พระเยซูเป็ นพระวาทะของพระเจ ้า
1:1 ในเริม
 แรกนัน
 พระวาทะทรงเป็ นอยูแ
่ ล ้ว และพระวาทะทรงอยูก
่ บ
ั พระ
เจ ้า และพระวาทะทรงเป็ นพระเจ ้า 1:2 ในเริม
 แรกนัน
 พระองค์นัน
 ทรงอยูก
่ บ
ั
พระเจ ้า
พระเยซู ผู ้เนรมิตสร ้างสงิ สารพัด
1:3 พระองค์ทรงสร ้างสงิ ทัง ปวงขึน
 มา และในบรรดาสงิ ทีเ ป็ นมานัน
 ไม่ม ี
สักสงิ เดียวทีไ ด ้เป็ นมานอกเหนือพระองค์ 1:4 ในพระองค์มช
ี วี ต
ิ และชวี ต
ิ
่ งเข ้ามาในความ
นั น
 เป็ นความสว่างของมนุษย์ทัง ปวง 1:5 ความสว่างนัน
 สอ
มืด และความมืดหาได ้เข ้าใจความสว่างไม่
ภารกิจของยอห์นผู ้ให ้รับบัพติศมา
้ ชอ
ื ยอห์น 1:7 ท่านผู ้นีมาเพือ
1:6 มีชายคนหนึง ทีพ
 ระเจ ้าทรงใชมา
 เป็ น
ื
พยาน เพือ
 เป็ นพยานถึงความสว่างนัน
 เพือ
 คนทัง ปวงจะได ้มีความเชอ
่ วามสว่างนัน
้
เพราะท่าน 1:8 ท่านไม่ใชค
 แต่ทรงใชมาเพื
อ
 เป็ นพยานถึง
่ งสว่างแก่ทก
ความสว่างนัน
 1:9 เป็ นความสว่างแท ้นัน
 ซงึ สอ
ุ คนทีเ ข ้ามาใน
โลก 1:10 พระองค์ทรงอยูใ่ นโลก และพระองค์ได ้ทรงสร ้างโลก และโลก
หาได ้รู ้จักพระองค์ไม่
ื
พระสัญญายิง ใหญ่แก่ผ ู ้ทีเ ชอ
1:11 พระองค์ได ้เสด็จมายังพวกของพระองค์ และพวกของพระองค์นัน
 หา
ได ้ต ้อนรับพระองค์ไม่ 1:12 แต่สว่ นบรรดาผู ้ทีต
 ้อนรับพระองค์ พระองค์ทรง
ื ในพระนาม
ประทานอํานาจให ้เป็ นบุตรของพระเจ ้า คือคนทัง หลายทีเ ชอ
ของพระองค์ 1:13 ซงึ มิได ้เกิดจากเลือด หรือความประสงค์ของเนือหนัง
หรือความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ ้า
พระเยซูทรงรับสภาพมนุษย์
1:14 พระวาทะได ้ทรงสภาพของเนือหนัง และทรงอยูท
่ า่ มกลางเรา (และ
ี องพระองค์ คือสง่าราศอ
ี น
เราทัง หลายได ้เห็นสง่าราศข
ั สมกับพระบุตรองค์

เดียวทีบ
 ังเกิดจากพระบิดา) บริบรู ณ์ ด ้วยพระคุณและความจริง
คํ าพยานของยอห์นผู ้ให ้รับบัพติศมา (มธ 3:1-17; มก 1:1-11; ลก
3:1-18)
1:15 ยอห์นได ้เป็ นพยานถึงพระองค์และร ้องประกาศว่า "นีแหละคือ
พระองค์ผ ู ้ทีข
 ้าพเจ ้าได ้กล่าวถึงว่า พระองค์ผ ู ้เสด็จมาภายหลังข ้าพเจ ้าทรง
เป็ นใหญ่กว่าข ้าพเจ ้า เพราะว่าพระองค์ทรงดํารงอยูก
่ อ
่ นข ้าพเจ ้า" 1:16
้
และเราทัง หลายได ้รับจากความบริบรู ณ์ของพระองค์ เป็ นพระคุณซอนพระ
คุณ 1:17 เพราะว่าได ้ทรงประทานพระราชบัญญัตน
ิ ัน
 ทางโมเสส สว่ นพระ
คุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์ 1:18 ไม่มใี ครเคยเห็นพระเจ ้าใน
เวลาใดเลย พระบุตรองค์เดียวทีบ
 ังเกิดมา ผู ้ทรงสถิตในพระทรวงของพระ
บิดา พระองค์ได ้ทรงสําแดงพระเจ ้าแล ้ว 1:19 นีแหละเป็ นคําพยานของ
ยอห์น เมือ
 พวกยิวสง่ พวกปุโรหิตและพวกเลวีจากกรุงเยรูซาเล็มไปถาม
ท่านว่า "ท่านคือผู ้ใด" 1:20 ท่านได ้ยอมรับ และมิได ้ปฏิเสธ แต่ได ้ยอมรับ
่ ระคริสต์" 1:21 เขาทัง หลายจึงถามท่านว่า "ถ ้าเชน
่ นั น
ว่า "ข ้าพเจ ้าไม่ใชพ

ท่านเป็ นใครเล่า ท่านเป็ นเอลียาห์หรือ" ท่านตอบว่า "ข ้าพเจ ้าไม่ใชเ่ อลียา
ห์" "ท่านเป็ นศาสดาพยากรณ์ผ ู ้นั น
 หรือ" และท่านตอบว่า "มิได ้" 1:22 คน
้
เหล่านัน
 จึงถามท่านว่า "ท่านเป็ นใคร เพือ
 เราจะได ้ตอบผู ้ทีใ ชเรามา
ี งของผู ้ทีร ้องใน
ท่านกล่าวว่าท่านเป็ นใคร" 1:23 ท่านตอบว่า "เราเป็ นเสย
ถิน
 ทุรกันดารว่า `จงกระทํามรรคาขององค์พระผู ้เป็ นเจ ้าให ้ตรงไป' ตามที
้
อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ได ้กล่าวไว ้" 1:24 ฝ่ ายผู ้ทีไ ด ้รับใชมานั
น
 เป็ นของ
่ ระคริสต์ หรือ
 ก็ได ้ถามท่านว่า "ถ ้าท่านไม่ใชพ
พวกฟาริส ี 1:25 เขาเหล่านั น
เอลียาห์ หรือศาสดาพยากรณ์ ผ ู ้นัน
 แล ้ว ทําไมท่านจึงทําพิธบ
ี ัพติศมา"
1:26 ยอห์นได ้ตอบเขาเหล่านัน
 ว่า "ข ้าพเจ ้าให ้บัพติศมาด ้วยนํ า แต่ม ี
พระองค์หนึง ซงึ ประทับอยูใ่ นหมูพ
่ วกท่านนัน
 ท่านไม่รู ้จัก 1:27 พระองค์
นั น
 แหละ ผู ้เสด็จมาภายหลังข ้าพเจ ้าทรงเป็ นใหญ่กว่าข ้าพเจ ้า แม ้สายรัด
ฉลองพระบาทของพระองค์ ข ้าพเจ ้าก็ไม่บังควรทีจ
 ะแก ้" 1:28 เหตุการณ์นี
เกิดขึน
 ทีเ บธาบาราฟากแม่นําจอร์แดนข ้างโน ้น อันเป็ นทีซ
 งึ ยอห์นกําลังให ้
บัพติศมาอยู่
พระเมษโปดกของพระเจ ้าคือลูกแกะของพระเจ ้า (วว 5:6)
1:29 วันรุง่ ขึน
 ยอห์นเห็นพระเยซูกําลังเสด็จมาทางท่าน ท่านจึงกล่าวว่า

ี
"จงดูพระเมษโปดกของพระเจ ้า ผู ้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสย
1:30 พระองค์นีแหละทีข
 ้าพเจ ้าได ้กล่าวว่า `ภายหลังข ้าพเจ ้าจะมีผ ู ้หนึง
เสด็จมาเป็ นใหญ่กว่าข ้าพเจ ้า เพราะว่าพระองค์ทรงดํารงอยูก
่ อ
่ นข ้าพเจ ้า'
1:31 ข ้าพเจ ้าเองก็ไม่ได ้รู ้จักพระองค์ แต่เพือ
 ให ้พระองค์ทรงเป็ นที
ประจักษ์ แก่พวกอิสราเอล ข ้าพเจ ้าจึงได ้มาให ้บัพติศมาด ้วยนํ า" 1:32 และ
ยอห์นกล่าวเป็ นพยานว่า "ข ้าพเจ ้าเห็นพระวิญญาณเหมือนดังนกเขาเสด็จ
ลงมาจากสวรรค์ และทรงสถิตบนพระองค์ 1:33 ข ้าพเจ ้าเองไม่รู ้จัก
้ ้ข ้าพเจ ้าให ้บัพติศมาด ้วยนํ า พระองค์นัน
พระองค์ แต่พระองค์ ผู ้ได ้ทรงใชให

ได ้ตรัสกับข ้าพเจ ้าว่า `เมือ
 เจ ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาและสถิตอยูบ
่ นผู ้
ใด ผู ้นั น
 แหละเป็ นผู ้ให ้บัพติศมาด ้วยพระวิญญาณบริสท
ุ ธิ'G 1:34 และ
ข ้าพเจ ้าก็ได ้เห็นแล ้ว และได ้เป็ นพยานว่า พระองค์นีแหละ เป็ นพระบุตรของ
พระเจ ้า"
พระราชกิจของพระเยซู อันดรูวช
์ ักชวนเปโตร
1:35 รุง่ ขึน
 อีกวันหนึง ยอห์นกําลังยืนอยูก
่ บ
ั สาวกของท่านสองคน 1:36
และท่านมองดูพระเยซูขณะทีพ
 ระองค์ทรงดําเนินและกล่าวว่า "จงดูพระ
่ นี เขาจึง
เมษโปดกของพระเจ ้า" 1:37 สาวกสองคนนัน
 ได ้ยินท่านพูดเชน
ติดตามพระเยซูไป 1:38 พระเยซูทรงเหลียวหลังและทอดพระเนตรเห็น
เขาตามพระองค์มา จึงตรัสถามเขาว่า "ท่านหาอะไร" และเขาทัง สอง
ทูลพระองค์วา่ "รับบี" (ซงึ แปลว่าอาจารย์) "ท่านอยูท
่ ไี หน" 1:39 พระองค์
ตรัสตอบเขาว่า "มาดูเถิด" เขาก็ไปและเห็นทีซ
 งึ พระองค์ทรงอาศัยและวัน
นั น
 เขาก็ได ้พักอยูก
่ บ
ั พระองค์ เพราะขณะนั น
 ประมาณสโี มงเย็นแล ้ว 1:40
คนหนึง ในสองคนทีไ ด ้ยินยอห์นพูด และได ้ติดตามพระองค์ไปนัน
 คืออัน
ดรูวน
์ ้องชายของซโี มนเปโตร 1:41 แล ้วอันดรูวก
์ ไ็ ปหาซโี มนพีช
 ายของตน
ิ าห์แล ้ว" ซงึ แปลว่าพระคริสต์
ก่อน และบอกเขาว่า "เราได ้พบพระเมสสย
1:42 อันดรูวจ
์ งึ พาซโี มนไปเฝ้ าพระเยซู และเมือ
 พระเยซูทรงทอดพระ
เนตรเขาแล ้วจึงตรัสว่า "ท่านคือซโี มนบุตรชายโยนาห์ เขาจะเรียกท่านว่าเค
ิ า 1:43 วันรุง่ ขึน
ฟาส" ซงึ แปลว่าศล
 พระเยซูตัง พระทัยจะเสด็จไปยังแคว ้น
กาลิลี และพระองค์ทรงพบฟี ลป
ิ จึงตรัสกับเขาว่า "จงตามเรามา" 1:44 ฟี ล ิ
ปมาจากเบธไซดา เมืองของอันดรูวแ
์ ละเปโตร 1:45 ฟี ลป
ิ ไปหานาธานาเอ
ลและบอกเขาว่า "เราได ้พบพระองค์ผ ู ้ทีโ มเสสได ้กล่าวถึงในพระราช
บัญญัต ิ และทีพ
 วกศาสดาพยากรณ์ได ้กล่าวถึง คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธ

บุตรชายโยเซฟ" 1:46 นาธานาเอลถามเขาว่า "สงิ ดีอน
ั ใดจะมาจากนาซา
เร็ธได ้หรือ" ฟี ลป
ิ ตอบเขาว่า "มาดูเถิด" 1:47 พระเยซูทอดพระเนตรเห็น
นาธานาเอลมาหาพระองค์จงึ ตรัสถึงเรือ
 งตัวเขาว่า "ดูเถิด ชนอิสราเอลแท ้
ในตัวเขาไม่มอ
ี บ
ุ าย" 1:48 นาธานาเอลทูลถามพระองค์วา่ "พระองค์ทรง
รู ้จักข ้าพระองค์ได ้อย่างไร" พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ก่อนทีฟ
 ี ลป
ิ จะเรียก
ท่าน เมือ
 ท่านอยูท
่ ใี ต ้ต ้นมะเดือ
 นัน
 เราเห็นท่าน" 1:49 นาธานาเอลทูล
ตอบพระองค์วา่ "รับบี พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ ้า พระองค์ทรง
เป็ นกษั ตริยข
์ องชนชาติอส
ิ ราเอล" 1:50 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เพราะ
ื หรือ ท่านจะได ้
เราบอกท่านว่า เราเห็นท่านอยูใ่ ต ้ต ้นมะเดือ
 นัน
 ท่านจึงเชอ
เห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านัน
 อีก" 1:51 และพระองค์ตรัสกับเขาว่า "เราบอก
ความจริงแก่ทา่ นทัง หลายว่า ภายหลังท่านจะได ้เห็นท ้องฟ้ าเปิ ดออก และ
เหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ ้าขึน
 และลงอยูเ่ หนือบุตรมนุษย์"
งานสมรสและการอัศจรรย์ทบ
ี ้านคานา
2:1 วันทีส
 ามมีงานสมรสทีห
 มูบ
่ ้านคานาแคว ้นกาลิลี และมารดาของพระ
ิ ไปในงานนัน

เยซูกอ
็ ยูท
่ น
ี ัน 2:2 พระเยซูและสาวกของพระองค์ได ้รับเชญ
2:3 เมือ
 นํ าองุน
่ หมดแล ้ว มารดาของพระเยซูทล
ู พระองค์วา่ "เขาไม่มน
ี ํ า
องุน
่ " 2:4 พระเยซูตรัสกับนางว่า "หญิงเอ๋ย ข ้าพเจ ้าเกีย
 วข ้องอะไรกับท่าน
เล่า เวลาของข ้าพเจ ้ายังไม่มาถึง" 2:5 มารดาของพระองค์จงึ บอกพวกคน
ใชว่้ า "ท่านจะสังพวกเจ ้าให ้ทําสงิ ใด ก็จงกระทําตามเถิด" 2:6 มีโอ่งหินตัง
ี ้าถัง 2:7
อยูท
่ น
ี ันหกใบตามธรรมเนียมการชําระของพวกยิว จุนําใบละสห
พระเยซูตรัสสังเขาว่า "จงตักนํ าใสโ่ อ่งให ้เต็มเถิด" และเขาก็ตักนํ าใสโ่ อ่ง
เต็มเสมอปาก 2:8 แล ้วพระองค์ตรัสสังเขาว่า "จงตักเอาไปให ้เจ ้าภาพเถิด"
ิ นํ าทีก
เขาก็เอาไปให ้ 2:9 เมือ
 เจ ้าภาพชม
 ลายเป็ นนํ าองุน
่ แล ้ว และไม่รู ้ว่า
้ ต
มาจากไหน (แต่คนใชที
 ักนํ านั น
 รู ้) เจ ้าภาพจึงเรียกเจ ้าบ่าวมา 2:10 และ
พูดกับเขาว่า "ใครๆเขาก็เอานํ าองุน
่ อย่างดีมาให ้ก่อน และเมือ
 ได ้ดืม
 กันมาก
แล ้วจึงเอาทีไ ม่สดี
ู ้ มา แต่ทา่ นเก็บนํ าองุน
่ อย่างดีไว ้จนถึงบัดนี" 2:11 การ
อัศจรรย์ครัง แรกนีพระเยซูได ้ทรงกระทําทีบ
 ้านคานาแคว ้นกาลิลี และได ้ทรง
ี องพระองค์ และสาวกของพระองค์กไ็ ด ้เชอ
ื ในพระองค์
สําแดงสง่าราศข
2:12 ภายหลังเหตุการณ์นีพระองค์กเ็ สด็จลงไปยังเมืองคาเปอรนาอุม
พร ้อมกับมารดาและน ้องชายและสาวกของพระองค์ และอยูท
่ น
ี ันเพียงไม่ก ี
วัน

พระเยซูทรงชําระพระวิหาร
2:13 เทศกาลปั สกาของพวกยิวใกล ้เข ้ามาแล ้ว และพระเยซูเสด็จขึน
 ไปยัง
กรุงเยรูซาเล็ม 2:14 ในพระวิหารพระองค์ทรงพบคนขายวัว ขายแกะ ขาย
ื กทําเป็ นแส ้
นกเขา และคนรับแลกเงินนังอยู่ 2:15 เมือ
 พระองค์ทรงเอาเชอ
พระองค์ทรงไล่คนเหล่านัน
 พร ้อมกับแกะและวัวออกไปจากพระวิหาร และ
ทรงเทเงินของคนรับแลกเงินและควํา โต๊ะ 2:16 และพระองค์ตรัสแก่บรรดา
ี อย่าทําพระนิเวศของพระบิดา
คนขายนกเขาว่า "จงเอาของเหล่านีไปเสย
เราให ้เป็ นทีค
 ้าขาย" 2:17 พวกสาวกของพระองค์กร็ ะลึกขึน
 ได ้ถึงคําที
เขียนไว ้ว่า `ความร ้อนใจในเรือ
 งพระนิเวศของพระองค์ได ้ท่วมท ้นข ้า
พระองค์' 2:18 พวกยิวจึงทูลพระองค์วา่ "ท่านจะแสดงหมายสําคัญอะไร
่ นีได ้" 2:19 พระเยซูจงึ ตรัสตอบ
ให ้เราเห็น ว่าท่านมีอํานาจกระทําการเชน
ี แล ้วเราจะยกขึน
เขาทัง หลายว่า "ทําลายวิหารนีเสย
 ในสามวัน" 2:20 พวก
ี บ
ิ หกปี จึงสําเร็จ และท่านจะยกขึน
ยิวจึงทูลว่า "พระวิหารนีเขาสร ้างถึงสส

ใหม่ในสามวันหรือ" 2:21 แต่พระวิหารทีพ
 ระองค์ตรัสถึงนัน
 คือพระกายของ
 เมือ
 พระองค์ทรงเป็ นขึน
 มาจากความตายแล ้ว
พระองค์ 2:22 เหตุฉะนัน
พวกสาวกของพระองค์กร็ ะลึกได ้ว่าพระองค์ได ้ตรัสดังนีไว ้แก่เขา และเขาก็
ื พระคัมภีรแ
เชอ
์ ละพระดํารัสทีพ
 ระเยซูได ้ตรัสแล ้วนัน
 2:23 เมือ
 พระองค์
ประทับ ณ กรุงเยรูซาเล็มในวันเลีย
 งเทศกาลปั สกานัน
 มีคนเป็ นอันมากได ้
ื ในพระนามของพระองค์ เมือ
เชอ
 เขาได ้เห็นการอัศจรรย์ทพ
ี ระองค์ได ้ทรง
กระทํา 2:24 แต่พระเยซูมไิ ด ้ทรงวางพระทัยในคนเหล่านัน
 เพราะพระองค์
ี วามจําเป็ นทีจ
 ะมีพยานในเรือ
 ง
ทรงรู ้จักมนุษย์ทก
ุ คน 2:25 และไม่มค
มนุษย์ ด ้วยพระองค์เองทรงทราบว่าอะไรมีอยูใ่ นมนุษย์
นิโคเดมัสกับการบังเกิดใหม่
ี อ
ื นิโคเดมัสเป็ นขุนนางของพวกยิว 3:2
3:1 มีชายคนหนึง ในพวกฟาริสช
ชายผู ้นีได ้มาหาพระเยซูในเวลากลางคืนและทูลพระองค์วา่ "รับบี พวก
ข ้าพเจ ้าทราบอยูว่ า่ ท่านเป็ นครูทม
ี าจากพระเจ ้า เพราะไม่มผ
ี ู ้ใดกระทําการ
อัศจรรย์ซงึ ท่านได ้กระทํ านัน
 ได ้ นอกจากว่าพระเจ ้าทรงสถิตอยูก
่ บ
ั เขาด ้วย"
3:3 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เราบอกความจริงแก่ทา่ นว่า ถ ้าผู ้ใดไม่ได ้
บังเกิดใหม่ ผู ้นั น
 จะเห็นอาณาจักรของพระเจ ้าไม่ได ้" 3:4 นิโคเดมัส
ทูลพระองค์วา่ "คนชราแล ้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรได ้ จะเข ้าในครรภ์มารดา

ครัง ทีส
 องและบังเกิดใหม่ได ้หรือ" 3:5 พระเยซูตรัสตอบว่า "เราบอกความ
จริงแก่ทา่ นว่า ถ ้าผู ้ใดไม่ได ้บังเกิดจากนํ าและพระวิญญาณ ผู ้นัน
 จะเข ้าใน
อาณาจักรของพระเจ ้าไม่ได ้ 3:6 ซงึ บังเกิดจากเนือหนังก็เป็ นเนือหนั ง และ
ซงึ บังเกิดจากพระวิญญาณก็คอ
ื จิตวิญญาณ 3:7 อย่าประหลาดใจทีเ รา
บอกท่านว่า ท่านต ้องบังเกิดใหม่ 3:8 ลมใคร่จะพัดไปข ้างไหนก็พัดไปข ้าง
ี งลมนัน
นั น
 และท่านได ้ยินเสย
 แต่ทา่ นไม่รู ้ว่าลมมาจากไหนและไปทีไ หน
คนทีบ
 ังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็ นอย่างนัน
 ทุกคน" 3:9 นิโคเดมัส
ทูลพระองค์วา่ "เหตุการณ์อย่างนีจะเป็ นไปอย่างไรได ้" 3:10 พระเยซูตรัส
ตอบเขาว่า "ท่านเป็ นอาจารย์ของชนอิสราเอล และยังไม่เข ้าใจสงิ เหล่านี
หรือ 3:11 เราบอกความจริงแก่ทา่ นว่า พวกเราพูดสงิ ทีเ รารู ้ และเป็ นพยาน
ถึงสงิ ทีเ ราได ้เห็น และท่านหาได ้รับคําพยานของเราไม่ 3:12 ถ ้าเราบอก
ื ถ ้าเราบอกท่านถึงสงิ ฝ่ ายสวรรค์ ท่านจะ
ท่านถึงสงิ ฝ่ ายโลกและท่านไม่เชอ
่ วรรค์นอกจากท่านทีล
ื ได ้อย่างไร 3:13 ไม่มผ
ี ู ้ใดได ้ขึน
 ไปสูส
 งมาจาก
เชอ
สวรรค์ คือบุตรมนุษย์ผ ู ้ทรงสถิตในสวรรค์นัน
 3:14 โมเสสได ้ยกงูขน
ึ ในถิน

ื ใน
 ผู ้ใดทีเ ชอ
ทุรกันดารฉั นใด บุตรมนุษย์จะต ้องถูกยกขึน
 ฉันนัน
 3:15 เพือ
พระองค์จะไม่พน
ิ าศ แต่มช
ี วี ต
ิ นิรันดร์ 3:16 เพราะว่าพระเจ ้าทรงรักโลก จน
ื ใน
ได ้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ทบ
ี ังเกิดมา เพือ
 ผู ้ใดทีเ ชอ
พระบุตรนัน
 จะไม่พน
ิ าศ แต่มช
ี วี ต
ิ นิรันดร์ 3:17 เพราะว่าพระเจ ้าไม่ได ้ทรง
้
ใชพระบุ
ตรของพระองค์เข ้ามาในโลกเพือ
 จะพิพากษาโลก แต่เพือ
 ชว่ ยโลก
ื ในพระบุตรก็ไม่ต ้องถูกพิพากษาลง
ให ้รอดโดยพระบุตรนัน
 3:18 ผู ้ทีเ ชอ
ื ก็ต ้องถูกพิพากษาลงโทษอยูแ
ื
โทษ แต่ผ ู ้ทีม
 ไิ ด ้เชอ
่ ล ้ว เพราะเขามิได ้เชอ
ในพระนามพระบุตรองค์เดียวทีบ
 ังเกิดจากพระเจ ้า 3:19 หลักของการ
พิพากษามีอย่างนี คือความสว่างได ้เข ้ามาในโลกแล ้ว แต่มนุษย์ได ้รักความ
มืดมากกว่ารักความสว่าง เพราะกิจการของเขาชัว 3:20 เพราะทุกคนที
ประพฤติชัวก็เกลียดความสว่าง และไม่มาถึงความสว่าง ด ้วยกลัวว่าการ
่ วาม
กระทําของตนจะถูกตําหนิ 3:21 แต่ผ ู ้ทีป
 ระพฤติตามความจริงก็มาสูค
สว่าง เพือ
 จะให ้การกระทําของตนปรากฏว่า ได ้กระทําการนัน
 โดยพึง พระ
เจ ้า"
คํ าพยานสุดท ้ายของยอห์นผู ้ให ้รับบัพติศมา
3:22 ภายหลังเหตุการณ์เหล่านีพระเยซูกเ็ สด็จเข ้าไปในแคว ้นยูเดียกับ
สาวกของพระองค์ และทรงประทับทีน
 ันกับเขา และให ้บัพติศมา 3:23

ยอห์นก็ให ้บัพติศมาอยูท
่ อ
ี ายโนนใกล ้หมูบ
่ ้านสาลิมเหมือนกัน เพราะทีน
 ันมี
นํ ามาก และผู ้คนก็พากันมารับบัพติศมา 3:24 เพราะยอห์นยังไม่ตด
ิ คุก
3:25 เกิดการโต ้เถียงกันขึน
 ระหว่างสาวกของยอห์นกับพวกยิวเรือ
 งการ
ชําระ 3:26 สาวกของยอห์นจึงไปหายอห์นและพูดว่า "รับบี ท่านทีอ
 ยูก
่ บ
ั
อาจารย์ฟากแม่นําจอร์แดนข ้างโน ้น ผู ้ทีอ
 าจารย์เป็ นพยานถึงนัน
 ดูเถิด ท่าน
ผู ้นัน
 ให ้บัพติศมาและคนทัง ปวงก็พากันไปหาท่าน" 3:27 ยอห์นตอบว่า
"มนุษย์จะรับสงิ ใดไม่ได ้ นอกจากทีท
 รงประทานจากสวรรค์ให ้เขา 3:28
ท่านทัง หลายเองก็ได ้เป็ นพยานของข ้าพเจ ้าว่า ข ้าพเจ ้าได ้พูดว่า ข ้าพเจ ้ามิ
่ ระคริสต์ แต่ข ้าพเจ ้าได ้รับพระบัญชาให ้นํ าเสด็จพระองค์ 3:29 ท่านที
ใชพ
ื ชม
มีเจ ้าสาวนันแหละคือเจ ้าบ่าว แต่สหายของเจ ้าบ่าวทีย
 น
ื ฟั งเจ ้าบ่าว ก็ชน
ี งของเจ ้าบ่าว ฉะนัน
ยินดีอย่างยิง เมือ
 ได ้ยินเสย
 ความปี ติยน
ิ ดีของข ้าพเจ ้าจึง
เต็มเปี ยมแล ้ว 3:30 พระองค์ต ้องทรงยิง ใหญ่ขน
ึ แต่ข ้าพเจ ้าต ้องด ้อยลง"
ื
ชวี ต
ิ นิรันดร์สําหรับผู ้ทีเ ชอ
3:31 พระองค์ผ ู ้เสด็จมาจากเบือ
 งบนทรงเป็ นใหญ่เหนือทุกสงิ ผู ้ทีม
 าจาก
โลกก็เป็ นฝ่ ายโลกและพูดตามอย่างโลก พระองค์ผ ู ้เสด็จมาจากสวรรค์ทรง
เป็ นใหญ่เหนือทุกสงิ 3:32 พระองค์ทรงเป็ นพยานถึงสงิ ซงึ พระองค์ทอด
พระเนตรเห็นและได ้ยิน แต่ไม่มผ
ี ู ้ใดรับคําพยานของพระองค์ 3:33 ผู ้ทีร ับ
คํ าพยานของพระองค์กป
็ ระทับตราลงว่า พระเจ ้าทรงสัตย์จริง 3:34 เพราะ
้
พระองค์ ผู ้ทีพ
 ระเจ ้าทรงใชมานั
น
 ทรงกล่าวพระวจนะของพระเจ ้า เพราะ
พระเจ ้าได ้ทรงประทานพระวิญญาณอย่างไม่จํากัดแด่พระองค์ 3:35 พระ
บิดาทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุกสงิ ไว ้ในพระหัตถ์ของพระองค์ 3:36 ผู ้
ื ในพระบุตรก็มช
ื ในพระบุตรก็จะไม่เห็นชวี ต
ทีเ ชอ
ี วี ต
ิ นิรันดร์ ผู ้ทีไ ม่เชอ
ิ แต่
พระพิโรธของพระเจ ้าตกอยูก
่ บ
ั เขา
เสด็จผ่านแคว ้นสะมาเรียไปแคว ้นกาลิลี
4:1 เหตุฉะนัน
 เมือ
 องค์พระผู ้เป็ นเจ ้าทรงทราบว่า พวกฟาริสไี ด ้ยินว่า พระ
เยซูทรงมีสาวกและให ้บัพติศมามากกว่ายอห์น 4:2 (แม ้ว่าพระเยซูไม่ได ้
ทรงให ้บัพติศมาเอง แต่สาวกของพระองค์เป็ นผู ้ให ้) 4:3 พระองค์จงึ เสด็จ
ออกจากแคว ้นยูเดียและกลับไปยังแคว ้นกาลิลอ
ี ก
ี 4:4 พระองค์จําต ้อง
ื สค
ิ าร์ใน
เสด็จผ่านแคว ้นสะมาเรีย 4:5 พระองค์จงึ เสด็จไปถึงเมืองหนึง ชอ
แคว ้นสะมาเรีย ใกล ้ทีด
 น
ิ ซงึ ยาโคบให ้แก่โยเซฟบุตรชายของตน

หญิงชาวสะมาเรียทีบ
 อ
่ นํ าของยาโคบ
4:6 บ่อนํ าของยาโคบอยูท
่ น
ี ัน พระเยซูทรงดําเนินทางมาเหน็ดเหนือยจึง
ประทับบนขอบบ่อนั น
 เป็ นเวลาประมาณเทีย
 ง 4:7 มีหญิงชาวสะมาเรียคน
หนึง มาตักนํ า พระเยซูตรัสกับนางว่า "ขอนํ าให ้เราดืม
 บ ้าง" 4:8 (ขณะนัน

ื อาหารในเมือง) 4:9 หญิงชาวสะมาเรีย
สาวกของพระองค์เข ้าไปซอ
ทูลพระองค์วา่ "ไฉนท่านผู ้เป็ นยิวจึงขอนํ าดืม
 จากดิฉันผู ้เป็ นหญิงสะมาเรีย
เพราะพวกยิวไม่คบหาชาวสะมาเรียเลย" 4:10 พระเยซูตรัสตอบนางว่า
"ถ ้าเจ ้าได ้รู ้จักของประทานของพระเจ ้า และรู ้จักผู ้ทีพ
 ด
ู กับเจ ้าว่า `ขอนํ าให ้
เราดืม
 บ ้าง' เจ ้าจะได ้ขอจากท่านผู ้นัน
 และท่านผู ้นัน
 จะให ้นํ าประกอบด ้วย
ชวี ต
ิ แก่เจ ้า" 4:11 นางทูลพระองค์วา่ "ท่านเจ ้าคะ ท่านไม่มถ
ี ังตัก และบ่อ
นีกล
็ ก
ึ ท่านจะได ้นํ าประกอบด ้วยชวี ต
ิ นัน
 มาจากไหน 4:12 ท่านเป็ นใหญ่
กว่ายาโคบบรรพบุรษ
ุ ของเรา ผู ้ได ้ให ้บ่อนํ านีแก่เราหรือ และยาโคบเองก็ได ้
ดืม
 จากบ่อนีรวมทัง บุตรและฝูงสัตว์ของท่านด ้วย"
พระวิญญาณบริสท
ุ ธิค
G อ
ื บ่อนํ าพุภายใน
4:13 พระเยซูตรัสตอบนางว่า "ผู ้ใดทีด
 ม
ื นํ านีจะกระหายอีก 4:14 แต่ผ ู ้ใด
ทีด
 ม
ื นํ าซงึ เราจะให ้แก่เขานัน
 จะไม่กระหายอีกเลย แต่นําซงึ เราจะให ้เขานัน

จะบังเกิดเป็ นบ่อนํ าพุในตัวเขาพลุง่ ขึน
 ถึงชวี ต
ิ นิรันดร์" 4:15 นาง
ทูลพระองค์วา่ "ท่านเจ ้าคะ ขอนํ านัน
 ให ้ดิฉันเถิด เพือ
 ดิฉันจะได ้ไม่กระหาย
อีกและจะได ้ไม่ต ้องมาตักทีน
 ี" 4:16 พระเยซูตรัสกับนางว่า "ไปเรียกสามี
ของเจ ้ามานีเถิด" 4:17 นางทูลตอบว่า "ดิฉันไม่มส
ี ามีคะ่ " พระเยซูตรัสกับ
นางว่า "เจ ้าพูดถูกแล ้วว่า `ดิฉันไม่มส
ี ามี' 4:18 เพราะเจ ้าได ้มีสามีห ้าคน
่ ามีของเจ ้า เรือ
แล ้ว และคนทีเ จ ้ามีอยูเ่ ดีLยวนีกไ็ ม่ใชส
 งนีเจ ้าพูดจริง" 4:19
นางทูลพระองค์วา่ "ท่านเจ ้าคะ ดิฉันเห็นจริงแล ้วว่าท่านเป็ นศาสดา
พยากรณ์ 4:20 บรรพบุรษ
ุ ของพวกเรานมัสการทีภ
 เู ขานี แต่พวกท่านว่า
สถานทีท
 ค
ี วรนมัสการนัน
 คือกรุงเยรูซาเล็ม" 4:21 พระเยซูตรัสกับนางว่า
ื เราเถิด จะมีเวลาหนึง ทีพ
"หญิงเอ๋ย เชอ
 วกเจ ้าจะมิได ้ไหว ้นมัสการพระบิดา
เฉพาะทีภ
 เู ขานี หรือทีก
 รุงเยรูซาเล็ม 4:22 ซงึ พวกเจ ้านมัสการนั น
 เจ ้าไม่
รู ้จัก ซงึ พวกเรานมัสการเรารู ้จัก เพราะความรอดนัน
 เนืองมาจากพวกยิว
4:23 แต่เวลานั น
 ใกล ้เข ้ามาแล ้ว และบัดนีกถ
็ งึ แล ้ว คือเมือ
 ผู ้ทีน
 มัสการ
อย่างถูกต ้อง จะนมัสการพระบิดาด ้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่า

่ นัน
พระบิดาทรงแสวงหาคนเชน
 นมัสการพระองค์ 4:24 พระเจ ้าทรงเป็ น
พระวิญญาณ และผู ้ทีน
 มัสการพระองค์ต ้องนมัสการด ้วยจิตวิญญาณและ
ิ าห์ทเี รียกว่า
ความจริง" 4:25 นางทูลพระองค์วา่ "ดิฉันทราบว่าพระเมสสย
ี จงทุกสงิ แก่
พระคริสต์ จะเสด็จมา เมือ
 พระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชแ
เรา" 4:26 พระเยซูตรัสกับนางว่า "เราทีพ
 ด
ู กับเจ ้าคือท่านผู ้นัน
 " 4:27
ขณะนัน
 สาวกของพระองค์กม
็ าถึง และเขาประหลาดใจทีพ
 ระองค์ทรง
สนทนากับผู ้หญิง แต่ไม่มใี ครถามว่า "พระองค์ทรงประสงค์อะไร" หรือ
"ทํ าไมพระองค์จงึ ทรงสนทนากับนาง" 4:28 หญิงนัน
 จึงทิง หม ้อนํ าไว ้และ
เข ้าไปในเมืองและบอกคนทัง ปวงว่า 4:29 "มาดูทา่ นผู ้หนึง ทีเ ล่าถึงสงิ
่ ระคริสต์หรือ" 4:30 คนทัง หลายจึง
สารพัดซงึ ฉั นได ้กระทํา ท่านผู ้นีมใิ ชพ
ิ
พากันออกจากเมืองไปหาพระองค์ 4:31 ในระหว่างนัน
 พวกสาวกทูลเชญ
ิ รับประทานเถิด" 4:32 แต่พระองค์ตรัส
พระองค์วา่ "พระอาจารย์เจ ้าข ้า เชญ
กับเขาว่า "เรามีอาหารรับประทานทีท
 า่ นทัง หลายไม่รู ้" 4:33 พวกสาวกจึง
ถามกันว่า "มีใครเอาอาหารมาถวายพระองค์แล ้วหรือ" 4:34 พระเยซูตรัส
้
กับเขาว่า "อาหารของเราคือการกระทําตามพระทัยของพระองค์ผ ู ้ทรงใชเรา
มา และทําให ้งานของพระองค์สําเร็จ 4:35 ท่านทัง หลายว่า อีกสเี ดือนจะ
่ รือ ดูเถิด เราบอกท่านทัง หลายว่า เงยหน ้าขึน
ถึงฤดูเกีย
 วข ้าวมิใชห
 ดูนาเถิด
ว่าทุง่ นาก็ขาว ถึงเวลาเกีย
 วแล ้ว 4:36 คนทีเ กีย
 วก็กําลังได ้รับค่าจ ้าง และ
ื
กําลังสําสมพืชผลไว ้สําหรับชวี ต
ิ นิรันดร์ เพือ
 ทัง คนหว่านและคนเกีย
 วจะชน
ชมยินดีด ้วยกัน 4:37 เพราะในเรือ
 งนีคําทีก
 ล่าวไว ้นีเป็ นความจริง คือ `คน
้ านทัง หลายไปเกีย
 วสงิ ทีท
 า่ น
หนึง หว่านและอีกคนหนึง เกีย
 ว' 4:38 เราใชท่
มิได ้ลงแรงทํา คนอืน
 ได ้ลงแรงทํา และท่านได ้ประโยชน์จากแรงของเขา"
ื ในพระองค์ เพราะ
4:39 ชาวสะมาเรียเป็ นอันมากทีม
 าจากเมืองนัน
 ได ้เชอ
คํ าพยานของหญิงผู ้นัน
 ทีว า่ "ท่านเล่าถึงสงิ สารพัดซงึ ฉันได ้กระทํา"
ชาวสะมาเรียได ้รับความรอดเพิม
 ขึน
 อีก
ิ พระองค์ให ้
4:40 ฉะนัน
 เมือ
 ชาวสะมาเรียมาถึงพระองค์ เขาจึงทูลเชญ
ประทับอยูก
่ บ
ั เขา และพระองค์กป
็ ระทับทีน
 ันสองวัน 4:41 และคนอืน
 เป็ น
ื เพราะพระดํารัสของพระองค์ 4:42 เขาเหล่านัน
อันมากได ้เชอ
 พูดกับหญิง
ื นัน
นั น
 ว่า "ตัง แต่นีไปทีเ ราเชอ
 มิใชเ่ พราะคําของเจ ้า แต่เพราะเราได ้ยินเอง
และเรารู ้แน่วา่ ท่านองค์นีเป็ นผู ้ชว่ ยโลกให ้รอด คือพระคริสต์" 4:43 ครัน

ล่วงไปสองวัน พระองค์กเ็ สด็จออกจากทีน
 ั นไปยังแคว ้นกาลิลี 4:44 เพราะ

พระเยซูเองทรงเป็ นพยานว่า "ศาสดาพยากรณ์ไม่ได ้รับเกียรติในบ ้านเมือง
ของตน" 4:45 ฉะนัน
 เมือ
 พระองค์เสด็จไปถึงแคว ้นกาลิลี ชาวกาลิลไี ด ้ต ้อน
รับพระองค์ เพราะเขาได ้เห็นทุกสงิ ซงึ พระองค์ได ้ทรงกระทําในเทศกาล
เลีย
 ง ณ กรุงเยรูซาเล็ม เพราะเขาทัง หลายได ้ไปในเทศกาลเลีย
 งนัน
 ด ้วย
ทรงรักษาบุตรชายของขุนนาง
4:46 ฉะนัน
 พระเยซูจงึ ได ้เสด็จไปยังหมูบ
่ ้านคานาแคว ้นกาลิลอ
ี ก
ี อันเป็ นที
ซงึ พระองค์ทรงกระทําให ้นํ ากลายเป็ นนํ าองุน
่ และทีเ มืองคาเปอรนาอุมมี
ขุนนางคนหนึง บุตรชายของท่านป่ วยหนั ก 4:47 เมือ
 ท่านได ้ยินข่าวว่า
พระเยซูได ้เสด็จมาจากแคว ้นยูเดียไปยังแคว ้นกาลิลแ
ี ล ้ว ท่านจึงไปทูลอ ้อน
วอนพระองค์ให ้เสด็จลงไปรักษาบุตรของตน เพราะบุตรจวนจะตายแล ้ว
4:48 พระเยซูจงึ ตรัสกับเขาว่า "ถ ้าพวกท่านไม่เห็นหมายสําคัญและการ
ื " 4:49 ขุนนางผู ้นัน
มหัศจรรย์ ท่านก็จะไม่เชอ
 ทูลพระองค์วา่ "พระองค์เจ ้า
ข ้า ขอเสด็จไปก่อนทีบ
 ต
ุ รของข ้าพระองค์จะตาย" 4:50 พระเยซูตรัสกับ
ื พระดํารัสที
ท่านว่า "กลับไปเถิด บุตรชายของท่านจะไม่ตาย" ท่านก็เชอ
พระเยซูตรัสกับท่าน จึงทูลลาไป 4:51 ขณะทีท
 า่ นกลับไปนัน
 พวกผู ้รับใช ้
ของท่านได ้มาพบและเรียนท่านว่า "บุตรชายของท่านหายแล ้ว" 4:52
ท่านจึงถามถึงเวลาทีบ
 ต
ุ รค่อยทุเลาขึน
 นัน
 และพวกผู ้รับใชก็้ เรียนท่านว่า
"ไข ้หายเมือ
 วานนีเวลาบ่ายโมง" 4:53 บิดาจึงรู ้ว่าชัวโมงนัน
 เป็ นเวลาทีพ
 ระ
ื พร ้อม
เยซูได ้ตรัสกับตนว่า "บุตรชายของท่านจะไม่ตาย" และท่านเองก็เชอ
ทัง ครัวเรือนของท่านด ้วย 4:54 นีเป็ นการอัศจรรย์ทส
ี องซงึ พระเยซูทรง
กระทํา เมือ
 พระองค์เสด็จจากแคว ้นยูเดียไปยังแคว ้นกาลิลี
ทรงรักษาคนป่ วยทีส
 ระเบธซาธา
5:1 หลังจากนั น
 ก็ถงึ เทศกาลเลีย
 งของพวกยิว และพระเยซูกเ็ สด็จขึน
 ไปยัง
กรุงเยรูซาเล็ม 5:2 ในกรุงเยรูซาเล็มทีร ม
ิ ประตูแกะมีสระอยูส
่ ระหนึง ภาษา
ี รูเรียกสระนัน
ฮบ
 ว่า เบธซาธา เป็ นทีซ
 งึ มีศาลาห ้าหลัง 5:3 ในศาลาเหล่า
นั น
 มีคนป่ วยเป็ นอันมากนอนอยู่ คนตาบอด คนง่อย คนผอมแห ้ง กําลังคอย
นํ ากระเพือ
 ม 5:4 ด ้วยมีทต
ู สวรรค์องค์หนึง ลงมากวนนํ าในสระนัน
 เป็ นครัง
คราว เมือ
 นํ ากระเพือ
 มนัน
 ผู ้ใดก ้าวลงไปในนํ าก่อน ก็จะหายจากโรคทีเ ขา
ิ แปดปี แล ้ว 5:6 เมือ
เป็ นอยูน
่ ัน
 5:5 ทีน
 ันมีชายคนหนึง ป่ วยมาสามสบ
 พระ
เยซูทอดพระเนตรคนนัน
 นอนอยูแ
่ ละทรงทราบว่า เขาป่ วยอยูอ
่ ย่างนั น
 นาน

แล ้ว พระองค์ตรัสกับเขาว่า "เจ ้าปรารถนาจะหายโรคหรือ" 5:7 คนป่ วยนัน

ทูลตอบพระองค์วา่ "ท่านเจ ้าข ้า เมือ
 นํ ากําลังกระเพือ
 มนัน
 ไม่มผ
ี ู ้ใดทีจ
 ะเอา
ตัวข ้าพเจ ้าลงไปในสระ และเมือ
 ข ้าพเจ ้ากําลังไป คนอืน
 ก็ลงไปก่อนแล ้ว"
5:8 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "จงลุกขึน
 ยกแคร่ของเจ ้าและเดินไปเถิด" 5:9
ในทันใดนัน
 คนนัน
 ก็หายโรค และเขาก็ยกแคร่ของเขาเดินไป วันนัน
 เป็ นวัน
 พวกยิวจึงพูดกับชายทีห
 ายโรคนัน
 ว่า "วันนีเป็ นวันสะ
สะบาโต 5:10 ดังนัน
บาโต ทีเ จ ้าแบกแคร่ไปนั น
 ก็ผด
ิ พระราชบัญญัต"ิ 5:11 คนนัน
 จึงตอบเขา
เหล่านัน
 ว่า "ท่านทีร ักษาข ้าพเจ ้าให ้หายโรคได ้สังข ้าพเจ ้าว่า `จงยกแคร่
ของเจ ้าแบกเดินไปเถิด'" 5:12 เขาเหล่านัน
 ถามคนนัน
 ว่า "คนทีส
 ังเจ ้าว่า
`จงยกแคร่ของเจ ้าแบกเดินไปเถิด' นั น
 เป็ นผู ้ใด" 5:13 คนทีไ ด ้รับการ
รักษาให ้หายโรคนัน
 ไม่รู ้ว่าเป็ นผู ้ใด เพราะพระเยซูเสด็จหลบไปแล ้ว เนือง
จากขณะนัน
 มีคนอยูท
่ น
ี ันเป็ นอันมาก 5:14 ภายหลังพระเยซูได ้ทรงพบคน
นั น
 ในพระวิหารและตรัสกับเขาว่า "ดูเถิด เจ ้าหายโรคแล ้ว อย่าทําบาปอีก มิ
ฉะนัน
 เหตุร ้ายกว่านัน
 จะเกิดกับเจ ้า" 5:15 ชายคนนัน
 ก็ได ้ออกไปและบอก

พวกยิวว่า ท่านทีไ ด ้รักษาเขาให ้หายโรคนัน
 คือพระเยซู 5:16 เหตุฉะนั น
พวกยิวจึงข่มเหงพระเยซู และแสวงหาโอกาสทีจ
 ะฆ่าพระองค์ เพราะ
่ นัน
พระองค์ทรงกระทําเชน
 ในวันสะบาโต 5:17 แต่พระเยซูตรัสตอบเขาว่า
"พระบิดาของเราก็ยังทรงกระทําการอยูจ
่ นถึงบัดนี และเราก็ทําด ้วย" 5:18
เหตุฉะนั น
 พวกยิวยิง แสวงหาโอกาสทีจ
 ะฆ่าพระองค์ มิใชเ่ พราะพระองค์ลว่ ง
กฎวันสะบาโตเท่านัน
 แต่ยังได ้เรียกพระเจ ้าว่าเป็ นบิดาของตนด ้วย ซงึ เป็ น
การกระทําตนเสมอกับพระเจ ้า 5:19 ดังนัน
 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เราบอก
ความจริงแก่ทา่ นทัง หลายว่า พระบุตรจะกระทําสงิ ใดตามใจไม่ได ้ นอกจาก
ทีไ ด ้เห็นพระบิดาทรงกระทํา เพราะสงิ ใดทีพ
 ระบิดาทรงกระทํา สงิ นัน
 พระ
บุตรจึงทรงกระทําด ้วย 5:20 เพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตร และทรง
สําแดงให ้พระบุตรเห็นทุกสงิ ทีพ
 ระองค์ทรงกระทํา และพระองค์จะทรง
สําแดงให ้พระบุตรเห็นการทีย
 งิ ใหญ่กว่านัน
 อีก เพือ
 ท่านทัง หลายจะ
ประหลาดใจ 5:21 เพราะพระบิดาทรงทําให ้คนทีต
 ายแล ้วฟื นขึน
 มาและมี
ชวี ต
ิ ฉันใด ถ ้าพระบุตรปรารถนาจะกระทําให ้ผู ้ใดมีชวี ต
ิ ก็จะกระทําเหมือนกัน
ฉั นนัน
 5:22 เพราะว่าพระบิดามิได ้ทรงพิพากษาผู ้ใด แต่พระองค์ได ้ทรง
ิ ไว ้กับพระบุตร 5:23 เพือ
มอบการพิพากษาทัง สน
 คนทัง ปวงจะได ้ถวาย
เกียรติแด่พระบุตรเหมือนทีเ ขาถวายเกียรติแด่พระบิดา ผู ้ใดไม่ถวายเกียรติ
้
แด่พระบุตร ผู ้นัน
 ก็ไม่ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู ้ทรงใชพระบุ
ตรมา 5:24 เรา
ื ในพระองค์
บอกความจริงแก่ทา่ นทัง หลายว่า ถ ้าผู ้ใดฟั งคํ าของเราและเชอ

้
ผู ้ทรงใชเรามา
ผู ้นัน
 ก็มช
ี วี ต
ิ นิรันดร์ และไม่ถก
ู พิพากษา แต่ได ้ผ่านพ ้นความ
่ วี ต
ตายไปสูช
ิ แล ้ว 5:25 เราบอกความจริงแก่ทา่ นทัง หลายว่า เวลาที
กําหนดนัน
 ใกล ้จะถึงแล ้ว และบัดนีกถ
็ งึ แล ้ว คือเมือ
 ผู ้ทีต
 ายแล ้วจะได ้ยินพระ
ี งแห่งพระบุตรของพระเจ ้า และบรรดาผู ้ทีไ ด ้ยินจะมีชวี ต
สุรเสย
ิ 5:26
เพราะว่าพระบิดาทรงมีชวี ต
ิ ในพระองค์เองฉันใด พระองค์กไ็ ด ้ทรงประทาน
ให ้พระบุตรมีชวี ต
ิ ในพระองค์ฉันนัน
 5:27 และได ้ทรงประทานให ้พระบุตรมี
ิ ธิอํานาจทีจ
สท
 ะพิพากษาด ้วย เพราะพระองค์ทรงเป็ นบุตรมนุษย์
การฟื นขึน
 มาสองแบบ
5:28 อย่าประหลาดใจในข ้อนีเลย เพราะใกล ้จะถึงเวลาทีบ
 รรดาผู ้ทีอ
 ยูใ่ น
ี งของพระองค์ 5:29 และจะได ้ออกมา คน
อุโมงค์ฝังศพจะได ้ยินพระสุรเสย
่ วี ต
ทัง หลายทีไ ด ้ประพฤติดก
ี ฟ
็ ื นขึน
 สูช
ิ และคนทัง หลายทีไ ด ้ประพฤติชัวก็
่ ารพิพากษา
จะฟื นขึน
 สูก
บรรดาพยานของพระเยซูวา่ ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ ้า
5:30 เราจะทําสงิ ใดตามอําเภอใจไม่ได ้ เราได ้ยินอย่างไร เราก็พพ
ิ ากษา
อย่างนัน
 และการพิพากษาของเราก็ยต
ุ ธิ รรม เพราะเรามิได ้มุง่ ทีจ
 ะทํ าตาม
้
ใจของเราเอง แต่ตามพระประสงค์ของพระบิดาผู ้ทรงใชเรามา
5:31 ถ ้าเรา
เป็ นพยานถึงตัวเราเอง คําพยานของเราก็ไม่จริง 5:32 มีอก
ี ผู ้หนึง ทีเ ป็ น
พยานถึงเรา และเรารู ้ว่าคําพยานทีพ
 ระองค์ทรงเป็ นพยานถึงเรานั น
 เป็ น
้
ความจริง 5:33 ท่านทัง หลายได ้ใชคนไปหายอห์
น และยอห์นก็ได ้เป็ น
พยานถึงความจริง 5:34 เรามิได ้รับคําพยานจากมนุษย์ แต่ทเี รากล่าวสงิ
เหล่านีกเ็ พือ
 ให ้ท่านทัง หลายรอด 5:35 ยอห์นเป็ นโคมทีจ
 ด
ุ สว่างไสว และ
ื ชมยินดีชัวขณะหนึง ในความสว่างของยอห์น
ท่านทัง หลายก็พอใจทีจ
 ะชน
 ยิง ใหญ่กว่าคําพยานของยอห์น เพราะว่า
นั น
 5:36 แต่คําพยานทีเ รามีนัน
งานทีพ
 ระบิดาทรงมอบให ้เราทํ าให ้สําเร็จ งานนีแหละเรากําลังทําอยูเ่ ป็ น
้
้
พยานถึงเราว่าพระบิดาทรงใชเรามา
5:37 และพระบิดาผู ้ทรงใชเรามา
พระองค์เองก็ได ้ทรงเป็ นพยานถึงเรา ท่านทัง หลายไม่เคยได ้ยินพระ
ี งของพระองค์ และไม่เคยเห็นรูปร่างของพระองค์ 5:38 และท่านทัง
สุรเสย
หลายไม่มพ
ี ระดํารัสของพระองค์อยูใ่ นตัวท่าน เพราะว่าท่านทัง หลายมิได ้
ื ในพระองค์ผ ู ้ทีพ
้
เชอ
 ระบิดาทรงใชมานั
น
 5:39 จงค ้นดูในพระคัมภีร์ เพราะ
ท่านคิดว่าในพระคัมภีรน
์ ัน
 มีชวี ต
ิ นิรันดร์ และพระคัมภีรน
์ ัน
 เป็ นพยานถึงเรา

5:40 แต่ทา่ นทัง หลายไม่ยอมมาหาเราเพือ
 จะได ้ชวี ต
ิ 5:41 เราไม่รับ
เกียรติจากมนุษย์ 5:42 แต่เรารู ้ว่าท่านไม่มค
ี วามรักพระเจ ้าในตัวท่าน
5:43 เราได ้มาในพระนามพระบิดาของเรา และท่านทัง หลายมิได ้รับเรา ถ ้า
ผู ้อืน
 จะมาในนามของเขาเอง ท่านทัง หลายก็จะรับผู ้นัน
 5:44 ผู ้ทีไ ด ้รับยศ
ศักดิจ
G ากกันเอง และมิได ้แสวงหายศศักดิซ
G งึ มาจากพระเจ ้าเท่านั น
 ท่านจะ
ื ผู ้นัน
เชอ
 ได ้อย่างไร 5:45 อย่าคิดว่าเราจะฟ้ องท่านทัง หลายต่อพระบิดา มี
ผู ้ฟ้ องท่านแล ้ว คือโมเสส ผู ้ซงึ ท่านทัง หลายหวังใจอยู่ 5:46 ถ ้าท่านทัง
ื โมเสส ท่านทัง หลายก็จะเชอ
ื เรา เพราะโมเสสได ้เขียนกล่าวถึง
หลายเชอ
ื เรือ
ื
เรา 5:47 แต่ถ ้าท่านทัง หลายไม่เชอ
 งทีโ มเสสเขียนแล ้ว ท่านจะเชอ
ถ ้อยคําของเราอย่างไรได ้"
ทรงเลีย
 งคนห ้าพัน (มธ 14:13-21; มก 6:32-44; ลก 9:10-17)
6:1 ภายหลังเหตุการณ์เหล่านีพระเยซูกเ็ สด็จไปข ้ามทะเลกาลิลี คือทะเล
 ได ้เห็น
ทิเบเรียส 6:2 คนเป็ นอันมากได ้ตามพระองค์ไป เพราะเขาเหล่านัน
การอัศจรรย์ทพ
ี ระองค์ได ้ทรงกระทําต่อบรรดาคนป่ วย 6:3 พระเยซูเสด็จ

ขึน
 ไปบนภูเขาและประทับกับเหล่าสาวกของพระองค์ทน
ี ัน 6:4 ขณะนัน
ใกล ้จะถึงปั สกาซงึ เป็ นเทศกาลเลีย
 งของพวกยิวแล ้ว 6:5 เมือ
 พระเยซูทรง
เงยพระพักตร์ทอดพระเนตรและเห็นคนเป็ นอันมากพากันมาหาพระองค์
ื อาหารทีไ หนให ้คนเหล่านีกน
พระองค์จงึ ตรัสกับฟี ลป
ิ ว่า "เราจะซอ
ิ ได ้" 6:6
พระองค์ตรัสอย่างนัน
 เพือ
 จะลองใจฟี ลป
ิ เพราะพระองค์ทรงทราบแล ้วว่า
พระองค์จะทรงกระทําประการใด 6:7 ฟี ลป
ิ ทูลตอบพระองค์วา่ "สองร ้อย
ื อาหารให ้เขากินกันคนละเล็กละน ้อย" 6:8
เหรียญเดนาริอน
ั ก็ไม่พอซอ
สาวกคนหนึง ของพระองค์คอ
ื อันดรูวน
์ ้องชายของซโี มนเปโตรทูลพระองค์
ว่า 6:9 "ทีน
 ีมเี ด็กชายคนหนึง มีขนมข ้าวบาร์เลย์ห ้าก ้อนกับปลาเล็กๆสอง
ตัว แต่เท่านัน
 จะพออะไรกับคนมากอย่างนี" 6:10 พระเยซูตรัสว่า "ให ้คน
ทัง ปวงนั งลงเถิด" ทีน
 ั นมีหญ ้ามาก คนเหล่านัน
 จึงนังลง นับแต่ผ ู ้ชายได ้
ประมาณห ้าพันคน 6:11 แล ้วพระเยซูกท
็ รงหยิบขนมปั งนัน
 และเมือ
 ขอบ
พระคุณแล ้ว ก็ทรงแจกแก่พวกสาวก และพวกสาวกแจกแก่บรรดาคนทีน
 ัง
อยูน
่ ัน
 และให ้ปลาด ้วยตามทีเ ขาปรารถนา 6:12 เมือ
 เขาทัง หลายกินอิม

แล ้วพระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์วา่ "จงเก็บเศษอาหารทีเ หลือ
ี ไป" 6:13 เขาจึงเก็บเศษขนมข ้าวบาร์เลย์ห ้าก ้อน
ไว ้ เพือ
 ไม่ให ้มีสงิ ใดเสย
่ ระบุงได ้สบ
ิ สองกระบุงเต็ม
ซงึ เหลือจากทีค
 นทัง หลายได ้กินแล ้วนัน
 ใสก

6:14 เมือ
 คนเหล่านัน
 ได ้เห็นการอัศจรรย์ซงึ พระเยซูได ้ทรงกระทํ า เขาก็
พูดกันว่า "แท ้จริงท่านผู ้นีเป็ นศาสดาพยากรณ์ นัน
 ทีท
 รงกําหนดให ้เข ้ามาใน
โลก"
พระเยซูทรงดําเนินบนนํ า (มธ 14:22-36; มก 6:45-56)
6:15 เมือ
 พระเยซูทรงทราบว่า เขาทัง หลายจะมาจับพระองค์ไปตัง ให ้เป็ น
กษั ตริย ์ พระองค์กเ็ สด็จไปทีภ
 เู ขาอีกแต่ลําพัง 6:16 พอคําลงเหล่าสาวก
ของพระองค์กไ็ ด ้ลงไปทีท
 ะเล 6:17 แล ้วลงเรือข ้ามฟากไปยังเมืองคา
เปอรนาอุม มืดแล ้วแต่พระเยซูกย
็ ังมิได ้เสด็จไปถึงเขา 6:18 ทะเลก็กําเริบ
ี งไปได ้ประมาณห ้าหก
ขึน
 เพราะลมพัดกล ้า 6:19 เมือ
 เขาทัง หลายตีกรรเชย
กิโลเมตร เขาก็เห็นพระเยซูเสด็จดําเนินมาบนทะเลใกล ้เรือ เขาต่างก็ตกใจ
กลัว 6:20 แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่า "นีเป็ นเราเอง อย่ากลัวเลย" 6:21 ดัง
นั น
 เขาจึงรับพระองค์ขน
ึ เรือด ้วยความเต็มใจ แล ้วทันใดนัน
 เรือก็ถงึ ฝั งทีเ ขา
จะไปนัน

การเทศนาของพระเยซูเกีย
 วกับอาหารแห่งชวี ต
ิ
6:22 วันรุง่ ขึน
 เมือ
 คนทีอ
 ยูฝ
่ ั งข ้างโน ้นเห็นว่าไม่มเี รืออืน
 ทีน
 ัน เว ้นแต่ลําที
เหล่าสาวกของพระองค์ลงไปเพียงลําเดียว และเห็นว่าพระเยซูมไิ ด ้เสด็จลง
เรือลํ านัน
 ไปกับเหล่าสาวก แต่เหล่าสาวกของพระองค์ไปตามลําพังเท่านัน

6:23 (แต่มเี รือลําอืน
 มาจากทิเบเรียส ใกล ้สถานทีท
 เี ขาได ้กินขนมปั ง หลัง
จากทีอ
 งค์พระผู ้เป็ นเจ ้าได ้ทรงขอบพระคุณแล ้ว) 6:24 เหตุฉะนัน
 เมือ

ประชาชนเห็นว่า พระเยซูและเหล่าสาวกไม่ได ้อยูท
่ น
ี ัน เขาจึงลงเรือไปและ
ตามหาพระเยซูทเี มืองคาเปอรนาอุม 6:25 ครัน
 เขาได ้พบพระองค์ทฝ
ี ั ง
ทะเลข ้างโน ้นแล ้ว เขาทัง หลายทูลพระองค์วา่ "รับบี ท่านมาทีน
 ีเมือ
 ไร"
6:26 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เราบอกความจริงแก่ทา่ นทัง หลายว่า ท่าน
ทัง หลายตามหาเรามิใชเ่ พราะได ้เห็นการอัศจรรย์นัน
 แต่เพราะได ้กินขนม
ื มสูญไป แต่จงหาอาหารที
ปั งอิม
 6:27 อย่าขวนขวายหาอาหารทีย
 อ
่ มเสอ
ดํ ารงอยูถ
่ งึ ชวี ต
ิ นิรันดร์ซงึ บุตรมนุษย์จะให ้แก่ทา่ น เพราะพระเจ ้าคือพระบิดา
ได ้ทรงประทับตรามอบอํานาจแก่พระบุตรแล ้ว" 6:28 แล ้วเขาทัง หลายก็
ทูลพระองค์วา่ "ข ้าพเจ ้าทัง หลายจะต ้องทําประการใด จึงจะทํางานของพระ
เจ ้าได ้" 6:29 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "งานของพระเจ ้านัน
 คือการทีท
 า่ น
ื ในท่านทีพ
้
เชอ
 ระองค์ทรงใชมานั
น
 " 6:30 เขาทัง หลายจึงทูลพระองค์วา่

่ นัน
"ถ ้าเชน
 ท่านจะกระทําหมายสําคัญอะไร เพือ
 ข ้าพเจ ้าทัง หลายจะเห็น
ื ในท่าน ท่านจะกระทําการอะไรบ ้าง 6:31 บรรพบุรษ
และเชอ
ุ ของข ้าพเจ ้า
ทัง หลายได ้กินมานาในถิน
 ทุรกันดารนัน
 ตามทีม
 ค
ี ํ าเขียนไว ้ว่า `ท่านได ้ให ้
เขากินอาหารจากสวรรค์'" 6:32 พระเยซูจงึ ตรัสกับเขาว่า "เราบอกความ
จริงแก่ทา่ นทัง หลายว่า มิใชโ่ มเสสทีใ ห ้อาหารจากสวรรค์นัน
 แก่ทา่ น แต่
พระบิดาของเราประทานอาหารแท ้ซงึ มาจากสวรรค์ให ้แก่ทา่ นทัง หลาย
6:33 เพราะว่าอาหารของพระเจ ้านัน
 คือท่านทีล
 งมาจากสวรรค์ และ
ประทานชวี ต
ิ ให ้แก่โลก" 6:34 เขาทัง หลายจึงทูลพระองค์วา่ "พระองค์เจ ้า
ข ้า โปรดให ้อาหารนัน
 แก่ข ้าพเจ ้าทัง หลายเสมอไปเถิด" 6:35 พระเยซูตรัส
ื ใน
กับเขาว่า "เราเป็ นอาหารแห่งชวี ต
ิ ผู ้ทีม
 าหาเราจะไม่หวิ อีก และผู ้ทีเ ชอ
เราจะไม่กระหายอีกเลย 6:36 แต่เราได ้บอกท่านทัง หลายแล ้วว่า ท่านได ้
ื 6:37 สารพัดทีพ
 ระบิดาทรงประทานแก่เราจะมาสู่
เห็นเราแล ้วแต่กไ็ ม่เชอ
เรา และผู ้ทีม
 าหาเรา เราก็จะไม่ทงิ เขาเลย 6:38 เพราะว่าเราได ้ลงมาจาก
สวรรค์ มิใชเ่ พือ
 กระทําตามความประสงค์ของเราเอง แต่เพือ
 กระทําตามพระ
้
ประสงค์ของพระองค์ผ ู ้ทรงใชเรามา
6:39 และพระประสงค์ของพระบิดา
้
ผู ้ทรงใชเรามานั
น
 ก็คอ
ื ให ้เรารักษาบรรดาผู ้ทีพ
 ระองค์ได ้ทรงมอบไว ้กับเรา
มิให ้หายไปสักคนเดียว แต่ให ้ฟื นขึน
 มาในวันทีส
 ด
ุ 6:40 เพราะนีแหละเป็ น
้
ื
พระประสงค์ของผู ้ทีท
 รงใชเรามานั
น
 ทีจ
 ะให ้ทุกคนทีเ ห็นพระบุตร และเชอ
ในพระบุตรได ้มีชวี ต
ิ นิรันดร์ และเราจะให ้ผู ้นัน
 ฟื นขึน
 มาในวันสุดท ้าย" 6:41
พวกยิวจึงบ่นพึมพํ ากันเรือ
 งพระองค์เพราะพระองค์ตรัสว่า "เราเป็ นอาหาร
ู ชายของโย
ซงึ ลงมาจากสวรรค์" 6:42 เขาทัง หลายว่า "คนนีเป็ นเยซูลก
่ รือ พ่อแม่ของเขาเราก็รู ้จัก เหตุใดคนนีจงึ พูดว่า `เราได ้ลงมา
เซฟมิใชห
จากสวรรค์'" 6:43 พระเยซูจงึ ตรัสตอบเขาเหล่านั น
 ว่า "อย่าบ่นกันเลย
้
ักนํ าให ้
6:44 ไม่มผ
ี ู ้ใดมาถึงเราได ้นอกจากพระบิดาผู ้ทรงใชเรามาจะทรงช
เขามา และเราจะให ้ผู ้นัน
 ฟื นขึน
 มาในวันสุดท ้าย 6:45 มีคําเขียนไว ้ใน
คัมภีรศ
์ าสดาพยากรณ์วา่ `ทุกคนจะเรียนรู ้จากพระเจ ้า' เหตุฉะนัน
 ทุกคนที
ได ้ยินได ้ฟั ง และได ้เรียนรู ้จากพระบิดาก็มาถึงเรา 6:46 ไม่มผ
ี ู ้ใดได ้เห็น
พระบิดา นอกจากท่านทีม
 าจากพระเจ ้า ท่านนัน
 แหละได ้เห็นพระบิดาแล ้ว
ื ในเราก็มช
6:47 เราบอกความจริงแก่ทา่ นทัง หลายว่า ผู ้ทีเ ชอ
ี วี ต
ิ นิรันดร์
6:48 เราเป็ นอาหารแห่งชวี ต
ิ นัน
 6:49 บรรพบุรษ
ุ ของท่านทัง หลายได ้กิน
ิ ชวี ต
มานาในถิน
 ทุรกันดารและสน
ิ 6:50 แต่นีเป็ นอาหารทีล
 งมาจากสวรรค์
เพือ
 ให ้ผู ้ทีไ ด ้กินแล ้วไม่ตาย 6:51 เราเป็ นอาหารทีธ
 ํารงชวี ต
ิ ซงึ ลงมาจาก
สวรรค์ ถ ้าผู ้ใดกินอาหารนี ผู ้นัน
 จะมีชวี ต
ิ นิรันดร์ และอาหารทีเ ราจะให ้เพือ


เป็ นชวี ต
ิ ของโลกนัน
 ก็คอ
ื เนือของเรา" 6:52 แล ้วพวกยิวก็ทม
ุ่ เถียงกันว่า "ผู ้
นีจะเอาเนือของเขาให ้เรากินได ้อย่างไร" 6:53 พระเยซูจงึ ตรัสกับเขาว่า
"เราบอกความจริงแก่ทา่ นทัง หลายว่า ถ ้าท่านไม่กน
ิ เนือและดืม
 โลหิตของ
บุตรมนุษย์ ท่านก็ไม่มช
ี วี ต
ิ ในตัวท่าน 6:54 ผู ้ทีก
 น
ิ เนือและดืม
 โลหิตของ
เราก็มช
ี วี ต
ิ นิรันดร์ และเราจะให ้ผู ้นัน
 ฟื นขึน
 มาในวันสุดท ้าย 6:55 เพราะว่า
 น
ิ
เนือของเราเป็ นอาหารแท ้และโลหิตของเราก็เป็ นของดืม
 แท ้ 6:56 ผู ้ทีก
เนือและดืม
 โลหิตของเรา ผู ้นัน
 ก็อยูใ่ นเราและเราอยูใ่ นเขา 6:57 พระบิดา
้
ผู ้ทรงดํารงพระชนม์ได ้ทรงใชเรามาและเรามี
ชวี ต
ิ เพราะพระบิดานั น
 ฉันใด ผู ้
ทีก
 น
ิ เรา ผู ้นัน
 ก็จะมีชวี ต
ิ เพราะเราฉันนัน
 6:58 นีแหละเป็ นอาหารซงึ ลงมา
ิ ชวี ต
จากสวรรค์ ไม่เหมือนกับมานาทีพ
 วกบรรพบุรษ
ุ ของท่านได ้กินและสน
ิ
ผู ้ทีก
 น
ิ อาหารนีจะมีชวี ต
ิ นิรันดร์" 6:59 คําเหล่านีพระองค์ได ้ตรัสในธรรม
ศาลา ขณะทีพ
 ระองค์ทรงสังสอนอยูท
่ เี มืองคาเปอรนาอุม
พวกนัน
 ไม่เข ้าใจคํ าสังสอนของพระเยซู (มธ 8:19-22; 10:36)
่ นัน
6:60 ดังนัน
 เมือ
 เหล่าสาวกของพระองค์หลายคนได ้ฟั งเชน
 ก็พด
ู ว่า
 พระเยซูทรงทราบเองว่า
"ถ ้อยคําเหล่านียากนัก ใครจะฟั งได ้" 6:61 เมือ
เหล่าสาวกของพระองค์บน
่ ถึงเรือ
 งนั น
 พระองค์จงึ ตรัสกับเขาว่า "เรือ
 งนีทํา
ให ้ท่านทัง หลายลําบากใจหรือ 6:62 ถ ้าท่านจะได ้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จขึน

ไปยังทีท
 ท
ี า่ นอยูแ
่ ต่กอ
่ นนัน
 ท่านจะว่าอย่างไร 6:63 จิตวิญญาณเป็ นทีใ ห ้
มีชวี ต
ิ สว่ นเนือหนังไม่มป
ี ระโยชน์อน
ั ใด ถ ้อยคํ าซงึ เราได ้กล่าวกับท่านทัง
หลายนั น
 เป็ นจิตวิญญาณและเป็ นชวี ต
ิ 6:64 แต่ในพวกท่านมีบางคนทีไ ม่
ื " เพราะพระเยซูทรงทราบแต่แรกว่าผู ้ใดไม่เชอ
ื และเป็ นผู ้ใดทีจ
เชอ
 ะทรยศ
พระองค์ 6:65 และพระองค์ตรัสว่า "เหตุฉะนัน
 เราจึงได ้บอกท่านทัง หลาย
ว่า `ไม่มผ
ี ู ้ใดจะมาถึงเราได ้ นอกจากพระบิดาของเราจะทรงโปรดประทาน
ให ้ผู ้นัน
 '" 6:66 ตัง แต่นัน
 มาสาวกของพระองค์หลายคนก็ท ้อถอยไม่
ติดตามพระองค์อก
ี ต่อไป
ื ของเปโตร
คํ ากล่าวถึงความเชอ
ิ สองคนนัน
6:67 พระเยซูตรัสกับสบ
 ว่า "ท่านทัง หลายก็จะจากเราไปด ้วย
หรือ" 6:68 ซโี มนเปโตรทูลตอบพระองค์วา่ "พระองค์เจ ้าข ้า พวกข ้า
พระองค์จะจากไปหาผู ้ใดเล่า พระองค์มถ
ี ้อยคํ าซงึ ให ้มีชวี ต
ิ นิรันดร์ 6:69
ื และแน่ใจแล ้วว่า พระองค์ทรงเป็ นพระคริสต์
และข ้าพระองค์ทัง หลายก็เชอ

พระบุตรของพระเจ ้าผู ้ทรงดํารงพระชนม์" 6:70 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า
ิ สองคนมิใชห
่ รือ และคนหนึง ในพวกท่านเป็ นมารร ้าย"
"เราเลือกพวกท่านสบ
6:71 พระองค์ทรงหมายถึงยูดาสอิสคาริโอทบุตรชายซโี มน เพราะว่าเขา
ิ สองคน
เป็ นผู ้ทีจ
 ะทรยศพระองค์ คือคนหนึง ในอัครสาวกสบ
การเลีย
 งในเทศกาลอยูเ่ พิงทีก
 รุงเยรูซาเล็ม
7:1 ภายหลังเหตุการณ์เหล่านีพระเยซูกไ็ ด ้เสด็จไปในแคว ้นกาลิลี ด ้วยว่า
พระองค์ไม่ประสงค์ทจ
ี ะเสด็จไปในแคว ้นยูเดีย เพราะพวกยิวหาโอกาสทีจ
 ะ
ฆ่าพระองค์ 7:2 ขณะนัน
 ใกล ้จะถึงเทศกาลอยูเ่ พิงของพวกยิวแล ้ว 7:3
พวกน ้องๆของพระองค์จงึ ทูลพระองค์วา่ "จงออกจากทีน
 ีไปยังแคว ้นยูเดีย
ี ู้
เพือ
 เหล่าสาวกของท่านจะได ้เห็นกิจการทีท
 า่ นกระทํา 7:4 เพราะว่าไม่มผ
ใดทํ าสงิ ใดลับๆ เมือ
 ผู ้นัน
 เองอยากให ้ตัวปรากฏ ถ ้าท่านกระทําการเหล่านีก็
จงสําแดงตัวให ้ปรากฏแก่โลกเถิด" 7:5 แม ้พวกน ้องๆของพระองค์กม
็ ไิ ด ้
ื ในพระองค์ 7:6 พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า "ยังไม่ถงึ เวลาของเรา แต่
เชอ
เวลาของพวกท่านมีอยูเ่ สมอ 7:7 โลกจะเกลียดชังพวกท่านไม่ได ้ แต่โลก
เกลียดชังเรา เพราะเราเป็ นพยานว่าการงานของโลกนัน
 ชัว 7:8 พวกท่าน
จงขึน
 ไปในเทศกาลนัน
 เถิด เราจะยังไม่ขน
ึ ไปในเทศกาลนัน
 เพราะว่ายังไม่
่ นัน
ถึงกําหนดเวลาของเรา" 7:9 เมือ
 พระองค์ตรัสเชน
 แก่เขาแล ้ว พระองค์ก็
ยังประทับอยูใ่ นแคว ้นกาลิลี
พระเยซูทรงออกจากแคว ้นกาลิลเี ป็ นการลับ
7:10 แต่เมือ
 พวกน ้องๆของพระองค์ขน
ึ ไปในเทศกาลนัน
 แล ้ว พระองค์ก็
เสด็จตามขึน
 ไปด ้วย แต่ไปอย่างลับๆ ไม่เปิ ดเผย 7:11 พวกยิวจึงมองหา
พระองค์ในเทศกาลนัน
 และถามว่า "คนนัน
 อยูท
่ ไี หน" 7:12 และประชาชนก็
ิ กันถึงพระองค์เป็ นอันมาก บางคนว่า "เขาเป็ นคนดี" คนอืน
ซุบซบ
 ๆว่า "มิใช ่
แต่เขาหลอกลวงประชาชนต่างหาก" 7:13 แต่ไม่มผ
ี ู ้ใดอาจพูดถึงพระองค์
อย่างเปิ ดเผย เพราะกลัวพวกยิว
พระเยซูทเี ทศกาลอยูเ่ พิง
7:14 ครัน
 ถึงวันกลางเทศกาลนัน
 พระเยซูได ้เสด็จขึน
 ไปในพระวิหารและ
ทรงสังสอน 7:15 พวกยิวคิดประหลาดใจและพูดว่า "คนนีจะรู ้ข ้อความ

เหล่านีได ้อย่างไร ในเมือ
 ไม่เคยเรียนเลย" 7:16 พระเยซูจงึ ตรัสตอบเขาว่า
่ องเราเอง แต่เป็ นของพระองค์ผ ู ้ทรงใชเรามา
้
"คําสอนของเราไม่ใชข
7:17
ถ ้าผู ้ใดตัง ใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู ้นัน
 ก็จะรู ้ว่าคําสอนนัน

มาจากพระเจ ้า หรือว่าเราพูดตามใจชอบของเราเอง 7:18 ผู ้ใดทีพ
 ด
ู ตามใจ
ชอบของตนเอง ผู ้นัน
 ย่อมแสวงหาเกียรติสําหรับตนเอง แต่ผ ู ้ทีแ
 สวงหา
้
เกียรติให ้พระองค์ผ ู ้ทรงใชตนมา
ผู ้นั น
 แหละเป็ นคนจริง ไม่มอ
ี ธรรมอยูใ่ น
่ รือ และ
เขาเลย 7:19 โมเสสได ้ให ้พระราชบัญญัตแ
ิ ก่ทา่ นทัง หลายมิใชห
ไม่มผ
ี ู ้ใดในพวกท่านรักษาพระราชบัญญัตน
ิ ัน
 ท่านทัง หลายหาโอกาสทีจ
 ะ
ฆ่าเราทําไม" 7:20 คนเหล่านัน
 ตอบว่า "ท่านมีผส
ี งิ อยู่ ใครเล่าหาโอกาส
จะฆ่าท่าน" 7:21 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เราได ้ทําสงิ หนึง และท่านทัง
หลายประหลาดใจ 7:22 โมเสสได ้ให ้ท่านทัง หลายเข ้าสุหนัต (มิใชไ่ ด ้มา
จากโมเสส แต่มาจากบรรพบุรษ
ุ ) และในวันสะบาโตท่านทัง หลายก็ยังให ้
 มิให ้ละเมิดพระ
คนเข ้าสุหนัต 7:23 ถ ้าในวันสะบาโตคนยังเข ้าสุหนั ต เพือ
ราชบัญญัตข
ิ องโมเสสแล ้ว ท่านทัง หลายจะโกรธเรา เพราะเราทําให ้ชายผู ้
ิ ตามทีเ ห็นภาย
หนึง หายโรคเป็ นปกติในวันสะบาโตหรือ 7:24 อย่าตัดสน
ิ ตามชอบธรรมเถิด" 7:25 เพราะฉะนัน
นอก แต่จงตัดสน
 ชาวกรุงเยรูซาเล็ม
่ รือทีเ ขาหาโอกาสจะฆ่าเสย
ี 7:26 แต่ดเู ถิด
บางคนจึงพูดว่า "คนนีมใิ ชห
ท่านกําลังพูดอย่างกล ้าหาญและเขาทัง หลายก็ไม่ได ้ว่าอะไรท่านเลย พวก
ขุนนางรู ้แน่แล ้วหรือว่า คนนีเป็ นพระคริสต์แท ้ 7:27 แต่เรารู ้ว่าคนนีมาจาก
ไหน แต่เมือ
 พระคริสต์เสด็จมานัน
 จะไม่มผ
ี ู ้ใดรู ้เลยว่า พระองค์มาจากไหน"
7:28 ดังนัน
 พระเยซูจงึ ทรงประกาศขณะทีท
 รงสังสอนอยูใ่ นพระวิหารว่า
"ท่านทัง หลายรู ้จักเรา และรู ้ว่าเรามาจากไหน แต่เรามิได ้มาตามลําพังเรา
้
เอง แต่พระองค์ผ ู ้ทรงใชเรามานั
น
 ทรงสัตย์จริง แต่ทา่ นทัง หลายไม่รู ้จัก
พระองค์ 7:29 แต่เรารู ้จักพระองค์เพราะเรามาจากพระองค์และพระองค์ได ้
้
ทรงใชเรามา"
7:30 เขาทัง หลายจึงหาโอกาสทีจ
 ะจับพระองค์ แต่ไม่มผ
ี ู ้ใด
ยืน
 มือแตะต ้องพระองค์ เพราะยังไม่ถงึ กําหนดเวลาของพระองค์ 7:31 และ
ื ในพระองค์และพูดว่า "เมือ
มีหลายคนในหมูป
่ ระชาชนนัน
 ได ้เชอ
 พระคริสต์
เสด็จมานัน
 พระองค์จะทรงกระทํ าอัศจรรย์มากยิง กว่าทีผ
 ู ้นีได ้กระทํ าหรือ"
ิ กันเรือ
7:32 เมือ
 พวกฟาริสไี ด ้ยินประชาชนซุบซบ
 งพระองค์อย่างนัน
 พวก
ี บ
้ ้าหน ้าทีไ ปจับพระองค์ 7:33 พระเยซู
ฟาริสก
ั พวกปุโรหิตใหญ่จงึ ได ้ใชเจ
จึงตรัสกับเขาทัง หลายว่า "เราจะอยูก
่ บ
ั ท่านทัง หลายอีกหน่อยหนึง แล ้วจะ
้
กลับไปหาพระองค์ผ ู ้ทรงใชเรามา
7:34 ท่านทัง หลายจะแสวงหาเราแต่จะ
ไม่พบเรา และทีซ
 งึ เราอยูน
่ ัน
 ท่านจะไปไม่ได ้" 7:35 พวกยิวจึงพูดกันว่า

"คนนีจะไปไหน ทีเ ราจะหาเขาไม่พบ เขาจะไปหาคนทีก
 ระจัดกระจายไปอยู่
ในหมูพ
่ วกต่างชาติและสังสอนพวกต่างชาติหรือ 7:36 เขาหมายความว่า
อย่างไรทีพ
 ด
ู ว่า `ท่านทัง หลายจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเรา' และ `ทีซ
 งึ
เราอยูน
่ ัน
 ท่านจะไปไม่ได ้'"
พระวิญญาณบริสท
ุ ธิค
G อ
ื แม่นําประกอบด ้วยชวี ต
ิ
7:37 ในวันสุดท ้ายของเทศกาลซงึ เป็ นวันใหญ่นัน
 พระเยซูทรงยืนและ
ื ในเรา
ประกาศว่า "ถ ้าผู ้ใดกระหาย ผู ้นั น
 จงมาหาเราและดืม
 7:38 ผู ้ทีเ ชอ
ตามทีพ
 ระคัมภีรไ์ ด ้กล่าวไว ้แล ้วว่า `แม่นําทีม
 น
ี ํ าประกอบด ้วยชวี ต
ิ จะไหล
ออกมาจากภายในผู ้นัน
 '" 7:39 (สงิ ทีพ
 ระองค์ตรัสนัน
 หมายถึงพระวิญญาณ
ื ในพระองค์จะได ้รับ เหตุวา่ ยังไม่ได ้ประทานพระวิญญาณบริสท
ซงึ ผู ้ทีเ ชอ
ุ ธิG
ให ้ เพราะพระเยซูยังมิได ้รับสง่าราศ)ี
เห็นด ้วยหรือต่อต ้านพระเยซู
7:40 เมือ
 ประชาชนได ้ฟั งดังนัน
 หลายคนจึงพูดว่า "แท ้จริง ท่านผู ้นีเป็ น
ศาสดาพยากรณ์นัน
 " 7:41 คนอืน
 ๆก็พด
ู ว่า "ท่านผู ้นีเป็ นพระคริสต์" แต่บาง
่ รือ
์ ล่าวไว ้มิใชห
คนพูดว่า "พระคริสต์จะมาจากกาลิลห
ี รือ 7:42 พระคัมภีรก
ื สายของดาวิด และมาจากเมืองเบธเลเฮมซงึ ดา
ว่า พระคริสต์จะมาจากเชอ
วิดเคยอยูน
่ ัน
 " 7:43 เหตุฉะนัน
 ประชาชนจึงมีความเห็นแตกแยกกันในเรือ
 ง
พระองค์ 7:44 บางคนใคร่จะจับพระองค์ แต่ไม่มผ
ี ู ้ใดยืน
 มือแตะต ้อง
พระองค์เลย 7:45 เจ ้าหน ้าทีจ
 งึ กลับไปหาพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริส ี
และพวกนัน
 กล่าวกับเจ ้าหน ้าทีว า่ "ทําไมเจ ้าจึงไม่จับเขามา" 7:46 เจ ้า
ี อบ
หน ้าทีต
 อบว่า "ไม่เคยมีผ ู ้ใดพูดเหมือนคนนัน
 เลย" 7:47 พวกฟาริสต
เขาว่า "พวกเจ ้าถูกหลอกไปด ้วยแล ้วหรือ 7:48 มีผ ู ้ใดในพวกขุนนางหรือ
ื ในผู ้นัน
พวกฟาริสเี ชอ
 หรือ 7:49 แต่ประชาชนหมูน
่ ีทไี ม่รู ้พระราชบัญญัตก
ิ ็
ต ้องถูกสาปแชง่ อยูแ
่ ล ้ว" 7:50 นิโคเดมัส (ผู ้ทีไ ด ้มาหาพระเยซูในเวลา
กลางคืนนัน
 และเป็ นคนหนึง ในพวกเขา) ได ้กล่าวแก่พวกเขาว่า 7:51
ิ คนใดโดยทีย
"พระราชบัญญัตข
ิ องเราตัดสน
 ังไม่ได ้ฟั งเขาก่อน และรู ้ว่าเขา
ได ้ทําอะไรบ ้างหรือ" 7:52 เขาทัง หลายตอบนิโคเดมัสว่า "ท่านมาจากกาลิ
ลีด ้วยหรือ จงค ้นหาดูเถิด เพราะว่าไม่มศ
ี าสดาพยากรณ์เกิดขึน
 มาจากกาลิ
ลี" 7:53 ต่างคนต่างกลับไปบ ้านของตน

หญิงทีถ
 ก
ู จับกุมโทษฐานล่วงประเวณี
้ พ
8:1 แต่พระเยซูเสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศ 8:2 ในตอนเชาตรู
่ ระองค์
เสด็จเข ้าในพระวิหารอีก และคนทัง หลายพากันมาหาพระองค์ พระองค์ก็
ประทับนังและสังสอนเขา 8:3 พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสไี ด ้พาผู ้หญิง
คนหนึง มาหาพระองค์ หญิงผู ้นีถก
ู จับฐานล่วงประเวณี และเมือ
 เขาให ้หญิง
ผู ้นียน
ื อยูท
่ า่ มกลางฝูงชน 8:4 เขาทูลพระองค์วา่ "พระอาจารย์เจ ้าข ้า หญิง
คนนีถก
ู จับเมือ
 กําลังล่วงประเวณีอยู่ 8:5 ในพระราชบัญญัตน
ิ ัน
 โมเสสสังให ้
่ นีให ้ตาย สว่ นท่านจะว่าอย่างไรในเรือ
เราเอาหินขว ้างคนเชน
 งนี" 8:6 เขา
พูดอย่างนีเพือ
 ทดลองพระองค์ หวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์ แต่พระเยซูทรง
น ้อมพระกายลงเอานิว พระหัตถ์เขียนทีด
 น
ิ เหมือนดังว่าพระองค์ไม่ได ้ยิน
พวกเขาเลย 8:7 และเมือ
 พวกเขายังทูลถามพระองค์อยูเ่ รือ
 ยๆ พระองค์ก็
ทรงลุกขึน
 และตรัสกับเขาว่า "ผู ้ใดในพวกท่านทีไ ม่มบ
ี าป ก็ให ้ผู ้นัน
 เอาหิน
ขว ้างเขาก่อน" 8:8 แล ้วพระองค์กท
็ รงน ้อมพระกายลงและเอานิว พระหัตถ์
เขียนทีด
 น
ิ อีก 8:9 และเมือ
 เขาทัง หลายได ้ยินดังนัน
 จึงรู ้สํานึกโดยใจ
วินจ
ิ ฉัยผิดชอบ เขาทัง หลายจึงออกไปทีละคนๆ เริม
 จากคนเฒ่าคนแก่จน
หมด เหลือแต่พระเยซูตามลําพังกับหญิงทีย
 ังยืนอยูท
่ น
ี ั น
 8:10 เมือ
 พระ
เยซูทรงลุกขึน
 แล ้ว และมิได ้ทอดพระเนตรเห็นผู ้ใด เห็นแต่หญิงผู ้นั น

พระองค์ตรัสกับนางว่า "หญิงเอ๋ย พวกเขาทีฟ
 ้ องเจ ้าไปไหนหมด ไม่มใี คร
เอาโทษเจ ้าหรือ" 8:11 นางนัน
 ทูลว่า "พระองค์เจ ้าข ้า ไม่มผ
ี ู ้ใดเลย" และ
พระเยซูตรัสกับนางว่า "เราก็ไม่เอาโทษเจ ้าเหมือนกัน จงไปเถิด และอย่า
ทําบาปอีก"
พระเยซูเป็ นความสว่างของโลก (ยน 1:9)
8:12 อีกครัง หนึง พระเยซูตรัสกับเขาทัง หลายว่า "เราเป็ นความสว่างของ
โลก ผู ้ทีต
 ามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชวี ต
ิ " 8:13
ี งึ กล่าวกับพระองค์วา่ "ท่านเป็ นพยานให ้แก่ตัวเอง คําพยานของ
พวกฟาริสจ
ท่านไม่เป็ นความจริง" 8:14 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "แม ้เราเป็ นพยานให ้
แก่ตัวเราเอง คําพยานของเราก็เป็ นความจริง เพราะเรารู ้ว่าเรามาจากไหน
และจะไปทีไ หน แต่พวกท่านไม่รู ้ว่าเรามาจากไหนและจะไปทีไ หน 8:15
ท่านทัง หลายย่อมพิพากษาตามเนือหนัง เรามิได ้พิพากษาผู ้ใด 8:16 แต่
ถึงแม ้ว่าเราจะพิพากษา การพิพากษาของเราก็ถก
ู ต ้อง เพราะเรามิได ้

้
พิพากษาโดยลําพัง แต่เราพิพากษาร่วมกับพระบิดาผู ้ทรงใชเรามา
8:17
ในพระราชบัญญัตข
ิ องท่านก็มค
ี ําเขียนไว ้ว่า `คําพยานของสองคนก็เป็ น
้
ความจริง' 8:18 เราเป็ นพยานให ้แก่ตัวเราเองและพระบิดาผู ้ทรงใชเรามาก็
เป็ นพยานให ้แก่เรา" 8:19 เหตุฉะนัน
 เขาจึงทูลพระองค์วา่ "พระบิดาของ
ท่านอยูท
่ ไี หน" พระเยซูตรัสตอบว่า "ตัวเราก็ดี พระบิดาของเราก็ดี ท่านทัง
หลายไม่รู ้จัก ถ ้าท่านรู ้จักเรา ท่านก็จะรู ้จักพระบิดาของเราด ้วย" 8:20 พระ
เยซูตรัสคําเหล่านีทค
ี ลังเงิน เมือ
 กําลังทรงสังสอนอยูใ่ นพระวิหาร แต่ไม่มผ
ี ู้
ใดจับกุมพระองค์ เพราะว่ายังไม่ถงึ กําหนดเวลาของพระองค์ 8:21 พระ
เยซูจงึ ตรัสกับเขาอีกว่า "เราจะจากไป และท่านทัง หลายจะแสวงหาเรา
และจะตายในการบาปของท่าน ทีซ
 งึ เราจะไปนั น
 ท่านทัง หลายจะไปไม่ได ้"
8:22 พวกยิวจึงพูดกันว่า "เขาจะฆ่าตัวตายหรือ เพราะเขาพูดว่า `ทีซ
 งึ เรา
จะไปนัน
 ท่านทัง หลายจะไปไม่ได ้'" 8:23 พระองค์ตรัสกับเขาว่า "ท่านทัง
หลายมาจากเบือ
 งล่าง เรามาจากเบือ
 งบน ท่านเป็ นของโลกนี เราไม่ได ้เป็ น
ของโลกนี 8:24 เราจึงบอกท่านทัง หลายว่า ท่านจะตายในการบาปของ
ื ว่าเราเป็ นผู ้นัน
ท่าน เพราะว่าถ ้าท่านมิได ้เชอ
 ท่านจะต ้องตายในการบาป
ของตัว" 8:25 เขาจึงถามพระองค์วา่ "ท่านคือใครเล่า" พระเยซูตรัสกับเขา
ว่า "เราเป็ นดังทีเ ราได ้บอกท่านทัง หลายแต่แรกนัน
 8:26 เราก็ยังมีเรือ
 งอีก
้
มากทีจ
 ะพูดและพิพากษาท่าน แต่พระองค์ผ ู ้ทรงใชเรามานั
น
 ทรงเป็ นสัตย์
จริง และสงิ ทีเ ราได ้ยินจากพระองค์ เรากล่าวแก่โลก" 8:27 เขาทัง หลาย
ไม่เข ้าใจว่าพระองค์ตรัสกับเขาถึงเรือ
 งพระบิดา 8:28 พระเยซูจงึ ตรัสกับ
เขาว่า "เมือ
 ท่านทัง หลายจะได ้ยกบุตรมนุษย์ขน
ึ ไว ้แล ้ว เมือ
 นัน
 ท่านก็จะรู ้ว่า
เราคือผู ้นัน
 และรู ้ว่าเรามิได ้ทําสงิ ใดตามใจชอบ แต่พระบิดาของเราได ้ทรง
้
สอนเราอย่างไร เราจึงกล่าวอย่างนัน
 8:29 และพระองค์ผ ู ้ทรงใชเรามาก็
ทรงสถิตอยูก
่ บ
ั เรา พระบิดามิได ้ทรงทิง เราไว ้ตามลําพัง เพราะว่าเราทํ าตาม
ชอบพระทัยพระองค์เสมอ" 8:30 เมือ
 พระองค์ตรัสดังนีกม
็ ค
ี นเป็ นอันมาก
ื ในพระองค์ 8:31 พระเยซูจงึ ตรัสกับพวกยิวทีเ ชอ
ื ในพระองค์แล ้วว่า
เชอ
"ถ ้าท่านทัง หลายดํารงอยูใ่ นคําของเรา ท่านก็เป็ นสาวกของเราอย่างแท ้จริง
8:32 และท่านทัง หลายจะรู ้จักความจริง และความจริงนัน
 จะทําให ้ท่านทัง
ื เชอ
ื สายมา
หลายเป็ นไทย" 8:33 เขาทัง หลายทูลตอบพระองค์วา่ "เราสบ
ั และไม่เคยเป็ นทาสใครเลย เหตุไฉนท่านจึงกล่าวว่า `ท่านทัง
จากอับราฮม
หลายจะเป็ นไทย'" 8:34 พระเยซูตรัสตอบเขาทัง หลายว่า "เราบอกความ
จริงแก่ทา่ นว่า ผู ้ใดทีท
 ําบาปก็เป็ นทาสของบาป 8:35 ทาสนั น
 มิได ้อยูใ่ น
ครัวเรือนตลอดไป พระบุตรต่างหากอยูต
่ ลอดไป 8:36 เหตุฉะนัน
 ถ ้าพระ

บุตรจะทรงกระทําให ้ท่านทัง หลายเป็ นไทย ท่านก็จะเป็ นไทยจริงๆ 8:37
ื สายของอับราฮม
ั แต่ทา่ นก็หาโอกาสทีจ
เรารู ้ว่าท่านทัง หลายเป็ นเชอ
 ะฆ่า
ี เพราะคําของเราไม่มโี อกาสเข ้าสูใ่ จของท่าน 8:38 เราพูดสงิ ทีเ รา
เราเสย
ได ้เห็นจากพระบิดาของเรา และท่านทําสงิ ทีท
 า่ นได ้เห็นจากพ่อของท่าน"
ั เป็ นบิดาของเรา" พระ
8:39 เขาทัง หลายจึงทูลตอบพระองค์วา่ "อับราฮม
ั แล ้ว
เยซูตรัสกับเขาทัง หลายว่า "ถ ้าท่านทัง หลายเป็ นบุตรของอับราฮม
ั ได ้กระทํา 8:40 แต่บัดนีทา่ นทัง หลายหาโอกาส
ท่านก็จะทํ าสงิ ทีอ
 บ
ั ราฮม
ทีจ
 ะฆ่าเรา ซงึ เป็ นผู ้ทีไ ด ้บอกท่านถึงความจริงทีเ ราได ้ยินมาจากพระเจ ้า
ั มิได ้กระทําอย่างนี 8:41 ท่านทัง หลายย่อมทําสงิ ทีพ
อับราฮม
 อ
่ ของท่าน
ทํา" เขาจึงทูลพระองค์วา่ "เรามิได ้เกิดจากการล่วงประเวณี เรามีพระบิดา
องค์เดียวคือพระเจ ้า" 8:42 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ถ ้าพระเจ ้าเป็ นพระบิดา
ของท่านแล ้ว ท่านก็จะรักเรา เพราะเรามาจากพระเจ ้าและอยูน
่ ีแล ้ว เรามิได ้
้
8:43 เหตุไฉนท่าน
มาตามใจชอบของเราเอง แต่พระองค์นัน
 ทรงใชเรามา
จึงไม่เข ้าใจถ ้อยคํ าทีเ ราพูด นันเป็ นเพราะท่านทนฟั งคําของเราไม่ได ้ 8:44
ท่านทัง หลายมาจากพ่อของท่านคือพญามาร และท่านใคร่จะทําตามความ
ปรารถนาของพ่อท่าน มันเป็ นฆาตกรตัง แต่เดิมมา และมิได ้ตัง อยูใ่ นความ
จริง เพราะความจริงมิได ้อยูใ่ นมัน เมือ
 มันพูดมุสามันก็พด
ู ตามสันดานของ
มันเอง เพราะมันเป็ นผู ้มุสา และเป็ นพ่อของการมุสา 8:45 แต่ทา่ นทัง
ื เรา เพราะเราพูดความจริง 8:46 มีผ ู ้ใดในพวกท่านหรือทีช
 ี
หลายมิได ้เชอ
ื เรา
ให ้เห็นว่าเราได ้ทําบาป และถ ้าเราพูดความจริง ทําไมท่านจึงไม่เชอ
8:47 ผู ้ทีม
 าจากพระเจ ้าก็ยอ
่ มฟั งพระวจนะของพระเจ ้า เหตุฉะนั น
 ท่านจึง
ไม่ฟัง เพราะท่านทัง หลายมิได ้มาจากพระเจ ้า" 8:48 พวกยิวจึงทูลตอบ
พระองค์วา่ "ทีเ ราพูดว่า ท่านเป็ นชาวสะมาเรียและมีผส
ี งิ นั น
 ไม่จริงหรือ"
8:49 พระเยซูตรัสตอบว่า "เราไม่มผ
ี ส
ี งิ แต่วา่ เราถวายพระเกียรติแด่พระ
บิดาของเรา และท่านลบหลูเ่ กียรติเรา 8:50 เรามิได ้แสวงหาเกียรติของเรา
เอง แต่มผ
ี ู ้หาให ้ และพระองค์นัน
 จะทรงพิพากษา 8:51 เราบอกความจริง
แก่ทา่ นว่า ถ ้าผู ้ใดรักษาคําของเรา ผู ้นัน
 จะไม่ประสบความตายเลย" 8:52
ั และพวก
พวกยิวจึงทูลพระองค์วา่ "เดีLยวนีเรารู ้แล ้วว่าท่านมีผส
ี งิ อับราฮม
ศาสดาพยากรณ์กต
็ ายแล ้ว และท่านพูดว่า `ถ ้าผู ้ใดรักษาคําของเรา ผู ้นัน
 จะ
ิ ความตายเลย' 8:53 ท่านเป็ นใหญ่กว่าอับราฮม
ั บิดาของเราทีต
ไม่ชม
 ายไป
แล ้วหรือ พวกศาสดาพยากรณ์ นัน
 ก็ตายไปแล ้วด ้วย ท่านอวดอ ้างว่าท่าน
เป็ นผู ้ใดเล่า" 8:54 พระเยซูตรัสตอบว่า "ถ ้าเราให ้เกียรติแก่ตัวเราเอง
เกียรติของเราก็ไม่มค
ี วามหมาย พระองค์ผ ู ้ทรงให ้เกียรติแก่เรานัน
 คือพระ

บิดาของเรา ผู ้ซงึ พวกท่านกล่าวว่าเป็ นพระเจ ้าของพวกท่าน 8:55 ท่านไม่
รู ้จักพระองค์ แต่เรารู ้จักพระองค์ และถ ้าเรากล่าวว่าเราไม่รู ้จักพระองค์ เราก็
เป็ นคนมุสาเหมือนกับท่าน แต่เรารู ้จักพระองค์ และรักษาพระดํารัสของ
ั บิดาของท่านชน
ื ชมยินดีทจ
พระองค์ 8:56 อับราฮม
ี ะได ้เห็นวันของเรา
และท่านก็ได ้เห็นแล ้วและมีความยินดี" 8:57 พวกยิวก็ทล
ู พระองค์วา่ "ท่าน
ิ ปี และท่านเคยเห็นอับราฮม
ั หรือ" 8:58 พระเยซูตรัสกับ
อายุยังไม่ถงึ ห ้าสบ
ั บังเกิดมานัน
เขาว่า "เราบอกความจริงแก่ทา่ นว่า ก่อนอับราฮม
 เราเป็ น"
8:59 คนเหล่านัน
 จึงหยิบก ้อนหินจะขว ้างพระองค์ แต่พระเยซูทรงหลบและ
เสด็จออกไปจากพระวิหาร เสด็จผ่านท่ามกลางเขาเหล่านัน

ทรงรักษาชายตาบอดแต่กําเนิด
9:1 เมือ
 พระเยซูเสด็จดําเนินไปนัน
 พระองค์ทอดพระเนตรเห็นชายคนหนึง
ตาบอดแต่กําเนิด 9:2 และพวกสาวกของพระองค์ทล
ู ถามพระองค์วา่ "พระ
อาจารย์เจ ้าข ้า ใครได ้ทําผิดบาป ชายคนนีหรือบิดามารดาของเขา เขาจึง
่ ายคนนีหรือบิดามารดาของ
เกิดมาตาบอด" 9:3 พระเยซูตรัสตอบว่า "มิใชช
เขาได ้ทําบาป แต่เพือ
 ให ้พระราชกิจของพระเจ ้าปรากฏในตัวเขา 9:4 เรา
้
ต ้องกระทําพระราชกิจของพระองค์ผ ู ้ทรงใชเรามาเมื
อ
 ยังวันอยู่ เมือ
 ถึงกลาง
คืนไม่มผ
ี ู ้ใดทํางานได ้ 9:5 ตราบใดทีเ รายังอยูใ่ นโลก เราเป็ นความสว่าง
ของโลก" 9:6 เมือ
 ตรัสดังนัน
 แล ้ว พระองค์กท
็ รงบ ้วนนํ าลายลงทีด
 น
ิ แล ้ว
ทรงเอานํ าลายนัน
 ทําเป็ นโคลนทาทีต
 าของคนตาบอดนัน
 9:7 แล ้วตรัสสัง
ี ในสระสโิ ลอัมเถิด" (สโิ ลอัมแปลว่า ใชไป)
้
เขาว่า "จงไปล ้างออกเสย
เขา
จึงไปล ้างแล ้วกลับเห็นได ้ 9:8 เพือ
 นบ ้านและคนทัง หลายทีเ คยเห็นชาย
่ รือทีเ คยนังขอทาน"
คนนัน
 เป็ นคนตาบอดมาก่อน จึงพูดกันว่า "คนนีมใิ ชห
9:9 บางคนก็พด
ู ว่า "คนนัน
 แหละ" คนอืน
 ว่า "เขาคล ้ายคนนัน
 " แต่เขาเอง
พูดว่า "ข ้าพเจ ้าคือคนนั น
 " 9:10 เขาทัง หลายจึงถามเขาว่า "ตาของเจ ้า
ื เยซู ได ้ทําโคลน
หายบอดได ้อย่างไร" 9:11 เขาตอบว่า "ชายคนหนึง ชอ
ทาตาของข ้าพเจ ้า และบอกข ้าพเจ ้าว่า `จงไปทีส
 ระสโิ ลอัมแล ้วล ้างออก
ี ' ข ้าพเจ ้าก็ได ้ไปล ้างตาจึงมองเห็นได ้" 9:12 เขาทัง หลายจึงถามเขา
เสย
ว่า "ผู ้นัน
 อยูท
่ ไี หน" คนนัน
 บอกว่า "ข ้าพเจ ้าไม่ทราบ" 9:13 เขาจึงพาคนที
แต่กอ
่ นตาบอดนัน
 ไปหาพวกฟาริส ี 9:14 วันทีพ
 ระเยซูทรงทําโคลนทาตา
ี ไ็ ด ้ถามเขาอีกว่า
ชายคนนัน
 ให ้หายบอดเป็ นวันสะบาโต 9:15 พวกฟาริสก
ทําอย่างไรตาเขาจึงมองเห็น เขาบอกคนเหล่านัน
 ว่า "เขาเอาโคลนทาตา

ของข ้าพเจ ้า และข ้าพเจ ้าก็ล ้างออกแล ้วจึงมองเห็น" 9:16 ฉะนัน
 พวกฟาริ
ี างคนพูดว่า "ชายคนนีไม่ได ้มาจากพระเจ ้าเพราะเขามิได ้รักษาวันสะบา
สบ
่ นัน
โต" คนอืน
 ว่า "คนบาปจะทําการอัศจรรย์เชน
 ได ้อย่างไร" พวกเขาก็แตก
แยกกัน 9:17 เขาจึงพูดกับคนตาบอดอีกว่า "เจ ้าคิดอย่างไรเรือ
 งคนนัน
 ใน
เมือ
 เขาได ้ทํ าให ้ตาของเจ ้าหายบอด" ชายคนนั น
 ตอบว่า "ท่านเป็ นศาสดา
ื เรือ
 งเกีย
 วกับชายคนนั น
 ว่า เขาตาบอด
พยากรณ์ " 9:18 แต่พวกยิวไม่เชอ
และกลับมองเห็น จนกระทังเขาได ้เรียกบิดามารดาของคนทีต
 ากลับมอง
เห็นได ้นัน
 มา 9:19 แล ้วพวกเขาถามเขาทัง สองว่า "ชายคนนีเป็ นบุตรชาย
ของเจ ้าหรือทีเ จ ้าบอกว่าตาบอดมาแต่กําเนิด ทําไมเดีLยวนีเขาจึงมองเห็น"
9:20 บิดามารดาของชายคนนั น
 ตอบเขาว่า "เราทราบว่าคนนีเป็ นบุตรชาย
ของเรา และทราบว่าเขาเกิดมาตาบอด 9:21 แต่ไม่รู ้ว่าทํ าไมเดีLยวนีเขาจึง
มองเห็น หรือใครทําให ้ตาของเขาหายบอด เราก็ไม่ทราบ จงถามเขาเถิด
 ด
ิ ามารดาของเขาพูด
เขาโตแล ้ว เขาจะเล่าเรือ
 งของเขาเองได ้" 9:22 ทีบ
อย่างนัน
 ก็เพราะกลัวพวกยิว เพราะพวกยิวตกลงกันแล ้วว่า ถ ้าผู ้ใดยอมรับว่า
ี จากธรรมศาลา 9:23 เหตุฉะนัน
ผู ้นัน
 เป็ นพระคริสต์ จะต ้องไล่ผ ู ้นั น
 เสย
 บิดา
มารดาของเขาจึงพูดว่า "จงถามเขาเถิด เขาโตแล ้ว" 9:24 คนเหล่านัน
 จึง
เรียกคนทีแ
 ต่กอ
่ นตาบอดนัน
 มาอีกและบอกเขาว่า "จงสรรเสริญพระเจ ้าเถิด
เรารู ้อยูว่ า่ ชายคนนั น
 เป็ นคนบาป" 9:25 เขาตอบว่า "ท่านนัน
 เป็ นคนบาป
หรือไม่ข ้าพเจ ้าไม่ทราบ สงิ เดียวทีข
 ้าพเจ ้าทราบก็คอ
ื ว่า ข ้าพเจ ้าเคยตาบ
อด แต่เดีLยวนีข ้าพเจ ้ามองเห็นได ้" 9:26 คนเหล่านัน
 จึงถามเขาอีกว่า "เขา
ทําอะไรกับเจ ้าบ ้าง เขาทํ าอย่างไรตาของเจ ้าจึงหายบอด" 9:27 ชายคน
นั น
 ตอบเขาว่า "ข ้าพเจ ้าบอกท่านแล ้ว และท่านไม่ฟัง ทํ าไมท่านจึงอยาก
ฟั งอีก ท่านอยากเป็ นสาวกของท่านผู ้นัน
 ด ้วยหรือ" 9:28 เขาทัง หลายจึง
ิ ย์ของเขา แต่เราเป็ นศษ
ิ ย์ของโมเสส 9:29
เย ้ยชายคนนัน
 ว่า "แกเป็ นศษ
เรารู ้ว่าพระเจ ้าได ้ตรัสกับโมเสส แต่คนนัน
 เราไม่รู ้ว่าเขามาจากไหน" 9:30
ชายคนนัน
 ตอบเขาว่า "เออ ชา่ งประหลาดจริงๆทีพ
 วกท่านไม่รู ้ว่าท่านผู ้นัน

มาจากไหน แต่ทา่ นผู ้นัน
 ยังได ้ทําให ้ตาของข ้าพเจ ้าหายบอด 9:31 พวก
เรารู ้ว่าพระเจ ้ามิได ้ฟั งคนบาป แต่ถ ้าผู ้ใดนมัสการพระเจ ้า และกระทําตาม
 มีโลกมาแล ้ว ไม่
พระทัยพระองค์ พระองค์กท
็ รงฟั งผู ้นัน
 9:32 ตัง แต่เริม
เคยมีใครได ้ยินว่า มีผ ู ้ใดทําให ้ตาของคนทีบ
 อดแต่กําเนิดมองเห็นได ้ 9:33
ถ ้าท่านผู ้นั น
 ไม่ได ้มาจากพระเจ ้าแล ้ว ก็จะทําอะไรไม่ได ้" 9:34 เขาทัง
หลายตอบคนนัน
 ว่า "แกเกิดมาในการบาปทัง นัน
 และแกจะมาสอนเราหรือ"
ี 9:35 พระเยซูทรงได ้ยินว่าเขาได ้ไล่คนนัน
ี
แล ้วเขาจึงไล่คนนัน
 เสย
 เสย

ื ในพระ
แล ้ว และเมือ
 พระองค์ทรงพบชายคนนัน
 จึงตรัสกับเขาว่า "เจ ้าเชอ
บุตรของพระเจ ้าหรือ" 9:36 ชายคนนัน
 ทูลตอบว่า "ท่านเจ ้าข ้า ผู ้ใดเป็ น
ื ในพระองค์ได ้" 9:37 พระเยซูตรัสกับเขาว่า
พระบุตรนัน
 ซงึ ข ้าพเจ ้าจะเชอ
"เจ ้าได ้เห็นท่านแล ้ว ทัง เป็ นผู ้นัน
 เองทีก
 ําลังพูดอยูก
่ บ
ั เจ ้า" 9:38 เขาจึง
ื " แล ้วเขาก็นมัสการพระองค์ 9:39
ทูลว่า "พระองค์เจ ้าข ้า ข ้าพระองค์เชอ
พระเยซูตรัสว่า "เราเข ้ามาในโลกเพือ
 การพิพากษา เพือ
 ให ้คนทัง หลายที
มองไม่เห็นกลับมองเห็น และคนทีม
 องเห็นกลับตาบอด" 9:40 เมือ
 พวกฟา
ี างคนทีอ
ริสบ
 ยูก
่ บ
ั พระองค์ได ้ยินอย่างนั น
 จึงกล่าวแก่พระองค์วา่ "เรา
ตาบอดด ้วยหรือ" 9:41 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ถ ้าพวกท่านตาบอด พวก
ท่านก็จะไม่มค
ี วามผิดบาป แต่บัดนีทา่ นพูดว่า `เรามองเห็น' เหตุฉะนัน

ความผิดบาปของท่านจึงยังมีอยู"่
พระเยซูเป็ นผู ้เลีย
 งทีด
 ี
10:1 "เราบอกความจริงแก่ทา่ นว่า ผู ้ทีม
 ไิ ด ้เข ้าไปในคอกแกะทางประตู แต่
ปี นเข ้าไปทางอืน
 นัน
 เป็ นขโมยและโจร 10:2 แต่ผ ู ้ทีเ ข ้าทางประตูกเ็ ป็ นผู ้
ี งของ
 และแกะย่อมฟั งเสย
เลีย
 งแกะ 10:3 นายประตูจงึ เปิ ดประตูให ้ผู ้นัน
ื แกะของท่าน และนํ าออกไป 10:4 เมือ
ท่าน ท่านเรียกชอ
 ท่านต ้อนแกะ
ี ง
ของท่านออกไปแล ้วก็เดินนํ าหน ้า และแกะก็ตามท่านไปเพราะรู ้จักเสย
ของท่าน 10:5 คนแปลกหน ้าแกะจะไม่ตามเลย แต่จะหนีไปจากเขา เพราะ
ี งของคนแปลกหน ้า" 10:6 คําอุปมานัน
 พระเยซูได ้ตรัสกับเขา
ไม่รู ้จักเสย
ทัง หลาย แต่เขาไม่เข ้าใจความหมายของพระดํารัสทีพ
 ระองค์ตรัสกับเขา
เลย 10:7 พระเยซูจงึ ตรัสกับเขาอีกว่า "เราบอกความจริงแก่ทา่ นว่า เรา
เป็ นประตูของแกะทัง หลาย 10:8 บรรดาผู ้ทีม
 าก่อนเรานัน
 เป็ นขโมยและ
โจร แต่ฝงู แกะก็มไิ ด ้ฟั งเขา 10:9 เราเป็ นประตู ถ ้าผู ้ใดเข ้าไปทางเรา ผู ้นัน

จะรอด และเขาจะเข ้าออก แล ้วจะพบอาหาร 10:10 ขโมยนัน
 ย่อมมาเพือ

ี เราได ้มาเพือ
จะลักและฆ่าและทําลายเสย
 เขาทัง หลายจะได ้ชวี ต
ิ และจะได ้
อย่างครบบริบรู ณ์ 10:11 เราเป็ นผู ้เลีย
 งทีด
 ี ผู ้เลีย
 งทีด
 น
ี ัน
 ย่อมสละชวี ต
ิ
ของตนเพือ
 ฝูงแกะ 10:12 แต่ผ ู ้ทีร ับจ ้างมิได ้เป็ นผู ้เลีย
 งแกะ และฝูงแกะไม่
เป็ นของเขา เมือ
 เห็นสุนัขป่ ามา เขาจึงละทิง ฝูงแกะหนีไป สุนัขป่ าก็ชงิ เอา
ี และทํ าให ้ฝูงแกะกระจัดกระจายไป 10:13 ผู ้ทีร ับจ ้างนัน
 หนี
แกะไปเสย
เพราะเขาเป็ นลูกจ ้างและไม่เป็ นห่วงแกะเลย 10:14 เราเป็ นผู ้เลีย
 งทีด
 ี
และเรารู ้จักแกะของเรา และแกะของเราก็รู ้จักเรา 10:15 เหมือนพระบิดา

ทรงรู ้จักเรา เราก็รู ้จักพระบิดาด ้วย และชวี ต
ิ ของเรา เราสละเพือ
 ฝูงแกะ
10:16 แกะอืน
 ซงึ มิได ้เป็ นของคอกนีเราก็มอ
ี ยู่ แกะเหล่านัน
 เราก็ต ้องพามา
ี งของเรา แล ้วจะรวมเป็ นฝูงเดียว และมีผ ู ้
ด ้วย และแกะเหล่านัน
 จะฟั งเสย
เลีย
 งเพียงผู ้เดียว 10:17 ด ้วยเหตุนีพระบิดาของเราจึงทรงรักเรา เพราะเรา
สละชวี ต
ิ ของเรา เพือ
 จะรับชวี ต
ิ นั น
 คืนมาอีก 10:18 ไม่มผ
ี ู ้ใดชงิ ชวี ต
ิ ไปจาก
ิ ธิทจ
เราได ้ แต่เราสละชวี ต
ิ ด ้วยใจสมัครของเราเอง เรามีสท
ี ะสละชวี ต
ิ นัน

ิ ธิทจ
และมีสท
ี ะรับคืนอีก พระบัญชานีเราได ้รับมาจากพระบิดาของเรา"
10:19 พระดํารัสนีจงึ ทํ าให ้พวกยิวแตกแยกกันอีก 10:20 พวกเขาหลาย
คนพูดว่า "เขามีผส
ี งิ และเป็ นบ ้า ท่านฟั งเขาทําไม" 10:21 พวกอืน
 ก็พด
ู ว่า
"คําอย่างนีไม่เป็ นคําของผู ้ทีม
 ผ
ี ส
ี งิ ผีจะทําให ้คนตาบอดมองเห็นได ้หรือ"
พระเยซูทรงเปิ ดเผยว่าพระองค์เป็ นพระเจ ้า
10:22 ขณะนัน
 เป็ นเทศกาลเลีย
 งฉลองพระวิหารทีก
 รุงเยรูซาเล็ม และเป็ น
ฤดูหนาว 10:23 พระเยซูทรงดําเนินอยูใ่ นพระวิหารทีเ ฉลียงของซาโลมอน
10:24 แล ้วพวกยิวก็พากันมาห ้อมล ้อมพระองค์ไว ้และทูลพระองค์วา่ "จะ
ทําให ้เราสงสัยนานสักเท่าใด ถ ้าท่านเป็ นพระคริสต์กจ
็ งบอกเราให ้ชัดแจ ้ง
เถิด" 10:25 พระเยซูตรัสตอบเขาทัง หลายว่า "เราได ้บอกท่านทัง หลาย
ื การซงึ เราได ้กระทําในพระนามพระบิดาของเราก็เป็ น
แล ้ว และท่านไม่เชอ
ื เพราะท่านมิได ้เป็ นแกะ
พยานให ้แก่เรา 10:26 แต่ทา่ นทัง หลายไม่เชอ
ี งของเรา
ของเรา ตามทีเ ราได ้บอกท่านแล ้ว 10:27 แกะของเราย่อมฟั งเสย
และเรารู ้จักแกะเหล่านัน
 และแกะนัน
 ตามเรา 10:28 เราให ้ชวี ต
ิ นิรันดร์แก่
แกะนัน
 และแกะนัน
 จะไม่พน
ิ าศเลย และจะไม่มผ
ี ู ้ใดแย่งชงิ แกะเหล่านั น
 ไป
จากมือของเราได ้ 10:29 พระบิดาของเราผู ้ประทานแกะนัน
 ให ้แก่เราเป็ น
ใหญ่กว่าทุกสงิ และไม่มผ
ี ู ้ใดสามารถชงิ แกะนั น
 ไปจากพระหัตถ์ของพระ
บิดาของเราได ้ 10:30 เรากับพระบิดาของเราเป็ นอันหนึง อันเดียวกัน"
10:31 พวกยิวจึงหยิบก ้อนหินขึน
 มาอีกจะขว ้างพระองค์ให ้ตาย 10:32
พระเยซูจงึ ตรัสกับเขาว่า "เราได ้สําแดงให ้ท่านเห็นการดีหลายประการซงึ
มาจากพระบิดาของเรา ท่านทัง หลายหยิบก ้อนหินจะขว ้างเราให ้ตายเพราะ
การกระทําข ้อใดเล่า" 10:33 พวกยิวทูลตอบพระองค์วา่ "เราจะขว ้างท่านมิ
ใชเ่ พราะการกระทําดี แต่เพราะการพูดหมิน
 ประมาท เพราะท่านเป็ นเพียง
มนุษย์แต่ตัง ตัวเป็ นพระเจ ้า" 10:34 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ในพระราช
่ รือว่า `เราได ้กล่าวว่า ท่านทัง หลายเป็ น
บัญญัตข
ิ องท่านมีคําเขียนไว ้มิใชห

พระ' 10:35 ถ ้าพระองค์ได ้ทรงเรียกผู ้ทีร ับพระวจนะของพระเจ ้าว่าเป็ นพระ
และจะฝ่ าฝื นพระคัมภีรไ์ ม่ได ้ 10:36 ท่านทัง หลายจะกล่าวหาท่านทีพ
 ระ
้ ้ามาในโลกว่า `ท่านกล่าวคําหมิน
บิดาได ้ทรงตัง ไว ้ และทรงใชเข
 ประมาท'
เพราะเราได ้กล่าวว่า `เราเป็ นบุตรของพระเจ ้า' อย่างนัน
 หรือ 10:37 ถ ้าเรา
ื ในเราเลย 10:38 แต่
ไม่ปฏิบัตพ
ิ ระราชกิจของพระบิดาของเรา ก็อย่าเชอ
ื ในเรา ก็จงเชอ
ื เพราะพระราช
ถ ้าเราปฏิบัตพ
ิ ระราชกิจนั น
 แม ้ว่าท่านมิได ้เชอ
ื ว่าพระบิดาทรงอยูใ่ นเรา และเราอยูใ่ น
กิจนัน
 เถิด เพือ
 ท่านจะได ้รู ้และเชอ
พระบิดา" 10:39 พวกเขาจึงหาโอกาสจับพระองค์อก
ี ครัง หนึง แต่พระองค์
ทรงรอดพ ้นจากมือเขาไปได ้
พระเยซูเสด็จไปยังสถานทีซ
 งึ พระองค์ทรงรับบัพติศมา
10:40 พระองค์เสด็จไปฟากแม่นําจอร์แดนข ้างโน ้นอีก และไปถึงสถานที
ทีย
 อห์นให ้บัพติศมาเป็ นครัง แรก และพระองค์ทรงพักอยูท
่ น
ี ัน 10:41 คน
เป็ นอันมากพากันมาหาพระองค์ และกล่าวว่า "ยอห์นมิได ้ทําการอัศจรรย์
ใดๆเลย แต่ทก
ุ สงิ ซงึ ยอห์นได ้กล่าวถึงท่านผู ้นีเป็ นความจริง" 10:42 และ
ื ในพระองค์
มีคนหลายคนทีน
 ันได ้เชอ
ลาซารัสได ้ฟื นขึน
 มาจากความตาย
ื ลาซารัสกําลังป่ วยอยูท
11:1 มีชายคนหนึง ชอ
่ ห
ี มูบ
่ ้านเบธานี ซงึ เป็ นเมือง
ทีม
 ารียแ
์ ละมารธาพีส
 าวของเธออยูน
่ ัน
 11:2 (มารียผ
์ ู ้นีคอ
ื หญิงทีเ อานํ ามัน
หอมชโลมองค์พระผู ้เป็ นเจ ้า และเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์
ลาซารัสน ้องชายของเธอกําลังป่ วยอยู)่ 11:3 ดังนัน
 พีส
 าวทัง สองนัน
 จึงให ้
คนไปเฝ้ าพระองค์ทล
ู ว่า "พระองค์เจ ้าข ้า ดูเถิด ผู ้ทีพ
 ระองค์ทรงรักนัน
 กําลัง
ป่ วยอยู"่ 11:4 เมือ
 พระเยซูทรงได ้ยินแล ้วก็ตรัสว่า "โรคนั น
 จะไม่ถงึ ตาย
ิ ชูพระเกียรติของพระเจ ้า เพือ
แต่เกิดขึน
 เพือ
 เชด
 พระบุตรของพระเจ ้าจะได ้
รับเกียรติเพราะโรคนัน
 " 11:5 พระเยซูทรงรักมารธาและน ้องสาวของเธอ
และลาซารัส 11:6 ดังนัน
 ครัน
 พระองค์ทรงได ้ยินว่าลาซารัสป่ วยอยู่
พระองค์ยังทรงพักอยูท
่ ท
ี พ
ี ระองค์ทรงอยูน
่ ัน
 อีกสองวัน 11:7 หลังจากนัน

พระองค์กต
็ รัสกับพวกสาวกว่า "ให ้เราเข ้าไปในแคว ้นยูเดียกันอีกเถิด"
11:8 พวกสาวกทูลพระองค์วา่ "พระอาจารย์เจ ้าข ้า เมือ
 เร็วๆนีพวกยิวหา
โอกาสเอาหินขว ้างพระองค์ให ้ตาย แล ้วพระองค์ยังจะเสด็จไปทีน
 ันอีกหรือ"
ิ สองชัวโมงมิใชห
่ รือ ถ ้าผู ้ใดเดินใน
11:9 พระเยซูตรัสตอบว่า "วันหนึง มีสบ

ตอนกลางวันเขาก็จะไม่สะดุด เพราะเขาเห็นความสว่างของโลกนี 11:10
แต่ถ ้าผู ้ใดเดินในตอนกลางคืนเขาก็จะสะดุด เพราะไม่มค
ี วามสว่างในตัว
เขา" 11:11 พระองค์ตรัสดังนั น
 แล ้วจึงตรัสกับเขาว่า "ลาซารัสสหายของ
เราหลับไปแล ้ว แต่เราไปเพือ
 จะปลุกเขาให ้ตืน
 " 11:12 พวกสาวกของ
พระองค์ทล
ู ว่า "พระองค์เจ ้าข ้า ถ ้าเขาหลับอยูเ่ ขาก็จะสบายดี" 11:13 แต่
พระเยซูตรัสถึงความตายของลาซารัส แต่พวกสาวกคิดว่าพระองค์ตรัสถึง
 พระเยซูจงึ ตรัสกับเขาตรงๆว่า "ลาซา
การนอนหลับพักผ่อน 11:14 ฉะนัน
รัสตายแล ้ว 11:15 เพือ
 เห็นแก่ทา่ นทัง หลายเราจึงยินดีทเี รามิได ้อยูท
่ น
ี ัน
ื แต่ให ้เราไปหาเขากันเถิด" 11:16 โธมัสทีเ รียกว่า ดิดุ
เพือ
 ท่านจะได ้เชอ
มัส จึงพูดกับเพือ
 นสาวกว่า "ให ้พวกเราไปด ้วยเถิด เพือ
 จะได ้ตายด ้วยกันกับ
พระองค์" 11:17 ครัน
 พระเยซูเสด็จมาถึงก็ทรงทราบว่า เขาเอาลาซารัสไป
่ ้านเบธานีอยูใ่ กล ้กรุงเยรูซาเล็ม
ไว ้ในอุโมงค์ฝังศพสวี น
ั แล ้ว 11:18 หมูบ
ห่างกันประมาณสามกิโลเมตร 11:19 พวกยิวหลายคนได ้มาหามารธาและ
มารีย ์ เพือ
 จะปลอบโยนเธอเรือ
 งน ้องชายของเธอ 11:20 ครัน
 มารธารู ้ข่าว
ว่าพระเยซูกําลังเสด็จมา เธอก็ออกไปต ้อนรับพระองค์ แต่มารียน
์ ังอยูใ่ น
เรือน 11:21 มารธาจึงทูลพระเยซูวา่ "พระองค์เจ ้าข ้า ถ ้าพระองค์อยูท
่ น
ี ี
น ้องชายของข ้าพระองค์คงไม่ตาย 11:22 แต่ถงึ แม ้เดีLยวนีข ้าพระองค์ก็
ทราบว่า สงิ ใดๆทีพ
 ระองค์จะทูลขอจากพระเจ ้า พระเจ ้าจะทรงโปรด
ประทานแก่พระองค์" 11:23 พระเยซูตรัสกับเธอว่า "น ้องชายของเจ ้าจะ
ฟื นขึน
 มาอีก" 11:24 มารธาทูลพระองค์วา่ "ข ้าพระองค์ทราบแล ้วว่า เขาจะ
ฟื นขึน
 มาอีกในวันสุดท ้ายเมือ
 คนทัง ปวงจะฟื นขึน
 มา" 11:25 พระเยซูตรัส
ื ในเรานั น
กับเธอว่า "เราเป็ นเหตุให ้คนทัง ปวงเป็ นขึน
 และมีชวี ต
ิ ผู ้ทีเ ชอ
 ถึง
ื ในเรา
แม ้ว่าเขาตายแล ้วก็ยังจะมีชวี ต
ิ อีก 11:26 และผู ้ใดทีม
 ช
ี วี ต
ิ และเชอ
ื อย่างนีไหม" 11:27 มารธาทูลพระองค์วา่ "เชอ
ื
จะไม่ตายเลย เจ ้าเชอ
ื ว่า พระองค์ทรงเป็ นพระคริสต์ พระบุตรของ
พระองค์เจ ้าข ้า ข ้าพระองค์เชอ
พระเจ ้า ทีจ
 ะเสด็จมาในโลก" 11:28 เมือ
 เธอทูลดังนีแล ้ว เธอก็กลับไป
ิ ว่า "พระอาจารย์เสด็จมาแล ้ว และทรงเรียก
และเรียกมารียน
์ ้องสาวกระซบ
เจ ้า" 11:29 เมือ
 มารียไ์ ด ้ยินแล ้ว เธอก็รบ
ี ลุกขึน
 ไปเฝ้ าพระองค์ 11:30
ฝ่ ายพระเยซูยังไม่เสด็จเข ้าไปในเมือง แต่ยังประทับอยู่ ณ ทีซ
 งึ มาร
ธาพบพระองค์นัน
 11:31 พวกยิวทีอ
 ยูก
่ บ
ั มารียใ์ นเรือนและกําลังปลอบโยน
เธออยู่ เมือ
 เห็นมารียร์ บ
ี ลุกขึน
 และเดินออกไปจึงตามเธอไปพูดกันว่า "เธอ
จะไปร ้องไห ้ทีอ
 โุ มงค์" 11:32 ครัน
 มารียม
์ าถึงทีซ
 งึ พระเยซูประทับอยูแ
่ ละ
เห็นพระองค์แล ้ว จึงกราบลงทีพ
 ระบาทของพระองค์ทล
ู ว่า "พระองค์เจ ้าข ้า

ถ ้าพระองค์ประทับอยูท
่ น
ี ี น ้องชายของข ้าพระองค์คงไม่ตาย" 11:33
ฉะนัน
 เมือ
 พระเยซูทอดพระเนตรเห็นเธอร ้องไห ้ และพวกยิวทีม
 ากับเธอ
ร ้องไห ้ด ้วย พระองค์กท
็ รงครําครวญร ้อนพระทัยและทรงเป็ นทุกข์ 11:34
และตรัสถามว่า "พวกเจ ้าเอาศพเขาไปไว ้ทีไ หน" เขาทูลพระองค์วา่
ิ เสด็จมาดูเถิด" 11:35 พระเยซูทรงพระกันแสง
"พระองค์เจ ้าข ้า เชญ
11:36 พวกยิวจึงกล่าวว่า "ดูเถิด พระองค์ทรงรักเขาเพียงไร" 11:37 และ
บางคนก็พด
ู ว่า "ท่านผู ้นีทําให ้คนตาบอดมองเห็น จะทําให ้คนนีไม่ตายไม่
ได ้หรือ"
ี ใหม่
พระเยซูทอ
ี โุ มงค์ฝังศพ บรรดาเพือ
 นของมารียไ์ ด ้กลับใจเสย
11:38 พระเยซูทรงครําครวญร ้อนพระทัยอีก จึงเสด็จมาถึงอุโมงค์ฝังศพ
ิ าวางปิ ดปากไว ้ 11:39 พระเยซูตรัสว่า "จง
อุโมงค์ฝังศพนัน
 เป็ นถํา มีศล
ิ าออกเสย
ี " มารธาพีส
เอาศล
 าวของผู ้ตายจึงทูลพระองค์วา่ "พระองค์เจ ้าข ้า
ป่ านนีศพมีกลิน
 เหม็นแล ้ว เพราะว่าเขาตายมาสวี น
ั แล ้ว" 11:40 พระเยซู
่ รือว่า ถ ้าเจ ้าเชอ
ื เจ ้าก็จะได ้เห็นสง่า
ตรัสกับเธอว่า "เราบอกเจ ้าแล ้วมิใชห
ี องพระเจ ้า" 11:41 พวกเขาจึงเอาศล
ิ าออกเสย
ี จากทีซ
ราศข
 งึ ผู ้ตายวางอยู่
นั น
 พระเยซูทรงแหงนพระพักตร์ขน
ึ ตรัสว่า "ข ้าแต่พระบิดา ข ้าพระองค์ขอบ
พระคุณพระองค์ทพ
ี ระองค์ทรงโปรดฟั งข ้าพระองค์ 11:42 ข ้าพระองค์
ทราบว่า พระองค์ทรงฟั งข ้าพระองค์อยูเ่ สมอ แต่ทข
ี ้าพระองค์กล่าวอย่างนีก็
ื ว่าพระองค์ทรงใชข้ ้า
เพราะเห็นแก่ประชาชนทีย
 น
ื อยูท
่ น
ี ี เพือ
 เขาจะได ้เชอ
ี งตรัสว่า
พระองค์มา" 11:43 เมือ
 พระองค์ตรัสดังนัน
 แล ้ว จึงเปล่งพระสุรเสย
 ก็ออกมา มีผ ้าพันศพพันมือ
"ลาซารัสเอ๋ย จงออกมาเถิด" 11:44 ผู ้ตายนัน
และเท ้า และทีห
 น ้าก็มผ
ี ้าพันอยูด
่ ้วย พระเยซูตรัสกับเขาทัง หลายว่า "จงแก ้
แล ้วปล่อยเขาไปเถิด" 11:45 ดังนัน
 พวกยิวหลายคนทีม
 าหามารียแ
์ ละได ้
ื ในพระองค์ 11:46 แต่พวกเขาบางคนไป
เห็นการกระทําของพระเยซู ก็เชอ
หาพวกฟาริส ี และเล่าเหตุการณ์ทพ
ี ระเยซูได ้ทรงกระทําให ้ฟั ง
ี าโอกาสทีจ
ี
พวกปุโรหิตใหญ่กบ
ั พวกฟาริสห
 ะฆ่าพระเยซูเสย
ี เ็ รียกประชุมสมาชก
ิ สภาแล ้ว
11:47 ฉะนัน
 พวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสก
ว่า "เราจะทําอย่างไรกัน เพราะว่าชายผู ้นีทําการอัศจรรย์หลายประการ
ื ถือเขา แล ้วพวกโรมก็
11:48 ถ ้าเราปล่อยเขาไว ้อย่างนี คนทัง ปวงจะเชอ
ื
จะมาริบเอาทัง ทีแ
 ละชนชาติของเราไป" 11:49 แต่คนหนึง ในพวกเขา ชอ

คายาฟาสเป็ นมหาปุโรหิตประจําการในปี นัน
 กล่าวแก่เขาทัง หลายว่า "ท่าน
ี เลย 11:50 และไม่พจิ ารณาด ้วยว่า จะเป็ นประโยชน์
ทัง หลายไม่รู ้อะไรเสย
ี คนหนึง เพือ
แก่เราทัง หลาย ถ ้าจะให ้คนตายเสย
 ประชาชน แทนทีจ
 ะให ้คน
ทัง ชาติต ้องพินาศ" 11:51 เขามิได ้กล่าวอย่างนัน
 ตามใจชอบ แต่เพราะว่า
ิ พระชนม์
เขาเป็ นมหาปุโรหิตประจําการในปี นัน
 จึงพยากรณ์วา่ พระเยซูจะสน
่ ทนชนชาตินัน
 อย่างเดียว แต่เพือ
 จะรวบ
แทนชนชาตินัน
 11:52 และมิใชแ
รวมบุตรทัง หลายของพระเจ ้าทีก
 ระจัดกระจายไปนัน
 ให ้เข ้าเป็ นพวกเดียว
กัน 11:53 ตัง แต่วน
ั นัน
 เป็ นต ้นมา เขาทัง หลายจึงปรึกษากันจะฆ่าพระองค์
ี 11:54 เหตุฉะนัน
เสย
 พระเยซูจงึ ไม่เสด็จในหมูพ
่ วกยิวอย่างเปิ ดเผยอีก
ื เอ
แต่ได ้เสด็จออกจากทีน
 ั นไปยังถิน
 ทีอ
 ยูใ่ กล ้ถิน
 ทุรกันดาร ถึงเมืองหนึง ชอ
ฟราอิม และทรงพักอยูท
่ น
ี ันกับพวกสาวกของพระองค์ 11:55 ขณะนัน
 ใกล ้
จะถึงเทศกาลปั สกาของพวกยิวแล ้ว และคนเป็ นอันมากได ้ออกจากหัวเมือง
นั น
 ขึน
 ไปยังกรุงเยรูซาเล็มก่อนเทศกาลปั สกาเพือ
 จะชําระตัว 11:56 เขา
ทัง หลายจึงแสวงหาพระเยซู และเมือ
 เขาทัง หลายยืนอยูใ่ นพระวิหารเขาก็
พูดกันว่า "ท่านทัง หลายคิดเห็นอย่างไร พระองค์จะไม่เสด็จมาในงาน
เทศกาลนีหรือ" 11:57 ฝ่ ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสไี ด ้ออกคําสัง
ไว ้ว่า ถ ้าผู ้ใดรู ้ว่าพระองค์อยูท
่ ไี หน ก็ให ้มาบอกพวกเขาเพือ
 จะได ้ไปจับ
พระองค์
ทรงพระกระยาหารเย็นทีบ
 ้านเบธานี (มธ 26:6-13; มก 14:3-9; ลก
7:37-38)
12:1 แล ้วก่อนปั สกาหกวันพระเยซูเสด็จมาถึงหมูบ
่ ้านเบธานี ซงึ เป็ นทีอ
 ยู่
ของลาซารัสผู ้ซงึ พระองค์ได ้ทรงให ้ฟื นขึน
 จากตาย 12:2 ทีน
 ั นเขาจัดงาน
เลีย
 งอาหารเย็นแก่พระองค์ มารธาก็ปรนนิบัตอ
ิ ยู่ และลาซารัสก็เป็ นคนหนึง
ในพวกเขาทีเ อนกายลงรับประทานกับพระองค์ 12:3 มารียจ
์ งึ เอานํ ามัน
หอมนาระดาบริสท
ุ ธิห
G นักประมาณครึง กิโลกรัม ซงึ มีราคาแพงมากมาชโลม
พระบาทของพระเยซู และเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของพระองค์ เรือนก็
ื ยูดา
หอมฟุ้ งไปด ้วยกลิน
 นํ ามันนัน
 12:4 แต่สาวกคนหนึง ของพระองค์ ชอ
สอิสคาริโอท บุตรชายของซโี มน คือคนทีจ
 ะทรยศพระองค์ พูดว่า 12:5
"เหตุไฉนจึงไม่ขายนํ ามันนัน
 เป็ นเงินสักสามร ้อยเดนาริอน
ั แล ้วแจกให ้แก่
่ นจน แต่เพราะเขา
คนจน" 12:6 เขาพูดอย่างนัน
 มิใชเ่ พราะเขาเอาใจใสค
เป็ นขโมย และได ้ถือย่าม และได ้ยักยอกเงินทีใ สไ่ ว ้ในย่ามนั น
 12:7 พระ

เยซูจงึ ตรัสว่า "ชา่ งเขาเถิด เขาทํ าอย่างนีเพือ
 แสดงถึงวันฝั งศพของเรา
12:8 เพราะว่ามีคนจนอยูก
่ บ
ั ท่านเสมอ แต่เราจะไม่อยูก
่ บ
ั ท่านเสมอไป"
12:9 ฝ่ ายพวกยิวเป็ นอันมากรู ้ว่าพระองค์ประทับอยูท
่ น
ี ันจึงมาเฝ้ าพระองค์
ไม่ใชเ่ พราะเห็นแก่พระเยซูเท่านัน
 แต่อยากเห็นลาซารัสผู ้ซงึ พระองค์ได ้
ทรงให ้ฟื นขึน
 มาจากตายด ้วย 12:10 แต่พวกปุโรหิตใหญ่จงึ ปรึกษากันจะ
ี ด ้วย 12:11 เพราะลาซารัสเป็ นต ้นเหตุทท
ี ําให ้พวกยิว
ฆ่าลาซารัสเสย
ื พระเยซู
หลายคนออกจากพวกเขา และไปเชอ
การเสด็จเข ้ามาอย่างผู ้มีชัย (มธ 21:4-9; มก 11:7-10; ลก 19:35-38)
12:12 วันรุง่ ขึน
 เมือ
 คนเป็ นอันมากทีม
 าในเทศกาลเลีย
 งนัน
 ได ้ยินว่า พระ
เยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม 12:13 เขาก็พากันถือใบของต ้นอินทผลัม
ออกไปต ้อนรับพระองค์ร ้องว่า "โฮซันนา ขอให ้พระองค์ผ ู ้เสด็จมาในพระ
นามขององค์พระผู ้เป็ นเจ ้า คือพระมหากษั ตริยแ
์ ห่งอิสราเอลทรงพระเจริญ"
12:14 และเมือ
 พระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึง จึงทรงลานัน
 เหมือนดังทีม
 ค
ี ํา
เขียนไว ้ว่า 12:15 `ธิดาแห่งศโิ ยนเอ๋ย อย่ากลัวเลย ดูเถิด กษั ตริยข
์ องเธอ
ทรงลูกลาเสด็จมา' 12:16 ทีแรกพวกสาวกของพระองค์ไม่เข ้าใจใน
ี ล ้ว เขาจึงระลึกได ้ว่า มี
เหตุการณ์ เหล่านัน
 แต่เมือ
 พระเยซูทรงรับสง่าราศแ
่ นั น
คํ าเชน
 เขียนไว ้กล่าวถึงพระองค์ และคนทัง หลายได ้กระทําอย่างนัน

ถวายพระองค์ 12:17 เหตุฉะนัน
 คนทัง ปวงซงึ ได ้อยูก
่ บ
ั พระองค์ เมือ

พระองค์ได ้ทรงเรียกลาซารัสให ้ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพ และทรงให ้เขา
ฟื นขึน
 มาจากความตาย ก็เป็ นพยานในสงิ เหล่านี 12:18 เหตุทป
ี ระชาชน
พากันไปหาพระองค์ ก็เพราะเขาได ้ยินว่าพระองค์ทรงกระทําการอัศจรรย์นัน

ี งึ พูดกันว่า "ท่านเห็นไหมว่า ท่านทําอะไรไม่ได ้เลย ดู
12:19 พวกฟาริสจ
เถิด โลกตามเขาไปหมดแล ้ว"
พวกกรีกจะใคร่เห็นพระเยซู
12:20 ในหมูค
่ นทัง หลายทีข
 น
ึ ไปนมัสการในเทศกาลเลีย
 งนัน
 มีพวกกรี
กบ ้าง 12:21 พวกกรีกนัน
 จึงไปหาฟี ลป
ิ ซงึ มาจากหมูบ
่ ้านเบธไซดาใน
แคว ้นกาลิลี และพูดกับท่านว่า "ท่านเจ ้าข ้า พวกข ้าพเจ ้าใคร่จะเห็นพระ
เยซู" 12:22 ฟี ลป
ิ จึงไปบอกอันดรูว ์ และอันดรูวก
์ บ
ั ฟี ลป
ิ จึงไปทูลพระเยซู
พระเจ ้าตรัสตอบจากฟ้ า พระเยซูทรงสังสอน

12:23 และพระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ถึงเวลาแล ้วทีบ
 ต
ุ รมนุษย์จะได ้รับสง่า
ราศี 12:24 เราบอกความจริงแก่ทา่ นว่า ถ ้าเมล็ดข ้าวไม่ได ้ตกลงไปในดิน
และเปื อยเน่าไป ก็จะอยูเ่ ป็ นเมล็ดเดียว แต่ถ ้าเปื อยเน่าไปแล ้ว ก็จะงอกขึน

ี ชวี ต
เกิดผลมาก 12:25 ผู ้ใดทีร ักชวี ต
ิ ของตนก็ต ้องเสย
ิ และผู ้ทีช
 ังชวี ต
ิ
ของตนในโลกนี ก็จะรักษาชวี ต
ิ นัน
 ไว ้นิรันดร์ 12:26 ถ ้าผู ้ใดจะปรนนิบัตเิ รา
ให ้ผู ้นัน
 ตามเรามา และเราอยูท
่ ไี หน ผู ้ปรนนิบัตเิ ราจะอยูท
่ น
ี ันด ้วย ถ ้าผู ้ใด
ปรนนิบัตเิ รา พระบิดาของเราก็จะทรงประทานเกียรติแก่ผ ู ้นัน
 12:27 บัดนี
จิตใจของเราเป็ นทุกข์และเราจะพูดว่าอะไร จะว่า `ข ้าแต่พระบิดา ขอทรง
โปรดชว่ ยข ้าพระองค์ให ้พ ้นเวลานี' อย่างนัน
 หรือ หามิได ้ เพราะด ้วยความ
ประสงค์นีเองเราจึงมาถึงเวลานี 12:28 ข ้าแต่พระบิดา ขอให ้พระนามของ
ี งมาจากฟ้ าว่า "เราได ้ให ้รับเกียรติ
พระองค์ได ้รับเกียรติ" แล ้วก็มพ
ี ระสุรเสย
แล ้ว และจะให ้รับเกียรติอก
ี " 12:29 ฉะนัน
 คนทัง หลายทีย
 น
ื อยูท
่ น
ี ันเมือ
 ได ้
ี งนัน
ยินเสย
 ก็พด
ู ว่าฟ้ าร ้อง คนอืน
 ๆก็พด
ู ว่า "ทูตสวรรค์องค์หนึง ได ้กล่าวกับ
ี งนัน
พระองค์" 12:30 พระเยซูตรัสตอบว่า "เสย
 เกิดขึน
 เพือ
 ท่านทัง หลาย
 ะพิพากษาโลกนีแล ้ว เดีLยวนีผ ู ้ครอง
ไม่ใชเ่ พือ
 เรา 12:31 บัดนีถงึ เวลาทีจ
ี 12:32 และเรา ถ ้าเราถูกยกขึน
โลกนีจะถูกโยนทิง ออกไปเสย
 จากแผ่นดิน
่
โลกแล ้ว เราก็จะชักชวนคนทัง ปวงให ้มาหาเรา" 12:33 พระองค์ตรัสเชน
ิ พระชนม์อย่างไร 12:34 คนทัง หลายจึง
นั น
 เพือ
 สําแดงว่าพระองค์จะสน
ทูลพระองค์วา่ "พวกเราได ้ยินจากพระราชบัญญัตวิ า่ พระคริสต์จะอยูเ่ ป็ น
นิตย์ เหตุไฉนท่านจึงว่า `บุตรมนุษย์จะต ้องถูกยกขึน
 ' บุตรมนุษย์นัน
 คือผู ้
่ บ
ั ท่านทัง
ใดเล่า" 12:35 พระเยซูจงึ ตรัสกับเขาว่า "ความสว่างจะอยูก
หลายอีกหน่อยหนึง เมือ
 ยังมีความสว่างอยูก
่ จ
็ งเดินไปเถิด เกรงว่าความมืด
จะตามมาทันท่าน ผู ้ทีเ ดินอยูใ่ นความมืด ย่อมไม่รู ้ว่าตนไปทางไหน
ื ในความสว่างนัน
12:36 เมือ
 ท่านทัง หลายมีความสว่าง ก็จงเชอ
 เพือ
 จะได ้
่ น
เป็ นลูกแห่งความสว่าง" เมือ
 พระเยซูตรัสดังนัน
 แล ้วก็เสด็จจากไป และซอ
พระองค์ให ้พ ้นจากพวกเขา 12:37 ถึงแม ้ว่าพระองค์ได ้ทรงกระทําการ
ื ใน
อัศจรรย์หลายประการทีเดียวต่อหน ้าเขา เขาทัง หลายก็ยังไม่เชอ
พระองค์ 12:38 เพือ
 คําของอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์จะสําเร็จซงึ ว่า
ื สงิ ทีเ ขาได ้ยินจากเราทัง หลาย และพระกร
`พระองค์เจ ้าข ้า ใครเล่าได ้เชอ
ื
ขององค์พระผู ้เป็ นเจ ้าได ้ทรงสําแดงแก่ผ ู ้ใด' 12:39 ฉะนัน
 พวกเขาจึงเชอ
ไม่ได ้ เพราะอิสยาห์ได ้กล่าวอีกว่า 12:40 `พระองค์ได ้ทรงปิ ดตาของเขา
ทัง หลาย และทําใจของเขาให ้แข็งกระด ้างไป เกรงว่าเขาจะเห็นด ้วยตาของ
เขา และเข ้าใจด ้วยจิตใจของเขา และหันกลับมาและเราจะรักษาเขาให ้

ี องพระองค์ และ
หาย' 12:41 อิสยาห์กล่าวดังนีเมือ
 ท่านได ้เห็นสง่าราศข
ื
ได ้กล่าวถึงพระองค์ 12:42 อย่างไรก็ดแ
ี ม ้ในพวกขุนนางก็มห
ี ลายคนเชอ
ในพระองค์ด ้วย แต่เขาไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิ ดเผยเพราะกลัวพวกฟาริส ี
เกรงว่าเขาจะถูกไล่ออกจากธรรมศาลา 12:43 เพราะว่าเขารักการสรรเสริญ
ของมนุษย์มากกว่าการสรรเสริญของพระเจ ้า 12:44 พระเยซูทรงประกาศ
ื ในเรานั น
ื ในเราไม่ แต่เชอ
ื ในพระองค์ผ ู ้ทรงใชเรามา
้
ว่า "ผู ้ทีเ ชอ
 หาได ้เชอ
้
12:45 และผู ้ทีเ ห็นเราก็เห็นพระองค์ผ ู ้ทรงใชเรามา
12:46 เราเข ้ามาใน
ื ในเราจะมิได ้อยูใ่ นความมืด 12:47 ถ ้าผู ้
โลกเป็ นความสว่าง เพือ
 ผู ้ใดทีเ ชอ
ื เราก็ไม่พพ
ใดได ้ยินถ ้อยคําของเราและไม่เชอ
ิ ากษาผู ้นัน
 เพราะว่าเรามิได ้
มาเพือ
 จะพิพากษาโลก แต่มาเพือ
 จะชว่ ยโลกให ้รอด 12:48 ผู ้ใดทีป
 ฏิเสธ
เราและไม่รับคําของเรา ผู ้นัน
 จะมีสงิ หนึง พิพากษาเขา คือคําทีเ ราได ้กล่าว
แล ้ว นัน
 แหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท ้าย 12:49 เพราะเรามิได ้กล่าว
้
ตามใจเราเอง แต่ซงึ เรากล่าวและพูดนั น
 พระบิดาผู ้ทรงใชเรามา
พระองค์
นั น
 ได ้ทรงบัญชาให ้แก่เรา 12:50 เรารู ้ว่าพระบัญชาของพระองค์นัน
 เป็ น
ชวี ต
ิ นิรันดร์ เหตุฉะนัน
 สงิ ทีเ ราพูดนัน
 เราก็พด
ู ตามทีพ
 ระบิดาทรงบัญชาเรา"
ก่อนเทศกาลปั สกา (มธ 26:7-30; มก 14:17-26; ลก 22:14-39)
13:1 ก่อนถึงเทศกาลเลีย
 งปั สกา เมือ
 พระเยซูทรงทราบว่า ถึงเวลาแล ้วที
พระองค์จะทรงจากโลกนีไปหาพระบิดา พระองค์ทรงรักพวกของพระองค์
ซงึ อยูใ่ นโลกนี พระองค์ทรงรักเขาจนถึงทีส
 ด
ุ
ทรงล ้างเท ้าของพวกสาวก
13:2 ขณะเมือ
 รับประทานอาหารเย็นเสร็จแล ้ว พญามารได ้ดลใจยูดาสอิส
คาริโอท บุตรชายของซโี มน ให ้ทรยศพระองค์ 13:3 พระเยซูทรงทราบว่า
พระบิดาได ้ประทานสงิ ทัง ปวงให ้อยูใ่ นพระหัตถ์ของพระองค์ และทรงทราบ
ว่าพระองค์มาจากพระเจ ้า และจะไปหาพระเจ ้า 13:4 พระองค์ทรงลุกขึน

จากการรับประทานอาหารเย็น ทรงถอดฉลองพระองค์ออกวางไว ้ และทรง
เอาผ ้าเช็ดตัวคาดเอวพระองค์ไว ้ 13:5 แล ้วก็ทรงเทนํ าลงในอ่าง และทรง
ตัง ต ้นเอานํ าล ้างเท ้าของพวกสาวก และเช็ดด ้วยผ ้าทีท
 รงคาดเอวไว ้นัน

13:6 แล ้วพระองค์ทรงมาถึงซโี มนเปโตร และเปโตรทูลพระองค์วา่
"พระองค์เจ ้าข ้า พระองค์จะทรงล ้างเท ้าของข ้าพระองค์หรือ" 13:7 พระ
เยซูตรัสตอบเขาว่า "สงิ ทีเ รากระทําในขณะนีทา่ นยังไม่เข ้าใจ แต่ภายหลัง

ท่านจะเข ้าใจ" 13:8 เปโตรทูลพระองค์วา่ "พระองค์จะทรงล ้างเท ้าของข ้า
พระองค์ไม่ได ้" พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ถ ้าเราไม่ล ้างท่านแล ้ว ท่านจะมี
สว่ นในเราไม่ได ้" 13:9 ซโี มนเปโตรทูลพระองค์วา่ "พระองค์เจ ้าข ้า มิใช ่
แต่เท ้าของข ้าพระองค์เท่านัน
 แต่ขอทรงโปรดล ้างทัง มือและศรี ษะด ้วย"
13:10 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ผู ้ทีอ
 าบนํ าแล ้วไม่จําเป็ นต ้องชําระกายอีก
ล ้างแต่เท ้าเท่านั น
 เพราะสะอาดหมดทัง ตัวแล ้ว พวกท่านก็สะอาดแล ้ว แต่
่ ก
ไม่ใชท
ุ คน" 13:11 เพราะพระองค์ทรงทราบว่า ใครจะเป็ นผู ้ทรยศ
พระองค์ เหตุฉะนัน
 พระองค์จงึ ตรัสว่า "ท่านทัง หลายไม่สะอาดทุกคน"
13:12 เมือ
 พระองค์ทรงล ้างเท ้าเขาทัง หลายแล ้ว พระองค์กท
็ รงฉลอง
พระองค์ และเอนพระกายลงอีกตรัสกับเขาว่า "ท่านทัง หลายเข ้าใจในสงิ ที
เราได ้กระทําแก่ทา่ นหรือ 13:13 ท่านทัง หลายเรียกเราว่า พระอาจารย์และ
่ นัน
 ถ ้า
องค์พระผู ้เป็ นเจ ้า ท่านเรียกถูกแล ้ว เพราะเราเป็ นเชน
 13:14 ฉะนัน
เราผู ้เป็ นองค์พระผู ้เป็ นเจ ้าและพระอาจารย์ของท่าน ได ้ล ้างเท ้าของพวก
ท่าน พวกท่านก็ควรจะล ้างเท ้าของกันและกันด ้วย 13:15 เพราะว่าเราได ้
วางแบบแก่ทา่ นแล ้ว เพือ
 ให ้ท่านทําเหมือนดังทีเ ราได ้กระทํ าแก่ทา่ น
13:16 เราบอกความจริงแก่ทา่ นว่า ทาสจะเป็ นใหญ่กว่านายก็ไม่ได ้ และ
้
ทูตจะเป็ นใหญ่กว่าผู ้ทีใ ชเขาไปก็
หามิได ้ 13:17 ถ ้าท่านรู ้ดังนีแล ้ว และ
ิ ทุกคน
ท่านประพฤติตาม ท่านก็เป็ นสุข 13:18 เรามิได ้พูดถึงพวกท่านสน
เรารู ้จักผู ้ทีเ ราได ้เลือกไว ้แล ้ว แต่เพือ
 พระคัมภีรจ
์ ะสําเร็จทีว า่ `ผู ้ทีร ับ
้
ประทานอาหารกับเราได ้ยกสนเท
้าต่อเรา' 13:19 เราบอกท่านทัง หลาย
ื ว่า
เดีLยวนีกอ
่ นทีเ รือ
 งนีจะเกิดขึน
 เพือ
 ว่าเมือ
 เรือ
 งนีเกิดขึน
 แล ้วท่านจะได ้เชอ
้ ผู ้
เราคือผู ้นัน
 13:20 เราบอกความจริงแก่ทา่ นว่า ผู ้ใดได ้รับผู ้ทีเ ราใชไป
้
นั น
 ก็รับเราด ้วย และผู ้ใดได ้รับเรา ผู ้นัน
 ได ้รับพระองค์ผ ู ้ทรงใชเรามา"
พระเยซูพยากรณ์ ถงึ การทรยศพระองค์ (มธ 26:20-25; มก 14:17-21; ลก
22:21-22)
13:21 เมือ
 พระเยซูตรัสดังนั น
 แล ้ว พระองค์กท
็ รงเป็ นทุกข์ในพระทัย และ
ตรัสเป็ นพยานว่า "เราบอกความจริงแก่ทา่ นว่า คนหนึง ในพวกท่านจะทรยศ
เรา" 13:22 เหล่าสาวกจึงมองหน ้ากันและสงสัยว่าคนทีพ
 ระองค์ตรัสถึงนัน

คือผู ้ใด 13:23 มีสาวกคนหนึง ทีพ
 ระเยซูทรงรักได ้เอนกายอยูท
่ พ
ี ระทรวง
ของพระเยซู 13:24 ซโี มนเปโตรจึงทําไม ้ทํามือให ้เขาทูลถามพระองค์วา่
คนทีพ
 ระองค์ตรัสถึงนัน
 คือผู ้ใด 13:25 ขณะทีย
 ังเอนกายอยูท
่ พ
ี ระทรวง

ของพระเยซู สาวกคนนัน
 ก็ทล
ู ถามพระองค์วา่ "พระองค์เจ ้าข ้า คนนัน
 คือ
ใคร" 13:26 พระเยซูตรัสตอบว่า "คนนัน
 คือผู ้ทีเ ราจะเอาอาหารนีจม
ิ แล ้ว
ยืน
 ให ้" และเมือ
 พระองค์ทรงเอาอาหารนัน
 จิม
 แล ้ว ก็ทรงยืน
 ให ้แก่ยด
ู าสอิส
คาริโอทบุตรชายซโี มน 13:27 เมือ
 ยูดาสรับประทานอาหารนัน
 แล ้ว
ซาตานก็เข ้าสงิ ในใจเขา พระเยซูจงึ ตรัสกับเขาว่า "ท่านจะทําอะไรก็จงทํา
ี ู ้ใดในพวกนัน
 ทีเ อนกายลงรับประทานเข ้าใจว่า เหตุ
เร็วๆเถิด" 13:28 ไม่มผ
่ นัน
ใดพระองค์จงึ ตรัสกับเขาเชน
 13:29 บางคนคิดว่าเพราะยูดาสถือถุงเงิน
ื สงิ ทีเ ราต ้องการสําหรับเทศกาลเลีย
พระเยซูจงึ ตรัสบอกเขาว่า "จงไปซอ
 ง
นั น
 " หรือตรัสบอกเขาว่า เขาควรจะให ้ทานแก่คนจนบ ้าง 13:30 ดังนั น
 เมือ

ิ นั น
ยูดาสรับประทานอาหารชน
 แล ้วเขาก็ออกไปทันที ขณะนัน
 เป็ นเวลา
กลางคืน 13:31 เมือ
 เขาออกไปแล ้ว พระเยซูจงึ ตรัสว่า "บัดนีบต
ุ รมนุษย์ก็
ได ้รับเกียรติแล ้ว และพระเจ ้าทรงได ้รับเกียรติเพราะบุตรมนุษย์ 13:32 ถ ้า
พระเจ ้าได ้รับเกียรติเพราะพระบุตร พระเจ ้าก็จะทรงประทานให ้พระบุตรมี
เกียรติในพระองค์เอง และพระเจ ้าจะทรงให ้มีเกียรติเดีLยวนี 13:33 ลูก
เล็กๆเอ๋ย เรายังจะอยูก
่ บ
ั เจ ้าทัง หลายอีกขณะหนึง เจ ้าจะเสาะหาเรา และดัง
ทีเ ราได ้พูดกับพวกยิวแล ้ว บัดนีเราจะพูดกับเจ ้าคือ `ทีเ ราไปนัน
 เจ ้าทัง
หลายไปไม่ได ้' 13:34 เราให ้บัญญัตใิ หม่ไว ้แก่เจ ้าทัง หลายคือให ้เจ ้ารักซงึ
กันและกัน เรารักเจ ้าทัง หลายมาแล ้วอย่างไร เจ ้าจงรักกันและกันด ้วยอย่าง
นั น
 13:35 ถ ้าเจ ้าทัง หลายรักกันและกัน ดังนีแหละคนทัง ปวงก็จะรู ้ได ้ว่า
เจ ้าทัง หลายเป็ นสาวกของเรา"
ทรงพยากรณ์วา่ เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มธ 26:33-35; มก 14:29-31;
ลก 22:33-34)
13:36 ซโี มนเปโตรทูลพระองค์วา่ "พระองค์เจ ้าข ้า พระองค์จะเสด็จไปที
ไหน" พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ทีซ
 งึ เราจะไปนัน
 ท่านจะตามเราไปเดีLยวนีไม่
ได ้ แต่ภายหลังท่านจะตามเราไป" 13:37 เปโตรทูลพระองค์วา่ "พระองค์
เจ ้าข ้า เหตุใดข ้าพระองค์จงึ ตามพระองค์ไปเดีLยวนีไม่ได ้ ข ้าพระองค์จะสละ
ชวี ต
ิ เพือ
 พระองค์" 13:38 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ท่านจะสละชวี ต
ิ ของ
ท่านเพือ
 เราหรือ เราบอกความจริงแก่ทา่ นว่า ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเรา
สามครัง "
พระคริสต์ทรงตรัสถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ (1 คร 15:51-52; 1 ธส

4:14-17)
ื ในพระเจ ้า จงเชอ
ื ในเรา
14:1 "อย่าให ้ใจท่านทัง หลายวิตกเลย ท่านเชอ
ด ้วย 14:2 ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีคฤหาสน์หลายแห่ง ถ ้าไม่มเี ราคง
ได ้บอกท่านแล ้ว เราไปจัดเตรียมทีไ ว ้สําหรับท่านทัง หลาย 14:3 และถ ้า
เราไปจัดเตรียมทีไ ว ้สําหรับท่านแล ้ว เราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยูก
่ บ
ั เรา
เพือ
 ว่าเราอยูท
่ ไี หนท่านทัง หลายจะอยูท
่ น
ี ันด ้วย 14:4 ท่านทราบว่าเราจะ
ไปทีไ หนและท่านก็รู ้จักทางนัน
 " 14:5 โธมัสทูลพระองค์วา่ "พระองค์เจ ้า
ข ้า พวกข ้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปทีไ หน พวกข ้าพระองค์จะ
รู ้จักทางนัน
 ได ้อย่างไร" 14:6 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เราเป็ นทางนั น
 เป็ น
ความจริง และเป็ นชวี ต
ิ ไม่มผ
ี ู ้ใดมาถึงพระบิดาได ้นอกจากมาทางเรา
การทีร ู ้จักพระเยซูกค
็ อ
ื การทีร ู ้จักพระบิดา
14:7 ถ ้าท่านทัง หลายรู ้จักเราแล ้ว ท่านก็จะรู ้จักพระบิดาของเราด ้วย และ
ิ ทูลพระองค์
ตัง แต่นีไปท่านก็รู ้จักพระองค์และได ้เห็นพระองค์" 14:8 ฟี ลป
ว่า "พระองค์เจ ้าข ้า ขอสําแดงพระบิดาให ้ข ้าพระองค์ทัง หลายเห็นและพวก
ข ้าพระองค์จะพอใจ" 14:9 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ฟี ลป
ิ เอ๋ย เราได ้อยูก
่ บ
ั
ท่านนานถึงเพียงนี และท่านยังไม่รู ้จักเราหรือ ผู ้ทีไ ด ้เห็นเราก็ได ้เห็นพระ
บิดา และท่านจะพูดได ้อย่างไรว่า `ขอสําแดงพระบิดาให ้ข ้าพระองค์ทัง
ื หรือว่า เราอยูใ่ นพระบิดาและพระบิดาทรง
หลายเห็น' 14:10 ท่านไม่เชอ
อยูใ่ นเรา คําซงึ เรากล่าวแก่ทา่ นทัง หลายนัน
 เรามิได ้กล่าวตามใจชอบ แต่
พระบิดาผู ้ทรงสถิตอยูใ่ นเราได ้ทรงกระทําพระราชกิจของพระองค์ 14:11
ื เราเถิดว่าเราอยูใ่ นพระบิดาและพระบิดาทรงอยูใ่ นเรา หรือมิฉะนั น
จงเชอ
 ก็
ื เราเพราะกิจการเหล่านัน
จงเชอ
 เถิด
ื ก็สามารถทํากิจการทีพ
ผู ้ทีเ ชอ
 ระคริสต์ได ้ทรงกระทํามาแล ้ว
ื ในเราจะกระทํากิจการ
14:12 เราบอกความจริงแก่ทา่ นทัง หลายว่า ผู ้ทีเ ชอ
ซงึ เราได ้กระทํานั น
 ด ้วย และเขาจะกระทํากิจการทีย
 งิ ใหญ่กว่านัน
 อีก เพราะ
ว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเรา 14:13 สงิ ใดทีท
 า่ นทัง หลายจะขอในนาม
ของเรา เราจะกระทํ าสงิ นัน
 เพือ
 ว่าพระบิดาจะทรงได ้รับเกียรติทางพระบุตร
14:14 ถ ้าท่านจะขอสงิ ใดในนามของเรา เราจะกระทําสงิ นัน
 14:15 ถ ้า
ท่านทัง หลายรักเรา จงรักษาบัญญัตข
ิ องเรา

พระสัญญาแห่งพระผู ้ปลอบประโลมใจ
14:16 เราจะทูลขอพระบิดา และพระองค์จะทรงประทานผู ้ปลอบประโลม
ใจอีกผู ้หนึง ให ้แก่ทา่ น เพือ
 พระองค์จะได ้อยูก
่ บ
ั ท่านตลอดไป 14:17 คือ
พระวิญญาณแห่งความจริง ผู ้ซงึ โลกรับไว ้ไม่ได ้ เพราะแลไม่เห็นพระองค์
และไม่รู ้จักพระองค์ แต่ทา่ นทัง หลายรู ้จักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสถิต
อยูก
่ บ
ั ท่านและจะประทับอยูใ่ นท่าน 14:18 เราจะไม่ละทิง ท่านทัง หลายไว ้
ให ้เปล่าเปลีย
 ว เราจะมาหาท่าน 14:19 อีกหน่อยหนึง โลกก็จะไม่เห็นเรา
อีกเลย แต่ทา่ นทัง หลายจะเห็นเรา เพราะเราเป็ นอยู่ ท่านทัง หลายจะเป็ น
อยูด
่ ้วย 14:20 ในวันนั น
 ท่านทัง หลายจะรู ้ว่า เราอยูใ่ นพระบิดาของเรา และ
ท่านอยูใ่ นเรา และเราอยูใ่ นท่าน 14:21 ผู ้ใดทีม
 บ
ี ัญญัตข
ิ องเราและรักษา
บัญญัตน
ิ ัน
 ผู ้นัน
 แหละเป็ นผู ้ทีร ักเรา และผู ้ทีร ักเรานัน
 พระบิดาของเราจะ
ทรงรักเขา และเราจะรักเขา และจะสําแดงตัวของเราเองให ้ปรากฏแก่เขา"
่ ส
14:22 ยูดาส มิใชอ
ิ คาริโอท ทูลพระองค์วา่ "พระองค์เจ ้าข ้า เหตุใด
พระองค์จงึ จะสําแดงพระองค์แก่พวกข ้าพระองค์ และไม่ทรงสําแดงแก่โลก"
14:23 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ถ ้าผู ้ใดรักเรา ผู ้นั น
 จะรักษาคําของเรา และ
พระบิดาของเราจะทรงรักเขา แล ้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยูก
่ บ
ั
เขา 14:24 ผู ้ทีไ ม่รักเรา ก็ไม่รักษาคําของเรา และคําซงึ ท่านได ้ยินนีไม่ใช ่
้
คํ าของเรา แต่เป็ นของพระบิดาผู ้ทรงใชเรามา
14:25 เราได ้กล่าวคําเหล่า
นีแก่ทา่ นทัง หลายเมือ
 เรายังอยูก
่ บ
ั ท่าน 14:26 แต่พระองค์ผ ู ้ปลอบ
้
ประโลมใจนัน
 คือพระวิญญาณบริสท
ุ ธิG ผู ้ซงึ พระบิดาจะทรงใชมาในนามของ
เรา พระองค์นัน
 จะทรงสอนท่านทัง หลายทุกสงิ และจะให ้ท่านระลึกถึงทุก
สงิ ทีเ ราได ้กล่าวไว ้แก่ทา่ นแล ้ว
ื
สันติสข
ุ สําหรับผู ้ทีเ ชอ
14:27 เรามอบสันติสข
ุ ไว ้ให ้แก่ทา่ นแล ้ว สันติสข
ุ ของเราทีใ ห ้แก่ทา่ นนัน

เราให ้ท่านไม่เหมือนโลกให ้ อย่าให ้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลย
14:28 ท่านได ้ยินเรากล่าวแก่ทา่ นว่า `เราจะจากไปและจะกลับมาหาท่าน
ื ชมยินดีทเี ราว่า `เราจะไปหาพระบิดา' เพราะ
อีก' ถ ้าท่านรักเรา ท่านก็จะชน
พระบิดาของเราทรงเป็ นใหญ่กว่าเรา 14:29 และบัดนีเราได ้บอกท่านทัง
หลายก่อนทีเ หตุการณ์ นัน
 จะเกิดขึน
 เพือ
 ว่าเมือ
 เหตุการณ์นัน
 เกิดขึน
 แล ้ว
ื 14:30 แต่นีไปเราจะไม่สนทนากับท่านทัง หลาย
ท่านทัง หลายจะได ้เชอ

ิ ธิอํานาจอะไรเหนือเรา
มากนั ก เพราะว่าผู ้ครองโลกนีจะมาและไม่มส
ี ท
14:31 แต่เราได ้กระทําตามทีพ
 ระบิดาได ้ทรงบัญชาเรา เพือ
 โลกจะได ้รู ้ว่า
เรารักพระบิดา จงลุกขึน
 ให ้เราทัง หลายไปกันเถิด"
คํ าอุปมาเรือ
 งเถาองุน
่ และกิง
15:1 "เราเป็ นเถาองุน
่ แท ้ และพระบิดาของเราทรงเป็ นผู ้ดูแลรักษา 15:2
ี และกิง ทุกกิง ทีอ
กิง ทุกกิง ในเราทีไ ม่ออกผล พระองค์กท
็ รงตัดทิง เสย
 อก
ผล พระองค์กท
็ รงลิดเพือ
 ให ้ออกผลมากขึน
 15:3 ท่านทัง หลายได ้รับการ
ชําระให ้สะอาดแล ้วด ้วยถ ้อยคําทีเ ราได ้กล่าวแก่ทา่ น 15:4 จงเข ้าสนิทอยู่
ในเรา และเราเข ้าสนิทอยูใ่ นท่าน กิง จะออกผลเองไม่ได ้นอกจากจะติดอยู่
กับเถาฉันใด ท่านทัง หลายจะเกิดผลไม่ได ้นอกจากท่านจะเข ้าสนิทอยูใ่ น
เราฉันนัน
 15:5 เราเป็ นเถาองุน
่ ท่านทัง หลายเป็ นกิง ผู ้ทีเ ข ้าสนิทอยูใ่ นเรา
และเราเข ้าสนิทอยูใ่ นเขา ผู ้นัน
 จะเกิดผลมาก เพราะถ ้าแยกจากเราแล ้วท่าน
จะทําสงิ ใดไม่ได ้เลย 15:6 ถ ้าผู ้ใดมิได ้เข ้าสนิทอยูใ่ นเรา ผู ้นัน
 ก็ต ้องถูกทิง
ี เหมือนกิง แล ้วก็เหีย
ี 15:7
เสย
 วแห ้งไป และเขารวบรวมไว ้ทิง ในไฟเผาเสย
ถ ้าท่านทัง หลายเข ้าสนิทอยูใ่ นเรา และถ ้อยคําของเราฝั งอยูใ่ นท่านแล ้ว
ท่านจะขอสงิ ใดซงึ ท่านปรารถนา ท่านก็จะได ้สงิ นัน
 15:8 พระบิดาของเรา
ทรงได ้รับเกียรติเพราะเหตุนี คือเมือ
 ท่านทัง หลายเกิดผลมาก ท่านจึงเป็ น
สาวกของเรา 15:9 พระบิดาทรงรักเราฉันใด เราก็รักท่านทัง หลายฉั นนัน

ิ อง
จงยึดมันอยูใ่ นความรักของเรา 15:10 ถ ้าท่านทัง หลายรักษาบัญญัตข
เรา ท่านก็จะยึดมันอยูใ่ นความรักของเรา เหมือนดังทีเ รารักษาพระบัญญัต ิ
ของพระบิดาเรา และยึดมันอยูใ่ นความรักของพระองค์ 15:11 นีคอ
ื สงิ ทีเ รา
ได ้บอกแก่ทา่ นทัง หลายแล ้ว เพือ
 ให ้ความยินดีของเราดํารงอยูใ่ นท่าน และ
ให ้ความยินดีของท่านเต็มเปี ยม 15:12 นีแหละเป็ นบัญญัตข
ิ องเรา คือให ้
ท่านทัง หลายรักซงึ กันและกัน เหมือนดังทีเ ราได ้รักท่าน 15:13 ไม่มผ
ี ู ้ใดมี
ความรักทีย
 งิ ใหญ่กว่านี คือการทีผ
 ู ้หนึง ผู ้ใดจะสละชวี ต
ิ ของตนเพือ
 มิตร
สหายของตน 15:14 ถ ้าท่านทัง หลายประพฤติตามทีเ ราสังท่าน ท่านก็จะ
เป็ นมิตรสหายของเรา
คริสเตียนคือมิตรสหายของพระคริสต์
15:15 เราไม่เรียกท่านทัง หลายว่าทาสอีก เพราะทาสไม่ทราบว่านายของ
เขาทําอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสงิ ทีเ ราได ้ยินจาก

พระบิดาของเรา เราได ้สําแดงแก่ทา่ นแล ้ว 15:16 ท่านทัง หลายไม่ได ้
เลือกเรา แต่เราได ้เลือกท่านทัง หลาย และได ้แต่งตัง ท่านทัง หลายไว ้ให ้
ท่านจะไปเกิดผล และเพือ
 ให ้ผลของท่านอยูถ
่ าวร เพือ
 ว่าเมือ
 ท่านทูลขอสงิ
ใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได ้ประทานสงิ นัน
 ให ้แก่ทา่ น
15:17 สงิ เหล่านีเราสังท่านทัง หลายไว ้ว่า ท่านจงรักซงึ กันและกัน
คริสเตียนทีด
 จ
ี ะถูกเกลียดชัง
15:18 ถ ้าโลกนีเกลียดชังท่านทัง หลาย ท่านทัง หลายก็รู ้ว่าโลกได ้เกลียด
ชังเราก่อน 15:19 ถ ้าท่านทัง หลายเป็ นของโลก โลกก็จะรักท่านซงึ เป็ น
่ องโลก แต่เราได ้เลือกท่านออกจากโลก
ของโลก แต่เพราะท่านไม่ใชข
เหตุฉะนั น
 โลกจึงเกลียดชังท่าน 15:20 จงระลึกถึงคําทีเ ราได ้กล่าวแก่ทา่ น
ทัง หลายแล ้วว่า `ทาสมิได ้เป็ นใหญ่กว่านายของเขา' ถ ้าเขาข่มเหงเรา เขา
ก็จะข่มเหงท่านทัง หลายด ้วย ถ ้าเขารักษาคํ าของเรา เขาก็จะรักษาคําของ
ท่านทัง หลายด ้วย 15:21 แต่ทก
ุ สงิ ทีเ ขาจะกระทําแก่พวกท่านนั น
 ก็เพราะ
้
นามของเรา เพราะเขาไม่รู ้จักพระองค์ผ ู ้ทรงใชเรามา
15:22 ถ ้าเราไม่ได ้
มาประกาศแก่พวกเขา เขาก็คงจะไม่มบ
ี าป แต่บัดนีเขาไม่มข
ี ้อแก ้ตัวในเรือ
 ง
บาปของเขา 15:23 ผู ้ทีเ กลียดชังเราก็เกลียดชังพระบิดาของเราด ้วย
15:24 ถ ้า ณ ท่ามกลางพวกเขา เรามิได ้กระทําสงิ ซงึ ไม่มผ
ี ู ้อืน
 ได ้กระทํา
เลย พวกเขาก็จะไม่มบ
ี าป แต่เดีLยวนีเขาก็ได ้เห็นและเกลียดชังทัง ตัวเรา
และพระบิดาของเรา 15:25 แต่การนีเกิดขึน
 เพือ
 คํ าทีเ ขียนไว ้ในพระราช
บัญญัตข
ิ องพวกเขาจะสําเร็จ ซงึ ว่า `เขาได ้เกลียดชังเราโดยไร ้เหตุ'
พระวิญญาณบริสท
ุ ธิผ
G ู ้ทรงเป็ นพยาน
้
15:26 แต่เมือ
 พระองค์ผ ู ้ปลอบประโลมใจทีเ ราจะใชมาจากพระบิ
ดามาหา
ท่านทัง หลาย คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผู ้ทรงมาจากพระบิดานั น
 ได ้
เสด็จมาแล ้ว พระองค์นัน
 จะทรงเป็ นพยานถึงเรา 15:27 และท่านทัง หลาย
ก็จะเป็ นพยานด ้วย เพราะว่าท่านได ้อยูก
่ บ
ั เราตัง แต่แรกแล ้ว"
คํ าสัญญาแห่งการถูกข่มเหงของคริสเตียน (มธ 24:9-10; ลก 21:16-19)
16:1 "เราบอกสงิ เหล่านีแก่ทา่ นทัง หลาย ก็เพือ
 ไม่ให ้ท่านสะดุดใจ 16:2
ี จากธรรมศาลา แท ้จริงวันหนึง คนใดทีป
เขาจะไล่ทา่ นเสย
 ระหารชวี ต
ิ ของ

ท่านจะคิดว่า เขาทําการนัน
 เป็ นการปฏิบัตพ
ิ ระเจ ้า 16:3 เขาจะกระทําดังนัน

แก่ทา่ นเพราะเขาไม่รู ้จักพระบิดาและไม่รู ้จักเรา 16:4 แต่ทเี ราบอกสงิ เหล่า
นีแก่ทา่ นก็เพือ
 ว่าเมือ
 ถึงเวลานัน
 ท่านจะได ้ระลึกว่าเราได ้บอกท่านไว ้แล ้ว
และเรามิได ้บอกเรือ
 งนีแก่ทา่ นทัง หลายแต่แรก เพราะว่าเรายังอยูก
่ บ
ั ท่าน
้
16:5 แต่บัดนีเรากําลังจะไปหาพระองค์ผ ู ้ทรงใชเรามา
และไม่มใี ครในพวก
 ง
ท่านถามเราว่า `พระองค์จะเสด็จไปทีไ หน' 16:6 แต่เพราะเราได ้บอกเรือ
นีแก่พวกท่าน จิตใจของท่านจึงเต็มด ้วยความทุกข์โศก
พระวิญญาณบริสท
ุ ธิจG ะทรงเตือนให ้โลกรู ้สํานึก
16:7 อย่างไรก็ตามเราบอกความจริงแก่ทา่ นทัง หลาย คือการทีเ ราจากไป
นั น
 ก็เพือ
 ประโยชน์ของท่าน เพราะถ ้าเราไม่ไป พระองค์ผ ู ้ปลอบประโลมใจ
้
ก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน แต่ถ ้าเราไปแล ้ว เราก็จะใชพระองค์
มาหาท่าน
ึ ถึง
16:8 เมือ
 พระองค์นัน
 เสด็จมาแล ้ว พระองค์จะทรงกระทําให ้โลกรู ้สก
ความผิดบาป และถึงความชอบธรรม และถึงการพิพากษา 16:9 ถึงความ
ื ในเรา 16:10 ถึงความชอบธรรมนัน
ผิดบาปนั น
 คือเพราะเขาไม่เชอ
 คือ
เพราะเราไปหาพระบิดาของเรา และท่านทัง หลายจะไม่เห็นเราอีก 16:11
ถึงการพิพากษานัน
 คือเพราะผู ้ครองโลกนีถก
ู พิพากษาแล ้ว
พระวิญญาณบริสท
ุ ธิจG ะทรงนํ าทางคริสเตียน
16:12 เรายังมีอก
ี หลายสงิ ทีจ
 ะบอกท่านทัง หลาย แต่เดีLยวนีทา่ นยังรับไว ้
ไม่ได ้ 16:13 เมือ
 พระองค์ พระวิญญาณแห่งความจริงจะเสด็จมาแล ้ว
่ วามจริงทัง มวล เพราะพระองค์จะไม่ตรัส
พระองค์จะนํ าท่านทัง หลายไปสูค
โดยพระองค์เอง แต่พระองค์จะตรัสสงิ ทีพ
 ระองค์ทรงได ้ยิน และพระองค์จะ
ทรงแจ ้งให ้ท่านทัง หลายรู ้ถึงสงิ เหล่านัน
 ทีจ
 ะเกิดขึน
 16:14 พระองค์จะ
ทรงให ้เราได ้รับเกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรงเอาสงิ ทีเ ป็ นของเรามา
สําแดงแก่ทา่ นทัง หลาย 16:15 ทุกสงิ ทีพ
 ระบิดาทรงมีนัน
 เป็ นของเรา เหตุ
ฉะนัน
 เราจึงกล่าวว่า พระวิญญาณทรงเอาสงิ ซงึ เป็ นของเรานัน
 มาสําแดงแก่
ท่านทัง หลาย
ิ พระชนม์และการฟื นคืนชพ
ี
พระเยซูทรงปลอบใจเหล่าสาวกเกีย
 วกับการสน
ของพระองค์

16:16 อีกหน่อยท่านทัง หลายก็จะไม่เห็นเรา และต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะ
เห็นเรา เพราะเราไปถึงพระบิดา" 16:17 สาวกบางคนของพระองค์จงึ พูด
กันว่า "ทีพ
 ระองค์ตรัสกับเราว่า `อีกหน่อยท่านทัง หลายก็จะไม่เห็นเรา และ
ต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเรา' และ `เพราะเราไปถึงพระบิดา' เหล่านี
หมายความว่าอะไร" 16:18 เขาจึงพูดกันว่า "นัน
 หมายความว่าอะไรที
พระองค์ตรัสว่า `อีกหน่อย' เราไม่ทราบว่า สงิ ทีพ
 ระองค์ตรัสนัน
 หมายความ
ว่าอะไร" 16:19 พระเยซูทรงทราบว่าเขาอยากทูลถามพระองค์ จึงตรัสกับ
เขาว่า "ท่านทัง หลายถามกันอยูห
่ รือว่า เราหมายความว่าอะไรทีพ
 ด
ู ว่า `อีก
หน่อยท่านก็จะไม่เห็นเรา และต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเรา' 16:20 เรา
บอกความจริงแก่ทา่ นทัง หลายว่า ท่านจะร ้องไห ้และครําครวญ แต่โลกจะ
ื ชมยินดี และท่านทัง หลายจะทุกข์โศก แต่ความทุกข์โศกของท่านจะ
ชน
ื ชมยินดี 16:21 เมือ
กลับกลายเป็ นความชน
 ผู ้หญิงกําลังจะคลอดบุตร นาง
ก็มค
ี วามทุกข์ เพราะถึงกําหนดแล ้ว แต่เมือ
 คลอดบุตรแล ้ว นางก็ไม่ระลึกถึง
ื ชมยินดีทค
ความเจ็บปวดนัน
 เลย เพราะมีความชน
ี นหนึง เกิดมาในโลก
16:22 ฉันใดก็ดข
ี ณะนีทา่ นทัง หลายมีความทุกข์โศก แต่เราจะเห็นท่านอีก
ื ชมยินดี และไม่มผ
ื ชมยินดีไปจากท่าน
และใจท่านจะชน
ี ู ้ใดชว่ งชงิ ความชน
ได ้ 16:23 ในวันนัน
 ท่านจะไม่ถามอะไรเราอีก เราบอกความจริงแก่ทา่ นทัง
หลายว่า ถ ้าท่านจะขอสงิ ใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะทรง
ประทานสงิ นัน
 ให ้แก่ทา่ น 16:24 แม ้จนบัดนีทา่ นยังไม่ได ้ขอสงิ ใดในนาม
ื ชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี ยม
ของเรา จงขอเถิดแล ้วจะได ้ เพือ
 ความชน
16:25 เราพูดเรือ
 งนีกบ
ั ท่านเป็ นคําอุปมา แต่วน
ั หนึง เราจะไม่พด
ู กับท่าน
เป็ นคําอุปมาอีก แต่จะบอกท่านถึงเรือ
 งพระบิดาอย่างแจ่มแจ ้ง 16:26 ใน
วันนัน
 พวกท่านจะทูลขอในนามของเรา และเราจะไม่บอกท่านว่า เราจะอ ้อน
วอนพระบิดาเพือ
 ท่าน 16:27 เพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรักท่านทัง หลาย
ื ว่าเรามาจากพระเจ ้า 16:28 เรามาจากพระบิดา
เพราะท่านรักเราและเชอ
และได ้เข ้ามาในโลกแล ้ว เราจะจากโลกนีไปถึงพระบิดาอีก" 16:29 เหล่า
สาวกของพระองค์ทล
ู พระองค์วา่ "ดูเถิด บัดนีพระองค์ตรัสอย่างแจ่มแจ ้ง
แล ้ว มิได ้ตรัสเป็ นคําอุปมา 16:30 เดีLยวนีพวกข ้าพระองค์รู ้แน่วา่ พระองค์
ทรงทราบทุกสงิ และไม่จําเป็ นทีผ
 ู ้ใดจะทูลถามพระองค์อก
ี ด ้วยเหตุนีข ้า
ื ว่าพระองค์ทรงมาจากพระเจ ้า" 16:31 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า
พระองค์เชอ
ื แล ้วหรือ 16:32 ดูเถิด เวลาจะมา เวลานัน
"เดีLยวนีทา่ นทัง หลายเชอ
 ก็ถงึ
แล ้ว ทีท
 า่ นจะต ้องกระจัดกระจายไปยังทีข
 องท่านทุกคน และจะทิง เราไว ้
แต่ผ ู ้เดียว แต่เราหาได ้อยูผ
่ ู ้เดียวไม่ เพราะพระบิดาทรงสถิตอยูก
่ บ
ั เรา

16:33 เราได ้บอกเรือ
 งนีแก่ทา่ น เพือ
 ท่านจะได ้มีสันติสข
ุ ในเรา ในโลกนี
ื ใจเถิด เพราะว่าเราได ้ชนะโลกแล ้ว"
ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชน
การอธิษฐานอย่างมหาปุโรหิตของพระเยซู
17:1 พระเยซูตรัสดังนั น
 แล ้ว พระองค์กท
็ รงแหงนพระพักตร์ขน
ึ ดูฟ้าและ
ตรัสว่า "พระบิดาเจ ้าข ้า ถึงเวลาแล ้ว ขอทรงโปรดให ้พระบุตรของพระองค์
 ระองค์
ได ้รับเกียรติ เพือ
 พระบุตรจะได ้ถวายเกียรติแด่พระองค์ 17:2 ดังทีพ
ิ เพือ
ได ้ทรงโปรดให ้พระบุตรมีอํานาจเหนือเนือหนังทัง สน
 ให ้พระบุตร
ประทานชวี ต
ิ นิรันดร์แก่คนทัง ปวงทีพ
 ระองค์ทรงมอบแก่พระบุตรนัน
 17:3
และนีแหละคือชวี ต
ิ นิรันดร์ คือทีเ ขารู ้จักพระองค์ ผู ้ทรงเป็ นพระเจ ้าเทีย
 งแท ้
้ 17:4 ข ้าพระองค์ได ้
องค์เดียว และรู ้จักพระเยซูคริสต์ทพ
ี ระองค์ทรงใชมา
ถวายเกียรติแด่พระองค์ในโลก ข ้าพระองค์ได ้กระทําพระราชกิจทีพ
 ระองค์
ทรงให ้ข ้าพระองค์กระทํานัน
 สําเร็จแล ้ว 17:5 บัดนี โอ พระบิดาเจ ้าข ้า ขอ
ทรงโปรดให ้ข ้าพระองค์ได ้รับเกียรติตอ
่ พระพักตร์ของพระองค์ คือเกียรติซงึ
ข ้าพระองค์ได ้มีรว่ มกับพระองค์กอ
่ นทีโ ลกนีมม
ี า 17:6 ข ้าพระองค์ได ้
สําแดงพระนามของพระองค์แก่คนทัง หลายทีพ
 ระองค์ได ้ประทานให ้แก่ข ้า
พระองค์จากมวลมนุษย์โลก คนเหล่านัน
 เป็ นของพระองค์แล ้ว และพระองค์
ได ้ประทานเขาให ้แก่ข ้าพระองค์ และเขาได ้รักษาพระดํารัสของพระองค์
แล ้ว 17:7 บัดนีเขาทัง หลายรู ้ว่า ทุกสงิ ทีพ
 ระองค์ได ้ประทานแก่ข ้า
 ระองค์ตรัสประทาน
พระองค์นัน
 มาจากพระองค์ 17:8 เพราะว่าพระดํ ารัสทีพ
ให ้แก่ข ้าพระองค์นัน
 ข ้าพระองค์ได ้ให ้เขาแล ้ว และเขาได ้รับไว ้ และเขารู ้แน่
ื ว่า พระองค์ได ้ทรงใชข้ ้าพระองค์
ว่าข ้าพระองค์มาจากพระองค์ และเขาเชอ
มา 17:9 ข ้าพระองค์อธิษฐานเพือ
 เขา ข ้าพระองค์มไิ ด ้อธิษฐานเพือ
 โลก
แต่เพือ
 คนเหล่านัน
 ทีพ
 ระองค์ได ้ประทานแก่ข ้าพระองค์ เพราะว่าเขาเป็ น
ของพระองค์ 17:10 ทุกสงิ ซงึ เป็ นของข ้าพระองค์กเ็ ป็ นของพระองค์ และ
ทุกสงิ ซงึ เป็ นของพระองค์กเ็ ป็ นของข ้าพระองค์ และข ้าพระองค์มเี กียรติใน
สงิ เหล่านัน
 17:11 บัดนีข ้าพระองค์จะไม่อยูใ่ นโลกนีอก
ี แต่พวกเขายังอยู่
ในโลกนี และข ้าพระองค์กําลังจะไปหาพระองค์ ข ้าแต่พระบิดาผู ้บริสท
ุ ธิG ขอ
พระองค์ทรงโปรดพิทักษ์ รักษาบรรดาผู ้ทีพ
 ระองค์ได ้ประทานแก่ข ้าพระองค์
ไว ้โดยพระนามของพระองค์ เพือ
 เขาจะเป็ นอันหนึง อันเดียวกัน เหมือนดัง
ข ้าพระองค์กบ
ั พระองค์ 17:12 เมือ
 ข ้าพระองค์ยังอยูก
่ บ
ั คนเหล่านัน
 ในโลก
นี ข ้าพระองค์กไ็ ด ้พิทักษ์ รักษาพวกเขาไว ้โดยพระนามของพระองค์ ผู ้ซงึ

พระองค์ได ้ประทานแก่ข ้าพระองค์ ข ้าพระองค์ได ้ปกป้ องเขาไว ้และไม่มผ
ี ู้
ี ไปนอกจากลูกของความพินาศ เพือ
หนึง ผู ้ใดเสย
 พระคัมภีรจ
์ ะสําเร็จ 17:13
และบัดนีข ้าพระองค์กําลังจะไปหาพระองค์ และข ้าพระองค์กล่าวถึงสงิ เหล่า
ื ชมยินดีของข ้าพระองค์อย่างเต็มเปี ยม
นีในโลก เพือ
 เขาจะได ้รับความชน
17:14 ข ้าพระองค์ได ้มอบพระดํารัสของพระองค์ให ้แก่เขาแล ้ว และโลกนี
่ องโลก เหมือนดังทีข
่ อง
ได ้เกลียดชังเขา เพราะเขาไม่ใชข
 ้าพระองค์ไม่ใชข
โลก 17:15 ข ้าพระองค์ไม่ได ้ขอให ้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลก แต่ขอ
่ องโลก เหมือนดัง
ปกป้ องเขาไว ้ให ้พ ้นจากความชัวร ้าย 17:16 เขาไม่ใชข
่ องโลก 17:17 ขอทรงโปรดชําระเขาให ้บริสท
ทีข
 ้าพระองค์ไม่ใชข
ุ ธิด
G ้วย
ความจริงของพระองค์ พระวจนะของพระองค์เป็ นความจริง 17:18
้
พระองค์ทรงใชข้ ้าพระองค์มาในโลกฉันใด ข ้าพระองค์กใ็ ชเขาไปในโลกฉั
น
 ให ้เขา
นั น
 17:19 ข ้าพระองค์ถวายตัวของข ้าพระองค์เพราะเห็นแก่เขา เพือ
่ กัน 17:20 ข ้าพระองค์มไิ ด ้
รับการทรงชําระแต่งตัง ไว ้โดยความจริงด ้วยเชน
ื ในข ้าพระองค์
อธิษฐานเพือ
 คนเหล่านีพวกเดียว แต่เพือ
 คนทัง ปวงทีจ
 ะเชอ
เพราะถ ้อยคําของเขา 17:21 เพือ
 เขาทัง หลายจะได ้เป็ นอันหนึง อันเดียว
กัน ดังทีพ
 ระองค์คอ
ื พระบิดาทรงสถิตในข ้าพระองค์ และข ้าพระองค์ใน
พระองค์ เพือ
 ให ้เขาเป็ นอันหนึง อันเดียวกันกับพระองค์และกับข ้าพระองค์
ื ว่าพระองค์ทรงใชข้ ้าพระองค์มา 17:22 เกียรติซงึ
ด ้วย เพือ
 โลกจะได ้เชอ
พระองค์ได ้ประทานแก่ข ้าพระองค์ ข ้าพระองค์ได ้มอบให ้แก่เขา เพือ
 เขาจะ
ได ้เป็ นอันหนึง อันเดียวกัน ดังทีพ
 ระองค์กบ
ั ข ้าพระองค์เป็ นอันหนึง อันเดียว

กันนัน
 17:23 ข ้าพระองค์อยูใ่ นเขา และพระองค์ทรงอยูใ่ นข ้าพระองค์ เพือ
เขาทัง หลายจะได ้เป็ นอันหนึง อันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ และเพือ
 โลกจะได ้รู ้
ว่าพระองค์ทรงใชข้ ้าพระองค์มา และพระองค์ทรงรักเขาเหมือนดังที
พระองค์ทรงรักข ้าพระองค์ 17:24 พระบิดาเจ ้าข ้า ข ้าพระองค์ปรารถนาให ้
คนเหล่านัน
 ทีพ
 ระองค์ได ้ประทานให ้แก่ข ้าพระองค์ อยูก
่ บ
ั ข ้าพระองค์ในที
ี องข ้าพระองค์ซงึ
ซงึ ข ้าพระองค์อยูน
่ ัน
 ด ้วย เพือ
 เขาจะได ้เห็นสง่าราศข
พระองค์ได ้ประทานแก่ข ้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงรักข ้าพระองค์กอ
่ นที
จะทรงสร ้างโลก 17:25 โอ ข ้าแต่พระบิดาผู ้ชอบธรรม โลกนีไม่รู ้จัก
พระองค์ แต่ข ้าพระองค์รู ้จักพระองค์ และคนเหล่านีรู ้ว่าพระองค์ได ้ทรงใชข้ ้า
พระองค์มา 17:26 ข ้าพระองค์ได ้ประกาศให ้เขารู ้จักพระนามของพระองค์
และจะประกาศให ้เขารู ้อีก เพือ
 ความรักทีพ
 ระองค์ได ้ทรงรักข ้าพระองค์จะ
ดํ ารงอยูใ่ นเขา และข ้าพระองค์จะอยูใ่ นเขา"

พระเยซูในสวนเกทเสมนี ทรงถูกทรยศและถูกจับกุม (มธ 26:47-56; มก
14:43-50; ลก 22:47-53)
18:1 เมือ
 พระเยซูตรัสดังนีแล ้ว พระองค์ได ้เสด็จออกไปกับเหล่าสาวกของ
พระองค์ข ้ามลําธารขิดโรนไปยังสวนแห่งหนึง พระองค์เสด็จเข ้าไปในสวน
นั น
 กับเหล่าสาวก 18:2 ยูดาสผู ้ทีท
 รยศพระองค์กร็ ู ้จักสวนนัน
 ด ้วย เพราะว่า
พระเยซูกบ
ั เหล่าสาวกของพระองค์เคยมาพบกันทีน
 ันบ่อยๆ 18:3 ยูดาสจึง
พาพวกทหารกับเจ ้าหน ้าทีม
 าจากพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสี ถือโคม
ถือไต ้และเครือ
 งอาวุธไปทีน
 ัน 18:4 พระเยซูทรงทราบทุกสงิ ทีจ
 ะเกิดขึน

กับพระองค์ พระองค์จงึ เสด็จออกไปถามเขาว่า "ท่านทัง หลายมาหาใคร"
18:5 เขาทูลตอบพระองค์วา่ "มาหาเยซูชาวนาซาเร็ธ" พระเยซูตรัสกับเขา
ว่า "เราคือผู ้นัน
 แหละ" ยูดาสผู ้ทรยศพระองค์กย
็ น
ื อยูก
่ บ
ั คนเหล่านัน
 ด ้วย
18:6 เมือ
 พระองค์ตรัสกับเขาทัง หลายว่า "เราคือผู ้นัน
 แหละ" เขาทัง หลาย
ได ้ถอยหลังและล ้มลงทีด
 น
ิ 18:7 พระองค์จงึ ตรัสถามเขาอีกว่า "ท่านมาหา
ใคร" เขาทูลตอบว่า "มาหาเยซูชาวนาซาเร็ธ" 18:8 พระเยซูตรัสตอบว่า
"เราบอกท่านแล ้วว่าเราคือผู ้นัน
 เหตุฉะนัน
 ถ ้าท่านแสวงหาเราก็จงปล่อยคน
เหล่านีไปเถิด" 18:9 ทัง นีกเ็ พือ
 พระดํารัสจะสําเร็จ ซงึ พระเยซูตรัสไว ้แล ้ว
ี ไปสักคน
ว่า "คนเหล่านัน
 ซงึ พระองค์ได ้ประทานแก่ข ้าพระองค์ไม่ได ้เสย
้
เดียว" 18:10 ซโี มนเปโตรมีดาบ จึงชักออกและฟั นผู ้รับใชคนหนึ
ง
ื ของผู ้รับใชคนนั
้
ของมหาปุโรหิต ถูกหูข ้างขวาขาดไป ชอ
น
 คือมัลคัส
่ ั กเสย
ี เราจะไม่ดม
18:11 พระเยซูจงึ ตรัสกับเปโตรว่า "จงเอาดาบใสฝ
ื ถ ้วย
ซงึ พระบิดาของเราประทานแก่เราหรือ"
ทรงอยูต
่ อ
่ หน ้าอันนาสและคายาฟาส (มธ 26:57-68; มก 14:53-65; ลก
22:66-71)
18:12 พวกพลทหารกับนายทหารและเจ ้าหน ้าทีข
 องพวกยิวจึงจับพระเยซู
มัดไว ้ 18:13 แล ้วพาพระองค์ไปหาอันนาสก่อน เพราะอันนาสเป็ นพ่อตา
ของคายาฟาสผู ้ซงึ เป็ นมหาปุโรหิตประจําการในปี นัน
 18:14 คายาฟาสผู ้นี
แหละทีแ
 นะนํ าพวกยิวว่า ควรให ้คนหนึง ตายแทนพลเมืองทัง หมด
เปโตรปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:69-75; มก 14:66-72; ลก 22:54-62)
18:15 ซโี มนเปโตรได ้ติดตามพระเยซูไป และสาวกอีกคนหนึง ก็ตด
ิ ตาม

ไปด ้วย สาวกคนนัน
 เป็ นทีร ู ้จักของมหาปุโรหิต และเขาได ้เข ้าไปกับพระเยซู
ถึงคฤหาสน์ของมหาปุโรหิต 18:16 แต่เปโตรยืนอยูข
่ ้างนอกริมประตู
สาวกอีกคนหนึง นัน
 ทีร ู ้จักกันกับมหาปุโรหิต จึงได ้ออกไปและพูดกับหญิงที
เฝ้ าประตู แล ้วก็พาเปโตรเข ้าไป 18:17 ผู ้หญิงคนทีเ ฝ้ าประตูจงึ ถามเปโต
รว่า "ท่านเป็ นสาวกของคนนั น
 ด ้วยหรือ" เขาตอบว่า "ข ้าไม่เป็ น" 18:18
พวกผู ้รับใชกั้ บเจ ้าหน ้าทีก
 ย
็ น
ื อยูท
่ น
ี ันเอาถ่านมาก่อไฟเพราะอากาศหนาว
แล ้วก็ยน
ื ผิงไฟกัน เปโตรก็ยน
ื ผิงไฟอยูก
่ บ
ั เขาด ้วย
พระเยซูทรงอยูต
่ อ
่ หน ้ามหาปุโรหิต
18:19 มหาปุโรหิตจึงได ้ถามพระเยซูถงึ เหล่าสาวกของพระองค์ และคํ า
สอนของพระองค์ 18:20 พระเยซูตรัสตอบท่านว่า "เราได ้กล่าวให ้โลกฟั ง
อย่างเปิ ดเผย เราสังสอนเสมอทัง ในธรรมศาลาและทีใ นพระวิหารทีพ
 วกยิว
เคยชุมนุมกัน และเราไม่ได ้กล่าวสงิ ใดอย่างลับๆเลย 18:21 ท่านถามเรา
ทําไม จงถามผู ้ทีไ ด ้ฟั งเราว่า เราได ้พูดอะไรกับเขา ดูเถิด เขารู ้ว่าเรากล่าว
อะไร" 18:22 เมือ
 พระองค์ตรัสดังนัน
 แล ้ว เจ ้าหน ้าทีค
 นหนึง ซงึ ยืนอยูท
่ น
ี ัน
ได ้ตบพระเยซูด ้วยฝ่ ามือของเขาแล ้วพูดว่า "เจ ้าตอบมหาปุโรหิตอย่างนัน

หรือ" 18:23 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ถ ้าเราพูดผิด จงเป็ นพยานในสงิ ที
ผิดนัน
 แต่ถ ้าเราพูดถูก ท่านตบเราทําไม" 18:24 อันนาสจึงให ้พาพระเยซู
ซงึ ถูกมัดอยูไ่ ปหาคายาฟาสผู ้เป็ นมหาปุโรหิตประจําการ 18:25 ซโี มนเป
โตรกําลังยืนผิงไฟอยู่ คนเหล่านั น
 จึงถามเปโตรว่า "เจ ้าเป็ นสาวกของคนนัน

้
ด ้วยหรือ" เปโตรปฏิเสธว่า "ข ้าไม่เป็ น" 18:26 ผู ้รับใชคนหนึ
ง ของมหา
ปุโรหิตซงึ เป็ นญาติกบ
ั คนทีเ ปโตรฟั นหูขาดก็กล่าวขึน
 ว่า "ข ้าเห็นเจ ้ากับ
่ รือ" 18:27 เปโตรปฏิเสธอีกครัง หนึง และในทันใด
ท่านผู ้นัน
 ในสวนไม่ใชห
นั น
 ไก่กข
็ ัน
เขานํ าพระเยซูไปอยูต
่ อ
่ หน ้าปี ลาต (มธ 27:1-14; มก 15:1-5; ลก
23:1-7)
18:28 เขาจึงได ้พาพระเยซูออกไปจากคายาฟาสไปยังศาลปรีโทเรียม
้ ่ พวกเขาเองไม่ได ้เข ้าไปในศาลปรีโทเรียม เพือ
เป็ นเวลาเชาตรู
 ไม่ให ้เป็ น
มลทิน แต่จะได ้กินปั สกาได ้ 18:29 ปี ลาตจึงออกมาหาเขาเหล่านั น
 แล ้ว
ถามว่า "พวกท่านมีเรือ
 งอะไรมาฟ้ องคนนี" 18:30 เขาตอบท่านว่า "ถ ้าเขา
่ ู ้ร ้าย พวกข ้าพเจ ้าก็จะไม่มอบเขาไว ้กับท่าน" 18:31 ปี ลาตจึงกล่าว
ไม่ใชผ

แก่เขาว่า "พวกท่านจงเอาคนนีไปพิพากษาตามกฎหมายของท่านเถิด"
พวกยิวจึงเรียนท่านว่า "การทีพ
 วกข ้าพเจ ้าจะประหารชวี ต
ิ คนใดคนหนึง นัน

เป็ นการผิดกฎหมาย" 18:32 ทัง นีเพือ
 พระดํารัสของพระเยซูจะสําเร็จ ซงึ
ิ พระชนม์อย่างไร 18:33 ปี ลาตจึงเข ้าไป
พระองค์ตรัสว่า พระองค์จะทรงสน
ในศาลปรีโทเรียมอีก และเรียกพระเยซูมาทูลถามพระองค์วา่ "ท่านเป็ น
กษั ตริยข
์ องพวกยิวหรือ" 18:34 พระเยซูตรัสตอบท่านว่า "ท่านถามอย่าง
นั น
 แต่ลําพังท่านเองหรือ หรือมีคนอืน
 บอกท่านถึงเรือ
 งของเรา" 18:35 ปี
ลาตทูลตอบว่า "เราเป็ นยิวหรือ ชนชาติของท่านเองและพวกปุโรหิตใหญ่
ได ้มอบท่านไว ้กับเรา ท่านทําผิดอะไร" 18:36 พระเยซูตรัสตอบว่า
"อาณาจักรของเรามิได ้เป็ นของโลกนี ถ ้าอาณาจักรของเรามาจากโลกนี คน
้ ให ้เราตกในเงือ
ของเราก็จะได ้ต่อสูไม่
 มมือของพวกยิว แต่บัดนีอาณาจักร
่ นัน
ของเรามิได ้มาจากโลกนี" 18:37 ปี ลาตจึงทูลถามพระองค์วา่ "ถ ้าเชน

ท่านเป็ นกษั ตริยห
์ รือ" พระเยซูตรัสตอบว่า "ท่านพูดว่าเราเป็ นกษั ตริย ์
เพราะเหตุนีเราจึงเกิดมาและเข ้ามาในโลก เพือ
 เราจะเป็ นพยานถึงความจริง
ี งของเรา" 18:38 ปี ลาตทูลถาม
คนทัง ปวงซงึ อยูฝ
่ ่ ายความจริงย่อมฟั งเสย
พระองค์วา่ "ความจริงคืออะไร" เมือ
 ถามดังนั น
 แล ้วท่านก็ออกไปหาพวกยิว
อีก และบอกเขาว่า "เราไม่เห็นคนนัน
 มีความผิดแม ้แต่น ้อย
พระเยซูถก
ู พิพากษาว่าผิด บารับบัสได ้รับการปลดปล่อย (มธ 27:15-26;
มก 15:6-15; ลก 23:18-25)
18:39 แต่พวกท่านมีธรรมเนียมให ้เราปล่อยคนหนึง ให ้แก่ทา่ นในเทศกาล
ปั สกา ฉะนั น
 ท่านจะให ้เราปล่อยกษั ตริยข
์ องพวกยิวให ้แก่ทา่ นหรือ" 18:40
คนทัง หลายจึงร ้องขึน
 อีกว่า "อย่าปล่อยคนนี แต่จงปล่อยบารับบัส" บารับ
บัสนัน
 เป็ นโจร
พระเยซูได ้รับการสวมมงกุฎหนาม
19:1 ขณะนั น
 ปี ลาตจึงให ้เอาพระเยซูไปโบยตี 19:2 และพวกทหารก็เอา
ี รของพระองค์ และให ้พระองค์สวมเสอ
ื สี
หนามสานเป็ นมงกุฎสวมพระเศย
ม่วง 19:3 แล ้วทูลว่า "ท่านกษั ตริยข
์ องพวกยิว ขอทรงพระเจริญ" และเขา
ก็ตบพระองค์ด ้วยฝ่ ามือ
ปี ลาตมอบพระเยซูให ้แก่ฝงู ชน

19:4 ปี ลาตจึงออกไปอีกและกล่าวแก่คนทัง หลายว่า "ดูเถิด เราพาคนนี
ออกมาให ้ท่านทัง หลายเพือ
 ให ้ท่านรู ้ว่า เราไม่เห็นว่าเขามีความผิดสงิ ใด
ื สี
เลย" 19:5 พระเยซูจงึ เสด็จออกมาทรงมงกุฎทําด ้วยหนามและทรงเสอ
ม่วง และปี ลาตกล่าวแก่เขาทัง หลายว่า "ดูคนนีซ"ิ 19:6 ฉะนัน
 เมือ
 พวก
ปุโรหิตใหญ่และพวกเจ ้าหน ้าทีไ ด ้เห็นพระองค์ เขาทัง หลายร ้องอึงว่า "ตรึง
ี ตรึงเขาเสย
ี " ปี ลาตกล่าวแก่เขาว่า "พวกท่านเอาเขาไปตรึงเองเถิด
เขาเสย
เพราะเราไม่เห็นว่าเขามีความผิดเลย" 19:7 พวกยิวตอบท่านว่า "พวกเรามี
กฎหมาย และตามกฎหมายนัน
 เขาควรจะตาย เพราะเขาได ้ตัง ตัวเป็ นพระ
บุตรของพระเจ ้า" 19:8 ฉะนัน
 ครัน
 ปี ลาตได ้ยินดังนัน
 ท่านก็ตกใจกลัวมาก
ขึน
 19:9 ท่านเข ้าไปในศาลปรีโทเรียมอีกและทูลพระเยซูวา่ "ท่านมาจาก
ไหน" แต่พระเยซูมไิ ด ้ตรัสตอบประการใด 19:10 ปี ลาตจึงทูลพระองค์วา่
"ท่านจะไม่พด
ู กับเราหรือ ท่านไม่รู ้หรือว่าเรามีอํานาจทีจ
 ะตรึงท่านที
กางเขน และมีอํานาจทีจ
 ะปล่อยท่านได ้" 19:11 พระเยซูตรัสตอบว่า
"ท่านจะมีอํานาจเหนือเราไม่ได ้ นอกจากจะประทานจากเบือ
 งบนให ้แก่ทา่ น
เหตุฉะนั น
 ผู ้ทีม
 อบเราไว ้กับท่านจึงมีความผิดบาปมากกว่าท่าน" 19:12
ตัง แต่นัน
 ไปปี ลาตก็หาโอกาสทีจ
 ะปล่อยพระองค์ แต่พวกยิวร ้องอึงว่า "ถ ้า
่ ต
ี าร์ ผู ้ใดทีต
ท่านปล่อยชายคนนี ท่านก็ไม่ใชม
ิ รของซซ
 ัง ตัวเป็ นกษั ตริยก
์ ็
้ ซ
ี าร์" 19:13 เมือ
พูดต่อสูซ
 ปี ลาตได ้ยินดังนัน
 ท่านจึงพาพระเยซูออกมา
ิ า ภาษาฮบ
ี รูเรียกว่า กับบา
แล ้วนั งบัลลังก์พพ
ิ ากษา ณ ทีเ รียกว่า ลานปูศล
ธา
ชาวยิวไม่ยอมรับพระคริสต์เป็ นกษั ตริย ์
19:14 วันนัน
 เป็ นวันเตรียมปั สกา เวลาประมาณเทีย
 ง ท่านพูดกับพวกยิวว่า
"ดูเถิด นีคอ
ื กษั ตริยข
์ องท่านทัง หลาย" 19:15 แต่เขาทัง หลายร ้องอึงว่า
ี เอาเขาไปเสย
ี ตรึงเขาเสย
ี ทีก
"เอาเขาไปเสย
 างเขน" ปี ลาตพูดกับเขาว่า
"ท่านจะให ้เราตรึงกษั ตริยข
์ องท่านทัง หลายทีก
 างเขนหรือ" พวกปุโรหิต
ี าร์แล ้ว เราไม่มก
ใหญ่ตอบว่า "เว ้นแต่ซซ
ี ษั ตริย"์
ทรงถูกตรึงบนไม ้กางเขน (มธ 27:33-54; มก 15:22-39; ลก 23:33-47)
19:16 แล ้วปี ลาตจึงมอบพระองค์ให ้เขาพาไปตรึงทีก
 างเขน และเขาพา
พระเยซูไป 19:17 และพระองค์ทรงแบกกางเขนของพระองค์ไปยังสถาน
ี รูเรียกว่า กลโกธา
ทีแ
 ห่งหนึง ซงึ เรียกว่า สถานทีก
 ะโหลกศรี ษะ ภาษาฮบ

19:18 ณ ทีน
 ัน
 เขาตรึงพระองค์ไว ้ทีก
 างเขนกับคนอีกสองคน คนละข ้าง
และพระเยซูทรงอยูก
่ ลาง 19:19 ปี ลาตให ้เขียนคําประจานติดไว ้บน
กางเขน และคําประจานนัน
 ว่า "เยซูชาวนาซาเร็ธ กษั ตริยข
์ องพวกยิว"
19:20 พวกยิวเป็ นอันมากจึงได ้อ่านคําประจานนี เพราะทีซ
 งึ เขาตรึงพระ
ี รู ภาษากรีก และ
เยซูนัน
 อยูใ่ กล ้กับกรุง และคํานัน
 เขียนไว ้เป็ นภาษาฮบ
 พวกปุโรหิตใหญ่ของพวกยิวจึงเรียนปี ลาตว่า
ภาษาลาติน 19:21 ฉะนัน
"ขออย่าเขียนว่า `กษั ตริยข
์ องพวกยิว' แต่ขอเขียนว่า `คนนีบอกว่า เราเป็ น
กษั ตริยข
์ องพวกยิว'" 19:22 ปี ลาตตอบว่า "สงิ ใดทีเ ราเขียนแล ้วก็แล ้วไป"
19:23 ครัน
 พวกทหารตรึงพระเยซูไว ้ทีก
 างเขนแล ้ว เขาทัง หลายก็เอา
ี ว่ นให ้ทหารทุกคนคนละสว่ น และเอาฉลอง
ฉลองพระองค์แบ่งออกเป็ นสส
 ในด ้วย ฉลองพระองค์ชัน
 ในนัน
พระองค์ชัน
 ไม่มต
ี ะเข็บ ทอตัง แต่บนตลอด
ล่าง 19:24 เหตุฉะนัน
 เขาจึงพูดกันว่า "เราอย่าฉีกแบ่งกันเลย แต่ให ้เราจับ
ื ผ ้าของ
ฉลากกันจะได ้รู ้ว่าใครจะได ้" ทัง นีเพือ
 พระคัมภีรจ
์ ะสําเร็จทีว า่ `เสอ
ื ของข ้าพระองค์นัน
ข ้าพระองค์ เขาแบ่งปั นกัน สว่ นเสอ
 เขาก็จับฉลากกัน'
 น
ื อยูข
่ ้างกางเขนของพระเยซูนัน

พวกทหารจึงได ้กระทําดังนี 19:25 ผู ้ทีย
มีมารดาของพระองค์กบ
ั น ้าสาวของพระองค์ มารียภ
์ รรยาของเคลโอฟั ส
และมารียช
์ าวมักดาลา 19:26 ฉะนัน
 เมือ
 พระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารดา
ของพระองค์ และสาวกคนทีพ
 ระองค์ทรงรักยืนอยูใ่ กล ้ พระองค์ตรัสกับ
มารดาของพระองค์วา่ "หญิงเอ๋ย จงดูบต
ุ รของท่านเถิด" 19:27 แล ้ว
พระองค์ตรัสกับสาวกคนนัน
 ว่า "จงดูมารดาของท่านเถิด" และตัง แต่เวลา
นั น
 มา สาวกคนนัน
 ก็รับนางมาอยูใ่ นบ ้านของตน 19:28 หลังจากนัน
 พระ
เยซูทรงทราบว่า ทุกสงิ สําเร็จแล ้ว เพือ
 พระคัมภีรจ
์ ะสําเร็จจึงตรัสว่า "เรา
่ ํ าองุน
กระหายนํ า" 19:29 มีภาชนะใสน
่ เปรีย
 ววางอยูท
่ น
ี ั น เขาจึงเอา
่ ลายไม ้หุสบชูขน
ฟองนํ า ชุบนํ าองุน
่ เปรีย
 วใสป
ึ ให ้ถึงพระโอษฐ์ของพระองค์
19:30 เมือ
 พระเยซูทรงรับนํ าองุน
่ เปรีย
 วแล ้ว พระองค์ตรัสว่า "สําเร็จแล ้ว"
ี รลงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป
และทรงก ้มพระเศย
พระอัฐข
ิ องพระองค์ไม่หักเลย
19:31 เพราะวันนั น
 เป็ นวันเตรียม พวกยิวจึงขอให ้ปี ลาตทุบขาของผู ้ทีถ
 ก
ู
ี เพือ
ตรึงให ้หัก และให ้เอาศพไปเสย
 ไม่ให ้ศพค ้างอยูท
่ ก
ี างเขนในวันสะบา
โต (เพราะวันสะบาโตนัน
 เป็ นวันใหญ่) 19:32 ดังนัน
 พวกทหารจึงมาทุบขา
ของคนทีห
 นึง และขาของอีกคนหนึง ทีถ
 ก
ู ตรึงอยูก
่ บ
ั พระองค์ 19:33 แต่

ิ พระชนม์แล ้ว เขาจึงมิได ้ทุบขา
เมือ
 เขามาถึงพระเยซูและเห็นว่าพระองค์สน
ี ้างของพระองค์
ของพระองค์ 19:34 แต่ทหารคนหนึง เอาทวนแทงทีส
 ข
และโลหิตกับนํ าก็ไหลออกมาทันที 19:35 คนนั น
 ทีเ ห็นก็เป็ นพยาน และ
คํ าพยานของเขาก็เป็ นความจริง และเขาก็รู ้ว่าเขาพูดความจริง เพือ
 ท่านทัง
ื 19:36 เพราะสงิ เหล่านีเกิดขึน
หลายจะได ้เชอ
 เพือ
 ข ้อพระคัมภีรจ
์ ะสําเร็จ
ซงึ ว่า `พระอัฐข
ิ องพระองค์จะไม่หักสักซเี ดียว' 19:37 และมีข ้อพระคัมภีร์
อีกข ้อหนึง ว่า `เขาทัง หลายจะมองดูพระองค์ผ ู ้ซงึ เขาเองได ้แทง'
พระเยซูทรงถูกฝั งไว ้ในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟ (มธ 27:57-60; มก
15:43-47; ลก 23:50-56)
19:38 หลังจากนีโยเซฟชาวบ ้านอาริมาเธีย ซงึ เป็ นสาวกลับๆของพระเยซู
เพราะกลัวพวกยิว ก็ได ้ขอพระศพพระเยซูจากปี ลาต และปี ลาตก็ยอมให ้ โย
ิ พระศพพระเยซูไป 19:39 ฝ่ ายนิโคเดมัส ซงึ ตอนแรก
เซฟจึงมาอัญเชญ
ไปหาพระเยซูในเวลากลางคืนนัน
 ก็มาด ้วย เขานํ าเครือ
 งหอมผสม คือ
ิ กว่ากิโลกรัมมาด ้วย 19:40 พวก
มดยอบกับกฤษณาหนักประมาณสามสบ
ิ พระศพพระเยซู และเอาผ ้าป่ านกับเครือ
เขาอัญเชญ
 งหอมพันพระศพนัน

ตามธรรมเนียมฝั งศพของพวกยิว 19:41 ในสถานทีพ
 ระองค์ถก
ู ตรึงที
กางเขนนัน
 มีสวนแห่งหนึง ในสวนนัน
 มีอโุ มงค์ฝังศพใหม่ทย
ี ังไม่ได ้ฝั งศพผู ้
ใดเลย 19:42 เพราะวันนัน
 เป็ นวันเตรียมของพวกยิว และเพราะอุโมงค์นัน

อยูใ่ กล ้ เขาจึงบรรจุพระศพพระเยซูไว ้ทีน
 ั น
การฟื นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ (มธ 28:1-10; มก 16:1-14; ลก
24:1-43)
้ ด มารียช
20:1 วันแรกของสัปดาห์เวลาเชามื
์ าวมักดาลามาถึงอุโมงค์ฝังศพ
เธอเห็นหินออกจากปากอุโมงค์อยูแ
่ ล ้ว 20:2 เธอจึงวิง ไปหาซโี มนเปโต
รและสาวกอีกคนหนึง ทีพ
 ระเยซูทรงรักนัน
 และพูดกับเขาว่า "เขาเอาองค์
พระผู ้เป็ นเจ ้าออกไปจากอุโมงค์แล ้ว และพวกเราไม่รู ้ว่าเขาเอาพระองค์ไป
ไว ้ทีไ หน" 20:3 เปโตรจึงออกไปยังอุโมงค์กบ
ั สาวกคนนั น
 20:4 เขาจึงวิง
ไปทัง สองคน แต่สาวกคนนัน
 วิง เร็วกว่าเปโตรจึงมาถึงอุโมงค์กอ
่ น 20:5
เขาก ้มลงมองดูเห็นผ ้าป่ านวางอยู่ แต่เขาไม่ได ้เข ้าไปข ้างใน 20:6 ซโี มน
เปโตรตามมาถึงภายหลัง แล ้วเข ้าไปในอุโมงค์เห็นผ ้าป่ านวางอยู่ 20:7
ี รของพระองค์ไม่ได ้วางอยูก
และผ ้าพันพระเศย
่ บ
ั ผ ้าอืน
 แต่พับไว ้ต่างหาก

ื
20:8 แล ้วสาวกคนนัน
 ทีม
 าถึงอุโมงค์กอ
่ นก็เข ้าไปด ้วย เขาได ้เห็นและเชอ
20:9 เพราะว่าขณะนัน
 เขายังไม่เข ้าใจข ้อพระคัมภีรท
์ วี า่ พระองค์จะต ้องฟื น
ขึน
 มาจากความตาย 20:10 แล ้วสาวกทัง สองก็กลับไปยังบ ้านของตน
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ตอ
่ มารียช
์ าวมักดาลา
20:11 แต่ฝ่ายมารียย
์ น
ื ร ้องไห ้อยูน
่ อกอุโมงค์ ขณะทีร ้องไห ้อยูเ่ ธอก ้มลง
ื ขาวนังอยู่ ณ
มองดูทอ
ี โุ มงค์ 20:12 และได ้เห็นทูตสวรรค์สององค์สวมเสอ
ี ร และองค์หนึง อยู่
ทีซ
 งึ เขาวางพระศพพระเยซู องค์หนึง อยูเ่ บือ
 งพระเศย
เบือ
 งพระบาท 20:13 ทูตทัง สองพูดกับมารียว์ า่ "หญิงเอ๋ย ร ้องไห ้ทําไม"
ี
เธอตอบทูตทัง สองว่า "เพราะเขาเอาองค์พระผู ้เป็ นเจ ้าของข ้าพเจ ้าไปเสย
แล ้ว และข ้าพเจ ้าไม่ทราบว่าเขาเอาพระองค์ไปไว ้ทีไ หน" 20:14 เมือ
 มารีย ์
พูดอย่างนัน
 แล ้ว ก็หันกลับมาและเห็นพระเยซูประทับยืนอยู่ แต่ไม่ทราบว่า
เป็ นองค์พระเยซู 20:15 พระเยซูตรัสถามเธอว่า "หญิงเอ๋ย ร ้องไห ้ทําไม
เจ ้าตามหาผู ้ใด" มารียส
์ ํ าคัญว่าพระองค์เป็ นคนทําสวนจึงตอบพระองค์วา่
"นายเจ ้าข ้า ถ ้าท่านได ้เอาพระองค์ไป ขอบอกให ้ดิฉันรู ้ว่าเอาพระองค์ไปไว ้
ทีไ หน และดิฉันจะรับพระองค์ไป" 20:16 พระเยซูตรัสกับเธอว่า "มารี
ย์เอ๋ย" มารียจ
์ งึ หันมาและทูลพระองค์วา่ "รับโบนี" ซงึ แปลว่า อาจารย์
20:17 พระเยซูตรัสกับเธอว่า "อย่าแตะต ้องเรา เพราะเรายังมิได ้ขึน
 ไปหา
พระบิดาของเรา แต่จงไปหาพวกพีน
 ้องของเรา และบอกเขาว่า เราจะขึน
 ไป
หาพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทัง หลาย และไปหาพระเจ ้าของ
เราและพระเจ ้าของท่านทัง หลาย" 20:18 มารียม
์ ักดาลาจึงไปบอกพวก
สาวกว่า เธอได ้เห็นองค์พระผู ้เป็ นเจ ้าแล ้ว และพระองค์ได ้ตรัสคํ าเหล่านั น

กับเธอ
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ตอ
่ เหล่าสาวกเว ้นแต่โธมัส
20:19 คําวันนัน
 ซงึ เป็ นวันแรกของสัปดาห์ เมือ
 สาวกปิ ดประตูห ้องทีพ
 วก
เขาอยูแ
่ ล ้วเพราะกลัวพวกยิว พระเยซูได ้เสด็จเข ้ามาประทับยืนอยูท
่ า่ ม
กลางเขา และตรัสกับเขาว่า "สันติสข
ุ จงดํารงอยูก
่ บ
ั ท่านทัง หลายเถิด"
20:20 ครัน
 พระองค์ตรัสอย่างนัน
 แล ้ว พระองค์ทรงให ้เขาดูพระหัตถ์และ
ี ้างของพระองค์ เมือ
สข
 พวกสาวกเห็นองค์พระผู ้เป็ นเจ ้าแล ้ว เขาก็มค
ี วาม
ยินดี 20:21 พระเยซูจงึ ตรัสกับเขาอีกว่า "สันติสข
ุ จงดํารงอยูก
่ บ
ั ท่านทัง
้
้ านทัง หลายไปฉัน
หลายเถิด พระบิดาของเราทรงใชเรามาฉั
นใด เราก็ใชท่

นั น
 " 20:22 ครัน
 พระองค์ตรัสดังนัน
 แล ้วจึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือ
เขา และตรัสกับเขาว่า "ท่านทัง หลายจงรับพระวิญญาณบริสท
ุ ธิเG ถิด
ี
20:23 ถ ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู ้ใด ความผิดบาปนัน
 ก็จะถูกยกเสย
และถ ้าท่านจะให ้ความผิดบาปติดอยูก
่ บ
ั ผู ้ใด ความผิดบาปก็จะติดอยูก
่ บ
ั ผู ้
นั น
 "
ื
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์อก
ี ครัง หนึง และโธมัสยอมเชอ
ิ
20:24 แต่ฝ่ายโธมัสทีเ ขาเรียกกันว่า ดิดม
ุ ัส ซงึ เป็ นสาวกคนหนึง ในสบ
สองคนนัน
 ไม่ได ้อยูก
่ บ
ั พวกเขาเมือ
 พระเยซูเสด็จมา 20:25 สาวกอืน
 ๆจึง
บอกโธมัสว่า "เราได ้เห็นองค์พระผู ้เป็ นเจ ้าแล ้ว" แต่โธมัสตอบเขาเหล่านัน

ว่า "ถ ้าข ้าไม่เห็นรอยตะปูทพ
ี ระหัตถ์ของพระองค์ และไม่ได ้เอานิว ของข ้า
ี ้างของ
แยงเข ้าไปทีร อยตะปูนัน
 และไม่ได ้เอามือของข ้าแยงเข ้าไปทีส
 ข
ื เลย" 20:26 ครัน
พระองค์แล ้ว ข ้าจะไม่เชอ
 ล่วงไปแปดวันแล ้ว เหล่าสาวก
ของพระองค์อยูด
่ ้วยกันข ้างในอีก และโธมัสก็อยูก
่ บ
ั พวกเขาด ้วย ประตูปิด
แล ้ว พระเยซูเสด็จเข ้ามาและประทับยืนอยูท
่ า่ มกลางเขาและตรัสว่า "สันติ
สุขจงดํารงอยูก
่ บ
ั ท่านทัง หลายเถิด" 20:27 แล ้วพระองค์ตรัสกับโธมัสว่า
ี ้างของเรา อย่าขาด
"จงยืน
 นิว มาทีน
 ีและดูมอ
ื ของเรา จงยืน
 มือออกคลําทีส
 ข
ื เลย แต่จงเชอ
ื เถิด" 20:28 โธมัสทูลตอบพระองค์วา่ "องค์พระผู ้
ความเชอ
เป็ นเจ ้าของข ้าพระองค์ และพระเจ ้าของข ้าพระองค์" 20:29 พระเยซูตรัส
ื ผู ้ทีไ ม่เห็นเราแต่เชอ
ื
กับเขาว่า "โธมัสเอ๋ย เพราะท่านได ้เห็นเราท่านจึงเชอ
ก็เป็ นสุข"
ความมุง่ หมายของข่าวประเสริฐของยอห์น
20:30 พระเยซูได ้ทรงกระทําหมายสําคัญอืน
 ๆอีกหลายประการต่อหน ้า
ื ม ้วนนี 20:31 แต่การที
เหล่าสาวกของพระองค์ ซงึ ไม่ได ้จดไว ้ในหนังสอ
ื ว่า พระเยซูทรงเป็ น
ได ้จดเหตุการณ์เหล่านีไว ้ก็เพือ
 ท่านทัง หลายจะได ้เชอ
ื แล ้ว ท่านก็จะมีชวี ต
พระคริสต์พระบุตรของพระเจ ้า และเมือ
 มีความเชอ
ิ โดย
พระนามของพระองค์
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ตอ
่ เหล่าสาวกในแคว ้นกาลิลี
21:1 ภายหลังเหตุการณ์เหล่านีพระเยซูได ้ทรงสําแดงพระองค์แก่เหล่า

สาวกอีกครัง หนึง ทีท
 ะเลทิเบเรียส และพระองค์ทรงสําแดงพระองค์อย่างนี
21:2 คือ ซโี มนเปโตร โธมัสทีเ รียกว่า ดิดม
ุ ัส และนาธานาเอลชาวบ ้านคา
นาแคว ้นกาลิลี และบุตรชายทัง สองของเศเบดี และสาวกของพระองค์อก
ี
สองคนกําลังอยูด
่ ้วยกัน
การตกปลาทีล
 ้มเหลว
21:3 ซโี มนเปโตรบอกเขาว่า "ข ้าจะไปจับปลา" เขาทัง หลายจึงพูดกับ
ท่านว่า "เราจะไปกับท่านด ้วย" เขาก็ออกไปลงเรือทันที แต่คน
ื นัน
 เขาจับ
้
ปลาไม่ได ้เลย 21:4 แต่ครัน
 รุง่ เชาพระเยซู
ประทับยืนอยูท
่ ฝ
ี ั ง แต่เหล่า
สาวกไม่รู ้ว่าเป็ นพระเยซู
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์และตรัสสังเหล่าสาวก อวนเต็มไปด ้วยปลา
21:5 พระเยซูจงึ ตรัสถามเขาว่า "ลูกเอ๋ย มีอาหารบ ้างหรือเปล่า" เขาทูล
ตอบพระองค์วา่ "ไม่ม"ี 21:6 พระองค์ตรัสกับเขาทัง หลายว่า "จงทอดอวน
ลงทางด ้านขวาเรือเถิด แล ้วจะได ้ปลาบ ้าง" เขาจึงทอดอวนลงและได ้ปลา
เป็ นอันมากจนลากอวนขึน
 ไม่ได ้ 21:7 สาวกคนทีพ
 ระเยซูทรงรักจึงบอกเป
โตรว่า "เป็ นองค์พระผู ้เป็ นเจ ้า" เมือ
 ซโี มนเปโตรได ้ยินว่าเป็ นองค์พระผู ้เป็ น
ื คลุมชาวประมงของเขามาสวมรัดไว ้ (เพราะเขาเปลือย
เจ ้า เขาก็หยิบเสอ
เปล่าอยู)่ แล ้วก็กระโดดลงทะเล 21:8 แต่สาวกอืน
 ๆนัน
 นังเรือเล็กๆมา
ลากอวนทีต
 ด
ิ ปลาเต็มนัน
 มาด ้วย (เพราะเขาอยูไ่ ม่หา่ งจากฝั งนั ก ไกล
ประมาณหนึง ร ้อยเมตรเท่านัน
 ) 21:9 เมือ
 เขาขึน
 มาบนฝั ง เขาก็เห็นถ่านติด
ไฟอยู่ และมีปลาวางอยูข
่ ้างบนและมีขนมปั ง 21:10 พระเยซูตรัสกับเขา
ทัง หลายว่า "เอาปลาทีไ ด ้เมือ
 กีน
 ีมาบ ้าง" 21:11 ซโี มนเปโตรจึงไป
ิ สามตัว และถึง
ลากอวนขึน
 ฝั ง อวนติดปลาใหญ่เต็ม มีหนึง ร ้อยห ้าสบ
มากอย่างนัน
 อวนก็ไม่ขาด
พระเยซูทรงเลีย
 งเหล่าสาวก
ิ มารับประทานอาหารกันเถิด"
21:12 พระเยซูตรัสกับเขาทัง หลายว่า "เชญ
และในพวกสาวกไม่มใี ครกล ้าถามพระองค์วา่ "ท่านคือผู ้ใด" เพราะเขารู ้อยู่
ว่าเป็ นองค์พระผู ้เป็ นเจ ้า 21:13 พระเยซูทรงเข ้ามาหยิบขนมปั งแจกให ้เขา
และทรงหยิบปลาแจกด ้วย 21:14 นีเป็ นครัง ทีส
 ามทีพ
 ระเยซูทรงสําแดง

พระองค์แก่พวกสาวกของพระองค์ หลังจากทีพ
 ระองค์ทรงคืนพระชนม์
"ซโี มน...ท่านรักเราหรือ"
21:15 เมือ
 รับประทานอาหารเสร็จแล ้วพระเยซูตรัสกับซโี มนเปโตรว่า "ซ ี
โมนบุตรชายโยนาห์เอ๋ย ท่านรักเรามากกว่าพวกเหล่านีหรือ" เขาทูลตอบ
พระองค์วา่ "ถูกแล ้ว พระองค์เจ ้าข ้า พระองค์ทรงทราบว่าข ้าพระองค์รัก
พระองค์" พระองค์ตรัสสังเขาว่า "จงเลีย
 งลูกแกะของเราเถิด" 21:16
พระองค์ตรัสกับเขาครัง ทีส
 องอีกว่า "ซโี มนบุตรชายโยนาห์เอ๋ย ท่านรักเรา
หรือ" เขาทูลตอบพระองค์วา่ "ถูกแล ้ว พระองค์เจ ้าข ้า พระองค์ทรงทราบว่า
ข ้าพระองค์รักพระองค์" พระองค์ตรัสกับเขาว่า "จงเลีย
 งแกะของเราเถิด"
21:17 พระองค์ตรัสกับเขาครัง ทีส
 ามว่า "ซโี มนบุตรชายโยนาห์เอ๋ย ท่าน
รักเราหรือ" เปโตรก็เป็ นทุกข์ใจทีพ
 ระองค์ตรัสถามเขาครัง ทีส
 ามว่า "ท่านรัก
เราหรือ" และเขาทูลพระองค์วา่ "พระองค์เจ ้าข ้า พระองค์ทรงทราบทุกสงิ
พระองค์ทรงทราบว่า ข ้าพระองค์รักพระองค์" พระเยซูตรัสกับเขาว่า "จง
เลีย
 งแกะของเราเถิด
สาวกจะต ้องยอมตามพระเยซูไป
21:18 เราบอกความจริงแก่ทา่ นว่า เมือ
 ท่านยังหนุ่มท่านคาดเอวเอง และ
เดินไปไหนๆตามทีท
 า่ นปรารถนา แต่เมือ
 ท่านแก่แล ้วท่านจะเหยียดมือของ
ท่านออก และคนอืน
 จะคาดเอวท่าน และพาท่านไปทีท
 ท
ี า่ นไม่ปรารถนาจะ
ไป" 21:19 ทีพ
 ระองค์ตรัสอย่างนัน
 เพือ
 แสดงว่า เปโตรจะถวายเกียรติแด่
พระเจ ้าด ้วยความตายอย่างไร ครัน
 พระองค์ตรัสอย่างนัน
 แล ้วจึงสังเปโตรว่า
"จงตามเรามาเถิด" 21:20 เปโตรเหลียวหลังเห็นสาวกคนทีพ
 ระเยซูทรงรัก
ตามมา คือสาวกทีเ อนตัวลงทีพ
 ระทรวงของพระองค์เมือ
 รับประทานอาหาร
เย็นอยูน
่ ัน
 และทูลถามว่า "พระองค์เจ ้าข ้า ผู ้ทีจ
 ะทรยศพระองค์คอ
ื ใคร"
21:21 เมือ
 เปโตรเห็นสาวกคนนัน
 จึงทูลถามพระเยซูวา่ "พระองค์เจ ้าข ้า
คนนีจะเป็ นอย่างไร" 21:22 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ถ ้าเราอยากจะให ้เขา
อยูจ
่ นเรามานัน
 จะเป็ นเรือ
 งอะไรของท่านเล่า ท่านจงตามเรามาเถิด"
21:23 เหตุฉะนัน
 คําทีว า่ สาวกคนนัน
 จะไม่ตาย จึงลือไปท่ามกลางพวกพี
น ้อง แต่พระเยซูมไิ ด ้ตรัสแก่เขาว่า "สาวกคนนัน
 จะไม่ตาย" แต่ตรัสว่า "ถ ้า
เราอยากจะให ้เขาอยูจ
่ นเรามานัน
 จะเป็ นเรือ
 งอะไรของท่านเล่า" 21:24
สาวกคนนีแหละ ทีเ ป็ นพยานถึงเหตุการณ์ เหล่านีและเป็ นผู ้ทีเ ขียนสงิ เหล่า

นีไว ้ และเราทราบว่าคําพยานของเขาเป็ นความจริง 21:25 มีอก
ี หลายสงิ ที
พระเยซูได ้ทรงกระทํา ถ ้าจะเขียนไว ้ให ้หมดทุกสงิ ข ้าพเจ ้าคาดว่า แม ้หมด
ื ทีจ
ทัง โลกก็น่าจะไม่พอไว ้หนังสอ
 ะเขียนนัน
 เอเมน

