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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ยอห์น

ยอห์น ผู้เขีย นข่าว ประเสริฐ นี้ เป็น บุตร ชาย ของ เศเบ ดี
และสะโลเมและเป็นน้ องชายของยากอบ ท่านเป็นคนหนึ่ ง
ใน สาม ที่มีความ สัมพันธ์ใกล้ชิดกับ พระ เยซู คือ เป โตร และ
ยากอบ ท่านเป็น สาวกที่พระเยซูทรงรัก ยอห์น ได้กล่าวถึง
ตนเองว่าท่านเป็นสาวกที่เอนตัวลงที่พระทรวงของพระเยซู
เป็น สาวก นั ้น ผู้ที่พระ เยซูทรง รัก และ เป็น ผู้ที่พระ เยซูทรง
ให้เลี้ยงดูมารดาของพระองค์
ยอห์น ได้เขีย นข่าวประเสริฐ นี้ ขึ้น ภายหลัง ข่าวประเสริฐ
ของมัทธิว มาระโก และลูกา อาจเป็นประมาณปีค.ศ. 90
ท่าน ได้เขียน หนั งสือ ใน พระ คัมภีรใหม่
์
ไว้ห้า เล่ม คือ
หนังสือยอห์น จดหมายสามฉบับและหนั งสือวิวรณ์
ยาก อบ พี่ ชาย ของ ยอห์น ได้ถูกกษั ตริย์ เฮ โรด ฆ่า ตาย
(กิจการ บทที่ 12) หนังสืออ้างอิงหลายเล่มในคริสตจักรของ
เหล่าบรรพบุรุษระบุว่า ต่อมายอห์นได้ไปเผยแพร่พระวจนะ
ในเมืองเอเฟซัสและได้ นํานางมารีย์ไปกับท่านด้วย ในสมัย
การปกครองของจักรพรรดิโดมิเธียน ท่านได้ถูกเนรเทศไป
ที่ เกาะปัทมอสและที่ นั่นเองท่านได้เขียนหนั งสือ วิวรณ์ ขึ้น
ท่านได้รบ
ั การปลดปล่อยประมาณช่วงสมัยที่จักรพรรดิเทร
จันทร์เริม
่ ครองราชในปีค.ศ. 98
เรา เชื่อ ว่า ถ้อยคํา ที่เขียน ใน ข่าว ประเสริฐ ของ ยอห์น
ตลอดทัง้ เล่มนน
ั ้ ได้ รับ การดลใจจากพระเจ้า อย่างแท้จริง
ยอห์น ได้กล่า วอ้างไว้ว่า ท่านได้เขียนในลักษณะเป็น คํา พูด

ยอห์น 1:1

2

ยอห์น 1:5

ยาวๆ ชนิด คํา ต่อ คํา จากพระเยซู และคนอื่นๆพระเจ้า เป็น
ผู้ทรงประทานคํายอห์นเป็นแต่ผู้บันทึกคํา เหล่านั ้น

เป้า หมาย เบื้อง ต้น ของ ข่าว ประเสริฐ แห่ง หนั งสือ ยอห์น
ก็เพื่อ ที่ จะ พิ สูจน์ว่า พระ เยซูเป็น พระ คริสต์ พระ บุตร ของ
พระเจ้า (ยน 20:31) หนังสือ ยอห์น นี้ ได้มุ่ง ไปที่ คํา ตรัส ของ
พระเยซู มากกว่ากิจการของพระองค์ เกือบจะครึง่ หนึ่ งของ
ข่าว ประเสริฐ แห่ง หนั งสือ ยอห์น เป็น คํา ตรัส โดยตรง จาก
พระเยซู
โครงการ แห่ง ความ รอด ได้ รับ การ กล่าว ถึง มาก และ
ชัดเจน ที่สุด ใน ข่าว ประเสริฐ ของ ยอห์ นมา กก ว่า ที่ อื่นๆ ใน
พระ คัมภีร ์ (ยน 1:12; 3:15-16, 18, 36; 5:24; 6:37, 40, 47)
ทุกคนที่ จะเอาชนะวิญญาณจิต ทัง้ หลายเพื่อ พระคริสต์ จะ
ต้องเน้ นถึงความรอดเช่นกัน ผู้ใดที่วางใจในองค์พระคริสต์
และยอมพึ่งในพระองค์สําหรับความรอด ผู้นั ้นจะได้รบ
ั การ
บังเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าและได้รบ
ั ชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์
พระเยซูเป็นพระวาทะของพระเจ้า

1 ในเริม
่ ว
่ แรกนั ้นพระวาทะทรงเป็นอยูแล้

และพระวาทะ
ทรงอยู่ กับ พระเจ้า และพระวาทะทรงเป็น พระเจ้า 2 ในเริม
่
แรกนั ้นพระองค์นั้นทรงอยูก
่ ับพระเจ้า
3

พระเยซู ผู้เนรมิตสร้างสิง่ สารพัด

พระองค์ทรง สร้าง สิง่ ทัง้ ปวง ขึ้น มา และ ใน บรรดา
สิง่ ที่ เป็น มา นั ้น ไม่มีสัก สิง่ เดียว ที่ได้เป็น มาน อก เหนื อ
พระองค์ 4 ใน พระองค์มี ชีวต
ิ และ ชี วตน
ิ ัน
้ เป็น ความ สว่าง
ของมนุษย์ทัง้ ปวง 5 ความสว่างนั ้น ส่องเข้า มาในความมืด
และความมืดหาได้เข้าใจความสว่างไม่
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ภารกิจของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
6 มีชายคนหนึ่ งที่พระเจ้าทรงใช้มา ชื่อยอห์น 7 ท่านผู้นี้ มา
เพื่อ เป็น พยาน เพื่อ เป็น พยาน ถึง ความ สว่าง นั ้น เพื่อ คน
ทัง้ ปวงจะได้มีความเชื่อ เพราะท่าน 8 ท่านไม่ใช่ความสว่าง
นั ้น แต่ทรง ใช้ มา เพื่อ เป็น พยาน ถึง ความ สว่าง นั ้น 9 เป็น
ความ สว่าง แท้นั ้น ซึ่ง ส่อง สว่าง แก่ทุก คน ที่เข้า มา ใน โลก
10 พระองค์ทรงอยูใ่ นโลก และพระองค์ได้ทรงสร้างโลก และ
โลกหาได้รู จั
้ กพระองค์ไม่
พระสัญญายิง่ ใหญ่แก่ผู้ที่เชื่อ
11 พระองค์ได้เสด็จ มายัง พวก ของ พระองค์ และ พวก
ของพระองค์ นั้น หาได้ ต้อนรับ พระองค์ไม่ 12 แต่ส่วนบรรดา
ผู้ที่ต้อนรับ พระองค์ พระองค์ทรง ประทาน อํานาจ ให้ เป็น
บุตร ของ พระเจ้า คือ คน ทัง้ หลาย ที่ เชื่อ ใน พระนาม ของ
พระองค์ 13 ซึ่งมิได้เกิด จาก เลือด หรือ ความ ประสงค์ ของ
เนื้ อหนั ง หรือความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า
พระเยซูทรงรับสภาพมนุษย์
14 พระ วา ทะ ได้ ทรง สภาพ ของ เนื้ อ หนั ง และ ทรง อยู่
ท่ามกลางเรา (และเราทัง้ หลายได้เห็นสง่าราศีของพระองค์
คือ สง่า ราศี อน
ั สมกับ พระบุตรองค์ เดียวที่ บังเกิด จากพระ
บิดา) บริบูรณ์ ด้วยพระคุณและความจริง
คําพยานของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 3:1-17; มก 1:111; ลก 3:1-18)
15 ยอห์น ได้ เป็ น พยาน ถึง พระองค์ และ ร้อง ประกาศ
ว่า “นี่ แหละ คือ พระองค์ผู้ที่ข้าพเจ้า ได้กล่าว ถึงว่า
พระองค์ผู้เสด็จ มา ภาย หลัง ข้าพเจ้า ทรง เป็น ใหญ่ กว่า
ข้าพเจ้า เพราะ ว่า พระองค์ ทรง ดํารง อยู่ ก่อน ข้าพเจ้า”
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และ เรา ทัง้ หลาย ได้ รับ จาก ความ บริบูรณ์ ของ พระองค์
เป็น พระคุณ ซ้อนพระคุณ 17 เพราะว่า ได้ ทรงประทานพระ
ราช บัญญัตินั ้น ทาง โมเสส ส่วน พระคุณ และ ความ จริง มา
ทางพระเยซูคริสต์ 18 ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าในเวลาใดเลย
พระบุตรองค์ เดียวที่ บังเกิด มา ผู้ทรงสถิต ในพระทรวงของ
พระ บิดา พระองค์ได้ทรง สําแดง พระเจ้า แล้ว 19 นี่ แหละ
เป็น คํา พยาน ของ ยอห์น เมื่อ พวก ยิว ส่ง พวก ปุโรหิต และ
พวกเลวี จากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ไปถามท่านว่า “ท่านคือ ผู้ใด ”
20 ท่านได้ยอมรับ และมิได้ปฏิเสธ แต่ได้ยอมรับว่า “ข้าพเจ้า
ไม่ใช่พระ คริสต์” 21 เขา ทัง้ หลาย จึง ถาม ท่าน ว่า “ถ้า เช่น
นั ้น ท่าน เป็น ใคร เล่า ท่าน เป็น เอ ลี ยาห์หรือ ” ท่าน ตอบ ว่า
“ข้าพเจ้า ไม่ใช่เอ ลี ยาห์” “ท่าน เป็น ศาสดา พยากรณ์ ผู้นั ้น
หรือ” และท่านตอบว่า “มิได้ ” 22 คนเหล่า นั ้น จึง ถามท่าน
ว่า “ท่าน เป็น ใคร เพื่อ เรา จะ ได้ ตอบ ผู้ที่ใช้เรา มา ท่าน
กล่าว ว่า ท่าน เป็น ใคร” 23 ท่าน ตอบ ว่า “เรา เป็น เสียง ของ
ผู้ที่ร้องในถิน
่ ทุรกันดารว่า ‘จงกระทํามรรคาขององค์พระผู้
เป็น เจ้า ให้ ตรง ไป’ ตาม ที่อิส ยาห์ศาสดา พยากรณ์ ได้กล่าว
ไว้” 24 ฝ่าย ผู้ที่ได้รับ ใช้มานัน
้ เป็น ของ พวก ฟา ริสี 25 เขา เห
ล่านั ้นก็ได้ถาม ท่าน ว่า “ถ้า ท่าน ไม่ใช่พระ คริสต์ หรือ เอ ลี
ยาห์ หรือ ศาสดา พยากรณ์ ผู้นั ้น แล้ว ทําไม ท่าน จึง ทํา พิธี
บัพ ติศ มา” 26 ยอห์น ได้ ตอบ เขา เห ล่านั ้นว่า “ข้าพเจ้า ให้
บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า แต่มีพระองค์หน่งึ ซึ่ง ประ ทับอยู่ ใน หมู่
พวก ท่าน นั ้น ท่าน ไม่รู จ
้ ัก 27 พระองค์นั ้น แหละ ผู้เสด็จ มา
ภาย หลัง ข้าพเจ้า ทรง เป็น ใหญ่ กว่า ข้าพเจ้า แม้สาย รัด
ฉลอง พระบาท ของ พระองค์ ข้าพเจ้า ก็ไม่บังควร ที่ จะ แก้”
28 เหตุการณ์ นี้ เกิดขึ้นที่เบธาบาราฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้าง
โน้ น อันเป็นที่ซ่ึงยอห์นกําลังให้บัพติศมาอยู่
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พระเมษโปดกของพระเจ้า คือ ลูก แกะของพระเจ้า (วว
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วันรุ่ง ขึ้น ยอห์น เห็น พระ เยซู กําลัง เสด็จ มา ทาง ท่าน
ท่านจึง กล่าวว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับ
ความผิด บาปของโลกไปเสีย 30 พระองค์นี้ แหละที่ ข้าพเจ้า
ได้กล่าวว่า ‘ภายหลัง ข้าพเจ้า จะมีผู้หน่งึ เสด็จ มาเป็น ใหญ่
กว่า ข้าพเจ้า เพราะ ว่า พระองค์ ทรง ดํารง อยู่ ก่อน ข้าพเจ้า’
31 ข้าพเจ้า เอง ก็ไม่ ได้รู จั
้ ก พระองค์ แต่เพื่อ ให้พระองค์ทรง
เป็นที่ประจักษ์ แก่พวกอิสราเอล ข้าพเจ้า จึง ได้ มาให้ บัพ ติศ
มา ด้วย นํ้า” 32 และ ยอห์ นก ล่า ว เป็น พยาน ว่า “ข้าพเจ้า
เห็น พระวิญญาณเหมือนดัง นกเขาเสด็จ ลงมาจากสวรรค์
และ ทรง สถิต บน พระองค์ 33 ข้าพเจ้า เอง ไม่รู จั
้ ก พระองค์
แต่พระองค์ ผู้ได้ทรง ใช้ให้ข้าพเจ้า ให้ บัพ ติศ มา ด้วย นํ้า
พระองค์นั ้นได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เมื่อเจ้าเห็นพระวิญญาณ
เสด็จ ลงมาและสถิต อยู่ บนผู้ใด ผู้นั ้น แหละเป็น ผู้ให้บัพ ติศ
มาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์’ 34 และข้าพเจ้า ก็ได้เห็น แล้ว
และ ได้ เป็น พยาน ว่า พระองค์นี้ แหละ เป็น พระ บุตร ของ
พระเจ้า”
พระราชกิจของพระเยซู อันดรู วช
์ ก
ั ชวนเปโตร
35

รุ ง่ ขึ้นอีก วัน หนึ่ ง ยอห์ นกํา ลัง ยืน อยู่ กับ สาวก ของ
ท่านสองคน 36 และท่านมองดูพระเยซูขณะที่พระองค์ทรง
ดําเนิ น และ กล่าว ว่า “จงดูพระ เมษ โปดก ของ พระเจ้า”
37 สาวกสองคนนั ้น ได้ยน
ิ ท่านพูด เช่น นี้ เขาจึง ติดตามพระ
38
เยซูไป พระเยซูทรงเหลียวหลังและทอดพระเนตรเห็นเขา
ตามพ ระ องค์มา จึง ตรัส ถาม เขา ว่า “ท่าน หา อะไร” และ
เขาทัง้ สองทูลพระองค์ว่า “รับบี” (ซึ่งแปลว่าอาจารย์) “ท่าน
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อยูที
่ ่ไหน ” 39 พระองค์ตรัส ตอบเขาว่า “มาดูเถิด ” เขาก็ ไป
และเห็นที่ ซ่ึง พระองค์ ทรงอาศัย และวัน นั ้น เขาก็ได้พัก อยู่
กับ พระองค์ เพราะขณะนั ้น ประมาณสี่ โมงเย็น แล้ว 40 คน
หนึ่ งในสองคนที่ได้ยินยอห์นพูด และได้ติดตามพระองค์ ไป
นั ้น คืออันดรู วน
์ ้ องชายของซีโมนเปโตร 41 แล้วอันดรู วก็
์ ไป
หาซีโมนพี่ชายของตนก่อน และบอกเขาว่า “เราได้ พบพระ
เมสสิยาห์แล้ว” ซึ่งแปลว่าพระคริสต์ 42 อันดรู วจ
์ ึงพาซีโมน
ไปเฝ้าพระเยซู และเมื่อพระเยซู ทรงทอดพระเนตรเขาแล้ว
จึง ตรัสว่า “ท่านคือ ซี โมนบุตรชายโยนาห์ เขาจะเรียกท่า
นว่าเคฟาส” ซึ่งแปลว่าศิลา 43 วันรุ่งขึ้นพระเยซู ตัง้ พระทัย
จะ เสด็จ ไป ยัง แคว้น กา ลิ ลี และ พระองค์ ทรง พบ ฟี ลิป จึง
ตรัส กับ เขาว่า “จงตามเรามา” 44 ฟีลิ ปมาจากเบธไซดา
เมืองของอัน ดรู ว ์และเปโตร 45 ฟีลิป ไปหานาธานาเอลและ
บอกเขาว่า “เราได้ พบพระองค์ผู้ที่โมเสสได้กล่าวถึงในพระ
ราชบัญญัติ และที่พวกศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวถึง คือพระ
เยซู ชาวนาซาเร็ธ บุตรชายโยเซฟ” 46 นาธานาเอลถามเขา
ว่า “สิ่งดี อน
ั ใดจะมาจากนาซาเร็ธ ได้หรือ ” ฟีลิ ปตอบเขา
ว่า “มาดูเถิด” 47 พระเยซูทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอลมา
หา พระองค์ จึง ตรัส ถึง เรือ
่ ง ตัว เขา ว่า “ดูเถิด ชน อิสราเอล
แท้ ในตัวเขาไม่มีอุบาย” 48 นาธานาเอลทูลถามพระองค์ว่า
“พระองค์ทรงรู จ
้ ักข้าพระองค์ได้อย่างไร” พระเยซูตรัสตอบ
เขาว่า “ก่อนที่ฟีลิปจะเรียกท่าน เมื่อท่านอยูที
่ ่ใต้ต้นมะเดื่อ
นั ้น เราเห็น ท่าน” 49 นาธานาเอลทูล ตอบพระองค์ว่า “รับ
บี พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นก
ษั ตริย์ ของ ชนชาติอิสราเอล ” 50 พระ เยซูตรัส ตอบ เขา ว่า
“เพราะ เรา บอก ท่าน ว่า เรา เห็น ท่าน อยูใต้
่ ต้น มะเดื่อ นั ้น

ยอห์น 1:51

7

ยอห์น 2:12

ท่าน จึง เชื่อ หรือ ท่าน จะ ได้เห็น เหตุการณ์ ใหญ่กว่า นนอ
ั ้ ีก”
51 และพระองค์ตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง
้
หลายว่า ภายหลังท่านจะได้เห็นท้ องฟ้าเปิดออก และเหล่า
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นและลงอยูเ่ หนื อบุตรมนุษย์”

2
งานสมรสและการอัศจรรย์ที่บ้านคานา
วัน ที่สาม มี งาน สมรส ที่หมู่บ้าน คา นา แคว้น กา ลิ ลี
และ มารดา ของ พระ เยซูก็อยูที
่ ่ นั ่น 2 พระ เยซูและ สาวก
ของ พระองค์ได้รับ เชิญ ไป ใน งาน นั ้น 3 เมื่อ นํ้า องุน
่ หมด
แล้ว มารดาของพระเยซู ทูล พระองค์ว่า “เขาไม่มีน้าํ องุน
่ ”
4 พระ เยซูตรัส กับ นาง ว่า “หญิง เอ๋ย ข้าพเจ้า เกี่ยว ข้อ งอะ
ไรกับท่าน เล่า เวลา ของ ข้าพเจ้า ยัง ไม่มา ถึง ” 5 มารดา
ของ พระองค์ จึง บอก พวก คนใช้ว่า “ท่าน จะ สัง่ พวก เจ้า
ให้ ทํา สิง่ ใด ก็จง กระทํา ตาม เถิด” 6 มีโอ่ง หิน ตัง้ อยูที
่ ่นั ่น
หก ใบ ตาม ธรรมเนี ยม การ ชําระ ของ พวก ยิว จุน้าํ ใบ ละ สี่
ห้า ถัง 7 พระ เยซูตรัสสงั ่ เขา ว่า “จง ตัก นํ้า ใส่โอ่ง ให้ เต็ม
เถิด” และ เขา ก็ ตัก นํ้า ใส่โอ่ง เต็ม เสมอ ปาก 8 แล้ว พระ
องค์ ตรัสสัง่ เขา ว่า “จง ตัก เอา ไป ให้เจ้า ภาพ เถิด” เขา ก็
เอา ไป ให้ 9 เมื่อ เจ้า ภาพ ชิมน้าํ ที่ กลาย เป็น นํ้า องุน
่ แล้ว
และ ไม่รู ว่้ า มา จาก ไหน (แต่คนใช้ที่ตัก นํ้า นั ้นรู้) เจ้า ภาพ
จึง เรียก เจ้า บ่าว มา 10 และ พูดกับ เขา ว่า “ใครๆ เขา ก็ เอา
นํ้า องุน
่ อย่าง ดี มา ให้ก่อน และ เมื่อ ได้ ดื่ม กัน มาก แล้ว จึง
เอา ที่ไม่สู้ดีมา แต่ท่าน เก็บน้าํ องุน
่ อย่าง ดีไว้จนถึงบัด นี้ ”
11 การ อัศจรรย์ ครัง
้ แรก นี้ พระ เยซูได้ทรง กระทํา ที่ บ้าน คา
นา แคว้น กา ลิ ลี และ ได้ ทรง สําแดง สง่า ราศี ของ พระองค์
และ สาวก ของ พระองค์ก็ได้เชื่อ ใน พระองค์ 12 ภาย หลัง
1
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เหตุการณ์ นี้ พระองค์ก็เสด็จ ลง ไป ยัง เมือง คา เป อร นา อุม
พร้ อมกับ มารดาและน้ องชายและสาวกของพระองค์ และ
อยูที
่ ่นั ่นเพียงไม่กี่วัน
พระเยซูทรงชําระพระวิหาร

13 เทศกาลปั สกาของพวกยิวใกล้เข้ามาแล้ว

และพระเยซู
เสด็จ ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 14 ในพระวิหารพระองค์ ทรง
พบคนขายวัว ขายแกะ ขายนกเขา และคนรับ แลกเงิน นั ่ง
อยู่ 15 เมื่อ พระองค์ ทรง เอา เชือก ทํา เป็น แส้ พระองค์ทรง
ไล่ คนเหล่า นั ้น พร้ อมกับ แกะและวัว ออกไปจากพระวิหาร
และ ทรง เท เงิน ของ คน รับ แลก เงิน และ ควํา่ โต๊ะ 16 และ
พระองค์ ตรัส แก่ บรรดาคนขายนกเขาว่า “จงเอาของเหล่า
นี้ ไปเสีย อย่า ทํา พระนิ เวศของพระบิดาเราให้ เป็นที่ค้าขาย
” 17 พวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกขึ้นได้ ถึงคําที่เขียนไว้ว่า
‘ความ ร้อน ใจ ใน เรือ
่ ง พระ นิ เวศ ของ พระองค์ได้ท่วมท้น ข้า
พระองค์’ 18 พวกยิว จึง ทูล พระองค์ว่า “ท่านจะแสดงหมาย
สําคัญอะไรให้เราเห็น ว่าท่านมีอาํ นาจกระทําการเช่นนี้ ได้ ”
19 พระเยซูจึง ตรัส ตอบเขาทัง
้ หลายว่า “ทําลายวิหารนี้ เสีย
แล้ว เรา จะ ยก ขึ้น ใน สาม วัน” 20 พวก ยิว จึง ทูล ว่า “พระ
วิหารนี้ เขาสร้างถึง สี่สิบหกปี จึง สําเร็จ และท่านจะยกขึ้น
ใหม่ในสามวันหรือ” 21 แต่พระวิหารที่พระองค์ตรัสถึงนั ้นคือ
พระกายของพระองค์ 22 เหตุฉะนั ้นเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้น
มาจากความตายแล้ว พวกสาวกของพระองค์ก็ระลึก ได้ วา่
พระองค์ได้ตรัสดัง นี้ ไว้แก่เขา และเขาก็ เชื่อ พระคัมภีร ์และ
พระดํารัส ที่พระเยซูได้ตรัส แล้วนน
ั ้ 23 เมื่อ พระองค์ประทับ
ณ กรุ งเยรู ซาเล็มในวันเลี้ยงเทศกาลปัสกานั ้น มีคนเป็นอัน
มากได้ เชื่อ ในพระนามของพระองค์ เมื่อ เขาได้เห็ นการอัศ
จร รย์ที่พระองค์ได้ทรง กระทํา 24 แต่พระ เยซูมิได้ทรง วาง
พระทัย ใน คน เหล่า นั ้น เพราะ พระองค์ ทรง รู จ
้ ัก มนุษย์ทุก
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คน 25 และไม่มีความจําเป็นที่จะมีพยานในเรือ
่ งมนุษย์ ด้วย
พระองค์เองทรงทราบว่าอะไรมีอยูในมนุ
่
ษย์

3

นิ โคเดมัสกับการบังเกิดใหม่

1 มีชายคนหนึ่ งในพวกฟาริสีชื่อนิ โคเดมัสเป็ นขุนนางของ

พวกยิว 2 ชายผู้นี้ ได้มาหาพระเยซู ในเวลากลางคืน และทูล
พระองค์ว่า “รับ บี พวกข้าพเจ้า ทราบอยู่วา่ ท่านเป็นครูที่มา
จากพระเจ้า เพราะไม่มีผู้ใดกระทํา การอัศจรรย์ ซ่ึง ท่านได้
กระทํา นั ้น ได้ นอกจากว่า พระเจ้า ทรงสถิต อยู่ กับ เขาด้วย”
3 พระ เยซูตรัส ตอบ เขา ว่า “เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ว่า
ถ้าผู้ ใดไม่ได้บังเกิด ใหม่ ผู้นั ้น จะเห็นอาณาจักรของพระเจ้า
ไม่ได้ ” 4 นิ โคเดมัส ทูล พระองค์ว่า “คนชราแล้ว จะบังเกิด
ใหม่ อย่างไรได้ จะเข้าในครรภ์ มารดาครัง้ ที่ สองและบังเกิด
ใหม่ได้หรือ ” 5 พระเยซูตรัส ตอบว่า “เราบอกความจริง แก่
ท่านว่า ถ้า ผู้ ใดไม่ได้บังเกิด จากนํ้า และพระวิญญาณ ผู้นั ้น
จะเข้า ในอาณาจักรของพระเจ้า ไม่ได้ 6 ซึ่งบัง เกิด จากเนื้ อ
หนั งก็ เป็น เนื้ อ หนั ง และซึ่งบัง เกิด จากพระวิญญาณก็ คือ
จิตวิญญาณ 7 อย่าประหลาดใจที่ เราบอกท่านว่า ท่านต้อง
บังเกิด ใหม่ 8 ลมใคร่จะพัด ไปข้างไหนก็ พัด ไปข้างนั ้น และ
ท่าน ได้ยน
ิ เสียง ลม นั ้น แต่ท่าน ไม่รู ว่้ า ลม มา จาก ไหน และ
ไปที่ไหน คนที่ บังเกิด จากพระวิญญาณก็ เป็น อย่างนั ้น ทุก
คน” 9 นิ โคเดมัส ทูล พระองค์ว่า “เหตุการณ์ อย่างนี้ จะเป็น
ไปอย่างไรได้” 10 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ท่านเป็นอาจารย์
ของชนอิสราเอล และยังไม่เข้าใจสิง่ เหล่านี้ หรือ 11 เราบอก
ความจริง แก่ ท่านว่า พวกเราพูด สิง่ ที่ เรารู ้ และเป็น พยาน
ถึง สิง่ ที่ เรา ได้เห็น และ ท่าน หา ได้ รับคํา พยาน ของ เรา ไม่
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12 ถ้าเราบอกท่านถึงสิง
่ ฝ่ายโลกและท่านไม่เชื่อ

ถ้าเราบอก
ท่านถึง สิง่ ฝ่ายสวรรค์ ท่านจะเชื่อ ได้อย่างไร
ไม่มีผู้ใดได้
ขึ้น ไป สู่สวรรค์นอกจาก ท่าน ที่ ลง มา จาก สวรรค์ คือบุ ตรม
นุษย์ผู้ทรง สถิต ใน สวรรค์นั ้น 14 โมเสส ได้ ยก งู ขึ้น ใน ถิน
่
ทุรกันดารฉั นใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นฉั นนั ้น 15 เพื่อ
ผูใ้ ดที่เชื่อในพระองค์จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนริ น
ั ดร์ 16 เพราะ
ว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียว
ของพระองค์ที่บังเกิด มา เพื่อ ผู้ ใดที่ เชื่อ ในพระบุตรนั ้น จะ
ไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิ รัน ดร์ 17 เพราะ ว่า พระเจ้า ไม่ได้ทรง
ใช้ พระบุตรของพระองค์เข้า มาในโลกเพื่อ จะพิพากษาโลก
แต่เพื่อ ช่วย โลก ให้ รอด โดย พระ บุตร นั ้น 18 ผู้ที่เชื่อ ใน
พระบุตรก็ไม่ต้องถูก พิพากษาลงโทษ แต่ผู้ที่มิได้เชื่อก็ ต้อง
ถูก พิพากษาลงโทษอยูแล้
่ ว เพราะเขามิได้เชื่อ ในพระนาม
พระ บุตร องค์ เดียว ที่ บังเกิด จาก พระเจ้า 19 หลัก ของ
การ พิพากษา มีอย่าง นี้ คือ ความ สว่าง ได้เข้า มา ใน โลก
แล้ว แต่มนุษย์ได้รักความมืดมากกว่ารักความสว่าง เพราะ
กิจการ ของ เขา ชัว่ 20 เพราะ ทุก คน ที่ประพฤติชัวก
่ ็เกลียด
ความ สว่าง และ ไม่ มา ถึง ความ สว่าง ด้วย กลัวว่า การก
ระ ทํา ของ ตน จะ ถูก ตําหนิ 21 แต่ผู้ที่ประพฤติตาม ความ
จริงก็มาสู่ความสว่าง เพื่อ จะให้การกระทํา ของตนปรากฏ
ว่า ได้กระทําการนั ้นโดยพึ่งพระเจ้า”
13

คําพยานสุดท้ายของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
22 ภาย หลัง เหตุการณ์ เหล่า นี้ พระ เยซูก็เสด็จ เข้าไป ใน
แคว้น ยู เดียกับ สาวกของพระองค์ และทรงประทับที่นั่นกับ
เขา และ ให้ บัพ ติศ มา 23 ยอห์นก็ให้บัพ ติศ มา อยูที
่ ่อาย
โนน ใกล้หมู่บ้าน สา ลิ ม เหมือน กัน เพ ราะ ที่ นั ่นมี นํ้า มาก
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และ ผู้คน ก็ พา กัน มา รับ บัพ ติศ มา 24 เพ ราะ ยอห์น ยัง
ไม่ติด คุก 25 เกิ ดการ โต้ เถียง กัน ขึ้น ระหว่าง สาวก ของ
ยอห์นกับ พวก ยิว เรือ
่ ง การ ชําระ 26 สาวก ของ ยอห์น จึง ไป
หายอห์น และพูด ว่า “รับ บี ท่านที่อยูกั
่ บ อาจารย์ ฟากแม่น้ํา
จอร์แดนข้างโน้ น ผู้ที่อาจารย์เป็น พยานถึง นั ้น ดูเถิด ท่าน
ผู้ นั ้น ให้ บัพ ติศ มา และ คน ทัง้ ปวง ก็ พา กัน ไป หา ท่าน”
27 ยอห์น ตอบ ว่า “มนุษย์จะ รับ สิง
่ ใด ไม่ได้ นอกจาก ที่ ทรง
ประทาน จาก สวรรค์ให้เขา 28 ท่าน ทัง้ หลาย เอง ก็ได้เป็น
พยาน ของ ข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า ได้พูด ว่า ข้าพเจ้า มิใช่พระ
คริสต์ แต่ข้าพเจ้า ได้ รับ พระ บัญชา ให้ นํา เสด็จ พระองค์
29 ท่าน ที่มีเจ้า สาว นั ่น แหละ คือ เจ้า บ่าว แต่สหาย ของ เจ้า
บ่าวที่ ยืน ฟัง เจ้า บ่าว ก็ชื่นชมยินดีอย่างยิง่ เมื่อ ได้ยน
ิ เสียง
ของเจ้า บ่าว ฉะนั ้น ความปีติยินดีของข้าพเจ้า จึง เต็ม เปี่ ยม
แล้ว 30 พระองค์ต้อง ทรง ยิง่ ใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้า ต้อง ด้อย
ลง”
ชีวิตนิรน
ั ดร์สําหรับผู้ที่เชื่อ
31

พระองค์ผู้เสด็จ มา จาก เบื้อง บน ทรง เป็น ใหญ่ เหนื อ
ทุก สิง่ ผู้ที่มา จาก โลก ก็ เป็น ฝ่าย โลก และ พูด ตาม อย่าง
โลก พระองค์ผู้เสด็จ มา จาก สวรรค์ ทรง เป็น ใหญ่ เหนื อ
ทุก สิง่ 32 พระองค์ทรง เป็น พยาน ถึง สิง่ ซึ่ง พระองค์ ทอด
พระเนตร เห็น และ ได้ยิน แต่ไม่มีผู้ใด รับคํา พยาน ของ
พระองค์ 33 ผู้ที่รับคํา พยาน ของ พระองค์ก็ประทับ ตรา ลง
ว่า พระเจ้า ทรงสัตย์จริง 34 เพราะพระองค์ ผู้ที่พระเจ้า ทรง
ใช้มานัน
้ ทรง กล่าว พระ วจนะ ของ พระเจ้า เพราะ พระเจ้า
มิได้ทรง ประทาน พระ วิญญาณ อย่าง จํากัด แด่พระองค์
35 พระ บิดา ทรง รัก พระ บุตร และ ทรง มอบ ทุก สิง
่ ไว้ ใน

ยอห์น 3:36
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พระหัตถ์ ของ พระองค์ 36 ผู้ที่เชื่อ ใน พระ บุตร ก็มีชีวิตนิ รัน
ดร์ ผู้ที่ไม่เชื่อ ในพระบุตรก็ จะไม่เห็น ชีวต
ิ แต่พระพิโรธของ
พระเจ้าตกอยูก
่ ับเขา

4

เสด็จผ่านแคว้นสะมาเรียไปแคว้นกาลิลี
เหตุฉะนั ้น เมื่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงทราบว่า พวกฟา
ริสีได้ยินว่า พระเยซูทรงมี สาวกและให้ บัพ ติศ มามากกว่า
ยอห์น 2 (แม้ว่า พระเยซูไม่ ได้ทรงให้ บัพ ติศ มาเอง แต่สาวก
ของพระองค์ เป็น ผู้ให้ ) 3 พระองค์จึง เสด็จ ออกจากแคว้น ยู
เดีย และกลับ ไปยัง แคว้น กาลิ ลีอีก 4 พระองค์จํา ต้องเสด็จ
ผ่านแคว้น สะมาเรีย 5 พระองค์จึง เสด็จ ไปถึง เมืองหนึ่ ง ชื่อ
สิคาร์ใน แคว้น สะ มา เรีย ใกล้ที่ดิน ซึ่ง ยา โคบ ให้แก่โย เซฟ
บุตรชายของตน
1

หญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้าํ ของยาโคบ
6 บ่อน้า
ํ ของยาโคบอยูที
่ ่ นั ่น พระเยซูทรงดําเนิ น ทางมา
เหน็ ดเหนื่ อย จึง ประทับ บน ขอบ บ่อ นั ้น เป็น เวลา ประมาณ
เที่ยง 7 มีหญิง ชาวสะมาเรีย คนหนึ่ ง มาตัก นํ้า พระเยซูตรัส
กับ นาง ว่า “ขอน้าํ ให้ เรา ดื่ม บ้าง” 8 (ขณะ นั ้น สาวก ของ
พระองค์เข้า ไปซื้อ อาหารในเมือง) 9 หญิง ชาวสะมาเรีย ทูล
พระองค์ว่า “ไฉนท่านผู้ เป็น ยิว จึง ขอนํ้า ดื่ม จากดิฉัน ผู้ เป็น
หญิง สะมาเรีย เพราะพวกยิว ไม่ คบหาชาวสะมาเรีย เลย”
10 พระเยซูตรัส ตอบนางว่า “ถ้า เจ้า ได้รู จั
้ กของประทานของ
พระเจ้า และ รู จ
้ ัก ผู้ที่พูดกับ เจ้า ว่า ‘ขอน้าํ ให้ เรา ดื่ม บ้าง’
เจ้าจะได้ ขอจากท่านผู้นั ้น และท่านผู้ นั้น จะให้ น้ํา ประกอบ
ด้วยชีวต
ิ แก่เจ้า ” 11 นางทูล พระองค์ว่า “ท่านเจ้า คะ ท่าน
ไม่มีถัง ตัก และบ่อ นี้ ก็ลึก ท่านจะได้ น้ํา ประกอบด้วยชี วตน
ิ ั้
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นมาจากไหน 12 ท่านเป็นใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเรา
ผู้ได้ให้บ่อน้าํ นี้ แก่เราหรือ และยาโคบเองก็ได้ดื่ม จากบ่อ นี้
รวมทังบ
้ ุตรและฝูงสัตว์ของท่านด้วย”
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือบ่อนํ้าพุภายใน

พระ เยซูตรัส ตอบ นาง ว่า “ผู้ใด ที่ ดื่มน้าํ นี้ จะ กระหาย
อีก
แต่ผู้ใดที่ ด่ืมน้าํ ซึ่ง เราจะให้แก่เขานั ้น จะไม่ กระหาย
อีก เลย แต่นํ้า ซึ่ง เรา จะ ให้ เขา นั ้น จะ บังเกิด เป็น บ่อนํ้า พุ
ใน ตัว เขา พลุ่ง ขึ้น ถึง ชี วิตนิ รัน ดร์” 15 นาง ทูล พระองค์ว่า
“ท่านเจ้าคะ ขอน้าํ นั ้นให้ดิฉั นเถิด เพื่อดฉ
ิ ั นจะได้ไม่กระหาย
อีก และ จะ ได้ไม่ต้อง มา ตัก ที่นี่ ” 16 พระ เยซูตรัส กับ นาง
ว่า “ไป เรียก สามี ของ เจ้า มา นี่ เถิด ” 17 นาง ทูล ตอบ ว่า
“ดิฉั น ไม่มีสามีค่ะ ” พระ เยซูตรัส กับ นาง ว่า “เจ้า พูด ถูก
แล้วว่า ‘ดิฉั น ไม่มีสามี ’ 18 เพราะ เจ้า ได้มีสามีห้า คน แล้ว
และคนที่เจ้ามีอยูเดี
่ ย
๋ วนี้ ก็ไม่ใช่สามีของเจ้า เรือ
่ งนี้ เจ้าพูด
19
จริง”
นาง ทูล พระองค์ว่า “ท่าน เจ้า คะ ดิฉั น เห็น จริง
แล้วว่าท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ 20 บรรพบุรุษของพวกเรา
นมัสการ ที่ภูเขา นี้ แต่พวก ท่าน ว่า สถาน ที่ที่ควร นมัสการ
นั ้น คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ม” 21 พระ เยซูตรัส กับ นาง ว่า “หญิง
เอ๋ย เชื่อ เรา เถิด จะ มี เวลา หนึ่ ง ที่ พวก เจ้า จะ มิได้ไหว้นมัส
การพระบิดาเฉพาะที่ภูเขานี้ หรือ ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม 22 ซึ่ง
พวก เจ้า นมัสการ นั ้น เจ้า ไม่รู จ
้ ัก ซึ่ง พวก เรา นมัสการ เรา
รู จั
้ ก เพราะความรอดนั ้น เนื่ องมาจากพวกยิว 23 แต่เวลา
นั ้น ใกล้เข้า มา แล้ว และ บัดนี้ ก็ถึง แล้ว คือ เมื่อ ผู้ที่นมัส
การ อย่าง ถูก ต้อง จะ นมัสการ พระ บิดาด้วย จิต วิญญาณ
และความจริง เพราะว่า พระบิดาทรงแสวงหาคนเช่น นั ้น
นมัสการ พระองค์ 24 พระเจ้า ทรง เป็น พระ วิญญาณ และ
13
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ผู้ที่นมัส การ พระองค์ ต้อง นมัสการ ด้วย จิต วิญญาณ และ
ความจริง” 25 นางทูล พระองค์ว่า “ดิฉั นทราบว่า พระเมส
สิ ยาห์ที่เรียกว่า พระคริสต์ จะเสด็จ มา เมื่อ พระองค์ เสด็จ
มาพระองค์ จะทรงชีแ
้ จงทุก สิง่ แก่เรา ” 26 พระเยซูตรัส กับ
นางว่า “เราที่พูดกับเจ้าคือท่านผู้นั ้น” 27 ขณะนั ้นสาวกของ
พระองค์ก็มาถึง และเขาประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนา
กับ ผู้หญิง แต่ไม่มีใคร ถาม ว่า “พระองค์ทรง ประสงค์อะไร
” หรือ “ทําไม พระองค์ จึง ทรง สนทนา กับ นาง” 28 หญิง นั ้น
จึง ทิง้ หม้อ นํ้า ไว้ และ เข้าไป ใน เมือง และ บอก คน ทัง้ ปวง
ว่า 29 “มาดู ท่านผู้หน่งึ ที่ เล่า ถึง สิง่ สารพัด ซึ่ง ฉั น ได้กระทํา
ท่านผู้นี้ มิใช่พระคริสต์หรือ ” 30 คนทัง้ หลายจึง พากัน ออก
จาก เมือง ไป หา พระองค์ 31 ใน ระหว่าง นั ้น พวก สาวก ทูล
เชิญ พระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า เชิญ รับ ประทานเถิด”
32 แต่พระองค์ตรัส กับ เขา ว่า “เรา มี อาหาร รับ ประทาน ที่
ท่าน ทัง้ หลาย ไม่รู ้ ” 33 พวก สาวก จึง ถา มกันว่า “มีใคร
เอา อาหาร มา ถวาย พระองค์แล้ว หรือ” 34 พระ เยซูตรัส กับ
เขา ว่า “อาหาร ของ เรา คือ การก ระ ทํา ตาม พระทัย ของ
พระองค์ผู้ทรงใช้ เรามา และทําให้ งานของพระองค์สําเร็จ
35 ท่าน ทัง
้ หลาย ว่า อีก สี่ เดือน จะ ถึง ฤดูเกี่ยว ข้าว มิใช่หรือ
ดูเถิด เรา บอก ท่าน ทัง้ หลาย ว่า เงย หน้า ขึ้น ดู นา เถิด ว่า
ทุ่ง นาก็ขาว ถึง เวลาเกี่ยวแล้ว 36 คนที่เกี่ย วก็ กําลัง ได้ รับ
ค่า จ้าง และกําลัง สํ่า สมพืช ผลไว้ สําหรับ ชี วตน
ิ ิ รน
ั ดร์ เพื่อ
ทัง้ คนหว่านและคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดีด้วยกัน 37 เพราะ
ใน เรือ
่ ง นี้ คํา ที่กล่าว ไว้นี้ เป็น ความ จริง คือ ‘คน หนึ่ ง หว่าน
และ อีก คน หนึ่ ง เกี่ยว’ 38 เรา ใช้ ท่าน ทัง้ หลาย ไป เกี่ยว
สิง่ ที่ ท่าน มิได้ลงแรง ทํา คน อื่น ได้ ลงแรง ทํา และ ท่าน
ได้ประโยชน์ จากแรงของเขา” 39 ชาวสะมาเรียเป็นอัน มาก
ที่มา จาก เมือง นั ้น ได้ เชื่อ ใน พระองค์ เพราะ คํา พยาน ของ
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หญิงผู้นั ้น ที่วา่ “ท่านเล่าถึงสิง่ สารพัดซึ่งฉั นได้กระทํา”
ชาวสะมาเรียได้รบ
ั ความรอดเพิม
่ ขึ้นอีก
ฉะนั ้น เมื่อ ชาวสะมาเรียมาถึง พระองค์ เขาจึง ทูล เชิญ
พระองค์ให้ประ ทับอยู่ กับ เขา และ พระองค์ก็ประ ทับที่ นั ่น
สอง วัน 41 และ คน อื่น เป็นอัน มาก ได้ เชื่อ เพราะ พระ ดํารัส
ของพระองค์ 42 เขาเหล่า นั ้น พูดกับ หญิง นั ้นว่า “ตัง้ แต่นี้ ไป
ที่ เรา เชื่อ นั ้นมิใช่เพราะ คํา ของ เจ้า แต่เพราะ เรา ได้ยน
ิ เอง
และ เรา รู แน่
้ ว่า ท่าน องค์นี้ เป็น ผู้ ช่วย โลก ให้รอด คือ พระ
43
คริสต์”
ครัน
้ ล่วง ไป สอง วัน พระองค์ก็เสด็จ ออก จาก
ที่ นั ่น ไป ยัง แคว้น กา ลิ ลี 44 เพราะ พระ เยซู เอง ทรง เป็น
พยาน ว่า “ศาสดา พยากรณ์ ไม่ ได้รับ เกียรติ ใน บ้าน เมือง
ของ ตน” 45 ฉะนั ้น เมื่อ พระองค์ เสด็จ ไป ถึง แคว้น กา ลิ ลี
ชาว กา ลิ ลีได้ต้อนรับ พระองค์ เพราะ เขา ได้เห็ นทุ กสิ่ ง ซึ่ง
พระองค์ได้ทรง กระทํา ใน เทศกาล เลี้ยง ณ กรุ ง เยรู ซาเล็ม
เพราะเขาทัง้ หลายได้ไปในเทศกาลเลี้ยงนั ้นด้วย
40

ทรงรักษาบุตรชายของขุนนาง

46

ฉะนั ้น พระเยซู จึง ได้ เสด็จ ไปยัง หมู่บ้านคานาแคว้น กา
ลิ ลีอีก อัน เป็นที่ ซ่ึง พระองค์ ทรงกระทํา ให้ น้ํา กลายเป็น นํ้า
องุน
่ และที่ เมืองคาเปอรนาอุ ม มี ขุนนางคนหนึ่ ง บุตรชาย
ของท่านป่วยหนั ก 47 เมื่อท่านได้ยน
ิ ข่าวว่า พระเยซูได้เสด็จ
มา จาก แคว้น ยู เดีย ไป ยัง แคว้น กา ลิ ลีแล้ว ท่าน จึง ไป ทูล
อ้อนวอน พระองค์ให้เสด็จ ลง ไป รักษา บุตร ของ ตน เพราะ
บุตรจวนจะตายแล้ว 48 พระเยซูจึง ตรัส กับ เขาว่า “ถ้า พวก
ท่านไม่เห็นหมายสําคัญและการมหัศจรรย์ ท่านก็จะไม่เชื่อ
” 49 ขุนนางผู้ นั้น ทูล พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอเสด็จ
ไปก่อนที่บุตรของข้าพระองค์จะตาย” 50 พระเยซูตรัสกับท่า
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นว่า “กลับ ไปเถิด บุตรชายของท่านจะไม่ตาย ” ท่านก็ เชื่อ
พระดํารัส ที่พระเยซูตรัส กับท่าน จึง ทูล ลาไป 51 ขณะที่ท่าน
กลับ ไปนั ้น พวกผู้รับ ใช้ของท่านได้ มาพบและเรียนท่านว่า
“บุตรชายของท่านหายแล้ว” 52 ท่านจึง ถามถึง เวลาที่บุตร
ค่อยทุเลาขึ้นนั ้น และพวกผู้รับใช้ก็เรียนท่านว่า “ไข้หายเมื่อ
วานนี้ เวลาบ่ายโมง” 53 บิดาจึงรู ว้ า่ ชัว่ โมงนั ้นเป็นเวลาที่พระ
เยซูได้ตรัส กับ ตน ว่า “บุตร ชาย ของ ท่าน จะ ไม่ตาย ” และ
ท่านเองก็ เชื่อพร้อมทัง้ ครัวเรือนของท่านด้วย 54 นี่ เป็นการ
อัศจรรย์ที่สอง ซึ่ง พระ เยซู ทรง กระทํา เมื่อ พระองค์ เสด็จ
จากแคว้นยูเดียไปยังแคว้นกาลิลี

5
ทรงรักษาคนป่วยที่สระเบธซาธา
หลัง จา กนั ้นก็ ถึง เทศกาล เลี้ยง ของ พวก ยิว และ พระ
เยซูก็เสด็จ ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 2 ในกรุ ง เยรู ซาเล็มที่ รม
ิ
ประตู แกะมี สระอยู่สระหนึ่ ง ภาษาฮีบรู เรียกสระนั ้นว่า เบธ
ซาธา เป็นที่ซ่ึงมี ศาลาห้า หลัง 3 ในศาลาเหล่านั ้นมี คนป่วย
เป็นอันมากนอนอยู่ คนตาบอด คนง่อย คนผอมแห้ง กําลัง
คอยนํ้า กระเพื่อม 4 ด้วยมีทูต สวรรค์องค์หน่งึ ลงมากวนนํ้า
ในสระนั ้นเป็นครัง้ คราว เมื่อนํ้ากระเพื่อมนั ้น ผู้ใดก้าวลงไป
ในนํ้าก่อน ก็จะหายจากโรคที่เขาเป็นอยูนั
่ ้น 5 ที่นั ่นมช
ี ายคน
หนึ่ งป่วยมาสามสิบแปดปีแล้ว 6 เมื่อพระเยซูทอดพระเนตร
คนนั ้น นอนอยู่ และทรงทราบว่า เขาป่วยอยู่ อย่างนั ้น นาน
แล้ว พระองค์ตรัสกับเขาว่า “เจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือ”
7 คนป่ วยนั ้น ทูล ตอบพระองค์ว่า “ท่านเจ้าข้า เมื่อ นํ้า กําลัง
กระเพื่อมนั ้น ไม่มีผู้ใดที่ จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระ และ
1
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เมื่อข้าพเจ้ากําลังไป คนอื่นก็ลงไปก่อนแล้ว” 8 พระเยซูตรัส
กับ เขาว่า “จงลุก ขึ้น ยกแคร่ของเจ้า และเดิน ไปเถิด” 9 ใน
ทันใดนั ้น คนนั ้นก็ หายโรค และเขาก็ ยกแคร่ของเขาเดิน ไป
วันนั ้น เป็นวันสะบาโต 10 ดังนั ้น พวกยิวจึง พูดกับชายที่ หาย
โรคนั ้นว่า “วัน นี้ เป็นวัน สะบาโต ที่เจ้าแบกแคร่ไปนั ้นก็ ผิด
พระราชบัญญัติ ” 11 คนนั ้น จึง ตอบเขาเหล่านั ้นว่า “ท่านที่
รักษาข้าพเจ้า ให้ หายโรคได้ สัง่ ข้าพเจ้า ว่า ‘จงยกแคร่ ของ
เจ้า แบกเดิน ไปเถิด’ ” 12 เขาเหล่า นั ้น ถามคนนั ้นว่า “คนที่
สัง่ เจ้า ว่า ‘จง ยก แคร่ ของ เจ้า แบก เดิน ไป เถิด’ นั ้น เป็น
ผู้ใด ” 13 คนที่ได้รับ การรักษาให้ หายโรคนั ้น ไม่รู ว่้ า เป็น ผู้ใด
เพราะ พระ เยซู เสด็จ หลบ ไป แล้ว เนื่ อง จาก ขณะ นั ้นมี คน
อยูที
่ ่นั ่นเป็นอันมาก 14 ภายหลังพระเยซูได้ทรงพบคนนั ้นใน
พระวิหารและตรัส กับ เขาว่า “ดูเถิด เจ้าหายโรคแล้ว อย่า
ทําบาปอีก มิฉะนั ้น เหตุ รา้ ยกว่า นั ้น จะเกิดกับ เจ้า” 15 ชาย
คนนั ้นก็ได้ออกไปและบอกพวกยิวว่า ท่านที่ได้รักษาเขาให้
หายโรคนั ้น คือ พระเยซู 16 เหตุฉะนั ้น พวกยิว จึง ข่มเหงพระ
เยซู และ แสวงหา โอกาส ที่ จะ ฆ่า พระองค์ เพราะ พระองค์
ทรงกระทํา เช่น นั ้น ในวัน สะบาโต 17 แต่พระเยซูตรัส ตอบ
เขาว่า “พระบิดาของเราก็ ยัง ทรงกระทํา การอยู่ จนถึงบัด
นี้ และ เรา ก็ ทํา ด้วย” 18 เหตุฉะนั ้น พวก ยิว ยิง่ แสวงหา
โอกาส ที่ จะ ฆ่า พระองค์ มิใช่เพราะ พระองค์ ล่วง กฎ วัน สะ
บาโตเท่านั ้น แต่ยัง ได้ เรียกพระเจ้า ว่า เป็น บิดาของตนด้วย
ซึ่ง เป็นการ กระทํา ตน เสมอ กับ พระเจ้า 19 ดัง นั ้น พระ เยซู
ตรัส กับ เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า พระ
บุตรจะกระทํา สิง่ ใดตามใจไม่ได้ นอกจากที่ได้เห็ นพระบิ ดา
ทรงกระทํา เพราะสิง่ ใดที่ พระบิดาทรงกระทํา สิ่ง นั ้น พระ
บุตรจึง ทรงกระทํา ด้วย 20 เพราะว่า พระบิดาทรงรัก พระ
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บุตร และทรงสําแดงให้ พระบุตรเห็น ทุก สิง่ ที่พระองค์ทรง
กระทํา และพระองค์จะทรงสําแดงให้พระบุตรเห็นการที่ยิง่
ใหญ่กว่านนอ
ั ้ ีก เพื่อท่านทัง้ หลายจะประหลาดใจ 21 เพราะ
พระบิดาทรงทําให้คนที่ ตายแล้ว ฟื้ นขึ้น มาและมีชีวิต ฉั นใด
ถ้า พระ บุตร ปรารถนา จะ กระทํา ให้ผู้ใดมีชีวิตก็ จะ กระทํา
เหมือนกัน ฉั น นั ้น 22 เพราะว่า พระบิดามิได้ทรงพิพากษา
ผู้ใด แต่พระองค์ได้ทรงมอบการพิพากษาทัง้ สิน
้ ไว้ กับ พระ
บุตร 23 เพื่อคนทัง้ ปวงจะได้ถวายเกียรติแด่พระบุตรเหมือน
ที่ เขาถวายเกียรติแด่พระบิดา ผู้ใดไม่ ถวายเกียรติแด่พระ
บุตร ผู้นั ้นก็ไม่ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมา
24 เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ทัง
้ หลาย ว่า ถ้า ผู้ ใด ฟัง คํา
ของ เรา และ เชื่อ ใน พระองค์ผู้ทรง ใช้ เรา มา ผู้นั ้นก็มีชีวิตนิ
รัน ดร์ และ ไม่ถูก พิพากษา แต่ได้ผ่าน พ้น ความ ตาย ไป
สู่ชีวิต แล้ว 25 เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า เวลา
ที่ กําหนด นั ้น ใกล้ จะ ถึง แล้ว และ บัดนี้ ก็ถึง แล้ว คือ เมื่อ
ผู้ที่ตายแล้วจะได้ยน
ิ พระสุรเสียงแห่งพระบุตรของพระเจ้า
26 เพราะ ว่า พระ บิดา ทรง
และ บรรดา ผู้ที่ได้ยิน จะ มีชีวต
ิ
มีชีวิต ใน พระองค์ เอง ฉั นใด พระองค์ก็ได้ทรง ประทาน ให้
พระ บุตรมีชีวิต ใน พระองค์ฉั น นั ้น 27 และ ได้ ทรง ประทาน
ให้พระบุตรมีสิทธิอํานาจที่ จะพิพากษาด้วย เพราะพระองค์
ทรงเป็นบุตรมนุษย์
การฟื้ นขึ้นมาสองแบบ

28

อย่า ประหลาด ใจ ใน ข้อ นี้ เลย เพราะ ใกล้ จะ ถึง
เวลา ที่ บรรดา ผู้ที่ อยูใน
่ อุโมงค์ ฝัง ศพ จะ ได้ยน
ิ พระ
29 และ จะ ได้ออก มา คน ทัง
สุรเสียง ของ พระองค์
้
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หลาย ที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้ น ขึ้น สู่ชีวต
ิ และ คน ทัง้ หลาย
ที่ได้ประพฤติชัวก
่ ็จะฟื้ นขึ้นสู่การพิพากษา
บรรดา พยาน ของ พระ เยซู ว่า ทรง เป็น พระ บุตร ของ
พระเจ้า
30 เราจะทําสิง
ิ อย่างไร เรา
่ ใดตามอําเภอใจไม่ได้ เราได้ยน
ก็ พิพากษา อย่าง นั ้น และ การ พิพากษา ของ เรา ก็ยุติธรรม
เพราะ เรา มิได้มุ่ง ที่ จะ ทํา ตามใจ ของ เรา เอง แต่ตามพ ระ
ประสงค์ ของพระบิดาผู้ทรงใช้ เรามา 31 ถ้า เราเป็น พยาน
ถึง ตัว เรา เอง คํา พยาน ของ เรา ก็ไม่จริง 32 มีอีกผู้หน่งึ ที่
เป็น พยานถึง เรา และเรารู ้วา่ คํา พยานที่พระองค์ทรงเป็น
พยานถึง เรานั ้น เป็น ความจริง 33 ท่านทัง้ หลายได้ใช้คน
ไปหายอห์น และยอห์นก็ได้เป็น พยานถึง ความจริง 34 เรา
มิได้รับคํา พยานจากมนุษย์ แต่ที่เรากล่าวสิง่ เหล่า นี้ ก็เพื่อ
ให้ท่านทัง้ หลายรอด 35 ยอห์น เป็น โคมที่จุดสว่างไสว และ
ท่านทัง้ หลายก็ พอใจที่ จะชื่นชมยินดี ชว
ั ่ ขณะหนึ่ ง ในความ
สว่างของยอห์น นั ้น 36 แต่คํา พยานที่ เรามี นั้น ยิง่ ใหญ่ กว่า
คํา พยาน ของ ยอห์น เพราะ ว่า งาน ที่ พระ บิดา ทรง มอบ ให้
เรา ทําให้สําเร็จ งาน นี้ แหละ เรา กําลัง ทํา อยู่ เป็น พยาน ถึง
เราว่า พระบิดาทรงใช้ เรามา 37 และพระบิดาผู้ทรงใช้ เรา
มา พระองค์เองก็ได้ทรงเป็น พยานถึง เรา ท่านทัง้ หลายไม่
เคย ได้ยน
ิ พระ สุรเสียง ของ พระองค์ และ ไม่ เคย เห็นรู ปร่า
ง ของ พระองค์ 38 และ ท่าน ทัง้ หลาย ไม่มีพระ ดํารัส ของ
พระองค์อยูในตั
่
วท่าน เพราะ ว่า ท่าน ทัง้ หลาย มิได้เชื่อ ใน
พระองค์ผู้ที่พระบิดาทรงใช้มานัน
้ 39 จงค้น ดู ในพระคัมภีร ์
เพราะท่านคิด ว่า ในพระคัมภีร ์ นั้นมีชีวิตนิ รน
ั ดร์ และพระ
คัมภีรน
์ ั ้นเป็นพยานถึงเรา 40 แต่ท่านทัง้ หลายไม่ยอมมาหา
เราเพื่อ จะได้ชีวต
ิ 41 เราไม่ รบ
ั เกียรติ จากมนุษย์ 42 แต่เรา
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รู ้ วา่ ท่าน ไม่มีความ รัก พระ เจ้า ในตัวท่าน 43 เรา ได้ มา ใน
พระนามพระบิดาของเรา และท่านทัง้ หลายมิได้รับ เรา ถ้า
ผู้ อื่น จะ มา ใน นาม ของ เขา เอง ท่าน ทัง้ หลาย ก็ จะ รับ ผู้นั ้น
44 ผู้ที่ได้รับยศศักดิจ
์ ากกันเอง และมิได้แสวงหายศศักดิซ
์ ่ ึง
มาจากพระเจ้า เท่านั ้น ท่านจะเชื่อ ผู้ นั้น ได้อย่างไร 45 อย่า
คิดว่าเราจะฟ้องท่านทัง้ หลายต่อพระบิดา มีผู้ฟ้องท่านแล้ว
คือ โมเสส ผู้ซึ่ง ท่านทัง้ หลายหวัง ใจอยู่ 46 ถ้า ท่านทัง้ หลาย
เชื่อโมเสส ท่านทัง้ หลายก็จะเชื่อเรา เพราะโมเสสได้เขียนก
ล่าวถึงเรา 47 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายไม่เชื่อเรือ
่ งที่โมเสสเขียน
แล้ว ท่านจะเชื่อถ้อยคําของเราอย่างไรได้”

6

ทรงเลี้ยงคนห้าพัน (มธ 14:13-21; มก 6:32-44; ลก 9:10-17)
ภายหลัง เหตุการณ์ เหล่า นี้ พระเยซูก็เสด็จ ไปข้ามทะเล
กาลิลี คือทะเลทิเบเรียส 2 คนเป็นอันมากได้ตามพระองค์ไป
เพราะ เขา เหล่า นั ้น ได้เห็ นกา รอัศ จร รย์ที่พระองค์ได้ทรง
กระทําต่อบรรดาคนป่วย 3 พระเยซูเสด็จขึ้นไปบนภูเขาและ
ประทับกับเหล่าสาวกของพระองค์ที่นั่น 4 ขณะนั ้นใกล้จะถึง
ปัส กาซึ่ง เป็น เทศกาลเลี้ยงของพวกยิว แล้ว 5 เมื่อ พระเยซู
ทรงเงยพระพักตร์ ทอดพระเนตรและเห็น คนเป็นอัน มาก
พากัน มาหาพระองค์ พระองค์จึง ตรัส กับ ฟี ลิ ปว่า “เราจะ
ซื้อ อาหารที่ไหนให้ คนเหล่า นี้ กิน ได้” 6 พระองค์ตรัสอย่าง
นั ้น เพื่อ จะ ลอง ใจฟีลิป เพราะ พระองค์ ทรง ทราบ แล้วว่า
พระองค์จะทรงกระทําประการใด 7 ฟีลิปทูลตอบพระองค์ว่า
“สองร้อยเหรียญเดนาริอนก
ั ็ไม่พอซื้อ อาหารให้ เขากินกัน
8
คนละเล็ก ละน้ อย” สาวกคนหนึ่ ง ของพระองค์ คืออัน ดรู ว์
น้ องชายของซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่า 9 “ที่นี่มีเด็กชายคน
หนึ่ งมีขนมข้าวบาร์เลย์หา้ ก้อนกับปลาเล็กๆสองตัว แต่เท่า
1
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นั ้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้ ” 10 พระเยซูตรัสว่า “ให้คน
ทัง้ ปวงนั ่ง ลงเถิด” ที่นั ่นมี หญ้า มาก คนเหล่า นั ้น จึง นั ่ง ลง
นั บ แต่ผู้ชาย ได้ ประมาณ ห้า พัน คน 11 แล้ว พระ เยซูก็ทรง
หยิบ ขนมปัง นั ้น และ เมื่อ ขอบพระคุณ แล้ว ก็ทรง แจก แก่
พวก สาวก และ พวก สาวก แจก แก่ บรรดา คน ที่ นั ่ง อยูนั
่ ้น
และ ให้ ปลา ด้วย ตาม ที่ เขา ปรารถนา 12 เมื่อ เขา ทัง้ หลา
ยกินอม
ิ่ แล้วพระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “จง
เก็บ เศษอาหารที่ เหลือ ไว้ เพื่อ ไม่ให้มีสิ่ง ใดเสีย ไป” 13 เขา
จึง เก็บ เศษ ขนม ข้าว บาร์เลย์ ห้า ก้อน ซึ่ง เหลือ จาก ที่ คน ทัง้
หลายได้ กิน แล้วนัน
้ ใส่กระบุง ได้สิบสองกระบุง เต็ม 14 เมื่อ
คน เหล่า นั ้น ได้เห็ นกา รอัศ จร รย์ ซึ่ง พระ เยซูได้ทรง กระทํา
เขาก็พูดกันว่า “แท้จริง ท่านผู้นี้ เป็น ศาสดาพยากรณ์ นั ้นที่
ทรงกําหนดให้เข้ามาในโลก”
พระเยซูทรงดําเนิ นบนนํ้า (มธ 14:22-36; มก 6:45-56)

15

เมื่อ พระ เยซู ทรง ทราบ ว่า เขา ทัง้ หลาย จะ มา จับ
พระองค์ ไปตัง้ ให้ เป็นกษั ตริย์ พระองค์ก็เสด็จ ไปที่ภูเขาอีก
แต่ลําพัง 16 พอ คํ่า ลง เหล่า สาวก ของ พระองค์ก็ได้ลง ไป
ที่ทะเล 17 แล้ว ลง เรือ ข้าม ฟาก ไป ยัง เมือง คา เป อร นา อุม
มืดแล้วแต่พระเยซูก็ยังมิได้เสด็จไปถึงเขา 18 ทะเลก็ กําเริบ
ขึ้น เพราะลมพัด กล้า 19 เมื่อ เขาทัง้ หลายตี กรรเชียงไปได้
ประมาณห้าหกกิโลเมตร เขาก็เห็นพระเยซู เสด็จดําเนิ นมา
บนทะเลใกล้เรือ เขาต่างก็ตกใจกลัว 20 แต่พระองค์ตรัส แก่
เขาว่า “นี่ เป็นเราเอง อย่ากลัวเลย” 21 ดังนั ้นเขาจึงรับพระ
องค์ข้น
ึ เรือด้วยความเต็มใจ แล้วทันใดนั ้นเรือก็ถึงฝั่ งที่ เขา
จะไปนั ้น
การเทศนาของพระเยซูเกี่ยวกับอาหารแห่งชีวต
ิ
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วัน รุ ง่ ขึ้น เมื่อ คน ที่อยูฝั่่ ง ข้าง โน้ น เห็นว่า
ไม่มีเรืออ่นที
ื ่นั ่น เว้น แต่ลํา ที่เหล่า สาวก ของ พระองค์ ลง
ไป เพียง ลํา เดียว และ เห็นว่า พระ เยซูมิได้เสด็จ ลง เรือ
ลํา นั ้น ไป กับ เหล่า สาวก แต่เหล่า สาวก ของ พระองค์ ไป
ตาม ลําพัง เท่านั ้น 23 (แต่มีเรือ ลํา อื่น มา จาก ทิเบเรียส
ใกล้สถาน ที่ที่เขา ได้ กิน ขนมปัง หลัง จาก ที่องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้า ได้ ทรง ขอบพระคุณ แล้ว) 24 เหตุฉะนั ้น เมื่อ ประชา ชน
เห็นว่า พระ เยซูและ เหล่า สาวก ไม่ได้อยูที
่ ่ นั ่น เขา จึง ลง
เรือ ไป และ ตาม หา พระ เยซูที่เมือง คา เป อร นา อุม 25 ครัน
้
เขา ได้ พบพระ องค์ที่ฝั่ ง ทะเล ข้าง โน้ น แล้ว เขา ทัง้ หลาย
ทูล พระองค์ว่า “รับ บี ท่าน มา ที่นี่ เมื่อไร ” 26 พระ เยซูตรัส
ตอบ เขา ว่า “เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ทัง้ หลาย ว่า ท่าน
ทัง้ หลาย ตาม หา เรา มิใช่เพราะ ได้เห็ นกา รอัศ จร รย์นั ้น
27 อย่า ขวนขวาย หา อาหาร ที่
แต่เพราะ ได้ กิน ขนม ปังอม
ิ่
ย่อม เสื่อม สูญ ไป แต่จง หา อาหาร ที่ดํารง อยูถึ
่ ง ชี วิตนิ รัน
ดร์ซ่ึงบุ ตรม นุษย์ จะ ให้แก่ท่าน เพราะ พระเจ้า คือ พระ บิดา
ได้ ทรง ประทับ ตรา มอบ อํานาจ แก่ พระ บุตร แล้ว” 28 แล้ว
เขาทัง้ หลายก็ ทูล พระองค์ว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะต้องทํา
ประการ ใด จึง จะ ทํางาน ของ พระเจ้า ได้” 29 พระ เยซูตรัส
ตอบเขาว่า “งานของพระเจ้า นั ้น คือ การที่ ท่านเชื่อ ในท่าน
ที่พระองค์ทรงใช้มานัน
้ ” 30 เขาทัง้ หลายจึง ทูล พระองค์ว่า
“ถ้า เช่น นั ้น ท่านจะกระทํา หมายสําคัญ อะไร เพื่อ ข้าพเจ้า
ทัง้ หลายจะเห็นและเชื่อในท่าน ท่านจะกระทําการอะไรบ้าง
31 บรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า ทัง
้ หลายได้ กิน มานาในถิน
่ ทุรกัน
ดารนั ้น ตามที่มีคํา เขียนไว้ว่า ‘ท่านได้ให้เขากิน อาหารจาก
สวรรค์’ ” 32 พระเยซูจึง ตรัส กับ เขาว่า “เราบอกความจริง
แก่ ท่าน ทัง้ หลาย ว่า มิใช่โมเสส ที่ให้อาหาร จาก สวรรค์ นั ้น
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แก่ท่าน แต่พระบิดาของเราประทานอาหารแท้ ซ่ึง มาจาก
สวรรค์ให้แก่ท่านทัง้ หลาย 33 เพราะว่า อาหารของพระเจ้า
นั ้น คือท่านที่ ลงมาจากสวรรค์ และประทานชีวต
ิ ให้แก่โลก
34
”
เขาทัง้ หลายจึง ทูล พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า โปรด
ให้ อาหาร นั ้น แก่ ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย เสมอ ไป เถิด” 35 พระ
เยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นอาหารแห่งชีวต
ิ ผู้ที่มาหาเราจะ
ไม่ หวอ
ิ ีก และผู้ที่เชื่อ ในเราจะไม่ กระหายอีก เลย 36 แต่เรา
ได้ บอก ท่าน ทัง้ หลาย แล้วว่า ท่าน ได้เห็น เรา แล้ว แต่ก็ไม่
เชื่อ 37 สารพัด ที่ พระ บิดา ทรง ประทาน แก่ เรา จะ มา สู่เรา
และผู้ที่มาหาเรา เราก็ จะไม่ ทิง้ เขาเลย 38 เพราะว่า เราได้
ลง มา จาก สวรรค์ มิใช่เพื่อ กระทํา ตาม ความ ประสงค์ ของ
เราเอง แต่เพื่อ กระทํา ตามพระประสงค์ ของพระองค์ผู้ทรง
ใช้ เรา มา 39 และ พระ ประสงค์ ของ พระ บิดา ผู้ทรง ใช้ เรา
มา นั ้น ก็คือ ให้ เรา รักษา บรรดา ผู้ที่พระองค์ได้ทรง มอบ ไว้
กับ เรา มิให้หาย ไป สัก คน เดียว แต่ให้ฟื้ น ขึ้น มา ในวันที่สุด
40 เพราะนี่ แหละเป็ น พระประสงค์ ของผู้ที่ทรงใช้ เรามานั ้น
ที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตร และเชื่อในพระบุตรได้มีชีวิตนิ
รัน ดร์ และเราจะให้ผู้นั ้น ฟื้ นขึ้น มาในวัน สุดท้าย” 41 พวก
ยิว จึงบ่ นพึม พํา กัน เรือ
่ ง พระองค์ เพราะ พระ องค์ ตรัสว่า
“เรา เป็น อาหาร ซึ่ง ลง มา จาก สวรรค์” 42 เขา ทัง้ หลาย ว่า
“คน นี้ เป็น เยซู ลูกชาย ของ โย เซฟ มิใช่หรือ พ่อ แม่ของ เขา
เรา ก็รู จ
้ ัก เหตุใด คน นี้ จึง พูด ว่า ‘เรา ได้ ลง มา จาก สวรรค์’
” 43 พระ เยซูจึง ตรัส ตอบ เขา เห ล่านั ้นว่า “อย่า บ่นกัน เลย
44 ไม่มีผู้ใด มา ถึง เรา ได้ นอกจาก พระ บิดา ผู้ทรง ใช้ เรา มา
จะทรงชักนํา ให้ เขามา และเราจะให้ผู้นั ้น ฟื้ นขึ้น มาในวัน
สุดท้าย 45 มีคํา เขียน ไว้ ใน คัมภีรศาสดา
์
พยากรณ์ ว่า ‘ทุก
คน จะ เรียน รู ้ จาก พระเจ้า’ เหตุฉะนั ้น ทุก คน ที่ได้ยิน ได้ฟัง
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และได้เรียนรู จากพระบิ
้
ดาก็ มาถึง เรา 46 ไม่มีผู้ใดได้เห็ นพ
ระบิ ดา นอกจากท่านที่มาจากพระเจ้า ท่านนั ้น แหละได้เห็
นพระบิ ดาแล้ว 47 เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า
ผู้ที่เชื่อในเราก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์ 48 เราเป็นอาหารแห่งชีวตน
ิ ัน
้
49 บรรพบุรุษ ของท่านทัง
้ หลายได้ กิน มานาในถิน
่ ทุรกัน ดาร
50
และ สิน
ิ
แต่นี่ เป็น อาหาร ที่ ลง มา จาก สวรรค์ เพื่อ
้ ชีวต
ให้ผู้ที่ได้กิน แล้ว ไม่ตาย 51 เราเป็น อาหารที่ ธาํ รงชีวต
ิ ซึ่ง ลง
มาจากสวรรค์ ถ้า ผู้ ใดกิน อาหารนี้ ผู้นั ้น จะมีชีวิตนิ รน
ั ดร์
และอาหารที่เราจะให้เพื่อเป็นชีวต
ิ ของโลกนั ้นก็คือเนื้ อของ
เรา” 52 แล้ว พวก ยิวก็ทุ่ม เถียง กันว่า “ผู้นี้ จะ เอา เนื้ อ ของ
เขาให้ เรากิน ได้อย่างไร ” 53 พระเยซูจึง ตรัส กับ เขาว่า “เรา
บอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ถ้าท่านไม่กินเนื้ อและดื่ม
โลหิต ของบุตรมนุษย์ ท่านก็ไม่มีชีวิต ในตัวท่าน 54 ผู้ที่กิน
เนื้ อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์ และเราจะให้ผู้นั ้น
55
ฟื้ นขึ้น มาในวันสุดท้าย
เพราะว่าเนื้ อของเราเป็น อาหาร
แท้และโลหิตของเราก็เป็นของดื่มแท้ 56 ผู้ที่กินเนื้ อและดื่ม
โลหิตของเรา ผู้นั ้นก็อยูในเราและเราอยู
่
่ในเขา 57 พระบิดา
ผู้ทรง ดํารง พระชนม์ได้ทรง ใช้ เรา มา และ เรา มีชีวิต เพราะ
พระบิดานัน
้ ฉั นใด ผู้ที่กิน เรา ผู้นั ้นก็ จะมีชีวิต เพราะเราฉั น
58
นั ้น นี่ แหละเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์ ไม่เหมือนกับ
มานาที่ พวกบรรพบุรุษ ของท่านได้ กิน และสิน
ิ ผู้ที่กิน
้ ชีวต
59
อาหารนี้ จะมีชีวิตนิ รน
ั ดร์”
คํา เหล่า นี้ พระองค์ได้ตรัส ใน
ธรรมศาลา ขณะที่พระองค์ทรงสัง่ สอนอยูที
่ ่เมืองคาเปอร
นาอุม
พวกสาวกไม่เข้า ใจคํา สัง่ สอนของพระเยซู (มธ 8:19-22;
10:36)
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ดัง นั ้น เมื่อ เหล่า สาวกของพระองค์ หลายคนได้ ฟัง เช่น
นั ้นก็พูด ว่า “ถ้อยคํา เหล่า นี้ ยาก นั ก ใคร จะ ฟังได้” 61 เมื่อ
พระเยซูทรงทราบเองว่าเหล่าสาวกของพระองค์บ่นถึงเรือ
่ ง
นั ้น พระองค์จึง ตรัส กับ เขา ว่า “เรือ
่ ง นี้ ทําให้ท่าน ทัง้ หลาย
62
ลําบากใจหรือ
ถ้า ท่านจะได้เห็ นบุ ตรมนุษย์ เสด็จ ขึ้น ไป
ยังที่ที่ท่านอยูแต่
่ ก่อนนั ้น ท่านจะว่าอย่างไร 63 จิตวิญญาณ
เป็นที่ให้มีชว
ิ ส่วนเนื้ อหนั งไม่มีประโยชน์ อันใด ถ้อยคําซึ่ง
ี ต
เราได้กล่า วกับท่า นทัง้ หลายนั ้น เป็น จิต วิญญาณและเป็น
ชีวต
ิ 64 แต่ในพวกท่านมี บางคนที่ไม่ เชื่อ ” เพราะพระเยซู
ทรง ทราบ แต่ แรก ว่า ผู้ ใด ไม่เชื่อ และ เป็น ผู้ ใด ที่ จะ ทรยศ
พระองค์ 65 และพระองค์ ตรัสว่า “เหตุฉะนั ้น เราจึง ได้ บอก
ท่านทัง้ หลายว่า ‘ไม่มีผู้ใดจะมาถึงเราได้ นอกจากพระบิดา
ของ เรา จะ ทรง โปรด ประทาน ให้ผู้นั ้น ’ ” 66 ตัง้ แต่นั ้น มา
สาวกของพระองค์หลายคนก็ท้อถอยไม่ติดตามพระองค์อีก
ต่อไป
คํากล่าวถึงความเชื่อของเปโตร
67 พระเยซูตรัส กับ สิบ สองคนนั ้นว่า “ท่านทัง
้ หลายก็ จะ
68
จาก เรา ไป ด้วย หรือ”
ซีโม นเป โตร ทูล ตอบ พระองค์ว่า
“พระองค์เจ้าข้า พวก ข้า พระองค์ จะ จาก ไป หา ผู้ ใด เล่า
พระองค์มีถ้อยคํา ซึ่ง ให้มีชีวิตนิ รน
ั ดร์ 69 และข้า พระองค์ ทัง้
หลาย ก็ เชื่อ และ แน่ ใจ แล้วว่า พระองค์ทรง เป็น พระ คริสต์
พระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงดํารงพระชนม์” 70 พระเยซูตรัส
ตอบเขาว่า “เราเลือกพวกท่านสิบ สองคนมิใช่หรือ และคน
หนึ่ งในพวกท่านเป็นมารร้าย” 71 พระองค์ทรงหมายถึงยูดา
สอิส คาริโอทบุตรชายซีโมน เพราะว่า เขาเป็น ผู้ที่จะทรยศ
พระองค์ คือคนหนึ่ งในอัครสาวกสิบสองคน
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การเลี้ยงในเทศกาลอยูเ่ พิงที่กรุ งเยรู ซาเล็ม

1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ พระเยซูก็ได้เสด็จไปในแคว้น

กา ลิ ลี ด้วย ว่า พระองค์ไม่ประสงค์ที่จะ เสด็จ ไป ใน แคว้น ยู
เดีย เพราะ พวก ยิว หา โอกาส ที่ จะ ฆ่า พระองค์ 2 ขณะ นั ้น
ใกล้ จะถึง เทศกาลอยู่ เพิง ของพวกยิว แล้ว 3 พวกน้ องๆของ
พระองค์ จึง ทูล พระองค์ว่า “จง ออก จาก ที่นี่ ไป ยัง แคว้น ยู
เดีย เพื่อ เหล่า สาวกของท่านจะได้เห็นกิ จการที่ ท่านกระทํา
4 เพราะ ว่า ไม่มีผู้ใด ทํา สิง
่ ใด ลับๆ เมื่อ ผู้ นั ้น เอง อยาก ให้
ตัว ปรากฏ ถ้า ท่าน กระทํา การ เหล่า นี้ ก็จง สําแดง ตัว ให้
ปรากฏแก่ โลกเถิด” 5 แม้พวกน้ องๆของพระองค์ก็มิได้เชื่อ
ใน พระองค์ 6 พระ เยซูตรัส กับ พวก เขา ว่า “ยัง ไม่ ถึง เวลา
7 โลกจะเกลียด
ของเรา แต่เวลาของพวกท่านมีอยูเสมอ
่
ชังพวกท่านไม่ได้ แต่โลกเกลียดชังเรา เพราะเราเป็นพยาน
ว่าการงานของโลกนั ้น ชัว่ 8 พวกท่านจงขึ้น ไปในเทศกาล
นั ้น เถิด เราจะยัง ไม่ ข้น
ึ ไปในเทศกาลนั ้น เพราะว่า ยัง ไม่ ถึง
กําหนดเวลาของเรา” 9 เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั ้นแก่เขาแล้ว
พระองค์ก็ยังประทับอยู่ในแคว้นกาลิลี
พระเยซูทรงออกจากแคว้นกาลิลีเป็นการลับ

10

แต่เมื่อ พวก น้ องๆ ของ พระองค์ ขึ้น ไป ใน เทศกาล นั ้น
แล้ว พระองค์ก็เสด็จ ตาม ขึ้น ไป ด้วย แต่ไป อย่าง ลับๆ ไม่
เปิด เผย 11 พวกยิว จึง มองหาพระองค์ ในเทศกาลนั ้น และ
ถามว่า “คนนั ้น อยูที
่ ่ไหน ” 12 และประชาชนก็ ซุบ ซิบกัน ถึง
พระองค์เป็น อัน มาก บางคนว่า “เขาเป็น คนดี” คนอื่นๆว่า
“มิใช่ แต่เขาหลอกลวงประชาชนต่าง หาก” 13 แต่ไม่มีผู้ใด
อาจพูดถึงพระองค์อย่างเปิดเผย เพราะกลัวพวกยิว

ยอห์น 7:14

27

ยอห์น 7:26

พระเยซูที่เทศกาลอยูเพิ
่ ง
14

ครัน
้ ถึง วัน กลาง เทศกาล นั ้น พระ เยซูได้เสด็จ ขึ้น ไป
ใน พระ วิหาร และ ทรง สัง่ สอน 15 พวก ยิว คิด ประหลาด
ใจ และ พูด ว่า “คน นี้ จะ รู ้ ข้อความ เหล่า นี้ ได้อย่างไร ใน
เมื่อ ไม่ เคย เรียน เลย” 16 พระ เยซูจึง ตรัส ตอบ เขา ว่า “คํา
สอน ของ เรา ไม่ใช่ของ เรา เอง แต่เป็น ของ พระองค์ผู้ทรง
ใช้ เรา มา 17 ถ้า ผู้ ใด ตัง้ ใจ ประพฤติ ตามพ ระ ประสงค์ ของ
พระองค์ ผู้นั ้นก็ จะ รู ้ ว่า คํา สอน นั ้น มา จาก พระเจ้า หรือ
ว่า เรา พูด ตามใจ ชอบ ของ เรา เอง 18 ผู้ใด ที่พูด ตามใจ
ชอบ ของ ตนเอง ผู้นั ้น ย่อม แสวงหา เกียรติ สําหรับ ตนเอง
แต่ผู้ที่แสวงหาเกียรติให้พระองค์ผู้ทรงใช้ตนมา ผู้นั ้นแหละ
เป็น คนจริง ไม่มีอธรรม อยู่ ใน เขา เลย 19 โมเสส ได้ให้พระ
ราชบัญญัติแก่ท่านทัง้ หลายมิใช่หรือ และไม่มีผู้ใดในพวก
ท่านรักษาพระราชบัญญัตินั ้น ท่านทัง้ หลายหาโอกาสที่ จะ
ฆ่า เราทําไม” 20 คนเหล่า นั ้น ตอบว่า “ท่านมีผีสิงอยู่ ใคร
เล่า หาโอกาสจะฆ่า ท่าน” 21 พระเยซูตรัส ตอบเขาว่า “เรา
ได้ ทํา สิง่ หนึ่ ง และ ท่าน ทัง้ หลาย ประหลาด ใจ 22 โมเสส
ได้ให้ท่านทัง้ หลายเข้า สุหนัต (มิใช่ได้มาจากโมเสส แต่มา
จาก บรรพบุรุษ) และ ใน วัน สะ บา โต ท่าน ทัง้ หลาย ก็ ยัง
ให้ คน เข้า สุหนัต 23 ถ้า ใน วัน สะ บา โต คน ยัง เข้า สุหนัต
เพื่อมิให้ละเมิด พระ ราช บัญญัติของ โมเสส แล้ว ท่าน ทัง้
หลาย จะ โกรธ เรา เพราะ เรา ทําให้ ชาย ผู้หน่งึ หาย โรค เป็น
ปกติ ใน วัน สะ บา โต หรือ 24 อย่า ตัดสิน ตาม ที่เห็ นภา ย
นอก แต่จง ตัดสิน ตาม ชอบ ธรรม เถิด” 25 เพราะ ฉะนั ้น
ชาว กรุ ง เยรู ซาเล็ม บาง คน จึง พูด ว่า “คน นี้ มิใช่หรือ ที่ เขา
หา โอกาส จะ ฆ่า เสีย 26 แต่ดูเถิด ท่าน กําลัง พูดอย่า งก ล้า
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หาญและเขาทัง้ หลายก็ไม่ ได้ว่า อะไรท่านเลย พวกขุนนาง
รู แน่
้ แล้ว หรือ ว่า คนนี้ เป็น พระคริสต์แท้ 27 แต่เรารู ว
้ า่ คนนี้
มาจากไหน แต่เมื่อพระคริสต์ เสด็จมานั ้น จะไม่มีผู้ใดรู เ้ ลย
ว่า พระองค์มาจากไหน” 28 ดัง นั ้น พระเยซู จึง ทรงประกาศ
ขณะที่ ทรงสัง่ สอนอยู่ ในพระวิหารว่า “ท่านทัง้ หลายรู จ
้ ัก
เรา และ รู ้ วา่ เรา มา จาก ไหน แต่เรา มิได้มา ตาม ลําพัง เรา
เอง แต่พระองค์ผู้ทรง ใช้ เรา มา นั ้น ทรง สัตย์จริง แต่ท่าน
ทัง้ หลาย ไม่รู จั
้ ก พระองค์ 29 แต่เรา รู จ
้ ัก พระองค์ เพราะ
เรา มา จาก พระองค์ และ พระองค์ได้ทรง ใช้ เรา มา” 30 เขา
ทัง้ หลาย จึง หา โอกาส ที่ จะ จับ พระองค์ แต่ไม่มีผู้ใด ยื่นมือ
แตะต้องพระองค์ เพราะยังไม่ ถึงกําหนดเวลาของพระองค์
31 และ มี หลาย คนใน หมู่ ประชาชน นั ้น ได้ เชื่อ ใน พระองค์
และ พูด ว่า “เมื่อ พระ คริสต์ เสด็จ มา นั ้น พระองค์จะ ทรง
กระทํา อัศจรรย์มากยิง่ กว่า ที่ผู้นี้ ได้กระทํา หรือ” 32 เมื่อ พวก
ฟาริสีได้ยินประชาชนซุบซิบกันเรือ
่ งพระองค์อย่างนั ้น พวก
ฟาริสีกับ พวกปุโรหิต ใหญ่ จึง ได้ใช้เจ้า หน้าที่ไปจับ พระองค์
33 พระเยซูจึง ตรัส กับ เขาทัง
้ หลายว่า “เราจะอยู่ กับท่า นทัง้
หลายอีก หน่ อยหนึ่ ง แล้ วจะกลับ ไปหาพระองค์ผู้ทรงใช้ เรา
มา 34 ท่าน ทัง้ หลาย จะ แสวงหา เรา แต่ จะ ไม่ พบ เรา และ
ที่ ซึ่ง เรา อยู่ นั ้น ท่าน จะ ไป ไม่ได้ ” 35 พวก ยิว จึง พูดกันว่า
“คน นี้ จะ ไป ไหน ที่เรา จะ หา เขา ไม่พบ เขา จะ ไป หา คน ที่
กระจัดกระจายไปอยู่ ในหมู่ พวกต่างชาติ และสัง่ สอนพวก
ต่างชาติหรือ 36 เขาหมายความว่า อย่างไรที่พูด ว่า ‘ท่านทัง้
หลายจะแสวงหาเราแต่ จะไม่ พบเรา’ และ ‘ที่ซึ่ง เราอยู่ นั้น
ท่านจะไปไม่ได้’ ”
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือแม่น้ําประกอบด้วยชีวต
ิ
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ใน วัน สุดท้าย ของ เทศ กาล ซึ่ง เป็นวัน ใหญ่นั ้น พระ
เยซูทรง ยืน และ ประกาศ ว่า “ถ้า ผู้ ใด กระหาย ผู้นั ้น จง มา
หาเราและดื่ม 38 ผู้ที่เชื่อ ในเรา ตามที่พระคัมภีรได้
์ กล่าว
ไว้แล้วว่า ‘แม่น้าํ ที่มีน้าํ ประกอบ ด้วย ชีวต
ิ จะ ไหล ออก มา
39
จาก ภายใน ผู้นั ้น ’ ”
(สิ่ง ที่พระองค์ตรัสนัน
้ หมาย ถึง
พระ วิญญาณ ซึ่ง ผู้ที่เชื่อ ใน พระองค์ จะ ได้รับ เหตุว่ายัง
ไม่ได้ประทาน พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ให้ เพราะ พระ เยซู
ยังมิได้รับสง่าราศี)
เห็นด้วยหรือต่อต้านพระเยซู

หลายคนจึงพูดว่า “แท้จริง
ท่านผู้นี้ เป็น ศาสดาพยากรณ์ นั ้น ” 41 คนอื่นๆก็พูด ว่า “ท่าน
ผู้นี้ เป็นพระคริสต์” แต่บางคนพูดว่า “พระคริสต์ จะมาจาก
กา ลิ ลีหรือ 42 พระ คัมภีรกล
์ ่าว ไว้มิใช่หรือ ว่า พระ คริสต์ จะ
มาจากเชื้อ สายของดาวิด และมาจากเมืองเบธเลเฮมซึ่ง
ดา วิด เคย อยูนั
่ ้น ” 43 เหตุฉะนั ้น ประ ชา ชนจึงมี ความ เห็น
แตกแยกกัน ในเรือ
่ งพระองค์ 44 บางคนใคร่จะจับ พระองค์
แต่ไม่มีผู้ใดยื่นมือแตะต้องพระองค์เลย 45 เจ้าหน้าที่จึงกลับ
ไปหาพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสี และพวกนั ้นกล่าวกับ
เจ้า หน้าที่ว่า “ทําไม เจ้า จึง ไม่ จับ เขา มา” 46 เจ้า หน้าที่ตอบ
ว่า “ไม่เคยมีผู้ใดพูด เหมือนคนนั ้น เลย” 47 พวกฟาริสีตอบ
เขาว่า “พวกเจ้า ถูก หลอกไปด้วยแล้ว หรือ 48 มีผู้ใดในพวก
ขุนนาง หรือ พวก ฟา ริสีเชื่อ ใน ผู้ นั ้น หรือ 49 แต่ประชาชน
หมู่นี้ ที่ไม่รูพระราชบั
้
ญญัติก็ต้องถูก สาปแช่ง อยูแล้
่ ว ” 50 นิ
โค เดมัส (ผู้ที่ได้มา หา พระ เยซู ใน เวลา กลาง คืน นั ้น และ
เป็น คน หนึ่ ง ใน พวก เขา) ได้กล่าว แก่ พวก เขา ว่า 51 “พระ
ราช บัญญัติของ เรา ตัดสิน คน ใด โดยที่ ยัง ไม่ได้ฟัง เขา ก่อน
40 เมื่อประชาชนได้ ฟังดังนั ้น
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และรู ้ วา่ เขาได้ ทํา อะไรบ้างหรือ” 52 เขาทัง้ หลายตอบนิ โค
เดมัสว่า “ท่านมาจากกาลิลีด้วยหรือ จงค้นหาดูเถิด เพราะ
ว่าไม่มีศาสดาพยากรณ์ เกิดขึ้นมาจากกาลิลี” 53 ต่างคนต่าง
กลับไปบ้านของตน

8

หญิงที่ถูกจับกุมโทษฐานล่วงประเวณี
1 แต่พระเยซูเสด็จ ไปยัง ภูเขามะกอกเทศ 2 ในตอนเช้า
ตรู พระองค์
่
เสด็จเข้าในพระวิหารอีก และคนทัง้ หลายพากัน
มาหาพระองค์ พระองค์ก็ประทับนงั ่ และสัง่ สอนเขา 3 พวก
ธร รมา จาร ย์ และ พวก ฟา ริสีได้พา ผู้ หญิง คน หนึ่ ง มา หา
พระองค์ หญิง ผู้นี้ ถูก จับ ฐาน ล่วง ประเวณี และ เมื่อ เขา ให้
หญิง ผู้นี้ ยืน อยู่ ท่ามกลางฝูง ชน 4 เขาทูล พระองค์ว่า “พระ
อาจารย์เจ้าข้า หญิง คน นี้ ถูก จับ เมื่อ กําลัง ล่วง ประเวณี อยู่
5 ในพระราชบัญญัตินั ้น โมเสสสัง
่ ให้เราเอาหิน ขว้างคนเช่น
นี้ ให้ตาย ส่วน ท่าน จะ ว่า อย่างไร ใน เรือ
่ ง นี้ ” 6 เขา พูดอย่าง
นี้ เพื่อ ทดลองพระองค์ หวัง จะหาเหตุ ฟ้องพระองค์ แต่พระ
เยซูทรงน้ อมพระกายลงเอานิว
้ พระหัตถ์เขีย นที่ดิน เหมือน
ดัง่ ว่า พระองค์ไม่ ได้ยิน พวกเขาเลย 7 และเมื่อ พวกเขายัง
ทูลถามพระองค์อยูเรื
่ อ
่ ยๆ พระองค์ก็ทรงลุกขึ้นและตรัสกับ
เขา ว่า “ผู้ใด ใน พวก ท่าน ที่ไม่มีบาป ก็ให้ผู้นั ้น เอา หิน ขว้าง
เขา ก่อน” 8 แล้ว พระองค์ก็ทรง น้ อม พระ กาย ลง และ เอา
นิว
ิ ดัง
้ พระหัตถ์เขีย นที่ดินอีก 9 และเมื่อ เขาทัง้ หลายได้ยน
นั ้น จึง รู ้สํานึ ก โดยใจวินิจฉั ย ผิด ชอบ เขาทัง้ หลายจึง ออก
ไปที ละคนๆ เริม
่ จากคนเฒ่า คนแก่ จนหมด เหลือ แต่พระ
เยซูตามลําพังกับ หญิง ที่ ยงั ยืน อยูที
่ ่นั ้น 10 เมื่อ พระเยซู ทรง
ลุก ขึ้น แล้ว และ มิได้ทอด พระเนตร เห็น ผู้ใด เห็น แต่ หญิง
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ผู้นั ้น พระองค์ตรัส กับ นางว่า “หญิง เอ๋ย พวกเขาที่ ฟ้องเจ้า
ไป ไหน หมด ไม่มีใคร เอา โทษ เจ้า หรือ” 11 นาง นั ้น ทูล ว่า
“พระองค์เจ้าข้า ไม่มีผู้ใดเลย” และพระเยซู ตรัส กับ นางว่า
“เราก็ไม่เอาโทษเจ้า เหมือนกัน จงไปเถิด และอย่า ทําบาป
อีก”
พระเยซูเป็นความสว่างของโลก (ยน 1:9)

อีกครัง้ หนึ่ ง พระเยซู ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “เราเป็น
ความ สว่าง ของ โลก ผู้ที่ตาม เรา มา จะ ไม่ เดิน ใน ความ มืด
แต่จะ มี ความ สว่าง แห่ง ชีวต
ิ ” 13 พวก ฟา ริสีจึง กล่าว กับ
พระองค์ว่า “ท่านเป็นพยานให้แก่ตัวเอง คําพยานของท่าน
ไม่ เป็น ความจริง” 14 พระเยซูตรัส ตอบเขาว่า “แม้เราเป็น
พยาน ให้แก่ตัว เรา เอง คํา พยาน ของ เรา ก็ เป็น ความ จริง
เพราะเรารู ้วา่ เรามาจากไหนและจะไปที่ไหน แต่พวกท่าน
ไม่รู ว่้ า เรา มา จาก ไหน และ จะ ไป ที่ไหน 15 ท่าน ทัง้ หลาย
ย่อมพิพากษาตามเนื้ อหนั ง เรามิได้พิพากษาผู้ใด 16 แต่ถึง
แม้ว่าเราจะพิพากษา การพิพากษาของเราก็ถูกต้อง เพราะ
เรา มิได้พิพากษา โดย ลําพัง แต่เรา พิพากษา ร่วม กับ พระ
บิดาผู้ทรงใช้ เรามา 17 ในพระราชบัญญัติของท่านก็มีคํา
เขียน ไว้ว่า ‘คํา พยาน ของ สอง คน ก็ เป็น ความ จริง’ 18 เรา
เป็น พยาน ให้แก่ตัว เรา เอง และ พระ บิดา ผู้ทรง ใช้ เรา มา ก็
เป็น พยาน ให้แก่เรา ” 19 เหตุฉะนั ้น เขา จึง ทูล พระองค์ว่า
“พระบิดาของท่านอยูที
่ ่ไหน ” พระเยซูตรัส ตอบว่า “ตัว เรา
ก็ดี พระบิดาของเราก็ดี ท่านทัง้ หลายไม่รู จ
้ ัก ถ้า ท่านรู จ
้ ัก
เรา ท่าน ก็ จะ รู จ
้ ัก พระ บิดา ของ เรา ด้วย” 20 พระ เยซูตรัส
คํา เหล่า นี้ ที่คลัง เงิน เมื่อ กําลัง ทรงสัง่ สอนอยู่ ในพระวิหาร
แต่ไม่มีผู้ใดจับกุม พระองค์ เพราะว่า ยัง ไม่ ถึง กําหนดเวลา
ของ พระองค์ 21 พระ เยซูจึง ตรัส กับ เขา อีกว่า “เรา จะ จาก
12
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ไป และ ท่าน ทัง้ หลาย จะ แสวงหา เรา และ จะ ตาย ใน การ
บาป ของ ท่าน ที่ซึ่ง เรา จะ ไป นั ้น ท่าน ทัง้ หลาย จะ ไป ไม่ได้
” 22 พวก ยิว จึง พูดกันว่า “เขา จะ ฆ่า ตัว ตาย หรือ เพราะ
เขา พูด ว่า ‘ที่ซึ่ง เรา จะ ไป นั ้น ท่าน ทัง้ หลาย จะ ไป ไม่ได้ ’ ”
23 พระองค์ตรัส กับ เขาว่า “ท่านทัง
้ หลายมาจากเบื้องล่าง
เรามาจากเบื้อง บน ท่าน เป็น ของโลกนี้ เราไม่ได้เป็น ของ
โลกนี้ 24 เราจึง บอกท่านทัง้ หลายว่า ท่านจะตายในการ
บาปของท่าน เพราะว่าถ้าท่านมิได้เชื่อว่าเราเป็นผู้นั ้น ท่าน
จะต้องตายในการบาปของตัว” 25 เขาจึง ถามพระองค์ว่า
“ท่านคือ ใครเล่า” พระเยซูตรัส กับ เขาว่า “เราเป็น ดัง ที่ เรา
ได้ บอกท่านทัง้ หลายแต่ แรกนั ้น 26 เราก็ยงม
ั ี เรือ
่ งอีก มาก
ที่ จะพูด และพิพากษาท่าน แต่พระองค์ผู้ทรงใช้ เรามานั ้น
ทรงเป็น สัตย์จริง และสิง่ ที่ เราได้ยน
ิ จากพระองค์ เรากล่าว
แก่โลก ” 27 เขา ทัง้ หลาย ไม่เข้า ใจ ว่า พระองค์ ตรัส กับ เขา
ถึง เรือ
่ งพระบิดา 28 พระเยซูจึง ตรัส กับ เขาว่า “เมื่อ ท่านทัง้
หลายจะได้ ยกบุตรมนุษย์ ข้น
ึ ไว้แล้ว เมื่อ นั ้น ท่านก็ จะรู ้ วา่
เราคือ ผู้นั ้น และรู ้ วา่ เรามิได้ทํา สิง่ ใดตามใจชอบ แต่พระ
บิดา ของ เรา ได้ ทรง สอน เรา อย่างไร เรา จึง กล่าว อย่าง นั ้น
29 และ พระองค์ผู้ทรง ใช้ เรา มา ก็ ทรง สถิต อยู่ กับ เรา พระ
บิดามิได้ทรงทิง้ เราไว้ตามลําพัง เพราะว่า เราทํา ตามชอบ
พระทัย พระองค์เสมอ ” 30 เมื่อ พระ องค์ ตรัสดัง นี้ ก็มีคน
เป็นอัน มากเชื่อ ในพระองค์ 31 พระเยซูจึง ตรัส กับ พวกยิวที่
เชื่อ ในพระองค์แล้วว่า “ถ้า ท่านทัง้ หลายดํารงอยู่ในคํา ของ
เรา ท่านก็ เป็น สาวกของเราอย่างแท้จริง 32 และท่านทัง้
หลายจะรู จ
้ ัก ความจริง และความจริง นั ้น จะทําให้ ท่านทัง้
หลาย เป็น ไทย” 33 เขา ทัง้ หลาย ทูล ตอบ พระองค์ว่า “เรา
สืบ เชื้อ สาย มา จาก อับ รา ฮัม และ ไม่ เคย เป็น ทาส ใคร เลย
เหตุไฉนท่านจึงกล่าวว่า ‘ท่านทัง้ หลายจะเป็นไทย’ ” 34 พระ
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เยซูตรัส ตอบเขาทัง้ หลายว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า
ผู้ใดที่ ทําบาปก็ เป็น ทาสของบาป 35 ทาสนั ้นมิได้อยูในครั
่
ว
36
เรือนตลอดไป พระบุตรต่างหากอยูตลอดไป
่
เหตุฉะนั ้น
ถ้า พระบุตรจะทรงกระทํา ให้ ท่านทัง้ หลายเป็น ไทย ท่านก็
จะเป็น ไทยจริงๆ 37 เรารู ว
้ า่ ท่านทัง้ หลายเป็น เชื้อ สายของ
อับ ราฮัม แต่ท่านก็ หาโอกาสที่ จะฆ่า เราเสีย เพราะคํา ของ
เราไม่มีโอกาสเข้า สู่ ใจของท่าน 38 เราพูด สิง่ ที่ เราได้เห็น
จากพระบิดาของเรา และท่านทํา สิง่ ที่ ท่านได้เห็น จากพ่อ
ของ ท่าน” 39 เขา ทัง้ หลาย จึง ทูล ตอบ พระองค์ว่า “อับ รา
ฮัม เป็น บิดาของเรา” พระเยซูตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “ถ้า
ท่านทัง้ หลายเป็น บุตรของอับ ราฮัม แล้ว ท่านก็ จะทํา สิง่ ที่
อับ ราฮัม ได้กระทํา 40 แต่บัดนี้ ท่านทัง้ หลายหาโอกาสที่ จะ
ฆ่า เรา ซึ่ง เป็น ผู้ที่ได้บอก ท่าน ถึง ความ จริง ที่ เรา ได้ยน
ิ มา
จากพระเจ้า อับ ราฮัม มิได้กระทํา อย่างนี้ 41 ท่านทัง้ หลาย
ย่อม ทํา สิง่ ที่ พ่อ ของ ท่าน ทํา” เขา จึง ทูล พระองค์ว่า “เรา
มิได้เกิด จากการล่วงประเวณี เรามี พระบิดาองค์ เดียวคือ
พระเจ้า” 42 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดา
ของท่านแล้ว ท่านก็จะรักเรา เพราะเรามาจากพระเจ้าและ
อยูนี
่ ่ แล้ว เรามิได้มาตามใจชอบของเราเอง แต่พระองค์นั ้น
ทรง ใช้ เรา มา 43 เหตุไฉน ท่าน จึง ไม่เข้า ใจ ถ้อยคํา ที่ เรา
พูด นั ่น เป็น เพราะท่านทนฟัง คํา ของเราไม่ได้ 44 ท่านทัง้
หลายมาจากพ่อ ของท่านคือ พญามาร และท่านใคร่จะทํา
ตามความปรารถนาของพ่อ ท่าน มัน เป็น ฆาตกรตัง้ แต่ เดิม
มา และมิได้ตัง้ อยูในความจริ
่
ง เพราะความจริงมิได้อยูใน
่
มัน เมื่อมันพูดมุสามันก็พูดตามสันดานของมัน เอง เพราะ
มัน เป็น ผู้มุสา และ เป็น พ่อ ของ การ มุสา 45 แต่ท่าน ทัง้
หลายมิได้เชื่อ เรา เพราะเราพูด ความจริง 46 มีผู้ใดในพวก
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ท่านหรือที่ชีให้
้ เห็นว่าเราได้ทําบาป และถ้าเราพูดความจริง
ทําไมท่านจึงไม่เชื่อเรา 47 ผู้ที่มาจากพระเจ้าก็ ยอ
่ มฟังพระ
วจนะ ของ พระเจ้า เหตุฉะนั ้น ท่าน จึง ไม่ฟัง เพราะ ท่าน ทัง้
หลายมิได้มาจากพระเจ้า” 48 พวกยิวจึงทูลตอบพระองค์ว่า
“ที่เราพูด ว่า ท่านเป็น ชาวสะมาเรีย และมีผีสิงนั ้น ไม่จริง
หรือ” 49 พระเยซูตรัส ตอบว่า “เราไม่มีผี สิง แต่ว่า เราถวาย
พระ เกียรติแด่พระ บิดา ของ เรา และ ท่าน ลบหลู่เกียรติเรา
50 เรา มิได้แสวงหา เกียรติ ของ เรา เอง แต่มีผู้หา ให้ และ
พระองค์ นั้น จะทรงพิพากษา 51 เราบอกความจริง แก่ ท่าน
ว่า ถ้า ผู้ ใด รักษา คํา ของ เรา ผู้นั ้น จะ ไม่ ประสบ ความ ตาย
เลย” 52 พวกยิวจึง ทูลพระองค์ว่า “เดีย
๋ วนี้ เรารู แล
้ ้วว่าท่าน
มีผี สิง อับ ราฮัม และพวกศาสดาพยากรณ์ ก็ตายแล้ว และ
ท่าน พูด ว่า ‘ถ้า ผู้ ใด รักษา คํา ของ เรา ผู้นั ้น จะ ไม่ชิม ความ
ตายเลย’ 53 ท่านเป็น ใหญ่ กว่า อับ ราฮัม บิดาของเราที่ ตาย
ไป แล้ว หรือ พวก ศาสดา พยากรณ์ นั ้นก็ ตาย ไป แล้ว ด้วย
ท่านอวดอ้างว่า ท่านเป็น ผู้ ใดเล่า” 54 พระเยซูตรัส ตอบว่า
“ถ้า เรา ให้เกียรติแก่ตัว เรา เอง เกียรติของ เรา ก็ไม่มีความ
หมาย พระองค์ผู้ทรง ให้เกียรติแก่เรา นั ้น คือ พระ บิดา ของ
เรา ผู้ซึ่งพวกท่านกล่าวว่าเป็นพระเจ้าของพวกท่าน 55 ท่าน
ไม่รู จั
้ กพระองค์ แต่เรารู จ
้ ักพระองค์ และถ้าเรากล่าวว่าเรา
ไม่รู จั
้ กพระองค์ เราก็เป็นคนมุสาเหมือนกับท่าน แต่เรารู จ
้ ัก
พระองค์ และรักษาพระดํารัสของพระองค์ 56 อับราฮัมบิดา
ของท่านชื่นชมยินดีที่จะได้เห็นวันของเรา และท่านก็ได้เห็น
แล้วและมีความยินดี” 57 พวกยิวกท
็ ูลพระองค์ว่า “ท่านอายุ
ยัง ไม่ ถึง ห้า สิบ ปี และ ท่าน เคย เห็นอับ รา ฮัม หรือ” 58 พระ
เยซูตรัส กับ เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ก่อนอับ
ราฮัมบังเกิดมานั ้นเราเป็น” 59 คนเหล่านั ้นจึงหยิบก้อนหิน
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จะขว้างพระองค์ แต่พระเยซูทรงหลบและเสด็จออกไปจาก
พระวิหาร เสด็จผ่านท่ามกลางเขาเหล่านั ้น

9

ทรงรักษาชายตาบอดแต่กําเนิ ด
พระองค์ทอดพระเนตร
เห็น ชาย คน หนึ่ ง ตาบอด แต่กําเนิ ด 2 และ พวก สาวก ของ
พระองค์ ทูล ถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ใครได้ ทํา
ผิด บาป ชายคนนี้ หรือบิ ดามารดาของเขา เขาจึง เกิด มาตา
บอด” 3 พระเยซูตรัสตอบว่า “มิใช่ชายคนนี้ หรือบิดามารดา
ของเขาได้ทําบาป แต่เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏ
ในตัว เขา 4 เราต้องกระทํา พระราชกิจ ของพระองค์ผู้ทรง
ใช้ เรา มา เมื่อ ยัง วัน อยู่ เมื่อ ถึง กลาง คืน ไม่มีผู้ใด ทํางาน
ได้ 5 ตราบ ใด ที่เรา ยัง อยู่ ใน โลก เรา เป็น ความ สว่าง ของ
โลก” 6 เมื่อ ตรัสดัง นั ้น แล้ว พระองค์ก็ทรงบ้วนนํ้าลายลง
ที่ดิน แล้ว ทรงเอานํ้าลายนั ้น ทํา เป็น โคลนทาที่ ตาของคน
ตาบอดนั ้น 7 แล้วตรัสสงั ่ เขาว่า “จงไปล้างออกเสีย ในสระ
สิ โล อัม เถิด” (สิโล อัม แปล ว่า ใช้ไป ) เขา จึง ไป ล้าง แล้วก
ลับ เห็น ได้ 8 เพื่อนบ้านและคนทัง้ หลายที่ เคยเห็น ชายคน
นั ้น เป็น คน ตาบอด มา ก่อน จึง พูดกันว่า “คน นี้ มิใช่หรือ ที่
เคยนั ่ง ขอทาน” 9 บางคนก็พูด ว่า “คนนั ้น แหละ” คนอื่นว่า
“เขา คล้าย คน นั ้น” แต่เขา เองพูด ว่า “ข้าพเจ้า คือ คน นั ้น”
10 เขาทัง
้ หลายจึงถามเขาว่า “ตาของเจ้าหายบอดได้อย่างไร
” 11 เขา ตอบ ว่า “ชาย คน หนึ่ ง ชื่อ เยซู ได้ทํา โคลน ทา ตา
ของข้าพเจ้า และบอกข้าพเจ้า ว่า ‘จงไปที่ สระสิ โลอัม แล้ว
ล้างออกเสีย’ ข้าพเจ้า ก็ได้ไปล้างตาจึง มองเห็น ได้” 12 เขา
ทัง้ หลาย จึง ถาม เขา ว่า “ผู้นั ้น อยูที
่ ่ไหน ” คน นั ้น บอก ว่า
“ข้าพเจ้า ไม่ทราบ ” 13 เขาจึง พาคนที่แต่ก่อนตาบอดนั ้น ไป
1 เมื่อ พระเยซู เสด็จ ดําเนิ น ไปนั ้น
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หา พวก ฟา ริสี 14 วัน ที่พระ เยซูทรง ทํา โคลน ทา ตา ชาย คน
นั ้น ให้ หาย บอด เป็นวัน สะ บา โต 15 พวก ฟา ริสีก็ได้ถาม เขา
อีกว่า ทํา อย่างไรตาเขาจึง มองเห็น เขาบอกคนเหล่านั ้นว่า
“เขา เอา โคลน ทา ตา ของ ข้าพเจ้า และ ข้าพเจ้า ก็ ล้าง ออก
แล้ว จึง มองเห็น” 16 ฉะนั ้น พวกฟาริสีบางคนพูด ว่า “ชาย
คนนี้ ไม่ ได้มาจากพระเจ้า เพราะเขามิได้รักษาวัน สะบาโต”
คน อื่นว่า “คน บาป จะ ทําการ อัศจรรย์ เช่น นั ้น ได้อย่างไร ”
พวก เขา ก็ แตกแยก กัน 17 เขา จึง พูดกับ คน ตาบอด อีกว่า
“เจ้าคิดอย่างไรเรือ
่ งคนนั ้น ในเมื่อ เขาได้ทําให้ตาของเจ้า
หายบอด” ชายคนนั ้น ตอบว่า “ท่านเป็น ศาสดาพยากรณ์ ”
18 แต่พวกยิว ไม่ เชื่อ เรือ
่ งเกี่ยวกับ ชายคนนั ้นว่า เขาตาบอด
และกลับมองเห็น จนกระทัง่ เขาได้เรียกบิดามารดาของคน
ที่ ตากลับ มองเห็น ได้ นั้น มา 19 แล้ว พวกเขาถามเขาทัง้ สอง
ว่า “ชายคนนี้ เป็นบุตรชายของเจ้าหรือที่เจ้าบอกว่าตาบอด
มาแต่กําเนิ ด ทําไมเดีย
๋ วนี้ เขาจึง มองเห็น” 20 บิดามารดา
ของชายคนนั ้น ตอบเขาว่า “เราทราบว่า คนนี้ เป็น บุตรชาย
ของเรา และทราบว่า เขาเกิด มาตาบอด 21 แต่ไม่รูว่้ า ทําไม
เดีย
๋ วนี้ เขาจึง มองเห็น หรือ ใครทําให้ ตาของเขาหายบอด
เรา ก็ไม่ ทราบ จง ถาม เขา เถิด เขา โต แล้ว เขา จะ เล่า เรือ
่ ง
22
ของเขาเองได้” ที่บิดามารดาของเขาพูดอย่างนั ้นก็เพราะ
กลัว พวกยิว เพราะพวกยิว ตกลงกัน แล้วว่า ถ้า ผู้ ใดยอมรับ
ว่า ผู้ นั้น เป็น พระคริสต์ จะต้องไล่ผู้นั ้น เสีย จากธรรมศาลา
23 เหตุฉะนั ้น บิดามารดาของเขาจึง พูด ว่า “จงถามเขาเถิด
เขาโตแล้ว” 24 คนเหล่านั ้นจึงเรียกคนที่แต่ก่อนตาบอดนั ้น
มาอีกและบอกเขาว่า “จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด เรารู อยู
้ ว่
่ า
ชาย คน นั ้น เป็น คน บาป” 25 เขา ตอบ ว่า “ท่าน นั ้น เป็น คน
บาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบ สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าทราบก็คือว่า
ข้าพเจ้า เคยตาบอด แต่เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้า มองเห็น ได้” 26 คน
เหล่า นั ้น จึง ถามเขาอีกว่า “เขาทํา อะไรกับ เจ้า บ้าง เขาทํา
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อย่างไร ตา ของ เจ้า จึง หาย บอด” 27 ชาย คน นั ้น ตอบ เขา ว่า
“ข้าพเจ้า บอกท่านแล้ว และท่านไม่ฟัง ทําไมท่านจึง อยาก
ฟังอีก ท่านอยากเป็น สาวกของท่านผู้ นั้น ด้วยหรือ” 28 เขา
ทัง้ หลายจึง เย้ย ชายคนนั ้นว่า “แกเป็น ศิษย์ ของเขา แต่เรา
เป็น ศิษย์ ของ โมเสส 29 เรา รู ้ วา่ พระเจ้า ได้ ตรัส กับ โมเสส
แต่คนนั ้น เราไม่รู ว่้ า เขามาจากไหน” 30 ชายคนนั ้น ตอบเขา
ว่า “เออ ช่างประหลาดจริงๆที่ พวกท่านไม่รู ว่้ าท่านผู้ นั้น มา
จากไหน แต่ท่านผู้ นั้น ยัง ได้ทําให้ตาของข้าพเจ้า หายบอด
31 พวกเรารู ้วา
่ พระเจ้า มิได้ฟัง คนบาป แต่ถ้า ผู้ ใดนมัสการ
พระเจ้า และกระทําตามพระทัยพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟัง
ผู้นั ้น 32 ตัง้ แต่เริม
ิ ่า มีผู้ใด
่ มีโลกมาแล้ว ไม่เคยมีใครได้ ยนว
33
ทําให้ตาของคนที่บอดแต่กําเนิ ดมองเห็นได้ ถ้าท่านผู้นั้น
ไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้ว ก็จะทําอะไรไม่ได้” 34 เขาทัง้ หลาย
ตอบคนนั ้นว่า “แกเกิด มาในการบาปทัง้ นั ้น และแกจะมา
สอนเราหรือ” แล้ว เขาจึง ไล่ คนนั ้น เสีย 35 พระเยซูทรงได้
ยินว่าเขาได้ไล่คนนั ้นเสียแล้ว และเมื่อพระองค์ทรงพบชาย
คนนั ้น จึง ตรัส กับ เขาว่า “เจ้าเชื่อ ในพระบุตรของพระเจ้า
หรือ” 36 ชายคนนั ้น ทูล ตอบว่า “ท่านเจ้าข้า ผู้ใดเป็น พระ
บุตรนั ้น ซึ่งข้าพเจ้าจะเชื่อในพระองค์ได้” 37 พระเยซูตรัสกับ
เขาว่า “เจ้าได้เห็ นท่านแล้ว ทัง้ เป็น ผู้ นั้น เองที่ กําลัง พูดอยู่
กับ เจ้า” 38 เขา จึง ทูล ว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้า พระองค์เชื่อ
” แล้ว เขา ก็นมัส การ พระองค์ 39 พระ เยซูตรัสว่า “เรา เข้า
มาในโลกเพื่อ การพิพากษา เพื่อ ให้คนทัง้ หลายที่ มองไม่เห็
นก ลับ มอง เห็น และ คน ที่ มอง เห็น กลับ ตาบอด” 40 เมื่อ
พวกฟาริสีบางคนที่อยูกั
่ บ พระองค์ได้ยิน อย่างนั ้น จึง กล่าว
แก่พระองค์ว่า “เราตาบอดด้วยหรือ” 41 พระเยซูตรัสกับเขา
ว่า “ถ้า พวก ท่าน ตาบอด พวก ท่าน ก็ จะ ไม่มีความ ผิด บาป
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แต่บัดนี้ ท่านพูด ว่า ‘เรามองเห็น’ เหตุฉะนั ้น ความผิด บาป
ของท่านจึงยังมีอยู”่

10

พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดี
“เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ว่า ผู้ที่มิได้เข้า ไป ใน คอก
แกะ ทาง ประตู แต่ปีน เข้าไป ทาง อื่น นั ้น เป็น ขโมย และ โจร
2 แต่ผู้ที่เข้า ทาง ประตูก็เป็ น ผู้ เลี้ยง แกะ 3 นาย ประตู จึง
เปิดประตูให้ผู้นั ้น และแกะย่อมฟังเสียงของท่าน ท่านเรียก
ชื่อ แกะ ของ ท่าน และ นํา ออก ไป 4 เมื่อ ท่าน ต้อน แกะ
ของท่านออกไปแล้วก็ เดิน นํา หน้า และแกะก็ตามท่านไป
เพราะรู จ
้ ัก เสียงของท่าน 5 คนแปลกหน้า แกะจะไม่ ตาม
เลย แต่จะหนี ไปจากเขา เพราะไม่รู จั
้ ก เสียงของคนแปลก
หน้า” 6 คําอุปมานั ้นพระเยซูได้ตรัสกับเขาทัง้ หลาย แต่เขา
ไม่เข้า ใจความ หมาย ของ พระ ดํารัส ที่พระองค์ตรัส กับ เขา
เลย 7 พระเยซูจึง ตรัส กับ เขาอีกว่า “เราบอกความจริง แก่
ท่านว่า เราเป็นประตูของแกะทัง้ หลาย 8 บรรดาผู้ที่มาก่อน
เรา นั ้น เป็น ขโมย และ โจร แต่ฝูง แกะ ก็มิได้ฟัง เขา 9 เรา
เป็น ประตู ถ้า ผู้ ใด เข้าไป ทาง เรา ผู้นั ้น จะ รอด และ เขา จะ
เข้า ออก แล้ วจะพบอาหาร 10 ขโมยนั ้น ย่อมมาเพื่อ จะลัก
และฆ่าและทําลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทัง้ หลายจะได้ชีวต
ิ
และจะได้ อย่างครบบริบูรณ์ 11 เราเป็น ผู้ เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยง
ที่ดีนน
ั ้ ย่อมสละชีวต
ิ ของตนเพื่อ ฝูง แกะ 12 แต่ผู้ที่รับจ้าง
มิได้เป็น ผู้ เลี้ยง แกะ และ ฝูง แกะ ไม่ เป็น ของ เขา เมื่อ เห็น
สุนัข ป่า มา เขาจึง ละทิง้ ฝูง แกะหนี ไป สุนัข ป่า ก็ชิงเอาแกะ
ไป เสีย และ ทําให้ ฝูง แกะ กระจัดกระจาย ไป 13 ผู้ที่รับจ้าง
นั ้นหนี เพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่เป็นห่วงแกะเลย 14 เรา
1
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เป็น ผู้ เลี้ยงที่ดี และเรารู จ
้ ัก แกะของเรา และแกะของเรา
15
ก็รู จั
้ ก เรา
เหมือน พระ บิดา ทรง รู จ
้ ัก เรา เรา ก็รู จั
้ ก พระ
บิดาด้วย และชีวต
ิ ของเรา เราสละเพื่อ ฝูง แกะ 16 แกะอื่น
ซึ่งมิได้เป็น ของคอกนี้ เราก็มีอยู่ แกะเหล่า นั ้น เราก็ ต้องพา
มาด้วย และแกะเหล่า นั ้น จะฟัง เสียงของเรา แล้ วจะรวม
เป็น ฝูง เดียว และมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว 17 ด้วยเหตุ นี้พระ
บิดาของเราจึง ทรงรัก เรา เพราะเราสละชีวต
ิ ของเรา เพื่อ
จะ รับ ชี วิตนัน
้ คืน มา อีก 18 ไม่มีผู้ใด ชิง ชีวต
ิ ไป จาก เรา ได้
แต่เราสละชีวตด
ิ ้วยใจสมัครของเราเอง เรามีสิทธิที่จะสละ
ชี วตน
ิ ัน
้ และมีสิทธิที่จะรับ คืนอีก พระบัญชานี้ เราได้ รบ
ั มา
19
จากพระบิดาของเรา”
พระดํารัสนี้ จึง ทําให้ พวกยิว แตก
แยกกันอีก 20 พวกเขาหลายคนพูด ว่า “เขามีผีสิงและเป็น
บ้า ท่านฟัง เขาทําไม” 21 พวกอื่นก็พูด ว่า “คํา อย่างนี้ ไม่เป็น
คําของผู้ที่มีผีสิง ผีจะทําให้คนตาบอดมองเห็นได้หรือ”
พระเยซูทรงเปิดเผยว่าพระองค์เป็นพระเจ้า

22

ขณะ นั ้น เป็น เทศกาล เลี้ยง ฉลอง พระ วิหาร ที่กรุ ง
เยรู ซาเล็ม และ เป็น ฤดูหนาว 23 พระ เยซูทรง ดําเนิ น อยู่ ใน
พระวิหารที่ เฉลียงของซาโลมอน 24 แล้วพวกยิวก็พากันมา
ห้อมล้อมพระองค์ไว้และทูล พระองค์ว่า “จะทําให้ เราสงสัย
นาน สัก เท่าใด ถ้า ท่าน เป็น พระ คริสต์ก็จง บอก เรา ให้ ชัด
แจ้ง เถิด” 25 พระเยซูตรัส ตอบเขาทัง้ หลายว่า “เราได้ บอก
ท่านทัง้ หลายแล้ว และท่านไม่เชื่อ การซึ่ง เราได้ กระทํา ใน
พระนามพระบิดาของเราก็ เป็น พยานให้แก่เรา 26 แต่ท่าน
ทัง้ หลายไม่เชื่อ เพราะท่านมิได้เป็น แกะของเรา ตามที่เรา
ได้ บอก ท่าน แล้ว 27 แกะ ของ เรา ย่อม ฟัง เสียง ของ เรา
และ เรา รู จ
้ ัก แกะ เหล่า นั ้น และ แกะ นั ้น ตาม เรา 28 เรา
ให้ชีวิตนิรน
ั ดร์แก่แกะนั ้น และแกะนั ้นจะไม่พินาศเลย และ
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จะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั ้นไปจากมือของเราได้ 29 พระ
บิดาของเราผู้ประทานแกะนั ้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิง่
และ ไม่มีผู้ใด สามารถ ชิง แกะ นั ้น ไป จาก พระหัตถ์ ของ พระ
บิดาของเราได้ 30 เรากับ พระบิดาของเราเป็นอัน หนึ่ งอัน
เดียวกัน” 31 พวก ยิว จึง หยิบก้อน หิน ขึ้น มา อีก จะ ขว้าง
พระองค์ให้ตาย 32 พระเยซูจึง ตรัส กับ เขาว่า “เราได้ สําแดง
ให้ ท่านเห็น การดี หลายประการซึ่ง มาจากพระบิดาของเรา
ท่านทัง้ หลายหยิบก้อนหินจะขว้างเราให้ตายเพราะการกระ
ทํา ข้อ ใดเล่า” 33 พวกยิวทูล ตอบพระองค์ว่า “เราจะขว้าง
ท่านมิใช่เพราะการกระทําดี แต่เพราะการพูดหมิน
่ ประมาท
เพราะ ท่าน เป็น เพียง มนุษย์แต่ตัง้ ตัว เป็น พระเจ้า” 34 พระ
เยซูตรัสตอบเขาว่า “ในพระราชบัญญัติของท่านมี คําเขียน
ไว้มิใช่หรือ ว่า ‘เราได้กล่าวว่า ท่านทัง้ หลายเป็น พระ’ 35 ถ้า
พระองค์ได้ทรง เรียก ผู้ที่รับ พระ วจนะ ของ พระเจ้า ว่า เป็น
พระ และจะฝ่าฝืนพระคัมภีรไม่
์ ได้ 36 ท่านทัง้ หลายจะกล่าว
หาท่านที่ พระบิดาได้ ทรงตัง้ ไว้ และทรงใช้เข้า มาในโลกว่า
‘ท่านกล่าวคํา หมิน
่ ประมาท’ เพราะเราได้กล่าวว่า ‘เราเป็น
บุตรของพระเจ้า’ อย่างนั ้น หรือ 37 ถ้า เราไม่ปฏิบัติพระราช
กิจของพระบิดาของเรา ก็อย่าเชื่อในเราเลย 38 แต่ถ้าเราปฏิ
บัติพระราชกิจนน
ั ้ แม้ว่า ท่านมิได้เชื่อ ในเรา ก็จงเชื่อ เพราะ
พระราชกิจนน
ั ้ เถิด เพื่อท่านจะได้รู และเชื
้
่อว่าพระบิดาทรง
39
อยู่ ในเรา และเราอยู่ ในพระบิดา”
พวกเขาจึง หาโอกาส
จับพระองค์อีกครัง้ หนึ่ ง แต่พระองค์ทรงรอดพ้นจากมือเขา
ไปได้
พระเยซูเสด็จไปยังสถานที่ซ่ึงพระองค์ทรงรับบัพติศมา

40

พระองค์เสด็จ ไปฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ นอีก และ
ไป ถึง สถาน ที่ที่ยอห์น ให้ บัพ ติศ มา เป็นครงั ้ แรก และ
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พระองค์ ทรง พัก อยูที
่ ่ นั ่น 41 คน เป็นอัน มาก พา กัน มา หา
พระองค์ และกล่าวว่า “ยอห์นมิได้ทําการอัศจรรย์ ใดๆเลย
แต่ทุกสิง่ ซึ่งยอห์นได้กล่าวถึงท่านผู้นี้ เป็นความจริง” 42 และ
มีคนหลายคนที่นั่นได้เชื่อในพระองค์

11

ลาซารัสได้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย
มีชาย คน หนึ่ ง ชื่อ ลาซา รัส กําลัง ป่วย อยูที
่ ่หมู่บ้าน เบ
ธานี ซึ่ง เป็น เมืองที่มารีย์ และมารธาพี่ สาวของเธออยูนั
่ ้น
2 (มารียผู
์ ้นี้ คือ หญิง ที่ เอา นํ้ามัน หอม ชโลม องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้า และ เอา ผม ของ เธอ เช็ด พระบาท ของ พระองค์ ลา
ซารัสน้ องชายของเธอกําลัง ป่วยอยู)่ 3 ดัง นั ้น พี่ สาวทัง้ สอง
นั ้น จึง ให้ คน ไป เฝ้า พระองค์ ทูล ว่า “พระองค์เจ้าข้า ดูเถิด
ผู้ที่พระองค์ทรง รัก นั ้น กําลัง ป่วย อยู”่ 4 เมื่อ พระ เยซู ทรง
ได้ยน
ิ แล้วก็ตรัสว่า “โรค นั ้น จะ ไม่ถึง ตาย แต่เกิด ขึ้น เพื่อ
เชิดชูพระเกียรติของพระเจ้า เพื่อ พระบุตรของพระเจ้า จะ
ได้ รบ
ั เกียรติ เพราะโรคนั ้น” 5 พระเยซูทรงรัก มารธาและ
น้ องสาวของเธอและลาซารัส 6 ดัง นั ้นครั ้นพระองค์ ทรงได้
ยินว่าลาซารัสป่วยอยู่ พระองค์ยังทรงพักอยูที
่ ่ที่พระองค์ทร
7
งอ ยู่ นั ้นอีก สอง วัน หลัง จาก นั ้น พระองค์ก็ตรัส กับ พวก
สาวก ว่า “ให้เรา เข้าไป ใน แคว้น ยู เดียกันอีก เถิด” 8 พวก
สาวกทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า เมื่อเร็วๆนี้ พวกยิว
หา โอกาส เอา หิน ขว้าง พระองค์ให้ตาย แล้ว พระองค์ ยัง จะ
เสด็จ ไปที่ นั่นอีก หรือ” 9 พระเยซูตรัส ตอบว่า “วัน หนึ่ งมีสิบ
สอง ชัว่ โมง มิใช่หรือ ถ้า ผู้ ใด เดิน ใน ตอน กลาง วัน เขา ก็ จะ
ไม่สะดุด เพราะเขาเห็นความสว่างของโลกนี้ 10 แต่ถ้าผู้ใด
เดิน ในตอนกลางคืน เขาก็ จะสะดุด เพราะไม่มีความสว่าง
1
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ใน ตัว เขา” 11 พระองค์ตรัสดัง นั ้น แล้ว จึง ตรัส กับ เขา ว่า
“ลาซารัส สหายของเราหลับ ไปแล้ว แต่เราไปเพื่อ จะปลุก
เขาให้ตื่น” 12 พวกสาวกของพระองค์ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า
ถ้า เขาหลับอยู่ เขาก็ จะสบายดี” 13 แต่พระเยซูตรัส ถึง ความ
ตายของลาซารัส แต่พวกสาวกคิด ว่า พระองค์ ตรัส ถึง การ
นอน หลับ พัก ผ่อน 14 ฉะนั ้น พระ เยซู จึง ตรัส กับ เขา ตรงๆ
ว่า “ลาซารัส ตายแล้ว 15 เพื่อ เห็น แก่ ท่านทัง้ หลายเราจึง
ยินดีที่เรามิได้อยูที
่ ่นั่น เพื่อท่านจะได้เชื่อ แต่ให้เราไปหาเขา
16
กันเถิด” โธมัสที่ เรียกว่า ดิดุมัส จึงพูดกับเพื่อนสาวกว่า
“ให้พวกเราไปด้วยเถิด เพื่อ จะได้ ตายด้วยกันกับ พระองค์”
17 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ มาถึงก็ ทรงทราบว่า เขาเอาลาซารัส
ไปไว้ในอุโมงค์ ฝังศพสี่ วน
ั แล้ว 18 หมู่บ้านเบธานี อยูใกล้
่
กรุ ง
19
เยรู ซาเล็ม ห่างกัน ประมาณสามกิโลเมตร พวกยิว หลาย
คน ได้ มา หา มาร ธา และ มา รีย์ เพื่อ จะ ปลอบโยน เธอ เรือ
่ ง
20
น้ องชายของเธอ ครัน
้ มารธารู ข
้ ่าวว่าพระเยซู กําลังเสด็จ
มา เธอ ก็ ออก ไป ต้อนรับ พระองค์ แต่มารีย์ นั ่ง อยู่ ใน เรือน
21 มารธาจึงทูลพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์อยูที
่ ่
นี่ น้ องชายของข้า พระองค์ คงไม่ตาย 22 แต่ถึง แม้เดีย
๋ วนี้ ข้า
พระองค์ก็ทราบว่า สิ่ง ใดๆที่พระองค์จะทูล ขอจากพระเจ้า
พระเจ้า จะทรงโปรดประทานแก่พระองค์ ” 23 พระเยซูตรัส
กับ เธอว่า “น้ องชายของเจ้า จะฟื้ นขึ้น มาอีก” 24 มารธาทูล
พระองค์ว่า “ข้าพระองค์ทราบแล้วว่า เขาจะฟื้ นขึ้นมาอีกใน
วัน สุดท้ายเมื่อ คนทัง้ ปวงจะฟื้ นขึ้น มา” 25 พระเยซูตรัส กับ
เธอว่า “เราเป็น เหตุให้คนทัง้ ปวงเป็น ขึ้น และมีชีวต
ิ ผู้ที่เชื่อ
ในเรานั ้น ถึง แม้ว่า เขาตายแล้วก็ ยงั จะมีชีวิตอีก 26 และผู้
ใดที่มีชีวิต และเชื่อ ในเราจะไม่ ตายเลย เจ้าเชื่อ อย่างนี้ ไหม
” 27 มารธาทูลพระองค์ว่า “เชื่อ พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์
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เชื่อ ว่า พระองค์ทรง เป็น พระ คริสต์ พระ บุตร ของ พระเจ้า
ที่จะเสด็จ มาในโลก” 28 เมื่อ เธอทูลดัง นี้ แล้ว เธอก็กลับ ไป
และเรียกมารีย์ น้องสาวกระซิบ ว่า “พระอาจารย์ เสด็จ มา
แล้ว และทรงเรียกเจ้า” 29 เมื่อมารียได้
์ ยินแล้ว เธอก็รีบลุก
30
ขึ้นไปเฝ้าพระองค์ ฝ่ายพระเยซู ยงั ไม่เสด็จเข้าไปในเมือง
แต่ยัง ประ ทับอยู่ ณ ที่ซึ่ง มาร ธา พบพระ องค์นั ้น 31 พวก
ยิวที่อยูกั
่ บ มา รีย์ ใน เรือน และ กําลัง ปลอบโยน เธอ อยู่ เมื่อ
เห็น มารียรี
์ บลุก ขึ้น และเดิน ออกไปจึง ตามเธอไปพูดกันว่า
“เธอ จะ ไป ร้องไห้ที่อุโมงค์ ” 32 ครัน
้ มา รีย์ มา ถึงที่ ซึ่ง พระ
เยซู ประทับอยู่ และเห็น พระองค์แล้ว จึง กราบลงที่ พระบาท
ของพระองค์ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์ประทับอยู่ที่
นี่ น้ อง ชาย ของ ข้า พระองค์ คง ไม่ตาย ” 33 ฉะนั ้น เมื่อ พระ
เยซู ทอดพระเนตรเห็น เธอร้องไห้ และพวกยิวที่มากับ เธอ
ร้องไห้ด้วย พระองค์ก็ทรง ครํา่ ครวญ ร้อน พระทัย และ ทรง
เป็นทุกข์ 34 และตรัสถามว่า “พวกเจ้าเอาศพเขาไปไว้ที่ไหน
” เขา ทูล พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า เชิญ เสด็จ มา ดูเถิด
” 35 พระเยซูทรงพระกันแสง 36 พวกยิว จึง กล่าวว่า “ดูเถิด
พระองค์ทรงรัก เขาเพียงไร” 37 และบางคนก็พูด ว่า “ท่าน
ผู้นี้ ทําให้คนตาบอดมองเห็น จะทําให้คนนี้ ไม่ตายไม่ได้หรือ”
พระเยซูที่อุโมงค์ฝัง ศพ บรรดาเพื่อนของมารียได้
์ กลับ
ใจเสียใหม่
38 พระเยซูทรงครํา
่ ครวญร้อนพระทัยอีก จึงเสด็จมาถึงอุ
โมง ค์ฝัง ศพ อุโมงค์ฝัง ศพ นั ้น เป็น ถํ้า มีศิลา วาง ปิดปาก
ไว้ 39 พระ เยซูตรัสว่า “จง เอา ศิลา ออก เสีย” มาร ธา
พี่ สาว ของ ผู้ ตาย จึง ทูล พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ป่าน
นี้ ศพมีกลน
ิ่ เหม็นแล้ว เพราะว่าเขาตายมาสี่วน
ั แล้ว” 40 พระ
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เยซูตรัส กับ เธอ ว่า “เรา บอก เจ้า แล้ว มิใช่หรือ ว่า ถ้า เจ้า
เชื่อ เจ้า ก็ จะ ได้เห็น สง่า ราศี ของ พระเจ้า” 41 พวก เขา จึง
เอา ศิลา ออก เสีย จาก ที่ ซึ่ง ผู้ ตาย วาง อยูนั
่ ้น พระ เยซูทรง
แหงน พระ พักตร์ ข้น
ึ ตรัสว่า “ข้า แต่ พระ บิดา ข้า พระองค์
ขอบพระคุณ พระองค์ที่พระองค์ทรง โปรด ฟัง ข้า พระองค์
42 ข้า พระองค์ ทราบว่า พระองค์ทรงฟัง ข้า พระองค์อยูเสมอ
่
แต่ที่ข้า พระองค์กล่า วอ ย่าง นี้ ก็เพราะ เห็น แก่ ประชาชน ที่
ยืนอยูที
่ ่นี่ เพื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา
” 43 เมื่อ พระ องค์ ตรัสดัง นั ้น แล้ว จึง เปล่ง พระ สุร เสียง
ตรัสว่า “ลาซารัสเอ๋ย จงออกมาเถิด” 44 ผู้ตายนั ้นก็ออกมา
มีผ้าพันศพพันมือและเท้า และที่หน้าก็มีผ้าพันอยูด้
่ วย พระ
เยซูตรัส กับ เขา ทัง้ หลาย ว่า “จง แก้แล้ว ปล่อย เขา ไป เถิด”
45 ดัง นั ้น พวกยิว หลายคนที่มาหามารีย์ และได้เห็ นการกระ
ทําของพระเยซู ก็เชื่อในพระองค์ 46 แต่พวกเขาบางคนไปหา
พวกฟาริสี และเล่าเหตุการณ์ ที่พระเยซูได้ทรงกระทําให้ฟัง
พวก ปุโรหิต ใหญ่ กับ พวก ฟา ริสีหา โอกาส ที่ จะ ฆ่า พระ
เยซูเสีย
47 ฉะนั ้น พวก ปุโรหิต ใหญ่ และ พวก ฟา ริสีก็เรียก ประชุม
สมาชิก สภา แล้วว่า “เรา จะ ทํา อย่างไร กัน เพราะ ว่า ชาย
ผู้นี้ ทําการอัศจรรย์หลายประการ 48 ถ้าเราปล่อยเขาไว้อย่าง
นี้ คนทัง้ ปวงจะเชื่อ ถือ เขา แล้ว พวกโรมก็ จะมาริบ เอาทัง้
ที่ และชนชาติ ของเราไป” 49 แต่คนหนึ่ ง ในพวกเขา ชื่อ คา
ยาฟาสเป็น มหาปุโรหิต ประจํา การในปีนั ้น กล่าวแก่ เขาทัง้
หลายว่า “ท่านทัง้ หลายไม่รู อะไรเสี
้
ยเลย 50 และไม่พิจารณา
ด้วย ว่า จะ เป็น ประโยชน์ แก่เรา ทัง้ หลาย ถ้า จะ ให้ คน ตาย
เสียคน หนึ่ ง เพื่อ ประชาชน แทนที่จะ ให้ คน ทัง้ ชาติ ต้อง
พินาศ” 51 เขามิได้กล่า วอย่างนั ้น ตามใจชอบ แต่เพราะว่า
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เขาเป็น มหาปุโรหิต ประจํา การในปีนั ้น จึง พยากรณ์ ว่า พระ
เยซู จะสิน
้ พระชนม์แทนชนชาตินั ้น 52 และมิใช่แทนชนชาติ
นั ้นอย่างเดียว แต่เพื่อจะรวบรวมบุตรทัง้ หลายของพระเจ้า
ที่กระจัดกระจายไปนั ้น ให้เข้าเป็นพวกเดียวกัน 53 ตัง้ แต่วัน
นั ้นเป็นต้นมา เขาทัง้ หลายจึงปรึกษากันจะฆ่าพระองค์เสีย
54 เหตุฉะนั ้นพระเยซู จึงไม่เสด็จในหมู่พวกยิวอย่างเปิ ดเผย
อีก แต่ได้เสด็จออกจากที่นั่นไปยังถินที
่
ถิน
่ ่อยูใกล้
่ ทุรกันดาร
ถึง เมือง หนึ่ ง ชื่อ เอ ฟ รา อิม และ ทรง พัก อยูที
่ ่นั ่นกับ พวก
55
สาวก ของ พระองค์
ขณะ นั ้น ใกล้ จะ ถึง เท ศกาลปัส กา
ของ พวก ยิว แล้ว และ คน เป็นอัน มาก ได้ ออก จาก หัว เมือง
นั ้น ขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ก่อนเทศกาลปัส กาเพื่อ จะชําระ
ตัว 56 เขา ทัง้ หลาย จึง แสวงหา พระ เยซู และ เมื่อ เขา ทัง้
หลายยืน อยู่ ในพระวิหารเขาก็พูดกันว่า “ท่านทัง้ หลายคิด
เห็น อย่างไร พระองค์จะไม่ เสด็จ มาในงานเทศกาลนี้ หรือ ”
57 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสีได้ออกคําสัง
่ ไว้ว่า ถ้า
ผู้ ใดรู ว
้ า่ พระองค์อยูที
่ ่ไหน ก็ให้มาบอกพวกเขาเพื่อ จะได้ ไป
จับพระองค์

12

ทรงพระกระยาหารเย็นที่ บ้านเบธานี (มธ 26:6-13; มก
14:3-9; ลก 7:37-38)
1 แล้วก่อนปั สกาหกวันพระเยซูเสด็จมาถึงหมูบ
่ ้านเบธานี
ซึ่ง เป็นที่อยูของลาซารั
่
ส ผู้ซึ่ง พระองค์ได้ทรงให้ ฟื้นขึ้น จาก
ตาย 2 ที่นั ่น เขา จัด งาน เลี้ยง อาหาร เย็น แก่พระองค์ มาร
ธาก็ปรนนิ บัติอยู่ และลาซารัส ก็ เป็น คนหนึ่ ง ในพวกเขาที่
เอนกายลงรับประทานกับพระองค์ 3 มารียจ
์ ึงเอานํ้ามันหอม
นาระดาบริสุทธิ์หนัก ประมาณครึงก
่ ิ โลกรัม ซึ่งมี ราคาแพง
มากมาชโลมพระบาทของพระเยซู และเอาผมของเธอเช็ด
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พระบาทของพระองค์ เรือนก็ หอมฟุ้งไปด้วยกลิน
่ นํ้ามันนั ้น
4 แต่สาวกคนหนึ่ ง ของพระองค์ ชื่อ ยู ดาสอิส คาริโอท บุตร
ชายของซีโมน คือคนที่ จะทรยศพระองค์ พูดว่า 5 “เหตุไฉน
จึง ไม่ ขาย นํ้ามัน นั ้น เป็น เงิน สัก สาม ร้อย เดน า ริอัน แล้ว
แจก ให้แก่คนจน ” 6 เขา พูดอย่างนั ้นมิใช่เพราะ เขา เอาใจ
ใส่คนจน แต่เพราะเขาเป็น ขโมย และได้ ถือ ย่าม และได้ ยก
ั
ยอกเงินที่ใส่ไว้ในย่ามนั ้น 7 พระเยซูจึงตรัสว่า “ช่างเขาเถิด
เขาทํา อย่างนี้ เพื่อ แสดงถึง วัน ฝัง ศพของเรา 8 เพราะว่า
มี คนจนอยู่ กับท่านเสมอ แต่เราจะไม่อยูกั
่ บท่านเสมอไป”
9 ฝ่ายพวกยิวเป็ นอันมากรู ว
้ า่ พระองค์ประทับอยู่ที่นั ่นจึงมา
เฝ้า พระองค์ ไม่ใช่เพราะ เห็น แก่พระ เยซูเท่านั ้น แต่อยาก
เห็น ลาซารัสผู้ ซ่ึง พระองค์ได้ทรงให้ ฟื้นขึ้น มาจากตายด้วย
10 แต่พวกปุโรหิต ใหญ่ จึง ปรึกษากัน จะฆ่า ลาซารัส เสีย ด้วย
11 เพราะลาซารัส เป็ นต้น เหตุที่ทําให้พวกยิว หลายคนออก
จากพวกเขา และไปเชื่อพระเยซู
การเสด็จ เข้า มาอย่างผู้มี ชย
ั (มธ 21:4-9; มก 11:7-10; ลก
19:35-38)
12

วันรุ่ง ขึ้น เมื่อ คนเป็นอัน มากที่มาในเทศกาลเลี้ยงนั ้น
ได้ ยนว
ิ ่า พระเยซูเสด็จ มาถึง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 13 เขาก็ พากัน
ถือ ใบของต้นอิ นทผลัม ออกไปต้อนรับ พระองค์ รอ
้ งว่า “โฮ
ซัน นา ขอให้พระองค์ผู้เสด็จ มาในพระนามขององค์พระผู้
เป็น เจ้า คือ พระมหากษั ตริย์แห่งอิส ราเอลทรงพระเจริญ”
14 และ เมื่อ พระ เยซู ทรง พบ ลูก ลา ตัว หนึ่ ง จึง ทรง ลา นั ้น
เหมือนดัง ที่มีคํา เขียนไว้ว่า 15 ‘ธิดาแห่ง ศิ โยนเอ๋ย อย่า กลัว
เลย ดูเถิด กษั ตริยของเธอทรงลู
์
กลาเสด็จมา’ 16 ทีแรกพวก
สาวก ของ พระองค์ไม่เข้า ใจ ใน เหตุการณ์ เหล่า นั ้น แต่เมื่อ
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พระ เยซู ทรง รับ สง่า ราศีแล้ว เขา จึง ระลึก ได้ว่า มีคํา เช่น
นั ้น เขียน ไว้กล่าว ถึง พระองค์ และ คน ทัง้ หลาย ได้ กระทํา
อย่างนั ้นถวายพระองค์ 17 เหตุฉะนั ้นคนทัง้ ปวงซึ่งได้อยูกั
่ บ
พระองค์ เมื่อ พระองค์ได้ทรง เรียก ลาซา รัส ให้ ออก มา จาก
อุโมงค์ฝังศพ และทรงให้เขาฟื้ นขึ้นมาจากความตาย ก็เป็น
พยานในสิง่ เหล่า นี้ 18 เหตุที่ประชาชนพากัน ไปหาพระองค์
ก็เพราะ เขา ได้ ยินว่า พระองค์ ทรง กระทํา การ อัศจรรย์นั ้น
19 พวก ฟา ริสีจึง พูดกันว่า “ท่าน เห็น ไหม ว่า ท่าน ทํา อะไร
ไม่ได้เลย ดูเถิด โลกตามเขาไปหมดแล้ว”
พวกกรีกจะใคร่เห็นพระเยซู

20

ใน หมู่ คน ทัง้ หลาย ที่ ขึ้น ไป นมัสการ ใน เทศ กาล เลี้ยง
นั ้นมี พวกกรีกบ้าง 21 พวกกรีก นั ้น จึง ไปหาฟี ลิป ซึ่ง มาจาก
หมู่ บ้านเบธไซดาในแคว้น กาลิ ลี และพูดกับท่า นว่า “ท่าน
เจ้าข้า พวกข้าพเจ้า ใคร่จะเห็น พระเยซู” 22 ฟีลิป จึง ไปบอก
อันดรู ว ์ และอันดรู วก
์ ับฟีลิปจึงไปทูลพระเยซู
พระเจ้าตรัสตอบจากฟ้า พระเยซูทรงสัง่ สอน

และ พระ เยซู ตรัส ตอบ เขา ว่า “ถึง เวลา แล้วที่บุตรม
นุษย์ จะ ได้ รับ สง่า ราศี 24 เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ว่า
ถ้า เมล็ด ข้าว ไม่ได้ตกลง ไป ใน ดิน และ เปื่ อย เน่า ไป ก็จะ อยู่
เป็น เมล็ด เดียว แต่ถ้า เปื่ อย เน่า ไป แล้ว ก็จะ งอก ขึ้น เกิด
ผล มาก 25 ผู้ใด ที่รก
ั ชีวต
ิ ของ ตน ก็ ต้อง เสีย ชีวต
ิ และ
ผู้ที่ชัง ชีวต
ิ ของ ตน ใน โลก นี้ ก็จะ รักษา ชี วิตนน
ั ้ ไว้นิ รัน
26
ดร์
ถ้า ผู้ ใด จะ ปรน นิ บติ
ั เรา ให้ผู้นั ้น ตาม เรา มา และ
เรา อยูที
่ ่ไหน ผู้ปรนนิ บัติเรา จะ อยูที
่ ่นั ่น ด้วย ถ้า ผู้ ใด ปรน
นิ บัติเรา พระบิดาของเราก็ จะทรงประทานเกียรติแก่ผู้นั ้น
23
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บัดนี้ จิตใจของเราเป็น ทุกข์ และเราจะพูด ว่า อะไร จะว่า
‘ข้า แต่ พระ บิดา ขอ ทรง โปรด ช่วย ข้า พระองค์ให้พ้น เวลา
นี้ ’ อย่างนั ้น หรือ หามิได้ เพราะด้วยความประสงค์นี้ เองเรา
จึง มา ถึง เวลา นี้ 28 ข้า แต่ พระ บิดา ขอ ให้พระนาม ของ
พระองค์ได้รับ เกียรติ” แล้ว ก็มีพระ สุรเสียง มา จาก ฟ้า ว่า
“เราได้ให้รับ เกียรติแล้ว และจะให้ รบ
ั เกียรติอีก ” 29 ฉะนั ้น
คนทัง้ หลายที่ ยน
ื อยูที
่ ่นั ่น เมื่อ ได้ ยน
ิ เสียงนั ้นก็พูดว่า ฟ้าร้อง
คนอื่นๆก็พูด ว่า “ทูต สวรรค์องค์หน่งึ ได้กล่า วกับ พระองค์”
30 พระเยซูตรัส ตอบว่า “เสียงนั ้น เกิด ขึ้น เพื่อ ท่านทัง
้ หลาย
ไม่ใช่เพื่อเรา 31 บัดนี้ ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกนี้ แล้ว เดีย
๋ ว
32
นี้ ผู้ครองโลกนี้ จะถูก โยนทิง้ ออกไปเสีย
และเรา ถ้า เรา
ถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้ว เราก็จะชักชวนคนทัง้ ปวงให้
มาหาเรา” 33 พระองค์ตรัสเช่นนั ้นเพื่อสําแดงว่าพระองค์จะ
สิน
้ พระชนม์อย่างไร 34 คนทัง้ หลายจึง ทูล พระองค์ว่า “พวก
เราได้ยน
ิ จากพระราชบัญญัติว่า พระคริสต์ จะอยูเป็
่ น นิ ตย์
เหตุไฉน ท่าน จึง ว่า ‘บุตรม นุษย์ จะ ต้อง ถูก ยก ขึ้น’ บุตรม
นุษย์ นั้น คือ ผู้ ใด เล่า” 35 พระ เยซูจึง ตรัส กับ เขา ว่า “ความ
สว่างจะอยู่ กับท่า นทัง้ หลายอีก หน่ อยหนึ่ ง เมื่อยังมี ความ
สว่าง อยูก็
่ จง เดิน ไป เถิด เกรง ว่า ความ มืด จะ ตาม มา ทัน
ท่าน ผู้ที่เดิน อยู่ ใน ความ มืด ย่อม ไม่รู ว่้ า ตน ไป ทาง ไหน
36 เมื่อ ท่าน ทัง
้ หลาย มีความ สว่าง ก็จง เชื่อ ใน ความ สว่าง
นั ้น เพื่อจะได้ เป็นลูกแห่งความสว่าง” เมื่อพระเยซู ตรัสดัง
นั ้น แล้วก็ เสด็จ จาก ไป และ ซ่อน พระองค์ให้พ้น จาก พวก
เขา 37 ถึง แม้ว่า พระองค์ได้ทรง กระทํา การ อัศจรรย์ หลาย
ประการ ที เดียว ต่อ หน้า เขา เขา ทัง้ หลาย ก็ ยัง ไม่ เชื่อ ใน
พระองค์ 38 เพื่อ คํา ของ อิส ยาห์ศาสดา พยากรณ์ จะ สําเร็จ
ซึ่ง ว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ใครเล่า ได้ เชื่อ สิง่ ที่ เขาได้ยน
ิ จากเรา
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ทัง้ หลาย และพระกรขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงสําแดง
แก่ผู้ ใด ’ 39 ฉะนั ้น พวกเขาจึง เชื่อ ไม่ได้ เพราะอิส ยาห์ได้กล่า
วอีกว่า 40 ‘พระองค์ได้ทรงปิดตาของเขาทัง้ หลาย และทําใจ
ของ เขา ให้แข็ งก ระ ด้าง ไป เกรง ว่า เขา จะ เห็น ด้วย ตา ของ
เขา และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และหัน กลับ มาและเรา
จะ รักษา เขา ให้หาย ’ 41 อิส ยาห์กล่าว ดังนี้ เมื่อ ท่าน ได้เห็น
สง่า ราศี ของพระองค์ และได้กล่าวถึง พระองค์ 42 อย่างไรก็
ดีแม้ในพวกขุนนางก็มีหลายคนเชื่อในพระองค์ด้วย แต่เขา
ไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะกลัวพวกฟาริสี เกรง
ว่า เขาจะถูก ไล่ ออกจากธรรมศาลา 43 เพราะว่า เขารัก การ
สรรเสริญ ของ มนุษย์ มากกว่า การ สรรเสริญ ของ พระเจ้า
44 พระเยซูทรงประกาศว่า “ผู้ที่เชื่อ ในเรานั ้น หาได้ เชื่อ ใน
เราไม่ แต่เชื่อในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา 45 และผู้ที่เห็นเรา
ก็เห็นพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา 46 เราเข้ามาในโลกเป็นความ
สว่าง เพื่อ ผู้ ใดที่ เชื่อ ในเราจะมิได้อยูในความมื
่
ด 47 ถ้า ผู้
ใด ได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของ เรา และ ไม่เชื่อ เรา ก็ไม่พิพากษา ผู้นั ้น
เพราะว่า เรามิได้มาเพื่อ จะพิพากษาโลก แต่มาเพื่อ จะช่วย
โลกให้รอด 48 ผู้ใดที่ ปฏิเสธเราและไม่ รบ
ั คํา ของเรา ผู้นั ้น
จะมีสิ่งหนึ่ งพิพากษาเขา คือคําที่เราได้กล่าวแล้ว นั ้นแหละ
จะพิพากษาเขาในวันสุดท้าย 49 เพราะเรามิได้กล่าวตามใจ
เราเอง แต่ซึ่ง เรากล่าวและพูด นั ้น พระบิดาผู้ทรงใช้เรามา
พระองค์นั ้น ได้ ทรง บัญชา ให้แก่เรา 50 เรา รู ้ วา่ พระ บัญชา
ของพระองค์ นั้น เป็น ชีวตน
ิ ิ รน
ั ดร์ เหตุฉะนั ้น สิง่ ที่ เราพูด นั ้น
เราก็พูดตามที่พระบิดาทรงบัญชาเรา”

13
ก่อนเทศกาลปัสกา (มธ 26:7-30; มก 14:17-26; ลก 22:14-39)
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1

ก่อน ถึง เทศ กาล เลี้ยง ปัส กา เมื่อ พระ เยซู ทรง ทราบ
ว่า ถึง เวลา แล้วที่พระองค์จะ ทรง จาก โลก นี้ ไป หา พระ
บิดา พระองค์ทรง รัก พวก ของ พระองค์ ซึ่ง อยู่ ใน โลก นี้
พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุด
ทรงล้างเท้าของพวกสาวก
ขณะ เมื่อ รับ ประทาน อาหาร เย็น เสร็จ แล้ว พญา
มาร ได้ ดลใจ ยู ดา สอิส คา ริ โอท บุตร ชาย ของ ซีโมน
ให้ทรยศ พระองค์ 3 พระ เยซูทรง ทราบ ว่า พระ บิดา ได้
ประทานสิง่ ทัง้ ปวงให้อยูในพระหั
่
ตถ์ ของพระองค์ และทรง
ทราบ ว่า พระองค์ มา จาก พระเจ้า และ จะ ไป หา พระเจ้า
4 พระองค์ทรง ลุก ขึ้น จาก การ รับ ประทาน อาหาร เย็น ทรง
ถอดฉลองพระองค์ ออกวางไว้ และทรงเอาผ้าเช็ดตัว คาด
เอวพระองค์ไว้ 5 แล้ว ก็ทรงเทนํ้าลงในอ่าง และทรงตัง้ ต้น
เอา นํ้า ล้าง เท้า ของ พวก สาวก และ เช็ด ด้วย ผ้า ที่ ทรง คาด
เอว ไว้นั ้น 6 แล้ว พระองค์ ทรง มา ถึง ซี โม นเป โตร และ เป
โตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์จะทรงล้างเท้า
ของข้า พระองค์หรือ ” 7 พระเยซูตรัส ตอบเขาว่า “สิ่ง ที่ เรา
กระทําในขณะนี้ ท่านยังไม่เข้าใจ แต่ภายหลังท่านจะเข้าใจ”
8 เป โตร ทูล พระองค์ว่า “พระองค์จะ ทรง ล้าง เท้า ของ ข้า
พระองค์ไม่ ได้ ” พระเยซูตรัส ตอบเขาว่า “ถ้า เราไม่ ล้างท่าน
แล้ว ท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้” 9 ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่า
“พระองค์เจ้าข้า มิใช่แต่เท้า ของ ข้า พระองค์เท่านั ้น แต่ขอ
ทรงโปรดล้างทังม
้ ือ และศีรษะด้วย” 10 พระเยซูตรัส กับ เขา
ว่า “ผู้ที่อาบนํ้า แล้ว ไม่ จําเป็น ต้องชําระกายอีก ล้างแต่เท้า
เท่านั ้น เพราะ สะอาด หมด ทัง้ ตัว แล้ว พวก ท่าน ก็ สะอาด
แล้ว แต่ไม่ใช่ทุก คน ” 11 เพราะพระองค์ ทรงทราบว่า ใคร
จะเป็นผู้ทรยศพระองค์ เหตุฉะนั ้นพระองค์จึงตรัสว่า “ท่าน
2
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ทัง้ หลายไม่ สะอาดทุก คน” 12 เมื่อ พระองค์ ทรงล้างเท้า เขา
ทัง้ หลาย แล้ว พระองค์ก็ทรง ฉลอง พระองค์ และ เอน พระ
กายลงอีก ตรัส กับ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายเข้าใจในสิง่ ที่ เรา
ได้ กระทํา แก่ ท่าน หรือ 13 ท่าน ทัง้ หลาย เรียก เรา ว่า พระ
อาจารย์ และ องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ท่าน เรียก ถูก แล้ว เพราะ
เรา เป็น เช่น นั ้น 14 ฉะนั ้น ถ้า เรา ผู้ เป็น องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า
และ พระ อาจารย์ ของ ท่าน ได้ล้าง เท้า ของ พวก ท่าน พวก
ท่านก็ ควรจะล้างเท้า ของกัน และกัน ด้วย 15 เพราะว่า เรา
ได้ วางแบบแก่ ท่านแล้ว เพื่อ ให้ท่านทํา เหมือนดัง ที่ เราได้
กระทํา แก่ท่าน 16 เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ว่า ทาส จะ
เป็น ใหญ่ กว่า นายก็ไม่ ได้ และทูต จะเป็น ใหญ่ กว่า ผู้ที่ใช้เขา
ไป ก็หามิได้ 17 ถ้า ท่าน รู ดั
้ งนี้ แล้ว และ ท่าน ประพฤติตาม
ท่าน ก็เป็นสุข 18 เรา มิได้พูด ถึง พวก ท่าน สิน
้ ทุก คน เรา
รู จ
้ ัก ผู้ที่เราได้ เลือกไว้แล้ว แต่เพื่อ พระคัมภีร ์จะสําเร็จ ที่ว่า
‘ผู้ที่รับ ประทาน อาหาร กับ เรา ได้ ยก ส้น เท้า ต่อ เรา’ 19 เรา
บอกท่านทัง้ หลายเดีย
๋ วนี้ ก่อนที่เรือ
่ งนี้ จะเกิดขึ้น เพื่อว่าเมื่อ
เรือ
่ งนี้ เกิด ขึ้น แล้วท่านจะได้ เชื่อ ว่า เราคือ ผู้นั ้น 20 เราบอก
ความ จริง แก่ ท่าน ว่า ผู้ใด ได้ รับ ผู้ที่เรา ใช้ไป ผู้นั ้นก็ รับ เรา
ด้วย และผู้ใดได้รบ
ั เรา ผู้นั ้นได้รบ
ั พระองค์ผู้ทรงใช้เรามา”
พระ เยซูพยากรณ์ ถึง การ ทรยศ พระองค์ (มธ 26:20-25;
มก 14:17-21; ลก 22:21-22)
21 เมื่อ พระ เยซู ตรัสดัง นั ้น แล้ว พระองค์ก็ทรง เป็ น ทุกข์
ใน พระทัย และ ตรัส เป็น พยาน ว่า “เรา บอก ความ จริง แก่
ท่าน ว่า คน หนึ่ ง ใน พวก ท่าน จะ ทรยศ เรา” 22 เหล่า สาวก
จึง มอง หน้า กัน และ สงสัย ว่า คน ที่พระองค์ตรัส ถึง นั ้น คือ
ผู้ใด 23 มีสาวกคนหนึ่ งที่พระเยซูทรงรักได้เอนกายอยูที
่ ่พระ
ทรวง ของ พระ เยซู 24 ซีโม นเป โต ร จึง ทํา ไม้ ทํา มือ ให้ เขา
ทูล ถามพระองค์ วา่ คนที่พระองค์ตรัสถึง นั ้น คือ ผู้ใด 25 ขณะ
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ที่ยัง เอนกาย อยูที
่ ่พระ ทรวง ของ พระ เยซู สา วก คน นั ้นก็
ทูล ถามพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า คนนั ้น คือ ใคร” 26 พระ
เยซูตรัส ตอบว่า “คนนั ้น คือ ผู้ที่เราจะเอาอาหารนี้ จิ้ม แล้ว
ยื่น ให้” และเมื่อ พระองค์ ทรงเอาอาหารนั ้น จิม
้ แล้ว ก็ทรง
27
ยื่น ให้แก่ยูดาสอิส คาริ โอทบุตรชายซีโมน เมื่อยู ดาสรับ
ประทานอาหารนั ้นแล้ว ซาตานก็เข้าสิงในใจเขา พระเยซูจึง
ตรัสกับเขาว่า “ท่านจะทําอะไรก็จงทําเร็วๆเถิด” 28 ไม่มีผู้ใด
ในพวกนั ้นทีเ่ อนกายลงรับประทานเข้าใจว่า เหตุใดพระองค์
จึง ตรัส กับ เขาเช่น นั ้น 29 บางคนคิด ว่า เพราะยู ดาสถือ ถุง
เงิน พระเยซูจึง ตรัส บอกเขาว่า “จงไปซื้อ สิง่ ที่ เราต้องการ
สําหรับเทศกาลเลี้ยงนั ้น” หรือตรัสบอกเขาว่า เขาควรจะให้
ทานแก่คนจนบ้าง 30 ดังนั ้นเมื่อยูดาสรับประทานอาหารชิน
้
31
นั ้นแล้วเขาก็ออกไปทันที ขณะนั ้นเป็นเวลากลางคืน เมื่อ
เขาออกไปแล้ว พระเยซูจึง ตรัสว่า “บัดนี้ บุตรมนุษย์ก็ได้รับ
เกียรติแล้ว และพระเจ้า ทรงได้ รบ
ั เกียรติ เพราะบุตรมนุษย์
32 ถ้า พระเจ้า ได้ รบ
ั เกียรติ เพราะพระบุตร พระเจ้า ก็ จะทรง
ประทานให้พระบุตรมีเกียรติในพระองค์เอง และพระเจ้าจะ
ทรงให้มีเกียรติเดีย
๋ วนี้ 33 ลูกเล็กๆเอ๋ย เรายังจะอยูก
่ ับเจ้าทัง้
หลายอีกขณะหนึ่ ง เจ้าจะเสาะหาเรา และดังที่เราได้พูดกับ
พวก ยิว แล้ว บัดนี้ เรา จะ พูดกับ เจ้า คือ ‘ที่เรา ไป นั ้น เจ้า ทัง้
หลาย ไป ไม่ได้ ’ 34 เรา ให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้า ทัง้ หลาย คือ
ให้เจ้ารัก ซึ่งกัน และกัน เรารัก เจ้า ทัง้ หลายมาแล้ว อย่างไร
เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั ้น 35 ถ้าเจ้าทัง้ หลายรักกัน
และกัน ดังนี้ แหละคนทัง้ ปวงก็ จะรู ได้
้ ว่า เจ้า ทัง้ หลายเป็น
สาวกของเรา”
ทรงพยากรณ์ วา่ เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มธ 26:33-35;
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มก 14:29-31; ลก 22:33-34)
36 ซีโม นเป โตร ทูล พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า
พระองค์จะเสด็จ ไปที่ไหน ” พระเยซูตรัส ตอบเขาว่า “ที่ซึ่ง
เราจะไปนั ้นท่านจะตามเราไปเดีย
๋ วนี้ ไม่ได้ แต่ภายหลังท่าน
จะ ตาม เรา ไป” 37 เป โตร ทูล พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า
เหตุใด ข้า พระองค์ จึง ตามพ ระ องค์ ไป เดีย
๋ ว นี้ ไม่ ได้ ข้า
38
พระองค์ จะสละชีวต
ิ เพื่อ พระองค์” พระเยซูตรัส ตอบเขา
ว่า “ท่าน จะ สละ ชีวต
ิ ของ ท่าน เพื่อ เรา หรือ เรา บอก ความ
จริงแก่ท่านว่า ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้ ”

14
พระคริสต์ ทรงตรัส ถึง การเสด็จ กลับ มาของพระองค์ (1
คร 15:51-52; 1 ธส 4:14-17)
“อย่า ให้ ใจ ท่าน ทัง้ หลาย วิตก เลย ท่าน เชื่อ ใน พระเจ้า
จง เชื่อ ใน เรา ด้วย 2 ใน พระ นิ เวศ ของ พระ บิดา เรา
มีคฤหาสน์ หลาย แห่ง ถ้า ไม่มีเรา คง ได้ บอก ท่าน แล้ว เรา
ไป จัด เตรียม ที่ไว้สํา หรับท่า นทัง้ หลาย 3 และ ถ้า เรา ไป
จัด เตรียม ที่ไว้สํา หรับท่าน แล้ว เรา จะ กลับ มา อีกรับท่าน
ไป อยู่ กับ เรา เพื่อ ว่า เรา อยูที
่ ่ไหน ท่าน ทัง้ หลาย จะ อยูที
่ ่นั ่น
4
ด้วย
ท่าน ทราบ ว่า เรา จะ ไป ที่ไหน และ ท่าน ก็รู จั
้ ก
5
ทาง นั ้น”
โธมัส ทูล พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พวก
ข้า พระองค์ไม่ทราบ ว่า พระองค์ จะ เสด็จ ไป ที่ไหน พวก ข้า
พระองค์ จะรู จ
้ ักทางนั ้นได้อย่างไร” 6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า
“เราเป็นทางนั ้น เป็นความจริง และเป็นชีวต
ิ ไม่มีผู้ใดมาถึง
พระบิดาได้นอกจากมาทางเรา
1

การที่รู จั
้ กพระเยซูก็คือการที่รู จั
้ กพระบิดา
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7

ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย รู จ
้ ัก เรา แล้ว ท่าน ก็ จะ รู จ
้ ัก พระ บิดา
ของเราด้วย และตัง้ แต่นี้ ไปท่านก็รู จั
้ กพระองค์และได้เหน
็ พ
ระองค์” 8 ฟีลิ ป ทูล พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอสําแดง
พระบิดาให้ข้าพระองค์ทัง้ หลายเห็นและพวกข้าพระองค์จะ
พอใจ” 9 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ฟีลิ ปเอ๋ย เราได้อยูกั
่ บท่าน
นาน ถึง เพียง นี้ และ ท่าน ยัง ไม่รู จั
้ ก เรา หรือ ผู้ที่ได้เห็น เรา
ก็ได้เห็ นพระบิ ดา และท่านจะพูด ได้ อย่างไรว่า ‘ขอสําแดง
พระบิดาให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเห็น’ 10 ท่านไม่ เชื่อ หรือ ว่า
เราอยูใ่ นพระบิดาและพระบิดาทรงอยูใ่ นเรา คําซึ่งเรากล่าว
แก่ ท่านทัง้ หลายนั ้น เรามิได้กล่าวตามใจชอบ แต่พระบิดา
ผู้ทรงสถิต อยู่ ในเราได้ ทรงกระทํา พระราชกิจ ของพระองค์
11 จงเชื่อ เราเถิด ว่า เราอยู่ ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่
ในเรา หรือมิฉะนั ้นก็จงเชื่อเราเพราะกิจการเหล่านั ้นเถิด
ผู้ที่เชื่อก็ สามารถ ทํา กิจการ ที่ พระ คริสต์ได้ทรง กระทํา
มาแล้ว
12 เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ทัง
้ หลาย ว่า ผู้ที่เชื่อ ใน เรา
จะกระทํากิจการซึ่งเราได้ กระทํานั ้นด้วย และเขาจะกระทํา
กิจการที่ยิง่ ใหญ่กว่า นนอ
ั ้ ีก เพราะว่า เราจะไปถึง พระบิดา
13
ของเรา สิ่งใดที่ท่านทัง้ หลายจะขอในนามของเรา เราจะ
กระทํา สิง่ นั ้น เพื่อ ว่า พระบิดาจะทรงได้ รบ
ั เกียรติ ทางพระ
14
บุตร
ถ้า ท่านจะขอสิง่ ใดในนามของเรา เราจะกระทํา สิง่
15
นั ้น ถ้าท่านทัง้ หลายรักเรา จงรักษาบัญญัติของเรา
พระสัญญาแห่งพระผู้ปลอบประโลมใจ
เรา จะ ทูล ขอ พระ บิดา และ พระองค์ จะ ทรง ประทาน
ผู้ ปลอบ ประโลม ใจ อีก ผู้หน่งึ ให้แก่ท่าน เพื่อ พระองค์ จะ
ได้อยูกั
่ บท่านตลอดไป 17 คือ พระวิญญาณแห่ง ความจริง
16
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ผู้ซึ่ง โลก รับ ไว้ไม่ ได้ เพราะ แล ไม่เห็ นพ ระ องค์ และ ไม่รู จั
้ ก
พระองค์ แต่ท่านทัง้ หลายรู จ
้ ักพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
สถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่าน 18 เราจะไม่ ละทิง้
ท่านทัง้ หลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยว เราจะมาหาท่าน 19 อีกหน่ อย
หนึ่ ง โลกก็ จะไม่เห็น เราอีก เลย แต่ท่านทัง้ หลายจะเห็น เรา
เพราะ เรา เป็น อยู่ ท่าน ทัง้ หลาย จะ เป็น อยูด้
่ วย 20 ใน วัน
นั ้น ท่าน ทัง้ หลาย จะ รู ว่้ า เรา อยู่ ใน พระ บิดา ของ เรา และ
ท่าน อยู่ ใน เรา และ เรา อยู่ ใน ท่าน 21 ผู้ใด ที่มีบัญญัติของ
เรา และ รักษา บัญญัตินั ้น ผู้นั ้น แหละ เป็น ผู้ที่รัก เรา และ
ผู้ที่รัก เรา นั ้น พระ บิดา ของ เรา จะ ทรง รัก เขา และ เรา จะ
รัก เขา และ จะ สําแดง ตัว ของ เรา เอง ให้ ปรากฏ แก่เขา ”
22 ยูดาส มิใช่อิส คา ริ โอท ทูล พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า
เหตุใด พระองค์ จึง จะ สําแดง พระองค์แก่พวก ข้า พระองค์
และไม่ ทรงสําแดงแก่โลก ” 23 พระเยซูตรัส ตอบเขาว่า “ถ้า
ผู้ ใดรัก เรา ผู้นั ้น จะรักษาคํา ของเรา และพระบิดาของเรา
จะทรงรัก เขา แล้ว พระบิดากับ เราจะมาหาเขาและจะอยู่
กับ เขา 24 ผู้ที่ไม่รัก เรา ก็ไม่รักษา คํา ของ เรา และ คํา ซึ่ง
ท่านได้ยน
ิ นี้ ไม่ใช่คํา ของเรา แต่เป็น ของพระบิดาผู้ทรงใช้
เรา มา 25 เรา ได้กล่าว คํา เหล่า นี้ แก่ท่าน ทัง้ หลาย เมื่อ เรา
ยังอยู่กับท่าน 26 แต่พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจนั ้นคือพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่ง พระบิดาจะทรงใช้ มาในนามของเรา
พระองค์นั ้น จะทรงสอนท่านทัง้ หลายทุก สิง่ และจะให้ท่าน
ระลึกถึงทุกสิง่ ที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว
สันติสุขสําหรับผู้ที่เชื่อ
27

เรา มอบ สันติสุข ไว้ให้แก่ท่าน แล้ว สันติสุข ของ เรา
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ที่ให้แก่ท่านนั ้น เราให้ ท่านไม่ เหมือนโลกให้ อย่า ให้ ใจของ
ท่านวิตกและอย่า กลัว เลย 28 ท่านได้ยน
ิ เรากล่าวแก่ ท่าน
ว่า ‘เราจะจากไปและจะกลับ มาหาท่านอีก’ ถ้า ท่านรัก เรา
ท่านก็ จะชื่นชมยินดีที่เราว่า ‘เราจะไปหาพระบิดา’ เพราะ
พระบิดาของเราทรงเป็น ใหญ่ กว่า เรา 29 และบัดนี้ เราได้
บอกท่านทัง้ หลายก่อนที่เหตุการณ์ นั ้นจะเกิดขึ้น เพื่อว่าเมื่อ
เหตุการณ์ นั ้นเกิดขึ้นแล้ว ท่านทัง้ หลายจะได้เชื่อ 30 แต่นี้ ไป
เราจะไม่ สนทนากับท่า นทัง้ หลายมากนั ก เพราะว่า ผู้ ครอง
โลกนี้ จะมาและไม่มีสิทธิอํานาจอะไรเหนื อเรา 31 แต่เราได้
กระทํา ตามที่ พระบิดาได้ ทรงบัญชาเรา เพื่อ โลกจะได้รู ว่้ า
เรารักพระบิดา จงลุกขึ้น ให้เราทัง้ หลายไปกันเถิด”

15
คําอุปมาเรือ
่ งเถาองุน
่ และกิง่
“เรา เป็น เถา องุน
่ แท้ และ พระ บิดา ของ เรา ทรง เป็น
ผู้ดูแลรักษา 2 กิง่ ทุกกงิ่ ในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรง
ตัด ทิง้ เสีย และ กิง่ ทุกกงิ่ ที่ออก ผล พระองค์ก็ทรง ลิด เพื่อ
ให้ ออก ผล มาก ขึ้น 3 ท่าน ทัง้ หลาย ได้ รับ การ ชําระ ให้
สะอาด แล้ว ด้วย ถ้อยคํา ที่ เรา ได้กล่าว แก่ท่าน 4 จง เข้า
สนิ ทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิ ทอยู่ในท่าน กิง่ จะออกผลเอง
ไม่ได้นอกจากจะติดอยู่ กับ เถาฉั นใด ท่าน ทัง้ หลายจะเกิด
ผลไม่ได้นอกจากท่านจะเข้าสนิ ทอยู่ในเราฉั นนั ้น 5 เราเป็น
เถาองุน
่ ท่านทัง้ หลายเป็นกงิ่ ผู้ที่เข้าสนิ ทอยู่ในเราและเรา
เข้า สนิ ทอยู่ ในเขา ผู้นั ้น จะเกิด ผลมาก เพราะถ้า แยกจาก
เราแล้วท่านจะทํา สิง่ ใดไม่ได้เลย 6 ถ้า ผู้ ใดมิได้เข้า สนิ ทอยู่
ในเรา ผู้นั ้นก็ ต้องถูก ทิง้ เสีย เหมือนกิง่ แล้ว ก็เหี่ยวแห้ง ไป
และเขารวบรวมไว้ทิง้ ในไฟเผาเสีย 7 ถ้า ท่านทัง้ หลายเข้า
1
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สนิ ทอยู่ ในเรา และถ้อยคํา ของเราฝัง อยู่ ในท่านแล้ว ท่าน
จะ ขอ สิง่ ใด ซึ่ง ท่าน ปรารถนา ท่าน ก็ จะ ได้สิ่ง นั ้น 8 พระ
บิดา ของ เรา ทรง ได้ รับ เกียรติเพราะ เหตุ นี้ คือ เมื่อ ท่าน ทัง้
หลาย เกิด ผล มาก ท่าน จึง เป็น สาวก ของ เรา 9 พระ บิดา
ทรงรัก เราฉั นใด เราก็ รก
ั ท่านทัง้ หลายฉั น นั ้น จงยึดมั ่ นอ
10
ยู่ ในความรัก ของเรา
ถ้า ท่านทัง้ หลายรักษาบัญญัติของ
เรา ท่านก็ จะยึดมั ่นอยู่ ในความรัก ของเรา เหมือนดัง ที่ เรา
รักษาพระบัญญัติของพระบิดาเรา และยึดมั ่นอยู่ ในความ
รัก ของพระองค์ 11 นี้ คือ สิง่ ที่ เราได้ บอกแก่ ท่านทัง้ หลาย
แล้ว เพื่อให้ความยินดีของเราดํารงอยูใ่ นท่าน และให้ความ
ยินดีของท่านเต็ม เปี่ ยม 12 นี่ แหละเป็น บัญญัติของเรา คือ
ให้ท่านทัง้ หลายรักซึ่งกันและกัน เหมือนดังที่ เราได้ รก
ั ท่าน
13 ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิง
่ ใหญ่กว่านี้ คือการที่ผู้หน่งึ ผู้ใดจะ
สละชีวต
ิ ของตนเพื่อมิตรสหายของตน 14 ถ้าท่านทัง้ หลาย
ประพฤติตามที่เราสัง่ ท่าน ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา
คริสเตียนคือมิตรสหายของพระคริสต์
เพราะทาสไม่ทราบ
ว่านายของเขาทําอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะ
ว่า ทุก สิง่ ที่ เราได้ยน
ิ จากพระบิดาของเรา เราได้ สําแดงแก่
ท่านแล้ว 16 ท่านทัง้ หลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน
ทัง้ หลาย และได้แต่งตัง้ ท่านทัง้ หลายไว้ให้ท่านจะไปเกิดผล
และเพื่อให้ผลของท่านอยูถาวร
่
เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิง่ ใด
จากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ ประทานสิง่ นั ้น
ให้แก่ท่าน 17 สิ่งเหล่านี้ เราสัง่ ท่านทัง้ หลายไว้ว่า ท่านจงรัก
ซึ่งกันและกัน
15 เราไม่เรียกท่านทัง
้ หลายว่าทาสอีก

คริสเตียนที่ดีจะถูกเกลียดชัง
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18

ถ้า โลก นี้ เกลียด ชัง ท่าน ทัง้ หลาย ท่าน ทัง้ หลาย ก็รู ว่้ า
โลกได้เกลียดชัง เราก่อน 19 ถ้า ท่านทัง้ หลายเป็น ของโลก
โลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลก แต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลก
แต่เราได้ เลือกท่านออกจากโลก เหตุฉะนั ้น โลกจึง เกลียด
ชัง ท่าน 20 จง ระลึก ถึง คํา ที่ เรา ได้กล่าว แก่ ท่าน ทัง้ หลาย
แล้วว่า ‘ทาส มิได้เป็น ใหญ่กว่า นาย ของ เขา’ ถ้า เขา ข่มเหง
เรา เขาก็ จะข่มเหงท่านทัง้ หลายด้วย ถ้า เขารักษาคํา ของ
เรา เขา ก็ จะ รักษา คํา ของ ท่าน ทัง้ หลาย ด้วย 21 แต่ทุกสิ่
ง ที่ เขา จะ กระทํา แก่ พวก ท่าน นั ้นก็ เพราะ นาม ของ เรา
เพราะเขาไม่รู จั
้ ก พระองค์ผู้ทรงใช้ เรามา 22 ถ้า เราไม่ได้มา
ประกาศแก่พวกเขา เขาก็คงจะไม่มีบาป แต่บัดนี้ เขาไม่มีข้อ
แก้ตัว ใน เรือ
่ ง บาป ของ เขา 23 ผู้ที่เกลียด ชัง เรา ก็เกลียด
ชัง พระ บิดา ของ เรา ด้วย 24 ถ้า ณ ท่ามกลาง พวก เขา
เรา มิได้กระทํา สิง่ ซึ่ง ไม่มีผู้อื่น ได้ กระทํา เลย พวก เขา ก็ จะ
ไม่มีบาป แต่เดีย
๋ วนี้ เขาก็ได้เห็นและเกลียดชังทัง้ ตัวเราและ
พระบิดาของเรา 25 แต่การนี้ เกิดขึ้นเพื่อคําที่เขียนไว้ในพระ
ราชบัญญัติของพวกเขาจะสําเร็จ ซึ่ง ว่า ‘เขาได้เกลียดชัง
เราโดยไร้เหตุ’
พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพยาน
แต่เมื่อ พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจที่ เราจะใช้ มาจาก
พระ บิดา มา หา ท่าน ทัง้ หลาย คือ พระ วิญญาณ แห่ง ความ
จริง ผู้ทรงมาจากพระบิดานัน
้ ได้ เสด็จ มาแล้ว พระองค์นั ้น
27
จะทรงเป็นพยานถึงเรา และท่านทัง้ หลายก็จะเป็นพยาน
ด้วย เพราะว่าท่านได้อยูกั
่ บเราตัง้ แต่แรกแล้ว”
26

16

คําสัญญาแห่งการถูกข่มเหงของคริสเตียน (มธ 24:9-10;
ลก 21:16-19)
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“เรา บอก สิง่ เหล่า นี้ แก่ท่าน ทัง้ หลาย ก็เพื่อ ไม่ให้ท่าน
สะดุด ใจ 2 เขา จะ ไล่ ท่าน เสีย จาก ธรรม ศาลา แท้จริง วัน
หนึ่ ง คนใดที่ ประหารชีวต
ิ ของท่านจะคิด ว่า เขาทําการนั ้น
เป็นการปฏิบัติพระเจ้า 3 เขาจะกระทําดังนั ้นแก่ท่านเพราะ
เขาไม่รู จั
้ ก พระบิดาและไม่รู จั
้ ก เรา 4 แต่ที่เราบอกสิง่ เหล่า
นี้ แก่ท่านก็ เพื่อ ว่า เมื่อ ถึง เวลานั ้น ท่านจะได้ ระลึก ว่า เราได้
บอก ท่าน ไว้แล้ว และ เรา มิได้บอก เรือ
่ ง นี้ แก่ท่าน ทัง้ หลาย
5
แต่แรก เพราะว่าเรายังอยูก
่ ับท่าน แต่บัดนี้ เรากําลังจะไป
หาพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา และไม่มีใครในพวกท่านถามเรา
ว่า ‘พระองค์จะเสด็จ ไปที่ไหน ’ 6 แต่เพราะเราได้ บอกเรือ
่ ง
นี้ แก่พวกท่าน จิตใจของท่านจึงเต็มด้วยความทุกข์โศก
1

7

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเตือนให้โลกรู สํ
้ านึ ก

อย่างไร ก็ตาม เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ทัง้ หลาย คือ
การที่ เราจากไปนั ้นก็ เพื่อ ประโยชน์ ของท่าน เพราะถ้า เรา
ไม่ไป พระองค์ผู้ปลอบ ประโลม ใจ ก็ จะ ไม่ เสด็จ มา หา ท่าน
แต่ถ้า เรา ไป แล้ว เรา ก็ จะ ใช้พระองค์มา หา ท่าน 8 เมื่อ
พระองค์ นั ้น เสด็จ มา แล้ว พระองค์จะ ทรง กระทํา ให้ โลก
รู ส
้ ึก ถึง ความผิด บาป และถึง ความชอบธรรม และถึง การ
พิพากษา 9 ถึงความผิดบาปนั ้น คือเพราะเขาไม่เชื่อในเรา
10 ถึง ความชอบธรรมนั ้น คือ เพราะเราไปหาพระบิดาของ
เรา และท่านทัง้ หลายจะไม่เห็น เราอีก 11 ถึง การพิพากษา
นั ้น คือเพราะผู้ครองโลกนี้ ถูกพิพากษาแล้ว
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนําทางคริสเตียน

12

เรา ยังมีอีก หลาย สิง่ ที่ จะ บอก ท่าน ทัง้ หลาย แต่เดีย
๋ ว
นี้ ท่าน ยัง รับ ไว้ไม่ ได้ 13 เมื่อ พระองค์ พระ วิญญาณ แห่ง
ความจริง จะเสด็จ มาแล้ว พระองค์จะนํา ท่านทัง้ หลายไปสู่
ความจริงทัง้ มวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง
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แต่พระองค์จะตรัสสงิ่ ที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์ จะ
ทรง แจ้ง ให้ ท่าน ทัง้ หลาย รู ้ ถึง สิง่ เห ล่านั ้นที่ จะ เกิด ขึ้น
14 พระองค์จะทรงให้ เราได้ รบ
ั เกียรติ เพราะว่า พระองค์ จะ
ทรงเอาสิง่ ที่เป็นของเรามาสําแดงแก่ท่านทัง้ หลาย 15 ทุกสิ่
ง ที่ พระ บิดา ทรง มี นั ้น เป็น ของ เรา เหตุฉะนั ้น เรา จึง กล่าว
ว่า พระวิญญาณทรงเอาสิง่ ซึ่งเป็นของเรานั ้นมาสําแดงแก่
ท่านทัง้ หลาย
พระ เยซูทรง ปลอบ ใจ เหล่า สาวก เกี่ยว กับ การ
สิน
้ พระชนม์และการฟื้ นคืนชีพของพระองค์
16 อีก หน่ อย ท่าน ทัง
้ หลาย ก็ จะ ไม่เห็น เรา และ ต่อ ไป อีก
หน่ อยท่านก็ จะเห็น เรา เพราะเราไปถึง พระบิดา” 17 สาวก
บางคนของพระองค์ จึง พูดกันว่า “ที่พระองค์ตรัส กับ เราว่า
‘อีกหน่ อยท่านทัง้ หลายก็ จะไม่เห็น เรา และต่อ ไปอีก หน่ อย
ท่าน ก็ จะ เห็น เรา’ และ ‘เพราะ เรา ไป ถึง พระ บิดา’ เหล่า
นี้ หมายความว่า อะไร” 18 เขาจึง พูดกันว่า “นั ้น หมายความ
ว่า อะไร ที่พระองค์ตรัสว่า ‘อีก หน่ อย ’ เรา ไม่ ทราบ ว่า สิ่ง
ที่พระองค์ตรัสนน
ั ้ หมายความว่าอะไร” 19 พระเยซูทรงทราบ
ว่า เขา อยาก ทูล ถาม พระองค์ จึง ตรัส กับ เขา ว่า “ท่าน ทัง้
หลายถามกันอยูหรื
่ อว่า เราหมายความว่าอะไรที่พูดว่า ‘อีก
หน่ อย ท่าน ก็ จะ ไม่เห็น เรา และ ต่อ ไป อีก หน่ อย ท่าน ก็ จะ
เห็น เรา’ 20 เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ท่านจะ
ร้องไห้ และ ครํา่ ครวญ แต่โลก จะ ชื่นชม ยินดี และ ท่าน ทัง้
หลายจะทุกข์โศก แต่ความทุกข์โศกของท่านจะกลับ กลาย
เป็น ความ ชื่นชม ยินดี 21 เมื่อ ผู้ หญิง กําลัง จะ คลอด บุตร
นางก็มีความทุกข์ เพราะถึงกําหนดแล้ว แต่เมื่อคลอดบุตร
แล้ว นางก็ไม่ระลึก ถึง ความเจ็บ ปวดนั ้น เลย เพราะมีความ
ชื่นชมยินดีที่คนหนึ่ ง เกิด มาในโลก 22 ฉั นใดก็ดีขณะนี้ ท่าน
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ทัง้ หลายมีความทุกข์โศก แต่เราจะเห็นท่านอีก และใจท่าน
จะชื่นชมยินดี และไม่มีผู้ใดช่วงชิง ความชื่นชมยินดี ไปจาก
ท่านได้ 23 ในวันนั ้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีก เราบอกความ
จริง แก่ ท่าน ทัง้ หลาย ว่า ถ้า ท่าน จะ ขอ สิง่ ใด จาก พระ บิดา
ใน นาม ของ เรา พระองค์จะ ทรง ประทาน สิง่ นั ้น ให้แก่ท่าน
24 แม้จน บัดนี้ ท่าน ยัง ไม่ได้ขอ สิง
่ ใด ใน นาม ของ เรา จง ขอ
เถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ ยม
25 เรา พูด เรือ
่ ง นี้ กับท่าน เป็น คํา อุปมา แต่วัน หนึ่ ง เรา จะ
ไม่พูดกับท่านเป็น คํา อุปมาอีก แต่จะบอกท่านถึง เรือ
่ งพระ
บิดาอย่างแจ่ม แจ้ง 26 ในวัน นั ้น พวกท่านจะทูล ขอในนาม
ของเรา และเราจะไม่ บอกท่านว่า เราจะอ้อนวอนพระบิดา
เพื่อ ท่าน 27 เพราะว่า พระบิดาเองก็ ทรงรัก ท่านทัง้ หลาย
เพราะท่านรัก เราและเชื่อ ว่า เรามาจากพระเจ้า 28 เรามา
จากพระบิดาและได้เข้า มาในโลกแล้ว เราจะจากโลกนี้ ไป
ถึง พระบิดาอีก” 29 เหล่าสาวกของพระองค์ ทูล พระองค์ว่า
“ดูเถิด บัดนี้ พระองค์ตรัสอย่างแจ่ม แจ้ง แล้ว มิได้ตรัส เป็น
คํา อุปมา 30 เดีย
๋ ว นี้ พวก ข้า พระองค์รู แน่
้ ว่า พระองค์ทรง
ทราบ ทุก สิง่ และ ไม่ จํา เป็นที่ผู้ใด จะ ทูล ถาม พระองค์อีก
ด้วยเหตุ นี้ข้า พระองค์ เชื่อ ว่า พระองค์ ทรงมาจากพระเจ้า”
31 พระเยซูตรัส ตอบเขาว่า “เดีย
๋ วนี้ ท่านทัง้ หลายเชื่อ แล้ว
หรือ 32 ดูเถิด เวลาจะมา เวลานั ้นก็ ถึง แล้ว ที่ท่านจะต้อง
กระจัดกระจายไปยังที่ของท่านทุกคน และจะทิง้ เราไว้แต่ผู้
เดียว แต่เราหาได้อยูผู
่ ้เดียวไม่ เพราะพระบิดาทรงสถิต อยู่
33
กับเรา เราได้บอกเรือ
่ งนี้ แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุข
ในเรา ในโลกนี้ ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่น ใจ
เถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว”
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การอธิษฐานอย่างมหาปุโรหิตของพระเยซู

พระ เยซูตรัสดัง นั ้น แล้ว พระองค์ก็ทรง แหงน พระ
พักตร์ ขึ้น ดู ฟ้า และ ตรัสว่า “พระ บิดา เจ้าข้า ถึง เวลา
แล้ว ขอ ทรง โปรด ให้ พระ บุตร ของ พระองค์ได้รับ เกียรติ
2 ดัง
เพื่อ พระ บุตร จะ ได้ ถวาย เกียรติแด่พระองค์
ที่พระองค์ได้ทรง โปรด ให้ พระ บุตรมี อํานาจ เหนื อ เนื้ อ
หนั ง ทัง้ สิน
้ เพื่อ ให้พระ บุตร ประทาน ชี วิตนิ รัน ดร์แก่คน
ทัง้ ปวงที่พระองค์ทรงมอบแก่ พระบุตรนั ้น 3 และนี่ แหละ
คือ ชี วิตนิ รัน ดร์ คือ ที่ เขา รู จ
้ ัก พระองค์ ผู้ทรง เป็น พระเจ้า
เที่ยง แท้องค์เดียว และ รู จ
้ ัก พระ เยซูคริสต์ที่พระองค์ทรง
4
ใช้มา
ข้า พระองค์ได้ถวาย เกียรติแด่พระองค์ใน โลก ข้า
พระองค์ได้กระทํา พระราชกิจ ที่พระองค์ทรงให้ ข้า พระองค์
กระทํา นั ้น สําเร็จ แล้ว 5 บัดนี้ โอ พระ บิดา เจ้าข้า ขอ ทรง
โปรดให้ ข้า พระองค์ได้รับ เกียรติ ต่อ พระพักตร์ของพระองค์
คือ เกียรติ ซึ่ง ข้า พระองค์ได้มีร่วม กับ พระองค์ก่อน ที่โลก
นี้ มีมา 6 ข้า พระองค์ได้สําแดงพระนามของพระองค์แก่คน
ทัง้ หลาย ที่พระองค์ได้ประทาน ให้แก่ข้า พระองค์ จาก
มวล มนุษย์โลก คน เหล่า นั ้น เป็น ของ พระองค์แล้ว และ
พระองค์ได้ประทานเขาให้แก่ข้า พระองค์ และเขาได้ รก
ั ษา
7
พระดํารัส ของพระองค์แล้ว บัดนี้ เขาทัง้ หลายรู ว่้ า ทุกสิ่ ง
ที่พระองค์ได้ประทาน แก่ ข้า พระองค์ นั ้น มา จาก พระองค์
8 เพราะ ว่า พระ ดํารัส ที่พระองค์ตรัส ประทาน ให้แก่ข้า
พระองค์นั ้น ข้า พระองค์ได้ให้เขา แล้ว และ เขา ได้ รับ ไว้
และเขารู แน่
้ ว่า ข้า พระองค์ มาจากพระองค์ และเขาเชื่อ ว่า
พระองค์ได้ทรง ใช้ ข้า พระองค์มา 9 ข้า พระองค์ อธิษฐาน
เพื่อ เขา ข้า พระองค์มิได้อธิษฐาน เพื่อ โลก แต่เพื่อ คน เห
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ล่านั ้นที่พระองค์ได้ประทาน แก่ ข้า พระองค์ เพราะ ว่า เขา
เป็น ของ พระองค์ 10 ทุกสิ่ ง ซึ่ง เป็น ของ ข้า พระองค์ก็เป็น
ของ พระองค์ และ ทุก สิง่ ซึ่ง เป็น ของ พระองค์ก็เป็น ของ ข้า
พระองค์ และข้าพระองค์มีเกียรติในสิง่ เหล่านั ้น 11 บัดนี้ ข้า
พระองค์ จะ ไม่อยูใน
่ โลก นี้ อีก แต่พวก เขา ยัง อยู่ ใน โลก
นี้ และ ข้า พระองค์ กําลัง จะ ไป หา พระองค์ ข้า แต่ พระ
บิดา ผู้บริสุทธิ์ ขอ พระองค์ ทรง โป รด พิทักษ์ รักษา บรรดา
ผู้ที่พระองค์ได้ประทาน แก่ ข้า พระองค์ไว้โดย พระนาม ของ
พระองค์ เพื่อ เขา จะ เป็นอัน หนึ่ งอัน เดียวกัน เหมือน ดัง
ข้า พระองค์ กับ พระองค์ 12 เมื่อ ข้า พระองค์ ยัง อยู่ กับ คน
เหล่า นั ้น ใน โลก นี้ ข้า พระองค์ก็ได้พิทักษ์ รักษา พวก เขา
ไว้ โดย พระนาม ของ พระองค์ ผู้ซึ่ง พระองค์ได้ประทาน แก่
ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ได้ปกป้อง เขา ไว้ และ ไม่มีผู้หน่งึ
ผู้ ใด เสีย ไป นอกจาก ลูก ของ ความ พินาศ เพื่อ พระ คัมภีร ์
จะ สําเร็จ 13 และ บัดนี้ ข้า พระองค์ กําลัง จะ ไป หา พระองค์
และ ข้า พระองค์กล่าว ถึง สิง่ เหล่า นี้ ใน โลก เพื่อ เขา จะ
ได้ รับ ความ ชื่นชม ยินดี ของ ข้า พระองค์ อย่าง เต็ม เปี่ ยม
14 ข้า พระองค์ได้มอบ พระ ดํารัส ของ พระองค์ให้แก่เขา
แล้ว และ โลก นี้ ได้เกลียด ชัง เขา เพราะ เขา ไม่ใช่ของ โลก
เหมือน ดัง ที่ ข้า พระองค์ไม่ใช่ของ โลก 15 ข้า พระองค์ไม่
ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลก แต่ขอปกป้องเขา
ไว้ให้พ้น จาก ความ ชัว่ ร้าย 16 เขา ไม่ใช่ของ โลก เหมือน
ดัง ที่ ข้า พระองค์ไม่ใช่ของ โลก 17 ขอ ทรง โปรด ชําระ เขา
ให้บริสุทธิด้
์ วย ความ จริง ของ พระองค์ พระ วจนะ ของ
พระองค์ เป็น ความ จริง 18 พระองค์ทรง ใช้ ข้า พระองค์
มาในโลกฉั นใด ข้า พระองค์ก็ใช้เขาไปในโลกฉั น นั ้น 19 ข้า
พระองค์ ถวาย ตัว ของ ข้า พระองค์ เพราะ เห็น แก่เขา เพื่อ
ให้เขารับ การทรงชําระแต่ง ตัง้ ไว้โดยความจริงด้วยเช่นกัน
20 ข้า พระองค์มิได้อธิษฐาน เพื่อ คน เหล่า นี้ พวก เดียว
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แต่เพื่อ คน ทัง้ ปวง ที่ จะ เชื่อ ใน ข้า พระองค์ เพราะ ถ้อยคํา
ของเขา 21 เพื่อ เขาทัง้ หลายจะได้เป็น อัน หนึ่ ง อัน เดียวกัน
ดัง ที่พระองค์คือ พระ บิดา ทรง สถิต ใน ข้า พระองค์ และ
ข้า พระองค์ ใน พระองค์ เพื่อ ให้เขา เป็นอัน หนึ่ งอัน เดีย
วกันกับ พระองค์ และ กับ ข้า พระองค์ด้วย เพื่อ โลก จะ
ได้ เชื่อ ว่า พระองค์ ทรง ใช้ ข้า พระองค์มา 22 เกียรติซึ่ง
พระองค์ได้ประทาน แก่ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ได้มอบ
ให้แก่เขา เพื่อ เขา จะ ได้เป็น อัน หนึ่ ง อัน เดียวกัน ดัง
ที่พระองค์กับ ข้า พระองค์ เป็นอัน หนึ่ งอัน เดียวกัน นั ้น 23 ข้า
พระองค์อยูในเขา
่
และพระองค์ ทรงอยู่ ในข้า พระองค์ เพื่อ
เขา ทัง้ หลาย จะ ได้ เป็นอัน หนึ่ งอัน เดียวกัน อย่าง สมบูรณ์
และ เพื่อ โลก จะ ได้รู ว่้ า พระองค์ ทรง ใช้ ข้า พระองค์มา
และ พระองค์ ทรง รัก เขา เหมือน ดัง ที่พระองค์ทรง รัก ข้า
พระองค์ 24 พระ บิดา เจ้าข้า ข้า พระองค์ ปรารถนา ให้ คน
เห ล่านั ้นที่พระองค์ได้ประทาน ให้แก่ข้า พระองค์ อยูกั
่ บ ข้า
พระองค์ ใน ที่ ซึ่ง ข้า พระองค์อยูนั
่ ้น ด้วย เพื่อ เขา จะ ได้เห็น
สง่า ราศี ของ ข้า พระองค์ ซึ่ง พระองค์ได้ประทาน แก่ ข้า
พระองค์ เพราะ พระองค์ ทรง รัก ข้า พระองค์ก่อน ที่จะ ทรง
สร้างโลก 25 โอ ข้า แต่ พระบิดาผู้ชอบธรรม โลกนี้ ไม่รูจั
้ ก
พระองค์ แต่ข้า พระองค์รู จั
้ ก พระองค์ และ คน เหล่า นี้ รู ว่้ า
พระองค์ได้ทรงใช้ ข้า พระองค์มา 26 ข้า พระองค์ได้ประกาศ
ให้เขารู จ
้ ักพระนามของพระองค์ และจะประกาศให้เขารู อี
้ ก
เพื่อ ความรัก ที่พระองค์ได้ทรงรัก ข้า พระองค์ จะดํารงอยู่ ใน
เขา และข้าพระองค์จะอยูใ่ นเขา”

18
พระเยซูในสวนเกทเสมนี ทรงถูก ทรยศและถูก จับกุม
(มธ 26:47-56; มก 14:43-50; ลก 22:47-53)
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1

เมื่อ พระเยซู ตรัสดัง นี้ แล้ว พระองค์ได้เสด็จ ออกไปกับ
เหล่า สาวกของพระองค์ ข้ามลํา ธารขิด โรนไปยัง สวนแห่ง
หนึ่ ง พระองค์เสด็จ เข้าไปในสวนนั ้นกับ เหล่า สาวก 2 ยูดาส
ผู้ที่ทรยศพระองค์ก็รู จั
้ ก สวนนั ้น ด้วย เพราะว่า พระเยซู กับ
เหล่า สาวกของพระองค์ เคยมาพบกันที่ นั่น บ่อยๆ 3 ยูดาส
จึง พาพวกทหารกับ เจ้า หน้าที่ มาจากพวกปุโรหิต ใหญ่ และ
พวก ฟา ริสี ถือ โคม ถือ ไต้ และ เครือ
่ ง อาวุธ ไป ที่นั ่น 4 พระ
เยซูทรง ทราบ ทุก สิง่ ที่ จะ เกิด ขึ้นกับ พระองค์ พระองค์จึง
เสด็จ ออก ไป ถาม เขา ว่า “ท่าน ทัง้ หลาย มา หา ใคร” 5 เขา
ทูล ตอบพระองค์ว่า “มาหาเยซู ชาวนาซาเร็ธ” พระเยซูตรัส
กับ เขาว่า “เราคือ ผู้นั ้น แหละ ” ยูดาสผู้ ทรยศพระองค์ก็ยืน
อยู่ กับ คนเหล่า นั ้น ด้วย 6 เมื่อ พระองค์ ตรัส กับ เขาทัง้ หลาย
ว่า “เราคือ ผู้นั ้น แหละ ” เขาทัง้ หลายได้ ถอยหลัง และล้ม
ลง ที่ดิน 7 พระองค์จึง ตรัส ถาม เขา อีกว่า “ท่าน มา หา ใคร”
เขา ทูล ตอบ ว่า “มา หา เยซู ชาว นา ซา เร็ธ” 8 พระ เยซูตรัส
ตอบว่า “เราบอกท่านแล้วว่าเราคือผู้นั ้น เหตุฉะนั ้นถ้าท่าน
แสวงหาเราก็ จงปล่อยคนเหล่า นี้ ไปเถิด” 9 ทัง้ นี้ ก็เพื่อ พระ
ดํารัส จะสําเร็จ ซึ่ง พระเยซู ตรัส ไว้แล้วว่า “คนเหล่า นั ้น ซึ่ง
พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไม่ได้เสียไปสักคนเดียว”
10 ซีโม นเป โต รมีดาบ จึง ชัก ออก และ ฟัน ผู้รับ ใช้คน หนึ่ ง
ของมหาปุโรหิต ถูกหู ข้างขวาขาดไป ชื่อ ของผู้รับ ใช้คนนั ้น
คือมัลคัส 11 พระเยซูจึงตรัสกับเปโตรว่า “จงเอาดาบใส่ ฝัก
เสีย เรา จะ ไม่ ดื่ม ถ้วย ซึ่ง พระ บิดา ของ เรา ประทาน แก่ เรา
หรือ”
ทรงอยู่ ต่อ หน้า อัน นาสและคายาฟาส (มธ 26:57-68; มก
14:53-65; ลก 22:66-71)
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12

พวกพลทหารกับ นายทหารและเจ้า หน้าที่ ของพวกยิว
จึง จับ พระเยซู มัด ไว้ 13 แล้ว พาพระองค์ ไปหาอัน นาสก่อน
เพราะอันนาสเป็นพ่อตาของคายาฟาสผู้ซ่ึงเป็นมหาปุโรหิต
ประจํา การ ใน ปีนั ้น 14 คา ยา ฟาส ผู้นี้ แหละ ที่ แนะ นํา พวก
ยิวว่า ควรให้คนหนึ่ งตายแทนพลเมืองทัง้ หมด
เป โตร ปฏิเสธ พระ เยซู (มธ 26:69-75; มก 14:66-72; ลก
22:54-62)
15 ซีโม นเป โตร ได้ติด ตามพ ระ เยซูไป และ สาวก อีก คน
หนึ่ งก็ติด ตาม ไป ด้วย สาวก คน นั ้น เป็นที่รู จั
้ ก ของ มหา
ปุโรหิต และเขาได้เข้า ไปกับ พระเยซู ถึง คฤหาสน์ ของมหา
ปุโรหิต 16 แต่เปโตรยืน อยู่ ข้างนอกริม ประตู สาวกอีก คน
หนึ่ ง นั ้นที่รู จั
้ กกันกับ มหา ปุโรหิต จึง ได้ ออก ไป และ พูดกับ
หญิง ที่ เฝ้า ประตู แล้ว ก็พาเปโตรเข้าไป 17 ผู้หญิง คนที่ เฝ้า
ประตูจึงถามเปโตรว่า “ท่านเป็นสาวกของคนนั ้นด้วยหรือ”
เขา ตอบ ว่า “ข้า ไม่เป็น ” 18 พวก ผู้รับ ใช้กับ เจ้า หน้าที่ก็ยืน
อยูที
่ ่นั ่น เอาถ่านมาก่อ ไฟเพราะอากาศหนาว แล้ว ก็ยืน ผิง
ไฟกัน เปโตรก็ยน
ื ผิงไฟอยูก
่ ับเขาด้วย
พระเยซูทรงอยูต
่ ่อหน้ามหาปุโรหิต
มหา ปุโรหิต จึง ได้ ถาม พระ เยซู ถึง เหล่า สาวก ของ
พระองค์ และคําสอนของพระองค์ 20 พระเยซูตรัสตอบท่าน
ว่า “เราได้กล่าวให้ โลกฟัง อย่างเปิด เผย เราสัง่ สอนเสมอ
ทัง้ ในธรรมศาลาและที่ ในพระวิหารที่ พวกยิวเคยชุมนุมกัน
และเราไม่ได้กล่าวสิง่ ใดอย่างลับๆเลย 21 ท่านถามเราทําไม
จงถามผู้ที่ได้ฟัง เราว่า เราได้พูดอะไรกับ เขา ดูเถิด เขารู ว้ า่
เรากล่าวอะไร” 22 เมื่อพระองค์ตรัสดังนั ้นแล้ว เจ้าหน้าที่คน
หนึ่ งซึ่งยืนอยูที
่ ่นั ่นได้ตบพระเยซูด้วยฝ่ามือของเขาแล้วพูด
19
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ว่า “เจ้าตอบมหาปุโรหิตอย่างนั ้นหรือ” 23 พระเยซูตรัสตอบ
เขาว่า “ถ้า เราพูด ผิด จงเป็น พยานในสิง่ ที่ ผิด นั ้น แต่ถ้า
เราพูด ถูก ท่านตบเราทําไม” 24 อัน นาสจึง ให้ พาพระเยซู
ซึ่ง ถู กมัดอยู่ ไปหาคายาฟาสผู้ เป็น มหาปุโรหิต ประจํา การ
25 ซีโมนเปโตรกํา ลัง ยืน ผิง ไฟอยู่ คนเหล่า นั ้น จึง ถามเปโต
รว่า “เจ้าเป็น สาวกของคนนั ้น ด้วยหรือ” เปโตรปฏิเสธว่า
“ข้า ไม่เป็น ” 26 ผู้รบ
ั ใช้คนหนึ่ ง ของมหาปุโรหิต ซึ่ง เป็น ญาติ
กับคนที่ เปโตรฟันหูขาดก็กล่าวขึ้นว่า “ข้าเห็นเจ้ากับท่านผู้
นั ้น ในสวนไม่ใช่หรือ ” 27 เปโตรปฏิเสธอีก ครัง้ หนึ่ ง และใน
ทันใดนั ้นไก่ก็ขัน
เขานําพระเยซูไปอยูต
่ ่อหน้าปีลาต (มธ 27:1-14; มก 15:1-5;
ลก 23:1-7)
28 เขา จึง ได้ พา พระ เยซู ออก ไป จาก คา ยา ฟาส ไป ยัง
ศาล ปรีโทเรียม เป็น เวลา เช้า ตรู ่ พวก เขา เอง ไม่ได้เข้า ไป
ในศาลปรีโทเรียม เพื่อ ไม่ให้เป็น มลทิน แต่จะได้ กิน ปัส กา
ได้ 29 ปีลา ต จึง ออก มา หา เขา เหล่า นั ้น แล้ว ถาม ว่า “พวก
ท่านมี เรือ
่ งอะไรมาฟ้องคนนี้ ” 30 เขาตอบท่านว่า “ถ้า เขา
ไม่ใช่ผู้รา้ ย พวกข้าพเจ้า ก็ จะไม่ มอบเขาไว้ กับท่าน” 31 ปีลา
ต จึง กล่าว แก่ เขา ว่า “พวก ท่าน จง เอา คน นี้ ไป พิพากษา
ตามกฎหมายของท่านเถิด” พวกยิว จึง เรียนท่านว่า “การ
ที่ พวก ข้าพเจ้า จะ ประหาร ชีวต
ิ คน ใด คน หนึ่ ง นั ้น เป็นการ
32
ผิด กฎหมาย” ทัง้ นี้ เพื่อ พระดํารัส ของพระเยซู จะสําเร็จ
ซึ่ง พระ องค์ ตรัสว่า พระองค์จะ ทรง สิน
้ พระชนม์อย่างไร
33 ปี ลา ต จึง เข้าไป ใน ศาล ปรีโทเรี ยม อีก และ เรียก พระ
เยซู มา ทูล ถาม พระองค์ว่า “ท่าน เป็นก ษั ตริย์ ของ พวก ยิว
หรือ” 34 พระ เยซูตรัส ตอบ ท่าน ว่า “ท่าน ถาม อย่าง นั ้น แต่
ลําพัง ท่าน เอง หรือ หรือมี คน อื่น บอก ท่าน ถึง เรือ
่ ง ของ
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เรา” 35 ปีลาต ทูล ตอบ ว่า “เรา เป็น ยิว หรือ ชนชาติของ
ท่าน เอง และ พวก ปุโรหิต ใหญ่ได้มอบ ท่าน ไว้ กับ เรา ท่าน
ทํา ผิด อะไร” 36 พระ เยซูตรัส ตอบ ว่า “อาณาจักร ของ เรา
มิได้เป็น ของ โลก นี้ ถ้า อาณาจักร ของ เรา มา จาก โลก นี้
คนของเราก็ จะได้ต่อสู้ไม่ให้เราตกในเงื้อมมือ ของพวกยิว
แต่บัดนี้ อาณาจักรของเรามิได้มาจากโลกนี้ ” 37 ปีลาตจึง
ทูล ถามพระองค์ว่า “ถ้า เช่น นั ้น ท่านเป็นกษั ตริย์หรือ ” พระ
เยซูตรัสตอบว่า “ท่านพูดว่าเราเป็นกษั ตริย์ เพราะเหตุนี้เรา
จึง เกิด มาและเข้า มาในโลก เพื่อ เราจะเป็น พยานถึง ความ
จริง คนทัง้ ปวงซึ่ง อยู่ ฝ่ายความจริง ย่อมฟัง เสียงของเรา”
38 ปี ลาตทูล ถามพระองค์ว่า “ความจริง คือ อะไร” เมื่อ ถาม
ดังนั ้นแล้วท่านก็ ออกไปหาพวกยิวอีก และบอกเขาว่า “เรา
ไม่เห็นคนนั ้นมีความผิดแม้แต่น้ อย
พระ เยซูถูก พิพากษา ว่า ผิด บา รับ บัส ได้ รับ การ ปลด
ปล่อย (มธ 27:15-26; มก 15:6-15; ลก 23:18-25)
39 แต่พวก ท่าน มี ธรรมเนี ยม ให้ เรา ปล่อย คน หนึ่ ง
ให้แก่ท่าน ใน เท ศกาลปัส กา ฉะนั ้น ท่าน จะ ให้ เรา ปล่อย
กษั ตริย์ ของพวกยิว ให้แก่ท่านหรือ” 40 คนทัง้ หลายจึง ร้อง
ขึ้นอีกว่า “อย่า ปล่อย คน นี้ แต่จง ปล่อย บา รับ บัส” บา รับ
บัสนัน
้ เป็นโจร

19

พระเยซูได้รับการสวมมงกุฎหนาม
ขณะ นั ้น ปี ลา ต จึง ให้ เอา พระ เยซู ไป โบย ตี 2 และ พวก
ทหารก็เอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระองค์
และ ให้พระองค์สวม เสื้อ สีม่วง 3 แล้วทูล ว่า “ท่า นกษั ตริย์
ของพวกยิว ขอทรงพระเจริญ” และเขาก็ ตบพระองค์ ด้วย
ฝ่ามือ
1
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ปีลาตมอบพระเยซูให้แก่ฝูงชน
ปีลาตจึงออกไปอีกและกล่าวแก่ คนทัง้ หลายว่า “ดูเถิด
เรา พา คน นี้ ออก มา ให้ ท่าน ทัง้ หลาย เพื่อ ให้ ท่าน รู ว่้ า เรา
ไม่เห็นว่า เขามี ความผิด สิง่ ใดเลย” 5 พระเยซูจึง เสด็จ ออก
มาทรงมงกุฎ ทํา ด้วยหนามและทรงเสื้อ สีม่วง และปี ลาตก
ล่า วแก่ เขาทัง้ หลายว่า “ดูคนนี้ ซิ ” 6 ฉะนั ้น เมื่อ พวกปุโรหิต
ใหญ่ และ พวก เจ้า หน้าที่ได้เห็ นพ ระ องค์ เขา ทัง้ หลาย ร้อง
อึง ว่า “ตรึง เขา เสีย ตรึง เขา เสีย” ปีลา ตก ล่า ว แก่ เขา ว่า
“พวกท่านเอาเขาไปตรึง เองเถิด เพราะเราไม่เห็นว่า เขามี
ความผิด เลย” 7 พวกยิว ตอบท่านว่า “พวกเรามีกฎหมาย
และ ตาม กฎหมาย นั ้น เขา ควร จะ ตาย เพราะ เขา ได้ ตัง้ ตัว
เป็น พระบุตรของพระเจ้า” 8 ฉะนั ้นครัน
้ ปี ลาตได้ยน
ิ ดัง นั ้น
9
ท่านก็ ตกใจกลัว มากขึ้น ท่านเข้าไปในศาลปรีโทเรี ยมอีก
และทูล พระเยซูว่า “ท่านมาจากไหน” แต่พระเยซูมิได้ตรัส
ตอบประการใด 10 ปีลาตจึงทูลพระองค์ว่า “ท่านจะไม่พูดกับ
เราหรือ ท่านไม่รู หรื
้ อว่าเรามีอาํ นาจที่ จะตรึงท่านที่กางเขน
และ มี อํานาจ ที่ จะ ปล่อย ท่าน ได้” 11 พระ เยซูตรัส ตอบ ว่า
“ท่าน จะ มี อํานาจ เหนื อ เรา ไม่ได้ นอกจาก จะ ประทาน จาก
เบื้อง บน ให้แก่ท่าน เหตุฉะนั ้น ผู้ที่มอบ เรา ไว้ กับท่านจึงมี
ความ ผิด บาป มากกว่า ท่าน” 12 ตัง้ แต่นั ้น ไป ปี ลา ตก็ หา
โอกาส ที่ จะ ปล่อย พระองค์ แต่พวก ยิว ร้อง อึง ว่า “ถ้า ท่าน
ปล่อยชายคนนี้ ท่านก็ไม่ใช่มิตรของซีซาร์ ผู้ใดที่ตัง้ ตัวเป็นก
ษั ตริย์ก็พูดต่อสู้ซีซาร์” 13 เมื่อปี ลาตได้ยน
ิ ดังนั ้น ท่านจึงพา
พระเยซูออกมา แล้วนงบ
ั ่ ัลลังก์พิพากษา ณ ที่เรียกว่า ลาน
ปูศิลา ภาษาฮีบรู เรียกว่า กับบาธา
4

ชาวยิวไม่ยอมรับพระคริสต์เป็นกษั ตริย์
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วัน นั ้น เป็นวัน เตรียมปัส กา เวลาประมาณเที่ยง ท่าน
พูดกับ พวก ยิวว่า “ดูเถิด นี่ คือ กษั ตริย์ ของ ท่าน ทัง้ หลาย”
15 แต่เขาทัง
้ หลายร้องอึง ว่า “เอาเขาไปเสีย เอาเขาไปเสีย
ตรึง เขาเสีย ที่กางเขน ” ปีลาตพูดกับ เขาว่า “ท่านจะให้ เรา
ตรึง กษั ตริย์ ของท่านทัง้ หลายที่ กางเขนหรือ” พวกปุโรหิต
ใหญ่ตอบว่า “เว้นแต่ซีซาร์แล้ว เราไม่มีกษั ตริย”์
ทรงถูก ตรึง บนไม้กางเขน (มธ 27:33-54; มก 15:22-39; ลก
23:33-47)
16 แล้ว ปี ลาตจึง มอบพระองค์ให้เขาพาไปตรึง ที่กางเขน
และ เขา พา พระ เยซูไป 17 และ พระองค์ ทรง แบก กางเขน
ของ พระองค์ ไป ยัง สถาน ที่แห่ง หน่งึ ซึ่ง เรียก ว่า สถาน
ที่กะโหลก ศีรษะ ภาษา ฮีบรู เรียก ว่า กล โกธา 18 ณ ที่นั ้น
เขา ตรึง พระองค์ไว้ที่กางเขน กับ คน อีก สอง คน คนละ ข้าง
19 ปี ลาตให้เขียนคํา ประจานติด
และพระเยซู ทรงอยูกลาง
่
ไว้ บน กางเขน และ คํา ประ จาน นั ้นว่า “เยซูชาว นา ซา เร็ธ
กษั ตริยของ
์
พวก ยิว” 20 พวก ยิว เป็นอัน มาก จึง ได้ อ่าน คํา
ประจาน นี้ เพราะ ที่ ซึ่ง เขา ตรึง พระ เยซู นั ้น อยูใกล้
่
กับ กรุ ง
และคํา นั ้น เขียนไว้เป็น ภาษาฮีบรู ภาษากรีก และภาษาลา
ติน 21 ฉะนั ้น พวกปุโรหิต ใหญ่ ของพวกยิว จึง เรียนปี ลาตว่า
“ขออย่า เขียนว่า ‘กษั ตริยของพวกยิ
์
ว’ แต่ขอเขียนว่า ‘คน
นี้ บอก ว่า เรา เป็นก ษั ตริย์ ของ พวก ยิว’ ” 22 ปีลา ต ตอบ ว่า
“สิ่ง ใดที่ เราเขียนแล้วก็แล้วไป ” 23 ครัน
้ พวกทหารตรึง พระ
เยซูไว้ที่กางเขน แล้ว เขา ทัง้ หลาย ก็ เอา ฉลอง พระองค์แบ่
งออกเป็น สี่ ส่วนให้ ทหารทุก คนคนละส่วน และเอาฉลอง
พระองค์ ชน
ั ้ ในด้วย ฉลองพระองค์ชัน
้ ในนั ้น ไม่มีตะเข็บ ทอ
ตัง้ แต่ บน ตลอด ล่าง 24 เหตุฉะนั ้น เขา จึง พูดกันว่า “เรา
อย่า ฉี ก แบ่งกัน เลย แต่ให้เรา จับ สลาก กัน จะ ได้รู ว่้ า ใคร
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จะ ได้” ทัง้ นี้ เพื่อ พระ คัมภีร ์ จะ สําเร็จ ที่ว่า ‘เสื้อผ้า ของ ข้า
พระองค์ เขาแบ่ง ปันกัน ส่วนเสื้อ ของข้า พระองค์นั ้น เขาก็
จับ สลากกัน’ พวกทหารจึง ได้ กระทํา ดังนี้ 25 ผู้ที่ยืน อยู่ ข้าง
กางเขน ของ พระ เยซูนั ้น มีมารดา ของ พระ องค์ กับน้า สาว
ของ พระองค์ มารีย์ ภรรยา ของ เคล โอ ปัส และ มา รีย์ ชาว
มัก ดา ลา 26 ฉะนั ้น เมื่อ พระ เยซู ทอด พระเนตร เห็น มารดา
ของ พระองค์ และ สาวก คน ที่พระองค์ทรง รัก ยืน อยูใกล้
่
พระองค์ตรัสกับมารดาของพระองค์ว่า “หญิงเอ๋ย จงดูบุตร
ของ ท่าน เถิด” 27 แล้ว พระองค์ ตรัส กับ สา วก คน นั ้นว่า
“จงดูมารดาของท่านเถิด” และตัง้ แต่เวลานั ้นมา สาวกคน
นั ้นก็ รบ
ั นางมาอยู่ ในบ้านของตน 28 หลัง จากนั ้น พระเยซู
ทรงทราบว่า ทุกสิ่ ง สําเร็จ แล้ว เพื่อ พระคัมภีร ์จะสําเร็จ จึง
ตรัสว่า “เรากระหายนํ้า” 29 มีภาชนะใส่ น้ํา องุน
่ เปรีย
้ ววาง
อยูที
่ ่นั่น เขาจึงเอาฟองนํ้า ชุบน้าํ องุน
่ เปรีย
้ วใส่ปลายไม้หส
ุ บ
ชู ข้น
ึ ให้ถึง พระโอษฐ์ ของพระองค์ 30 เมื่อ พระเยซู ทรงรับน้าํ
องุน
่ เปรีย
้ วแล้ว พระองค์ตรัสว่า “สําเร็จแล้ว” และทรงก้ม
พระเศียรลงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป
พระอัฐิของพระองค์ไม่หักเลย
31 เพราะวัน นั ้น เป็ นวัน เตรียม พวกยิว จึง ขอให้ปี ลาตทุบ
ขาของผู้ที่ถูกตรึง ให้หัก และให้ เอาศพไปเสีย เพื่อ ไม่ให้ศพ
ค้าง อยูที
่ ่กางเขน ใน วัน สะ บา โต (เพราะ วัน สะ บา โต นั ้น
เป็นวัน ใหญ่) 32 ดัง นั ้น พวกทหารจึง มาทุบ ขาของคนที่หนึ่ ง
และขาของอีก คนหนึ่ ง ที่ถูกตรึง อยู่ กับ พระองค์ 33 แต่เมื่อ
เขามาถึง พระเยซู และเห็นว่า พระองค์สิน
้ พระชนม์แล้ว เขา
จึงมิได้ทุบขาของพระองค์ 34 แต่ทหารคนหนึ่ งเอาทวนแทง
ที่สีข้าง ของ พระองค์ และ โลหิตกับน้าํ ก็ ไหล ออ กมาทันที
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คน นั ้นที่เห็นก็ เป็น พยาน และ คํา พยาน ของ เขา ก็ เป็น
ความ จริง และ เขา ก็รู ว่้ า เขา พูด ความ จริง เพื่อ ท่าน ทัง้
หลายจะได้เชื่อ 36 เพราะสิง่ เหล่านี้ เกิดขึ้นเพื่อข้อพระคัมภีร ์
จะ สําเร็จ ซึ่ง ว่า ‘พระอัฐิ ของ พระองค์ จะ ไม่ หัก สัก ซี่เดียว ’
37 และ มี ข้อ พระ คัมภีรอี
์ ก ข้อ หนึ่ ง ว่า ‘เขา ทัง้ หลาย จะ มอง
ดูพระองค์ผู้ซึ่งเขาเองได้แทง’
พระเยซูทรงถูก ฝัง ไว้ ในอุโมงค์ ฝัง ศพของโยเซฟ (มธ
27:57-60; มก 15:43-47; ลก 23:50-56)
38 หลัง จาก นี้ โย เซฟ ชาว บ้าน อา ริ มา เธีย ซึ่ง เป็ น สา วก
ลับๆของพระเยซูเพราะกลัวพวกยิว ก็ได้ขอพระศพพระเยซู
จากปี ลาต และปี ลาตก็ยอมให้ โยเซฟจึง มาอัญเชิญ พระ
ศพพระเยซูไป 39 ฝ่ายนิ โคเดมัส ซึ่ง ตอนแรกไปหาพระเยซู
ใน เวลา กลาง คืน นั ้นก็มาด้วย เขา นํา เครือ
่ ง หอม ผสม คือ
มดยอบ กับ กฤษณา หนั ก ประมาณ สามสิบ กว่า กิโลกรัม มา
ด้วย 40 พวกเขาอัญเชิญพระศพพระเยซู และเอาผ้าป่านกับ
เครือ
่ งหอมพัน พระศพนั ้น ตามธรรมเนี ยมฝัง ศพของพวก
ยิว 41 ใน สถาน ที่พระองค์ถูก ตรึง ที่ กาง เขน นั ้นมี สวน แห่ง
หนึ่ ง ในสวนนั ้นมีอุโมงค์ฝังศพใหม่ที่ยังไม่ได้ฝังศพผู้ใดเลย
42 เพราะวันนั ้นเป็ นวันเตรียมของพวกยิว และเพราะอุโมงค์
นั ้นอยูใกล้
่
เขาจึงบรรจุพระศพพระเยซูไว้ที่นั่น

20
การฟื้ นคืน พระชนม์ ของพระเยซูคริสต์ (มธ 28:1-10; มก
16:1-14; ลก 24:1-43)
1 วัน แรก ของ สัปดาห์ เวลา เช้า มืด มารีย์ ชาว มัก ดา ลา
มาถึงอุโมงค์ฝังศพ เธอเห็นหินออกจากปากอุโมงค์อยูแล้
่ ว
2 เธอ จึง วิง
่ ไป หา ซี โม นเป โตร และ สาวก อีก คน หนึ่ ง ที่พระ
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เยซูทรงรักนั ้น และพูดกับเขาว่า “เขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้า
ออกไปจากอุโมงค์แล้ว และพวกเราไม่รู ว่้ า เขาเอาพระองค์
ไป ไว้ที่ไหน ” 3 เป โต ร จึง ออก ไปยังอุ โมง ค์ กับ สาวก คน นั ้น
4 เขา จึง วิง
่ ไป ทัง้ สอง คน แต่สา วก คน นั ้นวงิ่ เร็ว กว่า เป โต
ร จึง มาถึงอุ โมง ค์ก่อน 5 เขา ก้ม ลง มอง ดูเห็น ผ้า ป่าน วาง
อยู่ แต่เขาไม่ได้เข้า ไปข้างใน 6 ซีโมนเปโตรตามมาถึง ภาย
หลัง แล้ว เข้าไปในอุโมงค์เห็น ผ้า ป่านวางอยู่ 7 และผ้า พัน
พระเศียรของพระองค์ไม่ ได้วางอยู่ กับ ผ้า อื่น แต่พับ ไว้ต่าง
หาก 8 แล้วสาวกคนนั ้นที่มาถึงอุโมงค์ก่อนก็เข้าไปด้วย เขา
ได้เห็น และเชื่อ 9 เพราะว่า ขณะนั ้น เขายัง ไม่เข้า ใจข้อ พระ
คัมภีรที
์ ่ วา่ พระองค์จะต้องฟื้ นขึ้น มาจากความตาย 10 แล้
วสาวกทัง้ สองก็กลับไปยังบ้านของตน
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อมารียช
์ าวมักดาลา

11

แต่ฝ่าย มา รียย
์ นร
ื ้ อง ไห้อยูนอก
่
อุโมงค์ ขณะ
ที่ร้องไห้อยูเธอ
่
ก้ม ลง มอง ดูที่อุโมงค์ 12 และ ได้เห็ นทูต
สวรรค์ สอง องค์ สวม เสื้อ ขาว นั ่ง อยู่ ณ ที่ซึ่ง เขา วาง พระ
ศพ พระ เยซู องค์หน่ึ งอ ยู่ เบื้อง พระ เศียร และ องค์หน่ึ งอ
ยู่ เบื้อง พระบาท 13 ทูต ทัง้ สอง พูดกับ มา รียว่
์ า “หญิง เอ๋ย
ร้องไห้ทําไม” เธอตอบทูตทัง้ สองว่า “เพราะเขาเอาองค์พระ
ผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ไปเสีย แล้ว และข้าพเจ้า ไม่ ทราบว่า
เขาเอาพระองค์ ไปไว้ที่ไหน ” 14 เมื่อ มารียพู
์ ดอย่างนั ้น แล้ว
ก็หัน กลับ มา และ เห็น พระ เยซู ประทับ ยืน อยู่ แต่ไม่ทราบ
ว่า เป็น องค์พระเยซู 15 พระเยซูตรัส ถามเธอว่า “หญิง เอ๋ย
ร้องไห้ทําไม เจ้าตามหาผู้ใด ” มารีย์ สําคัญ ว่า พระองค์ เป็น
คน ทํา สวน จึง ตอบ พระองค์ว่า “นาย เจ้าข้า ถ้า ท่าน ได้ เอา
พระองค์ไป ขอบอกให้ดิฉั นรู้ วา่ เอาพระองค์ ไปไว้ที่ไหน และ
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ดิฉันจะรับพระองค์ไป” 16 พระเยซูตรัสกับเธอว่า “มารียเอ๋
์ ย
” มารีย์ จึง หัน มาและทูล พระองค์ว่า “รับ โบนี ” ซึ่ง แปลว่า
อาจารย์ 17 พระ เยซูตรัส กับ เธอ ว่า “อย่า แตะ ต้อง เรา เพ
ราะเรายังมิได้ขึ้น ไปหาพระบิดาของเรา แต่จงไปหาพวกพี่
น้ องของเรา และบอกเขาว่า เราจะขึ้น ไปหาพระบิดาของ
เราและพระบิดาของท่านทัง้ หลาย และไปหาพระเจ้า ของ
เราและพระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย” 18 มารีย์ มัก ดาลาจึง ไป
บอกพวกสาวกว่า เธอได้เห็ นองค์ พระผู้ เป็น เจ้า แล้ว และ
พระองค์ได้ตรัสคําเหล่านั ้นกับเธอ
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อเหล่าสาวกเว้นแต่โธมัส

19 คํ่าวันนั ้นซึ่งเป็ นวันแรกของสัปดาห์ เมื่อสาวกปิ ดประตู

ห้องที่ พวกเขาอยูแล
่ ้ว เพราะกลัว พวกยิว พระเยซูได้เสด็จ
เข้า มา ประทับ ยืน อยู่ ท่ามกลาง เขา และ ตรัส กับ เขา ว่า
“สันติสุขจงดํารงอยู่กับท่านทัง้ หลายเถิด” 20 ครัน
้ พระองค์
ตรัสอย่างนั ้น แล้ว พระองค์ทรงให้ เขาดู พระหัตถ์ และสีข้าง
ของ พระองค์ เมื่อ พวก สาวก เห็น องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า แล้ว
เขาก็มี ความยินดี 21 พระเยซูจึง ตรัส กับ เขาอีกว่า “สันติสุข
จง ดํา รง อยู่ กับท่า นทัง้ หลาย เถิด พระ บิดา ของ เรา ทรง
ใช้ เรา มา ฉั นใด เรา ก็ใช้ท่าน ทัง้ หลาย ไป ฉั น นั ้น” 22 ครัน
้
พระองค์ ตรัสดัง นั ้น แล้ว จึง ทรงระบายลมหายใจออกเหนื อ
เขา และตรัส กับ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายจงรับ พระวิญญาณ
บริสุทธิ์เถิด 23 ถ้า ท่านจะยกความผิด บาปของผู้ใด ความ
ผิด บาปนั ้นก็ จะถูก ยกเสีย และถ้า ท่านจะให้ ความผิด บาป
ติดอยู่กับผู้ใด ความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั ้น”
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์อีกครัง้ หนึ่ งและโธมัสยอม
เชื่อ
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24

แต่ฝ่าย โธมัส ที่ เขา เรียก กันว่า ดิดุมัส ซึ่ง เป็น สาวก
คนหนึ่ ง ในสิบ สองคนนั ้น ไม่ ได้อยูกั
่ บ พวกเขาเมื่อ พระเยซู
25
เสด็จ มา สาวกอื่นๆจึง บอกโธมัสว่า “เราได้เห็ นองค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า แล้ว” แต่โธมัส ตอบ เขา เห ล่านั ้นว่า “ถ้า ข้า ไม่เห็
นรอยตะปูที่พระหัตถ์ ของพระองค์ และไม่ได้เอานิว
้ ของข้า
แยงเข้าไปที่ รอยตะปูนั ้น และไม่ได้เอามือของข้าแยงเข้าไป
ที่สีข้าง ของ พระองค์แล้ว ข้า จะ ไม่ เชื่อ เลย” 26 ครัน
้ ล่วง ไป
แปดวัน แล้ว เหล่าสาวกของพระองค์อยูด้
่ วยกัน ข้างในอีก
และโธมัสก็อยูกั
่ บพวกเขาด้วย ประตูปิดแล้ว พระเยซูเสด็จ
เข้ามาและประทับยืนอยูท
่ ่ามกลางเขาและตรัสว่า “สันติสุข
จง ดํา รง อยู่ กับท่า นทัง้ หลาย เถิด” 27 แล้ว พระองค์ ตรัส
กับ โธมัสว่า “จงยื่น นิว
้ มาที่นี่ และดู มือ ของเรา จงยื่นมื ออ
อก คลํา ที่สีข้าง ของ เรา อย่า ขาด ความ เชื่อ เลย แต่จง เชื่อ
เถิด” 28 โธมัส ทูล ตอบพระองค์ว่า “องค์พระผู้ เป็น เจ้าของ
ข้า พระองค์ และ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์” 29 พระ เยซูตรัส
กับ เขา ว่า “โธมัส เอ๋ย เพราะ ท่าน ได้เห็น เรา ท่าน จึง เชื่อ
ผู้ที่ไม่เห็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข”

ความมุ่งหมายของข่าวประเสริฐของยอห์น
30

พระ เยซูได้ทรง กระทํา หมาย สําคัญ อื่นๆ อีก หลาย
ประการ ต่อ หน้า เหล่า สาวก ของ พระองค์ ซึ่ง ไม่ได้จด ไว้ ใน
หนั ง สือม้ วน นี้ 31 แต่การ ที่ได้จด เหตุการณ์ เหล่า นี้ ไว้ก็เพื่อ
ท่านทัง้ หลายจะได้ เชื่อ ว่า พระเยซูทรงเป็น พระคริสต์ พระ
บุตรของพระเจ้า และเมื่อมี ความเชื่อ แล้ว ท่านก็ จะมีชีวิ ต
โดยพระนามของพระองค์
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พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ ต่อ เหล่า สาวกในแคว้น กา

1

ภาย หลัง เหตุการณ์ เหล่า นี้ พระ เยซูได้ทรง สําแดง
พระองค์แก่เหล่า สาวก อีก ครัง้ หนึ่ ง ที่ ทะ เลทิ เบเรียส และ
พระองค์ ทรง สําแดง พระองค์อย่าง นี้ 2 คือ ซีโม นเป โตร
โธมัส ที่ เรียก ว่า ดิดุมัส และ นา ธา นา เอล ชาว บ้าน คา นา
แคว้นกาลิลี และบุตรชายทัง้ สองของเศเบดี และสาวกของ
พระองค์อีกสองคนกําลังอยูด้
่ วยกัน
การตกปลาที่ล้มเหลว
ซีโมนเปโตรบอกเขาว่า “ข้าจะไปจับปลา” เขาทัง้ หลาย
จึงพูดกับท่านว่า “เราจะไปกับท่านด้วย” เขาก็ออกไปลงเรือ
ทันที แต่คืนนั ้นเขาจับปลาไม่ได้เลย 4 แต่ครันร
้ ุ่งเช้าพระเยซู
ประทับยืนอยูที
่ ่ฝั่ ง แต่เหล่าสาวกไม่รู ว่้ าเป็นพระเยซู
3

พระ เยซูทรง ปรากฏ พระ องค์ และ ตรัสสงั ่ เหล่า สาวก
อวนเต็มไปด้วยปลา
5 พระเยซูจึง ตรัส ถามเขาว่า “ลูก เอ๋ย มีอาหารบ้างหรือ
เปล่า” เขา ทูล ตอบ พระองค์ว่า “ไม่มี ” 6 พระองค์ตรัส กับ
เขาทัง้ หลายว่า “จงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือ เถิด แล้
วจะ ได้ ปลา บ้าง” เขา จึง ทอด อวน ลง และ ได้ ปลา เป็นอัน
มาก จน ลาก อวน ขึ้น ไม่ได้ 7 สาวก คน ที่พระ เยซูทรง รัก จึง
บอกเปโตรว่า “เป็น องค์พระผู้ เป็น เจ้า ” เมื่อ ซี โมนเปโตร
ได้ ยินว่า เป็น องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า เขา ก็ หยิบ เสื้อ คลุม ชาว
ประมง ของ เขา มา สวม รัด ไว้ (เพราะ เขา เปลือย เปล่า อยู)่
แล้ว ก็กระโดดลงทะเล 8 แต่สาวกอื่นๆนั ้น นั ่ง เรือ เล็กๆมา
ลากอวนที่ติดปลาเต็มนัน
้ มาด้วย (เพราะเขาอยูไม่
่ ห่างจาก
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ฝั่ งนั ก ไกลประมาณหนึ่ ง ร้อยเมตรเท่านั ้น) 9 เมื่อ เขาขึ้น มา
บน ฝั่ ง เขา ก็เห็น ถ่าน ติดไฟ อยู่ และ มี ปลา วาง อยู่ ข้าง บน
และมีขนมปัง 10 พระเยซูตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “เอาปลา
ที่ได้เมื่อ กี้ นี้ มาบ้าง” 11 ซีโมนเปโตรจึง ไปลากอวนขึ้น ฝั่ ง
อวนติด ปลาใหญ่เต็ม มีหน่งึ ร้อยห้า สิบ สามตัว และถึง มาก
อย่างนั ้นอวนก็ไม่ขาด
พระเยซูทรงเลี้ยงเหล่าสาวก

พระเยซูตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “เชิญ มารับ ประทาน
อาหาร กัน เถิด” และ ใน พวก สาวก ไม่มีใคร กล้า ถาม
พระองค์ว่า “ท่าน คือ ผู้ใด ” เพราะ เขา รู อยู
้ ว่
่ า เป็น องค์พระ
13
ผู้ เป็น เจ้า พระ เยซูทรง เข้า มา หยิบ ขนมปัง แจก ให้ เขา
และ ทรง หยิบ ปลา แจก ด้วย 14 นี่ เป็นครงั ้ ที่ สาม ที่พระ
เยซูทรง สําแดง พระองค์แก่พวก สาวก ของ พระองค์ หลัง
จากที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์
12

“ซีโมน...ท่านรักเราหรือ”
เมื่อ รับ ประทาน อาหาร เสร็จ แล้ว พระ เยซู ตรัส กับ ซี
โม นเป โต ร ว่า “ซีโม นบุตร ชาย โย นาห์เอ๋ย ท่าน รัก เรา
มากกว่า พวก เหล่า นี้ หรือ ” เขา ทูล ตอบ พระองค์ว่า “ถูก
แล้ว พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรง ทราบ ว่า ข้า พระองค์ รัก
พระองค์” พระองค์ตรัสสงั ่ เขาว่า “จงเลี้ยงลูก แกะของเรา
เถิด” 16 พระองค์ตรัส กับ เขาครัง้ ที่ สองอีกว่า “ซีโมนบุตร
ชาย โย นาห์เอ๋ย ท่าน รัก เรา หรือ” เขา ทูล ตอบ พระองค์ว่า
“ถูกแล้ว พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่า ข้า พระองค์
รัก พระองค์” พระองค์ตรัส กับ เขาว่า “จงเลี้ยงแกะของเรา
เถิด” 17 พระองค์ตรัส กับ เขา ครัง้ ที่ สาม ว่า “ซีโม นบุตร
ชาย โย นาห์เอ๋ย ท่าน รัก เรา หรือ” เป โต รก็เป็น ทุกข์ใจ
15
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ที่พระองค์ตรัส ถาม เขา ครัง้ ที่ สาม ว่า “ท่าน รัก เรา หรือ”
และเขาทูล พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบ
ทุก สิง่ พระองค์ทรงทราบว่า ข้า พระองค์ รก
ั พระองค์” พระ
เยซูตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงแกะของเราเถิด
สาวกจะต้องยอมตามพระเยซูไป
18

เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ว่า เมื่อ ท่าน ยัง หนุ่มท่าน
คาดเอวเอง และเดิน ไปไหนๆตามที่ ท่านปรารถนา แต่เมื่อ
ท่าน แก่แล้วท่าน จะ เหยียด มือ ของ ท่าน ออก และ คน อื่น
จะ คาด เอว ท่าน และ พา ท่าน ไป ที่ที่ท่าน ไม่ ปรารถนา จะ
ไป” 19 ที่พระองค์ตรัสอย่าง นั ้น เพื่อ แสดง ว่า เป โต ร จะ
ถวาย เกียรติแด่พระเจ้า ด้วย ความ ตาย อย่างไร ครัน
้ พระ
องค์ ตรัสอย่างนั ้น แล้ว จึง สัง่ เปโตรว่า “จงตามเรามาเถิด”
20 เป โต ร เหลียว หลัง เห็น สาวก คน ที่พระ เยซูทรง รัก ตาม
มา คือ สาวก ที่ เอนตัว ลง ที่ พระ ทรวง ของ พระองค์ เมื่อ รับ
ประทานอาหารเย็น อยูนั
่ ้น และทูล ถามว่า “พระองค์เจ้าข้า
ผู้ที่จะทรยศพระองค์ คือใคร” 21 เมื่อเปโตรเห็นสาวกคนนั ้น
จึงทูลถามพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า คนนี้ จะเป็นอย่างไร”
22 พระเยซูตรัส กับ เขาว่า “ถ้า เราอยากจะให้ เขาอยู่ จนเรา
มา นั ้น จะ เป็น เรือ
่ ง อะไร ของ ท่าน เล่า ท่าน จง ตาม เรา มา
23
เถิด”
เหตุฉะนั ้น คํา ที่ว่า สาวกคนนั ้น จะไม่ตาย จึง ลือ ไป
ท่ามกลางพวกพี่น้ อง แต่พระเยซูมิได้ตรัสแก่ เขาว่า “สาวก
คน นั ้น จะ ไม่ตาย ” แต่ตรัสว่า “ถ้า เรา อยาก จะ ให้ เขา อยู่
จนเรามานั ้น จะเป็น เรือ
่ งอะไรของท่านเล่า” 24 สาวกคน
นี้ แหละ ที่เป็น พยานถึง เหตุการณ์ เหล่า นี้ และเป็น ผู้ที่เขียน
สิง่ เหล่า นี้ ไว้ และ เรา ทราบ ว่า คํา พยาน ของ เขา เป็น ความ
จริง 25 มีอีก หลาย สิง่ ที่พระ เยซูได้ทรง กระทํา ถ้า จะ เขียน
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ไว้ให้หมดทุก สิง่ ข้าพเจ้า คาดว่า แม้หมดทัง้ โลกก็ น่า จะไม่
พอไว้หนังสือที่จะเขียนนั ้น เอเมน
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