทป็จจรริงทรีที่วาข พระครุณของพระองคตหลคังที่ ไหลมาจากความบรริบซูรณตของพระองคต
ททาใหข้พระครุณของพระองคตมครี วามนขาเชพที่อถพอ นอกจากนรีร พวกเขายคังไดข้รคับ “พระครุณซข้อนพระครุณ”
จากพระองคตดข้วย ความหมายกป็คพอ เราไดข้รคับพระครุณอยขางเหลพอลข้นนคันที่ เอง เหป็นไดข้ชดคั วขาพระครุณดคัง
กลขาวไหลลข้นออกมาจากความบรริบซูรณตของพระองคต

ยน 1:17

เพราะวยู่าไดล้ทรงประทานพระราชบนญญนตรนนนั้นทางโมเสส สยู่วนพระคนณและ

ความจรรงมาทางพระเยซย ครรสตค์ พระครุณคพอ ครุณสมบคัตริอคันนขามหคัศจรรยตของพระเจข้าทรีที่ถซูกสข งออก
มาจากความรคักของพระองคต นรีที่เปป็นเรพอที่ งทรีมที่ รีขอบเขตกวข้างขวางแตขกเป็ ขข้าใจงขาย ในรซูปแบบทรีที่เรรียบ
งขายทรีที่สรุด พระครุณคพอความดรีงาม ความกรรุณา และความเมตตาของพระเจข้าทรีที่ทรงมรีตขอเรา ในความ
หมายทรีที่กวข้างกวขาเดริม มคันกป็สพที่อถขงพละกทาลคังและความชขวยเหลพอทรีที่มาจากพระเจข้าดข้วย พระครุณถซูก
นริยามไวข้วาข เปป็น “ความโปรดปรานทรีที่เราไมขสมควรไดข้รคับ” แตขในความเรรียบงขายของพระครุณนรีร มคัน
คพอความดรีงามอคันนขามหคัศจรรยตและความรคักของพระเจข้าทรีที่ทรงมรีตขอเราผขานทางพระเยซซูครริสตต
ความจรริงจขงเปป็นความเปป็นจรริงของพระเจข้าและพระราชกริจของพระองคต ทรีที่ไมขเปลรียที่ นแปลง ไมข
อขอนขข้อ และไมขขร นข อยซูกข บคั สริที่งใด มคันออกมาจากความบรริสรุทธริธของพระองคต ทคัรงสองขคัรวฝขายวริญญาณ
นรีรถซูกททาใหข้สมบซูรณตในพระเยซซู พระครุณของพระเจข้าและความจรริงของพระเจข้าถซูกททาใหข้เปป็นรซูป
เปป็นรข างและมรีใหข้เราในพระเยซซูครริสตตเจข้าของเรา
ยน 1:18

ไมยู่มทใครเคยเหป็นพระเจล้าในเวลาใดเลย พระบนตรองคค์เดทยวททริ่บนงเกรดมา

ผยล้ทรงสถรตในพระทรวงของพระบรดา พระองคค์ไดล้ทรงสอาแดงพระเจล้าแลล้ว “ไมขมรีใครเคยเหป็น
พระเจข้าในเวลาใดเลย” เพราะพระเจข้าทรงเปป็นพระวริญญาณ (ยอหตน 4:24) นอกจากนรีร มนรุษยตทรีที่
บาปหนาไมขสามารถเขข้าหาพระเจข้าผซูข้ทรงบรริสรุทธริธยริงที่ ไดข้ ในการปรากฏกายหลายครคัรงตามทรีมที่ รีบคันทขก
ไวข้ในพระคคัมภรีรต มนรุษยตไดข้เหป็นการปรากฏพระองคตแตขไมขเหป็นพระเจข้าโดยตรง (เชขน พรุมข ไมข้ทรีที่ลรุก
เปป็นไฟทรีที่ภเซู ขาซรีนาย เปป็นตข้น)
อยขางไรกป็ตาม พระครริสตตผซูข้ทรงเปป็นขขรนจากตายแลข้ว และตอนนรีรทรงสถริตในพระทรวงของ
พระบริดากป็ไดข้ทรงสทาแดงพระเจข้าแลข้วตลอดการรคับใชข้ของพระองคตบนโลกนรีร คทาทรีที่แปลวขา องคค์
เดทยวททริ่บนงเกรดมา (โมโนเกเนส) กป็หมายถขงการเสดป็จมารคับสภาพเนพรอหนคังของพระเยซซูครริสตต คทานรีร
แปลตรงตคัววขา บรุตรชายคนเดรียวทรีที่สพบพคันธรุตจากบริดา มคันพซูดถขงการปฏริสนธริทางกายของผซูข้ชาย ทคั วที่
ขขาวประเสรริฐของยอหตน พระเยซซูครริสตตทรงถซูกเรรียกวขาเปป็นพระบรุตรองคตเดรียวทรีที่บคังเกริดมาของ
พระเจข้าหกครคัรง จรริงทรีเดรียวทรีที่พระเยซซูครริสตตทรงเปป็นพระบรุตรองคตเดรียวทรีที่พระเจข้าพระบริดาทรงใหข้

กทาเนริดมา การเปป็นบรุตรของพระองคตหมายถขงการเสดป็จมารคับสภาพเนพรอหนคังของพระองคต สข วนการ
เปป็นบรุตรของเราในฐานะผซูข้เชพที่อนคัรนเปป็นโดยการอรุปถคัมภต
สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อออกมาเพริมที่ เตริมกป็คพอวขา พระเยซซูครริสตต ในฐานะเปป็นพระบรุตรองคตเดรียวทรีที่บคังเกริด
มาของพระเจข้า ตอนนรีร “สถริตอยซูใข นพระทรวงของพระบริดา” นรีที่สพที่อถขงการเสดป็จขขรนสซูขสวรรคตและการ
รคับสงขาราศรีของพระองคต คทาทรีที่แปลวขา พระทรวง (คอลพอส) หมายถขงสขวนหนข้าของรข างกายซขที่งอยซูข
ระหวขางแขนทคัรงสองขข้าง นรีที่เปป็นการบรรยายถขงพระเจข้าราวกคับวขามรีรขางกายมนรุษยต อยขางไรกป็ตาม
ความจรริงทรีที่ถซูกสพที่อออกมากป็คอพ ความรคักภายในครอบครคัว พระเยซซูครริสตตผซูข้ทรงถขอมพระองคตลง
และยอมทนกางเขนไมขไดข้ทรงถซูกยกชซูขร ขนเทขานคัรน แตขยคังทรงอยซูสข นริทสนมรคักใครข กบคั พระบริดาอรีก
ดข้วย เราไดข้เหป็นชคัดเจนถขงความรคักของพระเจข้าพระบริดาอคันลขกซขรงและบรริสรุทธริธทรีที่ทรงมรีตขอพระบรุตร
ยน 1:19

นทริ่แหละเปป็นคอาพยานของยอหค์น เมนืริ่อพวกยรวสยู่งพวกปนโรหรตและพวกเลวท

จากกรนงเยรย ซาเลป็มไปถามทยู่านวยู่า "ทยู่านคนือผยล้ใด" สข วนทรีที่เปป็นเรพอที่ งเลขาในขขาวประเสรริฐของยอหตน
เรริที่มตข้นตรงนรีร พวกปรุโรหริตและพวกเลวรีจากกรรุงเยรซูซาเลป็มสข งตคัวแทนไปยคังยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา
โดยถามวขาทขานเปป็นใครและทขานกทาลคังททาอะไรอยซูข (ขขาวประเสรริฐเลขมอพนที่ ๆทรีที่เหลพอซขงที่ มรีเนพรอหา
สอดคลข้องกคันกป็ใหข้รายละเอรียดเพริมที่ เตริมเกรีที่ยวกคับพคันธกริจของยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา คทาเทศนาของ
ทขานคพอ “จงกลคับใจเสรียใหมข เพราะวขาแผขนดรินสวรรคตมาใกลข้แลข้ว” เราเหป็นเพริที่มเตริมจากการทรีที่ทขาน
ไดข้ใหข้บคัพตริศมาพวกยริวทรีฟที่ คังทขานและกลคับใจใหมข พคันธกริจของทขานอยซูใข นฐานะผซูข้เบริกทาง คพอ
เตรรียมหนทางลขวงหนข้าใหข้กบคั พคันธกริจของพระเยซซู)
ยน 1:20

ทยู่านไดล้ยอมรนบ และมรไดล้ปฏรเสธ แตยู่ไดล้ยอมรนบวยู่า "ขล้าพเจล้าไมยู่ใชยู่พระ

ครรสตค์" ยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมายอมรคับอยขางเปริดเผยแกขทรุกคนวขาทขานไมขใชขพระครริสตต พระเมสสริ
ยาหตทรีที่ผซูข้คนรอคอยมานาน
ยน 1:21

เขาทนนั้งหลายจขงถามทยู่านวยู่า "ถล้าเชยู่นนนนนั้ ทยู่านเปป็นใครเลยู่า ทยู่านเปป็นเอลทยาหค์

หรนือ" ทยู่านตอบวยู่า "ขล้าพเจล้าไมยู่ใชยู่เอลทยาหค์" "ทยู่านเปป็นศาสดาพยากรณค์ผนล้ย นนั้นหรนือ " และทยู่านตอบ
วยู่า "มรไดล้" กลรุขมคนจากเยรซูซาเลป็มถามเพริมที่ เตริมวขายอหตนเปป็นเอลรียาหตหรพอไมข พวกเขาทราบดรีวาข

มาลาครีเคยพยากรณตไวข้วาข พระเจข้าจะทรงใชข้เอลรียาหตมาเปป็นผซูข้เบริกทางกขอนถขงวคันแหขงองคตพระผซูข้เปป็น
เจข้า ยอหตนตอบอยขางซพที่อๆวขาทขานไมขใชขเอลรียาหต (ยอหตนอาจไมขเขข้าใจอยขางถของแทข้ถงข บทบาทของ
ทขานในการททาหนข้าทรีที่ของเอลรียาหต พระเยซซูตรคัสในเวลาตขอมาวขา “ถข้าทขานทคัรงหลายจะยอมรคับใน
เรพที่องนรีร กป็ยอหตนนรีรแหละเปป็นเอลรียาหตซขที่งจะมานคัรน” (มคัทธริว 11:14) พระเยซซูทรงอข้างอริงใน มคัทธริว
17:12 ดข้วยวขาเอลรียาหตไดข้มาแลข้วและไดข้ถซูกพวกเจข้าหนข้าทรีที่ของอริสราเอลฆขาตาย ไมขวาข ยอหตนผซูข้ใหข้รคับ
บคัพตริศมาจะเปป็นรข างทรงของเอลรียาหตหรพอแคขเทศนาดข้วยอารมณตของเอลรียาหต บางทรีเราอาจไมขมรีวคัน
รซูข้จนกวขาเราจะไดข้รคับสงขาราศรี (เพราะวขาเอลรียาหตไมขไดข้ประสบกคับความตายฝขายรข างกาย บางคนจขง
คริดวขาทขานจะเปป็นหนขงที่ ในพยานสองคนนคัรนทรีที่ถซูกบรรยายถขงในวริวรณต 11)
พวกคนทรีที่ถซูกใชข้มาจขงถามยอหตนวขาทขานเปป็น “ศาสดาพยากรณตผซูข้นร คัน” หรพอไมข นรีที่นขาจะหมาย
ถขงศาสดาพยากรณตผซูข้นร คันทรีที่มครี ทาพยากรณตไวข้ใน พระราชบคัญญคัตริ 18:15 อคันทรีที่จรริงแลข้ว ‘ศาสดา
พยากรณตผซูข้นร คัน’ คพอพระเมสสริยาหต อรีกครคัรงทรีที่ยอหตนตอบปฏริเสธ
ยน 1:22-24 คนเหลยู่านนนั้นจขงถามทยู่านวยู่า "ทยู่านเปป็นใคร เพนืริ่อเราจะไดล้ตอบผยล้ทใทริ่ ชล้เรามา
ทยู่านกลยู่าววยู่าทยู่านเปป็นใคร" 23 ทยู่านตอบวยู่า "เราเปป็นเสทยงของผยล้ททริ่รล้องในถรนริ่ ทนรกนนดารวยู่า `จง
กระทอามรรคาขององคค์พระผยเล้ ปป็นเจล้าใหล้ตรงไป' ตามททริ่อสร ยาหค์ศาสดาพยากรณค์ไดล้กลยู่าวไวล้"
24 ฝยู่ายผยล้ททริ่ไดล้รนบใชล้มานนนั้นเปป็นของพวกฟารรสท
อรีกครคัรงทรีที่ยอหตนถซูกถามวขาทขานเปป็นใคร คทาตอบของทขานเปป็นขข้อความทรีที่ยกโดยตรงจากอริส
ยาหต 40:3 ยอหตนเปป็น “เสรียงของผซูข้ทรีที่รอข้ งในถริที่นทรุรกคันดาร” จรริงๆ พคันธกริจของทขานคพอ เตรรียมทาง
ใหข้กบคั พระเมสสริยาหตโดยการททาใหข้อะไรทรีคที่ ดงอของสมคัยนคัรนราบเรรียบ นขาสนใจทรีวที่ าข อริสยาหต 40:3
อยซูใข นบรริบทของการสทาแดงสงขาราศรีขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า นรีที่ไมขใชขเปป็นคทาพยากรณตเกรีที่ยวกคับการ
เสดป็จมารคับสภาพเนพรอหนคังของพระเยซซูครริสตตเทขานคัรน แตขยคังมองไปยคังวคันแหขงองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าอคัน
เปรีที่ยมดข้วยสงขาราศรีเมพอที่ พระเยซซูจะทรงครอบครองบนพระทรีที่นคังที่ ของพระองคตตลอดไปดข้วย

ขข้อ 24 เผยใหข้เหป็นวขาพวกคนทรีมที่ าถามยอหตนคพอ พวกฟารริสรี พวกฟารริสรีเปป็น ‘นริกาย’ หนขงที่
ในศาสนายริวสมคัยนคัรน พวกเขาเปป็นพวกอนรุรคักษตนริยมและเนข้นธรรมบคัญญคัตริในการนทาไปปรคับใชข้ใน
การดทาเนรินชรีวริตแตขละวคัน
ยน 1:25

เขาเหลยู่านนนนั้ กป็ไดล้ถามทยู่านวยู่า "ถล้าทยู่านไมยู่ใชยู่พระครรสตค์ หรนือเอลทยาหค์ หรนือ

ศาสดาพยากรณค์ผล้นย นนนั้ แลล้ว ทอาไมทยู่านจขงทอาพรธบท นพตรศมา" พวกฟารริสรีจขงถามทขานวขาททาไมทขานถขง
ใหข้บคัพตริศมาในเมพอที่ ทขานไมขใชขพระครริสตต เอลรียาหต หรพอ “ศาสดาพยากรณตผซูข้นร คัน” (นขาสนใจทรีที่วาข
พวกผซูข้นทาทางศาสนาเหลขานรีรไมขเชพที่อ พระราชบคัญญคัตริ 18:15 ทรีพที่ ยากรณตวาข ศาสดาพยากรณตผซูข้นร คันคพอ
พระเมสสริยาหต)
ยน 1:26-28 ยอหค์นไดล้ตอบเขาเหลยู่านนนนั้ วยู่า "ขล้าพเจล้าใหล้บนพตรศมาดล้วยนอนั้า แตยู่มทพระองคค์
หนขริ่งซขริ่งประทนบอยยใยู่ นหมยยู่พวกทยู่านนนนั้น ทยู่านไมยู่รล้จย นก 27 พระองคค์นนนนั้ แหละ ผยล้เสดป็จมาภายหลนง
ขล้าพเจล้าทรงเปป็นใหญยู่กวยู่าขล้าพเจล้า แมล้สายรนดฉลองพระบาทของพระองคค์ ขล้าพเจล้ากป็ไมยู่บงน ควรททริ่จะ
แกล้" 28 เหตนการณค์นทนั้เกรดขขนนั้ ททริ่เบธาบาราฟากแมยู่นอนั้าจอรค์แดนขล้างโนล้น อนนเปป็นททริ่ซงขริ่ ยอหค์นกอาลนงใหล้
บนพตรศมาอยยยู่
คทาตอบของยอหตนเตป็มไปดข้วยขข้อลขกลคับ ถขงแมข้วาข ทขานใหข้บพคั ตริศมาดข้วยนทรา “แตขมพรี ระองคต
หนขที่งซขที่งประทคับอยซูใข นหมซูขพวกทขานนคัรน ทขานไมขรซูข้จคัก พระองคตนร คันแหละ ผซูข้เสดป็จมาภายหลคังขข้าพเจข้า
ทรงเปป็นใหญขกวขาขข้าพเจข้า แมข้สายรคัดฉลองพระบาทของพระองคต ขข้าพเจข้ากป็ไมขบคังควรทรีจที่ ะแกข้”
ยอหตนยขอมหมายถขง พระองคตผซูข้ทรงเสดป็จมารคับสภาพเนพรอหนคังอยขางแนขนอน ถขงแมข้วาข พคันธกริจของ
พระเยซซูยงคั ไมขไดข้เรริที่มตข้นขขรน แตขมคันกป็ใกลข้เขข้ามาแลข้ว นอกจากนรีร สริที่งทรีดที่ ซูเหมพอนถซูกสพที่อออกมากป็คพอวขา
พระเยซซูอาจทรงอยซูทข ขามกลางพวกเขาในตอนนคัรนแลข้วกป็เปป็นไดข้
วลรีทรีที่วาข “ผซูข้เสดป็จมาภายหลคังขข้าพเจข้าทรงเปป็นใหญขกวขาขข้าพเจข้า” อขานตรงตคัวไดข้วาข ‘ผซูข้เสดป็จมา
ภายหลคังขข้าพเจข้าทรงอยซูกข ขอนขข้าพเจข้า’ คทากลขาวอคันเปป็นปรริศนานรีรกคป็ พอวขา ถขงแมข้วาข พระเยซซูทรงเกริด
หลคังยอหตนถขงหกเดพอน แตขพระองคตกทป็ รงอยซูกข ขอนทขานมาตลอดกาล ยอหตนตระหนคักดรีถขงความยริงที่
ใหญขของพระองคต ทขานกลขาวตามตคัวอคักษรวขา ‘ขข้าพเจข้าไมขสมควรแกข้เชพอกผซูกรองเทข้าของพระองคต’

เหตรุการณตเหลขานรีรเกริดขขรนใกลข้เมพองหนขที่งทรีที่ชอพที่ วขา เบธเลเฮมซขที่งตคัรงอยซูทข างทริศตะวคันออกของ
แมข้นร ทาจอรตแดนและอยซูตข ริดแมขนร ทาดคังกลขาว ยอหตนกทาลคังใหข้บคัพตริศมาผซูคข้ นอยซูทข รีที่นนคัที่
ยน 1:29

วนนรนยู่งขขนนั้ ยอหค์นเหป็นพระเยซย กอาลนงเสดป็จมาทางทยู่าน ทยู่านจขงกลยู่าววยู่า "จงดย

พระเมษโปดกของพระเจล้า ผยล้ทรงรนบความผรดบาปของโลกไปเสทย คทาประกาศอคันยริงที่ ใหญขของ
ยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมาเกรีที่ยวกคับพระเยซซูไดข้ถซูกกลขาวในวคันตขอมา “จงดซูพระเมษโปดกของพระเจข้า
ผซูข้ทรงรคับความผริดบาปของโลกไปเสรีย” อคัครสาวกยอหตนบรรยายถขงพระเยซซูครริสตตวาข เปป็นพระเมษ
โปดกของพระเจข้ามากกวขาผซูข้เขรียนพระคคัมภรีรคต นใด อคันทรีที่จรริงแลข้ว หากไมขรวมการอข้างถขงลซูกแกะ
แบบอข้อมๆใน 1 เปโตร 1:19 ยอหตนเปป็นผซูข้เขรียนพระคคัมภรีรตใหมขคนเดรียวทรีที่บรรยายถขงพระเยซซูวาข
เปป็นพระเมษโปดกของพระเจข้า เหป็นไดข้ชคัดวขา นรีที่เปป็นการททาใหข้คทาพยากรณตเรพอที่ งหนขที่งเกรีที่ยวกคับพระ
ครริสตตทรีที่ทรงเปป็นลซูกแกะในพริธรีปคัสกาสทาเรป็จตามทรีที่ไดข้บรรยายไวข้ใน อพยพ 12 และการถวายลซูกแกะ
เปป็นเครพอที่ งบซูชาไถขบาปใน เลวรีนตริ ริ 4
พระเยซซูในฐานะพระเมษโปดกของพระเจข้า “ผซูข้ทรงรคับความผริดบาปของโลกนรีรไปเสรีย” คทา
ทรีที่แปลวขา รนบ...ไปเสทย (ไอโร) มรีความหมายอคันลขกซขรง มคันสพที่อถขงการรคับเอาภาระไวข้เปป็นของตคัวเอง
ไปจนถขงการถพอตริดตคัวไปดข้วย มคันสพที่อถขงการทรีที่คนๆหนขที่งแบกรคับภาระอคันหนคักอขร งไวข้บนหลคังหรพอ
ไหลขของตคัวเอง ชขางเปป็นภาพทรีงที่ ดงามขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา ขณะทรีที่พระองคตทรงถซูกตรขงอยซู ข
บนไมข้กางเขน “พระเยโฮวาหตทรงวางลงบนทขานซขงที่ ความชคัวที่ ชข้าของเราทรุกคน” จากนคัรนพระองคต
ทรงนทาความบาปของเราไปฝคังไวข้ในทะเลลขกทรีที่สรุด และไกลพอๆกคับทริศตะวคันออกหขางไกลจากทริศ
ตะวคันตก นอกจากนรีร การแบกรคับความบาปนรีรไมขใชขแคขเพพอที่ คนทรีที่ถซูกเลพอกไวข้ไมขกรีที่คนเทขานคัรน แตขเพพอที่
คนทคัรงโลก ความเชพที่อแบบไฮเปอรตแคลวรินทรีที่สอนวขา พระราชกริจในการไถขของพระครริสตตมรีผล
เฉพาะสทาหรคับผซูข้ทรีที่ถซูกเลพอกไวข้เทขานคัรนไมขมรีสอนในขขาวประเสรริฐของยอหตน หรพอทรีที่อนพที่ ในพระคคัมภรีรต
ยน 1:30

พระองคค์นทนั้แหละททริ่ขล้าพเจล้าไดล้กลยู่าววยู่า `ภายหลนงขล้าพเจล้าจะมทผล้หย นขริ่งเสดป็จ

มาเปป็นใหญยู่กวยู่าขล้าพเจล้า เพราะวยู่าพระองคค์ทรงดอารงอยยยู่กยู่อนขล้าพเจล้า ' ยอหตนเนข้นยทราสริที่งทรีทที่ ขานไดข้
กลขาวไปแลข้วในขข้อ 15 ทขานไมขเปริดโอกาสใหข้เกริดขข้อสงสคัยเลยวขาทขานมาประกาศเกรีที่ยวกคับพระเยซซู

ยน 1:31-33 ขล้าพเจล้าเองกป็ไมยู่ไดล้รล้จย นกพระองคค์ แตยู่เพนืริ่อใหล้พระองคค์ทรงเปป็นททริ่ประจนกษค์แกยู่
พวกอรสราเอล ขล้าพเจล้าจขงไดล้มาใหล้บนพตรศมาดล้วยนอนั้า" 32 และยอหค์นกลยู่าวเปป็นพยานวยู่า "ขล้าพเจล้า
เหป็นพระวรญญาณเหมนือนดนงนกเขาเสดป็จลงมาจากสวรรคค์ และทรงสถรตบนพระองคค์ 33 ขล้าพเจล้า
เองไมยู่รล้จย นกพระองคค์ แตยู่พระองคค์ ผยล้ไดล้ทรงใชล้ใหล้ขาล้ พเจล้าใหล้บนพตรศมาดล้วยนอนั้า พระองคค์นนนั้นไดล้ตรนส
กนบขล้าพเจล้าวยู่า `เมนืริ่อเจล้าเหป็นพระวรญญาณเสดป็จลงมาและสถรตอยยบยู่ นผยใล้ ด ผยนล้ นนนั้ แหละเปป็นผยใล้ หล้บนพ
ตรศมาดล้วยพระวรญญาณบรรสนทธรธ' ยอหตนกลขาวยอมรคับวขา “ขข้าพเจข้าไมขรจซูข้ คักพระองคต” คทาทรีที่แปลวขา
รยล้จนก (เออริโด) นรีที่เปป็นคทากรริยาในรซูปอดรีต ในทรีที่นยรีที่ อหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมากลขาววขา ตอนนคัรนทขานยคัง
ไมขรจซูข้ คักพระเยซซูอยขางสนริทสนม (ถขงแมข้วาข ทคัรงสองคนจะเปป็นลซูกพรีที่ลซูกนข้องกคันกป็ตาม) ตอนนคัรนทขานกป็
ไมขรดซูข้ ข้วยวขาพระองคตทรงเปป็นพระเมสสริยาหต
อยขางไรกป็ตาม พระเจข้าโดยพระวริญญาณของพระองคตกไป็ ดข้ทรงเปริดเผยสริที่งตขอไปนรีรแกขยอหต
นอยขางชคัดเจน พระองคตผซูข้ทรีที่พระวริญญาณเหมพอนดคังนกเขาเสดป็จลงมาจากสวรรคต และทรงสถริตบน
พระองคต คพอผซูล้นนททั้ พระองคตทรงเปป็นพระเมสสริยาหต พระองคตจะทรงใหข้บคัพตริศมาดข้วยพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ
ถขงแมข้วาข บคัพตริศมาของพระครริสตตไมขไดข้ถซูกพซูดถขงอยขางชคัดเจนตรงนรีร แตขมคันกป็ถซูกสพที่ออยขาง
ชคัดเจน ขขาวประเสรริฐอรีกสามเลขมกลขาววขาการเสดป็จลงมาของพระวริญญาณในรซูปของนกเขาเกริดขขรน
ตอนทรีพที่ ระเยซซูทรงรคับบคัพตริศมา ตรงนรีรเรากป็เหป็นเนพรอหาแบบเดรียวกคัน บคันทขกของมคัทธริวเลขาวขาตอน
ทรีที่พระองคตรบคั บคัพตริศมา พระเยซซูทรงคะยคัรนคะยอใหข้ยอหตนใหข้บคัพตริศมาพระองคตเพพอที่ ททาใหข้ความ
ชอบธรรมทคัรงสริรนสทาเรป็จ นคันที่ คพอพระองคตตรคัสวขานคันที่ เปป็นสริที่งทรีที่ถซูกตข้อง พระเยซซูทรงเหป็นดข้วยกคับคทา
ประกาศของยอหตน นคันที่ คพอ การกลคับใจใหมขมาสซูขอาณาจคักรสวรรคตทรีที่กาท ลคังใกลข้เขข้ามา อยขางไรกป็ตาม
ตรงนรีรเหตรุผลทรีที่พระเยซซูทรงรคับบคัพตริศมานคัรนเปป็นเหตรุผลทรีที่ธรรมดาๆมากกวขา มคันเผยใหข้ยอหตนเหป็น
วขาผซูข้ใดกคันแนขทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจข้า และดข้วยเหตรุนร รี พระองคตจงข ทรงถซูกสทาแดงแกขชนชาตริ
อริสราเอล

พระวริญญาณบรริสรุทธริธถซูกแสดงวขาเปป็นเหมนอนนกเขาทรีที่ลงมาเกาะบนพระเยซซูตอนทรีที่
พระองคตรคับบคัพตริศมา พระองคตไมขไดข้เสดป็จลงมาเปป็นนกเขาจรริงๆ แตขมกรี ารสทาแดงของพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธแบบทรีมที่ องเหป็นไดข้จรริงๆโดยทรีที่พระองคตทรงเสดป็จลงมาบนพระเยซซูและปรากฏ
เหมพอนนกเขาบรินลงมา นขาสคังเกตวขานอกจากขขาวประเสรริฐทคัรงสรีที่เลขมทรีที่บนคั ทขกเรพอที่ งการรคับบคัพตริศมา
ของพระครริสตตแลข้ว คทาวขานกเขาไมขปรากฏอรีกเลยในพระคคัมภรีรตใหมข และยริงที่ ไมขปรากฏเลยใน
บรริบทของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ดซูเหมพอนวขาการใชข้นกเขาเปป็นสคัญลคักษณตแสดงถขงพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธในการใชข้สคัญลคักษณตทางศาสนาสมคัยใหมขเปป็นเรพที่องทรีที่ททาเกรินไป
ใหข้เราสคังเกตขข้อ 33 และวลรีทรีที่วาข “ใหข้บพคั ตริศมาดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ” คทาทรีที่แปลวขา ดล้วย
(เอป็น) กป็แปลไดข้ดข้วยวขา ‘โดย’ บคัพตริศมาของพระวริญญาณบรริสรุทธริธไมขไดข้ถซูกขยายความตขอไปอรีก
ตรงนรีร อยขางไรกป็ตาม คทาบรุพบท โดย ทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับบคัพตริศมาของพระวริญญาณบรริสรุทธริธกป็สอดคลข้อง
กคับสริที่งทรีที่เปาโลสอนใน 1 โครรินธต 12:12-13 ในขข้อดคังกลขาวเปาโลไดข้อธริบายวขาพระวริญญาณบรริสรุทธริธ
ของพระเจข้าไดข้ใหข้บคัพตริศมา (จรุขม) ผซูข้เชพที่อทมุกคนเขข้าในพระกายของพระครริสตตตอนทรีพที่ วกเขาไดข้รคับ
ความรอด
ยน 1:34

และขล้าพเจล้ากป็ไดล้เหป็นแลล้ว และไดล้เปป็นพยานวยู่า พระองคค์นทนั้แหละ เปป็นพระ

บนตรของพระเจล้า" ยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา เมพอที่ ไดข้เหป็นพระวริญญาณของพระเจข้าเสดป็จลงมาเหมพอน
นกเขาบนพระเยซซูตอนทรีที่พระองคตทรงรคับบคัพตริศมา รซูวข้ าข พระองคตทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจข้า คทา
ทรีที่แปลวขา ไดล้เหป็น (ฮอราโอ) มรีความหมายวขา ‘รคับรซูข้’ คทาทรีที่แปลวขา ไดล้เปป็นพยาน (มารทซูเรโอ) มรีความ
หมายตรงตคัววขา ‘เปป็นประจคักษตพยาน’ ยอหตนจขงกลขาววขา ‘ขข้าพเจข้าไดข้รคับรซูแข้ ละเปป็นประจคักษตพยานวขา
นรีที่แหละคพอพระบรุตรของพระเจข้า’
ยน 1:35-36 รนยู่งขขนั้นอทกวนนหนขริ่งยอหค์นกอาลนงยนืนอยยยู่กบน สาวกของทยู่านสองคน 36 และทยู่าน
มองดยพระเยซย ขณะททริ่พระองคค์ทรงดอาเนรนและกลยู่าววยู่า "จงดยพระเมษโปดกของพระเจล้า"
วคันถคัดจากวคันทรีที่พระเยซซูทรงรคับบคัพตริศมา ยอหตนผซูข้ใหข้รบคั บคัพตริศมากป็ประกาศอรีกครคัรงวขา
พระองคตทรงเปป็นพระเมษโปดกของพระเจข้า คทาประกาศของยอหตนนรีรมรีลคักษณะเปป็นคทาพยากรณต

เหป็นไดข้ชคัดวขานรีเที่ ปป็นครคัรงทรีที่สามและเปป็นครคัรงสรุดทข้ายทรียที่ อหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมาไดข้เหป็นพระเยซซูครริสตต :
ตอนทรีพที่ ระองคตทรงรคับบคัพตริศมา ขข้อ 29 และตรงนรีร ไมขมรีขอข้ สงสคัยเลยวขายอหตนโดยการสทาแดงของ
พระวริญญาณบรริสรุทธริธไดข้เหป็นลขวงหนข้าถขงพระราชกริจอคันยริงที่ ใหญขกวขานรีรของพระเยซซูครริสตต คทาเทศนา
แรกของทขานมรีเนพรอหาเกรีที่ยวกคับพระครริสตตในฐานะกษคัตรริยต ตอนนรีรมนคั เปลรียที่ นเปป็นพระครริสตตใน
ฐานะลซูกแกะทรีที่ถซูกถวายเปป็นเครพอที่ งบซูชา ยอหตนไมขไดข้อธริบายเพริมที่ เตริมเพราะพระราชกริจของพระเยซซู
กทาลคังเรริที่มตข้นขขรน อยขางไรกป็ตาม พระเจข้าทรงประทานความเขข้าใจอคันลขกซขรงใหข้แกขยอหตนโดยพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธเพพที่อใหข้ทขานเหป็นพระราชกริจอคันสซูงสรุดของพระครริสตต นคันที่ คพอ รคับเอาความบาปของ
คนทคัรงโลกไปและถซูกตรขงบนไมข้กางเขนในฐานะลซูกแกะทรีที่เปป็นเครพที่องบซูชาของพระเจข้า
ยน 1:37-40 สาวกสองคนนนนั้นไดล้ยนร ทยู่านพยดเชยู่นนทนั้ เขาจขงตรดตามพระเยซย ไป 38 พระ
เยซย ทรงเหลทยวหลนงและทอดพระเนตรเหป็นเขาตามพระองคค์มา จขงตรนสถามเขาวยู่า "ทยู่านหาอะไร"
และเขาทนนั้งสองทยลพระองคค์วยู่า "รนบบท" (ซขริ่งแปลวยู่าอาจารยค์) "ทยู่านอยยยู่ททริ่ไหน" 39 พระองคค์ตรนส
ตอบเขาวยู่า "มาดยเถรด" เขากป็ไปและเหป็นททริ่ซขริ่งพระองคค์ทรงอาศนยและวนนนนนนั้ เขากป็ไดล้พนกอยยยู่กบน
พระองคค์ เพราะขณะนนนั้นประมาณสทริ่โมงเยป็นแลล้ว 40 คนหนขริ่งในสองคนททริ่ไดล้ยนร ยอหค์นพยด และไดล้
ตรดตามพระองคค์ไปนนนนั้ คนืออนนดรย วค์นอล้ งชายของซทโมนเปโตร
สาวกสองคนของยอหตนไดข้เหป็นเหตรุการณตตามทรีที่บรรยายไวข้ขาข้ งบน พวกเขาทคัร งคซูขเรริที่ม
ตริดตามพระเยซซู เมพที่อพระเยซซูทรงถามพวกเขาวขาพวกเขาตามหาอะไรอยซูข พวกเขากป็ถามพระองคตวาข
พระองคตทรงพคักทรีที่ไหน คทาวขา รทบบมี เปป็นคทาฮรีบรซูทรีที่แปลวขา ‘อาจารยต’ มคันเปป็นคทาทรีที่ใหข้เกรียรตริสทาหรคับ
พวกยริว เหป็นไดข้ชดคั วขายอหตนทราบลขวงหนข้าวขาผซูข้อขานขขาวประเสรริฐทรีที่ทขานเขรียนอาจไมขคนรุข้ เคยกคับคทา
ศคัพทตของชาวยริว ทขานพยายามทคัรงตรงนรีรและทรีที่อนพที่ ทรีที่จะแปลความหมายคทาศคัพทตของฮรีบรซูเปป็นภาษา
กรรีก ซขที่งเปป็นภาษากลางของจคักรวรรดริโรมคัน คทาทรีที่ถซูกแปลวขา แปลวยู่า (เฮรเมเนอซูโอ) เปป็นทรีมที่ าของ
คทาภาษาอคังกฤษ hermeneutics (วริทยาแหขงการแปล) มคันมรีความหมายวขา ‘แปล’ เหมพอนการแปล
จากภาษาหนขงที่ เปป็นอรีกภาษาหนขงที่ มคันมรีลคักษณะตามความเปป็นจรริงและไมขขร ขนอยซูกข บคั แตขละบรุคคล คทา
ทรีที่แปลวขา อาจารยค์ (ดริดาสคาลอส) เปป็นคทาพพรนฐานของคทาวขา ‘ครซู’ นรีที่เปป็นความหมายในทางปฏริบคัตริ
ของทคัรง รทบบมี และอาจารยห์

สาวกสองคนนรีรจขงไปพคักคข้างคพนกคับพระเยซซู ในสองคนนรีรคนหนขงที่ มรีชพที่อวขา อคันดรซูวตนข้องชาย
ของซรีโมนเปโตร คทาวขา อทนดรซูวห์ เปป็นคทากรรีกทรีที่มครี วามหมายวขา ‘ทรีที่เปป็นผซูข้ชาย’ หรพอ ‘แบบผซูข้ชาย’ ซมี
โมนเปโตร เปป็นคทาลซูกผสมระหวขางสองภาษา ซมีโมนเปป็นคทาฮรีบรซูทรีที่มาจากคทาในพระคคัมภรีรตเดริม ‘สริ
เมโอน’ เปโตรเปป็นคทากรรีกทรีที่มครี วามหมายวขา ‘หรินกข้อนหนขที่ง’ ดคังนคัรน ชพอที่ ของเขาจขงมรีความหมายวขา
ซรีโมนผซูข้เปป็นหริน เราอาจสรรุปไดข้วาข ชพที่อเปโตรเปป็นชพอที่ เลขนของทขาน
ยน 1:41-42 แลล้วอนนดรยวค์กป็ไปหาซทโมนพทริ่ชายของตนกยู่อน และบอกเขาวยู่า "เราไดล้พบ
พระเมสสรยาหค์แลล้ว" ซขงริ่ แปลวยู่าพระครรสตค์ นขาสคังเกตวขาวคันหนขงที่ หลคังจากไดข้มาเจอพระครริสตตแลข้ว
อคันดรซูวตกไป็ ปตามหาซรีโมนพรีที่ชายของตนและนทาเขามาถขงพระเยซซู เราไดข้เหป็นหลคักการสองประการ
(1) ผซูข้เชพที่อใหมขมคักรข้อนรนทรีที่สรุดในการนทาวริญญาณผซูข้อพที่นมาถขงพระครริสตต (2) เราตข้องเรริที่มเปป็นพยานแกข
ครอบครคัวเรากขอนเปป็นอคันดคับแรก
อรีกครคัรงทรีที่ยอหตนแปลคทาฮรีบรซู เมสสริยาหห์ เปป็นภาษากรรีก คพอ พระครริสตต (ครริสตอส ในภาษา
กรรีก) ทคัรงสองคทาแปลวขา ‘ผซูข้ทรีที่ไดข้รบคั การเจริม’ คทาๆนรีรมรีทมรีที่ าจากการทรีที่ผซูข้ทรีที่เขข้ารคับตทาแหนขงกษคัตรริยตของ
ชาวยริวจะถซูกเจริมดข้วยนทรามคัน (มะกอก) ตามทรีพที่ ระคคัมภรีรเต ดริมไดข้กลขาวไวข้ ดคังนคัรน คทาวขาพระครริสตต ซขที่ง
เปป็นชพที่อตทาแหนขงมากกวขาเปป็นชพที่อเฉพาะ จขงสพที่อโดยตรงถขงพระองคตวาข ทรงเปป็นกษคัตรริยตของชนชาตริ
อริสราเอล
42 อนนดรย วค์จขงพาซทโมนไปเฝล้าพระเยซย และเมนืริ่อพระเยซย ทรงทอดพระเนตรเขาแลล้วจขงตรนส
วยู่า "ทยู่านคนือซทโมนบนตรชายโยนาหค์ เขาจะเรทยกทยู่านวยู่าเคฟาส" ซขริ่งแปลวยู่าศรลา ความทรงสคัพพคัญญซู
ขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราจขงถซูกเหป็นในขข้อ 42 ไมขมรีบคันทขกมากขอนวขาพระเยซซูเคยถซูกแนะนทาใหข้
รซูข้จกคั กคับซรีโมนเปโตร ถขงแมข้วาข ทคัรงคซูขมาจากภซูมริภาคเดรียวกคัน (เปโตรมาจากเบธไซดาและพระเยซซูมา
จากแควข้นนาซาเรป็ธ) แตขกไป็ มขมอรี ะไรบขงบอกวขาทคัรงคซูขเคยเจอกคันมากขอน อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูกทป็ รง
กลขาวถขงเชพรอสายของเปโตรทคันทรีวาข “บรุตรชายโยนาหต” พระองคตทรงแจข้งใหข้เปโตรทราบตขอไปอรีก
วขาเขาจะถซูกเรรียกวขา เคฟาส เปโตรเปป็นคทากรรีก เคฟาสเปป็นคทาอาราเมค ซขที่งมรีความหมายวขา ‘หริน’
เหมพอนคทาวขาเปโตร

ยน 1:43

วนนรนยู่งขขนนั้ พระเยซย ตนนั้งพระทนยจะเสดป็จไปยนงแควล้นกาลรลท และพระองคค์ทรง

พบฟทลปร จขงตรนสกนบเขาวยู่า "จงตามเรามา" วคันตขอมา พระเยซซูทรงตคัดสรินพระทคัยทรีที่จะมรุขงหนข้ากลคับ
ไปยคังแควข้นกาลริลรีซขที่งเปป็นบข้านเกริดของพระองคต ขณะนคัรนเองพระองคต “ทรงพบฟรีลริป” คทาตรคัสของ
พระองคตทรคังเรรียบงขายและเปรีที่ยมดข้วยพลคัง “จงตามเรามา” ใจความสทาคคัญของการเปป็นสาวกคพอการ
ตริดตามพระเยซซู มคันเปป็นมากกวขาแคขความเชพที่อ สาวกทรุกคนเปป็นผซูข้เชพที่อ แตขไมขใชขผซูข้เชพที่อทรุกคนเปป็น
สาวก นอกจากนรีร การทรงเรรียกทรีพที่ ระเยซซูทรงมรีตขอฟรีลริปกป็เปป็นคทาสคังที่ พระองคตทรงตรคัสสคังที่ ใหข้ฟรีลริปตริ
ดตามพระองคต เราอาจสรรุปไดข้วาข การเปป็นสาวกไมขใชขทางเลพอกแตขเปป็นคทาบคัญชา
ยน 1:44

ฟทลรปมาจากเบธไซดา เมนืองของอนนดรย วค์และเปโตร ฟรีลริป อคันดรซูวต เปโตร

และยอหตนผซูข้เปป็นอคัครสาวกลข้วนมาจากเบธไซดา มคันเปป็นหมซูขบข้านทรีผที่ ซูข้คนหาเลรีรยงชรีพดข้วยการททา
ประมงและตคัรงอยซูทข างฝคัที่งตะวคันตกเฉรียงเหนพอของทะเลกาลริลรี คทานรีรแปลตรงตคัววขา ‘บข้านแหขงปลา’
ในภาษาฮรีบรซู นรีที่เปป็นเรพที่องทรีที่ฟงคั ดซูสมเหตรุสมผลเพราะวขาสาวกสรีที่คนแรกนรีรเปป็นชาวประมง เหป็นไดข้ชคัด
วขาเศรษฐกริจทข้องถริที่นของหมซูขบข้านนรีรพงขที่ พาการจคับปลาจากทะเลกาลริลรี
ยน 1:45

ฟทลรปไปหานาธานาเอลและบอกเขาวยู่า "เราไดล้พบพระองคค์ผล้ทย ทริ่โมเสสไดล้

กลยู่าวถขงในพระราชบนญญนตร และททริ่พวกศาสดาพยากรณค์ไดล้กลยู่าวถขง คนือพระเยซยชาวนาซาเรป็ธบนตร
ชายโยเซฟ" ฟรีลริปกป็ไปหานาธานาเอลเพพที่อนของเขาและบอกเขาวขา “เราไดข้พบพระองคตผซูข้ทรีที่โมเสส
ไดข้กลขาวถขงในพระราชบคัญญคัตริ และทรีที่พวกศาสดาพยากรณตไดข้กลขาวถขง คพอพระเยซซูชาวนาซาเรป็ธ
บรุตรชายโยเซฟ” เหป็นไดข้ชคัดวขาฟรีลริปมรีความตพที่นเตข้นเมพอที่ เขาบอกนาธานาเอลวขา พวกเขาไดข้พบพระ
ครริสตตแลข้ว
ชพที่อนาธานาเอลเปป็นชพที่อฮรีบรซู และมรีความหมายวขา “ของขวคัญของพระเจข้า” เทขาทรีที่เปป็นไปไดข้
เขามรีอรีกชพที่อหนขงที่ วขา บารโธโลมริวในขขาวประเสรริฐเลขมอพนที่ ๆ (นขาสนใจทรีที่วาข ชพที่อนาธานาเอลไมขถซูก
พบในขขาวประเสรริฐทรีที่มเรี นพรอหาสอดคลข้องกคันสามเลขมดคังกลขาว และบารโธโลมริวกป็ไมขถซูกพบในขขาว
ประเสรริฐของยอหตน) ฟรีลริปมาจากบข้านคานาแควข้นกาลริลรีซขที่งอยซูใข กลข้เครียง

การพซูดถขง “โมเสส...และพวกศาสดาพยากรณต” เปป็นสทานวนทรีพที่ วกยริวสมคัยนคัรนใชข้อข้างอริงถขง
พระคคัมภรีรตเดริมทรีที่เราใชข้กนคั สมคัยนรีร นคันที่ คพอ ฟรีลริปบอกนาธานาเอลวขา เราไดข้พบผซูข้นร คันทรีที่พระคคัมภรีรตทรคัง
เลขมกลขาวถขงแลข้ว (แนขนอนทรีพที่ ระคคัมภรีรตต อนนคัรนทรีพที่ วกเขามรีคพอ พระคคัมภรีรเต ดริม) ถขงแมข้วาข อคัครสาวก
ยอหตนกลขาวชคัดเจนในขข้อ 18 วขา พระเยซซูทรงเปป็นพระบรุตรองคตเดรียวทรีที่บงคั เกริดมาของพระเจข้า แตขฟรี
ลริปในตอนนคัรนคงยคังไมขรเซูข้ กรีที่ยวกคับเรพอที่ งนรีร นอกจากนรีร เขากป็รซูข้จคักพระเยซซูวาข เปป็นเพรียงบรุตรชายของโย
เซฟเทขานคัรน แตขนนคัที่ กป็ไมขไดข้ลดทอนความจรริงอคันยริงที่ ใหญขเกรีที่ยวกคับการประสซูตริจากหญริงพรหมจารรี
หรพอความเปป็นพระเจข้าของพระครริสตตแตขอยขางใด ยอหตนแคขบคันทขกเกรีที่ยวกคับความตพที่นเตข้นของฟรีลริป
ในฐานะผซูข้เชพที่อใหมขเทขานคัรน
ยน 1:46

นาธานาเอลถามเขาวยู่า "สรงริ่ ดทอนนใดจะมาจากนาซาเรป็ธไดล้หรนือ" ฟทลรปตอบ

เขาวยู่า "มาดยเถรด" นาธานาเอลไมขคขอยประทคับใจเทขาไร เขากลขาววขา “สริที่งดรีอนคั ใดจะมาจากนาซาเรป็ธ
ไดข้หรพอ” คทาพซูดเยาะเยข้ยและดซูถซูกของเขาอาจมรีรากฐานมากจากการแขขงขคันกคันของคนในพพรนทรีที่
อยขางไรกป็ตาม นาธานาเอลไมขไดข้ตพที่นเตข้นนคักเมพอที่ ฟรีลริปมาเปป็นพยานครคัรงแรกแกขเขา ฟรีลริปไมขไดข้โตข้
เถรียงอะไร เขากลขาวเพรียงวขา “มาดซูเถริด” คทาทรีที่แปลวขา ดย (เออริโด) หมายถขงการรคับรซูซข้ ขที่งเปป็นมากกวขา
แคขการเหป็นดข้วยตา ฟรีลริปจขงกลขาว ‘มาดซูใหข้รซูข้ดวข้ ยตคัวเองเถอะ’
ยน 1:47

พระเยซย ทอดพระเนตรเหป็นนาธานาเอลมาหาพระองคค์จขงตรนสถขงเรนืริ่องตนว

เขาวยู่า "ดยเถรด ชนอรสราเอลแทล้ ในตนวเขาไมยู่มทอบน าย" เมพที่อนาธานาเอลมาถขงพระเยซซูๆ กป็ตรคัสวขา
“ดซูเถริด ชนอริสราเอลแทข้ ในตคัวเขาไมขมอรี รุบาย” ความหมายกป็คพอ นรีที่เปป็นชนอริสราเอลแทข้ คพอ คนทรีที่
ซพที่อตรง
ยน 1:48

นาธานาเอลทยลถามพระองคค์วยู่า "พระองคค์ทรงรยล้จนกขล้าพระองคค์ไดล้

อยยู่างไร" พระเยซย ตรนสตอบเขาวยู่า "กยู่อนททริ่ฟทลปร จะเรทยกทยู่าน เมนืริ่อทยู่านอยยยู่ทใทริ่ ตล้ตล้นมะเดนืริ่อนนนนั้ เรา
เหป็นทยู่าน" พอนาธานาเอลไดข้ยรินเชขนนรีร กป็ตกใจและถามกลคับไปวขา “พระองคตทรงรซูจข้ คักขข้าพระองคต
ไดข้อยขางไร” อรีกครคัรงทรีพที่ ระเยซซูทรงเปริดเผยใหข้เหป็นความทรงสคัพพคัญญซูของพระองคต โดยแจข้งใหข้นา
ธานาเอลทราบวขา กขอนทรีที่ฟรีลริปจะเรรียกเขาขณะทรีที่เขาอยซูใข ตข้ตข้นมะเดพที่อ พระองคตกทป็ รงเหป็นเขาแลข้ว

พระองคตไมขเพรียงเหป็นเขาอยซูใข ตข้ตข้นมะเดพที่อเทขานคัรน แตขพระองคตยคังทอดพระเนตรเหป็นจริตใจเขาดข้วย มรี
แตขพระเจข้าเทขานคัรนทรีที่ททาแบบนคัรนไดข้! อรีกครคัรงทรีคที่ วามเปป็นพระเจข้าของพระองคตถซูกแสดงออกชคัดเจน
ยน 1:49

นาธานาเอลทยลตอบพระองคค์วยู่า "รนบบท พระองคค์ทรงเปป็นพระบนตรของ

พระเจล้า พระองคค์ทรงเปป็นกษนตรรยขค์ องชนชาตรอรสราเอล" แคขนร นคั กป็พอแลข้วสทาหรคับนาธานาเอล เขา
กลขาวยอมรคับทคันทรีวาข “รคับบรี พระองคตทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจข้า พระองคตทรงเปป็นกษคัตรริยตของ
ชนชาตริอริสราเอล” ไมขวาข จะเปป็นโดยการสทาแดงของพระวริญญาณบรริสรุทธริธหรพอจะเปป็นโดยการสรรุป
ของเขาเอง นาธานาเอลกป็กลขาวตรงประเดป็นเลย เมพอที่ ไดข้เหป็นความทรงสคัพพคัญญซูของพระเยซซู เขากป็
ตระหนคักวขาพระองคตทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจข้าทรีที่มพรี ยากรณตไวข้นานแลข้ว เขาเขข้าใจถขงสริที่ งทรีที่ถซูก
สพที่อออกมานรีร พระองคตทรงเปป็นกษคัตรริยขต องชนชาตริอริสราเอลทรีที่พวกเขารอคอยมานาน พระองคตทรง
เปป็นพระครริสตต!
ยน 1:50-51 พระเยซย ตรนสตอบเขาวยู่า "เพราะเราบอกทยู่านวยู่า เราเหป็นทยู่านอยยยู่ใตล้ตล้น
มะเดนืริ่อนนนนั้ ทยู่านจขงเชนืริ่อหรนือ ทยู่านจะไดล้เหป็นเหตนการณค์ใหญยู่กวยู่านนนนั้ อทก" 51 และพระองคค์ตรนสกนบเขา
วยู่า "เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านทนนั้งหลายวยู่า ภายหลนงทยู่านจะไดล้เหป็นทล้องฟล้าเปรดออก และเหลยู่าทยต
สวรรคค์ของพระเจล้าขขนั้นและลงอยยเยู่ หนนือบนตรมนนษยค์"
พระเยซซูจงข ทรงตอบไปวขา พวกทขานจะไดข้เหป็นสริที่งทรีที่ยงริที่ ใหญขกวขานรีรอรีก พระเยซซูจงข ทรงบอ
กนาธานาเอลวขาตขอไปเขาจะไดข้เหป็น “ทข้องฟข้าเปริดออก และเหลขาทซูตสวรรคตของพระเจข้าขขรนและลง
อยซูเข หนพอบรุตรมนรุษยต” เราไมขทราบชคัดเจนวขาพระเยซซูกาท ลคังพซูดถขงเรพอที่ งอะไร ไมขมรีบคันทขกในพระ
คคัมภรีรตใหมขวาข เหตรุการณตนร นคั ไดข้เกริดขขรนแลข้ว อยขางไรกป็ตาม เรากป็ไดข้เหป็นถขงเหตรุการณตทรีที่ถซูกพยากรณต
ไวข้วาข จะเกริดขขรนในอาณาจคักรของพระเจข้าทรีที่จะมาถขง คทาทรีที่แปลวขา อยยเยู่ หนนือ (เอพริ) ซขที่งแปลไดข้ดวข้ ยวขา
‘มายคัง’ หรพอ ‘ขข้างๆ’ ดคังนคัรน ความหมายกป็คพอวขา วคันหนขงที่ นาธานาเอลจะมรีโอกาสไดข้เหป็นเหลขาทซูต
สวรรคตของพระเจข้าขขรนและลงมายคังหรพอขข้างๆพระเยซซู เหตรุการณตนร นรี ขาจะเกริดขขรนเมพที่อพระองคตทรง
ประทคับบนบคัลลคังกตของพระองคตในอาณาจคักรของพระองคตสคักวคันหนขงที่

นขาสนใจตรงทรีที่วาข ในความฝคันของยาโคบทรีที่เหป็นบคันได (ปฐมกาล 28:12) เขาไดข้เหป็นเหลขา
ทซูตสวรรคตของพระเจข้าขขรนและลงจากสวรรคต บางทรีพระเจข้าอาจทรงใหข้ยาโคบไดข้เหป็นลขวงหนข้าถขง
เหตรุการณตทจรีที่ ะเกริดขขรนในอาณาจคักรของพระเจข้า
นขาสคังเกตดข้วยวขาเปป็นครคัรงแรกในขขาวประเสรริฐของยอหตนทรีพที่ ระเยซซูทรงเรรียกพระองคตเอง
วขา “บรุตรมนรุษยต” สริที่งทรีที่ไดข้ถซูกกลขาวไปแลข้วตอนตข้นของบทนรีรคอพ พระเยซซูทรงเปป็นพระบรุตรของ
พระเจข้าตลอดกาลนริรคันดรต คราวนรีรอรีกดข้านของพระองคตไดข้ถซูกนทาเสนอ พระองคตทรงเปป็นบรุตร
มนรุษยตดวข้ ย พระเยซซูครริสตตในฐานะพระเจข้าและมนรุษยต ทรงเปป็นทคัรงพระเจข้าและมนรุษยต เรพอที่ งนรีรถซูกพซูด
ถขงใน ยอหตน 1:14 ทรีที่บอกวขา พระวาทะผซูข้ทรงสภาพนริรนคั ดรตไดข้เสดป็จมารคับสภาพเนพรอหนคังและมาอยซูข
ทขามกลางเรา ในฐานะบรุตรมนรุษยต พระองคตจะทรงมรีประสบการณตแบบเดรียวกคับมนรุษยตทรุกอยขาง ใน
ฐานะบรุตรมนรุษยตพระองคตจะทรงสริรนพระชนมตพรข้อมกคับความบาปของเราและเพราะความบาป
ของเราเพพที่อเปป็นตคัวแทนของเรา ในฐานะบรุตรมนรุษยตพระองคตจะทรงเปป็นขขรนจากตายในรซูปกายทรีที่
เปรีที่ยมดข้วยสงขาราศรี ในฐานะบรุตรมนรุษยตพระองคตจะประทคับบนบคัลลคังกตของดาวริดวคันหนขงที่ ในฐานะ
กษคัตรริยตผซูข้ปกครองทคัวที่ พริภพ
*****
ภนำพรวมของยอหห์น 2: บทนมีทั้นนาเสนอชข่วงแรกๆของการรทบใชล้ของพระเยซซู มมีสอง
เหตมุการณห์ถซูกบรรยายไวล้: (1) การอทศจรรยห์ครทงทั้ แรกของพระองคห์ทมีที่ทรงกระทนาทมีที่งานสมรสหมซูข่บล้าน
คานา แควล้นกาลริลมี และ (2) การไปเยนอนกรมุงเยรซูซาเลป็มและพระวริหารในชข่วงเทศกาลปทสกาครทงทั้
แรกของพระเยซซูตอนทรงเปป็นผซูล้ใหญข่ทมีที่มบมี ทนททึกไวล้
ยน 2:1-2

วนนททริ่สามมทงานสมรสททริ่หมยยู่บล้านคานาแควล้นกาลรลท และมารดาของพระเยซย

กป็อยยยู่ททริ่นนนริ่ 2 พระเยซย และสาวกของพระองคค์ไดล้รบน เชรญไปในงานนนนนั้
การพซูดถขง “วคันทรีที่สาม” อาจสพบเนพอที่ งมาจาก ยอหตน 1:43 และการกลคับใจเชพที่อของฟรีลริป งาน
สมรสทรีที่หมซูขบข้านคานาแควข้นกาลริลรีอาจมรีขร ขนในวคันพรุธของสคัปดาหต ซขที่งเปป็นวคันตามประเพณรีทรีที่หญริง
พรหมจารรีชาวยริวแตขงงาน เราอาจสคันนริษฐานไดข้วาข ไมขฝขายเจข้าบขาวกป็ฝขายเจข้าสาวเปป็นเพพอที่ นสนริทหรพอ

เปป็นญาตริของพระเยซซูหรพอมารดาของพระองคต ดซูเหมพอนนางมารรียตมรีสขวนเกรีที่ยวขข้องในเรพอที่ งราย
ละเอรียดของงานเลรีรยงสมรสนรีร เราอาจสคันนริษฐานไดข้วาข โยเซฟไดข้เสรียชรีวริตแลข้ว เขาไมขมรีสขวน
เกรีที่ยวขข้องกคับพคันธกริจของพระเยซซูในเวลาใดเลย
ยน 2:3-4

เมนืริ่อนอนั้าองนยู่นหมดแลล้ว มารดาของพระเยซย ทยลพระองคค์วยู่า "เขาไมยู่มทนอนั้า

องนยู่น " 4 พระเยซย ตรนสกนบนางวยู่า "หญรงเออ๋ย ขล้าพเจล้าเกทริ่ยวขล้องอะไรกนบทยู่านเลยู่า เวลาของขล้าพเจล้ายนง
ไมยู่มาถขง"
ในระหวขางทรีงที่ านเลรีรยงกทาลคังมรีการเฉลริมฉลองอยซูข นทราองรุขนกป็หมด เราควรหมายเหตรุไวข้วาข พวก
ยริวสมคัยนคัรนมรีวริธรีผลริตนทราองรุขนรสดรีซขที่งไมขใชขนร ทาองรุขนหมคัก ถขงแมข้วาข คทากรรี อออรินอส มคักถซูกแปลเปป็น
ไวนค์ ซขที่งหมายถขงไวนตทรีที่เปป็นเหลข้าองรุขน หรพออาจจะหมายถขงไวนตทรีที่ไมขไดข้หมคักกป็ไดข้ บรริบทจะเปป็นตคัว
กทาหนดวขาเปป็นอคันไหน มคันคงเปป็นเรพอที่ งไมขเหมาะสมทรีจที่ ะสคันนริษฐานวขาองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรามรี
สข วนรข วมในการเลรีรยงเสพสรุราเมามาย หรพอกระทคังที่ มรีสขวนในการททาเหลข้าองรุขนเพริที่ม ไมขมขรี ข้อสงสคัยเลย
วขา ไวนตทครีที่ นดพที่มและถซูกททาขขรนในทรีที่นร รีไมขไดข้ถซูกหมคัก
มารดาของพระเยซซูมาแจข้งใหข้พระองคตทราบถขงปคัญหา (สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อเพริมที่ กป็คพอวขา พระเยซซูใน
ฐานะเพพที่อนหรพอญาตริอาจคอยชขวยเหลพอในเรพอที่ งรายละเอรียดของงานเลรีรยงสมรสนรีร) คทาตอบของ
พระเยซซูทมรีที่ รีตขอมารดาของพระองคตเปป็นเรพอที่ งนขาฉงน
พระองคตตรคัสตอบวขา “หญริงเออ๋ย ขข้าพเจข้าเกรีที่ยวขข้องอะไรกคับทขานเลขา เวลาของขข้าพเจข้ายคังไมข
มาถขง” ตขอไปนรีรเปป็นคทาอธริบาย (1) การทรีพที่ ระเยซซูทรงเรรียกมารดาของพระองคตวาข หญริงเออ๋ย อาจไมข
ไดข้หยาบคายเหมพอนทรีที่เหป็น ถข้าเปป็นสมคัยนรีรกอป็ าจเรรียกวขา ‘สรุภาพสตรรีของฉคัน’ หรพอ ‘สรุภาพสตรรีผซูข้เปป็น
ทรีที่รคัก’ (2) สริที่งทรีที่สทาคคัญกป็คพอ วริธรีทรีที่พระเยซซูทรงมองมารดาของพระองคตขณะทรีที่พระองคตทรงเรริที่มพคันธ
กริจของพระองคต พระองคตทรงใหข้นางอยซูรข ะดคับเดรียวกคับผซูข้หญริงทรีรที่ คักพระเจข้าคนอพนที่ ๆ นางไมขไดข้มยรี ศ
ศคักดริธทรีที่สซูงกวขา นรีเที่ ปป็นการลดระดคับคทาสอนของโรมคันคาทอลริกทรีที่สอนวขามารรียเต ปป็นคนกลางและนาง
มรีสริทธริพริเศษในการเขข้าหาพระบรุตรของพระองคตในสวรรคตตอนนรีร (3) วลรีนร อรี าจแปลไดข้วาข ‘หญริง

เออ๋ย เรพอที่ งนรีรเกรีที่ยวขข้องอะไรกคับทขานและเรา’ หรพออาจกลขาวไดข้วาข ‘สรุภาพสตรรีของฉคัน นรีไที่ มขใชขเรพอที่ ง
สทาคคัญเลย’
“เวลาของขข้าพเจข้ายคังมาไมขถขง” วลรีนร รีมกคั ใชข้ในชขวงเวลาสทาคคัญ (หรพอคอขาดบาดตาย) พระ
เยซซูทรงใชข้วลรีนร รีหลายครคัรงเพพอที่ หมายถขงการสริรนพระชนมตของพระองคต ในทรีที่นร รีอาจหมายถขงการ
สทาแดงพระองคตในฐานะพระครริสตตตขอสาธารณชนยคังมาไมขถขง หากมองในภาพรวมแลข้ว เมพอที่ มอง
ถขงพคันธกริจโดยรวมของพระองคตและจรุดประสงคตทรีที่พระองคตเสดป็จมา ปคัญหาเรพอที่ งไวนตไมขใชขเรพที่อง
สลคักสทาคคัญอะไรเลย
ยน 2:5

มารดาของพระองคค์จขงบอกพวกคนใชล้วยู่า "ทยู่านจะสนงริ่ พวกเจล้าใหล้ทอาสรริ่งใด

กป็จงกระทอาตามเถรด" อยขางไรกป็ตาม มารดาของพระองคตไดข้กลขาวคทาพซูดทรีที่ลขกซขรง “ทขานจะสคังที่ พวก
เจข้าใหข้ททาสริที่งใด กป็จงกระททาตามเถริด” คทาสคังที่ นรีรยงคั คงใชข้ไดข้อยซูจข นถขงทรุกวคันนรีร
ยน 2:6-10

มทโอยู่งหรนตนนั้งอยยยู่ททริ่นนนริ่ หกใบตามธรรมเนทยมการชอาระของพวกยรว จนนอนั้าใบละ

สทริ่หล้าถนง 7 พระเยซย ตรนสสนริ่งเขาวยู่า "จงตนกนอนั้าใสยู่โอยู่งใหล้เตป็มเถรด" และเขากป็ตนกนอนั้าใสยู่โอยู่งเตป็มเสมอปาก
8 แลล้วพระองคค์ตรนสสนงริ่ เขาวยู่า "จงตนกเอาไปใหล้เจล้าภาพเถรด" เขากป็เอาไปใหล้ 9 เมนืริ่อเจล้าภาพชรมนอนั้าททริ่
กลายเปป็นนอนั้าองนยู่นแลล้ว และไมยู่รล้วย ยู่ามาจากไหน (แตยู่คนใชล้ททริ่ตนกนอนั้านนนั้นรยล้ ) เจล้าภาพจขงเรทยกเจล้าบยู่าว
มา 10 และพยดกนบเขาวยู่า "ใครๆเขากป็เอานอนั้าองนยู่นอยยู่างดทมาใหล้กยู่อน และเมนืริ่อไดล้ดนืริ่มกนนมากแลล้วจขงเอา
ททริ่ไมยู่สล้ดย ทมา แตยู่ทยู่านเกป็บนอนั้าองนยู่นอยยู่างดทไวล้จนถขงบนดนทนั้ "
พระเยซซูจงข ทรงกระททาการอคัศจรรยตในการเปลรีที่ยนนทราใหข้กลายเปป็นนทราองรุขน อรีกครคัรงทรีที่นร ทาองรุขน
ทรีที่ถซูกบรรยายถขงนรีรไมขใชขนร ทาองรุขนหมคัก
ตามธรรมเนรียมของคนเลวรีในการลข้างมพอกขอนรคับประทานอาหาร โอขงหรินหกใบใหญขจะ
ถซูกจคัดเตรรียมไวข้สทาหรคับใหข้แขกงานสมรสลข้างมพอ ภาชนะเหลขานรีรจรุนร ทาไดข้ประมาณยรีสที่ ริบแกลลอน
โอขงเหลขานรีรไมขไดข้จรุนร ทาเตป็ม ดคังนคัรนพระเยซซูจงข สคังที่ ใหข้คนใสข นร ทาในโอขงใหข้เตป็มเสมอปาก จากนคัรน
พระองคตจงข สคังที่ ใหข้พวกเขาตคักนทราไปใหข้ “เจข้าภาพ” เจข้าภาพในสมคัยนรีรคงเปป็นประมาณหคัวหนข้าบรริกร
หรพอไมขกคป็ นรคับจคัดเลรีรยง เขามรีหนข้าทรีที่ดแซู ลการเสริรฟต อาหารแขกงานสมรส

สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อเพริมที่ เตริมกป็คพอ เหป็นไดข้ชดคั วขาเมพที่อพวกคนรคับใชข้ตคักนทราไปจากโอขงนทรา สริที่งทรีพที่ วกเขา
ตคักไปกป็คอพ นทรา อยขางไรกป็ตาม นทรานคัรนไดข้กลายเปป็นนทราองรุขนขณะทรีที่พวกเขาตคักไปใหข้เจข้าภาพ ถขงแมข้วาข
พวกคนรคับใชข้รวซูข้ าข นทราองรุขนนคัรนมาจากไหน แตขเจข้าภาพกป็ไมขรซูข้ เขาจขงเอขยปากชมเจข้าบขาวเกรีที่ยวกคับ
ครุณภาพของนทราองรุขนและออกความเหป็นวขาคนสข วนใหญขเสริรฟต นทราองรุขนทรีที่ดรีทรีที่สรุดในตอนแรก แตขเขา
กลคับเสริรฟต มคันทรีหลคัง
ยน 2:11-12 การอนศจรรยค์ครนนั้งแรกนทนั้พระเยซยไดล้ทรงกระทอาททบริ่ ล้านคานาแควล้นกาลรลท และ
ไดล้ทรงสอาแดงสงยู่าราศทของพระองคค์ และสาวกของพระองคค์กป็ไดล้เชนือริ่ ในพระองคค์ 12 ภายหลนง
เหตนการณค์นทนั้พระองคค์กป็เสดป็จลงไปยนงเมนืองคาเปอรนาอนม พรล้อมกนบมารดาและนล้องชายและสาวก
ของพระองคค์ และอยยยู่ททริ่นนริ่นเพทยงไมยู่กทริ่วนน
คทาทรีที่แปลวขา การอนศจรรยค์ (เซเมอริออน) มคักถซูกแปลวขา ‘หมายสทาคคัญ’ จนถขงตอนนรีรยอหตนไดข้
เปป็นพยานเกรีที่ยวกคับพระองคต บคัดนรีรพระราชกริจตขางๆของพระองคตไดข้เรริที่มเปป็นพยานเกรีที่ยวกคับพระองคต
แลข้ว จรุดประสงคตหลคักของการอคัศจรรยตขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรากป็คอพ เพพที่อรคับรองตคัวตนและ
ฤทธริธเดชของพระองคต มคันมรีหนข้าทรีที่รบคั รองความจรริงแทข้ของตคัวตนของพระองคต คพอ พระบรุตรของ
พระเจข้า, พระเมสสริยาหต และจอมกษคัตรริยต การอคัศจรรยตเหลขานรีร “สทาแดงสงขาราศรีของพระองคต” ถขง
แมข้วาข พวกสาวกไดข้เรริที่มมาเชพที่อ (คพอ วางใจ) ในพระองคตแลข้ว แตขความเชพที่อทรีที่กาท ลคังเตริบโตของพวก
เขากป็ถซูกททาใหข้เขข้มแขป็งขขรนอยขางมากเพราะการณตนร รี
หลคังจากนคัรน พระองคต พวกนข้องชายของพระองคตและมารดาของพระองคตไดข้ใชข้เวลาหลาย
วคันในเมพองคาเปอรนาอรุม คทาทรีที่แปลวขา นล้องชาย มาจากคทาวขา อะเดลฟอส มารรียไต มขไดข้เปป็นหญริง
พรหมจารรีตลอดไปและนางยคังใหข้กาท เนริดลซูกคนอพที่นๆอรีก ซขที่งบางคนถซูกเอขยถขงในทรีที่นร รี
ยน 2:13

เทศกาลปนสกาของพวกยรวใกลล้เขล้ามาแลล้ว และพระเยซย เสดป็จขขนนั้ ไปยนงกรนง

เยรย ซาเลป็ม เทศกาลปคัสกาใกลข้เขข้ามาแลข้ว พระเยซซูและเหลขาสาวกของพระองคตเดรินทางไปยคังกรรุง
เยรซูซาเลป็มในฐานะทรีที่เปป็นยริวทรีที่ถพอรคักษาบคัญญคัตริ ขขาวประเสรริฐอรีกสามเลขมทรีมที่ รีเนพรอหาสอดคลข้องกคัน
ไมขไดข้เอขยถขงเหตรุการณตนร รี อคันทรีจที่ รริงแลข้ว มรีแตขในขขาวประเสรริฐของยอหตนเทขานคัรนทรีที่เหป็นไดข้ชดคั วขาพคันธ

กริจของพระเยซซูกรินเวลาสามปรี ในขขาวประเสรริฐอรีกสามเลขม มรีบคันทขกวขาพระเยซซูทรงถพอพริธรีปคัสกาทรีที่
กรรุงเยรซูซาเลป็มเฉพาะหลคังจากทรีที่พระองคตเสดป็จเขข้ากรรุงอยขางผซูข้พริชตริ กขอนการตรขงกางเขนนริดเดรียว
ยน 2:14-18 ในพระวรหารพระองคค์ทรงพบคนขายวนว ขายแกะ ขายนกเขา และคนรนบ
แลกเงรนนนงริ่ อยยยู่ 15 เมนืริ่อพระองคค์ทรงเอาเชนือกทอาเปป็นแสล้ พระองคค์ทรงไลยู่คนเหลยู่านนนนั้ พรล้อมกนบแกะ
และวนวออกไปจากพระวรหาร และทรงเทเงรนของคนรนบแลกเงรนและควอริ่าโตต๊ะ 16 และพระองคค์ตรนส
แกยู่บรรดาคนขายนกเขาวยู่า "จงเอาของเหลยู่านทนั้ไปเสทย อยยู่าทอาพระนรเวศของพระบรดาเราใหล้เปป็นททริ่
คล้าขาย" 17 พวกสาวกของพระองคค์กป็ระลขกขขนนั้ ไดล้ถขงคอาททริ่เขทยนไวล้วยู่า `ความรล้อนใจในเรนืริ่องพระ
นรเวศของพระองคค์ไดล้ทยู่วมทล้นขล้าพระองคค์' 18 พวกยรวจขงทยลพระองคค์วยู่า "ทยู่านจะแสดงหมาย
สอาคนญอะไรใหล้เราเหป็น วยู่าทยู่านมทออานาจกระทอาการเชยู่นนทนั้ไดล้"
พอพระเยซซูเสดป็จมาถขงพระวริหาร พระองคตกมป็ าพบกคับเหตรุการณตทพรีที่ ระองคตสมควรพริโรธ
จรริงๆ พวกเจข้าหนข้าทรีที่ในพระวริหารททาขข้อตกลงกคับพวกพขอคข้าโดยอนรุญาตใหข้พวกเขาคข้าขายสคัตวตซขที่ง
จทาเปป็นตข้องใชข้เปป็นเครพอที่ งถวายบซูชาตามบคัญญคัตริของพวกเลวรี เพราะวขาพวกยริวทรีที่กระจคัดกระจายไป
ตข้องเดรินทางไกลและไมขสามารถหาสคัตวตมาเปป็นเครพที่องบซูชาระหวขางทางไดข้ ทางพระวริหารเลยมรี
บรริการนรีรแกขพวกเขา นอกจากนรีรบคัญญคัตขริ องโมเสสกป็มเรี ขรียนไวข้วาข ผซูข้ชายแตขละคนตข้องชทาระคขาบทารรุง
พระวริหารทรุกปรีคนละครขงที่ เชเขล พวกยริวทรีเที่ ดรินทางมาจากทคัวที่ โลกมคักไมขคขอยมรีเหรรียญของคนฮรีบรซู
ดข้วยเหตรุนร รี นายธนาคารจขงไดข้รคับอนรุญาตใหข้ตรคังโตบ๊ะเพพที่อรคับแลกเปลรีที่ยนเงรินตราไดข้ในบรริเวณลาน
พระวริหาร อรีกครคัรงทรีที่นเรีที่ ปป็นบรริการใหข้แกขพวกยริวทรีที่เดรินทางมา
อยขางไรกป็ตาม กขอนการเสดป็จมาถขงขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า พพรนทรีที่นร รีกกป็ ลายเปป็นเหมพอนตลาด
นคัดในตะวคันออกกลางไปแลข้ว ถขงแมข้วาข ไมขมรีการเอขยถขงการขายของทรีที่ระลขกหรพอขข้าวของเครพอที่ งใชข้
ใดๆ เราอาจสรรุปไดข้จากคทาวขา คล้าขาย (เอป็มพอรริออน) คทาภาษาอคังกฤษ emporium กป็มาจากคทากรรีก
นรีร
การเผชริญหนข้าครคัรงนรีรไมขเหมพอนกคับทรีที่มพรี ซูดถขงในขขาวประเสรริฐอรีกสามเลขม ในทรีที่ดคังกลขาวการ
เผชริญหนข้าแบบเดรียวกคันนรีรเกริดขขรนในชขวงสคัปดาหตสรุดทข้ายของพคันธกริจบนโลกนรีรของพระองคต

อยขางไรกป็ตาม ตรงนคัรนพระองคตทรงเรรียกพวกพขอคข้าวขาเปป็น “ถทราของพวกโจร” (มคัทธริว 21:13) พอ
เวลาผขานไปการใหข้บรริการแกขนคักแสวงบรุญทรีที่เดรินทางไกลกลคับกลายเปป็นการคข้ากทาไร บรรยากาศใน
พระวริหารไมขเพรียงเปลรีที่ยนเปป็นตลาดนคัดเทขานคัรน แตขพวกพขอคข้าทรีที่ไดข้รคับสคัมปทานเหลขานรีรกลคับ
‘ปอกลอก’ ลซูกคข้าทรีที่ไมขประสรีประสาดข้วย สคัตวตทรีที่ตข้องใชข้ในการถวายบซูชากป็ถซูกตคัรงราคาใหข้แพงเขข้าไวข้
นอกจากนรีรพวกรคับแลกเงรินกป็ใชข้อคัตราแลกเปลรีที่ยนทรีที่สงซู เกรินไปดข้วย
ดข้วยพระพริโรธทรีที่ชอบธรรม พระเยซซูไดข้ขคับไลขพวกเขาออกไปจากพระวริหาร พวกสาวก
ของพระองคตเมพที่อไดข้เหป็นเหตรุการณตนร รีกนป็ ขกถขง สดรุดรี 69:9 ทรีที่กลขาววขา “ความรข้อนใจในเรพอที่ งพระนริเวศ
ของพระองคตไดข้ทขวมทข้นขข้าพระองคต”
พวกยริว (อาจเปป็นพวกพขอคข้าทรีที่ถซูกขคับไลขออกไป) อยากรซูข้วาข “ทขานจะแสดงหมายสทาคคัญ
อะไรใหข้เราเหป็น วขาทขานมรีอทานาจกระททาการเชขนนรีรไดข้” หลายปรีตขอมา เปาโลกป็เอขยถขงใน 1 โครรินธต
1:22 วขาททาไมพวกยริวถขงขอหมายสทาคคัญ
ยน 2:19-20 พระเยซย จขงตรนสตอบเขาทนนั้งหลายวยู่า "ทอาลายวรหารนทเนั้ สทย แลล้วเราจะยกขขนั้น
ในสามวนน" 20 พวกยรวจขงทยลวยู่า "พระวรหารนทนั้เขาสรล้างถขงสทสริ่ บร หกปทจขงสอาเรป็จ และทยู่านจะยกขขนั้น
ใหมยู่ในสามวนนหรนือ"
หมายสทาคคัญทรีพที่ ระเยซซูประทานททาใหข้พวกเขาอขรง “ททาลายวริหารนรีรเสรีย แลข้วเราจะยกขขรนใน
สามวคัน” แมข้แตขพวกสาวกกป็คริดวขาพระองคตหมายถขงพระวริหารอคันใหญขโตทรีที่ลข้อมรอบตคัวพวกเขา
พวกศคัตรซูของพระองคตเตพอนพระองคตแบบเยข้ยๆวขาพระวริหารนรีรใชข้เวลาในการบซูรณะมากกวขาสรีที่สริบ
หกปรีแถมตอนนรีรกยป็ งคั ไมขเสรป็จสมบซูรณต พวกเขาถามพระองคตดวข้ ยใจไมขเชพที่อวขาพระองคตจะทรงสรข้าง
มคันขขรนใหมขในสามวคันไดข้อยขางไร
ยน 2:21

แตยู่พระวรหารททริ่พระองคค์ตรนสถขงนนนนั้ คนือพระกายของพระองคค์ แนขนอนทรีที่

พระเยซซูทรงพยากรณตถงข การฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต ความสทาคคัญของการฟพร นคพนพระชนมต
ในอนาคตของพระเยซซูกคป็ พอ มคันจะเปป็นหมายสทาคคัญทรีรที่ คับรองและหนรุนกทาลคังครริสตจคักรทรีจที่ ะมรีขร ขน
(แมข้ในตอนนคัรนยคังไมขปรากฏใหข้เหป็นกป็ตาม)

ยน 2:22

เหตนฉะนนนนั้ เมนืริ่อพระองคค์ทรงเปป็นขขนนั้ มาจากความตายแลล้ว พวกสาวกของ

พระองคค์กป็ระลขกไดล้วยู่าพระองคค์ไดล้ตรนสดนงนทไนั้ วล้แกยู่เขา และเขากป็เชนืริ่อพระคนมภทรค์และพระดอารนสททริ่พระ
เยซย ไดล้ตรนสแลล้วนนนั้น ยอหตนมองยข้อนกลคับไปหลคังจากเวลาผขานไปหลายปรี บคันทขกหลคังจากทรีที่พระ
เยซซูทรงฟพร นคพนพระชนมตแลข้ววขา “พวกสาวกของพระองคตกรป็ ะลขกไดข้วาข พระองคตไดข้ตรคัสดคังนรีรไวข้แกข
เขา” มคันจขงเพริที่มพซูนความเชพที่อของพวกเขาในพระคคัมภรีรตและในสริที่งทรีที่พระเยซซูไดข้ตรคัสไวข้ นขาแปลกทรีที่
วขาถขงแมข้พวกสาวกของพระองคตลพมสริที่งทรีที่พระองคตไดข้ตรคัสไวข้จนมานขกขขรนไดข้หลคังจากทรีที่พระองคต
ทรงเปป็นขขรนแลข้ว แตขพวกศคัตรซูของพระองคตกลคับไมขลมพ ตอนทรีพที่ ระเยซซูทรงถซูกพริจารณาคดรี คทาตรคัส
ของพระองคตไดข้ถซูกยกขขรนมาปรคักปรทาพระองคต ถขงแมข้จะถซูกบริดเบพอนบข้างกป็ตาม (ดซู มาระโก 14:58,
มคัทธริว 26:61)
ยน 2:23

เมนืริ่อพระองคค์ประทนบ ณ กรนงเยรยซาเลป็มในวนนเลทนั้ยงเทศกาลปนสกานนนั้น มทคน

เปป็นอนนมากไดล้เชนืริ่อในพระนามของพระองคค์ เมนืริ่อเขาไดล้เหป็นการอนศจรรยค์ททริ่พระองคค์ไดล้ทรงกระทอา
อรีกครคัรงทรีที่จรุดประสงคตหลคักของการทรีพที่ ระเยซซูทรงกระททาการอคัศจรรยตถซูกพซูดถขง “มรีคนเปป็นอคันมาก
ไดข้เชพที่อในพระนามของพระองคต เมพอที่ เขาไดข้เหป็นการอคัศจรรยตทพรีที่ ระองคตไดข้ทรงกระททา” อยขางไร
กป็ตาม ขข้อตขอไปบขงบอกวขาความเชพที่อของพวกเขานคัรนตพรนเขริน พวกเขาประทคับใจกคับการอคัศจรรยต แตข
เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาไมขไดข้หคันมาหาพระองคตดข้วยการกลคับใจใหมขและดข้วยความเชพที่อทรีที่ชขวยใหข้รอด
ไดข้
ยน 2:24-25 แตยู่พระเยซย มรไดล้ทรงวางพระทนยในคนเหลยู่านนนั้น เพราะพระองคค์ทรงรยล้จนก
มนนษยค์ทนกคน 25 และไมยู่มทความจอาเปป็นททริ่จะมทพยานในเรนืริ่องมนนษยค์ ดล้วยพระองคค์เองทรงทราบวยู่า
อะไรมทอยยยู่ในมนนษยค์
คทาทรีที่แปลวขา วางพระทนย (พริสเตอซูโอ) เปป็นคทาทรีมที่ คักแปลวขา ‘เชพที่อ’ ความหมายกป็คพอ พระเยซซู
มริไดข้ทรงเชพที่อในตคัวคนเหลขานคัรน ถขงแมข้วาข คนเหลขานคัรนทรีที่ไดข้เหป็นการอคัศจรรยตของพระองคตจะมรีความ
เชพที่ออยซูบข ข้าง แตขพวกเขากป็ยงคั ไมขโตเปป็นผซูข้ใหญขหรพอไมขกอป็ าจยคังไมขถซูกสรข้างใหมข นรีที่อาจททาใหข้เราเหป็นถขง
การทรีที่คนเราอาจมรีความเชพที่อแบบเชาวนตปคัญญาอยซูบข ข้างหรพอไมขกเป็ ปป็นความเชพที่อแบบชคัวที่ คราวซขที่งเกริด

ขขรน ณ เวลานคัรนๆ อยขางไรกป็ตาม ความเชพที่อแบบนคัรนกป็แตกตขางจากความเชพที่อทรีที่ชขวยใหข้รอดซขงที่ ใน
ความเชพที่อแบบนรีรคนเราฝากความรอดนริรคันดรตของตนไวข้กบคั พระเยซซูครริสตต
พระเยซซูในความเปป็นพระเจข้าและความทรงสคัพพคัญญซูของพระองคตทรงทราบจริตใจของ
พวกเขาในแบบทรีที่มรีแตขพระเจข้าเทขานคัรนทรีที่ทรงทราบ พระองคตทรงทราบวขามรีอะไรอยซูใข นตคัวพวกเขา
ไมขวาข สริที่งนคัรนจะเปป็นอะไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชคัดวขามคันไมขใชขความเชพที่อทรีที่ชขวยใหข้รอดไดข้จรริงๆ ดข้วยเหตรุนร รี
พระองคตจงข ไมขทรงวางพระทคัยในคนเหลขานคัรน นรีที่อาจเปป็นการเสนอโอกาสเบพรองตข้นใหข้พระองคตเปป็น
กษคัตรริยตกไป็ ดข้ กระนคัรน ถขงแมข้วาข หลายคนแสดงออกวขาเชพที่อในพระนามของพระองคต แตขพระองคตทรง
ทราบดรีกวขานคัรน ดข้วยเหตรุนร พรี ระองคตจขงทรงจากไป
*****
ภนำพรวมของยอหห์น 3: เนนอทั้ หาสข่วนแรกของยอหห์น 3 มมีขอล้ ความทมีที่สนาคทญยริงที่ ของพระคทมภมีรห์
ใหมข่ พระเยซซูทรงอธริบายเกมีที่ยวกทบการบทงเกริดใหมข่ใหล้นริโคเดมทสฟทง จากนททั้นพระองคห์ทรงนนาเสนอ
สาระสนาคทญของขข่าวประเสรริฐในรซูปแบบทมีที่ชทดเจนและกระชทบทมีที่สมุดในพระคทมภมีรห์ การสนทนา
ระหวข่างพระเยซซูและนริโคเดมทสดนาเนรินตข่อไป จากนททั้นยอหห์นไดล้นนาเสนอสรมุปยข่อของขข่าวประเสรริฐ
ทมีที่เขล้าใจงข่ายทมีสที่ มุดเทข่าทมีพที่ บไดล้ในพระคทมภมีรห์ ทข่านสรมุปเนนทั้อหาตอนนมีทั้ดวล้ ยความเขล้าใจอทนลทึกซทึทั้งวข่า
ทนาไมคนทมีที่ไมข่รอดถทึงปฏริเสธและถทึงกทบเกลมียดชทงความจรริง ในบทนมีทั้พนท ธกริจของยอหห์นผซูล้ใหล้รบท บทพ
ตริศมากป็มาถทึงบทสรมุปเชข่นกทน คนาพยานสมุดทล้ายของยอหห์นเกมีที่ยวกทบพระเยซซูถซูกพบในบทนมีทั้และไมข่
ถซูกพบทมีที่อนนที่ อมีกเลยในพระคทมภมีรห์ใหมข่ อทครสาวกยอหห์นจทึงออกความเหป็นสมุดทล้ายเกมีที่ยวกทบพทนธกริจ
ของยอหห์นผซูล้ใหล้รทบบทพตริศมา
ยน 3:1-2

มทชายคนหนขริ่งในพวกฟารรสทชอนืริ่ นรโคเดมนสเปป็นขนนนางของพวกยรว 2 ชายผยล้

นทนั้ไดล้มาหาพระเยซย ในเวลากลางคนืนและทยลพระองคค์วยู่า "รนบบท พวกขล้าพเจล้าทราบอยยวยู่ ยู่าทยู่านเปป็นครย
ททริ่มาจากพระเจล้า เพราะไมยู่มทผล้ใย ดกระทอาการอนศจรรยค์ซขริ่งทยู่านไดล้กระทอานนนนั้ ไดล้ นอกจากวยู่าพระเจล้า
ทรงสถรตอยยยู่กบน เขาดล้วย"

นริโคเดมคัสเปป็นผซูข้นทาคนหนขงที่ ของอริสราเอล เขาเปป็นสมาชริกของสภาซานเฮดรริน ซขที่งเปป็นสภา
ขรุนนางของชาวยริว ชพที่อของเขามาจากภาษากรรีกและแปลวขา ‘ผซูพข้ ริชริต’ เขาเปป็นสมาชริกคนหนขงที่ ของ
คณะฟารริสรีซขที่งเปป็น ‘พรรค’ หรพอ ‘นริกาย’ หนขที่งของศาสนายริว ตามปกตริแลข้ว พวกเขาเปป็นพวก
อนรุรกคั ษตนยริ มทางศาสนศาสตรตในสมคัยนคัรน ถขงแมข้วาข พวกเขาถพอหลคักคทาสอนเดริมอยขางเครข งครคัด แตข
พวกเขากป็มรีใจทรีที่เยขอหยริงที่ คริดวขาตคัวเองชอบธรรม และเนข้นการปฏริบคัตริตามบทบคัญญคัตริ
เขามาหาพระเยซซูตอนกลางคพน มรีคนคริดกคันวขาเขามาหาพระองคตในเวลานรีรเพราะไมขอยาก
ใหข้คนอพนที่ เหป็น เมพอที่ เปป็นเชขนนคัรน เขาจขงเหป็นแกขหนข้าคนมากกวขาพระเจข้า อยขางไรกป็ตาม ถขงแมข้วาข จะ
ไมขมรีบอกไวข้ใน ยอหตน 3 กป็ตาม แตขเขากป็ไดข้กลายเปป็นผซูข้เชพที่อในพระครริสตตจรริงๆ ใน ยอหตน 7:50 เรา
เหป็นวขาเขากลขาวปกปข้องพระเยซซูจากการโจมตรีของมหาปรุโรหริตและพวกฟารริสรีคนอพที่นๆ นอกจากนรีร
เมพที่อพระเยซซูทรงถซูกตรขงกางเขน นริโคเดมคัสกป็รขวมกคับโยเซฟชาวบข้านอารริมาเธรียในการฝคังพระศพ
และชขวยออกคขาใชข้จขายในการฝคังพระศพดข้วย (ยอหตน 19:39)
การทรีที่เขาเรรียกพระเยซซูวาข รทบบมี กป็เปป็นเรพอที่ งนขาคริด มคันเปป็นชพที่อเรรียกสทาหรคับอาจารยตของพวก
ยริวทรีไที่ ดข้รคับการศขกษาอยขางดรี แตขพระเยซซูทมรีที่ าจากแควข้นกาลริลรีในชนบทกป็ไมขอยซูกข ลรุมข นรีร อยขางไรกป็ตาม
นริโคเดมคัสกป็ทราบดรีวาข คทาสอนของพระเยซซูไดข้รคับการรคับรองจากการอคัศจรรยตตขางๆทรีที่เขาไดข้เหป็น
แลข้ว การอคัศจรรยตเหลขานรีรบขงบอกวขาพระองคตทรงเปป็น “ครซูทมรีที่ าจากพระเจข้า เพราะไมขมรีผซูข้ใดกระททา
การอคัศจรรยตซขที่งทขานไดข้กระททานคัรนไดข้ นอกจากวขาพระเจข้าทรงสถริตอยซูกข บคั เขาดข้วย” บางคนตคัรง
ทฤษฎรีวาข นริโคเดมคัสไดข้รคับอริทธริพลจากยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา ผซูข้ไดข้เตรรียมจริตใจเขาสทาหรคับพระ
ครริสตต ถขงแมข้ไมขมขรี ข้อพริสซูจนตทฤษฎรีนร รี แตขมนคั กป็เปป็นขข้อสรรุปทรีที่สมเหตรุสมผล
ยน 3:3

พระเยซย ตรนสตอบเขาวยู่า "เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านวยู่า ถล้าผยล้ใดไมยู่ไดล้บนงเกรด

ใหมยู่ ผยนล้ นนั้นจะเหป็นอาณาจนกรของพระเจล้าไมยู่ไดล้ " คทาตอบทรีที่เปป็นอมตะของพระเยซซูไดข้เกริดขขรนตามมา
คทาตรคัสทรีที่วาข “เราบอกความจรริงแกขทขานวขา” แปลมาจากคทาทรีหที่ ลายครคัรงไมขไดข้แปลคพอ เอเมน คทากรรีก
เอเมนมาจากคทาฮรีบรซูเอเมนโดยตรง ซขที่งแปลวขา ‘เปป็นความจรริง’ ‘อยขางแทข้จรริง’ หรพอ ‘ขอใหข้เปป็นดคัง

นคัรน’ เมพอที่ คทานรีรอยซูหข นข้าประโยค มคันกป็แปลวขา ‘จรริงแทข้เลย’ หากถอดความเปป็นคทาพซูดแบบสมคัยใหมข
คทาพซูดนรีรกคป็ งเปป็น ‘นรีคที่ พอความจรริง!’
พระเยซซูทรงเสนอความพริเศษของการบคังเกริดใหมข “ถข้าผซูข้ใดไมขไดข้บคังเกริดใหมข ผซูข้นร คันจะเหป็น
อาณาจคักรของพระเจข้าไมขไดข้” ยอหตนใชข้คทาวขา “อาณาจคักรของพระเจข้า” เพรียงสองครคัรงในงานเขรียน
ของทขาน ทคัรงสองครคัรงอยซูใข น ยอหตน 3:3 และ 3:5 มคันมรีความหมายตรงตคัววขา อาณาจคักรของชาวยริวทรีที่
ถซูกสคัญญาไวข้มานานซขที่งพระเมสสริยาหตจะทรงรพรอฟพร นใหข้อริสราเอล พระเยซซูกาท ลคังตรคัสกคับผซูข้นทาคน
หนขที่งของพวกยริวซขที่งแนขนอนวขากทาลคังรอคอยอาณาจคักรนคัรนอยซูข อยขางไรกป็ตาม ในขอบเขตทรีที่กวข้างกวขา
อาณาจคักรของพระเจข้ามรีความหมายครอบคลรุมถขงสวรรคตและสริที่งตขางๆของพระเจข้าทคัรงหมด และ
โดยเฉพาะอยขางยริงที่ สทาหรคับครริสตจคักรทรีที่เปป็นคนตขางชาตริแลข้ว อาณาจคักรนคัรนจะยคังไมขมใรี ครเขข้าไป
จนกวขาหลคังจากไปถขงสวรรคตและกลคับมาพรข้อมกคับพระเยซซูครริสตตตามทรีวที่ ริวรณต 19:11 ไดข้กลขาวไวข้
และหลคังจากนคัรนเปป็นตข้นไป อยขางไรกป็ตาม ในสาระสทาคคัญแลข้ว อาณาจคักรของพระเจข้าอาจใชข้เรรียก
เปป็นคทาเหมพอนของคทาวขาสวรรคตกไป็ ดข้
นอกจากนรีร คทาวขา ใหมยู่ (อะโนเธน) แปลตรงตคัววขา ‘จากเบพรองบน’ ดคังนคัรน เมพที่อพระเยซซูทรง
บอกนริโคเดมคัสเกรีที่ยวกคับการบคังเกริดใหมข พระองคตกหป็ มายความตามตคัวอคักษรวขา ‘บคังเกริดจากเบพรอง
บน’ และเปป็นความจรริงทรีกที่ ารบคังเกริดใหมขเปป็นเชขนนคัรน
ยน 3:4

นรโคเดมนสทยลพระองคค์วยู่า "คนชราแลล้วจะบนงเกรดใหมยู่อยยู่างไรไดล้ จะเขล้าใน

ครรภค์มารดาครนงนั้ ททริ่สองและบนงเกรดใหมยู่ไดล้หรนือ" เราไมขทราบชคัดเจนวขานริโคเดมคัสงงกคับคทาตอบของ
พระเยซซูหรพอวขาแคขตข้องการจะโตข้แยข้งกคันแนข อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูทรงอธริบายคทาสอนของ
พระองคตชคัดเจนในขข้อ 5
ยน 3:5

พระเยซย ตรนสตอบวยู่า "เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านวยู่า ถล้าผยล้ใดไมยู่ไดล้บนงเกรดจาก

นอนั้าและพระวรญญาณ ผยล้นนนนั้ จะเขล้าในอาณาจนกรของพระเจล้าไมยู่ไดล้ อรีกครคัรงทรีคที่ ทาวขา เอเมน สองครคัรงถซูก
ใชข้เพพที่อเนข้นยทราสริที่งทรีที่พระเยซซูกาท ลคังจะตรคัส มรีการถกเถรียงกคันเกรีที่ยวกคับความหมายของคทาสอนของพระ

เยซซูตรงนรีร มรีอยซูสข ามทคัศนะทรีที่ถซูกเสนอออกมาในชขวงเวลาหลายปรี ทคัศนะแรกนคัรนผริดอยขางชคัดเจน
สข วนทคัศนะทรีที่สองมรีความเปป็นไปไดข้ สขวนทคัศนะทรีที่สามสอดคลข้องกคับบรริบท
(1) คนเหลขานคัรนทรีอที่ ยากสอนผริด ทรีที่วาข พริธรีบพคั ตริศมาชขวยใหข้คนรอดไดข้ ชอบใชข้ ยอหตน 3:5
เปป็นขข้อสนคับสนรุน อยขางไรกป็ตาม คทาสอนผริดนรีรกขป็ คัดแยข้งกคับขข้ออพที่นๆของพระคคัมภรีรต นอกจากนรีรมนคั
ยคังไมขเขข้ากคับบรริบททรีที่ตามมาดข้วย ในพระคคัมภรีรต ไมขมรีขอข้ สงสคัยเลยวขา ความรอดนคัรนเปป็นมาโดยความ
เชพที่อและความเชพที่อเทขานคัรน ไมขมรีทรีที่ใดในพระคคัมภรีรตเลยทรีที่สอนวขาพริธรีบคัพตริศมามรีสขวนในการชขวยใหข้
รอด
(2) ทคัศนะทรีที่สองนคัรนสอดคลข้องกคับหลคักศาสนศาสตรตของพระคคัมภรีรต อยขางไรกป็ตามไมขมรีขข้อ
สนคับสนรุนทคัศนะนรีรในบรริบทตรงนรีร ทคัศนะนรีรเชพที่อวขานทราทรีที่ถซูกเอขยถขงในทรีที่นร รีหมายถขงพระวจนะของ
พระเจข้าทรีที่เปป็นลายลคักษณตอคักษรซขงที่ มรีคณ
รุ สมบคัตริในการชทาระใหข้สะอาด เปโตรบรรยายไวข้ว าข เรา
บคังเกริดใหมขโดย “ไมขใชขจากพพชทรีจที่ ะเปพที่อยเนขาเสรีย แตขจากพพชอคันไมขรเซูข้ ปพที่อยเนขา คพอดข้วยพระวจนะ
ของพระเจข้าอคันทรงชรีวริตและดทารงอยซูเข ปป็นนริตยต” (1 เปโตร 1:23) ในเอเฟซคัส 5:26 เปาโลกลขาววขา
พระเจข้าทรงแยกตคัรงและทรงชทาระครริสตจคักร “โดยการลข้างดข้วยนทราโดยพระวจนะ” ทคัรงหมดนรีรเปป็น
ความจรริง อยขางไรกป็ตาม ไมขมรีขอข้ สนคับสนรุนสทาหรคับทคัศนะนรีรในบรริบททรีที่ตามมา ถขงแมข้วาข พระวจนะ
ของพระเจข้ามรีครุณสมบคัตริในการชทาระลข้างจรริงๆกป็ตาม (สดรุดรี 119:9-11) แตขตลอดสมคัยพระคคัมภรีรต
เดริมทรีที่นโริ คเดมคัสครุข้นเคย พระวจนะของพระเจข้าไมขเคยถซูกมองวขาเปป็น “นทรา” เลย
(3) ทคัศนะทรีที่สามซขที่งสอดคลข้องกคับบรริบทอยขางชคัดเจนกป็คพอวขา นทราในทรีที่นร รีหมายถขงการเกริดจาก
ครรภตมารดา พขอแมขคนไหนกป็รวซูข้ าข เดป็กทารกเกริดมาในถรุงนทราครทที่าซขงที่ แตกกขอนการททาคลอด เดป็กทารก
เกริดมาตคัวเปรียกเสมอ บรริบททรีที่ตามมาตริดๆเปรรียบเทรียบความแตกตขางระหวขางการเกริดฝขายรข างกาย
และการเกริดฝขายวริญญาณอยขางชคัดเจน ทคัศนะของผซูข้เขรียนกป็คพอ นทราในทรีที่นร รีหมายถขงการเกริดฝขาย
รข างกาย ซขงที่ ไมขเกรีที่ยวขข้องอะไรเลยกคับการบคังเกริดใหมข
อยขางไรกป็ตาม สริที่งสทาคคัญของการบคังเกริดใหมขกคป็ พอ การบคังเกริด “จากพระวริญญาณ” เมพอที่ คนๆ
หนขที่งไดข้รคับความรอด เขากป็มรีธรรมชาตริฝขายวริญญาณแบบใหมขบคังเกริดขขรนภายในโดยพระวริญญาณ

บรริสรุทธริธ มคันคพอการบคังเกริดจากพระเจข้าฝขายวริญญาณตามทรียที่ อหตนเอขยถขงหข้าครคัรงในจดหมายฝากฉบคับ
แรกของทขาน ขณะทรีที่การเกริดของเดป็กคพอการเกริดฝขายเนพรอหนคัง การบคังเกริดใหมขคพอการเกริดจาก
พระเจข้า มคันคพอการเกริดจากเบพรองบน มคันคพอ การเกริดอรีกครคัรงโดยพระเจข้าพระบริดาของพระเยซซูครริสตต
เจข้าของเรา (1 เปโตร 1:3)
ยน 3:6

ซขริ่งบนงเกรดจากเนนือนั้ หนนงกป็เปป็นเนนือนั้ หนนง และซขริ่งบนงเกรดจากพระวรญญาณกป็คอนื

จรตวรญญาณ พระเยซซูทรงอธริบายชคัดเจนถขงความแตกตขางระหวขางการเกริดครคัรงทรีที่หนขงที่ และครคัรงทรีที่สอง
ครคัรงแรกคพอ “บคังเกริดจากเนพรอหนคัง” สข วนครคัรงทรีที่สองคพอ “บคังเกริดจากพระวริญญาณ” ของพระเจข้า การ
ถอดความทรีที่ถซูกตข้องเปป็นดคังนรีร ‘สริที่งทรีที่บคังเกริดจากเนพรอหนคังกป็เปป็นฝขายรข างกาย และสริที่งทรีบที่ คังเกริดจากพระ
วริญญาณกป็เปป็นฝขายวริญญาณ’
ยน 3:7

อยยู่าประหลาดใจททริ่เราบอกทยู่านวยู่า ทยู่านทนนั้งหลายตล้องบนงเกรดใหมยู่ คทาบคัญชา

เกรีที่ยวกคับการบคังเกริดใหมขนร นคั ชคัดเจน “ทขานทคัรงหลายตข้องบคังเกริดใหมข” เราอาจแปลไดข้วาข ‘ทขานทคัรง
หลายตข้องบคังเกริดจากเบพรองบน’ ในการตรคัสวขา “อยขาประหลาดใจ” พระเยซซูจงข ตรคัสวขา ‘ทขานไมขควร
ประหลาดใจเพราะเรพอที่ งนรีรเลย’
ยน 3:8

ลมใครยู่จะพนดไปขล้างไหนกป็พนดไปขล้างนนนั้น และทยู่านไดล้ยนร เสทยงลมนนนั้น แตยู่

ทยู่านไมยู่รล้วย ยู่าลมมาจากไหนและไปททริ่ไหน คนททริ่บนงเกรดจากพระวรญญาณกป็เปป็นอยยู่างนนนนั้ ทนกคน" จาก
นคัรนพระเยซซูทรงกลขาวตขอไปโดยใชข้ภาพประกอบทรีที่ผซูข้คนครุนข้ เคย ลมเปป็นปรากฏการณตธรรมดาๆ เรา
ทรุกคนรซูวข้ าข มคันมรีอยซูข เราไดข้ยนริ เสรียงมคัน เราเหป็นผลลคัพธตของมคัน แตขเรากป็ไมขเหป็นลมจรริงๆ ถขงแมข้วาข ลม
จะมรีพลคังมาก แตขมนคั กป็เปป็นสริที่งทรีที่เรามองไมขเหป็น นอกจากนรีรเรากป็ไมขรซูข้ดวข้ ยวขาลมมาจากไหนและจะ
ไปไหน พระเยซซูทรงหมายถขงพระวริญญาณของพระเจข้ากขอนเปป็นอคันดคับแรก พระองคตทรงเปรีที่ยม
ดข้วยฤทธริธเดชแตขกไป็ มขปรากฏแกขตา อยขางไรกป็ตาม เรากป็รซูข้วาข พระองคตทรงกระททากริจอยซูภข ายในเรา
ประการทรีที่สอง บรริบทกป็สพที่อวขาพระวริญญาณบรริสรุทธริธนคัรนทรงเปป็นเหมพอนลมทรีที่เรามองไมขเหป็น
พระองคตทรงเปป็นตคัวกลางแหขงการบคังเกริดใหมข สทาหรคับใครกป็ตามทรีที่เคยมรีประสบการณตเกรีที่ยวกคับการ

บคังเกริดใหมขแลข้ว ผลลคัพธตของมคันกป็ปรากฏชคัด อยขางไรกป็ตาม เชขนเดรียวกคับลม เราไมขเคยเหป็นการกระ
ททากริจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธกบคั ตา
ความจรริงอคันยริงที่ ใหญขกวขาทรีที่พระเยซซูทรงสอนกป็คพอวขา การบคังเกริดใหมขคพอ ธรุรกรรมฝขาย
วริญญาณ มคันไมขเกรีที่ยวขข้องกคับรข างกาย มคันไมขกขอใหข้เกริดความรซูข้สขกฝขายรข างกาย มคันไมขใชขความรซูข้สขก
ตพที่นเตข้นทรีที่เกริดขขรนกคับประสาทสคัมผคัสของเรายามถซูกกระตรุข้น แตขมคันกป็สมจรริงมากๆอยซูดข รี มคันเหมพอน
กคับสายลม เรามองไมขเหป็นมคัน แตขมคันกป็เปป็นสายลมจรริงๆอยซูดข รี
ยน 3:9-11

นรโคเดมนสทยลพระองคค์วยู่า "เหตนการณค์อยยู่างนทจนั้ ะเปป็นไปอยยู่างไรไดล้"

10 พระเยซย ตรนสตอบเขาวยู่า "ทยู่านเปป็นอาจารยค์ของชนอรสราเอล และยนงไมยู่เขล้าใจสรริ่งเหลยู่านทนั้หรนือ 11
เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านวยู่า พวกเราพยดสรงริ่ ททริ่เรารยล้ และเปป็นพยานถขงสรริ่งททริ่เราไดล้เหป็น และทยู่านหาไดล้
รนบคอาพยานของเราไมยู่
นริโคเดมคัสกป็ยคังไมขเขข้าใจอยซูดข รี พระเยซซูจขงถามเขาวขา “ทขานเปป็นอาจารยตของชนอริสราเอล และ
ยคังไมขเขข้าใจสริที่งเหลขานรีรหรพอ” พระเยซซูทรงตทาหนริเขาตขอไป พระองคตจขงตรคัสแกขเขาวขา ‘พวกเราพซูดสริที่ง
ทรีที่เรารซูข้ และเปป็นพยานถขงสริที่งทรีที่เราไดข้เหป็น และทขานไมขไดข้กาท ลคังรคับคทาพยานของเรา’
ยน 3:12

ถล้าเราบอกทยู่านถขงสรริ่งฝยู่ายโลกและทยู่านไมยู่เชนือริ่ ถล้าเราบอกทยู่านถขงสรริ่งฝยู่าย

สวรรคค์ ทยู่านจะเชนืริ่อไดล้อยยู่างไร พระเยซซูทรงกลขาวสคังที่ สอนนริโคเดมคัสตขอไป คทาทรีที่แปลวขา ฝยู่ายโลก (เอ
พริเกอริออส) อาจแปลไดข้วาข ‘เกรีที่ยวกคับพพรนพริภพ’ ในบรริบทตรงนรีรคทานรีรจขงตข้องหมายถขงสริที่งทรีที่เปป็นฝขาย
รข างกาย พระเยซซูจขงตรคัสแกขนริโคเดมคัสวขา ‘ถข้าเราบอกทขานถขงสริที่งทรีที่เปป็นฝขายรข างกายและทขานไมขเชพที่อ
ถข้าเราบอกทขานถขงสริที่งฝขายสวรรคต ทขานจะเชพที่อไดข้อยขางไร’ อรีกครคัรงทรีที่เราเหป็นถขงความแตกตขาง
ระหวขางสริที่งฝขายโลกและสริที่งฝขายสวรรคต และสริที่งทรีที่เปป็นฝขายรข างกายและสริที่งทรีที่เปป็นฝขายวริญญาณ อรีกครคัรง
ทรีที่ขข้อนรีรสนคับสนรุนทคัศนะทรีที่เชพที่อวขานทราทรีที่ถซูกเอขยถขงในขข้อ 5 กทาลคังพซูดถขงการเกริดฝขายรข างกาย พระเยซซูจขง
ทรงบอกนริโคเดมคัสวขา ทขานควรเขข้าใจความแตกตขางระหวขางสริที่งทรีที่เปป็นฝขายรข างกายและสริที่งทรีที่เปป็นฝขาย
วริญญาณ ทขานเปป็นผซูข้นทาและอาจารยตของชนอริสราเอล พระเยซซูจะทรงอธริบายเพริที่มเตริมเกรีที่ยวกคับเรพอที่ ง
ฝขายวริญญาณของการบคังเกริดใหมขนร รีในขข้อทรีที่ตามมา

ยน 3:13

ไมยู่มทผใล้ย ดไดล้ขขนั้นไปสยสยู่ วรรคค์นอกจากทยู่านททริ่ลงมาจากสวรรคค์ คนือบนตรมนนษยค์

ผยล้ทรงสถรตในสวรรคค์นนนนั้ เนพอที่ งจากพระเยซซูไดข้ทรงเอขยถขงเรพที่องฝขายสวรรคตในขข้อกขอนหนข้าแลข้ว
พระองคตจงข ทรงใหข้นโริ คเดมคัสทราบวขาททาไมพระองคตถงข ทรงทราบวขาพระองคตกาท ลคังตรคัสถขงเรพที่อง
อะไรอยซูข พระองคตทรงอยซูใข นสวรรคตมากขอน สข วนทรีพที่ ซูดถขงการขขรนไปสซูขสวรรคตไมขไดข้เกรีที่ยวขข้องกคับ
การเสดป็จขขรนสซูขสวรรคตของพระครริสตตในเวลาตขอมาแตขอยขางใด แตขพระเยซซูแคขกาท ลคังชรีรใหข้เหป็นวขา
มนรุษยตไมขสามารถขขรนไปยคังสวรรคตไดข้โดยวริธรีแบบมนรุษยต (ยกเวข้นเพรียงเอโนคและเอลรียาหตทพรีที่ ระเจข้า
ทรงรคับพวกเขาขขรนไป) ประเดป็นสทาคคัญกป็คพอ พระเยซซูทรงทราบวขากทาลคังตรคัสอะไรอยซูเข พราะ
พระองคตทรงอยซูใข นสวรรคตมากขอน
วลรีสรุดทข้าย “คพอบรุตรมนรุษยตผซูข้ทรงสถริตในสวรรคตนรคัน” เปป็นสริที่งทรีนที่ ขาสนใจ สริที่งทรีถที่ ซูกสพที่อในทรีที่นร รี
คพอ การทรงอยซูไข ดข้ทรุกหนแหขงของพระเจข้า เพราะแมข้ในยามทรีที่พระองคตตรคัสกคับนริโคเดมคัสบนโลก
พระองคตกทป็ รงอยซูใข นสวรรคตดข้วยในขณะเดรียวกคัน มรีแตขพระเจข้าผซูข้ทรงอยซูไข ดข้ทรุกหนทรุกแหขงในเวลา
เดรียวกคันเทขานคัรนทรีที่ททาเชขนนรีรไดข้ นรีที่เปป็นอรีกครคัรงทรีที่เราไดข้เหป็นถขงความเปป็นพระเจข้าของพระครริสตต
ยน 3:14-15 โมเสสไดล้ยกงยขขนั้นในถรนริ่ ทนรกนนดารฉนนใด บนตรมนนษยค์จะตล้องถยกยกขขนนั้ ฉนน
นนนั้น 15 เพนือริ่ ผยใล้ ดททริ่เชนืริ่อในพระองคค์จะไมยู่พนร าศ แตยู่มทชทวรตนรรนน ดรค์
พระเยซซูทรงยกเรพที่องทรีที่คลข้ายคลขงกคันจากพระคคัมภรีรตเดริมซขที่งนริโคเดมคัสรซูข้จกคั เพพที่อใหข้ภาพ
ประกอบถขงเหตรุการณตทยรีที่ ริงที่ ใหญขทรีที่สรุดในประวคัตริศาสตรตซขที่งจะเกริดขขรนในอนาคตอคันใกลข้ ในกคันดาร
วริถรี 21:7 และขข้อทรีตที่ ามมาพซูดถขงเรพที่องงซูทองเหลพองในชขวงของการเดรินทางในถริที่นทรุรกคันดาร พระเยซซู
ทรงอธริบายชคัดเจนวขานรีที่เปป็นภาพของสริที่งทรีพที่ ระองคตจะทรงกระททาสทาเรป็จบนไมข้กางเขน พระองคตจงข
ตรคัสวขา “โมเสสไดข้ยกงซูขร ขนในถริที่นทรุรกคันดารฉคันใด บรุตรมนรุษยตจะตข้องถซูกยกขขรนฉคันนคัรน” งซูทอง
เหลพองกคับไมข้กางเขนนคัรนเปป็นภาพทรีที่เหมพอนกคัน ในแตขละกรณรี เมพอที่ คนบาปทรีที่กลคับใจซขที่งเปป็นทรุกขต
ทรมานเพราะความบาปมองดซูทรีที่ผซูข้ทรีที่ถซูกฆขาเปป็นเครพอที่ งบซูชาและถซูกยกขขรนดข้วยความเชพที่อ พระเจข้ากป็จะ
ทรงชขวยผซูข้นร คันใหข้รอด

ดข้วยเหตรุนร รี “เพพอที่ ผซูข้ใดทรีที่เชพที่อในพระองคตจะไมขพรินาศ แตขมชรี รีวริตนริรคันดรต” ในแตขละกรณรีใน
ยอหตน คทาทรีที่ถซูกแปลวขา ถยกยกขขนั้น (ฮรุพซอโอ) อข้างอริงถขงพระครริสตตบนไมข้กางเขน (8:28, 12:32, 34)
เมพที่อคนบาปดข้วยความเชพที่อเทขานคัรนหคันมาหาพระองคตผซูข้ทรงถซูกยกขขรน และเชพที่อวางใจในพระองคตแตข
เพรียงผซูข้เดรียวเทขานคัรน เขากป็จะไมขพรินาศ แตขมชรี รีวริตนริรคันดรต
คทาทรีที่แปลวขา พรนาศ (อะโพลลรุมริ) เปป็นคทาทรีบที่ างครคัรงกป็แปลวขา ‘หลงหาย’ เชขน ในลซูกา 19:10
คนทรีหที่ ลงหายจะพรินาศและในทางกลคับกคัน คทากรริยาในวลรีสรุดทข้าย (เอโค) แตยู่มทชวท รตนรรนน ดรค์ อยซูใข น
รซูปปคัจจรุบคันกาลตขอเนพที่อง และควรแปลตรงตคัววขา ‘แตขจะมรีชวรี ริตนริรนคั ดรตเรพอที่ ยไป’ ยอหตนใชข้คทาวขา
“ชรีวริตนริรนคั ดรต” สริบหกครคัรงในขขาวประเสรริฐของทขานและหกครคัรงในจดหมายฝากฉบคับแรกของ
ทขาน มคันหมายถขงชรีวริตทรีที่ไมขมรีอายรุและไมขมรีทรีที่สร รินสรุด โดยเรริที่มตข้นตอนนรีรและดทาเนรินสพบตขอไปเปป็น
นริตยต มคันมรีปรริมาณมากยริงที่ กวขาไมขมรีจรุดจบ มคันคพอการเขข้าไปมรีสขวนรข วมกคับชรีวตริ ของพระเจข้าผขานทาง
พระครริสตต
ยน 3:16

เพราะวยู่าพระเจล้าทรงรนกโลก จนไดล้ทรงประทานพระบนตรองคค์เดทยวของ

พระองคค์ททริ่บนงเกรดมา เพนือริ่ ผยใล้ ดททริ่เชนืริ่อในพระบนตรนนนั้นจะไมยู่พนร าศ แตยู่มทชทวรตนรรนน ดรค์ เหป็นไดข้ชดคั วขาบท
สนทนาระหวขางพระเยซซูและนริโคเดมคัสสริรนสรุดลงในขข้อกขอนหนข้า ตรงนรีรเราเหป็นวขาคทากรริยาไดข้
เปลรียที่ นรซูปกาลจากรซูปทรีพที่ ระเยซซูทรงใชข้ตอนสนทนากคับนริโคเดมคัส ฉากหลคังไดข้เปลรีที่ยนจากบท
สนทนาทรีที่กาท ลคังดทาเนรินอยซูเข ปป็นการกระททาทรีที่เสรป็จสริรนแลข้ว เหป็นไดข้ชคัดวขายอหตนกทาลคังใสข ‘ความเหป็น
ของบรรณาธริการ’ เขข้าไปโดยไดข้รคับการดลใจจากพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ขณะทรีที่ทขานคริดทบทวนถขง
พระราชกริจทคัรงสริรนของพระครริสตตหลายปรีตขอมา
ในขข้อ 16-21 ยอหตนกลขาวสรรุปยขอสริที่งทรีที่พระเยซซูทรงสอนนริโคเดมคัส เราเชพที่อเชขนนรีรเพราะคทา
ขขรนตข้น ‘เพราะวขา’ นอกจากนรีรขข้อความนรีรกสป็ รรุปยขอสาระสทาคคัญของขขาวประเสรริฐทรีที่ถซูกประกาศ
ตลอดการรคับใชข้ของพระองคต คทากรริยากป็เปลรียที่ นจากรซูปปคัจจรุบคันกาลเปป็นรซูปสมบซูรณตซงขที่ บขงบอกถขง
การกระททาทรีที่เสรป็จสริรนแลข้ว ตอนนรีรยอหตนมองยข้อนกลคับไปยคังพระราชกริจทรีที่เสรป็จสมบซูรณตแลข้วของ
พระครริสตต

“พระเจข้าทรงรคักโลก” คทาทรีแที่ ปลวขา รนก (อากาปาโอ ซขที่งเปป็นคทากรริยาของ อากาเป) แปลวขา
การเสรียสละตคัวเองเพพอที่ ผซูข้อพที่น มคันเปป็นความไมขเหป็นแกขตคัวและใหข้ความสทาคคัญตขอความตข้องการของผซูข้
อพที่น จรริงแทข้เลยทรีที่พระเจข้าทรงททาเชขนนคัรนโดยสข งพระเยซซูมา สริที่งทรีพที่ ระเจข้าทรงรคักคพอ โลก คทาทรีแที่ ปล
เชขนนรีร (คอสมอส) หมายถขง มนรุษยชาตริทรคังหมดทรีที่ไมขรอด ความรคักของพระองคตทรีที่ทรงมรีตขอมนรุษยต
ชาตรินร นคั หมายรวมถขงทคัรงหมดและไมขจทากคัดแคขผซูข้ทรีที่ถซูกเลพอกสรรไมขกรีที่คน ดข้วยเหตรุนร รี พระองคต“ไดข้ทรง
ประทาน” ความเปป็นจรริงของความรคักแบบอากาเปนรีร คพอ ความเตป็มใจทรีที่จะใหข้เพพที่อตอบสนองความ
ตข้องการของผซูข้อนพที่ ดข้วยพระสตริปคัญญาอคันไรข้ขรีดจทากคัดของพระองคตพระเจข้าไดข้ทรงทอดพระเนตร
เหป็นความตข้องการอคันสริรนหวคังของมวลมนรุษยตชาตริและไดข้ทรงประทานสริที่งทรีที่พวกเขาตข้องการ คพอ
พระบรุตรของพระองคต ยอหตนเรรียกพระเยซซูวาข เปป็น “พระบรุตรองคตเดรียวทรีที่บงคั เกริดมา” อรีกครคัรง นรีที่
หมายถขงการเสดป็จมารคับสภาพเนพรอหนคังของพระองคต ดซูคทาอธริบายไดข้ใน ยอหตน 1:14-18
เชขนเดรียวกคับในขข้อ 15 กรุญแจทรีที่ไขสซูขชวรี ริตนริรคันดรตคพอ การเชพที่อ มคันหมายถขงการพขงที่ พาพระเยซซู
ครริสตตแตขเพรียงผซูข้เดรียว มคันคพอการพขงที่ พาพระองคตอยขางสรุดจริตสรุดใจ มคันคพอการไวข้วางใจแบบสนริท
สนม มคันบขงบอกวขาไมขมวรี ริธรีอพที่นใดอรีก ความเชพที่อนคัรนมรีระดคับทรีที่ลดหลคันที่ ลงไปดข้วย เชขน ความเชพที่อแบบ
‘ความรซูทข้ รีที่หคัว’ ถขงแมข้วาข ดรีกวขาไมขมครี วามเชพที่อเลย แตขมคันกป็ไมขเพรียงพอทรีที่จะชขวยใหข้รอดไดข้ มรีความเชพที่อ
แบบชคัวที่ คราวดข้วย คพอ การขอความชขวยเหลพอจากพระเจข้าในยามคคับขคัน ถขงแมข้วาข นรีที่เปป็นความเชพที่อใน
ระดคับทรีที่สซูงขขรนมา แตขมคันกป็ไมขพอทรีจที่ ะชขวยใหข้รอดไดข้เชขนกคัน สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อในหลคักการแหขงความเชพที่อทรีที่
ชขวยใหข้รอดไดข้ตามทรีที่ถซูกนริยามตรงนรีรคพอ การหคันมาและพขที่งพาพระเยซซูครริสตตเปป็นความหวคังเดรียวทรีที่
เราจะไดข้รคับความรอด ผลลคัพธตกคป็ อพ “ชรีวริตนริรนคั ดรต” ตามทรีที่ถซูกบรรยายไวข้ในคทาอธริบายในขข้อ 15
ยน 3:17

เพราะวยู่าพระเจล้าไมยู่ไดล้ทรงใชล้พระบนตรของพระองคค์เขล้ามาในโลกเพนือริ่ จะ

พรพากษาโลก แตยู่เพนืริ่อชยู่วยโลกใหล้รอดโดยพระบนตรนนนนั้ ยอหตนอธริบายเพริมที่ เตริมเกรีที่ยวกคับการทรีที่พระเจข้า
ทรงใชข้พระเยซซูเขข้ามาในโลก ถขงแมข้วาข พระเจข้าไดข้ทรงมอบการพริพากษาทคัรงสริรนใหข้แกขพระบรุตรแลข้ว
(ยอหตน 5:22) แตขนคันที่ กป็ไมขใชขจรุดประสงคตแหขงการเสดป็จมาของพระองคต พระเยซซูครริสตตเสดป็จเขข้ามา
ในโลกเพพที่อ “ชขวยโลกใหข้รอดโดยพระบรุตรนคัรน” ยอหตนใชข้คทาวขา ชขวยใหข้รอด เปป็นครคัรงแรกตรงนรีร
มคันแปลมาจากคทาวขา โซดโซ และถซูกใชข้มากกวขาหนขงที่ รข้อยครคัรงในพระคคัมภรีรตใหมข มคันเกรีที่ยวขข้องกคับ

คทานาม (โซเทเรรีย) ซขที่งปกตริแลข้วแปลวขา ‘ความรอด’ ปกตริแลข้วคทานรีรถซูกใชข้สทาหรคับการเยรียวยาฝขาย
รข างกายหรพอการชขวยกซูใข้ หข้พนข้ ตรงนรีรบอกชคัดเจนถขงความรอดฝขายวริญญาณ มคันคพอการถซูกชขวยใหข้
รอดจากการพรินาศ รอดจากการตกนรก และรอดจากการพริพากษา
ยน 3:18

ผยล้ททริ่เชนืริ่อในพระบนตรกป็ไมยู่ตล้องถยกพรพากษาลงโทษ แตยู่ผล้ทย ทริ่มรไดล้เชนืริ่อกป็ตล้องถยก

พรพากษาลงโทษอยยแยู่ ลล้ว เพราะเขามรไดล้เชนือริ่ ในพระนามพระบนตรองคค์เดทยวททริ่บงน เกรดจากพระเจล้า
รซูปกาลของคทากรริยาในขข้อนรีรเปป็นสริที่งทรีที่เราควรสคังเกต “ผซูข้ทรีที่เชพที่อในพระบรุตรกป็ไมขตข้องถซูก
พริพากษาลงโทษ” ในคทากรริยาตคัวแรก กาลเปป็นปทจจมุบทนซขที่งบขงบอกถขงการกระททาทรีที่เกริดขขรนตขอเนพอที่ ง
ดคังนคัรน เมพที่อเราเชพที่อ (คพอ วางใจพระองคตอยขางสรุดจริตสรุดใจตามทรีที่ถซูกบรรยายไวข้ดข้านบน) กป็ไมขมรีการ
พริพากษาลงโทษแมข้กระทคังที่ ในตอนนรีร อยขางไรกป็ตาม ผซูข้ทรีที่ “มริไดข้เชพที่อ” (กาลปคัจจรุบคัน) เขากป็ “ถซูก
พริพากษาลงโทษอยซูแข ลข้ว” (คทากรริยารซูปกาลเสรป็จสมบซูรณตแลข้ว และถซูกกระททา) ความหมายกป็คอพ คน
ทรีที่ไมขเชพที่อคนนคัรนกป็ถซูกพริพากษาลงโทษอยซูข่แลล้ว คทาทรีที่แปลวขา อยยแยู่ ลล้ว (เอเด) มคักถซูกแปลวขา ‘ตอนนรีร’
คนทรีไที่ มขเชพที่อจขงถซูกพริพากษาลงโทษแมข้กระทคังที่ ในตอนนมีทั้ คนทรีที่ไมขรอดไมขเพรียงไมขรอดเทขานคัรน พวก
เขายคังตกอยซูภข ายใตข้การพริพากษาลงโทษของพระเจข้าอยซูแข ลข้วตอนนรีรแมข้ในขณะทรีที่เรากทาลคังพซูดอยซูข
พวกเขาไมขจทาเปป็นตข้องททาสริที่งใดอรีก พวกเขาถซูกพริพากษาลงโทษอยซูแข่ ลล้ว
เหตรุผลนคัรนทคัรงเรรียบงขายและลขกซขรง นคันที่ เปป็นเพราะวขา “เพราะเขามริไดข้เชพที่อในพระนามพระ
บรุตรองคตเดรียวทรีบที่ คังเกริดจากพระเจข้า” ความบาปเดรียวทรีพที่ ริพากษาลงโทษคพอ การไมขยอมวางใจใน
พระนาม (พระเยซซูครริสตต) พระบรุตรองคตเดรียวทรีที่บคังเกริดจากพระเจข้า (ทรีที่เสดป็จมารคับสภาพเนพรอหนคัง)
ถขงแมข้วาข ความบาปโดยรวมไดข้พริพากษาลงโทษมนรุษยตชาตริแลข้วกป็ตาม แตขตะปซูตอกฝาโลงตคัว
สรุดทข้ายฝขายวริญญาณของมนรุษยตกคป็ พอ การไมขยอมตข้อนรคับพระครริสตตและเชพที่อวางใจในพระองคต
ยน 3:19

หลนกของการพรพากษามทอยยู่างนทนั้ คนือความสวยู่างไดล้เขล้ามาในโลกแลล้ว แตยู่

มนนษยค์ไดล้รนกความมนืดมากกวยู่ารนกความสวยู่าง เพราะกรจการของเขาชนวริ่ พระวริญญาณบรริสรุทธริธไดข้ทรง
ดลใจยอหตนใหข้มครี วามเขข้าใจลขกซขรงเกรีที่ยวกคับความเสพที่อมทรามของมนรุษยตและการทรีที่มนรุษยตสมควรไดข้
รคับการพริพากษาลงโทษ พระเยซซูครริสตตทรงเปป็นความสวขางของโลกนรีร พระองคตทรงถซูกเรรียกแบบ

นคัรนซทราแลข้วซทราอรีกในยอหตน ความสวขางเปป็นสริที่งทรีที่ตรงกคันขข้ามกคับความมพด ในทางฟริสริกสตแลข้ว ความ
มพดคพอการขาดหายไปซขที่งความสวขาง ทคัวที่ พระคคัมภรีรคต วามมพดเปป็นภาพเปรรียบของความชคัวที่ รข้าย เมพอที่
ความสวขางของพระเจข้าไดข้เขข้ามาในโลกแลข้ว มนรุษยตกไป็ มขรคับความสวขางนคัรนไวข้ (ยอหตน 1:5) พวกเขา
ไมขตข้องการยรุงข เกรีที่ยวกคับความสวขางนคัรน อคันทรีที่จรริงแลข้ว มนรุษยตชาตริทรีที่บาปหนารคัก “ความมพดมากกวขา
รคักความสวขาง เพราะกริจการของเขาชคัวที่ ”
ยน 3:20

เพราะทนกคนททริ่ประพฤตรชนริ่วกป็เกลทยดความสวยู่าง และไมยู่มาถขงความสวยู่าง

ดล้วยกลนววยู่าการกระทอาของตนจะถยกตอาหนร คทาสองคทาทรีที่แยกจากกคันถซูกแปลวขา ชทที่ว ในขข้อ 19-20 ใน
ขข้อ 19 คทาทรีแที่ ปลวขาชนริ่ว (พอเนรอส) เปป็นคทาทรีใที่ ชข้ทคัวที่ ไปเพพอที่ หมายถขง ‘ชคัวที่ รข้าย’ หรพอ ‘ชคัวที่ ชข้า’ ในพระ
คคัมภรีรตใหมข มคันเปป็นคทาใชข้เรรียกความบาปโดยทคัวที่ ไป อยขางไรกป็ตามในขข้อ 20 คทาทรีที่บรรยายใหข้เหป็น
ภาพมากกวขาไดข้ถซูกใชข้ ในขข้อนรีรคทาทรีที่แปลวขา ชนริ่ว คพอคทากรรีก (ฟาอซูลอส) ซขที่งเปป็นทรีที่มาของคทาภาษา
อคังกฤษ phallus ในความหมายทรีที่กวข้างกวขา มคันหมายถขงความบาปทางเพศ เราไดข้เหป็นวขาคนทรีที่
ททาบาปในเรพอที่ งเพศไมขเพรียงไมขตข้องการยรุงข เกรีที่ยวกคับความสวขางเทขานคัรน แตขยงคั เกลรียดชคังความสวขาง
นคัรนดข้วย คนทรีที่ททาบาปในเรพที่องเพศมคักไมขตข้องการยรุงข เกรีที่ยวกคับสริที่งตขางๆซขที่งเปป็นของพระเจข้า เมพที่อความ
บาปดคังกลขาวเรริที่มตข้นขขรนในชรีวริตของคนๆหนขงที่ สริที่งแรกทรีที่จะถซูกทริรงกป็คพอ สริที่งทรีที่เปป็นของพระเจข้า ทคัรงสอง
สริที่งอยซูรข ข วมกคันไมขไดข้ นอกจากนรีรคนทรีใที่ ชข้ชรีวริตในความบาป ไมขวาข จะเปป็นการลขวงประเวณรี การเลขนชซูข้
หรพอการรคักรข วมเพศ มคักตขอตข้านความเชพที่อแบบครริสเตรียนแทข้และอะไรกป็ตามทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับมคัน
ความหมายของขข้อนรีรสอดคลข้องกคับสริที่งทรีพที่ ระเจข้าตรคัสผขานโฮเชยา “การเลขนชซูข้ เหลข้าองรุขนและ
เหลข้าองรุขนใหมขชงริ เอาจริตใจไปเสรีย” (โฮเชยา 4:11) ความบาปในเรพอที่ งเพศหคันเหจริตใจมนรุษยตไปจาก
พระเจข้า ดคังนคัรน คนทรีที่ใชข้ชวรี ริตในความบาปโดยทคัวที่ ไปแลข้วมคักไมขสนใจความสวขางของขขาวประเสรริฐ
ของพระครริสตตอคันเปรีที่ยมดข้วยสงขาราศรี อยขางไรกป็ตาม คนทรีใที่ ชข้ชรีวริตในความบาปเรพที่องเพศไมขเพรียงไมข
สนใจขขาวประเสรริฐเทขานคัรน แตขยงคั เกลรียดมคันและตขอตข้านมคันอยขางแขป็งขคันดข้วย ความชคัวที่ รข้ายของ
พวกเขาเสรีที่ยงตขอการถซูกตทาหนริ

ยน 3:21

แตยู่ผล้ทย ทริ่ประพฤตรตามความจรรงกป็มาสยยู่ความสวยู่าง เพนืริ่อจะใหล้การกระทอาของ

ตนปรากฏวยู่า ไดล้กระทอาการนนนนั้ โดยพขริ่งพระเจล้า" ในทางตรงกคันขข้าม คนทรีที่ประพฤตริตามความจรริง
กป็สนใจความสวขางของพระเจข้ามากกวขาทรีที่จะเกลรียดชคังความสวขางนคัรน แมลงสาบทรีที่คลานอยซูตข ามทขอ
ระบายนทรายขอมหนรีจากแสงไฟในขณะทรีที่ผรีเสพรอกลคับบรินเขข้าหามคัน คทาทรีที่แปลวขา ความจรรง (อะเลเธ
เอรีย) เปป็นคทาทรีที่มกคั ใชข้แทนความจรริง อยขางไรกป็ตาม ในบรริบทนรีรมนคั อาจกรินความถขงความชอบธรรม
และความเปป็นแบบพระเจข้าดข้วย ทคัรงสามคทานรีรเชพที่อมโยงกคันจนเกพอบเปป็นคทาเหมพอน คนทรีที่กริจการของ
เขาอยซูใข นความจรริง ความชอบธรรม และความเปป็นแบบพระเจข้ามคักเขข้าหาความสวขางของพระเยซซู
ครริสตตและสริที่งตขางๆของพระเจข้า พวกเขามาหาความสวขางเพพที่อใหข้กริจการของตนปรากฏ เหตรุผลกป็
คพอกริจการของพวกเขาถซูกกระททาในพระเจข้า
ความบาปหลรีกเลรีที่ยงและถขงกคับเกลรียดชคังความสวขางของพระเยซซูครริสตต ในทางตรงกคันขข้าม
ความชอบธรรม ความจรริง และความเปป็นแบบพระเจข้ากป็เขข้าหาความสวขางของพระเจข้า โดย
ตข้องการทรีที่จะไดข้การทรงนทาและการหนรุนใจเพริมที่ เตริม
ยน 3:22

ภายหลนงเหตนการณค์เหลยู่านทพนั้ ระเยซย กป็เสดป็จเขล้าไปในแควล้นยยเดทยกนบสาวก

ของพระองคค์ และทรงประทนบททริ่นนริ่นกนบเขา และใหล้บนพตรศมา พระเยซซูเสดป็จไปจากกรรุงเยรซูซาเลป็ม
หลคังจากการสนทนากคับนริโคเดมคัสเพพที่อไปยคังแควข้นยซูเดรียทรีที่อยซูโข ดยรอบ เปป็นครคัรงแรกในพระคคัมภรีรต
ใหมขทรีที่มบรี คันทขกเกรีที่ยวกคับคนทรีที่รคับบคัพตริศมาเขข้าในพระเยซซู ยอหตน 4:2 กลขาวชคัดเจนวขาพระเยซซูเองไมข
ไดข้ทรงใหข้บพคั ตริศมา แตขเปป็นพวกสาวกของพระองคตทรีที่เปป็นผซูข้ใหข้ อยขางไรกป็ตาม นรีที่เปป็นบคันทขกแรก
เกรีที่ยวกคับการรคับบคัพตริศมาของครริสเตรียน แนวคริดสทาคคัญในการเขข้าใจหลคักการเรพอที่ งบคัพตริศมากป็คพอ
การเขข้าเปป็นพวก คนทรีรที่ คับคทาเทศนาของยอหตนกป็กาท ลคังเขข้าเปป็นพวก (และตข้อนรคับ) คทาเทศนาของเขา
คนทรีรที่ คับบคัพตริศมาโดยเหลขาสาวกของพระเยซซูกเป็ ตป็มใจเขข้าเปป็นพวกพระองคต โดยประกาศใหข้คน
ทคัวที่ ไปทราบวขาพวกเขาไดข้ตข้อนรคับพระองคตเปป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอดแลข้ว
ยน 3:23

ยอหค์นกป็ใหล้บพน ตรศมาอยยยู่ททริ่อายโนนใกลล้หมยยู่บล้านสาลรมเหมนือนกนน เพราะททริ่

นนริ่นมทนอนั้ามาก และผยล้คนกป็พากนนมารนบบนพตรศมา ในขณะเดรียวกคันยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมากป็กาท ลคังใหข้

บคัพตริศมาอยซูใข นสถานทรีที่ๆอยซูใข กลข้เครียงซขที่งมรีชพที่อวขาอายโนนใกลข้หมซูขบข้านสาลริม นรีนที่ ขาจะเปป็นสถานทรีที่ๆ
อยซูใข กลข้ฝที่คังตะวคันตกของแมขนร ทาจอรตแดนใกลข้ไซโธโพลริส จนถขงทรุกวคันนรีรกยป็ งคั มรีหมซูขบข้านหนขงที่ ทรีที่ชพที่อวขา
“ซาเลป็ม” อยซูใข นละแวกนคัรน นขาสคังเกตวขายอหตนเลพอกใหข้บพคั ตริศมาทรีที่นรีที่ “เพราะทรีที่นคันที่ มรีนร ทามาก” คทาทรีที่
แปลวขา บนพตรศมา (บคัพตริดโซ) เปป็นคทาทคับศคัพทตไมขใชขคทาแปล มคันแปลตามตคัวอคักษรวขา ‘จรุขมลง’
‘กระโจนลง’ หรพอ ‘จริรม’ นรีที่เปป็นขข้อทรีเที่ ถรียงไมขไดข้เลย การประพรมนทราหรพอการเทนทราไมขใชขการปฏริบคัตริ
ตามความหมายของคทาๆนรีร นอกจากนรีร ยอหตนยคังใหข้บพคั ตริศมาในทรีที่ๆมรีนร ทามากดข้วย ในฤดซูรข้อนของ
ประเทศอริสราเอล นทราเพริที่มขขรนถขงระดคับสซูงสรุด และมรีความลขกพอทรีที่จะจมผซูข้ใหญขสคักคนมริดหคัวไดข้เลย
ยอหตนไปยคังทรีๆที่ เขาสามารถหาแหลขงนทราทรีที่จะใหข้บพคั ตริศมาในลคักษณะดคังกลขาว หลคักฐานทรีที่เปป็น
เหตรุการณตแวดลข้อมชรีรชดคั ถขงการจรุขมลง นอกจากความหมายของคทาๆนรีรแลข้ว
ยน 3:24

เพราะยอหค์นยนงไมยู่ตรดคนก ยอหตนยคังไมขไดข้ถซูกเฮโรดสคังที่ จคับกรุมและยคังไมขไดข้

ยน 3:25

เกรดการโตล้เถทยงกนนขขนั้นระหวยู่างสาวกของยอหค์นกนบพวกยรวเรนืริ่องการชอาระ

ตริดครุก
ไมขมรีบคันทขกเกรีที่ยวกคับการชริงดรีชงริ เดขนหรพอความขคัดแยข้งระหวขางพระเยซซูและยอหตนผซูข้ใหข้รบคั บคัพตริศมา
อยขางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกสาวกของทคัรงคซูขเกริดความขคัดแยข้งกคัน การพซูดถขงเรนที่องการชนาระในทรีที่
นรีรตามบรริบทอาจหมายถขงบคัพตริศมาทรีที่พระเยซซูและยอหตนใหข้ บรริบทกขอนหนข้าและทรีที่ตามมาพซูดถขง
เรพที่องบคัพตริศมาอยขางสอดคลข้องกคัน ถขงแมข้วาข บคัพตริศมาของครริสเตรียนไมขเคยสพที่อถขงการชทาระลข้างหรพอ
การททาใหข้บรริสรุทธริธ (จากความบาป) เลยกป็ตาม แตขสทาหรคับพวกยริวแลข้ว พริธรีชทาระลข้างกป็มคักหมายถขง
การชทาระใหข้บรริสรุทธริธจรริงๆ นรีที่เปป็นความหมายเชริงสคัญลคักษณตหรพอเชริงพริธรีกรรม ดข้วยเหตรุนร รีการโตข้
เถรียงระหวขางพวกสาวกของยอหตนและของพระเยซซูจขงอาจเกรีที่ยวขข้องกคับประเดป็นวขาบคัพตริศมาของ
ใครถซูกตข้อง
ยน 3:26

สาวกของยอหค์นจขงไปหายอหค์นและพยดวยู่า "รนบบท ทยู่านททริ่อยยกยู่ นบอาจารยค์

ฟากแมยู่นอนั้าจอรค์แดนขล้างโนล้น ผยล้ททริ่อาจารยค์เปป็นพยานถขงนนนนั้ ดยเถรด ทยู่านผยล้นนนนั้ ใหล้บนพตรศมาและคนทนนั้ง
ปวงกป็พากนนไปหาทยู่าน" ตคัวแทนจากพวกสาวกของยอหตนกลคับมาหาทขาน และบขนวขาพระเยซซูมรีฝซูง

ชนตริดตามเยอะกวขาและมรีคนมารคับบคัพตริศมาเยอะกวขาทขาน ความอริจฉาของพวกเขาปรากฏชคัดเจน
ตรงทรีวที่ าข พวกเขาไมขเอขยชพที่อพระเยซซูดข้วยซทรา ความไมขรซูข้จคักโตฝขายวริญญาณของพวกเขาถซูกสะทข้อนใหข้
เหป็นไดข้จากการทรีที่พวกเขาอริจฉาพคันธกริจทรีที่ใหญขโตกวขาของพวกเขา
ยน 3:27

ยอหค์นตอบวยู่า "มนนษยค์จะรนบสรริ่งใดไมยู่ไดล้ นอกจากททริ่ทรงประทานจาก

สวรรคค์ใหล้เขา ในทางตรงกคันขข้าม ยอหตนกลคับแสดงใหข้เหป็นถขงความเปป็นผซูข้ใหญขฝขายวริญญาณ
“มนรุษยตจะรคับสริที่งใดไมขไดข้ นอกจากทรีที่ทรงประทานจากสวรรคตใหข้เขา” กลขาวอรีกแงขคพอ ยอหตนกลขาว
วขา ความสทาเรป็จใดกป็ตามทรีพที่ ระเยซซูกาท ลคังไดข้รคับกป็มาจากสวรรคต และเปป็นความจรริงทรีที่วาข พระพรของ
พระเจข้าเปป็นสริที่งทรีที่ททาใหข้พนคั ธกริจเตริบโต เมพที่อเปป็นเชขนนรีร จขงไมขมรีทรีที่วาข งสทาหรคับการอริจฉาหรพอการชริงดรี
ชริงเดขน
ยน 3:28

ทยู่านทนนั้งหลายเองกป็ไดล้เปป็นพยานของขล้าพเจล้าวยู่า ขล้าพเจล้าไดล้พยดวยู่า ขล้าพเจล้า

มรใชยู่พระครรสตค์ แตยู่ขล้าพเจล้าไดล้รนบพระบนญชาใหล้นอาเสดป็จพระองคค์ ยอหตนเตพอนความจทาพวกสาวกขรีร
อริจฉาของทขานวขา ทขานไดข้บอกพวกเขาไปแลข้ววขา “ขข้าพเจข้ามริใชขพระครริสตต แตขขข้าพเจข้าไดข้รคับพระ
บคัญชาใหข้นทาเสดป็จพระองคต” นคันที่ คพอ พระเยซซูทรงเปป็นพระครริสตตผซูข้นร คัน ยอหตนเปป็นเพรียงผซูข้นทาเสดป็จ
พระองคต
ยน 3:29

ทยู่านททริ่มทเจล้าสาวนนนริ่ แหละคนือเจล้าบยู่าว แตยู่สหายของเจล้าบยู่าวททริ่ยนนื ฟนงเจล้าบยู่าว

กป็ชนืริ่นชมยรนดทอยยู่างยรริ่งเมนืริ่อไดล้ยนร เสทยงของเจล้าบยู่าว ฉะนนนั้นความปทตรยนร ดทของขล้าพเจล้าจขงเตป็มเปทริ่ยม
แลล้ว ยอหตนใชข้ภาพประกอบซขงที่ มรีนร ทาหนคักและเปรีที่ยมดข้วยความจรริง เจข้าสาวยขอมไดข้เจข้าบขาวของเธอ
อยขางไรกป็ตาม หนข้าทรีที่ของเพพที่อนเจข้าบขาวคพอ การพาเขาและเจข้าสาวใหข้มาเจอกคัน อยขางนข้อยความ
หมายกป็เหมพอนกคับการเปป็นพขอสพที่อนคันที่ เอง มคันอาจหมายถขงการทรีที่เพพอที่ นเจข้าบขาวชพที่นชมยรินดรีทรีที่ไดข้ยริน
เจข้าบขาวพซูดกคับเจข้าสาวอยขางรคักใครข ยอหตนเปป็นเพพที่อนเจข้าบขาวทรีที่วาข นคันที่ เอง สข วนหนขงที่ ของพคันธกริจของ
ทขานคพอ การพาผซูข้คนมาถขงพระครริสตต อคัครสาวกเปาโลอธริบายมากขขรนเกรีที่ยวกคับความสคัมพคันธตของ
เจข้าสาวทรีที่ถซูกหมคัรนไวข้แลข้วกคับพระเยซซูครริสตต ผซูข้ทรงเปป็นเจข้าบขาวในเอเฟซคัส 5:23-32 และ 2 โครรินธต

11:2 และยอหตนเขรียนเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีรอรีกใน วริวรณต 19:6-7 และ 21:2 ในทรีที่นร ยรี อหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา
ชพที่นชมยรินดรีทรีที่ไดข้พาเจข้าสาวในอนาคตมาถขงผซูข้ทรงเปป็นเจข้าบขาว
นอกจากนรีร ในสข วนทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับหลคักคทาสอนเรพที่องอวสานกาล มรีเงพที่อนงทาทรีที่บขงชรีรวาข ใครจะ
เปป็นเพพที่อนของเจข้าบขาวเจข้าสาว ยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมาในฐานะทรีที่เปป็นยริวคนหนขงที่ ทรีที่สทาคคัญมากๆอาจ
เปป็นตคัวแทนของชนชาตริอริสราเอลในทรีที่นร รี สคักวคันหนขงที่ ในงานเลรีรยงสมรสของพระเมษโปดก พวก
อริสราเอลทรีที่เชพที่ออาจเปป็นเพพที่อนและแขกรข วมงาน เราเหป็นถขงความเปป็นเพพที่อนและพรีที่นอข้ งระหวขาง
อริสราเอลในอนาคตและครริสตจคักร และนรีที่กบป็ ขงบอกถขงความแตกตขางระหวขางอริสราเอลและครริสต
จคักรดข้วย ถขงแมข้วาข มรีความสคัมพคันธตและความเกรีที่ยวดองกคันฝขายวริญญาณระหวขางทคัรงสองพวก แตขทร คัง
สองพวกกป็ไมขใชขกลรุขมเดรียวกคัน
ยน 3:30

พระองคค์ตล้องทรงยรงริ่ ใหญยู่ขขนั้น แตยู่ขาล้ พเจล้าตล้องดล้อยลง" ดข้วยเหตรุนร รีเมพอที่ พคันธ

กริจของพระเยซซูครริสตตเพริที่มขขรน พคันธกริจของยอหตนกป็จทาเปป็นตข้องลดลง เมพที่อบทบาทของการเปป็นพขอ
สพที่อทรีที่พระเจข้าทรงมอบหมายใหข้ทขานสริรนสรุดลง ทขานจขงตข้องถอนตคัวไปอยซูเข บพรองหลคัง นคันที่ คพอสริที่งทรีที่เกริด
ขขรนจรริงๆ
ยน 3:31

พระองคค์ผเล้ย สดป็จมาจากเบนือนั้ งบนทรงเปป็นใหญยู่เหนนือทนกสรริ่ง ผยทล้ ทริ่มาจากโลกกป็

เปป็นฝยู่ายโลกและพยดตามอยยู่างโลก พระองคค์ผเล้ย สดป็จมาจากสวรรคค์ทรงเปป็นใหญยู่เหนนือทนกสรริ่ง ตคัรงแตข
ตรงนรีรไปจนจบบท อคัครสาวกยอหตนพซูดถขงพคันธกริจของยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมาเปป็นครคัรงสรุดทข้าย
และพซูดถขงพคันธกริจทรีที่กาท ลคังมาถขงของพระเยซซู ทขานกลขาวอยขางเหมาะสมวขาพระเยซซูทรงเสดป็จมาจาก
สวรรคต ขณะทรีที่ยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมามาจากโลกนรีร ดข้วยเหตรุนร พรี ระองคตผซูข้เสดป็จมาจากเบพรองบนกป็
ทรงเปป็นใหญขเหนพอทรุกสริที่งจรริงๆ รวมถขงยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมาดข้วย การพซูดถขง “ผซูข้ทรีที่มาจากโลก”
เปป็นภาพเปรรียบทรีที่ตรงกคันขข้ามของยอหตนทรีที่มแรี หลขงกทาเนริดจากโลกเพรียงเทขานคัรน
ขข้อความตขอไปนรีรเปป็นคทาถอดความทรีที่ถซูกตข้องของใจความสทาคคัญของขข้อนรีร ‘พระองคตผซูข้เสดป็จ
มาจากเบพรองบนทรงเปป็นใหญขเหนพอทรุกสริที่ง ผซูข้ทมรีที่ าจากโลกกป็มาจากโลกและพซูดจากโลก พระองคตผซูข้

เสดป็จมาจากสวรรคตทรงเปป็นใหญขเหนพอทรุกสริที่ง’ ประเดป็นงขายๆทรีที่อคคั รสาวกยอหตนตข้องการสพที่อกป็คพอวขา
พระเยซซูผซูข้ทรงมาจากสวรรคตกเป็ หนพอกวขายอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมาผซูข้ซงขที่ มาจากโลกและพซูดจากโลก
ยน 3:32

พระองคค์ทรงเปป็นพยานถขงสรริ่งซขริ่งพระองคค์ทอดพระเนตรเหป็นและไดล้ยรน

แตยู่ไมยู่มทผใล้ย ดรนบคอาพยานของพระองคค์ พระเยซซูครริสตตทรงเปป็นพยานเกรีที่ยวกคับสริที่งทรีพที่ ระองคตทรง
ไดข้ยรินและไดข้เหป็น วลรีทรีที่วาข “ไมขมรีผซูข้ใดรคับคทาพยานของพระองคต” ความหมายกป็คพอ นข้อยคนจรริงๆทรีที่
รคับคทาพยานของพระเยซซู
ยน 3:33

ผยล้ททริ่รบน คอาพยานของพระองคค์กป็ประทนบตราลงวยู่า พระเจล้าทรงสนตยค์จรรง

อยขางไรกป็ตาม มรีบางคนยอมรคับคทาพยานของพระครริสตต วลรีทวรีที่ าข “กป็ประทคับตราลง” พซูดถขงวริธรี
ปฏริบคัตริทรีที่สขวนใหญขเลริกใชข้ไปแลข้วของการประทคับตรา ในสมคัยโบราณ ปกตริแลข้วคนจะประทคับขรีร ผร งข
รข้อนลงบนเอกสาร จากนคัรนกป็ใชข้แหวนตราประทคับลงบนขรีรผร งข ทรีที่ยงคั ไมขแหข้งดรี และทริรง “ลายเซป็น”
ของแหวนนคัรนไวข้ มคันเปป็นเครพที่องหมายแสดงความเปป็นเจข้าของ ในสข วนของเรพที่องทางราชการและ
ตราประทคับของโรม มคันสพที่อถขงอทานาจของรคัฐบาลโรม มคันเปป็นเหมพอนตราประทคับหรพอ
เครพอที่ งหมายของการอนรุมคัตริ นคันที่ คพอความหมายในทรีที่นร รี คนเหลขานคัรนทรีที่ยอมรคับคทาพยานของพระเยซซู
กป็ไดข้ประทคับตราเหป็นชอบลงบนความจรริงของพระเจข้าเกรีที่ยวกคับพระองคต พวกเขาไดข้ประทคับตราวขา
เปป็นความจรริงลงบนคทาพยานทรีที่วาข พระเยซซูทรงเปป็นพระเมสสริยาหต
ยน 3:34

สริที่งทรีที่ปรากฏชคัดเจนถซูกกลขาวตรงนรีร เพราะพระองคค์ ผยล้ททริ่พระเจล้าทรงใชล้มา

นนนั้น ทรงกลยู่าวพระวจนะของพระเจล้า นอกจากนรีร เพราะพระเจล้ามรไดล้ทรงประทานพระวรญญาณ
อยยู่างจอากนดแดยู่พระองคค์ สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อตรงนรีรอยขางชคัดเจนกป็คพอพระเยซซูครริสตตทรงประกอบดข้วยพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธอยขางเตป็มเปรีที่ยม นอกจากนรีร ขข้อความนรีรยคังสพที่อดข้วยวขา พระเจข้าไดข้ทรงสงวนสริทธริ
พริเศษนรีรไวข้สทาหรคับพระองคตเทขานคัรน เราอาจไดข้รคับการเตริมเตป็มและฤทธริธเดชของพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธตามขนาด พระเยซซูทรงไดข้รคับพระวริญญาณบรริสรุทธริธอยขางเตป็มเปรีที่ยม

ยน 3:35

ประเดป็นนรีรดทาเนรินตขอไป พระบรดาทรงรนกพระบนตรและทรงมอบทนกสรริ่งไวล้

ในพระหนตถค์ของพระองคค์ พระเจข้าไดข้ทรงมอบทมุกสริที่งไวข้ในพระหคัตถตพระบรุตรของพระองคต สริที่งทรีที่
ตามมานคัรนจขงเหลพอทรีที่จะคริดไดข้
ยน 3:36

ผยล้ททริ่เชนืริ่อในพระบนตรกป็มทชทวรตนรรนน ดรค์ ผยทล้ ทริ่ไมยู่เชนืริ่อในพระบนตรกป็จะไมยู่เหป็นชทวรต

แตยู่พระพรโรธของพระเจล้าตกอยยยู่กบน เขา ความเรข งดขวนและความกระชคับของขขาวประเสรริฐถซูกสรรุป
ยขอตรงนรีร “ผซูข้ทรีที่เชพที่อในพระบรุตรกป็มรีชวรี ริตนริรนคั ดรต” คทากรริยาทคัรงสองตคัวอยซูใข นรซูปปคัจจรุบคันกาล ความ
หมายกป็คพอ ‘ผซูข้ทรีที่กาท ลคังเชพที่อในพระบรุตรในตอนนรีรกมป็ ชรี รีวริตนริรคันดรตแลข้ว’ มคันเปป็นทคัรงตอนนรีรและตลอดนริ
รคันดรตกาล เมพที่อเราเชพที่อวางใจพระเยซซูครริสตตใหข้เปป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอด เรากป็ไดข้ครอบครองของ
ประทานฝขายวริญญาณทรีที่จะคงอยซูตข ลอดไป คทากรริยาไมขไดข้อยซูใข นรซูปอนาคตกาล แตขเปป็นปคัจจรุบคันกาล
เมพที่อเราวางใจในพระครริสตต ตอนนมีเทั้ รากป็มรีชรีวตริ ทรีที่คงอยซูตข ขอไปตลอดกาล ถข้ามคันหลรุดหายไดข้ มคันกป็ไมข
อยซูชข วคัที่ นริรนคั ดรต แตขรซูปปคัจจรุบนคั กาลของคทากรริยานรีรหมายความวขาตอนนมีเทั้ รามรีชวรี ริตนคัรนทรีคที่ งอยซูชข คัวที่ นริรคัน
ดรต
อยขางไรกป็ตาม “ผซูข้ทรีที่ไมขเชพที่อในพระบรุตรกป็จะไมขเหป็นชรีวริต แตขพระพริโรธของพระเจข้าตกอยซูกข บคั
เขา” คทาทรีแที่ ปลวขา ไมยู่เชนืริ่อ (อะเพอริเธโอ) ในทรีที่นร มรี ครี วามหมายทรีที่แตกตขางเลป็กนข้อยมากซขที่งไมขปรากฏ
ชคัดในฉบคับแปลเปป็นภาษาไทยและอคังกฤษ คทานรีรกแป็ ปลไดข้ดวข้ ยวขา ‘ความไมขเชพที่อฟคัง’ มคันสพที่อถขงการ
ไมขยอมเชพที่อหรพอไมขยอมปฏริบคัตริตาม มคันสพที่อชคัดเจนถขงการจงใจปฏริเสธ โดยในกรณรีนร รีคพอ พระเยซซู
ครริสตตผซูข้ทรงเปป็นพระบรุตร คนทรีที่เปป็นแบบนรีรจงข “จะไมขเหป็นชรีวริต” บรริบทในทรีที่นร รีเกรีที่ยวขข้องกคับชรีวตริ นริ
รคันดรต เมพอที่ คนๆหนขที่งไมขยอมหคันมาและวางใจในพระบรุตรของพระเจข้าผซูข้ทรงเปป็นขขรนจากตายแลข้ว
ใหข้เปป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอด พระวจนะของพระเจข้ากป็กลขาวไวข้ชคัดเจน คนๆนคัรนจะไมข่เหป็นชรีวริตนริรนคั ดรต
สริที่งทรีที่ตามมากป็เปป็นอะไรทรีนที่ ขาททาใหข้เราตาสวขาง
อคันทรีที่จรริงแลข้ว “พระพริโรธของพระเจข้าตกอยซูกข บคั เขา” พระพริโรธอคันชอบธรรมของพระเจข้า
ผซูข้ทรงมหริทธริฤทธริธกป็จะตกลงบนคนทรีที่จงใจปฏริเสธทรีที่จะหคันมาหาพระบรุตรของพระองคตผซูข้ทรงยอม
สละพระโลหริตของพระองคตเพพที่อเขาดข้วยความรคักและพระครุณ นอกจากนรีรพระพริโรธนคัรนกป็ใกลข้จะ

มาถขงแลข้วแมข้ในตอนนรีร รซูปกาลของคทากรริยาทรีที่แปลวขา ตกอยยยู่ (เมโน) กป็เปป็นรซูปปคัจจรุบนคั กาล นรีบที่ ขง
บอกถขงการกระททาในปคัจจรุบคันและกทาลคังเกริดขขรนอยซูข
ดข้วยเหตรุนร รี สทาหรคับคนเหลขานคัรนทรีที่ไมขยอมหคันมาหาพระครริสตต พระพริโรธอคันชอบธรรมของ
พระเจข้ากป็กาท ลคังททางานอยซูแข ลข้ว มคันกทาลคังใกลข้เขข้ามาเรพที่อยๆแลข้ว คทาวขา ตกอยซูข่ มรีความหมายตรงตคัววขา
คงอยซูข อาศคัยอยซูข หรพอดทาเนรินตขอไป คนทรีที่ไมขรอดปกตริแลข้วกป็ไมขรซูข้ตคัววขาสถานการณตของตคัวเองนคัรนลขอ
แหลมขนาดไหน จรริงๆแลข้วพวกเขาอยซูหข ขางจากพระพริโรธอคันชอบธรรมของพระเจข้าผซูข้ทรงมหริทธริ
ฤทธริธเพรียงแคขอขดใจเดรียวเทขานคัรน พระพริโรธนคัรนลอยอยซูเข หนพอพวกเขาเหมพอนเมฆทรีรที่ อจะปลขอยฟข้าผขา
พวกเขาไมขตข้องททาอะไรอพที่นเลย พวกเขาตกอยซูภข ายใตข้พระพริโรธของพระเจข้าอยซูแข ลข้ว พวกเขาหลง
หายไปอยซูแข ลข้ว พวกเขากทาลคังมรุขงหนข้าไปสซูขนรกอยซูแข ลข้ว
*****
ภนำพรวมของยอหห์น 4: เนนทั้อหาสข่วนแรกของบทนมีทั้พดซู ถทึงพระเยซซูและหญริงชาวสะมาเรมีย
สข่วนกลางของยอหห์น 4 กลข่าวสรมุปพทนธกริจของพระเยซซูทมมีที่ มีตข่อหญริงคนนมีทั้และชาวแควล้นสะมาเรมีย
ในเมนองสริคารห์พรล้อมกทบหลายคนทมีที่กลทบใจเชนที่อ จากนททั้นบทนมีทั้กป็ปริดทล้ายดล้วยเรนที่องของขมุนนางแหข่ง
เมนองคาเปอรนาอมุมทมีที่พระเยซซูทรงรทกษาบมุตรชายของเขาใหล้หายจากระยะไกล
ยน 4:1-3

เหตนฉะนนนนั้ เมนืริ่อองคค์พระผยล้เปป็นเจล้าทรงทราบวยู่า พวกฟารรสไท ดล้ยรนวยู่า พระ

เยซย ทรงมทสาวกและใหล้บนพตรศมามากกวยู่ายอหค์น 2 (แมล้วยู่าพระเยซย ไมยู่ไดล้ทรงใหล้บพน ตรศมาเอง แตยู่
สาวกของพระองคค์เปป็นผยใล้ หล้ ) 3 พระองคค์จขงเสดป็จออกจากแควล้นยยเดทยและกลนบไปยนงแควล้นกาลรลทอทก
ยอหตนเรรียกพระเยซซูวาข องคห์พระผซูล้เปป็นเจล้าเปป็นครคัรงแรกในขขาวประเสรริฐของทขาน ถขงแมข้วาข
พวกสาวกของยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมาเรริที่มอริจฉาพระเยซซูทรีที่ทรงมรีคนมารคับบคัพตริศมามากกวขา แตข
พระเยซซูกทป็ รงมรีเรพอที่ งอพที่นใหข้ตข้องกคังวลมากกวขา พวกฟารริสรีเรริที่มเหป็นแลข้ววขาพระเยซซูกาท ลคังเปป็นทรีที่รจซูข้ คัก
มากขขรน พวกเขาเรริที่มสงสคัยพระองคต แมข้กระทคังที่ ในพคันธกริจชขวงแรกๆของพระองคตนร รี (ใหข้เราสคังเกต
อรีกครคัรงวขาพระเยซซูไมขไดข้ทรงใหข้บคัพตริศมา แตขพวกสาวกของพระองคตเปป็นผซูข้ใหข้) อยขางไรกป็ตาม เหป็น
ไดข้ชคัดวขาโดยพระสตริปคัญญาอคันไรข้ขรีดจทากคัดของพระองคต พระองคตไมขทรงเหป็นวขานรีเที่ ปป็นจคังหวะ

เหมาะทรีที่จะเผชริญหนข้ากคับพวกฟารริสรีตขอหนข้าผซูข้คน ดข้วยเหตรุนร รีพระองคตจงข ทรงเดรินทางไปยคังแควข้นกา
ลริลรี โดยหวคังวขาจะหลรีกเลรีที่ยงพวกฟารริสรีทมรีที่ รีฐานทรีที่มคันที่ อยซูใข นกรรุงเยรซูซาเลป็ม
นรีที่เปป็นการพซูดถขงเปป็นครคัรงสรุดทข้ายเกรีที่ยวกคับบคัพตริศมาทรีที่กระททาในพระนามพระเยซซูจนกระทคังที่
ตอนทรงมรีพระมหาบคัญชา อาจเปป็นไดข้วาข พระเยซซูทรงหยรุดใหข้บคัพตริศมาจนกระทคังที่ หลคังการฟพร นคพน
พระชนมตมากกวขาทรีที่จะดขงความสนใจกขอนเวลาไปทรีที่หนข้าทรีที่ของพระองคตในฐานะพระเมสสริยาหต
ยน 4:4

พระองคค์จอาตล้องเสดป็จผยู่านแควล้นสะมาเรทย เสข้นทางทรีที่สร คันทรีที่สรุดจากแควข้นยซู

เดรียไปยคังแควข้นกาลริลรีคอพ ตข้องผขานแควข้นสะมาเรรียโดยตรง อยขางไรกป็ตาม พวกยริวมคักขข้ามแมขนร ทา
จอรตแดนและใชข้เสข้นทางทรีที่คดเครีรยวมากกวขาผขานเพเรอาไปยคังแควข้นกาลริลรี เพพที่อหลรีกเลรีที่ยงการตริดตขอ
กคับแควข้นสะมาเรรีย พระเยซซูเสดป็จผขานแควข้นสะมาเรรียโดยตรง
ยน 4:5

พระองคค์จขงเสดป็จไปถขงเมนืองหนขริ่งชนืริ่อสรคารค์ในแควล้นสะมาเรทย ใกลล้ททริ่ดรนซขริ่ง

ยาโคบใหล้แกยู่โยเซฟบนตรชายของตน ขณะทรีที่พวกเขาเดรินทางโดยเทข้า พวกเขากป็มาถขงหมซูขบข้านแหขง
หนขที่งในแควข้นสะมาเรรียชพที่อวขาสริคารห์ มรีบางคนคริดวขาสริคารตเปป็นอรีกชพที่อหนขงที่ ของเมพองเชเคมสมคัย
โบราณ (สมคัยนรีรคอพ นาบลคัส หรพอเรรียกอรีกวขา เนอาโพลริส) คนอพนที่ กป็เชพที่อวขาหมซูขบข้านของปาเลสไตนต
ทางฝคัที่งตะวคันตกชพที่อวขา อคัสคารต ในสมคัยเดรียวกคันคพอสถานทรีที่นร รี เนพอที่ งจากหมซูขบข้านแหขงนรีรอยซูใข กลข้ภซูเขา
เปรริซริม ซขที่งจะถซูกพซูดถขงในไมขชข้า นรีจที่ ขงนขาจะเปป็นชพที่อเรรียกของสถานทรีที่นร รีมากกวขา
ยน 4:6

บยู่อนอนั้าของยาโคบอยยยู่ททริ่นนริ่น พระเยซยทรงดอาเนรนทางมาเหนป็ดเหนนือริ่ ยจขง

ประทนบบนขอบบยู่อนนนนั้ เปป็นเวลาประมาณเททริ่ยง การพซูดถขงบขอนทราของยาโคบจะวขาไปแลข้วกป็
เปป็นการเรรียกทรีที่ผริด เปป็นความจรริงทรีที่ในสมคัยนคัรนมรีบขอนทราแหขงหนขที่งทรีมที่ รีมาตคัรงแตขสมคัยของยาโคบ
อยขางไรกป็ตาม ประเพณรีทข้องถริที่นกป็เชพที่อวขา บขอนทราดคังกลขาวจรริงๆแลข้วเปป็นเหมพอนอขางเกป็บนทราทรีที่ถซูกขรุด
ขขรนโดยคนสมคัยโบราณคนหนขที่งทรีที่ไมขมรีใครรซูจข้ คัก บขอนทรานรีรลขกมากกวขา 100 ฟรุตและเกป็บสะสมนทรา
บาดาลทรีที่ซมข ผขานหริน เหป็นไดข้ชคัดวขาถขงแมข้วาข นทราของบขอนรีรพอดพมที่ ไดข้บข้าง แตขมคันกป็ไมขนขาบรริโภคเทขากคับ
นทราจากบขอนทราพรุ ความแตกตขางนรีรจะเรริที่มเดขนชคัดในไมขชข้า

ความเปป็นมนรุษยตขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราปรากฏชคัดตรงนรีร ใหข้เราสคังเกตวขาพระองคต
ทรงเหนพอที่ ยและประทคับเพพอที่ หยรุดพคัก พระองคตทรงประสบกคับขรีดจทากคัดแบบมนรุษยตเหมพอนกคับเรา
เปป็นความจรริงทรีที่สขวนหนขงที่ ของการเสดป็จมารคับสภาพมนรุษยตของพระวาทะผซูข้ทรงเปป็นนริรนคั ดรตคอพ การ
มรีประสบการณตแบบเดรียวกคับทรีที่มนรุษยตทพรีที่ ระองคตทรงสรข้างเจอ พระองคตทรงมารคับสภาพเนพร อหนคัง
สข วนหนขงที่ กป็เพพที่อพระองคตจะไดข้เปป็นมหาปรุโรหริตผซูข้ทรงเปรียที่ มดข้วยพระกรรุณา โดยทราบจาก
ประสบการณตถงข สริที่งทรีพที่ ลไพรข ของพระองคตตข้องเจอ
ยน 4:7-8

มทหญรงชาวสะมาเรทยคนหนขงริ่ มาตนกนอนั้า พระเยซย ตรนสกนบนางวยู่า "ขอนอนั้าใหล้

เราดนืมริ่ บล้าง" 8 (ขณะนนนนั้ สาวกของพระองคค์เขล้าไปซนืนั้ออาหารในเมนือง)
เมพที่อพวกสาวกของพระองคตไมขอยซูข มรีหญริงชาวสะมาเรรียคนหนขงที่ มาพบกคับพระเยซซูทรีที่บขอนทรา
นคัรน โดยนางมาจากสริคารตอยขางแนขนอน พระองคตทรงขอนทราดพมที่ จากนาง
ยน 4:9

หญรงชาวสะมาเรทยทยลพระองคค์วยู่า "ไฉนทยู่านผยเล้ ปป็นยรวจขงขอนอนั้าดนืมริ่ จาก

ดรฉนนผยล้เปป็นหญรงสะมาเรทย เพราะพวกยรวไมยู่คบหาชาวสะมาเรทยเลย" หญริงคนนรีรทราบทคันทรีวาข
พระองคตทรงเปป็นยริว บางทรีอาจเปป็นเพราะชรุดทรีพที่ ระองคตใสข บางทรีอาจเปป็นเพราะพซูสข ฟรี ข้าทรีที่ตริดชาย
เสพรอของพระองคต บางทรีอาจเปป็นเพราะสทาเนรียงแบบชาวแควข้นกาลริลขรี องพระองคต นางถามวขาททาไม
พระองคตผซูข้เปป็นยริวถขงจะมาพซูดจากคับนางผซูข้เปป็นชาวสะมาเรรีย
ชาวสะมาเรรียเปป็นคนทรีที่มรีหลายเชพรอชาตริผสมกคัน พวกเขาสพบเชพรอสายมาจากยริวทรีที่หลงเหลพอ
อยซูใข นแผขนดรินกคับพวกคนตขางชาตริทรีที่ถซูกสขงมาเปป็นเจข้าอาณานริคมหลคังจากทรีที่อคัสซรีเรรียไดข้เขข้ามายขด
ครองดรินแดนนรีร ดข้วยเหตรุนร รี ตามประวคัตริศาสตรตแลข้วพวกเขาจขงเปป็นพวกลซูกครขงที่ ยริว พวกยริวทรีที่ทราบ
เกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีรกดป็ ซูถซูกพวกสะมาเรรียและหาวขาพวกเขาเปป็นพวกพคันธรุตทาง นอกจากนรีร พวกเขายคัง
สรข้างวริหารของตคัวเองขขรนบนภซูเขาเกรริซมริ ทรีที่อยซูตข ริดกคันและยคังนมคัสการอยซูทข รีที่นคันที่ ดข้วยเหตรุนร รี พวกยริวจขง
ไมขเพรียงมรีอคตริตขอชาวสะมาเรรียในเรพอที่ งเชพรอชาตริเทขานคัรนแตขยงคั ในเรพอที่ งศาสนาดข้วย พวกเขามอง
‘ศาสนา’ ของชาวสะมาเรรียวขาเปป็นศาสนาทรีที่ผริดไปจากเดริมและนอกรรีต หญริงชาวสะมาเรรียคนนรีรจงข
สงสคัยในคทาปราศรคัยของพระเยซซู

ยน 4:10

พระเยซย ตรนสตอบนางวยู่า "ถล้าเจล้าไดล้รล้จย นกของประทานของพระเจล้า และ

รยล้จนกผยล้ททริ่พยดกนบเจล้าวยู่า `ขอนอนั้าใหล้เราดนืริ่มบล้าง' เจล้าจะไดล้ขอจากทยู่านผยนล้ นนั้น และทยู่านผยนล้ นนั้นจะใหล้นอนั้า
ประกอบดล้วยชทวรตแกยู่เจล้า" พระเยซซูทรงตอบกลคับไปดข้วยคทาตอบทรีที่มครี วามหมายแฝง วลรีทรีที่ว าข “ของ
ประทานของพระเจข้า” ปรากฏแปดครคัรงในพระคคัมภรีรตใหมข เจป็ดครคัรงเปป็นการพซูดถขงความรอดอยขาง
ชคัดเจน และเปป็นความจรริงทรีคที่ วามรอดเปป็นของประทาน (เอเฟซคัส 2:8) มรีความหมายแฝงในคทาวขา
“นทราประกอบดข้วยชรีวริต” คทาพซูดนรีรเปป็นสทานวนหมายถขงนทราทรีที่ไหลแบบเดรียวกคับทรีที่ออกมาจากบขอนทราพรุ
ผซูข้หญริงคนนรีรกาท ลคังตคักนทราจากอขางเกป็บนทราบาดาลทรีที่เรรียกวขาบขอนทรา นทราจากบขอนทราพรุยอข มดรีกวขาและนขา
ปรารถนามากกวขานทราจากอขางเกป็บนทรา
พระเยซซูทรงเรริที่มสนทนาเรพที่องฝขายวริญญาณโดยเรริที่มตข้นดข้วยภาพประกอบทรีที่จคับตข้องไดข้ หญริง
คนนรีรตอนแรกไมขเขข้าใจความหมายฝขายวริญญาณ แตขเดรีดี๋ยวนางจะเขข้าใจ แนขนอนวขาพระเยซซูกาท ลคัง
หมายถขงนทราประกอบดข้วยชรีวริตทรีเที่ ปป็นชรีวริตนริรคันดรต แตขพระองคตทรงเรริที่มตข้นดข้วยภาพประกอบทรีที่ธรรม
ดาๆมากกวขาซขที่งเปป็นสริที่งทรีที่นางครุนข้ เคย
ยน 4:11-12 นางทยลพระองคค์วายู่ "ทยู่านเจล้าคะ ทยู่านไมยู่มทถนงตนก และบยู่อนทนั้กป็ลกข ทยู่านจะไดล้
นอนั้าประกอบดล้วยชทวรตนนนั้นมาจากไหน 12 ทยู่านเปป็นใหญยู่กวยู่ายาโคบบรรพบนรนษของเรา ผยล้ไดล้ใหล้บยู่อนอนั้า
นทนั้แกยู่เราหรนือ และยาโคบเองกป็ไดล้ดมนืริ่ จากบยู่อนทนั้รวมทนนั้งบนตรและฝยงสนตวค์ของทยู่านดล้วย"
ปกตริแลข้วจะมรีถคังตคักนทราททาดข้วยหนคังสคัตวตประจทาอยซูทข รีที่บขอนทราดคังกลขาว คนทรีมที่ าตคักนทราตข้องเตรรี
ยมเชพอกมาเอง หญริงคนนรีรสคังเกตเหป็นวขาพระองคตไมขมรีเชพอกตริดตคัวมาดข้วย นางอยากรซูวข้ าข พระเยซซูจะ
ทรงตคักนทราอะไรไดข้ ยริงที่ เปป็นนทราพรุไมขตข้องพซูดถขง นางถามคทาถามบางทรีอาจดข้วยททานองเยข้ยหยคันโดย
หวคังคทาตอบทรีที่เปป็นปฏริเสธ ชาวสะมาเรรียกป็เหมพอนพวกยริวทรีที่อข้างวขาตนสพบเชพรอสายมาจากยาโคบ นาง
จขงถามพระเยซซูวาข ทรงเปป็นใหญขกวขาบรรพบรุรรุษของนางทรีที่บขอนทรานรีรถซูกตคัรงชพที่อตามหรพอไมข (ใหข้เรา
สคังเกตบรริบททรีที่ตามมาวขาพระเยซซูไมขไดข้ทรงตอบคทาถามนรีรตรงๆเลย อยขางไรกป็ตาม กขอนทรีที่บท
สนทนานรีรจะสริรนสรุดลง นางกป็ตระหนคักวขามรีใครบางคนทรีที่เปป็นใหญขกวขายาโคบอยซูทข รีที่นนคัที่ กคับนาง
จรริงๆ)

ยน 4:13-14 พระเยซย ตรนสตอบนางวยู่า "ผยใล้ ดททริ่ดนืริ่มนอนั้านทจนั้ ะกระหายอทก 14 แตยู่ผล้ใย ดททริ่ดนืริ่มนอนั้า
ซขริ่งเราจะใหล้แกยู่เขานนนั้นจะไมยู่กระหายอทกเลย แตยู่นอนั้าซขงริ่ เราจะใหล้เขานนนนั้ จะบนงเกรดเปป็นบยู่อนอนั้าพนในตนว
เขาพลนยู่งขขนั้นถขงชทวรตนรรนน ดรค์ "
บางทรีพระเยซซูอาจทรงชรีรไปทรีที่บขอนทรานคัรนและตรคัสตอบนางวขา “ผซูข้ใดทรีที่ดมพที่ นทรานรีรจะกระหาย
อรีก" นทราตามธรรมชาตริดคับกระหายไดข้แคขชคัวที่ คราว
อยขางไรกป็ตาม “ผซูข้ใดทรีที่ดมพที่ นทราซขที่งเราจะใหข้แกขเขานคัรนจะไมขกระหายอรีกเลย” เปป็นความจรริงทรีที่
นทราแหขงชรีวริตทรีที่องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราประทานใหข้ดคับกระหายดวงวริญญาณไดข้ชคั วที่ นริรนคั ดรต จากนคัรน
พระเยซซูทรงตรคัสตขอไปถขงนทราทรีที่ไหลจากบขอนทราพรุ การเปลรีที่ยนคทาของพระเยซซูนร คันไมขปรากฏในฉบคับ
แปลภาษาอคังกฤษ ในตอนตข้นของบทนรีร คทาทรีที่แปลวขา บยู่อนอนั้า (เฟรอาร) มรีความหมายวขา ‘บขอนทราทรีที่ถซูก
ขรุด’ หรพอ ‘อขางเกป็บนทรา’ อยขางไรกป็ตาม ตอนนรีรพระเยซซูทรงใชข้คทาทรีที่แตกตขางออกไปเพพที่อหมายถขง
บขอนทรา คทานคัรนคพอ เพเก ซขที่งมรีความหมายวขา ‘นทราพรุ’ ซขที่งผลริตนทราไหลหรพอนทราเปป็นฟอง ฉบคับแปลไทย
คริงเจมสตจขงแปลถซูกแลข้ววขา “แตขนร ทาซขที่งเราจะใหข้เขานคัรนจะบคังเกริดเปป็นบขอนทราพรุในตคัวเขาพลรุขงขขรนถขง
ชรีวริตนริรคันดรต” พระเยซซูทรงเปรรียบเทรียบความแตกตขางระหวขางอขางเกป็บนทรากคับบขอนทราพรุตขอไป
อยขางไรกป็ตาม ความแตกตขางทรีที่สทาคคัญกวขาเกรีที่ยวขข้องกคับ นทราธรรมดาทรีที่ดคับกระหายไดข้ชคัวที่ คราว ซขที่ง
ตรงขข้ามกคับชรีวริตนริรคันดรตทรีที่ดคับกระหายไดข้ถาวร
ยน 4:15

นางทยลพระองคค์วายู่ "ทยู่านเจล้าคะ ขอนอนั้านนนั้นใหล้ดรฉนนเถรด เพนือริ่ ดรฉนนจะไดล้ไมยู่

กระหายอทกและจะไดล้ไมยู่ตล้องมาตนกททริ่นทริ่" ไมขปรากฏชคัดเจนวขาผซูข้หญริงคนนรีรเขข้าใจถขงความหมายฝขาย
วริญญาณทรีพที่ ระเยซซูตรคัสแลข้วหรพอยคัง นางขอนทราทรีดที่ คับกระหายไดข้ชคัวที่ นริรนคั ดรตและเปป็นนทราทรีนที่ างไมขตข้อง
เสรียแรงมาตคักอรีกบขอยๆ ถขงแมข้วาข นางยคังไมขเขข้าใจ แตขภาพแหขงความรอดอคันงดงามถซูกแสดงตรงนรีร
ชรีวริตนริรคันดรต ของประทานของพระเจข้า เปป็นสริที่งทรีที่เราไดข้มาฟรรีๆและคงทนถาวร และไมขตข้องอาศคัย
การประพฤตริเรพที่อยๆและไมขพขที่งการประพฤตริเลยตคัรงแตขแรก ผซูข้หญริงคนนรีรทรีที่ตอนนรีรอาจงงๆกป็อยากรซูข้
และสนใจ พระเยซซูทรงดขงความสนใจนางไดข้

ยน 4:16-18 พระเยซย ตรนสกนบนางวยู่า "ไปเรทยกสามทของเจล้ามานทริ่เถรด" 17 นางทยลตอบวยู่า
"ดรฉนนไมยู่มทสามทคยู่ะ" พระเยซย ตรนสกนบนางวยู่า "เจล้าพยดถยกแลล้ววยู่า `ดรฉนน ไมยู่มทสามท' 18 เพราะเจล้าไดล้มท
สามทหล้าคนแลล้ว และคนททริ่เจล้ามทอยยยู่เดทยดี๋ วนทนั้กป็ไมยู่ใชยู่สามทของเจล้า เรนืริ่องนทนั้เจล้าพยดจรรง"
อยขางไรกป็ตาม กขอนทรีที่จะมรีการกลคับใจใหมขและการเปลรีที่ยนแปลง ตข้องมรีการฟข้องใจกขอน
พระเยซซูโดยความทรงสคัพพคัญญซูของพระองคตทรงเผชริญหนข้านางดข้วยความบาปของนาง พระองคต
ทรงบอกนางใหข้ไปตามสามรีมา นางตอบชคัดเจนวขานางไมขมสรี ามรี พระเยซซูจขงตรคัสวขา ‘เจข้าพซูดถซูกแลข้ว
เจข้าไมขมสรี ามรี’ นางแตขงงานมาแลข้วหข้าครคัรงและนางกป็ไมขไดข้แตขงงานกคับผซูข้ชายทรีที่นางอยซูดข ข้วยในตอน
นคัรน ไมขวาข เราจะกลขาวอะไรไดข้เกรีที่ยวกคับศรีลธรรมหรพอตทาแหนขงทางสคังคมของนาง พระเยซซูกทป็ รง
เผชริญหนข้านางดข้วยความบาปของนาง เหป็นไดข้ชคัดวขานางเกริดอาการฟข้องใจ
ยน 4:19-20 นางทยลพระองคค์วายู่ "ทยู่านเจล้าคะ ดรฉนน เหป็นจรรงแลล้ววยู่าทยู่านเปป็นศาสดา
พยากรณค์ 20 บรรพบนรนษของพวกเรานมนสการททริ่ภยเขานทนั้ แตยู่พวกทยู่านวยู่าสถานททริ่ททริ่ควรนมนสการนนนั้น
คนือกรนงเยรยซาเลป็ม"
นางพยายามเปลรีที่ยนเรพอที่ งทคันทรี คทาทรีที่แปลวขา เหป็น (เธโอเรโอ) เปป็นทรีที่มาของคทาภาษาอคังกฤษ
theorize นางอาจคริดวขาพระเยซซูทรงมรีฤทธริธในการพยากรณตเพราะพระองคตทรงบอกถขงรายละเอรียด
ตขางๆเกรีที่ยวกคับชรีวริตสข วนตคัวของนางไดข้ อยขางไรกป็ตาม อาจเปป็นไดข้วาข นางกทาลคังพซูดวขา ‘ดริฉนคั คริดวขา
ทขานตข้องเปป็นนคักเทศนตแนขๆ’
ภซูเขาทรีที่ถซูกพซูดถขงนขาจะเปป็นภซูเขาเกรริซมริ ซขที่งเปป็นศซูนยตบคัญชาการของศาสนาของชาวสะมาเรรีย
มคันอยซูตข ริดกคับหมซูขบข้านทรีพที่ ระเยซซูทรงแวะหยรุดพคัก ดข้วยคทาพซูดมากมายนางกลขาวแกขพระเยซซูวาข ‘เรา
เชพที่อวขาศาสนาของเราถซูกและทขานเชพที่อวขาศาสนาของทขานกป็ถซูก’ หรพออาจกลขาวแบบถอดความไดข้วาข
‘กป็ไดข้ ทขานมรีศาสนาของทขานและดริฉคันมรีศาสนาของดริฉคัน’ นางเรริที่มกลขาวแบบหลบเลรีที่ยงและ
ปกปข้องตคัวเอง ผซูข้คนทรีที่เกริดการฟข้องใจมคักพยายามซขอนตคัวอยซูเข บพรองหลคังเปลพอกของศาสนาของตน
ยน 4:21

พระเยซย ตรนสกนบนางวยู่า "หญรงเออ๋ย เชนืริ่อเราเถรด จะมทเวลาหนขงริ่ ททริ่พวกเจล้าจะ

มรไดล้ไหวล้นมนสการพระบรดาเฉพาะททริ่ภยเขานทนั้ หรนือททริ่กรนงเยรย ซาเลป็ม ใหข้เราสคังเกตวขาพระเยซซูไมขทรง

ปลขอยใหข้ตคัวเองเขข้าไปพคัวพคันกคับการโตข้เถรียงวขาอคันไหนถซูก ระหวขางศาสนาของชาวสะมาเรรียและ
ศาสนายริว พระองคตทรงเบรีที่ยงเบนขข้อโตข้แยข้งและการหลบเลรียที่ งของนางโดยตรคัสวขา ‘เชพที่อใจเราเถอะ
จะมรีเวลาหนขที่งทรีทที่ รคังสองอยขางจะไมขสทาคคัญแลข้ว’ มรีบทเรรียนสทาคคัญทรีที่เราควรสคังเกตเกรีที่ยวกคับเรพที่องการ
เปป็นพยาน โอกาสมคักมาถขงเพพอที่ ททาใหข้เราออกนอกเรพอที่ งและถกเถรียงเรพที่องทางศาสนศาสตรตทรีที่ไมข
เกรีที่ยวขข้อง พระเยซซูทรงเปป็นแบบอยขางอคันเยรียที่ มยอดของการเพริกเฉยตขอกลยรุทธตในการเปลรีที่ยนเรพที่อง
และทรงกลขาวขข้อความแหขงความจรริงตขอไป
ยน 4:22

ซขริ่งพวกเจล้านมนสการนนนนั้ เจล้าไมยู่รล้จย นก ซขงริ่ พวกเรานมนสการเรารยล้จนก เพราะ

ความรอดนนนนั้ เนนือริ่ งมาจากพวกยรว คทาตอบของพระเยซซูอาจกลขาวในอรีกรซูปแบบไดข้วาข ‘พวกเจข้ารซูวข้ าข
ควรนมคัสการผซูข้ใด แตขพวกเจข้าไมขรจซูข้ คักพระองคต’ ชาวสะมาเรรียปฏริเสธบรรดาศาสดาพยากรณตและ
เพลงสดรุดขรี องพระคคัมภรีรตเดริมและถพอเพรียงความรซูพข้ พรนฐานเกรีที่ยวกคับพระเจข้า พวกเขาเปป็นเหมพอนกคับ
บรรดาครริสตจคักรสายหลคักและเสรรีนริยมทรีที่ยกชซูบคัญญคัตริสริบประการและกฎทองคทา กระนคัร นพวกเขา
กป็มรีความเขข้าใจทรีที่บกพรข องเกรีที่ยวกคับพระเจข้า หลายคนแสดงความสวามริภกคั ดริธตขอพระเจข้า แตขไมขรจซูข้ คัก
พระองคตหรพอพระบรุตรของพระองคต คพอพระเยซซูครริสตต ดซู ยอหตน 17:3 วลรีทรีที่สองอาจกลขาวไดข้วาข
‘พวกเรารซูข้จกคั ผซูข้ทพรีที่ วกเรานมคัสการ’ สรุดทข้ายคพอวลรี “ความรอดนคัร นเนพอที่ งมาจากพวกยริว” เปป็นความ
จรริงทรีที่วาข พระเจข้าทรงกระททากริจหลายยรุคหลายสมคัยผขานทางพลไพรข ทรีที่พระองคตทรงเลพอกสรรคพอ
พวกยริว และองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรากป็อยซูใข นเชพรอสายพวกเขา
ยน 4:23-24 แตยู่เวลานนนนั้ ใกลล้เขล้ามาแลล้ว และบนดนทนั้กถป็ ขงแลล้ว คนือเมนืริ่อผยล้ทนทริ่ มนสการอยยู่างถยก
ตล้อง จะนมนสการพระบรดาดล้วยจรตวรญญาณและความจรรง เพราะวยู่าพระบรดาทรงแสวงหาคนเชยู่น
นนนั้นนมนสการพระองคค์ 24 พระเจล้าทรงเปป็นพระวรญญาณ และผยล้ทนทริ่ มนสการพระองคค์ตล้องนมนสการ
ดล้วยจรตวรญญาณและความจรรง"
พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา จะถขงเวลาทรีที่สถานทมีที่จะไมขใชขเรพอที่ งสทาคคัญอรีกตขอไป แตขเปป็นบมุคคลตขาง
หากทรีที่สทาคคัญ ทคัรงชาวยริวและชาวสะมาเรรียใหข้ความสทาคคัญอคันไมขเหมาะสมตขอสถานทรีนที่ มคัสการ

สทาหรคับพวกยริวมคันคพอกรรุงเยรซูซาเลป็ม สทาหรคับชาวสะมาเรรียมคันคพอภซูเขาเกรริซริม ในความคริดทคัรงสอง
พวกไดข้จทากคัดพระเจข้าใหข้อยซูทข รีที่วริหารของตน
แตขพระเยซซูตรคัสวขาการนมคัสการทรีที่แทข้จรริงตข้องเปป็นการนมคัสการฝขายวริญญาณและนมคัสการ
ดข้วยความจรริง การนมคัสการพระเจข้าไมขเกรีที่ยวขข้องกคับรข างกายไมขวาข จะเปป็นสถานทรีที่หรพอทขาทาง คน
มากมายคริดวขาพวกเขากทาลคังนมคัสการพระเจข้าโดยการครุกเขขา การโกข้งโคข้ง หรพอการยพน แตขมนคั เปป็น
เรพที่องของจริตวริญญาณ นอกจากนรีรมนคั ตข้องเปป็นไปตามความจรริงดข้วย ตามทรีเที่ ปาโลไดข้เขรียนไวข้ภาย
หลคัง พวกยริวมรีความกระตพอรพอรข้นในเรพที่องพระเจข้า แตขไมขใชขตามความรซูข้ (โรม 10:2) ความจรริงใจไมข
อาจแทนทรีคที่ วามจรริงไดข้ คนเครข งศาสนาจทานวนมากจรริงใจในการแสดงความเลพที่อมใสและการททา
พริธรีกรรม นขาเสรียดายทรีพที่ วกเขามคักคริดผริดดข้วยความจรริงใจ การนมคัสการทรีที่แทข้จรริงตคัรงอยซูบข นหลคักคทา
สอนทรีที่ถซูกตข้องและใจทรีที่เปริดรคับพระเจข้า พวกฟารริสรีทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มโดยพพรนฐานแลข้วมรีหลคักคทาสอนทรีที่
ถซูกตข้อง (ในสข วนของศาสนศาสตรตของพระคคัมภรีรเต ดริม) แตขใจของพวกเขานคัรนไมขถซูกตข้องตขอพระเจข้า
พวกเขาไมขมรีแนวคริดเกรีที่ยวกคับการนมคัสการฝขายวริญญาณจากหคัวใจ ดข้วยเหตรุนร รี เพราะพระเจข้าทรง
เปป็นพระวริญญาณ การนมคัสการจขงเปป็นเรพที่องของจริตวริญญาณและเปป็นไปตามความจรริงตามพระ
คคัมภรีรต
ยน 4:25-26 นางทยลพระองคค์วายู่ "ดรฉนนทราบวยู่าพระเมสสรยาหค์ททริ่เรทยกวยู่า พระครรสตค์ จะ
เสดป็จมา เมนืริ่อพระองคค์เสดป็จมาพระองคค์จะทรงชทนั้แจงทนกสรริ่งแกยู่เรา" 26 พระเยซย ตรนสกนบนางวยู่า "เรา
ททริ่พยดกนบเจล้าคนือทยู่านผยล้นนนนั้ "
หญริงคนนรีรยอมรคับวขานางรซูข้วาข พระเมสสริยาหตจะเสดป็จมาและจะเปริดเผยความจรริงของพระเจข้า
พระเยซซูตรคัสวขา “เราทรีพที่ ซูดกคับเจข้าคพอทขานผซูข้นร คัน” พระเยซซูทรงกลขาวยอมรคับดข้วยภาษางขายๆวขา
พระองคตทรงเปป็นพระเมสสริยาหต นขาสคังเกตวขาพระองคตทรงเปริดเผยเรพอที่ งนรีรตขอหญริงทรีที่จรริงๆแลข้วกป็
ไมขใชขยริว ในการรคับใชข้สขวนใหญขของพระเยซซูภายในอริสราเอล พระองคตทรงปริดบคังตคัวตนของ
พระองคตและทรงหข้ามมริใหข้พวกสาวกปขาวประกาศเรพอที่ งนรีร เหป็นไดข้ชคัดวขาคทาพยากรณตของ อริสยาหต
6:9-10 มรีผลสทาหรคับชนชาตริอริสราเอล แตขไมขใชขสทาหรคับชาวสะมาเรรีย

ยน 4:27

ขณะนนนนั้ สาวกของพระองคค์กป็มาถขง และเขาประหลาดใจททริ่พระองคค์ทรง

สนทนากนบผยล้หญรง แตยู่ไมยู่มทใครถามวยู่า "พระองคค์ทรงประสงคค์อะไร" หรนือ "ทอาไมพระองคค์จขงทรง
สนทนากนบนาง" เมพที่อพวกสาวกของพระเยซซูกลคับมาจากหมซูขบข้านพรข้อมกคับอาหารทรีที่จะเปป็นอาหาร
คทที่า พวกเขากป็ประหลาดใจทรีที่พระเยซซูทรงสนทนากคับหญริงชาวสะมาเรรีย การประหลาดใจอาจเปป็น
เพราะ (1) นางเปป็นชาวสะมาเรรีย และ (2) มรีขข้อบคังคคับของรคับบรีวาข หข้ามครุยกคับผซูข้หญริงตามทข้องถนน
อยขางไรกป็ตาม พวกเขากป็มไริ ดข้พซูดอะไรกคับพระองคตเกรีที่ยวกคับเรพอที่ งนรีร
ยน 4:28

หญรงนนนนั้ จขงทรนั้งหมล้อนอนั้าไวล้และเขล้าไปในเมนืองและบอกคนทนนั้งปวงวยู่า ตอนนรีร

เองหญริงคนนรีรกวป็ งริที่ กลคับไปยคังหมซูขบข้านและลพมหมข้อนทราของนางไวข้ นางอาจรรีบดข้วยความตพนที่ เตข้นเสรีย
จนนางไมขอยากใหข้หมข้อนทราขนาดใหญขและหนคักมาถขวงนางใหข้ชข้าลง
ยน 4:29-30 "มาดยทยู่านผยหล้ นขงริ่ ททริ่เลยู่าถขงสรริ่งสารพนดซขริ่งฉนนไดล้กระทอา ทยู่านผยนล้ ทนั้มรใชยู่พระ
ครรสตค์หรนือ" 30 คนทนนั้งหลายจขงพากนนออกจากเมนืองไปหาพระองคค์
พอหญริงชาวสะมาเรรียคนนรีรจากบขอนทราไป นางกป็เขข้าไปในเมพองสริคารตและเชริญชวนทรุกคน
“มาดซูทขานผซูข้หนขงที่ ทรีที่เลขาถขงสริที่งสารพคัดซขงที่ ฉคันไดข้กระททา ทขานผซูข้นร มรี ริใชขพระครริสตตหรพอ” เหป็นไดข้ชคัดวขา
หญริงคนนรีรไดข้เชพที่อวางใจพระเยซซูเปป็นพระครริสตตแลข้ว ตอนนรีรดวข้ ยความตพที่นเตข้นนางไดข้เรริที่มบอกคนอพนที่
บขอยครคัรงนคักนทาวริญญาณทรีที่เกขงทรีที่สรุดคพอ คนทรีที่เพริที่งไดข้รคับความรอด ความตพที่นเตข้นของการรคับเชพที่อไดข้
ทขวมทข้นไปยคังคนอพนที่ ๆแลข้ว
ยน 4:31-34 ในระหวยู่างนนนนั้ พวกสาวกทยลเชรญพระองคค์วยู่า "พระอาจารยค์เจล้าขล้า เชรญรนบ
ประทานเถรด" 32 แตยู่พระองคค์ตรนสกนบเขาวยู่า "เรามทอาหารรนบประทานททริ่ทยู่านทนนั้งหลายไมยู่รล้ย "
33 พวกสาวกจขงถามกนนวยู่า "มทใครเอาอาหารมาถวายพระองคค์แลล้วหรนือ" 34 พระเยซย ตรนสกนบเขา
วยู่า "อาหารของเราคนือการกระทอาตามพระทนยของพระองคค์ผล้ทย รงใชล้เรามา และทอาใหล้งานของ
พระองคค์สอาเรป็จ

ขณะเดรียวกคันพวกสาวกกป็คะยคัรนคะยอใหข้พระเยซซูเสวยพระกระยาหาร พระเยซซูทรงตอบ
พวกเขาแบบเปป็นปรริศนาวขา “เรามรีอาหารรคับประทานทรีที่ทขานทคัรงหลายไมขรซูข้” คทาทรีที่แปลวขา อาหาร คพอ
(โบรซริส) พวกสาวกจขงถามกคันและกคันวขามรีใครนทาอาหารมาใหข้พระองคตรคับประทานแลข้วหรพอ
อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูกทป็ รงททาเหมพอนเคยคพอ นทาเรพอที่ งธรรมดาๆมาปรคับใชข้กบคั ความจรริงทรีที่
ยริงที่ ใหญขกวขา อาหารของพระองคตคพอ “การกระททาตามพระทคัยของพระองคตผซูข้ทรงใชข้เรามา และ
ททาใหข้งานของพระองคตสทาเรป็จ” สริที่งทรีที่สทาคคัญตขอพระเยซซูมากกวขาอาหารทรีพที่ ระองคตตข้องรคับประทาน
คพอ การกระททาตามพระทคัยของพระบริดา ดซู สดรุดรี 40:8 ใหข้เราสคังเกตดข้วยวขาพระเยซซูทรงอธริษฐาน
อะไรใน ยอหตน 17:4 บทเรรียนทรีที่เรรียบงขายและชคัดเจนกป็คพอวขา พระเยซซูทรงมรีลทาดคับความสทาคคัญทรีที่
ชคัดเจน พระราชกริจของพระเจข้ามรีความสทาคคัญตขอพระองคตยงริที่ กวขาความตข้องการใดๆของชรีวริต แบบ
อยขางดคังกลขาวเปป็นสริที่งทรีที่เราตข้องการจรริงๆจนถขงทรุกวคันนรีร
ยน 4:35

ทยู่านทนนั้งหลายวยู่า อทกสทริ่เดนือนจะถขงฤดยเกทริ่ยวขล้าวมรใชยู่หรนือ ดยเถรด เราบอกทยู่าน

ทนนั้งหลายวยู่า เงยหนล้าขขนั้นดยนาเถรด วยู่าทนยู่งนากป็ขาว ถขงเวลาเกทริ่ยวแลล้ว นอกจากนรีร พระเยซซูทรงกลขาว
ชคัดเจนวขาพระราชกริจของพระบริดาคพออะไร พระองคตทรงถพอวขาการเกป็บเกรีที่ยวดวงวริญญาณทรีที่หลง
หายคพอพระราชกริจและนทราพระทคัยของพระเจข้า พระองคตทรงดขงความสนใจของพวกเขาไปทรีที่ชน
บทรอบๆตคัวพวกเขา อรีกสรีที่เดพอนจะถขงฤดซูเกรีที่ยวขข้าว อยขางไรกป็ตาม พระองคตทรงเตพอนสตริพวกสาวก
วขาผลทรีที่ใหข้เกป็บเกรีที่ยวกป็อยซูรข อบตคัวพวกเขาแลข้ว พระเยซซูทรงใชข้ภาพประกอบทรีที่พบเหป็นไดข้ทรุกวคันอรีก
ชริรนเพพที่อชขวยใหข้พวกเขาเขข้าใจความจรริงฝขายวริญญาณ เมพที่อทรุขงนาใกลข้ถงข ฤดซูเกรีที่ยว ดวงอาทริตยตกฟป็ อก
สรีตข้นขข้าวพรข้อมเกรีที่ยวใหข้เปป็นสรีขาว ใครกป็ตามทรีที่เคยอยซูใข กลข้ทขรุงนารซูข้วาข ตข้นขข้าวพรข้อมถซูกเกป็บเกรีที่ยวแลข้ว
เมพที่อทรุขงนาเตป็มไปดข้วยตข้นขข้าวสรีขาวโพลน
ขณะทรีที่พระเยซซูทรงสอนพวกสาวกอยซูข ชาวเมพองสริคารตกกป็ าท ลคังเดรินทางมาทรีที่บขอนทรานรีร เครพที่อง
แตขงกายของพวกเขาตอนเจอแดดยามบขายแกขๆยขอมจะมรีสรีขาว พระเยซซูทรงชวนใหข้พวกสาวก “เงย
หนข้าขขรนดซูนาเถริด วขาทรุขงนากป็ขาว ถขงเวลาเกรีที่ยวแลข้ว” ชาวเมพองสริคารตกาท ลคังเขข้ามาหข้อมลข้อมพระองคต
พระเยซซูจงข ตรคัสวขา มรีขข้าวใหข้เกป็บเกรีที่ยวแลข้ว จงเปริดตาดซู ถขงแมข้วาข ตข้นขข้าวในทรุขงนายคังอรีกสรีที่เดพอนกวขาจะ

ถขงฤดซูเกรีที่ยว แตขการเกป็บเกรีที่ยวจริตวริญญาณกป็อยซูรข อบๆตคัวพวกเขาแลข้ว พวกเขาแคขตข้องรซูตข้ คัว นรีเที่ ปป็นพระ
ราชกริจและนทราพระทคัยของพระเจข้าทรีที่พระเยซซูเสดป็จมาททาใหข้สทาเรป็จ มคันคพอการนทาวริญญาณผซูข้ทรีที่หลง
หาย มคันคพออาหารของพระองคต มคันคพอความปรารถนาของพระองคต
ยน 4:36-38 คนททริ่เกทริ่ยวกป็กอาลนงไดล้รนบคยู่าจล้าง และกอาลนงสอริ่าสมพนืชผลไวล้สอาหรนบชทวรตนรรนน
ดรค์ เพนืริ่อทนนั้งคนหวยู่านและคนเกทริ่ยวจะชนืนริ่ ชมยรนดทดวล้ ยกนน 37 เพราะในเรนืริ่องนทนั้คอาททริ่กลยู่าวไวล้นทนั้เปป็น
ความจรรง คนือ `คนหนขริ่งหวยู่านและอทกคนหนขริ่งเกทริ่ยว' 38 เราใชล้ทยู่านทนนั้งหลายไปเกทริ่ยวสรริ่งททริ่ทยู่านมรไดล้
ลงแรงทอา คนอนืริ่นไดล้ลงแรงทอา และทยู่านไดล้ประโยชนค์จากแรงของเขา"
พระเยซซูทรงขยายความภาพเปรรียบของการนทาวริญญาณผซูข้หลงหายกคับการเกป็บเกรีที่ยว ภาพ
เปรรียบของการนทาวริญญาณผซูข้คนดข้วยขขาวประเสรริฐเปป็นเหมพอนกคับผลฝขายวริญญาณ ในยอหตน 15
พระเยซซูจะทรงขยายความภาพเปรรียบนรีรตขอไป อยขางไรกป็ตาม พระองคตทรงชรีรใหข้เหป็นวขามรีความ
ชพที่นชมยรินดรีในการเกป็บเกรีที่ยวผลมาใหข้พระผซูข้ชขวยใหข้รอด ความชพนที่ ชมยรินดรีทรีที่ยริงที่ ใหญขอยขางหนขที่งของ
ชรีวริตครริสเตรียนคพอ การนทาวริญญาณอรีกคนมาถขงพระครริสตต
พระองคตทรงชรีรใหข้เหป็นอรีกวขามคันไมขใชขเรพอที่ งผริดปกตริทรีที่ใครสคักคนจะหวขานและอรีกคนจะเกรีที่ยว
เรพที่องนรีรไมขเพรียงเปป็นจรริงในการททากสริกรรมเทขานคัรน แตขเปป็นจรริงในการหวขานเมลป็ดพคันธรุขต ขาว
ประเสรริฐดข้วย บขอยครคัรงใครสคักคนเปป็นผซูข้หวขานขณะทรีที่อรีกคนมรีสริทธริพริเศษในการนทาวริญญาณดวงนคัรน
มาถขงพระครริสตต ไมขวาข จะเปป็นยคังไง ทคัรงคซูขกชป็ พที่นชมยรินดรี และเปป็นความจรริงทรีที่เราไมขควรทข้อใจในการ
เปป็นพยานเมพอที่ ไมขไดข้เหป็นผลทคันทรี คนอพนที่ อาจไดข้สริทธริพริเศษในการนทาวริญญาณคนๆนคัรนมาไดข้
อยขางไรกป็ตาม ทรุกคนกป็ดรีใจเมพอที่ คนๆนคัรนไดข้รคับความรอด อยขางไรกป็ตาม ทคัรงผซูข้หวขานและผซูข้เกรีที่ยวจะไดข้
รคับบทาเหนป็จจากแรงงานของตน เราควรสคังเกตเพริที่มดข้วยวขา คนทรีที่หวขานและรดนทราในตอนแรกกป็จทา
เปป็นพอๆกคับคนทรีที่เกป็บเกรีที่ยวในตอนสรุดทข้าย อยขาคริดยกตคัวเกรินไปในเรพที่องการนทาวริญญาณคนๆหนขงที่
มาถขงพระครริสตต เปป็นไปไดข้มากๆเลยวขาคนอพนที่ ลงแรงไปกขอนครุณแลข้วในการหวขานและการ
อธริษฐานเผพที่อคนๆนคัรน

ยน 4:39-42 ชาวสะมาเรทยเปป็นอนนมากททริ่มาจากเมนืองนนนั้นไดล้เชนืริ่อในพระองคค์ เพราะคอา
พยานของหญรงผยล้นนนั้น ททริ่วยู่า "ทยู่านเลยู่าถขงสรริ่งสารพนดซขริ่งฉนนไดล้กระทอา" 40 ฉะนนนนั้ เมนืริ่อชาวสะมาเรทยมา
ถขงพระองคค์ เขาจขงทยลเชรญพระองคค์ใหล้ประทนบอยยกยู่ บน เขา และพระองคค์กป็ประทนบททริ่นนนริ่ สอง
วนน 41 และคนอนืริ่นเปป็นอนนมากไดล้เชนืริ่อเพราะพระดอารนสของพระองคค์ 42 เขาเหลยู่านนนั้นพยดกนบหญรง
นนนั้นวยู่า "ตนนั้งแตยู่นทนั้ไปททริ่เราเชนืริ่อนนนั้นมรใชยู่เพราะคอาของเจล้า แตยู่เพราะเราไดล้ยรนเอง และเรารยล้แนยู่วายู่ ทยู่าน
องคค์นทนั้เปป็นผยชล้ ยู่วยโลกใหล้รอด คนือพระครรสตค์ "
ผลลคัพธตของสริที่งเหลขานรีรทรงคั หมดกป็คพอ ชาวสะมาเรรียจทานวนมากแหขงเมพองสริคารตเชพที่อไมขใชข
เพราะคทาพยานของหญริงคนนคัรนเทขานคัรน แตขเพราะถข้อยคทาของพระเยซซูเองดข้วย เรพอที่ งทรีที่นขาตลกกป็คพอวขา
ชาวสะมาเรรียทรีที่ชาวยริวเกลรียดชคังและมรีรซูปแบบของศาสนายริวทรีที่ไมขครบถข้วนกลคับเปริดรคับขขาว
ประเสรริฐ พวกยริวทรีภที่ าคภซูมริใจในศาสนาของตนกลคับมองไมขเหป็น สมาชริกครริสตจคักรตขางชาตริ
มากมายจนถขงทรุกวคันนรีรกมป็ องไมขเหป็นความเรรียบงขายของขขาวประเสรริฐเพราะความภาคภซูมริใจใน
‘ศาสนา’ของตน
นขาสคังเกตวขาชาวสะมาเรรียเหลขานรีรรรีบเรรียกพระเยซซูวาข ทรงเปป็น “ผซูข้ชขวยโลกใหข้รอดคพอ พระ
ครริสตต” ถขงแมข้วาข พระองคตทรงเปป็นยริว แตขพวกเขากป็ยงริที่ กวขายรินดรีตข้อนรคับพระองคตใหข้ไมขเปป็นเพรียงพระ
เมสสริยาหต (คพอ พระครริสตต) เทขานคัรน แตขเปป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอดของคนทคัรงโลกดข้วย การรคับรซูฝข้ ขาย
วริญญาณของพวกเขามรีมากกวขาของพวกยริวเสรียอรีก พวกเขาไมขรซูข้เกรีที่ยวกคับ ยอหตน 3:16 อยขางไมขตข้อง
สงสคัย แตขพวกเขากป็เหป็นอยขางรวดเรป็ววขาพระเมสสริยาหตทรงเปป็นมากกวขาผซูข้ชขวยกซูใข้ หข้พนข้ ในทางการ
เมพอง พระองคตทรงเปป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอดของมนรุษยตชาตริทรคังปวง
ยน 4:43-45 ครนนั้นลยู่วงไปสองวนน พระองคค์กป็เสดป็จออกจากททริ่นนริ่นไปยนงแควล้นกาลรลท
44 เพราะพระเยซย เองทรงเปป็นพยานวยู่า "ศาสดาพยากรณค์ไมยู่ไดล้รนบเกทยรตรในบล้านเมนืองของตน"
45 ฉะนนนนั้ เมนืริ่อพระองคค์เสดป็จไปถขงแควล้นกาลรลท ชาวกาลรลทไดล้ตล้อนรนบพระองคค์ เพราะเขาไดล้เหป็นทนก
สรริ่งซขริ่งพระองคค์ไดล้ทรงกระทอาในเทศกาลเลทนั้ยง ณ กรนงเยรยซาเลป็ม เพราะเขาทนนั้งหลายไดล้ไปใน
เทศกาลเลทนั้ยงนนนั้นดล้วย

หลคังจากใชข้เวลาสองวคันในแควข้นสะมาเรรีย พระเยซซูกเป็ สดป็จมาถขงแควข้นกาลริลรีในทรีที่สรุด
อยขางไรกป็ตาม พระองคตทรงกลขาวเหมพอนทรีที่กลขาวในมคัทธริว 13:57, มาระโก 6:4 และ ลซูกา 4:24 วขา
“ศาสดาพยากรณตไมขไดข้รคับเกรียรตริในบข้านเมพองของตน” หลคังจากไดข้รคับการตข้อนรคับอยขางอบอรุขนใน
แควข้นสะมาเรรีย พระองคตกเป็ สดป็จกลคับมายคังแควข้นทรีพที่ ระองคตไดข้เตริบโตขขรนซขงที่ เปป็นแควข้นทรีที่อรุนข ๆฝขาย
วริญญาณ พระองคตไมขทรงคาดหวคังวขาจะไดข้รคับการตข้อนรคับอยขางอบอรุนข เหมพอนทรีที่พระองคตทรงไดข้รคับ
ในแควข้นสะมาเรรีย
อยขางไรกป็ตาม ผซูข้คนทรีแที่ ควข้นกาลริลรีกไป็ ปทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มมาในชขวงเทศกาลปคัสกาและไดข้เหป็น
การอคัศจรรยตทรีที่พระองคตทรงกระททาในกรรุงเยรซูซาเลป็มและสถานทรีที่ๆอยซูลข ข้อมรอบ ดคังนคัรนพวกเขาจขง
“ตข้อนรคับพระองคต เพราะเขาไดข้เหป็นทรุกสริที่งซขงที่ พระองคตไดข้ทรงกระททาในเทศกาลเลรีรยง ณ กรรุง
เยรซูซาเลป็ม” นขาสคังเกตวขายอหตนใชข้คทาทรีแที่ ตกตขางออกไปตรงนรีรสทาหรคับ ตล้อนรนบ (เดคอไม) ซขที่งแตก
ตขางจากคทาทรีที่ทขานใชข้ในยอหตน 1:12 (ลคัมบาโน) การตข้อนรคับพระครริสตตตรงนรีรเปป็นแบบเดรียวกคับพวก
ยริวทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็ม พวกเขาตพที่นเตข้นและชอบการอคัศจรรยต อยขางไรกป็ตาม พวกเขาไมขไดข้ ‘ตข้อนรคับ’
พระองคตในเรพอที่ งฝขายวริญญาณดข้วยการกลคับใจใหมขและความเชพที่ออยขางทรีที่บอกไวข้ชคัดเจนในยอหตน
1:12 ดซู ยอหตน 2:23-25 และคทาอธริบายตรงนคัรน
ยน 4:46-47 ฉะนนนนั้ พระเยซย จขงไดล้เสดป็จไปยนงหมยยู่บล้านคานาแควล้นกาลรลอท ทก อนนเปป็นททริ่ซงขริ่
พระองคค์ทรงกระทอาใหล้นอนั้ากลายเปป็นนอนั้าองนยู่น และททริ่เมนืองคาเปอรนาอนมมทขนนนางคนหนขงริ่ บนตรชาย
ของทยู่านปยู่วยหนนก 47 เมนืริ่อทยู่านไดล้ยรนขยู่าววยู่า พระเยซยไดล้เสดป็จมาจากแควล้นยยเดทยไปยนงแควล้นกาลรลท
แลล้ว ทยู่านจขงไปทยลอล้อนวอนพระองคค์ใหล้เสดป็จลงไปรนกษาบนตรของตน เพราะบนตรจวนจะตายแลล้ว
อยขางไรกป็ตาม ยคังมรีคนเหลพออยซูใข นอริสราเอลทรีที่ยนริ ดรีวางใจพระเยซซูดข้วยความเชพที่อเทขานคัรน
ขณะทรีที่พระเยซซูอยซูใข นหมซูขบข้านคานา (ทรีที่ๆพระองคตทรงเปลรียที่ นนทราใหข้กลายเปป็นนทราองรุขน) ขรุนนางคน
หนขที่งจากเมพองคาเปอรนาอรุมทรีที่อยซูใข กลข้เครียงกป็ไดข้ขขาวการมาถขงของพระองคต เขาจขงเดรินทางไปยคัง
หมซูขบข้านคานาและขอรข้องพระเยซซูใหข้เสดป็จไปยคังเมพองคาเปอรนาอรุมและรคักษาบรุตรชายของเขาซขที่ง
ปขวยเกพอบจะตายแลข้ว

มรีเรพอที่ งใหข้อธริบายสองประการตรงนรีร (1) คทาทรีที่แปลวขา ขนนนาง (บาสริลคริ อส) บอกเปป็นนคัยวขา
เขาอาจไดข้รคับการแตขงตคัรงจากเฮโรดซขที่งเปป็นกษคัตรริยตหขรุนเชริด (บาสริเลอรุส) ของพวกยริว หากเปป็นเชขนนรีร
‘ขรุนนาง’ คนนรีรกไป็ มขไดข้เปป็นยริวทรีที่ถพอบคัญญคัตริ เขานขาจะเปป็นพวกของเฮโรดซขที่งททาหนข้าทรีที่ทางการเมพอง
และไมขมรีเวลามาสนใจเรพที่องทางศาสนาของพวกยริว เขาจขงไมขตกอยซูใข ตข้ประเพณรีทางศาสนาและภาค
ภซูมใริ จในศาสนาของตนเหมพอนพวกยริวสข วนใหญขในสมคัยนคัรน ‘ศาสนา’ คพออรุปสรรคขนาดใหญขทรีที่
มคักขคัดขวางมริใหข้คนมาเชพที่อพระครริสตต
(2) พระเจข้ามคักอนรุญาตใหข้เกริดความเจป็บปขวยขคัรนรรุนแรงกคับเดป็กเพพที่อดขงความสนใจในเรพอที่ ง
ฝขายวริญญาณของพขอแมขทรีที่อาจยรุงข เกรินไปจนไมขสนใจพระเจข้า จริตใจของชายคนนรีรออข นลงและเปริดรคับ
เพราะความเจป็บปขวยของลซูกชายของตน
ยน 4:48-49 พระเยซย จขงตรนสกนบเขาวยู่า "ถล้าพวกทยู่านไมยู่เหป็นหมายสอาคนญและการ
มหนศจรรยค์ ทยู่านกป็จะไมยู่เชนืริ่อ" 49 ขนนนางผยล้นนนั้นทยลพระองคค์วยู่า "พระองคค์เจล้าขล้า ขอเสดป็จไปกยู่อนททริ่
บนตรของขล้าพระองคค์จะตาย"
พระเยซซูทรงททาการทดสอบชายคนนรีรเพพอที่ ดซูวาข เขาเอาจรริงขนาดไหน พระองคตทรงโอด
ครวญเกรีที่ยวกคับขข้อเทป็จจรริงทรีที่วาข คนมากมายในอริสราเอลจะไมขเชพที่อนอกจากจะไดข้เหป็นหมายสทาคคัญ
และการอคัศจรรยตเสรียกขอน กระนคัรนชายคนนรีรกยป็ คังไมขยอข ทข้อ มรีความเรข งดขวนอยซูใข นคทาขอรข้องของเขา
“พระองคตเจข้าขข้า ขอเสดป็จไปกขอนทรีที่บรุตรของขข้าพระองคตจะตาย” คทาทรีแที่ ปลวขา พระองคค์เจล้าขล้า (คซูรริ
ออส) มคักถซูกแปลวขา ‘องคตพระผซูข้เปป็นเจข้า’ นคักการเมพองทรีที่มจรี ริตใจกระวนกระวายผซูข้นร รีเตป็มใจถขอมตคัวลง
ตขอเบพรองพระพคักตรตความเปป็นจอมเจข้านายของพระครริสตต
ยน 4:50-53 พระเยซย ตรนสกนบทยู่านวยู่า "กลนบไปเถรด บนตรชายของทยู่านจะไมยู่ตาย" ทยู่านกป็
เชนืริ่อพระดอารนสททริ่พระเยซย ตรนสกนบทยู่าน จขงทยลลาไป 51 ขณะททริ่ทยู่านกลนบไปนนนนั้ พวกผยล้รบน ใชล้ของทยู่าน
ไดล้มาพบและเรทยนทยู่านวยู่า "บนตรชายของทยู่านหายแลล้ว" 52 ทยู่านจขงถามถขงเวลาททริ่บนตรคยู่อยทนเลา
ขขนั้นนนนนั้ และพวกผยล้รบน ใชล้กป็เรทยนทยู่านวยู่า "ไขล้หายเมนืริ่อวานนทเนั้ วลาบยู่ายโมง" 53 บรดาจขงรยล้วยู่าชนริ่วโมงนนนั้น

เปป็นเวลาททริ่พระเยซย ไดล้ตรนสกนบตนวยู่า "บนตรชายของทยู่านจะไมยู่ตาย" และทยู่านเองกป็เชนือริ่ พรล้อมทนนั้ง
ครนวเรนือนของทยู่านดล้วย
พระเยซซูเพรียงตรคัสสคังที่ ใหข้ชายคนนรีรกลคับไปยคังบข้านของเขา พระองคตตรคัสวขา “บรุตรชายของ
ทขานจะไมขตาย” รซูปกาลของคทากรริยานรีรอยซูใข นรซูปปคัจจรุบนคั ซขที่งบอกเปป็นนคัยวขาเดป็กคนนรีรไมขเพรียงมรีชรีวตริ
อยซูเข ทขานคัรนแตขจะมรีชรีวริตอยซูตข ขอไปดข้วย ใหข้เราสคังเกตวขาขรุนนางคนนรีร “เชพที่อพระดทารคัสทรีที่พระเยซซูตรคัสกคับ
ทขาน” นรีที่เปป็นภาพประกอบทรีที่ชคัดเจนของความเชพที่อ ชายคนนรีรเชพที่อคทาตรคัสของพระเยซซู เขาวางใจใน
สริที่งทรีพที่ ระองคตตรคัส นรีที่คอพ ความเชพที่อในรซูปแบบทรีที่เรรียบงขาย มคันคพอการเชพที่อคทาตรคัสของพระเจข้า
ตขอมาชายคนนรีรเจอกคับผซูข้รคับใชข้ทมรีที่ าแจข้งขขาวเขาวขาบรุตรชายของเขาเรริที่มมรีอาการทรุเลาขขรนแลข้ว
เขาถามพวกคนรคับใชข้วาข เมพที่อไร พวกเขาตอบวขาเมพที่อวานนรีรประมาณบขายโมง (เจป็ดนาฬริกาตามเวลา
ของพวกยริว) ผซูข้เปป็นบริดานขกยข้อนถขงเมพที่อวาน ณ เวลาดคังกลขาวทรีพที่ ระเยซซูตรคัสแกขเขาวขา “บรุตรชายของ
ทขานจะไมขตาย” เมพที่อเขาเลขาใหข้ครอบครคัวฟคัง คนเหลขานคัรนกป็เชพที่อพระเยซซูเชขนกคัน
ยน 4:54

นทริ่เปป็นการอนศจรรยค์ททริ่สองซขริ่งพระเยซยทรงกระทอา เมนืริ่อพระองคค์เสดป็จจาก

แควล้นยยเดทยไปยนงแควล้นกาลรลท ถขงแมข้วาข นรีที่ไมขใชขการอคัศจรรยตทรีที่สองทรีพที่ ระเยซซูทรงกระททาในพคันธกริจ
ของพระองคต แตขมนคั กป็เปป็นการอคัศจรรยตทรีที่สองทรีพที่ ระองคตทรงกระททาในแควข้นกาลริลรีบข้านเกริดของ
พระองคต
*****
ภนำพรวมของยอหห์น 5: ครทึงที่ แรกของยอหห์น 5 นนาเสนอเรนที่องการทมีที่พระเยซซูทรงรทกษา ‘คน
ปข่วย’ ทมีที่สระเบธซาธา จากนททั้นพระองคห์ทรงกลข่าวตอบโตล้การโจมตมีของพวกยริวทมีที่ชอบวริจารณห์ ใน
ครทึงที่ หลทงของบทนมีพทั้ ระเยซซูทรงใหล้ความสนาคทญกทบสองเรนอที่ ง: (1) การพริพากษาของพระองคห์เมนอที่ มมี
การเปป็นขทึนทั้ จากตาย และ (2) พยานสมีที่ประการทมีที่รทบรองความจรริงเกมีที่ยวกทบพระองคห์
ยน 5:1

หลนงจากนนนนั้ กป็ถขงเทศกาลเลทนั้ยงของพวกยรว และพระเยซย กป็เสดป็จขขนนั้ ไปยนง

กรนงเยรย ซาเลป็ม “หลคังจากนคัรน” หมายถขง เหตรุการณตตขางๆตคัรงแตขการเดรินทางไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็มครคัรง

ลขาสรุดของพระเยซซูเพพที่อไปรข วมถพอพริธรีปคัสกาตามทรีที่ไดข้บคันทขกไวข้ในยอหตน 2 เทศกาลเลรีรยงทรีที่จะถขงนรีร
คพอเทศกาลอะไรเราไมขทราบชคัดเจน มรีเทศกาลเลรีรยงใหญขๆของชาวยริวอยซูเข จป็ดเทศกาลตขอปรี นรีอที่ าจ
ไมขใชขเทศกาลทรีที่จคัดในปรีเดรียวกคันกป็ไดข้ ขขาวประเสรริฐของยอหตนดซูเหมพอนจะเตริมเตป็มชของวขางในพคันธ
กริจของพระเยซซูซขที่งขขาวประเสรริฐทรีที่มรีเนพรอหาเหมพอนกคันอรีกสามเลขมไมขไดข้พซูดถขง
ยน 5:2-4

ในกรนงเยรยซาเลป็มททริ่รรมประตยแกะมทสระอยยสยู่ ระหนขริ่ง ภาษาฮทบรย เรทยกสระนนนนั้

วยู่า เบธซาธา เปป็นททริ่ซขริ่งมทศาลาหล้าหลนง 3 ในศาลาเหลยู่านนนนั้ มทคนปยู่วยเปป็นอนนมากนอนอยยยู่ คนตาบอด
คนงยู่อย คนผอมแหล้ง กอาลนงคอยนอนั้ากระเพนืริ่อม 4 ดล้วยมททยตสวรรคค์องคค์หนขริ่งลงมากวนนอนั้าในสระนนนนั้
เปป็นครนนั้งคราว เมนืริ่อนอนั้ากระเพนือริ่ มนนนนั้ ผยใล้ ดกล้าวลงไปในนอนั้ากยู่อน กป็จะหายจากโรคททริ่เขาเปป็นอยยนยู่ นนั้น
ยอหตนเลขาใหข้เราฟคังถขงสถานทรีที่แหขงหนขที่งในกรรุงเยรซูซาเลป็มทรีเที่ รรียกวขา เบธซาธา ซขที่งในภาษา
ฮรีบรซูแปลวขา ‘นริเวศแหขงความเมตตา’ มรีสระนทราแหขงหนขที่งทรีที่อาจมรีไวข้สทาหรคับใหข้คนมาตคักนทรา ไมขวาข จะ
เปป็นกรณรีใด สระนทราแหขงนรีรอยซูใข กลข้กบคั ประตซูแกะของเมพองนรีร ซขงที่ อยซูตข รงหคัวมรุมตะวคันออกเฉรียงเหนพอ
ของเมพอง ศาลาหข้าหลคังไดข้ถซูกสรข้างขขรนทรีที่นคันที่ บางทรีอาจไวข้เพพอที่ ใหข้รขมเงา
ทรีที่นคันที่ เองมรีคนปขวยเปป็นอคันมากนอนอยซูข คนพวกนรีรเปป็นคนทรีที่เปป็นโรค คนเปป็นงขอย หรพอคน
พริการและคนทรีที่กาท ลคังฟพร นตคัวจากอาการเจป็บปขวย พวกเขารอใหข้นร ทาในสระกระเพพที่อม ยอหตนบคันทขกไวข้
วขาทซูตสวรรคตองคตหนขงที่ จะมากวนนทราในสระเปป็นครคัรงคราวและคนแรกทรีที่กาข้ วลงไปในนทรากป็ “จะหาย
จากโรคทรีที่เขาเปป็นอยซูนข ร นคั ” (ถขงแมข้วาข modern critical text ตคัดขข้อความทข้ายขข้อ 3 และขข้อ 4 ทคัรงหมด
ออกไป แตขครริสตจคักรทรีที่เชพที่อของพระเยซซูครริสตตตลอดหลายศตวรรษกป็ยอมรคับสองขข้อนรีรวาข เปป็นสข วน
หนขที่งของพระวจนะทรีที่พระเจข้าทรงเกป็บรคักษาไวข้)
ยน 5:5-6

ททริ่นนนริ่ มทชายคนหนขริ่งปยู่วยมาสามสรบแปดปทแลล้ว 6 เมนืริ่อพระเยซย ทอด

พระเนตรคนนนนนั้ นอนอยยยู่และทรงทราบวยู่า เขาปยู่วยอยยยู่อยยู่างนนนนั้ นานแลล้ว พระองคค์ตรนสกนบเขาวยู่า
"เจล้าปรารถนาจะหายโรคหรนือ"
ทรีที่สระนคัรนมรีชายคนหนขงที่ ทรีที่ปขวยมาสามสริบแปดปรีแลข้วและเหป็นไดข้ชดคั วขาเขาไมขสามารถลรุก
เดรินไดข้ คทาอธริบายทรีวที่ าข พระเยซซู “ทรงทราบวขา เขาปขวยอยซูอข ยขางนคัรนนานแลข้ว” อาจหมายถขงหรพอไมข

ไดข้หมายถขงความทรงสคัพพคัญญซูของพระองคตกไป็ ดข้ พระเยซซูทรงทราบเกรีที่ยวกคับเรพอที่ งนรีรอยซูแข ลข้ว หรพอ
อาจมรีคนมาบอกพระองคตเกรีที่ยวกคับเรพอที่ งนรีรกไป็ ดข้ พระองคตจขงถามชายคนนรีรวาข “เจข้าปรารถนาจะหาย
โรคหรพอ”
ยน 5:7

คนปยู่วยนนนั้นทยลตอบพระองคค์วยู่า "ทยู่านเจล้าขล้า เมนืริ่อนอนั้ากอาลนงกระเพนืริ่อมนนนนั้

ไมยู่มทผใล้ย ดททริ่จะเอาตนวขล้าพเจล้าลงไปในสระ และเมนืริ่อขล้าพเจล้ากอาลนงไป คนอนืริ่นกป็ลงไปกยู่อนแลล้ว "
ชายคนนรีรโอดครวญวขาเมพที่อนทรากระเพพที่อมกป็มคักมรีคนชริงลงไปในนทรากขอนเขาประจทาเพราะวขา
ไมขมรีใครชขวยเขา
ยน 5:8

พระเยซย ตรนสกนบเขาวยู่า "จงลนกขขนนั้ ยกแครยู่ของเจล้าและเดรนไปเถรด" พระเยซซู

จขงสคังที่ เขาใหข้ททาสามสริที่ง: (1) “จงลรุกขขรน” (2) “ยกแครข ของเจข้า” และ (3) “เดรินไปเถริด” แครข ของเขา
อาจหมายถขงเสพที่อทรีที่ใชข้ปรซู องตคัวเขา
ยน 5:9

ในทนนใดนนนนั้ คนนนนนั้ กป็หายโรค และเขากป็ยกแครยู่ของเขาเดรนไป วนนนนนนั้ เปป็น

วนนสะบาโต นขาสคังเกตวขาในททนใดนททั้นชายคนนรีรกหป็ ายโรค ถขงแมข้วาข วคันนคัรนเปป็นวคันสะบาโต แตขเขากป็
ยกแครข ของเขาและเดรินไปตามทรีที่พระเยซซูตรคัสสคังที่
ยน 5:10

ดนงนนนนั้ พวกยรวจขงพยดกนบชายททริ่หายโรคนนนั้นวยู่า "วนนนทนั้เปป็นวนนสะบาโต ททริ่เจล้า

แบกแครยู่ไปนนนนั้ กป็ผดร พระราชบนญญนตร" พวกยริวรรีบตทาหนริชายคนนรีรทรีที่แบกแครข ในวคันสะบาโต เรา
ควรสคังเกตวขาไมขมรีคทาสคังที่ หข้ามมริใหข้ททาอยขางนคัรนในพระคคัมภรีรเต ลย แตขประเพณรีของพวกรคับบรีกเป็ สรริม
แตขงเขข้าไปในพระคคัมภรีรแต ละเพริที่มรายละเอรียดเลป็กนข้อยเขข้าไปไมขจบสริรน พวกยริวถพอวขาประเพณรีของ
รคับบรีเทรียบเทขากคับพระวจนะของพระเจข้า พระเยซซูไมขทรงททาเชขนนคัรน แตขเราเหป็นวขาพระเยซซูทรงสคังที่
ใหข้ชายคนนคัรนยกแครข และเดรินไปเอง
เราไดข้เหป็นถขงสภาพความคริดและจริตวริญญาณของพวกผซูข้นทาอริสราเอลทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็ม พวก
เขาไมขประทคับใจทรีชที่ ายผซูข้นขาสงสารคนนรีรไดข้รคับการรคักษาใหข้หาย พวกเขาสนใจเรพที่องทรีที่ประเพณรีแบ
บรคับบรีของพวกเขาถซูกฝขาฝพนมากกวขา

ยน 5:11-13 คนนนนนั้ จขงตอบเขาเหลยู่านนนั้นวยู่า "ทยู่านททริ่รนกษาขล้าพเจล้าใหล้หายโรคไดล้สนริ่ง
ขล้าพเจล้าวยู่า `จงยกแครยู่ของเจล้าแบกเดรนไปเถรด'" 12 เขาเหลยู่านนนนั้ ถามคนนนนนั้ วยู่า "คนททริ่สงนริ่ เจล้าวยู่า `จง
ยกแครยู่ของเจล้าแบกเดรนไปเถรด' นนนนั้ เปป็นผยใล้ ด" 13 คนททริ่ไดล้รบน การรนกษาใหล้หายโรคนนนนั้ ไมยู่รล้วย ยู่าเปป็นผยล้
ใด เพราะพระเยซย เสดป็จหลบไปแลล้ว เนนือริ่ งจากขณะนนนนั้ มทคนอยยทยู่ ทริ่นนริ่นเปป็นอนนมาก
ชายผซูข้ไดข้รคับการรคักษาใหข้หายเลขาใหข้คนเหลขานคัรนฟคังวขา พระองคตผซูข้ทรงรคักษาเขาใหข้หายไดข้สคังที่
ใหข้เขายกแครข พวกยริวอยากรซูวข้ าข ใครเปป็นคนรคักษาเขาใหข้หาย เขาไมขทราบเพราะพระเยซซูไดข้เสดป็จ
หลบเขข้าไปในฝซูงชนแลข้ว
ยน 5:14

ภายหลนงพระเยซยไดล้ทรงพบคนนนนั้นในพระวรหารและตรนสกนบเขาวยู่า "ดยเถรด

เจล้าหายโรคแลล้ว อยยู่าทอาบาปอทก มรฉะนนนนั้ เหตนรล้ายกวยู่านนนั้นจะเกรดกนบเจล้า" ตขอมาพอไดข้พบคนนรีรใน
พระวริหาร พระเยซซูกทป็ รงกทาชคับเขาวขา “อยขาททาบาปอรีก มริฉะนคัรนเหตรุรข้ายกวขานคัรนจะเกริดกคับเจข้า” สริที่งทรีที่
ถซูกสพที่อออกมาอยขางชคัดเจนกป็คอพ วขา ความเจป็บปขวยเดริมของเขาเปป็นผลของความบาป นรีไที่ มขไดข้
หมายความวขาความเจป็บปขวยทรุกอยขางเปป็นผลโดยตรงจากความบาป อยขางไรกป็ตามความบาปบาง
อยขางและการททาบาปบางอยขางไมขเลริกกป็มรีผลทรีที่เกริดขขรนตามมาตขอรข างกาย ยกตคัวอยขางเชขน ความบาป
ในเรพที่องเพศยขอมนทามาซขที่งโรคตริดตขอทางเพศ เราไมขทราบเกรีที่ยวกคับความบาปและโรคของชายคนนรีร
อยขางไรกป็ตาม ขข้อเทป็จจรริงทรีวที่ าข พระองคตทรงกทาชคับเขาเชขนนคัรนททาใหข้เราเชพที่อวขาปคัญหาของเขาเปป็นผล
ทรีที่เกริดขขรนจากความบาป เหตรุผลหนขงที่ ทรีที่พระเจข้าทรงเตพอนเราเกรีที่ยวกคับความบาปกป็คพอวขา พระองคตทรง
ทราบถขงผลทรีที่ตามมาอคันรข้ายแรงของมคัน
ยน 5:15-16 ชายคนนนนั้นกป็ไดล้ออกไปและบอกพวกยรววยู่า ทยู่านททริ่ไดล้รนกษาเขาใหล้หายโรค
นนนั้นคนือพระเยซย 16 เหตนฉะนนนนั้ พวกยรวจขงขยู่มเหงพระเยซย และแสวงหาโอกาสททริ่จะฆยู่าพระองคค์
เพราะพระองคค์ทรงกระทอาเชยู่นนนนนั้ ในวนนสะบาโต
ชายทรีที่หายโรคจขงบอกพวกยริววขาผซูข้ใดเปป็นคนทรีรที่ คักษาเขาใหข้หาย คทาทรีแที่ ปลวขา ขยู่มเหง (ดริโอ
โค) อาจแปลไดข้ดข้วยวขา ‘ตริดตาม’ และนขาจะเปป็นความหมายหลคังนรีร พวกเขาตข้องการฆขาพระเยซซู
เพราะพระองคตไดข้รกคั ษาโรคในวคันสะบาโต อรีกครคัรงทรีที่เราไดข้เหป็นถขงวริธรีคริดทรีที่วปริ รริตของพวกผซูข้นทาชาว

ยริว พวกเขาไมขสนใจทรีที่ชายคนหนขที่งไดข้รคับการรคักษาใหข้หายอยขางนขาอคัศจรรยตจากโรคทรีที่เปป็นมานาน
พวกเขาสนแตขการทรีที่คทาสคังที่ ของพวกเขาถซูกฝขาฝพนจากการรคักษาใหข้หายดคังกลขาว
ยน 5:17-18 แตยู่พระเยซย ตรนสตอบเขาวยู่า "พระบรดาของเรากป็ยนงทรงกระทอาการอยยจยู่ นถขง
บนดนทนั้ และเรากป็ทอาดล้วย" 18 เหตนฉะนนนั้นพวกยรวยรงริ่ แสวงหาโอกาสททริ่จะฆยู่าพระองคค์ มรใชยู่เพราะ
พระองคค์ลยู่วงกฎวนนสะบาโตเทยู่านนนนั้ แตยู่ยนงไดล้เรทยกพระเจล้าวยู่าเปป็นบรดาของตนดล้วย ซขงริ่ เปป็นการ
กระทอาตนเสมอกนบพระเจล้า
สริที่งทรีพที่ ระเยซซูตรคัสตขอไปททาใหข้พวกหนข้าซพที่อใจคดทรีเที่ ยขอหยริงที่ เหลขานรีรถขงกคับอข้าปากคข้าง วลรีทรีที่วาข
“พระบริดาของเรากป็ยคังทรงกระททาการอยซูจข นถขงบคัดนรีร และเรากป็ททาดข้วย” มรีความหมายวขา ‘พระบริดา
ของเรากทาลคังทรงกระททาการอยซูจข นถขงบคัดนรีร และเรากป็กาท ลคังกระททาอยซูดข วข้ ย’ ความหมายทรีที่ถซูกสพที่อออก
มานคัรนชคัดเจนและพวกยริวกป็เขข้าใจ โดยการตอบเชขนนรีรพระเยซซูไดข้ทรงกระททาตนเทรียบเทขาพระเจข้า
พวกเขาจขงอยากฆขาพระเยซซูมากขขรนไปอรีก ความเกลรียดชคังของพวกเขายริงที่ เพริมที่ เปป็นสองเทขา (1) พวก
เขาเหป็นวขาพระเยซซูไดข้ทรงฝขาฝพนวคันสะบาโตโดยการรคักษาคนปขวยใหข้หาย และ (2) พระเยซซูทรง
ททาตคัวเทรียบเทขาพระเจข้าผขานทางคทาตอบของพระองคต อรีกครคัรงทรีที่เราไดข้เหป็นถขงความเปป็นพระเจข้าของ
พระครริสตต พระองคตทรงสามารถททาตคัวเทรียบเทขาพระเจข้าไดข้เพราะพระองคตทรงเปป็นพระเจข้า
ยน 5:19

ดนงนนนนั้ พระเยซยตรนสกนบเขาวยู่า "เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านทนนั้งหลายวยู่า พระ

บนตรจะกระทอาสรริ่งใดตามใจไมยู่ไดล้ นอกจากททริ่ไดล้เหป็นพระบรดาทรงกระทอา เพราะสรริ่งใดททริ่พระบรดา
ทรงกระทอา สรงริ่ นนนนั้ พระบนตรจขงทรงกระทอาดล้วย พระเยซซูทรงททาตคัวเหมพอนพระบริดาตขอไป (เราตข้อง
ไมขลมพ วขาในตรรีเอกานรุภาพมรีพระเจข้าองคตเดรียว แตขมสรี ามพระภาค) ถขงแมข้วาข แตขละพระภาคมรีความ
เทขาเทรียมกคันในความเปป็นพระเจข้า แตขพระภาคทคัรงสามกป็แตกตขางกคันและไมขเหมพอนกคัน) พระเยซซู
ทรงอธริบายวขามรีแตขพระบรุตรของพระเจข้าเทขานคัรนทรีที่ททากริจดคังกลขาวไดข้ พระเยซซูจขงตรคัสวขา ‘พระบรุตร
จะกระททาสริที่งใดตามใจไมขไดข้ นอกจากทรีที่ไดข้เหป็นพระบริดากทาลคังกระททาอยซูข เพราะสริที่งใดทรีที่พระบริดาจะ
ทรงกระททา สริที่งนคัรนพระบรุตรจขงกทาลคังกระททาอยซูดข ข้วย’ ถขงแมข้วาข พระเยซซูมไริ ดข้ทรงเทรียบเทขาพระองคต

กคับพระบริดา แตขพระองคตกเป็ ทรียบเทขาสริที่งทรีพที่ ระองคตไดข้กระททา คพอรคักษาชายคนนคัรนใหข้หาย กคับสริที่งทรีที่
พระบริดาจะทรงกระททา
ยน 5:20

เพราะวยู่าพระบรดาทรงรนกพระบนตร และทรงสอาแดงใหล้พระบนตรเหป็นทนกสรริ่ง

ททริ่พระองคค์ทรงกระทอา และพระองคค์จะทรงสอาแดงใหล้พระบนตรเหป็นการททริ่ยรริ่งใหญยู่กวยู่านนนนั้ อทก เพนืริ่อ
ทยู่านทนนั้งหลายจะประหลาดใจ พระองคตทรงระบรุพระองคตเองวขาเปป็นพระบรุตรของพระเจข้าตขอไป
การแปลตามตคัวอคักษรคงจะเปป็นดคังตขอไปนรีร ‘เพราะพระบริดากทาลคังรคักพระบรุตร และกทาลคังสทาแดงใหข้
พระบรุตรเหป็นทรุกสริที่งทรีที่พระองคตกาท ลคังกระททา และพระองคตจะทรงสทาแดงใหข้พระบรุตรเหป็นการทรียที่ ริงที่
ใหญขกวขานคัรนอรีก เพพอที่ ทขานทคัรงหลายจะประหลาดใจ’ อรีกครคัรงทรีที่เราไดข้เหป็นความใกลข้ชดริ สนริทสนม
ระหวขางพระเยซซูในฐานะพระบรุตรของพระเจข้าและพระเจข้าพระบริดา มรีแตขพระเจข้าเทขานคัรนทรีที่จะมรี
ความรซูข้แบบใกลข้ชริดขนาดนคัรนไดข้ อรีกครคัรงทรีที่นรีที่เปป็นการเปริดเผยชคัดเจนถขงความเปป็นพระเจข้าของพระ
เยซซูครริสตตในฐานะพระบรุตรของพระเจข้า
ยน 5:21

เพราะพระบรดาทรงทอาใหล้คนททริ่ตายแลล้วฟนืนั้นขขนั้นมาและมทชทวรตฉนนใด ถล้าพระ

บนตรปรารถนาจะกระทอาใหล้ผใล้ย ดมทชทวรตกป็จะกระทอาเหมนือนกนนฉนนนนนนั้
การตรคัสคนเดรียวของพระเยซซูดทาเนรินตขอไป เราแปลตามตคัวอคักษรไดข้วาข ‘เพราะพระบริดา
กทาลคังททาใหข้คนทรีที่ตายแลข้วฟพร นขขรนมาและมรีชรีวตริ ฉคันใด ถข้าพระบรุตรปรารถนาจะกระททาใหข้ผซูข้ใดมรีชวรี ริต
กป็กาท ลคังกระททาเหมพอนกคันฉคันนคัรน’ พระเยซซูทรงอข้างอริงถขงฤทธริธเดชและสริทธริของพระบริดาในการ
ททาใหข้คนตายเปป็นขขรนมา อาจเปป็นไดข้วาข ชายทรีที่ถซูกรคักษาใหข้หายคนนคัรนอาจอยซูใข นสภาพใกลข้ตายแลข้ว
ถขงแมข้วาข ไมขมรีบคันทขกวขาพระเยซซูไดข้ทรงกระททาใหข้ผซูข้ใดเปป็นขขรนจากตายมากขอน แตขในไมขชข้าพระองคต
จะทรงกระททาแนขๆ ไมขวาข จะในกรณรีใด พระองคตทรงถพอวขาพระองคตมรีสริทธริทรีที่มรีแตขพระเจข้าเทขานคัรนทรีที่
ทรงมรี
ยน 5:22

เพราะวยู่าพระบรดามรไดล้ทรงพรพากษาผยใล้ ด แตยู่พระองคค์ไดล้ทรงมอบการ

พรพากษาทนนั้งสรนนั้ ไวล้กบน พระบนตร นอกจากนรีร พระเยซซูยคังทรงเปริดเผยวขาพระเจข้าพระบริดาไดข้ทรงมอบ
“การพริพากษาทคัรงสริรนไวข้กบคั พระบรุตร” นรีที่เปป็นเรพอที่ งนขาสนใจเพราะเหตรุผลสองประการ (1) ดซูเหมพอน

วขาพระเยซซูจะทรงเปป็นผซูข้ประทคับบคัลลคังกตพริพากษา เชขน การพริพากษาทรีที่บคัลลคังกตใหญขสรีขาวตามทรีที่มรี
บคันทขกไวข้ในวริวรณต 20 พระองคตจะทรงประทคับทรีที่บคัลลคังกตพพริ ากษาของพระครริสตตอยขางแนขนอน
เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคตจะทรงเปป็นผซูข้พพริ ากษาทรีที่การพริพากษาอพที่นๆทคัรงสริรน (2) นรีที่เปป็นอรีกครคัรงทรีพที่ ระเยซซู
ทรงอข้างสริทธริธทรีที่เปป็นของพระเจข้าเทขานคัรน ความเปป็นพระเจข้าของพระองคตปรากฏชคัดอรีกครคัรง
ยน 5:23

เพนือริ่ คนทนนั้งปวงจะไดล้ถวายเกทยรตรแดยู่พระบนตรเหมนือนททริ่เขาถวายเกทยรตรแดยู่

พระบรดา ผยใล้ ดไมยู่ถวายเกทยรตรแดยู่พระบนตร ผยนล้ นนั้นกป็ไมยู่ถวายเกทยรตรแดยู่พระบรดาผยล้ทรงใชล้พระบนตรมา
“เพพอที่ ” ตข้นขข้อแปลมาจากคทากรรีกทรีที่พบบขอย (ฮรินา) นรีที่เปป็นการเชพที่อมโยงความคริดจากขข้อทรีที่แลข้ว พระ
เยซซูผซูข้ทรงเทรียบเทขากคับพระเจข้าในทรุกดข้านไดข้รคับอนรุญาตเปป็นพริเศษจากพระบริดาเพนอที่ “คนทคัรงปวงจะ
ไดข้ถวายเกรียรตริแดขพระบรุตรเหมพอนทรีที่เขาถวายเกรียรตริแดขพระบริดา ผซูข้ใดไมขถวายเกรียรตริแดขพระบรุตร ผซูข้
นคัรนกป็ไมขถวายเกรียรตริแดขพระบริดาผซูข้ทรงใชข้พระบรุตรมา” ความจรริงถซูกสพที่อสารออกมาอยขางเปรีที่ยมดข้วย
พลคังอรีกครคัรง พระเยซซูทรงอข้างสริทธริธเดรียวกคับทรีพที่ ระบริดาทรงมรี และในทางกลคับกคัน ผซูข้ทรีที่จะไมขถวาย
เกรียรตริแดขพระบรุตรกป็ไมขถวายเกรียรตริแดขพระบริดาดข้วย ความเหมพอนกคันระหวขางพระเยซซูครริสตตกบคั
พระบริดาจนถขงขนาดเทขาเทรียมกคับพระบริดาในทรุกดข้านกป็ปรากฏชคัดเจน การปฏริเสธความเปป็น
พระเจข้าของพระครริสตตกเป็ ปป็นการปฏริเสธความเปป็นพระเจข้าของพระบริดา ทคัรงสองแบบเปป็นการหมริที่น
ประมาทซขที่งๆหนข้า กระนคัรนพวกพยานพระยะโฮวากป็ททาแบบนรีรทรุกวคันเมพที่อพวกเขาปฏริเสธความเปป็น
พระเจข้าของพระครริสตต
ยน 5:24

เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านทนนั้งหลายวยู่า ถล้าผยใล้ ดฟนงคอาของเราและเชนืริ่อใน

พระองคค์ผทล้ย รงใชล้เรามา ผยล้นนนนั้ กป็มทชทวรตนรรนน ดรค์ และไมยู่ถ ยกพรพากษา แตยู่ไดล้ผยู่านพล้นความตายไปสยยู่
ชทวรตแลล้ว เรามาถขงยอดบนสรุดของคทาเทศนาของพระเยซซูแลข้ว อรีกครคัรงทรีที่คทาวขา “เราบอกความจรริง”
คพอคทากรรีก (เอเมน) ซขที่งแปลวขา ‘จรริงแทข้แนขนอน’ หรพอ ‘ไมขมรีขข้อสงสคัยเลย’ ใหข้เราสคังเกตการเรรียง
ลทาดคับอคันลขกซขรง (1) การไดข้ยรินพระวจนะของพระเจข้ากลายเปป็นเมลป็ดพคันธรุตทรีที่ททาใหข้คนๆหนขงที่ บคังเกริด
ใหมขไดข้ ดซู 1 เปโตร 1:23 และ โรม 10:17 พระวจนะของพระเจข้าจขงเปป็นหนขงที่ ใน ‘พขอแมข’ ฝขาย
วริญญาณทรีที่จทาเปป็นสทาหรคับคนๆหนขงที่ ทรีที่จะบคังเกริดใหมขไดข้ (อรีกผซูข้หนขที่งคพอ พระวริญญาณบรริสรุทธริธ –

ยอหตน 3:5-6) เมพที่อผซูข้คนอข้างวขาตคัวเองรอดแลข้ว แตขไมขมรีอะไรทรีที่สอดคลข้องกคับพระวจนะของพระเจข้า
เลย คทากลขาวอข้างของพวกเขากป็นขาสงสคัย (2) นรีที่เปป็นอรีกครคัรงทรีคที่ วามเรรียบงขายของความเชพที่อทรีที่ชขวยใหข้
รอดถซูกนทาเสนอ ความเชพที่อทรีที่ชขวยใหข้รอดกขอเกริดจากพระวจนะของพระเจข้า มคันคพอการพขงที่ พา
พระเจข้าอยขางสรุดจริตสรุดใจและพขที่งพาพระเยซซูครริสตตโดยเฉพาะ
ใหข้เราสคังเกตผลลคัพธตสามประการของความเชพที่อทรีที่ชขวยใหข้รอด (1) ผซูข้นร นคั “กป็มรีชรีวริตนริรคันดรต”
คทากรริยาอยซูใข นรซูปปคัจจรุบนคั กาล เมพอที่ คนๆหนขงที่ เชพที่อวางใจพระครริสตตใหข้เปป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอด พระ
วจนะของพระเจข้าไมขไดข้กลขาววขา ‘เขาจะมรีชวรี ริตนริรนคั ดรต’ นคันที่ เปป็นอนาคตกาล คทากรริยารซูปปคัจจรุบคัน
กาลทรีที่ถซูกใชข้บขงบอกวขาชรีวริตทรีที่ไมขรซูข้สร รินสรุดในพระครริสตตมรีใหข้ตอนนมีทั้ คทาอข้างทรีที่วาข คนๆหนขงที่ สามารถททา
ชรีวริตนริรคันดรตหลรุดหายไดข้เปป็นสริที่งทรีที่ขดคั แยข้งกคัน มคันเปป็นการททาใหข้ความหมายตามพระคคัมภรีรขต คัดแยข้ง
กคัน
(2) “และไมขถซูกพริพากษา” คทาทรีแที่ ปลวขา พรพากษา คพอ ครริซริส คทาภาษาอคังกฤษ crisis (วริกฤตริ)
มรีทมรีที่ าจากคทากรรีกนรีร คนทรีที่หลงหายจะตข้องเจอกคับการตพที่นรซูข้อนคั นขากลคัวเมพที่อเขาเสรียชรีวริต วริกฤตริแหขง
ชรีวริตรอคอยพวกเขาอยซูข คทาวขา ครริซริส ปกตริแลข้วถซูกแปลวขา ‘การพริพากษา’ หรพอ ‘ความพรินาศ’ มคัน
เปป็นการอข้างอริงถขงการพริพากษาชคัวที่ นริรนคั ดรตในนรกโดยตรง คนทรีที่ไดข้รคับความรอดจะไมขเจอการ
พริพากษาดคังกลขาว
(3) การ “ผขานพข้นความตายไปสซูขชรีวริตแลข้ว” หมายถขง ความตายฝขายวริญญาณทรีที่มอรี ยซูกข ขอนไดข้
รคับความรอด (เอเฟซคัส 2:1) ซขที่งถซูกกลพนโดยชรีวริตฝขายวริญญาณตอนบคังเกริดใหมข มคันหมายถขงครุณภาพ
ของชรีวริตฝขายวริญญาณ มคันคพอชรีวริตทรีที่บรริบซูรณต ซขงที่ มคังที่ คคังที่ และเตป็มเปรียที่ มยริงที่ กวขาชรีวริตธรรมดาทรีที่ปราศจาก
พระครริสตต
ยน 5:25

เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านทนนั้งหลายวยู่า เวลาททริ่กอาหนดนนนนั้ ใกลล้จะถขงแลล้ว และ

บนดนทกนั้ ป็ถขงแลล้ว คนือเมนืริ่อผยล้ททริ่ตายแลล้วจะไดล้ยนร พระสน รเสทยงแหยู่งพระบนตรของพระเจล้า และบรรดาผยล้ททริ่
ไดล้ยรนจะมทชทวรต พระเยซซูทรงใชข้คทาวขา เอเมน สองครคัรงอรีกแลข้ว มคันเนข้นความสทาคคัญของสริที่งทรีที่
พระองคตจะตรคัส พระองคตทรงเปลรีที่ยนมาตรคัสถขงการเปป็นขขรนจากตายสองครคัรงในอนาคต ภาพรวม

ของการเปป็นขขรนจากตายทคัรงสองครคัรงทรีที่เกริดขขรนในวคันขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าอาจถซูกสรรุปยขอไดข้เปป็น
สองเหตรุการณตหลคักๆ
(1) การเปป็นขขรนจากตายครคัรงแรกเปป็นของคนทรีรที่ อดแลข้วเทขานคัรน มคันมรีหลายระยะ โดยเรริที่ม
ตข้นดข้วยคนทรีที่ตายแลข้วในพระครริสตตตอนเหตรุการณตรคับขขรน ดซู 1 เธสะโลนริกา 4:13-18 คนเหลขานคัรนทรีที่
รคับเชพที่อพระครริสตตในชขวงยรุคแหขงความทรุกขตเวทนาใหญขยงริที่ และยอมพลรีชรีพกป็ถซูกรวมไวข้ในเวลาตขอ
มา ดซู วริวรณต 20:4-5 เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกอริสราเอลทรีที่ไดข้รคับความรอดในสมคัยพระคคัมภรีรตเดริมกป็ถซูกรวม
อยซูใข นการเปป็นขขรนจากตายครคัรงแรกนรีรดข้วยและเปป็นขขรนในชขวงระหวขางสริรนยรุคแหขงความทรุกขตเวทนา
ใหญขยริงที่ และเรริที่มตข้นยรุคพคันปรี ดซู ดาเนรียล 12 เมพที่อเหตรุการณตในยรุคสรุดทข้ายเหลขานรีรเกริดขขรน พระเจข้ากป็จะ
ทรงเรรียกรข างกายของคนในกลรุมข เหลขานรีรใหข้รวมเขข้ากคับจริตและวริญญาณทรีที่อยซูกข บคั องคตพระผซูข้เปป็นเจข้า
แลข้ว นรีเที่ ปป็นสข วนทรีที่อาข้ งถขง “บรรดาผซูข้ทรีที่ไดข้ยนริ จะมรีชรีวตริ ”
(2) การเปป็นขขรนจากตาย ‘ทคัวที่ ไป’ อรีกครคัรงจะเกริดขขรนหลคังยรุคพคันปรีและกขอนฟข้าสวรรคตใหมข
และโลกใหมข เรพอที่ งนรีรถซูกบรรยายไวข้อยขางละเอรียดในวริวรณต 20:11-15 มคันคพอการเปป็นขขรนจากตายสซูข
การพริพากษา
เราควรสคังเกตวขาจริตและวริญญาณของคนทรีตที่ ายแลข้วจะถซูกแยกจากรข างกายของเขา ศพของ
คนทรีตที่ ายแลข้วทคัรงผซูข้ทรรีที่ อดและไมขรอดกป็อยซูบข นโลกนรีร จริตและวริญญาณของผซูข้ทรีที่รอดกป็อยซูกข บคั องคตพระผซูข้
เปป็นเจข้าตคัรงแตขเหตรุการณตตรขงกางเขนเมพที่อพระเยซซูทรงพาเชลยไปเปป็นเชลยอรีก (การออกจากรข างกาย
คพอการไดข้อยซูกข บคั องคตพระผซูข้เปป็นเจข้า) จริตและวริญญาณของคนตายทรีที่ไมขรอดกป็อยซูใข นแดนคนตายตาม
ทรีที่มรีบรรยายไวข้ในลซูกา 16:23-26 และจะถซูกทริรงลงในบขงไฟในภายหลคังตามทรีที่บรรยายไวข้ในวริวรณต
20:11-15 ในการพริพากษาทรีที่บคัลลคังกตใหญขสรีขาว
ยน 5:26-27 เพราะวยู่าพระบรดาทรงมทชทวรตในพระองคค์เองฉนนใด พระองคค์กป็ไดล้ทรง
ประทานใหล้พระบนตรมทชทวรตในพระองคค์ฉนน นนนั้น 27 และไดล้ทรงประทานใหล้พระบนตรมทสรทธรออานาจ
ททริ่จะพรพากษาดล้วย เพราะพระองคค์ทรงเปป็นบนตรมนนษยค์

พระเยซซูทรงอธริบายตขอไปวขาเชขนเดรียวกคับทรีที่พระบริดาทรงมมีและทรงเปป็นชรีวริตในพระองคต
เอง พระองคตกทป็ รงประทานสริทธริพริเศษนรีรแกขพระบรุตรดข้วย ใหข้เราดซู ยอหตน 1:3 นอกจากนรีรตามทรีที่ไดข้
หมายเหตรุไวข้ในขข้อ 22 พระเจข้าไดข้ทรงมอบการพริพากษาทคัรงสริรนใหข้แกขพระบรุตร การมอบอทานาจดคัง
กลขาวไดข้ถซูกกลขาวไวข้เพริที่มเตริมตรงนรีร ใหข้เราสคังเกตความแตกตขางของบรุตรมนรุษยตมากกวขาพระบรุตร
ของพระเจข้า เพราะวขาพระเยซซูครริสตตทรงประสบกคับความเปป็นมนรุษยตทรุกประการ พระองคตจขงจะ
ประทคับบนบคัลลคังกตพพริ ากษามนรุษยตทรุกคนดข้วย ไมขมรีใครสามารถบขนในวคันพริพากษาไดข้วาข พระองคต
ผซูข้พริพากษาทรงไมขยรุตริธรรมเพราะพระองคตไมขเคยเจอกคับการทดลอง ความอขอนแอ และการ
ทดสอบทรีที่มนรุษยตทรุกคนตข้องเจอ พระเยซซูทรงถซูกทดลองเหมพอนกคับเราทรุกประการ แตขกปป็ ราศจาก
บาป
ยน 5:28-29 อยยู่าประหลาดใจในขล้อนทเนั้ ลย เพราะใกลล้จะถขงเวลาททริ่บรรดาผยล้ททริ่อยยใยู่ นอนโมงคค์
ฝนงศพจะไดล้ยรนพระสน รเสทยงของพระองคค์ 29 และจะไดล้ออกมา คนทนนั้งหลายททริ่ไดล้ประพฤตรดทกป็ฟนนืนั้
ขขนั้นสยชยู่ ทวตร และคนทนนั้งหลายททริ่ไดล้ประพฤตรชนริ่วกป็จะฟนืนนั้ ขขนั้นสยพยู่ ระอาชญา
มรีการอธริบายเพริมที่ เตริมเกรีที่ยวกคับการเปป็นขขรนจากตายสองประเภท ตรงนรีรมเรี นพรอหาสอดคลข้อง
กคับในดาเนรียล 12:1-3 อรีกครคัรงทรีเที่ ราตข้องเขข้าใจวขาสริที่งทรีอที่ ยซูใข นหลรุมศพคพอเศษซากของรข างกายมนรุษยต
จริตและวริญญาณของพวกเขาไปอยซูทข รีที่สวรรคตหรพอไมขกนป็ รก อยขางไรกป็ตาม เมพที่อการเปป็นขขรนจากตาย
ทคัรงสองประเภทเกริดขขรน ศพทรีที่อยซูใข นหลรุมศพกป็จะถซูกททาใหข้เปป็นขขรนมา ดคังนคัรน มนรุษยตทรุกคนจะเปป็นขขรน
จากตาย อยขางไรกป็ตาม ความแตกตขางจะเกริดขขรนระหวขางวริธรีและรซูปกายของคนทรีที่รอดและของคนทรีที่
ไมขรอดในการเปป็นขขรนมาจากตาย
คนตายทรีชที่ อบธรรมจะถซูกรวมเขข้ากคับรข างกายทรีที่สมบซูรณตแบบ เปป็นนริรนคั ดรตและเปรีที่ยมดข้วย
สงขาราศรีเพพที่อเขข้าสซูขชวรี ริตนริรนคั ดรต รข างกายทรีที่ไดข้รคับสงขาราศรีของเราจะมรีลคักษณะเหมพอนแตขไมขเหมพอ
นเปรีปี๊ยบกคับพระกายของพระเยซซูตอนทรีที่พระองคตทรงฟพร นคพนพระชนมต สข วนคนตายทรีที่ไมขไดข้รคับความ
รอดกป็ถซูกชรุบใหข้เปป็นขขรนจากตายเพพอที่ รคับการพริพากษาครคัรงสรุดทข้ายทรีที่บคัลลคังกตใหญขสรีขาวซขที่งเปป็นทรีๆที่
พวกเขาจะฟคังคทาตคัดสรินโทษ จริตและวริญญาณของพวกเขาอยซูใข นนรก (หรพอแดนคนตาย) แลข้ว คราว

นรีรคนทรีที่ไมขรอดกป็ถซูกรวมเขข้ากคับรข างกายเดริมของตน ไมขมพรี ระคคัมภรีรตตรงไหนทรีบที่ อกวขาคนทรีที่ไมขรอด
จะไดข้รคับรข างกายทรีที่มรีสงขาราศรีหรพอทรีที่ถซูกฟพร นคพนสซูขความเยาวตวคัย เราสรรุปไดข้เพรียงวขารข างกายทรีที่ตายไป
แลข้วของพวกเขาจะถซูกททาใหข้เปป็นขขรนมาในรซูปของความเปพที่อยเนขา ความพริการ ความชรา หรพอโรค
ภคัยใดๆทรีพที่ วกเขามรีตอนยคังมรีชวรี ริต ชขางเปป็นวคันทรีที่นขากลคัวอะไรเชขนนรีร ในวคันนคัรนเองพวกเขากป็จะถซูก
โยนลงไปในบขงไฟและอยซูใข นนคัรนตลอดไป ดซู วริวรณต 20:11-15 และมคัทธริว 25:41,46
ยน 5:30

เราจะทอาสรริ่งใดตามออาเภอใจไมยู่ไดล้ เราไดล้ยรนอยยู่างไร เรากป็พรพากษาอยยู่างนนนนั้

และการพรพากษาของเรากป็ยนตรธรรม เพราะเรามรไดล้มยู่งน ททริ่จะทอาตามใจของเราเอง แตยู่ตามพระ
ประสงคค์ของพระบรดาผยทล้ รงใชล้เรามา นรีที่เปป็นครคัรงแรกนคับตคัรงแตขขอข้ 19 เปป็นตข้นมาทรีพที่ ระเยซซูทรงกลคับ
มาใชข้สรรพนามบรุรรุษทรีที่หนขที่งอรีกครคัรง พระองคตทรงอธริบายวขาการพริพากษาของพระองคตนร คันจะ
ยรุตริธรรม (ชอบธรรม) จะมรีหลคักเกณฑตสองประการ (1) สริที่งทรีพที่ ระองคตทรงไดข้ยนริ และ (2) พระ
ประสงคตของพระบริดา กลขาวอรีกนคัยหนขที่ง พพรนฐานของการพริพากษาอคันชอบธรรมของพระเยซซูใน
วคันนคัรนจะเปป็นหลคักฐานทรีที่แสดงถขงความรอด (หรพอการไมขมครี วามรอด) ในความเกรีที่ยวขข้องกคับพระ
ประสงคตอนคั สมบซูรณตแบบของพระเจข้า
ยน 5:31-32 ถล้าเราเปป็นพยานถขงตนวเราเอง คอาพยานของเรากป็ไมยู่จรรง 32 มทอทกผยล้หนขริ่งททริ่
เปป็นพยานถขงเรา และเรารยล้วยู่าคอาพยานททริ่พระองคค์ทรงเปป็นพยานถขงเรานนนนั้ เปป็นความจรรง
เพราะทรงทราบลขวงหนข้าวขาพวกยริวทรีที่ฟคังพระองคตอยซูจข ะมรีปฏริกริรริยาในแงขรข้าย พระเยซซูจงข
ทรงชรีรใหข้เหป็นตขอไปวขามรีพยานอพที่นๆทรีที่เปรีที่ยมดข้วยฤทธริธเดชทรีที่รคับรองความจรริงของพระองคต พระองคต
ทรงทราบลขวงหนข้าวขาพวกเขาจะอข้างวขาคทาพยานจะเปป็นทรีที่เชพที่อถพอไดข้กโป็ ดยการมรีพยานสองถขงสาม
ปากตามทรีที่บญ
คั ญคัตริของโมเสสไดข้กลขาวไวข้ (กคันดารวริถรี 35:30, พระราชบคัญญคัตริ 17:6)
ขข้อความในขข้อ 31 สามารถถอดความไดข้วาข ‘หากเราเปป็นพยานใหข้ตคัวเอง พวกทข่านกป็จะวข่า
คทาพยานของเราเชพที่อถพอไมขไดข้’ อยขางไรกป็ตาม ตามทรีที่เราจะเหป็นในไมขชข้า พระเยซซูไมขทรงมรีพยานแคข
สองหรพอสามปากเทขานคัรน แตขทรงมรีถขงสรีที่พยานทรีที่เปรีที่ยมดข้วยฤทธริธเดชและไมขมรีผซูข้ใดจะคคัดคข้านไดข้ซขที่ง
รคับรองความจรริงของพระองคต

ยน 5:33-35 ทยู่านทนนั้งหลายไดล้ใชล้คนไปหายอหค์น และยอหค์นกป็ไดล้เปป็นพยานถขงความ
จรรง 34 เรามรไดล้รนบคอาพยานจากมนนษยค์ แตยู่ททริ่เรากลยู่าวสรริ่งเหลยู่านทกนั้ ป็เพนือริ่ ใหล้ทยู่านทนนั้งหลาย
รอด 35 ยอหค์นเปป็นโคมททริ่จนดสวยู่างไสว และทยู่านทนนั้งหลายกป็พอใจททริ่จะชนืริ่นชมยรนดทชวนริ่ ขณะหนขริ่งใน
ความสวยู่างของยอหค์นนนนั้น
พยานผซูข้แรกคพอยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา พระเยซซูทรงเตพอนความจทาพวกเขาวขาพวกฟารริสรีไดข้
เดรินทางมาจากกรรุงเยรซูซาเลป็ม (ดซู ยอหตน 1:24) เพพที่อมาซคักถามยอหตน อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูทรง
เสรริมวขา ถขงแมข้วาข คทาพยานของยอหตนจะสทาคคัญแตขกเป็ ปป็นเพรียงคทาพยานของมนรุษยต อยขางไรกป็ตาม สริที่ง
ทรีที่พระองคตตข้องการจะบอกกป็คพอวขาพวกอริสราเอลอาจไดข้รคับความรอด ใหข้เราสคังเกตวริธรีทรีที่พระเยซซู
ทรงเรรียกพระองคตเอง (‘เรา’ ในขข้อ 34) เพพอที่ แยกแยะพระองคตเองจาก ‘ทขานทคัรงหลาย’ ซขที่งเปป็นพวก
ยริวในขข้อ 33
ในการบรรยายถขงพคันธกริจของยอหตน พระเยซซูทรงเรรียกทขานวขาเปป็นโคมทรีที่จดรุ สวขางไสว นคันที่
คพอ ทขานเปป็นแสงสวขางอคันแรงกลข้า ตามทรียที่ อหตนหมายเหตรุไวข้ใน 1:8 ยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมาไมขใชข
ความสวข่างนททั้น แตขเปป็นแคขโคมไฟอทนหนทึงที่ ทขานเพรียงสะทข้อนสงขาราศรีของความสวขางนคัรนแบบเดรียว
กคับดวงจคันทรตสะทข้อนแสงดวงอาทริตยต พวกยริวตพนที่ เตข้นกคับพคันธกริจของยอหตนแคขชคัวที่ ครซูข เหมพอนกคับ
คนมากมายสมคัยนรีรทรีที่พอความแปลกใหมขของความตพที่นเตข้นฝขายวริญญาณไดข้ผาข นพข้นไป ความสนใจ
ของพวกเขาในเรพอที่ งฝขายวริญญาณกป็จางหายไป พวกยริวในสมคัยพคันธกริจของยอหตนผซูข้ใหข้รคับบคัพตริศมา
กป็เหมพอนกคัน ตอนนรีรทขานตริดครุกอยซูข
ยน 5:36

แตยู่คอาพยานททริ่เรามทนนนั้นยรงริ่ ใหญยู่กวยู่าคอาพยานของยอหค์น เพราะวยู่างานททริ่พระ

บรดาทรงมอบใหล้เราทอาใหล้สอาเรป็จ งานนทนั้แหละเรากอาลนงทอาอยยเยู่ ปป็นพยานถขงเราวยู่าพระบรดาทรงใชล้เรา
มา พยานทรีสที่ องทรีที่ถซูกเรรียกขขรนมาเพพที่อใหข้การนคัรนกป็ยงริที่ ใหญขกวขายอหตน งานตขางๆทรีที่พระบริดาทรงมอบ
ใหข้พระเยซซูซขที่งพระองคตกาท ลคังกระททาอยซูข งานเหลขานคัรนกป็เปป็นพยานถขงพระองคต การอคัศจรรยตตขางๆทรีที่
พระเยซซูทรงกระททาตขอหนข้าผซูข้คนกป็รคับรองวขาพระเจข้าทรงใชข้พระองคตมา งานเหลขานรีรมรีไวข้เพพที่อรคับรอง

และยพนยคันวขาจรริงๆแลข้วพระองคตทรงเปป็นผซูข้ใด นคันที่ คพอ พระบรุตรของพระเจข้า พระเมสสริยาหต พระเจข้า
ทรงสถริตอยซูกข บคั เรา งานเหลขานรีรเปป็นพยานทรีที่มพรี ลคังถขงความจรริงและความเปป็นพระเจข้าของพระครริสตต
ยน 5:37-38 และพระบรดาผยล้ทรงใชล้เรามา พระองคค์เองกป็ไดล้ทรงเปป็นพยานถขงเรา ทยู่านทนนั้ง
หลายไมยู่เคยไดล้ยรนพระสน รเสทยงของพระองคค์ และไมยู่เคยเหป็นรย ปรยู่างของพระองคค์ 38 และทยู่านทนนั้ง
หลายไมยู่มทพระดอารนสของพระองคค์อยยใยู่ นตนวทยู่าน เพราะวยู่าทยู่านทนนั้งหลายมรไดล้เชนือริ่ ในพระองคค์ผล้ทย ทริ่
พระบรดาทรงใชล้มานนนนั้
พยานทรีสที่ ามซขที่งเปป็นพยานสซูงสรุดทรีที่ไมขมรีผซูข้ใดคคัดคข้านไดข้ถซูกนทาเสนอ พระบริดาเองไดข้ทรง
อวยพรพระเยซซูตอนทรีที่พระองคตทรงรคับบคัพตริศมา ตามทรีมที่ รีบคันทขกไวข้ในมคัทธริว 3:17 พระเจข้าไดข้ทรง
ประกาศใหข้ทรุกคนทราบวขาพระองคตทรงพอพระทคัยในพระบรุตรผซูข้ทรงเปป็นทรีรที่ คักจรริงๆ
พระเยซซูทรงเตพอนความจทาพวกเขาตขอไปวขาพวกเขาไมขเคยไดข้ยนริ พระสรุรเสรียงของพระเจข้า
และไมขเคยไดข้เหป็นรย ปรยู่างของพระองคต คทาทรีแที่ ปลเชขนนคัรน (เออริดอส) มรีความหมายวขารซูปลคักษณตหรพอ
รซูปแบบของบรุคคล คนไมขเชพที่อทรีที่เครข งศาสนาไมขเคยไดข้ยนริ พระสรุรเสรียงของพระเจข้าจรริงๆและไมขเคย
ไดข้เหป็นพระองคต นคันที่ คพอพระเยซซูกาท ลคังตรคัสวขา พวกเขาไมขรจซูข้ คักพระองคตจรริงๆและไมขเคยไดข้เจอ
พระองคตเลย
นอกจากนรีรพระวจนะของพระองคตกไป็ มขอยซูใข นตคัวพวกเขาดข้วย หลคักฐานเกรีที่ยวกคับเรพที่องนรีรนร นคั
ทคัรงเรรียบงขายและลขกซขรง พวกเขาไดข้ปฏริเสธพระองคตผซูข้ทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงใชข้มา นรีที่จขงนทาไปสซูขพยานทรีที่สรีที่
ซขที่งเปป็นพยานสรุดทข้าย
ยน 5:39

จงคล้นดยในพระคนมภทรค์ เพราะทยู่านครดวยู่าในพระคนมภทรค์นนนนั้ มทชทวรตนรรนน ดรค์

และพระคนมภทรค์นนนนั้ เปป็นพยานถขงเรา พยานสรุดทข้ายคพอพระคคัมภรีรต ตคัวสะกดของคทาทรีที่แปลวขา คล้นดย
(เอเรอซูนนคั เท) สามารถอยซูใข นรซูปบอกเลขาหรพอคทาสคังที่ กป็ไดข้ พระคคัมภรีรตฉบคับคริงเจมสตนทาเสนอคทานรีรใน
รซูปของคทาสคังที่ ถขงแมข้วาข คทากรริยาทรีที่ตามมาอยซูใข นรซูปบอกเลขา (“ทขานคริดวขา”) หากเปป็นเชขนนคัรน ความ
หมายกป็จะเปป็น ‘ทขานทคัรงหลายกทาลคังคข้นดซูพระคคัมภรีรตเพราะในพระคคัมภรีรตนรคันพวกทขานคริดวขาพวก
ทขานมรีชวรี ริตนริรนคั ดรต’ อยขางไรกป็ตาม บรริบททรีที่ตามมานขาจะสพที่อถขงคทาสคังที่ ของพระเยซซูเพราะพระองคต

ทรงหมายเหตรุวาข แมข้แตขพระคคัมภรีรเต ดริมกป็เปป็นพยานถขงพระองคต ความหมายจขงเรรียบงขาย พระเยซซูจขง
ตรคัสวขา ‘พวกทขานคริดวขามรีชรีวริตนริรคันดรตในพระคคัมภรีรต ดคังนคัรน จงคข้นดซูและศขกษาพระคคัมภรีรต พระ
คคัมภรีรตนร คันจะเปป็นพยานถขงเรา’ พยานสรุดทข้ายในพยานทคัรงสรีที่ไดข้ถซูกนทาเสนอแลข้ว
ยน 5:40

คทาตรคัสนรีรเปริดเผยเรพที่องทรีที่นขาเศรข้า แตยู่ทยู่านทนนั้งหลายไมยู่ยอมมาหาเราเพนือริ่ จะไดล้

ชทวรต ทรีมที่ นรุษยตไมขรอดไมขไดข้เปป็นเพราะพวกเขาไมขเคยเหป็นความสวขาง ปคัญหากป็คพอวขา พวกเขาไมข่
ยอมมาหาความสวขาง ผซูข้ใดใครข มากป็มาไดข้ แตขพวกเขาไมขยอมมา คนสข วนใหญขไมขรอดเพราะพวก
เขาจงใจปฏริเสธพระครริสตต พวกเขาไมขยอมมา
ยน 5:41-42 เราไมยู่รบน เกทยรตรจากมนนษยค์ 42 แตยู่เรารยล้วยู่าทยู่านไมยู่มทความรนกพระเจล้าในตนว
ทยู่าน
ความหมายกป็คพอ พระเยซซูไมขไดข้กาท ลคังแสวงหาเกรียรตริ (แปลตรงตคัววขา ‘สงขาราศรี’) จากมนรุษยต
นคันที่ ไมขใชขจรุดประสงคตของพระองคต เชขนเดรียวกคับในขข้อ 2:25 พระเยซซูทรงทราบจริตใจของพวกเขา
พวกเขาไมขรคักพระเจข้า เพราะวขาพวกเขาไมขไดข้รคักพระบริดาจรริงๆ พวกเขาจขงไมขไดข้รคักพระบรุตรดข้วย
ยน 5:43-44 เราไดล้มาในพระนามพระบรดาของเรา และทยู่านทนนั้งหลายมรไดล้รบน เรา ถล้าผยล้
อนืริ่นจะมาในนามของเขาเอง ทยู่านทนนั้งหลายกป็จะรนบผยล้นนนนั้ 44 ผยล้ททริ่ไดล้รนบยศศนกดรธจากกนนเอง และมรไดล้
แสวงหายศศนกดรธซงขริ่ มาจากพระเจล้าเทยู่านนนนั้ ทยู่านจะเชนืริ่อผยล้นนนนั้ ไดล้อยยู่างไร
การทรีที่พวกเขาปฏริเสธพระบรุตรยริงที่ เปริดเผยใหข้เหป็นความบาปทรีที่รข้ายแรงยริงที่ ขขรนของพวกเขา
ทคัรงๆทรีที่ใชข้ศาสนาบคังหนข้า แตขพวกเขากป็ไมขยอมรคับพระบริดาเหมพอนกคัน นขาตลกทรีพที่ วกเขาจะยอมรคับ
คนทรีมที่ าในนามของผซูข้อพที่น นอกจากนรีร ความไมขเชพที่อของพวกเขากป็ปรากฏชคัดจากการทรีที่พวกเขาเตป็มใจ
รคับคทาสรรเสรริญจากกคันและกคัน แตขไมขสนใจเกรียรตริทรีที่มแรี ตขพระเจข้าเทขานคัรนทรีที่ทรงใหข้ไดข้
ยน 5:45-47 อยยู่าครดวยู่าเราจะฟล้องทยู่านทนนั้งหลายตยู่อพระบรดา มทผฟล้ย ล้องทยู่านแลล้ว คนือโมเสส
ผยล้ซงขริ่ ทยู่านทนนั้งหลายหวนงใจอยยยู่ 46 ถล้าทยู่านทนนั้งหลายเชนืริ่อโมเสส ทยู่านทนนั้งหลายกป็จะเชนืริ่อเรา เพราะโมเสส

ไดล้เขทยนกลยู่าวถขงเรา 47 แตยู่ถล้าทยู่านทนนั้งหลายไมยู่เชนืริ่อเรนืริ่องททริ่โมเสสเขทยนแลล้ว ทยู่านจะเชนืริ่อถล้อยคอาของ
เราอยยู่างไรไดล้"
พระเยซซูจงข ตรคัสวขา ‘พวกทขานไมขตข้องกคังวลทรีที่เรากลขาวหาพวกทขานตขอพระบริดาหรอก พวก
ทขานมรีผซูข้กลขาวหาอยซูแข ลข้ว’ การอข้างถขงโมเสสนคัรนไมขไดข้เนข้นตคัวตนของเขามากเทขากคับสริที่งทรีที่เขาเขรียน
(คพอ บคัญญคัตขริ องโมเสสซขงที่ เปป็นพระวจนะของพระเจข้า) คทาทรีแที่ ปลวขา หวนงใจ ในทรีที่นร รี (เอลพริดโซ) คพอ
คทาวขา ‘หวคัง’ พวกรคับบรีมครี วามหวคังในพระวจนะของพระเจข้า แตขพวกเขาไมขไดข้เชพที่อมคันจรริงๆ
คราวนรีรพระเยซซูทรงใชข้คทาทรีแที่ ปลวขา ความเชพที่อหรพอความวางใจ (พริสเทอซูออ) หากพวกเขา
เชพที่อพระวจนะของพระเจข้าซขที่งถซูกเขรียนโดยโมเสสจรริงๆ (ซขที่งเปป็นผซูข้ทพรีที่ วกเขาใหข้เกรียรตริแตขภายนอก)
พวกเขากป็จะเชพที่อพระเยซซู พระเยซซูจขงอข้างอริงถขงการทรีโที่ มเสสกป็เขรียนถขงพระองคตไวข้ ดข้วยเหตรุนร รี ถข้า
พวกเขาไมขยอมเชพที่อโมเสส พวกเขาจะเชพที่อพระเยซซูไดข้อยขางไรกคัน เมพอที่ มนรุษยตปฏริเสธพระวจนะของ
พระเจข้า พวกเขากป็ไมขมครี วามหวคัง
*****
ภนำพรวมของยอหห์น 6: เนนอทั้ หาสข่วนแรกของยอหห์น 6 นนาเสนอเหตมุการณห์ทโมีที่ ดดเดข่นหลาย
เหตมุการณห์ในพทนธกริจขององคห์พระผซูล้เปป็นเจล้าของเรา (1) พระองคห์ทรงเลมีทั้ยงอาหารคนหล้าพทนคน
จากนทนทั้ (2) พระองคห์ทรงตรทสคนาเทศนาเกมีที่ยวกทบอาหารแหข่งชมีวริต เนนอทั้ หาสข่วนทมีที่เหลนอของยอหห์น 6
ทนาใหล้คนาเทศนาเกมีที่ยวกทบอาหารแหข่งชมีวริตสมบซูรณห์ ถทึงแมล้สาระสนาคทญของคนาเทศนานมีทั้เปป็นเรนอที่ งฝข่าย
วริญญาณ แตข่พวกสาวกทมีที่ตนทั้นเขรินของพระครริสตห์กป็แยกตทวไปจากพระองคห์เพราะพวกเขาไมข่มมีใจรทบ
รซูล้เรนอที่ งฝข่ายวริญญาณ ความจรริงฝข่ายวริญญาณบางครทงทั้ จะแยกขล้าวสาลมีออกจากแกลบ
ยน 6:1-4

ภายหลนงเหตนการณค์เหลยู่านทพนั้ ระเยซย กป็เสดป็จไปขล้ามทะเลกาลรลท คนือทะเลทร

เบเรทยส 2 คนเปป็นอนนมากไดล้ตามพระองคค์ไป เพราะเขาเหลยู่านนนั้นไดล้เหป็นการอนศจรรยค์ททริ่พระองคค์ไดล้
ทรงกระทอาตยู่อบรรดาคนปยู่วย 3 พระเยซย เสดป็จขขนั้นไปบนภยเขาและประทนบกนบเหลยู่าสาวกของ
พระองคค์ททริ่นนริ่น 4 ขณะนนนั้นใกลล้จะถขงปนสกาซขงริ่ เปป็นเทศกาลเลทนั้ยงของพวกยรวแลล้ว

หลคังจากเหตรุการณตตขางๆในบททรีที่หข้า พระเยซซูไดข้เสดป็จกลคับไปยคังแควข้นกาลริลแรี ละขข้ามไปยคัง
ฝคัที่งตะวคันออก (สคังเกตวขาทะเลกาลริลรีในทรีที่นร รีกคป็ พอทะเลทริเบเรรียส) ฝซูงชนหมซูขใหญขตริดตามพระองคตไป
เพราะพวกเขาไดข้เหป็นการอคัศจรรยตกขอนหนข้านคัรนของพระองคต เวลาขณะนคัรนเปป็นชขวงฤดซูใบไมข้ผลริ
และใกลข้ถขงเทศกาลปคัสกา กระนคัรนพระเยซซูกไป็ มขไดข้เสดป็จไปรข วมถพอพริธรีปคัสกานรีร เพราะเมพที่อไมขนาน
มานรีรพวกยริวทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มมรีใจคริดรข้ายตขอพระองคต นรีอที่ าจเปป็นพริธรีปคัสกาครคัรงทรีสที่ ามนคับตคัรงแตขการ
เรริที่มตข้นพคันธกริจของพระเยซซู เพราะตข้องการหลรีกหนรีจากฝซูงชนทรีที่เบรียดเสรียดกคันเพพอที่ เหป็นการ
อคัศจรรยตเพริมที่ เตริม พระเยซซูจขงทรงหลบไปยคังภซูเขาแหขงหนขงที่ พรข้อมกคับพวกสาวก
ยน 6:5-6

เมนืริ่อพระเยซย ทรงเงยพระพนกตรค์ทอดพระเนตรและเหป็นคนเปป็นอนนมากพา

กนนมาหาพระองคค์ พระองคค์จขงตรนสกนบฟทลรปวยู่า "เราจะซนืนั้ออาหารททริ่ไหนใหล้คนเหลยู่านทนั้กนร ไดล้"
6 พระองคค์ตรนสอยยู่างนนนนั้ เพนือริ่ จะลองใจฟทลรป เพราะพระองคค์ทรงทราบแลล้ววยู่าพระองคค์จะทรง
กระทอาประการใด
อยขางไรกป็ตาม ฝซูงชนกป็ตริดตามพระองคตไปจนถขงบนภซูเขา หขางไกลจากชรุมชนหรพอแหลขง
อาหาร พระเยซซูจขงถามฟรีลริปวขา “เราจะซพรออาหารทรีที่ไหนใหข้คนเหลขานรีรกรินไดข้” นขาสนใจตรงทรีวที่ าข
คทาถามของพระเยซซูมไรี วข้เพพอที่ ทดสอบเขา พระเยซซูทรงทราบอยซูแข ลข้ววขาพระองคตจะทรงกระททาอะไร
คทาทรีที่แปลวขา ทดสอบ (เพอริราดโซ) มคักถซูกแปลวขา ‘ทดลอง’ อยขางไรกป็ตาม ในทรีที่นร ครี วามหมายคพอ
การทดสอบ คทาถามของพระเยซซูจขงเปป็นการลองดซูวาข ฟรีลริปจะตอบอยขางไร
ยน 6:7

ฟทลรปทยลตอบพระองคค์วายู่ "สองรล้อยเหรทยญเดนารรอนนกป็ไมยู่พอซนืนั้ออาหารใหล้

เขากรนกนนคนละเลป็กละนล้อย" คทาตอบของฟรีลริปทรีที่วาข “สองรข้อยเหรรียญเดนารริอนคั กป็ไมขพอซพรออาหาร
ใหข้เขากรินกคันคนละเลป็กละนข้อย” เปป็นเรพอที่ งนขาสนใจ คทาทรีที่แปลวขา เดนารรอนน (เดนารริออน) เดริมทรีเปป็น
ราคาสทาหรคับลาสริบตคัวในอาณาจคักรโรมคันโบราณ ในสมคัยพระคคัมภรีรตใหมข นรีที่เปป็นจทานวนเงรินทรีที่
เทขากคับคขาแรงหนขงที่ วคัน กลขาวอรีกนคัยหนขที่ง ตข้องใชข้เงรินจทานวนมหาศาลในการซพรออาหารสทาหรคับกริน
พออริที่มมาเลรีรยงฝซูงชนทรีรที่ วมตคัวกคันนรีร

ยน 6:8-9

สาวกคนหนขริ่งของพระองคค์คนืออนนดรย วค์นอล้ งชายของซทโมนเปโตรทยล

พระองคค์วยู่า 9 "ททริ่นทริ่มทเดป็กชายคนหนขริ่งมทขนมขล้าวบารค์เลยค์หล้ากล้อนกนบปลาเลป็กๆสองตนว แตยู่เทยู่านนนั้นจะ
พออะไรกนบคนมากอยยู่างนทนั้"
อคันดรซูวตจงข ตอบวขามรีเดป็กผซูข้ชายคนหนขงที่ ซขที่งมรีขนมปคังบารตเลยตหข้ากข้อนกคับปลาเลป็กๆสองตคัว
ขนมปคังนรีรมรีลคักษณะเปป็นขนมปคังกข้อนไมขใชขขนมปคังปอนดตแบบสมคัยของเรา เหป็นไดข้ชคัดวขาแมขของ
เดป็กคนนรีรไดข้เตรรียมอาหารเทรีที่ยงใสข ยาข มมาใหข้เขารคับประทานในขณะทรีที่เขาตริดตามพระเยซซู อยขางไร
กป็ตาม อคันดรซูวตกกป็ ลขาวดข้วยนทราเสรียงไมขพอใจวขา “แตขเทขานคัรนจะพออะไรกคับคนมากอยขางนรีร” ตอนแรก
ดซูเหมพอนอคันดรซูวกต พป็ อมรีความเชพที่ออยซูบข ข้าง สข วนฟรีลริปกป็มองเหป็นปคัญหาและจากมรุมมองของเขา
ทางออกกป็คพอการใชข้เงรินจทานวนมหาศาล อคันดรซูวตเหป็นทางแกข้เลป็กๆซขงที่ โดยการจคัดเตรรียมของพระเจข้า
อาจแกข้ปคัญหาไดข้ แตขแลข้วเขาเองกป็ถอนตคัวจากทางแกข้นร เรี ชขนกคัน
ยน 6:10

พระเยซย ตรนสวยู่า "ใหล้คนทนนั้งปวงนนงริ่ ลงเถรด" ททริ่นนริ่นมทหญล้ามาก คนเหลยู่านนนนั้

จขงนนริ่งลง นนบแตยู่ผชล้ย ายไดล้ประมาณหล้าพนนคน พระเยซซูทรงทราบอยซูแข ลข้ววขาพระองคตจะทรงททาอะไร
แตขโดยการใหข้พวกสาวกเสนอทางแกข้ พระองคตจงข เนข้นยทราลคักษณะทรีที่อคัศจรรยตของทางแกข้ของ
พระองคต ตอนนคัรนเปป็นฤดซูใบไมข้ผลริ หญข้ากป็เขรียวขจรี พระเยซซูจงข ตรคัสสคังที่ ใหข้บรรดาฝซูงชนนคังที่ ลงเปป็น
กลรุมข ๆ คทาวขา ผยชล้ าย (อคันโธรพอส) อาจหมายถขงผซูข้ชายทรีที่เปป็นผซูข้ใหญขหรพอผซูคข้ นกป็ไดข้ นขาจะเปป็นความ
หมายแบบหลคังในทรีที่นร รี คนอยขางนข้อยหข้าพคันคนนคังที่ ลง ใหข้เราสคังเกตวขาการเลรีรยงอาหารของพระเยซซู
นคัรนเปป็นตามคทาสคังที่ และเปป็นระเบรียบเรรียบรข้อย นรีที่เปป็นแบบอยขางทรีที่สอนเราใหข้ททาทรุกสริที่งอยขางเปป็น
ระเบรียบเรรียบรข้อย องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราไมขเคยททาอะไรตามอทาเภอใจหรพอททาแบบไรข้ระเบรียบ
ยน 6:11

แลล้วพระเยซยกป็ทรงหยรบขนมปนงนนนนั้ และเมนืริ่อขอบพระคนณแลล้ว กป็ทรงแจก

แกยู่พวกสาวก และพวกสาวกแจกแกยู่บรรดาคนททริ่นนริ่งอยยยู่นนนนั้ และใหล้ปลาดล้วยตามททริ่เขาปรารถนา สริที่ง
แรกทรีพที่ ระเยซซูทรงกระททาคพอขอบพระครุณ นรีที่เปป็นแบบอยขางทรีที่สอนเราใหข้ขอบพระครุณพระเจข้า
สทาหรคับอาหารทรีที่เราจะรคับประทาน จากนคัรนพระองคตทรงแจกจขายอาหารแกขพวกสาวกเพพที่อแจกจขาย
แกขฝซูงชน แตขละคนไดข้รคับอนรุญาตใหข้รคับประทานไดข้ “ตามทรีที่เขาปรารถนา”

ยน 6:12-13 เมนืริ่อเขาทนนั้งหลายกรนอรริ่มแลล้วพระองคค์ตรนสกนบเหลยู่าสาวกของพระองคค์วยู่า
"จงเกป็บเศษอาหารททริ่เหลนือไวล้ เพนืริ่อไมยู่ใหล้มทสรริ่งใดเสทยไป" 13 เขาจขงเกป็บเศษขนมขล้าวบารค์เลยค์หล้ากล้อน
ซขริ่งเหลนือจากททริ่คนทนนั้งหลายไดล้กรนแลล้วนนนนั้ ใสยู่กระบนงไดล้สรบสองกระบนงเตป็ม
คทาทรีที่แปลวขา อรริ่ม คพอ เอป็มพริเพลมริ จากนคัรนพระเยซซูทรงตรคัสสคังที่ ใหข้พวกสาวกเกป็บเศษอาหารทรีที่
เหลพอ เปป็นความจรริงทรีที่พระเจข้าทรงตอบสนองความตข้องการของเราเยอะเกรินกวขาทรีที่เราจะขอหรพอคริด
ไดข้ พวกสาวกเกป็บอาหารทรีที่เหลพอไดข้สริบสองกระบรุงเตป็ม ตขอไปนรีรเปป็นความเหป็น (1) ดซูเหมพอนวขาพระ
เยซซูทรงใหข้พวกสาวกมรีกระบรุงคนละใบ ถขงแมข้วาข ไมขมหรี ลคักฐานสนคับสนรุนชคัดเจน แตขมคันกป็เปป็นขข้อ
เสนอแนะทรีที่นขาสนใจ แตขจะเกริดคทาถามขขรนมาวขา แลข้วเดป็กผซูข้ชายทรีที่มอบถวายอาหารเทรียที่ งของตน
ตคัรงแตขแรกเลขา (2) เปป็นความจรริงทรีที่นอข้ ยคพอมากเมพที่อพระเจข้าทรงสถริตอยซูดข ข้วย พระเจข้าทรงสามารถใชข้
ทรคัพยากรอคันนข้อยนริดทรีที่เรามรีอยซูเข พพอที่ ตอบสนองความตข้องการทรุกอยขางไดข้ (3) พระเยซซูไมขทรงใชข้
อะไรสริรนเปลพอง พระองคตทรงใชข้ประโยชนตเตป็มทรีที่จากทรุกสริที่งทรีที่พระองคตทรงจคัดเตรรียม (4) พระราช
กริจและพคันธกริจของพระองคตมครี วามเปป็นระเบรียบเรรียบรข้อย พระองคตไมขทรงทริรงเรรียที่ ราดใหข้คนอพนที่
ตข้องเกป็บกวาด พคันธกริจตขางๆในปคัจจรุบนคั กป็ควรจดจทาสริที่งเหลขานรีรไวข้
ยน 6:14

เมนืริ่อคนเหลยู่านนนนั้ ไดล้เหป็นการอนศจรรยค์ซงขริ่ พระเยซย ไดล้ทรงกระทอา เขากป็พยดกนน

วยู่า "แทล้จรรงทยู่านผยล้นเทนั้ ปป็นศาสดาพยากรณค์นนนนั้ ททริ่ทรงกอาหนดใหล้เขล้ามาในโลก" อรีกครคัรงทรีคที่ ทาวขา คน
แปลมาจากคทาวขา อคันโธรพอส ซขที่งหมายถขงผซูข้คนโดยทคัวที่ ไป พวกเขาจขงดขวนสรรุปเลยวขาพระเยซซูทรง
เปป็น “ศาสดาพยากรณตนร คันทรีที่ทรงกทาหนดใหข้เขข้ามาในโลก” นรีที่เปป็นการอข้างถขงคทาพยากรณตในพระ
ราชบคัญญคัตริ 18:15, 18 ซขที่งเปป็นคทาพยากรณตเกรีที่ยวกคับพระเมสสริยาหต พระเยซซูทรงเปป็น “ศาสดา
พยากรณตนร คัน” จรริงๆ
ยน 6:15

เมนืริ่อพระเยซย ทรงทราบวยู่า เขาทนนั้งหลายจะมาจนบพระองคค์ไปตนนั้งใหล้เปป็น

กษนตรรยค์ พระองคค์กป็เสดป็จไปททริ่ภยเขาอทกแตยู่ลอาพนง นขาเสรียดายทรีพที่ วกยริวมากมายในสมคัยนคัรนมองพระ
เมสสริยาหตทรีที่พระคคัมภรีรตพยากรณตไวข้วาข เปป็นผซูข้นทาทางการเมพองมากกวขาเปป็นผซูข้ชขวยใหข้รอดฝขายวริญญาณ
อคันทรีที่จรริงแลข้วพอครบกทาหนดเวลาพระเยซซูกจป็ ะทรงเปป็นทคัรงสองอยขาง อยขางไรกป็ตาม ดซูเหมพอนจะ

เหป็นไดข้ชคัดวขาแมข้แตขคนเหลขานคัรนในแควข้นกาลริลรีกมป็ องเหป็นแตขการชขวยกซูใข้ หข้พข้นจากอทานาจทรราช
ของชาวโรมคันทรีที่ตนตข้องทนอยซูข
ชาวแควข้นกาลริลรีจขงตคัรงใจทรีที่จะตคัรงพระเยซซูใหข้เปป็นผซูข้นทาการลรุกฮพอตขอตข้านจคักรวรรดริโรมคัน มรุม
มองของพวกเขาเกรีที่ยวกคับพระองคตในฐานะกษคัตรริยตจงข ไมขครบถข้วนและไมขใชขมมรุ มองฝขายวริญญาณ
อยขางแนขนอน ดข้วยเหตรุนร รี เพราะเหป็นวขาจะเกริดวริกฤตริตามมา พระองคตจขง “เสดป็จไปทรีที่ภเซู ขาอรีกแตข
ลทาพคัง” เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคตตข้องการใชข้เวลาอธริษฐานสข วนตคัวกคับพระบริดาผซูข้สถริตในสวรรคต
ยน 6:16-17 พอคอริ่าลงเหลยู่าสาวกของพระองคค์กไป็ ดล้ลงไปททริ่ทะเล 17 แลล้วลงเรนือขล้ามฟาก
ไปยนงเมนืองคาเปอรนาอนม มนืดแลล้วแตยู่พระเยซยกป็ยนงมรไดล้เสดป็จไปถขงเขา
ตอนนคัรนคทที่าแลข้วพวกสาวกจขงตคัดสรินใจมรุขงหนข้าขข้ามทะเลกาลริลรีเพพอที่ กลคับบข้าน พวกเขาจขงลง
เรพอและเรริที่มพายเรพอกลคับไปยคังเมพองคาเปอรนาอรุม ขณะเดรียวกคัน ความมพดไดข้คบพ คลานเขข้ามาและ
พระเยซซูกไป็ มขไดข้ทรงอยซูกข บคั พวกเขา
ยน 6:18

ทะเลกป็กอาเรรบขขนั้นเพราะลมพนดกลล้า ขณะทรีที่พวกเขาพายเรพอฝขาความมพดขข้าม

ทะเลกาลริลรี ลมกป็พคัดแรงจนทะเลกทาเรริบขขรน
ยน 6:19-20 เมนืริ่อเขาทนนั้งหลายตทกรรเชทยงไปไดล้ประมาณหล้าหกกรโลเมตร เขากป็เหป็นพระ
เยซย เสดป็จดอาเนรนมาบนทะเลใกลล้เรนือ เขาตยู่างกป็ตกใจกลนว 20 แตยู่พระองคค์ตรนสแกยู่เขาวยู่า "นทริ่เปป็นเรา
เอง อยยู่ากลนวเลย"
คทาวขาหข้าหกกริโลเมตรมาจาก 25 หรพอ 30 furlongs (แปลจากคทากรรีก สตาดริออน ซขที่งเปป็น
ทรีที่มาของคทาภาษาอคังกฤษ stadium) ระยะทางเทขานรีรคพอ 582 ฟรุตหรพอรวบเปป็น 600 ฟรุต ระยะทางใน
การขข้ามทะเลกาลริลรีคพอ 40 furlongs (สตาเดรีย) ดคังนคัรนพวกสาวกจขงเดรินทางไปไดข้ระหวขาง 2 ใน 3
ถขง 3 ใน 4 ของระยะทางตอนทรีที่พายรุกาท เรริบขขรน ขณะเดรียวกคันพระเยซซูไดข้ปรากฏเหมพอนดทาเนรินบน
ทะเลไปหาพวกเขา

ยอหตนไมขไดข้รายงานเกรีที่ยวกคับการทรีที่เปโตรลงไปเดรินบนทะเลกคับพระเยซซูดข้วยหรพอการทรีที่
พวกเขาคริดวขาพระเยซซูทรงเปป็นผรี อยขางไรกป็ตาม ยอหตนไมขไดข้บคันทขกเกรีที่ยวกคับความกลคัวสถานการณต
นรีรของพวกเขา คทาตอบของพระเยซซูเปป็นทรีที่หนรุนใจเราจนถขงทรุกวคันนรีร “นรีเที่ ปป็นเราเอง อยขากลคัวเลย”
ยน 6:21

ดนงนนนนั้ เขาจขงรนบพระองคค์ขนขนั้ เรนือดล้วยความเตป็มใจ แลล้วทนนใดนนนนั้ เรนือกป็ถขงฝนงริ่

ททริ่เขาจะไปนนนั้น ใหข้เราสคังเกตวขาเมพที่อพวกเขาตข้อนรคับพระองคต อคันตรายกป็สร นริ สรุดลง พวกเขาไดข้รคับ
การชขวยใหข้พข้น ในทคันใดนคัรนเรพอของพวกเขา “กป็ถงข ฝคัที่งทรีที่เขาจะไปนคัรน” ในแบบเดรียวกคัน เมพที่อผซูคข้ น
จนถขงทรุกวคันนรีรตข้อนรคับพระครริสตต ในทคันใดนคัรนพวกเขากป็รอดฝขายวริญญาณ!
ยน 6:22-25 วนนรนยู่งขขนนั้ เมนืริ่อคนททริ่อยยฝยู่ นริ่งขล้างโนล้นเหป็นวยู่าไมยู่มทเรนืออนืริ่นททริ่นนนริ่ เวล้นแตยู่ลอาททริ่เหลยู่า
สาวกของพระองคค์ลงไปเพทยงลอาเดทยว และเหป็นวยู่าพระเยซย มรไดล้เสดป็จลงเรนือลอานนนนั้ ไปกนบเหลยู่าสาวก
แตยู่เหลยู่าสาวกของพระองคค์ไปตามลอาพนงเทยู่านนนนั้ 23 (แตยู่มทเรนือลอาอนืนริ่ มาจากทรเบเรทยส ใกลล้สถานททริ่ททริ่
เขาไดล้กนร ขนมปนง หลนงจากททริ่องคค์พระผยล้เปป็นเจล้าไดล้ทรงขอบพระคนณแลล้ว) 24 เหตนฉะนนนนั้ เมนืริ่อ
ประชาชนเหป็นวยู่า พระเยซย และเหลยู่าสาวกไมยู่ไดล้อยยยู่ททริ่นนริ่น เขาจขงลงเรนือไปและตามหาพระเยซย ททริ่
เมนืองคาเปอรนาอนม 25 ครนนั้นเขาไดล้พบพระองคค์ททริ่ฝงนริ่ ทะเลขล้างโนล้นแลล้ว เขาทนนั้งหลายทยลพระองคค์วยู่า
"รนบบท ทยู่านมาททริ่นเทริ่ มนืริ่อไร"
วคันตขอมา ชาวแควข้นกาลริลรีกป็สงคั เกตเหป็นวขาพระเยซซูมริไดข้เสดป็จลงเรพอไปกคับพวกสาวกดข้วยใน
คพนกขอนหนข้านคัรน แตขพระองคตกเป็ สดป็จขข้ามทะเลไปดข้วยอยซูดข รี (พวกเขากป็เดรินทางกลคับไปยคังเมพองคาเป
อรนาอรุมดข้วย) พวกเขาจขงอยากรซูข้วาข พระองคตทรงไปถขงทรีที่นคันที่ ไดข้อยขางไร
ยน 6:26

พระเยซย ตรนสตอบเขาวยู่า "เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านทนนั้งหลายวยู่า ทยู่านทนนั้ง

หลายตามหาเรามรใชยู่เพราะไดล้เหป็นการอนศจรรยค์นนนั้น แตยู่เพราะไดล้กรนขนมปนงอรริ่ม พระเยซซูทรงตทาหนริ
พวกเขาดข้วยรซูแข้ รงจซูงใจของพวกเขา พระองคตทรงชรีรใหข้เหป็นวขาความสนใจของพวกเขาไมขใชขเรพที่อง
ฝขายวริญญาณ แตขพวกเขาสนใจอาหารทรีที่พวกเขารคับประทานและไดข้กรินอริที่มมากกวขา ความสนใจ
ของพวกเขานข้อยกวขาเรพที่องฝขายวริญญาณ

ยน 6:27

อยยู่าขวนขวายหาอาหารททริ่ยอยู่ มเสนืริ่อมสย ญไป แตยู่จงหาอาหารททริ่ดอารงอยยถยู่ ขง

ชทวรตนรรนนดรค์ซงขริ่ บนตรมนนษยค์จะใหล้แกยู่ทยู่าน เพราะพระเจล้าคนือพระบรดาไดล้ทรงประทนบตรามอบ
ออานาจแกยู่พระบนตรแลล้ว" คทาตอบของพระเยซซูตรงประเดป็น ใจความสทาคคัญกป็คพอ ‘อยขาททางานเพพที่อ
อาหารทรีที่จะเสพที่อมสซูญไป แตขจงหาอาหารทรีที่ดทารงอยซูถข ขงชรีวริตนริรคันดรตซขที่งบรุตรมนรุษยตจะใหข้แกขทขาน’
พระองคตทรงอธริบายตขอไปวขาพระเจข้าพระบริดาไดข้ทรงประทคับตราพระองคตไวข้เพพที่อจรุดประสงคตนร รีเอง
การทรีที่พระเยซซูทรงไดข้รบคั การประทคับตราโดยพระเจข้านขาจะหมายถขงการทรีที่พระองคตไดข้รคับตรา
ประทคับอนรุมตคั ริของพระเจข้าอยซูบข นพระองคต คทาอธริบายนรีรกใป็ ชข้ไดข้กบคั ตอนทรีพที่ ระองคตทรงรคับบคัพตริศมา
เชขนเดรียวกคับในยอหตน 5:37
ยน 6:28-29 แลล้วเขาทนนั้งหลายกป็ทยลพระองคค์วยู่า "ขล้าพเจล้าทนนั้งหลายจะตล้องทอาประการใด
จขงจะทอางานของพระเจล้าไดล้" 29 พระเยซย ตรนสตอบเขาวยู่า "งานของพระเจล้านนนนั้ คนือการททริ่ทยู่านเชนืริ่อ
ในทยู่านททริ่พระองคค์ทรงใชล้มานนนั้น"
ธรรมชาตริฝขายวริญญาณทรีที่ตรพนเขรินของคนเหลขานคัรนทรีที่ฟงคั พระเยซซูไดข้รคับการเปริดเผยเพริที่มเตริม
พวกเขาจขงอยากรซูข้วาข พวกเขาควรททาอะไรเพพที่อทรีจที่ ะททางานของพระเจข้าไดข้ ตามทรีที่บรริบททรีที่ตามมาจะ
เปริดเผยใหข้เหป็น คทาถามนรีรไมขไดข้เปป็นคทาถามฝขายวริญญาณเหมพอนอยขางทรีที่เหป็นในตอนแรกเลย (เราตข้อง
ไมขลมพ วขาแคขคพนกขอนพวกเขายคังอยากจคับพระเยซซูเปป็นผซูข้นทาทางการเมพองอยซูเข ลย ความคริดนรีรนขาจะยคัง
อยซูใข นหคัวพวกเขาอยซู)ข
คทาตอบของพระเยซซูทรคังตรงประเดป็นและเปป็นฝขายวริญญาณจรริงๆ งานทรีพที่ ระเจข้าทรงสน
พระทคัยคพอการทรีที่พวกเขาจะ “เชพที่อในทขานทรีพที่ ระองคตทรงใชข้มานคัรน” พระเจข้าทรงสนพระทคัยมาก
ทรีที่สรุดในการทรีมที่ นรุษยตชาตริทรีที่หลงหายและบาปหนาจะหคันมาวางใจในพระเยซซูครริสตตพระบรุตรของ
พระองคต
ยน 6:30

เขาทนนั้งหลายจขงทยลพระองคค์วยู่า "ถล้าเชยู่นนนนนั้ ทยู่านจะกระทอาหมายสอาคนญ

อะไร เพนืริ่อขล้าพเจล้าทนนั้งหลายจะเหป็นและเชนืริ่อในทยู่าน ทยู่านจะกระทอาการอะไรบล้าง เชขนเดรียวกคับใน
กรณรีทรีที่เกริดขขรนบขอยๆกคับพวกอริสราเอลทรีที่ไมขเชพที่อ พวกเขาอยากใหข้พระเยซซูกระททาหมายสนาคทญอรีกสคัก

อคันกขอนทรีพที่ วกเขาจะยอมเชพที่อจรริงๆ วลรีสรุดทข้ายมรีความหมายวขา ‘แสดงใหข้เราดซูหนขอยวขาทขานททา
อะไรไดข้บข้าง’
ยน 6:31-32 บรรพบนรนษของขล้าพเจล้าทนนั้งหลายไดล้กรนมานาในถรนริ่ ทนรกนนดารนนนั้น ตามททริ่มท
คอาเขทยนไวล้วายู่ `ทยู่านไดล้ใหล้เขากรนอาหารจากสวรรคค์'" 32 พระเยซย จขงตรนสกนบเขาวยู่า "เราบอกความ
จรรงแกยู่ทยู่านทนนั้งหลายวยู่า มรใชยู่โมเสสททริ่ใหล้อาหารจากสวรรคค์นนนั้นแกยู่ทยู่าน แตยู่พระบรดาของเราประทาน
อาหารแทล้ซขริ่งมาจากสวรรคค์ใหล้แกยู่ทยู่านทนนั้งหลาย
พวกเขาเตพอนความจทาพระเยซซูวาข บรรพบรุรรุษของพวกเขาไดข้กรินมานาในถริที่นทรุรกคันดาร คทา
ตอบของพระเยซซูกคป็ พอ ‘มริใชขโมเสสทรีที่ใหข้อาหารจากสวรรคตนร คันแกขทขาน แตขพระบริดาของเรากทาลคัง
ประทานอาหารแทข้ซขที่งมาจากสวรรคตใหข้แกขทขานทคัรงหลาย’ นขาสคังเกตวขาคทาอธริบายเกรีที่ยวกคับเรพที่อง
อาหารแหขงชรีวตริ นรีรมขรี ร ขนไมขถขงยรีที่สริบสรีที่ชวคั ที่ โมงหลคังจากพระเยซซูทรงเลรีรยงอาหารคนหข้าพคันคน
ยน 6:33

เพราะวยู่าอาหารของพระเจล้านนนนั้ คนือทยู่านททริ่ลงมาจากสวรรคค์ และประทาน

ชทวรตใหล้แกยู่โลก" พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา “เพราะวขาอาหารของพระเจข้านคัรน คพอทขานทรีที่ลงมาจาก
สวรรคต และประทานชรีวริตใหข้แกขโลก” ในรซูปแบบเดรียวกคับเหตรุการณตทรีที่บขอนทราในบททรีที่ 4 พระเยซซู
ทรงเชพที่อมโยงพระองคตเองกคับอาหารแหขงชรีวริต เปป็นความจรริงทรีพที่ ระเยซซูทรงเปป็นอาหารและเปป็น
กทาลคังสทาหรคับการเดรินทางของชรีวริต นขาเศรข้าทรีโที่ ลกนรีรไมขเคยลริรมลองอาหารนคัรน มานาทรีที่ทรงประทาน
ใหข้ผาข นโมเสสททาใหข้ทข้องอริที่มแตขไมขไดข้ใหข้ชรีวริต พระเยซซูทรงประทานอาหารทรีที่ใหข้ทรคังสองอยขาง ดคัง
นคัรนอาหารทรีพที่ ระเยซซูทรงประทานใหข้จขง (1) เปป็นทคัรงชรีวริต และ (2) อาหารทรีที่ใหข้กาท ลคังฝขายวริญญาณ
ยน 6:34

เขาทนนั้งหลายจขงทยลพระองคค์วยู่า "พระองคค์เจล้าขล้า โปรดใหล้อาหารนนนนั้ แกยู่

ขล้าพเจล้าทนนั้งหลายเสมอไปเถรด" เชขนเดรียวกคับหญริงทรีที่บขอนทรานคัรน พวกยริวทรีไที่ มขคขอยเชพที่อนคักขอใหข้พระ
เยซซูประทานอาหารนคัรนใหข้พวกเขาเสมอไป นคันที่ คพอ ตขอไปเรพอที่ ยๆ พวกเขาไมขเขข้าใจวขาพวกเขา
จทาเปป็นตข้องรคับอาหารนคัรนเพรียงครคัรงเดรียวพอ

ยน 6:35

พระเยซย ตรนสกนบเขาวยู่า "เราเปป็นอาหารแหยู่งชทวรต ผยล้ททริ่มาหาเราจะไมยู่หรวอทก

และผยล้ททริ่เชนืริ่อในเราจะไมยู่กระหายอทกเลย พระเยซซูตรคัสตอบตรงๆวขาพระองคตทรงเปป็น “อาหารแหขง
ชรีวริต” นคัรน ในรซูปแบบทรีคที่ ลข้ายกคับคทาเทศนาทรีที่บขอนทราแหขงแควข้นสะมาเรรีย พระเยซซูตรคัสวขา “ผซูข้ทรีที่มาหา
เราจะไมขหริวอรีก และผซูข้ทรีที่เชพที่อในเราจะไมขกระหายอรีกเลย”
พระเยซซูทรงเปป็นอาหารแหขงชรีวริตในหลายๆแงข (1) อาหารนรีรมรีชวรี ริตในตคัวเอง (2) อาหารนรีร
ใหข้ชรีวริตแกขผซูข้อพที่น เชขนเดรียวกคับ นทราแหขงชรีวริต ใหข้เราสคังเกตวขาอาหารแหขงชรีวริตนรีรมรีใหข้เฉพาะเมพที่อผซูข้คนมา
หาพระครริสตต การมาทรีที่วาข ถซูกอธริบายตขอไปวขาหมายถขงการเชพที่อในพระองคต อรีกครคัรงทรีคที่ วามเชพที่อทรีที่ชขวย
ใหข้รอดคพอการพขที่งพา (คพอ วางใจ) พระเยซซูครริสตตอยขางสรุดจริตสรุดใจ อยขางไรกป็ตาม ในทรีที่นร รีอาจมรีการ
พซูดถขงมากกวขาแคขความเชพที่อทรีที่ชขวยใหข้รอด คทาวขา เชนที่อ อยซูใข นรซูปปคัจจรุบคันกาลซขที่งบขงบอกถขงความเชพที่อทรีที่
เกริดขขรนตขอเนพที่อง เมพอที่ ผซูข้เชพที่อเรรียนรซูทข้ รีที่จะดทาเนรินชรีวริตโดยความเชพที่อ และวางใจในพระองคตทรุกๆวคัน เขา
กป็จะพบวขาตคัวเองจะไมขหริวหรพอกระหายเลย เชขนเดรียวกคับทรีที่องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรงจคัดเตรรียม
นทราออกมาจากหรินในกคันดารวริถรี 20:8,9 สทาหรคับความกระหายทรีที่เกริดขขรนเรพที่อยๆ พระเยซซูกทป็ รงจคัด
เตรรียมสทาหรคับความตข้องการนคัรนเหมพอนกคัน
ยน 6:36

แตยู่เราไดล้บอกทยู่านทนนั้งหลายแลล้ววยู่า ทยู่านไดล้เหป็นเราแลล้วแตยู่กป็ไมยู่เชนืริ่อ นขาเศรข้า

ทรีที่พระเยซซูทรงใหข้ความเหป็นวขาถขงแมข้วาข พวกเขาไดข้เหป็นพระองคตแลข้ว แตขพวกเขากป็ไมขยอมเชพที่อจรริงๆ
ยน 6:37

สารพนดททริ่พระบรดาทรงประทานแกยู่เราจะมาสยยู่เรา และผยล้ททริ่มาหาเรา เรากป็จะ

ไมยู่ทรนั้งเขาเลย พระองคตทรงเอขยถขงเรพอที่ งการเลพอกสรรดข้วย ครริสตจคักรในภาพรวมแลข้วถซูกเลพอกสรร
โดยพระเจข้าใหข้เปป็นเจข้าสาวสทาหรคับพระบรุตรของพระองคต พระกายนคัรนกป็จะมาหาพระครริสตต
แนขนอนทรีที่การเขข้าสซูขพระกายนรีรเปป็นมาโดยความเชพที่อ คพอ ผซูข้ใดใครข มากป็มาไดข้ กรุญแจดอกหนขงที่ ทรีที่ไขสซูข
ความเขข้าใจเกรีที่ยวกคับการทรงเลพอกสรรกป็คพอ การมองผซูข้ทรีที่ถซูกเลพอกสรรในรซูปของกลรุมข คนมากกวขา
เปป็นคนๆไป พระกายทรีที่ประกอบดข้วยผซูข้เชพที่อทคัรงหลาย (คพอ ครริสตจคักร) ทรีที่พระเจข้าทรงประทานใหข้แกข
พระครริสตตแลข้ว กป็จะมาหาพระองคตจรริงๆ

ความจรริงทรีที่สทาคคัญยริงที่ เกรีที่ยวกคับการทรงเลพอกสรรกป็คพอความมคันที่ คงปลอดภคัยของผซูข้เชพที่อ เมพอที่
ผซูข้คนหคันมาวางใจเชพที่อในพระครริสตตเปป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอดสข วนตคัว (คพอ มาหาพระองคต) พระองคตกป็
“จะไมขทรงริ เขาเลย” คทาวขา ไมยู่เลย (อออซู เม) แปลไดข้ดข้วยวขา ‘ไมขมรีวนคั ’ พระเยซซูจงข ตรคัสวขา ผซูข้ทมรีที่ าหา
พระองคตจะไมข่มมีวทนถซูกทอดทริรงเลย
ยน 6:38-40 เพราะวยู่าเราไดล้ลงมาจากสวรรคค์ มรใชยู่เพนืริ่อกระทอาตามความประสงคค์ของ
เราเอง แตยู่เพนืริ่อกระทอาตามพระประสงคค์ของพระองคค์ผล้ทย รงใชล้เรามา 39 และพระประสงคค์ของ
พระบรดาผยล้ทรงใชล้เรามานนนั้น กป็คนือใหล้เรารนกษาบรรดาผยล้ททริ่พระองคค์ไดล้ทรงมอบไวล้กบน เรา มรใหล้หายไป
สนกคนเดทยว แตยู่ใหล้ฟนนืนั้ ขขนนั้ มาในวนนททริ่สนด 40 เพราะนทริ่แหละเปป็นพระประสงคค์ของผยล้ททริ่ทรงใชล้เรามา
นนนั้น ททริ่จะใหล้ทนกคนททริ่เหป็นพระบนตร และเชนืริ่อในพระบนตรไดล้มทชวท รตนรรนนดรค์ และเราจะใหล้ผล้นย นนนั้ ฟนืนั้นขขนั้น
มาในวนนสน ดทล้าย"
พระเยซซูทรงขยายความเกรีที่ยวกคับพระประสงคตของพระบริดา (1) พระองคตเสดป็จลงมาจาก
สวรรคตไมขใชขเพพที่อททาตามพระประสงคตของพระองคตเองแตขททาตามพระประสงคตของพระบริดา (2)
พระประสงคตของพระบริดากป็คพอ ทรีจที่ ะใหข้ทรุกคนทรีที่พระเจข้าไดข้ทรงประทานใหข้พระองคตแลข้วจะไมข
พรินาศเลย นรีที่เปป็นอรีกครคัรงทรีที่เราไดข้เหป็นความจรริงทรีที่ขนานกคันของการทรงเลพอกสรรและความมคันที่ คง
ปลอดภคัยสทาหรคับผซูข้เชพที่อ (3) พระประสงคตของพระเจข้าคพอ “ทรีที่จะใหข้ทรุกคนทรีที่เหป็นพระบรุตร และเชพที่อ
ในพระบรุตรไดข้มรีชวรี ริตนริรนคั ดรต” คทาทรีแที่ ปลวขา เหป็น (ธรีโอเรโอ) มรีความหมายวขา ‘รคับรซูข้’ มากกวขาแคข
เหป็นพระองคตดข้วยตา ความหมายกป็คพอวขา ทรุกคนทรีที่รบคั รซูข้หรพอเขข้าใจวขาพระบรุตรทรงเปป็นผซูข้ใดและ
วางใจในพระองคต เขากป็จะมรีชรีวตริ นริรคันดรต
ในทรีที่นร ครี วามตคัรงใจและเจตนาของแตขละบรุคคลถซูกนทาเสนอในตทาแหนขงทรีที่ตรงกคันขข้ามกคับการ
ถซูกเลพอก การเขข้าสซูขความรอด ชรีวตริ นริรคันดรต และพระกายของพระครริสตตกยป็ คังขขรนอยซูกข บคั การหคันมาเชพที่อ
วางใจในพระเยซซูครริสตตเปป็นการสขวนตคัว พระเจข้าไดข้ทรงเลพอกพระกายของพระครริสตต อยขางไร
กป็ตาม การเขข้าสซูขพระกายนคัรนเปป็นโดยการมาหาพระครริสตตและวางใจพระองคต อทานาจครอบครอง

ของพระเจข้าและเจตจทานงเสรรีของมนรุษยตไมขขดคั แยข้งกคัน แตขเสรริมกคันและกคัน (4) สรุดทข้ายแลข้ว พระ
ประสงคตของพระเจข้าคพอ การใหข้ผซูข้ทรีที่วางใจในพระบรุตรนคัรนแตขละคนฟพร นขขรนมาในวคันสรุดทข้าย
ยน 6:41-43 พวกยรวจขงบยู่นพขมพอากนนเรนืริ่องพระองคค์เพราะพระองคค์ตรนสวยู่า "เราเปป็น
อาหารซขริ่งลงมาจากสวรรคค์" 42 เขาทนนั้งหลายวยู่า "คนนทนั้เปป็นเยซยลยกชายของโยเซฟมรใชยู่หรนือ พยู่อแมยู่
ของเขาเรากป็รล้จย นก เหตนใดคนนทนั้จขงพยดวยู่า `เราไดล้ลงมาจากสวรรคค์'" 43 พระเยซย จขงตรนสตอบเขาเหลยู่า
นนนั้นวยู่า "อยยู่าบยู่นกนนเลย
บรรดาผซูข้ฟงคั ชาวยริวจากแควข้นกาลริลรีทรีที่เมพองคาเปอรนาอรุมไมขเขข้าใจสริที่งทรีที่พระเยซซูเพริงที่ ทรง
สอนพวกเขามากเทขาใดนคัก พวกเขาบขนทรีพที่ ระเยซซูไดข้ตรคัสวขา “เราเปป็นอาหารซขที่งลงมาจากสวรรคต”
พวกเขาพซูดถขงโยเซฟทรีที่พวกเขาคริดวขาเปป็นบริดาของพระเยซซูและมารดาของพระองคตทรีที่พวกเขารซูจข้ คัก
พวกเขาจขงบขนพขมพทาวขาพระองคตจะมาจากสวรรคตไดข้อยขางไร พระเยซซูทรงตทาหนริพวกเขาทรีที่บขนอยขาง
นคัรน
ยน 6:44

ไมยู่มทผใล้ย ดมาถขงเราไดล้นอกจากพระบรดาผยล้ทรงใชล้เรามาจะทรงชนกนอาใหล้เขา

มา และเราจะใหล้ผล้นย นนนั้ ฟนืนั้นขขนนั้ มาในวนนสน ดทล้าย การชคักนทาในทรีที่นร รีทพรีที่ ระเยซซูทรงใชข้มรีความหมาย
เหมพอนกคับการจคับดข้วยตาขขาย นรีไที่ มขไดข้หมายถขงพระครุณทรีที่มนรุษยตไมขอาจตขอตข้านไดข้ แตขหมายถขงความ
จรริงงขายๆทรีที่วาข เมพที่อพระเยซซูทรงถซูกยกขขรน พระครุณแบบพระเจข้าของพระองคตจขงชคักนทามนรุษยตมาหา
พระองคต ดซู ยอหตน 12:32 นอกจากนรีรเรายคังเหป็นถขงการฟข้องใจโดยพระวริญญาณบรริสรุทธริธดข้วย นรีเที่ ปป็น
อรีกครคัรงทรีที่คทาสคัญญาเกรีที่ยวกคับการเปป็นขขรนจากตายของเราถซูกเนข้นยทรา
ยน 6:45-46 มทคอาเขทยนไวล้ในคนมภทรค์ศาสดาพยากรณค์วายู่ `ทนกคนจะเรทยนรยล้จากพระเจล้า '
เหตนฉะนนนนั้ ทนกคนททริ่ไดล้ยรนไดล้ฟนง และไดล้เรทยนรยล้จากพระบรดากป็มาถขงเรา 46 ไมยู่มทผล้ใย ดไดล้เหป็นพระบรดา
นอกจากทยู่านททริ่มาจากพระเจล้า ทยู่านนนนั้นแหละไดล้เหป็นพระบรดาแลล้ว
จากนคัรนพระเยซซูจงข ทรงยกขข้อความจาก อริสยาหต 54:13 พระองคตทรงใหข้ความเหป็นเกรีที่ยวกคับ
สริที่งทรีพที่ ระองคตไดข้กลขาวในขข้อ 44 เมพที่อมนรุษยตไดข้ยนริ พระวจนะของพระเจข้า เมลป็ดพคันธรุแต หขงความเชพที่อกป็
ถซูกปลซูก ดซู โรม 10:17 และอริสยาหต 55:11 เมพอที่ พระวจนะของพระเจข้าถซูกปลซูกลงในใจมนรุษยต ผซูข้ทรง

เปป็นดวงอาทริตยตแหขงพระครุณกป็ทรงททาใหข้เมลป็ดพคันธรุตนร คันเตริบโตและทรงชคักนทามคันมาหาพระองคตเอง
เชขนเดรียวกคับตข้นหญข้าทรีที่เตริบโตขขรนสซูขทข้องฟข้า (พระเยซซูทรงอธริบายวขาไมขมรีใครเคยเหป็นพระเจข้ายกเวข้น
พระองคต “ทรีที่มาจากพระเจข้า”)
ยน 6:47

เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านทนนั้งหลายวยู่า ผยล้ททริ่เชนืริ่อในเรากป็มทชวท รตนรรนน ดรค์ ความ

จรริงทรีที่เรรียบงขายและลขกซขรงถซูกกลขาวชคัดเจนอรีกครคัรง โดยมรีคทาวขา ‘เอเมน’ สองครคัรงเนข้นยทรา (Verily,
verily คพอ เราบอกความจรริงแกขทขานทคัรงหลาย) “ผซูข้ทรีที่เชพที่อในเรากป็มชรี รีวริตนริรคันดรต” นขาสคังเกตวขาความ
เชพที่อทรีที่ชขวยใหข้รอดนทามาซขที่งชรีวริตนริรคันดรตเดมีดี๋ยวนมีทั้ คทากรริยา มท อยซูใข นรซูปปคัจจรุบคันกาล ประธานกระททาใน
ประโยคบอกเลขา มคันบขงชรีรวาข ชรีวริตนริรนท ดรห์มขรี ร นข ททนทมี (คพอ เดรีดี๋ยวนรีร) สทาหรคับผซูข้ใดกป็ตามทรีที่วางใจพระ
ครริสตต หากเปป็นเชขนนรีรจรริง และมคันกป็เปป็นเชขนนรีรจรริงๆ เราจะสซูญเสรียชรีวริตนริรนคั ดรตทรีที่เราไดข้มาครอง
แลข้วไปไดข้อยขางไร หากมคันเปป็นชรีวริตนริรคันดรต มคันกป็ไมขมรีวคันสริรนสรุด
ยน 6:48-51 เราเปป็นอาหารแหยู่งชทวรตนนนั้น 49 บรรพบนรนษของทยู่านทนนั้งหลายไดล้กรนมานา
ในถรริ่นทนรกนนดารและสรนนั้ ชทวรต 50 แตยู่นเทริ่ ปป็นอาหารททริ่ลงมาจากสวรรคค์ เพนืริ่อใหล้ผล้ทย ทริ่ไดล้กนร แลล้วไมยู่ตาย
51 เราเปป็นอาหารททริ่ธอารงชทวตร ซขริ่งลงมาจากสวรรคค์ ถล้าผยใล้ ดกรนอาหารนทนั้ ผยนล้ นนนั้ จะมทชทวตร นรรนนดรค์ และ
อาหารททริ่เราจะใหล้เพนืริ่อเปป็นชทวรตของโลกนนนั้นกป็คอนื เนนือนั้ ของเรา"
พระเยซซูทรงเนข้นยทราสริที่งทรีที่พระองคตไดข้กลขาวไปแลข้วกขอนหนข้านคัรน (ขข้อ 35) “เราเปป็นอาหาร
แหขงชรีวริตนคัรน” พระองคตทรงกลคับมาพซูดถขงเรพอที่ งมานาในถรินที่ ทรุรกคันดาร ความคลข้ายคลขงกคันนคัรน
ปรากฏชคัดเจน มานาเปป็นอาหารจากสวรรคตทรีที่บทารรุงเลรีรยงรข่างกาย พระเยซซูทรงเปป็นอาหารฝข่าย
วริญญาณทรีที่ลงมาจากสวรรคต บรรพบรุรรุษของพวกเขารคับประทานมานาและสรุดทข้ายกป็ตายเหมพอน
มนรุษยตทรุกคน อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูตรคัสบอกพวกเขาวขาถข้ามนรุษยตมรีสขวนในพระองคต ผซูข้ทรงเปป็น
อาหารแหขงชรีวตริ ผซูข้นร คันกป็จะไมขมวรี คันตาย
การประยรุกตตใชข้ขข้อนรีรเปป็นเรพอที่ งฝขายวริญญาณ ถขงแมข้เราจะเหป็นในไมขชข้าวขา เหลขาคนทรีที่มาฟคัง
พระองคตไมขคขอยเขข้าใจเทขาไร นอกจากนรีร พระเยซซูทรงยกเรพอที่ งการทรีพที่ ระองคตจะทรงเปป็นเครพอที่ ง
ถวายบซูชาทรีที่จะมาในการทรีพที่ ระองคตจะประทานพระองคตเองเพพที่อแลกกคับชรีวริตของคนทคัรงโลก

พระองคตไดข้ทรงนทาเสนอขข้อเทป็จจรริงทรีที่สทาคคัญยริงที่ เกรีที่ยวกคับการสริรนพระชนมตเปป็นคขาไถขเพพที่อแลกกคับชรีวตริ
ฝขายวริญญาณของคนทคัรงโลก
ยน 6:52-59 แลล้วพวกยรวกป็ทยู่มน เถทยงกนนวยู่า "ผยนล้ ทนั้จะเอาเนนืนั้อของเขาใหล้เรากรนไดล้อยยู่างไร"
53 พระเยซย จขงตรนสกนบเขาวยู่า "เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านทนนั้งหลายวยู่า ถล้าทยู่านไมยู่กรนเนนือนั้ และดนืริ่ม
โลหรตของบนตรมนนษยค์ ทยู่านกป็ไมยู่มทชทวรตในตนวทยู่าน 54 ผยทล้ ทริ่กรนเนนือนั้ และดนืริ่มโลหรตของเรากป็มทชวท รตนรรนน
ดรค์ และเราจะใหล้ผนล้ย นนั้นฟนืนนั้ ขขนั้นมาในวนนสน ดทล้าย 55 เพราะวยู่าเนนืนั้อของเราเปป็นอาหารแทล้และโลหรต
ของเรากป็เปป็นของดนืริ่มแทล้ 56 ผยทล้ ทริ่กรนเนนือนั้ และดนืริ่มโลหรตของเรา ผยล้นนนนั้ กป็อยยใยู่ นเราและเราอยยใยู่ นเขา
57 พระบรดาผยล้ทรงดอารงพระชนมค์ไดล้ทรงใชล้เรามาและเรามทชทวรตเพราะพระบรดานนนั้นฉนนใด ผยล้ททริ่กรน
เรา ผยล้นนนนั้ กป็จะมทชทวรตเพราะเราฉนนนนนนั้ 58 นทริ่แหละเปป็นอาหารซขงริ่ ลงมาจากสวรรคค์ ไมยู่เหมนือนกนบมา
นาททริ่พวกบรรพบนรนษของทยู่านไดล้กรนและสรนนั้ ชทวรต ผยล้ททริ่กรนอาหารนทนั้จะมทชทวตร นรรนนดรค์ " 59 คอาเหลยู่านทนั้
พระองคค์ไดล้ตรนสในธรรมศาลา ขณะททริ่พระองคค์ทรงสนริ่งสอนอยยทยู่ ทริ่เมนืองคาเปอรนาอนม
กรุญแจทรีที่จะชขวยใหข้เราเขข้าใจสริที่งทรีที่รออยซูเข บพรองหนข้ากป็คอพ การไมขลมพ วขาพระเยซซูกาท ลคังสอนอยซูข
ในเมพองคาเปอรนาอรุมซขที่งผซูข้คนทรีที่นคันที่ ถซูกตทาหนริหลายครคัรงเพราะใจทรีที่แขป็งกระดข้างของพวกเขา ดซู ลซูกา
10:15
พวกยริวทรีที่มดพ บอดฝขายวริญญาณเหลขานรีรพลาดสริที่งทรีที่พระเยซซูกาท ลคังสอนพวกเขา พวกเขาถก
เถรียงกคันเองวขาพวกเขาจะกรินเนพรอของพระองคตไดข้อยขางไร บางทรีดข้วยจริตวริญญาณของ อริสยาหต 6:910 พระเยซซูทรงสอนพวกเขาตขอไปเกรีที่ยวกคับการรคับประทานเนพรอของพระองคตและดพที่มโลหริตของ
พระองคต
กรุญแจทรีที่สทาคคัญกวขาถซูกพบในขข้อ 63 ทรีพที่ ระเยซซูทรงอธริบายวขา พระวริญญาณทรงใหข้ชวรี ริต บท
เรรียนเกรีที่ยวกคับการรคับประทานเนพรอและโลหริตของพระองคตจงข เปป็นเรพที่องฝขายวริญญาณ ดคังนคัรน พระเยซซู
ทรงสอนวขาชรีวริตนริรคันดรตเปป็นมาโดยการมรีสขวนในพระองคตฝข่ายวริญญาณ มคันเปป็นมาโดยการวางใจ
พระองคตตามทรีที่ไดข้ถซูกนทาเสนออยขางชคัดเจนในบรริบทนรีร ในขข้อ 47-48

ยน 6:60-61 ดนงนนนนั้ เมนืริ่อเหลยู่าสาวกของพระองคค์หลายคนไดล้ฟนงเชยู่นนนนั้นกป็พยดวยู่า "ถล้อยคอา
เหลยู่านทยนั้ ากนนก ใครจะฟนงไดล้" 61 เมนืริ่อพระเยซย ทรงทราบเองวยู่าเหลยู่าสาวกของพระองคค์บยู่นถขงเรนืริ่อง
นนนั้น พระองคค์จขงตรนสกนบเขาวยู่า "เรนืริ่องนทนั้ทอาใหล้ทยู่านทนนั้งหลายลอาบากใจหรนือ
“เหลขาสาวกของพระองคตหลายคน” ไมขไดข้หมายถขงอคัครสาวกสริบสองคน แตขหมายถขงฝซูง
ชนทรีที่ตริดตามพระองคตมาแบบเหยาะแหยะ ไมขวาข จะอยขางไร พวกเขาไมขเขข้าใจความจรริงฝขาย
วริญญาณทรีพที่ ระเยซซูกาท ลคังสอนอยซูข ดคังนคัรน พระเยซซูจขงทรงถามพวกเขาวขาพวกเขาไมขพอใจเพราะเหตรุ
นรีรหรพอไมข
ยน 6:62

ถล้าทยู่านจะไดล้เหป็นบนตรมนนษยค์เสดป็จขขนั้นไปยนงททริ่ททริ่ทยู่านอยยแยู่ ตยู่กยู่อนนนนั้น ทยู่านจะ

วยู่าอยยู่างไร พระเยซซูทรงนข้อมนทาความคริดของพวกเขาใหข้กลคับมาสซูขมรุมมองฝขายวริญญาณ พระองคต
ทรงกลขาวถขงการมรีตคัวตนอยซูกข ขอนแลข้วชคัวที่ นริรนคั ดรตในสวรรคตของพระองคต คทาเทศนาของพระองคตมรี
ลคักษณะเปป็นฝขายวริญญาณมาตคัรงแตขแรก บคัดนรีรพระเยซซูทรงชขวยพวกสาวกใหข้กลคับไปสนใจเรพอที่ งดคัง
กลขาวอรีกครคัรง
ยน 6:63

จรตวรญญาณเปป็นททใริ่ หล้มทชทวรต สยู่วนเนนืนั้อหนนงไมยู่มทประโยชนค์อนน ใด ถล้อยคอาซขงริ่

เราไดล้กลยู่าวกนบทยู่านทนนั้งหลายนนนนั้ เปป็นจรตวรญญาณและเปป็นชทวรต กรุญแจทรีที่ไขสซูขทรุกสริที่งทรีที่พระองคตทรง
สอนถซูกสรรุปยขอตรงนรีร จริตวริญญาณ (ในทรีที่นร อรี าจหมายถขงพระวริญญาณบรริสรุทธริธ) เปป็นทรีที่ใหข้ชวรี ริต เนพรอ
หนคังเองไมขมปรี ระโยชนตอคันใด นอกจากนรีร ถข้อยคทาของพระองคตกเป็ ปป็นจริตวริญญาณและเปป็นชรีวริต ใหข้
เราสคังเกตการใหข้ความสทาคคัญตขอถล้อยคนาของพระครริสตตอรีกครคัรง
ยน 6:64-66 แตยู่ในพวกทยู่านมทบางคนททริ่ไมยู่เชนืริ่อ" เพราะพระเยซยทรงทราบแตยู่แรกวยู่าผยล้ใด
ไมยู่เชนืริ่อ และเปป็นผยใล้ ดททริ่จะทรยศพระองคค์ 65 และพระองคค์ตรนสวยู่า "เหตนฉะนนนั้นเราจขงไดล้บอกทยู่านทนนั้ง
หลายวยู่า `ไมยู่มทผใล้ย ดจะมาถขงเราไดล้ นอกจากพระบรดาของเราจะทรงโปรดประทานใหล้ผ ล้นย นนนั้ '"
66 ตนนั้งแตยู่นนนนั้ มาสาวกของพระองคค์หลายคนกป็ทล้อถอยไมยู่ตรดตามพระองคค์อทกตยู่อไป
ดข้วยความทรงสคัพพคัญญซูของพระองคต พระเยซซูทรงทราบจริตใจของพวกเขาและตรคัสวขาบาง
คนในพวกสาวกทรีที่ปากบอกวขาเชพที่อจรริงๆแลข้วไมขไดข้เชพที่อเลย (นอกจากนรีรพระองคตทรงทราบมาตคัรงแตข

แรกแลข้ววขาคนเหลขานคัรนคพอใคร รวมถขงผซูข้นร คันทรีที่จะทรยศพระองคตดวข้ ย) ในการททาเชขนนคัรน พระองคต
ทรงเตพอนความจทาพวกเขาวขาในขข้อ 37 พระองคตไดข้ทรงบอกพวกเขากขอนแลข้ววขาไมขมรีผซูข้ใดมาถขง
พระองคตไดข้เวข้นเสรียแตขวาข “พระบริดาทรงประทานแกขผซูข้นร นคั ” การทรีที่จะมาเชพที่อไดข้นร คันสรุดทข้ายแลข้วจขงมา
จากพระเจข้า ไมขตข้องสงสคัยเลยวขาพระเยซซูทรงนขกถขงยซูดาสในฐานะเปป็นคนทรีจที่ ะทรยศพระองคต
เวลาแหขงการตคัดสรินใจสทาหรคับพวกสาวกหลายคนทรีที่เหยาะแหยะจขงมาถขงในทรีที่สรุด พวกเขา
ตริดตามพระเยซซูมาตลอดเพพที่อทรีที่จะตพที่นตาตพที่นใจกคับการอคัศจรรยตของพระองคตและไดข้กรินขนมปคังและ
ปลา พวกเขายคังมรีเปข้าหมายทางการเมพองอยซูใข นหคัวดข้วย พวกสาวกทรีที่สองจริตสองใจเหลขานรีรไมขสนใจ
ในสริที่งตขางๆทรีที่เปป็นเรพที่องฝขายวริญญาณ พวกเขาจขงเดรินตบเทข้าออกจากธรรมศาลาทรีที่เมพองคาเปอรนาอรุม
และไมขขอยรุงข เกรีที่ยวกคับพระเยซซูอรีกตขอไป ผซูข้คนจะยขดตริดกคับครริสตจคักรดข้วยเหตรุผลหลายประการ
ตคัรงแตขเพพอที่ การเขข้าสคังคม การพคักผขอนหยขอนใจ ไปจนถขงการเมพอง อยขางไรกป็ตาม เมพที่อทคัรงหมดนคัรนถซูก
เอาออกไปและเหลพอแตขคนทรีที่อยซูฝข ขายวริญญาณ ผซูข้เชพที่อแทข้กจป็ ะปรากฏ
ยน 6:67-69 พระเยซย ตรนสกนบสรบสองคนนนนนั้ วยู่า "ทยู่านทนนั้งหลายกป็จะจากเราไปดล้วยหรนือ"
68 ซทโมนเปโตรทยลตอบพระองคค์วยู่า "พระองคค์เจล้าขล้า พวกขล้าพระองคค์จะจากไปหาผยล้ใดเลยู่า
พระองคค์มทถล้อยคอาซขริ่งใหล้มทชวท รตนรรนนดรค์ 69 และขล้าพระองคค์ทนนั้งหลายกป็เชนืริ่อและแนยู่ใจแลล้ววยู่า
พระองคค์ทรงเปป็นพระครรสตค์พระบนตรของพระเจล้าผยล้ทรงดอารงพระชนมค์ "
พระเยซซูทรงหคันไปถามพวกทรีที่เหลพอสริบสองคนวขา “ทขานทคัรงหลายจะจากเราไปดข้วยหรพอ”
บางทรีเปโตรไมขรตซูข้ คัววขาคทาตอบของเขานคัรนลขกซขรงขนาดไหน “พระองคตเจข้าขข้า พวกขข้าพระองคตจะ
จากไปหาผซูข้ใดเลขา พระองคตมรีถข้อยคทาซขที่งใหข้มรีชวรี ริตนริรนคั ดรต

และขข้าพระองคตทรคังหลายกป็เชพที่อและ

แนขใจแลข้ววขา พระองคตทรงเปป็นพระครริสตตพระบรุตรของพระเจข้าผซูข้ทรงดทารงพระชนมต” เปป็นความ
จรริงทรีที่องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรงมรีถข้อยคทาซขที่งใหข้มชรี รีวริตนริรคันดรต ขอบครุณพระเจข้าทรีที่อยขางนข้อยสริบ
เอป็ดคนจากสริบสองคนแนขใจวขาพระองคตทรงเปป็นพระครริสตตและเชพที่อ พวกเขากป็เหมพอนพวกเราทรีที่
ไมขมรีทรีที่พงขที่ อพที่นนอกจากในองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าผซูข้ประเสรริฐ (อรีกครคัรงทรีที่เราควรสคังเกตการใหข้ความสทาคคัญ
ตขอถข้อยคทาของพระเจข้า พระคคัมภรีรไต ดข้รคับการดลใจและถซูกเกป็บรคักษาไวข้โดยคทาตรคัส)

ยน 6:70-71 พระเยซย ตรนสตอบเขาวยู่า "เราเลนือกพวกทยู่านสรบสองคนมรใชยู่หรนือ และคน
หนขริ่งในพวกทยู่านเปป็นมารรล้าย" 71 พระองคค์ทรงหมายถขงยยดาสอรสคารรโอทบนตรชายซทโมน เพราะ
วยู่าเขาเปป็นผยล้ททริ่จะทรยศพระองคค์ คนือคนหนขงริ่ ในอนครสาวกสรบสองคน
ตลอดคทาเทศนาเกรีที่ยวกคับอาหารแหขงชรีวริต มรีการพซูดถขงแบบแฝงๆเกรีที่ยวกคับคนเหลขานคัรนทรีที่ไมข
ไดข้ถซูกชคักนทาโดยพระบริดาและทรีที่จะไมขเชพที่อพระเยซซูซขที่งพระเยซซูไดข้เลพอกใหข้เปป็นหนขงที่ ในอคัครสาวกสริบ
สองคนดข้วย แตขบคัดนรีรพระองคตทรงยอมรคับวขาคนหนขงที่ ไดข้กลายเปป็นศคัตรซูไปแลข้ว คทาทรีที่แปลวขา มาร
รล้าย (ดริอาบอลอส) นอกจากใชข้ในสข วนทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับซาตานแลข้ว ในตคัวเองแลข้วหมายถขง
‘ปฏริปคักษต’ หรพอ ‘ผซูข้กลขาวหา’ แนขนอนทรีที่นรีที่หมายถขง ยซูดาส อริสคารริโอทผซูข้ทรีที่สรุดทข้ายแลข้วจะทรยศ
พระองคต เมพอที่ พวกสาวกทรีที่ตรพนเขรินไดข้จากไปแลข้ว บางทรียซูดาสกป็คริดทรีที่จะตรีจากเหมพอนกคัน กระนคัรน เขา
กป็รคักษาภาพวขาตคัวอยซูฝข ขายวริญญาณตขอไป
*****
ภนำพรวมของยอหห์น 7: บททมีที่ 7 มมีเนนอทั้ หาเกมียที่ วกทบการเดรินทางครทงทั้ ตข่อไปของพระเยซซูไปยทง
กรมุงเยรซูซาเลป็มเพนอที่ รข่วมถนอเทศกาลอยซูเข่ พริง พระองคห์ทรงถซูกพวกยริวลองภซูมริอมีกครทงทั้ สข่วนแรกของ
บทนมีทั้มมีเนนอทั้ หาเกมีที่ยวกทบคนาตอบของพระเยซซู ครทึงที่ หลทงของยอหห์น 7 บทนททึกบทสนทนาอทนดมุเดนอด
ของพระเยซซูกทบพวกยริวทมีที่กรมุงเยรซูซาเลป็ม นมีที่เปป็นเวลาประมาณ 6 เดนอนกข่อนถทึงพริธมีปทสกาครทงทั้ สมุดทล้าย
ของพระองคห์และการถซูกตรทึงกางเขน และเปป็นการเยนอนกรมุงเยรซูซาเลป็มครทงทั้ สมุดทล้ายของพระองคห์
กข่อนการสริทั้นพระชนมห์
ยน 7:1

ภายหลนงเหตนการณค์เหลยู่านทพนั้ ระเยซย กป็ไดล้เสดป็จไปในแควล้นกาลรลท ดล้วยวยู่า

พระองคค์ไมยู่ประสงคค์ททริ่จะเสดป็จไปในแควล้นยยเดทย เพราะพวกยรวหาโอกาสททริ่จะฆยู่าพระองคค์ (ยอหตน
ใชข้คทาวขา “ภายหลคังเหตรุการณตเหลขานรีร” เจป็ดครคัรงดข้วยกคัน) บททรีที่ 6 และบททรีที่ 7 มรีชของวขางหขางกคัน
ประมาณ 6 เดพอน ขขาวประเสรริฐอรีกสามเลขมทรีมที่ รีเนพรอหาสอดคลข้องกคันกป็บนคั ทขกวขาในชขวงเวลาดคัง
กลขาว พระเยซซูไดข้เสดป็จไปยคังเมพองซรีซารรียา ฟรีลริปปรี พระองคตทรงหลรีกเลรีที่ยงแควข้นกาลริลแรี ละแควข้นยซู
เดรียเพราะ (1) ความเปป็นปฏริปคักษตตขอพระองคตของพวกผซูข้นทาชาวยริวทรีกที่ าท ลคังกขอตคัวขขรนในทคัรงสอง

แควข้น (2) พระองคตทรงทราบวขาเวลาของการนทาเสนอพระองคตเองตขอสาธารณชนในฐานะกษคัตรริยต
และการสริรนพระชนมตของพระองคตยคังมาไมขถขง แตขพวกผซูข้นทาชาวยริวในบททรีที่ 5 กป็พรข้อมทรีที่จะฆขา
พระองคตอยซูแข ลข้วแมข้กระทคังที่ ในตอนนคัรน เพพที่อททาใหข้พระราชกริจของพระองคตสทาเรป็จ พระองคตจงข ทรง
หลรีกเลรีที่ยงคนเหลขานคัรน
พระองคตจงข เสดป็จกลคับไปยคังแควข้นกาลริลรี แควข้นยซูเดรียเปป็นเขตแดนของกรรุงเยรซูซาเลป็มและ
เปป็นทรีที่มนคั ที่ ของศาสนายริวทคัวที่ โลก พระองคตไมขไดข้เสดป็จไปทรีที่นคันที่ มาประมาณ 18 เดพอนแลข้ว อยขางไร
กป็ตาม พระองคตทรงระลขกไดข้จากเหตรุการณตตขางๆทรีที่ถซูกบคันทขกใน ยอหตน 5:18 วขาแมข้กระทคังที่ ในตอน
นคัรนพวกเขากป็พรข้อมทรีที่จะฆขาพระองคตแลข้ว
ยน 7:2

ขณะนนนนั้ ใกลล้จะถขงเทศกาลอยยยู่เพรงของพวกยรวแลล้ว “เทศกาลอยซูเข พริง” หรพอ

เปป็นทรีที่รจซูข้ คักในชพที่อสรุคคทเปป็นหนขที่งในเจป็ดเทศกาลสทาคคัญของพระเยโฮวาหต เทศกาลนรีรมรีขร นข ในปลาย
เดพอนกคันยายนหรพอตข้นเดพอนตรุลาคมและกรินเวลาทคัรงหมดแปดวคัน (เลวรีนริตริ 23:34, พระราชบคัญญคัตริ
16:13) มคันเปป็นหนขงที่ ในการประชรุมสทาคคัญสามครคัรงทรีพที่ วกยริวทรีเที่ ลพอที่ มใสตข้องเขข้ารข วมทรุกปรี
ยน 7:3-5

พวกนล้องๆของพระองคค์จขงทยลพระองคค์วยู่า "จงออกจากททริ่นทริ่ไปยนงแควล้นยย

เดทย เพนืริ่อเหลยู่าสาวกของทยู่านจะไดล้เหป็นกรจการททริ่ทยู่านกระทอา 4 เพราะวยู่าไมยู่มทผใล้ย ดทอาสรงริ่ ใดลนบๆ เมนืริ่อผยล้
นนนั้นเองอยากใหล้ตนวปรากฏ ถล้าทยู่านกระทอาการเหลยู่านทนั้กป็จงสอาแดงตนวใหล้ปรากฏแกยู่โลกเถรด " 5 แมล้
พวกนล้องๆของพระองคค์กป็มรไดล้เชนืริ่อในพระองคค์
พระเยซซูทรงมรีนอข้ งรข วมมารดาหลายคน แตขนขาตลกตรงทรีพที่ วกเขาไมขไดข้เชพที่อพระองคตจรริงๆ
นรีที่อาจเปป็นเพราะการชริงดรีชริงเดขนในหมซูขพรีที่นอข้ งหรพออาจเปป็นปคัญหาฝขายวริญญาณทรีที่ลขกซขรงกวขานคัรนกป็ไดข้
การทรีที่พวกเขาคะยคัรนคะยอใหข้พระองคตเปริดเผยตคัวตขอสาธารณชนไมขไดข้เกริดจากความสนใจของพวก
เขาในพคันธกริจของพระองคต แตขเกริดจากความตข้องการทรีจที่ ะททาใหข้พระองคตขายหนข้าตขอหนข้าผซูข้คน
มากกวขา พวกเขาอาจตข้องการใหข้พระเยซซูลข้มเลริก “ความคริดทรีที่วาข ตคัวเองเปป็นพระเมสสริยาหต” เสรียทรี
กป็ไดข้

ใหข้เราสคังเกตความไมขเชพที่อทรีที่แฝงอยซูใข นคทาพซูดนรีร “ถข้าทขานกระททาการเหลขานรีรกจป็ งสทาแดงตคัวใหข้
ปรากฏแกขโลกเถริด” คทาวขา ถล้า เปป็นสคัญญาณทรีที่บขงบอกถขงความไมขเชพที่อและความสงสคัย (เราจทาไดข้วาข
ซาตานทดลองพระเยซซูดข้วยคทาพซูดทรีวที่ าข “ถข้าทขานเปป็นพระบรุตรของพระเจข้า” (มคัทธริว 4:3) ดข้วยเหตรุนร รี
พวกเขาจขงคะยคัรนคะยอใหข้พระองคตเปริดเผยตคัวตขอชาวโลก อยขางไรกป็ตาม แรงจซูงใจของพวกเขากป็ไมข
ไดข้ใสสะอาดเทขาใดนคัก
ยน 7:6

พระเยซย ตรนสกนบพวกเขาวยู่า "ยนงไมยู่ถขงเวลาของเรา แตยู่เวลาของพวกทยู่านมท

อยยยู่เสมอ คทาตอบของพระเยซซูทรคังกระชคับและตรงประเดป็น เวลาหรพอจคังหวะเหมาะสทาหรคับการเปริด
เผยพระองคตและความทรุกขตทรมานของพระองคตยคังมาไมขถขง วลรีสรุดทข้ายของคทาตอบของพระองคต
“แตขเวลาของพวกทขานมรีอยซูเข สมอ” อาจกลขาวใหมขไดข้วาข ‘แตขพวกทขานกป็พรข้อมเสมอ’ พระองคตทรง
ทราบจคังหวะเวลาอคันเหมาะสมของพระเจข้า พวกเขาชขางไมขรเซูข้ สรียเลย ถขงแมข้วาข พวกเขานขาจะพรข้อม
อยซูแข ลข้วทรีที่จะหคันมาหาพระองคตกตป็ าม
ยน 7:7

โลกจะเกลทยดชนงพวกทยู่านไมยู่ไดล้ แตยู่โลกเกลทยดชนงเรา เพราะเราเปป็นพยาน

วยู่าการงานของโลกนนนั้นชนวริ่ ขข้อนรีรอาจกลขาวใหมขไดข้วาข ‘โลกไมขไดข้เกลรียดชคังพวกทขาน แตขโลกเกลรียด
ชคังเรา เพราะเรากทาลคังเปป็นพยานวขาการงานของโลกนคัรนชคัวที่ ’ โลกไมขไดข้เกลรียดคนของมคันเอง แตขมคัน
เกลรียดคนเหลขานคัรนทรีที่เปริดเผยใหข้เหป็นความชคัวที่ รข้ายทรีที่ซขอนอยซูภข ายใตข้ฉาบหนข้าแหขงความนขานคับถพอ
พระเยซซูทรงเปป็นพยานสซูงสรุดทรีที่ยนพ ยคันเกรีที่ยวกคับเรพอที่ งนรีร ดข้วยเหตรุนร รีชาวโลก รวมถขงพวกผซูข้นทาทาง
ศาสนาทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มจขงเกลรียดชคังพระองคต
ยน 7:8-9

พวกทยู่านจงขขนั้นไปในเทศกาลนนนนั้ เถรด เราจะยนงไมยู่ขขนั้นไปในเทศกาลนนนนั้

เพราะวยู่ายนงไมยู่ถขงกอาหนดเวลาของเรา" 9 เมนืริ่อพระองคค์ตรนสเชยู่นนนนั้นแกยู่เขาแลล้ว พระองคค์กป็ยงน
ประทนบอยยใยู่ นแควล้นกาลรลท พระเยซซูจขงบอกใหข้พวกนข้องของพระองคตลขวงหนข้าไปเทศกาลนคัรนทรีที่กรรุง
เยรซูซาเลป็มกขอน วลรีทรีที่วาข “เพราะวขายคังไมขถขงกทาหนดเวลาของเรา” อาจแปลตรงตคัวไดข้วาข ‘เพราะวขา
กทาหนดเวลาของเรายคังไมขครบถข้วน’ ถขงแมข้วาข คทาพซูดมรีเนพรอหาแฝงเชริงคทาพยากรณตหนขอยๆ แตขพวก
นข้องของพระองคตอาจเขข้าใจวขา ‘เรายคังไมขพรข้อม’ พระองคตจงข ทรงอยซูตข ขอในแควข้นกาลริลรีอรีกหลายวคัน

ยน 7:10-11 แตยู่เมนืริ่อพวกนล้องๆของพระองคค์ขนขนั้ ไปในเทศกาลนนนนั้ แลล้ว พระองคค์กป็เสดป็จ
ตามขขนั้นไปดล้วย แตยู่ไปอยยู่างลนบๆ ไมยู่เปรดเผย 11 พวกยรวจขงมองหาพระองคค์ในเทศกาลนนนนั้ และถาม
วยู่า "คนนนนั้นอยยทยู่ ทริ่ไหน"
หลคังจากทรีที่พวกนข้องของพระองคตไดข้เดรินทางไปแลข้ว พระเยซซูกเป็ สดป็จไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็ม
เชขนกคัน คทาวขา “อยขางลคับๆ ไมขเปริดเผย” ไมขไดข้หมายถขงการเดรินทางของพระองคต แตขหมายถขงไมขใหข้
พวกนข้องของพระองคตทราบมากกวขา ขณะเดรียวกคัน พวกผซูข้นทาชาวยริวในกรรุงเยรซูซาเลป็มกป็กาท ลคังตาม
หาพระองคตอยซูข (พวกยริวในทรีที่นร รีหมายถขงพวกผซูข้นทาทรีที่เปป็นรคับบรี) ถขงแมข้วาข พระองคตไมขไดข้เสดป็จไปทรีที่นคันที่
มาสคักพคักแลข้ว แตขพวกเขากป็ยคังคอยสอดสข องหาพระองคตอยซูใข นชขวงเทศกาลสทาคคัญๆ ถข้าพระองคต
ปรากฏตคัว พวกเขากป็พรข้อมทรีจที่ ะเผชริญหนข้าพระองคต
ยน 7:12-13 และประชาชนกป็ซนบซรบกนนถขงพระองคค์เปป็นอนนมาก บางคนวยู่า "เขาเปป็นคน
ดท" คนอนืริ่นๆวยู่า "มรใชยู่ แตยู่เขาหลอกลวงประชาชนตยู่างหาก" 13 แตยู่ไมยู่มทผล้ใย ดอาจพยดถขงพระองคค์
อยยู่างเปรดเผย เพราะกลนวพวกยรว
ในชขวงเทศกาลดคังกลขาว กรรุงเยรซูซาเลป็มกป็เตป็มไปดข้วยเหลขานคักแสวงบรุญชาวยริวทรีที่มาเยพอน
ไมขใชขจากแควข้นกาลริลรีเทขานคัรน แตขมาจากผซูข้นคับถพอศาสนายริวทคัวที่ โลก มรีหลายคนในหมซูขคนเหลขานรีรทมรีที่ า
จากแควข้นกาลริลรีและรซูข้จคักพระเยซซู ฝซูงชนจขงซรุบซริบกคันถขงพระองคต บางคนกป็คดริ ถขงพระองคตในแงขดรี
บางคนกป็คดริ วขาพระองคตเปป็นคนหลอกลวง อยขางไรกป็ตาม ไมขมกรี ารพซูดถขงพระองคตอยขางเปริดเผย
เพราะคนทคัวที่ ไปกลคัวพวกผซูข้นทาชาวยริว พวกผซูข้นทาอาจสคังที่ กรีดกคันพวกทรีที่สรข้างปคัญหาจากธรรมศาลาใน
พพรนทรีที่หรพออาจใชข้การลงวรินคัยแบบอพนที่
ยน 7:14-15 ครนนั้นถขงวนนกลางเทศกาลนนนั้น พระเยซย ไดล้เสดป็จขขนนั้ ไปในพระวรหารและทรง
สนริ่งสอน 15 พวกยรวครดประหลาดใจและพยดวยู่า "คนนทนั้จะรยล้ขอล้ ความเหลยู่านทไนั้ ดล้อยยู่างไร ในเมนืริ่อไมยู่เคย
เรทยนเลย"
ประมาณชขวงกลางเทศกาลทรีที่กรินเวลาแปดวคันดคังกลขาว พระเยซซูกเป็ สดป็จมาถขงกรรุงเยรซูซาเลป็ม
และ “เสดป็จขขรนไปในพระวริหารและทรงสคังที่ สอน” พวกผซูข้ปกครองชาวยริวประหลาดใจทรีพที่ ระองคต

ทรงสามารถถกเถรียงปคัญหาทางศาสนศาสตรตในสมคัยนคัรนไดข้ในระดคับเดรียวกคับพวกธรรมาจารยตทรีที่อยซูข
ทรีที่นคันที่ วลรีทรีที่วาข “คนนรีรจะรซูข้ขอข้ ความเหลขานรีรไดข้อยขางไร ในเมพที่อไมขเคยเรรียนเลย” เผยใหข้เหป็นถขงอคตริ
เกรีที่ยวกคับมาตรฐานทางการศขกษา คทาทรีที่แปลวขา ขล้อความ (กรามมา ซขที่งเปป็นทรีที่มาของคทาวขา grammar
ไวยากรณต) มรีความหมายวขา ‘วรรณกรรมแบบเปป็นทางการ’ โดยในทรีที่นร รีคพอ พระราชบคัญญคัตริ คทาทรีที่
แปลวขา เรทยน (มคันธาโน) หมายถขงการศขกษาแบบเปป็นทางการ พระเยซซูไมขเคยเรรียนทรีที่สถาบคันสอน
ศาสนศาสตรตของรคับบรีทกรีที่ รรุงเยรซูซาเลป็มทคัรงสองแหขง (ฮริลเลล และชคัมมคัย) พวกเขาจขงทขที่งทรีพที่ ระองคต
ทรงถกเถรียงปคัญหาทางศาสนศาสตรตไดข้อยขางคลของแคลขวและถขงกคับมรีชคัยในการถกเถรียงหคัวขข้อทรีที่
พวกธรรมาจารยตยกขขรนมาทรีที่พระวริหารดข้วย
ยน 7:16

พระเยซย จขงตรนสตอบเขาวยู่า "คอาสอนของเราไมยู่ใชยู่ของเราเอง แตยู่เปป็นของ

พระองคค์ผทล้ย รงใชล้เรามา คทาตอบของพระเยซซูคพอ หลคักคทาสอน (คพอ คทาสอน) ของพระองคตไมขไดข้มา
จากพระองคตเอง แตขมาจากพระองคตผซูข้ทรงใชข้พระองคตมา กลขาวอรีกนคัยหนขที่ง พระเยซซูทรงตอบวขาสริที่ง
ทรีที่พระองคตทรงสอนมาจากเบพรองบน
ยน 7:17

ถล้าผยใล้ ดตนนั้งใจประพฤตรตามพระประสงคค์ของพระองคค์ ผยนล้ นนั้นกป็จะรยล้วยู่าคอา

สอนนนนนั้ มาจากพระเจล้า หรนือวยู่าเราพยดตามใจชอบของเราเอง พระองคตจขงทรงถพอโอกาสสอนบท
เรรียนฝขายวริญญาณทรีที่ลขกซขรงบทเรรียนหนขงที่ วลรีทวรีที่ าข “ถข้าผซูข้ใดตคัรงใจประพฤตริตามพระประสงคตของ
พระองคต” มรีความหมายตามตคัวอคักษรวขา ‘ถข้าผซูข้ใดเตป็มใจประพฤตริตามพระประสงคตของพระองคต’
คทาวขา คอาสอน (ดริดาเค) ในทรีที่นร รีหมายถขงหลคักคทาสอนพพรนฐานของพระคคัมภรีรต
คทาทรีที่แปลวขา รยล้ (กริโนสโค) ในทรีที่นร รีหมายถขง ‘ความเขข้าใจ’ สริที่งทรีที่พระเยซซูทรงสอนกป็คอพ ‘ถข้าผซูข้
ใดเตป็มใจประพฤตริตามพระประสงคตของพระองคต ผซูข้นร คันกป็จะมรีความเขข้าใจในคทาสอนของพระ
คคัมภรีรต ไมขวาข จะเกรีที่ยวกคับพระเจข้า หรพอเกรีที่ยวกคับพระเยซซูกตป็ าม’
พระองคตทรงเนข้นยทราเกรีที่ยวกคับความเตป็มใจทรีที่จะประพฤตริตามหรพอเชพที่อฟคังพระประสงคตของ
พระเจข้า เมพอที่ มนรุษยตเตป็มใจททาตามพระประสงคตของพระเจข้า ความมพดบอดฝขายวริญญาณกป็จะถซูกขจคัด
ออกไป และชขวยใหข้พวกเขาเขข้าใจความจรริง สดรุดรี 111:10 กลขาววขา “บรรดาผซูข้ทรีที่ปฏริบคัตริตามพระ

บคัญญคัตริของพระองคตกไป็ ดข้ความเขข้าใจดรี” เมพที่อเราเตป็มใจททาตามพระประสงคตของพระเจข้า ใจเรากป็ถซูก
ปรคับใหข้ตรงกคับความยาวคลพที่นของพระวริญญาณของพระเจข้าและความจรริงของพระองคต นรีที่เปป็นจรริง
สทาหรคับทคัรงคนทรีที่ยงคั ไมขรอดและคนทรีที่บงคั เกริดใหมขแลข้ว เมพอที่ คนทรีที่ยคังไมขรอดเตป็มใจทรีที่จะแสวงหา
พระเจข้าและททาตามพระประสงคตของพระองคต พระเจข้ากป็จะทรงใหข้เขาไดข้รคับรซูขข้ ขาวประเสรริฐแนขๆ
ในแบบเดรียวกคัน เมพที่อผซูข้เชพที่อเตป็มใจเชพที่อฟคังพระประสงคตของพระเจข้าอยขางสรุดจริตสรุดใจ พระเจข้ากป็จะ
ทรงเปริดตาเขาใหข้เหป็นมานาทรีที่ซขอนอยซูข กรุญแจกป็คอพ หคัวใจและจริตวริญญาณทรีที่ยรินดรีททาตามพระ
ประสงคตของพระเจข้า
ยน 7:18

ผยใล้ ดททริ่พ ยดตามใจชอบของตนเอง ผยล้นนนนั้ ยยู่อมแสวงเกทยรตรสอาหรนบตนเอง แตยู่

ผยล้ททริ่แสวงเกทยรตรใหล้พระองคค์ผทล้ย รงใชล้ตนมา ผยล้นนนนั้ แหละเปป็นคนจรรง ไมยู่มทอธรรมอยยใยู่ นเขาเลย พระ
เยซซูทรงกลขาวขข้อความทรีที่เปป็นจรริง เมพอที่ คนๆหนขที่งกลขาวตามใจชอบตคัวเอง เขากป็แสวงหาเกรียรตริ
สทาหรคับตคัวเอง อยขางไรกป็ตาม เมพที่อผซูข้นทาสารแสวงหาเกรียรตริใหข้ผซูข้ทรีที่ใชข้เขามา คนนคัรนกป็เปป็นผซูข้นทาสารทรีที่
ไวข้ใจไดข้ ความมรุขงหมายของพระเยซซูคอพ การถวายเกรียรตริแดขพระบริดาเสมอ เมพอที่ พระองคตททาเชขนนคัรน
คทาตรคัสของพระองคตกมป็ รีนร ทาหนคักและพระองคตกเป็ ปป็นผซูข้ทรีที่นขาเชพที่อถพอ
ยน 7:19-23 โมเสสไดล้ใหล้พระราชบนญญนตรแกยู่ทยู่านทนนั้งหลายมรใชยู่หรนือ และไมยู่มทผใล้ย ดใน
พวกทยู่านประพฤตรตามพระราชบนญญนตรนนนั้น ทยู่านทนนั้งหลายหาโอกาสททริ่จะฆยู่าเราทอาไม" 20 คนเหลยู่า
นนนั้นตอบวยู่า "ทยู่านมทผทสงร อยยยู่ ใครเลยู่าหาโอกาสจะฆยู่าทยู่าน" 21 พระเยซย ตรนสตอบเขาวยู่า "เราไดล้ทอา
สรริ่งหนขริ่งและทยู่านทนนั้งหลายประหลาดใจ 22 โมเสสไดล้ใหล้ทยู่านทนนั้งหลายเขล้าสน หนนต (มรใชยู่ไดล้มาจาก
โมเสส แตยู่มาจากบรรพบนรนษ) และในวนนสะบาโตทยู่านทนนั้งหลายกป็ยนงใหล้คนเขล้าสน หนนต 23 ถล้าในวนน
สะบาโตคนยนงเขล้าสน หนนต เพนือริ่ มรใหล้ละเมรดพระราชบนญญนตขร องโมเสสแลล้ว ทยู่านทนนั้งหลายจะโกรธเรา
เพราะเราทอาใหล้ชายผยล้หนขงริ่ หายโรคเปป็นปกตรในวนนสะบาโตหรนือ
คทาตรคัสตรงนรีรททาใหข้เรานขกถขงเหตรุการณตในบททรีที่ 5 ซขที่งเปป็นครคัรงลขาสรุดทรีพที่ ระองคตทรงอยซูทข รีที่
กรรุงเยรซูซาเลป็ม ตอนนคัรนพระองคตทรงรคักษาคนงขอยทรีที่สระนทราเบธซาธาในวคันสะบาโต พระองคตจงข

ถซูกพวกยริวกลขาวหาอยขางรรุนแรง พวกเขาคริดทรีจที่ ะฆขาพระองคต พระเยซซูยคังไมขทรงลพมเรพอที่ งนคัรน และ
พวกเขากป็ยงคั ไมขลพมเชขนกคัน
พระองคตจงข ตทาหนริความไมขเสมอตข้นเสมอปลายของพวกผซูข้นทาชาวยริวทรีที่เปป็นรคับบรี พระองคต
ทรงเตพอนความจทาพวกเขาวขาโมเสสไดข้ใหข้พระราชบคัญญคัตริแกขพวกเขา แตขพวกเขากป็ละเมริดบคัญญคัตริ
นคัรนเปป็นประจทา พระองคตจขงถามพวกเขาวขาททาไมพวกเขาถขงอยากฆขาพระองคต (ทรีที่ละเมริดวคันสะบา
โต) ประชาชนทคัวที่ ไปซขงที่ รวมถขงพวกทรีที่มาแสวงบรุญทรีที่มาเยพอนกรรุงเยรซูซาเลป็มเพพอที่ รข วมงานเทศกาล
ตขางไมขรเซูข้ กรีที่ยวกคับการเผชริญหนข้าครคัรงลขาสรุดระหวขางพระเยซซูกบคั พวกผซูข้นทาชาวยริว พวกเขาจขงกลขาวหา
พระองคตวาข เปป็นคนบข้า “ทขานมรีผรีสริงอยซูข ใครเลขาหาโอกาสจะฆขาทขาน” คทาทรีแที่ ปลวขา ผท (ไดมอนริออน)
แปลตรงตคัววขา ‘พวกผรีปรีศาจ’ มคันเปป็นสทานวนทรีที่คลข้ายกคับคทากลขาวหาในสมคัยนรีร ‘ทขานบข้าไปแลข้ว’
พระเยซซูตรคัสตอบวขาพระองคตไดข้กระททาสริที่งหนขงที่ และพวกเขาทรุกคนกป็ประหลาดใจ (“สริที่ง
หนขที่ง” ทรีที่วาข อาจหมายถขงการทรีที่พระองคตทรงรคักษาคนงขอยครคัรงลขาสรุดทรีที่เสดป็จมากรรุงเยรซูซาเลป็ม)
จากนคัรนพระองคตทรงแสดงใหข้เหป็นความไมขคงเสข้นคงวาและความหนข้าซพที่อใจคดของพวก
เขา โมเสสไดข้ถขายทอดการททาพริธรีเขข้าสรุหนคัตในพระราชบคัญญคัตริ ถขงแมข้วาข พริธรีนร รีมจรี รุดเรริที่มตข้นจากอคับรา
ฮคัม ดข้วยเหตรุนร รีพวกเขาจขงททาพริธรีเขข้าสรุหนคัตในวคันสะบาโต พวกเขาตทาหนริพระเยซซูโทษฐานรคักษาคน
ปขวยในวคันสะบาโต คราวนรีรพระองคตทรงเลขนงานพวกเขาบข้างและเตพอนความจทาพวกเขาวขาพวกเขา
กป็ละเมริดวคันสะบาโตโดยการใหข้คนเขข้าสรุหนคัตในวคันนคัรน พวกเขาละเมริดพระราชบคัญญคัตริเพพที่อรคักษา
พระราชบคัญญคัตริ การเขข้าสรุหนคัตเปป็นขคัรนตอนทางการแพทยตทรีที่สขวนปลายของหนคังองคชาตถซูกตคัด
ออกไป พระเยซซูจขงถามพวกเขาวขาททาไมพวกเขาตข้องโกรธดข้วยในเมพที่อพระองคตทรงรคักษาคนใหข้
หายปขวยในวคันสะบาโต คทาถามทรีพที่ ระองคตไมขไดข้ตรคัสออกมากป็คอพ ททาไมพวกเขาถขงอยากฆขา
พระองคตทรีที่ททาดรีกวขาพวกเขาในวคันสะบาโต ความไมขคงเสข้นคงวาและความหนข้าซพที่อใจคดของพวก
เขาถซูกเปริดเผย
ยน 7:24

พระเยซซูจงข ตรคัสสคังที่ วขา อยยู่าตนดสรนตามททริ่เหป็นภายนอก แตยู่จงตนดสรนตามชอบ

ธรรมเถรด" จงดซูมากกวขาสริที่งทรีที่ปรากฏภายนอกและจงตคัดสรินใจอยขางชอบธรรมจรริงๆ ปคัญหาอยขาง

หนขที่งของพวกรคับบรีชาวยริวในสมคัยพระเยซซูกคป็ พอ การเนข้นสริที่งทรีที่ปรากฏภายนอกโดยเพริกเฉยตขอความ
ตข้องการฝขายวริญญาณทรีที่มอรี ยซูแข ตขไมขปรากฏชคัดเจน พวกเขาไมขคขอยสนใจทรีคที่ นปขวยทรีที่นขาสงสารคน
นคัรนไดข้รคับการรคักษาใหข้หายครคัรงลขาสรุดทรีพที่ ระองคตเสดป็จมากรรุงเยรซูซาเลป็ม พวกเขาสนแตขเรพอที่ งการ
ละเมริดบคัญญคัตริของรคับบรี เราถซูกเรรียกใหข้มกรี ารแยกแยะอคันชอบธรรม
ยน 7:25-26 เพราะฉะนนนั้นชาวกรนงเยรยซาเลป็มบางคนจขงพยดวยู่า "คนนทนั้มรใชยู่หรนือททริ่เขาหา
โอกาสจะฆยู่าเสทย 26 แตยู่ดยเถรด ทยู่านกอาลนงพยดอยยู่างกลล้าหาญและเขาทนนั้งหลายกป็ไมยู่ไดล้วยู่าอะไรทยู่านเลย
พวกขนนนางรยล้แนยู่แลล้วหรนือวยู่า คนนทเนั้ ปป็นพระครรสตค์แทล้
มรีการถกเถรียงกคันอรีกแลข้ววขานรีใที่ ชขคนทรีที่พวกผซูข้นทารคับบรีอยากฆขาหรพอไมข พวกประชาชนทขที่งทรีที่
เหป็นพระองคตเผชริญหนข้ากคับพวกผซูข้นทาชาวยริวและพวกเขากป็ไมขไดข้ตอบ บางคนสรรุปเอาดข้วยนทราเสรียง
เยข้ยหยคันวขาบางทรีพวกยริวอาจรซูวข้ าข นรีแที่ หละคพอพระเมสสริยาหต นทราเสรียงในทรีที่นร รีกเป็ หมพอนกคับคทาตอบใน
สมคัยนรีร ‘ชขายเลย’
ยน 7:27

แตยู่เรารยล้วยู่าคนนทนั้มาจากไหน แตยู่เมนืริ่อพระครรสตค์เสดป็จมานนนั้น จะไมยู่มทผ ล้ใย ดรยล้เลย

วยู่า พระองคค์มาจากไหน" ในขข้อกขอนหนข้านคัรน พวกยริวถามดข้วยนทราเสรียงเยข้ยหยคันวขาพวกผซูข้นทารซูจข้ รริงๆ
ไหมวขานรีคที่ พอพระครริสตต ในขข้อนรีรพวกเขากป็กลขาวเสรริมอยขางดซูแคลนวขา “แตขเรารซูวข้ าข คนนรีรมาจากไหน”
คนเหลขานรีรนขาจะเปป็นนคักแสวงบรุญในกรรุงเยรซูซาเลป็มทรีที่มาจากแควข้นกาลริลรี พวกเขาจขงกลขาววขา ‘เรารซูข้
ทรุกสริที่งเกรีที่ยวกคับชายคนนรีรดรี’ จากนคัรนพวกเขากป็กลขาวเสรริมอยขางเลพที่อมใสวขา “แตขเมพที่อพระครริสตตเสดป็จ
มานคัรน จะไมขมผรี ซูข้ใดรซูเข้ ลยวขา พระองคตมาจากไหน” ความเหป็นของพวกเขาแสดงใหข้เหป็นถขงความไมขรซูข้
พระคคัมภรีรตของพวกเขาเพราะมรีขข้อพระคคัมภรีรตเดริมหลายตอนทรีที่ไมขเพรียงบอกถขงสถานทรีที่ประสซูตขริ อง
พระเมสสริยาหตเทขานคัรน (มรีคาหต 5:2) แตขยคังบอกถขงสถานทรีๆที่ พระองคตจะปรากฏตคัวดข้วย (อริสยาหต 9:16)
ยน 7:28-29 ดนงนนนนั้ พระเยซยจขงทรงประกาศขณะททริ่ทรงสนริ่งสอนอยยใยู่ นพระวรหารวยู่า
"ทยู่านทนนั้งหลายรยล้จนกเรา และรยล้วยู่าเรามาจากไหน แตยู่เรามรไดล้มาตามลอาพนงเราเอง แตยู่พระองคค์ผ ทล้ย รง

ใชล้เรามานนนั้นทรงสนตยค์จรรง แตยู่ทยู่านทนนั้งหลายไมยู่รล้จย นกพระองคค์ 29 แตยู่เรารยล้จนกพระองคค์เพราะเรามา
จากพระองคค์และพระองคค์ไดล้ทรงใชล้เรามา"
พระเยซซูจงข ทรงยพนในบรริเวณพระวริหารและประกาศวขา “ทขานทคัรงหลายรซูข้จกคั เรา และรซูวข้ าข เรา
มาจากไหน” แตขจากนคัรนพระองคตกเป็ สรริมวขา “แตขเรามริไดข้มาตามลทาพคังเราเอง แตขพระองคตผซูข้ทรงใชข้
เรามานคัรนทรงสคัตยตจรริง แตขทขานทคัรงหลายไมขรจซูข้ คักพระองคต” พระเยซซูตรคัสชคัดเจนวขา (1) พระองคตไมข
ไดข้เสดป็จมาตามอทาเภอใจ (2) พระองคตผซูข้ทรงใชข้พระองคตมาทรงสคัตยตจรริง คพอ พระเจข้าพระบริดา (3)
นขาเศรข้าทรีที่พวกยริวไมขรจซูข้ คักพระองคต ดซู ยอหตน 17:3 เพราะวขาพวกเขาไมขรจซูข้ คักพระบริดา พวกเขาจขงไมขมรี
ชรีวริตนริรคันดรต
ยน 7:30

เขาทนนั้งหลายจขงหาโอกาสททริ่จะจนบพระองคค์ แตยู่ไมยู่มทผใล้ย ดยนืนริ่ มนือแตะตล้อง

พระองคค์ เพราะยนงไมยู่ถขงกอาหนดเวลาของพระองคค์ พวกผซูข้มรีอทานาจในพระวริหารจขงหาโอกาสทรีที่จะ
จคับพระองคต กระนคัรนเพราะวขาเวลากทาหนดของพระองคตยคังมาไมขถขง จขงไมขเกริดอะไรขขรน พระชนมต
ชรีพและพคันธกริจของพระเยซซูถซูกกทาหนดไวข้อยขางชคัดเจนแลข้วโดยพระเจข้าพระบริดา พระองคตยคังวริงที่ ไป
ไมขถงข เสข้นชคัยและพคันธกริจของพระองคตยงคั ไมขเสรป็จ เพราะ “ยคังไมขถขงกทาหนดเวลาของพระองคต”
ยน 7:31

และมทหลายคนในหมยยู่ประชาชนนนนั้นไดล้เชนืริ่อในพระองคค์และพยดวยู่า "เมนืริ่อ

พระครรสตค์เสดป็จมานนนนั้ พระองคค์จะทรงกระทอาอนศจรรยค์มากยรริ่งกวยู่าททริ่ผล้นย ทนั้ไดล้กระทอาหรนือ " อยขางไร
กป็ตาม มรีหลายคน (ฝซูงชนทรีมที่ ารวมตคัวกคันในและรอบพระวริหาร) เชพที่อในพระองคต พวกเขาหารพอกคัน
วขาเมพที่อพระครริสตตเสดป็จมา พระองคตจะทรงกระททาอคัศจรรยตมากยริงที่ กวขาทรีที่ผซูข้นร รีไดข้กระททาหรพอไมข
ยน 7:32

เมนืริ่อพวกฟารรสทไดล้ยนร ประชาชนซนบซรบกนนเรนืริ่องพระองคค์อยยู่างนนนนั้ พวกฟารร

สทกบน พวกปนโรหรตใหญยู่จขงไดล้ใชล้เจล้าหนล้าททริ่ไปจนบพระองคค์ เมพอที่ พวกฟารริสรีสคังเกตเหป็นวขาผซูข้คนเรริที่มพา
กคันไปหาพระเยซซู พวกเขาจขงใชข้เจล้าหนล้าทมีที่ ซขที่งเปป็นตทารวจประจทาวริหารไปจคับกรุมพระองคต
ยน 7:33-36 พระเยซย จขงตรนสกนบเขาทนนั้งหลายวยู่า "เราจะอยยยู่กนบทยู่านทนนั้งหลายอทกหนยู่อย
หนขริ่ง แลล้วจะกลนบไปหาพระองคค์ผล้ทย รงใชล้เรามา 34 ทยู่านทนนั้งหลายจะแสวงหาเราแตยู่จะไมยู่พบเรา

และททริ่ซขริ่งเราอยยยู่นนนนั้ ทยู่านจะไปไมยู่ไดล้ " 35 พวกยรวจขงพยดกนนวยู่า "คนนทนั้จะไปไหน ททริ่เราจะหาเขาไมยู่
พบ เขาจะไปหาคนททริ่กระจนดกระจายไปอยยใยู่ นหมยยู่พวกตยู่างชาตรและสนริ่งสอนพวกตยู่างชาตรหรนือ
36 เขาหมายความวยู่าอยยู่างไรททริ่พยดวยู่า `ทยู่านทนนั้งหลายจะแสวงหาเราแตยู่จะไมยู่พบเรา' และ `ททริ่ซขริ่งเรา
อยยยู่นนนนั้ ทยู่านจะไปไมยู่ไดล้ '"
พระเยซซูจงข นทาเสนอปรริศนาตขอฝซูงชน พระองคตตรคัสวขาพระองคตจะทรงอยซูกข บคั พวกเขาอรีก
หนขอยหนขงที่ (อคันทรีที่จรริงแลข้วเหลพอเวลาอรีกประมาณหกเดพอนกขอนถขงปคัสกาครคัรงสรุดทข้ายของพระองคต
เมพที่อพระองคตจะถซูกตรขงกางเขน เมพอที่ ถขงตอนนคัรนเวลากทาหนดของพระองคตกจป็ ะมาถขง) พระองคตกลขาว
เสรริมวขาพวกเขาจะตามหาพระองคตแตขจะไมขพบพระองคต นอกจากนรีร ทรีๆที่ พระองคตจะเสดป็จไป พวก
เขากป็ไปไมขไดข้ดวข้ ย พวกยริวทรีมที่ าชรุมนรุมกคันจขงบขนพขมพทาวขาพระองคตจะไปทรีที่ไหนทรีที่พวกเขาจะหา
พระองคตไมขเจอ (แนขนอนวขาพระเยซซูกาท ลคังหมายถขงการทรีพที่ ระองคตจะเสดป็จกลคับไปหาพระบริดา)
พวกเขาทขกทคักวขาพระองคตวางแผนทรีที่จะเสดป็จไปหาพวกยริวทรีที่กระจคัดกระจายและไปสอนทคัรงพวก
ยริวทรีที่กระจคัดกระจายและอาจสอนคนตขางชาตริดข้วยหรพอไมข (แนขนอนทรีที่สที่ ริงนรีรไมขอยซูใข นพระดทารริของ
พระองคต อยขางไรกป็ตาม สริที่งนรีรกกป็ ลคับเปป็นสริที่งทรีที่พวกอคัครสาวกจะกระททาในภายหลคัง) พวกคนทรีมที่ าฟคัง
พระองคตจงข รซูข้สขกสคับสน
ยน 7:37

ในวนนสน ดทล้ายของเทศกาลซขริ่งเปป็นวนนใหญยู่นนนนั้ พระเยซยทรงยนืนและ

ประกาศวยู่า "ถล้าผยล้ใดกระหาย ผยนล้ นนั้นจงมาหาเราและดนืริ่ม
เทศกาลนคัรนคพอเทศกาลสรุคคทหรพอเทศกาลอยซูเข พริงซขงที่ กรินเวลาแปดวคัน วคันสรุดทข้ายซขงที่ เปป็นวคัน
สะบาโตหนขงที่ ในหลายๆสะบาโตกป็เปป็นวคันใหญข ในชขวงเทศกาลสรุคคทเปป็นธรรมเนรียมทรีที่จะมรีการ
ใชข้เหยพอกนทราทองคทาใบหนขงที่ ไปตคักนทราจากสระสริโลอคัมและมรีคนถพอไปพรข้อมกคับขบวนแถวปรุโรหริต
ทรีที่เดรินขบวนไปยคังพระวริหารพรข้อมกคับรข้องเพลงจากอริสยาหต 12:3 “เจข้าจะโพงนทราดข้วยความชพที่นบาน
จากบขอแหขงความรอด” นทราดคังกลขาวจขงถซูกถวายบซูชาทรุกวคันเปป็นเครพอที่ งดพมที่ ถวายบซูชา

ไมขแนขชคัดวขามรีการททาสริที่งนรีรในวคันทรีที่แปดซขที่งถซูกเสรริมเขข้าไปกคับเจป็ดวคันตามทรีมที่ รีบอกไวข้ในเลวรี
นริตริหรพอไมข ถข้าไมขมรี สริที่งทรีที่พระเยซซูรอข้ งประกาศกป็ยงริที่ เหมาะสมเขข้าไปใหญข “ถข้าผซูข้ใดกระหาย ผซูข้นร คันจง
มาหาเราและดพที่ม” นรีที่ททาใหข้เรานขกถขง ยอหตน 4:14 และ 6:35
เปป็นความจรริงทรีที่พระเยซซูทรงเปป็นนทราแหขงชรีวริต สทาหรคับสริที่งมรีชรีวตริ มรีสองสริที่งทรีที่จทาเปป็นตขอการ
ดทารงชรีวริต (1) อากาศ และ (2) นทรา เมพที่อไมขมรีอยขางใดอยขางหนขงที่ ชรีวริตกป็ไมขอาจคงอยซูไข ดข้ ชรีวริตฝขาย
วริญญาณมรีตนข้ กทาเนริดมาจากพระวริญญาณของพระเจข้าซขที่งมคักถซูกเปรรียบวขาเปป็นเหมพอนลมหายใจ
สายลมและอากาศ พระเยซซูทรงประทานนทราฝขายวริญญาณทรีที่จทาเปป็นสทาหรคับชรีวริตนริรนคั ดรต ตามทรีที่พระ
เยซซูจะกลขาวตขอไป พระองคตจะประทานลมหายใจแหขงชรีวริตในพระวริญญาณบรริสรุทธริธแกขพวกเขา
ดข้วย
ยน 7:38

ผยล้ททริ่เชนืริ่อในเรา ตามททริ่พระคนมภทรค์ไดล้กลยู่าวไวล้แลล้ววยู่า `แมยู่นอนั้าททริ่มทนอนั้าประกอบ

ดล้วยชทวรตจะไหลออกมาจากภายในผยล้นนนนั้ '" ขข้อทรีที่ดซูเหมพอนเปป็นปรริศนานรีรมรีคทาตอบทรีที่นขาสนใจ พระ
เยซซูทรงบขงชรีรวาข สริที่งทรีพที่ ระองคตตรคัสคพอการททาใหข้พระคคัมภรีรตเดริมสทาเรป็จและกป็เปป็นอยขางนคัรนจรริงๆ ดซู
เหมพอนวขาไมขมกรี ารยกขข้อความใดอยขางเจาะจงในทรีที่นร รี แตขพระเยซซูทรงหมายถขงขข้อพระคคัมภรีรเต ดริม
หลายตอนรวมกคันทรีที่พดซู ถขงการทรีที่พระเจข้าจะประทานนทราแหขงชรีวริตใหข้แกขพลไพรข ของพระองคตไลข
ตคัรงแตขนร ทาจากหรินในอพยพ 17:6 ไปจนถขงคทาพยากรณตใน อริสยาหต 55:1, 58:11, เศคารริยาหต 13:1,
14:8 และเอเสเครียล 47:1
ขข้อความทรีวที่ าข “ผซูข้ทรีที่เชพที่อในเรา ตามทรีที่พระคคัมภรีรตไดข้กลขาวไวข้แลข้ววขา `แมขนร ทาทรีที่มนรี ร ทาประกอบ
ดข้วยชรีวริตจะไหลออกมาจากภายในผซูข้นร คัน” ดซูเผรินๆหมายถขงผซูข้ทรีที่เชพที่อ ภายในผซูล้นททั้นกป็ดซูเหมพอนหมายถขง
คนทรีเที่ ชพที่อ แตข ผซูล้นททั้นนขาจะหมายถขงเราทรีที่มากขอนหนข้ามากกวขา หากเปป็นเชขนนคัรน พระเยซซูกทป็ รงเปป็น
แหลขงนทราทรีที่ประกอบดข้วยชรีวริตซขงที่ สอดคลข้องกคับบรริบทโดยรวม
คทาทรีที่แปลวขา ภายใน (คออริเลรีย) แปลตรงตคัววขา ‘ทข้อง’ อยขางไรกป็ตาม สาระสทาคคัญกวขากป็คพอ
นทราประกอบดข้วยชรีวริตดคังกลขาวจะไหลออกมาจากพระกายของพระองคต คทาทรีที่แปลวขา แมยู่นอนั้า (พอทา
มอส ---ซขที่งเปป็นทรีมที่ าของชพที่อแมขนร ทาโพโตแมคในอเมรริกา) กป็แปลวขาลทาธารหรพอสายนทราไดข้ดวข้ ย ความ

หมายโดยรวมอาจแปลไดข้วาข ‘ผซูข้ทรีที่เชพที่อในเรา ตามทรีที่พระคคัมภรีรตไดข้กลขาวไวข้แลข้ววขา `แมขนร ทาทรีที่มนรี ร ทา
ประกอบดข้วยชรีวริตจะไหลออกมาจากภายในเรา’ นรีที่นขาจะสอดคลข้องกคับบรริบททรีที่วาข พระเยซซูทรงเปป็น
แหลขงนทราแหขงชรีวริตมากกวขา
ยน 7:39

(สรงริ่ ททริ่พระองคค์ตรนสนนนั้นหมายถขงพระวรญญาณซขงริ่ ผยล้ททริ่เชนือริ่ ในพระองคค์จะไดล้

รนบ เหตนวยู่ายนงไมยู่ไดล้ประทานพระวรญญาณบรรสนทธรธใหล้ เพราะพระเยซย ยงน มรไดล้รนบสงยู่าราศท) เมพอที่ นขก
ยข้อนกลคับไป หลายปรีหลคังจากวคันเพป็นเทคอสตตนร คัน ยอหตนเขรียนเสรริมวขา “สริที่งทรีพที่ ระองคตตรคัสนคัรน
หมายถขงพระวริญญาณซขที่งผซูข้ทรีที่เชพที่อในพระองคตจะไดข้รคับ” นรีที่หมายถขงการทรีพที่ ระเยซซูจะทรงเทพระ
วริญญาณบรริสรุทธริธใหข้แกขครริสตจคักรทรีที่เพริงที่ เกริดในไมขชข้า
คทาอธริบายทรีที่วาข “เหตรุวาข ยคังไมขไดข้ประทานพระวริญญาณบรริสรุทธริธใหข้” ควรแกขการเสนอความ
เหป็น คทาทรีที่แปลวขาประทานไมขไดข้อยซูใข นตข้นฉบคับภาษากรรีก แตขถซูกพวกผซูข้แปลใสข เขข้าไปเพพที่อททาใหข้
ความหมายชคัดเจน พวกเขานขาจะใสข คทาวขา ‘เทลงมา’ ซขที่งถซูกตข้องตามพระคคัมภรีรมต ากกวขา (กริจการ
2:17) และสพที่อถขงความตขอเนพที่องจากบรริบทกขอนหนข้า พระวริญญาณบรริสรุทธริธทรงมรีตคัวตนอยซูแข ลข้วมา
ตลอด อยขางไรกป็ตาม พคันธกริจเพริมที่ เตริมของพระองคตทรีที่มรีตขอครริสตจคักรกป็ถซูกพยากรณตตรงนรีร แนขนอน
ทรีที่เหตรุการณตนร เรี กริดขขรนหลคังจากผขานไปไมขถงข หนขที่งปรีในวคันเพป็นเทคอสตตหลคังจากการฟพร นคพนพระชนมต
การรคับสงขาราศรี และการเสดป็จขขรนสซูขสวรรคตของพระเยซซู ความจรริงขข้อนรีรถซูกขยายความเพริที่มเตริมใน
ยอหตน 14:16-17 และ 16:7-13
ยน 7:40-42 เมนืริ่อประชาชนไดล้ฟนงดนงนนนั้น หลายคนจขงพยดวยู่า "แทล้จรรง ทยู่านผยล้นทนั้เปป็น
ศาสดาพยากรณค์นนนั้น" 41 คนอนืนริ่ ๆกป็พยดวยู่า "ทยู่านผยล้นเทนั้ ปป็นพระครรสตค์ " แตยู่บางคนพยดวยู่า "พระครรสตค์
จะมาจากกาลรลทหรนือ 42 พระคนมภทรค์กลยู่าวไวล้มรใชยู่หรนือวยู่า พระครรสตค์จะมาจากเชนืนั้อสายของดาวรด
และมาจากเมนืองเบธเลเฮมซขริ่งดาวรดเคยอยยนยู่ นนั้น "
ฝซูงชนทรีรที่ วมตคัวกคันทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มถกเถรียงกคันตขอไป (พวกยริวในสมคัยนคัรนไมขเชพที่อวขาศาสดา
พยากรณตผซูข้นร คันทรีที่ถซูกพยากรณตถขงในพระราชบคัญญคัตริ 18:15,18 คพอพระเมสสริยาหต ถขงแมข้วาข นรีเที่ ปป็น
ความเชพที่อทรีที่ถซูกตข้องกป็ตาม พวกเขาสคันนริษฐานวขาศาสดาพยากรณตผซูข้นร รีเปป็นใครสคักคนทรีที่เหมพอนกคับเอลรี

ยาหตผซูข้เบริกทาง แตขบางคนกป็อข้างวขาพระองคตทรงเปป็นศาสดาพยากรณตผซูข้นร คันทรีที่มพรี ยากรณตไวข้ในพระ
ราชบคัญญคัตริ 18 บางคนกป็อข้างวขาพระองคตทรงเปป็นพระครริสตต แตขกมป็ ครี นถามวขาพระครริสตตจะเสดป็จมา
จากแควข้นกาลริลรีซขที่งเปป็นทรีๆที่ พวกเขาคริดวขาพระเยซซูอยซูไข ดข้หรพอ
เราเหป็นชคัดเจนถขงความไมขรเซูข้ กรีที่ยวกคับทรีที่มาของพระเยซซูและพระคคัมภรีรต มรีหลคักฐานในพระ
คคัมภรีรอต ยขางชคัดเจนทรีบที่ ขงชรีรวาข พระเมสสริยาหตจะมาจากแควข้นกาลริลรีในอริสยาหต 9 แนขนอนทรีพที่ วกเขาชรีร
ใหข้เหป็นวขาในมรีคาหต 5:2 มรีพยากรณตไวข้วาข พระครริสตตจะประสซูตริในเบธเลเฮม จากเชพรอสายของดาวริด
พวกฝซูงชนในกรรุงเยรซูซาเลป็มไมขรวซูข้ าข จรริงๆแลข้วพระเยซซูทรงประสซูตริอยขางไรและทรีที่ไหน
ยน 7:43

เหตนฉะนนนนั้ ประชาชนจขงมทความเหป็นแตกแยกกนนในเรนืริ่องพระองคค์ เพราะ

ความไมขรเซูข้ กรีที่ยวกคับพระคคัมภรีรตและขข้อเทป็จจรริงทางประวคัตริศาสตรต “ประชาชนจขงมรีความเหป็น
แตกแยกกคันในเรพที่องพระองคต” บขอยครคัรงเหลพอเกรินเกริดการแตกแยกและการแบขงฝขายโดยไมขจทาเปป็น
เพราะความไมขเขข้าใจพระคคัมภรีรตหรพอขข้อเทป็จจรริงทางประวคัตริศาสตรต กระแสและนริกายตขางๆไดข้กขอ
ตคัวขขรนมาเพราะรากฐานทรีที่ไมขมคันที่ คงดคังกลขาว จากนคัรนความดพรอรคัรนและความเยขอหยริงที่ กป็กรีดกคันไมขใหข้
พวกเขายอมรคับวขาตคัวเองผริด
ยน 7:44-49 บางคนใครยู่จะจนบพระองคค์ แตยู่ไมยู่มทผใล้ย ดยนืริ่นมนือแตะตล้องพระองคค์เลย 45 เจล้า
หนล้าททริ่จขงกลนบไปหาพวกปนโรหรตใหญยู่และพวกฟารรสท และพวกนนนั้นกลยู่าวกนบเจล้าหนล้าททริ่วยู่า "ทอาไมเจล้า
จขงไมยู่จนบเขามา" 46 เจล้าหนล้าททริ่ตอบวยู่า "ไมยู่เคยมทผใล้ย ดพยดเหมนือนคนนนนั้นเลย" 47 พวกฟารรสทตอบ
เขาวยู่า "พวกเจล้าถยกหลอกไปดล้วยแลล้วหรนือ 48 มทผใล้ย ดในพวกขนนนางหรนือพวกฟารรสเท ชนืริ่อในผยล้นนนั้น
หรนือ 49 แตยู่ประชาชนหมยยู่นทนั้ททริ่ไมยู่รล้พย ระราชบนญญนตรกป็ตล้องถยกสาปแชยู่งอยยยู่แลล้ว "
ขณะเดรียวกคันพวกเจข้าหนข้าทรีที่ๆพวกผซูข้มรีอทานาจประจทาวริหารใชข้มาจคับพระเยซซูกไป็ ดข้ยนริ
พระองคตตรคัสเชขนนคัรน และมรีพวกเขาหลายคนทรีอที่ ยากลงมพอแลข้วแตขกไป็ มขไดข้ลงมพอ (กทาหนดเวลาของ
พระองคตยงคั มาไมขถงข ) พอกลคับไปหานายของตน พวกเขากป็ตอบไดข้แคขวาข “ไมขเคยมรีผซูข้ใดพซูดเหมพอน
คนนคัรนเลย” ถขงแมข้วาข พวกเขาไมขอยากยอมรคับมคันกป็ตาม แตขพวกเขากป็ไดข้ยรินพระสรุรเสรียงของพระ
บรุตรของพระเจข้า ฤทธริธเดชทรีที่ประกอบดข้วยพระวริญญาณของพระองคตไหลทขวมทข้นพวกเขา พวกเขา

ไมขกลข้าลงไมข้ลงมพอตขอสริทธริอทานาจดคังกลขาว พวกเจข้านายกป็ททาไดข้แคขกระแนะกระแหนวขาพวกเจข้า
หนข้าทรีที่กถป็ ซูกหลอกเหมพอนกคันและไมขมรีใครในพวก (ทรีคที่ ริดวขาตคัวเปป็น) ผซูข้นทาเชพที่อพระองคตเลย
พวกฟารริสรีและพวกผซูข้นทารคับบรีดซูถซูกดซูแคลนเหลขาสามคัญชน พวกเขามองประชาชนวขาเปป็น
คนโงขเขลา พวกเขาไมขคขอยสนใจวขาฝซูงชนทรีโที่ งขเขลาเหลขานรีรเชพที่อพระเยซซู พวกเขาซขที่งเปป็นชนชคัรนผซูข้นทา
รซูข้ดรีกวขา พวกตาสรีตาสาทรีโที่ งขเขลาในมรุมมองของพวกเขาจขงถซูกแชขงสาป
ยน 7:50-51 นรโคเดมนส (ผยล้ททริ่ไดล้มาหาพระเยซย ในเวลากลางคนืนนนนั้น และเปป็นคนหนขริ่งใน
พวกเขา) ไดล้กลยู่าวแกยู่พวกเขาวยู่า 51 "พระราชบนญญนตขร องเราตนดสรนคนใดโดยททริ่ยนงไมยู่ไดล้ฟนงเขา
กยู่อน และรยล้วยู่าเขาไดล้ทอาอะไรบล้างหรนือ "
อยขางไรกป็ตาม มรีขรุนนางและฟารริสรีอยขางนข้อยคนหนขงที่ (และอาจมรีอรีกคนคพอ โยเซฟแหขงบข้าน
อารริมาเธรีย) ทรีที่เชพที่อในพระองคต บรุคคลผซูข้นร รีคพอนริโคเดมคัสนคันที่ เอง นรีที่คอพ คนทรีมที่ าหาพระเยซซูตอนกลาง
คพนในยอหตน 3
นริโคเดมคัสทคักทข้วงวขา “พระราชบคัญญคัตขริ องเราตคัดสรินคนใดโดยทรีที่ยคังไมขไดข้ฟงคั เขากขอน และ
รซูวข้ าข เขาไดข้ททาอะไรบข้างหรพอ” แนขนอน เขาพซูดถซูก แมข้กระทคังที่ ในสคังคมทรีที่เครข งบคัญญคัตริอยขางอริสราเอล
ในศตวรรษแรก คนๆหนขงที่ จะถซูกถพอวขาไมขมครี วามผริดจนกวขาพยานสองถขงสามปากมาใหข้การวขาเขา
มรีความผริด
ยน 7:52

เขาทนนั้งหลายตอบนรโคเดมนสวยู่า "ทยู่านมาจากกาลรลทดวล้ ยหรนือ จงคล้นหาดยเถรด

เพราะวยู่าไมยู่มทศาสดาพยากรณค์เกรดขขนั้นมาจากกาลรลท" พวกสมาชริกทรีที่เหลพอของสภาซานเฮดรรินไมข
ยอมฟคังนริโคเดมคัสโดยถามอยขางเยาะเยข้ยวขา “ทขานมาจากกาลริลรีดข้วยหรพอ” พวกเขารซูวข้ าข เขาไมขไดข้มา
จากกาลริลรี แตขพวกเขาพยายามดซูถซูกนริโคเดมคัสผซูข้เปป็นขรุนนางโดยบอกเปป็นนคัยวขาบางทรีเขาเองกป็มาจาก
แควข้นบข้านนอนทรีที่ผซูข้คนไมขรซูข้หนคังสพออยขางกาลริลรี
ถขงแมข้วาข คนกลรุมข นรีรนขาจะรซูข้ดรีกวขาใครเพพอที่ น แตขพวกเขากป็ถพอพรรคถพอพวกและยกขข้ออข้าง
ประจทาทรีที่วาข “ไมขมศรี าสดาพยากรณตเกริดขขรนมาจากกาลริลรี” ขข้อเทป็จจรริงของเรพอที่ งนรีรกคป็ พอวขา โยนาหต โฮ

เชยา นาฮซูม และอาจเปป็นเอลรียาหต เอลรีชาหต และอาโมสดข้วยตขางมาจากแควข้นกาลริลรีทรคังนคัรน นอกจาก
นรีร อริสยาหต 9:1-6 กป็กลขาวชคัดเจนมากๆวขาถขงแมข้วาข พระเมสสริยาหตจะไมขไดข้ประสซูตริในแควข้นกาลริลรี แตข
พคันธกริจของพระองคตสขวนหนขงที่ จะเกริดขขรนทรีที่นนคัที่
ถขงแมข้วาข พวกผซูข้นทาทางศาสนาเหลขานรีรแสรข้งยกขข้อพระคคัมภรีรปต ระกอบ แตขจรริงๆแลข้วพวกเขา
กป็ (1) ไมขรพซูข้ ระคคัมภรีรต หรพอไมขกป็ (2) รซูพข้ ระคคัมภรีรตแตขกเป็ ตป็มใจหลอกลวงเพพอที่ รคักษาผลประโยชนตของ
ตนไวข้ บางทรีอาจเปป็นทคัรงสองอยขาง นขาเศรข้าทรีที่ ‘ศาสนา’ มากมายดทาเนรินตามรอยเดรียวกคันนรีร พวกผซูข้นทา
ของนริกายตขางๆปากกป็ยกยของพระคคัมภรีรตในเมพอที่ พวกเขาไมขรพซูข้ ระคคัมภรีรตเลย ทรีที่แยขยริงที่ ไปกวขานคัรนกป็คพอ
พวกเขารซูดข้ รีกวขาแตขกยป็ คังหลอกลวงพวกสาวกเพพที่อรคักษาอทานาจและความเปป็นใหญขไวข้
ยน 7:53

ตยู่างคนตยู่างกลนบไปบล้านของตน การทรีที่ทรุกคนตขางกลคับไปบข้านของตนบอก

เปป็นนคัยวขาพวกเขาถซูกฟข้องใจโดยสริที่งทรีที่พระเยซซูตรคัส พวกศคัตรซูของพระองคตกถป็ อยไปชคัวที่ คราว
เหตรุการณตทครีที่ ลข้ายกคันเกริดขขรนหลคังจากนคัรนไมขนาน ตามทรีที่มบรี คันทขกไวข้ในยอหตน 8:9
ตคัรงแตขขอข้ 53 ไปจนถขง 8:11 เปป็นเนพรอหาทรีที่ถซูกตคัดออกไปจากสทาเนาฉบคับอเลป็กซานเดรรีย ซขที่ง
เปป็นรากฐานของ modern critical text (พระคคัมภรีรตใหมขฉบคับเนพรอหาขาดหายหลายตอน) อยขางไร
กป็ตาม ครริสตจคักรของพระเยซซูครริสตตกป็สพบทอดขข้อพระคคัมภรีรตสขวนนรีรมาสริบแปดศตวรรษ มคันเปป็น
สข วนหนขงที่ ของพระวจนะทรีที่ถซูกเกป็บรคักษาไวข้ของพระเจข้าอยขางแนขนอน
*****
ภนำพรวมของยอหห์น 8: บทนมีทั้เรริมที่ ตล้นดล้วยการพยายามดทกจทบพระเยซซูโดยการนนาผซูล้หญริงทมีที่ถซูก
จทบไดล้วาข่ ลข่วงประเวณมีมาหาพระองคห์ ตามมาดล้วยคนาประกาศของพระองคห์วข่าทรงเปป็นความสวข่าง
ของโลก พระองคห์กลข่าวโตล้แยล้งคนาถามของพวกฟารริสมีและพวกรทบบมีประจนาพระวริหาร การเผชริญ
หนล้าระหวข่างพระเยซซูและพวกผซูล้นนาชาวยริวในพระวริหารทวมีความรมุนแรงขทึนทั้ จนกลายเปป็นการ
ประลองฝมีมอน อทนทมีจที่ รริงแลล้วกข่อนเรนที่องนมีทั้จะจบลง พวกเขากป็พยายามทมีที่จะเอาหรินขวล้างพระองคห์ใหล้
ตายแลล้ว กระนทนทั้ กนาหนดเวลาของพระองคห์ยทงมาไมข่ถทึงและพระองคห์เสดป็จจากไป

ยน 8:1-2

แตยู่พระเยซย เสดป็จไปยนงภยเขามะกอกเทศ 2 ในตอนเชล้าตรยยู่พระองคค์เสดป็จเขล้า

ในพระวรหารอทก และคนทนนั้งหลายพากนนมาหาพระองคค์ พระองคค์กป็ประทนบนนริ่งและสนริ่งสอนเขา
เหตรุการณตเหลขานรีรทรีที่ถซูกบรรยายไวข้เกริดขขรนหลคังจากพระเยซซูไปรข วมเทศกาลอยซูเข พริงทรีที่กรรุง
เยรซูซาเลป็ม การทรีพที่ ระองคตเสดป็จไปภซูเขามะกอกเทศบอกเปป็นนคัยวขาพระองคตอาจไปคข้างคพนทรีที่นคันที่
อาจเปป็นไดข้ดข้วยวขาพระองคตทรงพคักทรีที่บข้านของมารธา มารรียตและลาซารคัสผซูข้อาศคัยอยซูตข ริดกคับภซูเขา
มะกอกเทศ ไมขวาข จะเปป็นอยขางไร รรุขงเชข้าวคันตขอมา พระองคตกเป็ สดป็จกลคับไปยคังพระวริหาร ฝซูงชนกป็กรซู
กคันเขข้ามาฟคังพระองคตสอนอรีกครคัรง พระองคตจขงประทคับและสอนพวกเขา นขาสคังเกตวขาคทาทรีแที่ ปลวขา
คนทนนั้งหลาย (ลาออส) หมายถขงประชากรทคัวที่ ไป (คพอ คนธรรมดา) เราเหป็นความแตกตขางเลยวขา
พระเยซซูจะไมขทรงใชข้เวลาสข วนใหญขของวคันไปกคับการโตข้เถรียงกคับพวกเขาทรีที่เหป็นไดข้ชคัดวขาเตป็มใจฟคัง
พระองคต แตขจะทรงโตข้แยข้งกคับพวกฟารริสรีและพวกธรรมาจารยตซขที่งเปป็นพวกผซูข้นทาชาวยริวมากกวขา
ยน 8:3-4

พวกธรรมาจารยค์และพวกฟารรสไท ดล้พาผยล้หญรงคนหนขริ่งมาหาพระองคค์ หญรง

ผยล้นถทนั้ ยกจนบฐานเลยู่นชยล้ และเมนืริ่อเขาใหล้หญรงผยนล้ ทนั้ยนนื อยยยู่ทยู่ามกลางฝยงชน 4 เขาทยลพระองคค์วยู่า "พระ
อาจารยค์เจล้าขล้า หญรงคนนทนั้ถยกจนบเมนืริ่อกอาลนงเลยู่นชยล้อยยยู่
พวกฟารริสรีและพวกธรรมาจารยตจงข นทาผซูข้หญริงคนหนขงที่ ทรีที่ถซูกจคับฐานเลขนชซูมข้ าหาพระองคต (นขา
สคังเกตวขาขข้อหาคพอ เลขนชซูข้ ไมขใชข ลขวงประเวณรี การเลขนชซูข้บขงบอกถขงความไมขซพที่อสคัตยตตขอคซูขสมรสซขที่ง
รรุนแรงกวขาการมรีเพศสคัมพคันธตกขอนแตขงงาน ผซูข้หญริงคนนรีรแตขงงานแลข้วและนางกทาลคังนอกใจสามรี
หรพอนางอาจเปป็นหญริงแพศยาทรีที่มรีเพศสคัมพคันธตกบคั ชายทรีที่แตขงงานแลข้ว หากเปป็นกรณรีแรก สามรีของ
นางอาจเปป็นคนทรีที่จคับไดข้วาข นางเลขนชซูข้ และอาจเปป็นในบข้านของเขาเองดข้วย) นขาสคังเกตวขาการจคับนาง
มาประจานแบบนรีรนร นคั เปป็นเรพอที่ งผริดกฎหมาย มรีศาลสทาหรคับคดรีดคังกลขาว เราเรริที่มเหป็นชคัดเจนมากขขรนวขา
พวกฟารริสรีและพวกธรรมาจารยตตข้องการหลอกใหข้พระเยซซูตริดกคับ พวกเขาอยากไดข้ยรินวขาพระเยซซู
จะตรคัสอะไรเกรีที่ยวกคับคนบาปเชขนนรีร พวกเขารซูข้วาข พระองคตนขาจะยกโทษใหข้นาง
ยน 8:5

ในพระราชบนญญนตรนนนนั้ โมเสสสนริ่งใหล้เราเอาหรนขวล้างคนเชยู่นนทในั้ หล้ตาย สยู่วน

ทยู่านจะวยู่าอยยู่างไรในเรนืริ่องนทนั้" พวกฟารริสรีรรีบเตพอนความจทาพระเยซซูวาข บคัญญคัตริของโมเสสสคังที่ ใหข้เอา

หรินขวข้างคนทรีที่ททาบาปชนริดนรีรใหข้ตาย (ดซู เลวรีนริตริ 20:10 และพระราชบคัญญคัตริ 22:22) ใหข้เราสคังเกต
คทาถามทรีที่พวกเขาถามพระเยซซูเกรีที่ยวกคับเรพอที่ งนรีร “สข วนทขานจะวขาอยขางไรในเรพอที่ งนรีร” นคันที่ คพอพวกเขา
กลขาววขา โมเสสกลขาววขาอยขางนรีรๆ คราวนรีรทขานจะวขาอยขางไร พวกเขาตข้องการจะหลอกใหข้พระเยซซู
ตริดกคับนคันที่ เอง พวกเขาไมขคขอยสนใจผซูข้หญริงทรีที่เลขนชซูข้คนนคัรนหรพอการทรีนที่ างละเมริดพระราชบคัญญคัตริ
ยน 8:6

เขาพยดอยยู่างนทนั้เพนืริ่อทดลองพระองคค์ หวนงจะหาเหตนฟล้องพระองคค์ แตยู่พระ

เยซย ทรงนล้อมพระกายลงเอานรนั้วพระหนตถค์เขทยนททริ่ดรน เหมนือนดนริ่งวยู่าพระองคค์ไมยู่ไดล้ยรนพวกเขาเลย
คทาพซูดตขอไปนรีรยพนยคันการทรีที่พวกเขาพยายามหลอกใหข้พระเยซซูตริดกคับ “เขาพซูดอยขางนรีรเพพที่อทดลอง
พระองคต หวคังจะหาเหตรุฟข้องพระองคต” พวกเขาตข้องการหลอกใหข้พระเยซซูตริดกคับ พวกเขาใหข้พระ
เยซซูเปป็นจรุดสนใจ เพนอที่ ทมีที่วข่าพวกเขาจะไดข้หาเหตรุกลขาวหาพระองคห์ไดข้ พระองคห์ทรงตกเปป็นเปข้าของ
ความโกรธแบบหลอกๆของพวกเขา
พระเยซซูทรงตอบสนองโดยการเพริกเฉยตขอคนเหลขานคัรน พระองคตทรง “นข้อมพระกายลงเอา
นริรวพระหคัตถตเขรียนทรีที่ดนริ เหมพอนดคังที่ วขาพระองคตไมขไดข้ยรินพวกเขาเลย” เราไมขทราบวขาพระองคตทรง
เขรียนอะไร อาจเปป็นไดข้วาข พระองคตทรงเขรียนขข้อกลขาวหาเหลขานคัรน อาจเปป็นไดข้วาข พระองคตทรงเขรียน
ชพที่อของเหลขาผซูข้กลขาวหาทรีที่เยขอหยริงที่ อาจเปป็นไดข้วาข พระองคตทรงเขรียนขข้อพระคคัมภรีรต เราคงไมขมรีวนคั รซูข้
จนกวขาเราจะไดข้เขข้าสซูขสวรรคต
มรีผซูข้สคันนริษฐานวขาพระเยซซูทรงเขรียนบนดรินหรพอทรายและคทาทรีแที่ ปลวขา ดรน (เก) กป็บอกเปป็น
นคัยๆ อยขางไรกป็ตาม เหตรุการณตนร รีเกริดขขรน ถข้าไมขในตคัวพระวริหาร กป็ตข้องเปป็นบรริเวณพระวริหาร พพรนทรีที่
สข วนใหญขของพระวริหารเปป็นพพรนหรินปซู ดคังนคัรน พระเยซซูจขงเขรียนลงบนพพรนวริหารในแบบทรีคที่ นอพนที่
มองไมขเหป็นซขที่งททาใหข้สที่ ริงทรีพที่ ระองคตเขรียนเปป็นปรริศนาเขข้าไปใหญข
ยน 8:7

และเมนืริ่อพวกเขายนงทยลถามพระองคค์อยยยู่เรนืริ่อยๆ พระองคค์กป็ทรงลนกขขนนั้ และ

ตรนสกนบเขาวยู่า "ผยใล้ ดในพวกทยู่านททริ่ไมยู่มทบาป กป็ใหล้ผล้นย นนนั้ เอาหรนขวล้างเขากยู่อน" ขณะทรีที่พระเยซซูทรง
เพริกเฉยตขอพวกเขา พวกเขากป็ยงริที่ กดดคันพระองคตเพพอที่ จะเอาคทาตอบใหข้ไดข้ มรีผซูข้เสนอวขาทรีที่พระองคตทรง
ลคังเลทรีที่จะตอบเปป็นเพราะพระองคตทรงอาย แตขถข้าพระองคตทรงอายจรริงๆ กป็อาจเปป็นเพราะความ

หนข้าดข้านหนข้าทนของพวกผซูข้กลขาวหาทรีที่หนข้าซพที่อใจคดเหลขานรีรมากกวขา ทรีที่นขาเปป็นไปไดข้มากกวขากป็คพอ
วขา พระองคตทรงเลพอกทรีที่จะพรุงข เปข้าไปทรีคที่ วามหนข้าซพที่อใจคดของพวกเขาโดยการเพริกเฉยตขอขข้อกลขาว
หาของพวกเขาและเขรียนแบบปรริศนาบนพพรนดริน
สรุดทข้ายแลข้ว พระเยซซูกทป็ รงลรุกขขรนและตรคัสวขา “ผซูข้ใดในพวกทขานทรีที่ไมขมรีบาป กป็ใหข้ผซูข้นร คันเอา
หรินขวข้างเขากขอน” เหป็นไดข้ชดคั วขาคนทรีที่ไมขอยซูใข นทรีที่นร รีกคป็ อพ คนทรีที่ถซูกจคับไดข้วาข เลขนชซูข้กบคั นาง พวกเขารซูอข้ ยซูข
แลข้ววขาชายผซูข้นร ครี พอใคร แตขพวกเขากลคับเลพอกเลขนงานหญริงเลขนชซูทข้ รีที่ถขงคราวซวยคนนรีรเทขานคัรน พวกเขา
คงรซูบข้ ข้างวขาพระเยซซูจะทรงตอบพวกเขาอยขางไร
พระเยซซูทรงแตขงตคัรงมพอเพชฌฆาตในกรณรีนร รี คพอ ผซูข้ทรีที่ไมขมรีบาป (1) พวกเขาทรุกคนรซูตข้ คัวอยซูข
แลข้ววขาตคัวเองบาป (2) สริที่งทรีที่ถซูกบอกเปป็นนคัยๆในบรริบทนรีรอาจเปป็นการผริดศรีลธรรมในเรพอที่ งทางเพศ
อาจเปป็นไดข้วาข พวกฟารริสรีและพวกธรรมาจารยตทรีที่ดซูนขาเลพที่อมใสและชอบโอข้อวดเหลขานรีรกมป็ รีความผริด
ในเรพที่องความบาปดคังกลขาว
ยน 8:8

แลล้วพระองคค์กป็ทรงนล้อมพระกายลงและเอานรนั้วพระหนตถค์เขทยนททริ่ดนร อทก อาจ

เปป็นไดข้วาข ถข้าพวกเขามองเหป็นสริที่งทรีพที่ ระเยซซูทรงเขรียนทรีที่ดริน พระเยซซูคงทรงเขรียนชพที่อของพวกเขา
และชพที่อของคนทรีพที่ วกเขาเลขนชซูข้ดข้วย หรพอถข้าหญริงคนนรีรเปป็นหญริงโสเภณรี เหตรุการณตนร รีกคป็ งเปป็นการจคัด
ฉากเพพที่อเลขนงานพระเยซซู นอกจากนรีร พวกศคัตรซูของพระเยซซูบางคนอาจเคยยรุงข เกรีที่ยวกคับหญริงคนนรีร
หรพอโสเภณรีคนอพนที่ ดข้วย สริที่งทรีพที่ ระเยซซูทรงเขรียนอาจเปป็นรายชพที่อลซูกคข้าทรีที่มาใชข้บรริการนางซขที่งอาจรวม
ถขงพวกขาใหญขบางคนในพระวริหารดข้วย
ยน 8:9

และเมนืริ่อเขาทนนั้งหลายไดล้ยรนดนงนนนั้น จขงรยล้สอานขกโดยใจวรนจร ฉนยผรดชอบ เขาทนนั้ง

หลายจขงออกไปททละคนๆ เรรริ่มจากคนเฒยู่าคนแกยู่จนหมด เหลนือแตยู่พระเยซย ตามลอาพนงกนบหญรงททริ่ยนง
ยนืนอยยยู่ททริ่นนนั้น พวกผซูข้กลขาวหาทรีที่หนข้าซพที่อใจคดคขอยๆถอยออกไปทรีละคนๆ เพราะ “รซูสข้ ทานขกโดยใจ
วรินจริ ฉคัยผริดชอบ” คทาทรีแที่ ปลวขา รยล้สอานขก (เอเลกโค) เปป็นคทาเดรียวกคับทรีที่ใชข้ในยอหตน 16:8 ทรีที่พระเยซซู
ตรคัสวขาพระวริญญาณบรริสรุทธริธจะทรงททาใหข้โลกรซูล้สทึกถขงความผริดบาป คทานรีรมครี วามหมายวขา ‘ททาใหข้
เชพที่อ’ หรพอ ‘ตทาหนริ’ พวกผซูข้นทาทางศาสนาทรีที่ใจแขป็งกระดข้างเหลขานรีรรซูข้สขกเหมพอนถซูกแทงใจดทาเพราะ

จริตสทานขกของพวกเขาเองฟข้องใจพวกเขา ไมขวาข จะเปป็นความบาปของพวกเขาเองหรพอจะเปป็นการทรีที่
พระเยซซูทรงเปริดโปงพวกเขา เราไมขทราบ สริที่งทรีที่ชคัดเจนกป็คอพ วขา พวกเขารซูข้สทานขกและถอยออกไป
เหลพอแตขพระเยซซูและหญริงคนนคัรนเทขานคัรนทรียที่ คังยพนอยซูใข นบรริเวณพระวริหาร
ยน 8:10-11 เมนืริ่อพระเยซย ทรงลนกขขนั้นแลล้ว และมรไดล้ทอดพระเนตรเหป็นผยใล้ ด เหป็นแตยู่หญรง
ผยล้นนนนั้ พระองคค์ตรนสกนบนางวยู่า "หญรงเออ๋ย พวกเขาททริ่ฟล้องเจล้าไปไหนหมด ไมยู่มทใครเอาโทษเจล้าหรนือ"
11 นางนนนนั้ ทยลวยู่า "พระองคค์เจล้าขล้า ไมยู่มทผล้ใย ดเลย" และพระเยซยตรนสกนบนางวยู่า "เรากป็ไมยู่เอาโทษเจล้า
เหมนือนกนน จงไปเถรด และอยยู่าทอาบาปอทก"
เมพที่อพระเยซซูตรคัสถามนางวขาเหลพอใครทรีที่กลขาวหานางอรีกไหม นางกป็ตอบไดข้เพรียงวขาไมขเหลพอ
ใครเลย เพราะพระเยซซูทรงทราบจรุดประสงคตแฝงของการทรีที่นางถซูกจคับมาประจาน พระองคตจงข
ตรคัสเพรียงวขา “เรากป็ไมขเอาโทษเจข้าเหมพอนกคัน จงไปเถริด และอยขาททาบาปอรีก” คทากทาชคับของพระองคต
ชวนใหข้เรานขกถขงคทาตรคัสทรีที่พระองคตตรคัสกคับชายงขอยทรีที่สระเบธซาธาหลคังจากทรีที่ทรงรคักษาเขาใหข้หาย
แลข้ว “อยขาททาบาปอรีก”
ในการทรีที่ทรงปลขอยหญริงทรีที่ททาผริดศรีลธรรมคนนรีรไป พระเยซซูไมขไดข้ทรงททาเปป็นมองไมขเหป็น
ความบาปของนางและไมขไดข้ทรงเหป็นชอบกคับความบาปนรีรดข้วย พระองคตทรงเขข้าใจวขานางถซูกใชข้
เปป็นเครพอที่ งมพอเพพที่อหลอกใหข้พระองคตตริดกคับ อยขางไรกป็ตาม นขาสคังเกตวขาถขงแมข้วาข พระเยซซูทรง
ประณามความบาปเรพอที่ งเพศ แตขพระองคตกทป็ รงเขข้มงวดกคับการประณามความบาปอพนที่ ๆมากกวขา
เชขน ความเยขอหยริงที่ ความไมขเชพที่อ ความหนข้าซพที่อใจคด และใจทรีที่แขป็งกระดข้าง ในการทรีที่พระเยซซูทรง
ประณามความบาปแปดประการใน มคัทธริว 23 ไมขมวรี ริบคัตริใดเลยในแปดวริบคัตริสทาหรคับความบาปเรพที่อง
เพศ ทคัรงหมดลข้วนเปป็นความบาปฝขายวริญญาณ บขอยครคัรงเหลพอเกรินในปคัจจรุบคันทรีที่เรายรินดรีประณามคน
ทรีที่ททาบาปเรพอที่ งเพศและเพริกเฉยตขอคนทรีที่ททาความบาปทรีมที่ องไมขเหป็นซขที่งเปป็นความบาปของหคัวใจและ
จริตวริญญาณ ความบาปทคัรงสองแบบเปป็นสริที่งทรีที่ผริด แตขหลคักฐานจากพระคคัมภรีรตใหมขชร รีใหข้เหป็นวขา
พระเจข้าทรงมองความบาปฝขายวริญญาณวขารข้ายแรงยริงที่ กวขา พวกอริสราเอลในสมคัยพระคคัมภรีรตเดริมกป็

เปป็นเชขนนรีรในการทรีพที่ วกเขาเลขนชซูข้ฝขายวริญญาณ หลคักๆแลข้วเปป็นเพราะการไหวข้รซูปเคารพของพวกเขา
ทรีที่ททาใหข้พวกเขาตข้องตกไปเปป็นเชลย
ยน 8:12

อทกครนนั้งหนขริ่งพระเยซยตรนสกนบเขาทนนั้งหลายวยู่า "เราเปป็นความสวยู่างของโลก

ผยล้ททริ่ตามเรามาจะไมยู่เดรนในความมนืด แตยู่จะมทความสวยู่างแหยู่งชทวรต " คทาวขา อทกครนนั้งหนขริ่ง (อออรุน) สพที่อ
ถขงความเปป็นเหตรุผลมากกวขาลทาดคับเวลา คทานรีรมกคั ถซูกแปลเปป็น ‘ดข้วยเหตรุนร รี’ มากกวขา พระเยซซูตรคัสวขา
“เราเปป็นความสวขางของโลก ผซูข้ทตรีที่ ามเรามาจะไมขเดรินในความมพด แตขจะมรีความสวขางแหขงชรีวริต”
สองครคัรงแลข้วในขขาวประเสรริฐของยอหตนทรีที่พระเยซซูทรงถซูกนทาเสนอวขาเปป็นความสวขางแทข้
ของพระเจข้า (ยอหตน 1:4-9 และ 3:19-21) เชขนเดรียวกคันในสดรุดรี 27:1 พระเยโฮวาหตทรงถซูกนทาเสนอ
วขาเปป็นความสวขางเชขนเดรียวกคับในอริสยาหต 60:1-3, 19-20 ในชขวงเทศกาลอยซูเข พริงทรีที่เพริที่งผขานไป มรีเชริง
เทรียนอคันหนขงที่ ทรีที่สของสวขางในพระวริหาร เพพอที่ เปป็นทรีที่ระลขกถขงเสาเมฆตอนกลางวคันและเสาไฟตอน
กลางคพน
ในขขาวประเสรริฐของยอหตน พระเยซซูทรงนทาเสนอพระองคตเองวขาเปป็น (1) นทราแหขงชรีวริต และ
(2) อาหารแหขงชรีวตริ คราวนรีรพระองคตทรงนทาเสนอพระองคตเองวขาเปป็น (3) ความสวขางของโลก
พระองคตทรงเปป็นสริที่งทรีที่ตรงกคันขข้ามและทรงเปป็นยารคักษาความมพดของโรคนรีร การตริดตามพระองคต
คพอสาระสทาคคัญของการเปป็นสาวก ยริงที่ เราตริดตามพระองคตใกลข้ชดริ มากเทขาไร แสงของพระองคตกยป็ งริที่
สข องทางทรีที่เราเดรินชคัดขขรนมากเทขานคัรน ชรีวริตจรริงๆแลข้วกป็เปป็นเรพอที่ งฝขายวริญญาณเทขานคัรนเอง เมพที่อเรา
ตริดตามพระองคต พระเยซซูครริสตตกจป็ ะทรงเปป็นความสวขางแหขงชรีวริตในฝขายวริญญาณซขที่งใหข้การชรีรแนะ
กทาลคังใจและขคับไลขความกลคัวไปเสรีย
ยน 8:13

พวกฟารรสทจขงกลยู่าวกนบพระองคค์วยู่า "ทยู่านเปป็นพยานใหล้แกยู่ตนวเอง คอาพยาน

ของทยู่านไมยู่เปป็นความจรรง" พวกฟารริสรีทรีที่กลคับมารวมตคัวกคันเรริที่มโจมตรีพระเยซซูอรีกครคัรง พวกเขาอข้าง
ขข้อปลรีกยขอยในพระราชบคัญญคัตริทวรีที่ าข ความนขาเชพที่อถพอจะมรีไดข้เมพอที่ มรีพยานสองถขงสามปาก บท
สนทนาทรีที่ตามมามรีความคลข้ายคลขงกคับทรีที่เราพบในยอหตน 5:31

ยน 8:14-18 พระเยซย ตรนสตอบเขาวยู่า "แมล้เราเปป็นพยานใหล้แกยู่ตนวเราเอง คอาพยานของ
เรากป็เปป็นความจรรง เพราะเรารยล้วายู่ เรามาจากไหนและจะไปททริ่ไหน แตยู่พวกทยู่านไมยู่รล้วย ยู่าเรามาจาก
ไหนและจะไปททริ่ไหน 15 ทยู่านทนนั้งหลายยยู่อมพรพากษาตามเนนือนั้ หนนง เรามรไดล้พรพากษาผยใล้ ด 16 แตยู่ถขง
แมล้วยู่าเราจะพรพากษา การพรพากษาของเรากป็ถยกตล้อง เพราะเรามรไดล้พรพากษาโดยลอาพนง แตยู่เรา
พรพากษารยู่วมกนบพระบรดาผยล้ทรงใชล้เรามา 17 ในพระราชบนญญนตขร องทยู่านกป็มทคอาเขทยนไวล้วยู่า `คอา
พยานของสองคนกป็เปป็นความจรรง' 18 เราเปป็นพยานใหล้แกยู่ตนวเราเองและพระบรดาผยทล้ รงใชล้เรามากป็
เปป็นพยานใหล้แกยู่เรา"
คทาตอบของพระเยซซูกคป็ พอวขา พระบริดากป็ทรงเปป็นพยานถขงพระองคตเชขนกคัน พระองคตทรง
ทราบวขาพระองคตมาจากไหน พระองคตเสดป็จมาทรีที่นคันที่ ททาไม และพระองคตจะเสดป็จไปทรีที่ไหน พวก
เขาไมขรเซูข้ รพที่องเหลขานรีรเลยแมข้แตขอยขางเดรียว การทรีพที่ ระเยซซูตรคัสถขงการพริพากษาตามเนพรอหนคังอาจหมาย
ถขงการทรีที่พวกคนหนข้าซพที่อใจคดเหลขานคัรนจคับหญริงเลขนชซูคข้ นนคัรนมาประจาน คทาตอบของพระเยซซูกคป็ พอ
วขา พระองคตยคังมริไดข้ทรงพริพากษาผซูข้ใดเลย แตขถข้าพระองคตทรงตคัดสรินพระทคัยทรีที่จะพริพากษาจรริงๆ
การพริพากษาของพระองคตกจป็ ะถซูกตข้อง เหตรุผลกป็คพอพระบริดาทรงเปป็นพยานรข วมกคับพระองคตดข้วย
ดข้วยเหตรุนร พรี ระองคตจขงมรีครุณสมบคัตริตรงตามหลคักเกณฑตทรีที่วาข ไวข้ในพระราชบคัญญคัตริทรีที่วาข “คทาพยาน
ของคนสองคนกป็เปป็นจรริง” เชขนเดรียวกคับในยอหตน 5:37 พระเยซซูทรงชรีรใหข้เหป็นอรีกครคัรงวขาพระบริดา
ทรงเปป็นพยานถขงพระองคตรวมถขงพระเยซซูเองดข้วย
ยน 8:19

เหตนฉะนนนนั้ เขาจขงทยลพระองคค์วยู่า "พระบรดาของทยู่านอยยยู่ททริ่ไหน" พระเยซย

ตรนสตอบวยู่า "ตนวเรากป็ดท พระบรดาของเรากป็ดท ทยู่านทนนั้งหลายไมยู่รล้จย นก ถล้าทยู่านรยล้จนกเรา ทยู่านกป็จะรยล้จนก
พระบรดาของเราดล้วย" พวกฟารริสรีจงข ทข้าทายพระองคตดข้วยคทาถามทรีที่วาข “พระบริดาของทขานอยซูข
ทรีที่ไหน” คทาถามนรีรไมขเพรียงมรีนร ทาเสรียงประชดประชคันแฝงอยซูเข ทขานคัรนแตขยงคั เจพอดข้วยความไมขเชพที่ออรีกดข้วย
นรีที่เทขากคับพวกเขาถามวขา (1) ‘แลข้วถข้าพระบริดาของทขานเปป็นพยานจรริง พระองคตทรงอยซูทข รีที่ไหนเลขา’
(2) พวกเขาอาจหมายถขงผซูข้ทรีที่เปป็นพขอของพระเยซซูดข้วย พวกเขาอาจยกเรพอที่ งทรีที่วาข โยเซฟไมขใชขพอข แทข้ๆ
ของพระองคตและพระองคตทรงเปป็นลซูกนอกสมรส หรพออยขางนข้อยกป็เกริดมาอยขางลซูกนอกสมรส
ความคริดทคัรงสองประการนรีรอาจวนเวรียนอยซูใข นหคัวของพวกเขาอยซูกข ไป็ ดข้

คทาตอบของพระเยซซูกคป็ พอวขา ปคัญหาหลคักของพวกเขาอยซูตข รงทรีที่พวกเขาไมขรจซูข้ คักพระบริดาของ
พระองคต ประเดป็นเดรียวกคันนรีรถซูกพบใน ยอหตน 5:36-38, 7:28, 8:55 และ 16:3 พระเยซซูยงคั ทรงตทาหนริ
พวกสาวกของพระองคตแบบเดรียวกคันนรีรในยอหตน 14:7-9 ดข้วย
ยน 8:20

พระเยซย ตรนสคอาเหลยู่านทนั้ททริ่คลนงเงรน เมนืริ่อกอาลนงทรงสนงริ่ สอนอยยใยู่ นพระวรหาร แตยู่

ไมยู่มทผใล้ย ดจนบกนมพระองคค์ เพราะวยู่ายนงไมยู่ถขงกอาหนดเวลาของพระองคค์ เหตรุการณตทร คังหมดนรีร (บททรีที่
8) เกริดขขรนทรีที่พระวริหารใกลข้กบคั คลคังเงรินซขงที่ ตคัรงอยซูใข กลข้กบคั บรริเวณลานของพวกผซูข้หญริง ทรีที่นคันที่ เองมรีหรีบ
สริบสามใบรซูปรข างคลข้ายกคับแตรทรีที่ตรงคั อยซูบข นปากของมคันเอง หรีบเหลขานรีรถซูกตคัรงอยซูใข นทรีๆที่ คนเหป็น
ชคัดเจนในบรริเวณพระวริหารเพพที่อไวข้ใสข เครพที่องถวายบซูชาดข้วยใจสมคัครของประชาชนและไวข้ใสข
ทศางคตทรีที่บงคั คคับถวายและภาษรีบทารรุงพระวริหารทรีมที่ รีกาท หนดชทาระในแตขละปรีดวข้ ย
กระนคัรน “แตขไมขมรีผซูข้ใดจคับกรุมพระองคต เพราะวขายคังไมขถขงกทาหนดเวลาของพระองคต” ยคังไมข
ถขงเวลาทรีที่พระองคตจะทรงถซูกจคับกรุมหรพอจคับตรขงกางเขน ดข้วยเหตรุนร รีพระเจข้าจขงทรงจคัดเตรรียมมริใหข้
พระเยซซูทรงถซูกจคับกรุม ในขขาวประเสรริฐของยอหตน มรีเจป็ดแหขงทรีที่บคันทขกเกรีที่ยวกคับเวลาของพระองคห์
(ยอหตน 2:4, 7:30, 8:20, 12:23, 13:1, 16:32, 17:1) ในแตขละกรณรี วลรีนร รีหมายถขงเวลาแหขงการ
สริรนพระชนมตของพระองคต
ยน 8:21-23 พระเยซย จขงตรนสกนบเขาอทกวยู่า "เราจะจากไป และทยู่านทนนั้งหลายจะแสวงหา
เรา และจะตายในการบาปของทยู่าน ททริ่ซขริ่งเราจะไปนนนนั้ ทยู่านทนนั้งหลายจะไปไมยู่ไดล้ " 22 พวกยรวจขงพยด
กนนวยู่า "เขาจะฆยู่าตนวตายหรนือ เพราะเขาพยดวยู่า `ททริ่ซขริ่งเราจะไปนนนนั้ ทยู่านทนนั้งหลายจะไปไมยู่ไดล้'"
23 พระองคค์ตรนสกนบเขาวยู่า "ทยู่านทนนั้งหลายมาจากเบนืนั้องลยู่าง เรามาจากเบนืนั้องบน ทยู่านเปป็นของโลกนทนั้
เราไมยู่ไดล้เปป็นของโลกนทนั้
คทาเทศนาแบบเปป็นปรริศนาของพระเยซซูกบคั พวกปฏริปคักษตมรีความคลข้ายคลขงกคับคทาเทศนาใน
ยอหตน 7:33-36 ทรีมที่ รีขร นข หลายวคันกขอนหนข้านคัรน พระเยซซูอาจคริดวขา ถขงแมข้วาข พระองคตจะเสดป็จไปตาม
ทางของพระองคต แตขพวกเขากป็จะยคังเสาะแสวงหาพระเมสสริยาหตอยขางหนข้ามพดตามคัวตขอไปและตาย
ในการบาปของตนเพราะพวกเขาไมขรคับรซูคข้ วามจรริงทรีที่วาข พระเมสสริยาหตไดข้อยซูทข ขามกลางพวกเขาแลข้ว

พระเยซซูทรงททาใหข้พวกศคัตรซูมนข งงตขอไปอรีกโดยตรคัสวขาทรีที่ๆพระองคตจะเสดป็จไปพวกเขาไป
ไมขไดข้ พวกเขาคริดวขาคราวนรีรพระองคตกาท ลคังตรคัสถขงการฆขาตคัวตายและพระองคตกาท ลคังมรุขงหนข้าไปสซูข
นรกซขที่งเปป็นทรีที่ๆพวกเขาคริดวขาตคัวเองไมขมรีวนคั ไดข้ไปอยซูแข นขๆ
พระเยซซูทรงยข้อนกลคับความคริดทรีที่บริดเบพอนของพวกเขา พวกเขาไมขเพรียงมาจากเบพรองลขางคพอ
โลกนรีรเทขานคัรน แตขพวกเขายคังเปป็นลซูกของพญามารอรีกดข้วย (8:44) ดข้วยเหตรุนร รี การพซูดถขง “จากเบพรอง
ลขาง” หมายถขงการทรีที่สรุดทข้ายแลข้วพวกเขามาจากนรก ทรีที่พระองคตตรคัสถขงมาจากเบพรองบนคพอหมายถขง
จากสวรรคตนคันที่ เอง พวกเขาอยขางดรีทรีที่สรุดกป็เปป็นของโลกนรีร (คอสมอส) ดซู 1 ยอหตน 5:19 สริที่งหนขงที่ ยคัง
เปป็นจรริงอยซูข พระเยซซูไมขทรงเปป็นของโลกนรีร ไมขวาข จะในตอนนคัรนหรพอในตอนนรีร
ยน 8:24

เราจขงบอกทยู่านทนนั้งหลายวยู่า ทยู่านจะตายในการบาปของทยู่าน เพราะวยู่าถล้า

ทยู่านมรไดล้เชนืริ่อวยู่าเราเปป็นผยล้นนนนั้ ทยู่านจะตล้องตายในการบาปของตนว " พระองคตเนข้นยทราสริที่งทรีพที่ ระองคตไดข้
ตรคัสไวข้แลข้วในขข้อ 21 “ทขานจะตายในการบาปของทขาน” นรีที่เปป็นความจรริงสทาหรคับพวกนคักศาสนา
เปป็นอาชรีพทรีพที่ ระองคตกาท ลคังโตข้เถรียงดข้วยอยซูข และเปป็นจรริงสทาหรคับทรุกคนทรีที่ปฏริเสธพระครริสตตจนถขงทรุก
วคันนรีร วลรีทวรีที่ าข “ถข้าทขานมริไดข้เชพที่อ” อาจแปลไดข้วาข ‘เพราะยกเวข้นวขาทขานเชพที่อ’ หรพอ ‘เวข้นเสรียแตขวาข ทขาน
จะมาเชพที่อ’
วลรีตขอมา “วขาเราเปป็นผซูข้นร คัน” เปรีที่ยมลข้นดข้วยความหมาย คทาวขา ผซูล้นททั้น ถซูกผซูข้แปลใสข ลงไปและ
ไมขมรีในตข้นฉบคับเดริม (ถขงแมข้วาข นคันที่ จะหมายถขงพระเยซซูอยขางถซูกตข้องกป็ตาม) ตลอดการรคับใชข้ของ
พระองคต โดยเฉพาะอยขางยริงที่ ตามทรีที่มบรี คันทขกในยอหตน พระเยซซูตรคัสวขา “เราเปป็นอาหารแหขงชรีวตริ ”
(ยอหตน 6:35) “เราเปป็นความสวขางของโลกนรีร” (ยอหตน 8:12) “เราเปป็นประตซู” (ยอหตน 10:9) “เรา
เปป็นผซูข้เลรีรยงแกะทรีที่ดรี” (ยอหตน 10:11) “เราเปป็นทางนคัรน เปป็นความจรริง และเปป็นชรีวริต” (ยอหตน 14:6)
และ “เราเปป็นเถาองรุขนแทข้” (ยอหตน 15:1) สรุดทข้ายแลข้วพระองคตทรงเปป็นเราเปป็นผซูข้ยงริที่ ใหญขใน ยอหตน
8:58 ซขที่งเปป็นการเทรียบเทขากคับพระเยโฮวาหตพระเจข้า เวข้นแตขวาข และจนกวขาพวกเขาจะเชพที่อวขาพระองคต
ทรงเปป็น “เราเปป็น” ผซูข้ยริงที่ ใหญข พวกเขากป็จะพรินาศในความบาปของตน

ยน 8:25

เขาจขงถามพระองคค์วายู่ "ทยู่านคนือใครเลยู่า" พระเยซย ตรนสกนบเขาวยู่า "เราเปป็น

ดนงททริ่เราไดล้บอกทยู่านทนนั้งหลายแตยู่แรกนนนนั้
พระองคตทรงกลขาวอข้างพระองคตเองวขาทรงเปป็นพระเมสสริยาหตและเทรียบเทขากคับพระเจข้า
(5:17-18) คราวนรีรพวกเขาถามพระองคตตรงๆวขาพระองคตทรงเปป็นผซูข้ใดเพพอที่ ทรีที่วาข พวกเขาจะไดข้ตรคัง
ขข้อหาพระองคตวาข หมริที่นประมาทไดข้ พระองคตทรงตอบคทาถามพวกเขาโดยตรคัสวขา “เราเปป็นดคังทรีที่เรา
ไดข้บอกทขานทคัรงหลายแตขแรกนคัรน” (ตคัรงแตขเรริที่มตข้นพคันธกริจของพระองคต)
ยน 8:26-27 เรากป็ยนงมทเรนืริ่องอทกมากททริ่จะพยดและพรพากษาทยู่าน แตยู่พระองคค์ผล้ทย รงใชล้เรา
มานนนนั้ ทรงเปป็นสนตยค์จรรง และสรงริ่ ททริ่เราไดล้ยรนจากพระองคค์ เรากลยู่าวแกยู่โลก" 27 เขาทนนั้งหลายไมยู่
เขล้าใจวยู่าพระองคค์ตรนสกนบเขาถขงเรนืริ่องพระบรดา
พระเยซซูตรคัสวขาพระองคตทรงมรีสที่ ริงทรีที่ตข้องตรคัสอรีกมากและมรีเรพที่องทรีที่จะพริพากษาพวกเขาดข้วย
กระนคัรน ทรุกสริที่งทรีพที่ ระองคตไดข้ตรคัสหรพอกระททากป็มาจากพระบริดา พวกเขาไมขเขข้าใจเพราะวขาพวกเขา
ไมขรจซูข้ คักพระบริดา (ขข้อ 19)
ยน 8:28

พระเยซย จขงตรนสกนบเขาวยู่า "เมนืริ่อทยู่านทนนั้งหลายจะไดล้ยกบนตรมนนษยค์ขขนั้นไวล้

แลล้ว เมนืริ่อนนนั้นทยู่านกป็จะรยล้วยู่าเราคนือผยนล้ นนั้น และรยล้วยู่าเรามรไดล้ทอาสรริ่งใดตามใจชอบ แตยู่พระบรดาของเราไดล้
ทรงสอนเราอยยู่างไร เราจขงกลยู่าวอยยู่างนนนนั้ ทรีพที่ ระเยซซูตรคัสถขงการยกบรุตรมนรุษยตขร ขนยขอมหมายถขงการ
ถซูกตรขงกางเขน ทคัวที่ ขขาวประเสรริฐของยอหตน พระเยซซูทรงเรรียกการถซูกตรขงกางเขนวขาเปป็นการทรีที่
พระองคตทรง “ถซูกยกขขรน” (3:14, 8:28, 12:32, 34) กวขาพวกเขาจะรซูข้เกรีที่ยวกคับเรพอที่ งนรีรกสป็ ายเกรินไป
แลข้ว เมพอที่ มนรุษยตจากโลกนรีรไปสซูขนริรนคั ดรตกาลโดยปราศจากพระครริสตต เขากป็จะรซูข้ตวคั วขาพระองคตทรง
เปป็นผซูข้ใดและพระองคตไดข้ทรงกระททาสริที่งใด แตขมคันกป็สายเกรินไปแลข้วสทาหรคับพวกเขา
พระเยซซูทรงเนข้นยทราอรีกครคัรงวขาพระองคตมริไดข้ทรงกระททาหรพอตรคัสสริที่งใดตามใจชอบ แตข
เฉพาะสริที่งทรีที่มาจากพระบริดา ดซู ยอหตน 7:16, 7:28, 8:42, 12:49, 14:10

ยน 8:29

และพระองคค์ผทล้ย รงใชล้เรามากป็ทรงสถรตอยยยู่กบน เรา พระบรดามรไดล้ทรงทรนั้งเรา

ไวล้ตามลอาพนง เพราะวยู่าเราทอาตามชอบพระทนยพระองคค์เสมอ" พระเยซซูทรงเปป็นพยานอรีกครคัรงถขง
ความชขวยเหลพอของพระบริดา พระองคตทรงสคัญญาดข้วยวขาพระองคตจะไมขทรงทริรงเราไวข้เพรียงลทาพคัง
เลย (มคัทธริว 28:20, ฮรีบรซู 13:5) เพราะพระเยซซูทรง “ททาตามชอบพระทคัยพระองคตเสมอ” เรากป็ควร
ททาตามแบบอยขางของพระองคตเชขนกคัน
ยน 8:30

เมนืริ่อพระองคค์ตรนสดนงนทนั้กป็มทคนเปป็นอนนมากเชนือริ่ ในพระองคค์ มมีคนเปป็นอทนมาก

เชพที่อในพระองคตเมพอที่ พระองคตตรคัสดคังนรีร อยขางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชดคั วขามรีพวกฟารริสรีและพวกธรรมาจาร
ยตไมขกรีที่คนทรีที่เชพที่อ
ยน 8:31

พระเยซย จขงตรนสกนบพวกยรวททริ่เชนืริ่อในพระองคค์แลล้ววยู่า "ถล้าทยู่านทนนั้งหลาย

ดอารงอยยใยู่ นคอาของเรา ทยู่านกป็เปป็นสาวกของเราอยยู่างแทล้จรรง คราวนรีรพระเยซซูทรงตรคัสถขงความแตก
ตขางระหวขางการเปป็นผซูข้เชพที่อและการเปป็นสาวก แคขความเชพที่อในพระองคตกพป็ อแลข้วทรีคที่ นๆหนขงที่ จะไดข้
รคับความรอด อยขางไรกป็ตาม การเปป็นสาวกตข้องอาศคัยการดนารงอยซูข่ในคทาของพระองคต คทาทรีที่แปลวขา
ดอารงอยยยู่ (เมโน) มคักถซูกแปลวขา ‘คงอยซู’ข คทาวขา อยยู่างแทล้จรรง (อะเลโธส) แตกออกมาจากคทาวขา
อะเลเธเอรีย ซขที่งแปลวขา ‘ความจรริง’ คทาแรกแปลวขา ‘อยขางแทข้จรริง’ หรพอ ‘อคันทรีที่จรริงแลข้ว’ ดคังนคัรน พระ
เยซซูจขงตรคัสวขา ‘ถข้าทขานทคัรงหลายคงอยซูใข นคทาของเรา ทขานกป็เปป็นสาวกของเราจรริงๆ’
ยน 8:32

และทยู่านทนนั้งหลายจะรยล้จนกความจรรง และความจรรงนนนนั้ จะทอาใหล้ทยู่านทนนั้ง

หลายเปป็นไท" พระเยซซูตรคัสหลคักการอคันเปป็นนริรคันดรตทรีที่พวกศคัตรซูของพระองคตตรีความผริดในทคันทรี มรี
คทากรรีกหลายคทาทรีที่ถซูกแปลเปป็น ‘รซูจข้ คัก’ อยขางไรกป็ตาม คทาตรงนรีร (กริโนสโค) มรีความหมายวขาความรซูทข้ รีที่
เกริดจากประสบการณต นคันที่ คพอ การรซูจข้ คักความจรริงจากประสบการณตสขวนตคัว มคันเปป็นมากกวขาแคข
แบบฝขกหคัดทางวริชาการ การดทารงอยซูใข นพระวจนะของพระเจข้าจนถขงขนาดทรีพที่ ระวจนะนคัรนซขมซคับ
เขข้าสซูขจริตใจและเปลรียที่ นชรีวตริ คพอความจรริงในระดคับทรีที่ปลดปลขอยเราจากความบาปไดข้ คทาทรีที่แปลวขา
ทอาใหล้เปป็นไท (เอเลอซูเธรอโอ) หมายถขงการ ‘หลรุดพข้นจากการตกเปป็นทาส’ การตกเปป็นทาสทรีที่พระ
เยซซูทรงหมายถขงอยซูใข นขข้อ 34 นคันที่ คพอการตกเปป็นทาสความบาปนคันที่ เอง

ยน 8:33

เขาทนนั้งหลายทยลตอบพระองคค์วยู่า "เราสนืบเชนือนั้ สายมาจากอนบราฮนมและไมยู่

เคยเปป็นทาสใครเลย เหตนไฉนทยู่านจขงกลยู่าววยู่า `ทยู่านทนนั้งหลายจะเปป็นไท'"
การโตข้เถรียงทวรีความรข้อนแรงมากยริงที่ ขขรน พวกยริวทรีโที่ ตข้เถรียงกคับพระเยซซูอข้างวขาตนเปป็นเชพรอ
สายของอคับราฮคัมและไมขเคยตกเปป็นทาสใครเลย พวกเขาไมขเขข้าใจวขาพระองคตกาท ลคังหมายถขงอะไร
กคับความจรริงขข้อนรีร แตขขณะทรีที่การโตข้เถรียงกทาลคังทวรีความรรุนแรงยริงที่ ขขรน คทาตอบของพวกเขานคัรนกป็ผริด
ถนคัด พวกเขาลพมไปเลยวขาพวกยริวเคยเปป็นทาสในอรียริปตต แถมขณะนคัรนพวกเขากป็ยคังเปป็นทาสโรมอรีก
ดข้วย แถมพวกเขาจทาไมขไดข้ดวข้ ยวขาเคยตกเปป็นทาสชาวบาบริโลน ชาวเปอรตเซรีย ชาวกรรีก และอรีก
หลายประเทศตลอดหลายยรุคหลายสมคัย พวกฟารริสรีทรีที่เยขอหยริงที่ คริดวขาตคัวเองเปป็นเชพรอสายของซาราหต
หญริงผซูข้เปป็นไทมากกวขาเปป็นเชพรอสายของฮาการตหญริงทรีที่เปป็นทาส
ยน 8:34

พระเยซย ตรนสตอบเขาทนนั้งหลายวยู่า "เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านวยู่า ผยใล้ ดททริ่

ทอาบาปกป็เปป็นทาสของบาป
คทาตอบของพระเยซซูพสริ ซูจนตประเดป็นของพระองคต “ผซูข้ใดทรีที่ททาบาปกป็เปป็นทาสของบาป” คทาทรีที่
แปลวขา ทอา (พอยเอโอ) เปป็นคทากรริยาในรซูปปคัจจรุบคันกาลซขที่งบขงบอกถขงการกระททาทรีที่ตขอเนพที่อง คทาทรีที่
แปลวขา ทาส คพอ ดออซูลอส พระเยซซูจงข สอนวขาคนทรีที่ททาบาปอยซูเข รพที่อยๆกป็จะกลายเปป็นทาสของบาป
นคัรน นรีที่เปป็นความจรริงไมขวาข จะเปป็นความบาปแบบใดกป็ตาม ความบาปททาใหข้เราตกเปป็นทาส ในทาง
ตรงกคันขข้าม การรซูแข้ ละประพฤตริตามความจรริงกป็ปลดปลขอยเราจากการตกเปป็นทาสบาป
ยน 8:35-36 ทาสนนนนั้ มรไดล้อยยยู่ในครนวเรนือนตลอดไป พระบนตรตยู่างหากอยยตยู่ ลอดไป
36 เหตนฉะนนนนั้ ถล้าพระบนตรจะทรงกระทอาใหล้ทยู่านทนนั้งหลายเปป็นไท ทยู่านกป็จะเปป็นไทจรรงๆ
พระเยซซูทรงยกภาพประกอบทรีที่คนสมคัยนคัรนเขข้าใจในวคัฒนธรรมทรีกที่ ารคข้าทาสเปป็นวริธรีปฏริบคัตริ
ทรีที่ยอมรคับไดข้และใชข้แพรข หลาย ในบข้านทรีมที่ รีทาสไวข้ใชข้งาน บรุตรของนายกป็มรีฐานะทรีที่ถาวรเพราะเขา
เปป็นสข วนหนขงที่ ของครอบครคัว สข วนทาสมาแลข้วกป็ไปและไมขมรีสริทธริอทานาจใดๆในครอบครคัวนคัรน
ทาสคนหนขที่งไมขสามารถปลดปลขอยทาสอรีกคนไดข้ อยขางไรกป็ตาม หากบรุตรชายของเจข้านายปลด
ปลขอยทาสคนหนขงที่ ทาสคนนคัรนกป็เปป็นไทจรริงๆ พระเยซซูกาท ลคังอธริบายความจรริงทรีวที่ าข พระบรุตรของ

พระเจข้าทรงมรีอทานาจและสริทธริในการปลดปลขอยมนรุษยตจากบาป ไมขมมรี นรุษยตคนใดหรพอสถาบคันใด
(ทางศาสนาหรพอไมขใชขทางศาสนากป็ตาม) ทรีมที่ รีสริทธริอทานาจดคังกลขาว
ยน 8:37-38 เรารยล้วยู่าทยู่านทนนั้งหลายเปป็นเชนืนั้อสายของอนบราฮนม แตยู่ทยู่านกป็หาโอกาสททริ่จะฆยู่า
เราเสทย เพราะคอาของเราไมยู่มทโอกาสเขล้าสยใยู่ จของทยู่าน 38 เราพยดสรงริ่ ททริ่เราไดล้เหป็นจากพระบรดาของ
เรา และทยู่านทอาสรงริ่ ททริ่ทยู่านไดล้เหป็นจากพยู่อของทยู่าน"
พระเยซซูตรคัสตขอไปวขาพระองคตทรงทราบวขาพวกเขาเปป็นเชพรอสายของอคับราฮคัม แตขพวกเขากป็
ตขางจากอคับราฮคัมตรงทรีพที่ วกเขาอยากฆขาพระองคตเพราะพระวจนะของพระองคตไมขอยซูใข นตคัวพวก
เขา คทาทรีที่แปลวขา ไมขมรีโอกาส (โคเรโอ) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘ไมขถซูกรคับ’ กลขาวอรีกนคัยหนขงที่ พวก
เขาไมขยอมรคับพระองคต (ยอหตน 1:11-12) หรพอพระวจนะของพระองคต คทากลขาวโทษนรีรยงคั คงใชข้ไดข้
จนถขงทรุกวคันนรีร
พระเยซซูเรริที่มชรีรใหข้เหป็นความแตกตขางระหวขางพขอทรีที่แทข้จรริงของพวกฟารริสรีและพระบริดาของ
พระองคต พระองคตทรงชรีรใหข้เหป็นชคัดเจนวขาพวกเขาไมขไดข้มพรี ระบริดาฝขายวริญญาณองคตเดรียวกคับ
พระองคต
ยน 8:39-40 เขาทนนั้งหลายจขงทยลตอบพระองคค์วยู่า "อนบราฮนมเปป็นบรดาของเรา" พระเยซย
ตรนสกนบเขาทนนั้งหลายวยู่า "ถล้าทยู่านทนนั้งหลายเปป็นบนตรของอนบราฮนมแลล้ว ทยู่านกป็จะทอาสรริ่งททริ่อนบราฮนมไดล้
กระทอา 40 แตยู่บนดนทนั้ทยู่านทนนั้งหลายหาโอกาสททริ่จะฆยู่าเรา ซขริ่งเปป็นผยล้ททริ่ไดล้บอกทยู่านถขงความจรรงททริ่เรา
ไดล้ยรนมาจากพระเจล้า อนบราฮนมมรไดล้กระทอาอยยู่างนทนั้
พวกฟารริสรีทรีที่โอข้อวดรรีบสวนกลคับไปวขา “อคับราฮคัมเปป็นบริดาของเรา” ซขที่งพระเยซซูตรคัสตอบวขา
“ถข้าทขานทคัรงหลายเปป็นบรุตรของอคับราฮคัมแลข้ว ทขานกป็จะททาสริที่งทรีที่อคับราฮคัมไดข้กระททา” กลขาวอรีกนคัย
หนขที่ง ถข้าพวกเขาเปป็นทายาทฝขายวริญญาณของอคับราฮคัมจรริงๆ พวกเขากป็ตข้องแสดงอรุปนริสคัยฝขาย
วริญญาณของอคับราฮคัมใหข้เหป็นแลข้ว นอกจากนรีรอคับราฮคัมกป็ไมขเคยหาโอกาสฆขาคนอพนที่ เหมพอนอยขางทรีที่
พวกเขากระททาตขอพระองคต

ยน 8:41

ทยู่านทนนั้งหลายยยู่อมทอาสรริ่งททริ่พยู่อของทยู่านทอา" เขาจขงทยลพระองคค์วยู่า "เรามรไดล้

เกรดจากการลยู่วงประเวณท เรามทพระบรดาองคค์เดทยวคนือพระเจล้า " พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา “ทขานทคัรง
หลายยขอมททาสริที่งทรีพที่ อข ของทขานททา” พระองคตทรงบอกเปป็นนคัยไปแลข้ววขาพวกเขาไมขใชขเชพรอสายของ
อคับราฮคัมแตขมรีเชพรอสายฝขายวริญญาณอรีกสาย เมพอที่ พวกเขาสวนกลคับ การโตข้เถรียงกป็ทวรีความรรุนแรงยริงที่
ขขรน การทรีที่พวกเขาบอกวขาพระเยซซูทรงเปป็นลซูกนอกสมรสสพที่อวขาพวกเขารซูข้วาข โยเซฟไมขใชขบริดาทรีที่แทข้
จรริงของพระองคตหรพอ (พวกเขาคริดวขา) พระองคตทรงเกริดมาแบบนอกสมรส เราพบเหป็นบขอยครคัรงวขา
เมพที่อฝขายหนขที่งไมขสามารถเอาชนะในการโตข้เถรียงไดข้ เขากป็จะโจมตรีอรุปนริสคัยของอรีกฝขาย พวกฟารริสรีทรีที่
จนมรุมจขงอาจใชข้วริธรีสกปรกนรีรโจมตรีพระเยซซู จากนคัรนพวกเขากป็ประกาศวขาตนมรีพระบริดาองคตเดรียว
คพอพระเจข้า
ยน 8:42-43 พระเยซย ตรนสกนบเขาวยู่า "ถล้าพระเจล้าเปป็นพระบรดาของทยู่านแลล้ว ทยู่านกป็จะรนก
เรา เพราะเรามาจากพระเจล้าและอยยยู่นทริ่แลล้ว เรามรไดล้มาตามใจชอบของเราเอง แตยู่พระองคค์นนนั้นทรง
ใชล้เรามา 43 เหตนไฉนทยู่านจขงไมยู่เขล้าใจถล้อยคอาททริ่เราพยด นนนริ่ เปป็นเพราะทยู่านทนฟนงคอาของเราไมยู่ไดล้
พระเยซซูทรงตรคัสตอบวขาถข้าพระเจข้าทรงเปป็นพระบริดาของพวกเขาจรริงๆ พวกเขากป็จะรคัก
พระองคตเพราะพระองคตทรงเปป็นของพระเจข้าและมาจากพระเจข้า คทาทรีแที่ ปลวขา มาจาก (เอป็กเซร
คอไม) บขงบอกวขาพระองคตทรงมาจากพระเจข้า ความจรริงกป็คพอ เมพอที่ คนหนขงที่ บคังเกริดจากพระเจข้าจรริงๆ
เขากป็จะรคักผซูข้ทรีที่เปป็นของพระเจข้าดข้วย (ดซู 1 ยอหตน 5:1) พระเยซซูจขงตรคัสวขา พระเจข้าทรงใชข้พระองคตมา
จรริงๆ
พระองคตทรงถามคทาถามทรีที่ไมขตข้องการคทาตอบจากนคัรนกป็ทรงตอบคทาถามนคัรน “เหตรุไฉนทขาน
จขงไมขเขข้าใจถข้อยคทาทรีที่เราพซูด” มรีความหมายแฝงอยซูใข นคทาถามนรีร คทาทรีที่แปลวขา เขล้าใจ (กริโนสโค) มคัก
ถซูกแปลเปป็น ‘รซูข้’ คทาทรีที่แปลวขา ถล้อยคอา (ลาเลรีย) หมายถขงภาษาถริที่นหรพอสทาเนรียงของผซูข้พซูด ซขที่งสะทข้อน
ใหข้เหป็นถขงบข้านเกริดเมพองนอนของผซูข้พซูดนคัรน พระเยซซูทรงบอกเปป็นนคัยวขาพวกเขาไมขเขข้าใจสริที่งทรีที่
พระองคตตรคัสเพราะพวกเขาไมขคนรุข้ กคับภาษาสวรรคตของพระองคตและไมขเขข้าใจสริที่งตขางๆทรีที่เปป็นของ
สวรรคต พระองคตเสดป็จมาจากเบพรองบนแตขพวกเขาไมขใชข คทาตอบของพระองคตทรีที่วาข “นคันที่ เปป็นเพราะ

ทขานทนฟคังคทาของเราไมขไดข้” เปป็นสริที่งทรีที่นขาสคังเกต แนขนอนทรีที่พวกเขาไดข้ยรินสริที่งทรีที่พระองคตตรคัส แตข
พวกเขากป็หซูหนวกฝขายวริญญาณ
คขอนขข้างเปป็นไปไดข้ทวรีที่ าข พระเยซซูอาจทรงนขกถขงสริที่งทรีที่พระองคตไดข้ตรคัสไปแลข้วใน มคัทธริว
13:14 ซขที่งเปป็นการยกขข้อความจาก อริสยาหต 6:9 “คทาพยากรณตของอริสยาหตกสป็ ทาเรป็จในคนเหลขานคัรนทรีที่
วขา `พวกเจข้าจะไดข้ยรินกป็จรริง แตขจะไมขเขข้าใจ จะดซูกจป็ รริง แตขจะไมขรคับรซูข้” เหตรุผลกป็คอพ พวกเขามาจาก
คนละเชพรอสายฝขายวริญญาณซขที่งจะถซูกเปริดเผยในไมขชข้า
ยน 8:44

ผซูข้นทาของพวกอริสราเอลจรริงๆแลข้วกป็คพอ พยู่อของทยู่านคนือพญามาร และทยู่าน

ใครยู่จะทอาตามความปรารถนาของพยู่อทยู่าน มนนเปป็นฆาตกรตนนั้งแตยู่เดรมมา และมรไดล้ตนนั้งอยยใยู่ นความ
จรรง เพราะความจรรงมรไดล้อยยใยู่ นมนน เมนืริ่อมนนพยดมนสามนนกป็พยดตามสนนดานของมนนเอง เพราะมนนเปป็น
ผยล้ม นสา และเปป็นพยู่อของการมนสา
ในการเปริดโปงเชพรอสายฝขายวริญญาณของพวกศคัตรซูของพระองคต พระเยซซูกทป็ รงเปริดเผย
ความจรริงฝขายวริญญาณหลายประการใหข้เราเหป็น พวกอริสราเอลทรีที่ไมขเชพที่อไมขเพรียงสพบเชพรอสายฝขาย
วริญญาณมาจากพญามารเทขานคัรน แตขจรริงๆแลข้วคนทรีที่ไมขรอดทรุกคนกป็เปป็นเหมพอนกคัน ถขงแมข้วาข มนรุษยต
ชาตริสพบเชพรอสายมาจากพระเจข้าเพราะพระองคตทรงสรข้างมนรุษยตทรุกคน แตขฝขายวริญญาณแลข้วพวกเขา
กป็ถซูกยกใหข้เปป็นของซาตานเพราะการเขข้ามาของความบาปในตคัวอาดคัม ดข้วยเหตรุนร รีมนรุษยตทไรีที่ มขไดข้
บคังเกริดใหมขจงข เปป็นเชพรอสายของพญามารในฝขายวริญญาณ นรีที่จงข เปป็นเหตรุวาข ททาไมการบคังเกริดใหมขจขง
เปป็นขข้อบคังคคับของการไดข้ไปสวรรคต ธรรมชาตริใหมขฝขายวริญญาณตข้องถซูกบคังเกริดจากภายใน
นอกจากนรีรองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรายคังทรงเปริดเผยใหข้เหป็นถขงอรุปนริสคัยทรีที่ตลบตะแลงของ
ซาตานอรีกดข้วย ซาตานเปป็นผซูข้ยรุยงใหข้คาอรินฆขาอาแบลนข้องชายของตน หากมรีนสริ คัยเฉพาะตคัวของ
ซาตาน มคันกป็คงเปป็นการชอบพซูดโกหกจนตริดเปป็นสคันดาน อาณาจคักรของมคันตคัรงอยซูบข นการหลอก
ลวง ในพระธรรมวริวรณตทรคังเลขม มรีเจป็ดครคัรงทรีมที่ คันถซูกเรรียกวขาเปป็นผซูข้หลอกลวง มคันหลอกตคัวเองตามทรีที่มรี
บคันทขกไวข้ในอริสยาหต 14: 12-14 ในการทรีที่มนคั คริดวขาจะเปป็นเหมพอนพระเจข้าไดข้ มคันโกหกเอวาในสวน
เอเดนโดยททาใหข้นางเชพที่อวขานางจะไมขตายแนขๆ มคันโกหกพระเยซซูในถริที่นทรุรกคันดารโดยการเสนอ

อาณาจคักรทคัรงสริรนของโลกแกขพระองคต สริที่งเหลขานคัรนไมขใชขของมคันดข้วยซทรา พญามารไมขเพรียงเปป็นผซูข้
มรุสาเทขานคัรน แตขมคันยคังเปป็นพขอของการมรุสาทคัรงปวงดข้วย นรีคที่ วรททาใหข้เรายคับยคัรงชคังที่ ใจเวลาทรีที่เราถซูก
ลองใจใหข้โกหก เราไดข้เหป็นถขงแหลขงทรีที่มาของความไมขซพที่อสคัตยตทร คังปวง
ยน 8:45-47 แตยู่ทยู่านทนนั้งหลายมรไดล้เชนืริ่อเรา เพราะเราพยดความจรรง 46 มทผล้ใย ดในพวกทยู่าน
หรนือททริ่ชทนั้ใหล้เหป็นวยู่าเราไดล้ทอาบาป และถล้าเราพยดความจรรง ทอาไมทยู่านจขงไมยู่เชนืริ่อเรา 47 ผยล้ททริ่มาจาก
พระเจล้ากป็ยอยู่ มฟนงพระวจนะของพระเจล้า เหตนฉะนนนนั้ ทยู่านจขงไมยู่ฟงน เพราะทยู่านทนนั้งหลายมรไดล้มาจาก
พระเจล้า"
พระเยซซูทรงโจมตรีพวกศคัตรซูของพระองคตตขอไป เพราะพระองคห์ทรงบอกความจรริงแกขพวก
เขา พวกเขาจขงไมขยอมเชพที่อพระองคต พวกเขาไดข้แขวนคอตคัวเองแลข้ว เพราะพระองคตทรงมาจาก
พระเจข้า พวกเขาจขงไมขอยากยรุงข เกรีที่ยวกคับพระองคต พวกเขาไดข้เปริดเผยอยขางเงรียบๆวขาพวกเขายอม
สวามริภกคั ดริธตขออาณาจคักรของใคร
พระเยซซูทรงถามพวกเขาตขอไปวขา “มรีผซูข้ใดในพวกทขานหรพอทรีที่ชร รีใหข้เหป็นวขาเราไดข้ททาบาป” คทา
ทรีที่แปลวขา ชทในั้ หล้เหป็น (เอเลป็กโค) มรีความหมายวขา ‘หคักลข้าง’ หรพอ ‘ตคัดสรินวขามรีความผริด’ ในบรริบทนรีร
พระเยซซูจงข ทรงถามวขา ถข้าเรากทาลคังโกหกอยซูจข รริงๆ มรีผซูข้ใดในพวกทขานทรีหที่ คักลข้างเราไดข้ กลขาวอรีกนคัย
หนขที่ง พระเยซซูตรคัสวขา หากเราไดข้ททาบาปแลข้วโดยการโกหกพวกทขาน มรีผซูข้ใดในพวกทขานทรีที่ตคัดสรินวขา
เรามรีความผริด คทาถามนรีรไมขตข้องการคทาตอบ คทาตอบนคัรนชคัดเจนอยซูแข ลข้ว พวกเขาททาไมขไดข้เพราะ
พระองคตทรงพซูดความจรริง จากนคัรนพระองคตทรงเสรริมวขา “และถข้าเราพซูดความจรริง ททาไมทขานจขงไมข
เชพที่อเรา” พระองคตทรงตข้อนพวกเขาจนมรุมอรีกแลข้ว พวกเขาหคักลข้างสริที่งทรีพที่ ระองคตตรคัสไมขไดข้ แตขพวก
เขากป็ไมขยอมเชพที่อพระองคต
คนเหลขานคัรนทรีมที่ าจากพระเจข้ากป็เขข้าใจภาษาสวรรคต สทาหรคับคนเหลขานคัรนทรีไที่ มขไดข้มาจาก
พระเจข้า ถขงแมข้วาข พวกเขาอาจไดข้ยนริ พระวจนะของพระเจข้าดข้วยหซู แตขพระวจนะนคัรนกป็ไมขเขข้าถขงจริต
วริญญาณของพวกเขา เหตรุผลกป็คพอวขาพวกเขาไมขไดข้มาจากพระเจข้า พวกเขาอยซูคข นละความถรีที่กบคั
พระองคต

ยน 8:48

พวกยรวจขงทยลตอบพระองคค์วายู่ "ททริ่เราพยดวยู่า ทยู่านเปป็นชาวสะมาเรทยและมทผท

สรงนนนั้น ไมยู่จรรงหรนือ" เพราะพวกศคัตรซูของพระเยซซูเรริที่มหคัวเสรีย พวกเขาจขงกลขาวดซูถซูกพระองคตอยขางตทที่า
ทรามทรีที่สรุด พวกเขารซูอข้ ยซูแข ลข้ววขาพระองคตไมขใชขชาวสะมาเรรีย แตขการเปรรียบเทรียบแบบนรีรกบคั คนยริว
ถพอวขาเปป็นการดซูหมริที่นอยขางรรุนแรง นอกจากนรีรพวกเขายคังเพริมที่ ขข้อกลขาวหาอรีกวขาพระองคตทรงมรีผรีสริง
ยน 8:49-51 พระเยซย ตรนสตอบวยู่า "เราไมยู่มทผทสงร แตยู่วยู่าเราถวายพระเกทยรตรแดยู่พระบรดา
ของเรา และทยู่านลบหลยยู่เกทยรตรเรา 50 เรามรไดล้แสวงหาเกทยรตรของเราเอง แตยู่มทผล้หย าใหล้ และพระองคค์
นนนั้นจะทรงพรพากษา 51 เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านวยู่า ถล้าผยใล้ ดประพฤตรตามคอาของเรา ผยนล้ นนั้นจะไมยู่
ประสบความตายเลย"
พระเยซซูตรคัสตขอไปวขาพระองคตไมขไดข้ทรงมรีผรีสริงอยซูแข นขนอน สข วนเรพอที่ งทรีที่เขากลขาวหา
พระองคตวาข เปป็นชาวสะมาเรรียพระองคตกทป็ รงเหป็นวขาไมขใชขเรพอที่ งทรีที่ตข้องเสรียเวลาตอบเลย พระองคต
กลคับมรุขงทรีจที่ ะถวายเกรียรตริแดขพระบริดาขณะทรีที่พวกเขาพยายามทรีที่จะหลซูขเกรียรตริพระองคต นอกจากนรีร
พระองคตกไป็ มขไดข้กาท ลคังแสวงหาเกรียรตริเขข้าตคัวดข้วย อยขางไรกป็ตาม มรีผซูข้หนขงที่ ทรีที่กาท ลคังแสวงหาเกรียรตริใหข้
พระองคตอยซูแข ลข้วและทรงเปป็นผซูข้พพริ ากษาดข้วย ผซูข้นร คันคพอพระเจข้าพระบริดานคันที่ เอง
พระเยซซูตรคัสตอบกลคับไปวขา “ถข้าผซูข้ใดประพฤตริตามคทาของเรา ผซูข้นร คันจะไมขประสบความตาย
เลย” คทาทรีที่แปลวขา ประพฤตรตาม (เทเรโอ) มรีความหมายวขา ‘ถพอรคักษาไวข้’ คทาทรีที่แปลวขา คอา (ลอกอส)
เปป็นคทาทรีที่มกคั ใชข้เรรียกพระวจนะของพระเจข้า และความจรริงกป็คอพ เมพที่อมนรุษยตยอมฟคังขขาวประเสรริฐของ
พระเยซซูครริสตต พวกเขากป็จะพข้นจากความตายไปสซูขชวรี ริตจรริงๆ ดซู ยอหตน 5:24 และยอหตน 11:25-26
ยน 8:52-53 พวกยรวจขงทยลพระองคค์วยู่า "เดทดี๋ยวนทเนั้ รารยล้แลล้ววยู่าทยู่านมทผทสรง อนบราฮนมและ
พวกศาสดาพยากรณค์กป็ตายแลล้ว และทยู่านพยดวยู่า `ถล้าผยใล้ ดประพฤตรตามคอาของเรา ผยนล้ นนั้นจะไมยู่ชรม
ความตายเลย' 53 ทยู่านเปป็นใหญยู่กวยู่าอนบราฮนมบรดาของเราททริ่ตายไปแลล้วหรนือ พวกศาสดาพยากรณค์
นนนั้นกป็ตายไปแลล้วดล้วย ทยู่านอวดอล้างวยู่าทยู่านเปป็นผยใล้ ดเลยู่า "

พวกศคัตรซูของพระองคตฟคังแลข้วกป็อร งข เนพรอหาของการโตข้เถรียงไมขเพรียงทวรีความรรุนแรงมากขขรน
เทขานคัรน แตขอารมณตของพวกเขากป็เรริที่มฉรุนเฉรียวมากยริงที่ ขขรนดข้วย พวกเขากลขาวหาพระองคตอรีกครคัรงวขา
ทรงมรีผรีสริง พวกเขาตะโกนวขา “อคับราฮคัมและพวกศาสดาพยากรณตกตป็ ายแลข้ว และทขานพซูดวขา `ถข้าผซูข้
ใดประพฤตริตามคทาของเรา ผซูข้นร คันจะไมขชริมความตายเลย” นทราเสรียงของพวกเขานขาจะไปถขงระดคับ
ของความบข้าคลคังที่ แลข้ว “ทขานเปป็นใหญขกวขาอคับราฮคัมบริดาของเราทรีที่ตายไปแลข้วหรพอ พวกศาสดา
พยากรณตนร คันกป็ตายไปแลข้วดข้วย ทขานอวดอข้างวขาทขานเปป็นผซูข้ใดเลขา”
ยน 8:54-56 พระเยซย ตรนสตอบวยู่า "ถล้าเราใหล้เกทยรตรแกยู่ตนวเราเอง เกทยรตรของเรากป็ไมยู่มท
ความหมาย พระองคค์ผล้ทย รงใหล้เกทยรตรแกยู่เรานนนั้นคนือพระบรดาของเรา ผยล้ซงขริ่ พวกทยู่านกลยู่าววยู่าเปป็น
พระเจล้าของพวกทยู่าน 55 ทยู่านไมยู่รล้จย นกพระองคค์ แตยู่เรารยล้จนกพระองคค์ และถล้าเรากลยู่าววยู่าเราไมยู่รล้จย นก
พระองคค์ เรากป็เปป็นคนมนสาเหมนือนกนบทยู่าน แตยู่เรารยล้จนกพระองคค์ และประพฤตรตามพระดอารนสของ
พระองคค์ 56 อนบราฮนมบรดาของทยู่านชนืริ่นชมยรนดทททริ่จะไดล้เหป็นวนนของเรา และทยู่านกป็ไดล้เหป็นแลล้วและมท
ความยรนดท"
พระเยซซูตรคัสตอบอยขางใจเยป็นวขา “ถข้าเราใหข้เกรียรตริแกขตคัวเราเอง เกรียรตริของเรากป็ไมขมครี วาม
หมาย พระองคตผซูข้ทรงใหข้เกรียรตริแกขเรานคัรนคพอพระบริดาของเรา ผซูข้ซขที่งพวกทขานกลขาววขาเปป็นพระเจข้า
ของพวกทขาน” พระเยซซูทรงยทราอรีกทรีวาข พระองคตไมขไดข้กาท ลคังแสวงหาเกรียรตริเขข้าตคัว (ขข้อ 50) แตขพระ
บริดาของพระองคตตขางหากทรีที่แสวงหาเกรียรตริใหข้พระองคต จากนคัรนพระองคตกทป็ รงเหนป็บพวกเขา “ผซูข้
ซขที่งพวกทขานกลขาววขาเปป็นพระเจข้าของพวกทขาน” พระองคตทรงสพที่อใหข้เหป็นชคัดเจนวขาถขงแมข้วาข พวกเขา
ออกปากวขารซูจข้ คักพระเจข้า แตขคทากลขาวอข้างของเขากป็ไมขมรีแกขนสาร
นอกจากนรีรพระองคตยงคั กลขาวหาพวกเขาดข้วยวขาพวกเขาไมขไดข้รซูข้จคักพระองคต อรีกครคัรงทรีที่ คทาทรีที่
แปลวขา รยล้จนก (กริโนสโค) บขงบอกถขงความรซูข้ทรีที่เกริดจากประสบการณต พวกเขาอาจรซูเข้ กรีที่ยวกคับพระเจข้า
แตขพวกเขากป็ไมขรซูข้จคักพระองคต พวกเขาไมขเคยเจอพระองคต (ดซู ยอหตน 17:3) ในทางตรงกคันขข้าม พระ
เยซซูทรงอข้างวขาพระองคตทรงรซูจข้ คักพระบริดาเปป็นการสข วนตคัวและเกรีที่ยวพคันกคันมานาน การอข้างนข้อยกวขา
นรีรกจป็ ะททาใหข้พระองคตกลายเปป็นผซูข้มรุสาเหมพอนกคับพวกเขา คทากลขาวหาทรีที่รรุนแรงทรีที่สรุดอยขางหนขที่งกป็คอพ

การตราหนข้าศคัตรซูวาข เปป็นคนโกหกตขอหนข้าสาธารณชน แตขพระเยซซูกทป็ รงททาแบบนคัรนจรริงๆ บางครคัรง
ความจรริงกป็เสรียดแทงเหมพอนดาบ
พระเยซซูทรงเสรริมวขา “แตขเรารซูจข้ คักพระองคต และประพฤตริตามพระดทารคัสของพระองคต” ถขง
แมข้วาข นรีเที่ ปป็นครคัรงทรีที่สองทรีที่พระเยซซูทรงกลขาวอข้างวขารซูจข้ คักพระเจข้าในขข้อนรีร แตขพระองคตกทป็ รงใชข้คทาทรีที่
แตกตขางออกไปในทรีที่นร รี ตรงนรีรคทาทรีที่แปลวขา รยล้จนก (เออริโด) มรีความหมายวขา ‘รซูจข้ คักผขานทางสายตา’
พระเยซซูทรงสพที่อวขาพระองคตทรงรซูจข้ คักพระเจข้าเพราะพระองคตทรงเคยเหป็นพระเจข้าแลข้ว นอกจากนรีร
พระองคตกปป็ ระพฤตริตามพระดทารคัสของพระองคตดข้วย นคันที่ คพอ ‘พระองคตทรงถพอรคักษาพระดทารคัสของ
พระองคต’
ขณะทรีที่พระเยซซูใกลข้ไปถขงจรุดสซูงสรุดของคทาเทศนา พระองคตทรงเสรริมวขา “อคับราฮคัมบริดาของ
ทขานชพที่นชมยรินดรีทรีที่จะไดข้เหป็นวคันของเรา และทขานกป็ไดข้เหป็นแลข้วและมรีความยรินดรี” ตามประเพณรีของ
พวกรคับบรีเชพที่อกคันวขาอคับราฮคัมเหป็นประวคัตริศาสตรตทรคังหมดของลซูกหลานของเขาในนริมริตทรีที่เขาเหป็นใน
ปฐมกาล 15:1-6 เราไมขทราบชคัดเจนวขาพระเยซซูทรงคริดถขงเรพอที่ งนรีรหรพอไมข วทนทรีพที่ ระองคตทรงหมาย
ถขงคพอ วคันแหขงพระเมสสริยาหตและอาจเปป็นวคันขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าดข้วยอยขางไมขตข้องสงสคัย อาจ
เปป็นไดข้ดข้วยวขาอคับราฮคัมทรีที่ตอนนรีรอยซูใข นเมพองบรมสรุขเกษมเรริที่มเขข้าใจอยขางถของแทข้เกรีที่ยวกคับทรุกสริที่งทรีที่จะ
เกริดขขรนในอนาคตและการเสดป็จมาของพระครริสตต
มรีการเลขนคทาตรงนรีร คทาทรีที่แปลวขา เหป็น ตรงนรีร (เออริโด) เปป็นคทาเดรียวกคับทรีพที่ ระเยซซูทรงใชข้ในขข้อ
กขอนหนข้านคัรนเพพอที่ บรรยายถขงการทรีพที่ ระองคตทรงรซูล้จกท พระเจข้า พระเยซซูไดข้ทรงเหป็นพระเจข้าแลข้วฉคันใด
อคับราฮคัมกป็ไดข้เหป็นวคันของพระเยซซูแลข้วฉคันนคัรน
ยน 8:57

พวกยรวกป็ทยลพระองคค์วยู่า "ทยู่านอายนยนงไมยู่ถขงหล้าสรบปท และทยู่านเคยเหป็นอนบรา

ฮนมหรนือ" พวกเขาอขรงอรีกแลข้วกคับสริที่งทรีพที่ ระองคตตรคัส พวกเขากลขาวดข้วยความโมโหวขา “ทขานอายรุยคัง
ไมขถงข หข้าสริบปรี และทขานเคยเหป็นอคับราฮคัมหรพอ” แนขนอนทรีที่พระเยซซูตอนนคัรนอายรุยงคั ไมขถงข หข้าสริบปรี
พระองคตทรงมรีอายรุประมาณสามสริบสามปรี แตขหข้าสริบปรีเปป็นตคัวเลขของพวกยริวทรีที่แสดงถขงความเปป็น

ผซูข้ใหญขเตป็มตคัว พวกเขาจขงดขาวขา ทขานยคังไมขโตเปป็นผซูข้ใหญขเตป็มตคัวเลย และทขานยคังมาอข้างวขารซูจข้ คักอคับรา
ฮคัมแลข้วหรพอ
ยน 8:58

พระเยซย ตรนสกนบเขาวยู่า "เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านวยู่า กยู่อนอนบราฮนมบนงเกรด

มานนนนั้ เราเปป็น" พระเยซซูทรงปลขอยหมคัดเดป็ดอยขางใจเยป็น “กขอนอคับราฮคัมบคังเกริดมานคัรนเราเปป็น” เรา
ไดข้เหป็นถขงความเปป็นนริรคันดรตกขอนเสดป็จมารคับสภาพมนรุษยตของพระองคต ใหข้เราสคังเกตวขาพระองคตไมข
ไดข้ตรคัสวขา “กขอนอคับราฮคัมบคังเกริดมานคัรน เราไดข้เปป็นอยซู”ข แตขพระองคตทรงอข้างถขงพระองคตเองโดยใชข้
คทากรริยารซูปปคัจจรุบคันกาลซขที่งแสดงถขงการเปป็นอยซูอข ยขางตขอเนพที่อง คทาทรีแที่ ปลวขา บนงเกรดมา (กรินอไม) มรี
ความหมายตรงตคัววขา ‘กลายเปป็น’ สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อกป็คพอกขอนทรีที่อคับราฮคัมเกริด พระเยซซูกทป็ รงเปป็นอยซูแข ลข้ว
สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อชคัดเจนในคทาทรีที่แปลวขา เปป็น (เออริมริ) คพอการมรีตคัวตน พระเยซซูตรคัสวขา กขอนทรีที่อคับราฮคัมมรีตคัว
ตน เรากป็มรีตวคั ตนอยซูแข ลข้ว
มรีการเลขนคทาเพริมที่ เตริมตรงนรีร พระนามพระเยโฮวาหห์ในพระคคัมภรีรเต ดริมเปป็นคทานามเอกพจนต
บรุรรุษทรีที่หนขที่งของคทากรริยาภาษาฮรีบรซู ‘เปป็น’ นรีที่เปป็นคทากรริยาเดรียวกคับทรีที่พระเยซซูทรงใชข้ตรงนรีรถขงแมข้วาข จะ
ถซูกบคันทขกเปป็นภาษากรรีกกป็ตาม พระเยซซูจขงเทรียบเทขาพระองคตเองกคับพระเยโฮวาหตเจข้า พวกศคัตรซูทรีที่
เดพอดดาลเขข้าใจความหมายทรีที่พระองคตสพที่อเปป็นอยขางดรี
ยน 8:59

คนเหลยู่านนนั้นจขงหยรบกล้อนหรนจะขวล้างพระองคค์ แตยู่พระเยซย ทรงหลบและ

เสดป็จออกไปจากพระวรหาร เสดป็จผยู่านทยู่ามกลางเขาเหลยู่านนนั้น พวกเขาจขงหยริบกข้อนหรินขขรนมาเพพอที่ ทรีที่
จะขวข้างพระองคต แตขเวลาของพระองคตกยป็ คังมาไมขถขง พระองคตจขงทรงหลบออกไปจากพระวริหาร
“เสดป็จผขานทขามกลางเขาเหลขานคัรน” คทาทรีแที่ ปลวขา หลบ (ครรุพโท) มรีความหมายดข้วยวขา ‘หนรี’ เหป็นไดข้
ชคัดวขานรีที่เปป็นความหมายตรงนรีร พระเยซซูไมขนขาหาทรีที่ซขอนตคัวในพระวริหาร แตขเพราะพวกศคัตรซูโมโห
และยรุยงใหข้เกริดการจลาจลเลป็กๆขขรนมา พระองคตกแป็ คขดทาเนรินเขข้าไปในฝซูงชนและจากไป พระองคต
ทรงเปป็นภาพของความสงบ ขณะทรีที่พวกเขาเปป็นภาพทรีที่แสดงถขงความวรุนข วาย พระองคตทรงเปป็นองคต
สคันตริราช สขวนพวกเขาเปป็นการสทาแดงของความเดพอดดาลแบบคนเถพที่อน
*****

ภนำพรวมของยอหห์น 9: ยอหห์น 9 ทททั้งบทพซูดถทึงเรนอที่ งทมีพที่ ระเยซซูทรงทนาใหล้คนตาบอดคนหนทึงที่
มองเหป็นไดล้ และการโตล้เถมียงระหวข่างพระองคห์กทบพวกฟารริสมีทมีที่เกริดขทึนทั้ เพราะเหตมุการณห์นมีทั้
ยน 9:1-3

เมนืริ่อพระเยซย เสดป็จดอาเนรนไปนนนั้น พระองคค์ทอดพระเนตรเหป็นชายคนหนขริ่ง

ตาบอดแตยู่กอาเนรด 2 และพวกสาวกของพระองคค์ทยลถามพระองคค์วยู่า "พระอาจารยค์เจล้าขล้า ใครไดล้
ทอาผรดบาป ชายคนนทนั้หรนือบรดามารดาของเขา เขาจขงเกรดมาตาบอด" 3 พระเยซย ตรนสตอบวยู่า "มรใชยู่
ชายคนนทนั้หรนือบรดามารดาของเขาไดล้ทอาบาป แตยู่เพนืริ่อใหล้พระราชกรจของพระเจล้าปรากฏในตนวเขา
พอเสดป็จออกมาจากพระวริหารและทริรงความวรุนข วายกคับพวกผซูข้นทาไวข้เบพรองหลคัง พระเยซซูกป็
“เสดป็จผขาน” ชายตาบอดแตขกาท เนริดคนหนขที่ง พวกสาวกของพระองคตอยากรซูข้วาข ความบาปของใคร
เปป็นตคัวการของการตาบอดของชายคนนรีร คพอ ความบาปของเขาหรพอของพขอแมขเขา ตามทรีที่บอกไวข้
ในยอหตน 5 และการรคักษาชายงขอยทรีที่สระเบธซาธา ความบาปอาจเปป็นสาเหตรุของความเจป็บปขวย
ทางกายไดข้จรริงๆ พวกยริวมคักทขกทคักวขาโรคเปป็นผลของความบาป ถขงแมข้วาข นรีจที่ ะเปป็นจรริงบขอยๆ แตข
ตรงนรีรพระเยซซูกตป็ รคัสชคัดเจนวขาสทาหรคับชายคนนรีรแลข้วไมขใชข (อคันทรีที่จรริงแลข้ว ตรรกะของพวกเขากป็ผริด
พลาดเพราะพวกเขาทขกทคักวขาชายคนนรีรททาบาปกขอนทรีที่เขาเกริดมา เขาเลยตาบอด) แตขพระเยซซูทรง
อธริบายวขาพระเจข้าทรงอนรุญาตใหข้ชายคนนรีรเกริดมาตาบอด “เพพที่อใหข้พระราชกริจของพระเจข้าปรากฏ
ในตคัวเขา” เราเหป็นวขาพระเจข้าทรงยอมใหข้ชายคนนรีรตาบอดเพพอที่ ทรีที่วาข พระเยซซูจะไดข้ทรงรคักษาเขา อคัน
เปป็นการถวายเกรียรตริแดขพระองคต
ยน 9:4-5

เราตล้องกระทอาพระราชกรจของพระองคค์ผล้ทย รงใชล้เรามาเมนืริ่อยนงวนนอยยยู่ เมนืริ่อถขง

กลางคนืนไมยู่มทผล้ใย ดทอางานไดล้ 5 ตราบใดททริ่เรายนงอยยใยู่ นโลก เราเปป็นความสวยู่างของโลก"
เพราะพระเยซซูทรงทราบวขาพระราชกริจของพระองคตมรีเวลาเหลพออรีกไมขมากนคัก (ประมาณ
6 เดพอน) พระองคตจขงสพที่อใหข้เหป็นถขงการรรีบเรข ง กลขาวในแงขฝขายวริญญาณแลข้ว กลางคพนกทาลคังใกลข้เขข้า
มา ในสมคัยทรีที่ยงคั ไมขมรีหลอดไฟใชข้ คนตข้องททางานใหข้เสรป็จกขอนคทที่า พระเยซซูจขงทรงสพที่อใหข้เหป็นถขง
ความเรข งดขวนของเวลาตอนนคัรน

โลก (คอสมอส) ไมขใชขบข้านของพระเยซซู ในขขาวประเสรริฐของยอหตนทคัรงเลขม พระเยซซูทรง
ถซูกเรรียกวขาความสวขาง (ยอหตน 1:4, 10; 8:12) ขณะทรีที่พระองคตยคังทรงอยซูใข นโลก พระองคตกทป็ รงเปป็น
ความสวขางของโลก ความสวขางไดข้สของในความมพด แตขความมพดกป็ไมขรคับความสวขางนคัรน เวลากทาลคัง
ใกลข้เขข้ามาเรป็วขขรนเรพที่อยๆเมพอที่ ความสวขางของพระองคตจะถซูกเอาออกไปจากโลก
ยน 9:6-7

เมนืริ่อตรนสดนงนนนนั้ แลล้ว พระองคค์กป็ทรงบล้วนนอนั้าลายลงททริ่ดนร แลล้วทรงเอานอนั้าลาย

นนนั้นทอาเปป็นโคลนทาททริ่ตาของคนตาบอดนนนั้น 7 แลล้วตรนสสนงริ่ เขาวยู่า "จงไปลล้างออกเสทยในสระสรโลอนม
เถรด" (สรโลอนมแปลวยู่า ใชล้ไป) เขาจขงไปลล้างแลล้วกลนบเหป็นไดล้
พระเยซซูจงข ใชข้หลายขคัรนตอนเพพที่อรคักษาชายตาบอดคนนคัรน พวกยริวเชพที่อกคันวขานทราลายมรีฤทธริธใน
การรคักษาดวงตา อยขางไรกป็ตาม มคันไมขมรีทางททาใหข้คนตาบอดมองเหป็นไดข้ นอกจากนรีร บคัญญคัตริยคัง
หข้ามมริใหข้ใชข้นร ทาลายรคักษาโรคในวคันสะบาโตดข้วย นทราลายของพระเยซซูไมขนขามรีฤทธริธในการรคักษา แตข
เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคตทรงปฏริบคัตริตามธรรมเนรียมเดริมในการเรริที่มวริธรีรคักษาของพระองคต คทาทรีที่แปลวขา
ทา (เอพริครริโอ) ตามตคัวอคักษรแลข้วสพที่อใหข้เหป็นวขาพระองคตทรงปข้ายโคลนบางๆทรีที่ตาของชายคนนรีร
จากนคัรนพระองคตทรงสคังที่ ใหข้ชายคนนรีรไปลข้างทรีที่สระสริโลอคัม นรีที่เปป็นสระนทราทรีมที่ รีไวข้สทาหรคับพริธรี
ชทาระลข้าง จรริงๆแลข้วสระนรีรเปป็นสข วนปลายของทขอสข งนทราของเฮเซครียาหตซขที่งถซูกสรข้างขขรนหลาย
ศตวรรษกขอนหนข้านคัรนเพพที่อสขงนทราเขข้ามาในเมพองในชขวงของสงครามและการปริดลข้อม อรีกครคัรงทรีที่สระ
นรีรไมขมรีฤทธริธอทานาจในการเยรียวยารคักษา แตขนร ทาในสระถซูกใชข้เพพอที่ ลข้างโคลนออกจากใบหนข้าของ
ชายตาบอดคนนรีร (นรีที่เปป็นสระเดรียวกคับทรีที่พระเยซซูทรงอข้างถขงใน ลซูกา 13:4 มรีหอคอยหนขงที่ ทรีที่อยซูใข กลข้
เครียงซขที่งถลขมทคับคนทรีที่ไปททาพริธรีชทาระลข้างจนพวกเขาเสรียชรีวริต) พอไปลข้างแลข้ว ชายคนนรีรกป็ “กลคับเหป็น
ไดข้” พระราชกริจของพระเจข้าปรากฏชคัดเจน!
ยน 9:8-9

เพนือริ่ นบล้านและคนทนนั้งหลายททริ่เคยเหป็นชายคนนนนนั้ เปป็นคนตาบอดมากยู่อน จขง

พยดกนนวยู่า "คนนทนั้มใร ชยู่หรนือททริ่เคยนนงริ่ ขอทาน" 9 บางคนกป็พยดวยู่า "คนนนนนั้ แหละ" คนอนืริ่นวยู่า "เขา
คลล้ายคนนนนั้น" แตยู่เขาเองพยดวยู่า "ขล้าพเจล้าคนือคนนนนั้น"

เพพที่อนบข้านของเขาเรริที่มพขมพทาเกรีที่ยวกคับสริที่งทรีที่เพริที่งเกริดขขรนและสงสคัยวขาเขาเปป็นเพพที่อนบข้านของ
พวกเขาจรริงๆหรพอไมข ชายตาบอดคนนคัรนจขงยพนยคันวขาเปป็นเขาเอง
ยน 9:10-11 เขาทนนั้งหลายจขงถามเขาวยู่า "ตาของเจล้าหายบอดไดล้อยยู่างไร" 11 เขาตอบวยู่า
"ชายคนหนขริ่งชนืริ่อเยซย ไดล้ทอาโคลนทาตาของขล้าพเจล้า และบอกขล้าพเจล้าวยู่า `จงไปททริ่สระสรโลอนมแลล้ว
ลล้างออกเสทย' ขล้าพเจล้ากป็ไดล้ไปลล้างตาจขงมองเหป็นไดล้"
พวกเขาจขงถามวขาเขาหายไดข้อยขางไร ชายคนนคัรนจขงเลขาใหข้พวกเขาฟคังถขงสริที่งทรีพที่ ระองคตทรง
บคัญชาเขาซขที่งเขากป็กระททาตาม
ยน 9:12-13 เขาทนนั้งหลายจขงถามเขาวยู่า "ผยล้นนนนั้ อยยยู่ททริ่ไหน" คนนนนั้นบอกวยู่า "ขล้าพเจล้าไมยู่
ทราบ" 13 เขาจขงพาคนททริ่แตยู่กยู่อนตาบอดนนนนั้ ไปหาพวกฟารรสท
พอถามตขอไปอรีก พวกเขากป็อยากรซูข้วาข พระเยซซูทรงอยซูทข รีที่ไหน เขาไมขรซูข้ พวกเขาจขงพาขอทาน
คนนรีรไปหาพวกฟารริสรี
ยน 9:14

วนนททริ่พระเยซยทรงทอาโคลนทาตาชายคนนนนนั้ ใหล้หายบอดเปป็นวนนสะบาโต

สาเหตรุทพรีที่ วกเขาพาชายคนนรีรไปหาพวกฟารริสรีกคป็ พอ พระเยซซูทรงททาการรคักษาในวคันสะบาโต ถขง
แมข้วาข พวกยริวเชพที่อวขาไมขผริดบคัญญคัตริทจรีที่ ะทานทราลายบนตาของคนอพนที่ เพพที่อรคักษาเขาในวคันสะบาโต แตข
พระคคัมภรีรตเดริมกป็ไมขไดข้มรีขอข้ หข้ามดคังกลขาวเลย สริที่งใดกป็ตามทรีพที่ ระเยซซูทรงละเมริดคพอประเพณรีของรคับบรี
ไมขใชขพระคคัมภรีรต พระองคตไมขทรงเคารพประเพณรีของรคับบรีมากนคัก อยขางไรกป็ตาม ขข้อเทป็จจรริงทรีที่วาข
พระองคตทรงรคักษาโรคในวคันสะบาโตกป็ททาใหข้พวกฟารริสรีเกรรีรยวกราด
ยน 9:15

พวกฟารรสทกป็ไดล้ถามเขาอทกวยู่า ทอาอยยู่างไรตาเขาจขงมองเหป็น เขาบอกคน

เหลยู่านนนนั้ วยู่า "เขาเอาโคลนทาตาของขล้าพเจล้า และขล้าพเจล้ากป็ลล้างออกแลล้วจขงมองเหป็น" พวกฟารริสรีทรีที่
ชอบจคับผริดจขงซคักไซข้ไลขเลรียงชายคนนรีรทคันทรีวาข เขาหายไดข้อยขางไรและเขากป็เลขาเรพที่องเดริมอรีกครคัรง
ยน 9:16

ฉะนนนนั้ พวกฟารรสบท างคนพยดวยู่า "ชายคนนทนั้ไมยู่ไดล้มาจากพระเจล้าเพราะเขา

มรไดล้รนกษาวนนสะบาโต" คนอนืริ่นวยู่า "คนบาปจะทอาการอนศจรรยค์เชยู่นนนนนั้ ไดล้อยยู่างไร" พวกเขากป็

แตกแยกกนน สข วนหนขงที่ ของพระราชกริจพระเยซซูคพอ การแบขงแยกดข้วยความจรริง (ดซู ลซูกา 12:51) ตรง
นรีร “พวกเขากป็แตกแยกกคัน” พวกฟารริสรีพซูดวขา “ชายคนนรีรไมขไดข้มาจากพระเจข้าเพราะเขามริไดข้รคักษา
วคันสะบาโต” พวกเขาผริดพลาดตรงทรีวที่ าข พวกเขาไมขรจซูข้ คักพระคคัมภรีรเต หมพอนทรีที่กลขาวอข้าง พระองคตไมข
ไดข้ฝขาฝพนพระคคัมภรีรต แคขฝขาฝพนประเพณรีของรคับบรีทรีที่พวกเขาไดข้เพริมที่ เตริมเขข้ากคับพระราชบคัญญคัตริ คน
อพที่นกป็เหป็นพระราชกริจของพระเจข้าในการรคักษาครคัรงนรีรเหมพอนอยขางทรีที่พระองคตตรงคั พระทคัยไวข้ พวกเขา
สรรุปวขาคนบาปไมขมรีทางททาการอคัศจรรยตแบบนรีรไดข้
ยน 9:17

เขาจขงพยดกนบคนตาบอดอทกวยู่า "เจล้าครดอยยู่างไรเรนืริ่องคนนนนั้น ในเมนืริ่อเขาไดล้

ทอาใหล้ตาของเจล้าหายบอด" ชายคนนนนั้นตอบวยู่า "ทยู่านเปป็นศาสดาพยากรณค์" พวกฟารริสรีทรีที่เยขอหยริงที่
ซขที่งหวคังวขาจะหลอกใหข้ชายตาบอดคนนรีรตริดกคับดข้วยการถามนทา ถามวขาเขาคริดอยขางไรเกรีที่ยวกคับพระ
เยซซู เขาเลรีที่ยงคทาถามนคัรนและถพอวขาพระองคตทรงเปป็นศาสดาพยากรณต
ยน 9:18-21 แตยู่พวกยรวไมยู่เชนืริ่อเรนืริ่องเกทริ่ยวกนบชายคนนนนั้นวยู่า เขาตาบอดและกลนบมองเหป็น
จนกระทนริ่งเขาไดล้เรทยกบรดามารดาของคนททริ่ตากลนบมองเหป็นไดล้นนนนั้ มา 19 แลล้วพวกเขาถามเขาทนนั้ง
สองวยู่า "ชายคนนทเนั้ ปป็นบนตรชายของเจล้าหรนือททริ่เจล้าบอกวยู่าตาบอดมาแตยู่กอาเนรด ทอาไมเดทยดี๋ วนทนั้เขาจขง
มองเหป็น" 20 บรดามารดาของชายคนนนนนั้ ตอบเขาวยู่า "เราทราบวยู่าคนนทนั้เปป็นบนตรชายของเรา และ
ทราบวยู่าเขาเกรดมาตาบอด 21 แตยู่ไมยู่รล้วย ยู่าทอาไมเดทดี๋ยวนทเนั้ ขาจขงมองเหป็น หรนือใครทอาใหล้ตาของเขาหาย
บอด เรากป็ไมยู่ทราบ จงถามเขาเถรด เขาโตแลล้ว เขาจะเลยู่าเรนืริ่องของเขาเองไดล้ "
พวกฟารริสรี เหมพอนกคับพวกทนายทรีที่ไตขสวนจขงเรริที่มถามบริดามารดาของชายตาบอดคนนคัรน
ใหข้เราสคังเกตความสงสคัยในคทาพซูดของพวกเขา “ทรีเที่ จข้าบอกวขาตาบอดมาแตขกาท เนริด” เหป็นไดข้ชคัดวขา
พวกเขาตข้องการคข้นหาความจรริงวขาชายคนนรีรไมขไดข้เกริดมาตาบอดและเปริดโปงพระเยซซูวาข เปป็นคน
หลอกลวง บริดามารดาจขงยพนยคันวขาเปป็นความจรริง อยขางไรกป็ตาม พวกเขากป็กลคัวอริทธริพลของพวกฟา
รริสรีและบอกใหข้คนเหลขานคัรนกลคับไปถามลซูกชายทรีที่โตเปป็นผซูข้ใหญขแลข้วของพวกเขา “เขาโตแลข้ว เขา
จะเลขาเรพที่องของเขาเองไดข้”

ยน 9:22-23 ททริ่บรดามารดาของเขาพยดอยยู่างนนนั้นกป็เพราะกลนวพวกยรว เพราะพวกยรวตกลง
กนนแลล้ววยู่า ถล้าผยใล้ ดยอมรนบวยู่าผยนล้ นนั้นเปป็นพระครรสตค์ จะตล้องไลยู่ผล้นย นนนั้ เสทยจากธรรมศาลา 23 เหตนฉะนนนั้น
บรดามารดาของเขาจขงพยดวยู่า "จงถามเขาเถรด เขาโตแลล้ว"
ความกลคัวของบริดามารดาผซูข้นร รีอยซูตข รงขข้อเทป็จจรริงทรีวที่ าข พวกเขารซูวข้ าข พวกฟารริสรีมรีอริทธริพลทรีที่จะ
ขคับพวกเขาออกจากธรรมศาลาไดข้ ซขที่งพวกยริวทรีที่ถพอบคัญญคัตริถพอวขาเปป็นเรพที่องทรีที่นขาเกลรียดชคัง พวกเขาจขง
โยนกลคับไปใหข้ลซูกชายของตนตอบ ชขางเปป็นเรพที่องทรีที่นขาเศรข้า ในวคันทรีที่พวกเขาควรดรีใจทรีที่ลซูกชายของ
ตนหายดรี พวกเขากลคับถซูกซคักไซข้ไลขเลรียงและถซูกขขมขวคัญโดยพวกผซูข้นทาทางศาสนาทรีที่มรีใจคริดรข้ายและ
ไมขคริดถขงความรซูสข้ ขกคนอพที่น
ยน 9:24-25 คนเหลยู่านนนั้นจขงเรทยกคนททริ่แตยู่กยู่อนตาบอดนนนั้นมาอทกและบอกเขาวยู่า "จง
สรรเสรรญพระเจล้าเถรด เรารยล้อยยยู่วยู่าชายคนนนนนั้ เปป็นคนบาป" 25 เขาตอบวยู่า "ทยู่านนนนนั้ เปป็นคนบาป
หรนือไมยู่ขล้าพเจล้าไมยู่ทราบ สรริ่งเดทยวททริ่ขล้าพเจล้าทราบกป็คนือวยู่า ขล้าพเจล้าเคยตาบอด แตยู่เดทดี๋ยวนทขนั้ ล้าพเจล้า
มองเหป็นไดล้"
พวกฟารริสรีทรีที่มรีใจแขป็งกระดข้างมรุขงมคันที่ ทรีที่จะใหข้คนหาวขาพระเยซซูเปป็นคนบาปใหข้ไดข้ พวกเขาจขง
สอบสวนชายทรีที่ไดข้รคับการรคักษาใหข้หายแลข้วเพพที่อบรรลรุเปข้าหมายดคังกลขาว พวกเขาแสรข้งบอกใหข้เขา
สรรเสรริญพระเจข้า
ชายทรีที่ไดข้รบคั การรคักษาใหข้หายแลข้วไมขยอมตกหลรุมพรางคทาพซูดของพวกเขา เขาหลบเลรียที่ ง
โดยกลขาววขา “ทขานนคัรนเปป็นคนบาปหรพอไมขขข้าพเจข้าไมขทราบ สริที่งเดรียวทรีขที่ ข้าพเจข้าทราบกป็คพอวขา
ขข้าพเจข้าเคยตาบอด แตขเดรีดี๋ยวนรีรขข้าพเจข้ามองเหป็นไดข้” นรีที่เทขากคับเขาพซูดวขา ‘ขข้าพเจข้าไมขทราบเกรีที่ยวกคับ
สถานะของพระองคต แตขขข้าพเจข้าทราบวขาเกริดอะไรขขรนกคับตคัวเอง’ กคับดคักคทาพซูดของพวกฟารริสรีจงข
ยข้อนรอยกลคับมาททารข้ายพวกเขาเอง แทนทรีที่จะกลขาวรข้ายตขอพระเยซซู ชายคนนรีรกลคับถวายเกรียรตริและ
ยพนยคันถขงฤทธริธเดชแบบพระเจข้าของพระองคต

ยน 9:26-27 คนเหลยู่านนนั้นจขงถามเขาอทกวยู่า "เขาทอาอะไรกนบเจล้าบล้าง เขาทอาอยยู่างไรตาของ
เจล้าจขงหายบอด" 27 ชายคนนนนั้นตอบเขาวยู่า "ขล้าพเจล้าบอกทยู่านแลล้ว และทยู่านไมยู่ฟนง ทอาไมทยู่านจขง
อยากฟนงอทก ทยู่านอยากเปป็นสาวกของทยู่านผยนล้ นนั้นดล้วยหรนือ "
เหมพอนพวกทนายทรีที่ไตขสวนในการพริจารณาคดรี พวกฟารริสรีคดริ ไดข้เพรียงยข้อนกลคับไปยคัง
คทาถามเดริม “เขาททาอะไรกคับเจข้าบข้าง เขาททาอยขางไรตาของเจข้าจขงหายบอด” ชายทรีที่นขาสงสารคนนรีรซขที่ง
เรริที่มเหนพอที่ ยหนขายเตป็มทนจขงกลขาววขา ‘ขข้าพเจข้าไดข้บอกพวกทขานไปแลข้ว บางทรีพวกทขานอาจอยาก
ไดข้ยรินอรีกเพพอที่ ทรีที่พวกทขานจะกลายเปป็นสาวกของพระองคตไดข้’
ยน 9:28-29 เขาทนนั้งหลายจขงเยล้ยชายคนนนนนั้ วยู่า "แกเปป็นศรษยค์ของเขา แตยู่เราเปป็นศรษยค์ของ
โมเสส 29 เรารยล้วยู่าพระเจล้าไดล้ตรนสกนบโมเสส แตยู่คนนนนนั้ เราไมยู่รล้วย ยู่าเขามาจากไหน"
“เขาทคัรงหลายจขงเยข้ยชายคนนคัรน” เมพอที่ พวกชอบเยาะเยข้ยไมขรซูข้จะหาอะไรมาโตข้แยข้งไดข้อรีก พวก
เขากป็กลคับมาเลขนงานผซูข้สขงสาร คทาทรีที่แปลวขา เยล้ย (ลอยดอเรโอ) มรีความหมายวขา โจมตรีดวข้ ยคทาพซูด
พวกเขาโจมตรีชายคนนรีรดวข้ ยลริรน จากนคัรนพวกเขากป็โจมตรีชายคนนรีรดข้วยสริที่งทรีที่พวกเขาคริดวขาเปป็นคทา
ดซูถซูกทรีที่รรุนแรงทรีที่สรุด “แกเปป็นศริษยตของเขา” แตขจากนคัรนพวกเขากป็เสรริมอยขางเยขอหยริงที่ และนขาเลพที่อมใส
วขา “แตขเราเปป็นศริษยตของโมเสส” นขาตลกตรงทรีที่วาข พวกเขาไมขรเซูข้ ลยเกรีที่ยวกคับพระองคตผซูข้ทรีที่โมเสส
พยากรณตถงข
พวกเขาอวดอข้างเกรีที่ยวกคับโมเสสตขอไปอรีกวขา “แตขคนนคัรนเราไมขรวซูข้ าข เขามาจากไหน” พวก
เขาโกหก พวกเขารซูอข้ ยซูแข ลข้ววขาพระองคตทรงมาจากแควข้นกาลริลรี แตขเพพที่อสนคับสนรุนคทาโตข้แยข้งของตน
พวกเขาจขงแกลข้งลพมเรพอที่ งนรีรไปเสรีย
ยน 9:30-33 ชายคนนนนั้นตอบเขาวยู่า "เออ ชยู่างประหลาดจรรงๆททริ่พวกทยู่านไมยู่รล้วย ยู่าทยู่านผยล้
นนนั้นมาจากไหน แตยู่ทยู่านผยนล้ นนั้นยนงไดล้ทอาใหล้ตาของขล้าพเจล้าหายบอด 31 พวกเรารยล้วยู่าพระเจล้ามรไดล้ฟนง
คนบาป แตยู่ถล้าผยใล้ ดนมนสการพระเจล้า และกระทอาตามพระทนยพระองคค์ พระองคค์กป็ทรงฟนงผยล้นนนั้น

32 ตนนั้งแตยู่เรรริ่มมทโลกมาแลล้ว ไมยู่เคยมทใครไดล้ยรนวยู่า มทผล้ใย ดทอาใหล้ตาของคนททบริ่ อดแตยู่กอาเนรดมองเหป็นไดล้
33 ถล้าทยู่านผยล้นนนนั้ ไมยู่ไดล้มาจากพระเจล้าแลล้ว กป็จะทอาอะไรไมยู่ไดล้ "
ชายทรีที่ไดข้รบคั การรคักษาใหข้หายตอบกลคับไปดข้วยความเหลพออด เขาตอบกลคับไปประมาณนรีร
‘นรีที่เปป็นเรพอที่ งนขามหคัศจรรยต พวกทขานฉลาดเสรียจนรซูไข้ ปหมดทรุกเรพที่อง กระนคัรน พวกทขานกป็ไมขรดซูข้ ข้วยซทรา
วขาพระองคตทรงมาจากไหน แตขพระองคตไดข้ทรงเปริดตาขข้าพเจข้าแลข้ว’ การกลขาวเชขนนคัรนเทขากคับททาใหข้
พวกฟารริสรีถซูกเหยรียดหยามและพระเยซซูไดข้รคับการยกชซู ยริงที่ พวกเขาดคันทรุรคังเถรียงตขอไป พวกเขากป็มรี
แตขจะดซูแยขลงเทขานคัรน
ชายคนนรีรกลขาวตขอไปวขา พระเจข้าไมขทรงสดคับฟคังคนทรีที่ยงคั ใชข้ชรีวริตในความบาป แตขถข้าคนๆ
นคัรนนมคัสการพระเจข้าและกระททาตามพระประสงคตของพระองคต พระเจข้ากป็จะทรงฟคังผซูข้นร คัน (เขาบอก
เปป็นนคัยวขา ถข้าพระเยซซูมไริ ดข้ทรงมาจากพระเจข้า พระองคตกคป็ งรคักษาเขาใหข้หายไมขไดข้) วลรีทรีที่วาข “ตคัรงแตข
เรริที่มมรีโลกมาแลข้ว” มรีความหมายวขา ‘ตคัรงแตขเรริที่มมรีกาลเวลาขขรน’ นคับแตขนร คันเปป็นตข้นมา ไมขมรีใครเคย
“ททาใหข้ตาของคนทรีที่บอดแตขกาท เนริดมองเหป็นไดข้” ชายทรีที่ไดข้รคับการรคักษาใหข้หายคนนรีรจขงเลขนงานจรุด
ตายของฝขายตรงขข้าม “ถข้าทขานผซูข้นร นคั ไมขไดข้มาจากพระเจข้าแลข้ว กป็จะททาอะไรไมขไดข้” การโตข้เถรียงสริรน
สรุดลงแลข้ว ชายทรีที่เคยตาบอดคนนรีรเปป็นฝขายชนะ สขวนพวกฟารริสรีเปป็นฝขายแพข้ พวกเขาททาไดข้แคขแกข้
เผป็ดชายคนนรีรและพวกเขาททาจรริงๆ
ยน 9:34

เขาทนนั้งหลายตอบคนนนนนั้ วยู่า "แกเกรดมาในการบาปทนนั้งนนนั้น และแกจะมาสอน

เราหรนือ" แลล้วเขาจขงไลยู่คนนนนั้นเสทย พวกเขาโตข้ตอบดข้วยการสคันนริษฐานวขาบริดามารดาของชายผซูข้นร รี
ตข้องเคยใชข้ชรีวริตในความบาปมากขอน เขาเลยเกริดมาตาบอด พวกเขาบอกเปป็นนคัยวขาเขาปฏริสนธริขณะ
ทรีที่บริดามารดาของเขาลขวงประเวณรีกนคั นรีที่เปป็นการเลขนใตข้เขป็มขคัดและเปป็นการดซูถซูกทรีที่ตทที่าชข้าทรีที่สรุด พวก
เขาตอบดข้วยนทราเสรียงทรีที่เกพอบบข้าคลคังที่ “แกเกริดมาในการบาปทคัรงนคัรน และแกจะมาสอนเราหรพอ” แก
เปป็นใครถขงบคังอาจมาสอนเรา! เราเปป็นพวกฟารริสรี แกเปป็นแคขผลริตผลทรีที่นขาขยะแขยงของความบาป
การทรีที่เขาถซูกไลขออกไปนขาจะหมายถขงการถซูกไลขออกจากธรรมศาลา เพราะเขากลข้าทรีที่จะเหป็นแยข้งกคับ

พวกนคักศาสนามพออาชรีพในสมคัยนคัรน พวกเขาจขงอเปหริเขาเสรีย การอเปหริแบบนคัรนอาจกรินเวลา
สามสริบวคันหรพอนานกวขานคัรนหรพอไมขมรีกาท หนด เราไมขทราบวขาในกรณรีนร รีเขาถซูกอเปหรินานเทขาไร
ยน 9:35-36 พระเยซย ทรงไดล้ยรนวยู่าเขาไดล้ไลยู่คนนนนนั้ เสทยแลล้ว และเมนืริ่อพระองคค์ทรงพบ
ชายคนนนนั้นจขงตรนสกนบเขาวยู่า "เจล้าเชนือริ่ ในพระบนตรของพระเจล้าหรนือ" 36 ชายคนนนนนั้ ทยลตอบวยู่า
"ทยู่านเจล้าขล้า ผยใล้ ดเปป็นพระบนตรนนนนั้ ซขริ่งขล้าพเจล้าจะเชนืริ่อในพระองคค์ไดล้"
เมพที่อพระเยซซูทรงไดข้ยรินเรพอที่ งทรีที่เกริดขขรน พระองคตจงข ไปพบชายคนนรีรและตรคัสวขา “เจข้าเชพที่อใน
พระบรุตรของพระเจข้าหรพอ” ชายทรีไที่ ดข้รคับการรคักษาใหข้หายจขงถามกลคับไปดข้วยความตพนที่ เตข้นวขา “ทขาน
เจข้าขข้า ผซูข้ใดเปป็นพระบรุตรนคัรน ซขงที่ ขข้าพเจข้าจะเชพที่อในพระองคตไดข้”
ยน 9:37-38 พระเยซย ตรนสกนบเขาวยู่า "เจล้าไดล้เหป็นทยู่านแลล้ว ทนนั้งเปป็นผยนล้ นนั้นเองททริ่กอาลนงพยดอยยยู่
กนบเจล้า" 38 เขาจขงทยลวยู่า "พระองคค์เจล้าขล้า ขล้าพระองคค์เชนืริ่อ" แลล้วเขากป็นมนสการพระองคค์
พระเยซซูตอบอยขางเปป็นปรริศนา “เจข้าไดข้เหป็นทขานแลข้ว ทคัรงเปป็นผซูข้นร คันเองทรีกที่ าท ลคังพซูดอยซูกข บคั เจข้า”
ชายทรีที่ไดข้รบคั การรคักษาใหข้หายไมขตข้องใชข้เวลาคริดนานเลยกขอนทรีที่จะตอบวขา “พระองคตเจข้าขข้า ขข้า
พระองคตเชพที่อ” แลข้วเขากป็นมคัสการพระเยซซู นขาสคังเกตวขาพระเยซซูทรงยรินดรีรคับการนมคัสการนรีรซขที่ง
เปป็นการเหมาะสมเพราะพระองคตทรงเปป็นพระเจข้า ชายคนนรีรจงข นมคัสการพระองคต อรีกครคัรงทรีที่เราเหป็น
ชคัดเจนถขงความเปป็นพระเจข้าของพระเยซซู
ยน 9:39

พระเยซย ตรนสวยู่า "เราเขล้ามาในโลกเพนืริ่อแกยู่การพรพากษา เพนืริ่อใหล้คนทนนั้งหลาย

ททริ่มองไมยู่เหป็นกลนบมองเหป็น และคนททริ่มองเหป็นกลนบตาบอด" พระเยซซูตรคัสตอบอยขางเปป็นปรริศนา
โดยมรีเนพรอหาแบบเดรียวกคับ อริสยาหต 6:9-10 พคันธกริจของพระองคตแยกใหข้เหป็นความแตกตขางระหวขาง
คนทรีจที่ ะยอมจทานนตขอพระองคตและคนทรีที่จะปฏริเสธพระองคต เหตรุการณตทรีที่เพริงที่ เกริดขขรนชรีรใหข้เหป็นอยขาง
ชคัดเจน ขอทานตาบอดคนนรีรไมขไดข้เหป็นเพรียงแสงสวขางเทขานคัรน แตขยคังเหป็นความสวขางฝขายวริญญาณทรีที่
ยริงที่ ใหญขทสรีที่ รุดดข้วย ขณะทรีที่พวกนคักศาสนาทรีที่เยขอหยริงที่ ในสมคัยนคัรนยคังอยซูใข นความมพดบอดตขอไป พคันธกริจ
ของพระเยซซูจงข กลายเปป็นผซูข้พพริ ากษาสทาหรคับคนทรีที่ยรินดรีตข้อนรคับความจรริงกคับคนทรีที่หนข้ามพดตามคัว
ปฏริเสธความจรริงนคัรน

ยน 9:40-41 เมนืริ่อพวกฟารรสบท างคนททริ่อยยยู่กบน พระองคค์ไดล้ยนร อยยู่างนนนั้น จขงกลยู่าวแกยู่
พระองคค์วยู่า "เราตาบอดดล้วยหรนือ" 41 พระเยซย ตรนสกนบเขาวยู่า "ถล้าพวกทยู่านตาบอด พวกทยู่านกป็จะ
ไมยู่มทความผรดบาป แตยู่บดน นทนั้ทยู่านพยดวยู่า `เรามองเหป็น' เหตนฉะนนนนั้ ความผรดบาปของทยู่านจขงยนงมทอยยยู่"
พวกฟารริสรีบางคนทรีที่แอบไดข้ยนริ พระเยซซูจงข ถามวขาพวกเขากป็ตาบอดดข้วยหรพอไมข คทาตอบของ
พระเยซซูเปป็นปรริศนาอรีกแลข้ว (อยขางนข้อยกป็สทาหรคับพวกเขา) บทเรรียนงขายๆกป็คอพ วขา ถข้าพวกเขาตาบอด
เหมพอนชายตาบอดคนนคัรน พวกเขากป็สามารถไดข้รบคั การปลดเปลพรองบาปเหมพอนอยขางชายคนนคัรน
ดข้วยโดยการวางใจพระองคต อยขางไรกป็ตาม เพราะพวกเขาไมขยอมรคับความมพดบอดฝขายวริญญาณ
ของตนและกลขาวอข้างอยขางผริดๆวขาตนเขข้าใจเรพอที่ งฝขายวริญญาณ พวกเขาจขงอยซูใข นความบาปของตน
ตขอไป ความเยขอหยริงที่ ททาใหข้คนตาบอดและตกเปป็นทาส ความเยขอหยริงที่ ของพวกฟารริสรีไมขเพรียงททาใหข้
พวกเขามองไมขเหป็นความจรริงเทขานคัรน แตขยงคั ททาใหข้พวกเขามองไมขเหป็นสภาพฝขายวริญญาณทรีที่นขา
สมเพชของตนอรีกดข้วย
*****
ภนำพรวมของยอหห์น 10: ครทึงที่ แรกของยอหห์น 10 นนาเสนอคนาเทศนาของพระเยซซูเกมียที่ วกทบผซูล้
เลมียทั้ งอทนดมี เราไมข่ทราบชทดเจนวข่าคนาเทศนานมีทั้มขมี ทึทั้นททนทมีหลทงเหตมุการณห์ในบททมีที่ 8 และ 9 (ในฤดซู
ใบไมล้รวข่ ง) หรนอเกริดขทึนทั้ กข่อนขล้อ 22 เพมียงนริดเดมียว (ในฤดซูหนาว) อยข่างไรกป็ตาม แกะปกตริแลล้วมทก
นอนในทมุข่งหญล้าในสภาพอากาศเยป็นสบาย แตข่จะอยซูข่ในคอกเมนที่อฤดซูหนาวมาถทึง ดล้วยเหตมุนมีทั้ เราอาจ
สรมุปไดล้วาข่ เปป็นฤดซูหนาวในทมีที่นมีทั้ นอกจากนมีทั้ เรนที่องผซูล้เลมียทั้ งแกะและแกะกป็ถซูกใชล้อมีกครททั้งในบทนมีทั้และบข่ง
บอกวข่าเปป็นฤดซูหนาว ในครทึงที่ หลทงของบทนมีทั้ พอพระเยซซูเสดป็จกลทบมาทมีพที่ ระวริหารอมีกครทงทั้ พระองคห์
กป็ถซูกลองภซูมโริ ดยพวกยริวและพระองคห์กป็ทรงแสดงความเปป็นพระเจล้าของพระองคห์อมีกครทงทั้ พวกยริวขซูข่
วข่าจะเอาหรินขวล้างพระองคห์ และพระองคห์กป็ทรงนนาเสนอหลทกเหตมุผลอทนมมีพลทงจากพระคทมภมีรโห์ ดย
ยนนกรานความเปป็นพระเจล้าของพระองคห์ แตข่กป็หลมีกเลมียที่ งการเผชริญหนล้าทมีที่รมุนแรง เวลาของพระองคห์
ยทงมาไมข่ถทึง

ยน 10:1

"เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านวยู่า ผยล้ททริ่มรไดล้เขล้าไปในคอกแกะทางประตย แตยู่ปทน

เขล้าไปทางอนืริ่นนนนั้นเปป็นขโมยและโจร องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรงเนข้นยทราความสทาคคัญของสริที่งทรีที่
พระองคตตรคัสอรีกครคัรงดข้วยวลรีทวรีที่ าข “เราบอกความจรริงแกขทขานวขา” นรีที่เปป็นวริธรีของพระเยซซูในการแจข้ง
ลขวงหนข้าแกขพวกสาวกวขาบางสริที่งทรีที่สทาคคัญกทาลคังจะมา พระเยซซูจขงตรคัสถขงภาพเปรรียบของการเลรีรยง
แกะในตะวคันออกกลาง พระองคตไมขเพรียงนริยามความรคักและความหขวงใยของพระองคตในฐานะผซูข้
เลรีรยงใหญขเทขานคัรน (1 เปโตร 5:4) แตขยคังนริยามความรคักและความหขวงใยสทาหรคับบรรดาผซูข้เลรีรยงฝขาย
วริญญาณทรีที่จะดทาเนรินตามรอยพระองคตดวข้ ย
ในครริสตตศตวรรษแรก ในแควข้นยซูเดรีย ผซูข้ทรีที่จะเลรีรยงแกะจะสรข้างคอกแกะไวข้ตริดกคับบข้านของ
ตน คอกแกะนรีรมกคั เปป็นสข วนหนขงที่ ของลานบข้านของเขา กทาแพงหรพอรคัรวซขที่งเปป็นสขวนนอกของบข้านกป็
ททาหนข้าทรีที่เปป็นคอกแกะดข้วยโดยเฉพาะในชขวงฤดซูหนาว ในชขวงเวลานคัรนของปรีผซูข้เลรีรยงแกะกป็จะนทาฝซูง
แกะของเขาเขข้าไปในคอกแกะ (ลานบข้านของเขา) ในตอนกลางคพน ประตซูกจป็ ะถซูกลงกลอนและ
ทรุกคนกป็เขข้านอน จากนคัรนในตอนเชข้า เขากป็จะพาฝซูงแกะออกไปกรินหญข้าอรีกครคัรง
เชขนเดรียวกคับในแถบอเมรริกนคั ตะวคันตกทรีที่มครี นเลรีรยงวคัว พวกขโมยแกะกป็เปป็นทรีที่รจซูข้ คักดรีในสมคัย
พระคคัมภรีรต จรุดประสงคตของพวกเขากป็คอพ การขโมยแกะไปขายเปป็นเนพรอสคัตวตหรพอเอาไปขายตขอ
พวกหคัวขโมยมคักททางานตอนกลางคพนและปรีนกทาแพงเขข้ามาเพพที่อขโมยแกะ
ยน 10:2-5

แตยู่ผล้ทย ทริ่เขล้าทางประตยกป็เปป็นผยเล้ ลทนั้ยงแกะ 3 นายประตยจขงเปรดประตยใหล้ผล้นย นนนั้

และแกะยยู่อมฟนงเสทยงของทยู่าน ทยู่านเรทยกชนือริ่ แกะของทยู่าน และนอาออกไป 4 เมนืริ่อทยู่านตล้อนแกะของ
ทยู่านออกไปแลล้วกป็เดรนนอาหนล้า และแกะกป็ตามทยู่านไปเพราะรยล้จนกเสทยงของทยู่าน 5 คนแปลกหนล้า
แกะจะไมยู่ตามเลย แตยู่จะหนทไปจากเขา เพราะไมยู่รล้จย นกเสทยงของคนแปลกหนล้า "
เราเหป็นความจรริงอยขางชคัดเจน ผซูข้เลรีรยงแกะเขข้าออกทางประตซู นายประตซูคพอ คนรคับใชข้ประจทา
บข้านผซูข้ซงขที่ มรีหนข้าทรีคที่ อยดซูวาข ประตซูถซูกปริดหรพอเปริดตามเวลาทรีที่เหมาะสม เขาจะรคับคทาสคังที่ จากนายของ
ตนผซูข้เปป็นเจข้าของบข้านและเปป็นผซูข้เลรีรยงแกะดข้วย บางคนเปรรียบนายประตซูวาข เปป็นเหมพอนกคับพคันธกริจ
ของพระวริญญาณบรริสรุทธริธผซูข้ทรงเตรรียมและเปริดหคัวใจ

ผซูข้เลรีรยงแกะชาวยริวในสมคัยนคัรนมคักตคัรงชพที่อใหข้แกะของตน พวกแกะไมขเพรียงรซูชข้ พที่อของมคันเอง
เทขานคัรน แตขพวกมคันยคังรซูจข้ คักเสรียงของผซูข้เลรีรยงแกะของมคันอรีกดข้วย เหลขาศริษยาภริบาลจนถขงสมคัยนรีรรซูข้จคัก
ปรากฏการณตทรีที่วาข สมาชริกของพวกเขาจทาเสรียงพวกเขาไดข้ทางโทรศคัพทต ใหข้เราสคังเกตดข้วยวขาผซูข้เลรีรยง
แกะนทาฝซูงแกะของเขาอยขางไร เพราะวขาพวกแกะรซูจข้ คัก รคัก และวางใจผซูข้เลรีรยงแกะของมคัน พวกมคันจขง
เตป็มใจตามเขา พวกคาวบอยจะไลขตข้อนฝซูงสคัตวตของตน อยขางไรกป็ตาม พวกแกะไมขยอมโดนตข้อน
พวกมคันแคขกระจคัดกระจายออกไป ผซูข้เลรีรยงแกะทคัรงหลายทรีที่ไดข้สรข้างสายสคัมพคันธต ความไวข้เนพรอเชพที่อใจ
และความมคันที่ ใจกคับฝซูงแกะของตนจะนทาฝซูงแกะไปและพวกมคันจะตามเขาอยขางเตป็มใจ
บางครคัรง มรีแกะมากกวขาฝซูงหนขงที่ อยซูใข นคอกแกะหนขงที่ ๆในตอนกลางคพน อยขางไรกป็ตาม ใน
ตอนเชข้าเมพที่อพวกผซูข้เลรีรยงแกะจะพาฝซูงแกะของตนออกไปกรินหญข้า แกะแตขละฝซูงกป็จะตามผซูข้เลรีรยงแกะ
ของมคันไป พวกมคันรซูจข้ คักเขาและจทาเสรียงเขาไดข้ คนแปลกหนล้าในทรีที่นร รีอาจหมายถขงผซูข้เลรีรยงแกะคนอพนที่
แตขฝซูงแกะกป็ไมขรซูข้จกคั เขา ดข้วยเหตรุนร รีพวกมคันจขงหนรีไปจากเขาเพราะพวกมคันไมขรจซูข้ คักเสรียงของเขา
ยน 10:6

คอาอนปมานนนั้นพระเยซย ไดล้ตรนสกนบเขาทนนั้งหลาย แตยู่เขาไมยู่เขล้าใจความหมาย

ของพระดอารนสททริ่พระองคค์ตรนสกนบเขาเลย คทาทรีที่แปลวขา คอาอนปมา ในทรีที่นร รี (พารอยเมรีย) ไมขใชขคทาทรีที่มคัก
ใชข้ในพระคคัมภรีรตใหมขเพพอที่ หมายถขงคทาอรุปมา (พาราโบเล) คทาวขา พารอยเมรีย มรีความหมายวขาภาพ
เปรรียบมากกวขา มคันเปป็นคทาอรุปมาแบบหนขที่ง และเปป็นความจรริงทรีวที่ าข ภาพเปรรียบของแกะกคับผซูข้เลรีรยง
แกะเปป็นภาพทรีที่ถซูกตข้องของความจรริงฝขายวริญญาณเรพที่องความสคัมพคันธตขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้ากคับเรา
และความสคัมพคันธตของผซูข้ทรีที่พระองคตทรงเรรียกใหข้เปป็นศริษยาภริบาลกคับสมาชริกของพวกเขา นขาเสรียดาย
ทรีที่ผซูข้ทรีที่ฟงคั พระองคตอยซูข คพอพวกยริวในพระวริหารและพวกสาวกของพระองคตไมขเขข้าใจภาพเปรรียบนรีร
ยน 10:7

พระเยซย จขงตรนสกนบเขาอทกวยู่า "เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านวยู่า เราเปป็นประตย

ของแกะทนนั้งหลาย ดข้วยเหตรุนร พรี ระเยซซูจขงทรงกลขาวซทราภาพเปรรียบนรีร แตขคราวนรีรพรข้อมกคับการ
ประยรุกตตใชข้ทรีที่เจาะจง อรีกครคัรงทรีพที่ ระเยซซูทรงเนข้นความสทาคคัญของสริที่งทรีพที่ ระองคตจะกลขาวตขอไปดข้วย
วลรีทรีที่วาข “เราบอกความจรริงแกขทขานวขา”

พระองคตตรคัสความจรริงทรีที่เรรียบงขายแตขลขกซขรง “เราเปป็นประตซูของแกะทคัรงหลาย” พระองคต
ทรงใชข้คทาวขา “เราเปป็น” นทาหนข้าอรุปมาเกรีที่ยวกคับพระองคตเองอรีกครคัรง (เราจทาไดข้เกรีที่ยวกคับ “เราเปป็น
อาหารแหขงชรีวตริ ” ยอหตน 6:48; “เราเปป็นความสวขางของโลก” ยอหตน 8:12) คทาอรุปมาเรพอที่ งประตซูเขข้า
คอกแกะบขงบอกอยขางชคัดเจนถขงคอกสวรรคต พระเยซซูทรงเปป็นประตซูเขข้าสซูขคอกนคัรน นอกจากนรีร
พระองคตทรงเปป็นทางเขข้าเดรียวทรีชที่ อบธรรม ดข้วยความลขกซขรงทรีที่เรรียบงขาย องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา
ทรงสทาคคัญกวขาพริธรีกรรมทางศาสนา การททาความดรี และศรีลศคักดริธสริทธริธในฐานะเปป็นทางเขข้าสซูขคอกใน
สวรรคต
ยน 10:8

บรรดาผยล้ททริ่มากยู่อนเรานนนนั้ เปป็นขโมยและโจร แตยู่ฝ ยงแกะกป็มรไดล้ฟนงเขา ผซูข้นทา

ทางศาสนาหรพอนคักเทศนตคนใดทรีนที่ ทาเสนอทางอพที่นเขข้าสซูขคอกนคัรนนอกจากพระองคตผซูข้ทรงเปป็นประตซูกป็
เปป็น “ขโมยและโจร” นคันที่ เปป็นการใชข้คทาทรีที่แรง กระนคัรนองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรากป็ทรงใชข้คทาดคัง
กลขาวเพพอที่ เรรียกใครกป็ตามทรีที่เสนอทางอพที่นนอกจากทางพระองคต ดซู ยอหตน 14:6 แกะของพระองคตจะ
ไมขฟคังคนเหลขานคัรนเพราะแกะเหลขานคัรนไมขรซูข้จกคั เสรียงของพวกเขา ครริสเตรียนทคัรงหลายทรีที่ไดข้รคับการ
สอนใหข้รซูข้จกคั พระสรุรเสรียงของพระองคตกรป็ จซูข้ คักเสรียงของผซูข้พยากรณตเทป็จไดข้ทนคั ทรี พวกเขาอาจไมข
สามารถบอกไดข้ชคัดเจนวขาอะไรผริดปกตริ แตขพวกเขากป็รวซูข้ าข คนๆนคัรนไมขไดข้มาจากพระผซูข้เลรีรยงใหญข
ยน 10:9

เราเปป็นประตย ถล้าผยล้ใดเขล้าไปทางเรา ผยนล้ นนั้นจะรอด และเขาจะเขล้าออก แลล้วจะ

พบอาหาร พระเยซซูทรงเนข้นยทราและขยายความประเดป็นของพระองคตตขอไป พระองคตไมขทรงเปป็น
ประตซูเทขานคัรน แตขโดยทางพระองคต “ถข้าผซูข้ใดเขข้าไปทางเรา ผซูข้นรคันจะรอด และเขาจะเขข้าออก แลข้วจะ
พบอาหาร” ความจรริงทรีที่สทาคคัญกป็คพอวขา พระเยซซูทรงเปป็นประตซูสขซูคอกนคัรน พระองคตทรงเปป็นประตซูสขซู
ความรอด ไมขมทรี างอพที่นแลข้ว นอกจากนรีร เมพอที่ ผซูข้ใดยอมรคับพระองคตใหข้เปป็นประตซูและเปป็นทางนคัรน
พระองคตกจป็ ะทรงเปป็นทางเขข้าสซูขไมขเพรียงคอกแหขงสวรรคตเทขานคัรน แตขยคังเปป็นทางเขข้าสซูขทขงรุ หญข้าสรีเขรียว
เพพที่อการเตริบโตทรีที่ยคังที่ ยพนดข้วย พระองคห์ทรงเปป็นประตซู
ยน 10:10

ขโมยนนนนั้ ยยู่อมมาเพนืริ่อจะลนกและฆยู่าและทอาลายเสทย เราไดล้มาเพนือริ่ เขาทนนั้ง

หลายจะไดล้ชทวรต และจะไดล้อยยู่างครบบรรบยรณค์ ผซูข้ทรีที่พยายามเขข้าไปหาฝซูงแกะโดยทางอพที่นทรีที่ไมขใชข

ประตซูกป็ถซูกเรรียกวขา ขโมย จรุดประสงคตของเขานคัรนไมขจรริงใจและเขาอาจใชข้ความรรุนแรง การททาลาย
หรพอกระทคังที่ การฆขาใหข้ตาย (พวกลคักขโมยแกะมาเพพที่อขโมยแกะเพพที่อเอาไปเปป็นอาหารหรพอเอาไป
ขาย พระเยซซูทรงเปรรียบพวกผซูข้นทาทางศาสนาวขาเปป็นเหมพอนขโมยเพราะพวกเขาเสนอทางอพที่นทรีที่
ไมขใชขพระองคตผซูข้ทรงเปป็นประตซูนร คัน)
อยขางไรกป็ตาม พระองคตผซูข้ทรงเปป็นผซูข้เลรีรยงแกะทรีที่ดรี กป็เสดป็จมาเพพที่อ “เขาทคัรงหลายจะไดข้ชวรี ริต
และจะไดข้อยขางครบบรริบซูรณต” องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราไมขเพรียงเสนอชรีวริตนริรคันดรตในคอกแหขง
สวรรคตเทขานคัรน แตขพระองคตทรงเสนอชรีวริตอคันครบบรริบซูรณตในระหวขางนรีรดข้วย คทาทรีที่แปลวขา อยยู่าง
ครบบรรบยรณค์ (เพรริซซอส) มรีความหมายวขา เหนพอกวขา พริเศษ ทรีที่เกริน ทรีที่สรุด และมากลข้น ในสข วนทรีที่
เกรีที่ยวขข้องกคับชรีวริต มคันเสนอครุณภาพชรีวริตซขที่งมากลข้นเกรินกวขาอะไรกป็ตามทรีที่โลกจะเสนอใหข้เราไดข้ มคัน
คพอความครบบรริบรซู ณตสซูงสรุด สคันตริสขรุ สซูงสรุด และความสรุขสซูงสรุด เราพบความครบบรริบรซู ณตนร รี ไดข้ใน
พระครริสตตเทขานคัรน!
ยน 10:11

เราเปป็นผยล้เลทนั้ยงททริ่ดท ผยเล้ ลทนั้ยงททริ่ดทนนนนั้ ยยู่อมสละชทวรตของตนเพนืริ่อฝยงแกะ คราวนรีร

พระเยซซูทรงนทาเสนอความจรริงทรีที่ลขกซขรงมากยริงที่ ขขรนเกรีที่ยวกคับพระองคตเอง พระองคตตรคัสคทาอรุปลคักษณต
อรีกเรพอที่ งทรีเที่ รริที่มตข้นดข้วยคทาวขา ‘เราเปป็น’ “เราเปป็นผซูข้เลรีรยงทรีที่ดรี” ในพระคคัมภรีรตใหมขคทาวขา ดท (ในทรีที่นร รี
คาลอส) สะทข้อนถขงตคัวแทนของครุณธรรม ความสรุจรริต ความดรีงาม และความรคัก มรีคทาครุณศคัพทตไมขกรีที่
คทาทรีที่สามารถบรรยายถขงครุณลคักษณะตามแบบของพระเจข้าไดข้มากไปกวขาคทางขายๆวขา ดมี พระเยซซูไมข
ทรงเปป็นเพรียงผซูข้เลรีรยงของเราเทขานคัรน แตขทรงเปป็นผซูข้เลรีรยงทรีที่ดรีดวข้ ย นอกจากนรีร พระองคตยงคั เพริที่มมริตริใหมข
เขข้าไปดข้วย ผซูข้เลรีรยงแกะพระองคตนร รีจะทรงสละชรีวริตของตนเพพอที่ ฝซูงแกะของพระองคต ในโลกแหขง
ความเปป็นจรริงของแกะและผซูข้เลรีรยงแกะ แมข้แตขผซูข้เลรีรยงแกะทรีที่ดรีทรีที่สรุดกป็จะไมขยอมสละชรีวริตของตนเพพอที่
ฝซูงแกะ เขาอาจสซูข้กบคั สคัตวตปขาเพพที่อปกปข้องแกะของเขา แตขเมพที่อวริเคราะหตกนคั จรริงๆ นข้อยคนนคักทรีที่จะ
ยอมสละชรีวริตของตนเพพอที่ แกะตคัวใดตคัวหนขที่งของเขา แตขความเหนพอกวขาในเรพที่องฝขายวริญญาณของ
องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรานคัรนฉายแสงออกมาอยขางชคัดเจน พระองคตจะทรงสริรนพระชนมตเพพที่อฝซูงแกะ
และพระองคตกทป็ รงททาตามนคัรนจรริงๆ

นขาสนใจตรงทรีที่คทาทรีที่แปลวขา ผยเล้ ลทนั้ยง ในบทนรีรทรงคั บท (พอยเมน) เปป็นคทาเดรียวกคับทรีที่ถซูกแปลวขา
ศริษยาภริบาล (pastor ซขที่งเปป็นคทาภาษาละตรินของคทาวขา shepherd ผซูข้เลรีรยง) พระเยซซูทรงบคัญชาใหข้เป
โตร “เลรีรยงแกะของเรา” ในยอหตน 21:17 ในแบบเดรียวกคันใน 1 เปโตร 5:2 เราอขานวขา “จงเลรีรยงฝซูง
แกะของพระเจข้าซขงที่ อยซูทข ขามกลางทขานทคัรงหลาย” ในขข้อพระคคัมภรีรตทรคังสองตอน คทาวขา เลทนั้ยง มาจาก
คทาวขา พอยไมโน ซขที่งเปป็นคทากรริยาของคทานาม พอยเมน คทาวขา พอยไมโน แปลวขา ‘เลรีรยง’ (แกะ)
ยน 10:12-13 แตยู่ผล้ทย ทริ่รบน จล้างมรไดล้เปป็นผยล้เลทนั้ยงแกะ และฝยงแกะไมยู่เปป็นของเขา เมนืริ่อเหป็นสน นขน
ปยู่ามา เขาจขงละทรนั้งฝยงแกะหนทไป สน นนขปยู่ากป็ชงร เอาแกะไปเสทย และทอาใหล้ฝยงแกะกระจนดกระจายไป
13 ผยล้ททริ่รบน จล้างนนนั้นหนทเพราะเขาเปป็นลยกจล้างและไมยู่เปป็นหยู่วงแกะเลย
เมพที่อผซูข้ทรีที่รบคั จข้างเหป็นสรุนขคั ปขามา สคัญชาตญาณของเขากป็คพอ การหนรีไปและปลขอยใหข้สรุนคัขปขา
เลขนงานฝซูงแกะ ปคัญหาของเขากป็คพอ เขาไมขหขวงฝซูงแกะ สริที่งทรีที่ถซูกสพที่ออยขางชคัดเจนคพอ พระองคตผซูข้เลรีรยง
ทรีที่ดรีจะไมขทรงปลขอยแกะของพระองคตไวข้กบคั พวกสรุนคัขปขา ดซู อริสยาหต 40:11 และเอเสเครียล 34:1-16
ยน 10:14-15 เราเปป็นผยล้เลทนั้ยงททริ่ดท และเรารยล้จนกแกะของเรา และแกะของเรากป็รล้จย นกเรา
15 เหมนือนพระบรดาทรงรยล้จนกเรา เรากป็รล้จย นกพระบรดาดล้วย และชทวตร ของเรา เราสละเพนือริ่ ฝยงแกะ
พระเยซซูผซูข้ทรงเปป็นผซูข้เลรีรยงทรีที่ดรีกตป็ รงขข้ามกคับผซูข้เลรีรยงทรีที่เปป็น “ผซูข้รคับจข้าง” พระองคตทรงรซูจข้ คักแกะ
ของพระองคตและพวกเขากป็รซูข้จกคั พระองคต พระองคตทรงอธริบายเพริที่มเตริม เชขนเดรียวกคับทรีที่พระบริดาทรง
รซูข้จกคั พระองคตและพระองคตกทป็ รงรซูจข้ คักพระบริดา พระองคตกจป็ ะทรงสละชรีวตริ ของพระองคตเพพที่อฝซูงแกะ
การกลขาวซทราคทาพยากรณตนร รียงริที่ เนข้นความสทาคคัญของมคัน
ยน 10:16

แกะอนืริ่นซขงริ่ มรไดล้เปป็นของคอกนทเนั้ รากป็มทอยยยู่ แกะเหลยู่านนนั้นเรากป็ตล้องพามาดล้วย

และแกะเหลยู่านนนนั้ จะฟนงเสทยงของเรา แลล้วจะรวมเปป็นฝยงเดทยว และมทผล้เย ลทนั้ยงเพทยงผยล้เดทยว ความคริดทรีที่
คขอนขข้างแปลกมาจากคทาตรคัสของพระองคต “แกะอพนที่ ซขที่งมริไดข้เปป็นของคอกนรีร เรากป็มรีอยซู”ข บางคนถขง
กคับพยายามเสนอวขาพระเยซซูทรงหมายถขงอารยธรรมอพที่นของมนรุษยตตขางดาวในกาแลป็คซรีที่อคันไกลพข้น
แตขคทาอธริบายจรริงๆแลข้วกป็คอพ วขา ขขาวประเสรริฐไมขเพรียงไปถขงชนชาตริอริสราเอลเทขานคัรนแตขไปถขงพวก
คนตขางชาตริดวข้ ย ความจรริงแลข้วกป็คอพ ตรงขข้ามกคับพวกยริวสข วนใหญขทรีที่ตขอตข้าน พวกคนตขางชาตริ

ตข้อนรคับขขาวประเสรริฐมากกวขาจนถขงทรุกวคันนรีร ในเอเฟซคัส 2:12-18 อคัครสาวกเปาโลขยายความวขา
ทคัรงพวกยริวและคนตขางชาตริจะเปป็นอคันหนขงที่ อคันเดรียวกคันในพระครริสตต นรีนที่ ขาจะเปป็นสริที่งทรีที่พระองคตทรง
หมายถขงเมพอที่ พระองคตตรคัสวขา “แลข้วจะรวมเปป็นฝซูงเดรียว และมรีผซูข้เลรีรยงเพรียงผซูข้เดรียว”
ยน 10:17-18 ดล้วยเหตนนทนั้พระบรดาของเราจขงทรงรนกเรา เพราะเราสละชทวรตของเรา เพนืริ่อ
จะรนบชทวรตนนนั้นคนืนมาอทก 18 ไมยู่มทผใล้ย ดชรงชทวตร ไปจากเราไดล้ แตยู่เราสละชทวรตดล้วยใจสมนครของเราเอง
เรามทสรทธรททริ่จะสละชทวรตนนนั้น และมทสรทธรททริ่จะรนบคนืนอทก พระบนญชานทนั้เราไดล้รบน มาจากพระบรดาของ
เรา"
พระเยซซูไมขเพรียงตรคัสตขอไปถขงการสริรนพระชนมตของพระองคตเทขานคัรนแตขถขงการฟพร นคพน
พระชนมตของพระองคตดข้วย นขาสนใจตรงทรีที่วาข พระองคตทรงมรีความรคักอคันมากลข้นพอๆกคับความรคัก
ทรีที่พระบริดาทรงมรีตขอพระองคตเพราะ “เราสละชรีวริตของเรา เพพอที่ จะรคับชรีวริตนคัรนคพนมาอรีก” นอกจากนรีร
พระเยซซูตรคัสชคัดเจนวขาการสริรนพระชนมตของพระองคตจะเปป็นไปดข้วยความสมคัครใจ พระองคตจะ
ทรงยรินดรีสละชรีวริตเพพที่อฝซูงแกะของพระองคต
นอกจากนรีรคทาทรีที่แปลวขา สรทธรธ (เอป็กซออซูเซรีย) ถขงแมข้มครี วามหมายวขา ‘สริทธริอทานาจ’ แตขกป็
หมายความวขา ‘อทานาจในการเลพอก’ ดข้วย พระเยซซูตรคัสชคัดเจนวขาพระบริดาทรงประทานใหข้แกข
พระองคต (“พระบคัญชานรีรเราไดข้รคับมาจากพระบริดาของเรา”) ซขที่งสริทธริอทานาจในการสละชรีวริตของ
พระองคตดข้วยความสมคัครใจและสริทธริอทานาจในการเปป็นขขรนอรีกครคัรงดข้วย พระคคัมภรีรตใหมขกลขาวถขง
สริทธริอทานาจสองประการนรีรเกรีที่ยวกคับการเปป็นขขรนจากตาย ในดข้านหนขที่งพระเจข้าพระบริดาทรง “ชรุบ
พระองคตใหข้เปป็นขขรน” (โรม 10:9) กระนคัรนพระเยซซูกตป็ รคัสวขา พระองคตจะทรงสรข้างพระวริหารของ
พระองคตขร นข ใหมขในยอหตน 2:19 อคันทรีที่จรริงแลข้วทคัรงสองอยขางกป็ถซูกตข้อง
ยน 10:19

พระดอารนสนทนั้จขงทอาใหล้พวกยรวแตกแยกกนนอทก มรีการแตกแยกเกริดขขรนในหมซูขผซูข้

ฟคังของพระองคตอรีกครคัรง อคันทรีที่จรริงแลข้ว ความจรริงบางครคัรงกป็กขอใหข้เกริดความแตกแยก คนทรีที่ฉลาด
พอทรีจที่ ะเขข้าใจความจรริงกป็แตกแยกกคับคนทรีที่เขข้าใจนข้อยกวขา และคนทรีที่ปรารถนาทรีที่จะรซูคข้ วามจรริงกป็

แตกแยกกคับคนทรีที่ดวข้ ยจรุดประสงคตแอบแฝงตข้องการทรีที่จะใหข้ความจรริงนคัรนคลรุมเครพอ เราเหป็นถขงคน
ทคัรงสองพวกในทรีที่นร รี
ยน 10:20-21 พวกเขาหลายคนพยดวยู่า "เขามทผสท รงและเปป็นบล้า ทยู่านฟนงเขาทอาไม" 21 พวก
อนืริ่นกป็พยดวยู่า "คอาอยยู่างนทนั้ไมยู่เปป็นคอาของผยล้ททริ่มทผสท รง ผทจะทอาใหล้คนตาบอดมองเหป็นไดล้หรนือ "
เชขนเดรียวกคับในยอหตน 7:20 และ 8:48 พระเยซซูทรงถซูกกลขาวหาวขามรีผรีสริงอรีกแลข้ว ประโยคนรีร
สพที่อความหมายวขา ‘ทขานบข้าไปแลข้ว’ คทาทรีที่แปลวขา บล้า (ไมนอไม) เปป็นทรีมที่ าของคทาภาษาอคังกฤษ
mania ดข้วยเหตรุนร รีบางคนจขงเรรียกพระองคตวาข เปป็น ‘maniac’ (คนบข้า) กระนคัรนคนอพที่นกป็กลขาวปกปข้อง
พระองคตวาข คนทรีที่มรีผรีสริงคงไมขสามารถและไมขมวรี คันเปริดตาคนตาบอดไดข้ ถข้าพระองคตทรงถซูกผรีสริงจรริง
พระองคตนขาจะควคักตาคนอพที่นออกมามากกวขา
ยน 10:22-23 ขณะนนนนั้ เปป็นเทศกาลเลทนั้ยงฉลองพระวรหารททริ่กรนงเยรยซาเลป็ม และเปป็นฤดย
หนาว 23 พระเยซย ทรงดอาเนรนอยยใยู่ นพระวรหารททริ่เฉลทยงของซาโลมอน
หลายเดพอนผขานไปนคับตคัรงแตขพระเยซซูทรงรข วมเทศกาลอยซูเข พริงและคทาเทศนาของพระองคต
เรพที่องแกะและผซูข้เลรีรยงทรีที่ดรี ตอนนรีรเปป็นฤดซูหนาว (เดพอนธคันวาคม) พระองคตเสดป็จกลคับไปทรีที่กรรุง
เยรซูซาเลป็มและรข วมเทศกาลเลรีรยงฉลองพระวริหาร นรีที่เปป็นเทศกาลทรีที่กรินเวลาแปดวคันซขงที่ ถซูกเรริที่มตข้นโดย
ยซูดาส มคัคคาเบรียส ในกขอน ค.ศ. 164 เพพอที่ เปป็นทรีที่ระลขกถขงการชทาระพระวริหารหลคังจากชาวกรรีกอคันทริ
โอคคัส เอพริฟาเนส ไดข้ททาใหข้เปป็นมลทริน บรุคคลผซูข้นร รีไดข้ททาการมลทรินหลายอยขางและไดข้ถวายบซูชาเนพรอ
หมซูบนแทขนทองเหลพอง ตามประวคัตริศาสตรตแลข้วเทศกาลนรีรเปป็นทรีที่มาของการฉลองเทศกาลฮานรุ
กกาหตในปคัจจรุบนคั
เฉลรียงของซาโลมอนเปป็นสข วนเดรียวของพระวริหารทรีรที่ อดพข้นจากการถซูกททาลายโดยชาวบา
บริโลน พพรนทรีสที่ ข วนนรีรมรีหลคังคาเหมพอนซรุข้มไวข้กนคั แดดกคันฝน (อาจเปป็นไดข้วาข สภาพอากาศในเดพอน
ธคันวาคมนคัรนรรุนแรง พระเยซซูถงข ทรงเขข้ามาหลบหนาวในบรริเวณนรีรของพระวริหาร)

ยน 10:24

แลล้วพวกยรวกป็พากนนมาหล้อมลล้อมพระองคค์ไวล้และทยลพระองคค์วยู่า "จะทอาใหล้

เราสงสนยนานสนกเทยู่าใด ถล้าทยู่านเปป็นพระครรสตค์กป็จงบอกเราใหล้ชดน แจล้งเถรด " พวกผซูข้นทาชาวยริวเขข้ามา
ถามพระเยซซูอรีกครคัรงโดยหวคังวขาจะหลอกใหข้พระองคตตริดกคับและจคับกรุมพระองคต พวกเขาถาม
พระองคตวาข “จะททาใหข้เราสงสคัยนานสคักเทขาใด ถข้าทขานเปป็นพระครริสตตกจป็ งบอกเราใหข้ชคัดแจข้งเถริด”
ไมขใชขเพราะพวกเขากทาลคังใครข ครวญวขาพระเยซซูทรงเปป็นพระเมสสริยาหตหรพอไมข แตขพวกเขาอยากใหข้
พระองคตประกาศตคัวอยขางเปริดเผยมากกวขา เพพที่อทรีพที่ วกเขาจะไดข้มรีเหตรุฟข้องพระองคตไดข้วาข กขอการ
กบฏซขที่งพวกเขากป็ททาจรริงๆตขอหนข้าปรีลาต พระเยซซูทรงหลรีกเลรีที่ยงการเรรียกตคัวพระองคตเองวขาพระเมส
สริยาหตเพราะพระองคตทรงตระหนคักดรีถขงความหมายทางการเมพองของคทาดคังกลขาว พระองคตทรงจทา
ไดข้วาข พวกประชาชนในแควข้นกาลริลรีตข้องการใหข้พระองคตเปป็นพระเมสสริยาหตเพพที่อนทาการลรุกฮพอตขอ
ตข้านโรม (ยอหตน 6:14) ตขอมาเมพที่อพระองคตทรงถซูกพริจารณาคดรีตขอหนข้าสภาซานเฮดรรินและทรง
ยอมรคับวขาเปป็นพระเมสสริยาหตตขอหนข้าคายาฟาส พวกเขากป็รรีบประกาศทคันทรีวาข พระองคตทรงกลขาวคทา
หมริที่นประมาท หลคังจากนคัรนพวกเขากป็พาพระองคตไปหาปรีลาตดข้วยขข้อหาพยายามลข้มลข้างอทานาจของ
ซรีซารต (มคัทธริว 26:63) พระเยซซูทรงทราบดรีถขงกลยรุทธตของพวกเขาและไมขทรงยอมหลงกลไปดข้วย
ยน 10:25

พระเยซย ตรนสตอบเขาทนนั้งหลายวยู่า "เราไดล้บอกทยู่านทนนั้งหลายแลล้ว และทยู่าน

ไมยู่เชนืริ่อ การซขริ่งเราไดล้กระทอาในพระนามพระบรดาของเรากป็เปป็นพยานใหล้แกยู่เรา พระองคตทรงตอบ
แบบเปป็นปรริศนา “เราไดข้บอกทขานทคัรงหลายแลข้ว และทขานไมขเชพที่อ” ในการไปเยพอนพระวริหารครคัรง
กขอนๆและโตข้เถรียงกคับพวกยริว พระองคตไดข้ทรงแสดงใหข้เหป็นแลข้ววขาพระองคตทรงเปป็นพระบรุตรของ
พระบริดา (ยอหตน 7:14-10:18) เชขนเดรียวกคับในยอหตน 5:17-47 พระองคตจงข ตรคัสวขา “การซขงที่ เราไดข้
กระททาในพระนามพระบริดาของเรากป็เปป็นพยานใหข้แกขเรา” นรีที่เทขากคับพระเยซซูตรคัสวขา ‘ถข้าทขานทคัรง
หลายไมขเชพที่อสริที่งทรีเที่ รากลข่าว จงเชพที่อกริจการตขางๆทรีที่เราไดข้กระทนาในพระนามพระบริดาของเราเถริด
ทขานทคัรงหลายไมขอาจโตข้แยข้งกริจการเหลขานคัรนไดข้เลย กริจการเหลขานคัรนเปป็นพยานวขาเราเปป็นผซูข้ใด’
อยขางไรกป็ตาม พวกผซูข้นทาชาวยริวกป็ไมขยอมรคับทคัรงสองอยขาง
ยน 10:26-27 แตยู่ทยู่านทนนั้งหลายไมยู่เชนืริ่อ เพราะทยู่านมรไดล้เปป็นแกะของเรา ตามททริ่เราไดล้บอก
ทยู่านแลล้ว 27 แกะของเรายยู่อมฟนงเสทยงของเรา และเรารยล้จนกแกะเหลยู่านนนั้น และแกะนนนั้นตามเรา

พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา ทขานทคัรงหลายไมขยอมเชพที่อ “เพราะทขานมริไดข้เปป็นแกะของเรา ตามทรีที่
เราไดข้บอกทขานแลข้ว” พระเยซซูเทข้าความถขงเหตรุการณตเมพที่อหลายเดพอนกขอนทรีพที่ ระองคตตรคัสใน 10:118 วขาพวกเขาไมขใชขแกะของพระองคต ดข้วยเหตรุนร รีพวกเขาจขงไมขรซูข้จกคั พระองคตและจทาพระองคตไมขไดข้
พวกเขาแสดงตคัววขาเปป็นผซูข้นทาทางศาสนาทรีที่นขาเลพอที่ มใสทคัรงๆทรีที่ความจรริงแลข้วพวกเขาคพอสรุนขคั ปขาใน
คราบแกะ
พระเยซซูทรงตรคัสซทราแบบเดรียวกคับใน 10:4, 14 วขาแกะของพระองคตฟงคั เสรียงของพระองคต
และตามพระองคตไป เหป็นไดข้ชดคั วขาพวกผซูข้นทาทางศาสนาไมขททาทคัรงสองอยขาง สริที่งทรีที่นขาชพที่นใจคพอพระ
เยซซูทรงรซูจข้ คักแกะของพระองคต คทาทรีที่แปลวขา รยล้จนก (กริโนสโค) มรีความหมายวขา ‘ความรซูสข้ ข วนบรุคคล’
หรพอ ‘ความรซูทข้ รีที่เกริดจากประสบการณต’ พระองคตไมขเพรียงรซูเข้ กรีที่ยวกคับเราเทขานคัรน พระองคตทรงรซูจข้ คักเรา
(เปป็นการสข วนตคัว) มรีการสพที่อถขงการสามคัคครีธรรมทรีที่สนริทสนมเปป็นการสขวนตคัวในทรีที่นร รี
ยน 10:28-29 เราใหล้ชทวรตนรรนนดรค์แกยู่แกะนนนนั้ และแกะนนนนั้ จะไมยู่พนร าศเลย และจะไมยู่มทผใล้ย ด
แยยู่งชรงแกะเหลยู่านนนั้นไปจากมนือของเราไดล้ 29 พระบรดาของเราผยล้ประทานแกะนนนนั้ ใหล้แกยู่เราเปป็นใหญยู่
กวยู่าทนกสรริ่ง และไมยู่มทผล้ใย ดสามารถชรงแกะนนนนั้ ไปจากพระหนตถค์ของพระบรดาของเราไดล้
นรีที่เปป็นความมคันที่ ใจอคันเปรีที่ยมสรุขของผซูข้เชพที่อ พระเยซซูผซูข้เลรีรยงทรีที่ดรีไดข้ประทาน “ชรีวริตนริรคันดรต” แกข
เรา โดยตคัวมคันเองแลข้วชรีวริตนริรคันดรตคงอยซูตข ลอดกาล มคันไมขไดข้อยซูจข นกระทคังที่ ความบาป ความสงสคัย
หรพอชขวงเวลาแหขงความอขอนแอททาใหข้เรา ‘หลงหายไป’ เพราะหากเปป็นเชขนนคัรนแลข้ว ชรีวริตนคัรนกป็จะ
ไมขนรริ คันดรต คทากรริยานรีรอยซูใข นรซูปปคัจจรุบคันกาลไมขใชขอนาคตกาล พระเยซซูไมขไดข้ตรคัสวขา ‘เราจะใหข้ชรีวตริ
นริรนคั ดรตแกขคนเหลขานคัรน (สคักวคันหนขงที่ )’ แกะเหลขานคัรนมรีชรีวริตนริรคันดรตแลข้ว ดคังนคัรนถข้ามคันอยซูเข ปป็นนริรคันดรต
และถข้าพวกเขามรีมนคั แลข้ว มคันจะถซูกยกเลริกไดข้อยขางไรกคัน
นอกจากนรีรพระองคตตรคัสเสรริมวขา “และแกะนคัรนจะไมขพรินาศเลย” คนทรีที่อข้างวขาหลคักคทาสอน
เรพที่องความรอดมคันที่ คงไมขหลรุดหายเปป็นคทาสอนของซาตานกป็โตข้แยข้งกคับพระวจนะของพระเจข้า
พระองคตตรคัสไวข้แลข้ววขา เราทรีที่เชพที่อจะไมขพนริ าศเลย ความมคันที่ คงปลอดภคัยของผซูข้เชพที่อนคัรนชคัดเจน เปรีที่ยม
ดข้วยพลคัง และไมขคลรุมเครพอ

คนทรีคที่ ริดวขาผซูข้เชพที่อสามารถททาความรอดของตนหลรุดหายไดข้มกคั ใชข้สขวนทข้ายของขข้อนรีรและอข้าง
วขาถขงแมข้วาข ไมขมรีใครสามารถชริงแกะไปจากพระหคัตถตของพระองคตไดข้ แตขผซูข้เชพที่อกป็สามารถททาใหข้ตคัว
เองหลรุดไปจากพระหคัตถตของพระเจข้าไดข้ วลรีนร รีสามารถกลขาวอรีกแบบไดข้วาข ‘และจะไมขมรีใคร (หรพอ
สริที่งใด) สามารถแยขงชริงพวกเขาไปจากมพอของเราไดข้’ นรีที่ททาใหข้เรานขกถขงสคัตวตปขา (เชขนสรุนขคั ปขาหรพอ
หมรี) ทรีที่พยายามแยขงชริงแกะทรีที่ชขวยเหลพอตคัวเองไมขไดข้ไปจากมพอขององคตผซูข้เลรีรยงทรีที่ดรี ความทรงสรรพ
พลานรุภาพของพระองคตยอข มไมขปลขอยใหข้เรพอที่ งนรีรเกริดขขรนไดข้ นอกจากนรีรมพอทรีที่ทรงพลคังของผซูข้เลรีรยงแกะ
ซขที่งขคัดขวางสรุนขคั ปขาไมขใหข้เขข้าใกลข้แกะกป็ปกปข้องแกะจากสรุนขคั ปขาดข้วย ทคัรงสองอยขางเกริดขขรนพรข้อมกคัน
การอข้างวขาแกะสามารถททาใหข้ตคัวเองหลรุดไปจากมพอของผซูข้เลรีรยงและหลงไปททาบาปกคับสรุนขคั ปขากป็
เปป็นขข้อโตข้แยข้งทรีโที่ งขเขลา พระองคตผซูข้เลรีรยงทรีที่ดรีทรงหขวงใยแกะของพระองคตเปป็นการสขวนตคัว พระองคต
ไมขเพรียงปกปข้องแกะของพระองคตจากสคัตวตนคักลขาเทขานคัรนแตขยคังปกปข้องพวกเขาจากความโงขเขลา
ของพวกเขาเองดข้วย
นอกจากนรีรแลข้ว พระบริดาผซูข้ทรงประทานแกะใหข้แกขพระองคตกป็ “เปป็นใหญขกวขาทรุกสริที่ง” เรา
เหป็นไมขเพรียงฤทธริธเดชในการปกปข้องและสริทธริอทานาจของพระผซูข้เลรีรยงทรีที่ดรีเทขานคัรน แตขของพระบริดา
ดข้วย “และไมขมรีผซูข้ใดสามารถชริงแกะนคัรนไปจากพระหคัตถตของพระบริดาของเราไดข้” คทาวขา ผซูล้ใด ถซูกผซูข้
แปลใสข เขข้ามา วลรีนร แรี ปลไดข้วาข ‘ไมขมรีผซูข้ใด’ หรพอ ‘ไมขมรีสที่ ริงใด’ จงสรรเสรริญพระเจข้า เพราะไมขมรีสที่ ริงใด
ทรีที่สามารถพรากเราไปจากพระหคัตถตของพระบริดา ไมขวาข จะเปป็น “ความตาย หรพอชรีวริต หรพอทซูต
สวรรคต หรพอผซูข้มรีบรรดาศคักดริธ หรพอฤทธริธเดชทคัรงหลาย หรพอสริที่งซขงที่ มรีอยซูใข นปคัจจรุบคันนรีร หรพอสริที่งซขที่งจะมรีใน
ภายหนข้า หรพอซขที่งสซูง หรพอซขที่งลขก หรพอสริที่งอพนที่ ใดๆทรีที่ไดข้ทรงสรข้างแลข้วนคัรน จะไมขสามารถกระททาใหข้
เราทคัรงหลายขาดจากความรคักของพระเจข้า ซขงที่ มรีอยซูใข นพระเยซซูครริสตตองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราไดข้”
(โรม 8:38-39) การทขกทคักเปป็นอพนที่ กป็เทขากคับเปป็นการตคัรงคทาถามฤทธริธเดชในการปกปข้อง สริทธริอทานาจ
และความใหญขยงริที่ สซูงสรุดของพระเจข้า! พระองคตทรงยริงที่ ใหญขกวขาทรุกสริที่ง ซขที่งรวมถขงความบาปของเรา
เองดข้วย
ยน 10:30-31 เรากนบพระบรดาของเราเปป็นอนนหนขริ่งอนนเดทยวกนน" 31 พวกยรวจขงหยรบกล้อน
หรนขขนนั้ มาอทกจะขวล้างพระองคค์ใหล้ตาย
ในการโตข้แยข้งกคับพวกศคัตรซูของพระองคต พระเยซซูตรคัสเสรริมวขา “เรากคับพระบริดาของเราเปป็น
อคันหนขงที่ อคันเดรียวกคัน” คทากลขาวนรีรสพที่อใหข้เหป็นวขาพระองคตกบคั พระบริดาทรงมรีความเปป็นอคันหนขงที่ อคัน

เดรียวกคัน สภาพเดรียวกคัน จรุดประสงคตเดรียวกคัน และอรุปนริสคัยเดรียวกคัน พระเยซซูจงข ทรงเทรียบเทขา
พระองคตเองกคับพระเจข้า อรีกครคัรงทรีที่เราเหป็นชคัดเจนถขงความเปป็นพระเจข้าของพระองคต พวกศคัตรซูเขข้าใจ
ความหมายของสริที่งทรีพที่ ระองคตตข้องการสพที่อเปป็นอยขางดรี พวกเขาหยริบกข้อนหรินมาเพพที่อทรีที่จะขวข้าง
พระองคต (อรีก) อมีกอข้างถขง ยอหตน 8:39 และ 5:18 นรีที่ไมขใชขครคัรงแรกทรีที่พวกเขาพยายามเอากข้อนหริน
ขวข้างพระองคตขข้อหาทรีพที่ ระองคตทรงเทรียบเทขาพระองคตเองกคับพระเจข้า สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อเพริมที่ เตริมกป็คพอวขา
พวกเขาพรข้อมแลข้วทรีที่จะเอาหรินขวข้างพระองคต
ยน 10:32-33 พระเยซย จขงตรนสกนบเขาวยู่า "เราไดล้สอาแดงใหล้ทยู่านเหป็นการดทหลายประการ
ซขริ่งมาจากพระบรดาของเรา ทยู่านทนนั้งหลายหยรบกล้อนหรนจะขวล้างเราใหล้ตายเพราะการกระทอาขล้อใด
เลยู่า" 33 พวกยรวทยลตอบพระองคค์วยู่า "เราจะขวล้างทยู่านมรใชยู่เพราะการกระทอาดท แตยู่เพราะการพยด
หมรริ่นประมาท เพราะทยู่านเปป็นเพทยงมนนษยค์แตยู่ตนนั้งตนวเปป็นพระเจล้า"
คทาตอบของพระเยซซูกคป็ พอวขาพระองคตไดข้ทรงกระททากริจการดรีหลายประการตขอหนข้าพวกเขา
(เชขน การรคักษาคนงขอยใหข้หายใน ยอหตน 5 และการรคักษาคนตาบอดใหข้มองเหป็นไดข้ใน ยอหตน 9)
พระองคตจงข ตรคัสถามวขา “ทขานทคัรงหลายหยริบกข้อนหรินจะขวข้างเราใหข้ตายเพราะการกระททาขข้อใดเลขา”
พระองคตตรคัสอยขางนรีรแลข้วพวกเขากป็เลยไปตขอไมขถซูก
พวกเขารรีบจคับกลรุขมกคันอรีกครคัรงและตอบวขา “แตขเพราะการพซูดหมริที่นประมาท เพราะทขานเปป็น
เพรียงมนรุษยตแตขตรงคั ตคัวเปป็นพระเจข้า” พวกเขาเขข้าใจคทากลขาวอข้างของพระองคตอยขางชคัดเจนในขข้อ 30
เมพที่อพระองคตทรงอข้างความเปป็นพระเจข้าของพระองคต พวกเขาไมขยอมรคับคทากลขาวอข้างของพระองคต
และอข้างเลวรีนริตริ 24:16 เพพที่อใชข้เปป็นขข้อสนคับสนรุน กระนคัรนเวลาของพระองคตกยป็ คังมาไมขถขง ดข้วย
โวหารอคันชาญฉลาด พระเยซซูจงข ทรงใชข้คทากลขาวหาของพวกเขาเลขนงานพวกเขา
ยน 10:34-38 พระเยซย ตรนสตอบเขาวยู่า "ในพระราชบนญญนตขร องทยู่านมทคอาเขทยนไวล้มรใชยู่
หรนือวยู่า `เราไดล้กลยู่าววยู่า ทยู่านทนนั้งหลายเปป็นพระ' 35 ถล้าพระองคค์ไดล้ทรงเรทยกผยล้ททริ่รบน พระวจนะของ
พระเจล้าวยู่าเปป็นพระ และจะฝยู่าฝนืนพระคนมภทรไค์ มยู่ไดล้ 36 ทยู่านทนนั้งหลายจะกลยู่าวหาทยู่านททริ่พระบรดาไดล้
ทรงตนนั้งไวล้ และทรงใชล้เขล้ามาในโลกวยู่า `ทยู่านกลยู่าวคอาหมรริ่นประมาท' เพราะเราไดล้กลยู่าววยู่า `เราเปป็น
บนตรของพระเจล้า' อยยู่างนนนั้นหรนือ 37 ถล้าเราไมยู่ปฏรบนตรพระราชกรจของพระบรดาของเรา กป็อยยู่าเชนืริ่อใน
เราเลย 38 แตยู่ถล้าเราปฏรบนตรพระราชกรจนนนั้น แมล้วายู่ ทยู่านมรไดล้เชนืริ่อในเรา กป็จงเชนืริ่อเพราะพระราชกรจนนนนั้
เถรด เพนืริ่อทยู่านจะไดล้รล้แย ละเชนืริ่อวยู่าพระบรดาทรงอยยใยู่ นเรา และเราอยยใยู่ นพระบรดา"
พระเยซซูทรงยกขข้อความจากเพลงสดรุดรี 82:6 ทรีที่พระเยโฮวาหตเจข้าไดข้ทรงตทาหนริพวกผซูข้นทาชาว
อริสราเอลในสมคัยโบราณโดยเรรียกพวกเขาอยขางเยข้ยหยคันวขา ‘พระ’ พวกเขาในฐานะเปป็นตคัวแทน

ของพระเจข้าไดข้ใชข้ตทาแหนขงของตนในทางทรีที่ผริดและพระเจข้าในเพลงสดรุดรี 82 กป็ทรงตทาหนริพวกเขา
คราวนรีรพระเยซซูทรงประยรุกตตใชข้คทากลขาวหานรีรกบคั พวกรคับบรีทรีที่ขซูขคทารามอยซูรข อบตคัวพระองคต การใชข้
เหตรุผลของพระองคตนร คันเปรีที่ยมดข้วยพลคังในการตอบขข้อกลขาวหาเรพอที่ งหมริที่นประมาท
สาระสทาคคัญกป็คอพ ‘ถข้าพระเจข้าทรงเรรียกคนเหลขานคัรนวขาพระ พวกทขานจขงกทาลคังกลขาวหรพอวขา
พระองคตผซูข้ทรีที่พระบริดาทรงแยกตคัรงไวข้และทรงใชข้เขข้ามาในโลกกลขาวคทาหมริที่นประมาทเพราะ
พระองคตตรคัสวขา “เราเปป็นพระบรุตรของพระเจข้า” ถข้าเราไมขททากริจของพระบริดา กป็อยขาเชพที่อเรา แตขถข้า
เราททากริจของพระองคต ถขงแมข้วาข ทขานทคัรงหลายไมขเชพที่อเรา กป็จงเชพที่อกริจการเหลขานคัรน เพพอที่ ทรีที่ทขานจะไดข้รซูข้
และเชพที่อวขาพระบริดาทรงสถริตในเราและเราในพระองคต’
เพพที่อทรีที่จะสรรุปเพริมที่ เตริม พระเยซซูตรคัสวขา ททาไมพวกทขานถขงกลขาวหาเราวขาหมริที่นประมาทถข้า
พระเจข้าทรงเรรียกบรรพบรุรษรุ ของพวกทขานวขาพระ หากไมขเปป็นเพราะเหตรุผลอพที่นใดแลข้ว จงเชพที่อใน
เราเพราะกริจการทรีที่เราไดข้กระททาเถริด
วลรีทรีที่วาข “และจะฝขาฝพนพระคคัมภรีรตไมขไดข้” แปลตรงตคัววขาพระคคัมภรีรตนร คันไมขอาจถซูกยกเลริก
หรพอเพริกถอนไดข้ ในการประยรุกตตใชข้เพลงสดรุดรี 82:6 กคับพวกเขา พระเยซซูทรงเตพอนความจทาพวก
เขาวขาพวกเขาจะททาเปป็นไมขรขซูข้ อข้ นรีรไมขไดข้ ดคังนคัรน พวกเขาจขงททาเปป็นไมขรซูข้เกรีที่ยวกคับพระองคตไมขไดข้
เหมพอนกคัน
สรุดทข้ายแลข้ว พระเยซซูทรงเทรียบเทขาพระองคตเองกคับพระบริดาในขข้อ 38 อรีกครคัรง ซขที่งเปป็นการ
เนข้นยทราคทากลขาวอข้างเรพอที่ งความเปป็นพระเจข้าของพระองคตมากยริงที่ ขขรนไปอรีก พระองคตจะทรงอธริบาย
และขยายความคทาพซูดนรีรในภายหลคัง คพอ คทาพซูดทรีที่วาข “พระบริดาทรงอยซูใข นเรา และเราอยซูใข นพระองคต”
ในยอหตน 14:10 และใน 17:22, 23 ใหข้เราดซูคทาอธริบายตรงนคัรน
ยน 10:39 พวกเขาจขงหาโอกาสจนบพระองคค์อทกครนงนั้ หนขริ่ง แตยู่พระองคค์ทรงรอดพล้นจาก
มนือเขาไปไดล้ พวกเจข้าหนข้าทรีที่ยริวพยายามจคับกรุมพระองคตอรีกครคัรง แตขเวลาของพระองคตกยป็ งคั มาไมขถงข
อยซูดข รี คทาทรีที่แปลวขา รอดพล้น (เอป็กเซรคอไม) มรีความหมายตามปกตริวาข จากไป พระเยซซูแคขทรงลรุกขขรน
ยพนและอคันตรธานไปในฝซูงชน
ยน 10:40-42 พระองคค์เสดป็จไปฟากแมยู่นอนั้าจอรค์แดนขล้างโนล้นอทก และไปถขงสถานททริ่ททริ่
ยอหค์นใหล้บนพตรศมาเปป็นครนนั้งแรก และพระองคค์ทรงพนกอยยยู่ททริ่นนนริ่ 41 คนเปป็นอนนมากพากนนมาหา
พระองคค์ และกลยู่าววยู่า "ยอหค์นมรไดล้ทอาการอนศจรรยค์ใดๆเลย แตยู่ทนกสรริ่งซขริ่งยอหค์นไดล้กลยู่าวถขงทยู่านผยล้นทนั้
เปป็นความจรรง" 42 และมทคนหลายคนททริ่นนนริ่ ไดล้เชนืริ่อในพระองคค์

จากทรีที่นนคัที่ พระองคตจงข เสดป็จ “ไปฟากแมขนร ทาจอรตแดนขข้างโนข้น” ไปยคังทรีๆที่ ยอหตนใหข้บพคั ตริศมา
ในตอนแรก นรีที่เปป็นคทาพซูดเดรียวกคับยอหตน 1:28 ดคังนคัรน สถานทรีที่ดคังกลขาวนขาจะเปป็นเบธาบารา (บข้าน
แหขงนทราตพรน) และพคักหลคังๆมคักเปป็นทรีที่รจซูข้ คักในชพที่อนทราตพรนแหขงอาบาราหต นรีที่อาจตรงกคับ ลซูกา 13:22 ใน
ฐานะเปป็นจรุดเรริที่มตข้นของการทรีที่พระเยซซูทรงเดรินทางไปกรรุงเยรซูซาเลป็มเปป็นครคัรงสรุดทข้าย
ในขณะเดรียวกคัน “คนเปป็นอคันมากพากคันมาหาพระองคต” พวกเขาหมายเหตรุวาข ยอหตนไมขไดข้
ททาการอคัศจรรยตใดเลย แตขทรุกอยขางทรีที่ยอหตนกลขาวถขงพระเยซซูนร คันกป็เปป็นความจรริง ดข้วยเหตรุนร รี “มรีคน
หลายคนทรีที่นคันที่ ไดข้เชพที่อในพระองคต” พคันธกริจกขอนหนข้านคัรนของยอหตนไดข้จคัดเตรรียมดรินไวข้ใหข้พรข้อม
สทาหรคับเมลป็ดพคันธรุตแหขงขขาวประเสรริฐ บคัดนรีรเมลป็ดพคันธรุตนร คันกป็งอกขขรนและเกริดผลมากมาย
*****
ภนำพรวมของยอหห์น 11: ครทึงที่ แรกของยอหห์น 11 นนาเสนอเหตมุการณห์ตข่างๆทมีที่นนาไปสซูข่การเสมีย
ชมีวริตของลาซารทสกข่อนทมีที่พระเยซซูทรงชมุบเขาใหล้เปป็นขทึนทั้ จากตาย ในตอนนททั้นเองพระเยซซูยทงทรงอยซูทข่ มีที่
เบธาบาราขล้างแมข่นนทั้าจอรห์แดน (10:40) ครทึงที่ หลทงของบทนมีนทั้ นาเสนอการชมุบใหล้ลาซารทสเปป็นขทึทั้นจาก
ตายจรริงๆ เมนอที่ พวกผซูล้นนาชาวยริวทราบถทึงเหตมุการณห์นมีทั้ พวกเขากป็ตททั้งใจแลล้ววข่าจะกนาจทดพระเยซซูใหล้ไดล้
เหตมุการณห์ตข่างๆทมีที่ถซูกนนาเสนอในบทนมีทั้เกริดขทึนทั้ หนทึที่งหรนอสองเดนอนกข่อนการถนอพริธมีปทสกาครทงทั้ สมุดทล้าย
และเปป็นครทงทั้ สนาคทญของพระเยซซู
ยน 11:1
มทชายคนหนขริ่งชนืริ่อลาซารนสกอาลนงปยู่วยอยยยู่ททริ่หมยยู่บล้านเบธานท ซขงริ่ เปป็นเมนืองททริ่มา
รทยค์และมารธาพทสริ่ าวของเธออยยนยู่ นนั้น เบธานรีเปป็นหมซูขบข้านทรีอที่ ยซูฝข ที่งคั ตะวคันออกของภซูเขามะกอกเทศ
ประมาณสองไมลตไปตามถนนทรีที่ทอดยาวจากกรรุงเยรซูซาเลป็มไปถขงเมพองเยรรีโค มคันเปป็นบข้านของ
ชายคนหนขงที่ ทรีที่ชพที่อวขาลาซารคัสและพรีที่สาวของเขามารธาและมารรียต พวกเขาทคัรงสามคนไดข้กลายเปป็น
เพพที่อนสนริทของพระเยซซู
ยน 11:2
(มารทยผค์ ล้นย ทนั้คอนื หญรงททริ่เอานอนั้ามนนหอมชโลมองคค์พระผยเล้ ปป็นเจล้า และเอาผมของ
เธอเชป็ดพระบาทของพระองคค์ ลาซารนสนล้องชายของเธอกอาลนงปยู่วยอยยยู่) หลายปรีตขอมา ยอหตน
หมายเหตรุวาข หญริงคนนรีรเปป็นคนเดรียวกคับในยอหตน 12:3 “มารรียจต ขงเอานทรามคันหอมนาระดาบรริสรุทธริธ
หนคักประมาณครขงที่ กริโลกรคัม ซขที่งมรีราคาแพงมากมาชโลมพระบาทของพระเยซซู และเอาผมของเธอ
เชป็ดพระบาทของพระองคต” บางคนพยายามสคันนริษฐานวขานรีที่เปป็นเหตรุการณตเดรียวกคับทรีที่เกริดขขรนใน ลซูก
า 7:37,38 อยขางไรกป็ตาม นอกจากความคลข้ายคลขงกคันระหวขางทคัรงสองเหตรุการณตแลข้ว ไมขมครี วาม
เกรีที่ยวขข้องกคันระหวขางทคัรงสองเหตรุการณตเลย หญริงคนบาปในลซูกา 7 ไมขใชขหญริงคนทรีที่ถซูกบรรยายถขง

ในทรีที่นร รี ในแบบเดรียวกคันไมขมหรี ลคักฐานทรีที่สนคับสนรุนวขามารรียตคนนรีรคพอ มารรียมต คักดาลาทรีที่ถซูกบรรยายถขง
ในทรีที่อนพที่ ไมขวาข จะเปป็นเชขนไร ลาซารคัสนข้องชายของนางกป็ปขวยอยซูตข ามทรีที่บรริบทจะเผยใหข้เหป็น
ยน 11:3-4 ดนงนนนนั้ พทริ่สาวทนนั้งสองนนนนั้ จขงใหล้คนไปเฝล้าพระองคค์ทยลวยู่า "พระองคค์เจล้าขล้า
ดยเถรด ผยล้ททริ่พระองคค์ทรงรนกนนนนั้ กอาลนงปยู่วยอยยยู่" 4 เมนืริ่อพระเยซย ทรงไดล้ยรนแลล้วกป็ตรนสวยู่า "โรคนนนนั้ จะไมยู่
ถขงตาย แตยู่เกรดขขนนั้ เพนืริ่อเชรดชย พระเกทยรตรของพระเจล้า เพนืริ่อพระบนตรของพระเจล้าจะไดล้รบน เกทยรตร
เพราะโรคนนนั้น"
ทคัรงมารรียตและมารธาตข้องเคยไดข้ยรินมาแลข้ววขาพระเยซซูไดข้ทรงรคักษาคนมากมายใหข้หายปขวย
ในพคันธกริจของพระองคต พวกนางจขงใชข้คนไปแจข้งขขาวแกขพระเยซซู โดยหวคังวขาพระองคตจะเสดป็จมา
ทรีที่บข้านเบธานรีและมารคักษานข้องชายของพวกนางใหข้หายดข้วย กระนคัรนพระเยซซูกทป็ รงมรีแผนการทรีที่ยริงที่
ใหญขกวขานคัรนในพระดทารริ
ถขงแมข้วาข พระเยซซูทรงทราบดรีวาข จะเกริดอะไรขขรนกคับลาซารคัส (เขาจะเสรียชรีวตริ ) แตขพระองคตกป็
ทรงทราบดข้วยวขาความตายของเขาจะไมขถาวร พระเยซซูตรคัสแบบปรริศนาเหมพอนเคยวขาเรพอที่ งทคัรงหมด
นรีร (ความเจป็บปขวยและความตายของลาซารคัส) จะเปป็นการถวายเกรียรตริแดขพระเจข้า นอกจากนรีรมคันกป็
เปป็นไป “เพพที่อพระบรุตรของพระเจข้าจะไดข้รคับเกรียรตริเพราะโรคนคัรน” คทาวขา เพนืริ่อ (ฮรินา) บขงบอกถขง
ประโยคทรีที่แสดงจรุดประสงคต เรพที่องราวทคัรงหมดนรีรเกริดขขรนเพพที่อทรีที่จะถวายเกรียรตริแดขพระเยซซู แนขนอน
พระองคตจะไดข้รคับเกรียรตริเมพที่อพระองคตทรงชรุบลาซารคัสใหข้เปป็นขขรนจากตาย
ยน 11:5
พระเยซย ทรงรนกมารธาและนล้องสาวของเธอและลาซารนส เราไดข้เหป็นถขง
ความสคัมพคันธตสขวนตคัวระหวขางพระเยซซูกบคั ครอบครคัวนรีร พระเยซซูทรงรคักพวกเขาทคัรงสามคน เราไดข้
เหป็นดข้วยวขาพวกเขาไดข้กลายเปป็นเพพที่อนสนริททรีที่สรุดของพระองคต คทาทรีที่แปลวขา รนก (อากาปาโอ) เปป็น
ความรคักในระดคับทรีที่ลขกซขรงทรีที่สรุด มคันคพอการยอมเสรียสละตคัวเองเพพอที่ คนอพนที่ ดซู ยอหตน 3:16
ยน 11:6-8 ดนงนนนนั้ ครนนนั้ พระองคค์ทรงไดล้ยนร วยู่าลาซารนสปยู่วยอยยยู่ พระองคค์ยนงทรงพนกอยยยู่ททริ่
ททริ่พระองคค์ทรงอยยยู่นนนั้นอทกสองวนน 7 หลนงจากนนนนั้ พระองคค์กป็ตรนสกนบพวกสาวกวยู่า "ใหล้เราเขล้าไปใน
แควล้นยยเดทยกนนอทกเถรด" 8 พวกสาวกทยลพระองคค์วยู่า "พระอาจารยค์เจล้าขล้า เมนืริ่อเรป็วๆนทพนั้ วกยรวหา
โอกาสเอาหรนขวล้างพระองคค์ใหล้ตาย แลล้วพระองคค์ยนงจะเสดป็จไปททริ่นนริ่นอทกหรนือ "
สริที่งทรีที่ดซูเหมพอนเปป็นเรพที่องแปลกสทาหรคับทรุกคนทรีที่เกรีที่ยวขข้องกป็คพอวขา พระเยซซูไมขไดข้ทรงรรีบรข้อน
เสดป็จไปยคังบข้านเบธานรีหรพอไปหาลาซารคัส พระองคตทรงพคักอยซูทข รีที่พระองคตทรงอยซูนข ร นคั อรีกสองวคัน
สรุดทข้ายพระองคตทรงประกาศแกขพวกสาวกวขา “ใหข้เราเขข้าไปในแควข้นยซูเดรียกคันอรีกเถริด” ยซูเดรียเปป็น

แควข้นทรีที่อยซูใข กลข้และอยซูรข อบๆกรรุงเยรซูซาเลป็มซขที่งแตกตขางจากทรีๆที่ พระองคตทรงอยซูตข อนนรีรคพอ ตามแนว
แมขนร ทาจอรตแดน ทางเหนพอของทะเลตาย
แนขนอนวขาพวกคนทรีที่เกลรียดชคังพระเยซซูและพคันธกริจของพระองคตตขางอยซูใข นกรรุงเยรซูซาเลป็ม
และบรริเวณโดยรอบ (แควข้นยซูเดรีย) ในการไปเยพอนครคัรงกขอนๆ รวมถขงครคัรงลขาสรุดดข้วย พวกยริวทรีที่นคันที่
พยายามทรีที่จะเอากข้อนหรินขวข้างพระองคตใหข้ตาย พวกสาวกของพระองคตจขงถามแบบไมขอยากจะเชพที่อ
วขาเพราะเหตรุใดพระองคตถขงอยากกลคับไปทมีที่นทที่น “พระอาจารยตเจข้าขข้า เมพอที่ เรป็วๆนรีรพวกยริวหาโอกาส
เอาหรินขวข้างพระองคตใหข้ตาย แลข้วพระองคตยคังจะเสดป็จไปทรีที่นคันที่ อรีกหรพอ” นทราเสรียงของพวกเขาคงเจพอ
ไปดข้วยความประหลาดใจเหลพอขนาด
ยน 11:9-10 พระเยซย ตรนสตอบวยู่า "วนนหนขริ่งมทสบร สองชนริ่วโมงมรใชยู่หรนือ ถล้าผยใล้ ดเดรนใน
ตอนกลางวนนเขากป็จะไมยู่สะดนด เพราะเขาเหป็นความสวยู่างของโลกนทนั้ 10 แตยู่ถล้าผยล้ใดเดรนในตอนกลาง
คนืนเขากป็จะสะดนด เพราะไมยู่มทความสวยู่างในตนวเขา"
พระเยซซูทรงตอบกลคับไปโดยใชข้โวหารเปรรียบเทรียบแบบปรริศนา พระองคตตรคัสวขาชขวง
กลางวคันของพวกยริวมรีสริบสองชคัวที่ โมง (พระองคตตรคัสถขงจทานวนชคัวที่ โมงครข าวๆ ไมขไดข้แยกแยะความ
แตกตขางระหวขางฤดซูรข้อนและฤดซูหนาว) ประเดป็นของพระองคตนร คันชคัดเจน ชขวงกลางวคันเปป็นเวลาทรีที่
คนททากริจกรรมหรพอเดรินทาง การเดรินทางตอนกลางคพนททาไดข้ยากเพราะไมขมแรี สงเทรียม ประเดป็น
ของพระองคตกคป็ พอวขา พระองคตตข้องทรงเรข งททางานขณะทรีที่ยคังมรีเวลา พระองคตทรงทราบวขาเวลาของ
พระองคตนร คันใกลข้เขข้ามาเรพอที่ ยๆแลข้ว อคันทรีที่จรริงแลข้ว นรีเที่ ปป็นชขวงฤดซูใบข้ไมข้ผลริกขอนการสริรนพระชนมตของ
พระองคต พระองคตจงใจไมขรรีบเดรินทางไปจากเบธาบารา โดยปลขอยใหข้ลาซารคัสเสรียชรีวตริ อยขางไร
กป็ตามตอนนรีรถขงเวลาตข้องไปแลข้ว วคันเวลาของพระองคตมรีจทากคัดและพระองคตกทป็ รงทราบดรี
ยน 11:11-13 พระองคค์ตรนสดนงนนนนั้ แลล้วจขงตรนสกนบเขาวยู่า "ลาซารนสสหายของเราหลนบไป
แลล้ว แตยู่เราไปเพนือริ่ จะปลนกเขาใหล้ตนืริ่น" 12 พวกสาวกของพระองคค์ทยลวยู่า "พระองคค์เจล้าขล้า ถล้าเขา
หลนบอยยเยู่ ขากป็จะสบายดท " 13 แตยู่พระเยซยตรนสถขงความตายของลาซารนส แตยู่พวกสาวกครดวยู่า
พระองคค์ตรนสถขงการนอนหลนบพนกผยู่อน
พระเยซซูจงข ประกาศแกขพวกสาวกวขา “ลาซารคัสสหายของเราหลคับไปแลข้ว” ตรงนรีรลาซารคัส
ถซูกเรรียกวขา สหาย ซขที่งแปลมาจากคทาวขา ฟริลอส เดรียดี๋ วเราจะเหป็นชคัดเจนวขา การใชข้คทาทรีที่แปลวขา หลนบ
(คอยมาโอ) ของพระองคตเปป็นคทาทรีที่ใชข้แทนการเสรียชรีวตริ พระคคัมภรีรตไมขไดข้บอกเราวขาพระเยซซูทรง
ทราบเรพที่องนรีรไดข้อยขางไร อาจเปป็นเพราะความทรงสคัพพคัญญซูของพระองคตหรพอพระวริญญาณของ
พระเจข้าทรงเปริดเผยเรพอที่ งนรีรใหข้พระองคตทราบ ดข้วยเหตรุนร รีพระเยซซูจงข ทรงบอกพวกสาวกวขา ‘ใหข้เรา

ไปกคันเถอะ เราจะไดข้ปลรุกเขาใหข้ตพที่น’ พวกเขาคริดวขานคันที่ เปป็นความคริดทรีดที่ รี พวกเขาคริดวขาจรริงๆแลข้ว
ลาซารคัสกทาลคังหลคับอยซูข และถข้าเขานอนหลคับอยซูข “เขากป็จะสบายดรี” ความหมายตรงตคัวกป็คพอวขา ลาซา
รคัสกป็จะ ‘หายดรี’ คทาทรีแที่ ปลวขา สบายดท (โสดโซ) เปป็นคทาทรีมที่ คักแปลวขา ‘ชขวยใหข้รอด’ หรพอ ‘ททาใหข้หาย
ดรี’ แนขนอนวขา พวกสาวกยคังไมขทราบถขงสภาพในตอนนคัรนของลาซารคัส
ยน 11:14-15 ฉะนนนนั้ พระเยซย จขงตรนสกนบเขาตรงๆวยู่า "ลาซารนสตายแลล้ว 15 เพนืริ่อเหป็นแกยู่
ทยู่านทนนั้งหลายเราจขงยรนดทททริ่เรามรไดล้อยยยู่ททริ่นนนริ่ เพนือริ่ ทยู่านจะไดล้เชนืริ่อ แตยู่ใหล้เราไปหาเขากนนเถรด "
พระเยซซูจงข ตรคัสกคับพวกเขาตรงๆวขา “ลาซารคัสตายแลข้ว” พระองคตตรคัสเสรริมวขา พระองคต
ทรงยรินดรีเพนอที่ เหป็นแกข่พวกเขาทรีที่วาข พระองคตไมขไดข้อยซูทข รีที่นคันที่ กขอนทรีที่ลาซารคัสเสรียชรีวตริ พระเยซซูทรงมรีการ
อคัศจรรยตทรีที่ยริงที่ ใหญขกวขานคัรนเยอะใหข้กระททา พระองคตทรงทราบวขาการอคัศจรรยตครคัรงนรีรจะททาใหข้ความ
เชพที่อของพวกเขาเขข้มแขป็งมากยริงที่ ขขรนไปอรีก คทาทรีที่แปลวขา เพนืริ่อ คพอ ฮรินา จรุดประสงคตของพระองคต
ไมขใชขเพพอที่ ถวายเกรียรตริแดขพระบริดาและพระองคตเองเทขานคัรน แตขเพพอที่ ททาใหข้ความเชพที่อของพวกเขาเขข้ม
แขป็งขขรนดข้วย คทากรริยา ทยู่านจะไดล้เชนืริ่อ (พริสเตอซูโอ) บขงบอกวขาความเชพที่อของพวกเขาจะเขข้มแขป็งยริงที่ ขขรน
เมพที่อไดข้เหป็นสริที่งทรีที่เกริดขขรนในการเปป็นขขรนจากตายของลาซารคัส วลรีสรุดทข้าย “แตขใหข้เราไปหาเขากคัน
เถริด” ในรซูปแบบวลรีภาษาพซูดปคัจจรุบคันจะเทขากคับ “ดคังนคัรน ไปกคันเถอะ”
ยน 11:16 โธมนสททริ่เรทยกวยู่า ดรดนมนส จขงพยดกนบเพนือริ่ นสาวกวยู่า "ใหล้พวกเราไปดล้วยเถรด
เพนือริ่ จะไดล้ตายดล้วยกนนกนบพระองคค์" สาวกทรีที่ชพที่อวขาโธมคัส หรพอดริดรุมคัสเปป็นคนทรีที่นขาสนใจ ชพที่อโธมคัส
เปป็นชพที่อภาษาอาราเมคทรีแที่ ปลตรงตคัววขา ‘แฝด’ สข วนดริดรุมคัสเปป็นภาษากรรีกซขที่งแปลวขา ‘แฝด’ เชขนกคัน
ชพที่อหลคังอาจเปป็นชพที่อเลขนของเขา เราอาจสคันนริษฐานไดข้วาข โธมคัสเปป็นฝาแฝดคนหนขงที่ จรริงๆ อยขางไร
กป็ตาม เขามองสถานการณตนร รีในแงขรข้าย (โธมคัสขรีรสงสคัย) เขาทราบดรีวาข พระเยซซูจะทรงไดข้รบคั การ
ตข้อนรคับแบบใดในแถบเยรซูซาเลป็ม ดข้วยเหตรุนร รีเขาจะกลขาวแบบเศรข้าๆวขา “ใหข้พวกเราไปดข้วยเถริด
เพพที่อจะไดข้ตายดข้วยกคันกคับพระองคต” เขาคริดวขาคราวนรีรพวกยริวคงฆขาพระเยซซูแนขๆ เขาเสนอแนะใหข้
พวกสาวกไปทนทรุกขตและรข วมชะตากรรมเดรียวกคับพระองคต
ยน 11:17 ครนนั้นพระเยซย เสดป็จมาถขงกป็ทรงทราบวยู่า เขาเอาลาซารนสไปไวล้ในอนโมงคค์ฝนง
ศพสทริ่วนน แลล้ว พอไปถขงเบธานรีแลข้ว พวกเขากป็ทราบวขาลาซารคัสเสรียชรีวริตมาสรีที่วนคั แลข้วและถซูกฝคังแลข้ว
นอกจากการลขาชข้าไปสองวคันซขที่งเปป็นความตคัรงใจของพระเยซซูแลข้ว เราไมขทราบอรีกวขาระยะเวลาผขาน
ไปอรีกเทขาไร อาจเปป็นไดข้วาข กขอนหนข้านคัรนผซูข้สขงขขาวเรพอที่ งการปขวยของลาซารคัสใชข้เวลาหนขงที่ วคันในการ
เดรินทางจากบข้านเบธานรีไปยคังทรีๆที่ พระเยซซูอยซู ข พระเยซซูและเหลขาสาวกกป็อาจใชข้เวลาหนขงที่ วคันในการ

เดรินทางกลคับมา พวกเขาพคักอยซูสข องวคันทรีที่เบธาบารา อาจเปป็นไดข้วาข หลคังจากทรีที่ผซูข้สขงขขาวกลคับไปแลข้ว
ลาซารคัสกป็เสรียชรีวตริ
คทาทรีที่แปลวขา อนโมงคค์ฝนงศพ (มเนเมอริออน) มาจากคทาวขา ‘การระลขกถขง’ หรพอ ‘อนรุสรณต’ มคัน
บขงบอกถขงเครพอที่ งหมายสรุสานเพพที่อเปป็นทรีรที่ ะลขกถขงผซูข้ตาย ลาซารคัสเสรียชรีวริตมาสรีที่วนคั แลข้ว ถซูกฝคังไวข้ และ
มรีเครพอที่ งหมายบอกไวข้อยขางชคัดเจน
ยน 11:18 หมยยู่บล้านเบธานทอยยใยู่ กลล้กรนงเยรยซาเลป็ม หยู่างกนนประมาณสามกรโลเมตร ระยะ
ทางระหวขางหมซูขบข้านเบธานรีและกรรุงเยรซูซาเลป็มถซูกบอกไวข้วาข เทขากคับ สริบหข้าสตาดริออน ซขงที่ คริดเปป็น
600 ฟรุต สริบหข้าสตาดริออนจขงนข้อยกวขาสองไมลตนริดหนขอยหรพอประมาณสามกริโลเมตร บข้านเบธานรี
ไมขใชขสขวนหนขที่งของกรรุงเยรซูซาเลป็ม แตขมคันกป็อยซูใข กลข้เครียงและเปป็นสข วนหนขงที่ ของแควข้นยซูเดรียแนขนอน
ยน 11:19-20 พวกยรวหลายคนไดล้มาหามารธาและมารทยค์ เพนืริ่อจะปลอบโยนเธอเรนืริ่องนล้อง
ชายของเธอ 20 ครนนั้นมารธารยล้ขยู่าววยู่าพระเยซย กอาลนงเสดป็จมา เธอกป็ออกไปตล้อนรนบพระองคค์ แตยู่มารทยค์
นนริ่งอยยใยู่ นเรนือน
หลายวคันหลคังจากการเสรียชรีวตริ ของลาซารคัส พวกยริวในแถบนคัรนกป็มาปลอบโยนมารรียตและ
มารธาใหข้หายเศรข้าใจจากการสซูญเสรียของพวกนาง เมพที่อทราบขขาววขาพระเยซซูกาท ลคังเดรินทางมา มาร
ธากป็รรีบวริงที่ ออกไปตข้อนรคับพระองคต แตขมารรียตยงคั อยซูใข นบข้าน บางทรีอาจเพราะมรีคนมาหาเยอะแยะและ
อาจรอตข้อนรคับคนอพนที่ ทรีที่จะมาอรีก
ยน 11:21 มารธาจขงทยลพระเยซย วยู่า "พระองคค์เจล้าขล้า ถล้าพระองคค์อยยยู่ททริ่นทริ่ นล้องชายของ
ขล้าพระองคค์คงไมยู่ตาย พอไดข้เจอกคับพระเยซซู มารธากป็ตทาหนริพระองคตวาข “พระองคตเจข้าขข้า ถข้า
พระองคตอยซูทข รีที่นรีที่ นข้องชายของขข้าพระองคตคงไมขตาย” คทาพซูดของนางไมขเพรียงสพที่อถขงความผริดหวคัง
เทขานคัรนแตขยคังสพที่อถขงความสะเทพอนใจดข้วย นางรซูข้ดวรี าข พระเยซซูคงรคักษานข้องชายของนางใหข้หายไดข้
และนางกป็ไมขพอใจทรีที่พระองคตไมขไดข้มาถขงทคันเวลา
ยน 11:22 แตยู่ถขงแมล้เดทยดี๋ วนทนั้ขล้าพระองคค์กป็ทราบวยู่า สรงริ่ ใดๆททริ่พระองคค์จะทยลขอจาก
พระเจล้า พระเจล้าจะทรงโปรดประทานแกยู่พระองคค์" อยขางไรกป็ตาม ความเชพที่อของนางในองคตพระ
ผซูข้เปป็นเจข้ากป็ไมขไดข้สคันที่ คลอนแตขอยขางใด นางจขงบอกเปป็นนคัยวขา “แตขถขงแมข้เดรีดี๋ยวนรีรขข้าพระองคตกทป็ ราบ
วขา สริที่งใดๆทรีพที่ ระองคตจะทซูลขอจากพระเจข้า พระเจข้าจะทรงโปรดประทานแกขพระองคต” นางกทาลคัง
บอกเปป็นนคัยวขา ดข้วยพระราชานรุญาตของพระเจข้า พระเยซซูทรงสามารถชรุบลาซารคัสใหข้เปป็นขขรนจาก
ตายไดข้ ความเชพที่อของนางมรีการรซูข้ลขวงหนข้า

ยน 11:23-24 พระเยซย ตรนสกนบเธอวยู่า "นล้องชายของเจล้าจะฟนืนั้นขขนนั้ มาอทก" 24 มารธาทยล
พระองคค์วยู่า "ขล้าพระองคค์ทราบแลล้ววยู่า เขาจะฟนืนนั้ ขขนั้นมาอทกในวนนสน ดทล้ายเมนืริ่อคนทนนั้งปวงจะฟนืนนั้ ขขนั้น
มา"
เพพที่อจคัดฉากใหข้พรข้อมสทาหรคับเหตรุการณตทรีที่จะเกริดขขรน พระเยซซูจขงตรคัสตอบเพรียงวขา “นข้องชาย
ของเจข้าจะฟพร นขขรนมาอรีก” ในฐานะทรีที่เปป็นยริวทรีที่เชพที่อพระคคัมภรีรต นางเชพที่อแนขนอนในเรพอที่ งการเปป็นขขรน
จากตายทรีที่จะมา แตขพระเยซซูทรงหมายถขงอะไรมากกวขานคัรนหรพอไมข คทาทรีที่แปลวขา ฟนืนั้นขขนนั้ มาอทก (อนริ
สเตมริ) มคักถซูกแปลเปป็น ‘ลรุกขขรน’ ดคังนคัรนพระเยซซูจงข ตรคัสเพรียงวขา ‘นข้องชายของเจข้าจะลรุกขขรน’ คทากรริยา
นรีรอยซูใข นรซูปอนาคตกาล มารธาหวคังชคัดเจนวขาพระเยซซูจะทรงใหข้การเปป็นขขรนจากตายของลาซารคัส
เกริดขขรนในอนาคตอคันใกลข้ไมขใชขอรีกนาน
ยน 11:25 พระเยซย ตรนสกนบเธอวยู่า "เราเปป็นเหตนใหล้คนทนนั้งปวงเปป็นขขนนั้ และมทชทวรต ผยทล้ ทริ่
เชนืริ่อในเรานนนนั้ ถขงแมล้วยู่าเขาตายแลล้วกป็ยงน จะมทชทวตร อทก พระเยซซูจงข ใชข้อรุปลคักษณตอรีกเรพอที่ งทรีที่ขร ขนตข้นดข้วย
“เราเปป็น” พระองคตเองทรงเปป็นการเปป็นขขรนจากตาย สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อในทรีที่นร รีกคป็ พอ การเปป็นขขรนจากตายมรี
ในพระเยซซู ผซูข้ทมรีที่ รีพระเยซซูจขงมรีสริทธริธในการเปป็นขขรนจากตายเพราะพระองคตทรงเปป็นการเปป็นขขรนจาก
ตาย สาระสทาคคัญของเรพอที่ งชรีวริตนริรนคั ดรตจงข ถซูกสพที่อชคัดเจนแกขมารรียตผซูข้โศกเศรข้า ไมขใชขนางเทขานคัรนทรีที่เปป็น
ผซูข้เชพที่อ แตขลาซารคัสกป็เปป็นดข้วย พระเยซซูจขงตรคัสวขา “ผซูข้ทรีที่เชพที่อในเรานคัรน ถขงแมข้วาข เขาตายแลข้วกป็ยงคั จะมรี
ชรีวริตอรีก” คทาพซูดนรีรแปลตรงตคัวไดข้วาข ‘ผซูทข้ รีที่กาท ลคังเชพที่อในเรา ถขงแมข้วาข เขาตายแลข้ว เขากป็จะมรีชรีวริตอยซูตข ขอ
ไป’ ในพระเยซซูไมขเพรียงมรีการเปป็นขขรนจากตายเทขานคัรน แตขในพระองคตนร นคั มรีชรีวริตดข้วย คพอ ชรีวริตนริรคัน
ดรต ความตายสทาหรคับผซูข้เชพที่อคพอประตซูทางเขข้ามพดๆแคขแปบ๊บเดรียว มคันเปริดไปสซูขอรีกดข้านแหขงชรีวริตนริรนคั
ดรตอนคั สวขางไสว
ยน 11:26 และผยใล้ ดททริ่มทชวท รตและเชนืริ่อในเราจะไมยู่ตายเลย เจล้าเชนืริ่ออยยู่างนทไนั้ หม" คทาทรีแที่ ปล
วขา จะไมยู่ตายเลย (อออซู เม อะอริโอน อะโพธาเนสเก) แปลตรงตคัววขา ‘จะไมขตายตลอดกาล’ ความ
ตายสทาหรคับผซูข้เชพที่อเปป็นเพรียงประสบการณตสร คันๆ จงเปรรียบเทรียบความตายแบบนรีรกบคั ชขวงเวลาชคัวที่ นริรคัน
ดรตของความตายครคัรงทรีที่สองสทาหรคับคนทรีที่ไมขรอด คทาพซูดนรีรสามารถกลขาวอรีกแบบไดข้วาข ‘ใครกป็ตามทรีที่
มรีชวรี ริตอยซูแข ละเชพที่อในเราจะไมขตายตลอดกาล’ ชรีวริตนริรคันดรตไมขเพรียงมรีใหข้สทาหรคับผซูข้ทรรีที่ อดแลข้วเทขานคัรน
แตขมรีการเปป็นขขรนจากตายอคันเปรีที่ยมดข้วยสงขาราศรีรออยซูเข บพรองหนข้าดข้วย พระเยซซูจงข ทรงทดสอบความ
เชพที่อของมารธาเกรีที่ยวกคับเรพที่องทคัรงหมดนรีรโดยถามวขา “เจข้าเชพที่ออยขางนรีรไหม”
ยน 11:27 มารธาทยลพระองคค์วายู่ "เชนืริ่อ พระองคค์เจล้าขล้า ขล้าพระองคค์เชนืริ่อวยู่า พระองคค์
ทรงเปป็นพระครรสตค์ พระบนตรของพระเจล้า ททริ่จะเสดป็จมาในโลก" คทาตอบของนางอยซูใข นรซูปปคัจจรุบนคั

กาลสมบซูรณต คทาพซูดนรีรแปลตรงตคัวไดข้วาข ‘เชพที่อ พระองคตเจข้าขข้า ขข้าพระองคตไดล้เชนที่อแลล้ววขา พระองคต
ทรงเปป็นพระครริสตต’ คทากลขาวรคับแสดงความเชพที่อของนางนคัรนชคัดเจน นางรซูวข้ าข กทาลคังพซูดกคับใครอยซูข
พระองคตหาใชขใครอพนที่ ใดไมขนอกจากพระเมสสริยาหตทรีที่พวกยริวรอคอยมานาน พระบรุตรของพระเจข้า
นรีที่เปป็นมากกวขาแคขการคข้นพบทางสตริปคัญญา นรีที่เปป็นมากกวขาแคขความเขข้าใจทรีที่กระจขางแจข้ง นางทราบ
อยซูแข ลข้ววขาพระเยซซูทรงเปป็นผซูข้ใดและนางกป็วางใจพระองคตอยขางสรุดจริตสรุดใจ ไมขวาข พระองคตไดข้ทรง
ชรุบใหข้นข้องชายของนางเปป็นขขรนมาหรพอไมข พระองคตกทป็ รงเปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าและพระผซูข้ชขวยใหข้
รอดของนาง นอกจากนรีร แนขนอนวขานางหวคังวขาพระองคตจะทรงชรุบใหข้นอข้ งชายของนางเปป็นขขรนมา
จากตายจรริงๆ
ยน 11:28-29 เมนืริ่อเธอทยลดนงนทแนั้ ลล้ว เธอกป็กลนบไปและเรทยกมารทยค์นอล้ งสาวกระซรบวยู่า "พระ
อาจารยค์เสดป็จมาแลล้ว และทรงเรทยกเจล้า" 29 เมนืริ่อมารทยค์ไดล้ยนร แลล้ว เธอกป็รบท ลนกขขนนั้ ไปเฝล้าพระองคค์
พอไดข้ประกาศความเชพที่อของนางใหข้พระองคตทราบแลข้ว นางกป็วงริที่ กลคับไปทรีที่บข้านและแอบ
บอกมารรียตนอข้ งสาวของนางวขาพระอาจารยตไดข้เสดป็จมาแลข้วและ “ทรงเรรียกเจข้า” คทาทรีที่แปลวขา พระ
อาจารยค์ (ดริดคัสคาลอส) แปลตรงตคัววขา ‘อาจารยต’ อยขางไรกป็ตามพระเยซซูทรงเปป็นพระอาจารยต สริที่งทรีที่
ถซูกสพที่อกป็คอพ วขา พระองคตทรงเปป็น ‘สรุดยอดพระอาจารยต’ และพวกนางกป็รดซูข้ รี สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อจากการทรีที่
นางกระซริบใหข้มารรียตทราบ (แปลตรงตคัววขา เปป็นการสข วนตคัว) กป็คพอวขา มารธาไมขอยากใหข้คนรซูเข้ กรีที่ยว
กคับการมาของพระเยซซู พวกยริวในแถบนคัรนตขางไปๆมาๆเพพอที่ ปลอบโยนพวกนาง พวกเขาอาจอยซูทข รีที่
นคันที่ ดข้วยตอนทรีนที่ างกระซริบใหข้มารรียตทราบ พวกนางเขข้าใจดรีถงข อคันตรายของการทรีพที่ ระเยซซูเสดป็จมาทรีที่
นรีที่ จขงตข้องการปริดบคังเกรีที่ยวกคับการมาถขงของพระองคต มารรียตจงข ลรุกขขรนออกไปหาพระเยซซู
ยน 11:30-31 ฝยู่ายพระเยซย ยงน ไมยู่เสดป็จเขล้าไปในเมนือง แตยู่ยงน ประทนบอยยยู่ ณ ททริ่ซขริ่งมารธา
พบพระองคค์นนนั้น 31 พวกยรวททริ่อยยยู่กบน มารทยใค์ นเรนือนและกอาลนงปลอบโยนเธออยยยู่ เมนืริ่อเหป็นมารทยค์รบท ลนก
ขขนั้นและเดรนออกไปจขงตามเธอไปพยดกนนวยู่า "เธอจะไปรล้องไหล้ททริ่อนโมงคค์"
พระเยซซูยงคั ทรงอยซูแข ถวบรริเวณรอบนอกของหมซูขบข้านเบธานรี คทาทรีที่แปลวขา เมนือง (โคเม) มรี
ความหมายวขาหมซูขบข้านมากกวขา ซขที่งเบธานรีกเป็ ปป็นหมซูขบข้านจรริงๆ เมพที่อมารรียตรรีบลรุกขขรนและออกไป คน
เหลขานคัรนทรีที่มารข วมรทที่าไหข้กบคั นางกป็ทขกทคักวขานางไดข้ตคัดสรินใจไปทรีที่อรุโมงคตเพพอที่ ไปรข้องไหข้ทรีที่นคันที่ ปกตริ
แลข้วคนเหลขานคัรนทรีที่มารข วมรทที่าไหข้กบคั ครอบครคัวผซูข้ตายมรีความปรารถนาดรี หากมารรียอต อกไปรข้องไหข้
จรริงๆ พวกเขากป็ควรปลขอยนางตามลทาพคัง นคันที่ ไมขใชขความตคัรงใจของนาง อยขางไรกป็ตาม คนเหลขานคัรน
กป็ตามนางไป

ยน 11:32 ครนนั้นมารทยมค์ าถขงททริ่ซงขริ่ พระเยซย ประทนบอยยแยู่ ละเหป็นพระองคค์แลล้ว จขงกราบลง
ททริ่พระบาทของพระองคค์ทยลวยู่า "พระองคค์เจล้าขล้า ถล้าพระองคค์ประทนบอยยยู่ททริ่นทริ่ นล้องชายของขล้า
พระองคค์คงไมยู่ตาย" เหตรุการณตนขาสะเทพอนใจไดข้กขอตคัวขขรน เมพอที่ มารรียตมาเจอพระเยซซู นางกป็ทรรุดตคัว
ลงแทบพระบาทพระองคต รข้องไหข้สะอขกสะอพรน สริที่งทรีที่ถซูกสพที่อคพอ ความโศกเศรข้าทรีที่ถาโถมซขงที่ ททาใหข้
นทราตาไหลพรคัที่งพรซู จากนคัรนนางกป็โพลขงออกมาวขา “พระองคตเจข้าขข้า ถข้าพระองคตประทคับอยซูทข รีที่นรีที่ นข้อง
ชายของขข้าพระองคตคงไมขตาย” นรีที่เปป็นคทาพซูดแบบเดรียวกคับทรีที่มารธาเอขยไมขนานกขอนหนข้านคัรน มารรียต
ไมขรเซูข้ รพที่องนคัรน แตขพระเยซซูทรงทราบ ถขงแมข้วาข มารธาโศกเศรข้า แตขมารรียตกถป็ ซูกความทรุกขตโถมทคับ ดข้วย
เหตรุนร พรี ระเยซซูจงข ถซูกตทาหนริสองหนโดยเพพอที่ นสนริทของพระองคตดวข้ ยขข้อกลขาวหาทรีที่วาข ถข้าพระองคต
รรีบเสดป็จมา พระองคตกคป็ งปข้องกคันมริใหข้เรพอที่ งทคัรงหมดนรีรเกริดขขรนไดข้ นอกจากนรีรในกรณรีของมารรียต ความ
ทรุกขตของนางกป็ทรมานจริตใจยริงที่ นคัก
ยน 11:33 ฉะนนนนั้ เมนืริ่อพระเยซยทอดพระเนตรเหป็นเธอรล้องไหล้ และพวกยรวททริ่มากนบเธอ
รล้องไหล้ดวล้ ย พระองคค์กป็ทรงครอริ่าครวญรล้อนพระทนยและทรงเปป็นทนกขค์ พอไดข้เหป็นความทรุกขตของมา
รรียแต ละการรข้องหขมรข้องไหข้ของคนเหลขานคัรนทรีมที่ ารข วมไวข้ทรุกขต “พระองคตกทป็ รงครทที่าครวญรข้อนพระทคัย
และทรงเปป็นทรุกขต” คทาทรีที่แปลวขา ครอริ่าครวญ (เอมบรริมาออไม) หมายถขง ปฏริกริรยริ าทางอารมณตแบบ
หนขที่งทรีมที่ คักมาพรข้อมกคับการปลขอยลมหายใจ ซขที่งมรีตรคังแตขการถอนหายใจไปจนถขงการสซูดหายใจ
แรงๆ ในกรณรีนร รีนขาจะเปป็นแบบแรกมากกวขาแบบหลคัง พอไดข้ซขมซคับความทรุกขตของสหายของ
พระองคต พระเยซซูกทป็ รงถอนหายใจแรงๆ เราไดข้เหป็นถขงความแตกตขางระหวขางความเปป็นพระเจข้า
และความเปป็นมนรุษยตของพระองคต ในความเปป็นพระเจข้าของพระองคต พระองคตไมขทรงรรีบเสดป็จไป
โดยทรงทราบวขาพระองคตจะทรงชรุบลาซารคัสใหข้เปป็นขขรนมาเพพที่อถวายเกรียรตริแดขพระเจข้า กระนคัรนใน
ความเปป็นมนรุษยตของพระองคต พระองคตกไป็ ดข้ทรงเหป็นถขงความทรุกขตอคันเหลพอลข้นของสหายสนริทสอง
คนของพระองคตเพราะเหตรุความลขาชข้าของพระองคต พระเยซซูทรงรซูสข้ ขกหวคันที่ ไหวอยขางมากจรริงๆ
ยน 11:34-35 และตรนสถามวยู่า "พวกเจล้าเอาศพเขาไปไวล้ททริ่ไหน" เขาทยลพระองคค์วยู่า
"พระองคค์เจล้าขล้า เชรญเสดป็จมาดยเถรด" 35 พระเยซย ทรงพระกนนแสง ดข้วยเหตรุนร พรี ระองคตจขงทรงถาม
อยขางเศรข้าๆวขา “พวกเจข้าเอาศพเขาไปไวข้ทรีที่ไหน” พวกเขาจขงตอบวขา “พระองคตเจข้าขข้า เชริญเสดป็จมา
ดซูเถริด” พอไปถขงอรุโมงคตแลข้ว พระเยซซูกทป็ รงรข้องไหข้ คทาทรีที่แปลวขา ทรงพระกนนแสง (ดคัครซูโอ) แปล
ตรงตคัววขา ‘รข้องไหข้’ บขอยครคัรงทรีที่งานศพเมพที่อเพพอที่ นสนริทและครอบครคัวของผซูข้ตายไดข้เหป็นโลงศพหรพอ
สรุสาน พวกเขากป็ไมขอาจหคักหข้ามความโศกเศรข้าเสรียใจไดข้อรีกตขอไป ถขงแมข้วาข เรารซูวข้ าข คนทรีที่เรารคักไดข้
จากไปแลข้ว แตขการไดข้เหป็นหลรุมศพหรพอโลงศพของเขาพรข้อมกคับการรซูวข้ าข คนๆนคัรนไดข้จากไปอยขาง

ไมขมรีวคันกลคับกป็ททาใหข้เราควบครุมอารมณตไวข้ไมขอยซูข พอคนนทาพระเยซซูไปยคังอรุโมงคต พระองคตกทป็ รง
รข้องไหข้เชขนกคัน
ยน 11:36-37 พวกยรวจขงกลยู่าววยู่า "ดยเถรด พระองคค์ทรงรนกเขาเพทยงไร" 37 และบางคนกป็
พยดวยู่า "ทยู่านผยล้นทนั้ทอาใหล้คนตาบอดมองเหป็น จะทอาใหล้คนนทนั้ไมยู่ตายไมยู่ไดล้หรนือ "
พวกยริวทรีที่ยพนอยซูรข อบๆออกความเหป็นวขา “ดซูเถริด พระองคตทรงรคักเขาเพรียงไร” คทาทรีที่แปลวขา
รนก (ฟริเลโอ) ถขงแมข้จะไมขลขกซขรงเทขา อากาเป แตขกบป็ ขงบอกถขงมริตรภาพทรีที่แนขนแฟข้นเชขนกคัน แนขนอนทรีที่
พระเยซซูทรงมรีความรคักแบบอากาเปตขอลาซารคัส อยขางไรกป็ตาม พวกยริวทรีที่อยซูทข รีที่นคันที่ ใชข้คทาวขาฟริเลโอ
จากนคัรนคนอพนที่ กป็ถามวขา “ทขานผซูข้นร ทรี ทาใหข้คนตาบอดมองเหป็น จะททาใหข้คนนรีรไมขตายไมขไดข้
หรพอ" กขอนหนข้านคัรนมารรียตและมารธากป็คดริ แบบนรีรเหมพอนกคัน ทรีที่พวกนางเศรข้าหนคักกวขาเดริมกป็เพราะวขา
พวกนางสข งขขาวไปบอกพระเยซซูอยขางมรีความหวคังกขอนลาซารคัสเสรียชรีวริต แตขพระองคตกไป็ มขรบรี เสดป็จ
มา พวกยริวจทาไดข้วาข กขอนหนข้านคัรนพระเยซซูทรงททาใหข้คนตาบอดมองเหป็นไดข้ทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็ม (ดซู
ยอหตน 9) พวกเขาคริดถซูกแลข้วทรีที่กลขาววขาถข้าพระองคตทรงททาใหข้คนตาบอดมองเหป็นไดข้ พระองคตกป็
ตข้องสามารถททาใหข้ลาซารคัสไมขตายไดข้เชขนกคัน
ยน 11:38-39 พระเยซย ทรงครอริ่าครวญรล้อนพระทนยอทก จขงเสดป็จมาถขงอนโมงคค์ฝงน ศพ
อนโมงคค์ฝงน ศพนนนั้นเปป็นถอนั้า มทศรลาวางปรดปากไวล้ 39 พระเยซย ตรนสวยู่า "จงเอาศรลาออกเสทย" มารธาพทริ่
สาวของผยล้ตายจขงทยลพระองคค์วยู่า "พระองคค์เจล้าขล้า ปยู่านนทนั้ศพมทกลรริ่นเหมป็นแลล้ว เพราะวยู่าเขาตายมา
สทริ่วนน แลล้ว"
เมพที่อไดข้ยรินพวกยริวรอบขข้างกลขาวเชขนนคัรน พระเยซซูกทป็ รงครทที่าครวญอรีกครคัรง (คพอ ถอนใจ
แรงๆ) ขณะเสดป็จไปถขงอรุโมงคตฝคังศพ ตามทรีไที่ ดข้หมายเหตรุไวข้กขอนหนข้านคัรน คทาทรีที่แปลวขาอรุโมงคตฝคัง
ศพ (มเนเมอริออน) หมายถขงเครพอที่ งหมายบอกทรีที่ฝคังศพหรพอหรินทรีรที่ ะลขก เราไมขทราบวขาทรีที่นนคัที่ มรีสที่ ริงนรีร
อยซูหข รพอไมข อยขางไรกป็ตาม พระคคัมภรีรตบอกเราวขาลาซารคัสอยซูใข นถทราซขที่งเปป็นชคัรนหรินทรีที่โผลขออกมาซขที่ง
พบบขอยในบรริเวณนคัรน) ศริลา (นขาจะเปป็นหรินกข้อนกลมซขที่งถซูกสลคักใหข้พอดรีกบคั ปากถทรา) “วางปริดปาก
ไวข้” ศริลาดคังกลขาวซขที่งนขาจะเปป็นเหมพอนกคับอคันทรีที่ปริดปากถทราอรุโมงคตฝคังศพของพระเยซซูนขาจะมรีไวข้
ปริดปากถทราเพพที่อกคันลมกคันฝน สคัตวตปขา หรพอพวกโจรทรีที่ปลข้นหลรุมศพ
พระเยซซูทรงบคัญชาใหข้พวกเขาเอาศริลากข้อนดคังกลขาวออก คทาทรีที่แปลวขา จงเอาศรลาออกเสทย
(ไอโร) อยซูใข นรซูปของคทาสคังที่ มารธารรีบทคักทข้วงวขาลาซารคัสตายมาสรีที่วคันแลข้วและปขานนรีรศพเขาคงสขง
กลริที่นแลข้ว พวกยริวไมขอาบนทรายาศพ ในสภาพอากาศของตะวคันออกกลางทรีที่อบอรุนข ศพเนขาเปพที่อยเรป็ว
พรข้อมกคับสข งกลริที่นเหมป็นตลบอบอวล มารธากคังวลเกรีที่ยวกคับเรพที่องดคังกลขาวและอาจไมขอยากใหข้ศพ

นข้องชายอคันเปป็นทรีที่รกคั ตข้องเจอกคับเรพอที่ งนขาอายแบบนคัรน นอกจากนรีร ลขกๆแลข้วนางไมขอาจเขข้าใจไดข้วาข
เพราะเหตรุใดพระเยซซูถขงอยากใหข้เปริดอรุโมงคตฝคังศพของลาซารคัส (ถขงแมข้วาข นางไดข้เอขยถขงและพระ
เยซซูไดข้ตรคัสถขงการเปป็นขขรนจากตายกขอนหนข้านคัรนแลข้วใน 11:23-26 แตขนางกป็อาจลพมถขงเรพที่องนคัรนไป
เลยเพราะอารมณตตอนนคัรนพาไป)
ยน 11:40 พระเยซย ตรนสกนบเธอวยู่า "เราบอกเจล้าแลล้วมรใชยู่หรนือวยู่า ถล้าเจล้าเชนือริ่ เจล้ากป็จะไดล้
เหป็นสงยู่าราศทของพระเจล้า" พระเยซซูไดข้ตรคัสกคับเหลขาสาวกอยขางเฉพาะเจาะจงในขข้อ 4 แลข้ววขาความ
เจป็บปขวยของลาซารคัสนคัรนเปป็นไปเพพอที่ ถวายเกรียรตริแดขพระเจข้าและพระองคตเอง อยขางไรกป็ตาม ตอน
นคัรนมารธาไมขไดข้อยซูดข ข้วย เราเหป็นสองสริที่งจากการทรีที่พระองคตตรคัสกคับนางวขา “เราบอกเจข้าแลข้วมริใชข
หรพอวขา ถข้าเจข้าเชพที่อ เจข้ากป็จะไดข้เหป็นสงขาราศรีของพระเจข้า” (1) ในขข้อ 25-26 พระเยซซูไดข้ตรคัสชคัดเจนถขง
เรพที่องการเปป็นขขรนจากตายโดยบอกถขงการเปป็นขขรนจากตายของลาซารคัสซขที่งเดรีดี๋ยวจะเกริดขขรนแลข้ว มรีสาม
ครคัรงในบรริบทดคังกลขาวทรีที่พระเยซซูใชข้คทาวขา เชนที่อ
พระเยซซูตรคัสเปป็นนคัย (และทรงสคันนริษฐานวขามารธาจะสรรุปเอา) วขา ในการชรุบใหข้ลาซารคัส
เปป็นขขรนจากตายนคัรน สงขาราศรีของพระเจข้าจะถซูกสทาแดง (2) อาจเปป็นไดข้วาข บทสนทนาทคัรงหมด
ระหวขางพระเยซซูและมารธาไมขไดข้ถซูกบคันทขกไวข้ในขข้อ 21-27 อาจเปป็นไปไดข้วาข พระเยซซูไดข้ตรคัสกคับ
นางแบบเดรียวกคับทรีที่ตรคัสกคับพวกสาวกในขข้อ 4
คทาวขา ถล้าเจล้าเชนืริ่อ (พริสเตอซูโอ) อยซูใข นรซูปเงพที่อนไขสมมตริ แตขคทาทรีที่แปลวขา เจล้ากป็จะไดล้เหป็น (ออพ
ตานอไม) อยซูใข นรซูปอนาคตกาล ดคังนคัรนประโยคนรีรอาจแปลไดข้ดข้วยวขา ‘ถข้าเจข้ายอมเชพที่อ เจข้ากป็จะไดข้
เหป็นสงขาราศรีของพระเจข้า’ คทาตรคัสนรีรยงคั เปป็นจรริงจนถขงทรุกวคันนรีร ถข้าเราเชพที่อ ในเวลาอคันเหมาะสมเรากป็
จะไดข้เหป็นสงขาราศรีของพระเจข้า!
ยน 11:41-42 พวกเขาจขงเอาศรลาออกเสทยจากททริ่ซงขริ่ ผยล้ตายวางอยยยู่นนนนั้ พระเยซย ทรงแหงน
พระพนกตรค์ขนขนั้ ตรนสวยู่า "ขล้าแตยู่พระบรดา ขล้าพระองคค์ขอบพระคนณพระองคค์ททริ่พระองคค์ทรงโปรดฟนง
ขล้าพระองคค์ 42 ขล้าพระองคค์ทราบวยู่า พระองคค์ทรงฟนงขล้าพระองคค์อยยยู่เสมอ แตยู่ททริ่ขาล้ พระองคค์กลยู่าว
อยยู่างนทนั้กป็เพราะเหป็นแกยู่ประชาชนททริ่ยนนื อยยยู่ททริ่นทริ่ เพนือริ่ เขาจะไดล้เชนืริ่อวยู่าพระองคค์ทรงใชล้ขล้าพระองคค์มา"
เมพที่อศริลาถซูกเอาออกไป พระเยซซูกทป็ รงแหงนพระพคักตรตไปยคังสวรรคตและตรคัสวขา “ขข้าแตข
พระบริดา ขข้าพระองคตขอบพระครุณพระองคตทพรีที่ ระองคตทรงโปรดฟคังขข้าพระองคต” ถขงแมข้วาข คทากรริยา
นรีรอยซูใข นรซูปอดรีตกาลและมคักถซูกแปลเปป็นรซูปอดรีตตามทรีที่สพที่อในทรีที่นร รี แตขจรริงๆแลข้วคทาๆนรีรไมขไดข้บขงบอก
ถขงเวลาทรีที่เกริดการกระททาเลย ตามทรีแที่ ปลออกมานคัรน ขข้อความนรีรบอกวขาพระเยซซูไดข้ทรงทซูลขอใหข้
พระเจข้าชรุบลาซารคัสใหข้เปป็นขขรนจากตายแลข้ว (และจรริงๆแลข้วพระองคตอาจทซูลขอไปแลข้ว) อยขางไร

กป็ตาม ขข้อความนรีรไมขไดข้สพที่อเชขนนคัรน แทนทรีที่จะเปป็นเชขนนคัรน พระเยซซูทรงขอบพระครุณพระบริดาทรีที่ทรง
ฟคังพระองคตจรริงๆ (ในตอนนคัรน) นอกจากนรีรพระเยซซูตรคัสตขอไปวขาพระเจข้า “ทรงฟคังขข้าพระองคตอยซูข
เสมอ” จากนคัรนพระองคตกตป็ รคัสวขา พระองคตทรงกลขาวเชขนนรีรใหข้คนทรีที่อยซูทข รีที่นคันที่ ไดข้ยรินเพพอที่ ทรีที่พวกเขา
“จะไดข้เชพที่อวขาพระองคตทรงใชข้ขาข้ พระองคตมา” พระเยซซูทรงตข้องการใหข้คนทรีอที่ ยซูทข รีที่นนคัที่ ทราบวขา
พระองคตจะทรงชรุบใหข้ลาซารคัสเปป็นขขรนจากตายโดยผซูข้ใดและอยขางไร คพอ โดยฤทธริธเดชของพระเจข้า
ยน 11:43-44 เมนืริ่อพระองคค์ตรนสดนงนนนั้นแลล้ว จขงเปลยู่งพระสน รเสทยงตรนสวยู่า "ลาซารนสเออ๋ย จง
ออกมาเถรด" 44 ผยตล้ ายนนนั้นกป็ออกมา มทผล้าพนนศพพนนมนือและเทล้า และททริ่หนล้ากป็มทผล้าพนนอยยยู่ดวล้ ย พระ
เยซย ตรนสกนบเขาทนนั้งหลายวยู่า "จงแกล้แลล้วปลยู่อยเขาไปเถรด"
จากนคัรนพระองคตกตป็ รคัสวขา “ลาซารคัสเออ๋ย จงออกมาเถริด” คทากรริยาทรีแที่ ปลวขา “จงออกมาเถริด”
(เดอซูรอ) อยซูใข นรซูปคทาสคังที่ ทรีพที่ ระองคตเปลขงพระสรุรเสรียงกป็เพพอที่ ใหข้คนทรุกคนทรีที่อยซูทข รีที่นนคัที่ ไดข้ยนริ พระองคต
ไมขตข้องการใครสงสคัยวขาใครเปป็นผซูข้ททรีที่ ทาใหข้ลาซารคัสเปป็นขขรนจากตาย
ทคันใดนคัรน “ผซูข้ตายนคัรนกป็ออกมา” ตามธรรมเนรียมการฝคังศพของพวกยริวนคัรนมรีการหขอศพดข้วย
ผข้าพคันศพพรข้อมกคับพรมนทราหอมเพพที่ออทาพรางกลริที่นเหมป็นเนขา ถขงแมข้ลาซารคัสไมขใชขมมคั มรีที่ แตขสภาพกป็
นขาจะคลข้ายๆ พระเยซซูจงข ตรคัสสคังที่ ใหข้พวกเขา “แกข้แลข้วปลขอยเขาไปเถริด” เราคงไดข้แตขคาดเดาวขาลาซา
รคัสคริดยคังไงหลคังจากทรีที่ไดข้ผจญกคับความเจป็บปวดแหขงความตาย ไปยคังเมพองบรมสรุขเกษม และถซูกนทา
กลคับมายคังครอบครคัวของเขาอรีกครคัรง พระคคัมภรีรตไมขไดข้บอกอะไรตขอเกรีที่ยวกคับชรีวริตนคับแตขนร นคั ของเขา
แตขแนขนอนวขาเขากป็เสรียชรีวริตอรีกในเวลาตขอมา
ยน 11:45-46 ดนงนนนนั้ พวกยรวหลายคนททริ่มาหามารทยค์และไดล้เหป็นการกระทอาของพระเยซย กป็
เชนืริ่อในพระองคค์ 46 แตยู่พวกเขาบางคนไปหาพวกฟารรสท และเลยู่าเหตนการณค์ททริ่พระเยซย ไดล้ทรงกระทอา
ใหล้ฟนง
ผลลคัพธตของการอคัศจรรยตใหญขครคัรงนรีรมรีสองประการ (1) บางคน “เชพอที่ ในพระองคต” (2) สข วน
คนอพนที่ กป็กลคับไปหาพวกฟารริสรีทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มและเลขาถขงสริที่งทรีที่พระเยซซูทรงกระททาใหข้คนพวกนคัรน
ฟคัง แนขนอนวขามรีพวกศคัตรซูแฝงอยซูทข ขามกลางพวกคนทรีมที่ ารข วมไวข้ทรุกขต ถขงแมข้วาข พวกเขาไมขอาจ
ปฏริเสธการอคัศจรรยตทรีที่พวกเขาไดข้เหป็น แตขเหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาไมขไดข้เชพที่อในพระองคตเปป็นการสข วน
ตคัว พวกเขาไมขยอมกลคับใจมาหาพระองคตและตข้อนรคับพระองคตใหข้เปป็นพระผซูข้ชขวยใหข้รอด พวกเขา
อาจอยซูใข นกลรุมข คนทรีภที่ ายหลคังตะโกนวขา “ตรขงเขาเสรียทรีที่กางเขนเถริด”

ยน 11:47-48 ฉะนนนนั้ พวกปนโรหรตใหญยู่และพวกฟารรสทกป็เรทยกประชนมสมาชรกสภาแลล้ววยู่า
"เราจะทอาอยยู่างไรกนน เพราะวยู่าชายผยล้นททนั้ อาการอนศจรรยค์หลายประการ 48 ถล้าเราปลยู่อยเขาไวล้อยยู่างนทนั้
คนทนนั้งปวงจะเชนืริ่อถนือเขา แลล้วพวกโรมกป็จะมารรบเอาทนนั้งททริ่และชนชาตรของเราไป"
พวกนคักศาสนาทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มเจอกคับวริกฤตริและพวกเขากป็ทราบดรี วลรีทวรีที่ าข “เรรียกประชรุม
สภา” แปลตรงตคัววขาพวกเขาเรรียกประชรุมสภาซานเฮดรริน พวกเขาตกอยซูใข นภาวะกลพนไมขเขข้าคาย
ไมขออก พวกเขาไมขอาจโตข้แยข้งเกรีที่ยวกคับการอคัศจรรยตตขางๆของพระองคตไดข้ และบคัดนรีรพระองคตกไป็ ดข้
ทรงกระททาการอคัศจรรยตครคัรงสรุดยอด คพอ ชรุบคนตายใหข้เปป็นขขรนมา
ดข้วยความกระหายอทานาจ พวกเขารซูข้เลยวขาในไมขชข้าคนอริสราเอลทคัรงปวงจะตริดตามพระองคต
ไป ถขงแมข้วาข พวกเขาไมขอยากจะยอมรคับมคัน แตขพวกเขากป็สนคั นริษฐานวขา พระองคตจะกลายเปป็นผซูข้ชขวย
อริสราเอลใหข้พข้น อคันทรีที่จรริงแลข้วถขงแมข้วาข พวกเขาขคัดขพนตขอการยอมรคับเรพอที่ งนรีร แตขพวกเขากป็เหป็นพข้อง
ตรงกคันวขาพระองคตจะทรงเปป็นพระเมสสริยาหตทรีที่ปลดปลขอยพวกยริวใหข้เปป็นไท แลข้วพวกโรมกป็จะมา
“รริบเอาทคัรงทรีที่และชนชาตริของเราไป” ตรงนรีรเองทรีที่เราไดข้เหป็นธาตรุแทข้ของพวกเขา สริที่งทรีพที่ วกเขากคังวล
จรริงๆกป็คพอ การทรีที่พวกเขาจะสซูญเสรียอทานาจของตคัวเองไป ถข้าพระเยซซูไดข้ขรขนเรพองอทานาจ หรพอถข้า
พวกโรมตอบโตข้ตขอการจลาจล พวกเขาคพอสภาซานเฮดรริน ซขที่งเปป็นขาใหญขแหขงพวกอริสราเอลกป็จะ
สซูญเสรียตทาแหนขงของตน คทาทรีที่แปลวขา ททริ่ (ทอพอ) ในบรริบทนรีรหมายถขง ‘ตทาแหนขงแหขงอทานาจหรพอ
อริทธริพล’ นคันที่ เปป็นสริที่งทรีที่พวกเขากคังวลมาตลอดพคันธกริจของพระเยซซู สข วนความกคังวลเรพอที่ งชนชาตริทรีที่
ยกขขรนมานคัรนเปป็นเรพอที่ งรอง
ยน 11:49-50 แตยู่คนหนขริ่งในพวกเขา ชนือริ่ คายาฟาสเปป็นมหาปนโรหรตประจอาการในปทนนนั้น
กลยู่าวแกยู่เขาทนนั้งหลายวยู่า "ทยู่านทนนั้งหลายไมยู่รล้อย ะไรเสทยเลย 50 และไมยู่พรจารณาดล้วยวยู่า จะเปป็น
ประโยชนค์แกยู่เราทนนั้งหลาย ถล้าจะใหล้คนตายเสทยคนหนขริ่งเพนือริ่ ประชาชน แทนททริ่จะใหล้คนทนนั้งชาตรตล้อง
พรนาศ"
ขณะทรีที่การหารพอดทาเนรินไปอยซูนข ร คัน คายาฟาส ผซูข้เปป็นมหาปรุโรหริตประจทาการในปรีนรคันลรุกขขรน
กลขาววขา “ทขานทคัรงหลายไมขรอซูข้ ะไรเสรียเลย” ประโยคนรีรแปลตรงตคัววขา ‘ทขานทคัรงหลายไมขรซูข้เลยวขาทขาน
ทคัรงหลายกทาลคังพซูดเรพอที่ งอะไรอยซู’ข เขากลขาวตขอวขา “และไมขพริจารณาดข้วยวขา จะเปป็นประโยชนตแกขเรา
ทคัรงหลาย ถข้าจะใหข้คนตายเสรียคนหนขที่งเพพอที่ ประชาชน แทนทรีที่จะใหข้คนทคัรงชาตริตข้องพรินาศ” คทาทรีที่แปล
วขา เปป็นประโยชนค์ (ซรุมเฟโร) มรีความหมายวขา ‘นทาขข้อดรีมา’ ใหข้เราสคังเกตวขาพวกเขาสนใจแตขเรพอที่ งทรีที่
จะนทาประโยชนตมาสซูขพวกเขา คายาฟาสใหข้คทาปรขกษาวขาจะเปป็นประโยชนตแกขพวกเขาและชนชาตริ
ยริวถข้าคนๆหนขงที่ (คพอ พระเยซซู) มาตายแทนคนทคัรงชาตริ

ยน 11:51-52 เขามรไดล้กลยู่าวอยยู่างนนนนั้ ตามใจชอบ แตยู่เพราะวยู่าเขาเปป็นมหาปนโรหรตประจอา
การในปทนนนั้น จขงพยากรณค์วยู่าพระเยซยจะสรนั้นพระชนมค์แทนชนชาตรนนนนั้ 52 และมรใชยู่แทนชนชาตรนนนั้น
อยยู่างเดทยว แตยู่เพนืริ่อจะรวบรวมบนตรทนนั้งหลายของพระเจล้าททริ่กระจนดกระจายไปนนนนั้ ใหล้เขล้าเปป็นพวก
เดทยวกนน
คายาฟาสไมขรเซูข้ ลยวขาคทาพยากรณตทรีที่เขาเพริงที่ กลขาวออกไปนคัรนลขกซขรงขนาดไหน อคันทรีจที่ รริงแลข้ว
ในการดทารงตทาแหนขงมหาปรุโรหริตในปรีนร คัน พระวริญญาณของพระเจข้าไดข้ตรคัสผขานเขาซขที่งททาใหข้เขา
กลขาวคทาพยากรณตหนขงที่ ทรีที่ถซูกตข้อง เขายคังไมขรดซูข้ ข้วยซทราวขา “พระเยซซูจะสริรนพระชนมตแทนชนชาตรินร คัน”
ในระดคับไหน
ยอหตนจขงเสรริมความเหป็นเขข้าไปวขา พระเยซซูทรงสริรนพระชนมต “มริใชขแทนชนชาตรินร คันอยขาง
เดรียว (คพอ อริสราเอล) แตขเพพอที่ จะรวบรวมบรุตรทคัรงหลายของพระเจข้าทรีที่กระจคัดกระจายไปนคัรน ใหข้เขข้า
เปป็นพวกเดรียวกคัน” เขาเหป็นชคัดเจนวขาไมขใชขแคขพวกยริวทรีที่กระจคัดกระจายไปเทขานคัรน แตขทรุกคนในพระ
กายของพระครริสตตตลอดยรุคครริสตจคักรทรีที่จะถซูกรวบรวมเขข้ามา ยอหตนซขงที่ เขรียนหลายปรีต ขอมาอาจ
คริดถขงสริที่งทรีที่เปาโลไดข้เขรียนไวข้ในเอเฟซคัส 2:11-22 ทรีที่บอกวขาทคัรงยริวและคนตขางชาตริจะกลายเปป็นหนขงที่
เดรียวกคันในพระครริสตต
ยน 11:53 ตนนั้งแตยู่วนน นนนนั้ เปป็นตล้นมา เขาทนนั้งหลายจขงปรขกษากนนจะฆยู่าพระองคค์เสทย ดคัง
นคัรน สภาซานเฮดรรินจขงตคัดสรินใจในวคันนคัรนวขา “จะฆขาพระองคตเสรีย”
ยน 11:54 เหตนฉะนนนนั้ พระเยซยจขงไมยู่เสดป็จในหมยยู่พวกยรวอยยู่างเปรดเผยอทก แตยู่ไดล้เสดป็จ
ออกจากททริ่นนนริ่ ไปยนงถรนริ่ ททริ่อยยใยู่ กลล้ถรริ่นทนรกนนดาร ถขงเมนืองหนขริ่งชนืริ่อเอฟราอรม และทรงพนกอยยยู่ททริ่นนนริ่ กนบ
พวกสาวกของพระองคค์ ถขงแมข้วาข พระเยซซูอาจไมขทราบถขงการตคัดสรินใจครคัรงนรีรของพวกเขา แตข
พระองคตกทป็ รงทราบดรีถขงความเปป็นปฏริปกคั ษตของพวกเขา ดคังนคัรน พระองคตทรงทราบวขาคนเหลขานคัรน
ไดข้ออกหมายจคับพระองคตแลข้ว และพระองคตกทป็ รงทราบดข้วยวขาเวลาของพระองคตยคังมาไมขถขงดรี
พระองคตทรงทราบวขาแผนการของพระเจข้าคพอการทรีที่พระองคตจะสริรนพระชนมตในชขวงเทศกาลปคัสกา
ซขที่งใกลข้จะถขงแลข้ว ดข้วยเหตรุนร รี พระองคต “จขงไมขเสดป็จในหมซูขพวกยริวอยขางเปริดเผยอรีก” พระองคตกลคับ
เสดป็จไปยคังถริที่นทรุรกคันดารทางทริศตะวคันออกเฉรียงเหนพอของกรรุงเยรซูซาเลป็มแทน คพอ ไปยคังเมพองหนขงที่
ซขที่งมรีประชากรอยซูบข างตาชพที่อวขา เอฟราอริม ทรีที่นคันที่ เองพระองคตทรงใชข้เวลากคับพวกสาวกหขางไกลจาก
แผนการและการจคับกรุมของสภาซานเฮดรริน พระองคตทรงทราบวขาจะเกริดอะไรขขรนในอนาคตอคัน
ใกลข้ แตขพวกสาวกไมขทราบ

ยน 11:55 ขณะนนนนั้ ใกลล้จะถขงเทศกาลปนสกาของพวกยรวแลล้ว และคนเปป็นอนนมากไดล้
ออกจากหนวเมนืองนนนั้นขขนั้นไปยนงกรนงเยรยซาเลป็มกยู่อนเทศกาลปนสกาเพนืริ่อจะชอาระตนว เทศกาลปคัสกาครคัรง
สรุดทข้ายของพระเยซซูใกลข้เขข้ามาแลข้ว เวลาของพระองคตใกลข้ครบกทาหนดแลข้ว ขณะเดรียวกคันพวกยริว
ทคัวที่ แควข้นยซูเดรียกป็กาท ลคังเดรินทางไปยคังกรรุงเยรซูซาเลป็มเพพที่อเตรรียมตคัวสทาหรคับพริธรีปคัสกาซขที่งรวมถขงการ
ชทาระตคัวดข้วย
ยน 11:56-57 เขาทนนั้งหลายจขงแสวงหาพระเยซย และเมนืริ่อเขาทนนั้งหลายยนืนอยยใยู่ นพระวรหาร
เขากป็พยดกนนวยู่า "ทยู่านทนนั้งหลายครดเหป็นอยยู่างไร พระองคค์จะไมยู่เสดป็จมาในงานเทศกาลนทนั้หรนือ "
57 ฝยู่ายพวกปนโรหรตใหญยู่และพวกฟารรสทไดล้ออกคอาสนงริ่ ไวล้วายู่ ถล้าผยใล้ ดรยล้วยู่าพระองคค์อยยยู่ททริ่ไหน กป็ใหล้มาบ
อกพวกเขาเพนืริ่อจะไดล้ไปจนบพระองคค์
ฝซูงชนทรีรที่ วมตคัวกคันทรีที่เยรซูซาเลป็มเรริที่มมองหาพระองคต ปกตริแลข้วพระองคตจะเสดป็จไปตอนทรีที่
เปป็นวคันใหญขของพระวริหาร ขณะเดรียวกคันพวกผซูข้มอรี ทานาจไดข้ออกคทาสคังที่ ซขที่งเทขากคับเปป็นหมายจคับกรุม
พระองคต คทาทรีแที่ ปลวขา จนบ (พริอาดโซ) หมายถขง ‘ฉวย’ ‘จคับกรุม’ พระองคต
*****
ภนำพรวมของยอหห์น 12: ครทึงที่ แรกของยอหห์น 12 (1) นนาเสนอการรทบประทานอาหารเยป็น
ของพระเยซซูกทบมารมียห์ มารธา และลาซารทส ซทึที่งในการรทบประทานอาหารครทงทั้ นมีทั้เองมารมียห์ชโลม
พระองคห์ดล้วยนนทั้าหอม (2) เหตมุการณห์นมีทั้ตข่อดล้วยบทนททึกเกมียที่ วกทบการเสดป็จเขล้ากรมุงอยข่างผซูล้พริชริตของ
พระองคห์ สมุดทล้าย (3) พวกกรมีกขอเจอพระเยซซูและตามดล้วยคนาตอบของพระองคห์แบบเปป็นปรริศนา
ครทึงที่ หลทงของยอหห์น 12 คนอบทสรมุปการรทบใชล้สาธารณชนของพระเยซซูตามทมียที่ อหห์นบทนททึกไวล้ สข่วน
ทมีที่เหลนอของขข่าวประเสรริฐเลข่มนมีคทั้ นอ คนาตรทสแบบเปป็นการสข่วนตทวทมีที่พระองคห์ตรทสกทบพวกสาวกใน
วทนสมุดทล้ายของพระองคห์ ในบทนมีพทั้ ระองคห์ทรงตทงทั้ หนล้าตททั้งตาคอยการถซูกตรทึงทมีที่กางเขนดล้วยความ
หวาดกลทว พระองคห์ทรงปริดทล้ายดล้วยคนาเตนอนถทึงพวกยริวทมีที่ไมข่เชนที่อและทรงประยมุกตห์ใชล้คนาพยากรณห์
ซทึที่งจนาตล้องเกริดขทึนทั้ จรริงจากอริสยาหห์ 6:9-10 กทบพวกเขา
ยน 12:1-2 แลล้วกยู่อนปนสกาหกวนนพระเยซย เสดป็จมาถขงหมยยู่บล้านเบธานท ซขริ่งเปป็นททริ่อยยขยู่ อง
ลาซารนสผยล้ซงขริ่ พระองคค์ไดล้ทรงใหล้ฟนนืนั้ ขขนั้นจากตาย 2 ททริ่นนริ่นเขาจนดงานเลทนั้ยงอาหารเยป็นแกยู่พระองคค์
มารธากป็ปรนนรบนตรอยยยู่ และลาซารนสกป็เปป็นคนหนขงริ่ ในพวกเขาททริ่เอนกายลงรนบประทานกนบพระองคค์
สคัปดาหตสรุดทข้ายแหขงพระชนมตชพรี ของพระเยซซูใกลข้เขข้ามาแลข้ว คทาพซูดทรีที่วาข “กขอนปคัสกาหก
วคัน” ยากทรีที่จะระบรุไดข้เพราะการถพอเทศกาลปคัสกาซขที่งเกริดขขรนพรข้อมกคับเทศกาลกรินขนมปคังไรข้เชพรอมรี

วคันเตรรียมตคัวหลายวคัน ไมขวาข จะเปป็นอยขางไร เวลานขาจะเปป็นประมาณหนขที่งสคัปดาหตกขอนการ
สริรนพระชนมตของพระองคต
พระเยซซูเสดป็จกลคับไปจากเอฟราอริม (11:54) ไปยคังหมซูขบข้านเบธานรีซขที่งเปป็นทรีๆที่ พระองคตทรง
ชรุบใหข้ลาซารคัสเปป็นขขรนจากตายกขอนหนข้านคัรนไมขนาน มรีการจคัดงานเลรีรยงอาหารเยป็นเพพอที่ เปป็นเกรียรตริแกข
พระเยซซูและอาจเพพที่อลาซารคัสดข้วย บคันทขกของทขานมาระโกบอกวขาการรคับประทานอาหารเยป็นครคัรง
นรีรมขรี ร ขนในบข้านของซรีโมนคนโรคเรพรอนผซูข้ซขที่งพระเยซซูทรงรคักษาใหข้หายกขอนหนข้านคัรน มารธาชขวย
เสริรตฟอาหารและลาซารคัสกป็รขวมโตบ๊ะดข้วย บางทรีอาจในฐานะแขกผซูข้มเรี กรียรตริอรีกคน
ยน 12:3
มารทยค์จขงเอานอนั้ามนนหอมนาระดาบรรสนทธรธหนนกประมาณครขริ่งกรโลกรนม ซขงริ่ มท
ราคาแพงมากมาชโลมพระบาทของพระเยซย และเอาผมของเธอเชป็ดพระบาทของพระองคค์ เรนือน
กป็หอมฟนงล้ ไปดล้วยกลรริ่นนอนั้ามนนนนนนั้ เหตรุการณตทรีที่คลข้ายคลขงกคันแตขเปป็นคนละเหตรุการณตเลยถซูกบคันทขกใน
ลซูกา 7:36-40 แตขนคันที่ เปป็นคนละเวลา คนละซรีโมน และคนละมารรียต ในทรีที่นร รีมารรียตแหขงบข้านเบธานรี
นข้องสาวของมารธาและลาซารคัสเอา “นทรามคันหอมนาระดาบรริสรุทธริธหนคักประมาณครขงที่ กริโลกรคัม ซขที่ง
มรีราคาแพงมากมาชโลมพระบาทของพระเยซซู และเอาผมของเธอเชป็ดพระบาทของพระองคต”
นทรามคันหอมนาระดาบรริสรุทธริธเปป็นนทราหอมราคาแพงมากและมรีกลริที่นหอมมากๆ มคันถซูกนทาเขข้ามาจาก
ดรินแดนตะวคันออกไกลและมคักถซูกททาเปป็นนทรามคันหรพอนทรามคันหอม การกระททาของมารรียเต ทรียบไดข้กบคั
การนมคัสการทรีพที่ ระเยซซูทรงสมควรไดข้รคับ ทคัรงเรพอที่ งทรีมที่ คัทธริวและมาระโกบคันทขกไวข้ (มคัทธริว 26:7,
มาระโก 14:3) บอกวขานางชโลมพระเศรียรของพระองคต นรีที่ไมขใชขความแตกตขางในเรพที่องรายละเอรียด
แตขเปป็นรายละเอรียดเพริมที่ เตริมตขางหาก นางททาทคัรงสองอยขาง ยอหตนบคันทขกเพรียงการทรีที่นางชโลม
พระบาทของพระองคต เราไดข้เหป็นถขงการทรีที่นางมารรียตยอมจทานนและนมคัสการพระครริสตตโดยทรีที่นาง
ชโลมพระบาทของพระองคตและเชป็ดพระบาทดข้วยผมของนาง ทคัรงเรพอนจขงอบอวลไปดข้วยกลริที่น
นทรามคันหอมฟรุงข้ บางทรีนอรีที่ าจเปป็นการททาใหข้ สดรุดรี 45:7-11 สทาเรป็จ หากเปป็นเชขนนคัรนจรริง มารรียตกไป็ ดข้
ชโลมจอมกษคัตรริยตแหขงอริสราเอลผซูข้ทใรีที่ นไมขชข้าจะถซูกปฏริเสธโดยทรีนที่ างรซูข้ตวคั หรพอไมขรซูข้ตคัวกป็ตาม
ยน 12:4-6 แตยู่สาวกคนหนขงริ่ ของพระองคค์ ชนือริ่ ยยดาสอรสคารรโอท บนตรชายของซทโมน
คนือคนททริ่จะทรยศพระองคค์ พยดวยู่า 5 "เหตนไฉนจขงไมยู่ขายนอนั้ามนนนนนนั้ เปป็นเงรนสนกสามรล้อยเดนารรอนน
แลล้วแจกใหล้แกยู่คนจน" 6 เขาพยดอยยู่างนนนนั้ มรใชยู่เพราะเขาเอาใจใสยู่คนจน แตยู่เพราะเขาเปป็นขโมย
และไดล้ถนือยยู่าม และไดล้ยกน ยอกเงรนททริ่ใสยู่ไวล้ในยยู่ามนนนนั้
ชพที่อ ยซูดาส อริสคารริโอท บขงบอกวขาเขามาจากเมพองครีรโรี ยธแหขงแควข้นยซูเดรีย เขาเปป็นคนเดรียว
ในหมซูขอคคั รสาวกสริบสองคนทรีที่ไมขไดข้มาจากแควข้นกาลริลรี เขาอาจเปป็นภาพของ ยอหตน 1:11 ทรีที่กลขาว

วขาพระครริสตตเสดป็จมาหาพวกของพระองคตและพวกเขาไมขยอมรคับพระองคต วลรีทรีที่บอกวขา “จะทรยศ
พระองคต” ไมขไดข้เปป็นการลริขริตลขวงหนข้าสทาหรคับยซูดาสแตขเปป็นคทาพยากรณตเกรีที่ยวกคับตคัวเขา
ยซูดาสซขที่งเปป็นเหรคัญญริกของกลรุขมเปป็นโจรและคนชอบยคักยอก อรุปนริสคัยนรีรแยกไมขขาด คนทรีที่
ชอบลคักขโมยจะกขออาชญากรรมทรีรที่ ข้ายแรงยริงที่ กวขาเดริม หากมองในแงขอรุปนริสคัยแลข้ว การทรีที่ยซูดาส
ทรยศพระเยซซูเพราะเหป็นแกขเงรินไมขใชขสที่ งริ แบขงแยกทรีที่สทาคคัญ เขาชรินกคับการโกงอยซูแข ลข้ว การทรีที่เขาแอบ
ทรยศพระเยซซูไมขไดข้แตกตขางในเรนอที่ งอมุปนริสทยมากไปกวขาการทรีที่เขาแอบทรยศความไวข้เนพรอเชพที่อใจ
ของพวกสาวกในการทรีที่เขายคักยอกไปจากพวกเขา เปป็นความจรริงทรีที่การรคักเงรินเปป็นรากเหงข้าแหขง
ความชคัวที่ ทคัรงปวง
ยยู่าม (โกลสซอคอมอน) คพอ ถรุงหรพอกระเปอ๋าใบเลป็กทรีที่ไวข้ใชข้ใสข เงรินของพวกเขา ตามราก
ศคัพทตแลข้วมคันหมายถขงหรีบหรพอกระเปาะเลป็กๆทรีที่ใชข้เกป็บสข วนทรีใที่ ชข้ปากเปขาของเครพที่องดนตรรีชนริดปาก
เปขา ตขอมามคันกลายเปป็นสทานวนเพพที่อหมายถขงกระเปอ๋าเงริน ยซูดาสเคพองทรีที่มารรียทต ริรงเงรินสามรข้อยเดนารริ
อคันไปเปลขาๆ คทาวขา เดนารริอนคั เปป็นคทาภาษาละตริน ซขที่งในระบบเศรษฐกริจของกรรีกโรมคันในสมคัย
ศตวรรษแรกมรีคขาเทขากคับคขาแรงหนขที่งวคัน กลขาวในอรีกนคัยหนขงที่ มารรียตไดข้ใชข้เงรินรายไดข้หนขงที่ ปรีไปกคับ
นทรามคันหอมทรีที่นางใชข้ชโลมพระเยซซู การทรีที่ยดซู าสโตข้แยข้งวขานขาจะขายนทรามคันนรีรและเอาเงรินไปแจกใหข้
แกขคนยากจนสข อใหข้เหป็นวขาเขาจะยคักยอกเงรินอรีก หากนางเอานทรามคันหอมนรีรไปขาย นางกป็คงเอาเงรินทรีที่
ไดข้ไปถวายแดขพระเยซซูผซูข้คงมอบเงรินนคัรนใหข้แกขยซูดาสผซูข้เปป็นเหรคัญญริก ยซูดาสเหป็นแตขวาข เงรินทรีที่เขาควร
จะไดข้หลรุดลอยไปจากมพอ
ยน 12:7
พระเยซย จขงตรนสวยู่า "ชยู่างเขาเถรด เขาทอาอยยู่างนทนั้เพนืริ่อแสดงถขงวนนฝนงศพของ
เรา คทาตทาหนริยซูดาสทรีที่พระเยซซูตรคัสมรีความหมายทรีที่ลขกซขรงกวขานคัรน พวกยริวใชข้นร ทามคันหอมดคังกลขาวใน
พริธรีฝคังศพ นรีที่เปป็นวริธรีในการใหข้เกรียรตริผซูข้ตายเหมพอนกคับทรีที่สมคัยนรีรเราสข งดอกไมข้ไปทรีที่งานศพ นทรามคันหอม
นรีรยงคั ชขวยอทาพรางกลริที่นศพดข้วยเพราะพวกเขาไมขไดข้ใชข้วริธรีอาบนทรายาศพเหมพอนกคับทรีที่ชาวตะวคันตกททา
เปป็นกริจวคัตร ดคังนคัรน สริที่งทรีนที่ างมารรียตททาจขงเหมพอนกคับการสข งดอกไมข้ใหข้แกขพระเยซซูกข่อนงานศพ
แทนทรีที่จะชโลมพระองคตหลคังจากทรีพที่ ระองคตสรรินพระชนมต นางกลคับททาอยขางนคัรนขณะทรีที่พระองคตยงคั
ทรงพระชนมตอยซูข มารรียตทราบดรีวาข พระเยซซูกาท ลคังเผชริญกคับการปฏริปคักษตทรีที่รรุนแรงขนาดไหน หมซูขบข้าน
เบธานรีอยซูนข อกกรรุงเยรซูซาเลป็มนริดเดรียว นางนขาจะทราบดรีเกรีที่ยวกคับหมายจคับพระเยซซู นางนขาจะทราบ
วขาพวกขข้าราชการระดคับสซูงของพวกยริวมรุขงมคันที่ ทรีที่จะฆขาพระเยซซู โดยเฉพาะหลคังจากทรีที่พระองคตทรง
ชรุบใหข้นข้องชายของนางเปป็นขขรนจากตาย บางทรีนางอาจอยากถวายเกรียรตริแดขพระองคตขณะทรีที่นางยคัง
ททาไดข้ พระเยซซูทรงบอกวขาการกระททาของนางพยากรณตถขงสริที่งทรีที่จะเกริดขขรน

ยน 12:8
เพราะวยู่ามทคนจนอยยยู่กบน ทยู่านเสมอ แตยู่เราจะไมยู่อยยยู่กบน ทยู่านเสมอไป"
พระองคตทรงตทาหนริความหนข้าซพที่อใจคดของยซูดาสทรีที่แสรข้งอยากชขวยเหลพอคนจน ความยากจนมรีมา
ตลอดและจะมรีอยซูเข สมอไป (แหลขงทรีมที่ าของความยากจนเกรีที่ยวขข้องกคับธรรมชาตริมนรุษยตทรีที่บกพรข อง
มากกวขาปคัญหาภายนอกทางเศรษฐกริจ) อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูกทป็ รงทราบดรีวาข พระองคตจะจากไป
ในไมขชาข้
ยน 12:9-11 ฝยู่ายพวกยรวเปป็นอนนมากรยล้วยู่าพระองคค์ประทนบอยยยู่ททริ่นนริ่นจขงมาเฝล้าพระองคค์
ไมยู่ใชยู่เพราะเหป็นแกยู่พระเยซยเทยู่านนนั้น แตยู่อยากเหป็นลาซารนสผยล้ซงขริ่ พระองคค์ไดล้ทรงใหล้ฟนนืนั้ ขขนั้นมาจาก
ตายดล้วย 10 แตยู่พวกปนโรหรตใหญยู่จขงปรขกษากนนจะฆยู่าลาซารนสเสทยดล้วย 11 เพราะลาซารนสเปป็นตล้น
เหตนททริ่ทอาใหล้พวกยรวหลายคนออกจากพวกเขา และไปเชนืริ่อพระเยซย
เราไดข้เหป็นจรุดประสงคตเพริมที่ เตริมของการทรีที่พระเยซซูทรงชรุบลาซารคัสใหข้เปป็นขขรนจากตาย
แนขนอนทรีที่พระองคตทรงชรุบเขาใหข้เปป็นขขรนเพพที่อถวายเกรียรตริแดขพระบริดาและเพพที่อเกรียรตริของพระองคต
เองดข้วย พระองคตยงคั ทรงชรุบเขาใหข้เปป็นขขรนเพราะเหป็นแกขมารรียตและมารธาสหายสนริทของพระองคต
แตขเราเหป็นเหตรุผลอรีกประการหนขที่งดข้วย การทรีพที่ ระองคตทรงชรุบลาซารคัสใหข้เปป็นขขรนจากตายดขงความ
สนใจของคนทคัรงปวงทรีที่อยซูรข อบกรรุงเยรซูซาเลป็ม พวกฟารริสรีและผซูข้นทาของอริสราเอลจขงเดพอดดาลและ
ปรขกษากคันวขาจะททาอะไรกคับพระองคตไดข้ นอกจากนรีร การเปป็นขขรนจากตายของลาซารคัสกป็เปป็นหลคัก
ฐานชริรนสรุดทข้ายสทาหรคับคนทคัวที่ ไปเพพอที่ ใหข้พวกเขากลคับใจเชพที่อพระเยซซู
วลรีทรีที่วาข “เปป็นอคันมาก” (ฮอ ออคลอส พอลรุส) แปลตรงตคัว ‘คนทรีมที่ รีเยอะ’ นรีเที่ ปป็นสทานวน
หมายถขงคนสามคัญ บางครคัรงมคันถซูกแปลวขา ‘ฝซูงชน’ อรีกครคัรงทรีที่เราไดข้เหป็นความแตกตขางชคัดเจน
ระหวขางพวกผซูข้นทาทางศาสนาทรีที่ใจแขป็งกระดข้างและคนสามคัญ พวกเขาไดข้ยรินเกรีที่ยวกคับการเปป็นขขรน
จากตายของลาซารคัสและพวกเขามาดซูลาซารคัสผซูข้เปป็นขขรนจากตายและพระเยซซูผซูข้ทรงชรุบเขาใหข้เปป็น
ขขรนจากตาย ผลลคัพธตกคป็ พอ คนเปป็นอคันมาก “ออกจากพวกเขา และไปเชพที่อพระเยซซู” พวกผซูข้มรีอทานาจ
เหป็นถขงเรพที่องนรีรอยขางชคัดเจน พวกเขาจขง “ปรขกษากคันจะฆขาลาซารคัสเสรียดข้วย” ลาซารคัสซขที่งเปป็นพยาน
หลคักฐานทรีที่สทาแดงถขงอทานาจจากพระเจข้าของพระเยซซูตข้องถซูกกทาจคัดดข้วย (เราไมขทราบวขาพวกเขามรี
ความเชพที่อมากขนาดไหน พวกเขาอาจเชพที่อแคขวาข พระองคตทรงเปป็นพระเมสสริยาหตทรีที่จะมาปลดปลขอย
พวกเขาจากโรม เหป็นไดข้ชคัดวขาบางคนจากฝซูงชนเหลขานรีรจะรข้องตะโกนวขา “ตรขงเขาเสรียทรีที่กางเขน”
ภายในสคัปดาหตนร รีเอง)

ดซูเหมพอนวขาในวคันถคัดไปเมพอที่ พระเยซซูเสดป็จเขข้ากรรุงเยรซูซาเลป็มอยขางผซูพข้ ริชริต ระดคับความตพที่น
เตข้นและความกระตพอรพอรข้นของฝซูงชนจะยริงที่ เพริมที่ ขขรนเพราะการทรีที่พระองคตทรงชรุบลาซารคัสใหข้เปป็น
ขขรนจากตาย แนขนอนทรีที่พระองคตผซูข้ทรงชรุบเขาใหข้เปป็นขขรนจากตายคพอ พระเมสสริยาหต
ยน 12:12-13 วนนรนยู่งขขนนั้ เมนืริ่อคนเปป็นอนนมากททริ่มาในเทศกาลเลทนั้ยงนนนั้นไดล้ยนร วยู่า พระเยซย
เสดป็จมาถขงกรนงเยรยซาเลป็ม 13 เขากป็พากนนถนือใบของตล้นอรนทผลนมออกไปตล้อนรนบพระองคค์รล้องวยู่า
"โฮซนนนา ขอใหล้พระองคค์ผล้เย สดป็จมาในพระนามขององคค์พระผยล้เปป็นเจล้า คนือพระมหากษนตรรยค์แหยู่ง
อรสราเอลทรงพระเจรรญ"
ในวคันถคัดมา (ทรีที่สมคัยนรีรเราเรรียกวขา ปาลตมซคันเดยต) ฝซูงชนเปป็นอคันมากทรีที่ไดข้เดรินทางไปยคังกรรุง
เยรซูซาเลป็มเพพที่อรข วมถพอเทศกาลปคัสกาไดข้ยนริ วขา “พระเยซซูเสดป็จมาถขงกรรุงเยรซูซาเลป็ม” คทาวขา “คนเปป็น
อคันมาก” (ฮอ ออคลอส พอลรุส) เปป็นคทาเดรียวกคับในขข้อ 9 คทาวขา “ถขงกรรุงเยรซูซาเลป็ม” (เออริส ฮริเอรอ
ซอลรุมา) แปลตรงตคัววขา ‘ขข้างในกรรุงเยรซูซาเลป็ม’ คนทคัรงหลายตขางรซูข้วาข กขอนหนข้านคัรนพระเยซซูทรง
พทานคักหลายวคันทรีที่หมซูขบข้านเบธานรีนอกกรรุงเยรซูซาเลป็ม คราวนรีรขขาวลพอสะพคัดไปวขาพระองคตกาท ลคังเสดป็จ
เขข้าไปขล้างในกรรุงเยรซูซาเลป็ม คลพนที่ ใตข้นร ทากทาลคังกขอตคัวอยซูข พวกเจข้าหนข้าทรีที่ระดคับสซูงตข้องการทรีที่จะจคับกรุม
พระองคตและสรุดทข้ายกป็ประหารชรีวริตพระองคต ทรุกคนตขางรซูเข้ กรีที่ยวกคับเรพที่องนรีรดรี กระนคัรนพวกคน
ธรรมดากป็ไดข้ขข้อสรรุปวขา ผซูข้ททรีที่ ทาการอคัศจรรยตอนคั ยริงที่ ใหญขเหลขานรีร แมข้กระทคังที่ ชรุบคนใหข้เปป็นขขรนจากตาย
จะตข้องเปป็นพระเมสสริยาหตทรีที่พวกเขารอคอยมานาน
เหลขาฝซูงชนทรีที่รอคอยการเสดป็จเขข้ากรรุงของพระองคตไดข้ตคัดใบตข้นอรินทผลคัมมาโบกและปซู
ตามทางทรีที่พระองคตเสดป็จ มคันไดข้กลายเปป็นธรรมเนรียมของคนสมคัยนคัรนทรีที่จะโบกใบตข้นอรินทผลคัม
และวางใบเหลขานรีรไวข้ขข้างหนข้าผซูข้มชรี คัยชนะหรพอกษคัตรริยต ขณะทรีที่พวกเขา “ออกไปตข้อนรคับพระองคต”
พวกเขากป็รข้องดข้วยความตพนที่ เตข้นวขา “โฮซคันนา ขอใหข้พระองคตผซูข้เสดป็จมาในพระนามขององคตพระผซูข้
เปป็นเจข้า คพอพระมหากษคัตรริยตแหขงอริสราเอลทรงพระเจรริญ” นรีไที่ มขใชขการกลขาวตทที่ากวขาความเปป็นจรริง
เลย ฝซูงชนเขข้าใจวขาพระเยซซูทรงเปป็นพระเมสสริยาหตของพวกเขา
คทาวขา โฮซคันนา เปป็นคทาภาษาฮรีบรซูซขที่งแปลตรงตคัววขา ‘ขอทรงชขวยใหข้รอดเดรีดี๋ยวนรีรเถริด’ หรพอ
‘ขอทรงชขวยพวกเราใหข้รอดเดรีดี๋ยวนรีรเถริด’ เราเหป็นชคัดเจนถขงความหมายของคทาๆนรีร อริสราเอลตกเปป็น
ทาสของกองทคัพโรมทรีพที่ วกเขาเกลรียดชคัง ความรอดทรีที่พวกเขาแสวงหาคพอ การชขวยกซูใข้ หข้พนข้
ทางการเมพองและไมขใชขการชขวยใหข้รอดฝขายวริญญาณ จรริงๆแลข้วพวกเขากทาลคังหมายถขง สดรุดรี
118:25-26 ถขงแมข้วาข พวกเขาจะไมขไดข้ยกขข้อความจากทรีที่นคันที่ ตรงๆกป็ตาม พวกเขารข้องวขาพระเยซซูทรง
เปป็นกษคัตรริยตแหขงอริสราเอลทรีที่พวกเขารอคอยมานาน สภาซานเฮดรรินเขข้าใจถขงการกระททานรีรของฝซูง

ชน หลายวคันตขอมาในการพริจารณาคดรีของพระเยซซู พระองคตกจป็ ะถซูกกลขาวหาวขาเปป็นกษคัตรริยตแหขง
อริสราเอล พระองคตจงข มรีความผริดขข้อหากบฏตขอหนข้าปรีลาต
ยน 12:14-15 และเมนืริ่อพระเยซย ทรงพบลยกลาตนวหนขริ่งจขงทรงลานนนั้นเหมนือนดนงททริ่มทคอาเขทยน
ไวล้วยู่า 15 `ธรดาแหยู่งศรโยนเออ๋ย อยยู่ากลนวเลย ดยเถรด กษนตรรยขค์ องเธอทรงลยกลาเสดป็จมา'
ตามทรีที่เราไดข้เหป็นรายละเอรียดเพริมที่ เตริมในขขาวประเสรริฐอรีกสามเลขมทรีที่เนพรอหาสอดคลข้องกคัน
พระเยซซู “ทรงพบลซูกลาตคัวหนขงที่ จขงทรงลานคัรน” การทรงลซูกลานคัรนมรีความหมาย ผซูข้พริชริตจะขรีมที่ ข้าเพพที่อ
เปป็นสคัญลคักษณตแสดงถขงชคัยชนะในสงคราม อยขางไรกป็ตาม ลาเปป็นสคัตวตทรีที่คนขรีที่เปป็นประจทา มคันสพที่อถขง
การมาโดยสคันตริ พระเยซซูทรงตคัรงใจทรีที่จะนทาเสนอพระองคตเองไมขใชขในฐานะผซูข้พริชริตทางการเมพอง
พระองคตเสดป็จมาอยขางสคันตริและอยขางถขอมพระทคัย อาณาจคักรของพระองคตไมขใชขอาณาจคักรทางการ
เมพองหรพอใชข้กาท ลคังทหาร ยอหตนบคันทขกวขานรีที่เปป็นการททาใหข้ เศคารริยาหต 9:9 สทาเรป็จโดยตรง
ยน 12:16 ททแรกพวกสาวกของพระองคค์ไมยู่เขล้าใจในเหตนการณค์เหลยู่านนนนั้ แตยู่เมนืริ่อพระ
เยซย ทรงรนบสงยู่าราศทแลล้ว เขาจขงระลขกไดล้วยู่า มทคอาเชยู่นนนนั้นเขทยนไวล้กลยู่าวถขงพระองคค์ และคนทนนั้งหลาย
ไดล้กระทอาอยยู่างนนนนั้ ถวายพระองคค์ ยอหตนหมายเหตรุไวข้วาข ในตอนนคัรนพวกสาวกยคังไมขเขข้าใจถขงความ
หมายของเหตรุการณตนร รี อยขางไรกป็ตาม ตขอมาเมพที่อพระองคตทรงไดข้รบคั สงขาราศรี พวกเขากป็จทาไดข้ถงข ขข้อ
พระคคัมภรีรตนร รีทพรีที่ ยากรณตถขงพระองคตและการทรีที่ขอข้ พระคคัมภรีรตนร รีสทาเรป็จในวคันนคัรน นรีที่เปป็นคทาพยากรณต
ขข้อแรกในหลายๆขข้อทรีที่จะสทาเรป็จในชขวงหลายวคันถคัดมา
ยน 12:17-18 เหตนฉะนนนนั้ คนทนนั้งปวงซขริ่งไดล้อยยยู่กบน พระองคค์ เมนืริ่อพระองคค์ไดล้ทรงเรทยกลาซา
รนสใหล้ออกมาจากอนโมงคค์ฝนงศพ และทรงใหล้เขาฟนืนนั้ ขขนั้นมาจากความตาย กป็เปป็นพยานในสรริ่งเหลยู่านทนั้
18 เหตนททริ่ประชาชนพากนนไปหาพระองคค์ กป็เพราะเขาไดล้ยนร วยู่าพระองคค์ทรงกระทอาการอนศจรรยค์
นนนั้น
อรีกครคัรงทรีที่เราไดข้เหป็นถขงความหมายของการชรุบลาซารคัสใหข้เปป็นขขรนจากตาย ผซูข้คนทรีที่ไดข้เหป็น
การอคัศจรรยตครคัรงนคัรนตขางจดจทาไดข้ นรีจที่ ขงเปป็นเหตรุผลหนขงที่ ทรีพที่ ระองคตทรงไดข้รคับการตข้อนรคับเขข้ากรรุง
อยขางดรี “พากคันไปหาพระองคต กป็เพราะเขาไดข้ยนริ วขาพระองคตทรงกระททาการอคัศจรรยตนร คัน” อรีกครคัรงทรีที่
คทาวขา ประชาชน (ออคลอส) หมายถขงคนสามคัญ
ยน 12:19 พวกฟารรสทจขงพยดกนนวยู่า "ทยู่านเหป็นไหมวยู่า ทยู่านทอาอะไรไมยู่ไดล้เลย ดยเถรด
โลกตามเขาไปหมดแลล้ว" พวกฟารริสรีตกอยซูใข นภาวะลทาบาก พวกเขาไดข้แตขยพนมองอยซูขข ข้างทางขณะ
ทรีที่ประชาชนแหขกนคั ไปตข้อนรคับพระเยซซูเขข้ากรรุง พวกเขาไดข้ออกคทาสคังที่ ไปแลข้ววขาถข้าผซูข้ใดพบวขา

พระองคตอยซูทข รีที่ไหนใหข้รายงานพวกเขาใหข้ทราบ ตอนนรีรพวกเขารซูแข้ ลข้ววขาพระองคตทรงอยซูทข รีที่ไหนแตขกป็
ททาอะไรไมขไดข้เลย พวกเขาพรทที่าบขนกคับตคัวเองวขา “ทขานเหป็นไหมวขา ทขานททาอะไรไมขไดข้เลย ดซูเถริด
โลกตามเขาไปหมดแลข้ว” แผนทรุกอยขางทรีที่พวกเขาวางไวข้พคังหมด แตขโชคดรีทรีที่วาข มคันจะไมขเปป็นแบบ
นรีรนานนคักหรอก
ยน 12:20-22 ในหมยยู่คนทนนั้งหลายททริ่ขขนั้นไปนมนสการในเทศกาลเลทนั้ยงนนนนั้ มทพวกกรทก
บล้าง 21 พวกกรทกนนนนั้ จขงไปหาฟทลรปซขงริ่ มาจากหมยยู่บล้านเบธไซดาในแควล้นกาลรลท และพยดกนบทยู่านวยู่า
"ทยู่านเจล้าขล้า พวกขล้าพเจล้าจะใครยู่เหป็นพระเยซย " 22 ฟทลรปจขงไปบอกอนนดรย วค์ และอนนดรยวค์กนบฟทลปร จขง
ไปทยลพระเยซย
พวกกรรีก ซขงที่ ไมขใชขพวกยริวนริยมกรรีกแตขเปป็นชาวกรรีกจรริงๆมาทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มดข้วย พวกเขา
นขาจะเปป็นผซูข้แสวงหาซขที่งเปป็นคนตขางชาตริ อาจเปป็นผซูข้เขข้ารรีตซขที่งยคังไมขไดข้เขข้าสรุหนคัตแตขแสวงหาพระเจข้า
แหขงอริสราเอล พวกเขาเขข้าไปหาฟรีลริปและขอพบพระเยซซู แลข้วฟรีลริปกป็ไปบอกพระเยซซู อยขางไร
กป็ตาม นขาสคังเกตวขาพระองคตไมขไดข้ไปพบพวกเขา อยขางไรกป็ตามพระองคตตรคัสตอบไปแบบเปป็น
ปรริศนาและพวกกรรีกอาจไดข้ยนริ ดข้วย อาจเปป็นไดข้วาข การทรีพที่ วกขข้าราชการอริสราเอลจะปฏริเสธ
พระองคตนร คันใกลข้เขข้ามาเตป็มทรีจนพระองคตอยากพรุงข เปข้าไปทรีที่พวกยริวเปป็นหลคัก ในไมขชาข้ ขขาวประเสรริฐ
กป็จะไปถขงพวกคนตขางชาตริดข้วย ถขงแมข้วาข พระเยซซูไมขไดข้ออกไปพบกคับพวกกรรีกเหลขานรีร แตขพวกเขา
ตข้องไดข้ยนริ ขขาวประเสรริฐแลข้วอยขางแนขนอน กางเขนตข้องมากขอนพระมหาบคัญชา เราอาจสคันนริษฐาน
ไดข้วาข พวกเขาเปป็นผซูข้เชพที่อแลข้วหรพอไมขกจป็ ะไดข้เปป็นผซูข้เชพที่อในเวลาไมขชข้า
ยน 12:23-24 และพระเยซยตรนสตอบเขาวยู่า "ถขงเวลาแลล้วททริ่บนตรมนนษยค์จะไดล้รนบสงยู่าราศท
24 เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านวยู่า ถล้าเมลป็ดขล้าวไมยู่ไดล้ตกลงไปในดรนและเปนือริ่ ยเนยู่าไป กป็จะอยยยู่เปป็น
เมลป็ดเดทยว แตยู่ถล้าเปนืริ่อยเนยู่าไปแลล้ว กป็จะงอกขขนนั้ เกรดผลมาก
ถขงแมข้วาข พระองคตไมขไดข้ออกไปตข้อนรคับพวกเขา แตขพระองคตกตป็ รคัสใหข้พวกเขาไดข้ยนริ
พระองคตทรงกลขาวถขงความตายและการเปป็นขขรนจากตายของพระองคตซขที่งใกลข้จะเกริดขขรนแลข้ว
พระองคตตรคัสแบบเปป็นลางวขา “ถขงเวลาแลข้วทรีที่บรุตรมนรุษยตจะไดข้รคับสงขาราศรี” เวลาของพระองคตทรีที่มรี
พยากรณตไวข้มานานไดข้มาถขงแลข้ว มรีการพซูดถขงเวลาทรีที่วาข ในยอหตน 2:4, 7:30 และ 8:20 พระองคตจะ
ตรคัสถขงเวลาทรีมที่ าถขงนรีรอรีกในยอหตน 13:1 และ 17:1 ‘เวลาของพระองคต’ หมายถขงความสมบซูรณตของ
พคันธกริจของพระองคตทรีที่กางเขน จรุดเรริที่มตข้นแหขงจรุดจบใกลข้เขข้ามาแลข้ว โดยการสริรนพระชนมตพระองคต
จะทรงไดข้รคับสงขาราศรีในไมขชข้า ดซู ฟรีลริปปรี 2:8-11

พระเยซซูจงข แสดงใหข้เหป็นถขงความขคัดแยข้งในตคัวของความเชพที่อแบบครริสเตรียน ชรีวตริ มาจาก
ความตาย นรีที่อยซูใข นบรริบทเกรีที่ยวกคับเวลาของพระองคตและการทรีที่พระองคตไดข้รคับสงขาราศรี พระองคตทรง
ยกตคัวอยขางโดยใชข้ภาพประกอบตามธรรมชาตริของเมลป็ดพพชทรีที่ตข้องตายและถซูกฝคังไวข้กขอนทรีที่ชรีวริต
ใหมขจะผรุดขขรนมา (เปาโลกป็ใชข้ภาพประกอบเดรียวกคันใน 1 โครรินธต 15:36) อยขางไรกป็ตาม โดยการ
สริรนพระชนมต พระองคตจขง “เกริดผลมาก” ดซู ยอหตน 15:5 กรุญแจทรีที่นทาไปสซูขการเกริดผลมากคพอ การยอม
ตายตขอตคัวเอง ในทรีที่นร รีพระเยซซูทรงตคัรงตาคอยการสริรนพระชนมตและการฟพร นคพนพระชนมตซขที่งกทาลคังจะ
มาถขง
ยน 12:25 ผยใล้ ดททริ่รกน ชทวรตของตนกป็ตล้องเสทยชทวรต และผยล้ททริ่ชนงชทวตร ของตนในโลกนทนั้ กป็จะ
รนกษาชทวรตนนนั้นไวล้นรร นนดรค์ พระเยซซูทรงขยายความถขงความขคัดแยข้งกคันของชรีวริตตขอไป คทาทรีแที่ ปลวขา
ชทวรต ในขข้อนรีร (ซซูเค) เปป็นคทาทรีที่มกคั แปลวขา ‘จริตวริญญาณ’ มากกวขา การรคักตคัวเอง (คพอ จริตวริญญาณของ
ตคัวเอง) เปป็นวริธรีทรีที่คนๆหนขงที่ จะเสรียมคันไปอยขางแนขนอน อยขางไรกป็ตาม คนทรีที่ยอมเกลรียดตคัวทรีที่เหป็นแกข
ตคัวของตน (คพอ ปฏริเสธตคัวเอง) “จะรคักษาชรีวตริ นคัรนไวข้นริรนคั ดรต” พวกกรรีกซขที่งไดข้ยรินพระองคตตรคัสมา
จากวคัฒนธรรมทรีมที่ รีหลคักปรคัชญาแบบเอพริคซูเรรียน ‘จงสนรุกกคับตคัวเอง’ ประเดป็นสทาคคัญทรีพที่ ระเยซซูกาท ลคัง
ตรคัสถขงคพอ กรุญแจทรีที่ไขสซูขเรพที่องฝขายวริญญาณทรีที่นทาไปสซูขชรีวริตนริรคันดรตคพอ การทรีที่คนๆหนขที่งจะเกลรียดชคัง
ความปรารถนาทรีที่เปป็นบาปซขที่งมรุขงแตขจะตอบสนองความตข้องการฝขายเนพรอหนคังของตนเอง การมรีใจ
จดจขออยซูกข บคั ตคัวเองคพอแกขนของการใชข้ชรีวริตตามเนพรอหนคังพรข้อมกคับกริจการทรีที่เสพที่อมทรามของมคัน ดซู
กาลาเทรีย 5:19-21 นอกจากนรีร นรีที่ยงคั ตรงขข้ามกคับความนริยมในสมคัยนรีรทรีที่มขงรุ แตขเรพที่องการพคัฒนาความ
มคันที่ ใจในตคัวเอง
ยน 12:26 ถล้าผยใล้ ดจะปรนนรบนตรเรา ใหล้ผล้นย นนั้นตามเรามา และเราอยยยู่ททริ่ไหน ผยปล้ รนนรบนตร
เราจะอยยยู่ททริ่นนนริ่ ดล้วย ถล้าผยใล้ ดปรนนรบนตรเรา พระบรดาของเรากป็จะทรงประทานเกทยรตรแกยู่ผล้นย นนั้น
พระเยซซูทรงปริดทข้ายดข้วยบทเรรียนเรพอที่ งการเปป็นสาวก (บางทรีเพพอที่ เหป็นแกขพวกกรรีกทรีฟที่ คังอยซู)ข
ผซูข้รคับใชข้ยอข มอยซูใข กลข้นายของตน ดข้วยเหตรุนร รี “ถข้าผซูข้ใดจะปรนนริบคัตริเรา ใหข้ผซูข้นร คันตามเรามา และเราอยซูข
ทรีที่ไหน ผซูข้ปรนนริบคัตริเราจะอยซูทข รีที่นนคัที่ ดข้วย” การรคับใชข้ทรีที่แทข้จรริงตข้องอาศคัยการอยซูใข กลข้ชริดกคับนายของตน
หากเราจะรคับใชข้พระองคต เรากป็ตข้องอยซูใข กลข้พระองคต
พระสคัญญาทรีที่ใกลข้เครียงกคับใน 1 ซามซูเอล 2:30 ถซูกกลขาวออกมา “ผซูข้ใดทรีที่ใหข้เกรียรตริเราๆกป็จะ
ใหข้เกรียรตริผซูข้นร นคั ” พระเจข้าทรงใหข้เกรียรตริผซูข้ทปรีที่ รนนริบคัตริพระองคตจรริงๆทคัรงในชรีวริตนรีรและชรีวริตหนข้า ดซู
วริวรณต 22:12 นขาสคังเกตรซูปกาลของคทากรริยาตรงนรีร วลรีแรก “ถข้าผซูข้ใดปรนนริบคัตริเรา” ถซูกแสดงในรซูป
เงพที่อนไขสมมตริ มคันสพที่อวขา ‘ถข้าผซูข้ใดเตป็มใจเลนอกทรีที่จะปรนนริบคัตริเรา’ วลรีตขอมา “พระบริดาของเรากป็จะ

ทรงประทานเกรียรตริแกขผซูข้นร นคั ” อยซูใข นรซูปอนาคตกาล มคันเปป็นคทาสคัญญาในรซูปของคทาพยากรณต
พระเจข้าจะทรงประทานเกรียรตริแกขผซูข้ทรีที่เตป็มใจเลพอกทรีที่จะปรนนริบคัตริพระองคต อรีกครคัรงทรีกที่ ลรุมข ผซูข้ฟคังทรีเที่ ปป็น
ชาวกรรีกนขาจะไดข้ยรินคทาตรคัสนรีร พวกเราทรุกวคันนรีรในฐานะทรีที่เปป็นผซูข้เชพที่อคนตขางชาตริกอป็ ยซูใข นขอบเขต
พระสคัญญานรีรดวข้ ย สรรเสรริญพระเจข้า
ยน 12:27 บนดนทจนั้ รตใจของเราเปป็นทนกขค์และเราจะพยดวยู่าอะไร จะวยู่า `ขล้าแตยู่พระบรดา
ขอทรงโปรดชยู่วยขล้าพระองคค์ใหล้พล้นเวลานทนั้' อยยู่างนนนั้นหรนือ หามรไดล้ เพราะดล้วยความประสงคค์นทนั้เอง
เราจขงมาถขงเวลานทนั้ เราไดข้เหป็นถขงความเปป็นมนรุษยตและความเปป็นพระเจข้าของพระองคต ในความเปป็น
มนรุษยตของพระองคตๆทรงกลคัวถขงสริที่งทรีพที่ ระองคตทรงทราบวขาจะเกริดขขรนในไมขชข้า คทาทรีที่แปลวขา จรตใจ
(ซซูเค) มรีความหมายหลายแบบในพระคคัมภรีรตใหมข ในความหมายทรีที่แคบมากกวขาคทานรีรหมายถขงจริตใจ
มนรุษยต ในความหมายทรีที่กวข้างกวขาคทาๆนรีรหมายถขง การมรีตคัวตนแบบมองไมขเหป็นทคัรงหมดของมนรุษยต
ซขที่งรวมถขง จริตใจ วริญญาณและอารมณต ขข้อนรีรนขาจะใชข้คทาๆนรีรตามความหมายแบบหลคังมากกวขา จริตใจ
ของพระเยซซูเปป็นทรุกขต วลรีทรีที่วาข “ขข้าแตขพระบริดา ขอทรงโปรดชขวยขข้าพระองคตใหข้พนข้ เวลานรีร” อยซูใข น
รซูปของคทาสคังที่ หรพอคทาขอ พระองคตทรงทซูลขอพระบริดาใหข้ชขวยพระองคตใหข้พนข้ จากเหตรุการณตทรีที่จะ
เกริดขขรน
เวลาของพระองคตทรีที่มพรี ยากรณตไวข้มานานใกลข้จะมาถขงแลข้วและในความเปป็นมนรุษยตของ
พระองคตๆกป็ทรงหวาดกลคัว กระนคัรน ในความเปป็นพระเจข้าของพระองคตๆกป็ทรงเตรรียมจริตใจและจริต
วริญญาณของพระองคตใหข้พรข้อมและตรคัสกคับตคัวเองวขา “เพราะดข้วยความประสงคตนร รีเองเราจขงมาถขง
เวลานรีร” ถขงแมข้วาข ในความเปป็นมนรุษยตของพระองคตๆทรงเปป็นทรุกขตเพราะสริที่งทรีที่กาท ลคังจะเกริดขขรน แตขใน
ความเปป็นพระเจข้าของพระองคตๆกป็ทรงตคัรงหนข้าเหมพอนหรินเหลป็กไฟเพพอที่ สซูข้กบคั ภารกริจทรีที่พระเจข้าทรง
เรรียกใหข้พระองคตมาททา พระองคตทรงถซูกทดลองเหมพอนอยขางเราทรุกประการ กระนคัรนพระองคตกยป็ คัง
ปราศจากบาป
ยน 12:28-30 ขล้าแตยู่พระบรดา ขอใหล้พระนามของพระองคค์ไดล้รบน เกทยรตร " แลล้วกป็มทพระ
สน รเสทยงมาจากฟล้าวยู่า "เราไดล้ใหล้รบน เกทยรตรแลล้ว และจะใหล้รนบเกทยรตรอทก" 29 ฉะนนนนั้ คนทนนั้งหลายททริ่ยนนื
อยยยู่ททริ่นนนริ่ เมนืริ่อไดล้ยรนเสทยงนนนั้นกป็พ ยดวยู่าฟล้ารล้อง คนอนืริ่นๆกป็พยดวยู่า "ทยตสวรรคค์องคค์หนขงริ่ ไดล้กลยู่าวกนบ
พระองคค์" 30 พระเยซย ตรนสตอบวยู่า "เสทยงนนนนั้ เกรดขขนั้นเพนืริ่อทยู่านทนนั้งหลาย ไมยู่ใชยู่เพนืริ่อเรา
เชขนเดรียวกคับทรีพที่ ระองคตทรงขอใหข้พระเจข้าชขวยพระองคตใหข้พนข้ จากสริที่งทรีที่กาท ลคังจะเกริด บคัดนรีร
ในความเปป็นพระเจข้าของพระองคตๆกป็ทรงทซูลขอใหข้พระบริดาทรง “ใหข้พระนามของพระองคตไดข้รคับ
เกรียรตริ” บางทรีเพพที่อเสรริมกทาลคังและหนรุนใจพระเยซซู พระเจข้าจขงตรคัสมาจากสวรรคตโดยตรงวขา “เรา

ไดข้ใหข้รคับเกรียรตริแลข้ว และจะใหข้รคับเกรียรตริอรีก” เชขนเดรียวกคับเซาโลขณะเดรินทางไปยคังเมพองดามคัสกคัส
คนเหลขานคัรนทรีอที่ ยซูใข กลข้ไดข้ยรินพระสรุรเสรียงของพระเจข้า แตขเหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาสข วนใหญขไมขเขข้าใจ
พระสรุรเสรียงนคัรน บางคนคริดวขาเปป็นเสรียงฟข้ารข้อง บางคนกป็คริดวขาเปป็นเสรียงทซูตสวรรคต
กระนคัรน การสทาแดงจากสวรรคตแบบนคัรนยริงที่ รคับรองเกรีที่ยวกคับความจรริงแทข้ของพระเยซซูใหข้คน
เหลขานคัรนไดข้ทราบ (เราไมขทราบแนขชคัดวขาเหตรุการณตนร รีเกริดขขรนทรีที่ไหน แนขนอนวขานรีที่เกริดขขรนในกรรุง
เยรซูซาเลป็ม อาจในพระวริหารหรพอในเขตพระวริหาร) สดรุดรี 29 เปรรียบพระสรุรเสรียงของพระเจข้าวขาเปป็น
เหมพอนกคับพายรุฝนทรีรที่ รุนแรงและมรีอทานาจมาก การตอบสนองของพระเจข้าจากสวรรคตไมขเพรียงเสรริม
กทาลคังพระเยซซูสทาหรคับวริกฤตริทรีที่ใกลข้เขข้ามาเทขานคัรน แตขยงคั เปป็นไปเพพที่อคนเหลขานคัรนทรีที่ไดข้เหป็นและไดข้ยนริ
พระสรุรเสรียงนรีรดข้วย ไมขวาข พวกเขาจะตรีความพระสรุรเสรียงนรีรอยขางไร มคันกป็แสดงใหข้เหป็นอยขางชคัดเจน
ถขงความสคัมพคันธตของพระเยซซูกบคั สวรรคต
ยน 12:31 บนดนทถนั้ ขงเวลาททริ่จะพรพากษาโลกนทแนั้ ลล้ว เดทดี๋ยวนทนั้ผคล้ย รองโลกนทนั้จะถยกโยนทรนั้ง
ออกไปเสทย เวลาของพระองคตไดข้มาถขงแลข้ว จรุดไคลแมป็กซตของยรุคทคัรงหลายมาใกลข้แลข้ว จรุดเรริที่มตข้น
แหขงการพริพากษาโลกนรีรกาท ลคังจะเรริที่มแลข้ว ความบาปจะถซูกพริพากษาในพระกายของพระองคตบน
กางเขน จรุดจบแหขงอาณาจคักรของซาตานพรข้อมทคัรงการดริรนรนของมคันใกลข้จะเรริที่มแลข้ว ทคัรงหมดใกลข้
จะสริรนสรุดแลข้วและพระเยซซูกทป็ รงทราบดรี “ผซูคข้ รองโลกนรีร” หาใชขใครอพนที่ นอกจากซาตาน มคันจะถซูก
โยนทริรงออกไปแลข้ว คทาวขาโยนทรนั้ง (เอคบคัลโล) อยซูใข นรซูปอนาคตกาล จรุดจบแหขงอทานาจในการครอง
โลกนรีรของซาตานใกลข้จะเรริที่มแลข้ว ถขงแมข้วาข เมพที่อเรามองยข้อนกลคับไปในประวคัตริศาสตรตเกพอบสอง
พคันปรี อทานาจของมคันยคังสพบตขอมาอยซูกข ตป็ าม แตขมคันกป็จะสริรนสรุดลงในไมขชข้า การเสพที่อมลงจากอทานาจ
ของมคันไดข้เรริที่มตข้นขขรนทรีที่กางเขนและทรีที่การฟพร นคพนพระชนมตของพระเยซซู
ยน 12:32-33 และเรา ถล้าเราถยกยกขขนนั้ จากแผยู่นดรนโลกแลล้ว เรากป็จะชนกชวนคนทนนั้งปวงใหล้
มาหาเรา" 33 พระองคค์ตรนสเชยู่นนนนนั้ เพนืริ่อสอาแดงวยู่าพระองคค์จะสรนนั้ พระชนมค์อยยู่างไร
พระเยซซูตรคัสถขงการ “ถซูกยกขขรน” เชขนเดรียวกคับในยอหตน 3:14 บางคนคริดวขานรีที่หมายถขงการ
เสดป็จขขรนสซูขสวรรคตของพระองคต อยขางไรกป็ตาม ขข้อ 33 บอกชคัดเจนถขงวริธรีทรีที่พระองคตจะสริรนพระชนมต
คพอ ทางไมข้กางเขน งซูทองสคัมฤทธริธถซูกยกขขรนในถริที่นทรุรกคันดารฉคันใด บรุตรมนรุษยตกจป็ ะถซูกยกขขรนฉคัน
นคัรน แตขในการถซูกยกขขรนนรีร ฤทธริธเดชแหขงกางเขนจะชคักชวนมนรุษยตทรุกยรุคสมคัยมายคังพระองคตผซูข้ทรง
ทรุกขตทรมาน หลคังที่ พระโลหริต และสริรนพระชนมตเพพอที่ พวกเขาบนไมข้กางเขนนคัรน วริถรีแหขงกางเขนจขง
เปป็นแมขเหลป็กฝขายวริญญาณขนาดใหญขทรีที่ดขงดซูดคนทคัรงปวงเขข้ามา คทาเชริญนรีรมไรี ปถขงคนทคัรงปวง แตขนขา
เศรข้าทรีที่คนมากมายไมขยอมมา

ยน 12:34 คนทนนั้งหลายจขงทยลพระองคค์วยู่า "พวกเราไดล้ยนร จากพระราชบนญญนตรวยู่า พระ
ครรสตค์จะอยยยู่เปป็นนรตยค์ เหตนไฉนทยู่านจขงวยู่า `บนตรมนนษยค์จะตล้องถยกยกขขนั้น' บนตรมนนษยค์นนนนั้ คนือผยล้ใด
เลยู่า" คนทคัรงหลาย (ออคลอส ซขที่งบางครคัรงแปลเปป็น ‘ฝซูงชน’ หมายถขงประชาชนคนธรรมดา) จขงถาม
พระองคตวาข เหตรุใดพวกเขาจขงไดข้ยนริ ในพระราชบคัญญคัตริวาข พระครริสตตจะอยซูเข ปป็นนริตยต แตขพระเยซซูกป็
ตรคัสวขาบรุตรมนรุษยตจะถซูกยกขขรน เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาเขข้าใจเลยวขาพระเยซซูทรงเปป็นพระครริสตต
กระนคัรนพวกเขากป็สคับสนทรีวที่ าข (1) ททาไมพระองคตถขงตข้องถซูกยกขขรน (คพอ ถซูกตรขงทรีที่กางเขน) และ (2)
บรุตรมนรุษยตผซูข้นร รีคพอผซูข้ใด
ยน 12:35-36 พระเยซย จขงตรนสกนบเขาวยู่า "ความสวยู่างจะอยยยู่กนบทยู่านทนนั้งหลายอทกหนยู่อย
หนขริ่ง เมนืริ่อยนงมทความสวยู่างอยยยู่กป็จงเดรนไปเถรด เกรงวยู่าความมนืดจะตามมาทนนทยู่าน ผยล้ททริ่เดรนอยยใยู่ นความ
มนืด ยยู่อมไมยู่รล้วย ยู่าตนไปทางไหน 36 เมนืริ่อทยู่านทนนั้งหลายมทความสวยู่าง กป็จงเชนืริ่อในความสวยู่างนนนนั้ เพนืริ่อ
จะไดล้เปป็นลยกแหยู่งความสวยู่าง" เมนืริ่อพระเยซย ตรนสดนงนนนนั้ แลล้วกป็เสดป็จจากไป และซยู่อนพระองคค์ใหล้พล้น
จากพวกเขา
แทนจะตอบคทาถามของพวกเขาตรงๆ พระองคตกลคับทรงใชข้คทาอรุปลคักษณตทรีที่ทรงใชข้กขอน
หนข้านคัรน การเปป็นความสวขางแหขงโลกนรีรของพระองคตใกลข้จะสริรนสรุดแลข้ว พระองคตจงข หนรุนใจพวก
เขาใหข้ใชข้ประโยชนตจากความสวขางนคัรนเทขาทรีที่ความสวขางนคัรนยคังอยซูกข บคั พวกเขา ในเมพองตขางๆสมคัย
โบราณซขที่งไมขมหรี ลอดไฟฟข้าตามทข้องถนนการเดรินทางตอนกลางคพนเปป็นเรพอที่ งทรีที่อคันตรายมากๆ
พระเยซซูทรงใชข้ภาพประกอบนรีรกบคั พระองคตเอง “เมพอที่ ทขานทคัรงหลายมรีความสวขาง กป็จงเชพที่อในความ
สวขางนคัรน เพพที่อจะไดข้เปป็นลซูกแหขงความสวขาง” ตรงนรีรพระองคตไมขเพรียงสอนความจรริงอรีกเรพที่องเกรีที่ยวกคับ
การดทาเนรินในความสวขางของพระองคตเทขานคัรน แตขยคังสอนเรพอที่ งการเชพที่อพระองคตในฐานะเปป็นความ
สวขางของโลกนรีรดวข้ ย พอตรคัสเสรป็จ พระองคตกเป็ สดป็จไป (เหป็นไดข้ชดคั วขาจากพระวริหาร) และทรงหลบ
ใหข้พข้นจากสายตาประชาชน
ยน 12:37 ถขงแมล้วยู่าพระองคค์ไดล้ทรงกระทอาการอนศจรรยค์หลายประการททเดทยวตยู่อหนล้า
เขา เขาทนนั้งหลายกป็ยนงไมยู่เชนืริ่อในพระองคค์ เราไดข้เหป็นสภาพฝขายวริญญาณอคันนขาเศรข้าของชนอริสราเอล
ถขงแมข้วาข พระองคตไดข้กระททาการอคัศจรรยตอคันยริงที่ ใหญขหลายประการและไดข้เทศนาความจรริงอคันเปรีที่ยม
ดข้วยฤทธริธเดชตขอหนข้าพวกเขา “เขาทคัรงหลายกป็ยงคั ไมขเชพที่อในพระองคต” คทากรริยาทรีที่แปลวขา เชนืริ่อ (พริสเตอซู
โอ) แสดงถขงการกระททาเรพที่อยไป นคันที่ คพอ ‘พวกเขายคังคงไมขเชพที่อในพระองคตอยซูเข รพอที่ ยไป’ พวกเขายคัง
ดขงดคันอยซูใข นการไมขเชพที่อพระองคตอยซูเข รพอที่ ยไปทคัรงๆทรีที่ไดข้เหป็นความสวขางของพระองคตแลข้ว ความบาป
ของพวกเขาไมขใชขการไมขเชพที่อ แตขเปป็นการไมข่ยอมเชนที่อซขที่งททาใหข้ใจของพวกเขามพดบอด

ยน 12:38-41 เพนือริ่ คอาของอรสยาหค์ศาสดาพยากรณค์จะสอาเรป็จซขริ่งวยู่า `พระองคค์เจล้าขล้า ใครเลยู่า
ไดล้เชนือริ่ สรริ่งททริ่เขาไดล้ยนร จากเราทนนั้งหลาย และพระกรขององคค์พระผยเล้ ปป็นเจล้าไดล้ทรงสอาแดงแกยู่ผใล้ย ด'
39 ฉะนนนนั้ พวกเขาจขงเชนืริ่อไมยู่ไดล้ เพราะอรสยาหค์ไดล้กลยู่าวอทกวยู่า 40 `พระองคค์ไดล้ทรงปรดตาของเขาทนนั้ง
หลาย และทอาใจของเขาใหล้แขป็งกระดล้างไป เกรงวยู่าเขาจะเหป็นดล้วยตาของเขา และเขล้าใจดล้วยจรตใจ
ของเขา และหนนกลนบมาและเราจะรนกษาเขาใหล้หาย' 41 อรสยาหค์กลยู่าวดนงนทเนั้ มนืริ่อทยู่านไดล้เหป็นสงยู่าราศท
ของพระองคค์ และไดล้กลยู่าวถขงพระองคค์
ยอหตนกลขาวในเวลาตขอมาวขาเหตรุการณตทรีที่บคันทขกไวข้เหลขานรีรเปป็นการททาใหข้คทาพยากรณตหลาย
ขข้อทรีที่บนคั ทขกไวข้ในพระธรรมอริสยาหตสทาเรป็จ ยอหตนอข้างถขงอริสยาหต 53:1 กขอนเปป็นขข้อแรก “พระองคต
เจข้าขข้า ใครเลขาไดข้เชพที่อสริที่งทรีที่เขาไดข้ยนริ จากเราทคัรงหลาย และพระกรขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าไดข้ทรง
สทาแดงแกขผซูข้ใด” บรริบทของอริสยาหต 53 พซูดถขงกางเขนและพระเมสสริยาหตผซูข้ทรงทรุกขตทรมานอยขาง
ไมขตข้องสงสคัย ยอหตนชรีรใหข้เหป็นวขาแมข้กระทคังที่ ขข้อแรกจากบทนคัรนกป็สทาเรป็จแลข้ว ชนอริสราเอลจทานวน
มากไมขยอมเชพที่อแมข้จะไดข้เหป็นพระกรขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าตขอหนข้าตขอตาตคัวเองแลข้ว
จากนคัรนยอหตนกป็อข้างถขงคทาพยากรณตทรีที่เปป็นลางยริงที่ กวขาตามทรีมที่ รีเขรียนไวข้ในอริสยาหต 6:9-10 ทขาน
กลขาววขา ดข้วยเหตรุนร เรี องพวกเขาจขง “เชพอที่ ไมขไดข้” ความแขป็งกระดข้างแหขงจริตใจของพวกเขาทรีที่ปฏริเสธ
การสทาแดงอคันเปรีที่ยมดข้วยฤทธริธเดชของพระบรุตรของพระเจข้าไดข้ปริดตาใจของพวกเขาจนเชพที่อไมขไดข้
ในการททาเชขนนคัรน พวกเขาจขงททาใหข้คทาพยากรณตทรีที่อริสยาหตกลขาวไวข้กวขา 700 ปรีกขอนหนข้านคัรนสทาเรป็จ
เพราะความแขป็งกระดข้างแหขงจริตใจของชนอริสราเอลทรีที่ไมขเชพที่อ แมข้กระทคังที่ ในสมคัยอริสยาหต
และในสมคัยพระเยซซูเองดข้วย พระเจข้าจขงทรง “ปริดตาของเขาทคัรงหลาย และททาใจของเขาใหข้แขป็ง
กระดข้างไป เกรงวขาเขาจะเหป็นดข้วยตาของเขา และเขข้าใจดข้วยจริตใจของเขา และหคันกลคับมาและเรา
จะรคักษาเขาใหข้หาย” คทาแชขงสาปนรีรทรีที่ตกอยซูกข บคั ชนอริสราเอลเปริดเผยใหข้เหป็นถขงอคันตรายของการเลขน
เกมกคับพระเจข้า ตามประวคัตริศาสตรตแลข้วชนอริสราเอลไมขเพรียงเพริกเฉย ปฏริเสธ และไมขเชพที่อพวกผซูข้
พยากรณตเทขานคัรน แตขพระบรุตรของพระเจข้าดข้วย ดคังนคัรนพระเจข้าจขงตรคัสวขา ‘เชริญพวกเจข้าตามสบาย’
ดคังนคัรนจนถขงทรุกวคันนรีรพระองคตไดข้ใหข้มผรี ข้าคลรุมหนข้าปริดใจชนอริสราเอลทรีที่ไมขเชพที่อจนพวกเขาเชพที่อไมขไดข้
(2 โครรินธต 3:15 และโรม 11:8-11)
จรุดประสงคตของโรม 11 จขงเตพอนสตริเราทรีที่เปป็นคนตขางชาตริวาข อยขาหลงททาผริดแบบเดรียวกคัน
“เพราะวขาถข้าพระเจข้ามริไดข้ทรงงดโทษกริที่งเหลขานคัรนทรีเที่ ปป็นกริที่งเดริม (ชนอริสราเอล) กป็เกรงวขาพระองคต
จะไมขทรงงดโทษทขานเหมพอนกคัน” (โรม 11:21) ผข้าคลรุมทรีที่กขอใหข้เกริดความมพดบอดฝขายวริญญาณนรีร
ซขที่งอริสยาหตไดข้พยากรณตไวข้ และพระเยซซูนทามาปรคับใชข้ตรงนรีร และเปาโลกป็กลขาวถขงดข้วย จะไมขถซูกเอา

ออกไปจนกวขาจะถขงยรุคแหขงความทรุกขตเวทนาใหญขยงริที่ เมพอที่ ชนอริสราเอลจะยอมรคับพระผซูข้ชขวยใหข้รอด
ทรีที่พวกเขาปฏริเสธมานาน ดซูโรม 11:25-26 ในการกลขาวพยากรณตเชขนนรีร อริสยาหตจขงมรีโอกาสไดข้เหป็น
พระครริสตตในสงขาราศรีของพระองคตในอริสยาหต 6 เหมพอนกคับทรีที่อคับราฮคัมไดข้เหป็นวคันของพระองคตแลข้ว
(ยอหตน 8:56)
ยน 12:42-43 อยยู่างไรกป็ดทแมล้ในพวกขนนนางกป็มทหลายคนเชนืริ่อในพระองคค์ดล้วย แตยู่เขาไมยู่
ยอมรนบพระองคค์อยยู่างเปรดเผยเพราะกลนวพวกฟารรสท เกรงวยู่าเขาจะถยกไลยู่ออกจากธรรมศาลา
43 เพราะวยู่าเขารนกการสรรเสรรญของมนนษยค์มากกวยู่าการสรรเสรรญของพระเจล้า
ถขงอยขางไรแลข้ว พวกเขากป็ยคังไดข้เหป็นความสวขางอยซูหข นขอยหนขที่ง ในพวกขรุนนางทรีที่กรรุง
เยรซูซาเลป็มมรีหลายคน “เชพอที่ ในพระองคต” กระนคัรนดข้วยความกลคัวพวกฟารริสรีและกลคัวทรีจที่ ะถซูกไลขออก
จากธรรมศาลาพวกเขาจขง “ไมขยอมรคับพระองคตอยขางเปริดเผย” นขาเศรข้าทรีพที่ วกเขารคักการสรรเสรริญ
ของมนรุษยตมากกวขาการสรรเสรริญของพระเจข้า (คทาทรีแที่ ปลวขา การสรรเสรรญ ในทรีที่นร รี (ดอซา) คพอคทาทรีที่
มคักแปลเปป็น ‘สงขาราศรี’ ชขางเปป็นความเหป็นทรีที่นขาเศรข้า พวกเขารคักสงขาราศรีอนคั จริปี๊บจบ๊อยของโลกใบ
เลป็กๆนรีรมากกวขาสงขาราศรีอคันไมขมรีทรีที่สรนริ สรุดของพระเจข้า ขข้อนรีรชขางเปป็นจรริงสทาหรคับบรรดาผซูข้เชพที่อทรีอที่ าย
องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าตขอหนข้าเพพที่อนๆของตน ไมขตข้องสงสคัยเลยวขาคนขรีรขลาดเหลขานรีรไปอยซูทข รีที่ไหนใน
หลายวคันตขอมาเมพที่อพระเยซซูทรงเดรินไปทรีที่กางเขนเพพที่อถซูกปรคับโทษถขงตาย
ยน 12:44-45 พระเยซย ทรงประกาศวยู่า "ผยทล้ ทริ่เชนือริ่ ในเรานนนั้น หาไดล้เชนืริ่อในเราไมยู่ แตยู่เชนือริ่ ใน
พระองคค์ผทล้ย รงใชล้เรามา 45 และผยล้ททริ่เหป็นเรากป็เหป็นพระองคค์ผล้ทย รงใชล้เรามา
ในบคันทขกสรุดทข้ายของยอหตนเกรีที่ยวกคับพคันธกริจตขอปวงชนของพระเยซซู พระองคตทรง
ประกาศวขา “ผซูข้ทรีที่เชพที่อในเรานคัรน หาไดข้เชพที่อในเราไมข แตขเชพที่อในพระองคตผซูข้ทรงใชข้เรามา” คทาทรีที่แปลวขา
ประกาศ (คราดโซ) ในทรีที่นร รีหมายถขง ‘รข้องเสรียงดคัง’ นรีที่เปป็นคทาประกาศใหข้ทรุกคนไดข้ยนริ ถขงแมข้ว าข เรา
ไมขทราบวขาคทาประกาศนรีรมรีขร นข ทรีที่ไหนกคันแนข แตขมนคั ตข้องเปป็นทรีที่สาธารณชน อาจเปป็นในหรพอใกลข้ๆ
บรริเวณพระวริหาร ความจรริงในตอนนคัรนกป็ยงคั เปป็นจรริงอยซูใข นตอนนรีร ความเชพที่อในพระเยซซูครริสตตกคป็ อพ
ความเชพที่อในพระเจข้าพระบริดา นอกจากนรีรเมพที่อพวกเขาไดข้เหป็นพระเยซซูกเป็ ทขากคับพวกเขาไดข้เหป็นพระ
บริดา นรีที่ไมขไดข้หมายความวขาพระบริดาและพระบรุตรเปป็นบรุคคลเดรียวกคัน แตขตามทรีที่มรีกลขาวไวข้ในฮรีบรซู
1:3 พระเยซซูทรง “มรีสภาวะเปป็นพริมพตเดรียวกคันกคับพระองคต” พระองคตทรงมรีสภาวะเหมพอนกคับพระ
บริดาของพระองคตทรุกประการ ดซู คทาอธริบายใน ฮรีบรซู 1:3
ยน 12:46 เราเขล้ามาในโลกเปป็นความสวยู่าง เพนืริ่อผยใล้ ดททริ่เชนืริ่อในเราจะมรไดล้อยยยู่ในความมนืด
พระองคตทรงสรรุปสริที่งทรีพที่ ระองคตไดข้ทรงสอนและเทศนา พระองคตในฐานะเปป็นความสวขางของโลก

นรีรทรงสามารถขคับไลขความมพดไปจากโลกนรีรไดข้ กระนคัรน การทรีที่เราจะรคับความสวขางนรีรไดข้เพพที่อขคับไลข
ความมพดทคัรงในตอนนคัรนและตอนนรีรกโป็ ดยความเชพที่อในพระองคต ความเชพที่อในพระเยซซูครริสตตจงข เปป็น
กรุญแจสซูขความสวขางของพระองคต
ยน 12:47 ถล้าผยใล้ ดไดล้ยรนถล้อยคอาของเราและไมยู่เชนืริ่อ เรากป็ไมยู่พรพากษาผยนล้ นนั้น เพราะวยู่าเรา
มรไดล้มาเพนือริ่ จะพรพากษาโลก แตยู่มาเพนืริ่อจะชยู่วยโลกใหล้รอด การเสดป็จมาครคัรงแรกของพระเยซซูไมขใชข
เพพที่อพริพากษาโลก จรุดประสงคตของการเสดป็จมาครคัรงแรกของพระองคตคพอ เพพที่อ “จะแสวงหาและ
ชขวยผซูข้ทรีที่หลงหายไปนคัรนใหข้รอด” (ลซูกา 19:10) อยขางไรกป็ตามในการเสดป็จมาครคัรงทรีที่สอง เหตรุการณต
จะกลคับตรงกคันขข้าม เมพที่อนคัรนพระองคตจะเสดป็จมาเพพที่อทรีจที่ ะพริพากษาไมขใชขเพพที่อชขวยใหข้รอดแลข้ว ใน
สมคัยแหขงพระครุณของพระองคต มนรุษยตชาตริสามารถหคันมาหาพระองคตในฐานะพระผซูข้ชขวยใหข้รอด
ไดข้ อยขางไรกป็ตาม ถข้าพวกเขาปฏริเสธพระองคตตอนนรีร พวกเขากป็จะเผชริญหนข้ากคับพระองคตในฐานะผซูข้
พริพากษาเมพที่อถขงตอนนคัรน
ยน 12:48 ผยใล้ ดททริ่ปฏรเสธเราและไมยู่รบน คอาของเรา ผยนล้ นนั้นจะมทสรริ่งหนขริ่งพรพากษาเขา คนือคอา
ททริ่เราไดล้กลยู่าวแลล้ว นนนั้นแหละจะพรพากษาเขาในวนนสน ดทล้าย นอกจากนรีรมาตรฐานทรีจที่ ะใชข้พริพากษาคน
ไมขเชพที่อกป็คอพ “คทาทรีที่เราไดข้กลขาวแลข้ว นคัรนแหละจะพริพากษาเขาในวคันสรุดทข้าย” มนรุษยตสามารถเพริกเฉย
ปฏริเสธ และไมขยอมรคับพระองคตไดข้ อยขางไรกป็ตาม หลคักการทรีที่ใชข้พพริ ากษาพวกเขากป็ถซูกเขรียนไวข้แลข้ว
พระวจนะของพระเจข้าซขที่งมรีเขรียนไวข้แลข้วจะพริพากษาพวกเขา มนรุษยตคดริ วขาพวกเขาจะลอยนวลกคับ
การปฏริเสธพระครริสตต อยขางไรกป็ตามพวกเขาไมขอาจหลรีกเลรีที่ยงพระวจนะของพระองคตไดข้ มคันจะ
เปป็นเกณฑตทรีที่ใชข้พริพากษาพวกเขาในวคันนคัรน
ยน 12:49-50 เพราะเรามรไดล้กลยู่าวตามใจเราเอง แตยู่ซขริ่งเรากลยู่าวและพยดนนนนั้ พระบรดา
ผยล้ทรงใชล้เรามา พระองคค์นนนนั้ ไดล้ทรงบนญชาใหล้แกยู่เรา 50 เรารยล้วยู่าพระบนญชาของพระองคค์นนนนั้ เปป็น
ชทวรตนรรนนดรค์ เหตนฉะนนนนั้ สรริ่งททริ่เราพยดนนนั้น เรากป็พยดตามททริ่พระบรดาทรงบนญชาเรา"
พระเยซซูทรงสรรุปพคันธกริจของพระองคตดข้วยการตรคัสวขาพระองคตไมขไดข้กลขาวตามใจพระองคต
เอง “แตขซขที่งเรากลขาวและพซูดนคัรน พระบริดาผซูข้ทรงใชข้เรามา พระองคตนร คันไดข้ทรงบคัญชาใหข้แกขเรา” หาก
สริทธริอทานาจในการเปป็นพระบรุตรของพระเจข้ายคังไมขพอ พระเยซซูกทป็ รงอข้างสริทธริอทานาจอรีกแหขงซขที่ง
สนคับสนรุนพคันธกริจของพระองคต พระองคตตรคัสสริที่งทรีที่มาจากพระเจข้าพระบริดา
พระบคัญชาทรีพที่ ระเจข้าพระบริดาทรงมรีมาเกรีที่ยวขข้องกคับ “ชรีวริตนริรคันดรต” คนไมขเชพที่อทคัรงตอนนคัรน
และตอนนรีรยคังคงปฏริเสธพระบคัญชาของพระเจข้าทรีที่เรรียกใหข้มารคับนทราแหขงชรีวริต อยขางไรกป็ตาม สริที่งทรีที่
พระเยซซูตรคัสกป็เปป็นสริที่งทรีพที่ ระบริดาตรคัสแกขพระองคต นรีไที่ มขเพรียงสนคับสนรุนพคันธกริจของพระเยซซูเทขานคัรน

แตขความโงขและพระพริโรธกป็จะตกแกขคนเหลขานคัรนทรีที่ปฏริเสธพระองคตและความจรริงของพระองคต
ดข้วย
*****
ภนำพรวมของยอหห์น 13: เนนทั้อหาสข่วนแรกของยอหห์น 13 พซูดถทึงเหตมุการณห์เบนทั้องตล้นในพระ
กระยาหารคนที่ามนทั้อสมุดทล้าย จมุดสนใจสนาคทญคนอการทมีที่พระเยซซูทรงลล้างเทล้าของพวกสาวก การทรยศ
พระองคห์ และการประยมุกตห์ใชล้เรนที่องนมีทั้ของพระองคห์ ในสข่วนหลทงของบทนมีทั้ เหตมุการณห์ตข่างๆในพระ
กระยาหารคนที่ามนทั้อสมุดทล้ายถซูกนนาเสนอ เรนอที่ งทมีนที่ ข่าสนใจคนอการทมีพที่ ระเยซซูทรงใชล้ยซูดาสไปในภารกริจ
แหข่งการทรยศของเขาและการทมีพที่ ระองคห์ทรงมมีพระบทญชาใหมข่
ยน 13:1
กยู่อนถขงเทศกาลเลทนั้ยงปนสกา เมนืริ่อพระเยซย ทรงทราบวยู่า ถขงเวลาแลล้วททริ่
พระองคค์จะทรงจากโลกนทนั้ไปหาพระบรดา พระองคค์ทรงรนกพวกของพระองคค์ซงขริ่ อยยใยู่ นโลกนทนั้
พระองคค์ทรงรนกเขาจนถขงททสริ่ น ด ยอหตน 13 ถขง ยอหตน 17 นทาเสนอเหตรุการณตตขางๆทรีที่เกริดขขรนในการ
ถพอพริธรีปคัสกาครคัรงสรุดทข้ายของพระเยซซู ซขที่งปกตริแลข้วเรรียกกคันวขาพระกระยาหารคทที่ามพรอสรุดทข้าย ความ
ลขกซขรงฝขายวริญญาณของคทาสอนของพระองคตถซูกนทาเสนอในเยป็นวคันนคัรนซขที่งไมขมรีในขขาวประเสรริฐอรีก
สามเลขมทรีที่มเรี นพรอหาสอดคลข้องกคัน ความจรริงอคันยริงที่ ใหญขหลายประการเกรีที่ยวกคับความเชพที่อแบบ
ครริสเตรียนสมคัยพระคคัมภรีรตใหมขถซูกพบในหข้าบทตขอไปนรีรและไมขมบรี คันทขกทรีที่อพที่นอรีกเลยในพระคคัมภรีรต
พระองคตตรคัสคทาสอนเหลขานรีรในเยป็นวคันนคัรนกขอนทรีที่พระองคตจะทรงถซูกจคับกรุมในสวน
เวลาในตอนนรีรคอพ กขอนการรคับประทานอาหารในพริธรีปคัสกา ยอหตนกลขาวประโยคยาวหนขที่ง
ประโยคซขที่งถขงจรุดสรุดยอดในวลรีสรุดทข้าย เวลาทรีพที่ ระเยซซูทรงรอคอยมานานใกลข้จะถขงแลข้วและ
พระองคตกทป็ รงทราบดรี ‘เวลา’ ของพระองคตจะครบถข้วนเมพที่อพระองคตเสดป็จไปจากโลกนรีรและกลคับ
ไปหาพระบริดาของพระองคต
เราไดข้เหป็นถขงพระทคัยอคันยริงที่ ใหญขของพระผซูข้ชขวยใหข้รอดของเรา ตลอดการรคับใชข้ของ
พระองคตบนโลกนรีร พระองคตทรงรคัก “พวกของพระองคต” ซขงที่ ในบรริบทนรีรนขาจะหมายถขงพวกสาวก
ทคัรงๆทรีที่ความไมขเปป็นผซูข้ใหญขฝขายวริญญาณของพวกเขา การทรีที่พวกเขาชอบทะเลาะเบาะแวข้งกคันดข้วย
เรพที่องเลป็กๆนข้อยๆ ความเจข้าอารมณตของเปโตร และการทรยศหคักหลคังของยซูดาส แตข “พระองคตทรง
รคักเขาจนถขงทรีที่สรุด” คทาทรีที่แปลวขา ททริ่สนด (เทลอส) ในบรริบทนรีรอาจหมายถขงความครบสมบซูรณตของ
พคันธกริจของพระองคต ถขงแมข้วาข พวกเขาสข วนใหญขจะละทริรงพระองคตและหนรีไปกขอนสริรนคพนนรีรกตป็ าม
ความรคักอคันยริงที่ ใหญขนร รีมมรี าถขงคนของพระองคตจนถขงทรุกวคันนรีร ดซู โรม 8:38-39

ยน 13:2
ขณะเมนืริ่อรนบประทานอาหารเยป็นเสรป็จแลล้ว พญามารไดล้ดลใจยยดาสอรสคารร
โอท บนตรชายของซทโมน ใหล้ทรยศพระองคค์ ตามทรีที่ลซูกา 22:3 ไดข้กลขาวไวข้ ซาตานไดข้เขข้าดลใจยซูดา
สกขอนการรคับประทานอาหารในพริธรีปคัสกา เมพที่อยซูดาสไดข้เขข้าไปหาพวกมหาปรุโรหริตและธรรมาจาร
ยตเพพที่อเตรรียมทรีจที่ ะทรยศพระองคต ตรงนรีรเราไดข้เหป็นวขาซาตาน ‘ดลใจ’ ยซูดาสไดข้อยขางไร เมพอที่ รวมลซูกา
22:3 กคับขข้อความตรงนรีร เรากป็เหป็นวขาซาตานไมขไดข้เขข้าสริงยซูดาส แตขใสข ความคริดและเจตนาทรีที่จะทรยศ
เขข้าไปในจริตใจของยซูดาส ซาตานซขที่งเปป็นวริญญาณตนหนขงที่ สามารถมรีอริทธริพลตขอจริตใจและความคริด
ของคนทรีมที่ รีความตข้องการทรีที่จะททาตามประสงคตของมคันอยซูแข ลข้ว หนขงที่ ในวริธรีหลคักของมคันคพอการใชข้
อริทธริพลกคับจริตใจและความคริดของมนรุษยต มคันพบวขาในตคัวของยซูดาสดรินกป็พรข้อมอยซูแข ลข้วสทาหรคับ
เมลป็ดพคันธรุตทมรีที่ คันจะหวขาน การทรียที่ อหตน 6:70 เรรียกยซูดาสวขาพญามาร สามารถแปลตรงตคัวไดข้วาข เขา
เปป็น ‘ผซูขข้ คัดขวาง’ (คทาวขา ดริอาบอลอส สขวนใหญขแลข้วโดยความหมายตรงตคัวหมายถขงผซูข้ขคัดขวางหรพอ
ปฏริปคักษต) เมพที่อรคับรซูข้ไดข้ถงข ความไมขจงรคักภคักดรีและความชอบวริพากษตวจริ ารณตของยซูดาส ซาตานจขงรซูวข้ าข
มคันจะททางานไดข้ผลทรีที่ใด พระเยซซูกทป็ รงทราบเชขนกคัน
ยน 13:3-5 พระเยซย ทรงทราบวยู่าพระบรดาไดล้ประทานสรริ่งทนนั้งปวงใหล้อยยใยู่ นพระหนตถค์
ของพระองคค์ และทรงทราบวยู่าพระองคค์มาจากพระเจล้า และจะไปหาพระเจล้า 4 พระองคค์ทรงลนก
ขขนั้นจากการรนบประทานอาหารเยป็น ทรงถอดฉลองพระองคค์ออกวางไวล้ และทรงเอาผล้าเชป็ดตนวคาด
เอวพระองคค์ไวล้ 5 แลล้วกป็ทรงเทนอนั้าลงในอยู่าง และทรงตนนั้งตล้นเอานอนั้าลล้างเทล้าของพวกสาวก และเชป็ด
ดล้วยผล้าททริ่ทรงคาดเอวไวล้นนนั้น
ในการเกรริที่นนทาสทาหรคับเหตรุการณตทรีที่จะเกริดขขรนตามมา ยอหตนเขรียนไวข้วาข พระเยซซูทรงทราบ
วขาพระบริดา “ไดข้ประทานสริที่งทคัรงปวงใหข้อยซูใข นพระหคัตถตของพระองคต และทรงทราบวขาพระองคตมา
จากพระเจข้า และจะไปหาพระเจข้า” ขณะทรีที่พระเยซซูกาท ลคังจะเผชริญกคับคทที่าคพนทรีที่พระเจข้าทรงกทาหนดไวข้
แลข้ว พระองคตกทป็ รงทราบวขาพระองคตทรงเปป็นผซูข้ใด เสดป็จมาจากไหน และจะเสดป็จไปทรีที่ไหน ดซู
มคัทธริว 11:27, 28:18, ลซูกา 10:22 และยอหตน 16:28 สทาหรคับคทาอธริบายเพริมที่ เตริมวขาททาไมพระเยซซูถขง
ทรงทราบวขาพระองคตทรงเปป็นผซูข้ใดและพระองคตทรงททาอะไรอยซู ข
ในบรริบทนคัรนเอง พระเยซซูทรงลรุกขขรนจากโตบ๊ะกรินขข้าวและเตรรียมตคัวทรีที่จะถขอมพระองคตลงตขอ
หนข้าพวกสาวก เหตรุการณตซขที่งถซูกบรรยายดคังตขอไปนรีรนขาจะเปป็นการกระททาของคนรคับใชข้คนหนขงที่
การ “ถอดฉลองพระองคตออกวางไวข้” ในทรีที่นร รีหมายถขงการถอดเสพรอคลรุมชคัรนนอกของพระองคตออก
คทาทรีที่แปลวขา ผล้าเชป็ดตนว (เลนทริออน) หมายถขงผข้าขนหนซูฝข้ายลรินนริ หรพอผข้ากคันเปพร อนซขที่งคนรคับใชข้สวม
เวลาจะททางานรคับใชข้ ในกรณรีนร รีพระเยซซูทรงคาดเอวดข้วยผข้าเชป็ดตคัวนรีร พระองคต “ทรงรคับสภาพอยขาง

ผซูข้รคับใชข้” จรริงๆ (ฟรีลริปปรี 2:7) ขณะทรีที่พระองคตทรงครุกเขขาลงททางานของคนรคับใชข้ ดคังนคัรนพระองคต
ทรงเรริที่มลข้างเทข้าของพวกสาวกทรีละคนๆและเชป็ดเทข้าของพวกเขาดข้วยผข้าเชป็ดตคัวทรีที่พระองคตทรงใชข้
คาดเอวไวข้ นขาสคังเกตวขาหลายปรีตขอมาเปโตรไดข้เขรียนไวข้ใน 1 เปโตร 5:5 วขาจง “คาดเอวไวข้ดข้วย
ความถขอมใจ” ในขข้อนคัรนสทานวนนรีรหมายถขงการทรีคที่ นรคับใชข้จะคาดเอวของตนไวข้ดวข้ ยผข้ากคันเปพร อน
เพพที่อเตรรียมตคัวสทาหรคับททางานและเพพที่อเปป็นสคัญลคักษณตแสดงถขงการเปป็นขข้ารคับใชข้ มคันเปป็นสคัญลคักษณต
แสดงถขงความถขอมใจ องคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราทรงททาเชขนนคัรนเลยทรีเดรียว
ยน 13:6-7 แลล้วพระองคค์ทรงมาถขงซทโมนเปโตร และเปโตรทยลพระองคค์วยู่า "พระองคค์
เจล้าขล้า พระองคค์จะทรงลล้างเทล้าของขล้าพระองคค์หรนือ" 7 พระเยซย ตรนสตอบเขาวยู่า "สรงริ่ ททริ่เรากระทอา
ในขณะนทนั้ทยู่านยนงไมยู่เขล้าใจ แตยู่ภายหลนงทยู่านจะเขล้าใจ"
เมพที่อพระเยซซูเสดป็จมาถขงเปโตร เขากป็รรีบยพรอเทข้าไวข้ (หรพอรรีบยกเทข้าขขรน) และรข้องวขา “พระองคต
เจข้าขข้า พระองคตจะทรงลข้างเทข้าของขข้าพระองคตหรพอ” เราเหป็นวขาเปโตรตกใจทรีที่องคตพระผซูข้เปป็นเจข้า
และพระผซูข้ชขวยใหข้รอดของเขายอมลดตคัวลงมาททางานตทที่าเชขนนรีร
คทาตอบของพระเยซซูอาจแปลตรงตคัวไดข้วาข ‘สริที่งทรีที่เรากทาลคังททาอยซูทข ขานยคังไมขเขข้าใจตอนนรีร แตข
ทขานจะรซูข้มนคั อยขางถของแทข้หลคังจากนรีร’ คทาทรีที่แปลวขา เขล้าใจ (เออริโด) หมายถขง การรซูข้แคข ‘แบบเปป็น
แนวคริด’ หรพอ ‘แบบเปป็นทฤษฎรี’ (คพอ ความเขข้าใจทรีที่จทากคัด) คทาทรีแที่ ปลวขา เขล้าใจ ตรงทข้ายขข้อ (กริโนส
โค) มรีความหมายวขา ‘ความรซูทข้ รีที่เกริดกคับตคัว’ หรพอความรซูทข้ รีที่เกริดจากประสบการณต ดข้วยเหตรุนร รีพระเยซซู
จขงตรคัสกคับเปโตรวขา ‘ทขานไมขเขข้าใจวขาเรากทาลคังททาอะไรอยซูข แตขทขานจะเขข้าใจภายหลคัง’
ยน 13:8-9 เปโตรทยลพระองคค์วยู่า "พระองคค์จะทรงลล้างเทล้าของขล้าพระองคค์ไมยู่ไดล้"
พระเยซย ตรนสตอบเขาวยู่า "ถล้าเราไมยู่ลล้างทยู่านแลล้ว ทยู่านจะมทสยู่วนในเราไมยู่ไดล้" 9 ซทโมนเปโตรทยล
พระองคค์วยู่า "พระองคค์เจล้าขล้า มรใชยู่แตยู่เทล้าของขล้าพระองคค์เทยู่านนนั้น แตยู่ขอทรงโปรดลล้างทนนั้งมนือและ
ศทรษะดล้วย"
เปโตรผซูข้ใจรข้อนทคักทข้วงวขา “พระองคตจะทรงลข้างเทข้าของขข้าพระองคตไมขไดข้” ซขที่งพระเยซซู
ตรคัสตอบวขา “ถข้าเราไมขลข้างทขานแลข้ว ทขานจะมรีสขวนในเราไมขไดข้” พระเยซซูกาท ลคังหมายความวขา ถข้าผซูข้
ใดไมขไดข้รคับการชทาระลข้างในพระโลหริตทรีที่มรีคขาอคันประเสรริฐของพระองคต คนๆนคัรนกป็จะไมขมรีสขวนกคับ
พระองคตหรพออาณาจคักรของพระองคต ดซู 1 ยอหตน 1:7, วริวรณต 1:5 และวริวรณต 7:14 ไมขวาข เปโตรจะ
เขข้าใจเรพที่องนรีรหรพอไมข (ซขที่งเปป็นเรพอที่ งทรีเที่ ขข้าใจยาก) เขากป็ทซูลขอพระองคตวาข “พระองคตเจข้าขข้า มริใชขแตขเทข้า
ของขข้าพระองคตเทขานคัรน แตขขอทรงโปรดลข้างทคัรงมพอและศรีรษะดข้วย”

ยน 13:10-11 พระเยซย ตรนสกนบเขาวยู่า "ผยล้ททริ่อาบนอนั้าแลล้วไมยู่จอาเปป็นตล้องชอาระกายอทก ลล้างแตยู่
เทล้าเทยู่านนนั้น เพราะสะอาดหมดทนนั้งตนวแลล้ว พวกทยู่านกป็สะอาดแลล้ว แตยู่ไมยู่ใชยู่ทนกคน" 11 เพราะ
พระองคค์ทรงทราบวยู่า ใครจะเปป็นผยล้ทรยศพระองคค์ เหตนฉะนนนนั้ พระองคค์จขงตรนสวยู่า "ทยู่านทนนั้งหลาย
ไมยู่สะอาดทนกคน"
พระเยซซูตรคัสตอบโดยชรีรใหข้เหป็นถขงธรรมเนรียมทรีพที่ ระองคตทรงถพอปฏริบคัตริอยซู ข เมพอที่ คนยริวชทาระ
ลข้างสทาหรคับพริธรี (ตรงนรีรพระองคตทรงใชข้คทาทรีที่แตกตขาง คพอ ลออซูโอ ซขที่งแตกตขางจาก นริพโต ซขงที่ ถซูกใชข้
มาตลอดเพพที่อหมายถขงการชทาระลข้างตามพริธรีทรีที่พวกเขาปฏริบคัตริ) เขากป็จะไปจากสถานทรีที่ชทาระลข้างนคัรน
เทข้าของเขาซขที่งปกตริแลข้วสวมรองเทข้าแตะกป็จะเปพร อนฝรุขนอรีก เขาสะอาดแลข้วสทาหรคับพริธรียกเวข้นเทข้า
ของเขาทรีที่สกปรก ดข้วยเหตรุนร รีพอเขาเขข้าบข้านไหนในฐานะแขก เจข้าบข้านกป็จะใหข้คนรคับใชข้มาลข้างเทข้า
ใหข้เขา ซขที่งททาใหข้เขา “สะอาดหมดทคัรงตคัว” คทาทรีที่แปลวขา หมดทนนั้งตนว (ออลอส) หมายถขง ‘ครบถข้วน’
พระเยซซูตรคัสเสรริมวขา “พวกทขานกป็สะอาดแลข้ว แตขไมขใชขทรุกคน” คทาทรีแที่ ปลวขา สะอาด (คา
ธารอส) ใชข้เพพที่อหมายถขงการถซูกชทาระลข้างใหข้สะอาดสทาหรคับพริธรี เพพที่อปฏริบคัตริตามธรรมเนรียมของ
พวกเลวรี พระเยซซูไดข้ทรงลข้างเทข้าของพวกเขาแลข้ว จขงททาใหข้พวกเขาสะอาดฝข่ายพริธมี อยขางไรกป็ตาม
พระองคตตรคัสเปป็นลางวขาไมขใชขทรุกคนในพวกเขาทรีที่สะอาดฝข่ายวริญญาณ ถขงแมข้วาข พระเยซซูทรงลข้าง
เทข้าของยซูดาสแลข้ว แตขเขากป็ไมขไดข้รคับการชทาระลข้างจากพระองคตในฝขายวริญญาณ ยอหตนบคันทขกวขาเขา
“จะเปป็นผซูข้ทรยศพระองคต” และทรงเชพที่อมโยงเรพที่องนรีรกบคั คทาตรคัสของพระองคตทรีที่วาข ไมขใชขทรุกคนทรีที่
สะอาด
นรีที่คงเปป็นเรพที่องทรีที่ลทาบากใจสรุดๆสทาหรคับทคัรงสองฝขาย พระเยซซูทรงทราบขณะทรีที่ทรงลข้างเทข้ายซู
ดาสวขาเขาเปป็นใครและกทาลคังจะททาอะไร อยขางไรกป็ตาม พระองคตไมขทรงโวยวายแตขตรคัสกวข้างๆ
เพรียงวขาไมขใชขทรุกคนในพวกเขาทรีที่สะอาด ยซูดาสกป็คงรซูข้สขกกระดากใจไมขนข้อยเมพที่อพระเยซซูซขที่งเปป็นผซูข้ทรีที่
เขากทาลคังจะทรยศทรงแสดงพระกรรุณาครุณตขอเขาโดยททางานทรีที่ตทที่าตข้อยขนาดนคัรนเพพอที่ เขา
ยน 13:12-13 เมนืริ่อพระองคค์ทรงลล้างเทล้าเขาทนนั้งหลายแลล้ว พระองคค์กป็ทรงฉลองพระองคค์
และเอนพระกายลงอทกตรนสกนบเขาวยู่า "ทยู่านทนนั้งหลายเขล้าใจในสรริ่งททริ่เราไดล้กระทอาแกยู่ทยู่าน
หรนือ 13 ทยู่านทนนั้งหลายเรทยกเราวยู่า พระอาจารยค์และองคค์พระผยล้เปป็นเจล้า ทยู่านเรทยกถยกแลล้ว เพราะเรา
เปป็นเชยู่นนนนนั้
พอไดข้ลข้างเทข้าพวกสาวกแลข้ว พระเยซซูกทป็ รงฉลองพระองคตอรีก นคังที่ ลงและถามพวกเขาวขา
พวกเขาเขข้าใจหรพอไมขวาข พระองคตไดข้ทรงททาอะไรแกขพวกเขา ไมขเปริดโอกาสใหข้พวกเขาไดข้ตอบ
พระองคตกตป็ รคัสตขอไปวขา “ทขานทคัรงหลายเรรียกเราวขา พระอาจารยตและองคตพระผซูข้เปป็นเจข้า ทขานเรรียก

ถซูกแลข้ว เพราะเราเปป็นเชขนนคัรน” พระองคตทรงยอมรคับฐานะทคัรงสองประการทรีที่พวกเขาใชข้เรรียก
พระองคต คทาทรีแที่ ปลวขา ถยกแลล้ว (คาโลส) มาจากคทาทรีที่แปลวขา ‘ดรี’ พระองคตจขงตรคัสวขา ‘ดรีแลข้วทรีที่พวก
ทขานเรรียกเราเชขนนคัรน'
ยน 13:14-15 ฉะนนนนั้ ถล้าเราผยล้เปป็นองคค์พระผยล้เปป็นเจล้าและพระอาจารยค์ของทยู่าน ไดล้ลล้างเทล้า
ของพวกทยู่าน พวกทยู่านกป็ควรจะลล้างเทล้าของกนนและกนนดล้วย 15 เพราะวยู่าเราไดล้วางแบบแกยู่ทยู่าน
แลล้ว เพนืริ่อใหล้ทยู่านทอาเหมนือนดนงททริ่เราไดล้กระทอาแกยู่ทยู่าน
คราวนรีรพระเยซซูทรงเนข้นยทราความขคัดแยข้งกคันของสริที่งทรีที่พระองคตไดข้ทรงกระททา พระองคตทรง
เปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าและเปป็นพระอาจารยตจรริงๆ อยขางไรกป็ตาม พระองคตไดข้ทรงถขอมพระองคตลง
และไดข้กลายเปป็นผซูข้รคับใชข้ในการลข้างเทข้าพวกเขา นรีที่เปป็นภาพประกอบของความถขอมใจอคันยริงที่ ใหญข
ในการทรีที่พระองคตเสดป็จมารคับสภาพมนรุษยตโดย “ทรงรคับสภาพอยขางผซูข้รคับใชข้ ทรงถพอกทาเนริดใน
ลคักษณะของมนรุษยต” (ฟรีลริปปรี 2:7) แตขพระองคตกทป็ รงตข้องการใหข้เรพอที่ งนรีรเปป็นแบบอยขางสทาหรคับพวก
สาวก (และสทาหรคับพวกเราในสมคัยนรีรดวข้ ย) ในเรพอที่ งของการถขอมใจ ในคทที่าวคันนคัรนทรีพที่ วกเขารคับ
ประทานอาหารคทที่ามพรอสรุดทข้าย พวกสาวกมคัวแตขถกเถรียงกคันวขา “จะนคับวขาใครในพวกเขาเปป็นใหญข
ทรีที่สรุด” (ลซูกา 22:24) ถขงแมข้วาข ยอหตนไมขไดข้บคันทขกเรพอที่ งนรีรไวข้ แตขเหตรุการณตนร รีกเป็ กริดขขรนกขอนการรคับ
ประทานอาหารคทที่ามพรอนรีรสร นริ สรุดลง
พระเยซซูไมขไดข้ทรงสนคับสนรุนใหข้การลข้างเทข้าเปป็นพริธรีหนขที่งสทาหรคับครริสตจคักร แตขพระองคต
ทรงสอนเรพที่องการถขอมใจแกขทร คังพวกสาวกและพวกเรามาตลอดทรุกยรุคทรุกสมคัยมากกวขา แบบอยขาง
ทรีที่พระองคตทรงหมายถขงกป็คอพ วขา พระองคตผซูข้ทรงเปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าและพระอาจารยตทรงเตป็มใจ
ททางานตทที่าตข้อยแบบผซูข้รคับใชข้ พระเยซซูไมขทรงมรีหคัวใจแหขงความรคักเทขานคัรนแตขยคังมรีหคัวใจของผซูข้รคับใชข้
ดข้วย การทรีที่พวกเขาถกเถรียงกคันวขาใครจะเปป็นใหญขกขอนหนข้านคัรนสทาแดงใหข้เหป็นวขาพวกเขาตข้องรซูข้จคัก
การถขอมใจจรริงๆ
ยน 13:16-17 เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านวยู่า ทาสจะเปป็นใหญยู่กวยู่านายกป็ไมยู่ไดล้ และทยตจะ
เปป็นใหญยู่กวยู่าผยทล้ ทริ่ใชล้เขาไปกป็หามรไดล้ 17 ถล้าทยู่านรยล้ดนงนทนั้แลล้ว และทยู่านประพฤตรตาม ทยู่านกป็เปป็นสน ข
พระเยซซูจงข ทรงเตพอนใจพวกเขาวขาพวกเขาทรีที่เปป็นสาวกไมขไดข้ใหญขไปกวขาพระองคตผซูข้ทรง
เปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้า ผซูข้ทรีที่พระองคตจะทรงใชข้ไปเปป็นทซูต (เหมพอนกคับทรีที่พระองคตทรงใชข้พวกเขาไป
แลข้ว) ไมขไดข้ใหญขกวขาพระองคตผซูข้ทรงใชข้พวกเขาไป สริที่งทรีพที่ ระองคตตข้องการสอนกป็คพอวขา พวกเขารวม
ถขงพวกเราดข้วยควรรซูจข้ คักถขอมตคัวเหมพอนกคับทรีที่พระองคตทรงเตป็มใจถขอมพระองคตลง

จากนคัรนพระเยซซูทรงเปริดเผยใหข้เหป็นมานาทรีที่ซขอนอยซูข ผซูข้ทรีที่จะมรีความสรุขทรีสที่ รุดในชรีวริตคพอผซูข้ทรีที่
เตป็มใจถขอมตคัวลงและเสรียสละตคัวเองเพพอที่ คนอพนที่ คนทรีที่เยขอหยริงที่ และเหป็นแกขตคัวกป็มรีแตขความทรุกขตใน
ชรีวริต รซูปกาลของคทากรริยา ประพฤตรตาม (พอยเอโอ) คพอ ปคัจจรุบนคั กาล ความหมายทรีที่สพที่อกป็คพอวขา ผซูข้ทรีที่
ประพฤตริตามเรพอที่ ยไปกป็เปป็นสรุข ความไมขเหป็นแกขตคัวและความถขอมใจเรนที่อยไปคพอเคลป็ดลคับของความ
สรุขทรีที่แทข้จรริง คทาทรีที่แปลวขา เปป็นสน ข คพอ มาคารริออส
ยน 13:18-19 เรามรไดล้พยดถขงพวกทยู่านสรนนั้ ทนกคน เรารยล้จนกผยล้ททริ่เราไดล้เลนือกไวล้แลล้ว แตยู่เพนือริ่
พระคนมภทรค์จะสอาเรป็จททริ่วยู่า `ผยทล้ ทริ่รนบประทานอาหารกนบเราไดล้ยกสล้นเทล้าตยู่อเรา' 19 เราบอกทยู่านทนนั้ง
หลายเดทดี๋ยวนทกนั้ ยู่อนททริ่เรนืริ่องนทจนั้ ะเกรดขขนนั้ เพนืริ่อวยู่าเมนืริ่อเรนืริ่องนทนั้เกรดขขนนั้ แลล้วทยู่านจะไดล้เชนืริ่อวยู่าเราคนือผยล้นนนั้น
พระเยซซูตรคัสวขาพระองคตไมขไดข้ทรงหมายถขงพวกเขาทรุกคน (ขข้อยกเวข้นกป็คพอ ยซูดาส ซขที่งเปป็น
ตคัวแทนของความเหป็นแกขตคัว หลคังจากเหตรุการณตทรคังหมด เขากป็จะฆขาตคัวตายดข้วยความหดหซูขใจ เขา
เปป็นภาพทรีที่ตรงกคันขข้ามกคับสริที่งทรีที่พระเยซซูเพริที่งสอนไป) พระเยซซูตรคัสวขาในเหตรุการณตทรคังหมดนรีรพระ
คคัมภรีรตกจป็ ะสทาเรป็จ พระองคตทรงยกขข้อความจาก สดรุดรี 41:9 การกรินขข้าวรข วมโตบ๊ะกคับใครสคักคนและ
หคันมาททารข้ายคนๆนคัรนเปป็นการเสรียมารยาทอยขางรรุนแรง คนอาหรคับยคังถพอวขานรีเที่ ปป็นเรพที่องสทาคคัญอยซูข ยซู
ดาสททาใหข้พระคคัมภรีรตสทาเรป็จโดยการททาเรพอที่ งเสรียมารยาทดคังกลขาว
พระเยซซูตรคัสถขงเรพอที่ งนรีรตขอหนข้าพวกสาวกเพพที่อทรีวที่ าข พวกเขาจะมรีความเชพที่อทรีที่เขข้มแขป็งยริงที่ ขขรน
เมพที่อเหตรุการณตเหลขานรีรเกริดขขรน คทาวขา เชนืริ่อ (พริสเตอซูโอ) อยซูใข นรซูปปคัจจรุบคันกาล คทาวขา เพนืริ่อวยู่า คพอ ฮรินา
ประโยคนรีรอาจแปลไดข้วาข ‘บคัดนรีรเรากทาลคังบอกเรพอที่ งนรีรแกขพวกทขานกขอนทรีที่เรพที่องนรีรจะเกริดขขรน เพพที่อทรีที่วาข
เมพที่อมคันเกริดขขรนแลข้ว พวกทขานจะไดข้เชพที่อเสมอไปวขาเราคพอผซูข้นร นคั ’ พระเยซซูทรงทราบวขากขอนทรีจที่ ะสริรน
คพนนรีร พวกสาวกจะไดข้เหป็นการจคับกรุมพระองคตเพราะการทรยศของยซูดาส พระองคตตรคัสลขวงหนข้า
เพพที่อเหป็นแกขพวกเขาวขานรีที่เปป็นการททาใหข้คทาพยากรณตสทาเรป็จเพพอที่ ททาใหข้ความเชพที่อของพวกเขาเขข้มแขป็ง
เกรงวขาความเชพที่อของพวกเขาจะอขอนแอลงเพราะเหตรุการณตทรีที่จะเกริดขขรนในอรีกยรีสที่ ริบสรีที่ชคัวที่ โมงขข้าง
หนข้า พระองคตจงข ตรคัสแกขพวกเขาวขาเมพที่อเรพอที่ งราวทคัรงหมดนรีรเกริดขขรน จงจทาไวข้วาข นรีเที่ ปป็นสข วนหนขงที่ ของ
แผนการของพระเจข้า เราคงนขกไดข้ถขงความคริดทรีที่สคับสนในหคัวของยซูดาส แตขถขงอยขางไรแลข้วทรุกสริที่งกป็
ถซูกเตรรียมพรข้อมหมดแลข้ว เขาจะทรยศพระเยซซูใหข้แกขคนเหลขานคัรนทรีที่เกลรียดชคังพระองคต
ยน 13:20 เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านวยู่า ผยใล้ ดไดล้รนบผยล้ททริ่เราใชล้ไป ผยนล้ นนั้นกป็รบน เราดล้วย และ
ผยใล้ ดไดล้รบน เรา ผยนล้ นนั้นไดล้รบน พระองคค์ผทล้ย รงใชล้เรามา" พระองคตสรรุปคทาตรคัสคทที่านคัรนดข้วยการกลขาววขาผซูข้
ใดกป็ตามทรีที่รคับผซูข้ทรีที่พระองคตทรงใชข้ไปกป็เทขากคับรคับพระองคตดข้วย นอกจากนรีรใครกป็ตามทรีที่รคับพระองคตกป็
เทขากคับรคับพระองคตผซูข้ทรงใชข้พระองคตมาดข้วยคพอ พระเจข้าพระบริดา แนขนอนทรีพที่ ระองคตตรคัสเชขนนรีรเพพอที่

เสรริมกทาลคังพวกสาวกใหข้พรข้อมสทาหรคับวริกฤตริทรีที่จะมา เบพรองตข้นพวกเขาจะใจสลายเมพอที่ ไดข้เหป็นองคต
พระผซูข้เปป็นเจข้าของพวกเขาถซูกจคับกรุม ถซูกตรขงกางเขน และสรุดทข้ายถซูกฝคังไวข้ ตรงนรีรพระเยซซูทรงเตพอน
ใจพวกเขาวขาเมพที่อพระองคตทรงใชข้พวกเขาไป พวกเขากป็เปป็นตคัวแทนของพระองคตและของพระบริดา
ยน 13:21 เมนืริ่อพระเยซย ตรนสดนงนนนนั้ แลล้ว พระองคค์กป็ทรงเปป็นทนกขค์ในพระทนย และตรนส
เปป็นพยานวยู่า "เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านวยู่า คนหนขงริ่ ในพวกทยู่านจะทรยศเรา" เมพที่อเวลาในคทที่าคพน
นคัรนเดรินหนข้าไปเรพอที่ ยๆ พระเยซซูกเป็ รริที่มทรงเปป็นทรุกขตในพระทคัย อรีกครคัรงทรีพที่ ระวริญญาณบรริสรุทธริธทรง
ใหข้เราไดข้เหป็นถขงความเปป็นมนรุษยตของพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา ถขงแมข้ว าข ในความเปป็นพระเจข้าของพระ
องคตๆทรงเปป็นองคตสคันตริราช แตขมรีบางครคัรงเชขนกคันทรีที่พระองคตทรงวรุนข วายพระทคัย พระองคตทรงรซูวข้ าข
จะมรีผซูข้ทรยศพระองคตและสริที่งนรีรกทป็ ทาใหข้พระองคตเปป็นทรุกขต ดข้วยเหตรุนร รีพระองคตจขงทรงเปป็นเหมพอนเรา
ทรุกประการและเผชริญกคับสริที่งทรีที่เราเผชริญ
ในความทรุกขตนร รีพระองคตทรงเปริดเผยแกขพวกสาวกวขา “เราบอกความจรริง (เอเมนสองครคัรง)
แกขทขานวขา คนหนขที่งในพวกทขานจะทรยศเรา” คทาทรีที่แปลวขา ทรยศ (พาราดริโดมริ) มคักถซูกแปลวข
า ‘มอบ’ และเปป็นความจรริงทรีวที่ าข การทรยศของยซูดาสจะมอบพระเยซซูใหข้อยซูใข นมพอของพวกศคัตรซู
ยน 13:22 เหลยู่าสาวกจขงมองหนล้ากนนและสงสนยวยู่าคนททริ่พระองคค์ตรนสถขงนนนนั้ คนือผยล้ใด
พวกสาวกพอไดข้ยรินเชขนนรีรกพป็ ากคันสงสคัย คทาทรีแที่ ปลวขา สงสนย (อะพอเรโอ) มรีความหมายวขา ‘มพดแปด
ดข้าน’ หรพอ ‘งรุนงง’ พวกเขาจขงมองหนข้ากคันและกคันดข้วยความมขนงง
ยน 13:23-25 มทสาวกคนหนขงริ่ ททริ่พระเยซยทรงรนกไดล้เอนกายอยยยู่ททริ่พระทรวงของพระเยซย
24 ซทโมนเปโตรจขงทอาไมล้ทอามนือใหล้เขาทยลถามพระองคค์วายู่ คนททริ่พระองคค์ตรนสถขงนนนนั้ คนือผยล้ใด 25 ขณะ
ททริ่ยนงเอนกายอยยยู่ททริ่พระทรวงของพระเยซย สาวกคนนนนนั้ กป็ทยลถามพระองคค์วยู่า "พระองคค์เจล้าขล้า คน
นนนั้นคนือใคร"
ขณะทรีที่พวกสาวกนคังที่ อยซูรข อบโตบ๊ะรคับประทานอาหาร จรริงๆแลข้วพวกเขากทาลคังนคังที่ อยซูบข นฟซูก
บนพพรนในลคักษณะกขที่งเอนกาย เหป็นไดข้ชดคั วขายอหตนนคังที่ อยซูขข ข้างขวาพระเยซซู ดซูเหมพอนวขาพระเยซซูทรงมรี
ความรคักฝขายวริญญาณใหข้แกขยอหตนมากกวขาสาวกคนอพนที่ ๆ เหมพอนกคับความรคักทรีที่พอข มรีใหข้แกขลซูกคน
โปรด ยอหตนจขงนคังที่ อยซูใข นลคักษณะพริงพระทรวงของพระเยซซู เราเหป็นไดข้ชคัดถขงความสนริทสนมฝขาย
วริญญาณระหวขางพระเยซซูกบคั พวกสาวก นรีที่เปป็นความสนริทสนมทรีที่บรริสรุทธริธและไรข้เดรียงสา ถขงแมข้วาข
ภาพประกอบตขอไปนรีรจะบกพรข อง แตขความรคักฝขายวริญญาณทรีที่บรริสรุทธริธระหวขางยอหตนกคับพระเยซซูกป็
เหมพอนกคับภาพของสรุนคัขตคัวโปรดนอนแนบนายผซูข้เปป็นทรีที่รคักของมคัน ความรคักแบบอากาเประหวขาง
พระเยซซูกบคั ยอหตนอยซูใข นระดคับฝขายวริญญาณทรีที่สงซู ทรีที่สรุดซขที่งไมขไดข้สพที่อวขาเปป็นการรคักรข วมเพศแตขอยขางใด

เปโตร (บางคนคริดวขาเปโตรนคังที่ อยซูเข บพรองซข้ายของพระเยซซู) ททาไมข้ททามพอใหข้ยอหตน “ใหข้เขาทซูล
ถามพระองคตวาข คนทรีที่พระองคตตรคัสถขงนคัรนคพอผซูข้ใด” คทาทรีที่แปลวขา ทอาไมล้ทอามนือ (เนอซูโอ) มรีความหมาย
วขา ‘พยคักหนข้า’ พอไดข้ยรินพระเยซซูตรคัสวขาคนใดคนหนขงที่ ในพวกเขาจะทรยศพระองคต เปโตรจขงพยคัก
หนข้าใหข้ยอหตนถามพระองคตวาข ‘ถามพระองคตสริวาข ใคร’ นรีเที่ ปป็นชขวงเวลาทรีที่ภาพวาด เดอะลาสตตซคัป
เปอรต ของลรีโอนาโด ดาวรินชรี พยายามจะสพที่อ ยอหตนจขงเอรียงตคัวเขข้าไปใกลข้พระเยซซูและอาจกระซริบ
วขา “พระองคตเจข้าขข้า คนนคัรนคพอใคร” คทาทรีแที่ ปลวขา ทยลถาม (เลโก) ถซูกแปลถซูกตข้องและไมขไดข้หมายถขง
การกระซริบ อยขางไรกป็ตาม บรริบทและสถานการณตดซูเหมพอนจะสพที่อวขาเปป็นการกระซริบ)
ยน 13:26 พระเยซย ตรนสตอบวยู่า "คนนนนนั้ คนือผยล้ททริ่เราจะเอาอาหารนทนั้จรนั้มแลล้วยนืนริ่ ใหล้ " และ
เมนืริ่อพระองคค์ทรงเอาอาหารนนนนั้ จรนั้มแลล้ว กป็ทรงยนืริ่นใหล้แกยู่ยยดาสอรสคารรโอทบนตรชายซทโมน ถขงแมข้วาข คทา
ทรีที่แปลวขาตอบ (อะพอครรินอไม) แปลถซูกตข้องแลข้วและไมขไดข้บขงบอกถขงระดคับเสรียง แตขเราอาจสรรุป
ไดข้วาข พระองคตตรคัสตอบยอหตนเบาๆ เขาอยซูใข กลข้พระองคตมากทรีที่สรุดแลข้ว นอกจากนรีรเหป็นไดข้ชคัดวขา
พวกสาวกคนอพนที่ ๆไมขไดข้ยนริ พระองคต ทขามกลางเสรียงอขกทขกของการสนทนาในหข้องนคัรน คนอพนที่ คง
ไมขไดข้ยรินทรีพที่ ระเยซซูตรคัสเบาๆ
ตอนนคัรนเองพระเยซซูตรคัสวขา “คนนคัรนคพอผซูข้ทรีที่เราจะเอาอาหารนรีรจรมริ แลข้วยพนที่ ใหข้” คทาทรีที่แปลวขา
อาหาร (โซมริออน) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘ชริรนอาหาร’ หรพอ ‘เศษขนมปคัง’ ในธรรมเนรียมสมคัยนคัรน
จะมรีแกงหรพอซรุปชามหนขที่งเพพอที่ ไวข้จริรมกคับขนมปคัง ขนมปคังทรีที่จริรมแกงนคัรนเองทรีที่เรรียกวขา โซมริออน อาจ
เปป็นไดข้วาข ยซูดาสไมขไดข้ยรินทรีพที่ ระเยซซูตรคัสกคับยอหตน อยขางไรกป็ตาม ถข้าเขาไดข้ยริน เขาคงถซูกแทงใจดทา
และถซูกจริตสทานขกฟข้องใจจรริงๆ จากนคัรน “เมพอที่ พระองคตทรงเอาอาหารนคัรนจริรมแลข้ว กป็ทรงยพนที่ ใหข้แกขยดซู า
สอริสคารริโอทบรุตรชายซรีโมน” (คทาทรีที่แปลวขา จรนั้ม คพอ บคัพโต มรีความหมายตรงตคัววขา จรุขมลง คทาๆนรีร
เปป็นรากคทาของคทาวขา บคัพตริดโซ ซขที่งแปลวขา ‘ใหข้บพคั ตริศมา’ ในคทาสองคทานรีรไมขมรีการสพที่อถขงการ
ประพรมนทราแตขอยขางใด)
ยน 13:27 เมนืริ่อยยดาสรนบประทานอาหารนนนั้นแลล้ว ซาตานกป็เขล้าสรงในใจเขา พระเยซยจขง
ตรนสกนบเขาวยู่า "ทยู่านจะทอาอะไรกป็จงทอาเรป็วๆเถรด" นขาสนใจทรีที่วาข หลคังจากทรีที่พระเยซซูทรงยพนที่ ชริรน
อาหารนคัรนใหข้ยซูดาสแลข้ว “ซาตานกป็เขข้าสริงในใจเขา” เราไมขทราบชคัดเจนวขาซาตานมรีสขวนรซูเข้ หป็นมาก
ขนาดไหนในเรพที่องราวทรีที่กาท ลคังเกริดขขรนนรีร อยขางไรกป็ตาม เหป็นไดข้ชคัดวขาซาตานซขที่งเปป็นวริญญาณตนหนขที่ง
อาจอยซูใข นหข้องนคัรนดข้วยโดยทราบถขงเหตรุการณตทรีที่กาท ลคังเกริดขขรนทคัรงหมด เราไมขทราบชคัดเจนเกรีที่ยวกคับ
โลกแหขงวริญญาณ พระคคัมภรีรตไมขไดข้บอกชคัดเจนวขาซาตานสามารถเขข้าสริงคนตามใจชอบไดข้ขนาด

ไหน อยขางไรกป็ตาม ผซูข้ทรีที่ไปลข้อเลขนกคับซาตานและยรุมข ยขามในอาณาจคักรของมคันกป็เปป็นผซูข้ทรีที่เหมาะสม
ทรีที่สรุดทรีที่มนคั จะควบครุมไดข้ แตขนรีที่กไป็ มขไดข้ลดทอนความผริดของยซูดาสแตขอยขางใด
ดซูเหมพอนวขาในการทรีที่พระเยซซูทรงบรรยายถขงผซูข้ทรีที่จะทรยศพระองคตๆ ทรงประทานโอกาส
สรุดทข้ายใหข้เขากลคับใจใหมข แตขยซูดาสกป็ไมขกลคับใจและเดรินหนข้าทรยศพระองคตตขอไป เหป็นไดข้ชคัดวขา
ซาตานรซูเข้ กรีที่ยวกคับเรพที่องนรีรดรีและควบครุมเขาใหข้ททาสริที่งทรีที่เขาจะททา พระเยซซูจขงตรคัสวขา “ทขานจะททาอะไร
กป็จงททาเรป็วๆเถริด” คทาทรีแที่ ปลวขา เรป็วๆ (ทาคริออน) มรีความหมายวขา ‘เรป็วยริงที่ ขขรน’ หรพอ ‘เรป็วกวขาเดริม’
กลขาวอรีกแงขคพอ พอพระเยซซูประทานโอกาสใหข้ยซูดาสกลคับใจแตขเขากป็ไมขกลคับใจ พระองคตเลยตรคัสวขา
‘เจข้าจะททาอะไรกป็รรีบททาเถริด ยริงที่ เรป็วยริงที่ ดรี’ มคันเหมพอนกคับพระองคตตรคัสวขา ‘รรีบใหข้มคันจบๆไปเลยดรี
กวขา’
ยน 13:28-29 ไมยู่มทผใล้ย ดในพวกนนนั้นททริ่เอนกายลงรนบประทานเขล้าใจวยู่า เหตนใดพระองคค์จขง
ตรนสกนบเขาเชยู่นนนนนั้ 29 บางคนครดวยู่าเพราะยยดาสถนือถนงเงรน พระเยซย จขงตรนสบอกเขาวยู่า "จงไปซนืนั้อ
สรริ่งททริ่เราตล้องการสอาหรนบเทศกาลเลทนั้ยงนนนนั้ " หรนือตรนสบอกเขาวยู่า เขาควรจะใหล้ทานแกยู่คนจนบล้าง
ขข้อเทป็จจรริงทรีวที่ าข พวกสาวกคนอพนที่ ๆไมขเขข้าใจจรุดประสงคตทรีที่พระเยซซูตรคัสเชขนนคัรนแกขยดซู าสยริงที่
ททาใหข้เราเชพที่อวขาพวกเขาไมขไดข้ยรินทรีพที่ ระเยซซูตรคัสกขอนหนข้านคัรน บางคนคริดวขาเพราะวขายซูดาสผซูข้เปป็น
เหรคัญญริกของกลรุมข ถพอถรุงเงริน พระองคตจงข ใชข้เขาไปททาธรุระ คทาทรีที่แปลวขา ถนงเงรน (โกลสซอคอมอน)
เดริมทรีหมายถขงกระเปาะเลป็กๆทรีที่ไวข้เกป็บสข วนทรีที่ใชข้ปากเปขาของเครพที่องดนตรรีชนริดเปขา ตขอมาคทาๆนรีรเลย
กลายเปป็นคทาทรีที่ใชข้เรรียกกระเปอ๋าใสข เหรรียญซขที่งเปป็นเงรินทรีที่ใชข้กนคั ในสมคัยนคัรน บางคนคริดวขาพระเยซซูทรง
ใชข้เขาไปซพรอของใชข้เพริมที่ เตริมสทาหรคับพริธรีปคัสกาและเทศกาลกรินขนมปคังไรข้เชพรอซขที่งเรริที่มตข้นในวคันถคัดไป
และกรินเวลาทคัรงสริรนแปดวคัน คนอพที่นกป็คดริ วขาพระเยซซูอาจทรงใชข้เขาไปใหข้ทานแกขคนทรีที่ขคัดสน
ยน 13:30 ดนงนนนนั้ เมนืริ่อยยดาสรนบประทานอาหารชรนนั้ นนนนั้ แลล้วเขากป็ออกไปทนนทท ขณะนนนนั้
เปป็นเวลากลางคนืน พอไดข้รคับประทานอาหารชริรนนคัรนแลข้ว ยซูดาสกป็ “ออกไปทคันทรี” ในระหวขางนคัรน
กลางคพนกป็คพบคลานเขข้ามาแลข้ว เปป็นความจรริงทรีที่ความบาปทรีที่เลวรข้ายทรีที่สรุดกระททากคันในความมพดทคัรง
ความบาปฝขายรข างกายและฝขายวริญญาณ
ยน 13:31-32 เมนืริ่อเขาออกไปแลล้ว พระเยซย จขงตรนสวยู่า "บนดนทบนั้ นตรมนนษยค์กป็ไดล้รบน เกทยรตร
แลล้ว และพระเจล้าทรงไดล้รบน เกทยรตรเพราะบนตรมนนษยค์ 32 ถล้าพระเจล้าไดล้รนบเกทยรตรเพราะพระบนตร
พระเจล้ากป็จะทรงประทานใหล้พระบนตรมทเกทยรตรในพระองคค์เอง และพระเจล้าจะทรงใหล้มทเกทยรตรเดทยดี๋ ว
นทนั้

พอยซูดาสออกไป พระเยซซูกกป็ ลขาวคทาตรคัสทรีที่นขาสนใจ เวลาของพระองคตใกลข้เขข้ามาแลข้ว อรีก
ไมขนานนคักจรุดไคลแมป็กซตแหขงยรุคกป็จะมาถขง อคันทรีที่จรริงแลข้ว กขอนทรีที่จะผขานไปยรีที่สริบสรีที่ชคัวที่ โมง ความขคัด
แยข้งแหขงยรุคกป็จะสริรนสรุดลง ดข้วยเหตรุนร รีพระเยซซูจขงตรคัสวขา “บคัดนรีรบรุตรมนรุษยตกไป็ ดข้รคับเกรียรตริแลข้ว และ
พระเจข้าทรงไดข้รคับเกรียรตริเพราะบรุตรมนรุษยต” ในการเชพที่อฟคังตขอความตายบนไมข้กางเขนในวคันถคัดไป
พระเจข้ากป็จะทรงยกชซูพระองคตขร ขนสซูงและประทานนามทรีที่เหนพอนามอพนที่ ทคัรงปวง ในการททาเชขนนคัรน
พระเยซซูกไป็ ดข้รคับเกรียรตริ และพระเจข้าพระบริดากป็ไดข้รคับเกรียรตริในพระบรุตร
นอกจากนรีร “ถข้าพระเจข้าไดข้รคับเกรียรตริเพราะพระบรุตร” พระเจข้ากป็จะทรงประทานใหข้พระ
บรุตรมรีเกรียรตริในพระองคตเอง และพระเจข้าจะทรงใหข้มพรี ระบรุตรมรีเกรียรตริยงริที่ ขขรนไปอรีก ดซู ฟรีลริปปรี 2:811
ยน 13:33 ลยกเลป็กๆเออ๋ย เรายนงจะอยยยู่กนบเจล้าทนนั้งหลายอทกขณะหนขริ่ง เจล้าจะเสาะหาเรา
และดนงททริ่เราไดล้พยดกนบพวกยรวแลล้ว บนดนทเนั้ ราจะพยดกนบเจล้าคนือ `ททริ่เราไปนนนั้นเจล้าทนนั้งหลายไปไมยู่ไดล้'
วลรีทรีที่วาข ลยกเลป็กๆเออ๋ย (เทคนริออน) ถขงแมข้วาข ตามตคัวอคักษรแลข้วหมายถขงเดป็กเลป็กๆ แตขมคันกป็เปป็น
สทานวนทรีที่อาจารยตในสมคัยนคัรนใชข้เรรียกสาวกหรพอลซูกศริษยตของตน โดยความหมายแลข้วมคันจขงแปลวขา
‘ศริษยต’ หรพอ ‘สหาย’ มคันเปป็นคทาทรีที่แสดงถขงความสนริทสนมทรีอที่ าจารยตใชข้เรรียกนคักเรรียนทรีที่เขารซูจข้ คักดรี
พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา “เรายคังจะอยซูกข บคั เจข้าทคัรงหลายอรีกขณะหนขที่ง” วคันตขอมาพระองคตจะทรงถซูกตรขง
กางเขน หลคังจากทรีที่พระองคตทรงฟพร นคพนพระชนมตแลข้ว พระองคตจะทรงมรีเวลาอยซูกข บคั พวกเขาเพรียงสรีที่
สริบวคันกขอนทรีจที่ ะเสดป็จขขรนสซูขสวรรคต คทาทรีที่แปลวขา ขณะหนขงริ่ (มริครอน) บขงบอกถขงเวลาทรีที่นอข้ ยนริด
จรริงๆ
อรีกครคัรงพระเยซซูตรคัสเหมพอนกคับทรีที่ตรคัสกคับพวกยริวทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มวขา “เจข้าจะเสาะหาเรา...
`ทรีที่เราไปนคัรนเจข้าทคัรงหลายไปไมขไดข้” เมพอที่ มองยข้อนกลคับไป เราทรุกวคันนรีรเขข้าใจดรีวาข พระองคตตรคัสถขง
อะไร แตขพวกสาวกในตอนนคัรนไมขเขข้าใจ
นขาสคังเกตวขาพระเยซซูตรคัสถขง “พวกยริว” ราวกคับวขาพระองคตไมขใชขยวริ ถขงแมข้วาข สมคัยนรีรคทาวขายริว
หมายถขงใครกป็ตามทรีที่เปป็นเชพรอสายของอริสราเอล แตขในสมคัยพระเยซซูคทานรีรหมายถขงคนทรีที่อาศคัยอยซูใข น
แควข้นยซูเดรีย นรีที่หมายถขงกรรุงเยรซูซาเลป็มและบรริเวณลข้อมรอบ พระเยซซูทรงมาจากแควข้นกาลริลรีไมขใชข
แควข้นยซูเดรีย ในทางฝขายวริญญาณแลข้ว คทาวขายริวหมายถขงผซูข้ทรีที่เครข งครคัดในขข้อปลรีกยขอยของพระบคัญญคัตริ
พวกฟารริสรีและพวกธรรมาจารยตทรีที่กรรุงเยรซูซาเลป็มเปป็นตคัวแทนของพวกยริวทรีที่ว าข ในปคัจจรุบคันพวกยริวกป็
คพอสาวกทรีที่เครข งครคัดของศาสนายริวทรีที่พระเจข้าของพวกเขาคพอการนมคัสการบคัญญคัตริและประเพณรีของ

ยริว (คคัมภรีรตโทราหตและทารกคัมสต) พวกยริวนรีรเองซขงที่ เปป็นตคัวแทนของขข้าราชการยริวจะเรรียกรข้องใหข้
ประหารชรีวริตพระเยซซูในวคันถคัดไป
ยน 13:34-35 เราใหล้บนญญนตรใหมยู่ไวล้แกยู่เจล้าทนนั้งหลายคนือใหล้เจล้ารนกซขงริ่ กนนและกนน เรารนกเจล้าทนนั้ง
หลายมาแลล้วอยยู่างไร เจล้าจงรนกกนนและกนนดล้วยอยยู่างนนนั้น 35 ถล้าเจล้าทนนั้งหลายรนกกนนและกนน ดนงนทนั้
แหละคนทนนั้งปวงกป็จะรยล้ไดล้วยู่าเจล้าทนนั้งหลายเปป็นสาวกของเรา"
ดคังนคัรนพระเยซซูจงข ตรคัสวขา “เราใหข้บญ
คั ญคัตริใหมขไวข้แกขเจข้าทคัรงหลาย” บคัญญคัตริทรีที่ใหข้รคักซขที่งกคันและ
กคันไมขใชขบคัญญคัตริใหมขเพราะมคันถซูกบคัญญคัตริไวข้โดยโมเสสแลข้วในเลวรีนริตริ 19:18 (“เจข้าจงรคักเพพที่อน
บข้านเหมพอนรคักตคัวเอง”) จรริงๆแลข้วพระเยซซูยคังไมขไดข้ใหข้บคัญญคัตรินร รีแบบเจาะจงแกขพวกสาวก บางทรี
เพราะเหป็นถขงสริที่งทรีจที่ ะเกริดขขรนและการชริงดรีชริงเดขนทรีที่เกริดขขรนในตอนเยป็นวคันนคัรน พระเยซซูจขงกทาชคับพวก
เขาวขา “เรารคักเจข้าทคัรงหลายมาแลข้วอยขางไร เจข้าจงรคักกคันและกคันดข้วยอยขางนคัรน” คทาทรีแที่ ปลวขา รนก ทรีที่ใชข้
ตลอดคพอ อากาปาโอ โดยความหมายแบบเรรียบงขายทรีที่สรุด มคันหมายถขงการเสรียสละตคัวเองเพพอที่ ผซูข้อนพที่
ดซู ยอหตน 3:16 พระเยซซูตรคัสคทาพซูดนรีรในรซูปของประโยคเสนอแนะ หากแปลตรงตคัวแลข้วคทาตรคัสนรีร
คพอ ‘เจข้าควรรคักซขที่งกคันและกคัน’ อยขางไรกป็ตามประโยคเสนอแนะในทรีที่นร รีกมป็ รีอทานาจของคทาสคังที่ ดข้วย
กระนคัรน ไมขมขรี ข้อสงสคัยเลยวขาเราควรรคักซขที่งกคันและกคัน
คทาพยานทรีที่แสดงถขงความเปป็นสาวกในสายตาของผซูข้ทครีที่ อยเฝข้าสคังเกตคพอความรคักทรีที่พวก
สาวกมรีตขอกคันและกคัน ครุณสมบคัตขริ ข้อนรีรยงคั มรีอยซูจข นถขงทรุกวคันนรีร ขข้อกทาหนดของการเปป็นสาวกคพอการ
รคักพรีที่นอข้ ง นรีเที่ ปป็นคทาบคัญชาและเปป็นสริที่งทรีที่ผซูข้อพที่นคอยเฝข้าดซู
ยน 13:36 ซทโมนเปโตรทยลพระองคค์วายู่ "พระองคค์เจล้าขล้า พระองคค์จะเสดป็จไปททริ่ไหน"
พระเยซย ตรนสตอบเขาวยู่า "ททริ่ซขริ่งเราจะไปนนนั้นทยู่านจะตามเราไปเดทยดี๋ วนทนั้ไมยู่ไดล้ แตยู่ภายหลนงทยู่านจะ
ตามเราไป" พอไดข้ยรินคทาตรคัสเชขนนคัรนของพระเยซซู เปโตรจขงถามกลคับวขา “พระองคตเจข้าขข้า พระองคต
จะเสดป็จไปทรีที่ไหน” เขาไมขไดข้สนใจทรีพที่ ระเยซซูทรงบคัญชาใหข้รคักซขที่งกคันและกคันเลย แตขเขาสนใจเรพที่อง
ทรีที่วาข พระเยซซูจะเสดป็จไปทรีที่ไหนมากกวขา พระเยซซูทรงตอบอยขางถซูกตข้องและเปป็นปรริศนาวขา “ทรีที่ซงขที่ เรา
จะไปนคัรนทขานจะตามเราไปเดรีดี๋ยวนรีรไมขไดข้ แตขภายหลคังทขานจะตามเราไป” เปโตรไมขสามารถเขข้าสซูข
ความตายและพระราชกริจของพระเยซซูในการพาพวกเชลยไปเปป็นเชลยอรีกและการประพรมพระ
โลหริตบนพระทรีที่นคังที่ กรรุณาในสวรรคต อยขางไรกป็ตาม ภายหลคังเปโตรจะตามพระองคตไปทรีที่นคันที่ ไดข้
ยน 13:37 เปโตรทยลพระองคค์วยู่า "พระองคค์เจล้าขล้า เหตนใดขล้าพระองคค์จขงตามพระองคค์
ไปเดทยดี๋ วนทนั้ไมยู่ไดล้ ขล้าพระองคค์จะสละชทวรตเพนือริ่ พระองคค์" เปโตรถามดข้วยความใจรข้อนอรีกวขาททาไม
จากนคัรนทขานกป็อาสาอยขางหรุนหคันพลคันแลขนวขาทขานเตป็มใจทรีที่จะสละชรีวริตเพพที่อพระองคต

ยน 13:38 พระเยซย ตรนสตอบเขาวยู่า "ทยู่านจะสละชทวรตของทยู่านเพนือริ่ เราหรนือ เราบอก
ความจรรงแกยู่ทยู่านวยู่า กยู่อนไกยู่ขนน ทยู่านจะปฏรเสธเราสามครนนั้ง" นรีที่ททาใหข้พระเยซซูตข้องตรคัสคทาพยากรณต
ระยะสคัรนทรีที่ขร นข ตข้นดข้วยวลรีประจทาตคัว “เราบอกความจรริงแกขทขานวขา” พระเยซซูตรคัสตขอไปวขา “กขอนไกข
ขคัน ทขานจะปฏริเสธเราสามครคัรง” คทาพยากรณตนร รีจะสทาเรป็จกขอนรรุขงเชข้า บคันทขกของทขานมาระโกเสรริม
วขาไกขจะขคันสองครคัรงกขอนทรีที่เปโตรจะปฏริเสธพระเยซซูสามครคัรง
*****
ภนำพรวมของยอหห์น 14: เชข่นเดมียวกทบในยอหห์น 13 บทนมีทั้นนาเสนอคนาตรทสของพระเยซซู
ระหวข่างการเสวยพระกระยาหารคนที่ามนทั้อสมุดทล้ายและสวนเกทเสมานมี อทนทมีที่จรริงแลล้ว ยอหห์น 13-17
นนาเสนอคนาตรทสของพระเยซซูตข่อพวกสาวกในชข่วงเวลาหลายชทที่วโมงดทงกลข่าว ชข่างเปป็นชข่วงเวลาอทน
มมีคาข่ ยริงที่ นทก ในสริบสองบทแรกของยอหห์น พระเยซซูทรงตรทสสอนในบรรยากาศทมีที่เตป็มไปดล้วยศทตรซูทมีที่
คอยจล้องจทบผริดพระองคห์ในสริที่งทมีที่พระองคห์ตรทสหรนอทรงกระทนา อยข่างไรกป็ตาม ในทมีที่นมีทั้พระองคห์ทรง
อยซูข่ลนาพทงกทบพวกสาวก พระเยซซูทรงทราบวข่าเวลาของพระองคห์มาถทึงแลล้ว นมีที่จะเปป็นชข่วงเวลา
สมุดทล้ายทมีที่พระองคห์จะทรงอยซูข่ลนาพทงกทบพวกเขา พระองคห์จทึงสอนความจรริงทมีที่สนาคทญหลายประการ
จากพทนธกริจทททั้งหมดของพระองคห์แกข่พวกเขา กข่อนทมีที่จะสริทั้นยมีที่สริบสมีที่ชทที่วโมง พระเยซซูกป็จะทรงถซูกฝทง
แลล้ว รมุงข่ เชล้าแหข่งการเปป็นขทึทั้นจากตาย ครริสตจทกร และพระราชกริจทมีที่ขยายออกของพระวริญญาณ
บรริสมุทธริธจวนทมีที่จะขทึทั้นทมีขที่ อบฟล้าแลล้ว ครทึงที่ หลทงของยอหห์น 14 บทนททึกคนาตรทสหนมุนใจของพระเยซซูทมีที่มมี
ตข่อพวกสาวกหลทงการรทบประทานอาหารคนที่ามนอทั้ สมุดทล้าย ในทมีที่นมีทั้พระองคห์ทรงประทานพระสทญญา
เกมียที่ วกทบพทนธกริจทมีขที่ ยายออกของพระวริญญาณบรริสมุทธริธ ความสทมพทนธห์กทนระหวข่างการรทกพระองคห์
และการรทกษาบทญญทตริของพระองคห์ และความเขล้าใจเกมีที่ยวกทบความเปป็นอทนหนทึงที่ อทนเดมียวกทนของผซูล้
เชนที่อกทบพระองคห์และพระบริดา
ยน 14:1
"อยยู่าใหล้ใจทยู่านทนนั้งหลายวรตกเลย ทยู่านเชนืริ่อในพระเจล้า จงเชนืริ่อในเราดล้วย คทาทรีที่
แปลวขา วรตก (ทาราซโซ) อยซูใข นรซูปของคทาสคังที่ พวกสาวกทราบดรีวาข มรีคนคริดรข้ายตขอพระองคตทรีที่
เยรซูซาเลป็มทคัรงๆทรีพที่ ระองคตเสดป็จเขข้ากรรุงอยขางผซูข้พริชตริ เมพที่อตข้นสคัปดาหตกตป็ าม ถขงแมข้วาข ประชาชนยรินดรี
ตข้อนรคับพระองคต แตขพวกผซูข้มรีอทานาจกป็จข้องเลขนงานพระองคตอยซูข พวกสาวกทราบดรี นอกจากนรีรกขอน
หนข้านคัรนไมขนานพระเยซซูกบป็ อกพวกเขาแลข้ววขาคนหนขที่งในพวกเขาจะทรยศพระองคต การรซูข้วาข จะมรี
คนทรยศเปป็นเรพที่องทรีที่นขาวริตกกวขาเรพอที่ งอพที่นๆ มคันกคัดกรข อนรากฐานแหขงความไวข้วางใจซขที่งนทาสคันตริสรุข
มาสซูขใจ ในความเปป็นมนรุษยตพระเยซซูจขงทรงรคับรซูคข้ วามกคังวลนรีรบนใบหนข้าของพวกเขา ในความเปป็น
พระเจข้าพระองคตกทป็ รงทราบวขามรีอะไรอยซูใข นใจของพวกเขา

“ทขานเชพที่อในพระเจข้า จงเชพที่อในเราดข้วย” เราเหป็นถขงความสคับสนทางไวยากรณต คทากรริยาทคัรง
สองทรีที่ (พริสเตอซูโอ และพริสเตอซูเอเต) เปป็นคทากรริยารซูปปคัจจรุบคันกาลทคัรงคซูข โดยอาจอยซูใข นรซูปบอกเลข่า
หรพอคนาสทงที่ กป็ไดข้ พระคคัมภรีรตฉบคับคริงเจมสตแปลใหข้คทาแรกอยซูใข นรซูปบอกเลข่า สข วนคทาทรีที่สองเปป็นคนาสทที่ง
แตขคทากรริยาทคัรงสามคทาในขข้อนรีรสามารถถซูกแปลเปป็นคทาสคังที่ ทคัรงหมดเลยกป็ไดข้ ความหมายของคทาวขา พริส
เตอซูโอ (มคักถซูกแปลวขา ‘เชพที่อ’) มรีความหมายวขา ‘วางใจ’ หรพอพขงที่ พาพระเจข้าอยขางสรุดจริตสรุดใจ ขข้อนรีร
จขงแปลไดข้ดข้วยวขา (หากคทากรริยาอยซูใข นรซูปคทาสคังที่ ทรุกคทา) ‘อยขาวริตกไปเลย จงวางใจในพระเจข้าและจง
วางใจในเราดข้วย’ (เราไดข้เหป็นวขาคทาตรคัสนรีรสพที่อถขงความเปป็นพระเจข้าของพระเยซซู การเทรียบเทขาการ
วางใจพระเจข้าเทขากคับการวางใจพระเยซซูบขงบอกถขงความเปป็นพระเจข้าของพระองคตจรริงๆ)
การทรีที่พระเยซซูตรคัสถขง ใจ (คารเดรีย) แนขนอนวขาหมายถขง ใจฝข่ายวริญญาณ มคันเปป็นทรีที่นคังที่ ของ
จริตวริญญาณ ทรีนที่ คังที่ ของเจตจทานง ศซูนยตกลางแหขงตคัวตนของเรา ศซูนยตรวมแหขงจริตใจและจริตวริญญาณ
ความจรริงทรีที่สทาคคัญคพอ เมพที่อใจเราวริตก เราตข้องวางใจพระองคต
ยน 14:2
ในพระนรเวศของพระบรดาเรามทคฤหาสนค์หลายแหยู่ง ถล้าไมยู่มทเราคงไดล้บอก
ทยู่านแลล้ว พระเยซซูทรงตข้องการใหข้เรามองการณตไกล คพอ เปข้าหมายสซูงสรุด เมพอที่ ใจเราวริตก จงหาทรีที่
ปลอบโยนโดยมองไปทรีที่เสข้นชคัย ความหวคังอคันเปรีที่ยมสรุขของสริที่งทรีรที่ อคอยอยซูเข บพรองหนข้า ดคังนคัรน พระ
เยซซูตรคัสหลายสริที่งเพพที่อใหข้พวกสาวกจข้องมองทรีที่สที่ ริงตขางๆทรีที่อยซูเข บพรองบนและไมขใชขสที่ งริ ทรีที่อยซูบข นโลกนรีร
พระองคตทรงจคัดลทาดคับสริที่งตขางๆตามลทาดคับความสทาคคัญทรีแที่ ทข้จรริงของพวกมคัน พระองคตตรคัสถขง
สวรรคต “พระนริเวศของพระบริดา” เมพอที่ ทรงททาเชขนนคัรน สริที่งตขางๆทรีที่อยซูบข นโลกกป็ดข้อยคขาลงไปถนคัดตา
เมพที่อเปรรียบเทรียบกคับความสวขางแหขงสงขาราศรีและพระครุณของพระองคต
คทานามทรีแที่ ปลวขา คฤหาสนค์ (มอเน) มาจากคทากรริยา เมโน ซขที่งแปลวขา ‘อยซู’ข หรพอ ‘อาศคัย’
คทาๆนรีรมรีความหมายตรงตคัววขา ‘ทรีที่อาศคัย’ คทาวขา คฤหาสนต (mansion) ในภาษาอคังกฤษหมายถขงบข้าน
ของเชพรอพระวงศตอคังกฤษ ซขที่งสทาหรคับคนธรรมดาแลข้วคพอคฤหาสนต ในบรริบทนรีรพระเยซซูกาท ลคังหมาย
ถขงบข้านของเชพรอพระวงศตในเมพองกษคัตรริยตของพระเจข้า เมพอที่ เปรรียบเทรียบกคับทรีที่อยซูอข าศคัยของเราแลข้ว ทรีที่
อาศคัยเหลขานคัรนกป็เปป็นคฤหาสนตจรริงๆ ถขงแมข้วาข ในเรพที่องนริรรุกตริศาสตรตแลข้วคทาวขา มอเน ไมขไดข้สพที่อถขง
ภาพคฤหาสนต แตขบรริบทในเรพอที่ งสถานทมีที่ของคทาๆนรีรกสป็ พที่อวขาเปป็นคฤหาสนตจรริงๆ คทาแปลในพระ
คคัมภรีรตฉบคับคริงเจมสตกถป็ ซูกตข้องแลข้ว
“ถข้าไมขมรีเราคงไดข้บอกทขานแลข้ว” พระเยซซูตรคัสวขาหากไมขเปป็นดคังทรีที่พระองคตตรคัสจรริงๆ
พระองคตกคป็ งบอกพวกสาวกแลข้ว พระองคตตข้องการจะบอกวขาพวกเขาทรีที่เปป็นสาวกทรีที่สคัตยตซพที่อมา

ตลอดมรีสริทธริธหวคังในสริที่งเหลขานคัรนจากพระองคต ในฐานะกษคัตรริยต พระองคตจะทรงดซูแลพวกสาวกของ
พระองคตอยขางดรี
(เราอาจสรรุปไดข้ดข้วยวขาพระสคัญญาเรพที่องคฤหาสนตในสงขาราศรีนร รีมใรี หข้สทาหรคับคนเหลขานคัรนทรีที่
ตริดตามพระเมษโปดกอยขางสคัตยตซพที่อในโลกทรีที่เปป็นศคัตรซูนร รีดข้วย ในทางตรงกคันขข้าม ผซูข้ทรีที่รอด (แตข
เหมพอนรอดจากไฟ) ทรีที่ใชข้ชวรี ริตครริสเตรียนตามเนพรอหนคังแบบไมขสคัตยตซพที่อและไมขเกริดผล ถขงแมข้วาข พวก
เขาจะไดข้ไปสวรรคตแตขพวกเขากป็อาจจะไมขไดข้รคับคฤหาสนตดคังกลขาวเปป็นมรดก พระสคัญญาเรพอที่ ง
บทาเหนป็จในสวรรคตขร ขนอยซูกข บคั การงานของบรรดาผซูข้รคับใชข้พระเจข้าหลคังจากทรีที่พวกเขาไดข้รบคั ความรอด
ดซู วริวรณต 22:12 และลซูกา 19:17-24
ยน 14:2-3 เราไปจนดเตรทยมททริ่ไวล้สอาหรนบทยู่านทนนั้งหลาย 3 และถล้าเราไปจนดเตรทยมททริ่ไวล้
สอาหรนบทยู่านแลล้ว เราจะกลนบมาอทกรนบทยู่านไปอยยกยู่ นบเรา เพนืริ่อวยู่าเราอยยทยู่ ทริ่ไหนทยู่านทนนั้งหลายจะอยยยู่ททริ่
นนริ่นดล้วย ตรงทข้ายขข้อ 2 พระเยซซูตรคัสชคัดเจนวขาพระองคตจะเสดป็จไปเตรรียมทรีที่แบบนคัรนไวข้ใหข้แกขพวก
เขา (คพอ คฤหาสนต) ดคังนคัรน ถข้าพระองคตจะเสดป็จไปเตรรียมสถานทรีที่ดคังกลขาว พระองคตกจป็ ะเสดป็จมารคับ
พวกเขาใหข้ไปอยซูทข รีที่นคันที่ กคับพระองคตแนขนอน เพพที่อทรีวที่ าข พระองคตทรงอยซูทข รีที่ไหน (คพอ ในสวรรคต หรพอ
นริเวศแหขงพระบริดา) พวกเขากป็จะอยซูทข รีที่นคันที่ กคับพระองคตดวข้ ย ดคังนคัรนถขงแมข้วาข พวกเขาตข้องเจอกคับความ
ทรุกขตยาก แตขพวกเขากป็มรีความหวคังทรียที่ ริงที่ ใหญขไวข้คอยทขา นอกจากนรีรเรายคังเหป็นถขงพระสคัญญาเรพที่องการ
เสดป็จกลคับมาของพระองคตดข้วย ซขที่งเปป็นความหวคังอคันเปรีที่ยมสรุขสทาหรคับผซูข้เชพที่อทรุกคน
เราเหป็นวขาพระเจข้าโดยทางพระเยซซู (โคโลสรี 1:16) ไดข้ทรงสรข้างสรรพสริที่งอยขางทรีที่เปป็นอยซูใข น
หกวคัน หลคังจากการหยรุดพคักชคัวที่ ครซูขโดยการประทคับเบพรองขวาพระหคัตถตพระบริดาหลคังจากเสรป็จสริรน
พระราชกริจของพระองคตทไรีที่ มข้กางเขน นคับแตขนร นคั เปป็นตข้นมาพระองคตกทป็ รงงขวนอยซูกข บคั การจคัดเตรรียม
สถานทรีที่ใหข้กบคั พวกเรามาตลอด นคับตคัรงแตขเสดป็จไปถขงสวรรคตเวลากป็ผาข นไปเกพอบสองพคันปรีแลข้ว
คฤหาสนตเหลขานคัรนจะสวยงามขนาดไหนกคันหนอ แนขนอนทรีที่สที่ ริงทรีที่ตาไมขไดข้เหป็นและหซูไมขเคยไดข้ยริน
คพอสริที่งทรีที่พระเจข้าทรงจคัดเตรรียมไวข้สทาหรคับคนเหลขานคัรนทรีที่รคักพระองคต (1 โครรินธต 2:9)
ยน 14:4-5 ทยู่านทราบวยู่าเราจะไปททริ่ไหนและทยู่านกป็รล้จย นกทางนนนนั้ " 5 โธมนสทยลพระองคค์
วยู่า "พระองคค์เจล้าขล้า พวกขล้าพระองคค์ไมยู่ทราบวยู่าพระองคค์จะเสดป็จไปททริ่ไหน พวกขล้าพระองคค์จะ
รยล้จนกทางนนนั้นไดล้อยยู่างไร"
พระเยซซูตรคัสแกขพวกสาวกตขอไปวขา “ทขานทราบวขาเราจะไปทรีที่ไหนและทขานกป็รจซูข้ คักทางนคัรน”
โธมคัสผซูข้ชอบคริดลบถามกลคับวขา “พระองคตเจข้าขข้า พวกขข้าพระองคตไมขทราบวขาพระองคตจะเสดป็จไป
ทรีที่ไหน พวกขข้าพระองคตจะรซูจข้ คักทางนคัรนไดข้อยขางไร” รซูปกาลของคทากรริยาทคัรงสองคทา ทราบ และ รยล้จนก

(เออริโด) คพอ รซูปกาลสมบซูรณต หากจะถอดความแบบถซูกตข้อง โธมคัสไดข้กลขาววขา ‘พระองคตเจข้าขข้า
พวกขข้าพระองคตไมขรเซูข้ ลยวขาพระองคตจะเสดป็จไปทรีที่ไหน และพวกขข้าพระองคตจะรซูจข้ คักทางไปทรีที่นคันที่
อยขางไรไดข้’ คทาถามของโธมคัสไดข้กระตรุข้นใหข้พระเยซซูตรคัสคทากลขาวทรีที่ลขกซขรงทรีที่สรุดในการรคับใชข้
ทคัรงหมดของพระองคต
ยน 14:6
พระเยซย ตรนสกนบเขาวยู่า "เราเปป็นทางนนนั้น เปป็นความจรรง และเปป็นชทวรต ไมยู่มท
ผยใล้ ดมาถขงพระบรดาไดล้นอกจากมาทางเรา เราจทาไดข้วาข พระเยซซูไดข้ตรคัสกคับพวกฟารริสรีกขอนหนข้านคัรนวขา
“เราเปป็นประตซู” (ยอหตน 10:9) และตรคัสแกขมารธาวขา “เราเปป็นการเปป็นขขรนจากตาย” (ยอหตน 11:25)
และ “เราเปป็นความสวขางของโลกนรีร”(ยอหตน 8:12) และ “เราเปป็นอาหารแหขงชรีวริต” (ยอหตน 6:35)
หลคังจากไดข้ยรินพระเยซซูประกาศตคัววขาเปป็นสริที่งเหลขานรีรตลอดสามปรีหลคังนรีร พวกเขากป็นขาจะทราบแลข้ว
วขาพระองคตตข้องเปป็นทางไปหาพระบริดาและพระนริเวศของพระองคตอยขางแนขนอน พระองคตจขงเปป็น
ทางไปถขงพระเจข้า พระองคตคพอความจรริงทรีมที่ ารคับสภาพมนรุษยต (ใหข้เราเปรรียบเทรียบความแตกตขาง
ระหวขางอรุปนริสคัยทรีที่ชอบธรรมแหขงความจรริงของพระองคตกบคั ศคัตรซูของพระองคตคพอพญามารซขที่งเปป็น
ตคัวแทนของความหลอกลวง- ยอหตน 8:44) นอกจากนรีรพระเยซซูกทป็ รงยพนยคันวขาทรงเปป็นชรีวริตทรีที่มารคับ
สภาพมนรุษยต พระองคตทรงเปป็นผซูข้เนรมริตสรข้างชรีวริตทคัรงฝขายรข างกายและฝขายวริญญาณ อคันทรีที่จรริงแลข้ว
พระองคตทรงเปป็น “ชรีวริต” ในยอหตน 10:10 พระองคตไดข้รคับรองไปแลข้ววขาพระองคตไดข้เสดป็จมา “เพพที่อ
ทรีที่พวกเขาจะไดข้ชวรี ริต” และในยอหตน 20:31 พระองคตตรคัสวขา “และเมพที่อมรีความเชพที่อแลข้วทขานกป็จะมรี
ชรีวริตโดยพระนามของพระองคต” พระองคตทรงเปป็นแหลขงชรีวตริ
พระเยซซูครริสตต พระบรุตรของพระเจข้าผซูข้เสดป็จมารคับสภาพมนรุษยตทรงเปป็นทางเดรียวเทขานคัรนทรีที่
นทาไปถขงพระเจข้าและพระนริเวศของพระองคต ไมขมรีทางอพนที่ เลย “ดข้วยวขานามอพที่นซขที่งใหข้เราทคัรงหลาย
รอดไดข้ ไมขทรงโปรดใหข้มรีในทขามกลางมนรุษยตทคัวที่ ใตข้ฟข้า” (กริจการ 4:12)
ยน 14:7-8 ถล้าทยู่านทนนั้งหลายรยจล้ นกเราแลล้ว ทยู่านกป็จะรยล้จนกพระบรดาของเราดล้วย และตนนั้งแตยู่
นทนั้ไปทยู่านกป็รล้จย นกพระองคค์และไดล้เหป็นพระองคค์ " 8 ฟทลปร ทยลพระองคค์วายู่ "พระองคค์เจล้าขล้า ขอสอาแดง
พระบรดาใหล้ขล้าพระองคค์ทนนั้งหลายเหป็นและพวกขล้าพระองคค์จะพอใจ"
ในแบบเดรียวกคับ ยอหตน 11:30 พระเยซซูทรงเทรียบเทขาพระองคตเองกคับพระบริดาอรีกแลข้ว
เพราะวขาพระองคตทรง “มรีสภาวะเปป็นพริมพตเดรียวกคันกคับพระองคต” (ฮรีบรซู 1:3 มรีความหมายตรงตคัววขา
สารคัตถะเดรียวกคับพระบริดา) พระเยซซูจขงทรงเตพอนความจทาพวกสาวกวขา “ถข้าทขานทคัรงหลายรซูจข้ คักเรา
แลข้ว ทขานกป็จะรซูจข้ คักพระบริดาของเราดข้วย และตคัรงแตขนร รีไปทขานกป็รจซูข้ คักพระองคตและไดข้เหป็นพระองคต”
ในการไดข้มารซูจข้ คักกคับพระเยซซูเปป็นการสข วนตคัวตลอดการรคับใชข้บนโลกนรีรของพระองคต พวกสาวก

กป็ไดข้เจอกคับพระบริดาจรริงๆ พระบริดากคับพระบรุตรไมขไดข้เปป็นบรุคคลเดรียวกคัน แตขพระบริดากคับพระ
บรุตรทรงมรีสารคัตถะเดรียวกคัน อรุปนริสคัยเดรียวกคัน จรุดประสงคตเดรียวกคัน แผนการเดรียวกคัน และความจรริง
เดรียวกคัน
การรซูข้จคักพระเยซซูกคป็ พอการรซูจข้ คักพระบริดา คทาวขา รยล้จนก ในขข้อ 7 (กริโนสโค) แตกตขางจากคทาวขา
รซูล้จกท ในขข้อ 5 คทาวขา รซูจข้ คัก ตรงนรีร (กริโนสโค) หมายถขงความรซูข้ทรีที่เกริดกคับตคัวหรพอความรซูจข้ าก
ประสบการณตสขวนตคัว คทาวขา รยล้จนก ในขข้อ 5 (เออริโด) หมายถขงความรซูตข้ ามทฤษฎรีหรพอความรซูใข้ นแงข
ของแนวคริด พระเยซซูกาท ลคังบอกวขาเพราะวขาพวกเขาไดข้ใชข้เวลาดข้วยกคันมานาน พวกเขาจขงรซูจข้ คัก
พระองคตจากประสบการณตและดข้วยเหตรุนร รีพวกเขาจขงรซูข้จกคั (กริโนสโค) พระบริดาดข้วย ฟรีลริปทรีที่ยงคั ไมข
เขข้าใจพระองคตกลขาววขา “พระองคตเจข้าขข้า ขอสทาแดงพระบริดาใหข้ขข้าพระองคตทรคังหลายเหป็นและพวก
ขข้าพระองคตจะพอใจ”
ยน 14:9
พระเยซซูอาจดข้วยความระอาใจตรคัสกคับเขาวขา "ฟทลปร เออ๋ย เราไดล้อยยยู่กบน ทยู่าน
นานถขงเพทยงนทนั้ และทยู่านยนงไมยู่รล้จย นกเราหรนือ (คทาตอบสทาหรคับคทาถามเชริงโวหารนรีรชดคั เจนอยซูแข ลข้ว
แนขนอนทรีที่จนถขงปขานนรีรแลข้วฟรีลริปรซูข้จกคั พระเยซซูดรี) พระองคตตรคัสตขอไปวขา ผยล้ททริ่ไดล้เหป็นเรากป็ไดล้เหป็นพระ
บรดา และทยู่านจะพยดไดล้อยยู่างไรวยู่า `ขอสอาแดงพระบรดาใหล้ขล้าพระองคค์ทนนั้งหลายเหป็น' พระเยซซูกาท ลคัง
บอกวขาในการรซูจข้ คักพระองคต พวกเขากป็ไดข้เจอกคับภาพสะทข้อนพระฉายาของพระบริดา
ยน 14:10 ทยู่านไมยู่เชนืริ่อหรนือวยู่า เราอยยยู่ในพระบรดาและพระบรดาทรงอยยใยู่ นเรา คอาซขงริ่ เรา
กลยู่าวแกยู่ทยู่านทนนั้งหลายนนนนั้ เรามรไดล้กลยู่าวตามใจชอบ แตยู่พระบรดาผยทล้ รงสถรตอยยใยู่ นเราไดล้ทรงกระทอา
พระราชกรจของพระองคค์ ในการถามคทาถามตขอไปนรีรพระเยซซูทรงนทาเสนอความจรริงทรีลที่ ขกซขรง
พระองคตตรคัสถามวขา “ทขานไมขเชพที่อหรพอวขา เราอยซูใข นพระบริดาและพระบริดาทรงอยซูใข นเรา” เราเหป็น
ไดข้ชคัดอรีกครคัรงถขงความเปป็นอคันหนขที่งอคันเดรียวกคันฝขายวริญญาณของพระบริดาและพระบรุตร พระองคตทรคัง
สองเปป็นอคันหนขงที่ อคันเดรียวกคันในดข้านพระวริญญาณ พระดทารริ พระประสงคตและความจรริง ความ
สคัมพคันธตฝขายวริญญาณในรซูปแบบนรีรสอดประสานกคันเสรียจนเราไมขมรีทางเขข้าใจไดข้จนกวขาเราจะไดข้รคับ
สงขาราศรี
เพราะความเปป็นอคันหนขงที่ อคันเดรียวกคันนรีรเอง คทาตรคัสของพระเยซซูจขงไมขใชขของพระองคตเองแตข
เปป็นของพระบริดาผซูข้สถริตอยซูใข นพระองคต พระองคตทรงเปป็นผซูข้ทกรีที่ ระททากริจทรุกประการ พระวริญญาณ
บรริสรุทธริธสถริตอยซูภข ายในเราฉคันใด พระบริดากป็สถริตอยซูใข นพระบรุตรฉคันนคัรน ผซูข้เชพที่อประกอบดข้วยพระ
วริญญาณของพระเจข้าและถซูกควบครุมโดยพระองคตฉคันใด พระเยซซูกทป็ รงประกอบดข้วยพระบริดาและ
ถซูกควบครุมโดยพระองคตฉคันนคัรน

ยน 14:11 พระเยซซูซขที่งอาจเอพอมระอาพวกสาวกทรีที่ไดข้ยนริ สริที่งทรีที่พระองคตตรคัสสอนมา
ตลอดจนพระองคตเสรป็จสริรนพคันธกริจของพระองคตแลข้ว ตรคัสวขา จงเชนืริ่อเราเถรดวยู่าเราอยยยู่ในพระบรดา
และพระบรดาทรงอยยใยู่ นเรา หรนือมรฉะนนนนั้ กป็จงเชนือริ่ เราเพราะกรจการเหลยู่านนนั้นเถรด คทากรริยาทคัรงสองคทา
เชนืริ่อ (พริสเตอซูโอ) อยซูใข นรซูปคทาสคังที่ เชขนเดรียวกคับทรีพที่ ระองคตตรคัสแกขพวกศคัตรซูวาข ถข้าพวกเขาไมขเชพที่อ
พระองคต อยขางนข้อยกป็จงเชพที่อกริจการทรีที่พระองคตไดข้ทรงกระททาแลข้วซขที่งชคัดเจนเหลพอเกริน ดซู ยอหตน
10:37-38 ไมขนขาแปลกใจเลยวขาพวกศคัตรซูของพระองคตไมขไดข้เชพที่อ แตขบางทรีพระองคตกทป็ รงไมข
สบายใจทรีที่พวกสาวกของพระองคตกอป็ ขอนแอในความเชพที่อและความเขข้าใจเหลพอเกริน
ยน 14:12 เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านทนนั้งหลายวยู่า ผยล้ททริ่เชนืริ่อในเราจะกระทอากรจการซขริ่งเรา
ไดล้กระทอานนนนั้ ดล้วย และเขาจะกระทอากรจการททริ่ยรริ่งใหญยู่กวยู่านนนนั้ อทก เพราะวยู่าเราจะไปถขงพระบรดาของ
เรา พระเยซซูทรงพยากรณตวาข ผซูข้ทเรีที่ ชพที่อในพระองคตจะกระททากริจการทรีที่ยงริที่ ใหญขกวขาทรีที่พระองคตไดข้ทรง
กระททาหลคังจากทรีพที่ ระองคตเสดป็จไปหาพระบริดาแลข้ว เมพอที่ ประกอบดข้วยพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ในวคัน
เพป็นเทคอสตต เปโตรกป็จะไดข้เหป็นวขา บางทรีมรีคนเชพที่อมากกวขาทรีที่พระเยซซูทรงททาไดข้ในการเทศนาของ
พระองคตเสรียอรีก ในบรริบททรีที่ตามมาตริดๆพระเยซซูจะเรริที่มสอนพวกสาวกเกรีที่ยวกคับพระราชกริจทรีที่ขยาย
ออกของพระวริญญาณบรริสรุทธริธซขที่งจะกขอตคัวขขรนหลคังจากทรีที่พระองคตจากไปแลข้ว
ยน 14:13-14 สรริ่งใดททริ่ทยู่านทนนั้งหลายจะขอในนามของเรา เราจะกระทอาสรงริ่ นนนนั้ เพนืริ่อวยู่าพระ
บรดาจะทรงไดล้รบน เกทยรตรทางพระบนตร 14 ถล้าทยู่านจะขอสรงริ่ ใดในนามของเรา เราจะกระทอาสรริ่งนนนั้น
ในบรริบทเดรียวกคันนรีรพระเยซซูไดข้กลขาวคทาตรคัสทรีที่ลขกซขรงเกรีที่ยวกคับการอธริษฐาน ขณะทรีที่พระองคตกาท ลคังจะ
จากโลกนรีรไปแลข้ว พระองคตทรงสคัญญาวขา “สริที่งใดทรีที่ทขานทคัรงหลายจะขอในนามของเรา เราจะ
กระททาสริที่งนคัรน” กรุญแจทรีไที่ ขสซูขคทาอธริษฐานทรีที่ไดข้รคับคทาตอบคพอ การอธริษฐานในพระนามของพระเยซซู
คทาอธริษฐานของเราจะไดข้ผลกป็ตขอเมพที่อมคันไปถขงเบพรองพระพคักตรตพระเจข้าในพระนามของพระเยซซู
การอธริษฐานโดยไมขออกพระนามพระเยซซูกเป็ ปลขาประโยชนต พระองคตทรงเปป็นคนกลางแตขเพรียงผซูข้
เดรียวระหวขางพระเจข้าและมนรุษยต เปป็นความจรริงทรีที่ไมขมผรี ซูข้ใดไปถขงพระบริดาไดข้เวข้นไวข้ทางพระองคต
เราตข้องไมขลพมวขาเราตข้องเขข้าหาพระเจข้าในพระนามของพระเยซซูเสมอ เมพอที่ เราททาเชขนนคัรนพระเยซซูกป็
ทรงสคัญญาวขาจะทรงตอบคทาอธริษฐานของเรา (แตขเราอาจกลขาวไดข้วาข พระสคัญญานรีรมแรี กขผซูข้ทตรีที่ ริดตาม
และปรนนริบคัตพริ ระเยซซูอยขางสคัตยตซพที่อโดยตรง (คพอ เหลขาสาวกของพระองคต) ดคังนคัรนขข้อนรีรจขงอาจ
สอนวขา พระสคัญญานรีรมแรี กขผซูข้ทรีที่ตริดตาม เชพที่อฟคัง และปรนนริบคัตพริ ระองคตอยขางสคัตยตซพที่อ คทาสอนอพที่นใน
พระคคัมภรีรตใหมข เชขน 1 ยอหตน 3:22 กป็สนคับสนรุนทคัศนะดคังกลขาว)

คทาวขา เพนืริ่อวยู่า (ฮรินา) บขงบอกถขงจรุดประสงคตของประโยคกขอนหนข้า จรุดประสงคตหนขงที่ ของคทา
อธริษฐานทรีที่ไดข้รคับคทาตอบคพอ “เพพอที่ วขาพระบริดาจะทรงไดข้รคับเกรียรตริทางพระบรุตร” นอกจากนรีรใหข้เรา
สคังเกตวขาในบรริบทนรีรพระเยซซูจะทรงเปป็นผซูข้ตอบคทาอธริษฐาน ในฐานะเปป็นพระภาคหนขที่งของตรรีเอกา
นรุภาพ พระองคตและพระบริดาทรงมรีสริทธริพเริ ศษในการตอบคทาอธริษฐาน
เคลป็ดลคับอรีกประการนอกจากการอธริษฐานในพระนามของพระเยซซูคพอ การมรีความ
สคัมพคันธตใกลข้ชริดเหมพอนทรีที่พวกสาวกมรีกบคั พระองคต พวกเขาคอยนคังที่ อยซูแข ทบพระบาทของพระองคต
และตริดตามพระองคตไปทรุกทรีที่ๆพระองคตเสดป็จไปในพคันธกริจของพระองคต เหป็นไดข้ชคัดวขาความใกลข้
ชริดและการมรีสามคัคครีธรรมฝขายวริญญาณททาใหข้พระเจข้าทรงสดคับฟคังคทาอธริษฐานของพวกเขา หากเรา
ตระหนคักถขงศคักยภาพของพระสคัญญาทรีที่พระองคตทรงมรีตรงนรีร เรากป็ควรปรนนริบคัตพริ ระองคตอยขางสคัตยต
ซพที่อเหมพอนกคับทรีพที่ วกสาวกไดข้กระททา
ยน 14:15 ขณะทรีที่เวลาดทาเนรินตขอไปเรพที่อยๆในคทที่าคพนนคัรน พระเยซซูตรคัสคทาตรคัสทรีที่ลขกซขรง
ซขที่งดทาเนรินตขอมาจนถขงทรุกวคันนรีร ถล้าทยู่านทนนั้งหลายรนกเรา จงประพฤตรตามบนญญนตรของเรา พระองคตจะ
ทรงอธริบายหลคักการนรีรตขอไปในขข้อ 21, 23-24 อยขางไรกป็ตามหลคักฐานทรีที่แสดงใหข้เหป็นวขาเรารคักพระ
เยซซูกคป็ พอ การทรีที่เราเชพที่อฟคังบคัญญคัตขริ องพระองคต คทาวขา ประพฤตรตาม (เทเรโอ) มรีความหมายวขา ‘ถพอ
รคักษา’ ในทางปฏริบคัตริแลข้วมคันหมายถขงการเชพที่อฟคังหรพอการปฏริบคัตริตามบคัญญคัตขริ องพระองคต
ยน 14:16 เราจะทยลขอพระบรดา และพระองคค์จะทรงประทานผยล้ปลอบประโลมใจอทก
ผยล้หนขริ่งใหล้แกยู่ทยู่าน เพนืริ่อพระองคค์จะไดล้อยยยู่กนบทยู่านตลอดไป คทาทรีที่แปลวขา ทยลขอ ในทรีที่นร รี (เอโรทาโอ)
สพที่อถขงรซูปแบบหนขงที่ ของการอธริษฐาน แตขใหข้เราสคังเกตวขาพระเยซซูทรงบอกพวกสาวกวขาพระองคตจะ
ทรงทซูลขอพระบริดาใหข้ประทาน “ผซูข้ปลอบประโลมใจอรีกผซูข้หนขที่ง”
คทาทรีที่แปลวขาผยปล้ ลอบประโลมใจ (พาราเคลทอส) มรีความหมายตคัรงแตข ‘ทนายความ’ ไป
จนถขง ‘ผซูข้ชขวยเหลพอ’ ไปจนถขง ‘เพพที่อนทรีที่คอยใหข้กาท ลคังใจ’ พระราชกริจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ
ผซูข้ทรงเปป็นผซูข้ปลอบประโลมใจผซูข้นร คัน (ขข้อ 26) รวมถขงกริจการทคัรงหมดนรีร ความหมายแบบหลคังคพอ
‘เพพอที่ นทรีที่คอยใหข้กาท ลคังใจ’ หรพอ ‘ผซูข้ชขวยเหลพอ’ นขาจะเปป็นความหมายของพระราชกริจของพระ
วริญญาณในบรริบทนรีรมากกวขาและในมรุมมองของพระคคัมภรีรตใหมขทร คังเลขม พระเยซซูทรงทราบวขาเวลา
ทรีที่พระองคตจะเสดป็จจากไปนคัรนใกลข้เขข้ามาแลข้ว พระองคตทรงทราบวขาพระราชกริจบนโลกนรีรของ
พระองคตอยซูเข พรียงชคัวที่ คราว ดข้วยเหตรุนร รีพระองคตจขงทรงสคัญญาเรพอที่ งผซูข้ปลอบประโลมใจอรีกผซูข้หนขงที่ ทรีที่จะ
อยซูกข บคั เราตลอดไป จงสรรเสรริญพระเจข้าสทาหรคับพระราชกริจนริรคันดรตถาวรของพระวริญญาณของ
พระองคตทรีที่มตรี ขอเราทรีที่เชพที่อ

ยน 14:17 คนือพระวรญญาณแหยู่งความจรรง ผยซล้ ขริ่งโลกรนบไวล้ไมยู่ไดล้ เพราะแลไมยู่เหป็น
พระองคค์และไมยู่รล้จย นกพระองคค์ แตยู่ทยู่านทนนั้งหลายรยล้จนกพระองคค์ เพราะพระองคค์ทรงสถรตอยยกยู่ นบทยู่าน
และจะประทนบอยยใยู่ นทยู่าน พระวริญญาณของพระเจข้าทรงไดข้ชอพที่ วขา “พระวริญญาณแหขงความจรริง”
ในทรีที่นร รี นรีที่เปป็นภาพทรีที่ตรงกคันขข้ามอยขางสริรนเชริงกคับวริญญาณแหขงความหลอกลวงซขที่งกป็คพอเจข้าแหขงโลกนรีร
(ขข้อ 30) อาณาจคักรของมคันมรีแตขการโกหกและการหลอกลวง ในพระธรรมวริวรณตทรีที่ยอหตนเขรียน มรี
เจป็ดครคัรงทรีที่ซาตานถซูกเรรียกวขาผซูข้หลอกลวง แตกตขางเหลพอเกรินจากอาณาจคักรแหขงความมพดของผซูข้ชคัวที่
รข้าย พระวริญญาณของพระเจข้าคพอความจรริงและทรงดทาเนรินในวริถรีแหขงความจรริง
โลกไมขสามารถรคับพระองคตไดข้เพราะโลกไมขมแรี นวคริดเกรีที่ยวกคับพระองคตและไมขรจซูข้ คัก
พระองคตอยขางแนขนอน คทาทรีที่แปลวขา แล (เธโอเรโอ) มรีความหมายวขา ‘รคับรซูข้’ โลกไมขรคับรซูพข้ ระ
วริญญาณบรริสรุทธริธของพระเจข้า ดข้วยเหตรุนร รีโลกจขงเพริกเฉยตขอพระองคต
อยขางไรกป็ตามพระเยซซูทรงเตพอนความจทาพวกสาวกวขาพวกเขาไดข้รซูข้จคักพระองคตแลข้ว “เพราะ
พระองคตทรงสถริตอยซูกข บคั ทขานและจะประทคับอยซูใข นทขาน” พระเยซซูทรงบรรยายถขงพระราชกริจใน
ตอนนคัรนและในอนาคตของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ในตอนนคัรน (กขอนวคันเทศกาลเพป็นเทคอสตต)
พระองคตกทป็ รงอยซูกข ทบพวกเขาแลข้ว คทาทรีที่แปลวขา กทบ (พารา) มรีความหมายวขา ‘เครียงขข้าง’ หรพอ
‘ขข้างๆ’ นคันที่ ดซูเหมพอนจะบรรยายถขงพระราชกริจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธทรีมที่ รีตขอพลไพรข ของพระเจข้า
กขอนวคันเทศกาลเพป็นเทคอสตตไดข้อยขางถซูกตข้อง อยขางไรกป็ตาม วคันนคัรนกทาลคังใกลข้เขข้ามาเมพที่อพระ
วริญญาณของพระเจข้าจะเขข้ามาสถริตในตคัวพวกเขา แนขนอนทรีที่นเรีที่ ปป็นคทาพยากรณตเกรีที่ยวกคับการเขข้ามา
สถริตอยซูภข ายในของพระวริญญาณ ดซู 1 โครรินธต 6:19
ยน 14:18 เราจะไมยู่ละทรนั้งทยู่านทนนั้งหลายไวล้ใหล้เปลยู่าเปลทริ่ยว เราจะมาหาทยู่าน คทาวขา เปลยู่า
เปลทริ่ยว เปป็นคทาทรีที่นขาสนใจ มคันแปลมาจากคทาวขา ออรฟานอส ซขที่งเปป็นทรีมที่ าของคทาภาษาอคังกฤษ
orphan (เดป็กกทาพรข้า) ดคังนคัรนความหมายของคทาๆนรีรคพอ การถซูกพรากพขอแมขหรพอครอบครคัวไป ถขง
แมข้วาข พระเยซซูทรงทราบวขาอรีกไมขนานพระองคตจะตข้องจากไปแลข้ว แตขพระองคตกทป็ รงสคัญญากคับ
พวกสาวกจนถขงทรุกวคันนรีรวาข พระองคตจะไมขทรงทริรงใหข้พวกเขาตข้อง ‘กทาพรข้า’ ฝขายวริญญาณ พระเยซซู
ทรงสคัญญาวขาจะเสดป็จมาหาพวกเขาโดยทางพระวริญญาณของพระองคต
ยน 14:19 อทกหนยู่อยหนขงริ่ โลกกป็จะไมยู่เหป็นเราอทกเลย แตยู่ทยู่านทนนั้งหลายจะเหป็นเรา เพราะ
เราเปป็นอยยยู่ ทยู่านทนนั้งหลายจะเปป็นอยยยู่ดล้วย ขณะทรีที่พระเยซซูทรงอธริบายเกรีที่ยวกคับเหตรุการณตทจรีที่ ะเกริดขขรน
ใหข้พวกสาวกฟคังตขอไป (ถขงแมข้จะแบบเปป็นปรริศนากป็ตาม) พระองคตกทป็ รงพยากรณตวาข อรีกหนขอยหนขงที่
(คพอ วคันถคัดไป) โลกกป็จะไมขเหป็นพระองคตอรีกเลย แตขพวกสาวกจะเหป็นพระองคต อรีกครคัรงทรีที่คทาทรีที่แปล

วขา เหป็น (เธโอเรโอ) มรีความหมายวขา ‘รคับรซูข้’ กลขาวอรีกนคัยหนขงที่ พระเยซซูทรงบอกพวกสาวกวขาพวก
เขาจะรคับรซูข้ (คพอ รซูจข้ คัก) พระองคต และเพราะวขาพระองคตทรงเปป็นอยซูข พวกเขากป็จะเปป็นอยซูเข ชขนกคัน ถขง
แมข้วาข รซูปกาลของคทากรริยา เปป็นอยยยู่ (ซาโอ) ทรีที่อข้างอริงถขงพระเยซซูเปป็นรซูปปคัจจรุบคันกาล แตขมนคั กป็สพที่อถขง
ชรีวริตทรีที่ดทาเนรินตขอไป มคันจขงสพที่อถขงอนาคตกาลดข้วย เพราะชรีวริตทรีที่ดทาเนรินตขอไปของพระเยซซู พวก
สาวกกป็จะเปป็นอยซูตข ขอไปเชขนกคัน คทาตรคัสนรีรยคังสพที่อถขงการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตและชคัยชนะ
เหนพอความตายทรีที่จะตามมาดข้วย
ยน 14:20 ในวนนนนนั้นทยู่านทนนั้งหลายจะรยล้วายู่ เราอยยใยู่ นพระบรดาของเรา และทยู่านอยยยู่ในเรา
และเราอยยใยู่ นทยู่าน คทาวขา “วคันนคัรน” ทรีพที่ ระเยซซูตรคัสในบรริบทนรีรหมายถขงการฟพร นคพนพระชนมตของ
พระองคตอยขางชคัดเจน หลคังจากนคัรนพวกสาวกกป็จะเขข้าใจวขาพระเยซซูทรงอยซูใข นพระบริดาจรริงๆ
นอกจากนรีร พวกเขา (และพวกเราดข้วย) กป็อยซูใข นพระองคตและพระองคต (พระเยซซู) ทรงอยซูใข นเรา
พระเยซซูตรคัสถขงการทรีที่ตอนนรีรผซูข้เชพที่อทคัรงหลายเปป็นอคันหนขงที่ อคันเดรียวกคับพระองคต นรีคที่ พอสคัมพคันธภาพทรีที่
เปป็นหนขที่งเดรียวกคันจรริงๆ พระองคตทรงอยซูใข นเราและเราอยซูใข นพระองคต นอกจากนรีรแลข้วพระองคตทรง
อยซูใข นพระบริดาและพระบริดาทรงอยซูใข นพระองคต ไมขตข้องสงสคัยเลยวขา “หรพอซขที่งสซูง หรพอซขงที่ ลขก หรพอ
สริที่งอพที่นใดๆทรีที่ไดข้ทรงสรข้างแลข้วนคัรน จะไมขสามารถกระททาใหข้เราทคัรงหลายขาดจากความรคักของ
พระเจข้า ซขงที่ มรีอยซูใข นพระเยซซูครริสตตองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราไดข้” (โรม 8:39) ดซู ยอหตน 10:38 และ
17:23 ดข้วย
ยน 14:21 ผยใล้ ดททริ่มทบญ
น ญนตขร องเราและประพฤตรตามบนญญนตรนนนั้น ผยนล้ นนนั้ แหละเปป็นผยล้ททริ่รนก
เรา และผยล้ททริ่รนกเรานนนนั้ พระบรดาของเราจะทรงรนกเขา และเราจะรนกเขา และจะสอาแดงตนวของเราเอง
ใหล้ปรากฏแกยู่เขา" พระเยซซูทรงอธริบายตขอไปเกรีที่ยวกคับความสคัมพคันธตระหวขางการรคักพระองคตและ
การเชพที่อฟคังพระองคต พระองคตทรงสอนชคัดเจนวขาการรคักษาบคัญญคัตริของพระองคต (คพอ การเชพที่อฟคัง
บคัญญคัตริเหลขานคัรน) คพอขข้อพริสซูจนตถขงความรคักทรีคที่ นๆหนขงที่ มรีตขอพระองคต นอกจากนรีรเมพที่อคนๆหนขงที่ รคัก
พระองคต (โดยการเชพที่อฟคังพระองคต) “พระบริดาของเราจะทรงรคักเขา และเราจะรคักเขา และจะ
สทาแดงตคัวของเราเองใหข้ปรากฏแกขเขา” ขข้อเทป็จจรริงกป็คพอวขา พระเจข้าและพระเยซซูทรงรคักคนทคัรงโลก
(ยอหตน 3:16) อยขางไรกป็ตาม พระเจข้าทรงสงวนความรคักพริเศษไวข้สทาหรคับคนเหลขานคัรนทรีที่เชพที่อฟคังคทา
บคัญชาของพระองคต นอกจากนรีรพระองคตจะทรงสทาแดงตคัวใหข้ปรากฏแกขคนเหลขานคัรนทรีที่เชพที่อฟคัง
ยน 14:22 ยยดาส มรใชยู่อสร คารรโอท ทยลพระองคค์วยู่า "พระองคค์เจล้าขล้า เหตนใดพระองคค์จขง
จะสอาแดงพระองคค์แกยู่พวกขล้าพระองคค์ และไมยู่ทรงสอาแดงแกยู่โลก" สาวกอรีกคนทรีชที่ พที่อวขา ยซูดาส
(ไมขใชขยซูดาสอริสคารริโอท) ถามพระเยซซูทคันทรีวาข เพราะเหตรุใดพระองคตถขงทรงสทาแดงพระองคตแกข

พวกเขาและไมขทรงสทาแดงแกขโลก (ยซูดาสคนนรีรมชรี พที่อวขาธคัดเดอคัสหรพอเลบเบอคัส (มคัทธริว 10:3, มาระ
โก 3:17) และเปป็นพรีที่ชายหรพอลซูกชายของยากอบ (กริจการ 1:13))
ยน 14:23 พระเยซย ตรนสตอบเขาวยู่า "ถล้าผยใล้ ดรนกเรา ผยนล้ นนั้นจะประพฤตรตามคอาของเรา
และพระบรดาของเราจะทรงรนกเขา แลล้วพระบรดากนบเราจะมาหาเขาและจะอยยยู่กนบเขา คทาตอบของ
พระเยซซูอาจเปป็นคทาพยากรณตแบบปรริศนาเกรีที่ยวกคับพระราชกริจทรีขที่ ยายออกของพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ พระองคตตรคัสตอบวขาถข้าผซูข้ใดรคักพระองคตและประพฤตริตามคทาของพระองคต (คพอ ความเชพที่อ
ฟคัง) พระองคตและพระบริดากป็จะทรงรคักเขาเปป็นพริเศษและมาอยซูกข บคั เขา เมพที่อเราเปรรียบเทรียบกคับพระ
คคัมภรีรตใหมขทร คังเลขมและบรริบทกขอนหนข้าเกรีที่ยวกคับการสถริตอยซูภข ายในของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ เรากป็
อาจสรรุปไดข้วาข พระเจข้าสามพระภาคมาสถริตอยซูกข บคั เราผขานทางพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ผซูข้เชพที่อในยรุคนรีร
คพอพระวริหารของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ (1 โครรินธต 6:19) 1 โครรินธต 3:16 กลขาววขาพระกายทรีที่
ประกอบดข้วยผซูข้เชพที่อทคัรงหลายคพอ วริหารของพระเจข้า (ครริสตจคักร) ซขที่งเราแตขละคนตขางเปป็นอวคัยวะของ
พระกายนคัรน สทาหรคับเราแตขละคนแลข้ว วริหารนคัรนเปป็นทรีที่สถริตอยซูภข ายในของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ (1
โครรินธต 3:16)
ยน 14:24 ผยล้ททริ่ไมยู่รนกเรา กป็ไมยู่ประพฤตรตามคอาของเรา และคอาซขริ่งทยู่านไดล้ยรนนทนั้ไมยู่ใชยู่คอา
ของเรา แตยู่เปป็นของพระบรดาผยล้ทรงใชล้เรามา พระเยซซูตรคัสตขอไปถขงสริที่งทรีที่ตรงกคันขข้ามอยขางชคัดเจน
การไมขรกคั พระองคตกป็ถซูกสทาแดงผขานทางการไมขเชพที่อฟคังคทาของพระองคต คทาทรีที่แปลวขา คอา (ลอกอส)
เปป็นคทาหลคักทรีที่ใชข้เรรียกพระวจนะของพระเจข้าในพระคคัมภรีรตใหมข (เพราะวขามคันเปป็นคทาพหซูพจนต พระ
เยซซูจขงหมายถขงการประพฤตริตามคนาทททั้งหลายของพระองคต อรีกครคัรงทรีที่มรีการเนข้นเรพที่องคทาเหลขานคัรนของ
พระเจข้า) นอกจากนรีร พระวจนะทรีที่พวกเขาไดข้ยนริ พระองคตตรคัสกป็เปป็นคทาของพระบริดา
ยน 14:25-26 เราไดล้กลยู่าวคอาเหลยู่านทนั้แกยู่ทยู่านทนนั้งหลายเมนืริ่อเรายนงอยยยู่กนบทยู่าน 26 แตยู่พระองคค์
ผยล้ปลอบประโลมใจนนนั้นคนือพระวรญญาณบรรสน ทธรธ ผยล้ซงขริ่ พระบรดาจะทรงใชล้มาในนามของเรา
พระองคค์นนนนั้ จะทรงสอนทยู่านทนนั้งหลายทนกสรริ่ง และจะใหล้ทยู่านระลขกถขงทนกสรริ่งททริ่เราไดล้กลยู่าวไวล้แกยู่ทยู่าน
แลล้ว
พระเยซซูตรคัสตอบ (อาจตอบยซูดาส) วขาพระองคตตรคัสสริที่งเหลขานรีรแกขพวกเขาขณะทรีที่พระองคต
ยคังอยซูกข บคั พวกเขา พระองคตหมายความวขาพระองคตกาท ลคังจะถซูกพรากไปจากพวกเขา พระองคตตรคัส
อรีกครคัรงวขา “พระองคตผซูข้ปลอบประโลมใจนคัรนคพอพระวริญญาณบรริสรุทธริธ ผซูข้ซงขที่ พระบริดาจะทรงใชข้มาใน
นามของเรา” จะทรงมาแทนทรีพที่ ระองคต พระราชกริจหลคักของพระวริญญาณบรริสรุทธริธคพอ การสอน
และททาใหข้พวกเขาระลขกถขงสริที่งทรีที่พระเยซซูไดข้ทรงสอน หนข้าทรีที่หลคังสทาเรป็จสข วนหนขงที่ ผขานทางการเขรียน

กริตตริครุณสรีที่เลขมโดยอคัครสาวกหลายทขาน จนถขงทรุกวคันนรีรพระวริญญาณบรริสรุทธริธกป็ยงคั ทรงสอนเราอยซูข
โดยเฉพาะอยขางยริงที่ เมพอที่ เราศขกษาพระวจนะทรีที่พระองคตทรงดลใจ พระองคตยคังทรงททาใหข้เรานขกถขงขข้อ
พระคคัมภรีรตทรีที่เราเรรียนรซูแข้ ลข้วในยามทรีเที่ ราจทาเปป็นตข้องใชข้ในการเปป็นพยานหรพอการเทศนาดข้วย
ยน 14:27 เรามอบสนนตรสนขไวล้ใหล้แกยู่ทยู่านแลล้ว สนนตรสนขของเราททริ่ใหล้แกยู่ทยู่านนนนั้น เราใหล้
ทยู่านไมยู่เหมนือนโลกใหล้ อยยู่าใหล้ใจของทยู่านวรตกและอยยู่ากลนวเลย พระเยซซูเรริที่มทรีที่จะปริดทข้ายคทาเทศนา
ของพระองคตหลคังการรคับประทานอาคารคทที่ามพรอนคัรน ใกลข้จรุดทรีพที่ ระองคตไดข้เรริที่มไวข้ คพอคทาหนรุนใจไมข
ใหข้พวกเขาวริตก พระองคตสคัญญาวขาจะใหข้สคันตริสขรุ แกขพวกเขา สคันตริสรุขของพระองคตไมขเหมพอนกคับ
สริที่งใดทรีโที่ ลกใหข้ไดข้ มคันททาใหข้เราสงบลขกถขงกข้นบขรงของหคัวใจ ดข้วยเหตรุนร รีพระองคตจขงทรงเรริที่มปริดทข้าย
ดข้วยคทากทาชคับวขา “อยขาใหข้ใจของทขานวริตกและอยขากลคัวเลย” คทากรริยาทคัรงสองตคัวเปป็นคทาสคังที่ พระเยซซู
จขงทรงบคัญชาพวกสาวกวขาพวกเขาอยขาปลขอยใหข้ใจของตคัวเองวริตกหรพอกลคัว พระองคตผซูข้ทรงเปป็น
องคตสคันตริราชกทาลคังจะประทานสคันตริสขรุ ใหข้แกขพวกเขา พระองคตทรงทราบวขาอะไรจะเกริดขขรนกขอน
พข้นคพนนรีร (นขาสคังเกตวขาจดหมายฝากในพระคคัมภรีรตใหมขเกพอบทรุกฉบคับเรริที่มตข้นหรพอไมขกลป็ งทข้ายดข้วย
การทซูลขอใหข้สคันตริสรุขเกริดแกขผซูข้อขาน)
ยน 14:28 ทยู่านไดล้ยนร เรากลยู่าวแกยู่ทยู่านวยู่า `เราจะจากไปและจะกลนบมาหาทยู่านอทก' ถล้า
ทยู่านรนกเรา ทยู่านกป็จะชนืริ่นชมยรนดทททริ่เราวยู่า `เราจะไปหาพระบรดา' เพราะพระบรดาของเราทรงเปป็น
ใหญยู่กวยู่าเรา นขาสคังเกตวขาความวริตกกคังวลทรีที่พระเยซซูทรงสคังเกตเหป็นในใจพวกสาวกคพอ ความกคังวล
วขาพระองคตจะเสดป็จจากไป พวกเขายคังไมขเขข้าใจอยขางถของแทข้ถขงความหมายของการทรีที่พระองคตตข้อง
เสดป็จไป พระองคตทรงดรุพวกเขาเบาๆโดยตรคัสวขาพวกเขาควรดรีใจมากกวขาเพราะวขาในทรีที่สรุด
พระองคตจะเสดป็จกลคับไปอยซูกข บคั พระบริดาผซูข้ทรงเปป็นใหญขกวขาพระองคต
ยน 14:29-30 และบนดนทเนั้ ราไดล้บอกทยู่านทนนั้งหลายกยู่อนททริ่เหตนการณค์นนนนั้ จะเกรดขขนนั้ เพนืริ่อวยู่า
เมนืริ่อเหตนการณค์นนนนั้ เกรดขขนั้นแลล้ว ทยู่านทนนั้งหลายจะไดล้เชนืริ่อ 30 แตยู่นไทนั้ ปเราจะไมยู่สนทนากนบทยู่านทนนั้ง
หลายมากนนก เพราะวยู่าผยล้ครองโลกนทนั้จะมาและไมยู่มทสรทธรออานาจอะไรเหนนือเรา
จากนคัรนพระองคตทรงเตพอนและพยากรณตถขงสริที่งทรีที่จวนจะเกริดขขรน จรุดประสงคตหนขงที่ กป็คพอ เพพอที่
ททาใหข้ความเชพที่อของพวกเขาเขข้มแขป็งขขรนเมพที่อเหตรุการณตทรีที่เกรีที่ยวขข้องกคับยซูดาสจะเกริดขขรนในคพนนคัรน
พระเยซซูทรงตข้องการใหข้พวกเขาเขข้าใจวขาพระองคตทรงทราบลขวงหนข้าแลข้ววขาจะเกริดอะไรขขรนและ
พระเจข้าเปป็นผซูข้ทรงจคัดเตรรียมเหตรุการณตเหลขานรีรไวข้แลข้ว สริที่งทรีที่จะเกริดขขรนในอรีกยรีที่สริบสรีที่ชคัวที่ โมงขข้างหนข้าจะ
ททาใหข้ความเชพที่อของพวกเขาสคันที่ คลอนอยขางรรุนแรง พระองคตพยายามทรีที่จะคขอยๆบอกพวกเขาลขวง
หนข้าถขงสริที่งทรีที่กาท ลคังจะเกริด เมพที่อพวกเขามองยข้อนกลคับไปในเวลาตขอมา พวกเขากป็จะเขข้าใจวขาพระเจข้า

เปป็นผซูข้ทรงจคัดเตรรียมเหตรุการณตเหลขานรีรไวข้แลข้ว พระองคตจงข เตรรียมความเชพที่อทรีที่มคักอขอนแอของพวกเขา
ใหข้พรข้อม
การอข้างถขง “ผซูคข้ รองโลกนรีร” (นรีที่เปป็นหนขงที่ ในสามครคัรงทรีที่ยอหตนใชข้วลรีนร รี) ยขอมหมายถขง พญา
มาร นรีที่หมายถขงการทรีซที่ าตานไดข้เขข้าสริงและควบครุมยซูดาสอริสคารริโอท อยขางไรกป็ตาม ซาตานกป็ฉรุดรคัรง
พระเยซซูไวข้ไมขไดข้ ความหมายของวลรีสรุดทข้าย “และไมขมรีสริทธริอทานาจอะไรเหนพอเรา” อาจหมายถขง
การทรีที่ซาตานจะฆขาพระเยซซูในคพนนคัรน แตขมนคั จะฉรุดรคัรงใหข้พระองคตอยซูใข นหลรุมศพไมขไดข้ คทาทรีที่แปลวขา
มท (เอโค) มรีความหมายวขา ‘ฉรุดรคัรง’ ดข้วย วลรีนร รีอาจถอดความไดข้วาข ‘ซาตานจะฉรุดรคัรงเราไวข้ไมขไดข้’
ภายในไมขกรีที่ชคัวที่ โมงขข้างหนข้า พญามารจะซรุขมโจมตรีพระเยซซู แตขมนคั จะจคับพระองคตไวข้ไมขไดข้
ยน 14:31 แตยู่เราไดล้กระทอาตามททริ่พระบรดาไดล้ทรงบนญชาเรา เพนืริ่อโลกจะไดล้รล้วย ยู่าเรารนก
พระบรดา จงลนกขขนนั้ ใหล้เราทนนั้งหลายไปกนนเถรด" พระเยซซูสรรุปการรคับใชข้บนโลกนรีรของพระองคตวาข
เพราะเหตรุใดพระองคตจขงเสดป็จมา พระองคตจะทรงเชพที่อฟคังพระบริดาโดยการเชพที่อฟคังจนถขงความมรณ
าบนไมข้กางเขน มคันจะพริสซูจนตถงข ความรคักทรีที่พระองคตทรงมรีตขอพระเจข้า มคันจะเปป็นคทาพยานทรีที่ลบไมข
ออกใหข้โลกไดข้เหป็นความรคักทรีที่พระองคตทรงมรีตขอพระบริดาในสวรรคต พระเจข้าไดข้ทรงบคัญชาใหข้
พระองคตเสดป็จมาและสริรนพระชนมตบนไมข้กางเขน เวลานคัรนไดข้มาถขงแลข้ว ดข้วยเหตรุนร รีเพราะความรคัก
ทรีที่ทรงมรีตขอพระบริดา พระเยซซูจงข ทรงมรุขงหนข้าไปยคังกางเขนผขานทางสวนเกทเสมนรี คทาตรคัสของ
พระองคตทรีที่วาข “จงลรุกขขรน ใหข้เราทคัรงหลายไปกคันเถริด” เปป็นคทาทรีแที่ สดงถขงการสริรนสรุดการรคับประทาน
อาหารคทที่ามพรอสรุดทข้าย พวกเขาลรุกขขรนและเรริที่มเดรินทางไปยคังภซูเขามะกอกเทศและสวนเกทเสมนรี
พระเยซซูทรงทราบวขามรีอะไรรออยซูทข รีที่นนคัที่ เหป็นไดข้ชคัดวขา คทาสอนอคันเปรียที่ มดข้วยฤทธริธเดชของพระเยซซู
ซขที่งมรีบนคั ทขกในยอหตน 15-17 เกริดขขรนระหวขางทางไปสวนเกทเสมนรีขณะทรีที่พวกเขากทาลคังเดรินทางไป
สซูขจรุดนคับพบของพระองคต
*****
ภนำพรวมของยอหห์น 15: อมีกครทงทั้ ทมีที่นเมีที่ ปป็นชข่วงเวลาระหวข่างอาหารคนที่ามนอทั้ สมุดทล้ายกทบสวนเกท
เสมนมี ครทึงที่ แรกของยอหห์น 15 พซูดถทึงอมุปมาทมีที่เปรมียบพระเยซซูวข่าเปป็นเถาองมุข่นและเราเปป็นกริที่ง จมุด
ประสงคห์กป็คอน เพนที่อการเกริดผลฝข่ายวริญญาณ ในสข่วนทล้ายของยอหห์น 15 พระเยซซูทรงสอนเราสมีที่สงริที่ :
(1) ความกล้าวหนล้าของผซูล้เชนที่อจากการเปป็นผซูล้รทบใชล้ไปเปป็นสหายและสมุดทล้ายเปป็นบมุตร; (2) จมุด
ประสงคห์ของการทรงเลนอกเรา คนอ เพนที่อทมีที่จะเกริดผล; (3) โลกจะเกลมียดชทงพวกสาวกเหมนอนกทบทมีที่
โลกไดล้เกลมียดชทงพระองคห์ และ (4) พระราชกริจทมีจที่ ะมาของพระวริญญาณบรริสมุทธริธ

ยน 15:1
"เราเปป็นเถาองนยู่นแทล้ และพระบรดาของเราทรงเปป็นผยล้ดยแลรนกษา ขณะทรีที่พวก
สาวกเดรินชข้าๆไปยคังสวนเกทเสมนรีพรข้อมกคับพระเยซซูหลคังอาหารคทที่ามพรอสรุดทข้าย พระองคตทรงสอน
ความจรริงทรีที่เปป็นนริรนคั ดรตแกขพวกเขาเกรีที่ยวกคับเถาองรุขน กริที่ง และการเกริดผล เมพอที่ เราดซูทข้ายขข้อ พระเยซซู
ตรคัสชคัดเจนวขา ผซูล้ดซูแลรทกษา คพอเจข้าของสวนองรุขน นรีอที่ าจเปป็นการททาใหข้ อริสยาหต 5:1-7 สทาเรป็จ ในสวน
องรุขนแหขงชนอริสราเอล พระเจข้าไดข้ทรงปลซูกพระเยซซูครริสตตเปป็นเถาองรุขนแทข้ (หรพอเหมพอนในอริสยาหต
5 “เถาองมุข่นอยข่างดมี”) ในโลกของการปลซูกองรุขน พคันธรุตเถาองรุขนมรีความสทาคคัญมากๆตขอการผลริตองรุขนทรีที่
ดรีทรีที่สรุด บางพคันธรุตกดป็ รีกวขาพคันธรุตอพที่น ในทรีที่นร รีพระเยซซูทรงเรรียกพระองคตเองวขาเปป็น “เถาองรุขนแทข้” คพอเปป็น
แหลขงชรีวตริ ขององรุขน อาจเปป็นไดข้วาข ขณะทรีที่พระเยซซูและพวกสาวกเดรินไปยคังสวนเกทเสมนรี พวกเขา
เดรินผขานสวนองรุขนแหขงหนขงที่ ซขที่งททาใหข้พระองคตตรคัสถขงเรพอที่ งดคังกลขาว (สวนองรุขนเปป็นสริที่งทรีคที่ นพบเหป็น
บขอยในดรินแดนปาเลสไตนต อคันทรีจที่ รริงแลข้วเหรรียญในสมคัยมคัคคาบรีมรรี ซูปเถาองรุ ขนเปป็นสคัญลคักษณตแทน
ชนชาตริอริสราเอลดข้วยซทรา)
ยน 15:2
กรริ่งทนกกรริ่งในเราททริ่ไมยู่ออกผล พระองคค์กป็ทรงตนดทรนั้งเสทย และกรริ่งทนกกรริ่งททริ่ออก
ผล พระองคค์กป็ทรงลรดเพนืริ่อใหล้ออกผลมากขขนั้น กขอนทรีที่จะตรคัสถขงเรพอที่ งการออกผลในขข้อตขอไป พระ
เยซซูทรงนริยามวขาอะไรคพอผล การใชข้สคัญลคักษณตในคทาอรุปมานรีรชวนใหข้เราคริด พระคคัมภรีรตใหมข
บรรยายถขงผลฝขายวริญญาณสองชนริด ในพระธรรมกาลาเทรียและเอเฟซคัส เปาโลกลขาวถขงผลของ
พระวริญญาณ ในทรีที่นคันที่ ผลออกมาจากภายในอยขางชคัดเจน ซขที่งสะทข้อนใหข้เหป็นถขงการเตริบโตฝขาย
วริญญาณ อยขางไรกป็ตามในขข้อนรีรผลทรีที่พระองคตตรคัสถขงคพอการแพรข พนคั ธรุตอรุปนริสคัย ในตข้นองรุขน (เชขน
เดรียวกคับพพชอพนที่ ๆ) ผลเปป็นสคัญลคักษณตทรีที่แสดงถขงการสพบพคันธรุต ถขงแมข้วาข ผลองรุขนเปป็นสริที่งทรีที่นขารคับ
ประทานและนขาปรารถนาในตคัวของมคันเอง จรุดประสงคตของมคันกป็สทาคคัญมากกวขาแคขการถซูกรคับ
ประทาน ภายในผลองรุขน (หรพอผลของตข้นใดๆกป็ตาม) คพอเมลป็ดซขงที่ สามารถเกริดผลเปป็นตข้นองรุขนอรีก
ตข้นไดข้ ผลคพอการกขอตคัวเปป็นรซูปรข างของเมลป็ดซขที่งกขอเกริดชรีวริตใหมข
ในคทาอรุปมาของพระเยซซูเรพอที่ งผซูข้หวขานเมลป็ดและเรพอที่ งขข้าวละมานและขข้าวสาลรีในมคัทธริว 13
เมลป็ดทรีที่ถซูกพซูดถขงทรีที่นคันที่ คพอพระวจนะ (มคัทธริว 13:23) หรพอไมขกลป็ ซูกหลานของอาณาจคักรนคัรน (13:38)
ทคัรงสองเรพอที่ งสคัมพคันธตกนคั เพราะมคันคพอพระวจนะของพระเจข้า (ซขที่งเปป็นเมลป็ด) ทรีที่กขอเกริดลซูกหลานแหขง
อาณาจคักรนคัรน เปาโลกลขาวภายหลคังวขาทขานไดข้ปลซูก อปอลโลไดข้รดนทรา แตขพระเจข้าทรงใหข้เกริดผล (1
โครรินธต 3:6) เหป็นไดข้ชดคั วขาบรริบทตรงนคัรนหมายถขงการเกริดผลฝขายวริญญาณในการประกาศขขาว
ประเสรริฐและการนทาวริญญาณมาถขงพระครริสตต

ในบรริบทของพระคคัมภรีรตใหมขเกรีที่ยวกคับการประกาศขขาวประเสรริฐ และภาพประกอบเรพอที่ ง
เถาองรุขน ผลและเมลป็ด ดซูเหมพอนวขาผลทรีพที่ ระเยซซูตรคัสถขงในทรีที่นร รีคพอผลของการสนบพทนธมุห์ฝข่ายวริญญาณ
นคันที่ คพอการนทาผซูข้อนพที่ ใหข้บคังเกริดใหมขฝขายวริญญาณ กลขาวโดยสคัรนๆมคันคพอการนทาวริญญาณและการ
ประกาศขขาวประเสรริฐ การทรีคที่ รริสเตรียนคนหนขที่งจะเกริดผลตามทรีที่พระเยซซูไดข้ตรคัสถขงในทรีที่นร รีกคป็ พอ การ
ททาใหข้ตคัวเองสพบพคันธรุตฝขายวริญญาณซทราแลข้วซทราเลขา
ในวริถขรี องธรรมชาตริ พพช (เชขนเถาองรุขนในทรีที่นร รีเปป็นตคัวอยขาง) เกริดผลซขที่งมรีเมลป็ดสทาหรคับการ
เกริดผลโดยตคัวมคันเองอรีก นอกจากความสทาคคัญของการเกริดผลฝขายวริญญาณแลข้ว มรีพระพรอคันหอม
หวานของการไดข้เฝข้าดซูผลฝขายวริญญาณเจรริญเตริบโต ดซู 3 ยอหตน 4 เราเหป็นวขาพระคคัมภรีรตพดซู ถขงการ
คลอดบรุตรวขาเปป็น ‘ผลของครรภต’ (สดรุดรี 127:3 หรพอลซูกา 1:42) บรุตรทรีที่เกริดมาเปป็นผลของการ
สพบพคันธรุตของมนรุษยตฉคันใด การนทาวริญญาณผซูข้อนพที่ มาถขงพระครริสตตกเป็ ปป็นผลของการสพบพคันธรุตฝขาย
วริญญาณฉคันนคัรน ถขงแมข้วาข พวกสาวกอาจไมขเขข้าใจสริที่งทรีพที่ ระเยซซูตรคัสสอนพวกเขาในคทที่าคพนนคัรนอยขาง
ถของแทข้ งานเขรียนของพวกเขาในเวลาตขอมากป็เปริดเผยชคัดเจนวขาพวกเขามาเขข้าใจสริที่งทรีพที่ ระองคตตรคัส
คพนนคัรนในภายหลคัง การเกริดผลฝขายวริญญาณคพอการสพบพคันธรุตตคัวเองฝขายวริญญาณ ซขที่งกป็คพอ การนทา
วริญญาณผซูข้อพที่นมาถขงพระครริสตต
ใหข้เราสคังเกตวขาแหลขงแหขงชรีวริตในการเกริดผลดคังกลขาวกป็คพอ เมพที่อกริที่งยคังตริดอยซูกข บคั เถาทรีที่ใหข้ชรีวริต
แกขมคัน จรุดประสงคตของสวนองรุขนคพอการเกริดผล เมพที่อกริที่งทรีที่ตริดอยซูบข นเถาไมขเกริดผล เจข้าของสวนองรุขนกป็
จะตคัดกริที่งนคัรนออกไปเพพอที่ ทรีที่วาข กริที่งอพนที่ จะไดข้เตริบโตและเกริดผล นอกจากนรีรกริที่งทรีที่ไมขเกริดผลยคังบขงบอกถขง
ปคัญหาดข้วย กริที่งนคัรนอาจถซูกแมลงทรีที่ดซูดซขมชรีวริตรคังควาน มคันอาจตริดโรค มคันอาจตายแลข้ว ไมขวาข จะยคัง
ไงเจข้าของสวนองรุขนกป็จะหมคันที่ ตคัดกริที่งทรีที่ไมขออกผลออกไป นอกจากนรีรแลข้วกริที่งทรีที่ออกผลกป็จะถซูกลริด
แขนงประจทา ผลลคัพธตกคป็ พอมคันจะออกผลมากยริงที่ ขขรน เปป็นความจรริงทรีที่พระเจข้าบางครคัรงกป็ลริดแขนงชรีวริต
ของเราจากสริที่งทรีที่มาพคัวพคันซขงที่ คอยขคัดขวางเรามริใหข้เกริดผลเทขาทรีที่ควร คทาทรีที่แปลวขา ลรด ในทรีที่นร รีคอพ
คาไธโร
ยน 15:3
ทยู่านทนนั้งหลายไดล้รนบการชอาระใหล้สะอาดแลล้วดล้วยถล้อยคอาททริ่เราไดล้กลยู่าวแกยู่
ทยู่าน ความจรริงกป็คพอวขา พระวจนะของพระเจข้า (คพอ “ถข้อยคทาทรีที่เราไดข้กลขาวแกขทขาน”) มรีคณ
รุ สมบคัตริใน
การชทาระวริญญาณใหข้สะอาด ดซู สดรุดรี 119:9 หรพอเอเฟซคัส 4:26 เมพที่อนทราแหขงพระวจนะของพระเจข้า
ชะลข้างจริตใจของเราอยขางตขอเนพที่องมคันกป็ททาใหข้จริตใจเราสะอาด จริตใจมนรุษยตคอพ สริที่งทรีที่ตข้องไดข้รคับการ
ชทาระลข้างใหข้สะอาดจรริงๆ นขาสนใจทรีที่คทาวขา สะอาด ในทรีที่นร รี (คาธารอส) และคทาวขา ลรด ในขข้อ 2
(คาไธโร) มรีความเกรีที่ยวขข้องกคันอยขางใกลข้ชริดในเรพอที่ งทรีมที่ าของคทา คทาแรกแตกออกมาจากคทาหลคัง

พระเยซซูอาจหมายความวขาพระวจนะของพระองคตจะลริดชรีวริตเราจากสริที่งพคัวพคันตขางๆทรีที่ขคัดขวางมริใหข้
เราเกริดผลใหข้แกขนายของเรา
ยน 15:4
จงเขล้าสนรทอยยยู่ในเรา และเราเขล้าสนรทอยยใยู่ นทยู่าน กรริ่งจะออกผลเองไมยู่ไดล้
นอกจากจะตรดอยยกยู่ บน เถาฉนนใด ทยู่านทนนั้งหลายจะเกรดผลไมยู่ไดล้นอกจากทยู่านจะเขล้าสนรทอยยใยู่ นเราฉนน
นนนั้น พระเยซซูทรงเสนอความจรริงทรีที่ชคัดเจนเหลพอเกรินแตขถซูกลพมบขอยๆเหลพอเกรินดข้วย กริที่งทรีที่ไมขตริดอยซูกข บคั
เถาไมขมวรี คันเกริดผลอะไรไดข้ คทาทรีที่แปลวขา เขล้าสนรท (เมโน) มรีความหมายวขา ‘คงอยซู’ข , ‘อาศคัย’ หรพอ
‘ททาตขอไป’ คทานรีรอยซูใข นรซูปของคทาสคังที่ พระเยซซูจขงบคัญชาใหข้เราเขข้าสนริทอยซูใข นพระองคต ถข้าเราไมขตริด
สนริทกคับพระองคตผซูข้ประทานชรีวริต เรากป็ไมขสามารถถขายทอดชรีวตริ ฝขายวริญญาณแกขผซูข้อนพที่ ไดข้เลย กรุญแจ
สทาคคัญทรีที่ไขสซูขการเกริดผลกป็คพอการตริดสนริทอยขางตขอเนพที่องกคับพระองคตผซูข้ทรงเปป็นเถา นรีที่หมายถขงการมรี
สามคัคครีธรรมอยขางใกลข้ชริดซขที่งเกริดจากความสคัตยตซพที่อตขอพระวจนะของพระองคต การอธริษฐาน และ
เรพที่องตขางๆของพระเจข้า สริที่งเหลขานรีรกขอเกริด ‘นทราเลรีรยง’ ทรีที่ใหข้ชวรี ริตซขที่งชขวยใหข้กริที่งเกริดผลไดข้
ยน 15:5
เราเปป็นเถาองนยู่น ทยู่านทนนั้งหลายเปป็นกรริ่ง ผยทล้ ทริ่เขล้าสนรทอยยใยู่ นเราและเราเขล้าสนรท
อยยใยู่ นเขา ผยนล้ นนั้นจะเกรดผลมาก เพราะถล้าแยกจากเราแลล้วทยู่านจะทอาสรริ่งใดไมยู่ไดล้เลย ตลอดขขาว
ประเสรริฐของยอหตน พระเยซซูทรงใชข้อรุปลคักษณตทรีที่ขร ขนตข้นดข้วย “เราเปป็น” ซทราหลายครคัรง (ประตซู, ผซูข้
เลรีรยงทรีที่ดรี, ความสวขางของโลกนรีร, อาหารแหขงชรีวตริ ) ตรงนรีรกป็ซร าท กคับทรีที่พระองคตตรคัสในขข้อ 1 “เราเปป็น
เถาองรุขน” เมพที่อเราเปป็นกริที่ง พระองคตผซูข้ทรงเปป็นเถาองรุขนกป็ประทานชรีวริตและการเกริดผลดรีแกขกริที่ง พระเยซซู
ตรคัสตขอไปวขา “ผซูทข้ รีที่เขข้าสนริทอยซูใข นเราและเราเขข้าสนริทอยซูใข นเขา ผซูข้นร นคั จะเกริดผลมาก” กรุญแจสทาคคัญทรีที่
ททาใหข้เราเกริด “ผลมาก” คพอการเขข้าสนริทอยซูใข นพระองคต ดคังทรีที่ไดข้กลขาวไปแลข้ว นคันที่ คพอการมรี
สามคัคครีธรรมกคับพระองคตอยขางใกลข้ชริดผขานทางพระวจนะของพระองคตและการอธริษฐาน
ครริสเตรียนบางครคัรงกป็อยากเกริดผลแตขไมขเตป็มใจทรีที่จะใชข้เวลากคับพระองคตผซูข้ทรงเปป็นเถาองรุขนซขที่งจทาเปป็น
สทาหรคับชรีวริตฝขายวริญญาณ วลรีสรุดทข้ายเปป็นคทาสอน เราแปลตรงตคัวไดข้วาข ‘เพราะวขาถข้าไมขมรีเราแลข้ว
พวกทขานไมขสามารถททาอะไรไดข้เลย’
ยน 15:6
ถล้าผยใล้ ดมรไดล้เขล้าสนรทอยยใยู่ นเรา ผยล้นนนนั้ กป็ตล้องถยกทรนั้งเสทยเหมนือนกรริ่ง แลล้วกป็
เหทยริ่ วแหล้งไป และเขารวบรวมไวล้ทรนั้งในไฟเผาเสทย ถขงแมข้วาข บางคนพยายามดขงขข้อนรีรออกนอกบรริบท
เพพที่อพริสซูจนตวาข ครริสเตรียนสามารถออกจากเถาไดข้ จขงสซูญเสรียความรอดของตนและถซูกเผาในนรก แตข
กรุญแจสทาคคัญคพอบรริบท บรริบทในขข้อนรีรคพอการเกริดผล เราไมขยรุตริธรรมตขอขข้อพระคคัมภรีรตถข้าเราตรีความ
มคันนอกบรริบท พระเยซซูแคขขยายความเกรีที่ยวกคับผลทรีที่ตามมาของการทรีที่กริที่งไมขตริดอยซูกข บคั เถา ในสวน

องรุนข กริที่งทรีที่ไมขเกริดผลหรพอถซูกตคัดทริรงไปกป็ถซูกเอาไปเผาไฟ กริที่งเหลขานคัรนไมขมรีคขาตขอเจข้าของสวนองรุขนอรีก
ตขอไป ดคังนคัรนเราไมขควรเปป็นกริที่งทรีที่ไรข้ผล เปข้าหมายของการทรีที่กริที่งมรีอยซูกข คป็ พอเพพที่อทรีที่จะเกริดผล
ยน 15:7
ถล้าทยู่านทนนั้งหลายเขล้าสนรทอยยใยู่ นเรา และถล้อยคอาของเราฝนงอยยใยู่ นทยู่านแลล้ว
ทยู่านจะขอสรริ่งใดซขงริ่ ทยู่านปรารถนา ทยู่านกป็จะไดล้สรริ่งนนนนั้ การเขข้าสนริทอยซูกข บคั เถาไมขเพรียงททาใหข้เกริดผล
เทขานคัรน แตขมขรี ข้อดรีในเรพอที่ งฤทธริธเดชในการอธริษฐานดข้วย เมพอที่ ผซูข้เชพที่อเขข้าสนริทอยซูกข บคั พระองคตผซูข้ทรงเปป็น
เถาองรุขน พระเยซซูกทป็ รงสคัญญาวขา “ทขานจะขอสริที่งใดซขงที่ ทขานปรารถนา ทขานกป็จะไดข้สที่ ริงนคัรน” วลรี
สรุดทข้ายแปลตรงตคัววขา ‘และจะเปป็นตามนคัรน’ เราเขข้าใจวขาคทาอธริษฐานของเราจะไดข้รบคั คทาตอบเมพที่อ
เรามรีสามคัคครีธรรมอยขางใกลข้ชริดกคับพระองคต ความใกลข้ชริดฝขายวริญญาณดคังกลขาวททาใหข้พระเจข้าทรง
สดคับฟคังคทาอธริษฐานของเรา เราควรสคังเกตดข้วยวขาเมพที่อเราใกลข้ชริดกคับพระองคต ความประสงคตของ
เรากป็เปป็นไปตามพระประสงคตของพระองคต และชรีวริตในการอธริษฐานของเรากป็เปป็นไปตามพระ
ประสงคตของพระองคตดวข้ ย ดซู 1 ยอหตน 5:14 ครริสเตรียนทรีที่ไมขรจซูข้ คักโตมคักตข้องการใหข้พระเจข้าทรงททา
ตามพระสคัญญาโดยไมขปฏริบคัตริตามเงพที่อนไขแรกคพอ เขข้าสนริทกคับพระองคตกขอน
ยน 15:8
พระบรดาของเราทรงไดล้รบน เกทยรตรเพราะเหตนนทนั้ คนือเมนืริ่อทยู่านทนนั้งหลายเกรดผล
มาก ทยู่านจขงเปป็นสาวกของเรา เราเหป็นลทาดคับของการเกริดผลในขข้อพระคคัมภรีรตตอนสคัรนๆนรีร ในขข้อ 2
พระเยซซูตรคัสถขงผล จากนคัรนพระองคตตรคัสถขงผลมากขทึนทั้ ในขข้อนรีรพระองคตตรคัสถขงผลมาก เราเหป็น
พระพรสองประการของการเกริดผล (1) พระบริดาทรงไดข้รคับเกรียรตริ (2) มคันเปป็นรากฐานของการ
เปป็นสาวก ถขงแมข้วาข หลคักเกณฑตอพที่นๆของการเปป็นสาวกมรีบอกอยซูใข นขขาวประเสรริฐทคัรงสรีที่เลขม แตขพระ
เยซซูทรงสรรุปหลคักเกณฑตทรคังหมดทรีที่การเกริดผลมาก นคันที่ แหละทรีที่ททาใหข้คนๆหนขที่งเปป็นสาวก และนคันที่
แหละททาใหข้พระบริดาไดข้รบคั เกรียรตริ อคันทรีที่จรริงแลข้วพวกสาวกกป็เกริดผลมากในวคันเพป็นเทคอสตตและใน
พคันธกริจทรีขที่ ยายออกตขอๆกคันมาของพวกเขา การเกริดผลมากคพอการททาใหข้การเปป็นสาวกสทาเรป็จ
ยน 15:9
พระบรดาทรงรนกเราฉนนใด เรากป็รนกทยู่านทนนั้งหลายฉนนนนนนั้ จงยขดมนริ่นอยยใยู่ น
ความรนกของเรา เราไดข้เหป็นความคริดรองในบรริบททรีที่ใหญขกวขา ถขงแมข้วาข พระเยซซูทรงเปลรีที่ยนเรพอที่ ง
จากการเกริดผลไปเปป็นการรคักกคันและกคัน แตขพระองคตจะกลคับมาตรคัสถขงเรพอที่ งการเกริดผลอรีกทรีในขข้อ
16 ความคริดทรีที่สทาคคัญกวขากป็คพอ การรคักพระองคตเปป็นแรงจซูงใจทรีนที่ ทาไปสซูขการเกริดผลและการททาใหข้
บคัญญคัตริของพระองคตสทาเรป็จ
ชขางเปป็นความจรริงอคันนขามหคัศจรรยต พระเยซซูทรงรคักเราในรซูปแบบและระดคับเดรียวกคับทรีพที่ ระ
บริดาทรงรคักพระองคต เปป็นความจรริงทรีที่ไมขมรีสที่ ริงใดสามารถพรากเราจากความรคักของพระเจข้าซขที่งมรีอยซู ข
ในพระเยซซูครริสตตไดข้ พระเยซซูจขงทรงเลขนคทาทรีที่ไมขปรากฏชคัดเจนในฉบคับแปลภาษาอคังกฤษ คทาทรีที่แปล

วขา ยขดมนริ่น (เมโน) เปป็นคทาเดรียวกคับทรีที่ถซูกแปลเปป็นเขล้าสนริทในขข้อกขอนๆหนข้า นอกจากนรีรพระเยซซูทรง
ใชข้คทานรีรในรซูปแบบของคทาสคังที่ กลขาวอรีกนคัยหนขงที่ พระองคตทรงบคัญชาเราใหข้เขข้าสนริทในความรคักของ
พระองคต: ความรคักของพระองคตทรีที่ทรงมรีตขอเราและความรคักของเราทรีที่มตรี ขอพระองคต เราเขข้าใจตรงนรีร
วขาการเขข้าสนริทในพระองคตคพอการยขดมคันที่ ในความรคักของพระองคต เมพที่อเรายอมใหข้ความรคักของ
พระองคตไหลผขานตคัวเรา ความรคักนคัรนกป็จะไหลผขานตขอไปยคังผซูข้อนพที่ และสรุดทข้ายแลข้วกขอใหข้เกริดผล
ผขานตคัวผซูข้อนพที่
ยน 15:10 ถล้าทยู่านทนนั้งหลายประพฤตรตามบนญญนตรของเรา ทยู่านกป็จะยขดมนริ่นอยยใยู่ นความ
รนกของเรา เหมนือนดนงททริ่เราประพฤตรตามพระบนญญนตรของพระบรดาเรา และยขดมนริ่นอยยใยู่ นความรนก
ของพระองคค์ แรงจซูงใจสทาคคัญทรีที่ททาใหข้เราเชพที่อฟคังพระครริสตตถซูกนทาเสนอ มคันคพอความรคักทรีที่เรามรีตขอ
พระองคต เมพอที่ เราประพฤตริตาม (เชพที่อฟคัง) บคัญญคัตริของพระองคต เรากป็ยขดมคันที่ อยซูใข นความรคักของ
พระองคต ดข้วยเหตรุนร รีการเชพที่อฟคังพระประสงคตและพระวจนะของพระองคตจงข กลายเปป็นวริธรีสทาคคัญทรีที่
ททาใหข้เรายขดมคันที่ อยซูใข นพระองคต พระเยซซูไดข้ทรงเชพที่อฟคังพระบริดาฉคันใด เรากป็ควรเชพที่อฟคังพระองคตฉคัน
นคัรน แรงจซูงใจทรีที่ททาใหข้พระเยซซูเชพที่อฟคังพระบริดากป็คอพ ความรคักทรีที่พระองคตทรงมรีตขอพระบริดา เรากป็ควร
เปป็นเหมพอนพระองคตเชขนกคัน
ยน 15:11 นทนั้คนือสรงริ่ ททริ่เราไดล้บอกแกยู่ทยู่านทนนั้งหลายแลล้ว เพนืริ่อใหล้ความยรนดทของเราดอารง
อยยใยู่ นทยู่าน และใหล้ความยรนดทของทยู่านเตป็มเปทริ่ยม พระเยซซูทรงสทาแดงใหข้เหป็นเคลป็ดลคับของการมรีชรีวริต
ครริสเตรียนทรีที่เปรีที่ยมไปดข้วยความยรินดรี เรพอที่ งทคัรงหมดของการเกริดผลกลายเปป็นรากฐานของความยรินดรี
ฝขายวริญญาณ ตามทรียที่ อหตนกลขาวตขอในภายหลคัง มรีความยรินดรีอยขางยริงที่ ในการไดข้เหป็นลซูกหลานฝขาย
วริญญาณดทาเนรินในความจรริง (2 ยอหตน 4 และ 3 ยอหตน 4) มานาทรีที่ซขอนอยซูใข นชรีวริตครริสเตรียนคพอ
ความยรินดรีของการนทาวริญญาณผซูข้อพที่นมาถขงพระครริสตตและการเฝข้าดซูพวกเขาเตริบโตในองคตพระผซูข้เปป็น
เจข้า ดซู ฟรีลริปปรี 4:1 และ 1 เธสะโลนริกา 2:19-20 นอกจากนรีรเมพอที่ เราเชพที่อฟคังนายของเรา เรากป็มครี วาม
ยรินดรีในความรอดของเรา ดาวริดสซูญเสรียความยรินดรีนร รีเมพอที่ เพราะการไมขเชพที่อฟคังของทขาน ดซู สดรุดรี
51:12 ไมขมครี วามยรินดรีใดเหมพอนความยรินดรีทรีที่เกริดจากการนทาวริญญาณผซูข้อนพที่ มาถขงพระครริสตตโดยการ
เชพที่อฟคังบคัญญคัตริของพระครริสตต มคันคพอความยรินดรีอคันเตป็มเปรีที่ยม
ยน 15:12-14 นทริ่แหละเปป็นบนญญนตขร องเรา คนือใหล้ทยู่านทนนั้งหลายรนกซขริ่งกนนและกนน เหมนือน
ดนงททริ่เราไดล้รนกทยู่าน 13 ไมยู่มทผล้ใย ดมทความรนกททริ่ยงรริ่ ใหญยู่กวยู่านทนั้ คนือการททริ่ผล้หย นขริ่งผยใล้ ดจะสละชทวรตของตน
เพนือริ่ มรตรสหายของตน 14 ถล้าทยู่านทนนั้งหลายประพฤตรตามททริ่เราสนริ่งทยู่าน ทยู่านกป็จะเปป็นมรตรสหาย
ของเรา

อรีกครคัรงทรีที่พระเยซซูทรงเนข้นยทราบคัญญคัตริทรีที่พระองคตทรงประทานแกขพวกสาวกกขอนหนข้านคัรนใน
ตอนรคับประทานอาหารคทที่า พระองคตทรงบคัญชาใหข้เรารคักซขที่งกคันและกคันในระดคับเดรียวกคับทรีที่
พระองคตไดข้ทรงรคักเรา ไมขวาข เราจะบคังเอริญชอบอรีกคนหรพอชอบสริที่งทรีที่เขาททาหรพอไมขกไป็ มขใชขเรพที่อง
สทาคคัญ พระองคตทรงบคัญชาใหข้เรารคักคนอพที่นอยซูดข รี เหมพอนกคับทรีที่พระองคตไดข้ทรงรคักเราแลข้ว
การททาใหข้ความรคักสทาเรป็จคพอ ความเตป็มใจทรีจที่ ะสละชรีวริตของตนเพพที่อมริตรสหาย ดซู ยอหตน
10:11 และ 1 ยอหตน 3:16 เราไดข้เหป็นวขานรีเที่ ปป็นคทาพยากรณตถขงสริที่งทรีที่จะเกริดขขรนในวคันทรีพที่ ระองคตเสดป็จ
ไปทรีที่กางเขน นริยามของความรคักแบบอากาเปคพอ การเสรียสละตคัวเองเพพอที่ ผซูข้อนพที่ ความรคักเชขนนคัรนจะ
สทาเรป็จไดข้กโป็ ดยการเสรียสละตคัวเอง พระเยซซูทรงยอมเสรียสละตคัวเองบนไมข้กางเขนกขอนทรีที่จะผขาน
พข้นไปอรีกหนขงที่ วคัน ถขงแมข้วาข พวกสาวกไมขทราบวขาจะเกริดอะไรขขรน แตขพระเยซซูกทป็ รงเตรรียมพวกเขา
ใหข้พรข้อมสทาหรคับเหตรุการณตดงคั กลขาว โดยตระหนคักดรีวาข พวกเขาจะจทาสริที่งทรีพที่ ระองคตไดข้ตรคัสไวข้ไดข้ใน
ภายหลคัง พวกเขาจะตระหนคักในไมขชข้าวขาสริที่งทรีพที่ ระองคตไดข้ทรงกระททาบนไมข้กางเขนคพอการททาใหข้
ความรคักทรีที่พระองคตทรงมรีตขอพวกเขา (และพวกเรา) สทาเรป็จ
พระองคตทรงนริยามมริตรสหายของพระองคตวาข เปป็นผซูข้ทรีที่เชพที่อฟคังพระองคต การเชพที่อฟคังพระ
ครริสตตไมขเพรียงเปป็นขข้อพริสซูจนตทแรีที่ สดงถขงความรคักของเราเทขานคัรน แตขยคังแสดงถขงมริตรภาพทรีที่เรามรีตขอ
พระองคตดข้วย เหป็นไดข้ชคัดวขาการเชพที่อฟคังพระเยซซูครริสตตเปป็นองคตประกอบสทาคคัญในการทรีที่เรามรี
สามคัคครีธรรมและเขข้าสนริทกคับพระองคต พระเยซซูจงข ทรงอธริบายและขยายความเกรีที่ยวกคับความหมาย
ของการเขข้าสนริทในพระองคต มคันเปป็นมากกวขาการตคัรงมคันที่ อยซูใข นพระวจนะของพระองคต มคันคพอการ
เชพที่อฟคังพระวจนะของพระองคต การททาเชขนนคัรนจะกลายเปป็นรากฐานของการเปป็นสาวกและความรคัก
และมริตรภาพทรีที่เรามรีตขอพระองคต ความจรริงขข้อนรีรทร คังเรรียบงขายและลขกซขรง การเชพที่อฟคังเปป็นกรุญแจสทาคคัญ
ของชรีวริตครริสเตรียนจรริงๆ!
ยน 15:15 เราไมยู่เรทยกทยู่านทนนั้งหลายวยู่าทาสอทก เพราะทาสไมยู่ทราบวยู่านายของเขาทอา
อะไร แตยู่เราเรทยกทยู่านวยู่ามรตรสหาย เพราะวยู่าทนกสรงริ่ ททริ่เราไดล้ยรนจากพระบรดาของเรา เราไดล้สอาแดง
แกยู่ทยู่านแลล้ว ในพระคคัมภรีรเต ดริม อริสราเอลถซูกเรรียกวขา ผซูข้รคับใชข้ (ทาส) ของพระเจข้า (อริสยาหต 41:8-9,
43:10 ฯลฯ) บคัดนรีรพระเยซซูทรงเรรียกพวกสาวกวขาเปป็นมรตรสหาย (ฟริลอส) ของพระองคต แตขวาข ยคังมรี
อะไรทรีที่มากกวขานคัรนอรีก เมพที่อเรามาหาพระครริสตต เรากป็กลายเปป็นบรุตรและทายาท คพอทายาทรข วมกคับ
พระครริสตต (ยอหตน 1:12, โรม 8:14-17) มรีความแตกตขางมากเหลพอเกริน ในสมคัยพระคคัมภรีรตใหมข
ผยล้รบน ใชล้ (ดออซูลอส) ตามกฎหมายแลข้วคพอทาส เขาไมขมสรี ริทธริหรพอเสรรีภาพ การถซูกเรรียกวขามริตรสหาย
นคัรนคพอความเปลรียที่ นแปลงครคัรงใหญข มคันหมายถขงการอยซูใข นฐานะทางสคังคมระดคับเดรียวกคับนายของ

ตน อยขางไรกป็ตาม การกลายเปป็นบมุตรโดยการรคับอรุปการะกป็เปป็นทางเลพอกของนายทรีที่จะรคับเอาทาส
คนเดริมนคัรนเขข้ามาอยซูใข นครอบครคัว การเปป็นทายาทรข่วมกป็หมายความวขาบรุตรทรีที่ไดข้รคับอรุปการะนคัรน
บคัดนรีรมสรี ริทธริทรุกประการรข วมกคับบรุตรทรีที่เกริดในครอบครคัว มคันคพอการเปลรียที่ นแปลงจากฐานะอคัน
ตทที่าตข้อยทรีที่สรุดไปสซูขฐานะทรีที่สซูงทรีที่สรุด แตขขข้อเทป็จจรริงกป็ยคังคงอยซูดข งคั เดริม ถขงแมข้วาข เราเปป็นบรุตรในพระ
ครริสตต เรากป็ยคังเปป็นผซูข้รคับใชข้อยซูข และพระองคตกทป็ รงเปป็นมริตรสหายทรีที่ใกลข้ชริดยริงที่ กวขาพรีที่นอข้ ง
ยน 15:16 ทยู่านทนนั้งหลายไมยู่ไดล้เลนือกเรา แตยู่เราไดล้เลนือกทยู่านทนนั้งหลาย และไดล้แตยู่งตนนั้ง
ทยู่านทนนั้งหลายไวล้ใหล้ทยู่านจะไปเกรดผล และเพนืริ่อใหล้ผลของทยู่านอยยถยู่ าวร เพนืริ่อวยู่าเมนืริ่อทยู่านทยลขอสรงริ่ ใด
จากพระบรดาในนามของเรา พระองคค์จะไดล้ประทานสรริ่งนนนั้นใหล้แกยู่ทยู่าน ในการรคับอรุปการะเราเปป็น
บรุตร พระเจข้าไดข้ทรงเลพอกเรา การรคับอรุปการะบรุตรในสมคัยโบราณแตกตขางจากในสมคัยปคัจจรุบคัน
สมคัยนรีรพอข แมขทรีที่จะรคับอรุปการะบรุตรตข้องรคับเดป็กคนใดกป็ตามทรีที่หาไดข้ผาข นทางหนขวยงานจคัดการเดป็ก
เพพที่อการรคับเปป็นบรุตร อยขางไรกป็ตาม ในสมคัยโบราณ พขอแมขทรีที่จะรคับอรุปการะบรุตรเปป็นผซูข้ตคัดสรินใจวขา
เขาจะรคับอรุปการะเดป็กคนใดเปป็นบรุตร เราเหป็นถขงหลคักการของการทรงเลพอก การทรีที่เราถซูกรคับเปป็น
บรุตรขขรนอยซูกข บคั การทรงเลพอกของพระเจข้า คทาทรีที่แปลวขา เลนือก (เอเคลกอไม) ทคัรงสองทรีที่สพที่อถขงการเลพอก
(election) และเปป็นทรีที่มาของคทาภาษาอคังกฤษนรีร นอกจากนรีร พระเจข้าไมขเพรียงเลพอกเราเทขานคัรนแตขยคัง
ทรงแตยู่งตนนั้งเราดข้วย คทาทรีแที่ ปลเชขนนคัรนคพอ (ทริเธมริ)
อยขางไรกป็ตามใหข้เราสคังเกตจรุดประสงคตและเปข้าหมายของการทรีที่เราถซูกเลพอกและแตขงตคัรง มคัน
คพอ “ใหข้ (เพพอที่ ทรีที่วาข (ฮรินา)) ทขานจะไปเกริดผล และเพพที่อใหข้ผลของทขานอยซูถข าวร” พระเยซซูทรงขยาย
ความเรพที่องเดริมทรีที่ทรงตรคัสไวข้แลข้ว เชขนเดรียวกคับกริที่งทรีที่งอกจากเถา เปข้าหมายของเรากป็คอพ เพพที่อแพรข พคันธรุต
โดยการเกริดผล พระองคตไดข้ทรงเลพอกและแตขงตคัรงเราเพพอที่ ทรีที่วาข เราจะไดข้ (1) ไป, (2) “เกริดผล” และ
(3) ผลของเราอยซูถข าวร เราไดข้เหป็นลขวงหนข้าถขงพระมหาบคัญชาในการออกไปพรข้อมกคับขขาว
ประเสรริฐ, นทาวริญญาณผซูข้คนมาถขงพระครริสตต และสอนพวกเขาใหข้เปป็นสาวกเพพที่อทรีที่ผลของพวกเขา
จะคงอยซูข พระเจข้าทรงเรรียกเราไมขเพรียงเพพที่อนทาผซูข้อนพที่ มาถขงพระครริสตตเทขานคัรน แตขเพพที่อสอนพวกเขาใหข้
เปป็นสาวกและชขวยเหลพอพวกเขาใหข้เตริบโตดข้วย นรีที่แหละคพอเหตรุผลทรีที่พระองคตทรงเลพอกเรา คพอ เพพที่อ
ใหข้เราเกริดผล
วลรีสรุดทข้ายเปป็นขข้อทรีที่สอนเรา มรีความเกรีที่ยวขข้องระหวขางการเกริดผลและความเปป็นไปไดข้ทรีที่คทา
อธริษฐานของเราจะไดข้รคับคทาตอบ ดซูเผรินๆทคัรงสองสริที่งดซูไมขสอดคลข้องกคัน กระนคัรน ตามทรีมที่ รีเขรียนไวข้ใน
1 ยอหตน 3:22 การประพฤตริตามบคัญญคัตริของพระองคตเปป็นเงพอที่ นไขของฤทธริธเดชในคทาอธริษฐาน
เรพที่องทคัรงหมดของการเกริดผล (แพรข พคันธรุตตคัวเราเองโดยการนทาวริญญาณผซูข้อนพที่ มาถขงพระครริสตต) อคันทรีที่

จรริงแลข้วเปป็นเรพอที่ งของการเชพที่อฟคังฝขายวริญญาณ ตามทรีพที่ ระเยซซูไดข้ทรงกทาชคับในพระมหาบคัญชา การ
เลขาใหข้ผซูข้อพที่นฟคังเกรีที่ยวกคับพระครุณทรีที่ชขวยใหข้รอดของพระเยซซูครริสตตเจข้าของเราเปป็นบคัญญคัตริขข้อหนขงที่
บคัญญคัตรินร รีถซูกเนข้นยทราในพระธรรมกริจการ (กริจการ 1:8, 5:20, 22:15, 26:16-19) เมพที่อเราปฏริบคัตริตาม
บคัญญคัตริขข้อนรีรของพระครริสตต พระองคตกทป็ รงสดคับฟคังคทาอธริษฐานของเรา
ยน 15:17 สรริ่งเหลยู่านทเนั้ ราสนริ่งทยู่านทนนั้งหลายไวล้วยู่า ทยู่านจงรนกซขริ่งกนนและกนน นรีที่เปป็นครคัรงทรีที่
สามแลข้วในคทที่านคัรน (ดซู 13:34, 15:12) ทรีพที่ ระเยซซูทรงบคัญชาใหข้พวกสาวก “รคักซขงที่ กคันและกคัน” เพราะ
พระองคตจะจากโลกนรีรไปกขอนตะวคันตกในวคันถคัดไป พระองคตทรงทราบวขามคันงขายขนาดไหนทรีที่
พวกสาวกจะโตข้เถรียงและแตกแยกกคัน ดคังนคัรน พระเยซซูตรคัสสคังที่ สามครคัรงในคพนสรุดทข้ายของพระองคต
ใหข้พวกเขารคักซขที่งกคันและกคัน พวกเราในสมคัยนรีรกคป็ วรฟคังคทาสคังที่ ของพระองคตทรีที่ตรคัสสามครคัรงในคพน
สรุดทข้ายนคัรนเชขนกคัน
ยน 15:18 ถล้าโลกนทนั้เกลทยดชนงทยู่านทนนั้งหลาย ทยู่านทนนั้งหลายกป็รล้วย ยู่าโลกไดล้เกลทยดชนงเรา
กยู่อน คราวนรีรพระเยซซูทรงเปลรียที่ นเรพที่องไปพซูดถขงหคัวขข้อใหมข โลกนรีรเกลรียดชคังพระองคตเสมอมา ดคังนคัรน
เราไมขควรประหลาดใจทรีที่โลกนรีรจะเกลรียดชคังพวกสาวกของพระองคตดข้วย คทาทรีที่แปลวขา เกลทยดชนง (มริ
เซโอ) มรีความหมายเพริมที่ เตริมวขา ‘ดซูหมริที่น’ หรพอ ‘เหยรียดหยาม’ เราไมขควรประหลาดใจทรีที่ซาตานเปป็น
เจข้าและผซูข้ครองโลกนรีร มคันเกลรียดชคังพระเยซซูครริสตต สคังคมทรีอที่ ยซูใข ตข้การนทาของมคัน (โลกนรีร คพอ คอสมอ
ส) จขงจะเกลรียดผซูข้ทรีที่เปป็นของพระครริสตต จนถขงทรุกวคันนรีรโลกกป็เกลรียดชคังคนเหลขานคัรนทรีที่เปป็นของพระ
ครริสตตจรริงๆ ทคัรงสองฝขายเปป็นศคัตรซูคซูขอาฆาตกคัน อยขาประหลาดใจทรีโที่ ลกนรีรเกลรียดชคังพวกครริสเตรียน
เนข้นหลคักขข้อเชพที่อเดริมทรีที่เชพที่อพระคคัมภรีรต อคันทรีที่จรริงแลข้วถข้าโลกนรีรเปป็นมริตรกคับครริสเตรียนแตขปาก มคันกป็
เปป็นสคัญญาณวขามรีอะไรผริดปกตริแลข้ว เทขาทรีที่เปป็นไปไดข้นร คัน ครริสเตรียนแตขปากไมขใชขครริสเตรียนแทข้ หรพอ
ไมขถข้าเปป็นครริสเตรียนแทข้ เขากป็เปป็นครริสเตรียนทรีที่ทริรงพระเจข้า
ยน 15:19 ถล้าทยู่านทนนั้งหลายเปป็นของโลก โลกกป็จะรนกทยู่านซขริ่งเปป็นของโลก แตยู่เพราะ
ทยู่านไมยู่ใชยู่ของโลก แตยู่เราไดล้เลนือกทยู่านออกจากโลก เหตนฉะนนนั้นโลกจขงเกลทยดชนงทยู่าน โลกยอมรคับ
คนของมคันเอง ถข้าเราเปป็นคนของโลกๆกป็จะรคับเรา คทาทรีที่แปลวขา รนก ในทรีที่นร รีคอพ ฟริเลโอ ซขที่งมรีความ
หมายวขาเปป็นเพพอที่ น โลกยขอมเปป็นมริตรกคับคนของมคันเอง แตขเพราะวขาเราไมขใชขของโลกนรีรและพระ
ครริสตตไดข้ทรงเลพอกเราออกจากโลกแลข้ว โลกจขงเกลรียดชคังเรา
ยน 15:20 จงระลขกถขงคอาททริ่เราไดล้กลยู่าวแกยู่ทยู่านทนนั้งหลายแลล้ววยู่า `ทาสมรไดล้เปป็นใหญยู่กวยู่า
นายของเขา' ถล้าเขาขยู่มเหงเรา เขากป็จะขยู่มเหงทยู่านทนนั้งหลายดล้วย ถล้าเขาปฏรบนตรตามคอาของเรา เขากป็
จะปฏรบนตรตามคอาของทยู่านทนนั้งหลายดล้วย ขณะทรงสอนหลคักการฝขายวริญญาณทรีที่เปป็นอมตะ พระเยซซู

อาจทรงเตรรียมพวกสาวกใหข้พรข้อมสทาหรคับสริที่งทรีที่จะเกริดขขรนหลคังจากทรีที่พระองคตจากไป พระองคตทรง
บคัญชาพวกเขาใหข้ “ระลขกถขงคทาทรีที่เราไดข้กลขาวแกขทขานทคัรงหลายแลข้ว” พระองคตไมขไดข้หมายถขงสริที่งทรีที่
พระองคตไดข้ตรคัสไปกขอนหนข้านคัรนแลข้ว แตขพระองคตทรงกทาชคับพวกเขาใหข้ระลขกถขงสริที่งทรีที่พระองคต
กทาลคังจะกลขาวแกขพวกเขามากกวขา
คทาทรีที่แปลวขา ไดล้กลยู่าว (เอโพ) เปป็นคทารซูปอดรีตและอาจแปลวขา ‘กลขาว’ กป็ไดข้ ‘จงระลขกถขงคทาทรีที่
เรากลขาวแกขพวกทขาน’ เวลากทาลคังจะมาถขงในไมขชข้าเมพอที่ พวกสาวกจะเผชริญกคับการขขมเหง มคันเปป็น
เรพที่องจรริง ทาสมริไดข้เปป็นใหญขกวขานายของตน โลกนรีรไดข้ขขมเหงพระเยซซูแลข้วและจรุดไคลแมป็กซตของ
การขขมเหงดคังกลขาวกป็อยซูหข ขางออกไปไมขกรีที่ชวคัที่ โมงขข้างหนข้า พระเยซซูจงข ตรคัสคทาทรีที่ไมขเพรียงเปป็นคทา
พยากรณตเทขานคัรนแตขยคังมรีเหตรุมรีผลดข้วย “ถข้าเขาขขมเหงเรา เขากป็จะขขมเหงทขานทคัรงหลายดข้วย” พระเยซซู
ตรคัสคทาเหนป็บแนมแบบเครข งขรขมในวลรีสรุดทข้าย “ถข้าเขาปฏริบคัตริตามคทาของเรา เขากป็จะปฏริบคัตริตามคทา
ของทขานทคัรงหลายดข้วย” บรริบทเปป็นตคัวชขวยในการตรีความ โลกนรีรปฏริบคัตริตามคทาของพระเยซซูไหม คทา
ตอบนคัรนชคัดเจนเหลพอเกรินอยซูแข ลข้ว ดข้วยเหตรุนร พรี วกสาวกกป็คาดไดข้เลยวขาจะเจอเหมพอนกคัน โลกนรีรเพริก
เฉยตขอสริที่งทรีพที่ ระเยซซูตรคัส พวกสาวกจนถขงทรุกวคันนรีรกคป็ าดไดข้เลยวขาจะเจอเหมพอนกคัน
ยน 15:21 แตยู่ทนกสรริ่งททริ่เขาจะกระทอาแกยู่พวกทยู่านนนนนั้ กป็เพราะนามของเรา เพราะเขา
ไมยู่รล้จย นกพระองคค์ผ ล้ทย รงใชล้เรามา ปคัญหาใหญขสรุดกป็คอพ วขาโลกนรีรไมขรซูข้จกคั ผซูข้ทรีที่ทรงใชข้พระเยซซูมา โลกนรีร
ไมขเพรียงไมขรจซูข้ คักพระเยซซูเทขานคัรน แตขยงคั ไมขรจซูข้ คักพระบริดาอรีกดข้วย พระของพวกเขาคพอผซูคข้ รองโลกนรีร
มคันผซูข้เปป็นศคัตรซูตคัวฉกาจของพระเจข้าไดข้ททาใหข้อาณาจคักรของมคันคพอโลกนรีรเกลรียดชคังพระองคต
ยน 15:22 ถล้าเราไมยู่ไดล้มาประกาศแกยู่พวกเขา เขากป็คงจะไมยู่มทบาป แตยู่บนดนทเนั้ ขาไมยู่มทขล้อ
แกล้ตนวในเรนืริ่องบาปของเขา ในคทาพซูดแบบเดรียวกคับทรีที่เปาโลสอน (และแนขนอนวขาเปาโลยกคทาพซูดมา
จากพระเยซซู) ในโรม 7:9 การปรากฏของความสวขางจากพระเจข้าเปริดเผยความมพดแหขงความบาป
ในทรีที่นร พรี ระเยซซูทรงเปรรียบพระองคตวาข เปป็นเหมพอนความสวขางทรีมที่ าจากพระเจข้าซขที่งเปริดเผยความผริด
บาปของมนรุษยต ในโรม 7 เปาโลใชข้คทาอรุปมาวขาพระราชบคัญญคัตริ (คพอพระวจนะของพระเจข้า) กป็ททา
แบบเดรียวกคัน ในหข้องใตข้ถรุนทรีมที่ พดและอคับชพรนจะมรีใยแมงมรุมและแมลงทรีที่ชอบอาศคัยอยซูใข นทรีที่มดพ
อยขางไรกป็ตาม เมพที่อเปริดไฟ เรากป็จะเหป็นแมลงและฝรุขนเขรอะ พวกมคันอยซูทข รีที่นคันที่ อยซูแข ลข้ว แตขการเปริดไฟ
ชขวยเผยใหข้เหป็นพวกมคัน การทรีที่พระเยซซูเสดป็จมาและทรงสอนไดข้เปริดเผยความชคัวที่ รข้ายของจริตใจ
มนรุษยตแตขละคนและของคนทคัรงโลก ความชคัวที่ รข้ายนคัรนมรีอยซูแข ลข้ว แตขบคัดนรีรพวกเขาไมขมรี “ขข้อแกข้ตคัวใน
เรพที่องบาปของเขา” คทาทรีแที่ ปลวขา ขล้อแกล้ตนว (พอรฟาซริส) มรีความหมายวขา ‘ฉากบคังหนข้า’ หรพอ ‘ขข้อ

แกข้ตคัว’ ความสวขางของพระเยซซูครริสตตฉายทะลรุความมพดแหขงใจมนรุษยต ไมขมรีทรีที่ๆจะหลบซขอนไดข้
ไมขมรีขข้อแกข้ตคัวเลย พวกเขาจขงเกลรียดชคังพระองคตและคนเหลขานคัรนทรีที่สของสวขางเพพที่อพระองคต
ยน 15:23 นอกจากนรีร ผยทล้ ทริ่เกลทยดชนงเรากป็เกลทยดชนงพระบรดาของเราดล้วย ความเกลรียด
ชคังนคัรนคงเสข้นคงวา โลกไมขเพรียงเกลรียดชคังพระเยซซูครริสตตและพวกสาวกเทขานคัรน แตขมนคั เกลรียดชคัง
พระเจข้าพระบริดาดข้วย
ยน 15:24 ถล้า ณ ทยู่ามกลางพวกเขา เรามรไดล้กระทอาสรริ่งซขริ่งไมยู่มทผล้อย นืริ่นไดล้กระทอาเลย พวก
เขากป็จะไมยู่มทบาป แตยู่เดทดี๋ยวนทเนั้ ขากป็ไดล้เหป็นและเกลทยดชนงทนนั้งตนวเราและพระบรดาของเรา พระเยซซูตรคัส
สอนตขอไปอรีกวขา สริที่งทรีที่พระองคตตรคัสไมขเพรียงปรคับโทษโลกนรีรเทขานคัรน แตขการอคัศจรรยตทพรีที่ ระองคตไดข้
ทรงกระททากป็ปรคับโทษโลกดข้วย การไดข้เหป็นสริที่งทรีที่พระองคตทรงกระททากป็เผยใหข้เหป็นชคัดวขาพระองคต
ทรงเปป็นผซูข้ใด ทคัรงสริที่งทรีพที่ ระองคตตรคัสและสริที่งทรีที่พระองคตทรงกระททาไดข้สาดแสงจากสวรรคตลงบน
ความชคัวที่ รข้ายของจริตใจมนรุษยตและสคังคมของมคัน คพอ โลกนรีร พระเยซซูจขงตรคัสวขา “ถข้า ณ ทขามกลาง
พวกเขา เรามริไดข้กระททาสริที่งซขที่งไมขมรีผซูข้อพที่นไดข้กระททาเลย พวกเขากป็จะไมขมรีบาป” กลขาวอรีกนคัยหนขงที่
แมข้แตขการอคัศจรรยตตขางๆทรีพที่ ระองคตไดข้ทรงกระททากป็เปป็นการสทาแดงใหข้เหป็นความสวขางแบบพระเจข้า
ของพระองคตซขที่งเปริดเผยความบาปของพวกเขา มรีแตขพระเจข้าทรีที่ทรงททาสริที่งทรีที่พระองคตกระททาไดข้ หาก
พระองคตมไริ ดข้เสดป็จมาและเปริดเผยความบาปของพวกเขา พวกเขากป็คงยขดมคันที่ อยซูใข นความชอบธรรม
ของตคัวเองตขอไป แตขเพราะพระองคตทรงเปริดเผยความบาปของพวกเขา ซขที่งถซูกสาดสข องอยขาง
ชคัดเจนโดยสงขาราศรีและพระครุณของพระองคต พวกเขาจขงเกลรียดชคังทคัรงพระองคตและพระบริดา
ยน 15:25 แตยู่การนทนั้เกรดขขนั้นเพนืริ่อคอาททริ่เขทยนไวล้ในพระราชบนญญนตขร องพวกเขาจะสอาเรป็จ
ซขริ่งวยู่า `เขาไดล้เกลทยดชนงเราโดยไรล้เหตน' นอกจากนคัรนความเกลรียดชคังดคังกลขาวกป็ททาใหข้คทาพยากรณต
สทาเรป็จ พระเยซซูทรงยกขข้อความจาก สดรุดรี 35:19 หรพอไมขกป็ 69:4 หรพอไมขกทป็ ร คังสองทรีที่ ถขงแมข้วาข เรา
เขข้าใจไดข้ถขงความเกลรียดชคังของโลก แตขมนคั กป็ไมขมรีเหตรุทโรีที่ ลกตข้องเกลรียดชคังพระองคต ความเกลรียดชคัง
ทรีที่ไรข้เหตรุของโลกยริงที่ ฟข้องวขาโลกมรีความผริด
ยน 15:26-27 แตยู่เมนืริ่อพระองคค์ผล้ปย ลอบประโลมใจททริ่เราจะใชล้มาจากพระบรดามาหาทยู่าน
ทนนั้งหลาย คนือพระวรญญาณแหยู่งความจรรง ผยทล้ รงมาจากพระบรดานนนนั้ ไดล้เสดป็จมาแลล้ว พระองคค์นนนั้น
จะทรงเปป็นพยานถขงเรา 27 และทยู่านทนนั้งหลายกป็จะเปป็นพยานดล้วย เพราะวยู่าทยู่านไดล้อยยยู่กบน เราตนนั้งแตยู่
แรกแลล้ว"
พระเยซซูกาท ลคังไปถขงประเดป็นสรุดทข้ายของคทาเทศนาของพระองคต อข้างกลคับไปยคังสริที่ งทรีที่
พระองคตไดข้ทรงสอนกขอนหนข้านคัรนในเยป็นวคันนคัรนตามทรีบที่ อกไวข้ในยอหตน 14:16-17, 26 พระเยซซู

ทรงเอขยอรีกครคัรงวขา “เมพอที่ พระองคตผซูข้ปลอบประโลมใจทรีที่เราจะใชข้มาจากพระบริดามาหาทขานทคัรงหลาย
คพอพระวริญญาณแหขงความจรริง ผซูข้ทรงมาจากพระบริดานคัรนไดข้เสดป็จมาแลข้ว พระองคตนร คันจะทรงเปป็น
พยานถขงเรา” ถขงแมข้วาข โลกจะเกลรียดชคังพระองคต (และพวกเรา) พระองคตทรงเตพอนใจพวกเขาวขา
พระองคตจะทรงใชข้พระองคค์ผล้ปย ลอบประโลมใจ (พาราเคลทอส) มาในไมขชข้า คทานรีรไมขเพรียงสพที่อถขงผซูข้
เสนอความแทนหรพอทนายความเทขานคัรน แตขยงคั สพที่อถขงผซูข้ใหข้กาท ลคังใจดข้วย
พระราชกริจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธมรีมาถขงเราเปป็นการสข วนตคัว พระองคตทรงอยซูเข ครียงขข้าง
เพพที่อชขวยเหลพอและใหข้กาท ลคังใจประชากรของพระเจข้าถข้าเราจะยอมใหข้พระองคตทรงกระททา นอกจาก
นรีรพระองคตไมขเพรียงเปป็นของพระบริดาเทขานคัรนแตขทรงมาจากพระบริดาดข้วย พระองคตทรงเปป็นการสถริต
อยซูดข วข้ ยของพระเจข้าภายในตคัวเรา สทาหรคับครริสเตรียนทรีที่บงคั เกริดใหมขแลข้ว พระเจข้าทรงอยซูหข ขางไกลพอๆ
กคับทรีที่พระวริญญาณบรริสรุทธริธทรงสถริตอยซูภข ายในใจเรา
นอกจากนรีรยคังมรีพระราชกริจอคันสซูงสข งกวขานรีรของพระวริญญาณบรริสรุทธริธอรีก พระองคตทรงเปป็น
พระวริญญาณแหขงความจรริง ความจรริงมรีตวคั ตนอยซูใข นพระองคต พระองคตทรงถซูกเรรียกเชขนนคัรนสรีที่ครคัรง
(ยอหตน 14:17, 16:13, 1 ยอหตน 4:7 รวมถขงตรงนรีรดข้วย) นอกจากนรีรสขวนหนขงที่ ของพระราชกริจของ
พระองคตคพอ การเปป็นพยานถขงพระครริสตต แนขนอนทรีที่นหรีที่ มายถขงพระราชกริจของพระองคตในการฟข้อง
ใจ เมพอที่ พระวจนะของพระเจข้าถซูกประกาศออกไป พระวริญญาณบรริสรุทธริธ กป็จะตรคัสเบาๆแกขใจคน
บาปวขา ‘ถซูกแลข้ว สริที่งทรีที่เจข้าไดข้ยนริ อยซูนข ร นคั เปป็นความจรริง เจข้าตข้องกลคับใจมาหาพระครริสตต’ ในการฟข้อง
ใจ (หรพอชคักจซูงใหข้เชพที่อ) ดคังกลขาว พระวริญญาณกป็ทรงเปป็นพยานถขงพระครริสตตในใจของมนรุษยต
อยขางไรกป็ตาม พระราชกริจของพระองคตในการฟข้องใจและในการเปป็นพยานฝขายวริญญาณ
จะไดข้ผลกป็ตขอเมพที่อเราเปป็นพยานดข้วย เมพอที่ เราประกาศขขาวประเสรริฐแกขคนบาปพระวริญญาณบรริสรุทธริธ
กป็จะทรงกระททากริจของพระองคต เราเปป็นแนวหนข้าในการเปป็นพยาน เมพที่อพระวจนะของพระเจข้าถซูก
นทาเสนอตขอใจมนรุษยต ไมขวาข จะโดยการเปป็นพยานสข วนตคัวหรพอโดยการเทศนาในทรีที่ประชรุม พระ
วริญญาณบรริสรุทธริธกจป็ ะทรงททางานรข วมกคับคทาพยานของเราในการฟข้องใจโดยการเปป็นพยานแบบ
เงรียบๆตขอใจของคนบาป
ในแบบเดรียวกคับกริจการ 1:8 พระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าวขาเหลขาสาวกของพระองคตจะเปป็นพยาน
ดข้วย พวกเขาอยซูกข บคั พระองคตมาตคัรงแตขพระองคตทรงเรริที่มพระราชกริจ คทาพยานของพวกเขาจะอยซูใข น
รซูปของคทาพซูดเมพที่อพวกเขาเปป็นพยานสขวนตคัวหรพอเทศนา และจะอยซูใข นรซูปของคทาเขรียนดข้วยเมพอที่ พวก
เขาบางคนจะเขรียนพระคคัมภรีรตใหมขบางสข วนในเวลาตขอมาตามทรีพที่ ระวริญญาณบรริสรุทธริธทรงดลใจ วลรี
ทรีที่วาข “จะเปป็นพยาน” แปลมาจากคทาวขา มารทซูเรโอ ซขที่งอยซูใข นรซูปปคัจจรุบคันกาลและประธานเปป็นผซูข้

กระททา คทาพซูดนรีรจขงแปลไดข้วาข ‘และพวกทขานทคัรงหลายกป็กาท ลคังเปป็นพยานดข้วยเพราะ’ พวกเขา
สามารถเปป็นพยานถขงพระเยซซูไดข้เพราะพวกเขาไดข้อยซูกข บคั พระองคตมาตลอดการรคับใชข้บนโลกนรีรของ
พระองคต พวกเขาไดข้เหป็นและไดข้ยรินสริที่งทรีที่พระองคตไดข้ทรงกระททาและตรคัส พวกเขาจะเปป็นพยาน
โดยอาศคัยความชขวยเหลพอของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ
*****
ภนำพรวมของยอหห์น 16: เมนที่อพระเยซซูและเหลข่าสาวกกนาลทงเขล้าใกลล้สวนเกทเสมนมี พระเยซซู
กป็ทรงประทานคนาสทงที่ เสมียสมุดทล้ายแกข่พวกเขา พระองคห์ตรทสซนทั้าเกมีที่ยวกทบพระราชกริจทมีที่ขยายออกของ
พระวริญญาณบรริสมุทธริธ จากนทนทั้ ในสข่วนทมีที่เหลนอของบทนมีพทั้ ระองคห์กป็ทรงพยายามทมีที่จะเตรมียมใจพวก
สาวกใหล้พรล้อมสนาหรทบความชอกชนทั้าฝข่ายวริญญาณทมีที่จะเกริดขทึนทั้ ในอมีกสริบแปดชทที่วโมงขล้างหนล้า
ยน 16:1
"เราบอกสรงริ่ เหลยู่านทนั้แกยู่ทยู่านทนนั้งหลาย กป็เพนืริ่อไมยู่ใหล้ทยู่านสะดนดใจ บทนรีรทร คังบท
ถซูกสรรุปยขออยซูใข นคทาพซูดนรีร ดข้วยทรงทราบวขาจะเกริดอะไรขขรนแมข้กระทคังที่ กขอนทรีที่จะสริรนคพนนรีร พระเยซซูจขง
ทรงพยายามทรีจที่ ะเสรริมกทาลคังพวกสาวกใหข้พรข้อมสทาหรคับการทดสอบทรีที่จะมา คทาทรีที่แปลวขา สะดนดใจ
(สกคันดาลริโซ) มรีความหมายตามทรีที่สพที่อในคทาๆนรีร พระเยซซูทรงพยายามทรีที่จะเตรรียมใจพวกเขาเกรงวขา
พวกเขาจะ ‘สะดรุด’ เพราะพระองคตจะถซูกจคับกรุมและถซูกตรขงกางเขน และพวกเขาจะถซูกขขมเหงใน
อนาคต
ยน 16:2-3 เขาจะไลยู่ทยู่านเสทยจากธรรมศาลา แทล้จรรงวนนหนขริ่งคนใดททริ่ประหารชทวรตของ
ทยู่านจะครดวยู่า เขาทอาการนนนนั้ เปป็นการปฏรบนตรพระเจล้า 3 เขาจะกระทอาดนงนนนั้นแกยู่ทยู่านเพราะเขาไมยู่รล้จย นก
พระบรดาและไมยู่รล้จย นกเรา นอกจากนรีรพระองคตทรงเตพอนพวกเขาลขวงหนข้าดข้วยวขาพวกเขาจะถซูกขคับ
ออกจากธรรมศาลา (ซขที่งพวกยริวทรีที่เครข งครคัดถพอวขาเปป็นการปฏริเสธทรีที่เลวรข้ายมาก) พระเยซซูทรงเตพอน
อรีกวขาจะมรีหลายคนคริดวขาตนปรนนริบคัตพริ ระเจข้าโดยการเขขนฆขาพวกเขา เหตรุผลกป็คอพ พวกศคัตรซูของ
พวกเขาไมขรจซูข้ คักพระเจข้า สาเหตรุหลคักของการขขมเหงทางศาสนากป็คพอวขา ผซูข้ทรีที่ขขมเหงถขงแมข้วาข จะเครข ง
ศาสนาสคักปานใดในความเปป็นจรริงแลข้วกป็ไมขรซูข้จคักพระเจข้าเลย
ยน 16:4
แตยู่ททริ่เราบอกสรริ่งเหลยู่านทแนั้ กยู่ทยู่านกป็เพนืริ่อวยู่าเมนืริ่อถขงเวลานนนั้น ทยู่านจะไดล้ระลขกวยู่า
เราไดล้บอกทยู่านไวล้แลล้ว และเรามรไดล้บอกเรนืริ่องนทแนั้ กยู่ทยู่านทนนั้งหลายแตยู่แรก เพราะวยู่าเรายนงอยยยู่กบน ทยู่าน
พระเยซซูทรงเตรรียมใจพวกสาวกใหข้พรข้อมสทาหรคับสริที่งทรีจที่ ะเกริดขขรนเพพที่อทรีวที่ าข “เมพอที่ ถขงเวลานคัรน ทขานจะ
ไดข้ระลขกวขาเราไดข้บอกทขานไวข้แลข้ว” พระเยซซูตรคัสวขาพระองคตไมขไดข้กลขาวถขงสริที่งเหลขานรีรแกขพวกสาวก
ในตอนเรริที่มการรคับใชข้ของพระองคตเพราะวขาพระองคตจะทรงอยซูกข บคั พวกเขาสคักระยะเวลาหนขงที่ แตข
นคันที่ กทาลคังจะเปลรียที่ นในเวลาอรีกไมขนานเกรินรอ

ยน 16:5-6 แตยู่บนดนทนั้เรากอาลนงจะไปหาพระองคค์ผล้ทย รงใชล้เรามา และไมยู่มทใครในพวกทยู่าน
ถามเราวยู่า `พระองคค์จะเสดป็จไปททริ่ไหน' 6 แตยู่เพราะเราไดล้บอกเรนืริ่องนทนั้แกยู่พวกทยู่าน จรตใจของทยู่าน
จขงเตป็มดล้วยความทนกขค์โศก ถขงแมข้วาข พวกสาวกไมขเขข้าใจอยขางถของแทข้ถขงคทาตรคัสลขวงหนข้าเกรีที่ยวกคับ
การเสดป็จจากไปของพระองคต แตขพวกเขากป็ทรุกขตโศกทรีที่พระเยซซูกาท ลคังจะเสดป็จจากไป
ยน 16:7
อยยู่างไรกป็ตามเราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านทนนั้งหลาย คนือการททริ่เราจากไปนนนนั้ กป็
เพนือริ่ ประโยชนค์ของทยู่าน เพราะถล้าเราไมยู่ไป พระองคค์ผล้ปย ลอบประโลมใจกป็จะไมยู่เสดป็จมาหาทยู่าน แตยู่
ถล้าเราไปแลล้ว เรากป็จะใชล้พระองคค์มาหาทยู่าน คทาทรีแที่ ปลวขา อยยู่างไรกป็ตาม (อคัลลา) เปป็นคทาทรีมที่ คักแปลวขา
‘แตข’ ตรงขข้ามกคับความโศกเศรข้าทรีที่เกริดจากการเสดป็จจากไปทรีพที่ ระองคตตรคัสลขวงหนข้าไวข้แลข้ว พระ
เยซซูกปป็ ระทานพระสคัญญาอคันเปรีที่ยมสรุขแกขพวกเขา อคันทรีที่จรริงแลข้วมคันคพอความจรริง คทาทรีที่แปลวขา เพนืริ่อ
ประโยชนค์ (ซรุมเฟโร) มรีความหมายวขา ‘มรีประโยชนต’ หรพอ ‘เปป็นขข้อดรี’ พระเยซซูจขงตรคัสวขา ‘ขขาวรข้าย
กป็คพอเรากทาลคังจะจากไป ขขาวดรีกคป็ พอเรพอที่ งนรีร’ พระองคตทรงใชข้คทาวขา ผยปล้ ลอบประโลมใจ (พาราเคล
ทอส) อรีกครคัรงเพพอที่ หมายถขงพระวริญญาณบรริสรุทธริธผซูข้ทรงเปป็น ‘ผซูข้ชขวยเหลพอ’ ‘ผซูข้เสนอความแทน’ และ
‘ผซูข้ใหข้กาท ลคังใจ’ พระเจข้าทรงประทานพระวริญญาณบรริสรุทธริธใหข้แกขเราเพพที่อชขวยเหลพอเรา ใหข้กาท ลคังใจ
เราและทรงเปป็นผซูข้เสนอความแทนเราในยามทรีที่พระเยซซูไมขอยซูแข ลข้ว พระเยซซูตรคัสชคัดเจนวขาเมพที่อ
พระองคตเสดป็จไปจากพวกเขา พระองคตจะทรงใชข้พระองคตผซูข้ปลอบประโลมใจมาหาพวกเขา
ยน 16:8
เมนืริ่อพระองคค์นนนนั้ เสดป็จมาแลล้ว พระองคค์จะทรงกระทอาใหล้โลกรยล้สขกถขงความ
ผรดบาป และถขงความชอบธรรม และถขงการพรพากษา พระราชกริจทรีที่ขยายออกของพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธในยรุคนรีรมรีสามประการ พระองคตจะทรง “กระททาใหข้โลกรซูสข้ ขกถขงความผริดบาป และถขงความ
ชอบธรรม และถขงการพริพากษา” คทาทรีที่แปลวขา ทอาใหล้รล้สย กข ถขง (เอเลป็กโค) มรีความหมายวขา ‘ฟข้องใจ’
ในแงขของ ‘ชคักจซูงใหข้เชพที่อ’ เมพที่อพซูดถขงการฟข้องใจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ พระองคตกกป็ าท ลคังททาใหข้ใจ
เราเชพที่อวขาเรามรีความตข้องการฝขายวริญญาณ คทาๆนรีรยคังสพที่อถขงการ ‘ตคักเตพอน’ ‘ตทาหนริ’ หรพอ ‘เปริดโปง’
ดข้วย ตามทรีที่มรีสพที่อไวข้ในขข้อตขอๆไป พระวริญญาณของพระเจข้าจะทรงตทาหนริเราเรพที่องความบาป จซูงใจ
เราใหข้เชพที่อวขาเราตข้องการความรอด และเปริดเผยวขาสริที่งใดถซูก
ยน 16:9-11 ถขงความผรดบาปนนนั้น คนือเพราะเขาไมยู่เชนืริ่อในเรา 10 ถขงความชอบธรรมนนนนั้
คนือเพราะเราไปหาพระบรดาของเรา และทยู่านทนนั้งหลายจะไมยู่เหป็นเราอทก 11 ถขงการพรพากษานนนนั้ คนือ
เพราะผยล้ครองโลกนทถนั้ ยกพรพากษาแลล้ว
พระเยซซูตรคัสตขอไปเกรีที่ยวกคับพระราชกริจในการฟข้องใจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ (1)
พระองคตจะทรงฟข้องใจคนบาปใหข้ทราบถขงความบาปของตนและความจทาเปป็นทรีเที่ ขาตข้องไดข้รคับ

ความรอด ในการททาเชขนนคัรนพระองคตจะทรงจซูงใจพวกเขาใหข้เชพที่อวขาพวกเขาตกอยซูใข นสภาพทรีที่หลง
หายและพวกเขาจทาเปป็นตข้องตข้อนรคับพระผซูข้ชขวยใหข้รอด การฟข้องใจของพระวริญญาณบรริสรุทธริธคพอ
การกระซริบเบาๆถขงใจของคนบาปวขา ‘เจข้าหลงหาย เจข้าถซูกปรคับโทษ เจข้าตข้องไดข้รคับความรอด จง
กลคับใจมาหาพระครริสตต’
(2) เมพที่อพระครริสตตเสดป็จไปจากโลกนรีร พระวริญญาณบรริสรุทธริธกป็กลายเปป็นเสรียงกระซริบเบาๆทรีที่
‘จซูงใจ’ ใหข้มนรุษยตเชพที่อวขาสริที่งใดถซูก ถขงแมข้วาข พระวจนะของพระเจข้าเปป็นมาตรฐานสรุดทข้ายและเทรีที่ยง
ตรงในเรพอที่ งของความชอบธรรม แตขพระวริญญาณบรริสรุทธริธกป็ทรงกระซริบเบาๆเขข้าไปในใจมนรุษยต
ดข้วยวขาสริที่งใดถซูก ดข้วยเหตรุนร รีพระองคตจขงทรงเปริดเผยวขาสริที่งใดถซูกในฝขายวริญญาณ จรรยาบรรณ ศรีล
ธรรมและสริที่งใดทรีที่ผริด
(3) สรุดทข้ายแลข้วพระองคตจะทรงเปริดเผยแกขใจมนรุษยตถขงการพริพากษาทรีที่จะมา ถขงแมข้วาข โลกนรีร
เพริกเฉยตขอการสทาแดงจากพระเจข้า แตขพระวริญญาณบรริสรุทธริธกทป็ รงททาใหข้ใจมนรุษยตตระหนคักถขงความ
จรริงทรีที่วาข จะมรีการพริพากษา นอกจากนรีร “ผซูข้ครองโลกนรีร” (คพอ ซาตาน) ถซูกพริพากษาแลล้ว รซูปกาลของ
คทาทรีที่แปลวขา ถยกพรพากษา (ครริโน คพอ ถซูกปรคับโทษ) คพอ สมบซูรณตกาลและอยซูใข นรซูปประธานถซูก
กระททา ซาตานไดข้ถซูกพริพากษาแลข้ว มคันถซูกปรคับโทษแลข้ว พระองคตทรงชนะสงครามแลข้ว ดคังทรีพที่ ระ
เยซซูตรคัสไวข้ในทข้ายขข้อ 33 พระองคตไดข้ทรงชนะโลกแลข้วซขงที่ เปป็นอาณาจคักรของซาตาน
ยน 16:12 เรายนงมทอกท หลายสรริ่งททริ่จะบอกทยู่านทนนั้งหลาย แตยู่เดทยดี๋ วนทนั้ทยู่านยนงรนบไวล้ไมยู่ไดล้
พระเยซซูทรงประกาศโดยทราบวขาจะเกริดอะไรขขรนวขาพระองคตทรงมรีอรีกหลายสริที่งทรีจที่ ะบอกพวกเขา
แตขพระองคตทรงทราบวขาขณะนคัรนพวกเขายคังไมขสามารถรคับสริที่งเหลขานคัรนไดข้ แตขพวกเขาจะรคับไดข้
หลคังจากทรีที่พระองคตทรงฟพร นคพนพระชนมต
ยน 16:13-14 เมนืริ่อพระองคค์ พระวรญญาณแหยู่งความจรรงจะเสดป็จมาแลล้ว พระองคค์จะนอา
ทยู่านทนนั้งหลายไปสยคยู่ วามจรรงทนนั้งมวล เพราะพระองคค์จะไมยู่ตรนสโดยพระองคค์เอง แตยู่พระองคค์จะ
ตรนสสรงริ่ ททริ่พระองคค์ทรงไดล้ยรน และพระองคค์จะทรงแจล้งใหล้ทยู่านทนนั้งหลายรยล้ถงข สรริ่งเหลยู่านนนนั้ ททริ่จะเกรดขขนั้น
14 พระองคค์จะทรงใหล้เราไดล้รบน เกทยรตร เพราะวยู่าพระองคค์จะทรงเอาสรงริ่ ททริ่เปป็นของเรามาสอาแดงแกยู่
ทยู่านทนนั้งหลาย
นรีที่เปป็นครคัรงทรีสที่ รีที่แลข้วในคทที่าคพนนคัรนทรีพที่ ระเยซซูตรคัสลขวงหนข้าถขงพระราชกริจของพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธ (14:16-18, 26; 16:7 และตรงนรีร) พระเยซซูทรงเรรียกพระองคตวาข เปป็นพระวริญญาณแหขงความ
จรริงสามครคัรง (14:17, 15:16 และตรงนรีร) พระองคตทรงเปป็นเชขนนคัรนจรริงๆ พระองคตทรงเปป็นผซูข้ชร รีใหข้
ผซูข้คนมาหาพระองคตผซูข้ทรงเปป็นความจรริง (ยอหตน 14:6) พระองคตยงคั ทรงเปป็นผซูข้ดลใจใหข้บคันทขกความ

จรริงลงในพระคคัมภรีรตดวข้ ย (2 ทริโมธรี 3:16) ในการตรคัสถขงการเสดป็จมาของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ
พระเยซซูไมขไดข้หมายความวขาทรีที่ผาข นๆมาไมขมรีพระราชกริจหรพอตคัวตนของพระวริญญาณบรริสรุทธริธเลย
พระองคตทรงกระททากริจมาตลอดทคัวที่ พระคคัมภรีรตเดริม ตคัรงแตขการเนรมริตสรข้างสรรพสริที่ง ไปจนถขงการ
ดลใจ ไปจนถขงการเจริมผซูข้คนโดยททาใหข้พวกเขาประกอบดข้วยพระองคต ไปจนถขงการอยซูทข รุกหนทรุก
แหขงของพระองคต อยขางไรกป็ตาม พระเยซซูกาท ลคังหมายความวขา พระวริญญาณบรริสรุทธริธจะทรงมรีพระ
ราชกริจทรีที่ขยายออกไปยริงที่ กวขาเดริมอรีก พระเยซซูทรงหมายถขงพระราชกริจทรีจที่ ะมาของพระวริญญาณ
บรริสรุทธริธมากกวขาการเสดป็จมาของพระวริญญาณบรริสรุทธริธ
พระเยซซูทรงเสรริมรายละเอรียดเพริที่มเตริมสรีที่ประการตรงนรีร (1) พระองคตจะนทาทขานทคัรงหลายไป
สซูขความจรริงทคัรงมวล” พระองคตผซูข้ทรงเปป็นพระวริญญาณแหขงความจรริงทรงเปป็นผซูข้นทาทางไปสซูขความ
จรริงทรีที่เหมาะสมทรีที่สรุด คทาทรีที่แปลวขา นอา (ฮอเดเกโอ) มรีความหมายเพริมที่ เตริมวขา ‘นทาพา’ หรพอ ‘สอน’
เปป็นความจรริงทรีที่พระวริญญาณบรริสรุทธริธไมขเพรียงนทาไปสซูขความจรริงเทขานคัรน แตขพระองคตทรงสอนคนทคัรง
หลายทรีที่เตป็มใจฟคังความจรริงดข้วย (2) พระราชกริจของพระองคตไมขไดข้ใหข้ความสทาคคัญทรีพที่ ระองคตเอง
และไมขไดข้ยกชซูพระองคตเองดข้วย แตขพระองคตทรงนทาความทรีที่พระองคตทรงไดข้ยนริ จากพระบริดาและ
พระบรุตรมาแจข้งแกขเรา เราไดข้เหป็นชคัดเจนถขงหคัวใจของผซูข้รคับใชข้ในพระวริญญาณบรริสรุทธริธ (3)
“พระองคตจะทรงแจข้งใหข้ทขานทคัรงหลายรซูข้ถงข สริที่งเหลขานคัรนทรีที่จะเกริดขขรน”
นอกจากนรีรแลข้ว เมพอที่ พระวริญญาณบรริสรุทธริธทรงดลใจเหลขาอคัครสาวกใหข้เขรียนพระวจนะของ
พระเจข้าบางสข วน พระองคตกทป็ รงเปริดเผยใหข้พวกเขาทราบถขงเหตรุการณตในอวสานกาล นอกจากนรีร
ในของประทานดข้านการพยากรณตทรีที่ทรงประทานใหข้แกขครริสตจคักรยรุคตข้นในยามทรีพที่ ระคคัมภรีรตใหมข
ยคังไมขสมบซูรณต พระองคตกจป็ ะทรงเปริดเผยอนาคตผขานทางผซูข้พยากรณตขณะนคัรนบางทขาน (4) เปข้าหมาย
ของพระราชกริจของพระวริญญาณคพอ เพพอที่ ททาใหข้พระบรุตรไดข้รคับเกรียรตริและไมขใชขพระองคตเอง พระ
เยซซูตรคัสเพริมที่ เตริมวขาพระวริญญาณจะทรงรคับสริที่งทรีที่เปป็นของพระเยซซูมาสทาแดงแกขประชากรของ
พระเจข้า กลขาวโดยสรรุปคพอ พระองคตจะทรงททาหนข้าทรีที่เปป็นผซูข้สขงขขาวจากพระทรีที่นคังที่ ของพระเจข้า
ยน 16:15 ทนกสรริ่งททริ่พระบรดาทรงมทนนนนั้ เปป็นของเรา เหตนฉะนนนนั้ เราจขงกลยู่าววยู่า พระ
วรญญาณทรงเอาสรงริ่ ซขริ่งเปป็นของเรานนนนั้ มาสอาแดงแกยู่ทยู่านทนนั้งหลาย พระเยซซูตรคัสเพริมที่ เตริมวขาทรุกสริที่งทรีที่
เปป็นของพระบริดากป็เปป็นของพระองคตดข้วย ดข้วยเหตรุนร รีพระวริญญาณบรริสรุทธริธจงข จะรคับสริที่งเหลขานคัรนจาก
พระองคตมาสทาแดงแกขเรา (คทาทรีแที่ ปลวขา เอา ในทรีที่นร รี (ลคัมบาโน) เปป็นคทาเดรียวกคับทรีที่แปลวขา เอา ในขข้อ
14)

ยน 16:16-19 อทกหนยู่อยทยู่านทนนั้งหลายกป็จะไมยู่เหป็นเรา และตยู่อไปอทกหนยู่อยทยู่านกป็จะเหป็นเรา
เพราะเราไปถขงพระบรดา" 17 สาวกบางคนของพระองคค์จขงพยดกนนวยู่า "ททริ่พระองคค์ตรนสกนบเราวยู่า
`อทกหนยู่อยทยู่านทนนั้งหลายกป็จะไมยู่เหป็นเรา และตยู่อไปอทกหนยู่อยทยู่านกป็จะเหป็นเรา' และ `เพราะเราไปถขง
พระบรดา' เหลยู่านทนั้หมายความวยู่าอะไร" 18 เขาจขงพยดกนนวยู่า "นนนั้นหมายความวยู่าอะไรททริ่พระองคค์
ตรนสวยู่า `อทกหนยู่อย' เราไมยู่ทราบวยู่า สรริ่งททริ่พระองคค์ตรนสนนนั้นหมายความวยู่าอะไร" 19 พระเยซย ทรง
ทราบวยู่าเขาอยากทยลถามพระองคค์ จขงตรนสกนบเขาวยู่า "ทยู่านทนนั้งหลายถามกนนอยยหยู่ รนือวยู่า เรา
หมายความวยู่าอะไรททริ่พยดวยู่า `อทกหนยู่อยทยู่านกป็จะไมยู่เหป็นเรา และตยู่อไปอทกหนยู่อยทยู่านกป็จะเหป็นเรา'
เมพที่อเวลาในคทที่าคพนนคัรนเดรินไปเรพที่อยๆ เวลาของพระเยซซูกมป็ าถขงแลข้วจรริงๆ พระเยซซูกทป็ รง
พยายามเสรริมกทาลคังพวกสาวกอรีกครคัรงโดยเตพอนลขวงหนข้าถขงสริที่งทรีที่จะเกริดขขรน พระองคตทรงหมายถขง
เหตรุการณตทจรีที่ ะเกริดขขรนในอรีกหลายวคันถคัดมา พระองคตจะทรงถซูกพรากไปดข้วยความตายและพวกเขา
จะไมขไดข้เหป็นพระองคตอกรี กระนคัรน “อรีกหนขอย” หลคังจากนคัรนพระองคตกจป็ ะทรงฟพร นคพนพระชนมตและ
เจอกคับพวกเขาอรีก ปลายทางสรุดทข้ายของพระองคตคพอ การเสดป็จกลคับสซูขสวรรคต
พวกสาวกมขนงงกคับคทาตรคัสทรีที่เปป็นคทาพยากรณตของพระองคต พระเยซซูทรงเหป็นความสคับสน
ของพวกเขา พระองคตจขงอธริบายเพริมที่ เตริม
ยน 16:20 เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านทนนั้งหลายวยู่า ทยู่านจะรล้องไหล้และครอริ่าครวญ แตยู่โลก
จะชนืริ่นชมยรนดท และทยู่านทนนั้งหลายจะทนกขค์โศก แตยู่ความทนกขค์โศกของทยู่านจะกลนบกลายเปป็นความ
ชนืริ่นชมยรนดท ถขงแมข้จะตรคัสแบบเปป็นปรริศนาอยซูข แตขพระเยซซูกทป็ รงบอกลขวงหนข้าวขาพวกเขาจะรข้องไหข้
และครทที่าครวญ พระองคตทรงทราบวขาพวกเขาจะเปป็นทรุกขตโศกเมพที่อไดข้เหป็นพระองคตถซูกตรขงกางเขน
พระองคตตรคัสเสรริมวขาโลกจะชพที่นชมยรินดรีทพรีที่ ระองคตสรรินพระชนมตขณะทรีที่พวกเขารข้องไหข้ ไมขตข้อง
สงสคัยเลยวขาซาตานและสมรุนของมคันในสภาซานเฮดรรินและบรรดาผรีปรีศาจในนรกจะเตข้นโลดดข้วย
ความยรินดรีเมพอที่ ไดข้เหป็นพระเยซซูสรรินพระชนมตอยซูบข นไมข้กางเขน แตขพระองคตกปป็ ระกาศวขาความโศก
เศรข้าของพวกสาวกจะกลคับกลายเปป็นความชพที่นชมยรินดรี เมพอที่ มองยข้อนกลคับไป เหป็นไดข้ชคัดวขาพระองคต
ทรงตรคัสถขงความยรินดรีของพวกเขาเมพที่อไดข้ทราบถขงการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต
ยน 16:21 เมนืริ่อผยล้หญรงกอาลนงจะคลอดบนตร นางกป็มทความทนกขค์ เพราะถขงกอาหนดแลล้ว แตยู่
เมนืริ่อคลอดบนตรแลล้ว นางกป็ไมยู่ระลขกถขงความเจป็บปวดนนนั้นเลย เพราะมทความชนืริ่นชมยรนดทททริ่คนหนขริ่ง
เกรดมาในโลก จากนคัรนพระองคตทรงใชข้ภาพประกอบของผซูข้หญริงทรีที่กาท ลคังจะคลอดบรุตร ถขงแมข้วาข นาง
จะเจป็บปวดเหลพอขนาดขณะทรีที่นางคลอดบรุตร แตขนางกป็ลพมความเจป็บปวดนคัรนเสรียเมพอที่ ไดข้ยรินดรีกบคั
ทารกเกริดใหมขของนาง

ยน 16:22 ฉนนใดกป็ดทขณะนททนั้ ยู่านทนนั้งหลายมทความทนกขค์โศก แตยู่เราจะเหป็นทยู่านอทก และ
ใจทยู่านจะชนืนริ่ ชมยรนดท และไมยู่มทผล้ใย ดชยู่วงชรงความชนืริ่นชมยรนดทไปจากทยู่านไดล้ พระเยซซูทรงยทราวขาความ
ทรุกขตโศกของพวกเขาจะแยขลงกขอนทรีที่จะทรุเลา แตขหลคังจากนคัรนมคันจะเปลรียที่ นเปป็นความชพที่นชมยรินดรี
นอกจากนรีรไมขมรีอะไรทรีที่จะพรากความชพที่นชมยรินดรีทรีที่จะมาไปจากพวกเขาไดข้ดข้วย การฟพรนคพน
พระชนมตไดข้ทริงร เครพอที่ งหมายของความชพที่นชมยรินดรีและฤทธริธเดชทรีที่ตราตรขงอยซูใข นใจพวกสาวกไปจน
ชคัวที่ ชรีวริตของพวกเขา
ยน 16:23 ในวนนนนนั้นทยู่านจะไมยู่ถามอะไรเราอทก เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านทนนั้งหลายวยู่า
ถล้าทยู่านจะขอสรริ่งใดจากพระบรดาในนามของเรา พระองคค์จะทรงประทานสรริ่งนนนั้นใหล้แกยู่ทยู่าน การ
ตรคัสถขง “ในวคันนคัรน” หมายถขงชขวงเวลาหลคังการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคตอยขางไมขตข้องสงสคัย
เมนที่อถทึงตอนนททั้น พวกเขากป็จะไมขถามอะไรพระองคตอรีกแลข้ว คทาทรีแที่ ปลวขา ถาม (เอโรทาโอ) หมายถขง
การถามคทาถาม สข วนคทาทรีที่แปลวขา ขอ (อาอริเทโอ) หมายถขงการทซูลขอแบบเดรียวกคับในการอธริษฐาน
พระองคตทรงประทานพระสคัญญาอคันแสนวริเศษในเรพอที่ งการอธริษฐาน นคับตคัรงแตขการฟพร นคพน
พระชนมตของพระองคต พระเยซซูไดข้ทรงสคัญญาวขา “ถข้าทขานจะขอสริที่งใดจากพระบริดาในนามของเรา
พระองคตจะทรงประทานสริที่งนคัรนใหข้แกขทขาน” นคันที่ ครอบคลรุมเหลพอเกริน กรุญแจทรีที่ไขสซูขฤทธริธเดชในการ
อธริษฐานอคันไรข้ขรีดจทากคัดคพอ การเขข้าเฝข้าพระบริดาในพระนามของพระเยซซู
จนถขงตอนนคัรนพวกสาวกยคังไมขไดข้อธริษฐานในพระนามพระเยซซูเลย พระสคัญญาดคังกลขาวไมข
ไดข้หมายความวขาเราสามารถขอสริที่งทรีที่เราตข้องการจากพระเจข้าเพพที่อตอบสนองความตข้องการทรีที่เหป็นแกข
ตคัวของเรา แตขพระสคัญญานรีรเปป็นหลคักการทรีที่สอนวขาโดยพระนามของพระเยซซูทรุกสริที่งยขอมเปป็นไปไดข้
ในการอธริษฐาน
ยน 16:24 แมล้จนบนดนทนั้ทยู่านยนงไมยู่ไดล้ขอสรริ่งใดในนามของเรา จงขอเถรดแลล้วจะไดล้ เพนืริ่อ
ความชนืริ่นชมยรนดทของทยู่านจะมทเตป็มเปทยริ่ ม เพราะพระเยซซูยงคั ทรงอยซูกข บคั พวกเขาๆ จขงไมขจทาเปป็นตข้อง
อธริษฐานถขงพระเจข้าผขานทางพระองคต พระองคตทรงเปป็นพระเจข้าผซูข้สถริตอยซูกข บคั พวกเขา อยขางไรกป็ตาม
บคัดนรีรเมพอที่ พระองคตทรงออกจากโลกนรีรไป พวกเขาจขงสามารถเขข้าเฝข้าพระบริดาในพระนามของ
พระองคห์ไดข้แลข้วโดยการทซูลขอ ดข้วยเหตรุนร รีพระองคตจขงทรงบคัญชาใหข้พวกเขา “ขอเถริดแลข้วจะไดข้
เพพที่อความชพที่นชมยรินดรีของทขานจะมรีเตป็มเปรีที่ยม” กรุญแจทรีที่ไขสซูขฤทธริธเดชดคังกลขาวในการอธริษฐานคพอ
การเขข้าเฝข้าพระเจข้าโดยทางพระนามของพระองคต (ดซู ยอหตน 14:6) เมพอที่ ททาเชขนนคัรนพวกเขากป็จะ
ประสบกคับความชพนที่ ชมยรินดรีฝขายวริญญาณอรีกแหลขงหนขที่งคพอ พระพรของคทาอธริษฐานทรีที่ไดข้รคับคทาตอบ

ยน 16:25 เราพยดเรนืริ่องนทนั้กบน ทยู่านเปป็นคอาอรรถ แตยู่วนนหนขงริ่ เราจะไมยู่พยดกนบทยู่านเปป็นคอา
อรรถอทก แตยู่จะบอกทยู่านถขงเรนืริ่องพระบรดาอยยู่างแจยู่มแจล้ง พระเยซซูทรงยอมรคับพระองคตไมขไดข้ตรคัส
สอนพวกเขาตรงๆ คทาทรีที่แปลวขา คอาอรรถ (พารอยเมรีย) นอกจากจะหมายถขง ‘สรุภาษริต’ แลข้ว ยคัง
หมายถขง ‘คทาอรุปมา’ ‘สคัญลคักษณต’ ‘อรุปลคักษณต’ หรพอ ‘โวหารเปรรียบเทรียบ’ ไดข้ดวข้ ย กลขาวอรีกนคัยหนขงที่
คทานรีรหมายถขงการไมขกลขาวตามตคัวอคักษร เปป็นความจรริงทรีพที่ ระเยซซูทรงใชข้คทาอรุปมาหลายครคัรงตลอด
การรคับใชข้ของพระองคต และแมข้กระทคังที่ ในชคัวที่ โมงสรุดทข้ายกคับพวกสาวก พระองคตกทป็ รงใชข้โวหาร
เปรรียบเทรียบอยซูข
คทาทรีที่แปลวขา วนนหนขงริ่ (โอรา) ปกตริแลข้วแปลเปป็น ‘ชคัวที่ โมง’ พระองคตตรคัสลขวงหนข้าแกขพวก
สาวกวขาชคัวที่ โมงนคัรนจะมาเมพที่อพระองคตจะไมขทรงใชข้อปรุ มา สคัญลคักษณต หรพอโวหารเปรรียบเทรียบอรีก
ตขอไป แตขพระองคตจะทรงสอนตรงๆอยขางชคัดเจน อคันทรีที่จรริงแลข้วหลคังจากทรีที่ทรงฟพร นคพนพระชนมต วริธรี
การสอนของพระองคตกเป็ รริที่มจะเปป็นแบบตรงๆมากขขรน กขอนถขงเวลานคัรนพวกสาวกคงไมขเขข้าใจเกรีที่ยว
กคับความจรริงอคันยริงที่ ใหญขหลายประการ เชขน พระมหาบคัญชา การเลรีรยงแกะของพระองคต หรพอการ
เสดป็จกลคับมาแบบไมขคาดคริดของพระองคต การฟพร นคพนพระชนมตชขวยใหข้พวกสาวกมรีความเขข้าใจคทา
สอนของพระองคตอยขางชคัดเจนยริงที่ ขขรน เมพที่อถขงตอนนคัรนคทาอรุปมาจากสริที่งทรีที่พบเหป็นในชรีวริตประจทาวคันกป็
ไมขจทาเปป็นอรีกตขอไป
ยน 16:26 ในวนนนนนั้นพวกทยู่านจะทยลขอในนามของเรา และเราจะไมยู่บอกทยู่านวยู่า เรา
จะอล้อนวอนพระบรดาเพนืริ่อทยู่าน เมพที่อถขงตอนนคัรนพวกเขากป็สามารถเขข้าเฝข้าพระบริดาไดข้โดยตรงใน
พระนามของพระองคต พระองคตไมขจทาเปป็นตข้องอธริษฐานขอตขอพระบริดาเพพที่อพวกเขาอรีกตขอไป
พระองคตทรงบอกพวกเขาวขาพระองคตไมขจทาเปป็นตข้องอธริษฐานเพพที่อพวกเขาตขอไป การอธริษฐาน
ไมขใชขสริทธริพริเศษของพวกเขาเทขานคัรน แตขเปป็นความรคับผริดชอบของพวกเขาดข้วย
ยน 16:27-28 เพราะวยู่าพระบรดาเองกป็ทรงรนกทยู่านทนนั้งหลาย เพราะทยู่านรนกเราและเชนืริ่อวยู่า
เรามาจากพระเจล้า 28 เรามาจากพระบรดาและไดล้เขล้ามาในโลกแลล้ว เราจะจากโลกนทนั้ไปถขงพระบรดา
อทก"
พระเยซซูทรงเตพอนใจพวกสาวกวขาพระบริดาทรงรคักพวกเขาสข วนหนขงที่ เปป็นเพราะวขาพวกเขา
ไดข้รคักพระองคตและเชพที่อวขาพระองคตทรงมาจากพระเจข้า (พระเจข้าทรงรคักทรุกคน อยขางไรกป็ตาม
พระองคตทรงสงวนความรคักเปป็นพริเศษไวข้สทาหรคับคนเหลขานคัรนทรีที่รคักพระบรุตรและวางใจในพระบรุตร
การททาเชขนนรีรชขวยใหข้คนเหลขานคัรนอยซูใข นทรีที่ๆไดข้รคับพระพรเปป็นพริเศษ)

พระเยซซูจงข กลขาวสรรุปการรคับใชข้บนโลกนรีรของพระองคต พระองคตไดข้เสดป็จจากพระเจข้าเขข้ามา
ในโลกนรีร ตอนนรีรพระองคตจะเสดป็จออกจากโลกนรีรเพพที่อกลคับไปหาพระบริดาแลข้ว
ยน 16:29-30 เหลยู่าสาวกของพระองคค์ทยลพระองคค์วยู่า "ดยเถรด บนดนทพนั้ ระองคค์ตรนสอยยู่าง
แจยู่มแจล้งแลล้ว มรไดล้ตรนสเปป็นคอาอรรถ 30 เดทดี๋ยวนทพนั้ วกขล้าพระองคค์รล้แย นยู่วยู่า พระองคค์ทรงทราบทนกสรงริ่
และไมยู่จอาเปป็นททริ่ผล้ใย ดจะทยลถามพระองคค์อทก ดล้วยเหตนนขทนั้ ล้าพระองคค์เชนือริ่ วยู่าพระองคค์ทรงมาจาก
พระเจล้า"
เหลขาสาวก (เราไมขทราบวขาใครเปป็นคนพซูด) ตอบกลคับโดยไมขทคันคริดวขาบคัดนรีรพระองคตตรคัส
อยขางแจขมแจข้งแลข้ว ตอนนรีรพวกเขาแนขใจแลข้ววขาพระองคตทรงทราบทรุกสริที่ง พวกเขาจขงเชพที่อวขา
พระองคตทรงมาจากพระเจข้า เมพอที่ พริจารณาการอคัศจรรยตอนคั ใหญขยงริที่ ตขางๆทรีที่พวกเขาไดข้เหป็นและคทา
เทศนาอคันลขกซขรงและเปรีที่ยมดข้วยฤทธริธเดชทรีพที่ วกเขาไดข้ยนริ การทรีที่พวกสาวกมายอมรคับเอาปขานนรีรกดป็ ซู
เหมพอนจะชข้าไปเสรียหนขอย พวกเขากป็เหมพอนพวกเราทรีที่มคักพซูดอะไรทรีที่ไมขคขอยฉลาดสคักเทขาไร
ยน 16:31 พระเยซย ตรนสตอบเขาวยู่า "เดทยดี๋ วนทนั้ทยู่านทนนั้งหลายเชนืริ่อแลล้วหรนือ พระเยซซูตรคัส
ถามพวกเขาอาจดข้วยนทราเสรียงประชดวขา ‘เดรียดี๋ วนรีรพวกทขานเชพที่อจรริงๆแลข้วหรพอ’ หลคังจากทรีที่พวกเขา
ไดข้ยรินและไดข้เหป็นอะไรมามากมาย แคขคทาตรคัสของพระองคตในขข้อ 28 กป็ททาใหข้พวกเขาเชพที่อไดข้แลข้ว
หรพอ คทาถามในขข้อนรีรของพระองคตสพที่อใหข้เหป็นถขงความผริดหวคังอยซูกข ลายๆ
ยน 16:32 ดยเถรด เวลาจะมา เวลานนนนั้ กป็ถขงแลล้ว ททริ่ทยู่านจะตล้องกระจนดกระจายไปยนงททริ่
ของทยู่านทนกคน และจะทรนั้งเราไวล้แตยู่ผล้เย ดทยว แตยู่เราหาไดล้อยยผยู่ ล้เย ดทยวไมยู่ เพราะพระบรดาทรงสถรตอยยยู่
กนบเรา พระเยซซูสคังเกตเหป็นวขาเวลานคัรนกทาลคังจะมาถขงเมพที่อพวกเขาจะกระจคัดกระจายไปยคังทรีขที่ องตคัว
และพระองคตจะถซูกทริรงไวข้เพรียงลทาพคัง คทาพยากรณตนร รีจะสทาเรป็จในอรีกไมขกรีที่ชคัวที่ โมงขข้างหนข้า ดซู มาระโก
14:50 อยขางไรกป็ตามพระเยซซูตรคัสพระสคัญญาทรีที่ยริงที่ ใหญขขข้อหนขงที่ ทรีที่มรีในพระวจนะของพระเจข้า ถขง
แมข้วาข พระองคตทรงปรคับใชข้พระสคัญญานรีรกบคั พระองคตเองในความทรุกขตทรมานของพระองคตเอง
กป็ตาม แตขพระสคัญญานรีรกใป็ ชข้ไดข้กบคั ผซูข้เชพที่อในปคัจจรุบคัน “แตขเราหาไดข้อยซูผข ซูข้เดรียวไมข เพราะพระบริดาทรง
สถริตอยซูกข บคั เรา” ดซู มคัทธริว 28:20, ฮรีบรซู 13:5 ถขงแมข้วาข เราจะอยซูเข พรียงลทาพคังแตขเรากป็ไมขจทาเปป็นตข้องรซูสข้ ขก
โดดเดรียที่ ว
ยน 16:33 เราไดล้บอกเรนืริ่องนทแนั้ กยู่ทยู่าน เพนือริ่ ทยู่านจะไดล้มทสนนตรสนขในเรา ในโลกนทนั้ทยู่านจะ
ประสบความทนกขค์ยาก แตยู่จงชนืริ่นใจเถรด เพราะวยู่าเราไดล้ชนะโลกแลล้ว" กขอนทรีที่จะเขข้าสซูขคทาอธริษฐาน
ของพระองคตดคังทรีที่บอกไวข้ในบททรีที่ 17 พระเยซซูทรงทริงร พระสคัญญานรีรไวข้แกขพวกสาวก ทรีพที่ ระองคต
เตพอนลขวงหนข้าถขงความทรุกขตยากทรีที่จะมากป็เพพอที่ “ทขานจะไดข้มรีสคันตริสรุข” จรริงแทข้แนขนอนทรีที่ในโลกนรีร

เราจะประสบความทรุกขตยาก อยขางไรกป็ตามพระองคตกทป็ รงหนรุนใจเราวขาพระองคตไดข้ทรง “ชนะ
โลกแลข้ว” คทาทรีที่แปลวขา ชนะ (นริคาโอ) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘พริชริต’ มคันอยซูใข นรซูปของสมบซูรณต
กาล ดคังนคัรนพระเยซซูจขงตรคัสวขา ‘จงชพที่นใจเถริด เราไดข้พริชริตโลกเรมียบรล้อยแลล้ว’
*****
ภนำพรวมของยอหห์น 17: บททมีที่ 17 ของยอหห์นบทนททึกคนาอธริษฐานของพระเยซซูหลทงจากทมีที่
พระองคห์กทบเหลข่าสาวกลงมาจากหล้องชทนทั้ บนและกข่อนทมีที่พวกเขาไปถทึงสวนเกทเสมนมี เราไมข่ทราบ
วข่าพระองคห์ทรงแวะอธริษฐานในสถานทมีที่แหข่งหนทึงที่ ซทึที่งไมข่เปริดเผยหรนอทรงอธริษฐานขณะทมีที่ทรง
ดนาเนรินไป แตข่นเมีที่ ปป็นคนาอธริษฐานขององคห์พระผซูล้เปป็นเจล้าจรริงๆ ในชทที่วโมงทมีเที่ หลนอทมีพที่ ระองคห์ยทงเปป็น
อริสระอยซูข่นนททั้ พระองคห์ทรงอธริษฐาน (ก.) เพนที่อพระองคห์เอง ---เพนอที่ ขอกนาลทงทมีที่พระองคห์จะไปเผชริญ
กางเขนโดยทมีที่พระเจล้าจะทรงใหล้พระองคห์ไดล้รทบเกมียรตริ (ข.) เพนที่อพวกสาวกและการทมีที่พระเจล้าจะ
ทรงปกปล้องจริตวริญญาณของพวกเขาไวล้ (ค.) เพนที่อบรรดาผซูล้เชนที่อในอนาคตและความเปป็นอทนหนทึงที่ อทน
เดมียวกทนของพวกเขา
ยน 17:1
พระเยซย ตรนสดนงนนนั้นแลล้ว พระองคค์กป็ทรงแหงนพระพนกตรค์ขนขนั้ ดยฟล้าและตรนส
วยู่า "พระบรดาเจล้าขล้า ถขงเวลาแลล้ว ขอทรงโปรดใหล้พระบนตรของพระองคค์ไดล้รนบเกทยรตร เพนือริ่ พระ
บนตรจะไดล้ถวายเกทยรตรแดยู่พระองคค์ เมพอที่ พระเยซซูเสดป็จไปอธริษฐานในคทที่าวคันนคัรน ใหข้เราสคังเกตวขา
พระองคต “ทรงแหงนพระพคักตรตขร ขนดซูฟข้า” เราไดข้เหป็นถขงทขาทางในการอธริษฐาน พระเยซซูตรคัสอรีก
ครคัรงวขาเวลาของพระองคตไดข้มาถขงในทรีที่สรุด จรุดเปลรียที่ นของนริรคันดรตกาลไดข้มาถขงแลข้ว พระองคตจขงทซูล
ขอใหข้พระบริดาทรงโปรดใหข้พระองคตไดข้รบคั เกรียรตริเพพที่อทรีพที่ ระองคตจะทรงถวายเกรียรตริแดขพระบริดา
ดข้วย พระองคตทรงไดข้รคับเกรียรตริเมพที่อพระองคตจะทรงทนตขอการดซูหมริที่นเหยรียดหยามตลอดทางไป
จนถขงกางเขน เมพอที่ พระองคตทรงทนความอคับอายอคันเหลพอจะกลขาวบนกางเขน สงขาราศรีของ
พระองคตกจป็ ะกลคับคพนมา พระองคตทรงไดข้รคับสงขาราศรีไมขเพรียงบนกางเขนเทขานคัรนแตขทรงมรีพระกาย
อคันเปรีที่ยมดข้วยสงขาราศรีในสวรรคตดข้วยหลคังจากการเสดป็จขขรนสซูขสวรรคตของพระองคต ในการทรีพที่ ระองคต
ทรงตรขงความบาปของเราไวข้ทรีที่กางเขน พระองคตกทป็ รงถวายเกรียรตริแดขพระบริดาในการแสดงใหข้
เหป็นถขงความรคักและความเชพที่อฟคังของพระองคต
ยน 17:2
ดนงททริ่พระองคค์ไดล้ทรงโปรดใหล้พระบนตรมทออานาจเหนนือเนนืนั้อหนนงทนนั้งสรนั้น เพนืริ่อ
ใหล้พระบนตรประทานชทวรตนรรนนดรค์แกยู่คนทนนั้งปวงททริ่พระองคค์ทรงมอบแกยู่พระบนตรนนนั้น การทซูลขอใหข้
ทคัรงพระองคตและพระบริดาไดข้รคับเกรียรตริดทาเนรินตขอไปพรข้อมกคับบคันทขกทรีที่วาข พระเจข้าไดข้ทรงโปรดใหข้
พระบรุตรมรี “อทานาจเหนพอเนพรอหนคังทคัรงสริรน” คทาทรีที่แปลวขา ออานาจ (เอป็กซออซูเซรีย) หมายถขง ‘สริทธริ

อทานาจ’ คทาวขา เพนือริ่ (ฮรินา) แสดงถขงจรุดประสงคต พระบริดาไดข้ทรงประทานสริทธริอทานาจเหนพอเนพรอ
หนคังทคัรงสริรนแกขพระบรุตรเพนอที่ ใหล้ “พระบรุตรประทานชรีวริตนริรคันดรตแกขคนทคัรงปวงทรีพที่ ระองคตทรงมอบ
แกขพระบรุตรนคัรน” พระองคตตรคัสเลป็งถขงพระกายของพระครริสตตโดยอาศคัยการทรงทราบลขวงหนข้า
และการทรงเลพอกของพระองคต
ยน 17:3
และนทริ่แหละคนือชทวรตนรรนน ดรค์ คนือททริ่เขารยล้จนกพระองคค์ ผยทล้ รงเปป็นพระเจล้าเททริ่ยง
แทล้องคค์เดทยว และรยล้จนกพระเยซยครรสตค์ททริ่พระองคค์ทรงใชล้มา พระเยซซูตรคัสตขอไปขณะอธริษฐานโดย
ใหข้คทาจทากคัดความของคทาวขาชรีวริตนริรนคั ดรต ซขที่งกป็คพอ การรซูจล้ ทกพระเจข้าเทรีที่ยงแทข้องคตเดรียวและพระบรุตรทรีที่
พระองคตทรงใชข้มา คทาทรีแที่ ปลวขา รยล้จนก (กริโนสโค) เปป็นคทาสทาคคัญ มคันบขงบอกถขง ‘ความรซูจข้ าก
ประสบการณต’ ซขงที่ แตกตขางจากความรซูทข้ รีที่เปป็นทฤษฎรี ในแงขของบรุคคล มคันคพอความรซูทข้ รีที่เกริดจากการ
ไดข้เจอกคับคนๆนคัรนและรซูจข้ คักเขาเปป็นการสข วนตคัว คนมากมายในโลกศาสนารซูเข้ กรีที่ยวกคับพระครริสตตแตข
พวกเขาไมขเคยเจอพระองคต พวกเขามรีความรซูข้เกรีที่ยวกคับพระองคตแตขพวกเขาไมขรจซูข้ คักพระองคต นรีที่เปป็น
ความแตกตขางทรีที่ลขกซขรง
ยน 17:4
ขล้าพระองคค์ไดล้ถวายเกทยรตรแดยู่พระองคค์ในโลก ขล้าพระองคค์ไดล้กระทอาพระ
ราชกรจททริ่พระองคค์ทรงใหล้ขล้าพระองคค์กระทอานนนั้นสอาเรป็จแลล้ว พระเยซซูทรงกลขาวแกขพระบริดาอรีกหนวขา
พระองคตไดข้ทรงถวายเกรียรตริแดขพระบริดาแลข้วขณะทรงอยซูบข นโลกนรีร แบบอยขางของพระองคตมไรี วข้ใหข้
เราปฏริบคัตริตาม นอกจากนรีรพระองคตกทป็ รงกระททากริจทรีที่พระเจข้าทรงมอบหมายใหข้พระองคตกระททา
สทาเรป็จแลข้วดข้วย ดคังทรีที่พระองคตตรคัสไวข้เมพที่อสามปรีกขอนแกขพวกสาวกวขา “อาหาร” ของพระองคตคพอ
“การกระททาตามพระทคัยของพระองคตผซูข้ทรงใชข้เรามา และททาใหข้งานของพระองคตสทาเรป็จ” (ยอหตน
4:34) บคัดนรีรพระองคตทรงททาสทาเรป็จแลข้ว นรีเที่ ปป็นอรีกครคัรงทรีพที่ ระองคตทรงทริรงแบบอยขางใหข้พวกเราททาตาม
พระองคตทรงกระททากริจของพระองคตจนสทาเรป็จ เรากป็ควรททาแบบเดรียวกคัน
ยน 17:5
บนดนทนั้ โอ พระบรดาเจล้าขล้า ขอทรงโปรดใหล้ขล้าพระองคค์ไดล้รบน เกทยรตรตยู่อพระ
พนกตรค์ของพระองคค์ คนือเกทยรตรซงขริ่ ขล้าพระองคค์ไดล้มทรยู่วมกนบพระองคค์กยู่อนททริ่โลกนทนั้มทมา ขณะทรีที่
พระองคตทรงตคัรงตาคอยเหตรุการณตทรีที่จะเกริดขขรนอาจในอรีกชคัวที่ โมงขข้างหนข้า พระเยซซูกทป็ รงทซูลขอพระ
บริดาใหข้คพนเกรียรตริทพรีที่ ระองคตทรงมรีกขอนทรีพที่ ระองคตทรงสละทริรงสงขาราศรีของพระองคตในสวรรคตเพพที่อ
เขข้ามาในโลกนรีร พระองคตไมขเพรียงโหยหาสงขาราศรีทรีที่พระองคตทรงมรีรขวมกคับพระบริดาในอดรีตกาลนริ
รคันดรต “กขอนทรีที่โลกนรีรมมรี า” เทขานคัรน แตขทรงโหยหาความสนริทสนมฝขายวริญญาณทรีที่พระองคตทรงมรี
รข วมกคับพระบริดาในตอนนคัรนดข้วย

ยน 17:6
ขล้าพระองคค์ไดล้สอาแดงพระนามของพระองคค์แกยู่คนทนนั้งหลายททริ่พระองคค์ไดล้
ประทานใหล้แกยู่ขล้าพระองคค์จากมวลมนนษยค์โลก คนเหลยู่านนนั้นเปป็นของพระองคค์แลล้ว และพระองคค์ไดล้
ประทานเขาใหล้แกยู่ขล้าพระองคค์ และเขาไดล้ปฏรบนตรตามพระดอารนสของพระองคค์แลล้ว พระเยซซูระลขกถขง
การทรีที่พระองคตไดข้ทรงสทาแดงพระนามของพระเจข้าแกข “คนทคัรงหลายทรีที่พระองคตไดข้ประทานใหข้แกข
ขข้าพระองคตจากมวลมนรุษยตโลก” นรีอที่ าจหมายถขงพวกสาวกทรีที่ตริดตามพระองคตมาอยขางสคัตยตซพที่อ
ตลอดระยะเวลาสามปรี ประมาณสามปรีกขอนหนข้านคัรน พระเยซซูไดข้ทรงใชข้เวลาทคัรงคพนในการ
อธริษฐานเพพอที่ ทรีที่จะทราบนทราพระทคัยของพระเจข้าวขาจะทรงเรรียกใครมาเปป็นอคัครสาวกในวคันตขอมา
พระองคตทรงเหป็นพวกเขาเปป็นของประทานจากพระเจข้าเพพที่อชขวยเหลพอในพระราชกริจของพระองคต
ในขณะนคัรน (และอรีกหลายปรีนคับจากนรีร) พระเจข้าอาจมรีการทรงเลพอก ‘สทาหรคับงานรคับใชข้’ เปป็นพริเศษ
เหมพอนทรีพที่ ระองคตทรงเลพอกโมเสส เยเรมรียต และคนอพนที่ ๆเพพอที่ มารคับใชข้พระองคตกขอนทรีที่พวกเขาเกริด
มาดข้วยซทรา พระเยซซูตรคัสวขาพวกเขาสคัตยตซพที่อแมข้พวกเขาจะอขอนแอและหวคันที่ ไหวไปบข้างกป็ตาม พวก
เขาไดข้ปฏริบคัตริตามพระดทารคัสของพระเจข้า ชขางเปป็นสริทธริพริเศษทรีที่พระเยซซูตรคัสแกขพระบริดาวขาผซูข้เชพที่อบาง
คนมรีความสคัตยตซพที่อและปฏริบคัตริตามพระดทารคัสของพระองคต
ยน 17:7-8 บนดนทเนั้ ขาทนนั้งหลายรยล้วยู่า ทนกสรริ่งททริ่พระองคค์ไดล้ประทานแกยู่ขาล้ พระองคค์นนนั้นมา
จากพระองคค์ 8 เพราะวยู่าพระดอารนสททริ่พระองคค์ตรนสประทานใหล้แกยู่ขล้าพระองคค์นนนนั้ ขล้าพระองคค์ไดล้
ใหล้เขาแลล้ว และเขาไดล้รบน ไวล้ และเขารยล้แนยู่วยู่าขล้าพระองคค์มาจากพระองคค์ และเขาเชนืริ่อวยู่า พระองคค์ไดล้
ทรงใชล้ขล้าพระองคค์มา
นอกจากนรีรพระเยซซูไดข้ประกาศวขาพวกสาวกรซูแข้ ลข้ววขาทรุกสริที่งทรีพที่ ระองคตไดข้ทรงกระททาและ
ตรคัสในการรคับใชข้ของพระองคตลข้วนมาจากพระเจข้า เราไดข้เหป็นอรีกครคัรงวขาพระองคตทรงมาจากสวรรคต
นอกจากนรีรพระเยซซูกลขาววขาพระองคตไดข้ทรงประทาน “พระดทารคัสทรีพที่ ระองคตตรคัสประทาน
ใหข้แกขขข้าพระองคตนร คัน ขข้าพระองคตไดข้ใหข้เขาแลข้ว และเขาไดข้รคับไวข้” พวกเขารซูแข้ ลข้ววขาพระเยซซูทรงมา
จากไหน (คพอ มาจากพระเจข้า) และพวกเขากป็ไดข้เชพที่อแลข้ว พระเยซซูสามารถกลขาวชมพวกสาวกใหข้
พระเจข้าฟคังมากกวขานรีรอรีกกป็ไดข้ นรีที่เปป็นแบบอยขางของพวกสาวกใหข้เราไดข้ททาตาม
ยน 17:9-10 ขล้าพระองคค์อธรษฐานเพนือริ่ เขา ขล้าพระองคค์มรไดล้อธรษฐานเพนืริ่อโลก แตยู่เพนืริ่อคน
เหลยู่านนนนั้ ททริ่พระองคค์ไดล้ประทานแกยู่ขาล้ พระองคค์ เพราะวยู่าเขาเปป็นของพระองคค์ 10 ทนกสรริ่งซขริ่งเปป็น
ของขล้าพระองคค์กป็เปป็นของพระองคค์ และทนกสรงริ่ ซขริ่งเปป็นของพระองคค์กป็เปป็นของขล้าพระองคค์ และขล้า
พระองคค์มทเกทยรตรในสรริ่งเหลยู่านนนนั้

ดคังทรีที่เหป็นชคัดเจนแลข้ว พระเยซซูตรคัสอยขางเจาะจงในทรีที่นร รีวาข พระองคตกาท ลคังอธริษฐานเพพที่อพวก
เขา รซูปกาลของคทาทรีที่แปลวขา อธรษฐาน (เอโรทาโอ) คพอปคัจจรุบคันและมรีความหมายวขา ‘ทซูลขอ’ กลขาว
อรีกนคัยหนขงที่ พระเยซซูตรคัสวขา ‘ขข้าพระองคตกาท ลคังอธริษฐานเพพที่อพวกเขาอยซูตข ลอด’ รซูปกาลปคัจจรุบคันบขง
บอกถขงการกระททาทรีที่ตขอเนพที่อง การอธริษฐานของพระเยซซูถขงพระบริดาเพพอที่ ผซูข้คนของพระองคตดทาเนริน
ตขอไปในพคันธกริจเสนอความแทนของพระองคต ดซู โรม 8:34 และฮรีบรซู 7:25
บรริบทตรงนรีรบขงบอกวขาคนทรีที่เปป็นของพระองคตคพอ พวกสาวกของพระองคต อยขางไรกป็ตามนรีที่
กป็อาจหมายรวมถขงทรุกคนทรีที่อยซูใข นพระครริสตตดข้วย พระเยซซูทรงไดข้รคับเกรียรตริในคนเหลขานรีร อรีกครคัรงทรีที่
แบบอยขางของพวกสาวกเปป็นเปข้าหมายใหข้เราบรรลรุ คพอ เพพที่อถวายเกรียรตริแดขพระองคต
ยน 17:11 บนดนทขนั้ ล้าพระองคค์จะไมยู่อยยยู่ในโลกนทอนั้ ทก แตยู่พวกเขายนงอยยยู่ในโลกนทนั้ และขล้า
พระองคค์กอาลนงจะไปหาพระองคค์ ขล้าแตยู่พระบรดาผยบล้ รรสน ทธรธ ขอพระองคค์ทรงโปรดพรทนกษค์รนกษา
บรรดาผยล้ททริ่พระองคค์ไดล้ประทานแกยู่ขล้าพระองคค์ไวล้โดยพระนามของพระองคค์ เพนืริ่อเขาจะเปป็นอนน
หนขริ่งอนนเดทยวกนน เหมนือนดนงขล้าพระองคค์กนบพระองคค์ ในการตรคัสถขงการจากโลกนรีรไปของพระองคต
พระเยซซูทซูลขอพระบริดาใหข้ “พริทคักษตรคักษาบรรดาผซูข้ทพรีที่ ระองคตไดข้ประทานแกขขข้าพระองคตไวข้โดย
พระนามของพระองคต” ถขงแมข้วาข เราอาจมองเหป็นถขงเรพอที่ งความรอดมคันที่ คงไมขหลรุดหายของผซูข้เชพที่อ แตข
บรริบททรีที่ตามมากป็นทาเราไปอรีกทริศทาง
คทาทรีที่แปลวขา พรทนกษค์รนกษา (เทเรโอ) มรีความหมายวขา ‘เฝข้าระวคัง’ หรพอ ‘ครุมข้ ครอง’ คทาวขา เพนืริ่อ
(ฮรินา) สพที่อถขงจรุดประสงคต (เพพที่อทรีวที่ าข ) เหตรุผลทรีพที่ ระเยซซูทรงทซูลขอการครุมข้ ครองจากพระบริดากป็คพอ
เพนที่อทมีวที่ ข่า “เขาจะเปป็นอคันหนขงที่ อคันเดรียวกคัน เหมพอนดคังขข้าพระองคตกบคั พระองคต”
กขอนหนข้านคัรนตอนหคัวคทที่าพวกสาวกมคัวแตขถกเถรียงกคันวขาใครจะเปป็นใหญขทรีที่สรุด (ลซูกา 22:24)
ความแตกแยกในครริสตจคักรจะเปป็นตคัวบขอนททาลายฝขายวริญญาณ ดคังทรีที่เราจะไดข้เหป็นตลอดขข้อทรีที่เหลพอ
ของบทนรีร พระเยซซูทรงอธริษฐานขอความเปป็นอคันหนขงที่ อคันเดรียวกคันฝขายวริญญาณในหมซูขพวกสาวก
โดยเฉพาะอยขางยริงที่ ในเวลาทรีที่พระองคตจะเสดป็จจากพวกเขาไปแลข้ว พระองคตตรคัสถขงความเปป็นอคัน
หนขที่งอคันเดรียวกคันในตรรีเอกานรุภาพเพพที่อเปป็นแบบอยขางสทาหรคับเรา
ยน 17:12 เมนืริ่อขล้าพระองคค์ยนงอยยกยู่ นบคนเหลยู่านนนนั้ ในโลกนทนั้ ขล้าพระองคค์กป็ไดล้พรทนกษค์รนกษา
พวกเขาไวล้โดยพระนามของพระองคค์ ผยซล้ ขริ่งพระองคค์ไดล้ประทานแกยู่ขล้าพระองคค์ ขล้าพระองคค์ไดล้
ปกปล้องเขาไวล้และไมยู่มทผล้หย นขงริ่ ผยล้ใดเสทยไปนอกจากลยกของความพรนาศ เพนืริ่อพระคนมภทรค์จะสอาเรป็จ
พระเยซซูตรคัสเสรริมวขาขณะทรงรคับใชข้กบคั พวกสาวก พระองคตไดข้ทรง “พริทคักษตรกคั ษาพวกเขาไวข้โดย
พระนามของพระองคต” ในการตรคัสวขาพระองคตมริไดข้เสรียผซูข้หนขงที่ ผซูข้ใดไปเลย กป็เหป็นไดข้ชคัดวขายซูดาสอริส

คารริโอทไมขไดข้เปป็นพวกสาวกเลยตคัรงแตขแรก ในการตรคัสถขงเขาวขาเปป็น “ลซูกแหขงความพรินาศ” พระ
เยซซูกทป็ รงใชข้คทาทรีพที่ ระวริญญาณบรริสรุทธริธจะทรงดลใจเปาโลใหข้ใชข้ในเวลาตขอมาเพพที่อหมายถขงปฏริปคักษต
พระครริสตต (2 เธสะโลนริกา 2:3) ทคัรงสองคนเกรีที่ยวขข้องกคับซาตาน นรีหที่ มายความวขายซูดาสเปป็นคนของ
พญามารและซาตานอาจลอบ ‘ปลซูก’ เขาไวข้ทขามกลางคนวงในของพระเยซซู พระคคัมภรีรตทรีที่สทาเรป็จใน
ทรีที่นร รีอาจหมายถขง สดรุดรี 41:9
ยน 17:13 และบนดนทขนั้ ล้าพระองคค์กอาลนงจะไปหาพระองคค์ และขล้าพระองคค์กลยู่าวถขงสรริ่ง
เหลยู่านทในั้ นโลก เพนืริ่อเขาจะไดล้รนบความชนืริ่นชมยรนดทของขล้าพระองคค์อยยู่างเตป็มเปทริ่ยม เมพที่อตรคัสถขงการ
จากไปของพระองคตในไมขชข้า พระเยซซูกตป็ รคัสวขาสริที่งทรีพที่ ระองคตไดข้กลขาวไปนคัรนกป็เพนอที่ (ฮรินา) “เขาจะ
ไดข้รคับความชพนที่ ชมยรินดรีของขข้าพระองคตอยขางเตป็มเปรียที่ ม” พวกสาวกจะเจอกคับวคันรข้ายในอนาคต
พระเยซซูจงข หวคังวขาสริที่งทรีที่พระองคตไดข้กลขาวไปแลข้วนคัรนจะททาใหข้พวกเขาชพที่นชมยรินดรีอยขางเตป็มเปรีที่ยม
ยน 17:14 ขล้าพระองคค์ไดล้มอบพระดอารนสของพระองคค์ใหล้แกยู่เขาแลล้ว และโลกนทนั้ไดล้
เกลทยดชนงเขา เพราะเขาไมยู่ใชยู่ของโลก เหมนือนดนงททริ่ขล้าพระองคค์ไมยู่ใชยู่ของโลก คทาตรคัสตรงนรีรของ
พระองคตยงคั เปป็นจรริงอยซูจข นถขงทรุกวคันนรีร พระเยซซูไดข้ทรงประทานพระวจนะของพระเจข้าแกขพวก
สาวกและโลกกป็เกลรียดชคังพวกเขา ไมขมรีอะไรเปลรีที่ยนแปลงเลย พวกเขารวมถขงพระองคตดข้วยไมขใชข
ของโลก สมคัยนคัรนเปป็นยคังไงสมคัยนรีรกยป็ คังงคัรน ครริสเตรียนทรีที่บงคั เกริดใหมขแลข้วไดข้รคับการไถขโดยพระโลหริต
และเชพที่อพระคคัมภรีรไต มขใชขของโลกนรีร โลกจขงเกลรียดชคังพวกเรา
ยน 17:15 ขล้าพระองคค์ไมยู่ไดล้ขอใหล้พระองคค์เอาเขาออกไปจากโลก แตยู่ขอปกปล้องเขา
ไวล้ใหล้พล้นจากความชนวริ่ รล้าย ในยรุคนรีรไมขใชขนร ทาพระทคัยของพระเจข้าจะทรีที่เอาเราออกไปจากโลกนรีร แตข
พระเยซซูทรงอธริษฐานขอตขอพระบริดาใหข้ทรง “ปกปข้องเขาไวข้ใหข้พนข้ จากความชคัวที่ รข้าย” มรีคนเปรรียบ
เทรียบวขาชรีวตริ ครริสเตรียนเปป็นเหมพอนเรพอทรีลที่ อยอยซูใข นทะเลของโลก เราเจอปคัญหากป็ตขอเมพที่อเรายอมใหข้
นทราทะเลของโลกเขข้ามาในเรพอ พระเยซซูทรงอธริษฐานตขอพระเจข้าใหข้ทรงปกปข้องผซูข้คนของพระองคต
ในโลกนรีรใหข้พนข้ จากความชคัวที่ รข้ายของโลกนรีร เราควรหมายเหตรุไวข้วาข “ความชคัวที่ รข้าย” ในทรีที่นร รีสามารถ
หมายถขง ‘ผซูข้ชคัวที่ รข้าย’ ไดข้เชขนกคัน ทคัรงสองสริที่งมรีความเกรีที่ยวขข้องกคันอยขางใกลข้ชริด ความชคัวที่ รข้ายของโลกนรีร
ยขอมมาจากผซูข้ชคัวที่ รข้ายนคัรน
ยน 17:16 เขาไมยู่ใชยู่ของโลก เหมนือนดนงททริ่ขาล้ พระองคค์ไมยู่ใชยู่ของโลก พระเยซซูตรคัสยทราสริที่ง
ทรีที่ชคัดเจนอยซูแข ลข้วดคังทรีที่หมายเหตรุไวข้ในขข้อ 14 พวกสาวกและพวกเราดข้วยไมขใชขของโลก
ยน 17:17 ขอทรงโปรดชอาระเขาใหล้บรรสนทธรธดล้วยความจรรงของพระองคค์ พระวจนะ
ของพระองคค์เปป็นความจรรง พระองคตจงข ทซูลขอพระบริดาใหข้ทรง “ชทาระเขาใหข้บรริสรุทธริธดข้วยความจรริง

ของพระองคต” ในทรีที่นร พรี ระองคตทรงใชข้ประโยครซูปแบบคทาสคังที่ เพพที่อทซูลขอพระเจข้าสทาหรคับความ
ตข้องการหลายอยขางของพระองคต คทาทรีที่แปลวขา ชอาระใหล้บรรสนทธรธ (ฮากริอาโซ) เปป็นคทาทรีนที่ ขาสนใจ มคัน
เปป็นคทาทรีที่เชพที่อมโยงอยขางใกลข้ชริดกคับคทาวขา ฮากริออส ซขที่งเปป็นคทาทรีที่ใชข้ในพระคคัมภรีรตใหมขเพพอที่ หมายถขง
‘บรริสรุทธริธ’ ดคังนคัรนความหมายของคทานรีรในรซูปกรริยาคพอ ‘ททาใหข้บรริสรุทธริธ’ มคันมรีความหมายตรงตคัววขา
‘แยกตคัรงไวข้’ หรพอ ‘แยกออกจาก’ อคันทรีจที่ รริงแลข้วความบรริสรุทธริธคพอ การถซูกแยกออกจากความชคัวที่ รข้าย
ของโลกนรีร บรริบทตรงนรีรมรีความสทาคคัญยริงที่ ตขอการทรีที่เราจะเขข้าใจความจรริงทรีที่ยริงที่ ใหญขนร รี ในขข้อกขอนหนข้า
นคัรนพระเยซซูตรคัสวขาพวกสาวกไมขใชขของโลกนรีร ดข้วยเหตรุนร รีพระองคตจงข ทซูลขอพระบริดาใหข้ทรงแยกตคัรง
พวกเขาหรพอแยกพวกเขาออกจากโลกนรีร
สริที่งทรีที่ททาหนข้าทรีที่แยกตคัรงดคังกลขาวคพอความจรริงของพระองคต นอกจากนรีรสที่ งริ ทรีที่นทาพาความจรริง
ของพระองคตมาคพอ พระวจนะของพระองคต ดคังนคัรนหลคักการในทางปฏริบคัตริกคป็ พอวขา พระวจนะของ
พระเจข้าจะแยกเราออกจากความเสพที่อมทรามของโลกนรีรและในทางปฏริบคัตริกป็กขอใหข้เกริดชรีวริตทรีที่
บรริสรุทธริธ ในการททาเชขนนคัรนชรีวริตเรากป็ถซูกชทาระใหข้บรริสรุทธริธ เราเหป็นชคัดเจนถขงความสทาคคัญของพระ
วจนะของพระเจข้าในการดทาเนรินชรีวริตครริสเตรียนในแตขละวคัน
ยน 17:18-19 พระองคค์ทรงใชล้ขาล้ พระองคค์มาในโลกฉนนใด ขล้าพระองคค์กป็ใชล้เขาไปในโลก
ฉนนนนนนั้ 19 ขล้าพระองคค์ถวายตนวของขล้าพระองคค์เพราะเหป็นแกยู่เขา เพนืริ่อใหล้เขารนบการทรงชอาระแตยู่ง
ตนนั้งไวล้โดยความจรรงดล้วยเชยู่นกนน
เชขนเดรียวกคับทรีพที่ ระเจข้าทรงใชข้พระองคตใหข้เขข้ามาในโลกนรีร พระเยซซูกทป็ รงใชข้พวกสาวกออก
ไปเหมพอนกคัน มคันเรริที่มตข้นจากพระบคัญชาของพระองคตใน มาระโก 3:14 และตรคัสอรีกครคัรงในลซูกา
9:2 และพระเยซซูจะมรีคทาบคัญชานรีรอรีกครคัรงในพระมหาบคัญชาของพระองคตกขอนเสดป็จขขรนสซูขสวรรคต
ในการทรีที่พระองคตตรคัสวขาพระองคตไดข้ทรงถวายตคัวของพระองคต (ชทาระพระองคตใหข้บรริสรุทธริธ)
เพราะเหป็นแกขพวกเขานคัรน พระเยซซูอาจทรงเลขนคทา พระองคตในฐานะทรีที่เปป็นพระเจข้าทรีที่มารคับสภาพ
มนรุษยตทรงบรริสรุทธริธอยซูแข ลข้วและไมขจทาเปป็นตข้องไดข้รคับการชทาระใหข้บรริสรุทธริธ อยขางไรกป็ตามเราตข้องไมข
ลพมวขาความหมายพพรนฐานของคทาวขา ฮากริอาโซ คพอ ‘แยกตคัรงไวข้’ หรพอ ‘แยกออกจาก’ นรีที่อาจ
หมายความวขาพระองคตทรงใชข้คทานรีรเพพที่อหมายถขงการเสดป็จจากไปของพระองคตซขที่งใกลข้จะเกริดขขรน
แลข้ว ซขงที่ พระองคตจะทรงถซูกแยกออกจากพวกสาวกจรริงๆ ดข้วยเหตรุนร รีเมพอที่ ถขงตอนนคัรนพวกเขาจทาเปป็น
ตข้องไดข้รบคั การ “ชทาระแตขงตคัรงไวข้โดยความจรริง” เมพอที่ พระองคตทรงจากไป สริที่งทรีที่จะชทาระพวกเขาใน
แตขละวคันกป็จะกลายเปป็นความจรริงทรีที่อยซูใข นพระวจนะของพระเจข้า นคันที่ แหละคพอสริที่งทรีที่พระเยซซูทรงทซูล
ขอใหข้พระบริดาทรงกระททาในขข้อ 17

ยน 17:20 ขล้าพระองคค์มรไดล้อธรษฐานเพนืริ่อคนเหลยู่านทนั้พวกเดทยว แตยู่เพนืริ่อคนทนนั้งปวงททริ่จะ
เชนืริ่อในขล้าพระองคค์เพราะถล้อยคอาของเขา คราวนรีรเปข้าหมายทรีพที่ ระเยซซูทรงอธริษฐานเผพที่อเพริที่มจากพวก
สาวกทรีที่สคัตยตซพที่อไปยคัง “คนทคัรงปวงทรีที่จะเชพที่อในขข้าพระองคตเพราะถข้อยคทาของเขา” นคันที่ หมายถขงคน
เหลขานคัรนทรีที่เชพที่อในพระครริสตตจนถขงทรุกวคันนรีรซงขที่ รวมถขงพวกเราดข้วยเชขนกคัน
ยน 17:21-22 เพนือริ่ เขาทนนั้งหลายจะไดล้เปป็นอนนหนขริ่งอนนเดทยวกนน ดนงททริ่พระองคค์คนือพระบรดา
ทรงสถรตในขล้าพระองคค์ และขล้าพระองคค์ในพระองคค์ เพนืริ่อใหล้เขาเปป็นอนนหนขริ่งอนนเดทยวกนนกนบ
พระองคค์และกนบขล้าพระองคค์ดล้วย เพนืริ่อโลกจะไดล้เชนือริ่ วยู่าพระองคค์ทรงใชล้ขาล้ พระองคค์มา 22 เกทยรตรซงขริ่
พระองคค์ไดล้ประทานแกยู่ขล้าพระองคค์ ขล้าพระองคค์ไดล้มอบใหล้แกยู่เขา เพนือริ่ เขาจะไดล้เปป็นอนนหนขงริ่ อนน
เดทยวกนน ดนงททริ่พระองคค์กบน ขล้าพระองคค์เปป็นอนนหนขริ่งอนนเดทยวกนนนนนั้น
ในแบบเดรียวกคับทรีที่ทรงอธริษฐานเพพที่อพวกสาวก พระเยซซูทรงอธริษฐานขอใหข้เราทรุกวคันนรีร
“เปป็นอคันหนขงที่ อคันเดรียวกคัน” เชขนเดรียวกคับทรีที่ตรรีเอกานรุภาพทรงเปป็นอคันหนขงที่ อคันเดรียวกคันและเราเปป็น
อคันหนขงที่ อคันเดรียวกคับตรรีเอกานรุภาพดข้วย เราเหป็นทคัวที่ พระคคัมภรีรใต หมขวาข ความเปป็นอคันหนขงที่ อคันเดรียวกคัน
ของพรีที่นข้องครริสเตรียนอยซูใข นบรริบทของครริสตจคักรทข้องถริที่นมาตลอด พระเจข้าทรงตข้องการใหข้มครี วาม
เปป็นอคันหนขงที่ อคันเดรียวกคันภายในครริสตจคักร ซขที่งแตกตขางจากความเปป็นอคันหนขงที่ อคันเดรียวกคันระหวข่างค
รริสตจคักร อคันหลคังกป็เปป็นสริที่งทรีที่ดรี แตขหนขวยพพรนฐานทรีที่สทาคคัญคพอครริสตจคักรทข้องถริที่น หากพรีที่นอข้ งภายในค
รริสตจคักรเดรียวกคันเขข้ากคันไมขไดข้ ฤทธริธเดชของครริสตจคักรนคัรนกป็จะถซูกททาลาย (ครริสตจคักรแตขละแหขง
อาจออมชอมหรพอละทริรงความจรริงไปเสรีย พระเจข้าไมขไดข้บคัญชาใหข้เราเปป็นอคันหนขที่งอคันเดรียวกคับคทา
สอนผริด ในทางตรงกคันขข้ามพระเจข้าทรงบคัญชาใหข้เราแยกออกจากการออมชอม การละทริรงความ
จรริง และคทาสอนผริด)
สข วนใหญขแลข้วโลกนรีรรจซูข้ คักครริสเตรียนผขานทางครริสตจคักรทข้องถริที่นและครริสเตรียนทรีที่พวกเขามรี
ปฏริสมคั พคันธตดข้วย เมพอที่ ครริสเตรียนในครริสตจคักรแหขงหนขงที่ แตกแยกและไมขลงรอยกคัน คทาพยานของ
พวกเขาในชรุมชนนคัรนกป็เสรียไป นรีที่จงข เปป็นเหตรุวาข ททาไมพระเยซซูถงข ทรงอธริษฐานขอใหข้เกริดความเปป็น
อคันหนขงที่ อคันเดรียวกคันในหมซูขพนรีที่ ข้องครริสเตรียนเพนที่อทมีวที่ ข่า “โลกจะไดข้เชพที่อวขาพระองคตทรงใชข้ขาข้ พระองคต
มา”
ขณะทรีที่พระเยซซูทรงอธริษฐานตขอไป พระองคตทรงอธริษฐานวขาพระองคตทรงสขงตขอสงขาราศรี
มายคังเราในวคันนรีรเพนอที่ ทมีที่วข่า “เขาจะไดข้เปป็นอคันหนขที่งอคันเดรียวกคัน ดคังทรีที่พระองคตกบคั ขข้าพระองคตเปป็นอคัน
หนขที่งอคันเดรียวกคันนคัรน” อรีกครคัรงทรีที่พระองคตตรคัสถขงความเปป็นอคันหนขงที่ อคันเดรียวกคันในหมซูขพนรีที่ ข้อง
ครริสเตรียน

ยน 17:23 ขล้าพระองคค์อยยใยู่ นเขา และพระองคค์ทรงอยยใยู่ นขล้าพระองคค์ เพนือริ่ เขาทนนั้งหลาย
จะไดล้เปป็นอนนหนขงริ่ อนนเดทยวกนนอยยู่างสมบยรณค์ และเพนืริ่อโลกจะไดล้รล้วย ยู่าพระองคค์ทรงใชล้ขล้าพระองคค์มา
และพระองคค์ทรงรนกเขาเหมนือนดนงททริ่พระองคค์ทรงรนกขล้าพระองคค์ ยอดบนสรุดของคทาอธริษฐานของ
พระองคตไดข้มาถขงแลข้ว คทาบรรยายเกรีที่ยวกคับความเปป็นอคันหนขที่งอคันเดรียวกคันของเรากคับพระครริสตตสของ
แสงดรุจยอดเขาแหขงความจรริง พระเจข้าพระบริดาไมขเพรียงทรงอยซูใข นพระครริสตตเทขานคัรน แตขพระองคต
ทรงอยซูใข นตคัวเราทรีที่เปป็นผซูข้เชพที่อดข้วย เราไมขเพรียงมรีความเปป็นอคันหนขที่งอคันเดรียวกคันฝขายวริญญาณกคับ
พระองคตเทขานคัรน แตขยคังมรีสามคัคครีธรรมอคันแสนวริเศษกคับพระองคตดข้วย เชขนเดรียวกคับในการสมรส
สองคนกลายเปป็นหนขงที่ เดรียว เรากป็เปป็นเชขนนคัรนในพระครริสตต พระองคตทรงอยซูใข นเราและเราอยซูใข น
พระองคต
พระเยซซูทรงใชข้วลรี เพนอที่ (ฮรินา) อรีกแลข้ว (วลรีนร ปรี รากฏสริบสรีที่ครคัรงในยอหตน 17) เรามรีความเปป็น
อคันหนขงที่ อคันเดรียวกคันกคับพระครริสตตเพนอที่ ทมีที่วข่า (1) เรา“จะไดข้เปป็นอคันหนขที่งอคันเดรียวกคันอยขางสมบซูรณต”
คทาทรีที่แปลวขา สมบยรณค์ (เทเลอริออโอ) มรีความหมายวขา ‘ถซูกททาใหข้ครบถข้วน’ และเฉพาะในพระครริสตต
เทขานคัรนทรีที่เราจะเปป็นผซูข้ทรีที่ครบถข้วนอยขางแทข้จรริง เหตรุผลประการทรีที่สองทรีที่เรามรีความเปป็นอคันหนขงที่ อคัน
เดรียวกคันฝขายวริญญาณกคับพระองคตกป็ (2) เพนอที่ “โลกจะไดข้รวซูข้ าข พระองคตทรงใชข้ขาข้ พระองคตมา และ
พระองคตทรงรคักเขาเหมพอนดคังทรีที่พระองคตทรงรคักขข้าพระองคต” ความเปป็นอคันหนขงที่ อคันเดรียวกคันของ
เรากคับพระครริสตตซขที่งควรสทาแดงตคัวในความเปป็นอคันหนขที่งอคันเดรียวกคันในหมซูขพรีที่นอข้ งกป็กลายเปป็นคทา
พยานตขอชาวโลกในเรพที่องพระครริสตต ความรคักของพระองคต และขขาวสารของพระองคต
ยน 17:24 พระบรดาเจล้าขล้า ขล้าพระองคค์ปรารถนาใหล้คนเหลยู่านนนนั้ ททริ่พระองคค์ไดล้
ประทานใหล้แกยู่ขล้าพระองคค์ อยยยู่กบน ขล้าพระองคค์ในททริ่ซงขริ่ ขล้าพระองคค์อยยยู่นนนนั้ ดล้วย เพนือริ่ เขาจะไดล้เหป็นสงยู่า
ราศทของขล้าพระองคค์ซงขริ่ พระองคค์ไดล้ประทานแกยู่ขล้าพระองคค์ เพราะพระองคค์ทรงรนกขล้าพระองคค์
กยู่อนททริ่จะทรงสรล้างโลก ขณะทรีที่พระเยซซูทรงอธริษฐานใกลข้จบ พระองคตกทป็ รงกลคับมาเนข้นเรพที่องพวก
สาวกอรีกครคัรง พระองคตทรงทซูลขอพระบริดาใหข้ทรงโปรดใหข้ “คนเหลขานคัรนทรีพที่ ระองคตไดข้ประทาน
ใหข้แกขขข้าพระองคต อยซูกข บคั ขข้าพระองคตในทรีที่ซขที่งขข้าพระองคตอยซูนข ร นคั ดข้วย เพพที่อเขาจะไดข้เหป็นสงขาราศรีของ
ขข้าพระองคตซขที่งพระองคตไดข้ประทานแกขขข้าพระองคต” แนขนอนทรีที่พระเยซซูทรงตคัรงตาคอยเวลาทรีที่พวก
สาวก (และพวกเราดข้วย) จะไดข้อยซูกข บคั พระองคตในสวรรคต เมพอที่ ถขงตอนนคัรนเรากป็จะมรีสริทธริพริเศษใน
การไดข้เหป็นพระองคตในสงขาราศรีซงขที่ พระองคตทรงมรีมาตลอดกขอนทรีโที่ ลกนรีรมมรี า เมพที่อถขงตอนนคัรนเราจะ
ไดข้ทราบอยขางถของแทข้ถขงความรคักทรีที่พระบริดาทรงมรีตขอพระบรุตรนคับแตขนร นคั เปป็นตข้นมา เราเหป็นถขงการ
ทรงอยซูมข าตลอดชคัวที่ นริรนคั ดรตกาลของพระองคตอยขางชคัดเจนในทรีที่นร รี

ยน 17:25-26 โอ ขล้าแตยู่พระบรดาผยชล้ อบธรรม โลกนทนั้ไมยู่รล้จย นกพระองคค์ แตยู่ขล้าพระองคค์รล้จย นก
พระองคค์ และคนเหลยู่านทรนั้ ล้วย ยู่าพระองคค์ไดล้ทรงใชล้ขาล้ พระองคค์มา 26 ขล้าพระองคค์ไดล้ประกาศใหล้เขา
รยล้จนกพระนามของพระองคค์ และจะประกาศใหล้เขารยล้อทก เพนืริ่อความรนกททริ่พระองคค์ไดล้ทรงรนกขล้า
พระองคค์จะดอารงอยยใยู่ นเขา และขล้าพระองคค์จะอยยยู่ในเขา"
เมพที่อจะทรงจบคทาอธริษฐานของพระองคต พระเยซซูทรงเรรียก “พระบริดาผซูข้ชอบธรรม” ความ
บรริสรุทธริธทรีที่ออกมาเปป็นการกระททาคพอความชอบธรรม ตามทรีที่ผซูข้เขรียนเพลงสดรุดไรี ดข้เขรียนไวข้ใน สดรุดรี
137:19 “โอ ขข้าแตขพระเยโฮวาหตพระองคตทรงชอบธรรม” พระองคตทรงชอบธรรม! พระองคตทรง
สรรุปโดยกลขาววขาโลกไมขไดข้รจซูข้ คักพระบริดา แตขพระเยซซูและพวกสาวกรซูจข้ คักพระองคตและรซูข้วาข พระเจข้า
ทรงใชข้พระองคตมา
ความคริดปริดทข้ายของพระองคตคพอวขาพระองคตไดข้ทรงประกาศพระนามของพระเจข้าแกขพวก
สาวกแลข้วและจะทรงกระททาอยขางนคัรนตขอไปเพนอที่ ทมีที่วข่า “ความรคักทรีที่พระองคตไดข้ทรงรคักขข้าพระองคตจะ
ดทารงอยซูใข นเขา และขข้าพระองคตจะอยซูใข นเขา” ความคริดสรุดทข้ายของพระองคตยคังคงเกรีที่ยวกคับความเปป็น
อคันหนขงที่ อคันเดรียวกคันฝขายวริญญาณ จรุดประสงคตของการทรีพที่ ระองคตทรงประกาศพระนามของ
พระเจข้ากป็คพอ เพนอที่ ทมีที่วข่าความรคักของพระเจข้าจะดทารงอยซูใข นเราและพระองคตจะทรงอยซูใข นเรา
ขอบพระครุณพระองคต!
*****
ภนำพรวมของยอหห์น 18: เนนทั้อหาสข่วนแรกของยอหห์น 18 พซูดถทึงการทรยศและการจทบกมุม
พระเยซซู พระองคห์ทรงถซูกมทดและพาตทวไปยทงพวกผซูล้ใหญข่ของชาวยริวผซูล้ซงทึที่ หลทงจากทมีที่สอบสวน
พระองคห์แลล้วกป็สข่งพระองคห์ไปยทงปมีลาต ยอหห์นไมข่ไดล้ใหล้รายละเอมียดมากเทข่ากทบขข่าวประเสรริฐอมีก
สามเลข่มทมีที่มเมี นนอทั้ หาสอดคลล้องกทน แตข่ทข่านกป็ใหล้รายละเอมียดทมีพที่ วกเขาไมข่ไดล้ใหล้ ตอนทล้ายของยอหห์น
นนาเสนอคนาพซูดของพระเยซซูตข่อหนล้าปมีลาต ขข่าวประเสรริฐของยอหห์นใหล้รายละเอมียดทมีที่ไมข่มใมี นอมีก
สามเลข่มทมีที่มเมี นนอทั้ หาสอดคลล้องกทน
ยน 18:1
เมนืริ่อพระเยซย ตรนสดนงนทนั้แลล้ว พระองคค์ไดล้เสดป็จออกไปกนบเหลยู่าสาวกของ
พระองคค์ขล้ามลอาธารขรดโรนไปยนงสวนแหยู่งหนขริ่ง พระองคค์เสดป็จเขล้าไปในสวนนนนนั้ กนบเหลยู่าสาวก วลรี
ทรีที่วาข “เมพที่อพระเยซซูตรคัสดคังนรีรแลข้ว” หมายถขงคทาอธริษฐานของพระองคตในยอหตน 17 เปป็นไปไดข้อยขาง
ยริงที่ ทรีที่พระองคตทรงอธริษฐานขณะทรีพที่ ระองคตและเหลขาสาวกเดรินอยขางชข้าๆไปยคังสวนเกทเสมนรี
(ยอหตนไมขไดข้เอขยชพที่อสถานทรีที่แหขงนรีร ขณะทรีที่ขขาวประเสรริฐอรีกสองเลขมกลขาวชคัดเจน มาระโก 14:32,
มคัทธริว 26:36) ยอหตนไมขไดข้บนคั ทขกคทาอธริษฐานทรีที่เตป็มไปดข้วยความทรุกขตอยขางหนคักของพระเยซซูใน

สวนนคัรนเหมพอนกคับเลขมอพนที่ ทรีที่บคันทขกความทรุกขตของพระองคตในระดคับทรีที่แตกตขางกคันไป ยอหตนบคัน
ทขกเพรียงการเสดป็จมาถขงและการเขข้าสซูขสวนนคัรน ทขานบคันทขกวขาพวกเขาขข้ามลทาธารขริดโรน (แปลตรง
ตคัววขา ลทาธารแหขงตข้นสนสรีดารต) มคันเปป็นทรีๆที่ เหมพอนสวนสาธารณะซขที่งตคัรงอยซูตข รีนเขาภซูเขามะกอกเทศ
ยน 18:2
ยยดาสผยล้ททริ่ทรยศพระองคค์กป็รล้จย นกสวนนนนนั้ ดล้วย เพราะวยู่าพระเยซย กบน เหลยู่า
สาวกของพระองคค์เคยมาพบกนนททริ่นนนริ่ บยู่อยๆ ยซูดาสรซูจข้ คักสถานทรีที่แหขงนรีรดรีเพราะวขา “พระเยซซูกบคั เหลขา
สาวกของพระองคตเคยมาพบกคันทรีที่นคันที่ บขอยๆ” เหป็นไดข้ชคัดวขาเมพที่อพระเยซซูทรงอยซูใข นบรริเวณกรรุง
เยรซูซาเลป็ม พระองคตมคักแวะไปปลรีกวริเวกในสวนทรีที่เปป็นเหมพอนอรุทยานแหขงนรีรและอยซูทข รีที่นคันที่ เพพอที่
อธริษฐานในยามคทที่าคพน เนพที่องจากมคันเปป็นคพนกขอนวคันบรริสรุทธริธ ยซูดาสจขงเดาใจพระองคตถซูกวขาพระองคต
จะเสดป็จไปทรีที่นคันที่ ในคพนนคัรน การโจมตรีขณะทรีที่คนกทาลคังอธริษฐานนรีเที่ ปป็นอะไรทรีที่ชคัวที่ รข้ายแบบซาตาน
จรริงๆ ยซูดาสเดรินตามนายทรีที่แทข้จรริงของเขาทรุกยขางกข้าวจรริงๆ
ยน 18:3
ยยดาสจขงพาพวกทหารกนบเจล้าหนล้าททริ่มาจากพวกปนโรหรตใหญยู่และพวกฟารร
สท ถนือโคมถนือไตล้และเครนืริ่องอาวนธไปททริ่นนนริ่ ในการวางแผนทรยศพระองคต ยซูดาสไดข้รคับอนรุญาตจาก
พวกผซูข้ใหญขของชาวยริวใหข้นทาพวกเจข้าหนข้าทรีที่และพวกฟารริสรีไปดข้วยไดข้ คทาทรีที่แปลวขาพวกทหาร (สะ
เปอริรา) เปป็นคทาทรีที่มาจากภาษาละตรินและหมายถขงพวกทหารกองหนรุนของโรม ถขงแมข้ว าข จะไมขไดข้มรี
การเอขยตรงๆ แตขพวกผซูข้ใหญขของชาวยริวไดข้ตกลงกคับยซูดาสในการขอกทาลคังเสรริมจากโรมเผพที่อพวก
สาวกของพระเยซซูขคัดขพนการจคับกรุมพระองคต การพซูดถขง “เจข้าหนข้าทรีมที่ าจากพวกปรุโรหริตใหญข” นขา
จะหมายถขงพวกตทารวจประจทาพระวริหาร คพอ กองกทาลคังตทารวจเลวรีประจทาบรริเวณพระวริหาร พวกฟา
รริสมีผซูข้เปป็นศคัตรซูตคัวฉกาจของพระเยซซูกมป็ าดข้วยเพพที่อมาดซูการจคับกรุมศคัตรซูทรีที่พวกเขาเกลรียดและอาจชขวย
ชรีรตคัวพระองคตในคพนนคัรนดข้วย ถขงแมข้วาข คพนนคัรนเปป็นคพนจคันทรตเตป็มดวงในชขวงเทศกาลปคัสกา แตขพวก
เขากป็ “ถพอโคมถพอไตข้”มาดข้วย เราไมขทราบวขาคพนนคัรนเมฆครขรมหรพอไมข พวกเขาไมขตข้องการใหข้มรีอะไร
ผริดพลาด พวกเขาเตรรียมตคัวมาเปป็นอยขางดรี พวกเขาเตรรียมโคมกคับไตข้ เครพที่องอาวรุธ และกทาลคังเสรริม
จากโรมมาดข้วยเพพอที่ ททาใหข้การจคับกรุมพระเยซซูเปป็นภารกริจทรีที่สทาเรป็จชคัวรตๆกขอนทรีที่พวกเขาจะไปถขงดข้วย
ซทรา เวลาของพระองคตไดข้มาถขงแลข้ว มคันเปป็นชขวงเวลาแหขงความมพดซขที่งเหมาะสทาหรคับกริจการของ
ซาตาน
ยน 18:4-5 พระเยซย ทรงทราบทนกสรริ่งททริ่จะเกรดขขนั้นกนบพระองคค์ พระองคค์จขงเสดป็จออกไป
ถามเขาวยู่า "ทยู่านทนนั้งหลายมาหาใคร" 5 เขาทยลตอบพระองคค์วยู่า "มาหาเยซยชาวนาซาเรป็ธ" พระ
เยซย ตรนสกนบเขาวยู่า "เราคนือผยล้นนนนั้ แหละ" ยยดาสผยทล้ รยศพระองคค์กป็ยนนื อยยยู่กบน คนเหลยู่านนนนั้ ดล้วย

เหตรุการณตทรีที่กาท ลคังจะเกริดขขรนไมขไดข้ททาใหข้พระเยซซูประหลาดพระทคัยแตขอยขางใด ความทรง
สคัพพคัญญซูและการทรงทราบลขวงหนข้าของพระองคตททาใหข้พระองคตลขวงรซูข้ไดข้วาข จะเกริดอะไรขขรน
พระองคตจงข เสดป็จออกไปพบพวกทหารทรีที่ถพออาวรุธมาและถามวขา “ทขานทคัรงหลายมาหาใคร”
คพนนคัรนมพด ถขงแมข้วาข พวกเขาถพอโคมถพอไตข้มาดข้วยแตขมคันกป็คงสวขางไมขพอ มรีแตขยซูดาสทรีที่รจซูข้ คัก
พระองคตดรี (ยอหตนไมขไดข้บคันทขกเกรีที่ยวกคับการจรุมพริตของผซูข้ทรยศ) พระเยซซูจขงตรคัสวขา “เราคพอผซูข้นร คัน
แหละ” จรริงๆแลข้วพระองคตตรคัสแคขวาข “เราเปป็น” คทาวขา “ผซูข้นร นคั ” ถซูกผซูข้แปลใสข เขข้ามา มคันเปป็น
โครงสรข้างวลรีเดรียวกคับทรีพที่ ระเยซซูทรงใชข้ในยอหตน 8:58 มคันสพที่อถขงความเปป็นพระเจข้าของพระองคต
อยขางชคัดเจน ซขที่งททาใหข้พวกฟารริสรีในตอนนคัรนเดพอดดาลจนเกพอบเอาหรินขวข้างพระองคตใหข้ตาย ตามทรีที่
พวกฟารริสรีและพระเยซซูทรงทราบดรี พระนามพระเยโฮวาหตในพระคคัมภรีรตเดริมมาจากคทากรริยาบรุรรุษทรีที่
หนขที่ง ‘เปป็น’ มคันจขงแปลวขา ‘ฉคันเปป็น’ ถขงแมข้วาข พวกโรมไมขเขข้าใจวขาพระองคตกาท ลคังตรคัสถขงอะไร แตข
พวกฟารริสรีกเป็ ขข้าใจความหมายของสริที่งทรีที่พระองคตตรคัสเปป็นอยขางดรี
ตามทรีที่มพรี ยากรณตไวข้ใน สดรุดรี 41:9 ยซูดาสไดข้ยกสข้นเทข้าขขรนใสขพระองคตและยพนอยซูตข รงนคัรนเพพอที่
ทรีที่จะทรยศพระองคต เราสามารถเหป็นถขงดวงตาของซาตานทรีที่เฝข้าดซูเหตรุการณตผาข นสายตาของยซูดาส
การทรยศของเขาสทาเรป็จแลข้ว เขาไดข้ทรยศพระองคตผซูข้เปป็นเจข้าแหขงสงขาราศรีแลข้ว เขาผซูข้เปป็นลซูกแหขง
ความพรินาศจะเขข้าสซูขความพรินาศในไมขชข้า
ยน 18:6
เมนืริ่อพระองคค์ตรนสกนบเขาทนนั้งหลายวยู่า "เราคนือผยล้นนนั้นแหละ" เขาทนนั้งหลายไดล้
ถอยหลนงและลล้มลงททริ่ดรน เมพอที่ พระเยซซูตรคัสวขา “เราคพอ (ผซูข้นร นคั แหละ)” พวกทหาร เจข้าหนข้าทรีที่ตทารวจ
และพวกฟารริสรีกป็ “ถอยหลคังและลข้มลงทรีที่ดริน” เมพที่อพวกเขาเผชริญหนข้ากคับพระบรุตรของพระเจข้า
ความเปป็นพระเจข้าของพระองคตและฤทธริธเดชของพระองคตกทป็ ทาใหข้พวกเขาหงายหลคัง พวกเขาไมขมรี
อทานาจเหนพอพระองคตนอกจากทรีที่พระองคตทรงอนรุญาต เหป็นไดข้ชคัดวขาเหตรุการณตทรีที่เกริดขขรนตามมาเปป็น
ไปไดข้เพราะพระเยซซูทรงใหข้ความรข วมมพอแกขพวกเขาเปป็นอยขางดรี ถข้าพระองคตไมขทรงใหข้ความรข วม
มพอแลข้วกองทคัพรวมกคันทคัรงโลกกป็คงไมขมทรี างแตะตข้องพระองคตไดข้
ยน 18:7-9 พระองคค์จขงตรนสถามเขาอทกวยู่า "ทยู่านมาหาใคร" เขาทยลตอบวยู่า "มาหาเยซย
ชาวนาซาเรป็ธ" 8 พระเยซย ตรนสตอบวยู่า "เราบอกทยู่านแลล้ววยู่าเราคนือผยล้นนนั้น เหตนฉะนนนนั้ ถล้าทยู่าน
แสวงหาเรากป็จงปลยู่อยคนเหลยู่านทนั้ไปเถรด" 9 ทนนั้งนทนั้กป็เพนืริ่อพระดอารนสจะสอาเรป็จ ซขงริ่ พระเยซย ตรนสไวล้แลล้ว
วยู่า "คนเหลยู่านนนนั้ ซขริ่งพระองคค์ไดล้ประทานแกยู่ขล้าพระองคค์ไมยู่ไดล้เสทยไปสนกคนเดทยว"
พระเยซซูจงข ตรคัสถามซทราวขา “ทขานมาหาใคร” และพวกเขากป็ตอบวขา “มาหาเยซซูชาวนาซา
เรป็ธ” พระเยซซูตรคัสตอบพวกเขาเหมพอนเดริมและตรคัสตขอไปวขา “เหตรุฉะนคัรนถข้าทขานแสวงหาเรากป็จง

ปลขอยคนเหลขานรีรไปเถริด” ยอหตนบคันทขกวขาพระเยซซูตรคัสเชขนนคัรนเพพที่อททาใหข้คทาพยากรณตทรีที่พระองคต
ตรคัสไวข้กขอนหนข้านคัรนในตอนเยป็นสทาเรป็จ “ไมขมรีผซูข้หนขงที่ ผซูข้ใดเสรียไป” (ยอหตน 17:12) นขาสคังเกตวขา
ยอหตนเขรียนวขา “เพพที่อพระดทารคัสจะสทาเรป็จ” วลรีนร รีถซูกสงวนไวข้สทาหรคับการททาใหข้พระคคัมภรีรตสทาเรป็จ นขา
สคังเกตวขายอหตนถพอวขาพระดทารคัสของพระเยซซูมครี วามนขาเชพที่อถพอเทขากคับพระวจนะของพระเจข้า อคันทรีที่
จรริงแลข้วทคัรงสองอยขางคพอพระวจนะของพระเจข้า
ยน 18:10-11 ซทโมนเปโตรมทดาบ จขงชนกออกและฟนนผยล้รบน ใชล้คนหนขงริ่ ของมหาปนโรหรต ถยก
หยขล้างขวาขาดไป ชนือริ่ ของผยรล้ นบใชล้คนนนนั้นคนือมนลคนส 11 พระเยซย จขงตรนสกนบเปโตรวยู่า "จงเอาดาบใสยู่
ฝนกเสทย เราจะไมยู่ดนืริ่มถล้วยซขริ่งพระบรดาของเราประทานแกยู่เราหรนือ "
เมพที่อเปโตรเหป็นแลข้ววขากทาลคังเกริดอะไรขขรนเขาจขงชคักดาบออกมา (เปป็นการผริดบคัญญคัตริทรีที่จะพก
อาวรุธในวคันใหญขอนคั บรริสรุทธริธ แตขเปโตรซขที่งกลคัววขาจะเกริดเหตรุการณตไมขดรีขร นข ซขที่งกป็เกริดขขรนจรริงๆกป็
เตรรียมตคัวมาพรข้อมเหมพอนกคัน) เขาเหวรียที่ งดาบไปทรีที่ศคัตรซูทรีที่อยซูใข กลข้ตคัวทรีที่สรุดซขที่งบคังเอริญเปป็นผซูข้รคับใชข้คน
หนขที่งของมหาปรุโรหริต มรีแตขยอหตนทรีที่เขรียนวขาชายคนนรีรชพที่อมคัลคคัส เมพอที่ เปโตรฟคันดาบ หซูขข้างขวาของ
ชายผซูข้นร กรี ขป็ าด
เหป็นไดข้ชคัดวขาเปโตรตคัรงใจฟคันคอของเขา เขาอาจจคับดาบโดยใชข้ทรคังสองมพอและเหวรีที่ยงสรุด
แรง มคัลคคัสผซูข้ถงข คราวซวยเมพที่อเหป็นวขาจะโดนฟคัน จขงโยกตคัวหลบแตขกโป็ ดนเปโตรฟคันเขข้าทรีที่หซูอยซูดข รี
ขขาวประเสรริฐทรีที่เรรียบเรรียงโดยทขานลซูกาบคันทขกวขาพระเยซซูทรงรคักษาหซูของชายผซูข้นร รี (ลซูกา 22:51) พวก
เจข้าหนข้าทรีที่กาท ลคังตามหาพระเยซซู ในความมพดพวกเขาจขงอาจระบรุไมขไดข้วาข สาวกคนไหนของพระเยซซู
ทรีที่เปป็นคนททารข้าย ถขงอยขางไรแลข้วพวกเขากป็ไมขไดข้มาเพพที่อจคับกรุมเปโตร พวกเขาไดข้คนทรีที่ตข้องการแลข้ว
พระเยซซูทรงสคังที่ ใหข้เปโตรเกป็บดาบใสข ฝคัก เมพที่ออข้างอริงถขงคทาอธริษฐานของพระเยซซูกขอนหนข้า
นคัรนไมขนาน (ลซูกา 22:42) พระองคตทรงถามวขา “เราจะไมขดพที่มถข้วยซขที่งพระบริดาของเราประทานแกขเรา
หรพอ” ตอนอยซูใข นสวนความเปป็นมนรุษยตของพระองคตททาใหข้พระองคตกลคัวเหตรุการณตทจรีที่ ะเกริดขขรน
กระนคัรนในความเปป็นพระเจข้าของพระองคตๆกป็ทรงยอมททาตามนทราพระทคัยของพระบริดา เวลาของ
พระองคตไดข้มาถขงแลข้ว จรุดประสงคตของการเสดป็จเขข้ามาในโลกนรีรของพระองคตใกลข้จะเปป็นจรริงแลข้ว
พระองคตจะไมขทรงถอยหนรี พระองคตจงข ทรงยอมใหข้พวกเขามาจคับพระองคตไปแตขโดยดรี
ยน 18:12 พวกพลทหารกนบนายทหารและเจล้าหนล้าททริ่ของพวกยรวจขงจนบพระเยซยมนดไวล้
ทคันใดนคัรนพวกพลทหารกคับนายทหารและเจข้าหนข้าทรีที่กป็ “จคับพระเยซซู” พวกเขายคัง “มคัด” พระองคตไวข้
ดข้วย ถขงแมข้ไมขมบรี คันทขกไวข้ชคัดเจนแตขพระองคตอาจถซูกมคัดโดยใหข้พระหคัตถตทรคังสองขข้างไพลขหลคังไวข้
พระองคตผซูข้ทรงเปป็นพระบรุตรทรีที่ปราศจากบาปของพระเจข้า จอมสงขาราศรี พระผซูข้เนรมริตสรข้างและ

พระเจข้าแหขงจคักรวาลทรงถซูกจคับไปขขรนศาลปาหรีที่ในฐานะอาชญากรธรรมดาๆคนหนขงที่ ซาตานและ
สมรุนของมคันคงเตข้นโลดดข้วยความยรินดรี
ยน 18:13-14 แลล้วพาพระองคค์ไปหาอนนนาสกยู่อน เพราะอนนนาสเปป็นพยู่อตาของคายาฟาส
ผยล้ซงขริ่ เปป็นมหาปนโรหรตประจอาการในปทนนนั้น 14 คายาฟาสผยล้นทนั้แหละททริ่แนะนอาพวกยรววยู่า ควรใหล้คน
หนขริ่งตายแทนพลเมนืองทนนั้งหมด
เราเหป็นถขงรซูปแบบการเมพองของพวกโรมและยริวตรงนรีร พระเยซซูทรงถซูกพาตคัวไปหา “อคันนา
สกขอน” อคันนาสไมขใชขมหาปรุโรหริตประจทาการในขณะนคัรนถขงแมข้วาข เขาเคยเปป็นมาครคัรงหนขงที่ กป็ตาม
เขาถซูกพวกโรมปลดออกจากตทาแหนขง และลซูกเขยของเขา คายาฟาส ไดข้ถซูกแตขงตคัรงใหข้ดทารง
ตทาแหนขงมหาปรุโรหริตแทนในทรีสที่ รุด อยขางไรกป็ตามพวกยริวบางคนกป็ยงคั ถพอวขาอคันนาสเปป็นมหา
ปรุโรหริตทรีที่มรีศคักดริธอยซูข ไมขวาข จะยคังไงถขงแมข้ไมขไดข้ดทารงตทาแหนขงอยขางเปป็นทางการแลข้วแตขเขากป็ยคังมรี
อริทธริพลกวข้างขวางอยซูข ยอหตนบคันทขกวขาคายาฟาสคนนรีรเองทรีที่พยากรณตวาข “ควรใหข้คนหนขที่งตายแทน
พลเมพองทคัรงหมด” ดซู ยอหตน 11:49-50
ยน 18:15 ซทโมนเปโตรไดล้ตรดตามพระเยซย ไป และสาวกอทกคนหนขริ่งกป็ตรดตามไปดล้วย
สาวกคนนนนั้นเปป็นททริ่รล้จย นกของมหาปนโรหรต และเขาไดล้เขล้าไปกนบพระเยซยถขงคฤหาสนค์ของมหาปนโรหรต
ขณะเดรียวกคันเปโตรกป็ตริดตามพระเยซซูไป (แบบหขางๆ) ยคังคฤหาสนตของมหาปรุโรหริต เหป็น
ไดข้ชคัดวขาการตคัดสรินความเบพรองตข้นอาจมรีขร ขนในลานบข้านของมหาปรุโรหริต อาจเปป็นไดข้วาข อคันนาสซขที่ง
เปป็นพขอตาของคายาฟาสมหาปรุโรหริตประจทาการในปรีนรคันมรีทรีที่พคักทรีที่นนคัที่ ยอหตนเรรียกตคัวเองอยขางถขอม
ตคัววขา “สาวกอรีกคนหนขที่ง” เพราะเขารซูจข้ คักกคับมหาปรุโรหริตเขาจขงไดข้รคับอนรุญาตใหข้เขข้าไปพรข้อมกคับ
พระเยซซูไดข้ ยอหตนเปป็นสาวกคนเดรียวทรีที่ไมขทรริงพระเยซซู
ยน 18:16 แตยู่เปโตรยนืนอยยยู่ขาล้ งนอกรรมประตย สาวกอทกคนหนขงริ่ นนนนั้ ททริ่รล้จย นกกนนกนบมหา
ปนโรหรต จขงไดล้ออกไปและพยดกนบหญรงททริ่เฝล้าประตย แลล้วกป็พาเปโตรเขล้าไป ตอนแรกเปโตรไมขไดข้รบคั
อนรุญาตใหข้เขข้าไป อยขางไรกป็ตามยอหตนไดข้เขข้าไปพซูดกคับหญริงทรีที่เฝข้าประตซูและนางกป็ยอมใหข้เปโตร
เขข้าไปในลานบข้านดข้วย
ยน 18:17 ผยล้หญรงคนททริ่เฝล้าประตยจขงถามเปโตรวยู่า "ทยู่านเปป็นสาวกของคนนนนนั้ ดล้วย
หรนือ" เขาตอบวยู่า "ขล้าไมยู่เปป็น" พอไดข้เขข้าไปถขงลานบข้านซขที่งสวขางกวขา หญริงทรีที่เฝข้าประตซูคนนคัรนกป็
ถามเปโตรวขา “ทขานเปป็นสาวกของคนนคัรนดข้วยหรพอ” อาจพรข้อมกคับชรีรไปทรีที่พระเยซซูอยขางเยข้ยหยคัน
การทรีที่ยอหตนขอนางใหข้อนรุญาตใหข้เขาเขข้าไปดข้วยกป็ฟข้องอยซูแข ลข้ว ถขงแมข้วาข นางคริดวขาเขาเปป็นสาวก แตข

คทาถามของนางกป็ชขวยใหข้เปโตรตอบไดข้งขายขขรนวขา “ขข้าไมขเปป็น” การปฏริเสธครคัรงแรกของเปโตรไดข้
เกริดขขรนแลข้ว เปป็นความจรริงทรีที่ซาตานมคักชขวยใหข้คนลข้มลงในความบาปไดข้งขายขขรน
ยน 18:18 พวกผยรล้ นบใชล้กบน เจล้าหนล้าททริ่กป็ยนนื อยยยู่ททริ่นนนริ่ เอาถยู่านมากยู่อไฟเพราะอากาศหนาว
แลล้วกป็ยนนื ผรงไฟกนน เปโตรกป็ยนนื ผรงไฟอยยยู่กบน เขาดล้วย ตอนนคัรนเปป็นชขวยตข้นฤดซูใบไมข้ผลริ กลางคพนจขง
อากาศหนาว พวกผซูข้รคับใชข้กบคั เจข้าหนข้าทรีที่จงข กขอไฟแลข้วกป็ยนพ ผริงไฟกคัน ในรซูปแบบทรีขที่ คัดแยข้งกคับสดรุดรี
1:1 เปโตรยพนอยซูใข นวริถขรี องคนบาปโดยผริงไฟกคับพวกเขา
ยน 18:19 มหาปนโรหรตจขงไดล้ถามพระเยซย ถงข เหลยู่าสาวกของพระองคค์ และคอาสอนของ
พระองคค์ ตามทรีมที่ รีบคันทขกในขข้อ 24 อคันนาสกป็สขงพระเยซซูไปหาคายาฟาสมหาปรุโรหริตประจทาการ
เหป็นไดข้ชคัดวขาสถานทรีที่ดงคั กลขาวเปป็นทรีที่ประชรุมของสภาซานเฮดรรินซขที่งถซูกเรรียกประชรุมอยขางเรข งดขวนใน
ตอนกลางคพน บางทรีเหตรุผลทรีที่ตข้องสข งพระเยซซูไปหาอคันนาสกขอนกป็เพพที่อจะไดข้มรีเวลาเรรียกประชรุม
สภาซานเฮดรริน เมพที่อมาครบองคตประชรุมแลข้ว พระเยซซูกถป็ ซูกคายาฟาสมหาปรุโรหริตไตขสวน คายา
ฟาสถามพระเยซซูเกรีที่ยวกคับ (ก.) “เหลขาสาวกของพระองคต” และ (ข.) “คทาสอนของพระองคต” เขา
ตข้องการทราบวขาพระเยซซูมรีอทานาจอะไรในการตคัรงกลรุมข สาวกขขรนมา พวกเขาตริดตามพระองคตใน
ฐานะรคับบรีคนหนขงที่ หรพอพวกเขาตริดตามพระองคตเพราะพวกเขาเชพที่อวขาพระองคตทรงเปป็นพระเมสสริ
ยาหต? เขาตข้องการใหข้พระเยซซูปรคักปรทาตคัวเองโดยการกลขาววขาพระองคตเปป็นพระบรุตรของพระเจข้า
พระเมสสริยาหตทพรีที่ วกเขารอคอยมานาน ดข้วยเหตรุนร รีเขาจขงถามพระองคตเกรีที่ยวกคับคทาสอนของ
พระองคต
ยน 18:20-21 พระเยซย ตรนสตอบทยู่านวยู่า "เราไดล้กลยู่าวใหล้โลกฟนงอยยู่างเปรดเผย เราสนริ่งสอน
เสมอทนนั้งในธรรมศาลาและททใริ่ นพระวรหารททริ่พวกยรวเคยชนมนนมกนน และเราไมยู่ไดล้กลยู่าวสรริ่งใดอยยู่าง
ลนบๆเลย 21 ทยู่านถามเราทอาไม จงถามผยล้ททริ่ไดล้ฟนงเราวยู่า เราไดล้พ ยดอะไรกนบเขา ดยเถรด เขารยล้วยู่าเรากลยู่าว
อะไร"
พระเยซซูทรงเพริกเฉยตขอคทาถามเกรีที่ยวกคับพวกสาวก ในสข วนของคทาสอนของพระองคตๆตรคัส
วขาพระองคตไดข้ทรงสอน “ใหข้โลกฟคังอยขางเปริดเผย” พระองคตไดข้ทรงสอนในธรรมศาลา พระองคต
ไดข้ทรงสอนหลายเรพที่องแมข้กระทคังที่ ในสคัปดาหตนร นคั ในพระวริหาร ฝซูงชนไดข้ยรินพระองคตสอน เราเหป็น
วขาในคทาตรคัสตขอไปของพระองคตๆไมขไดข้แสดงอาการลบหลซูขหรพอทข้าทายแตขอยขางใด พระองคตแคข
ถามวขา “ทขานถามเราททาไม จงถามผซูข้ทรีที่ไดข้ฟงคั เราวขา เราไดข้พซูดอะไรกคับเขา ดซูเถริด เขารซูข้วาข เรากลขาว
อะไร” พระเยซซูทรงทราบกลยรุทธตของพวกเขาดรี พระองคตทรงทราบวขามหาปรุโรหริตตข้องการใหข้
พระองคตปรคักปรทาตคัวเองดข้วยคทาตรคัสของพระองคตเอง ดข้วยเหตรุนร รีพระองคตจงข ทรงเลรียที่ งไมขตอบ

คทาถาม สริที่งสรุดทข้ายทรีที่มหาปรุโรหริตตข้องการททาคพอการเรรียกพยานมา เพราะขพนเรรียกพยานมาพวกเขากป็
จะยริงที่ ใหข้การสนคับสนรุนความจรริงทรีพที่ วกปรุโรหริตดริรนรนสรุดชรีวริตทรีจที่ ะปริดบคัง
ยน 18:22-23 เมนืริ่อพระองคค์ตรนสดนงนนนั้นแลล้ว เจล้าหนล้าททริ่คนหนขงริ่ ซขริ่งยนืนอยยทยู่ ทริ่นนนริ่ ไดล้ตบพระ
เยซย ดล้วยฝยู่ามนือของเขาแลล้วพยดวยู่า "เจล้าตอบมหาปนโรหรตอยยู่างนนนนั้ หรนือ" 23 พระเยซย ตรนสตอบเขาวยู่า
"ถล้าเราพยดผรด จงเปป็นพยานในสรงริ่ ททริ่ผดร นนนั้น แตยู่ถล้าเราพยดถยก ทยู่านตบเราทอาไม"
ทคันใดนคัรนเจข้าหนข้าทรีที่คนหนขงที่ ในพวกตทารวจประจทาพระวริหารไดข้ “ตบพระเยซซูดข้วยฝขามพอ
ของเขา” เพราะเขาคริดวขาพระเยซซูไมขทรงใหข้ความรข วมมพอกคับมหาปรุโรหริต เทขานคัรนยคังไมขพอเขาถาม
พระองคตอยขางเยข้ยหยคันอรีกวขา “เจข้าตอบมหาปรุโรหริตอยขางนคัรนหรพอ” พระเยซซูตรคัสตอบวขา “ถข้าเราพซูด
ผริด จงเปป็นพยานในสริที่งทรีที่ผริดนคัรน” และถามเขาดข้วยวขา “แตขถข้าเราพซูดถซูก ทขานตบเราททาไม”
อยขางไรกป็ตามนรีเที่ ปป็นศาลปาหรีที่ ขคัรนตอนการตคัดสรินความทรีที่เหมาะสมนคัรนไมขใชขเรพอที่ งสทาคคัญ ขข้อ
เทป็จจรริงทรีที่วาข พวกเขารรีบประชรุมกลางดขกหลคังจากไดข้รคับแจข้งกะทคันหคันกป็ฟข้องแลข้ววขาเรพอที่ งความ
ยรุตริธรรมนคัรนลพมไปไดข้เลย พวกเขารซูข้อยซูแข ลข้ววขาจะททาอยขางไรกคับพระเยซซู การไตขสวนเปป็นเพรียงแคข
การททาพอเปป็นพริธรีเทขานคัรน และพวกเขากป็รดซูข้ ข้วยวขาพวกเขาตข้องไดข้รคับอนรุมคัตริจากผซูข้วาข การของโรม คพอ
ปอนทรีอคัสปรีลาตเสรียกขอน พวกเขาจขงจะเลขนงานพระเยซซูไดข้ ถขงแมข้วาข นรีที่เปป็นกลางดขก เมพอที่ พวก
สมาชริกสภาซานเฮดรรินไดข้รคับแจข้งวขา ‘เราจคับเขาไดข้แลข้ว’ พวกเขากป็รรีบลรุกขขรนแตขงตคัวและเดรินทางไป
ยคังหข้องพริจารณาคดรีของสภาทคันทรี
ยน 18:24 อนนนาสจขงใหล้พาพระเยซย ซงขริ่ ถยกมนดอยยยู่ไปหาคายาฟาสผยล้เปป็นมหาปนโรหรต
ประจอาการ ดข้วยเหตรุนร เรี องอคันนาสจขงสข งตคัวพระเยซซูไปหาคายาฟาสและสภาซานเฮดรริน
ยน 18:25-27 ซทโมนเปโตรกอาลนงยนืนผรงไฟอยยยู่ คนเหลยู่านนนั้นจขงถามเปโตรวยู่า "เจล้าเปป็นสาวก
ของคนนนนนั้ ดล้วยหรนือ" เปโตรปฏรเสธวยู่า "ขล้าไมยู่เปป็น" 26 ผยล้รบน ใชล้คนหนขงริ่ ของมหาปนโรหรตซขริ่งเปป็น
ญาตรกบน คนททริ่เปโตรฟนนหยขาดกป็กลยู่าวขขนั้นวยู่า "ขล้าเหป็นเจล้ากนบทยู่านผยล้นนนนั้ ในสวนไมยู่ใชยู่หรนือ " 27 เปโตร
ปฏรเสธอทกครนนั้งหนขงริ่ และในทนนใดนนนนั้ ไกยู่กป็ขนน
ขณะเดรียวกคัน เปโตรกป็ยพนผริงไฟอยซูใข นลานบข้าน คนอพนที่ ทรีที่อยซูทข รีที่นคันที่ ดข้วยจขงถามเขาวขา “เจข้าเปป็น
สาวกของคนนคัรนดข้วยหรพอ” เปโตรปฏริเสธพระองคตเปป็นครคัรงทรีที่สอง สรุดทข้ายแลข้วญาตริคนหนขงที่ ของ
ผซูข้รคับใชข้ทรีที่เปโตรฟคันหซูขาดกป็เดรินเขข้าไปถามเปโตรวขา “ขข้าเหป็นเจข้ากคับทขานผซูข้นร คันในสวนไมขใชขหรพอ”
อาจดข้วยความกลคัวทรีจที่ ะถซูกเปริดโปงวขาเปป็นคนรข้ายและถซูกตคัรงขข้อหาพยายามฆขา เปโตรจขงปฏริเสธ
พระองคตอรีกครคัรง “ทคันใดนคัรนไกขกขป็ นคั ” ขขาวประเสรริฐเลขมอพนที่ ๆใหข้รายละเอรียดเพริมที่ เตริมเกรีที่ยวกคับการทรีที่

ไกขขคันสองหน เปโตรสบถสาบาน และเขาหนรีไปดข้วยความสริรนหวคังเมพที่อรซูตข้ คัววขาไดข้ททาอะไรลงไป
บคัดนรีรพระเยซซูจะถซูกสข งตคัวไปหาปรีลาตแลข้ว
ยน 18:28 เขาจขงไดล้พาพระเยซย ออกไปจากคายาฟาสไปยนงศาลปรทโทเรทยม เปป็นเวลา
เชล้าตรยยู่ พวกเขาเองไมยู่ไดล้เขล้าไปในศาลปรทโทเรทยม เพนืริ่อไมยู่ใหล้เปป็นมลทรน แตยู่จะไดล้กรนปนสกาไดล้ หลคัง
จากการไตขสวนพระเยซซูตขอหนข้าคายาฟาสผซูข้เปป็นมหาปรุโรหริต พวกเขากป็พาพระเยซซูไปยคัง “ศาลปรรี
โทเรรียม” นรีที่นขาจะเปป็นพระราชวคังทรีที่สวยงามใหญขโตทรีที่เฮโรดมหาราชไดข้สรข้างไวข้ในกรรุงเยรซูซาเลป็ม
และผซูข้วาข การของโรมเขข้ามาอาศคัยอยซูใข นยามทรีที่เขาเขข้ากรรุงเยรซูซาเลป็ม นรีที่อาจจะเปป็นปราสาทอคันโทเนรีย
ซขที่งเปป็นปข้อมปราการของโรมทรีที่ถซูกสรข้างใหข้อยซูตข ริดกคับพระวริหารกป็ไดข้
ตอนนคัรนเปป็นชขวงเชข้าตรซูข หลคังรรุขงสางนริดเดรียว และเปป็นชขวงทรีที่คนเตรรียมตคัวสทาหรคับการถพอเท
ศกาลปคัสกา ธรรมเนรียมของยริวหข้ามมริใหข้ผซูข้ใดเขข้าไปในทรีที่อาศคัยของคนตขางชาตริ อคันจะททาใหข้ผซูข้นร คัน
เปป็นมลทริน ดข้วยเหตรุนร รีและเฉพาะอยขางยริงที่ เปป็นเทศกาลปคัสกา พวกผซูข้นทาของยริวจขงยพนรออยซูขข ข้างนอก
เพราะเกรงวขาตคัวจะเปป็นมลทรินกขอนเทศกาลปคัสกา
ยน 18:29 ปทลาตจขงออกมาหาเขาเหลยู่านนนนั้ แลล้วถามวยู่า "พวกทยู่านมทเรนืริ่องอะไรมาฟล้อง
คนนทนั้" สภาซานเฮดรรินและพวกมหาปรุโรหริตยรินดรีทรีที่จะลรุกขขรนมากลางดขกเมพอที่ ไดข้ยรินวขาพระเยซซูถซูก
จคับแลข้ว แตขปรีลาตไมขไดข้ยนริ ดรีสคักเทขาใด ถขงแมข้วาข ตอนนคัรนเปป็นชขวงเชข้าตรซูขแตขมคันกป็ยคังมพดอยซูข เขาคงไมข
ดรีใจนคักทรีที่ถซูกคนปลรุกแตขเชข้า และโดยเฉพาะอยขางยริงที่ ถซูกพวกผซูข้นทาชาวยริวปลรุก เขานขาจะเดรินไปทรีที่
ระเบรียงและมองลงไปทรีพที่ วกเขาซขที่งยพนอยซูตข รงลานหนข้าบข้าน
เขาอาจถามดข้วยนทราเสรียงไมขพอใจวขา “พวกทขานมรีเรพที่องอะไรมาฟข้องคนนรีร” (คทาทรีที่แปลวขา
ฟล้อง (คาเทกอเรรีย) ซขที่งเปป็นทรีมที่ าของคทาภาษาอคังกฤษ category มรีความหมายวขา ‘ขข้อกลขาวหา’ ใน
ทางอาญา)
ยน 18:30 เขาตอบทยู่านวยู่า "ถล้าเขาไมยู่ใชยู่ผล้รย าล้ ย พวกขล้าพเจล้ากป็จะไมยู่มอบเขาไวล้กบน
ทยู่าน" พวกยริวตอบกลคับไปดข้วยนทราเสรียงอวดดรี พวกเขาไมขไดข้ชอบโรมหรพอปอนทรีอคัสปรีลาตแตข
อยขางใด แตขละฝขายแทบจะทนอรีกฝขายไมขไหวแลข้วดข้วยซทรา แตขตอนนรีรพวกเขาตข้องการคทาอนรุญาตจาก
โรมเพพที่อทรีจที่ ะประหารพระเยซซู พวกเขาจขงตอบอยขางอวดดรีวาข “ถข้าเขาไมขใชขผซูข้ราข้ ย พวกขข้าพเจข้ากป็จะ
ไมขมอบเขาไวข้กบคั ทขาน” คทาทรีแที่ ปลวขา ผยล้ราล้ ย (คาคอพอยออส) มรีความหมายวขา ‘คนเลว’ ‘คนถขอย’
หรพอ ‘อาชญากร’
ยน 18:31 ปทลาตจขงกลยู่าวแกยู่เขาวยู่า "พวกทยู่านจงเอาคนนทนั้ไปพรพากษาตามกฎหมาย
ของทยู่านเถรด" พวกยรวจขงเรทยนทยู่านวยู่า "การททริ่พวกขล้าพเจล้าจะประหารชทวตร คนใดคนหนขริ่งนนนนั้

เปป็นการผรดกฎหมาย" พวกยริวลพมบอกปรีลาตวขาพวกเขาไดข้ไตขสวนพระเยซซูแลข้ว (พวกเขาบคังเอริญ
ฝขาฝพนบคัญญคัตขริ องยริวสองประการ: (1) พริจารณาคดรีทรีที่มโรี ทษประหารชรีวริตในตอนกลางคพน และ (2)
ตคัดสรินบทลงโทษในวคันเดรียวกคับทรีมที่ รีการพริจารณาคดรี) ปรีลาตซขงที่ ไมขรเซูข้ กรีที่ยวกคับเรพที่องนรีรจขงบอกพวกเขา
ดข้วยความรทาคาญไมขนอข้ ยวขา “พวกทขานจงเอาคนนรีรไปพริพากษาตามกฎหมายของทขานเถริด” พวกยริว
ทคักทข้วงวขาเปป็นการผริดกฎหมายทรีที่พวกเขาจะประหารชรีวริตคน พวกเขาไมขตข้องการการพริจารณาคดรีทรีที่
ยรุตริธรรม พวกเขาตข้องการคทาอนรุญาตตามกฎหมายทรีที่จะฆขาพระเยซซู
ยน 18:32 ทนนั้งนทนั้เพนืริ่อพระดอารนสของพระเยซย จะสอาเรป็จ ซขริ่งพระองคค์ตรนสวยู่า พระองคค์จะ
ทรงสรนนั้ พระชนมค์อยยู่างไร ยอหตนบคันทขกหลายปรีตขอมาวขาพระดทารคัสนคัรน (และสริที่งทรีที่จะเกริดขขรนตามมา)
ไดข้ททาใหข้สที่ ริงทรีที่พระเยซซูตรคัสไวข้ในยอหตน 12:32-33 เกรีที่ยวกคับกางเขนสทาเรป็จ สทานวนแบบเดรียวกคันเลย
ถซูกใชข้ในทคัรงสองทรีดที่ คังกลขาว
ยน 18:33 ปทลาตจขงเขล้าไปในศาลปรทโทเรทยมอทก และเรทยกพระเยซยมาทยลถามพระองคค์
วยู่า "ทยู่านเปป็นกษนตรรยขค์ องพวกยรวหรนือ" เมพที่อไดข้ทราบวขาพวกยริวมรีความตคัรงใจทรีที่จะประหารชรีวริตพระ
เยซซู ปรีลาตจขงเดรินกลคับเขข้าไปในศาลปรรีโทเรรียมอยขางขรุขนเคพองและถามพระองคตวาข “ทขานเปป็น
กษคัตรริยตของพวกยริวหรพอ” ถขงแมข้วาข คทากลขาวหานรีรยงคั ไมขไดข้ถซูกพซูดถขง แตขปรีลาตกป็ทราบดรีถขงพระเยซซู
และพระราชกริจของพระองคตในกรรุงเยรซูซาเลป็ม
ยน 18:34 พระเยซย ตรนสตอบทยู่านวยู่า "ทยู่านถามอยยู่างนนนนั้ แตยู่ลอาพนงทยู่านเองหรนือ หรนือมท
คนอนืนริ่ บอกทยู่านถขงเรนืริ่องของเรา" พระเยซซูอาจทรงตข้องการททาใหข้สภาซานเฮดรรินขายหนข้า เลยตอบ
กลคับไปดข้วยคทาถามวขา “ทขานถามอยขางนคัรนแตขลทาพคังทขานเองหรพอ หรพอมรีคนอพนที่ บอกทขานถขงเรพที่องของ
เรา” นรีที่เปป็นวริธรีถามแบบสรุภาพของพระเยซซูวาข ปรีลาตไดข้ยรินเรพอที่ งนรีรเกรีที่ยวกคับพระองคตไดข้อยขางไร
ยน 18:35 ปทลาตทยลตอบวยู่า "เราเปป็นยรวหรนือ ชนชาตรของทยู่านเองและพวกปนโรหรต
ใหญยู่ไดล้มอบทยู่านไวล้กบน เรา ทยู่านทอาผรดอะไร" ปรีลาตถามกลคับไปอยขางเยาะเยข้ยวขา “เราเปป็นยริวหรพอ”
คทาถามนรีรไมขเพรียงมรีคทาตอบทรีที่ชดคั เจนอยซูแข ลข้วเทขานคัรนแตขยงคั สะทข้อนใหข้เหป็นถขงความดซูแคลนทรีที่เขามรีตขอ
ชาวยริวดข้วย เขาถามตขอดข้วยความเหลพออดวขา “ชนชาตริของทขานเองและพวกปรุโรหริตใหญขไดข้มอบ
ทขานไวข้กบคั เรา ทขานททาผริดอะไร” นรีที่เทขากคับปรีลาตถามพระเยซซูตรงๆวขา ‘ตกลงทขานททาอะไรลงไปกคัน
แนข?’
ยน 18:36 พระเยซย ตรนสตอบวยู่า "อาณาจนกรของเรามรไดล้เปป็นของโลกนทนั้ ถล้าอาณาจนกร
ของเรามาจากโลกนทนั้ คนของเรากป็จะไดล้ตยู่อสยไล้ มยู่ใหล้เราตกในเงนืนั้อมมนือของพวกยรว แตยู่บดน นทอนั้ าณาจนกร
ของเรามรไดล้มาจากโลกนทนั้" ถขงแมข้วาข คทาตอบของพระเยซซูดซูเปป็นปรริศนาสทาหรคับปรีลาต แตขมนคั กป็เปริด

เผยใหข้เหป็นถขงพระราชกริจบนโลกนรีรของพระองคต อาณาจคักรของพระองคตไมขใชขอาณาจคักรทางการ
เมพองหรพอเปป็นอาณาจคักรทรีที่จคับตข้องไดข้ หากเปป็นเชขนนคัรนพวกสาวกของพระองคตกคป็ งออกโรงตขอสซูข้
เพพที่อพระองคตไปแลข้ว ถขงแมข้วาข เปโตรพยายามตคัดศรีรษะศคัตรซูของเขาในสวนนคัรนแตขพวกสาวกของ
พระเยซซูกยป็ คังไมขเคยใชข้กาท ลคังตขอสซูข้หรพอแสวงหาความเปป็นใหญขในทางการเมพองเลย อคันทรีที่จรริงแลข้ว
พระองคตทรงหลรีกเลรีที่ยงการยกชซูพระองคตใหข้เปป็นใหญขในแควข้นกาลริลรีดข้วยซทรา พระองคตตรคัสสรรุปดข้วย
ความจรริงอคันลขกซขรงวขาอาณาจคักรของพระองคตนร คัน “มริไดข้เปป็นของโลกนรีร” มคันไมขใชขอาณาจคักรของ
โลกนรีรหรพอของการเมพองของมนรุษยต แตขมาจากเบพรองบน
ยน 18:37 ปทลาตจขงทยลถามพระองคค์วยู่า "ถล้าเชยู่นนนนั้นทยู่านเปป็นกษนตรรยค์หรนือ" พระเยซย
ตรนสตอบวยู่า "ทยู่านพยดวยู่าเราเปป็นกษนตรรยค์ เพราะเหตนนเทนั้ ราจขงเกรดมาและเขล้ามาในโลก เพนือริ่ เราจะเปป็น
พยานถขงความจรรง คนทนนั้งปวงซขริ่งอยยยู่ฝายู่ ยความจรรงยยู่อมฟนงเสทยงของเรา" ดข้วยความทขที่งปรีลาตจขง
ถามพระองคตวาข ทรงเปป็นกษคัตรริยตหรพอ พระเยซซูตรคัสตอบไปโดยกลขาววขา “ทขานพซูดวขาเราเปป็น
กษคัตรริยต" กลขาวอรีกนคัยหนขที่งพระองคตตรคัสวขา ‘ทขานวขาเราเปป็น’ แตขพระองคตตรคัสตขอไปวขา “เพราะเหตรุ
นรีรเราจขงเกริดมาและเขข้ามาในโลก เพพที่อเราจะเปป็นพยานถขงความจรริง คนทคัรงปวงซขที่งอยซูฝข ขายความจรริง
ยขอมฟคังเสรียงของเรา” พระเยซซูทรงเปป็นความจรริงทรีที่มารคับสภาพมนรุษยต พระองคตทรงเปป็นทรีมที่ าของ
ความจรริง พคันธกริจทคัรงหมดของพระองคตลข้วนเปป็นพยานถขงขข้อนรีร ในโลกทรีที่เตป็มไปดข้วยการหลอกลวง
และการฉข้อฉล พระองคตในฐานะเปป็นประภาคารแหขงแสงสวขางทรงเปป็นพยานถขงความจรริงของ
พระเจข้า นขาเศรข้าทรีที่มนรุษยตรคักความมพดมากกวขาความสวขางเพราะกริจการของเขาชคัวที่
ยน 18:38 ปทลาตทยลถามพระองคค์วยู่า "ความจรรงคนืออะไร" เมนืริ่อถามดนงนนนนั้ แลล้วทยู่านกป็
ออกไปหาพวกยรวอทก และบอกเขาวยู่า "เราไมยู่เหป็นคนนนนั้นมทความผรดแมล้แตยู่นอล้ ย ปรีลาตถามกลคับไป
ดข้วยคทาถามแงขลบทรีโที่ ดขงดคังของเขาวขา “ความจรริงคพออะไร” เรพอที่ งประชดประชคันทคัรงในตอนนคัรนและ
ตอนนรีรกคป็ พอวขาโลกนรีรและเหลขาผซูข้นทาของมคันตขางไมขรจซูข้ คักความจรริง พวกเขาตขางแหวกวขายอยซูใข นความ
คดโกง การหลอกลวง และการหคันเสรียจากความจรริง สทาหรคับพวกเขาแลข้วไมขมรีอะไรทรีที่เปป็นความ
จรริงตายตคัว ทรุกอยขางขขรนอยซูกข บคั แตขละคน ปรีลาตอาจไมขไดข้พยายามประชดกป็ไดข้ ความจรริงสทาหรคับเขา
แลข้วเปป็นเรพอที่ งทรีที่ขร ขนอยซูกข บคั ผลประโยชนตทางการเมพองและสริที่งทรีที่เปป็นประโยชนต นคักการเมพองและชาว
โลกโดยทคัวที่ ไปจนถขงทรุกวคันนรีรกยป็ งคั เหมพอนเดริม
เขาจขงเดรินกลคับไปทรีรที่ ะเบรียงและพซูดกคับพวกยริววขา “เราไมขเหป็นคนนคัรนมรีความผริดแมข้แตขนข้อย”
คทาทรีที่แปลวขา ความผรด (ไอเทรีย) มรีความหมายตรงตคัววขา ‘สาเหตรุ’ ปรีลาตจขงกลขาววขา ‘เราไมขเหป็นเหตรุ
ทรีที่จะตข้องตคัรงขข้อกลขาวหาเขาเลย’

ยน 18:39 แตยู่พวกทยู่านมทธรรมเนทยมใหล้เราปลยู่อยคนหนขริ่งใหล้แกยู่ทยู่านในเทศกาลปนสกา
ฉะนนนนั้ ทยู่านจะใหล้เราปลยู่อยกษนตรรยขค์ องพวกยรวใหล้แกยู่ทยู่านหรนือ" เชขนเดรียวกคับนคักการเมพองและผซูข้
พริพากษามากมาย ปรีลาตเปป็นคนทรีที่รซูข้จกคั ผขอนปรนตามสถานการณต การตคัดสรินใจขขรนอยซูกข บคั ผล
ประโยชนตทางการเมพอง ถขงแมข้วาข เขาเปป็นผซูข้วาข การของโรมซขที่งไมขตข้องชริงชคัยในการเลพอกตคัรง แตขเขากป็
ตข้องการแรงสนคับสนรุนทางการเมพองเพพอที่ ทรีที่จะไดข้ปกครองโดยไมขมอรี ะไรมาขคัดจคังหวะ หากมรีการ
ลรุกฮพอหรพอการจลาจลขขรนมาหนข้าทรีที่การงานของเขาจะเสรียหายไดข้ ความปรารถนาของขข้าราชการ
โรมทรุกคนทรีตที่ ข้องไปประจทาในดรินแดนปาเลสไตนตกคป็ พอการไดข้เลพที่อนขคัรนเพพที่อทรีจที่ ะไดข้ไปพข้นๆจากทรีที่
นคันที่ ปาเลสไตนตเปป็นดรินแดนลข้าหลคังของจคักรวรรดริโรมคัน ความปรารถนาเดรียวของเขาคพอการททาใหข้
หคัวหนข้าของเขาทรีที่กรรุงโรมพอใจเพพอที่ ทรีที่จะไดข้เลพที่อนขคัรนไปอยซูตข ทาแหนขงดรีๆกวขานรีร จรุดประสงคตนร รีสขงผล
ตขอการตคัดสรินคดรีของพระเยซซูทรุกประการ
ปรีลาตจขงเตพอนความจทาพวกผซูข้นทายริวเกรีที่ยวกคับธรรมเนรียมในการปลขอยตคัวนคักโทษคนหนขที่งใหข้
แกขพวกเขาเพพอที่ แสดงถขงความปรารถนาดรีตขอพวกเขาในชขวงเทศกาลปคัสกา บางทรีอาจดข้วยอารมณต
ขคัน เขาจขงเสนอทรีจที่ ะปลขอยตคัวพระเยซซูทรคังๆทรีที่รดซูข้ รีวาข พวกยริวจะมรีปฏริกริรริยาอยขางไร
ยน 18:40 คนทนนั้งหลายจขงรล้องขขนั้นอทกวยู่า "อยยู่าปลยู่อยคนนทนั้ แตยู่จงปลยู่อยบารนบบนส" บา
รนบบนสนนนนั้ เปป็นโจร เราเดาไดข้เลยวขานรีที่เหมพอนกคับการโยนแมวตคัวหนขงที่ เขข้าไปในฝซูงสรุนขคั พวกยริว
เดพอดดาลขขรนมาทคันทรี คทาทรีแที่ ปลวขา รล้อง (คราอซูกาโซ) มรีความหมายวขา ‘ตะโกน’ พวกเขาตะโกน
กลคับไปวขา “อยขาปลขอยคนนรีร แตขจงปลขอยบารคับบคัส” ยอหตนบคันทขกวขาบารคับบคัสเปป็นโจร ลซูกาบคันทขก
ไวข้วาข เขาเกรีที่ยวขข้องกคับการลรุกฮพอตขอตข้านโรมและเปป็นฆาตกร เขาอาจอยซูใข นหนขวยกองโจรใตข้ดรินเพพอที่
ตขอตข้านโรมในฐานะกบฏและผซูข้กขอความไมขสงบ โจรสองคนทรีที่ถซูกตรขงกางเขนพรข้อมพระเยซซูอาจ
อยซูใข นกลรุมข ของบารคับบคัส พระเยซซูอาจทรงสริรนพระชนมตบนไมข้กางเขนทรีที่เตรรียมไวข้สทาหรคับบารคับบคัส
*****
ภนำพรวมของยอหห์น 19: สข่วนแรกของบทนมีทั้พดซู ถทึงการสวมมงกมุฎหนามบนพระเศมียรของ
พระเยซซูตข่อดล้วยการปรากฏตทวครทงทั้ สมุดทล้ายของพระองคห์ตข่อหนล้าปมีลาต สข่วนหลทงของยอหห์น 19 นนา
เสนอเรนที่องการตรทึงพระเยซซูทมีที่กางเขน ยอหห์นบทนททึกรายละเอมียดหลายอยข่างทมีไที่ มข่มใมี นขข่าวประเสรริฐ
อมีกสามเลข่ม
ยน 19:1
ขณะนนนนั้ ปทลาตจขงใหล้เอาพระเยซย ไปโบยตท ในการสคังที่ ใหข้เอาพระเยซซูไปโบย
ตรี ปรีลาตกป็เรริที่มแสดงใหข้เหป็นถขงการขาดซขที่งใจเมตตา ความยรุตริธรรมและศรีลธรรม เขาไมขสนใจพระ
เยซซูไมขวาข ในเรพที่องฝขายวริญญาณหรพอเรพที่องใดๆ เขาแคขอยากใหข้สถานการณตคลรีที่คลายโดยเสรียตข้นทรุน

ทางการเมพองนข้อยทรีที่สรุด ถขงแมข้วาข เขาประกาศไปแลข้ววขาพระเยซซูบรริสรุทธริธ แตขเขากป็เรริที่มกระบวนการทรีที่
นทาไปสซูขการประหารชรีวริตพระองคตอยซูดข รี
ยน 19:2-3 และพวกทหารกป็เอาหนามสานเปป็นมงกนฎสวมพระเศทยรของพระองคค์ และ
ใหล้พระองคค์สวมเสนืนั้อสทมยู่วง 3 แลล้วทยลวยู่า "ทยู่านกษนตรรยขค์ องพวกยรว ขอทรงพระเจรรญ" และเขากป็
ตบพระองคค์ดวล้ ยฝยู่ามนือ
พวกทหารของโรมจขงพาตคัวพระเยซซูไปเลขนสนรุก พวกเขาเอาหนามมาสานเปป็นมงกรุฎและ
เอามคันสวมพระเศรียรพระเยซซูเพพที่อลข้อเลรียนพระองคตวาข เปป็นกษคัตรริยต พวกเขาเจอผข้าคลรุมสรีมขวง (ซขที่ง
อาจเปป็นผพนเดรียวกคับเสพรอคลรุมสรีมขวงทรีที่ มคัทธริว 27:28 กลขาวถขง) ผข้าคลรุมดคังกลขาวไมขใชขของแปลก
สทาหรคับพวกทหารโรม ความหมายไมขไดข้อยซูทข รีที่สขรี องผข้าคลรุม พวกเขาจงใจใชข้ผข้าคลรุมสรีใดกป็ไดข้เพพที่อ
เยาะเยข้ยพระองคตในฐานะกษคัตรริยขต องพวกยริว พวกเขาไมขเพรียงจงใจเยาะเยข้ยพระองคตเทขานคัรนแตข
เยาะเยข้ยชนชาตริอริสราเอลดข้วยซขที่งพวกเขาเหยรียดหยาม
พวกเขาเยาะเยข้ยพระองคตตขอไปโดยกลขาววขา “ทขานกษคัตรริยตของพวกยริว ขอทรงพระเจรริญ”
ทขามกลางเสรียงหคัวเราะเยาะพระองคตพวกเขา “ตบพระองคตดข้วยฝขามพอ” พวกเขาตบพระพคักตรต
พระองคตและเยาะเยข้ยพระองคตไปดข้วยกคับความคริดทรีที่วาข พระองคตเปป็นกษคัตรริยขต องพวกยริว พวกเขา
สนรุกกคับมคันมาก พวกเขามรีโอกาสเยาะเยข้ยและตบพระพคักตรตกษคัตรริยตของพวกยริว
ยน 19:4
ปทลาตจขงออกไปอทกและกลยู่าวแกยู่คนทนนั้งหลายวยู่า "ดยเถรด เราพาคนนทอนั้ อกมา
ใหล้ทยู่านทนนั้งหลายเพนืริ่อใหล้ทยู่านรยล้วยู่า เราไมยู่เหป็นวยู่าเขามทความผรดสรงริ่ ใดเลย" จริตสทานขกทรีที่อขอนแอของปรี
ลาตยคังคงฟข้องใจเขาอยซูข เขาเดรินกลคับไปทรีรที่ ะเบรียงและพซูดกคับพวกยริววขาเขาพาพระองคตกลคับมาใหข้
พวกเขาเพนืริ่อใหล้ (ฮรินา “เพพอที่ ทรีที่วาข ”) “ทขานรซูวข้ าข เราไมขเหป็นวขาเขามรีความผริดสริที่งใดเลย” ปรีลาตกลขาวอรีก
ครคัรงวขาเขาไมขเหป็นเหตรุทรีที่จะตคัรงขข้อกลขาวหาพระองคตไดข้เลย
ยน 19:5-6 พระเยซย จขงเสดป็จออกมาทรงมงกนฎทอาดล้วยหนามและทรงเสนืนั้อสทมยู่วง และปท
ลาตกลยู่าวแกยู่เขาทนนั้งหลายวยู่า "ดยคนนทนั้ซ"ร 6 ฉะนนนนั้ เมนืริ่อพวกปนโรหรตใหญยู่และพวกเจล้าหนล้าททริ่ไดล้เหป็น
พระองคค์ เขาทนนั้งหลายรล้องอขงวยู่า "ตรขงเขาเสทย ตรขงเขาเสทย" ปทลาตกลยู่าวแกยู่เขาวยู่า "พวกทยู่านเอาเขา
ไปตรขงเองเถรด เพราะเราไมยู่เหป็นวยู่าเขามทความผรดเลย"
ปรีลาตจขงพาพระเยซซูออกมาทรีที่ระเบรียงพรข้อมกคับสวมมงกรุฎหนามและเสพรอคลรุมสรีมขวง บางทรี
เพราะการเยาะเยข้ย บางทรีเพราะความสงสาร บางทรีเพราะสารรซูปทรีที่นขาสคังเวชของพระเยซซูนขาจะ
ททาใหข้พวกยริวพอใจแลข้ว ปรีลาตจขงประกาศวขา “ดซูคนนรีรซริ” แทนทรีที่จะททาใหข้พวกยริวหายโกรธ พวกเขา
กลคับเดพอดดาลยริงที่ กวขาเดริม พวกเขาตะโกนอรีกครคัรงวขา “ตรขงเขาเสรีย ตรขงเขาเสรีย”

เพราะความไรข้ศรีลธรรมของเขา ปรีลาตจขงยอมใหข้มรีการตคัดสรินโทษอคันไมขเปป็นธรรมเกริดขขรน
เขาพซูดเปป็นครคัรงทรีที่สามวขา “เราไมขเหป็นวขาเขามรีความผริดเลย” นรีเที่ ทขากคับเขาพซูดวขา ‘เทขาทรีที่เราเหป็นเขากป็
บรริสรุทธริธ แตขถข้าพวกเจข้าอยากตรขงเขาทรีที่กางเขน กป็เชริญตามสบาย’ ปรีลาตเปป็นคนทรีขที่ ร รีขลาดและไรข้ศรีล
ธรรม ถขงแมข้วาข เขาสามารถใชข้อทานาจของโรมไดข้เตป็มทรีที่ เขากป็ยอมเสรียสละพระเยซซูเพพอที่ เหป็นแกขความ
กข้าวหนข้าทางอาชรีพการงานของตน ถข้าการประหารพระเยซซูททาใหข้พวกยริวสงบและททาใหข้
สถานการณตทางการเมพองในตะวคันออกกลางคงทรีที่ กป็ใหข้เปป็นไปตามนคัรน นรีที่ยงริที่ จะชขวยใหข้เขาไดข้รคับ
การเลพอที่ นตทาแหนขงพข้นๆไปจากทรีที่นคันที่ เรป็วยริงที่ ขขรน
ยน 19:7
พวกยรวตอบทยู่านวยู่า "พวกเรามทกฎหมาย และตามกฎหมายนนนนั้ เขาควรจะ
ตาย เพราะเขาไดล้ตนนั้งตนวเปป็นพระบนตรของพระเจล้า" พวกยริวชขวยใหข้ปรีลาตตคัดสรินใจไดข้งขายขขรนโดย
กลขาววขา ตามกฎหมายของพวกเขาแลข้ว พระเยซซูสมควรตาย “เพราะเขาไดข้ตรคังตคัวเปป็นพระบรุตรของ
พระเจข้า”
ยน 19:8-9 ครนนั้นปทลาตจขงไดล้ยรนดนงนนนั้น ทยู่านกป็ตกใจกลนวมากขขนั้น 9 ทยู่านเขล้าไปในศาลปรท
โทเรทยมอทกและทยลพระเยซยวยู่า "ทยู่านมาจากไหน" แตยู่พระเยซย มรไดล้ตรนสตอบประการใด
ภรรยาของปรีลาตไดข้บอกเขาแลข้ววขานางฝคันรข้ายในคพนนคัรนเกรีที่ยวกคับพระเยซซู คราวนรีรพอไดข้ยริน
คทาอข้างของพระองคตวาข ทรงเปป็นพระบรุตรของพระเจข้า ความงมงายของปรีลาตกป็ยงริที่ ททาใหข้เขาตกใจ
มากขขรนไปอรีก เขากลคับเขข้าไปในศาลปรรีโทเรรียมและถามพระองคตวาข “ทขานมาจากไหน” พระเยซซู
ทรงเมรินเฉยตขอคทาถามนรีร ปรีลาตผซูข้ไรข้ศรีลธรรมและกระหายในอทานาจทางการเมพองเรริที่ม
กระวนกระวายใจ บรุคคลทรียที่ พนอยซูตข ขอหนข้าเขาเปป็นใครกคันแนข?
ยน 19:10 ปทลาตจขงทยลพระองคค์วยู่า "ทยู่านจะไมยู่พยดกนบเราหรนือ ทยู่านไมยู่รล้หย รนือวยู่าเรามท
ออานาจททริ่จะตรขงทยู่านททริ่กางเขน และมทออานาจททริ่จะปลยู่อยทยู่านไดล้" ปรีลาตถพอวขาการไมขพซูดของพระ
เยซซูเปป็นการดซูถซูกเขา อาจดข้วยความเหลพออด ปรีลาตประกาศแกขพระองคตวาข เขามรีอทานาจทรีจที่ ะตรขง
พระองคตทรีที่กางเขนหรพอปลขอยพระองคตไปกป็ไดข้ คทาทรีที่แปลวขา ออานาจ (เอป็กซออซูเซรีย) มรีความหมายวขา
‘สริทธริอทานาจ’ ในทางมนรุษยตแลข้วปรีลาตกป็มสรี ริทธริอทานาจนคัรนจรริงๆ
ยน 19:11 พระเยซย ตรนสตอบวยู่า "ทยู่านจะมทออานาจเหนนือเราไมยู่ไดล้ นอกจากจะ
ประทานจากเบนือนั้ งบนใหล้แกยู่ทยู่าน เหตนฉะนนนนั้ ผยล้ททริ่มอบเราไวล้กนบทยู่านจขงมทความผรดบาปมากกวยู่าทยู่าน"
ในการตรคัสวขาการปกครองทรุกอยขางของมนรุษยตและสริทธริอทานาจทรุกประการทรีที่มาพรข้อมกคับมคันถซูก
ประทานจากสวรรคตแกขมนรุษยต พระเยซซูจงข ตอบวขา “ทขานจะมรีอทานาจเหนพอเราไมขไดข้ นอกจากจะ
ประทานจากเบพรองบนใหข้แกขทขาน” พระองคตตรคัสดข้วยวขาผซูข้ทรีที่มอบพระองคตไวข้แกขเขากป็มครี วามผริดบาป

มากกวขาเขา เราไมขทราบชคัดเจนวขาพระเยซซูทรงหมายถขงใคร พระองคตอาจหมายถขงมหาปรุโรหริต
และสภาซานเฮดรริน หรพออาจหมายถขงยซูดาสอริสคารริโอท (คทาทรีแที่ ปลวขา มอบ (พาราดริโดมริ) เปป็นคทา
เดรียวกคับทรีที่ถซูกแปลวขา ‘ทรยศ’ เมพอที่ พซูดถขงยซูดาส) ถขงแมข้วาข ปรีลาตผซูข้ขร ขรี ลาดมรีสริทธริอทานาจทรีที่จะตรขง
กางเขนพระเยซซูไดข้ แตขคนอพที่นกป็จะมรีความบาปมากยริงที่ กวขาเขาเสรียอรีก
ยน 19:12-13 ตนนั้งแตยู่นนนนั้ ไปปทลาตกป็หาโอกาสททริ่จะปลยู่อยพระองคค์ แตยู่พวกยรวรล้องอขงวยู่า
"ถล้าทยู่านปลยู่อยชายคนนทนั้ ทยู่านกป็ไมยู่ใชยู่มรตรของซทซารค์ ผยใล้ ดททริ่ตนนั้งตนวเปป็นกษนตรรยกค์ ป็พ ยดตยู่อสยซล้ ทซารค์ "
13 เมนืริ่อปทลาตไดล้ยนร ดนงนนนนั้ ทยู่านจขงพาพระเยซย ออกมา แลล้วนนงริ่ บนลลนงกค์พรพากษา ณ ททริ่เรทยกวยู่า ลานปย
ศรลา ภาษาฮทบรย เรทยกวยู่า กนบบาธา
ปรีลาตจขงเรริที่มลคังเล และพวกยริวกป็สคังเกตเหป็นชคัดเจน พวกเขาตะโกนขขรนมาจากลานบข้านวขา
“ถข้าทขานปลขอยชายคนนรีร ทขานกป็ไมขใชขมริตรของซรีซารต ผซูข้ใดทรีตที่ รคังตคัวเปป็นกษคัตรริยตกพป็ ดซู ตขอสซูข้ซรีซารต” คทา
พซูดนรีรใชข้ไดข้ผลกคับปรีลาตดคังทรีพที่ วกยริวตข้องการ ความสงสารพระเยซซูของปรีลาตถซูกแทนทรีที่ดวข้ ยความ
เปป็นจรริงในทางการเมพองทคันทรี การโอนอขอนใหข้กบคั ขข้อหาของยริวทรีที่อข้างตคัวเปป็นกษคัตรริยตถพอเปป็นเรพอที่ ง
ตข้องหข้ามสทาหรคับโรม ความกข้าวหนข้าทางการเมพองของเขาจะสะดรุดไดข้ ปรีลาตจขงกลคับไปนคังที่ ลงบน
บคัลลคังกตพพริ ากษา (คทาทรีแที่ ปลวขา บนลลนงกค์พรพากษา คพอ เบมา มคันเปป็นทรีๆที่ ผซูข้พริพากษาชาวกรรีกหรพอ
โรมคันจะนคังที่ พริพากษาคดรีความ) มคันตคัรงอยซูบข นยกพพรนซขที่งในทรีที่นร ถรี ซูกแวดลข้อมดข้วยลานปซูนศริลา
ยน 19:14 วนนนนนนั้ เปป็นวนนเตรทยมปนสกา เวลาประมาณเททริ่ยง ทยู่านพยดกนบพวกยรววยู่า
"ดยเถรด นทริ่คอนื กษนตรรยค์ของทยู่านทนนั้งหลาย" วคันเตรรียมปคัสกานขาจะหมายถขงวคันทรีมที่ ากขอนเทศกาลกริน
ขนมปคังไรข้เชพรอ ยอหตนบอกวขานรีเที่ ปป็นเวลาหกนาฬริกาตามเวลาของชาวโรมคัน มคันเปป็นชขวงหกโมงเชข้า
หรพอหลคังจากนคัรนไมขนาน การไดข้ทราบเกรีที่ยวกคับชขวงเวลาทรีที่การพริจารณาคดรีนร รีเกริดขขรนชขวยใหข้เราเหป็น
ถขงความเหลวไหลของเรพที่องราวทคัรงหมด ถขงแมข้วาข ยอหตนไมขไดข้บคันทขกเกรีที่ยวกคับบทสนทนาตขอไป ปรี
ลาตกป็นขาจะนคังที่ บนบคัลลคังกตนร คันดข้วยความไมขพอใจ จากนคัรนเขากป็ลรุกขขรนและเดรินกลคับไปทรีรที่ ะเบรียง
ดข้วยนทราเสรียงประชดประชคันและเยข้ยหยคัน เขากลขาวแกขพวกยริววขา “ดซูเถริด นรีที่คอพ กษคัตรริยตของทขานทคัรง
หลาย” ความยรินยอมของเขาทรีจที่ ะประหารชรีวริตคนบรริสรุทธริธมรีอทานาจมากกวขาการดซูหมริที่นพวกยริวทรีที่
เขาปกครองอยซูข
ยน 19:15 แตยู่เขาทนนั้งหลายรล้องอขงวยู่า "เอาเขาไปเสทย เอาเขาไปเสทย ตรขงเขาเสทยททริ่
กางเขน" ปทลาตพยดกนบเขาวยู่า "ทยู่านจะใหล้เราตรขงกษนตรรยขค์ องทยู่านทนนั้งหลายททริ่กางเขนหรนือ" พวก
ปนโรหรตใหญยู่ตอบวยู่า "เวล้นแตยู่ซทซารค์แลล้ว เราไมยู่มทกษนตรรยค์" ดข้วยไมขรแซูข้ นขชคัดวขาปรีลาตหมายถขงอะไร
ในคทาพซูดเมพที่อกรีรทรีที่วาข พระเยซซูเปป็นกษคัตรริยต พวกยริวและฝซูงชนทรีรที่ วมตคัวกคันกป็รข้องอขงวขา “ตรขงเขาเสรียทรีที่

กางเขน” ปรีลาตอาจตข้องการเหนป็บแนมพวกยริวอรีกสคักครคัรงจขงถามพวกเขาวขา “ทขานจะใหข้เราตรขง
กษคัตรริยตของทขานทคัรงหลายทรีที่กางเขนหรพอ” บรรดาผซูข้นทาของสภาซานเฮดรริน รวมถขงพวกมหา
ปรุโรหริตดข้วยเปป็นพวกสะดซูสรีซขที่งไมขไดข้รอคอยพระเมสสริยาหตเหมพอนพวกฟารริสรี ดคังนคัรนพวกเขาจขง
ไมขมรีปคัญหากคับการปฏริเสธแนวคริดเรพอที่ งการใหข้พระเจข้าเปป็นกษคัตรริยแต ละการปกครองของพระเมสสริ
ยาหต พวกเขาตะโกนเหมพอนพวกเสรรีนริยมวขา “เวข้นแตขซรีซารตแลข้วเราไมขมรีกษคัตรริยต” ทรุกอยขางถซูกเตรรียม
ไวข้พรข้อมแลข้ว อนาคตของพระเยซซูถซูกประทคับตราแลข้ว
ยน 19:16 แลล้วปทลาตจขงมอบพระองคค์ใหล้เขาพาไปตรขงททริ่กางเขน และเขาพาพระเยซย
ไป ถขงแมข้วาข ยอหตนไมขไดข้บคันทขกเกรีที่ยวกคับการลข้างมพอของปรีลาตเพพที่อแสดงความไมขรคับผริดชอบใน
เรพที่องโลหริตของพระเยซซู แตขเขากป็บคันทขกวขาปรีลาตมอบพระเยซซูใหข้แกขพวกเจข้าหนข้าทรีที่ของยริวเพพอที่ พา
ไปตรขงกางเขน (ถขงแมข้วาข พวกทหารของโรมจะเปป็นคนประหารชรีวตริ พระองคตกตป็ าม) การทรีที่
พระองคตทรงถซูกพาไปอาจหมายถขงการทรีพที่ ระองคตทรงถซูกมอบไวข้แกขกองทหารของโรมผซูข้ซขที่งจะพา
พระองคตพรข้อมกคับอาชญากรอรีกสองคนไปตรขงกางเขนพรข้อมกคันเลยทรีเดรียว
ยน 19:17 และพระองคค์ทรงแบกกางเขนของพระองคค์ไปยนงสถานททริ่แหยู่งหนขงริ่ ซขริ่งเรทยก
วยู่า สถานททริ่กะโหลกศทรษะ ภาษาฮทบรย เรทยกวยู่า กลโกธา ธรรมเนรียมของโรมมรีอยซูวข าข อาชญากรทรีที่ถซูก
ตคัดสรินวขามรีความผริดจะลากกางเขนของตนไปยคังทรีที่ประหารชรีวริต ถขงแมข้วาข ยอหตนไมขไดข้บคันทขกเกรีที่ยว
กคับเรพอที่ งนรีร ขขาวประเสรริฐอรีกสามเลขมทรีที่เนพรอหาเหมพอนกคันกป็บคันทขกวขาพระองคตไมขสามารถแบก
กางเขนอคันหนคักอขรงดข้วยพระองคตเองไดข้ ซรีโมนชาวบข้านไซรรีนจขงถซูกเกณฑตใหข้มาชขวยแบกกางเขน
ของพระองคต
ถขงแมข้วาข มรีการถกเถรียงจนถขงทรุกวคันนรีรเกรีที่ยวกคับสถานทรีที่ๆพระเยซซูทรงถซูกตรขงกางเขน แตขมคัน
นขาจะเปป็นเนรินผาลาดชคันทรีที่อยซูใข กลข้กบคั สถานทรีที่ๆวคันนรีรเรรียกกคันวขา Gordon’s Tomb (อรุโมงคตฝคังศพขอ
งกอรตดอน) จากทริศตะวคันออก หนข้าผานรีรละมข้ายคลข้ายกคับใบหนข้าของกะโหลกมนรุษยต ซขที่งเปป็นความ
หมายของคทาฮรีบรซู (อาราเมค) โกลโกธา นรีที่จงข ไมขนขาใชขเรพอที่ งบคังเอริญแตขอยขางใดทรีพที่ ระบรุตรของ
พระเจข้าทรงสริรนพระชนมตบนเนรินเขาทรีที่หนข้าตาคลข้ายกคับหคัวกะโหลกคน คทากรรีกทรีที่แปลวขา กะโหลก
ศทรษะ (ครานริออน) เปป็นทรีที่มาของคทาภาษาอคังกฤษ/ละตริน cranium
ยน 19:18 ณ ททริ่นนนนั้ เขาตรขงพระองคค์ไวล้ททริ่กางเขนกนบคนอทกสองคน คนละขล้างและ
พระเยซย ทรงอยยกยู่ ลาง ณ ทรีนที่ คันที่ เองพระองคตผซูข้ทรงเปป็นจอมแหขงสงขาราศรีทรงถซูกตรขงเหมพอนกคับ
อาชญากรธรรมดาๆคนหนขงที่ ระหวขางคนอรีกสองคนทรีที่สมควรรคับโทษดคังกลขาวแลข้ว อาชญากรทคัรง
สองคนซขที่งถซูกเรรียกตขางกคันไปวขาโจร ขโมย และคนเลวนขาจะเปป็นสมาชริกของกองโจรบารคับบคัส ถข้า

ปรีลาตไมขเขข้ามาสอดดข้วยความโมโห บารคับบคัสกป็คงถซูกตรขงอยซูบข นกางเขนตรงกลางนคัรนแลข้ว พระ
เยซซูทรงสริรนพระชนมตแทนคนบาปจรริงๆ พระองคตผซูข้ทรงไมขมรีบาปมารคับโทษแทนคนบาป
ยน 19:19-22 ปทลาตใหล้เขทยนคอาประจานตรดไวล้บนกางเขน และคอาประจานนนนั้นวยู่า "เยซย
ชาวนาซาเรป็ธ กษนตรรยขค์ องพวกยรว" 20 พวกยรวเปป็นอนนมากจขงไดล้อยู่านคอาประจานนทนั้ เพราะททริ่ซขริ่งเขา
ตรขงพระเยซย นนนนั้ อยยใยู่ กลล้กนบกรนง และคอานนนนั้ เขทยนไวล้เปป็นภาษาฮทบรย ภาษากรทก และภาษาลา
ตรน 21 ฉะนนนนั้ พวกปนโรหรตใหญยู่ของพวกยรวจขงเรทยนปทลาตวยู่า "ขออยยู่าเขทยนวยู่า `กษนตรรยขค์ องพวก
ยรว' แตยู่ขอเขทยนวยู่า `คนนทนั้บอกวยู่า เราเปป็นกษนตรรยค์ของพวกยรว'" 22 ปทลาตตอบวยู่า "สรริ่งใดททริ่เราเขทยน
แลล้วกป็แลล้วไป"
ปรีลาตจขงเขรียนคทาประจานบนแผขนไมข้กระดานตามธรรมเนรียมของโรมวขา “เยซซูชาวนาซา
เรป็ธกษคัตรริยตของพวกยริว” คทาทรีแที่ ปลวขา คอาประจาน (ตริตลอส) มรีความหมายโดยทคัวที่ ไปวขาคทาเขรียน
อยขางไรกป็ตามพวกโรมมรีธรรมเนรียมวขาผซูข้ตข้องโทษประหารชรีวริตตข้องมรีคทาเขรียนประจานทรีรที่ ะบรุชอพที่
ของเขาและความผริดทรีที่เขากระททาตริดไวข้ทรีที่กางเขนดข้วย ยอหตนบคันทขกวขาปรีลาตเขรียนคทาประจานนคัรน
เปป็นภาษาฮรีบรซู ซขที่งเปป็นภาษาของชนชาตริอริสราเอล, ภาษากรรีก ซขที่งเปป็นภาษากลางของจคักรวรรดริ
โรมคัน บางทรีเพพที่อใหข้คนทรีที่ไมขไดข้ใชข้ภาษาเขรียนทรีที่เปป็นตคัวอคักษรฮรีบรซูเขข้าใจไดข้; และภาษาลาตริน ซขที่งเปป็น
ภาษาราชการของโรม
สริที่งทรีที่ปรีลาตเขรียนในทางเทคนริคแลข้วถพอวขาถซูกตข้อง เขายอมใหข้พระเยซซูถซูกประหารชรีวริต
เพราะเหตรุทรีที่พระองคตทรงเปป็นกษคัตรริยตทรีที่ไมขไดข้รคับอนรุญาต ซขที่งเปป็นมซูลเหตรุพอทรีที่จะตคัรงขข้อหากบฏตาม
กฎหมายของโรมไดข้ นอกจากนรีรเขาอาจจงใจประชดพวกผซูข้นทายริวทรีเที่ ขาดซูหมริที่นดข้วยกป็ไดข้ พวกปรุโรหริต
ใหญขเลป็งเหป็นถขงการเสรียดสรีของปรีลาตจขงทคักทข้วงใหข้เขาเปลรีที่ยนคทาประจานเปป็น “คนนรีร บอกวขา เรา
เปป็นกษคัตรริยตของพวกยริว” แตขปรีลาตไมขสนใจและตอบกลคับไปวขา “สริที่งใดทรีที่เราเขรียนแลข้วกป็แลข้วไป”
ยน 19:23-24 ครนนั้นพวกทหารตรขงพระเยซยไวล้ททริ่กางเขนแลล้ว เขาทนนั้งหลายกป็เอาฉลอง
พระองคค์แบยู่งออกเปป็นสทริ่สวยู่ นใหล้ทหารทนกคนคนละสยู่วน และเอาฉลองพระองคค์ชนนนั้ ในดล้วย ฉลอง
พระองคค์ชนนนั้ ในนนนนั้ ไมยู่มทตะเขป็บ ทอตนนั้งแตยู่บนตลอดลยู่าง 24 เหตนฉะนนนั้นเขาจขงพยดกนนวยู่า "เราอยยู่าฉทก
แบยู่งกนนเลย แตยู่ใหล้เราจนบสลากกนนจะไดล้รล้วย ยู่าใครจะไดล้ " ทนนั้งนทนั้เพนืริ่อพระคนมภทรค์จะสอาเรป็จททริ่วยู่า `เสนือนั้ ผล้า
ของขล้าพระองคค์ เขาแบยู่งปนนกนน สยู่วนเสนืนั้อของขล้าพระองคค์นนนั้น เขากป็จนบสลากกนน ' พวกทหารจขงไดล้
กระทอาดนงนทนั้
ขณะเดรียวกคันพวกทหารทรีที่ควบครุมการประหารชรีวริตพระเยซซูกงป็ ขวนอยซูกข บคั การแยขงเสพรอผข้า
ของพระองคต ถขงแมข้จะไมขมรีบอกไวข้ชคัดเจน แตขพวกเขานขาจะเปป็นกองทหารของโรมทรีที่ไดข้รบคั มอบ

หมายใหข้จคัดการตรขงกางเขนนคักโทษแตขละคนในวคันนคัรน มรีบคันทขกไวข้วาข ของใชข้สขวนตคัวของพระเยซซู
ถซูกแบขงออกเปป็นสรีที่สขวน ขข้าวของเหลขานคัรนอาจเปป็นรองพระบาทของพระองคต เสพรอคลรุมชคัรนนอกของ
พระองคต เขป็มขคัดของพระองคต และผข้าคลรุมทรีที่มรีหมวกคลรุมศรีรษะของพระองคต
อยขางไรกป็ตามพวกเขาตคัดสรินใจจคับสลากเพพที่อดซูวาข ใครจะไดข้ฉลองพระองคค์ชนนนั้ ในของ
พระองคต คทาทรีแที่ ปลเชขนนคัรนคพอ คริโทน ดคังทรีที่มเรี ขรียนไวข้วาข เครพอที่ งแตขงกายชริรนนรีรไมขมรีตะเขป็บทอตคัรงแตขบน
ตลอดลขาง มคันจขงนขาจะททาจากวคัสดรุทรีที่เปป็นผข้าฝข้ายนรุขม ถขงแมข้วาข จะททาดข้วยวคัสดรุทรีที่ไมขยรุงข ยากแตขมคันกป็เปป็น
เครพอที่ งแตขงกายทรีที่สวมสบายและถพอวขามรีคขา มรีการเสรียดสรีตรงทรีที่วาข ทหารชาวโรมพวกนรีรพนคันขคันตขอ
กคันวขาใครจะไดข้เสพรอชคัรนในของพระบรุตรของพระเจข้า (ถข้าพระเยซซูไมขไดข้ถซูกเปลพรองผข้าจนเปลพอยเปลขา
ขณะถซูกตรขงกางเขน พระองคตกเป็ กพอบเปลพอย นอกจากจะถซูกททารข้ายรข างกายและจริตใจในวคันนคัรนแลข้ว
พระองคตยงคั ถซูกดซูหมริที่นเหยรียดหยามอยขางเหลพอขนาดดข้วย)
ดข้วยรายละเอรียดเยอะขนาดนรีรกมป็ รีเขรียนไวข้อรีกวขาเพพที่อพระคคัมภรีรตจะสทาเรป็จ ยอหตนยกขข้อความ
จากสดรุดรี 22:18 “เสพรอผข้าของขข้าพระองคต เขาแบขงปคันกคัน สข วนเสพรอของขข้าพระองคตนร คัน เขากป็จคับ
สลากกคัน”
ยน 19:25-27 ผยล้ททริ่ยนนื อยยยู่ขาล้ งกางเขนของพระเยซย นนนนั้ มทมารดาของพระองคค์กนบนล้าสาว
ของพระองคค์ มารทยภค์ รรยาของเคลโอปนส และมารทยค์ชาวมนกดาลา 26 ฉะนนนนั้ เมนืริ่อพระเยซย ทอด
พระเนตรเหป็นมารดาของพระองคค์ และสาวกคนททริ่พระองคค์ทรงรนกยนืนอยยใยู่ กลล้ พระองคค์ตรนสกนบ
มารดาของพระองคค์วยู่า "หญรงเออ๋ย จงดยบนตรของทยู่านเถรด" 27 แลล้วพระองคค์ตรนสกนบสาวกคนนนนั้น
วยู่า "จงดยมารดาของทยู่านเถรด" และตนนั้งแตยู่เวลานนนนั้ มา สาวกคนนนนั้นกป็รบน นางมาอยยยู่ในบล้านของตน
ใตข้กางเขนของพระเยซซูยงคั มรีสาวกทรีที่สคัตยตซพที่อหลงเหลพออยซูหข ลายคน ทขามกลางสาวกสริบสอง
คนมรีแตขยอหตนคนเดรียวเทขานคัรนทรีที่ใจกลข้าพอทรีที่จะเผชริญกคับจรุดจบทรีที่มาถขง เขายพนอยซูทข รีที่นคันที่ พรข้อมกคับ
สตรรีทรีที่รคักพระเจข้าอรีกหลายคนทรีที่อยซูตข ขอเพพอที่ ดซูเหตรุการณตจนจบ ยอหตนบอกวขามรีมารรียมต ารดาของพระ
เยซซู นข้องสาวของนาง ผซูข้ซขที่งชพที่อวขามารรียตเหมพอนกคันและเปป็นภรรยาของเคลโอปคัสและมารรียตมคักดาลา
มรีความขคัดแยข้งกคันในขขาวประเสรริฐเนพรอหาคลข้ายกคันอรีกสามเลขมในเรพอที่ งชพที่อของมารรียคต นทรีที่สองใน
รายชพที่อของยอหตน บคันทขกของมคัทธริว (27:55) บอกวขามารรียตคนทรีที่สองในยอหตนคพอมารดาของบรุตร
ของเศเบดรี ในมาระโก 15:40 สตรรีคนนรีรมนรี ามวขาสะโลเม เหป็นไดข้ชดคั วขานข้องสาวของมารดาของ
พระเยซซูมนรี ามวขามารรียตและสะโลเมเหมพอนกคับธรรมเนรียมการมรีชพที่อจรริงและชพที่อกลางในปคัจจรุบนคั
สามรีของนางกป็มรีชพที่อมากกวขาชพที่อเดรียวดข้วย คพอ เศเบดรีและเคลโอปคัส นรีที่หมายความวขาทคัรงยากอบและ
ยอหตนเปป็นลซูกพรีที่ลซูกนข้องของพระเยซซู

หากเปป็นเชขนนคัรนจรริง มคันกป็ยริงที่ สมเหตรุสมผลทรีที่พระเยซซูทรงฝากใหข้ยอหตน ลซูกพรีลที่ ซูกนข้องของ
พระองคตดซูแลมารดาของพระองคต เหป็นไดข้ชคัดวขาโยเซฟสามรีของนางเสรียชรีวริตไปตคัรงนานแลข้ว เราไมข
ทราบวขาตอนนคัรนพวกนข้องๆของพระเยซซูอยซูทข ไรีที่ หน แตขเหป็นไดข้ชดคั วขา พระเยซซูทรงตข้องการใหข้คนทรีที่
ดซูแลมารดาของพระองคตไมขเพรียงเปป็นญาตริเทขานคัรนแตขยคังเปป็นสาวกทรีที่สคัตยตซพที่อและไวข้ใจไดข้ดข้วย
พระเยซซูไมขไดข้ทรงหยาบคายแตขอยขางใดในการทรีที่พระองคตทรงเรรียกมารดาของพระองคตวาข
“หญริงเออ๋ย” เหมพอนกคับทรีที่คนในสมคัยนรีรใชข้กนคั ความหมายของวลรีนร รีนขาจะเหมพอนกคับวลรี ‘สรุภาพสตรรี
ของฉคัน’ หรพอ ‘ครุณผซูข้หญริง’ ในปคัจจรุบนคั มคันเปป็นคทาทรีที่แสดงถขงความเคารพและความเหมาะสม นรีที่
อาจเปป็นไปไดข้ดข้วยวขาพระเยซซูไมขไดข้ใหข้ความสนใจกคับครอบครคัวบนโลกนรีรของพระองคตอกรี ตขอไป
มากเทขากคับภารกริจในการไถข นรีที่ไมขไดข้สนคับสนรุนคทาสอนของโรมคันคาทอลริกทรีที่ใหข้ความสทาคคัญตขอ
‘มารดาของพระเจข้า’ แตขอยขางใด ถขงแมข้วาข พระองคตทรงเกรีที่ยวขข้องกคับภารกริจทรีที่สทาคคัญทรีที่สรุดแหขงทรุก
ยรุคสมคัย แตขพระองคตกทป็ รงใหข้เกรียรตริมารดาของพระองคตโดยการททาใหข้แนขใจวขามรีคนดซูแลนางเปป็น
อยขางดรี
ยน 19:28-29 หลนงจากนนนนั้ พระเยซย ทรงทราบวยู่า ทนกสรริ่งสอาเรป็จแลล้ว เพนืริ่อพระคนมภทรค์จะ
สอาเรป็จจขงตรนสวยู่า "เรากระหายนอนั้า" 29 มทภาชนะใสยู่นอนั้าองนยู่นเปรทยนั้ ววางอยยยู่ททริ่นนริ่น เขาจขงเอาฟองนอนั้า ชนบ
นอนั้าองนยู่นเปรทนั้ยวใสยู่ปลายไมล้ห นสบชยขขนั้นใหล้ถขงพระโอษฐค์ของพระองคค์
ยอหตนบคันทขกเกรีที่ยวกคับสภาพจริตใจลขกๆของพระเยซซูตรงนรีร พระองคตไมขเพรียงมรีสตริดรีอยซูข
เทขานคัรนแตขพระองคตทรงทราบดรีถขงความหมายของสริที่งทรีที่พระองคตกาท ลคังททาอยซูบข นไมข้กางเขนดข้วย วลรี
ทรีที่วาข “พระเยซซูทรงทราบวขา ทรุกสริที่งสทาเรป็จแลข้ว” แปลไดข้ดข้วยวขา ‘พระเยซซูทรงทราบวขา ทรุกสริที่งกนาลทง
ถซูกททาใหข้สทาเรป็จ’ คทาทรีที่แปลวขา สอาเรป็จ (เทเลโอ) มรีความหมายวขา ‘ททาใหข้จบ’ หรพอ ‘ททาใหข้สมบซูรณต’
มคันอยซูใข นรซูปสมบซูรณตกาลและอยซูใข นรซูปประธานถซูกกระททา ดข้วยทรงทราบวขาทรุกสริที่งกทาลคังเปป็นไป
ตามแผนการของพระเจข้าและตามทรีที่มพรี ยากรณตไวข้ พระองคตจงข ทรงททาใหข้คทาพยากรณตอรีกขข้อสทาเรป็จ
โดยตรคัสถขงการกระหายนทราของพระองคต นรีที่นขาจะเปป็นการททาใหข้ สดรุดรี 69:21 สทาเรป็จ สข วนหนขงที่ ของ
การทรมานโดยการตรขงกางเขนของพวกโรมคพอการปลขอยใหข้แหข้งตายภายใตข้ดวงอาทริตยตอคันแผด
เผาเหนพอทะเลเมดริเตอรตเรเนรียน ดวงอาทริตยตททาใหข้รขางกายของผซูข้ถซูกตรขงเสรียนทราไปเรพที่อยๆอยขาง
รวดเรป็ว ซขงที่ ททาใหข้ลรินร เขาบวมและปากแหข้งผาก การตรขงกางเขนของคนโรมคันถซูกตคัรงใจใหข้เปป็นการ
ประหารใหข้ตายนคับพคันครคัรง ซขงที่ ทรีที่ทรมานไมขนอข้ ยกป็คพอการปลขอยใหข้เจอกคับแสงแดดอคันรข้อนระอรุ
ของดวงอาทริตยตทรีที่สาดสข องเหนพอดรินแดนตะวคันออกกลาง

เครพอที่ งดพมที่ ของพวกทหารโรมทรีที่ถซูกพซูดถขงในทรีที่นร รีคพอ นอนั้าองนยู่นเปรทนั้ยว (ออซอส) มคันคพอสข วน
ผสมของนทราองรุขนเปรรีรยวกคับนทรา ในการททาใหข้เปรรีรยว สขวนทรีที่เปป็นแอลกอฮอลตสขวนใหญขจะระเหยไป
และเครพที่องดพที่มนรีรเหมาะทรีที่จะใชข้เพพที่อกระตรุข้นประสาทเหมพอนกคับกาแฟสมคัยนรีร เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกทหาร
รซูข้ดวรี าข พวกเขาจะตข้องมาเฝข้าอยซูทข รีที่กางเขนนรีรหลายชคัวที่ โมง พวกเขาจขงเตรรียมไหนทราองรุขนเปรรีรยวนรีรมาดข้วย
พอไดข้ยรินพระเยซซูตรคัสวขา “เรากระหายนทรา” กป็มรีทหารคนหนขที่งทรียที่ พนอยซูตข รงนคัรนเจอฟองนทรา จรุขมมคันใน
นทราองรุขนเปรรีรยวและเสรียบฟองนทรานคัรนบนปลายไมข้หรุสบ ไมข้หรุสบทรีที่โตเตป็มทรีที่อาจยาวไดข้ถขงสามถขงสรีที่ฟรุต
เมพที่อรวมกคับความยาวของแขนคนทรีที่ยพดเตป็มทรีแที่ ลข้วไมข้นร รีกคป็ งไปถขงพระโอษฐตของพระเยซซูไดข้ เขาจขง
ยพที่นฟองนทรานรีรถขงพระโอษฐตของพระเยซซู
ยน 19:30 เมนืริ่อพระเยซย จขงทรงรนบนอนั้าองนยู่นเปรทนั้ยวแลล้ว พระองคค์ตรนสวยู่า "สอาเรป็จแลล้ว"
และทรงกล้มพระเศทยรลงปลยู่อยพระวรญญาณจรตออกไป พระเยซซูจขงรคับประทานนทราองรุขนเปรรีรยวจาก
ฟองนทรานคัรน ยอหตนบคันทขกคทาตรคัสสรุดทข้ายของพระองคตทรีที่วาข “สทาเรป็จแลข้ว” สข วนลซูกาบคันทขกคทาตรคัส
สรุดทข้ายของพระองคตทรีที่วาข “พระบริดาเจข้าขข้า ขข้าพระองคตฝากจริตวริญญาณของขข้าพระองคตไวข้ใน
พระหคัตถตของพระองคต” (ลซูกา 23:46) อยขางไรกป็ตามเมพที่อเราเขข้าใจวขายอหตนเปป็นผซูข้ทรีที่เตริมรายละเอรียด
ทรีที่เหลพอซขที่งไมขไดข้มรีบอกไวข้ในขขาวประเสรริฐเนพรอหาเหมพอนกคันอรีกสามเลขม เรากป็สคันนริษฐานไดข้วาข คทา
ตรคัสของพระเยซซู “สทาเรป็จแลข้ว” ตามทรีที่บคันทขกไวข้ตรงนรีรกเป็ ปป็นคทาตรคัสสรุดทข้ายของพระเยซซูบนไมข้กาง
เขนจรริงๆ แลข้วพระองคตกป็กมข้ พระเศรียรลง “ปลขอยพระวริญญาณจริตออกไป” (คทาทรีที่แปลวขาพระ
วรญญาณจรต ในทรีที่นร ครี พอ พนพอมา ซขงที่ เปป็นคทาทรีที่มกคั แปลเปป็น ‘วริญญาณ’ คทาทรีที่แปลวขา ปลยู่อย (พาราดริโด
มริ) เปป็นคทาทรีที่มกคั แปลเปป็น ‘มอบใหข้’ ในการสริรนพระชนมต พระเยซซูกทป็ รงมอบวริญญาณของพระองคต
คพนแกขพระเจข้า ตามทรีที่สดรุดรี 31:5 ไดข้บอกไวข้
คทาทรีที่แปลวขา สอาเรป็จแลล้ว (เทเลโอ) ถซูกนทาเสนอในรซูปสมบซูรณตกาลและประธานเปป็นผซูข้ถซูก
กระททา (เทเทเลสไท) มคันสพที่อวขาพระราชกริจของพระองคตนร คันเสรป็จสมบซูรณตแลข้ว พระองคตไดข้ทรง
กระททาพระราชกริจทรีที่พระบริดาทรงมอบใหข้พระองคตกระททาสทาเรป็จแลข้ว (ดซู ยอหตน 4:34) คทาวขา เท
เทเลสไท เปป็นคทาทรีที่ใชข้ในสมคัยนคัรนเพพอที่ หมายถขงการททาธรุรกรรมทางการเงรินเสรป็จสริรน มคันสพที่อถขงการทรีที่
เงรินงวดสรุดทข้ายถซูกชทาระไปแลข้วและไมขมหรี นรีรตริดคข้างอรีกตขอไป เปป็นความจรริงทรีที่พระเยซซูทรงชทาระ
ครบถข้วนแลข้ว พระองคตไดข้ทรงไถขเราแลข้วดข้วยพระโลหริตอคันมรีคขาประเสรริฐของพระองคต ราคาคขา
งวดแหขงความบาปของเราไดข้ถซูกชทาระแลข้ว พระราชกริจของพระครริสตตสทาเรป็จเสรป็จสริรนแลข้ว
ยน 19:31-34 เพราะวนนนนนั้นเปป็นวนนเตรทยม พวกยรวจขงขอใหล้ปลท าตทนบขาของผยล้ททริ่ถยกตรขงใหล้
หนก และใหล้เอาศพไปเสทย เพนืริ่อไมยู่ใหล้ศพคล้างอยยยู่ททริ่กางเขนในวนนสะบาโต (เพราะวนนสะบาโตนนนั้นเปป็น

วนนใหญยู่) 32 ดนงนนนั้นพวกทหารจขงมาทนบขาของคนททริ่หนขริ่ง และขาของอทกคนหนขริ่งททริ่ถยกตรขงอยยยู่กบน
พระองคค์ 33 แตยู่เมนืริ่อเขามาถขงพระเยซย และเหป็นวยู่าพระองคค์สนรนั้ พระชนมค์แลล้ว เขาจขงมรไดล้ทนบขาของ
พระองคค์ 34 แตยู่ทหารคนหนขริ่งเอาทวนแทงททริ่สทขล้างของพระองคค์ และโลหรตกนบนอนั้ากป็ไหลออกมา
ทนนทท
วคันทรีพที่ ระเยซซูทรงถซูกตรขงกางเขนเปป็น “วคันเตรรียม” สทาหรคับเทศกาลกรินขนมปคังไรข้เชพรอทรีจที่ ะ
มาถขงซขที่งเปป็น “วคันใหญข” การพซูดถขงมคันวขาเปป็น “วคันสะบาโต” ตามทรีที่มรีเขรียนไวข้ไมขจทาเปป็นตข้องหมาย
ถขงวคันทรีที่เจป็ดของสคัปดาหต วคันสะบาโตใหญขเชขน ปคัสกาหรพอเทศกาลกรินขนมปคังไรข้เชพรอ อาจเปป็นวคัน
ไหนของสคัปดาหตกไป็ ดข้ มคันนขาจะเปป็นวคันพฤหคัส (ดซูคทาอธริบายสทาหรคับ มคัทธริว 12:40 วขาททาไมพระเยซซู
ถขงไมขไดข้ถซูกตรขงในวคันศรุกรต) ไมขวาข จะยคังไง พวกผซูข้นทาชาวยริวทรีที่จซูข้จร รีไมขอยากแมข้แตขจะยรุงข เกรีที่ยวในทาง
อข้อมกคับศพคนตายในวคันบรริสรุทธริธซขที่งเปป็นวคันใหญขนร คัน ดข้วยเหตรุนร รีในตอนบขายแกขๆของวคันนคัรน พวก
เขาจขงขอปรีลาตใหข้นทาศพคนตายทคัรงสามลงมาทคันทรีและฝคังกขอนเรริที่มตข้นวคันบรริสรุทธริธของพวกเขา (เมพอที่
ดวงอาทริตยตตก)
การตรขงกางเขนของชาวโรมคันปกตริแลข้วกรินเวลาตคัรงแตขสามสริบหกถขงเจป็ดสริบสองชคัวที่ โมง
ขณะทรีที่ผซูข้ถซูกตรขงคขอยๆสริรนใจไปเพราะความเหนพที่อยอขอน การเจอกคับแสงแดด การเสรียนทราในรข างกาย
การหดตคัวของกลข้ามเนพรอ และอาการบาดเจป็บตขางๆ มคันคพอความตายนคับพคันครคัรงจรริงๆ สขวนหนขที่ง
ของการทรมานทรีพที่ วกโรมตคัรงใจไวข้คอพ การทรีที่เพชฌฆาตจะยกกางเขนทรีที่มผรี ซูข้ตรขงขขรนในแบบทรีที่
กางเขนนคัรนจะตกลงไปในหลรุมของมคัน แรงกระแทกของกางเขนทรีมที่ รีนรทาหนคักถขวงเมพที่อตกถขงกข้น
หลรุมจะททาใหข้กระดซูกชริรนใหญขๆของผซูข้ถซูกตรขงหลรุดจากขข้อ ปกตริแลข้วขข้อตขอไหลขของผซูข้ถซูกตรขงจะหลรุด
จากขข้อเมพที่อกางเขนหลขนถขงกข้นหลรุม นรีที่ททาใหข้กลข้ามเนพรอกระบคังลมซขที่งควบครุมการหายใจไมขททางาน
ตามปกตริอรีกตขอไป ผซูข้ถซูกตรขงจะหายใจไดข้กตป็ ขอเมพที่อเขาพยายามเกรป็งขาและยคันตคัวขขรนบนเทข้าทรีที่สคันที่ เทา
ทรุกลมหายใจของเขาจะนทาความเจป็บปวดมาใหข้ วริธรีงขายๆทรีที่จะททาใหข้ผซูข้ถซูกตรขงกางเขนตายเรป็วขขรนกป็คอพ
การททาใหข้กระดซูกหนข้าแขข้งของเขาหคัก เขาจะหายใจไมขไดข้อรีกและความตายทรีมที่ าจากการหายใจไมข
ออกกป็จะมาถขงในอรีกไมขกรีที่นาทรีขข้างหนข้า พวกยริวทราบเกรีที่ยวกคับเรพอที่ งนรีรดรี พวกเขาจขงขอใหข้ปรีลาตหคัก
กระดซูกขาของเหยพอที่ ทคัรงสามเพพที่อจบชรีวริตของพวกเขา
โจรสองคนจขงถซูกปลริดชรีวริต แตขพอพวกทหารมาถขงพระเยซซู พวกเขากป็พบวขาพระองคตทรง
สริรนพระชนมตแลข้ว พวกเขาจขงไมขหคักกระดซูกขาของพระองคต คทาพยากรณตเกรีที่ยวกคับการสริรนพระชนมต
ของพระเมสสริยาหตจขงสทาเรป็จ ประการแรกคพอ แบบของลซูกแกะปคัสกาทรีที่ถซูกบรรยายไวข้ในอพยพ
12:46 และกคันดารวริถรี 9:12 จากนคัรนคทาพยากรณตทรีที่มรีในสดรุดรี 34:20 ทรีที่บอกวขากระดซูกของพระองคตจะ

ไมขหคักสคักซรีที่เดรียวกป็สทาเรป็จ ทหารคนหนขที่งดข้วยความโกรธหรพอความโหดจขงใชข้ทวนแทงสรีขข้างของ
พระองคต
ยอหตนบคันทขกวขา “โลหริตกคับนทรากป็ไหลออกมาทคันทรี” นรีที่เปป็นสริที่งทรีที่เกริดขขรนเมพที่อคนๆหนขงที่ ตาย
ดข้วยใจทรีที่แตกสลาย ผซูข้แตขงเพลงสดรุดรีกลขาวคทาพยากรณตวาข “การเยาะเยข้ยกระททาจริตใจขข้าพระองคต
ชอกชทรา” ในเพลงสดรุดรี 69:20 ทรีพที่ ยากรณตถขงพระเมสสริยาหต ความเครรียดหรพอความทรุกขตทรรีที่ รุนแรง
สามารถททาใหข้หข้องหคัวใจแตกออกไดข้ เยพอที่ หรุข้มหคัวใจซขงที่ มรีของเหลวคลข้ายนทราหรุมข้ อยซูรข อบหคัวใจกป็จะคคังที่
ไปดข้วยนทราและเลพอด ทหารคนนคัรนทรีที่เอาทวนแทงเขข้าสรีขข้างของพระองคตกแป็ ทงเขข้าทรีที่เยพอที่ หรุข้มหคัวใจนรีร
เอง ซขงที่ ททาใหข้นร ทาและเลพอดทรีที่คงคั ที่ อยซูไข หลออกจากหคัวใจทรีที่แตกสลายเพราะความชอกชทรา อาจเปป็น
เพราะความบาปของเรารวมเขข้ากคับความชอกชทราทรีที่พระองคตตข้องทนเพราะการถซูกปฏริเสธโดยคน
ของพระองคตททาใหข้พระองคตตข้องสริรนพระชนมตในลคักษณะนรีร
ยน 19:35-37 คนนนนนั้ ททริ่เหป็นกป็เปป็นพยาน และคอาพยานของเขากป็เปป็นความจรรง และเขากป็รล้ย
วยู่าเขาพยดความจรรง เพนือริ่ ทยู่านทนนั้งหลายจะไดล้เชนือริ่ 36 เพราะสรริ่งเหลยู่านทเนั้ กรดขขนั้นเพนืริ่อขล้อพระคนมภทรค์จะ
สอาเรป็จซขริ่งวยู่า `พระอนฐรของพระองคค์จะไมยู่หนกสนกซทริ่เดทยว' 37 และมทขล้อพระคนมภทรค์อทกขล้อหนขริ่งวยู่า `เขา
ทนนั้งหลายจะมองดยพระองคค์ผล้ซย งขริ่ เขาเองไดล้แทง'
ยอหตนซขที่งเรรียกตคัวเองเหมพอนเปป็นบรุคคลทรีที่สามและกลขาววขา เขาเปป็นพยานผซูข้เหป็นเหตรุการณต
ทคัรงหมดทรีที่เกริดขขรน ยพนยคันวขาสริที่งทรีที่เขาเหป็นเปป็นความจรริง “เพพที่อทขานทคัรงหลายจะไดข้เชพที่อ” เขาบคันทขกอรีก
ครคัรงวขาขข้อพระคคัมภรีรตไดข้สทาเรป็จจากการทรีที่กระดซูกของพระองคตไมขหคักสคักซรีที่เดรียว เขายคังยก เศคารริยาหต
12:10 ดข้วยทรีที่บอกวขาพระเมสสริยาหตผซูข้ทนทรุกขตจะถซูกแทง
ยน 19:38-40 หลนงจากนทนั้โยเซฟชาวบล้านอารรมาเธทย ซขงริ่ เปป็นสาวกลนบๆของพระเยซยเพราะ
กลนวพวกยรว กป็ไดล้ขอพระศพพระเยซยจากปทลาต และปทลาตกป็ยอมใหล้ โยเซฟจขงมาอนญเชรญพระศพ
พระเยซย ไป 39 ฝยู่ายนรโคเดมนส ซขริ่งตอนแรกไปหาพระเยซยในเวลากลางคนืนนนนนั้ กป็มาดล้วย เขานอา
เครนืริ่องหอมผสม คนือมดยอบกนบกฤษณาหนนกประมาณสามสรบกวยู่ากรโลกรนมมาดล้วย 40 พวกเขา
อนญเชรญพระศพพระเยซย และเอาผล้าปยู่านกนบเครนืริ่องหอมพนนพระศพนนนั้นตามธรรมเนทยมฝนงศพของ
พวกยรว
สาวกแบบแอบๆสองคนในทรีสที่ รุดกป็มรีความกลข้าพอทรีที่จะแสดงจรุดยพนของตน โยเซฟแหขง
บข้านอารริมาเธรียขอพระศพของพระเยซซูจากปรีลาต พอไดข้รคับอนรุญาตเขากป็ “มาอคัญเชริญพระศพของ
พระเยซซูไป” ชขางเปป็นงานทรีไที่ มขนขาอภริรมยต (แตขเปป็นสริทธริพริเศษยริงที่ ) ทรีที่จะเอาพระศพของพระเยซซูลงมา

จากกางเขน นริโคเดมคัสกป็ออกมาชขวยเขาดข้วย เขานทา “เครพอที่ งหอมผสม คพอมดยอบกคับกฤษณาหนคัก
ประมาณสามสริบกวขากริโลกรคัมมาดข้วย”
ธรรมเนรียมของพวกยริวมรีอยซูวข าข กขอนทรีที่จะหขอศพในผข้าปขานจะมรีการใสข เครพอที่ งหอมลงไปบน
ศพดข้วย เครพอที่ งหอมชขวยปกปริดกลรินที่ เนขาเหมป็นของศพ เครพที่องหอมผสมมดยอบกคับกฤษณาสามสริบ
กริโลกรคัม (มรีคขาเทขากคับ 100 ปอนดตโรมคันหรพอประมาณ 12 ออนซต) มรีราคาแพงมาก ถขงแมข้วาข พวก
ของพระองคตปฏริเสธพระองคต แตขโยเซฟและนริโคเดมคัสกป็ชขวยดซูวาข พระองคตไมขเพรียงไดข้รคับการฝคังศพ
อยขางเหมาะสมเทขานคัรนแตขตข้องเหมาะกคับเจข้าชายองคตหนขงที่ ดข้วย คทาพยากรณตจากอริสยาหต 53:9 กป็
สทาเรป็จอรีกขข้อในการทรีพที่ ระองคตทรงถซูกฝคังในอรุโมงคตของเศรษฐรี
ยน 19:41-42 ในสถานททริ่พระองคค์ถยกตรขงททริ่กางเขนนนนนั้ มทสวนแหยู่งหนขริ่ง ในสวนนนนนั้ มท
อนโมงคค์ฝงน ศพใหมยู่ททริ่ยงน ไมยู่ไดล้ฝนงศพผยใล้ ดเลย 42 เพราะวนนนนนนั้ เปป็นวนนเตรทยมของพวกยรว และเพราะ
อนโมงคค์นนนนั้ อยยใยู่ กลล้ เขาจขงบรรจนพระศพพระเยซย ไวล้ททริ่นนริ่น
โยเซฟแหขงบข้านอารริมาเธรียบคังเอริญมรีอรุโมงคตฝคังศพทรีที่สกคัดเขข้าไปในหรินแบบทรีที่บรรจรุไดข้หลาย
ศพซขที่งเขาเตรรียมไวข้กรณรีทรีที่เขาเสรียชรีวริต อรีกครคัรงทรีที่คทาพยากรณตอรีกขข้อสทาเรป็จตรงทรีที่มนคั เปป็นอรุโมงคตฝคัง
ศพของเศรษฐรี เพราะวขาอรุโมงคตนร รีอยซูใข กลข้สถานทรีที่ตรขงกางเขนและวคันนคัรนเปป็นวคันเตรรียมของพวกยริว
พวกเขาจขงฝคังพระศพของพระเยซซูทรีที่นคันที่
*****
ภนำพรวมของยอหห์น 20: บททมีที่ 20 ของยอหห์นบทนททึกเกมียที่ วกทบการฟนทั้นคนนพระชนมห์ของพระ
ครริสตห์ เหมนอนเดริมทมีที่ขข่าวประเสรริฐทมีที่เรมียบเรมียงโดยยอหห์นมมีรายละเอมียดทมีที่ไมข่มมีในขข่าวประเสรริฐ
เนนอทั้ หาเหมนอนกทนอมีกสามเลข่ม เพราะยอหห์นเขมียนขข่าวประเสรริฐขอตนหลทงอมีกสามเลข่มหลายสริบปมี
ตข่อมา พระวริญญาณบรริสมุทธริธจทึงทรงดลใจเขาอยข่างชทดเจนใหล้เพริมที่ เตริมรายละเอมียดทมีที่อมีกสามเลข่มไมข่มมี
ยน 20:1-2 วนนแรกของสนปดาหค์เวลาเชล้ามนืด มารทยชค์ าวมนกดาลามาถขงอนโมงคค์ฝงน ศพ เธอ
เหป็นหรนออกจากปากอนโมงคค์อยยยู่แลล้ว 2 เธอจขงวรริ่งไปหาซทโมนเปโตรและสาวกอทกคนหนขงริ่ ททริ่พระเยซย
ทรงรนกนนนนั้ และพยดกนบเขาวยู่า "เขาเอาองคค์พระผยเล้ ปป็นเจล้าออกไปจากอนโมงคค์แลล้ว และพวกเราไมยู่รล้วย ยู่า
เขาเอาพระองคค์ไปไวล้ททริ่ไหน"
ในชขวงเชข้ามพดของวคันตข้นสคัปดาหต มารรียมต คักดาลาไดข้มาทรีที่ฝคังพระศพของพระเยซซูกขอนรรุขงสาง
เธอตกใจมากทรีที่เหป็นวขาหรินทรีที่ปริดปากอรุโมงคตไดข้ถซูกเอาออกไปแลข้ว นางจขงวริงที่ ไปบอกเปโตรและ
ยอหตน (ยอหตนเรรียกตคัวเองในฐานะบรุคคลทรีที่สามโดยเรรียกตคัวเองวขา “สาวกอรีกคนหนขงที่ ทรีพที่ ระเยซซู
ทรงรคักนคัรน” คทาทรีที่แปลวขา รนก ในทรีที่นร รีคอพ ฟริเลโอ ยอหตนใชข้คทาวขา วริงที่ และ มา ในรซูป ‘ปคัจจรุบนคั กาลใน

อดรีต’ ความหมายกป็คพอ ถขงแมข้วาข การกระททาตามทรีที่ถซูกบคันทขกไวข้เปป็นอดรีตไปแลข้ว แตขมคันกป็ถซูกนทา
เสนอราวกคับวขาผซูข้อขานรข วมอยซูใข นเหตรุการณตดวข้ ย
เราสามารถจรินตนาการไดข้ถงข ความตพที่นเตข้นของมารรียตเมพอที่ นางวริงที่ หอบไปหาเปโตรและ
ยอหตนและบอกเขาทคัรงสองวขา “เขาเอาองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าออกไปจากอรุโมงคตแลข้ว และพวกเราไมขรซูข้
วขาเขาเอาพระองคตไปไวข้ทไรีที่ หน” พวกเราในทรีที่นร รีหมายถขงพวกผซูข้หญริงคนอพนที่ ๆทรีที่ไปกคับนางดข้วยซขที่งลซูก
าและมคัทธริวไดข้บคันทขกไวข้แตขยอหตนไมขไดข้บคันทขกไวข้ คทาวขาเขาทรีมที่ ารรียตมกคั ดาลาใชข้สพที่อใหข้เหป็นวขานางคริด
วขาพวกผซูข้ใหญขของยริวเอาพระศพของพระเยซซูไป
ยน 20:3-4 เปโตรจขงออกไปยนงอนโมงคค์กบน สาวกคนนนนนั้ 4 เขาจขงวรงริ่ ไปทนนั้งสองคน แตยู่
สาวกคนนนนั้นวรงริ่ เรป็วกวยู่าเปโตรจขงมาถขงอนโมงคค์กยู่อน
เจพอดข้วยความตกตะลขง หรพอความประหลาดใจและความสคับสนงรุนงงดข้วย ทคัรงเปโตรและ
ยอหตนจขงวริที่งจากทรีที่ๆพวกเขาอยซูไข ปยคังอรุโมงคตฝคังศพ ยอหตนวริงที่ แซงเปโตรไปถขงทางเขข้าอรุโมงคตกขอน
ยน 20:5-7 เขากล้มลงมองดยเหป็นผล้าปยู่านวางอยยยู่ แตยู่เขาไมยู่ไดล้เขล้าไปขล้างใน 6 ซทโมนเป
โตรตามมาถขงภายหลนง แลล้วเขล้าไปในอนโมงคค์เหป็นผล้าปยู่านวางอยยยู่ 7 และผล้าพนนพระเศทยรของ
พระองคค์ไมยู่ไดล้วางอยยกยู่ นบผล้าอนืริ่น แตยู่พบน ไวล้ตยู่างหาก
หยรุดพคักหายใจสคักครซูขทรีที่ทางเขข้าอรุโมงคต ยอหตนจขงกข้มตคัวลงมองเขข้าไปในอรุโมงคต เขาสคังเกต
เหป็นอะไรบางอยขางทรีแที่ ปลกมากๆและไมขนขาจะใชขการลคักขโมยของมรีคขาในอรุโมงคตฝคังศพ ผข้าปขานทรีที่
ใชข้พนคั รอบพระศพของพระเยซซูยงคั วางอยซูทข รีที่เดริม รข องรอยทรีที่แสดงถขงพระกายพระเยซซูยงคั อยซูใข ตข้เปลพอก
นอกทรีที่หขอหรุข้มแตขพระกายนคัรนไมขอยซูแข ลข้ว ขโมยคงททาอยขางนรีรไมขไดข้และกป็คงไมขมาเสรียเวลาททาอยขางนรีร
ดข้วย นอกจากนรีรยอหตนเขรียนอรีกวขา “และผข้าพคันพระเศรียรของพระองคตไมขไดข้วางอยซูกข บคั ผข้าอพนที่ แตขพคับ
ไวข้ตขางหาก” พวกยริวมรีธรรมเนรียมในการพคันศรีรษะของผซูข้ตายดข้วยผข้าลรินรินอรีกผพนซขที่งเปป็นเหมพอน
ผข้าเชป็ดหนข้า ยอหตนกลขาววขา ผล้าพทนพระเศมียร ถซูกพคับไวข้ตขางหาก (คทาวขา พนน (เอป็นทซูลริซโซ) มรีความ
หมายตรงตคัววขา ‘มข้วนขขรน’) แมข้กระทคังที่ ในการฟพร นคพนพระชนมตของพระองคต พระเยซซูกทป็ รงดซูแลตคัว
เอง เราเหป็นถขงอรุปนริสคัยอคันชอบธรรมของพระองคต
ยอหตนหยรุดยพนคริดอยซูทข รีที่ทางเขข้าอรุโมงคต เปโตรทรีที่มาถขงทรีหลคังกป็รรีบผลรุนผลคันเขข้าไปขข้างใน
ยน 20:8-10 แลล้วสาวกคนนนนนั้ ททริ่มาถขงอนโมงคค์กยู่อนกป็เขล้าไปดล้วย เขาไดล้เหป็นและ
เชนืริ่อ 9 เพราะวยู่าขณะนนนั้นเขายนงไมยู่เขล้าใจขล้อพระคนมภทรค์ททริ่วยู่า พระองคค์จะตล้องฟนืนนั้ ขขนนั้ มาจากความ
ตาย 10 แลล้วสาวกทนนั้งสองกป็กลนบไปยนงบล้านของตน

ในทรีที่สรุดยอหตนกป็รวบรวมความกลข้าและเขข้าไปในอรุโมงคตฝคังศพขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้า เปโต
รมรีความกลข้ามากกวขาอยขางเหป็นไดข้ชดคั สข วนยอหตนมรีความเขข้าใจทรีที่ลขกซขรงกวขา “เขาไดข้เหป็นและเชพที่อ”
เขาเขข้าใจแลข้ววขาเกริดอะไรขขรน พระศพของพระเยซซูไมขไดข้ถซูกเอาไปแตขอยขางใด พระองคตทรงเปป็นขขรน
จากตายแลข้วตขางหาก ยอหตนไมขไดข้บคันทขกเกรีที่ยวกคับปฏริกริรยริ าของเปโตรถขงแมข้วาข เหตรุการณตทรีที่เกริดขขรน
ตามมากป็ยพนยคันวขาเขามรีความเชพที่อเชขนกคัน
ยอหตนบคันทขกวขาความเชพที่อมคันที่ ของเขาในพระครริสตตผซูข้ทรงเปป็นขขรนจากตายในตอนแรกเปป็น
เพราะเขาไดข้เหป็น เขาไดข้เหป็นกคับตา เขาบอกตขอไปวขาสาวกคนอพนที่ ๆในตอนแรก “ไมขเขข้าใจขข้อพระ
คคัมภรีรทต รีที่วาข พระองคตจะตข้องฟพร นขขรนมาจากความตาย” คทาทรีที่แปลวขา เขล้าใจ คพอ เออริโด ในตอนนคัรน
พวกสาวกยคังไมขเขข้าใจความหมายของขข้อพระคคัมภรีรตเชขน สดรุดรี 16:10 และความสคัมพคันธตในดข้านคทา
พยากรณตของมคันกคับการฟพร นคพนพระชนมต การพซูดถขงการทรีพที่ วกเขากลคับไปยคังบข้านของตนสามารถ
แปลตรงตคัวไดข้วาข ‘กลคับไปยคังทรีขที่ องตนอรีกครคัรง’ อาจเปป็นไดข้วาข พวกสาวกตอนนคัรนพคักอยซูทข รีที่บข้านของ
ยอหตนผซูข้ซขที่งเหป็นไดข้ชดคั วขามรีบข้านอยซูใข นกรรุงเยรซูซาเลป็ม หรพอพวกเขาอาจพคักอยซูใข นหข้องชคัรนบนซขที่งเปป็น
ทรีที่ๆพวกเขามาประชรุมกคันกขอนหนข้านคัรนและหลคังจากนคัรนหลายตขอหลายครคัรง
ยน 20:11-13 แตยู่ฝยู่ายมารทยยค์ นนื รล้องไหล้อยยนยู่ อกอนโมงคค์ ขณะททริ่รล้องไหล้อยยเยู่ ธอกล้มลงมองดยททริ่
อนโมงคค์ 12 และไดล้เหป็นทยตสวรรคค์สององคค์สวมเสนืนั้อขาวนนงริ่ อยยยู่ ณ ททริ่ซขริ่งเขาวางพระศพพระเยซย องคค์
หนขริ่งอยยยู่เบนือนั้ งพระเศทยร และองคค์หนขริ่งอยยเยู่ บนือนั้ งพระบาท 13 ทยตทนนั้งสองพยดกนบมารทยวค์ ยู่า "หญรงเออ๋ย
รล้องไหล้ทอาไม" เธอตอบทยตทนนั้งสองวยู่า "เพราะเขาเอาองคค์พระผยเล้ ปป็นเจล้าของขล้าพเจล้าไปเสทยแลล้ว
และขล้าพเจล้าไมยู่ทราบวยู่าเขาเอาพระองคค์ไปไวล้ททริ่ไหน"
อยขางไรกป็ตามมารรียต (มคักดาลา) “ยพนรข้องไหข้อยซูนข อกอรุโมงคต” ขณะทรีที่นางรข้องไหข้ นางกป็ “กข้ม
ลงมองดซูทรีที่อโรุ มงคต” (มเนเมอริออน ซขที่งแปลวขา ‘หลรุมศพ’ หรพอ ‘อรุโมงคตฝคังศพ’) และเหป็นทซูตสวรรคต
สององคตสวมเสพรอขาวนคังที่ อยซูตข รงทรีที่พระเยซซูทรงอยซูแข ตขกขอน เราไมขทราบวขาททาไมยอหตนถขงไมขเหป็น
พวกเขา เหป็นไดข้ชคัดวขาพวกเขาปรากฏตคัวหลคังจากทรีที่เปโตรและยอหตนไปแลข้ว พวกเขาถามนางวขา
“หญริงเออ๋ย รข้องไหข้ททาไม” เหป็นไดข้ชดคั วขามารรียตยคังไมขไดข้ขข้อสรรุปเหมพอนกคับทรีที่เปโตรและยอหตนไดข้ นาง
ยคังคริดอยซูวข าข มรีคนเอาองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของนางไปและนางไมขทราบวขาพวกเขาเอาพระองคตไปไวข้
ทรีที่ไหน
ยน 20:14-15 เมนืริ่อมารทยพค์ ยดอยยู่างนนนั้นแลล้ว กป็หนนกลนบมาและเหป็นพระเยซยประทนบยนืนอยยยู่ แตยู่
ไมยู่ทราบวยู่าเปป็นองคค์พระเยซย 15 พระเยซย ตรนสถามเธอวยู่า "หญรงเออ๋ย รล้องไหล้ทอาไม เจล้าตามหาผยล้ใด"

มารทยค์สอาคนญวยู่าพระองคค์เปป็นคนทอาสวนจขงตอบพระองคค์วยู่า "นายเจล้าขล้า ถล้าทยู่านไดล้เอาพระองคค์ไป
ขอบอกใหล้ดรฉนน รยล้วยู่าเอาพระองคค์ไปไวล้ททริ่ไหน และดรฉนนจะรนบพระองคค์ไป"
หลคังจากนางไดข้กลขาวเชขนนคัรนแลข้ว นางกป็รคับรซูข้ไดข้อยขางชคัดเจนวขามรีคนอยซูขข ข้างหลคังนาง นาง
หคันไปและเหป็นพระเยซซูแตขจทาพระองคตไมขไดข้ เราไมขทราบวขาเปป็นเพราะตอนนคัรนยคังเชข้ามพดอยซูหข รพอ
เพราะพระกายของพระองคตเปลรีที่ยนแปลงไปหลคังจากไดข้รคับสงขาราศรีแลข้ว นขาจะเปป็นเพราะเหตรุผล
แรกมากกวขา พระองคตทรงถามคทาถามเดรียวกคับทรีที่พวกทซูตสวรรคตถามนาง “หญริงเออ๋ย รข้องไหข้ททาไม”
นางคริดวขาพระองคตทรงเปป็นคนททาสวน บางทรีเขาอาจเอาพระศพของพระองคตไป นางจขงขอรข้อง
พระองคตวาข “นายเจข้าขข้า ถข้าทขานไดข้เอาพระองคตไป ขอบอกใหข้ดริฉคันรซูวข้ าข เอาพระองคตไปไวข้ทไรีที่ หน
และดริฉคันจะรคับพระองคตไป”
ยน 20:16 พระเยซย ตรนสกนบเธอวยู่า "มารทยค์เออ๋ย" มารทยค์จขงหนนมาและทยลพระองคค์วายู่
"รนบโบนท" ซขงริ่ แปลวยู่า อาจารยค์ ดข้วยนทราเสรียงทรีที่เปรียที่ มดข้วยความรคักและความกรรุณาเพราะเหป็นแกข
ความทรุกขตของนาง พระเยซซูจขงเรรียกชพที่อของนางในแบบทรีมที่ รีแตขพระองคตเทขานคัรนทรีที่ททาไดข้ นางจทาพระ
สรุรเสรียงของพระองคตไดข้ทคันทรี นางหคันไปรข้องวขา รทบโบนมี นทราเสรียงของนางคงบอกถขงความยรินดรีอคัน
เปรีที่ยมลข้นเจพอไปดข้วยความยทาเกรงและความตกตะลขง คทาวขา รคับโบนรี เปป็นคทาภาษาอาราเมคและมรี
ความหมายเหมพอนกคับอาจารยค์ (ดริดาสคาลอส ในภาษากรรีก) คนยริวอยขางมารรียตปกตริแลข้วพซูดภาษา
อาราเมคในชรีวริตประจทาวคัน ยอหตนซขงที่ เขรียนขขาวประเสรริฐเปป็นภาษากรรีกสพที่อถขงคทาทรีที่นางใชข้จรริงๆใน
ตอนนคัรน
ยน 20:17-18 พระเยซย ตรนสกนบเธอวยู่า "อยยู่าแตะตล้องเรา เพราะเรายนงมรไดล้ขนขนั้ ไปหาพระ
บรดาของเรา แตยู่จงไปหาพวกพทนริ่ ล้องของเรา และบอกเขาวยู่า เราจะขขนั้นไปหาพระบรดาของเราและ
พระบรดาของทยู่านทนนั้งหลาย และไปหาพระเจล้าของเราและพระเจล้าของทยู่านทนนั้งหลาย" 18 มารทยมค์ นก
ดาลาจขงไปบอกพวกสาวกวยู่า เธอไดล้เหป็นองคค์พระผยล้เปป็นเจล้าแลล้ว และพระองคค์ไดล้ตรนสคอาเหลยู่านนนนั้
กนบเธอ
พระเยซซูจงข เตพอนนางวขา “อยขาแตะตข้องเรา เพราะเรายคังมริไดข้ขร ขนไปหาพระบริดาของเรา” คทาทรีที่
แปลวขา แตะตล้อง (ฮคัพโตไม) มรีความหมายปกตริวาข ‘เกาะ’ และถซูกนทาเสนอในกาลปคัจจรุบคันในรซูป
ของคทาสคังที่ เหป็นไดข้ชดคั วขานางหมอบกราบทรีที่พระบาทของพระองคต (ดซู มคัทธริว 28:9) นรีที่ไมขไดข้
หมายความวขาพระองคตทรงหข้ามผซูข้ใดแตะตข้องพระองคตกขอนการเสดป็จขขรนสซูขสวรรคตครทงทั้ แรกของ
พระองคตแตขหมายความวขาพระองคตไมขทรงตข้องการใหข้นางขคัดขวางพระองคต พระองคตจทาตข้องเสดป็จ
ไป

พระองคตจงข บคัญชาใหข้นางไปหาพวกพรีที่นอข้ งของพระองคต (คพอพวกสาวก) และบอกพวกเขา
วขาพระองคตจะขขรนไปหา “พระบริดาของเราและพระบริดาของทขานทคัรงหลาย และไปหาพระเจข้าของ
เราและพระเจข้าของทขานทคัรงหลาย” กลขาวอรีกนคัยหนขงที่ พระเยซซูบอกนางใหข้บอกพวกเขาวขาพระองคต
กทาลคังจะเสดป็จกลคับขขรนไปหาพระเจข้าพระบริดา การเสดป็จขขรนครคัรงนรีรไมขใชขอคันเดรียวกคับในกริจการ 1:911 แตขเปป็นอคันทรีที่ถซูกพซูดถขงในเอเฟซคัส 4:8-10 นขาจะเปป็นครคัรงนรีรทรีที่พระเยซซูเสดป็จลงไปในเมพองบรมสรุข
เกษมและนทาพวกวริสรุทธริชนสมคัยพระคคัมภรีรเต ดริมขขรนไปยคังสวรรคตโดยตรง และนขาจะเปป็นครคัรงนรีรดข้วย
ทรีที่พระองคตทรงนทาพระโลหริตอคันมรีคขามากของพระองคตไปประพรมพระทรีที่นคังที่ กรรุณาในสวรรคต ดซู
ฮรีบรซู 9:12 นางจขงไปบอกพวกสาวกถขงสริที่งทรีนที่ างเหป็นและไดข้ยริน
ยน 20:19-20 คอริ่าวนนนนนนั้ ซขริ่งเปป็นวนนแรกของสนปดาหค์ เมนืริ่อสาวกปรดประตยหล้องททริ่พวกเขาอยยยู่
แลล้วเพราะกลนวพวกยรว พระเยซย ไดล้เสดป็จเขล้ามาประทนบยนืนอยยทยู่ ยู่ามกลางเขา และตรนสกนบเขาวยู่า
"สนนตรสนขจงดอารงอยยยู่กบน ทยู่านทนนั้งหลายเถรด " 20 ครนนั้นพระองคค์ตรนสอยยู่างนนนนั้ แลล้ว พระองคค์ทรงใหล้
เขาดยพระหนตถค์และสทขล้างของพระองคค์ เมนืริ่อพวกสาวกเหป็นองคค์พระผยเล้ ปป็นเจล้าแลล้ว เขากป็มทความยรนดท
เยป็นวคันอาทริตยตเดรียวกคันนคัรนเองพวกสาวกไดข้ประชรุมกคัน (อาจในหข้องชคัรนบน) เพพที่อตรขกตรอง
ถขงสริที่งทรีที่เกริดขขรนในหลายวคันมานรีร ขขาวเรพที่องอรุโมงคตฝคังศพทรีที่วาข งเปลขาไดข้กระจายไปทคัวที่ และเพราะ
ความกลคัววขาจะโดนพวกผซูข้นทาชาวยริวแกข้แคข้น พวกเขาจขงจคัดประชรุมแบบลคับๆทรีที่สรุดโดยปริดประตซู
หข้องทรีพที่ วกเขาประชรุมอยซูไข วข้ ทคันใดนคัรนพระเยซซูกทป็ รงททาใหข้พวกเขาตกใจโดยปรากฏพระองคต
ทขามกลางพวกเขา ถขงแมข้พระคคัมภรีรไต มขไดข้บอกไวข้ แตขพวกเขาคงตกใจมากและอาจกลคัวดข้วยซทรา
พระเยซซูจงข ตรคัสวขา “สคันตริสรุขจงดทารงอยซูกข บคั ทขานทคัรงหลายเถริด” เพพอที่ ยพนยคันแกขพวกเขาวขาทรงเปป็น
พระองคตจรริงๆ พระองคตจงข ใหข้พวกเขาดซูพระหคัตถตทมรีที่ รีรอยตะปซูและสรีขข้างทรีที่เปป็นรซู คทาทรีแที่ ปลวขา ยรนดท
(ไคโร) ปกตริแลข้วแปลวขา ‘ชพนที่ ชมยรินดรี’ พวกเขายรินดรีเปป็นลข้นพข้นจรริงๆ พวกเขาไดข้ยนริ มากขอนหนข้า
นคัรนแลข้ววขาพระเยซซูทรงเปป็นขขรนแลข้ว คราวนรีรพวกเขาไดข้เหป็นพระองคตกบคั ตาเลย
ยน 20:21 พระเยซย จขงตรนสกนบเขาอทกวยู่า "สนนตรสนขจงดอารงอยยยู่กบน ทยู่านทนนั้งหลายเถรด
พระบรดาของเราทรงใชล้เรามาฉนนใด เรากป็ใชล้ทยู่านทนนั้งหลายไปฉนนนนนั้น " พระเยซซูทซูลขอใหข้สคันตริสรุขมรี
แกขพวกเขาอรีกครคัรง จากนคัรนในพระมหาบคัญชา (ครคัรงแรก) ของพระองคตในบคันทขกของยอหตน พระ
เยซซูตรคัสวขา “พระบริดาของเราทรงใชข้เรามาฉคันใด เรากป็ใชข้ทขานทคัรงหลายไปฉคันนคัรน” มรีคทาสองคทาทรีที่
แตกตขางกคันถซูกใชข้แทนคทาวขา ใชข้ไป ในทรีที่นร รี คทาวขาใชล้ครคัรงแรกแปลมาจากคทาวขา อะพอสเทลโล ซขที่ง
เปป็นรซูปคทากรริยาของคทาวขา อะพอสทอลอส มคันสพที่อถขงการถซูกใชข้ไปอยขางเปป็นทางการ สข วนการทรีที่
พระเยซซูทรงใชข้พวกเขาไปแปลมาจากคทาวขา เพป็มโพ ซขที่งหมายถขงการใชข้ไปแบบทคัวที่ ไปมากกวขา (นรีที่

ไมขใชขคทาสคังที่ แตขเปป็นประโยคบอกเลขา) เดรีดี๋ยวพระเยซซูจะทรงเจาะจงมากยริงที่ ขขรนตอนทรีที่ทรงประทาน
พระมหาบคัญชากขอนการเสดป็จขขรนสซูขสวรรคตครคัรงหลคังของพระองคต ดซูในมคัทธริว 28, มาระโก 16 และ
กริจการ 1
ยน 20:22 ครนนั้นพระองคค์ตรนสดนงนนนั้นแลล้วจขงทรงระบายลมหายใจออกเหนนือเขา และ
ตรนสกนบเขาวยู่า "ทยู่านทนนั้งหลายจงรนบพระวรญญาณบรรสนทธรธเถรด การระบายพระวริญญาณบรริสรุทธริธ
(เอป็มฟซูซาโอ) เหนพอพวกสาวกอาจเปป็นการประทานพระวริญญาณบรริสรุทธริธตามทรีที่พระเยซซูตรคัสไวข้ใน
ยอหตน 16:7 นรีที่อาจเปป็นการสถริตภายในของพระวริญญาณบรริสรุทธริธซขที่งกขอนหนข้านคัรนจนถขงตอนนคัรนยคัง
ไมขทรงประทานใหข้แกขผซูข้ใดเลย พระสคัญญาเรพอที่ งการประกอบดข้วยพระวริญญาณจะสทาเรป็จในวคันเพป็น
เทคอสตตซขที่งจะเกริดขขรนหลคังจากนคัรนไมขนาน เมพที่อถขงวคันนคัรนการบคัพตริศมาผซูข้เชพที่อเขข้าในพระกายของ
พระครริสตตพรข้อมกคับพระราชกริจอพนที่ ๆของของพระวริญญาณในพระคคัมภรีรตใหมขกจป็ ะเพริมที่ พซูน
ยน 20:23 ถล้าทยู่านจะยกความผรดบาปของผยใล้ ด ความผรดบาปนนนนั้ กป็จะถยกยกเสทย และ
ถล้าทยู่านจะใหล้ความผรดบาปตรดอยยยู่กบน ผยใล้ ด ความผรดบาปกป็จะตรดอยยยู่กบน ผยนล้ นนั้น " เราจะเขข้าใจขข้อนรีรเมพที่อ
เราทราบวขาคทาวขายกอยซูใข นรซูปของประโยคแสดงเงพอที่ นไข (คทาทรีที่แปลวขา ยก (อะฟริเอมริ) มรีความหมาย
วขา ‘ปลขอย’ ‘ทริงร ’ หรพอ ‘ยกโทษใหข้’ ในบรริบททรีที่เกรีที่ยวกคับความบาปนรีร มคันหมายถขงการยกโทษใหข้)
ประโยคนรีรอาจแปลตรงตคัวไดข้วาข ‘ถข้ามรีความบาปของผซูข้ใดทรีที่ทขานจะยกโทษใหข้ ความบาปเหลขานคัรนกป็
จะไดข้รคับการยกโทษ’ ในวลรีสรุดทข้ายกป็เชขนเดรียวกคัน ‘ถข้ามรีความบาปของผซูข้ใดทรีที่ทขานจะเกป็บไวข้ ความ
บาปเหลขานคัรนกป็จะถซูกเกป็บไวข้’
เราตข้องเขข้าใจวขามรีแตขพระเจข้าเทขานคัรนทรีที่ทรงยกโทษบาปไดข้ สริที่งทรีที่พระเยซซูทรงประทานใหข้แกข
พวกสาวก (และพวกเราดข้วย) คพอสริทธริในการเสนอเงนอที่ นไขแหข่งการยกโทษใหข้แกขผซูข้อนพที่ เมพอที่ เรา
ปริดบคังความจรริงไวข้จากผซูข้อพที่น พวกเขาอาจยคังอยซูใข นความบาปตขอไปไดข้ กรุญแจทรีที่ไขสซูขอาณาจคักร
สวรรคตอยซูตข รงทรีที่การยกโทษใหข้ซงขที่ กป็คพอความเชพที่อในพระครริสตต เมพอที่ เราประกาศพระครริสตตและขขาว
ประเสรริฐแหขงความรอด แงขมมรุ เกรีที่ยวกคับความจรริงกป็ถซูกนทาเสนอตขอผซูข้คน หากเราปริดบคังความจรริงไวข้
จากพวกเขา พวกเขากป็คงอยซูใข นความบาปของตนตขอไป
ยน 20:24-25 แตยู่ฝยู่ายโธมนสททริ่เขาเรทยกกนนวยู่า ดรดนมนส ซขริ่งเปป็นสาวกคนหนขริ่งในสรบสองคน
นนนั้น ไมยู่ไดล้อยยยู่กบน พวกเขาเมนืริ่อพระเยซย เสดป็จมา 25 สาวกอนืนริ่ ๆจขงบอกโธมนสวยู่า "เราไดล้เหป็นองคค์พระผยล้
เปป็นเจล้าแลล้ว" แตยู่โธมนสตอบเขาเหลยู่านนนนั้ วยู่า "ถล้าขล้าไมยู่เหป็นรอยตะปยททริ่พระหนตถค์ของพระองคค์ และ
ไมยู่ไดล้เอานรวนั้ ของขล้าแยงเขล้าไปททริ่รอยตะปยนนนนั้ และไมยู่ไดล้เอามนือของขล้าแยงเขล้าไปททริ่สทขล้างของ
พระองคค์แลล้ว ขล้าจะไมยู่เชนืริ่อเลย"

โธมคัสผซูข้เปป็นสาวกทรีที่ชอบคริดในแงขลบไมขไดข้อยซูดข วข้ ยตอนทรีพที่ ระเยซซูทรงปรากฏกาย เมพอที่ พวก
สาวกทรีที่เหลพอไดข้เหป็นพระองคตอรีกครคัรงและบอกเขาวขาพระเยซซูทรงปรากฏพระองคตแลข้ว เขากป็
ประกาศดข้วยความไมขเชพที่อวขา “ถข้าขข้าไมขเหป็นรอยตะปซูทรีที่พระหคัตถตของพระองคต และไมขไดข้เอานริรวของ
ขข้าแยงเขข้าไปทรีที่รอยตะปซูนร คัน และไมขไดข้เอามพอของขข้าแยงเขข้าไปทรีที่สรีขข้างของพระองคตแลข้ว ขข้าจะไมข
เชพที่อเลย”
ยน 20:26-27 ครนนั้นลยู่วงไปแปดวนนแลล้ว เหลยู่าสาวกของพระองคค์อยยยู่ดวล้ ยกนนขล้างในอทก และ
โธมนสกป็อยยยู่กบน พวกเขาดล้วย ประตยปดร แลล้ว พระเยซยเสดป็จเขล้ามาและประทนบยนืนอยยทยู่ ยู่ามกลางเขาและ
ตรนสวยู่า "สนนตรสนขจงดอารงอยยยู่กบน ทยู่านทนนั้งหลายเถรด " 27 แลล้วพระองคค์ตรนสกนบโธมนสวยู่า "จงยนืนริ่ นรนั้ว
มาททริ่นทริ่และดยมนือของเรา จงยนืนริ่ มนือออกคลอาททริ่สทขล้างของเรา อยยู่าขาดความเชนืริ่อเลย แตยู่จงเชนืริ่อเถรด "
แปดวคันตขอมา (บางคนคริดวขาเปป็นตอนเยป็นของวคันอาทริตยตถคัดไป) โธมคัสกป็ไดข้โอกาสทรีที่เขาขอ
พวกสาวกประชรุมกคันในหข้องสข วนตคัวโดยปริดประตซูไวข้เหมพอนเดริม พระเยซซูทรงปรากฏตคัว
ทขามกลางพวกเขาอรีกครคัรงพรข้อมกคับอวยพรใหข้พวกเขามรีสคันตริสรุขเหมพอนเคย ดข้วยทรงทราบถขง
ความสงสคัยของโธมคัส พระเยซซูจงข ชวนเขาใหข้สคัมผคัสรอยแผลของพระองคต จากนคัรนพระองคตกทป็ รง
ตคักเตพอนโธมคัสวขา “อยขาขาดความเชพที่อเลย แตขจงเชพที่อเถริด” ประโยคนรีรอยซูใข นรซูปของคทาสคังที่ คทากทาชคับนรีร
กป็มรีไวข้สทาหรคับพวกเราในทรุกวคันนรีรดข้วยเชขนกคัน
ยน 20:28 โธมนสทยลตอบพระองคค์วยู่า "องคค์พระผยล้เปป็นเจล้าของขล้าพระองคค์ และ
พระเจล้าของขล้าพระองคค์" ยริมร แหยๆดข้วยความอคับอาย โธมคัสจขงรข้องทซูลพระเยซซูวาข “องคตพระผซูข้เปป็น
เจข้าของขข้าพระองคต และพระเจข้าของขข้าพระองคต” นรีที่ไมขใชขคทาอรุทานแตขเปป็นคทาทรีที่เขาเรรียกพระเยซซู ใน
ชคัวที่ พรริบตาเดรียวโธมคัสกป็เขข้าใจความหมายของพระครริสตตผซูข้ทรงเปป็นขขรนจากตายซขที่งอยซูเข บพรองหนข้าเขา
พระองคตจะทรงเปป็นอพนที่ ใดไปไมขไดข้นอกจากองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าและพระเจข้าของเขา เขาเขข้าใจถขง
ความเปป็นพระเจข้าของพระครริสตตอยขางชคัดเจน ไมขมรีคทาถามใดอรีกเลย การทรงฟพร นคพนพระชนมตของ
พระเยซซูครริสตตยพนยคันความเปป็นพระเจข้าของพระองคต พระเยซซูทรงไดข้รคับการขนานนามวขาพระเจข้า
ซขที่งยพนยคันความคริดทรีถที่ ซูกตข้องแลข้วของโธมคัส
ยน 20:29 พระเยซย ตรนสกนบเขาวยู่า "โธมนสเออ๋ย เพราะทยู่านไดล้เหป็นเราทยู่านจขงเชนืริ่อ ผยล้ททริ่ไมยู่
เหป็นเราแตยู่เชนืริ่อกป็เปป็นสน ข" พระเยซซูจงข ตรคัสวขาผซูข้ทรีที่เชพที่อโดยทรีที่ยคังไมขไดข้เหป็นกป็เปป็นสรุขยริงที่ กวขาผซูข้ทรีที่เชพที่อหลคัง
จากไดข้เหป็นแลข้ว การเชพที่อพระวจนะของพระเจข้าตามทรีพที่ ระองคตตรคัสนคัรนตข้องใชข้ความเชพที่อในระดคับทรีที่
สซูงกวขา ทรุกคนตคัรงแตขสมคัยแรกเรริที่มของครริสตจคักรกป็มาถขงพระครริสตตโดยทางความเชพที่อ

ยน 20:30-31 พระเยซย ไดล้ทรงกระทอาหมายสอาคนญอนืริ่นๆอทกหลายประการตยู่อหนล้าเหลยู่า
สาวกของพระองคค์ ซขงริ่ ไมยู่ไดล้จดไวล้ในหนนงสนือมล้วนนทนั้ 31 แตยู่การททริ่ไดล้จดเหตนการณค์เหลยู่านทนั้ไวล้กป็เพนือริ่
ทยู่านทนนั้งหลายจะไดล้เชนือริ่ วยู่า พระเยซยทรงเปป็นพระครรสตค์พระบนตรของพระเจล้า และเมนืริ่อมทความเชนืริ่อ
แลล้ว ทยู่านกป็จะมทชทวรตโดยพระนามของพระองคค์
เหป็นไดข้ชคัดวขายอหตนเรริที่มตข้นบทสรรุปของขขาวประเสรริฐของเขา มรีหมายสทาคคัญและการ
อคัศจรรยตหลายประการทรีที่พระเยซซูทรงกระททาซขที่งไมขไดข้มรีบคันทขกไวข้ในขขาวประเสรริฐของยอหตน การ
เอขยถขง “ตขอหนข้าเหลขาสาวกของพระองคต” แสดงใหข้เหป็นวขามรีพยานรซูเข้ หป็นเหตรุการณตมากมาย
ยอหตนปริดทข้ายบทนรีรดข้วยประโยคสรรุปจรุดประสงคตในการเขรียนขขาวประเสรริฐนรีร “เพพที่อทขาน
ทคัรงหลายจะไดข้เชพที่อวขา พระเยซซูทรงเปป็นพระครริสตตพระบรุตรของพระเจข้า และเมพที่อมรีความเชพที่อแลข้ว
ทขานกป็จะมรีชรีวริตโดยพระนามของพระองคต” การฟพร นคพนพระชนมตของพระเยซซูครริสตตไดข้ถซูกบคันทขก
อยขางละเอรียดโดยยอหตนแลข้ว มคันคพอหรินบนยอดโคข้งแหขงความจรริงของครริสเตรียน มคันรคับรองวขา
พระเยซซูทรงเปป็นพระครริสตต นอกจากนรีรมคันยคังไมขทรงริ ขข้อสงสคัยใหข้เหลพอเลยวขาพระองคตทรงเปป็นพระ
บรุตรของพระเจข้า ผซูข้ทจรีที่ ะวางใจในพระองคตโดยความเชพที่อกป็จะพบชรีวริตซขที่งไมขเพรียงเปป็นชรีวตริ นริรคันดรต
เทขานคัรนแตขยคังเปป็นชรีวริตทรีที่เตป็มเปรียที่ มดข้วยโดยทางพระนามของพระเยซซูผซูข้ประเสรริฐ
*****
ภนำพรวมของยอหห์น 21: บทสมุดทล้ายของยอหห์นนนาเสนอการพบกทนครทงทั้ ทมีที่สามของพระเยซซู
กทบสาวกบางคนกข่อนการเสดป็จขทึนทั้ สซูข่สวรรคห์บนภซูเขามะกอกเทศ บทนมีเทั้ นล้นเรนที่องการรทกพระองคห์
ปรนนริบทตริพระองคห์และตริดตามพระองคห์
ยน 21:1-2 ภายหลนงเหตนการณค์เหลยู่านทพนั้ ระเยซย ไดล้ทรงสอาแดงพระองคค์แกยู่เหลยู่าสาวกอทก
ครนนั้งหนขริ่งททริ่ทะเลทรเบเรทยส และพระองคค์ทรงสอาแดงพระองคค์อยยู่างนทนั้ 2 คนือ ซทโมนเปโตร โธมนสททริ่
เรทยกวยู่า ดรดนมนส และนาธานาเอลชาวบล้านคานาแควล้นกาลรลท และบนตรชายทนนั้งสองของเศเบดท และ
สาวกของพระองคค์อทกสองคนกอาลนงอยยยู่ดล้วยกนน สองขข้อนรีรดซูเหมพอนจะใหข้ภาพรวมของเหตรุการณตทรีที่
กทาลคังจะถซูกบรรยายถขง การพซูดถขงการทรีพที่ ระเยซซูทรงสทาแดงพระองคตเปป็นภาพใหข้ชมลขวงหนข้าของ
เหตรุการณตทรีที่ถซูกบคันทขกในขข้อ 4 เวลาของเหตรุการณตถซูกบคันทขกไวข้วาข เปป็น “ภายหลคังเหตรุการณตเหลขานรีร”
คพอเหตรุการณตตขางๆในบททรีที่ 20 นคันที่ คพอ การทรงฟพร นคพนพระชนมตและการปรากฏตคัวหลายครคัรงของ
พระเยซซูแกขพวกสาวกในหข้องชคัรนบน วลรี “ทรงสทาแดงพระองคต” แปลมาจากคทาวขา ฟาเนรอโอ และ
มรีความหมายวขาสทาแดง (ตคัวเอง) ในชขวงสรีที่สริบวคันระหวขางการฟพร นคพนพระชนมตของพระเยซซูและการ
เสดป็จขขรนสซูขสวรรคตของพระองคต มรีบคันทขกเกรีที่ยวกคับการปรากฏตคัวของพระองคตเพรียงสริบครคัรง

พระองคตทรงปรากฏตคัว (สทาแดงพระองคต) แคขบางครคัรงบางคราวตามทรีพที่ ระองคตทรงประสงคต เรา
ไมขทราบวขาในระหวขางนคัรนพระองคตทรงททาอะไร
ในเหตรุการณตทรีที่กาท ลคังจะถซูกบรรยายถขง ยอหตนบอกวขามรีสาวกทคัรงหมดเจป็ดคนอยซูทข รีที่ทะเลทริ
เบเรรียส (อรีกชพที่อของกาลริลรี) บรุตรชายทคัรงสองของเศเบดรีคพอยากอบและยอหตนนคันที่ เอง เราไมขทราบวขา
สาวกอรีกสองคนชพที่ออะไร
ยน 21:3
ซทโมนเปโตรบอกเขาวยู่า "ขล้าจะไปจนบปลา" เขาทนนั้งหลายจขงพยดกนบทยู่านวยู่า
"เราจะไปกนบทยู่านดล้วย" เขากป็ออกไปลงเรนือทนนทท แตยู่คนนื นนนั้นเขาจนบปลาไมยู่ไดล้เลย กขอนมาเปป็นสาวก
ของพระเยซซู อาชรีพของเปโตรคพอการเปป็นชาวประมง เขาหาเลรีรยงชรีพโดยการจคับปลาในทะเลกาลริลรี
ไปขาย คราวนรีรหลคังจากพระเยซซูทรงสริรนพระชนมตและทรงฟพร นคพนพระชนมต พวกสาวกไดข้กลคับไป
ยคังแควข้นกาลริลรี (1) เพราะพวกเขาไดข้รคับบคัญชาใหข้ไปทรีที่นคันที่ ดซู มคัทธริว 26:32 และ 28:7 (2) มคันเปป็น
แควข้นบข้านเกริดของพวกเขา (3) ชรีวริตแบบทรีที่พวกเขาครุข้นเคยรอคอยพวกเขาอยซูทข รีที่นนคัที่ เปโตรจขง
ประกาศแกขมริตรสหายของเขาวขา ‘ขข้าจะไปจคับปลา’ จรุดประสงคตทรีที่เขาไปหาปลานขาจะเพพที่อหาราย
ไดข้มากกวขาเพพที่อพคักผขอนหยขอนใจ คนทรีที่เหลพอกป็เหป็นดรีดข้วย พวกเขาจขงออกไปลงเรพอทคันทรีและทอด
อวนหาปลาทคัรงคพน พอถขงรรุขงสางพวกเขากป็จคับปลาไมขไดข้เลย
ยน 21:4
แตยู่ครนนั้นรนยู่งเชล้าพระเยซยประทนบยนืนอยยยู่ททริ่ฝงนริ่ แตยู่เหลยู่าสาวกไมยู่รล้วย ายู่ เปป็นพระ
เยซย เมพที่อแสงจากรรุขงสางปคัดเปขาความมพดออกไป พระเยซซูกปป็ ระทคับยพนอยซูทข รีที่ฝงนริ่ (ไอกริออลอส) หรพอ
ชายหาด แตขพวกสาวกเหป็นแคขวาข มรีคนยพนอยซูแข ละ “ไมขรวซูข้ าข เปป็นพระเยซซู”
ยน 21:5-6 พระเยซย จขงตรนสถามเขาวยู่า "ลยกเออ๋ย มทอาหารบล้างหรนือเปลยู่า" เขาทยลตอบ
พระองคค์วยู่า "ไมยู่มท" 6 พระองคค์ตรนสกนบเขาทนนั้งหลายวยู่า "จงทอดอวนลงทางดล้านขวาเรนือเถรด แลล้ว
จะไดล้ปลาบล้าง" เขาจขงทอดอวนลงและไดล้ปลาเปป็นอนนมากจนลากอวนขขนนั้ ไมยู่ไดล้
พระเยซซูจงข ทรงเรรียกพวกเขาจากชายหาด (พวกเขาอยซูหข ขางจากชายฝคัที่งไปอยขางนข้อยสามรข้อย
ฟรุต ดซูขข้อ 8) คทาทรีที่แปลวขา ตรนสถาม (เลโก) มรีความหมายอยขางหนขที่งวขา ‘เรรียก’ คทาทรีที่แปลวขา ลยกเออ๋ย
(ไพดริออน) สามารถใชข้เปป็นสทานวนแทนคทาวขา ‘หนรุขมๆเออ๋ย’ (หรพอสหายเออ๋ย) คทาทรีที่แปลวขา อาหาร
(พรอสฟากริออน) มรีความหมายตรงตคัววขา อาหารทรีที่รคับประทานพรข้อมกคับขนมปคัง ดคังนคัรนพระเยซซู
จขงทรงถามพวกเขาวขาพวกเขารคับประทานอาหารเชข้าแลข้วหรพอยคัง พวกเขาตอบวขายคัง
พระเยซซูจงข ตรคัสวขา “จงทอดอวนลงทางดข้านขวาเรพอเถริด แลข้วจะไดข้ปลาบข้าง” ความคริดแรก
ทรีที่ผรุดขขรนในหคัวชาวประมงมพออาชรีพอยขางพวกเขาคงจะเปป็น “พระองคตคริดวขาพระองคตทรงเปป็นใคร

ถขงมาบอกวริธรีตกปลาแกขเรา?” แตขพวกเขากป็ทอดอวนลงทางดข้านขวาเรพอตามทรีที่พระองคตทรงบคัญชา
“และไดข้ปลาเปป็นอคันมากจนลากอวนขขรนไมขไดข้” พระองคตทรงจคัดเตรรียมในทรีๆที่ พระองคตทรงบคัญชา!
ยน 21:7
สาวกคนททริ่พระเยซย ทรงรนกจขงบอกเปโตรวยู่า "เปป็นองคค์พระผยเล้ ปป็นเจล้า " เมนืริ่อ
ซทโมนเปโตรไดล้ยนร วยู่าเปป็นองคค์พระผยล้เปป็นเจล้า เขากป็หยรบเสนืนั้อคลนมชาวประมงของเขามาสวมรนดไวล้
(เพราะเขาเปลนือยเปลยู่าอยยยู่) แลล้วกป็กระโดดลงทะเล ยอหตนเปป็นคนทรีที่ประสาทสคัมผคัสไวอรีกแลข้ว
บางทรีอาจเปป็นเพราะพระสรุรเสรียงของพระเยซซูหรพอเพราะการอคัศจรรยตทรีที่พวกเขาเพริ ที่งไดข้เหป็น ยอหตน
จขงรข้องบอกเปโตรดข้วยความตพที่นเตข้นวขา “เปป็นองคตพระผซูข้เปป็นเจข้า” เหป็นไดข้ชคัดวขาเปโตรกทาลคังงขวนอยซูข
กคับปลาทรีที่จคับไดข้เตป็มอวนและไดข้ยรินแตขเสรียงบอกของยอหตนและไมขไดข้เหป็นพระเยซซูดวข้ ยตคัวเอง
วลรีทรีที่พดซู ถขงความเปลนือยเปลยู่าของเขาไมขไดข้หมายความวขาเขาไมขไดข้สวมเสพรอผข้าเลยสคักชริรน คทา
ทรีที่แปลวขาเปลพอยเปลขา (กรุมนอส) อาจหมายถขงการถอดเสพรอผข้าจนเหลพอเพรียงเสพรอชคัรนใน นขาจะเปป็น
เชขนนคัรนเพราะเปโตรหาปลามาตลอดทคัรงคพนและตอนนรีรเขากป็กาท ลคังพยายามลากอวนทรีที่เกพอบขาดเขข้า
มาขข้างในเรพอ เขาจขงหยริบเสนืนั้อคลนมชาวประมง (เอเพป็นดซูเทส) มาสวม ซขที่งเปป็นชรุดทรีเที่ ขาใสข ททางาน
จากนคัรนเขากป็กระโดดลงนทราเพราะตอนนคัรนพวกเขาอยซูตข รงนทราตพรนและกทาลคังมรุขงหนข้าเขข้าฝคัที่งอยซูแข ลข้ว
ยน 21:8
แตยู่สาวกอนืริ่นๆนนนั้นนนริ่งเรนือเลป็กๆมา ลากอวนททริ่ตรดปลาเตป็มนนนั้นมาดล้วย (เพราะ
เขาอยยยู่ไมยู่หยู่างจากฝนงริ่ นนก ไกลประมาณหนขริ่งรล้อยเมตรเทยู่านนนนั้ ) สข วนสาวกคนอพนที่ ๆกป็ทอดสมอจาก
เรพอใหญขเพราะพวกเขากทาลคังเกพอบจะถขงนทราตพรนอยซูแข ลข้ว และลง “เรพอเลป็ก” (คพอ เรพอทรีที่ใชข้ลากเรพอ
ใหญข) และขขรนฝคัที่ง “ลากอวนทรีที่ตริดปลาเตป็มนคัรนมาดข้วย” ยอหตนบอกวขาพวกเขา “อยซูไข มขหขางจากฝคัที่ง
นคัก” ประมาณหนขงที่ รข้อยเมตรเทขานคัรน ดคังนคัรนเรพอใหญขจงข อยซูหข ขางชายฝคัที่งออกไปประมาณสามรข้อยฟรุต
ยน 21:9
เมนืริ่อเขาขขนนั้ มาบนฝนงริ่ เขากป็เหป็นถยู่านตรดไฟอยยยู่ และมทปลาวางอยยยู่ขาล้ งบนและ
มทขนมปนง พอขขรนมาบนฝคัที่ง “เขากป็เหป็นถขานตริดไฟอยซูข และมรีปลาวางอยซูขข ข้างบนและมรีขนมปคัง” พระ
เยซซูทรงเตรรียมอาหารเชข้าใหข้พวกเขาแลข้วขณะทรีที่ดวงอาทริตยตขร ขน วลรีทรีที่วาข “ถขานตริดไฟ” แปลมาจาก
คทาวขา อคันทราเครีย ซขที่งเปป็นทรีมที่ าของคทาภาษาอคังกฤษ anthracite พระเยซซูอาจทรงยขางปลาใหข้พวกเขา
บนถขานตริดไฟ (หรพอนขาจะเปป็นบนตะแกรงปริรง) เราไมขทราบวขาพระเยซซูทรงไดข้ปลาและขนมปคังมา
จากไหน เราสคันนริษฐานไดข้วาข พระองคตทรงเสกทคัรงอาหารและของใชข้ทรีที่จทาเปป็นอพนที่ ๆขขรนมา (ถขาน ไฟ
ตะแกรง ฯลฯ)
ยน 21:10-11 พระเยซย ตรนสกนบเขาทนนั้งหลายวยู่า "เอาปลาททริ่ไดล้เมนืริ่อกทนั้นทนั้มาบล้าง" 11 ซทโมนเป
โตรจขงไปลากอวนขขนนั้ ฝนริ่ง อวนตรดปลาใหญยู่เตป็ม มทหนขงริ่ รล้อยหล้าสรบสามตนว และถขงมากอยยู่างนนนนั้ อวน
กป็ไมยู่ขาด

พระเยซซูทรงบคัญชาใหข้พวกเขาจคัดการเอาปลาขขรนฝคัที่งใหข้เสรป็จๆไป เปโตรจขงไปลากเอาอวน
ทรีที่ใกลข้ขาดขขรนมาบนชายหาด ในอวนไมขไดข้มรีแคขปลาเทขานคัรน แตข “ตริดปลาใหญขเตป็ม” คทาทรีที่แปลวขา
ใหญยู่ (เมป็กกาส) หมายถขงสริที่งทรีที่ใหญขโต ปลาเหลขานคัรนเปป็นปลาขนาดมหขมาไมขใชขแคขปลาซริวปลา
สรข้อย คทาวขาปลาแปลมาจากคทาวขา อริกซธรุส ทรีที่พระคคัมภรีรตบอกวขามรีปลาหนขงที่ รข้อยหข้าสริบสามตคัวบขง
บอกชคัดเจนวขาเปโตร (หรพอคนอพนที่ ) ใชข้เวลานคับปลาเหลขานคัรน นรีหที่ มายความวขาพวกเขาเอาปลาออก
มาจากอวนและวางพวกมคันบนชายหาด บางทรีพวกเขาอาจไมขเคยจคับปลาไดข้เยอะขนาดนคัรนมากขอน
เลยในชรีวริตการเปป็นชาวประมงของพวกเขา นอกจากนรีรองคตพระผซูข้เปป็นเจข้ากป็ทรงจคัดการใหข้อวนไมข
ขาดเลยดข้วยซทรา พวกเขาอาจยพมอวนนคัรนมาพระองคตเลยทรงรคักษามคันไวข้ใหข้พวกเขา
ยน 21:12 พระเยซย ตรนสกนบเขาทนนั้งหลายวยู่า "เชรญมารนบประทานอาหารกนนเถรด" และ
ในพวกสาวกไมยู่มทใครกลล้าถามพระองคค์วยู่า "ทยู่านคนือผยใล้ ด" เพราะเขารยล้อยยวยู่ ยู่าเปป็นองคค์พระผยล้เปป็นเจล้า
หลคังจากทรีที่พวกเขาเอาปลาออกจากอวนหมดแลข้ว พระเยซซูจขงตรคัสวขา ‘มากรินขข้าวเชข้ากคัน
เถอะ’ (“เชริญมารคับประทานอาหารกคันเถริด”) คทาทรีแที่ ปลวขา รนบประทานอาหาร (อารริสทาโอ) มรีความ
หมายตรงตคัววขา ‘รคับประทานอาหารเชข้า’ ไมขมรีใครกลข้าถามพระองคตวาข ‘ทขานคพอพระเยซซูจรริงๆ
หรพอ?” คทาทรีแที่ ปลวขารยล้ (เออริโด) มรีความหมายวขา ‘รคับรซูข้’ ขณะนคัรนพวกเขารคับรซูข้แลข้ววขานรีที่คอพ พระเยซซู
จรริงๆ
ยน 21:13 พระเยซย ทรงเขล้ามาหยรบขนมปนงแจกใหล้เขาและทรงหยรบปลาแจกดล้วย ใน
แบบเดรียวกคับ ลซูกา 24:30 พระเยซซูทรงหยริบปลาปริรงและขนมปคังสขงใหข้พวกเขา ไมขมรีบนคั ทขกไวข้วาข
พระเยซซูทรงรคับประทานอาหารนรีรรขวมกคับพวกเขาในพระกายทรีที่ไดข้รคับสงขาราศรีนร รีดวข้ ยหรพอไมข นรีจที่ ะ
เปป็นการรคับประทานมพรอสรุดทข้ายของพระองคตกบคั เหลขาสาวก (ในทรีที่นร ครี พอ เจป็ดคน)
ยน 21:14 นทริ่เปป็นครนนั้งททริ่สามททริ่พระเยซย ทรงสอาแดงพระองคค์แกยู่พวกสาวกของพระองคค์
หลนงจากททริ่พระองคค์ทรงคนืนพระชนมค์ ยอหตนบคันทขกวขานรีเที่ ปป็นครคัรงทรีที่สามทรีพที่ ระเยซซูทรง “สทาแดง
พระองคตแกขพวกสาวกของพระองคต หลคังจากทรีที่พระองคตทรงคพนพระชนมต” เหมพอนกคับในขข้อ 1 คทา
ทรีที่แปลวขา สอาแดง คพอ ฟาเนรอโอ นรีที่หมายความวขาพระเยซซูทรงปรากฏพระองคตจากความวขางเปลขา
ใหข้พวกเขาไดข้เหป็น
ยน 21:15 เมนืริ่อรนบประทานอาหารเสรป็จแลล้วพระเยซยตรนสกนบซทโมนเปโตรวยู่า "ซทโม
นบนตรชายโยนาหค์เออ๋ย ทยู่านรนกเรามากกวยู่าพวกเหลยู่านทนั้หรนือ" เขาทยลตอบพระองคค์วายู่ "ถยกแลล้ว
พระองคค์เจล้าขล้า พระองคค์ทรงทราบวยู่าขล้าพระองคค์รกน พระองคค์" พระองคค์ตรนสสนงริ่ เขาวยู่า "จงเลทนั้ยง
ลยกแกะของเราเถรด" หลคังจากทรีที่พวกเขารคับประทานอาหารเชข้าเสรป็จแลข้ว พระเยซซูกทป็ รงหคันไปครุ

ยกคับเปโตร คทาตรคัสทรีที่ยอหตนบคันทขกไวข้นร คันชขวยใหข้เราเขข้าใจหลายเรพอที่ ง พระเยซซูตรคัสวขา “ซรีโมนบรุตร
ชายโยนาหตเออ๋ย ทขานรคักเรามากกวขาพวกเหลขานรีรหรพอ” คทาวขา พวกเหลขานรีร นขาจะหมายถขงแควข้นบข้าน
เกริดของเขา อาชรีพชาวประมงของเขา และความภาคภซูมริใจของการจคับปลาไดข้เยอะขนาดนคัร น มคัน
งขายมากทรีที่คนๆหนขงที่ จะยขดตริดกคับบข้านเกริดของตนและสภาพความเปป็นอยซูทข รีที่สขรุ สบาย ขณะทรีที่ดวง
อาทริตยตกาท ลคังฉายแสงยามเชข้าเหนพอทะเลกาลริลรีทรีที่สวยงามและพวกเขากป็ประสบความสทาเรป็จกคับปลา
เยอะแยะทรีที่จคับมาไดข้ พระเยซซูกตป็ รคัสถามเปโตรวขาเขารคักพระองคตมากกวขาสริที่งเหลขานรีรทร คังหมดหรพอไมข
พระเยซซูทรงใชข้คทาวขา อากาปาโอ ซขงที่ เปป็นรซูปคทากรริยาของความรคักฝขายวริญญาณในระดคับทรีที่สซูงทรีที่สรุด
เปโตรตอบวขา “ถซูกแลข้ว พระองคตเจข้าขข้า พระองคตทรงทราบวขาขข้าพระองคตรคักพระองคต” คทา
วขา รนก (ฟริเลโอ) ทรีที่เปโตรใชข้เปป็นความรคักในระดคับทรีที่ตทที่ากวขา มคันคพอความรคักในแบบเพพอที่ นหรพอเปป็น
ความชพที่นชม เปโตรจขงตอบวขา ‘ถซูกแลข้วพระองคตเจข้าขข้า พระองคตทรงทราบวขาขข้าพระองคตชนพที่ ชม
พระองคตจรริงๆ’ นรีที่เทขากคับเขากลขาววขา ‘พระองคตทรงมรีความหมายตขอขข้าพระองคตมากๆ’ พระเยซซู
ตรคัสตอบวขา “จงเลรีรยงลซูกแกะของเราเถริด” คทาทรีแที่ ปลวขา เลทนั้ยง ในทรีที่นร รี (บอสโค) มรีความหมายวขา ‘ใหข้
อาหาร’
ยน 21:16 พระองคค์ตรนสกนบเขาครนนั้งททริ่สองอทกวยู่า "ซทโมนบนตรชายโยนาหค์เออ๋ย ทยู่านรนก
เราหรนือ" เขาทยลตอบพระองคค์วายู่ "ถยกแลล้ว พระองคค์เจล้าขล้า พระองคค์ทรงทราบวยู่าขล้าพระองคค์รกน
พระองคค์" พระองคค์ตรนสกนบเขาวยู่า "จงเลทนั้ยงแกะของเราเถรด" พระเยซซูทรงถามเขาอรีกครคัรงวขา
“ทขานรคักเราหรพอ” เราเหป็นถขงการสงวนทขาทรี นรีที่เปป็นเหมพอนกคับพระเยซซูตรคัสวขา “ทขานรคักเราจรริงๆ
หรพอ” พระเยซซูทรงใชข้คทาวขา อากาปาโอ อรีกครคัรง เปโตรกป็ตอบพระองคตวาข ‘แนขนอนอยซูแข ลข้วพระองคต
พระองคตทรงรซูวข้ าข ขข้าพระองคตรคักพระองคต’ เปโตรใชข้คทาทรีที่ตทที่ากวขา คพอ ฟริเลโอ อรีกครคัรง อยขางไรกป็ตาม
คราวนรีรพระเยซซูทรงใชข้คทาทรีแที่ ตกตขางออกไปในการบคัญชาเปโตรวขา “จงเลรีรยงแกะของเราเถริด” ตรง
นรีรคทาทรีที่แปลวขา เลทนั้ยง (พอยไมโน) เปป็นคทากรริยาของคทาวขา พอยเมป็น ซขที่งแปลวขา ‘คนเลรีรยงแกะ’ ดคังนคัรน
พระเยซซูจงข ตรคัสกคับเปโตรวขา ‘จงเปป็นผซูข้เลรีรยงแกะของเราเถริด’ นรีที่เปป็นคทาทรีที่เปโตรใชข้ในเวลาตขอมาใน
1 เปโตร 5:2 ทรีพที่ ระคคัมภรีรฉต บคับคริงเจมสตแปลวขา “จงเลรีรยงฝซูงแกะ” ทคัรงสองทรีที่แปลไดข้วาข ‘จงเปป็นผซูข้
เลรีรยง’ แกะหรพอฝซูงแกะ
ยน 21:17 พระองคค์ตรนสกนบเขาครนนั้งททริ่สามวยู่า "ซทโมนบนตรชายโยนาหค์เออ๋ย ทยู่านรนกเรา
หรนือ" เปโตรกป็เปป็นทนกขค์ใจททริ่พระองคค์ตรนสถามเขาครนนั้งททสริ่ ามวยู่า "ทยู่านรนกเราหรนือ" และเขาทยล
พระองคค์วยู่า "พระองคค์เจล้าขล้า พระองคค์ทรงทราบทนกสรริ่ง พระองคค์ทรงทราบวยู่า ขล้าพระองคค์รนก
พระองคค์" พระเยซย ตรนสกนบเขาวยู่า "จงเลทนั้ยงแกะของเราเถรด”

พระเยซซูตรคัสถามเปโตรเปป็นครคัรงทรีสที่ ามวขา “ทขานรคักเราหรพอ” อยขางไรกป็ตามคราวนรีรพระองคต
ทรงใชข้คทาวขา ฟริเลโอ ซขที่งเปป็นคทาทรีที่ตทที่ากวขา นรีที่เทขากคับพระองคตทรงถามเขาวขา ‘ทขานเปป็นเพพอที่ นของเรา
จรริงๆหรพอ’ (ในหคัวของเปโตรตอนนรีรคงมรีแตขเหตรุการณตในคพนนคัรนทรีที่เขาปฏริเสธพระองคตและหนรีไป)
เขาจขงเปป็นทรุกขตทรีที่พระองคตทรงถามวขาเขารคักพระองคตไหมถขงสามครคัรง เขาคงไมขสงสคัยเลยวขาททาไม
พระองคตถขงทรงเลพอกใชข้คทานรีรในคทาถามสรุดทข้ายนรีร กระนคัรนดข้วยรซูวข้ าข พระองคตทรงทราบทรุกสริที่ง เขาจขง
ใชข้คทาวขา ฟริเลโอ เหมพอนเดริมเพพอที่ แสดงถขงความเปป็นเพพอที่ นและความชพที่นชมทรีที่เขามรีตขอพระเยซซู
พระองคตจงข กลคับไปใชข้คทาพซูดเดริมในขข้อ 15 “จงเลรีรยงแกะของเราเถริด” ซขที่งใชข้คทาวขา บอสโค
ยน 21:18-19 เราบอกความจรรงแกยู่ทยู่านวยู่า เมนืริ่อทยู่านยนงหนนยู่มทยู่านคาดเอวเอง และเดรนไป
ไหนๆตามททริ่ทยู่านปรารถนา แตยู่เมนืริ่อทยู่านแกยู่แลล้วทยู่านจะเหยทยดมนือของทยู่านออก และคนอนืริ่นจะคาด
เอวทยู่าน และพาทยู่านไปททริ่ททริ่ทยู่านไมยู่ปรารถนาจะไป" 19 ททริ่พระองคค์ตรนสอยยู่างนนนั้นเพนืริ่อแสดงวยู่า เป
โตรจะถวายเกทยรตรแดยู่พระเจล้าดล้วยความตายอยยู่างไร ครนนนั้ พระองคค์ตรนสอยยู่างนนนั้นแลล้วจขงสนริ่งเปโตร
วยู่า "จงตามเรามาเถรด"
จากนคัรนพระเยซซูทรงใชข้คทาอรุปมาเพพที่อใหข้เปโตรเหป็นวขาตอนทรีที่เขายคังหนรุขม เขาแตขงตคัวเองและ
ไปทรีที่ใดกป็ไดข้ทรีที่อยากไป อยขางไรกป็ตามเมพอที่ เขาแกขตคัวลง เขากป็ตข้องใหข้คนชขวยแมข้แตขในเรพอที่ งการแตขง
ตคัว ตข้องยพที่นมพอออกไปใหข้คนชขวยแตขงตคัวและพาไปไหนตขอไหน มคันอาจจะเปป็นสริที่งทรีเที่ ขาไมขตข้องการ
ดข้วย (เหมพอนอยขางทรีคที่ นงานบข้านพคักคนชราเขข้าใจดรี)
กระนคัรน พระเยซซูทรงตข้องการใหข้คทาอรุปมานรีรแสดงใหข้เหป็นวขาเปโตรจะเสรียชรีวริตอยขางไร
นอกจากนรีรพระองคตกบป็ อกเปป็นนคัยดข้วยวขาความตายของเปโตรจะถวายเกรียรตริแดขพระเจข้า ประเพณรี
สมคัยตขอมาเลขาวขาเปโตรถซูกประหารชรีวริตโดยการตรขงกางเขน อยขางไรกป็ตามเขาขอใหข้ตนเองถซูกตรขง
กลคับหคัว โดยถพอวขาตนไมขสมควรทรีที่จะตายในลคักษณะเดรียวกคับองคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของตน
คทาสคังที่ งขายๆของพระเยซซูแกขเปโตรคพอ “จงตามเรามาเถริด” นขาสคังเกตวขาคทาสคังที่ ครคัรงแรกและ
ครคัรงสรุดทข้ายทรีพที่ ระเยซซูทรงมรีแกขเปโตรคพอ “จงตามเรามาเถริด” ดซู มคัทธริว 4:19
ยน 21:20-21 เปโตรเหลทยวหลนงเหป็นสาวกคนททริ่พระเยซยทรงรนกตามมา คนือสาวกททริ่เอนตนว
ลงททริ่พระทรวงของพระองคค์เมนืริ่อรนบประทานอาหารเยป็นอยยยู่นนนนั้ และทยลถามวยู่า "พระองคค์เจล้าขล้า ผยล้ททริ่
จะทรยศพระองคค์คนือใคร" 21 เมนืริ่อเปโตรเหป็นสาวกคนนนนนั้ จขงทยลถามพระเยซยวยู่า "พระองคค์เจล้าขล้า
คนนทนั้จะเปป็นอยยู่างไร"
เปโตรผซูข้หรุนหคันจขงหคันไปเหป็นยอหตน (ซขที่งบรรยายถขงตคัวเองในลคักษณะบรุคคลทรีที่สามเหมพอน
เดริม) และถามวขา “คนนรีรจะเปป็นอยขางไร” นรีที่เทขากคับเขาถามพระองคตวาข ‘แลข้วเขาลขะ?’

ยน 21:22 พระเยซย ตรนสกนบเขาวยู่า "ถล้าเราอยากจะใหล้เขาอยยจยู่ นเรามานนนนั้ จะเปป็นเรนืริ่อง
อะไรของทยู่านเลยู่า ทยู่านจงตามเรามาเถรด" พระเยซซูตรคัสแกขเปโตรประมาณวขา ‘เขาไมขใชขธรุระอะไร
ของทขาน จงตามเรามาแคขนร นคั ’ เปโตรเออ๋ย ไมขตข้องหขวงเรพอที่ งยอหตนหรอก ทขานแคขททาตามทรีที่เราบอก
ทขานกป็พอ จงตามเรามาเถริด! พระเยซซูตรคัสวขาถข้าพระองคตทรงประสงคตจะใหข้ยอหตนอยซูจข นพระองคต
เสดป็จกลคับมา จะเปป็นเรพที่องอะไรของทขานเลขา เปโตร?
ยน 21:23 เหตนฉะนนนนั้ คอาททริ่วยู่า สาวกคนนนนนั้ จะไมยู่ตาย จขงลนือไปทยู่ามกลางพวกพทริ่นล้อง
แตยู่พระเยซย มรไดล้ตรนสแกยู่เขาวยู่า "สาวกคนนนนั้นจะไมยู่ตาย" แตยู่ตรนสวยู่า "ถล้าเราอยากจะใหล้เขาอยยจยู่ น
เรามานนนนั้ จะเปป็นเรนืริ่องอะไรของทยู่านเลยู่า" ยอหตนออกมาชรีรแจงวขาพระเยซซูไมขเคยตรคัส (เหมพอนทรีที่
หลายคนเขข้าใจผริดวขาพระองคตตรคัส) วขาเขาจะไมขตายเลย เขาเนข้นยทราวขาพระเยซซูแคขตรคัสวขา “ถข้าเรา
อยากจะใหข้เขาอยซูจข นเรามานคัรน จะเปป็นเรพที่องอะไรของทขานเลขา”
ยน 21:24-25 สาวกคนนทนั้แหละ ททริ่เปป็นพยานถขงเหตนการณค์เหลยู่านทแนั้ ละเปป็นผยล้ททริ่เขทยนสรริ่ง
เหลยู่านทไนั้ วล้ และเราทราบวยู่าคอาพยานของเขาเปป็นความจรรง 25 มทอทกหลายสรงริ่ ททริ่พระเยซย ไดล้ทรง
กระทอา ถล้าจะเขทยนไวล้ใหล้หมดทนกสรริ่ง ขล้าพเจล้าคาดวยู่า แมล้หมดทนนั้งโลกกป็นายู่ จะไมยู่พอไวล้หนนงสนือททริ่จะ
เขทยนนนนนั้ เอเมน
ยอหตนสรรุปบคันทขกอคันสซูงสข งของเขาโดยกลขาววขาคนอพนที่ ๆ (สรรพนามบรุรษรุ ทรีที่หนขงที่ พหซูพจนต
คพอ เราทราบวขา...) สามารถรคับรองไดข้วาข เรพที่องทรีที่เขารายงานเปป็นความจรริง จากนคัรนเขากลขาววขาถข้าจะ
ใหข้บคันทขกทรุกสริที่งทรีที่พระเยซซูไดข้ทรงกระททา “แมข้หมดทคัรงโลกกป็นขาจะไมขพอไวข้หนคังสพอทรีที่จะเขรียนนคัรน”
บางทรียอหตนอาจมรีอรีกหลายเรพอที่ งทรีที่เขาอยากบคันทขกซขงที่ มากกวขาแคขสามปรีในพคันธกริจของพระเยซซูทรีที่
เขาไดข้เหป็น บางทรีเขาอาจทราบเกรีที่ยวกคับรายละเอรียดอคันไมขมรีทรีที่สร รินสรุดทคัรงหมดในการทรงสรข้างและ
พระราชกริจนริรคันดรตขององคตพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา ถขงอยขางไรแลข้วพระราชกริจของพระองคตกไป็ มขมรีทรีที่
สริรนสรุดและอยซูเข ปป็นนริรคันดรต เอเมนและเอเมน!

