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1 ยอหน ๑:๒๐

ยอหน
คํานํา

ยอหนศิษยเอกคนหน่ึงในสิบ สองคน
ของพระ เยซู เป็นผูเขียนหนังสือเลม น้ี
ยอหนเป็นลูกของเศเบ ดี และเป็นนอง
ชายของยาก อบ หนังสือเลม น้ีเขียนให
กับคริสเตียนใหม หนังสือเลมน้ีแตก
ตางจากหนังสือสามเลมแรกมาก ดูได
จากคําขึ้นตนที่ไพเราะและลึกซึ้ง ยอหน
เพิ่มขอมูลจํานวนมากลงในหนังสือเลม
น้ี ขณะที่หนังสือเลมอื่นไมมี ยอหนเนน
วา พระ เยซูรูสาระพัดสิ่ง และพระองค
ทําทุก อยางตามใจของพระ บิดาผูที่สง
พระองคมา หนังสือยอหนตองการจะ
พิสูจนใหเห็นวา พระเยซูเป็นพระคริสต
พระบุตรของพระเจาและเป็นพระผูชวย
ใหรอด

พระคําไดมาเกิดเป็นมนุษย

๑ ๑ตอนเริ่ม ตนกอนที่โลก น้ีจะเกิดขึ้นก็
มีพระคําอยูแลว พระคําน้ีอยูกับพระเจา

และเป็นพระเจาดวย ๒พระคําอยูกับพระเจา
ตัง้แตเริ่มตนกอนที่โลกน้ีจะเกิดขึ้น ๓ทุกสิ่ง
ทุกอยางที่เป็นอยูน้ีเกิดมาจากพระ คําทัง้
นัน้ ไมมีอะไรเลยที่ไมไดเกิดมาจากพระ
คํา ๔พระ คําเป็นแหลงของชีวิตที่เที่ยง แท
ชีวิตนัน้ไดนําความสวางมาใหมนุษยทุกคน
๕ความ สวางสองเขามาในความ มืดอยู แต
ความมืดไมสามารถเอาชนะ *ความสวางนัน้
ได

๖พระเจาไดสงชายชื่อยอหน มาเป็นผูสง
ขาวของพระองค ๗ เขามาบอกผูคนเกี่ยวกับ
ความสวาง เพื่อทุกคนจะไดเชื่อในเรื่องที่เขา
บอก ๘ตัวยอหนเองไมใชความสวางนัน้ แต
เขามาเพื่อเลาเรื่องความ สวางนัน้ ๙ความ
สวางเที่ยง แท ที่ใหความ สวางกับมนุษยทุก
คนกําลังเขามาในโลก

๑๐พระองคไดอยูในโลก น้ี แตโลก น้ีกลับ
ไมรูจักพระองค ทัง้ๆ ที่โลก น้ีถูกสรางผาน
ทางพระองค ๑๑ เมื่อพระองคมาถึงบานเมือง
ของพระองคเอง คนของพระองคก็ยังไม
ยอมรับพระองค ๑๒แตสวนคนที่ยอมรับและ
ไว วางใจพระองค พระองคใหสิทธิพ์วกเขา
เป็นลูกของพระเจา ๑๓ลูกของพระเจา น้ีไม
ใชลูกที่เกิดมาจากเลือด เน้ือหรือจากความ
ตองการของมนุษย หรือจากความตัง้ใจของ
พอ แตเกิดมาจากพระเจา

๑๔พระ คําไดกลายมาเป็นมนุษย และใช
ชีวิตอยูทามกลางพวกเรา พระคํานัน้เต็มไป
ดวยความเมตตากรุณาและความ จริง พวก
เราไดเห็นความยิ่งใหญของพระองค ซึ่งเป็น
ความ ยิ่ง ใหญของพระ บุตรเพียงองคเดียว
ของพระ บิดา ๑๕ยอหนรองตะโกนบอกผูคน
เกี่ยวกับพระองควา “คนที่มาภายหลังผมนัน้
ยิ่งใหญกวาผมอีก เพราะเขาเป็นอยูนานแลว
กอนที่ผมจะเกิดเสียอีก”

๑๖พระองคเต็มไปดวยความเมตตา
กรุณา พวกเราทุกคนก็เลยได รับพระพรจาก
พระองคครัง้ แลวครัง้ เลา ๑๗พระเจาไดให
กฎ ปฏิบัติที่เป็นขอ บังคับผานมาทางโมเสส
แตพระเจาไดแสดงความเมตตากรุณาและ
ความ จริงผานมาทางพระ เยซู คริสต ๑๘ ไม
เคยมีใครเห็นพระเจา มีแตพระ บุตรเพียง
องคเดียวของพระองค ผูที่เป็นพระเจาเอง †
และอยูใกลชิดกับพระ บิดาดวย ไดเปิด เผย
พระเจาใหเรารูจัก

ยอหนพูดถึงตัวเองและ
คนที่ยิ่งใหญกวาเขา

(มธ. ๓:๑-๑๒; มก. ๑:๒-๘;
ลก. ๓:๑-๙, ๑๕-๑๗)

๑๙ น่ีคือสิ่งที่ยอหนบอก เมื่อพวก ยิวใน
เมืองเยรูซาเล็มสงพวกนักบวช และพวกเลวี
‡มาถามยอหนวา “คุณเป็นใคร”

๒๐ยอหนไมไดปิดบังความจริง เขาตอบไป
อยางเปิด เผยและชัดเจนวา “ผมไมใชพระ
คริสต”

*๑:๕ ชนะ หรืออาจจะแปลไดอีกอยางหน่ึงวา เขาใจ
†๑:๑๘ พระบุตรเพียงองคเดียวของพระองค ผทูี่เป็นพระเจาเอง ฉบับภาษาเดิมบางฉบับ
เขียนวา พระบุตรเพียงองคเดียวของพระองค
‡๑:๑๙ พวกเลวี เป็นพวกผูชายที่มาจากเผาเลวี มีหน าที่ชวยนักบวชยิวในวิหาร
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๒๑พวกเขาก็เลยถามอีกวา “ถา อยาง นัน้
คุณเป็นใคร เป็นเอลียาหหรือ”
ยอหนตอบวา “ไมใช”
“หรือเป็นผูพูดแทนพระเจาคนนัน้” *
ยอหนก็ตอบวา “ไมใช”
๒๒พวกเขาถามยอหนวา “แลวคุณเป็นใคร

กันแน ชวยบอกหนอย เราจะไดไปบอกคนที่
สงเรามา วาไง คุณวาคุณเป็นใครกันละ”

๒๓ยอหนตอบโดยยกเอาคําของอิส ยาหผู
พูดแทนพระเจา ที่วา
“ผมเป็นเสียงของคนที่รอง ตะโกนอยูในที่

เปลาเปลี่ยวแหงแลงวา
ทําทางใหตรงสําหรับองคเจาชีวิต” †

๒๔สวนคนที่พวกฟา ริ สีสงมา ๒๕ ไดถาม
ยอหนวา “ถาคุณไมใชพระ คริสต ไมใชเอ
ลี ยาห แลวก็ไมใชผู พูด แทนพระเจาคนนัน้
แลวทําไมคุณถึงทําพิธีจุมน้ําใหชาวบานละ”

๒๖ยอหนจึงตอบวา “ผมทําพิธี จุมดวยน้ํา
แตมีคนหน่ึงในทามกลางพวก คุณที่พวก คุณ
เองก็ไมรูจัก ๒๗คนๆ น้ีแหละที่มาภาย หลัง
ผม ขนาดสาย รัดรองเทาของเขาผมยังไมมี
คาพอที่จะแกใหเลย”

๒๘ เรื่องทัง้หมด น้ีเกิดขึ้นที่หมูบานเบ ธานี
ทางฝ่ังตะวันออกของแมน้ําจอรแดน ซึ่งเป็น
ที่ที่ยอหนกําลังทําพิธีจุมน้ําใหผูคนอยู

๒๙ ในวันตอมา ยอหนเห็นพระเยซูเดินตรง
มาหาเขา แลวยอหนปาวประกาศวา “น่ี ไง
ลูกแกะของพระเจา ที่จะมาเอาความผิดบาป
ของโลกไป ๓๐คน น้ีไงที่ผมพูดถึงวา ‘จะมี
ชายคนหน่ึงมาภายหลังผม เป็นผู ที่ยิ่ง ใหญ
กวาผม เพราะเขาเป็นอยูนานแลวกอนที่ผม
จะเกิดเสียอีก’ ๓๑ตัวผมเองก็ไมรูมากอน
หรอกวาคนที่จะมาภาย หลังนัน้จะเป็นใคร
แตผมมาทําพิธีจุมดวยน้ําก็เพื่อจะไดเปิดเผย
ตัวเขาใหคนอิสราเอลไดรูจัก”

๓๒แลวยอหนก็บอกวา “ผมไดเห็นพระ
วิญญาณบริสุทธิล์งมาจากสวรรคเหมือนนก
พิราบ และมาอยูบนชายคนน้ี ๓๓ตัวผมเองก็
ไมรูมากอนวาคนที่จะมาภาย หลังนัน้จะเป็น
ใคร แตพระองคผู ที่สงผมมาใหทําพิธี จุม น้ํา
บอกวา ‘เมื่อเจาเห็นพระ วิญญาณลงมาอยู

บนใคร คนนัน้แหละคือคนที่จะทําพิธีจุมดวย
พระ วิญญาณบริสุทธิ’์ ๓๔ผมเห็นเรื่อง น้ีเกิด
ขึ้นกับตา และผมเป็นพยานไดวา ‘ชายคนน้ี
เป็นพระบุตรของพระเจา’” ‡

ศิษยรุนแรกของพระเยซู
๓๕ วันตอ มา ยอหนยืนอยูกับศิษยของเขา

สองคน ๓๖ เมื่อเขาเห็นพระ เยซูเดินผาน
ไป ยอหนก็พูดขึ้นวา “นัน่ไง ลูก แกะของ
พระเจา”

๓๗พอศิษยสองคนนัน้ไดยินอยางนัน้ เขา
ก็เดินตามพระ เยซูไป ๓๘ เมื่อพระองคหันไป
เห็นพวกเขาเดินตามหลังมา ก็ถามวา “มี
อะไรหรือ”
พวกเขาถามไปวา “ราบีครับ ทานพักอยูที่

ไหนครับ” (ราบีแปลวาอาจารย)
๓๙พระเยซูตอบวา “ตามมาดูสิ” พวกเขา

ก็ไดตามไปยังที่พักของพระองค ตอนนัน้
เป็นเวลาสี่โมงเย็นแลว พวกเขาจึงพักอยูกับ
พระองคตลอดวันนัน้

๔๐อัน ดรูวเป็นคนหน่ึงในสองคนนัน้ที่เดิน
ตามพระเยซูไป เขามีพี่ ชายชื่อซี โมนเปโตร
หลังจากไดยินยอหนพูด ๔๑สิ่งแรกที่อันดรูว
ทํา คือไปหาซี โมนพี่ ชายของเขาและบอกซี
โมนวา “พวกเราไดพบพระเมสสิยาห (หมาย
ถึง พระคริสต) แลว”

๔๒อัน ดรูวพาซี โมนไปหาพระ เยซู เมื่อ
พระองคเห็นเขาก็พูดวา “คุณคือซี โมน ลูก
ของยอหนสินะ คนจะเรียกคุณวา เคฟาส”
(เหมือนกับ เปโตร ซึ่งแปลวา “หิน”)

๔๓ วันตอมา พระเยซูตัดสินใจไปแควนกา
ลิลี พระองคพบฟีลิปและพูดกับเขาวา “ตาม
เรามา” ๔๔ ฟีลิปมาจากเมืองเบธไซดาเหมือน
กับอัน ดรูวและเป โตร ๔๕ ฟี ลิปพบนา ธา นา
เอล และบอกเขาวา “พวกเราพบคนที่โมเสส
และพวกผูพูดแทนพระเจาเขียนถึงแลว เขา
คือเยซูชาวเมืองนาซาเร็ธ ลูกของโยเซฟ”

๔๖นาธานาเอลยอนถามฟีลิปวา “นาซาเร็ธ
นะหรือ จะมีของดีอะไรมาจากเมืองนัน้ได”
ฟีลิปตอบวา “ตามมาดูสิ”

*๑:๒๑ ผูพูดแทนพระเจาคนนัน้ คนอิสราเอลกําลังตัง้ตาคอยผูพูดแทนพระเจาที่พระเจา
สัญญาวาจะสงมาใหกับพวกเขา ดูเพิ่มไดจาก เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๘:๑๘-๑๙
†๑:๒๓ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๔๐:๓
‡๑:๓๔ พระบุตรของพระเจา ฉบับภาษาเดิมบางฉบับเขียนวา ผูนัน้ที่พระเจาเลือกไว
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๔๗ เมื่อพระ เยซูเห็นนา ธา นา เอลเดินเขา
มาหา พระองคก็พูดถึงเขาวา “น่ี ไง คน
อิสราเอลขนานแทที่ไมมีเลหเหลี่ยม”

๔๘นาธานา เอลถามพระองควา “ทานรูจัก
ผมไดยังไง”
พระ เยซูตอบวา “เราเห็นคุณตัง้แตอยูใต

ตน มะเดื่อแลวกอนที่ฟี ลิปจะเรียกคุณเสีย
อีก”

๔๙นาธานาเอลตอบวา “อาจารย ทานเป็น
บุตรของพระเจา เป็นกษตัริยของอิสราเอล”

๕๐พระ เยซูก็พูดวา “ที่คุณเชื่อเราก็เพราะ
เราบอกวา ไดเห็นคุณอยูใตตน มะเดื่อ ใช
ไหมละ คุณจะไดเห็นสิ่งที่ยิ่ง ใหญกวาน้ีอีก”
๕๑แลวพระ เยซูพูดอีกวา “เราจะบอกใหรูวา
พวกคุณจะไดเห็นสวรรคเปิดออกเป็นชอง
และพวกทูตสวรรคของพระเจาก็จะขึ้นๆลงๆ
อยูเหนือบุตรมนุษย” *

งานแตงงานที่หมูบานคานา

๒ ๑ ในวัน ที่สาม มีงาน แตงงานที่หมูบาน
คานาในแควนกา ลิ ลี แมของพระ เยซู

ก็อยูที่นัน่ดวย ๒พระ เยซูและศิษยของ
พระองคก็ได รับเชิญมาในงาน น้ีเหมือนกัน
๓ เมื่อเหลาองุนหมด แมของพระเยซูมาบอก
พระองควา “เหลาองุนหมดแลว”

๔พระเยซูพูดวา “แมครับ มาบอกลูกทําไม
ตอนน้ียังไมถึงเวลาของลูก”

๕แลวแมของพระ เยซูก็ไปบอกกับพวก
คนใชวา “เขาสัง่อะไร ก็ใหทําตามนัน้”

๖มีโองใสน้ําตัง้อยูที่นัน่หกใบเพื่อใชในพิธี
ชําระลาง โองแตละใบใสน้ําไดประมาณแปด
สิบถึงหน่ึงรอยยี่สิบลิตร †

๗พระเยซูไดสัง่พวกคนใชวา “ไปตักน้ําใส
โองพวกนัน้ใหเต็ม” พวกเขาก็ตักน้ําใสจน
เต็มถึงปากโอง

๘แลวพระองคสัง่อีกวา “ตักน้ํา น้ีไปใหผู
ดูแลงานเลีย้งสิ”
พวกคนใชก็ตักน้ําไปใหผู ดูแล งาน เลีย้ง

๙ เมื่อผู ดูแล งาน เลีย้งไดชิมน้ําที่กลายเป็น

เหลา องุนแลว (โดยที่เขาไมรูวา เหลา องุน
นัน้มาจากไหน มีแตพวกคนใชที่ตักน้ํานัน้มา
เทานัน้ที่รู) ผูดูแลงานเลีย้งก็เรียกเจาบาวมา
บอกวา ๑๐ “ใครๆเขาก็เอาเหลา องุนดีๆออก
มาใหแขกดื่มกอน พอดื่มจนเมาไดที่แลวถึง
จะเอาเหลา องุนถูกๆมาวาง แตคุณกลับเก็บ
เหลาองุนที่ดีที่สุดไวจนถึงตอนน้ี”

๑๑ น่ีเป็นเรื่องอัศจรรยครัง้แรกที่พระ เยซู
ไดทํา ตอนที่พระองคอยูที่หมูบานคานา ใน
แควนกาลิ ลี พวกศิษยตางก็พากันไว วางใจ
พระองคเพราะไดเห็นความ ยิ่ง ใหญของ
พระองค

๑๒หลังจากนัน้พระเยซูไปเมืองคาเปอรนา
อุมพรอมกับแม น องๆ และพวก ศิษยของ
พระองค แตก็พักอยูที่นัน่เพียงไมกี่วัน

สิ่งที่พระเยซูทําในวิหาร
(มธ. ๒๑:๑๒-๑๓; มก.

๑๑:๑๕-๑๗; ลก. ๑๙:๔๕-๔๖)
๑๓ เมื่อใกลจะถึงเทศกาล วันปลดปลอย

พระเยซูเดินทางขึ้นไปเมืองเยรูซาเล็ม ๑๔ ใน
บริเวณวิหารนัน้ พระองคเห็นคน ขาย วัว
แกะ และนกพิราบ สําหรับใชเป็นเครื่องบูชา
และยังเห็นพวก รับ แลก เงิน ‡นัง่อยูที่โตะ
ของพวกเขาดวย ๑๕พระ เยซูเอาเชือกมาทํา
เป็นแสแลวหวด ไลคนพวกนัน้ รวมทัง้แกะ
และวัวออกไปจากบริเวณวิหาร พระองคยัง
เทเหรียญและควํ่าโตะของพวก รับ แลก เงิน
ดวย ๑๖พระองคบอกพวกคนขายนกพิราบ
วา “ขนออกไปใหหมด อยามาทําใหบานของ
พระบิดาเรากลายเป็นตลาด”

๑๗พวกศิษยนึกขึ้นมาไดถึงขอความที่
เขียนไวในพระคัมภีร วา
“การที่เราทุมเทใจใหกับบานของพระเจา จะ

เป็นเหตุทําใหเราถูกทําลาย” ¶
๑๘พวก ยิวทักทวงกับพระ เยซูวา “แกมี

สิทธิอ์ะไรไปทําอยางนัน้ ทําเรื่องอัศจรรย
พิสูจนตัวเองสิ”

*๑:๕๑ อานเพิ่มเติมไดในหนังสือ ปฐมกาล ๒๘:๑๒
†๒:๖ แตละใบ … ลิตร ในตนฉบับกรีกเขียนวาคือ ๒ หรือ ๓ เมเทรเตส (เป็นหนวยวัดของ
กรีก ซึ่ง ๑ เมเทรเตส ประมาณ ๔๐ ลิตร)
‡๒:๑๔ พวกรับแลกเงิน รับแลกเปลี่ยนเงินใหเป็นเงินเหรียญที่กําหนดใหใชสําหรับจายภาษี
วิหาร
¶๒:๑๗ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๖๙:๙
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๑๙พระ เยซูตอบวา “ทําลายวิหาร น้ีลงมา
สิ แลวเราจะสรางมันขึ้นมาใหมภายในสาม
วัน”

๒๐พวกยิวพูดวา “วิหารน้ีกวาจะสรางเสร็จ
ตองใชเวลาถึงสี่ สิบหกปี แลวแกคิดวาแกจะ
สรางขึ้นใหมไดภายในสามวันหรือ” ๒๑แต
วิหารที่พระองคกําลังพูดถึงนัน้ หมาย ถึง
รางกายของพระองคเอง ๒๒ เมื่อพระ เยซูฟ้ืน
ขึ้นมาจากความ ตายแลว ศิษยของพระองค
ถึงนึกขึ้นไดวา พระองคเคยพูดอยางน้ี พวก
เขาก็เลยเชื่อพระ คัมภีร และเชื่อคํา พูดของ
พระองค

๒๓ชวงที่พระ เยซูอยูในเมืองเยรูซาเล็ม
เป็นชวงฉลองเทศกาล วันปลดปลอย
พระองคไดทําเรื่องอัศจรรยมากมาย ทําใหมี
คนจํานวนมากมาไว วางใจพระองค ๒๔แต
พระเยซูก็ไมไดไวใจพวกเขา เพราะพระองค
รูจักมนุษยทุกคนดี ๒๕ ไมจําเป็นตองใหใคร
มาบอกพระองความนุษยเป็นอยางไรเพราะ
พระองครูจักความคิดของมนุษยดี

พระเยซูกับนิโคเดมัส

๓ ๑มีชายคนหน่ึงเป็นพวกฟา ริ สี ชื่อ
นิ โค เดมัส เป็นผูนําชาว ยิวคนหน่ึง

๒ เขามาหาพระ เยซูตอนกลาง คืน และพูด
วา “อาจารย ครับ พวกเรารูวาพระเจาสง
อาจารยมาสอนพวกเรา เพราะไมมีใครทํา
เรื่องอัศจรรยอยางที่อาจารยทําได นอกจาก
จะมีพระเจาอยูดวยเทานัน้” ๓พระ เยซูบอก
วา “เราจะบอกใหรูวา คนที่ไมไดเกิดใหม *ก็
จะไมเห็นอาณาจักรของพระเจา”

๔ นิโคเดมัสถามพระเยซูวา “คนแกแลวจะ
เกิดใหมไดยัง ไงครับ จะใหเขาไปในทองแม
เป็นครัง้ที่สอง แลวเกิดออกมาใหมไดหรือ”

๕พระเยซูตอบวา “เราจะบอกใหรูวา คนที่
ไมไดเกิดจากน้ําและพระวิญญาณบริสุทธิ ์ จะ
เขาไปในอาณาจักรของพระเจาไมได ๖พอ
แมใหเราเกิดมาเป็นไดแคลูกของมนุษย แต
พระวิญญาณของพระเจาทําใหเราเกิดมาเป็น

ลูกของพระเจา ๗ ไมตองแปลก ใจหรอกที่
เราบอกวา ‘พวกคุณจะตองเกิดใหม’ ๘ลม
†อยากพัดไปทางไหนมันก็พัดไป คุณไดยิน
เสียงลม แตไมรูหรอกวาพัดมาจากไหนหรือ
จะพัดไปไหน คนที่เกิดจากพระวิญญาณก็จะ
เป็นอยางนัน้เหมือนกัน”

๙ นิโคเดมัสถามวา “มันจะเป็นไปไดยังไง
ครับอาจารย”

๑๐พระ เยซูตอบวา “คุณเป็นอาจารยที่นับ
หน าถือ ตาของคนอิสราเอล แตยังไมเขาใจ
สิ่งเหลา น้ีอีกหรือ ๑๑ เราจะบอกใหรูวา พวก
เราเลาเรื่องที่พวกเราได รูได เห็นมา แตพวก
คุณไมยอมเชื่อในสิ่งที่พวกเราบอก ๑๒ น่ี
ขนาดเราเลาเรื่องบนโลก น้ีใหฟัง พวกคุณ
ยังไมยอมเชื่อเราเลย แลวถาเราเลาเรื่องบน
สวรรคใหฟัง คุณจะเชื่อเราหรือ ๑๓ ไมมีใคร
เคยขึ้นไปบนสวรรค นอกจากผู ที่ลงมาจาก
สวรรค ซึ่งก็คือ บุตรมนุษย

๑๔ โมเสสเคยยกงูขึ้นในที่เปลาเปลี่ยวแหง
แลง ‡บุตรมนุษยก็จะตองถูกยกขึ้นอยางนัน้
เหมือนกัน ๑๕ เพื่อทุกคนที่ไว วางใจในบุตร
มนุษยนัน้จะไดมีชีวิตกับพระเจาตลอดไป”

๑๖ เพราะวาพระเจารักผูกพันกับมนุษยใน
โลก น้ีมาก จนถึงขนาดยอมสละพระ บุตร
เพียงองคเดียวของพระองค เพื่อวาทุกคน
ที่ไว วางใจในพระ บุตรนัน้จะไมสูญสิน้ แต
จะมีชีวิตกับพระเจาตลอดไป ๑๗พระเจาไม
ไดสงพระ บุตรของพระองคเขามาในโลก น้ี
เพื่อตัดสินลงโทษโลกน้ี แตเพื่อชวยโลกน้ีให
รอดพน ๑๘คนที่ไว วางใจพระ บุตรจะไมถูก
ตัดสิน ลงโทษ แตคนที่ไมไว วางใจก็ไดถูก
ตัดสิน ลงโทษไปแลว เพราะพวกเขาไมไว
วางใจพระ บุตรเพียงองคเดียวของพระเจา
๑๙ น่ีคือวิธีที่พระเจาตัดสินวาใครผิดหรือใคร
ถูก ความสวางไดเขามาในโลก น้ี แตคนรัก
ความ มืดมากกวาความ สวางเพราะพวกเขา
ทําชัว่ ๒๐ทุกคนที่ทําชัว่ก็เกลียดความ สวาง
และจะไมเขามาอยูในความ สวาง กลัววา
ความ สวางจะเปิด เผยความ ชัว่ที่เขาทําออก

*๓:๓ เกิดใหม ในภาษากรีกมี ๒ ความหมาย คือ เกิดใหมอีกครัง้หน่ึง หรือ เกิดจากเบื้องบน
(พระเจา)
†๓:๘ ลม ในภาษากรีก แปลไดสองอยางคือ ลม หรือ พระวิญญาณ
‡๓:๑๔ โมเสส … แหงแลง เมื่อประชาชนของพระเจาถูกงูกัดตาย พระเจาไดบอกใหโมเสส
นํางูทองสัมฤทธิไ์ปวางไวบนยอดเสาใหคนที่ถูกงูกัดดูจะไดหาย (ดู กันดารวิถี ๒๑:๔-๙)
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มาใหเห็น ๒๑แตคนที่ทําดีจะเขามาอยูใน
ความสวาง เพื่อวาความสวางจะทําใหทุกคน
เห็นวาที่เขาทําดีไดนัน้เป็นเพราะพึ่งอํานาจ
ของพระเจา *

พระเยซูกับยอหนคนทําพิธีจุมน้ํา
๒๒หลัง จากนัน้พระ เยซูและพวกศิษยของ

พระองคเดินทางไปในเขตแดนของแควนยู
เดีย พระองคพักอยูที่นัน่กับพวก ศิษย และ
ทําพิธี จุม น้ําใหกับประชาชน ๒๓สวนยอหน
ทําพิธี จุม น้ําอยูที่อาย โนนใกลหมูบานสา ลิม
เพราะที่นัน่มีน้ํามาก คนจึงมาใหยอหนทําพิธี
จุม น้ํากัน ๒๔ (เรื่อง น้ีเกิดขึ้นกอนที่ยอหนจะ
ติดคุก)

๒๕ วันหน่ึงพวกศิษยของยอหนไดเถียงกับ
ชาวยิวคนหน่ึงเรื่องพิธีชําระลาง ๒๖พวกเขา
จึงพากันมาหายอหน และบอกกับยอหนวา
“อาจารยครับ คนที่อาจารยพูดถึงและเคย
อยูกับอาจารยที่ฝ่ังโนนของแมน้ําจอรแดน
กําลังทําพิธี จุม น้ําอยู และคนก็แหกันไปหา
เขากันหมดแลว”

๒๗ยอหนตอบวา “คนเราเป็นไดแคที่
พระเจาใหเป็นเทานัน้ ๒๘พวกคุณก็เป็น
พยานไดวาผมบอกวา ‘ผมไมใชพระ คริสต
แตถูกสงมาลวง หน าเพื่อเตรียมทางใหกับ
พระองค’”

๒๙ “เจา สาวเป็นของเจา บาว แตเพื่อน เจา
บาวที่ยืนรออยูก็ ดีใจที่ไดยินเสียงเจา บาวมี
ความสุขกับเจา สาว ก็เหมือนกับผมที่ดีใจ
ที่สุดเมื่อไดยินเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระ เยซู
๓๐พระ เยซูตองยิ่ง ใหญขึ้น และตัวผมเอง
ตองดอยลง”

ผูที่ลงมาจากสวรรค
๓๑พระองคผู ที่ลงมาจากเบื้อง บนนัน้ใหญ

เหนือทุกคน คนที่มาจากโลกก็เหมือนกับ
คนทัว่ไปในโลก น้ีที่พูดแตเรื่องของโลก แต
พระองคผูลงมาจากสวรรคนัน้เป็นใหญเหนือ

ทุกคน ๓๒พระองคเลาเรื่องที่พระองคไดเห็น
และไดยินมา แตไมมีใครเชื่อในสิ่งที่พระองค
บอก ๓๓สวนคนที่เชื่อในสิ่งที่พระองคบอก
นัน้ก็แสดงวาเขาเชื่อวา พระเจาพูดความจริง
ดวย ๓๔ เพราะผู ที่พระเจาสงมานัน้พูดตามที่
พระเจาพูด เพราะพระเจาใหพระองคมีฤทธิ ์
อํานาจของพระ วิญญาณ บริสุทธิอ์ยางเต็ม ที่
ไมจํากัดเลย ๓๕พระบิดารักพระบุตร และให
ทุกสิ่งทุกอยางกับพระบุตร ๓๖คนที่ไววางใจ
พระ บุตรนัน้ก็มีชีวิตอยูกับพระเจาตลอดไป
แตคนที่ไมยอมเชื่อฟังพระ บุตรนัน้ก็จะไม
พบกับชีวิตนัน้ และยังตองตกอยูภายใตการ
ลงโทษของพระเจา †

พระเยซูคุยกับหญิงชาวสะมาเรีย

๔ ๑ เมื่อพระ เยซูรูเรื่องที่พวกฟาริ สีไดขาว
วา พระองคมีศิษยมากกวายอหน และ

ทําพิธี จุม น้ําใหกับผูคนอยู ๒ (ความ จริงพระ
เยซูไมไดเป็นคนทําพิธี จุม น้ําเอง แตพวก
ศิษยของพระองคเป็นคนทําให) ๓พระ เยซูก็
เลยออกจากแควนยูเดีย กลับไปแควนกาลิลี
อีกครัง้หน่ึง ๔ซึ่งจะตองผานแควนสะมาเรีย

๕ ในแควนสะ มา เรีย พระองคเดิน ทางมา
ถึงเมืองสิ คารที่อยูใกลๆกับที่ดินที่ยา โคบได
ยกใหกับโยเซฟลูกชายของเขา ‡๖บอน้ําของ
ยาโคบตัง้อยูที่นัน่ พระ เยซูนัง่พักเหน่ือยอยู
ขางๆบอน้ํานัน้เพราะเดิน ทางมาไกล ตอน
นัน้เป็นเวลาเที่ยงวัน ๗มีหญิงชาวสะมาเรีย
คนหน่ึงมาตักน้ําที่บอ พระ เยซูพูดกับเธอวา
“ขอน้ําดื่มหนอย” ๘ (พระ เยซูอยูคนเดียว
เพราะพวกศิษยไปหาซื้ออาหารในเมือง)

๙หญิงชาว สะ มา เรียพูดวา “คุณมาขอน้ํา
ฉันดื่มไดยัง ไงกัน คุณเป็นคน ยิว ฉันเป็น
หญิงสะ มา เรีย” (ปกติแลวคนยิวจะไมยุง
เกี่ยว ¶กับคนสะมาเรีย)

๑๐พระ เยซูตอบหญิงนัน้วา “น่ีถาคุณรูวา
พระเจาอยากใหอะไรกับคุณ และรูวาเราที่ขอ

*๓:๒๑ ขอ ๑๓-๒๑ นี้ เป็นการ อธิบายเพิ่ม เติมจากยอหนผูเขียนหนังสือเลม น้ี หรือนัก
วิชาการบางคนคิดวาเป็นคําพูดของพระเยซู
†๓:๓๖ ขอ ๓๑-๓๖ นี้ อาจจะเป็นการอธิบายของยอหนผูเขียนหนังสือเลมน้ี หรืออาจจะเป็น
คําพูดของยอหนคนทําพิธีจุมน้ํา
‡๔:๕ ที่ดิน … ลูกชายของเขา อานเพิ่มเติมไดจากหนังสือปฐมกาล ๔๘:๒๒
¶๔:๙ ไมยุงเกี่ยว หรือ แปลอีกอยางหน่ึงคือ “คนยิวกับคนสะมาเรียจะไมดื่มจากจอกเดียว
กัน”
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น้ําคุณดื่มอยู น้ีเป็นใคร คุณก็คงจะขอจากเรา
และเราก็จะใหน้ําที่ใหชีวิต *กับคุณ”

๑๑หญิงคนนัน้พูดวา “คุณคะ แลวคุณจะไป
เอาน้ําที่ใหชีวิตนัน้มาจากไหนละ ในเมื่อถัง
ตัก น้ําก็ไมมี แถมบอ น้ีก็ลึก ๑๒คุณคงไมได
ยิ่ง ใหญไปกวายา โคบ บรรพบุรุษของเราที่
ใหบอน้ํา น้ีมาหรอกนะ ตัวยาโคบเองกับลูกๆ
และฝูงสัตวเลีย้งของเขาก็ดื่มน้ําจากบอน้ีกัน
ทัง้นัน้แหละ”

๑๓พระองคตอบวา “ทุกคนที่ดื่มน้ําจากบอ
น้ีก็จะหิวน้ําอีก ๑๔แตคนที่ดื่มน้ําที่เราใหจะ
ไมหิวน้ําอีกเลย เพราะน้ําที่เราใหเขาดื่มจะ
กลายเป็นน้ําพุที่ไหลไมหยุดอยูในตัวเขาและ
นําชีวิตที่อยูกับพระเจาตลอดไปมาให”

๑๕หญิงคนนัน้จึงพูดวา “คุณคะ ขอน้ํานัน้
ใหฉันดื่มบางสิคะ จะไดไมหิวน้ําอีกและไม
ตองกลับมาตักน้ําอีก”

๑๖พระองคจึงบอกเธอวา “ไปเรียกสามี
ของคุณมาที่น่ีหนอย”

๑๗ เธอตอบวา “ฉันไมมีสามีคะ” พระองค
บอกวา “เออ ก็จริงของคุณที่บอกวาไมมีสามี
๑๘ เพราะคุณมีสามีมาหาคนแลว และคนที่
อยูดวยตอน น้ีก็ไมใชสามีของคุณ มันก็จริง
อยางที่คุณบอก”

๑๙ เธอรองวา “คุณคะ ฉันเชื่อแลววาคุณ
เป็นผูพูดแทนพระเจา ๒๐บรรพบุรุษของเรา
ไดกราบ ไหว บูชาพระเจาที่ภูเขา น้ี แตพวก
คุณชาวยิวกลับพูดวาจะตองไปกราบไหวบูชา
พระเจาที่เมืองเยรูซาเล็มเทานัน้”

๒๑พระองคตอบวา “เชื่อเราสิ ใกลจะถึง
เวลาแลวที่มันจะไมสําคัญอีกตอไปวาจะ
กราบไหวบูชาพระเจาพระบิดาที่ภูเขา น้ีหรือ
ที่เมืองเยรูซาเล็ม ๒๒ จริงๆแลวพวกคุณชาว
สะมา เรียไมรูจักพระเจาที่พวกคุณกราบไหว
บูชาอยู แตพวกเราชาวยิวรูจักพระเจาที่พวก
เรากราบ ไหว บูชา เพราะพระเจาจะชวยโลก
น้ีใหรอดโดยผานทางชาว ยิว ๒๓แตเวลานัน้
ใกลจะมาถึงแลว และตอน น้ีก็มาถึงแลว
ที่ผูคนกราบ ไหว บูชาอยางแทจริงจะตอง
กราบ ไหว บูชาพระ บิดาดวยอํานาจของพระ
วิญญาณบริสุทธิแ์ละดวยความจริง คนอยาง
น้ีแหละที่พระบิดาตามหาใหมากราบไหวบูชา
พระองคอยู ๒๔พระเจาเป็นพระวิญญาณ ดัง
นัน้คนที่กราบ ไหว บูชาพระองคจะตองกราบ

ไหว บูชาดวยอํานาจของพระ วิญญาณและ
ดวยความจริง”

๒๕หญิงคนนัน้จึงพูดวา “ฉันรูวาพระเมสสิ
ยาห (ที่เรียก วา ‘พระ คริสต’) กําลังจะมา
และเมื่อพระองคมาแลว พระองคจะอธิบาย
ทุกอยางใหเรารู”

๒๖พระ เยซูบอกเธอวา “เราเองที่กําลังคุย
กับคุณอยูน่ี คือพระเมสสิยาห”

๒๗ขณะนัน้พวกศิษยของพระองคกลับ
มาถึงพอดี พวกเขาแปลกใจที่เห็นพระองค
กําลังพูดคุยอยูกับผู หญิง แตก็ไมมีใครกลา
ถามพระองควา “อาจารยตองการอะไรหรือ
ครับ” หรือ “ไปพูดกับเธอทําไมครับ”

๒๘ผู หญิงคนนัน้ทิง้หมอ น้ําเอาไว และเขา
ไปบอกผูคนในเมืองวา ๒๙ “มาดูผูชายที่บอก
อดีตของฉันไดสิ ไมแนวาเขาอาจจะเป็นพระ
เมสสิยาหก็ได” ๓๐คนก็พากันออกจากเมือง
ไปหาพระเยซู

๓๑ขณะ นัน้ พวกศิษยกําลังคะยัน้คะยอ
พระเยซูวา “อาจารย กินอะไรบางสิครับ”

๓๒แตพระองคบอกวา “เรามีอาหารที่พวก
คุณไมรูจัก”

๓๓พวกศิษยตางก็ถามกันวา “คงไมมีใคร
แถวน้ีเอาอาหารมาใหอาจารยนะ”

๓๔พระองคจึงบอกกับพวกเขาวา “อาหาร
ของเราคือการ ทํา ตามใจพระองคผูสงเรา
มา และทํางานที่พระองคใหเราทําใหเสร็จ
๓๕ เมื่อหวานเมล็ด พืช คุณพูดวา ‘ตองคอย
อีกสี่เดือนถึงจะเก็บ เกี่ยว’ แตเราบอกใหคุณ
ลืมตาขึ้นมาดูทุง นาที่เต็มไปดวยพืช ผล ซึ่ง
พรอมแลวที่จะใหเก็บ เกี่ยวเดี๋ยว น้ี ๓๖ตอน
น้ีคนเก็บ เกี่ยวก็รับคา จางอยู และพืช ผลที่
เก็บรวบรวมมาน้ีก็คือคนที่จะได รับชีวิตที่อยู
กับพระเจาตลอดไป ดัง นัน้ทัง้คนปลูกและ
คนเก็บเกี่ยวก็จะมีความสุขรวมกัน ๓๗ จะได
เป็นไปตามคําพูดที่วา ‘คนหน่ึงปลูก และอีก
คนหน่ึงเก็บ เกี่ยว’ ๓๘ เราไดสงคุณไปเก็บ
เกี่ยวสิ่งที่คุณไมไดลงแรงปลูก คนอื่นเป็น
คนลงแรงและคุณก็ไดผลประโยชนจากน้ํา
พักน้ําแรงของเขา”

๓๙ จากคํา พูดของผู หญิงคนนัน้ที่บอกวา
“ชายที่บอกอดีตของฉันได” ทําใหชาวสะมา
เรียจํานวนมากในเมืองนัน้มาไว วางใจใน
พระองค ๔๐ เมื่อชาวสะมาเรียมาหาพระองค

*๔:๑๐ น้ําที่ใหชีวิต หรือ “น้ําแหงชีวิต” อีกความหมายหน่ึงของคําน้ีคือ “น้ําที่ไหลอยู”
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พวกเขาขอรองใหพระองคพักอยูกับพวก
เขา พระองคจึงพักอยูที่นัน่สองวัน ๔๑คําพูด
ของพระองค ทําใหอีกหลายคนมาไว วางใจ
พระองค

๔๒ชาว เมืองบอกกับหญิงคนนัน้วา “ตอน
น้ีพวกเราไดไว วางใจพระ เยซู ไมใชเพราะ
ไดยินจากคุณเทานัน้ แตเพราะไดยินกับหู
ของพวกเราเอง ตอน น้ีเรารูวาชายคน น้ีเป็น
พระผูชวยใหรอดของโลกน้ีอยางแนนอน”
พระเยซูรักษาลูกชายของขาราชการ

(มธ. ๘:๕-๑๓; ลก. ๗:๑-๑๐)
๔๓หลัง จากนัน้สองวันพระ เยซูเดินทางตอ

ไปที่แควนกาลิลี ๔๔ (พระเยซูเคยพูดวา ผูพูด
แทน พระเจาจะไมได รับเกียรติในบานเมือง
ของตน) ๔๕ เมื่อพระองคมาถึงแควนกา ลิ ลี
ชาวกาลิลีตอนรับพระองคเป็นอยางดี เพราะ
พวก เขาเห็นทุกสิ่งที่พระองคทําในเทศกาล
วันปลดปลอยที่เมืองเยรูซาเล็ม (พวกเขาได
ไปรวมงานที่นัน่ดวย)

๔๖พระ เยซูไปหมูบานคานาในแควนกา
ลิ ลีอีกครัง้หน่ึง ซึ่งเป็นหมูบานที่พระองค
เคยเปลี่ยนน้ําใหกลายเป็นเหลา องุนมากอน
ขาราชการคนหน่ึงของกษตัริยอาศัยอยูที่
เมืองคา เป อร นา อุม ลูกชายของเขากําลัง
ปวยหนัก ๔๗ เมื่อขาราชการคนนัน้ไดยินวา
พระ เยซูเดินทางจากแควนยู เดียมาที่แควน
กา ลิ ลี เขามาขอรองใหพระ เยซูไปรักษาลูก
ของเขาที่เมืองคาเปอรนาอุม เพราะลูกของ
เขากําลังจะตาย ๔๘พระ เยซูพูดกับเขาวา
“คนอยางพวกคุณคงไมเชื่อเราหรอก นอก
จากจะไดเห็นเรื่องอัศจรรยหรือปาฏิหาริย
เสียกอน”

๔๙ขาราชการคนนัน้บอกพระองควา “ทาน
ครับ ชวยไปกอนที่ลูกของผมจะตายดวย
เถิด”

๕๐พระเยซูบอกวา “กลับบานไปเถอะ ลูก
คุณหายดีแลว” เขาก็เชื่อในคํา พูดของพระ
เยซู แลวกลับไป ๕๑ ในระหวางทางนัน้เขาก็

ไดพบกับพวกคนใชของเขาที่มาสง ขาววา
ลูกชายของเขาหายเป็นปกติแลว

๕๒ เขาถามพวกคนใชวาลูกชายของเขา
หายปวยตอนไหน
พวกคนใชตอบวา “หายไขเมื่อวานน้ีตอน

บายโมงครับ”
๕๓พอของเด็กก็รูวาเป็นเวลาเดียวกับที่

พระเยซูพูดวา “ลูกคุณหายดีแลว” ดังนัน้ตัว
เขาและทุกคนในบานเขาไดไว วางใจในพระ
เยซู

๕๔ น่ีเป็นเรื่องอัศจรรยครัง้ที่สองที่พระ เยซู
ทําตัง้แตออกจากแควนยู เดียมาที่แควนกา ลิ
ลี

พระเยซูรักษาคนป วยที่สระน้ํา

๕ ๑หลัง จากนัน้ก็ถึงชวงเทศกาลของ
ชาว ยิว พระ เยซูไปที่เมืองเยรูซาเล็ม

๒ ใกลๆกับประตูแกะในเมืองเยรูซาเล็ม มี
สระน้ําอยูแหงหน่ึงชื่อเป็นภาษาอารเมค *วา
“เบธ ซาธา” †รอบๆสระ น้ํานัน้มีศาลาอยูหา
หลัง ๓ภายในศาลามีคนเจ็บปวยนอนอยูเต็ม
ไปหมด รวมทัง้คนตาบอด คนงอย และคน
เป็น อัมพาต ‡๔ ¶๕มีชายคนหน่ึงที่ปวยมา
นานถึงสามสิบ แปดปี ๖ เมื่อพระ เยซูเห็น
เขานอนอยูที่นัน่ ก็รูวาเขาปวยมานานแลว
พระองคถามเขาวา “อยากจะหายไหม”

๗ชายคนนัน้ตอบวา “ทานครับ ตอนที่น้ํา
ในสระกระเพื่อมก็ไมมีใครเอาผมลงไป แต
พอผมจะลงไปคนอื่นก็แยงลงไปกอน”

๘พระ เยซูสัง่เขาวา “ลุกขึ้น เก็บที่นอน
แลวเดินไปสิ” ๙ เขาหายทันที เขาเก็บที่นอน
แลวเดินไป
วันนัน้เป็นวัน หยุด ทาง ศาสนา ๑๐พวก

ชาวยิวพูดกับชายที่หายปวยวา “รูรึ เปลามัน
ผิดกฎวัน หยุด ทาง ศาสนา ที่เที่ยวเดินหอบ
ที่นอนไปไหนมาไหน”

๑๑ชายคนนัน้ตอบวา “คนที่รักษาผมเป็น
คนบอกวา ‘เก็บที่นอนแลวเดินไปสิ’”

๑๒พวกยิวจึงถามเขาวา “ใครเป็นคนบอก
ใหเก็บที่นอนแลวเดิน”

*๕:๒ ภาษาอารเมค เป็นภาษาพูดของชาวยิวในเขตปาเลสไตนในสมัยของพระเยซู
†๕:๒ เบธซาธา หรือเรียกวา เบธเอสดา
‡๕:๓ ขอน้ี สําเนากรีกบางฉบับไดเพิ่มลงไปวา “และพวกเขาก็ไดรอใหน้ํากระเพื่อม”
¶๕:๔ ขอน้ี สําเนากรีกตอนหลังบางฉบับไดเพิ่มคําอธิบายคือ “บางครัง้ทูตขององคเจาชีวิตลง
มากวนน้ํา และคนแรกที่ลงไปในสระนัน้กอน ก็จะหายจากโรคที่เขาเป็นอยู”
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๑๓แตชายคนนัน้ไมรูวาใครเป็นคนรักษา
เขา เพราะพระ เยซูไดหายเขาไปในฝูง ชนที่
อยูที่นัน่เสียกอน

๑๔ตอ มาพระ เยซูไดเจอชายคนเดิมนัน้ใน
วิหาร และพูดกับเขาวา “ตอนน้ีคุณหายแลว
อยาทําบาปอีกละ จะไดไมมีเรื่องเลวรายกวา
น้ีเกิดขึ้นกับคุณอีก”

๑๕ชายคนนัน้ก็จากไป และไปบอกพวกยิว
วา พระเยซูคือผูที่รักษาเขาจนหาย

๑๖พวก ยิวจึงเริ่มคิดที่จะทํารายพระ เยซู
เพราะพระองคทําสิ่งเหลา น้ีในวัน หยุด ทาง
ศาสนา

๑๗พระเยซูบอกพวกยิววา “พระบิดาของ
เราไมเคยหยุดทํางาน แลวทําไมเราจะตอง
หยุดดวย” ๑๘ทําใหพวก ยิวยิ่งพยายามมาก
ขึ้นที่จะฆาพระองค เพราะนอกจากพระองค
จะทําผิดกฎวันหยุดทางศาสนาแลว พระองค
ยังเรียกพระเจาเป็นพระ บิดาของตัว เอง
อีกดวย ซึ่งเทากับเป็นการ ทําตัวเสมอกับ
พระเจา

พระเยซูไดรับอํานาจจากพระเจา
๑๙พระเยซูบอกพวกยิววา “เราจะบอกใหรู

วา พระ บุตรจะทําอะไรตามใจตัว เองไมได
เลย เขาจะทําไดแตสิ่งที่เขาเห็นพระ บิดาทํา
เทานัน้ พระ บิดาทําอะไร พระ บุตรก็จะทํา
สิ่งนัน้ดวย ๒๐พระ บิดารักพระ บุตร และให
พระบุตรเห็นทุกอยางที่พระองคทํา พระบิดา
จะแสดงบางสิ่งใหพระ บุตรเห็น เป็นสิ่งที่
พระองคจะใหพระบุตรทํา ซึ่งยิ่งใหญกวาการ
รักษาชายคน น้ีเสีย อีก แลวพวก คุณจะตก
ตะลึง ๒๑พระบิดาทําใหคนที่ตายแลวฟ้ืนขึ้น
มาใหม พระ บุตรก็ใหชีวิตกับใครที่พระองค
อยากชวยไดเหมือนกัน ๒๒พระ บิดาไมได
ตัดสิน ลงโทษใคร แตไดมอบสิทธิ อํานาจ
ทัง้หมดในการ ตัดสินลงโทษใหกับพระ บุตร
๒๓ เพื่อทุกคนจะไดใหเกียรติพระ บุตรนัน้
เหมือนกับที่พวกเขาใหเกียรติพระบิดา คนที่
ไมใหเกียรติพระ บุตรก็เทากับไมใหเกียรติ
พระบิดาผูสงพระบุตรมาดวย

๒๔ เราจะบอกใหรูวา คนที่ฟังคํา พูดเรา
และไว วางใจพระองคผูสงเรามา ก็มีชีวิตกับ
พระเจาตลอดไป และเขาจะไมถูกตัดสิน
ลงโทษ เขาไดผาน พนความ ตายไปสูชีวิต
แลว ๒๕ เราจะบอกใหรูวาเวลานัน้กําลังมา
และตอน น้ีก็มาถึงแลวที่คนตายจะไดยิน

เสียงของพระบุตรของพระเจา แลวคนที่เชื่อ
ฟังก็จะมีชีวิต ๒๖พระ บิดามีฤทธิอ์ํานาจที่จะ
ใหชีวิต และพระองคทําใหพระ บุตรมีฤทธิ ์
อํานาจที่จะใหชีวิตเหมือนกัน ๒๗พระ บิดา
ใหพระ บุตรมีสิทธิท์ี่จะเป็นผู พิพากษาดวย
เพราะพระ บุตรนัน้เป็นบุตรมนุษย ๒๘พวก
คุณไมตองแปลก ใจในเรื่อง น้ีหรอก เพราะ
เวลาที่พวกคนตายทัง้หมดจะไดยินเสียง
บุตรมนุษยใกลจะมาถึงแลว ๒๙แลวพวกเขา
จะออกมาจากอุโมงคฝัง ศพ คนที่ทําดีก็จะ
ฟ้ืน ขึ้นมามีชีวิตกับพระเจาตลอดไป สวน
คนที่ทําชัว่ก็จะฟ้ืน ขึ้นมาเพื่อรับการตัดสิน
ลงโทษ”

ผูที่เป็นพยานใหกับพระเยซู
๓๐ “เราทําอะไรเองไมได เราไดยินจาก

พระเจามาอยางไร เราก็ตัดสินไปอยาง นัน้
และคํา ตัดสินของเรานัน้ก็ถูก ตอง เพราะ
เราไมอยากตามใจตัว เอง แตอยากตามใจ
พระเจาที่สงเรามา

๓๑ถาเราเป็นพยานใหกับตัว เอง สิ่งที่เรา
พูดก็เชื่อ ถือไมได ๓๒แตยังมีอีกผูหน่ึงที่เป็น
พยานใหกับเรา เรารูวาสิ่งที่เขาพูดเกี่ยว กับ
เรานัน้เป็นความจริง”

๓๓ “พวกคุณไดสงคนไปถามยอหนเกี่ยว
กับตัวเรา และยอหนก็ไดบอกความ จริงกับ
พวก เขา ๓๔ เราไมจําเป็นตองใหมนุษยมา
เป็นพยานใหกับเราหรอก แตเราพูด ถึงเรื่อง
น้ีเพราะอยากใหคุณเชื่อและรอด ๓๕ยอหน
เป็นเหมือนตะเกียงที่จุดใหแสง สวางอยู
พวก คุณก็มีความ สุขกับแสง สวางนัน้อยูพัก
หน่ึง

๓๖แตเรามีพยานที่ยิ่ง ใหญกวายอหนอีก
นัน่ก็คืองานตางๆที่เรากําลังทําอยูน้ี ซึ่งเป็น
งานที่พระบิดาใหเราทําใหเสร็จ งาน น้ีพิสูจน
วาพระบิดาสงเรามา ๓๗พระบิดาผูที่สงเรามา
เป็นพยานใหเราดวย พวกคุณไมเคยไดยิน
เสียงของพระองค และไมเคยเห็นรูป ราง
หน าตาของพระองค ๓๘คํา พูดของพระองค
ไมอยูในตัวคุณ เพราะพวกคุณไมไววางใจผู
ที่พระบิดาสงมา ๓๙พวกคุณศึกษาพระคัมภีร
อยางละเอียด เพราะคิดวามันจะใหคุณมีชีวิต
กับพระเจาตลอดไป พระ คัมภีรนัน้ไดพูดถึง
เรา ๔๐แตพวกคุณกลับไมยอมมาหาเราเพื่อ
จะไดมีชีวิตกับพระเจาตลอดไป
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๔๑ เราไมสนใจคําชมจากมนุษย ๔๒แลวเรา
ก็รูดวยวา พวกคุณไมไดรักพระเจาจริงๆ
หรอก ๔๓ เรามาพูด แทนพระ บิดาผู ที่สงเรา
มา พวกคุณกลับไมยอมรับเรา แตเวลามีบาง
คนมาพูดเพื่อตัว เอง พวกคุณกลับยอมรับ
เขา ๔๔พวกคุณจะไว วางใจเราไดอยางไร
ในเมื่อคุณชอบคําชมจากพวก เดียวกัน แต
ไมอยากไดคําชมจากพระเจาเที่ยง แทองค
เดียว ๔๕อยาคิดวาเราจะเป็นคนฟ องคุณตอ
หน าพระ บิดา โมเสสคนที่คุณคาด หวังวาจะ
ชวยคุณนัน่ แหละ จะเป็นคนที่ฟ องคุณเอง
๔๖ถาคุณเชื่อโมเสสจริงๆคุณก็จะเชื่อเราดวย
เพราะโมเสสไดเขียนถึงเรา ๔๗ถาคุณไมเชื่อ
ในสิ่งที่โมเสสเขียน แลวคุณจะเชื่อในสิ่งที่
เราพูดไดยังไง”

พระเยซูเลีย้งคนกวาหาพัน
(มธ. ๑๔:๑๓-๒๑; มก.

๖:๓๐-๔๔; ลก. ๙:๑๐-๑๗)

๖ ๑หลัง จากนัน้พระ เยซูขามไปอีก
ฟากหน่ึงของทะเลสาบกา ลิ ลี (หรือ

ทะเลสาบทิเบเรียส) ๒มีคนมากมายติดตาม
พระองคไป เพราะพวกเขาเห็นพระองคทํา
สิ่งอัศจรรยตอนรักษาคนปวย ๓พระ เยซู
ขึ้นไปบนภูเขา แลวนัง่อยูกับพวก ศิษยของ
พระองค ๔ตอนนัน้ใกลจะถึงเทศกาลวันปลด
ปลอยของชาวยิวแลว

๕ เมื่อพระองคเงยหน าขึ้นก็เห็นคน
มากมายพา กันมาหาพระองค พระองคพูด
กับฟี ลิปวา “พวกเราจะไปซื้ออาหารที่ไหน
ถึงจะพอเลีย้งคนทัง้หมดน้ี” ๖ (พระเยซูถาม
เพื่อลองใจฟี ลิป เพราะพระองครูอยูแลววา
จะทําอยางไร)

๗ ฟีลิปตอบวา “เงินคาแรงเกือบแปดเดือน
*ก็ยังไมพอซื้ออาหารใหคนพวก น้ีกินกัน
คนละนิดคนละหนอยไดเลยครับ”

๘ศิษยอีกคนหน่ึงของพระ เยซู ชื่ออันดรูว
น อง ชายของซี โมนเป โตรบอกพระองควา
๙ “มีเด็กชายคนหน่ึงที่น่ี มีขนมปังบารเลย
อยูหากอน กับปลาอีกสองตัวครับ แตแคน้ีจะ
ไปพออะไรกับคนตัง้มากมายขนาดน้ี”

๑๐พระเยซูบอกพวกศิษยวา “บอกใหพวก
เขานัง่ลง” (ที่นัน่มีหญาขึ้นเต็มไปหมด)
แลวทุกคนก็นัง่ลง (มีผูชายประมาณหา พัน
คนในฝูงชนนัน้) ๑๑พระเยซูเอาขนมปังของ
เด็กน อยคนนัน้มา เมื่อขอบคุณพระเจาเสร็จ
แลว ก็แบงขนมปังแจกใหกับทุกๆคนที่นัง่
อยูที่พื้นนัน้อยางไมอัน้ และพระองคก็หยิบ
ปลามาทําอยางเดียวกัน

๑๒ เมื่อผูคนกิน กันจนอิ่มแลว พระองคสัง่
พวกศิษยวา “เก็บขนมปังที่เหลือใหหมด จะ
ไดไมเสียของ” ๑๓พวกศิษยก็เก็บเศษที่เหลือ
จากขนมปังหากอนน้ีไดสิบสองเขงเต็มๆ

๑๔ เมื่อคนพวก น้ีเห็นสิ่งอัศจรรยที่พระองค
ทํา เขาเริ่มพูดกันวา “คน น้ีตองเป็นผู พูด
แทน พระเจาคนนัน้ที่วากันวาจะมาในโลก น้ี
แนๆ”

๑๕ เมื่อพระ เยซูรูวาพวกเขาจะมาบีบบังคับ
ใหพระองคไปเป็นกษตัริยของพวกเขา
พระองคก็หลบขึ้นไปบนภูเขาเพียงคนเดียว

พระเยซูเดินบนน้ํา
(มธ. ๑๔:๒๒-๒๗; มก. ๖:๔๕-๕๒)

๑๖พอตกเย็นพวกศิษยของพระองคไปที่
ทะเลสาบ ๑๗พวกเขาลงเรือและเริ่มขามฟาก
ไปที่เมืองคาเปอรนาอุม ตอนนัน้มืดแลว แต
พระ เยซูยังไมไดมาหาพวกเขา ๑๘ เกิดพายุ
ขึ้นทําใหคลื่นในทะเลสาบป่ัน ปวนรุนแรง
มาก ๑๙หลังจากที่พวกศิษยพายเรือออกจาก
ฝ่ังมาไดประมาณหาถึงหกกิโลเมตร พวก
เขาเห็นพระ เยซูกําลังเดินอยูบนน้ําตรงมาที่
เรือ พวกเขาตางก็ตกใจกลัว ๒๐แตพระเยซู
พูดกับพวกเขาวา “น่ีเราเอง ไมตองกลัว”
๒๑พวกเขาก็ดีอกดีใจและรับพระองคขึ้นมา
บนเรือ แลวเรือก็ถึงฝ่ังที่พวกเขาจะไปทันที

ผูคนตามหาพระเยซู
๒๒ วันตอ มาฝูง ชนที่ยังคงอยูในบริเวณที่

พระเยซูเลีย้งอาหารนัน้ ตางก็รูวาที่นัน่มีเรือ
อยูแคลําเดียว และพวกศิษยลงเรือลํานัน้ไป
แลว พระ เยซูไมไดไปดวย พวกเขาก็เลย
ตามหาพระ เยซูกันเป็นการ ใหญ ๒๓มีเรือ
บางลํามาจากทิเบเรียสเขาไปจอดที่ฝ่ังใกลๆ

*๖:๗ เงินคาแรงเกือบแปดเดือน คือ สองรอยเหรียญเดนาริอัน หน่ึงเหรียญเดนาริอันมีคา
เทากับคาแรงของคนงาน ๑ วัน
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กับที่พวกเขาไดกินอาหารกัน คือหลังจากที่
พระ เยซูองคเจาชีวิตไดขอบคุณพระเจาแลว
๒๔ เมื่อประชาชนเห็นวาทัง้พระเยซู และพวก
ศิษยไมไดอยูที่นัน่ พวกเขาก็ลงเรือไปตาม
หาพระองคที่เมืองคาเปอรนาอุม

พระเยซูคือขนมปังแหงชีวิต
๒๕ เมื่อพวกเขาพบพระ เยซูที่อีกฝ่ังหน่ึง

ของทะเลสาบ พวกเขาก็ถามพระองควา
“อาจารยมาที่น่ีตัง้แตเมื่อไหรครับ”

๒๖พระเยซูตอบวา “เราขอพูดตรงๆนะ ที่
พวก คุณตามหาเรา ไมใชเป็นเพราะเขาใจ
อยางถองแทแลวถึงสิ่งอัศจรรยที่พวกคุณ
ไดเห็น แตเป็นเพราะไดกินอาหารจนอิ่ม
หนําสําราญตางหาก ๒๗อยาทํางานเพื่อจะ
ไดอาหารที่เนา เสีย แตใหทํางานเพื่อจะได
อาหารทิพยที่ใหชีวิตที่อยูกับพระเจาตลอด
ไป บุตรมนุษยจะใหอาหาร ทิพยนัน้กับพวก
คุณ เพราะพระเจาพระบิดาใหสิทธิอํานาจกับ
บุตรมนุษยที่จะทําสิ่งน้ี”

๒๘พวกเขาถามพระองควา “แลวพวกเรา
ควรจะทํางานอะไรละ พระเจาถึงจะพอใจ”

๒๙พระเยซูตอบวา “งานที่จะทําใหพระเจา
พอใจคือ การ ไว วางใจคนๆนัน้ที่พระเจาสง
มา”

๓๐พวก เขาถามอีกวา “อาจารยจะทําสิ่ง
อัศจรรยอะไรใหดูละ เพื่อที่เราจะไดเชื่อวา
พระเจาสงอาจารยมา ตกลงวาจะทําอะไรให
ดูละ ๓๑บรรพบุรุษของพวกเราเคยกินมานา
ในที่เปลาเปลี่ยวแหง แลงตามที่พระ คัมภีร
เขียนไววา ‘เขาไดใหขนมปังจากสวรรคกับ
พวกเขา’” *

๓๒พระ เยซูพูดวา “จริงๆแลวโมเสสไมได
เป็นคนที่ใหขนมปังจากสวรรคนัน้กับคุณ
หรอก แตเป็นพระ บิดาของเราตาง หากที่
กําลังใหอาหารอันแทจริงจากสวรรคกับคุณ
๓๓ เพราะขนมปังจากพระเจา นัน้ก็คือคนที่ลง
มาจากสวรรค และใหชีวิตกับโลกน้ี”

๓๔พวกเขาจึงวา “ทานครับ ถาอยางนัน้ ให
ขนมปังนัน้กับพวกเราตลอดไปดวยเถอะ”

๓๕พระ เยซูพูดวา “ตัวเราน่ีแหละคือ
ขนมปังที่ใหชีวิต คนที่มาหาเราจะไมหิวอีก
เลย และคนที่ไว วางใจเราจะไมกระหายน้ํา

อีกเลย ๓๖แตก็อยางที่เราพูดแลว พวกคุณ
ไดเห็นเราแลว แตก็ยังไมยอมไว วางใจเรา
อยูดี ๓๗ทุกคนที่พระบิดายก ให กับเรา ก็จะ
มาหาเรา และใครก็ตามที่มาหาเรา เราจะไม
ไลเขาไปจากเราเลย ๓๘ เพราะเราไมไดลงมา
จากสวรรคเพื่อทําตามใจตัว เอง แตมาเพื่อ
ทําตามใจของพระองคผู ที่สงเรามา ๓๙ น่ีคือ
สิ่งที่พระบิดาผู ที่สงเรามาอยากใหเราทํา คือ
ใหเก็บรักษาทุกคนที่พระองคยกใหกับเราไว
ไมใหสูญหายไปสักคนเดียว และทําใหเขา
ฟ้ืน ขึ้นมามีชีวิตในวันสุดทาย ๔๐พระ บิดา
ของเราอยากใหทุกคนที่เห็นพระ บุตรและไว
วางใจพระ บุตรนัน้ มีชีวิตกับพระเจาตลอด
ไป และเราจะทําใหพวกเขาฟ้ืน ขึ้นมามีชีวิต
ในวันสุดทาย”

๔๑พวกยิวเริ่มบนพึมพํากันเรื่องที่พระเยซู
พูดวา “เราคือขนมปังที่ลงมาจากสวรรค”
๔๒พวกยิวพูดกันวา “น่ีมันเจาเยซู ลูกของโย
เซฟ ที่เราก็รูจักทัง้ พอและ แมของมันไมใช
หรือ โธเอย แลวมันพูดไดอยางไรวา ‘เราลง
มาจากสวรรค’”

๔๓พระ เยซูพูดขึ้นวา “เลิกบนกันไดแลว
๔๔ ไมมีใครมาหาเราได นอกจากวาพระ บิดา
ผูสงเรามาจะพาเขามาหาเรา และเราจะทํา
ใหเขาฟ้ืนขึ้นมามีชีวิตในวันสุดทาย ๔๕ผูพูด
แทน พระเจาเขียนไววา ‘พระเจาจะสัง่ สอน
พวกเขาทุกคน’ †ทุกคนที่ไดฟังและเรียน รู
จากพระ บิดาก็จะมาหาเรา ๔๖ (ไมมีใครเคย
เห็นพระ บิดา นอกจากผูที่มาจากพระ บิดาผู
เคยเห็นพระองค) ๔๗ เราจะบอกใหรูวา คน
ที่ไว วางใจเราก็มีชีวิตกับพระเจาตลอดไป
๔๘ เราเป็นขนมปังที่ใหชีวิต ๔๙บรรพบุรุษ
ของพวกคุณไดกินมานาในที่เปลาเปลี่ยว
แหง แลง สุดทายพวกเขาก็ตายกันไปหมด
๕๐แตคนไหนกินขนมปังที่ลงมาจากสวรรค
คนนัน้จะไมตายอีกเลย ๕๑ เราเป็นขนมปัง
จากสวรรคที่ใหชีวิต คนที่กินขนมปัง น้ีจะมี
ชีวิตอยูตลอดไป ขนมปัง น้ีคือเน้ือ หนังของ
เรา ที่เราจะใหเพื่อคนในโลกน้ีจะไดมีชีวิต”

๕๒พวกยิวก็เริ่มเถียงกันเองวา “ผูชายคน
น้ีจะเอาเน้ือ หนังของเขาใหพวกเรากินไดยัง
ไง” ๕๓พระ เยซูพูดกับพวกเขาวา “เราจะ
บอกใหรูวา ถาพวกคุณไมกินเน้ือ หนัง และ

*๖:๓๑ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๗๘:๒๔
†๖:๔๕ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๕๔:๑๓
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ไมดื่มเลือดของบุตรมนุษย คุณก็ไมมีชีวิต
ที่แทจริง ๕๔คนที่กินเน้ือและดื่มเลือดของ
เราจะมีชีวิตกับพระเจาตลอดไป เราจะให
เขาฟ้ืน ขึ้นมามีชีวิตในวันสุดทาย ๕๕ เพราะ
เน้ือของเราเป็นอาหาร แท และเลือดของเรา
ก็เป็นเครื่อง ดื่มแท ๕๖คนที่กินเน้ือและดื่ม
เลือดของเราก็เป็นหน่ึงเดียวกับเรา และ
เราก็เป็นหน่ึงเดียวกับเขา ๕๗พระ บิดาผู มี
ชีวิตอยูสงเรามา และเรามีชีวิตอยูไดก็เพราะ
พระบิดา ดัง นัน้คนที่กินเลือดเน้ือของเราจะ
มีชีวิตอยูไดเพราะเราเหมือนกัน ๕๘ น่ีคือ
ขนมปังที่ลงมาจากสวรรค ซึ่งไมเหมือน
กับมานาที่บรรพบุรุษของพวกคุณไดกิน
แลวสุดทายก็ยังตองตาย กัน แตคนที่ไดกิน
ขนมปัง น้ีจะมีชีวิตอยูตลอดไป” ๕๙พระเยซู
พูดเรื่องเหลา น้ี ขณะที่พระองคกําลังสอนอยู
ในที่ประชุมชาวยิวในเมืองคาเปอรนาอุม

ศิษยจํานวนมากเลิกติดตามพระองค
๖๐ เมื่อศิษยหลายคนไดยินเรื่องเหลา น้ี ก็

บนกันวา “ใครจะไปยอมรับคํา สอนยากๆ
อยาง น้ีได” ๖๑พระ เยซูรูวาพวก ศิษยกําลัง
บนกันถึงเรื่องน้ี พระองคจึงถามวา “คําสอน
เหลา น้ีทําใหพวกคุณตะลึง งันไปเลยหรือ
๖๒แลวพวก คุณจะวายัง ไง ถาไดเห็นบุตร
มนุษยขึ้นไปสวรรคที่พระองคเคยอยูมากอน
๖๓ ไมใชพละ กําลังของมนุษยที่เป็นผูใหชีวิต
แตเป็นพระวิญญาณของพระเจา คําพูดที่เรา
ไดบอกพวกคุณน้ี แหละ จะนําพระ วิญญาณ
ของพระเจามาใหกับคุณ เป็นพระ วิญญาณ
ที่ใหชีวิต ๖๔แตพวกคุณบาง คนก็ไมเชื่อ”
(ตัง้แตเริ่ม แรกพระ เยซูก็รูแลววาพวกไหน
จะไมเชื่อ และคนไหนที่จะหัก หลังพระองค)
๖๕แลวพระองคพูดวา “ก็เพราะอยางน้ีเราถึง
บอกคุณวา ‘ไมมีใครมาถึงเราได นอกจาก
พระบิดาจะทําใหเขาสามารถมาได’”

๖๖หลัง จากที่พระ เยซูพูดอยางนัน้ ศิษย
จํานวนมากก็ทิง้พระเยซูไป

๖๗แลวพระเยซูถามศิษยเอกทัง้สิบสองคน
วา “พวกคุณคงจะไมทิง้เราไปดวยมัง้”

๖๘ซี โมน เป โตรตอบพระองควา “จะ
ใหพวกเราทิง้อาจารยไปหาใครอีกละครับ
อาจารยมีคํา พูดที่ใหชีวิตที่อยูกับพระเจา
ตลอดไป ๖๙พวกเราเชื่อและรูแลววาอาจารย
เป็นองคพระผูศักดิส์ิทธิข์องพระเจา”

๗๐พระ เยซูตอบพวกเขาวา “เราเป็น
คนเลือกพวกคุณทัง้สิบ สองคนมาเองถูก
ไหม แตคนหน่ึงในพวก คุณเป็นมาร ราย”
๗๑ (พระองคหมายถึงยูดาส ลูกของซีโมน อิส
คาริโอท เพราะเขาจะหักหลังพระองค แมวา
เขาเป็นศิษย เอกคนหน่ึงในสิบ สองคนนัน้ก็
ตาม)

พระเยซูและพี่นองของพระองค

๗ ๑หลัง จากนัน้พระ เยซูเดิน ทางไปทัว่
แควนกาลิ ลี พระองคไมอยากไปแควน

ยู เดีย เพราะพวก ยิวจองที่จะฆาพระองค
๒ขณะนัน้ใกลจะถึงเทศกาล อยู เพิงแลว
๓นองๆของพระ เยซูจึงบอกพระองควา “พี่
นาจะไปแควนยู เดีย เพื่อพวก ศิษยของพี่จะ
ไดเห็นสิ่ง อัศจรรยตางๆที่พี่กําลังทําอยูดวย
๔คนที่อยากจะมีชื่อเสียงเขาไมแอบทําอะไร
ลับๆหรอก ไหนๆพี่ก็ทําสิ่งตางๆเหลา น้ีแลว
แสดงตัวใหโลกรูไปเลยสิ” ๕ (แมแตน องๆ
ของพระองคก็ยังไมเชื่อพระองค) ๖พระ
เยซูตอบวา “เวลา น้ียังไมเหมาะสําหรับ
พี่ แตสําหรับน องๆเวลาไหนก็เหมาะทัง้ นัน้
๗คนในโลก น้ีเขาไมเกลียดพวกนองหรอก
เพราะไมรูจะเกลียดไปทําไม แตเขาเกลียด
พี่เพราะพี่บอกพวกเขาอยูเสมอวา การก ระ
ทําของพวกเขานัน้ชัว่ ราย ๘พวกนองไปกัน
เองเถอะ พี่ยังไมไปหรอก เพราะยังไมถึง
เวลา” ๙หลังจากที่พูดอยางนัน้แลว พระองค
ก็อยูที่แควนกาลิลีตอไป

๑๐หลัง จากที่น องๆของพระองคไปรวม
งานเทศกาลกันแลว พระองคก็แอบไปทีหลัง
โดยไมใหใครรู ๑๑พวกผูนําชาว ยิวตางมอง
หาพระองคในงาน และถามกันวา “ไอ หมอ
นัน่อยูที่ไหน”

๑๒ผูคนซุบซิบกันมากเกี่ยว กับพระ เยซู
บาง คนวา “เขาเป็นคนดีนะ” แตบาง คนวา
“ไมหรอก เขาเป็นนักตมตุน” ๑๓แตไมมีใคร
กลาพูดถึงพระองคอยางเปิด เผยเพราะกลัว
พวกผูนําชาวยิว

พระเยซูสั่งสอนในเยรูซาเล็ม
๑๔ เมื่อถึงชวงกลางเทศกาลอยูเพิง พระ

เยซูไดเขาไปในบริเวณวิหาร และเริ่มสัง่สอน
ประชาชน ๑๕พวกหัวหน าชาว ยิวตางรูสึก
แปลก ใจในคํา สอนของพระองค จึงพูดวา
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“ทําไมเขารูมากอยาง น้ีละ ในเมื่อเขายังไม
เคยเรียนกับครูคนไหนมากอนเลย”

๑๖พระเยซูตอบวา “คําสอนของเรานัน้ไม
ใชของเราเอง แตมาจากพระองคผู ที่สงเรา
มา ๑๗คนไหนมีใจที่อยากทําตามใจพระเจา
คนนัน้ก็จะรูวาสิ่งที่เราสอนนัน้มาจาก
พระเจาหรือเราพูดขึ้นมาเองกันแน ๑๘คนที่
พูดตามใจตัว เองก็พยายามหาชื่อ เสียงใสตัว
แตคนที่พยายามหาชื่อเสียงใหกับผูที่สงเขา
มา คน นัน้แหละเป็นคนที่จริงใจที่ไมหลอก
ลวงใคร ๑๙ โมเสสใหกฎ ปฏิบัติกับพวก คุณ
แตพวกคุณก็ไมไดทําตามกฎนัน้สักคน แลว
ทําไมพวกคุณถึงไดพยายามจะฆาเรา”

๒๐พวกนัน้จึงตอบวา “แกถูกผีสิงแลว ใคร
กันที่พยายามจะฆาแก”

๒๑พระ เยซูจึงตอบพวกเขาวา “เราทําสิ่ง
อัศจรรยอยางหน่ึงในวัน หยุด ทาง ศาสนา
พวก คุณก็พา กันตก ตะลึงเพราะเรื่องนัน้
๒๒ โมเสสใหกฎ ปฏิบัติกับคุณเรื่องการ ทํา พิธี
ขลิบ (ความจริงแลว บรรพบุรุษของพวกคุณ
ไดทําพิธี ขลิบมาตัง้ นานแลวกอนโมเสสเสีย
อีก) และถาวันที่คุณจะตองทําพิธี ขลิบตรง
กับวันหยุดทางศาสนาพอดี พวกคุณก็ยังทํา
พิธี ขลิบใหลูกชายของคุณอยูดี ๒๓ถาคุณทํา
พิธี ขลิบใหกับลูกชายเพื่อจะไดไมผิดกฎของ
โมเสส แลวพวก คุณจะมาโกรธ แคนเราที่
รักษาคนทัง้คนใหหายในวันหยุดทางศาสนา
ทําไม ๒๔ เลิกตัดสินอยางผิว เผินไดแลว แต
ใหตัดสินอยางถูกตอง”

พระเยซูคือพระคริสตหรือไม
๒๕บาง คนในเมืองเยรูซาเล็มถามกันวา

“คน น้ีไมใชหรือที่พวก ผูนําพยายามจะฆา
๒๖แตดูสิ เขากําลังพูดอยูกลางที่สาธารณะ
และพวกผูนําก็ไมไดวาอะไรเขาเลย หรือ
เป็นไปไดไหมวาพวกผูนําตัดสินใจกันแลววา
เขาคือพระคริสต ๒๗แตพวกเรารูน่ีวาคนน้ีมา
จากไหน ถาพระคริสตตัวจริงมาละก็ จะไมมี
ใครรูหรอกวาพระองคมาจากไหน”

๒๘ขณะที่พระ เยซูสอนอยูในบริเวณวิหาร
พระองคตะโกนใหทุกคนไดยินวา “ใช แลว

พวกคุณรูจักเรา และรูวาเรามาจากไหน แต
เราไมไดมาเอง มีผูหน่ึงที่สงเรามาจริงๆ
พวกคุณไมรูจักพระองคผูนัน้ ๒๙แตเรารูจัก
พระองคเพราะเรามาจากพระองค และ
พระองคสงเรามา”

๓๐พวกเขาจึงพยายามที่จะจับพระเยซู แต
ไมมีใครจับตัวพระองคไดเพราะยังไมถึง
เวลาของพระองค ๓๑แตก็มีคนเป็นจํานวน
มากในฝูง ชนนัน้ที่เชื่อพระองคและพูดวา
“เมื่อพระคริสตมา พระองคจะทําสิ่งอัศจรรย
มากกวาที่ชายคนน้ีทําหรือ”

พวกยิวหาโอกาสจับพระเยซู
๓๒ เมื่อพวกฟาริสีไดยินวามีคนเป็นจํานวน

มากแอบซุบซิบ กันเรื่องพระ เยซูอยู หัวหน า
นักบวชและพวกฟาริสีสงเจาหน าที่ของวิหาร
ไปจับตัวพระ เยซู ๓๓พระ เยซูพูดวา “เราจะ
อยูกับพวกคุณอีกสักพักหน่ึง แลวก็จะกลับ
ไปหาพระองคผู ที่สงเรามา ๓๔พวก คุณจะ
ตามหาเรา แตจะหาไมเจอ เพราะพวกคุณไม
สามารถไปในที่ที่เรากําลังจะไป”

๓๕พวก ผูนําชาว ยิวถามกันวา “เขาจะไป
ไหนหรือ ที่พวกเราจะหาเขาไมเจอ เขาจะไป
หาคนของพวกเราที่เมืองกรีกและสอนพวก
คน กรีกที่นัน่หรือ ๓๖แลวเขาหมาย ถึงอะไร
นะ ตอนที่เขาพูดวา ‘คุณจะตามหาเราแตจะ
หาไมเจอ’ และ ‘พวกคุณไมสามารถไปในที่
ที่เรากําลังจะไป’”

พระเยซูพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์
๓๗ ในวัน สุดทายของเทศกาล อยู เพิง ซึ่ง

เป็นวันสําคัญที่สุด พระ เยซูยืนขึ้นและพูด
เสียงดังวา “ถาใครหิวน้ํา ก็ใหมาหาเราและ
ดื่มสิ ๓๘คนที่ไว วางใจเราก็จะมีลําธารของ
น้ําที่ใหชีวิตไหลออกมาจากหัวใจของเขา
เหมือนกับที่พระ คัมภีรบอก” ๓๙พระ เยซู
กําลังพูดถึงพระ วิญญาณ ซึ่งภาย หลังคนที่
ไว วางใจพระองคจะได รับ แตที่ยังไมมีใคร
ได รับตอน น้ี เพราะพระ เยซูยังไมตายและ
ยังไมไดฟ้ืน ขึ้นมารับเกียรติอันยิ่ง ใหญของ
พระองค
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ประชาชนเถียงกันเรื่องพระเยซู
๔๐ เมื่อประชาชนไดยินสิ่งที่พระ เยซูพูด ก็

มีบาง คนพูดวา “ชายคน น้ีเป็นผู พูด แทน
พระเจาคนนัน้ที่คนรอคอยแนๆ” *

๔๑คนอื่นๆพูดวา “เขาเป็นพระคริสต”
แตบาง คนแยงวา “พระ คริสตจะมาจาก

แควนกา ลิ ลีไดยัง ไง ๔๒พระ คัมภีรบอกวา
พระ คริสตจะมาจากครอบครัวของดา วิด
และมาจากหมูบานเบธเล เฮม เมืองที่ดา วิด
เคยอยไูมใชหรือ” ๔๓ จึงเกิดการแตกแยกกัน
ขึ้นในหมูประชาชนเพราะตกลงกันไมไดใน
เรื่องของพระ เยซู ๔๔บาง คนอยากจะจับกุม
พระองค แตก็ไมมีใครกลาทํา

ผูนําชาวยิวไมไววางใจพระเยซู
๔๕ดัง นัน้เจา หน าที่ของวิหารกลับไปหา

พวก ผูนํา นักบวช และพวก ฟา ริ สีที่ถามวา
“ทําไมพวกเจาไมจับมันมาที่น่ี”

๔๖พวก เจา หน าที่ตอบไปวา “พวกเรายัง
ไมเคยไดยินใครพูดเหมือนชายคน น้ีมากอน
เลย”

๔๗พวกฟา ริ สีถามอีกวา “พวกแกก็ถูกมัน
หลอกดวยหรือ ๔๘ดูซิ มีใครบางในกลุมผูนํา
หรือพวกฟา ริ สีที่ไปหลงเชื่อมัน ๔๙สวนไอ
พวกนอกคอกที่ไมรูกฎปฏิบัติพวกนัน้ ยังไง
ก็ถูกพระเจาสาปแชงอยูแลว”

๕๐ นิโคเดมัส คนที่ไปหาพระเยซูกอนหน า
น้ี และเป็นผูนําชาว ยิวคนหน่ึงถามพวกเขา
วา ๕๑ “ตามกฎ ปฏิบัติของพวกเราจะไม
ตัดสินใครจนกวาจะฟังเขาพูดและรูวาเขาทํา
อะไร ไมใชหรือ”

๕๒แตพวกเขาบอกนิ โค เดมัสวา “คุณก็
มาจากกาลิ ลีกับเขาดวยหรือ ลองไปคนพระ
คัมภีร ดูสิ แลวคุณจะรูวาไมมีผู พูด แทน
พระเจาที่มาจากกาลิลีเลย”

๕๓ †แลวพวกเขาทัง้หมดก็แยก ยายกัน
กลับบาน

หญิงคนหน่ึงถูกจับขณะมีชู

๘ ๑สวนพระ เยซูก็กลับไปที่ภูเขามะกอก
เทศ ๒ตอนเชา ตรูพระองคกลับไป

ที่วิหารอีกครัง้หน่ึง คนทัง้ หลายก็มาหา
พระองค พระเยซูนัง่ลงและเริ่มสัง่สอนผูคน
๓พวกครูสอนกฎปฏิบัติและพวกฟา ริ สีไดนํา
ผูหญิงคนหน่ึงมายืนอยูตอ หน าคนทัง้ ปวง
หญิงคน น้ีถูกจับไดคาหนังคาเขาขณะมีชูอยู
๔พวกเขาบอกพระองควา “อาจารย หญิงคน
น้ีถูกจับไดในขณะที่กําลังมีชูอยู ๕ ในกฎ
ปฏิบัตินัน้ โมเสสสัง่ใหเราเอาหินขวางคนที่
ทําอยาง น้ีใหตาย แลวอาจารยจะวายัง ไง”
๖ (ที่พวกเขาถามอยาง น้ีเพื่อจะใหพระองค
หลงกลและจะไดหาเรื่องฟ อง รองพระองค)
พระ เยซูไดแตกมลงใชน้ิวขีดเขียนไปมา
บนพื้น ดิน ๗แตพวกนัน้ก็ยังคะยัน้คะยอให
พระองคตอบ พระองคจึงยืนขึ้นพูดวา “พวก
คุณคนไหนที่ไมมีความ ผิดเลย ก็ใหเอาหิน
ขวางหญิงคน น้ีเป็นคนแรก” ๘แลวพระองค
ก็กมลงใชน้ิวขีดเขียนบนพื้นดินตอ

๙ เมื่อไดยินพระเยซูพูดอยางนัน้ พวกนัน้ก็
หลบไปทีละคนสองคน คนที่มีอายุมากที่สุด
เริ่มเดินจากไปกอนจนเหลือแตพระ เยซูกับ
หญิงคนนัน้อยูที่นัน่ ๑๐พระ เยซูลุกขึ้น และ
ถามหญิงคนนัน้วา “พวกเขาไปไหนกันหมด
แลว ไมมีใครลงโทษคุณหรือ”

๑๑หญิงคนนัน้ตอบวา “ไมมีคะ” แลวพระ
เยซูก็พูดวา “เราก็ไมลงโทษคุณเหมือนกัน
ไปเถอะแลวอยาทําบาปอีก”

พระเยซูเป็นความสวางของโลก
๑๒แลวพระ เยซูก็พูดกับพวกที่ชุมนุมอยู

อีกครัง้หน่ึงวา “เราเป็นความ สวางของโลก
คนที่ติดตามเรามาจะไมเดินอยูในความ มืด
แตจะมีความสวางที่นําไปสูชีวิต”

๑๓ดัง นัน้พวกฟา ริ สีจึงพูดกับพระองควา
“แกพูดเองเออเอง คําพยานของแกเชื่อถือ
ไมไดหรอก”

๑๔พระ เยซูตอบวา “ถึงแมวาเราจะเป็น
พยานใหกับตัว เอง สิ่งที่เราพูดก็เป็นความ

*๗:๔๐ ชายคนนี้ … คนนัน้ที่คนรอคอยแนๆ คนอิสราเอลกําลังตัง้ตาคอยผพููดแทนพระเจา
ที่พระเจาสัญญาวาจะสงมาใหกับพวกเขา ดูเพิ่มไดจาก เฉลยธรรมบัญญัติ ๑๘:๑๘-๑๙
†๗:๕๓ ขอ ๗:๕๓-๘:๑๑ สําเนากรีกที่ดีที่สุดและเกาแกที่สุดของหนังสือยอหนหลายฉบับไม
มีขอ ๗:๕๓-๘:๑๑
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จริง เพราะเรารูวาตัวเราเองมาจากไหนและ
กําลังจะไปไหน แตพวกคุณไมรูวาเรามาจาก
ไหนหรือกําลังจะไปไหน ๑๕คุณตัดสินเรา
ตามวิธีของมนุษย เราไมไดตัดสินใครแบบ
นัน้ ๑๖แตถาเราจะตัดสิน คําตัดสินของเราก็
ถูก ตองเพราะเราไมไดตัดสินคนเดียว แต
เราตัดสินรวมกับพระ บิดาผูสงเรามา ๑๗ ใน
กฎปฏิบัติของคุณบอกวา ถามีพยานสองคน
พูดตรงกันก็ถือวาเป็นความ จริง ๑๘ เราเป็น
พยานใหกับตัวเอง และพระบิดาที่สงเรามาก็
เป็นพยานใหกับเราอีกผูหน่ึง”

๑๙พวกเขาจึงถามวา “แลวไหนละพอของ
แกที่แกพูดถึง”
พระ เยซูตอบวา “พวกคุณไมรูจักเราหรือ

พระ บิดาของเราหรอก เพราะถาคุณรูจักเรา
คุณก็จะรูจักพระบิดาของเราดวย” ๒๐ตอนที่
พระ เยซูพูดเรื่อง น้ี พระองคกําลังสอนอยูใน
หองที่เขาใชตัง้ตูบริจาคในบริเวณวิหาร ไมมี
ใครมาจับกุมพระองคเพราะยังไมถึงกําหนด
เวลาของพระองค

พวกยิวไมเขาใจพระเยซู
๒๑พระ เยซูพูดกับพวกประชาชนอีกวา

“พวกคุณจะตามหาเรา แตจะตายอยูใน
ความบาปของตัวเอง ที่ซึ่งเรากําลังจะไปนัน้
พวกคุณไปไมได”

๒๒พวกผูนําชาวยิวจึงถามกันวา “มันกําลัง
จะฆาตัว ตายหรือยัง ไงถึงพูดวา ‘ที่ซึ่งเราจะ
ไปนัน้ พวกคุณไปไมได’”

๒๓พระเยซูพูดวา “พวกคุณมาจากโลกขาง
ลาง แตเรามาจากขางบน พวกคุณเป็นของ
โลก น้ี แตเราไมไดเป็นของโลก น้ี ๒๔ เรา
ถึงไดบอกวา พวกคุณจะตายอยูในความบาป
ของตัว เอง ใชแลว ถาคุณไมเชื่อวาเราเป็น
คนๆนัน้ที่เราบอกวาเราเป็น *คุณก็จะตายอยู
ในความบาป”

๒๕พวก ยิวถามพระองควา “แลวแกเป็น
ใครละ” พระ เยซูตอบวา “เราเป็นคนๆนัน้
ที่เราไดบอกพวกคุณตัง้แตแรกแลววาเรา
เป็น ๒๖ความ จริงแลวเรามีหลายเรื่องที่จะ
ตอวาพวกคุณ แตเราจะพูดเฉพาะเรื่องที่เรา

ไดยินมาจากพระองคผู ที่สงเรามาเทานัน้
และพระองคก็พูดความจริง”

๒๗ (พวกเขาไมรูวาพระ เยซูกําลังพูดถึง
พระบิดา) ๒๘ดัง นัน้พระ เยซูจึงพูดวา “เมื่อ
พวกคุณยกบุตรมนุษยขึ้น คุณก็จะไดรูวาเรา
เป็นคนๆนัน้ที่เราบอกวาเราเป็น เราไมไดทํา
อะไรตามใจของตัว เอง แตเราพูดเฉพาะสิ่ง
เหลานัน้ที่พระบิดาไดสอนเรามา ๒๙พระองค
ผูสงเรามาก็อยูกับเรา พระองคไมเคยทิง้
เราไวใหอยูคนเดียว เพราะเราทําตามใจ
พระองคเสมอ” ๓๐ เมื่อพระ เยซูพูดอยาง น้ีก็
มีหลายคนไววางใจพระองค

พระเยซูพูดเรื่องการหลุดพนจากบาป
๓๑ดัง นัน้พระ เยซูจึงพูดกับชาว ยิวที่ไว

วางใจในพระองควา “ถาพวกคุณยังคงทํา
ตามคําสัง่ สอนของเรา พวกคุณก็เป็นศิษย
ของเราจริงๆ ๓๒พวกคุณจะรูจักความ จริง
และความจริงจะทําใหพวกคุณเป็นอิสระ”

๓๓พวกเขาตอบวา “พวกเราเป็นลูกหลาน
ของอับราฮัม และไมเคยเป็นทาสใคร ทําไม
อาจารยถึงพูดวา ‘พวก คุณจะถูกปลด ปลอย
ใหเป็นอิสระ’”

๓๔พระ เยซูตอบวา “เราจะบอกใหรูนะวา
จริงๆแลวคนที่ยังทําบาปอยูก็เป็นทาสของ
ความบาป ๓๕ทาสไมใชคนในครอบครัว แต
ลูกเป็นคนในครอบครัวตลอดไป ๓๖ดังนัน้ถา
พระ บุตรปลด ปลอยใหคุณเป็นอิสระ คุณก็
จะเป็นอิสระจริงๆ ๓๗ เราก็รูอยูแลววาพวก
คุณเป็นลูก หลานของอับ รา ฮัม แตพวกคุณ
พยายามจะฆาเรา เพราะวาคุณไมทําตามคํา
สัง่ สอนของเรา ๓๘ เราไดบอกคุณถึงสิ่งที่เรา
ไดเห็นจากพระบิดาของเรา แตพวกคุณกลับ
ไปทําตามสิ่งที่คุณไดยินจากพอของคุณเอง”

๓๙พวกเขาพูดวา “อับ รา ฮัมเป็นพอของ
พวกเรานะ”
พระ เยซูจึงพูดวา “ถาพวกคุณเป็นลูก

หลานของอับ รา ฮัมจริง คุณจะตองทําตามที่
อับ รา ฮัมทํา ๔๐ เราไดเอาความ จริงที่ไดยิน
จากพระเจามาบอกพวก คุณ แตคุณกลับจะ
ฆาเรา อับราฮัมไมเคยทําอยาง น้ีเลย ๔๑แต
คุณทําตามที่พอของคุณทํา”

*๘:๒๔ เราเป็น มี ๒ ความหมาย ความหมายแรก พระเยซูเป็นอยูกอนแลว กับความหมาย
ที่สอง คือ “เราเป็น” เป็นชื่อที่พระเจาใชเรียกตัวเองกับโมเสสที่พุมไมไฟ ในหนังสืออพยพ
๓:๑๔ พวกยิวเห็นวาพระเยซูใชชื่อของพระเจาน้ีเรียกตัวเอง จึงจะเอาหินขวางพระองค



ยอหน ๘:๔๒ 15 ยอหน ๙:๙

พวกยิวจึงพูดกับพระ เยซูวา “พวกเราไม
ไดเป็นลูกชู พระเจาเทานัน้คือพอที่แทจริง
ของเรา”

๔๒พระ เยซูพูดวา “ถาพระเจาเป็นพอ
ของพวกคุณจริงๆพวกคุณก็คงรักเราแลว
เพราะเรามาจากพระเจา ที่เราอยูที่น่ีก็เพราะ
พระเจาสงมา เราไมไดเป็นคนตัดสิน ใจเอง
๔๓ที่พวกคุณไมเขาใจเรื่องที่เราพูดก็เพราะ
คุณทนฟังไมได ๔๔พวกคุณมาจากพอของ
คุณที่เป็นมารราย และพวกคุณก็อยากจะทํา
ตามใจพอของคุณ มันเป็นนักฆาคนมาตัง้แต
แรกแลว และมันก็ไมเคยอยูฝ ายความ จริง
เลย เพราะมันไมมีความ จริงในตัว เอง มัน
พูดโกหกตามสันดานของมัน เพราะมันเป็น
นักโกหก และเป็นพอของการโกหก ๔๕ เมื่อ
เราพูดความ จริง พวกคุณก็เลยไมเชื่อเรา
๔๖มีใครบางในพวกคุณที่พิสูจนไดวาเราทํา
บาป แลวทําไมถึงไมยอมเชื่อเราเมื่อเราพูด
ความจริง ๔๗คนของพระเจาจะฟังคําพูดของ
พระเจา แตที่พวกคุณไมยอมฟังเรา ก็เพราะ
คุณไมไดเป็นคนของพระเจา”

พระเยซูพูดถึงตัวเองและอับราฮัม
๔๘พวกยิวไดถามพระองควา “พวกเราพูด

ผิดตรงไหนที่วาแกเป็นชาวสะมาเรีย และมีผี
สิง”

๔๙พระ เยซูตอบวา “เราไมไดถูกผีสิง เรา
ไดใหเกียรติพระบิดาของเราแตพวกคุณกลับ
ลบหลูเรา ๕๐ เราไมไดอยากเดนอยากดัง แต
พระเจาตองการใหเรายิ่ง ใหญและพระองค
เป็นผู ตัดสิน ๕๑ เราจะบอกใหรูวา ถาใครทํา
ตามคําสัง่ สอนของเรา คนๆนัน้จะไมมีวัน
ตาย”

๕๒พวกยิวพูดกับพระองควา “ตอน น้ีเรารู
แลววาแกถูกผีสิงแน เพราะทัง้อับราฮัมและ
พวก ผู พูด แทน พระเจา ก็ตายกันหมดแลว
แตแกกลับพูดวา ‘ถาใครทําตามคําสัง่ สอน
ของเรา คนๆนัน้จะไมมีวันตาย’ ๕๓แกยิ่ง
ใหญกวาอับราฮัม พอของเราหรือไง อับราฮัม
ตาย พวกผูพูดแทนพระเจาก็ตาย แลวแกคิด
วาแกเป็นใคร”

๕๔พระ เยซูตอบวา “ถาเรายกยองตัว เอง
คํา ยกยองนัน้ก็ไมมีความ หมายอะไร พระ

บิดาของเรา ที่พวก คุณอางวาเป็นพระเจา
ของพวกคุณนัน่แหละ เป็นผู ที่ยกยองเรา
๕๕ จริงๆแลวพวกคุณไมรูจักพระองคหรอก
แตเรารูจักพระองค ถาเราพูดวา ‘เราไม
รูจักพระองค’ เราก็จะเป็นคน โกหกเหมือน
กับพวก คุณ เรารูจักพระองคและทําตามที่
พระองคบอก ๕๖อับราฮัมบรรพบุรุษของคุณ
ดีใจที่จะไดเห็นวันที่เรามา เขาไดเห็นแลว
และก็ดีใจแลวดวย”

๕๗พวกยิวพูดวา “แกอายุยังไมถึงหาสิบปี
จะเคยเห็นอับราฮัมไดยังไง”

๕๘พระเยซูตอบวา “ความจริงแลวเราเป็น
อยู กอนที่อับ รา ฮัมจะเกิดเสียอีก” *๕๙คน
เหลานัน้จึงหยิบกอนหินขึ้นมาจะขวาง †พระ
เยซู แตพระองคไดหลีกหนีออกไปจากวิหาร
พระเยซูรักษาคนที่ตาบอดตัง้แตเกิด

๙ ๑ เมื่อพระ เยซูกําลังเดินอยูนัน้ ก็เห็น
ชายคนหน่ึงที่เกิดมาตาบอด ๒พวกศิษย

ของพระองคถามวา “อาจารย ที่เขาเกิดมา
ตาบอดเพราะบาปกรรมของเขา หรือของพอ
แมเขาครับ”

๓พระ เยซูตอบวา “ไมใชบาปกรรมของ
เขาหรือของพอแมเขาหรอก แตที่เขาตาบอด
ก็เพื่อทุกคนจะไดเห็นสิ่งอัศจรรยที่พระเจา
จะทําใหกับเขา ๔พวกเราตองทํางานของ
พระองคผู ที่สงเรามาในตอนกลางวัน เพราะ
กลางคืนกําลังมาและจะไมมีใครทํางานได
๕ขณะที่เรายังอยูในโลก น้ี เราเป็นความ
สวางของโลก”

๖ เมื่อพระองคพูดแลว ก็ถมน้ําลายผสมกับ
ดินเคลากันเป็นโคลน แลวเอามาทาที่ตาของ
ชายตาบอด ๗พระองคบอกเขาวา “ไปลาง
โคลนออกที่สระสโิลอัม” (คําวาสโิลอัม หมาย
ถึงสงไป) ชายคนนัน้ไปลางโคลนออก เมื่อ
ลางแลวกลับมา เขาก็สามารถมองเห็นได

๘ดัง นัน้เพื่อนบานของชายตาบอดและคน
อื่นๆที่เคยเห็นเขาเป็นขอทานมากอน ตางก็
พูดกันวา “คน น้ีเป็นคนที่เคยนัง่ขอทานอยู
ไมใชหรือ”

๙บางคนก็บอกวา “ใช เขานัน่แหละ” คน
อื่นๆบอกวา “ไมใชเขาหรอก แตเป็นคนอื่นที่

*๘:๕๘ เราเป็น … เกิดเสียอีก ดูคําอธิบายเพิ่มเติมไดจากหนังสือยอหน ๘:๒๔
†๘:๕๙ หยิบกอนหินขึน้มาจะขวาง เป็นวิธีการประหารชีวิตอยางหน่ึงในกฎปฏิบัติของยิว
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มีหน าตาคลายเขา” ชายคนนัน้บอกวา “เป็น
ผมเองครับ”

๑๐พวกเขาถามวา “แลวมองเห็นไดยังไง”
๑๑ เขาตอบวา “ชายที่ชื่อเยซู ไดทําโคลน

เอามาทาที่ตาของผม และเขาบอกวา ‘ไปลาง
โคลนออกที่สระสิ โล อัม’ ผมก็ไปลางโคลน
ออกที่สระนัน้ และตาของผมก็มองเห็น”

๑๒คนเหลานัน้ถามวา “แลวชายคนนัน้อยู
ที่ไหนละ”
เขาก็ตอบวา “ผมไมรู”

พวกฟาริสีสอบสวนคน
ตาบอดที่พระเยซูรักษา

๑๓คนเหลานัน้พาชายที่เคยตาบอดน้ี ไปหา
พวกฟา ริ สี ๑๔ (วันที่พระ เยซูทําโคลนรักษา
ชายตาบอดเป็นวันหยุดทางศาสนา) ๑๕พวก
ฟาริสีถามเขาวา เขามองเห็นไดอยางไร
เขาก็ตอบวา “เขาเอาโคลนมาทาที่ตาของ

ผม แลวผมก็ไปลางโคลนออก และตอนน้ีผม
ก็มองเห็นแลว”

๑๖พวกฟา ริ สีบางคนก็พูดวา “คนที่ทํา
อยาง น้ีไมไดมาจากพระเจาหรอก เพราะไม
ไดรักษากฎวันหยุดทางศาสนา” แตคนอื่นๆ
พูดวา “คนบาปจะทําสิ่งอัศจรรยอยางน้ีไดยัง
ไง” ดัง นัน้พวกเขาก็เลยมีความเห็นขัดกัน
ในเรื่องน้ี

๑๗พวกฟา ริ สีถามชายที่เคยตาบอดอีกวา
“แกคิดวาคนที่ทําใหตาแกหายบอดเป็นใคร”
เขาตอบวา “เขาเป็นผูพูดแทนพระเจา”

๑๘พวกผูนําชาวยิวไมเชื่อวาเขาเคย
ตาบอด แลวตอน น้ีมอง เห็นได พวกเขาจึง
เรียกพอแมของชายคนน้ีมาถาม ๑๙ วา “เขา
เป็นลูกที่พวก เจาบอกวาเกิดมาตาบอดใช
ไหม แลวทําไมเขาถึงมองเห็นแลว”

๒๐พอแมของเขาตอบวา “เรารูวาเขาเป็น
ลูกของเราและเกิดมาตาบอด ๒๑แตเราไม
รูหรอกวาทําไมเขาถึงมอง เห็นไดและใคร
รักษาเขา ไปถามเขาเอาเองสิ เพราะเขาก็โต
แลวและเลาเรื่องใหคุณฟังไดแลว” ๒๒ (ที่พอ
แมของเขาพูดอยาง น้ี เพราะกลัวพวกผูนํา
ชาว ยิว พวกผูนําชาว ยิวไดตกลงกันกอน
แลววา ใครพูดวาพระ เยซูเป็นพระคริสต ก็
จะถูกไลออกจากที่ประชุมชาวยิว ๒๓ นัน่เป็น
เหตุที่พอแมของเขาพูดวา “เขาโตแลว ไป
ถามเขาเอาเองเถิด”)

๒๔พวกผูนําชาว ยิวจึงเรียกชายที่เคย
ตาบอดมาอีกเป็นครัง้ที่สอง แลวบอกวา “แก
ตองใหเกียรติกับพระเจาโดยพูดความ จริง
เรารูวาชายคนนัน้เป็นคนบาป”

๒๕ เขาก็ตอบวา “ผมไมรูหรอกวาเขาเป็น
คนบาปหรือเปลา รูแตวาผมเคยตาบอดและ
ตอนน้ีมองเห็นแลว”

๒๖พวกเขาจึงถามชายที่เคยตาบอดวา
“เขาทําอะไรกับแกบาง เขารักษาตาแกยัง
ไง”

๒๗ เขาตอบวา “ผมไดเลาไปแลวแตพวก
คุณไมยอมฟัง แลวจะใหเลาอีกทําไมละ
พวกคุณอยากจะเป็นศิษยเขาดวยหรือ”

๒๘พวกยิวจึงเยาะ เยยเขาวา “แกน่ีแหละ
เป็นศิษยชายคนนัน้ แตพวกเราเป็นศิษยของ
โมเสส ๒๙ เรารูวาพระเจาไดพูดกับโมเสส แต
เราไมรูวาชายคนนัน้มาจากไหน”

๓๐ชายที่เคยตาบอดตอบกลับไปวา
“แปลกจริงๆนะที่พวกคุณไมรูวาเขามาจาก
ไหน แตเขาก็ทําใหผมมอง เห็นได ๓๑พวก
เรารูวาพระเจาไมฟังคนบาป พระองคจะ
ฟังคนที่ยําเกรงและทําตามพระองคเทานัน้
๓๒ยังไมเคยมีใครไดยินมากอนเลยวา มีใคร
ที่จะทําใหคนที่เกิดมาตาบอดมอง เห็นได
๓๓ถาชายคน น้ีไมไดมาจากพระเจา เขาก็จะ
ทําอะไรแบบน้ีไมไดเลย”

๓๔พวก ยิวจึงพูดกับชายที่เคยตาบอดวา
“แกเกิดมาบาปหนา แลวยังคิดที่จะมาสัง่
สอนพวกเราหรือ” แลวพวกเขาก็ขับ ไลชาย
คนนัน้ออกไปจากที่ประชุม

ตาบอดฝ ายจิตวิญญาณ
๓๕ เมื่อพระ เยซูไดยินวาพวกเขาไดขับ ไล

ชายที่เคยตาบอดนัน้ออกมา พระองคก็ไปหา
เขาและถามเขาวา “คุณไว วางใจบุตรมนุษย
ไหม”

๓๖ เขาถามวา “ใครคือบุตรมนุษยหรือครับ
ทาน ผมจะไดไววางใจเขาคนนัน้”

๓๗พระ เยซูจึงบอกวา “คุณก็เห็นเขาแลว
เขาก็คือคนที่กําลังพูดอยูกับคุณตอนน้ี”

๓๘แลวชายที่เคยตาบอดก็พูดออกมาวา
“องคเจาชีวิต ผมไว วางใจทานครับ” แลว
เขาก็กมลงกราบพระเยซู
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๓๙พระเยซูพูดวา “เรามาเพื่อพิพากษาโลก
น้ี เรามาเพื่อคนตาบอด *จะไดมองเห็น และ
เพื่อคนที่คิดวาตัว เองมองเห็นจะกลายเป็น
คนตาบอด”

๔๐พวกฟา ริ สีบาง คนที่ยืนอยูแถวๆ
นัน้ไดยินที่พระ เยซูพูด ถามพระองควา
“แนนอน แกคงไมไดหาวาพวกเราตาบอด
ดวย ใชไหม”

๔๑พระเยซูจึงพูดวา “ถาพวกคุณตาบอดก็
จะไมมีความ ผิด บาป แตเพราะตอน น้ีพวก
คุณอางวา ‘เรามองเห็น’ พวกคุณก็เลยยังคง
อยูในความบาป”

คนเลีย้งแกะกับฝูงแกะของเขา

๑๐ ๑ “เราจะบอกใหรูวา คนที่ไมได
เขาคอก แกะทางประตู แตปีนเขา

ไปทางอื่นนัน้คือขโมย และโจร ๒คนที่เขา
คอกแกะทางประตูคือคนเลีย้งแกะ ๓คนเฝ า
ประตูก็เปิดประตูใหเขาและแกะก็ฟังเสียง
ของเขา เขารูจักแกะแตละตัว เรียกแกะตาม
ชื่อของมันเอง และเขานําพวกแกะออกจาก
คอก ๔ เมื่อแกะออกจากคอกหมดแลว คน
เลีย้งก็เดินนําหน า และแกะก็เดินตามเขาไป
เพราะแกะจําเสียงเขาได ๕ฝูงแกะจะไมมี
วันเดินตามคนแปลกหน า พวกมันจะวิ่ง หนี
ไป เพราะไมคุนกับเสียงของคนแปลกหน า”
๖พระ เยซูเลาเรื่องเปรียบ เทียบน้ีใหพวกเขา
ฟัง แตพวกเขาไมเขาใจวาพระองคหมายถึง
อะไร

พระเยซูเป็นผูเลีย้งแกะที่ดี
๗พระ เยซูพูดอีกวา “เราจะบอกความจริง

ใหรูวา เราเป็นประตูของพวกแกะ ๘ทุก
คนที่มากอนเรานัน้เป็นพวกขโมยและโจร
แตแกะไมไดฟังเสียงของพวก เขา ๙ เรา
เป็นประตู คนที่เขามาโดยผาน ทางเราจะ
รอด เขาจะเขาออกและเจอทุงหญาเขียวขจี
๑๐ขโมยมาเพื่อลัก ฆา และลางผลาญทําลาย

แตเรามาเพื่อเขาจะไดมีชีวิตแท คือชีวิตที่
สมบูรณพูนสุข †

๑๑ เราเป็นคนเลีย้งแกะที่ดี คนเลีย้งแกะ
ที่ดียอมสละชีวิตของตนเพื่อแกะของเขา
๑๒ลูกจางที่มาเฝ า ดูแลแกะแตก ตางจากคน
เลีย้งแกะ เพราะแกะไมไดเป็นของเขา เมื่อ
เขาเห็นหมาปามา เขาก็ทิง้ฝูง แกะและวิ่ง
หนีไป ปลอยใหหมาปาเขามาขยํ้าเอาแกะ
และทําใหแกะที่เหลือหนีแตกกระเจิงไป
๑๓ลูกจางวิ่งหนีไปเพราะเขาไมไดเป็นหวง
แกะ เขาเป็นแคลูกจางเทานัน้

๑๔–๑๕ เราเป็นคนเลีย้งแกะที่ดี เรารูจักแกะ
ของเรา และแกะก็รูจักเราดวย เหมือนกับที่
พระ บิดารูจักเราและเราก็รูจักพระ บิดา เรา
สละชีวิตของเราเพื่อรักษาแกะของเราให
รอด ๑๖ เรายังมีแกะตัวอื่นๆอีกที่ไมไดอยูใน
คอก น้ี เราตองนําทางแกะพวกนัน้ดวย มัน
ก็จะฟังเสียงของเรา พวกมันจะรวมเป็น
ฝูงเดียวกัน และมีคนเลีย้งเพียงคนเดียว
๑๗พระ บิดารักเรา เพราะเราสละชีวิตตัว เอง
เพื่อแกะของเรา และที่เราไดสละชีวิตตัว
เองก็เพื่อวาเราจะไดชีวิตนัน้กลับคืนมาอีก
๑๘ ไมมีใครเอาชีวิตของเราไปจากเราได แต
เราเต็มใจสละชีวิตของเราเอง เรามีสิทธิท์ี่จะ
สละชีวิตของเรา และมีสิทธิท์ี่จะเอาชีวิตของ
เรากลับคืนมาอีก น่ีเป็นสิ่งที่พระบิดาของเรา
สัง่ใหเราทํา”

๑๙ เมื่อพระเยซูพูดอยางนัน้ ความขัดแยง
ก็เกิดขึ้นในหมูพวกคน ยิวอีก ๒๐พวก ยิว
หลายคนพูดวา “มันถูกผีสิงจนเป็นบาไป
แลว ไปฟังมันทําไม”

๒๑คนอื่นๆแยงวา “คนที่ถูกผีสิงจะพูด
อยาง น้ีไดยัง ไง แลวผีจะทําใหคนตาบอด
มองเห็นไดยังไง”

พวกยิวไมยอมรับพระเยซู
๒๒ขณะนัน้เป็นหน าหนาว มีเทศกาลเฉลิม

ฉลอง วิหาร *ที่เมืองเยรูซาเล็ม ๒๓พระ เยซู

*๙:๓๙ คนตาบอด พระเยซูกําลังพูดถึงคนที่บอดฝายจิตวิญญาณ
†๑๐:๑๐ ชีวิตที่สมบูรณพูนสุข พระองคพูดถึงการ อวยพรฝายจิต วิญญาณมากกวาทาง
รางกาย
*๑๐:๒๒ เทศกาลเฉลิมฉลองวิหาร หรือ เทศกาลฮานุกกาห ในภาษาฮีบรู เป็นเทศกาลที่มี
ขึ้นแปดวันในหน าหนาวเดือนธันวาคม เป็นการระลึกถึงการอุทิศวิหารใหกับพระเจาใหม เรื่อง
น้ีเกิดขึ้นเมื่อ ๒๐๐ ปีกอนที่พระเยซูพูดกับผูนําชาวยิวในขอน้ี
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กําลังเดินอยูที่ระเบียงของซา โลม อน †ใน
วิหาร ๒๔พวก ยิวเขามาหอมลอมพระองค
และถามวา “แกจะปลอยใหเราเดาวาแก
เป็นใครไปอีกนานแคไหน ถาแกเป็นพระ
คริสต ก็บอกมาตามตรงเลย” ๒๕พระ เยซู
ตอบวา “เราบอกไปแลว แตพวกคุณก็ไม
ยอมเชื่อ สิ่งอัศจรรยตางๆที่เราทําไปตามคํา
สัง่พระ บิดาก็แสดงใหเห็นแลววาเราเป็นใคร
๒๖พวกคุณไมเชื่อ เพราะพวกคุณไมไดเป็น
สวนหน่ึงในฝูงแกะของเรา ๒๗แกะของเราจะ
ฟังเสียงเรา และเราก็รูจักแกะของเรา และ
แกะของเราจะตามเราไป ๒๘ เราจะใหแกะ
ของเรามีชีวิตกับพระเจาตลอดไป แกะของ
เราจะไมมีวันตาย แลวไมมีใครแยงแกะของ
เราไปจากมือเราได ๒๙พระ บิดาของเราที่ให
แกะกับเรานัน้ ยิ่งใหญกวาทุกๆคน ‡ไมมีใคร
แยงแกะเราไปจากมือพระบิดาเราได ๓๐พระ
บิดาและตัวเราเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน”

๓๑พวก ยิวหยิบหินขึ้นมากะจะขวางพระ
เยซูใหตาย ๓๒พระองคถามวา “พวกคุณก็ได
เห็นเราทําสิ่งดีๆที่มาจากพระ บิดาตัง้หลาย
อยาง แลวพวกคุณจะฆาเราเพราะสิ่งดีสิ่ง
ไหน”

๓๓พวก ยิวตอบวา “เราไมไดเอาหินขวาง
แกเพราะการก ระ ทําดีๆแตเพราะแกพูดจาดู
หมิ่นพระเจา แกเป็นแคมนุษยธรรมดา แต
มาอางวาตัวเองเป็นพระเจา”

๓๔พระเยซูตอบวา “ในกฎปฏิบัติของพวก
คุณมีเขียนไววา ‘พระเจาพูดวา พวกคุณเป็น
พระเจาทัง้ หลาย’ ¶๓๕ถาพระเจาเรียกคนที่
รับขอความจากพระองควาเป็นพระเจาทัง้
หลาย และพระคัมภีรถูก ตองเสมอ ๓๖แลว
พวกคุณจะมาหาวาเราดูหมิ่นพระเจาไดยังไง
ที่เราบอกวา ‘เราเป็นลูกของพระเจา’ ในเมื่อ
พระเจาเองเป็นผูเลือกและสงเรามาในโลก น้ี
๓๗ถาเราไมไดทํางานที่พระ บิดาเรามอบให
เราทํา ก็ไมตองเชื่อเรา ๓๘แตถาเราทํางาน
นัน้ ถึงคุณจะไมเชื่อเรา อยางน อยก็ใหเชื่อใน
งานอัศจรรยที่เราไดทํา เพื่อคุณจะไดรูแนๆ

วาพระ บิดาอยูในตัวเราและเราก็อยูในพระ
บิดา”

๓๙พวกเขาพยายามจะจับพระ เยซูอีก แต
พระองคก็หลบหนีไปได

๔๐พระองคขามแมน้ําจอรแดนไปยังสถาน
ที่ซึ่งเมื่อกอนน้ียอหนเคยใชทําพิธจีุมน้ํา และ
พระองคก็พักอยูที่นัน่ ๔๑มีคนจํานวนมาก
มาหาพระองคและพูดกันวา “ยอหนไมไดทํา
สิ่งอัศจรรยอะไรเลย แตทุกอยางที่ยอหน
พูดถึงชายคน น้ีก็ถูกหมด ๔๒และมีคนเป็น
จํานวนมากมาไววางใจในพระเยซูที่นัน่”

ลาซารัสตาย

๑๑ ๑มีชายคนหน่ึงชื่อลาซา รัสลมปวย
เขามาจากหมูบานเบ ธานี ที่มา รีย

และมาร ธาพี่ สาวสองคนของเขาอาศัยอยู
๒ (มารียคนน้ี เป็นผูหญิงที่ตอมาไดเทน้ํามัน
หอมลงบนเทาของพระ เยซู แลวเอาผมของ
เธอเช็ดเทาใหพระองค ลาซา รัสคนที่ปวยน้ี
เป็นนอง ชายของเธอ) ๓พี่ สาวทัง้ สองก็เลย
สงคนไปบอกพระเยซูวา “ทานอาจารย คนที่
อาจารยรักกําลังลมปวยอยู”

๔ เมื่อพระ เยซูไดยินอยางนัน้ พระองค
ก็บอกวา “ในที่สุดแลว ผลจากการ ปวย น้ี
จะไมใชความ ตาย แตจะทําใหคนเห็นถึง
ความยิ่ง ใหญของพระเจาและของพระ บุตร
ของพระเจาดวย” ๕พระเยซูรักมารธา รวม
ทัง้น อง สาวของเธอและลาซา รัส ๖แตเมื่อ
พระองคไดยินวาลาซา รัสกําลังลม ปวยอยู
พระองคก็ยังคงอยูที่เดิมตอไปอีกสองวัน
๗หลัง จากนัน้พระองคจึงบอกพวก ศิษยวา
“กลับไปแควนยูเดียกันเถอะ”

๘พวกศิษยพูดกับพระองควา “อาจารย
ครับ เมื่อไมกี่วันกอนพวก ยิวที่นัน่พยายาม
เอาหินขวางอาจารยใหตาย อาจารยยังจะ
กลับไปอีกหรือ”

๙พระ เยซูตอบวา “กลาง วันมีสิบ สอง
ชัว่โมงไมใชหรือ ถาใครเดินตอนกลางวัน ก็
จะไมสะดุดลม เพราะมีแสง สวางจากโลก น้ี

†๑๐:๒๓ ระเบียงของซาโลมอน อยูทางทิศตะวันออกของวิหาร เป็นระเบียงที่มีหลังคาคลุม
และมีเสามากมาย
‡๑๐:๒๙ พระบิดา … ยิ่งใหญกวาทุกๆคน ฉบับภาษาเดิมบางฉบับเขียนวา “สิ่งที่พระบิดา
ไดใหกับเรานัน้ยิ่งใหญกวาทุกอยาง” แลวยังมีฉบับอื่นๆ ที่เขียนอยางอื่น
¶๑๐:๓๔ พระเยซูอางจากหนังสือ สดุดี ๘๒:๖
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๑๐แตถาใครเดินในตอนกลาง คืนก็จะสะดุด
ลมเพราะไมมีแสงสวาง”

๑๑หลัง จากที่พระองคพูดอยางนัน้แลวก็
บอกพวกศิษยวา “ลาซารัสเพื่อนของพวกเรา
กําลังหลับอยู แตเราจะไปที่นัน่เพื่อปลุกเขา
ขึ้นมา”

๑๒พวกศิษยบอกวา “อาจารย ถาเขาหลับ
อยูก็คงจะดีขึ้น”

๑๓พระเยซูหมายความวาลาซารัสตายแลว
แตพวกศิษยคิดวาพระองคหมายถึงการนอน
หลับตามปกติ ๑๔พระ เยซูจึงตองบอกพวก
เขาตรงๆวา “ลาซารัสตายแลว ๑๕และเพราะ
เห็น แกพวกคุณ เราถึงดีใจที่ไมไดอยูที่นัน่
เพื่อคุณจะไดไว วางใจเรา พวกเราไปหาเขา
กันเถอะ”

๑๖ โธมัส (ที่ใครๆเรียกวา “แฝด”) จึงพูด
กับศิษยคนอื่นๆวา “ไปพวกเรา ไปตายดวย
กันกับอาจารย”

พระเยซูอยูในเบธานี
๑๗ เมื่อพระ เยซูไปถึงเบธานี ก็พบวาลาซา

รัสถูกฝังในอุโมงคไดสี่วันแลว ๑๘หมูบาน
เบ ธานีอยูหางจากเมืองเยรูซาเล็มแคสาม
กิโลเมตร ๑๙พวก ยิวหลายคนก็มาปลอบ ใจ
มารธาและมารียที่ตองสูญเสียน องชายไป

๒๐ เมื่อมาร ธาไดยินวาพระ เยซูมา เธอ
ออกไปหาพระองคโดยที่มา รียยังอยูที่บาน
๒๑มารธาพูดกับพระ เยซูวา “อาจารยคะ ถา
อาจารยอยูที่น่ี น อง ชายของพวกเราก็คง
ไมตาย ๒๒แตถึงเดี๋ยว น้ีแลวดิฉันก็ยังรูวา
พระเจาจะใหทุกสิ่งทุกอยางที่อาจารยขอ”

๒๓พระเยซูพูดวา “น องชายของคุณจะฟ้ืน
ขึ้นมามีชีวิตอีก”

๒๔มารธาพูดวา “ดิฉันรูวาเขาจะฟ้ืนขึ้นมา
ใหมและมีชีวิตอีกในวันสุดทายที่ทุกคนจะ
ฟ้ืนขึ้นมา”

๒๕พระ เยซูพูดอีกวา “เราเป็นคนที่ทําให
คนทัง้หลายฟ้ืนขึ้นมาใหมและใหชีวิตกับเขา
ทุกคนที่ไว วางใจเราแมจะตายไปแลวก็จะ
กลับมีชีวิตขึ้นมาใหมอีก ๒๖และทุกคนที่ยัง
มีชีวิตอยูและไว วางใจในเราก็จะไมมีวันตาย
มารธาเชื่ออยางนัน้ไหม”

๒๗มาร ธาตอบพระองควา “คะทาน ดิฉัน
เชื่อวาทานคือพระ คริสตพระ บุตรของ
พระเจา ทานคือผูนัน้ที่ผูคนกําลังคอยกันวา
จะเขามาในโลกน้ี”

พระเยซูรองไห
๒๘หลัง จากที่มาร ธาพูดอยาง น้ีแลว เธอ

ก็กลับไปบอกมา รียน อง สาวของเธอเป็นการ
สวนตัว “อาจารยมาแลว และถามหานอง
อยู” ๒๙ เมื่อมารียไดยินวา พระ เยซูมา เธอ
ก็รีบไปหาพระองค ๓๐ (พระ เยซูยังไมไดเขา
มาในหมูบาน แตยังคงอยูที่เดิมที่มาร ธาไป
หา) ๓๑ เมื่อพวกยิวที่ปลอบใจมารียอยูในบาน
เห็นมา รียรีบลุกขึ้นออกไป พวก เขาก็ตาม
เธอไป เพราะคิดวาเธอจะไปรองไหที่หลุมฝัง
ศพ ๓๒ เมื่อมารียไปถึงก็เห็นพระเยซู เธอกม
ลงกราบที่เทาของพระองค และครํ่าครวญวา
“อาจารยคะ ถาอาจารยอยูที่น่ี น องชายของ
ดิฉันก็คงไมตาย”

๓๓ เมื่อพระเยซูเห็นมารียรองไห และพวก
ยิวที่ตามเธอมารองไหดวย พระองคก็รูสึก
โกรธ *และเป็นทุกข ๓๔พระองคถามวา
“พวกคุณเอาศพเขาไปฝังไวที่ไหน” พวกเขา
ตอบวา “ตามมาดูสิ อาจารย”

๓๕พระเยซูรองไห
๓๖พวก ยิวจึงพูดวา “ดูสิ เขารักลาซา รัส

มากขนาดไหน”
๓๗แตบางคนก็พูดวา “ผูชายคนน้ีทําใหคน

ตาบอดมอง เห็นได แลวทําไมเขาจะชวยให
ลาซารัสรอดตาย ไมไดละ”

พระเยซูทําใหลาซารัสฟ้ืนขึน้
๓๘พระ เยซูรูสึกโกรธอีก และเมื่อมาถึง

อุโมงคฝังศพของลาซา รัสก็มีหินใหญปิดปาก
อุโมงคอยู ๓๙พระองคจึงสัง่วา “เลื่อนหิน
ออกไปสิ”
มาร ธาพี่ สาวของลาซา รัสจึงบอกพระองค

วา “อาจารยคะ คงเหม็นแยแลวละ เพราะ
เขาตายมาสี่วันแลว” ๔๐พระ เยซูบอกเธอวา
“คุณลืมแลวหรือที่เราบอกวา ถาคุณไววางใจ
คุณจะไดเห็นความยิ่งใหญของพระเจา”

*๑๑:๓๓ พระองคก็รูสึกโกรธ นักวิชาการบางคนคิดวาพระองคโกรธที่ความตายครอบครอง
มนุษยไวเพราะมนุษยทําบาป หรืออาจจะเป็นเพราะเห็น วามา รียและพวกเพื่อนๆไมเชื่อวา
พระองคสามารถทําใหคนตายฟ้ืนได
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๔๑พวกเขาจึงเลื่อนหินออก แลวพระ เยซู
ก็แหงนหน าขึ้นพูดวา “พระ บิดา ลูกขอ
ขอบคุณพระองคที่ฟังลูก ๔๒ลูกรูวาพระองค
ฟังลูกอยูเสมอ แตที่ลูกพูดก็เพื่อวาทุกคนที่
อยูที่น่ีจะไดเชื่อวาพระองคสงลูกมา” ๔๓หลัง
จากพระเยซูพูดจบ พระองครองตะโกนเสียง
ดังวา “ลาซารัส ออกมา” ๔๔ลาซารัสที่ตาย
ไปแลวก็เดินออกมา โดยที่ยังมีผาลินิน พัน
มือพันเทา ที่หน าก็มีผาพันอยูรอบ
พระเยซูสัง่พวกเขาวา “เอาผาพวกนัน้ออก

ใหเขาหนอย เขาจะไดเป็นอิสระ”
พวกยิววางแผนฆาพระเยซู

(มธ. ๒๖:๑-๕; มก. ๑๔:๑-๒; ลก. ๒๒:๑-๒)
๔๕ เมื่อพวก ยิวหลายคนที่มาหามา รีย

ไดเห็นสิ่งที่พระ เยซูทํา ก็พากันไว วางใจ
พระองค ๔๖แตมีบาง คนในพวกนัน้ไปเลา
เรื่อง น้ีใหพวก ฟา ริ สีฟัง ๔๗พวกหัวหน า
นักบวช และพวกฟา ริ สีจึงเรียกประชุม
สมาชิกสภาแซนฮีดริน แลวพูดกันวา “พวก
เราจะทํายัง ไงดี ชายคน น้ีไดทําสิ่งอัศจรรย
หลายอยาง ๔๘ถาเราขืนปลอยใหเป็นอยาง
น้ีตอไป ประชาชนจะแหกันไปเชื่อเขาหมด
และพวกโรมันก็จะมาทําลายวิหารและชาติ
ของเรา”

๔๙แตมีชายคนหน่ึงในหมูพวกเขาชื่อ คา
ยาฟาส ซึ่งเป็นหัวหน าสูงสุดของนักบวชในปี
นัน้ พูดกับพวกเขาวา “พวกคุณน่ีชางไมรู
เรื่องอะไรเลย ๕๐แถมยังไมเขาใจอีกวา การ
ที่จะใหชายคนหน่ึงตายแทนประชาชน ก็ยัง
ดีกวาใหคนทัง้ชาติตองมาถูกทําลาย” ๕๑คา
ยาฟาสไมไดคิดที่จะพูดขึ้นมาเอง แตพระเจา
ทําใหเขาพูดอยางนัน้ เพราะเขาเป็นหัวหน า
สูงสุดของนักบวชในปีนัน้ พระเจาก็เลยทํา
ใหคา ยา ฟาสเป็นผู พูด แทนพระเจาวา พระ
เยซูกําลังจะตายแทนชนชาติยิว ๕๒แลวพระ
เยซูไมไดตายแทนชนชาติยิวเทานัน้ แต
พระองคตายเพื่อรวบรวมลูกๆของพระเจา
ทุกคนที่กระจัดกระจายไปทัว่โลก ใหมาอยู
รวมกันเป็นหน่ึงเดียว

๕๓ตัง้แตนัน้เป็นตนมา พวกเขาก็หาทางที่
จะฆาพระ เยซู ๕๔พระ เยซูจึงไมไปไหนมา

ไหนอยางเปิด เผยในหมูคนยิวอีก พระองค
ออกจากหมูบานเบธานีไปที่หมูบานเอฟราอิม
ซึ่งอยูใกลๆกับที่เปลาเปลี่ยวแหง แลง แลว
พระองคกับพวกศิษยก็พักอยูที่นัน่

๕๕ เมื่อใกลถึงเทศกาลวันปลดปลอย มีคน
มากมายจากชนบทหลัง่ ไหลเขามาในเมือง
เยรูซาเล็มกอนหน าเทศกาลไมกี่วันเพื่อชําระ
ตัวใหบริสุทธิส์ําหรับเทศกาลนัน้ ๕๖ผูคนได
เที่ยวมองหาพระเยซู และเมื่อพวกเขาอยูใน
บริเวณวิหาร ก็ถามกันวา “เขาจะมางาน น้ี
หรือเปลานะ” ๕๗พวกหัวหน านักบวชและ
พวกฟา ริ สีสัง่ผูคนวาถาใครรูวาพระ เยซูอยู
ไหนก็ใหมาบอกเพื่อวาพวกเขาจะไดไปจับ
พระองค

พระเยซูและเพื่อนๆอยูที่เบธานี
(มธ. ๒๖:๖-๑๓; มก. ๑๔:๓-๙)

๑๒ ๑หกวันกอนถึงเทศกาลวันปลด
ปลอย พระ เยซูไปที่หมูบานเบธานี

เพื่อหาลาซารัส คนที่พระองคทําใหฟ้ืนขึ้นมา
จากความตาย ๒ลาซารัส และพี่สาวของเขา
ไดเตรียมอาหารเย็นไวตอนรับพระองค มาร
ธาก็คอยใหบริการแขก ลาซารัสนัง่กินอาหาร
อยูที่โตะเดียวกับพระ เยซู ๓มา รียเอาน้ํามัน
หอมนา ระดา *บริสุทธิท์ี่มีราคาแพงมากครึ่ง
ลิตรมาเทลงที่เทาทัง้สองขางของพระ เยซู
และใชผมของตัวเองเช็ดเทาของพระองคจน
แหง บานทัง้หลังก็หอมฟ ุงไปดวยกลิ่นน้ํามัน
หอม

๔ยูดาส อิสคาริโอท ศิษยคนหน่ึงของพระ
เยซูที่ตอมาไดทรยศพระองคพูดวา ๕ “ทําไม
ไมเอาน้ํามันหอมไปขาย แลวเอาเงินมาแจก
จายใหกับคนจน คงจะขายไดเงินเทากับคา
แรงเป็นปี *เชียวนะ” ๖ (ที่ยู ดาสพูดอยาง น้ี
ไมใชเพราะเขาเป็นหวงคนจน แตเพราะเขา
เป็นหัวขโมย ชอบยักยอกเงินในถุงสวนรวม
ที่เขาเป็นคนดูแล)

๗พระ เยซูพูดวา “อยายุงกับนาง นางทํา
ถูกแลวละที่ไดเก็บน้ํามันหอมนัน้ไวจนถึงวัน
น้ีซึ่งเป็นวันเตรียมฝัง ศพของเรา ๘คุณจะมี

*๑๒:๓ น้ํามันหอมนาระดา เป็นน้ํามันหอมราคาแพง ที่ไดจากรากของตนนาระดา
*๑๒:๕ คาแรงเป็นปี หมายถึง สามรอยเหรียญเดนาริอัน หน่ึงเหรียญเดนาริอันก็จะเป็นคา
แรงหน่ึงวันของคนงานทัว่ๆไป สามรอยเหรียญก็เป็นคาแรงประมาณหน่ึงปี
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คนจนอยูดวยเสมอ แตเราจะไมอยูกับพวก
คุณเสมอไป”

แผนฆาลาซารัส
๙ เมื่อคนยิวเป็นจํานวนมากรูวาพระ เยซู

อยูที่หมูบานเบธานี พวกเขาก็พากันไปที่นัน่
ไมใชจะมาหาพระ เยซูเทานัน้ แตอยากจะ
มาดูลาซา รัส คนที่พระองคทําใหฟ้ืน ขึ้นจาก
ความตายดวย ๑๐ดังนัน้พวกหัวหน านักบวช
จึงไดวางแผนฆาลาซารัสดวย ๑๑ เพราะเรื่อง
ที่เกิดกับลาซา รัสทําใหพวก ยิวหลายคนทิง้
หัวหน านักบวชพวกนัน้ แลวมาไววางใจพระ
เยซู

พระเยซูเขาเมืองเยรูซาเล็มอยางกษัตริย
(มธ. ๒๑:๑-๑๑; มก.

๑๑:๑-๑๑; ลก. ๑๙:๒๘-๔๐)
๑๒ วันตอ มาคนจํานวนมากที่มารวมงาน

เทศกาลวันปลดปลอยไดยินวา พระ เยซู
กําลังเดิน ทางมาที่เมืองเยรูซาเล็ม ๑๓พวก
เขาก็พากันถือกิ่งปาลมออกไปตอนรับ
พระองค และรองตะโกนวา
“ไชโย †ขอพระเจาอวยพรคนที่มาในนาม

ขององคเจาชีวิต
คือกษตัริยของอิสราเอล” ‡

๑๔พระ เยซูเจอลาหนุมตัวหน่ึงจึงขึ้นขี่
เหมือนกับที่มีเขียนไวในพระคัมภีรวา
๑๕ “เมืองศิโยนเอย ไมตองกลัว
ดูนัน่สิ กษตัริยของเจากําลังมา
พระองคขี่หลังลาหนุม” ¶

๑๖ (ในตอนแรกพวก ศิษยของพระองคยัง
ไมเขาใจเหตุการณ น้ี แตเมื่อพระเยซูฟ้ืนขึ้น
มาจากความ ตายและรับเกียรติอันยิ่ง ใหญ
แลว พวกเขาถึงนึกขึ้นไดวาพระคัมภีรเขียน
ไววา พวกเขาจะทําอยางน้ีตอพระเยซู)

๑๗คนจํานวนมากที่อยูกับพระ เยซูตอนที่
พระองคเรียกลาซา รัสออกมาจากอุโมงค ฝัง
ศพและทําใหเขาฟ้ืนขึ้นจากความตายนัน้ ได
พูดตอๆกันไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ๑๘ทําใหมีคน

จํานวนมากพากันมาหาพระเยซู เพราะไดยิน
ถึงสิ่งอัศจรรย น้ี ๑๙พวกฟาริ สี จึงพูดกันวา
“เห็นไหม แผนของพวกเราที่จะตอ ตานเขา
ลมเหลวไมเป็นทา โลกทัง้โลกไปติดตามเขา
หมดแลว”

พระเยซูพูดถึงชีวิตและความตาย
๒๐ ในชวงเทศกาลวันปลดปลอยมีพวก

กรีกบาง คนมากราบ ไหว บูชาพระเจาที่เมือง
เยรูซาเล็มดวย ๒๑พวกกรีกไดไปหาฟีลิป ที่
มาจากหมูบานเบธไซดาในแควนกาลิลี และ
พูดวา “คุณครับ พวกเราอยากจะเจอพระ
เยซู” ฟีลิปบอกอันดรูว ๒๒แลวเขาทัง้สองก็
ไปบอกพระเยซู

๒๓พระ เยซูบอกเขาทัง้ สองวา “ถึงเวลา
แลวที่พระเจาจะแสดงใหเห็นวา บุตรมนุษย
นัน้ยิ่ง ใหญแคไหน ๒๔ เราจะบอกใหรูวา ถา
เมล็ดพืชไมตกลงดินและตาย มันก็จะเป็น
แคเมล็ดเดียวเหมือนเดิม แตถามันตาย มัน
จะงอกเป็นเมล็ดพืชอีกมากมาย ๒๕คนที่รัก
ชีวิตของตนเองก็จะสูญ เสียชีวิตไป แตคน
ที่เกลียดชีวิตของตนในโลก น้ีก็จะไดรักษา
ชีวิตไวใหอยูกับพระเจาตลอดไป ๒๖ถาใคร
รับ ใชเรา เขาก็จะตองติดตามเราไปไมวาจะ
เป็นที่ไหนก็ตาม คนรับ ใชของเราก็จะตอง
อยูที่นัน่ดวย ถาใครรับ ใชเรา พระ บิดาก็จะ
ใหเกียรติคนนัน้”

พระเยซูพูดถึงความตายของพระองค
๒๗ “ตอน น้ีเรากําลังกลุม ใจมากจนไมรูจะ

พูดยังไงดี จะใหเราพูดวา ‘พระบิดา ชวยลูก
ใหพนจากชวงเวลาแหงความทุกขน้ีดวย’
อยางนัน้หรือ เราเขามาในโลก น้ีก็เพื่อจะทน
ตอความทุกขน้ี ๒๘พระบิดา ขอใหคนเห็นถึง
ความยิ่งใหญของพระองค”
ทันใด นัน้ ก็มีเสียงดังมาจากสวรรควา

“เราไดทําอยางนัน้แลว และเราจะทําตอไป”
๒๙คนที่อยูที่นัน่ไดยินเสียงจากทองฟ า

บาง คนบอกวาเป็นเสียงฟ ารอง สวนคนอื่น
บอกวา “ทูตสวรรคพูดกับเขา”

†๑๒:๑๓ ไชโย หรือ ในภาษาอารเมค ใชคําวา โฮซันนา เป็นคําที่ใชอธิษฐานขอความชวย
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¶๑๒:๑๕ อางมาจากหนังสือ เศคาริยาห ๙:๙



ยอหน ๑๒:๓๐ 22 ยอหน ๑๓:๓

๓๐พระ เยซูจึงบอกวา “เสียงที่ไดยินนัน้
เกิดขึ้นเพื่อพวกคุณไมใชเพื่อเรา ๓๑ถึงเวลา
ที่โลก น้ีจะถูกตัดสินแลว เจาผู ครอบครอง
โลกน้ี *จะถูกขับไลออกไป ๓๒ เมื่อเราถูกยก
ขึ้น †จากแผนดินโลก เราก็จะทําใหทุกๆคน
มาหาเรา” ๓๓ (พระองคพูดอยาง น้ี เพื่อบอก
ใหรูวาพระองคจะตองตายแบบไหน)

๓๔ฝูงชนจึงพูดขึ้นมาวา “ก็ไหนพระคัมภีร
บอกวา พระ คริสต จะมีชีวิตตลอดไป แลว
ทําไมทานมาพูดวา ‘บุตรมนุษยตองถูกยก
ขึ้น’ ‘บุตรมนุษย’ คือใครหรือ”

๓๕พระ เยซูบอกวา “ความ สวางจะอยูกับ
พวก คุณอีกประเดี๋ยว เดียว เพราะ ฉะนัน้
ใหเดินในขณะที่ยังมีความ สวางอยู เพื่อเมื่อ
ความมืดมาถึง มันจะไดไมปกคลุมพวกคุณ
เพราะคนที่เดินอยูในความ มืดจะมองไมเห็น
วาจะไปทางไหน ๓๖ ใหไววางใจในความสวาง
นัน้ในขณะที่พวกคุณยังมีความสวางอยู แลว
พวก คุณจะไดเป็นลูกของความ สวาง” เมื่อ
พูดจบแลวพระองคก็จากไป และไดซอนตัว
จากฝูงชน

พวกยิวสวนใหญไมเชื่อพระเยซู
๓๗ทัง้ๆที่พระ เยซูทําสิ่งอัศจรรยมากมาย

ตอ หน าฝูง ชน แตพวกเขาก็ยังไมเชื่อ
พระองค ๓๘ซึ่งเป็นจริงตามที่อิส ยาหผู พูด
แทนพระเจาไดพูดไววา
“องคเจาชีวิต มีใครบางที่เชื่อเรื่องที่เราบอก
มีใครบางที่เห็นฤทธิอ์ํานาจขององคเจาชีวิต”

‡
๓๙และที่พวกเขาไมเชื่อก็เพราะพระเจาได
พูดผานทางอิสยาหวา
๔๐ “เราทําใหตาของพวกเขาบอด และใจของ

พวกเขาดื้อดาน
เพื่อตาของพวกเขาจะไดมองไมเห็น
และจิตใจของพวกเขาจะไดไมเขาใจ
พวก เขาจึงไมไดหันกลับมาหาเราเพื่อใหเรา

รักษา” ¶

๔๑อิสยาหพูดอยางน้ีเพราะเขาเห็นแลววาตอ
ไปภายหน าพระเยซูจะยิ่งใหญแคไหน

๔๒มีพวกยิวหลายคนรวม ทัง้พวกผูนําชาว
ยิวไดมาเชื่อพระ เยซู แตพวกเขาไมกลา
ยอมรับพระองคอยางเปิด เผย เพราะกลัว
พวกฟา ริ สี และไมอยากถูกไลออกจากที่
ประชุมชาวยิว ๔๓พวกเขารักเกียรติที่มาจาก
มนุษยมากกวาเกียรติที่มาจากพระเจา
คําสอนของพระเยซูตัดสินประชาชน
๔๔พระ เยซูไดตะโกนวา “ใครไว วางใจ

เรา ไมใดแคไว วางใจในตัว เราเทานัน้ แตก็
ไว วางใจพระ บิดาผูที่สงเรามาดวย ๔๕คนที่
มองเห็นเราก็เห็นพระองคผูสงเรามาดวย
๔๖ เราเขามาเป็นแสง สวางใหกับโลก น้ีเพื่อ
วาทุกคนที่ไว วางใจเราจะไมอยูในความ มืด
อีกตอไป ๔๗สวนคนที่ฟังคําสัง่ สอนของ
เราแตไมทําตาม เราก็ไมตัดสินลงโทษเขา
หรอก เพราะเราไมไดมาเพื่อตัดสินลงโทษ
โลก น้ี แตเรามาเพื่อจะชวยโลก น้ีใหรอด
๔๘แตจะมีสิ่งหน่ึงที่จะตัดสินลงโทษคนที่ไม
ยอมรับเราและคําพูดของเรา นัน่ก็คือคําพูด
ของเราน้ี เองที่จะลงโทษคนเหลานัน้ในวัน
สุดทาย §๔๙ เพราะคํา พูดเหลา น้ีเราไมไดพูด
เอาเอง แตพระ บิดาผู ที่สงเรามาเป็นผูสัง่ให
พูด ๕๐และเราก็รูวาคํา สัง่ น้ีของพระองคจะ
นําไปถึงชีวิตที่อยูกับพระเจาตลอดไป เราถึง
พูดตามที่พระบิดาสัง่”

พระเยซูลางเทาใหศิษย

๑๓ ๑กอนจะถึงเทศกาลวันปลดปลอย
พระ เยซูรูวาถึงเวลาแลวที่พระองค

จะจากโลก น้ี กลับไปหาพระ บิดา พระองค
รักคนเหลานัน้ที่เป็นของพระองคในโลก น้ี
พระองคก็เลยทําใหเห็นวาพระองครักพวก
เขามากแคไหน

๒พวกเขากําลังกินอาหารเย็นอยู มาร ราย
ไดดลใจยูดาส ลูกของซีโมนอิสคาริ โอท ให
ทรยศพระองคอยูกอนแลว ๓พระ เยซูรูวา

*๑๒:๓๑ เจาผูครอบครองโลกนี้ คือ ซาตาน หรือ มาร
†๑๒:๓๒ ถูกยกขึน้ หมายถึง ถูกตรึงที่กางเขน
‡๑๒:๓๘ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๕๓:๑
¶๑๒:๔๐ อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๖:๑๐
§๑๒:๔๘ วันสุดทาย อางถึง การตัดสินลงโทษทุกคนเป็นครัง้สุดทายในวันสุดทายของโลก



ยอหน ๑๓:๔ 23 ยอหน ๑๓:๓๓

พระ บิดาใหพระองคมีอํานาจเหนือทุก สิ่งทุก
อยาง และพระองครูวาตัว เองมาจากพระเจา
และกําลังจะกลับไปหาพระเจา ๔พระองคจึง
ลุกจากโตะอาหาร ถอดเสื้อคลุมออกแลวเอา
ผาเช็ดตัวมามัดเอวไว ๕พระองคเทน้ําใสอาง
แลวเอาไปลางเทาใหพวกศิษยของพระองค
แลวเอาผาที่มัดเอวเช็ดเทาใหพวกเขา

๖ เมื่อมาถึงซีโมน เปโตร เขาถามพระเยซู
วา “อาจารยจะลางเทาของผมหรือ”

๗พระ เยซูตอบวา “ตอน น้ีคุณไมเขาใจ
หรอกวาเรากําลังทําอะไร แตทีหลังคุณจะ
เขาใจเอง”

๘ เป โตรจึงบอกวา “ไมมีทางที่ผมจะยอม
ใหอาจารยลางเทาของผมหรอก”
พระเยซูบอกวา “ถาเราไมไดลางคุณ คุณก็

ไมไดเป็นของเรา”
๙ซี โมน เป โตร จึงบอกวา “อาจารย ถา

อยางนัน้ อยาแคลางเทาเลย ลางทัง้มือและ
หัวของผมดวยนะครับ” ๑๐พระ เยซูพูดกับ
เขาวา “คนที่อาบน้ําก็สะอาดทัง้ตัวแลว ลาง
แตเทาก็พอ พวกคุณบางคนก็สะอาดแลว แต
ไมใชทุกคน” ๑๑ (พระองครูวาใครจะทรยศ
พระองค พระองคถึงพูดวา “ไมใชพวกคุณ
ทุกคนที่สะอาด”)

๑๒ เมื่อพระองคลางเทาใหพวก ศิษยทุกคน
แลว พระองคก็ใสเสื้อ คลุมและกลับมานัง่ที่
โตะอาหาร แลวถามพวกเขาวา “พวกคุณ
เขาใจหรือเปลาวาเราทําอะไร ๑๓คุณเรียกเรา
วา ‘อาจารย’ และ ‘องคเจาชีวิต’ ที่คุณเรียก
อยางนัน้ก็ถูก ตองแลว เพราะเราเป็นอยาง
นัน้จริงๆ ๑๔ถาเราที่เป็นองคเจาชีวิตและ
อาจารยคุณยังลางเทาใหกับคุณ พวกคุณก็
ควรจะลางเทาใหแกกันและกันดวย ๑๕ เรา
ไดทําเป็นตัวอยางใหดูแลว พวกคุณก็ควรจะ
ทําตาม ๑๖ เราจะบอกใหรูวาทาสไมยิ่ง ใหญ
ไปกวานาย และคนสง ขาวก็ไมยิ่งใหญไป
กวาคนที่สงเขามา ๑๗ถาคุณเขาใจสิ่งเหลา น้ี
แลว และทําตามนัน้ คุณก็มีเกียรติจริงๆ

๑๘ เราไมไดพูดถึงพวกคุณทุกคน เรารูจัก
คนที่เราไดเลือกไว แตสิ่งที่พระ คัมภีรบอก
ไววา ‘คนที่กินอาหารของเรา กลายเป็นศัตรู
ของเรา’ *จะตองสําเร็จ ๑๙ตอน น้ีมันยังไม
เกิดขึ้น แตเราบอกไวกอนลวง หน า พอมัน
เกิด ขึ้น คุณจะไดเชื่อวาเราคือคนที่เราบอก

วาเราเป็น ๒๐ เราจะบอกใหรูวาใครก็ตามที่
ยอมรับคนที่เราสงไป ก็เทากับยอมรับเรา
ดวย และใครก็ตามที่ยอมรับเรา ก็เทากับ
ยอมรับผูนัน้ที่สงเรามาดวย”

พระเยซูบอกวาใครจะหักหลังพระองค
(มธ. ๒๖:๒๐-๒๕; มก.

๑๔:๑๗-๒๑; ลก. ๒๒:๒๑-๒๓)
๒๑ เมื่อพระ เยซูพูดจบแลว พระองคก็กลุม

ใจมาก และพูดออกมาวา “เราจะบอกใหรูวา
คนหน่ึงในพวกคุณจะหักหลังเรา”

๒๒พวกศิษยตางหันไปมองหน ากัน สงสัย
วาพระองคพูดถึงใคร ๒๓พอดีศิษยคนหน่ึง
ที่พระองครักเป็นพิเศษนัง่เอนตัวติดอยูกับ
พระเยซูที่โตะ ๒๔ซีโมน เปโตรจึงพยักหน า
ใหเขาถามพระองควาพระองคกําลังพูดถึง
ใคร

๒๕ศิษยคนนัน้จึงเอนตัวมาใกลกับอกของ
พระ เยซู แลวถามวา “อาจารยพูดถึงใคร
ครับ”

๒๖พระเยซูตอบวา “คนที่เราจะยื่นขนมปัง
ที่จุมในถวยน้ีให” แลวพระองคก็เอาขนมปัง
จุมลงในถวยยื่นใหยู ดาส ลูกของซี โมนอิส
คา ริ โอท ๒๗ เมื่อยู ดาสหยิบขนมปังชิน้นัน้
แลว ซาตานก็เขาสิงเขา พระเยซูจึงพูดกับยู
ดาสวา “จะทําอะไร ก็รีบทําสิ” ๒๘ทุกคนที่
นัง่เอนตัวอยูที่โตะอาหาร ก็ไมรูวาทําไมพระ
เยซูถึงพูดกับยูดาสอยางนัน้ ๒๙บางคนคิดวา
เป็นเพราะยูดาสเป็นคนดูแลถุงเงิน พระเยซู
ก็เลยบอกใหเขาไปซื้อของที่ตองใชในงาน
เทศกาล หรือวาพระองคอาจจะบอกใหยูดาส
แจกของใหกับคนจนบาง

๓๐ เมื่อยู ดาสรับขนมปังชิน้นัน้ เขาก็ออก
ไปทันที ตอนนัน้เป็นเวลากลางคืนแลว

๓๑หลัง จากที่ยู ดาสออกไปแลว พระ เยซู
พูดวา “ถึงเวลาแลวที่ผูคนจะไดเห็นวา
บุตรมนุษยจะได รับเกียรติขนาดไหน และ
พระเจาจะได รับเกียรติผานทางบุตรมนุษย
นัน้ ๓๒แลวถาพระเจาได รับเกียรติผานทาง
เขา พระองคเองก็จะใหเกียรติเขาและจะทํา
อยางนัน้ทันที

๓๓ลูกๆที่รัก เราจะอยูกับพวกคุณอีก
ประเดี๋ยว เดียวเทานัน้ แลวคุณก็จะตามหา

*๑๓:๑๘ คนที่กิน … ศัตรูของเรา อางจาก หนังสือ สดุดี ๔๑:๙



ยอหน ๑๓:๓๔ 24 ยอหน ๑๔:๒๒

เรา เราจะบอกกับพวกคุณอยางที่เราเคย
บอกพวก ยิวแลววา ที่ที่เรากําลังจะไปนัน้
พวกคุณไปไมได

๓๔ เราจะใหคําสัง่ใหมกับพวกคุณ คือใหรัก
ซึ่งกันและกัน พวกคุณตองรักกันเหมือนกับ
ที่เรารักคุณ ๓๕ถาพวกคุณรักกัน ทุกคนก็จะรู
วาคุณเป็นศิษยของเรา”

พระเยซูทํานายวาเปโตรจะ
พูดวาไมรูจักพระองค
(มธ. ๒๖:๓๑-๓๕; มก.

๑๔:๒๗-๓๑; ลก. ๒๒:๓๑-๓๔)
๓๖ซโีมน เปโตรถามวา “อาจารยจะไปไหน

หรือครับ”
พระ เยซูตอบเขาวา “ที่ที่เราจะไปนัน้ตอน

น้ีคุณตามเราไปไมได แตคุณจะตามเราไป
ทีหลัง”

๓๗ เปโตรเลยถามอีกวา “อาจารย ทําไมผม
ถึงตามไปตอน น้ีไมไดละครับ ผมพรอมที่จะ
ตายเพื่ออาจารย”

๓๘พระ เยซูตอบวา “คุณพรอมที่จะตาย
เพื่อเราหรือ เราจะบอกใหรูวา พรุง น้ีเชา
กอนไกขัน คุณจะพูดวาไมรูจักเราถึงสาม
ครัง้”

พระเยซูปลอบเหลาศิษย

๑๔ ๑ “อยากลุม ใจไปเลย ขอใหวางใจ
พระเจาและวางใจเราดวย ๒ ในบาน

ของพระบิดาของเรามีหองหลายหอง ถาหาก
ไมมีเราก็คงไมบอกคุณหรอกวา เรากําลังไป
เตรียมที่ไวให ๓พอเราเตรียมเสร็จแลว ก็จะ
กลับมารับคุณไปอยูกับเรา ๔คุณก็รูจักทาง
นัน้แลวน่ี ทางที่จะนําไปถึงที่ที่เรากําลังจะ
ไป”

๕ โธมัสบอกวา “อาจารยครับ พวกเรายัง
ไมรูเลยวาอาจารยจะไปไหน แลวพวกเราจะ
ไปรูจักทางนัน้ไดยังไง”

๖พระ เยซูบอกวา “เราเป็นทางนัน้ เป็น
ความ จริงและเป็นชีวิต ไมมีใครไปถึงพระ
บิดาไดนอกจากมาทางเรา ๗ถาพวกคุณรูจัก
เรา คุณก็จะรูจักพระ บิดาของเราดวย และ
นับตัง้แตน้ีไปคุณก็เป็นคนที่รูจักพระองค
และไดเห็นพระองคแลว”

๘ ฟี ลิปพูดวา “อาจารย ขอใหพวกเราได
เห็นพระ บิดาหนอยสิครับ แค น้ีพวกเราก็

พอใจแลว” ๙พระเยซูจึงพูดวา “ฟีลิป คุณนา
จะรูจักเราแลวนะ เพราะเราไดอยูกับคุณมา
ตัง้นานแลว ใครก็ตามที่เห็นเราก็เห็นพระ
บิดาดวย แลวทําไมคุณยังพูดวา ‘ขอใหพวก
เราไดเห็นพระบิดา’ ๑๐คุณไมเชื่อใชไหม วา
เราอยูในพระบิดาและพระบิดาก็อยูในตัวเรา
สิ่งที่เราสอนพวกคุณ เราไมไดคิด เองพูดเอง
แตพระ บิดาที่อยูในตัวเรากําลังทํางานของ
พระองคผานทางเรา ๑๑ เชื่อเราสิ เมื่อเรา
บอกวาเราอยูในพระ บิดาและพระ บิดาก็อยู
ในตัวเรา หรือไมงัน้ก็ใหเชื่อในสิ่งอัศจรรย
ตางๆที่เราไดทําไป ๑๒ เราจะบอกใหรูวา คน
ที่วางใจเราก็จะทําสิ่งตางๆเหลา น้ีไดเหมือน
กับที่เราทํา และเขาจะทําสิ่งที่ยิ่ง ใหญกวาน้ี
อีก เพราะวาเรากําลังจะไปหาพระบิดา ๑๓ดัง
นัน้ไมวาคุณจะขออะไรก็ตามในฐานะเป็นคน
ของเรา เราก็จะทําสิ่งนัน้ให เพื่อที่พระบุตร
จะไดแสดงความยิ่ง ใหญของพระ บิดาให
เห็น ๑๔ เราจะทําทุกสิ่งทุกอยางตามที่คุณขอ
เพราะคุณเป็นคนของเรา”

พระเยซูจะสงพระวิญญาณมาให
๑๕ “ถาพวกคุณรักเรา คุณก็จะทําตามคํา

สัง่ของเรา ๑๖แลวเราจะขอพระ บิดาและ
พระองคก็จะสงผู ชวยอีกผูหน่ึงมาใหพวก
คุณ ผูชวยน้ีจะอยูกับคุณตลอดไป ๑๗ผูชวย
องค น้ีคือพระวิญญาณแหงความจริง โลก น้ี
ไมสามารถได รับพระองค เพราะโลก น้ีมอง
ไมเห็นและไมรูจักพระองค แตพวกคุณรูจัก
พระองคเพราะเดี๋ยว น้ีพระองคไดอยูกับพวก
คุณแลว และจะอยูในตัวพวกคุณในอนาคต
ดวย

๑๘ เราจะไมปลอยใหพวกคุณเป็นเหมือน
เด็กกําพรา เราจะกลับมาหาคุณ ๑๙ ในเร็วๆ
น้ีโลกจะไมเห็นเราอีกตอไปแลว แตพวก
คุณจะเห็นเราเพราะเรามีชีวิตอยู และพวก
คุณก็จะมีชีวิตอยูดวย ๒๐ ในวันนัน้ที่จะมา
ถึง คุณจะรูวาเราอยูในพระ บิดา คุณอยูใน
ตัวเรา และเราอยูในตัวคุณ ๒๑คนที่รูจักคํา
สัง่ สอนของเราและทําตามก็เป็นคนที่รักเรา
พระ บิดาจะรักคนที่รักเราดวย เราก็จะรัก
พวกเขาและจะปรากฏตัวใหพวกเขาเห็น”

๒๒ยู ดาส (ไมใช ยู ดาส อิส คา ริ โอท)
จึงถามวา “อาจารยครับ ทําไมอาจารยถึงจะ
ปรากฏตัวใหพวกเราเห็น แตไมปรากฏตัวให
โลกเห็นละครับ”
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๒๓พระเยซูตอบวา “ถาใครรักเรา เขาก็จะ
ทําตามคําสัง่ สอนของเรา พระ บิดาของเรา
ก็จะรักเขา แลวพระ บิดากับตัวเราก็จะมา
ปรากฏตัวใหเขาเห็น และอยูกับเขา ๒๔คน
ไหนไมรักเราก็จะไมทําตามคําสัง่ สอนของ
เรา คําสัง่สอนที่พวกคุณไดยินน้ี ไมใชเป็นคํา
สัง่ สอนของเรา แตเป็นคําสัง่ สอนของพระ
บิดาผูที่สงเรามา

๒๕ เราไดเลาเรื่องทัง้หมด น้ีใหพวกคุณฟัง
ตอนที่เรายังอยูกับคุณ ๒๖ เมื่อพระบิดาไดสง
ผู ชวยคือพระ วิญญาณบริสุทธิม์าแทนเรา
แลว พระวิญญาณน้ีจะสอนคุณทุกอยาง และ
จะทําใหคุณจําทุกอยางที่เราเลาใหฟังได

๒๗ เราไดใหสันติสุขไวกับคุณ สันติสุขที่เรา
ใหน้ีไมเหมือนกับที่โลกให ดัง นัน้คุณจึงไม
ตองทุกขใจ หรือหวาดกลัวเลย ๒๘คุณไดยิน
ที่เราพูดวา เรากําลังจะจากไปและจะกลับ
มาหาคุณอีก ถาคุณรักเรา คุณก็นาจะดีใจวา
เรากําลังจะกลับไปหาพระ บิดา เพราะพระ
บิดานัน้ยิ่ง ใหญกวาเรา ๒๙ตอนน้ีเราบอก
เรื่องน้ีกับคุณไวกอนลวง หน า เพื่อวาเมื่อ
เรื่องน้ีเกิดขึ้นจริงๆคุณจะไดเชื่อ ๓๐ เราเหลือ
เวลาพูดกับพวกคุณอีกนิดเดียว เพราะเจาผู
ครอบครองโลก *น้ีกําลังมา มันไมมีอํานาจ
เหนือเราหรอก ๓๑แตเพื่อใหโลกรูวาเรารัก
พระบิดา เราจึงทําตามที่พระบิดาสัง่ใหทําทุก
อยาง ลุกขึ้นแลวไปกันเถอะ”

พระเยซูคือเถาองุนที่แทจริง

๑๕ ๑ “เราเป็นเถาองุนที่แทจริง และ
พระ บิดาของเราเป็นผูดูแลสวน

๒พระองคจะตัดกิ่ง †ของเราที่ไมออกลูกทิง้
ไป และจะแตงกิ่งที่ออกลูกใหสะอาดเพื่อ
ใหออกลูกมากขึ้น ๓พวกคุณก็สะอาดแลว
เพราะคําสัง่ สอนของเรา ๔ ใหติดสนิทกับเรา
และเราก็จะติดสนิทกับคุณ กิ่งจะออกผลเอง
ไมไดนอกจากจะติดสนิทกับเถาเทานัน้ คุณ
ก็เหมือนกับกิ่ง คุณจะออกผลเองไมไดนอก
จากจะติดสนิทกับเรา

๕ เราเป็นเถาองุน พวก คุณเป็นกิ่ง ถาคุณ
ติดสนิทกับเราและเราติดสนิทกับคุณ คุณจะ
ออกลูกมาก ถาไมมีเราคุณจะทําอะไรไมได
เลย ๖ถาใครไมไดติดสนิทกับเรา เขาก็จะ

เหมือนกับกิ่งที่ถูกตัดทิง้ใหเหี่ยวแหงตาย
และถูกเก็บไปเผาไฟ

๗ถาพวกคุณติดสนิทกับเรา และคําสัง่สอน
ของเราติดสนิทกับคุณ ไม วาคุณจะขออะไร
มันก็จะเป็นอยางนัน้ ๘ เมื่อคุณเกิดผลมาก
แสดงวาคุณเป็นศิษยของเรา และคุณไดทํา
ใหคนเห็นความยิ่ง ใหญของพระบิดาของเรา
๙ เรารักคุณเหมือนกับที่พระบิดารักเรา ขอให
ยึด มัน่อยูกับความ รักของเรา ๑๐ถาคุณทํา
ตามที่เราสัง่ ก็แสดงวาคุณยังยึด มัน่อยูใน
ความ รักของเรา เหมือนกับที่เราทําตามคํา
สัง่ของพระ บิดา และยึด มัน่อยูในความ รัก
ของพระองค ๑๑ เราบอกเรื่องพวกน้ีกับคุณ
เพื่อวาคุณจะไดมีความ สุขเหมือนกับที่เรามี
และมีอยางลน เหลือ ๑๒คํา สัง่ของเราคือให
รักกันเหมือนกับที่เรารักคุณ ๑๓ ไมมีความรัก
ที่ยิ่ง ใหญกวาน้ีอีกแลว คือการที่คนๆหน่ึงจะ
ยอมตายเพื่อเพื่อนของตน ๑๔พวกคุณก็เป็น
เพื่อนของเราถาทําตามที่เราสัง่ ๑๕ เราจะไม
เรียกพวกคุณวา ‘ทาส’ อีกตอไป เพราะทาส
จะไมรูวานายของเขาทําอะไร แตเราเรียก
พวกคุณวา ‘เพื่อน’ เพราะเราไดบอกใหคุณรู
ทุก สิ่งทุก อยางที่เราไดยินจากพระ บิดาของ
เราแลว ๑๖พวกคุณไมไดเลือกเราหรอก แต
เราตาง หากที่เลือกคุณ และแตง ตัง้คุณให
ออกไปและเกิดผล เป็นผลที่ยัง่ยืนตลอด ไป
แลวพระ บิดาจะใหทุก สิ่งทุก อยางที่คุณขอ
เพราะคุณเป็นคนของเรา ๑๗คําสัง่ของเราคือ
ใหรักกันและกัน

พระเยซูเตือนพวกศิษย
๑๘ถาโลก น้ีเกลียด ชังพวกคุณ ก็ใหจําไว

วาโลก น้ีเกลียด ชังเรากอน ๑๙ถาพวกคุณ
เป็นของโลก น้ี โลกก็จะรักคุณเพราะคุณ
เป็นของมันเอง แตเราไดเลือกคุณออกจาก
โลกน้ี คุณเลยไมเป็นของโลกน้ีอีกแลว โลก
เลยเกลียด ชังคุณ ๒๐ จําไดไหมที่เราเคย
บอกวา ‘ทาสไมยิ่ง ใหญไปกวานาย’ ถาพวก
เขาขมเหงเรา เขาก็จะขมเหงพวกคุณดวย
ถาพวกเขาทําตามคําสัง่ สอนของเรา พวก
เขาก็จะทําตามคําสัง่ สอนของพวกคุณดวย
๒๑พวกเขาขมเหงคุณก็เพราะเรา เพราะเขา
ไมรูจักพระองคผู ที่สงเรามา ๒๒ถาเราไม

*๑๔:๓๐ เจาผูครอบครองโลก หรือ ซาตาน
†๑๕:๒ กิ่ง หมายถึง ศิษยของพระเยซู
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ไดมาพูดกับพวกเขา พวกเขาก็คงจะไมมี
ความผิดบาปอะไร แตตอน น้ีพวกเขาไมมี
ขอ แกตัวสําหรับบาปของพวกเขาอีกตอไป
๒๓คนที่เกลียดเราก็เกลียดพระ บิดาของเรา
ดวย ๒๔ เราไดทําสิ่งอัศจรรยตางๆที่ไมเคย
มีใครทํามากอนในหมูพวกเขา ถาเราไมได
ทําสิ่งอัศจรรยเหลา น้ี พวกเขาก็คงจะไมมี
ความผิดบาป แตตอน น้ีทัง้ๆ ที่พวกเขาเห็น
สิ่งอัศจรรยตางๆที่เราทําไปแลว แตพวกเขา
ก็ยังคงเกลียดเราและพระบิดาของเรา ๒๕แต
อยางไรก็ตาม สิ่งเหลา น้ีเกิดขึ้นเพื่อใหเป็น
ไปตามขอพระ คัมภีรที่เขียนไววา ‘พวกเขา
เกลียดเราโดยไมมีเหตุผล’ *

๒๖ เราจะสงผู ชวยจากพระ บิดามาใหคุณ
พระองคคือพระ วิญญาณแหงความ จริง
พระองคจะประกาศเกี่ยว กับเรา ๒๗พวกคุณ
เองก็ตองประกาศใหคนอื่นรูเกี่ยวกับเราดวย
†เพราะพวก คุณไดอยูกับเรามาตัง้แตแรก
แลว

๑๖ ๑ เราไดบอกสิ่งเหลา น้ีกับพวกคุณ
ลวงหน า เพื่อคุณจะไมเลิกไววางใจ

ในตัวเรา ๒พวกเขาจะไลคุณออกจากที่
ประชุม อีกไมนานทุกคนที่ฆาคุณ ก็จะคิด
วานัน่เป็นการรับ ใชพระเจา ๓ที่พวกเขาทํา
อยางน้ี ก็เพราะพวกเขาไมรูจักพระบิดาและ
ไมรูจักเรา ๔ เราบอกเรื่องเหลา น้ีกับคุณตอน
น้ี เพื่อที่วาเมื่อมันเกิดขึ้นจริง คุณจะไดนึก
ออกวาเราเคยเตือนคุณแลว

งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ที่เราไมไดบอกเรื่อง น้ีกับพวกคุณตัง้แต

แรก ก็เพราะเรายังอยูกับคุณ ๕ตอน น้ีเรา
กําลังจะไปหาพระองคผู ที่สงเรามา แตไมมี
ใครถามเราวา ‘อาจารยจะไปไหน’ ๖ เพราะ
คุณกําลังกลุมใจในเรื่องที่เราบอก ๗แตเราจะ
บอกใหรูวา มันจะดีกับคุณถาเราไป เพราะ
ถาเราไมไป ผู ชวยนัน้ก็จะไมมา แตถาเรา
ไป เราก็จะสงผูชวยมาใหคุณ ๘ เมื่อผูชวยนัน้
มา พระองคจะทําใหโลกรูความจริงเกี่ยวกับ
ความ บาป ใหโลกรูวาที่เราพูดและทํานัน้ถูก
ตอง และใหโลกรูวาพระเจาจะตัดสินลงโทษ
โลก ๙ ในเรื่องความ บาปนัน้เกิดจากคนไม

ยอมไว วางใจเรา ๑๐ ในเรื่องความถูก ตอง
ของเรากับพระเจานัน้ก็คือการที่เราไดกลับ
ไปหาพระ บิดาอีกครัง้หน่ึง จึงทําใหพวกคุณ
ไมเห็นเราอีก ๑๑ ในเรื่องการตัดสินลงโทษ
นัน้ก็คือการที่เจาผู ครอบครองโลก ‡น้ีไดถูก
ตัดสินลงโทษแลว

๑๒ เรายังมีอีกหลายเรื่องที่จะบอก แตถา
พูดเดี๋ยว น้ีมันจะมากเกินกวาที่พวกคุณจะ
รับได ๑๓แตเมื่อพระ วิญญาณแหงความ จริง
มาถึง พระองคจะนําพวก คุณไปสูความ จริง
ทัง้หมด เพราะพระองคไมไดพูดตามใจตัว
เอง แตจะพูดในสิ่งที่พระองคไดยินมา และ
พระองคจะบอกใหพวกคุณรูวาอะไรกําลังจะ
เกิดขึ้น ๑๔พระองคจะทําใหคุณเห็นความ
ยิ่ง ใหญของเรา เพราะพระองคจะบอกสิ่งที่
พระองคไดยินจากเราใหคุณฟัง ๑๕ทุกสิ่งทุก
อยางที่เป็นของพระบิดาเป็นของเรา นัน่เป็น
สาเหตุที่เราพูดวา ผูชวยจะบอกสิ่งที่พระองค
ไดยินจากเราใหคุณฟัง

ความเศราจะเปลี่ยนเป็นความสุข
๑๖ “อีกประเดี๋ยวหน่ึงพวก คุณก็จะไมเห็น

เราแลว และหลัง จากนัน้อีกประเดี๋ยวหน่ึง
คุณก็จะเห็นเราอีก”

๑๗พวกศิษยบาง คนถามกันเองวา
“อาจารยหมายถึงอะไรที่พูดวา ‘อีกประเดี๋ยว
หน่ึงพวกคุณก็จะไมเห็นเราแลว และหลัง
จากนัน้อีกประเดี๋ยวหน่ึงคุณก็จะเห็นเราอีก’
กับที่วา ‘เรากําลังจะไปหาพระบิดา’” ๑๘พวก
เขาก็ยังถามกันอีกวา “อาจารยหมายถึง
อะไรที่พูดวา ‘อีกประเดี๋ยวหน่ึง’ ไมเห็นรู
เรื่องเลยวาอาจารยพูดถึงอะไร”

๑๙พระ เยซูรูวาพวกเขาอยากจะถามเรื่อง
น้ี พระองคจึงถามวา “พวกคุณกําลังสงสัย
กันอยูใชไหมวา เราหมาย ถึงอะไรที่พูดวา
‘อีกประเดี๋ยวหน่ึงพวกคุณก็จะไมเห็นเรา
แลว และหลัง จากนัน้อีกประเดี๋ยวหน่ึงคุณก็
จะเห็นเราอีก’ ๒๐ เราจะบอกใหรูวา คุณจะ
รองไห โศกเศราเสียใจ แตโลกจะรื่นเริงยินดี
คุณจะทุกข ใจ แตความ ทุกข ใจนัน้จะกลับ
กลายมาเป็นความดีใจ ๒๑ เหมือนกับผูหญิงที่
ถึงกําหนดคลอดก็เป็นทุกขเพราะความ เจ็บ

*๑๕:๒๕ พวกเขา … ไมมีเหตุผล อางจากหนังสือ สดุดี ๓๕:๑๙; ๖๙:๔
†๑๕:๒๗ ประกาศ … กับเราดวย หมายถึงเป็นพยานใหกับพระเยซู
‡๑๖:๑๑ เจาผูครอบครองโลก เป็นชื่อที่ยอหนใชเรียกมาร หรือ ซาตาน
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ปวดทรมาน แตเมื่อเธอคลอดลูกแลวก็ลืม
ความเจ็บปวดไปหมด เพราะดีใจที่ไดเห็นลูก
เกิดมาในโลกน้ี ๒๒พวกคุณก็เหมือนกัน ตอน
น้ีคุณทุกข ใจ แตเมื่อเรากลับมาหาคุณอีก
คุณก็จะดีใจ แลวไมมีใครจะแยงเอาความ
ดีใจนัน้ไปจากคุณได ๒๓ ในวันนัน้คุณจะไม
ตองถามอะไรเราอีกแลว เราจะบอกใหรูวา
ทุกสิ่งทุกอยางที่คุณขอเพราะคุณเป็นคนของ
เรา พระบิดาก็จะใหกับคุณ ๒๔ตัง้แตคุณเป็น
คนของเรามาจนถึงเดี๋ยว น้ี พวกคุณยังไม
เคยขออะไรในฐานะคนของเรา ขอสิแลวคุณ
จะได เพื่อคุณจะไดมีความสุขอยางเต็มที่”

ชัยชนะเหนือโลก
๒๕ “เราไดเลาเรื่องเหลา น้ีโดยใชเรื่อง

เปรียบ เทียบ อีกไมนานเราจะไมใชเรื่อง
เปรียบ เทียบแลว แตเราจะบอกพวกคุณ
ตรงๆเลยเกี่ยวกับพระบิดา ๒๖ ในวันนัน้พวก
คุณจะไมตองขออะไรโดยผานทางเราอีก
แลว คุณขอจากพระเจาไดโดยตรง เพราะ
คุณเป็นคนของเรา ๒๗ เพราะพระ บิดาเองก็
รักพวกคุณ พระองครักพวกคุณทุกคนเพราะ
วาคุณรักเรา และเชื่อวาเรามาจากพระเจา
๒๘ เรามาจากพระ บิดา และเขามาในโลก น้ี
ตอนน้ีเรากําลังจะไปจากโลกน้ีเพื่อกลับไปหา
พระบิดา”

๒๙แลวพวกศิษยก็พูดวา “ดูสิ อาจารยพูด
กับเราตรงๆโดยไมไดใชเรื่องเปรียบ เทียบ
แลว ๓๐ตอน น้ีพวกเรารูแลววาอาจารยรูทุก
อยาง อาจารยรูวาจะตอบอะไรกอนที่เราจะ
ถามเสียอีก ถึงไมถาม อาจารยก็รูอยูแลววา
เราคิดอะไร แค น้ีเราก็เชื่อแลววาอาจารยมา
จากพระเจา”

๓๑พระ เยซูตอบพวกเขาวา “ในที่สุดพวก
คุณก็เชื่อแลวหรือ ๓๒คอยดูสิ เวลากําลังจะ
มาถึง ที่จริงเวลามาถึงแลวดวยซํ้า เป็นเวลา
ที่พวกคุณทุกคนจะหนีกระ เจิดกระเจิงไป
ทางใครทางมัน และจะทิง้เราไวคนเดียว แต
เราไมไดอยูคนเดียวหรอก เพราะพระ บิดา
อยูกับเราดวย

๓๓ เราพูดเรื่องพวก น้ีเพื่อวาคุณจะไดมี
สันติสุขเพราะคุณมีสวน รวมในตัว เรา ใน
โลก น้ีคุณจะมีปัญหาเดือดรอนสารพัด แตให
เขมแข็งไว เพราะเราชนะโลกแลว”

พระเยซูอธิษฐานใหพวกศิษย

๑๗ ๑หลัง จากพระ เยซูพูดจบแลว
พระองคไดเงยหน าขึ้นมองทองฟ า

และพูดวา “พระ บิดา ถึงเวลาแลวที่จะเปิด
เผยความ ยิ่ง ใหญของพระ บุตร เพื่อที่พระ
บุตรจะไดเปิดเผยความยิ่งใหญของพระองค
๒พระองคไดใหลูกมีสิทธิและอํานาจเหนือ
มนุษยทุกคน เพื่อที่ลูกจะไดใหทุกๆคนที่
พระองคฝากไวกับลูกนัน้มีชีวิตกับพระองค
ตลอดไป ๓ชีวิตกับพระองคตลอดไปนัน้ก็คือ
การรูจักพระองค ผูเป็นพระเจาเที่ยงแทองค
เดียว และรูจักพระเยซูคริสตผูที่พระองคสง
มา ๔ลูกไดทําใหคนในโลก น้ีเห็นความ ยิ่ง
ใหญของพระองคโดยไดทํางานทุกอยางที่
พระองคใหลูกทําจนเสร็จหมดแลว ๕พระ
บิดา ตอนน้ีขอใหลูกไดรับความยิ่งใหญกลับ
มาเหมือนเดิมอีกครัง้ตอ หน าพระองค คือ
ความ ยิ่ง ใหญที่ลูกมีรวมกับพระองคกอนที่
จะมีโลกน้ี

๖ลูกไดนําคนในโลก น้ีที่พระองคไดฝากไว
กับลูกมารูจักพระองคแลว คนเหลานัน้เป็น
ของพระองค พระองคฝากพวกเขาไวกับลูก
และพวกเขาก็ทําตามคําสัง่ สอนของพระองค
๗ตอน น้ีพวกเขาก็รูทุกอยางที่ลูกได รับจาก
พระองคแลว ๘ลูกเอาคําพูดที่พระองคใหกับ
ลูกไปใหพวกเขา และพวกเขาก็ยอมรับมัน
ไว พวกเขาเชื่อวาลูกมาจากพระองคจริง
และเชื่อวาพระองคสงลูกมา ๙ลูกไดอธิษฐาน
ใหพวกเขา ไมใชวาลูกอธิษฐานใหคนในโลก
น้ี แตลูกไดอธิษฐานใหคนที่พระองคฝาก
ลูกไว เพราะพวกเขาเป็นคนของพระองค
๑๐ทุกอยางของลูกก็เป็นของพระองค และ
ทุกอยางของพระองคก็เป็นของลูก คนเหลา
น้ีทําใหโลกเห็นความ ยิ่ง ใหญของลูก ๑๑ลูก
จะไมอยูในโลก น้ีอีกแลว แตพวกเขายังอยู
ในโลกน้ี ลูกกําลังจะไปหาพระองค พระบิดา
ผูศักดิส์ิทธิ ์ ขอโปรดใชอํานาจที่พระองคให
ลูกนัน้คุมครองเขาดวย เพื่อที่พวกเขาจะ
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันเหมือนกับที่พระองค
และลูกเป็นอัน หน่ึงอัน เดียวกัน ๑๒ เมื่อลูก
ยังอยูกับพวกเขา ลูกไดดูแลคุมครองพวก
เขาดวยอํานาจของพระองคที่พระองคใหกับ
ลูก ลูกไดปกป องพวก เขาไว และไมมีใคร
หลงหายไปเลยสักคน ยกเวนคนเดียวที่ตอง
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พินาศเพื่อจะไดเป็นจริงตามที่พระ คัมภีร
เขียนไว

๑๓ตอนน้ีลูกกําลังมาหาพระองค แตลูกพูด
เรื่องพวก น้ี ในขณะที่ลูกยังอยูในโลก เพื่อ
พวกเขาจะไดมีความ สุขเต็ม ที่เหมือนกับที่
ลูกมี ๑๔ลูกไดใหคํา สอนของพระองคแก
พวกเขาแลว แตโลกน้ีเกลียดพวกเขาเพราะ
วาพวก เขาไมไดเป็นของโลกน้ี เหมือนกับ
ที่ลูกไมไดเป็นของโลก น้ี ๑๕ลูกไมไดขอให
พระองคเอาพวกเขาออกไปจากโลกน้ี แตลูก
ขอใหพระองคคุมครองพวกเขาใหพนจาก
มารรายตัวนัน้ ๑๖พวกเขาไมไดเป็นของโลก
เหมือนกับที่ลูกไมไดเป็นของโลก ๑๗คําสอน
ของพระองคเป็นความ จริง ขอใหคํา สอน น้ี
ทําใหพวกเขาเป็นคนของพระองคแตผูเดียว
๑๘ลูกไดสงพวกเขาเขาไปในโลกเหมือนกับ
ที่พระองคสงลูกเขามาในโลก น้ี ๑๙ลูกได
มอบตัว เองใหเป็นของพระองคแตเพียงผู
เดียวเพราะเห็นแกพวกเขา เพื่อวาความจริง
นัน้จะทําใหพวก เขามอบตัวเองใหพระองค
แตเพียงผูเดียวดวย

๒๐แตลูกไมไดอธิษฐานใหคนพวก น้ีเทา
นัน้ ลูกยังอธิษฐานใหคนที่จะเชื่อในตัวลูก
โดยผานทางคําสอนของพวกเขาดวย ๒๑ลูก
ขอใหพวกเขาทัง้หมดเป็นอัน หน่ึงอัน เดียว
กัน เหมือนกับพระองคพระ บิดาอยูในตัวลูก
และลูกอยูในพระองค ขอใหพวกเขาอยูใน
พวกเราดวย เพื่อโลกจะไดเชื่อวาพระองค
สงลูกมา ๒๒ลูกทําใหพวกเขามีเกียรติอัน
ยิ่ง ใหญ เหมือนกับที่พระองคไดทําใหลูกมี
เกียรติ เพื่อวาพวกเขาจะไดเป็นอัน หน่ึงอัน
เดียวกัน เหมือนกับที่ลูกกับพระองคเป็นอัน
หน่ึงอัน เดียวกัน ๒๓ที่เป็นอัน หน่ึงอัน เดียว
กันหมาย ถึงลูกอยูในพวก เขาและพระองคก็
อยูในลูก เพื่อวาพวก เขาจะไดเป็นอัน หน่ึง
อัน เดียวกันอยางเต็ม ที่ เพื่อโลกจะไดรูวา
พระองคสงลูกมา และรูวาพระองครักพวก
เขาเหมือนกับที่พระองครักลูก

๒๔พระ บิดา ในที่ที่ลูกอยูนัน้ ลูกอยากให
คนพวก น้ีที่พระองคใหกับลูกอยูที่นัน่กับ
ลูกดวย เพื่อเขาจะไดเห็นความ ยิ่ง ใหญที่
พระองคใหกับลูก เพราะพระองครักลูก
กอนที่พระองคจะสรางโลก น้ี ๒๕พระ บิดา

พระองคสัตย ซื่อ โลก น้ีไมรูจักพระองค แต
ลูกรูจักพระองค และพวก ศิษยเหลา น้ีก็รู
วาพระองคสงลูกมา ๒๖ลูกทําใหเขารูจัก
พระองค และลูกก็จะทําอยาง น้ีตอไป เพื่อ
วาความ รักที่พระองคมีตอลูกจะอยูในตัว
พวกเขา และเพื่อวาลูกก็จะอยูในตัวพวกเขา
ดวย”

พระเยซูถูกจับ
(มธ. ๒๖:๔๗-๕๖; มก.

๑๔:๔๓-๕๐; ลก. ๒๒:๔๗-๕๓)

๑๘ ๑ เมื่อพระ เยซูอธิษฐานเสร็จแลว
พระองคออกไปกับพวก ศิษยของ

พระองค ขามหุบเขาขิด โรนเขาไปที่สวน
แหงหน่ึง ๒ยูดาส คนที่ทรยศพระองคก็รูจัก
สวนแหง น้ี เพราะวาพระ เยซูและพวก ศิษย
ของพระองคมาพบกันที่น่ีบอยๆ ๓แลวยูดาส
ก็ไดนําพวก ทหาร โรมันกลุมหน่ึง และพวก
ผู คุม วิหารที่พวก หัวหน า นักบวชและพวก
ฟา ริ สีสงมา เขามาหาพระ เยซู พวก เขาถือ
ตะเกียง คบไฟ และอาวุธมาดวย

๔พระ เยซูรูทุกสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับ
พระองค พระองคจึงเดินออกมาหาพวกเขา
แลวถามวา “มาตามหาใครกัน”

๕พวกเขาตอบวา “เยซู ชาวนาซาเร็ธ”
พระองคจึงพูดวา “เราเอง” (ยดูาสคนที่หัก

หลังพระองคก็ยืนอยูที่นัน่กับพวกนัน้) ๖ เมื่อ
พระองคพูดวา “เราเอง” *พวกเขาก็ถอยหลัง
กรูลมลงกับพื้น

๗พระ เยซูถามอีกครัง้วา “มาตามหาใคร
นะ”
พวกเขาก็ตอบวา “เยซู ชาวนาซาเร็ธ”
๘พระเยซูตอบวา “ก็บอกแลวไงวาเป็นเรา

เอง ถาพวกคุณตามหาเราก็ใหปลอยคนพวก
น้ีไปซะ” ๙ที่พระองคพูดอยาง น้ี เพื่อจะได
เป็นจริงตามที่พระองคไดพูดไวกอนแลววา
“ลูกไมไดสูญ เสียคนที่พระองคไดฝากไวกับ
ลูกไปแมแตคนเดียว”

๑๐ซี โมน เป โตรมีดาบอยู จึงชักออก
มา แลวก็ฟันถูกหูขวาของทาสคนหน่ึงของ
หัวหน านักบวชสูงสุดขาดไป (ทาสคนนัน้ชื่อ
มัลคัส) ๑๑พระ เยซูหามเป โตรวา “เก็บดาบ

*๑๘:๖ เราเอง หรือ “เราเป็น” เป็นชื่อที่พระเจาใชเรียกตัว เองกับโมเสสที่พุม ไมไฟ ใน
หนังสืออพยพ ๓:๑๔ ในขอน้ีเมื่อพระองคพูดชื่อของพระองคเองทําใหศัตรูทุกคนลมลง



ยอหน ๑๘:๑๒ 29 ยอหน ๑๘:๒๘

เขาฝักซะ จะไมใหเราดื่มถวย *แหงความ
ทุกขที่พระบิดาเตรียมไวใหเราไดยังไง”

พระเยซูถูกนําไปพบหัวหนานักบวช
(มธ. ๒๖:๕๗-๕๘; มก.

๑๔:๕๓-๕๔; ลก. ๒๒:๕๔)
๑๒พวก ทหารโรมัน นาย พันของพวกเขา

และพวกผูคุมวิหารชาวยิวไดจับพระเยซูมัด
ไว ๑๓แลวนําพระองคไปพบอันนาสกอน อัน
นาสเป็นพอตาของคา ยา ฟาสซึ่งเป็นหัวหน า
นักบวชสูงสุดในปีนัน้ ๑๔ (คายาฟาสเป็นคนที่
ไดบอกชาว ยิววา ใหคนคนเดียวตาย ดีกวา
คนทัง้ชาติตองตาย)

เปโตรพูดวาไมรูจักพระเยซู
(มธ. ๒๖:๖๙-๗๐; มก.

๑๔:๖๖-๖๘; ลก. ๒๒:๕๕-๕๗)
๑๕ซี โมน เป โตรและศิษยอีกคนหน่ึงได

ตามพระ เยซูไป ศิษยคน น้ีรูจักกับหัวหน า
นักบวชสูงสุด เขาจึงสามารถเขาไปในลาน
บานของหัวหน านักบวชสูงสุดกับพระ เยซูได
๑๖สวนเป โตรตองรออยูดานนอกขางๆประตู
แลวศิษยคนนัน้ก็ไดออกมาพูดกับหญิงที่
เฝ าประตู เธอจึงยอมใหเป โตรเขาไปขาง ใน
๑๗สาว ใชที่เฝ าประตูไดถามเป โตรวา “แก
เป็นศิษยของชายคนนัน้ ไมใชหรือ”
เปโตรตอบวา “เปลา ผมไมไดเป็น”
๑๘พวกทาสและพวกผู คุมวิหารไดกอกอง

ไฟแลวยืนผิงไฟกันอยูเพราะอากาศหนาว เป
โตรก็ยืนผิงไฟอยูกับพวกเขาดวย
หัวหนานักบวชสูงสุดสอบสวนพระเยซู

(มธ. ๒๖:๕๙-๖๖; มก.
๑๔:๕๕-๖๔; ลก. ๒๒:๖๖-๗๑)

๑๙หัวหน านักบวชสูงสุดไดสอบสวนพระ
เยซูเกี่ยว กับพวก ศิษยและคํา สอนของ
พระองค ๒๐พระองคตอบวา “เราไดพูด
อยางเปิด เผยกับทุกคน เรามักจะสอนอยูใน

ที่ ประชุมและในวิหาร ซึ่งเป็นที่ที่พวก ยิว
ทัง้หมดมาชุมนุมกัน และสิ่งที่เราสอนในที่
ลับ เราก็สอนในที่แจงดวย ๒๑มาถามเรา
ทําไม ไปถามคนที่ไดยินเอาเองสิวา เราสอน
อะไรกับพวกเขา”

๒๒ เมื่อพระองคพูดอยางนัน้ ผูคุมวิหารคน
หน่ึงซึ่งยืนอยูใกลๆไดตบหน าพระองค และ
พูดวา “กลาดียัง ไงไปตอบหัวหน านักบวช
สูงสุดอยางนัน้”

๒๓พระเยซูจึงตอบเขาวา “ถาพูดอะไรผิดก็
ใหบอกมาเลยวาผิดตรงไหน แตถาไมไดพูด
อะไรผิด มาตบหน าเราทําไม”

๒๔อัน นาสก็ไดสงพระ เยซูที่ถูกมัดเหมือน
กับนักโทษไปใหคา ยา ฟาสที่เป็นหัวหน า
นักบวชสูงสุด

เปโตรพูดอีกวาไมรูจักพระเยซู
(มธ. ๒๖:๗๑-๗๕; มก.

๑๔:๖๙-๗๒; ลก. ๒๒:๕๘-๖๒)
๒๕ขณะที่ซี โมนเป โตรยืนผิงไฟอยูนัน้

พวกเขาไดถามวา “แกแนใจหรือวาไมได
เป็นศิษยของคนนัน้”
เปโตรตอบปฏิเสธวา “ไม ผมไมไดเป็น”
๒๖ทาสคนหน่ึงของหัวหน านักบวชสูงสุด

ซึ่งเป็นญาติของชายที่ถูกเป โตรฟันหูขาดได
พูดกับเปโตรวา “แกอยูกับชายคนนัน้ในสวน
น่ี”

๒๗ เปโตรไดปฏิเสธอีกครัง้หน่ึง และทันใด
นัน้ไกก็ขัน

พระเยซูถูกนําตัวไปหาปีลาต
(มธ. ๒๗:๑-๒, ๑๑-๓๑;

มก. ๑๕:๑-๒๐; ลก. ๒๓:๑-๒๕)
๒๘ ในตอนเชา มืดพวกเขาไดนําตัวพระ

เยซูจากบานของคา ยา ฟาสไปที่วังของเจา
เมืองโรมัน *พวก ยิวเองไมไดเขาไปในวัง
นัน้ เพราะจะทําใหพวกเขาไมสะอาด †ตาม
พิธีกรรมทางศาสนา แลวจะทําใหพวกเขาไม

*๑๘:๑๑ ถวย พระ เยซูกําลังพูดถึงสิ่งเลว รายที่จะเกิดขึ้นกับพระองค ซึ่งเป็นการยากที่จะ
ยอมรับสิ่งเหลาน้ี เปรียบเหมือนกับการดื่มอะไรสักอยางที่มีรสชาติที่แยมาก
*๑๘:๒๘ วังของเจาเมืองโรมัน หรือศาลปรีโทเรียม คือ ศาลที่อยูในวังของปีลาต
†๑๘:๒๘ ไมสะอาด หรือ เป็นมลทิน พวกยิวเชื่อกันวา การเขาไปในสถานที่ที่ไมไดเป็นของ
พวกยิวจะทําใหพวกเขาไมสะอาด (ดู ยอหน ๑๑:๕๕)



ยอหน ๑๘:๒๙ 30 ยอหน ๑๙:๑๓

สามารถรวมฉลองในเทศกาลวันปลดปลอย
ได ๒๙ ปี ลาตจึงออกมาหาพวกเขาขาง นอก
และถามวา “พวกเจาจะฟ อง รองเขาดวย
เรื่องอะไรกัน”

๓๐พวกเขาตอบปีลาตวา “ถามันไมไดเป็น
ผูรายพวกเราก็คงจะไมเอาตัวมันมาใหทาน
หรอก”

๓๑ ปีลาตจึงบอกกับพวกเขาวา “ถางัน้พวก
เจาก็เอาเขาไปตัดสินลงโทษตามกฎ ปฏิบัติ
ของพวกเจาเองสิ”
พวก ยิวบอกปี ลาตวา “แตตามกฎหมาย

ของโรมันไมอนุญาตใหพวกเราประหารชีวิต
ใคร” ๓๒ที่เป็นอยาง น้ีเพื่อใหเป็นจริงตามที่
พระเยซูไดพูดไววาพระองคจะตองตายอยาง
ไร

๓๓ ปี ลาตกลับเขาไปในวังของเขา และ
เรียกพระเยซูมาถามวา “แกเป็นกษตัริยของ
ชาวยิวหรือ”

๓๔พระ เยซูตอบวา “คุณสงสัย เอง หรือ
ไดยินคนอื่นพูดถึงเรา”

๓๕ ปี ลาตจึงตอบวา “แกคิดวาเราเป็นคน
ยิวหรือ ไง คนของแกเองและพวกหัวหน า
นักบวชนัน่แหละมอบตัวแกมาใหกับเรา แก
ทําอะไรผิดมา”

๓๖พระ เยซูตอบวา “อํานาจของเราที่จะ
ปกครองไมไดมาจากโลก น้ี เพราะถาหาก
เป็นอยางนัน้ คนของเราก็คงจะตอสูไมให
พวก ยิวจับเรา ดัง นัน้อํานาจของเราที่จะ
ปกครองไมไดมาจากโลกน้ี”

๓๗ ปี ลาตจึงบอกพระองควา “ถาอยางนัน้
แกก็เป็นกษตัริยนะสิ”
พระ เยซูตอบวา “คุณพูดถูกแลวที่วาเรา

เป็นกษตัริย น่ีเป็นเหตุที่เรามาเกิดและเขา
มาในโลก น้ี เพื่อบอกคนเกี่ยว กับความ จริง
และทุกๆคนที่อยูฝ ายความ จริง ก็ฟังเสียง
ของเรา”

๓๘ ปี ลาตถามพระองควา “ความ จริงอะไร
กัน” เมื่อเขาถามแลวก็ไดออกไปหาพวกยิว
อีก และบอกพวกเขาวา “เราไมเห็นวาเขามี
ความ ผิดตรงไหน ๓๙พวก เจามีธรรมเนียม
ที่จะใหเราปลอยนักโทษคนหน่ึงในชวง
เทศกาลวันปลดปลอย พวก เจาอยากใหเรา
ปลอยตัว ‘กษตัริยของชาวยิว’ รึเปลา”

๔๐แตพวก ยิวรองตะโกนวา “อยาปลอย
มัน ขอใหปลอยบา รับ บัสแทน” (บา รับ บัส
เป็นผูกอการจลาจลการเมือง)

๑๙ ๑ ปี ลาตจึงสัง่ใหเอาพระ เยซูไป
เฆี่ยน ๒พวก ทหารไดเอากิ่งหนาม

มาสานเป็นมงกุฎสวมหัวของพระองค เอา
เสื้อคลุมสีมวงมาใสให ๓และพวกเขาก็เวียน
กันเขามาหาพระองคหลายรอบ เขาเยาะเยย
วา “กษตัริยของชาวยิวจงเจริญ” แลวเขา
ตบหน าพระองค

๔ ปี ลาตไดออกมาพูดกับพวก ยิววา “ดูน่ี
เรากําลังจะเอาเขาออกมาใหพวกคุณ เพื่อ
พวกคุณจะไดรูวา เราไมเห็นวาเขาทําผิดตรง
ไหน” ๕แลวพระเยซูก็ออกมา พระองคสวม
มงกุฎหนามและใสเสื้อคลุมสีมวง ปีลาตบอก
กับพวกยิววา “เขาอยูน่ีไง”

๖ เมื่อพวก หัวหน า นักบวชและพวก ผู คุม
วิหารเห็นพระ เยซูก็รองตะโกนวา “ตรึงมัน
ตรึงมัน”
แตปี ลาตตอบวา “พวกคุณไปตรึงกันเอา

เองก็แลวกัน เพราะเราไมเห็นวาเขาทําผิด
ตรงไหนเลย”

๗พวก ยิวตอบวา “ตามกฎ ปฏิบัติของยิว
บอกวามันทําผิดสมควรตายเพราะอางวา
เป็นบุตรของพระเจา”

๘ เมื่อปี ลาตไดยินอยางนัน้ก็กลัวจนตัวสัน่
๙แลวเขาก็กลับเขาไปในวังอีกครัง้ ปี ลาต
ไดถามพระ เยซูวา “แกมาจากไหน” แต
พระองคไมตอบ ๑๐ ปี ลาตจึงพูดกับพระองค
วา “แกไมยอมพูดกับเราหรือ แกไมรูหรือวา
เรามีอํานาจที่จะปลอยหรือตรึงแกก็ได”

๑๑พระเยซูจึงตอบเขาวา “ถาพระเจาไมได
ใหอํานาจนัน้กับคุณ คุณก็ไมมีอํานาจเหนือ
เราหรอก ดังนัน้คนที่มอบตัวเราใหกับคุณ ก็
มีความผิดบาปรายแรงกวาคุณ”

๑๒ เมื่อปีลาตไดยินอยางนัน้ เขาก็พยายาม
ที่จะปลอยพระเยซูอีก แตพวกยิวรองตะโกน
วา “ถาทานปลอยมัน ทานก็ไมใชเพื่อนของ
ซี ซาร เพราะคนที่อางตัว เองเป็นกษตัริยนัน้
เป็นศัตรูกับซีซาร”

๑๓ เมื่อปี ลาตไดฟังอยางนัน้จึงพาพระ เยซู
ออกมา และเขาก็นัง่ลงบนบัลลังกพิพากษา
ตรงที่เรียก วา “ลานหิน” (ซึ่งในภาษาอา ร
เมค *เรียกวา “กับบาธา”)

*๑๙:๑๓ ภาษาอารเมค เป็นภาษาพูดของชาวยิวในประเทศปาเลสไตนในสมัยของพระเยซู



ยอหน ๑๙:๑๔ 31 ยอหน ๑๙:๓๗

๑๔ วันนัน้เป็นวันศุกร เป็นวันจัดเตรียม
สําหรับเทศกาลวันปลดปลอย ประมาณ
เที่ยงวัน ปี ลาตไดบอกกับพวก ยิววา “น่ีไง
กษตัริยของพวกคุณ” พวกยิวรองตะโกนวา

๑๕ “เอาตัวไป เอาตัวไปตรึงที่กางเขน”
ปี ลาตจึงถามพวกเขาวา “จะใหเราตรึง

กษตัริยของพวกคุณหรือ”
พวก หัวหน า นักบวชตอบวา “เราไมมี

กษตัริยอื่น นอกจากซีซาร”
๑๖แลวปี ลาตไดสงตัวพระ เยซูไปใหกับ

ทหารเพื่อเอาไปตรึงที่ไมกางเขน แลวพวก
ทหารก็มาเอาตัวพระเยซูไป

พระเยซูตายบนไมกางเขน
(มธ. ๒๗:๓๒-๔๔; มก.

๑๕:๒๑-๓๒; ลก. ๒๓:๒๖-๔๓)
๑๗พระองคตองแบกไม กางเขนที่จะใช

ตรึงพระองคเองไปถึงที่แหงหน่ึงเรียกวา
“หัวกะโหลก” (ในภาษาอารเมคเรียกวา กล
โกธา) ๑๘แลวพวกเขาก็จับพระ เยซูตรึงบน
ไมกางเขนที่นัน่ พวกเขาไดตรึงนักโทษชาย
อีกสองคนดวย พระ เยซูอยูระหวางนักโทษ
สองคนนัน้ ๑๙ ปี ลาตไดเขียนป ายติดไวบน
กางเขนวา “เยซู ชาวนาซาเร็ธ กษตัริยของ
ชาว ยิว” ๒๐คนยิวเป็นจํานวนมากไดอาน
ป ายน้ี เพราะที่ที่พระเยซูถูกตรึงน้ีอยูใกลกับ
ตัวเมือง และป ายนัน้เขียนเป็นภาษาอารเมค
ลาตินและกรีก ๒๑พวกหัวหน านักบวชพูดกับ
ปีลาตวา “อยาเขียนวา ‘กษตัริยของชาวยิว’
แตใหเขียนวา ‘ชายคนน้ีอางวา เป็นกษตัริย
ของชาวยิว’”

๒๒แตปีลาตตอบวา “เขียนแลว ก็แลวไป”
๒๓ เมื่อพวกทหารตรึงพระ เยซูแลว ก็ได

เอาเสื้อผาของพระองคมาแบงกันในหมู
ทหารสี่คน โดยไดไปคนละชิน้ สวนเสื้อ ชัน้
ในของพระ เยซูเป็นผา ทอชิน้เดียวกันตลอด
ทัง้ตัวไมมีตะเข็บ ๒๔พวกเขาพูดกันวา “อยา
ฉีกเลย จับ สลากกันดีกวา ดูสิวาใครจะได”
เหตุการณ น้ีไดเกิดขึ้นตามที่พระคัมภีรเขียน
วา
“เขาเอาเสื้อผาของเราไปแบงกัน

แลวเอาชุดของเรามาจับสลากกัน” †
และพวกทหารก็ทําอยางนัน้

๒๕แมของพระ เยซู น า สาวของพระองค
มารียเมียของโคลปัส และมารียชาวมักดาลา
ยืนอยูขางๆไม กางเขน ๒๖ เมื่อพระ เยซูเห็น
แมของพระองคและศิษยที่พระองครัก พระ
เยซูจึงพูดกับแมวา “แมครับ รับเขาเป็นลูก
ดวย” ๒๗แลวพระองคก็พูดกับศิษยคนนัน้วา
“รับนางเป็นแมดวย” ศิษยคนนัน้จึงพาแม
ของพระองคไปอยูที่บานของเขาตัง้แตนัน้
มา

พระเยซูตาย
(มธ. ๒๗:๔๕-๕๖; มก.

๑๕:๓๓-๔๑; ลก. ๒๓:๔๔-๔๙)
๒๘หลัง จากนัน้พระ เยซูรูวาทุกอยางเสร็จ

สิน้สมบูรณแลว เพื่อใหคําตางๆในพระคัมภีร
เกิดขึ้นจริง พระองคพูดวา “เราหิวน้ํา”
‡๒๙มีไหใสเหลา องุนเปรีย้วอยูที่นัน่ พวก
เขาจึงเอาฟองน้ําชุบเหลา องุนเปรีย้ว น้ีใส
ปลายกิ่งไมหุสบ แลวยื่นไปจอไวที่ปากของ
พระองค ๓๐ เมื่อพระองคไดชิมเหลา องุน
เปรีย้วแลว จึงไดรองวา “สําเร็จแลว” จาก
นัน้ก็คอพับและสิน้ใจตาย

๓๑ วันนัน้เป็นวัน ศุกร และวัน รุง ขึ้นก็จะ
เป็นวัน หยุด พิเศษ ทาง ศาสนา พวก ยิวไม
อยากใหศพคางอยูบนไมกางเขนในวัน หยุด
ทาง ศาสนา ก็เลยขอใหปี ลาตสัง่ทหารของ
เขาใหหักขาคนที่ถูกตรึงอยูบนไม กางเขน
เพื่อจะไดตายเร็วขึ้น และจะไดเอาศพออก
ไป ๓๒พวกทหารจึงมาหักขาโจรสองคนที่ถูก
ตรึงกางเขนพรอมกับพระ เยซู ๓๓แตเมื่อมา
ถึงพระ เยซู พวกเขาก็เห็นวาพระองคตาย
แลว จึงไมไดหักขาพระองค ๓๔แตทหารคน
หน่ึงเอาหอกแทงที่สีขางของพระ เยซู เลือด
และน้ําก็ไหลทะลักออกมา ๓๕ (คนที่เห็น
เหตุการณไดเลาวาเขาเห็นอะไร เรื่องที่เขา
เลานัน้เป็นความ จริง เขาเลาใหฟังเพื่อทาน
จะไดเชื่อ) ๓๖สิ่งน้ีเกิดขึ้นเพื่อจะเป็นจริงตาม
ที่พระ คัมภีรเขียนวา “กระดูกของพระองค
จะไมหักแมแตชิน้เดียว” *๓๗และมีขอพระ

†๑๙:๒๔ อางมาจากหนังสือ สดุดี ๒๒:๑๘
‡๑๙:๒๘ เราหิวน้ํา อางจากหนังสือสดุดี ๒๒:๑๕; ๖๙:๒๑
*๑๙:๓๖ อางจากหนังสือ สดุดี ๓๔:๒๐; อพยพ ๑๒:๔๖; กันดารวิถี ๙:๑๒
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คัมภีรอีกขอหน่ึงวา “พวกเขาจะมองดูคนที่
พวกเขาไดแทง” †

พระเยซูถูกฝัง
(มธ. ๒๗:๕๗-๖๑; มก.

๑๕:๔๒-๔๗; ลก. ๒๓:๕๐-๕๖)
๓๘หลังจากนัน้โยเซฟชาวอาริมาเธียไดขอ

อนุญาตปี ลาตนําศพพระ เยซูไป โย เซฟเป็น
ศิษยลับๆของพระเยซู เพราะเขากลัวพวกยิว
เมื่อปี ลาตอนุญาต โย เซฟจึงมาเอาศพของ
พระองคไป

๓๙ นิ โค เดมัสก็มาดวย เขาเคยมาหาพระ
เยซูกอนหน าน้ีในตอนกลางคืน เขานําเครื่อง
หอมคือ มดยอบ กับกฤษณา ‡หนักประมาณ
สามสิบกิโลกรัมมาดวย ๔๐ โย เซฟและนิ โค
เดมัสไดเอาศพพระ เยซูมาและพันดวยผา
ลินินพรอมกับเครื่องหอมตามธรรมเนียม
การฝังศพของยิว ๔๑ ใกลๆกับที่ที่พระเยซูถูก
ตรึงนัน้มีสวนอยูแหงหน่ึง และในสวนนัน้มี
อุโมงค ฝังศพใหม เอี่ยมที่ยังไมเคยใชวางศพ
ใครมากอน ๔๒พวก เขาวางศพของพระองค
ไวในอุโมงคนัน้เพราะมันอยูใกลและถึงเวลา
ที่จะตองเตรียมตัวสําหรับวันหยุดทางศาสนา
แลว

ศพหายไปจากอุโมงคฝังศพ
(มธ. ๒๘:๑-๑๐; มก. ๑๖:๑-๘; ลก. ๒๔:๑-๑๒)

๒๐ ๑ตอนเชา มืดของวัน อาทิตย ¶มา
รีย ชาว มัก ดา ลาไดไปที่อุโมงค

ฝัง ศพและพบวาหินใหญที่ปิดทางเขาอุโมงค
นัน้ไดถูกเคลื่อนออกไป ๒ เธอจึงรีบวิ่งไปหาซี
โมน เป โตร กับศิษยอีกคนหน่ึงที่พระ เยซู
รัก และบอกพวกเขาวา “พวกเขาเอาศพของ
องคเจาชีวิตไปจากอุโมงคแลว ไมรูวาเขาเอา
ศพไปไวที่ไหนดวย”

๓ เป โตรและศิษยคนนัน้จึงไปที่อุโมงค ฝัง
ศพ ๔ทัง้สองคนวิ่งไป แตศิษยคนนัน้วิ่งเร็ว
กวาเปโตรจึงไปถึงกอน ๕แตไมไดเขาไปขาง
ใน ไดแตกมดูเขาไปและเห็นผา ลินินวาง

อยู ๖ เมื่อซีโมน เปโตรมาถึง เขาก็เขาไปใน
อุโมงคฝังศพ และเห็นผาลินินวางอยู ๗สวน
ผาพันศีรษะของพระ เยซูไมไดวางอยูกับผา
ลินิน แตพับวางไวตางหาก ๘ศิษยที่มาถึง
กอนตามเป โตรเขาไปขางในดวย เขาเห็น
และเชื่อ ๙ (พวกเขายังไมเขาใจพระคัมภีรที่
วา พระองคตองฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย)

พระเยซูปรากฏตอมารียชาวมักดาลา
(มก. ๑๖:๙-๑๑)

๑๐หลัง จากนัน้ทัง้สองก็กลับไปบาน
๑๑สวนมา รียยังคงยืนรองไหอยูนอกอุโมงค
ฝังศพนัน้ ขณะที่เธอกําลังรองไหอยูนัน้ ก็ได
กมลงมองขางในอุโมงค ฝัง ศพ ๑๒ เธอเห็น
ทูต สวรรคสององคใสชุดสี ขาวนัง่อยูตรงที่
เคยวางศพพระ เยซู องคหน่ึงอยูทางหัว อีก
องคอยูทางเทา

๑๓ทูตสวรรคถามเธอวา “หญิงเอย รองไห
ทําไม” เธอบอกวา “พวกเขาเอาองคเจา
ชีวิตของฉันไป และฉันก็ไมรูวาพวก เขาเอา
พระองคไปไวที่ไหน” ๑๔ เมื่อเธอพูดอยางนัน้
แลว ก็หันกลับไปและเห็นพระ เยซูยืนอยูที่
นัน่ แตเธอไมรูวาเป็นพระเยซู

๑๕พระองคถามเธอวา “หญิงเอยรองไห
ทําไม กําลังตามหาใครอยูหรือ”
มา รียคิดวาพระ เยซูเป็นคนสวนจึงพูดวา

“คุณคะ ถาคุณเอาเขาไป ชวยบอกหนอยวา
คุณเอาเขาไปไวที่ไหน ฉันจะไดไปรับ”

๑๖พระเยซูจึงพูดขึ้นวา “มารีย”
เธอหันมาและเรียกพระองคเป็นภาษาอา ร

เมควา “รับโบนี” (ซึ่งแปลวา “อาจารย”)
๑๗พระองคพูดกับเธอวา “อยาหนวง

เหน่ียวเราไว เพราะเรายังไมไดกลับไปหา
พระ บิดา ใหกลับไปหาพี่ น องของเราและ
บอกพวกเขาวา เรากําลังจะกลับไปหาพระ
บิดาของเรา และพระ บิดาของพวกคุณดวย
คือไปหาพระเจาของเราและพระเจาของคุณ
ดวย”

†๑๙:๓๗ อางจากหนังสือ เศคาริยาห ๑๒:๑๐
‡๑๙:๓๙ มดยอบ กับกฤษณา คือ เครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมใชสําหรับทําน้ําหอม และหอศพ
กอนที่จะนําไปฝัง
¶๒๐:๑ วันอาทิตย หรือ “วันแรกของสัปดาห” ชาวยิวถือวาวันน้ีเริ่มขึ้นเมื่อพระอาทิตยตก
ดินในเย็นวันเสาร
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๑๘มา รียชาวมัก ดา ลาจึงไปบอกพวก ศิษย
ของพระ เยซูวา “ฉันเห็นองคเจาชีวิตแลว”
แลวเธอก็ไดเลาวาพระองคพูดอะไรกับเธอ
บาง

พระเยซูไดมาปรากฏใหพวกศิษยเห็น
(มธ. ๒๘:๑๖-๒๐; มก.

๑๖:๑๔-๑๘; ลก. ๒๔:๓๖-๔๙)
๑๙ ในเย็นวัน อาทิตยนัน้พวก ศิษยมาอยู

รวมกันและปิดประตูลงกลอน เพราะกลัว
พวก ยิว พระ เยซูก็มายืนอยูทามกลางพวก
เขาและพูดวา “ขอใหอยูเย็นเป็นสุข” ๒๐ เมื่อ
พระองคพูดอยาง น้ีแลว พระองคก็ยื่นมือ
และสีขางใหพวกเขาดู พวกศิษยพากันดีใจที่
ไดเห็นองคเจาชีวิต

๒๑แลวพระเยซูพูดอีกวา “ขอใหมีสันติสุข
ตอน น้ีเราก็จะสงพวกคุณไปเหมือนกับที่พระ
บิดาไดสงเรามา” ๒๒ เมื่อพระองคพูดอยาง
นัน้แลว ก็ระบายลมหายใจรดพวก เขาและ
พูดวา “รับพระวิญญาณบริสุทธิไ์ป ๒๓ถาคุณ
ยกโทษใหกับความบาปของใคร คนนัน้ก็จะ
ได รับการยก โทษ แตถาคุณไมยอมยก โทษ
ใหใคร คนนัน้ก็จะไมไดรับการยกโทษดวย”

พระเยซูปรากฏใหโธมัสเห็น
๒๔ โธมัส ที่คนเรียกกันวาแฝด ศิษยคน

หน่ึงในสิบสองคนไมไดอยูกับพวก เขาใน
ตอนที่พระ เยซูมาหา ๒๕ เมื่อศิษยคนอื่นๆ
มาบอกเขาวา “พวกเราไดเห็นองคเจาชีวิต
แลว” เขากลับตอบวา “ผมไมเชื่อหรอก จน
กวาผมจะเห็นรอยตะปูที่มือของอาจารย
และไดเอาน้ิวแยงเขาไปในรอยตะปูและแผล
ที่สีขางของอาจารยดวย”

๒๖ วันอาทิตยตอ มาขณะที่พวก ศิษยของ
พระองคอยูในบาน และโธมัสก็อยูดวย พระ
เยซูเขามาในหองถึงแมวาประตูจะลงกลอน
พระองคมายืนอยูทามกลางพวกเขาและพูด
วา “ขอใหมีสันติสุข” ๒๗พระองคพูดกับ
โธมัสวา “โธมัส เอาน้ิวมาวางที่น่ีและดูมือ
ของเรา เอามือมาแยงที่สีขางของเรา เลิก
สงสัยซะ แลวเชื่อเถิด”

๒๘ โธมัสรองวา “องคเจาชีวิตของขา
พระเจาของขา”

๒๙พระเยซูพูดวา “ที่คุณเชื่อ เพราะคุณได
เห็นเรา สวนคนที่ไมไดเห็นเราแตเชื่อนัน้ ก็มี
เกียรติจริงๆ”

ทําไมยอหนถึงเขียนหนังสือเลมนี้
๓๐ยังมีสิ่งอัศจรรยอีกมากมายที่พระ เยซู

ทําตอ หน าพวก ศิษย แตไมไดเขียนไวใน
หนังสือเลม น้ี ๓๑ เทาที่ไดเขียนสิ่งเหลา น้ีลง
ไปก็เพื่อคุณจะไดเชื่อวา พระ เยซูคือพระ
คริสต พระ บุตรของพระเจา และเมื่อคุณไว
วางใจแลว คุณก็จะมีชีวิตเพราะพระองค

พระเยซูปรากฏใหศิษยเจ็ดคนเห็น

๒๑ ๑ตอ มาพระ เยซูก็ไดปรากฏตัวให
พวกศิษยของพระองคเห็นอีกครัง้ที่

ทะเลสาบทิเบเรียส เรื่องมีอยูวา ๒ขณะที่ซี
โมนเปโตร โธมัส (หรือที่คนเรียกกันวาแฝด)
นาธานา เอล (ที่มาจากหมูบานคานา แควน
กา ลิ ลี) ลูกสองคนของเศเบ ดี และศิษยอีก
สองคนของพระ เยซูอยูรวมกัน ๓ซี โมนเป
โตรพูดกับพวกเขาวา “ผมจะไปจับปลา”
พวกเขาบอกเป โตรวา “ไปดวย” พวก

เขาทัง้หมดก็เลยออกเรือไป แตคืนนัน้ทัง้คืน
พวกเขาจับปลาไมไดเลย

๔ เชา ตรูของอีกวันหน่ึงพระ เยซูยืนอยูบน
ฝ่ัง แตพวก ศิษยไมรูวาเป็นพระองค ๕พระ
เยซูถามพวกเขาวา “ไงเพื่อน จับปลาไดหรือ
เปลา”
พวกเขาตอบวา “ไมไดเลย”
๖พระองคจึงพูดกับพวกเขาวา “โยนอวน

ไปทางขวาของเรือสิ แลวจะไดปลา” พวก
เขาจึงโยนอวนลงไป แลวไดปลามากมายจน
ลากอวนขึ้นมาบนเรือไมไหว

๗ศิษยคนที่พระ เยซูรักไดบอกกับเป โตร
วา “องคเจาชีวิตน่ี” เมื่อซี โมนไดยินวาเป็น
องคเจาชีวิต เขาก็หยิบเสื้อที่ถอดไวตอน
ทํางานมาใส กระโดดลงไปในทะเลสาบแลว
วายน้ําเขาฝ่ัง ๘แตศิษยคนอื่นๆนัน้นัง่เรือมา
ที่ฝ่ัง พวกเขาลากอวนที่มีปลาอยูทายเรือ
(เพราะพวกเขาอยูไมหางฝ่ังนัก ประมาณ
รอยเมตรเทานัน้) ๙ เมื่อพวกเขามาถึงฝ่ัง ก็
เห็นขนมปังและปลาป้ิงอยูบนกองถานที่ติด
ไฟ ๑๐พระเยซูพูดวา “เอาปลาที่เพิ่งจับไดมา
หนอยสิ”

๑๑ซี โมนเป โตรจึงลงไปในเรือและลาก
อวนขึ้นฝ่ัง มีปลาตัวใหญเต็มไปหมด นับได
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ถึงหน่ึง รอยหา สิบ สามตัว แตถึงจะมีปลา
มากมายขนาดนัน้อวนก็ไมขาด ๑๒พระ เยซู
ไดพูดกับพวก เขาวา “มากินอาหาร เชากัน
เถอะ” แตไมมีใครสักคนกลาถามพระองค
วา “คุณเป็นใคร” เพราะพวกเขารูอยูแลว
วาเป็นองคเจาชีวิต ๑๓พระ เยซูเขามาหยิบ
ขนมปังและปลาแจกใหพวกเขา ๑๔ น่ีเป็น
ครัง้ที่สามที่พระ เยซูไดใหพวก ศิษยเห็น
พระองคหลังจากฟ้ืนขึ้นมาจากความตาย

พระเยซูคุยกับเปโตร
๑๕ เมื่อพวก เขากินอาหาร เชาอิ่มแลว พระ

เยซูไดพูดกับซีโมนเปโตรวา “ซีโมนลูกของ
ยอหน คุณรักเรามากกวาศิษยพวก น้ีรักเรา
หรือเปลา”
เป โตรตอบพระองควา “ครับองคเจาชีวิต

พระองคก็รูวาผมรักพระองค”
พระ เยซูจึงสัง่เขาวา “ใหเลีย้ง ดูลูก แกะ

*ของเรา”
๑๖แลวพระองคก็ไดถามเขาเป็นครัง้ที่

สองวา “ซี โมน ลูกของยอหนคุณรักเราหรือ
เปลา”
เป โตรตอบพระองควา “ครับองคเจาชีวิต

พระองคก็รูวาผมรักพระองค”
พระ เยซูจึงสัง่เขาวา “ใหดูแลฝูง แกะของ

เรา” ๑๗แลวพระองคก็ถามเขาเป็นครัง้ที่
สามวา “ซี โมนลูกของยอหน คุณรักเราหรือ
เปลา”
เปโตรรูสึกเสียใจที่พระองคถามเขาถึงสาม

ครัง้วา “คุณรักเราหรือเปลา” เขาจึงบอก
พระองควา “องคเจาชีวิต พระองครูทุกสิ่ง
ทุกอยาง พระองครูวาผมรักพระองค”

พระ เยซูจึงสัง่เขาวา “ใหเลีย้ง ดูฝูง แกะ
ของเรา ๑๘ เราจะบอกใหรูวา เมื่อคุณยังหนุม
คุณคาดเข็มขัดเองและไปไหนมาไหนที่ตัว
เองอยากไป แตเมื่อคุณแกลง คุณจะกางมือ
ออกมาแลวคนอื่นก็จะมัดคุณ และพาคุณไป
ในที่ที่คุณไมอยากไป” ๑๙ (พระ เยซูพูดอยาง
น้ี เพื่อบอกใหรูวาเปโตรจะตายแบบไหนเพื่อ
แสดงความ ยิ่ง ใหญของพระเจาใหคนเห็น)
แลวพระ เยซูก็ไดพูดกับเป โตรวา “ตามเรา
มา”

๒๐ เป โตรหันไปเห็นศิษยคนที่พระองครัก
ซึ่งกําลังเดินตามมา (คือศิษยคนที่เอนตัวไป
ที่อกของพระองคตอนกินอาหาร แลวถาม
พระองควา “อาจารย คนที่จะทรยศอาจารย
เป็นใครกันครับ”) ๒๑ เมื่อเป โตรเห็นเขาอยู
ขาง หลัง เขาถามพระ เยซูวา “องคเจาชีวิต
แลวเขาละ จะเป็นยังไง”

๒๒พระ เยซูตอบเป โตรวา “ถาเราอยาก
จะใหเขาอยูจนเรากลับมา แลวมันเรื่องอะไร
ของคุณดวย ตามเรามาเถอะ”

๒๓ เรื่อง น้ีจึงรํ่า ลือกันไปทัว่ในหมูพี่ น องวา
ศิษยคน น้ีจะไมตาย แตพระ เยซูไมไดพูดวา
เขาจะไมตาย แตพูดวา “ถาเราอยากใหเขา
อยูจนเรากลับมา แลวมันเรื่องอะไรของคุณ
ดวยละ”

๒๔ศิษยคนนัน้เองที่เป็นคนเลาและเขียน
เรื่องทัง้หมด น้ี และพวกเราเชื่อวาเขาเลา
ความจริง

๒๕ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอยางที่พระ เยซู
ไดทําเอาไว ถาจะเขียนทัง้หมดนัน้ไว เราคิด
วาโลกทัง้โลกก็ไมใหญพอที่จะเก็บหนังสือ
ทัง้หมดที่จะเขียนนัน้ได

*๒๑:๑๕ ลูกแกะ หรือ แกะ หมายถึง ศิษยของพระเยซู (เชนเดียวกับใน ยอหน บทที่ ๑๐)
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