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พระวรสารตามคาํบอกเล่าของนักบุญยอหน์ 

A. อารมัภบท 

 

1 
1
เมือ่แรกเริม่นัน้ พระวจนาตถท์รงดํารงอยูแ่ลว้

a
 

พระวจนาตถป์ระทบัอยูก่บัพระเจา้ 

และพระวจนาตถเ์ป็นพระเจา้ 
2
พระองคป์ระทบัอยูก่บัพระเจา้แลว้ตัง้แต่แรกเริม่  

3
พระเจา้ทรงสรา้งทุกสิง่อาศยัพระวจนาตถ์ 

ไมม่สีกัสิง่เดยีวทีพ่ระเจา้ไม่ทรงสรา้ง โดยทางพระวจนาตถ 1์

b
 

4
ชวีติอยูใ่นพระองค 2์

c
  

และชวีติเป็นแสงสว่างสาํหรบัมนุษย ์ 
5
แสงสว่างส่องในความมดื 

และความมดืชนะแสงสว่างนัน้ไมไ่ด 3้

d
  

 
6
พระเจา้ทรงส่งชายผูห้น่ึงมา  

เขาชื่อยอหน์4

e
 

7
เขามาในฐานะพยาน 

เพื่อเป็นพยานถงึแสงสว่าง 

ใหทุ้กคนมคีวามเชื่ออาศยัเขา  

                                         
1 a พนัธสญัญาเดมิกล่าวถงึพระวาจาของพระเจา้ และพระปรชีาญาณของพระองค ์ซึง่ประทบัอยู่กบัพระเจา้ก่อนทีจ่ะทรงเนรมติสรา้ง

โลก (ด ูสภษ 8:22 เชงิอรรถ e; ปชญ 7:22 เชงิอรรถ i) พระเจา้ทรงเนรมติสรา้งทุกสิง่อาศยัพระวาจา พระองคไ์ดท้รงส่งพระวาจามา

ในโลก เพือ่เปิดเผยแผนการอนัเรน้ลบัของพระองค ์พระวาจากลบัไปหาพระเจา้เมือ่เสรจ็สิน้ภารกจิของตน (สภษ 8:22-36; ปชญ 9:9-

12; บสร 24:3-22; อสย 55:10-11) เรือ่งบทบาทของพระวาจาในการเนรมติสรา้ง ด ูปฐก 1:3, 6; ยดธ 16:14; สดด 33:6; บสร 42:15; 

อสย 40:8, 26; 44:24-28; 48:13 เรือ่งภารกจิของพระวาจา ด ู สดด 107:20; 147:15-18; ปชญ 18:14-16 สาํหรบัยอหน์กเ็ช่นกนั 

(13:3; 16:28) พระวาจาหรอื “พระวจนาตถ”์ ทรงดาํรงอยู่ในพระเจา้กอ่นทรงเนรมติสรา้งโลก (ขอ้ 1, 2; 8:24 เชงิอรรถ g; 10:30 

เชงิอรรถ p) พระวจนาตถ์ไดเ้สดจ็มาในโลก (ขอ้ 9-14; 3:19; 9:39; 12:46; ด ูมก 1:38 เชงิอรรถ n) เพราะพระบดิาทรงส่งมา (3:17, 

34; 5:36, 43; 6:29; 7:29; 8:42; 9:7; 10:36; 11:42; 17:3, 25; เทยีบ ลก 4:43) เพือ่ประกอบภารกจิ (ยน 4:34 เชงิอรรถ k) คอืการ

ประกาศใหโ้ลกทราบขา่วดเีรือ่งความรอดพน้ (ยน 1:33 เชงิอรรถ x; 3:11 เชงิอรรถ e) เมือ่ภารกจินัน้สาํเรจ็แลว้ พระวจนาตถ์ทรง

กลบัไปหาพระบดิา (ยน 1:18; 7:33; 8:21; 12:35; 13:3; 16:5; 17:11, 13; 20:17) การทีพ่ระวจนาตถ์ทรงบงัเกดิเป็นมนุษย ์ทาํใหผู้้

นิพนธพ์นัธสญัญาใหม ่ โดยเฉพาะยอหน์ เหน็ว่าพระวาจา ปรชีาญาณซึง่ดาํรงอยู่ต่างหากแต่นิรนัดรนัน้ทรงเป็นอกีพระบุคคลหนึ่ง 

ความคดิเช่นนี้ยงัพบไดอ้กีใน ฮบ 1:1-2; ยน 1:1-2; วว 19:13 เป็นตน้ 
b ขอ้ความนี้อาจแบ่งไดอ้กีวธิหีนึ่ง คอื “ไมม่สีกัสิง่เดยีวถูกสรา้งโดยไมอ่าศยัพระองค ์(4) สิง่ทีถู่กสรา้งในพระองคเ์ป็นชวีติ” 
c สาํเนาโบราณบางฉบบัใชก้รยิาในปจัจุบนักาลแทนอดตีกาล 
d หมายความว่า ความมดื (ความชัว่รา้ย,อํานาจของความชัว่รา้ย) ไมอ่าจเอาชนะความสว่าง (ความด ี 

พระวจนาตถ)์ ได ้เทยีบ 7:33ฯ; 8:21; 12:31, 32; 14:30; 1 ยน 2:8, 14; 4:4; 5:18; บางคนแปลขอ้ความนี้ว่า “ความมดืไมอ่าจเขา้ใจ

แสงสว่างได”้ 
e ขอ้ 6-8 เป็นขอ้ความแทรกเขา้มากล่าวถงึภารกจิของยอหน์ผูท้าํพธิลีา้ง เช่นเดยีวกบัขอ้ 15 (ด ูมธ 3:1//) 
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8
เขาไมใ่ช่แสงสว่าง 

แต่เป็นพยานถงึแสงสว่าง  

 
9
แสงสว่างแทจ้รงิ 

ซึง่ส่องสว่างแก่มนุษยทุ์กคน 

กําลงัจะมาสู่โลก5

f
  

10
พระวจนาตถป์ระทบัอยูใ่นโลก 

และโลกถูกสรา้งโดยอาศยัพระองค ์ 

แต่โลกไมรู่จ้กัพระองค 6์

g
 

11
พระองคเ์สดจ็มาสู่บา้นเมอืงของพระองค ์ 

แต่ประชากรของพระองค7์

h
ไมย่อมรบัพระองค ์ 

12
ผูใ้ดทีย่อมรบัพระองค ์

คอืผูท้ีเ่ชื่อในพระนามพระองค 8์

i
 

พระองคป์ระทานอํานาจใหผู้น้ัน้กลายเป็นบุตรของพระเจา้9

j
 

13
เขามไิดเ้กดิจากสายเลอืด  

มไิดเ้กดิจากความปรารถนาตามธรรมชาต ิ 

มไิดเ้กดิจากความตอ้งการของมนุษย ์

แต่เกดิจากพระเจา้10

k
 

14
พระวจนาตถท์รงรบัธรรมชาตมินุษย์11

l
 

และเสดจ็มาประทบัอยูใ่นหมูเ่รา12

m
 

                                         
f ประโยคนี้อาจแปลไดอ้กีว่า พระวจนาตถ์ทรงเป็นแสงสว่างแท ้ซึง่ส่องสว่างมนุษยท์ุกคนทีม่าในโลก 
g ใน ยน “โลก” มคีวามหมายได ้3 อย่างต่างกนัดงันี้ (1) หมายถงึ จกัรวาลหรอืแผ่นดนินี้ (2) มนุษยชาต ิ(3) ผูท้ ีเ่ป็นศตัรตู่อพระเจา้ 

เกลยีดชงัพระครสิตเจา้ และศษิยข์องพระองค ์ (7:7; 15:18, 19; 17:14) ความหมายสุดทา้ยนี้ตรงกบัความคดิของชาวยวิรว่มสมยัซึง่

แยก “โลกนี้” (8:23) ทีซ่าตานครอบงาํอยู่ (12:31; 14:30; 16:11; 1 ยน 5:19) กบั “โลกทีก่าํลงัจะมา” ซึง่อาจจะมคีวามหมายตรงกนักบั

ความคดิของยอหน์ว่า “ชวีตินรินัดร” (12:25) บรรดาศษิยจ์ะตอ้งอยู่ในโลกนี้ (แผ่นดนินี้) แมว้่าเขาไมใ่ช่คนของโลกนี้ (คอืผูท้ีเ่กลยีดชงั

พระครสิตเจา้) กต็าม เทยีบความหมายในเชงิลบของคาํว่า “แผ่นดนิ” ใน วว 6:15; 13:3,8; 14:3; 17:2, 5, 8; ด ูรม 8:16 เชงิอรรถ j 

ดว้ย 
h อาจจะหมายถงึชาวยวิ 
i สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ถูกเรยีกวา่” 
j “ผูท้ีเ่ชือ่ในพระนามพระองค”์ เป็นประโยคทีปิ่ตาจารยห์ลายท่านไดล้ะไว ้ ผูท้ ีเ่ชือ่ในพระบุตรของพระเจา้ (3:15 เชงิอรรถ j) ก็

กลายเป็นบุตรของพระเจา้ดว้ย (มธ 5:9; 6:9; รม 8:14; กท 3:26 เชงิอรรถ o; 4:5 เชงิอรรถ d; ยก 1:27 เชงิอรรถ p; 1 ยน 3:1) 
k สาํเนาโบราณหลายฉบบัตามคําอา้งองิของปิตาจารยล์ะตนิหลายท่าน อ่านกรยิานี้ในเอกพจน์ ซึง่หมายถงึการบงัเกดิของพระเยซูเจา้

จากพระเจา้ ไมห่มายถงึการทีค่รสิตชนบงัเกดิเป็นบุตรของพระเจา้ 
l แปลตามตวัอกัษรว่า “กลายเป็นเนื้อหนงั” คาํว่า “เนื้อหนงั” หมายถงึ ธรรมชาตมินุษยท์ีอ่่อนแอและตายได ้(ด ู3:6; 17:2; ปฐก 6:3; 

สดด 56:5; อสย 40:6) การใชค้าํนี้ (ด ูรม 7:5 เชงิอรรถ c) เน้นว่าพระครสิตเจา้ไดท้รงบงัเกดิเป็นมนุษยจ์รงิๆ (ด ู1 ยน 4:2; 2 ยน 7 

และใน เปาโล รม 1:3; กท 4:4; ฟป 2:7; คส 1:19) 
m การบงัเกดิเป็นมนุษยข์องพระวจนาตถ์ ทาํใหพ้ระเจา้ประทบัอยู่กบัมนุษยอ์ย่างทีเ่ราแลเหน็ได ้ การประทบัอยูข่องพระองคจ์งึไมเ่ป็น

การประทบัอยู่ทีน่่ากลวัและมองไมเ่หน็ ดงัทีเ่คยประทบัในกระโจมนดัพบ หรอืในพระวหิารทีก่รุงเยรซูาเลม็ในพนัธสญัญาเดมิ (อพย 



 3 

เราไดเ้หน็พระสริริุง่โรจน์ของพระองค 1์3

n
 

เป็นพระสริริุง่โรจน์ทีท่รงรบัจากพระบดิา 

ในฐานะพระบุตรเพยีงพระองคเ์ดยีว 

เป่ียมดว้ยพระหรรษทานและความจรงิ14

o
 

 
15

ยอหน์เป็นพยานถงึพระองค ์ 

และประกาศว่า 

“ผูท้ีม่าภายหลงัขา้พเจา้ 

ไดนํ้าหน้าขา้พเจา้  

เพราะพระองคท์รงดาํรงอยู่ก่อนขา้พเจา้” 

 
16

จากความไพบลูยข์องพระองค ์ 

เราทุกคนไดร้บัพระหรรษทานต่อเน่ืองกนั15

p
  

17
เพราะพระเจา้ไดป้ระทานธรรมบญัญตัผิ่านทางโมเสส 

แต่พระหรรษทานและความจรงิมาทางพระเยซคูรสิตเจา้  
18

ไมม่ใีครเคยเหน็พระเจา้เลย 

พระบุตรเพยีงพระองคเ์ดยีว 16

q
 ผูส้ถติในพระอุระของพระบดิานัน้ 

ไดท้รงเปิดเผยใหเ้รารู ้

                                                                                                                          
25:8 เชงิอรรถ d; เทยีบ กดว 35:34;) ทัง้ยงัไมเ่ป็นการประทบัอยู่เพยีงดว้ยพระปรชีาญาณในธรรมบญัญตัขิองโมเสส (บสร 24:7-22; 

บรค 3:36-4:4) 
n “พระสริริุ่งโรจน์” หมายถงึการทีพ่ระเจา้ทรงสาํแดงว่าพระองคป์ระทบัอยู ่ (อพย 24:16 เชงิอรรถ f) ไมม่ใีครสามารถเหน็ความแจ่ม

จรสัของพระสริริุ่งโรจน์นี้ และยงัมชีวีติอยูต่่อไปได ้ (อพย 33:20 เชงิอรรถ i) แต่บดันี้ธรรมชาตมินุษยข์องพระวจนาตถ์บงัพระสริิ

รุ่งโรจน์นี้ไวเ้หมอืนกบัเมือ่เมฆเคยบงัในอดตี ถงึกระนัน้ ในบางครัง้ พระสริริุ่งโรจน์ของพระวจนาตถ์นี้กย็งัทะลมุา่นทีบ่งัไว ้ เช่นเมือ่

พระเยซูเจา้ทรงสาํแดงพระองคอ์ย่างรุ่งเรอืง (เทยีบ ลก 9:32 35; ยน 1:14) และเมือ่พระเยซูเจา้ทรงทาํอศัจรรย ์ ซึง่เป็นเครือ่งหมาย

แสดงว่าพระเจา้ทรงทาํงานอยู่ในพระองค ์(ยน 2:11 เชงิอรรถ f; 11:40; เทยีบ 14:24-27; และ 15:7; 16:7ฯ) การกลบัคนืพระชนมชพี

จะเปิดเผยพระสริริุ่งโรจน์นี้อย่างสมบรูณ์ (ด ู17:5 เชงิอรรถ f) 
o “พระหรรษทานและความจรงิ” ทาํใหเ้ราคดิถงึ “ความรกัและความซื่อสตัย”์ ทีพ่ระเจา้ทรงสาํแดงแก่โมเสส (อพย 34:6 เชงิอรรถ c ดู 

ฮชย 2:16-22) การเปรยีบเทยีบกบัโมเสสนี้ทาํใหเ้ราเหน็ว่าพระวจนาตถ์ทรงเปิดเผยพระเจา้ใหม้นุษยร์ูจ้กัมากกว่าทีโ่มเสสเคยไดร้บั 

(ด ู2:11 เชงิอรรถ f; 6:31 เชงิอรรถ i) 
p แปลตามตวัอกัษรไดว้่า “พระหรรษทานซอ้นพระหรรษทาน” 
q สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “พระเจา้ พระบุตรเพยีงพระองคเ์ดยีว” พระเยซูเจา้เป็นพระบุตรเพยีงพระองคเ์ดยีว (ขอ้ 14,18; 3:16-18) 

ทรงเป็นทีร่กัของพระบดิา (15:9; 17:23) ทรงมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพระบดิาอย่างสมบรูณ์ (10:30-38 เชงิอรรถ p; 14:10-11; 

17:21) ทรงรูจ้กัและรกักนั (5:20, 30; 10:15; 14:31; เทยีบ มธ 11:27//) 
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B. พระภารกิจของพระเยซูเจ้า 

I. การประกาศระบบใหม่ 

ก. สปัดาหแ์รก ยอหน์เป็นพยาน 
19

ยอหน์เป็นพยานดงัน้ี เมือ่ชาวยวิ17

r
จากกรงุเยรซูาเลม็ส่งบรรดาสมณะและชาวเลวไีปถาม

ยอหน์ว่า “ท่านเป็นใคร” 
20

เขามไิดปิ้ดบงัความจรงิ แต่ยนืยนัว่า “ขา้พเจา้ไมใ่ช่พระครสิต”์ 
21

ดงันัน้ 

เขาเหล่านัน้จงึถามว่า “ถา้เช่นนัน้ ท่านเป็นใคร เป็นเอลยีาหห์รอื”
s
 ยอหน์ตอบว่า “ขา้พเจา้ไมใ่ช่เอลี

ยาห”์ “ท่านเป็นประกาศกหรอื”
t
 เขาตอบอกีว่า “ไมใ่ช่” 

22
เขาเหล่านัน้จงึถามว่า “ท่านเป็นใคร เราจะ

ไดนํ้าคาํตอบไปใหผู้ท้ ีส่่งเรามา ท่านพดูถงึตนเองอยา่งไร” 
23

ยอหน์ตอบว่า “ขา้พเจา้เป็นเสยีงของผูท้ี ่

รอ้งตะโกนในถิน่ทุรกนัดารว่าจงทาํทางขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ใหต้รงเถดิ” ดงัทีป่ระกาศกอสิยาหไ์ด้

กล่าวไว ้
24

ผูท้ีถู่กส่งไปถามนัน้เป็นชาวฟารสิ ี
25

เขาถามยอหน์อกีวา่ “ทาํไมท่านจงึทาํพธิลีา้ง ถา้ท่าน

ไมใ่ช่พระครสิต ์ไมใ่ช่เอลยีาห ์และไมใ่ช่ประกาศก” 
26

ยอหน์ตอบพวกเขาว่า “ขา้พเจา้ใชน้ํ้าทาํพธิลีา้ง

ใหท่้านทัง้หลาย แต่มผีูห้น่ึงประทบัอยูใ่นหมูท่่าน เป็นผูท้ีท่่านไมรู่จ้กั 
27

ผูน้ัน้มาภายหลงัขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไมส่มควรแมแ้ต่จะแกส้ายรดัรองเทา้ของเขา” 
28

เหตุการณ์น้ีเกดิขึน้ทีห่มูบ่า้นเบธานี อกีฟาก

หน่ึงของแม่น้ําจอรแ์ดน20

u
ซึง่ยอหน์กําลงัทําพธิลีา้งอยู่ 

29
วนัรุง่ขึน้ ยอหน์เหน็พระเยซเูจา้เสดจ็มาหาตน จงึกล่าวว่า “น่ีคอืลกูแกะของพระเจา้21

v
 ผูท้รง

ลบลา้งบาปของโลก 
30

ผูน้ี้คอืผูท้ีข่า้พเจา้เคยพดูถงึว่า “บุรษุผูห้น่ึงมาภายหลงัขา้พเจา้ แต่นําหน้า

ขา้พเจา้ เพราะอยู่มาก่อนขา้พเจา้” 
31

ขา้พเจา้ไม่รูจ้กัพระองค ์ แต่ขา้พเจา้ถูกส่งมาใหท้าํพธิลีา้ง เพื่อ

ทาํใหพ้ระองคเ์ป็นทีรู่จ้กัแก่อสิราเอล 
32

ยอหน์ยงัยนืยนัอกีว่า “ขา้พเจา้เหน็พระจติเจา้เสดจ็ลงมาจาก

สวรรคเ์หมอืนนกพริาบ22

w
 และทรงอยูเ่หนือพระองค ์

33
ขา้พเจา้ไม่รูจ้กัพระองค ์ แต่ผูท้ีท่รงส่งขา้พเจา้

มาใชน้ํ้าทาํพธิลีา้ง ตรสักบัขา้พเจา้ว่า “ท่านเหน็พระจติเจา้เสดจ็ลงมาประทบัอยูเ่หนือผูใ้ด ผูน้ัน้คอืผู้

                                         
r “ชาวยวิ” ใน ยน มกัหมายถงึผูนํ้าทางศาสนาของชาวยวิ ซึง่เป็นศตัรตู่อพระเยซูเจา้ (ด ู 2:18; 5:10; 7:13; 9:22; 18:12; 19:38; 

20:19) แต่บางครัง้ หมายถงึชาวยวิทัง้ชาต ิ(เทยีบ ขอ้ 11 เชงิอรรถ h) 
s ชาวยวิรอคอยการกลบัมาของประกาศกเอลยีาห ์ด ูมลค 3:23-24; และ มก 9:12 
t “ประกาศกผูน้ัน้” จาก ฉธบ 18:15, 18 เชงิอรรถ e ชาวยวิสรุปว่า พระเมสสยิาหท์ีพ่วกเขารอคอยนัน้จะเป็นประกาศกเหมอืนโมเสส 

(ซึง่เป็นประกาศกสมบรูณ์แบบ ด ูกดว 12:7 เชงิอรรถ d) ประกาศกผูน้ี้จะทาํอศัจรรยใ์หญ่โตเหมอืนในสมยัอพยพอกีครัง้หนึ่ง (ด ูยน 

3:14; 6:14, 30-31; 7:40, 52; 13:1 เชงิอรรถ a; กจ 3:22-23; 7:20-44; ฮบ 3:1-11; ด ูมธ 16:14 เชงิอรรถ c) 
u ไมใ่ช่หมูบ่า้นเบธานี ทีอ่ยู่ใกลก้รุงเยรซูาเลม็ (11:18) 
v “ลกูแกะของพระเจา้” เป็นสญัลกัษณ์สาํคญัมากประการหนึ่งทีย่อหน์ใชก้บัพระครสิตเจา้ (เทยีบ วว 5:6,12; ฯลฯ) “ลกูแกะของพระ

เจา้” นี้รวมความคดิ 2 ประการดว้ยกนั คอื (1) ความคดิเรือ่ง “ผูร้บัใชข้องพระยาหเ์วห”์ (อสย 53) ซึง่รบัเอาบาปของมนุษยท์ัง้หลายมา

แบกไว ้ และถวายตนเป็น “ลกูแกะเพือ่ชดเชยบาป” (ลนต 14) และ (2) ความคดิเรือ่งลกูแกะปสักา (อพย 12:1 เชงิอรรถ a ด ู ยน 

19:36 ดว้ย) ซึง่ชาวยวิกนิในพธิรีะลกึถงึการกอบกูช้าตอิสิราเอล เทยีบ กจ 8:31-35; 1 คร 5:7; 1 ปต 1:18-20 
w สาํเนาโบราณบางฉบบัละขอ้ความ “เหมอืนนกพริาบ” 
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ทีท่าํพธิลีา้งเดชะพระจติเจา้”
x
 

34
ขา้พเจา้เหน็และเป็นพยานยนืยนัว่าท่านผูน้ี้เป็นพระบุตรของพระ

เจา้”
y
 

 

ศิษยก์ลุ่มแรก 
35

วนัรุง่ขึน้ ยอหน์กําลงัยนือยูท่ีน่ัน่กบัศษิยส์องคน 
36

เมือ่เหน็พระเยซเูจา้เสดจ็ผ่านไป จงึพดู

ว่า “น่ีคอืลกูแกะของพระเจา้” 
37

เมือ่ศษิยท์ัง้สองคนไดย้นิยอหน์พูดดงัน้ีจงึตดิตามพระเยซเูจา้ไป 
38

พระเยซเูจา้ทรงหนัพระพกัตรม์าทอดพระเนตรเหน็เขากําลงัตดิตามพระองค ์ จงึตรสัถามว่า “ท่าน

ตอ้งการสิง่ใด” เขาทลูตอบว่า “รบับ”ี แปลว่า พระอาจารย ์ “พระองคท์รงพาํนกัอยูท่ีไ่หน” 
39

พระเยซู

เจา้ตรสัว่า “มาดซู”ิ เขาจงึไปด ู เหน็ทีป่ระทบัของพระองค ์ และพกัอยูก่บัพระองคใ์นวนันัน้ ขณะนัน้

เป็นเวลาประมาณ 

บ่ายสีโ่มง25

z
 

40
อนัดรวูน้์องชายของซโีมนเปโตรเป็นคนหน่ึงในสองคนทีไ่ดย้นิคําพดูของยอหน์ และตาม

พระเยซเูจา้ไป 
41

อนัดรวูพ์บซโีมนพีช่ายเป็นคนแรก26

aa
 จงึพดูว่า “เราพบพระเมสสยิาหแ์ลว้” พระเมส

สยิาห ์ หรอืพระครสิตเจา้ แปลว่า ผูร้บัเจมิ 
42

เขาพาพีช่ายไปเฝ้าพระเยซเูจา้ พระเยซเูจา้

ทอดพระเนตรเหน็เขา จงึตรสัว่า “ท่านคอืซโีมน บุตรของยอหน์ ท่านจะมชีื่อว่า เคฟาส” แปลว่า “เป

โตร” หรอื “ศลิา” 
43

วนัรุง่ขึน้ พระเยซเูจา้ทรงตดัสนิพระทยัเสดจ็ไปยงัแควน้กาลลิ ีทรงพบฟีลปิและตรสักบัเขา

ว่า “จงตามเรามาเถดิ” 
44

ฟีลปิมาจากเมอืงเบธไซดาเช่นเดยีวกบัอนัดรวูแ์ละ 

เปโตร 
45

ฟีลปิพบนาธานาเอล27

bb
 และบอกเขาว่า “เราพบผูท้ีโ่มเสสในธรรมบญัญตัแิละบรรดา

ประกาศกเขยีนถงึ ผูน้ัน้คอืพระเยซ ู บุตรของโยเซฟ ชาวนาซาเรธ็” 
46

นาธานาเอลจงึพดูกบัฟีลปิว่า 

“จะมอีะไรดมีาจากนาซาเรธ็ไดร้”ึ ฟีลปิตอบว่า “มาดูซ”ิ 
47

พระเยซเูจา้ทอดพระเนตรเหน็นาธานาเอล

เขา้มาเฝ้า จงึตรสัถงึเขาว่า28

cc
 “น่ีคอืชาวอสิราเอลแท ้ เป็นคนไมม่มีารยา” 

48
นาธานาเอลทลูถามว่า 

“พระองคท์รงรูจ้กัขา้พเจา้ไดอ้ยา่งไร” พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “ก่อนทีฟี่ลปิจะเรยีกท่าน เราเหน็ท่าน

                                         
x “พธิลีา้งเดชะพระจติเจา้” วลนีี้สรุปจุดประสงคท์ัง้หมดทีพ่ระเมสสยิาหเ์สดจ็ (ด ู ขอ้ 1 เชงิอรรถ a) ไดแ้ก่การทีม่นุษยชาตสิามารถ

บงัเกดิใหม่เดชะพระจติเจา้ พนัธสญัญาเดมิไดก้ล่าวล่วงหน้าถงึเหตุการณ์นี้แลว้ (ด ูกจ 2:33 เชงิอรรถ u) พระจติเจา้ประทบัอยู่เหนอื

พระเมสสยิาห ์(1:33; อสย 11:2; 42:1) พระองคจ์งึประทานพระจติเจา้ใหแ้ก่ผูอ้ื่น (พธิลีา้งเดชะพระจติเจา้ ดทูีน่ี่ และ กจ 1:5 เชงิอรรถ 

f) แต่พระองคป์ระทานพระจติเจา้ไดห้ลงัการกลบัคนืพระชนมชพีเท่านัน้ (7:39; 16:7, 8; 20:22; กจ 2) พระเยซูเจา้ “ทรงบงัเกดิเป็น

มนุษย”์ (1 ยน 4:2; 2 ยน 7) แต่ธรรมชาตมินุษยเ์ป็นสิง่ทีเ่สือ่มสลายได ้(ขอ้ 14 เชงิอรรถ l) เมือ่พระองค ์“ถูกยกขึน้” และกลบัไปหา

พระบดิาแลว้เท่านัน้ พระวรกายของพระองคซ์ึง่ไดร้บัความรุ่งเรอืงจงึมอีานุภาพของพระเจา้อย่างสมบรูณ์ และประทานชวีติไดต้ัง้แต่

นัน้เป็นตน้ไป พระจติเจา้จะทรงหลัง่ลงมาสู่โลกจากพระวรกายนี้ เหมอืนกบัจากธารน้ําทีไ่มม่วีนัเหอืดแหง้ (7:37-39; 19:34 เชงิอรรถ r 

ด ูรม 5:5 เชงิอรรถ e) การทีน้ํ่าเป็นสญัลกัษณ์ ด ู4:1 เชงิอรรถ a 
y สาํเนาโบราณบางฉบบัเขยีนว่า “ผูเ้ลอืกสรรของพระเจา้” 
z ตลอดสปัดาหแ์รกนี้ มกีารแยกเหตุการณ์ในแต่ละวนัอย่างชดัเจน (ขอ้ 29, 35, 41, 43; 2:1 เชงิอรรถ a) 
aa สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “แต่เชา้ตรู่” 
bb นาธานาเอลอาจเป็นคนเดยีวกนักบับารโธโลมวิในพระวรสารสหทรรศน์ (มธ 10:3// เทยีบ ยน 21:2) 
cc “ถงึเขา” สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ถงึนาธานาเอล” หรอื “แก่เขา” 
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อยูใ่ตต้น้มะเดื่อเทศ”
dd

 
49

นาธานาเอลทลูตอบว่า “รบับ ี พระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้30

ee
 พระองค์

ทรงเป็นกษตัรยิข์องชนชาตอิสิราเอล” 
50

พระเยซเูจา้ตรสัว่า “ท่านเชื่อเพราะเราพดูว่า เราเหน็ท่านอยู่

ใตต้น้มะเดื่อเทศหรอื ท่านจะเหน็เหตุการณ์ทีย่ ิง่ใหญ่กว่านัน้อกี” 
51

แลว้พระองคต์รสัเสรมิว่า “เรา

บอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า ท่านจะเหน็ทอ้งฟ้าเปิด และจะเหน็บรรดาทตูสวรรคข์องพระเจา้ขึน้

ลงรบัใชบุ้ตรแห่งมนุษย”์
ff
 

 

งานมงคลสมรสท่ีหมู่บ้านคานา 

2 
1
สามวนัต่อมา32

a
มงีานมงคลสมรสทีห่มูบ่า้นคานาในแควน้กาลลิ ี พระมารดาของพระเยซู

เจา้ทรงอยูใ่นงานนัน้33

b
 

2
พระเยซเูจา้ทรงไดร้บัเชญิพรอ้มกบับรรดาศษิยม์าในงานนัน้ดว้ย 

3
เมือ่เหลา้

องุน่หมด พระมารดาของพระเยซเูจา้จงึมาทลูพระองคว์่า “เขาไม่มเีหลา้องุน่แลว้” 
4
พระเยซเูจา้ตรสั

ว่า “แมค่รบั34

c
 แมต่อ้งการอะไรจากลกู35

d
 เวลาของลกู36

e
ยงัมาไมถ่งึ” 

5
พระมารดาของพระเยซเูจา้จงึ

กล่าวแก่บรรดาผูร้บัใชว้่า “เขาบอกใหท่้านทําอะไร กจ็งทาํเถดิ” 
6
ทีน่ัน่มโีอ่งหนิตัง้อยูห่กใบ เพื่อใช้

ชาํระตนตามธรรมเนียมของชาวยวิ แต่ละใบจน้ํุาไดป้ระมาณหน่ึงรอ้ยลติร 
7
พระเยซเูจา้ตรสักบั

บรรดาผูร้บัใชว้่า “จงตกัน้ําใส่โอ่งใหเ้ตม็” เขากต็กัน้ําใส่จนเตม็ถงึขอบ 
8
แลว้พระองคท์รงสัง่เขาอกีว่า 

“จงตกัไปใหผู้จ้ดังานเลีย้งเถดิ” เขากต็กัไปให ้
9
ผูจ้ดังานเลีย้งไดช้มิน้ําทีเ่ปลีย่นเป็นเหลา้องุน่แลว้ ไมรู่้

ว่าเหลา้น้ีมาจากไหน แต่ผูร้บัใชท้ีต่กัน้ํารูด้ ี ผูจ้ดังานเลีย้งจงึเรยีกเจา้บ่าวมา 
10

พดูว่า “ใครๆ เขานํา

                                         
dd ยน มกัจะเน้นถงึลกัษณะของพระเยซูเจา้ว่าพระองคท์รงมคีวามรูเ้หนอืธรรมชาตเิกีย่วกบับุคคล และสิง่ต่างๆ ด ู 2:24ฯ; 4:17-19, 

29; 6:61, 64, 71; 13:1, 11, 27-28; 16:19, 30; 18:4; 21:17) 
ee “พระบุตรของพระเจา้” ในทีน่ี้หมายความเพยีงว่า พระองคเ์ป็นพระเมสสยิาห ์ (เหมอืนกบัวล ี “กษตัรยิข์องชนชาตอิสิราเอล”) ด ู มธ 

4:3 เชงิอรรถ d 
ff ความฝนัของยาโคบ (ปฐก 28:10-17) จะเป็นความจรงิ เมือ่บุตรแห่งมนุษยจ์ะ “ถูกยกขึน้” (ยน 3:14 เชงิอรรถ i) 

2 a “สามวนัต่อมา” คอื สามวนัหลงัจากทีท่รงพบกบัฟีลปิและนาธานาเอล ดงันัน้ เหตุการณ์ทีบ่นัทกึไวต้อนเริม่ตน้พระวรสารจงึเป็น

เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ภายในหนึ่งสปัดาห ์ โดยแบ่งเรือ่งราวแต่ละวนัไวช้ดัเจน (ด ู 1:39 เชงิอรรถ z) สปัดาหแ์รกนี้จบลงดว้ยการทีพ่ระ

ครสิตเจา้ทรงแสดงพระสริริุ่งโรจน์ของพระองคท์ีห่มูบ่า้นคานา (ขอ้ 11) 
b พระนางมารยีอ์ยู่ดว้ย เมือ่พระเยซเูจา้ทรงแสดงพระสริริุ่งโรจน์ครัง้แรก พระนางจะอยูอ่กีครัง้หนึ่งทีเ่ชงิไมก้างเขน (19:25-27) การ

เล่าเรือ่งทัง้สองนี้มรีายละเอยีดหลายประการทีเ่หมอืนกนั แสดงว่ายอหน์ตอ้งการเน้นความสาํคญัพเิศษของพระนาง 
c “แมค่รบั” แปลตามตวัอกัษรไดว้่า “สตรเีอ๋ย” การเรยีกเช่นนี้จะพบอกีใน 19:26 การทีล่กูคนหนึ่งใชค้าํว่า “สตรเีอ๋ย” เรยีกมารดาของ

ตน ไมใ่ชว่ธิพีดูของชาวยวิ เราไมพ่บตวัอย่างเช่นนี้อกีเลยในพระคมัภรี ์ แมว้่าสาํนวนนี้จะเป็นการทกัทายอย่างสุภาพต่อสตรอีื่นๆ 

ทัว่ไป ยน ใชว้ลนีี้โดยเจตนาจะใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ถงึนางเอวา (เทยีบ ปฐก 3:15, 20) ในฐานะทีพ่ระนางมารยีค์อืนางเอวาคนใหม ่

มารดาของผูม้ชีวีติทุกคน 
d แปลตามตวัอกัษรว่า “ธุระอะไรของขา้พเจา้และของท่าน” เป็นสาํนวนภาษาฮบีรทูีพ่บบ่อยๆ ในพนัธสญัญาเดมิ (วนฉ 11:12; 2 ซมอ 

16:10; 19:23; 1 พกษ 17:18; ฯลฯ) และในพนัธสญัญาใหม ่(มธ 8:29; มก 1:24; 5:7; ลก 4:34; 8:28) เป็นวลทีีใ่ชเ้พือ่แสดงความไม่

พอใจเมือ่บุคคลอืน่เขา้มาแทรกแซงในเรือ่งทีไ่มใ่ช่ธุระของเขา หรอืเพือ่ปฏเิสธการเสนอความคดิเหน็ของผูอ้ื่น บางครัง้มคีวามหมาย

เพยีงว่า “เรามคีวามคดิเหน็ไมต่รงกนั” หรอืกาํลงัคดิคนละอย่าง บรบิทเท่านัน้จะบอกว่าวลนีี้มคีวามหมายอย่างไร ในทีน่ี้พระเยซูเจา้

ทรงตอ้งการบอกพระมารดาใหรู้ว้่ายงัไมถ่งึเวลาของพระองคเ์ท่านัน้ ความคดิของพระองคจ์งึไมเ่หมอืนกนัทเีดยีวกบัความคดิของพระ

นางซึง่เป็นห่วงแต่เพยีงเพือ่ชว่ยกูห้น้าของคู่บ่าวสาว 
e “เวลา” ของพระเยซูเจา้หมายถงึ การรบัพระสริริุ่งโรจน์และการเสดจ็กลบัไปประทบั ณ เบือ้งขวาของพระบดิา ยน กล่าวบ่อยๆ ว่า

เวลานี้ใกลจ้ะมาถงึแลว้ (7:30; 8:20; 12:23, 27; 13:1; 17:1; 19:27) พระบดิาเท่านัน้ทรงเป็นผูก้าํหนด “เวลา” นี้ซึง่ไมอ่าจมาถงึก่อน

ได ้อศัจรรยท์ีพ่ระเยซูเจา้ทรงกระทาํเพราะพระมารดาชีแ้นะนัน้จงึเป็นสญัลกัษณ์ถงึ “เวลา” ของพระครสิตเจา้นี้ดว้ย 
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เหลา้องุน่อยา่งดมีาใหก่้อน เมือ่บรรดาแขกดื่มมากแลว้ จงึนําเหลา้องุน่อย่างรองมาให ้ แต่ท่านเกบ็

เหลา้อยา่งดไีวจ้นถงึบดัน้ี” 
11

พระเยซเูจา้ทรงกระทําเครื่องหมายอศัจรรย์
f
ครัง้แรกน้ีทีห่มูบ่า้นคานา แควน้ 

กาลลิ ี พระองคท์รงแสดงพระสริริุง่โรจน์ของพระองค ์ และบรรดาศษิยเ์ชื่อในพระองค ์
12

หลงัจากนัน้ 

พระเยซเูจา้เสดจ็ไปเมอืงคาเปอรนาอุมพรอ้มกบัพระมารดา ญาตพิีน้่องและบรรดาศษิย ์ทุกคนพาํนกั

อยูท่ีน่ัน่เพยีงสองสามวนั 

ข. เทศกาลปัสกา การชาํระพระวิหาร 
13

เทศกาลปสักาของชาวยวิใกลจ้ะมาถงึ พระเยซเูจา้เสดจ็ขึน้ไปยงักรงุเยรซูาเลม็ 
14

ใน

บรเิวณพระวหิาร พระองคท์รงพบพ่อคา้ขายโค พ่อคา้ขายแกะ พ่อคา้ขายนกพริาบ และคนแลกเงนิ

นัง่อยูท่ีโ่ต๊ะ 
15

พระองคท์รงใชเ้ชอืกเป็นแส ้ทรงขบัไล่ทุกคนรวมทัง้แกะและโคออกจากพระวหิาร ทรง

ปดัเงนิกระจายเกลื่อนกลาด และทรงควํ่าโต๊ะของผูแ้ลกเงนิ 
16

แลว้ตรสักบัคนขายนกพริาบว่า “จงนํา

ของเหล่าน้ีออกไป อยา่ทาํบา้นของพระบดิาของเราใหเ้ป็นตลาด” 
17

บรรดาศษิยจ์งึระลกึไดถ้งึคาํที่

เขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์่า “ความรกัทีข่า้พเจา้มต่ีอบา้นของพระองคเ์ป็นเสมอืนไฟทีเ่ผาผลาญขา้พเจา้” 
18

ชาวยวิจงึเขา้มาทลูถามพระองคว์่า “ท่านมเีครือ่งหมายอะไรแสดงใหเ้รารูว้่าท่านมอีํานาจทาํดงัน้ี” 
19

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “จงทาํลายพระวหิารน้ี แลว้เราจะสรา้งขึน้ใหม่ภายในสามวนั”
g
 
20

ชาวยวิ 

พดูว่า “พระวหิารหลงัน้ีตอ้งใชเ้วลาสรา้งถงึสีส่บิหกปี38

h
 แลว้ท่านจะสรา้งขึน้ใหมใ่นสามวนัหรอื” 

21
แต่

พระองคก์ําลงัตรสัถงึพระวหิารซึง่หมายถงึพระกายของพระองค์
I
 

22
ดงันัน้เมือ่พระองคท์รงกลบัคนื

พระชนมชพีจากบรรดาผูต้ายแลว้ บรรดาศษิยจ์งึระลกึไดว้่าพระองคต์รสัไวด้งัน้ี เขาจงึเชื่อทัง้พระ

คมัภรีแ์ละพระวาจาทีพ่ระองคต์รสัไว ้

 

                                         
f ประกาศกแทจ้รงิทุกคนตอ้งม ี“เครือ่งหมาย” หรอืการอศัจรรย ์ทีเ่ขาทาํในพระนามของพระเจา้เป็นหลกัฐาน รบัรอง (อสย 7:11; ด ูยน 

3:2; 6:29, 30; 7:3, 31; 9:16, 33) ประชาชนจงึหวงัว่าพระเมสสยิาหจ์ะตอ้งทาํอศัจรรยแ์บบเดยีวกบัโมเสสเป็นเครือ่งหมาย (ยน 1:21 

เชงิอรรถ t) พระเยซูเจา้จงึทาํ “อศัจรรย ์ เครือ่งหมาย” เพือ่ปลุกความเชือ่ในพระภารกจิทีท่รงไดร้บัจากพระเจา้ (ขอ้ 11,23; 4:48-54; 

11:15, 42; 12:37 ด ู3:11 เชงิอรรถ e) แทจ้รงิแลว้ “กจิการทุกอย่าง” ของพระครสิตเจา้แสดงว่าพระเจา้ไดท้รงส่งพระองคม์า (5:36; 

10:25, 37) และพระบดิาประทบัอยู่ในพระองค ์(10:30 เชงิอรรถ p) โดยแสดงพระสริริุ่งโรจน์อย่างทรงอํานาจ (1:14 เชงิอรรถ n) พระ

บดิาทรงเป็นผูก้ระทาํกจิการต่างๆ (10:38; 14:10) แต่หลายคนปฏเิสธไมย่อมเชือ่ (3:12; 5:38-47; 6:36, 64; 7:5; 8:45; 10:25; 

12:37) บาปของเขาจงึยงัคงอยู่ต่อไป (9:41; 15:24) 
g ใน ยน ถอ้ยคาํทีพ่ระเยซูเจา้ทรงใชบ้างครัง้มคีวามหมายสองอย่าง นอกเหนือจากความหมายปกตทิีผู่ฟ้งัเขา้ใจแลว้ ยงัมคีวามหมาย

ในเชงิเปรยีบเทยีบทีล่กึซึ้งยิง่ข ึน้อกีดว้ย ด ู2:20 (พระวหิาร) 3:3 (เกดิใหม)่ 4:15 (น้ําเป็น) 6:34 (ปงัแห่งชวีติ) 7:35 (จากไป) 11:11 

(ปลุกใหต้ื่น) 12:34 (ถูกยกขึน้) 13:9 (การลา้ง) 13:36 ฯ (จากไป) 14:22 (แสดงตน) ดงันัน้ เมือ่ผูฟ้งัเขา้ใจเพยีงความหมายเดยีว พระ

เยซูเจา้จงึจาํเป็นตอ้งอธบิายใหเ้ขา้ใจอกีความหมายหนึ่งดว้ย (ด ู3:11 เชงิอรรถ e) 
h การเริม่บรูณะซ่อมแซมพระวหิารไดเ้ริม่ตน้ขึน้ในปี 19 ก่อน ค.ศ. ดงันัน้ เหตุการณ์นี้เกดิขึน้ในเทศกาลปสักาปี ค.ศ. 28 หรอืหลงัจาก

นัน้ 
iพระวรกายของพระครสิตเจา้เป็นสญัลกัษณ์สาํคญัประการหนึ่งในขอ้เขยีนของยอหน์ (ด ูวว 21:22; เทยีบ เปาโล 1คร 12:12 เชงิอรรถ 

b) พระวรกายของพระครสิตเจา้ผูท้รงกลบัคนืพระชนมชพีจะเป็นศนูยร์วมของการนมสัการเดชะพระจติเจา้ตามความจรงิ (4:21ฯ) เป็น

วหิารทีป่ระทบัของพระเจา้ (1:14) เป็นวหิารฝา่ยจติซึง่จะมน้ํีาทรงชวีติไหลออกมา (7:37-39; 19:34) 
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พระเยซูเจ้าท่ีกรงุเยรซูาเลม็ 
23

ขณะทีพ่ระองคป์ระทบัอยู่ทีก่รงุเยรซูาเลม็ในเทศกาลปสักา คนจาํนวนมากเชื่อในพระนาม

ของพระองคเ์พราะไดเ้หน็เครือ่งหมายอศัจรรยต่์างๆ ทีท่รงกระทํา 
24

แต่พระเยซเูจา้ไมว่างพระทยัใน

คนเหล่านัน้ ทรงรูจ้กัทุกคน 
25

พระองคไ์มท่รงปรารถนาใหผู้ใ้ดเป็นพยานในเรือ่งมนุษย ์ เพราะทรง

ทราบดวี่ามสีิง่ใดอยูใ่นใจมนุษย ์

 

พระเยซูเจ้าทรงสนทนากบันิโคเดมสั 

3 
1
ชายคนหน่ึงจากกลุ่มชาวฟารสิชีื่อนิโคเดมสั เป็นหวัหน้าคนหน่ึงของชาวยวิ 

2
เขามาเฝ้า

พระเยซเูจา้ตอนกลางคนื ทูลว่า “รบับ ีพวกเรารูว้่า ท่านเป็นอาจารยท์ีม่าจากพระเจา้ เพราะไมม่ใีคร

ทาํเครือ่งหมายอศัจรรยอ์ยา่งทีท่่านทําได ้ นอกจากพระเจา้จะสถติกบัเขา” 
3
พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า 

“เราบอกความจรงิแก่ท่านว่าไม่มใีครเหน็พระอาณาจกัรของพระเจา้39

a
ถา้เขาไมไ่ดเ้กดิใหม4่0

b
”
4
นิโค

เดมสัทลูถามว่า “คนชราแลว้จะเกดิใหมไ่ดอ้ย่างไรกนั เขาจะเขา้ไปในครรภม์ารดาอกีครัง้หน่ึง แลว้

เกดิใหมไ่ดห้รอื” 
5
พระเยซเูจา้ทรงตอบว่า “เราบอกความจรงิแก่ท่านว่าไม่มใีครเขา้สู่พระอาณาจกัร

ของพระเจา้ถา้เขาไมเ่กดิจากน้ําและพระจติเจา้41

c
 

6
สิง่ใดทีเ่กดิจากเน้ือหนงัยอ่มเป็นเน้ือหนงัสิง่ใดที่

เกดิจากพระจติเจา้ ยอ่มเป็นจติ 
7
อยา่ประหลาดใจถา้เราบอกท่านว่า ท่านทัง้หลายจาํเป็นตอ้งเกดิ

ใหมจ่ากเบือ้งบน 
8
ลม42

d
ยอ่มพดัไปในทีท่ีล่มตอ้งการ ท่านไดย้นิเสยีงลมพดัแต่ไม่รูว้่า ลมพดัมาจาก

ไหน และจะพดัไปไหน ทุกคนทีเ่กดิจากพระจติเจา้กเ็ป็นเช่นน้ี” 
9
นิโคเดมสัทลูถามพระองคว์่า 

“เหตุการณ์เช่นน้ีจะเป็นไปไดอ้ยา่งไร” 
10

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “ท่านเป็นอาจารยข์องชาวอสิราเอล 

ท่านไมรู่เ้ร ือ่งเหล่าน้ีหรอื 
11

เราบอกความจรงิแก่ท่านว่าเรากําลงัพดูถงึเรือ่งทีเ่รารู4้3
e
และเป็นพยานถงึ

                                         
3 a “พระอาณาจกัรของพระเจา้” เป็นวลทีีใ่ชบ่้อยๆ ในพระวรสารสหทรรศน์ (มธ 4:17 เชงิอรรถ f) แต่พบใน ยน เพยีงทีน่ี่ และขอ้ 5 

เท่านัน้ ยน มกัจะใชค้าํว่า “ชวีติ” หรอื “ชวีตินิรนัดร” เพือ่สือ่ความหมายเดยีวกนั 
b คาํกรกี “anothen” มคีวามหมายทัง้ “อกีครัง้หนึ่ง” และ “จากเบือ้งบน” เราเลอืกใชค้วามหมายแรกในขอ้นี้ เพราะคาํถามของนิโค

เดมสัในขอ้ 4 แสดงว่าเขาไมเ่ขา้ใจความหมายทีส่อง 
c เป็นการกล่าวพาดพงิถงึศลีลา้งบาป ทีเ่ราจาํเป็นตอ้งรบั (ด ูรม 6:4 เชงิอรรถ a) 
d ทัง้ในภาษากรกี และภาษาฮบีร ูคาํเดยีวกนัหมายถงึทัง้ “ลม” และ “จติ” รวมทัง้ “พระจติเจา้” ดว้ย 
e พระเยซูเจา้ไมไ่ดต้รสัดว้ยการรเิริม่ของพระองคเ์อง (7:17-18) แต่ทรงประกาศยนืยนัถงึสิง่ทีพ่ระองคไ์ดท้รงเหน็ “ร่วมกบัพระบดิา” 

(1:18; 3:11; 8:38; ด ู8:24 เชงิอรรถ g) พระองคท์รงถ่ายทอดพระวาจาและคาํสอนของพระบดิาใหแ้ก่เรา (3:34; 8:28; 12:49, 50; 

14:24; 17:8, 14) พระองคเ์องเป็นพระวาจาหรอืพระวจนาตถ์ (1:1,14) 

 พระวจนาตถไ์มท่รงอยู่เฉยๆ แต่ทรงสรา้งทุกสิง่ขึน้มาจากความเปล่า (1:1 เชงิอรรถ a) ทรงปลุกคนตายใหก้ลบัคนืชพี (5:28-29; 

11:43, 44) ประทานชวีติแก่วญิญาณ (5:24; 6:63; 8:51) ประทานพระจติเจา้ผูท้รงเป็นบ่อเกดิแห่งชวีติอมตะ (1:33 เชงิอรรถ x; 

20:22) ดงันัน้ พระวจนาตถ์จงึทรงบนัดาลใหม้นุษยเ์ป็นบุตรของพระเจา้ (1:12; 10:35) โดยมเีงือ่นไขว่า มนุษยต์อ้งมคีวามเชือ่ใน

พระวจนาตถ์ (1:12) ตอ้ง “ดาํรงอยู่ในพระองค”์ (ด ู8:31) “ตอ้งรกัษาพระวาจาของพระองค”์ (8:51, 55; 12:47; 14:23; 15:20; 17:6) 

ตอ้งเชือ่ฟงับทบญัญตัขิองพระองค ์คอืบทบญัญตัแิห่งความรกั (13:34 เชงิอรรถ u) อย่างไรกต็าม พระวจนาตถ์คงเป็นปรศินา (2:19 

เชงิอรรถ g) ทีเ่ขา้ใจยาก (ด ู 6:60; 7:36) ทรงเขา้ในดวงใจทีถ่่อมตนเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ ผูท้ ีฟ่งัพระวจนาตถ์หรอืพระวาจาจงึ

ตอบสนองแตกต่างกนั (7:43; 10:19) แมไ้ดเ้หน็ “เครือ่งหมายต่างๆ” แลว้ (2:11 เชงิอรรถ f) บางคนเชือ่ (4:41; 7:40ฯ, 46; 8:30) บาง

คนละทิง้พระองคบ์างคนเชือ่ (4:41; 7:40ฯ, 46; 8:30) บางคนแมไ้ดเ้หน็ “เครือ่งหมายต่างๆ” แลว้ (2:11 เชงิอรรถ f) กย็งัละทิง้

พระองคไ์ปดว้ยความผดิหวงั (6:66) พระวจนาตถ์หรอืพระวาจาทีถู่กปฏเิสธนี้จะพพิากษามนุษยท์ุกคนในวนัสุดทา้ย (12:48) 
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เรือ่งทีเ่ราเหน็ แต่ท่านทัง้หลายไม่ยอมรบัคาํยนืยนัของเรา44

f
 

12
ถา้ท่านทัง้หลายไม่เชื่อเมือ่เราพดูถงึ

เรือ่งทีเ่กีย่วกบัโลกน้ี ท่านจะเชื่อไดอ้ยา่งไรเมือ่เราจะพูดถงึเรือ่งทีเ่กีย่วกบัสวรรค 4์5

g
 

13
ไมม่ใีครเคยขึน้ไปบนสวรรค 4์6

h
นอกจากผูท้ีล่งมาจากสวรรคค์อืบุตรแห่งมนุษยเ์ท่านัน้ 

14
โมเสสยกรปูงขูึน้ในถิน่ทุรกนัดารฉนัใด บุตรแห่งมนุษย์47

i
กจ็ะตอ้งถูกยกขึน้ฉนันัน้ 

15
เพื่อทุกคนทีม่คีวามเชื่อในพระองค 4์8

j
จะมชีวีตินิรนัดร

16
พระเจา้ทรงรกัโลกอย่างมากจงึ

ประทานพระบุตรเพยีงพระองคเ์ดยีวของพระองค ์เพื่อทุกคนทีม่คีวามเชื่อในพระบุตรจะไมพ่นิาศ แต่

จะมชีวีตินิรนัดร
17

เพราะพระเจา้ทรงส่งพระบุตรมาในโลกน้ีมใิช่เพื่อตดัสนิลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะ

ไดร้บัความรอดพน้เดชะพระบุตรนัน้
18

ผูท้ีม่คีวามเชื่อในพระบุตรจะไมถู่กตดัสนิลงโทษ แต่ผูท้ีไ่มม่ี

ความเชื่อกถ็ูกตดัสนิลงโทษอยูแ่ลว้ เพราะเขามไิดม้คีวามเชื่อในพระนามของพระบุตรเพยีงพระองค์

                                         
f พระวรสารของ ยน มลีกัษณะการพจิารณาคดทีีฟ่งัพยานหลายปากดว้ยกนั (ด ู5:22 เชงิอรรถ i) พยานเหล่านี้ไดแ้ก่ ยอหน์ผูท้าํพธิี

ลา้ง (1:7-8, 15, 19; 3:26; 5:33; 10:41) พระเยซูเจา้เองทรงเป็นพยานถงึความจรงิ (18:37) ทรงกล่าวโทษโลก (7:7) ทรงเป็นพยาน

ถงึพระบดิา และถงึพระองคเ์องในฐานะทีท่รงเป็นผูนํ้าสารของพระบดิา (3:11, 31-32; 5:26; 10:25 เทยีบ 1 ทธ 6:13; วว 1:5; 3:14) 

จุดยอดของการพจิารณาคดนีี้เกดิขึน้เมือ่พระเยซูเจา้ทรงถูกนํามาพจิารณาคดต่ีอหน้าปีลาต (ด ู 18:28 เชงิอรรถ d) พระบดิาทรงเป็น

พยานถงึพระบุตร (5:31-37; 8:18) และพระจติเจา้กท็รงเป็นพยานเช่นเดยีวกนั (15:26 ด ู14:26; รม 8:16; 1 ยน 5:6-12) นอกจาก

พยานทีก่ล่าวมาแลว้นี้บรรดาอคัรสาวก (ด ู17:20) จะร่วมเป็นพยานดว้ย (15:27; 19:35; กจ 1:8 เชงิอรรถ k) 
g “การเชือ่” (ด ูมธ 8:10 เชงิอรรถ b; รม 1:16 เชงิอรรถ h) ประกอบดว้ย “การยอมรบัพระเยซูเจา้” (1:12; 5:43) “การรูจ้กัพระองค”์ 

และพระบดิาพรอ้มกบัพระองค ์(10:38; 14:7) การรบัรูว้่าพระองคเ์ป็นพระบุตรและผูนํ้าสารของพระบดิา (3:16-18; 14:1,10; 17:8, 21-

25; 20:31) การเขา้มาเฝ้าพระองค ์ (6:35) “การเหน็” พระองค ์ (6:36, 40; 11:40; 20:8, 29) การเหน็เครือ่งหมาย (2:11 เชงิอรรถ f; 

4:53; 20:31) และพยานหลกัฐานอื่นๆ (3:11 เชงิอรรถ f; 10:25) เป็นจุดเริม่ของความเชือ่ซึง่นําไปสูช่วีตินิรนัดร (3:15 เชงิอรรถ j; 

5:25; 10:26-28 เชงิอรรถ m) ความเชือ่แสดงตนในความรกัทีป่ฏบิตัติามพระวาจา และบทบญัญตัขิองพระเจา้ ท่าทพีืน้ฐานเช่นนี้ต่อ

พระครสิตเจา้จะเป็นมาตรการทีพ่ระเยซูเจา้จะทรงใชใ้นการพพิากษามวลมนุษย ์(3:17-18, 36; 5:29, 44-47) 
h ในสมยัพระเยซูเจา้มขีอ้เขยีนของชาวยวิหลายชิน้อา้งว่าบางคนไดร้บัการเปิดเผยพเิศษจากพระเจา้ ขอ้ความทีพ่ระเยซูเจา้ทรงกล่าว

นี้อาจเป็นการยนืยนัว่า ผูท้ ีไ่ดร้บัการเปิดเผยเหล่านี้ไมเ่คยขึน้ไปพบพระเจา้ในสวรรค ์พระองคเ์ท่านัน้เสดจ็ลงมาจากสวรรค ์จงึเป็นบ่อ

เกดิการเปิดเผยความจรงิเกีย่วกบัพระเจา้โดยแทเ้พยีงพระองคเ์ดยีวเท่านัน้ ขอ้ความนี้ยงัอาจพาดพงิถงึการทีพ่ระเยซูเจา้เสดจ็สู่

สวรรค ์ซึง่พสิจูน์ว่าพระองคเ์สดจ็ลงมาจากสวรรคแ์ละทรงรบัพระเกยีรตริุ่งโรจน์ในฐานะ “บุตรแห่งมนุษย”์ ดว้ย 
i “บุตรแห่งมนุษย”์ (ด ูดนล 7:13 เชงิอรรถ k; มธ 8:20 เชงิอรรถ h; 12:32; 24:30) จะตอ้งถูกยกขึน้ หมายถงึ ทัง้ถูกยกขึน้ตรงึบนไม้

กางเขน และถูกยกขึน้ไปรบัพระสริริุ่งโรจน์ของพระบดิา (1:51; 8:28; 12:32-34, 32 เชงิอรรถ j; 13:31-32) เพือ่จะรบัความรอดพน้ได้

มนุษยจ์ะตอ้ง “มองด”ู พระองค ์ผู ้“ทรงถูกยกขึน้” บนไมก้างเขน (19:37 เชงิอรรถ v; กดว 21:8; ศคย 12:10 เชงิอรรถ f) นัน่คอืเชือ่ว่า

พระองคเ์ป็นพระบุตรเพยีงองคเ์ดยีว (ยน 3:18) แลว้นัน้มนุษยจ์ะไดร้บัการชาํระลา้งดว้ยน้ํา ซึง่ไหลออกมาจากพระสขีา้งทีถู่กแทง 

(19:34; ศคย 13:1) ตําแหน่ง ”บุตรแห่งมนุษย”์ ใน ยน เน้นถงึธรรมชาตมินุษยข์องพระเยซูเจา้ แมว้่าพระองคจ์ะเป็นพระบุตรทีท่รง

บงัเกดิจากพระบดิา (ขอ้ 13 และ 16:62) และทรงกระทาํกจิการซึง่แสดงลว่งหน้าถงึสทิธพิเิศษทีจ่ะเปิดเผยอย่างชดัเจนเมือ่สิน้พภิพก็

ตาม (5:26-29; 6:27, 53; 9:35) 
j อาจแปลไดอ้กีว่า “เพือ่ทุกคนทีเ่ชือ่ จะมชีวีตินิรนัดรในพระองค”์ พระเจา้ ผูท้รงเป็นเจา้นายสงูสุดของชวีติแต่ผูเ้ดยีว (ปฐก 9:4-5; 

ฉธบ 32:39; สดด 36:10) ทรงมอบอาํนาจการเป็นเจา้นายนี้ใหก้บัพระบุตร (ยน 5:21; 10:18 เชงิอรรถ j; 17:2) พระบุตรเองทรงเป็น

ชวีติ (11:25; 14:6) พระองคท์รงชวีติในพระองคแ์ละประทานชวีติ (5:26) ใหแ้ก่ผูท้ ีเ่ชือ่ในพระองค ์(1:4,12; 4:14; 5:24; 6:35; 20:31) 

ชวีตินี้มน้ํีาเป็นสญัลกัษณ์ (4:1 เชงิอรรถ a) ไดร้บัการหล่อเลีย้งจากพระวาจา (6:35 เชงิอรรถ k) ยน มกัเรยีกชวีตินี้ว่า “ชวีตินิรนัดร” 

อนัหมายถงึคุณสมบตัขิองพระเจา้เท่านัน้ ชวีติดงักล่าวนี้จงึอยู่เหนอืวตัถุ เหนือกาลเวลาและการวดัใดๆ ทัง้สิน้ (เทยีบ ปฐก 21:33; 

สดด 90:2; ปชญ 5:15-16; อสย 40:28) พระเจา้ทรงสญัญาจะประทานชวีตินี้แก่ผูท้ ีม่คีวามเชือ่ (ด ู2 คร 4:18) และไดป้ระทานใหแ้ลว้

ดว้ย (ยน 3:36; 5:24; 6:40, 68; 1 ยน 2:25) แต่ชวีตินี้จะสมบรูณ์หลงัจากการกลบัคนืชพีแลว้เท่านัน้ (6:39-40, 54; 11:25-26 ด ู7:14; 

18:8; 19:16) 



 10 

เดยีวของพระเจา้49

k
 

19
ประเดน็ของการตดัสนิลงโทษกค็อืความสว่างเขา้มาในโลกน้ีแลว้ แต่มนุษยร์กั

ความมดืมากกว่ารกัความสว่าง เพราะการกระทําของเขานัน้ชัว่รา้ย 
20

ทุกคนทีท่าํความชัว่ยอ่ม

เกลยีดความสว่างและไมเ่ขา้ใกลค้วามสว่าง เกรงว่าการกระทาํของตนจะปรากฏชดัแจง้ 
21

แต่ผูท้ี่

ปฏบิตัติามความจรงิ50

l
ยอ่มเขา้ใกลค้วามสว่าง เพื่อใหเ้หน็ชดัว่าสิง่ทีเ่ขาทํานัน้ไดท้าํโดยพึง่พระเจา้” 

 

พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนในแคว้นยเูดีย 

ยอหน์เป็นพยานครัง้สดุท้าย 
22

หลงัจากนัน้ พระเยซเูจา้เสดจ็พรอ้มกบับรรดาศษิยเ์ขา้ไปในแควน้ยเูดยี พระองคป์ระทบั

อยูก่บัเขาทีน่ัน่และทรงทาํพธิลีา้ง51

m
 

23
ส่วนยอหน์กท็ําพธิลีา้งอยูท่ีไ่อโนน52

n
 ใกลต้ําบลซาลมิ เพราะที่

นัน่มน้ํีาบรบิรูณ์ ประชาชนต่างมารบัพธิลีา้ง 
24

เวลานัน้ยอหน์ยงัไมถู่กจาํคุก 
25

ชาวยวิคนหน่ึงเริม่โตเ้ถยีงกบัศษิยบ์างคนของยอหน์เรื่องการชําระลา้ง53

o
 

26
คนเหล่านัน้จงึ

ไปหายอหน์ พดูว่า “รบับ ี ขณะน้ีผูท้ีเ่คยอยูก่บัท่านทีแ่มน้ํ่าจอรแ์ดนฟากโน้น และท่านเป็นพยานถงึ

เขากําลงัทําพธิลีา้งอยู ่และทุกคนกไ็ปหาเขา” 

 
27

ยอหน์ตอบว่า“มนุษยม์สีิง่ใดไมไ่ดน้อกจากสิง่ทีไ่ดร้บัจากสวรรค ์
28

ท่านทัง้หลายกเ็ป็น

พยานไดท้ีข่า้พเจา้เคยกล่าวไวแ้ลว้ว่า ‘ขา้พเจา้ไมใ่ช่พระครสิตเจา้ แต่ขา้พเจา้ถูกส่งมาก่อนพระองค’์ 

 
29

ผูท้ีม่เีจา้สาวคอืเจา้บ่าว54

p
 

แต่เพื่อนเจา้บ่าวทีย่นืฟงัอยู่ 

ยอ่มยนิดเีมือ่ไดย้นิเสยีงของเจา้บ่าว 

ขา้พเจา้มคีวามยนิดเีช่นน้ี และความยนิดขีองขา้พเจา้กส็มบรูณ์ 
30

พระองคจ์ะตอ้งทรงยิง่ใหญ่ขึน้ 

ส่วนขา้พเจา้จะตอ้งดอ้ยลง” 
31

ผูท้ีม่าจากเบือ้งบนยอ่มอยู่เหนือทุกคน55

q
 

ผูท้ีม่าจากแผ่นดนิน้ี 

ยอ่มเป็นของแผ่นดนิน้ี และพดูอยา่งคนของแผ่นดนิน้ี 

                                         
k . สาํนวนภาษาฮบีร ู“ชือ่” หมายถงึ ตวับุคคล ประโยคนี้จงึหมายความว่า “เชือ่ในพระบุตร” 
l ด ู1 ยน 3:19 เชงิอรรถ g 
m บางทพีระเยซูเจา้ทรงทาํพธิลีา้งซึง่มคีวามหมายเหมอืนกบัพธิลีา้งของยอหน์ คอืแสดงการเป็นทุกขก์ลบัใจเพือ่เตรยีมรบัพระ

อาณาจกัร 
n เชือ่กนัว่าไอโนน (แปลว่า “น้ําพ”ุ) อยู่ในลุ่มแมน้ํ่าจอรแ์ดน ประมาณ 12 ก.ม. ทางตอนใตข้องเมอืงสโิธโปลสิ บางคนเชือ่ว่า “ไอโนน” 

อยู่ทีเ่อนฟาราหใ์นปจัจุบนั 
o “การชาํระลา้ง” นี้อาจหมายถงึ “พธิลีา้ง” นัน่เอง “ชาวยวิคนหนึ่ง” สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ชาวยวิหลายคน” 
p พนัธสญัญาเดมิใชก้ารสมรสเป็นภาพเปรยีบเทยีบแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างพระเจา้กบัอสิราเอล (ฮชย 1:2 เชงิอรรถ b) พระเยซู

เจา้ทรงประยุกต์ใชก้ารเปรยีบเทยีบนี้กบัพระองค ์ (มธ 9:15//; 22:1ฯ; 25:1ฯ; ด ู เปาโล ใน 2 คร 11:2; อฟ 5:22ฯ) การเสดจ็มาของ

พระเมสสยิาหนํ์าความยนิดมีาสู่โลก (ขอ้ 29) เทยีบ 1:29, 36-39; 2:1-11 ดงันัน้ งานววิาหมงคลของลกูแกะของพระเจา้ (วว 19:7; 

21:2) จงึไดเ้ริม่แลว้ 
q หรอื “เหนือทุกสิง่” 
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ผูท้ีม่าจากสวรรคย์อ่มอยูเ่หนือทุกคน56

r
 

32
เขาเป็นพยานถงึสิง่ทีไ่ดเ้หน็และไดย้นิ 

แต่ไมม่ใีครยอมรบัคําพยานยนืยนัของเขา 
33

ผูท้ีร่บัคาํพยานยนืยนัของเขา 

กร็บัรองว่าพระเจา้ทรงสตัยจ์รงิ 
34

ผูท้ีพ่ระเจา้ทรงส่งมานัน้ย่อมกล่าวพระวาจาของพระเจา้ 

เพราะพระเจา้ประทานพระจติเจา้ใหเ้ขาอย่างไม่จาํกดั57

s
 

35
พระบดิาทรงรกัพระบุตร 

และทรงมอบทุกสิง่ไวใ้นพระหตัถข์องพระบุตร58

t
 

36
ผูใ้ดมคีวามเชื่อในพระบุตรยอ่มมชีวีตินิรนัดร 

ผูท้ีไ่มย่อมเชื่อฟงัพระบุตร จะไมพ่บชวีตินัน้ 

การลงโทษของพระเจา้กําลงัอยูเ่หนือเขาแลว้ 

 

พระเยซูเจ้ากบัชาวสะมาเรีย59

a 

4 
1
บรรดาชาวฟารสิไีดย้นิว่าพระเยซเูจา้ทรงทําพธิลีา้งและทรงมศีษิยม์ากกว่ายอหน์ 

2
ความ

จรงิผูท้ําพธิลีา้งไมใ่ช่พระองคแ์ต่เป็นบรรดาศษิย ์
3
เมือ่พระองค์

b
ทรงทราบเช่นน้ีกเ็สดจ็ออกจากแควน้

ยเูดยีกลบัไปยงัแควน้กาลลิ ี
4
จาํเป็นตอ้งเสดจ็ผ่านแควน้สะมาเรยี 

5
พระองคเ์สดจ็มาถงึเมอืงหน่ึงใน

แควน้สะมาเรยีชื่อสคิาร์60
c
 ใกลท้ีด่นิทีย่าโคบยกใหโ้ยเซฟบุตรชาย 

6
ทีน่ัน่มบ่ีอน้ําของยาโคบ พระเยซู

เจา้ทรงเหน็ดเหน่ือยจากการเดนิทาง จงึประทบัทีข่อบบ่อ ขณะนัน้เป็นเวลาประมาณเทีย่งวนั61

d
 
7
หญงิ

ชาวสะมาเรยีคนหน่ึงมาตกัน้ํา พระเยซเูจา้ตรสักบันางว่า “ขอน้ําดื่มสกัหน่อยเถดิ” 
8
บรรดาศษิยข์อง

พระองคไ์ปซือ้อาหารในเมอืง 
9
หญงิชาวสะมาเรยีทลูถามพระองคว์่า “ท่านเป็นชาวยวิ ทาํไมจงึขอน้ํา

                                         
r สาํเนาโบราณบางฉบบัละคาํว่า “ย่อมอยู่เหนือทุกคน” 
s หรอื “กล่าวพระวาจาของพระเจา้ และประทานพระจติเจา้โดยไมจ่าํกดั” 
t ตามพระราชโองการของพระบดิา ทกุสิง่ “อยู่ในพระหตัถ”์ (หรอื “อํานาจ”) ของพระบุตร (ขอ้ 35; 10:28, 29; 13:3; 17:2 เทยีบ 6:37-

39; มธ 11:27; 28:18) นี่เป็นรากฐานของอํานาจปกครอง (ยน 12:13-15; 18:36-37) ซึง่พระบุตรจะทรงรบักลบัมาอกีในวนัทีจ่ะทรง 

“ถูกยกขึน้” (ยน 12:32 เชงิอรรถ j; 19:19; กจ 2:33; อฟ 4:8) และในวนันัน้ “เจา้ของโลกนี้” จะสญูเสยีอาณาจกัรของตนไป (ยน 

12:31) 

4 a การพบปะทีบ่่อน้ําเป็นเหตุการณ์ทีพ่บบ่อยๆ ในเรือ่งราวเกีย่วกบับรรดาบรรพบุรุษ (ปฐก 25:10ฯ; 29:1ฯ; อพย 2:15ฯ) บ่อน้ําและ

น้ําพุมสี่วนสาํคญัในชวีติและศาสนาของบรรดาบรรพบุรุษ และของชาวยวิในสมยัอพยพ (ปฐก 26:14-22; อพย 15:22-27; 17:1-7) ใน

พนัธสญัญาเดมิ น้ําจากบ่อน้ําพุเป็นสญัลกัษณ์ถงึชวีติทีพ่ระเจา้ประทานให ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ชวีติในยุคของพระเมสสยิาห ์ (สดด 

36:8-9; อสย 12:3-4; 55:1; ยรม 2:13; อสค 47:1ฯ; เทยีบ สดด 46:4; และ ศคย 14:8 และในพนัธสญัญาใหม ่วว 7:16-17; 22:17) น้ํา

ยงัเป็นสญัลกัษณ์ของชวีติทีพ่ระปรชีาญาณและธรรมบญัญตัปิระทานให ้ (สภษ 13:14; บสร 15:3; 24:23-29) สญัลกัษณ์ของน้ํานี้ยงัมี

ความหมายเพิม่เตมิในพระวรสาร น้ํา “เป็น” (น้ําทีไ่หลจากตาน้ํา) หมายถงึ พระจติเจา้ (ด ู1:33 เชงิอรรถ x; 7:37-39) 
bสาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” 
c เมอืงสคิารน์ี้ถา้ไมห่มายถงึเมอืงเชเคมเก่า (สคิารา ในภาษาอาราเมอคิ) อาจหมายถงึหมูบ่า้นอสัคารใ์นปจัจุบนั ซึง่ตัง้อยู่ทีเ่ชงิเขาเอ

บาล ประมาณหนึ่งกโิลเมตรจาก “บ่อน้ําของยาโคบ” ปฐก มไิดก้ล่าวถงึบ่อน้ําแห่งนี้เลย 
d แปลตามตวัอกัษร “หกโมง” 
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ดื่มจากดฉินัซึง่เป็นชาวสะมาเรยี” เพราะชาวยวิไมต่ดิต่อกบัชาวสะมาเรยีเลย62

e
 

10
พระเยซเูจา้ตรสั

ตอบนางว่า 

“หากท่านรูจ้กัของประทานของพระเจา้ 

และรูจ้กัผูท้ ีบ่อกท่านว่า 

“ขอน้ําดื่มสกัหน่อยเถดิ” 

ท่านคงกลบัเป็นผูข้อ 

และผูน้ัน้จะให ้”น้ําทีใ่หช้วีติ” แก่ท่าน 
11

นางจงึทลูว่า “นายเจา้ขา ท่านไม่มถีงัตกัน้ํา และบ่อกล็กึมาก ท่านจะเอาน้ําทีใ่หช้วีติ มา

จากไหน 
12

ท่านยิง่ใหญ่กว่ายาโคบ บรรพบุรษุของเราหรอื ยาโคบใหบ่้อน้ําน้ีแก่เรา ยาโคบ ลกูหลาน

และฝงูสตัวก์ไ็ดด้ื่มน้ําจากบ่อน้ี” 
13

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า 

“ทุกคนทีด่ื่มน้ําน้ี 

จะกระหายอกี 
14

แต่ผูท้ีด่ ื่มน้ําซึง่เราจะใหน้ัน้ 

จะไมก่ระหายอกีเลย 

น้ําทีเ่ราจะใหเ้ขา 

จะกลายเป็นธารน้ําในตวัเขา ไหลรนิเพื่อชวีตินิรนัดร” 
15

หญงินัน้จงึทลูว่า “นายเจา้ขา โปรดใหน้ํ้านัน้แก่ดฉินับา้ง เพื่อดฉินัจะไมต่อ้งกระหายหรอื

ตอ้งมาตกัน้ําทีน่ี่อกี” 
16

พระเยซเูจา้ตรสักบันางว่า “จงไปเรยีกสามขีองเธอ และกลบัมาทีน่ี่” 
17

หญงิผู้

นัน้ทลูตอบว่า ‘ดฉินัไมม่สีาม’ี พระเยซเูจา้ตรสักบันางว่า “เธอพดูถูกแลว้ทีว่่า “ดฉินัไม่มสีาม”ี 
18

เพราะเธอมสีามมีาแลว้ถงึหา้คน และคนทีอ่ยูก่บัเธอเวลาน้ี กไ็มใ่ช่สามขีองเธอดว้ย เธอพดูจรงิ

ทเีดยีว” 
19

หญงิผูน้ัน้จงึทลูว่า “ดฉินัเหน็แลว้ว่าท่านเป็นประกาศก 
20

บรรพบุรษุของเราเคยนมสัการ

พระเจา้บนภเูขาน้ี63

f
แต่ท่านพูดว่าสถานทีส่ําหรบันมสัการพระเจา้คอืกรงุเยรซูาเลม็”

g
 

21
พระเยซเูจา้

ตรสักบันางว่า 

“นางเอ๋ย เชื่อเราเถดิ 

ถงึเวลาแลว้ทีท่่านทัง้หลายจะนมสัการพระบดิาเจา้ 

ไมใ่ช่เฉพาะบนภเูขาน้ี หรอืทีก่รงุเยรซูาเลม็ 
22

ท่านนมสัการพระเจา้ทีท่่านไมรู่จ้กั 

แต่เรานมสัการพระเจา้ทีเ่รารูจ้กั 

                                         
e สาํเนาโบราณบางฉบบัละขอ้ความอธบิายประโยคนี้ *ชาวยวิเกลยีดชาวสะมาเรยี (8:48; บสร 50:25-26; ลก 9:52-55; เทยีบ มธ 

10:5; ลก 10:33; 17:16) และมคีวามเหน็ว่า ชาวสะมาเรยีมตีน้กาํเนิดมาจากคนต่างศาสนาหา้กลุ่มทีถู่กอพยพเขา้มาอยู่ในอาณาจกัร

อสิราเอลรอบๆ กรุงสะมาเรยีเดมิ (2 พกษ 17:24-41) ชาวสะมาเรยียงัเคารพนบัถอืเทพเจา้ดัง้เดมิของตนดว้ย “สามหีา้คน” ในขอ้ 18 

อาจเป็นสญัลกัษณ์พาดพงิถงึเทพเจา้ทัง้หา้องคน์ี้กไ็ด ้
f “ภเูขานี้” หมายถงึ ภเูขาเกรซิมิ ชาวสะมาเรยีไดส้รา้งวหิารขึน้หลงัหนึ่งบนภเูขานี้ เป็นคู่แขง่กบัวหิารทีก่รุงเยรซูาเลม็ แต่กษตัรยิ์

ยอหน์ ฮรีคานุสของชาวยวิไดท้าํลายวหิารนี้ลงในปี 129 ก่อน ค.ศ. 
g สาํเนาโบราณบางฉบบัละคาํ “สถานที”่ 
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เพราะความรอดพน้มาจากชาวยวิ 
23

แต่จะถงึเวลา คอืเวลาน้ี 

เมือ่ผูน้มสัการแทจ้รงิจะนมสัการพระบดิาเจา้เดชะพระจติเจา้ และตามความจรงิ65

h
 

เพราะพระบดิาทรงแสวงหาผูน้มสัการพระองคเ์ช่นน้ี 
24

พระเจา้ทรงเป็นจติ 

ผูท้ีน่มสัการพระองค 6์6

i
 

จะตอ้งนมสัการเดชะพระจติเจา้และตามความจรงิ” 

 
25

หญงิผูน้ัน้จงึทลูว่า “ดฉินัรูว้่าพระเมสสยิาหค์อืพระครสิตก์ําลงัจะเสดจ็มา และเมื่อเสดจ็มา 

พระองคจ์ะทรงแจง้ทุกเรือ่งใหเ้รารู”้ 
26

พระเยซเูจา้ตรสัว่า “เราเป็นผูน้ัน้ เราทีก่ําลงัพูดกบัเธอ” 
27

ขณะนัน้ บรรดาศษิยม์าถงึ รูส้กึประหลาดใจทีพ่ระองคท์รงสนทนาอยูก่บัหญงิผูน้ัน้ แต่ไมม่ี

ใครทลูถามว่า “พระองคท์รงตอ้งการสิง่ใดจากนาง” หรอืว่า “พระองคก์ําลงัตรสัอะไรกบันาง” 
28

หญงิผู้

นัน้ทิง้ไหน้ําของนางไวท้ีน่ัน่ กลบัเขา้ไป67

j
ในเมอืง และบอกประชาชนว่า 

29
”มาเถดิ มาดูชายคนหน่ึงที่

บอกทุกอยา่งทีด่ฉิันเคยทํา เขาเป็นพระครสิตก์ระมงั” 
30

ประชาชนจงึออกจากเมอืงมาเฝ้าพระองค ์
31

ระหว่างนัน้ บรรดาศษิยท์ูลรบเรา้พระองคว์่า “รบับ ี เชญิรบัประทานอาหารบา้งเถดิ” 
32

แต่

พระองคต์รสัตอบว่า “เรามอีาหารอื่นทีท่่านทัง้หลายไม่รูจ้กั” 
33

บรรดาศษิยจ์งึถามกนัว่า “มใีครนําสิง่

ใดมาใหพ้ระองคร์บัประทานหรอื” 
34

พระเยซเูจา้จงึตรสัว่า 

“อาหารของเรา 

คอืการทาํตามพระประสงคข์องพระผูท้รงส่งเรามา68

k
 

และการประกอบภารกจิของพระองคใ์หส้าํเรจ็ลุล่วงไป 
35

ท่านพดูกนัมใิช่หรอืว่า 

อกีสีเ่ดอืนกจ็ะถงึเวลาเกบ็เกีย่ว 

ถูกแลว้ เราบอกท่านทัง้หลายว่า 

จงเงยหน้าขึน้ มองดทุู่งนาเถดิ 

ทุ่งนาเหลอืงอร่ามพรอ้มจะเกบ็เกีย่วไดแ้ลว้69

l
 

                                         
h “พระจติเจา้” (14:26 เชงิอรรถ r) ทรงทาํใหม้นุษยเ์ป็นสิง่สรา้งใหม ่(3:5) และยงัทรงเป็นพลงับนัดาลใจใหม้นุษยน์มสัการพระเจา้แบบ

ใหม ่ การนมสัการเช่นนี้จงึเป็นการนมสัการ “ตามความจรงิ” เพราะเป็นการนมสัการแบบเดยีวทีต่อบสนองเงือ่นไขซึง่พระเจา้ทรง

เปิดเผยทางพระเยซูเจา้ 
i สาํเนาโบราณบางฉบบัละคาํว่า “พระองค”์ ด ู12:20 
j หรอืแปลไดอ้กีแบบหนึ่งว่า “ไดจ้ากไป” 
k เปาโลและพระวรสารสหทรรศน์สอนว่า พระบดิาไดท้รงส่งพระเยซูเจา้มาในโลกนี้ แต่ยอหน์เน้นถงึเรือ่งนี้เป็นพเิศษซํ้าแลว้ซํ้าอกี 

(3:17; 5:24, 36-38; 8:42; 9:7; 11:42; 17:8, 21-25) พระเยซูเจา้ทรงมตีน้กาํเนิดในพระบดิา (3:31; 6:46; 7:29; 8:42) เสดจ็ลงมาจาก

พระบดิา (3:13; 6:38,42) ตรสัพระวาจาของพระบดิา (3:34; 7:16; 8:26-28; 12:49-50; 14:24; 17:8, 14) ทรงทาํตามพระประสงคข์อง

พระบดิา (9:4; 10:32, 37; 14:10) ความเชือ่ (3:12 เชงิอรรถ g) เป็นการยอมรบัว่าพระองคท์รงเป็นผูท้ีพ่ระบดิาทรงส่งมา (7:28-29; 

17:21,25; 19:9 เชงิอรรถ b) ต่อมาภายหลงั พระเยซูเจา้ทรงส่งบรรดาอคัรสาวกเชน่เดยีวกนั (13:20; 17:18; 20:21 ด ู 17:20 

เชงิอรรถ n; กจ 1:26; 22:21 เชงิอรรถ i; รม 1:1 เชงิอรรถ b) 
l “การเกบ็เกีย่ว” นี้หมายถงึ การเกบ็วญิญาณ ชาวสะมาเรยีซึง่มาเฝ้าพระเยซูเจา้ (ขอ้ 30) เป็นผลแรกของการเกบ็เกีย่วนี้ 
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36
คนเกบ็เกีย่วกําลงัจะรบัค่าจา้ง 

และรวบรวมผลไวเ้พื่อชวีตินิรนัดร 

เพื่อทัง้คนหว่าน และคนเกบ็เกีย่วจะมคีวามยนิดรีว่มกนั 
37

ในกรณน้ีีกเ็ป็นจรงิตามคาํพดูทีว่่า 

คนหน่ึงหว่าน อกีคนหน่ึงเกบ็เกีย่ว 
38

เราส่งท่านทัง้หลาย 

ไปเกบ็เกีย่วสิง่ทีท่่านไมไ่ดล้งแรงทาํงานไว ้

คนอื่นลงแรงไว ้

แลว้ท่านเขา้มาเกบ็ผลจากแรงงานของพวกเขา”
m
 

39
ชาวสะมาเรยีหลายคนจากเมอืงนัน้มคีวามเชื่อในพระองค ์ เพราะคาํของหญงิคนนัน้ที่

ยนืยนัว่า “เขาไดบ้อกทุกสิง่ทีด่ฉินัเคยทํา” 
40

เมือ่ชาวสะมาเรยีมาเฝ้าพระองคแ์ลว้ กว็อนขอใหป้ระทบั

อยูก่บัเขา พระองคป์ระทบัอยูท่ีน่ัน่สองวนั 
41

คนทีม่คีวามเชื่อเพราะพระวาจาของพระองคม์จีาํนวน

มากขึน้ 
42

เขากล่าวกบัหญงิผูน้ัน้ว่า “เรามคีวามเชื่อไมใ่ช่เพราะคาํพดูของท่านอกีแลว้ เราเองไดย้นิ

และรูว้่าพระองคเ์ป็นพระผูไ้ถ่ของโลกโดยแทจ้รงิ”
n
 

 

พระเยซูเจ้าในแคว้นกาลิลี 
43

หลงัจากนัน้สองวนั พระเยซเูจา้ทรงออกเดนิทางต่อไปยงัแควน้กาลลิ ี
44

พระองคเ์คยทรง

ประกาศไวว้่า ประกาศกมกัไมไ่ดร้บัเกยีรตใินบา้นเมอืงของตน 
45

แต่เมือ่พระองคเ์สดจ็มาถงึแควน้กา

ลลิ ี ชาวกาลลิตีอ้นรบัพระองคอ์ยา่งด ี เพราะเหน็การกระทําต่างๆ ของพระองคท์ีก่รงุเยรซูาเลม็ใน

ระหว่างวนัฉลองทีเ่ขาไปรว่มดว้ย 

 

เคร่ืองหมายอศัจรรยค์รัง้ท่ีสองท่ีหมู่บ้านคานา 
46

พระเยซเูจา้เสดจ็กลบัมาทีห่มูบ่า้นคานาในแควน้กาลลิอีกีครัง้หน่ึง พระองคเ์คยทรงเปลีย่น

น้ําเป็นเหลา้องุน่ทีน่ัน่ ขา้ราชการคนหน่ึงมบุีตรปว่ยหนักอยูท่ีเ่มอืงคาเปอรนาอุม 
47

เขาไดย้นิว่าพระ

เยซเูจา้เสดจ็จากแควน้ยเูดยีมายงัแควน้กาลลิแีลว้ จงึมาเฝ้าพระองคแ์ละทลูขอใหเ้สดจ็ไปรกัษาบุตร

ของเขา ซึง่ใกลจ้ะสิน้ชวีติ 
48

พระเยซเูจา้ตรสักบัเขาว่า “ถา้ท่านทัง้หลายไมเ่หน็เครือ่งหมายอศัจรรย์

และปาฏหิารยิแ์ลว้ ท่านจะไมเ่ชื่อเลย” 
49

ขา้ราชการผูน้ัน้ทลูว่า “พระเจา้ขา้ โปรดเสดจ็ไปก่อนทีบุ่ตร

ของขา้พเจา้จะสิน้ใจเถดิ” 
50

พระเยซเูจา้ตรสักบัเขาว่า “ไปเถดิ บุตรของท่านพน้อนัตรายแลว้” ชายผู้

นัน้เชื่อพระวาจาทีพ่ระเยซเูจา้ตรสักบัเขา จงึเดนิทางจากไป 
51

ขณะทีเ่ขากําลงัเดนิทางกลบั ผูร้บัใช้

ของเขาออกมาพบ บอกว่าบุตรของเขาพน้อนัตรายแลว้ 
52

เขาซกัถามถงึเวลาทีบุ่ตรมอีาการดขีึน้ 

                                         
m ผูเ้กบ็เกีย่วคอืบรรดาศษิย ์สว่นผูห้วา่นคอืผูท้ีไ่ดท้าํงานมาก่อนหน้านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่พระเยซูเจา้เอง 
n พระเยซูเจา้ไมท่รงเป็นเพยีง “กษตัรยิข์องชนชาตอิสิราเอล” เหมอืนกบัใน 1:49; เท่านัน้ แต่ทรงเป็น “พระผูไ้ถ่ของโลก” ดว้ย ยอหน์มี

ทรรศนะสากลเกีย่วกบัพระเยซูเจา้ (ด ู1:29; 3:16; 11:52; 1 ยน 2:2) อย่างไรกต็าม “ความรอดพน้มาจากชาวยวิ” (ขอ้ 22) 
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ผูร้บัใชต้อบว่า “เมือ่วานน้ีเวลาบ่ายโมงอาการไขก้ห็าย” 
53

บดิาจงึรูว้่านัน่เป็นเวลาทีพ่ระเยซเูจา้ตรสั

ว่า “บุตรของท่านพน้อนัตรายแลว้” เขากบัทุกคนในครอบครวัจงึมคีวามเชื่อ 
54

พระเยซเูจา้ทรงกระทําเครื่องหมายอศัจรรยค์รัง้ทีส่องน้ีหลงัจากเสดจ็กลบัจากแควน้ยเูดยี

มายงัแควน้กาลลิ ี

 

II. พระเยซูเจ้าทรงร่วมฉลองท่ีกรงุเยรซูาเลม็เป็นครัง้ท่ีสอง 

 

ชาวยิวเร่ิมต่อต้านพระเยซูเจ้า 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษาผู้ป่วยท่ีสระเบเธสดา 

5 
1
หลงัจากเหตุการณ์เหล่าน้ี กถ็งึวนัฉลองวนัหน่ึงของชาวยวิ 72

a
พระเยซเูจา้เสดจ็ขึน้ไปยงั

กรงุเยรซูาเลม็ 
2
ทีก่รงุเยรซูาเลม็ ใกลก้บัประตูแกะ มสีระชื่อเป็นภาษาฮบีรวู่าเบเธสดา73

b
 มรีะเบยีง

ลอ้มรอบอยูห่า้ดา้น 
3
ตามระเบยีงเหล่าน้ี มผีูเ้จบ็ปว่ยนอนอยูเ่ป็นจาํนวนมาก เช่น คนตาบอด คนงอ่ย 

และคนเป็นอมัพาต74

c
 

5
ทีน่ัน่ มชีายคนหน่ึงปว่ยมาสามสบิแปดปีแลว้ 

6
พระเยซเูจา้ทอดพระเนตรเหน็

เขานอนอยู ่ และทรงทราบว่าเขาปว่ยมานาน จงึตรสักบัเขาว่า “ท่านอยากจะหายป่วยไหม” 
7
ผูป้ว่ย

นัน้ตอบว่า “ท่านขอรบั ไม่มใีครช่วยจุม่ขา้พเจา้ลงในสระเมือ่น้ํากระเพื่อม พอขา้พเจา้มาถงึ คนอื่นก็

ลงไปก่อนแลว้” 
8
พระเยซเูจา้จงึตรสักบัเขาว่า “จงลุกขึน้ ยกแครท่ีน่อนและเดนิไปเถดิ” 

9
ชายผูน้ัน้ก็

หายเป็นปกตทินัท ีเขายกแครท่ีน่อนและเริม่เดนิไป 

วนันัน้เป็นวนัสบับาโต 
10

ชาวยวิจงึพดูกบัชายทีห่ายปว่ยนัน้ว่า “วนัน้ีเป็นวนัสบับาโต ท่าน

แบกแครท่ีน่อนไมไ่ด”้ 
11

เขาจงึตอบว่า “คนทีร่กัษาขา้พเจา้ใหห้ายปว่ยบอกขา้พเจา้ว่า “จงยกแคร่ที่

นอนและเดนิไปเถดิ”’ 
12

เขาเหล่านัน้ถามว่า “คนนัน้เป็นใคร คนทีบ่อกท่านใหย้กแครท่ีน่อนและเดนิ

ไป” 
13

แต่ชายทีห่ายปว่ยไม่รูว้่าเป็นใคร เพราะพระเยซูเจา้เสดจ็เขา้ไปในหมูป่ระชาชนทีอ่ยู่ทีน่ัน่แลว้ 
14

ต่อมา พระเยซเูจา้ทรงพบชายผูน้ัน้อกีในพระวหิาร จงึตรสักบัเขาว่า “ท่านหายเป็นปกตแิลว้ อยา่

ทาํบาปอกี มฉิะนัน้ เหตุรา้ยกว่าน้ีจะเกดิขึน้แก่ท่าน”
d
 

15
ชายผูน้ัน้จากไปแลว้บอกชาวยวิว่าพระเยซู

เจา้ทรงเป็นผูร้กัษาเขาใหห้ายปว่ย 
16

ดว้ยเหตุน้ี
 
ชาวยวิจงึเริม่เบยีดเบยีนพระเยซเูจา้76

e
เพราะพระองค์

                                         
5 a สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “วนัฉลองนัน้” อาจจะหมายถงึฉลองเปนเตกอสเต (50 วนัหลงัฉลองปสักา ระลกึถงึพนัธสญัญาทีภ่เูขาซี

นาย) 
b สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “เบธซาธา” “เบธไซดา” “เบลเซธา” “เบเธสดา” แปลว่า “บา้นแห่งความเมตตา” *สระนี้มรีะเบยีงลอ้มอยูส่ ี่

ดา้น ระเบยีงทีห่า้แบ่งสระออกเป็นสองส่วน 
c สาํเนาโบราณบางฉบบัเพิม่ขอ้ความว่า “คอยน้ํากระเพือ่ม” 4 เพราะว่าบางครัง้ ทตูสวรรคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ลงมาในสระและทาํให้

น้ํากระเพือ่ม ผูท้ีล่งไปในสระเป็นคนแรกหลงัจากการกระเพือ่มนี้ กจ็ะหายจากโรคทุกชนิดทีเ่ขากาํลงัเป็นอยู่” ตน้ฉบบัไมม่ขีอ้ 4 
d พระเยซูเจา้ไมไ่ดต้รสัว่า โรครา้ยเป็นผลของบาป (เทยีบ 9:2ฯ) พระองคท์รงเตอืนชายทีห่ายโรคนัน้ว่า การหายโรคเป็นพระพรของ

พระเจา้ซึง่จะตอ้งรบัรูด้ว้ยการกลบัใจ (เทยีบ มธ 9:2-8) ถา้ไมท่าํเช่นนี้ เขาอาจจะรบัสิง่ทีเ่ลวรา้ยกว่าความเจบ็ป่วยเสยีอกี อศัจรรยจ์งึ

เป็น “เครือ่งหมาย” ของจติใจทีร่บัชวีติใหม ่(ขอ้ 24) 
e เรือ่งนี้จะจบที ่ 7:19-24 พระเยซูเจา้ทรงยนืยนัว่ากจิกรรมของพระองค ์ เป็นหนึ่งเดยีวกบักจิกรรมของพระเจา้ผูท้รงเป็นผูพ้พิากษา

สงูสุด พระวาจานี้จงึทาํใหช้าวยวิโกรธเคอืง และพระเยซูเจา้จาํเป็นตอ้งอธบิายคาํยนืยนันี้ของพระองค ์ (เทยีบ ลก 6:5 และโดยเฉพาะ

อย่างยิง่ มธ 12:1-8) 
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ทรงกระทําการน้ีในวนัสบับาโต 
17

แต่พระเยซเูจา้ทรงยนืยนัว่า “พระบดิาของเราทรงทาํงานอยูเ่สมอ 

เรากท็ํางานดว้ยเช่นเดยีวกนั”
f
 

18
เพราะคํายนืยนัน้ี ชาวยวิยิง่พยายามจะฆ่าพระองคใ์หไ้ด ้ เพราะ

พระองคไ์มเ่พยีงแต่ละเมดิวนัสบับาโตเท่านัน้ แต่ยงัทรงเรยีกพระเจา้เป็นพระบดิาของพระองคอ์กี

ดว้ย ซึง่เป็นการทําตนเสมอพระเจา้ 
19

พระเยซเูจา้ตรสักบัเขาว่า78

g
 

“เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า 

พระบุตรไมท่ําสิง่ใดตามใจของตน 

แต่ทาํเฉพาะสิง่ทีไ่ดเ้หน็พระบดิาทรงกระทําเท่านัน้ 

เพราะสิง่ใดทีพ่ระบดิาทรงกระทํา พระบุตรกย็อ่มทาํเช่นเดยีวกนั 
20

เพราะพระบดิาทรงรกัพระบุตร 

และทรงแสดงใหพ้ระบุตรเหน็ทุกสิง่ทีท่รงกระทํา 

และจะทรงแสดงใหพ้ระบุตรเหน็การกระทาํทีย่ ิง่ใหญ่กว่าน้ีอกี 

เพื่อใหท่้านทัง้หลายรูส้กึประหลาดใจ 
21

พระบดิาทรงทําใหผู้ต้ายกลบัคนืชวีติ และประทานชวีติใหฉ้นัใด 

พระบุตรกป็ระทานชวีติใหแ้ก่ผูท้ีพ่อพระทยัฉนันัน้ 
22

เพราะพระบดิาไมท่รงพพิากษา79

h
ผูใ้ด 

แต่ทรงมอบการพพิากษาทัง้หมดใหพ้ระบุตร80

i
 

23
เพื่อทุกคนจะไดถ้วายพระเกยีรตแิด่พระบุตร 

ดงัทีเ่ขาถวายพระเกยีรตแิด่พระบดิา 

ผูท้ีไ่มถ่วายพระเกยีรตแิด่พระบุตร 

กไ็มถ่วายพระเกยีรตแิด่พระบดิาผูท้รงส่งพระบุตรมา 
24

เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า 

ผูท้ีฟ่งัวาจาของเรา 

และมคีวามเชื่อในพระองคผ์ูท้รงส่งเรามา 

                                         
f นกัเทววทิยาชาวยวิพยายามแสดงใหเ้หน็ว่าไมม่คีวามขดัแยง้กนัระหว่างขอ้เทจ็จรงิทีว่่าพระเจา้ “ทรงหยุดพกั” หลงัการเนรมติสรา้ง 

กบัการปกครองโลกนี้ซึง่ไมม่วีนัหยุด โดยแยกแยะระหว่างกจิการของพระเจา้ในฐานะพระผูส้รา้ง ซึง่บดันี้เสรจ็สิน้แลว้ กบักจิการของ

พระองคใ์นฐานะผูพ้พิากษา (ผูป้กครอง) ซึง่ไมม่วีนัหยุด (มนุษยต์อ้งหยดุงานในวนัสบับาโตตามอย่างการหยุดพกัเช่นนี้ของพระเจา้ 

ปฐก 2:2ฯ) 
g คาํปราศรยัของพระเยซูเจา้ในขอ้ 19-47 เป็นคาํอธบิายทีส่มบรูณ์ทีสุ่ดตอนหนึ่งใน ยน กล่าวถงึความสมัพนัธร์ะหว่างพระบุตร กบั

พระบดิา และอธบิายอย่างชดัเจนว่า พระบุตรทรงพระอานุภาพของพระเจา้ คาํปราศรยันี้แบ่งเป็นสองภาค (1) พระบดิาประทาน

อํานาจแก่พระบุตรทีจ่ะประทานชวีติแก่มนุษย ์ (19-30) (2) พระบดิาทรงเป็นพยานถงึพระบุตร ก) อาศยัยอหน์ ผูท้าํพธิลีา้ง ข) อาศยั

กจิการ ซึง่พระบดิาทรงกระทาํโดยทางพระเยซูเจา้ และ ค) อาศยัพระคมัภรี ์ทางโมเสส (ขอ้ 31-47) 
h อํานาจสงูสุดของผูพ้พิากษากค็อื อํานาจเหนือชวีติและความตาย (ด ูขอ้ 21) 
i พระเยซูเจา้จะทรงเป็นผูพ้พิากษาสงูสุดในวนัสุดทา้ย (ขอ้ 26-30; 12:48; ด ู มธ 25:31-46; รม 2:6 เชงิอรรถ b) การพพิากษานี้จะ

เปิดเผยผลของการพจิารณาคด ี (ด ู3:11 เชงิอรรถ f) ซึง่ไดเ้ริม่ตน้เมือ่พระบุตรเสดจ็มา (ขอ้ 25; 12:31) มนุษยท์ุกคนจะถูกพพิากษา

ตามความเชือ่ (3:12 เชงิอรรถ g) คอืว่าเขาไดเ้ชือ่หรอืปฏเิสธไมย่อมรบัพระเยซูเจา้ (3:18-21; 16:8-11) พระเยซูเจา้เป็นพระผูไ้ถ่ของ

ทุกคน ยกเวน้ผูท้ีป่ฏเิสธไมย่อมรบัพระองค ์(3:18; 8:15; 12:47) 
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กย็อ่มมชีวีตินิรนัดร 

และไมต่อ้งถูกพพิากษา 

แต่เขาไดผ้่านจากความตายเขา้สู่ชวีติแลว้ 
25

เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า 

เวลานัน้กําลงัจะมาถงึ และขณะน้ีกก็ําลงัเริม่แลว้ 

เมือ่ผูต้าย81

j
จะไดย้นิพระสุรเสยีงของพระบุตรพระเจา้ 

และผูท้ีไ่ดย้นิแลว้จะมชีวีติ 
26

เพราะพระบดิาทรงมชีวีติในพระองคฉ์นัใด 

พระองคก์ป็ระทานใหพ้ระบุตรมชีวีติในพระองคเ์องฉนันัน้ 
27

พระบดิาไดป้ระทานใหพ้ระบุตรมอีํานาจพพิากษา 

เพราะพระบุตรทรงเป็นบุตรแห่งมนุษย ์
28

ท่านทัง้หลายอย่าแปลกใจในเรือ่งน้ีเลย 

เพราะถงึเวลาแลว้ทีทุ่กคนในหลุมศพจะไดย้นิ 

พระสุรเสยีงของพระบุตร 
29

และจะออกมา 

ผูท้ีไ่ดท้าํความดจีะกลบัคนืชวีติมารบัชวีตินิรนัดร82

k
 

ส่วนผูท้ีท่าํความชัว่ กจ็ะกลบัคนืชวีติมารบัโทษทณัฑ ์
30

เราทาํอะไรตามใจของเราไมไ่ด ้

เราไดย้นิมาอย่างไร เรากพ็พิากษาอยา่งนัน้83

l
 

และคาํพพิากษาของเรากถ็ูกตอ้ง 

เพราะเรามไิดแ้สวงหาทีจ่ะทําตามใจของเรา 

แต่ทาํตามพระประสงคข์องพระองคผ์ูท้รงส่งเรามา 
31

ถา้เราเป็นพยานยนืยนัใหต้นเอง 

คาํยนืยนัของเรากใ็ชไ้มไ่ด ้
32

แต่ยงัมอีกีผูห้น่ึง84

m
ทีเ่ป็นพยานยนืยนัใหเ้รา 

และเรารูว้่า85

n
คาํยนืยนัของเขาถงึเรานัน้เป็นความจรงิ 

33
ท่านทัง้หลายไดส้่งคนไปถามยอหน์ 

และยอหน์กไ็ดเ้ป็นพยานยนืยนัถงึความจรงิ 
34

เราไมต่อ้งการคํายนืยนัจากมนุษย ์

แต่เรากล่าวเช่นนัน้เพื่อท่านทัง้หลายจะไดร้อดพน้ 

                                         
j “ผูต้าย” ในทีน่ี้หมายถงึ คนบาปทีไ่มม่ชีวีติพระ ผูต้ายฝา่ยจติ แต่ดขูอ้ 28 และ 29 ซึง่หมายถงึ ผูต้ายฝา่ยกายดว้ย  
k เป็นการกล่าวถงึการกลบัคนืชพีของบรรดาผูต้ายในวนัสุดทา้ย เทยีบ มธ 22:29-32  
l พระเยซูเจา้ทรงฟงัพระบดิาเสมอ 
m หมายถงึ พระบดิา 
n สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ท่านทัง้หลายรู”้ จงึเป็นการเขา้ใจผดิว่าขอ้นี้หมายถงึคาํพยานของยอหน์ผูท้าํพธิลีา้ง (ขอ้ 33) 
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35
ยอหน์เป็นเหมอืนตะเกยีงสว่างไสวทีจ่ดุอยู ่ 

ท่านทัง้หลายกพ็อใจทีจ่ะชื่นชมกบัแสงสว่างของเขาอยู่ชัว่ระยะหน่ึงเท่านัน้ 
36

แต่เรามคีาํยนืยนัทีย่ ิง่ใหญ่กว่าคาํยนืยนัของยอหน์ 

คอืงานทีพ่ระบดิาทรงมอบหมายใหเ้ราทาํจนสําเรจ็ 

งานทีเ่รากําลงัทําอยูน้ี่ 

เป็นพยานถงึเราว่าพระบดิาทรงส่งเรามา 
37

พระบดิาผูท้รงส่งเรามา 

ยงัทรงเป็นพยานถงึเราอกีดว้ย 

ท่านทัง้หลายไมเ่คยไดย้นิพระสุรเสยีงของพระองค ์

ทัง้ไมเ่คยเหน็พระพกัตรข์องพระองค ์
38

และพระวาจาของพระองคไ์มเ่คยอยูใ่นท่าน 

เพราะท่านไม่มคีวามเชื่อในผูท้ีพ่ระองคท์รงส่งมา 
39

ท่านทัง้หลายคน้ควา้86

o
พระคมัภรี ์

เพราะคดิว่าท่านจะพบชวีตินิรนัดร87

p
ไดใ้นพระคมัภรีน์ัน้ 

พระคมัภรีน้ี์เองเป็นพยานถงึเรา88

q
 

40
แต่ท่านกไ็มย่อมมาหาเราเพื่อจะมชีวีติ 

41
เราไมต่อ้งการเกยีรตจิากมนุษย ์

42
แต่เรารูจ้กัท่านทัง้หลาย 

เรารูด้วี่าท่านไมร่กัพระเจา้เลย 
43

เรามาในพระนามของพระบดิา 

แต่ท่านทัง้หลายมไิดต้อ้นรบัเรา 

ถา้ผูอ้ื่นมาในนามของตน 

ท่านทัง้หลายกต็อ้นรบัเขา 
44

แลว้ท่านจะมคีวามเชื่อไดอ้ยา่งไร 

เมือ่ท่านแสวงหาเกยีรตจิากกนัและกนั 

แต่ไมแ่สวงหาเกยีรตทิีม่าจากพระเจา้พระองคเ์ดยีว 89

r
 

45
ท่านทัง้หลายอย่าคดิว่า 

เราจะกล่าวหาท่านเฉพาะพระพกัตรพ์ระบดิา 

ผูท้ีก่ล่าวหาท่านมอียูแ่ลว้ คอืโมเสส ซึง่ท่านไวว้างใจ 

                                         
o ยงัแปลไดอ้กีแบบหนึ่งว่า “จงคน้ควา้” 
p พระคมัภรีเ์ป็นบ่อเกดิแห่งชวีติ เพราะถ่ายทอดพระวาจาของพระเจา้มาถงึเรา (ด ูฉธบ 4:1; 8:1, 3; 30:15-20; 32:46ฯ; สดด 119; 

บรค 4:1) 
q เรือ่งราวในพระคมัภรีม์ุง่ถงึพระเยซเูจา้ ผูท้รงกระทาํใหแ้ผนการของพระเจา้ในพระคมัภรีเ์ป็นความจรงิ (ด ู 1:45; 2:22; 5:39, 46; 

12:16,41; 19:28; 20:9) 
r สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “จากพระองคผ์ูเ้ดยีว” 
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46
ถา้ท่านเชื่อโมเสสจรงิๆ  

ท่านกค็งจะเชื่อเราดว้ย 

เพราะโมเสสไดเ้ขยีนถงึเรา 
47

แต่ถา้ท่านไมเ่ชื่อขอ้เขยีนของโมเสส 

ท่านจะเชื่อวาจาของเราไดอ้ยา่งไร” 

 

III. วนัฉลองปัสกาและปังแห่งชีวิต 

 

ชาวยิวต่อต้านพระเยซูเจ้ารนุแรงขึ้น 

พระเยซูเจ้าทรงทาํอศัจรรยท์วีขนมปัง 

6 
1
หลงัจากนัน้ พระเยซเูจา้เสดจ็ขา้มทะเลสาบกาลลิหีรอืทเิบเรยีส 

2
ประชาชนจาํนวนมาก

ตามพระองคไ์ป เพราะเหน็เครือ่งหมายอศัจรรยท์ีท่รงกระทําแก่ผูเ้จบ็ปว่ย 
3
พระองคเ์สดจ็ขึน้ไปบน

ภเูขา ประทบัทีน่ัน่พรอ้มกบับรรดาศษิย ์
4
ขณะนัน้ใกลจ้ะถงึวนัฉลองปสักาของชาวยวิ90

a
 

5
พระเยซเูจา้ทรงเงยพระพกัตร ์ ทอดพระเนตรเหน็ประชาชนจาํนวนมากทีม่าเฝ้า จงึตรสั

กบัฟีลปิว่า “พวกเราจะซือ้ขนมปงัทีไ่หนใหค้นเหล่าน้ีกนิ” 
6
พระองคต์รสัดงัน้ีเพื่อทดลองใจเขา แต่

พระองคท์รงทราบแลว้ว่าจะทรงทําประการใด 
7
ฟีลปิทลูตอบว่า “ขนมปงัราคาสองรอ้ยเหรยีญแจกให้

คนละนิดกย็งัไมพ่อ” 
8
ศษิยอ์กีคนหน่ึง คอื อนัดรวูน้์องของซโีมนเปโตรทลูว่า 

9
”เดก็คนหน่ึงทีน่ี่มขีนม

ปงับารเ์ลยห์า้กอ้นกบัปลาสองตวั ขนมปงัและปลาเพยีงเท่าน้ีจะพออะไรสําหรบัคนจาํนวนมากเช่นน้ี” 
10

พระเยซเูจา้ตรสัว่า “จงบอกประชาชนใหน้ัง่ลงเถดิ” ทีน่ัน่มหีญา้ขึน้อยูท่ ัว่ไป เขาจงึนัง่ลง นบัจาํนวน

ผูช้ายไดถ้งึหา้พนัคน 
11

พระเยซเูจา้ทรงหยบิขนมปงัขึน้ ทรงขอบพระคุณพระเจา้ แลว้ทรงแจกจ่าย

ใหแ้ก่ผูท้ีน่ัง่อยูต่ามทีเ่ขาตอ้งการ พระองคท์รงกระทําเช่นเดยีวกนักบัปลา 
12

เมือ่คนทัง้หลายอิม่แลว้ 

พระองคต์รสัแก่บรรดาศษิยว์่า “จงเกบ็เศษขนมปงัทีเ่หลอื อยา่ใหส้ิง่ใดสญูไปเปล่าๆ” 
13

บรรดาศษิย์

จงึเกบ็เศษขนมปงับารเ์ลยห์า้กอ้นทีเ่หลอืนัน้ไดส้บิสองกระบุง 
14

เมือ่คนทัง้หลายเหน็เครือ่งหมาย

อศัจรรยท์ีท่รงกระทาํกพ็ดูว่า “ท่านผูน้ี้เป็นประกาศกแทซ้ึง่จะตอ้งมาในโลก” 
15

พระเยซเูจา้ทรงทราบ

ว่าคนเหล่านัน้จะใชก้ําลงับงัคบัพระองคใ์หเ้ป็นกษตัรยิ ์จงึเสดจ็ไปบนภเูขาตามลาํพงั91

b
อกีครัง้หน่ึง 

 

พระเยซูเจ้าทรงพระดาํเนินบนน้ํา 
16

เมือ่ถงึเวลาเยน็ บรรดาศษิยต่์างลงไปยงัทะเลสาบ 
17

และลงเรอืขา้มฟากไปทางเมอืงคาเป

อรนาอุม ขณะนัน้มดืแลว้ พระเยซเูจา้กย็งัไมเ่สดจ็มากบัเขา 
18

ทะเลป ัน่ปว่นเพราะลมพดัจดั 
19

บรรดา

ศษิยก์รรเชยีงเรอืไปไดร้าวสีห่รอืหา้กโิลเมตร เหน็พระเยซเูจา้ทรงพระดาํเนินบนทะเล เขา้มาใกลเ้รอื 

                                         
6 a ปงัทีพ่ระเยซูเจา้ประทานใหจ้ะเป็นการเลีย้งฉลองปสักาใหม ่
b สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “หนีไป” 
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กต็กใจกลวั 
20

แต่พระองคต์รสัแก่เขาว่า “เป็นเราเอง อยา่กลวัเลย”
c
 

21
บรรดาศษิยร์บัพระองคล์งเรอื

ดว้ยความเตม็ใจ ทนัใดนัน้เรอืกถ็งึฝ ัง่ทีเ่ขามุง่จะไป 

 

พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนในศาลาธรรมท่ีเมืองคาเปอรนาอมุ93

d 
22

วนัรุง่ขึน้ ประชาชนทีย่งัอยูบ่นฝ ัง่ตรงขา้ม สงัเกตเหน็ว่า มเีรอือยูท่ีน่ัน่เพยีงลาํเดยีว และจาํ

ไดว้่าพระเยซเูจา้มไิดเ้สดจ็ลงเรอืไปกบับรรดาศษิย ์ บรรดาศษิยไ์ปกนัตามลาํพงัเท่านัน้ 
23

แต่เรอืลาํ

อื่นจากเมอืงทเิบเรยีสมายงัสถานทีท่ีพ่วกเขาไดก้นิขนมปงั94

e
 

24
เมือ่ประชาชนเหน็ว่าทัง้พระเยซเูจา้ 

และบรรดาศษิยไ์มอ่ยู่ทีน่ัน่แลว้ กล็งเรอื มุง่ไปทีเ่มอืงคาเปอรนาอุมเพื่อตามหาพระเยซเูจา้ 
25

เมือ่พบ

พระองคท์ีฝ่ ัง่ตรงขา้ม จงึทลูถามว่า “พระอาจารย ์ท่านมาทีน่ี่เมือ่ไร” 
26

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า 

“เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า 

ท่านแสวงหาเรา มใิช่เพราะไดเ้หน็เครือ่งหมายอศัจรรย ์

แต่เพราะไดก้นิขนมปงัจนอิม่ 
27

อยา่ขวนขวายหาอาหารทีก่นิแลว้เสื่อมสลายไป 

แต่จงหาอาหารทีค่งอยูแ่ละนําชวีตินิรนัดรมาให ้

อาหารน้ีบุตรแห่งมนุษยจ์ะประทานให9้5

f
ท่าน 

เพราะพระเจา้พระบดิาทรงประทบัตรา96

g
รบัรองบุตรแห่งมนุษยไ์วแ้ลว้” 

28
เขาเหล่านัน้จงึทลูว่า “พวกเราจะตอ้งทาํอะไรเพื่อใหก้จิการของพระเจา้สําเรจ็” 

29
พระเยซู

เจา้ตรสัตอบว่า “กจิการของพระเจา้97

h
กค็อืใหท่้านทัง้หลายเชื่อในผูท้ีพ่ระองคท์รงส่งมา” 

30
ประชาชน

จงึทลูถามว่า “ท่านทาํเครือ่งหมายอศัจรรยใ์ดเพื่อพวกเราจะไดเ้หน็ และจะไดเ้ชื่อในท่าน ท่านทาํ

                                         
c สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “อย่ากลวัเลย” 
d ผูอ้ธบิายพระคมัภรีบ์างคนคดิว่า คาํปราศรยัเรือ่งศลีมหาสนิท (ขอ้ 51-58: พระเยซูเจา้ประทานพระกายและพระโลหติเป็นอาหาร

เลีย้งวญิญาณ ด ูขอ้ 51 เชงิอรรถ p) ไดถู้กนํามาแทรกในเรือ่งเล่า ซึง่มเีนื้อหาดงันี้ : (1) ชาวยวิขอ “เครือ่งหมายอศัจรรย”์ เหมอืนกบั

เครือ่งหมายอศัจรรยเ์รือ่งมานนา (ขอ้ 30-31 ด ู1:21 เชงิอรรถ t) (2) พระเยซูเจา้ตรสักบัชาวยวิว่า ในฐานะทีท่รงถ่ายทอดคาํสอนของ

พระบดิา (ด ู3:11 เชงิอรรถ e) พระองคจ์งึทรงเป็นอาหารแท ้ “เป็นปงัซึง่ผูม้คีวามเชือ่เท่านัน้รบัได”้ (ขอ้ 32ฯ) (3) แต่ชาวยวิไมเ่ขา้ใจ 

(ขอ้ 60-66) (4) เปโตร และบรรดาศษิยเ์ท่านัน้ยอมเชือ่ (ขอ้ 67-71) ขอ้ 31-58 อาจเป็นบทเทศน์ตามแบบ “มดีราช” ของชาวยวิ คอื 

ขอ้ 31 ยกขอ้ความจากพระคมัภรี ์ “พระองคป์ระทานปงัจากสวรรคใ์หเ้ขากนิ” แลว้อธบิายความคดิแรก (ปงัจากสวรรค)์ ในขอ้ 32-48 

และอธบิายความคดิทีส่อง (ใหเ้ขากนิ) ในขอ้ 49-58 (คาํสอนนี้จะเขา้ใจไดอ้ย่างดทีีสุ่ดโดยคาํนึงขอ้ความใน ฉธบ 8:3; สภษ 8:22-24; 

9:1-6; บสร 24:3, 17-21; ลก 11:29-32) 
e สาํเนาโบราณบางฉบบัเสรมิว่า “หลงัจากทีอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงขอบพระคุณแลว้” 
f “จะประทานให”้ สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ประทานให”้ 
g “ตรา” ทีพ่ระเยซูเจา้ทรงไดร้บัเมือ่ทรงรบัพธิลีา้งนัน้ คอืพระจติเจา้ (มธ 3:16 เชงิอรรถ n) ผูท้รงเป็นพระอานุภาพของพระเจา้ และ

ทาํงานอยู่ใน “เครือ่งหมายอศัจรรย”์ ทีพ่ระครสิตเจา้ทรงกระทาํ เทยีบ มธ 12:28; กจ 10:38; 2 คร 1:22; อฟ 1:13; 4:30 
h ชาวยวิใหค้วามสาํคญัแก่ “กจิการ” ทีม่นุษยต์อ้งทาํเพือ่เป็นทีพ่อพระทยัของพระเจา้ แต่พระเยซูเจา้ทรงเน้นถงึความเชือ่ทีเ่ขาตอ้งมี

ต่อผูท้ีพ่ระเจา้ทรงส่งมา 
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อะไร 
31

บรรพบุรษุของเราไดก้นิมานนา98

i
ในถิน่ทุรกนัดาร ดงัทีม่เีขยีนไวใ้นพระคมัภรีว์่า พระองค์

ประทานขนมปงัจากสวรรคใ์หเ้ขากนิ” 
32

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า 

“เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า 

มใิช่โมเสสทีใ่หข้นมปงัจากสวรรคแ์ก่ท่าน 

แต่เป็นพระบดิาของเราทีป่ระทานขนมปงัแทจ้ากสวรรคใ์หท่้าน 
33

เพราะขนมปงัของพระเจา้ 

คอืขนมปงัซึง่ลงมาจากสวรรค ์

และประทานชวีติใหแ้ก่โลก” 
34

ประชาชนจงึทลูว่า “นายขอรบั โปรดใหข้นมปงัน้ีแก่พวกเราเสมอเถดิ” 
35

พระเยซเูจา้ตรสั

แก่เขาว่า 

“เราเป็น99

j
ปงัแห่งชวีติ 

ผูท้ีม่าหาเราจะไมห่วิ 

และผูท้ีเ่ชื่อในเราจะไมก่ระหายอกีเลย100

k
 

36
เราบอกท่านทัง้หลายแลว้ว่า 

ท่านเหน็เราแลว้ แต่ไมเ่ชื่อ 
37

ทุกคนทีพ่ระบดิาทรงมอบใหเ้รา จะมาหาเรา 

และผูท้ีม่าหาเรา 

เราจะไมผ่ลกัไสไปเลย101

l
 

38
เพราะเราลงมาจากสวรรค ์

มใิช่เพื่อทาํตามใจของเรา 

                                         
i มานนาใน อพย 16 เป็นอาหารทีพ่ระเจา้ประทานใหแ้ก่ประชากรในยุคของพระเมสสยิาห ์(สดด 78:23-24; 105:40) ครสิตชนเขา้ใจว่า

มานนาเป็นสญัลกัษณ์ของศลีมหาสนทิ (1 คร 10:3-4) พระเยซูเจา้ทรงใชภ้าพมานนาทีน่ี่เป็นเครือ่งหมายถงึความเชือ่อนัเป็นอาหารที่

แทจ้รงิ (ขอ้ 35-50) ซึง่มาจากพระกายและพระโลหติของพระองค ์และเป็นบ่อเกดิแห่งชวีตินิรนัดร (ขอ้ 51-58 ด ูมธ 4:4; 14:13-21) 
j “เราเป็น” (ภาษากรกีว่า ego eimi) ทาํใหค้ดิถงึพระนาม ซึง่พระเจา้ไดท้รงเผยใหแ้ก่โมเสส (อพย 3:13 เชงิอรรถ g ด ู ยน 8:24 

เชงิอรรถ g) แต่ทีน่ี่ (และทีอ่ืน่หลายครัง้) เป็นสตูรทีพ่ระเยซูเจา้ทรงใชเ้มือ่เริม่อธบิายอุปมา ในกรณนีี้ อุปมาไมอ่ยู่ในเรือ่งเล่า แต่อยู่ใน

กจิการทีท่รงกระทาํ การประทานมานนา และการทวขีนมปงัเป็นอุปมาของการทีพ่ระครสิตเจา้ประทานพระองคเ์องเป็นขนมปงัแทแ้ก่

มนุษย ์(ด ูขอ้ 41, 48, 51; 8:12; 10:7-11; 11:25; 15:1) 
k พระเยซูเจา้ตรสัเหมอืนกบัทีป่รชีาญาณเชือ้เชญิประชาชนทัง้หลายใหม้าร่วมโต๊ะกบัตน (สภษ 9:1ฯ) ยน คดิว่าพระเยซูเจา้คอืพระ

ปรชีาญาณของพระเจา้ ซึง่พนัธสญัญาเดมิ แสดงตนเป็นบุคคลไดบ้า้งแลว้ (ด ู1:1 เชงิอรรถ a; ลก 7:35; 1 คร 1:24) ความเขา้ใจเช่นนี้

พบไดแ้ลว้ในคาํสอนของพระเยซูเจา้ตามทีบ่นัทกึไวใ้น 

พระวรสารสหทรรศน์ (มธ 11:19; ลก 11:31 //) แต่ ยน เขา้ใจเรือ่งนี้ชดัเจนยิง่ขึน้ ดงันัน้ ตน้กาํเนิดของพระเยซูเจา้จงึเป็นเรือ่งลกึลบั 

(7:27-29; 8:14, 19; เทยีบ โยบ 28:20-28) พระองคผ์ูเ้ดยีวทรงทราบความลบัของพระเจา้และทรงเปิดเผยความลบันัน้ (ยน 3:11-12, 

31-32 เทยีบ ปชญ 9:13-18; บรค 3:29-38; มธ 11:25-27 //) พระองคท์รงเป็นปงัทีใ่หช้วีติและทาํใหผู้ก้นิอิม่หนําอย่างทีสุ่ด (ยน 6:35 

เทยีบ สภษ 9:1-6; บสร 24:19-22) 
l “การมาหาพระครสิตเจา้” คอื การเชือ่ในพระองค ์ ดงัทีเ่หน็ไดช้ดัเจนใน มก 2:5; 5:34 ฯลฯ เป็นการแสดงความเชือ่ โดยไมต่อ้งใช้

คาํพดู 
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แต่เพื่อทาํตามพระประสงคข์องผูท้รงส่งเรามา 
39

พระประสงคข์องผูท้รงส่งเรามากค็อื 

เราจะไมส่ญูเสยีผูใ้ด 

ทีพ่ระองคท์รงมอบใหแ้ก่เรา 

แต่จะใหผู้น้ัน้กลบัคนืชพีในวนัสุดทา้ย 
40

พระประสงคข์องพระบดิาของเรากค็อื 

ทุกคนทีเ่หน็พระบุตร102

m
แลว้เชื่อในพระบุตร 

จะมชีวีตินิรนัดร 

และเราจะใหเ้ขากลบัคนืชพีในวนัสุดทา้ย” 
41

ชาวยวิบ่นพมึพํา103

n
ไมเ่หน็ดว้ยกบัพระเยซเูจา้ทีต่รสัว่า “เราเป็นปงัซึง่ลงมาจากสวรรค”์ 

42

เขาพดูกนัวา่ “คนคนน้ีไมใ่ช่เยซบุูตรของโยเซฟหรอื เรารูจ้กัทัง้บดิาและมารดาของเขาด ี แลว้เขาพดู

ไดอ้ยา่งไรว่า เราลงมาจากสวรรค”์ 
43

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “เลกิบ่นพมึพํากนัเสยีทเีถดิ 
44

ไมม่ใีครมาหาเราได ้

นอกจากพระบดิาผูท้รงส่งเรามาจะทรงชกันําเขา 

และเราจะทําใหเ้ขากลบัคนืชพีในวนัสุดทา้ย 
45

มเีขยีนไวใ้นหนงัสอืของบรรดาประกาศกว่า 

ทุกคนจะไดร้บัคําสอนจากพระเจา้ 

ทุกคนทีไ่ดฟ้งัพระบดิา 

และเรยีนรูจ้ากพระองค ์

กม็าหาเรา 
46

ไมม่ใีครไดเ้หน็พระบดิา 

นอกจากผูท้ีม่าจากพระเจา้ 
47

เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า 

ผูท้ีเ่ชื่อในเรา กม็ชีวีตินิรนัดร 
48

เราเป็นปงัแห่งชวีติ 
49

บรรพบุรษุของท่านทัง้หลายไดก้นิมานนาในถิน่ทุรกนัดาร 

แลว้ยงัตาย 
50

แต่ปงัทีล่งมาจากสวรรคเ์ป็นอยา่งน้ี 

คอืผูท้ีก่นิปงัน้ีแลว้จะไมต่าย 
51

เราเป็นปงัทรงชวีติทีล่งมาจากสวรรค ์

ใครทีก่นิปงัน้ีจะมชีวีติอยูต่ลอดไป 

                                         
m “การเหน็” พระบุตรคอืการยอมรบัวา่ พระองคเ์ป็นพระบุตรทีพ่ระบดิาทรงส่งมาอย่างแทจ้รงิ (เทยีบ 12:45; 14:9; 17:6 เชงิอรรถ g) 
n ชาวยวิบ่นพมึพาํไมเ่หน็ดว้ยกบัพระเยซูเจา้เหมอืนกบัทีบ่รรพบุรุษของเขาไดท้าํในถิน่ทุรกนัดาร (ด ู อพย 16:2ฯ; 17:3; กดว 11:1; 

14:27; 1 คร 10:10) 
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และปงัทีเ่ราจะใหน้ี้ 

คอืเน้ือของเรา104

o
เพื่อใหโ้ลกมชีวีติ”

p
 

52
ชาวยวิจงึเถยีงกนัว่า “คนน้ีเอาเน้ือของตนใหเ้รากนิไดอ้ยา่งไร” 

53
พระเยซเูจา้ตรสัตอบเขา

ว่า “เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า 

ถา้ท่านไมก่นิเน้ือของบุตรแห่งมนุษย ์

และไมด่ื่มโลหติของเขา 

ท่านจะไมม่ชีวีติในตนเอง 
54

ผูท้ีก่นิเน้ือของเรา และดื่มโลหติของเรา 

กม็ชีวีตินิรนัดร 

เราจะทําใหเ้ขากลบัคนืชพีในวนัสุดทา้ย 
55

เพราะเน้ือของเราเป็นอาหารแท ้

และโลหติของเราเป็นเครือ่งดื่มแท ้
56

ผูท้ีก่นิเน้ือของเรา และดื่มโลหติของเรา 

กด็าํรงอยูใ่นเรา 

และเรากด็ํารงอยูใ่นเขา106

q
 

57
พระบดิาผูท้รงชวีติทรงส่งเรามา 

และเรามชีวีติเพราะพระบดิาฉนัใด 

ผูท้ีก่นิเน้ือของเราจะมชีวีติเพราะเราฉันนัน้107

r
 

58
น่ีคอืปงัทีล่งมาจากสวรรค ์

ไมเ่หมอืนปงัทีบ่รรดาบรรพบุรษุไดก้นิ108

s
 แลว้ยงัตาย 

ผูท้ีก่นิปงัน้ีจะมชีวีติอยูต่ลอดไป” 
59

พระองคต์รสัเช่นน้ีขณะทีท่รงสอนในศาลาธรรมทีเ่มอืงคาเปอรนาอุม 
60

เมือ่ศษิยห์ลายคน

ไดย้นิพระองคต์รสัดงัน้ีกก็ล่าวว่า “ถอ้ยคาํน้ีขดัหูจรงิ ใครจะฟงัได”้ 
61

พระเยซเูจา้ทรงทราบดว้ย

พระองคว์่าบรรดาศษิยก์ําลงับ่นกนัเรือ่งน้ี จงึตรสัแก่เขาว่า “เรือ่งน้ีทําใหท่้านเคลอืบแคลงใจหรอื 
62

แลว้ถา้ท่านจะเหน็บุตรแห่งมนุษยก์ลบัขึน้สู่สถานทีท่ีเ่คยอยูแ่ต่ก่อนเล่า ท่านจะว่าอยา่งไร 

                                         
o สาํเนาโบราณบางฉบบัเสรมิว่า “ทีเ่ราจะให”้ ไมว่่าจะมวีลนีี้หรอืไม ่ความหมายกช็ดัอยู่แลว้ วลนีี้ทาํใหค้ดิถงึ 1 คร 11:24 ทีว่่า “นี่คอื

กายของเรา เพือ่ท่านทัง้หลาย” เทยีบ ลก 22:19 เป็นการกล่าวถงึพระทรมาน 
p พระเยซูเจา้ทรงเป็นปงัแท ้ เพราะเป็นพระวจนาตถ์ของพระเจา้ (ขอ้ 32ฯ) และเพราะทรงเป็นเครือ่งบชูา พระกายและพระโลหติถูก

ถวายเป็นบชูาใหโ้ลกมชีวีติ (ขอ้ 51-58 เทยีบ ขอ้ 22 เชงิอรรถ d) คาํว่า “เนื้อ” ทาํใหเ้ราเหน็ความสมัพนัธร์ะหวา่งศลีมหาสนิทและการ

บงัเกดิเป็นมนุษยข์องพระวจนาตถ์ “พระวจนาตถ์ผูท้รงรบัธรรมชาตมินุษย”์ (1:4 เชงิอรรถ l) เป็นอาหารแท ้
q “การดาํรงอยู่ใน” เป็นวลจีาํเพาะของพระวรสารฉบบันี้ หมายถงึความสมัพนัธใ์กลช้ดิ แต่ความใกลช้ดินี้จะมากหรอืน้อย กข็ ึน้กบั

ธรรมชาตขิองบุคคลหรอืสิง่ทีก่าํลงักล่าวถงึ แต่ฝา่ยหนึ่งจะตอ้งใหญ่กว่าอกีฝา่ยหนึ่งเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่กล่าวถงึพระบุคคล

ของพระเจา้ เป็นทีน่่าสงัเกต แมใ้นกรณทีีค่วามสมัพนัธส์ลบักนัได ้เช่นในกรณนีี้ (10:38; 14:10, 20; 15:4-7; 17:21-23; 1 ยน 2:24; 

3:24; 4:12-16) 
r ชวีติซึง่พระบดิาทรงถ่ายทอดใหก้บัพระบุตร กถ่็ายทอดต่อมายงัผูม้คีวามเชือ่โดยทางศลีมหาสนิท 
s สาํเนาโบราณบางฉบบัเสรมิว่า “มานนา” หรอื “ในถิน่ทุรกนัดาร” 
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63
พระจติเจา้ทรงเป็นผูป้ระทานชวีติ 

ลาํพงัมนุษยท์าํอะไรไมไ่ด ้

วาจาทีเ่รากล่าวแก่ท่านทัง้หลายนัน้ใหช้วีติ  

เพราะมาจากพระจติเจา้109

t
 

64
แต่บางท่านไมเ่ชื่อ” พระเยซเูจา้ทรงทราบตัง้แต่แรกแลว้ว่าผูใ้ดไมเ่ชื่อ และผูใ้ดจะทรยศต่อ

พระองค ์
65

พระองคต์รสัต่อไปว่า “ดงันัน้ เราจงึบอกท่านทัง้หลายว่า ไม่มผีูใ้ดมาหาเราได ้ เวน้แต่ผูท้ี่

พระบดิาประทานใหเ้ขามา” 
66

หลงัจากนัน้ ศษิยห์ลายคนเปลีย่นใจ ไมต่ดิตามพระองคอ์กีต่อไป 

 

เปโตรประกาศความเช่ือ 
67

พระเยซเูจา้จงึตรสักบัอคัรสาวกสบิสองคนว่า “ท่านทัง้หลายจะไปดว้ยหรอื”  

 
68

ซโีมนเปโตรทลูตอบว่า “พระเจา้ขา้ พวกเราจะไปหาใครเล่า พระองคม์พีระวาจาแห่งชวีติ

นิรนัดร 
69

พวกเราเชื่อและรูว้่าพระองคท์รงเป็นผูศ้กัดิส์ทิธิข์องพระเจา้”
u
 

70
พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า 

“เราไดเ้ลอืกท่านทัง้สบิสองคนมใิช่หรอื แต่คนหน่ึงเป็นปีศาจ” 
71

พระองคท์รงหมายถงึยดูาสบุตรของ

ซโีมนอสิคารโิอท ซึง่เป็นคนหน่ึงในบรรดาอคัรสาวกสบิสองคน แต่เขาจะทรยศต่อพระองค ์

 

IV. การฉลองเทศกาลอยู่เพิง 

 

พระเยซูเจ้าเสดจ็ขึ้นไปกรงุเยรซูาเลม็เพ่ือร่วมฉลอง 

7 
1
หลงัจากนัน้ พระเยซเูจา้เสดจ็ไปทัว่แควน้กาลลิ ี พระองคไ์มท่รงพระประสงค 1์11

a
จะเสดจ็ไป

ทัว่แควน้ยเูดยีเพราะชาวยวิกําลงัพยายามจะฆ่าพระองค ์
2
งานฉลองเทศกาลอยูเ่พงิของชาวยวิใกลเ้ขา้มาแลว้ 

3
บรรดาพีน้่องของพระองค 1์12

b
กล่าวกบั

พระองคว์่า “จงออกจากทีน่ี่ เดนิทางไปในแควน้ยเูดยีเถดิ เพื่อบรรดาศษิยข์องท่าน113

c
จะเหน็กจิการที่

ท่านทาํดว้ย 
4
ไมม่ใีครซ่อนเรน้สิง่ใด ถา้ตอ้งการใหทุ้กคนรู ้ ถา้ท่านกําลงัทํากจิการเหล่าน้ีอยู ่ กจ็ง

แสดงตนใหโ้ลกเหน็เถดิ” 
5
แมแ้ต่พีน้่องของพระองคก์ไ็ม่เชื่อในพระองค ์

6
พระเยซเูจา้จงึตรสักบัเขาว่า 

                                         
t ขอ้ 63 แปลตามตวัอกัษรว่า “จติเป็นผูใ้หช้วีติ เนื้อหนงัไมม่ปีระโยชน์อะไร วาจาทีเ่รากล่าวแก่ท่านทัง้หลาย เป็นจติและชวีติ” “จติ 

เนื้อหนงั” เป็นสาํนวนเซมติกิ หมายถงึ สองสิง่ทีต่รงกนัขา้ม “จติ” หมายถงึ พลงัอํานาจของพระเจา้ (“พระจติเจา้”) ส่วน “เนื้อหนงั” 

หมายถงึ มนุษยใ์นฐานะทีม่ธีรรมชาตอ่ิอนแอ พระวาจาของพระเยซูเจา้เรือ่งปงัจากสวรรคเ์ปิดเผยใหเ้ราทราบเรือ่งราวเกีย่วกบัพระเจา้ 

ซึง่พระจติเจา้เท่านัน้ (ด ู1:33 เชงิอรรถ x) สามารถช่วยเราใหเ้ขา้ใจได ้ (ด ู14:26 เชงิอรรถ r) และความเขา้ใจนี้เป็นบ่อเกดิแห่งชวีติ

สาํหรบัมนุษยท์ุกคน 
u “ผูศ้กัดิส์ทิธิข์องพระเจา้” หมายถงึ พระเมสสยิาห ์ผูแ้ทนของพระเจา้ทีพ่ระองคท์รงเลอืกสรร ทรงเจมิ และโปรดใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวกบั

พระองคอ์ย่างพเิศษ (เทยีบ 10:36; 17:19) สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “พระองคเ์ป็นพระครสิตเจา้ พระบุตรของพระเจา้” หรอื “พระบุตร

ของพระเจา้ผูท้รงชวีติ” (เทยีบ มธ 16:16) 

7 a สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “พระองคไ์มท่รงสามารถ” 
b “บรรดาพีน้่องของพระองค”์ มคีวามหมายกวา้งๆ หมายถงึ ลกูพีล่กูน้อง หรอืญาต ิ(ด ูมธ 12:46 เชงิอรรถ o) 
c หมายถงึ บรรดาศษิยซ์ึง่อยู่ทีก่รุงเยรซูาเลม็และในแควน้ยเูดยี เทยีบ 2:23; 3:26; 4:1 
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“เวลาของเรายงัมาไมถ่งึ114

d
แต่เวลาของท่านทัง้หลายนัน้พรอ้มอยูเ่สมอ 

7
โลกไมเ่กลยีดชงัท่าน แต่โลก

เกลยีดชงัเรา เพราะเราเป็นพยานยนืยนัว่ากจิการของโลกนัน้ชัว่รา้ย 
8
ท่านทัง้หลายจงขึน้ไปรว่มงาน

ฉลองกนัเถดิ เราจะไมข่ึน้ไป115

e
รว่มงานฉลองน้ี เพราะเวลาของเรายงัไมค่รบกําหนด” 

9
เมือ่ตรสัดงัน้ี

แลว้ พระองคย์งัประทบัอยูใ่นแควน้กาลลิต่ีอไป 
10

อยา่งไรกต็าม หลงัจากทีบ่รรดาพีน้่องของพระองคข์ึน้ไปรว่มงานฉลองแลว้ พระองคก์็

เสดจ็ขึน้ไปดว้ยอยา่งเงยีบๆ ไมท่รงประสงคจ์ะใหผู้ใ้ดเหน็ 
11

ในระหว่างงานฉลอง ชาวยวิพยายาม

แสวงหาพระองค ์ พดูกนัว่า “คนนัน้อยู่ทีไ่หน” 
12

ประชาชนซุบซบิกนัมาก116

f
ถงึพระองค ์ บางคนพดูว่า 

“เขาเป็นคนด”ี บางคนพดูว่า “ไมใ่ช่ เขาหลอกลวงประชาชนต่างหาก” 
13

แต่กไ็มม่ผีูใ้ดพดูถงึพระองค์

อยา่งเปิดเผย เพราะกลวัชาวยวิ 
14

เมือ่เทศกาลฉลองผ่านไปครึง่หน่ึงแลว้ พระเยซเูจา้เสดจ็ขึน้ไปยงัพระวหิารและทรงเริม่

เทศน์สอน117

g
 

15
ชาวยวิต่างประหลาดใจ กล่าวว่า “ผูน้ี้รูพ้ระคมัภรีไ์ดอ้ย่างไร เพราะไมเ่คยศกึษาใน

สาํนกัใดเลย” 
16

พระเยซเูจา้ตรสัตอบเขาว่า 

“คาํสอนของเราไมใ่ช่ของเรา 

แต่เป็นของพระองคผ์ูท้รงส่งเรามา 
17

ผูใ้ดตอ้งการทาํตามพระประสงคข์องพระเจา้ 

ผูน้ัน้จะรูว้่าคําสอนน้ีมาจากพระเจา้ 

หรอืว่าเราพดูตามใจตนเอง 
18

ผูท้ีพ่ดูตามใจตนเอง 

ยอ่มแสวงหาเกยีรตขิองตน 

แต่ผูท้ีแ่สวงหาพระสริริุง่โรจน์ของผูท้รงส่งเขามา 

ยอ่มพดูความจรงิ 

และไมม่คีวามทุจรติแต่อยา่งใด 
19

โมเสสใหธ้รรมบญัญตัแิก่ท่านทัง้หลายมใิช่หรอื 

ถงึกระนัน้ ไมม่ท่ีานใดปฏบิตัติามธรรมบญัญตันิัน้ 

                                         
d “เวลาของเรา” ด ู2:4 เชงิอรรถ e “เวลาของท่านพรอ้มอยู่เสมอ” ท่านจะทาํอะไรตามใจกท็าํไดทุ้กเวลา 
e สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “เรายงัไมข่ ึน้ไป” 
f สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “กนัมาก” 
g ยน 7:14-52 ประกอบดว้ยคาํปราศรยัหลายตอนทีม่คีวามคดิเรือ่งเดยีวกนั คอืปญัหาว่าพระเยซูเจา้มาจากไหน (1) การทราบถงึทีม่า

ของพระองคใ์นฐานะมนุษยท์าํใหห้ลายคนมองไมเ่หน็ว่าทรงมาจากพระเจา้ พระองคไ์มท่รงเคยเป็นศษิยข์องรบับคีนใด ความรูข้อง

พระองคจ์ะมอีะไรมากมายนกั (ขอ้ 14-18) รายละเอยีดเกีย่วกบัวยัเดก็ของพระองคก์เ็ป็นทีรู่ก้นัอยู่ พระองคจ์ะเป็นพระเมสสยิาหไ์ด้

อย่างไร (ขอ้ 25-30) (2) การทีทุ่กคนรูว้่าพระองคเ์ป็น 

ชาวนาซาเรธ็ แสดงว่าพระองคไ์มใ่ชพ่ระครสิตเจา้ (หรอืพระเมสสยิาห)์ (ขอ้ 40-52) ความคดิเรือ่งการ “จากโลกนี้ไป” กเ็ช่นเดยีวกนั 

(ขอ้ 33-36 ด ู 8:21-23) มคีวามสมัพนัธก์บัความคดิเรือ่งพระเยซูเจา้มาจากพระเจา้หรอืไม ่ คนทีช่ ือ่เยซไูดจ้ากโลกนี้ไปยงัสถานทีท่ี่

พระองคท์รงอยูต่ลอดมา (ในธรรมชาตพิระเจา้) ด ูขอ้ 29 และ 34 *ขอ้ 19-24 อาจเป็นบทสรุปของ 5:1-16 เพราะดเูหมอืนว่าไมสู่จ้ะ

เขา้กบับรบิทของตอนนี้ 
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ทาํไมท่านจงึพยายามจะฆ่าเรา” 
20

ประชาชนตอบว่า “ท่านถูกปีศาจสงิแลว้ ใครพยายามจะ

ฆา่ท่าน” 
21

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “เราไดท้ําเพยีงกจิการเดยีว และท่านทุกคนกแ็ปลกใจ 
22

โมเสสได้

กําหนดใหท่้านเขา้สุหนตั อนัทีจ่รงิ พธิสีุหนตัไมไ่ดม้าจากโมเสส แต่มาจากบรรพบุรษุ และท่านกท็ํา

พธิสีุหนตัในวนัสบับาโตดว้ย 
23

ถา้มนุษยร์บัพธิสีุหนตัในวนัสบับาโตไดโ้ดยไมล่ะเมดิธรรมบญัญตัขิอง

โมเสส ทาํไมท่านจงึโกรธ ทีเ่ราไดร้กัษาคนคนหน่ึงในวนัสบับาโตใหห้ายขาดจากโรคและแขง็แรง

ดงัเดมิ118

h
 
24

อยา่ตดัสนิตามทีเ่หน็ แต่จงตดัสนิตามความยุตธิรรมเถดิ” 

 

ประชาชนถกเถียงกนัเร่ืองต้นกาํเนิดของพระเมสสิยาห ์
25

ชาวเยรซูาเลม็บางคนพดูว่า “คนน้ีมใิช่หรอืทีเ่ขาพยายามจะฆา่ 
26

ดซู ิ คนน้ีกําลงัพดูคุย

อยา่งเปิดเผย และไม่มใีครหา้มปรามเขา หรอืบางทบีรรดาหวัหน้าอาจ119

i
ยอมรบัว่าเขาเป็นพระครสิต ์

27
พวกเรารูว้่าคนน้ีมาจากไหน พระครสิตน์ัน้ เมือ่เสดจ็มา ไมม่ใีครรูว้่าพระองคเ์สดจ็มาจากไหน”

j
 

28
ขณะทีพ่ระเยซเูจา้ทรงสอนในพระวหิาร พระองคต์รสัเสยีงดงัว่า 

“ท่านทัง้หลายรูจ้กัเรา และรูว้่าเรามาจากไหน 

เราไมไ่ดม้าตามใจตนเอง 

พระองคผ์ูท้รงส่งเรามาทรงสจัจะ121

k
 

ท่านไมรู่จ้กัพระองค ์
29

แต่เรารูจ้กัพระองค ์

เพราะเรามาจากพระองค 1์22

l
 

และพระองคท์รงส่งเรามา” 
30

คนเหล่านัน้พยายามจะจบักุมพระองค ์ แต่ไมม่ใีครลงมอื เพราะเวลาของพระองคย์งัมาไม่

ถงึ 

 

พระเยซูเจ้าทรงทาํนายว่าจะทรงจากไป 
31

ประชาชนจาํนวนมากเชื่อในพระองค ์พดูว่า “เมือ่พระครสิตเจา้เสดจ็มา พระองคจ์ะทรงทาํ

เครือ่งหมายอศัจรรยม์ากกว่าทีผู่น้ี้ไดท้าํหรอื” 
32

ชาวฟารสิไีดย้นิประชาชนซุบซบิเกีย่วกบัพระองค์

เช่นน้ี จงึรว่มมอืกบับรรดาหวัหน้าสมณะ123

m
ส่งยามรกัษาพระวหิารไปจบักุมพระองค ์

33
พระเยซเูจา้จงึตรสัว่า 

                                         
h พระเยซูเจา้ทรงใหเ้หตุผลตามวธิทีีบ่รรดารบับนีิยมใช ้ การเขา้สุหนตันบัว่าเป็น “การรกัษา” ส่วนหนึ่งของร่างกาย ถา้การรกัษาส่วน

หนึ่งทาํไดใ้นวนัสบับาโต การรกัษาคนทัง้ตวักย็ิง่น่าจะทาํไดใ้นวนัสบับาโตดว้ย 
i สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “บรรดาหวัหน้าสมณะ” หรอื “ผูอ้าวุโส” หรอื “เขาทัง้หลาย” 
j ชาวยวิรูว้่าพระเมสสยิาหจ์ะตอ้งบงัเกดิทีเ่มอืงเบธเลเฮม (ขอ้ 42; มธ 2:5ฯ) แต่คนทัว่ไปเชือ่กนัว่า พระเมสสยิาหจ์ะตอ้งซ่อนองคอ์ยู่

ในสถานทีล่กึลบั (เทยีบ มธ 24:26 เช่น ในสวรรคต์ามความคดิของบางคน) จนกว่าจะถงึวนัทีจ่ะเสดจ็มา พระเยซูเจา้ทรงเหน็ดว้ยกบั

ความเชือ่ถอืนี้เมือ่ทรงยนืยนัว่าทรงมตีน้กาํเนิดจากสวรรค ์แต่ประชาชนทีฟ่งัพระองคไ์มเ่ขา้ใจ 
k แปลอกีอย่างหนึ่งไดว้่า “พระองคผ์ูท้รงส่งเรามาเป็นผูน่้าเชือ่ถอื” 
l แปลอกีอย่างหนึ่งไดว้่า “เพราะเราอยู่เคยีงขา้งพระองค”์ 
m สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “กบับรรดาหวัหน้าสมณะ” 
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“เราอยูก่บัท่านอกีไมน่าน 

แลว้เราจะกลบัไปหาพระองคผ์ูท้รงส่งเรามา 
34

ท่านทัง้หลายจะแสวงหาเรา แต่จะไมพ่บ124

n
 

เราอยูท่ีไ่หน 

ท่านไปทีน่ัน่ไมไ่ด”้ 
35

ชาวยวิจงึพดูกนัว่า “คนน้ีกําลงัจะไปไหนเราจงึพบเขาไมไ่ด ้ เขาตัง้ใจจะไปหาชาวยวิที่

กระจดักระจายอยูใ่นหมูช่าวกรกี และตัง้ใจไปสอนชาวกรกีหรอื 
36

เขาหมายถงึอะไรเมือ่กล่าวว่า 

‘ท่านทัง้หลายจะแสวงหาเรา แต่จะไมพ่บ’ 

และ ‘เราอยูท่ีไ่หน 

ท่านไปทีน่ัน่ไมไ่ด’้” 

 

พระเยซูเจ้าทรงสญัญาจะประทานน้ําท่ีให้ชีวิต 
37

ในวนัสุดทา้ยของเทศกาลอยูเ่พงิซึง่เป็นวนัสําคญัทีสุ่ด125

o
พระเยซเูจา้ทรงยนืและตรสัเสยีงดงั

ว่า 

“ผูใ้ดกระหาย จงมาหาเราเถดิ126

p
 

38
ผูท้ีเ่ชื่อในเรา จงดื่มเถดิ 

ตามทีพ่ระคมัภรีก์ล่าวว่า ‘ลาํธารทีใ่หช้วีติจะไหลออกมา
q
จากภายในผูน้ัน้

r
’” 

39
พระเยซเูจา้ตรสัดงัน้ีหมายถงึพระจติเจา้ ซึง่ผูท้ ีเ่ชื่อในพระองคจ์ะไดร้บั แต่เวลานัน้พระเจา้

มไิดป้ระทานพระจติเจา้ให1้27

s
 เพราะพระเยซเูจา้ยงัมไิดร้บัพระสริริุง่โรจน์ 

 

ประชาชนโต้เถียงกนัอีกเร่ืองต้นกาํเนิดของพระเมสสิยาห ์
40

เมือ่ประชาชนบางคนไดย้นิพระเยซเูจา้ตรสัพระวาจาน้ี จงึพดูว่า “คนน้ีเป็นประกาศกจรงิๆ” 
41

บางคนพดูว่า “คนน้ีเป็นพระครสิตเจา้” บางคนพดูว่า “พระครสิตเจา้จะมาจากแควน้กาลลิไีดห้รอื 
42

พระคมัภรีม์ไิดก้ล่าวหรอืว่าพระครสิตเจา้จะตอ้งมาจากราชวงศก์ษตัรยิด์าวดิและจากเมอืงเบธเลเฮม128

t
 

                                         
n มนุษยเ์ราตอ้งแสวงหาพระเยซูเจา้ เช่นเดยีวกบัแสวงหาพระเจา้ ขณะทีย่งัมเีวลาจะพบพระองคไ์ด ้แต่ชาวยวิจะปล่อยให ้“เวลา” ของ

พระองคล์่วงผ่านไป เขาจงึจะไมพ่บความรอดพน้ แต่คนต่างศาสนา (ชาวกรกี) จะพบ ด ู12:20-21, 35 เชงิอรรถ m; 19:37 เชงิอรรถ v 
o วนัสุดทา้ยของเทศกาลอยู่เพงิคงจะเป็นวนัทีเ่จด็หรอืวนัทีแ่ปด 
p สาํเนาโบราณบางฉบบัมเีพยีง “จงมาเถดิ” *คาํเชญิของพระเยซูเจา้นี้มสีาํนวนคลา้ยกบัคาํเชญิของปรชีาญาณ (ด ู6:35 เชงิอรรถ j) 
q พธิกีรรมของเทศกาลอยู่เพงิ ซึง่เป็นภมูหิลงัของพระวาจาของพระเยซูเจา้นี้ ประกอบดว้ยการอธษิฐานภาวนาขอฝน ขบวนแห่ไปยงั

สระสโิลอมั และการตกั “น้ําเป็น” หรอื “น้ําทีใ่หช้วีติ” คอืน้ําทีไ่หลอยู่จากบ่อ แลว้จงึแห่กลบัมายงัพระวหิารเพือ่ใชช้าํระในพธิ ีพธิเีหล่านี้

ระลกึถงึอศัจรรยเ์รือ่งน้ําทีโ่มเสสไดท้าํ (อพย 17:1-7; เทยีบ 1 คร 10:4) ในพธินีี้ยงัมกีารอ่านขอ้ความจากพระคมัภรี ์กล่าวล่วงหน้าว่า

พระเจา้จะประทานน้ําทีใ่หช้วีติแก่ศโิยน (อสค 47:1ฯ; ศคย 14:8; ด ูยน 4:1 เชงิอรรถ a) 
r “จากภายในผูน้ัน้” หมายถงึ จากใจของผูท้ีม่คีวามเชือ่ในพระครสิตเจา้ แต่บางคนเขา้ใจว่า ประโยคนี้หมายถงึ พระเยซูเจา้ จงึแปลว่า 

“ จากภายในพระองค”์ 

s แปลอกีอย่างหนึ่งว่า “เวลานัน้ยงัไมม่พีระจติเจา้เลย” 
t ผูใ้กลช้ดิกบัพระเยซูเจา้เท่านัน้รูว้่า พระองคท์รงบงัเกดิทีเ่มอืงเบธเลเฮม 
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เมอืงทีก่ษตัรยิด์าวดิเคยอยู่” 
43

ประชาชนจงึมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัเกีย่วกบัพระองค ์
44

บางคน

ตอ้งการจบักุมพระองค ์แต่ไมม่ใีครลงมอืจบักุม 
45

ทหารยามรกัษาพระวหิารกลบัมาหาบรรดาหวัหน้าสมณะและชาวฟารสิ ี ซึง่ถามเขาว่า 

“ทาํไมท่านทัง้หลายไม่นําเขามาดว้ย” 
46

ทหารยามตอบว่า “ไม่มคีนใดพดูจาเหมอืนกบัชายผูน้ี้เลย” 
47

ชาวฟารสิถีามว่า “ท่านทัง้หลายถูกเขาหลอกลวงไปแลว้หรอื 
48

มหีวัหน้าหรอืชาวฟารสิคีนใดบา้งที่

เชื่อเขา 
49

แต่ประชาชนเหล่าน้ีทีไ่มรู่เ้ร ือ่งธรรมบญัญตั ิกถ็ูกสาปแช่งอยูแ่ลว้” 
50

ชาวฟารสิคีนหน่ึงชื่อนิ

โคเดมสั ทีเ่คยไปหาพระเยซเูจา้ก่อนหน้านัน้กล่าวกบัเขาว่า 
51

”ธรรมบญัญตัขิองพวกเราไมต่ดัสนิ

ลงโทษผูใ้ดโดยทีม่ไิดฟ้งัคําใหก้ารของผูน้ัน้และไมรู่ก่้อนว่าเขาทําอะไร” 
52

เขาเหล่านัน้จงึตอบว่า 

“ท่านกม็าจากแควน้กาลลิดีว้ยหรอื จงคน้ดูจากพระคมัภรีเ์ถดิ แลว้จะเหน็ว่าไม่มปีระกาศกคนใดมา

จากแควน้กาลลิเีลย” 

  

หญิงผิดประเวณี129

u 
53

แลว้ทุกคนกก็ลบับา้น 

8 
1
พระเยซเูจา้เสดจ็ไปยงัภเูขามะกอกเทศ 

2
เชา้ตรูว่นัรุง่ขึน้ พระองคเ์สดจ็ไปในพระวหิารอกี ประชาชนเขา้มาหอ้มลอ้ม 

พระองค ์พระองคป์ระทบันัง่ แลว้ทรงเริม่สัง่สอน 
3
บรรดาธรรมาจารยแ์ละชาวฟารสินํีาหญงิคนหน่ึงเขา้มา หญงิคนน้ีถูกจบัขณะล่วงประเวณี 

เขาใหน้างยนืตรงกลาง 
4
แลว้ทลูถามพระองคว์่า “อาจารย ์ หญงิคนน้ีถูกจบัขณะล่วงประเวณ ี

5
ใน

ธรรมบญัญตั ิ โมเสสสัง่เราใหทุ่้มหนิหญงิประเภทน้ีจนตาย ส่วนท่านจะว่าอยา่งไร” 
6
เขาถามพระองค์

เช่นน้ีเพื่อจบัผดิพระองค ์หวงัจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค ์แต่พระเยซเูจา้ทรงก้มลง เอาน้ิวพระหตัถ์

ขดีเขยีนทีพ่ืน้ดนิ130

a
 

7
เมือ่คนเหล่านัน้ยงัทลูถามยํ้าอยูอ่กี พระองคท์รงเงยพระพกัตรข์ึน้ ตรสัว่า “ท่าน

ผูใ้ดไมม่บีาป จงเอาหนิทุ่มนางเป็นคนแรกเถดิ” 
8
แลว้ทรงกม้ลงขดีเขยีนบนพืน้ดนิต่อไป 

9
เมือ่คน

เหล่านัน้ไดฟ้งัดงัน้ี กค็่อย ๆ ทยอยออกไปทลีะคน เริม่จากคนอาวุโส จนเหลอืแต่พระเยซเูจา้ตาม

ลาํพงักบัหญงิคนนัน้ ซึง่ยงัคงยนือยูท่ีเ่ดมิ 
10

พระเยซเูจา้ทรงเงยพระพกัตรข์ึน้ ตรสักบันางว่า “นาง

เอ๋ย พวกนัน้ไปไหนหมด ไมม่ใีครลงโทษท่านเลยหรอื” 
11

หญงิคนนัน้ทลูตอบว่า “ไมม่ใีครเลย พระ

เจา้ขา้” พระเยซเูจา้ตรสัว่า “เรากไ็มล่งโทษท่านดว้ย ไปเถดิ และตัง้แต่น้ีไป อยา่ทาํบาปอกี”  

                                         
u ผูป้ระพนัธเ์รือ่งหญงิผดิประเวณนีี้ (7:53-8:11) ไมใ่ช่ยอหน์ พยานหลกัฐานโบราณ (สาํเนาคดัลอก, คาํแปลโบราณ, และปิตาจารย)์ 

จาํนวนหนึ่งละขอ้ความตอนนี้ และในสาํเนาโบราณหลายฉบบัจดัขอ้ความนี้ไวท้ีอ่ ืน่ นอกจากนัน้ ลลีาการเขยีนขอ้ความนี้มลีกัษณะ

เหมอืนกบัพระวรสารสหทรรศน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ลกูา (ด ูลก 21:38 เชงิอรรถ h) อย่างไรกต็าม ขอ้ความตอนนี้เป็นทีย่อมรบัในสา

รบบพระคมัภรี ์และไมม่เีหตุผลใดทีจ่ะคดิว่าเหตุการณ์นี้ไมไ่ดเ้กดิขึน้จรงิ 

8 a เราไมรู่ว้่า การทีพ่ระเยซูเจา้ทรงขดีเขยีนบนพืน้ดนิมคีวามหมายถงึสิง่ใด 
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พระเยซูเจ้าทรงเป็นแสงสว่างส่องโลก131

b 
12

พระเยซเูจา้ตรสักบัประชาชนอกีว่า 

“เราเป็นแสงสว่างส่องโลก 

ผูท้ีต่ามเรามา จะไมเ่ดนิในความมดื 

แต่จะมแีสงสว่างส่องชวีติ” 

 

พระเยซูเจ้าทรงเป็นพยานให้ตนเอง 
13

ชาวฟารสิกีล่าวกบัพระองคว์่า “ท่านเป็นพยานใหก้บัตนเอง คาํยนืยนัเป็นพยานของท่าน

จงึไม่น่าเชื่อถอื” 
14

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า 

“แมเ้ราจะเป็นพยานใหต้นเอง 

คาํยนืยนัเป็นพยานของเรากน่็าเชื่อถอื 

เพราะเรารูว้่า 

เรามาจากไหน และกําลงัจะไปไหน 

แต่ท่านทัง้หลายไมรู่ว้่า 

เรามาจากไหน และกําลงัจะไปไหน132

c
 

15
ท่านพพิากษาตามมาตรการของมนุษย์133

d
 

                                         
b ความคดิเรือ่งความสว่าง ความมดืในพนัธสญัญาใหมไ่ดพ้ฒันามาตามแนวทางสามสายดงันี้ (1) ดวงอาทติยส์่องสว่างมนุษยท์ีก่าํลงั

เดนิทางฉนัใด สิง่ใดทีแ่สดงหนทางไปหาพระเจา้แก่มนุษยจ์งึเป็น “แสงสว่าง” ในอดตี แสงสว่างนี้คอืธรรมบญัญตั ิพระปรชีาญาณ และ

พระวาจาของพระเจา้ (สดด 119:105; สภษ 4:18-19; 6:23; ปญจ 2:13; เทยีบ รม 2:19) ในปจัจุบนัแสงสว่างนี้คอืพระเยซูเจา้ (ยน 

1:9; 9:1-39; 12:35; 1 ยน 2:8-11 ด ู 2 คร 4:6) ซึง่เปรยีบเสมอืนกลุ่มเมฆสุกใส ซึง่ไดนํ้าชาวอสิราเอลในการอพยพจากอยีปิต์ (ยน 

8:12 ด ู อพย 13:21ฯ; ปชญ 18:3ฯ) แสงสว่างนี้ยงัหมายความรวมไปถงึบรรดาศษิยข์องพระเยซูเจา้ ซึง่ตอ้งฉายแสงความครบครนั

ของพระเจา้จากชวีติของตนดว้ย (มธ 5:14-16; ลก 8:16; วว 21:24) (2) แสงสว่างเป็นสญัลกัษณ์แห่งชวีติ ความสุขและความยนิด ี

ส่วนความมดืเป็นสญัลกัษณ์ของความตาย ความโศกเศรา้ และความทุกขเวทนา (โยบ 30:26; อสย 45:7) ดงันัน้ การเป็นทาสคอืความ

มดื ความปลดปล่อยและความรอดพน้ในยุคของพระเมสสยิาหจ์งึเป็นแสงสว่าง (อสย 8:22-9:1; มธ 4:16; ลก 1:79; รม 13:11-12) 

แสงสว่างนี้ส่องแสงแมก้ระทัง่คนต่างศาสนา (ลก 2:32; กจ 13:47) โดยทางพระเยซูเจา้ผูท้รงเป็นองคค์วามสวา่ง (ดขูอ้ความของ ยน 

ทีเ่พิง่อา้งถงึ; อฟ 5:14) แสงสว่างนี้จะสุกใสทีสุ่ดในอาณาจกัรสวรรค ์(มธ 8:12; 22:13; 25:30; วว 22:5) (3) การเป็นปฏปิกัษ์ระหว่าง 

“แสงสว่าง ความมดื” ถูกนํามาใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของโลกแห่งความดแีละความชัว่ ซึง่เป็นปฏปิกัษ์ต่อกนั (ด ูขอ้เขยีนของชาวเอสเซนที่

คุมราน) ดงันัน้ในพนัธสญัญาใหม ่จงึมสีอง “อาณาจกัร” พระครสิตเจา้ทรงเป็นเจา้ปกครองอาณาจกัรหนึ่ง และซาตานเป็นเจา้ปกครอง

อกีอาณาจกัรหนึ่ง (กจ 26:18; 2 คร 6:14-15; คส 1:12-13; 1 ปต 2:9) แต่ละคนพยายามทีจ่ะตัง้ตนเป็นเจา้นายสงูสุด (ยน 13:29-30; 

ลก 22:53) มนุษยเ์ป็น “บุตรแห่งความสว่าง” หรอืไมก่เ็ป็น “บุตรแห่งความมดื” (12:36; ลก 16:8; อฟ 5:7-9; 1 ธส 5:5) แลว้แต่ว่าผูนํ้า

ชวีติของเขาเป็นแสงสว่าง (คอืพระครสิตเจา้) หรอืเป็นความมดื (คอืซาตาน) (1 ธส 5:4ฯ; 1 ยน 1:6-7; 2:9-10) กจิการทีม่นุษยท์าํ

แสดงว่าเขาเป็นใคร (รม 13:12-14; อฟ 5:8-11) เมือ่แสงสว่างมาถงึ ความแตกต่าง (การพพิากษา) ระหว่างมนุษยส์องกลุ่มนี้จะ

ปรากฏชดัเจนขึน้ เพราะแสงสว่างจะบงัคบัทุกคนใหแ้สดงตนว่าเป็นฝา่ยแสงสว่าง หรอืเป็นฝา่ยความมดื (3:19-21; 7:7; 9:39; 12:46; 

ด ูอฟ 5:12-13) ทศันคตขิองพระคมัภรีย์งัมองโลกในแงบ่วก คอื สกัวนัหนึ่ง ความมดืจะตอ้งหายไปเพราะแสงสว่างเขา้มาแทนที ่(1:5; 

รม 13:12; 1 ยน 2:8) 
c พระบุตรทรงเป็นพยานใหพ้ระองคเ์องได ้ เพราะพระองคแ์ต่ผูเ้ดยีวทรงทราบธรรมลํ้าลกึว่าทรงมตีน้กาํเนิดจากสวรรค ์ (เทยีบ มธ 

11:27//) 
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แต่เราไมพ่พิากษา134

e
ผูใ้ด 

และถงึแมว้่าเราพพิากษาผูใ้ด 

คาํพพิากษาของเรากน่็าเชื่อถอื 

เพราะเราไมอ่ยูค่นเดยีว 

แต่พระบดิาผูท้รงส่งเรามานัน้ทรงอยูก่บัเราดว้ย 
17

ในธรรมบญัญตัขิองท่านทัง้หลายมเีขยีนไวว้่า 

‘คาํยนืยนัเป็นพยานของคนสองคนเป็นทีน่่าเชื่อถอื’ 
18

เราเป็นพยานใหต้นเอง 

และพระบดิาผูท้รงส่งเรามาทรงเป็นพยานใหเ้ราดว้ย” 
19

เขาเหล่านัน้จงึทลูถามพระองคว์่า “พระบดิาของท่านอยูท่ีใ่ด” พระเยซเูจา้ตรสัว่า 

“ท่านทัง้หลายไมรู่จ้กัทัง้เรา ทัง้พระบดิาของเรา 

ถา้ท่านรูจ้กัเรา ท่านคงรูจ้กัพระบดิาของเราดว้ย” 
20

พระเยซเูจา้ตรสัพระวาจาน้ีในบรเิวณทีว่างของถวาย ขณะทีท่รงสัง่สอนอยูใ่นพระวหิาร ไม่

มผีูใ้ดจบักุมพระองค ์เพราะเวลาของพระองคย์งัมาไมถ่งึ 
21

พระเยซเูจา้ตรสัแก่เขาเหล่านัน้อกีว่า 

“เราจากไปแลว้ท่านทัง้หลายจะแสวงหาเรา 

แต่ท่านจะตายเพราะบาปของท่าน135

f
 

ทีท่ีเ่ราไปนัน้ ท่านไปไมไ่ด”้ 
22

ชาวยวิจงึพดูว่า ”เขาจะฆ่าตวัตายกระมงั จงึพดูว่า ทีท่ีเ่ราไปนัน้ ท่านไปไมไ่ด”้ 
23

พระเยซู

เจา้ตรสัว่า 

“ท่านทัง้หลายมาจากเบือ้งล่าง 

แต่เรามาจากเบือ้งบน 

ท่านเป็นของโลกน้ี 

แต่เรามไิดเ้ป็นของโลกน้ี 
24 

ดงันัน้ เราบอกท่านว่า ท่านจะตายเพราะบาปของท่าน  

ถา้ท่านไมเ่ชื่อว่าเราเป็น136

g
 

ท่านจะตายเพราะบาปของท่าน” 

                                                                                                                          
d ชาวยวิตดัสนิจากสิง่ทีม่องเหน็ได ้คอืเหน็ว่าพระเยซูเจา้ทรงเป็นมนุษยค์นหนึ่ง เหมอืนกบัตน “เมือ่มองดธูรรมชาตมินุษย ์เขาไมอ่าจ

มองเหน็พระสริริุ่งโรจน์ของพระบุตรของพระเจา้ได”้ (น.ออกสัตนิ) 
e “การพพิากษา” ในความหมายภาษาเซมติกิคอื “พพิากษาลงโทษ” 
f ชาวยวิทีป่ฏเิสธไมย่อมรบัพระเยซูเจา้ กาํลงัมุ่งหน้าสู่ความพนิาศทีไ่มม่ทีางแกไ้ข เขากาํลงัทาํบาปผดิต่อความจรงิ (ขอ้ 40, 45ฯ) ซึง่

เป็นบาปผดิต่อพระจติเจา้ (มธ 12:31// ด ูยน 7:34 เชงิอรรถ n) 
g “เราเป็น” หรอื “เราเป็นผูน้ัน้” (หรอื “ยาหเ์วห”์ ในภาษาฮบีร)ู เป็นพระนามของพระเจา้ ทีท่รงเปิดเผยแก่โมเสส  

(อพย 3:13 เชงิอรรถ g, 14) พระนามนี้มคีวามหมายว่า พระเจา้ของอสิราเอลเป็นพระเจา้ทีไ่มม่ผีูใ้ดเหมอืน เป็นพระเจา้เทีย่งแทแ้ต่

พระองคเ์ดยีว (ฉธบ 32:29) เมือ่พระเยซูเจา้ทรงใชพ้ระนามนี้กบัพระองค ์ พระองคก์าํลงัอา้งว่าเป็นพระผูไ้ถ่พระองคเ์ดยีวทีไ่มม่ใีคร

เสมอเหมอืน เป็นจุดหมายของความเชือ่ และความหวงัของชาวอสิราเอล (ด ูขอ้ 28, 58; 13:19; และ 6:35; 18:5, 8) 
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25
เขาเหล่านัน้ทลูถามพระองคว์่า “ท่านเป็นใคร” พระองคต์รสัตอบว่า 

“เราเป็นดงัทีเ่ราไดบ้อกท่านไวต้ัง้แต่แรก137

h
แลว้ 

26
เรายงัมอีกีหลายเรือ่งทีเ่ราจะตอ้งพดูและพพิากษา 

เกีย่วกบัท่าน 

แต่พระองคผ์ูท้รงส่งเรามาทรงสจัจะ 

สิง่ใดทีเ่ราไดย้นิมาจากพระองค ์

เรากบ็อกสิง่นัน้ใหโ้ลกรู”้ 
27

คนเหล่านัน้ไมเ่ขา้ใจว่า พระองคก์ําลงัตรสักบัเขาเรือ่งพระบดิา 
28

พระเยซเูจา้ตรสักบัเขาอกี

ว่า 

“เมือ่ใดทีท่่านยกบุตรแห่งมนุษยข์ึน้ 

เมือ่นัน้ท่านจะรูว้่า เราเป็น138

i
 

และรูว้่าเราไม่ทาํอะไรตามใจตนเอง 

แต่พดูอยา่งทีพ่ระบดิาทรงสัง่สอนเราไว ้
29

พระผูท้รงส่งเรามาสถติกบัเรา 

พระองคไ์มไ่ดท้รงทอดทิง้เราไวต้ามลาํพงั 

เพราะเราทําตามทีพ่ระองคพ์อพระทยัเสมอ” 
30

เมือ่พระองคต์รสัดงัน้ี หลายคนกเ็ชื่อในพระองค ์

 

พระเยซูเจ้าและอบัราฮมั 
31

พระเยซเูจา้ตรสักบัชาวยวิทีเ่ชื่อในพระองคว์่า 

“ถา้ท่านทัง้หลายยดึมัน่ในวาจาของเรา 

ท่านกเ็ป็นศษิยข์องเราอยา่งแทจ้รงิ 
32

ท่านจะรูค้วามจรงิ139

j
 

                                         
h ขอ้ความนี้ออกคลุมเครอือยู่มาก เราจงึพบคาํแปลอื่นๆ เช่น “ก่อนอื่นหมดเราพดูกบัท่านทาํไม” “ทาํไมเราจะตอ้งพดูกบัท่าน” “เรา

กาํลงัจะบอกอยู่นี่แหละ” 
i ในพนัธสญัญาเดมิ ประโยคทีว่่า “ท่านทัง้หลายจะรูว้่าเราเป็น” หรอื “รูว้่าเราคอืพระยาหเ์วห”์ เป็นคาํยนืยนัถงึฤทธิอ์ํานาจของพระเจา้ 

(ด ู ขอ้ 24 เชงิอรรถ g) หรอืมฉิะนัน้ กเ็ป็นการประกาศว่าพระเจา้ไดท้รงเขา้มาในประวตัศิาสตรข์องอสิราเอลเพือ่ชว่ยประชากรของ

พระองคอ์ย่างอศัจรรย ์(ด ูอพย 10:2; อสย 43:10 ซึง่มขีอ้ความคลา้ยกบั ยน อสค 6:7, 10, 13ฯ) ขอ้ความนี้กล่าวล่วงหน้าว่าพระเยซู

เจา้จะทรงรบัพระสริริุ่งโรจน์ เมือ่จะทรง “ถูกยกขึน้” บนไมก้างเขน (12:32 เชงิอรรถ h) ขอ้ความนี้เป็นคาํตอบใหแ้ก่คาํถามของชาวยวิ 

(ขอ้ 25) และจะเป็นการตดัสนิลงโทษความไมเ่ชือ่ของพวกเขาดว้ย (ด ู19:37; มธ 26:64 //; 1 คร 2:8; วว 1:7) 
j พระเยซูเจา้ทรงเป็นความจรงิ คอืทรงเป็นของประทานและแผนการทัง้หมดทีพ่ระบดิาประทานใหแ้ก่มนุษยเ์พือ่ใหร้อดพน้ (14:6; 

17:17; ด ูวว 3:7; 19:11) ในพระเยซเูจา้ พระสญัญาของธรรมบญัญตั ิ(1:17) เป็นความจรงิ พระองคท์รงประกาศพระวาจาทีท่รงไดร้บั

จากพระบดิาผูท้รงส่งพระองคม์า (3:11 เชงิอรรถ e; 8:26, 40) ดงันัน้ พระองคท์รงเผยใหม้นุษยท์ราบถงึพระบดิาทีพ่ระองคท์รงรูจ้กั 

(1:18) และเชือ้เชญิใหเ้ราเชือ่ในพระองค ์ (3:12 เชงิอรรถ g; 8:45-47) พระองคท์รงเป็นแสงสว่างแทจ้รงิ (1:9) และตรสัว่า “เราเป็น

ขนมปงัแท”้ ฯลฯ (6:35) หลงัจากทีไ่ดร้บัพระสริริุ่งโรจน์แลว้ (12:32 เชงิอรรถ j) พระจติแห่งความจรงิ (14:17 เชงิอรรถ j) จะทรงนําผู้

มคีวามเชือ่ทุกคนไปรบัความจรงิทุกประการ (16:13) ผูท้ ีเ่ชือ่ซึง่ “อยู่ฝา่ยความจรงิ” (18:37; 1 ยน 3:19 เชงิอรรถ g; ด ู2 ธส 2:10-12) 

จะไดร้บัความศกัดิส์ทิธิจ์ากความจรงิ (17:17-19) เขาจะดาํรงอยู่ในความจรงิ (ยน 8:31) ดาํเนินอยู่ในความจรงิ (2 ยน 4; 3 ยน 4) 
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และความจรงิจะทําใหท่้านเป็นอสิระ” 
33

คนเหล่านัน้จงึตอบว่า “พวกเราเป็นเชือ้สายของอบัราฮมั และไมเ่คยเป็นทาสของใคร ท่าน

พดูไดอ้ยา่งไรว่า ‘ท่านทัง้หลายจะเป็นอสิระ’” 
34

พระเยซเูจา้ตรสัตอบเขาว่า 

“เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า 

ทุกคนทีท่ําบาปกเ็ป็นทาสของบาป140

k
 

35
ทาสยอ่มไมพ่าํนกัอยูใ่นบา้นตลอดไป 

แต่บุตรพาํนกัอยูต่ลอดไป 
36

ดงันัน้ ถา้พระบุตรทําใหท่้านเป็นอสิระ 

ท่านกจ็ะเป็นอสิระอยา่งแทจ้รงิ 
37

เรารูว้่าท่านทัง้หลายเป็นเชือ้สายของอบัราฮมั 

แต่ท่านพยายามจะฆา่เรา 

เพราะวาจาของเราไมซ่มึซาบเขา้ไปในท่าน 
38

เราบอกสิง่ทีเ่ราไดเ้หน็เมือ่เราอยูเ่ฉพาะพระพกัตรพ์ระบดิา 

ท่านทัง้หลายกท็าํตามทีท่่านไดย้นิจากบดิาของท่านดว้ย” 
39

คนเหล่านัน้ตอบพระองคว์่า “บดิาของพวกเราคอือบัราฮมั” พระเยซเูจา้ตรสักบัเขาว่า 

“ถา้ท่านเป็นบุตรของอบัราฮมั 

ท่านจงทํากจิการของอบัราฮมัเถดิ141

l
 

40
แต่บดัน้ี ท่านกําลงัพยายามจะฆา่เรา 

ซึง่เป็นคนบอกความจรงิทีเ่ราไดย้นิมาจากพระเจา้ใหท่้านฟงั 

อบัราฮมัไมเ่คยทาํเช่นน้ีเลย 
41

ท่านไม่ทาํกจิการของอบัราฮมั แต่ทาํกจิการของบดิาของท่าน” 

คนเหล่านัน้เถยีงว่า “เราไม่ใช่ลกูไมม่พี่อ 142

m
บดิาเดยีวทีเ่รามคีอืพระเจา้” 

42
พระเยซเูจา้ตรสักบั

เขาว่า 

“ถา้พระเจา้ทรงเป็นบดิาของท่านจรงิ ท่านคงจะรกัเรา 

เพราะเรามาจากพระเจา้ 

เราไมไ่ดม้าตามใจตนเอง 

แต่พระองคท์รงส่งเรามา 

                                                                                                                          
ปฏบิตัติามความจรงิ (ยน 3:21) และร่วมงานกบัความจรงิ (3 ยน 8) เขาจะนมสัการพระบดิาเดชะพระจติเจา้และตามความจรงิ (4:23-

24) เขาจะพน้จากความเทจ็ (ขอ้ 44 เชงิอรรถ o) 
k สาํเนาโบราณบางฉบบัละคาํว่า “ของบาป” 
l สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ท่านคงจะทาํ…” ชาวยวิเหล่านี้ไมเ่หมอืนกบัอสิอคั คอืไมเ่ป็นบุตรของอบัราฮมั เพราะไมเ่ชือ่ เขาเพยีงแต่ 

“สบืเชือ้สาย” มาจากอบัราฮมั (เหมอืนอชิมาเอล ซึง่มมีารดาเป็นทาส และถูกขบัไล่ไปไมใ่หร้บัมรดก ด ูขอ้ 34-35) เปาโลเปรยีบเทยีบ

อสิอคักบัอชิมาเอลใน กท 4:30ฯ ชาวยวิทีโ่ตต้อบกบัพระเยซูเจา้ ไมเ่ป็นบุตรของพระเจา้ดว้ย เพราะเขาไมเ่ชือ่ในพระเยซูเจา้ (1:12 

เชงิอรรถ j; 3:7-9) 
m “ลกูไมม่พีอ่” แปลตามตวัอกัษร “ลกูของการล่วงประเวณ”ี บรรดาประกาศกเรยีกการไมซ่ื่อสตัยต่์อพระเจา้ว่าเป็น “การล่วงประเวณ”ี 

ด ูฮชย 1:2 เชงิอรรถ b ดงันัน้ ในทีน่ี้ ชาวยวิจงึคา้นว่าเขาไดซ้ือ่สตัยต่์อพนัธสญัญาของพระเจา้ 
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43
ทาํไมท่านจงึไมเ่ขา้ใจสิง่ทีเ่ราพดู 

เพราะท่านฟงัถอ้ยคาํของเราไมไ่ด1้43

n
 

44
ท่านมาจากปีศาจซึง่เป็นบดิาของท่าน 

ท่านตอ้งการทําตามความปรารถนาของบดิาของท่าน 

บดิาของท่านเป็นฆาตกรมาตัง้แต่แรกเริม่ 

เขาไม่ยนืหยดั144

o
อยูใ่นความจรงิ 

เพราะความจรงิไมอ่ยูใ่นเขา 

เมือ่เขาพดูเทจ็ 

เขากพ็ดูตามธรรมชาตขิองเขา 

เพราะเขาเป็นผูพ้ดูเทจ็ และเป็นบดิาของการพดูเทจ็145

p
 

45
แต่เราพดูความจรงิ 

และท่านไมย่อมเชื่อเรา 
46

ท่านผูใ้ดพสิจูน์ไดว้่าเราทําบาป146

q
 

ถา้เราพดูความจรงิ ทําไมท่านจงึไมเ่ชื่อเรา 
47

ผูท้ีม่าจากพระเจา้ 

ยอ่มฟงัพระวาจาของพระเจา้ 

เหตุทีท่่านไมฟ่งั 

กเ็พราะท่านไมไ่ดม้าจากพระเจา้” 
48

ชาวยวิตอบพระองคว์่า “เราพดูถูกแลว้มใิช่หรอืว่า ท่านเป็นชาวสะมาเรยี และถูกปีศาจสงิ” 

พระเยซเูจา้ทรงตอบว่า 
49

“เราไมไ่ดถู้กปีศาจสงิ 

แต่เราถวายพระเกยีรตแิด่พระบดิาของเรา 

และท่านล่วงเกนิเรา 
50

เราไมแ่สวงหาเกยีรตขิองเรา 

มผีูอ้ ื่นทีแ่สวงหาเกยีรตขิองเรา และเป็นผูต้ดัสนิอยูแ่ลว้ 
51

เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า 

ผูใ้ดปฏบิตัติามวาจาของเรา 

ผูน้ัน้จะไมพ่บความตายเลย” 

                                         
n ชาวยวิไมส่ามารถฟงัพระวาจาของพระเยซูเจา้ไดเ้พราะเขามปีีศาจ (เจา้แห่งความโกหก) เป็นเจา้นาย และปีศาจเป็นปฏปิกัษ์ต่อ

ความจรงิ เทยีบ 18:37 
o แปลอกีอย่างหนึ่งว่า “เขาไมต่ัง้อยู่ในความจรงิ” 
p ยงัแปลไดอ้กีว่า “บดิาของผูโ้กหก” การโกหก ตรงขา้มกบัพระวาจา (1:1 เชงิอรรถ a) และตรงขา้มกบัความจรงิ (ขอ้ 31) มี

ความสมัพนัธก์บัความชัว่รา้ย (เทยีบ รม 1:25; 2 ธส 2:9-12) ชาวยวิซึง่ปฏเิสธไมย่อมรบัความจรงิของพระเยซูเจา้ (ขอ้ 40 เทยีบ 1 

ปต 2:22) ยอมมอบตนเป็นทาสของหวัหน้าศตัรทูัง้หมดของความจรงินี้ (ด ูยน 12:31 เชงิอรรถ f; 13:2 เชงิอรรถ e; 1 ยน 2:14) 
q ถา้พระเยซูเจา้ไมท่รงปฏบิตัภิารกจิทีพ่ระเจา้ทรงมอบหมายใหท้าํ พระองคก์จ็ะทรงทาํบาป 
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52

ชาวยวิพดูกบัพระองคว์่า “บดัน้ี เรารูแ้ลว้ว่า ท่านถูกปีศาจสงิ อบัราฮมัตายไปแลว้ บรรดา

ประกาศกกต็ายไปแลว้เช่นเดยีวกนั แต่ท่านพดูว่า ‘ถา้ผูใ้ดปฏบิตัติามวาจาของเรา ผูน้ัน้จะไมต่อ้งลิม้

รสความตายเลย’ 
53

ท่านยิง่ใหญ่กว่าอบัราฮมั บดิาของเรา ซึง่ตายไปแลว้หรอื บรรดาประกาศกกต็าย

ไปแลว้ดว้ย ท่านอวดอา้งว่าท่านเป็นใครกนั” 
54

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า 

“ถา้เราใหเ้กยีรตตินเอง 

เกยีรตขิองเรากไ็มม่คี่าอะไร 

ผูท้ีใ่หเ้กยีรตเิราคอืพระบดิาของเรา 

ผูท้ีท่่านพดูว่า ‘เป็นบดิาของพวกเรา’ 
55

แต่ท่านไม่รูจ้กัพระองค ์

เรารูจ้กัพระองค ์

ถา้เราจะพดูว่า ‘เราไมรู่จ้กัพระองค’์ 

เรากเ็ป็นคนพดูเทจ็เหมอืนกบัท่าน 

แต่เรารูจ้กัพระองค ์และปฏบิตัติามพระวาจาของพระองค ์
56

อบัราฮมั บดิาของท่านไดย้นิด ี

ทีจ่ะเหน็วนัของเรา147

r
 

เขาไดเ้หน็ และไดย้นิดแีลว้”148

s
 

57
ชาวยวิจงึคา้นว่า “ท่านอายยุงัไมถ่งึหา้สบิปี ไดเ้หน็อบัราฮมัแลว้หรอื” 

58
พระเยซเูจา้ตรสั

ตอบว่า 

“เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า 

ก่อนอบัราฮมัจะเกดิ เราเป็น” 
59

คนเหล่านัน้จงึหยบิกอ้นหนิขึน้จะขวา้งพระองค 1์49

t
 แต่พระเยซเูจา้เสดจ็เลีย่งออกไปจากพระ

วหิาร 

พระเยซูเจ้าทรงรกัษาคนตาบอด 

9 
1
ขณะทีพ่ระเยซเูจา้ทรงพระดําเนินผ่านไป พระองคท์อดพระเนตรเหน็คนตาบอดแต่

กําเนิดคนหน่ึง 
2
บรรดาศษิยท์ลูถามพระองคว์่า “พระอาจารย ์ ใครทาํบาป ชายคนน้ี หรอืบดิามารดา

                                         
r “วนั” ของพระเยซูเจา้ คอื การเสดจ็มาของพระเยซูเจา้ในโลกนี้ พระเยซูเจา้ทรงนําสาํนวน “วนัของพระเจา้” ในพนัธสญัญาเดมิ (“วนั

ของพระยาหเ์วห”์ ด ูอมส 5:18 เชงิอรรถ m) มาใชส้าํหรบัพระองคเ์อง 
s อบัราฮมัไดเ้หน็ “วนั” ของพระเยซูเจา้ (เหมอืนดงัทีอ่สิยาห ์“ไดเ้หน็พระสริริุ่งโรจน์ของพระองค”์ 12:41) แต่ทวา่ “แต่ไกล” เทยีบ กดว 

24:17; ฮบ 11:13; เพราะอบัราฮมัไดเ้หน็การบงัเกดิของพระเยซูเจา้ในการเกดิของอสิอคัตามพระสญัญา (ซึง่เขาได ้ “หวัเราะ” ปฐก 

17:17 เชงิอรรถ f) การบงัเกดิของอสิอคัเป็นเครือ่งหมายบอกลว่งหน้าถงึการบงัเกดิของพระเยซูเจา้ พระเยซูเจา้ทรงอา้งว่าทรงทาํให้

พระสญัญานี้ทีไ่ดท้รงกระทาํไวก้บัอบัราฮมัเป็นความจรงิ พระองคท์รงเป็นอสิอคัในความหมายสมบรูณ์ 
t คาํว่า “เราเป็น” มคีวามหมายว่าพระเยซูเจา้ทรงอา้งว่าเป็นพระเจา้ดว้ย สาํหรบัชาวยวิการพดูเช่นนี้จงึเป็นการกล่าวดหูมิน่พระเจา้ 

ซึง่มโีทษตอ้งถูกประหารชวีติโดยเอาหนิทุ่มใหต้าย (ลนต 24:16) 
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ของเขา เขาจงึเกดิมาตาบอด” 
3
พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “มใิช่ชายคนน้ี หรอืบดิามารดาของเขาทาํ

บาป แต่เขาเป็นเช่นน้ีกเ็พื่อใหก้จิการของพระเจา้150

a
ปรากฏในตวัเขา 

4
ตราบใดทีย่งัเป็นกลางวนัอยู ่

เราทัง้หลายตอ้ง151

b
ทาํกจิการของผูท้ีท่รงส่งเรามา 

แต่เมือ่กลางคนืมาถงึ กไ็มม่ใีครทาํงานได1้52

c
 

5
ตราบทีเ่รายงัอยูใ่นโลก เราเป็นแสงสว่างส่องโลก”153

d
 

6
เมือ่ตรสัดงัน้ีแลว้ พระองคท์รงถ่มพระเขฬะลงบนพืน้ผสมกบัดนิ ป้ายตาคนตาบอด 

7
แลว้

ตรสักบัเขาว่า “จงไปลา้งตาทีส่ระสโิลอมัเถดิ”
e
 “สโิลอมั” หมายความว่า “ถูกส่งไป” คนตาบอดจงึไป

ลา้งตา แลว้กลบัมามองเหน็ 
8
เพื่อนบา้นและคนทีเ่คยเหน็เขาเป็นขอทานมาก่อน พดูว่า “คนน้ีเป็นคนทีเ่คยนัง่ขอทานอยู่

มใิช่หรอื” 
9
บางคนพดูว่า “ใช่แลว้” บางคนพดูว่า “ไมใ่ช่ แต่เป็นคนอื่นทีค่ลา้ยคลงึกนั” แต่คนทีเ่คยตา

บอดพดูว่า “ใช่แลว้ เป็นฉนัเอง” 
10

คนเหล่านัน้จงึถามเขาว่า “ตาของท่านหายบอดไดอ้ยา่งไร” 
11

เขา

ตอบว่า “คนทีช่ื่อเยซูทาํโคลนป้ายตาของฉนั และบอกฉนัว่า ‘จงไปลา้งตาทีส่ระสโิลอมัเถดิ’ ฉนัจงึไป

ลา้ง พอลา้งแลว้ กม็องเหน็” 
12

พวกนัน้ถามว่า “เวลาน้ีคนนัน้อยู่ทีไ่หน” เขาตอบว่า ”ฉนัไมรู่”้ 
13

คนเหล่านัน้จงึพาคนทีเ่คยตาบอดไปหาชาวฟารสิ ี
14

วนัทีพ่ระเยซเูจา้ทรงถ่มพระเขฬะผสม

ดนิ155

f
และทรงรกัษาตาของคนตาบอดนัน้เป็นวนัสบับาโต 

15
ชาวฟารสิไีดถ้ามเขาอกีว่า เขามองเหน็ได้

อยา่งไร เขาจงึตอบว่า “คนนัน้เอาโคลนป้ายตาของฉนั ฉนัไปลา้งตาแลว้กม็องเหน็” 
16

ชาวฟารสิบีาง

คนพดูว่า “คนนัน้ไมไ่ดม้าจากพระเจา้ เขาไมถ่อืวนัสบับาโต” แต่บางคนแยง้ว่า “คนบาปจะทํา

เครือ่งหมายอศัจรรยอ์ย่างน้ีไดอ้ยา่งไร” ชาวฟารสิเีหล่านัน้มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั 
17

จงึถามคนที่

เคยตาบอดอกีว่า “ท่านล่ะ ท่านคดิอย่างไรเกี่ยวกบัคนนัน้ ทีเ่ขาทาํใหต้าของท่านกลบัมองเหน็” เขา

ตอบว่า ”คนนัน้เป็นประกาศก” 
18

แต่ชาวยวิไมย่อมเชื่อว่าชายคนน้ีเคยตาบอดแลว้กลบัมองเหน็156

g
 จงึเรยีกบดิามารดาของเขา

มา 
19

แลว้ถามว่า “คนน้ีเป็นลกูของท่าน ซึง่ท่านบอกว่าเกดิมาตาบอดใช่หรอืไม่ บดัน้ี เขากลบั

มองเหน็ไดอ้ยา่งไร” 
20

บดิามารดาตอบว่า “เรารูว้่าคนน้ีเป็นลกูของเรา และเกดิมาตาบอด 
21

แต่เราไม่

รูว้่าบดัน้ีเขามองเหน็ไดอ้ย่างไร หรอืใครรกัษาตาของเขาเรากไ็ม่รู ้ ท่านจงถามเขาเองเถดิ157

h
เขาโต

พอจะตอบเองไดแ้ลว้” 
22

บดิามารดาตอบเช่นน้ีกเ็พราะกลวัชาวยวิ ซึง่ตกลงกนัแลว้วา่ ใครยอมรบัว่า

                                         
9 a “กจิการของพระเจา้” หมายถงึ “เครือ่งหมายอศัจรรย”์ ด ู2:11 เชงิอรรถ f 
b สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “เรา (เอกพจน์) ตอ้ง…” 
c ชวีติของพระเยซูเจา้เปรยีบไดก้บัวนัทาํงานวนัหนึ่ง (5:17) การสิน้พระชนมเ์ปรยีบเสมอืนเวลากลางคนืซึง่ไมส่ามารถทาํงานไดอ้กี 

(เทยีบ ลก 13:32) 
d ยน บอกความหมายของอศัจรรยเ์รือ่งนี้ก่อนจะเล่าถงึเรือ่งอศัจรรยท์ีเ่กดิขึน้ (ด ูขอ้ 37) 
e “สระสโิลอมั” น้ําทีต่กัจากทีน่ี่ในเทศกาลอยู่เพงิ เป็นสญัลกัษณ์ของพระพรยุคพระเมสสยิาห ์ดงันัน้ แหล่งกาํเนิดของพระพรเหล่านี้คอื 

พระเยซูเจา้เอง “ถูกส่งไป” ยน กล่าวถงึพระเยซูเจา้บ่อยๆ ในฐานะทีพ่ระบดิาทรง “ส่งมา” (ด ู3:17; 4:34; 5:36 ฯลฯ) 
f ชาวฟารสิอีธบิายการถ่มน้ําลายผสมดนิ เปรยีบเหมอืนการผสมปนูก่อสรา้ง ซึง่เป็นงานทีต่อ้งหา้มในวนัสบับาโต 
g สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “และกลบัมองเหน็ได”้ 
h สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “ท่านจงถามเขาเองเถดิ” 
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พระองคเ์ป็นพระครสิตเจา้จะถูกขบัออกจากศาลาธรรม 
23

บดิามารดาของเขาจงึตอบว่า “เขาโตแลว้ 

ท่านจงถามเขาเองเถดิ” 
24

ชาวยวิเรยีกคนทีเ่คยตาบอดมาอกี บอกเขาว่า “จงถวายพระเกยีรตแิด่พระเจา้เถดิ1 58

i
พวกเรา

รูว้่าคนนัน้เป็นคนบาป” 
25

คนทีเ่คยตาบอดแยง้ว่า “เขาเป็นคนบาปหรอืไม ่ฉนัไม่รู ้ฉนัรูอ้ยา่งเดยีวว่า 

ฉนัเคยตาบอด และบดัน้ีมองเหน็แลว้” 
26

พวกนัน้ถามอกีว่า “เขาทําอะไรกบัท่าน เขารกัษาตาของ

ท่านอย่างไร” 
27

คนทีเ่คยตาบอดตอบว่า “ฉนับอกท่านแลว้ แต่ท่านไมฟ่งั ทําไมท่านตอ้งการฟงัอกี

เล่า ท่านตอ้งการเป็นศษิยข์องเขาดว้ยกระมงั” 
28

พวกนัน้จงึด่าเขาว่า “ท่านส ิ เป็นศษิยข์องเขา ส่วน

เราเป็นศษิยข์องโมเสส 
29

พวกเรารูว้่า พระเจา้ตรสักบัโมเสส แต่เยซคูนน้ี เราไมรู่ว้่าเขามาจากไหน” 
30

คนทีเ่คยตาบอดจงึพดูว่า “แปลกจรงิ ท่านทัง้หลายไมรู่ว้่าเขามาจากไหน แต่เขาไดร้กัษาตาของฉนั

ใหก้ลบัมองเหน็ 
31

เราทัง้หลายรูว้่า พระเจา้ไมท่รงฟงัคนบาป แต่ทรงฟงัผูท้ีย่าํเกรงพระองคแ์ละ

ปฏบิตัติามพระประสงคเ์ท่านัน้ 
32

แต่ไหนแต่ไรมา ไมเ่คยไดย้นิเลยว่ามใีครรกัษาคนตาบอดแต่กําเนิด

ใหห้ายได1้59

j
 
33

ถา้เขาไมไ่ดม้าจากพระเจา้ เขากค็งจะทาํอะไรไมไ่ด”้ 
34

คนเหล่านัน้ตอบว่า “ท่านเกดิมา

ในบาปทัง้ตวั แลว้ยงักลา้มาสัง่สอนพวกเราอกีหรอื” แลว้จงึขบัไล่เขาออกไป 
35

พระเยซเูจา้ทรงไดย้นิว่าชาวฟารสิขีบัไล่คนทีเ่คยตาบอดออกไป เมือ่ทรงพบเขา จงึตรสั

ถามว่า “ท่านเชื่อในบุตรแห่งมนุษยห์รอื” 
36

เขาทลูถามว่า “บุตรแห่งมนุษยค์อืใคร พระเจา้ขา้ ขา้พเจา้

จะไดเ้ชื่อในพระองค”์ 
37

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “ท่านไดเ้หน็แลว้ เป็นผูท้ีก่ําลงัพดูอยูก่บัท่านน้ีแหละ” 
38k

เขาจงึทลูว่า “ขา้พเจา้เชื่อ พระเจา้ขา้” แลว้กราบลงนมสัการพระองค ์
39

พระเยซเูจา้ตรสัว่า 

“เรามาในโลกน้ีเพื่อพพิากษา 

คนทีม่องไมเ่หน็ จะไดม้องเหน็ 

ส่วนคนทีม่องเหน็160

l
จะกลายเป็นคนตาบอด” 

40
ชาวฟารสิบีางคนซึง่อยูท่ีน่ัน่ไดย้นิพระวาจาเหล่าน้ี จงึทลูถามพระองคว์่า “พวกเรากต็า

บอดดว้ยใช่ไหม” 
41

พระเยซูเจา้ทรงตอบว่า 

ถา้ท่านทัง้หลายตาบอด 

ท่านกไ็มม่บีาป 

แต่ท่านกล่าวว่า ”เรามองเหน็” 

บาปของท่านจงึยงัคงอยู่ 

 

                                         
i เป็นวลจีากพระคมัภรีเ์พือ่บอกใหใ้ครคนหนึ่งสาบาน จะพดูความจรงิ และชดเชยการลว่งเกนิต่อพระเดชานุภาพของพระเจา้ (ด ูยชว 

7:19; 1 ซมอ 6:5) 
j เรือ่งการรกัษาคนตาบอดในบทที ่9 และ คาํสนทนาของพระเยซูเจา้กบันิโคเดมสัใน 3:1-21 มคีวามคดิคลา้ยกนัหลายประการ เป็นไป

ไดว้่าผูน้ิพนธพ์ระวรสาร คดิว่าการรกัษาคนตาบอดแต่กาํเนิดเป็นสญัลกัษณ์ของการบงัเกดิใหมด่ว้ยน้ํา เดชะพระจติเจา้ (3:3-7) 
kสาํเนาโบราณบางฉบบัละ “เขาจงึทลูว่า…พระเยซูเจา้ตรสัว่า” (ขอ้ 38 ทัง้หมด และสองคาํแรกของขอ้ 39) 
l “คนมองแลเหน็” ซึง่จะกลายเป็นคนตาบอด หมายถงึ ผูท้ีไ่วใ้จใน “แสงสวา่ง” ของตนเอง (ด ูขอ้ 24, 29, 34) ซึง่ตรงขา้มกบัผูถ่้อมตน 

ซึง่มคีนตาบอดในเรือ่งนี้เป็นรปูแบบ (เทยีบ ฉธบ 29:3; อสย 6:9ฯ; ยรม 5:21; อสค 12:2) 
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“ผูเ้ล้ียงแกะ” ท่ีดี 

10 
1
เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า ผูท้ีไ่มเ่ขา้คอกแกะทางประตู แต่ปีนเขา้ทางอื่น ก็

เป็นขโมยและโจร 
2
ผูท้ีเ่ขา้ทางประตูกเ็ป็นผูเ้ลีย้งแกะ 

3
คนเฝ้าประตูยอ่มเปิดประตูใหเ้ขาเขา้ไป 

บรรดาแกะกฟ็งัเสยีงเขา เขาเรยีกชื่อแกะของตนทลีะตวั161

a
 และพาออกไปขา้งนอก 

4
เมือ่เขาพาแกะ

ออกไปหมดแลว้ เขาจะเดนินําหน้า และแกะกต็ามไปเพราะจาํเสยีงของเขาได ้
5
แกะจะไมต่ามคน

แปลกหน้าเลย แต่จะหนีจากเขา เพราะไมรู่จ้กัเสยีงของคนแปลกหน้า 
6
พระเยซเูจา้ตรสัอุปมาเรือ่งน้ีใหค้นเหล่านัน้162

b
ฟงั แต่เขาไมเ่ขา้ใจว่าสิง่ทีพ่ระองคต์รสันัน้

หมายถงึสิง่ใด 
7
พระเยซเูจา้ยงัตรสักบัเขาอกีว่า 

“เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า 

เราเป็นประตูคอกแกะ163

c
 

8
ทุกคนทีม่า164

d
ก่อนหน้าเรา 

เป็นขโมยและโจร 

แต่แกะมไิดฟ้งัเสยีงของเขาเหล่านัน้ 
9
เราเป็นประต ู

ผูท้ีเ่ขา้มาทางเรากจ็ะรอดพน้ 

เขาจะเขา้จะออก 

และจะพบทุ่งหญา้ 
10

ขโมยยอ่มมา 

เพื่อขโมย ฆา่และทาํลาย 

เรามา เพื่อใหแ้กะมชีวีติ165

e
 

และมชีวีติอยา่งสมบรูณ์ 
11

เราเป็นผูเ้ลีย้งแกะทีด่ี166
f
 

ผูเ้ลีย้งแกะยอ่มสละชวีติเพื่อแกะของตน 
12

ลกูจา้ง ทีไ่มใ่ช่ผูเ้ลีย้งแกะ 

และไมเ่ป็นเจา้ของแกะ 

                                         
10 a แปลไดอ้กีว่า “เรยีกแกะตามชือ่ของมนั” 
b “คนเหล่านัน้” หมายถงึ ชาวฟารสิ ีซึง่จงใจเป็นคนตาบอด (9:40) เขาจงึไม่สามารถเขา้ใจว่าอุปมาเรือ่งนี้หมายถงึตน 
c “ประตูคอกแกะ” หมายถงึ ประตูทีเ่ปิดเขา้ไปหาแกะ ผูท้ี ่ “เขา้ไป” โดยทางพระเยซูเจา้เท่านัน้มอีํานาจทีจ่ะเป็นผูนํ้าแกะได ้ (21:15-

17) 
d สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “ก่อนหน้าเรา” ผูท้ ีม่าก่อนหน้าพระเยซูเจา้อาจหมายถงึชาวฟารสิ ีเทยีบ มธ 23:1-36; ลก 11:39-52; และ 

มธ 9:36; มก 6:34 
e “ชวีติ” หมายถงึ ชวีตินิรนัดร ทีพ่ระเยซูเจา้ประทานให ้(3:16, 36; 5:40; 6:33, 35, 48, 51; 14:6; 20:31) ดว้ย 

 พระทยักวา้งขวาง ด ูมธ 25:29; ลก 6:38; วว 7:17 
f พระเจา้ทรงเป็นผูเ้ลีย้งประชากรของพระองค ์ และจะทรงเลอืกผูเ้ลีย้งประชากรในสมยัพระเมสสยิาห ์ (เทยีบ อสค 34:1 เชงิอรรถ a) 

คาํยนืยนัของพระเยซูเจา้ทีว่่าทรงเป็นผูเ้ลีย้งแกะทีด่จีงึเป็นการอา้งว่าเป็นพระเมสสยิาห ์
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เมือ่เหน็สุนขัปา่เขา้มา 

กล็ะทิง้บรรดาแกะและหนีไป 

สุนขัป่าแยง่ชงิแกะ และฝงูแกะกก็ระจดักระจายไป 
13

ลกูจา้งวิง่หนีเพราะเขาเป็นเพยีงลกูจา้ง 

ไมม่คีวามห่วงใยฝงูแกะเลย 
14

เราเป็นผูเ้ลีย้งแกะทีด่ ี

เรารูจ้กัแกะของเรา 

และแกะของเรากร็ูจ้กัเรา167

g
 

15
พระบดิาทรงรูจ้กัเราฉนัใด 

เรากร็ูจ้กัพระบดิาฉนันัน้ 

เรายอมสละชวีติเพื่อแกะของเรา 
16

เรายงัมแีกะอื่นๆ 

ซึง่ไมอ่ยูใ่นคอกน้ี 

เราตอ้งนําหน้าแกะเหล่าน้ีดว้ย168

h
 

แกะจะฟงัเสยีงของเรา 

จะมแีกะเพยีงฝงูเดยีว169

i
 

และผูเ้ลีย้งเพยีงคนเดยีว 
17

พระบดิาทรงรกัเรา 

เพราะเราสละชวีติของเรา 

เพื่อจะเอาชวีตินัน้คนืมาอกี 
18

ไมม่ใีครเอาชวีติไปจากเราได ้

แต่เราเองสมคัรใจ170

j
สละชวีตินัน้ 

เรามอีํานาจทีจ่ะสละชวีติของเรา 

และมอีํานาจทีจ่ะเอาชวีตินัน้คนืมาอกี 

น่ีคอืพระบญัชาทีเ่ราไดร้บัจากพระบดิาของเรา” 

                                         
g ในภาษาของพระคมัภรี ์ (ด ู ฮชย 2:22 เชงิอรรถ v) “ความรู”้ ไมเ่ป็นเพยีงขอ้สรุปของกระบวนการทางปญัญา แต่เป็นผลของ 

“ประสบการณ์” เป็นการไดส้มัผสัดว้ยตนเอง (ด ู ยน 10:14-15 และ 14:20; 17:21-22; เทยีบ 14:17; 17:3; 2 ยน 1-2) เมือ่ความรู้

พฒันาขึน้ กก็ลายเป็นความรกั (ด ูฮชย 6:6 เชงิอรรถ c และ 1 ยน 1:3 เชงิอรรถ b) 
h พระเยซูเจา้ไมท่รงนําชนต่างชาตใิหเ้ขา้มาเป็นชาวยวิ แต่ทรงรวบรวมทุกคนใหเ้ป็นประชากรทีท่รงนําไปรบัชวีตินิรนัดร 
i สาํเนาโบราณภาษาละตนิ (Vg) ว่า “คอกแกะเดยีว” 
j พระเยซูเจา้ทรงมชีวีติในพระองค ์ (3:35 เชงิอรรถ t) และไมม่ผีูใ้ดสามารถฉกชงิชวีตินัน้ไปจากพระองคไ์ด ้ (7:30, 44; 8:20; 10:39) 

พระองคท์รงสละชวีตินัน้ดว้ยความสมคัรใจ (ขอ้ 18; 14:30; 19:11) ดงันัน้ พระองคจ์งึทรงบงัคบัอารมณ์ความรูส้กึไดอ้ย่างสงบและทรง

อํานาจ เมือ่ตอ้งเผชญิกบัความตาย (12:27; 13:1-3; 17:19; 18:4-6; 19:28) 
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19
ชาวยวิมคีวามคดิเหน็แตกต่างกนัอกีเพราะพระวาจาน้ี 

20
หลายคนพดูว่า “คนน้ีถูกปีศาจสงิ 

กําลงัพดูเพอ้เจอ้ ท่านทัง้หลายฟงัเขาทาํไม” 
21

คนอื่นพดูว่า “ถอ้ยคาํเหล่าน้ีไมใ่ช่ถอ้ยคาํของผูถู้ก

ปีศาจสงิ ปีศาจรกัษาตาของคนตาบอดไดห้รอื” 

 

V.วนัฉลองพระวิหาร ชาวยิวตดัสินใจจะประหารชีวิตพระเยซูเจ้า 

 

พระเยซูเจ้าทรงอ้างว่าเป็นพระบตุรของพระเจ้า 

 
22

ขณะนัน้เป็นเทศกาลฉลองพระวหิารทีก่รงุเยรซูาเลม็ และเป็นฤดหูนาว 
23

พระเยซเูจา้ทรง

พระดาํเนินอยูใ่นพระวหิารทีเ่ฉลยีงซาโลมอน 
24

ชาวยวิมาลอ้มพระองคไ์ว ้ ทลูว่า “ท่านจะปล่อยใหใ้จ

ของพวกเราสงสยัอยูน่านเท่าใด ถา้ท่านเป็นพระครสิตเจา้ กจ็งบอกพวกเราใหช้ดัเจนเถดิ”
k
 

25
พระ

เยซเูจา้ตรสัตอบเขาว่า 

เราบอกท่านทัง้หลายแลว้172

l
แต่ท่านไมเ่ชื่อ 

กจิการทีเ่ราทําในนามของพระบดิาของเรากเ็ป็นพยานใหเ้รา 
26

แต่ท่านไมเ่ชื่อ 

เพราะท่านไมใ่ช่แกะของเรา173

m
 

27
แกะของเรายอ่มฟงัเสยีงของเรา 

เรารูจ้กัมนั และมนักต็ามเรา 
28

เราใหช้วีตินิรนัดรแก่แกะเหล่านัน้ 

และมนัจะไมพ่นิาศเลยตลอดนิรนัดร 

ไมม่ใีครแยง่ชงิแกะเหล่านัน้ไปจากมอืเราได ้
29

พระบดิาของเรา ผูป้ระทานแกะเหล่าน้ีใหเ้รา ทรงยิง่ใหญ่กว่าทุกคน174

n
 

และไมม่ใีครแยง่ชงิ175

o
ไปจากพระหตัถข์องพระบดิาได ้

30
เรากบัพระบดิาเป็นหน่ึงเดยีวกนั”176

p
 

                                         
k จนถงึเวลานัน้ พระเยซูเจา้ทรงสัง่สอนโดยใชอุ้ปมา (ด ู ขอ้ 6; 16:25, 29) ชาวยวิจงึขอรอ้งมากกว่าแต่ก่อนใหพ้ระองคก์ล่าวอย่าง

ตรงไปตรงมาว่าเป็นพระเมสสยิาหห์รอืไม ่ (2:18; 6:30; 8:25) ในพระวรสารสหทรรศน์ คาํถามนี้จะเป็นคาํถามของมหาสมณะก่อนจะ

ทรงรบัทรมาน (มก 14:61) 
l คาํยนืยนัของพระเยซูเจา้ก่อนหน้านี้ ในพระวรสารฉบบันี้ ไดบ้อกอย่างชดัเจนพอควรแลว้ว่า พระองคต์รสัสอนในฐานะผูท้ีพ่ระเจา้ทรง

ส่งมา (เทยีบ 2:19; 5:17ฯ, 39; 6:32ฯ; 8:24, 28ฯ; 56ฯ; 9:37) 
m ความเชือ่ในพระเยซูเจา้เรยีกรอ้งใหเ้รามคีวามรูส้กึร่วมกบัพระองค ์ มนุษยต์อ้ง “มาจากเบือ้งบน” (8:23) เป็น คน “ของพระเจา้” 

(8:47) “ของความจรงิ (18:37) เป็นแกะในฝงูของพระองค ์(ขอ้ 14) ความเชือ่เรยีกรอ้งใหม้ใีจทีเ่ปิดกวา้งรบัความจรงิ (3:17-21; ด ูกจ 

13:48 เชงิอรรถ jj; รม 8:29ฯ) 
n สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “สิง่ทีพ่ระบดิาประทานแก่เรากย็ิง่ใหญ่กว่าทุกสิง่” 
o สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ช่วงชงิมนั” 
p “หนึ่งเดยีวกนั” อาจมคีวามหมายเพยีงว่า อํานาจของพระบุตรเป็นสิง่เดยีวกนักบัอํานาจของพระบดิา แต่บรบิทแสดงว่ามคีวามหมาย

มากกว่านัน้ โดยเสนอเอกภาพทีก่วา้งและลกึซึ้งกว่านัน้อกี ชาวยวิไดเ้ขา้ใจความหมายนี้ด ี คดิว่าพระเยซูเจา้ทรงอา้งว่าเป็นพระเจา้

เท่ากบัพระบดิาดว้ย (ขอ้ 33 เทยีบ 1:1; 8:24, 29; 10:38; 14:9-10; 17:11, 21; และ 2:11 เชงิอรรถ f) 
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31
ชาวยวิหยบิกอ้นหนิขึน้จะขวา้งพระองคอ์กี 

32
พระเยซเูจา้จงึตรสักบัเขาว่า “เราไดแ้สดง

กจิการทีด่หีลายอยา่งจากพระบดิา แลว้ท่านจะเอากอ้นหนิขวา้งเราเพราะกจิการใด” 
33

ชาวยวิตอบว่า 

“พวกเราจะเอาหนิขวา้งท่าน ไมใ่ช่เพราะกจิการทีด่ ี แต่เพราะท่านพดูดหูมิน่พระเจา้ ท่านเป็นเพยีง

มนุษย ์แต่ตัง้ตนเป็นพระเจา้” 
34

พระเยซเูจา้ตรสัว่า 

“มเีขยีนไวใ้นธรรมบญัญตัขิองท่านทัง้หลายว่า 

‘เราไดก้ล่าวว่า ท่านทัง้หลายเป็นพระเจา้’
q
 

35
พระคมัภรีเ์รยีกผูร้บัพระวาจาของพระเจา้ว่า ‘เป็นพระเจา้’ 

และพระคมัภรีจ์ะลบลา้งไมไ่ด ้
36

พระบดิาทรงบนัดาลใหเ้ราศกัดิส์ทิธิ ์

และทรงส่งเรามาในโลก แลว้ทาํไมท่านทัง้หลายจงึกล่าวหาว่าเราพดูดหูมิน่พระเจา้ 

เมือ่เราพดูว่า ‘เราเป็นบุตรของพระเจา้’ 
37

ถา้เราไม่ทาํกจิการของพระบดิาของเรา 

ท่านกอ็ย่าเชื่อเราเลย 
38

แต่ถา้เราทาํ 

แมว้่าท่านทัง้หลายไมเ่ชื่อเรา 

อยา่งน้อยกจ็งเชื่อในกจิการทีเ่ราทาํนัน้เถดิ 

แลว้ท่านจะรูแ้ละเขา้ใจว่า 

พระบดิาสถติในเรา และเราอยูใ่นพระบดิา” 
39

คนทัง้หลายพยายามจะจบักุมพระองคอ์กี แต่พระองคท์รงเลีย่งพน้จากมอืของพวกเขาไป

ได ้

พระเยซูเจ้าเสดจ็ไปพาํนักอยู่อีกฟากหน่ึงของแม่น้ําจอรแ์ดน 
40

พระองคเ์สดจ็ขา้มแมน้ํ่าจอรแ์ดนอกีครัง้หน่ึง กลบัไปยงัสถานทีซ่ึง่แต่ก่อนนัน้ยอหน์ไดท้าํ

พธิลีา้ง พระองคท์รงพาํนกัอยูท่ีน่ัน่ 
41

ประชาชนมาเฝ้าพระองค ์ พดูว่า “ยอหน์ไม่ไดท้าํเครือ่งหมาย

อศัจรรยอ์ะไรเลย แต่ทุกสิง่ทีย่อหน์กล่าวถงึชายคนน้ีกเ็ป็นความจรงิ” 
42

และทีน่ัน่หลายคนเชื่อใน

พระองค ์

 

VI. พระเยซูเจ้าทรงมุ่งหน้าไปสู่ความตาย 

 

                                         
q ขอ้ความทีว่่า “ท่านทัง้หลายเป็นพระเจา้” ใน สดด 82:6 กล่าวถงึบรรดาผูพ้พิากษาซึง่ทาํหน้าทีแ่ทนพระเจา้เพราะ “การพพิากษาเป็น

อํานาจของพระเจา้” (อพย 21:6; ฉธบ 1:17; 19:17; สดด 58) วธิอีา้งเหตุผลของพระเยซูเจา้เป็นวธิกีารแบบของพวกรบับ ี คอื ถา้ผู้

พพิากษาไดช้ือ่ว่า “พระเจา้” ได ้ กส็าอะไรกบัพระองคท์ีพ่ระบดิาทรงส่งมา จะเรยีกตนเองว่าเป็น “บุตรพระเจา้” ไมไ่ดห้รอื เกีย่วกบั

สาํนวน “พระบุตรของพระเจา้” ด ูขอ้ 36 เทยีบ 5:25; 11:4, 27; 20:17, 31 เหตุการณ์นี้จงึเป็นเหตุการณ์ทีก่าํหนดชะตากรรมของพระ

เยซูเจา้โดยเดด็ขาด ด ู19:7; ด ูมธ 4:3 เชงิอรรถ d ดว้ย 
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การกลบัคืนชีพของลาซารสั 

11 
1
ชายคนหน่ึงชื่อลาซารสักําลงัปว่ย เขาเป็นชาวเบธานี หมูบ่า้นของมารยี ์ และมารธา

พีส่าว 
2
มารยีค์อืหญงิทีใ่ชน้ํ้ามนัหอมชโลมองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ใชผ้มเชด็พระบาท 178

a
ลาซารสัทีก่ําลงัปว่ย

น้ี เป็นพีช่ายของมารยี ์
3
พีน้่องทัง้สองคนจงึส่งคนไปทลูพระเยซเูจา้ว่า “พระเจา้ขา้ คนทีพ่ระองคท์รง

รกักําลงัปว่ย” 
4
เมือ่พระเยซเูจา้ทรงทราบขา่วน้ี กต็รสัว่า “โรคน้ีมไิดเ้กดิขึน้เพื่อความตาย แต่เพื่อพระ

สริริุง่โรจน์ของพระเจา้ เพราะโรคน้ี พระบุตรของพระเจา้จะไดร้บัพระสริริุ่งโรจน์”
b
 

5
พระเยซเูจา้ทรงรกัมารธากบัน้องสาวและลาซารสั 

6
หลงัจากทรงทราบว่า ลาซารสักําลงัปว่ย 

พระองคย์งัคงประทบัอยูท่ีน่ัน่อกีสองวนั 
7
ต่อจากนัน้พระองคต์รสักบับรรดาศษิยว์่า “เรากลบัไปแควน้

ยเูดยีกนัเถดิ”
c
 

8
บรรดาศษิยท์ลูว่า “พระอาจารย ์ ชาวยวิเพิง่พยายามเอาหนิขวา้งพระองค ์ แลว้

พระองคย์งัจะกลบัไปทีน่ัน่อกีหรอื” 
9
พระเยซเูจา้ทรงตอบว่า 

“วนัหน่ึงมสีบิสองชัว่โมงมใิช่หรอื 

ถา้ใครเดนิเวลากลางวนักไ็ม่สะดุด 

เพราะเหน็แสงสว่างของโลกน้ี 
10

แต่ถา้ใครเดนิเวลากลางคนื กส็ะดุด 

เพราะเขาไม่มแีสงสว่างเพื่อนําทาง” 
11

เมือ่ตรสัดงัน้ีแลว้ พระองคท์รงเสรมิว่า “ลาซารสัเพื่อนของเรากําลงัหลบัอยู ่ แต่เรากําลงัจะ

ไปปลุกใหต้ื่น” 
12

บรรดาศษิยจ์งึทลูว่า “พระเจา้ขา้ ถา้เขาหลบัอยู ่เขากจ็ะหายจากโรค” 
13

พระเยซเูจา้

ตรสัถงึความตายของลาซารสั แต่บรรดาศษิยค์ดิว่าพระองคต์รสัถงึ “การนอนหลบั” 
14

ดงันัน้พระองค์

จงึตรสัอยา่งชดัเจนว่า “ลาซารสัตายแลว้ 
15

เรายนิดสีาํหรบัท่านทัง้หลายทีเ่ราไมไ่ดอ้ยูท่ีน่ัน่เพื่อท่าน

จะไดเ้ชื่อ181

d
 เราไปหาเขากนัเถดิ” 

16
โทมสั ทีเ่รยีกกนัว่าฝาแฝด กล่าวกบัศษิยค์นอื่นๆ ว่า “พวกเราจง

ไปตายพรอ้มกบัพระองคเ์ถดิ” 
17

เมือ่เสดจ็มาถงึ พระเยซเูจา้ทรงพบว่าลาซารสัถูกฝงัในคหูามาสีว่นัแลว้ 
18

หมูบ่า้นเบธานีอยู่

ใกลก้รงุเยรซูาเลม็ ห่างกนัราวสามกโิลเมตร 
19

ชาวยวิจาํนวนมากมาหามารธาและมารยีเ์พื่อปลอบใจ

นางในการตายของพีช่าย 
20

เมือ่มารธารูว้่าพระเยซเูจา้กําลงัเสดจ็มา นางกอ็อกไปรบัเสดจ็ ส่วนมารยี์

ยงัคงนัง่อยูท่ีบ่า้น 
21

มารธาทลูพระเยซเูจา้ว่า “พระเจา้ขา้ ถา้พระองคท์รงอยูท่ีน่ี่182

e
 พีช่ายของดฉินัคง

ไมต่าย 
22

แต่บดัน้ีดฉินัรูด้วี่าสิง่ใดทีพ่ระองคท์รงวอนขอจากพระเจา้ พระเจา้จะประทานให”้
f
 

23
พระ

                                         
11 a มารยีผ์ูน้ี้ไมน่่าจะเป็น “หญงิคนบาป” ใน ลก 7:37 ยน จะเล่าถงึมารยีช์โลมพระบาทพระเยซูเจา้ใน ยน 12:1-11 
b “พระบุตรของพระเจา้จะไดร้บัพระสริริุ่งโรจน์” มคีวามหมายสองแง ่ คอื พระเยซูเจา้จะทรงไดร้บัพระสริริุ่งโรจน์ เพราะไดก้ระทาํ

อศัจรรยน์ี้ (ด ู 1:14 เชงิอรรถ n) แต่อศัจรรยน์ี้จะทาํใหพ้ระองคถ์ูกประหารชวีติ (ขอ้ 46-54) แต่การถูกประหารชวีตินี้เองเป็นการที่

พระองคจ์ะรบัพระสริริุ่งโรจน์ (12:32 เชงิอรรถ h) 
c สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ใหเ้ราไปในแควน้…” 
d ความตายของลาซารสั จะทาํใหพ้ระเยซูเจา้ทรงทาํอศัจรรย ์ซึง่จะเสรมิความเชือ่ของบรรดาศษิย ์
e สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “ขา้แต่พระเจา้” 
f มารธามคีวามเชือ่ในพระเยซูเจา้ แต่นางคดิว่า มบีางอย่างทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้จงึไมค่วรขอ 
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เยซเูจา้ตรสักบันางว่า “พีช่ายของท่านจะกลบัคนืชพี” 
24

มารธาทลูว่า “ดฉินัรูว้่าเขาจะกลบัคนืชพีเมือ่

มนุษยทุ์กคนจะกลบัคนืชพีในวนัสุดทา้ย” 
25

พระเยซเูจา้ตรสักบันางว่า 

“เราเป็นการกลบัคนืชพีและเป็นชวีติ184

g
 

ใครเชื่อในเรา แมต้ายไปแลว้ กจ็ะมชีวีติ 185

h
 

26
และทุกคนทีม่ชีวีติ และเชื่อในเรา 

จะไม่มวีนัตายเลย 

ท่านเชื่อเช่นน้ีหรอื” 
27

มารธาทลูตอบว่า “เชื่อ พระเจา้ขา้ ดฉินัเชื่อว่าพระองคเ์ป็นพระครสิตเจา้ พระบุตรของพระ

เจา้ทีจ่ะตอ้งเสดจ็มาในโลกน้ี” 
28

เมือ่มารธาทลูดงัน้ีแลว้ นางกไ็ปเรยีกมารยีน้์องสาว กระซบิบอกว่า “พระอาจารยอ์ยูท่ีน่ี่ 

และทรงเรยีกน้องดว้ย” 
29

เมือ่มารยีไ์ดย้นิดงันัน้ กร็บีลุกขึน้ไปเฝ้าพระองค ์
30

พระเยซเูจา้ยงัไมไ่ด้

เสดจ็เขา้ในหมูบ่า้น แต่ยงัประทบัอยูใ่นทีท่ีม่ารธามาเฝ้า 
31

ชาวยวิซึง่อยู่ทีบ่า้นกบัมารยีเ์พื่อปลอบใจ

นาง เมือ่เหน็นางรบีลุกขึน้ออกไป กต็ามไปดว้ย คดิว่านางคงจะไปรอ้งไหท้ีค่หูาฝงัศพ 
32

เมือ่มารยี์

มาถงึทีท่ีพ่ระเยซเูจา้ประทบัอยู ่และเหน็พระองค ์กก็ราบพระบาท ทลูว่า “พระเจา้ขา้ ถา้พระองคท์รง

อยูท่ีน่ี่ พีช่ายของดฉินัคงไมต่าย” 
33

พระเยซเูจา้ทอดพระเนตรเหน็นางกําลงัรอ้งไห ้ และชาวยวิที่

ตามมากร็อ้งไหด้ว้ย พระองคท์รงสะเทอืนพระทยัและเศรา้โศกมาก 
34

ตรสัถามว่า “ท่านฝงัเขาไวท้ี่

ไหน” เขาทลูว่า “พระเจา้ขา้ เชญิเสดจ็มาทอดพระเนตรเถดิ” 
35

พระเยซเูจา้ทรงกนัแสง 
36

ชาวยวิจงึ

พดูว่า “ดซู ิพระองคท์รงรกัเขาเพยีงไร” 
37

แต่บางคนตัง้ขอ้สงัเกตว่า “พระองคท์รงรกัษาคนตาบอดได ้

จะทําใหค้นน้ีไมต่ายไมไ่ดห้รอื” 
38

พระเยซเูจา้ทรงสะเทอืนพระทยัอกี เสดจ็ถงึคหูาฝงัศพ ซึง่เป็นโพรง

หนิมหีนิแผ่นหน่ึงปิดอยู ่
39

พระเยซเูจา้ตรสัว่า “จงยกแผ่นหนิออก” มารธา186

i
น้องสาวของผูต้ายทลูว่า 

“พระเจา้ขา้ ศพมกีลิน่แลว้ เพราะฝงัมาถงึสีว่นั” 
40

พระเยซเูจา้ตรสัว่า “เรามไิดบ้อกท่านหรอืว่า ถา้

ท่านมคีวามเชื่อ ท่านจะเหน็พระสริริุง่โรจน์ของพระเจา้” 
41

คนเหล่านัน้จงึยกแผ่นหนิออก พระเยซเูจา้

ทรงเงยพระพกัตรข์ึน้187

j
 ตรสัวา่ 

“ขา้แต่พระบดิาเจา้ ขา้พเจา้ขอบพระคุณพระองคท์ีท่รงฟงัคาํของขา้พเจา้ 
42

ขา้พเจา้ทราบดวี่าพระองคท์รงฟงัขา้พเจา้เสมอ 

แต่ทีข่า้พเจา้กล่าวเช่นน้ี 

กเ็พื่อประชาชนทีอ่ยูร่อบขา้พเจา้ 

เขาจะไดเ้ชื่อว่าพระองคท์รงส่งขา้พเจา้มา” 

                                         
g สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “และชวีติ” 
h ผูท้ ีม่คีวามเชือ่จะมชียัชนะเหนือความตายตลอดไป การกลบัคนืชพีของลาซารสัเป็นเครือ่งหมายแห่งชยัชนะนี้ (ด ู3:11 เชงิอรรถ e) 
i สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “น้องสาวของผูต้าย” 
j สาํเนาโบราณบางฉบบัเสรมิว่า “ขึน้มองทอ้งฟ้า” 
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43
ตรสัดงัน้ีแลว้ พระองคท์รงเปล่งพระสุรเสยีงดงัว่า “ลาซารสัเอ๋ย จงออกมาเถดิ” 

44
ผูต้ายก็

ออกมา มผีา้พนัมอืพนัเทา้ และผา้คลุมใบหน้าดว้ย พระเยซเูจา้ตรสัว่า “จงเอาผา้ออกและปล่อยให้

เขาไปเถดิ” 

 

ผูนํ้าชาวยิวตกลงท่ีจะประหารชีวิตพระเยซูเจ้า 
45

ชาวยวิหลายคนทีม่าเยีย่มมารยี ์ และเหน็สิง่ทีพ่ระเยซูเจา้ทรงกระทํา กเ็ชื่อในพระองค ์
46

แต่บางคนไปพบชาวฟารสิ ีเล่าเรือ่งทีพ่ระเยซเูจา้ทรงกระทาํใหฟ้งั 
47

บรรดาหวัหน้าสมณะและชาวฟา

รสิจีงึเรยีกประชุมสภา ปรกึษากนัว่า “พวกเราจะทาํอยา่งไรด ี เพราะคนคนน้ีไดท้าํเครือ่งหมาย

อศัจรรยห์ลายอย่าง” 
48

ถา้เราปล่อยเขาไวอ้ยา่งน้ี ทุกคนจะเชื่อเขา แลว้ชาวโรมนักจ็ะมาทําลายทัง้

พระวหิาร188

k
และชนชาตขิองเรา” 

49
คนหน่ึงในทีป่ระชุมชื่อคายาฟาส เป็นมหาสมณะในปีนัน้กล่าวว่า 

“ท่านทัง้หลายไมเ่ขา้ใจอะไรเลย 
50

ท่านไมค่ดิหรอืว่า ถา้คนคนเดยีวจะตายเพื่อประชาชน จะเป็น

ประโยชน์มากกว่า189

l
ทีช่นทัง้ชาตจิะตอ้งพนิาศไป” 

51
เขาไมไ่ดพ้ดูเช่นน้ีตามใจตนเอง แต่ในฐานะทีเ่ป็น

มหาสมณะในปีนัน้190

m
เขาประกาศพระวาจาว่า พระเยซเูจา้จะตอ้งสิน้พระชนมเ์พื่อชนทัง้ชาต 1ิ91

n
 

52
และ

ไมใ่ช่เพื่อชนทัง้ชาตเิท่านัน้ แต่เพื่อจะรวบรวมบรรดาบุตรของพระเจา้ทีก่ระจดักระจายอยูใ่หก้ลบัเป็น

หน่ึงเดยีวกนั 
53

ตัง้แต่วนันัน้ ทีป่ระชุมไดต้กลงกนั192

o
ทีจ่ะประหารชวีติพระองค ์

54
ดงันัน้ พระเยซเูจา้จงึ

ไมเ่สดจ็ไปทีใ่ดอยา่งเปิดเผยในหมูช่าวยวิอกีต่อไป แต่เสดจ็ไปทีเ่มอืงชื่อเอฟราอมิ ในเขตแดนใกล้

ถิน่ทุรกนัดาร และทรงพํานักอยูท่ีน่ัน่กบับรรดาศษิย ์

 

วนัฉลองปัสกาใกล้เข้ามา 
55

วนัปสักาของชาวยวิใกลจ้ะมาถงึ193

p
ประชาชนจาํนวนมากเดนิทางจากชนบทขึน้ไปกรงุ

เยรซูาเลม็ เพื่อชาํระตนก่อนวนัฉลอง194

q
 

56
เขาเหล่านัน้เสาะหาพระเยซเูจา้ และขณะทีย่นือยูใ่นพระ

วหิารกถ็ามกนัว่า “ท่านทัง้หลายคดิอยา่งไร เขาจะมาในวนัฉลองหรอืไม”่ 
57

บรรดาหวัหน้าสมณะและ

ชาวฟารสิไีดอ้อกคาํสัง่ว่า ถา้ใครรูว้่าพระองคอ์ยูท่ีไ่หน กใ็หม้ารายงาน เพื่อจะไดจ้บักุมพระองค์ 

 

                                         
k แปลตามตวัอกัษรว่า "ทีข่องเรา" 
l แปลไดอ้กีว่า “จะเป็นการดกีว่า” 
m สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “ของปีนัน้” 
n คายาฟาสคดิว่า พระเยซูเจา้ตอ้งถูกประหารชวีติเพือ่มใิหป้ระชาชนกอ่การจลาจลแลว้ชาวโรมนัจะมาปราบการจลาจลนัน้ โดยทาํลาย

พระวหิารและจบัประชาชนขายเป็นทาส แต่วาจาของคายาฟาสยงัมคีวามหมายลกึซึ้งกว่านัน้ คอืพระเยซูเจา้จาํเป็นตอ้งสิน้พระชนม์

เพือ่ชว่ยมนุษยชาตใิหร้อดพน้ (ด ู1:29 เชงิอรรถ v) 
o สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ไดว้างแผน” 
p ยน เน้นเป็นพเิศษถงึความสมัพนัธร์ะหว่างฉลองปสักาของชาวยวิ กบัการสิน้พระชนมข์องพระครสิตเจา้ (13:1; 18:28; 19:14, 42) 
q สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “ก่อนวนัฉลอง” 
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การเจิมท่ีเบธานี 

12 
1
หกวนัก่อนฉลองปสักา195

a
พระเยซเูจา้เสดจ็ไปทีห่มู่บา้นเบธานี ตําบลทีอ่ยูข่องลาซารสัที่

พระองคท์รงทาํใหก้ลบัคนืชพีจากบรรดาผูต้าย 
2
ผูค้นทีน่ัน่จดังานเลีย้งเป็นเกยีรตแิด่พระองค ์ มารธา

คอยรบัใช ้ขณะทีล่าซารสัเป็นคนหน่ึงทีร่ว่มโต๊ะกบัพระองคด์ว้ย 
3
มารยีใ์ชน้ํ้ามนัหอมสมนุไพรบรสิุทธิ ์

ราคาแพงหนกัประมาณครึง่ชัง่ชโลมพระบาทพระเยซเูจา้ และใชผ้มเชด็พระบาท กลิน่น้ํามนัหอม

อบอวลไปทัว่บา้น 
4
ยดูาส อสิคารโิอท ศษิยค์นหน่ึงทีจ่ะทรยศต่อพระองคพ์ดูว่า 

5
”ทาํไมไมเ่อาน้ํามนั

หอมน้ีไปขายราคาสามรอ้ยเหรยีญ แลว้นําเงนิไปแจกใหค้นยากจน” 
6
ทีเ่ขาพดูเช่นน้ีมใิช่เพราะเขา

ห่วงใยคนยากจน แต่เพราะเขาเป็นขโมย เขาเป็นผูถ้อืถุงเงนิและยกัยอกเงนิในถุงนัน้ 
7
พระเยซเูจา้จงึ

ตรสัว่า “ช่างเถดิ ปล่อยใหน้างเกบ็น้ํามนัหอมน้ีไวส้าํหรบัวนัฝงัศพของเรา196

b
 

8
คนยากจนนัน้อยูก่บั

ท่านทัง้หลายเสมอ แต่เราจะไมอ่ยูก่บัท่านตลอดไป” 
9
ชาวยวิจาํนวนมากรูว้่าพระองคป์ระทบัอยู่ทีน่ัน่ จงึมา มใิช่เพยีงเพื่อเฝ้าพระเยซเูจา้ แต่เพื่อ

มาดลูาซารสั ซึง่พระองคไ์ดท้รงทําใหก้ลบัคนืชพีจากบรรดาผูต้าย 
10

บรรดาหวัหน้าสมณะจงึตกลงกนั

จะฆ่าลาซารสัดว้ย 
11

เพราะลาซารสัทําใหช้าวยวิจาํนวนมากไปเฝ้าพระเยซเูจา้และเชื่อในพระองค ์

 

พระเมสสิยาห์เสดจ็เข้ากรงุเยรซูาเลม็ 
12

วนัรุง่ขึน้ ประชาชนจาํนวนมากทีม่าในวนัฉลองไดข้า่วว่าพระเยซเูจา้เสดจ็มาทีก่รงุ

เยรซูาเลม็ 
13

จงึถอืกิง่ปาลม์ ออกไปรบัเสดจ็ พลางรอ้งว่า 

“โฮซนันา 

ขอถวายพระพรแด่พระองคผ์ูเ้สดจ็มาในพระนามพระเจา้ 

ขอถวายพระพรแด่กษตัรยิแ์ห่งอสิราเอล”
c
 

14
พระเยซเูจา้ทรงพบลกูลาตวัหน่ึง จงึประทบับนหลงัลกูลาตวันัน้ ดงัทีเ่ขยีนไวใ้นพระคมัภรี์

ว่า 
15

“ธดิาแห่งศโิยนเอ๋ย อยา่กลวัเลย 

ดซู ิกษตัรยิข์องเจา้กําลงัเสดจ็มาแลว้  

ประทบับนหลงัลกูลา” 
16

ครัง้แรก บรรดาศษิยไ์มเ่ขา้ใจความหมายของเหตุการณ์น้ี แต่เมือ่พระเยซเูจา้ไดร้บัพระสริิ

รุง่โรจน์แลว้ เขาจงึระลกึไดว้่าสิง่ทีป่ระชาชนทาํต่อพระองคน์ัน้มเีขยีนไวใ้นพระคมัภรีแ์ลว้ 
17

ประชาชนทีอ่ยูก่บัพระองค ์ เมือ่ทรงเรยีกลาซารสัใหอ้อกจากคหูาทีฝ่งัศพ และทรงทาํใหเ้ขากลบัคนื

                                         
12 a ยน เล่าถงึสปัดาหส์ุดทา้ยในพระชนมชพีของพระเยซูเจา้ อย่างละเอยีดเหมอืนกบัทีไ่ดเ้ล่าถงึสปัดาหแ์รกทีท่รงออกเทศนาสัง่

สอน (ขอ้ 12; 13:1; 18:28; 19:31; ด ู2:1 เชงิอรรถ a) สปัดาหท์ัง้สองจบลงดว้ยการทีพ่ระเยซูเจา้ทรงสาํแดงพระสริริุ่งโรจน์ แต่เวลา

สาํหรบั “เครือ่งหมายอศัจรรย”์ (ด ู อศัจรรยท์ีห่มูบ่า้นคานา 2:4, 11) บดันี้ไดจ้บลงแลว้ “ถงึเวลาแลว้ทีบุ่ตรแหง่มนุษยจ์ะไดร้บัพระสริิ

รุ่งโรจน์” (ขอ้ 23; 13:31ฯ; 17:1, 5) 
b พระเยซูเจา้ทรงเหน็ว่าการกระทาํของมารยี ์ เป็นการแสดงความเคารพพระศพของพระองคก์่อนเวลา เป็นสญัลกัษณ์ของการฝงัพระ

ศพทีจ่ะตามมาในภายหลงั (19:38ฯ) 
c “กษตัรยิแ์ห่งอสิราเอล” หมายถงึพระเมสสยิาห ์คาํ “โฮซนันา” เป็นภาษาอาราเมอกิ เมือ่ใชเ้ป็นคาํอุทาน หมายถงึ “ไชโย” 
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ชพีจากบรรดาผูต้าย เล่าเหตุการณ์ใหทุ้กคนฟงั 
18

เพราะเหตุทีป่ระชาชนไดข้่าวว่าพระองคท์รง

กระทําเครือ่งหมายอศัจรรยน้ี์ จงึออกไปรบัเสดจ็ 
19

ชาวฟารสิพีดูกนัว่า “เหน็ไหม พวกเราทาํอะไร

ไมไ่ดเ้ลย ดซู ิโลกทัง้โลกกําลงัตามเขาไปแลว้” 

พระเยซูเจ้าตรสัล่วงหน้าถึงการส้ินพระชนม ์และการรบัพระสิริรุ่งโรจน์ 
20

ผูท้ีข่ ึน้ไปนมสัการทีก่รงุเยรซูาเลม็ในงานฉลองนัน้ บางคนเป็นชาวกรกี198

d
 

21
เขาไปหาฟีลิ

ปซึง่มาจากหมูบ่า้นเบธไซดาในแควน้กาลลิถีามว่า “ท่านขอรบั พวกเราอยากเหน็พระเยซเูจา้” 
22

ฟีลิ

ปจงึไปบอกอนัดรวู ์อนัดรวูก์บัฟีลปิจงึไปทลูพระเยซเูจา้ 
23

พระเยซเูจา้ตรสัตอบเขาว่า 

“เวลาทีบุ่ตรแห่งมนุษยจ์ะไดร้บัพระสริริุง่โรจน์มาถงึแลว้ 
24

เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า 

ถา้เมลด็ขา้วไมไ่ดต้กลงในดนิและตายไป 

มนักจ็ะเป็นเพยีงเมลด็เดยีวเท่านัน้ 

แต่ถา้มนัตาย 

มนักจ็ะบงัเกดิผลมากมาย 
25

ผูท้ีร่กัชวีติของตนยอ่มจะเสยีชวีตินัน้ 

ส่วนผูท้ีพ่รอ้มจะสละชวีติของตนในโลกน้ี199

e
 

กย็อ่มจะรกัษาชวีตินัน้ไวส้าํหรบัชวีตินิรนัดร 
26

ผูใ้ดรบัใชเ้รา ผูน้ัน้จงตามเรามา 

เราอยูท่ีใ่ด ผูร้บัใชข้องเรากจ็ะอยูท่ีน่ัน่ดว้ย 

ผูใ้ดรบัใชเ้รา พระบดิาจะประทานเกยีรตแิก่เขา 
27

บดัน้ี ใจของเราหวัน่ไหว200

f
 

เราจะพดูอะไร 

จะพดูหรอืว่า ขา้แต่พระบดิาเจา้ โปรดช่วยขา้พเจา้ใหพ้น้จากเวลาน้ี 

แต่ขา้พเจา้มากเ็พื่อเวลาน้ี 
28

ขา้แต่พระบดิาเจา้ โปรดประทานพระสริริุง่โรจน์แด่พระนามพระองคเ์ถดิ”201

g
 

                                         
d “ชาวกรกี” ในทีน่ี้หมายถงึ ผูท้ ีไ่มใ่ช่ชาวยวิโดยกาํเนิด แต่ไดก้ลบัใจมานบัถอืพระเจา้พระองคเ์ดยีวของชาวยวิ เขาเหล่านี้ปฏบิตัิ

บทบญัญตัขิองโมเสสเพยีงบางขอ้ และไดช้ือ่ว่า “ผูย้าํเกรงพระเจา้” (ด ูกจ 10:2 เชงิอรรถ b) 
e “พรอ้มทีจ่ะสละชวีติของตน” แปลตามตวัอกัษรว่า “เกลยีดชวีติ” ซึง่เป็นสาํนวนภาษาฮบีร ู“เราอยู่ทีไ่หน” (ขอ้ 26) หมายความว่า “อยู่

ในพระสริริุ่งโรจน์ของพระบดิา” เทยีบ 14:3; 17:24 
f เรือ่งนี้ และเรือ่งเหตุการณ์ในสวนเกทเสมนี (มก 14:32-42) มรีายละเอยีดหลายประการทีเ่หมอืนกนั เช่น พระเยซูเจา้ทรงหวาดกลวั

เมือ่ “เวลากาํลงัเขา้มาใกล”้ พระองคท์รงวอนขอความเมตตาจากพระบดิา ทรงยอมรบัการสิน้พระชนม ์ ทรงรบัความบรรเทาใจจาก

เบือ้งบน (เทยีบ ลก) แต่เราควรสงัเกตความแตกต่างดว้ย พระเยซูเจา้ยงัทรงยนือยู ่และทรงรอ้งขอความชว่ยเหลอืในระดบัเหตุผลเพือ่

จะสามารถปฏบิตัติามพระประสงคไ์ด ้ (ยน) แต่พระวรสารสหทรรศน์เล่าว่า พระองค ์ “ทรงคุกเขา่ลง” (ลก) “ทรงทรุดลงกบัพืน้” (มธ 

มก) ด ูยน 10:18 เชงิอรรถ j; 18:4-6 
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แลว้มเีสยีงดงัจากฟ้าว่า “เราไดใ้หพ้ระสริริุง่โรจน์แลว้ และจะใหอ้กี” 
29

ประชาชนทีย่นือยูท่ีน่ัน่ไดย้นิเสยีง จงึพูดว่า “ฟ้ารอ้ง” แต่บางคนว่า “ทตูสวรรคพ์ูดกบัเขา” 
30

พระเยซเูจา้ตรสัว่า “เสยีงน้ีเกดิขึน้มใิช่เพื่อเรา แต่เพื่อท่านทัง้หลาย202

h
 

31
บดัน้ี ถงึเวลาทีจ่ะพพิากษาโลกแลว้ 

บดัน้ี เจา้นายแห่งโลกน้ีกําลงัจะถูกขบัไล่ออกไป203

i
 

32
และเมือ่เราจะถูกยกขึน้จากแผ่นดนิ204

j
 

เราจะดงึดดูทุกคน205

k
เขา้มาหาเรา”

l
 

33
พระเยซเูจา้ตรสัเช่นน้ีแสดงว่าพระองคจ์ะสิน้พระชนมอ์ยา่งไร 

34
ประชาชนทลูตอบว่า “เรา

ไดเ้รยีนรูจ้ากธรรมบญัญตัวิ่าพระครสิตเจา้จะดํารงอยูต่ลอดนิรนัดร แลว้ท่านพดูไดอ้ยา่งไรว่า บุตร

แห่งมนุษยจ์ะตอ้งถูกยกขึน้ บุตรแห่งมนุษยผ์ูน้ี้เป็นใคร” 
35

พระเยซเูจา้ตรสัว่า 

แสงสว่างอยูก่บัท่านทัง้หลายอกีไมน่าน 

จงเดนิ207

m
ในขณะทีท่่านมแีสงสว่างเถดิ 

เกรงว่าความมดืจะตามมาทนั 

ผูท้ีเ่ดนิอยูใ่นความมดืไม่รูว้่าเขากําลงัไปทีใ่ด 
36

ตราบใดทีท่่านยงัมแีสงสว่าง 

จงเชื่อในแสงสว่างเถดิ เพื่อท่านจะกลายเป็นบุตรของแสงสว่าง” 

เมือ่ตรสัดงัน้ีแลว้ พระเยซเูจา้เสดจ็จากไป และทรงหลบซ่อนไมใ่หป้ระชาชนเหน็ 

 

บทสรปุ 
37

แมพ้ระเยซเูจา้ทรงกระทาํเครือ่งหมายอศัจรรยม์ากมายต่อหน้าประชาชน แต่เขากไ็มเ่ชื่อ

ในพระองค ์
38

ดงัน้ี วาจาของประกาศกอสิยาหจ์งึเป็นความจรงิทีว่่า 

ขา้แต่พระเจา้ ใครเชือ่ถอ้ยคาํทีไ่ดย้นิจากเรา 

                                                                                                                          
g สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “พระบุตรของพระองค”์ พระนามของพระบดิา หมายถงึ พระบุคคลของพระองคเ์อง พระเยซูเจา้ทรงได้

ทาํงานเพือ่พระสริริุ่งโรจน์ของพระบดิา การทีท่รงยอมรบัการสิน้พระชนมต์ัง้แต่เวลานี้ ทาํใหง้านกอบกูส้าํเรจ็ไป การสิน้พระชนมข์อง

พระองคแ์สดงว่าความรกัของพระบดิาต่อเรานัน้ยิง่ใหญ่เพยีงใด (17:6 เชงิอรรถ g) 
h การสิน้พระชนมข์องพระเยซูเจา้ทีค่บืใกลเ้ขา้มาทุกขณะ เป็นเหตุการณ์ทีพ่ระบดิาทรงกาํหนดไว ้และประกาศใหท้ราบอย่างเปิดเผย 
i ซาตาน (ด ู14:30; 16:11; 2 คร 4:4; อฟ 2:2; 6:12) เป็นเจา้นายของโลก (1 ยน 5:19) การสิน้พระชนมข์องพระเยซูเจา้ทาํลายการ

ปกครองของซาตานเหนือมนุษยชาต ิ(ด ูยน 3:35 เชงิอรรถ t; และ มธ 8:29 เชงิอรรถ k; ลก 8:31 เชงิอรรถ c; คส 1:12-13) 
j สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “จากแผ่นดนิ” * “การถูกยกขึน้” หมายถงึ การทีพ่ระเยซูเจา้ทรงถูกตรงึบนไมก้างเขน (ขอ้ 34) และการที่

พระองคท์รงถูก “ยกขึน้” สู่สวรรค ์(3:13, 14 เชงิอรรถ h; 8:28; เทยีบ 6:62) ในวนักลบัคนืพระชนมชพีของพระองค ์(20:17 เชงิอรรถ 

h) สองเหตุการณ์นี้เป็นธรรมลํ้าลกึเดยีวกนัซึง่มองไดส้องแง ่(13:1 เชงิอรรถ a) เมือ่พระครสิตเจา้ทรงไดร้บัพระสริริุ่งโรจน์จากพระบดิา 

พระองคป์ระทบั ณ เบือ้งขวาของพระบดิา (ขอ้ 23; 17:5 เชงิอรรถ e) พระองคจ์ะทรงส่งพระจติเจา้ใหแ้ก่ผูม้คีวามเชือ่นี้ (7:39) การ

ปกครองของพระเยซูเจา้จะแผ่ขยายออกไปทัว่โลกอาศยัพระจติเจา้ (16:14 ด ู3:35 เชงิอรรถ t) 
k สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ทุกสิง่” 
l พระเยซูเจา้ผูถู้กตรงึบนไมก้างเขนจะปรากฏแก่สายตาของทุกคนว่าเป็นพระผูไ้ถ่โลก (เทยีบ 19:37) ดงันัน้ ชาวกรกีทีต่อ้งการเหน็

พระเยซูเจา้ กจ็ะเหน็เมือ่พระองคจ์ะทรงถูกตรงึบนไมก้างเขน ด ู6:40 เชงิอรรถ m 
m พระเยซูเจา้ทรงเตอืนชาวยวิใหเ้ชือ่ในพระองคก์่อนทีจ่ะสายเกนิไป (ด ู7:34 เชงิอรรถ n) 
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และพระอานุภาพของพระเจา้เป็นทีเ่ปิดเผยกบัใคร 
39

เขาไมอ่าจมคีวามเชื่อ ดงัทีป่ระกาศกอสิยาหก์ล่าวไวอ้กีว่า 
40

พระองคท์รงทําใหต้าของเขาบอด 

ทรงทําใหใ้จของเขาแขง็กระดา้ง 

ดงันัน้ เขาจงึตาบอด 

ใจของเขาจงึไมเ่ขา้ใจ และไมก่ลบัใจ 

เราจงึรกัษาเขาไมไ่ด ้
41

ประกาศกอสิยาหพ์ดูไวเ้ช่นน้ีเพราะไดเ้หน็พระสริริุง่โรจน์ของพระเยซเูจา้208

n
และพดูถงึ

พระองคแ์ลว้ 
42

ยงัมหีวัหน้าชาวยวิหลายคนทีเ่ชื่อในพระองค ์ แต่ไมก่ลา้แสดงความเชื่ออยา่งเปิดเผย 

เพราะกลวัชาวฟารสิ ี เกรงว่าจะถูกขบัไล่ออกจากศาลาธรรม 
43

เขารกัเกยีรตทิีม่าจากมนุษยม์ากกว่า

พระสริริุง่โรจน์ทีม่าจากพระเจา้ 
44

พระเยซเูจา้ตรสัเสยีงดงัว่า 

“ผูท้ีเ่ชื่อในเรา 

ไมไ่ดเ้ชื่อในเราเท่านัน้ 

แต่ยงัเชื่อในพระองคผ์ูท้รงส่งเรามาดว้ย 
45

ผูท้ีเ่หน็เรา 

กเ็หน็พระองคผ์ูท้รงส่งเรามา 
46

เราเขา้มาในโลกเป็นแสงสว่าง 

เพื่อใหทุ้กคนทีเ่ชื่อในเราไม่อยูใ่นความมดื 
47

ผูใ้ดไดย้นิวาจาของเรา แลว้ไมป่ฏบิตัติาม 

เราไมต่ดัสนิลงโทษเขา 

เพราะเราไมไ่ดม้าเพื่อตดัสนิลงโทษโลก 

แต่มาเพื่อช่วยโลกใหร้อดพน้ 
48

ผูท้ีไ่มย่อมรบัเรา และไมย่อมรบัวาจาของเรา 

กม็ผีูต้ดัสนิลงโทษเขาแลว้ 

วาจาทีเ่ราไดก้ล่าวนัน้ 

จะตดัสนิลงโทษเขาในวนัสุดทา้ย 
49

เพราะเรามไิดพ้ดูตามใจของเรา 

แต่พระบดิาผูท้รงส่งเรามา 

ไดท้รงบญัชาว่าเราตอ้งพดูอะไร และพดูอยา่งไร 
50

เรารูว้่า พระบญัชาของพระองคเ์ป็นชวีตินิรนัดร 

                                         
n สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า "เมือ่เขาไดเ้หน็" ยน อา้งถงึภาพนิมติทีอ่สิยาหไ์ดเ้หน็ในพระวหิาร (อสย 6:1-4 และเชงิอรรถ) และอธบิาย

ว่า ประกาศกอสิยาหไ์ดเ้หน็พระสริริุ่งโรจน์ของพระครสิตเจา้ (ด ู8:56 เชงิอรรถ r) 
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ดงันัน้ สิง่ทีเ่ราพดู 

เรากพ็ดูดงัทีพ่ระบดิาตรสักบัเรา” 

 

C. เวลาของพระเยซูเจ้ามาถึงแล้ว 

 

ฉลองปัสกา: ลกูแกะของพระเจ้าถกูประหารชีวิต 

 

ก. อาหารคํา่มือ้สดุท้ายของพระเยซูเจ้ากบับรรดาศิษย ์

 

การล้างเท้า 

13 
1
ก่อนวนัฉลองปสักา พระเยซเูจา้ทรงทราบว่าถงึเวลาแลว้ทีจ่ะทรงจากโลกน้ีไปเฝ้าพระ

บดิา209

a
พระองคท์รงรกั210

b
ผูท้ีเ่ป็นของพระองคซ์ึง่อยูใ่นโลกน้ี พระองคท์รงรกัเขาจนถงึทีสุ่ด 211

c
 

2
ระหว่างการเลีย้งอาหารคํ่า212

d
ปีศาจดลใจ213

e
ยดูาสอสิคารโิอทบุตรของซโีมนใหท้รยศต่อ

พระองค ์
3
พระเยซเูจา้ทรงทราบว่าพระบดิาประทานทุกสิง่ไวใ้นพระหตัถข์องพระองคแ์ลว้ และทรง

ทราบว่าพระองคท์รงมาจากพระเจา้และกําลงัเสดจ็กลบัไปหาพระเจา้ 
4
จงึทรงลุกขึน้จากโต๊ะ ทรงถอด

เสือ้คลุมออกวางไว ้ทรงใชผ้า้เชด็ตวัคาดสะเอว 
5
แลว้ทรงเทน้ําลงในอ่าง ทรงเริม่ลา้งเทา้บรรดาศษิย์214

f

และทรงใชผ้า้ทีค่าดสะเอวเชด็ให ้
6
เมือ่เสดจ็มาถงึซโีมนเปโตร เขาทลูพระองคว์่า “พระเจา้ขา้ พระองคจ์ะทรงลา้งเทา้ของ

ขา้พเจา้หรอื” 
7
พระเยซเูจา้ตรสัตอบเขาว่า “สิง่ทีเ่ราทําอยูข่ณะน้ี ท่านยงัไมเ่ขา้ใจ แต่จะเขา้ใจใน

ภายหลงั” 
8
เปโตรทลูว่า “ขา้พเจา้ไม่ยอมใหพ้ระองคล์า้งเทา้ขา้พเจา้” พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า ”ถา้

ท่านไมใ่หเ้ราลา้ง ท่านจะไมม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบัเรา”
g
 ซโีมนเปโตรทลูว่า 

9
”พระเจา้ขา้ อย่าทรงลา้ง

เฉพาะเทา้เท่านัน้ แต่ลา้งทัง้มอืและศรีษะดว้ย” 
10

พระเยซเูจา้ตรสัว่า “ผูท้ีอ่าบน้ําแลว้กไ็มจ่าํเป็นตอ้ง

                                         
13 a ธรรมประเพณขีองชาวยวิอธบิายคาํ “ปสักา” (pesah ด ู อพย 12:11 เชงิอรรถ f) ว่า หมายถงึ “การผ่าน หรอืการขา้ม” โดย

พาดพงิถงึการขา้มทะเลตน้ออ้ (ทะเลแดง) (อพย 14) พระเยซูเจา้(และเราพรอ้มกบัพระองค)์ จะผ่านจากโลกนี้ ซึง่เป็นทาสของบาป 

ไปอยู่กบัพระบดิา ซึง่เป็นการรบัดนิแดนแห่งพระสญัญาอย่างแทจ้รงิ (ด ู1:21 เชงิอรรถ t) 
b ยน ยนืยนัทีน่ี่เป็นครัง้แรกอย่างชดัเจนว่า ชวีติและความตายของพระเยซเูจา้เป็นการแสดงความรกัทีท่รงมต่ีอบรรดาศษิย ์ยน รกัษา

ความลบันี้ไวต้ลอดมาเพือ่จะเปิดเผยในช่วงเวลาสุดทา้ยนี้ (ขอ้ 34; 15:9, 13; 17:23; รม 8:35; กท 2:20; อฟ 3:19; 5:2, 25; 1 ยน 

3:16) 
c “จนถงึทีสุ่ด” มคีวามหมายสองอย่างคอื “จนถงึวาระสุดทา้ย” และ “มากทีสุ่ด” 
d สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “เมือ่เลีย้งอาหารคํ่าเสรจ็แลว้” 
e การรบัทรมานของพระเยซูเจา้เป็นผลมาจากการทาํงานของอํานาจมดื ซึง่ใชม้นุษยเ์ป็นเครือ่งมอืของปีศาจ (เทยีบ 6:70ฯ; 8:44; 

12:31; 13:27; 16:11; ลก 22:3; 1 คร 2:8; วว 12:4, 17; 13:2) 
f พระเยซูเจา้ทรงแต่งพระองคแ์ละทาํหน้าทีอ่ย่างคนใช ้ด ู1 ซมอ 25:41 
g “ไมม่สี่วนเกีย่วขอ้ง” เป็นสาํนวนเซมติกิ หมายความว่า เปโตรจะไมม่คีวามสมัพนัธอ์นัใดกบัพระเยซูเจา้อกีต่อไป คอืจะไมร่่วมใน

ภารกจิและพระสริริุ่งโรจน์ของพระองค ์
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ลา้งอะไรอกีนอกจากเทา้216

h
 เขาสะอาดทัง้ตวัแลว้

I
 ท่านทัง้หลายกส็ะอาดอยูแ่ลว้217

j
 แต่ไมทุ่กคน” 

11
ทัง้น้ี

ทรงทราบว่า ใครกําลงัทรยศต่อพระองค ์จงึตรสัว่า “ท่านทัง้หลายสะอาด แต่ไมทุ่กคน” 
12

เมือ่ทรงลา้งเทา้ของบรรดาศษิยเ์สรจ็แลว้ พระเยซเูจา้ทรงสวมเสือ้คลุมอกีครัง้หน่ึง เสดจ็

กลบัไปทีโ่ต๊ะ ตรสัว่า “ท่านเขา้ใจไหมว่าเราทาํอะไรใหท่้าน 
13

ท่านทัง้หลายเรยีกเราว่าอาจารยแ์ละ

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ กถ็ูกแลว้ เพราะเราเป็นอย่างนัน้จรงิๆ 
14

ในเมือ่เราซึง่เป็นทัง้องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้และ

อาจารยย์งัลา้งเทา้ใหท่้าน ท่านกต็อ้งลา้งเทา้ใหก้นัและกนัดว้ย218

k
 

15
เราวางแบบอย่างไวใ้หแ้ลว้ ท่านจะ

ไดท้าํเหมอืนกบัทีเ่ราทํากบัท่าน 
16

เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า 

ผูร้บัใชย้อ่มไมเ่ป็นใหญ่กว่านายของตน 

ผูถู้กส่งไปยอ่มไมเ่ป็นใหญ่กว่าผูท้ีส่่งเขาไป 
17

บดัน้ี ท่านรูเ้รือ่งน้ีแลว้ ถา้ท่านปฏบิตัติาม ท่านยอ่มเป็นสุข 
18

เราไมพ่ดูเช่นน้ีเพื่อท่านทุก

คน เรารูจ้กัผูท้ ีเ่ราเลอืกไวแ้ลว้ แต่พระคมัภรีจ์ะตอ้งเป็นความจรงิ ทีว่่า 

‘ผูท้ีก่นิปงัของเรา 

ไดย้กสน้เทา้ใส่เรา’
l
 

19
เราบอกท่านทัง้หลายตัง้แต่บดัน้ี ก่อนทีเ่รือ่งน้ีจะเกดิขึน้ 

เพื่อว่าเมือ่เรือ่งน้ีเกดิขึน้แลว้ 

ท่านจะไดเ้ชื่อว่าเราเป็น220

m
 

20
เราบอกความจรงิกบัท่านทัง้หลายว่า 

ใครรบัผูท้ีเ่ราส่งไป กร็บัเรา 

ใครรบัเรา กร็บัพระองคผ์ูท้รงส่งเรามา” 

 

พระเยซูเจ้าตรสัล่วงหน้าว่ายดูาสจะทรยศต่อพระองค ์
21

เมือ่ตรสัดงัน้ีแลว้ พระเยซูเจา้ทรงรูส้กึหวัน่ไหวพระทยั จงึตรสัยนืยนัว่า “เราบอกความจรงิ

แก่ท่านทัง้หลายว่า ท่านคนหน่ึงจะทรยศเรา” 
22

บรรดาศษิยต่์างมองหน้ากนั ไมรู่ว้่าพระองคท์รง

หมายถงึใคร 
23

ศษิยค์นหน่ึงทีพ่ระเยซเูจา้ทรงรกันัง่โต๊ะตดิกบัพระองค ์
24

ซโีมนเปโตรจงึทําสญัญาณ

ใหเ้ขาทลูถามว่า “ผูท้ีพ่ระองคก์ําลงัตรสัถงึน้ีเป็นใคร” 
25

เขาจงึเอนกายชดิพระอุระของพระเยซเูจา้ ทลู

                                         
h สาํเนาโบราณบางฉบบัละวลทีีว่่า “นอกจากเทา้” 
iเปโตรเขา้ใจคาํตอบของพระเยซูเจา้อย่างผวิเผนิ (ขอ้ 8) ประหนึ่งว่าพระเยซูเจา้ทรงตัง้พธิลีา้งแบบใหม ่ พระเยซูเจา้ทรงตอบว่าการ

สิน้พระชนมข์องพระองคเ์ป็นบชูาชาํระลา้งมลทนิทัง้สิน้แลว้ เทยีบ 15:2-3; ฮบ 10:22; 1 ยน 1:7 พระองคท์รงอธบิายความหมายของ

การกระทาํของพระองคใ์นขอ้ 12-15 

j ภาษากรกีใชค้าํเดยีวกนัสาํหรบัความหมายว่า “สะอาด” และ “บรสิุทธิ”์ (ทัง้ร่างกายและจติใจ) 
k “ลา้งเทา้ใหก้นัและกนั” หมายถงึการรบัใชก้นัดว้ยความรกั และความถ่อมตน 
l การ ”ยกสน้เทา้” ใส่ผูใ้ด หมายถงึการเอาเปรยีบผูน้ัน้ หรอืเป็นศตัรพูยายามทาํลายเขา 
m พระเยซูเจา้ทรงแสดงความรูเ้หนือธรรมชาต ิและทรงทาํใหพ้ระคมัภรีส์าํเรจ็ไป ดงันัน้การทีพ่ระองคต์รสัล่วงหน้าว่ายดูาสจะทรยศต่อ

พระองค ์และจะทรงสิน้พระชนม ์ทาํใหบ้รรดาศษิยเ์ชือ่ว่าพระองคเ์ป็นพระเจา้ 
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ถามว่า “พระเจา้ขา้ เป็นใครหรอื” 
26

พระเยซเูจา้ทรงตอบว่า “เป็นผูท้ีเ่ราจะจุ่มขนมปงัส่งให”้
n
 แลว้ทรง

จุม่ขนมปงัชิน้หน่ึงส่งใหย้ดูาสบุตรของซโีมนอสิคารโิอท 
27

แต่เมือ่ยดูาสไดร้บัขนมปงัชิน้น้ีแลว้ 

ซาตานกเ็ขา้สงิในตวัเขา พระเยซเูจา้จงึตรสัแก่เขาว่า “ท่านจะทาํอะไร กจ็งทําโดยเรว็เถดิ” 
28

ผูร้ว่ม

โต๊ะดว้ยกนัไม่มใีครเขา้ใจว่าเหตุใดพระองคจ์งึตรสัเช่นน้ี 
29

บางคนคดิว่าเน่ืองจากยดูาสเป็นผูถ้อืถุง

เงนิ พระเยซเูจา้ทรงบอกเขาว่า “จงไปซือ้ของทีจ่าํเป็นสําหรบัวนัฉลอง” หรอืบอกว่า “จงไปแจกทาน

แก่คนยากจน” 
30

ดงันัน้ เมือ่ยดูาสรบัชิน้ขนมปงัแลว้ กอ็อกไปทนัท ีขณะนัน้เป็นเวลากลางคนื 

 

คาํปราศรยัอาํลา222

o 
31

เมือ่ยดูาสออกไปแลว้ พระเยซเูจา้ตรสัว่า 

“บดัน้ี223

p
บุตรแห่งมนุษยไ์ดร้บัพระสริริุง่โรจน์ 

และพระเจา้ทรงไดร้บัพระสริริุง่โรจน์ในบุตรแห่งมนุษยด์ว้ย 
32

ถา้พระเจา้ทรงไดร้บัพระสริริุง่โรจน์ในบุตรแห่งมนุษย์224
q
 

พระเจา้จะทรงใหบุ้ตรแห่งมนุษยไ์ดร้บัพระสริริุง่โรจน์ในพระองคด์ว้ย225

r
 

และจะทรงใหบุ้ตรแห่งมนุษยไ์ดร้บัพระสริริุง่โรจน์ทนัท ี
33

ลกูทัง้หลายเอ๋ย 

เราจะอยูก่บัท่านอกีไมน่าน 

ท่านจะแสวงหาเรา 

แต่เราบอกท่านบดัน้ีเหมอืนกบัทีเ่ราเคยบอกชาวยวิ226

s
ว่า 

ทีท่ีเ่ราไปนัน้ 

ท่านไปไมไ่ด2้27

t
 

34
เราใหบ้ทบญัญตัใิหมแ่ก่ท่านทัง้หลาย228

u
 

                                         
n ขนมปงัชิน้นี้ไมใ่ช่ศลีมหาสนิท กระนัน้กด็เีมือ่เทยีบ 13:2,18 กบั 6:64,70 ดเูหมอืนว่า มคีวามสมัพนัธร์ะหว่างการตัง้ศลีมหาสนิทกบั

การทรยศของยดูาส (เทยีบ ลก 22:21) 
o การลา้งเทา้และการสนทนากบับรรดาศษิยเ์ป็นการเตรยีมคาํปราศรยัยดืยาวของพระเยซูเจา้กบับรรดาศษิย ์ (เทยีบ ลก 22:14 

เชงิอรรถ d) คาํปราศรยัในรปูแบบนี้ (บทที ่ 13-17) คงจะรวบรวมคาํสัง่สอนทีพ่ระเยซูเจา้ทรงใหไ้วใ้นโอกาสอืน่ ๆ ดว้ย บทที ่ 16 มี

ความซบัซอ้นพอสมควร อาจเป็นพระวาจาในบทที ่14 ซึง่ ยน นํามาเรยีบเรยีงใหมก่ไ็ด ้ยน นําคาํสัง่สอนของพระเยซูเจา้มารวมกนัไว้

ทีน่ี่ท ัง้หมดเพือ่แสดงความหมายลกึซึง้ทีสุ่ดของพระชนมชพีของพระเยซูเจา้ในขณะทีพ่ระองคท์รงผ่านจากความเป็นอยู่ในโลกนี้ไปสู่

ความเป็นอยู่ในสวรรค ์
p พระทรมานไดเ้ริม่ตน้แลว้ ตัง้แต่เมือ่ยดูาสออกไปทาํงานของซาตาน พระเยซูเจา้ตรสัเหมอืนกบัว่าชยัชนะของพระองคไ์ดเ้กดิขึน้แลว้ 

(เทยีบ 16:33) 
q สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “ถา้พระเจา้ทรงไดร้บัพระสริริุ่งโรจน์ในบุตรแหง่มนุษย”์ 
r “ในพระองค”์ หมายถงึพระเจา้ พระบดิา ซึง่จะประทานพระสริริุ่งโรจน์แกบุ่ตรแห่งมนุษยโ์ดยนําบุตรแห่งมนุษยม์าร่วมพระสริริุ่งโรจน์

ของพระองค ์(เทยีบ 17:5, 22, 24) 
s “การจากไป” ของพระเยซูเจา้มคีวามสมัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิกบัการทีพ่ระองคท์รงรบัพระสริริุ่งโรจน์จากพระบดิา การจากไปของพระ

เยซูเจา้สาํหรบัชาวยวิจะเป็นการจากไปถาวร (8:21) แต่สาํหรบับรรดาศษิยจ์ะเป็นการจากไปเพยีงชัว่คราว (14:2-3) 
t เวน้แต่จะตายเสยีก่อน เทยีบ ขอ้ 36; 21:19, 22ฯ 
u เทยีบ มธ 25:31-46; การทีพ่ระเยซเูจา้ทรงมอบบทบญัญตันิี้ (ขอ้ 34-35) ในบรบิทของ “การจากไป” ของพระองค ์(ขอ้ 33) รวมทัง้

การกล่าวล่วงหน้าถงึการทีเ่ปโตรจะปฏเิสธพระองค ์ (ขอ้ 36-38) ทาํใหบ้ทบญัญตัขิอ้นี้มคีวามสาํคญัเป็นพเิศษ เหมอืนพนิยักรรมของ
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ใหท่้านรกักนั 

เรารกัท่านทัง้หลายอยา่งไร 

ท่านกจ็งรกักนัอย่างนัน้เถดิ 
35

ถา้ท่านมคีวามรกัต่อกนั 

ทุกคนจะรูว้่า 

ท่านเป็นศษิยข์องเรา” 
36

ซโีมนเปโตรทลูว่า “พระเจา้ขา้ พระองคก์ําลงัจะไปไหน” พระเยซเูจา้ทรงตอบว่า “ทีท่ีเ่ราไป

นัน้ ท่านยงัตามไปเวลาน้ีไมไ่ด ้ แต่จะตามไปไดใ้นภายหลงั”
v
 

37
เปโตรทลูพระองคว์่า230

w
 “พระเจา้ขา้ 

ทาํไมขา้พเจา้จงึตามพระองคไ์ปเวลาน้ีไมไ่ด ้ ขา้พเจา้จะสละชวีติเพื่อพระองค”์ 
38

พระเยซเูจา้ทรงตอบ

ว่า “ท่านจะสละชวีติเพื่อเราหรอื เราบอกความจรงิกบัท่านว่า ก่อนไก่ขนั ท่านจะบอกถงึสามครัง้ว่าไม่

รูจ้กัเรา” 

14 
1
“ใจของท่านทัง้หลายจงอยา่หวัน่ไหวเลย231

a
 

จงเชื่อในพระเจา้ และเชื่อในเราดว้ย 
2
ในบา้นพระบดิาของเรา มทีีพ่าํนกัมากมาย 

ถา้ไมม่ ีเราคงบอกท่านแลว้ 232

b
 

เรากําลงัไปเตรยีมทีใ่หท่้าน 
3
และเมือ่เราไป และเตรยีมทีใ่หท่้านแลว้ 

เราจะกลบัมารบัท่านไปอยูก่บัเราดว้ย233

c
 

เพื่อว่าเราอยูท่ีใ่ด 

ท่านทัง้หลายจะอยูท่ีน่ัน่ดว้ย 
4
ทีท่ีเ่ราจะไปนัน้ ท่านรูจ้กัหนทางแลว้” 

5
โทมสัทลูว่า “พระเจา้ขา้ พวกเราไมรู่ว้่าพระองคจ์ะเสดจ็ไปทีใ่ด แลว้จะรูจ้กัหนทางได้

อยา่งไร” 
6
พระเยซเูจา้ตรสัตอบเขาว่า 

“เราเป็นหนทาง ความจรงิ และชวีติ234

d
 

                                                                                                                          
พระองค ์ แมว้่าธรรมบญัญตัขิองโมเสสกล่าวถงึความรกัอยู่แลว้ บทบญัญตัขิองพระเยซูเจา้นี้กย็งัเป็นบทบญัญตัใิหม ่ เพราะพระองค์

ทรงตัง้มาตรฐานไวส้งูมาก โดยทรงบอกบรรดาศษิยใ์หร้กักนัและกนั เหมอืนทีพ่ระองคไ์ดท้รงรกัเขา และเพราะวา่ความรกันี้จะตอ้งเป็น

เครือ่งหมายเฉพาะของยุค “ใหม”่ ซึง่จะเริม่ขึน้และปรากฏเด่นชดัแก่โลก เมือ่พระเยซูเจา้สิน้พระชนม ์
v เป็นการกล่าวล่วงหน้าอย่างคลุมเครอืถงึการทีเ่ปโตรจะตายเป็นมรณสกัข ี
w สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “พระเจา้ขา้” 

14 a บรรดาอคัรสาวกรูส้กึหวัน่ไหวเพราะพระเยซูเจา้ไดต้รสัล่วงหน้าว่ายดูาสจะทรยศต่อพระองค ์ พระองคจ์ะจากไป และเปโตรจะ

ปฏเิสธไมรู่จ้กัพระองค ์พระเยซูเจา้ทรงตอ้งการทาํใหค้วามเชือ่ของบรรดาอคัรสาวกมัน่คง ขอ้ความในบทที ่14 นี้ สะทอ้นจุดประสงคน์ี้

อย่างชดัเจน 
b ประโยคนี้ยงัแปลไดอ้กีว่า “มฉิะนัน้ เราคงไดบ้อกท่าน (ว่าเรากาํลงัไปไหน)” 
c พระสญัญานี้รกัษาความหวงัของพระศาสนจกัรใหแ้จ่มใสอยู่เสมอ (เทยีบ 1 คร 4:5; 11:26; 16:22; 1 ธส 4:16ฯ; 1 ยน 2:28; วว 22:17, 

20) 
d พระเยซูเจา้ทรงเป็นหนทาง เพราะพระองคท์รงเปิดเผยพระบดิาใหเ้ราทราบ (12:45; 14:9) พระองคท์รงชีท้างไปหาพระบดิาใหแ้ก่

เรา (กจ 9:2 เชงิอรรถ b) พระองคแ์ต่ผูเ้ดยีวทรงเปิดทางหาพระบดิาใหเ้รา (ยน 1:18; 14:4-7) พระองคท์รงมาจากพระบดิา และ
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ไมม่ใีครไปเฝ้าพระบดิาไดน้อกจากผ่านทางเรา 
7
ถา้ท่านทัง้หลายรูจ้กัเรา235

e
ท่านกร็ูจ้กัพระบดิาของเราดว้ย 

บดัน้ี ท่านกร็ูจ้กัพระบดิา และเหน็พระองคแ์ลว้” 
8
ฟีลปิทลูว่า “พระเจา้ขา้ โปรดทาํใหพ้วกเราไดเ้หน็พระบดิาเถดิ เท่า 

น้ีกพ็อแลว้” พระเยซเูจา้ตรสัว่า 
9
”ฟีลปิเอ๋ย เราอยูก่บัท่านมานานเพยีงน้ีแลว้ ท่านยงัไมรู่จ้กั

เราอกีหรอื 

ผูท้ีเ่หน็เรา กเ็หน็พระบดิาดว้ย 

ท่านพดูไดอ้ยา่งไรว่า ‘โปรดทาํใหพ้วกเราไดเ้หน็พระบดิาเถดิ’ 
10

ท่านไมเ่ชื่อหรอื236

f
ว่า 

เราดํารงอยูใ่นพระบดิา และพระบดิาทรงดาํรงอยูใ่นเรา 

วาจาทีเ่ราบอกกบัท่านทัง้หลายน้ี เรามไิดพ้ดูตามใจของเรา 

แต่พระบดิา ผูส้ถติในเรา 

ทรงกระทํากจิการของพระองค ์
11

ท่านทัง้หลายจงเชื่อเราเถดิว่า 

เราดํารงอยูใ่นพระบดิา และพระบดิากท็รงดาํรงอยูใ่นเรา 

หรอือยา่งน้อยท่านทัง้หลายจงเชื่อเพราะกจิการเหล่าน้ีเถดิ 
12

เราบอกความจรงิกบัท่านทัง้หลายว่า 

ผูท้ีเ่ชื่อในเรา 

กจ็ะทํากจิการทีเ่รากําลงัทําอยูด่ว้ย 

และจะทํากจิการทีใ่หญ่กว่านัน้อกี 

เพราะเรากําลงัจะไปเฝ้าพระบดิา237

g
 

13
สิง่ใดทีท่่านทัง้หลายขอในนามของเรา เราจะทําสิง่นัน้ 

เพื่อพระบดิาจะไดร้บัพระสริริุง่โรจน์ในพระบุตร 
14

ถา้ท่านทัง้หลายขอสิง่ใดในนามของเรา 

เราจะทําให ้
15

ถา้ท่านทัง้หลายรกัเรา ท่านจะปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองเรา238

h
 

                                                                                                                          
กลบัไปหาพระบดิา (7:29, 33; 13:3; 16:28) และทรงเป็นหนึ่งเดยีวกบัพระบดิา (10:30; 12:45; 14:9; 17:22) พระองคท์รงเป็นองค์

ความจรงิ (8:32 เชงิอรรถ j) และชวีติ (3:15 เชงิอรรถ j) 
e สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ถา้ท่านทัง้หลายไดรู้จ้กัเราแลว้ ท่านคงไดรู้จ้กั…” 
f เมือ่ฟีลปิขอใหพ้ระเยซูเจา้ทรงแสดงพระบดิาใหเ้หน็อย่างอศัจรรย ์เขาขาดความเชือ่ ดว้ยความเชือ่เท่านัน้เราอาจเหน็พระบดิาในพระ

บุตร และเหน็พระบุตรในพระบดิา 
g พระเยซูเจา้ทรงนําการเปิดเผย และความรอดพน้มาใหม้นุษย ์อศัจรรยข์องพระองคเ์ป็น “เครือ่งหมาย” ของสองสิง่นี้ (2:11 เชงิอรรถ 

f) “กจิการ” ของบรรดาศษิยจ์ะเป็นการต่อภารกจินี้ของพระองค ์ พระเยซูเจา้ผูป้ระทบัเบือ้งขวาของพระบดิา ในพระสริริุ่งโรจน์ จะทรง

ส่งพระจติเจา้ผูจ้ะบนัดาลใหบ้รรดาศษิยก์ระทาํกจิการยิง่ใหญ่นี้ต่อไป (7:39; 16:7) 
h สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ท่านจงปฏบิตั…ิ” พระเยซูเจา้ทรงยนืยนัถงึสทิธขิองพระองคท์ีจ่ะไดร้บัความรกั และการนอบน้อมเชือ่ฟงั

เช่นเดยีวกบัพระเจา้เอง 
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16
และเราจะวอนขอพระบดิา 

แลว้พระองคจ์ะประทานผูช่้วยเหลอือกีองคห์น่ึงใหท่้าน239

i
 

เพื่อจะอยูก่บัท่านตลอดไป 
17

คอืพระจติแห่งความจรงิ 

ซึง่โลกรบัไวไ้มไ่ด ้

เพราะมองพระองคไ์มเ่หน็ และไมรู่จ้กัพระองค ์

แต่ท่านทัง้หลายรูจ้กัพระองค ์

เพราะพระองคท์รงดาํรงอยู่กบัท่าน และอยูใ่นท่าน240

j
 

18
เราจะไมท่ิง้ท่านทัง้หลายใหเ้ป็นกําพรา้ 

เราจะกลบัมาหาท่าน 
19

ในไมช่า้ โลกจะไมเ่หน็เรา 

แต่ท่านทัง้หลายจะเหน็เรา เพราะเรามชีวีติ 

และท่านกจ็ะมชีวีติดว้ย241

k
 

20
ในวนันัน้242

l
 

ท่านจะรูว้่า เราอยูใ่นพระบดิาของเรา 

ท่านอยูใ่นเรา และเราอยูใ่นท่าน243

m
 

21
ผูท้ีม่บีทบญัญตัขิองเรา และปฏบิตัติาม 

ผูน้ัน้รกัเรา 

และผูท้ีร่กัเรา พระบดิาของเรากจ็ะทรงรกัเขา 

และเราเองกจ็ะรกัเขา และจะแสดงตนแก่เขา”244

n
 

22
ยดูาส245

o
 มใิช่ยดูาส อสิคารโิอท ทลูพระองคว์่า “พระเจา้ขา้ ทาํไมพระองคท์รงตอ้งการแสดง

พระองคแ์ก่พวกเรา แต่ไมแ่สดงพระองคแ์ก่โลก” 
23

พระเยซเูจา้ตรสัตอบเขาว่า 

“ผูใ้ดรกัเรา ผูน้ัน้จะปฏบิตัติามวาจาของเรา246

p
 

พระบดิาของเราจะทรงรกัเขา 

                                         
i คาํภาษากรกี “parakletos” แปลยากเพราะมคีวามหมายหลายอย่างเช่น “ทนาย” “ผูแ้กต่้าง” “ผูอ้อ้นวอนแทน” “ผูใ้หค้าํปรกึษา” “ผู้

อุปการะ” “ผูค้ํ้าจุน” * ยน เปรยีบเทยีบงานของพระจติเจา้กบังานของพระเยซูเจา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรรดาศษิย ์ ทาํใหเ้หน็ว่าพระจติเจา้

เป็นพระบุคคลเชน่เดยีวกบัพระเยซูเจา้ ไมเ่ป็นเพยีงแต่ “พลงัของพระเจา้” เท่านัน้ (ด ูขอ้ 26 เชงิอรรถ r; 1 ยน 2:1) 
j สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “และอยู่ในท่าน” 
k โลกจะไมเ่หน็พระเยซูเจา้อกีแลว้ (เทยีบ 7:34; 8:21) แต่บรรดาศษิยจ์ะเหน็พระองคอ์กี เมือ่จะทรงกลบัคนืพระชนมชพี และจะเหน็

พระองคไ์มเ่พยีงแต่ดว้ยสายตาเท่านัน้ แต่ดว้ยความเชือ่อกีดว้ย (20:29) 
l “ในวนันัน้” เป็นวลทีีบ่รรดาประกาศกใชบ้อกว่าพระเจา้ทรงเขา้มาในประวตัศิาสตรเ์พือ่ช่วยมนุษยอ์ย่างอศัจรรย ์ (ด ูอสย 2:17; 4:1ฯ) 

“วนันัน้” อาจจะหมายถงึ “ระยะเวลา” หนึ่งกไ็ด ้ในทีน่ี้หมายถงึ “ระยะเวลา” หลงัการกลบัคนืพระชนมชพี 
m ความสมัพนัธร์ะหว่างพระเยซูเจา้ กบับรรดาศษิยเ์ปรยีบเทยีบไดก้บัความสมัพนัธร์ะหว่างพระองคก์บัพระบดิา (6:57; 10:14-15; 

15:9) 
n พระเยซูเจา้จะทรงแสดงองคแ์ก่บรรดาศษิยเ์มือ่จะเสดจ็มาพาํนกัอยู่ในเขาพรอ้มกบัพระบดิา 
o ยดูาสผูน้ี้อาจเป็นคนเดยีวกบัยดูาส น้องชายของยากอบ ใน ลก 6:16 และ กจ 1:13 หรอืกบัธดัเดอสัใน มธ 10:3 และ มก 3:18 
p โลกไมร่กัพระเยซูเจา้ จงึไมป่ฏบิตัติามพระวาจาของพระองค ์(8:37, 43, 47) 
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พระบดิาจะเสดจ็พรอ้มกบัเรามาหาเขา 

จะทรงพาํนกัอยูก่บัเขา 
24

ผูท้ีไ่มร่กัเรา กไ็มป่ฏบิตัติามวาจาของเรา 

วาจาทีท่่านไดย้นิน้ี247

q
ไมใ่ช่วาจาของเรา 

แต่เป็นของพระบดิา ผูท้รงส่งเรามา 
25

เราบอกสิง่เหล่าน้ีใหท่้านฟงั 

ขณะทีเ่รายงัอยูก่บัท่าน 
26

แต่พระผูช่้วยเหลอืคอืพระจติเจา้ 

ทีพ่ระบดิาจะทรงส่งมาในนามของเรานัน้ 

จะทรงสอนท่านทุกสิง่ 

และจะทรงใหท่้านระลกึถงึทุกสิง่ทีเ่ราเคยบอกท่าน248

r
 

27
เรามอบสนัตสิุข249

s
ไวใ้หท่้านทัง้หลาย 

เราใหส้นัตสิุขของเราแก่ท่าน 

เราใหส้นัตสิุขแก่ท่าน ไมเ่หมอืนทีโ่ลกให ้

ใจของท่านอยา่หวัน่ไหว หรอืมคีวามกลวัเลย 
28

ท่านไดย้นิทีเ่ราบอกกบัท่านแลว้ว่า 

เรากําลงัจะไป และเราจะกลบัมาหาท่านทัง้หลาย 

ถา้ท่านรกัเรา ท่านคงยนิดทีีเ่รากําลงัไปเฝ้าพระบดิา 

เพราะพระบดิาทรงยิง่ใหญ่กว่าเรา250

t
 

29
และบดัน้ีเราไดบ้อกท่านทัง้หลายก่อนทีเ่หตุการณ์จะเกดิขึน้ 

เพื่อว่าเมือ่เหตุการณ์เกดิขึน้แลว้ ท่านจะเชื่อ 
30

เราจะพดูกบัท่านต่อไปอกีไมน่าน251

u
 

เพราะซาตานเจา้นายแห่งโลกน้ีกําลงัมา 

                                         
q สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “วาจาของเรา” 
r เมือ่พระเยซูเจา้เสดจ็จากไปแลว้ บรรดาผูม้คีวามเชือ่จะมพีระจติเจา้แทนพระองค ์(ขอ้ 16, 17; 16:7 ด ู1:33 เชงิอรรถ x) พระจติเจา้

ทรงเป็น “ผูอ้อ้นวอนพระบดิา” แทนเรา (เทยีบ 1 ยน 2:1) พระจติเจา้จะทรงดลใจผูม้คีวามเชือ่ในการพจิารณาคด ี (15:26, 27; เทยีบ 

มธ 10:19-20//; ลก 12:11-12; กจ 5:32) พระจติเจา้เป็นพระจติแห่งความจรงิ ซึง่นํามนุษยชาตไิปสูค่วามจรงิสมบรูณ์ (16:13) ทรง

สอนมนุษยใ์หเ้ขา้ใจธรรมลํ้าลกึของพระครสิตเจา้ ใหเ้ขา้ใจว่าพระเยซูเจา้ทรงทาํใหพ้ระคมัภรีเ์ป็นความจรงิ (5:39 เชงิอรรถ r) พระจติ

เจา้ทรงช่วยใหม้นุษยเ์ขา้ใจความหมายของพระวาจาของพระเยซูเจา้ (2:19 เชงิอรรถ g) ความหมายของกจิการของเครือ่งหมาย

อศัจรรยท์ีพ่ระเยซูเจา้ทรงกระทาํ (ขอ้ 16; 16:13; 1 ยน 2:20ฯ, 27) จนถงึเวลานัน้บรรดาศษิยไ์มไ่ดเ้ขา้ใจความหมายต่างๆ เหล่านี้เลย 

(ยน 2:22; 12:16; 13:7; 20:9) ดว้ยวธินีี้ พระจติเจา้จะตอ้งเป็นพยานถงึพระครสิตเจา้ (15:26; 1ยน 5:6,7) และทาํใหโ้ลกทีไ่มม่คีวาม

เชือ่ตอ้งอบัอาย (ยน 16:8-11) 
s “สนัตสิขุ” หรอื “Shalom” เป็นคาํทกัทาย และคาํอําลาของชาวยวิ ด ูลก 10:5// “สนัตสิุข” หรอื Shalom หมายถงึ สุขภาพร่างกาย แต่

ในภายหลงัมคีวามหมายเพิม่ขึน้ หมายถงึความสุขสมบรูณ์และการรอดพน้ทีพ่ระเมสสยิาหจ์ะนํามาให ้(2 ธส 3:16) 
t แมพ้ระบุตรเสมอเท่าพระบดิา (8:24 เชงิอรรถ g; 10:30 เชงิอรรถ p) พระสริริุ่งโรจน์ของพระองคถ์ูกปิดบงัไวช้ ัว่ขณะ (1:14) เมือ่

พระองคเ์สดจ็กลบัไปหาพระบดิา พระสริริุ่งโรจน์นี้จะปรากฏแจง้อกีครัง้หนึ่ง (17:5 เชงิอรรถ f เทยีบ ฟป 2:6-9; ฮบ 1:3) 
u ยงัแปลไดอ้กีว่า “เราจะไมพ่ดูมากกบัท่านอกีต่อไป” 
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มนัไมม่อีํานาจใดเหนือเรา 
31

แต่โลกจะตอ้งรูว้่าเรารกัพระบดิา 

และรูว้่าพระบดิาทรงบญัชาใหเ้ราทําอยา่งไร เรากท็าํอย่างนัน้… 

ลุกขึน้ เราจงไปกนัเถดิ” 

 

เถาองุ่นแท้ 

15 
1
“เราเป็นเถาองุน่252

a
แท ้

และพระบดิาของเราทรงเป็นชาวสวน 
2
กิง่กา้นใดในเราทีไ่มเ่กดิผล253

b
 

พระองคจ์ะทรงตดัทิง้ 

กิง่กา้นใดทีเ่กดิผล พระองคจ์ะทรงลดิ 

เพื่อใหเ้กดิผลมากขึน้ 
3
ท่านทัง้หลายกส็ะอาด254

c
อยูแ่ลว้ 

เพราะวาจาทีเ่รากล่าวกบัท่าน 
4
ท่านทัง้หลายจงดํารงอยูใ่นเราเถดิ ดงัทีเ่ราดาํรงอยูใ่นท่าน 

กิง่องุน่เกดิผลดว้ยตนเองไมไ่ด ้

ถา้ไมต่ดิอยูก่บัเถาองุน่ฉันใด 

ท่านทัง้หลายกจ็ะเกดิผลไมไ่ด ้ถา้ไมด่าํรงอยูใ่นเราฉนันัน้ 
5
เราเป็นเถาองุน่ 

ท่านทัง้หลายเป็นกิง่ก้าน 

ผูท้ีด่าํรงอยูใ่นเรา และเราดํารงอยูใ่นเขา 

กย็อ่มเกดิผลมาก 

เพราะถ้าไม่มเีรา ท่านกท็าํอะไรไมไ่ดเ้ลย 
6
ถา้ผูใ้ดไมด่าํรงอยูใ่นเรา 

กจ็ะถูกโยนทิง้ไปขา้งนอกเหมอืนกิง่กา้น 

และจะเหีย่วแหง้ไป 

กิง่กา้นเหล่านัน้จะถูกเกบ็ไปทิง้ในไฟและถูกเผา 

                                         
15 a พนัธสญัญาเดมิใชเ้ถาองุน่เป็นสญัลกัษณ์หมายถงึอสิราเอล (ด ูอสย 5:1 เชงิอรรถ a; ยรม 2:21) ในพระวรสารสหทรรศน์ พระ

เยซูเจา้ทรงใชเ้ถาองุน่เป็นสญัลกัษณ์ของพระอาณาจกัรของพระเจา้ (มธ 20:1-8; 21:28-31, 33-41//) “ผลของเถาองุน่” หมายถงึศลี

มหาสนิทแห่งพนัธสญัญาใหม ่ (มธ 26:29//) ในทีน่ี้ พระเยซูเจา้ทรงเรยีกพระองคเ์องเป็น “เถาองุน่แท”้ คอือสิราเอลแท ้ซึง่จะเกดิผลดี

ไมท่าํใหพ้ระเจา้ตอ้งผดิหวงัอกี 
b “ผล” หมายถงึ การดาํเนินชวีติโดยนอบน้อมเชือ่ฟงับทบญัญตั ิโดยเฉพาะบทบญัญตัแิห่งความรกั (ขอ้ 12-17; เทยีบ อสย 5:7; ยรม 

2:21) 
c แปลไดอ้กีว่า “ท่านถูกลดิแลว้” เป็นการเล่นคาํเพราะคาํเดยีวกนัในภาษากรกีมคีวามหมายสองอย่าง หมายถงึ “การลดิ” และ “การทาํ

ใหส้ะอาด” (เทยีบ 13:10) 
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7
ถา้ท่านทัง้หลายดาํรงอยูใ่นเรา 

และวาจาของเราดํารงอยูใ่นท่าน 

ท่านอยากไดส้ิง่ใด กจ็งขอเถดิ 

และท่านจะไดร้บั 
8
พระบดิาของเราจะทรงรบัพระสริริุง่โรจน์ 

เมือ่ท่านเกดิผลมาก และกลายเป็นศษิยข์องเรา255

d
 

9
พระบดิาของเราทรงรกัเราอยา่งไร 

เรากร็กัท่านทัง้หลายอยา่งนัน้ 

จงดาํรงอยูใ่นความรกัของเราเถดิ 
10

ถา้ท่านปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองเรา 

ท่านกจ็ะดํารงอยูใ่นความรกัของเรา 

เหมอืนกบัทีเ่ราปฏบิตัติามบทบญัญตัขิองพระบดิาของเรา 

และดาํรงอยูใ่นความรกัของพระองค ์
11

เราบอกเรือ่งเหล่าน้ีแก่ท่านทัง้หลายแลว้ 

เพื่อใหค้วามยนิดี256
e
ของเราอยูก่บัท่าน 

และความยนิดขีองท่านจะสมบรูณ์ 
12

น่ีคอืบทบญัญตัขิองเรา 

ใหท่้านทัง้หลายรกักนั 

เหมอืนดงัทีเ่รารกัท่าน 
13

ไมม่ใีครมคีวามรกัยิง่ใหญ่ 

กว่าการสละชวีติของตนเพื่อมติรสหาย 
14

ท่านทัง้หลายเป็นมติรสหายของเรา 

ถา้ท่านทําตามทีเ่ราสัง่ท่าน 
15

เราไมเ่รยีกท่านว่าเป็นผูร้บัใชอ้กีต่อไป 

เพราะผูร้บัใชไ้มรู่ว้่านายของตนทาํอะไร 

เราเรยีกท่านเป็นมติรสหาย 

เพราะเราแจง้ใหท่้านรูทุ้กสิง่ทีเ่ราไดย้นิมาจากพระบดิาของเรา 
16

มใิช่ท่านทัง้หลายไดเ้ลอืกเรา 

แต่เราไดเ้ลอืกท่าน 

มอบภารกจิใหท่้านไปทาํจนเกดิผล 

และผลของท่านจะคงอยู่ 

เพื่อว่าท่านจะขอสิง่ใดจากพระบดิาในนามของเรา 

                                         
d สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “และพสิจูน์ว่าเป็นศษิยข์องเรา” ดงันัน้ พระบดิา “จะไดร้บัพระสริริุ่งโรจน์ในพระบุตร” 14:13; เทยีบ 21:19 
e หมายถงึ ความสุขสมบรูณ์ของยุคพระเมสสยิาห ์ซึง่พระบุตรของพระเจา้ทรงถ่ายทอดให ้
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พระบดิาจะประทานแก่ท่าน 
17

เราสัง่ท่านทัง้หลายดงัน้ีว่า 

ท่านทัง้หลายจงรกักนั” 

 

บรรดาศิษยแ์ละโลก257

f 
18

“ถา้โลกเกลยีดชงัท่านทัง้หลาย 

กจ็งรูไ้วเ้ถดิว่า โลกเกลยีดชงัเราก่อนแลว้ 
19

ถา้ท่านทัง้หลายเป็นฝา่ยโลก 

โลกกค็งรกัสิง่ทีเ่ป็นของตน 

แต่เพราะท่านมไิดเ้ป็นฝา่ยโลก 

และเราเลอืกท่านออกมาจากโลก 

โลกจงึเกลยีดชงัท่าน 
20

จงจาํวาจาทีเ่ราบอกแลว้เถดิว่า 

ผูร้บัใชย้อ่มไมเ่ป็นใหญ่กว่านายของตน 

ถา้เขาเบยีดเบยีนข่มเหงเรา 

เขากจ็ะเบยีดเบยีนขม่เหงท่านทัง้หลายดว้ย 

ถา้เขาปฏบิตัติามวาจาของเรา 

เขากจ็ะปฏบิตัติามวาจาของท่านดว้ย 
21

แต่เขาจะทําทุกอย่างเช่นน้ีแก่ท่าน กเ็พราะนามของเรา 

เพราะเขาไม่รูจ้กัพระองคผ์ูท้รงส่งเรามา 
22

ถา้เราไมไ่ดม้าสัง่สอนเขา 

เขาจะไม่มบีาป 

แต่บดัน้ี เขาไม่มขีอ้แกต้วัสาํหรบับาปของตน 
23

ผูใ้ดเกลยีดชงัเรา ผูน้ัน้เกลยีดชงัพระบดิาของเราดว้ย 
24

ถา้ในหมูพ่วกเขา เรามไิดก้ระทํากจิการทีไ่มเ่คยมผีูอ้ื่นทาํเลย 

เขาจะไม่มบีาป 

แต่บดัน้ีเขาเหน็กจิการเหล่าน้ีแลว้ 

เขายงัเกลยีดชงัทัง้เรา และพระบดิาของเรา 
25

ดงัน้ีพระวาจาทีเ่ขยีนไวใ้นธรรมบญัญตัขิองเขากเ็ป็นความจรงิ ทีว่่า 

เขาทัง้หลายเกลยีดชงัเราโดยไม่มเีหตุผล 
26

เมือ่พระผูช่้วยเหลอืซึง่เราจะส่งมาจาก258

g
พระบดิา จะเสดจ็มา 

                                         
f พระเยซูเจา้ทรงชีใ้หเ้หน็ความแตกต่างระหว่างความรกัซึง่กนัและกนั ของบรรดาศษิยก์บัความเกลยีดชงัของโลกต่อพวกเขา โลกจะ

ทาํต่อบรรดาศษิยเ์ช่นเดยีวกบัทีไ่ดท้าํต่อพระอาจารย ์และเมือ่โลกเบยีดเบยีนขม่เหงบรรดาศษิยก์เ็ท่ากบัเบยีดเบยีนขม่เหงพระเยซูเจา้

เอง (เทยีบ กจ 9:5; คส 1:24) 
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คอืพระจติแห่งความจรงิ ผูท้รงเน่ืองมาจากพระบดิา 

พระองคจ์ะทรงเป็นพยานใหเ้รา 
27

ท่านทัง้หลายกจ็ะเป็นพยานใหเ้ราดว้ย 

เพราะท่านอยูก่บัเรามาตัง้แต่แรกแลว้ 

 

16 
1
เราบอกเรือ่งเหล่าน้ีแก่ท่านทัง้หลาย 

เพื่อท่านจะไมแ่คลงใจ259

a
 

2
เขาจะขบัไล่ท่านออกจากศาลาธรรม 

เวลานัน้กําลงัมาถงึ 

เมือ่ผูท้ ีฆ่า่ท่านจะคดิว่าตนกําลงัถวายคารวกจิแด่พระเจา้ 
3
เขาจะทาํเช่นน้ี 

เพราะเขาไม่รูจ้กัทัง้พระบดิาและเรา 
4
แต่เราบอกเรือ่งน้ีกบัท่าน 

เพื่อว่าเมือ่เวลานัน้มาถงึ 

ท่านจะระลกึไดว้่าเราบอกท่านแลว้” 

 

การเสดจ็มาของพระผูช่้วยเหลือ 

“เราไมไ่ดบ้อกเรือ่งเหล่าน้ีกบัท่านตัง้แต่ตน้ 

เพราะเรายงัอยูก่บัท่าน 
5
แต่บดัน้ีเรากําลงัไปเฝ้าพระองคผ์ูท้รงส่งเรามา 

ไมม่ผีูใ้ดถามเราว่า ‘พระองคจ์ะเสดจ็ไปไหน’ 
6
แต่เพราะเราไดบ้อกเรือ่งเหล่าน้ีกบัท่าน 

ใจของท่านจงึมแีต่ความทุกข ์
7
เราบอกความจรงิกบัท่านทัง้หลายว่า 

ทีเ่ราไปนัน้กเ็ป็นประโยชน์กบัท่าน 

เพราะถ้าเราไมไ่ป 

พระผูช่้วยเหลอืกจ็ะไมเ่สดจ็มาหาท่าน 

แต่ถา้เราไป 

เราจะส่งพระองคม์าหาท่าน 
8
เมือ่พระองคเ์สดจ็มา 

พระองคจ์ะทรงแสดงใหโ้ลกเหน็ความหมาย260

b
ของบาป 

                                                                                                                          
g หมายถงึการส่งพระจติเจา้มาในโลก มากกว่าจะหมายถงึ “การเนื่องมาจากพระบดิาภายในพระตรเีอกภาพ” 

16 a พระเยซูเจา้ทรงบอกล่วงหน้ากบับรรดาอคัรสาวก ถงึความยากลาํบากทีก่าํลงัจะมาถงึ เพือ่ความเชือ่ของเขาจะไมค่ลอนแคลน 

(เทยีบ 13:19) 
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ของความถูกตอ้ง 

และของการตดัสนิ 
9
บาปของโลกคอื 

เขาไมไ่ดเ้ชื่อในเรา261

c
 

10
ความถูกตอ้งคอื 

เรากําลงัไปเฝ้าพระบดิา 

และท่านจะไมเ่หน็เราอกี262

d
 

11
การตดัสนิคอื 

ซาตานเจา้นายแห่งโลกน้ีถูกตดัสนิลงโทษแลว้263

e
 

12
เรายงัมอีกีหลายเรือ่งทีจ่ะบอกท่าน 

แต่บดัน้ีท่านยงัรบัไวไ้มไ่ด ้
13

เมือ่พระจติแห่งความจรงิเสดจ็มา 

พระองคจ์ะทรงนําท่านไปสู่ความจรงิทัง้มวล 

พระองคจ์ะไมต่รสัโดยพระองคเ์อง 

แต่จะตรสัทุกสิง่ทีท่รงไดฟ้งัมา 

และจะทรงแจง้ใหท่้านรูเ้หตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้264

f
 

14
พระองคจ์ะทรงใหเ้ราไดร้บัพระสริริุง่โรจน์ 

เพราะพระองคจ์ะทรงแจง้ใหท่้านรูค้าํสอนทีท่รงไดร้บัจากเรา 
15

ทุกสิง่ทีพ่ระบดิาทรงมนีัน้กเ็ป็นของเราดว้ย 

ดงันัน้ เราจงึบอกว่า 

พระจติเจา้จะทรงแจง้ใหท่้านรูค้าํสอนทีท่รงรบัจากเรา”265

g
 

 

พระเยซูเจ้าจะเสดจ็กลบัมา 
16

“อกีไมน่าน ท่านทัง้หลายจะไมเ่หน็เรา
 

และต่อไปไมน่าน ท่านจะเหน็เราอกี”266

h
 

                                                                                                                          
b พระจติเจา้ทีพ่ระเยซูเจา้ทรงส่งมาจะยนืยนัการเป็นพยานของพระเยซูเจา้ (3:11 เชงิอรรถ e) เพือ่ว่า ผูม้คีวามเชือ่จะเขา้ใจชดัเจน

ยิง่ขึน้ว่า ภารกจิของพระผูไ้ถ่นัน้มาจากพระเจา้จรงิๆ 
c บาปของโลกคอื การขาดความเชือ่ในพระเยซูเจา้ (8:21, 24, 46; 15:22;) พระจติเจา้จะเปิดเผยบาปนี้ใหป้รากฏ 
d พระจติเจา้จะพสิจูน์ถงึสทิธขิองพระเยซูเจา้ทีจ่ะไดร้บัพระนาม “พระบุตรของพระเจา้” (เทยีบ 10:33; 19:7) การทีพ่ระเยซูเจา้จะทรง 

“ผ่าน” จากโลกนี้ไปเฝ้าพระบดิาจะพสิจูน์ว่า พระองคเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้ (13:1; 20:17) เพราะเป็นการแสดงว่าสวรรคเ์ป็นบา้น

แทข้องพระองค ์(6:62) 
e พระจติเจา้จะทรงเปิดเผยความหมายของการสิน้พระชนมข์องพระเยซูเจา้ว่า เป็นคาํตดัสนิลงโทษเจา้นายของโลกนี้อย่างเดด็ขาด 
f หมายถงึ ความสมัพนัธใ์หมร่ะหว่างมนุษยก์บัพระเจา้ ซึง่เป็นผลจากการสิน้พระชนม ์และการกลบัคนืพระชนมชพีของพระเยซูเจา้ 
g พระจติเจา้ทรงเปิดเผยพระสริริุ่งโรจน์ซึง่เป็นธรรมลํ้าลกึของพระเยซูเจา้ทีไ่มม่ใีครรูใ้หเ้ป็นทีรู่จ้กั พระเยซูเจา้เองกท็รงเปิดเผยพระสริิ

รุ่งโรจน์ของพระบดิาใหเ้ป็นทีรู่จ้กัเช่นกนั (17:4ฯ) พระบดิาทรงเป็นทีม่าของทุกสิง่ทีพ่ระเยซูเจา้ทรงม ี(3:35; 5:22, 26; 13:3; 17:2) 
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17
ศษิยบ์างคนจงึถามกนัว่า “ทีพ่ระองคต์รสักบัเราว่า ‘อกีไมน่าน ท่านจะไมเ่หน็เรา แลว้

ต่อไปไมน่าน ท่านจะเหน็เราอกี’ หมายความว่าอย่างไร และทีพ่ระองคต์รสัว่า ‘เรากําลงัไปเฝ้าพระ

บดิา’ หมายความว่าอย่างไร” 
18

เขาพดูกนัอกีว่า “ทีพ่ระองคต์รสัว่า ‘อกีไมน่าน’ นัน้หมายความว่า

อยา่งไร
I
 เราไมเ่ขา้ใจว่าพระองคก์ําลงัตรสัอะไร” 

19
พระเยซเูจา้ทรงทราบว่าบรรดาศษิยต์อ้งการทลู

ถามพระองค ์ จงึตรสัว่า “ท่านกําลงัถามกนัใช่ไหมถงึเรือ่งทีเ่ราบอกว่า อกีไมน่านท่านจะไมเ่หน็เรา 

แลว้ต่อไปไมน่านท่านจะเหน็เราอกี” 
20

“เราบอกความจรงิกบัท่านทัง้หลายว่า 

ท่านจะรอ้งไห ้ครํ่าครวญ 

แต่โลกจะยนิด ี

ท่านจะเศรา้โศก 

แต่ความเศรา้โศกของท่านจะเปลีย่นเป็นความยนิดี267
j
 

21
หญงิทีก่ําลงัจะคลอดบุตรย่อมมคีวามทุกข ์

เพราะถงึเวลาของนางแลว้ 268

k
 

แต่เมือ่คลอดบุตรแลว้ นางกจ็าํความทุกขไ์มไ่ดอ้กีต่อไป 

เพราะความยนิดทีีม่นุษยค์นหน่ึงเกดิมาในโลก 
22

ท่านทัง้หลายกเ็ช่นเดยีวกนั 

บดัน้ีท่านมคีวามทุกข ์

แต่เราจะเหน็ท่านอกี และใจของท่านจะยนิด ี

ไมม่ใีครนําความยนิดไีปจากท่านได ้
23

วนันัน้ 

ท่านทัง้หลายจะไมถ่ามอะไรจากเราอกี 

เราบอกความจรงิแก่ท่านทัง้หลายว่า 

ท่านจะขอสิง่ใดจากพระบดิา 

พระองคจ์ะประทานใหท่้านในนามของเรา 
24

จนถงึบดัน้ี ท่านยงัไมไ่ดข้อสิง่ใดในนามของเราเลย269

l
 

จงขอเถดิ แลว้ท่านจะไดร้บั 

เพื่อความยนิดขีองท่านจะสมบรูณ์ 

                                                                                                                          
h อกีไมน่านบรรดาศษิยจ์ะไมเ่หน็พระเยซูเจา้เพราะพระองคจ์ะสิน้พระชนม ์ แลว้อกีไมน่านจะเหน็พระองคอ์กี เพราะพระองคจ์ะทรง

กลบัคนืพระชนมชพี *สาํเนาโบราณบางฉบบัเสรมิว่า “เพราะเรากาํลงัไปหาพระบดิา” 
iสาํเนาโบราณบางฉบบัละคาํว่า “ทีพ่ระองคต์รสัว่า” 

j ความยนิดหีมายถงึ ความสุขของบรรดาศษิยท์ีเ่หน็พระครสิตเจา้ทรงกลบัคนืพระชนมชพี หลงัจากทีเ่ขามคีวามทุกขใ์นวนัทีพ่ระองค์

ทรงรบัทรมานและสิน้พระชนม ์(เทยีบ 20:20) 
k ความทุกขข์องหญงิทีก่าํลงัคลอดบุตรเป็นภาพเปรยีบเทยีบทีพ่ระคมัภรีใ์ชบ่้อยๆ หมายถงึ ความทุกขท์ีเ่กดิขึน้ก่อนยคุของพระเมสสิ

ยาห ์(ด ูมธ 24:8 เชงิอรรถ f) 
l เพราะพระเยซูเจา้ยงัไมไ่ดร้บัพระสริริุ่งโรจน์ (เทยีบ 14:13ฯ) 
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25
เราใชอุ้ปมาบอกเรือ่งเหล่าน้ีกบัท่าน 

จะถงึเวลา 

ทีเ่ราจะไมใ่ชอุ้ปมาพดูกบัท่านอกี 

แต่จะบอกถงึพระบดิาของเราใหท่้านรูอ้ย่างชดัแจง้ 270

m
 

26
วนันัน้ 

ท่านจะขอในนามของเรา 

เราไม่บอกท่านว่า เราจะขอพระบดิา271

n
เพื่อท่าน 

27
พระบดิาทรงรกัท่าน 

เพราะท่านรกัเรา และเชื่อว่าเรามาจากพระเจา้ 
28

เรามาจากพระบดิา เขา้มาในโลกน้ี 

บดัน้ี เรากําลงัจะละโลกน้ีกลบัไปเฝ้าพระบดิาอกี” 
29

บรรดาศษิยท์ลูว่า “ใช่แลว้ บดัน้ีพระองคต์รสัอยา่งชดัแจง้ มไิดใ้ชอุ้ปมาใดๆ 
30

บดัน้ีพวกเรา

รูว้่าพระองคท์รงทราบทุกสิง่ และไมจ่าํเป็นทีใ่ครจะทลูถามพระองคอ์กี ดงันัน้ เราจงึเชื่อว่าพระองค์

ทรงมาจากพระเจา้” 
31

พระเยซเูจา้ตรสัว่า 
32

“บดัน้ี ท่านทัง้หลายเชื่อแลว้หรอื 

จะถงึเวลา และเวลานัน้กม็าถงึแลว้ 

ทีท่่านทัง้หลายจะกระจดักระจายไปคนละทศิคนละทาง 

และจะทิง้เราไวค้นเดยีว 

แต่เราไมอ่ยูค่นเดยีว 

เพราะพระบดิาทรงอยูก่บัเรา 
33

เราบอกเรือ่งเหล่าน้ีกบัท่านแลว้ 

เพื่อท่านจะไดม้สีนัตสิุขในเรา 

ในโลกน้ี ท่านจะมคีวามทุกขย์าก 

แต่อยา่ทอ้แท ้

เราชนะโลกแลว้” 

 

คาํอธิษฐานของพระเยซูเจ้า272

a 

17 
1
พระเยซเูจา้ตรสัดงัน้ีแลว้ ทรงเงยพระพกัตรข์ึน้เบือ้งบน ตรสัว่า 

“ขา้แต่พระบดิา ถงึเวลาแลว้ 

                                         
m การกลบัคนืพระชนมชพี และการเสดจ็มาของพระจติเจา้เปิดยุคใหมท่ีม่นุษยร์บัคาํสัง่สอนทีช่ดัเจนยิง่ขึน้ ความรูถ้งึพระเจา้นี้จะ

สมบรูณ์เมือ่เราจะเหน็พระองค ์“ดงัทีท่รงเป็นอยู่” (1 ยน 3:2) 
n พระเยซูเจา้ยงัทรงเป็นคนกลางเพยีงคนเดยีวระหว่างพระเจา้กบัมนุษย ์(เทยีบ 10:9; 14:6; 15:5; ฮบ 8:6) แต่ความเชือ่และความรกั

ของบรรดาศษิย ์ทาํใหเ้ขาเป็นหนึ่งกบัพระองค ์ดงันัน้ เขาจงึเป็นทีร่กัของพระบดิา โดยไมต่อ้งมใีครมาคัน่กลางอกี 

17 a เวลาทีพ่ระเยซูเจา้จะทรงถวายพระองคเ์ป็นบชูานัน้ใกลเ้ขา้มาแลว้ ในคาํอธษิฐานบทนี้ พระเยซูเจา้ทรงถวายพระองคแ์ด่พระ

บดิาและทรงออ้นวอนเพือ่บรรดาศษิย ์



 62 

โปรดประทานพระสริริุง่โรจน์แก่พระบุตรของพระองคเ์ถดิ 

เพื่อพระองคจ์ะทรงรบัพระสริริุง่โรจน์จากพระบุตร273

b
 

2
ดงัทีพ่ระองคไ์ดป้ระทานอํานาจแก่พระบุตรเหนือมนุษยท์ัง้มวล 

เพื่อพระบุตรจะไดป้ระทานชวีตินิรนัดรแก่ทุกคนทีพ่ระองคท์รงมอบให ้
3
ชวีตินิรนัดรคอื 

การรูจ้กั274

c
พระองค ์

พระเจา้แทจ้รงิแต่พระองคเ์ดยีว 

และรูจ้กัผูท้ ีพ่ระองคท์รงส่งมา275

d
คอืพระเยซคูรสิตเจา้ 

4
ขา้พเจา้ทาํใหพ้ระองคท์รงไดร้บัพระสริริุง่โรจน์ในโลกน้ีแลว้ 

โดยปฏบิตัภิารกจิจนสาํเรจ็ตามทีท่รงมอบหมายแก่ขา้พเจา้ 
5
บดัน้ี พระบดิาเจา้ขา้ โปรดประทานพระสริริุง่โรจน์ใหข้า้พเจา้ 

พระสริริุง่โรจน์ทีข่า้พเจา้เคยมรีว่มกบัพระองค 2์76

e
 

ตัง้แต่ก่อนสรา้งโลก277

f
 

6
ขา้พเจา้ไดแ้สดงพระนามของพระองค 2์78

g
 

แก่มนุษยท์ีพ่ระองคท์รงนําจากโลกมามอบใหข้า้พเจา้ 

เขาทัง้หลายเป็นของพระองค ์และพระองคท์รงมอบเขาแก่ขา้พเจา้ 

เขาไดป้ฏบิตัติามพระวาจาของพระองค ์
7
บดัน้ี เขารูแ้ลว้ว่า 

ทุกสิง่ทีพ่ระองคท์รงมอบใหข้า้พเจา้นัน้มาจากพระองค ์
8
เพราะพระวาจาทีพ่ระองคท์รงมอบใหข้า้พเจา้นัน้ 

ขา้พเจา้มอบใหเ้ขาแลว้ 

เขาไดร้บัไว ้

และรูแ้น่นอน279

h
ว่า ขา้พเจา้มาจากพระองค ์

และเขากเ็ชื่อว่า พระองคท์รงส่งขา้พเจา้มา 

                                         
b เมือ่พระเยซูเจา้ทรงขอพระบดิาใหป้ระทานพระสริริุ่งโรจน์ พระองคม์ไิดท้รงขอเพือ่พระองคเ์อง (เทยีบ 7:18; 8:50) แต่พระสริริุ่งโรจน์

ของพระบุตรเป็นหนึ่งเดยีวกบัพระสริริุ่งโรจน์ของพระบดิาดว้ย (เทยีบ 12:28; 13:31) 
c ความหมายของ “การรูจ้กั” ด ู10:14 เชงิอรรถ g 
d จนถงึบดันัน้ ธรรมบญัญตัขิองโมเสสเป็นสือ่ทาํใหม้นุษยร์ูจ้กัพระเจา้ แต่เวลานี้พระครสิตเจา้ทรงมาเปิดเผยใหม้นุษยท์ุกคนรูจ้กัพระ

เจา้ 
e สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “สริริุ่งโรจน์ซึง่อยู่กบัพระองค”์ 
f หมายถงึ พระสริริุ่งโรจน์ทีพ่ระบุตรทรงมอียู่แลว้ กอ่นจะทรงบงัเกดิเป็นมนุษย ์ หรอืพระสริริุ่งโรจน์ทีพ่ระบดิากาํหนดไวใ้หพ้ระบุตร

ตัง้แต่นิรนัดรภาพ (1:14 เชงิอรรถ n) 
g พระเยซูเจา้มพีระภารกจิทีจ่ะเปิดเผย “พระนาม” (หมายถงึ พระบุคคล) ของพระบดิา (ขอ้ 3-6, 26; 12:28 เชงิอรรถ g; 14:7-11; ด ู

3:11 เชงิอรรถ e) ความรกัต่อมนุษยท์ุกคนเป็นลกัษณะเฉพาะของพระบดิา (1 ยน 4:8,16) และพระองคท์รงพสิจูน์ความรกันี้ โดย

ประทานพระบุตรแต่องคเ์ดยีวใหเ้รา (ยน 3:16-18; 1 ยน 4:9, 10, 14, 16 ด ู รม 8:32) ดงันัน้ ถา้มนุษยท์ุกคนตอ้งการรูคุ้ณค่าของ

ความรกันี้ (เทยีบ ยน 20:31; 1 ยน 2:23) เขาตอ้งเชือ่ว่าพระเยซูเจา้เป็นพระบุตร (ยน 3:18) แลว้จงึจะ “รูจ้กั” พระบดิา 
h แปลไดเ้ช่นกนัว่า “เขาไดย้อมรบัพระวาจาอย่างแทจ้รงิ เพราะขา้พเจา้มาจากพระองค”์ 



 63 

9
ขา้พเจา้อธษิฐานภาวนาสาํหรบัเขาเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้มไิดอ้ธษิฐานภาวนาสาํหรบัโลก 

แต่สาํหรบัผูท้ีพ่ระองคท์รงมอบใหข้า้พเจา้ 

เพราะเขาเป็นของพระองค ์
10

ทุกสิง่ทีเ่ป็นของขา้พเจา้ กเ็ป็นของพระองค ์

ทุกสิง่ทีเ่ป็นของพระองค ์กเ็ป็นของขา้พเจา้ 

และขา้พเจา้ไดร้บัสริริุง่โรจน์โดยทางเขา 
11

ขา้พเจา้ไมอ่ยูใ่นโลกอกีต่อไป 

แต่เขายงัอยูใ่นโลก 

และขา้พเจา้กําลงักลบัไปเฝ้าพระองค ์

ขา้แต่พระบดิาผูศ้กัดิส์ทิธิ ์

โปรดเฝ้ารกัษาบรรดาผูท้ีท่รงมอบใหข้า้พเจา้280

i
 ไวใ้นพระนามพระองค ์

เพื่อเขาจะไดเ้ป็นหน่ึงเดยีวกนัเหมอืนกบัพระองคแ์ละขา้พเจา้ 
12

เมือ่ขา้พเจา้อยูก่บับรรดาผูท้ีพ่ระองคท์รงมอบใหข้า้พเจา้ 

ขา้พเจา้เฝ้ารกัษาเขาเหล่านัน้ไวใ้นพระนามของพระองค ์

ขา้พเจา้เฝ้ารกัษาไว ้และไม่มผีูใ้ดพนิาศ 

เวน้แต่ผูท้ีต่อ้งพนิาศ281

j
 

เพื่อใหเ้ป็นจรงิตามพระคมัภรี ์
13

แต่บดัน้ี ขา้พเจา้กําลงักลบัไปเฝ้าพระองค ์

ขา้พเจา้กล่าววาจาน้ีขณะทีย่งัอยูใ่นโลก 

เพื่อบรรดาผูท้ีพ่ระองคท์รงมอบใหข้า้พเจา้จะมคีวามยนิดขีองขา้พเจา้อยา่งเตม็เป่ียม 
14

ขา้พเจา้มอบพระวาจาของพระองคใ์หเ้ขาเหล่านัน้แลว้ 

และโลกเกลยีดชงัเขา 

เพราะเขาไมเ่ป็นของโลก 

เช่นเดยีวกบัทีข่า้พเจา้ไมเ่ป็นของโลก 
15

ขา้พเจา้ไมไ่ดว้อนขอพระองคใ์หท้รงยกเขาออกจากโลก 

แต่วอนขอใหท้รงรกัษาเขาใหพ้น้จากมารรา้ย282

k
 

16
เขาไมเ่ป็นของโลก 

เช่นเดยีวกบัทีข่า้พเจา้ไมเ่ป็นของโลก 
17

โปรดบนัดาลใหเ้ขาศกัดิส์ทิธิโ์ดย283

l
อาศยัความจรงิ 

                                         
i สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “โปรดรกัษาผูท้ีอ่ยู่ในพระนามของพระองค ์ ซึง่พระองคท์รงมอบใหข้า้พเจา้” (“ซึง่” อาจหมายถงึ “บรรดา

ศษิย”์ หรอื “พระนาม”) 
j “ผูท้ีต่อ้งพนิาศ” แปลตามตวัอกัษร “บุตรแห่งความพนิาศ” 
k “จากมารรา้ย” แปลไดอ้กีว่า “จากความชัว่” เทยีบ มธ 6:13 
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พระวาจาของพระองคค์อื ความจรงิ 
18

พระองคท์รงส่งขา้พเจา้มาในโลกฉนัใด 

ขา้พเจา้กส็่งเขาเขา้ไปในโลกฉนันัน้ 
19

ขา้พเจา้ถวายตนเป็นบชูา284

m
สาํหรบัเขา 

เพื่อเขาจะไดร้บัความศกัดิส์ทิธิอ์ยา่งแทจ้รงิดว้ย 
20

ขา้พเจา้อธษิฐานภาวนามใิช่สาํหรบัคนเหล่าน้ีเท่านัน้ 

แต่สาํหรบัผูท้ีจ่ะเชื่อในขา้พเจา้285

n
 

ผ่านทางวาจาของเขาดว้ย 
21

ขา้แต่พระบดิา ขา้พเจา้อธษิฐานภาวนา เพื่อใหทุ้กคนเป็นหน่ึงเดยีวกนั 

เช่นเดยีวกบัทีพ่ระองคท์รงอยูใ่นขา้พเจา้ และขา้พเจา้อยู่ในพระองค ์

เพื่อใหเ้ขาทัง้หลายอยูใ่นพระองคแ์ละในขา้พเจา้ 

โลกจะไดเ้ชื่อว่าพระองคท์รงส่งขา้พเจา้มา 
22

พระสริริุง่โรจน์ทีพ่ระองคป์ระทานใหข้า้พเจา้นัน้ ขา้พเจา้ไดใ้หแ้ก่เขา 

เพื่อใหเ้ขาเป็นหน่ึงเดยีวกนั เช่นเดยีวกบัทีพ่ระองคแ์ละขา้พเจา้เป็นหน่ึงเดยีวกนั 
23

ขา้พเจา้อยูใ่นเขา และพระองคท์รงอยูใ่นขา้พเจา้ 

เพื่อเขาจะไดเ้ป็นหน่ึงเดยีวกนัโดยสมบรูณ์ 

โลกจะไดรู้ว้่าพระองคท์รงส่งขา้พเจา้มา 

และพระองคท์รงรกัเขา286

o
เช่นเดยีวกบัทีท่รงรกัขา้พเจา้ 

24
ขา้แต่พระบดิา ผูท้ีพ่ระองคป์ระทานใหข้า้พเจา้นัน้ 

ขา้พเจา้ปรารถนาใหเ้ขาอยู่กบัขา้พเจา้ทุกแห่งทีข่า้พเจา้อยู่ 

เพื่อเขาจะไดเ้หน็พระสริริุง่โรจน์ 

ซึง่พระองคป์ระทานแก่ขา้พเจา้ 

เพราะพระองคท์รงรกัขา้พเจา้ 

ตัง้แต่ก่อนสรา้งโลก 
25

ขา้แต่พระบดิาผูท้รงเทีย่งธรรม 

โลกไมรู่จ้กัพระองค ์

แต่ขา้พเจา้รูจ้กัพระองค ์

                                                                                                                          
l “บนัดาลใหศ้กัดิส์ทิธิ”์ คาํกรยิามคีวามหมายตามตวัอกัษรว่า แยกไวต่้างหาก อุทศิถวายแด่พระเจา้ “เจมิถวาย(แด่พระเจา้)” ด ู กจ 

9:13 เชงิอรรถ g 
m พระเยซูเจา้ทรงถวายพระองคเ์ป็นบชูาแด่พระบดิา เพือ่เป็นหนึ่งเดยีวกบัพระองค ์ เพือ่เปิดเผยใหม้นุษยท์กุคนเขา้ใจความรกัของ

พระเจา้ไดอ้ย่างสมบรูณ์ พระองคท์รงอธษิฐานภาวนาเพือ่บรรดาศษิยจ์ะไดด้าํเนินชวีติตามความจรงิของพระเจา้ ไดร้บัความศกัดิส์ทิธิ ์

อาศยัความเชือ่ในพระบดิาทีพ่ระองคไ์ดท้รงเผยใหรู้ ้
n ในทีส่ดุ ขอ้ 20-26 พระเยซูเจา้ทรงอธษิฐานภาวนาสาํหรบัครสิตชนทุกคนในพระศาสนจกัรทีไ่ดร้บัความเชือ่จากการเทศน์สอนของ

บรรดาอคัรสาวก (3:11 เชงิอรรถ e; 15:27 ด ู รม 1:1 เชงิอรรถ b) พระเยซูเจา้ทรงออ้นวอนขอพระบดิาใหค้รสิตชนทีร่วมเป็นหนึ่ง

เดยีวนี้ไดเ้ชือ่ม ัน่ยิง่ข ึน้ในพระภารกจิของพระองค ์(เทยีบ 1 ยน 1:1-3; 2:24) 
o สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “ขา้พเจา้ไดร้กัเขา” 
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และคนเหล่าน้ีรูว้่า 

พระองคท์รงส่งขา้พเจา้มา 
26

ขา้พเจา้บอกใหเ้ขารูจ้กัพระนามของพระองค ์

และจะบอกใหรู้ต่้อไป 

เพื่อความรกัทีพ่ระองคท์รงรกัขา้พเจา้จะไดอ้ยูใ่นเขา 

และขา้พเจา้จะไดอ้ยูใ่นเขาดว้ยเช่นเดยีวกนั” 

 

ข. พระทรมานของพระเยซูเจ้า 

 

พระเยซูเจ้าทรงถกูจบักมุ 

18 
1
พระเยซเูจา้ตรสัดงัน้ีแลว้ กเ็สดจ็ไปพรอ้มกบับรรดาศษิย ์ ขา้มหว้ยขดิโรน ทีน่ัน่มสีวน

แห่งหน่ึง พระองคเ์สดจ็เขา้ไปพรอ้มกบับรรดาศษิย ์
2
ยดูาสผูท้รยศรูจ้กัสถานทีน่ัน้ดว้ย เพราะ

พระองคเ์คยทรงพบกบับรรดาศษิยท์ีน่ัน่บ่อยๆ 
3
ยดูาสนํากองทหาร287

a
และยามรกัษาพระวหิารทีบ่รรดา

หวัหน้าสมณะ และชาวฟารสิจีดัหาใหม้าทีน่ัน่ ถอืตะเกยีง ไต ้ และอาวุธมาดว้ย 
4
พระเยซเูจา้ทรง

ทราบทุกสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้กบัพระองค ์ จงึเสดจ็ออกไปตรสัถามเขาเหล่านัน้ว่า “ท่านทัง้หลายเสาะหา

ใคร” 
5
เขาตอบว่า “หาเยซ ู ชาวนาซาเรธ็” พระองคต์รสัตอบว่า “เราเป็น” ยดูาสผูท้รยศพระองคก์ย็นื

อยูก่บัพวกเขาดว้ย 
6
แต่เมื่อพระองคต์รสัว่า “เราเป็น” เขาเหล่านัน้กถ็อยหลงั ลม้ลงกบัพืน้ดนิ 

7

พระองคต์รสัถามอกีว่า “ท่านทัง้หลายเสาะหาใคร” เขาตอบว่า “หาเยซ ู ชาวนาซาเรธ็” 
8
พระเยซเูจา้

ตรสัตอบว่า “เราบอกท่านทัง้หลายแลว้ว่า เราเป็น ถา้ท่านเสาะหาเรา กจ็งปล่อยคนเหล่าน้ีไป” 
9
ดงัน้ี 

พระวาจาทีพ่ระเยซเูจา้เคยตรสัไวจ้งึเป็นจรงิว่า บรรดาผูท้ีพ่ระองคท์รงมอบใหข้า้พเจา้นัน้ ขา้พเจา้

ไมไ่ดท้าํใหผู้ใ้ดพนิาศเลย” 
10

ซโีมนเปโตรมดีาบ จงึชกัดาบออกมา ฟนัผูร้บัใชค้นหน่ึงของมหาสมณะ ถูกใบหขูา้งขวา

ขาด ผูร้บัใชค้นนัน้ชื่อมลัคสั 
11

แต่พระเยซเูจา้ตรสักบัเปโตรว่า “เกบ็ดาบใส่ฝกัเสยี เราจะไมด่ื่มจาก

ถว้ยทีพ่ระบดิาประทานใหเ้ราหรอื” 

 

พระเยซูเจ้าทรงถกูไต่สวนต่อหน้าอนันาสและคายาฟาส เปโตรปฏิเสธไม่รู้จกัพระองค ์
12

กองทหาร ผูบ้งัคบักองและยามรกัษาพระวหิารทีช่าวยวิจดัใหจ้บักุมพระเยซเูจา้ มดั

พระองค ์
13

นําไปหาอนันาสก่อน อนันาสเป็นบดิาภรรยาของคายาฟาส ซึง่เป็นมหาสมณะในปีนัน้ 
14

คายาฟาสเป็นผูท้ีใ่หค้าํแนะนําแก่ชาวยวิว่า “จะเป็นประโยชน์มากกว่าถา้คนเดยีวจะตายเพื่อ

ประชาชน” 
15

ซโีมนเปโตรตามพระเยซเูจา้ไปกบัศษิยอ์กีผูห้น่ึง288

b
 ศษิยผ์ูน้ัน้รูจ้กัมหาสมณะ จงึเขา้ไปในลาน

บา้นของมหาสมณะพรอ้มกบัพระเยซเูจา้ 
16

ส่วนเปโตรยนือยูข่า้งนอก หน้าประตู ศษิยอ์กีผูห้น่ึงทีรู่จ้กั

                                         
18 a กองทหารนี้คอืทหารโรมนักองหนึ่งจากค่ายทีก่รุงเยรซูาเลม็ 
b “ศษิยอ์กีคนหนึ่ง” นี้อาจหมายถงึ “ศษิยท์ีพ่ระเยซูเจา้ทรงรกั” (20:2ฯ) คอืยอหน์ผูน้ิพนธพ์ระวรสาร (ด ู19:27 เชงิอรรถ l) 
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มหาสมณะนัน้ออกมาพดูกบัหญงิเฝ้าประตู แลว้พาเปโตรเขา้ไปดว้ย 
17

หญงิเฝ้าประตูถามเปโตรว่า 

“ท่านไมเ่ป็นศษิยข์องชายผูน้ี้ดว้ยหรอื” เปโตรตอบว่า “ไมเ่ป็น” 
18

บรรดาผูร้บัใชแ้ละยามนําถ่านมาก่อไฟ

เพราะอากาศหนาว แลว้ยนืผงิไฟกนัทีน่ัน่ เปโตรกย็นืผงิไฟกบัเขาดว้ย 
19

มหาสมณะซกัถามพระเยซเูจา้ถงึเรือ่งศษิยแ์ละคาํสัง่สอนของพระองค ์
20

พระเยซเูจา้ตรสั

ตอบว่า “เราพดูใหโ้ลกฟงัอยา่งเปิดเผย เราสัง่สอนเสมอในศาลาธรรมและในพระวหิารซึง่ชาวยวิทุก

คนมาชุมนุมกนั เราไมเ่คยพดูสิง่ใดเป็นความลบั 
21

ท่านถามเราทาํไม จงถามผูท้ีไ่ดฟ้งัเราเถดิว่าเรา

บอกสิง่ใดกบัเขา เขารูว้่าเราไดพ้ดูสิง่ใด” 
22

เมือ่พระองคต์รสัเช่นน้ี ยามคนหน่ึงซึง่ยนือยูท่ีน่ัน่ตบพระ

พกัตรพ์ระเยซเูจา้ ตวาดว่า “เจา้ตอบเช่นน้ีกบัมหาสมณะไดห้รอื” 
23

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “ถา้เรา

พดูผดิ จงชีใ้หเ้หน็ว่าเราผดิอยา่งไร แต่ถา้เราพดูถูก ท่านตบหน้าเราทําไม” 
24

อนันาสจงึส่งพระองค ์

ซึง่ยงัถูกมดัอยูไ่ปหามหาสมณะคายาฟาส289

c
 

25
ขณะนัน้ซโีมนเปโตรกําลงัยนืผงิไฟอยู ่ คนทีอ่ยูด่ว้ยถามเขาว่า “ท่านไมเ่ป็นศษิยข์องเขา

ดว้ยหรอื” เปโตรปฏเิสธว่า “ไมเ่ป็น” 
26

ผูร้บัใชค้นหน่ึงของมหาสมณะเป็นญาตกิบัคนซึง่เปโตรฟนัใบ

หขูาดพดูว่า “ขา้พเจา้เหน็ท่านอยูใ่นสวนกบัเขามใิช่หรอื” 
27

เปโตรปฏเิสธอกีครัง้หน่ึง ทนัใดนัน้ ไก่ก็

ขนั 

 

ปีลาตไต่สวนพระเยซูเจ้า 
28

เขาเหล่านัน้นําพระเยซเูจา้จากบา้นของคายาฟาสไปยงัจวนผูว้่าราชการ290

d
 ขณะนัน้เป็นเวลา

เชา้ตรู ่ คนเหล่านัน้ไมเ่ขา้ไปในจวน เพื่อมใิหเ้ป็นมลทนิแก่ตน291

e
 จะไดก้นิปสักาได ้

29
ปีลาตจงึออกมาพบ

เขาขา้งนอก ถามว่า “ท่านทัง้หลายมขีอ้กล่าวหาอะไรมาฟ้องชายคนน้ี” เขาตอบว่า 
30

“ถา้คนน้ีไมใ่ช่

ผูร้า้ย เราคงไม่นํามามอบใหท่้าน” 
31

ปีลาตจงึพดูกบัเขาว่า “ท่านทัง้หลายจงนําเขาไปพพิากษากนัเอง

ตามกฎหมายของท่านเถดิ” ชาวยวิตอบว่า “พวกเราไม่มอีํานาจประหารชวีติผูใ้ด”292

f
 
32

ดงัน้ี พระวาจาของ

พระเยซเูจา้จงึเป็นจรงิตามทีต่รสัไวล้่วงหน้าว่า พระองคจ์ะตอ้งสิน้พระชนมอ์ย่างไร 
33

ปีลาตกลบัเขา้ไปในจวน และเรยีกพระเยซเูจา้มาถามว่า “ท่านเป็นกษตัรยิข์องชาวยวิหรอื” 
34

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “ท่านถามดงัน้ีดว้ยตนเอง หรอืผูอ้ื่นบอกท่านถงึเรือ่งของเรา” 
35

ปีลาตตอบ

ว่า “ขา้พเจา้เป็นชาวยวิหรอื ชนชาตขิองท่าน และบรรดาหวัหน้าสมณะมอบท่านใหข้า้พเจา้ ท่านทํา

ผดิสิง่ใด” 
36

พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า “อาณาจกัรของเรามไิดเ้ป็นของโลกน้ี ถา้อาณาจกัรของเราเป็น

ของโลกน้ี ผูร้บัใชข้องเรากค็งจะต่อสูเ้พื่อมใิหเ้ราถูกมอบใหช้าวยวิ แต่อาณาจกัรของเราไมไ่ดเ้ป็น

                                         
c ยน เล่าถงึการไต่สวนต่อหน้าสภาของชาวยวิเพยีงสัน้ๆ แคน่ี้ เพราะ ยน เล่าเรือ่งราวของพระเยซูเจา้ในรปูแบบทีเ่ป็นการไต่สวนจาก

ชาวยวิอยู่แลว้ นบัตัง้แต่ชาวยวิส่งคนไปไต่สวนยอหน์ ผูท้าํพธิลีา้ง (1:19) จนถงึการตกลงจะประหารชวีติพระเยซูเจา้ (11:49-53) 
d “จวนผูว้่าราชการ” ใชเ้ป็นศาลพจิารณาคดดีว้ย ขอ้ความใน 18:28-19:16 เล่าเรือ่งทีช่าวยวิเรยีกรอ้งปีลาตใหต้ดัสนิประหารชวีติพระ

เยซูเจา้โดยมโีครงสรา้งชดัเจน แต่ตอ้งการเสนอความจรงิลกึซึ้งทีว่่าพระเยซูเจา้ทรงเป็นกษตัรยิ ์ โดยใหพ้ระองคไ์ดร้บัสวมมงกุฎ 

(19:2-3) ประทบับนบลัลงักผ์ูพ้พิากษา (19:13) ขณะทีช่าวยวิกล่าวโทษตนเอง เพราะปฏเิสธไมย่อมรบัพระยาหเ์วหเ์ป็นกษตัรยิข์อง

ตน (19:15) 
e การเขา้บา้นคนต่างศาสนา ทาํใหเ้ป็นมลทนิ เขา้ร่วมศาสนพธิไีมไ่ด ้(เทยีบ กจ 11:2ฯ) 
f ชาวโรมนัไดเ้พกิถอนอํานาจจากสภาซนัเฮดรนิของชาวยวิไมใ่หต้ดัสนิประหารชวีติผูใ้ดได ้ถา้ชาวยวิยงัมอีํานาจตดัสนิประหารชวีติได ้

พระเยซูเจา้คงถูกประหารชวีติโดยใชก้อ้นหนิขวา้งใหต้าย (เทยีบ 8:59; 10:31) แต่คงไมถู่กตรงึกางเขน (“ถูกยกขึน้”) 
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ของโลกน้ี” 
37

ปีลาตจงึถามพระองคว์่า “ถา้เช่นนัน้ ท่านเป็นกษตัรยิใ์ช่ไหม” พระเยซเูจา้ตรสัตอบว่า 

“ท่านพดูว่าเราเป็นกษตัรยิน์ัน้ถูกตอ้งแลว้ เราเกดิมาเพื่อเป็นกษตัรยิ ์ เรามาในโลกน้ีเพื่อเป็นพยาน

ถงึความจรงิ ผูใ้ดอยูฝ่า่ยความจรงิกฟ็งัเรา” 
38

ปีลาตจงึถามว่า “ความจรงิคอือะไร” พดูดงัน้ีแลว้ เขาก็

กลบัออกมาพบชาวยวิขา้งนอกอกี พดูว่า “ขา้พเจา้ไมพ่บขอ้กล่าวหาอะไรกล่าวโทษชายผูน้ี้ได ้
39

แต่

ท่านทัง้หลายมธีรรมเนียมใหป้ล่อยนกัโทษคนหน่ึงในเทศกาลปสักา ท่านทัง้หลายต้องการใหข้า้พเจา้

ปล่อยกษตัรยิข์องชาวยวิหรอื” 
40

เขาเหล่านัน้จงึรอ้งตะโกนว่า “อยา่ปล่อยคนน้ี แต่จงปล่อยบารบับสั” 

บารบับสัผูน้ี้เป็นโจร 

 

19 
1
ปีลาตสัง่ใหนํ้าพระเยซเูจา้ไปเฆีย่น293

a
 

2
บรรดาทหารนํากิง่หนามมาสานเป็นมงกุฎสวม

พระเศยีร ใหพ้ระองคท์รงเสือ้คลุมสมีว่งแดง 
3
ทหารเขา้มาหาพระองคแ์ละพดูว่า “กษตัรยิข์องชาวยวิ 

ขอทรงพระเจรญิ” แลว้ตบพระพกัตรพ์ระองค ์
4
ปีลาตออกมาขา้งนอกอกีครัง้หน่ึง พดูกบัคนเหล่านัน้ว่า “ดเูถดิ เรานําชายผูน้ี้ออกมาใหท่้าน

รูว้่าเราไมพ่บว่าเขามคีวามผดิประการใด” 
5
แลว้พระเยซเูจา้เสดจ็ออกมาขา้งนอก ทรงมงกุฎหนาม

และเสือ้คลุมสมีว่งแดง ปีลาตพดูกบัประชาชนว่า “น่ีคอื คนคนนัน้” 
6
เมือ่บรรดาหวัหน้าสมณะและ

ยามรกัษาพระวหิารเหน็พระองคก์ต็ะโกนว่า “เอาไปตรงึกางเขน เอาไปตรงึกางเขน” ปีลาตสัง่ว่า 

“ท่านทัง้หลาย จงนําเขาไปตรงึกางเขนกนัเองเถดิ เพราะเราไมพ่บว่าเขามคีวามผดิประการใด 
7

ชาวยวิตอบว่า “พวกเรามกีฎหมาย และตามกฎหมายนัน้ เขาตอ้งตาย เพราะตัง้ตนเป็นบุตรของพระ

เจา้” 
8
เมือ่ปีลาตไดย้นิถอ้ยคาํน้ี กม็คีวามกลวัมากขึน้ 

9
จงึเขา้ไปในจวนอกี ถามพระเยซเูจา้ว่า 

“ท่านมาจากไหน”
b
 พระเยซเูจา้ไมต่รสัตอบแต่ประการใด 

10
ปีลาตจงึถามพระองคว์่า “ท่านไมอ่ยาก

พดูกบัเราหรอื ท่านไมรู่ห้รอืว่า เรามอีํานาจจะปล่อยท่านกไ็ด ้จะตรงึกางเขนท่านกไ็ด”้ 
11

พระเยซเูจา้

ตรสัตอบว่า “ท่านไม่มอีํานาจใดเหนือเราเลย ถา้ท่านมไิดร้บัอํานาจนัน้มาจากเบือ้งบน ดงันัน้ ผูท้ี่

มอบเราใหท่้านกม็บีาปมากกว่า”
c
 

 

                                         
19 a มธ และ มก เล่าเรือ่งทีท่หารเยาะเยย้และเฆีย่นพระเยซูเจา้ไวห้ลงัการตดัสนิประหารชวีติ แต่ ยน เล่าเหตุการณ์ทัง้สองนี้ก่อน

การตดัสนิ การเฆีย่นนกัโทษเป็นขัน้ตอนแรกก่อนทีน่กัโทษจะถูกตรงึกางเขน ตามปกตจิงึเฆีย่นนกัโทษหลงัจากถูกตดัสนิแลว้ เป็นไป

ไดว้่า พวกทหารไดเ้ยาะเยย้พระเยซูเจา้แลว้ตัง้แต่ตอนกลางคนื เพือ่ฆา่เวลามากกว่าทีจ่ะเยาะเยย้พระองคห์ลงัจากทีท่รงถูกตดัสนิ 

ก่อนทีจ่ะถูกนําไปตรงึบนไมก้างเขน 
b “ท่านมาจากไหน” มไิดห้มายความว่า “ท่านมาจากตําบลใด” แต่หมายถงึความลกึลบัเกีย่วกบัตน้กาํเนิดของพระองค ์ คอื “ท่านเป็น

ใคร” คาํถามนี้พบแลว้หลายครัง้ เชน่ ทีห่มูบ่า้นคานา (2:9) หญงิชาวสะมาเรยี (4:11) บรรดาอคัรสาวกและประชาชน (6:5) หวัหน้า

ชาวยวิ (7:27ฯ; 8:14; 9:29ฯ) และปีลาต ในทีสุ่ดทุกคนต่างเผชญิกบัธรรมลํ้าลกึของพระเยซูเจา้ดว้ยกนัทัง้นัน้ (16:28; 17:25) สาระ

ของพระวรสารทัง้หมดตอ้งการตอบคาํถามนี้ (1:13) 
c ไดแ้ก่บรรดาผูนํ้าชาวยวิ โดยเฉพาะอย่างยิง่คายาฟาส (11:51ฯ; 18:14) รวมทัง้ยดูาส ผูท้รยศซึง่ไดม้อบพระองคใ์หบ้รรดาผูนํ้า

ชาวยวิดว้ย (6:71; 13:2, 11, 21; 18:2,5) 
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พระเยซูเจ้าทรงถกูตดัสินประหารชีวิต 
12

นบัตัง้แต่นัน้ ปีลาตพยายามหาทางปล่อยพระองค ์ ชาวยวิตะโกนว่า “ถา้ท่านปล่อยผูน้ี้ไป 

ท่านกไ็มเ่ป็นมติรของพระจกัรพรรด ิ ผูใ้ดตัง้ตนเป็นกษตัรยิ ์ กเ็ป็นศตัรขูองพระจกัรพรรด”ิ 
13

เมือ่ปี

ลาตไดย้นิถอ้ยคาํเหล่าน้ี จงึสัง่ใหนํ้าพระเยซเูจา้ออกมาขา้งนอก ใหน้ัง่บนบลัลงักพ์พิากษาในสถานที่

ทีเ่รยีกว่า “ลานศลิา” ภาษาฮบีรวู่า กบับาธา296

d
 
14

วนันัน้เป็นวนัเตรยีมฉลองปสักา297

e
เวลาประมาณเทีย่ง

วนั298

f
 ปีลาตบอกชาวยวิว่า “น่ีคอืกษตัรยิข์องท่านทัง้หลาย” 

15
เขาเหล่านัน้ตะโกนว่า299

g
 “เอาตวัไป เอา

ตวัไปตรงึกางเขน” ปีลาตถามเขาว่า “จะใหเ้ราตรงึกางเขนกษตัรยิข์องท่านหรอื” บรรดาหวัหน้า

สมณะตอบว่า “พวกเราไมม่กีษตัรยิอ์ื่น นอกจากพระจกัรพรรด”ิ 
16

ปีลาตจงึมอบพระองคใ์หเ้ขา

เหล่านัน้นําไปตรงึกางเขน 

 

พระเยซูเจ้าทรงถกูตรึงบนไม้กางเขน 

บรรดาทหารนําพระเยซเูจา้ไปประหารชวีติ300

h
 

17
พระองคท์รงแบกไมก้างเขน เสดจ็ออกไปยงั

สถานทีท่ีเ่รยีกว่า “เนินหวักะโหลก” ภาษาฮบีรวู่า “กลโกธา” 
18

เขาตรงึพระองคบ์นไมก้างเขนทีน่ัน่

พรอ้มกบันกัโทษอกีสองคน อยูค่นละขา้ง พระเยซเูจา้ทรงอยูต่รงกลาง 
19

ปีลาตเขยีนป้ายประกาศตดิ

ไวบ้นไมก้างเขนเป็นขอ้ความว่า “เยซ ูชาวนาซาเรธ็ กษตัรยิข์องชาวยวิ” 
20

ชาวยวิจาํนวนมากไดอ่้าน

ป้ายประกาศน้ีเพราะสถานทีท่ีพ่ระเยซเูจา้ทรงถูกตรงึนัน้อยูใ่กลก้รงุและป้ายประกาศนัน้เขยีนไวเ้ป็น

ภาษาฮบีร ู ละตนิ และกรกี 
21

บรรดาหวัหน้าสมณะของชาวยวิกล่าวกบัปีลาตว่า "อยา่เขยีนว่า 

‘กษตัรยิข์องชาวยวิ’ แต่จงเขยีนว่าคนน้ีไดก้ล่าวว่า ‘ขา้พเจา้เป็นกษตัรยิข์องชาวยวิ’” 
22

ปีลาตตอบว่า 

“เขยีนแลว้ กแ็ลว้ไปเถอะ” 

 

ทหารแบ่งฉลองพระองค ์
23

เมือ่บรรดาทหารตรงึพระเยซเูจา้แลว้ กนํ็าฉลองพระองคม์าแบ่งออกเป็นสีส่่วน นําไปคนละ

ส่วน ส่วนเสือ้ยาวของพระองคน์ัน้ไม่มตีะเขบ็301

i
 ทอเป็นผนืเดยีวตลอดตัง้แต่คอจนถงึชายเสือ้ 

24
เขาจงึ

                                         
d “กบับาธา” อาจหมายความถงึ “ทีส่งู” หรอื “เนิน” 
e วนัเตรยีมฉลองปสักา” ในช่วงวนันี้การเตรยีมสาํหรบังานเลีย้งปสักา จะตอ้งทาํใหเ้สรจ็ก่อนตะวนัตกดนิ การเลีย้งจะทาํกนัหลงัดวง

อาทติยต์กแลว้ (ด ูอพย 12:6 เชงิอรรถ c) เนื่องจากในปีนัน้ วนัปสักาตกในวนัสบับาโตดว้ย การเตรยีมจงึตอ้งทาํใหเ้สรจ็ตอนเยน็วนั

ศุกรเ์พือ่จะไมล่ะเมดิกฎหมายหยุดงานวนัสบับาโต 
f “เวลาประมาณเทีย่งวนั” คอืเวลาทีช่าวยวิจะตอ้งเกบ็เชือ้แป้งในบา้นออกไปทิง้ใหห้มด ระหว่างเทศกาลปสักาจะตอ้งรบัประทานแต่

ขนมปงัไรเ้ชือ้เท่านัน้ (ด ูอพย 12:15ฯ) 
g สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “กล่าวว่า” 
h สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “รบัพระเยซูเจา้และนําพระองคไ์ป” ในขอ้ความตอนนี้ ยน เน้นการเป็นกษตัรยิข์องพระเยซูเจา้ ดงัทีเ่ขยีน

ไวใ้นป้ายประกาศทีปี่ลาตไมย่อมแกไ้ขตามคาํขอรอ้งของหวัหน้าชาวยวิ ยน เน้นการเป็นกษตัรยิข์องพระเยซูเจา้ตลอดการเล่าเรือ่ง

พระมหาทรมาน พระเยซูเจา้ทรงสามารถควบคุมสถานการณ์เมือ่ทรงถูกจบักุม (18:4-11) ระหว่างการไต่สวนทัง้พระเยซูเจา้ทัง้ปีลาต

ไดย้นืยนัถงึการเป็นกษตัรยิข์องพระองค ์ (18:28 เชงิอรรถ d) พระองคท์รงแบกไมก้างเขนประดุจเป็นธงประจาํพระองค ์ (19:17) การ

รบัทรมานจงึเป็นช่วงเวลาทีท่รงไดร้บัการยกย่องอย่างแทจ้รงิ (3:35 เชงิอรรถ t; 12:32 เชงิอรรถ j) 
i รายละเอยีดประการนี้อาจพาดพงิถงึตําแหน่งสมณะของพระเยซูเจา้ เพราะอาภรณ์ของมหาสมณะนัน้ทอโดยไมม่ตีะเขบ็ 
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พดูกนัว่า “เราอยา่แบ่งเสือ้ตวัน้ีเลย เราจบัสลากกนัเถดิ ดวู่าใครจะได”้ ดงัน้ี กเ็ป็นจรงิตามพระคมัภรี ์

ทีว่่า 

“พวกเขานําเสื้อผา้ของขา้พเจา้มาแบ่งกนั 

และจบัสลากเสื้อยาวของขา้พเจา้” 

บรรดาทหารกท็าํเช่นน้ี 

 

พระเยซูเจ้ากบัพระมารดา 
25

พระมารดาของพระเยซเูจา้ทรง302

j
ยนือยูข่า้งไมก้างเขนของพระองคพ์รอ้มกบัน้องสาวของ

พระนาง303

k
 มารยีภ์รรยาของเคลโอปสั และมารยีช์าวมกัดาลา 

26
เมือ่พระเยซเูจา้ทรงเหน็พระมารดา

และศษิยท์ีร่กัยนือยูใ่กล้ๆ  จงึตรสักบัพระมารดาว่า “แม่ น่ีคอืลกูของแม”่ 
27

แลว้ตรสักบัศษิยผ์ูน้ัน้ว่า 

“น่ีคอืแมข่องท่าน”
l
 ตัง้แต่เวลานัน้ ศษิยผ์ูน้ัน้กร็บัพระนางเป็นมารดาของตน 

 

พระเยซูเจ้าส้ินพระชนม ์
28

หลงัจากนัน้ พระเยซเูจา้ทรงทราบว่าทุกสิง่สาํเรจ็แลว้ จงึตรสัว่า “เรากระหาย” พระคมัภรี์

ตอนน้ีจงึเป็นจรงิดว้ย 
29

ทีน่ัน่มภีาชนะใบหน่ึงบรรจุน้ําองุน่เปรีย้วจนเตม็วางอยู่ ทหารจงึใชฟ้องน้ําชุบน้ําองุ่นเปรีย้ว

เสยีบปลายกิง่หุสบ305

m
 ยืน่ถงึพระโอษฐ ์

30
พระเยซเูจา้ทรงจบิน้ําองุน่เปรีย้วแลว้ ตรสัว่า “สาํเรจ็บรบิรูณ์

แลว้”
n
 พระองคท์รงเอนพระเศยีร สิน้พระชนม์307

o
 

 

ทหารแทงด้านข้างพระวรกายของพระเยซูเจ้า 
31

วนันัน้เป็นวนัเตรยีมฉลอง ชาวยวิไมต่อ้งการใหศ้พคา้งอยูบ่นไมก้างเขนในวนัสบับาโต 

เพราะวนัสบับาโตวนันัน้เป็นวนัฉลองยิง่ใหญ่ เขาจงึขออนุญาตปีลาตใหทุ้บขาผูท้ีถู่กตรงึ308

p
และนําศพ

                                         
j ยน เท่านัน้เล่าว่าพระมารดาทรงยนือยู่ทีน่ัน่ดว้ย (ด ู2:1 เชงิอรรถ b) 
k บางคนอธบิายว่า “น้องสาวของพระนาง” คอืนางมารยีม์ารดาของยากอบและโยเซฟ (ด ูมธ 27:56//) หรอืหมายถงึมารยี ์ภรรยา

ของเคลโอปสั ในกรณนีี้หญงิทีย่นืใกลไ้มก้างเขนของพระเยซูเจา้คงม ี3 คน แต่ลกัษณะประโยคในภาษากรกีชวนใหค้ดิว่าม ี4 คน 
l การอา้งถงึพนัธสญัญาเดมิในขอ้ 24, 28, 36, 37 และการทีพ่ระเยซูเจา้ทรงเรยีกพระมารดาโดยใชค้าํ “หญงิเอ๋ย” (ทีเ่ราแปลว่า “แม”่) 

ทาํใหเ้ขา้ใจว่าดว้ยพระวาจานี้พระเยซเูจา้ไมเ่พยีงแต่ทรงฝากฝงัพระมารดาไวก้บัศษิยท์ีท่รงรกัเท่านัน้ แต่ทรงประกาศว่า พระนางมา

รยีท์รงเป็นนางเอวาคนใหม ่ และทรงเป็นมารดาในดา้นจติใจของทุกคนทีม่คีวามเชือ่ ซึง่ศษิยท์ีท่รงรกัเป็นรปูแบบและตวัแทน (เทยีบ 

15:10-15) 
m ไมหุ้สบเป็นไมเ้ลือ้ย ชาวยวิใชก้ิง่ของมนัในการประพรม (ลนต 14:4; สดด 51:9) บางคนคดิว่าไมน้ี้ไมแ่ขง็พอทีจ่ะส่งฟองน้ําชุบน้ํา

องุน่เปรีย้วใหพ้ระเยซูเจา้ได ้จงึแกค้าํนี้เป็น “หอก” (เทยีบ มธ 27:48) 
n หมายถงึภารกจิทีพ่ระบดิาทรงมอบใหพ้ระเยซูเจา้ทรงกระทาํ คอืการถวายตนเป็นบชูาเพือ่ชว่ยมนุษยชาตใิหร้อดพน้ ยน ไมไ่ด้

กล่าวถงึการเรยีกหาพระบดิาดว้ยเหมอืนกบัใน มธ 27:46 และ มก 15:34 แต่เน้นถงึการสิน้พระชนมข์องพระเยซูเจา้อย่างราบคาบ 

(เทยีบ ลก 23:46; ยน 12:27 เชงิอรรถ f) 
o แปลตามตวัอกัษร “พระองคท์รงสง่จติของพระองคอ์อกไป” สาํหรบั ยน การสิน้พระชนมข์องพระเยซูเจา้เป็นการ “ส่งพระจติเจา้” 

ใหแ้ก่มนุษยชาต ิ(1:33 เชงิอรรถ x; 20:22) 
p เพือ่เร่งใหน้กัโทษสิน้ใจเรว็ขึน้ 
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ไป 
32

บรรดาทหารทุบขาคนทัง้สองคนซึง่ถูกตรงึพรอ้มกบัพระองค ์
33

เมือ่ทหารมาถงึพระเยซเูจา้และ

เหน็309

q
ว่าพระองคส์ิน้พระชนมแ์ลว้ จงึมไิดทุ้บขาของพระองค ์

34
แต่ทหารคนหน่ึงใชห้อกแทงดา้นขา้ง

พระวรกาย โลหติและน้ํากไ็หลออกมา310

r
ทนัท ี

35
ผูท้ีไ่ดเ้หน็311

s
กเ็ป็นพยาน คาํพยานของเขาน่าเชื่อถอื 

เขา312

t
รูว้่าตนพดูความจรงิ เพื่อท่านทัง้หลายจะเชื่อดว้ย 

36
เหตุการณ์ทัง้หมดน้ีเกดิขึน้เพื่อใหข้อ้ความ

ในพระคมัภรีเ์ป็นจรงิว่า 

“กระดกูของเขาจะไมห่กัแมเ้พยีงชิ้นเดยีว”313

u 
37

และขอ้ความอกีตอนหน่ึงว่า 

“เขาทัง้หลายจะมองดผููท้ ีเ่ขาแทง”314

v 

 

การฝงัพระศพ 
38

หลงัจากนัน้ โยเซฟชาวอารมิาเธยี ซึง่เป็นศษิยล์บัๆ คนหน่ึงของพระเยซเูจา้เพราะกลวั

ชาวยวิ ขออนุญาตปีลาตอญัเชญิพระศพของพระเยซเูจา้ลง ปีลาตกอ็นุญาต เขา315

w
จงึมาอญัเชญิพระ

ศพลง 
39

นิโคเดมสัซึง่ก่อนนัน้เคยมาเฝ้าพระองคเ์วลากลางคนืกม็าดว้ย เขานําเครือ่งหอมทีผ่สมดว้ย

มดยอบและว่านหางจระเข ้ หนกัประมาณหน่ึงรอ้ยปอนด ์
40

ทัง้สองคนอญัเชญิพระศพของพระเยซู

เจา้ ใชผ้า้พนัพระศพพรอ้มกบัใส่เครือ่งหอมตามประเพณฝีงัศพของชาวยวิ 
41

สถานทีท่ีพ่ระองคท์รง

ถูกตรงึนัน้มสีวนแห่งหน่ึง สวนน้ีมคีหูาขดุใหมท่ีย่งัไมเ่คยใชฝ้งัผูใ้ดเลย 
42

เขาจงึอญัเชญิพระศพของ

พระเยซเูจา้บรรจไุวท้ีน่ัน่ เพราะวนันัน้เป็นวนัเตรยีมฉลองของชาวยวิ และคหูาอยูใ่กล ้

 

ค. วนักลบัคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า 

 

                                         
q สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “กพ็บว่า” 
r สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “น้ําและโลหติ” ความหมายของเหตุการณ์นี้ไดม้าจากพระคมัภรีส์องตอนที ่ ยน ไดอ้า้งถงึ (ในขอ้ 36, 37) 

พระโลหติแสดงใหเ้หน็ว่า ลกูแกะไดถ้กูประหารเป็นบชูาแลว้จรงิๆ สาํหรบัความรอดพน้ของโลก (6:51) น้ําเป็นสญัลกัษณ์หมายถงึพระ

จติเจา้ แสดงว่า การถวายบชูาของพระเยซูเจา้นัน้เป็นบ่อเกดิพระหรรษทานอนัอุดม บรรดาปิตาจารยห์ลายท่านไดอ้ธบิายว่า น้ําและ

พระโลหติเป็นสญัลกัษณ์ของศลีลา้งบาป และศลีมหาสนิท ศลีศกัดิส์ทิธิท์ ัง้สองนี้ ยงัหมายถงึพระศาสนจกัร ในฐานะนางเอวาคนทีส่อง 

เกดิจากสขีา้งของอาดมัคนใหม ่(เทยีบ อฟ 5:23-32) 
s “ผูท้ีไ่ดเ้หน็” ในทีน่ี้หมายถงึศษิย ์ในขอ้ 26 ซึง่อาจเป็น ยน เองกไ็ด ้
t “เขา” ในทีน่ี้หมายถงึ “ผูท้ีไ่ดเ้หน็” หรอือาจหมายถงึพระเจา้ (หรอืพระครสิตเจา้) ซึง่ “ผูท้ีไ่ดเ้หน็” เรยีกมาเป็นพยาน 
u ขอ้ความนี้เป็นการรวมความคดิในพนัธสญัญาเดมิ 2 ประการเขา้ดว้ยกนั ความคดิแรกมาจาก สดด 34:20 ซึง่กล่าวว่า พระเจา้ทรง

ป้องกนัผูช้อบธรรมทีถู่กเบยีดเบยีน (เทยีบ ปชญ 2:18-20) ดงัทีเ่หน็ตวัอย่างใน “ผูร้บัใชข้องพระยาหเ์วห”์ (อสย 53) ความคดิทีส่องมา

จาก อพย 12:46 เป็นกฎสาํหรบัการเตรยีมลกูแกะปสักา (ด ูยน 1:29 เชงิอรรถ v และ 1 คร 5:7) 
v “เขาทัง้หลายจะมองด”ู สาํหรบั ยน “การมองด”ู หมายถงึ “การมองดแูละเขา้ใจ” ทหารโรมนัเป็นสญัลกัษณ์ของคนต่างศาสนาซึง่จะ

กลบัใจ (ด ู12:20-21, 32 และเชงิอรรถ เทยีบ มธ 27:54; มก 15:39 เชงิอรรถ j ด ูมธ 24:30; ลก 23:47, 48; วว 1:7) 
w สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “เขาทัง้หลาย” 
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พระคหูาว่างเปล่า 

20 
1
เชา้ตรูว่นัต้นสปัดาห3์16

a
ขณะทีย่งัมดื มารยีช์าวมกัดาลาออกไปทีพ่ระคหูา กเ็หน็หนิถูก

เคลื่อนออกไปจากพระคหูาแลว้ 
2
นางจงึวิง่ไปหาซโีมนเปโตรกบัศษิยอ์กีคนหน่ึงทีพ่ระเยซเูจา้ทรงรกั

บอกว่า “เขานําองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไปจากพระคหูาแลว้ พวกเราไม่รูว้่าเขานําพระองคไ์ปไวท้ีไ่หน” 
3
เปโตรกบัศษิยค์นนัน้จงึออกไป มุง่ไปยงัพระคหูา 

4
ทัง้สองคนวิง่ไปดว้ยกนั แต่ศษิยค์นนัน้วิง่

เรว็กว่าเปโตร จงึมาถงึพระคหูาก่อน 
5
เขากม้ลงมองเหน็ผา้พนัพระศพวางอยู่บนพืน้ แต่ไมไ่ดเ้ขา้ไป

ขา้งใน317

b
 
6
ซโีมนเปโตรซึง่ตามไปตดิ ๆ กม็าถงึ เขา้ไปในพระคหูาและเหน็ผา้พนัพระศพวางอยูท่ีพ่ ืน้ 

7

รวมทัง้ผา้พนัพระเศยีรซึง่ไม่ไดว้างอยูก่บัผา้พนัพระศพ แต่พบัแยกวางไวอ้กีทีห่น่ึง 
8
ศษิยค์นทีม่าถงึ

พระคหูาก่อนกเ็ขา้ไปขา้งในดว้ย เขาเหน็และมคีวามเชื่อ 
9
เขาทัง้สองคนยงัไมเ่ขา้ใจพระคมัภรี3์18

c
ทีว่่า 

พระองคต์อ้งทรงกลบัคนืพระชนมชพีจากบรรดาผูต้าย 
10

หลงัจากนัน้ ศษิยท์ัง้สองคนกก็ลบัไปบา้น 

พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองคแ์ก่มารียช์าวมกัดาลา 
11

มารยีย์งัคงยนืรอ้งไหอ้ยู่นอกพระคหูา ขณะทีร่อ้งไหน้ัน้ นางกม้ลงมองในพระคหูา 
12

กเ็หน็

ทตูสวรรคส์ององคส์วมเสือ้ขาวนัง่อยูต่รงทีท่ีเ่ขาวางพระศพของพระเยซเูจา้ไว ้ องคห์น่ึงนัง่อยู่ทาง

เบือ้งพระเศยีร อกีองคห์น่ึงนัง่อยูท่างเบือ้งพระบาท 
13

ทตูสวรรคท์ัง้สององคถ์ามนางว่า “นางเอ๋ย 

รอ้งไหท้าํไม” นางตอบว่า “เขานําองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของดฉินัไปแลว้ ดฉินัไมรู่ว้่า เขานําพระองคไ์ปไว้

ทีใ่ด” 
14

เมือ่ตอบดงัน้ีแลว้ นางกห็นักลบัมา และเหน็พระเยซเูจา้ทรงยนือยู่ทีน่ัน่ แต่ไมรู่ว้่าเป็นพระ

เยซเูจา้ 
15

พระองคต์รสัถามนางว่า “นางเอ๋ย รอ้งไหท้าํไม กําลงัเสาะหาผูใ้ด” นางคดิว่าพระองคเ์ป็น

คนสวน จงึตอบว่า “นายเจา้ขา ถา้ท่านนําพระองคไ์ป ช่วยบอกดฉินัว่าท่านนําพระองคไ์ปไวท้ีไ่หน 

ดฉินัจะไดไ้ปนําพระองคก์ลบัมา” 
16

พระเยซเูจา้ตรสัเรยีกนางว่า “มารยี”์ นางจงึหนัไป319

d
 ทลูพระองค์

เป็นภาษาฮบีรวู่า “รบัโบนี”320

e
 ซึง่แปลว่า พระอาจารย ์

17
พระเยซเูจา้ตรสักบันางว่า “อยา่หน่วงเหน่ียว

เราไวเ้ลย321

f
 เพราะเรายงัไมไ่ดข้ึน้ไปเฝ้าพระบดิา แต่จงไปหาพีน้่องของเรา322

g
 และบอกเขาว่า เรากําลงั

ขึน้ไปเฝ้าพระบดิาของเรา323

h
และพระบดิาของท่านทัง้หลาย ไปเฝ้าพระเจา้ของเรา และพระเจา้ของ

                                         
20 a วนัตน้สปัดาหน์ี้จะกลายเป็น “วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้” คอื วนัอาทติยข์องครสิตชน ด ูวว 1:10 
b ศษิยค์นนัน้ยอมรบัว่า เปโตรมตีําแหน่งใหญ่กว่า เทยีบ 21:15-17 
c ยน ไมไ่ดอ้า้งถงึพระคมัภรีต์อนใด เขาเพยีงแต่ตอ้งการเน้นว่าบรรดาศษิยไ์มไ่ดค้ดิว่าพระเยซูเจา้จะกลบัคนืพระ 

ชนมชพี ทัง้ๆ ทีพ่ระคมัภรีก์ล่าวลว่งหน้าไวแ้ลว้กต็าม เทยีบ 2:22; 12:16; ลก 24:27, 32, 44-45 
d สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “นางจาํพระองคไ์ด”้  
e “รบัโบนี” เป็นคาํเรยีกอาจารยอ์ย่างสงา่กว่าคาํ “รบับ”ี มกัจะใชเ้มือ่กราบทลูพระเจา้ ดงันัน้ สาํนวนนี้จงึมใีจความใกลเ้คยีงกบัการ

ประกาศยนืยนัความเชือ่ของโทมสัในขอ้ 28 
f มารยีไ์ดก้ราบลงแทบพระบาทพระเยซูเจา้หมายจะกอดพระบาทไว ้เทยีบ มธ 28:9 
g สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “ของเรา” 
h คาํยนืยนันี้ไมข่ดัแยง้เรือ่งราวทีเ่ล่าไวใ้น กจ 1:3ฯ พระครสิตเจา้ “ไดเ้สดจ็ขึน้” ไปหาพระบดิาหมายความว่าพระกายของพระองคเ์ขา้

สู่พระสริริุ่งโรจน์แลว้ (3:13; 6:62; อฟ 4:10; 1 ทธ 3:16; ฮบ 4:14; 6:19ฯ; 9:24; 1 ปต 3:22; เทยีบ กจ 2:33 เชงิอรรถ t, 36 เชงิอรรถ 

w) ตัง้แต่วนัทีพ่ระองคท์รงกลบัคนืพระชนมชพีจากพระคหูา (ยน 20:17; ลก 24:51) การเล่าว่าพระเยซูเจา้ไดเ้สดจ็ขึน้สวรรคส์ีส่บิวนั

ต่อมา (กจ 1:2ฯ, 9-11) หมายความว่า เวลาทีพ่ระองคท์รงอยู่กบับรรดาศษิยใ์นโลกนี้ไดผ้่านพน้ไปแลว้ และบดันี้ พระองค ์“ประทบั ณ 

เบือ้งขวาของพระเจา้” และจะไมเ่สดจ็กลบัมาอกีจนกว่าจะถงึการเสดจ็มาอย่างรุ่งโรจน์ในวนัสิน้พภิพ 
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ท่านทัง้หลาย” 
18

มารยี ์ ชาวมกัดาลาจงึไปแจง้ข่าวกบับรรดาศษิยว์่า “ดฉินัไดเ้หน็องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้

แลว้” และเล่าเรือ่งทีพ่ระองคต์รสักบันาง 

 

พระเยซูเจ้าทรงสาํแดงพระองคก์บับรรดาศิษย ์
19

คํ่าวนันัน้ซึง่เป็นวนัต้นสปัดาห ์ ประตูหอ้งทีบ่รรดาศษิยก์ําลงัชุมนุมกนัปิดอยู3่24
i
เพราะกลวั

ชาวยวิ พระเยซเูจา้เสดจ็เขา้มายนือยูต่รงกลาง ตรสักบัเขาทัง้หลายว่า “สนัตสิุขจงสถติกบัท่าน

ทัง้หลายเถดิ” 
20

ตรสัดงัน้ีแลว้ พระองคท์รงใหบ้รรดาศษิยด์พูระหตัถแ์ละดา้นขา้งพระวรกาย เมือ่เขา

เหล่านัน้เหน็องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ กม็คีวามยนิด ี
21

พระองคต์รสักบัเขาอกีว่า “สนัตสิุขจงสถติกบัท่าน

ทัง้หลายเถดิ 

พระบดิาทรงส่งเรามาฉนัใด 

เรากส็่งท่านทัง้หลายไปฉนันัน้” 
22

ตรสัดงัน้ีแลว้ พระองคท์รงเปา่ลม325

j
เหนือเขาทัง้หลาย ตรสัว่า 

“จงรบัพระจติเจา้เถดิ 
23

ท่านทัง้หลายอภยับาปของผูใ้ด 

บาปของผูน้ัน้กไ็ดร้บัการอภยั 

ท่านทัง้หลายไมอ่ภยับาปของผูใ้ด 

บาปของผูน้ัน้กไ็มไ่ดร้บัการอภยัดว้ย” 
24

โทมสั ซึง่เรยีกกนัว่า “ฝาแฝด” เป็นคนหน่ึงในบรรดาอคัรสาวกสบิสองคน ไมไ่ดอ้ยูก่บัอคัร

สาวกคนอื่นๆ เมือ่พระเยซเูจา้เสดจ็มา 
25

ศษิยค์นอื่น326

k
บอกเขาว่า “พวกเราเหน็องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้แลว้” 

แต่เขาตอบว่า “ถา้ขา้พเจา้ไมไ่ดเ้หน็รอยตะปทูีพ่ระหตัถ ์ และไมไ่ดเ้อาน้ิวแยงเขา้ไปทีร่อยตะป ู และ

ไมไ่ดเ้อามอืคลาํทีด่า้นขา้งพระวรกาย ขา้พเจา้จะไมเ่ชื่อเป็นอนัขาด” 
26

แปดวนัต่อมา บรรดาศษิยอ์ยู่

ดว้ยกนัในบา้นนัน้อกี โทมสักอ็ยูก่บัเขาดว้ย พระเยซเูจา้เสดจ็เขา้มายนือยูต่รงกลางทัง้ๆ ทีป่ระตูปิด

อยู ่ ตรสักบัเขาทัง้หลายว่า “สนัตสิุขจงสถติกบัท่านทัง้หลายเถดิ” 
27

แลว้ตรสักบัโทมสัว่า “จงเอาน้ิวมา

ทีน่ี่ และดมูอืของเราเถดิ จงเอามอืมาทีน่ี่ คลาํทีส่ขีา้งของเรา 327

l
 อยา่สงสยัอกีต่อไป แต่จงเชื่อเถดิ” 

28

โทมสัทลูพระองคว์่า “องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ของขา้พเจา้ และพระเจา้ของขา้พเจา้” 
29

พระเยซเูจา้ตรสักบั

เขาว่า 

“ท่านเชื่อเพราะไดเ้หน็เรา 

                                         
i สาํเนาโบราณบางฉบบัว่า “อยู่” แทน “ชุมนุมกนั” 
j ลมทีพ่ระเยซูเจา้ทรงเปา่เหนือบรรดาศษิยเ์ป็นสญัลกัษณ์ของพระจติเจา้ (“ruah” ในภาษาฮบีร ูและ pneuma ในภาษากรกี แปลไดท้ัง้ 

“ลม” และ “จติ”) พระเยซูเจา้ทรงส่งพระจติเจา้ซึง่จะทรงรือ้ฟ้ืนทุกสิง่ขึน้ใหม ่ (ปฐก 1:2; 2:7; ปชญ 15:11; อสค 37:9; ด ู ยน 19:30 

เชงิอรรถ o และ มธ 3:16 เชงิอรรถ n) 
k สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “คนอืน่” 
l ในตอนจบพระวรสาร ยน ยงัเชญิชวนใหค้รสิตชนผูอ่้านคดิถงึบาดแผลทีด่า้นขา้งพระวรกายของพระครสิตเจา้ (ด ู19:34 เชงิอรรถ r) 
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ผูท้ีเ่ชื่อ แมไ้มไ่ดเ้หน็328

m
 กเ็ป็นสุข” 

 

ง. บทสรปุครัง้แรก 

 
30

พระเยซเูจา้ยงัทรงกระทาํเครือ่งหมายอศัจรรยอ์ื่นอกีหลายประการใหบ้รรดาศษิยเ์หน็ แต่

ไมไ่ดบ้นัทกึไวใ้นหนงัสอืเล่มน้ี 
31

เรือ่งราวเหล่าน้ีถูกบนัทกึไวเ้พื่อท่านทัง้หลายจะไดเ้ชื่อว่า พระเยซู

เจา้เป็นพระครสิตเจา้ พระบุตรของพระเจา้ และเมือ่มคีวามเชื่อน้ีแลว้ ท่านทัง้หลายกจ็ะมชีวีติเดชะ

พระนามพระองค ์

 

D. บทส่งท้าย329

a 

 

ก. พระเยซูเจ้าทรงสาํแดงพระองคท่ี์ฝัง่ทะเลสาบทีเบเรียส 

21 
1
หลงัจากนัน้ พระเยซเูจา้ทรงสาํแดงพระองคแ์ก่บรรดาศษิยอ์กีครัง้หน่ึงทีฝ่ ัง่ทะเลสาบที

เบเรยีส เรือ่งราวเป็นดงัน้ี 
2
ศษิยบ์างคนอยูพ่รอ้มกนัทีน่ัน่ คอืซโีมน เปโตร กบัโทมสัทีเ่รยีกกนัว่า “ฝา

แฝด” นาธานาเอล ซึง่มาจากหมูบ่า้นคานาในแควน้กาลลิ ี บุตรทัง้สองคนของเศเบดแีละศษิยอ์กีสอง

คน 
3
ซโีมน เปโตรบอกคนอื่นว่า “ขา้พเจา้จะไปจบัปลา” ศษิยค์นอื่นตอบว่า “พวกเราจะไปกบัท่าน

ดว้ย” เขาทัง้หลายออกไปลงเรอื แต่คนืนัน้ทัง้คนืเขาจบัปลาไมไ่ดเ้ลย 
4
พอรุง่สาง พระเยซเูจา้ทรงยนือยูบ่นฝ ัง่ แต่บรรดาศษิยไ์มรู่ว้่าเป็นพระเยซเูจา้ 

5
พระเยซเูจา้

ทรงรอ้งถามว่า “ลกูเอ๋ย มอีะไรกนิบา้งไหม” เขาตอบว่า “ไมม่”ี 
6
พระองคจ์งึตรสัว่า “จงเหวีย่งแหไป

ทางกราบเรอืดา้นขวาซ ิ แลว้จะไดป้ลา” บรรดาศษิยจ์งึเหวีย่งแหออกไป แต่ดงึขึน้ไมไ่หว เพราะได้

ปลาเป็นจาํนวนมาก330

b
 

7
ศษิยท์ีพ่ระเยซเูจา้ทรงรกักล่าวกบัเปโตรว่า “เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้น่ี” เมือ่ซี

โมน เปโตรไดย้นิว่า “เป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เขากห็ยบิเสือ้มาสวม เพราะเขาไมไ่ดส้วมเสือ้อยู ่ แลว้

กระโดดลงไปในทะเล 
8
ศษิยค์นอื่นเขา้ฝ ัง่มากบัเรอื ลากแหทีต่ดิปลาเขา้มาดว้ย เพราะอยูไ่ม่ห่างจาก

ฝ ัง่นกั ประมาณหน่ึงรอ้ยเมตรเท่านัน้ 
9
เมือ่บรรดาศษิยข์ึน้มาบนฝ ัง่ กเ็หน็ถ่านตดิไฟลุกอยู ่ มปีลาและขนมปงัวางอยูบ่นไฟ 

10
พระ

เยซเูจา้ตรสักบัเขาว่า “จงเอาปลาทีเ่พิง่จบัไดม้าบา้งซ”ิ 
11

ซโีมนเปโตรจงึลงไปในเรอื แลว้ลากแหขึน้

ฝ ัง่331

c
 มปีลาตวัใหญ่ตดิอยูเ่ตม็ นบัไดห้น่ึงรอ้ยหา้สบิสามตวั แต่ทัง้ๆ ทีต่ดิปลามากเช่นนัน้ แหกไ็มข่าด 

                                         
m “ผูท้ีเ่ชือ่ แมไ้มไ่ดเ้หน็” หมายถงึผูท้ีเ่ชือ่เพราะไดฟ้งัคาํเทศน์สอนของบรรดาอคัรสาวกซึง่เป็นพยานยนืยนัถงึพระครสิตเจา้ ด ู17:20-

23 และ กจ 1:8 เชงิอรรถ k 

21 a บทส่งทา้ยนี้ อาจเป็นขอ้เขยีนเพิม่เตมิโดยผูน้พินธพ์ระวรสารเองหรอืโดยศษิยค์นหนึ่งของเขา 
b ปลาทีต่ดิแหจาํนวนมากเช่นนี้ ชวนใหร้ะลกึถงึเหตุการณ์ทีห่มูบ่า้นคานา (2:6) การทวขีนมปงัอย่างอศัจรรย ์(6:11ฯ) “น้ํา” เป็น (4:14; 

7:37ฯ) ชวีติซึง่ผูเ้ลีย้งทีด่ปีระทานให ้(10:10) และการทีพ่ระเยซูเจา้ทรงไดร้บัความอุดมของพระจติเจา้อย่างสมบรูณ์ (3:34) 
c ในพระวรสารสหทรรศน์ การลากแหหรอือวนทีต่ดิปลาเป็นภาพลกัษณ์ของพระอาณาจกัรทีก่าํลงัมาถงึ (มธ 13:47ฯ) หรอืเป็น

ภาพลกัษณ์ของภารกจิของบรรดาอคัรสาวก (มธ 4:19//) ในทีน่ี้กเ็ช่นกนั การลากปลาขึน้ฝ ัง่เป็นสญัลกัษณ์ของภารกจิของบรรดาอคัร

สาวกโดยมเีปโตรเป็นผูนํ้า (เทยีบ ยน 21:15-17) 
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12
พระเยซเูจา้ตรสักบัเขาว่า “มากนิอาหารกนัเถดิ” ไมม่ศีษิยค์นใดกลา้ถามว่า “ท่านเป็นใคร” เพราะรู้

ว่าเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 
13

พระเยซเูจา้ทรงเขา้มาหยบิขนมปงัแจกใหเ้ขา แลว้ทรงแจกปลาให้

เช่นเดยีวกนั 
14

น่ีเป็นครัง้ทีส่ามแลว้ทีพ่ระเยซเูจา้ทรงแสดงพระองคแ์ก่บรรดาศษิยห์ลงัจากทีท่รง

กลบัคนืพระชนมชพีจากบรรดาผูต้าย 
15

เมือ่บรรดาศษิยก์นิเสรจ็แลว้ พระเยซเูจา้ตรสักบัซโีมนเปโตรว่า “ซโีมน บุตรของยอหน์ 

ท่านรกัเรามากกว่าคนเหล่าน้ีรกัเราไหม” เปโตรทลูตอบว่า “ใช่แลว้ พระเจา้ขา้ พระองคท์รงทราบว่า

ขา้พเจา้รกัพระองค”์ พระเยซเูจา้ตรสักบัเขาว่า “จงเลีย้งลกูแกะของเราเถดิ” 
16

พระองคต์รสัถามเขา

อกีเป็นครัง้ทีส่องว่า “ซโีมน บุตรของยอหน์ ท่านรกัเราไหม” เขาทลูตอบว่า “ใช่แลว้ พระเจา้ขา้ 

พระองคท์รงทราบว่าขา้พเจา้รกัพระองค”์ พระองคต์รสักบัเขาว่า “จงดแูลแกะของเราเถดิ” 
17

พระองค์

ตรสัถามเป็นครัง้ทีส่ามว่า “ซโีมน บุตรของยอหน์ ท่านรกัเราไหม” เปโตรรูส้กึเป็นทุกขท์ีพ่ระองคต์รสั

ถามตนถงึสามครัง้332

d
ว่า “ท่านรกัเราไหม”333

e
 เขาทลูตอบว่า “พระเจา้ขา้ พระองคท์รงทราบทุกสิง่ 

พระองคท์รงทราบว่าขา้พเจา้รกัพระองค”์ พระเยซเูจา้ตรสักบัเขาว่า “จงเลีย้งดแูกะของเราเถดิ”
f
 

18
เราบอกความจรงิกบัท่านว่า 

เมือ่ท่านยงัหนุ่ม 

ท่านคาดสะเอวดว้ยตนเอง 

และเดนิไปไหนตามใจชอบ 

แต่เมือ่ท่านชรา 

ท่านจะยืน่มอื 

แลว้คนอื่นจะคาดสะเอวใหท่้าน 

พาท่านไปในทีท่ีท่่านไมอ่ยากไป” 
19

พระเยซเูจา้ตรสัเช่นน้ีเพื่อแสดงว่าเปโตรจะถวายพระเกยีรตแิด่พระเจา้โดยตายอย่างไร335

g
 

เมือ่ตรสัดงัน้ีแลว้ ทรงเสรมิว่า “จงตามเรามาเถดิ”
h
 

20
เปโตรเหลยีวไปด ูกเ็หน็ศษิยท์ีพ่ระเยซเูจา้ทรงรกัตามมา เป็นคนทีเ่อนกายชดิพระอุระพระ

เยซเูจา้ในการเลีย้งอาหารคํ่า และทลูถามพระองคว์่า “พระเจา้ขา้ ผูท้ีท่รยศพระองคเ์ป็นใคร” 
21

เมือ่เป

โตรเหน็เขา กท็ลูถามพระเยซเูจา้ว่า “คนน้ีจะเป็นอย่างไร พระเจา้ขา้” 
22

พระเยซูเจา้ตรสักบัเขาว่า 

“ถา้เราอยากใหเ้ขาอยู่จนกว่าเราจะกลบัมา337

i
 กธ็ุระอะไรของท่าน ท่านจงตามเรามาเถดิ” 

23
ดงันัน้ จงึมี

                                         
d การทีพ่ระเยซูเจา้ทรงใหเ้ปโตรยนืยนัความรกัต่อพระองคถ์งึสามครัง้กเ็พือ่ชวนใหเ้ขาระลกึว่าไดเ้คยปฏเิสธพระองคถ์งึสามครัง้

มาแลว้ (13:38; 18:17, 25-27) 
e คาํว่า “รกั” ในพระวรสารตอนนี้ใชก้รยิาสองคาํในภาษากรกี ซึง่อาจไมม่คีวามหมายแตกต่างกนัมากนกั อาจเป็นเพยีงลลีาการเขยีน

เพือ่หลกีเลีย่งการใชค้าํซํ้ากนั ในทาํนองเดยีวกนั คาํ “แกะ” และ “ลกูแกะ” กอ็าจเป็นลลีาการเขยีนเช่นเดยีวกนั 
f เปโตรยนืยนัสามครัง้ว่ารกัพระเยซเูจา้ พระองคจ์งึทรงมอบภารกจิใหเ้ปโตรสามครัง้เช่นเดยีวกนั ใหเ้ขาปกครองดแูลฝงูแกะแทน

พระองค ์ (เทยีบ มธ 16:18; ลก 22:31ฯ) เป็นไปไดว้่า การยํ้าสามครัง้เป็นวธิทีาํสญัญาเป็นทางการตามธรรมเนียมของชาวเซมติกิ 

(เทยีบ ปฐก 23:7-23) 
g เปโตรจะตายเป็นมรณสกัข ี
h พระวาจานี้ทาํใหพ้ระวาจาทีเ่คยตรสักบัเปโตรใน 13:36 ว่า เปโตรจะตามพระองคไ์ปในภายหลงัเป็นจรงิ 
i อาจหมายถงึการเสดจ็มาอย่างรุ่งเรอืงของพระองค ์(เทยีบ 1 คร 11:26; 16:22; วว 1:7; 22:7, 12, 17, 20) 
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เรือ่งทีเ่ล่าลอืกนัไปทัว่ในกลุ่มบรรดาพีน้่องว่าศษิยค์นน้ีจะไมต่าย แต่พระเยซเูจา้มไิดต้รสัว่า “เขาจะ

ไมต่าย” แต่ตรสัว่า “ถา้เราอยากใหเ้ขาอยูจ่นกว่าเราจะกลบัมา338

j
 กธ็ุระอะไรของท่าน” 

ข. บทสรปุครัง้ท่ีสอง 
24

น่ีคอืศษิยท์ีเ่ป็นพยานถงึเรื่องราวเหล่าน้ี และเขยีนบนัทกึไว ้ พวกเรา339

k
รูว้่าคาํพยานของเขา

นัน้เป็นความจรงิ 
25

ยงัมเีรือ่งราวอื่นๆ อกีมากทีพ่ระเยซเูจา้ทรงกระทาํ ซึง่ถา้จะเขยีนลงไวท้ลีะเรื่องทัง้หมด 

ขา้พเจา้คดิว่า โลกทัง้โลกคงไมพ่อบรรจหุนงัสอืทีจ่ะตอ้งเขยีนนัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
j สาํเนาโบราณบางฉบบัละ “กจ็ะเป็นธุระอะไรของท่าน” 
k “พวกเรา” อาจหมายถงึบรรดาศษิยข์องยอหน์ 


	พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
	A. อารัมภบท
	B. พระภารกิจของพระเยซูเจ้า
	I. การประกาศระบบใหม่
	ก. สัปดาห์แรก ยอห์นเป็นพยาน
	ศิษย์กลุ่มแรก
	งานมงคลสมรสที่หมู่บ้านคานา
	ข. เทศกาลปัสกา การชำระพระวิหาร
	พระเยซูเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม
	พระเยซูเจ้าทรงสนทนากับนิโคเดมัส
	พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนในแคว้นยูเดีย
	ยอห์นเป็นพยานครั้งสุดท้าย
	พระเยซูเจ้ากับชาวสะมาเรีย59Fa
	พระเยซูเจ้าในแคว้นกาลิลี
	เครื่องหมายอัศจรรย์ครั้งที่สองที่หมู่บ้านคานา
	II. พระเยซูเจ้าทรงร่วมฉลองที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นครั้งที่สอง
	ชาวยิวเริ่มต่อต้านพระเยซูเจ้า
	พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ป่วยที่สระเบเธสดา
	III. วันฉลองปัสกาและปังแห่งชีวิต
	ชาวยิวต่อต้านพระเยซูเจ้ารุนแรงขึ้น
	พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ทวีขนมปัง
	พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินบนน้ำ
	พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนในศาลาธรรมที่เมืองคาเปอรนาอุม93Fd
	เปโตรประกาศความเชื่อ
	IV. การฉลองเทศกาลอยู่เพิง
	พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อร่วมฉลอง
	ประชาชนถกเถียงกันเรื่องต้นกำเนิดของพระเมสสิยาห์
	พระเยซูเจ้าทรงทำนายว่าจะทรงจากไป
	พระเยซูเจ้าทรงสัญญาจะประทานน้ำที่ให้ชีวิต
	ประชาชนโต้เถียงกันอีกเรื่องต้นกำเนิดของพระเมสสิยาห์
	หญิงผิดประเวณี129Fu
	พระเยซูเจ้าทรงเป็นแสงสว่างส่องโลก131Fb
	พระเยซูเจ้าทรงเป็นพยานให้ตนเอง

	พระเยซูเจ้าและอับราฮัม
	พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอด
	“ผู้เลี้ยงแกะ” ที่ดี
	V.วันฉลองพระวิหาร ชาวยิวตัดสินใจจะประหารชีวิตพระเยซูเจ้า
	พระเยซูเจ้าทรงอ้างว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า
	พระเยซูเจ้าเสด็จไปพำนักอยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน
	VI. พระเยซูเจ้าทรงมุ่งหน้าไปสู่ความตาย
	การกลับคืนชีพของลาซารัส
	ผู้นำชาวยิวตกลงที่จะประหารชีวิตพระเยซูเจ้า
	วันฉลองปัสกาใกล้เข้ามา
	การเจิมที่เบธานี
	พระเมสสิยาห์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม
	พระเยซูเจ้าตรัสล่วงหน้าถึงการสิ้นพระชนม์ และการรับพระสิริรุ่งโรจน์
	บทสรุป
	C. เวลาของพระเยซูเจ้ามาถึงแล้ว
	ฉลองปัสกา: ลูกแกะของพระเจ้าถูกประหารชีวิต
	ก. อาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูเจ้ากับบรรดาศิษย์
	การล้างเท้า
	พระเยซูเจ้าตรัสล่วงหน้าว่ายูดาสจะทรยศต่อพระองค์
	คำปราศรัยอำลา222Fo
	เถาองุ่นแท้
	บรรดาศิษย์และโลก257Ff
	การเสด็จมาของพระผู้ช่วยเหลือ
	พระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมา
	และจะทิ้งเราไว้คนเดียว

	คำอธิษฐานของพระเยซูเจ้า272Fa
	ข. พระทรมานของพระเยซูเจ้า
	พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม
	พระเยซูเจ้าทรงถูกไต่สวนต่อหน้าอันนาสและคายาฟาส เปโตรปฏิเสธไม่รู้จักพระองค์
	ปีลาตไต่สวนพระเยซูเจ้า
	พระเยซูเจ้าทรงถูกตัดสินประหารชีวิต
	พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน
	ทหารแบ่งฉลองพระองค์
	พระเยซูเจ้ากับพระมารดา
	พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์
	ทหารแทงด้านข้างพระวรกายของพระเยซูเจ้า
	การฝังพระศพ
	ค. วันกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า
	พระคูหาว่างเปล่า
	พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่มารีย์ชาวมักดาลา
	พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์กับบรรดาศิษย์
	ง. บทสรุปครั้งแรก
	D. บทส่งท้าย329Fa
	ก. พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบทีเบเรียส
	ข. บทสรุปครั้งที่สอง

