
หน้า 2414ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
เรียบเรียงโดยท่านยอห์น

บทที� �
พระเยซู

ผูท้รงเป็นพระวาทะของพระเจา้
! ในเริ#มแรกนั(นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้ว
และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระ
วาทะทรงเป็นพระเจ้า
, พระองค์นั(นเองทรงอยู่ในเริ#มแรกนั(น
กับพระเจ้า

พระเยซู ผูเ้นรมิตสรา้งสิ�งสารพดั
- สิ#งสารพัดได้ถูกสร้างขึ( นมาโดยพระ
องค์ และโดยปราศจากพระองค์ไม่มีสิ#งใด
เลยได้ถูกสร้างขึ( นมาในสิ#งที#ได้ถูกสร้างขึ( น
มานั(น
2 ในพระองค์มีชีวิต และชีวิตนั(นเป็น
ความสว่างของมนุษย์ทั(งหลาย
6 และความสว่างนั(นส่องเข้ามาในความ
มืด และความมืดหาได้เข้าใจความสว่าง
นั(นไม่
งานรบัใชข้องยอหน์ผูใ้หร้บับพัติศมา

8 มีชายคนหนึ#งที#ถูกส่งมาจากพระเจ้า ผู้
ซึ#งมีชื#อว่า ยอห์น
: ท่านผู้นี( มาเพื# อเป็นพยาน เพื# อเป็น
พยานถึงความสว่างนั(น เพื#อมนุษย์ทุกคน
จะได้เชื#อโดยทางท่าน
; ท่านไม่ได้เป็นความสว่างนั(น แต่ถูกส่ง
มาเพื#อเป็นพยานถึงความสว่างนั(น
< ความสว่างนั(นเป็นความสว่างแท้จริง

ซึ#งส่องสว่างแก่ทุกคนที#เข้ามาในโลก
!= พระองค์ทรงอยู่ในโลก และโลกได้ถูก
สร้างขึ( นมาโดยพระองค์ และโลกหาได้รู้
จักพระองค์ไม่

พระสญัญายิ�งใหญ่แก่ผูที้�เชื�อ
!! พระองค์ได้เสด็จมายังพวกของพระ
องค์เอง และพวกของพระองค์เองนั(นหา
ได้ต้อนรับพระองค์ไม่
!, แต่ทุกคนที#ได้ต้อนรับพระองค์ พระ
องค์ ได้ ประทานอาํนาจแก่ พวกเขาให้
กลายเป็นบุตรทั(งหลายของพระเจ้า คือ
แก่คนทั(งหลายที# เชื# อในพระนามของพระ
องค์
!- ผู้ซึ#งได้บังเกิดมา ไม่ใช่จากเลือด หรือ
จากความประสงค์ของเนื( อหนัง หรือจาก
ความประสงค์ของมนุษย์ แต่จากพระเจ้า

พระเยซูทรงรบัสภาพเป็นมนุษย์
!2 และพระวาทะได้รับสภาพเป็นเนื( อ
หนัง และทรงอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเรา
(และพวกเราได้เห็นสง่าราศีของพระองค์
คือสง่าราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียวที#
บังเกิดจากพระบิดา) บริบูรณ์ด้วยพระ
คุณและความจริง

คําพยานของยอหน์ผูใ้หร้บับพัติศมา
(มธ -:!-!:; มก !:!-!!)

(ลก -:!-!;)
!6 ยอห์นได้เป็นพยานถึงพระองค์ และ

(!) ยน !::6; ! ยน !:!; 6:,= (,) ปฐก !:! (-) คส !:!8-!: (2) ยน ;:!,; <:6 (6) ยน -:!<
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หน้า 2415

ร้องโดยกล่าวว่า “นี#แหละคือพระองค์ผู้ที#
ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงว่า พระองค์ผู้เสดจ็มา
ภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้า
เพราะว่าพระองค์ทรงดาํรงอยู่ ก่อนข้าพ
เจ้า”
!8 และพวกเราทุกคนได้รับจากความ
บริบูรณ์ของพระองค์แล้ว และเป็นพระ
คุณซ้อนพระคุณ
!: เพราะว่าพระราชบัญญัติได้ถูกประ
ทานให้โดยทางโมเสส แต่พระคุณและ
ความจริงได้มาโดยทางพระเยซูคริสต์
!; ไม่มีมนุษย์ผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าใน
เวลาใดเลย พระบุตรองค์เดียวที#บังเกิดมา
ผู้ ซึ# งทรงสถิตในพระทรวงของพระบิดา
พระองค์ได้ทรงสาํแดงพระเจ้าแล้ว
!< และนี# เป็นคาํพยานของยอห์น เมื# อ
พวกยิวส่งพวกปุโรหิตและคนเลวีจากกรุง
เยรูซาเลม็ไปถามท่านว่า “ท่านคือผู้ใด”
,= และท่านได้ยอมรับ และมิได้ปฏิเสธ
แต่ได้ยอมรับว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นพระ
คริสต์”
,! และเขาทั(งหลายได้ถามท่านว่า “แล้ว
อะไรล่ะ ท่านเป็นเอลียาห์หรือ” และท่าน
กล่าวว่า “ข้าพเจ้ามิได้เป็น” “ท่านเป็น
ศาสดาพยากรณ์ผู้นั(นหรือ” และท่านตอบ
ว่า “ไม่ได้เป็น”
,, แล้วคนเหล่านั(นจึงกล่าวแก่ท่านว่า
“ท่านเป็นผู้ใดเล่า เพื# อพวกเราจะให้คาํ
ตอบแก่คนเหล่านั(นที# ส่งพวกเรามา ท่าน
กล่าวว่าอะไรเรื#องตัวท่านเอง”
,- ท่านกล่าวว่า “เราเป็นเสียงของผูห้นึ�ง

ที�รอ้งในถิ� นทุรกนัดารวา่ ‘จงกระทํามรร-
คาขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ใหต้รงไป’ ตาม
ที#อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวไว้”
,2 และพวกเขาที#ได้ถูกส่งมานั(นเป็นของ
พวกฟาริสี
,6 และเขาเหล่านั(นกไ็ด้ถามท่าน และ
กล่าวแก่ท่านว่า “ทาํไมท่านจึงให้บัพติศ-
มาเล่า ถ้าท่านมิได้เป็นพระคริสต์ผู้นั(น
หรือเอลียาห์ หรือศาสดาพยากรณ์ผู้นั(น”
,8 ยอห์นได้ตอบเขาเหล่านั(น โดยกล่าว
ว่า “ข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยนํ(า แต่มี
พระองค์ผู้หนึ#งซึ#งยืนอยู่ในท่ามกลางพวก
ท่าน ผู้ซึ#งพวกท่านไม่รู้ จัก
,: พระองค์นั(นแหละ ผู้เสดจ็มาภายหลัง
ข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้า ผู้ซึ#งสาย
รัดฉลองพระบาทของพระองค์ ข้าพเจ้าก็
ไม่สมควรที#จะแก้”
,; สิ#งเหล่านี( ได้ถูกกระทาํในเบธาบารา
ฟากแม่นํ(าจอร์แดนข้างโน้น ที# ซึ# งยอห์น
กาํลังให้บัพติศมาอยู่

พระเมษโปดกของพระเจา้
(วว 6:8)

,< วันต่อมา ยอห์นเห็นพระเยซูกาํลัง
เสด็จมาหาท่าน และกล่าวว่า “จงดูพระ
เมษโปดกของพระเจ้า ผู้ซึ# งทรงนาํบาป
ของโลกไปเสยี
-= พระองค์นี( แหละเป็นผู้ที# ข้าพเจ้าได้
กล่าวว่า ‘ภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ#งเสดจ็
มาเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์
ทรงดาํรงอยู่ก่อนข้าพเจ้า’
-! และข้าพเจ้ากไ็ม่ได้รู้ จักพระองค์ แต่

ยอห์น !

(!8) คส !:!<; ,:< (!:) อพย ,=:!; ยน ;:-, (!;) อพย --:,=; ! ยน 2:< (!<) ยน 6:--
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หน้า 2416ยอห์น !

เพื#อให้พระองค์ทรงเป็นที#ประจักษ์แก่คน
อิสราเอล ฉะนั(นข้าพเจ้าจึงได้มาให้บัพ-
ติศมาด้วยนํ(า”
-, และยอห์นเป็นพยาน โดยกล่าวว่า
“ข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาจาก
สวรรค์เหมือนนกเขา และพระวิญญาณ
นั(นทรงสถิตอยู่บนพระองค์
-- และข้าพเจ้ากไ็ม่ได้รู้ จักพระองค์ แต่
พระองค์ ผู้ ได้ทรงส่งข้าพเจ้ามาเพื# อให้
บัพติศมาด้วยนํ(า พระองค์นั(นเองได้ตรัส
กับข้าพเจ้าว่า ‘เมื# อเจ้าจะเห็นพระวิญ-
ญาณเสดจ็ลงมาและสถิตอยู่บนผู้ใด ผู้นั(น
เองเป็นผู้ซึ#งให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณ
บริสทุธิS’
-2 และข้าพเจ้ากไ็ด้เห็นแล้ว และได้เป็น
พยานว่า พระองค์นี( แหละ เป็นพระบุตร
ของพระเจ้า”

งานรบัใชข้องพระเยซู
อนัดรูวช์กัชวนเปโตร

-6 อีกครั(งในวันต่อมายอห์นกาํลังยืนอยู่
กับสาวกสองคนของท่าน
-8 และเมื#อมองดูพระเยซูขณะที#พระองค์
ดาํเนินอยู่ ท่านกล่าวว่า “จงดูพระเมษ-
โปดกของพระเจ้า”
-: และสาวกสองคนนั(นได้ยินท่านกล่าว
เช่นนี(  และเขาทั(งสองได้ติดตามพระเยซู
ไป
-; แล้วพระเยซูทรงเหลียวหลังและทอด
พระเนตรเห็นพวกเขาตามมา และตรัสกับ
พวกเขาว่า “พวกท่านหาอะไร” เขาทั(ง
สองทูลพระองค์ว่า “รับบี” (ซึ# งแปลว่า

อาจารย์) “ท่านอาศัยอยู่ที#ไหน”
-< พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “จงมา
และดูเถิด” พวกเขากม็าและเห็นที#ซึ#งพระ
องค์ทรงอาศัยอยู่ และพักอยู่กับพระองค์
วันนั(น เพราะเวลานั(นประมาณสี#โมงเย็น
แล้ว
2= คนหนึ#งในสองคนนั(นซึ#งได้ยินยอห์น
พูด และได้ติดตามพระองค์ไปนั(น คือ
อันดรูว์น้องชายของซีโมนเปโตร
2! อันดรูว์ได้ไปหาซีโมนพี#ชายของตน
ก่อน และกล่าวแก่เขาว่า “พวกเราได้พบ
พระเมสสยิาห์แล้ว” ซึ#งแปลว่า พระคริสต์
2, และอันดรูว์ได้พาซีโมนไปเฝ้าพระเยซู
และเมื# อพระเยซูทอดพระเนตรเขาแล้ว
พระองค์กต็รัสว่า “ท่านคือซีโมนบุตรชาย
ของโยนาห์ ท่านจะถูกเรียกว่า เคฟาส”
ซึ#งแปลว่า หินก้อนหนึ#ง
2- วันต่อมา พระเยซูตั(งพระทยัจะเสดจ็
ไปยังแคว้นกาลิลี และทรงพบฟีลิป และ
ตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามา”
22 บัดนี(  ฟีลิปมาจากเบธไซดา นครของ
อันดรูว์และเปโตร
26 ฟีลิปไปหานาธานาเอล และกล่าวแก่
เขาว่า “พวกเราได้พบพระองค์ ผู้ซึ# ง
โมเสสได้เขียนถึงในพระราชบัญญัติ และ
ที#พวกศาสดาพยากรณ์ได้เขียนถึง คือพระ
เยซูแห่งนาซาเรธ็ บุตรชายของโยเซฟ”
28 และนาธานาเอลกล่าวแก่เขาว่า “สิ#ง
ดีอันใดจะออกมาจากนาซาเร็ธได้หรือ”
ฟีลิปกล่าวแก่เขาว่า “จงมาและดูเถิด”
2: พระเยซูทอดพระเนตรเห็นนาธานา-

(-,) มก !:!= (--) มธ -:!! (-2) ยน !!:,: (-8) ยน !:,< (-:) มธ 2:,=, ,, (2=) มธ 2:!;; มก !:,<
(2,) มธ !8:!; (2-) มธ !=:-; ยน 8:6; !,:,!-,,; !2:;-< (22) ยน !,:,!
(26) ปฐก -:!6; พบญ !;:!;; อสย 2:,; มคา 6:, (28) ยน ::2!-2, (2:) สดด -,:,
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หน้า 2417ยอห์น !-,

เอลกาํลังมาหาพระองค์ และตรัสถึงเรื#อง
ตัวเขาว่า “ดูเถิด คนอิสราเอลแท้ ในตัว
เขาไม่มีอุบาย”
2; นาธานาเอลทูลพระองค์ว่า “พระองค์
ทรงรู้ จักข้าพระองค์จากที#ไหน” พระเยซู
ทรงตอบและตรัสกับเขาว่า “ก่อนที#ฟีลิป
เรียกท่าน เมื# อท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื# อนั(น
เราได้เห็นท่าน”
2< นาธานาเอลตอบและทูลพระองค์ว่า
“รับบี พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระ
เจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งอิสรา-
เอล”
6= พระเยซูทรงตอบและตรัสกับเขาว่า
“เพราะเราได้กล่าวแก่ท่านว่า เราได้เห็น
ท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื#อนั(น ท่านจึงเชื#อหรือ
ท่านจะได้เห็นสิ#งต่าง ๆ ที#ใหญ่กว่าสิ#ง
เหล่านี( อีก”
6! และพระองค์ตรัสกับเขาว่า “แท้จริง
แล้วเรากล่าวแก่ท่านทั(งหลายว่า ภายหลัง
ท่านทั( งหลายจะได้เห็นท้องฟ้าเปิดออก
และเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ( นและลง
อยู่เหนือบุตรมนุษย์”

บทที� /
งานสมรสและการอศัจรรยที์�บา้นคานา
! และในวันที#สามมีงานสมรสในหมู่บ้าน
คานาแห่งแคว้นกาลิลี และมารดาของ
พระเยซูกอ็ยู่ที#นั#น
, และทั(งพระเยซูและพวกสาวกของพระ
องค์ได้รับเชิญไปในงานสมรสนั(น
- และเมื#อพวกเขาขาดนํ(าองุ่นแล้ว มารดา
ของพระเยซูทูลพระองค์ว่า “พวกเขาไม่มี

นํ(าองุ่น”
2 พระเยซูตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย ข้าพ
เจ้าเกี#ยวข้องอะไรกับท่านเล่า เวลาของ
ข้าพเจ้ายังมาไม่ถึง”
6 มารดาของพระองค์กล่าวแก่พวกคนใช้
ว่า “สิ#งใดกต็ามที#ท่านจะกล่าวแก่พวกเจ้า
จงทาํสิ#งนั(นเถิด”
8 และมีโอ่งหินตั( งอยู่ที# นั#นหกใบ ตาม
ธรรมเนียมแห่งการชาํระของพวกยิว จุนํ(า
ใบละสี#หรือห้าถัง
: พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “จงตักนํ(าใส่
โอ่งให้เต็มเถิด” และพวกเขากต็ักนํ(าใส่
โอ่งเตม็เสมอปาก
; และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “บัดนี(
จงตักนํ(า และเอาไปให้เจ้าภาพเถิด” และ
พวกเขากเ็อาไปให้
< เมื#อเจ้าภาพได้ชิมนํ(าที#ถูกทาํให้เป็นนํ(า
องุ่นแล้ว และไม่ทราบว่านํ(าองุ่นนั(นมา
จากไหน (แต่พวกคนใช้ที#ตักนํ(านั(น
ทราบ) เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมา
!= และกล่าวแก่เขาว่า “ทุกคนในตอน
แรกเอานํ(าองุ่นอย่างดีออกมา และเมื#อคน
ทั(งหลายได้ดื#มกันมากแล้ว จึงเอานํ(าองุ่น
ที# ด้อยกว่าออกมา แต่ท่านเกบ็นํ(าองุ่น
อย่างดีไว้จนถึงบัดนี( ”
!! การเริ#มต้นแห่งการอัศจรรย์ทั(งหลาย
นี(  พระเยซูได้ทรงกระทาํในบ้านคานาแห่ง
แคว้นกาลิลี และได้ทรงสาํแดงสง่าราศี
ของพระองค์ และพวกสาวกของพระองค์
กไ็ด้เชื#อในพระองค์
!, หลังจากนี( พระองค์กเ็สด็จลงไปยัง

(2<) มธ !2:--; ,!:6 (6!) ปฐก ,;:!,; ลก ,:<, !-; กจ !:!= (!) ยชว !<:,;
(2) , ซมอ !8:!= (8) มธ !6:,; มก ::-; ลก !!:-<; ยน -:,6 (<) ยน 2:28
(!!) ยน !:!2; 2:62 (!,) มธ 2:!-; !,:28
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หน้า 2418ยอห์น ,--

เมืองคาเปอรนาอุม ตัวพระองค์ และ
มารดาของพระองค์ และพวกน้องชายของ
พระองค์ และพวกสาวกของพระองค์ และ
เขาทั(งหลายอยู่ที#นั#นเพียงไม่กี#วัน

พระเยซูทรงชําระพระวิหาร
!- และเทศกาลปัสกาของพวกยิวใกล้เข้า
มาแล้ว และพระเยซูเสด็จขึ( นไปยังกรุง
เยรูซาเลม็
!2 และในพระวิหารทรงพบคนเหล่านั(นที#
ขายบรรดาวัวตัวผู้ และพวกแกะ และนก
เขาทั(งหลาย และบรรดาคนรับแลกเงิน
กาํลังนั#งอยู่
!6 และเมื#อพระองค์ทรงเอาเชือกเส้นเลก็
หลายเส้นทาํเป็นแส้ พระองค์กท็รงไล่
บรรดาคนเหล่านั( นออกไปจากพระวิหาร
และพวกแกะ และบรรดาวัวตัวผู้ และทรง
เทเงินของบรรดาคนรับแลกเงินออก และ
ควํ#าโต๊ะเหล่านั(น
!8 และตรัสแก่บรรดาคนที#ขายนกเขาทั(ง
หลายว่า “จงเอาสิ#งของเหล่านี( ไปเสียจาก
ที#นี# อย่าทาํพระนิเวศน์ของพระบิดาเราให้
เป็นเรือนแห่งการค้าขาย”
!: และพวกสาวกของพระองค์กร็ะลึกได้
ว่ามีเขียนไว้แล้วว่า ‘ความรอ้นรนในเรื�อง
พระนิเวศน์ของพระองค์ไดท่้วมทน้ขา้พระ
องค์’
!; แล้วพวกยิวจึงตอบและทูลพระองค์ว่า
“ท่านจะแสดงหมายสาํคัญอะไรให้พวก
เราเห็น โดยเห็นว่าท่านได้กระทาํสิ#งเหล่า
นี( แล้ว”
!< พระเยซูได้ทรงตอบและตรัสแก่พวก

เขาว่า “ทาํลายวิหารนี( เสยี และภายในสาม
วันเราจะยกวิหารนี( ขึ( นมาใหม่”
,= แล้วพวกยิวจึงทูลว่า “พระวิหารนี( ใช้
เวลาก่อสร้างถึงสี#สิบหกปี และท่านจะยก
พระวิหารนี( ขึ( นมาใหม่ในสามวันหรือ”
,! แต่พระองค์ตรัสถึงพระวิหารแห่งพระ
กายของพระองค์
,, เหตุฉะนั(นเมื#อพระองค์ได้ทรงเป็นขึ( น
มาจากความตายแล้ว พวกสาวกของพระ
องค์ก็ระลึกได้ว่าพระองค์ได้ตรัสสิ# งนี( ไว้
แก่พวกเขาแล้ว และพวกเขาก็เชื# อพระ
คัมภี ร์และพระดาํรัสซึ# งพระเยซูได้ตรัส
แล้วนั(น
,- บัดนี( เมื#อพระองค์ประทบั ณ กรุงเย-
รูซาเล็มในเทศกาลปัสกานั(น ในวันเลี( ยง
มีคนเป็นอันมากได้เชื# อในพระนามของ
พระองค์ เมื#อพวกเขาได้เห็นการอัศจรรย์
ทั(งหลายซึ#งพระองค์ได้ทรงกระทาํ
,2 แต่พระเยซูมิได้ทรงวางพระทยัในคน
เหล่านั(น เพราะพระองค์ทรงรู้ จักมนุษย์
ทุกคน
,6 และไม่ทรงต้องการให้ผู้ใดเป็นพยาน
ในเรื#องมนุษย์ ด้วยว่าพระองค์ทรงทราบ
แล้วว่าสิ#งใดอยู่ในมนุษย์

บทที� 1
นิโคเดมสักบัการบงัเกิดใหม่

! มีชายคนหนึ#งในพวกฟาริสชืี#อ นิโคเด-
มัส เป็นขุนนางของพวกยิว
, ชายคนเดียวกันนี( ได้มาหาพระเยซูใน
เวลากลางคืน และทูลพระองค์ว่า “รับบี
พวกข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าท่านเป็นอาจารย์ที#

(!-) อซค !,:!2; พบญ !8:!-8; ยน 6:! (!2) มลค -:!; มธ ,!:!, (!8) ลก ,:2< (!:) สดด 8<:<
(!;) มธ !,:-;; ยน 8:-= (!<) มธ ,8:8!; ,::2= (,!) ! คร -:!8 (,,) ลก ,2:;
(,-) ยน 6:-8; กจ ,:,, (,2) มธ <:2; ยน !8:-= (,6) ! ซมอ !8:: (,) ยน ::6=; <:!8
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หน้า 2419ยอห์น -

มาจากพระเจ้า เพราะไม่มีผู้ใดสามารถ
กระทาํการอัศจรรย์เหล่านี( ที# ท่านกระทาํ
นั(นได้ ถ้าพระเจ้าไม่ทรงสถิตอยู่กับเขา”
- พระเยซูทรงตอบและตรัสแก่เขาว่า
“แท้จริงแล้วเรากล่าวแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใด
ไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั(นไม่สามารถเห็น
อาณาจักรของพระเจ้าได้”
2 นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่า “ผู้หนึ#งผู้ใด
จะบังเกิดใหม่ได้อย่างไรเมื# อเขาเป็นคน
ชราแล้ว ผู้นั(นจะเข้าไปในครรภ์มารดา
ของตนครั(งที#สองและบังเกิดได้หรือ”
6 พระเยซูตรัสตอบว่า “แท้จริงแล้วเรา
กล่าวแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดจาก
นํ(าและจากพระวิญญาณ ผู้นั(นไม่สามารถ
เข้าในอาณาจักรของพระเจ้าได้
8 สิ#งซึ#งบังเกิดจากเนื( อหนังกเ็ป็นเนื( อหนัง
และสิ# งซึ# งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็น
จิตวิญญาณ
: อย่าประหลาดใจที# เรากล่าวแก่ท่านว่า
ท่านทั(งหลายต้องบังเกิดใหม่
; ลมใคร่จะพัดไปข้างไหนกพั็ดไปข้างนั(น
และท่านได้ยินเสียงลมนั(น แต่ท่านไม่
สามารถบอกได้ว่าลมมาจากไหนและลม
ไปที#ไหน คนที#บังเกิดจากพระวิญญาณก็
เป็นอย่างนั(นทุกคน”
< นิโคเดมัสตอบและทูลพระองค์ว่า “สิ#ง
เหล่านี( จะเป็นไปอย่างไรได้”
!= พระเยซูทรงตอบและตรัสกับเขาว่า
“ท่านเป็นอาจารย์ของคนอิสราเอล และ
ยังไม่ทราบสิ#งเหล่านี( หรือ
!! แท้จริงแล้วเรากล่าวแก่ท่านว่า พวก

เราพูดสิ#งที#พวกเราทราบ และเป็นพยาน
ถึงสิ#งที#พวกเราได้เห็นแล้ว และพวกท่าน
ไม่ยอมรับคาํพยานของพวกเรา
!, ถ้าเราบอกพวกท่านถึงสิ#งต่าง ๆ ฝ่าย
โลกแล้ว และพวกท่านไม่เชื#อ พวกท่านจะ
เชื#อได้อย่างไร ถ้าเราบอกพวกท่านถึงสิ#ง
ต่าง ๆ ฝ่ายสวรรค์
!- และไม่มีผู้ใดได้ขึ( นไปสู่สวรรค์ นอก
จากท่านที#ได้ลงมาจากสวรรค์ คือบุตร
มนุษย์ ผู้ซึ#งทรงสถิตในสวรรค์นั(น
!2 และโมเสสได้ยกรูปงูขึ( นในถิ#นทุรกัน-
ดารฉันใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ( นฉัน
นั(น
!6 เพื#อผู้ใดกต็ามที#เชื#อในพระองค์จะไม่
พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์
!8 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกยิ#งนัก จน
พระองค์ได้ประทานพระบุตรที# บังเกิดมา
องค์เดียวของพระองค์ เพื# อผู้ใดกต็ามที#
เชื#อในพระบุตรนั(นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิต
นิรันดร์
!: เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงส่งพระบุตร
ของพระองค์เข้ามาในโลกเพื#อจะปรับโทษ
โลก แต่เพื# อที#โลกจะรอดได้โดยทางพระ
บุตรนั(น
!; ผู้ที# เชื# อในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกปรับ
โทษ แต่ผู้ที# ไม่เชื# อกถู็กปรับโทษอยู่แล้ว
เพราะเขามิ ได้ เชื# อในพระนามแห่งพระ
บุตรที#บังเกิดมาองค์เดียวของพระเจ้า
!< และนี#คือการปรับโทษนั(น คือว่าความ
สว่างได้เข้ามาในโลกแล้ว และมนุษย์ได้
รักความมืดแทนที#จะรักความสว่าง เพราะ

(-) ยน !:!- (6) มก !8:!8; กจ ,:-; (8) ยน !:!-; ! คร !6:6= (;) ปญจ !!:6; สดด !-6::
(<) ยน 8:6,, 8= (!!) มธ !!:,: (!-) พบญ -=:!, (!2) กดว ,!:< (!6) ยน -:-8
(!8) อสย <:8; รม 6:; (!:) ลก <:68 (!;) ยน 6:,2; 8:2= (!<) ยน !:2, <-!!
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หน้า 2420ยอห์น -

การกระทาํทั(งหลายของพวกเขาชั#วร้าย
,= เพราะทุกคนที#กระทาํความชั# วร้ายก็
เกลียดชังความสว่างนั(น และไม่มาถึง
ความสว่างนั(น เกรงว่าการกระทาํทั(งหลาย
ของตนจะถูกตาํหนิ
,! แต่ผู้ที#กระทาํความจริงกม็าสู่ความ
สว่างนั(น เพื#อการกระทาํทั(งหลายของตน
จะปรากฏว่า การกระทาํเหล่านั(นถูกกระ
ทาํในพระเจ้า”

คําพยานสุดทา้ยของยอหน์
ผูใ้หร้บับพัติศมา

,, หลังจากสิ#งเหล่านี(  พระเยซูกับพวก
สาวกของพระองค์ ก็ เข้ ามาในแผ่นดิ น
ยูเดีย และพระองค์ประทับอยู่ที# นั#นกับ
พวกเขา และให้บัพติศมา
,- และยอห์นกก็าํลังให้บัพติศมาอยู่ใน
อายโนนใกล้หมู่ บ้ านสาลิมเหมื อนกัน
เพราะมีนํ(ามากที#นั#น และคนทั(งหลายกม็า
และได้รับบัพติศมา
,2 เพราะยอห์นยังไม่ถูกขังไว้ในคุก
,6 แล้วเกิดคาํถามขึ( นมาระหว่างสาวก
บางคนของยอห์นกับพวกยิวเรื# องการ
ชาํระ
,8 และพวกเขามาหายอห์น และกล่าวแก่
เขาว่า “รับบี ท่านที# เคยอยู่กับอาจารย์
ฟากแม่นํ(าจอร์แดนข้างโน้น ผู้ที#อาจารย์
เป็นพยานถึงนั(น ดูเถิด ท่านผู้นั(นเองให้
บัพติศมา และทุกคนกม็าหาท่าน”
,: ยอห์นตอบและกล่าวว่า “มนุษย์จะรับ
สิ#งใดไม่ได้ นอกจากสิ#งนั(นถูกประทานแก่
เขาจากสวรรค์

,; ท่านทั(งหลายเองก็ได้เป็นพยานของ
ข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าได้กล่าวว่า ข้าพเจ้ามิ
ได้เป็นพระคริสต์ แต่ข้าพเจ้าได้ถูกส่งมา
นาํหน้าพระองค์
,< ผู้ที#มีเจ้าสาวนั(นคือเจ้าบ่าว แต่สหาย
ของเจ้าบ่าว ซึ# งยืนและฟังเจ้าบ่าว กปี็ติ
ยินดีอย่างยิ#งเพราะได้ยินเสียงของเจ้าบ่าว
ฉะนั( นความปีติ ยินดีของข้าพเจ้าจึงเต็ม
เปี# ยมแล้ว
-= พระองค์จะต้องยิ#งใหญ่ขึ( น แต่ข้าพ
เจ้าจะต้องด้อยลง”

ชีวิตนิรนัดรสํ์าหรบัผูที้�เชื�อ
-! พระองค์ผู้เสด็จมาจากเบื( องบนทรง
เป็นใหญ่เหนือสิ#งสารพัด ผู้ที#มาจากโลกก็
เป็นฝ่ายโลกและกล่าวตามอย่างโลก พระ
องค์ ผู้ เสด็จมาจากสวรรค์ทรงเป็นใหญ่
เหนือสิ#งสารพัด
-, และสิ#งใดที#พระองค์ทอดพระเนตร
เห็นและได้ยิน พระองค์ก็ทรงเป็นพยาน
ถึงสิ#งนั(น และไม่มีผู้ใดยอมรับคาํพยาน
ของพระองค์
-- ผู้ที#ได้ยอมรับคาํพยานของพระองค์ก็
ประทับตราของตนเองลงแล้วว่า พระเจ้า
ทรงสตัย์จริง
-2 เพราะพระองค์ ผู้ซึ#งพระเจ้าทรงส่งมา
แล้วนั(น ทรงกล่าวพระวจนะทั(งหลายของ
พระเจ้า เพราะพระเจ้าไม่ประทานพระวิญ
ญาณอย่างจาํกัดแก่พระองค์
-6 พระบิดาทรงรักพระบุตร และได้ทรง
มอบสิ# งสารพัดไว้ในพระหัตถ์ของพระ
องค์แล้ว

(,=) โยบ ,2:!-; อฟ 6:!!, !- (,!) ยน !6:2-6 (,,) ยน 2:!-, (,-) ! ซมอ <:2 (,2) มธ 2:!,
(,8) มก ,:,; -:!= (,:) รม !,:6-; (,;) มลค -:! (,<) พซม 6:! (-=) อสย <::
(-!) มธ ,;:!;; ยน -:!- (-,) ยน -:!!; !6:!6 (--) ! ยน 6:!= (-2) ยน !:!8; ::!8 (-6) ฮบ ,:;
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หน้า 2421ยอห์น --2

-8 ผู้ที# เชื# อในพระบุตรกม็ีชีวิตนิรันดร์
และผู้ที# ไม่เชื# อพระบุตรก็จะไม่เห็นชีวิต
แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยู่บนเขา

บทที� 2
เสด็จผ่านแควน้สะมาเรียไปแควน้กาลิลี
! เหตุฉะนั(นเมื# อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
ทราบว่า พวกฟาริสไีด้ยินว่า พระเยซูทรง
มี และให้ บัพติ ศมาพวกสาวกมากกว่ า
ยอห์น
, (ถึงแม้ว่าพระเยซูไม่ได้ทรงให้บัพติศ-
มาเอง แต่พวกสาวกของพระองค์เป็นผู้
ให้)
- พระองค์จึงเสด็จออกจากแคว้นยูเดีย
และไปยังแคว้นกาลิลีอีก
2 และพระองค์จาํต้องเสด็จผ่านแคว้น
สะมาเรีย
6 แล้วพระองค์เสด็จมาถึงนครหนึ# งของ
แคว้นสะมาเรีย ซึ#งมีชื#อว่า สคิาร์ ใกล้ส่วน
หนึ#งแห่งผืนดินที#ยาโคบให้แก่โยเซฟบุตร
ชายของตน
หญิงชาวสะมาเรียที�บ่อนํ4าของยาโคบ

8 บัดนี(  บ่อนํ(าของยาโคบอยู่ที#นั#น ฉะนั(น
พระเยซู เมื#อทรงเหนด็เหนื#อยกับการเดิน
ทางของพระองค์ จึงมาประทับบนบ่อนํ(า
นั(น และขณะนั(นเป็นเวลาประมาณเที#ยง
: มีหญิงชาวสะมาเรียคนหนึ#งมาเพื# อตัก
นํ(า พระเยซูตรัสกับนางว่า “ขอนํ(าให้เรา
ดื#มบ้าง”
; (ด้วยว่าพวกสาวกของพระองค์ไปยัง
นครเพื#อซื( ออาหาร)
< แล้วหญิงชาวสะมาเรียทูลพระองค์ว่า

“ทาํไมท่าน ผู้เป็นยิว จึงขอนํ(าดื# มจาก
ดิฉัน ผู้ซึ# งเป็นหญิงชาวสะมาเรีย เพราะ
พวกยิวไม่มีการติดต่อสัมพันธ์กับชาว
สะมาเรียเลย”
!= พระเยซูทรงตอบและตรัสกับนางว่า
“ถ้าเจ้าได้รู้ จักของประทานของพระเจ้า
และรู้ จักผู้ที#กล่าวกับเจ้าว่า ‘ขอนํ(าให้เรา
ดื# มบ้าง’ เจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั(น
และท่านผู้ นั( นคงจะให้นํ(า ประกอบด้วย
ชีวิตแก่เจ้าแล้ว”
!! ผู้หญิงคนนั(นทูลพระองค์ว่า “ท่านเจ้า
คะ ท่านไม่มีอะไรจะตักนํ(าได้ และบ่อนํ(านี(
กลึ็ก แล้วท่านจะได้นํ(าประกอบด้วยชีวิต
นั(นมาจากไหน
!, ท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษ
ของพวกเราหรือ ผู้ซึ# งได้ให้บ่อนํ(านี( แก่
พวกเรา และได้ดื#มจากบ่อนี( เอง และบุตร
ทั(งหลายของท่าน และฝูงสตัว์ของท่าน”
พระวิญญาณบริสุทธิ7 คือบ่อนํ4าพุภายใน
!- พระเยซูทรงตอบและตรัสกับนางว่า
“ผู้ใดกต็ามที#ดื#มนํ(านี( จะกระหายอีก
!2 แต่ผู้ใดกต็ามที#ดื# มนํ(าซึ# งเราจะให้แก่
เขานั(นจะไม่กระหายอีกเลย แต่นํ(าซึ# งเรา
จะให้เขานั(นจะเป็นบ่อนํ(าพุในตัวเขาพลุ่ง
ขึ( นเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์”
!6 ผู้หญิงคนนั(นทูลพระองค์ว่า “ท่านเจ้า
คะ ขอนํ(านี( ให้ดิฉันเถิด เพื#อดิฉันจะได้ไม่
กระหายอีก และจะไม่ต้องมาตักที#นี#”
!8 พระเยซูตรัสกับนางว่า “จงไป เรียก
สามีของเจ้า และมานี#เถิด”
!: ผู้หญิงคนนั(นตอบและทูลว่า “ดิฉันไม่

(-8) ยน -:!8-!:; 8:2: (!) ยน -:,,, ,8 (6) ปฐก --:!<; 2;:,,
(<) , พกษ !::,2; กจ !=:,; (!=) อสย !,:-; 22:-; รม 6:!6
(!2) ยน 8:-6, 6;; ::-:--; (!6) ยน 8:-2--6; !::,--
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หน้า 2422ยอห์น 2

มีสามีค่ะ” พระเยซูตรัสกับนางว่า “เจ้า
พูดถูกแล้วว่า ‘ดิฉันไม่มีสามี’
!; เพราะเจ้ามีสามีมาห้าคนแล้ว และคน
ที#เจ้ามีอยู่เดี\ยวนี( กไ็ม่ใช่สามีของเจ้า ในสิ#ง
นี( เจ้าพูดจริง”
!< ผู้หญิงคนนั(นทูลพระองค์ว่า “ท่านเจ้า
คะ ดิฉันรับรู้ ว่าท่านเป็นศาสดาพยากรณ์
ผู้หนึ#ง
,= บรรพบุรุษของพวกเราได้นมัสการใน
ภูเขานี(  แต่พวกท่านกล่าวว่า ในกรุงเยรู-
ซาเล็มคือสถานที# ที# คนทั( งหลายควรจะ
นมัสการ”
,! พระเยซูตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย จง
เชื#อเราเถิด เวลาใกล้เข้ามาแล้ว เมื#อพวก
เจ้าจะไม่นมัสการพระบิดาในภูเขานี(  หรือ
ที#กรุงเยรูซาเลม็
,, พวกเจ้าไม่ทราบว่าพวกเจ้านมัสการผู้
ใด พวกเราทราบว่าพวกเรานมัสการผู้ใด
เพราะความรอดนั(นเนื#องมาจากพวกยิว
,- แต่เวลานั(นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี( ก็
ถึงแล้ว เมื# อบรรดาผู้ที#นมัสการอย่างแท้
จริง จะนมัสการพระบิดาในจิตวิญญาณ
และในความจริง เพราะว่าพระบิดาทรง
แสวงหาคนเช่นนั(นที#จะนมัสการพระองค์
,2 พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และคน
ทั(งหลายที#นมัสการพระองค์ต้องนมัสการ
พระองค์ในจิตวิญญาณและในความจริง”
,6 ผู้หญิงคนนั(นทูลพระองค์ว่า “ดิฉัน
ทราบว่าพระเมสสยิาห์จะเสดจ็มา ผู้ซึ#งถูก
เรียกว่า พระคริสต์ เมื#อพระองค์เสดจ็มา
แล้ว พระองค์จะทรงบอกพวกเราถึงสิ#ง

สารพัด”
,8 พระเยซูตรัสกับนางว่า “เราที#กล่าวกับ
เจ้าเป็นท่านผู้นั(น”
,: และขณะนั(นพวกสาวกของพระองค์ก็
มาถึง และประหลาดใจที#พระองค์ทรง
สนทนากับผู้หญิงคนนั(น แต่ไม่มีใคร
กล่าวว่า “พระองค์ทรงแสวงหาอะไร”
หรือ “ทาํไมพระองค์จึงทรงสนทนากับ
นาง”
,; แล้วผู้หญิงคนนั(นจึงละทิ( งหม้อนํ(าของ
นางไว้ และไปตามทางของนางเข้าไปใน
นคร และกล่าวแก่พวกผู้ชายว่า
29 “จงมา ดูท่านผู้หนึ#ง ซึ#งได้บอกฉันถึง
สิ#งสารพัดที#ฉันได้เคยกระทาํ ท่านผู้นี( เป็น
พระคริสต์มิใช่หรือ”
-= แล้วคนทั(งหลายจึงออกไปจากนคร
และมายังพระองค์
-! ในขณะเดียวกัน พวกสาวกของพระ
องค์ทูลเชิญพระองค์ โดยทูลว่า “พระ
อาจารย์เจ้าข้า เชิญรับประทานเถิด”
-, แต่พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “เรามี
อาหารรับประทานที#ท่านทั(งหลายไม่รู้ จัก”
-- เหตุฉะนั(นพวกสาวกจึงถามกันว่า “มี
ผู้ใดเอาสิ#งใด ๆ มาถวายพระองค์ให้รับ
ประทานแล้วหรือ”
-2 พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “อาหาร
ของเราคือการกระทาํตามนํ(าพระทัยของ
พระองค์ผู้ได้ทรงส่งเรามา และเพื#อทาํให้
งานของพระองค์สาํเรจ็
-6 ท่านทั(งหลายกล่าวว่า ‘ยังมีอีกสี#เดือน
และจึงจะถึงฤดูเกี#ยวข้าว’ มิใช่หรือ ดูเถิด

(!<) ลก ::!8, -<; ,2:!< (,=) พบญ !,:6, !!; วนฉ <:: (,!) ! ทธ ,:; (,,) , พกษ !::,;
(,-) มธ !;:,= (,2) , คร -:!: (,6) พบญ !;:!6; ยน 2:,<, -< (,8) มธ ,8:8--82; มก !2:8!-8,
(,<) ยน 2:,6 (-2) โยบ ,-:!,; สดด 2=::-; (-6) ปฐก ;:,,; มธ <:-:; ลก !=:,
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เรากล่าวแก่ท่านทั(งหลายว่า จงแหงนตา
ของพวกท่านขึ( น และดูทุ่งนาทั(งหลายเถิด
เพราะว่าทุ่งนาเหล่านั(นกข็าวแล้ว พร้อม
สาํหรับการเกี#ยวข้าว
-8 และคนที# เกี#ยวได้รับค่าจ้างทั(งหลาย
และสํ#าสมพืชผลต่าง ๆ ไว้สาํหรับชีวิต
นิรันดร์ เพื#อทั(งคนที#หว่านและคนที#เกี#ยว
จะได้ปีติยินดีด้วยกัน
-: และในสิ#งนี( ถ้อยคาํนั(นเป็นความจริง
คือ ‘คนหนึ#งหว่านและอีกคนหนึ#งเกี#ยว’
-; เราส่งท่านทั(งหลายไปเกี#ยวสิ#งที#พวก
ท่านมิได้ลงแรงทาํ คนอื#น ๆ ได้ลงแรงทาํ
และพวกท่านได้เข้าส่วนในบรรดาการลง
แรงของพวกเขา”
-< และหลายคนในพวกชาวสะมาเรียแห่ง
นครนั(นได้เชื#อในพระองค์ เพราะถ้อยคาํ
ของหญิงผู้นั(น ซึ#งเป็นพยานว่า “ท่านได้
บอกฉันถึงสิ#งสารพัดที#ฉันได้เคยกระทาํ”

ชาวสะมาเรียอีกหลายคน
ไดร้บัความรอด

2= ดังนั(นเมื#อชาวสะมาเรียมาถึงพระองค์
แล้ว พวกเขาจึงทูลเชิญพระองค์ให้พระ
องค์ประทับอยู่กับพวกเขา และพระองค์
ประทบัที#นั#นเป็นเวลาสองวัน
2! และอีกหลายคนได้เชื#อเพราะคาํตรัส
ของพระองค์เอง
2, และกล่าวแก่ผู้หญิงคนนั(นว่า “บัดนี(
พวกเราเชื# อ ไม่ใช่เพราะถ้อยคาํของเจ้า
เพราะพวกเราได้ยินพระองค์เองแล้ว และ
ทราบว่านี#แหละคือพระคริสต์อย่างแท้จริง
คือพระผู้ช่วยให้รอดของโลก”

2- บัดนี(หลังจากผ่านไปสองวัน พระองค์
กเ็สดจ็ออกจากที#นั#น และเข้าไปยังแคว้น
กาลิลี
22 เพราะพระเยซูเองทรงเป็นพยานว่า
“ศาสดาพยากรณ์ไม่ได้รับเกียรติในบ้าน
เมืองของตนเอง”
26 ฉะนั(นเมื# อพระองค์เสด็จเข้ามายัง
แคว้นกาลิลี ชาวกาลิลีเหล่านั(นได้ต้อนรับ
พระองค์ โดยได้เห็นสิ#งสารพัดที#พระองค์
ได้ทรงกระทาํ ณ กรุงเยรูซาเลม็ในเทศ-
กาลเลี( ยงนั(น เพราะเขาทั(งหลายได้ไปยัง
เทศกาลเลี( ยงนั(นด้วย
ทรงรกัษาบุตรชายของขุนนางใหห้าย

28 ดังนั(นพระเยซูจึงเสด็จเข้ามายังบ้าน
คานาแห่งแคว้นกาลิลีอีก ที# ซึ# งพระองค์
ทรงกระทาํให้นํ(าเป็นนํ(าองุ่น และที# นั#นมี
ขุนนางคนหนึ#ง ผู้ซึ#งบุตรชายของท่านป่วย
หนักที#เมืองคาเปอรนาอุม
2: เมื#อท่านได้ยินว่าพระเยซูได้เสดจ็ออก
มาจากแคว้นยูเดียเข้ามายังแคว้นกาลิลี
แล้ว ท่านจึงไปหาพระองค์ และทูลอ้อน
วอนพระองค์ให้พระองค์เสดจ็ลงมา และ
รักษาบุตรชายของตนให้หาย เพราะบุตร
ชายนั(นจวนจะเสยีชีวิตแล้ว
2; แล้วพระเยซูได้ตรัสกับท่านว่า “ถ้า
พวกท่านไม่เห็นบรรดาหมายสาํคัญและ
การมหัศจรรย์ทั(งหลาย พวกท่านก็จะไม่
เชื#อ”
2< ขุนนางผู้นั(นทูลพระองค์ว่า “พระองค์
เจ้าข้า ขอเสด็จลงมาก่อนที# บุตรของข้า
พระองค์จะตาย”

(-8) ดนล !,:-; รม 8:,,; ! ธส ,:!< (-:) ! คร -:6-< (-;) ยรม 22:2; ! ปต !:!,
(-<) ยน 2:,< (2!) ลก 2:-,; ยน 8:8- (2,) ยน !::;; ! ยน 2:!2 (22) มธ !-:6:
(26) พบญ !8:!8; ยน ,:!-, ,-; -:, (28) ยน ,:!, !! (2;) ยน 8:-=; รม !6:!<
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หน้า 2424ยอห์น 2-6

6= พระเยซูตรัสกับท่านว่า “จงไปตาม
ทางของท่านเถิด บุตรชายของท่านมีชีวิต
อยู่” และท่านผู้นั(นกเ็ชื#อพระดาํรัสที#พระ
เยซูได้ตรัสกับท่าน และท่านจึงไปตามทาง
ของท่าน
6! และขณะที#ท่านกาํลังลงไปนั(น พวกผู้
รับใช้ของท่านได้มาพบท่าน และบอกท่าน
โดยกล่าวว่า “บุตรชายของท่านมีชีวิตอยู่”
6, แล้วท่านจึงถามพวกผู้รับใช้ถึงเวลา
เมื# อบุตรเริ#มทุเลานั(น และพวกเขากล่าว
กับท่านว่า “เมื#อวานนี( เวลาบ่ายโมง ไข้ก็
ออกจากเขา”
6- ดังนั(นบิดาจึงทราบว่าเป็นชั#วโมงเดียว
กันนั(น ซึ#งพระเยซูได้ตรัสกับตนว่า “บุตร
ชายของท่านมีชีวิตอยู่” และท่านเองกเ็ชื#อ
และครัวเรือนทั(งหมดของท่าน
62 นี# เป็นการอัศจรรย์ครั( งที#สองที#พระ
เยซูทรงกระทาํ เมื#อพระองค์เสดจ็ออกมา
จากแคว้นยูเดียเข้ามายังแคว้นกาลิลี

บทที� 8
ทรงรกัษาคนป่วยที�สระเบเธสดาใหห้าย
! หลังจากนั(นมีเทศกาลเลี( ยงของพวกยิว
และพระเยซูได้เสด็จขึ( นไปยังกรุงเยรูซา-
เลม็
, บัดนี( ที#กรุงเยรูซาเล็มข้างประตูแกะมี
สระอยู่สระหนึ#ง ซึ#งถูกเรียกในภาษาฮีบรู
ว่า เบเธสดา โดยมีศาลาห้าหลัง
- ในศาลาเหล่านั(นมีคนป่วยเป็นอันมาก
นอนอยู่ คือคนตาบอด คนง่อย คนผอม
แห้ง กาํลังคอยการกระเพื#อมของนํ(า
2 ด้วยว่ามีทูตสวรรค์องค์หนึ# งลงมาเป็น

ครั(งคราวในสระนั(น และกวนนํ(า แล้วผู้ใด
ก็ตามที# ก้าวลงไปในนํ(า นั( นก่อนหลังจาก
การกระเพื# อมของนํ(านั(น กจ็ะหายเป็น
ปกติจากโรคใดกต็ามที#เขาเป็นอยู่นั(น
6 มีชายคนหนึ#งอยู่ที#นั#น ซึ# งป่วยมาเป็น
เวลาสามสบิแปดปีแล้ว
8 เมื#อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นคนนั(น
นอนอยู่และทรงทราบว่า บัดนี( เขาเป็น
อย่างนั(นนานแล้ว พระองค์จึงตรัสกับเขา
ว่า “เจ้าปรารถนาจะหายเป็นปกติหรือ”
: คนป่วยนั(นทูลตอบพระองค์ว่า “ท่าน
เจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่มีผู้ใด เมื#อนํ(ากาํลังกระ
เพื#อมนั(น ที#จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระ
แต่ขณะที# ข้าพเจ้ากาํลังมา คนอื#นกล็งไป
ก่อนข้าพเจ้าแล้ว”
; พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงลุกขึ( น ยก
แคร่ของเจ้า และเดินไปเถิด”
< และในทนัใดนั(น คนนั(นกห็ายเป็นปกติ
และยกแคร่ของเขา และเดินไป และวัน
เดียวกันนั(นเป็นวันสะบาโต
!= ฉะนั(นพวกยิวจึงพูดกับชายที#หายโรค
นั(นว่า “วันนี( เป็นวันสะบาโต เป็นการผิด
พระราชบัญญัติที# เจ้าแบกแคร่ของเจ้าไป
นั(น”
!! คนนั(นจึงตอบเขาเหล่านั(นว่า “ท่านที#
ได้รักษาข้าพเจ้าให้เป็นปกติ ท่านผู้เดียว
กันนั(นแหละได้กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ‘จงยก
แคร่ของเจ้า และเดินไปเถิด’”
!, แล้วเขาเหล่านั(นถามคนนั(นว่า “ผู้ใด
เล่าซึ# งได้กล่าวแก่เจ้าว่า ‘จงยกแคร่ของ
เจ้า และเดินไปเถิด’”

(!) ลนต ,-:,; พบญ !8:!8; ยน ,:!- (,) นหม -:!, -,; !,:-<
(;) มธ <:8; มก ,:!!; ลก 6:,2 (<) ยน <:!2
(!=) อพย ,=:!=; นหม !-:!<; ยรม !::,!-,,; มธ !,:,; มก ,:,2; ลก 8:,
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หน้า 2425ยอห์น 6

!- และคนที#ได้รับการรักษาให้หายนั(นไม่
ทราบว่าเป็นผู้ใด เพราะพระเยซูเองเสดจ็
หลบไปแล้ว มีคนเป็นอันมากอยู่ในสถาน
ที#แห่งนั(น
!2 ภายหลังพระเยซูทรงพบคนนั(นใน
พระวิหาร และได้ตรัสกับเขาว่า “ดูเถิด
เจ้าหายเป็นปกติแล้ว อย่าทาํบาปอีก เกรง
ว่าเหตุร้ายกว่านั(นจะมายังเจ้า”
!6 ชายคนนั(นกไ็ด้ออกไป และบอกพวก
ยิวว่าเป็นพระเยซู ซึ# งได้รักษาเขาให้หาย
เป็นปกติ
!8 และเพราะฉะนั(น พวกยิวจึงข่มเหง
พระเยซู และหาโอกาสที#จะฆ่าพระองค์
เสยี เพราะพระองค์ได้ทรงกระทาํสิ#งเหล่า
นี( ในวันสะบาโต
!: แต่พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า “พระ
บิดาของเราก็ยังทรงกระทาํการอยู่จนถึง
บัดนี(  และเรากก็ระทาํ”
!; เหตุฉะนั(นพวกยิวยิ#งหาโอกาสที#จะฆ่า
พระองค์เสีย เพราะพระองค์ไม่เพียงแต่
ล่วงกฎแห่งวันสะบาโตเท่านั(น แต่ยังได้
ตรัสว่าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของพระ
องค์ด้วย อันเป็นการกระทาํพระองค์เอง
ให้เสมอกับพระเจ้า
!< แล้วพระเยซูทรงตอบและตรัสกับพวก
เขาว่า “แท้จริงแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั(ง
หลายว่า พระบุตรจะกระทาํสิ#งใดตามใจ
เองไม่ได้ นอกจากสิ#งที#พระบุตรทรงเห็น
พระบิดากระทาํ เพราะสิ#งใดกต็ามที#พระ
บิดาทรงกระทาํ สิ#งเหล่านี( พระบุตรกท็รง
กระทาํด้วยเหมือนกัน

,= เพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตร
และทรงสาํแดงให้พระบุตรเห็นสิ#งสารพัด
ที#พระองค์เองทรงกระทาํ และพระองค์จะ
ทรงสาํแดงให้พระบุตรเห็นบรรดางานที#
ยิ#งใหญ่กว่านี( อีก เพื#อท่านทั(งหลายจะประ
หลาดใจ
,! เพราะพระบิดาทรงทาํให้คนที#ตาย
แล้วเป็นขึ( นมาและทรงทาํให้พวกเขามี
ชีวิตฉันใด พระบุตรก็ทาํให้ผู้ที#พระองค์
ทรงปรารถนามีชีวิตฉันนั(น
,, เพราะว่าพระบิดาไม่ทรงพิพากษาผู้ใด
แต่ทรงมอบการพิพากษาทั(งสิ( นไว้กับพระ
บุตรแล้ว
,- เพื#อคนทั(งปวงจะถวายเกียรติแด่พระ
บุตร เหมือนกับที#พวกเขาถวายเกียรติแด่
พระบิดา ผู้ใดที#ไม่ถวายเกียรติแด่พระ
บุตร ก็ไม่ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ซึ# ง
ทรงส่งพระบุตรมาแล้ว
,2 แท้จริงแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั(งหลาย
ว่า ผู้ใดที# ฟังคาํของเรา และเชื# อในพระ
องค์ผู้ได้ทรงส่งเรามานั(น กม็ีชีวิตนิรันดร์
และจะไม่เข้าสู่การปรับโทษ แต่ได้ผ่าน
พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว
,6 แท้จริงแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั(งหลาย
ว่า เวลานั(นใกล้จะถึงแล้ว และบัดนี( กถ็ึง
แล้ว เมื#อผู้ที#ตายแล้วจะได้ยินพระสรุเสยีง
ของพระบุตรของพระเจ้า และคนเหล่านั(น
ที#ได้ยินจะมีชีวิต
,8 เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระ
องค์เองฉันใด พระองค์กไ็ด้ประทานให้
พระบุตรมีชีวิตในพระองค์เองฉันนั(น

(!-) ลก !-:!2; ,,:6! (!2) มธ !,:26 (!8) ลก 2:,<; ยน ;:-: (!:) ยน <:2; !::2 (!;) ยน ::!, !<
(!<) มธ ,8:-<; ยน 6:-= (,=) มธ -:!:; !!:,: (,!) ลก ::!2; ;:62; ยน !!:,6 (,,) มธ !!:,:; ,;:!;
(,-) ลก !=:!8; ! ยน ,:,- (,2) ยน -:!8, !; (,6) คส ,:!- (,8) สดด -8:<; ! คร !6:26
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หน้า 2426ยอห์น 6

,: และได้ประทานสิทธิอาํนาจแก่พระ
บุตรที#จะกระทาํการพิพากษาด้วย เพราะ
พระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์

การเป็นขึ4 นมาสองแบบ
,; อย่าประหลาดใจในสิ#งนี( เลย เพราะ
เวลานั(นใกล้จะถึงแล้ว ซึ#งในเวลานั(นบรร-
ดาผู้ที# อยู่ในอุโมงค์ฝังศพทั( งหลายจะได้
ยินพระสรุเสยีงของพระองค์
,< และจะได้ออกมา คนทั(งหลายที#ได้
กระทาํดีจะออกมาสู่ การเป็นขึ( นมาแห่ง
ชีวิต และคนทั(งหลายที#ได้กระทาํชั#วร้ายจะ
ออกมาสู่การเป็นขึ( นมาแห่งพระอาชญา

บรรดาคําพยานว่า
พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจา้

-= เราจะทาํสิ#งใดตามอาํเภอใจของตน
เองไม่ได้ เราได้ยินอย่างไร เรากพิ็พากษา
อย่างนั(น และการพิพากษาของเรากยุ็ติ-
ธรรม เพราะเราไม่หาโอกาสที#จะทาํตาม
ความประสงค์ของเราเอง แต่ตามพระประ
สงค์ของพระบิดาผู้ซึ#งได้ทรงส่งเรามา
-! ถ้าเราเป็นพยานถึงตัวเราเอง คาํ
พยานของเรากไ็ม่เป็นความจริง
-, มีอีกผู้หนึ# งที# เป็นพยานถึงเรา และ
เราทราบว่าคาํพยานซึ# งพระองค์ทรงเป็น
พยานถึงเรานั(น เป็นความจริง
-- ท่านทั(งหลายได้ส่งไปถึงยอห์น และ
เขากไ็ด้เป็นพยานถึงความจริง
-2 แต่เราไม่รับคาํพยานจากมนุษย์ แต่
เรากล่าวสิ# งเหล่านี( ก็เพื# อท่านทั( งหลายจะ
ได้รับความรอด
-6 ยอห์นเคยเป็นโคมที#จุดอยู่และที#ส่อง

แสง และท่านทั(งหลายได้เต็มใจชั# วขณะ
หนึ#งที#จะปีติยินดีในความสว่างของยอห์น
นั(น
-8 แต่เรามีคาํพยานที# ยิ# งใหญ่กว่าคาํ
พยานของยอห์น เพราะว่างานทั(งหลายซึ#ง
พระบิดาทรงมอบไว้แก่เราเพื# อที#จะทาํให้
สาํเร็จ งานเหล่านั(นเองที# เรากาํลังทาํอยู่
ก็เป็นพยานถึงเราว่า พระบิดาได้ทรงส่ง
เรามา
-: และพระบิดาเอง ผู้ซึ#งได้ทรงส่งเรามา
นั(น ทรงเป็นพยานถึงเราแล้ว ท่านทั(ง
หลายไม่ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์
หรือเห็นรูปร่างของพระองค์ในเวลาใด
เลย
-; และท่านทั(งหลายไม่มีพระดาํรัสของ
พระองค์ ดาํ รงอยู่ ในตั วท่ านทั( งหลาย
เพราะว่าผู้ ที# พระบิดาทรงส่งมาแล้วนั( น
ท่านทั(งหลายไม่เชื#อพระองค์ผู้นั(น
-< จงค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่านทั(ง
หลายคิดว่าในพระคัมภีร์นั(นท่านทั(งหลาย
มีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั(นเป็นข้อ
ความซึ#งเป็นพยานถึงเรา
2= และท่านทั(งหลายไม่ยอมมาหาเรา
เพื#อท่านทั(งหลายจะได้ชีวิต
2! เราไม่รับเกียรติจากมนุษย์คนใด
2, แต่เรารู้ จักท่านทั(งหลายว่า ท่านทั(ง
หลายไม่มีความรักของพระเจ้าอยู่ในตัว
ท่านทั(งหลาย
2- เราได้มาในพระนามพระบิดาของเรา
และท่านทั(งหลายไม่รับเรา ถ้าผู้อื#นจะมา
ในนามของเขาเอง ท่านทั(งหลายก็จะรับ

(,:) ดนล ::!- (,;) ! ธส 2:!6-!: (,<) อสย ,8:!<; ดนล !,:, (-=) มธ ,8:-< (-!) ยน ;:!2
(-,) มธ -:!: (--) ยน !:!6, !<, ,:, -, (-6) มก 8:,=; , ปต !:!< (-8) ยน -:,
(-:) มธ -:!:; ! ยน 2:!, (-<) อสย ;:,= (2=) ยน !:!!; -:!< (2!) ! ธส ,:8
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หน้า 2427ยอห์น 6-8

ผู้นั(น
22 ท่านทั(งหลายจะเชื#อได้อย่างไร ซึ#งได้
รับยศศักดิSจากกันเอง และไม่แสวงหายศ
ศักดิSที#มาจากพระเจ้าเท่านั(น
26 อย่าคิดว่าเราจะฟ้องท่านทั(งหลายต่อ
พระบิดา มีผู้หนึ#งฟ้องท่านทั(งหลายแล้ว
คือโมเสส ผู้ซึ#งท่านทั(งหลายวางใจอยู่
28 เพราะถ้าท่านทั(งหลายได้เชื# อโมเสส
ท่านทั(งหลายกค็งจะเชื#อเราไปแล้ว เพราะ
โมเสสได้เขียนกล่าวถึงเรา
2: แต่ถ้าท่านทั(งหลายไม่เชื#อคาํเขียนทั(ง
หลายของโมเสส ท่านทั(งหลายจะเชื# อ
บรรดาถ้อยคาํของเราอย่างไรได้”

บทที� :
ทรงเลี4 ยงคนหา้พนัคน

(มธ !2:!--,!; มก 8:-,-22)
(ลก <:!=-!:)

! หลังจากสิ#งเหล่านี( พระเยซูก็เสด็จไป
ข้ามทะเลกาลิลี ซึ#งกค็ือทะเลทเิบเรียส
, และคนเป็นอันมากได้ตามพระองค์ไป
เพราะเขาเหล่านั(นได้เห็นบรรดาการอัศ-
จรรย์ของพระองค์ซึ# งพระองค์ได้ทรงกระ
ทาํต่อคนทั(งหลายที#เป็นโรคภัย
- และพระเยซูเสดจ็ขึ( นไปบนภูเขา และ
พระองค์ประทับนั# งที# นั# นพร้อมกับพวก
สาวกของพระองค์
2 และเทศกาลปัสกา เทศกาลเลี( ยงของ
พวกยิว ใกล้จะถึงแล้ว
6 และเมื# อพระเยซูทรงแหงนพระเนตร
ของพระองค์ขึ( น และทอดพระเนตรเห็น
คนเป็นอันมากมาหาพระองค์ พระองค์จึง

ตรัสกับฟีลิปว่า “พวกเราจะซื( ออาหารจาก
ที#ไหน เพื#อคนเหล่านี( จะได้รับประทาน”
8 และพระองค์ตรัสเช่นนี( เพื# อจะลองใจ
ฟีลิป เพราะพระองค์เองทรงทราบแล้วว่า
พระองค์จะทรงกระทาํประการใด
: ฟีลิปทูลตอบพระองค์ว่า “ขนมปังมูล
ค่าสองร้อยเหรียญเดนาริอันก็ไม่พอสาํ
หรับพวกเขา เพื#อพวกเขาทุกคนจะได้กิน
คนละเลก็ละน้อย”
; คนหนึ#งของพวกสาวกของพระองค์ คือ
อันดรูว์ น้องชายของซีโมนเปโตร ทูลพระ
องค์ว่า
9 “มีเดก็ชายคนหนึ#งอยู่ที#นี# ซึ#งมีขนมข้าว
บาร์เลย์ห้าก้อนกับปลาเลก็ ๆ สองตัว แต่
เท่ านั( นจะพออะไรในท่ ามกลางคนมาก
อย่างนี( ”
!= และพระเยซูตรัสว่า “จงให้คนทั(งปวง
นั#งลงเถิด” บัดนี( มีหญ้ามากในสถานที#
แห่งนั(น ดังนั(นคนเหล่านั(นจึงนั# งลง จาํ
นวนคนได้ประมาณห้าพันคน
!! และพระเยซูกท็รงหยิบขนมปังเหล่า
นั(น และเมื# อพระองค์ทรงขอบพระคุณ
แล้ว พระองค์กท็รงแจกจ่ายแก่พวกสาวก
และพวกสาวกแก่คนเหล่านั(นที#นั#งอยู่ และ
ให้ปลาเช่นกันมากเท่าที#พวกเขาปรารถนา
!, เมื#อเขาทั(งหลายกินอิ#มแล้ว พระองค์
ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า “จงเกบ็
เศษอาหารที# เหลือไว้ เพื# อไม่ให้มีสิ#งใด
เสยีไป”
!- เหตุฉะนั(น พวกเขาจึงเกบ็เศษอาหาร
เหล่านั(น ใส่กระบุงได้สิบสองกระบุงเต็ม

(22) ยน !,:2-; รม ,:,< (26) รม ,:!, (28) พบญ !;:!6, !; (2:) ลก !8:,<, -!
(!) มก 8:-,; ยน 8:,-; ,!:! (,) มธ 2:,-; ;:!8 (2) พบญ !8:! (6) มธ !2:!2
(:) กดว !!:,!-,, (;) ยน !:2= (<) , พกษ 2:2-
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หน้า 2428ยอห์น 8

ด้วยเศษขนมข้าวบาร์เลย์ห้าก้อน ซึ#งเหลือ
อยู่และเกินจากที# คนทั( งหลายได้กินแล้ว
นั(น
!2 และคนเหล่านั(น เมื#อพวกเขาได้เห็น
การอั ศจรรย์ ที# พระเยซู ได้ ทรงกระทาํ
กล่าวว่า “แท้จริงท่านผู้นี( เป็นศาสดาพยา
กรณ์ผู้นั(นที#จะทรงเข้ามาในโลก”

พระเยซูดําเนินบนนํ4า
(มธ !2:,,--8; มก 8:26-68)

!6 เหตุฉะนั(นเมื#อพระเยซูทรงรับรู้ ว่า เขา
ทั( งหลายตั( งใจจะมาและจับพระองค์โดย
ใช้กาํลัง เพื# อที#จะตั( งพระองค์ให้เป็น
กษัตริย์ พระองค์กเ็สดจ็ไปที#ภูเขาอีกแต่
ลาํพัง
!8 และเมื# อถึงเวลาเย็นแล้ว พวกสาวก
ของพระองค์กไ็ด้ลงไปที#ทะเล
!: และลงเรือลาํหนึ# ง และข้ามทะเลไป
ทางเมืองคาเปอรนาอุม และบัดนี( มืดแล้ว
และพระเยซูยังไม่ได้เสดจ็มายังพวกเขา
!; และทะเลก็กาํเริบขึ( นเพราะเหตุมีลม
แรงที#พัดผ่านมา
!< ดังนั(นเมื# อเขาทั( งหลายตีกรรเชียงไป
ได้ประมาณห้าหรือหกกิโลเมตร พวกเขา
ได้เห็นพระเยซูเสด็จดาํเนินมาบนทะเล
และกาํลังเข้ามาใกล้เรือลาํนั(น และพวก
เขากต็กใจกลัว
,= แต่พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่า “นี#คือ
เราเอง อย่ากลัวเลย”
,! แล้วพวกเขาจึงรับพระองค์ลงเรือด้วย
ความเตม็ใจ และในทนัใดนั(นเรือนั(นกถ็ึง
ฝั#งที#พวกเขาจะไปนั(น

การเทศนาของพระเยซู
เกี�ยวกบัอาหารแห่งชีวิต

,, วันต่อมา เมื#อประชาชนซึ#งอยู่ฝั#งข้าง
โน้นของทะเล เห็นว่าไม่มีเรือลาํอื#นที# นั#น
เว้นแต่ลาํที# พวกสาวกของพระองค์ลงไป
เพียงลาํเดียว และเห็นว่าพระเยซูมิได้
เสด็จลงเรือลาํนั( นไปกับพวกสาวกของ
พระองค์ แต่พวกสาวกของพระองค์ไป
ตามลาํพังเท่านั(น
,- (แต่มีเรือลาํอื#นหลายลาํมาจากทิเบ-
เรียส ใกล้สถานที#ที# เขาทั(งหลายได้กิน
ขนมปัง หลังจากที#องค์พระผู้เป็นเจ้าได้
ทรงขอบพระคุณแล้ว)
,2 เหตุฉะนั(นเมื#อประชาชนเห็นว่า พระ
เยซูไม่ได้อยู่ที#นั#น พวกสาวกของพระองค์
กไ็ม่อยู่เช่นกัน พวกเขาจึงลงเรือไป และ
มายังเมืองคาเปอรนาอุม โดยตามหาพระ
เยซู
,6 และเมื# อพวกเขาได้พบพระองค์ที#ฝั#ง
ข้างโน้นของทะเลแล้ว เขาทั(งหลายกทู็ล
พระองค์ว่า “รับบี ท่านมาที#นี#เมื#อไร”
,8 พระเยซูทรงตอบพวกเขาและตรัสว่า
“แท้จริงแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั( งหลายว่า
ท่านทั(งหลายตามหาเรา มิใช่เพราะพวก
ท่านได้เห็นการอัศจรรย์เหล่านั(น แต่
เพราะพวกท่านได้กินขนมปัง และอิ#ม
,: อย่าขวนขวายหาอาหารที# ย่อมเสื#อม
สูญไป แต่จงหาอาหารที#ดาํรงอยู่ถึงชีวิต
นิรันดร์ ซึ# งบุตรมนุษย์จะให้แก่พวกท่าน
เพราะพระบุตรนั(น พระเจ้าคือพระบิดาได้
ทรงประทบัตราไว้แล้ว”

(!2) ปฐก 2<:!=; พบญ !;:!6, !;; ยน !:,!; ::2=; กจ -:,,; ::-:
(!6) ยน !;:-8 (!8) มธ !2:,-; มก 8:2: (!<) มธ !::8 (,=) อสย 2-:!-,
(,2) มก !:-:; ลก 2:2, (,:) สดด ,::; อสย 2,:!; มธ -:!:; 8:!<; !::6; มก !:!!
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,; แล้วเขาทั(งหลายก็ทูลพระองค์ว่า
“พวกข้าพเจ้าจะต้องทาํประการใด เพื# อ
พวกข้าพเจ้าจะกระทาํงานทั( งหลายของ
พระเจ้าได้”
,< พระเยซูทรงตอบและตรัสกับพวกเขา
ว่า “นี#แหละเป็นงานของพระเจ้า คือที#
ท่านทั( งหลายเชื# อในท่านผู้ที# พระองค์ได้
ทรงส่งมานั(น”
-= เหตุฉะนั(นเขาทั(งหลายจึงทูลพระองค์
ว่า “แล้วท่านจะแสดงหมายสาํคัญอะไร
เพื#อพวกข้าพเจ้าจะเห็นและเชื#อท่าน ท่าน
จะกระทาํการอะไรบ้าง
-! บรรพบุรุษของพวกข้าพเจ้าได้กิน
มานาในถิ#นทุรกันดารนั(น ตามที#มีเขียนไว้
แล้วว่า ‘พระองค์ไดป้ระทานอาหารจาก
ฟ้าสวรรค์ใหเ้ขาทั.งหลายกิน’”
-, แล้วพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า
“แท้จริงแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั( งหลายว่า
โมเสสไม่ได้ให้อาหารจากฟ้าสวรรค์นั(นแก่
ท่านทั(งหลาย แต่พระบิดาของเราประทาน
อาหารแท้ซึ# งมาจากสวรรค์ให้แก่ท่านทั( ง
หลาย
-- เพราะว่าอาหารของพระเจ้านั(น คือ
ท่านซึ#งลงมาจากสวรรค์ และประทานชีวิต
ให้แก่โลก”
-2 แล้วเขาทั(งหลายจึงทูลพระองค์ว่า
“พระองค์เจ้าข้า โปรดให้อาหารนี( แก่พวก
ข้าพเจ้าเสมอไปเถิด”
-6 และพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เรา
เป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที#มาหาเราจะไม่หิว
อีก และผู้ที#เชื#อในเราจะไม่กระหายอีกเลย

-8 แต่เรากล่าวแก่ท่านทั(งหลายแล้วว่า
ท่านทั(งหลายได้เห็นเราแล้ว และไม่เชื#อ
-: สารพัดที#พระบิดาประทานแก่เราจะ
มาสู่เรา และผู้ที#มาหาเรา เรากจ็ะไม่ขับไล่
ออกไปเลย
-; เพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์ มิใช่
เพื# อกระทาํตามความประสงค์ของเราเอง
แต่พระประสงค์ของพระองค์ผู้ได้ทรงส่ง
เรามา
-< และนี#แหละเป็นพระประสงค์ของพระ
บิดาผู้ซึ# งได้ทรงส่งเรามานั(น คือจากสิ#ง
สารพัดซึ#งพระองค์ทรงมอบไว้กับเราแล้ว
นั(น เราจะไม่ให้พินาศสูญไปสักสิ#งเดียว
แต่จะตั(งมันขึ( นมาอีกในวันสดุท้าย
2= เพราะนี#แหละเป็นพระประสงค์ของ
ผู้ที# ได้ทรงส่งเรามานั(น ที#จะให้ทุกคนซึ# ง
เห็นพระบุตร และเชื#อในพระบุตรนั(น จะ
มีชีวิตนิรันดร์ และเราจะให้ผู้นั(นเป็นขึ( น
มาในวันสดุท้าย”
2! พวกยิวจึงบ่นพึมพาํกันเรื#องพระองค์
เพราะพระองค์ตรัสว่า “เราเป็นอาหารซึ#ง
ลงมาจากสวรรค์”
2, และเขาทั(งหลายกล่าวว่า “คนนี( เป็น
เยซูลูกชายของโยเซฟมิใช่หรือ ผู้ซึ# งพ่อ
แม่ของเขาพวกเราก็รู้ จัก เหตุใดคนนี( จึง
กล่าวว่า ‘เราได้ลงมาจากสวรรค์’”
2- ฉะนั(นพระเยซูทรงตอบและตรัสกับ
เขาเหล่านั(นว่า “อย่าบ่นกันในท่ามกลาง
พวกท่านเองเลย
22 ไม่มีผู้ใดสามารถมาถึงเราได้ นอกจาก
พระบิดาผู้ซึ# งทรงส่งเรามาแล้วนั(นจะทรง

(,<) ! ธส !:-; ยก ,:,,; ! ยน -:,-; วว ,:,8 (-=) มธ !,:-;; !8:! (-!) อพย !8:2, !6; กดว !!::
(-,) ยน -:!-, !8 (-2) ยน 2:!6 (-6) อสย 66:!-, (-8) ยน 8:,8 (-:) มธ ,2:,2 (-;) มธ ,8:-<
(-<) ยน !=:,; (2=) ยน -:!6-!8 (2,) มธ !-:66 (22) พซม !:2
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ชักนาํเขามา และเราจะให้ผู้นั(นเป็นขึ( นมา
ในวันสดุท้าย
26 มีเขียนไว้แล้วในพวกศาสดาพยากรณ์
ว่า ‘และพวกเขาทุกคนจะเรียนรูจ้ากพระ
เจา้’ เหตุฉะนั(นทุกคนที#ได้ยิน และได้
เรียนรู้ จากพระบิดาแล้ว กม็าถึงเรา
28 ไม่มีผู้ใดได้เห็นพระบิดา ยกเว้นท่าน
ผู้ซึ#งมาจากพระเจ้า ท่านนั(นแหละได้เห็น
พระบิดาแล้ว
2: แท้จริงแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั(งหลาย
ว่า ผู้ที#เชื#อในเรากม็ีชีวิตนิรันดร์
2; เราเป็นอาหารแห่งชีวิตนั(น
2< บรรพบุรุษของท่านทั(งหลายได้กิน
มานาในถิ#นทุรกันดาร และสิ(นชีวิต
6= นี#แหละเป็นอาหารซึ#งลงมาจากสวรรค์
เพื#อมนุษย์คนใดจะได้กินอาหารนั(น และ
ไม่ตาย
6! เราเป็นอาหารที#ดาํรงชีวิตซึ#งได้ลงมา
จากสวรรค์ ถ้าผู้ใดกินอาหารนี(  ผู้นั(นจะมี
ชีวิตอยู่ตลอดไป และอาหารที# เราจะให้
นั(นคือเนื( อหนังของเรา ซึ# งเราจะให้เพื# อ
เป็นชีวิตของโลก”
6, ฉะนั(นพวกยิวจึงทุ่มเถียงกันในท่าม
กลางพวกเขาเอง โดยกล่าวว่า “ผู้นี( จะเอา
เนื( อหนังของเขาให้พวกเรากินได้อย่างไร”
6- แล้วพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า
“แท้จริงแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั( งหลายว่า
ถ้าท่านทั( งหลายไม่กินเนื( อหนังของบุตร
มนุษย์ และไม่ดื#มโลหิตของท่าน ท่านทั(ง
หลายกไ็ม่มีชีวิตในตัวพวกท่านเลย
62 ผู้ใดกต็ามที#กินเนื( อหนังของเรา และ

ดื#มโลหิตของเรา กม็ีชีวิตนิรันดร์ และเรา
จะให้ผู้นั(นเป็นขึ( นมาในวันสดุท้าย
66 เพราะว่าเนื( อหนังของเราเป็นอาหาร
แท้ และโลหิตของเรากเ็ป็นของดื#มแท้
68 ผู้ที#กินเนื( อหนังของเรา และดื#มโลหิต
ของเรา กด็าํรงอยู่ในเรา และเราอยู่ในเขา
6: พระบิดาผู้ทรงพระชนม์อยู่ได้ทรงส่ง
เรามา และเราดาํรงชีวิตอยู่โดยทางพระ
บิดานั(นฉันใด ผู้ที#กินเรา ผู้นั(นกจ็ะมีชีวิต
โดยทางเราฉันนั(น
6; นี#แหละเป็นอาหารนั(นซึ#งได้ลงมาจาก
สวรรค์ ไม่เหมือนกับที#บรรพบุรุษของ
ท่านทั(งหลายได้กินมานาและสิ( นชีวิต ผู้ที#
กินอาหารนี( จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป”
6< สิ#งเหล่านี( พระองค์ได้ตรัสในธรรม-
ศาลา ขณะที#พระองค์ทรงสั#งสอนอยู่ใน
เมืองคาเปอรนาอุม

พวกสาวกไม่เขา้ใจ
คําสั �งสอนของพระเยซู
(มธ ;:!<-,,; !=:-8)

8= ฉะนั(นหลายคนในพวกสาวกของพระ
องค์ เมื#อพวกเขาได้ยินสิ#งนี(  จึงกล่าวว่า
“นี#เป็นถ้อยคาํที#ยากนัก ใครจะฟังถ้อยคาํ
นี( ได้”
8! เมื#อพระเยซูทรงทราบภายในพระองค์
เองว่า พวกสาวกของพระองค์บ่นถึงถ้อย
คาํนี(  พระองค์ได้ตรัสกับพวกเขาว่า “ถ้อย
คาํนี( ทาํให้ท่านทั(งหลายสะดุดหรือ
8, และถ้าท่านทั(งหลายจะเห็นบุตรมนุษย์
เสดจ็ขึ( นไปยังที#ซึ#งท่านอยู่แต่ก่อนนั(น จะ
เป็นอย่างไร

(26) อสย 62:!- (28) มธ !!:,: (2:) ยน -:!8, !; (2;) ยน 8:-- (2<) ยน 8:-!, 6; (6=) ยน 8:6!
(6!) ยน -:!- (6,) ยน ::2-; <:!8; !=:!< (6-) มธ ,8:,8 (62) ยน 2:!2 (68) ! ยน -:,2; 2:!6
(6;) อพย !8:!2--6; ยน 8:2< (8=) มธ !!:8; ยน 8:88 (8,) มก !8:!<; ยน -:!-
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หน้า 2431ยอห์น 8-:

8- จิตวิญญาณคือสิ#งที#ทาํให้มีชีวิต ส่วน
เนื( อหนังไม่ก่อเกิดประโยชน์อันใด บรรดา
ถ้อยคาํที# เรากล่าวกับท่ านทั( งหลายนั( น
ถ้อยคาํเหล่านั( นเป็นจิตวิญญาณและเป็น
ชีวิต
82 แต่มีบางคนในพวกท่านที#ไม่เชื# อ”
เพราะพระเยซูทรงทราบตั( งแต่แรกว่ามีผู้
ใดบ้างที# ไม่เชื# อ และผู้ใดที#จะทรยศพระ
องค์
86 และพระองค์ตรัสว่า “เหตุฉะนั(นเรา
จึงได้กล่าวแก่ท่านทั(งหลายว่า ‘ไม่มีผู้ใด
จะสามารถมาถึงเราได้ นอกจากพระบิดา
ของเราได้โปรดประทานสิ#งนั(นแก่ผู้นั(น’”
88 ตั( งแต่เวลานั(นมา หลายคนในพวก
สาวกของพระองค์กก็ลับไป และไม่เดิน
กับพระองค์อีกต่อไป

คํากล่าวถึง
ความเชื�อของเปโตร

8: แล้วพระเยซูตรัสกับสิบสองคนนั(นว่า
“พวกท่านกจ็ะจากไปด้วยหรือ”
8; แล้วซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่า
“พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทั(งหลายจะ
ไปหาผู้ใดเล่า พระองค์มีบรรดาถ้อยคาํ
แห่งชีวิตนิรันดร์
8< และข้าพระองค์ทั(งหลายกเ็ชื#อและแน่
ใจแล้วว่า พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ผู้
นั(น พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์
อยู่”
:= พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า “เราได้
เลือกพวกท่านสิบสองคนแล้วมิใช่หรือ
และคนหนึ#งในพวกท่านเป็นมารร้าย”

:! พระองค์ตรัสถึงยูดาสอิสคาริโอทบุตร
ชายของซีโมน เพราะเขาเป็นผู้ที#จะทรยศ
พระองค์ โดยเป็นคนหนึ# งในสิบสองคน
นั(น

บทที� <
เทศกาลเลี4 ยงการอยู่เพิง

ที�กรุงเยรูซาเล็ม
! หลังจากสิ#งเหล่านี( พระเยซูกไ็ด้เสดจ็ไป
ในแคว้นกาลิลี ด้วยว่าพระองค์ไม่ประ
สงค์ที#จะเสด็จไปในแคว้นยูเดีย เพราะ
พวกยิวหาโอกาสที#จะฆ่าพระองค์เสยี
, บัดนี( เทศกาลเลี( ยงการอยู่เพิงของพวก
ยิวใกล้จะถึงแล้ว
- ฉะนั(นพวกน้อง ๆ ของพระองค์จึง
กล่าวแก่พระองค์ว่า “จงออกจากที#นี# และ
เข้าไปยังแคว้นยูเดียเถิด เพื# อพวกสาวก
ของพี# จะได้เห็นการงานทั( งหลายที# พี# กระ
ทาํด้วย
2 ด้วยว่าไม่มีผู้ใดทาํสิ#งใดอย่างลับ ๆ
และผู้ นั( นเองก็พยายามที# จะเป็นที# รู้ จัก
อย่างเปิดเผย ถ้าพี#กระทาํสิ#งเหล่านี( ก็จง
สาํแดงตัวพี#เองให้ปรากฏแก่โลกเถิด”
6 เพราะพวกน้อง ๆ ของพระองค์กม็ิได้
เชื#อในพระองค์เหมือนกัน
8 แล้วพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เวลา
ของเรายังไม่มาถึง แต่เวลาของพวกเจ้ามี
อยู่พร้อมเสมอ
: โลกจะเกลียดชังพวกเจ้าไม่ได้ แต่โลก
เกลียดชังเรา เพราะเราเป็นพยานถึงโลก
ว่า การงานทั(งหลายของโลกนั(นชั#วร้าย
; พวกเจ้าจงขึ( นไปในเทศกาลเลี( ยงนี( เถิด

(8-) ปฐก ,::; ยน -:8 (82) ยน ,:,2-,6 (86) ยน 8:-:, 22-26 (88) ลก <:8, (8;) กจ 6:,= (8<) ลก <:,=
(:=) ลก 8:!-; ยน !-:,: (:!) มธ ,8:!2-!8; ยน !,:2 (!) ยน 6:!;; ::!<, ,6; ;:-:, 2= (,) ลนต ,-:,2
(-) มธ !,:28 (6) สดด 8<:;; มก -:,! (8) ยน ,:2; ;:,= (:) ยน -:!<; !6:!< (;) ยน ;:,=
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หน้า 2432ยอห์น :

เรายังไม่ขึ( นไปในเทศกาลเลี( ยงนี(  เพราะว่า
เวลาของเรายังไม่มาถึงเตม็ที#”
< เมื# อพระองค์ได้ตรัสคาํเหล่านี( แก่พวก
เขาแล้ว พระองค์กยั็งประทบัอยู่ในแคว้น
กาลิลี

พระเยซูทรงออกจากแควน้กาลิลี
เป็นการลบั

!= แต่เมื#อพวกน้อง ๆ ของพระองค์ขึ( น
ไปแล้ว พระองค์จึงเสดจ็ขึ( นไปยังเทศกาล
เลี( ยงนั(นด้วย ไม่ใช่แบบเปิดเผย แต่
เหมือนกับขึ( นไปอย่างลับ ๆ
!! แล้วพวกยิวจึงแสวงหาพระองค์ใน
เทศกาลเลี( ยงนั(น และกล่าวว่า “คนนั(นอยู่
ที#ไหน”
!, และมีการบ่นพึมพาํกันเป็นอันมากใน
ท่ามกลางประชาชนเรื#องพระองค์ เพราะ
บางคนกล่าวว่า “เขาเป็นคนดี” คนอื#น ๆ
กล่าวว่า “ไม่ใช่ แต่เขาหลอกลวงประชา-
ชน”
!- แต่ไม่มีผู้ใดพูดอย่างเปิดเผยเรื# อง
พระองค์ เพราะกลัวพวกยิว

พระเยซูที�เทศกาลเลี4 ยงการอยู่เพิง
!2 บัดนี( ประมาณกลางเทศกาลเลี( ยงนั(น
พระเยซูได้ เสด็จขึ( นไปเข้าในพระวิหาร
และทรงสั#งสอน
!6 และพวกยิวประหลาดใจ โดยกล่าวว่า
“คนนี( รู้ ข้อความเหล่านี( ได้อย่างไร เมื#อไม่
เคยเรียนเลย”
!8 พระเยซูทรงตอบพวกเขาและตรัสว่า
“หลักคาํสอนของเราไม่ใช่ของเราเอง แต่
เป็นของพระองค์ผู้ได้ทรงส่งเรามา

!: ถ้าผู้ใดตั(งใจกระทาํตามพระประสงค์
ของพระองค์ ผู้นั(นกจ็ะทราบถึงหลักคาํ
สอนนั(นว่า หลักคาํสอนนั(นมาจากพระเจ้า
หรือว่าเรากล่าวตามใจของเราเอง
!; ผู้ใดที#กล่าวตามใจของตนเองย่อม
แสวงหาสง่าราศีสาํหรับตนเอง แต่ผู้ที#
แสวงหาสง่าราศีสาํหรับพระองค์ผู้ได้ทรง
ส่งตนมา ผู้เดียวกันนั(นก็เป็นคนที#สัตย์
จริง และไม่มีการอธรรมอยู่ในตัวเขาเลย
!< โมเสสได้ให้พระราชบัญญัติแก่ท่านทั(ง
หลายมิใช่หรือ และยังไม่มีผู้ใดในพวก
ท่านรักษาพระราชบัญญัตินั(น ทาํไมท่าน
ทั(งหลายหาโอกาสที#จะฆ่าเราเสยี”
,= คนเหล่านั(นตอบและกล่าวว่า “ท่านมี
ผีสงิอยู่ ใครเล่าหาโอกาสที#จะฆ่าท่านเสยี”
,! พระเยซูทรงตอบและตรัสกับพวกเขา
ว่า “เราได้ทาํการงานอันหนึ# งและพวก
ท่านทุกคนประหลาดใจ
,, เพราะฉะนั(นโมเสสได้ให้การเข้า
สุหนัตแก่ท่านทั(งหลาย (มิใช่เพราะการ
เข้าสุหนัตมาจากโมเสส แต่มาจากพวก
บรรพบุรุษ) และในวันสะบาโตท่านทั(ง
หลายกยั็งให้คนเข้าสหุนัต
,- ถ้าในวันสะบาโตคนยังเข้าสหุนัต เพื#อ
ไม่ให้ผิดพระราชบัญญัติของโมเสสแล้ว
ท่านทั(งหลายจึงโกรธกับเรา เพราะเราทาํ
ให้ชายผู้ หนึ# งหายเป็นปกติ ทุกประการ
แล้วในวันสะบาโตหรือ
,2 อย่าตัดสินตามที# เห็นภายนอก แต่
จงตัดสินตามการพิพากษาอันชอบธรรม
เถิด”

(!!) ยน !!:68 (!,) ลก ::!8 (!-) ยน <:,,; !,:2, (!2) มก 8:-2 (!6) มธ !-:62
(!8) ยน -:!! (!:) ยน -:,!; ;:2- (!;) ยน 6:2! (!<) พบญ --:2 (,=) ยน ;:2;
(,,) ปฐก !::<-!2; ลนต !,:- (,-) ยน 6:;-<, !8 (,2) พบญ !:!8
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หน้า 2433ยอห์น :

,6 แล้วบางคนของชาวกรุงเยรูซาเล็ม
กล่าวว่า “คนนี( มิใช่หรือ ผู้ที#พวกเขาหา
โอกาสจะฆ่าเสยี
,8 แต่ดูเถิด ท่านกาํลังพูดอย่างกล้าหาญ
และพวกเขากไ็ม่ได้ว่าอะไรท่านเลย พวก
ขุนนางทราบแน่แล้วหรือว่า คนนี( เป็นพระ
คริสต์แท้
,: แต่พวกเราทราบว่าคนนี( มาจากไหน
แต่เมื#อพระคริสต์เสดจ็มานั(น จะไม่มีผู้ใด
ทราบเลยว่า พระองค์มาจากไหน”
,; แล้วพระเยซูทรงร้องในพระวิหาร
ขณะที#พระองค์ทรงสั#งสอนอยู่ โดยตรัสว่า
“ท่านทั(งหลายทั(งรู้ จักเรา และท่านทั(ง
หลายทราบว่าเรามาจากไหน และเรามิได้
มาตามลาํพังเราเอง แต่พระองค์ผู้ได้ทรง
ส่งเรามานั(นทรงสัตย์จริง ผู้ซึ# งท่านทั(ง
หลายไม่รู้ จัก
,< แต่เรารู้ จักพระองค์ เพราะเรามาจาก
พระองค์ และพระองค์ทรงส่งเรามาแล้ว”
-= แล้วเขาทั(งหลายจึงหาโอกาสที#จะจับ
พระองค์ แต่ไม่มีผู้ใดยื#นมือแตะต้องพระ
องค์ เพราะเวลาของพระองค์ยังไม่มาถึง
-! และหลายคนในประชาชนนั(นได้เชื# อ
ในพระองค์ และกล่าวว่า “เมื#อพระคริสต์
เสดจ็มานั(น พระองค์จะทรงกระทาํการอัศ
จรรย์มากยิ#งกว่าการอัศจรรย์เหล่านี( ซึ# งผู้
นี( ได้กระทาํหรือ”
-, พวกฟาริสีได้ยินว่าประชาชนบ่นพึม
พาํกันเรื#องต่าง ๆ เช่นนี( เกี#ยวกับพระองค์
และพวกฟาริสีกับพวกปุโรหิตใหญ่จึงได้
ส่งเจ้าหน้าที#ทั( งหลายไปเพื# อที# จะจับพระ

องค์
-- แล้วพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า
“อีกหน่อยหนึ#งเราจะอยู่กับท่านทั(งหลาย
และจากนั(นเราจะไปหาพระองค์ผู้ได้ทรง
ส่งเรามา
-2 ท่านทั(งหลายจะแสวงหาเรา และจะไม่
พบเรา และที#ซึ#งเราอยู่นั(น ท่านทั(งหลาย
จะมาที#นั#นไม่ได้”
-6 แล้วพวกยิวจึงพูดกันในท่ามกลาง
พวกเขาเองว่า “คนนี( จะไปไหน ที#พวกเรา
จะหาเขาไม่พบ เขาจะไปหาคนที# ถูกกระ
จัดกระจายไปอยู่ในท่ามกลางพวกคนต่าง
ชาติ และสั#งสอนพวกคนต่างชาติหรือ
-8 นี#เป็นถ้อยคาํลักษณะใดกันที#เขากล่าว
ว่า ‘ท่านทั(งหลายจะแสวงหาเรา และจะไม่
พบเรา และที#ซึ#งเราอยู่นั(น ท่านทั(งหลาย
จะไปที#นั#นไม่ได้’”

พระวิญญาณบริสุทธิ7 คือ
แม่นํ4าประกอบดว้ยชีวิต

-: ในวันสุดท้าย วันใหญ่แห่งเทศกาล
เลี( ยงนั(น พระเยซูทรงยืนและร้อง โดย
ตรัสว่า “ถ้าผู้ใดกระหาย จงให้ผู้นั(นมาหา
เราและดื#ม
-; ผู้ที# เชื# อในเรา ตามที#พระคัมภีร์ได้
กล่าวไว้แล้วว่า ‘จากภายในผู้นั(น บรรดา
แม่นํ(า แห่งนํ(า ประกอบด้วยชี วิตจะไหล
ออกมา’”
-< (แต่พระองค์ตรัสสิ#งนี( เรื# องพระวิญ-
ญาณ ซึ#งคนทั(งหลายที#เชื#อในพระองค์จะ
ได้รับ ด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธิS ยังไม่
ถูกประทานให้ เพราะพระเยซูยังมิได้รับ

(,6) มธ ,!:-; (,8) ยน ::2; (,:) มธ !-:66; มก 8:-- (,;) ยน !:!;; 6:2- (,<) มธ !!:,:
(-=) มธ ,!:28; มก !!:!; (-!) มธ !,:,- (--) มก !8:!< (-2) ฮชย 6:8; มธ 6:,=
(-6) สดด !2::,; อสย !!:!, (-:) ลนต ,-:-8 (-;) พบญ !;:!6 (-<) อสย 22:-
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สง่าราศี)
เห็นดว้ยหรือต่อตา้นพระเยซู

2= ฉะนั(นหลายคนในประชาชน เมื#อเขา
ทั(งหลายได้ยินถ้อยคาํนี(  จึงกล่าวว่า “แท้
จริง ท่านผู้นี( เป็นศาสดาพยากรณ์ผู้นั(น”
2! คนอื#น ๆ กล่าวว่า “ท่านผู้นี( เป็นพระ
คริสต์” แต่บางคนกล่าวว่า “พระคริสต์จะ
มาจากแคว้นกาลิลีหรือ
2, พระคัมภีร์กล่าวไว้มิใช่หรือว่า พระ
คริสต์จะมาจากเชื( อสายของดาวิด และมา
จากนครเบธเลเฮมซึ#งดาวิดเคยอยู่นั(น”
2- ดังนั(นจึงมีการแตกแยกกันในท่าม
กลางประชาชนเพราะเหตุพระองค์
22 และบางคนในพวกเขาอยากจะจับพระ
องค์ แต่ไม่มีผู้ใดยื#นมือแตะต้องพระองค์
เลย
26 แล้วพวกเจ้าหน้าที#จึงมาหาพวก
ปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสี และพวกนั(น
กล่าวกับพวกเจ้าหน้าที#ว่า “ทาํไมพวกเจ้า
ไม่ได้นาํเขามา”
28 เจ้าหน้าที#เหล่านั(นตอบว่า “ไม่เคยมี
ผู้ใดพูดเหมือนคนนี( เลย”
2: แล้วพวกฟาริสตีอบพวกเขาว่า “พวก
เจ้าถูกหลอกลวงไปด้วยแล้วหรือ
2; มีผู้ใดในพวกขุนนางหรือในพวก
ฟาริสเีชื#อในผู้นั(นหรือ
2< แต่ประชาชนนี( ผู้ที#ไม่รู้ จักพระราชบัญ
ญัติกถู็กสาปแช่งอยู่แล้ว”
6= นิโคเดมัสกล่าวแก่พวกเขาว่า (ผู้ที#ได้
มาหาพระเยซูในเวลากลางคืนนั(น โดย
เป็นคนหนึ#งในพวกเขา)

51 “พระราชบัญญัติของพวกเราตัดสิน
คนใด ก่อนที#มันฟังเขา และทราบว่าเขา
ทาํอะไรหรือ”
6, เขาทั(งหลายตอบและกล่าวแก่นิโคเด-
มัสว่า “ท่านมาจากแคว้นกาลิลีด้วยหรือ
จงค้นหาและดูเถิด เพราะว่าไม่มีศาสดา
พยากรณ์เกิดขึ( นมาจากแคว้นกาลิลีเลย”
6- และทุกคนไปยังบ้านของตน

บทที� =
หญิงที�ถูกจับกุม
โทษฐานเล่นชู้

! พระเยซูเสดจ็ไปยังภูเขามะกอกเทศ
, และในตอนเช้าตรู่พระองค์เสดจ็เข้าใน
พระวิหารอีก และประชาชนทุกคนมาหา
พระองค์ และพระองค์กป็ระทบันั#งและสั#ง
สอนพวกเขา
- และพวกธรรมาจารย์กับพวกฟาริสีได้
พาผู้หญิงคนหนึ# งที# ถูกจับฐานเล่นชู้มาหา
พระองค์ และเมื#อพวกเขาได้ให้หญิงผู้นี(
อยู่ท่ามกลางแล้ว
2 พวกเขาก็กล่าวแก่พระองค์ว่า “ท่าน
อาจารย์ หญิงคนนี( ถูกจับฐานเล่นชู้ โดย
ถูกจับได้แบบคาหนังคาเขาเลย
6 บัดนี( โมเสสในพระราชบัญญัติได้สั#ง
พวกเราว่า คนเช่นนี( ควรถูกหินขว้าง แต่
ท่านจะว่าอะไร”
8 พวกเขาพูดอย่างนี(  โดยทดลองพระองค์
เพื# อพวกเขาจะได้หาเหตุ ฟ้องพระองค์
แต่พระเยซูทรงน้อมพระกายลง และเขียน
บนพื( นดินด้วยนิ( วพระหัตถ์ของพระองค์
เหมือนกับว่าพระองค์ไม่ได้ ยินพวกเขา

(2=) พบญ !;:!6, !; (2!) ยน 2:2,; 8:8< (2,) ! ซมอ !8:!, 2; สดด !-,:!! (2-) ยน ::!,
(22) ยน ::-= (28) มธ !-:62, 68; ลก 2:,, (6=) ยน -:!-,; !<:-< (6!) พบญ !:!8-!:; !<:!6
(6,) อสย <:!-,; มธ 2:!6 (,) ยน ;:,=; !;:,= (2) อพย ,=:!2; มธ 6:,: (6) ลนต ,=:!= (8) มธ ,,:!6
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เลย
: ดังนั(นเมื#อพวกเขาทูลถามพระองค์ต่อ
ไป พระองค์กท็รงลุกขึ( น และตรัสกับพวก
เขาว่า “ผู้ใดในท่ามกลางพวกท่านที#ปราศ
จากบาป กใ็ห้ผู้นั(นเอาหินขว้างเขาก่อน”
; และอีกครั( งพระองค์ทรงน้อมพระกาย
ลงและเขียนบนพื( นดิน
< และเขาทั(งหลายซึ# งได้ยินคาํตรัสนั(น
เมื#อถูกฟ้องใจโดยจิตสาํนึกของตนเอง จึง
ออกไปทลีะคน ๆ เริ#มจากคนแก่ที#สดุจน
ถึงคนสุดท้าย และเหลือพระเยซูผู้เดียว
และหญิงนั(นที#ยืนอยู่ตรงกลาง
!= เมื#อพระเยซูทรงลุกขึ( นแล้ว และมิได้
ทอดพระเนตรเห็นผู้ใด เห็นแต่หญิงผู้นั(น
พระองค์จึงตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย ผู้
กล่าวหาเหล่านั(นของเจ้าอยู่ที#ไหน ไม่มีผู้
ใดปรับโทษเจ้าแล้วหรือ”
!! นางนั(นทูลว่า “ไม่มีผู้ใดเลย พระองค์
เจ้าข้า” และพระเยซูตรัสกับนางว่า “เราก็
ไม่ปรับโทษเจ้าเหมือนกัน จงไปเถิด และ
อย่าทาํบาปอีกต่อไปเลย”

พระเยซูเป็น
ความสว่างของโลก

(ยน !:<)
!, แล้วพระเยซูตรัสกับเขาทั(งหลายอีก
ครั(งหนึ#ง โดยตรัสว่า “เราเป็นความสว่าง
ของโลก ผู้ที#ตามเรามาจะไม่เดินในความ
มืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต”
!- ฉะนั(นพวกฟาริสีจึงกล่าวกับพระองค์
ว่า “ท่านเป็นพยานให้แก่ตัวเอง คาํพยาน
ของท่านไม่เป็นความจริง”

!2 พระเยซูทรงตอบและตรัสกับพวกเขา
ว่า “ถึงแม้ว่าเราเป็นพยานให้แก่ตัวเรา
เอง แต่คาํพยานของเรากเ็ป็นความจริง
เพราะเรารู้ ว่าเรามาจากไหนและเราจะไป
ที#ไหน แต่พวกท่านไม่สามารถบอกได้ว่า
เรามาจากไหนและเราจะไปที#ไหน
!6 ท่านทั(งหลายพิพากษาตามเนื( อหนัง
เราไม่พิพากษาผู้ใด
!8 และถ้าเราพิพากษา การพิพากษาของ
เราก็เป็นความจริง เพราะเราไม่อยู่โดย
ลาํพัง แต่เราและพระบิดาผู้ได้ทรงส่งเรา
มา
!: มีเขียนไว้แล้วด้วยในพระราชบัญญัติ
ของพวกท่านว่า ‘คาํพยานของสองคนก็
เป็นความจริง’
!; เราเป็นผู้หนึ#งที#เป็นพยานให้แก่ตัวเรา
เอง และพระบิดาผู้ได้ทรงส่งเรามานั(นก็
เป็นพยานให้แก่เรา”
!< แล้วพวกเขาจึงกล่าวแก่พระองค์ว่า
“พระบิดาของท่านอยู่ที# ไหน” พระเยซู
ตรัสตอบว่า “ท่านทั(งหลายไม่รู้ จักเรา
หรือพระบิดาของเรา ถ้าท่านทั(งหลายรู้ จัก
เราแล้ว ท่านทั(งหลายกจ็ะรู้ จักพระบิดา
ของเราด้วย”
,= คาํเหล่านี( พระเยซูตรัสในคลังเงิน
ขณะที# พระองค์ ทรงสั# งสอนอยู่ ในพระ
วิหาร และไม่มีผู้ใดยื#นมือแตะต้องพระ
องค์เลย เพราะเวลาของพระองค์ยังไม่มา
ถึง
,! แล้วพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาอีกว่า
“เราจะไปตามทางของเรา และท่านทั(ง

(:) พบญ !:::; รม ,:! (<) รม ,:,, (!!) ลก <:68; !,:!2 (!,) อสย <:,; มลค 2:,; ยน !:2; <:6; !,:-6
(!-) ยน 6:-! (!2) ยน ::,;; <:,< (!6) ! ซมอ !8::; ยน -:!: (!8) ยน !8:-, (!:) พบญ !::8
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หลายจะแสวงหาเรา และจะตายในบาปทั(ง
หลายของพวกท่าน ที#ซึ#งเราจะไปนั(น ท่าน
ทั(งหลายจะมาไม่ได้”
,, แล้วพวกยิวจึงกล่าวว่า “เขาจะฆ่าตัว
ตายหรือ เพราะเขากล่าวว่า ‘ที#ซึ#งเราจะไป
นั(น ท่านทั(งหลายจะมาไม่ได้’”
,- และพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ท่าน
ทั(งหลายมาจากเบื( องล่าง เรามาจากเบื( อง
บน ท่านทั(งหลายเป็นของโลกนี(  เราไม่ได้
เป็นของโลกนี(
,2 เหตุฉะนั(นเราจึงได้กล่าวแก่ท่านทั(ง
หลายว่า ท่านทั(งหลายจะตายในบาปทั(ง
หลายของพวกท่าน เพราะว่าถ้าท่านทั(ง
หลายมิได้เชื# อว่าเราเป็นผู้นั(น ท่านทั(ง
หลายก็จะตายในบาปทั( งหลายของพวก
ท่าน”
,6 แล้วพวกเขาจึงกล่าวแก่พระองค์ว่า
“ท่านคือใครเล่า” และพระเยซูตรัสกับ
พวกเขาว่า “คือผู้เดียวกันนั(นที# เราได้
กล่าวแก่ท่านทั(งหลายตั(งแต่แรกนั(น
,8 เรามีหลายสิ#งที#จะกล่าวและที#จะ
พิพากษาเรื#องท่านทั(งหลาย แต่พระองค์ผู้
ได้ทรงส่งเรามานั(นทรงสัตย์จริง และเรา
กล่าวแก่โลกสิ# งเหล่านั( นซึ# งเราได้ยินจาก
พระองค์แล้ว”
,: เขาทั(งหลายไม่เข้าใจว่าพระองค์ตรัส
กับเขาทั(งหลายเรื#องพระบิดา
,; แล้วพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า
“เมื#อท่านทั(งหลายได้ยกบุตรมนุษย์ขึ( นไว้
แล้ว เมื#อนั(นท่านทั(งหลายกจ็ะรู้ ว่าเราเป็น
ผู้นั(น และรู้ ว่าเราไม่ทาํสิ#งใดเลยตามใจ

ของตัวเราเอง แต่พระบิดาของเราทรง
สอนเราแล้วอย่างไร เรากก็ล่าวสิ#งเหล่านี(
,< และพระองค์ผู้ได้ทรงส่งเรามากท็รง
สถิตอยู่กับเรา พระบิดาไม่ได้ทรงทิ( งเรา
ไว้ตามลาํพัง เพราะว่าเราทาํสิ#งเหล่านั(น
ซึ#งเป็นที#ชอบพระทยัพระองค์เสมอ”
-= ขณะที#พระองค์ตรัสคาํเหล่านี(  คน
หลายคนกเ็ชื#อในพระองค์
-! แล้วพระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวเหล่า
นั(นซึ#งเชื#อในพระองค์แล้วว่า “ถ้าท่านทั(ง
หลายดาํรงอยู่ในคาํของเรา ท่านทั(งหลาย
กเ็ป็นพวกสาวกของเราอย่างแท้จริง
-, และท่านทั(งหลายจะรู้ จักความจริง
และความจริงนั( นจะทาํให้ท่านทั( งหลาย
เป็นไท”
-- เขาทั(งหลายทูลตอบพระองค์ว่า “เรา
เป็นเชื( อสายของอับราฮัม และไม่เคยเป็น
ทาสของผู้ใดเลย ท่านกล่าวได้อย่างไรว่า
‘ท่านทั(งหลายจะถูกทาํให้เป็นไท’”
-2 พระเยซูตรัสตอบเขาทั(งหลายว่า “แท้
จริงแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั(งหลายว่า ผู้ใด
กต็ามที#ทาํบาปกเ็ป็นผู้รับใช้ของบาป
-6 และผู้รับใช้นั(นไม่อาศัยอยู่ในครัว
เรือนตลอดไป แต่พระบุตรต่างหากอาศัย
อยู่ตลอดไป
-8 เหตุฉะนั(นถ้าพระบุตรจะทรงกระทาํ
ให้ท่านทั(งหลายเป็นไท ท่านทั(งหลายกจ็ะ
เป็นไทจริง ๆ
-: เรารู้ ว่าท่านทั(งหลายเป็นเชื( อสายของ
อับราฮัม แต่ท่านทั(งหลายหาโอกาสที#จะ
ฆ่าเราเสีย เพราะคาํของเราไม่มีที# ในตัว

(,-) ยน -:-! (,2) มก !8:!8 (,6) ยน 2:,8 (,8) ยน ::,; (,;) ยน -:!!, !2; 6:!<
(,<) ยน ;:!8 (-=) ยน ::-!; !=:2, (-!) ยน !2:!6, ,- (-,) ยน !:!2, !:
(--) มธ -:< (-2) , ปต ,:!< (-6) กท 2:-= (-8) กท 6:! (-:) ยน ::!<
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ท่านทั(งหลาย
-; เรากล่าวสิ#งซึ#งเราได้เห็นกับพระบิดา
ของเรา และท่านทั(งหลายทาํสิ#งซึ#งท่านทั(ง
หลายได้เห็นกับพ่อของท่านทั(งหลาย”
-< เขาทั(งหลายจึงตอบและทูลพระองค์ว่า
“อับราฮัมเป็นบรรพบุรุษของพวกเรา”
พระเยซูตรัสกับเขาทั(งหลายว่า “ถ้าท่าน
ทั(งหลายเป็นลูก ๆ ของอับราฮัมแล้ว
ท่านทั(งหลายกค็งทาํการงานเหล่านั(นของ
อับราฮัม
2= แต่บัดนี( ท่านทั(งหลายหาโอกาสที#จะฆ่า
เราเสีย ซึ# งเป็นผู้หนึ# งที# ได้บอกท่านทั(ง
หลายถึงความจริง ซึ#งเราได้ยินมาจากพระ
เจ้า อับราฮัมไม่ได้กระทาํแบบนี( เลย
2! ท่านทั(งหลายทาํบรรดาการกระทาํของ
พ่อของท่านทั(งหลาย” แล้วพวกเขาจึง
กล่าวแก่พระองค์ว่า “พวกเราไม่ได้เกิด
จากการล่วงประเวณี พวกเรามีพระบิดา
องค์เดียวคือพระเจ้า”
2, พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “ถ้าพระ
เจ้าเป็นพระบิดาของท่านทั( งหลายแล้ว
ท่านทั(งหลายกจ็ะรักเรา เพราะเราได้ออก
มาและได้มาจากพระเจ้า และเราไม่ได้มา
ตามใจของเราเอง แต่พระองค์นั(นได้ทรง
ส่งเรามา
2- ทาํไมท่านทั(งหลายจึงไม่เข้าใจคาํพูด
ของเรา กเ็พราะท่านทั(งหลายไม่สามารถ
ฟังคาํของเราได้
22 ท่านทั(งหลายมาจากพ่อของท่านทั(ง
หลายคือพญามาร และบรรดาความปรา-
รถนาของพ่อของท่านทั(งหลาย ท่านทั(ง

หลายจะทาํตาม มันเป็นฆาตกรตั(งแต่แรก
มา และไม่ได้ดาํรงอยู่ในความจริง เพราะ
ไม่มีความจริงอยู่ในมัน เมื# อมันพูดมุสา
มันกพ็ูดตามสนัดานของมันเอง เพราะมัน
เป็นผู้มุสา และเป็นพ่อของการมุสา
26 และเพราะเราบอกความจริงกับท่าน
ทั(งหลาย ท่านทั(งหลายกไ็ม่เชื#อเรา
28 ผู้ใดบ้างในพวกท่านชี( ให้เห็นว่าเราได้
ทาํบาป และถ้าเรากล่าวความจริง ทาํไม
ท่านทั(งหลายไม่เชื#อเรา
2: ผู้ที#มาจากพระเจ้ากย่็อมฟังบรรดา
พระวจนะของพระเจ้า เหตุฉะนั(นท่านทั(ง
หลายจึงไม่ฟังพระวจนะเหล่านั(น เพราะ
ท่านทั(งหลายไม่ได้มาจากพระเจ้า”
2; แล้วพวกยิวจึงตอบและกล่าวแก่พระ
องค์ว่า “พวกเราพูดถูกแล้วมิใช่หรือ ที#ว่า
ท่านเป็นชาวสะมาเรียและมีผีสงิ”
2< พระเยซูตรัสตอบว่า “เราไม่มีผีสงิ แต่
เราถวายพระเกียรติแด่พระบิดาของเรา
และท่านทั(งหลายลบหลู่เกียรติเรา
6= และเราไม่แสวงหาสง่าราศีของเราเอง
มีพระองค์ผู้หนึ# งที# ทรงแสวงหาและทรง
พิพากษา
6! แท้จริงแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั(งหลาย
ว่า ถ้าผู้ใดรักษาคาํพูดของเรา ผู้นั(นจะไม่
เห็นความตายเลย”
6, แล้วพวกยิวจึงกล่าวแก่พระองค์ว่า
“บัดนี( พวกเราทราบแล้วว่ าท่ านมีผีสิง
อับราฮัมตายไปแล้ว และพวกศาสดา-
พยากรณ์ด้วย และท่านกล่าวว่า ‘ถ้าผู้ใด
รักษาคาํพูดของเรา ผู้นั(นจะไม่ลิ( มรสแห่ง

(-;) ยน -:-,; 6:!<, -= (-<) มธ -:<; รม ,:,; (2=) ยน ;:,8, -: (2!) อสย 8-:!8
(2,) ยน !8:,:; !::; (2-) ยน ::!: (22) มธ !-:-;; ! ยน ,:!8 (2:) ! ยน 2:8
(2;) ยน ::,=; !=:,= (2<) ยน 6:2! (6=) ยน 6:2!; ::!; (6!) ยน 6:,2; !!:,8 (6,) ศคย !:6
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ความตายเลย’
6- ท่านเป็นใหญ่กว่าอับราฮัมบรรพบุรุษ
ของพวกเราซึ#งตายไปแล้วหรือ และพวก
ศาสดาพยากรณ์นั(นกต็ายไปแล้ว ท่านตั(ง
ตัวเองว่าเป็นผู้ใดเล่า”
62 พระเยซูตรัสตอบว่า “ถ้าเราให้เกียรติ
แก่ตัวเราเอง เกียรติของเรากไ็ม่มีความ
หมาย พระบิดาของเราเป็นผู้ทรงให้
เกียรติแก่เรานั(น ผู้ซึ#งท่านทั(งหลายกล่าว
ว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่านทั(ง
หลาย
66 แต่ท่านทั(งหลายยังไม่รู้ จักพระองค์
แต่เรารู้ จักพระองค์ และถ้าเราจะกล่าวว่า
เราไม่รู้ จักพระองค์ เรากจ็ะเป็นคนมุสา
เหมือนกับท่านทั(งหลาย แต่เรารู้ จักพระ
องค์ และรักษาพระดาํรัสของพระองค์
68 อับราฮัมบรรพบุรุษของท่านทั(งหลาย
ปีติยินดีที#จะได้เห็นวันของเรา และท่านก็
ได้เห็นวันนั(นแล้ว และมีความยินดี”
6: แล้วพวกยิวกก็ล่าวแก่พระองค์ว่า
“ท่านอายุยังไม่ถึงห้าสิบปี และท่านเคย
เห็นอับราฮัมหรือ”
6; พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “แท้จริง
แล้วเรากล่าวแก่ท่านทั(งหลายว่า ก่อน
อับราฮัมได้บังเกิดมานั(น เราก็เป็นอยู่
แล้ว”
6< แล้วคนเหล่านั(นจึงหยิบบรรดาก้อน
หินขึ( นมาเพื#อจะขว้างใส่พระองค์ แต่พระ
เยซูทรงหลบพระองค์เอง และเสด็จออก
ไปจากพระวิหาร โดยเสดจ็ผ่านท่ามกลาง
เขาเหล่านั(น และทรงผ่านไปอย่างนั(น

บทที� ?
ทรงรกัษาชายตาบอด

แต่กําเนิดใหห้าย
! และขณะที#พระเยซูเสด็จผ่านไปนั(น
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นชายคนหนึ# ง
ซึ#งตาบอดมาตั(งแต่เกิด
, และพวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระ
องค์ โดยทูลว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ใคร
ได้ทาํบาป ชายคนนี( หรือบิดามารดาของ
เขา ที#เขาเกิดมาตาบอด”
- พระเยซูตรัสตอบว่า “ชายคนนี( ไม่ได้ทาํ
บาป และบิดามารดาของเขาก็ไม่ได้ทาํ
เหมือนกัน แต่เพื#อบรรดาพระราชกิจของ
พระเจ้าจะปรากฏในตัวเขา
2 เราต้องกระทาํบรรดาพระราชกิจของ
พระองค์ผู้ได้ทรงส่งเรามาขณะที#เป็นกลาง
วันอยู่ กลางคืนกาํลังมาถึง เมื#อไม่มีผู้ใด
ทาํงานได้
6 ตราบใดที#เราอยู่ในโลก เราเป็นความ
สว่างของโลก”
8 เมื#อพระองค์ตรัสดังนั(นแล้ว พระองค์ก็
ทรงบ้วนนํ(าลายลงบนพื( นดิน และทรงเอา
นํ(าลายนั( นทาํเป็นโคลนและพระองค์ทรง
ทาตาทั(งสองของคนตาบอดด้วยโคลนนั(น
: และตรัสกับเขาว่า “จงไป ล้างออกเสยี
ในสระสโิลอัมเถิด” (ซึ#งแปลว่า ถูกส่งไป)
ฉะนั(นเขาจึงไปตามทางของเขา และล้าง
ออกเสยี และมาโดยมองเห็นได้
; เหตุฉะนั(นบรรดาเพื#อนบ้านและคนทั(ง
หลายซึ# งเคยเห็นชายคนนั(นมาก่อนว่าเขา
เป็นคนตาบอด จึงกล่าวว่า “คนนี( มิใช่

(6-) ยน !=:--; !<:: (62) ยน 6:-!--,, 2! (66) ยน ::,;-,< (68) ลก !=:,2 (6;) อพย -:!2; อสย 2-:!-
(6<) ลก 2:-= (,) ลก !-:,; ยน <:-2; กจ ,;:2 (-) ยน !!:2 (2) ยน 2:-2; 6:!<, -8; !!:<-!=
(6) ยน !:6, <; -:!<; ;:!, (8) มก ::--; ;:,- (:) , พกษ 6:!2; นหม -:!6
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หรือที#เคยนั#งและขอทาน”
< บางคนกล่าวว่า “เป็นคนนั(นแหละ”
คนอื#น ๆ กล่าวว่า “เขาคล้ายกับคนนั(น”
แต่เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนนั(น”
!= ฉะนั(นเขาทั(งหลายจึงกล่าวแก่เขาว่า
“ดวงตาของเจ้าถูกเปิดได้อย่างไร”
!! เขาตอบและกล่าวว่า “ชายคนหนึ#งที#
ถูกเรียกว่า เยซู ได้ทาํโคลนและทาตาทั(ง
สองของข้าพเจ้า และกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า
‘จงไปที#สระสิโลอัม และล้างออกเสีย’
และข้าพเจ้ากไ็ด้ไปและล้างออกเสีย และ
ข้าพเจ้าได้รับการมองเห็น”
!, แล้วเขาทั(งหลายจึงกล่าวแก่เขาว่า “ผู้
นั(นอยู่ที#ไหน” คนนั(นกล่าวว่า “ข้าพเจ้า
ไม่ทราบ”
!- เขาทั(งหลายได้พาคนที#แต่ก่อนตา
บอดนั(นไปหาพวกฟาริสี
!2 และเป็นวันสะบาโตเมื# อพระเยซูทรง
ทาํโคลนนั(น และเปิดดวงตาของชายคน
นั(น
!6 แล้วพวกฟาริสีกไ็ด้ถามเขาอีกด้วยว่า
เขาได้รับการมองเห็นของเขาได้อย่างไร
เขากล่าวแก่พวกเขาว่า “เขาเอาโคลนทา
ตาทั(งสองของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ากล้็าง
ออก และมองเห็นได้”
!8 เหตุฉะนั(นบางคนในพวกฟาริสีกล่าว
ว่า “ชายคนนี( ไม่ได้มาจากพระเจ้า เพราะ
เขาไม่รักษาวันสะบาโต” คนอื#น ๆ กล่าว
ว่า “คนที# เป็นคนบาปจะทาํบรรดาการ
อัศจรรย์เช่นนั(นได้อย่างไร” และมีการ
แตกแยกกันในท่ามกลางพวกเขา

!: พวกเขาได้กล่าวแก่คนตาบอดอีกว่า
“เจ้ากล่าวว่าอะไรเรื#องคนนั(น ที#เขาได้เปิด
ตาของเจ้าแล้ว” ชายคนนั(นกล่าวว่า “ท่าน
เป็นศาสดาพยากรณ์”
!; แต่พวกยิวไม่เชื#อเรื#องเกี#ยวกับชายคน
นั(นว่า เขาเคยตาบอดและได้รับการมอง
เห็นของเขา จนกระทั#งพวกเขาได้เรียก
บิดามารดาของคนที# ได้ รับการมองเห็น
ของเขานั(นมา
!< และพวกเขาถามเขาทั(งสอง โดยกล่าว
ว่า “ชายคนนี( เป็นบุตรชายของพวกเจ้า
หรือ ผู้ที#พวกเจ้ากล่าวว่าตาบอดมาแต่
กาํเนิด แล้วบัดนี( เขามองเห็นได้อย่างไร”
,= บิดามารดาของชายคนนั(นตอบพวก
เขาและกล่าวว่า “พวกเราทราบว่าคนนี(
เป็นบุตรชายของพวกเรา และทราบว่าเขา
เกิดมาตาบอด
,! แต่บัดนี( เขามองเห็นได้โดยวิธีใด พวก
เราไม่ทราบ หรือใครได้เปิดตาของเขา
พวกเรากไ็ม่ทราบ เขาโตแล้ว จงถามเขา
เถิด เขาจะพูดเพื#อตัวเอง”
,, คาํเหล่านี( บิดามารดาของเขาได้กล่าว
ไว้ เพราะเขาทั(งสองกลัวพวกยิว เพราะ
พวกยิวได้ตกลงกันไว้แล้วว่า ถ้าผู้ใดยอม
รับว่าพระองค์เป็นพระคริสต์ ผู้นั(นจะต้อง
ถูกไล่ออกจากธรรมศาลา
,- เหตุฉะนั(นบิดามารดาของเขาจึงกล่าว
ว่า “เขาโตแล้ว จงถามเขาเถิด”
,2 แล้วพวกเขาจึงเรียกคนที#เคยตาบอด
นั(นมาอีก และกล่าวแก่เขาว่า “จงสรร-
เสริญพระเจ้าเถิด พวกเราทราบอยู่ว่าชาย

(!!) ยน <:8-: (!8) ยน -:,; ::!,, 2-; <:--; !=:!<
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คนนี( เป็นคนบาป”
,6 เขาตอบและกล่าวว่า “ท่านผู้นี( เป็นคน
บาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบ สิ#งเดียวที#
ข้าพเจ้าทราบกค็ือว่า ข้าพเจ้าเคยตาบอด
แต่เดี\ยวนี( ข้าพเจ้ามองเห็นแล้ว”
,8 แล้วพวกเขากล่าวแก่เขาอีกว่า “เขาได้
ทาํอะไรกับเจ้าบ้าง เขาเปิดตาของเจ้าได้
อย่างไร”
,: ชายคนนั(นตอบพวกเขาว่า “ข้าพเจ้า
ได้บอกท่านทั(งหลายแล้ว และท่านทั(ง
หลายไม่ได้ฟัง ทาํไมท่านทั(งหลายจึงอยาก
ได้ยินสิ#งนี( อีก ท่านทั(งหลายอยากจะเป็น
พวกสาวกของท่านผู้นี( ด้วยหรือ”
,; แล้วพวกเขาจึงด่าว่าชายคนนั(นและ
กล่าวว่า “แกเป็นสาวกของเขา แต่พวก
เราเป็นพวกสาวกของโมเสส
,< พวกเรารู้ ว่าพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสส
สาํหรับคนนี(  พวกเราไม่รู้ ว่าเขามาจาก
ไหน”
-= ชายคนนั(นตอบและกล่าวแก่พวกเขา
ว่า “เหตุใดที# นี# จึงมีสิ#งอันมหัศจรรย์ ที#
พวกท่านไม่รู้ ว่าท่านผู้นี( มาจากไหน และ
ถึงอย่างนั(นท่านผู้นี( ได้เปิดตาของข้าพเจ้า
แล้ว
-! บัดนี( พวกเราทราบว่าพระเจ้าไม่ทรง
ฟังคนบาปทั(งหลาย แต่ถ้าผู้ใดเป็นผู้
นมัสการพระเจ้า และกระทาํตามนํ(าพระ
ทยัพระองค์ พระองค์กท็รงฟังผู้นั(น
-, ตั(งแต่เริ#มโลกมาแล้ว ไม่เคยได้ยินว่า
มี ผู้ ใดได้เปิดตาของคนที# ตาบอดมาแต่
กาํเนิด

-- ถ้าท่านผู้นี( ไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้ว
ท่านกจ็ะทาํอะไรไม่ได้เลย”
-2 พวกเขาตอบและกล่าวแก่คนนั(นว่า
“แกเกิดมาในบาปทั(งหลายทั(งนั(น และแก
จะมาสอนพวกเราหรือ” และเขาทั(งหลาย
ได้ไล่คนนั(นออกไปเสยี
-6 พระเยซูทรงได้ยินว่าพวกเขาได้ไล่คน
นั(นออกมาเสยีแล้ว และเมื#อพระองค์ทรง
พบชายคนนั(น พระองค์ได้ตรัสกับเขาว่า
“เจ้าเชื#อในพระบุตรของพระเจ้าหรือ”
-8 ชายคนนั(นตอบและทูลว่า “ผู้ใดเป็น
พระบุตรนั(น ท่านเจ้าข้า เพื# อข้าพเจ้าจะ
เชื#อในพระองค์ได้”
-: และพระเยซูตรัสกับเขาว่า “เจ้าได้
เห็นท่านแล้ว ทั(งเป็นผู้นั(นเองที#กาํลังพูด
อยู่กับเจ้า”
-; และเขาได้ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้า
พระองค์เชื#อ” และเขากน็มัสการพระองค์
-< และพระเยซูตรัสว่า “เพื#อการพิพาก-
ษาเราได้เข้ามาในโลกนี( แล้ว เพื# อคนทั(ง
หลายซึ#งมองไม่เห็นจะกลับมองเห็น และ
คนทั(งหลายซึ#งมองเห็นจะกลับตาบอด”
2= และบางคนในพวกฟาริสีซึ# งอยู่กับ
พระองค์ได้ยินบรรดาคาํเหล่านี(  และกล่าว
แก่พระองค์ว่า “พวกเราตาบอดด้วย
หรือ”
2! พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “ถ้าท่าน
ทั(งหลายตาบอด ท่านทั(งหลายก็จะไม่มี
บาป แต่บัดนี( ท่านทั(งหลายกล่าวว่า ‘พวก
เรามองเห็น’ เหตุฉะนั(นบาปของท่านทั(ง
หลายจึงยังมีอยู่”

(,<) อพย !<:!<-,=; --:!!; -2:,< (-=) ยน -:!= (-!) โยบ ,::<; -6:!,; สดด !;:2!; สภษ !:,;; !6:,<
(--) ยน -:,; <:!8 (-2) สดด 6!:6; ยน <:, (-6) มธ !2:--; !8:!8 (-:) ยน 2:,8
(-;) มธ ;:, (-<) มธ !-:!-; !6:!2; ยน -:!:; 6:,,, ,:; !,:2: (2=) รม ,:!< (2!) ยน !6:,,, ,2
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บทที� �@
พระเยซู ผูเ้ลี4 ยงที�ดี

1 “แท้จริงแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั(งหลาย
ว่า ผู้ที#ไม่เข้าไปในคอกแกะทางประตู แต่
ปีนเข้าไปทางอื#นนั(น ผู้นั(นเองเป็นขโมย
และโจร
, แต่ผู้ที#เข้าไปทางประตูกเ็ป็นผู้เลี( ยงของ
แกะนั(น
- นายประตูจึงเปิดประตูให้ผู้นั(น และ
แกะเหล่านั(นย่อมฟังเสียงของท่าน และ
ท่านเรียกแกะเหล่านั(นของท่านเองตามชื#อ
และนาํพวกมันออกไป
2 และเมื#อท่านต้อนแกะทั(งหลายของท่าน
เองออกไปแล้ว ท่านกเ็ดินนาํหน้าพวกมัน
ไป และแกะเหล่านั(นกต็ามท่านไป เพราะ
พวกมันรู้ จักเสยีงของท่าน
6 และพวกมันจะไม่ตามคนแปลกหน้าไป
เลย แต่จะหนีไปจากเขา เพราะแกะเหล่า
นั(นไม่รู้ จักเสยีงของพวกคนแปลกหน้า”
8 คาํอุปมานี( พระเยซูได้ตรัสกับเขาทั(ง
หลาย แต่พวกเขาไม่เข้าใจสิ#งต่าง ๆ ซึ#ง
พระองค์ตรัสกับพวกเขาเลย
: แล้วพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาอีกว่า
“แท้จริงแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั( งหลายว่า
เราเป็นประตูของแกะเหล่านั(น
; บรรดาผู้ที# เคยมาก่อนเรานั(นเป็นพวก
ขโมยและพวกโจร แต่แกะเหล่านั(นกไ็ม่ได้
ฟังพวกเขา
< เราเป็นประตูนั(น ถ้าผู้ใดเข้าไปโดยทาง
เรา ผู้นั(นจะรอด และจะเข้าไปและออกมา
และจะพบอาหารเลี( ยง

!= ขโมยนั(นไม่ได้มา เว้นแต่เพื# อจะลัก
และฆ่าและทาํลายเสยี เราได้มาเพื#อเขาทั(ง
หลายจะได้ชีวิต และเพื# อเขาทั(งหลายจะ
ได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์มากขึ( น
!! เราเป็นผู้เลี( ยงที#ดีนั(น ผู้เลี( ยงที#ดีนั(น
ย่อมสละชีวิตของตนเพื#อแกะเหล่านั(น
!, แต่ผู้ที#เป็นผู้รับจ้าง และไม่ได้เป็นผู้
เลี( ยงแกะนั(น ผู้ซึ#งแกะทั(งหลายไม่เป็นของ
เขาเอง พอเห็นสนัุขป่ากาํลังมา และละทิ( ง
แกะทั(งหลายและหนีไป และสนัุขป่ากจ็ับ
แกะเหล่านั(น และทาํให้แกะทั(งหลายกระ
จัดกระจายไป
!- ผู้รับจ้างนั(นหนีไปเพราะเขาเป็นลูก
จ้าง และไม่เป็นห่วงแกะเหล่านั(นเลย
!2 เราเป็นผู้เลี( ยงที#ดีนั(น และรู้ จักแกะทั(ง
หลายของเรา และเป็นที#รู้ จักโดยแกะทั(ง
หลายของเรา
!6 พระบิดาทรงรู้ จักเราฉันใด เรากร็ู้ จัก
พระบิดาฉันนั(น และเราสละชีวิตของเรา
เพื#อแกะเหล่านั(น
!8 และแกะอื#น ๆ เรากม็ี ซึ#งมิได้เป็นของ
คอกนี(  แกะเหล่านั(นเราจะต้องพามาด้วย
และแกะเหล่านั(นจะฟังเสียงของเรา และ
จะมีฝูงเดียว และผู้เลี( ยงเพียงผู้เดียว
!: เหตุฉะนั(นพระบิดาของเราจึงทรงรัก
เรา เพราะเราสละชีวิตของเรา เพื#อเราจะ
รับชีวิตนั(นคืนมาอีก
!; ไม่มีผู้ใดเอาชีวิตนั(นไปจากเรา แต่เรา
สละชีวิตนั(นด้วยใจสมัครของเราเอง เรามี
อาํนาจที#จะสละชีวิตนั(น และเรามีอาํนาจที#
จะรับชีวิตนั(นคืนมาอีก พระบัญชานี( เราได้

(-) ยน ,=:!8 (6) , คร !!:!--!6 (<) ยน !2:8; อฟ ,:!;
(!!) ปฐก 2<:,2 (!,) ศคย !!:!8-!: (!2) , ทธ !:!,; ,:!<
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รับมาจากพระบิดาของเรา”
!< ฉะนั(นจึงมีการแตกแยกกันอีกในท่าม
กลางพวกยิวเพราะเหตุพระดาํรัสเหล่านี(
,= และหลายคนในพวกเขากล่าวว่า “เขา
มีผีสิงและเป็นบ้า ท่านทั(งหลายฟังเขาทาํ
ไม”
,! คนอื#น ๆ กล่าวว่า “คาํเหล่านี( ไม่เป็น
บรรดาคาํของผู้ที#มีผีสิง ผีสามารถเปิดตา
ของคนตาบอดได้หรือ”
พระเยซูทรงอา้งว่าพระองคเ์ป็นพระเจา้
,, และที#กรุงเยรูซาเล็มมีเทศกาลเลี( ยง
แห่งการฉลองพระวิหาร และเป็นฤดู
หนาว
,- และพระเยซูดาํเนินอยู่ในพระวิหารใน
เฉลียงของซาโลมอน
,2 แล้วพวกยิวกม็าห้อมล้อมพระองค์ไว้
และกล่าวแก่พระองค์ว่า “จะทาํให้พวก
เราสงสัยนานสักเท่าใด ถ้าท่านเป็นพระ
คริสต์กจ็งบอกพวกเราให้ชัดแจ้งเถิด”
,6 พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า “เราได้
บอกท่านทั(งหลายแล้ว และท่านทั(งหลาย
ไม่เชื# อ บรรดาการงานที# เราได้กระทาํใน
พระนามพระบิดาของเรา การงานเหล่า
นั(นกเ็ป็นพยานให้แก่เรา
,8 แต่ท่านทั(งหลายไม่เชื#อ เพราะท่านทั(ง
หลายมิได้เป็นแกะทั(งหลายของเรา ตามที#
เราได้กล่าวแก่ท่านทั(งหลายแล้ว
,: แกะทั(งหลายของเราย่อมฟังเสยีงของ
เรา และเรารู้ จักแกะเหล่านั(น และแกะ
เหล่านั(นตามเรา
,; และเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะเหล่า

นั(น และแกะเหล่านั(นจะไม่พินาศเลย และ
จะไม่มี ผู้ ใดถอนแกะเหล่านั( นไปจากมือ
ของเราได้
,< พระบิดาของเรา ผู้ซึ#งได้ประทานแกะ
เหล่านั(นให้แก่เรา ทรงเป็นใหญ่กว่าสิ#ง
สารพัด และไม่มีผู้ใดสามารถถอนแกะ
เหล่านั(นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของ
เราได้
-= เรากับพระบิดาของเราเป็นอันหนึ#งอัน
เดียวกัน”
-! แล้วพวกยิวจึงหยิบบรรดาก้อนหินขึ( น
มาอีกเพื#อจะขว้างพระองค์
-, พระเยซูได้ตรัสตอบพวกเขาว่า “การ
งานที# ดีหลายประการซึ# งมาจากพระบิดา
ของเรา เราได้สาํแดงให้ท่านทั(งหลายเห็น
เพราะอันไหนเล่าในการงานเหล่านั(นท่าน
ทั(งหลายจึงจะเอาหินขว้างเรา”
-- พวกยิวได้ตอบพระองค์ โดยกล่าวว่า
“เพราะการงานที#ดี พวกเราจะไม่เอาหิน
ขว้างท่าน แต่เพราะการหมิ#นประมาท
และเพราะว่าท่าน ซึ# งเป็นมนุษย์คนหนึ# ง
ตั(งตัวเองเป็นพระเจ้า”
-2 พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า “มีเขียน
ไว้แล้ วในพระราชบัญญัติ ของท่ านทั( ง
หลายมิใช่หรือว่า ‘เราไดก้ล่าววา่ ท่านทั.ง
หลายเป็นพวกพระ’
-6 ถ้าพระองค์ได้ทรงเรียกเขาเหล่านั(นว่า
เป็นพวกพระ ซึ#งพระวจนะของพระเจ้าได้
มาถึงพวกเขา และจะผิดพระคัมภีร์ไม่ได้
-8 ท่านทั(งหลายกล่าวถึงท่านผู้นั(น ผู้ซึ#ง
พระบิดาทรงแยกตั(งไว้แล้ว และได้ทรงส่ง

(!<) ยน ::2-; <:!8 (,=) ยน ::,= (,!) อพย 2:!!; ยน <:8-: (,-) กจ -:!!; 6:!,
(,6) มธ !!:2 (,8) ยน ;:2: (,:) ยน !=:2 (,<) ยน !2:,; (-=) ยน !::!!, ,!-,2
(-!) ยน ;:6< (--) มธ <:-; ยน 6:!; (-2) สดด ;,:8 (-6) มธ 6:!:-!;; รม !-:! (-8) ลก !:-6; ยน -:!:
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เข้ามาในโลกว่า ‘ท่านกล่าวคาํหมิ#นประ
มาท’ เพราะเราได้กล่าวว่า ‘เราเป็นบุตร
ของพระเจ้า’ อย่างนั(นหรือ
-: ถ้าเราไม่กระทาํพระราชกิจทั(งหลาย
ของพระบิดาของเรา กอ็ย่าเชื#อเราเลย
-; แต่ถ้าเรากระทาํแล้ว ถึงแม้ว่าท่านทั(ง
หลายไม่เชื#อเรา กจ็งเชื#อพระราชกิจเหล่า
นั(นเถิด เพื#อท่านทั(งหลายจะได้ทราบและ
เชื#อว่า พระบิดาทรงสถิตอยู่ในเรา และเรา
อยู่ในพระบิดา”
-< เพราะฉะนั(นพวกเขาจึงหาโอกาสที#จะ
จับพระองค์อีกครั(ง แต่พระองค์ทรงรอด
พ้นจากมือของพวกเขาไปได้

พระเยซูเสด็จไปยงัสถานที�
ซึ�งพระองคท์รงรบับพัติศมา

2= และเสด็จไปฟากแม่นํ(าจอร์แดนข้าง
โน้นอีก เข้าไปในสถานที#ที#ยอห์นให้บัพ-
ติศมาตอนแรกนั(น และพระองค์ทรงพัก
อยู่ที#นั#น
2! และหลายคนได้หันมาหาพระองค์
และกล่าวว่า “ยอห์นมิได้ทาํการอัศจรรย์
ใด ๆ เลย แต่สิ#งสารพัดที#ยอห์นได้กล่าว
ถึงท่านผู้นี( กเ็ป็นความจริง”
2, และมีคนหลายคนได้เชื#อในพระองค์ที#
นั#น

บทที� ��
ลาซารสัถูกทําให้

เป็นขึ4 นมาจากความตาย
! บัดนี( มีชายคนหนึ# งกาํลังป่วยอยู่ชื# อ
ลาซารัส แห่งหมู่บ้านเบธานี เป็นเมือง
ของมารีย์และมารธาพี#สาวของเธอนั(น

, (มารีย์ผู้นี( คือผู้ซึ#งชโลมองค์พระผู้เป็น
เจ้าด้วยนํ(ามันหอม และเช็ดพระบาทของ
พระองค์ด้วยผมของเธอ ผู้ซึ#งน้องชายของ
เธอคือ ลาซารัส กาํลังป่วยอยู่)
- ฉะนั(นพี# สาวทั(งสองของลาซารัสจึงส่ง
คนไปยังพระองค์ โดยทูลว่า “พระองค์
เจ้าข้า ดูเถิด ผู้ซึ#งพระองค์ทรงรักนั(นกาํลัง
ป่วยอยู่”
2 เมื# อพระเยซูทรงได้ยินอย่างนั(นแล้ว
พระองค์กต็รัสว่า “ความเจบ็ป่วยนี( จะไม่
ถึงตาย แต่เกิดขึ( นเพื# อถวายสง่าราศีแด่
พระเจ้า เพื#อพระบุตรของพระเจ้าจะได้รับ
สง่าราศีเพราะโรคนั(น”
6 บัดนี( พระเยซูทรงรักมารธา และน้อง
สาวของเธอ และลาซารัส
8 ฉะนั(นเมื# อพระองค์ทรงได้ยินแล้วว่า
ลาซารัสป่วยอยู่ พระองค์ยังทรงพักอยู่
เป็นเวลาสองวันในสถานที#เดิมที#พระองค์
ทรงอยู่นั(น
: แล้วหลังจากนั(นพระองค์กต็รัสกับพวก
สาวกของพระองค์ว่า “ให้พวกเราเข้าไป
ในแคว้นยูเดียอีกเถิด”
; พวกสาวกของพระองค์ทูลพระองค์ว่า
“พระอาจารย์เจ้าข้า เมื#อเรว็ ๆ นี(พวกยิว
ได้หาโอกาสเอาหินขว้างพระองค์ และ
พระองค์จะเสดจ็ไปที#นั#นอีกหรือ”
< พระเยซูตรัสตอบว่า “ในวันหนึ#งมีสิบ
สองชั# วโมงมิใช่หรือ ถ้าผู้ใดเดินในตอน
กลางวัน เขาก็ไม่สะดุด เพราะเขาเห็น
ความสว่างของโลกนี(
!= แต่ถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางคืน เขาก็

(-:) ยน !=:,6; !6:,2 (-;) ยน 6:-8 (-<) ยน ::-=, 22 (2=) ยน !:,;
(2!) ยน !:,<, -8; -:,;--8; 6:-- (!) ลก !=:-;--< (,) มธ ,8:: (8) ยน !=:2=
(;) ยน ;:6<; !=:-! (<) อสย <:,; ลก !-:--; ยน <:2 (!=) ยน !,:-6
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สะดุด เพราะไม่มีความสว่างในตัวเขา”
!! พระองค์ได้ตรัสสิ#งเหล่านี(  และ
หลังจากนั( นพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า
“เพื#อนของพวกเราคือ ลาซารัส หลับอยู่
แต่เราไปเพื#อเราจะปลุกเขาให้ตื#นจากการ
หลับ”
!, แล้วพวกสาวกของพระองค์ทูลว่า
“พระองค์เจ้าข้า ถ้าเขาหลับอยู่ เขากจ็ะ
สบายดี”
!- แต่พระเยซูตรัสถึงความตายของลา-
ซารัส แต่พวกเขาคิดว่าพระองค์ได้ตรัสถึง
การพักผ่อนในการหลับ
!2 แล้วพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาอย่าง
ตรงไปตรงมาว่า “ลาซารัสตายแล้ว
!6 และเรายินดีเพื#อเห็นแก่ท่านทั(งหลาย
ที#เรามิได้อยู่ที#นั#น เพื#อท่านทั(งหลายจะได้
เชื#อ แต่อย่างไรกต็ามให้พวกเราไปหาเขา
กันเถิด”
!8 แล้วโธมัส ซึ#งถูกเรียกว่า ดิดุมัส จึง
กล่าวแก่เหล่าเพื# อนสาวกของเขาว่า “ให้
พวกเราไปด้วยเถิด เพื#อพวกเราจะได้ตาย
ด้วยกันกับพระองค์”
!: แล้วเมื#อพระเยซูเสดจ็มาถึง พระองค์
ทรงพบว่า ลาซารัสได้นอนอยู่ในอุโมงค์
ฝังศพเป็นเวลาสี#วันแล้ว
!; บัดนี( หมู่บ้านเบธานีอยู่ใกล้กรุงเยรู-
ซาเลม็ ห่างกันประมาณสามกิโลเมตร
!< และหลายคนในพวกยิวได้มาหา
มารธาและมารีย์ เพื#อจะปลอบโยนเธอทั(ง
สองเรื#องน้องชายของพวกเธอ
,= แล้วมารธา ทันทีที# เธอได้ยินว่าพระ

เยซูกาํลังเสด็จมา เธอก็ออกไปและพบ
พระองค์ แต่มารีย์ยังนั#งอยู่ในบ้าน
,! แล้วมารธาจึงทูลพระเยซูว่า “พระองค์
เจ้าข้า ถ้าพระองค์ได้อยู่ที#นี# น้องชายของ
ข้าพระองค์คงไม่ตาย
,, แต่ข้าพระองค์ทราบว่า แม้กระทั#ง
เดี\ยวนี(  สิ#งใดกต็ามที#พระองค์จะทูลขอ
จากพระเจ้า พระเจ้าจะโปรดประทานสิ#ง
นั(นแก่พระองค์”
,- พระเยซูตรัสกับเธอว่า “น้องชายของ
เจ้าจะเป็นขึ( นมาอีก”
,2 มารธาทูลพระองค์ว่า “ข้าพระองค์
ทราบแล้วว่า เขาจะเป็นขึ( นมาอีกในการ
เป็นขึ( นมาในวันสดุท้ายนั(น”
,6 พระเยซูตรัสกับเธอว่า “เราเป็นการ
เป็นขึ( นมาและชีวิต ผู้ที#เชื#อในเรานั(น ถึง
แม้ว่าเขาตายไปแล้ว แต่เขากจ็ะมีชีวิต
,8 และผู้ใดกต็ามที#มีชีวิตและเชื#อในเรา
จะไม่ตายเลย เจ้าเชื#อสิ#งนี( ไหม”
,: มารธาทูลพระองค์ว่า “เชื#อ พระองค์
เจ้าข้า ข้าพระองค์เชื# อว่า พระองค์ทรง
เป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ผู้ซึ#ง
จะเสดจ็เข้ามาในโลก”
,; และเมื#อเธอทูลอย่างนั(นแล้ว เธอกไ็ป
ตามทางของเธอ และเรียกมารีย์น้องสาว
ของเธออย่างลับ ๆ โดยกล่าวว่า “พระ
อาจารย์เสดจ็มาแล้ว และทรงเรียกเจ้า”
,< ทนัททีี#มารีย์ได้ยินอย่างนั(นแล้ว เธอก็
รีบลุกขึ( น และมาเฝ้าพระองค์
-= บัดนี(พระเยซูยังไม่เสดจ็เข้ามาในเมือง
นั(น แต่ประทบัอยู่ ณ สถานที#ซึ#งมารธาพบ

(!!) พบญ -!:!8; ดนล !,:,; มธ <:,2; กจ ::8=; ! คร !6:!;, 6!
(!8) มธ !=:-; มก -:!;; ลก 8:!6; ยน !2:6; ,=:,8-,;; กจ !:!- (,,) ยน <:-! (,2) ลก !2:!2; ยน 6:,<
(,6) ยน -:!8, -8; 6:,!; 8:-<-2=, 22; ! คร !6:,, (,:) มธ !8:!8; ลก ,:!!; ยน 2:2,; 8:!2, 8<
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พระองค์นั(น
-! แล้วพวกยิวซึ# งอยู่กับมารีย์ในบ้าน
และกาํลังปลอบโยนเธออยู่ เมื# อพวกเขา
เห็นมารีย์ว่า เธอรีบลุกขึ( นและออกไป จึง
ตามเธอไป โดยกล่าวว่า “เธอกาํลังไปยัง
อุโมงค์เพื#อจะร้องไห้ที#นั#น”
-, แล้วเมื#อมารีย์มาถึงที# ซึ#งพระเยซูประ
ทับอยู่และเห็นพระองค์แล้ว เธอก็กราบ
ลงที#พระบาทของพระองค์ โดยทูลพระ
องค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์ได้อยู่
ที#นี# น้องชายของข้าพระองค์คงไม่ตาย”
-- ฉะนั(นเมื#อพระเยซูทอดพระเนตรเห็น
เธอร้องไห้ และพวกยิวซึ# งมากับเธอร้อง
ไห้ด้วย พระองค์กท็รงครํ#าครวญในจิตวิญ
ญาณและทรงเป็นทุกข์
-2 และตรัสว่า “พวกเจ้าเอาเขาไปไว้ที#
ไหน” พวกเขาทูลพระองค์ว่า “พระองค์
เจ้าข้า เชิญเสดจ็มาและดูเถิด”
-6 พระเยซูทรงพระกันแสง
-8 แล้วพวกยิวจึงกล่าวว่า “ดูเถิด พระ
องค์ทรงรักเขาเพียงไร”
-: และบางคนในพวกเขาได้กล่าวว่า
“ท่านผู้นี(  ผู้ซึ# งได้เปิดตาของคนตาบอด
แล้ว สามารถทาํให้แม้แต่คนนี( ไม่ตายกไ็ด้
มิใช่หรือ”

พระเยซูที�อุโมงคฝั์งศพ
เพื�อน ๆ ของมารียไ์ดก้ลบัใจเสียใหม่

-; เหตุฉะนั(นพระเยซูซึ# งทรงครํ#าครวญ
ร้อนพระทยัในตัวพระองค์เองอีก จึงเสดจ็
มาถึงอุโมงค์ฝังศพ อุโมงค์ฝังศพนั(นเป็น
ถํ(า และมีหินก้อนหนึ#งวางปิดปากไว้

-< พระเยซูตรัสว่า “พวกเจ้าจงเอาหิน
ก้อนนั(นออกไปเสีย” มารธาพี#สาวของผู้
ตายจึงทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า
ป่านนี( เขามีกลิ#นเหม็นแล้ว เพราะว่าเขา
ตายมาเป็นเวลาสี#วันแล้ว”
2= พระเยซูตรัสกับเธอว่า “เรากล่าวแก่
เจ้าแล้วมิใช่หรือว่า ถ้าเจ้าเชื#อ เจ้ากจ็ะได้
เห็นสง่าราศีของพระเจ้า”
2! แล้วพวกเขาจึงเอาหินก้อนนั(นออกไป
เสียจากสถานที# ซึ# งผู้ ตายถูกวางอยู่ นั( น
และพระเยซูทรงแหงนพระเนตรของพระ
องค์ขึ( น และตรัสว่า “ข้าแต่พระบิดา ข้า
พระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที#พระองค์
ได้โปรดฟังข้าพระองค์
2, และข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์ทรง
ฟังข้าพระองค์อยู่เสมอ แต่เพราะเห็นแก่
ผู้คนเหล่านี( ซึ# งยืนอยู่ที# นี#  ข้าพระองค์จึง
กล่าวอย่างนั(น เพื# อพวกเขาจะได้เชื# อว่า
พระองค์ได้ทรงส่งข้าพระองค์มา”
2- และเมื#อพระองค์ตรัสดังนั(นแล้ว พระ
องค์ได้ร้องด้วยพระสรุเสยีงอันดัง ตรัสว่า
“ลาซารัสเอ๋ย จงออกมาเถิด”
22 และผู้ตายนั(นกอ็อกมา มือและเท้าถูก
พันไว้ด้วยผ้าพันศพ และใบหน้าของเขา
ได้ถูกพันไว้ด้วยผ้าเช็ดหน้า พระเยซูตรัส
กับเขาทั(งหลายว่า “จงแก้ผ้าพันจากเขา
และปล่อยเขาไปเถิด”
26 แล้วหลายคนในพวกยิวซึ#งมาหามารีย์
และได้เห็นสิ#งเหล่านั(นซึ#งพระเยซูทรงกระ
ทาํ กเ็ชื#อในพระองค์
28 แต่บางคนในพวกเขาไปตามทางของ

(-!) ยน !!:!<, -- (-,) มก 6:,,; ::,6; ยน !!:,!; วว !:!: (-6) ลก !<:2!
(-:) ยน <:8-: (-;) มธ ,::8=, 88; มก !6:28; ลก ,2:,; ยน ,=:!
(2=) ยน !!:2, ,- (2,) ยน !,:-=; !::,! (22) ยน !<:2=; ,=:: (28) ยน 6:!6
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ตนยังพวกฟาริสี และเล่าให้คนเหล่านั(น
ฟังว่า พระเยซูได้ทรงกระทาํสิ#งใดบ้าง

พวกปุโรหิตใหญ่กบัพวกฟาริสี
หาโอกาสที�จะฆ่าพระเยซูเสีย

2: แล้วพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสี
ก็เรียกประชุมสมาชิกสภา และกล่าวว่า
“พวกเราจะทาํอะไรดี เพราะว่าชายผู้นี( ทาํ
การอัศจรรย์หลายประการ
2; ถ้าพวกเราปล่อยเขาไว้อย่างนี(  ทุกคน
จะเชื#อในเขา และพวกโรมกจ็ะมาและริบ
เอาทั(งที#และชนชาติของพวกเราไป”
2< และคนหนึ#งในพวกเขา ชื#อคายาฟาส
ผู้เป็นมหาปุโรหิตในปีเดียวกันนั(น กล่าว
แก่เขาทั(งหลายว่า “ท่านทั(งหลายไม่รู้ อะไร
เสยีเลย
6= และไม่พิจารณาว่า สิ#งนี( เป็นประโยชน์
แก่เราทั(งหลาย ที#จะให้คน ๆ หนึ#งตาย
เสียเพื# อประชาชน และเพื# อชนชาติทั(ง
หมดไม่ต้องพินาศ”
6! และเขามิได้กล่าวอย่างนั(นตามใจชอบ
แต่โดยเป็นมหาปุโรหิตในปีนั(น เขาพยา-
กรณ์ว่าพระเยซูจะสิ( นพระชนม์เพื#อชนชาติ
นั(น
6, และมิใช่เพื#อชนชาตินั(นอย่างเดียว แต่
เพื# อพระองค์จะรวบรวมลูกทั( งหลายของ
พระเจ้าที#กระจัดกระจายไปนั(น ให้เข้าเป็น
พวกเดียวกันด้วย
6- แล้วตั( งแต่วันนั(นเป็นต้นมา เขาทั(ง
หลายกป็รึกษากันเพื#อที#จะฆ่าพระองค์เสยี
62 เหตุฉะนั(นพระเยซูจึงไม่ดาํเนินอย่าง
เปิดเผยในท่ามกลางพวกยิวอีก แต่เสดจ็

ออกจากที# นั# นไปยังชนบทที# อยู่ใกล้ถิ# น-
ทุรกันดาร เข้าไปในนครแห่งหนึ# งที# ถูก
เรียกว่า เอฟราอิม และทรงพักอยู่ที# นั#น
กับพวกสาวกของพระองค์
66 และเทศกาลปัสกาของพวกยิวก็ใกล้
จะถึงแล้ว และหลายคนได้ออกจากชนบท
นั( นขึ( นไปยังกรุงเยรูซาเล็มก่อนเทศกาล
ปัสกา เพื#อจะชาํระตัวเอง
68 แล้วเขาทั(งหลายแสวงหาพระเยซู และ
กล่าวกันในท่ามกลางพวกเขาเอง ขณะที#
เขาทั(งหลายยืนอยู่ในพระวิหารว่า “ท่าน
ทั(งหลายคิดเห็นอะไร ว่าพระองค์จะไม่
เสดจ็มายังเทศกาลเลี( ยงนี( หรือ”
6: บัดนี( ทั(งพวกปุโรหิตใหญ่และพวก
ฟาริสีได้ออกคาํสั#งไว้ว่า ถ้าผู้ใดทราบว่า
พระองค์อยู่ที#ไหน ผู้นั(นควรแจ้งให้ทราบ
เพื#อพวกเขาจะได้ไปจับพระองค์

บทที� �/
ทรงพระกระยาหารเย็นที�บา้นเบธานี

(มธ ,8:8-!-; มก !2:--<)
(ลก ::-:--;)

! จากนั(นหกวันก่อนเทศกาลปัสกา พระ
เยซูเสด็จมายังหมู่บ้านเบธานี ที# ซึ# ง
ลาซารัสซึ#งเคยตายนั(นอยู่ ผู้ซึ#งพระองค์ได้
ทรงให้เป็นขึ( นมาจากตายแล้ว
, ที# นั#นเขาทั(งหลายได้จัดอาหารเย็นแก่
พระองค์ และมารธากป็รนนิบัติอยู่ แต่
ลาซารัสก็เป็นคนหนึ# งในพวกเขาที# เอน
กายลงที#โต๊ะกับพระองค์
- แล้วมารีย์จึงเอานํ(ามันหอมนาระดา
บริสทุธิSหนักประมาณครึ#งกิโลกรัม มีราคา

(2:) สดด ,:,; มธ ,8:- (2<) มธ ,8:-; ลก -:, (6=) ยน !;:!2 (6,) สดด ,,:,:; อสย 2<:8
(6-) มธ ,8:2; ลก 8:!! (62) , พศด !-:!<; ยน 2:!, - (66) กดว <:!=, !-; -!:!<-,=; , พศด -=:!:
(68) ยน ::!! (6:) มธ ,8:!2-!8 (!) มธ ,!:!:; ยน !!:!, 2- (,) มธ ,8:8 (-) พซม !:!,; ลก !=:-;
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แพงมาก และชโลมพระบาทของพระเยซู
และเช็ดพระบาทของพระองค์ด้วยผมของ
เธอ และบ้านก็อบอวลไปด้วยกลิ#นของ
นํ(ามันนั(น
2 แล้วคนหนึ#งในพวกสาวกของพระองค์
คือยูดาสอิสคาริโอท บุตรชายของซีโมน
ผู้ซึ#งจะทรยศพระองค์ กล่าวว่า
5 “ทาํไมไม่เอานํ(ามันหอมนี( ไปขายเป็น
เงินสามร้อยเดนาริอัน และแจกให้แก่คน
ยากจนเล่า”
8 เขากล่าวอย่างนี(  มิใช่เพราะเขาเอาใจใส่
คนยากจน แต่เพราะเขาเป็นขโมย และมี
ย่ามนั(น และได้ถือสิ#งที#ถูกใส่ไว้ในย่ามนั(น
: แล้วพระเยซูจึงตรัสว่า “ปล่อยเธอไป
เถิด เธอรักษาสิ#งนี( ไว้เพื#อแสดงถึงวันแห่ง
การฝังศพของเรา
; เพราะว่าท่านทั(งหลายมีคนยากจนอยู่
กับท่านทั(งหลายเสมอ แต่ท่านทั(งหลายไม่
มีเราเสมอไป”
< ฉะนั(นหลายคนในพวกยิวจึงทราบว่า
พระองค์ประทับอยู่ที#นั#น และพวกเขามา
ไม่ใช่เพราะเห็นแก่พระเยซูเท่านั(น แต่
เพื# อพวกเขาจะได้เห็นลาซารัสด้วย ผู้ซึ# ง
พระองค์ได้ทรงให้เป็นขึ( นมาจากตาย
!= แต่พวกปุโรหิตใหญ่ได้ปรึกษากันว่า
พวกเขาอาจจะฆ่าลาซารัสเสยีด้วย
!! ด้วยว่าเพราะเหตุลาซารัส หลายคนใน
พวกยิวได้ออกไป และเชื#อในพระเยซู

การเสด็จเขา้มาอย่างผูมี้ชยั
(มธ ,!:2-<; มก !!::-!=)

!, วันต่อมาคนเป็นอันมากที#ได้มายัง

เทศกาลเลี( ยงนั(น เมื# อพวกเขาได้ยินว่า
พระเยซูกาํลังเสดจ็มายังกรุงเยรูซาเลม็
!- ได้ถือใบทั(งหลายของบรรดาต้นอินท-
ผลัม และออกไปเพื# อต้อนรับพระองค์
และร้องว่า “โฮซันนา ขอใหพ้ระมหา
กษัตริย์แห่งอิสราเอล ผูเ้สด็จมาในพระ
นามขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ ทรงรับพระ
พร”
!2 และพระเยซู เมื#อพระองค์ได้ทรงพบ
ลูกลาตัวหนึ#ง จึงทรงนั#งบนลูกลานั(น ตาม
ที#มีเขียนไว้แล้วว่า
15 ‘อย่ากลวัเลย ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย ดู
เถิด กษัตริย์ของเธอกาํลังเสด็จมา โดย
ทรงนั�งบนลกูลาตัวหนึ�ง’
!8 ทแีรกพวกสาวกของพระองค์ไม่เข้าใจ
สิ#งเหล่านี(  แต่เมื#อพระเยซูทรงรับสง่าราศี
แล้ว พวกเขากร็ะลึกได้ว่า สิ#งเหล่านี( ได้ถูก
เขียนไว้เกี#ยวกับพระองค์ และว่าคนทั(ง
หลายได้กระทาํสิ#งเหล่านี( ถวายพระองค์
!: เหตุฉะนั(นประชาชนที#ได้อยู่กับพระ
องค์ เมื#อพระองค์ได้ทรงเรียกลาซารัสให้
ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพของเขา และทรง
ให้เขาเป็นขึ( นมาจากความตาย จึงเป็น
พยานในสิ#งเหล่านี(
!; เพราะเหตุนี( ประชาชนจึงมาพบพระ
องค์ด้วย เพราะพวกเขาได้ยินว่าพระองค์
ได้ทรงกระทาํการอัศจรรย์นี(
!< ฉะนั(นพวกฟาริสจีึงกล่าวในท่ามกลาง
พวกเขาเองว่า “พวกท่านรับรู้ ไหมว่า พวก
ท่านไม่ได้ทาํอะไรให้ดีขึ( นมาเลย ดูเถิด
โลกตามเขาไปแล้ว”

(2) ยน !-:,8 (8) ยน !-:,< (;) พบญ !6:!!; มธ ,8:!!; มก !2::; ยน !::!! (<) ยน !!:2--22
(!=) ลก !8:-! (!!) ยน !!:26 (!,) มธ ,!:2-<; มก !!:: (!-) สดด !!;:,6-,8 (!2) มธ ,!::
(!6) อสย 2=:<; ศคย <:< (!8) ลก !;:-2; ยน ::-< (!;) ยน !,:!! (!<) ยน !!:2:-2;
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พวกกรีกใคร่จะเห็นพระเยซู
,= และมีพวกกรีกบางคนในท่ามกลางคน
เหล่านั( นที# ขึ( นมาเพื# อนมัสการที# เทศกาล
เลี( ยงนี(
,! ฉะนั(นพวกเดียวกันนั(นจึงมาหาฟีลิป
ซึ# งมาจากหมู่ บ้ านเบธไซดาแห่งแคว้น
กาลิลี และอ้อนวอนท่านว่า “ท่านเจ้าข้า
พวกข้าพเจ้าอยากเห็นพระเยซู”
,, ฟีลิปมาและบอกอันดรูว์ และอันดรูว์
กับฟีลิปไปทูลพระเยซูอีกที

พระเจา้ตรสัตอบจากฟ้าสวรรค์
พระเยซูทรงประกาศ

,- และพระเยซูทรงตอบพวกเขา โดย
ตรัสว่า “ถึงเวลาแล้วที#บุตรมนุษย์จะได้รับ
สง่าราศี
,2 แท้จริงแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั(งหลาย
ว่า ถ้าเมลด็ข้าวสาลีเมลด็หนึ#งไม่ตกลงไป
ในดินและตายไป มันกจ็ะอยู่เป็นเมล็ด
เดียว แต่ถ้าเมลด็ข้าวสาลีนั(นตาย มันกจ็ะ
งอกขึ( นเกิดผลมาก
,6 ผู้ใดที# รักชีวิตของตนจะเสียชีวิตนั(น
และผู้ที#ชังชีวิตของตนในโลกนี(  กจ็ะรักษา
ชีวิตนั(นไว้ถึงชีวิตนิรันดร์
,8 ถ้าผู้ใดรับใช้เรา ให้ผู้นั(นตามเรามา
และเราอยู่ที#ไหน ผู้รับใช้ของเรากจ็ะอยู่ที#
นั#นด้วย ถ้าผู้ใดรับใช้เรา พระบิดาของเรา
กจ็ะทรงให้เกียรติผู้นั(น
,: บัดนี( จิตใจของเราเป็นทุกข์ และเราจะ
กล่าวว่าอะไรดี ‘ข้าแต่พระบิดา ขอโปรด
ช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากเวลานี( ’ อย่าง
นั(นหรือ แต่เพราะความประสงค์นี( เองเรา

จึงได้มาถึงเวลานี(
,; ข้าแต่พระบิดา ขอให้พระนามของ
พระองค์ได้รับสง่าราศี” แล้วมีพระสุร-
เสียงมาจากฟ้าสวรรค์ โดยตรัสว่า “เรา
ได้ให้นามนั(นรับสง่าราศีแล้ว และจะให้
นามนั(นรับสง่าราศีอีก”
,< ฉะนั(นประชาชนที# ยืนอยู่ที# นั#น และ
ได้ยินเสยีงนั(น จึงกล่าวว่าเป็นฟ้าร้อง คน
อื#น ๆ กล่าวว่า “ทูตสวรรค์องค์หนึ#งได้
กล่าวกับพระองค์”
-= พระเยซูทรงตอบและตรัสว่า “เสยีงนี(
ไม่ได้มาเพราะเหตุเรา แต่เพื# อเห็นแก่
ท่านทั(งหลาย
-! บัดนี( เป็นเวลาแห่งการพิพากษาโลกนี(
บัดนี( ผู้ครองแห่งโลกนี( จะถูกโยนทิ( งออก
ไปเสยี
-, และเรา ถ้าเราถูกยกขึ( นจากแผ่นดิน
โลกแล้ว กจ็ะชักชวนทุกคนให้มาหาเรา”
-- พระองค์ตรัสเช่นนี( เพื#อสาํแดงว่าพระ
องค์จะสิ(นพระชนม์อย่างไร
-2 ประชาชนได้ตอบพระองค์ว่า “พวก
เราได้ยินจากพระราชบัญญัติว่า พระ
คริสต์จะอยู่เป็นนิตย์ และท่านกล่าวได้
อย่างไรว่า ‘บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ( น’
ผู้ใดเล่าเป็นบุตรมนุษย์นี( ”
-6 แล้วพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า
“อีกหน่อยหนึ# งความสว่างนั( นจะอยู่กับ
ท่านทั(งหลาย จงเดินไปเถิด ขณะที#ความ
สว่างนั(นยังอยู่กับพวกท่าน เกรงว่าความ
มืดจะตามมาทันพวกท่าน ด้วยว่าผู้ที#เดิน
อยู่ในความมืดกไ็ม่รู้ ว่าตนไปทางไหน

(,=) ! พกษ ;:2!-2, (,!) ยน !:2--22 (,-) มธ ,8:!;, 26 (,2) รม !2:<; ! คร !6:-8
(,6) มธ !=:-< (,8) มธ !8:,2 (,:) มธ ,8:-;--< (,;) มธ -:!:; !::6; มก !:!!; <:: (-=) ยน !!:2,
(-!) , คร 2:2 (-,) ยน -:!2 (--) ยน !;:-,; ,!:!< (-2) มคา 2:: (-6) ยน !:<; ::--; ;:!,
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-8 ขณะที#ท่านทั(งหลายมีความสว่าง จง
เชื#อในความสว่างนั(น เพื#อท่านทั(งหลายจะ
ได้เป็นบรรดาลูกแห่งความสว่าง” พระ
เยซูตรัสสิ#งเหล่านี(  และเสดจ็จากไป และ
ได้ซ่อนพระองค์เองให้พ้นจากพวกเขา
-: แต่ถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงกระทาํการ
อั ศจรรย์หลายประการต่ อหน้ าเขาทั( ง
หลาย เขาทั(งหลายกยั็งไม่เชื#อในพระองค์
-; เพื# อถ้อยคาํของอิสยาห์ศาสดาพยา-
กรณ์จะถูกทาํให้สาํเร็จจริง ซึ# งท่านได้
กล่าวว่า ‘พระองค์เจา้ขา้ ใครเล่าไดเ้ชื �อ
รายงานของเราทั.งหลาย และพระกรของ
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ไดถ้กูสาํแดงแก่ผูใ้ด’
-< ฉะนั(นพวกเขาจึงเชื# อไม่ได้ เพราะ
อิสยาห์ได้กล่าวอีกว่า
40 ‘พระองค์ไดท้รงปิดตาของพวกเขา
และทําใจของพวกเขาให้แข็งกระด้างไป
เพื�อพวกเขาจะไดม้องไม่เห็นดว้ยตาของ
พวกเขา หรือเขา้ใจดว้ยใจของพวกเขา
และหันกลับมา และเราจะรักษาพวกเขา
ใหห้าย’
2! อิสยาห์ได้กล่าวสิ#งเหล่านี(  เมื#อท่านได้
เห็นสง่าราศีของพระองค์ และได้กล่าวถึง
พระองค์
2, แต่อย่างไรกต็าม ในท่ามกลางพวก
ขุนนางก็มีหลายคนเชื# อในพระองค์ด้วย
แต่เพราะเหตุพวกฟาริสี พวกเขาจึงไม่
กล่าวยอมรับพระองค์ เกรงว่าพวกเขาจะ
ถูกไล่ออกจากธรรมศาลา
2- เพราะว่าเขาทั(งหลายรักการสรรเสริญ
ของมนุษย์มากกว่าการสรรเสริญของพระ

เจ้า
22 พระเยซูทรงร้องและตรัสว่า “ผู้ที#เชื#อ
ในเรานั(น ไม่ได้เชื#อในเรา แต่เชื#อในพระ
องค์ผู้ได้ทรงส่งเรามา
26 และผู้ที# เห็นเราก็เห็นพระองค์ผู้ได้
ทรงส่งเรามา
28 เราเข้ามาเป็นความสว่างในโลกแล้ว
เพื# อผู้ ใดก็ตามที# เชื# อในเราจะมิได้อาศัย
อยู่ในความมืด
2: และถ้าผู้ใดได้ยินบรรดาถ้อยคาํของ
เราและไม่เชื# อ เราก็ไม่พิพากษาผู้นั(น
เพราะว่าเราได้มามิใช่เพื#อจะพิพากษาโลก
แต่เพื#อจะช่วยโลกให้รอด
2; ผู้ใดที#ปฏิเสธเราและไม่รับคาํทั(งหลาย
ของเรา กม็ีสิ#งหนึ#งที#พิพากษาเขา คือคาํที#
เราได้กล่าวไว้แล้ว คาํนั(นเองจะพิพากษา
เขาในวันสดุท้าย
2< เพราะเรามิได้กล่าวตามใจเราเอง แต่
พระบิดาผู้ซึ#งได้ทรงส่งเรามา พระองค์นั(น
ได้ทรงให้คาํบัญชาแก่เราว่า เราควรจะ
กล่าวอะไร และว่าเราควรจะพูดอะไร
6= และเราทราบว่าพระบัญชาของพระ
องค์นั(นเป็นชีวิตนิรันดร์ เหตุฉะนั(นสิ#งใด
กต็ามที#เราพูดนั(น พระบิดาได้ตรัสกับเรา
อย่างไร เรากพ็ูดอย่างนั(น”

บทที� �1
ก่อนเทศกาลปัสกา

(มธ ,8::--=; มก !2:!:-,8)
(ลก ,,:!2--<)

! บัดนี( ก่อนงานเลี( ยงแห่งเทศกาลปัสกา
เมื# อพระเยซูทรงทราบว่า เวลาของพระ

(-8) ลก !8:; (-:) ยน !!:2: (-;) อสย 6-:! (2=) อสย 8:<-!=; มธ !-:!2 (2!) อสย 8:!
(2,) ยน ::!-; <:,, (2-) ยน 6:2! (22) มก <:-: (26) ยน !2:< (28) ยน !:2-6 (2:) ยน -:!:; 6:26
(2;) พบญ !;:!;-!< (2<) พบญ !;:!; (6=) ยน 6:!<; ;:,; (!) มธ ,8:,; ยน !,:,-
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หน้า 2450ยอห์น !-

องค์มาถึงแล้ว ที#พระองค์จะทรงจากโลกนี(
ไปหาพระบิดา โดยได้ทรงรักพวกของ
พระองค์เองซึ#งอยู่ในโลกนี(  พระองค์ทรง
รักพวกเขาจนถึงที#สดุปลาย

ทรงลา้งเทา้ของพวกสาวก
, และเมื# อรับประทานอาหารเย็นเสร็จ
แล้ว พญามารได้ดลใจยูดาสอิสคาริโอท
บุตรชายของซีโมน ให้ทรยศพระองค์
- พระเยซูทรงทราบว่าพระบิดาได้ประ
ทานสิ#งสารพัดให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระ
องค์แล้ว และทรงทราบว่าพระองค์มาจาก
พระเจ้า และไปหาพระเจ้า
2 พระองค์จึงทรงลุกขึ( นจากการรับประ
ทานอาหารเย็น และทรงถอดเสื( อผ้าของ
พระองค์ออกวางไว้ และทรงเอาผ้าเชด็ตัว
และทรงคาดเอวพระองค์ไว้
6 หลังจากที#พระองค์ทรงเทนํ(าลงในชาม
อ่าง และทรงตั(งต้นล้างเท้าของพวกสาวก
และเช็ดเท้าของพวกเขาด้วยผ้าเช็ดตัวที#
พระองค์ทรงคาดเอวไว้นั(น
8 แล้วพระองค์ทรงมาถึงซีโมนเปโตร
และเปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า
พระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์
หรือ”
: พระเยซูทรงตอบและตรัสกับเขาว่า
“สิ#งที# เรากระทาํในขณะนี( ท่านยังไม่ทราบ
แต่ภายหลังท่านจะทราบ”
; เปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์ล้างเท้า
ของข้าพระองค์ไม่ได้เด็ดขาด” พระเยซู
ตรัสตอบเขาว่า “ถ้าเราไม่ล้างท่านแล้ว
ท่านกไ็ม่มีส่วนในเรา”

< ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์
เจ้าข้า มิใช่แต่เท้าของข้าพระองค์เท่านั(น
แต่มือของข้าพระองค์และศีรษะของข้า
พระองค์ด้วย”
!= พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ผู้ที#อาบนํ(า
แล้วไม่จาํเป็นต้องถูกชาํระยกเว้นที#จะล้าง
เท้าของเขาเท่านั(น เพราะสะอาดหมดทั(ง
ตัวแล้ว และพวกท่านกส็ะอาดแล้ว แต่ไม่
ใช่ทุกคน”
!! เพราะพระองค์ทรงทราบว่า ใครจะ
ทรยศพระองค์ เหตุฉะนั(นพระองค์จึงตรัส
ว่า “ท่านทั(งหลายไม่สะอาดทุกคน”
!, ดังนั(นหลังจากพระองค์ทรงล้างเท้า
ของพวกเขาแล้ว และทรงหยิบเสื( อผ้า
ของพระองค์ และเอนพระกายลงอีก พระ
องค์ก็ตรัสกับพวกเขาว่า “ท่านทั(งหลาย
ทราบสิ# งที# เราได้กระทาํแก่ท่านทั( งหลาย
หรือ
!- ท่านทั(งหลายเรียกเราว่า พระอาจารย์
และองค์พระผู้เป็นเจ้า และพวกท่านเรียก
ถูกต้องแล้ว เพราะเราเป็นเช่นนั(น
!2 ฉะนั(นถ้าเรา ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระอาจารย์ของพวกท่าน ได้ล้างเท้า
ของพวกท่าน พวกท่านก็ควรจะล้างเท้า
ของกันและกันด้วย
!6 เพราะว่าเราได้ให้แบบอย่างแก่พวก
ท่านแล้ว เพื#อพวกท่านจะได้ทาํเหมือนที#
เราได้กระทาํแก่พวกท่านแล้ว
!8 แท้จริงแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั(งหลาย
ว่า ผู้รับใช้กไ็ม่ใหญ่กว่านายของตน และ
ผู้ที#ถูกส่งไปกไ็ม่ใหญ่กว่าผู้ที#ได้ส่งเขาไป

(,) ลก ,,:- (-) ยน ;:2,; !8:,; (2) ลก ,,:,: (8) มธ -:!2
(:) ยน !,:!8; !-:!< (;) ! คร 8:!! (!=) ยน !6:- (!!) ยน 8:82
(!-) มธ ,-:;; != (!2) ลก ,,:,:; รม !,:!= (!6) ! ปต ,:,!-,2 (!8) มธ !=:,2
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!: ถ้าท่านทั(งหลายทราบสิ#งเหล่านี( แล้ว
พวกท่านกเ็ป็นสขุถ้าพวกท่านทาํสิ#งเหล่านี(
!; เราไม่ได้กล่าวถึงพวกท่านทุกคน เรา
ทราบว่าเราได้เลือกผู้ใดแล้ว แต่เพื#อพระ
คัมภีร์จะสาํเร็จที# ว่า ‘ผูที้ �รับประทาน
อาหารกบัเราไดย้กสน้เทา้ของเขาต่อสูเ้รา’
!< บัดนี( เราบอกท่านทั(งหลายก่อนที#สิ#งนี(
จะเกิดขึ( น เพื# อที# ว่าเมื# อสิ#งนี( เกิดขึ( นแล้ว
พวกท่านกจ็ะเชื#อว่าเราคือผู้นั(น
,= แท้จริงแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั(งหลาย
ว่า ผู้ใดที#รับผู้ใดกต็ามที#เราส่งไป กรั็บเรา
และผู้ใดที#รับเรา กรั็บพระองค์ผู้ได้ทรงส่ง
เรามา”
พระเยซูพยากรณถ์ึงการทรยศพระองค์

(มธ ,8:,=-,6; มก !2:!:-,!)
(ลก ,,:,!-,,)

,! เมื#อพระเยซูตรัสดังนั(นแล้ว พระองค์
ก็ทรงเป็นทุกข์ในพระวิญญาณ และเป็น
พยาน และตรัสว่า “แท้จริงแล้วเรากล่าว
แก่ท่านทั(งหลายว่า คนหนึ#งในพวกท่านจะ
ทรยศเรา”
,, แล้วพวกสาวกจึงมองหน้ากัน โดยสง
สยัว่าพระองค์ตรัสถึงผู้ใด
,- บัดนี( มีคนหนึ# งในพวกสาวกของพระ
องค์ได้เอนกายอยู่ที#พระทรวงของพระเยซู
ผู้ที#พระเยซูทรงรัก
,2 ฉะนั(นซีโมนเปโตรจึงทาํไม้ทาํมือให้
เขา เพื# อที# เขาจะทูลถามว่าคนที#พระองค์
ตรัสถึงนั(นคือผู้ใด
,6 ผู้ที# เอนกายอยู่ที#พระทรวงของพระ
เยซูในขณะนั(นจึงทูลพระองค์ว่า “พระ

องค์เจ้าข้า คนนั(นคือผู้ใด”
,8 พระเยซูตรัสตอบว่า “คนนั(นคือผู้ที#
เราจะเอาชิ( นอาหารยื#นให้ เมื# อเราจิ( มชิ( น
อาหารนั(นแล้ว” และเมื#อพระองค์ได้ทรง
เอาชิ( นอาหารนั(นจิ( มแล้ว พระองค์กท็รง
ยื# นชิ( นอาหารนั( นให้แก่ยูดาสอิสคาริโอท
บุตรชายของซีโมน
,: และหลังจากทรงยื#นชิ( นอาหารนั(นแล้ว
ซาตานกเ็ข้าสงิในเขา แล้วพระเยซูจึงตรัส
กับเขาว่า “สิ#งที#ท่านจะทาํ จงทาํเร็ว ๆ
เถิด”
,; บัดนี( ไม่มีผู้ใดที#โต๊ะทราบว่าพระองค์
ตรัสเช่นนี( แก่เขาเพื#อจุดประสงค์อะไร
,< ด้วยว่าบางคนในพวกเขาคิดว่า เพราะ
ยูดาสมีถุงเงิน พระเยซูจึงได้ตรัสบอกเขา
ว่า “จงไปซื( อสิ#งเหล่านั(นที#พวกเราต้อง
การสาํหรับเทศกาลเลี( ยงนั(น” หรือว่า เขา
ควรจะให้บางสิ#งแก่คนยากจน
-= แล้วเมื# อเขาได้รับอาหารชิ( นนั(นแล้ว
เขากอ็อกไปทนัท ีและเป็นเวลากลางคืน
-! เพราะฉะนั(นเมื#อเขาออกไปแล้ว พระ
เยซูจึงตรัสว่า “บัดนี( บุตรมนุษย์กไ็ด้รับ
สง่าราศีแล้ว และพระเจ้าทรงได้รับสง่า-
ราศีในบุตรมนุษย์
-, ถ้าพระเจ้าทรงได้รับสง่าราศีในบุตร
มนุษย์ พระเจ้ากจ็ะประทานให้บุตรมนุษย์
รับสง่าราศีในพระองค์เองด้วย และจะ
ทรงให้บุตรมนุษย์รับสง่าราศีทนัที
-- ลูกเลก็ ๆ ทั(งหลายเอ๋ย อีกหน่อยหนึ#ง
เรายังอยู่กับท่านทั(งหลาย พวกท่านจะ
แสวงหาเรา และตามที#เรากล่าวแก่พวกยิว

(!:) ยก !:,6 (!;) สดด 2!:<; ยน !6:,6 (!<) ยน !2:,<; !8:2 (,=) มธ !=:2=
(,!) ลก ,,:,!; ยน !,:,:; ! ยน ,:!< (,-) ยน !<:,8; ,=:, (,8) ยน 8::=-:! (,:) ลก ,,:-
(,<) ยน !,:8 (-!) ยน !,:,-; ! ปต 2:!! (-,) ยน !,:,- (--) ยน ::-2; ;:,!; !,:-6; !2:!<; !8:!8-!<
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แล้วว่า ‘ที#ซึ#งเราจะไปนั(น ท่านทั(งหลายจะ
มาไม่ได้’ บัดนี( เราจึงกล่าวเช่นนั(นแก่ท่าน
ทั(งหลาย
-2 เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่ท่านทั(งหลาย
คือ ให้ท่านทั(งหลายรักซึ#งกันและกัน เรา
รักท่านทั(งหลายมาแล้วอย่างไร ท่านทั(ง
หลายจงรักซึ#งกันและกันด้วยอย่างนั(น
-6 โดยสิ#งนี( คนทั(งปวงจะทราบว่าท่านทั(ง
หลายเป็นสาวกของเรา ถ้าพวกท่านมี
ความรักต่อกันและกัน”

ทรงพยากรณว่์า
เปโตรจะปฏิเสธพระองค์

(มธ ,8:----6; มก !2:,<--!)
-8 ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์
เจ้าข้า พระองค์จะเสด็จไปที#ไหน” พระ
เยซูตรัสตอบเขาว่า “ที# ซึ# งเราจะไปนั(น
ท่านจะตามเราไปเดี\ยวนี( ไม่ได้ แต่ภาย
หลังท่านจะตามเราไป”
-: เปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า
ทาํไมข้าพระองค์จึงตามพระองค์ไปเดี\ยว
นี( ไม่ได้ ข้าพระองค์จะสละชีวิตของข้าพระ
องค์เพื#อเห็นแก่พระองค์”
-; พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ท่านจะสละ
ชีวิตของท่านเพื#อเห็นแก่เราหรือ แท้จริง
แล้วเรากล่าวแก่ท่านว่า ไก่จะไม่ขัน จน
กว่าท่านได้ปฏิเสธเราถึงสามครั(งแล้ว”

บทที� �2
พระคริสตต์รสัถึง

การเสด็จกลบัมาของพระองค์
(! คร !6:6!-6,; ! ธส 2:!2-!:)

1 “อย่าให้ใจของท่านทั(งหลายวิตกเลย

ท่านทั(งหลายเชื#อในพระเจ้า จงเชื#อในเรา
ด้วย
, ในพระนิเวศน์ของพระบิดาเรามีคฤ-
หาสน์หลายแห่ง ถ้าไม่เป็นอย่างนั(น เรา
คงได้บอกท่านทั(งหลายแล้ว เราไปเพื#อจัด
เตรียมสถานที#ไว้สาํหรับท่านทั(งหลาย
- และถ้าเราไปและจัดเตรียมสถานที#ไว้
สาํหรับท่านทั(งหลายแล้ว เราจะกลับมาอีก
และรับท่านทั(งหลายมายังตัวเราเอง เพื#อ
ว่าเราอยู่ที#ไหน ท่านทั(งหลายกจ็ะอยู่ที#นั#น
ด้วย
2 และท่านทั(งหลายรู้ ว่าเราไปที#ไหน และ
ท่านทั(งหลายกร็ู้ จักทางนั(น”
6 โธมัสทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า
ข้าพระองค์ทั( งหลายไม่ทราบว่าพระองค์
จะเสดจ็ไปที#ไหน และข้าพระองค์ทั(งหลาย
จะรู้ จักทางนั(นได้อย่างไร”
8 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั(น
ความจริงนั(น และชีวิตนั(น ไม่มีผู้ใดมาถึง
พระบิดาได้ยกเว้นมาทางเรา
การรูจ้ักพระเยซูก็คือการรูจ้ักพระบิดา

: ถ้าท่านทั(งหลายได้รู้ จักเราแล้ว ท่าน
ทั(งหลายก็จะได้รู้ จักพระบิดาของเราด้วย
และตั( งแต่นี( ไปท่านทั( งหลายก็รู้ จักพระ
องค์และได้เห็นพระองค์แล้ว”
; ฟีลิปทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า
ขอสาํแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั(งหลาย
เห็น และข้าพระองค์ทั(งหลายจะพอใจ”
< พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราได้อยู่กับ
ท่านทั(งหลายนานถึงเพียงนี(  และท่านยัง
ไม่รู้ จักเราหรือ ฟีลิปเอ๋ย ผู้ที#ได้เห็นเราก็

(-2) ! ธส 2:< (-6) ! ยน ,:6 (-8) ยน !-:--; !2:, (-:) มธ ,8:----6 (-;) มก !2:-=
(!) ยน !2:,:; !8:,,, ,2 (,) มธ ,6:-2; ยน !-:-- (-) ยน !,:,8; กจ !:!!
(6) มธ !=:- (8) ยน !:!2, !:; ;:-, (:) ยน ;:!< (<) ยน !,:26; คส !:!6; ฮบ !:-
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หน้า 2453ยอห์น !2

ได้เห็นพระบิดาแล้ว และท่านกล่าวได้
อย่างไรว่า ‘ขอสาํแดงพระบิดาให้ข้าพระ
องค์ทั(งหลายเห็น’
!= ท่านไม่เชื#อหรือว่า เราอยู่ในพระบิดา
และพระบิดาทรงอยู่ในเรา คาํทั(งหลายที#
เรากล่าวแก่ท่านทั(งหลายนั(น เรามิได้
กล่าวตามใจตัวเอง แต่พระบิดาผู้ทรง
สถิตอยู่ในเรา พระองค์ทรงกระทาํการ
งานเหล่านั(น
!! จงเชื#อเราเถิดว่าเราอยู่ในพระบิดาและ
พระบิดาทรงอยู่ในเรา หรือมิฉะนั(นจงเชื#อ
เราเพราะเห็นแก่การงานเหล่านั(นเถิด

ผูที้�เชื�อก็สามารถทํากิจการ
ที�พระคริสตไ์ดท้รงกระทํามาแลว้

!, แท้จริงแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั(งหลาย
ว่า ผู้ที#เชื#อในเรา การงานเหล่านั(นซึ#งเรา
กระทาํนั(น เขากจ็ะกระทาํเช่นกัน และเขา
จะกระทาํการงานทั(งหลายที# ยิ#งใหญ่กว่านี(
อีก เพราะว่าเราจะไปยังพระบิดาของเรา
!- และสิ#งใดกต็ามที#ท่านทั(งหลายจะขอ
ในนามของเรา เราจะกระทาํสิ#งนั(น เพื#อที#
พระบิดาจะทรงได้รับสง่าราศีในพระบุตร
!2 ถ้าท่านทั(งหลายจะขอสิ#งใดในนามของ
เรา เรากจ็ะกระทาํสิ#งนั(น
!6 ถ้าท่านทั(งหลายรักเรา จงรักษาบัญ
ญัติทั(งหลายของเรา

พระสญัญาเรื�องผูป้ลอบประโลมใจ
!8 และเราจะทูลขอพระบิดา และพระ
องค์จะประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้
หนึ#งให้แก่ท่านทั(งหลาย เพื# อพระองค์จะ
ได้สถิตอยู่กับท่านทั(งหลายตลอดไป

!: คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ซึ# ง
โลกไม่สามารถรับได้ เพราะว่าโลกมองไม่
เห็นพระองค์และไม่รู้ จักพระองค์ แต่ท่าน
ทั(งหลายรู้ จักพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
สถิตอยู่กับท่านทั(งหลายและจะประทับอยู่
ในท่านทั(งหลาย
!; เราจะไม่ละทิ( งท่านทั(งหลายไว้ให้
ปราศจากการปลอบประโลมใจ เราจะมา
หาท่านทั(งหลาย
!< แต่อีกหน่อยหนึ# ง และโลกก็มองไม่
เห็นเราอีกต่อไปแล้ว แต่ท่านทั(งหลาย
เห็นเรา เพราะว่าเรามีชีวิต ท่านทั(งหลายก็
จะมีชีวิตด้วย
,= ในวันนั(นท่านทั(งหลายจะรู้ ว่า เราอยู่
ในพระบิดาของเรา และท่านทั(งหลายอยู่
ในเรา และเราอยู่ในท่านทั(งหลาย
,! ผู้ใดที#มีบัญญัติทั(งหลายของเราและ
รักษาบัญญัติเหล่านั(นไว้ ผู้นั(นแหละเป็น
ผู้ที#รักเรา และผู้ที#รักเรานั(น พระบิดาของ
เราจะทรงรักเขา และเราจะรักเขา และจะ
สาํแดงตัวเราเองให้ปรากฏแก่เขา”
,, ยูดาส มิใช่อิสคาริโอท ทูลพระองค์ว่า
“พระองค์เจ้าข้า เหตุใดพระองค์จึงจะสาํ
แดงพระองค์เองให้ปรากฏแก่ข้าพระองค์
ทั(งหลาย และไม่ใช่แก่โลก”
,- พระเยซูทรงตอบและตรัสกับเขาว่า
“ถ้าผู้ใดรักเรา ผู้นั(นจะรักษาคาํทั(งหลาย
ของเรา และพระบิดาของเราจะทรงรักเขา
และเราทั(งสองจะมาหาเขา และเราทั(งสอง
จะทาํที#สถิตของเราทั(งสองอยู่กับเขา
,2 ผู้ที#ไม่รักเรา กไ็ม่รักษาบรรดาถ้อยคาํ

(!=) ยน 6:!<; !=:-; (!!) ยน 6:-8; !=:-; (!,) มธ ,!:,! (!-) มธ :::; มก !!:,2 (!6) ! ยน 6:-
(!8) ยน !6:,8; รม ;:!6 (!:) ! คร ,:!2; ! ยน ,:,:; 2:8; 6:: (!;) มธ ,;:,= (!<) ยน !8:!8
(,=) ยน !=:-;; !2:!! (,!) ! ยน ,:6 (,,) ลก 8:!8 (,-) วว -:,=; ,!:- (,2) ยน 6:!<
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ของเรา และคาํซึ#งท่านทั(งหลายได้ยินนั(นก็
ไม่ใช่ของเรา แต่เป็นของพระบิดาผู้ได้
ทรงส่งเรามา
,6 เราได้กล่าวสิ#งเหล่านี( แก่ท่านทั(งหลาย
เมื#อเรายังอยู่กับท่านทั(งหลาย
,8 แต่ผู้ปลอบประโลมใจนั(น ซึ#งเป็นพระ
วิญญาณบริสุทธิS  ผู้ซึ# งพระบิดาจะทรงส่ง
มาในนามของเรา พระองค์นั(นจะทรงสอน
ท่านทั(งหลายสิ#งสารพัด และจะนาํสิ#งสาร
พัดมาสู่ความทรงจาํของท่านทั(งหลาย คือ
สิ# งใดก็ตามที# เราได้กล่าวไว้แก่ท่ านทั( ง
หลายแล้ว

สนัติสุขสําหรบัผูที้�เชื�อ
,: เรามอบสนัติสขุไว้ให้แก่ท่านทั(งหลาย
แล้ว สันติสุขของเรา เราให้แก่ท่านทั(ง
หลาย เราให้แก่ท่านทั(งหลายไม่เหมือนที#
โลกให้ อย่าให้ใจของท่านทั(งหลายวิตก
เลย และอย่าให้ใจของท่านทั(งหลายกลัว
,; ท่านทั(งหลายได้ยินแล้วว่าเราได้กล่าว
แก่ท่านทั(งหลายอย่างไร นั#นคือ ‘เราจะ
จากไปและจะกลับมาหาท่านทั(งหลายอีก’
ถ้าท่านทั(งหลายรักเรา ท่านทั(งหลายกจ็ะ
ปีติยินดี เพราะเราได้กล่าวว่า ‘เราจะไป
หาพระบิดา’ ด้วยว่าพระบิดาของเราทรง
เป็นใหญ่กว่าเรา
,< และบัดนี( เราบอกท่านทั(งหลายแล้ว
ก่อนที#สิ#งนั(นจะเกิดขึ( น เพื#อว่าเมื#อสิ#งนั(น
เกิดขึ( นแล้ว ท่านทั(งหลายกจ็ะเชื#อ
-= ต่อไปนี( เราจะไม่สนทนากับท่านทั(ง
หลายมากนัก เพราะว่าผู้ครองแห่งโลกนี(
จะมา และจะฉุดรั(งเราไว้ไม่ได้

-! แต่เพื#อโลกจะทราบว่าเรารักพระบิดา
และพระบิดาได้ทรงให้คาํบัญชาแก่ เรา
อย่างไร เราก็กระทาํอย่างนั(น จงลุกขึ( น
ให้เราทั(งหลายไปจากที#นี#กันเถิด”

บทที� �8
คําอุปมาเรื�องเถาองุ่นและกิ�ง

1 “เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของ
เราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา
, กิ#งทุกกิ#งในเราที# ไม่ออกผล พระองค์
ก็ทรงเอาไปเสีย และกิ#งทุกกิ#งที#ออกผล
พระองค์ก็ทรงลิดกิ#งนั(น เพื# อให้มันออก
ผลมากขึ( น
- บัดนี( ท่านทั(งหลายกส็ะอาดแล้วโดยทาง
คาํนั(นซึ#งเรากล่าวแก่ท่านทั(งหลายแล้ว
2 จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิท
อยู่ในท่านทั(งหลาย กิ#งจะออกผลเองไม่ได้
นอกจากกิ# งนั( นเข้าสนิทอยู่ ในเถาฉันใด
ท่านทั( งหลายก็เกิดผลเองไม่ได้อีกต่อไป
ฉันนั( นนอกจากท่านทั( งหลายเข้าสนิทอยู่
ในเรา
6 เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั(งหลายเป็น
บรรดากิ#ง ผู้ที#เข้าสนิทอยู่ในเรา และเรา
เข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั(นเองกเ็กิดผลมาก
เพราะแยกจากเราแล้ว ท่านทั(งหลายทาํสิ#ง
ใดไม่ได้เลย
8 ถ้าผู้ใดมิได้เข้าสนิทอยู่ในเรา ผู้นั(นก็
ต้องถูกทิ( งเสยีเหมือนกิ#ง และเหี#ยวแห้งไป
และผู้คนกร็วบรวมกิ#งเหล่านั(นไว้ และทิ( ง
พวกมันไว้ในไฟ และพวกมันกถู็กเผาเสยี
: ถ้าท่านทั(งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา และ
บรรดาคาํของเราฝังอยู่ ในท่านทั( งหลาย

(,8) ลก ,2:2<; ยน ,:,,; !,:!8 (,:) ฟป 2:: (,;) ยน !2:-, !;; ฟป ,:8 (,<) ยน !-:!<
(-=) ยน !,:-!; ฮบ 2:!6 (-!) ยน !=:!; (,) มธ !-:!,; !6:!- (-) ยน !-:!=; !::!:
(2) คส !:,- (6) ฮชย !2:; (8) มธ -:!= (:) ยน !2:!-; !8:,-
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แล้ว ท่านทั(งหลายจะขอสิ#งใดซึ# งท่านทั(ง
หลายปรารถนา และสิ#งนั(นจะถูกกระทาํ
แก่ท่านทั(งหลาย
; ในสิ#งนี( พระบิดาของเราทรงได้รับสง่า-
ราศี คือที#ท่านทั(งหลายเกิดผลมาก ดังนั(น
ท่านทั(งหลายกจ็ะเป็นพวกสาวกของเรา
< พระบิดาทรงรักเราแล้วฉันใด เรากรั็ก
ท่านทั(งหลายแล้วฉันนั(น ท่านทั(งหลายจง
เข้าสนิทอยู่ต่อไปในความรักของเรา
!= ถ้าท่านทั(งหลายรักษาบรรดาบัญญัติ
ของเรา ท่านทั(งหลายกจ็ะเข้าสนิทอยู่ใน
ความรักของเรา เหมือนที#เรารักษาบรรดา
พระบัญญัติของพระบิดาของเราแล้ว และ
เข้าสนิทอยู่ในความรักของพระองค์
!! สิ#งเหล่านี( เรากล่าวแก่ท่านทั(งหลาย
แล้ว เพื#อความปีติยินดีของเราจะดาํรงอยู่
ในท่านทั(งหลาย และเพื# อความปีติยินดี
ของท่านทั(งหลายจะเตม็เปี# ยม
!, นี#แหละเป็นบัญญัติของเรา คือให้ท่าน
ทั(งหลายรักซึ#งกันและกัน เหมือนที#เรารัก
ท่านทั(งหลายแล้ว
!- ไม่มีผู้ใดมีความรักที#ยิ#งใหญ่กว่านี(  คือ
ที# ผู้หนึ# งจะสละชีวิตของตนเพื# อเหล่ามิตร
สหายของตน
!2 ท่านทั(งหลายเป็นมิตรสหายของเรา
ถ้าท่านทั(งหลายกระทาํสิ#งใดกต็ามที#เราสั#ง
ท่านทั(งหลาย
คริสเตียนเป็นมิตรสหายของพระคริสต์
!6 ต่อจากนี( เราไม่เรียกท่านทั(งหลายว่า
พวกผู้รับใช้อีก เพราะผู้รับใช้ไม่รู้ ว่านาย
ของเขาทาํอะไร แต่เราเรียกท่านทั(งหลาย

แล้วว่ามิตรสหาย เพราะว่าสิ#งสารพัดที#เรา
ได้ยินจากพระบิดาของเรา เราแจ้งแก่ท่าน
ทั(งหลายแล้ว
!8 ท่านทั(งหลายมิได้เลือกเรา แต่เราได้
เลือกท่านทั(งหลาย และได้แต่งตั(งท่านทั(ง
หลายไว้ เพื# อท่านทั(งหลายจะไปและเกิด
ผล และเพื# อผลของท่านทั(งหลายจะอยู่
ถาวร เพื# อว่าสิ#งใดกต็ามที#ท่านทั(งหลาย
ทูลขอจากพระบิดาในนามของเรา พระ
องค์จะประทานสิ#งนั(นแก่ท่านทั(งหลาย
!: สิ#งเหล่านี( เราบัญชาท่านทั(งหลาย ท่าน
ทั(งหลายจงรักซึ#งกันและกัน

คริสเตียนที�ดีจะถูกเกลียดชงั
!; ถ้าโลกเกลียดชังท่านทั(งหลาย ท่านทั(ง
หลายกร็ู้ ว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อนที#โลก
ได้เกลียดชังท่านทั(งหลาย
!< ถ้าท่านทั(งหลายเป็นของโลก โลกกค็ง
จะรักผู้ซึ#งเป็นของโลกเอง แต่เพราะท่าน
ทั(งหลายไม่ใช่ของโลก แต่เราได้เลือกท่าน
ทั(งหลายออกจากโลกแล้ว เหตุฉะนั(นโลก
จึงเกลียดชังท่านทั(งหลาย
,= จงระลึกถึงคาํที#เราได้กล่าวแก่ท่านทั(ง
หลายแล้วว่า ‘ผู้รับใช้ก็ไม่ใหญ่กว่านาย
ของตน’ ถ้าพวกเขาข่มเหงเราแล้ว พวก
เขากจ็ะข่มเหงท่านทั(งหลายด้วย ถ้าพวก
เขารักษาถ้อยคาํของเราแล้ว พวกเขากจ็ะ
รักษาถ้อยคาํของท่านทั(งหลายด้วย
,! แต่สิ#งสารพัดเหล่านี(พวกเขาจะกระทาํ
แก่ท่านทั( งหลายก็เพราะเห็นแก่นามของ
เรา เพราะพวกเขาไม่รู้ จักพระองค์ผู้ได้
ทรงส่งเรามา

(;) มธ 6:!8 (<) ยน 6:,=; !::,8 (!=) ยน !2:!6 (!!) ! ยน !:2 (!,) รม !,:<; ! ยน -:!!
(!-) ! ยน -:!8 (!2) มธ !,:6=; ,;:,= (!6) ปฐก !;:!: (!8) ยน 8::=; !-:!;
(!;) ! ยน -:!- (!<) ! ยน 2:6; ยน !::!2 (,=) อสค -::; ยน !-:!8 (,!) มธ !=:,,
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,, ถ้าเราไม่ได้มาและกล่าวแก่พวกเขา
แล้ว พวกเขากค็งจะไม่มีบาปแล้ว แต่บัด
นี( พวกเขาไม่มีฉากบังหน้าสาํหรับบาปของ
พวกเขา
,- ผู้ที#เกลียดชังเรากเ็กลียดชังพระบิดา
ของเราด้วย
,2 ถ้าเรามิได้กระทาํการงานเหล่านั(นใน
ท่ามกลางพวกเขาซึ# งไม่มีผู้อื# นได้กระทาํ
เลย พวกเขากค็งไม่มีบาปแล้ว แต่บัดนี(
พวกเขาทั(งได้เห็นและเกลียดชังทั(งตัวเรา
และพระบิดาของเรา
,6 แต่สิ#งนี( เกิดขึ( นเพื# อคาํที# เขียนไว้ใน
พระราชบัญญัติของพวกเขาจะสาํเร็จ ซึ# ง
ว่า ‘พวกเขาไดเ้กลียดชงัเราโดยไรเ้หตุ’

พระวิญญาณบริสุทธิ7 ผูท้รงเป็นพยาน
,8 แต่เมื# อผู้ปลอบประโลมใจเสด็จมา
แล้ว ผู้ที# เราจะส่งมาหาท่านทั(งหลายจาก
พระบิดา คือพระวิญญาณแห่งความจริง
ผู้ซึ# งทรงมาจากพระบิดา พระองค์นั(นจะ
ทรงเป็นพยานถึงเรา
,: และท่านทั(งหลายกจ็ะเป็นพยานด้วย
เพราะว่าท่านทั( งหลายอยู่กับเรามาตั( งแต่
แรกแล้ว”

บทที� �:
คําสญัญาเรื�อง

การถูกข่มเหงของคริสเตียน
(มธ ,2:<-!=; ลก ,!:!8-!<)

1 “สิ#งเหล่านี( เรากล่าวแก่ท่านทั(งหลาย
แล้ว เพื#อท่านทั(งหลายจะไม่สะดุด
, พวกเขาจะไล่ท่านทั(งหลายเสียจาก
บรรดาธรรมศาลา ใช่แล้ว จะถึงเวลาที#ผู้

ใดกต็ามที#ฆ่าท่านทั(งหลายเสยีจะคิดว่าเขา
รับใช้พระเจ้า
- และสิ#งเหล่านี(พวกเขาจะกระทาํแก่ท่าน
ทั(งหลาย เพราะพวกเขาไม่ได้รู้ จักพระ
บิดาและไม่ได้รู้ จักเรา
2 แต่สิ#งเหล่านี( เราบอกท่านทั(งหลายแล้ว
เพื#อว่าเมื#อเวลานั(นจะมาถึง ท่านทั(งหลาย
จะระลึกว่า เราได้บอกท่านทั(งหลายเรื# อง
สิ#งเหล่านี( แล้ว และสิ#งเหล่านี( เรามิได้กล่าว
แก่ท่านทั(งหลายแต่แรก เพราะว่าขณะนั(น
เรายังอยู่กับท่านทั(งหลาย
6 แต่บัดนี( เราจะไปตามทางของเราสู่พระ
องค์ผู้ได้ทรงส่งเรามา และไม่มีใครใน
ท่านทั(งหลายถามเราว่า ‘พระองค์จะเสดจ็
ไปที#ไหน’
8 แต่เพราะเรากล่าวสิ#งเหล่านี( แก่ท่านทั(ง
หลายแล้ว ใจของท่านทั(งหลายจึงเต็มไป
ด้วยความทุกข์โศก
พระวิญญาณบริสุทธิ7 จะทรงตําหนิโลก

: แต่อย่างไรก็ตามเราบอกความจริงแก่
ท่านทั(งหลาย เป็นประโยชน์สาํหรับท่าน
ทั(งหลายที# เราจะจากไป เพราะถ้าเราไม่
จากไป ผู้ปลอบประโลมใจกจ็ะไม่เสดจ็มา
ยังท่านทั(งหลาย แต่ถ้าเราจากไปแล้ว เรา
กจ็ะส่งพระองค์มายังท่านทั(งหลาย
; และเมื#อพระองค์นั(นเสดจ็มาแล้ว พระ
องค์จะทรงตาํหนิโลกเรื#องบาป และเรื#อง
ความชอบธรรม และเรื#องการพิพากษา
< เรื#องบาปนั(น เพราะพวกเขาไม่เชื#อใน
เรา
!= เรื#องความชอบธรรมนั(น เพราะเราไป

(,,) ยน <:2! (,-) ! ยน ,:,- (,2) ยน -:,; !2:< (,6) สดด -6:!< (,8) ลก ,2:2<; ! ยน 6:8
(,:) ลก !:,; ,2:2; (!) มธ !!:8 (,) ยน <:,,; !-:-; กจ ;:! (-) ยน ;:!<; !6:,! (6) ยน ::--; !-:--
(8) มธ !::,-; ยน !8:,= (:) กจ ,:-- (;) กจ !:;; ,:!-2 (<) กจ ,:,, (!=) ยน 6:-,; กจ ,:-,
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หาพระบิดาของเรา และท่านทั(งหลายกไ็ม่
เห็นเราอีกต่อไป
!! เรื#องการพิพากษานั(น เพราะผู้ครอง
แห่งโลกนี( ถูกพิพากษาแล้ว

พระวิญญาณบริสุทธิ7 จะทรงเป็น
ผูน้าํทางของพวกคริสเตียน

!, เรายังมีอีกหลายสิ#งที#จะกล่าวแก่ท่าน
ทั(งหลาย แต่เดี\ยวนี( ท่านทั(งหลายยังไม่
สามารถรับสิ#งเหล่านั(นได้
!- แต่เมื# อพระองค์ พระวิญญาณแห่ง
ความจริง เสดจ็มาแล้ว พระองค์จะทรงนาํ
ท่านทั(งหลายไปสู่ความจริงทั(งมวล เพราะ
พระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่สิ#ง
ใดกต็ามที#พระองค์จะทรงได้ยิน พระองค์
จะตรัสสิ#งนั(น และพระองค์จะทรงแสดง
ให้ท่านทั( งหลายทราบถึงสิ#งเหล่านั(นที#จะ
มา
!2 พระองค์จะทรงให้เราได้รับสง่าราศี
เพราะว่าพระองค์จะทรงรับสิ# งที# เป็นของ
เรา และจะแสดงสิ#งนั(นแก่ท่านทั(งหลาย
!6 สิ#งสารพัดที#พระบิดาทรงมีนั(นเป็น
ของเรา เหตุฉะนั(นเราจึงได้กล่าวว่า พระ
วิญญาณจะทรงเอาสิ# งที# เป็นของเรานั( น
และจะแสดงสิ#งนั(นแก่ท่านทั(งหลาย
พระเยซูทรงปลอบใจพวกสาวกเกี�ยวกบั

การสิ4 นพระชนมแ์ละการเป็นขึ4 นมา
ของพระองค์

!8 อีกหน่อยหนึ#ง และท่านทั(งหลายจะไม่
เห็นเรา และอีกครั(ง อีกหน่อยหนึ#ง และ
ท่านทั(งหลายจะเห็นเรา เพราะเราไปถึง
พระบิดา”

!: แล้วบางคนในพวกสาวกของพระองค์
จึงพูดกันในท่ามกลางพวกเขาเองว่า “ที#
พระองค์ตรัสกับพวกเราว่า ‘อีกหน่อย
หนึ#ง และท่านทั(งหลายจะไม่เห็นเรา และ
อีกครั(ง อีกหน่อยหนึ#ง และท่านทั(งหลาย
จะเห็นเรา’ และ ‘เพราะเราไปถึงพระ
บิดา’ หมายความว่าอะไร”
!; ฉะนั(นพวกเขาจึงกล่าวว่า “นี#หมาย
ความว่าอะไรที#พระองค์ตรัสว่า ‘อีกหน่อย
หนึ# ง’ เราไม่ทราบว่า สิ#งที#พระองค์ตรัส
นั(นหมายความว่าอะไร”
!< บัดนี( พระเยซูทรงทราบว่าพวกเขา
อยากทูลถามพระองค์ และตรัสกับพวก
เขาว่า “ท่านทั(งหลายถามกันอยู่ในท่าม
กลางท่านทั(งหลายเองหรือว่า เราหมาย
ความว่าอะไรที#กล่าวว่า ‘อีกหน่อยหนึ# ง
และท่านทั(งหลายจะไม่เห็นเรา และอีก
ครั(ง อีกหน่อยหนึ#ง และท่านทั(งหลายจะ
เห็นเรา’
,= แท้จริงแล้วเรากล่าวแก่ท่านทั(งหลาย
ว่า ท่านทั(งหลายจะร้องไห้และครํ#าครวญ
แต่โลกจะปีติยินดี และท่านทั(งหลายจะ
ทุกข์โศก แต่ความทุกข์โศกของท่านทั(ง
หลายจะกลับกลายเป็นความปีติยินดี
,! ผู้หญิงคนหนึ# ง เมื# อนางเจ็บครรภ์
กาํลังจะคลอดบุตร ก็มีความทุกข์โศก
เพราะเวลาของนางมาถึงแล้ว แต่ทันทีที#
นางคลอดบุตรแล้ว นางก็ไม่ระลึกถึง
ความเจบ็ปวดนั(นอีกต่อไป เพราะมีความ
ปีติยินดีที#คนหนึ#งเกิดเข้ามาในโลกแล้ว
,, และบัดนี( ท่านทั(งหลายจึงมีความทุกข์

(!!) ลก !=:!;; กจ ,8:!; (!,) มก 2:-- (!-) ยน !2:!:, ,8 (!2) ยน !6:,8 (!6) มธ !!:,:; ยน -:-6
(!8) ยน ::--; !,:-6 (,=) มก !8:!=; ลก ,2:!:, -, (,!) ปฐก -:!8; อสย !-:;; ,8:!:; 2,:!2; ! ธส 6:-
(,,) ลก ,2:2!; ยน !2:!, ,:; ,=:,=; กจ ,:28
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โศก แต่เราจะเห็นท่านทั(งหลายอีก และ
ใจของท่านทั(งหลายจะปีติยินดี และความ
ปีติยินดีของท่านทั(งหลายนั(น ไม่มีผู้ใดเอา
ไปจากท่านทั(งหลาย
,- และในวันนั(นท่านทั(งหลายจะไม่ถาม
เราถึงสิ#งใดเลย แท้จริงแล้วเรากล่าวแก่
ท่านทั(งหลายว่า สิ#งใดก็ตามที#ท่านทั(ง
หลายจะขอจากพระบิดาในนามของเรา
พระองค์จะประทานสิ# งนั( นให้แก่ท่านทั( ง
หลาย
,2 จนกระทั#งบัดนี(  ท่านทั(งหลายยังไม่ได้
ขอสิ#งใดในนามของเรา จงขอเถิด และ
ท่านทั(งหลายจะได้รับ เพื#อความปีติยินดี
ของท่านทั(งหลายจะเตม็เปี# ยม
,6 สิ#งเหล่านี( เรากล่าวแก่ท่านทั(งหลาย
แล้วเป็นคาํอุปมาต่าง ๆ แต่จะถึงเวลา
เมื#อเราจะไม่กล่าวแก่ท่านทั(งหลายเป็นคาํ
อุปมาต่าง ๆ อีกต่อไป แต่เราจะแสดงแก่
ท่านทั(งหลายเรื#องพระบิดาอย่างแจ่มแจ้ง
,8 ในวันนั(นท่านทั(งหลายจะทูลขอในนาม
ของเรา และเราไม่กล่าวแก่ท่านทั(งหลาย
ว่า เราจะอ้อนวอนพระบิดาเพื# อท่านทั(ง
หลาย
,: เพราะว่าพระบิดาเองกท็รงรักท่านทั(ง
หลาย เพราะท่านทั(งหลายรักเราแล้ว และ
เชื#อแล้วว่าเราได้ออกมาจากพระเจ้า
,; เราได้ออกมาจากพระบิดา และได้เข้า
มาในโลกแล้ว อีกครั(ง เราจะจากโลกนี( ไป
และจะไปถึงพระบิดา”
,< พวกสาวกของพระองค์ทูลพระองค์ว่า
“ดูเถิด บัดนี( พระองค์ตรัสอย่างแจ่มแจ้ง

แล้ว และไม่ตรัสเป็นคาํอุปมาเลย
-= บัดนี( ข้าพระองค์ทั(งหลายแน่ใจว่า
พระองค์ทรงทราบสิ#งสารพัด และไม่จาํ
เป็นที# ผู้ใดจะทูลถามพระองค์ โดยสิ#งนี(
ข้าพระองค์ทั( งหลายจึงเชื# อว่าพระองค์ได้
ทรงออกมาจากพระเจ้า”
-! พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่า “บัดนี(
ท่านทั(งหลายเชื#อแล้วหรือ
-, ดูเถิด เวลานั(นจะมาถึง ใช่แล้ว บัดนี( ก็
มาถึงแล้ว ที#ท่านทั(งหลายจะถูกกระจัด
กระจายไป ทุกคนไปยังที#ของตนเอง และ
จะทิ( งเราไว้แต่ผู้เดียว และกระนั(นเรากไ็ม่
อยู่แต่ผู้เดียว เพราะพระบิดาทรงอยู่กับ
เรา
-- สิ#งเหล่านี( เรากล่าวแก่ท่านทั(งหลาย
แล้ว เพื#อท่านทั(งหลายจะมีสันติสุขในเรา
ในโลกนี(ท่านทั(งหลายจะประสบความทุกข์
ยาก แต่จงชื#นใจเถิด เราชนะโลกแล้ว”

บทที� �<
การอธิษฐานอย่างมหาปุโรหิต

ของพระเยซู
! พระเยซูตรัสคาํเหล่านี(  และทรงแหงน
พระเนตรของพระองค์ ขึ( นดู ฟ้ าสวรรค์
และตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า เวลานั(นมา
ถึงแล้ว ขอโปรดให้พระบุตรของพระองค์
ได้รับสง่าราศี เพื#อพระบุตรของพระองค์
จะได้ถวายสง่าราศีแด่พระองค์ด้วย
, พระองค์ได้โปรดให้พระบุตรมีอาํนาจ
เหนือเนื( อหนังทั(งสิ( นฉันใด เพื#อพระบุตร
จะประทานชีวิตนิรันดร์แก่ทุกคนที# พระ
องค์ทรงมอบแก่พระบุตรแล้วฉันนั(น

(,-) มธ :::; ยน !2:!-; !6:!8 (,2) ยน !6:!!; !::!- (,6) ยน ::!-
(,:) ยน -:!-; !2:,! (,;) ยน !-:!, -; !8:6 (-=) ยน !::;; ,!:!: (-,) มธ ,8:-!
(--) รม ;:-:; อฟ ,:!2 (!) ยน !,:,- (,) ยน -:-6; 8:-:, -<; !::8
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- และนี#แหละคือชีวิตนิรันดร์ ที#พวกเขา
จะรู้ จักพระองค์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที#ยง
แท้องค์เดียว และพระเยซูคริสต์ ผู้ที#พระ
องค์ได้ทรงส่งมา
2 ข้าพระองค์ถวายสง่าราศีแด่พระองค์
แล้วบนแผ่นดินโลก ข้าพระองค์กระทาํ
พระราชกิจซึ# งพระองค์ได้ประทานให้ข้า
พระองค์กระทาํนั(นสาํเรจ็แล้ว
6 และบัดนี(  โอ พระบิดาเจ้าข้า ขอพระ
องค์โปรดให้ข้าพระองค์ได้รับสง่าราศีกับ
พระองค์เอง ด้วยสง่าราศีซึ# งข้าพระองค์
ได้มีกับพระองค์ก่อนที#โลกนี( ได้บังเกิดขึ( น
มา
8 ข้าพระองค์สาํแดงพระนามของพระ
องค์แก่คนเหล่านั(นแล้วซึ#งพระองค์ได้ประ
ทานให้แก่ข้าพระองค์จากมนุษย์โลก คน
เหล่านั(นได้เป็นของพระองค์ และพระ
องค์ได้ประทานพวกเขาให้แก่ข้าพระองค์
และพวกเขารักษาพระดาํรัสของพระองค์
แล้ว
: บัดนี( พวกเขาทราบแล้วว่า สิ#งสารพัด
ใด ๆ กต็ามที#พระองค์ประทานแก่ข้าพระ
องค์แล้วนั(นล้วนมาจากพระองค์
; เพราะว่าข้าพระองค์ได้มอบพระดาํรัส
ทั( งหลายซึ# งพระองค์ได้ประทานให้แก่ข้า
พระองค์นั(นแก่พวกเขาแล้ว และพวกเขา
รับพระดาํรัสเหล่านั(นไว้ และทราบอย่าง
แน่นอนแล้วว่า ข้าพระองค์ได้ออกมาจาก
พระองค์ และพวกเขาเชื#อแล้วว่า พระองค์
ได้ทรงส่งข้าพระองค์มา
< ข้าพระองค์อธิษฐานเพื# อเขาทั(งหลาย

ข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื#อโลก แต่เพื#อ
คนเหล่านั(นซึ#งพระองค์ประทานแก่ข้าพระ
องค์แล้ว เพราะว่าพวกเขาเป็นของพระ
องค์
!= และสิ#งสารพัดซึ#งเป็นของข้าพระองค์
ก็เป็นของพระองค์ และของพระองค์ก็
เป็นของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ได้รับ
สง่าราศีในสิ#งเหล่านั(น
!! และบัดนี( ข้าพระองค์ไม่อยู่ในโลกอีก
ต่อไป แต่คนเหล่านี( ยังอยู่ในโลก และข้า
พระองค์จะมาหาพระองค์ ข้าแต่พระบิดา
ผู้บริสุทธิS  ขอพระองค์โปรดพิทักษ์รักษา
คนเหล่านั(นซึ#งพระองค์ประทานแก่ข้าพระ
องค์แล้วโดยพระนามของพระองค์ เอง
เพื# อพวกเขาจะเป็นอันหนึ# งอันเดียวกัน
เหมือนอย่างพระองค์กับข้าพระองค์
!, ขณะที# ข้าพระองค์ยังอยู่กับคนเหล่า
นั(นในโลก ข้าพระองค์ได้พิทักษ์รักษา
พวกเขาไว้โดยพระนามของพระองค์ คน
เหล่านั(นที#พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระ
องค์ ข้าพระองค์พิทกัษ์รักษาไว้แล้ว และ
ไม่มีผู้ใดในพวกเขาเสียไป ยกเว้นลูกของ
ความพินาศ เพื# อข้อพระคัมภีร์นั(นจะถูก
ทาํให้สาํเรจ็จริง
!- และบัดนี( ข้าพระองค์มาหาพระองค์
และข้าพระองค์กล่าวสิ# งเหล่านี( ในโลก
เพื# อพวกเขาจะให้ความปีติ ยินดีของข้า
พระองค์สาํเรจ็จริงในพวกเขาเอง
!2 ข้าพระองค์มอบพระดาํรัสของพระ
องค์ให้แก่พวกเขาแล้ว และโลกได้เกลียด
ชังพวกเขา เพราะพวกเขาไม่ใช่ของโลก

(-) ยรม <:,--,2; ยน -:-2 (2) ยน 2:-2; !-:-! (6) ฟบ ,:8 (8) สดด ,,:,,; อสค !;:2; ยน 8:-:
(;) พบญ !;:!6, !;; ยน ;:,;, 2, (<) ! ยน 6:!< (!=) ยน !8:!6 (!!) ยน !=:-=; !-:!; ! ปต !:6
(!,) สดด 2!:<; !=<:;; ยน 8::=; ฮบ ,:!- (!2) ยน ;:,-; !6:!<
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เหมือนอย่างที#ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก
!6 ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอา
พวกเขาออกไปจากโลก แต่ขอพระองค์
ทรงพิทักษ์รักษาพวกเขาไว้จากความชั# ว
ร้าย
!8 พวกเขาไม่ใช่ของโลก เหมือนอย่างที#
ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก
!: ขอโปรดชาํระพวกเขาให้บริสุทธิS โดย
ทางความจริงของพระองค์ พระวจนะของ
พระองค์เป็นความจริง
!; พระองค์ทรงส่งข้าพระองค์เข้ามาใน
โลกแล้วฉันใด ข้าพระองค์กส่็งพวกเขาเข้า
ไปในโลกแล้วฉันนั(น
!< และเพราะเห็นแก่พวกเขา ข้าพระองค์
จึงแยกตัวของข้าพระองค์ไว้ เพื#อพวกเขา
จะรับการทรงชาํระให้บริสุทธิS โดยทาง
ความจริงด้วย
,= และข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื#อคน
เหล่านี( พวกเดียว แต่เพื# อคนเหล่านั(นซึ# ง
จะเชื# อในข้าพระองค์โดยทางถ้อยคาํของ
พวกเขาด้วย
,! เพื#อพวกเขาทุกคนจะเป็นอันหนึ#งอัน
เดียวกัน เหมือนอย่างที#พระองค์คือพระ
บิดาทรงอยู่ในข้าพระองค์ และข้าพระองค์
อยู่ในพระองค์ เพื# อพวกเขาจะเป็นอัน
หนึ#งอันเดียวกันในเราทั(งสอง เพื#อโลกจะ
ได้เชื# อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพระองค์มา
แล้ว
,, และสง่าราศีซึ#งพระองค์ได้ประทานแก่
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์กม็อบให้แก่พวก
เขาแล้ว เพื# อพวกเขาจะเป็นอันหนึ# งอัน

เดียวกัน เหมือนอย่างที#เราทั(งสองเป็นอัน
หนึ#งอันเดียวกันนั(น
,- ข้าพระองค์อยู่ในพวกเขา และพระ
องค์ทรงอยู่ในข้าพระองค์ เพื# อเขาทั(ง
หลายจะเป็นอันหนึ# งอันเดียวกันอย่าง
สมบูรณ์ และเพื#อโลกจะทราบว่าพระองค์
ทรงส่งข้าพระองค์มาแล้ว และทรงรักพวก
เขาแล้ว เหมือนอย่างที#พระองค์ทรงรักข้า
พระองค์แล้ว
,2 พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ปรารถนา
ให้คนเหล่านั(น ผู้ซึ#งพระองค์ประทานให้
แก่ข้าพระองค์แล้ว อยู่กับข้าพระองค์ในที#
ซึ#งข้าพระองค์อยู่นั(นด้วย เพื#อพวกเขาจะ
ได้เห็นสง่าราศีของข้าพระองค์ ซึ# งพระ
องค์ประทานแก่ข้าพระองค์แล้ว เพราะ
พระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์ก่อนที#ทรง
วางรากฐานของโลก
,6 โอ ข้าแต่พระบิดาผู้ชอบธรรม โลกไม่
ได้รู้ จักพระองค์ แต่ข้าพระองค์รู้ จักพระ
องค์แล้ว และคนเหล่านี( ทราบแล้วว่าพระ
องค์ทรงส่งข้าพระองค์มาแล้ว
,8 และข้าพระองค์ประกาศพระนามของ
พระองค์แก่พวกเขาแล้ว และจะประกาศ
พระนามของพระองค์นั(น เพื#อความรักซึ#ง
พระองค์ทรงรักข้าพระองค์แล้วนั(นจะอยู่
ในพวกเขา และข้าพระองค์จะอยู่ในพวก
เขา”

บทที� �=
พระเยซูในสวนเกทเสมนี

ทรงถูกทรยศไวแ้ละถูกจับกุม
! เมื# อพระเยซูได้ตรัสบรรดาคาํเหล่านี(

(!6) ! ยน 6:!; (!:) สดด !!<:<, !2,, !6!; อฟ 6:,8 (!;) ยน 2:-;; ,=:,! (!<) ฮบ !=:!=
(,!) ยน !=:-;; !::!!, ,-; กท -:,; (,,) , คร -:!;; ! ยน !:- (,-) คส -:!2
(,2) ยน !::6; ! ธส 2:!: (,6) ยน -:!:; ::,< (,8) ยน !6:< (!) , ซมอ !6:,-
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แล้ว พระองค์กเ็สดจ็ออกไปกับพวกสาวก
ของพระองค์ข้ามลาํธารขิดโรน ซึ# งมีสวน
แห่งหนึ#ง พระองค์เสดจ็เข้าไปในสวนนั(น
กับพวกสาวกของพระองค์
, และยูดาสด้วย ผู้ซึ#งทรยศพระองค์ กร็ู้
จักสถานที#นั(น เพราะว่าพระเยซูเคยไปพบ
กันที# นั#นบ่อย ๆ กับพวกสาวกของพระ
องค์
- แล้วยูดาส เมื#อได้รับพวกพลทหารกับ
เจ้าหน้าที# ทั( งหลายจากพวกปุโรหิตใหญ่
และพวกฟาริสีแล้ว ก็มายังที# นั#นพร้อม
ด้วยโคมทั(งหลาย และพวกคบเพลิง และ
เครื#องอาวุธต่าง ๆ
2 ฉะนั(นพระเยซู โดยทรงทราบทุกสิ#งที#จะ
มายังพระองค์ จึงเสดจ็ออกไป และตรัส
กับพวกเขาว่า “ท่านทั(งหลายแสวงหา
ใคร”
6 พวกเขาตอบพระองค์ว่า “เยซูแห่งนา-
ซาเร็ธ” พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เรา
เป็นผู้นั(นแหละ” และยูดาสด้วย ผู้ซึ#งได้
ทรยศพระองค์ กยื็นอยู่กับคนเหล่านั(น
8 แล้วทันทีที#พระองค์ได้ตรัสกับพวกเขา
ว่า “เราเป็นผู้นั(นแหละ” พวกเขากถ็อย
หลังและล้มลงสู่พื( นดิน
: แล้วพระองค์จึงตรัสถามพวกเขาอีกว่า
“ท่านทั(งหลายแสวงหาใคร” และพวกเขา
กล่าวว่า “เยซูแห่งนาซาเรธ็”
; พระเยซูตรัสตอบว่า “เราบอกท่านทั(ง
หลายแล้วว่าเราเป็นผู้นั(น เหตุฉะนั(นถ้า
ท่านทั(งหลายแสวงหาเรา จงปล่อยคน
เหล่านี( ไปตามทางของพวกเขาเถิด”

< เพื#อพระดาํรัสนั(นจะสาํเรจ็ ซึ#งพระเยซู
ตรัสไว้แล้วว่า “คนเหล่านั(นซึ#งพระองค์ได้
ประทานแก่ข้าพระองค์นั(น ข้าพระองค์ไม่
ได้เสยีไปสกัคนเดียว”
!= แล้วซีโมนเปโตร ซึ#งมีดาบอยู่เล่มหนึ#ง
จึงชักมันออกและฟันผู้รับใช้คนหนึ# งของ
มหาปุโรหิต และตัดหูข้างขวาของเขาออก
ผู้รับใช้คนนั(นชื#อ มัลคัส
!! แล้วพระเยซูจึงตรัสกับเปโตรว่า “จง
เอาดาบของท่านใส่ฝักเสีย ถ้วยซึ# งพระ
บิดาของเราประทานแก่เราแล้วนั(น เราจะ
ไม่ดื#มจากถ้วยนั(นหรือ”

ทรงอยู่ต่อหนา้อนันาสและคายาฟาส
(มธ ,8:6:-8;; มก !2:6--86)

(ลก ,,:88-:!)
!, และพวกพลทหารกับนายทหารและ
เจ้าหน้าที#ทั( งหลายของพวกยิวจึงจับพระ
เยซู และมัดพระองค์ไว้
!- และพาพระองค์ไปหาอันนาสก่อน
เพราะอันนาสเป็นพ่อตาของคายาฟาส ผู้
ซึ#งเป็นมหาปุโรหิตในปีเดียวกันนั(น
!2 บัดนี( คายาฟาสเป็นผู้ซึ#งให้คาํแนะนาํ
แก่พวกยิวว่า เป็นการดีที#จะให้คน ๆ
หนึ#งตายเสยีเพื#อประชาชน

เปโตรปฏิเสธพระเยซู
(มธ ,8:8<-:6; มก !2:88-:,)

(ลก ,,:62-8,)
!6 และซีโมนเปโตรได้ติดตามพระเยซูไป
และสาวกอีกคนหนึ# งก็ติ ดตามไปด้ วย
สาวกคนนั( นเป็นที# รู้ จักของมหาปุโรหิต
และได้เข้าไปกับพระเยซูในคฤหาสน์ของ

(,) ลก ,!:-:; ,,:-< (-) ลก ,,:2:-6- (2) ยน 8:82; !-:!, -; !<:,;
(6) สดด 2!:<; มธ ,!:!! (<) ยน 8:-<; !::!, (!=) มธ ,8:6! (!!) มธ ,=:,,; ,8:-<
(!-) มธ ,8:-, 6:; ลก -:, (!2) ยน !!:6= (!6) มก !2:62; ยน ,=:,-6
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มหาปุโรหิต
!8 แต่เปโตรยืนอยู่ที#ประตูข้างนอก แล้ว
สาวกอีกคนหนึ# งนั(น ผู้ซึ# งเป็นที#รู้ จักของ
มหาปุโรหิต จึงได้ออกไปและพูดกับหญิง
ที#เฝ้าประตู และพาเปโตรเข้ามา
!: แล้วผู้หญิงคนที# เฝ้าประตูก็กล่าวแก่
เปโตรว่า “ท่านเป็นคนหนึ#งในพวกสาวก
ของชายคนนั(นด้วยไม่ใช่หรือ” เขากล่าว
ว่า “ข้าไม่เป็น”
!; และพวกผู้รับใช้กับเจ้าหน้าที#ทั(งหลาย
กยื็นอยู่ที# นั#น ผู้ซึ# งได้ก่อกองไฟด้วยถ่าน
หลายก้อน เพราะอากาศหนาว และพวก
เขากผ็ิงไฟ และเปโตรกยื็นอยู่กับพวกเขา
และผิงไฟ

พระเยซูทรงอยู่ต่อหนา้มหาปุโรหิต
!< แล้วมหาปุโรหิตจึงถามพระเยซูถึง
พวกสาวกของพระองค์ และถึงหลักคาํ
สอนของพระองค์
,= พระเยซูตรัสตอบท่านว่า “เราได้กล่าว
อย่างเปิดเผยแก่โลก เราได้สั#งสอนเสมอ
ในธรรมศาลาและในพระวิหาร ที#ซึ#งพวก
ยิวชุมนุมกันเสมอ และเราไม่ได้กล่าวสิ#ง
ใดอย่างลับ ๆ เลย
,! ท่านถามเราทาํไม จงถามคนเหล่านั(น
ซึ#งได้ฟังเราว่า เราได้พูดอะไรกับพวกเขา
ดูเถิด พวกเขาทราบว่าเราได้กล่าวอะไร”
,, และเมื#อพระองค์ตรัสดังนั(นแล้ว คน
หนึ#งในพวกเจ้าหน้าที#ซึ#งยืนอยู่ที#นั#นได้ตบ
พระเยซูด้วยฝ่ามือของเขา โดยกล่าวว่า
“เจ้าตอบมหาปุโรหิตอย่างนั(นหรือ”
,- พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ถ้าเราพูดสิ#ง

ชั#วร้าย จงเป็นพยานถึงสิ#งชั#วร้ายนั(น แต่
ถ้าพูดถูก ท่านตบเราทาํไม”
,2 บัดนี( อันนาสได้ส่งพระองค์ซึ# งถูกมัด
อยู่ไปยังคายาฟาสผู้เป็นมหาปุโรหิต
,6 และซีโมนเปโตรยืนและผิงไฟอยู่ ฉะ
นั(นคนเหล่านั(นจึงกล่าวแก่เขาว่า “เจ้าเป็น
คนหนึ# งในพวกสาวกของเขาด้วยไม่ใช่
หรือ” เปโตรปฏิเสธเรื#องนั(น และกล่าวว่า
“ข้าไม่เป็น”
,8 คนหนึ#งในพวกผู้รับใช้ของมหาปุโร-
หิต ซึ#งเป็นญาติของคนนั(นผู้ซึ#งหูของเขา
ถูกเปโตรตัดออก กล่าวว่า “ข้าได้เห็นเจ้า
กับท่านผู้นั(นในสวนไม่ใช่หรือ”
,: แล้วเปโตรปฏิเสธอีกครั(งหนึ#ง และใน
ทนัใดนั(นไก่กขั็น

พระเยซูถูกนาํไปอยู่ต่อหนา้ปีลาต
(มธ ,::!-!2; มก !6:!-6)

(ลก ,-:!-:)
,; แล้วพวกเขาจึงพาพระเยซูออกไปจาก
คายาฟาสไปยังศาลปรีโทเรียม และเป็น
เวลาเช้าตรู่ และพวกเขาเองไม่ได้เข้าไปใน
ศาลปรีโทเรียม เกรงว่าพวกเขาจะถูกทาํ
ให้เป็นมลทิน แต่เพื# อพวกเขาจะได้กิน
ปัสกาได้
,< แล้วปีลาตจึงออกมาหาเขาเหล่านั(น
และกล่าวว่า “พวกท่านมีข้อกล่าวหาอะไร
ต่อชายคนนี( ”
-= พวกเขาตอบและกล่าวแก่ท่านว่า “ถ้า
เขาไม่ใช่ผู้ร้าย พวกข้าพเจ้าก็คงไม่มอบ
เขาไว้กับท่าน”
-! แล้วปีลาตจึงกล่าวแก่พวกเขาว่า

(!8) มธ ,8:8< (!:) มธ ,8:-2 (,=) มธ ,8:66; มก !2:2<; ลก 2:!6; ยน 8:6<; ::!2, ,;; ;:,8
(,!) มก !,:-: (,,) อสย 6=:8; ยรม ,=:, (,2) มธ ,8:6:; ลก -:, (,6) มธ ,8::!-:6; มก !2:8<
(,:) มธ ,8::2; มก !2::, (,;) มธ ,::,; มก !6:! (,<) มธ ,::!!-!2; มก !6:,-6
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“พวกท่านจงพาเขาไป และพิพากษาเขา
ตามกฎหมายของพวกท่านเถิด” ฉะนั(น
พวกยิวจึงกล่าวแก่ท่านว่า “การที#พวก
ข้าพเจ้าจะประหารชีวิตคนใดคนหนึ# งนั(น
เป็นการผิดกฎหมาย”
-, เพื# อพระดาํรัสของพระเยซูจะสาํเร็จ
ซึ# งพระองค์ได้ตรัส โดยบอกเป็นนัยว่า
พระองค์จะทรงสิ( นพระชนม์โดยความตาย
อะไร
-- แล้วปีลาตจึงเข้าไปในศาลปรีโทเรียม
อีก และเรียกพระเยซูมา และกล่าวแก่
พระองค์ว่า “ท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิว
หรือ”
-2 พระเยซูตรัสตอบท่านว่า “ท่านกล่าว
สิ#งนี( จากตัวท่านเองหรือ หรือคนอื#น ๆ
ได้บอกท่านถึงเรื#องของเรา”
-6 ปีลาตตอบว่า “เราเป็นยิวหรือ ชน
ชาติของท่านเองและพวกปุโรหิตใหญ่ได้
มอบท่านไว้กับเรา ท่านได้ทาํอะไรบ้าง”
-8 พระเยซูตรัสตอบว่า “อาณาจักรของ
เรามิได้เป็นของโลกนี(  ถ้าอาณาจักรของ
เราเป็นของโลกนี(  เหล่าผู้รับใช้ของเราก็
คงจะต่อสู้  เพื#อเราจะไม่ถูกมอบไว้แก่พวก
ยิว แต่บัดนี( อาณาจักรของเรามิได้มาจาก
ที#นี#”
-: ฉะนั(นปีลาตจึงกล่าวแก่พระองค์ว่า
“ถ้ าเช่นนั( นท่ านเป็นกษัตริ ย์องค์หนึ# ง
หรือ” พระเยซูตรัสตอบว่า “ท่านกล่าวว่า
เราเป็นกษัตริย์องค์หนึ#ง เพราะเหตุนี( เรา
จึงได้บังเกิดมา และด้วยเหตุนี( เราจึงได้
เข้ามาในโลก เพื# อเราจะเป็นพยานถึง

ความจริง ทุกคนที#อยู่ฝ่ายความจริงย่อม
ฟังเสยีงของเรา”
-; ปีลาตกล่าวแก่พระองค์ว่า “ความจริง
คืออะไร” และเมื# อท่านกล่าวเช่นนี( แล้ว
ท่านกอ็อกไปหาพวกยิวอีก และกล่าวแก่
พวกเขาว่า “เราพบว่าไม่มีความผิดใด ๆ
ในตัวเขาเลย

พระเยซูถูกพิพากษาว่าผิด
บารบับสัไดร้บัการปลดปล่อย

(มธ ,::!6-,8; มก !6:8-!6)
-< แต่พวกท่านมีธรรมเนียมว่า เราควร
ปล่อยคนหนึ# งให้แก่พวกท่านในเทศกาล
ปัสกา ฉะนั(นพวกท่านประสงค์จะให้เรา
ปล่อยกษัตริย์ของพวกยิวให้แก่พวกท่าน
หรือ”
2= แล้วพวกเขาทุกคนจึงร้องอีก โดย
กล่าวว่า “ไม่ใช่ชายคนนี(  แต่เป็นบารับ-
บัส” บัดนี(บารับบัสนั(นเป็นโจร

บทที� �?
พระเยซูถูกการสวมมงกุฎหนาม

! ฉะนั(นปีลาตจึงเอาพระเยซูไป และโบย
ตีพระองค์
, และพวกทหารได้ทอมงกุฎหนาม และ
สวมมงกุฎนั( นบนพระเศียรของพระองค์
และพวกเขาสวมเสื( อคลุมสีม่วงให้พระ
องค์
- และกล่าวว่า “ขอทรงพระเจริญ
กษัตริย์ของพวกยิว” และพวกเขาได้ตบ
พระองค์ด้วยมือของพวกเขา

ปีลาตนาํเสนอพระเยซูต่อฝูงชน
2 ฉะนั(นปีลาตจึงออกไปอีก และกล่าวแก่

(-,) มธ ,=:!:-!<; ,8:,; มก !=:-- (--) มธ ,::!! (-8) ดนล ,:22; ::!2
(-:) อสย 66:2; มธ 6:!:; ,=:!; (-;) อสย 6-:<; มธ ,::,2 (-<) มธ ,::!6-,8 (2=) ลก ,-:!<; กจ -:!2
(!) มธ ,=:!<; ,::,8; มก !6:!6; ลก !;:-- (-) อสย 6=:8 (2) อสย 6-:<; ยน !;:--, -;
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คนทั(งหลายว่า “ดูเถิด เราพาคนนี( ออกมา
ให้ท่านทั(งหลายเพื#อท่านทั(งหลายจะทราบ
ว่า เราพบว่าไม่มีความผิดใด ๆ ในตัวเขา
เลย”
6 แล้วพระเยซูจึงเสด็จออกมา โดยทรง
มงกุฎหนามและเสื(อคลุมสม่ีวง และปีลาต
กล่าวแก่เขาทั(งหลายว่า “จงดูชายคนนี( ซิ”
8 ฉะนั(นเมื#อพวกปุโรหิตใหญ่และพวกเจ้า
หน้าที#ได้เห็นพระองค์ เขาทั(งหลายกร้็อง
ออกมา โดยกล่าวว่า “ตรึงเขาเสียที#กาง
เขน ตรึงเขาเสียที#กางเขน” ปีลาตกล่าว
แก่พวกเขาว่า “ท่านทั(งหลายจงเอาเขาไป
และตรึงเขาที#กางเขนเถิด เพราะเราพบว่า
ไม่มีความผิดใด ๆ ในตัวเขาเลย”
: พวกยิวได้ตอบท่านว่า “พวกเรามีกฎ-
หมาย และตามกฎหมายของพวกเรานั(น
เขาควรจะตาย เพราะว่าเขาได้ตั( งตัวเป็น
พระบุตรของพระเจ้า”
; ฉะนั(นเมื#อปีลาตได้ยินถ้อยคาํนั(น ท่านก็
ตกใจกลัวมากขึ( น
< และได้เข้าไปในศาลปรีโทเรียมอีก และ
กล่าวแก่พระเยซูว่า “ท่านมาจากไหน”
แต่พระเยซูมิได้ให้คาํตอบใด ๆ แก่ท่าน
!= แล้วปีลาตจึงกล่าวแก่พระองค์ว่า
“ท่านจะไม่พูดกับเราหรือ ท่านไม่ทราบ
หรือว่าเรามีอาํนาจที#จะตรึงท่านที#กางเขน
และมีอาํนาจที#จะปล่อยท่านได้”
!! พระเยซูตรัสตอบว่า “ท่านจะมีอาํนาจ
เหนือเราไม่ได้ นอกจากได้ประทาน
อาํนาจนั(นให้แก่ท่านจากเบื( องบน เหตุฉะ
นั(นผู้ที# ได้มอบเราไว้แก่ท่านจึงมีบาปมาก

กว่า”
!, และตั(งแต่นั(นมาปีลาตกห็าโอกาสที#จะ
ปล่อยพระองค์ แต่พวกยิวร้องออกมา
โดยกล่าวว่า “ถ้าท่านปล่อยชายคนนี( ไป
ท่านกไ็ม่ใช่มิตรของซีซาร์ ผู้ใดกต็ามที#ตั(ง
ตัวเองเป็นกษัตริย์กก็ล่าวต่อสู้ ซีซาร์”
!- เมื#อปีลาตได้ยินถ้อยคาํนั(น ท่านจึงพา
พระเยซูออกมา และนั#งลงในบัลลังก์
พิพากษา ณ สถานที#ที# ถูกเรียกว่า ลาน
ปูศิลา แต่ในภาษาฮีบรูว่า กับบาธา
ชาวยิวไม่ยอมรบัพระคริสตเ์ป็นกษตัริย์
!2 และวันนั(นเป็นวันเตรียมแห่งปัสกา
และเวลาประมาณเที#ยง และท่านกล่าวแก่
พวกยิวว่า “ดูเถิด กษัตริย์ของท่านทั(ง
หลาย”
!6 แต่พวกเขาร้องออกมาว่า “เอาเขาไป
เสยี เอาเขาไปเสยี ตรึงเขาเสยีที#กางเขน”
ปีลาตกล่าวแก่พวกเขาว่า “จะให้เราตรึง
กษัตริย์ของท่านทั( งหลายที#กางเขนหรือ”
พวกปุโรหิตใหญ่ตอบว่า “พวกเราไม่มี
กษัตริย์องค์ใดเว้นแต่ซีซาร์”

การถูกตรึงที�ไมก้างเขน
(มธ ,::---62; มก !6:,,--<)

(ลก ,-:---2:)
!8 แล้วฉะนั(นปีลาตจึงมอบพระองค์ไว้
กับพวกเขาเพื#อไปตรึงที#กางเขน และพวก
เขาเอาตัวพระเยซู และนาํพระองค์ไป
!: และพระองค์ซึ# งทรงแบกกางเขนของ
พระองค์ กเ็สดจ็ไปยังสถานที#แห่งหนึ#งที#
ถูกเรียกว่า สถานที#แห่งกะโหลกศีรษะอัน
หนึ#ง ซึ#งในภาษาฮีบรูถูกเรียกว่า กลโกธา

(8) กจ -:!- (:) ลนต ,2:!8; มธ ,8:8--88; ยน 6:!; (<) อสย 6-::; มธ ,::!,, !2
(!!) ลก ,,:6-; ยน -:,: (!,) ลก ,-:,; ยน !;:-- (!-) พบญ !:!:; ! ซมอ !6:,2
(!2) มธ ,::8,; ยน !<:-!, 2, (!6) ปฐก 2<:!= (!8) มธ ,::,8, -!; มก !6:!6 (!:) กดว !6:-8
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!; ณ ที# นั(น พวกเขาตรึงพระองค์ไว้ที#
กางเขน กับคนอีกสองคนพร้อมกับพระ
องค์ คนละข้างและพระเยซูทรงอยู่ตรง
กลาง
!< และปีลาตกเ็ขียนคาํประจาน และติด
คาํประจานนั(นไว้บนกางเขนนั(น และ
คาํประจานนั(นคือ “เยซูแห่งนาซาเร็ธ
กษัตริย์ของพวกยิว”
,= พวกยิวเป็นอันมากจึงได้อ่านคาํประ
จานนี(  เพราะสถานที#ที#พระเยซูถูกตรึงนั(น
อยู่ใกล้กับกรุง และคาํประจานนั(นถูก
เขียนเป็นภาษาฮีบรู และภาษากรีก และ
ภาษาลาติน
,! แล้วพวกปุโรหิตใหญ่ของพวกยิวจึง
กล่าวแก่ปีลาตว่า “ขออย่าเขียนว่า
‘กษัตริย์ของพวกยิว’ แต่ขอเขียนว่า ‘คน
นี( ได้กล่าวว่า เราเป็นกษัตริย์ของพวก
ยิว’”
,, ปีลาตตอบว่า “เราเขียนอะไรไป เราก็
เขียนไปแล้ว”
,- แล้วพวกทหาร เมื# อพวกเขาได้ตรึง
พระเยซูไว้ที#กางเขนแล้ว ก็เอาบรรดา
เสื( อผ้าของพระองค์ และแบ่งออกเป็นสี#
ส่วนให้ทหารทุกคนคนละส่วน และเอา
เสื(อผ้าชั(นในของพระองค์ด้วย  บัดนี( เสื( อ
ผ้าชั(นในนั(นไม่มีตะเข็บ ทอตั( งแต่บน
ตลอดล่าง
,2 เหตุฉะนั(นพวกเขาจึงพูดกันในท่าม
กลางพวกเขาเองว่า “อย่าให้พวกเราฉีก
เสื( อนั(นแบ่งกันเลย แต่ให้จับสลากกันสาํ
หรับเสื( อนั(นว่า เสื( อนั(นจะเป็นของใคร”

เพื#อข้อพระคัมภีร์นั(นจะสาํเรจ็ ซึ#งกล่าวว่า
‘เขาทั.งหลายไดแ้บ่งปันเสื.อผา้ของขา้พระ
องค์ในท่ามกลางพวกเขา และสาํหรบัเสื.อ
ของขา้พระองค์นั.น พวกเขาไดจ้ับสลาก
กนั’ สิ#งเหล่านี(พวกทหารจึงได้กระทาํ
,6 บัดนี( มีคนยืนอยู่ข้างกางเขนของพระ
เยซูคือ มารดาของพระองค์ กับน้าสาว
ของพระองค์ มารีย์ภรรยาของเคลโอฟัส
และมารีย์ชาวมักดาลา
,8 ฉะนั(นเมื#อพระเยซูทอดพระเนตรเห็น
มารดาของพระองค์ และสาวกคนนั(นที#ยืน
อยู่ใกล้ ผู้ซึ#งพระองค์ทรงรักนั(น พระองค์
จึงตรัสกับมารดาของพระองค์ว่า “หญิง
เอ๋ย จงดูบุตรชายของท่านเถิด”
,: แล้วพระองค์ตรัสกับสาวกคนนั(นว่า
“จงดูมารดาของท่านเถิด” และตั( งแต่
เวลานั(นมา สาวกคนนั(นกรั็บนางมาอยู่ใน
บ้านของตน
,; หลังจากนั(นพระเยซู โดยทรงทราบว่า
บัดนี( สิ#งสารพัดสาํเร็จแล้ว เพื# อข้อพระ
คัมภีร์นั(นจะสาํเรจ็จึงตรัสว่า “เรากระหาย
นํ(า”
,< บัดนี( มีภาชนะอันหนึ# งเต็มไปด้วยนํ(า
องุ่นเปรี( ยววางอยู่ที# นั#น และพวกเขาเอา
ฟองนํ(าอันหนึ#งชุบด้วยนํ(าองุ่นเปรี( ยว และ
ใส่ฟองนํ(านั(นที#ปลายไม้หุสบ และชูมันขึ( น
ไปยังพระโอษฐ์ของพระองค์
-= ฉะนั(นเมื# อพระเยซูได้ทรงรับนํ(าองุ่น
เปรี( ยวนั(นแล้ว พระองค์กต็รัสว่า “สาํเรจ็
แล้ว” และพระองค์ทรงก้มพระเศียรของ
พระองค์ลง และปล่อยพระวิญญาณจิตขึ( น

(!;) อสย 6-:!, (!<) มธ ,::-: (,-) มธ ,::-6; มก !6:,2; ลก ,-:-2
(,2) สดด ,,:!; (,6) มธ ,::66; มก !6:2= (,8) ยน ,:2; !-:,-; ,=:,
(,:) ลก !;:,;; ยน !:!!; !8:-, (,;) สดด 8<:,! (,<) มธ ,::2;, 6= (-=) ยน !::2
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ไป
พระอฐิัของพระองคไ์ม่ถูกหกัเลย

-! ฉะนั(นพวกยิว เพราะวันนั(นเป็นวัน
เตรียม เพื# อไม่ให้ศพเหล่านั(นค้างอยู่บน
กางเขนในวันสะบาโต (เพราะวันสะบาโต
นั(นเป็นวันใหญ่) จึงอ้อนวอนปีลาตให้ทุบ
ขาของคนเหล่านั(นให้หัก และให้ศพเหล่า
นั(นถูกเอาไปเสยี
-, ดังนั(นพวกทหารจึงมา และทุบขาของ
คนแรก และของอีกคนนั(นซึ# งถูกตรึงที#
กางเขนพร้อมกับพระองค์
-- แต่เมื# อพวกเขามาถึงพระเยซู และ
เห็นว่าพระองค์สิ( นพระชนม์แล้ว พวกเขา
กไ็ม่ได้ทุบขาของพระองค์
-2 แต่คนหนึ#งในพวกทหารแทงสข้ีางของ
พระองค์ด้วยทวนอันหนึ#ง และทันใดนั(น
โลหิตกับนํ(ากไ็หลออกมา
-6 และคนที#เห็นสิ#งนั(นกเ็ป็นพยาน และ
คาํพยานของเขาเป็นความจริง และเขา
ทราบว่าเขาพูดความจริง เพื# อท่านทั(ง
หลายจะได้เชื#อ
-8 เพราะสิ#งเหล่านี( ถูกกระทาํเพื#อข้อพระ
คัมภีร์นั(นจะสาํเรจ็ซึ#งว่า ‘พระอัฐิของพระ
องค์จะไม่หักเลยสกัซี�เดียว’
-: และข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ# งซึ# งว่า
‘เขาทั.งหลายจะมองดูพระองค์ผู ้ซึ �งพวก
เขาไดแ้ทง’

พระเยซูทรงถูกฝังไว้
ในอุโมงคฝั์งศพของโยเซฟ

(มธ ,::6:-8=; มก !6:2--2:)
-; และหลังจากนี( โยเซฟชาวบ้านอาริมา-

เธีย ซึ#งเป็นสาวกคนหนึ#งของพระเยซู แต่
อย่างลับ ๆ เพราะกลัวพวกยิว จึงอ้อน
วอนปีลาตเพื# อที# เขาจะเอาพระศพของ
พระเยซูไป และปีลาตกย็อมให้เขา ฉะนั(น
โยเซฟจึงมา และรับพระศพของพระเยซู
ไป
-< และนิโคเดมัสกม็าเช่นกัน ผู้ซึ#งตอน
แรกได้มาหาพระเยซูในเวลากลางคืน และ
นาํเครื# องหอมผสมด้วยมดยอบกับกฤษ-
ณา หนักประมาณสามสบิกว่ากิโลกรัมมา
2= แล้วพวกเขานาํพระศพของพระเยซูไป
และพันพระศพนั( นในผ้าป่านพร้อมกับ
เครื# องหอมเหล่านั(น ตามธรรมเนียมฝัง
ศพของพวกยิว
2! บัดนี( ในสถานที# ซึ# งพระองค์ถูกตรึงที#
กางเขนนั(นมีสวนแห่งหนึ#ง และในสวนนั(น
มีอุโมงค์ฝังศพใหม่ ซึ# งในนั(นยังไม่เคย
วางศพผู้ใดเลย
2, ฉะนั(นพวกเขาจึงวางพระเยซูไว้ที# นั#น
เพราะเหตุวันเตรียมของพวกยิว เพราะ
อุโมงค์นั(นอยู่ใกล้

บทที� /@
การเป็นขึ4 นมาจากความตาย

ของพระเยซูคริสต์
(มธ ,;:!-!=)
( มก !8:!-!2)
(ลก ,2:!-2-)

! วันแรกของสัปดาห์มารีย์ชาวมักดาลา
มาในเวลาเช้าตรู่ เมื#อยังมืดอยู่ ถึงอุโมงค์
ฝังศพ และเห็นก้อนหินนั(นถูกกลิ( งออกไป
จากปากอุโมงค์อยู่แล้ว

(-!) อพย !,:!8; ลนต ,-:8-: (-2) ! ยน 6:8, ; (-6) ยน ,=:-!; ,!:,2 (-8) อพย !,:28; กดว <:!,
(-:) สดด ,,:!8-!: (-;) มธ ,::6:-8!; มก !6:2,-2: (-<) สดด 26:;; สภษ ::!:
(2=) ลก ,2:!, (2,) อสย 6-:<; ยน !<:!2 (!) มธ ,::8=, 88
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, แล้วเธอจึงวิ# ง และมาหาซีโมนเปโตร
และมาหาสาวกอีกคนนั(น ผู้ที#พระเยซูทรง
รัก และกล่าวแก่เขาทั(งสองว่า “พวกเขา
เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าออกไปจากอุโมงค์
แล้ว และพวกเราไม่ทราบว่าพวกเขาเอา
พระองค์ไปไว้ที#ไหน”
- ฉะนั(นเปโตรจึงออกไป กับสาวกอีกคน
หนึ#งนั(น และมายังอุโมงค์
2 ดังนั(นเขาทั(งสองจึงวิ#งไปด้วยกัน และ
สาวกอีกคนหนึ#งนั(นวิ#งเรว็กว่าเปโตร และ
มาถึงอุโมงค์ก่อน
6 และเมื#อเขาก้มลงและมองดูข้างใน ได้
เห็นผ้าป่านเหล่านั(นวางอยู่ แต่เขาไม่ได้
เข้าไปข้างใน
8 แล้วซีโมนเปโตรติดตามเขามา และเข้า
ไปในอุโมงค์ และได้เห็นผ้าป่านเหล่านั(น
วางอยู่
: และผ้าเช็ดหน้า ที# พันพระเศียรของ
พระองค์ ไม่ได้วางอยู่กับผ้าป่านเหล่านั(น
แต่ถูกพับเข้าด้วยกันไว้ที#หนึ#งต่างหาก
; แล้วสาวกอีกคนหนึ# งนั(นจึงเข้าไปด้วย
ผู้ซึ#งมาถึงอุโมงค์ก่อน และเขาได้เห็นและ
เชื#อ
< เพราะว่าขณะนั(นเขาทั(งสองยังไม่รู้ จัก
ข้อพระคัมภีร์ที#ว่า พระองค์จะต้องเป็นขึ( น
มาจากความตาย
!= แล้วสาวกทั(งสองกก็ลับไปยังบ้านของ
ตนเองอีก

พระเยซูทรงปรากฏพระองค์
ต่อมารียช์าวมกัดาลา

!! แต่มารีย์ยืนร้องไห้อยู่นอกอุโมงค์

และขณะที#เธอร้องไห้อยู่ เธอกก้็มลงและ
มองดูข้างในอุโมงค์นั(น
!, และได้เห็นทูตสวรรค์สององค์นั# งอยู่
สวมเสื(อสขีาว องค์หนึ#งอยู่เบื( องพระเศียร
และอีกองค์หนึ#งอยู่เบื( องพระบาท ณ ที#ซึ#ง
พระศพของพระเยซูเคยถูกวางไว้
!- และทูตทั(งสองกล่าวแก่เธอว่า “หญิง
เอ๋ย ท่านร้องไห้ทาํไม” เธอกล่าวแก่ทูต
ทั(งสองว่า “เพราะพวกเขาได้เอาองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าไปเสยีแล้ว และข้าพ
เจ้าไม่ทราบว่าพวกเขาเอาพระองค์ไปไว้ที#
ไหน”
!2 และเมื#อเธอกล่าวอย่างนั(นแล้ว เธอก็
หันตัวกลับมา และเห็นพระเยซูประทบัยืน
อยู่ และไม่ทราบว่าเป็นองค์พระเยซู
!6 พระเยซูตรัสกับเธอว่า “หญิงเอ๋ย เจ้า
ร้องไห้ทาํไม เจ้าแสวงหาผู้ใด” เธอซึ#งคิด
เอาเองว่าพระองค์เป็นคนทาํสวน จึงกล่าว
แก่พระองค์ว่า “นายเจ้าข้า ถ้าท่านได้เอา
พระองค์ไปจากที# นี#  ขอบอกดิฉันเถิดว่า
ท่านเอาพระองค์ไปไว้ที#ไหน และดิฉันจะ
รับพระองค์ไป”
!8 พระเยซูตรัสกับเธอว่า “มารีย์เอ๋ย”
เธอจึงหันตัวมา และทูลพระองค์ว่า “รับ-
โบนี” ซึ#งแปลว่า อาจารย์
!: พระเยซูตรัสกับเธอว่า “อย่าแตะต้อง
เรา เพราะเรายังไม่ได้ขึ( นไปหาพระบิดา
ของเรา แต่จงไปหาพวกพี# น้องของเรา
และกล่าวแก่พวกเขาว่า เราขึ( นไปหาพระ
บิ ดาของเราและพระบิ ดาของท่ านทั( ง
หลาย และไปหาพระเจ้าของเราและพระ

(,) ยน !-:,-; !<:,8 (-) ลก ,2:!, (6) ยน !<:2= (:) ยน !!:22 (;) ยน ,!:,--,2
(<) สดด !8:!=; กจ ,:,6, -! (!!) มก !8:6 (!2) มธ ,;:<; มก !8:<; ลก ,2:!8, -!; ยน ,!:2
(!8) ยน !=:- (!:) สดด ,,:,,; มธ !;:!=; ลก ,2:6; ยน !8:,;; !::!!; กจ !:<
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เจ้าของท่านทั(งหลาย”
!; มารีย์ชาวมักดาลาจึงมาและบอกพวก
สาวกว่า เธอได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว
และพระองค์ได้ตรัสสิ#งเหล่านี( กับเธอ

พระเยซูทรงปรากฏพระองค์
ต่อพวกสาวกเวน้แต่โธมสั

!< แล้ววันเดียวกันนั(นเวลาคํ#า ซึ#งเป็นวัน
แรกของสปัดาห์ เมื#อประตูเหล่านั(นปิดอยู่
ในที# ซึ# งพวกสาวกชุมนุมกันอยู่แล้วเพราะ
กลัวพวกยิว พระเยซูได้เสด็จมาและประ
ทับยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขา และตรัสกับ
พวกเขาว่า “สนัติสขุจงดาํรงอยู่กับท่านทั(ง
หลายเถิด”
,= และเมื# อพระองค์ตรัสอย่างนั(นแล้ว
พระองค์ทรงสาํแดงให้พวกเขาเห็นพระ
หัตถ์ของพระองค์และสีข้างของพระองค์
แล้วพวกสาวกจึงมีความยินดี เมื# อพวก
เขาเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
,! แล้วพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาอีกว่า
“สันติสุขจงดาํรงอยู่กับท่านทั( งหลายเถิด
พระบิดาของเราทรงส่งเรามาแล้วฉันใด
เรากส่็งท่านทั(งหลายไปฉันนั(น”
,, และเมื# อพระองค์ได้ตรัสสิ#งนี( แล้ว
พระองค์ ทรงระบายลมหายใจออกบน
พวกเขา และตรัสกับพวกเขาว่า “ท่านทั(ง
หลายจงรับพระวิญญาณบริสทุธิSเถิด
,- บาปต่าง ๆ ของผู้ใดกต็ามที#ท่านทั(ง
หลายยกให้ บาปเหล่านั(นก็จะถูกยกเสีย
ให้แก่คนเหล่านั(น และบาปของผู้ใดกต็าม
ที#ท่านทั(งหลายไม่ยกให้ บาปเหล่านั(นกยั็ง
อยู่กับผู้นั(น”

พระเยซูทรงปรากฏพระองค์
อีกครั4งหนึ�งและโธมสัยอมเชื�อ

,2 แต่โธมัส คนหนึ#งในสบิสองคนนั(น ที#
ถูกเรียกว่า ดิดุมัส ไม่ได้อยู่กับพวกเขา
เมื#อพระเยซูเสดจ็มา
,6 ฉะนั(นสาวกคนอื#น ๆ ที#เหลือจึงกล่าว
แก่โธมัสว่า “พวกเราได้เห็นองค์พระผู้
เป็นเจ้าแล้ว” แต่โธมัสกล่าวแก่เขาเหล่า
นั(นว่า “ถ้าข้าไม่ได้เห็นรอยตะปูในพระ
หัตถ์ของพระองค์ และเอานิ( วของข้าแยง
เข้าไปในรอยตะปูนั(น และเอามือของข้า
แยงเข้าไปในสีข้างของพระองค์ ข้าจะไม่
เชื#อเลย”
,8 และหลังจากแปดวันแล้ว พวกสาวก
ของพระองค์อยู่ข้างในอีก และโธมัสกอ็ยู่
กับพวกเขา แล้วพระเยซูเสด็จมา เมื# อ
ประตูเหล่านั(นปิดอยู่ และประทับยืนอยู่
ท่ามกลางพวกเขา และตรัสว่า “สันติสุข
จงดาํรงอยู่กับท่านทั(งหลายเถิด”
,: แล้วพระองค์ตรัสกับโธมัสว่า “จงยื#น
นิ( วของท่านมาที#นี# และดูมือของเรา และ
จงยื#นมือของท่านมาที#นี#และแยงเข้ามาใน
สีข้างของเรา และอย่าขาดความเชื# อเลย
แต่จงเชื#อเถิด”
,; และโธมัสตอบและทูลพระองค์ว่า
“องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ และ
พระเจ้าของข้าพระองค์”
,< พระเยซูตรัสกับเขาว่า “โธมัสเอ๋ย
เพราะท่านเห็นเราแล้วท่านจึงเชื#อแล้ว คน
ทั( งหลายที# ไม่ได้เห็นเราและยังเชื# อแล้วก็
ได้รับพร”

(!;) มธ ,;:!=; ลก ,2:!= (!<) มก !8:!2; ลก ,2:-8 (,=) ยน !8:,=, ,,; กจ !:-
(,!) มธ ,;:!;-,=; ยน !::!;-!< (,-) มธ !8:!<; !;:!; (,2) ยน !!:!8
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ความมุ่งหมายแห่ง

ข่าวประเสริฐของยอหน์
-= และแท้จริงมีหมายสาํคัญอื#น ๆ อีก
หลายประการที#พระเยซูได้ทรงกระทาํต่อ
หน้าพวกสาวกของพระองค์ ซึ# งไม่ได้ถูก
เขียนไว้ในหนังสอืนี(
-! แต่สิ#งเหล่านี( ได้ถูกเขียนไว้ เพื#อท่าน
ทั(งหลายจะได้เชื#อว่า พระเยซูทรงเป็นพระ
คริสต์พระบุตรของพระเจ้า และเมื# อมี
ความเชื# อแล้ว ท่านทั(งหลายกจ็ะมีชีวิต
โดยทางพระนามของพระองค์

บทที� /�
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์
ต่อพวกสาวกในแควน้กาลิลี

! หลังจากสิ#งเหล่านี( พระเยซูได้ทรงสาํ-
แดงพระองค์แก่พวกสาวกอีกครั( งหนึ# งที#
ทะเลทิเบเรียส และพระองค์ทรงสาํแดง
พระองค์อย่างนี(
, คนเหล่านี( อยู่ด้วยกันคือ ซีโมนเปโตร
และโธมัสที# ถูกเรียกว่า ดิดุมัส และ
นาธานาเอลชาวบ้านคานาในแคว้นกาลิลี
และบุตรชายทั(งสองของเศเบดี และสาวก
ของพระองค์อีกสองคน

การจับปลาที�ลม้เหลว
- ซีโมนเปโตรกล่าวแก่พวกเขาว่า “ข้าจะ
ไปจับปลา” เขาทั(งหลายจึงกล่าวแก่เขาว่า
“พวกเราจะไปกับเจ้าด้วย” เขาทั(งหลายก็
ออกไป และลงเรือทันที แต่คืนนั(นพวก
เขาจับอะไรไม่ได้เลย
2 แต่เมื#อรุ่งเช้ามาถึงแล้ว พระเยซูประทบั
ยืนอยู่บนชายฝั#ง แต่พวกสาวกไม่ทราบว่า

นั#นคือพระเยซู
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์

และตรสัสั �งพวกสาวก
อวนเต็มไปดว้ยปลา

6 แล้วพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่า
“ลูก ๆ เอ๋ย เจ้าทั(งหลายมีอาหารบ้างหรือ
เปล่า” พวกเขาตอบพระองค์ว่า “ไม่มี”
8 และพระองค์ตรัสกับเขาทั(งหลายว่า
“จงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือเถิด แล้ว
เจ้าทั(งหลายจะพบปลาบ้าง” ฉะนั(นพวก
เขาจึงทอดอวนลง และบัดนี( พวกเขาไม่
สามารถลากอวนเข้ามาได้เพราะได้ปลา
เป็นอันมาก
: เหตุฉะนั(นสาวกคนนั(น ผู้ที#พระเยซูทรง
รักจึงกล่าวแก่เปโตรว่า “เป็นองค์พระผู้
เป็นเจ้า” บัดนี( เมื# อซีโมนเปโตรได้ยินว่า
เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เขากห็ยิบเสื(อคลุม
ชาวประมงของเขามาสวมรัดไว้ (เพราะ
เขาเปลือยเปล่าอยู่) และทิ( งตัวลงไปใน
ทะเล
; และสาวกคนอื#น ๆ นั(นนั#งเรือเลก็ลาํ
หนึ#งมา (เพราะพวกเขาอยู่ไม่ห่างจากฝั#ง
นัก แต่เป็นเหมือนประมาณหนึ# งร้อย
เมตรเท่านั(น) โดยลากอวนที#ติดปลาเหล่า
นั(นมา
< แล้วทนัททีี#พวกเขามาถึงฝั#ง พวกเขาก็
เห็นกองไฟกองหนึ# งที# ก่อด้วยถ่านหลาย
ก้อนอยู่ที# นั#น และมีปลาวางอยู่บนนั(น
และมีขนมปัง
!= พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “จงเอา
ปลาซึ#งเจ้าทั(งหลายได้เมื#อกี( นี( มาบ้าง”

(-=) ยน ,!:,6 (-!) ลก !:2; ,:!!; ยน -:!6-!8; 6:,2; !<:-6; ! ปต !:;-<; ! ยน 6:!, !-
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!! ซีโมนเปโตรได้ขึ( นไป และลากอวนมา
ถึงฝั#ง ซึ#งเตม็ไปด้วยปลาตัวใหญ่ จาํนวน
หนึ# งร้อยห้าสิบสามตัว และถึงมีจาํนวน
มากขนาดนั(น แต่อวนกไ็ม่ขาด

พระเยซูทรงเลี4 ยงพวกสาวก
!, พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เชิญมา
และรับประทานเถิด” และไม่มีใครใน
พวกสาวกกล้าถามพระองค์ว่า “ท่านคือ
ผู้ใด” โดยทราบอยู่ว่าเป็นองค์พระผู้เป็น
เจ้า
!- แล้วพระเยซูทรงมา และหยิบขนมปัง
และแจกให้พวกเขา กับปลาเช่นกัน
!2 นี#เป็นครั(งที#สามที#พระเยซูทรงสาํแดง
พระองค์แก่พวกสาวกของพระองค์ หลัง
จากที# พระองค์ทรงเป็นขึ( นมาจากความ
ตาย

“ซีโมน...ท่านรกัเราหรือ”
!6 ดังนั(นเมื# อเขาทั(งหลายรับประทาน
เสร็จแล้ว พระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่า
“ซีโมน บุตรชายของโยนาห์เอ๋ย ท่านรัก
เรามากกว่าพวกเหล่านี( หรือ” เขาทูลพระ
องค์ว่า “ถูกแล้ว พระองค์เจ้าข้า พระองค์
ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์” พระ
องค์ตรัสกับเขาว่า “จงเลี( ยงลูกแกะทั(ง
หลายของเราเถิด”
!8 พระองค์ตรัสกับเขาเป็นครั(งที#สองอีก
ว่า “ซีโมน บุตรชายของโยนาห์เอ๋ย ท่าน
รักเราหรือ” เขาทูลพระองค์ว่า “ถูกแล้ว
พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้า
พระองค์รักพระองค์” พระองค์ตรัสกับ
เขาว่า “จงเลี( ยงแกะทั(งหลายของเราเถิด”

!: พระองค์ตรัสกับเขาเป็นครั(งที#สามว่า
“ซีโมน บุตรชายของโยนาห์เอ๋ย ท่านรัก
เราหรือ” เปโตรกเ็ป็นทุกข์ใจเพราะพระ
องค์ตรัสกับเขาเป็นครั( งที#สามว่า “ท่าน
รักเราหรือ” และเขาทูลพระองค์ว่า “พระ
องค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบสิ#งสารพัด
พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระ
องค์” พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงเลี( ยง
แกะทั(งหลายของเราเถิด

สาวกจะตอ้ง
ยอมตามพระเยซูไป

!; แท้จริงแล้วเรากล่าวแก่ท่านว่า ตอนที#
ท่านยังหนุ่ม ท่านเคยคาดเอวเอง และเคย
เดินไปไหน ๆ ตามที#ท่านปรารถนา แต่
เมื#อท่านจะชราแล้ว ท่านจะเหยียดมือของ
ท่านออก และคนอื#นจะคาดเอวท่าน และ
พาท่านไปยังที#ที#ท่านไม่ปรารถนาจะไป”
!< พระองค์ตรัสสิ#งนี(  เพื#อบอกเป็นนัยว่า
เขาจะถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าด้วยความ
ตายอะไร และเมื# อพระองค์ได้ตรัสสิ#งนี(
แล้ว พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงตามเรา
มาเถิด”
,= แล้วเปโตร เมื# อเหลียวหลัง ก็เห็น
สาวกคนนั(นผู้ที#พระเยซูทรงรักตามมา ผู้
ซึ#งได้เอนกายลงที#พระทรวงของพระองค์
ด้ วยเมื# อรับประทานอาหารเย็นอยู่ นั( น
และได้ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ผู้ซึ# งจะ
ทรยศพระองค์คือผู้ใด”
,! เมื#อเปโตรเห็นสาวกคนนั(นจึงทูลพระ
เยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า และคนนี( จะทาํ
อะไร”

(!,) กจ !=:2! (!2) ยน ,=:!<, ,8 (!6) กจ ,=:,;; ! ทธ 2:8; ! ปต 6:,
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,, พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ถ้าเราอยากจะ
ให้เขาอยู่จนเรามานั(น จะเป็นเรื# องอะไร
ของท่านเล่า ท่านจงตามเรามาเถิด”
,- แล้วถ้อยคาํนี( จึงลือไปท่ามกลางพวก
พี#น้องว่า สาวกคนนั(นจะไม่ตาย แต่พระ
เยซูไม่ได้ตรัสแก่เขาว่า “สาวกคนนั(นจะ
ไม่ตาย” แต่ตรัสว่า “ถ้าเราอยากจะให้เขา
อยู่จนเรามานั(น จะเป็นเรื#องอะไรของท่าน
เล่า”

,2 สาวกคนนี( แหละ ซึ#งเป็นพยานถึงสิ#ง
เหล่านี(  และได้เขียนสิ#งเหล่านี( ไว้ และเรา
ทั( งหลายทราบว่าคาํพยานของเขาเป็น
ความจริง
,6 และมีอีกหลายสิ#งเช่นกันซึ# งพระเยซู
ได้ทรงกระทาํ ซึ#งถ้าจะเขียนไว้ให้หมดทุก
สิ#ง ข้าพเจ้าคาดว่า แม้ทั(งโลกเองกน่็า
จะไม่พอไว้หนังสือเหล่านั(นที#จะถูกเขียน
เอเมน

(,,) มธ !8:,:-,;; ,6:-!; ! คร 2:6; !!:,8; วว ,:,6
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