
พระเยซเูป็นพระวาทะของพระเจา้

1:1 ในเริ�มแรกนั�นพระวาทะทรงเป็นอยูแ่ลว้ และพระวาทะทรงอยูก่บัพระ
เจา้ และพระวาทะทรงเป็นพระเจา้ 1:2 ในเริ�มแรกนั�นพระองคนั์�นทรงอยูก่บั
พระเจา้

พระเยซ ูผูเ้นรมติสรา้งสิ�งสารพัด

1:3 พระองคท์รงสรา้งสิ�งทั �งปวงขึ�นมา และในบรรดาสิ�งที�เป็นมานั�น ไมม่ี
สักสิ�งเดยีวที�ไดเ้ป็นมานอกเหนือพระองค ์1:4 ในพระองคม์ชีวีติ และชวีติ
นั�นเป็นความสวา่งของมนุษยท์ั �งปวง 1:5 ความสวา่งนั�นสอ่งเขา้มาในความ
มดื และความมดืหาไดเ้ขา้ใจความสวา่งไม่

ภารกจิของยอหน์ผูใ้หรั้บบัพตศิมา

1:6 มชีายคนหนึ�งที�พระเจา้ทรงใชม้า ชื�อยอหน์ 1:7 ทา่นผูน้ี�มาเพื�อเป็น
พยาน เพื�อเป็นพยานถงึความสวา่งนั�น เพื�อคนทั �งปวงจะไดม้คีวามเชื�อ
เพราะทา่น 1:8 ทา่นไมใ่ชค่วามสวา่งนั�น แตท่รงใชม้าเพื�อเป็นพยานถงึ
ความสวา่งนั�น 1:9 เป็นความสวา่งแทนั้�น ซึ�งสอ่งสวา่งแกท่กุคนที�เขา้มาใน
โลก 1:10 พระองคท์รงอยูใ่นโลก และพระองคไ์ดท้รงสรา้งโลก และโลก
หาไดรู้จั้กพระองคไ์ม่

พระสัญญายิ�งใหญแ่กผู่ท้ี�เชื�อ

1:11 พระองคไ์ดเ้สด็จมายังพวกของพระองค ์และพวกของพระองคนั์�นหา
ไดต้อ้นรับพระองคไ์ม ่1:12 แตส่ว่นบรรดาผูท้ี�ตอ้นรับพระองค ์พระองคท์รง
ประทานอํานาจใหเ้ป็นบตุรของพระเจา้ คอืคนทั �งหลายที�เชื�อในพระนาม
ของพระองค ์1:13 ซึ�งมไิดเ้กดิจากเลอืด หรอืความประสงคข์องเนื�อหนัง
หรอืความประสงคข์องมนุษย ์แตเ่กดิจากพระเจา้

พระเยซทูรงรับสภาพมนุษย์

1:14 พระวาทะไดท้รงสภาพของเนื�อหนัง และทรงอยูท่า่มกลางเรา (และ
เราทั �งหลายไดเ้ห็นสงา่ราศขีองพระองค ์คอืสงา่ราศอีนัสมกบัพระบตุรองค์



เดยีวที�บังเกดิจากพระบดิา) บรบิรูณ์ดว้ยพระคณุและความจรงิ

คําพยานของยอหน์ผูใ้หรั้บบัพตศิมา (มธ 3:1-17; มก 1:1-11; ลก
3:1-18)

1:15 ยอหน์ไดเ้ป็นพยานถงึพระองคแ์ละรอ้งประกาศวา่ "นี�แหละคอื
พระองคผ์ูท้ี�ขา้พเจา้ไดก้ลา่วถงึวา่ พระองคผ์ูเ้สด็จมาภายหลังขา้พเจา้ทรง
เป็นใหญก่วา่ขา้พเจา้ เพราะวา่พระองคท์รงดํารงอยูก่อ่นขา้พเจา้" 1:16
และเราทั �งหลายไดรั้บจากความบรบิรูณ์ของพระองค ์เป็นพระคณุซอ้นพระ
คณุ 1:17 เพราะวา่ไดท้รงประทานพระราชบัญญัตนัิ�นทางโมเสส สว่นพระ
คณุและความจรงิมาทางพระเยซคูรสิต ์1:18 ไมม่ใีครเคยเห็นพระเจา้ใน
เวลาใดเลย พระบตุรองคเ์ดยีวที�บังเกดิมา ผูท้รงสถติในพระทรวงของพระ
บดิา พระองคไ์ดท้รงสําแดงพระเจา้แลว้ 1:19 นี�แหละเป็นคําพยานของ
ยอหน์ เมื�อพวกยวิสง่พวกปโุรหติและพวกเลวจีากกรงุเยรซูาเล็มไปถาม
ทา่นวา่ "ทา่นคอืผูใ้ด" 1:20 ทา่นไดย้อมรับ และมไิดป้ฏเิสธ แตไ่ดย้อมรับ
วา่ "ขา้พเจา้ไมใ่ชพ่ระครสิต"์ 1:21 เขาทั �งหลายจงึถามทา่นวา่ "ถา้เชน่นั�น
ทา่นเป็นใครเลา่ ทา่นเป็นเอลยีาหห์รอื" ทา่นตอบวา่ "ขา้พเจา้ไมใ่ชเ่อลยีา
ห"์ "ทา่นเป็นศาสดาพยากรณ์ผูนั้�นหรอื" และทา่นตอบวา่ "มไิด"้ 1:22 คน
เหลา่นั�นจงึถามทา่นวา่ "ทา่นเป็นใคร เพื�อเราจะไดต้อบผูท้ี�ใชเ้รามา
ทา่นกลา่ววา่ทา่นเป็นใคร" 1:23 ทา่นตอบวา่ "เราเป็นเสยีงของผูท้ี�รอ้งใน
ถิ�นทรุกนัดารวา่ `จงกระทํามรรคาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ใหต้รงไป' ตามที�
อสิยาหศ์าสดาพยากรณ์ไดก้ลา่วไว"้ 1:24 ฝ่ายผูท้ี�ไดรั้บใชม้านั�นเป็นของ
พวกฟารสิ ี1:25 เขาเหลา่นั�นกไ็ดถ้ามทา่นวา่ "ถา้ทา่นไมใ่ชพ่ระครสิต ์หรอื
เอลยีาห ์หรอืศาสดาพยากรณ์ผูนั้�นแลว้ ทําไมทา่นจงึทําพธิบีัพตศิมา"
1:26 ยอหน์ไดต้อบเขาเหลา่นั�นวา่ "ขา้พเจา้ใหบ้ัพตศิมาดว้ยนํ�า แตม่ี
พระองคห์นึ�งซึ�งประทับอยูใ่นหมูพ่วกทา่นนั�น ทา่นไมรู่จั้ก 1:27 พระองค์
นั�นแหละ ผูเ้สด็จมาภายหลังขา้พเจา้ทรงเป็นใหญก่วา่ขา้พเจา้ แมส้ายรัด
ฉลองพระบาทของพระองค ์ขา้พเจา้กไ็มบ่ังควรที�จะแก"้ 1:28 เหตกุารณ์นี�
เกดิขึ�นที�เบธาบาราฟากแมนํ่�าจอรแ์ดนขา้งโนน้ อนัเป็นที�ซึ�งยอหน์กําลังให ้
บัพตศิมาอยู่

พระเมษโปดกของพระเจา้คอืลกูแกะของพระเจา้ (วว 5:6)

1:29 วนัรุง่ขึ�นยอหน์เห็นพระเยซกํูาลังเสด็จมาทางทา่น ทา่นจงึกลา่ววา่



"จงดพูระเมษโปดกของพระเจา้ ผูท้รงรับความผดิบาปของโลกไปเสยี
1:30 พระองคน์ี�แหละที�ขา้พเจา้ไดก้ลา่ววา่ `ภายหลังขา้พเจา้จะมผีูห้นึ�ง
เสด็จมาเป็นใหญก่วา่ขา้พเจา้ เพราะวา่พระองคท์รงดํารงอยูก่อ่นขา้พเจา้'
1:31 ขา้พเจา้เองกไ็มไ่ดรู้จั้กพระองค ์แตเ่พื�อใหพ้ระองคท์รงเป็นที�
ประจักษ์แกพ่วกอสิราเอล ขา้พเจา้จงึไดม้าใหบ้ัพตศิมาดว้ยนํ�า" 1:32 และ
ยอหน์กลา่วเป็นพยานวา่ "ขา้พเจา้เห็นพระวญิญาณเหมอืนดังนกเขาเสด็จ
ลงมาจากสวรรค ์และทรงสถติบนพระองค ์1:33 ขา้พเจา้เองไมรู่จั้ก
พระองค ์แตพ่ระองค ์ผูไ้ดท้รงใชใ้หข้า้พเจา้ใหบ้ัพตศิมาดว้ยนํ�า พระองคนั์�น
ไดต้รัสกบัขา้พเจา้วา่ `เมื�อเจา้เห็นพระวญิญาณเสด็จลงมาและสถติอยูบ่นผู ้
ใด ผูนั้�นแหละเป็นผูใ้หบ้ัพตศิมาดว้ยพระวญิญาณบรสิทุธ ิG' 1:34 และ
ขา้พเจา้กไ็ดเ้ห็นแลว้ และไดเ้ป็นพยานวา่ พระองคนี์�แหละ เป็นพระบตุรของ
พระเจา้"

พระราชกจิของพระเยซ ูอนัดรวูช์ักชวนเปโตร

1:35 รุง่ขึ�นอกีวนัหนึ�งยอหน์กําลังยนือยูก่บัสาวกของทา่นสองคน 1:36
และทา่นมองดพูระเยซขูณะที�พระองคท์รงดําเนนิและกลา่ววา่ "จงดพูระ
เมษโปดกของพระเจา้" 1:37 สาวกสองคนนั�นไดย้นิทา่นพดูเชน่นี� เขาจงึ
ตดิตามพระเยซไูป 1:38 พระเยซทูรงเหลยีวหลังและทอดพระเนตรเห็น
เขาตามพระองคม์า จงึตรัสถามเขาวา่ "ทา่นหาอะไร" และเขาทั �งสอง
ทลูพระองคว์า่ "รับบ"ี (ซึ�งแปลวา่อาจารย)์ "ทา่นอยูท่ี�ไหน" 1:39 พระองค์
ตรัสตอบเขาวา่ "มาดเูถดิ" เขากไ็ปและเห็นที�ซ ึ�งพระองคท์รงอาศัยและวนั
นั�นเขากไ็ดพั้กอยูก่บัพระองค ์เพราะขณะนั�นประมาณสี�โมงเย็นแลว้ 1:40
คนหนึ�งในสองคนที�ไดย้นิยอหน์พดู และไดต้ดิตามพระองคไ์ปนั�น คอือนั
ดรวูน์อ้งชายของซโีมนเปโตร 1:41 แลว้อนัดรวูก์ไ็ปหาซโีมนพี�ชายของตน
กอ่น และบอกเขาวา่ "เราไดพ้บพระเมสสยิาหแ์ลว้" ซึ�งแปลวา่พระครสิต์
1:42 อนัดรวูจ์งึพาซโีมนไปเฝ้าพระเยซ ูและเมื�อพระเยซทูรงทอดพระ
เนตรเขาแลว้จงึตรัสวา่ "ทา่นคอืซโีมนบตุรชายโยนาห ์เขาจะเรยีกทา่นวา่เค
ฟาส" ซึ�งแปลวา่ศลิา 1:43 วนัรุง่ขึ�นพระเยซตัู�งพระทัยจะเสด็จไปยังแควน้
กาลลิ ีและพระองคท์รงพบฟีลปิจงึตรัสกบัเขาวา่ "จงตามเรามา" 1:44 ฟีลิ
ปมาจากเบธไซดา เมอืงของอนัดรวูแ์ละเปโตร 1:45 ฟีลปิไปหานาธานาเอ
ลและบอกเขาวา่ "เราไดพ้บพระองคผ์ูท้ี�โมเสสไดก้ลา่วถงึในพระราช
บัญญัต ิและที�พวกศาสดาพยากรณ์ไดก้ลา่วถงึ คอืพระเยซชูาวนาซาเร็ธ



บตุรชายโยเซฟ" 1:46 นาธานาเอลถามเขาวา่ "สิ�งดอีนัใดจะมาจากนาซา
เร็ธไดห้รอื" ฟีลปิตอบเขาวา่ "มาดเูถดิ" 1:47 พระเยซทูอดพระเนตรเห็น
นาธานาเอลมาหาพระองคจ์งึตรัสถงึเรื�องตัวเขาวา่ "ดเูถดิ ชนอสิราเอลแท ้
ในตัวเขาไมม่อีบุาย" 1:48 นาธานาเอลทลูถามพระองคว์า่ "พระองคท์รง
รูจ้ักขา้พระองคไ์ดอ้ยา่งไร" พระเยซตูรัสตอบเขาวา่ "กอ่นที�ฟีลปิจะเรยีก
ทา่น เมื�อทา่นอยูท่ี�ใตต้น้มะเดื�อนั�น เราเห็นทา่น" 1:49 นาธานาเอลทลู
ตอบพระองคว์า่ "รับบ ีพระองคท์รงเป็นพระบตุรของพระเจา้ พระองคท์รง
เป็นกษัตรยิข์องชนชาตอิสิราเอล" 1:50 พระเยซตูรัสตอบเขาวา่ "เพราะ
เราบอกทา่นวา่ เราเห็นทา่นอยูใ่ตต้น้มะเดื�อนั�น ทา่นจงึเชื�อหรอื ทา่นจะได ้
เห็นเหตกุารณ์ใหญก่วา่นั�นอกี" 1:51 และพระองคต์รัสกบัเขาวา่ "เราบอก
ความจรงิแกท่า่นทั �งหลายวา่ ภายหลังทา่นจะไดเ้ห็นทอ้งฟ้าเปิดออก และ
เหลา่ทตูสวรรคข์องพระเจา้ขึ�นและลงอยูเ่หนือบตุรมนุษย"์

งานสมรสและการอศัจรรยท์ี�บา้นคานา

2:1 วนัที�สามมงีานสมรสที�หมูบ่า้นคานาแควน้กาลลิ ีและมารดาของพระ
เยซกูอ็ยูท่ี�นั�น 2:2 พระเยซแูละสาวกของพระองคไ์ดรั้บเชญิไปในงานนั�น
2:3 เมื�อนํ�าองุน่หมดแลว้ มารดาของพระเยซทูลูพระองคว์า่ "เขาไมม่นํี�า
องุน่" 2:4 พระเยซตูรัสกบันางวา่ "หญงิเอย๋ ขา้พเจา้เกี�ยวขอ้งอะไรกบัทา่น
เลา่ เวลาของขา้พเจา้ยังไมม่าถงึ" 2:5 มารดาของพระองคจ์งึบอกพวกคน
ใชว้า่ "ทา่นจะสั�งพวกเจา้ใหทํ้าสิ�งใด กจ็งกระทําตามเถดิ" 2:6 มโีอง่หนิตั�ง
อยูท่ี�นั�นหกใบตามธรรมเนียมการชําระของพวกยวิ จนํุ�าใบละสี�หา้ถัง 2:7
พระเยซตูรัสสั�งเขาวา่ "จงตักนํ�าใสโ่อง่ใหเ้ต็มเถดิ" และเขากตั็กนํ�าใสโ่อง่
เต็มเสมอปาก 2:8 แลว้พระองคต์รัสสั�งเขาวา่ "จงตักเอาไปใหเ้จา้ภาพเถดิ"
เขากเ็อาไปให ้2:9 เมื�อเจา้ภาพชมินํ�าที�กลายเป็นนํ�าองุน่แลว้ และไมรู่ว้า่
มาจากไหน (แตค่นใชท้ี�ตักนํ�านั�นรู)้ เจา้ภาพจงึเรยีกเจา้บา่วมา 2:10 และ
พดูกบัเขาวา่ "ใครๆเขากเ็อานํ�าองุน่อยา่งดมีาใหก้อ่น และเมื�อไดด้ื�มกนัมาก
แลว้จงึเอาที�ไมสู่ด้มีา แตท่า่นเกบ็นํ�าองุน่อยา่งดไีวจ้นถงึบัดนี�" 2:11 การ
อศัจรรยค์รั�งแรกนี�พระเยซไูดท้รงกระทําที�บา้นคานาแควน้กาลลิ ีและไดท้รง
สําแดงสงา่ราศขีองพระองค ์และสาวกของพระองคก์ไ็ดเ้ชื�อในพระองค์
2:12 ภายหลังเหตกุารณ์นี�พระองคก์เ็สด็จลงไปยังเมอืงคาเปอรนาอมุ
พรอ้มกบัมารดาและนอ้งชายและสาวกของพระองค ์และอยูท่ี�นั�นเพยีงไมก่ี�
วนั



พระเยซทูรงชําระพระวหิาร

2:13 เทศกาลปัสกาของพวกยวิใกลเ้ขา้มาแลว้ และพระเยซเูสด็จขึ�นไปยัง
กรงุเยรซูาเล็ม 2:14 ในพระวหิารพระองคท์รงพบคนขายววั ขายแกะ ขาย
นกเขา และคนรับแลกเงนินั�งอยู ่2:15 เมื�อพระองคท์รงเอาเชอืกทําเป็นแส ้
พระองคท์รงไลค่นเหลา่นั�น พรอ้มกบัแกะและววัออกไปจากพระวหิาร และ
ทรงเทเงนิของคนรับแลกเงนิและควํ�าโต๊ะ 2:16 และพระองคต์รัสแกบ่รรดา
คนขายนกเขาวา่ "จงเอาของเหลา่นี�ไปเสยี อยา่ทําพระนเิวศของพระบดิา
เราใหเ้ป็นที�คา้ขาย" 2:17 พวกสาวกของพระองคก์ร็ะลกึขึ�นไดถ้งึคําที�
เขยีนไวว้า่ `ความรอ้นใจในเรื�องพระนเิวศของพระองคไ์ดท้ว่มทน้ขา้
พระองค'์ 2:18 พวกยวิจงึทลูพระองคว์า่ "ทา่นจะแสดงหมายสําคัญอะไร
ใหเ้ราเห็น วา่ทา่นมอํีานาจกระทําการเชน่นี�ได"้ 2:19 พระเยซจูงึตรัสตอบ
เขาทั �งหลายวา่ "ทําลายวหิารนี�เสยี แลว้เราจะยกขึ�นในสามวนั" 2:20 พวก
ยวิจงึทลูวา่ "พระวหิารนี�เขาสรา้งถงึสี�สบิหกปีจงึสําเร็จ และทา่นจะยกขึ�น
ใหมใ่นสามวนัหรอื" 2:21 แตพ่ระวหิารที�พระองคต์รัสถงึนั�นคอืพระกายของ
พระองค ์2:22 เหตฉุะนั�นเมื�อพระองคท์รงเป็นขึ�นมาจากความตายแลว้
พวกสาวกของพระองคก์ร็ะลกึไดว้า่พระองคไ์ดต้รัสดังนี�ไวแ้กเ่ขา และเขาก็
เชื�อพระคัมภรีแ์ละพระดํารัสที�พระเยซไูดต้รัสแลว้นั�น 2:23 เมื�อพระองค์
ประทับ ณ กรงุเยรซูาเล็มในวนัเลี�ยงเทศกาลปัสกานั�น มคีนเป็นอนัมากได ้
เชื�อในพระนามของพระองค ์เมื�อเขาไดเ้ห็นการอศัจรรยท์ี�พระองคไ์ดท้รง
กระทํา 2:24 แตพ่ระเยซมูไิดท้รงวางพระทัยในคนเหลา่นั�น เพราะพระองค์
ทรงรูจ้ักมนุษยท์กุคน 2:25 และไมม่คีวามจําเป็นที�จะมพียานในเรื�อง
มนุษย ์ดว้ยพระองคเ์องทรงทราบวา่อะไรมอียูใ่นมนุษย์

นโิคเดมัสกบัการบังเกดิใหม่

3:1 มชีายคนหนึ�งในพวกฟารสิชีื�อนโิคเดมัสเป็นขนุนางของพวกยวิ 3:2
ชายผูน้ี�ไดม้าหาพระเยซใูนเวลากลางคนืและทลูพระองคว์า่ "รับบ ีพวก
ขา้พเจา้ทราบอยูว่า่ทา่นเป็นครทูี�มาจากพระเจา้ เพราะไมม่ผีูใ้ดกระทําการ
อศัจรรยซ์ึ�งทา่นไดก้ระทํานั�นได ้นอกจากวา่พระเจา้ทรงสถติอยูก่บัเขาดว้ย"
3:3 พระเยซตูรัสตอบเขาวา่ "เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ ถา้ผูใ้ดไมไ่ด ้
บังเกดิใหม ่ผูนั้�นจะเห็นอาณาจักรของพระเจา้ไมไ่ด"้ 3:4 นโิคเดมัส
ทลูพระองคว์า่ "คนชราแลว้จะบังเกดิใหมอ่ยา่งไรได ้จะเขา้ในครรภม์ารดา



ครั�งที�สองและบังเกดิใหมไ่ดห้รอื" 3:5 พระเยซตูรัสตอบวา่ "เราบอกความ
จรงิแกท่า่นวา่ ถา้ผูใ้ดไมไ่ดบ้ังเกดิจากนํ�าและพระวญิญาณ ผูนั้�นจะเขา้ใน
อาณาจักรของพระเจา้ไมไ่ด ้3:6 ซึ�งบังเกดิจากเนื�อหนังกเ็ป็นเนื�อหนัง และ
ซึ�งบังเกดิจากพระวญิญาณกค็อืจติวญิญาณ 3:7 อยา่ประหลาดใจที�เรา
บอกทา่นวา่ ทา่นตอ้งบังเกดิใหม ่3:8 ลมใครจ่ะพัดไปขา้งไหนกพั็ดไปขา้ง
นั�น และทา่นไดย้นิเสยีงลมนั�น แตท่า่นไมรู่ว้า่ลมมาจากไหนและไปที�ไหน
คนที�บังเกดิจากพระวญิญาณกเ็ป็นอยา่งนั�นทกุคน" 3:9 นโิคเดมัส
ทลูพระองคว์า่ "เหตกุารณ์อยา่งนี�จะเป็นไปอยา่งไรได"้ 3:10 พระเยซตูรัส
ตอบเขาวา่ "ทา่นเป็นอาจารยข์องชนอสิราเอล และยังไมเ่ขา้ใจสิ�งเหลา่นี�
หรอื 3:11 เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ พวกเราพดูสิ�งที�เรารู ้และเป็นพยาน
ถงึสิ�งที�เราไดเ้ห็น และทา่นหาไดรั้บคําพยานของเราไม ่3:12 ถา้เราบอก
ทา่นถงึสิ�งฝ่ายโลกและทา่นไมเ่ชื�อ ถา้เราบอกทา่นถงึสิ�งฝ่ายสวรรค ์ทา่นจะ
เชื�อไดอ้ยา่งไร 3:13 ไมม่ผีูใ้ดไดข้ึ�นไปสูส่วรรคน์อกจากทา่นที�ลงมาจาก
สวรรค ์คอืบตุรมนุษยผ์ูท้รงสถติในสวรรคนั์�น 3:14 โมเสสไดย้กงขูึ�นในถิ�น
ทรุกนัดารฉันใด บตุรมนุษยจ์ะตอ้งถกูยกขึ�นฉันนั�น 3:15 เพื�อผูใ้ดที�เชื�อใน
พระองคจ์ะไมพ่นิาศ แตม่ชีวีตินรัินดร ์3:16 เพราะวา่พระเจา้ทรงรักโลก จน
ไดท้รงประทานพระบตุรองคเ์ดยีวของพระองคท์ี�บังเกดิมา เพื�อผูใ้ดที�เชื�อใน
พระบตุรนั�นจะไมพ่นิาศ แตม่ชีวีตินรัินดร ์3:17 เพราะวา่พระเจา้ไมไ่ดท้รง
ใชพ้ระบตุรของพระองคเ์ขา้มาในโลกเพื�อจะพพิากษาโลก แตเ่พื�อชว่ยโลก
ใหร้อดโดยพระบตุรนั�น 3:18 ผูท้ี�เชื�อในพระบตุรกไ็มต่อ้งถกูพพิากษาลง
โทษ แตผู่ท้ี�มไิดเ้ชื�อกต็อ้งถกูพพิากษาลงโทษอยูแ่ลว้ เพราะเขามไิดเ้ชื�อ
ในพระนามพระบตุรองคเ์ดยีวที�บังเกดิจากพระเจา้ 3:19 หลักของการ
พพิากษามอียา่งนี� คอืความสวา่งไดเ้ขา้มาในโลกแลว้ แตม่นุษยไ์ดรั้กความ
มดืมากกวา่รักความสวา่ง เพราะกจิการของเขาชั�ว 3:20 เพราะทกุคนที�
ประพฤตชิั�วกเ็กลยีดความสวา่ง และไมม่าถงึความสวา่ง ดว้ยกลัววา่การ
กระทําของตนจะถกูตําหน ิ3:21 แตผู่ท้ี�ประพฤตติามความจรงิกม็าสูค่วาม
สวา่ง เพื�อจะใหก้ารกระทําของตนปรากฏวา่ ไดก้ระทําการนั�นโดยพึ�งพระ
เจา้"

คําพยานสดุทา้ยของยอหน์ผูใ้หรั้บบัพตศิมา

3:22 ภายหลังเหตกุารณ์เหลา่นี�พระเยซกูเ็สด็จเขา้ไปในแควน้ยเูดยีกบั
สาวกของพระองค ์และทรงประทับที�นั�นกบัเขา และใหบ้ัพตศิมา 3:23



ยอหน์กใ็หบ้ัพตศิมาอยูท่ี�อายโนนใกลห้มูบ่า้นสาลมิเหมอืนกนั เพราะที�นั�นมี
นํ�ามาก และผูค้นกพ็ากนัมารับบัพตศิมา 3:24 เพราะยอหน์ยังไมต่ดิคกุ
3:25 เกดิการโตเ้ถยีงกนัขึ�นระหวา่งสาวกของยอหน์กบัพวกยวิเรื�องการ
ชําระ 3:26 สาวกของยอหน์จงึไปหายอหน์และพดูวา่ "รับบ ีทา่นที�อยูก่บั
อาจารยฟ์ากแมนํ่�าจอรแ์ดนขา้งโนน้ ผูท้ี�อาจารยเ์ป็นพยานถงึนั�น ดเูถดิ ทา่น
ผูนั้�นใหบ้ัพตศิมาและคนทั �งปวงกพ็ากนัไปหาทา่น" 3:27 ยอหน์ตอบวา่
"มนุษยจ์ะรับสิ�งใดไมไ่ด ้นอกจากที�ทรงประทานจากสวรรคใ์หเ้ขา 3:28
ทา่นทั �งหลายเองกไ็ดเ้ป็นพยานของขา้พเจา้วา่ ขา้พเจา้ไดพ้ดูวา่ ขา้พเจา้มิ
ใชพ่ระครสิต ์แตข่า้พเจา้ไดรั้บพระบัญชาใหนํ้าเสด็จพระองค ์3:29 ทา่นที�
มเีจา้สาวนั�นแหละคอืเจา้บา่ว แตส่หายของเจา้บา่วที�ยนืฟังเจา้บา่ว กช็ื�นชม
ยนิดอียา่งยิ�งเมื�อไดย้นิเสยีงของเจา้บา่ว ฉะนั�นความปีตยินิดขีองขา้พเจา้จงึ
เต็มเปี� ยมแลว้ 3:30 พระองคต์อ้งทรงยิ�งใหญข่ึ�น แตข่า้พเจา้ตอ้งดอ้ยลง"

ชวีตินรัินดรสํ์าหรับผูท้ี�เชื�อ

3:31 พระองคผ์ูเ้สด็จมาจากเบื�องบนทรงเป็นใหญเ่หนือทกุสิ�ง ผูท้ี�มาจาก
โลกกเ็ป็นฝ่ายโลกและพดูตามอยา่งโลก พระองคผ์ูเ้สด็จมาจากสวรรคท์รง
เป็นใหญเ่หนือทกุสิ�ง 3:32 พระองคท์รงเป็นพยานถงึสิ�งซึ�งพระองคท์อด
พระเนตรเห็นและไดย้นิ แตไ่มม่ผีูใ้ดรับคําพยานของพระองค ์3:33 ผูท้ี�รับ
คําพยานของพระองคก์ป็ระทับตราลงวา่ พระเจา้ทรงสัตยจ์รงิ 3:34 เพราะ
พระองค ์ผูท้ี�พระเจา้ทรงใชม้านั�น ทรงกลา่วพระวจนะของพระเจา้ เพราะ
พระเจา้ไดท้รงประทานพระวญิญาณอยา่งไมจํ่ากดัแดพ่ระองค ์3:35 พระ
บดิาทรงรักพระบตุรและทรงมอบทกุสิ�งไวใ้นพระหัตถข์องพระองค ์3:36 ผู ้
ที�เชื�อในพระบตุรกม็ชีวีตินรัินดร ์ผูท้ี�ไมเ่ชื�อในพระบตุรกจ็ะไมเ่ห็นชวีติ แต่
พระพโิรธของพระเจา้ตกอยูก่บัเขา

เสด็จผา่นแควน้สะมาเรยีไปแควน้กาลลิี

4:1 เหตฉุะนั�นเมื�อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงทราบวา่ พวกฟารสิไีดย้นิวา่ พระ
เยซทูรงมสีาวกและใหบ้ัพตศิมามากกวา่ยอหน์ 4:2 (แมว้า่พระเยซไูมไ่ด ้
ทรงใหบ้ัพตศิมาเอง แตส่าวกของพระองคเ์ป็นผูใ้ห)้ 4:3 พระองคจ์งึเสด็จ
ออกจากแควน้ยเูดยีและกลับไปยังแควน้กาลลิอีกี 4:4 พระองคจํ์าตอ้ง
เสด็จผา่นแควน้สะมาเรยี 4:5 พระองคจ์งึเสด็จไปถงึเมอืงหนึ�งชื�อสคิารใ์น
แควน้สะมาเรยี ใกลท้ี�ดนิซึ�งยาโคบใหแ้กโ่ยเซฟบตุรชายของตน



หญงิชาวสะมาเรยีที�บอ่นํ�าของยาโคบ

4:6 บอ่นํ�าของยาโคบอยูท่ี�นั�น พระเยซทูรงดําเนนิทางมาเหน็ดเหนื�อยจงึ
ประทับบนขอบบอ่นั�น เป็นเวลาประมาณเที�ยง 4:7 มหีญงิชาวสะมาเรยีคน
หนึ�งมาตักนํ�า พระเยซตูรัสกบันางวา่ "ขอนํ�าใหเ้ราดื�มบา้ง" 4:8 (ขณะนั�น
สาวกของพระองคเ์ขา้ไปซื�ออาหารในเมอืง) 4:9 หญงิชาวสะมาเรยี
ทลูพระองคว์า่ "ไฉนทา่นผูเ้ป็นยวิจงึขอนํ�าดื�มจากดฉัินผูเ้ป็นหญงิสะมาเรยี
เพราะพวกยวิไมค่บหาชาวสะมาเรยีเลย" 4:10 พระเยซตูรัสตอบนางวา่
"ถา้เจา้ไดรู้จั้กของประทานของพระเจา้ และรูจั้กผูท้ี�พดูกบัเจา้วา่ `ขอนํ�าให ้
เราดื�มบา้ง' เจา้จะไดข้อจากทา่นผูนั้�น และทา่นผูนั้�นจะใหนํ้�าประกอบดว้ย
ชวีติแกเ่จา้" 4:11 นางทลูพระองคว์า่ "ทา่นเจา้คะ ทา่นไมม่ถีังตัก และบอ่
นี�กล็กึ ทา่นจะไดนํ้�าประกอบดว้ยชวีตินั�นมาจากไหน 4:12 ทา่นเป็นใหญ่
กวา่ยาโคบบรรพบรุษุของเรา ผูไ้ดใ้หบ้อ่นํ�านี�แกเ่ราหรอื และยาโคบเองกไ็ด ้
ดื�มจากบอ่นี�รวมทั �งบตุรและฝงูสัตวข์องทา่นดว้ย"

พระวญิญาณบรสิทุธ ิGคอืบอ่นํ�าพภุายใน

4:13 พระเยซตูรัสตอบนางวา่ "ผูใ้ดที�ดื�มนํ�านี�จะกระหายอกี 4:14 แตผู่ใ้ด
ที�ดื�มนํ�าซึ�งเราจะใหแ้กเ่ขานั�นจะไมก่ระหายอกีเลย แตนํ่�าซึ�งเราจะใหเ้ขานั�น
จะบังเกดิเป็นบอ่นํ�าพใุนตัวเขาพลุง่ขึ�นถงึชวีตินรัินดร"์ 4:15 นาง
ทลูพระองคว์า่ "ทา่นเจา้คะ ขอนํ�านั�นใหด้ฉัินเถดิ เพื�อดฉัินจะไดไ้มก่ระหาย
อกีและจะไดไ้มต่อ้งมาตักที�นี�" 4:16 พระเยซตูรัสกบันางวา่ "ไปเรยีกสามี
ของเจา้มานี�เถดิ" 4:17 นางทลูตอบวา่ "ดฉัินไมม่สีามคีะ่" พระเยซตูรัสกบั
นางวา่ "เจา้พดูถกูแลว้วา่ `ดฉัินไมม่สีาม'ี 4:18 เพราะเจา้ไดม้สีามหีา้คน
แลว้ และคนที�เจา้มอียูเ่ดีLยวนี�กไ็มใ่ชส่ามขีองเจา้ เรื�องนี�เจา้พดูจรงิ" 4:19
นางทลูพระองคว์า่ "ทา่นเจา้คะ ดฉัินเห็นจรงิแลว้วา่ทา่นเป็นศาสดา
พยากรณ์ 4:20 บรรพบรุษุของพวกเรานมัสการที�ภเูขานี� แตพ่วกทา่นวา่
สถานที�ที�ควรนมัสการนั�นคอืกรงุเยรซูาเล็ม" 4:21 พระเยซตูรัสกบันางวา่
"หญงิเอย๋ เชื�อเราเถดิ จะมเีวลาหนึ�งที�พวกเจา้จะมไิดไ้หวน้มัสการพระบดิา
เฉพาะที�ภเูขานี� หรอืที�กรงุเยรซูาเล็ม 4:22 ซึ�งพวกเจา้นมัสการนั�นเจา้ไม่
รูจ้ัก ซึ�งพวกเรานมัสการเรารูจั้ก เพราะความรอดนั�นเนื�องมาจากพวกยวิ
4:23 แตเ่วลานั�นใกลเ้ขา้มาแลว้ และบัดนี�กถ็งึแลว้ คอืเมื�อผูท้ี�นมัสการ
อยา่งถกูตอ้ง จะนมัสการพระบดิาดว้ยจติวญิญาณและความจรงิ เพราะวา่



พระบดิาทรงแสวงหาคนเชน่นั�นนมัสการพระองค ์4:24 พระเจา้ทรงเป็น
พระวญิญาณ และผูท้ี�นมัสการพระองคต์อ้งนมัสการดว้ยจติวญิญาณและ
ความจรงิ" 4:25 นางทลูพระองคว์า่ "ดฉัินทราบวา่พระเมสสยิาหท์ี�เรยีกวา่
พระครสิต ์จะเสด็จมา เมื�อพระองคเ์สด็จมาพระองคจ์ะทรงชี�แจงทกุสิ�งแก่
เรา" 4:26 พระเยซตูรัสกบันางวา่ "เราที�พดูกบัเจา้คอืทา่นผูนั้�น" 4:27
ขณะนั�นสาวกของพระองคก์ม็าถงึ และเขาประหลาดใจที�พระองคท์รง
สนทนากบัผูห้ญงิ แตไ่มม่ใีครถามวา่ "พระองคท์รงประสงคอ์ะไร" หรอื
"ทําไมพระองคจ์งึทรงสนทนากบันาง" 4:28 หญงินั�นจงึทิ�งหมอ้นํ�าไวแ้ละ
เขา้ไปในเมอืงและบอกคนทั �งปวงวา่ 4:29 "มาดทูา่นผูห้นึ�งที�เลา่ถงึสิ�ง
สารพัดซึ�งฉันไดก้ระทํา ทา่นผูน้ี�มใิชพ่ระครสิตห์รอื" 4:30 คนทั �งหลายจงึ
พากนัออกจากเมอืงไปหาพระองค ์4:31 ในระหวา่งนั�นพวกสาวกทลูเชญิ
พระองคว์า่ "พระอาจารยเ์จา้ขา้ เชญิรับประทานเถดิ" 4:32 แตพ่ระองคต์รัส
กบัเขาวา่ "เรามอีาหารรับประทานที�ทา่นทั �งหลายไมรู่"้ 4:33 พวกสาวกจงึ
ถามกนัวา่ "มใีครเอาอาหารมาถวายพระองคแ์ลว้หรอื" 4:34 พระเยซตูรัส
กบัเขาวา่ "อาหารของเราคอืการกระทําตามพระทัยของพระองคผ์ูท้รงใชเ้รา
มา และทําใหง้านของพระองคสํ์าเร็จ 4:35 ทา่นทั �งหลายวา่ อกีสี�เดอืนจะ
ถงึฤดเูกี�ยวขา้วมใิชห่รอื ดเูถดิ เราบอกทา่นทั �งหลายวา่ เงยหนา้ขึ�นดนูาเถดิ
วา่ทุง่นากข็าว ถงึเวลาเกี�ยวแลว้ 4:36 คนที�เกี�ยวกกํ็าลังไดรั้บคา่จา้ง และ
กําลังสํ�าสมพชืผลไวสํ้าหรับชวีตินรัินดร ์เพื�อทั �งคนหวา่นและคนเกี�ยวจะชื�น
ชมยนิดดีว้ยกนั 4:37 เพราะในเรื�องนี�คําที�กลา่วไวน้ี�เป็นความจรงิ คอื `คน
หนึ�งหวา่นและอกีคนหนึ�งเกี�ยว' 4:38 เราใชท้า่นทั �งหลายไปเกี�ยวสิ�งที�ทา่น
มไิดล้งแรงทํา คนอื�นไดล้งแรงทํา และทา่นไดป้ระโยชน์จากแรงของเขา"
4:39 ชาวสะมาเรยีเป็นอนัมากที�มาจากเมอืงนั�นไดเ้ชื�อในพระองค ์เพราะ
คําพยานของหญงิผูนั้�น ที�วา่ "ทา่นเลา่ถงึสิ�งสารพัดซึ�งฉันไดก้ระทํา"

ชาวสะมาเรยีไดรั้บความรอดเพิ�มขึ�นอกี

4:40 ฉะนั�นเมื�อชาวสะมาเรยีมาถงึพระองค ์เขาจงึทลูเชญิพระองคใ์ห ้
ประทับอยูก่บัเขา และพระองคก์ป็ระทับที�นั�นสองวนั 4:41 และคนอื�นเป็น
อนัมากไดเ้ชื�อเพราะพระดํารัสของพระองค ์4:42 เขาเหลา่นั�นพดูกบัหญงิ
นั�นวา่ "ตั �งแตน่ี�ไปที�เราเชื�อนั�นมใิชเ่พราะคําของเจา้ แตเ่พราะเราไดย้นิเอง
และเรารูแ้น่วา่ทา่นองคน์ี�เป็นผูช้ว่ยโลกใหร้อด คอืพระครสิต"์ 4:43 ครั�น
ลว่งไปสองวนั พระองคก์เ็สด็จออกจากที�นั�นไปยังแควน้กาลลิ ี4:44 เพราะ



พระเยซเูองทรงเป็นพยานวา่ "ศาสดาพยากรณ์ไมไ่ดรั้บเกยีรตใินบา้นเมอืง
ของตน" 4:45 ฉะนั�นเมื�อพระองคเ์สด็จไปถงึแควน้กาลลิ ีชาวกาลลิไีดต้อ้น
รับพระองค ์เพราะเขาไดเ้ห็นทกุสิ�งซึ�งพระองคไ์ดท้รงกระทําในเทศกาล
เลี�ยง ณ กรงุเยรซูาเล็ม เพราะเขาทั �งหลายไดไ้ปในเทศกาลเลี�ยงนั�นดว้ย

ทรงรักษาบตุรชายของขนุนาง

4:46 ฉะนั�นพระเยซจูงึไดเ้สด็จไปยังหมูบ่า้นคานาแควน้กาลลิอีกี อนัเป็นที�
ซึ�งพระองคท์รงกระทําใหนํ้�ากลายเป็นนํ�าองุน่ และที�เมอืงคาเปอรนาอมุมี
ขนุนางคนหนึ�ง บตุรชายของทา่นป่วยหนัก 4:47 เมื�อทา่นไดย้นิขา่ววา่
พระเยซไูดเ้สด็จมาจากแควน้ยเูดยีไปยังแควน้กาลลิแีลว้ ทา่นจงึไปทลูออ้น
วอนพระองคใ์หเ้สด็จลงไปรักษาบตุรของตน เพราะบตุรจวนจะตายแลว้
4:48 พระเยซจูงึตรัสกบัเขาวา่ "ถา้พวกทา่นไมเ่ห็นหมายสําคัญและการ
มหัศจรรย ์ทา่นกจ็ะไมเ่ชื�อ" 4:49 ขนุนางผูนั้�นทลูพระองคว์า่ "พระองคเ์จา้
ขา้ ขอเสด็จไปกอ่นที�บตุรของขา้พระองคจ์ะตาย" 4:50 พระเยซตูรัสกบั
ทา่นวา่ "กลับไปเถดิ บตุรชายของทา่นจะไมต่าย" ทา่นกเ็ชื�อพระดํารัสที�
พระเยซตูรัสกบัทา่น จงึทลูลาไป 4:51 ขณะที�ทา่นกลับไปนั�น พวกผูรั้บใช ้
ของทา่นไดม้าพบและเรยีนทา่นวา่ "บตุรชายของทา่นหายแลว้" 4:52
ทา่นจงึถามถงึเวลาที�บตุรคอ่ยทเุลาขึ�นนั�น และพวกผูรั้บใชก้เ็รยีนทา่นวา่
"ไขห้ายเมื�อวานนี�เวลาบา่ยโมง" 4:53 บดิาจงึรูว้า่ชั�วโมงนั�นเป็นเวลาที�พระ
เยซไูดต้รัสกบัตนวา่ "บตุรชายของทา่นจะไมต่าย" และทา่นเองกเ็ชื�อพรอ้ม
ทั �งครัวเรอืนของทา่นดว้ย 4:54 นี�เป็นการอศัจรรยท์ี�สองซึ�งพระเยซทูรง
กระทํา เมื�อพระองคเ์สด็จจากแควน้ยเูดยีไปยังแควน้กาลลิี

ทรงรักษาคนป่วยที�สระเบธซาธา

5:1 หลังจากนั�นกถ็งึเทศกาลเลี�ยงของพวกยวิ และพระเยซกูเ็สด็จขึ�นไปยัง
กรงุเยรซูาเล็ม 5:2 ในกรงุเยรซูาเล็มที�รมิประตแูกะมสีระอยูส่ระหนึ�ง ภาษา
ฮบีรเูรยีกสระนั�นวา่ เบธซาธา เป็นที�ซึ�งมศีาลาหา้หลัง 5:3 ในศาลาเหลา่
นั�นมคีนป่วยเป็นอนัมากนอนอยู ่คนตาบอด คนงอ่ย คนผอมแหง้ กําลังคอย
นํ�ากระเพื�อม 5:4 ดว้ยมทีตูสวรรคอ์งคห์นึ�งลงมากวนนํ�าในสระนั�นเป็นครั�ง
คราว เมื�อนํ�ากระเพื�อมนั�น ผูใ้ดกา้วลงไปในนํ�ากอ่น กจ็ะหายจากโรคที�เขา
เป็นอยูนั่�น 5:5 ที�นั�นมชีายคนหนึ�งป่วยมาสามสบิแปดปีแลว้ 5:6 เมื�อพระ
เยซทูอดพระเนตรคนนั�นนอนอยูแ่ละทรงทราบวา่ เขาป่วยอยูอ่ยา่งนั�นนาน



แลว้ พระองคต์รัสกบัเขาวา่ "เจา้ปรารถนาจะหายโรคหรอื" 5:7 คนป่วยนั�น
ทลูตอบพระองคว์า่ "ทา่นเจา้ขา้ เมื�อนํ�ากําลังกระเพื�อมนั�น ไมม่ผีูใ้ดที�จะเอา
ตัวขา้พเจา้ลงไปในสระ และเมื�อขา้พเจา้กําลังไป คนอื�นกล็งไปกอ่นแลว้"
5:8 พระเยซตูรัสกบัเขาวา่ "จงลกุขึ�นยกแครข่องเจา้และเดนิไปเถดิ" 5:9
ในทันใดนั�นคนนั�นกห็ายโรค และเขากย็กแครข่องเขาเดนิไป วนันั�นเป็นวนั
สะบาโต 5:10 ดังนั�นพวกยวิจงึพดูกบัชายที�หายโรคนั�นวา่ "วนันี�เป็นวนัสะ
บาโต ที�เจา้แบกแครไ่ปนั�นกผ็ดิพระราชบัญญัต"ิ 5:11 คนนั�นจงึตอบเขา
เหลา่นั�นวา่ "ทา่นที�รักษาขา้พเจา้ใหห้ายโรคไดสั้�งขา้พเจา้วา่ `จงยกแคร่
ของเจา้แบกเดนิไปเถดิ'" 5:12 เขาเหลา่นั�นถามคนนั�นวา่ "คนที�สั�งเจา้วา่
`จงยกแครข่องเจา้แบกเดนิไปเถดิ' นั�น เป็นผูใ้ด" 5:13 คนที�ไดรั้บการ
รักษาใหห้ายโรคนั�นไมรู่ว้า่เป็นผูใ้ด เพราะพระเยซเูสด็จหลบไปแลว้ เนื�อง
จากขณะนั�นมคีนอยูท่ี�นั�นเป็นอนัมาก 5:14 ภายหลังพระเยซไูดท้รงพบคน
นั�นในพระวหิารและตรัสกบัเขาวา่ "ดเูถดิ เจา้หายโรคแลว้ อยา่ทําบาปอกี มิ
ฉะนั�นเหตรุา้ยกวา่นั�นจะเกดิกบัเจา้" 5:15 ชายคนนั�นกไ็ดอ้อกไปและบอก
พวกยวิวา่ ทา่นที�ไดรั้กษาเขาใหห้ายโรคนั�นคอืพระเยซ ู5:16 เหตฉุะนั�น
พวกยวิจงึขม่เหงพระเยซ ูและแสวงหาโอกาสที�จะฆา่พระองค ์เพราะ
พระองคท์รงกระทําเชน่นั�นในวนัสะบาโต 5:17 แตพ่ระเยซตูรัสตอบเขาวา่
"พระบดิาของเรากย็ังทรงกระทําการอยูจ่นถงึบัดนี� และเรากทํ็าดว้ย" 5:18
เหตฉุะนั�นพวกยวิยิ�งแสวงหาโอกาสที�จะฆา่พระองค ์มใิชเ่พราะพระองคล์ว่ง
กฎวนัสะบาโตเทา่นั�น แตย่ังไดเ้รยีกพระเจา้วา่เป็นบดิาของตนดว้ย ซึ�งเป็น
การกระทําตนเสมอกบัพระเจา้ 5:19 ดังนั�นพระเยซตูรัสกบัเขาวา่ "เราบอก
ความจรงิแกท่า่นทั �งหลายวา่ พระบตุรจะกระทําสิ�งใดตามใจไมไ่ด ้นอกจาก
ที�ไดเ้ห็นพระบดิาทรงกระทํา เพราะสิ�งใดที�พระบดิาทรงกระทํา สิ�งนั�นพระ
บตุรจงึทรงกระทําดว้ย 5:20 เพราะวา่พระบดิาทรงรักพระบตุร และทรง
สําแดงใหพ้ระบตุรเห็นทกุสิ�งที�พระองคท์รงกระทํา และพระองคจ์ะทรง
สําแดงใหพ้ระบตุรเห็นการที�ย ิ�งใหญก่วา่นั�นอกี เพื�อทา่นทั �งหลายจะ
ประหลาดใจ 5:21 เพราะพระบดิาทรงทําใหค้นที�ตายแลว้ฟื�นขึ�นมาและมี
ชวีติฉันใด ถา้พระบตุรปรารถนาจะกระทําใหผู้ใ้ดมชีวีติกจ็ะกระทําเหมอืนกนั
ฉันนั�น 5:22 เพราะวา่พระบดิามไิดท้รงพพิากษาผูใ้ด แตพ่ระองคไ์ดท้รง
มอบการพพิากษาทั �งสิ�นไวก้บัพระบตุร 5:23 เพื�อคนทั �งปวงจะไดถ้วาย
เกยีรตแิดพ่ระบตุรเหมอืนที�เขาถวายเกยีรตแิดพ่ระบดิา ผูใ้ดไมถ่วายเกยีรติ
แดพ่ระบตุร ผูนั้�นกไ็มถ่วายเกยีรตแิดพ่ระบดิาผูท้รงใชพ้ระบตุรมา 5:24 เรา
บอกความจรงิแกท่า่นทั �งหลายวา่ ถา้ผูใ้ดฟังคําของเราและเชื�อในพระองค์



ผูท้รงใชเ้รามา ผูนั้�นกม็ชีวีตินรัินดร ์และไมถ่กูพพิากษา แตไ่ดผ้า่นพน้ความ
ตายไปสูช่วีติแลว้ 5:25 เราบอกความจรงิแกท่า่นทั �งหลายวา่ เวลาที�
กําหนดนั�นใกลจ้ะถงึแลว้ และบัดนี�กถ็งึแลว้ คอืเมื�อผูท้ี�ตายแลว้จะไดย้นิพระ
สรุเสยีงแหง่พระบตุรของพระเจา้ และบรรดาผูท้ี�ไดย้นิจะมชีวีติ 5:26
เพราะวา่พระบดิาทรงมชีวีติในพระองคเ์องฉันใด พระองคก์ไ็ดท้รงประทาน
ใหพ้ระบตุรมชีวีติในพระองคฉั์นนั�น 5:27 และไดท้รงประทานใหพ้ระบตุรมี
สทิธอํิานาจที�จะพพิากษาดว้ย เพราะพระองคท์รงเป็นบตุรมนุษย์

การฟื�นขึ�นมาสองแบบ

5:28 อยา่ประหลาดใจในขอ้นี�เลย เพราะใกลจ้ะถงึเวลาที�บรรดาผูท้ี�อยูใ่น
อโุมงคฝั์งศพจะไดย้นิพระสรุเสยีงของพระองค ์5:29 และจะไดอ้อกมา คน
ทั �งหลายที�ไดป้ระพฤตดิกีฟื็�นขึ�นสูช่วีติ และคนทั �งหลายที�ไดป้ระพฤตชิั�วก็
จะฟื�นขึ�นสูก่ารพพิากษา

บรรดาพยานของพระเยซวูา่ทรงเป็นพระบตุรของพระเจา้

5:30 เราจะทําสิ�งใดตามอําเภอใจไมไ่ด ้เราไดย้นิอยา่งไร เรากพ็พิากษา
อยา่งนั�น และการพพิากษาของเรากย็ตุธิรรม เพราะเรามไิดมุ้ง่ที�จะทําตาม
ใจของเราเอง แตต่ามพระประสงคข์องพระบดิาผูท้รงใชเ้รามา 5:31 ถา้เรา
เป็นพยานถงึตัวเราเอง คําพยานของเรากไ็มจ่รงิ 5:32 มอีกีผูห้นึ�งที�เป็น
พยานถงึเรา และเรารูว้า่คําพยานที�พระองคท์รงเป็นพยานถงึเรานั�น เป็น
ความจรงิ 5:33 ทา่นทั �งหลายไดใ้ชค้นไปหายอหน์ และยอหน์กไ็ดเ้ป็น
พยานถงึความจรงิ 5:34 เรามไิดรั้บคําพยานจากมนุษย ์แตท่ี�เรากลา่วสิ�ง
เหลา่นี�กเ็พื�อใหท้า่นทั �งหลายรอด 5:35 ยอหน์เป็นโคมที�จดุสวา่งไสว และ
ทา่นทั �งหลายกพ็อใจที�จะชื�นชมยนิดชีั�วขณะหนึ�งในความสวา่งของยอหน์
นั�น 5:36 แตคํ่าพยานที�เรามนัี�นยิ�งใหญก่วา่คําพยานของยอหน์ เพราะวา่
งานที�พระบดิาทรงมอบใหเ้ราทําใหสํ้าเร็จ งานนี�แหละเรากําลังทําอยูเ่ป็น
พยานถงึเราวา่พระบดิาทรงใชเ้รามา 5:37 และพระบดิาผูท้รงใชเ้รามา
พระองคเ์องกไ็ดท้รงเป็นพยานถงึเรา ทา่นทั �งหลายไมเ่คยไดย้นิพระ
สรุเสยีงของพระองค ์และไมเ่คยเห็นรปูรา่งของพระองค ์5:38 และทา่นทั �ง
หลายไมม่พีระดํารัสของพระองคอ์ยูใ่นตัวทา่น เพราะวา่ทา่นทั �งหลายมไิด ้
เชื�อในพระองคผ์ูท้ี�พระบดิาทรงใชม้านั�น 5:39 จงคน้ดใูนพระคัมภรี ์เพราะ
ทา่นคดิวา่ในพระคัมภรีนั์�นมชีวีตินรัินดร ์และพระคัมภรีนั์�นเป็นพยานถงึเรา



5:40 แตท่า่นทั �งหลายไมย่อมมาหาเราเพื�อจะไดช้วีติ 5:41 เราไมรั่บ
เกยีรตจิากมนุษย ์5:42 แตเ่รารูว้า่ทา่นไมม่คีวามรักพระเจา้ในตัวทา่น
5:43 เราไดม้าในพระนามพระบดิาของเรา และทา่นทั �งหลายมไิดรั้บเรา ถา้
ผูอ้ ื�นจะมาในนามของเขาเอง ทา่นทั �งหลายกจ็ะรับผูนั้�น 5:44 ผูท้ี�ไดรั้บยศ
ศักดิGจากกนัเอง และมไิดแ้สวงหายศศักดิGซึ�งมาจากพระเจา้เทา่นั�น ทา่นจะ
เชื�อผูนั้�นไดอ้ยา่งไร 5:45 อยา่คดิวา่เราจะฟ้องทา่นทั �งหลายตอ่พระบดิา มี
ผูฟ้้องทา่นแลว้ คอืโมเสส ผูซ้ ึ�งทา่นทั �งหลายหวงัใจอยู ่5:46 ถา้ทา่นทั �ง
หลายเชื�อโมเสส ทา่นทั �งหลายกจ็ะเชื�อเรา เพราะโมเสสไดเ้ขยีนกลา่วถงึ
เรา 5:47 แตถ่า้ทา่นทั �งหลายไมเ่ชื�อเรื�องที�โมเสสเขยีนแลว้ ทา่นจะเชื�อ
ถอ้ยคําของเราอยา่งไรได"้

ทรงเลี�ยงคนหา้พัน (มธ 14:13-21; มก 6:32-44; ลก 9:10-17)

6:1 ภายหลังเหตกุารณ์เหลา่นี�พระเยซกูเ็สด็จไปขา้มทะเลกาลลิ ีคอืทะเล
ทเิบเรยีส 6:2 คนเป็นอนัมากไดต้ามพระองคไ์ป เพราะเขาเหลา่นั�นไดเ้ห็น
การอศัจรรยท์ี�พระองคไ์ดท้รงกระทําตอ่บรรดาคนป่วย 6:3 พระเยซเูสด็จ
ขึ�นไปบนภเูขาและประทับกบัเหลา่สาวกของพระองคท์ี�นั�น 6:4 ขณะนั�น
ใกลจ้ะถงึปัสกาซึ�งเป็นเทศกาลเลี�ยงของพวกยวิแลว้ 6:5 เมื�อพระเยซทูรง
เงยพระพักตรท์อดพระเนตรและเห็นคนเป็นอนัมากพากนัมาหาพระองค์
พระองคจ์งึตรัสกบัฟีลปิวา่ "เราจะซื�ออาหารที�ไหนใหค้นเหลา่นี�กนิได"้ 6:6
พระองคต์รัสอยา่งนั�นเพื�อจะลองใจฟีลปิ เพราะพระองคท์รงทราบแลว้วา่
พระองคจ์ะทรงกระทําประการใด 6:7 ฟีลปิทลูตอบพระองคว์า่ "สองรอ้ย
เหรยีญเดนารอินักไ็มพ่อซื�ออาหารใหเ้ขากนิกนัคนละเล็กละนอ้ย" 6:8
สาวกคนหนึ�งของพระองคค์อือนัดรวูน์อ้งชายของซโีมนเปโตรทลูพระองค์
วา่ 6:9 "ที�นี�มเีด็กชายคนหนึ�งมขีนมขา้วบารเ์ลยห์า้กอ้นกบัปลาเล็กๆสอง
ตัว แตเ่ทา่นั�นจะพออะไรกบัคนมากอยา่งนี�" 6:10 พระเยซตูรัสวา่ "ใหค้น
ทั �งปวงนั�งลงเถดิ" ที�นั�นมหีญา้มาก คนเหลา่นั�นจงึนั�งลง นับแตผู่ช้ายได ้
ประมาณหา้พันคน 6:11 แลว้พระเยซกูท็รงหยบิขนมปังนั�น และเมื�อขอบ
พระคณุแลว้ กท็รงแจกแกพ่วกสาวก และพวกสาวกแจกแกบ่รรดาคนที�นั�ง
อยูนั่�น และใหป้ลาดว้ยตามที�เขาปรารถนา 6:12 เมื�อเขาทั �งหลายกนิอิ�ม
แลว้พระองคต์รัสกบัเหลา่สาวกของพระองคว์า่ "จงเกบ็เศษอาหารที�เหลอื
ไว ้เพื�อไมใ่หม้สี ิ�งใดเสยีไป" 6:13 เขาจงึเกบ็เศษขนมขา้วบารเ์ลยห์า้กอ้น
ซึ�งเหลอืจากที�คนทั �งหลายไดก้นิแลว้นั�น ใสก่ระบงุไดส้บิสองกระบงุเต็ม



6:14 เมื�อคนเหลา่นั�นไดเ้ห็นการอศัจรรยซ์ึ�งพระเยซไูดท้รงกระทํา เขาก็
พดูกนัวา่ "แทจ้รงิทา่นผูน้ี�เป็นศาสดาพยากรณ์นั�นที�ทรงกําหนดใหเ้ขา้มาใน
โลก"

พระเยซทูรงดําเนนิบนนํ�า (มธ 14:22-36; มก 6:45-56)

6:15 เมื�อพระเยซทูรงทราบวา่ เขาทั �งหลายจะมาจับพระองคไ์ปตั�งใหเ้ป็น
กษัตรยิ ์พระองคก์เ็สด็จไปที�ภเูขาอกีแตลํ่าพัง 6:16 พอคํ�าลงเหลา่สาวก
ของพระองคก์ไ็ดล้งไปที�ทะเล 6:17 แลว้ลงเรอืขา้มฟากไปยังเมอืงคา
เปอรนาอมุ มดืแลว้แตพ่ระเยซกูย็ังมไิดเ้สด็จไปถงึเขา 6:18 ทะเลกกํ็าเรบิ
ขึ�นเพราะลมพัดกลา้ 6:19 เมื�อเขาทั �งหลายตกีรรเชยีงไปไดป้ระมาณหา้หก
กโิลเมตร เขากเ็ห็นพระเยซเูสด็จดําเนนิมาบนทะเลใกลเ้รอื เขาตา่งกต็กใจ
กลัว 6:20 แตพ่ระองคต์รัสแกเ่ขาวา่ "นี�เป็นเราเอง อยา่กลัวเลย" 6:21 ดัง
นั�นเขาจงึรับพระองคข์ึ�นเรอืดว้ยความเต็มใจ แลว้ทันใดนั�นเรอืกถ็งึฝั�งที�เขา
จะไปนั�น

การเทศนาของพระเยซเูกี�ยวกบัอาหารแหง่ชวีติ

6:22 วนัรุง่ขึ�น เมื�อคนที�อยูฝั่�งขา้งโนน้เห็นวา่ไมม่เีรอือื�นที�นั�น เวน้แตลํ่าที�
เหลา่สาวกของพระองคล์งไปเพยีงลําเดยีว และเห็นวา่พระเยซมูไิดเ้สด็จลง
เรอืลํานั�นไปกบัเหลา่สาวก แตเ่หลา่สาวกของพระองคไ์ปตามลําพังเทา่นั�น
6:23 (แตม่เีรอืลําอื�นมาจากทเิบเรยีส ใกลส้ถานที�ที�เขาไดก้นิขนมปัง หลัง
จากที�องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงขอบพระคณุแลว้) 6:24 เหตฉุะนั�นเมื�อ
ประชาชนเห็นวา่ พระเยซแูละเหลา่สาวกไมไ่ดอ้ยูท่ี�นั�น เขาจงึลงเรอืไปและ
ตามหาพระเยซทูี�เมอืงคาเปอรนาอมุ 6:25 ครั�นเขาไดพ้บพระองคท์ี�ฝั�ง
ทะเลขา้งโนน้แลว้ เขาทั �งหลายทลูพระองคว์า่ "รับบ ีทา่นมาที�นี�เมื�อไร"
6:26 พระเยซตูรัสตอบเขาวา่ "เราบอกความจรงิแกท่า่นทั �งหลายวา่ ทา่น
ทั �งหลายตามหาเรามใิชเ่พราะไดเ้ห็นการอศัจรรยนั์�น แตเ่พราะไดก้นิขนม
ปังอิ�ม 6:27 อยา่ขวนขวายหาอาหารที�ยอ่มเสื�อมสญูไป แตจ่งหาอาหารที�
ดํารงอยูถ่งึชวีตินรัินดรซ์ึ�งบตุรมนุษยจ์ะใหแ้กท่า่น เพราะพระเจา้คอืพระบดิา
ไดท้รงประทับตรามอบอํานาจแกพ่ระบตุรแลว้" 6:28 แลว้เขาทั �งหลายก็
ทลูพระองคว์า่ "ขา้พเจา้ทั �งหลายจะตอ้งทําประการใด จงึจะทํางานของพระ
เจา้ได"้ 6:29 พระเยซตูรัสตอบเขาวา่ "งานของพระเจา้นั�นคอืการที�ทา่น
เชื�อในทา่นที�พระองคท์รงใชม้านั�น" 6:30 เขาทั �งหลายจงึทลูพระองคว์า่



"ถา้เชน่นั�น ทา่นจะกระทําหมายสําคัญอะไร เพื�อขา้พเจา้ทั �งหลายจะเห็น
และเชื�อในทา่น ทา่นจะกระทําการอะไรบา้ง 6:31 บรรพบรุษุของขา้พเจา้
ทั �งหลายไดก้นิมานาในถิ�นทรุกนัดารนั�น ตามที�มคํีาเขยีนไวว้า่ `ทา่นไดใ้ห ้
เขากนิอาหารจากสวรรค'์" 6:32 พระเยซจูงึตรัสกบัเขาวา่ "เราบอกความ
จรงิแกท่า่นทั �งหลายวา่ มใิชโ่มเสสที�ใหอ้าหารจากสวรรคนั์�นแกท่า่น แต่
พระบดิาของเราประทานอาหารแทซ้ึ�งมาจากสวรรคใ์หแ้กท่า่นทั �งหลาย
6:33 เพราะวา่อาหารของพระเจา้นั�น คอืทา่นที�ลงมาจากสวรรค ์และ
ประทานชวีติใหแ้กโ่ลก" 6:34 เขาทั �งหลายจงึทลูพระองคว์า่ "พระองคเ์จา้
ขา้ โปรดใหอ้าหารนั�นแกข่า้พเจา้ทั �งหลายเสมอไปเถดิ" 6:35 พระเยซตูรัส
กบัเขาวา่ "เราเป็นอาหารแหง่ชวีติ ผูท้ี�มาหาเราจะไมห่วิอกี และผูท้ี�เชื�อใน
เราจะไมก่ระหายอกีเลย 6:36 แตเ่ราไดบ้อกทา่นทั �งหลายแลว้วา่ ทา่นได ้
เห็นเราแลว้แตก่ไ็มเ่ชื�อ 6:37 สารพัดที�พระบดิาทรงประทานแกเ่ราจะมาสู่
เรา และผูท้ี�มาหาเรา เรากจ็ะไมท่ิ�งเขาเลย 6:38 เพราะวา่เราไดล้งมาจาก
สวรรค ์มใิชเ่พื�อกระทําตามความประสงคข์องเราเอง แตเ่พื�อกระทําตามพระ
ประสงคข์องพระองคผ์ูท้รงใชเ้รามา 6:39 และพระประสงคข์องพระบดิา
ผูท้รงใชเ้รามานั�น กค็อืใหเ้รารักษาบรรดาผูท้ี�พระองคไ์ดท้รงมอบไวก้บัเรา
มใิหห้ายไปสักคนเดยีว แตใ่หฟื้�นขึ�นมาในวนัที�สดุ 6:40 เพราะนี�แหละเป็น
พระประสงคข์องผูท้ี�ทรงใชเ้รามานั�น ที�จะใหท้กุคนที�เห็นพระบตุร และเชื�อ
ในพระบตุรไดม้ชีวีตินรัินดร ์และเราจะใหผู้นั้�นฟื�นขึ�นมาในวนัสดุทา้ย" 6:41
พวกยวิจงึบน่พมึพํากนัเรื�องพระองคเ์พราะพระองคต์รัสวา่ "เราเป็นอาหาร
ซึ�งลงมาจากสวรรค"์ 6:42 เขาทั �งหลายวา่ "คนนี�เป็นเยซลูกูชายของโย
เซฟมใิชห่รอื พอ่แมข่องเขาเรากร็ูจั้ก เหตใุดคนนี�จงึพดูวา่ `เราไดล้งมา
จากสวรรค'์" 6:43 พระเยซจูงึตรัสตอบเขาเหลา่นั�นวา่ "อยา่บน่กนัเลย
6:44 ไมม่ผีูใ้ดมาถงึเราไดน้อกจากพระบดิาผูท้รงใชเ้รามาจะทรงชักนําให ้
เขามา และเราจะใหผู้นั้�นฟื�นขึ�นมาในวนัสดุทา้ย 6:45 มคํีาเขยีนไวใ้น
คัมภรีศ์าสดาพยากรณ์วา่ `ทกุคนจะเรยีนรูจ้ากพระเจา้' เหตฉุะนั�นทกุคนที�
ไดย้นิไดฟั้ง และไดเ้รยีนรูจ้ากพระบดิากม็าถงึเรา 6:46 ไมม่ผีูใ้ดไดเ้ห็น
พระบดิา นอกจากทา่นที�มาจากพระเจา้ ทา่นนั�นแหละไดเ้ห็นพระบดิาแลว้
6:47 เราบอกความจรงิแกท่า่นทั �งหลายวา่ ผูท้ี�เชื�อในเรากม็ชีวีตินรัินดร์
6:48 เราเป็นอาหารแหง่ชวีตินั�น 6:49 บรรพบรุษุของทา่นทั �งหลายไดก้นิ
มานาในถิ�นทรุกนัดารและสิ�นชวีติ 6:50 แตน่ี�เป็นอาหารที�ลงมาจากสวรรค์
เพื�อใหผู้ท้ี�ไดก้นิแลว้ไมต่าย 6:51 เราเป็นอาหารที�ธํารงชวีติซึ�งลงมาจาก
สวรรค ์ถา้ผูใ้ดกนิอาหารนี� ผูนั้�นจะมชีวีตินรัินดร ์และอาหารที�เราจะใหเ้พื�อ



เป็นชวีติของโลกนั�นกค็อืเนื�อของเรา" 6:52 แลว้พวกยวิกท็ุม่เถยีงกนัวา่ "ผู ้
นี�จะเอาเนื�อของเขาใหเ้รากนิไดอ้ยา่งไร" 6:53 พระเยซจูงึตรัสกบัเขาวา่
"เราบอกความจรงิแกท่า่นทั �งหลายวา่ ถา้ทา่นไมก่นิเนื�อและดื�มโลหติของ
บตุรมนุษย ์ทา่นกไ็มม่ชีวีติในตัวทา่น 6:54 ผูท้ี�กนิเนื�อและดื�มโลหติของ
เรากม็ชีวีตินรัินดร ์และเราจะใหผู้นั้�นฟื�นขึ�นมาในวนัสดุทา้ย 6:55 เพราะวา่
เนื�อของเราเป็นอาหารแทแ้ละโลหติของเรากเ็ป็นของดื�มแท ้6:56 ผูท้ี�กนิ
เนื�อและดื�มโลหติของเรา ผูนั้�นกอ็ยูใ่นเราและเราอยูใ่นเขา 6:57 พระบดิา
ผูท้รงดํารงพระชนมไ์ดท้รงใชเ้รามาและเรามชีวีติเพราะพระบดิานั�นฉันใด ผู ้
ที�กนิเรา ผูนั้�นกจ็ะมชีวีติเพราะเราฉันนั�น 6:58 นี�แหละเป็นอาหารซึ�งลงมา
จากสวรรค ์ไมเ่หมอืนกบัมานาที�พวกบรรพบรุษุของทา่นไดก้นิและสิ�นชวีติ
ผูท้ี�กนิอาหารนี�จะมชีวีตินรัินดร"์ 6:59 คําเหลา่นี�พระองคไ์ดต้รัสในธรรม
ศาลา ขณะที�พระองคท์รงสั�งสอนอยูท่ี�เมอืงคาเปอรนาอมุ

พวกนั�นไมเ่ขา้ใจคําสั�งสอนของพระเยซ ู(มธ 8:19-22; 10:36)

6:60 ดังนั�นเมื�อเหลา่สาวกของพระองคห์ลายคนไดฟั้งเชน่นั�นกพ็ดูวา่
"ถอ้ยคําเหลา่นี�ยากนัก ใครจะฟังได"้ 6:61 เมื�อพระเยซทูรงทราบเองวา่
เหลา่สาวกของพระองคบ์น่ถงึเรื�องนั�น พระองคจ์งึตรัสกบัเขาวา่ "เรื�องนี�ทํา
ใหท้า่นทั �งหลายลําบากใจหรอื 6:62 ถา้ทา่นจะไดเ้ห็นบตุรมนุษยเ์สด็จขึ�น
ไปยังที�ที�ทา่นอยูแ่ตก่อ่นนั�น ทา่นจะวา่อยา่งไร 6:63 จติวญิญาณเป็นที�ให ้
มชีวีติ สว่นเนื�อหนังไมม่ปีระโยชน์อนัใด ถอ้ยคําซึ�งเราไดก้ลา่วกบัทา่นทั �ง
หลายนั�น เป็นจติวญิญาณและเป็นชวีติ 6:64 แตใ่นพวกทา่นมบีางคนที�ไม่
เชื�อ" เพราะพระเยซทูรงทราบแตแ่รกวา่ผูใ้ดไมเ่ชื�อ และเป็นผูใ้ดที�จะทรยศ
พระองค ์6:65 และพระองคต์รัสวา่ "เหตฉุะนั�นเราจงึไดบ้อกทา่นทั �งหลาย
วา่ `ไมม่ผีูใ้ดจะมาถงึเราได ้นอกจากพระบดิาของเราจะทรงโปรดประทาน
ใหผู้นั้�น'" 6:66 ตั �งแตนั่�นมาสาวกของพระองคห์ลายคนกท็อ้ถอยไม่
ตดิตามพระองคอ์กีตอ่ไป

คํากลา่วถงึความเชื�อของเปโตร

6:67 พระเยซตูรัสกบัสบิสองคนนั�นวา่ "ทา่นทั �งหลายกจ็ะจากเราไปดว้ย
หรอื" 6:68 ซโีมนเปโตรทลูตอบพระองคว์า่ "พระองคเ์จา้ขา้ พวกขา้
พระองคจ์ะจากไปหาผูใ้ดเลา่ พระองคม์ถีอ้ยคําซึ�งใหม้ชีวีตินรัินดร ์6:69
และขา้พระองคท์ั �งหลายกเ็ชื�อและแน่ใจแลว้วา่ พระองคท์รงเป็นพระครสิต์



พระบตุรของพระเจา้ผูท้รงดํารงพระชนม"์ 6:70 พระเยซตูรัสตอบเขาวา่
"เราเลอืกพวกทา่นสบิสองคนมใิชห่รอื และคนหนึ�งในพวกทา่นเป็นมารรา้ย"
6:71 พระองคท์รงหมายถงึยดูาสอสิคารโิอทบตุรชายซโีมน เพราะวา่เขา
เป็นผูท้ี�จะทรยศพระองค ์คอืคนหนึ�งในอคัรสาวกสบิสองคน

การเลี�ยงในเทศกาลอยูเ่พงิที�กรงุเยรซูาเล็ม

7:1 ภายหลังเหตกุารณ์เหลา่นี�พระเยซกูไ็ดเ้สด็จไปในแควน้กาลลิ ีดว้ยวา่
พระองคไ์มป่ระสงคท์ี�จะเสด็จไปในแควน้ยเูดยี เพราะพวกยวิหาโอกาสที�จะ
ฆา่พระองค ์7:2 ขณะนั�นใกลจ้ะถงึเทศกาลอยูเ่พงิของพวกยวิแลว้ 7:3
พวกนอ้งๆของพระองคจ์งึทลูพระองคว์า่ "จงออกจากที�นี�ไปยังแควน้ยเูดยี
เพื�อเหลา่สาวกของทา่นจะไดเ้ห็นกจิการที�ทา่นกระทํา 7:4 เพราะวา่ไมม่ผีู ้
ใดทําสิ�งใดลับๆ เมื�อผูนั้�นเองอยากใหตั้วปรากฏ ถา้ทา่นกระทําการเหลา่นี�ก็
จงสําแดงตัวใหป้รากฏแกโ่ลกเถดิ" 7:5 แมพ้วกนอ้งๆของพระองคก์ม็ไิด ้
เชื�อในพระองค ์7:6 พระเยซตูรัสกบัพวกเขาวา่ "ยังไมถ่งึเวลาของเรา แต่
เวลาของพวกทา่นมอียูเ่สมอ 7:7 โลกจะเกลยีดชังพวกทา่นไมไ่ด ้แตโ่ลก
เกลยีดชังเรา เพราะเราเป็นพยานวา่การงานของโลกนั�นชั�ว 7:8 พวกทา่น
จงขึ�นไปในเทศกาลนั�นเถดิ เราจะยังไมข่ึ�นไปในเทศกาลนั�น เพราะวา่ยังไม่
ถงึกําหนดเวลาของเรา" 7:9 เมื�อพระองคต์รัสเชน่นั�นแกเ่ขาแลว้ พระองคก์็
ยังประทับอยูใ่นแควน้กาลลิี

พระเยซทูรงออกจากแควน้กาลลิเีป็นการลับ

7:10 แตเ่มื�อพวกนอ้งๆของพระองคข์ึ�นไปในเทศกาลนั�นแลว้ พระองคก์็
เสด็จตามขึ�นไปดว้ย แตไ่ปอยา่งลับๆ ไมเ่ปิดเผย 7:11 พวกยวิจงึมองหา
พระองคใ์นเทศกาลนั�นและถามวา่ "คนนั�นอยูท่ี�ไหน" 7:12 และประชาชนก็
ซบุซบิกนัถงึพระองคเ์ป็นอนัมาก บางคนวา่ "เขาเป็นคนด"ี คนอื�นๆวา่ "มใิช่
แตเ่ขาหลอกลวงประชาชนตา่งหาก" 7:13 แตไ่มม่ผีูใ้ดอาจพดูถงึพระองค์
อยา่งเปิดเผย เพราะกลัวพวกยวิ

พระเยซทูี�เทศกาลอยูเ่พงิ

7:14 ครั�นถงึวนักลางเทศกาลนั�น พระเยซไูดเ้สด็จขึ�นไปในพระวหิารและ
ทรงสั�งสอน 7:15 พวกยวิคดิประหลาดใจและพดูวา่ "คนนี�จะรูข้อ้ความ



เหลา่นี�ไดอ้ยา่งไร ในเมื�อไมเ่คยเรยีนเลย" 7:16 พระเยซจูงึตรัสตอบเขาวา่
"คําสอนของเราไมใ่ชข่องเราเอง แตเ่ป็นของพระองคผ์ูท้รงใชเ้รามา 7:17
ถา้ผูใ้ดตั�งใจประพฤตติามพระประสงคข์องพระองค ์ผูนั้�นกจ็ะรูว้า่คําสอนนั�น
มาจากพระเจา้ หรอืวา่เราพดูตามใจชอบของเราเอง 7:18 ผูใ้ดที�พดูตามใจ
ชอบของตนเอง ผูนั้�นยอ่มแสวงหาเกยีรตสํิาหรับตนเอง แตผู่ท้ี�แสวงหา
เกยีรตใิหพ้ระองคผ์ูท้รงใชต้นมา ผูนั้�นแหละเป็นคนจรงิ ไมม่อีธรรมอยูใ่น
เขาเลย 7:19 โมเสสไดใ้หพ้ระราชบัญญัตแิกท่า่นทั �งหลายมใิชห่รอื และ
ไมม่ผีูใ้ดในพวกทา่นรักษาพระราชบัญญัตนัิ�น ทา่นทั �งหลายหาโอกาสที�จะ
ฆา่เราทําไม" 7:20 คนเหลา่นั�นตอบวา่ "ทา่นมผีสีงิอยู ่ใครเลา่หาโอกาส
จะฆา่ทา่น" 7:21 พระเยซตูรัสตอบเขาวา่ "เราไดทํ้าสิ�งหนึ�งและทา่นทั �ง
หลายประหลาดใจ 7:22 โมเสสไดใ้หท้า่นทั �งหลายเขา้สหุนัต (มใิชไ่ดม้า
จากโมเสส แตม่าจากบรรพบรุษุ) และในวนัสะบาโตทา่นทั �งหลายกย็ังให ้
คนเขา้สหุนัต 7:23 ถา้ในวนัสะบาโตคนยังเขา้สหุนัต เพื�อมใิหล้ะเมดิพระ
ราชบัญญัตขิองโมเสสแลว้ ทา่นทั �งหลายจะโกรธเรา เพราะเราทําใหช้ายผู ้
หนึ�งหายโรคเป็นปกตใินวนัสะบาโตหรอื 7:24 อยา่ตัดสนิตามที�เห็นภาย
นอก แตจ่งตัดสนิตามชอบธรรมเถดิ" 7:25 เพราะฉะนั�นชาวกรงุเยรซูาเล็ม
บางคนจงึพดูวา่ "คนนี�มใิชห่รอืที�เขาหาโอกาสจะฆา่เสยี 7:26 แตด่เูถดิ
ทา่นกําลังพดูอยา่งกลา้หาญและเขาทั �งหลายกไ็มไ่ดว้า่อะไรทา่นเลย พวก
ขนุนางรูแ้น่แลว้หรอืวา่ คนนี�เป็นพระครสิตแ์ท ้7:27 แตเ่รารูว้า่คนนี�มาจาก
ไหน แตเ่มื�อพระครสิตเ์สด็จมานั�น จะไมม่ผีูใ้ดรูเ้ลยวา่ พระองคม์าจากไหน"
7:28 ดังนั�นพระเยซจูงึทรงประกาศขณะที�ทรงสั�งสอนอยูใ่นพระวหิารวา่
"ทา่นทั �งหลายรูจั้กเรา และรูว้า่เรามาจากไหน แตเ่รามไิดม้าตามลําพังเรา
เอง แตพ่ระองคผ์ูท้รงใชเ้รามานั�นทรงสัตยจ์รงิ แตท่า่นทั �งหลายไมรู่จั้ก
พระองค ์7:29 แตเ่รารูจั้กพระองคเ์พราะเรามาจากพระองคแ์ละพระองคไ์ด ้
ทรงใชเ้รามา" 7:30 เขาทั �งหลายจงึหาโอกาสที�จะจับพระองค ์แตไ่มม่ผีูใ้ด
ยื�นมอืแตะตอ้งพระองค ์เพราะยังไมถ่งึกําหนดเวลาของพระองค ์7:31 และ
มหีลายคนในหมูป่ระชาชนนั�นไดเ้ชื�อในพระองคแ์ละพดูวา่ "เมื�อพระครสิต์
เสด็จมานั�น พระองคจ์ะทรงกระทําอศัจรรยม์ากยิ�งกวา่ที�ผูน้ี�ไดก้ระทําหรอื"
7:32 เมื�อพวกฟารสิไีดย้นิประชาชนซบุซบิกนัเรื�องพระองคอ์ยา่งนั�น พวก
ฟารสิกีบัพวกปโุรหติใหญจ่งึไดใ้ชเ้จา้หนา้ที�ไปจับพระองค ์7:33 พระเยซู
จงึตรัสกบัเขาทั �งหลายวา่ "เราจะอยูก่บัทา่นทั �งหลายอกีหน่อยหนึ�ง แลว้จะ
กลับไปหาพระองคผ์ูท้รงใชเ้รามา 7:34 ทา่นทั �งหลายจะแสวงหาเราแตจ่ะ
ไมพ่บเรา และที�ซึ�งเราอยูนั่�นทา่นจะไปไมไ่ด"้ 7:35 พวกยวิจงึพดูกนัวา่



"คนนี�จะไปไหน ที�เราจะหาเขาไมพ่บ เขาจะไปหาคนที�กระจัดกระจายไปอยู่
ในหมูพ่วกตา่งชาตแิละสั�งสอนพวกตา่งชาตหิรอื 7:36 เขาหมายความวา่
อยา่งไรที�พดูวา่ `ทา่นทั �งหลายจะแสวงหาเราแตจ่ะไมพ่บเรา' และ `ที�ซ ึ�ง
เราอยูนั่�นทา่นจะไปไมไ่ด'้"

พระวญิญาณบรสิทุธ ิGคอืแมนํ่�าประกอบดว้ยชวีติ

7:37 ในวนัสดุทา้ยของเทศกาลซึ�งเป็นวนัใหญนั่�น พระเยซทูรงยนืและ
ประกาศวา่ "ถา้ผูใ้ดกระหาย ผูนั้�นจงมาหาเราและดื�ม 7:38 ผูท้ี�เชื�อในเรา
ตามที�พระคัมภรีไ์ดก้ลา่วไวแ้ลว้วา่ `แมนํ่�าที�มนํี�าประกอบดว้ยชวีติจะไหล
ออกมาจากภายในผูนั้�น'" 7:39 (สิ�งที�พระองคต์รัสนั�นหมายถงึพระวญิญาณ
ซึ�งผูท้ี�เชื�อในพระองคจ์ะไดรั้บ เหตวุา่ยังไมไ่ดป้ระทานพระวญิญาณบรสิทุธิG
ให ้เพราะพระเยซยูังมไิดรั้บสงา่ราศ)ี

เห็นดว้ยหรอืตอ่ตา้นพระเยซู

7:40 เมื�อประชาชนไดฟั้งดังนั�น หลายคนจงึพดูวา่ "แทจ้รงิ ทา่นผูน้ี�เป็น
ศาสดาพยากรณ์นั�น" 7:41 คนอื�นๆกพ็ดูวา่ "ทา่นผูนี้�เป็นพระครสิต"์ แตบ่าง
คนพดูวา่ "พระครสิตจ์ะมาจากกาลลิหีรอื 7:42 พระคัมภรีก์ลา่วไวม้ใิชห่รอื
วา่ พระครสิตจ์ะมาจากเชื�อสายของดาวดิ และมาจากเมอืงเบธเลเฮมซึ�งดา
วดิเคยอยูนั่�น" 7:43 เหตฉุะนั�นประชาชนจงึมคีวามเห็นแตกแยกกนัในเรื�อง
พระองค ์7:44 บางคนใครจ่ะจับพระองค ์แตไ่มม่ผีูใ้ดยื�นมอืแตะตอ้ง
พระองคเ์ลย 7:45 เจา้หนา้ที�จงึกลับไปหาพวกปโุรหติใหญแ่ละพวกฟารสิี
และพวกนั�นกลา่วกบัเจา้หนา้ที�วา่ "ทําไมเจา้จงึไมจั่บเขามา" 7:46 เจา้
หนา้ที�ตอบวา่ "ไมเ่คยมผีูใ้ดพดูเหมอืนคนนั�นเลย" 7:47 พวกฟารสิตีอบ
เขาวา่ "พวกเจา้ถกูหลอกไปดว้ยแลว้หรอื 7:48 มผีูใ้ดในพวกขนุนางหรอื
พวกฟารสิเีชื�อในผูนั้�นหรอื 7:49 แตป่ระชาชนหมูนี่�ที�ไมรู่พ้ระราชบัญญัตกิ็
ตอ้งถกูสาปแชง่อยูแ่ลว้" 7:50 นโิคเดมัส (ผูท้ี�ไดม้าหาพระเยซใูนเวลา
กลางคนืนั�น และเป็นคนหนึ�งในพวกเขา) ไดก้ลา่วแกพ่วกเขาวา่ 7:51
"พระราชบัญญัตขิองเราตัดสนิคนใดโดยที�ยังไมไ่ดฟั้งเขากอ่น และรูว้า่เขา
ไดทํ้าอะไรบา้งหรอื" 7:52 เขาทั �งหลายตอบนโิคเดมัสวา่ "ทา่นมาจากกาลิ
ลดีว้ยหรอื จงคน้หาดเูถดิ เพราะวา่ไมม่ศีาสดาพยากรณ์เกดิขึ�นมาจากกาลิ
ล"ี 7:53 ตา่งคนตา่งกลับไปบา้นของตน



หญงิที�ถกูจับกมุโทษฐานลว่งประเวณี

8:1 แตพ่ระเยซเูสด็จไปยังภเูขามะกอกเทศ 8:2 ในตอนเชา้ตรูพ่ระองค์
เสด็จเขา้ในพระวหิารอกี และคนทั �งหลายพากนัมาหาพระองค ์พระองคก์็
ประทับนั�งและสั�งสอนเขา 8:3 พวกธรรมาจารยแ์ละพวกฟารสิไีดพ้าผูห้ญงิ
คนหนึ�งมาหาพระองค ์หญงิผูน้ี�ถกูจับฐานลว่งประเวณี และเมื�อเขาใหห้ญงิ
ผูนี้�ยนือยูท่า่มกลางฝงูชน 8:4 เขาทลูพระองคว์า่ "พระอาจารยเ์จา้ขา้ หญงิ
คนนี�ถกูจับเมื�อกําลังลว่งประเวณีอยู ่8:5 ในพระราชบัญญัตนัิ�นโมเสสสั�งให ้
เราเอาหนิขวา้งคนเชน่นี�ใหต้าย สว่นทา่นจะวา่อยา่งไรในเรื�องนี�" 8:6 เขา
พดูอยา่งนี�เพื�อทดลองพระองค ์หวงัจะหาเหตฟุ้องพระองค ์แตพ่ระเยซทูรง
นอ้มพระกายลงเอานิ�วพระหัตถเ์ขยีนที�ดนิ เหมอืนดั�งวา่พระองคไ์มไ่ดย้นิ
พวกเขาเลย 8:7 และเมื�อพวกเขายังทลูถามพระองคอ์ยูเ่รื�อยๆ พระองคก์็
ทรงลกุขึ�นและตรัสกบัเขาวา่ "ผูใ้ดในพวกทา่นที�ไมม่บีาป กใ็หผู้นั้�นเอาหนิ
ขวา้งเขากอ่น" 8:8 แลว้พระองคก์ท็รงนอ้มพระกายลงและเอานิ�วพระหัตถ์
เขยีนที�ดนิอกี 8:9 และเมื�อเขาทั �งหลายไดย้นิดังนั�น จงึรูสํ้านกึโดยใจ
วนิจิฉัยผดิชอบ เขาทั �งหลายจงึออกไปทลีะคนๆ เริ�มจากคนเฒา่คนแกจ่น
หมด เหลอืแตพ่ระเยซตูามลําพังกบัหญงิที�ยังยนือยูท่ี�นั�น 8:10 เมื�อพระ
เยซทูรงลกุขึ�นแลว้ และมไิดท้อดพระเนตรเห็นผูใ้ด เห็นแตห่ญงิผูนั้�น
พระองคต์รัสกบันางวา่ "หญงิเอย๋ พวกเขาที�ฟ้องเจา้ไปไหนหมด ไมม่ใีคร
เอาโทษเจา้หรอื" 8:11 นางนั�นทลูวา่ "พระองคเ์จา้ขา้ ไมม่ผีูใ้ดเลย" และ
พระเยซตูรัสกบันางวา่ "เรากไ็มเ่อาโทษเจา้เหมอืนกนั จงไปเถดิ และอยา่
ทําบาปอกี"

พระเยซเูป็นความสวา่งของโลก (ยน 1:9)

8:12 อกีครั�งหนึ�งพระเยซตูรัสกบัเขาทั �งหลายวา่ "เราเป็นความสวา่งของ
โลก ผูท้ี�ตามเรามาจะไมเ่ดนิในความมดื แตจ่ะมคีวามสวา่งแหง่ชวีติ" 8:13
พวกฟารสิจีงึกลา่วกบัพระองคว์า่ "ทา่นเป็นพยานใหแ้กตั่วเอง คําพยานของ
ทา่นไมเ่ป็นความจรงิ" 8:14 พระเยซตูรัสตอบเขาวา่ "แมเ้ราเป็นพยานให ้
แกตั่วเราเอง คําพยานของเรากเ็ป็นความจรงิ เพราะเรารูว้า่เรามาจากไหน
และจะไปที�ไหน แตพ่วกทา่นไมรู่ว้า่เรามาจากไหนและจะไปที�ไหน 8:15
ทา่นทั �งหลายยอ่มพพิากษาตามเนื�อหนัง เรามไิดพ้พิากษาผูใ้ด 8:16 แต่
ถงึแมว้า่เราจะพพิากษา การพพิากษาของเรากถ็กูตอ้ง เพราะเรามไิด ้



พพิากษาโดยลําพัง แตเ่ราพพิากษารว่มกบัพระบดิาผูท้รงใชเ้รามา 8:17
ในพระราชบัญญัตขิองทา่นกม็คํีาเขยีนไวว้า่ `คําพยานของสองคนกเ็ป็น
ความจรงิ' 8:18 เราเป็นพยานใหแ้กตั่วเราเองและพระบดิาผูท้รงใชเ้รามาก็
เป็นพยานใหแ้กเ่รา" 8:19 เหตฉุะนั�นเขาจงึทลูพระองคว์า่ "พระบดิาของ
ทา่นอยูท่ี�ไหน" พระเยซตูรัสตอบวา่ "ตัวเรากด็ ีพระบดิาของเรากด็ ีทา่นทั �ง
หลายไมรู่จั้ก ถา้ทา่นรูจ้ักเรา ทา่นกจ็ะรูจ้ักพระบดิาของเราดว้ย" 8:20 พระ
เยซตูรัสคําเหลา่นี�ที�คลังเงนิ เมื�อกําลังทรงสั�งสอนอยูใ่นพระวหิาร แตไ่มม่ผีู ้
ใดจับกมุพระองค ์เพราะวา่ยังไมถ่งึกําหนดเวลาของพระองค ์8:21 พระ
เยซจูงึตรัสกบัเขาอกีวา่ "เราจะจากไป และทา่นทั �งหลายจะแสวงหาเรา
และจะตายในการบาปของทา่น ที�ซึ�งเราจะไปนั�นทา่นทั �งหลายจะไปไมไ่ด"้
8:22 พวกยวิจงึพดูกนัวา่ "เขาจะฆา่ตัวตายหรอื เพราะเขาพดูวา่ `ที�ซึ�งเรา
จะไปนั�นทา่นทั �งหลายจะไปไมไ่ด'้" 8:23 พระองคต์รัสกบัเขาวา่ "ทา่นทั �ง
หลายมาจากเบื�องลา่ง เรามาจากเบื�องบน ทา่นเป็นของโลกนี� เราไมไ่ดเ้ป็น
ของโลกนี� 8:24 เราจงึบอกทา่นทั �งหลายวา่ ทา่นจะตายในการบาปของ
ทา่น เพราะวา่ถา้ทา่นมไิดเ้ชื�อวา่เราเป็นผูนั้�น ทา่นจะตอ้งตายในการบาป
ของตัว" 8:25 เขาจงึถามพระองคว์า่ "ทา่นคอืใครเลา่" พระเยซตูรัสกบัเขา
วา่ "เราเป็นดังที�เราไดบ้อกทา่นทั �งหลายแตแ่รกนั�น 8:26 เรากย็ังมเีรื�องอกี
มากที�จะพดูและพพิากษาทา่น แตพ่ระองคผ์ูท้รงใชเ้รามานั�นทรงเป็นสัตย์
จรงิ และสิ�งที�เราไดย้นิจากพระองค ์เรากลา่วแกโ่ลก" 8:27 เขาทั �งหลาย
ไมเ่ขา้ใจวา่พระองคต์รัสกบัเขาถงึเรื�องพระบดิา 8:28 พระเยซจูงึตรัสกบั
เขาวา่ "เมื�อทา่นทั �งหลายจะไดย้กบตุรมนุษยข์ึ�นไวแ้ลว้ เมื�อนั�นทา่นกจ็ะรูว้า่
เราคอืผูนั้�น และรูว้า่เรามไิดทํ้าสิ�งใดตามใจชอบ แตพ่ระบดิาของเราไดท้รง
สอนเราอยา่งไร เราจงึกลา่วอยา่งนั�น 8:29 และพระองคผ์ูท้รงใชเ้รามาก็
ทรงสถติอยูก่บัเรา พระบดิามไิดท้รงทิ�งเราไวต้ามลําพัง เพราะวา่เราทําตาม
ชอบพระทัยพระองคเ์สมอ" 8:30 เมื�อพระองคต์รัสดังนี�กม็คีนเป็นอนัมาก
เชื�อในพระองค ์8:31 พระเยซจูงึตรัสกบัพวกยวิที�เชื�อในพระองคแ์ลว้วา่
"ถา้ทา่นทั �งหลายดํารงอยูใ่นคําของเรา ทา่นกเ็ป็นสาวกของเราอยา่งแทจ้รงิ
8:32 และทา่นทั �งหลายจะรูจั้กความจรงิ และความจรงินั�นจะทําใหท้า่นทั �ง
หลายเป็นไทย" 8:33 เขาทั �งหลายทลูตอบพระองคว์า่ "เราสบืเชื�อสายมา
จากอบัราฮมัและไมเ่คยเป็นทาสใครเลย เหตไุฉนทา่นจงึกลา่ววา่ `ทา่นทั �ง
หลายจะเป็นไทย'" 8:34 พระเยซตูรัสตอบเขาทั �งหลายวา่ "เราบอกความ
จรงิแกท่า่นวา่ ผูใ้ดที�ทําบาปกเ็ป็นทาสของบาป 8:35 ทาสนั�นมไิดอ้ยูใ่น
ครัวเรอืนตลอดไป พระบตุรตา่งหากอยูต่ลอดไป 8:36 เหตฉุะนั�นถา้พระ



บตุรจะทรงกระทําใหท้า่นทั �งหลายเป็นไทย ทา่นกจ็ะเป็นไทยจรงิๆ 8:37
เรารูว้า่ทา่นทั �งหลายเป็นเชื�อสายของอบัราฮมั แตท่า่นกห็าโอกาสที�จะฆา่
เราเสยี เพราะคําของเราไมม่โีอกาสเขา้สูใ่จของทา่น 8:38 เราพดูสิ�งที�เรา
ไดเ้ห็นจากพระบดิาของเรา และทา่นทําสิ�งที�ทา่นไดเ้ห็นจากพอ่ของทา่น"
8:39 เขาทั �งหลายจงึทลูตอบพระองคว์า่ "อบัราฮมัเป็นบดิาของเรา" พระ
เยซตูรัสกบัเขาทั �งหลายวา่ "ถา้ทา่นทั �งหลายเป็นบตุรของอบัราฮมัแลว้
ทา่นกจ็ะทําสิ�งที�อบัราฮมัไดก้ระทํา 8:40 แตบ่ัดนี�ทา่นทั �งหลายหาโอกาส
ที�จะฆา่เรา ซึ�งเป็นผูท้ี�ไดบ้อกทา่นถงึความจรงิที�เราไดย้นิมาจากพระเจา้
อบัราฮมัมไิดก้ระทําอยา่งนี� 8:41 ทา่นทั �งหลายยอ่มทําสิ�งที�พอ่ของทา่น
ทํา" เขาจงึทลูพระองคว์า่ "เรามไิดเ้กดิจากการลว่งประเวณี เรามพีระบดิา
องคเ์ดยีวคอืพระเจา้" 8:42 พระเยซตูรัสกบัเขาวา่ "ถา้พระเจา้เป็นพระบดิา
ของทา่นแลว้ ทา่นกจ็ะรักเรา เพราะเรามาจากพระเจา้และอยูน่ี�แลว้ เรามไิด ้
มาตามใจชอบของเราเอง แตพ่ระองคนั์�นทรงใชเ้รามา 8:43 เหตไุฉนทา่น
จงึไมเ่ขา้ใจถอ้ยคําที�เราพดู นั�นเป็นเพราะทา่นทนฟังคําของเราไมไ่ด ้8:44
ทา่นทั �งหลายมาจากพอ่ของทา่นคอืพญามาร และทา่นใครจ่ะทําตามความ
ปรารถนาของพอ่ทา่น มันเป็นฆาตกรตั�งแตเ่ดมิมา และมไิดตั้�งอยูใ่นความ
จรงิ เพราะความจรงิมไิดอ้ยูใ่นมัน เมื�อมันพดูมสุามันกพ็ดูตามสันดานของ
มันเอง เพราะมันเป็นผูม้สุา และเป็นพอ่ของการมสุา 8:45 แตท่า่นทั �ง
หลายมไิดเ้ชื�อเรา เพราะเราพดูความจรงิ 8:46 มผีูใ้ดในพวกทา่นหรอืที�ชี�
ใหเ้ห็นวา่เราไดทํ้าบาป และถา้เราพดูความจรงิ ทําไมทา่นจงึไมเ่ชื�อเรา
8:47 ผูท้ี�มาจากพระเจา้กย็อ่มฟังพระวจนะของพระเจา้ เหตฉุะนั�นทา่นจงึ
ไมฟั่ง เพราะทา่นทั �งหลายมไิดม้าจากพระเจา้" 8:48 พวกยวิจงึทลูตอบ
พระองคว์า่ "ที�เราพดูวา่ ทา่นเป็นชาวสะมาเรยีและมผีสีงินั�น ไมจ่รงิหรอื"
8:49 พระเยซตูรัสตอบวา่ "เราไมม่ผีสีงิ แตว่า่เราถวายพระเกยีรตแิดพ่ระ
บดิาของเรา และทา่นลบหลูเ่กยีรตเิรา 8:50 เรามไิดแ้สวงหาเกยีรตขิองเรา
เอง แตม่ผีูห้าให ้และพระองคนั์�นจะทรงพพิากษา 8:51 เราบอกความจรงิ
แกท่า่นวา่ ถา้ผูใ้ดรักษาคําของเรา ผูนั้�นจะไมป่ระสบความตายเลย" 8:52
พวกยวิจงึทลูพระองคว์า่ "เดีLยวนี�เรารูแ้ลว้วา่ทา่นมผีสีงิ อบัราฮมัและพวก
ศาสดาพยากรณ์กต็ายแลว้ และทา่นพดูวา่ `ถา้ผูใ้ดรักษาคําของเรา ผูนั้�นจะ
ไมช่มิความตายเลย' 8:53 ทา่นเป็นใหญก่วา่อบัราฮมับดิาของเราที�ตายไป
แลว้หรอื พวกศาสดาพยากรณ์นั�นกต็ายไปแลว้ดว้ย ทา่นอวดอา้งวา่ทา่น
เป็นผูใ้ดเลา่" 8:54 พระเยซตูรัสตอบวา่ "ถา้เราใหเ้กยีรตแิกตั่วเราเอง
เกยีรตขิองเรากไ็มม่คีวามหมาย พระองคผ์ูท้รงใหเ้กยีรตแิกเ่รานั�นคอืพระ



บดิาของเรา ผูซ้ ึ�งพวกทา่นกลา่ววา่เป็นพระเจา้ของพวกทา่น 8:55 ทา่นไม่
รูจ้ักพระองค ์แตเ่รารูจั้กพระองค ์และถา้เรากลา่ววา่เราไมรู่จ้ักพระองค ์เราก็
เป็นคนมสุาเหมอืนกบัทา่น แตเ่รารูจั้กพระองค ์และรักษาพระดํารัสของ
พระองค ์8:56 อบัราฮมับดิาของทา่นชื�นชมยนิดทีี�จะไดเ้ห็นวนัของเรา
และทา่นกไ็ดเ้ห็นแลว้และมคีวามยนิด"ี 8:57 พวกยวิกท็ลูพระองคว์า่ "ทา่น
อายยุังไมถ่งึหา้สบิปี และทา่นเคยเห็นอบัราฮมัหรอื" 8:58 พระเยซตูรัสกบั
เขาวา่ "เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ กอ่นอบัราฮมับังเกดิมานั�นเราเป็น"
8:59 คนเหลา่นั�นจงึหยบิกอ้นหนิจะขวา้งพระองค ์แตพ่ระเยซทูรงหลบและ
เสด็จออกไปจากพระวหิาร เสด็จผา่นทา่มกลางเขาเหลา่นั�น

ทรงรักษาชายตาบอดแตกํ่าเนดิ

9:1 เมื�อพระเยซเูสด็จดําเนนิไปนั�น พระองคท์อดพระเนตรเห็นชายคนหนึ�ง
ตาบอดแตกํ่าเนดิ 9:2 และพวกสาวกของพระองคท์ลูถามพระองคว์า่ "พระ
อาจารยเ์จา้ขา้ ใครไดทํ้าผดิบาป ชายคนนี�หรอืบดิามารดาของเขา เขาจงึ
เกดิมาตาบอด" 9:3 พระเยซตูรัสตอบวา่ "มใิชช่ายคนนี�หรอืบดิามารดาของ
เขาไดทํ้าบาป แตเ่พื�อใหพ้ระราชกจิของพระเจา้ปรากฏในตัวเขา 9:4 เรา
ตอ้งกระทําพระราชกจิของพระองคผ์ูท้รงใชเ้รามาเมื�อยังวนัอยู ่เมื�อถงึกลาง
คนืไมม่ผีูใ้ดทํางานได ้9:5 ตราบใดที�เรายังอยูใ่นโลก เราเป็นความสวา่ง
ของโลก" 9:6 เมื�อตรัสดังนั�นแลว้ พระองคก์ท็รงบว้นนํ�าลายลงที�ดนิ แลว้
ทรงเอานํ�าลายนั�นทําเป็นโคลนทาที�ตาของคนตาบอดนั�น 9:7 แลว้ตรัสสั�ง
เขาวา่ "จงไปลา้งออกเสยีในสระสโิลอมัเถดิ" (สโิลอมัแปลวา่ ใชไ้ป) เขา
จงึไปลา้งแลว้กลับเห็นได ้9:8 เพื�อนบา้นและคนทั �งหลายที�เคยเห็นชาย
คนนั�นเป็นคนตาบอดมากอ่น จงึพดูกนัวา่ "คนนี�มใิชห่รอืที�เคยนั�งขอทาน"
9:9 บางคนกพ็ดูวา่ "คนนั�นแหละ" คนอื�นวา่ "เขาคลา้ยคนนั�น" แตเ่ขาเอง
พดูวา่ "ขา้พเจา้คอืคนนั�น" 9:10 เขาทั �งหลายจงึถามเขาวา่ "ตาของเจา้
หายบอดไดอ้ยา่งไร" 9:11 เขาตอบวา่ "ชายคนหนึ�งชื�อเยซ ูไดทํ้าโคลน
ทาตาของขา้พเจา้ และบอกขา้พเจา้วา่ `จงไปที�สระสโิลอมัแลว้ลา้งออก
เสยี' ขา้พเจา้กไ็ดไ้ปลา้งตาจงึมองเห็นได"้ 9:12 เขาทั �งหลายจงึถามเขา
วา่ "ผูนั้�นอยูท่ี�ไหน" คนนั�นบอกวา่ "ขา้พเจา้ไมท่ราบ" 9:13 เขาจงึพาคนที�
แตก่อ่นตาบอดนั�นไปหาพวกฟารสิ ี9:14 วนัที�พระเยซทูรงทําโคลนทาตา
ชายคนนั�นใหห้ายบอดเป็นวนัสะบาโต 9:15 พวกฟารสิกีไ็ดถ้ามเขาอกีวา่
ทําอยา่งไรตาเขาจงึมองเห็น เขาบอกคนเหลา่นั�นวา่ "เขาเอาโคลนทาตา



ของขา้พเจา้ และขา้พเจา้กล็า้งออกแลว้จงึมองเห็น" 9:16 ฉะนั�นพวกฟาริ
สบีางคนพดูวา่ "ชายคนนี�ไมไ่ดม้าจากพระเจา้เพราะเขามไิดรั้กษาวนัสะบา
โต" คนอื�นวา่ "คนบาปจะทําการอศัจรรยเ์ชน่นั�นไดอ้ยา่งไร" พวกเขากแ็ตก
แยกกนั 9:17 เขาจงึพดูกบัคนตาบอดอกีวา่ "เจา้คดิอยา่งไรเรื�องคนนั�น ใน
เมื�อเขาไดทํ้าใหต้าของเจา้หายบอด" ชายคนนั�นตอบวา่ "ทา่นเป็นศาสดา
พยากรณ์" 9:18 แตพ่วกยวิไมเ่ชื�อเรื�องเกี�ยวกบัชายคนนั�นวา่ เขาตาบอด
และกลับมองเห็น จนกระทั�งเขาไดเ้รยีกบดิามารดาของคนที�ตากลับมอง
เห็นไดนั้�นมา 9:19 แลว้พวกเขาถามเขาทั �งสองวา่ "ชายคนนี�เป็นบตุรชาย
ของเจา้หรอืที�เจา้บอกวา่ตาบอดมาแตกํ่าเนดิ ทําไมเดีLยวนี�เขาจงึมองเห็น"
9:20 บดิามารดาของชายคนนั�นตอบเขาวา่ "เราทราบวา่คนนี�เป็นบตุรชาย
ของเรา และทราบวา่เขาเกดิมาตาบอด 9:21 แตไ่มรู่ว้า่ทําไมเดีLยวนี�เขาจงึ
มองเห็น หรอืใครทําใหต้าของเขาหายบอด เรากไ็มท่ราบ จงถามเขาเถดิ
เขาโตแลว้ เขาจะเลา่เรื�องของเขาเองได"้ 9:22 ที�บดิามารดาของเขาพดู
อยา่งนั�นกเ็พราะกลัวพวกยวิ เพราะพวกยวิตกลงกนัแลว้วา่ ถา้ผูใ้ดยอมรับวา่
ผูนั้�นเป็นพระครสิต ์จะตอ้งไลผู่นั้�นเสยีจากธรรมศาลา 9:23 เหตฉุะนั�นบดิา
มารดาของเขาจงึพดูวา่ "จงถามเขาเถดิ เขาโตแลว้" 9:24 คนเหลา่นั�นจงึ
เรยีกคนที�แตก่อ่นตาบอดนั�นมาอกีและบอกเขาวา่ "จงสรรเสรญิพระเจา้เถดิ
เรารูอ้ยูว่า่ชายคนนั�นเป็นคนบาป" 9:25 เขาตอบวา่ "ทา่นนั�นเป็นคนบาป
หรอืไมข่า้พเจา้ไมท่ราบ สิ�งเดยีวที�ขา้พเจา้ทราบกค็อืวา่ ขา้พเจา้เคยตาบ
อด แตเ่ดีLยวนี�ขา้พเจา้มองเห็นได"้ 9:26 คนเหลา่นั�นจงึถามเขาอกีวา่ "เขา
ทําอะไรกบัเจา้บา้ง เขาทําอยา่งไรตาของเจา้จงึหายบอด" 9:27 ชายคน
นั�นตอบเขาวา่ "ขา้พเจา้บอกทา่นแลว้ และทา่นไมฟั่ง ทําไมทา่นจงึอยาก
ฟังอกี ทา่นอยากเป็นสาวกของทา่นผูนั้�นดว้ยหรอื" 9:28 เขาทั �งหลายจงึ
เยย้ชายคนนั�นวา่ "แกเป็นศษิยข์องเขา แตเ่ราเป็นศษิยข์องโมเสส 9:29
เรารูว้า่พระเจา้ไดต้รัสกบัโมเสส แตค่นนั�นเราไมรู่ว้า่เขามาจากไหน" 9:30
ชายคนนั�นตอบเขาวา่ "เออ ชา่งประหลาดจรงิๆที�พวกทา่นไมรู่ว้า่ทา่นผูนั้�น
มาจากไหน แตท่า่นผูนั้�นยังไดทํ้าใหต้าของขา้พเจา้หายบอด 9:31 พวก
เรารูว้า่พระเจา้มไิดฟั้งคนบาป แตถ่า้ผูใ้ดนมัสการพระเจา้ และกระทําตาม
พระทัยพระองค ์พระองคก์ท็รงฟังผูนั้�น 9:32 ตั �งแตเ่ริ�มมโีลกมาแลว้ ไม่
เคยมใีครไดย้นิวา่ มผีูใ้ดทําใหต้าของคนที�บอดแตกํ่าเนดิมองเห็นได ้9:33
ถา้ทา่นผูนั้�นไมไ่ดม้าจากพระเจา้แลว้ กจ็ะทําอะไรไมไ่ด"้ 9:34 เขาทั �ง
หลายตอบคนนั�นวา่ "แกเกดิมาในการบาปทั �งนั�น และแกจะมาสอนเราหรอื"
แลว้เขาจงึไลค่นนั�นเสยี 9:35 พระเยซทูรงไดย้นิวา่เขาไดไ้ลค่นนั�นเสยี



แลว้ และเมื�อพระองคท์รงพบชายคนนั�นจงึตรัสกบัเขาวา่ "เจา้เชื�อในพระ
บตุรของพระเจา้หรอื" 9:36 ชายคนนั�นทลูตอบวา่ "ทา่นเจา้ขา้ ผูใ้ดเป็น
พระบตุรนั�น ซึ�งขา้พเจา้จะเชื�อในพระองคไ์ด"้ 9:37 พระเยซตูรัสกบัเขาวา่
"เจา้ไดเ้ห็นทา่นแลว้ ทั �งเป็นผูนั้�นเองที�กําลังพดูอยูก่บัเจา้" 9:38 เขาจงึ
ทลูวา่ "พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองคเ์ชื�อ" แลว้เขากน็มัสการพระองค ์9:39
พระเยซตูรัสวา่ "เราเขา้มาในโลกเพื�อการพพิากษา เพื�อใหค้นทั �งหลายที�
มองไมเ่ห็นกลับมองเห็น และคนที�มองเห็นกลับตาบอด" 9:40 เมื�อพวกฟา
รสิบีางคนที�อยูก่บัพระองคไ์ดย้นิอยา่งนั�น จงึกลา่วแกพ่ระองคว์า่ "เรา
ตาบอดดว้ยหรอื" 9:41 พระเยซตูรัสกบัเขาวา่ "ถา้พวกทา่นตาบอด พวก
ทา่นกจ็ะไมม่คีวามผดิบาป แตบ่ัดนี�ทา่นพดูวา่ `เรามองเห็น' เหตฉุะนั�น
ความผดิบาปของทา่นจงึยังมอียู"่

พระเยซเูป็นผูเ้ลี�ยงที�ดี

10:1 "เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ ผูท้ี�มไิดเ้ขา้ไปในคอกแกะทางประต ูแต่
ปีนเขา้ไปทางอื�นนั�นเป็นขโมยและโจร 10:2 แตผู่ท้ี�เขา้ทางประตกูเ็ป็นผู ้
เลี�ยงแกะ 10:3 นายประตจูงึเปิดประตใูหผู้นั้�น และแกะยอ่มฟังเสยีงของ
ทา่น ทา่นเรยีกชื�อแกะของทา่น และนําออกไป 10:4 เมื�อทา่นตอ้นแกะ
ของทา่นออกไปแลว้กเ็ดนินําหนา้ และแกะกต็ามทา่นไปเพราะรูจ้ักเสยีง
ของทา่น 10:5 คนแปลกหนา้แกะจะไมต่ามเลย แตจ่ะหนีไปจากเขา เพราะ
ไมรู่จั้กเสยีงของคนแปลกหนา้" 10:6 คําอปุมานั�นพระเยซไูดต้รัสกบัเขา
ทั �งหลาย แตเ่ขาไมเ่ขา้ใจความหมายของพระดํารัสที�พระองคต์รัสกบัเขา
เลย 10:7 พระเยซจูงึตรัสกบัเขาอกีวา่ "เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ เรา
เป็นประตขูองแกะทั �งหลาย 10:8 บรรดาผูท้ี�มากอ่นเรานั�นเป็นขโมยและ
โจร แตฝ่งูแกะกม็ไิดฟั้งเขา 10:9 เราเป็นประต ูถา้ผูใ้ดเขา้ไปทางเรา ผูนั้�น
จะรอด และเขาจะเขา้ออก แลว้จะพบอาหาร 10:10 ขโมยนั�นยอ่มมาเพื�อ
จะลักและฆา่และทําลายเสยี เราไดม้าเพื�อเขาทั �งหลายจะไดช้วีติ และจะได ้
อยา่งครบบรบิรูณ์ 10:11 เราเป็นผูเ้ลี�ยงที�ด ีผูเ้ลี�ยงที�ดนัี�นยอ่มสละชวีติ
ของตนเพื�อฝงูแกะ 10:12 แตผู่ท้ี�รับจา้งมไิดเ้ป็นผูเ้ลี�ยงแกะ และฝงูแกะไม่
เป็นของเขา เมื�อเห็นสนัุขป่ามา เขาจงึละทิ�งฝงูแกะหนีไป สนัุขป่ากช็งิเอา
แกะไปเสยี และทําใหฝ้งูแกะกระจัดกระจายไป 10:13 ผูท้ี�รับจา้งนั�นหนี
เพราะเขาเป็นลกูจา้งและไมเ่ป็นหว่งแกะเลย 10:14 เราเป็นผูเ้ลี�ยงที�ดี
และเรารูจั้กแกะของเรา และแกะของเรากร็ูจ้ักเรา 10:15 เหมอืนพระบดิา



ทรงรูจ้ักเรา เรากร็ูจั้กพระบดิาดว้ย และชวีติของเรา เราสละเพื�อฝงูแกะ
10:16 แกะอื�นซึ�งมไิดเ้ป็นของคอกนี�เรากม็อียู ่แกะเหลา่นั�นเรากต็อ้งพามา
ดว้ย และแกะเหลา่นั�นจะฟังเสยีงของเรา แลว้จะรวมเป็นฝงูเดยีว และมผีู ้
เลี�ยงเพยีงผูเ้ดยีว 10:17 ดว้ยเหตนุี�พระบดิาของเราจงึทรงรักเรา เพราะเรา
สละชวีติของเรา เพื�อจะรับชวีตินั�นคนืมาอกี 10:18 ไมม่ผีูใ้ดชงิชวีติไปจาก
เราได ้แตเ่ราสละชวีติดว้ยใจสมัครของเราเอง เรามสีทิธทิี�จะสละชวีตินั�น
และมสีทิธทิี�จะรับคนือกี พระบัญชานี�เราไดรั้บมาจากพระบดิาของเรา"
10:19 พระดํารัสนี�จงึทําใหพ้วกยวิแตกแยกกนัอกี 10:20 พวกเขาหลาย
คนพดูวา่ "เขามผีสีงิและเป็นบา้ ทา่นฟังเขาทําไม" 10:21 พวกอื�นกพ็ดูวา่
"คําอยา่งนี�ไมเ่ป็นคําของผูท้ี�มผีสีงิ ผจีะทําใหค้นตาบอดมองเห็นไดห้รอื"

พระเยซทูรงเปิดเผยวา่พระองคเ์ป็นพระเจา้

10:22 ขณะนั�นเป็นเทศกาลเลี�ยงฉลองพระวหิารที�กรงุเยรซูาเล็ม และเป็น
ฤดหูนาว 10:23 พระเยซทูรงดําเนนิอยูใ่นพระวหิารที�เฉลยีงของซาโลมอน
10:24 แลว้พวกยวิกพ็ากนัมาหอ้มลอ้มพระองคไ์วแ้ละทลูพระองคว์า่ "จะ
ทําใหเ้ราสงสัยนานสักเทา่ใด ถา้ทา่นเป็นพระครสิตก์จ็งบอกเราใหช้ัดแจง้
เถดิ" 10:25 พระเยซตูรัสตอบเขาทั �งหลายวา่ "เราไดบ้อกทา่นทั �งหลาย
แลว้ และทา่นไมเ่ชื�อ การซึ�งเราไดก้ระทําในพระนามพระบดิาของเรากเ็ป็น
พยานใหแ้กเ่รา 10:26 แตท่า่นทั �งหลายไมเ่ชื�อ เพราะทา่นมไิดเ้ป็นแกะ
ของเรา ตามที�เราไดบ้อกทา่นแลว้ 10:27 แกะของเรายอ่มฟังเสยีงของเรา
และเรารูจั้กแกะเหลา่นั�น และแกะนั�นตามเรา 10:28 เราใหช้วีตินรัินดรแ์ก่
แกะนั�น และแกะนั�นจะไมพ่นิาศเลย และจะไมม่ผีูใ้ดแยง่ชงิแกะเหลา่นั�นไป
จากมอืของเราได ้10:29 พระบดิาของเราผูป้ระทานแกะนั�นใหแ้กเ่ราเป็น
ใหญก่วา่ทกุสิ�ง และไมม่ผีูใ้ดสามารถชงิแกะนั�นไปจากพระหัตถข์องพระ
บดิาของเราได ้10:30 เรากบัพระบดิาของเราเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั"
10:31 พวกยวิจงึหยบิกอ้นหนิขึ�นมาอกีจะขวา้งพระองคใ์หต้าย 10:32
พระเยซจูงึตรัสกบัเขาวา่ "เราไดสํ้าแดงใหท้า่นเห็นการดหีลายประการซึ�ง
มาจากพระบดิาของเรา ทา่นทั �งหลายหยบิกอ้นหนิจะขวา้งเราใหต้ายเพราะ
การกระทําขอ้ใดเลา่" 10:33 พวกยวิทลูตอบพระองคว์า่ "เราจะขวา้งทา่นมิ
ใชเ่พราะการกระทําด ีแตเ่พราะการพดูหมิ�นประมาท เพราะทา่นเป็นเพยีง
มนุษยแ์ตตั่�งตัวเป็นพระเจา้" 10:34 พระเยซตูรัสตอบเขาวา่ "ในพระราช
บัญญัตขิองทา่นมคํีาเขยีนไวม้ใิชห่รอืวา่ `เราไดก้ลา่ววา่ ทา่นทั �งหลายเป็น



พระ' 10:35 ถา้พระองคไ์ดท้รงเรยีกผูท้ี�รับพระวจนะของพระเจา้วา่เป็นพระ
และจะฝ่าฝืนพระคัมภรีไ์มไ่ด ้10:36 ทา่นทั �งหลายจะกลา่วหาทา่นที�พระ
บดิาไดท้รงตั�งไว ้และทรงใชเ้ขา้มาในโลกวา่ `ทา่นกลา่วคําหมิ�นประมาท'
เพราะเราไดก้ลา่ววา่ `เราเป็นบตุรของพระเจา้' อยา่งนั�นหรอื 10:37 ถา้เรา
ไมป่ฏบิัตพิระราชกจิของพระบดิาของเรา กอ็ยา่เชื�อในเราเลย 10:38 แต่
ถา้เราปฏบิัตพิระราชกจินั�น แมว้า่ทา่นมไิดเ้ชื�อในเรา กจ็งเชื�อเพราะพระราช
กจินั�นเถดิ เพื�อทา่นจะไดรู้แ้ละเชื�อวา่พระบดิาทรงอยูใ่นเรา และเราอยูใ่น
พระบดิา" 10:39 พวกเขาจงึหาโอกาสจับพระองคอ์กีครั�งหนึ�ง แตพ่ระองค์
ทรงรอดพน้จากมอืเขาไปได ้

พระเยซเูสด็จไปยังสถานที�ซึ�งพระองคท์รงรับบัพตศิมา

10:40 พระองคเ์สด็จไปฟากแมนํ่�าจอรแ์ดนขา้งโนน้อกี และไปถงึสถานที�
ที�ยอหน์ใหบ้ัพตศิมาเป็นครั�งแรก และพระองคท์รงพักอยูท่ี�นั�น 10:41 คน
เป็นอนัมากพากนัมาหาพระองค ์และกลา่ววา่ "ยอหน์มไิดทํ้าการอศัจรรย์
ใดๆเลย แตท่กุสิ�งซึ�งยอหน์ไดก้ลา่วถงึทา่นผูน้ี�เป็นความจรงิ" 10:42 และ
มคีนหลายคนที�นั�นไดเ้ชื�อในพระองค์

ลาซารัสไดฟื้�นขึ�นมาจากความตาย

11:1 มชีายคนหนึ�งชื�อลาซารัสกําลังป่วยอยูท่ี�หมูบ่า้นเบธานี ซึ�งเป็นเมอืง
ที�มารยีแ์ละมารธาพี�สาวของเธออยูนั่�น 11:2 (มารยีผ์ูน้ี�คอืหญงิที�เอานํ�ามัน
หอมชโลมองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ และเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์
ลาซารัสนอ้งชายของเธอกําลังป่วยอยู)่ 11:3 ดังนั�นพี�สาวทั �งสองนั�นจงึให ้
คนไปเฝ้าพระองคท์ลูวา่ "พระองคเ์จา้ขา้ ดเูถดิ ผูท้ี�พระองคท์รงรักนั�นกําลัง
ป่วยอยู"่ 11:4 เมื�อพระเยซทูรงไดย้นิแลว้กต็รัสวา่ "โรคนั�นจะไมถ่งึตาย
แตเ่กดิขึ�นเพื�อเชดิชพูระเกยีรตขิองพระเจา้ เพื�อพระบตุรของพระเจา้จะได ้
รับเกยีรตเิพราะโรคนั�น" 11:5 พระเยซทูรงรักมารธาและนอ้งสาวของเธอ
และลาซารัส 11:6 ดังนั�นครั�นพระองคท์รงไดย้นิวา่ลาซารัสป่วยอยู่
พระองคย์ังทรงพักอยูท่ี�ที�พระองคท์รงอยูนั่�นอกีสองวนั 11:7 หลังจากนั�น
พระองคก์ต็รัสกบัพวกสาวกวา่ "ใหเ้ราเขา้ไปในแควน้ยเูดยีกนัอกีเถดิ"
11:8 พวกสาวกทลูพระองคว์า่ "พระอาจารยเ์จา้ขา้ เมื�อเร็วๆนี�พวกยวิหา
โอกาสเอาหนิขวา้งพระองคใ์หต้าย แลว้พระองคย์ังจะเสด็จไปที�นั�นอกีหรอื"
11:9 พระเยซตูรัสตอบวา่ "วนัหนึ�งมสีบิสองชั�วโมงมใิชห่รอื ถา้ผูใ้ดเดนิใน



ตอนกลางวนัเขากจ็ะไมส่ะดดุ เพราะเขาเห็นความสวา่งของโลกนี� 11:10
แตถ่า้ผูใ้ดเดนิในตอนกลางคนืเขากจ็ะสะดดุ เพราะไมม่คีวามสวา่งในตัว
เขา" 11:11 พระองคต์รัสดังนั�นแลว้จงึตรัสกบัเขาวา่ "ลาซารัสสหายของ
เราหลับไปแลว้ แตเ่ราไปเพื�อจะปลกุเขาใหต้ื�น" 11:12 พวกสาวกของ
พระองคท์ลูวา่ "พระองคเ์จา้ขา้ ถา้เขาหลับอยูเ่ขากจ็ะสบายด"ี 11:13 แต่
พระเยซตูรัสถงึความตายของลาซารัส แตพ่วกสาวกคดิวา่พระองคต์รัสถงึ
การนอนหลับพักผอ่น 11:14 ฉะนั�นพระเยซจูงึตรัสกบัเขาตรงๆวา่ "ลาซา
รัสตายแลว้ 11:15 เพื�อเห็นแกท่า่นทั �งหลายเราจงึยนิดทีี�เรามไิดอ้ยูท่ี�นั�น
เพื�อทา่นจะไดเ้ชื�อ แตใ่หเ้ราไปหาเขากนัเถดิ" 11:16 โธมัสที�เรยีกวา่ ดดิุ
มัส จงึพดูกบัเพื�อนสาวกวา่ "ใหพ้วกเราไปดว้ยเถดิ เพื�อจะไดต้ายดว้ยกนักบั
พระองค"์ 11:17 ครั�นพระเยซเูสด็จมาถงึกท็รงทราบวา่ เขาเอาลาซารัสไป
ไวใ้นอโุมงคฝั์งศพสี�วนัแลว้ 11:18 หมูบ่า้นเบธานีอยูใ่กลก้รงุเยรซูาเล็ม
หา่งกนัประมาณสามกโิลเมตร 11:19 พวกยวิหลายคนไดม้าหามารธาและ
มารยี ์เพื�อจะปลอบโยนเธอเรื�องนอ้งชายของเธอ 11:20 ครั�นมารธารูข้า่ว
วา่พระเยซกํูาลังเสด็จมา เธอกอ็อกไปตอ้นรับพระองค ์แตม่ารยีนั์�งอยูใ่น
เรอืน 11:21 มารธาจงึทลูพระเยซวูา่ "พระองคเ์จา้ขา้ ถา้พระองคอ์ยูท่ี�นี�
นอ้งชายของขา้พระองคค์งไมต่าย 11:22 แตถ่งึแมเ้ดีLยวนี�ขา้พระองคก์็
ทราบวา่ สิ�งใดๆที�พระองคจ์ะทลูขอจากพระเจา้ พระเจา้จะทรงโปรด
ประทานแกพ่ระองค"์ 11:23 พระเยซตูรัสกบัเธอวา่ "นอ้งชายของเจา้จะ
ฟื�นขึ�นมาอกี" 11:24 มารธาทลูพระองคว์า่ "ขา้พระองคท์ราบแลว้วา่ เขาจะ
ฟื�นขึ�นมาอกีในวนัสดุทา้ยเมื�อคนทั �งปวงจะฟื�นขึ�นมา" 11:25 พระเยซตูรัส
กบัเธอวา่ "เราเป็นเหตใุหค้นทั �งปวงเป็นขึ�นและมชีวีติ ผูท้ี�เชื�อในเรานั�น ถงึ
แมว้า่เขาตายแลว้กย็ังจะมชีวีติอกี 11:26 และผูใ้ดที�มชีวีติและเชื�อในเรา
จะไมต่ายเลย เจา้เชื�ออยา่งนี�ไหม" 11:27 มารธาทลูพระองคว์า่ "เชื�อ
พระองคเ์จา้ขา้ ขา้พระองคเ์ชื�อวา่ พระองคท์รงเป็นพระครสิต ์พระบตุรของ
พระเจา้ ที�จะเสด็จมาในโลก" 11:28 เมื�อเธอทลูดังนี�แลว้ เธอกก็ลับไป
และเรยีกมารยีน์อ้งสาวกระซบิวา่ "พระอาจารยเ์สด็จมาแลว้ และทรงเรยีก
เจา้" 11:29 เมื�อมารยีไ์ดย้นิแลว้ เธอกร็บีลกุขึ�นไปเฝ้าพระองค ์11:30
ฝ่ายพระเยซยูังไมเ่สด็จเขา้ไปในเมอืง แตย่ังประทับอยู ่ณ ที�ซึ�งมาร
ธาพบพระองคนั์�น 11:31 พวกยวิที�อยูก่บัมารยีใ์นเรอืนและกําลังปลอบโยน
เธออยู ่เมื�อเห็นมารยีร์บีลกุขึ�นและเดนิออกไปจงึตามเธอไปพดูกนัวา่ "เธอ
จะไปรอ้งไหท้ี�อโุมงค"์ 11:32 ครั�นมารยีม์าถงึที�ซ ึ�งพระเยซปูระทับอยูแ่ละ
เห็นพระองคแ์ลว้ จงึกราบลงที�พระบาทของพระองคท์ลูวา่ "พระองคเ์จา้ขา้



ถา้พระองคป์ระทับอยูท่ี�นี� นอ้งชายของขา้พระองคค์งไมต่าย" 11:33
ฉะนั�นเมื�อพระเยซทูอดพระเนตรเห็นเธอรอ้งไห ้และพวกยวิที�มากบัเธอ
รอ้งไหด้ว้ย พระองคก์ท็รงครํ�าครวญรอ้นพระทัยและทรงเป็นทกุข ์11:34
และตรัสถามวา่ "พวกเจา้เอาศพเขาไปไวท้ี�ไหน" เขาทลูพระองคว์า่
"พระองคเ์จา้ขา้ เชญิเสด็จมาดเูถดิ" 11:35 พระเยซทูรงพระกนัแสง
11:36 พวกยวิจงึกลา่ววา่ "ดเูถดิ พระองคท์รงรักเขาเพยีงไร" 11:37 และ
บางคนกพ็ดูวา่ "ทา่นผูนี้�ทําใหค้นตาบอดมองเห็น จะทําใหค้นนี�ไมต่ายไม่
ไดห้รอื"

พระเยซทูี�อโุมงคฝั์งศพ บรรดาเพื�อนของมารยีไ์ดก้ลับใจเสยีใหม่

11:38 พระเยซทูรงครํ�าครวญรอ้นพระทัยอกี จงึเสด็จมาถงึอโุมงคฝั์งศพ
อโุมงคฝั์งศพนั�นเป็นถํ�า มศีลิาวางปิดปากไว ้11:39 พระเยซตูรัสวา่ "จง
เอาศลิาออกเสยี" มารธาพี�สาวของผูต้ายจงึทลูพระองคว์า่ "พระองคเ์จา้ขา้
ป่านนี�ศพมกีลิ�นเหม็นแลว้ เพราะวา่เขาตายมาสี�วนัแลว้" 11:40 พระเยซู
ตรัสกบัเธอวา่ "เราบอกเจา้แลว้มใิชห่รอืวา่ ถา้เจา้เชื�อ เจา้กจ็ะไดเ้ห็นสงา่
ราศขีองพระเจา้" 11:41 พวกเขาจงึเอาศลิาออกเสยีจากที�ซึ�งผูต้ายวางอยู่
นั�น พระเยซทูรงแหงนพระพักตรข์ึ�นตรัสวา่ "ขา้แตพ่ระบดิา ขา้พระองคข์อบ
พระคณุพระองคท์ี�พระองคท์รงโปรดฟังขา้พระองค ์11:42 ขา้พระองค์
ทราบวา่ พระองคท์รงฟังขา้พระองคอ์ยูเ่สมอ แตท่ี�ขา้พระองคก์ลา่วอยา่งนี�ก็
เพราะเห็นแกป่ระชาชนที�ยนือยูท่ี�นี� เพื�อเขาจะไดเ้ชื�อวา่พระองคท์รงใชข้า้
พระองคม์า" 11:43 เมื�อพระองคต์รัสดังนั�นแลว้ จงึเปลง่พระสรุเสยีงตรัสวา่
"ลาซารัสเอย๋ จงออกมาเถดิ" 11:44 ผูต้ายนั�นกอ็อกมา มผีา้พันศพพันมอื
และเทา้ และที�หนา้กม็ผีา้พันอยูด่ว้ย พระเยซตูรัสกบัเขาทั �งหลายวา่ "จงแก ้
แลว้ปลอ่ยเขาไปเถดิ" 11:45 ดังนั�นพวกยวิหลายคนที�มาหามารยีแ์ละได ้
เห็นการกระทําของพระเยซ ูกเ็ชื�อในพระองค ์11:46 แตพ่วกเขาบางคนไป
หาพวกฟารสิ ีและเลา่เหตกุารณ์ที�พระเยซไูดท้รงกระทําใหฟั้ง

พวกปโุรหติใหญก่บัพวกฟารสิหีาโอกาสที�จะฆา่พระเยซเูสยี

11:47 ฉะนั�นพวกปโุรหติใหญแ่ละพวกฟารสิกีเ็รยีกประชมุสมาชกิสภาแลว้
วา่ "เราจะทําอยา่งไรกนั เพราะวา่ชายผูน้ี�ทําการอศัจรรยห์ลายประการ
11:48 ถา้เราปลอ่ยเขาไวอ้ยา่งนี� คนทั �งปวงจะเชื�อถอืเขา แลว้พวกโรมก็
จะมารบิเอาทั �งที�และชนชาตขิองเราไป" 11:49 แตค่นหนึ�งในพวกเขา ชื�อ



คายาฟาสเป็นมหาปโุรหติประจําการในปีนั�น กลา่วแกเ่ขาทั �งหลายวา่ "ทา่น
ทั �งหลายไมรู่อ้ะไรเสยีเลย 11:50 และไมพ่จิารณาดว้ยวา่ จะเป็นประโยชน์
แกเ่ราทั �งหลาย ถา้จะใหค้นตายเสยีคนหนึ�งเพื�อประชาชน แทนที�จะใหค้น
ทั �งชาตติอ้งพนิาศ" 11:51 เขามไิดก้ลา่วอยา่งนั�นตามใจชอบ แตเ่พราะวา่
เขาเป็นมหาปโุรหติประจําการในปีนั�น จงึพยากรณ์วา่พระเยซจูะสิ�นพระชนม์
แทนชนชาตนัิ�น 11:52 และมใิชแ่ทนชนชาตนัิ�นอยา่งเดยีว แตเ่พื�อจะรวบ
รวมบตุรทั �งหลายของพระเจา้ที�กระจัดกระจายไปนั�น ใหเ้ขา้เป็นพวกเดยีว
กนั 11:53 ตั �งแตว่นันั�นเป็นตน้มา เขาทั �งหลายจงึปรกึษากนัจะฆา่พระองค์
เสยี 11:54 เหตฉุะนั�นพระเยซจูงึไมเ่สด็จในหมูพ่วกยวิอยา่งเปิดเผยอกี
แตไ่ดเ้สด็จออกจากที�นั�นไปยังถิ�นที�อยูใ่กลถ้ิ�นทรุกนัดาร ถงึเมอืงหนึ�งชื�อเอ
ฟราอมิ และทรงพักอยูท่ี�นั�นกบัพวกสาวกของพระองค ์11:55 ขณะนั�นใกล ้
จะถงึเทศกาลปัสกาของพวกยวิแลว้ และคนเป็นอนัมากไดอ้อกจากหัวเมอืง
นั�นขึ�นไปยังกรงุเยรซูาเล็มกอ่นเทศกาลปัสกาเพื�อจะชําระตัว 11:56 เขา
ทั �งหลายจงึแสวงหาพระเยซ ูและเมื�อเขาทั �งหลายยนือยูใ่นพระวหิารเขาก็
พดูกนัวา่ "ทา่นทั �งหลายคดิเห็นอยา่งไร พระองคจ์ะไมเ่สด็จมาในงาน
เทศกาลนี�หรอื" 11:57 ฝ่ายพวกปโุรหติใหญแ่ละพวกฟารสิไีดอ้อกคําสั�ง
ไวว้า่ ถา้ผูใ้ดรูว้า่พระองคอ์ยูท่ี�ไหน กใ็หม้าบอกพวกเขาเพื�อจะไดไ้ปจับ
พระองค์

ทรงพระกระยาหารเย็นที�บา้นเบธานี (มธ 26:6-13; มก 14:3-9; ลก
7:37-38)

12:1 แลว้กอ่นปัสกาหกวนัพระเยซเูสด็จมาถงึหมูบ่า้นเบธานี ซึ�งเป็นที�อยู่
ของลาซารัสผูซ้ ึ�งพระองคไ์ดท้รงใหฟื้�นขึ�นจากตาย 12:2 ที�นั�นเขาจัดงาน
เลี�ยงอาหารเย็นแกพ่ระองค ์มารธากป็รนนบิัตอิยู ่และลาซารัสกเ็ป็นคนหนึ�ง
ในพวกเขาที�เอนกายลงรับประทานกบัพระองค ์12:3 มารยีจ์งึเอานํ�ามัน
หอมนาระดาบรสิทุธิGหนักประมาณครึ�งกโิลกรัม ซึ�งมรีาคาแพงมากมาชโลม
พระบาทของพระเยซ ูและเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค ์เรอืนก็
หอมฟุ้งไปดว้ยกลิ�นนํ�ามันนั�น 12:4 แตส่าวกคนหนึ�งของพระองค ์ชื�อยดูา
สอสิคารโิอท บตุรชายของซโีมน คอืคนที�จะทรยศพระองค ์พดูวา่ 12:5
"เหตไุฉนจงึไมข่ายนํ�ามันนั�นเป็นเงนิสักสามรอ้ยเดนารอินั แลว้แจกใหแ้ก่
คนจน" 12:6 เขาพดูอยา่งนั�นมใิชเ่พราะเขาเอาใจใสค่นจน แตเ่พราะเขา
เป็นขโมย และไดถ้อืยา่ม และไดย้ักยอกเงนิที�ใสไ่วใ้นยา่มนั�น 12:7 พระ



เยซจูงึตรัสวา่ "ชา่งเขาเถดิ เขาทําอยา่งนี�เพื�อแสดงถงึวนัฝังศพของเรา
12:8 เพราะวา่มคีนจนอยูก่บัทา่นเสมอ แตเ่ราจะไมอ่ยูก่บัทา่นเสมอไป"
12:9 ฝ่ายพวกยวิเป็นอนัมากรูว้า่พระองคป์ระทับอยูท่ี�นั�นจงึมาเฝ้าพระองค์
ไมใ่ชเ่พราะเห็นแกพ่ระเยซเูทา่นั�น แตอ่ยากเห็นลาซารัสผูซ้ ึ�งพระองคไ์ด ้
ทรงใหฟื้�นขึ�นมาจากตายดว้ย 12:10 แตพ่วกปโุรหติใหญจ่งึปรกึษากนัจะ
ฆา่ลาซารัสเสยีดว้ย 12:11 เพราะลาซารัสเป็นตน้เหตทุี�ทําใหพ้วกยวิ
หลายคนออกจากพวกเขา และไปเชื�อพระเยซู

การเสด็จเขา้มาอยา่งผูม้ชีัย (มธ 21:4-9; มก 11:7-10; ลก 19:35-38)

12:12 วนัรุง่ขึ�นเมื�อคนเป็นอนัมากที�มาในเทศกาลเลี�ยงนั�นไดย้นิวา่ พระ
เยซเูสด็จมาถงึกรงุเยรซูาเล็ม 12:13 เขากพ็ากนัถอืใบของตน้อนิทผลัม
ออกไปตอ้นรับพระองคร์อ้งวา่ "โฮซันนา ขอใหพ้ระองคผ์ูเ้สด็จมาในพระ
นามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ คอืพระมหากษัตรยิแ์หง่อสิราเอลทรงพระเจรญิ"
12:14 และเมื�อพระเยซทูรงพบลกูลาตัวหนึ�งจงึทรงลานั�นเหมอืนดังที�มคํีา
เขยีนไวว้า่ 12:15 `ธดิาแหง่ศโิยนเอย๋ อยา่กลัวเลย ดเูถดิ กษัตรยิข์องเธอ
ทรงลกูลาเสด็จมา' 12:16 ทแีรกพวกสาวกของพระองคไ์มเ่ขา้ใจใน
เหตกุารณ์เหลา่นั�น แตเ่มื�อพระเยซทูรงรับสงา่ราศแีลว้ เขาจงึระลกึไดว้า่ มี
คําเชน่นั�นเขยีนไวก้ลา่วถงึพระองค ์และคนทั �งหลายไดก้ระทําอยา่งนั�น
ถวายพระองค ์12:17 เหตฉุะนั�นคนทั �งปวงซึ�งไดอ้ยูก่บัพระองค ์เมื�อ
พระองคไ์ดท้รงเรยีกลาซารัสใหอ้อกมาจากอโุมงคฝั์งศพ และทรงใหเ้ขา
ฟื�นขึ�นมาจากความตาย กเ็ป็นพยานในสิ�งเหลา่นี� 12:18 เหตทุี�ประชาชน
พากนัไปหาพระองค ์กเ็พราะเขาไดย้นิวา่พระองคท์รงกระทําการอศัจรรยนั์�น
12:19 พวกฟารสิจีงึพดูกนัวา่ "ทา่นเห็นไหมวา่ ทา่นทําอะไรไมไ่ดเ้ลย ดู
เถดิ โลกตามเขาไปหมดแลว้"

พวกกรกีจะใครเ่ห็นพระเยซู

12:20 ในหมูค่นทั �งหลายที�ขึ�นไปนมัสการในเทศกาลเลี�ยงนั�นมพีวกกรี
กบา้ง 12:21 พวกกรกีนั�นจงึไปหาฟีลปิซึ�งมาจากหมูบ่า้นเบธไซดาใน
แควน้กาลลิ ีและพดูกบัทา่นวา่ "ทา่นเจา้ขา้ พวกขา้พเจา้ใครจ่ะเห็นพระ
เยซ"ู 12:22 ฟีลปิจงึไปบอกอนัดรวู ์และอนัดรวูก์บัฟีลปิจงึไปทลูพระเยซู

พระเจา้ตรัสตอบจากฟ้า พระเยซทูรงสั�งสอน



12:23 และพระเยซตูรัสตอบเขาวา่ "ถงึเวลาแลว้ที�บตุรมนุษยจ์ะไดรั้บสงา่
ราศ ี12:24 เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ ถา้เมล็ดขา้วไมไ่ดต้กลงไปในดนิ
และเปื�อยเน่าไป กจ็ะอยูเ่ป็นเมล็ดเดยีว แตถ่า้เปื� อยเน่าไปแลว้ กจ็ะงอกขึ�น
เกดิผลมาก 12:25 ผูใ้ดที�รักชวีติของตนกต็อ้งเสยีชวีติ และผูท้ี�ชังชวีติ
ของตนในโลกนี� กจ็ะรักษาชวีตินั�นไวน้รัินดร ์12:26 ถา้ผูใ้ดจะปรนนบิัตเิรา
ใหผู้นั้�นตามเรามา และเราอยูท่ี�ไหน ผูป้รนนบิัตเิราจะอยูท่ี�นั�นดว้ย ถา้ผูใ้ด
ปรนนบิัตเิรา พระบดิาของเรากจ็ะทรงประทานเกยีรตแิกผู่นั้�น 12:27 บัดนี�
จติใจของเราเป็นทกุขแ์ละเราจะพดูวา่อะไร จะวา่ `ขา้แตพ่ระบดิา ขอทรง
โปรดชว่ยขา้พระองคใ์หพ้น้เวลานี�' อยา่งนั�นหรอื หามไิด ้เพราะดว้ยความ
ประสงคน์ี�เองเราจงึมาถงึเวลานี� 12:28 ขา้แตพ่ระบดิา ขอใหพ้ระนามของ
พระองคไ์ดรั้บเกยีรต"ิ แลว้กม็พีระสรุเสยีงมาจากฟ้าวา่ "เราไดใ้หรั้บเกยีรติ
แลว้ และจะใหรั้บเกยีรตอิกี" 12:29 ฉะนั�นคนทั �งหลายที�ยนือยูท่ี�นั�นเมื�อได ้
ยนิเสยีงนั�นกพ็ดูวา่ฟ้ารอ้ง คนอื�นๆกพ็ดูวา่ "ทตูสวรรคอ์งคห์นึ�งไดก้ลา่วกบั
พระองค"์ 12:30 พระเยซตูรัสตอบวา่ "เสยีงนั�นเกดิขึ�นเพื�อทา่นทั �งหลาย
ไมใ่ชเ่พื�อเรา 12:31 บัดนี�ถงึเวลาที�จะพพิากษาโลกนี�แลว้ เดีLยวนี�ผูค้รอง
โลกนี�จะถกูโยนทิ�งออกไปเสยี 12:32 และเรา ถา้เราถกูยกขึ�นจากแผน่ดนิ
โลกแลว้ เรากจ็ะชักชวนคนทั �งปวงใหม้าหาเรา" 12:33 พระองคต์รัสเชน่
นั�นเพื�อสําแดงวา่พระองคจ์ะสิ�นพระชนมอ์ยา่งไร 12:34 คนทั �งหลายจงึ
ทลูพระองคว์า่ "พวกเราไดย้นิจากพระราชบัญญัตวิา่ พระครสิตจ์ะอยูเ่ป็น
นติย ์เหตไุฉนทา่นจงึวา่ `บตุรมนุษยจ์ะตอ้งถกูยกขึ�น' บตุรมนุษยนั์�นคอืผู ้
ใดเลา่" 12:35 พระเยซจูงึตรัสกบัเขาวา่ "ความสวา่งจะอยูก่บัทา่นทั �ง
หลายอกีหน่อยหนึ�ง เมื�อยังมคีวามสวา่งอยูก่จ็งเดนิไปเถดิ เกรงวา่ความมดื
จะตามมาทันทา่น ผูท้ี�เดนิอยูใ่นความมดื ยอ่มไมรู่ว้า่ตนไปทางไหน
12:36 เมื�อทา่นทั �งหลายมคีวามสวา่ง กจ็งเชื�อในความสวา่งนั�น เพื�อจะได ้
เป็นลกูแหง่ความสวา่ง" เมื�อพระเยซตูรัสดังนั�นแลว้กเ็สด็จจากไป และซอ่น
พระองคใ์หพ้น้จากพวกเขา 12:37 ถงึแมว้า่พระองคไ์ดท้รงกระทําการ
อศัจรรยห์ลายประการทเีดยีวตอ่หนา้เขา เขาทั �งหลายกย็ังไมเ่ชื�อใน
พระองค ์12:38 เพื�อคําของอสิยาหศ์าสดาพยากรณ์จะสําเร็จซึ�งวา่
`พระองคเ์จา้ขา้ ใครเลา่ไดเ้ชื�อสิ�งที�เขาไดย้นิจากเราทั �งหลาย และพระกร
ขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดท้รงสําแดงแกผู่ใ้ด' 12:39 ฉะนั�นพวกเขาจงึเชื�อ
ไมไ่ด ้เพราะอสิยาหไ์ดก้ลา่วอกีวา่ 12:40 `พระองคไ์ดท้รงปิดตาของเขา
ทั �งหลาย และทําใจของเขาใหแ้ข็งกระดา้งไป เกรงวา่เขาจะเห็นดว้ยตาของ
เขา และเขา้ใจดว้ยจติใจของเขา และหันกลับมาและเราจะรักษาเขาให ้



หาย' 12:41 อสิยาหก์ลา่วดังนี�เมื�อทา่นไดเ้ห็นสงา่ราศขีองพระองค ์และ
ไดก้ลา่วถงึพระองค ์12:42 อยา่งไรกด็แีมใ้นพวกขนุนางกม็หีลายคนเชื�อ
ในพระองคด์ว้ย แตเ่ขาไมย่อมรับพระองคอ์ยา่งเปิดเผยเพราะกลัวพวกฟารสิี
เกรงวา่เขาจะถกูไลอ่อกจากธรรมศาลา 12:43 เพราะวา่เขารักการสรรเสรญิ
ของมนุษยม์ากกวา่การสรรเสรญิของพระเจา้ 12:44 พระเยซทูรงประกาศ
วา่ "ผูท้ี�เชื�อในเรานั�น หาไดเ้ชื�อในเราไม ่แตเ่ชื�อในพระองคผ์ูท้รงใชเ้รามา
12:45 และผูท้ี�เห็นเรากเ็ห็นพระองคผ์ูท้รงใชเ้รามา 12:46 เราเขา้มาใน
โลกเป็นความสวา่ง เพื�อผูใ้ดที�เชื�อในเราจะมไิดอ้ยูใ่นความมดื 12:47 ถา้ผู ้
ใดไดย้นิถอ้ยคําของเราและไมเ่ชื�อ เรากไ็มพ่พิากษาผูนั้�น เพราะวา่เรามไิด ้
มาเพื�อจะพพิากษาโลก แตม่าเพื�อจะชว่ยโลกใหร้อด 12:48 ผูใ้ดที�ปฏเิสธ
เราและไมรั่บคําของเรา ผูนั้�นจะมสีิ�งหนึ�งพพิากษาเขา คอืคําที�เราไดก้ลา่ว
แลว้ นั�นแหละจะพพิากษาเขาในวนัสดุทา้ย 12:49 เพราะเรามไิดก้ลา่ว
ตามใจเราเอง แตซ่ึ�งเรากลา่วและพดูนั�น พระบดิาผูท้รงใชเ้รามา พระองค์
นั�นไดท้รงบัญชาใหแ้กเ่รา 12:50 เรารูว้า่พระบัญชาของพระองคนั์�นเป็น
ชวีตินรัินดร ์เหตฉุะนั�นสิ�งที�เราพดูนั�น เรากพ็ดูตามที�พระบดิาทรงบัญชาเรา"

กอ่นเทศกาลปัสกา (มธ 26:7-30; มก 14:17-26; ลก 22:14-39)

13:1 กอ่นถงึเทศกาลเลี�ยงปัสกา เมื�อพระเยซทูรงทราบวา่ ถงึเวลาแลว้ที�
พระองคจ์ะทรงจากโลกนี�ไปหาพระบดิา พระองคท์รงรักพวกของพระองค์
ซึ�งอยูใ่นโลกนี� พระองคท์รงรักเขาจนถงึที�สดุ

ทรงลา้งเทา้ของพวกสาวก

13:2 ขณะเมื�อรับประทานอาหารเย็นเสร็จแลว้ พญามารไดด้ลใจยดูาสอสิ
คารโิอท บตุรชายของซโีมน ใหท้รยศพระองค ์13:3 พระเยซทูรงทราบวา่
พระบดิาไดป้ระทานสิ�งทั �งปวงใหอ้ยูใ่นพระหัตถข์องพระองค ์และทรงทราบ
วา่พระองคม์าจากพระเจา้ และจะไปหาพระเจา้ 13:4 พระองคท์รงลกุขึ�น
จากการรับประทานอาหารเย็น ทรงถอดฉลองพระองคอ์อกวางไว ้และทรง
เอาผา้เช็ดตัวคาดเอวพระองคไ์ว ้13:5 แลว้กท็รงเทนํ�าลงในอา่ง และทรง
ตั�งตน้เอานํ�าลา้งเทา้ของพวกสาวก และเช็ดดว้ยผา้ที�ทรงคาดเอวไวนั้�น
13:6 แลว้พระองคท์รงมาถงึซโีมนเปโตร และเปโตรทลูพระองคว์า่
"พระองคเ์จา้ขา้ พระองคจ์ะทรงลา้งเทา้ของขา้พระองคห์รอื" 13:7 พระ
เยซตูรัสตอบเขาวา่ "สิ�งที�เรากระทําในขณะนี�ทา่นยังไมเ่ขา้ใจ แตภ่ายหลัง



ทา่นจะเขา้ใจ" 13:8 เปโตรทลูพระองคว์า่ "พระองคจ์ะทรงลา้งเทา้ของขา้
พระองคไ์มไ่ด"้ พระเยซตูรัสตอบเขาวา่ "ถา้เราไมล่า้งทา่นแลว้ ทา่นจะมี
สว่นในเราไมไ่ด"้ 13:9 ซโีมนเปโตรทลูพระองคว์า่ "พระองคเ์จา้ขา้ มใิช่
แตเ่ทา้ของขา้พระองคเ์ทา่นั�น แตข่อทรงโปรดลา้งทั �งมอืและศรีษะดว้ย"
13:10 พระเยซตูรัสกบัเขาวา่ "ผูท้ี�อาบนํ�าแลว้ไมจํ่าเป็นตอ้งชําระกายอกี
ลา้งแตเ่ทา้เทา่นั�น เพราะสะอาดหมดทั �งตัวแลว้ พวกทา่นกส็ะอาดแลว้ แต่
ไมใ่ชท่กุคน" 13:11 เพราะพระองคท์รงทราบวา่ ใครจะเป็นผูท้รยศ
พระองค ์เหตฉุะนั�นพระองคจ์งึตรัสวา่ "ทา่นทั �งหลายไมส่ะอาดทกุคน"
13:12 เมื�อพระองคท์รงลา้งเทา้เขาทั �งหลายแลว้ พระองคก์ท็รงฉลอง
พระองค ์และเอนพระกายลงอกีตรัสกบัเขาวา่ "ทา่นทั �งหลายเขา้ใจในสิ�งที�
เราไดก้ระทําแกท่า่นหรอื 13:13 ทา่นทั �งหลายเรยีกเราวา่ พระอาจารยแ์ละ
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ทา่นเรยีกถกูแลว้ เพราะเราเป็นเชน่นั�น 13:14 ฉะนั�นถา้
เราผูเ้ป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และพระอาจารยข์องทา่น ไดล้า้งเทา้ของพวก
ทา่น พวกทา่นกค็วรจะลา้งเทา้ของกนัและกนัดว้ย 13:15 เพราะวา่เราได ้
วางแบบแกท่า่นแลว้ เพื�อใหท้า่นทําเหมอืนดังที�เราไดก้ระทําแกท่า่น
13:16 เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ ทาสจะเป็นใหญก่วา่นายกไ็มไ่ด ้และ
ทตูจะเป็นใหญก่วา่ผูท้ี�ใชเ้ขาไปกห็ามไิด ้13:17 ถา้ทา่นรูดั้งนี�แลว้ และ
ทา่นประพฤตติาม ทา่นกเ็ป็นสขุ 13:18 เรามไิดพ้ดูถงึพวกทา่นสิ�นทกุคน
เรารูจั้กผูท้ี�เราไดเ้ลอืกไวแ้ลว้ แตเ่พื�อพระคัมภรีจ์ะสําเร็จที�วา่ `ผูท้ี�รับ
ประทานอาหารกบัเราไดย้กสน้เทา้ตอ่เรา' 13:19 เราบอกทา่นทั �งหลาย
เดีLยวนี�กอ่นที�เรื�องนี�จะเกดิขึ�น เพื�อวา่เมื�อเรื�องนี�เกดิขึ�นแลว้ทา่นจะไดเ้ชื�อวา่
เราคอืผูนั้�น 13:20 เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ ผูใ้ดไดรั้บผูท้ี�เราใชไ้ป ผู ้
นั�นกรั็บเราดว้ย และผูใ้ดไดรั้บเรา ผูนั้�นไดรั้บพระองคผ์ูท้รงใชเ้รามา"

พระเยซพูยากรณ์ถงึการทรยศพระองค ์(มธ 26:20-25; มก 14:17-21; ลก
22:21-22)

13:21 เมื�อพระเยซตูรัสดังนั�นแลว้ พระองคก์ท็รงเป็นทกุขใ์นพระทัย และ
ตรัสเป็นพยานวา่ "เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ คนหนึ�งในพวกทา่นจะทรยศ
เรา" 13:22 เหลา่สาวกจงึมองหนา้กนัและสงสัยวา่คนที�พระองคต์รัสถงึนั�น
คอืผูใ้ด 13:23 มสีาวกคนหนึ�งที�พระเยซทูรงรักไดเ้อนกายอยูท่ี�พระทรวง
ของพระเยซ ู13:24 ซโีมนเปโตรจงึทําไมทํ้ามอืใหเ้ขาทลูถามพระองคว์า่
คนที�พระองคต์รัสถงึนั�นคอืผูใ้ด 13:25 ขณะที�ยังเอนกายอยูท่ี�พระทรวง



ของพระเยซ ูสาวกคนนั�นกท็ลูถามพระองคว์า่ "พระองคเ์จา้ขา้ คนนั�นคอื
ใคร" 13:26 พระเยซตูรัสตอบวา่ "คนนั�นคอืผูท้ี�เราจะเอาอาหารนี�จ ิ�มแลว้
ยื�นให"้ และเมื�อพระองคท์รงเอาอาหารนั�นจิ�มแลว้ กท็รงยื�นใหแ้กย่ดูาสอสิ
คารโิอทบตุรชายซโีมน 13:27 เมื�อยดูาสรับประทานอาหารนั�นแลว้
ซาตานกเ็ขา้สงิในใจเขา พระเยซจูงึตรัสกบัเขาวา่ "ทา่นจะทําอะไรกจ็งทํา
เร็วๆเถดิ" 13:28 ไมม่ผีูใ้ดในพวกนั�นที�เอนกายลงรับประทานเขา้ใจวา่ เหตุ
ใดพระองคจ์งึตรัสกบัเขาเชน่นั�น 13:29 บางคนคดิวา่เพราะยดูาสถอืถงุเงนิ
พระเยซจูงึตรัสบอกเขาวา่ "จงไปซื�อสิ�งที�เราตอ้งการสําหรับเทศกาลเลี�ยง
นั�น" หรอืตรัสบอกเขาวา่ เขาควรจะใหท้านแกค่นจนบา้ง 13:30 ดังนั�นเมื�อ
ยดูาสรับประทานอาหารชิ�นนั�นแลว้เขากอ็อกไปทันท ีขณะนั�นเป็นเวลา
กลางคนื 13:31 เมื�อเขาออกไปแลว้ พระเยซจูงึตรัสวา่ "บัดนี�บตุรมนุษยก์็
ไดรั้บเกยีรตแิลว้ และพระเจา้ทรงไดรั้บเกยีรตเิพราะบตุรมนุษย ์13:32 ถา้
พระเจา้ไดรั้บเกยีรตเิพราะพระบตุร พระเจา้กจ็ะทรงประทานใหพ้ระบตุรมี
เกยีรตใินพระองคเ์อง และพระเจา้จะทรงใหม้เีกยีรตเิดีLยวนี� 13:33 ลกู
เล็กๆเอย๋ เรายังจะอยูก่บัเจา้ทั �งหลายอกีขณะหนึ�ง เจา้จะเสาะหาเรา และดัง
ที�เราไดพ้ดูกบัพวกยวิแลว้ บัดนี�เราจะพดูกบัเจา้คอื `ที�เราไปนั�นเจา้ทั �ง
หลายไปไมไ่ด'้ 13:34 เราใหบ้ัญญัตใิหมไ่วแ้กเ่จา้ทั �งหลายคอืใหเ้จา้รักซึ�ง
กนัและกนั เรารักเจา้ทั �งหลายมาแลว้อยา่งไร เจา้จงรักกนัและกนัดว้ยอยา่ง
นั�น 13:35 ถา้เจา้ทั �งหลายรักกนัและกนั ดังนี�แหละคนทั �งปวงกจ็ะรูไ้ดว้า่
เจา้ทั �งหลายเป็นสาวกของเรา"

ทรงพยากรณ์วา่เปโตรจะปฏเิสธพระองค ์(มธ 26:33-35; มก 14:29-31;
ลก 22:33-34)

13:36 ซโีมนเปโตรทลูพระองคว์า่ "พระองคเ์จา้ขา้ พระองคจ์ะเสด็จไปที�
ไหน" พระเยซตูรัสตอบเขาวา่ "ที�ซ ึ�งเราจะไปนั�นทา่นจะตามเราไปเดีLยวนี�ไม่
ได ้แตภ่ายหลังทา่นจะตามเราไป" 13:37 เปโตรทลูพระองคว์า่ "พระองค์
เจา้ขา้ เหตใุดขา้พระองคจ์งึตามพระองคไ์ปเดีLยวนี�ไมไ่ด ้ขา้พระองคจ์ะสละ
ชวีติเพื�อพระองค"์ 13:38 พระเยซตูรัสตอบเขาวา่ "ทา่นจะสละชวีติของ
ทา่นเพื�อเราหรอื เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ กอ่นไกข่ัน ทา่นจะปฏเิสธเรา
สามครั�ง"

พระครสิตท์รงตรัสถงึการเสด็จกลับมาของพระองค ์(1 คร 15:51-52; 1 ธส



4:14-17)

14:1 "อยา่ใหใ้จทา่นทั �งหลายวติกเลย ทา่นเชื�อในพระเจา้ จงเชื�อในเรา
ดว้ย 14:2 ในพระนเิวศของพระบดิาเรามคีฤหาสน์หลายแหง่ ถา้ไมม่เีราคง
ไดบ้อกทา่นแลว้ เราไปจัดเตรยีมที�ไวสํ้าหรับทา่นทั �งหลาย 14:3 และถา้
เราไปจัดเตรยีมที�ไวสํ้าหรับทา่นแลว้ เราจะกลับมาอกีรับทา่นไปอยูก่บัเรา
เพื�อวา่เราอยูท่ี�ไหนทา่นทั �งหลายจะอยูท่ี�นั�นดว้ย 14:4 ทา่นทราบวา่เราจะ
ไปที�ไหนและทา่นกร็ูจ้ักทางนั�น" 14:5 โธมัสทลูพระองคว์า่ "พระองคเ์จา้
ขา้ พวกขา้พระองคไ์มท่ราบวา่พระองคจ์ะเสด็จไปที�ไหน พวกขา้พระองคจ์ะ
รูจ้ักทางนั�นไดอ้ยา่งไร" 14:6 พระเยซตูรัสกบัเขาวา่ "เราเป็นทางนั�น เป็น
ความจรงิ และเป็นชวีติ ไมม่ผีูใ้ดมาถงึพระบดิาไดน้อกจากมาทางเรา

การที�รูจั้กพระเยซกูค็อืการที�รูจั้กพระบดิา

14:7 ถา้ทา่นทั �งหลายรูจ้ักเราแลว้ ทา่นกจ็ะรูจ้ักพระบดิาของเราดว้ย และ
ตั�งแตนี่�ไปทา่นกร็ูจั้กพระองคแ์ละไดเ้ห็นพระองค"์ 14:8 ฟีลปิทลูพระองค์
วา่ "พระองคเ์จา้ขา้ ขอสําแดงพระบดิาใหข้า้พระองคท์ั �งหลายเห็นและพวก
ขา้พระองคจ์ะพอใจ" 14:9 พระเยซตูรัสกบัเขาวา่ "ฟีลปิเอย๋ เราไดอ้ยูก่บั
ทา่นนานถงึเพยีงนี� และทา่นยังไมรู่จั้กเราหรอื ผูท้ี�ไดเ้ห็นเรากไ็ดเ้ห็นพระ
บดิา และทา่นจะพดูไดอ้ยา่งไรวา่ `ขอสําแดงพระบดิาใหข้า้พระองคท์ั �ง
หลายเห็น' 14:10 ทา่นไมเ่ชื�อหรอืวา่ เราอยูใ่นพระบดิาและพระบดิาทรง
อยูใ่นเรา คําซึ�งเรากลา่วแกท่า่นทั �งหลายนั�น เรามไิดก้ลา่วตามใจชอบ แต่
พระบดิาผูท้รงสถติอยูใ่นเราไดท้รงกระทําพระราชกจิของพระองค ์14:11
จงเชื�อเราเถดิวา่เราอยูใ่นพระบดิาและพระบดิาทรงอยูใ่นเรา หรอืมฉิะนั�นก็
จงเชื�อเราเพราะกจิการเหลา่นั�นเถดิ

ผูท้ี�เชื�อกส็ามารถทํากจิการที�พระครสิตไ์ดท้รงกระทํามาแลว้

14:12 เราบอกความจรงิแกท่า่นทั �งหลายวา่ ผูท้ี�เชื�อในเราจะกระทํากจิการ
ซึ�งเราไดก้ระทํานั�นดว้ย และเขาจะกระทํากจิการที�ย ิ�งใหญก่วา่นั�นอกี เพราะ
วา่เราจะไปถงึพระบดิาของเรา 14:13 สิ�งใดที�ทา่นทั �งหลายจะขอในนาม
ของเรา เราจะกระทําสิ�งนั�น เพื�อวา่พระบดิาจะทรงไดรั้บเกยีรตทิางพระบตุร
14:14 ถา้ทา่นจะขอสิ�งใดในนามของเรา เราจะกระทําสิ�งนั�น 14:15 ถา้
ทา่นทั �งหลายรักเรา จงรักษาบัญญัตขิองเรา



พระสัญญาแหง่พระผูป้ลอบประโลมใจ

14:16 เราจะทลูขอพระบดิา และพระองคจ์ะทรงประทานผูป้ลอบประโลม
ใจอกีผูห้นึ�งใหแ้กท่า่น เพื�อพระองคจ์ะไดอ้ยูก่บัทา่นตลอดไป 14:17 คอื
พระวญิญาณแหง่ความจรงิ ผูซ้ ึ�งโลกรับไวไ้มไ่ด ้เพราะแลไมเ่ห็นพระองค์
และไมรู่จั้กพระองค ์แตท่า่นทั �งหลายรูจั้กพระองค ์เพราะพระองคท์รงสถติ
อยูก่บัทา่นและจะประทับอยูใ่นทา่น 14:18 เราจะไมล่ะทิ�งทา่นทั �งหลายไว ้
ใหเ้ปลา่เปลี�ยว เราจะมาหาทา่น 14:19 อกีหน่อยหนึ�งโลกกจ็ะไมเ่ห็นเรา
อกีเลย แตท่า่นทั �งหลายจะเห็นเรา เพราะเราเป็นอยู ่ทา่นทั �งหลายจะเป็น
อยูด่ว้ย 14:20 ในวนันั�นทา่นทั �งหลายจะรูว้า่ เราอยูใ่นพระบดิาของเรา และ
ทา่นอยูใ่นเรา และเราอยูใ่นทา่น 14:21 ผูใ้ดที�มบีัญญัตขิองเราและรักษา
บัญญัตนัิ�น ผูนั้�นแหละเป็นผูท้ี�รักเรา และผูท้ี�รักเรานั�น พระบดิาของเราจะ
ทรงรักเขา และเราจะรักเขา และจะสําแดงตัวของเราเองใหป้รากฏแกเ่ขา"
14:22 ยดูาส มใิชอ่สิคารโิอท ทลูพระองคว์า่ "พระองคเ์จา้ขา้ เหตใุด
พระองคจ์งึจะสําแดงพระองคแ์กพ่วกขา้พระองค ์และไมท่รงสําแดงแกโ่ลก"
14:23 พระเยซตูรัสตอบเขาวา่ "ถา้ผูใ้ดรักเรา ผูนั้�นจะรักษาคําของเรา และ
พระบดิาของเราจะทรงรักเขา แลว้พระบดิากบัเราจะมาหาเขาและจะอยูก่บั
เขา 14:24 ผูท้ี�ไมรั่กเรา กไ็มรั่กษาคําของเรา และคําซึ�งทา่นไดย้นินี�ไมใ่ช่
คําของเรา แตเ่ป็นของพระบดิาผูท้รงใชเ้รามา 14:25 เราไดก้ลา่วคําเหลา่
นี�แกท่า่นทั �งหลายเมื�อเรายังอยูก่บัทา่น 14:26 แตพ่ระองคผ์ูป้ลอบ
ประโลมใจนั�นคอืพระวญิญาณบรสิทุธ ิG ผูซ้ ึ�งพระบดิาจะทรงใชม้าในนามของ
เรา พระองคนั์�นจะทรงสอนทา่นทั �งหลายทกุสิ�ง และจะใหท้า่นระลกึถงึทกุ
สิ�งที�เราไดก้ลา่วไวแ้กท่า่นแลว้

สันตสิขุสําหรับผูท้ี�เชื�อ

14:27 เรามอบสันตสิขุไวใ้หแ้กท่า่นแลว้ สันตสิขุของเราที�ใหแ้กท่า่นนั�น
เราใหท้า่นไมเ่หมอืนโลกให ้อยา่ใหใ้จของทา่นวติกและอยา่กลัวเลย
14:28 ทา่นไดย้นิเรากลา่วแกท่า่นวา่ `เราจะจากไปและจะกลับมาหาทา่น
อกี' ถา้ทา่นรักเรา ทา่นกจ็ะชื�นชมยนิดทีี�เราวา่ `เราจะไปหาพระบดิา' เพราะ
พระบดิาของเราทรงเป็นใหญก่วา่เรา 14:29 และบัดนี�เราไดบ้อกทา่นทั �ง
หลายกอ่นที�เหตกุารณ์นั�นจะเกดิขึ�น เพื�อวา่เมื�อเหตกุารณ์นั�นเกดิขึ�นแลว้
ทา่นทั �งหลายจะไดเ้ชื�อ 14:30 แตน่ี�ไปเราจะไมส่นทนากบัทา่นทั �งหลาย



มากนัก เพราะวา่ผูค้รองโลกนี�จะมาและไมม่สีทิธอํิานาจอะไรเหนือเรา
14:31 แตเ่ราไดก้ระทําตามที�พระบดิาไดท้รงบัญชาเรา เพื�อโลกจะไดรู้ว้า่
เรารักพระบดิา จงลกุขึ�น ใหเ้ราทั �งหลายไปกนัเถดิ"

คําอปุมาเรื�องเถาองุน่และกิ�ง

15:1 "เราเป็นเถาองุน่แท ้และพระบดิาของเราทรงเป็นผูด้แูลรักษา 15:2
กิ�งทกุกิ�งในเราที�ไมอ่อกผล พระองคก์ท็รงตัดทิ�งเสยี และกิ�งทกุกิ�งที�ออก
ผล พระองคก์ท็รงลดิเพื�อใหอ้อกผลมากขึ�น 15:3 ทา่นทั �งหลายไดรั้บการ
ชําระใหส้ะอาดแลว้ดว้ยถอ้ยคําที�เราไดก้ลา่วแกท่า่น 15:4 จงเขา้สนทิอยู่
ในเรา และเราเขา้สนทิอยูใ่นทา่น กิ�งจะออกผลเองไมไ่ดน้อกจากจะตดิอยู่
กบัเถาฉันใด ทา่นทั �งหลายจะเกดิผลไมไ่ดน้อกจากทา่นจะเขา้สนทิอยูใ่น
เราฉันนั�น 15:5 เราเป็นเถาองุน่ ทา่นทั �งหลายเป็นกิ�ง ผูท้ี�เขา้สนทิอยูใ่นเรา
และเราเขา้สนทิอยูใ่นเขา ผูนั้�นจะเกดิผลมาก เพราะถา้แยกจากเราแลว้ทา่น
จะทําสิ�งใดไมไ่ดเ้ลย 15:6 ถา้ผูใ้ดมไิดเ้ขา้สนทิอยูใ่นเรา ผูนั้�นกต็อ้งถกูทิ�ง
เสยีเหมอืนกิ�ง แลว้กเ็หี�ยวแหง้ไป และเขารวบรวมไวท้ิ�งในไฟเผาเสยี 15:7
ถา้ทา่นทั �งหลายเขา้สนทิอยูใ่นเรา และถอ้ยคําของเราฝังอยูใ่นทา่นแลว้
ทา่นจะขอสิ�งใดซึ�งทา่นปรารถนา ทา่นกจ็ะไดส้ิ�งนั�น 15:8 พระบดิาของเรา
ทรงไดรั้บเกยีรตเิพราะเหตนีุ� คอืเมื�อทา่นทั �งหลายเกดิผลมาก ทา่นจงึเป็น
สาวกของเรา 15:9 พระบดิาทรงรักเราฉันใด เรากรั็กทา่นทั �งหลายฉันนั�น
จงยดึมั�นอยูใ่นความรักของเรา 15:10 ถา้ทา่นทั �งหลายรักษาบัญญัตขิอง
เรา ทา่นกจ็ะยดึมั�นอยูใ่นความรักของเรา เหมอืนดังที�เรารักษาพระบัญญัติ
ของพระบดิาเรา และยดึมั�นอยูใ่นความรักของพระองค ์15:11 นี�คอืสิ�งที�เรา
ไดบ้อกแกท่า่นทั �งหลายแลว้ เพื�อใหค้วามยนิดขีองเราดํารงอยูใ่นทา่น และ
ใหค้วามยนิดขีองทา่นเต็มเปี�ยม 15:12 นี�แหละเป็นบัญญัตขิองเรา คอืให ้
ทา่นทั �งหลายรักซึ�งกนัและกนั เหมอืนดังที�เราไดรั้กทา่น 15:13 ไมม่ผีูใ้ดมี
ความรักที�ย ิ�งใหญก่วา่นี� คอืการที�ผูห้นึ�งผูใ้ดจะสละชวีติของตนเพื�อมติร
สหายของตน 15:14 ถา้ทา่นทั �งหลายประพฤตติามที�เราสั�งทา่น ทา่นกจ็ะ
เป็นมติรสหายของเรา

ครสิเตยีนคอืมติรสหายของพระครสิต์

15:15 เราไมเ่รยีกทา่นทั �งหลายวา่ทาสอกี เพราะทาสไมท่ราบวา่นายของ
เขาทําอะไร แตเ่ราเรยีกทา่นวา่มติรสหาย เพราะวา่ทกุสิ�งที�เราไดย้นิจาก



พระบดิาของเรา เราไดสํ้าแดงแกท่า่นแลว้ 15:16 ทา่นทั �งหลายไมไ่ด ้
เลอืกเรา แตเ่ราไดเ้ลอืกทา่นทั �งหลาย และไดแ้ตง่ตั�งทา่นทั �งหลายไวใ้ห ้
ทา่นจะไปเกดิผล และเพื�อใหผ้ลของทา่นอยูถ่าวร เพื�อวา่เมื�อทา่นทลูขอสิ�ง
ใดจากพระบดิาในนามของเรา พระองคจ์ะไดป้ระทานสิ�งนั�นใหแ้กท่า่น
15:17 สิ�งเหลา่นี�เราสั�งทา่นทั �งหลายไวว้า่ ทา่นจงรักซึ�งกนัและกนั

ครสิเตยีนที�ดจีะถกูเกลยีดชัง

15:18 ถา้โลกนี�เกลยีดชังทา่นทั �งหลาย ทา่นทั �งหลายกร็ูว้า่โลกไดเ้กลยีด
ชังเรากอ่น 15:19 ถา้ทา่นทั �งหลายเป็นของโลก โลกกจ็ะรักทา่นซึ�งเป็น
ของโลก แตเ่พราะทา่นไมใ่ชข่องโลก แตเ่ราไดเ้ลอืกทา่นออกจากโลก
เหตฉุะนั�นโลกจงึเกลยีดชังทา่น 15:20 จงระลกึถงึคําที�เราไดก้ลา่วแกท่า่น
ทั �งหลายแลว้วา่ `ทาสมไิดเ้ป็นใหญก่วา่นายของเขา' ถา้เขาขม่เหงเรา เขา
กจ็ะขม่เหงทา่นทั �งหลายดว้ย ถา้เขารักษาคําของเรา เขากจ็ะรักษาคําของ
ทา่นทั �งหลายดว้ย 15:21 แตท่กุสิ�งที�เขาจะกระทําแกพ่วกทา่นนั�นกเ็พราะ
นามของเรา เพราะเขาไมรู่จ้ักพระองคผ์ูท้รงใชเ้รามา 15:22 ถา้เราไมไ่ด ้
มาประกาศแกพ่วกเขา เขากค็งจะไมม่บีาป แตบ่ัดนี�เขาไมม่ขีอ้แกตั้วในเรื�อง
บาปของเขา 15:23 ผูท้ี�เกลยีดชังเรากเ็กลยีดชังพระบดิาของเราดว้ย
15:24 ถา้ ณ ทา่มกลางพวกเขา เรามไิดก้ระทําสิ�งซึ�งไมม่ผีูอ้ ื�นไดก้ระทํา
เลย พวกเขากจ็ะไมม่บีาป แตเ่ดีLยวนี�เขากไ็ดเ้ห็นและเกลยีดชังทั �งตัวเรา
และพระบดิาของเรา 15:25 แตก่ารนี�เกดิขึ�นเพื�อคําที�เขยีนไวใ้นพระราช
บัญญัตขิองพวกเขาจะสําเร็จ ซึ�งวา่ `เขาไดเ้กลยีดชังเราโดยไรเ้หต'ุ

พระวญิญาณบรสิทุธ ิGผูท้รงเป็นพยาน

15:26 แตเ่มื�อพระองคผ์ูป้ลอบประโลมใจที�เราจะใชม้าจากพระบดิามาหา
ทา่นทั �งหลาย คอืพระวญิญาณแหง่ความจรงิ ผูท้รงมาจากพระบดิานั�นได ้
เสด็จมาแลว้ พระองคนั์�นจะทรงเป็นพยานถงึเรา 15:27 และทา่นทั �งหลาย
กจ็ะเป็นพยานดว้ย เพราะวา่ทา่นไดอ้ยูก่บัเราตั�งแตแ่รกแลว้"

คําสัญญาแหง่การถกูขม่เหงของครสิเตยีน (มธ 24:9-10; ลก 21:16-19)

16:1 "เราบอกสิ�งเหลา่นี�แกท่า่นทั �งหลาย กเ็พื�อไมใ่หท้า่นสะดดุใจ 16:2
เขาจะไลท่า่นเสยีจากธรรมศาลา แทจ้รงิวนัหนึ�งคนใดที�ประหารชวีติของ



ทา่นจะคดิวา่ เขาทําการนั�นเป็นการปฏบิัตพิระเจา้ 16:3 เขาจะกระทําดังนั�น
แกท่า่นเพราะเขาไมรู่จั้กพระบดิาและไมรู่จั้กเรา 16:4 แตท่ี�เราบอกสิ�งเหลา่
นี�แกท่า่นกเ็พื�อวา่เมื�อถงึเวลานั�น ทา่นจะไดร้ะลกึวา่เราไดบ้อกทา่นไวแ้ลว้
และเรามไิดบ้อกเรื�องนี�แกท่า่นทั �งหลายแตแ่รก เพราะวา่เรายังอยูก่บัทา่น
16:5 แตบ่ัดนี�เรากําลังจะไปหาพระองคผ์ูท้รงใชเ้รามา และไมม่ใีครในพวก
ทา่นถามเราวา่ `พระองคจ์ะเสด็จไปที�ไหน' 16:6 แตเ่พราะเราไดบ้อกเรื�อง
นี�แกพ่วกทา่น จติใจของทา่นจงึเต็มดว้ยความทกุขโ์ศก

พระวญิญาณบรสิทุธ ิGจะทรงเตอืนใหโ้ลกรูสํ้านกึ

16:7 อยา่งไรกต็ามเราบอกความจรงิแกท่า่นทั �งหลาย คอืการที�เราจากไป
นั�นกเ็พื�อประโยชน์ของทา่น เพราะถา้เราไมไ่ป พระองคผ์ูป้ลอบประโลมใจ
กจ็ะไมเ่สด็จมาหาทา่น แตถ่า้เราไปแลว้ เรากจ็ะใชพ้ระองคม์าหาทา่น
16:8 เมื�อพระองคนั์�นเสด็จมาแลว้ พระองคจ์ะทรงกระทําใหโ้ลกรูส้กึถงึ
ความผดิบาป และถงึความชอบธรรม และถงึการพพิากษา 16:9 ถงึความ
ผดิบาปนั�น คอืเพราะเขาไมเ่ชื�อในเรา 16:10 ถงึความชอบธรรมนั�น คอื
เพราะเราไปหาพระบดิาของเรา และทา่นทั �งหลายจะไมเ่ห็นเราอกี 16:11
ถงึการพพิากษานั�น คอืเพราะผูค้รองโลกนี�ถกูพพิากษาแลว้

พระวญิญาณบรสิทุธ ิGจะทรงนําทางครสิเตยีน

16:12 เรายังมอีกีหลายสิ�งที�จะบอกทา่นทั �งหลาย แตเ่ดีLยวนี�ทา่นยังรับไว ้
ไมไ่ด ้16:13 เมื�อพระองค ์พระวญิญาณแหง่ความจรงิจะเสด็จมาแลว้
พระองคจ์ะนําทา่นทั �งหลายไปสูค่วามจรงิทั �งมวล เพราะพระองคจ์ะไมต่รัส
โดยพระองคเ์อง แตพ่ระองคจ์ะตรัสสิ�งที�พระองคท์รงไดย้นิ และพระองคจ์ะ
ทรงแจง้ใหท้า่นทั �งหลายรูถ้งึสิ�งเหลา่นั�นที�จะเกดิขึ�น 16:14 พระองคจ์ะ
ทรงใหเ้ราไดรั้บเกยีรต ิเพราะวา่พระองคจ์ะทรงเอาสิ�งที�เป็นของเรามา
สําแดงแกท่า่นทั �งหลาย 16:15 ทกุสิ�งที�พระบดิาทรงมนัี�นเป็นของเรา เหตุ
ฉะนั�นเราจงึกลา่ววา่ พระวญิญาณทรงเอาสิ�งซึ�งเป็นของเรานั�นมาสําแดงแก่
ทา่นทั �งหลาย

พระเยซทูรงปลอบใจเหลา่สาวกเกี�ยวกบัการสิ�นพระชนมแ์ละการฟื�นคนืชพี
ของพระองค์



16:16 อกีหน่อยทา่นทั �งหลายกจ็ะไมเ่ห็นเรา และตอ่ไปอกีหน่อยทา่นกจ็ะ
เห็นเรา เพราะเราไปถงึพระบดิา" 16:17 สาวกบางคนของพระองคจ์งึพดู
กนัวา่ "ที�พระองคต์รัสกบัเราวา่ `อกีหน่อยทา่นทั �งหลายกจ็ะไมเ่ห็นเรา และ
ตอ่ไปอกีหน่อยทา่นกจ็ะเห็นเรา' และ `เพราะเราไปถงึพระบดิา' เหลา่นี�
หมายความวา่อะไร" 16:18 เขาจงึพดูกนัวา่ "นั�นหมายความวา่อะไรที�
พระองคต์รัสวา่ `อกีหน่อย' เราไมท่ราบวา่ สิ�งที�พระองคต์รัสนั�นหมายความ
วา่อะไร" 16:19 พระเยซทูรงทราบวา่เขาอยากทลูถามพระองค ์จงึตรัสกบั
เขาวา่ "ทา่นทั �งหลายถามกนัอยูห่รอืวา่ เราหมายความวา่อะไรที�พดูวา่ `อกี
หน่อยทา่นกจ็ะไมเ่ห็นเรา และตอ่ไปอกีหน่อยทา่นกจ็ะเห็นเรา' 16:20 เรา
บอกความจรงิแกท่า่นทั �งหลายวา่ ทา่นจะรอ้งไหแ้ละครํ�าครวญ แตโ่ลกจะ
ชื�นชมยนิด ีและทา่นทั �งหลายจะทกุขโ์ศก แตค่วามทกุขโ์ศกของทา่นจะ
กลับกลายเป็นความชื�นชมยนิด ี16:21 เมื�อผูห้ญงิกําลังจะคลอดบตุร นาง
กม็คีวามทกุข ์เพราะถงึกําหนดแลว้ แตเ่มื�อคลอดบตุรแลว้ นางกไ็มร่ะลกึถงึ
ความเจ็บปวดนั�นเลย เพราะมคีวามชื�นชมยนิดทีี�คนหนึ�งเกดิมาในโลก
16:22 ฉันใดกด็ขีณะนี�ทา่นทั �งหลายมคีวามทกุขโ์ศก แตเ่ราจะเห็นทา่นอกี
และใจทา่นจะชื�นชมยนิด ีและไมม่ผีูใ้ดชว่งชงิความชื�นชมยนิดไีปจากทา่น
ได ้16:23 ในวนันั�นทา่นจะไมถ่ามอะไรเราอกี เราบอกความจรงิแกท่า่นทั �ง
หลายวา่ ถา้ทา่นจะขอสิ�งใดจากพระบดิาในนามของเรา พระองคจ์ะทรง
ประทานสิ�งนั�นใหแ้กท่า่น 16:24 แมจ้นบัดนี�ทา่นยังไมไ่ดข้อสิ�งใดในนาม
ของเรา จงขอเถดิแลว้จะได ้เพื�อความชื�นชมยนิดขีองทา่นจะมเีต็มเปี� ยม
16:25 เราพดูเรื�องนี�กบัทา่นเป็นคําอปุมา แตว่นัหนึ�งเราจะไมพ่ดูกบัทา่น
เป็นคําอปุมาอกี แตจ่ะบอกทา่นถงึเรื�องพระบดิาอยา่งแจม่แจง้ 16:26 ใน
วนันั�นพวกทา่นจะทลูขอในนามของเรา และเราจะไมบ่อกทา่นวา่ เราจะออ้น
วอนพระบดิาเพื�อทา่น 16:27 เพราะวา่พระบดิาเองกท็รงรักทา่นทั �งหลาย
เพราะทา่นรักเราและเชื�อวา่เรามาจากพระเจา้ 16:28 เรามาจากพระบดิา
และไดเ้ขา้มาในโลกแลว้ เราจะจากโลกนี�ไปถงึพระบดิาอกี" 16:29 เหลา่
สาวกของพระองคท์ลูพระองคว์า่ "ดเูถดิ บัดนี�พระองคต์รัสอยา่งแจม่แจง้
แลว้ มไิดต้รัสเป็นคําอปุมา 16:30 เดีLยวนี�พวกขา้พระองคร์ูแ้น่วา่ พระองค์
ทรงทราบทกุสิ�ง และไมจํ่าเป็นที�ผูใ้ดจะทลูถามพระองคอ์กี ดว้ยเหตนุี�ขา้
พระองคเ์ชื�อวา่พระองคท์รงมาจากพระเจา้" 16:31 พระเยซตูรัสตอบเขาวา่
"เดีLยวนี�ทา่นทั �งหลายเชื�อแลว้หรอื 16:32 ดเูถดิ เวลาจะมา เวลานั�นกถ็งึ
แลว้ ที�ทา่นจะตอ้งกระจัดกระจายไปยังที�ของทา่นทกุคน และจะทิ�งเราไว ้
แตผู่เ้ดยีว แตเ่ราหาไดอ้ยูผู่เ้ดยีวไม ่เพราะพระบดิาทรงสถติอยูก่บัเรา



16:33 เราไดบ้อกเรื�องนี�แกท่า่น เพื�อทา่นจะไดม้สีันตสิขุในเรา ในโลกนี�
ทา่นจะประสบความทกุขย์าก แตจ่งชื�นใจเถดิ เพราะวา่เราไดช้นะโลกแลว้"

การอธษิฐานอยา่งมหาปโุรหติของพระเยซู

17:1 พระเยซตูรัสดังนั�นแลว้ พระองคก์ท็รงแหงนพระพักตรข์ึ�นดฟู้าและ
ตรัสวา่ "พระบดิาเจา้ขา้ ถงึเวลาแลว้ ขอทรงโปรดใหพ้ระบตุรของพระองค์
ไดรั้บเกยีรต ิเพื�อพระบตุรจะไดถ้วายเกยีรตแิดพ่ระองค ์17:2 ดังที�พระองค์
ไดท้รงโปรดใหพ้ระบตุรมอํีานาจเหนือเนื�อหนังทั �งสิ�น เพื�อใหพ้ระบตุร
ประทานชวีตินรัินดรแ์กค่นทั �งปวงที�พระองคท์รงมอบแกพ่ระบตุรนั�น 17:3
และนี�แหละคอืชวีตินรัินดร ์คอืที�เขารูจั้กพระองค ์ผูท้รงเป็นพระเจา้เที�ยงแท ้
องคเ์ดยีว และรูจ้ักพระเยซคูรสิตท์ี�พระองคท์รงใชม้า 17:4 ขา้พระองคไ์ด ้
ถวายเกยีรตแิดพ่ระองคใ์นโลก ขา้พระองคไ์ดก้ระทําพระราชกจิที�พระองค์
ทรงใหข้า้พระองคก์ระทํานั�นสําเร็จแลว้ 17:5 บัดนี� โอ พระบดิาเจา้ขา้ ขอ
ทรงโปรดใหข้า้พระองคไ์ดรั้บเกยีรตติอ่พระพักตรข์องพระองค ์คอืเกยีรตซิึ�ง
ขา้พระองคไ์ดม้รีว่มกบัพระองคก์อ่นที�โลกนี�มมีา 17:6 ขา้พระองคไ์ด ้
สําแดงพระนามของพระองคแ์กค่นทั �งหลายที�พระองคไ์ดป้ระทานใหแ้กข่า้
พระองคจ์ากมวลมนุษยโ์ลก คนเหลา่นั�นเป็นของพระองคแ์ลว้ และพระองค์
ไดป้ระทานเขาใหแ้กข่า้พระองค ์และเขาไดรั้กษาพระดํารัสของพระองค์
แลว้ 17:7 บัดนี�เขาทั �งหลายรูว้า่ ทกุสิ�งที�พระองคไ์ดป้ระทานแกข่า้
พระองคนั์�นมาจากพระองค ์17:8 เพราะวา่พระดํารัสที�พระองคต์รัสประทาน
ใหแ้กข่า้พระองคนั์�น ขา้พระองคไ์ดใ้หเ้ขาแลว้ และเขาไดรั้บไว ้และเขารูแ้น่
วา่ขา้พระองคม์าจากพระองค ์และเขาเชื�อวา่ พระองคไ์ดท้รงใชข้า้พระองค์
มา 17:9 ขา้พระองคอ์ธษิฐานเพื�อเขา ขา้พระองคม์ไิดอ้ธษิฐานเพื�อโลก
แตเ่พื�อคนเหลา่นั�นที�พระองคไ์ดป้ระทานแกข่า้พระองค ์เพราะวา่เขาเป็น
ของพระองค ์17:10 ทกุสิ�งซึ�งเป็นของขา้พระองคก์เ็ป็นของพระองค ์และ
ทกุสิ�งซึ�งเป็นของพระองคก์เ็ป็นของขา้พระองค ์และขา้พระองคม์เีกยีรตใิน
สิ�งเหลา่นั�น 17:11 บัดนี�ขา้พระองคจ์ะไมอ่ยูใ่นโลกนี�อกี แตพ่วกเขายังอยู่
ในโลกนี� และขา้พระองคกํ์าลังจะไปหาพระองค ์ขา้แตพ่ระบดิาผูบ้รสิทุธ ิG ขอ
พระองคท์รงโปรดพทิักษ์รักษาบรรดาผูท้ี�พระองคไ์ดป้ระทานแกข่า้พระองค์
ไวโ้ดยพระนามของพระองค ์เพื�อเขาจะเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั เหมอืนดัง
ขา้พระองคก์บัพระองค ์17:12 เมื�อขา้พระองคย์ังอยูก่บัคนเหลา่นั�นในโลก
นี� ขา้พระองคก์ไ็ดพ้ทิักษ์รักษาพวกเขาไวโ้ดยพระนามของพระองค ์ผูซ้ ึ�ง



พระองคไ์ดป้ระทานแกข่า้พระองค ์ขา้พระองคไ์ดป้กป้องเขาไวแ้ละไมม่ผีู ้
หนึ�งผูใ้ดเสยีไปนอกจากลกูของความพนิาศ เพื�อพระคัมภรีจ์ะสําเร็จ 17:13
และบัดนี�ขา้พระองคกํ์าลังจะไปหาพระองค ์และขา้พระองคก์ลา่วถงึสิ�งเหลา่
นี�ในโลก เพื�อเขาจะไดรั้บความชื�นชมยนิดขีองขา้พระองคอ์ยา่งเต็มเปี� ยม
17:14 ขา้พระองคไ์ดม้อบพระดํารัสของพระองคใ์หแ้กเ่ขาแลว้ และโลกนี�
ไดเ้กลยีดชังเขา เพราะเขาไมใ่ชข่องโลก เหมอืนดังที�ขา้พระองคไ์มใ่ชข่อง
โลก 17:15 ขา้พระองคไ์มไ่ดข้อใหพ้ระองคเ์อาเขาออกไปจากโลก แตข่อ
ปกป้องเขาไวใ้หพ้น้จากความชั�วรา้ย 17:16 เขาไมใ่ชข่องโลก เหมอืนดัง
ที�ขา้พระองคไ์มใ่ชข่องโลก 17:17 ขอทรงโปรดชําระเขาใหบ้รสิทุธ ิGดว้ย
ความจรงิของพระองค ์พระวจนะของพระองคเ์ป็นความจรงิ 17:18
พระองคท์รงใชข้า้พระองคม์าในโลกฉันใด ขา้พระองคก์ใ็ชเ้ขาไปในโลกฉัน
นั�น 17:19 ขา้พระองคถ์วายตัวของขา้พระองคเ์พราะเห็นแกเ่ขา เพื�อใหเ้ขา
รับการทรงชําระแตง่ตั�งไวโ้ดยความจรงิดว้ยเชน่กนั 17:20 ขา้พระองคม์ไิด ้
อธษิฐานเพื�อคนเหลา่นี�พวกเดยีว แตเ่พื�อคนทั �งปวงที�จะเชื�อในขา้พระองค์
เพราะถอ้ยคําของเขา 17:21 เพื�อเขาทั �งหลายจะไดเ้ป็นอนัหนึ�งอนัเดยีว
กนั ดังที�พระองคค์อืพระบดิาทรงสถติในขา้พระองค ์และขา้พระองคใ์น
พระองค ์เพื�อใหเ้ขาเป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนักบัพระองคแ์ละกบัขา้พระองค์
ดว้ย เพื�อโลกจะไดเ้ชื�อวา่พระองคท์รงใชข้า้พระองคม์า 17:22 เกยีรตซิึ�ง
พระองคไ์ดป้ระทานแกข่า้พระองค ์ขา้พระองคไ์ดม้อบใหแ้กเ่ขา เพื�อเขาจะ
ไดเ้ป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนั ดังที�พระองคก์บัขา้พระองคเ์ป็นอนัหนึ�งอนัเดยีว
กนันั�น 17:23 ขา้พระองคอ์ยูใ่นเขา และพระองคท์รงอยูใ่นขา้พระองค ์เพื�อ
เขาทั �งหลายจะไดเ้ป็นอนัหนึ�งอนัเดยีวกนัอยา่งสมบรูณ์ และเพื�อโลกจะไดรู้ ้
วา่พระองคท์รงใชข้า้พระองคม์า และพระองคท์รงรักเขาเหมอืนดังที�
พระองคท์รงรักขา้พระองค ์17:24 พระบดิาเจา้ขา้ ขา้พระองคป์รารถนาให ้
คนเหลา่นั�นที�พระองคไ์ดป้ระทานใหแ้กข่า้พระองค ์อยูก่บัขา้พระองคใ์นที�
ซึ�งขา้พระองคอ์ยูนั่�นดว้ย เพื�อเขาจะไดเ้ห็นสงา่ราศขีองขา้พระองคซ์ึ�ง
พระองคไ์ดป้ระทานแกข่า้พระองค ์เพราะพระองคท์รงรักขา้พระองคก์อ่นที�
จะทรงสรา้งโลก 17:25 โอ ขา้แตพ่ระบดิาผูช้อบธรรม โลกนี�ไมรู่จ้ัก
พระองค ์แตข่า้พระองคร์ูจั้กพระองค ์และคนเหลา่นี�รูว้า่พระองคไ์ดท้รงใชข้า้
พระองคม์า 17:26 ขา้พระองคไ์ดป้ระกาศใหเ้ขารูจ้ักพระนามของพระองค์
และจะประกาศใหเ้ขารูอ้กี เพื�อความรักที�พระองคไ์ดท้รงรักขา้พระองคจ์ะ
ดํารงอยูใ่นเขา และขา้พระองคจ์ะอยูใ่นเขา"



พระเยซใูนสวนเกทเสมนี ทรงถกูทรยศและถกูจับกมุ (มธ 26:47-56; มก
14:43-50; ลก 22:47-53)

18:1 เมื�อพระเยซตูรัสดังนี�แลว้ พระองคไ์ดเ้สด็จออกไปกบัเหลา่สาวกของ
พระองคข์า้มลําธารขดิโรนไปยังสวนแหง่หนึ�ง พระองคเ์สด็จเขา้ไปในสวน
นั�นกบัเหลา่สาวก 18:2 ยดูาสผูท้ี�ทรยศพระองคก์ร็ูจั้กสวนนั�นดว้ย เพราะวา่
พระเยซกูบัเหลา่สาวกของพระองคเ์คยมาพบกนัที�นั�นบอ่ยๆ 18:3 ยดูาสจงึ
พาพวกทหารกบัเจา้หนา้ที�มาจากพวกปโุรหติใหญแ่ละพวกฟารสิ ีถอืโคม
ถอืไตแ้ละเครื�องอาวธุไปที�นั�น 18:4 พระเยซทูรงทราบทกุสิ�งที�จะเกดิขึ�น
กบัพระองค ์พระองคจ์งึเสด็จออกไปถามเขาวา่ "ทา่นทั �งหลายมาหาใคร"
18:5 เขาทลูตอบพระองคว์า่ "มาหาเยซชูาวนาซาเร็ธ" พระเยซตูรัสกบัเขา
วา่ "เราคอืผูนั้�นแหละ" ยดูาสผูท้รยศพระองคก์ย็นือยูก่บัคนเหลา่นั�นดว้ย
18:6 เมื�อพระองคต์รัสกบัเขาทั �งหลายวา่ "เราคอืผูนั้�นแหละ" เขาทั �งหลาย
ไดถ้อยหลังและลม้ลงที�ดนิ 18:7 พระองคจ์งึตรัสถามเขาอกีวา่ "ทา่นมาหา
ใคร" เขาทลูตอบวา่ "มาหาเยซชูาวนาซาเร็ธ" 18:8 พระเยซตูรัสตอบวา่
"เราบอกทา่นแลว้วา่เราคอืผูนั้�น เหตฉุะนั�นถา้ทา่นแสวงหาเรากจ็งปลอ่ยคน
เหลา่นี�ไปเถดิ" 18:9 ทั �งนี�กเ็พื�อพระดํารัสจะสําเร็จ ซึ�งพระเยซตูรัสไวแ้ลว้
วา่ "คนเหลา่นั�นซึ�งพระองคไ์ดป้ระทานแกข่า้พระองคไ์มไ่ดเ้สยีไปสักคน
เดยีว" 18:10 ซโีมนเปโตรมดีาบ จงึชักออกและฟันผูรั้บใชค้นหนึ�ง
ของมหาปโุรหติ ถกูหขูา้งขวาขาดไป ชื�อของผูรั้บใชค้นนั�นคอืมัลคัส
18:11 พระเยซจูงึตรัสกบัเปโตรวา่ "จงเอาดาบใสฝั่กเสยี เราจะไมด่ื�มถว้ย
ซึ�งพระบดิาของเราประทานแกเ่ราหรอื"

ทรงอยูต่อ่หนา้อนันาสและคายาฟาส (มธ 26:57-68; มก 14:53-65; ลก
22:66-71)

18:12 พวกพลทหารกบันายทหารและเจา้หนา้ที�ของพวกยวิจงึจับพระเยซู
มัดไว ้18:13 แลว้พาพระองคไ์ปหาอนันาสกอ่น เพราะอนันาสเป็นพอ่ตา
ของคายาฟาสผูซ้ ึ�งเป็นมหาปโุรหติประจําการในปีนั�น 18:14 คายาฟาสผูนี้�
แหละที�แนะนําพวกยวิวา่ ควรใหค้นหนึ�งตายแทนพลเมอืงทั �งหมด

เปโตรปฏเิสธพระเยซ ู(มธ 26:69-75; มก 14:66-72; ลก 22:54-62)

18:15 ซโีมนเปโตรไดต้ดิตามพระเยซไูป และสาวกอกีคนหนึ�งกต็ดิตาม



ไปดว้ย สาวกคนนั�นเป็นที�รูจ้ักของมหาปโุรหติ และเขาไดเ้ขา้ไปกบัพระเยซู
ถงึคฤหาสน์ของมหาปโุรหติ 18:16 แตเ่ปโตรยนือยูข่า้งนอกรมิประตู
สาวกอกีคนหนึ�งนั�นที�รูจั้กกนักบัมหาปโุรหติ จงึไดอ้อกไปและพดูกบัหญงิที�
เฝ้าประต ูแลว้กพ็าเปโตรเขา้ไป 18:17 ผูห้ญงิคนที�เฝ้าประตจูงึถามเปโต
รวา่ "ทา่นเป็นสาวกของคนนั�นดว้ยหรอื" เขาตอบวา่ "ขา้ไมเ่ป็น" 18:18
พวกผูรั้บใชก้บัเจา้หนา้ที�กย็นือยูท่ี�นั�นเอาถา่นมากอ่ไฟเพราะอากาศหนาว
แลว้กย็นืผงิไฟกนั เปโตรกย็นืผงิไฟอยูก่บัเขาดว้ย

พระเยซทูรงอยูต่อ่หนา้มหาปโุรหติ

18:19 มหาปโุรหติจงึไดถ้ามพระเยซถูงึเหลา่สาวกของพระองค ์และคํา
สอนของพระองค ์18:20 พระเยซตูรัสตอบทา่นวา่ "เราไดก้ลา่วใหโ้ลกฟัง
อยา่งเปิดเผย เราสั�งสอนเสมอทั �งในธรรมศาลาและที�ในพระวหิารที�พวกยวิ
เคยชมุนุมกนั และเราไมไ่ดก้ลา่วสิ�งใดอยา่งลับๆเลย 18:21 ทา่นถามเรา
ทําไม จงถามผูท้ี�ไดฟั้งเราวา่ เราไดพ้ดูอะไรกบัเขา ดเูถดิ เขารูว้า่เรากลา่ว
อะไร" 18:22 เมื�อพระองคต์รัสดังนั�นแลว้ เจา้หนา้ที�คนหนึ�งซึ�งยนือยูท่ี�นั�น
ไดต้บพระเยซดูว้ยฝ่ามอืของเขาแลว้พดูวา่ "เจา้ตอบมหาปโุรหติอยา่งนั�น
หรอื" 18:23 พระเยซตูรัสตอบเขาวา่ "ถา้เราพดูผดิ จงเป็นพยานในสิ�งที�
ผดินั�น แตถ่า้เราพดูถกู ทา่นตบเราทําไม" 18:24 อนันาสจงึใหพ้าพระเยซู
ซึ�งถกูมัดอยูไ่ปหาคายาฟาสผูเ้ป็นมหาปโุรหติประจําการ 18:25 ซโีมนเป
โตรกําลังยนืผงิไฟอยู ่คนเหลา่นั�นจงึถามเปโตรวา่ "เจา้เป็นสาวกของคนนั�น
ดว้ยหรอื" เปโตรปฏเิสธวา่ "ขา้ไมเ่ป็น" 18:26 ผูรั้บใชค้นหนึ�งของมหา
ปโุรหติซึ�งเป็นญาตกิบัคนที�เปโตรฟันหขูาดกก็ลา่วขึ�นวา่ "ขา้เห็นเจา้กบั
ทา่นผูนั้�นในสวนไมใ่ชห่รอื" 18:27 เปโตรปฏเิสธอกีครั�งหนึ�ง และในทันใด
นั�นไกก่ข็ัน

เขานําพระเยซไูปอยูต่อ่หนา้ปีลาต (มธ 27:1-14; มก 15:1-5; ลก
23:1-7)

18:28 เขาจงึไดพ้าพระเยซอูอกไปจากคายาฟาสไปยังศาลปรโีทเรยีม
เป็นเวลาเชา้ตรู ่พวกเขาเองไมไ่ดเ้ขา้ไปในศาลปรโีทเรยีม เพื�อไมใ่หเ้ป็น
มลทนิ แตจ่ะไดก้นิปัสกาได ้18:29 ปีลาตจงึออกมาหาเขาเหลา่นั�นแลว้
ถามวา่ "พวกทา่นมเีรื�องอะไรมาฟ้องคนนี�" 18:30 เขาตอบทา่นวา่ "ถา้เขา
ไมใ่ชผู่ร้า้ย พวกขา้พเจา้กจ็ะไมม่อบเขาไวก้บัทา่น" 18:31 ปีลาตจงึกลา่ว



แกเ่ขาวา่ "พวกทา่นจงเอาคนนี�ไปพพิากษาตามกฎหมายของทา่นเถดิ"
พวกยวิจงึเรยีนทา่นวา่ "การที�พวกขา้พเจา้จะประหารชวีติคนใดคนหนึ�งนั�น
เป็นการผดิกฎหมาย" 18:32 ทั �งนี�เพื�อพระดํารัสของพระเยซจูะสําเร็จ ซึ�ง
พระองคต์รัสวา่ พระองคจ์ะทรงสิ�นพระชนมอ์ยา่งไร 18:33 ปีลาตจงึเขา้ไป
ในศาลปรโีทเรยีมอกี และเรยีกพระเยซมูาทลูถามพระองคว์า่ "ทา่นเป็น
กษัตรยิข์องพวกยวิหรอื" 18:34 พระเยซตูรัสตอบทา่นวา่ "ทา่นถามอยา่ง
นั�นแตลํ่าพังทา่นเองหรอื หรอืมคีนอื�นบอกทา่นถงึเรื�องของเรา" 18:35 ปี
ลาตทลูตอบวา่ "เราเป็นยวิหรอื ชนชาตขิองทา่นเองและพวกปโุรหติใหญ่
ไดม้อบทา่นไวก้บัเรา ทา่นทําผดิอะไร" 18:36 พระเยซตูรัสตอบวา่
"อาณาจักรของเรามไิดเ้ป็นของโลกนี� ถา้อาณาจักรของเรามาจากโลกนี� คน
ของเรากจ็ะไดต้อ่สูไ้มใ่หเ้ราตกในเงื�อมมอืของพวกยวิ แตบ่ัดนี�อาณาจักร
ของเรามไิดม้าจากโลกนี�" 18:37 ปีลาตจงึทลูถามพระองคว์า่ "ถา้เชน่นั�น
ทา่นเป็นกษัตรยิห์รอื" พระเยซตูรัสตอบวา่ "ทา่นพดูวา่เราเป็นกษัตรยิ์
เพราะเหตนีุ�เราจงึเกดิมาและเขา้มาในโลก เพื�อเราจะเป็นพยานถงึความจรงิ
คนทั �งปวงซึ�งอยูฝ่่ายความจรงิยอ่มฟังเสยีงของเรา" 18:38 ปีลาตทลูถาม
พระองคว์า่ "ความจรงิคอือะไร" เมื�อถามดังนั�นแลว้ทา่นกอ็อกไปหาพวกยวิ
อกี และบอกเขาวา่ "เราไมเ่ห็นคนนั�นมคีวามผดิแมแ้ตน่อ้ย

พระเยซถูกูพพิากษาวา่ผดิ บารับบัสไดรั้บการปลดปลอ่ย (มธ 27:15-26;
มก 15:6-15; ลก 23:18-25)

18:39 แตพ่วกทา่นมธีรรมเนียมใหเ้ราปลอ่ยคนหนึ�งใหแ้กท่า่นในเทศกาล
ปัสกา ฉะนั�นทา่นจะใหเ้ราปลอ่ยกษัตรยิข์องพวกยวิใหแ้กท่า่นหรอื" 18:40
คนทั �งหลายจงึรอ้งขึ�นอกีวา่ "อยา่ปลอ่ยคนนี� แตจ่งปลอ่ยบารับบัส" บารับ
บัสนั�นเป็นโจร

พระเยซไูดรั้บการสวมมงกฎุหนาม

19:1 ขณะนั�นปีลาตจงึใหเ้อาพระเยซไูปโบยต ี19:2 และพวกทหารกเ็อา
หนามสานเป็นมงกฎุสวมพระเศยีรของพระองค ์และใหพ้ระองคส์วมเสื�อสี
มว่ง 19:3 แลว้ทลูวา่ "ทา่นกษัตรยิข์องพวกยวิ ขอทรงพระเจรญิ" และเขา
กต็บพระองคด์ว้ยฝ่ามอื

ปีลาตมอบพระเยซใูหแ้กฝ่งูชน



19:4 ปีลาตจงึออกไปอกีและกลา่วแกค่นทั �งหลายวา่ "ดเูถดิ เราพาคนนี�
ออกมาใหท้า่นทั �งหลายเพื�อใหท้า่นรูว้า่ เราไมเ่ห็นวา่เขามคีวามผดิสิ�งใด
เลย" 19:5 พระเยซจูงึเสด็จออกมาทรงมงกฎุทําดว้ยหนามและทรงเสื�อสี
มว่ง และปีลาตกลา่วแกเ่ขาทั �งหลายวา่ "ดคูนนี�ซ"ิ 19:6 ฉะนั�นเมื�อพวก
ปโุรหติใหญแ่ละพวกเจา้หนา้ที�ไดเ้ห็นพระองค ์เขาทั �งหลายรอ้งองึวา่ "ตรงึ
เขาเสยี ตรงึเขาเสยี" ปีลาตกลา่วแกเ่ขาวา่ "พวกทา่นเอาเขาไปตรงึเองเถดิ
เพราะเราไมเ่ห็นวา่เขามคีวามผดิเลย" 19:7 พวกยวิตอบทา่นวา่ "พวกเรามี
กฎหมาย และตามกฎหมายนั�นเขาควรจะตาย เพราะเขาไดตั้�งตัวเป็นพระ
บตุรของพระเจา้" 19:8 ฉะนั�นครั�นปีลาตไดย้นิดังนั�น ทา่นกต็กใจกลัวมาก
ขึ�น 19:9 ทา่นเขา้ไปในศาลปรโีทเรยีมอกีและทลูพระเยซวูา่ "ทา่นมาจาก
ไหน" แตพ่ระเยซมูไิดต้รัสตอบประการใด 19:10 ปีลาตจงึทลูพระองคว์า่
"ทา่นจะไมพ่ดูกบัเราหรอื ทา่นไมรู่ห้รอืวา่เรามอํีานาจที�จะตรงึทา่นที�
กางเขน และมอํีานาจที�จะปลอ่ยทา่นได"้ 19:11 พระเยซตูรัสตอบวา่
"ทา่นจะมอํีานาจเหนือเราไมไ่ด ้นอกจากจะประทานจากเบื�องบนใหแ้กท่า่น
เหตฉุะนั�นผูท้ี�มอบเราไวก้บัทา่นจงึมคีวามผดิบาปมากกวา่ทา่น" 19:12
ตั �งแตนั่�นไปปีลาตกห็าโอกาสที�จะปลอ่ยพระองค ์แตพ่วกยวิรอ้งองึวา่ "ถา้
ทา่นปลอ่ยชายคนนี� ทา่นกไ็มใ่ชม่ติรของซซีาร ์ผูใ้ดที�ตั �งตัวเป็นกษัตรยิก์็
พดูตอ่สูซ้ซีาร"์ 19:13 เมื�อปีลาตไดย้นิดังนั�น ทา่นจงึพาพระเยซอูอกมา
แลว้นั�งบัลลังกพ์พิากษา ณ ที�เรยีกวา่ ลานปศูลิา ภาษาฮบีรเูรยีกวา่ กบับา
ธา

ชาวยวิไมย่อมรับพระครสิตเ์ป็นกษัตรยิ์

19:14 วนันั�นเป็นวนัเตรยีมปัสกา เวลาประมาณเที�ยง ทา่นพดูกบัพวกยวิวา่
"ดเูถดิ นี�คอืกษัตรยิข์องทา่นทั �งหลาย" 19:15 แตเ่ขาทั �งหลายรอ้งองึวา่
"เอาเขาไปเสยี เอาเขาไปเสยี ตรงึเขาเสยีที�กางเขน" ปีลาตพดูกบัเขาวา่
"ทา่นจะใหเ้ราตรงึกษัตรยิข์องทา่นทั �งหลายที�กางเขนหรอื" พวกปโุรหติ
ใหญต่อบวา่ "เวน้แตซ่ซีารแ์ลว้ เราไมม่กีษัตรยิ"์

ทรงถกูตรงึบนไมก้างเขน (มธ 27:33-54; มก 15:22-39; ลก 23:33-47)

19:16 แลว้ปีลาตจงึมอบพระองคใ์หเ้ขาพาไปตรงึที�กางเขน และเขาพา
พระเยซไูป 19:17 และพระองคท์รงแบกกางเขนของพระองคไ์ปยังสถาน
ที�แหง่หนึ�งซึ�งเรยีกวา่ สถานที�กะโหลกศรีษะ ภาษาฮบีรเูรยีกวา่ กลโกธา



19:18 ณ ที�นั�น เขาตรงึพระองคไ์วท้ี�กางเขนกบัคนอกีสองคน คนละขา้ง
และพระเยซทูรงอยูก่ลาง 19:19 ปีลาตใหเ้ขยีนคําประจานตดิไวบ้น
กางเขน และคําประจานนั�นวา่ "เยซชูาวนาซาเร็ธ กษัตรยิข์องพวกยวิ"
19:20 พวกยวิเป็นอนัมากจงึไดอ้า่นคําประจานนี� เพราะที�ซ ึ�งเขาตรงึพระ
เยซนัู�นอยูใ่กลก้บักรงุ และคํานั�นเขยีนไวเ้ป็นภาษาฮบีร ูภาษากรกี และ
ภาษาลาตนิ 19:21 ฉะนั�นพวกปโุรหติใหญข่องพวกยวิจงึเรยีนปีลาตวา่
"ขออยา่เขยีนวา่ `กษัตรยิข์องพวกยวิ' แตข่อเขยีนวา่ `คนนี�บอกวา่ เราเป็น
กษัตรยิข์องพวกยวิ'" 19:22 ปีลาตตอบวา่ "สิ�งใดที�เราเขยีนแลว้กแ็ลว้ไป"
19:23 ครั�นพวกทหารตรงึพระเยซไูวท้ี�กางเขนแลว้ เขาทั �งหลายกเ็อา
ฉลองพระองคแ์บง่ออกเป็นสี�สว่นใหท้หารทกุคนคนละสว่น และเอาฉลอง
พระองคช์ั �นในดว้ย ฉลองพระองคช์ั �นในนั�นไมม่ตีะเข็บ ทอตั�งแตบ่นตลอด
ลา่ง 19:24 เหตฉุะนั�นเขาจงึพดูกนัวา่ "เราอยา่ฉีกแบง่กนัเลย แตใ่หเ้ราจับ
ฉลากกนัจะไดรู้ว้า่ใครจะได"้ ทั �งนี�เพื�อพระคัมภรีจ์ะสําเร็จที�วา่ `เสื�อผา้ของ
ขา้พระองค ์เขาแบง่ปันกนั สว่นเสื�อของขา้พระองคนั์�น เขากจั็บฉลากกนั'
พวกทหารจงึไดก้ระทําดังนี� 19:25 ผูท้ี�ยนือยูข่า้งกางเขนของพระเยซนัู�น
มมีารดาของพระองคก์บันา้สาวของพระองค ์มารยีภ์รรยาของเคลโอฟัส
และมารยีช์าวมักดาลา 19:26 ฉะนั�นเมื�อพระเยซทูอดพระเนตรเห็นมารดา
ของพระองค ์และสาวกคนที�พระองคท์รงรักยนือยูใ่กล ้พระองคต์รัสกบั
มารดาของพระองคว์า่ "หญงิเอย๋ จงดบูตุรของทา่นเถดิ" 19:27 แลว้
พระองคต์รัสกบัสาวกคนนั�นวา่ "จงดมูารดาของทา่นเถดิ" และตั�งแตเ่วลา
นั�นมา สาวกคนนั�นกรั็บนางมาอยูใ่นบา้นของตน 19:28 หลังจากนั�นพระ
เยซทูรงทราบวา่ ทกุสิ�งสําเร็จแลว้ เพื�อพระคัมภรีจ์ะสําเร็จจงึตรัสวา่ "เรา
กระหายนํ�า" 19:29 มภีาชนะใสนํ่�าองุน่เปรี�ยววางอยูท่ี�นั�น เขาจงึเอา
ฟองนํ�า ชบุนํ�าองุน่เปรี�ยวใสป่ลายไมห้สุบชขูึ�นใหถ้งึพระโอษฐข์องพระองค์
19:30 เมื�อพระเยซทูรงรับนํ�าองุน่เปรี�ยวแลว้ พระองคต์รัสวา่ "สําเร็จแลว้"
และทรงกม้พระเศยีรลงปลอ่ยพระวญิญาณจติออกไป

พระอฐัขิองพระองคไ์มหั่กเลย

19:31 เพราะวนันั�นเป็นวนัเตรยีม พวกยวิจงึขอใหปี้ลาตทบุขาของผูท้ี�ถกู
ตรงึใหหั้ก และใหเ้อาศพไปเสยี เพื�อไมใ่หศ้พคา้งอยูท่ี�กางเขนในวนัสะบา
โต (เพราะวนัสะบาโตนั�นเป็นวนัใหญ)่ 19:32 ดังนั�นพวกทหารจงึมาทบุขา
ของคนที�หนึ�ง และขาของอกีคนหนึ�งที�ถกูตรงึอยูก่บัพระองค ์19:33 แต่



เมื�อเขามาถงึพระเยซแูละเห็นวา่พระองคส์ิ�นพระชนมแ์ลว้ เขาจงึมไิดท้บุขา
ของพระองค ์19:34 แตท่หารคนหนึ�งเอาทวนแทงที�สขีา้งของพระองค์
และโลหติกบันํ�ากไ็หลออกมาทันท ี19:35 คนนั�นที�เห็นกเ็ป็นพยาน และ
คําพยานของเขากเ็ป็นความจรงิ และเขากร็ูว้า่เขาพดูความจรงิ เพื�อทา่นทั �ง
หลายจะไดเ้ชื�อ 19:36 เพราะสิ�งเหลา่นี�เกดิขึ�นเพื�อขอ้พระคัมภรีจ์ะสําเร็จ
ซึ�งวา่ `พระอฐัขิองพระองคจ์ะไมหั่กสักซี�เดยีว' 19:37 และมขีอ้พระคัมภรี์
อกีขอ้หนึ�งวา่ `เขาทั �งหลายจะมองดพูระองคผ์ูซ้ ึ�งเขาเองไดแ้ทง'

พระเยซทูรงถกูฝังไวใ้นอโุมงคฝั์งศพของโยเซฟ (มธ 27:57-60; มก
15:43-47; ลก 23:50-56)

19:38 หลังจากนี�โยเซฟชาวบา้นอารมิาเธยี ซึ�งเป็นสาวกลับๆของพระเยซู
เพราะกลัวพวกยวิ กไ็ดข้อพระศพพระเยซจูากปีลาต และปีลาตกย็อมให ้โย
เซฟจงึมาอญัเชญิพระศพพระเยซไูป 19:39 ฝ่ายนโิคเดมัส ซึ�งตอนแรก
ไปหาพระเยซใูนเวลากลางคนืนั�นกม็าดว้ย เขานําเครื�องหอมผสม คอื
มดยอบกบักฤษณาหนักประมาณสามสบิกวา่กโิลกรัมมาดว้ย 19:40 พวก
เขาอญัเชญิพระศพพระเยซ ูและเอาผา้ป่านกบัเครื�องหอมพันพระศพนั�น
ตามธรรมเนียมฝังศพของพวกยวิ 19:41 ในสถานที�พระองคถ์กูตรงึที�
กางเขนนั�นมสีวนแหง่หนึ�ง ในสวนนั�นมอีโุมงคฝั์งศพใหมท่ี�ยังไมไ่ดฝั้งศพผู ้
ใดเลย 19:42 เพราะวนันั�นเป็นวนัเตรยีมของพวกยวิ และเพราะอโุมงคนั์�น
อยูใ่กล ้เขาจงึบรรจพุระศพพระเยซไูวท้ี�นั�น

การฟื�นคนืพระชนมข์องพระเยซคูรสิต ์(มธ 28:1-10; มก 16:1-14; ลก
24:1-43)

20:1 วนัแรกของสัปดาหเ์วลาเชา้มดื มารยีช์าวมักดาลามาถงึอโุมงคฝั์งศพ
เธอเห็นหนิออกจากปากอโุมงคอ์ยูแ่ลว้ 20:2 เธอจงึว ิ�งไปหาซโีมนเปโต
รและสาวกอกีคนหนึ�งที�พระเยซทูรงรักนั�น และพดูกบัเขาวา่ "เขาเอาองค์
พระผูเ้ป็นเจา้ออกไปจากอโุมงคแ์ลว้ และพวกเราไมรู่ว้า่เขาเอาพระองคไ์ป
ไวท้ี�ไหน" 20:3 เปโตรจงึออกไปยังอโุมงคก์บัสาวกคนนั�น 20:4 เขาจงึว ิ�ง
ไปทั �งสองคน แตส่าวกคนนั�นว ิ�งเร็วกวา่เปโตรจงึมาถงึอโุมงคก์อ่น 20:5
เขากม้ลงมองดเูห็นผา้ป่านวางอยู ่แตเ่ขาไมไ่ดเ้ขา้ไปขา้งใน 20:6 ซโีมน
เปโตรตามมาถงึภายหลัง แลว้เขา้ไปในอโุมงคเ์ห็นผา้ป่านวางอยู ่20:7
และผา้พันพระเศยีรของพระองคไ์มไ่ดว้างอยูก่บัผา้อื�น แตพั่บไวต้า่งหาก



20:8 แลว้สาวกคนนั�นที�มาถงึอโุมงคก์อ่นกเ็ขา้ไปดว้ย เขาไดเ้ห็นและเชื�อ
20:9 เพราะวา่ขณะนั�นเขายังไมเ่ขา้ใจขอ้พระคัมภรีท์ี�วา่ พระองคจ์ะตอ้งฟื�น
ขึ�นมาจากความตาย 20:10 แลว้สาวกทั �งสองกก็ลับไปยังบา้นของตน

พระเยซทูรงปรากฏพระองคต์อ่มารยีช์าวมักดาลา

20:11 แตฝ่่ายมารยีย์นืรอ้งไหอ้ยูน่อกอโุมงค ์ขณะที�รอ้งไหอ้ยูเ่ธอกม้ลง
มองดทูี�อโุมงค ์20:12 และไดเ้ห็นทตูสวรรคส์ององคส์วมเสื�อขาวนั�งอยู ่ณ
ที�ซ ึ�งเขาวางพระศพพระเยซ ูองคห์นึ�งอยูเ่บื�องพระเศยีร และองคห์นึ�งอยู่
เบื�องพระบาท 20:13 ทตูทั �งสองพดูกบัมารยีว์า่ "หญงิเอย๋ รอ้งไหทํ้าไม"
เธอตอบทตูทั �งสองวา่ "เพราะเขาเอาองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ไปเสยี
แลว้ และขา้พเจา้ไมท่ราบวา่เขาเอาพระองคไ์ปไวท้ี�ไหน" 20:14 เมื�อมารยี์
พดูอยา่งนั�นแลว้ กหั็นกลับมาและเห็นพระเยซปูระทับยนือยู ่แตไ่มท่ราบวา่
เป็นองคพ์ระเยซ ู20:15 พระเยซตูรัสถามเธอวา่ "หญงิเอย๋ รอ้งไหทํ้าไม
เจา้ตามหาผูใ้ด" มารยีสํ์าคัญวา่พระองคเ์ป็นคนทําสวนจงึตอบพระองคว์า่
"นายเจา้ขา้ ถา้ทา่นไดเ้อาพระองคไ์ป ขอบอกใหด้ฉัินรูว้า่เอาพระองคไ์ปไว ้
ที�ไหน และดฉัินจะรับพระองคไ์ป" 20:16 พระเยซตูรัสกบัเธอวา่ "มารี
ยเ์อย๋" มารยีจ์งึหันมาและทลูพระองคว์า่ "รับโบนี" ซึ�งแปลวา่ อาจารย์
20:17 พระเยซตูรัสกบัเธอวา่ "อยา่แตะตอ้งเรา เพราะเรายังมไิดข้ึ�นไปหา
พระบดิาของเรา แตจ่งไปหาพวกพี�นอ้งของเรา และบอกเขาวา่ เราจะขึ�นไป
หาพระบดิาของเราและพระบดิาของทา่นทั �งหลาย และไปหาพระเจา้ของ
เราและพระเจา้ของทา่นทั �งหลาย" 20:18 มารยีม์ักดาลาจงึไปบอกพวก
สาวกวา่ เธอไดเ้ห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้ และพระองคไ์ดต้รัสคําเหลา่นั�น
กบัเธอ

พระเยซทูรงปรากฏพระองคต์อ่เหลา่สาวกเวน้แตโ่ธมัส

20:19 คํ�าวนันั�นซึ�งเป็นวนัแรกของสัปดาห ์เมื�อสาวกปิดประตหูอ้งที�พวก
เขาอยูแ่ลว้เพราะกลัวพวกยวิ พระเยซไูดเ้สด็จเขา้มาประทับยนือยูท่า่ม
กลางเขา และตรัสกบัเขาวา่ "สันตสิขุจงดํารงอยูก่บัทา่นทั �งหลายเถดิ"
20:20 ครั�นพระองคต์รัสอยา่งนั�นแลว้ พระองคท์รงใหเ้ขาดพูระหัตถแ์ละ
สขีา้งของพระองค ์เมื�อพวกสาวกเห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้ เขากม็คีวาม
ยนิด ี20:21 พระเยซจูงึตรัสกบัเขาอกีวา่ "สันตสิขุจงดํารงอยูก่บัทา่นทั �ง
หลายเถดิ พระบดิาของเราทรงใชเ้รามาฉันใด เรากใ็ชท้า่นทั �งหลายไปฉัน



นั�น" 20:22 ครั�นพระองคต์รัสดังนั�นแลว้จงึทรงระบายลมหายใจออกเหนือ
เขา และตรัสกบัเขาวา่ "ทา่นทั �งหลายจงรับพระวญิญาณบรสิทุธ ิGเถดิ
20:23 ถา้ทา่นจะยกความผดิบาปของผูใ้ด ความผดิบาปนั�นกจ็ะถกูยกเสยี
และถา้ทา่นจะใหค้วามผดิบาปตดิอยูก่บัผูใ้ด ความผดิบาปกจ็ะตดิอยูก่บัผู ้
นั�น"

พระเยซทูรงปรากฏพระองคอ์กีครั�งหนึ�งและโธมัสยอมเชื�อ

20:24 แตฝ่่ายโธมัสที�เขาเรยีกกนัวา่ ดดิมุัส ซึ�งเป็นสาวกคนหนึ�งในสบิ
สองคนนั�น ไมไ่ดอ้ยูก่บัพวกเขาเมื�อพระเยซเูสด็จมา 20:25 สาวกอื�นๆจงึ
บอกโธมัสวา่ "เราไดเ้ห็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้" แตโ่ธมัสตอบเขาเหลา่นั�น
วา่ "ถา้ขา้ไมเ่ห็นรอยตะปทูี�พระหัตถข์องพระองค ์และไมไ่ดเ้อานิ�วของขา้
แยงเขา้ไปที�รอยตะปนัู�น และไมไ่ดเ้อามอืของขา้แยงเขา้ไปที�สขีา้งของ
พระองคแ์ลว้ ขา้จะไมเ่ชื�อเลย" 20:26 ครั�นลว่งไปแปดวนัแลว้ เหลา่สาวก
ของพระองคอ์ยูด่ว้ยกนัขา้งในอกี และโธมัสกอ็ยูก่บัพวกเขาดว้ย ประตปิูด
แลว้ พระเยซเูสด็จเขา้มาและประทับยนือยูท่า่มกลางเขาและตรัสวา่ "สันติ
สขุจงดํารงอยูก่บัทา่นทั �งหลายเถดิ" 20:27 แลว้พระองคต์รัสกบัโธมัสวา่
"จงยื�นนิ�วมาที�นี�และดมูอืของเรา จงยื�นมอืออกคลําที�สขีา้งของเรา อยา่ขาด
ความเชื�อเลย แตจ่งเชื�อเถดิ" 20:28 โธมัสทลูตอบพระองคว์า่ "องคพ์ระผู ้
เป็นเจา้ของขา้พระองค ์และพระเจา้ของขา้พระองค"์ 20:29 พระเยซตูรัส
กบัเขาวา่ "โธมัสเอย๋ เพราะทา่นไดเ้ห็นเราทา่นจงึเชื�อ ผูท้ี�ไมเ่ห็นเราแตเ่ชื�อ
กเ็ป็นสขุ"

ความมุง่หมายของขา่วประเสรฐิของยอหน์

20:30 พระเยซไูดท้รงกระทําหมายสําคัญอื�นๆอกีหลายประการตอ่หนา้
เหลา่สาวกของพระองค ์ซึ�งไมไ่ดจ้ดไวใ้นหนังสอืมว้นนี� 20:31 แตก่ารที�
ไดจ้ดเหตกุารณ์เหลา่นี�ไวก้เ็พื�อทา่นทั �งหลายจะไดเ้ชื�อวา่ พระเยซทูรงเป็น
พระครสิตพ์ระบตุรของพระเจา้ และเมื�อมคีวามเชื�อแลว้ ทา่นกจ็ะมชีวีติโดย
พระนามของพระองค์

พระเยซทูรงปรากฏพระองคต์อ่เหลา่สาวกในแควน้กาลลิี

21:1 ภายหลังเหตกุารณ์เหลา่นี�พระเยซไูดท้รงสําแดงพระองคแ์กเ่หลา่



สาวกอกีครั�งหนึ�งที�ทะเลทเิบเรยีส และพระองคท์รงสําแดงพระองคอ์ยา่งนี�
21:2 คอื ซโีมนเปโตร โธมัสที�เรยีกวา่ ดดิมุัส และนาธานาเอลชาวบา้นคา
นาแควน้กาลลิ ีและบตุรชายทั �งสองของเศเบด ีและสาวกของพระองคอ์กี
สองคนกําลังอยูด่ว้ยกนั

การตกปลาที�ลม้เหลว

21:3 ซโีมนเปโตรบอกเขาวา่ "ขา้จะไปจับปลา" เขาทั �งหลายจงึพดูกบั
ทา่นวา่ "เราจะไปกบัทา่นดว้ย" เขากอ็อกไปลงเรอืทันท ีแตค่นืนั�นเขาจับ
ปลาไมไ่ดเ้ลย 21:4 แตค่รั�นรุง่เชา้พระเยซปูระทับยนือยูท่ี�ฝั�ง แตเ่หลา่
สาวกไมรู่ว้า่เป็นพระเยซู

พระเยซทูรงปรากฏพระองคแ์ละตรัสสั�งเหลา่สาวก อวนเต็มไปดว้ยปลา

21:5 พระเยซจูงึตรัสถามเขาวา่ "ลกูเอย๋ มอีาหารบา้งหรอืเปลา่" เขาทลู
ตอบพระองคว์า่ "ไมม่"ี 21:6 พระองคต์รัสกบัเขาทั �งหลายวา่ "จงทอดอวน
ลงทางดา้นขวาเรอืเถดิ แลว้จะไดป้ลาบา้ง" เขาจงึทอดอวนลงและไดป้ลา
เป็นอนัมากจนลากอวนขึ�นไมไ่ด ้21:7 สาวกคนที�พระเยซทูรงรักจงึบอกเป
โตรวา่ "เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้" เมื�อซโีมนเปโตรไดย้นิวา่เป็นองคพ์ระผูเ้ป็น
เจา้ เขากห็ยบิเสื�อคลมุชาวประมงของเขามาสวมรัดไว ้(เพราะเขาเปลอืย
เปลา่อยู)่ แลว้กก็ระโดดลงทะเล 21:8 แตส่าวกอื�นๆนั�นนั�งเรอืเล็กๆมา
ลากอวนที�ตดิปลาเต็มนั�นมาดว้ย (เพราะเขาอยูไ่มห่า่งจากฝั�งนัก ไกล
ประมาณหนึ�งรอ้ยเมตรเทา่นั�น) 21:9 เมื�อเขาขึ�นมาบนฝั�ง เขากเ็ห็นถา่นตดิ
ไฟอยู ่และมปีลาวางอยูข่า้งบนและมขีนมปัง 21:10 พระเยซตูรัสกบัเขา
ทั �งหลายวา่ "เอาปลาที�ไดเ้มื�อกี�นี�มาบา้ง" 21:11 ซโีมนเปโตรจงึไป
ลากอวนขึ�นฝั�ง อวนตดิปลาใหญเ่ต็ม มหีนึ�งรอ้ยหา้สบิสามตัว และถงึ
มากอยา่งนั�นอวนกไ็มข่าด

พระเยซทูรงเลี�ยงเหลา่สาวก

21:12 พระเยซตูรัสกบัเขาทั �งหลายวา่ "เชญิมารับประทานอาหารกนัเถดิ"
และในพวกสาวกไมม่ใีครกลา้ถามพระองคว์า่ "ทา่นคอืผูใ้ด" เพราะเขารูอ้ยู่
วา่เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 21:13 พระเยซทูรงเขา้มาหยบิขนมปังแจกใหเ้ขา
และทรงหยบิปลาแจกดว้ย 21:14 นี�เป็นครั�งที�สามที�พระเยซทูรงสําแดง



พระองคแ์กพ่วกสาวกของพระองค ์หลังจากที�พระองคท์รงคนืพระชนม์

"ซโีมน...ทา่นรักเราหรอื"

21:15 เมื�อรับประทานอาหารเสร็จแลว้พระเยซตูรัสกบัซโีมนเปโตรวา่ "ซี
โมนบตุรชายโยนาหเ์อย๋ ทา่นรักเรามากกวา่พวกเหลา่นี�หรอื" เขาทลูตอบ
พระองคว์า่ "ถกูแลว้ พระองคเ์จา้ขา้ พระองคท์รงทราบวา่ขา้พระองครั์ก
พระองค"์ พระองคต์รัสสั�งเขาวา่ "จงเลี�ยงลกูแกะของเราเถดิ" 21:16
พระองคต์รัสกบัเขาครั�งที�สองอกีวา่ "ซโีมนบตุรชายโยนาหเ์อย๋ ทา่นรักเรา
หรอื" เขาทลูตอบพระองคว์า่ "ถกูแลว้ พระองคเ์จา้ขา้ พระองคท์รงทราบวา่
ขา้พระองครั์กพระองค"์ พระองคต์รัสกบัเขาวา่ "จงเลี�ยงแกะของเราเถดิ"
21:17 พระองคต์รัสกบัเขาครั�งที�สามวา่ "ซโีมนบตุรชายโยนาหเ์อย๋ ทา่น
รักเราหรอื" เปโตรกเ็ป็นทกุขใ์จที�พระองคต์รัสถามเขาครั�งที�สามวา่ "ทา่นรัก
เราหรอื" และเขาทลูพระองคว์า่ "พระองคเ์จา้ขา้ พระองคท์รงทราบทกุสิ�ง
พระองคท์รงทราบวา่ ขา้พระองครั์กพระองค"์ พระเยซตูรัสกบัเขาวา่ "จง
เลี�ยงแกะของเราเถดิ

สาวกจะตอ้งยอมตามพระเยซไูป

21:18 เราบอกความจรงิแกท่า่นวา่ เมื�อทา่นยังหนุ่มทา่นคาดเอวเอง และ
เดนิไปไหนๆตามที�ทา่นปรารถนา แตเ่มื�อทา่นแกแ่ลว้ทา่นจะเหยยีดมอืของ
ทา่นออก และคนอื�นจะคาดเอวทา่น และพาทา่นไปที�ที�ทา่นไมป่รารถนาจะ
ไป" 21:19 ที�พระองคต์รัสอยา่งนั�นเพื�อแสดงวา่ เปโตรจะถวายเกยีรตแิด่
พระเจา้ดว้ยความตายอยา่งไร ครั�นพระองคต์รัสอยา่งนั�นแลว้จงึสั�งเปโตรวา่
"จงตามเรามาเถดิ" 21:20 เปโตรเหลยีวหลังเห็นสาวกคนที�พระเยซทูรงรัก
ตามมา คอืสาวกที�เอนตัวลงที�พระทรวงของพระองคเ์มื�อรับประทานอาหาร
เย็นอยูนั่�น และทลูถามวา่ "พระองคเ์จา้ขา้ ผูท้ี�จะทรยศพระองคค์อืใคร"
21:21 เมื�อเปโตรเห็นสาวกคนนั�นจงึทลูถามพระเยซวูา่ "พระองคเ์จา้ขา้
คนนี�จะเป็นอยา่งไร" 21:22 พระเยซตูรัสกบัเขาวา่ "ถา้เราอยากจะใหเ้ขา
อยูจ่นเรามานั�น จะเป็นเรื�องอะไรของทา่นเลา่ ทา่นจงตามเรามาเถดิ"
21:23 เหตฉุะนั�นคําที�วา่ สาวกคนนั�นจะไมต่าย จงึลอืไปทา่มกลางพวกพี�
นอ้ง แตพ่ระเยซมูไิดต้รัสแกเ่ขาวา่ "สาวกคนนั�นจะไมต่าย" แตต่รัสวา่ "ถา้
เราอยากจะใหเ้ขาอยูจ่นเรามานั�น จะเป็นเรื�องอะไรของทา่นเลา่" 21:24
สาวกคนนี�แหละ ที�เป็นพยานถงึเหตกุารณ์เหลา่นี�และเป็นผูท้ี�เขยีนสิ�งเหลา่



นี�ไว ้และเราทราบวา่คําพยานของเขาเป็นความจรงิ 21:25 มอีกีหลายสิ�งที�
พระเยซไูดท้รงกระทํา ถา้จะเขยีนไวใ้หห้มดทกุสิ�ง ขา้พเจา้คาดวา่ แมห้มด
ทั �งโลกกน็่าจะไมพ่อไวห้นังสอืที�จะเขยีนนั�น เอเมน


