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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
ยอหน์

ยอหน์  ผู้  เข ียนข่าวประเสรฐิน้ี เป็นบุตรชายของเศเบดี
และสะโลเมและเป็นน้องชายของยากอบ ท่านเป็นคนหน่ึง
ในสามท่ี มี  ความสัมพันธ ์ ใกล้  ช ิ ดก ับพระเยซูคือเปโตรและ
ยากอบ ท่านเป็นสาวกท่ี พระเยซู ทรงรกั ยอหน์ได้ กล ่าวถึง
ตนเองวา่ท่านเป็นสาวกท่ีเอนตัวลงท่ีพระทรวงของพระเยซู
เป็นสาวกน้ันผู้ ท่ี  พระเยซู ทรงรกัและเป็นผู้ ท่ี  พระเยซู ทรงให ้
เล้ียงดู มารดาของพระองค์

ยอหน์ได้ เข ียนข่าวประเสรฐิน้ีขึ้นภายหลังข่าวประเสรฐิ
ของมัทธวิ มาระโก และลู กา อาจเป็นประมาณปี ค�ศ� 90

ท่านได้ เข ียนหนังสือในพระคัมภีร ์ใหม่  ไว ้หา้เล่มคือ  หน 
ังสือยอหน์ จดหมายสามฉบับและหนังสือววิรณ์

ยากอบพี่ชายของยอหน์ได้ ถู กกษั ตร ิย์ เฮโรดฆ่าตาย ( 
กิจการ บทท่ี 12)  หน ังสื ออ ้างองิหลายเล่มในครสิตจักรของ
เหล่าบรรพบุรุษระบุ วา่ ต่อมายอหน์ได้ไปเผยแพรพ่ระวจนะ
ในเมืองเอเฟซัสและได้นํานางมารยี์ไปกั บท ่านด้วย ในสมัย
การปกครองของจักรพรรดิ โดม ิเธยีน ท่านได้ ถู กเนรเทศไป
ท่ีเกาะปัทมอสและท่ีน่ันเองท่านได้ เข ียนหนังสือววิรณ์ ขึ้น 
ท่านได้รบัการปลดปล่อยประมาณชว่งสมัยท่ี จักรพรรดิ เทร
จันทรเ์ริม่ครองราชในปี ค�ศ� 98

เราเชื่อวา่ ถ้อยคําท่ี เข ียนในข่าวประเสรฐิของยอหน์ตล
อด ทัง้ เล่ มน ้ัน ได้ รบั การ ดลใจ จาก พระเจ้า อยา่ง แท้ จรงิ 
ยอหน์ได้ กล ่าวอา้งไว ้วา่ ท่านได้ เข ียนในลักษณะเป็นคําพูด



ยอหน์ 1:1 ii ยอหน์ 1:5

ยาวๆ  ชน ิดคําต่อคําจากพระเยซูและคนอื่นๆพระเจ้าเป็น
ผู้ทรงประทานคํายอหน์เป็นแต่ ผู้ บันทึกคํา  เหล่าน้ัน 

 เป้ าหมายเบื้องต้นของข่าวประเสรฐิแหง่หนังสือยอหน์  
ก็ เพื่อท่ีจะพิสู จน ์ วา่  พระเยซู เป็นพระครสิต์พระบุตรของ
พระเจ้า (ยน 20:31)  หน ังสือยอหน์น้ี ได้  มุ ่งไปท่ีคําตรสัของ
พระเยซูมากกวา่กิจการของพระองค์  เก ือบจะครึง่หน่ึงของ
ข่าว ประเสรฐิ แหง่ หนังสือ ยอหน์ เป็น คํา ตรสั โดยตรง จาก
พระเยซู

โครงการ แหง่ ความ รอด ได้ รบั การ กล่าว ถึง มาก และ
ชดัเจนท่ีสุดในข่าวประเสรฐิของยอห์นมากกวา่ ท่ีอื่นๆใน
พระคัมภีร์ (ยน 1:12; 3:15-16, 18, 36; 5:24; 6:37, 40,
47)  ทุ กคนท่ีจะเอาชนะวญิญาณจิตทัง้หลายเพื่อพระครสิต์
จะต้องเน้นถึงความรอดเช ่นก ัน  ผู้ ใดท่ีวางใจในองค์พระ
ครสิต์และยอมพึ่งในพระองค์สําหรบัความรอด  ผู้ น้ันจะได้
รบัการบังเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าและได้รบัชีว ิตน ิรนั
ดร์

 พระเยซู เป็นพระวาทะของพระเจ้า
1 ในเริม่แรกน้ันพระวาทะทรงเป็นอยู ่แล้ว และพระวาทะ

ทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า 2 ในเริม่
แรกน้ันพระองค์น้ันทรงอยูกั่บพระเจ้า

 พระเยซู  ผู้ เนรมิตสรา้งสิง่สารพัด
3  พระองค์ ทรงสรา้งสิง่ทัง้ปวงขึ้นมา และในบรรดาสิง่ท่ี

เป็นมาน้ัน  ไม่มี สักสิง่เดียวท่ี ได้ เป็นมานอกเหนือพระองค์
4 ในพระองค์ มีชวีติ และชีว ิตน ้ันเป็นความสวา่งของมนษุย ์
ทัง้ปวง 5 ความสวา่งน้ันส่องเข้ามาในความมืด และความ
มืดหาได้ เข ้าใจความสวา่งไม่
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ภารกิจของยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา
6  มี ชายคนหน่ึงท่ีพระเจ้าทรงใช ้มา ชื่อยอหน์ 7 ท่านผู้ น้ี 

มาเพื่อเป็นพยาน เพื่อเป็นพยานถึงความสวา่งน้ัน เพื่อคน
ทัง้ปวงจะได้ มี ความเชื่อเพราะท่าน 8 ท่านไม่ ใช ่ความสวา่ง
น้ัน  แต่ ทรงใช้มาเพื่อเป็นพยานถึงความสวา่งน้ัน 9 เป็น
ความสวา่งแท้ น้ัน ซ่ึงส่องสวา่งแก่ ทุ กคนท่ี เข ้ามาในโลก 10  
พระองค์ ทรงอยู่ในโลก และพระองค์ ได้ ทรงสรา้งโลก และ
โลกหาได้ รู ้จักพระองค์ ไม่ 

พระสัญญายิง่ใหญ่ แก่  ผู้  ท่ี  เชื่อ 
11  พระองค์  ได้ เสด็จมายงัพวกของพระองค์ และพวกของ

พระองค์น้ันหาได้ต้อนรบัพระองค์ ไม่ 12  แต่ ส่วนบรรดาผู้ ท่ี 
ต้อนรบัพระองค์  พระองค์ ทรงประทานอาํนาจให้เป็นบุตร
ของพระเจ้า คือคนทัง้หลายท่ีเชื่อในพระนามของพระองค์
13 ซ่ึ งม ิ ได้  เก ิดจากเลื อด หรอืความประสงค์ของเน้ือหนัง
หรอืความประสงค์ของมนษุย์  แต่  เก ิดจากพระเจ้า

 พระเยซู ทรงรบัสภาพมนษุย์
14 พระ วา ทะ ได้ ทรง สภาพ ของ เน้ือ หนัง และ ทรง อยู่

ท่ามกลางเรา (และเราทัง้หลายได้ เห ็นสงา่ราศีของพระองค์
คือสงา่ราศีอนัสมกับพระบุตรองค์เดียวท่ีบังเกิดจากพระ
บิดา�  บรบูิรณ์ ด้วยพระคุณและความจรงิ

คําพยานของยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา (มธ 3:1-17; มก
1:1-11;  ลก 3:1-18)

15 ยอหน์ได้เป็นพยานถึงพระองค์และรอ้งประกาศวา่ � 
น่ี แหละคือพระองค์ ผู้  ท่ี ข้าพเจ้าได้ กล ่าวถึงวา่  พระองค์  ผู้ 
เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กวา่ข้าพเจ้า เพราะ
วา่พระองค์ทรงดํารงอยู่ก่อนข้าพเจ้า� 16 และเราทัง้หลาย
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ได้รบัจากความบรบูิ รณ ์ของพระองค์ เป็นพระคุณซ้อนพระ
คุ ณ 17 เพราะวา่ ได้ทรงประทานพระราชบัญญั ติ น้ันทาง
โมเสส ส่วนพระคุณและความจรงิมาทางพระเยซู ครสิต์ 18  
ไม่มี ใครเคยเหน็พระเจ้าในเวลาใดเลย พระบุตรองค์เดียวท่ี
บังเกิดมา  ผู้ ทรงสถิตในพระทรวงของพระบิดา  พระองค์  ได้ 
ทรงสําแดงพระเจ้าแล้ว 19  น่ี แหละเป็นคําพยานของยอหน์
เม่ือพวกยวิส่งพวกปุโรหติและพวกเลวีจากกรุงเยรูซาเล็ม
ไปถามท่านวา่ �ท่านคือผู้ ใด � 20 ท่านได้ ยอมรบั และมิ ได้  
ปฏิเสธ  แต่  ได้ ยอมรบัวา่ �ข้าพเจ้าไม่ ใช ่พระครสิต์� 21 เขา
ทัง้หลายจึงถามท่านวา่ �ถ้าเชน่น้ันท่านเป็นใครเล่า ท่าน
เป็นเอลียาห ์หรอื � ท่านตอบวา่ �ข้าพเจ้าไม่ ใช ่เอลียาห�์
�ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้ น้ันหรอื� และท่านตอบวา่ � 
มิได้ � 22 คนเหล่าน้ันจึงถามท่านวา่ �ท่านเป็นใคร เพื่อเรา
จะได้ตอบผู้ ท่ี  ใช ้เรามา ท่านกล่าววา่ท่านเป็นใคร� 23 ท่าน
ตอบวา่ �เราเป็นเสียงของผู้ ท่ี รอ้งในถิน่ทุ รก ันดารวา่ �จง
กระทํามรรคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไป�  ตามท่ี อสิ
ยาห ์ศาสดาพยากรณ์  ได้  กล ่าวไว�้ 24 ฝ่ายผู้ ท่ี  ได้  รบัใช ้ มาน 
ัน้เป็นของพวกฟาร ิสี 25 เขาเหล่าน้ั นก ็ ได้ ถามท่านวา่ �ถ้า
ท่านไม่ ใช ่พระครสิต์ หรอืเอลียาห์ หรอืศาสดาพยากรณ์ ผู้ 
น้ันแล้ว ทําไมท่านจึงทําพิธบีัพติศมา� 26 ยอหน์ได้ตอบเขา
เหล่าน้ั นว ่า �ข้าพเจ้าใหบ้ัพติศมาด้วยน้ํา  แต่  มี  พระองค์  หน ึ่ง
ซ่ึงประทั บอย ู่ในหมู่พวกท่านน้ัน ท่านไม่ รูจั้ก 27  พระองค์  น้ัน
แหละ  ผู้ เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กวา่ข้าพเจ้า
 แม้ สายรดัฉลองพระบาทของพระองค์ ข้าพเจ้าก็ ไม่ บังควร
ท่ีจะแก้� 28  เหตุการณ์  น้ี  เก ิดขึ้ นที ่เบธาบาราฟากแม่น้ํา
จอรแ์ดนข้างโน้น อนัเป็ นที ่ซ่ึงยอหน์กําลังใหบ้ัพติศมาอยู่
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พระเมษโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้า ( วว 
5:6)

29 ว ันร ุ่งขึ้นยอหน์เหน็พระเยซู กําลังเสด็จมาทางท่าน
ท่านจึงกล่าววา่ � จงดู พระเมษโปดกของพระเจ้า  ผู้ ทรงรบั
ความผิดบาปของโลกไปเสีย 30  พระองค์  น้ี แหละท่ีข้าพเจ้า
ได้ กล่าววา่ �ภายหลังข้าพเจ้าจะมี ผู้  หน ่ึงเสด็จมาเป็นใหญ่
กวา่ข้าพเจ้า เพราะวา่พระองค์ทรงดํารงอยู่ก่อนข้าพเจ้า�
31 ข้าพเจ้าเองก็ ไม่ได้  รู ้จักพระองค์  แต่  เพื่อให ้ พระองค์ ทรง
เป็ นที ่ ประจักษ์  แก่ พวกอสิราเอล ข้าพเจ้าจึงได้มาให้บัพติศ
มาด้วยน้ํา� 32 และยอหน์กล่าวเป็นพยานวา่ �ข้าพเจ้าเหน็
พระวญิญาณเหมือนดังนกเขาเสด็จลงมาจากสวรรค์ และ
ทรงสถิตบนพระองค์ 33 ข้าพเจ้าเองไม่ รู ้จักพระองค์  แต่  
พระองค์  ผู้  ได้ ทรงใช ้ให ้ข้าพเจ้าใหบ้ัพติศมาด้วยน้ํา  พระองค์ 
น้ันได้ตรสักับข้าพเจ้าวา่ �เม่ือเจ้าเหน็พระวญิญาณเสด็จ
ลงมาและสถิตอยูบ่นผู้ ใด  ผู้ น้ันแหละเป็นผู้ ให ้บัพติศมาด้วย
พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ� 34 และข้าพเจ้าก็ ได้  เห ็นแล้ว และได้
เป็นพยานวา่  พระองค์  น้ีแหละ เป็นพระบุตรของพระเจ้า�

พระราชกิจของพระเยซู อนัดรูวช์กัชวนเปโตร
35 รุง่ ขึ้ นอ ีก วนั หน่ึง ยอห์ นกํา ลัง ยนื อยู่ กับ สาวก ของ

ท่าน สอง คน 36 และ ท่าน มอง ดู พระ เยซู  ขณะ ท่ี  พระองค์ 
ทรงดําเนินและกล่าววา่ � จงดู พระเมษโปดกของพระเจ้า�
37 สาวกสองคนน้ันได้ยนิท่านพูดเชน่น้ี เขาจึงติดตามพระ
เยซู ไป 38  พระเยซู ทรงเหลียวหลังและทอดพระเนตรเหน็
เขาตามพระองค์ มา จึงตรสัถามเขาวา่ �ท่านหาอะไร� และ
เขา ทัง้ สอง ทูล พระองค์ วา่ �รบั บี� (ซ่ึง แปล วา่ อาจารย�์
�ท่านอยู ่ท่ีไหน � 39  พระองค์ ตรสัตอบเขาวา่ � มาด ู เถิด �
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เขาก็ไปและเห ็นที ่ซ่ึงพระองค์ทรงอาศัยและวนัน้ันเขาก็ ได้ 
พักอยู่กับพระองค์ เพราะขณะน้ันประมาณส่ีโมงเยน็แล้ว
40 คนหน่ึงในสองคนท่ี ได้ ยนิยอห์นพูด และได้ ติ ดตามพระ
องค์ไปน้ัน คื ออ ันดรูว์น้องชายของซีโมนเปโตร 41  แล ้ วอ ัน
ดรูว ์ก็ ไปหาซีโมนพีช่ายของตนก่อน และบอกเขาวา่ �เราได้
พบพระเมสสิยาห ์แล้ว � ซ่ึงแปลวา่พระครสิต์ 42 อนัดรูวจึ์ง
พาซีโมนไปเฝ้าพระเยซู และเม่ือพระเยซูทรงทอดพระเนตร
เขาแล้วจึงตร ัสว ่า �ท่านคือซีโมนบุตรชายโยนาห์ เขาจะ
เรยีกท่านวา่เคฟาส� ซ่ึงแปลวา่ศิ ลา 43 ว ันร ุ่งขึ้นพระเยซู
ตัง้พระทัยจะเสด็จไปยงัแควน้กาลิลี และพระองค์ทรงพบฟี
ลิปจึงตรสักับเขาวา่ �จงตามเรามา� 44  ฟี ลิปมาจากเบธ
ไซดา เมืองของอนัดรูว์และเปโตร 45  ฟี ลิปไปหานาธานา
เอลและบอกเขาวา่ �เราได้พบพระองค์ ผู้  ท่ี โมเสสได้ กล ่าว
ถึงในพระราชบัญญั ติ และท่ีพวกศาสดาพยากรณ์ ได้  กล่าว
ถึง คือพระเยซูชาวนาซาเรธ็บุตรชายโยเซฟ� 46 นาธานา
เอลถามเขาวา่ � สิ ่ งด ีอนัใดจะมาจากนาซาเรธ็ได้ หรอื �  ฟี 
ลิปตอบเขาวา่ � มาด ู เถิด � 47  พระเยซู ทอดพระเนตรเหน็
นาธานาเอลมาหาพระองค์จึงตรสัถึงเรือ่งตัวเขาวา่ � ดู  เถิด 
ชนอสิราเอลแท้ ในตัวเขาไม่ มี  อุบาย � 48 นาธานาเอลทูล
ถามพระองค์ วา่ � พระองค์ ทรงรูจั้กข้าพระองค์ ได้  อยา่งไร �  
พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ � ก่อนท่ี  ฟี ลิปจะเรยีกท่าน เม่ือท่าน
อยู ่ท่ี  ใต้ ต้นมะเด่ือน้ัน เราเหน็ท่าน� 49 นาธานาเอลทูลตอบ
พระองค์ วา่ �รบับี  พระองค์ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า  
พระองค์ ทรงเป็นกษั ตร ิย์ของชนชาติ อสิราเอล � 50  พระเยซู 
ตรสัตอบเขาวา่ �เพราะเราบอกท่านวา่ เราเหน็ท่านอยู ่ใต้ 
ต้นมะเด่ือน้ัน ท่านจึงเชื่อหรอื ท่านจะได้ เห ็นเหตุ การณ์  ใหญ่  
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กวา่น ้ั นอ ีก� 51 และพระองค์ตรสักับเขาวา่ �เราบอกความ
จรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่ ภายหลังท่านจะได้ เห ็นท้องฟ้าเปิด
ออก และเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นและลงอยู่เหนื อบ ุ
ตรมนษุย�์

2
งานสมรสและการอศัจรรย ์ท่ี บ้านคานา

1  วนัท่ี สามมีงานสมรสท่ี หมู่ บ้านคานาแควน้กาลิลี และ
มารดา ของ พระ เยซู ก็  อยู ่ ท่ี น่ัน 2  พระ เยซู และ สาวก ของ
พระองค์ ได้ รบั เชญิ ไป ใน งาน น้ัน 3 เม่ือ น้ํา องุน่ หมด แล้ว
มารดาของพระเยซู ทูลพระองค์ วา่ �เขาไม่ มีน ้ําองุน่� 4  
พระเยซู ตรสักับนางวา่ �หญิงเอย๋ ข้าพเจ้าเก่ียวข้องอะไรกั 
บท ่านเล่า เวลาของข้าพเจ้ายงั ไม่ มาถึง � 5 มารดาของ
พระองค์จึงบอกพวกคนใช ้วา่ �ท่านจะสัง่พวกเจ้าให้ทําสิง่
ใด  ก็ จงกระทําตามเถิด� 6  มีโอ ่งหนิตัง้อยู ่ท่ี น่ันหกใบตาม
ธรรมเนียมการชาํระของพวกยวิ  จุน ้ําใบละส่ีหา้ถัง 7  พระ
เยซู ตร ัสส ่ังเขาวา่ �จงตักน้ําใส่ โอ ่งให้เต็มเถิด� และเขา
ก็ตักน้ําใส่ โอ ่งเต็มเสมอปาก 8  แล ้วพระองค์ตร ัสส ่ังเขา
วา่ �จงตักเอาไปให ้เจ้ าภาพเถิด� เขาก็เอาไปให้ 9 เม่ือ
เจ้าภาพช ิมน ้ําท่ีกลายเป็นน้ําองุน่แล้ว และไม่ รู ้วา่มาจาก
ไหน ( แต่  คนใช ้ ท่ี ตักน้ําน้ั นร ู้�  เจ้ าภาพจึงเรยีกเจ้าบ่าวมา
10 และพู ดก ับเขาวา่ �ใครๆเขาก็เอาน้ําองุน่อยา่งดีมาให ้
ก่อน และเม่ือได้ด่ืมกันมากแล้วจึงเอาท่ี ไม่  สู้  ดี  มา  แต่ ท่าน
เก็ บน ้ําองุน่อยา่งดี ไว ้จนถึ งบ ัดน้ี� 11 การอศัจรรย์ครัง้แรก
น้ี พระเยซู  ได้ ทรงกระทําท่ีบ้านคานาแควน้กาลิลี และได้ทรง
สําแดงสงา่ราศีของพระองค์ และสาวกของพระองค์ ก็ได้ 
เชื่อในพระองค์ 12 ภายหลังเหตุ การณ์  น้ี  พระองค์  ก็ เสด็จลง
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ไปยงัเมืองคาเปอรนาอุม  พร อ้มกับมารดาและน้องชายและ
สาวกของพระองค์ และอยู ่ท่ี น่ันเพียงไม่ ก่ี  วนั 

 พระเยซู ทรงชาํระพระว ิหาร 
13 เทศกาลปัสกาของพวกยวิใกล้ เข ้ามาแล้ว และพระ

เยซูเสด็จขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม 14 ในพระวหิารพระองค์
ทรงพบคนขายววั ขายแกะ ขายนกเขา และคนรบัแลก
เงนิน่ังอยู่ 15 เม่ือพระองค์ทรงเอาเชอืกทําเป็นแส้  พระองค์ 
ทรงไล่คนเหล่าน้ัน  พร ้อมกับแกะและววัออกไปจากพระว ิ
หาร และทรงเทเงนิของคนรบัแลกเงนิและควํา่โต๊ะ 16 และ
พระองค์ตรสัแก่บรรดาคนขายนกเขาวา่ �จงเอาของเหล่า
น้ีไปเสีย อยา่ทําพระนิเวศของพระบิดาเราให้เป็ นที ่ ค้าขาย 
� 17 พวกสาวกของพระองค์ ก็ ระลึกขึ้นได้ถึงคําท่ี เข ียนไว ้
วา่ �ความรอ้นใจในเรือ่งพระนิเวศของพระองค์ ได้ ท่วมท้น
ข้าพระองค์� 18 พวกยวิจึงทูลพระองค์ วา่ �ท่านจะแสดง
หมายสําคัญอะไรใหเ้ราเหน็ วา่ท่านมีอาํนาจกระทําการเชน่
น้ี ได้ � 19  พระเยซู จึงตรสัตอบเขาทัง้หลายวา่ �ทําลายวหิาร
น้ี เสีย  แล ้วเราจะยกขึ้นในสามวนั� 20 พวกยวิจึงทูลวา่
�พระวหิารน้ีเขาสรา้งถึงส่ี สิ บหกปีจึงสําเรจ็ และท่านจะ
ยกขึ้นใหม่ในสามวนัหรอื� 21  แต่ พระวหิารท่ี พระองค์ ตรสั
ถึงน้ันคือพระกายของพระองค์ 22  เหตุ ฉะน้ันเม่ือพระองค์
ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว พวกสาวกของพระองค์ 
ก็ ระลึกได้วา่พระองค์ ได้ ตร ัสด ังน้ี ไว ้ แก่  เขา และเขาก็เชื่อ
พระคัมภีร์และพระดํารสัท่ี พระเยซู  ได้ ตรสัแล้ วน ้ัน 23 เม่ือ
พระองค์ ประทับ  ณ  กรุ งเยรูซาเล็มในวนัเล้ียงเทศกาลปัสกา
น้ัน  มี คนเป็ นอ ันมากได้เชื่อในพระนามของพระองค์ เม่ือเขา
ได้ เห ็นการอศัจรรย ์ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงกระทํา 24  แต่  พระเยซู  
มิได้ ทรงวางพระทัยในคนเหล่าน้ัน เพราะพระองค์ทรงรูจั้ก
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มนษุย ์ทุกคน 25 และไม่ มี ความจําเป็ นที ่จะมีพยานในเรือ่ง
มนษุย์ ด้วยพระองค์เองทรงทราบวา่อะไรมี อยู ่ในมนษุย์

3
นิโคเดมัสกับการบังเกิดใหม่

1  มี ชายคนหน่ึงในพวกฟาร ิสี ชื่อนิโคเดมัสเป็นขุนนาง
ของพวกยวิ 2 ชายผู้ น้ี  ได้ มาหาพระเยซู ในเวลากลางคืน
และทูลพระองค์ วา่ �รบับี พวกข้าพเจ้าทราบอยู่วา่ท่านเป็ 
นคร ู ท่ี มาจากพระเจ้า เพราะไม่ มี  ผู้ ใดกระทําการอศัจรรย์
ซ่ึงท่านได้กระทําน้ันได้ นอกจากวา่พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับ
เขาด้วย� 3  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่
ท่านวา่ ถ้าผู้ใดไม่ ได้ บังเกิดใหม่  ผู้ น้ันจะเหน็อาณาจักรของ
พระเจ้าไม่ ได้ � 4 นิโคเดมัสทูลพระองค์ วา่ �คนชราแล้วจะ
บังเกิดใหม่อยา่งไรได้  จะเข้ าในครรภ์มารดาครัง้ท่ีสองและ
บังเกิดใหม่ ได้  หรอื � 5  พระเยซู ตรสัตอบวา่ �เราบอกความ
จรงิแก่ท่านวา่ ถ้าผูใ้ดไม่ ได้ บังเกิดจากน้ําและพระวญิญาณ
 ผู้ น้ันจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ ได้ 6 ซ่ึ งบ ังเกิดจาก
เน้ือหนั งก ็เป็นเน้ือหนัง และซ่ึ งบ ังเกิดจากพระวญิญาณก็
คือจิตวญิญาณ 7 อยา่ประหลาดใจท่ีเราบอกท่านวา่ ท่าน
ต้องบังเกิดใหม่ 8 ลมใครจ่ะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างน้ัน
และท่านได้ยนิเสียงลมน้ัน  แต่ ท่านไม่ รู ้วา่ลมมาจากไหน
และไปท่ี ไหน  คนที ่บังเกิดจากพระวญิญาณก็เป็นอยา่งน้ัน
ทุกคน� 9 นิโคเดมัสทูลพระองค์ วา่ � เหตุการณ์  อยา่งน้ี จะ
เป็นไปอยา่งไรได้� 10  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �ท่านเป็น
อาจารย์ของชนอสิราเอล และยงัไม่ เข ้าใจสิง่ เหล่า น้ี หรอื 
11 เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ พวกเราพูดสิง่ท่ีเรารู ้ และ
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เป็นพยานถึงสิง่ท่ีเราได้ เหน็ และท่านหาได้รบัคําพยานของ
เราไม่ 12 ถ้าเราบอกท่านถึงสิง่ฝ่ายโลกและท่านไม่ เชื่อ ถ้า
เราบอกท่านถึงสิง่ฝ่ายสวรรค์ ท่านจะเชื่อได้ อยา่งไร 13  
ไม่มี  ผู้ ใดได้ขึ้นไปสู่ สวรรค์ นอกจากท่านท่ีลงมาจากสวรรค์
คื อบ ุตรมนษุย ์ผู้ ทรงสถิตในสวรรค์ น้ัน 14 โมเสสได้ยกงู
ขึ้นในถิน่ทุ รก ันดารฉันใด  บุ ตรมนษุย์จะต้องถูกยกขึ้นฉัน
น้ัน 15 เพื่อผู้ใดท่ีเชื่อในพระองค์จะไม่ พินาศ  แต่  มี  ช ีว ิตน ิ
รนัดร์ 16 เพราะวา่พระเจ้าทรงรกัโลก  จนได้ ทรงประทาน
พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ท่ี บังเกิดมา เพื่อผู้ใดท่ีเชื่อ
ในพระบุตรน้ันจะไม่ พินาศ  แต่  มี  ช ีว ิตน ิรนัดร์ 17 เพราะวา่
พระเจ้าไม่ ได้ ทรงใช้พระบุตรของพระองค์ เข ้ามาในโลกเพื่อ
จะพิพากษาโลก  แต่ เพื่อชว่ยโลกใหร้อดโดยพระบุตรน้ัน 18  
ผู้  ท่ี เชื่อในพระบุตรก็ ไม่ ต้องถูกพิพากษาลงโทษ  แต่  ผู้  ท่ี  มิได้ 
เชื่ อก ็ต้องถูกพิพากษาลงโทษอยู ่แล้ว เพราะเขามิ ได้ เชื่อใน
พระนามพระบุตรองค์เดียวท่ีบังเกิดจากพระเจ้า 19 หลัก
ของการพิพากษามี อยา่งน้ี คือความสวา่งได้ เข ้ามาในโลก
แล้ว  แต่  มนษุย ์ ได้ รกัความมืดมากกวา่รกัความสวา่ง เพราะ
กิจการของเขาชัว่ 20 เพราะทุกคนท่ี ประพฤติ ชั ่วก ็ เกล ียด
ความสวา่ง และไม่มาถึงความสวา่ง ด้วยกลั วว ่าการกระทํา
ของตนจะถูกตําหนิ 21  แต่  ผู้  ท่ี  ประพฤติ ตามความจร ิงก ็ มาสู่  
ความสวา่ง เพื่อจะใหก้ารกระทําของตนปรากฏวา่  ได้ กระทํา
การน้ันโดยพึ่งพระเจ้า�

คําพยานสุดท้ายของยอหน์ผู้ ให ้รบับัพติศมา
22 ภายหลัง เหตุ การณ์  เหล่า น้ี  พระเยซู  ก็ เสด็จเข้าไปใน

แควน้ยูเดี ยก ับสาวกของพระองค์ และทรงประทั บท ่ีน่ั นก 
ับเขา และให้บัพติศมา 23 ยอห ์นก ็ ให ้บัพติศมาอยู ่ท่ี อาย
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โนนใกล้ หมู่ บ้านสาลิมเหมือนกัน เพราะท่ีน่ั นม ีน้ํามาก และ
ผู้คนก็พากันมารบับัพติศมา 24 เพราะยอหน์ยงัไม่ ติดคุก 
25  เก ิดการโต้เถียงกันขึ้นระหวา่งสาวกของยอห ์นก ับพวก
ยวิเรือ่งการชาํระ 26 สาวกของยอหน์จึงไปหายอหน์และพูด
วา่ �รบับี ท่านท่ี อยู ่กับอาจารย์ฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้น
 ผู้  ท่ี  อาจารย ์เป็นพยานถึง น้ัน  ดู  เถิด ท่าน ผู้ น้ันให้บัพติศ
มาและคนทัง้ปวงก็พากันไปหาท่าน� 27 ยอหน์ตอบวา่ � 
มนษุย ์จะรบัสิง่ใดไม่ ได้ นอกจากท่ีทรงประทานจากสวรรค์ 
ให ้ เขา 28 ท่านทัง้หลายเองก็ ได้ เป็นพยานของข้าพเจ้าวา่
ข้าพเจ้าได้ พูดวา่ ข้าพเจ้ามิ ใช ่พระครสิต์  แต่ ข้าพเจ้าได้รบั
พระบัญชาให้นําเสด็จพระองค์ 29 ท่านท่ี มี  เจ้ าสาวน่ันแหละ
คือเจ้าบ่าว  แต่ สหายของเจ้าบ่าวท่ียนืฟังเจ้าบ่าว  ก็  ชื่นชม
ยนิดี อยา่งยิง่ เม่ือได้ยนิเสียงของเจ้าบ่าว ฉะน้ันความปี ติ  
ยนิดี ของข้าพเจ้าจึงเต็มเป่ียมแล้ว 30  พระองค์ ต้องทรงยิง่
ใหญ่ ขึ้น  แต่ ข้าพเจ้าต้องด้อยลง�

 ช ีว ิตน ิรนัดรสํ์าหรบัผู้ ท่ี  เชื่อ 
31  พระองค์  ผู้ เสด็จมาจากเบื้องบนทรงเป็นใหญ่เหนือทุก

สิง่  ผู้  ท่ี มาจากโลกก็เป็นฝ่ายโลกและพูดตามอยา่งโลก  
พระองค์  ผู้ เสด็จมาจากสวรรค์ทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิง่ 32  
พระองค์ ทรงเป็นพยานถึงสิง่ซ่ึงพระองค์ทอดพระเนตรเหน็
และได้ ยนิ  แต่  ไม่มี  ผู้ ใดรบัคําพยานของพระองค์ 33  ผู้  ท่ี รบัคํา
พยาน ของ พระองค์ ก็ ประทับ ตรา ลง วา่ พระเจ้า ทรง สัตย ์
จรงิ 34 เพราะพระองค์  ผู้  ท่ี พระเจ้าทรงใช ้มาน ้ัน ทรงกล่าว
พระวจนะของพระเจ้า เพราะพระเจ้ามิ ได้ ทรงประทานพระ
วญิญาณอยา่งจํากัดแด่ พระองค์ 35 พระบิดาทรงรกัพระ
บุตรและทรงมอบทุกสิง่ไว้ในพระหตัถ์ของพระองค์ 36  ผู้  ท่ี 
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เชื่อในพระบุตรก็ มี  ช ีว ิตน ิรนัดร์  ผู้  ท่ี  ไม่ เชื่อในพระบุตรก็จะไม่ 
เห ็นชวีติ  แต่ พระพิโรธของพระเจ้าตกอยูกั่บเขา

4
เสด็จผ่านแควน้สะมาเรยีไปแควน้กาลิลี

1  เหตุ ฉะน้ันเม่ือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบวา่ พวกฟา
ร ิสี  ได้ ย ินว ่า  พระเยซู ทรงมีสาวกและให้บัพติศมามากกวา่
ยอหน์ 2 ( แม้ว ่าพระเยซู ไม่ได้ ทรงให้บัพติศมาเอง  แต่ สาวก
ของพระองค์เป็นผู้ ให ้) 3  พระองค์ จึงเสด็จออกจากแควน้ยู
เดียและกลับไปยงัแควน้กาลิลี อกี 4  พระองค์ จําต้องเสด็จ
ผ่านแควน้สะมาเรยี 5  พระองค์ จึงเสด็จไปถึงเมืองหน่ึงชื่อสิ 
คาร ์ในแควน้สะมาเรยี  ใกล้  ท่ี  ดิ นซ่ึงยาโคบให ้แก่ โยเซฟบุตร
ชายของตน

หญิงชาวสะมาเรยีท่ี บ่อน ํ้าของยาโคบ
6  บ่อน ้ําของยาโคบอยู ่ท่ีน่ัน  พระเยซู ทรงดําเนินทางมา

เหน็ดเหน่ือยจึงประทับบนขอบบ่อ น้ัน เป็นเวลาประมาณ
เท่ียง 7  มี หญิงชาวสะมาเรยีคนหน่ึงมาตักน้ํา  พระเยซู ตรสั
กับนางวา่ � ขอน ้ําให้ เรา ด่ืมบ้าง� 8 (ขณะน้ันสาวกของ
พระองค์ เข ้าไปซ้ืออาหารในเมือง� 9 หญิงชาวสะมาเรยีทูล
พระองค์ วา่ �ไฉนท่านผู้เป็นยวิจึงขอน้ําด่ืมจากดิฉันผู้เป็น
หญิงสะมาเรยี เพราะพวกยวิไม่คบหาชาวสะมาเรยีเลย�
10  พระเยซู ตรสัตอบนางวา่ �ถ้าเจ้าได้ รู ้จักของประทานของ
พระเจ้า และรูจั้กผู้ ท่ี  พู  ดก ับเจ้าวา่ � ขอน ํ้าใหเ้ราด่ืมบ้าง�  เจ้ 
าจะได้ขอจากท่านผู้ น้ัน และท่านผู้น้ันจะใหน้ํ้าประกอบด้วย
ชวีติแก่ เจ้า � 11 นางทูลพระองค์ วา่ �ท่านเจ้าคะ ท่านไม่ มี 
ถังตัก และบ่อน้ี ก็  ลึก ท่านจะได้น้ําประกอบด้วยชีว ิตน ้ันมา
จากไหน 12 ท่านเป็นใหญก่วา่ยาโคบบรรพบุรุษของเรา  ผู้  ได้  
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ให ้ บ่อน ํ้าน้ี แก่ เราหรอื และยาโคบเองก็ ได้ ด่ืมจากบ่อน้ีรวมทั ้
งบ ุตรและฝูงสัตวข์องท่านด้วย�

พระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์คื อบ ่อน้ําพุ ภายใน 
13  พระเยซู ตรสัตอบนางวา่ � ผู้ ใดท่ีด่ื มน ้ําน้ีจะกระหาย

อกี 14  แต่  ผู้ ใดท่ีด่ื มน ้ําซ่ึงเราจะให ้แก่ เขาน้ันจะไม่กระหาย
อกีเลย  แต่ น้ําซ่ึงเราจะใหเ้ขาน้ันจะบังเกิดเป็นบ่อน้ําพุในตัว
เขาพลุ่งขึ้นถึงชีว ิตน ิรนัดร�์ 15 นางทูลพระองค์ วา่ �ท่าน
เจ้าคะ  ขอน ้ํา น้ันให ้ดิ ฉันเถิด เพื่ อด ิฉันจะได้ ไม่ กระหาย
อกีและจะได้ ไม่ ต้องมาตักท่ี น่ี � 16  พระเยซู ตรสักับนางวา่
�ไปเรยีกสามีของเจ้ามา น่ี เถิด � 17 นางทูลตอบวา่ � ดิ 
ฉันไม่ มี  สามี  ค่ะ �  พระเยซู ตรสักับนางวา่ � เจ้ าพูดถูกแล้ 
วว ่า � ดิ ฉันไม่ มี  สามี � 18 เพราะเจ้าได้ มี  สามี หา้คนแล้ว
และคนท่ี เจ้ ามี อยู ่ เดีย๋วน้ี  ก็  ไม่ใช ่ สามี ของเจ้า เรือ่งน้ี เจ้ าพูด
จรงิ� 19 นางทูลพระองค์ วา่ �ท่านเจ้าคะ  ดิ ฉันเหน็จรงิ
แล้ วว ่าท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ 20 บรรพบุรุษของพวกเรา
นมัสการท่ี ภู เขาน้ี  แต่ พวกท่านวา่สถานท่ี ท่ี ควรนมัสการ
น้ันคือกรุงเยรูซาเล็ม� 21  พระเยซู ตรสักับนางวา่ �หญิง
เอย๋ เชื่อเราเถิด จะมีเวลาหน่ึงท่ีพวกเจ้าจะมิ ได้  ไหว ้ นม ัส
การพระบิดาเฉพาะท่ี ภู เขาน้ี หรอืท่ี กรุ งเยรูซาเล็ม 22 ซ่ึง
พวกเจ้านมัสการน้ันเจ้าไม่ รูจั้ก ซ่ึงพวกเรานมัสการเรารู ้จัก 
เพราะความรอดน้ันเน่ืองมาจากพวกยวิ 23  แต่ เวลาน้ันใกล้ 
เข ้ามาแล้ว และบัดน้ี ก็ ถึงแล้ว คือเม่ือผู้ ท่ี  นม ัสการอยา่งถูก
ต้อง จะนมัสการพระบิ ดาด ้วยจิตวญิญาณและความจรงิ
เพราะวา่พระบิดาทรงแสวงหาคนเชน่น้ันนมัสการพระองค์
24 พระเจ้าทรงเป็นพระวญิญาณ และผู้ ท่ี  นม ัสการพระองค์
ต้องนมัสการด้วยจิตวญิญาณและความจรงิ� 25 นางทูล
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พระองค์ วา่ � ดิ ฉันทราบวา่พระเมสสิยาห ์ท่ี เรยีกวา่ พระ
ครสิต์ จะ เสด็จ มา เม่ือ พระองค์ เสด็จ มา พระองค์ จะ ทรง
ชีแ้จงทุกสิง่แก่ เรา � 26  พระเยซู ตรสักับนางวา่ �เราท่ี พู  ดก 
ับเจ้าคือท่านผู้ น้ัน � 27 ขณะน้ันสาวกของพระองค์ ก็  มาถึง 
และเขาประหลาดใจท่ี พระองค์ ทรงสนทนากับผู้ หญิง  แต่  
ไม่มี ใครถามวา่ � พระองค์ ทรงประสงค์ อะไร �  หรอื �ทําไม
พระองค์จึงทรงสนทนากับนาง� 28 หญิงน้ันจึงทิง้หม้อน้ํา
ไว้และเข้าไปในเมืองและบอกคนทัง้ปวงวา่ 29 � มาด ูท่าน
ผู้ หน ่ึงท่ีเล่าถึงสิง่สารพัดซ่ึงฉันได้ กระทํา ท่านผู้ น้ี  มิใช ่พระ
ครสิต์ หรอื � 30 คนทัง้หลายจึงพากันออกจากเมืองไปหา
พระองค์ 31 ใน ระหวา่ง น้ัน พวก สาวก ทูล เชญิ พระองค์ วา่ 
�พระอาจารย ์เจ้าข้า เชญิรบัประทานเถิด� 32  แต่  พระองค์ 
ตรสักับเขาวา่ �เรามีอาหารรบัประทานท่ีท่านทัง้หลายไม่ 
รู ้� 33 พวกสาวกจึงถามกั นว ่า � มี ใครเอาอาหารมาถวาย
พระองค์ แล ้วหรอื� 34  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �อาหารของ
เราคือการกระทําตามพระทัยของพระองค์ ผู้ ทรงใช้เรามา
และทําให้งานของพระองค์ สําเรจ็ 35 ท่านทัง้หลายวา่  อ ีก
ส่ีเดือนจะถึงฤดู เก ่ียวข้าวมิ ใช ่ หรอื  ดู  เถิด เราบอกท่านทัง้
หลายวา่ เงยหน้าขึ้นดูนาเถิด วา่ทุ่งนาก็ ขาว ถึงเวลาเก่ียว
แล้ว 36  คนที ่ เก ่ียวก็กําลังได้รบัค่าจ้าง และกําลังส่ําสมพืช
ผลไว้สําหรบัชีว ิตน ิรนัดร์ เพื่อทัง้คนหวา่นและคนเก่ียวจะ
ชื่นชมยนิดี ด้วยกัน 37 เพราะในเรือ่งน้ีคําท่ี กล ่าวไว ้น้ี เป็น
ความจรงิ  คือ �คนหน่ึงหวา่นและอกีคนหน่ึงเก่ียว� 38 เรา
ใช้ท่านทัง้หลายไปเก่ียวสิง่ท่ีท่านมิ ได้ ลงแรงทํา คนอื่นได้
ลงแรงทํา และท่านได้ ประโยชน์ จากแรงของเขา� 39 ชาว
สะมาเรยีเป็ นอ ันมากท่ีมาจากเมืองน้ันได้เชื่อในพระองค์
เพราะคําพยานของหญิงผู้ น้ัน  ท่ีวา่ �ท่านเล่าถึงสิง่สารพัด
ซ่ึงฉันได้ กระทํา �
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ชาวสะมาเรยีได้รบัความรอดเพิม่ขึ้ นอ ีก
40 ฉะน้ันเม่ือชาวสะมาเรยีมาถึงพระองค์ เขาจึงทูลเชญิ

พระองค์ ให ้ประทั บอย ู่กับเขา และพระองค์ ก็ ประทั บท ่ีน่ัน
สองวนั 41 และคนอื่นเป็ นอ ันมากได้เชื่อเพราะพระดํารสั
ของพระองค์ 42 เขาเหล่าน้ันพู ดก ับหญิงน้ั นว ่า � ตัง้แต่  น้ี 
ไปท่ีเราเชื่อ น้ั นม ิ ใช ่เพราะคําของเจ้า  แต่ เพราะเราได้ยนิ
เอง และเรารู ้แน่ว ่าท่านองค์ น้ี เป็นผู้ชว่ยโลกให ้รอด คือพระ
ครสิต์� 43 ครัน้ล่วงไปสองวนั  พระองค์  ก็ เสด็จออกจากท่ี
น่ันไปยงัแควน้กาลิลี 44 เพราะพระเยซูเองทรงเป็นพยาน
วา่ � ศาสดาพยากรณ์  ไม่ได้ รบัเกียรติในบ้านเมืองของตน�
45 ฉะน้ันเม่ือพระองค์เสด็จไปถึงแควน้กาลิ ลี ชาวกาลิ ลี 
ได้ ต้อนรบัพระองค์ เพราะเขาได้ เห ็นทุกสิ่ง ซ่ึงพระองค์ ได้ 
ทรงกระทําในเทศกาลเล้ียง  ณ  กรุ งเยรูซาเล็ม เพราะเขา
ทัง้หลายได้ไปในเทศกาลเล้ียงน้ันด้วย

ทรงรกัษาบุตรชายของขุนนาง
46 ฉะน้ันพระเยซู จึง ได้ เสด็จไปยงัหมู่บ้านคานาแควน้

กาลิลี อกี อนัเป็ นที ่ซ่ึงพระองค์ทรงกระทําให้น้ํากลายเป็น
น้ําองุน่ และท่ีเมืองคาเปอรนาอุมมีขุนนางคนหน่ึง  บุ ตร
ชายของท่านป่วยหนัก 47 เม่ือท่านได้ยนิข่าววา่  พระเยซู  ได้ 
เสด็จมาจากแควน้ยูเดียไปยงัแควน้กาลิลี แล้ว ท่านจึงไป
ทูลออ้นวอนพระองค์ ให ้เสด็จลงไปรกัษาบุตรของตน เพราะ
บุตรจวนจะตายแล้ว 48  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �ถ้าพวก
ท่านไม่ เห ็นหมายสําคัญและการมหศัจรรย์ ท่านก็จะไม่ เชื่อ 
� 49 ขุนนางผู้น้ันทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า ขอเสด็จ
ไปก่อนท่ี บุ ตรของข้าพระองค์จะตาย� 50  พระเยซู ตรสักั บท 
่านวา่ � กล ับไปเถิด  บุ ตรชายของท่านจะไม่ ตาย � ท่านก็
เชื่อพระดํารสัท่ี พระเยซู ตรสักั บท ่าน จึงทูลลาไป 51  ขณะท่ี 
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ท่านกลับไปน้ัน พวกผู้ รบัใช ้ของท่านได้มาพบและเรยีนท่าน
วา่ � บุ ตรชายของท่านหายแล้ว� 52 ท่านจึงถามถึงเวลาท่ี บุ 
ตรค่อยทุเลาขึ้นน้ัน และพวกผู้ รบัใช ้ ก็ เรยีนท่านวา่ � ไข้ หาย
เม่ือวานน้ีเวลาบ่ายโมง� 53  บิ ดาจึงรูว้า่ชัว่โมงน้ันเป็นเวลา
ท่ี พระเยซู  ได้ ตรสักับตนวา่ � บุ ตรชายของท่านจะไม่ ตาย 
� และท่านเองก็เชื่อพรอ้มทัง้ครวัเรอืนของท่านด้วย 54  น่ี 
เป็นการอศัจรรย ์ท่ี สองซ่ึงพระเยซูทรงกระทํา เม่ือพระองค์
เสด็จจากแควน้ยูเดียไปยงัแควน้กาลิลี

5
ทรงรกัษาคนป่วยท่ีสระเบธซาธา

1 หลังจากน้ั นก ถึ็งเทศกาลเล้ียงของพวกยวิ และพระเยซู 
ก็ เสด็จขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็ม 2 ในกรุงเยรูซาเล็ มท ีร่มิประตู
แกะมีสระอยู่สระหน่ึง ภาษาฮบีรูเรยีกสระน้ั นว ่า เบธซาธา
เป็ นที ่ซ่ึ งม ีศาลาหา้หลัง 3 ในศาลาเหล่าน้ั นม ีคนป่วยเป็ 
นอ ันมากนอนอยู่  คนตาบอด คนงอ่ย คนผอมแหง้ กําลัง
คอยน้ํากระเพื่ อม 4 ด้วยมี ทูตสวรรค์  องค์  หน ่ึงลงมากวนน้ํา
ในสระน้ันเป็ นคร ้ังคราว เม่ือน้ํากระเพื่อมน้ัน  ผู้ ใดก้าวลง
ไปในน้ําก่อน  ก็ จะหายจากโรคท่ีเขาเป็นอยู ่น้ัน 5  ท่ี น่ั นม ี
ชายคนหน่ึงป่วยมาสามสิบแปดปี แล้ว 6 เม่ือพระเยซูทอด
พระเนตรคนน้ันนอนอยู่และทรงทราบวา่ เขาป่วยอยู่อยา่ง
น้ันนานแล้ว  พระองค์ ตรสักับเขาวา่ � เจ้ าปรารถนาจะหาย
โรคหรอื� 7 คนป่วยน้ันทูลตอบพระองค์ วา่ �ท่านเจ้าข้า
เม่ือน้ํากําลังกระเพื่อมน้ัน  ไม่มี  ผู้ ใดท่ีจะเอาตัวข้าพเจ้าลง
ไปในสระ และเม่ือข้าพเจ้ากําลังไป คนอื่ นก ็ลงไปก่อนแล้ว�
8  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �จงลุกขึ้นยกแครข่องเจ้าและเดิน
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ไปเถิด� 9 ในทันใดน้ันคนน้ั นก ็หายโรค และเขาก็ยกแคร่
ของเขาเดินไป วนัน้ันเป็ นว ันสะบาโต 10 ดังน้ันพวกยวิจึง
พู ดก ับชายท่ีหายโรคน้ั นว ่า � วนัน้ี เป็ นว ันสะบาโต  ท่ี  เจ้ า
แบกแครไ่ปน้ั นก ็ผิดพระราชบัญญั ติ � 11 คนน้ันจึงตอบเขา
เหล่าน้ั นว ่า �ท่านท่ีรกัษาข้าพเจ้าให้หายโรคได้สัง่ข้าพเจ้า
วา่ �จงยกแครข่องเจ้าแบกเดินไปเถิด� � 12 เขาเหล่าน้ัน
ถามคนน้ั นว ่า � คนที ่สัง่เจ้าวา่ �จงยกแครข่องเจ้าแบกเดิน
ไปเถิด�  น้ัน เป็นผู้ ใด � 13  คนที ่ ได้ รบัการรกัษาให้หายโรค
น้ันไม่ รู ้วา่เป็นผู้ ใด เพราะพระเยซูเสด็จหลบไปแล้ว เน่ือง
จากขณะน้ั นม ีคนอยู ่ท่ี น่ันเป็ นอ ันมาก 14 ภายหลังพระเยซู 
ได้ ทรงพบคนน้ันในพระวหิารและตรสักับเขาวา่ � ดู  เถิด  เจ้ 
าหายโรคแล้ว อยา่ทําบาปอกี  มิ ฉะน้ันเหตุรา้ยกวา่น้ันจะเกิ 
ดก ับเจ้า� 15ชายคนน้ั นก ็ ได้ ออกไปและบอกพวกย ิวว ่า ท่าน
ท่ี ได้ รกัษาเขาให้หายโรคน้ันคือพระเยซู 16  เหตุ ฉะน้ันพวก
ยวิจึงข่มเหงพระเยซู และแสวงหาโอกาสท่ีจะฆ่าพระองค์
เพราะพระองค์ทรงกระทําเชน่น้ันในวนัสะบาโต 17  แต่  พระ
เยซู ตรสัตอบเขาวา่ �พระบิดาของเราก็ยงัทรงกระทําการ
อยู่จนถึ งบ ัดน้ี และเราก็ทําด้วย� 18  เหตุ ฉะน้ันพวกยวิยิง่
แสวงหาโอกาสท่ีจะฆ่าพระองค์  มิใช ่เพราะพระองค์ล่วงกฎ
วนัสะบาโตเท่าน้ัน  แต่ ยงัได้เรยีกพระเจ้าวา่เป็นบิดาของ
ตนด้วย ซ่ึงเป็นการกระทําตนเสมอกับพระเจ้า 19 ดัง น้ัน
พระเยซูตรสักับเขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลาย
วา่ พระบุตรจะกระทําสิง่ ใดตามใจไม่ ได้ นอกจากท่ี ได้  เห ็
นพระบิดาทรงกระทํา เพราะสิง่ใดท่ีพระบิดาทรงกระทํา  
สิ ่ง น้ันพระบุตรจึงทรงกระทําด้วย 20 เพราะวา่พระบิดา
ทรงรกัพระบุตร และทรงสําแดงให้พระบุตรเหน็ทุกสิง่ ท่ี 
พระองค์ ทรงกระทํา และพระองค์จะทรงสําแดงใหพ้ระบุตร
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เหน็การท่ี ยิง่ใหญ่  กวา่น ้ั นอ ีก เพื่อท่านทัง้หลายจะประหลาด
ใจ 21 เพราะพระบิดาทรงทําให ้คนที ่ตายแล้ว ฟ้ืนขึ้นมา
และมี ช ีวติฉันใด ถ้าพระบุตรปรารถนาจะกระทําให ้ผู้ ใดมี 
ช ี วติก ็จะกระทําเหมือนกันฉันน้ัน 22 เพราะวา่พระบิ ดาม ิ ได้ 
ทรงพิพากษาผู้ ใด  แต่  พระองค์  ได้ ทรงมอบการพิพากษาทัง้
สิน้ไว้กับพระบุตร 23 เพื่อคนทัง้ปวงจะได้ถวายเกียรติ แด่ 
พระบุตรเหมือนท่ีเขาถวายเกียรติ แด่ พระบิดา  ผู้ ใดไม่ถวาย
เกียรติ แด่ พระบุตร  ผู้ น้ั นก ็ ไม่ ถวายเกียรติ แด่ พระบิดาผู้ทรง
ใช้พระบุตรมา 24 เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่ ถ้า
ผู้ใดฟังคําของเราและเชื่อในพระองค์ ผู้ ทรงใช้เรามา  ผู้ น้ั 
นก ็ มี  ช ีว ิตน ิรนัดร์ และไม่ ถู กพิพากษา  แต่  ได้ ผ่านพ้นความ
ตายไปสู่ ช ีวติแล้ว 25 เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่
เวลาท่ีกําหนดน้ันใกล้จะถึงแล้ว และบัดน้ี ก็ ถึงแล้ว คือเม่ือ
ผู้ ท่ี ตายแล้วจะได้ยนิพระสุรเสียงแหง่พระบุตรของพระเจ้า
และบรรดาผู้ ท่ี  ได้ ยนิจะมี ชวีติ 26 เพราะวา่พระบิดาทรงมี ช ี
วติในพระองค์เองฉันใด  พระองค์  ก็ได้ ทรงประทานให้พระบุ 
ตรม ี ช ีวติในพระองค์ ฉันน้ัน 27 และได้ทรงประทานใหพ้ระบุ 
ตรม ี สิทธ ิอาํนาจท่ีจะพิพากษาด้วย เพราะพระองค์ทรงเป็น
บุตรมนษุย์

การฟ้ืนขึ้นมาสองแบบ
28 อยา่ ประหลาด ใจ ใน ข้อ น้ี เลย เพราะ ใกล้ จะ ถึง เวลา

ท่ีบรรดาผู้ ท่ีอยู ่ในอุโมงค์ฝังศพจะได้ยนิพระสุรเสียงของ
พระองค์ 29 และจะได้ ออกมา คนทัง้หลายท่ี ได้  ประพฤติ  ดี  
ก็ ฟ้ืนขึ้นสู่ ชวีติ และคนทัง้หลายท่ี ได้  ประพฤติ ชั ่วก ็จะฟ้ืนขึ้น
สู่การพิพากษา
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บรรดา พยาน ของ พระ เยซู วา่ ทรง เป็น พระ บุตร ของ
พระเจ้า

30 เราจะทําสิง่ใดตามอาํเภอใจไม่ ได้ เราได้ยนิอยา่งไร เรา
ก็พิพากษาอยา่งน้ัน และการพิพากษาของเราก็ ยุติธรรม 
เพราะเรามิ ได้  มุ ่ง ท่ีจะทําตามใจของเราเอง  แต่ ตามพระ
ประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา 31 ถ้าเราเป็นพยาน
ถึงตัวเราเอง คําพยานของเราก็ ไม่  จรงิ 32  มี  อ ีกผู้ หน ่ึงท่ี
เป็นพยานถึงเรา และเรารู้วา่คําพยานท่ี พระองค์ ทรงเป็น
พยานถึงเราน้ัน เป็นความจรงิ 33 ท่านทัง้หลายได้ ใช ้คน
ไปหายอหน์ และยอห ์นก ็ ได้ เป็นพยานถึงความจรงิ 34 เรา
มิ ได้ รบัคําพยานจากมนษุย์  แต่  ท่ี เรากล่าวสิง่เหล่าน้ี ก็  เพื่อ
ให ้ท่านทัง้หลายรอด 35 ยอหน์เป็นโคมท่ี จุ ดสวา่งไสว และ
ท่านทัง้หลายก็พอใจท่ีจะชื่นชมยนิดีชัว่ขณะหน่ึงในความ
สวา่งของยอหน์น้ัน 36  แต่ คําพยานท่ีเรามีน้ันยิง่ใหญ่กวา่
คําพยานของยอหน์ เพราะวา่งานท่ีพระบิดาทรงมอบให้เรา
ทําให ้สําเรจ็ งานน้ีแหละเรากําลังทําอยู่ เป็นพยานถึงเรา
วา่พระบิดาทรงใช้เรามา 37 และพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา  
พระองค์ เองก็ ได้ ทรงเป็นพยานถึงเรา ท่านทัง้หลายไม่เคย
ได้ยนิพระสุรเสียงของพระองค์ และไม่เคยเห ็นร ูปรา่งของ
พระองค์ 38 และท่านทัง้หลายไม่ มี พระดํารสัของพระองค์ 
อยู ่ในตั วท ่าน เพราะวา่ท่านทัง้หลายมิ ได้ เชื่อในพระองค์ ผู้  ท่ี 
พระบิดาทรงใช ้มาน ้ัน 39 จงค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่าน
คิดวา่ในพระคัมภีรน้ั์ นม ี ช ีว ิตน ิรนัดร์ และพระคัมภีรน้ั์นเป็น
พยานถึงเรา 40  แต่ ท่านทัง้หลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ 
ชวีติ 41 เราไม่รบัเกียรติจากมนษุย์ 42  แต่ เรารู ้วา่ท่านไม่ 
มี ความรกัพระเจ้าในตั วท ่าน 43 เราได้มาในพระนามพระ
บิดาของเรา และท่านทัง้หลายมิ ได้ รบัเรา ถ้าผู้อื่นจะมาใน
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นามของเขาเอง ท่านทัง้หลายก็จะรบัผู้ น้ัน 44  ผู้  ท่ี  ได้ รบัยศศั 
กด ์ิจากกันเอง และมิ ได้ แสวงหายศศั กด ์ิซ่ึงมาจากพระเจ้า
เท่าน้ัน ท่านจะเชื่อผู้น้ันได้ อยา่งไร 45 อยา่คิดวา่เราจะฟ้อง
ท่านทัง้หลายต่อพระบิดา  มี  ผู้ ฟ้องท่านแล้ว คือโมเสส  ผู้ ซ่ึง
ท่านทัง้หลายหวงัใจอยู่ 46 ถ้าท่านทัง้หลายเชื่อโมเสส ท่าน
ทัง้หลายก็จะเชื่อเรา เพราะโมเสสได้ เข ียนกล่าวถึงเรา 47  
แต่ ถ้าท่านทัง้หลายไม่เชื่อเรือ่งท่ีโมเสสเขียนแล้ว ท่านจะ
เชื่อถ้อยคําของเราอยา่งไรได้�

6
ทรงเล้ียงคนหา้พัน (มธ 14:13-21; มก 6:32-44;  ลก 

9:10-17)
1 ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  พระเยซู  ก็ เสด็จไปข้ามทะเล

กาลิลี คือทะเลทิเบเรยีส 2 คนเป็ นอ ันมากได้ตามพระองค์ 
ไป เพราะเขาเหล่าน้ันได้ เห ็นการอศัจรรย ์ท่ี  พระองค์  ได้ ทรง
กระทําต่อบรรดาคนป่วย 3  พระเยซู เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและ
ประทั บก ับเหล่าสาวกของพระองค์ ท่ีน่ัน 4 ขณะน้ันใกล้จะ
ถึงปัสกาซ่ึงเป็นเทศกาลเล้ียงของพวกยวิแล้ว 5 เม่ือพระ
เยซูทรงเงยพระพักตร์ทอดพระเนตรและเหน็คนเป็ นอ ัน
มากพากันมาหาพระองค์  พระองค์ จึงตรสักับฟีลิปวา่ �เรา
จะซ้ืออาหารท่ีไหนให้คนเหล่าน้ีกินได้� 6  พระองค์ ตร ัสอย 
่างน้ันเพื่อจะลองใจฟี ลิป เพราะพระองค์ทรงทราบแล้ วว ่า
พระองค์จะทรงกระทําประการใด 7  ฟี ลิปทูลตอบพระองค์ 
วา่ �สองรอ้ยเหรยีญเดนารอิ ันก ็ ไม่ พอซ้ืออาหารให้เขากิ 
นก ันคนละเล็กละน้อย� 8 สาวกคนหน่ึงของพระองค์คื ออ 
ันดรูวน้์องชายของซีโมนเปโตรทูลพระองค์ วา่ 9 � ท่ีน่ี  มี เด็ก
ชายคนหน่ึ งม ีขนมข้าวบาร ์เลย ์หา้ก้อนกับปลาเล็กๆสองตัว
 แต่  เท่ าน้ันจะพออะไรกับคนมากอยา่งน้ี� 10  พระเยซู ตร ัสว 
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่า � ให ้คนทัง้ปวงน่ังลงเถิด�  ท่ี น่ั นม ีหญ้ามาก คนเหล่าน้ัน
จึงน่ังลง  นับแต่  ผู้ ชายได้ประมาณหา้พันคน 11  แล ้วพระเยซู 
ก็ ทรงหยบิขนมปังน้ัน และเม่ือขอบพระคุณแล้ว  ก็ ทรงแจก
แก่พวกสาวก และพวกสาวกแจกแก่บรรดาคนท่ีน่ังอยู ่น้ัน 
และให้ปลาด้วยตามท่ีเขาปรารถนา 12 เม่ือเขาทัง้หลายกิ 
นอ ่ิมแล้วพระองค์ตรสักับเหล่าสาวกของพระองค์ วา่ �จง
เก็บเศษอาหารท่ีเหลือไว้ เพื่อไม่ ให ้ มี  สิ ่งใดเสียไป� 13 เขาจึง
เก็บเศษขนมข้าวบาร ์เลย ์หา้ก้อนซ่ึงเหลือจากท่ีคนทัง้หลาย
ได้กินแล้ วน ้ัน  ใส่ กระบุงได้ สิ บสองกระบุงเต็ม 14 เม่ือคน
เหล่าน้ันได้ เห ็นการอศัจรรย์ซ่ึงพระเยซู ได้ ทรงกระทํา เขา
ก็ พู  ดก ั นว ่า � แท้  จร ิงท่านผู้ น้ี เป็นศาสดาพยากรณ์น้ั นที ่ทรง
กําหนดให ้เข ้ามาในโลก�

 พระเยซู ทรงดําเนินบนน้ํา (มธ 14:22-36; มก 6:45-56)
15 เม่ือ พระ เยซู ทรง ทราบ วา่ เขา ทัง้ หลาย จะ มา จับ

พระองค์ไปตัง้ให้เป็นกษั ตร ิย์  พระองค์  ก็ เสด็จไปท่ี ภู เขาอกี
แต่ ลําพัง 16 พอค่ําลงเหล่าสาวกของพระองค์ ก็ได้ ลงไปท่ี 
ทะเล 17  แล ้วลงเรอืข้ามฟากไปยงัเมืองคาเปอรนาอุม มืด
แล้วแต่ พระเยซู  ก็ ย ังม ิ ได้ เสด็จไปถึงเขา 18 ทะเลก็กําเรบิ
ขึ้นเพราะลมพัดกล้า 19 เม่ือเขาทัง้หลายตีกรรเชยีงไปได้
ประมาณหา้หกกิโลเมตร เขาก็ เห ็นพระเยซูเสด็จดําเนินมา
บนทะเลใกล้ เรอื เขาต่างก็ ตกใจกลัว 20  แต่  พระองค์ ตรสัแก่
เขาวา่ � น่ี เป็นเราเอง อยา่กลัวเลย� 21 ดังน้ันเขาจึงรบัพระ
องค์ขึ้นเร ือด ้วยความเต็มใจ  แล ้ วท ันใดน้ันเร ือก ็ถึงฝ่ังท่ีเขา
จะไปน้ัน

การเทศนาของพระเยซู เก ่ียวกับอาหารแหง่ชวีติ
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22  วนัรุง่ขึ้น เม่ือคนท่ี อยู ่ฝ่ังข้างโน้นเห ็นว ่าไม่ มี เร ืออ ่ื นที ่ 
น่ัน  เวน้แต่ ลําท่ี เหล่ าสาวกของพระองค์ลงไปเพียงลําเดียว
และเห ็นว ่าพระเยซู มิได้ เสด็จลงเรอืลําน้ันไปกับเหล่าสาวก
 แต่  เหล่ าสาวกของพระองค์ไปตามลําพังเท่าน้ัน 23 ( แต่  มี 
เรอืลําอื่นมาจากทิเบเรยีส  ใกล้  สถานท่ี  ท่ี เขาได้กินขนมปัง  
หลังจากท่ี  องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงขอบพระคุณแล้ว� 24  
เหตุ ฉะน้ันเม่ือประชาชนเห ็นว ่า  พระเยซู และเหล่าสาวกไม่ 
ได้  อยู ่ ท่ี น่ัน เขาจึงลงเรอืไปและตามหาพระเยซู ท่ี เมืองคา
เปอรนาอุม 25 ครัน้ เขาได้พบพระองค์ ท่ี ฝ่ังทะเลข้างโน้น
แล้ว เขาทัง้หลายทูลพระองค์ วา่ �รบับี ท่านมาท่ี น่ี  เม่ือไร 
� 26  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้
หลายวา่ ท่านทัง้หลายตามหาเรามิ ใช ่เพราะได้ เห ็นการอศั
จรรย ์น้ัน  แต่ เพราะได้กินขนมปั งอ ่ิม 27 อยา่ขวนขวายหา
อาหารท่ียอ่มเส่ือมสูญไป  แต่ จงหาอาหารท่ี ดํารงอยู ่ถึงชีว ิ
ตน ิรนัดรซ่ึ์ งบ ุตรมนษุย์จะให ้แก่  ท่าน เพราะพระเจ้าคือพระ
บิดาได้ทรงประทับตรามอบอาํนาจแก่พระบุตรแล้ว� 28  
แล ้วเขาทัง้หลายก็ทูลพระองค์ วา่ �ข้าพเจ้าทัง้หลายจะต้อง
ทําประการใด จึงจะทํางานของพระเจ้าได้� 29  พระเยซู ตรสั
ตอบเขาวา่ �งานของพระเจ้าน้ันคือการท่ีท่านเชื่อในท่าน
ท่ี พระองค์ ทรงใช ้มาน ้ัน� 30 เขาทัง้หลายจึงทูลพระองค์ วา่ 
� ถ้าเชน่น้ัน ท่านจะกระทําหมายสําคัญอะไร เพื่อข้าพเจ้า
ทัง้หลายจะเหน็และเชื่อในท่าน ท่านจะกระทําการอะไรบ้าง
31 บรรพบุรุษของข้าพเจ้าทัง้หลายได้กินมานาในถิน่ทุ รก ัน
ดารน้ัน  ตามท่ี  มี คําเขียนไว ้วา่ �ท่านได้ ให ้เขากินอาหารจาก
สวรรค์� � 32  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �เราบอกความจรงิ
แก่ท่านทัง้หลายวา่  มิใช ่โมเสสท่ี ให ้อาหารจากสวรรค์น้ัน
แก่ ท่าน  แต่ พระบิดาของเราประทานอาหารแท้ซ่ึงมาจาก
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สวรรค์ ให ้ แก่ ท่านทัง้หลาย 33 เพราะวา่อาหารของพระเจ้า
น้ัน คือท่านท่ีลงมาจากสวรรค์ และประทานชวีติให ้แก่  โลก 
� 34 เขาทัง้หลายจึงทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า โปรด
ให้อาหารน้ันแก่ข้าพเจ้าทัง้หลายเสมอไปเถิด� 35  พระเยซู 
ตรสักับเขาวา่ �เราเป็นอาหารแหง่ชวีติ  ผู้  ท่ี มาหาเราจะไม่
ห ิวอ ีก และผู้ ท่ี เชื่อในเราจะไม่กระหายอกีเลย 36  แต่ เราได้
บอกท่านทัง้หลายแล้ วว ่า ท่านได้ เห ็นเราแล้วแต่ ก็  ไม่เชื่อ 
37 สารพัดท่ีพระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่ เรา และผู้ 
ท่ี มาหาเรา เราก็จะไม่ทิง้เขาเลย 38 เพราะวา่เราได้ลงมา
จากสวรรค์  มิใช ่เพื่อกระทําตามความประสงค์ของเราเอง
 แต่ เพื่อกระทําตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ ทรงใช้เรา
มา 39 และพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาน้ัน  ก็ 
คือให้เรารกัษาบรรดาผู้ ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงมอบไว้กับเรา  มิ  
ให ้หายไปสักคนเดียว  แต่  ให ้ฟ้ืนขึ้นมาในว ันที ่ สุด 40 เพราะ
น่ีแหละเป็นพระประสงค์ของผู้ ท่ี ทรงใช้เรามาน้ัน  ท่ี จะให ้ทุ 
กคนท่ี เห ็นพระบุตร และเชื่อในพระบุตรได้ มี  ช ีว ิตน ิรนัดร์
และเราจะให ้ผู้ น้ันฟ้ืนขึ้นมาในวนัสุดท้าย� 41 พวกยวิจึ งบ 
่นพึมพํากันเรือ่งพระองค์เพราะพระองค์ตร ัสว ่า �เราเป็น
อาหารซ่ึงลงมาจากสวรรค์� 42 เขาทัง้หลายวา่ �คนน้ีเป็น
เยซูลูกชายของโยเซฟมิ ใช ่ หรอื  พ่อแม่ ของเขาเราก็ รูจั้ก  เหตุ 
ใดคนน้ีจึงพูดวา่ �เราได้ลงมาจากสวรรค์� � 43  พระเยซู 
จึงตรสัตอบเขาเหล่าน้ั นว ่า �อยา่บ่ นก ันเลย 44  ไม่มี  ผู้ ใด
มาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใชเ้รามาจะทรงชกันําให้
เขามา และเราจะให ้ผู้ น้ันฟ้ืนขึ้นมาในวนัสุดท้าย 45  มี คํา
เขียนไวใ้นคัมภีร ์ศาสดาพยากรณ์  วา่ � ทุ กคนจะเรยีนรูจ้าก
พระเจ้า�  เหตุ ฉะน้ันทุกคนท่ี ได้ ยนิได้ ฟัง และได้ เรยีนรู ้จาก
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พระบิ ดาก ็มาถึงเรา 46  ไม่มี  ผู้ ใดได้ เห ็นพระบิดา นอกจาก
ท่านท่ีมาจากพระเจ้า ท่านน้ันแหละได้ เห ็นพระบิดาแล้ว
47 เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่  ผู้  ท่ี เชื่อในเราก็ มี  
ช ีว ิตน ิรนัดร์ 48 เราเป็นอาหารแหง่ชีว ิตน ้ัน 49 บรรพบุรุษ
ของท่านทัง้หลายได้กินมานาในถิน่ทุ รก ันดารและสิน้ชวีติ
50  แต่  น่ี เป็นอาหารท่ีลงมาจากสวรรค์  เพื่อให ้ ผู้  ท่ี  ได้ กินแล้ว
ไม่ ตาย 51 เราเป็นอาหารท่ีธาํรงชวีติซ่ึงลงมาจากสวรรค์
ถ้าผู้ใดกินอาหารน้ี  ผู้ น้ันจะมี ช ีว ิตน ิรนัดร์ และอาหารท่ีเรา
จะให้เพื่อเป็นชวีติของโลกน้ั นก ็คือเน้ือของเรา� 52  แล ้ว
พวกย ิวก ็ ทุ ่มเถียงกั นว ่า � ผู้  น้ี จะเอาเน้ือของเขาให้เรากิน
ได้ อยา่งไร � 53  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �เราบอกความ
จรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่ ถ้าท่านไม่กินเน้ือและด่ืมโลหติของ
บุตรมนษุย์ ท่านก็ ไม่มี  ช ีวติในตั วท ่าน 54  ผู้  ท่ี กินเน้ือและด่ืม
โลหติของเราก็ มี  ช ีว ิตน ิรนัดร์ และเราจะให ้ผู้ น้ันฟ้ืนขึ้นมา
ในวนัสุดท้าย 55 เพราะวา่เน้ือของเราเป็นอาหารแท้และ
โลหติของเราก็เป็นของด่ืมแท้ 56  ผู้  ท่ี กินเน้ือและด่ืมโลหติ
ของเรา  ผู้ น้ั นก ็ อยู ่ในเราและเราอยูใ่นเขา 57 พระบิดาผู้ทรง
ดํารงพระชนม์ ได้ ทรงใช้เรามาและเรามี ช ีวติเพราะพระบิ 
ดาน ัน้ฉันใด  ผู้  ท่ี กินเรา  ผู้ น้ั นก จ็ะมี ช ีวติเพราะเราฉันน้ัน 58  
น่ี แหละเป็นอาหารซ่ึงลงมาจากสวรรค์  ไม่ เหมือนกับมานา
ท่ีพวกบรรพบุรุษของท่านได้กินและสิน้ชวีติ  ผู้  ท่ี กินอาหาร
น้ีจะมี ช ีว ิตน ิรนัดร�์ 59 คําเหล่าน้ี พระองค์  ได้ ตรสัในธรรม
ศาลา  ขณะท่ี  พระองค์ ทรงสัง่สอนอยู ่ท่ี เมืองคาเปอรนาอุม

พวกสาวกไม่ เข ้าใจคําสัง่สอนของพระเยซู (มธ 8:19-
22; 10:36)
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60 ดังน้ันเม่ือเหล่าสาวกของพระองค์หลายคนได้ฟังเชน่
น้ั นก ็ พูดวา่ �ถ้อยคําเหล่าน้ียากนัก ใครจะฟังได้� 61 เม่ือ
พระเยซูทรงทราบเองวา่เหล่าสาวกของพระองค์บ่นถึงเรือ่ง
น้ัน  พระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �เรือ่งน้ี ทําให ้ท่านทัง้หลาย
ลําบากใจหรอื 62 ถ้าท่านจะได้ เห น็บุตรมนษุยเ์สด็จขึ้นไปยงั
ท่ี ท่ี ท่านอยู ่แต่ก่อนน้ัน ท่านจะวา่อยา่งไร 63  จิ ตวญิญาณเป็ 
นที ่ ให ้ มีชวีติ ส่วนเน้ือหนังไม่ มีประโยชน์ อนัใด ถ้อยคําซ่ึงเรา
ได้ กล ่าวกั บท ่านทัง้หลายน้ัน เป็นจิตวญิญาณและเป็นชวีติ
64  แต่ ในพวกท่านมีบางคนท่ี ไม่เชื่อ � เพราะพระเยซูทรง
ทราบแต่แรกวา่ผู้ใดไม่ เชื่อ และเป็นผู้ใดท่ีจะทรยศพระองค์
65 และพระองค์ตร ัสว ่า � เหตุ ฉะน้ันเราจึงได้บอกท่านทัง้
หลายวา่ � ไม่มี  ผู้ ใดจะมาถึงเราได้ นอกจากพระบิดาของเรา
จะทรงโปรดประทานให ้ผู้  น้ัน � � 66  ตัง้แต่ น้ันมาสาวกของ
พระองค์หลายคนก็ท้อถอยไม่ ติ ดตามพระองค์ อกีต่อไป 

คํากล่าวถึงความเชื่อของเปโตร
67  พระเยซู ตรสั กับสิบสองคนน้ั นว ่า �ท่านทัง้หลายก็

จะจากเราไปด้วยหรอื� 68  ซี โมนเปโตรทูลตอบพระองค์ 
วา่ � พระองค์  เจ้าข้า พวกข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่า  
พระองค์  มี ถ้อยคําซ่ึงให ้มี  ช ีว ิตน ิรนัดร์ 69 และข้าพระองค์ทัง้
หลายก็เชื่อและแน่ใจแล้ วว ่า  พระองค์ ทรงเป็นพระครสิต์
พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงดํารงพระชนม์� 70  พระเยซู ตรสั
ตอบเขาวา่ �เราเลือกพวกท่านสิบสองคนมิ ใช ่ หรอื และคน
หน่ึงในพวกท่านเป็นมารรา้ย� 71  พระองค์ ทรงหมายถึง
ยูดาสอสิคาริโอทบุตรชายซี โมน เพราะวา่เขาเป็นผู้ ท่ี จะ
ทรยศพระองค์ คือคนหน่ึงในอคัรสาวกสิบสองคน
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7
การเล้ียงในเทศกาลอยูเ่พิงท่ี กรุ งเยรูซาเล็ม

1ภายหลังเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  พระเยซู  ก็ได้ เสด็จไปในแควน้
กาลิลี ด้วยวา่พระองค์ ไม่  ประสงค์  ท่ี จะเสด็จไปในแควน้ยู
เดีย เพราะพวกยวิหาโอกาส ท่ีจะ ฆ่าพระองค์ 2 ขณะ น้ัน
ใกล้จะถึงเทศกาลอยู่เพิงของพวกยวิแล้ว 3 พวกน้องๆของ
พระองค์จึงทูลพระองค์ วา่ �จงออกจากท่ี น่ี ไปยงัแควน้ยู
เดีย เพื่อเหล่าสาวกของท่านจะได้ เห ็ นก ิจการท่ีท่านกระทํา
4 เพราะวา่ไม่ มี  ผู้ ใดทําสิง่ใดลับๆ เม่ือผู้น้ันเองอยากให้ตัว
ปรากฏ ถ้าท่านกระทําการเหล่าน้ี ก็ จงสําแดงตัวให้ปรากฏ
แก่ โลก เถิด� 5  แม้ พวก น้องๆ ของ พระองค์ ก็  มิได้ เชื่อ ใน
พระองค์ 6  พระเยซู ตรสักับพวกเขาวา่ �ยงัไม่ถึงเวลาของ
เรา  แต่ เวลาของพวกท่านมี อยู ่ เสมอ 7 โลกจะเกลียดชงั
พวกท่านไม่ ได้  แต่ โลกเกลียดชงัเรา เพราะเราเป็นพยาน
วา่การงานของโลกน้ันชัว่ 8 พวกท่านจงขึ้นไปในเทศกาล
น้ันเถิด เราจะยงัไม่ขึ้นไปในเทศกาลน้ัน เพราะวา่ยงัไม่ถึง
กําหนดเวลาของเรา� 9 เม่ือพระองค์ตรสัเชน่ น้ันแก่เขา
แล้ว  พระองค์  ก็ ยงัประทั บอย ู่ในแควน้กาลิลี

 พระเยซู ทรงออกจากแควน้กาลิลีเป็นการลับ
10  แต่ เม่ือพวกน้องๆของพระองค์ขึ้นไปในเทศกาลน้ัน

แล้ว  พระองค์  ก็ เสด็จตามขึ้นไปด้วย  แต่ ไปอยา่งลับๆ  ไม่เปิด
เผย 11พวกยวิจึงมองหาพระองค์ในเทศกาลน้ันและถามวา่
�คนน้ันอยู ่ท่ีไหน � 12 และประชาชนก็ซุบซิ บก ันถึงพระองค์ 
เป็นอนัมาก บางคนวา่ �เขาเป็นคนดี� คนอื่นๆวา่ � มิใช ่ แต่ 
เขาหลอกลวงประชาชนต่างหาก� 13  แต่  ไม่มี  ผู้ ใดอาจพูดถึง
พระองค์ อยา่งเปิดเผย เพราะกลัวพวกยวิ
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 พระเยซู  ท่ี เทศกาลอยู ่เพิง 
14 ครัน้ถึงวนักลางเทศกาลน้ัน  พระเยซู  ได้ เสด็จขึ้นไปใน

พระวหิารและทรงสัง่สอน 15 พวกยวิคิดประหลาดใจและ
พูดวา่ �คนน้ีจะรู้ข้อความเหล่าน้ี ได้  อยา่งไร ในเม่ือไม่เคย
เรยีนเลย� 16  พระเยซู จึงตรสัตอบเขาวา่ �คําสอนของเรา
ไม่ ใช ่ของเราเอง  แต่ เป็นของพระองค์ ผู้ ทรงใช้เรามา 17 ถ้า
ผู้ใดตัง้ใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์  ผู้ น้ั นก ็จะ
รู ้วา่ คําสอนน้ันมาจากพระเจ้า หรอืวา่เราพูดตามใจชอบ
ของ เรา เอง 18  ผู้ ใด ท่ี พู ด ตามใจ ชอบ ของ ตนเอง  ผู้ น้ัน
ยอ่มแสวงหาเกียรติสําหรบัตนเอง  แต่  ผู้  ท่ี แสวงหาเกียรติ 
ให ้ พระองค์  ผู้ ทรง ใช้ ตน มา  ผู้ น้ัน แหละ เป็น คนจรงิ  ไม่มี 
อธรรมอยูใ่นเขาเลย 19 โมเสสได้ ให ้ พระราชบัญญัติ  แก่ ท่าน
ทัง้หลายมิ ใช ่ หรอื และไม่ มี  ผู้ ใดในพวกท่านรกัษาพระราช
บัญญั ติ  น้ัน ท่านทัง้หลายหาโอกาสท่ีจะฆ่าเราทําไม� 20คน
เหล่าน้ันตอบวา่ �ท่านมี ผี  สิ งอยู่ ใครเล่าหาโอกาสจะฆ่า
ท่าน� 21  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �เราได้ทําสิง่หน่ึงและ
ท่านทัง้หลายประหลาดใจ 22 โมเสสได้ ให ้ท่านทัง้หลายเข้า
สุ หน ัต ( มิใช ่ ได้ มาจากโมเสส  แต่ มาจากบรรพบุรุษ� และใน
วนัสะบาโตท่านทัง้หลายก็ยงัใหค้นเข้าสุ หน ัต 23 ถ้าในวนัสะ
บาโตคนยงัเข้าสุ หน ัต เพื่ อม ิ ให ้ละเมิดพระราชบัญญั ติ ของ
โมเสสแล้ว ท่านทัง้หลายจะโกรธเรา เพราะเราทําให้ชายผู้ 
หน ึ่งหายโรคเป็นปกติในวนัสะบาโตหรอื 24 อยา่ตัดสินตาม
ท่ี เห ็นภายนอก  แต่ จงตัดสินตามชอบธรรมเถิด� 25 เพราะ
ฉะน้ันชาวกรุงเยรูซาเล็มบางคนจึงพูดวา่ �คนน้ี มิใช ่หรอืท่ี
เขาหาโอกาสจะฆ่าเสีย 26  แต่  ดู  เถิด ท่านกําลังพู ดอย ่างกล้า
หาญและเขาทัง้หลายก็ ไม่ได้ วา่อะไรท่านเลย พวกขุนนางรู ้
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แน่  แล ้วหรอืวา่ คนน้ีเป็นพระครสิต์ แท้ 27  แต่ เรารูว้า่คนน้ี
มาจากไหน  แต่ เม่ือพระครสิต์เสด็จมาน้ัน จะไม่ มี  ผู้ ใดรูเ้ลย
วา่  พระองค์ มาจากไหน� 28 ดังน้ันพระเยซูจึงทรงประกาศ
ขณะท่ีทรงสัง่สอนอยู่ในพระวหิารวา่ �ท่านทัง้หลายรูจั้ก
เรา และรู้วา่เรามาจากไหน  แต่ เรามิ ได้ มาตามลําพังเรา
เอง  แต่  พระองค์  ผู้ ทรงใช้เรามาน้ันทรงสัตย ์จรงิ  แต่ ท่าน
ทัง้ หลาย ไม่ รู ้จัก พระองค์ 29  แต่ เรา รูจั้ก พระองค์ เพราะ
เรามาจากพระองค์และพระองค์ ได้ ทรงใช้เรามา� 30 เขา
ทัง้หลายจึงหาโอกาสท่ีจะจับพระองค์  แต่  ไม่มี  ผู้ ใดยื่ นม ือ
แตะต้องพระองค์ เพราะยงัไม่ถึงกําหนดเวลาของพระองค์
31 และมีหลายคนในหมู่ประชาชนน้ันได้เชื่อในพระองค์และ
พูดวา่ �เม่ือพระครสิต์เสด็จมาน้ัน  พระองค์ จะทรงกระทํา
อศัจรรย์มากยิง่กวา่ท่ี ผู้  น้ี  ได้ กระทําหรอื� 32 เม่ือพวกฟาร ิ
สี  ได้ ยนิประชาชนซุบซิ บก ันเรือ่งพระองค์ อยา่งน้ัน พวกฟา
ร ิสี กับพวกปุโรหติใหญ่จึงได้ ใช ้ เจ้าหน้าท่ี ไปจับพระองค์ 33  
พระเยซู จึงตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �เราจะอยู่ กั บท ่านทัง้
หลายอกีหน่อยหน่ึง  แล ้วจะกลับไปหาพระองค์ ผู้ ทรงใช้เรา
มา 34 ท่านทัง้หลายจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเรา และ
ท่ี ซ่ึงเราอยู่ น้ันท่านจะไปไม่ ได้ � 35 พวกยวิจึงพู ดก ั นว ่า
�คนน้ีจะไปไหน  ท่ี เราจะหาเขาไม่ พบ เขาจะไปหาคนท่ี
กระจัดกระจายไปอยู่ ในหมู่พวกต่างชาติและสัง่สอนพวก
ต่างชาติ หรอื 36 เขาหมายความวา่อยา่งไรท่ี พูดวา่ �ท่านทัง้
หลายจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเรา�  และ � ท่ี ซ่ึงเราอยูน้ั่น
ท่านจะไปไม่ ได้ � �

พระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์คือแม่น้ําประกอบด้วยชวีติ
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37 ในวนัสุดท้ายของเทศกาลซ่ึงเป็ นว ันใหญ่ น้ัน  พระเยซู 
ทรงยนืและประกาศวา่ �ถ้าผู้ใดกระหาย  ผู้ น้ันจงมาหาเรา
และด่ืม 38  ผู้  ท่ี เชื่อในเรา  ตามท่ี พระคัมภีร ์ได้  กล ่าวไว ้แล ้ วว 
่า � แม่น ํ้าท่ี มีน ํ้าประกอบด้วยชวีติจะไหลออกมาจากภายใน
ผู้ น้ัน � � 39 ( สิ ่งท่ี พระองค์ ตร ัสน ้ันหมายถึงพระวญิญาณ
ซ่ึงผู้ ท่ี เชื่อในพระองค์จะได้ รบั  เหตุ  วา่ย ังไม่ ได้ ประทานพระ
วญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ให ้เพราะพระเยซูย ังม ิ ได้ รบัสงา่ราศี�

 เห ็นด้วยหรอืต่อต้านพระเยซู
40 เม่ือประชาชนได้ฟั งด ังน้ัน หลายคนจึงพูดวา่ � แท้จรงิ 

ท่านผู้ น้ี เป็นศาสดาพยากรณ์ น้ัน � 41คนอื่นๆก็ พูดวา่ �ท่าน
ผู้ น้ี เป็นพระครสิต์�  แต่ บางคนพูดวา่ �พระครสิต์จะมาจาก
กาลิลี หรอื 42 พระคัมภีร ์กล ่าวไว ้มิใช ่ หรอืวา่ พระครสิต์จะมา
จากเชื้อสายของดาวดิ และมาจากเมืองเบธเลเฮมซ่ึงดาวดิ
เคยอยู ่น้ัน � 43  เหตุ ฉะน้ันประชาชนจึ งม คีวามเหน็แตกแยก
กันในเรือ่งพระองค์ 44 บางคนใคร่จะจับพระองค์  แต่  ไม่มี  
ผู้ ใดยื่ นม ือแตะต้องพระองค์ เลย 45  เจ้าหน้าท่ี จึงกลับไปหา
พวกปุโรหติใหญ่และพวกฟาร ิสี และพวกน้ันกล่าวกับเจ้า
หน้าท่ี วา่ �ทําไมเจ้าจึงไม่จับเขามา� 46  เจ้าหน้าท่ี ตอบวา่
� ไม่ เคยมี ผู้ ใดพูดเหมือนคนน้ันเลย� 47 พวกฟาร ิสี ตอบ
เขาวา่ �พวกเจ้าถูกหลอกไปด้วยแล้วหรอื 48  มี  ผู้ ใดในพวก
ขุนนางหรอืพวกฟาร ิสี เชื่อในผู้น้ันหรอื 49  แต่ ประชาชนหมู่ 
น้ี  ท่ี  ไม่รู ้ พระราชบัญญัติ  ก็ ต้องถูกสาปแชง่อยู ่แล้ว � 50 นิโค
เดมัส ( ผู้  ท่ี  ได้ มาหาพระเยซูในเวลากลางคืนน้ัน และเป็น
คนหน่ึงในพวกเขา�  ได้  กล ่าวแก่พวกเขาวา่ 51 � พระราช
บัญญัติ ของเราตัดสินคนใดโดยท่ียงัไม่ ได้ ฟังเขาก่อน และรู้
วา่เขาได้ทําอะไรบ้างหรอื� 52 เขาทัง้หลายตอบนิโคเดมั สว 
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่า �ท่านมาจากกาลิลีด้วยหรอื จงค้นหาดู เถิด เพราะวา่ไม่ มี  
ศาสดาพยากรณ์  เก ิดขึ้นมาจากกาลิลี� 53 ต่างคนต่างกลับ
ไปบ้านของตน

8
หญิงท่ี ถู กจั บก ุมโทษฐานล่วงประเวณี

1  แต่  พระเยซู เสด็จไปยงัภูเขามะกอกเทศ 2 ในตอนเชา้
ตรู ่พระองค์ เสด็จเข้าในพระวหิารอกี และคนทัง้หลายพา
กันมาหาพระองค์  พระองค์  ก็ ประ ทั บน ่ังและ สัง่สอนเขา
3 พวกธรรมาจารย์และพวกฟาร ิสี  ได้ พาผู้หญิงคนหน่ึงมา
หาพระองค์ หญิงผู้ น้ี  ถู กจับฐานล่วงประเวณี และเม่ือเขาให้
หญิงผู้ น้ี ยนือยู่ท่ามกลางฝูงชน 4 เขาทูลพระองค์ วา่ �พระ
อาจารย ์เจ้าข้า หญิงคนน้ี ถู กจับเม่ือกําลังล่วงประเวณี อยู ่
5 ในพระราชบัญญั ติ น้ันโมเสสสัง่ให้เราเอาหนิขวา้งคนเชน่
น้ี ให ้ ตาย ส่วนท่านจะวา่อยา่งไรในเรือ่งน้ี� 6 เขาพู ดอย ่าง
น้ีเพื่อทดลองพระองค์ หวงัจะหาเหตุฟ้องพระองค์  แต่  พระ
เยซู ทรงน้อมพระกายลงเอาน้ิวพระหตัถ์ เข ียนท่ี ดิน เหมือน
ดัง่วา่พระองค์ ไม่ได้ ยนิพวกเขาเลย 7 และเม่ือพวกเขายงั
ทูลถามพระองค์ อยู ่ เรือ่ยๆ  พระองค์  ก็ ทรงลุกขึ้นและตรสักับ
เขาวา่ � ผู้ ใดในพวกท่านท่ี ไม่มี  บาป  ก็  ให ้ ผู้ น้ันเอาหนิขวา้ง
เขาก่อน� 8  แล ้วพระองค์ ก็ ทรงน้อมพระกายลงและเอา
น้ิวพระหตัถ์ เข ียนท่ี ดิ  นอ ีก 9 และเม่ือเขาทัง้หลายได้ยนิดัง
น้ัน จึงรูสํ้านึกโดยใจวนิิจฉัยผิดชอบ เขาทัง้หลายจึงออกไป
ทีละคนๆ เริม่จากคนเฒ่าคนแก่จนหมด เหลือแต่ พระเยซู 
ตามลําพั งก ับหญิงท่ียงัยนือยู ่ท่ี  น้ัน 10 เม่ือพระเยซูทรงลุก
ขึ้นแล้ว และมิ ได้ ทอดพระเนตรเหน็ผู้ ใด  เห ็นแต่หญิงผู้ น้ัน 
 พระองค์ ตรสักับนางวา่ �หญิงเอย๋ พวกเขาท่ีฟ้องเจ้าไปไหน
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หมด  ไม่มี ใครเอาโทษเจ้าหรอื� 11 นางน้ันทูลวา่ � พระองค์  
เจ้าข้า  ไม่มี  ผู้ ใดเลย� และพระเยซูตรสักับนางวา่ �เราก็ ไม่ 
เอาโทษเจ้าเหมือนกัน จงไปเถิด และอยา่ทําบาปอกี�

 พระเยซู เป็นความสวา่งของโลก (ยน 1:9)
12  อ ีกครัง้หน่ึงพระเยซูตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �เราเป็น

ความสวา่งของโลก  ผู้  ท่ี ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด  
แต่ จะมีความสวา่งแหง่ชวีติ� 13 พวกฟาร ิสี จึงกล่าวกับ
พระองค์ วา่ �ท่านเป็นพยานให ้แก่  ตัวเอง คําพยานของท่าน
ไม่เป็นความจรงิ� 14  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ � แม้ เราเป็น
พยานให ้แก่ ตัว เรา เอง คําพยานของเรา ก็ เป็นความจรงิ
เพราะเรารูว้า่เรามาจากไหนและจะไปท่ี ไหน  แต่ พวกท่าน
ไม่ รู ้วา่เรามาจากไหนและจะไปท่ี ไหน 15 ท่านทัง้หลายยอ่ม
พิพากษาตามเน้ือหนัง เรามิ ได้ พิพากษาผู้ ใด 16  แต่  ถึงแม้ 
วา่เราจะพิพากษา การพิพากษาของเราก็ ถูกต้อง เพราะเรา
มิ ได้ พิพากษาโดยลําพัง  แต่ เราพิพากษารว่มกับพระบิดา
ผู้ทรงใช้เรามา 17 ในพระราชบัญญั ติ ของท่านก็ มี คําเขียน
ไว ้วา่ �คําพยานของสองคนก็เป็นความจรงิ� 18 เราเป็น
พยานให ้แก่ ตัวเราเองและพระบิดาผู้ทรงใช้ เรามาก็เป็น
พยานให ้แก่  เรา � 19  เหตุ ฉะน้ันเขาจึงทูลพระองค์ วา่ �พระ
บิดาของท่านอยู ่ท่ีไหน �  พระเยซู ตรสัตอบวา่ �ตัวเราก็ ดี 
พระบิดาของเราก็ ดี ท่านทัง้หลายไม่ รูจั้ก ถ้าท่านรูจั้กเรา
ท่านก็จะรูจั้กพระบิดาของเราด้วย� 20  พระเยซู ตรสัคํา
เหล่าน้ี ท่ี คลังเงนิ เม่ือกําลังทรงสัง่สอนอยู่ในพระว ิหาร  แต่  
ไม่มี  ผู้ ใดจั บก ุมพระองค์ เพราะวา่ยงัไม่ถึงกําหนดเวลาของ
พระองค์ 21  พระเยซู จึงตรสักับเขาอ ีกวา่ �เราจะจากไป และ
ท่านทัง้หลายจะแสวงหาเรา และจะตายในการบาปของ
ท่าน  ท่ี ซ่ึงเราจะไปน้ันท่านทัง้หลายจะไปไม่ ได้ � 22 พวกยวิ
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จึงพู ดก ั นว ่า �เขาจะฆ่าตัวตายหรอื เพราะเขาพูดวา่ � ท่ี ซ่ึง
เราจะไปน้ันท่านทัง้หลายจะไปไม่ ได้ � � 23  พระองค์ ตรสักับ
เขาวา่ �ท่านทัง้หลายมาจากเบื้องล่าง เรามาจากเบื้องบน
ท่านเป็นของโลกน้ี เราไม่ ได้ เป็นของโลกน้ี 24 เราจึงบอก
ท่านทัง้หลายวา่ ท่านจะตายในการบาปของท่าน เพราะวา่
ถ้าท่านมิ ได้ เชื่อวา่เราเป็นผู้ น้ัน ท่านจะต้องตายในการบาป
ของตัว� 25 เขาจึงถามพระองค์ วา่ �ท่านคือใครเล่า�  พระ
เยซู ตรสักับเขาวา่ �เราเป็นดังท่ีเราได้บอกท่านทัง้หลายแต่
แรกน้ัน 26 เราก็ย ังม เีรือ่งอกีมากท่ีจะพูดและพิพากษาท่าน
 แต่  พระองค์  ผู้ ทรงใช้เรามาน้ันทรงเป็นสัตย ์จรงิ และสิง่ท่ี
เราได้ยนิจากพระองค์ เรากล่าวแก่ โลก � 27 เขาทัง้หลายไม่ 
เข ้าใจวา่พระองค์ตรสักับเขาถึงเรือ่งพระบิดา 28  พระเยซู จึง
ตรสักับเขาวา่ �เม่ือท่านทัง้หลายจะได้ยกบุตรมนษุย์ขึ้นไว ้
แล้ว เม่ือน้ันท่านก็จะรูว้า่เราคือผู้ น้ัน และรูว้า่เรามิ ได้ ทําสิง่
ใดตามใจชอบ  แต่ พระบิดาของเราได้ทรงสอนเราอยา่งไร
เราจึงกล่าวอยา่งน้ัน 29 และพระองค์ ผู้ ทรงใช้เรามาก็ทรง
สถิตอยู่กับเรา พระบิ ดาม ิ ได้ ทรงทิง้เราไว ้ตามลําพัง เพราะ
วา่เราทําตามชอบพระทัยพระองค์ เสมอ � 30 เม่ือพระองค์
ตร ัสด ังน้ี ก็  มี คนเป็ นอ ันมากเชื่อในพระองค์ 31  พระเยซู จึง
ตรสักับพวกย ิวท ่ีเชื่อในพระองค์ แล ้ วว ่า �ถ้าท่านทัง้หลาย
ดํารงอยู่ในคําของเรา ท่านก็เป็นสาวกของเราอยา่งแท้ จรงิ 
32 และท่านทัง้หลายจะรูจั้กความจรงิ และความจรงิ น้ัน
จะทําให้ ท่านทัง้หลายเป็นไทย� 33 เขาทัง้หลายทูลตอบ
พระองค์ วา่ �เราสืบเชื้อสายมาจากอบัราฮมัและไม่เคยเป็น
ทาสใครเลย  เหตุ ไฉนท่านจึงกล่าววา่ �ท่านทัง้หลายจะเป็น
ไทย� � 34  พระเยซู ตรสัตอบเขาทัง้หลายวา่ �เราบอกความ
จรงิแก่ท่านวา่  ผู้ ใดท่ีทําบาปก็เป็นทาสของบาป 35 ทาสน้ั 
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นม ิ ได้  อยู ่ในครวัเรอืนตลอดไป พระบุตรต่างหากอยู ่ตลอดไป 
36  เหตุ ฉะน้ันถ้าพระบุตรจะทรงกระทําให้ท่านทัง้หลายเป็น
ไทย ท่านก็จะเป็นไทยจรงิๆ 37 เรารูว้า่ท่านทัง้หลายเป็นเชื้อ
สายของอบัราฮมั  แต่ ท่านก็หาโอกาสท่ีจะฆ่าเราเสีย เพราะ
คําของเราไม่ มี โอกาสเข้าสู่ใจของท่าน 38 เราพูดสิง่ท่ีเราได้ 
เห ็นจากพระบิดาของเรา และท่านทําสิง่ท่ีท่านได้ เห ็นจาก
พ่อของท่าน� 39 เขาทัง้หลายจึงทูลตอบพระองค์ วา่ �อบัรา
ฮมัเป็นบิดาของเรา�  พระเยซู ตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �ถ้า
ท่านทัง้หลายเป็นบุตรของอบัราฮมัแล้ว ท่านก็จะทําสิง่ท่ี
อบัราฮมัได้ กระทํา 40  แต่  บัดน้ี ท่านทัง้หลายหาโอกาสท่ีจะ
ฆ่าเรา ซ่ึงเป็นผู้ ท่ี  ได้ บอกท่านถึงความจรงิท่ีเราได้ยนิมาจาก
พระเจ้า อบัราฮมัมิ ได้ กระทําอยา่งน้ี 41 ท่านทัง้หลายยอ่ม
ทําสิง่ท่ีพ่อของท่านทํา� เขาจึงทูลพระองค์ วา่ �เรามิ ได้  เก 
ิดจากการล่วงประเวณี เรามีพระบิดาองค์เดียวคือพระเจ้า�
42  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �ถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของท่าน
แล้ว ท่านก็จะรกัเรา เพราะเรามาจากพระเจ้าและอยู ่น่ี  แล้ว 
เรามิ ได้ มาตามใจชอบของเราเอง  แต่  พระองค์ น้ันทรงใช้
เรามา 43  เหตุ ไฉนท่านจึงไม่ เข ้าใจถ้อยคําท่ีเราพูด น่ัน
เป็นเพราะท่านทนฟังคําของเราไม่ ได้ 44 ท่านทัง้หลายมา
จากพ่อของท่านคือพญามาร และท่านใครจ่ะทําตามความ
ปรารถนาของพ่อท่าน มันเป็นฆาตกรตัง้แต่เดิมมา และมิ 
ได้  ตัง้อยู ่ในความจรงิ เพราะความจร ิงม ิ ได้  อยู ่ในมัน เม่ื อม 
ันพู ดม ุ สาม ั นก ็ พู ดตามสันดานของมันเอง เพราะมันเป็นผู้ 
มุสา และเป็นพ่อของการมุสา 45  แต่ ท่านทัง้หลายมิ ได้ เชื่อ
เรา เพราะเราพูดความจรงิ 46  มี  ผู้ ใดในพวกท่านหรอืท่ี ชี ้ 
ให ้ เห ็ นว ่าเราได้ ทําบาป และถ้าเราพูดความจรงิ ทําไมท่าน
จึงไม่เชื่อเรา 47  ผู้  ท่ี มาจากพระเจ้าก็ยอ่มฟังพระวจนะของ
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พระเจ้า  เหตุ ฉะน้ันท่านจึงไม่ ฟัง เพราะท่านทัง้หลายมิ ได้ มา
จากพระเจ้า� 48 พวกยวิจึงทูลตอบพระองค์ วา่ � ท่ี เราพูด
วา่ ท่านเป็นชาวสะมาเรยีและมี ผี  สิ งน้ัน  ไม่  จร ิงหรอื� 49  พระ
เยซู ตรสัตอบวา่ �เราไม่ มี  ผีสิง  แต่ วา่เราถวายพระเกียรติ 
แด่ พระบิดาของเรา และท่านลบหลู่ เกียรติ  เรา 50 เรามิ ได้ 
แสวงหาเกียรติของเราเอง  แต่  มี  ผู้ หาให้ และพระองค์น้ันจะ
ทรงพิพากษา 51 เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ ถ้าผูใ้ดรกัษา
คําของเรา  ผู้ น้ันจะไม่ประสบความตายเลย� 52 พวกยวิจึง
ทูลพระองค์ วา่ � เดีย๋วน้ี เรารู ้แล ้ วว ่าท่านมี ผีสิง อบัราฮมั
และพวกศาสดาพยากรณ์ ก็ ตายแล้ว และท่านพูดวา่ �ถ้าผู้
ใดรกัษาคําของเรา  ผู้ น้ันจะไม่ ช ิมความตายเลย� 53 ท่าน
เป็นใหญ่กวา่อบัราฮมับิดาของเราท่ีตายไปแล้วหรอื พวก
ศาสดาพยากรณ์น้ั นก ็ตายไปแล้วด้วย ท่านอวดอา้งวา่ท่าน
เป็นผู้ใดเล่า� 54  พระเยซู ตรสัตอบวา่ �ถ้าเราให ้เกียรติ  แก่ 
ตัวเราเอง  เกียรติ ของเราก็ ไม่มี  ความหมาย  พระองค์  ผู้ ทรง
ให ้เกียรติ  แก่ เราน้ันคือพระบิดาของเรา  ผู้ ซ่ึงพวกท่านกล่าว
วา่เป็นพระเจ้าของพวกท่าน 55 ท่านไม่ รู ้จักพระองค์  แต่ เรา
รูจั้กพระองค์ และถ้าเรากล่าววา่เราไม่ รู ้จักพระองค์ เราก็
เป็นคนมุสาเหมือนกั บท ่าน  แต่ เรารูจั้กพระองค์ และรกัษา
พระดํารสัของพระองค์ 56 อบัราฮมับิดาของท่านชื่นชม
ยนิดี ท่ี จะได้ เห ็ นว ันของเรา และท่านก็ ได้  เห ็นแล้วและมี 
ความยนิดี � 57 พวกย ิวก ็ทูลพระองค์ วา่ �ท่านอายุยงัไม่ถึง
หา้สิบปี และท่านเคยเห ็นอ ับราฮมัหรอื� 58  พระเยซู ตรสักับ
เขาวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ ก่อนอบัราฮมับังเกิด
มาน้ันเราเป็น� 59 คนเหล่า น้ันจึงหย ิบก ้อนหนิจะขวา้ง
พระองค์  แต่  พระเยซู ทรงหลบและเสด็จออกไปจากพระว ิ
หาร เสด็จผ่านท่ามกลางเขาเหล่าน้ัน
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9
ทรงรกัษาชายตาบอดแต่ กําเนิด 

1 เม่ือพระเยซูเสด็จดําเนินไปน้ัน  พระองค์ ทอดพระเนตร
เหน็ชายคนหน่ึงตาบอดแต่ กําเนิด 2 และพวกสาวกของ
พระองค์ทูลถามพระองค์ วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า ใครได้ทํา
ผิดบาป ชายคนน้ีหร ือบ ิดามารดาของเขา เขาจึงเกิดมาตา
บอด� 3  พระเยซู ตรสัตอบวา่ � มิใช ่ชายคนน้ีหร ือบ ดิามารดา
ของเขาได้ ทําบาป  แต่  เพื่อให ้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏ
ในตัวเขา 4 เราต้องกระทําพระราชกิจของพระองค์ ผู้ ทรง
ใช้เรามาเม่ือยงัวนัอยู่ เม่ือถึงกลางคืนไม่ มี  ผู้ ใดทํางานได้
5  ตราบใดท่ี เรายงัอยู่ในโลก เราเป็นความสวา่งของโลก�
6 เม่ือตร ัสด ังน้ันแล้ว  พระองค์  ก็ ทรงบ้วนน้ําลายลงท่ี ดิน  
แล ้วทรงเอาน้ําลายน้ันทําเป็นโคลนทาท่ีตาของคนตาบอด
น้ัน 7  แล ้วตร ัสส ่ังเขาวา่ �จงไปล้างออกเสียในสระสิโลอมั
เถิด� ( สิ โลอมัแปลวา่  ใช ้ ไป ) เขาจึงไปล้างแล้วกลับเหน็
ได้ 8 เพื่อนบ้านและคนทัง้หลายท่ีเคยเหน็ชายคนน้ันเป็น
คนตาบอดมาก่อน จึงพู ดก ั นว ่า �คนน้ี มิใช ่หรอืท่ีเคยน่ัง
ขอทาน� 9 บางคนก็ พูดวา่ �คนน้ันแหละ� คนอื่ นว ่า �เขา
คล้ายคนน้ัน�  แต่ เขาเองพูดวา่ �ข้าพเจ้าคือคนน้ัน� 10 เขา
ทัง้หลายจึงถามเขาวา่ �ตาของเจ้าหายบอดได้ อยา่งไร �
11 เขาตอบวา่ �ชายคนหน่ึงชื่อเยซู  ได้ ทําโคลนทาตาของ
ข้าพเจ้า และบอกข้าพเจ้าวา่ �จงไปท่ีสระสิโลอมัแล้วล้าง
ออกเสีย� ข้าพเจ้าก็ ได้ ไปล้างตาจึงมองเหน็ได้� 12 เขา
ทัง้หลายจึงถามเขาวา่ � ผู้ น้ันอยู ่ท่ีไหน � คนน้ันบอกวา่
�ข้าพเจ้าไม่ ทราบ � 13 เขาจึงพาคนท่ี แต่ ก่อนตาบอดน้ันไป
หาพวกฟาร ิสี 14  วนัท่ี  พระเยซู ทรงทําโคลนทาตาชายคนน้ัน
ให้หายบอดเป็ นว ันสะบาโต 15 พวกฟาร ิสี  ก็ได้ ถามเขาอ ีกวา่ 
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ทําอยา่งไรตาเขาจึงมองเหน็ เขาบอกคนเหล่าน้ั นว ่า �เขา
เอาโคลนทาตาของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ล้างออกแล้วจึง
มองเหน็� 16 ฉะน้ันพวกฟาร ิสี บางคนพูดวา่ �ชายคนน้ี ไม่
ได้ มาจากพระเจ้าเพราะเขามิ ได้ รกัษาวนัสะบาโต� คนอื่ นว 
่า �คนบาปจะทําการอศัจรรยเ์ชน่น้ันได้ อยา่งไร � พวกเขาก็
แตกแยกกัน 17 เขาจึงพู ดก ับคนตาบอดอ ีกวา่ � เจ้ าคิ ดอย ่าง
ไรเรือ่งคนน้ัน ในเม่ือเขาได้ ทําให ้ตาของเจ้าหายบอด� ชาย
คนน้ันตอบวา่ �ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์� 18  แต่ พวกยวิ
ไม่เชื่อเรือ่งเก่ียวกับชายคนน้ั นว ่า เขาตาบอดและกลับมอง
เหน็ จนกระทัง่เขาได้เรยีกบิดามารดาของคนท่ีตากลับมอง
เหน็ได้น้ันมา 19  แล ้วพวกเขาถามเขาทัง้สองวา่ �ชายคนน้ี
เป็นบุตรชายของเจ้าหรอืท่ี เจ้ าบอกวา่ตาบอดมาแต่ กําเนิด 
ทําไมเดีย๋ว น้ี เขาจึงมองเหน็� 20  บิ ดามารดาของชายคน
น้ันตอบเขาวา่ �เราทราบวา่คนน้ีเป็นบุตรชายของเรา และ
ทราบวา่เขาเกิดมาตาบอด 21  แต่  ไม่รู ้วา่ทําไมเดีย๋วน้ีเขาจึง
มองเหน็ หรอืใครทําให้ตาของเขาหายบอด เราก็ ไม่ทราบ 
จงถามเขาเถิด เขาโตแล้ว เขาจะเล่าเรือ่งของเขาเองได้�
22  ท่ี  บิ ดามารดาของเขาพู ดอย ่างน้ั นก ็เพราะกลัวพวกยวิ
เพราะพวกยวิตกลงกันแล้ วว ่า ถ้าผู้ใดยอมรบัวา่ผู้น้ันเป็น
พระครสิต์ จะต้องไล่ ผู้ น้ันเสียจากธรรมศาลา 23  เหตุ ฉะน้ัน
บิดามารดาของเขาจึงพูดวา่ �จงถามเขาเถิด เขาโตแล้ว�
24 คนเหล่าน้ันจึงเรยีกคนท่ี แต่ ก่อนตาบอดน้ันมาอกีและ
บอกเขาวา่ �จงสรรเสรญิพระเจ้าเถิด เรารู ้อยู ่วา่ชายคนน้ัน
เป็นคนบาป� 25 เขาตอบวา่ �ท่านน้ันเป็นคนบาปหรอืไม่
ข้าพเจ้าไม่ ทราบ  สิ ่งเดียวท่ีข้าพเจ้าทราบก็คือวา่ ข้าพเจ้า
เคยตาบอด  แต่  เดีย๋วน้ี ข้าพเจ้ามองเหน็ได้� 26 คนเหล่าน้ัน
จึงถามเขาอ ีกวา่ �เขาทําอะไรกับเจ้าบ้าง เขาทําอยา่งไรตา
ของเจ้าจึงหายบอด� 27 ชายคนน้ันตอบเขาวา่ �ข้าพเจ้า
บอกท่านแล้ว และท่านไม่ ฟัง ทําไมท่านจึงอยากฟั งอ ีก ท่าน
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อยากเป็นสาวกของท่านผู้น้ันด้วยหรอื� 28 เขาทัง้หลายจึง
เยย้ชายคนน้ั นว ่า �แกเป็นศิษย์ของเขา  แต่ เราเป็นศิษย์
ของโมเสส 29 เรารู ้วา่พระเจ้าได้ตรสักับโมเสส  แต่ คนน้ัน
เราไม่ รู ้วา่เขามาจากไหน� 30 ชายคนน้ันตอบเขาวา่ � เออ 
ชา่งประหลาดจรงิๆท่ีพวกท่านไม่ รู ้วา่ท่านผู้น้ันมาจากไหน
 แต่ ท่านผู้น้ันยงัได้ ทําให ้ตาของข้าพเจ้าหายบอด 31 พวก
เรารูว้า่พระเจ้ามิ ได้ ฟังคนบาป  แต่ ถ้าผู้ใดนมัสการพระเจ้า
และกระทําตามพระทัยพระองค์  พระองค์  ก็ ทรงฟังผู้ น้ัน 32  
ตัง้แต่ เริม่มีโลกมาแล้ว  ไม่ เคยมีใครได้ย ินว ่า  มี  ผู้ ใดทําให้
ตาของคนท่ีบอดแต่กําเนิดมองเหน็ได้ 33 ถ้าท่านผู้น้ันไม่ ได้ 
มาจากพระเจ้าแล้ว  ก็ จะทําอะไรไม่ ได้ � 34 เขาทัง้หลายตอบ
คนน้ั นว ่า �แกเกิดมาในการบาปทัง้น้ัน และแกจะมาสอน
เราหรอื�  แล ้วเขาจึงไล่คนน้ันเสีย 35  พระเยซู ทรงได้ย ินว 
่าเขาได้ ไล่ คนน้ันเสียแล้ว และเม่ือพระองค์ทรงพบชายคน
น้ันจึงตรสักับเขาวา่ � เจ้ าเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าหรอื�
36 ชายคนน้ันทูลตอบวา่ �ท่านเจ้าข้า  ผู้ ใดเป็นพระบุตรน้ัน
ซ่ึงข้าพเจ้าจะเชื่อในพระองค์ ได้ � 37  พระเยซู ตรสักับเขาวา่
� เจ้ าได้ เห น็ท่านแล้ว ทัง้เป็นผู้น้ันเองท่ีกําลังพู ดอย ูกั่บเจ้า�
38 เขาจึงทูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า ข้าพระองค์ เชื่อ �  แล ้วเขาก็ 
นม ัสการพระองค์ 39  พระเยซู ตร ัสว ่า �เราเข้ามาในโลกเพื่อ
การพิพากษา  เพื่อให ้คนทัง้หลายท่ีมองไม่ เห ็นกลับมองเหน็
และคนท่ีมองเหน็กลับตาบอด� 40 เม่ือพวกฟาร ิสี บางคนท่ี 
อยู ่กับพระองค์ ได้ ยนิอยา่งน้ัน จึงกล่าวแก่ พระองค์  วา่ �เรา
ตาบอดด้วยหรอื� 41  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ �ถ้าพวกท่าน
ตาบอด พวกท่านก็จะไม่ มี ความผิดบาป  แต่  บัดน้ี ท่านพูดวา่
�เรามองเหน็�  เหตุ ฉะน้ันความผิดบาปของท่านจึงย ังม ี อยู ่
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�

10
 พระเยซู เป็นผู้เล้ียงท่ี ดี 

1�เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่  ผู้  ท่ี  มิได้  เข ้าไปในคอกแกะ
ทางประตู  แต่  ปี นเข้าไปทางอื่นน้ันเป็นขโมยและโจร 2  แต่  
ผู้  ท่ี  เข ้าทางประตู ก็ เป็นผูเ้ล้ียงแกะ 3 นายประตูจึงเปิดประตู 
ให ้ ผู้  น้ัน และแกะยอ่มฟังเสียงของท่าน ท่านเรยีกชื่อแกะ
ของท่าน และนําออกไป 4 เม่ือท่านต้อนแกะของท่านออก
ไปแล้ วก ็เดินนําหน้า และแกะก็ตามท่านไปเพราะรูจั้กเสียง
ของท่าน 5 คนแปลกหน้าแกะจะไม่ตามเลย  แต่ จะหนีไป
จากเขา เพราะไม่ รู ้จักเสียงของคนแปลกหน้า� 6 คําอุปมา
น้ันพระเยซู ได้ ตรสักับเขาทัง้หลาย  แต่ เขาไม่ เข ้าใจความ
หมายของพระดํารสัท่ี พระองค์ ตรสักับเขาเลย 7  พระเยซู 
จึงตรสักับเขาอ ีกวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ เราเป็น
ประตูของแกะทัง้หลาย 8 บรรดาผู้ ท่ี  มาก ่อนเรา น้ันเป็น
ขโมยและโจร  แต่ ฝูงแกะก็ มิได้ ฟังเขา 9 เราเป็นประตู ถ้า
ผู้ใดเข้าไปทางเรา  ผู้ น้ันจะรอด และเขาจะเข้าออก  แล ้วจะ
พบอาหาร 10ขโมยน้ันยอ่มมาเพื่อจะลักและฆ่าและทําลาย
เสีย เราได้มาเพื่อเขาทัง้หลายจะได้ ชวีติ และจะได้อยา่งครบ
บรบูิ รณ ์ 11 เราเป็นผู้เล้ียงท่ี ดี  ผู้ เล้ียงท่ี ดีน ้ันยอ่มสละชวีติ
ของตนเพื่อฝูงแกะ 12  แต่  ผู้  ท่ี รบัจ้างมิ ได้ เป็นผู้เล้ียงแกะ
และฝูงแกะไม่เป็นของเขา เม่ือเหน็สุนัขป่ามา เขาจึงละทิง้
ฝูงแกะหนี ไป สุนัขป่าก็ ช ิงเอาแกะไปเสีย และทําให้ฝูงแกะ
กระจัดกระจายไป 13  ผู้  ท่ี รบัจ้างน้ันหนีเพราะเขาเป็นลูกจ้าง
และไม่เป็นหว่งแกะเลย 14 เราเป็นผู้เล้ียงท่ี ดี และเรารูจั้ก
แกะของเรา และแกะของเราก็ รู ้จักเรา 15 เหมือนพระบิดา
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ทรงรูจั้กเรา เราก็ รู ้จักพระบิ ดาด ้วย และชวีติของเรา เรา
สละเพื่อฝูงแกะ 16 แกะอื่นซ่ึ งม ิ ได้ เป็นของคอกน้ีเราก็ มี  อยู ่
แกะเหล่าน้ันเราก็ต้องพามาด้วย และแกะเหล่าน้ันจะฟัง
เสียงของเรา  แล ้วจะรวมเป็นฝูงเดียว และมี ผู้ เล้ียงเพียงผู้ 
เดียว 17  ด้วยเหตุน้ี พระบิดาของเราจึงทรงรกัเรา เพราะเรา
สละชวีติของเรา เพื่อจะรบัชีว ิตน ้ันคืนมาอกี 18  ไม่มี  ผู้ ใดชงิ
ชวีติไปจากเราได้  แต่ เราสละชีว ิตด ้วยใจสมัครของเราเอง
เรามี สิทธ ิ ท่ี จะสละชีว ิตน ้ัน และมี สิทธ ิ ท่ี จะรบัคื นอ ีก พระ
บัญชาน้ีเราได้รบัมาจากพระบิดาของเรา� 19 พระดําร ัสน ้ี
จึงทําให้พวกยวิแตกแยกกั นอ ีก 20 พวกเขาหลายคนพูดวา่
�เขามี ผี  สิ งและเป็นบ้า ท่านฟังเขาทําไม� 21 พวกอื่ นก ็ พูด
วา่ �คําอยา่งน้ี ไม่ เป็นคําของผู้ ท่ี  มี  ผสิีง  ผี จะทําใหค้นตาบอด
มองเหน็ได้ หรอื �

 พระเยซู ทรงเปิดเผยวา่พระองค์เป็นพระเจ้า
22 ขณะ น้ัน เป็น เทศกาล เล้ียง ฉลอง พระ วหิาร ท่ี กรุ ง

เยรูซาเล็ม และเป็นฤดู หนาว 23  พระเยซู ทรงดําเนินอยู่ใน
พระวหิารท่ีเฉลียงของซาโลมอน 24  แล ้วพวกย ิวก ็พากันมา
หอ้มล้อมพระองค์ ไว ้และทูลพระองค์ วา่ �จะทําให้เราสงสัย
นาน สัก เท่าใด ถ้า ท่าน เป็น พระ ครสิต์ ก็ จง บอก เรา ให้ชดั
แจ้งเถิด� 25  พระเยซู ตรสัตอบเขาทัง้หลายวา่ �เราได้บอก
ท่านทัง้หลายแล้ว และท่านไม่ เชื่อ การซ่ึงเราได้กระทําใน
พระนามพระบิดาของเราก็เป็นพยานให ้แก่  เรา 26  แต่ ท่าน
ทัง้หลายไม่ เชื่อ เพราะท่านมิ ได้ เป็นแกะของเรา  ตามท่ี เรา
ได้บอกท่านแล้ว 27 แกะของเรายอ่มฟังเสียงของเรา และ
เรารูจั้กแกะเหล่าน้ัน และแกะน้ันตามเรา 28 เราให ้ช ีว ิตน ิ
รนัดร ์แก่ แกะน้ัน และแกะน้ันจะไม่พินาศเลย และจะไม่ มี  ผู้ 
ใดแยง่ชงิแกะเหล่าน้ันไปจากมือของเราได้ 29พระบิดาของ
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เราผู้ประทานแกะน้ันให ้แก่ เราเป็นใหญ่กวา่ทุกสิง่ และไม่ 
มี  ผู้ ใดสามารถชงิแกะน้ันไปจากพระหตัถ์ของพระบิดาของ
เราได้ 30 เรากับพระบิดาของเราเป็ นอ ันหน่ึ งอ ันเดียวกัน�
31 พวกยวิจึงหย ิบก ้อนหนิขึ้นมาอกีจะขวา้งพระองค์ ให ้ ตาย 
32  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �เราได้สําแดงให้ท่านเหน็การ
ดีหลายประการซ่ึงมาจากพระบิดาของเรา ท่านทัง้หลายหย ิ
บก ้อนหนิจะขวา้งเราให้ตายเพราะการกระทําข้อใดเล่า�
33 พวกย ิวท ูลตอบพระองค์ วา่ �เราจะขวา้งท่านมิ ใช ่เพราะ
การกระทําดี  แต่ เพราะการพูดหมิน่ประมาท เพราะท่าน
เป็นเพียงมนษุย ์แต่ ตัง้ตัวเป็นพระเจ้า� 34  พระเยซู ตรสัตอบ
เขาวา่ �ในพระราชบัญญั ติ ของท่านมีคําเขียนไว ้มิใช ่ หรอื
วา่ �เราได้ กล่าววา่ ท่านทัง้หลายเป็นพระ� 35 ถ้าพระองค์ 
ได้ ทรงเรยีกผู้ ท่ี รบัพระวจนะของพระเจ้าวา่เป็นพระ และ
จะฝ่าฝืนพระคัมภีร ์ไม่ได้ 36 ท่านทัง้หลายจะกล่าวหาท่าน
ท่ีพระบิดาได้ทรงตัง้ไว้ และทรงใช ้เข ้ามาในโลกวา่ �ท่าน
กล่าวคําหมิน่ประมาท� เพราะเราได้ กล่าววา่ �เราเป็นบุตร
ของพระเจ้า� อยา่งน้ันหรอื 37 ถ้าเราไม่ ปฏิบัติ พระราชกิจ
ของพระบิดาของเรา  ก็ อยา่เชื่อในเราเลย 38  แต่ ถ้าเราปฏิ
บั ติ พระราชกิ จน ้ัน  แม้ว ่าท่านมิ ได้ เชื่อในเรา  ก็ จงเชื่อเพราะ
พระราชกิ จน ้ันเถิด เพื่อท่านจะได้ รู ้และเชื่อวา่พระบิดาทรง
อยู่ในเรา และเราอยู่ในพระบิดา� 39 พวกเขาจึงหาโอกาส
จับพระองค์ อ ีกครัง้หน่ึง  แต่  พระองค์ ทรงรอดพ้นจากมือเขา
ไปได้

 พระเยซู เสด็จไปยงัสถานท่ีซ่ึงพระองค์ทรงรบับัพติศมา
40  พระองค์ เสด็จไปฟากแม่น้ําจอรแ์ดนข้างโน้ นอ ีก และ

ไปถึงสถานท่ี ท่ี ยอหน์ใหบ้ัพติศมาเป็ นคร ัง้แรก และพระองค์
ทรงพักอยู ่ท่ีน่ัน 41คนเป็ นอ ันมากพากันมาหาพระองค์ และ
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กล่าววา่ �ยอห ์นม ิ ได้ ทําการอศัจรรย์ใดๆเลย  แต่  ทุ กสิ่งซ่ึง
ยอหน์ได้ กล ่าวถึงท่านผู้ น้ี เป็นความจรงิ� 42 และมีคนหลาย
คนท่ีน่ันได้เชื่อในพระองค์

11
ลาซารสัได้ฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย

1  มี ชายคนหน่ึงชื่อลาซารสั กําลัง ป่วยอยู ่ท่ี  หมู่ บ้าน เบ
ธานี ซ่ึงเป็นเมืองท่ี มาร ีย์และมารธาพี่สาวของเธออยู ่น้ัน 
2 ( มาร ีย ์ผู้  น้ี คือหญิงท่ีเอาน้ํามันหอมชโลมองค์ พระผู้เป็น
เจ้า และเอาผมของเธอเชด็พระบาทของพระองค์ ลาซาร ั
สน ้องชายของเธอกําลังป่วยอยู�่ 3 ดังน้ันพี่สาวทัง้สองน้ัน
จึงให้คนไปเฝ้าพระองค์ทูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า  ดู  เถิด  ผู้  ท่ี  
พระองค์ ทรงรกัน้ันกําลังป่วยอยู�่ 4 เม่ือพระเยซูทรงได้ยนิ
แล้ วก ็ตร ัสว ่า �โรคน้ันจะไม่ ถึงตาย  แต่  เก ิดขึ้นเพื่อเชดิชู 
พระเกียรติ ของพระเจ้า เพื่อพระบุตรของพระเจ้าจะได้รบั
เกียรติเพราะโรคน้ัน� 5  พระเยซู ทรงรกัมารธาและน้อง
สาวของเธอและลาซารสั 6 ดังน้ั นคร ้ันพระองค์ทรงได้ย ินว 
่าลาซารสัป่วยอยู่  พระองค์ ยงัทรงพักอยู ่ท่ี  ท่ี  พระองค์ ทรงอ
ยู่น้ั นอ ีกสองวนั 7 หลังจากน้ันพระองค์ ก็ ตรสักับพวกสาวก
วา่ � ให ้เราเข้าไปในแควน้ยูเดี ยก ั นอ ีกเถิด� 8 พวกสาวก
ทูลพระองค์ วา่ �พระอาจารย ์เจ้าข้า เม่ือเรว็ๆน้ีพวกยวิหา
โอกาสเอาหนิขวา้งพระองค์ ให ้ ตาย  แล ้วพระองค์ยงัจะเสด็จ
ไปท่ีน่ั นอ ีกหรอื� 9  พระเยซู ตรสัตอบวา่ �วนัหน่ึ งม ี สิ บสอง
ชัว่โมงมิ ใช ่ หรอื ถ้าผู้ใดเดินในตอนกลางวนัเขาก็จะไม่ สะดุด 
เพราะเขาเหน็ความสวา่งของโลกน้ี 10  แต่ ถ้าผู้ใดเดินใน
ตอนกลางคืนเขาก็จะสะดุด เพราะไม่ มี ความสวา่งในตัว
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เขา� 11  พระองค์ ตร ัสด ังน้ันแล้วจึงตรสักับเขาวา่ �ลาซา
รสัสหายของเราหลับไปแล้ว  แต่ เราไปเพื่อจะปลุกเขาให ้
ต่ืน � 12 พวกสาวกของพระองค์ทูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า ถ้า
เขาหลั บอย ู่เขาก็จะสบายดี� 13  แต่  พระเยซู ตรสัถึงความ
ตายของลาซารสั  แต่ พวกสาวกคิดวา่พระองค์ตรสัถึงการ
นอนหลับพักผ่อน 14 ฉะน้ันพระเยซูจึงตรสักับเขาตรงๆวา่
�ลาซารสัตายแล้ว 15 เพื่อเหน็แก่ท่านทัง้หลายเราจึงยนิดี 
ท่ี เรามิ ได้  อยู ่ ท่ีน่ัน เพื่อท่านจะได้ เชื่อ  แต่  ให ้เราไปหาเขากัน
เถิด� 16 โธมัสท่ีเรยีกวา่  ดิ  ดุม ัส จึงพู ดก ับเพื่อนสาวกวา่ � 
ให ้พวกเราไปด้วยเถิด เพื่อจะได้ตายด้วยกั นก ับพระองค์�
17 ครัน้พระเยซูเสด็จมาถึ งก ็ทรงทราบวา่ เขาเอาลาซารสั
ไปไวใ้นอุโมงค์ฝังศพส่ีวนัแล้ว 18  หมู่ บ้านเบธานี อยู ่ ใกล้  กรุ ง
เยรูซาเล็ม หา่งกันประมาณสามกิโลเมตร 19 พวกยวิหลาย
คนได้มาหามารธาและมารยี์ เพื่อจะปลอบโยนเธอเรือ่งน้อง
ชายของเธอ 20 ครัน้มารธารู้ข่าววา่พระเยซูกําลังเสด็จมา
เธอก็ออกไปต้อนรบัพระองค์  แต่  มาร ียน่ั์งอยูใ่นเรอืน 21มาร
ธาจึงทูลพระเยซู วา่ � พระองค์  เจ้าข้า ถ้าพระองค์ อยู ่ ท่ี น่ี 
น้องชายของข้าพระองค์คงไม่ ตาย 22  แต่  ถึงแม้  เดีย๋วน้ี ข้า
พระองค์ ก็ ทราบวา่  สิ ่งใดๆท่ี พระองค์ จะทูลขอจากพระเจ้า
พระเจ้าจะทรงโปรดประทานแก่ พระองค์ � 23  พระเยซู ตรสั
กับเธอวา่ �น้องชายของเจ้าจะฟ้ืนขึ้นมาอกี� 24 มารธาทูล
พระองค์ วา่ �ข้าพระองค์ทราบแล้ วว ่า เขาจะฟ้ืนขึ้นมาอกีใน
วนัสุดท้ายเม่ือคนทัง้ปวงจะฟ้ืนขึ้นมา� 25  พระเยซู ตรสักับ
เธอวา่ �เราเป็นเหตุ ให ้คนทัง้ปวงเป็นขึ้นและมี ชวีติ  ผู้  ท่ี เชื่อ
ในเราน้ัน  ถึงแม้ วา่เขาตายแล้ วก ็ยงัจะมี ช ีว ิตอ ีก 26 และผู้
ใดท่ี มี  ช ีวติและเชื่อในเราจะไม่ตายเลย  เจ้ าเชื่ออยา่งน้ี ไหม �
27 มารธาทูลพระองค์ วา่ � เชื่อ  พระองค์  เจ้าข้า ข้าพระองค์
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เชื่อวา่  พระองค์ ทรงเป็นพระครสิต์ พระบุตรของพระเจ้า  
ท่ี จะเสด็จมาในโลก� 28 เม่ือเธอทู ลด ังน้ี แล้ว เธอก็ กล ับไป
และเรยีกมารยี์น้องสาวกระซิบวา่ �พระอาจารย์เสด็จมา
แล้ว และทรงเรยีกเจ้า� 29 เม่ือมารยี ์ได้ ยนิแล้ว เธอก็ ร ีบลุก
ขึ้นไปเฝ้าพระองค์ 30 ฝ่ายพระเยซูยงัไม่เสด็จเข้าไปในเมือง
 แต่ ยงัประทั บอย ู่  ณ  ท่ี ซ่ึงมารธาพบพระองค์ น้ัน 31 พวก
ย ิวท ่ี อยู ่กับมารยี์ในเรอืนและกําลังปลอบโยนเธออยู่ เม่ือ
เหน็มารยี ์ร ีบลุกขึ้นและเดินออกไปจึงตามเธอไปพู ดก ั นว 
่า �เธอจะไปรอ้งไห ้ท่ี  อุโมงค์ � 32 ครัน้มารยี์มาถึงท่ีซ่ึงพระ
เยซูประทั บอย ู่และเหน็พระองค์ แล้ว จึงกราบลงท่ีพระบาท
ของพระองค์ทูลวา่ � พระองค์  เจ้าข้า ถ้าพระองค์ประทั บอย 
ู่ ท่ีน่ี น้องชายของข้าพระองค์คงไม่ ตาย � 33 ฉะน้ันเม่ือพระ
เยซูทอดพระเนตรเหน็เธอรอ้งไห้ และพวกย ิวท ่ี มาก ับเธอ
รอ้งไห ้ด้วย  พระองค์  ก็ ทรงครํา่ครวญรอ้นพระทัยและทรง
เป็นทุกข์ 34และตรสัถามวา่ �พวกเจ้าเอาศพเขาไปไว ้ท่ีไหน 
� เขาทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า เชญิเสด็จมาดู เถิด �
35  พระเยซู ทรงพระกันแสง 36 พวกยวิจึงกล่าววา่ � ดู  เถิด  
พระองค์ ทรงรกัเขาเพียงไร� 37และบางคนก็ พูดวา่ �ท่านผู้ 
น้ี  ทําให ้คนตาบอดมองเหน็ จะทําใหค้นน้ี ไม่ ตายไม่ ได้  หรอื �

 พระเยซู  ท่ี  อุโมงค์  ฝังศพ บรรดาเพื่อนของมารยี ์ได้  กล ับ
ใจเสียใหม่

38  พระเยซู ทรงครํา่ครวญรอ้นพระทั ยอ ีก จึงเสด็จมาถึ งอ 
ุโมงค์ ฝังศพ  อุโมงค์ ฝังศพน้ันเป็นถ้ํา  มี ศิลาวางปิดปากไว้
39  พระเยซู ตร ัสว ่า �จงเอาศิลาออกเสีย� มารธาพีส่าวของ
ผู้ตายจึงทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  ป่านน้ี ศพมี กล ่ิน
เหม็นแล้ว เพราะวา่เขาตายมาส่ีวนัแล้ว� 40  พระเยซู ตรสั
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กับเธอวา่ �เราบอกเจ้าแล้วมิ ใช ่ หรอืวา่ ถ้าเจ้าเชื่อ  เจ้ าก็จะ
ได้ เห ็นสงา่ราศีของพระเจ้า� 41พวกเขาจึงเอาศิลาออกเสีย
จากท่ีซ่ึงผู้ตายวางอยู ่น้ัน  พระเยซู ทรงแหงนพระพักตรข์ึ้น
ตร ัสว ่า �ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ 
ท่ี  พระองค์ ทรงโปรดฟังข้าพระองค์ 42 ข้าพระองค์ทราบวา่
 พระองค์ ทรงฟังข้าพระองค์ อยู ่ เสมอ  แต่  ท่ี ข้าพระองค์ กล ่า
วอยา่งน้ี ก็ เพราะเหน็แก่ประชาชนท่ียนือยู ่ท่ี น่ี เพื่อเขาจะ
ได้เชื่อวา่พระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์ มา � 43 เม่ือพระองค์
ตร ัสด ังน้ันแล้ว จึงเปล่งพระสุรเสียงตร ัสว ่า �ลาซารสัเอย๋
จงออกมาเถิด� 44  ผู้ ตายน้ั นก ็ ออกมา  มี ผ้าพันศพพั นม ือ
และเท้า และท่ี หน ้าก็ มี ผ้าพันอยู ่ด้วย  พระเยซู ตรสักับเขา
ทัง้หลายวา่ �จงแก้ แล ้วปล่อยเขาไปเถิด� 45 ดังน้ันพวกยวิ
หลายคนท่ีมาหามารยีแ์ละได้ เห ็นการกระทําของพระเยซู  ก็ 
เชื่อในพระองค์ 46  แต่ พวกเขาบางคนไปหาพวกฟาร ิสี และ
เล่าเหตุ การณ์  ท่ี  พระเยซู  ได้ ทรงกระทําให ้ฟัง 

พวกปุโรหติใหญกั่บพวกฟาร ิสี หาโอกาสท่ีจะฆ่าพระเยซู 
เสีย 

47 ฉะน้ันพวกปุโรหติใหญ่และพวกฟาร ิสี  ก็ เรยีกประชุม
สมาชกิสภาแล้ วว ่า �เราจะทําอยา่งไรกัน เพราะวา่ชายผู้ 
น้ี ทําการอศัจรรย์หลายประการ 48 ถ้าเราปล่อยเขาไว ้อยา่ง
น้ี คนทัง้ปวงจะ เชื่อ ถือ เขา  แล ้วพวกโรมก็จะมารบิ เอา
ทัง้ท่ีและชนชาติของเราไป� 49  แต่ คนหน่ึงในพวกเขา ชื่อ
คา ยา ฟาส เป็น มหา ปุโรหติ ประจํา การ ใน ปี น้ัน  กล ่าว แก่
เขาทัง้หลายวา่ �ท่านทัง้หลายไม่ รู ้อะไรเสียเลย 50 และไม่
พิจารณาด้วยวา่ จะเป็นประโยชน์ แก่ เราทัง้หลาย ถ้าจะให้
คนตายเสียคนหน่ึงเพื่อประชาชน  แทนท่ี จะให้คนทัง้ชาติ
ต้องพินาศ� 51 เขามิ ได้  กล ่าวอยา่งน้ันตามใจชอบ  แต่ เพราะ
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วา่เขาเป็นมหาปุโรหติประจําการในปี น้ัน จึงพยากรณ์วา่
พระเยซูจะสิน้พระชนม์แทนชนชาติ น้ัน 52 และมิ ใช ่แทน
ชนชาติน้ันอยา่งเดียว  แต่ เพื่อจะรวบรวมบุตรทัง้หลายของ
พระเจ้าท่ีกระจัดกระจายไปน้ัน  ให ้ เข ้าเป็นพวกเดียวกัน 53  
ตัง้แต่ วนั น้ัน เป็นต้น มา เขา ทัง้ หลาย จึง ปรกึษา กัน จะ ฆ่า
พระองค์ เสีย 54  เหตุ ฉะน้ันพระเยซูจึงไม่เสด็จในหมู่พวกยวิ
อยา่งเปิดเผยอกี  แต่  ได้ เสด็จออกจากท่ีน่ันไปยงัถิ ่นที ่ อยู ่ 
ใกล้  ถิน่ทุรกันดาร ถึงเมืองหน่ึงชื่อเอฟราอมิ และทรงพัก
อยู ่ท่ี น่ั นก ับพวกสาวกของพระองค์ 55 ขณะน้ันใกล้จะถึงเท
ศกาลปัสกาของพวกยวิแล้ว และคนเป็ นอ ันมากได้ออกจาก
หวัเมืองน้ันขึ้นไปยงักรุงเยรูซาเล็มก่อนเทศกาลปัสกาเพื่อ
จะชาํระตัว 56 เขาทัง้หลายจึงแสวงหาพระเยซู และเม่ือเขา
ทัง้หลายยนือยู่ในพระวหิารเขาก็ พู  ดก ั นว ่า �ท่านทัง้หลาย
คิดเหน็อยา่งไร  พระองค์ จะไม่เสด็จมาในงานเทศกาลน้ี หรอื 
� 57 ฝ่ายพวกปุโรหติใหญ่และพวกฟาร ิสี  ได้ ออกคําสัง่ไว ้วา่ 
ถ้าผู้ใดรูว้า่พระองค์ อยู ่ ท่ีไหน  ก็  ให ้มาบอกพวกเขาเพื่อจะได้
ไปจับพระองค์

12
ทรงพระกระยาหารเย ็นที ่บ้านเบธานี (มธ 26:6-13; มก

14:3-9;  ลก 7:37-38)
1  แล ้ วก ่อนปัสกาหกวนัพระเยซูเสด็จมาถึงหมู่บ้านเบ

ธานี ซ่ึงเป็ นที ่ อยู ่ของลาซารสั  ผู้ ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงให้ฟ้ืน
ขึ้นจากตาย 2  ท่ี น่ันเขาจัดงานเล้ียงอาหารเยน็แก่ พระองค์ 
มารธาก็ ปรนนิบัติ  อยู ่และลาซารสัก็เป็นคนหน่ึงในพวกเขา
ท่ีเอนกายลงรบัประทานกับพระองค์ 3  มาร ีย์จึงเอาน้ํามัน
หอมนาระดาบร ิสุทธ ์ิ หน ักประมาณครึ ่งก ิโลกรมั ซ่ึ งม ีราคา
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แพงมากมาชโลมพระบาทของพระเยซู และเอาผมของเธอ
เชด็พระบาทของพระองค์ เรอืนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิน่น้ํามัน
น้ัน 4  แต่ สาวกคนหน่ึงของพระองค์ ชื่อยูดาสอสิคารโิอท  บุ 
ตรชายของซี โมน คือคนท่ีจะทรยศพระองค์  พูดวา่ 5 � เหตุ 
ไฉนจึงไม่ขายน้ํามันน้ันเป็นเงนิสักสามรอ้ยเดนาร ิอนั  แล 
้วแจกให ้แก่  คนจน � 6 เขาพู ดอย ่างน้ั นม ิ ใช ่เพราะเขาเอาใจ
ใส่ คนจน  แต่ เพราะเขาเป็นขโมย และได้ถือยา่ม และได้ยกั
ยอกเง ินที ่ ใส่  ไว ้ในยา่มน้ัน 7  พระเยซู จึงตร ัสว ่า �ชา่งเขาเถิด
เขาทําอยา่งน้ีเพื่อแสดงถึงวนัฝังศพของเรา 8 เพราะวา่มี
คนจนอยู่กั บท ่านเสมอ  แต่ เราจะไม่ อยู ่กั บท ่านเสมอไป�
9 ฝ่ายพวกยวิเป็ นอ ันมากรูว้า่พระองค์ประทั บอย ู่ ท่ี น่ันจึงมา
เฝ้าพระองค์  ไม่ใช ่เพราะเหน็แก่ พระเยซู  เท่าน้ัน  แต่ อยาก
เหน็ลาซาร ัสผ ู้ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงให้ฟ้ืนขึ้นมาจากตายด้วย
10  แต่ พวกปุโรหติใหญ่จึงปรกึษากันจะฆ่าลาซารสัเสียด้วย
11 เพราะลาซารสัเป็นต้นเหตุ ท่ี  ทําให ้พวกยวิหลายคนออก
จากพวกเขา และไปเชื่อพระเยซู

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

12 ว ันร ุ่งขึ้นเม่ือคนเป็ นอ ันมากท่ีมาในเทศกาลเล้ียงน้ัน
ได้ย ินว ่า  พระเยซู เสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม 13 เขาก็พา
กันถือใบของต้ นอ ินทผลัมออกไปต้อนรบัพระองค์รอ้งวา่
�โฮ ซันนา  ขอให ้ พระองค์  ผู้ เสด็จมาในพระนามขององค์ 
พระผู้เป็นเจ้า คือพระมหากษั ตร ิย ์แห ่ งอ ิสราเอลทรงพระ
เจรญิ� 14 และเม่ือพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหน่ึงจึงทรงลา
น้ันเหมือนดังท่ี มี คําเขียนไว ้วา่ 15 �ธดิาแหง่ศิโยนเอย๋ อยา่
กลัวเลย  ดู  เถิด  กษัตรยิ ์ของเธอทรงลูกลาเสด็จมา� 16  ที 
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แรกพวกสาวกของพระองค์ ไม่  เข ้าใจในเหตุ การณ์  เหล่าน้ัน  
แต่ เม่ือพระเยซูทรงรบัสงา่ราศี แล้ว เขาจึงระลึกได้ วา่  มี คํา
เชน่น้ันเขียนไว ้กล ่าวถึงพระองค์ และคนทัง้หลายได้กระทํา
อยา่งน้ันถวายพระองค์ 17  เหตุ ฉะน้ันคนทัง้ปวงซ่ึงได้ อยู ่กับ
พระองค์ เม่ือพระองค์ ได้ ทรงเรยีกลาซารสัให้ออกมาจาก
อุโมงค์ ฝังศพ และทรงใหเ้ขาฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย  ก็ เป็น
พยานในสิง่เหล่าน้ี 18  เหตุ  ท่ี ประชาชนพากันไปหาพระองค์
 ก็ เพราะเขาได้ย ินว ่าพระองค์ทรงกระทําการอศัจรรย ์น้ัน 
19 พวกฟาร ิสี จึงพู ดก ั นว ่า �ท่านเหน็ไหมวา่ ท่านทําอะไร
ไม่ ได้  เลย  ดู  เถิด โลกตามเขาไปหมดแล้ว�

พวกกรกีจะใคร ่เห ็นพระเยซู
20 ในหมู่คนทัง้หลายท่ีขึ้นไปนมัสการในเทศกาลเล้ียงน้ั 

นม ีพวกกร ีกบ ้าง 21 พวกกรกีน้ันจึงไปหาฟีลิปซ่ึงมาจาก
หมู่บ้านเบธไซดาในแควน้กาลิลี และพู ดก ั บท ่านวา่ �ท่าน
เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าใครจ่ะเหน็พระเยซู� 22  ฟี ลิปจึงไปบอก
อนัดรูว์ และอนัดรูวกั์บฟีลิปจึงไปทูลพระเยซู

พระเจ้าตรสัตอบจากฟ้า  พระเยซู ทรงสัง่สอน
23 และพระเยซูตรสัตอบเขาวา่ �ถึงเวลาแล้ วท ่ี บุ ตรม

นษุย์จะได้รบัสงา่ราศี 24 เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ ถ้า
เมล็ดข้าวไม่ ได้ ตกลงไปในดินและเป่ือยเน่าไป  ก็ จะอยู่เป็น
เมล็ดเดียว  แต่ ถ้าเป่ือยเน่าไปแล้ว  ก็ จะงอกขึ้นเกิดผลมาก
25  ผู้ ใดท่ีรกัชวีติของตนก็ต้องเสียชวีติ และผู้ ท่ี ชงัชวีติของ
ตนในโลกน้ี  ก็ จะรกัษาชีว ิตน ้ันไว ้นิรนัดร ์ 26 ถ้าผู้ใดจะปรน
นิบั ติ  เรา  ให ้ ผู้ น้ันตามเรามา และเราอยู ่ท่ีไหน  ผู้  ปรนนิบัติ 
เราจะอยู ่ท่ี น่ันด้วย ถ้าผู้ใดปรนนิบั ติ  เรา พระบิดาของเราก็
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จะทรงประทานเกียรติ แก่  ผู้  น้ัน 27  บัดน้ี  จิ ตใจของเราเป็น
ทุกข์และเราจะพูดวา่อะไร จะวา่ �ข้าแต่พระบิดา ขอทรง
โปรดชว่ยข้าพระองค์ ให ้พ้นเวลาน้ี� อยา่งน้ันหรอื  หามิได้ 
เพราะด้วยความประสงค์ น้ี เองเราจึงมาถึงเวลาน้ี 28 ข้าแต่
พระบิดา  ขอให ้พระนามของพระองค์ ได้ รบัเกียรติ�  แล้วก็  
มี พระสุรเสียงมาจากฟ้าวา่ �เราได้ ให ้รบัเกียรติ แล้ว และจะ
ให้รบัเกียรติ อกี � 29 ฉะน้ันคนทัง้หลายท่ียนือยู ่ท่ี น่ันเม่ือได้
ยนิเสียงน้ั นก ็ พู ดวา่ฟ้ารอ้ง คนอื่นๆก็ พูดวา่ � ทูตสวรรค์  องค์  
หน ่ึงได้ กล ่าวกับพระองค์� 30  พระเยซู ตรสัตอบวา่ �เสียง
น้ันเกิดขึ้นเพื่อท่านทัง้หลาย  ไม่ใช ่เพื่อเรา 31  บัดน้ี ถึงเวลาท่ี
จะพิพากษาโลกน้ี แล้ว  เดีย๋วน้ี  ผู้ ครองโลกน้ีจะถูกโยนทิง้
ออกไปเสีย 32 และเรา ถ้าเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลก
แล้ว เราก็จะชกัชวนคนทัง้ปวงให้มาหาเรา� 33  พระองค์ 
ตรสัเชน่น้ันเพื่อสําแดงวา่พระองค์จะสิน้พระชนม์ อยา่งไร 
34 คนทัง้หลายจึงทูลพระองค์ วา่ �พวกเราได้ยนิจากพระ
ราชบัญญั ติว ่า พระครสิต์จะอยู ่เป็นนิตย ์  เหตุ ไฉนท่านจึง
วา่ � บุ ตรมนษุย์จะต้องถูกยกขึ้น�  บุ ตรมนษุย์น้ันคือผู้ใด
เล่า� 35  พระเยซู จึงตรสักับเขาวา่ �ความสวา่งจะอยู่กั บท 
่านทัง้หลายอกีหน่อยหน่ึง  เม่ือย ั งม ีความสวา่งอยู ่ก็ จงเดิน
ไปเถิด เกรงวา่ความมืดจะตามมาทันท่าน  ผู้  ท่ี เดินอยู่ใน
ความมืด ยอ่มไม่ รู ้วา่ตนไปทางไหน 36 เม่ือท่านทัง้หลายมี 
ความสวา่ง  ก็ จงเชื่อในความสวา่งน้ัน เพื่อจะได้เป็นลูกแหง่
ความสวา่ง� เม่ือพระเยซูตร ัสด ังน้ันแล้ วก ็เสด็จจากไป
และซ่อนพระองค์ ให ้พ้นจากพวกเขา 37  ถึงแม้ วา่พระองค์ 
ได้ ทรงกระทําการอศัจรรย์หลายประการทีเดียวต่อหน้าเขา
เขาทัง้หลายก็ยงัไม่เชื่อในพระองค์ 38 เพื่อคําของอสิยาห ์
ศาสดาพยากรณ์ จะสําเรจ็ซ่ึงวา่ � พระองค์  เจ้าข้า ใครเล่า
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ได้เชื่อสิง่ท่ีเขาได้ยนิจากเราทัง้หลาย และพระกรขององค์
พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสําแดงแก่ ผู้ใด � 39 ฉะน้ันพวกเขาจึง
เชื่อไม่ ได้ เพราะอสิยาห ์ได้  กล ่าวอ ีกวา่ 40 � พระองค์  ได้ ทรง
ปิดตาของเขาทัง้หลาย และทําใจของเขาให ้แข ็งกระด้างไป
เกรงวา่เขาจะเหน็ด้วยตาของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของ
เขา และหนักลับมาและเราจะรกัษาเขาให ้หาย � 41 อสิยาห ์
กล ่าวดังน้ีเม่ือท่านได้ เห ็นสงา่ราศีของพระองค์ และได้ กล 
่าวถึงพระองค์ 42  อยา่งไรก็ดี  แม้ ในพวกขุนนางก็ มี หลายคน
เชื่อในพระองค์ ด้วย  แต่ เขาไม่ยอมรบัพระองค์อยา่งเปิดเผย
เพราะกลัวพวกฟาร ิสี เกรงวา่เขาจะถูกไล่ออกจากธรรม
ศาลา 43 เพราะวา่เขารกัการสรรเสรญิของมนษุย์มากกวา่
การสรรเสรญิของพระเจ้า 44  พระเยซู ทรงประกาศวา่ � ผู้  ท่ี 
เชื่อในเราน้ัน หาได้เชื่อในเราไม่  แต่ เชื่อในพระองค์ ผู้ ทรง
ใช้ เรามา 45 และผู้ ท่ี  เห ็นเราก็ เห ็นพระองค์ ผู้ ทรงใช้ เรา
มา 46 เราเข้ามาในโลกเป็นความสวา่ง เพื่อผู้ใดท่ีเชื่อในเรา
จะมิ ได้  อยู ่ในความมืด 47 ถ้าผู้ใดได้ยนิถ้อยคําของเราและ
ไม่ เชื่อ เราก็ ไม่ พิพากษาผู้ น้ัน เพราะวา่เรามิ ได้ มาเพื่อจะ
พิพากษาโลก  แต่ มาเพื่อจะชว่ยโลกให ้รอด 48  ผู้ ใดท่ีปฏิเสธ
เราและไม่รบัคําของเรา  ผู้ น้ันจะมี สิ ่งหน่ึงพิพากษาเขา คือ
คําท่ีเราได้ กล ่าวแล้ว น้ันแหละจะพิพากษาเขาในวนัสุดท้าย
49 เพราะเรามิ ได้  กล ่าวตามใจเราเอง  แต่ ซ่ึงเรากล่าวและ
พูดน้ัน พระบิดาผู้ทรงใชเ้รามา  พระองค์ น้ันได้ทรงบัญชาให ้
แก่  เรา 50 เรารูว้า่พระบัญชาของพระองค์น้ันเป็นชีว ิตน ิรนั
ดร์  เหตุ ฉะน้ันสิง่ท่ีเราพูดน้ัน เราก็ พู ดตามท่ีพระบิดาทรง
บัญชาเรา�

13
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ก่อนเทศกาลปัสกา (มธ 26:7-30; มก 14:17-26;  ลก 
22:14-39)

1 ก่อนถึงเทศกาลเล้ียงปัสกา เม่ือพระเยซูทรงทราบวา่
ถึง เวลาแล้ วท ่ี พระองค์ จะทรงจากโลก น้ี ไปหาพระบิดา  
พระองค์ ทรงรกัพวกของพระองค์ซ่ึงอยู่ในโลกน้ี  พระองค์ 
ทรงรกัเขาจนถึงท่ี สุด 

ทรงล้างเท้าของพวกสาวก
2 ขณะ เม่ือ รบั ประทาน อาหาร เยน็ เสรจ็ แล้ว พญา มาร

ได้ดลใจยูดาสอสิคาริโอท  บุ ตรชายของซี โมน  ให ้ทรยศ
พระองค์ 3  พระ เยซู ทรง ทราบ วา่ พระ บิดา ได้ ประทาน สิง่
ทัง้ ปวง ให ้อยู ่ใน พระหตัถ์ ของ พระองค์ และ ทรง ทราบ วา่
พระองค์มาจากพระเจ้า และจะไปหาพระเจ้า 4  พระองค์ 
ทรงลุกขึ้นจากการรบัประทานอาหารเยน็ ทรงถอดฉลอง
พระองค์ออกวางไว้ และทรงเอาผ้าเชด็ตัวคาดเอวพระองค์ 
ไว ้5  แล้วก็ ทรงเทน้ําลงในอา่ง และทรงตัง้ต้นเอาน้ําล้างเท้า
ของพวกสาวก และเชด็ด้วยผ้าท่ีทรงคาดเอวไว ้น้ัน 6  แล ้ว
พระองค์ทรงมาถึงซีโมนเปโตร และเปโตรทูลพระองค์ วา่ � 
พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์ จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ หรอื 
� 7  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ � สิ ่งท่ีเรากระทําในขณะน้ีท่าน
ยงัไม่ เข้าใจ  แต่ ภายหลังท่านจะเข้าใจ� 8 เปโตรทูลพระองค์ 
วา่ � พระองค์ จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ ไม่ได้ �  พระเยซู 
ตรสัตอบเขาวา่ �ถ้าเราไม่ล้างท่านแล้ว ท่านจะมีส่วนใน
เราไม่ ได้ � 9  ซี โมนเปโตรทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า 
 มิใช ่ แต่  เท ้าของข้าพระองค์ เท่าน้ัน  แต่ ขอทรงโปรดล้างทั ้
งม ือและศีรษะด้วย� 10  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ � ผู้  ท่ี อาบน้ํา
แล้วไม่จําเป็นต้องชาํระกายอกี ล้างแต่ เท ้าเท่าน้ัน เพราะ
สะอาดหมดทัง้ตัวแล้ว พวกท่านก็สะอาดแล้ว  แต่  ไม่ใช ่ ทุก
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คน � 11 เพราะพระองค์ทรงทราบวา่ ใครจะเป็นผู้ทรยศ
พระองค์  เหตุ ฉะน้ันพระองค์จึงตร ัสว ่า �ท่านทัง้หลายไม่
สะอาดทุกคน� 12 เม่ือพระองค์ทรงล้างเท้าเขาทัง้หลาย
แล้ว  พระองค์  ก็ ทรงฉลองพระองค์ และเอนพระกายลงอกี
ตรสั กับเขาวา่ �ท่านทัง้หลายเข้าใจในสิง่ ท่ี เราได้กระทํา
แก่ท่านหรอื 13 ท่านทัง้หลายเรยีกเราวา่ พระอาจารย์และ
องค์ พระผู้เป็นเจ้า ท่านเรยีกถูกแล้ว เพราะเราเป็นเชน่น้ัน
14 ฉะน้ันถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้ เป็นเจ้าและพระอาจารย์
ของท่าน  ได้ ล้างเท้าของพวกท่าน พวกท่านก็ควรจะล้างเท้า
ของกันและกันด้วย 15 เพราะวา่เราได้วางแบบแก่ท่านแล้ว
 เพื่อให ้ท่านทําเหมือนดังท่ีเราได้กระทําแก่ ท่าน 16 เราบอก
ความจรงิแก่ท่านวา่ ทาสจะเป็นใหญ่กวา่นายก็ ไม่ได้ และ
ทูตจะเป็นใหญ่กวา่ผู้ ท่ี  ใช ้เขาไปก็ หามิได้ 17 ถ้าท่านรู ้ดังน้ี  
แล้ว และท่านประพฤติ ตาม ท่านก็ เป็นสุข 18 เรามิ ได้  พู ดถึง
พวกท่านสิน้ทุกคน เรารูจั้กผู้ ท่ี เราได้เลือกไว ้แล้ว  แต่ เพื่อ
พระคัมภีร์จะสําเรจ็ท่ี วา่ � ผู้  ท่ี รบัประทานอาหารกับเราได้
ยกส้นเท้าต่อเรา� 19 เราบอกท่านทัง้หลายเดีย๋วน้ี ก่อนท่ี 
เรือ่งน้ีจะเกิดขึ้น เพื่อวา่เม่ือเรือ่งน้ี เก ิดขึ้นแล้ วท ่านจะได้
เชื่อวา่เราคือผู้ น้ัน 20 เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่  ผู้ ใดได้
รบัผู้ ท่ี เราใช ้ไป  ผู้ น้ั นก ็รบัเราด้วย และผู้ใดได้รบัเรา  ผู้ น้ันได้
รบัพระองค์ ผู้ ทรงใชเ้รามา�

 พระเยซู  พยากรณ์ ถึงการทรยศพระองค์ (มธ 26:20-25;
มก 14:17-21;  ลก 22:21-22)

21 เม่ือพระเยซูตร ัสด ังน้ันแล้ว  พระองค์  ก็ ทรงเป็นทุกขใ์น
พระทัย และตรสัเป็นพยานวา่ �เราบอกความจรงิแก่ท่าน
วา่ คนหน่ึงในพวกท่านจะทรยศเรา� 22  เหล่ าสาวกจึงมอง
หน้ากันและสงสัยวา่คนท่ี พระองค์ ตรสัถึงน้ันคือผู้ ใด 23  
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มี สาวกคนหน่ึงท่ี พระเยซู ทรงรกัได้เอนกายอยู ่ท่ี พระทรวง
ของพระเยซู 24  ซี โมนเปโตรจึงทําไม้ทํามือให้เขาทูลถาม
พระองค์วา่คนท่ี พระองค์ ตรสัถึงน้ันคือผู้ ใด 25  ขณะท่ี ยงั
เอนกายอยู ่ท่ี พระทรวงของพระเยซู สาวกคนน้ั นก ็ทูลถาม
พระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า คนน้ันคือใคร� 26  พระเยซู ตรสั
ตอบวา่ �คนน้ันคือผู้ ท่ี เราจะเอาอาหารน้ี จิ ้มแล้วยื่นให�้
และเม่ือพระองค์ทรงเอาอาหารน้ันจิม้แล้ว  ก็ ทรงยื่นให ้แก่  
ยู ดาสอสิคาริโอทบุตรชายซี โมน 27  เม่ือย ูดาสรบัประทาน
อาหารน้ันแล้ว ซาตานก็ เข ้าสิงในใจเขา  พระเยซู จึงตรสักับ
เขาวา่ �ท่านจะทําอะไรก็จงทําเรว็ๆเถิด� 28  ไม่มี  ผู้ ใดใน
พวกน้ั นที ่เอนกายลงรบัประทานเข้าใจวา่  เหตุ ใดพระองค์
จึงตรสักับเขาเชน่น้ัน 29 บางคนคิดวา่เพราะยูดาสถือถุง
เงนิ  พระเยซู จึงตรสับอกเขาวา่ �จงไปซ้ือสิง่ท่ีเราต้องการ
สําหรบัเทศกาลเล้ียงน้ัน� หรอืตรสับอกเขาวา่ เขาควรจะให้
ทานแก่คนจนบ้าง 30 ดังน้ันเม่ือยูดาสรบัประทานอาหารชิน้
น้ันแล้วเขาก็ออกไปทั นที ขณะน้ันเป็นเวลากลางคืน 31 เม่ือ
เขาออกไปแล้ว  พระเยซู จึงตร ัสว ่า � บัดน้ี  บุ ตรมนษุย ์ก็ได้ รบั
เกียรติ แล้ว และพระเจ้าทรงได้รบัเกียรติเพราะบุตรมนษุย์
32 ถ้าพระเจ้าได้รบัเกียรติเพราะพระบุตร พระเจ้าก็จะทรง
ประทานให้พระบุ ตรม ี เกียรติ ในพระองค์ เอง และพระเจ้า
จะทรงให ้มีเกียรติ  เดีย๋วน้ี 33 ลูกเล็กๆเอย๋ เรายงัจะอยู่กับ
เจ้าทัง้หลายอกีขณะหน่ึง  เจ้ าจะเสาะหาเรา และดังท่ีเรา
ได้ พู  ดก ับพวกยวิแล้ว  บัดน้ี เราจะพู ดก ับเจ้าคือ � ท่ี เราไป
น้ันเจ้าทัง้หลายไปไม่ ได้ � 34 เราให ้บัญญัติ  ใหม่  ไว ้ แก่  เจ้ า
ทัง้หลายคือให ้เจ้ ารกัซ่ึ งก ันและกัน เรารกัเจ้าทัง้หลายมา
แล้วอยา่งไร  เจ้ าจงร ักก ันและกันด้วยอยา่งน้ัน 35 ถ้าเจ้าทัง้
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หลายร ักก ันและกัน  ดังน้ี แหละคนทัง้ปวงก็จะรู ้ได้ วา่เจ้าทัง้
หลายเป็นสาวกของเรา�

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

36  ซี โมนเปโตรทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์ 
จะเสด็จไปท่ี ไหน �  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ � ท่ี ซ่ึงเราจะไป
น้ันท่านจะตามเราไปเดีย๋วน้ี ไม่ได้  แต่ ภายหลังท่านจะตาม
เราไป� 37 เปโตรทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  เหตุ ใดข้า
พระองค์จึงตามพระองค์ไปเดีย๋วน้ี ไม่ได้ ข้าพระองค์จะสละ
ชวีติเพื่อพระองค์� 38  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �ท่านจะสละ
ชวีติของท่านเพื่อเราหรอื เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ ก่อน
ไก่ ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้�

14
พระครสิต์ทรงตรสัถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ (1

คร 15:51-52; 1 ธส 4:14-17)
1�อยา่ใหใ้จท่านทัง้หลายวติกเลย ท่านเชื่อในพระเจ้า จง

เชื่อในเราด้วย 2 ในพระนิเวศของพระบิดาเรามี คฤหาสน์ 
หลายแหง่ ถ้าไม่ มี เราคงได้บอกท่านแล้ว เราไปจัดเตรยีมท่ี 
ไว ้สําหร ับท ่านทัง้หลาย 3 และถ้าเราไปจัดเตรยีมท่ี ไว ้สําหร ั
บท ่านแล้ว เราจะกลับมาอ ีกร ั บท ่านไปอยู่กับเรา เพื่อวา่เรา
อยู ่ท่ี ไหนท่านทัง้หลายจะอยู ่ท่ี น่ันด้วย 4 ท่านทราบวา่เราจะ
ไปท่ีไหนและท่านก็ รู ้จักทางน้ัน� 5 โธมัสทูลพระองค์ วา่ � 
พระองค์  เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ ไม่ ทราบวา่พระองค์จะเสด็จ
ไปท่ี ไหน พวกข้าพระองค์จะรูจั้กทางน้ันได้ อยา่งไร � 6  พระ
เยซู ตรสักับเขาวา่ �เราเป็นทางน้ัน เป็นความจรงิ และเป็น
ชวีติ  ไม่มี  ผู้ ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา
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การท่ี รู ้จักพระเยซู ก็ คือการท่ี รู ้จักพระบิดา
7 ถ้าท่านทัง้หลายรูจั้กเราแล้ว ท่านก็จะรูจั้กพระบิดาของ

เราด้วย และตัง้แต่ น้ี ไปท่านก็ รู ้จักพระองค์และได้ เห ็นพระ
องค์� 8  ฟี ลิปทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า ขอสําแดง
พระบิดาให้ข้าพระองค์ทัง้หลายเหน็และพวกข้าพระองค์จะ
พอใจ� 9  พระเยซู ตรสักับเขาวา่ � ฟี ลิปเอย๋ เราได้ อยู ่กั บท 
่านนานถึงเพียงน้ี และท่านยงัไม่ รู ้จักเราหรอื  ผู้  ท่ี  ได้  เห ็นเรา
ก็ ได้  เห ็นพระบิดา และท่านจะพูดได้อยา่งไรวา่ �ขอสําแดง
พระบิดาใหข้้าพระองค์ทัง้หลายเหน็� 10 ท่านไม่เชื่อหรอืวา่
เราอยูใ่นพระบิดาและพระบิดาทรงอยูใ่นเรา คําซ่ึงเรากล่าว
แก่ท่านทัง้หลายน้ัน เรามิ ได้  กล ่าวตามใจชอบ  แต่ พระบิดา
ผู้ทรงสถิตอยู่ในเราได้ทรงกระทําพระราชกิจของพระองค์
11 จงเชื่อเราเถิดวา่เราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่
ในเรา หร ือม ิฉะน้ั นก ็จงเชื่อเราเพราะกิจการเหล่าน้ันเถิด

 ผู้  ท่ี เชื่ อก ็สามารถทํากิจการท่ีพระครสิต์ ได้ ทรงกระทํา
มาแล้ว

12 เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่  ผู้  ท่ี เชื่อในเรา
จะกระทํากิจการซ่ึงเราได้กระทําน้ันด้วย และเขาจะกระทํา
กิจการท่ี ยิง่ใหญ่  กวา่น ้ั นอ ีก เพราะวา่เราจะไปถึงพระบิดา
ของเรา 13  สิ ่งใดท่ีท่านทัง้หลายจะขอในนามของเรา เราจะ
กระทําสิง่น้ัน เพื่อวา่พระบิดาจะทรงได้รบัเกียรติทางพระ
บุตร 14 ถ้าท่านจะขอสิง่ใดในนามของเรา เราจะกระทําสิง่
น้ัน 15 ถ้าท่านทัง้หลายรกัเรา จงรกัษาบัญญั ติ ของเรา

พระสัญญาแหง่พระผู้ปลอบประโลมใจ
16 เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะทรงประทานผู้

ปลอบประโลมใจอกีผู้ หน ่ึงให ้แก่  ท่าน เพื่อพระองค์จะได้ อยู ่
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กั บท ่านตลอดไป 17 คือพระวญิญาณแหง่ความจรงิ  ผู้ ซ่ึง
โลกรบัไว ้ไม่ได้ เพราะแลไม่ เห น็พระองค์และไม่ รู ้จักพระองค์
 แต่ ท่านทัง้หลายรูจั้กพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่
กั บท ่านและจะประทั บอย ู่ในท่าน 18 เราจะไม่ละทิง้ท่าน
ทัง้หลายไว ้ให ้ เปล่าเปล่ียว เราจะมาหาท่าน 19  อ ีกหน่อย
หน่ึงโลกก็จะไม่ เห ็นเราอกีเลย  แต่ ท่านทัง้หลายจะเหน็เรา
เพราะเราเป็นอยู่ ท่านทัง้หลายจะเป็นอยู ่ด้วย 20 ในวนัน้ัน
ท่านทัง้หลายจะรู ้วา่ เราอยู่ในพระบิดาของเรา และท่านอยู่
ในเรา และเราอยู่ในท่าน 21  ผู้ ใดท่ี มี  บัญญัติ ของเราและ
รกัษาบัญญั ติ  น้ัน  ผู้ น้ันแหละเป็นผู้ ท่ี รกัเรา และผู้ ท่ี รกัเรา
น้ัน พระบิดาของเราจะทรงรกัเขา และเราจะรกัเขา และจะ
สําแดงตัวของเราเองให้ปรากฏแก่ เขา � 22  ยู ดาส  มิใช ่อสิ
คารโิอท ทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  เหตุ ใดพระองค์จึง
จะสําแดงพระองค์ แก่ พวกข้าพระองค์ และไม่ทรงสําแดง
แก่ โลก � 23  พระเยซู ตรสัตอบเขาวา่ �ถ้าผู้ใดรกัเรา  ผู้ น้ัน
จะรกัษาคําของเรา และพระบิดาของเราจะทรงรกัเขา  แล 
้วพระบิ ดาก ับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขา 24  ผู้  ท่ี  ไม่ 
รกัเรา  ก็  ไม่ รกัษาคําของเรา และคําซ่ึงท่านได้ยนิน้ี ไม่ใช ่คํา
ของเรา  แต่ เป็นของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา 25 เราได้ กล 
่าวคําเหล่าน้ี แก่ ท่านทัง้หลายเม่ือเรายงัอยู่กั บท ่าน 26  แต่  
พระองค์  ผู้ ปลอบประโลมใจน้ันคือพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ  ผู้ 
ซ่ึงพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรา  พระองค์ น้ันจะทรง
สอนท่านทัง้หลายทุกสิง่ และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิง่ท่ีเรา
ได้ กล ่าวไว ้แก่ ท่านแล้ว

 สันติ สุขสําหรบัผู้ ท่ี  เชื่อ 
27 เรามอบสันติสุขไว ้ให ้ แก่ ท่านแล้ว  สันติ สุขของเราท่ี 
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ให ้ แก่ ท่านน้ัน เราให้ ท่านไม่เหมือนโลกให้ อยา่ให้ ใจของ
ท่านวติกและอยา่กลัวเลย 28 ท่านได้ยนิเรากล่าวแก่ท่าน
วา่ �เราจะจากไปและจะกลับมาหาท่านอกี� ถ้าท่านรกัเรา
ท่านก็จะชื่นชมยนิดี ท่ี เราวา่ �เราจะไปหาพระบิดา� เพราะ
พระบิดาของเราทรงเป็นใหญ่กวา่เรา 29 และบัดน้ีเราได้
บอกท่านทัง้หลายก่อนท่ี เหตุการณ์ น้ันจะเกิดขึ้น เพื่อวา่เม่ือ
เหตุ การณ์ น้ันเกิดขึ้นแล้ว ท่านทัง้หลายจะได้ เชื่อ 30  แต่  น้ี ไป
เราจะไม่สนทนากั บท ่านทัง้หลายมากนัก เพราะวา่ผู้ครอง
โลกน้ีจะมาและไม่ มี  สิทธ ิอาํนาจอะไรเหนือเรา 31  แต่ เรา
ได้กระทําตามท่ีพระบิดาได้ทรงบัญชาเรา เพื่อโลกจะได้ รู ้วา่
เรารกัพระบิดา จงลุกขึ้น  ให ้เราทัง้หลายไปกันเถิด�

15
คําอุปมาเรือ่งเถาองุน่และกิง่

1 �เราเป็นเถาองุน่แท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ 
ดูแลรกัษา 2 กิง่ทุ กก ่ิงในเราท่ี ไม่  ออกผล  พระองค์  ก็ ทรงตัด
ทิง้เสีย และกิง่ทุ กก ิง่ท่ี ออกผล  พระองค์  ก็ ทรงลิดเพื่อใหอ้อก
ผลมากขึ้น 3 ท่านทัง้หลายได้รบัการชาํระให้สะอาดแล้ว
ด้วยถ้อยคําท่ีเราได้ กล ่าวแก่ ท่าน 4 จงเข้าสนิ ทอย ู่ในเรา
และเราเข้าสนิ ทอย ู่ในท่าน กิง่จะออกผลเองไม่ ได้ นอกจาก
จะติ ดอย ูกั่บเถาฉันใด ท่านทัง้หลายจะเกิดผลไม่ ได้ นอกจาก
ท่านจะเข้าสนิ ทอย ู่ในเราฉันน้ัน 5 เราเป็นเถาองุน่ ท่านทัง้
หลายเป็ นก ิง่  ผู้  ท่ี  เข ้าสนิ ทอย ูใ่นเราและเราเข้าสนิ ทอย ูใ่นเขา
 ผู้ น้ันจะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้ วท ่านจะทําสิง่
ใดไม่ ได้  เลย 6 ถ้าผู้ใดมิ ได้  เข ้าสนิ ทอย ู่ในเรา  ผู้ น้ั นก ็ต้อง
ถูกทิง้เสียเหมือนกิง่  แล้วก็  เห ่ียวแหง้ไป และเขารวบรวมไว้
ทิง้ในไฟเผาเสีย 7 ถ้าท่านทัง้หลายเข้าสนิ ทอย ู่ในเรา และ
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ถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิง่ใดซ่ึงท่าน
ปรารถนา ท่านก็จะได้ สิ ่งน้ัน 8 พระบิดาของเราทรงได้รบั
เกียรติ เพราะเหตุน้ี คือเม่ือท่านทัง้หลายเกิดผลมาก ท่าน
จึงเป็นสาวกของเรา 9 พระบิดาทรงรกัเราฉันใด เราก็รกั
ท่านทัง้หลายฉันน้ัน จงย ึดม ่ันอยู่ในความรกัของเรา 10 ถ้า
ท่านทัง้หลายรกัษาบัญญั ติ ของเรา ท่านก็จะย ึดม ่ันอยู่ใน
ความรกัของเรา เหมือนดังท่ีเรารกัษาพระบัญญั ติ ของพระ
บิดาเรา และย ึดม ่ันอยู่ในความรกัของพระองค์ 11  น้ี คือสิง่
ท่ีเราได้บอกแก่ท่านทัง้หลายแล้ว  เพื่อให ้ ความยนิดี ของเรา
ดํารงอยู่ในท่าน และให ้ความยนิดี ของท่านเต็มเป่ี ยม 12  น่ี 
แหละเป็นบัญญั ติ ของเรา คือให้ท่านทัง้หลายรกัซ่ึ งก ันและ
กัน เหมือนดังท่ีเราได้รกัท่าน 13  ไม่มี  ผู้ ใดมีความรกัท่ี ยิง่
ใหญ่  กวา่น ้ี คือการท่ี ผู้  หน ่ึงผู้ใดจะสละชวีติของตนเพื่ อม ิต
รสหายของตน 14 ถ้าท่านทัง้หลายประพฤติ ตามท่ี เราสัง่
ท่าน ท่านก็จะเป็ นม ิตรสหายของเรา

ครสิเตียนคื อม ิตรสหายของพระครสิต์
15 เราไม่เรยีกท่านทัง้หลายวา่ทาสอกี เพราะทาสไม่ทราบ

วา่นายของเขาทําอะไร  แต่ เราเรยีกท่านวา่มิตรสหาย เพราะ
วา่ทุกสิง่ท่ีเราได้ยนิจากพระบิดาของเรา เราได้สําแดงแก่
ท่านแล้ว 16 ท่านทัง้หลายไม่ ได้ เลือกเรา  แต่ เราได้เลือก
ท่านทัง้หลาย และได้ แต่ งตัง้ท่านทัง้หลายไว ้ให ้ท่านจะไป
เกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านอยู ่ถาวร เพื่อวา่เม่ือท่านทูล
ขอสิง่ใดจากพระบิดาในนามของเรา  พระองค์ จะได้ประทาน
สิง่น้ันให ้แก่  ท่าน 17  สิ ่งเหล่าน้ีเราสัง่ท่านทัง้หลายไว ้วา่ ท่าน
จงรกัซ่ึ งก ันและกัน

ครสิเตียนท่ี ดี จะถูกเกลียดชงั
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18 ถ้าโลกน้ี เกล ียดชงัท่านทัง้หลาย ท่านทัง้หลายก็ รู ้วา่
โลกได้ เกล ียดชงัเราก่อน 19 ถ้าท่านทัง้หลายเป็นของโลก
โลกก็จะรกัท่านซ่ึงเป็นของโลก  แต่ เพราะท่านไม่ ใช ่ของโลก
 แต่ เราได้เลือกท่านออกจากโลก  เหตุ ฉะน้ันโลกจึงเกลียดชงั
ท่าน 20 จงระลึกถึงคําท่ีเราได้ กล ่าวแก่ท่านทัง้หลายแล้ วว ่า
�ทาสมิ ได้  เป็นใหญ่ กวา่นายของเขา� ถ้าเขาข่มเหงเรา เขา
ก็จะข่มเหงท่านทัง้หลายด้วย ถ้าเขารกัษาคําของเรา เขา
ก็จะรกัษาคําของท่านทัง้หลายด้วย 21  แต่  ทุ กสิ่งท่ีเขาจะ
กระทําแก่พวกท่านน้ั นก ็เพราะนามของเรา เพราะเขาไม่ รู ้
จักพระองค์ ผู้ ทรงใช้เรามา 22 ถ้าเราไม่ ได้ มาประกาศแก่ 
พวกเขา เขาก็คงจะไม่ มี  บาป  แต่  บัดน้ี เขาไม่ มี ข้อแก้ตัวใน
เรือ่งบาปของเขา 23  ผู้  ท่ี  เกล ียดชงัเราก็ เกล ียดชงัพระบิดา
ของเราด้วย 24  ถ้า  ณ ท่ามกลางพวกเขา เรามิ ได้ กระทําสิง่
ซ่ึงไม่ มี  ผู้ อื่นได้กระทําเลย พวกเขาก็จะไม่ มี  บาป  แต่  เดีย๋ว
น้ี เขาก็ ได้  เห ็นและเกลียดชงัทัง้ตัวเราและพระบิดาของเรา
25  แต่ การน้ี เก ิดขึ้นเพื่อคําท่ี เข ียนไวใ้นพระราชบัญญั ติ ของ
พวกเขาจะสําเรจ็ ซ่ึงวา่ �เขาได้ เกล ียดชงัเราโดยไร ้เหตุ �

พระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์ ผู้ ทรงเป็นพยาน
26  แต่ เม่ือพระองค์ ผู้ ปลอบประโลมใจท่ีเราจะใช้มาจาก

พระบิดามาหาท่านทัง้หลาย คือพระวญิญาณแหง่ความ
จรงิ  ผู้ ทรงมาจากพระบิ ดาน ้ันได้เสด็จมาแล้ว  พระองค์ น้ัน
จะทรงเป็นพยานถึงเรา 27และท่านทัง้หลายก็จะเป็นพยาน
ด้วย เพราะวา่ท่านได้ อยู ่กับเราตัง้แต่แรกแล้ว�

16
คําสัญญาแหง่การถูกข่มเหงของครสิเตียน (มธ 24:9-

10;  ลก 21:16-19)
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1 �เราบอกสิง่เหล่าน้ี แก่ ท่านทัง้หลาย  ก็ เพื่อไม่ ให ้ท่าน
สะดุดใจ 2 เขาจะไล่ท่านเสียจากธรรมศาลา  แท้  จร ิงวนั
หน่ึงคนใดท่ีประหารชวีติของท่านจะคิดวา่ เขาทําการน้ัน
เป็นการปฏิบั ติ  พระเจ้า 3 เขาจะกระทําดังน้ันแก่ท่านเพราะ
เขาไม่ รู ้จักพระบิดาและไม่ รู ้จักเรา 4  แต่  ท่ี เราบอกสิง่เหล่า
น้ี แก่ ท่านก็เพื่อวา่เม่ือถึงเวลาน้ัน ท่านจะได้ระลึกวา่เราได้
บอกท่านไว ้แล้ว และเรามิ ได้ บอกเรือ่งน้ี แก่ ท่านทัง้หลาย
แต่ แรก เพราะวา่เรายงัอยูกั่ บท ่าน 5  แต่  บัดน้ี เรากําลังจะไป
หาพระองค์ ผู้ ทรงใช้เรามา และไม่ มี ใครในพวกท่านถามเรา
วา่ � พระองค์ จะเสด็จไปท่ี ไหน � 6  แต่ เพราะเราได้บอกเรือ่ง
น้ี แก่ พวกท่าน  จิ ตใจของท่านจึงเต็ มด ้วยความทุกข์ โศก 

พระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์จะทรงเตือนใหโ้ลกรู ้สํานึก 
7 อยา่งไรก็ตามเราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลาย คือ

การท่ีเราจากไปน้ั นก ็เพื่อประโยชน์ของท่าน เพราะถ้าเรา
ไม่ ไป  พระองค์  ผู้ ปลอบประโลมใจก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน  แต่ 
ถ้าเราไปแล้ว เราก็จะใช ้พระองค์ มาหาท่าน 8 เม่ือพระองค์
น้ันเสด็จมาแล้ว  พระองค์ จะทรงกระทําใหโ้ลกรูสึ้กถึงความ
ผิดบาป และถึงความชอบธรรม และถึงการพิพากษา 9 ถึง
ความผิดบาปน้ัน คือเพราะเขาไม่เชื่อในเรา 10 ถึงความ
ชอบธรรมน้ัน คือเพราะเราไปหาพระบิดาของเรา และท่าน
ทัง้หลายจะไม่ เห ็นเราอกี 11 ถึงการพิพากษาน้ัน คือเพราะ
ผู้ครองโลกน้ี ถู กพิพากษาแล้ว

พระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์จะทรงนําทางครสิเตียน
12 เราย ังม ี อ ีกหลายสิง่ท่ีจะบอกท่านทัง้หลาย  แต่  เดีย๋วน้ี 

ท่านยงัรบัไว ้ไม่ได้ 13 เม่ือพระองค์ พระวญิญาณแหง่ความ
จรงิจะเสด็จมาแล้ว  พระองค์ จะนําท่านทัง้หลายไปสู่ความ
จรงิทัง้มวล เพราะพระองค์จะไม่ตรสัโดยพระองค์ เอง  แต่  
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พระองค์ จะตร ัสส ิง่ท่ี พระองค์ ทรงได้ ยนิ และพระองค์จะทรง
แจ้งใหท่้านทัง้หลายรูถึ้งสิง่เหล่าน้ั นที จ่ะเกิดขึ้น 14  พระองค์ 
จะทรงให้เราได้รบัเกียรติ เพราะวา่พระองค์จะทรงเอาสิง่
ท่ีเป็นของเรามาสําแดงแก่ท่านทัง้หลาย 15  ทุ กสิ่งท่ีพระ
บิดาทรงมีน้ันเป็นของเรา  เหตุ ฉะน้ันเราจึงกล่าววา่ พระ
วญิญาณทรงเอาสิง่ซ่ึงเป็นของเราน้ันมาสําแดงแก่ท่านทัง้
หลาย

 พระ เยซู ทรง ปลอบ ใจ เหล่า สาวก เก่ียว กับ การ
สิน้พระชนม์และการฟ้ืนคืนชพีของพระองค์

16  อ ีกหน่อยท่านทัง้หลายก็จะไม่ เห ็นเรา และต่อไปอกี
หน่อยท่านก็จะเหน็เรา เพราะเราไปถึงพระบิดา� 17 สาวก
บางคนของพระองค์จึงพู ดก ั นว ่า � ท่ี  พระองค์ ตรสักับเราวา่
� อ ีกหน่อยท่านทัง้หลายก็จะไม่ เห ็นเรา และต่อไปอกีหน่อย
ท่านก็จะเหน็เรา�  และ �เพราะเราไปถึงพระบิดา�  เหล่า
น้ี หมายความวา่อะไร� 18 เขาจึงพู ดก ั นว ่า �น้ันหมายความ
วา่อะไรท่ี พระองค์ ตร ัสว ่า � อกีหน่อย � เราไม่ทราบวา่  สิ 
่ง ท่ี พระองค์ ตร ัสน ้ันหมายความวา่อะไร� 19  พระเยซู ทรง
ทราบวา่เขาอยากทูลถามพระองค์ จึงตรสักับเขาวา่ �ท่าน
ทัง้หลายถามกันอยู ่หรอืวา่ เราหมายความวา่อะไรท่ี พูดวา่ 
� อ ีกหน่อยท่านก็จะไม่ เห ็นเรา และต่อไปอกีหน่อยท่านก็
จะเหน็เรา� 20 เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่ ท่าน
จะรอ้งไห้และครํา่ครวญ  แต่ โลกจะชื่นชมยนิดี และท่านทัง้
หลายจะทุกข์ โศก  แต่  ความทุกข์ โศกของท่านจะกลับกลาย
เป็นความชื่นชมยนิดี 21 เม่ือผู้หญิงกําลังจะคลอดบุตร นาง
ก็ มี  ความทุกข์ เพราะถึงกําหนดแล้ว  แต่ เม่ือคลอดบุตรแล้ว
นางก็ ไม่ ระลึกถึงความเจ็บปวดน้ันเลย เพราะมี ความชื่นชม
ยนิดี  ท่ี คนหน่ึงเกิดมาในโลก 22 ฉันใดก็ ดี  ขณะน้ี ท่านทัง้
หลายมี ความทุกข์  โศก  แต่ เราจะเหน็ท่านอกี และใจท่าน
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จะชื่นชมยนิดี และไม่ มี  ผู้ ใดชว่งชงิความชื่นชมยนิดีไปจาก
ท่านได้ 23 ในวนัน้ันท่านจะไม่ถามอะไรเราอกี เราบอกความ
จรงิแก่ท่านทัง้หลายวา่ ถ้าท่านจะขอสิง่ใดจากพระบิดา
ในนามของเรา  พระองค์ จะทรงประทานสิง่ น้ันให ้แก่  ท่าน 
24  แม้  จนบัดน้ี ท่านยงัไม่ ได้ ขอสิง่ใดในนามของเรา จงขอ
เถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยนิดีของท่านจะมี เต็มเป่ียม 
25 เราพูดเรือ่งน้ีกั บท ่านเป็นคําอุปมา  แต่ วนัหน่ึงเราจะไม่ 
พู  ดก ั บท ่านเป็นคําอุปมาอกี  แต่ จะบอกท่านถึงเรือ่งพระ
บิดาอยา่งแจ่มแจ้ง 26 ในวนัน้ันพวกท่านจะทูลขอในนาม
ของเรา และเราจะไม่บอกท่านวา่ เราจะออ้นวอนพระบิดา
เพื่อท่าน 27 เพราะวา่พระบิดาเองก็ทรงรกัท่านทัง้หลาย
เพราะท่านรกัเราและเชื่อวา่เรามาจากพระเจ้า 28 เรามา
จากพระบิดาและได้ เข ้ามาในโลกแล้ว เราจะจากโลกน้ีไปถึง
พระบิดาอกี� 29  เหล่ าสาวกของพระองค์ทูลพระองค์ วา่ � ดู  
เถิด  บัดน้ี  พระองค์ ตร ัสอย ่างแจ่มแจ้งแล้ว  มิได้ ตรสัเป็นคํา
อุปมา 30  เดีย๋วน้ี พวกข้าพระองค์ รู ้ แน่ว ่า  พระองค์ ทรงทราบ
ทุกสิง่ และไม่จําเป็ นที ่ ผู้ ใดจะทูลถามพระองค์ อกี  ด้วยเหตุน้ี 
ข้าพระองค์เชื่อวา่พระองค์ทรงมาจากพระเจ้า� 31  พระเยซู 
ตรสัตอบเขาวา่ � เดีย๋วน้ี ท่านทัง้หลายเชื่อแล้วหรอื 32  ดู  เถิด 
เวลาจะมา เวลาน้ั นก ็ถึงแล้ว  ท่ี ท่านจะต้องกระจัดกระจาย
ไปยงัท่ีของท่านทุกคน และจะทิง้เราไว ้แต่ผู้เดียว  แต่ เราหา
ได้ อยู ่ ผู้ เดียวไม่ เพราะพระบิดาทรงสถิตอยูกั่บเรา 33 เราได้
บอกเรือ่งน้ี แก่  ท่าน เพื่อท่านจะได้ มี  สันติ สุขในเรา ในโลกน้ี
ท่านจะประสบความทุกข์ ยาก  แต่ จงชื่นใจเถิด เพราะวา่เรา
ได้ชนะโลกแล้ว�

17
การอธษิฐานอยา่งมหาปุโรหติของพระเยซู
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1  พระเยซู ตร ัสด ังน้ันแล้ว  พระองค์  ก็ ทรงแหงนพระพักตร์
ขึ้นดูฟ้าและตร ัสว ่า �พระบิดาเจ้าข้า ถึงเวลาแล้ว ขอทรง
โปรดให้พระบุตรของพระองค์ ได้ รบัเกียรติ เพื่อพระบุตรจะ
ได้ถวายเกียรติ แด่  พระองค์ 2  ดัง ท่ี  พระองค์  ได้ ทรงโปรด
ให้พระบุ ตรม ีอาํนาจเหนือเน้ือหนังทัง้สิน้  เพื่อให ้พระบุตร
ประทานชีว ิตน ิรนัดร ์แก่ คนทัง้ปวงท่ี พระองค์ ทรงมอบแก่
พระบุตรน้ัน 3 และน่ีแหละคือชีว ิตน ิรนัดร์ คือท่ีเขารูจั้ก
พระองค์  ผู้ ทรง เป็น พระเจ้า เท่ียง แท้ องค์  เดียว และ รูจั้ก
พระเยซู ครสิต์  ท่ี  พระองค์ ทรงใช ้มา 4 ข้าพระองค์ ได้ ถวาย
เกียรติ แด่  พระองค์ ในโลก ข้าพระองค์ ได้ กระทําพระราชกิจ
ท่ี พระองค์ ทรงให้ข้าพระองค์กระทําน้ันสําเรจ็แล้ว 5  บัดน้ี  
โอ พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ ได้ รบัเกียรติ
ต่อพระพักตร์ของพระองค์ คือ เกียรติ ซ่ึงข้าพระองค์ ได้  มี 
รว่มกับพระองค์ ก่อนท่ี โลกน้ี มี  มา 6 ข้าพระองค์ ได้ สําแดง
พระนามของพระองค์ แก่ คนทัง้หลายท่ี พระองค์  ได้ ประทาน
ให ้แก่ ข้าพระองค์จากมวลมนษุย ์โลก คนเหล่าน้ันเป็นของ
พระองค์ แล้ว และพระองค์ ได้ ประทานเขาให ้แก่ ข้าพระองค์
และเขาได้รกัษาพระดํารสัของพระองค์ แล้ว 7  บัดน้ี เขาทัง้
หลายรู ้วา่  ทุ กสิ่งท่ี พระองค์  ได้ ประทานแก่ข้าพระองค์น้ันมา
จากพระองค์ 8 เพราะวา่พระดํารสัท่ี พระองค์ ตรสัประทาน
ให ้แก่ ข้าพระองค์ น้ัน ข้าพระองค์ ได้  ให ้เขาแล้ว และเขาได้รบั
ไว้ และเขารู ้แน่ว ่าข้าพระองค์มาจากพระองค์ และเขาเชื่อ
วา่  พระองค์  ได้ ทรงใช้ข้าพระองค์ มา 9 ข้าพระองค์อธษิฐาน
เพื่อเขา ข้าพระองค์ มิได้ อธษิฐานเพื่อโลก  แต่ เพื่อคนเหล่าน้ั 
นที ่ พระองค์  ได้ ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะวา่เขาเป็นของ
พระองค์ 10  ทุ กสิง่ซ่ึงเป็นของข้าพระองค์ ก็ เป็นของพระองค์
และทุกสิง่ซ่ึงเป็นของพระองค์ ก็ เป็นของข้าพระองค์ และข้า
พระองค์ มีเกียรติ ในสิง่เหล่าน้ัน 11  บัดน้ี ข้าพระองค์จะไม่ 
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อยู ่ในโลกน้ี อกี  แต่ พวกเขายงัอยู่ในโลกน้ี และข้าพระองค์
กําลังจะไปหาพระองค์ ข้าแต่พระบิดาผู้ บรสุิทธิ ์ขอพระองค์
ทรงโปรดพิทั กษ ์รกัษาบรรดาผู้ ท่ี  พระองค์  ได้ ประทานแก่
ข้าพระองค์ ไว ้โดยพระนามของพระองค์ เพื่อเขาจะเป็ นอ ัน
หน่ึ งอ ันเดียวกัน เหมือนดังข้าพระองค์กับพระองค์ 12 เม่ือ
ข้าพระองค์ยงัอยู่กับคนเหล่าน้ันในโลกน้ี ข้าพระองค์ ก็ได้  
พิทักษ์ รกัษา พวก เขา ไว้ โดย พระนาม ของ พระองค์  ผู้ ซ่ึง
พระองค์ ได้ ประทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ได้ ปกป้อง
เขา ไว้และ ไม่ มี  ผู้  หน ่ึง ผู้ ใด เสีย ไป นอกจาก ลูก ของ ความ
พินาศ เพื่อพระคัมภีร์จะ สําเรจ็ 13 และบัดน้ีข้าพระองค์
กําลังจะไปหาพระองค์ และข้าพระองค์ กล ่าวถึงสิง่เหล่าน้ีใน
โลก เพื่อเขาจะได้รบัความชื่นชมยนิดีของข้าพระองค์อยา่ง
เต็มเป่ี ยม 14 ข้าพระองค์ ได้ มอบพระดํารสัของพระองค์ ให ้ 
แก่ เขาแล้ว และโลกน้ี ได้  เกล ียดชงัเขา เพราะเขาไม่ ใช ่ของ
โลก เหมือนดังท่ีข้าพระองค์ ไม่ใช ่ของโลก 15 ข้าพระองค์ 
ไม่ได้  ขอให ้ พระองค์ เอาเขาออกไปจากโลก  แต่ ขอปกป้อง
เขาไว ้ให ้พ้นจากความชัว่รา้ย 16 เขาไม่ ใช ่ของโลก เหมือน
ดังท่ีข้าพระองค์ ไม่ใช ่ของโลก 17 ขอทรงโปรดชาํระเขาให ้
บรสุิทธิ ์ด้วยความจรงิของพระองค์ พระวจนะของพระองค์
เป็น ความ จรงิ 18  พระองค์ ทรง ใช้ ข้า พระองค์ มา ใน โลก
ฉันใด ข้าพระองค์ ก็  ใช ้เขาไปในโลกฉันน้ัน 19 ข้าพระองค์
ถวายตัวของข้าพระองค์เพราะเหน็แก่ เขา  เพื่อ ให ้เขารบั
การทรงชาํระแต่งตัง้ไว้โดยความจร ิงด ้วยเช ่นก ัน 20 ข้า
พระองค์ มิได้ อธษิฐานเพื่อคนเหล่าน้ีพวกเดียว  แต่ เพื่อคน
ทัง้ปวงท่ีจะเชื่อในข้าพระองค์เพราะถ้อยคําของเขา 21 เพื่อ
เขาทัง้หลายจะได้ เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน  ดังท่ี  พระองค์ คือ
พระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์ และข้าพระองค์ในพระองค์
 เพื่อ ให ้เขา เป็ นอ ัน หน่ึ งอ ัน เดีย วกั นก ับ พระองค์ และ กับ
ข้า พระองค์ ด้วย เพื่อ โลก จะ ได้ เชื่อ วา่ พระองค์ ทรง ใช้ ข้า
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พระองค์ มา 22  เกียรติ ซ่ึงพระองค์ ได้ ประทานแก่ข้าพระองค์
ข้า พระองค์ ได้  มอบ ให ้ แก่  เขา เพื่อ เขา จะ ได้ เป็น อนั หน่ึง
อนัเดียวกัน  ดัง ท่ี  พระองค์ กับข้าพระองค์เป็ นอ ันหน่ึ งอ ัน
เดียวกันน้ัน 23ข้าพระองค์ อยู ่ในเขา และพระองค์ทรงอยูใ่น
ข้าพระองค์ เพื่อเขาทัง้หลายจะได้เป็ นอ ันหน่ึ งอ ันเดียวกัน
อยา่ง สมบู รณ ์ และ เพื่อ โลก จะ ได้ รู ้วา่ พระองค์ ทรง ใช้ ข้า
พระองค์ มา และพระองค์ทรงรกัเขาเหมือนดังท่ี พระองค์ 
ทรงรกัข้าพระองค์ 24 พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ปรารถนา
ให้คนเหล่าน้ั นที ่ พระองค์  ได้ ประทานให ้แก่ ข้าพระองค์  อยู ่
กับข้าพระองค์ในท่ีซ่ึงข้าพระองค์ อยู ่น้ันด้วย เพื่อเขาจะได้ 
เห ็นสงา่ราศีของข้าพระองค์ซ่ึงพระองค์ ได้ ประทานแก่ข้า
พระองค์ เพราะพระองค์ทรงรกัข้าพระองค์ ก่อนท่ี จะทรง
สรา้งโลก 25  โอ ข้าแต่พระบิดาผู้ ชอบธรรม โลกน้ี ไม่รู ้จัก
พระองค์  แต่ ข้าพระองค์ รู ้จักพระองค์ และคนเหล่าน้ี รู ้วา่
พระองค์ ได้ ทรงใช้ข้าพระองค์ มา 26 ข้าพระองค์ ได้ ประกาศ
ให้เขารูจั้กพระนามของพระองค์ และจะประกาศให้เขารู ้อกี 
เพื่อความรกัท่ี พระองค์  ได้ ทรงรกัข้าพระองค์จะดํารงอยู่ใน
เขา และข้าพระองค์จะอยูใ่นเขา�

18
 พระเยซู ในสวนเกทเสมนี ทรงถูกทรยศและถูกจั บก ุม

(มธ 26:47-56; มก 14:43-50;  ลก 22:47-53)
1 เม่ือพระเยซูตร ัสด ังน้ี แล้ว  พระองค์  ได้ เสด็จออกไปกับ

เหล่าสาวกของพระองค์ข้ามลําธารขิดโรนไปยงัสวนแหง่
หน่ึง  พระองค์ เสด็จเข้าไปในสวนน้ั นก ับเหล่าสาวก 2  ยู ดาส
ผู้ ท่ี ทรยศพระองค์ ก็  รู ้จักสวนน้ันด้วย เพราะวา่พระเยซูกับ
เหล่าสาวกของพระองค์เคยมาพบกั นที ่น่ันบ่อยๆ 3  ยู ดาส
จึงพาพวกทหารกับเจ้าหน้าท่ีมาจากพวกปุโรหติใหญ่และ
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พวกฟาร ิสี ถือโคมถือไต้และเครือ่งอาวุธไปท่ี น่ัน 4  พระ
เยซู ทรงทราบทุกสิง่ ท่ีจะเกิดขึ้ นก ับพระองค์  พระองค์ จึง
เสด็จออกไปถามเขาวา่ �ท่านทัง้หลายมาหาใคร� 5 เขา
ทูลตอบพระองค์ วา่ �มาหาเยซูชาวนาซาเรธ็�  พระเยซู ตรสั
กับเขาวา่ �เราคือผู้ น้ันแหละ �  ยู ดาสผู้ทรยศพระองค์ ก็ ยนื
อยู่กับคนเหล่าน้ันด้วย 6 เม่ือพระองค์ตรสักับเขาทัง้หลาย
วา่ �เราคือผู้ น้ันแหละ � เขาทัง้หลายได้ถอยหลังและล้ม
ลงท่ี ดิน 7  พระองค์ จึงตรสัถามเขาอ ีกวา่ �ท่านมาหาใคร�
เขาทูลตอบวา่ �มาหาเยซูชาวนาซาเรธ็� 8  พระเยซู ตรสั
ตอบวา่ �เราบอกท่านแล้ วว ่าเราคือผู้ น้ัน  เหตุ ฉะน้ันถ้าท่าน
แสวงหาเราก็จงปล่อยคนเหล่าน้ีไปเถิด� 9  ทัง้น้ี  ก็ เพื่อพระ
ดํารสัจะสําเรจ็ ซ่ึงพระเยซูตรสัไว ้แล ้ วว ่า �คนเหล่าน้ันซ่ึง
พระองค์ ได้ ประทานแก่ข้าพระองค์ ไม่ได้ เสียไปสักคนเดียว�
10  ซี โมนเปโตรมี ดาบ จึงชกัออกและฟันผู้ รบัใช ้คนหน่ึงของ
มหาปุโรหติ  ถู  กห ูข้างขวาขาดไป ชื่อของผู้ รบัใช ้คนน้ันคื อม 
ัลคัส 11  พระเยซู จึงตรสักับเปโตรวา่ �จงเอาดาบใส่ฝักเสีย
เราจะไม่ด่ืมถ้วยซ่ึงพระบิดาของเราประทานแก่เราหรอื�

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

12 พวกพลทหารกับนายทหารและเจ้าหน้าท่ีของพวกยวิ
จึงจับพระเยซูมัดไว้ 13  แล ้วพาพระองค์ไปหาอนันาสก่อน
เพราะอนันาสเป็นพ่อตาของคายาฟาสผู้ซ่ึงเป็นมหาปุโรหติ
ประจําการในปี น้ัน 14 คายาฟาสผู้ น้ี แหละท่ีแนะนําพวกย ิวว 
่า ควรใหค้นหน่ึงตายแทนพลเมืองทัง้หมด

เปโตรปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:69-75; มก 14:66-72;  
ลก 22:54-62)
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15  ซี โมนเปโตรได้ ติ ดตามพระเยซู ไป และสาวกอกีคนหน่ึ 
งก ็ ติ ดตามไปด้วย สาวกคนน้ันเป็ นที ่ รู ้จักของมหาปุโรหติ
และเขาได้ เข ้าไปกับพระเยซูถึงคฤหาสน์ของมหาปุโรหติ 16  
แต่ เปโตรยนือยู่ข้างนอกรมิประตู สาวกอกีคนหน่ึงน้ั นที ่ รู ้จั 
กก ั นก ับมหาปุโรหติ จึงได้ออกไปและพู ดก ับหญิงท่ีเฝ้าประตู
 แล้วก็ พาเปโตรเข้าไป 17  ผู้ หญิงคนท่ีเฝ้าประตูจึงถามเปโต
รวา่ �ท่านเป็นสาวกของคนน้ันด้วยหรอื� เขาตอบวา่ �ข้า
ไม่ เป็น � 18 พวกผู้ รบัใช ้กับเจ้าหน้าท่ี ก็ ยนือยู ่ท่ี น่ันเอาถ่าน
มาก่อไฟเพราะอากาศหนาว  แล้วก็ ยนืผิงไฟกัน เปโตรก็ยนื
ผิงไฟอยูกั่บเขาด้วย

 พระเยซู ทรงอยูต่่อหน้ามหาปุโรหติ
19 มหา ปุโรหติ จึง ได้ ถาม พระ เยซู ถึง เหล่า สาวก ของ

พระองค์ และคําสอนของพระองค์ 20  พระเยซู ตรสัตอบท่าน
วา่ �เราได้ กล ่าวให้โลกฟังอยา่งเปิดเผย เราสัง่สอนเสมอ
ทัง้ในธรรมศาลาและท่ีในพระวหิารท่ีพวกยวิเคยชุ มน ุมกัน
และเราไม่ ได้  กล ่าวสิง่ใดอยา่งลับๆเลย 21 ท่านถามเราทําไม
จงถามผู้ ท่ี  ได้ ฟังเราวา่ เราได้ พู ดอะไรกับเขา  ดู  เถิด เขารูว้า่
เรากล่าวอะไร� 22 เม่ือพระองค์ตร ัสด ังน้ันแล้ว  เจ้าหน้าท่ี 
คนหน่ึงซ่ึงยนือยู ่ท่ี น่ันได้ตบพระเยซูด้วยฝ่ามือของเขาแล้ว
พูดวา่ � เจ้ าตอบมหาปุโรหติอยา่งน้ันหรอื� 23  พระเยซู ตรสั
ตอบเขาวา่ �ถ้าเราพูดผิด จงเป็นพยานในสิง่ท่ีผิดน้ัน  แต่ 
ถ้าเราพูดถูก ท่านตบเราทําไม� 24อนันาสจึงใหพ้าพระเยซู
ซ่ึงถูกมั ดอย ูไ่ปหาคายาฟาสผู้เป็นมหาปุโรหติประจําการ 25  
ซี โมนเปโตรกําลังยนืผิงไฟอยู่ คนเหล่าน้ันจึงถามเปโตรวา่
� เจ้ าเป็นสาวกของคนน้ันด้วยหรอื� เปโตรปฏิเสธวา่ �ข้า
ไม่ เป็น � 26  ผู้รบัใช ้คนหน่ึงของมหาปุโรหติซ่ึงเป็นญาติกับ
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คนท่ีเปโตรฟันหูขาดก็ กล ่าวขึ้ นว ่า �ข้าเหน็เจ้ากั บท ่านผู้
น้ันในสวนไม่ ใช ่ หรอื � 27 เปโตรปฏิเสธอกีครัง้หน่ึง และใน
ทันใดน้ันไก่ ก็  ขัน 

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

28 เขาจึงได้พาพระเยซูออกไปจากคายาฟาสไปยงัศาล
ปร ีโทเร ี ยม เป็นเวลาเชา้ตรู่ พวกเขาเองไม่ ได้  เข ้าไปในศาล
ปร ีโทเร ี ยม เพื่อไม่ ให ้เป็นมลทิน  แต่ จะได้กินปัสกาได้ 29  ปี 
ลาตจึงออกมาหาเขาเหล่าน้ันแล้วถามวา่ �พวกท่านมีเรือ่ง
อะไรมาฟ้องคนน้ี� 30 เขาตอบท่านวา่ �ถ้าเขาไม่ ใช ่ ผู้รา้ย 
พวกข้าพเจ้าก็จะไม่มอบเขาไว้กั บท ่าน� 31  ปี ลาตจึงกล่าว
แก่เขาวา่ �พวกท่านจงเอาคนน้ีไปพิพากษาตามกฎหมาย
ของท่านเถิด� พวกยวิจึงเรยีนท่านวา่ �การท่ีพวกข้าพเจ้า
จะประหารชวีติคนใดคนหน่ึงน้ันเป็นการผิดกฎหมาย� 32  
ทัง้น้ี เพื่อพระดํารสัของพระเยซูจะสําเรจ็ ซ่ึงพระองค์ตร ัสว 
่า  พระองค์ จะทรงสิน้พระชนม์ อยา่งไร 33  ปี ลาตจึงเข้าไปใน
ศาลปร ีโทเร ียมอกี และเรยีกพระเยซูมาทูลถามพระองค์ 
วา่ �ท่านเป็นกษั ตร ิย์ของพวกยวิหรอื� 34  พระเยซู ตรสั
ตอบท่านวา่ �ท่านถามอยา่งน้ันแต่ลําพังท่านเองหรอื หร ื
อม ีคนอื่นบอกท่านถึงเรือ่งของเรา� 35  ปี ลาตทูลตอบวา่
�เราเป็นยวิหรอื  ชนชาติ ของท่านเองและพวกปุโรหติใหญ่ 
ได้ มอบท่านไวกั้บเรา ท่านทําผิดอะไร� 36  พระเยซู ตรสัตอบ
วา่ �อาณาจักรของเรามิ ได้ เป็นของโลกน้ี ถ้าอาณาจักรของ
เรามาจากโลกน้ี คนของเราก็จะได้ ต่อสู้  ไม่  ให ้เราตกในเงื้อม
มือของพวกยวิ  แต่  บัดน้ี อาณาจักรของเรามิ ได้ มาจากโลก
น้ี� 37  ปี ลาตจึงทูลถามพระองค์ วา่ �ถ้าเชน่น้ันท่านเป็นกษั 
ตร ิย ์หรอื �  พระเยซู ตรสัตอบวา่ �ท่านพูดวา่เราเป็นกษั ตร ิย์
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 เพราะเหตุน้ี เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลก เพื่อเราจะเป็น
พยานถึงความจรงิ คนทัง้ปวงซ่ึงอยู่ฝ่ายความจรงิยอ่มฟัง
เสียงของเรา� 38  ปี ลาตทูลถามพระองค์ วา่ �ความจรงิคือ
อะไร� เม่ือถามดังน้ันแล้ วท ่านก็ออกไปหาพวกย ิวอ ีก และ
บอกเขาวา่ �เราไม่ เห ็นคนน้ั นม ีความผิดแม้ แต่  น้อย 

 พระ เยซู  ถู ก พิพากษา วา่ ผิด บา รบั บัส ได้ รบั การ ปลด
ปล่อย (มธ 27:15-26; มก 15:6-15;  ลก 23:18-25)

39  แต่ พวกท่านมีธรรมเนียมให้เราปล่อยคนหน่ึงให ้แก่ 
ท่านในเทศกาลปัสกา ฉะน้ันท่านจะให้ เราปล่อยกษั ตร ิย์
ของพวกยวิให ้แก่ ท่านหรอื� 40 คนทัง้หลายจึงรอ้งขึ้ นอ ี กวา่ 
�อยา่ปล่อยคนน้ี  แต่ จงปล่อยบารบับัส� บารบับั สน ้ันเป็น
โจร

19
 พระเยซู  ได้ รบัการสวมมงกุฎหนาม

1 ขณะน้ันปีลาตจึงให้เอาพระเยซูไปโบยตี 2 และพวก
ทหารก็เอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระองค์
และให ้พระองค์ สวมเส้ือสี ม่วง 3  แล ้ วท ูลวา่ �ท่านกษั ตร ิย์
ของพวกยวิ ขอทรงพระเจรญิ� และเขาก็ตบพระองค์ด้วย
ฝ่ามือ

 ปี ลาตมอบพระเยซู ให ้ แก่  ฝูงชน 
4  ปี ลาตจึงออกไปอกีและกล่าวแก่คนทัง้หลายวา่ � ดู  เถิด 

เราพาคนน้ีออกมาใหท่้านทัง้หลายเพื่อใหท่้านรู ้วา่ เราไม่ เห 
็ นว ่าเขามีความผิดสิง่ใดเลย� 5  พระเยซู จึงเสด็จออกมาท
รงมงกุฎทําด้วยหนามและทรงเส้ือสี ม่วง และปีลาตกล่าว
แก่เขาทัง้หลายวา่ � ดู คนน้ี ซิ � 6 ฉะน้ันเม่ือพวกปุโรหติใหญ่
และพวกเจ้าหน้าท่ี ได้  เห ็นพระองค์ เขาทัง้หลายรอ้งองึวา่
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�ตรงึเขาเสีย ตรงึเขาเสีย�  ปี ลาตกล่าวแก่เขาวา่ �พวก
ท่านเอาเขาไปตรงึเองเถิด เพราะเราไม่ เห ็ นว ่าเขามีความ
ผิดเลย� 7 พวกยวิตอบท่านวา่ �พวกเรามี กฎหมาย และ
ตามกฎหมายน้ันเขาควรจะตาย เพราะเขาได้ตัง้ตัวเป็นพระ
บุตรของพระเจ้า� 8 ฉะน้ั นคร ้ันปีลาตได้ยนิดังน้ัน ท่านก็
ตกใจกลัวมากขึ้น 9 ท่านเข้าไปในศาลปร ีโทเร ียมอกีและทูล
พระเยซู วา่ �ท่านมาจากไหน�  แต่  พระเยซู  มิได้ ตรสัตอบ
ประการใด 10  ปี ลาตจึงทูลพระองค์ วา่ �ท่านจะไม่ พู  ดก ับ
เราหรอื ท่านไม่ รู ้หรอืวา่เรามีอาํนาจท่ีจะตรงึท่านท่ี กางเขน 
และมีอาํนาจท่ีจะปล่อยท่านได้� 11  พระเยซู ตรสัตอบวา่
�ท่านจะมีอาํนาจเหนือเราไม่ ได้ นอกจากจะประทานจาก
เบื้องบนให ้แก่  ท่าน  เหตุ ฉะน้ันผู้ ท่ี มอบเราไว้กั บท ่านจึ งม 
ีความผิดบาปมากกวา่ท่าน� 12  ตัง้แต่ น้ันไปปีลาตก็หา
โอกาสท่ีจะปล่อยพระองค์  แต่ พวกยวิรอ้งองึวา่ �ถ้าท่าน
ปล่อยชายคนน้ี ท่านก็ ไม่ใช ่ มิ ตรของซี ซาร ์ ผู้ ใดท่ีตัง้ตัวเป็นก
ษั ตร ิย ์ก็  พู ดต่อสู้ ซี  ซาร ์� 13 เม่ือปีลาตได้ยนิดังน้ัน ท่านจึงพา
พระเยซู ออกมา  แล ้ วน ่ั งบ ัลลั งก ์ พิพากษา  ณ  ท่ี เรยีกวา่ ลาน
ปู ศิลา ภาษาฮบีรูเรยีกวา่ กับบาธา

ชาวยวิไม่ยอมรบัพระครสิต์เป็นกษั ตร ิย์
14 วนัน้ันเป็ นว ันเตรียมปัสกา เวลาประมาณเท่ียง ท่าน

พู ดก ับพวกย ิวว ่า � ดู  เถิด  น่ี คือกษั ตร ิย์ของท่านทัง้หลาย�
15  แต่ เขาทัง้หลายรอ้งองึวา่ �เอาเขาไปเสีย เอาเขาไปเสีย
ตรงึเขาเสียท่ี กางเขน �  ปี ลาตพู ดก ับเขาวา่ �ท่านจะให้เรา
ตรงึกษั ตร ิย์ของท่านทัง้หลายท่ีกางเขนหรอื� พวกปุโรหติ
ใหญ่ตอบวา่ � เวน้แต่  ซี  ซาร ์ แล้ว เราไม่ มี  กษัตรยิ ์�

ทรงถูกตรงึบนไม้ กางเขน (มธ 27:33-54; มก 15:22-
39;  ลก 23:33-47)
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16  แล ้วปีลาตจึงมอบพระองค์ ให ้เขาพาไปตรงึท่ี กางเขน 
และเขาพาพระเยซู ไป 17และพระองค์ทรงแบกกางเขนของ
พระองค์ไปยงัสถานท่ี แหง่หน ่ึงซ่ึงเรยีกวา่  สถานท่ี  กะโหลก
ศีรษะ ภาษา ฮบีรู เรยีก วา่ กล โกธา 18  ณ  ท่ี  น้ัน เขา ตรงึ
พระองค์ ไว ้ ท่ี กางเขนกับคนอกีสองคน คนละข้างและพระ
เยซูทรงอยู ่กลาง 19  ปี ลาตให ้เข ียนคําประจานติดไว้บน
กางเขน และคําประจานน้ั นว ่า � เยซู ชาวนาซาเรธ็  กษัตรยิ ์
ของพวกยวิ� 20 พวกยวิเป็ นอ ันมากจึงได้อา่นคําประจาน
น้ี เพราะท่ีซ่ึงเขาตรงึพระเยซูน้ันอยู ่ใกล้ กับกรุง และคําน้ัน
เขียนไวเ้ป็นภาษาฮบีรู ภาษากรกี และภาษาลาติน 21ฉะน้ัน
พวก ปุโรหติ ใหญ่ ของ พวก ยวิ จึง เรยีน ปี ลา ต วา่ �ขอ อยา่
เขียนวา่ � กษัตรยิ ์ของพวกยวิ�  แต่ ขอเขียนวา่ �คนน้ีบอก
วา่ เราเป็นกษั ตร ิย์ของพวกยวิ� � 22  ปี ลาตตอบวา่ � สิ ่ง
ใดท่ีเราเขียนแล้ วก ็ แล้วไป � 23 ครัน้พวกทหารตรงึพระเยซู 
ไว ้ ท่ี กางเขนแล้ว เขาทัง้หลายก็เอาฉลองพระองค์ แบ ่งออก
เป็นส่ีส่วนใหท้หารทุกคนคนละส่ วน และเอาฉลองพระองค์
ชัน้ในด้วย  ฉลองพระองค์ ชัน้ในน้ันไม่ มี  ตะเข็บ ทอตัง้แต่บน
ตลอดล่าง 24  เหตุ ฉะน้ันเขาจึงพู ดก ั นว ่า �เราอยา่ฉีกแบ่ งก 
ันเลย  แต่  ให ้เราจับสลากกันจะได้ รู ้วา่ใครจะได้�  ทัง้น้ี เพื่อ
พระคัมภีรจ์ะสําเรจ็ท่ี วา่ �เส้ือผ้าของข้าพระองค์ เขาแบ่งปั 
นก ัน ส่วนเส้ือของข้าพระองค์ น้ัน เขาก็จับสลากกัน� พวก
ทหารจึงได้กระทําดังน้ี 25  ผู้  ท่ี ยนือยู่ข้างกางเขนของพระ
เยซู น้ัน  มี มารดาของพระองค์กั บน ้าสาวของพระองค์  มาร ีย์
ภรรยาของเคลโอปัส และมารยี์ชาวมักดาลา 26 ฉะน้ันเม่ือ
พระเยซูทอดพระเนตรเหน็มารดาของพระองค์ และสาวก
คนท่ี พระองค์ ทรงรกัยนือยู ่ใกล้  พระองค์ ตรสักับมารดาของ
พระองค์ วา่ �หญิงเอย๋  จงดู  บุ ตรของท่านเถิด� 27  แล ้ว
พระองค์ตรสักับสาวกคนน้ั นว ่า � จงดู มารดาของท่านเถิด�
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และตัง้แต่เวลาน้ันมา สาวกคนน้ั นก ็รบันางมาอยู่ในบ้าน
ของตน 28 หลังจากน้ันพระเยซูทรงทราบวา่  ทุ กสิ่งสําเรจ็
แล้ว เพื่อพระคัมภีร์จะสําเรจ็จึงตร ัสว ่า �เรากระหายน้ํา�
29  มี ภาชนะใส่น้ําองุน่เปรีย้ววางอยู ่ท่ีน่ัน เขาจึงเอาฟองน้ํา
ชุ บน ้ําองุน่เปรีย้วใส่ปลายไม้หุสบชูขึ้นให้ถึงพระโอษฐ์ของ
พระองค์ 30 เม่ือพระเยซูทรงร ับน ํ้าองุน่เปรีย้วแล้ว  พระองค์ 
ตร ัสว ่า �สําเรจ็แล้ว� และทรงก้มพระเศียรลงปล่อยพระ
วญิญาณจิตออกไป

พระอฐิัของพระองค์ ไม่ หกัเลย
31 เพราะวนัน้ันเป็ นว ันเตร ียม พวกยวิจึงขอให ้ปี ลาตทุบ

ขาของผู้ ท่ี  ถู กตรงึให ้หกั และให้เอาศพไปเสีย เพื่อไม่ ให ้ศพ
ค้างอยู ่ท่ี กางเขนในวนัสะบาโต (เพราะวนัสะบาโตน้ันเป็ นว 
ันใหญ่� 32 ดังน้ันพวกทหารจึงมาทุบขาของคนท่ี หน่ึง และ
ขาของอกีคนหน่ึงท่ี ถู กตรงึอยู่กับพระองค์ 33  แต่ เม่ือเขามา
ถึงพระเยซูและเห ็นว ่าพระองค์ สิน้พระชนม์  แล้ว เขาจึ งม ิ ได้  
ทุ บขาของพระองค์ 34  แต่ ทหารคนหน่ึงเอาทวนแทงท่ี สี ข้าง
ของพระองค์ และโลห ิตก ั บน ้ําก็ไหลออกมาทั นที 35 คนน้ั 
นที ่ เห ็ นก ็เป็นพยาน และคําพยานของเขาก็เป็นความจรงิ
และเขาก็ รู ้วา่เขาพูดความจรงิ เพื่อท่านทัง้หลายจะได้ เชื่อ 
36 เพราะสิง่เหล่าน้ี เก ิดขึ้นเพื่อข้อพระคัมภีรจ์ะสําเรจ็ซ่ึงวา่
�พระอฐิัของพระองค์จะไม่หกัสักซ่ี เดียว � 37 และมีข้อพระ
คัมภีร ์อ ีกข้อหน่ึงวา่ �เขาทัง้หลายจะมองดู พระองค์  ผู้ ซ่ึงเขา
เองได้ แทง �

 พระเยซู ทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟ (มธ
27:57-60; มก 15:43-47;  ลก 23:50-56)
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38  หลังจากน้ี โยเซฟชาวบ้านอาริมาเธยี ซ่ึงเป็นสาวก
ลับๆของพระเยซูเพราะกลัวพวกยวิ  ก็ได้ ขอพระศพพระเยซู
จากปีลาต และปีลาตก็ ยอมให ้ โยเซฟจึงมาอญัเชญิพระ
ศพพระเยซู ไป 39 ฝ่ายนิโคเดมัส ซ่ึงตอนแรกไปหาพระเยซู
ในเวลากลางคืนน้ั นก ็ มาด ้วย เขานําเครือ่งหอมผสม คือ
มดยอบกับกฤษณาหนักประมาณสามสิบกวา่ กิโลกรมัมา
ด้วย 40พวกเขาอญัเชญิพระศพพระเยซู และเอาผ้าป่านกับ
เครือ่งหอมพันพระศพน้ันตามธรรมเนียมฝังศพของพวก
ยวิ 41 ในสถานท่ี พระองค์  ถู กตรงึท่ีกางเขนน้ั นม ีสวนแหง่
หน่ึง ในสวนน้ั นม ี อุโมงค์ ฝังศพใหม่ ท่ี ยงัไม่ ได้ ฝังศพผู้ใดเลย
42 เพราะวนัน้ันเป็ นว ันเตรยีมของพวกยวิ และเพราะอุโมงค์
น้ันอยู ่ใกล้ เขาจึงบรรจุพระศพพระเยซู ไว ้ ท่ีน่ัน 

20
การฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระเยซู ครสิต์ (มธ 28:1-10;

มก 16:1-14;  ลก 24:1-43)
1 วนัแรกของสัปดาห์ เวลาเชา้ มืด  มาร ีย์ชาว มักดาลา

มาถึ งอ ุโมงค์ ฝังศพ เธอเหน็หนิออกจากปากอุโมงค์ อยู ่ แล้ว 
2 เธอจึงวิง่ไปหาซีโมนเปโตรและสาวกอกีคนหน่ึงท่ี พระเยซู 
ทรงรกัน้ัน และพู ดก ับเขาวา่ �เขาเอาองค์พระผู้ เป็นเจ้า
ออกไปจากอุโมงค์ แล้ว และพวกเราไม่ รู ้วา่เขาเอาพระองค์
ไปไว ้ท่ีไหน � 3 เปโตรจึงออกไปย ังอ ุโมงค์กับสาวกคนน้ัน
4 เขาจึงวิง่ไปทัง้สองคน  แต่ สาวกคนน้ั นว ่ิงเรว็กวา่เปโตรจึง
มาถึ งอ ุโมงค์ ก่อน 5 เขาก้มลงมองดู เห ็นผ้าป่านวางอยู่  แต่ 
เขาไม่ ได้  เข ้าไปข้างใน 6  ซี โมนเปโตรตามมาถึงภายหลัง  แล 
้วเข้าไปในอุโมงค์ เห ็นผ้าป่านวางอยู่ 7 และผ้าพันพระเศียร
ของพระองค์ ไม่ได้ วางอยู่กับผ้าอื่น  แต่ พับไว ้ต่างหาก 8  แล 



ยอหน์ 20:9 lxxiii ยอหน์ 20:18

้วสาวกคนน้ั นที ่มาถึ งอ ุโมงค์ก่อนก็ เข ้าไปด้วย เขาได้ เห ็น
และเชื่อ 9 เพราะวา่ขณะน้ันเขายงัไม่ เข ้าใจข้อพระคัมภีร ์ท่ี
วา่  พระองค์ จะต้องฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย 10  แล ว้สาวกทัง้
สองก็ กล ับไปย ังบ ้านของตน

 พระเยซู ทรงปรากฏพระองค์ต่อมารยีช์าวมักดาลา
11  แต่ ฝ่ายมารยีย์ ืนร ้องไห ้อยู ่นอกอุโมงค์  ขณะท่ี  รอ้งไห ้ 

อยู ่เธอก้มลงมองดู ท่ี  อุโมงค์ 12 และได้ เห ็นทูตสวรรค์สอง
องค์สวมเส้ือขาวน่ังอยู่  ณ  ท่ี ซ่ึงเขาวางพระศพพระเยซู  องค์  
หน ึ่งอยูเ่บื้องพระเศียร และองค์ หน ึ่งอยูเ่บื้องพระบาท 13 ทูต
ทัง้สองพู ดก ับมารยี ์วา่ �หญิงเอย๋  รอ้งไห ้ ทําไม � เธอตอบทูต
ทัง้สองวา่ �เพราะเขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าไป
เสียแล้ว และข้าพเจ้าไม่ทราบวา่เขาเอาพระองค์ไปไว ้ท่ีไหน 
� 14 เม่ือมารยี ์พู  ดอย ่างน้ันแล้ว  ก็ หนักลับมาและเหน็พระ
เยซูประทับยนือยู่  แต่  ไม่ ทราบวา่เป็นองค์ พระเยซู 15  พระ
เยซู ตรสัถามเธอวา่ �หญิงเอย๋  รอ้งไห ้ ทําไม  เจ้ าตามหาผู้ ใด 
�  มาร ีย์สําคัญวา่พระองค์เป็นคนทําสวนจึงตอบพระองค์ 
วา่ �นายเจ้าข้า ถ้าท่านได้เอาพระองค์ ไป ขอบอกให ้ดิ ฉั นร 
ู้วา่เอาพระองค์ไปไว ้ท่ีไหน และดิฉันจะรบัพระองค์ ไป � 16  
พระเยซู ตรสักับเธอวา่ � มาร ีย ์เอย๋ �  มาร ียจึ์งหนัมาและทูล
พระองค์ วา่ �รบัโบนี� ซ่ึงแปลวา่  อาจารย ์17  พระเยซู ตรสั
กับเธอวา่ �อยา่แตะต้องเรา เพราะเราย ังม ิ ได้ ขึ้นไปหาพระ
บิดาของเรา  แต่ จงไปหาพวกพี่ น้องของเรา และบอกเขา
วา่ เราจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของท่าน
ทัง้หลาย และไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทัง้
หลาย� 18  มาร ีย์มักดาลาจึงไปบอกพวกสาวกวา่ เธอได้ เห 
็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว และพระองค์ ได้ ตรสัคําเหล่าน้ั นก 
ับเธอ
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 พระเยซู ทรงปรากฏพระองค์ต่อเหล่าสาวกเวน้แต่ โธมัส 
19 ค่ํา วนั น้ัน ซ่ึง เป็ นว ัน แรก ของ สัปดาห์ เม่ือ สาวก ปิด

ประตูหอ้งท่ีพวกเขาอยู ่แล ้วเพราะกลัวพวกยวิ  พระเยซู  ได้ 
เสด็จเข้ามาประทับยนือยู่ท่ามกลางเขา และตรสักับเขาวา่
� สันติ สุขจงดํารงอยูกั่ บท ่านทัง้หลายเถิด� 20ครัน้พระองค์
ตร ัสอย ่างน้ันแล้ว  พระองค์ ทรงให้เขาดูพระหตัถ์และสีข้าง
ของพระองค์ เม่ือพวกสาวกเหน็องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว เขา
ก็ มีความยนิดี 21  พระเยซู จึงตรสักับเขาอ ีกวา่ � สันติ สุขจง
ดํารงอยู่กั บท ่านทัง้หลายเถิด พระบิดาของเราทรงใช้เรา
มาฉันใด เราก็ ใช ้ท่านทัง้หลายไปฉันน้ัน� 22 ครัน้พระองค์
ตร ัสด ังน้ันแล้วจึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขา และ
ตรสักับเขาวา่ �ท่านทัง้หลายจงรบัพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ 
เถิด 23 ถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ ใด ความผิดบา
ปน้ั นก ็จะถูกยกเสีย และถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติ ดอย ู่
กับผู้ ใด ความผิดบาปก็จะติ ดอย ู่กับผู้ น้ัน �

 พระเยซู ทรงปรากฏพระองค์ อ ีกครัง้หน่ึงและโธมัสยอม
เชื่อ

24  แต่ ฝ่ายโธมัสท่ีเขาเรยีกกั นว ่า  ดิ  ดุม ัส ซ่ึงเป็นสาวก
คนหน่ึงในสิบสองคนน้ัน  ไม่ได้  อยู ่กับพวกเขาเม่ือพระเยซู
เสด็จมา 25 สาวกอื่นๆจึงบอกโธมั สว ่า �เราได้ เห ็นองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าแล้ว�  แต่ โธมัสตอบเขาเหล่าน้ั นว ่า �ถ้าข้าไม่ เห ็
นรอยตะปู ท่ี พระหตัถ์ของพระองค์ และไม่ ได้ เอาน้ิวของข้า
แยงเข้าไปท่ีรอยตะปู น้ัน และไม่ ได้ เอามือของข้าแยงเข้าไป
ท่ี สี ข้างของพระองค์ แล้ว ข้าจะไม่เชื่อเลย� 26 ครัน้ล่วงไป
แปดวนัแล้ว  เหล่ าสาวกของพระองค์ อยู ่ด้วยกันข้างในอกี
และโธมัสก็ อยู ่กับพวกเขาด้วย  ประตู ปิดแล้ว  พระเยซู เสด็จ
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เข้ามาและประทับยนือยู่ท่ามกลางเขาและตร ัสว ่า � สันติ 
สุขจงดํารงอยู่กั บท ่านทัง้หลายเถิด� 27  แล ้วพระองค์ตรสั
กับโธมั สว ่า �จงยื่นน้ิวมาท่ี น่ี และดูมือของเรา จงยื่ นม ืออ
อกคลําท่ี สี ข้างของเรา อยา่ขาดความเชื่อเลย  แต่ จงเชื่อ
เถิด� 28 โธมัสทูลตอบพระองค์ วา่ � องค์ พระผู้เป็นเจ้าของ
ข้าพระองค์ และพระเจ้าของข้าพระองค์� 29  พระเยซู ตรสั
กับเขาวา่ �โธมัสเอย๋ เพราะท่านได้ เห ็นเราท่านจึงเชื่อ  ผู้  ท่ี  
ไม่  เห ็นเราแต่เชื่ อก ็ เป็นสุข �

ความมุ่งหมายของข่าวประเสรฐิของยอหน์
30  พระ เยซู  ได้ ทรง กระทํา หมาย สําคัญ อื่นๆ อกี หลาย

ประการต่อหน้าเหล่าสาวกของพระองค์ ซ่ึงไม่ ได้ จดไว้ใน
หนังสื อม ้วนน้ี 31  แต่ การท่ี ได้ จดเหตุ การณ์  เหล่าน้ี  ไว ้ ก็ เพื่อ
ท่านทัง้หลายจะได้เชื่อวา่  พระเยซู ทรงเป็นพระครสิต์พระ
บุตรของพระเจ้า และเม่ื อม ีความเชื่อแล้ว ท่านก็จะมี ช ีวิต
โดยพระนามของพระองค์

21
 พระเยซู ทรงปรากฏพระองค์ต่อเหล่าสาวกในแควน้กา

ลิลี
1 ภาย หลัง เหตุ การณ์  เหล่า น้ี  พระ เยซู  ได้ ทรง สําแดง

พระองค์ แก่  เหล่ าสาวกอกีครัง้หน่ึง ท่ีทะเลทิเบเรยีส และ
พระองค์ ทรง สําแดง พระองค์ อยา่ง น้ี 2  คือ  ซี โม นเป โตร
โธมัส ท่ี เรยีกวา่  ดิ  ดุม ัส และนาธานาเอลชาวบ้านคานา
แควน้กาลิลี และบุตรชายทัง้สองของเศเบดี และสาวกของ
พระองค์ อ ีกสองคนกําลังอยู ่ด้วยกัน 

การตกปลาท่ี ล้มเหลว 
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3  ซี โมนเปโตรบอกเขาวา่ �ข้าจะไปจับปลา� เขาทัง้หลาย
จึงพู ดก ั บท ่านวา่ �เราจะไปกั บท ่านด้วย� เขาก็ออกไปลง
เรอืทั นที  แต่ คืนน้ันเขาจับปลาไม่ ได้  เลย 4  แต่ ครั ้นร ุ่งเชา้พระ
เยซูประทับยนือยู ่ท่ี  ฝ่ัง  แต่  เหล่ าสาวกไม่ รู ้วา่เป็นพระเยซู

 พระ เยซู ทรง ปรากฏ พระ องค์ และ ตร ัสส ่ัง เหล่า สาวก
อวนเต็มไปด้วยปลา

5  พระเยซู จึงตรสัถามเขาวา่ �ลูกเอย๋  มี อาหารบ้างหรอื
เปล่า� เขาทูลตอบพระองค์ วา่ � ไม่มี � 6  พระองค์ ตรสักับ
เขาทัง้หลายวา่ �จงทอดอวนลงทางด้านขวาเรอืเถิด  แล ้
วจะได้ปลาบ้าง� เขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาเป็ นอ ันมาก
จนลากอวนขึ้นไม่ ได้ 7 สาวกคนท่ี พระเยซู ทรงรกัจึงบอกเป
โตรวา่ �เป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า � เม่ือซีโมนเปโตรได้ย ินว 
่าเป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า เขาก็หยบิเส้ือคลุมชาวประมงของ
เขามาสวมรดัไว้ (เพราะเขาเปลือยเปล่าอยู�่  แล้วก็ กระโดด
ลงทะเล 8  แต่ สาวกอื่นๆน้ันน่ังเรอืเล็กๆมา ลากอวนท่ี ติ ด
ปลาเต็ มน ้ันมาด้วย (เพราะเขาอยู ่ไม่ หา่งจากฝ่ังนัก ไกล
ประมาณหน่ึงรอ้ยเมตรเท่าน้ัน� 9 เม่ือเขาขึ้นมาบนฝ่ัง เขา
ก็ เห ็นถ่านติดไฟอยู่ และมีปลาวางอยู่ข้างบนและมี ขนมปัง 
10  พระเยซู ตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �เอาปลาท่ี ได้  เม่ือก้ีน้ี  มาบ 
้าง� 11  ซี โมนเปโตรจึงไปลากอวนขึ้นฝ่ัง อวนติดปลาใหญ่ 
เต็ม  มี  หน ่ึงรอ้ยหา้สิบสามตัว และถึงมากอยา่งน้ันอวนก็ ไม่  
ขาด 

 พระเยซู ทรงเล้ียงเหล่าสาวก
12  พระเยซู ตรสักับเขาทัง้หลายวา่ �เชญิมารบัประทาน

อาหาร กัน เถิด� และ ใน พวก สาวก ไม่ มี ใคร กล้า ถาม
พระองค์ วา่ �ท่านคือผู้ ใด � เพราะเขารู ้อยู ่วา่เป็นองค์ พระ
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ผู้ เป็นเจ้า 13  พระเยซู ทรงเข้ามาหยบิขนมปังแจกให้ เขา
และทรงหยบิปลาแจกด้วย 14  น่ี เป็ นคร ้ังท่ีสามท่ี พระเยซู 
ทรงสําแดงพระองค์ แก่ พวกสาวกของพระองค์  หลังจากท่ี  
พระองค์ ทรงคืนพระชนม์

� ซี  โมน  .  .  . ท่านรกัเราหรอื�
15 เม่ือ รบั ประทาน อาหาร เสรจ็ แล้ว พระ เยซู ตรสั กับ ซี

โม นเป โต ร วา่ � ซี โม นบุตร ชาย โย นาห ์เอย๋ ท่าน รกั เรา
มากกวา่พวกเหล่าน้ี หรอื � เขาทูลตอบพระองค์ วา่ � ถู ก
แล้ว  พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์ ทรงทราบวา่ข้าพระองค์รกั
พระองค์�  พระองค์ ตร ัสส ่ังเขาวา่ �จงเล้ียงลูกแกะของเรา
เถิด� 16  พระองค์ ตรสักับเขาครัง้ท่ีสองอ ีกวา่ � ซี โมนบุตร
ชายโยนาห ์เอย๋ ท่านรกัเราหรอื� เขาทูลตอบพระองค์ วา่ 
� ถู กแล้ว  พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์ ทรงทราบวา่ข้าพระองค์
รกัพระองค์�  พระองค์ ตรสักับเขาวา่ �จงเล้ียงแกะของเรา
เถิด� 17  พระองค์ ตรสักับเขาครัง้ ท่ีสามวา่ � ซี โมนบุตร
ชายโยนาห ์เอย๋ ท่านรกัเราหรอื� เปโตรก็ เป็นทุกข์ ใจ ท่ี 
พระองค์ ตรสัถามเขาครัง้ท่ีสามวา่ �ท่านรกัเราหรอื� และ
เขาทูลพระองค์ วา่ � พระองค์  เจ้าข้า  พระองค์ ทรงทราบทุก
สิง่  พระองค์ ทรงทราบวา่ ข้าพระองค์รกัพระองค์�  พระเยซู 
ตรสักับเขาวา่ �จงเล้ียงแกะของเราเถิด

สาวกจะต้องยอมตามพระเยซู ไป 
18 เราบอกความจรงิแก่ท่านวา่ เม่ือท่านยงัหนุ่ มท ่านคาด

เอวเอง และเดินไปไหนๆตามท่ีท่านปรารถนา  แต่ เม่ือท่าน
แก่ แล ้ วท ่านจะเหยยีดมือของท่านออก และคนอื่นจะคาด
เอวท่าน และพาท่านไปท่ี ท่ี ท่านไม่ปรารถนาจะไป� 19  ท่ี  
พระองค์ ตร ัสอย ่างน้ันเพื่อแสดงวา่ เปโตรจะถวายเกียรติ 
แด่ พระเจ้าด้วยความตายอยา่งไร ครัน้พระองค์ตร ัสอย ่าง



ยอหน์ 21:20 lxxviii ยอหน์ 21:25

น้ันแล้วจึงสัง่ เปโตรวา่ �จงตามเรามาเถิด� 20 เปโตร
เหลียวหลังเหน็สาวกคนท่ี พระเยซู ทรงรกัตามมา คือสาวก
ท่ีเอนตัวลงท่ีพระทรวงของพระองค์เม่ือรบัประทานอาหาร
เยน็อยู ่น้ัน และทูลถามวา่ � พระองค์  เจ้าข้า  ผู้  ท่ี จะทรยศ
พระองค์คือใคร� 21 เม่ือเปโตรเหน็สาวกคนน้ันจึงทูลถาม
พระเยซู วา่ � พระองค์  เจ้าข้า คนน้ีจะเป็นอยา่งไร� 22  พระ
เยซู ตรสักับเขาวา่ �ถ้าเราอยากจะให้เขาอยู่จนเรามาน้ัน
จะเป็นเรือ่งอะไรของท่านเล่า ท่านจงตามเรามาเถิด� 23  
เหตุ ฉะน้ันคําท่ี วา่ สาวกคนน้ันจะไม่ ตาย จึงลือไปท่ามกลาง
พวกพี่ น้อง  แต่  พระเยซู  มิได้ ตรสัแก่เขาวา่ �สาวกคนน้ัน
จะไม่ ตาย �  แต่ ตร ัสว ่า �ถ้าเราอยากจะให้เขาอยู่จนเรามา
น้ัน จะเป็นเรือ่งอะไรของท่านเล่า� 24 สาวกคนน้ี แหละ  ท่ี 
เป็นพยานถึงเหตุ การณ์  เหล่าน้ี และเป็นผู้ ท่ี  เข ียนสิง่เหล่าน้ี 
ไว ้และเราทราบวา่คําพยานของเขาเป็นความจรงิ 25  มี  อ ีก
หลายสิง่ท่ี พระเยซู  ได้ ทรงกระทํา ถ้าจะเขียนไว ้ให ้หมดทุก
สิง่ ข้าพเจ้าคาดวา่  แม้ หมดทัง้โลกก็น่าจะไม่พอไว ้หน ังสือท่ี
จะเขียนน้ัน เอเมน
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