
หน้า 2108ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
เรียบเรียงโดยท่านยอห์น
พระเยซูเป็น

พระวาทะของพระเจ้า

1
ในเริ# มแรกนั( นพระวาทะทรง
เป็นอยู่แล้ว และพระวาทะ

ทรงอยู่กับพระเจ้า และพระ
วาทะทรงเป็นพระเจ้า
2ในเริ#มแรกนั(นพระองค์นั(นทรง
อยู่กับพระเจ้า

 พระเยซู
ผูเ้นรมิตสรา้งสิ�งสารพดั

3พระองค์ทรงสร้างสิ# งทั( งปวง
ขึ( นมา และในบรรดาสิ#งที#เป็นมา
นั(น ไม่มีสักสิ#งเดียวที#ได้เป็นมา
นอกเหนือพระองค์
4ในพระองค์มีชีวิต และชีวิตนั(น
เป็นความสว่ างของมนุษย์ทั( ง
ปวง
5ความสว่ างนั( นส่องเข้ามาใน
ความมืด และความมืดหาได้เข้า
ใจความสว่างไม่

ภารกิจของยอหน์
ผูใ้หร้บับพัติศมา

6มีชายคนหนึ# งที#พระเจ้าทรงใช้
มา ชื#อยอห์น
7ท่านผู้นี( มาเพื#อเป็นพยาน เพื#อ
เป็นพยานถึงความสว่างนั(น เพื#อ
คนทั( งปวงจะได้ มี ความเชื# อ
เพราะท่าน

8ท่านไม่ใช่ความสว่างนั( น แต่
ทรงใช้มา เพื# อเป็นพยานถึง
ความสว่างนั(น
9เป็นความสว่างแท้นั(น ซึ#งส่อง
สว่างแก่ทุกคนที#เข้ามาในโลก
10 พระองค์ทรงอยู่ในโลก และ
พระองค์ได้ทรงสร้างโลก และ
โลกหาได้รู้จักพระองค์ไม่
พระสญัญายิ�งใหญ่แก่ผูที้�เชื�อ

11 พระองค์ได้เสด็จมายังพวก
ของพระองค์ และพวกของพระ
องค์นั( นหาได้ ต้อนรับพระองค์
ไม่
12 แต่ ส่วนบรรดาผู้ ที# ต้อนรับ
พระองค์ พระองค์ทรงประทาน
อาํนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้า
คือคนทั(งหลายที#เชื#อในพระนาม
ของพระองค์
13 ซึ# งมิได้เกิดจากเลือด หรือ
ความประสงค์ของเนื( อหนัง หรือ
ความประสงค์ของมนุษย์ แต่
เกิดจากพระเจ้า

พระเยซูทรงรบัสภาพมนุษย์
14 พระวาทะได้ทรงสภาพของ
เนื( อหนัง และทรงอยู่ท่ามกลาง
เรา (และเราทั( งหลายได้เห็น
สง่าราศีของพระองค์ คือสง่า
ราศีอันสมกับพระบุตรองค์เดียว

(>) ยน >@:B; > ยน >:>; B:DE (D) ปฐก >:> (F) คส >:>G->@ (I) ยน J:>D; K:B
(B) ยน F:>K (G) มธ F:>->@ (@) ยน F:>G, DB-FG (J) อสย K:D; IK:G (K) อสย IK:G
(>E) ฮบ >:D (>>) ลก >K:>I (>D) กท F:DG (>F) > ปต >:DF (>I) อสย IE:B
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หน้า 2109

ที#บังเกิดจากพระบิดา) บริบูรณ์
ด้วยพระคุณและความจริง

คําพยานของยอหน์
ผูใ้หร้บับพัติศมา

(มธ F:>->@; มก >:>->>)
(ลก F:>->J)

15 ยอห์นได้ เป็นพยานถึ งพระ
องค์และร้องประกาศว่า "นี#
แหละคือพระองค์ผู้ที# ข้าพเจ้าได้
กล่าวถึงว่า พระองค์ผู้เสด็จมา
ภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่
กว่าข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์
ทรงดาํรงอยู่ก่อนข้าพเจ้า"
16 และเราทั( งหลายได้ รับจาก
ความบริบูรณ์ของพระองค์ เป็น
พระคุณซ้อนพระคุณ
17 เพราะว่าได้ทรงประทานพระ
ราชบัญญัตินั( นทางโมเสส ส่วน
พระคุ ณและความจริ งมาทาง
พระเยซูคริสต์
18 ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าใน
เวลาใดเลย พระบุตรองค์เดียว
ที# บังเกิดมา ผู้ทรงสถิตในพระ
ทรวงของพระบิดา พระองค์ได้
ทรงสาํแดงพระเจ้าแล้ว
19 นี# แหละเป็ นคาํ พยานของ
ยอห์น เมื#อพวกยิวส่งพวกปุโร-
หิตและพวกเลวีจากกรุงเยรูซา-
เล็มไปถามท่านว่า "ท่านคือ
ผู้ใด"
20 ท่านได้ยอมรับ และมิได้
ปฏิเสธ แต่ได้ยอมรับว่า "ข้าพ-

เจ้าไม่ใช่พระคริสต์"
21 เขาทั( งหลายจึงถามท่ านว่า
"ถ้าเช่นนั( น ท่านเป็นใครเล่า
ท่านเป็นเอลียาห์หรือ" ท่าน
ตอบว่า "ข้าพเจ้าไม่ใช่เอลียาห์"
"ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ผู้นั( น
หรือ" และท่านตอบว่า "มิได้"
22 คนเหล่านั( นจึงถามท่ านว่า
"ท่านเป็นใคร เพื#อเราจะได้ตอบ
ผู้ที# ใช้เรามา ท่านกล่าวว่าท่าน
เป็นใคร"
23 ท่านตอบว่า "เราเป็นเสียง
ของผู ้ที� รอ้งในถิ� นทุรกันดารว่า
`จงกระทํามรรคาขององค์พระ
ผูเ้ป็นเจา้ใหต้รงไป' ตามที#อิส-
ยาห์ศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวไว้"
24 ฝ่ายผู้ที# ได้ รับใช้มานั( นเป็น
ของพวกฟาริสี
25 เขาเหล่านั( นก็ได้ถามท่านว่า
"ถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์ หรือ
เอลียาห์ หรือศาสดาพยากรณ์
ผู้นั( นแล้ว ทาํไมท่านจึงทาํพิธี
บัพติศมา"
26 ยอห์นได้ตอบเขาเหล่านั(นว่า
"ข้ าพเจ้ าให้ บัพติ ศมาด้ วยนํ(า
แต่มีพระองค์หนึ# งซึ# งประทับอยู่
ในหมู่พวกท่านนั(น ท่านไม่รู้จัก
27 พระองค์นั(นแหละ ผู้เสดจ็มา
ภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่
กว่าข้าพเจ้า แม้สายรัดฉลอง
พระบาทของพระองค์ ข้าพเจ้าก็
ไม่บังควรที#จะแก้"

ยอห์น >

(>B) มธ F:>>; ยน F:FD; คส >:>@ (>G) คส >:>K; D:K (>@) อพย DE:>; ยน J:FD
(>J) อพย FF:DE; > ยน I:K (>K) ยน B:FF (DE) ลก F:>B (D>) พบญ >J:>B, >J
(DF) อสย IE:F; มธ F:F (DG) มลค F:>; มธ F:>> (D@) กจ >K:I
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หน้า 2110

28 เหตุการณ์นี( เกิดขึ( นที# เบธา-
บาราฟากแม่ นํ(า จอร์ แดนข้ าง
โน้น อันเป็นที#ซึ#งยอห์นกาํลังให้
บัพติศมาอยู่

พระเมษโปดกของพระเจ้า
คือลูกแกะของพระเจ้า

(วว B:G)
29 วันรุ่งขึ( นยอห์นเห็นพระเยซู
กาํลังเสด็จมาทางท่าน ท่านจึง
กล่าวว่า "จงดูพระเมษโปดกของ
พระเจ้า ผู้ทรงรับความผิดบาป
ของโลกไปเสีย
30 พระองค์นี( แหละที#ข้าพเจ้าได้
กล่าวว่า `ภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้
หนึ# งเสด็จมาเป็นใหญ่กว่าข้าพ-
เจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงดาํรง
อยู่ก่อนข้าพเจ้า'
31 ข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้รู้ จักพระ
องค์ แต่เพื# อให้พระองค์ทรง
เป็นที#ประจักษ์แก่พวกอิสราเอล
ข้ าพเจ้ าจึ งได้ มาให้ บัพติ ศมา
ด้วยนํ(า"
32 และยอห์นกล่าวเป็นพยาน
ว่า "ข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณ
เหมือนดังนกเขาเสด็จลงมาจาก
สวรรค์ และทรงสถิตบนพระ
องค์
33 ข้าพเจ้าเองไม่ รู้ จักพระองค์
แต่พระองค์ ผู้ได้ทรงใช้ให้
ข้ าพเจ้ าให้ บั พติ ศมาด้ วยนํ(า
พระองค์นั( นได้ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า `เมื# อเจ้าเห็นพระวิญญาณ

เสด็จลงมาและสถิตอยู่บนผู้ ใด
ผู้ นั( นแหละเป็นผู้ ให้ บัพติศมา
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิX '
34 และข้ าพเจ้ าก็ได้ เห็ นแล้ ว
และได้เป็นพยานว่า พระองค์นี(
แหละ เป็นพระบุตรของพระ
เจ้า"

พระราชกิจของพระเยซู
อนัดรูวช์กัชวนเปโตร

35 รุ่งขึ( นอีกวันหนึ# งยอห์นกาํลัง
ยืนอยู่กับสาวกของท่านสองคน
36 และท่านมองดูพระเยซูขณะ
ที#พระองค์ทรงดาํเนินและกล่าว
ว่า "จงดูพระเมษโปดกของพระ
เจ้า"
37 สาวกสองคนนั( นได้ ยินท่าน
พูดเช่นนี(  เขาจึงติดตามพระเยซู
ไป
38 พระเยซูทรงเหลียวหลังและ
ทอดพระเนตรเห็นเขาตามพระ
องค์มา จึงตรัสถามเขาว่า "ท่าน
หาอะไร" และเขาทั(งสองทูลพระ
องค์ว่า "รับบี" (ซึ#งแปลว่าอา-
จารย์) "ท่านอยู่ที#ไหน"
39 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า "มา
ดูเถิด" เขาก็ไปและเห็นที# ซึ# ง
พระองค์ทรงอาศัย และวัน
นั( นเขาก็ได้พักอยู่ กับพระองค์
เพราะขณะนั( นประมาณสี# โมง
เยน็แล้ว
40 คนหนึ# งในสองคนที# ได้ ยิน
ยอห์นพูด และได้ติดตามพระ

ยอห์น >

(DJ) วนฉ @:DI (DK) > ปต D:DI; วว B:G->I (F>) มธ F:G (FD) มก >:>E
(FF) มธ F:>> (FI) ยน >>:D@ (FG) ยน >:DK
(F@) มธ I:DE, DD (IE) มธ I:>J; มก >:DK; >F:F; ยน G:J; >D:DD
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องค์ไปนั( น คืออันดรูว์น้องชาย
ของซีโมนเปโตร
41 แล้วอันดรูว์ก็ไปหาซีโมนพี#
ชายของตนก่อน และบอกเขาว่า
"เราได้พบพระเมสสิยาห์แล้ว"
ซึ#งแปลว่าพระคริสต์
42 อั นดรู ว์ จึ งพาซี โมนไปเฝ้ า
พระเยซู และเมื# อพระเยซูทรง
ทอดพระเนตรเขาแล้วจึงตรัสว่า
"ท่านคือซีโมนบุตรชายโยนาห์
เขาจะเรียกท่านว่าเคฟาส" ซึ# ง
แปลว่าศิลา
43 วันรุ่งขึ( นพระเยซูตั( งพระทัย
จะเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี และ
พระองค์ทรงพบฟีลิปจึงตรัสกับ
เขาว่า "จงตามเรามา"
44 ฟีลิปมาจากเบธไซดา เมือง
ของอันดรูว์และเปโตร
45 ฟีลิปไปหานาธานาเอลและ
บอกเขาว่า "เราได้พบพระองค์ผู้
ที# โมเสสได้กล่าวถึงในพระราช
บัญญัติ และที#พวกศาสดาพยา-
กรณ์ได้กล่าวถึง คือพระเยซูชาว
นาซาเรธ็บุตรชายโยเซฟ"
46 นาธานาเอลถามเขาว่า "สิ# ง
ดี อั นใดจะมาจากนาซาเร็ธได้
หรือ" ฟีลิปตอบเขาว่า "มาดู
เถิด"
47 พระเยซูทอดพระเนตรเห็น
นาธานาเอลมาหาพระองค์ จึ ง
ตรัสถึงเรื#องตัวเขาว่า "ดูเถิด ชน
อิสราเอลแท้ ในตัวเขาไม่มี

อุบาย"
48 นาธานาเอลทูลถามพระองค์
ว่า "พระองค์ทรงรู้ จักข้าพระ
องค์ได้อย่างไร" พระเยซูตรัส
ตอบเขาว่า "ก่อนที#ฟีลิปจะเรียก
ท่าน เมื#อท่านอยู่ที#ใต้ต้นมะเดื#อ
นั(น เราเห็นท่าน"
49 นาธานาเอลทูลตอบพระองค์
ว่า "รับบี พระองค์ทรงเป็นพระ
บุตรของพระเจ้า พระองค์ทรง
เป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสรา-
เอล"
50 พระเยซู ต รั สตอบเขา ว่ า
"เพราะเราบอกท่านว่า เราเห็น
ท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื#อนั(น ท่านจึง
เชื# อหรือ ท่านจะได้เห็นเหตุ-
การณ์ใหญ่กว่านั(นอีก"
51 และพระองค์ตรัสกับเขาว่า
"เราบอกความจริงแก่ท่ านทั( ง
หลายว่า ภายหลังท่านจะได้เห็น
ท้องฟ้าเปิดออก และเหล่าทูต
สวรรค์ของพระเจ้าขึ( นและลงอยู่
เหนือบุตรมนุษย์"

งานสมรสและการอศัจรรย์
ที�บา้นคานา

2
วันที# สามมีงานสมรสที# หมู่
บ้านคานาแคว้นกาลิลี และ

มารดาของพระเยซูกอ็ยู่ที#นั#น
2พระเยซูและสาวกของพระองค์
ได้รับเชิญไปในงานนั(น
3 เมื# อนํ(าองุ่ นหมดแล้ว มารดา
ของพระเยซูทูลพระองค์ว่า "เขา

ยอห์น >, D

(ID) มธ >G:>J (IF) มธ >E:F; ยน G:B; >D:D>-DD; >I:J-K (II) ยน >D:D>
(IB) ปฐก F:>B; พบญ >J:>J; อสย I:D; มคา B:D (IG) ยน @:I>-ID (I@) สดด FD:D
(IK) มธ >I:FF; D>:B (B>) ปฐก DJ:>D; ลก D:K, >F; กจ >:>E (>) ยชว >K:DJ
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ไม่มีนํ(าองุ่น"
4พระเยซูตรัสกับนางว่า "หญิง
เอ๋ย ข้าพเจ้าเกี# ยวข้องอะไรกับ
ท่านเล่า เวลาของข้าพเจ้ายังไม่
มาถึง"
5 มารดาของพระองค์ จึ งบอก
พวกคนใช้ว่า "ท่านจะสั# งพวก
เจ้าให้ทาํสิ# งใด ก็จงกระทาํตาม
เถิด"
6มีโอ่งหินตั( งอยู่ที#นั#นหกใบตาม
ธรรมเนียมการชาํระของพวกยิว
จุนํ(าใบละสี#ห้าถัง
7พระเยซูตรัสสั# งเขาว่า "จงตัก
นํ(าใส่โอ่งให้เตม็เถิด" และเขาก็
ตักนํ(าใส่โอ่งเตม็เสมอปาก
8แล้วพระองค์ตรัสสั#งเขาว่า "จง
ตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิด" เขาก็
เอาไปให้
9 เมื# อเจ้าภาพชิมนํ(าที#กลายเป็น
นํ(าองุ่ นแล้ว และไม่รู้ ว่ามาจาก
ไหน (แต่คนใช้ที#ตักนํ(านั( นรู้ )
เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมา
10 และพูดกับเขาว่า "ใครๆเขา
ก็เอานํ(าองุ่ นอย่างดีมาให้ ก่อน
และเมื# อได้ดื# มกั นมากแล้ วจึง
เอาที# ไม่สู้ ดีมา แต่ท่านเก็บนํ(า
องุ่นอย่างดีไว้จนถึงบัดนี( "
11 การอัศจรรย์ครั( งแรกนี( พระ
เยซู ได้ทรงกระทาํที# บ้ านคานา
แคว้นกาลิลี และได้ทรงสาํแดง
สง่าราศีของพระองค์ และสาวก
ของพระองค์ ก็ ได้ เชื# อในพระ

องค์
12 ภายหลั งเหตุ การณ์นี( พระ
องค์ก็ เสด็จลงไปยั งเมื องคา-
เปอรนาอุม พร้อมกับมารดา
และน้องชายและสาวกของพระ
องค์ และอยู่ที#นั#นเพียงไม่กี# วัน

พระเยซูทรงชําระพระวิหาร
13 เทศกาลปั สกาของพวกยิว
ใกล้เข้ามาแล้ว และพระเยซู
เสดจ็ขึ( นไปยังกรุงเยรูซาเลม็
14 ในพระวิหารพระองค์ทรงพบ
คนขายวัว ขายแกะ ขายนกเขา
และคนรับแลกเงินนั#งอยู่
15 เมื#อพระองค์ทรงเอาเชือกทาํ
เป็นแส้ พระองค์ทรงไล่คนเหล่า
นั(น พร้อมกับแกะและวัวออกไป
จากพระวิหาร และทรงเทเงิน
ของคนรับแลกเงินและควํ#าโต๊ะ
16 และพระองค์ตรัสแก่บรรดา
คนขายนกเขาว่า "จงเอาของ
เหล่านี( ไปเสีย อย่าทาํพระนิเวศ
ของพระบิ ดาเราให้ เป็ นที# ค้ า
ขาย"
17 พวกสาวกของพระองค์กร็ะ-
ลึ ก ขึ( นได้ ถึ งคาํ ที# เ ขี ยนไว้ ว่ า
`ความรอ้นใจในเรื�องพระนิเวศ
ของพระองค์ไดท่้วมท้นข ้าพระ
องค์'
18 พวกยิ วจึ งทู ลพระองค์ ว่ า
"ท่านจะแสดงหมายสาํคัญอะไร
ให้เราเห็นว่า ท่านมีอาํนาจกระ-
ทาํการเช่นนี( ได้"

ยอห์น D

(I) D ซมอ >G:>E (G) มธ >B:D; มก @:F; ลก >>:FK; ยน F:DB (K) ยน I:IG
(>>) ยน >:>I; I:BI (>D) มธ I:>F; >D:IG (>F) อซค >D:>I; พบญ >G:>-G; ยน B:>
(>I) มลค F:>; มธ D>:>D (>G) ลก D:IK (>@) สดด GK:K (>J) มธ >D:FJ; ยน G:FE
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19 พระเยซู จึงตรัสตอบเขาทั( ง
หลายว่า "ทาํลายวิหารนี( เสีย
แล้วเราจะยกขึ( นในสามวัน"
20 พวกยิวจึงทูลว่า "พระวิหาร
นี( เขาสร้างถึงสี# สิบหกปี จึงสาํ-
เร็จ และท่านจะยกขึ( นใหม่ใน
สามวันหรือ"
21 แต่พระวิหารที#พระองค์ตรัส
ถึงนั(นคือพระกายของพระองค์
22 เหตุฉะนั( นเมื# อพระองค์ทรง
เป็ นขึ( นมาจากความตายแล้ ว
พวกสาวกของพระองค์ก็ระลึก
ได้ว่าพระองค์ได้ตรัสดังนี( ไว้แก่
เขา และเขากเ็ชื#อพระคัมภีร์และ
พระดาํรัสที#พระเยซูได้ตรัสแล้ว
นั(น
23 เมื#อพระองค์ประทับ ณ กรุง
เยรูซาเล็มในวันเลี( ยงเทศกาล
ปัสกานั( น มีคนเป็นอันมากได้
เชื# อในพระนามของพระองค์
เมื# อเขาได้ เห็นการอัศจรรย์ที#
พระองค์ได้ทรงกระทาํ
24 แต่พระเยซูมิได้ทรงวางพระ
ทัยในคนเหล่านั( น เพราะพระ
องค์ทรงรู้จักมนุษย์ทุกคน
25 และไม่มีความจาํเป็นที# จะมี
พยานในเรื# องมนุษย์ ด้วยพระ
องค์เองทรงทราบว่าอะไรมีอยู่
ในมนุษย์
นิโคเดมสักบัการบงัเกิดใหม่

3
มีชายคนหนึ# งในพวกฟาริสี
ชื#อนิโคเดมัสเป็นขุนนางของ

พวกยิว
2 ชายผู้ นี( ได้ มาหาพระเยซู ใน
เวลากลางคืนและทูลพระองค์ว่า
"รับบี พวกข้าพเจ้าทราบอยู่ว่า
ท่ านเป็ นครู ที# มาจากพระเจ้ า
เพราะไม่มี ผู้ ใดกระทาํการอัศ-
จรรย์ซึ# งท่ านได้กระทาํนั( นได้
นอกจากว่า พระเจ้าทรงสถิตอยู่
กับเขาด้วย"
3พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เรา
บอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใด
ไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั( นจะเห็น
อาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้"
4นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่า "คน
ชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไร
ได้ จะเข้าในครรภ์มารดาครั( งที#
สองและบังเกิดใหม่ได้หรือ"
5พระเยซูตรัสตอบว่า "เราบอก
ความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่
ได้บังเกิดจากนํ(า และพระวิญ-
ญาณ ผู้นั( นจะเข้าในอาณาจักร
ของพระเจ้าไม่ได้
6ซึ# งบังเกิดจากเนื( อหนังก็เป็น
เนื( อหนัง และซึ#งบังเกิดจากพระ
วิญญาณกคื็อจิตวิญญาณ
7 อย่ าประหลาดใจที# เราบอก
ท่านว่า ท่านต้องบังเกิดใหม่
8ลมใคร่จะพัดไปข้างไหนก็พัด
ไปข้างนั( น และท่านได้ยินเสียง
ลมนั(น แต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจาก
ไหนและไปที# ไหน คนที# บังเกิด
จากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั( น

ยอห์น D, F

(>K) มธ DG:G>; D@:IE (D>) > คร F:>G (DD) ลก DI:J (DF) ยน B:FG; กจ D:DD
(DI) มธ K:I; ยน >G:FE (DB) > ซมอ >G:@ (D) ยน @:BE; K:>G (F) ยน >:>F
(B) มก >G:>G; กจ D:FJ (G) ยน >:>F; > คร >B:BE (J) ปญจ >>:B; สดด >FB:@
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ทุกคน"
9นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่า "เหตุ
การณ์ อย่ างนี( จะเป็ นไปอย่ าง
ไรได้"
10 พระเยซู ต รั สตอบเขา ว่ า
"ท่านเป็นอาจารย์ของชนอิสรา-
เอล และยังไม่เข้าใจสิ# งเหล่านี(
หรือ
11 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า
พวกเราพูดสิ# งที# เรารู้  และเป็น
พยานถึงสิ# งที# เราได้เห็น และ
ท่านหาได้รับคาํพยานของเราไม่
12 ถ้ าเราบอกท่ านถึ งสิ# งฝ่ าย
โลกและท่านไม่เชื# อ ถ้าเราบอก
ท่านถึงสิ# งฝ่ายสวรรค์ ท่านจะ
เชื#อได้อย่างไร
13 ไม่มี ผู้ ใดได้ขึ( นไปสู่ สวรรค์
นอกจากท่านที#ลงมาจากสวรรค์
คือบุตรมนุษย์ ผู้ทรงสถิตใน
สวรรค์นั(น
14 โมเสสได้ยกงู ขึ( นในถิ# นทุร-
กันดารฉันใด บุตรมนุษย์จะต้อง
ถูกยกขึ( นฉันนั(น
15 เพื# อผู้ ใดที# เชื# อในพระองค์
จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์
16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก
จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์
เดียวของพระองค์ที# บั งเกิดมา
เพื# อผู้ ใดที# เชื# อในพระบุตรนั( น
จะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์
17 เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงใช้
พระบุตรของพระองค์เข้ามาใน

โลกเพื#อจะพิพากษาโลก แต่เพื#อ
ช่วยโลกให้รอดโดยพระบุตรนั(น
18 ผู้ที# เชื# อในพระบุตรก็ไม่ต้อง
ถูกพิพากษาลงโทษ แต่ผู้ที#มิได้
เชื#อกต้็องถูกพิพากษาลงโทษอยู่
แล้ว เพราะเขามิได้เชื# อในพระ
นามพระบุตรองค์เดียวที# บังเกิด
จากพระเจ้า
19 หลั กของการพิ พากษามี
อย่างนี(  คือความสว่างได้เข้ามา
ในโลกแล้ว แต่มนุษย์ได้รัก
ความมืดมากกว่ารักความสว่าง
เพราะกิจการของเขาชั#ว
20 เพราะทุกคนที#ประพฤติชั# วก็
เกลียดความสว่าง และไม่มาถึง
ความสว่าง ด้วยกลัวว่าการกระ-
ทาํของตนจะถูกตาํหนิ
21 แต่ ผู้ ที# ประพฤติตามความ
จริงกม็าสู่ความสว่าง เพื#อจะให้
การกระทาํของตนปรากฏว่า ได้
กระทาํการนั(นโดยพึ#งพระเจ้า"

คําพยานสุดทา้ยของ
ยอหน์ผูใ้หร้บับพัติศมา

22 ภายหลั งเหตุการณ์เหล่านี(
พระเยซูก็เสด็จเข้าไปในแคว้น
ยูเดียกับสาวกของพระองค์ และ
ทรงประทับที#นั# นกับเขาและให้
บัพติศมา
23 ยอห์นก็ให้ บัพติ ศมาอยู่ ที#
อ ายโนนใก ล้ ห มู่ บ้ านสาลิ ม
เหมือนกัน เพราะที#นั#นมีนํ(ามาก
และผู้คนกพ็ากันมารับบัพติศมา

ยอห์น F

(K) ยน G:BD, GE (>>) มธ >>:D@ (>F) พบญ FE:>D (>I) กดว D>:K (>B) ยน F:FG
(>G) อสย K:G; รม B:J (>@) ลก K:BG (>J) ยน B:DI; G:IE (>K) ยน >:I, K->>
(DE) โยบ DI:>F; อฟ B:>>, >F (D>) ยน >B:I-B (DD) ยน I:>-D (DF) > ซมอ K:I
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24 เพราะยอห์นยังไม่ติดคุก
25 เกิดการโต้ เถียงกันขึ( นระ-
หว่างสาวกของยอห์นกับพวกยิว
เรื#องการชาํระ
26 สาวกของยอห์ นจึ งไปหา
ยอห์นและพูดว่า "รับบี ท่านที#
อยู่ กับอาจารย์ฟากแม่นํ(าจอร์-
แดนข้างโน้น ผู้ที#อาจารย์เป็น
พยานถึงนั( น ดูเถิด ท่านผู้นั( น
ให้บัพติศมาและคนทั( งปวงก็พา
กันไปหาท่าน"
27 ยอห์นตอบว่า "มนุษย์จะรับ
สิ#งใดไม่ได้ นอกจากที#ทรงประ-
ทานจากสวรรค์ให้เขา
28 ท่ านทั( งหลายเองก็ได้ เป็น
พยานของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าได้
พูดว่า ข้าพเจ้ามิใช่พระคริสต์
แต่ข้าพเจ้าได้ รับพระบัญชาให้
นาํเสดจ็พระองค์
29 ท่านที#มีเจ้าสาวนั#นแหละคือ
เจ้าบ่าว แต่สหายของเจ้าบ่าว
ที# ยื นฟั งเจ้ าบ่ าวก็ ชื# นชมยินดี
อย่างยิ# งเมื# อได้ยินเสียงของเจ้า
บ่าว ฉะนั( นความปีติยินดีของ
ข้าพเจ้าจึงเตม็เปี# ยมแล้ว
30 พระองค์ต้องทรงยิ#งใหญ่ขึ( น
แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง"

ชีวิตนิรนัดรสํ์าหรบัผูที้�เชื�อ
31 พระองค์ผู้เสด็จมาจากเบื( อง
บนทรงเป็นใหญ่เหนือทุกสิ#ง ผู้
ที# มาจากโลกก็เป็นฝ่ายโลกและ
พูดตามอย่างโลก พระองค์ผู้

เสดจ็มาจากสวรรค์ทรงเป็นใหญ่
เหนือทุกสิ#ง
32 พระองค์ทรงเป็นพยานถึงสิ#ง
ซึ# งพระองค์ทอดพระเนตรเห็น
และได้ยิน แต่ไม่มี ผู้ ใดรับคาํ
พยานของพระองค์
33 ผู้ที# รับคาํพยานของพระองค์
ก็ประทับตราลงว่า พระเจ้าทรง
สัตย์จริง
34 เพราะพระองค์ ผู้ที#พระเจ้า
ทรงใช้มานั( น ทรงกล่าวพระ
วจนะของพระเจ้า เพราะพระเจ้า
มิ ได้ทรงประทานพระวิญญาณ
อย่างจาํกัดแด่พระองค์
35 พระบิดาทรงรักพระบุตรและ
ทรงมอบทุกสิ# งไว้ ในพระหัตถ์
ของพระองค์
36 ผู้ที# เชื# อในพระบุตรก็มีชี วิต
นิรันดร์ ผู้ที#ไม่เชื#อในพระบุตรก็
จะไม่เห็นชีวิต แต่พระพิโรธของ
พระเจ้าตกอยู่กับเขา

เสด็จผ่านแควน้สะมาเรีย
ไปแควน้กาลิลี

4
เหตุฉะนั( นเมื# อองค์พระผู้
เป็นเจ้าทรงทราบว่า พวก

ฟาริสีได้ยินว่า พระเยซูทรงมี
สาวกและให้บัพติศมามากกว่า
ยอห์น
2(แม้ ว่ าพระเยซู ไม่ ได้ทรงให้
บัพติศมาเอง แต่สาวกของพระ
องค์เป็นผู้ให้)
3 พระองค์ จึ ง เสด็ จออกจาก

ยอห์น F, I

(DI) มธ I:>D (DG) มก D:D; F:>E (D@) รม >D:B-J (DJ) มลค F:> (DK) พซม B:>
(FE) อสย K:@ (F>) มธ DJ:>J; ยน F:>F (FD) ยน F:>>; >B:>B (FF) > ยน B:>E
(FI) ยน >:>G; @:>G (FB) ฮบ D:J (FG) ยน F:>G->@; G:I@ (>) ยน F:DD, DG
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แคว้นยูเดียและกลับไปยังแคว้น
กาลิลีอีก
4 พระองค์ จาํ ต้ องเสด็ จผ่ าน
แคว้นสะมาเรีย
5พระองค์ จึงเสด็จไปถึ งเมือง
หนึ# งชื# อสิคาร์ในแคว้นสะมาเรีย
ใกล้ที#ดินซึ# งยาโคบให้แก่โยเซฟ
บุตรชายของตน

หญิงชาวสะมาเรีย
ที�บ่อนํ0าของยาโคบ

6 บ่ อนํ(า ของยาโคบอยู่ ที# นั# น
พระเยซูทรงดาํเนินทางมาเหน็ด
เหนื#อยจึงประทับบนขอบบ่อนั(น
เป็นเวลาประมาณเที#ยง
7มีหญิงชาวสะมาเรียคนหนึ# งมา
ตักนํ(า พระเยซูตรัสกับนางว่า
"ขอนํ(าให้เราดื#มบ้าง"
8(ขณะนั( น สาวกของพระองค์
เข้าไปซื( ออาหารในเมือง)
9หญิงชาวสะมาเรียทูลพระองค์
ว่า "ไฉนท่านผู้ เป็นยิวจึงขอนํ(า
ดื#มจากดิฉันผู้เป็นหญิงสะมาเรีย
เพราะพวกยิวไม่คบหาชาวสะ-
มาเรียเลย"
10 พระเยซูตรัสตอบนางว่า "ถ้า
เจ้าได้รู้จักของประทานของพระ
เจ้า และรู้ จักผู้ที# พูดกับเจ้าว่า
`ขอนํ(าให้เราดื# มบ้าง' เจ้าจะได้
ขอจากท่านผู้นั(น และท่านผู้นั(น
จะให้นํ(า ประกอบด้วยชี วิตแก่
เจ้า"
11 นางทูลพระองค์ว่า "ท่านเจ้า

คะ ท่านไม่มีถังตัก และบ่อนี( ก ็
ลึก ท่านจะได้นํ(าประกอบด้วย
ชีวิตนั(นมาจากไหน
12 ท่ านเป็ นใหญ่ กว่ ายาโคบ
บรรพบุรุษของเรา ผู้ได้ให้บ่อนํ(า
นี( แก่เราหรือ และยาโคบเองกไ็ด้
ดื# มจากบ่อนี( รวมทั( งบุตรและฝูง
สัตว์ของท่านด้วย"

พระวิญญาณบริสุทธิ3
  คือบ่อนํ0าพุภายใน

13 พระเยซูตรัสตอบนางว่า "ผู้
ใดที#ดื#มนํ(านี( จะกระหายอีก
14 แต่ ผู้ ใดที# ดื# มนํ(า ซึ# งเราจะ
ให้แก่ เขานั( นจะไม่กระหายอีก
เลย แต่นํ(าซึ#งเราจะให้เขานั(นจะ
บั งเกิ ดเป็ นบ่ อนํ(า พุ ในตั วเขา
พลุ่งขึ( นถึงชีวิตนิรันดร์"
15 นางทูลพระองค์ว่า "ท่านเจ้า
คะ ขอนํ(านั( นให้ดิฉันเถิดเพื# อ
ดิฉันจะได้ไม่กระหายอีกและจะ
ได้ไม่ต้องมาตักที#นี# "
16 พระเยซูตรัสกับนางว่า "ไป
เรียกสามีของเจ้ามานี# เถิด"
17 นางทูลตอบว่า "ดิฉันไม่มี
สามีค่ะ" พระเยซูตรัสกับนางว่า
"เจ้าพูดถูกแล้วว่า `ดิฉันไม่มี
สามี'
18 เพราะเจ้ าได้ มี สามี ห้ าคน
แล้ว และคนที#เจ้ามีอยู่เดี]ยวนี( ก ็
ไม่ใช่สามีของเจ้า เรื#องนี( เจ้าพูด
จริง"
19 นางทูลพระองค์ว่า "ท่านเจ้า

ยอห์น I

(B) ปฐก FF:>K; IJ:DD (K) D พกษ >@:DI; กจ >E:DJ
(>E) อสย >D:F; II:F; รม B:>B (>I) ยน G:FB, BJ; @:F@-FJ
(>B) ยน G:FI-FB; >@:D-F (>K) ลก @:>G, FK; DI:>K
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คะ ดิฉันเห็นจริงแล้วว่าท่านเป็น
ศาสดาพยากรณ์
20 บรรพบุ รุ ษของพวกเ ร า
นมัสการที#ภูเขานี(  แต่พวกท่าน
ว่า สถานที#ที#ควรนมัสการนั(นคือ
กรุงเยรูซาเลม็"
21 พระเยซู ต รั สกั บนาง ว่ า
"หญิงเอ๋ย  เชื#อเราเถิด จะมีเว-
ลาหนึ# งที# พวกเจ้ าจะมิ ได้ ไหว้
นมัสการพระบิดาเฉพาะที#ภูเขา
นี( หรือที#กรุงเยรูซาเลม็
22 ซึ# งพวกเจ้านมัสการนั( นเจ้า
ไม่รู้ จัก ซึ# งพวกเรานมัสการเรา
รู้ จัก เพราะความรอดนั( นเนื# อง
มาจากพวกยิว
23 แต่ เวลานั( นใกล้ เข้ามาแล้ว
และบัดนี( ก ็ถึงแล้ว คือเมื# อผู้ที#
นมัสการอย่างถูกต้อง จะนมัส-
การพระบิ ดาด้ วยจิ ตวิญญาณ
และความจริง เพราะว่าพระบิดา
ทรงแสวงหาคนเช่นนั(นนมัสการ
พระองค์
24 พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ
และผู้ ที# นมัสการพระองค์ ต้อง
นมั สการด้ วยจิตวิญญาณและ
ความจริง"
25 นางทูลพระองค์ว่า "ดิฉัน
ทราบว่าพระเมสสิยาห์ที# เรียกว่า
พระคริสต์ จะเสดจ็มา เมื#อพระ
องค์ เสด็จมาพระองค์จะทรงชี(
แจงทุกสิ#งแก่เรา"
26 พระเยซูตรัสกับนางว่า "เรา

ที#พูดกับเจ้าคือท่านผู้นั(น"
27 ขณะนั( นสาวกของพระองค์ก็
มาถึง และเขาประหลาดใจที#
พระองค์ทรงสนทนากับผู้หญิง
แต่ไม่มีใครถามว่า "พระองค์
ทรงประสงค์อะไร" หรือ "ทาํไม
พระองค์จึงทรงสนทนากับนาง"
28 หญิงนั(นจึงทิ( งหม้อนํ(าไว้และ
เข้ าไปในเมืองและบอกคนทั( ง
ปวงว่า
29 "มาดู ท่ านผู้ หนึ# งที# เ ล่ าถึ ง
สิ#งสารพัดซึ# งฉันได้กระทาํ ท่าน
ผู้นี( มิใช่พระคริสต์หรือ"
30 คนทั( งหลายจึ งพากั นออก
จากเมืองไปหาพระองค์
31 ในระหว่างนั( นพวกสาวกทูล
เชิญพระองค์ว่า "พระอาจารย์
เจ้าข้า เชิญรับประทานเถิด"
32 แต่พระองค์ ตรั สกั บเขาว่ า
"เรามีอาหารรับประทานที#ท่าน
ทั(งหลายไม่รู้"
33 พวกสาวกจึงถามกันว่า "มี
ใครเอาอาหารมาถวายพระองค์
แล้วหรือ"
34 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "อา-
หารของเราคือการกระทาํตาม
พระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรา
มา และทาํให้งานของพระองค์
สาํเรจ็
35 ท่านทั( งหลายว่า อีกสี# เดือน
จะถึงฤดูเกี# ยวข้าวมิใช่หรือ ดู
เถิด เราบอกท่านทั( งหลายว่า

ยอห์น I

(DE) พบญ >D:B, >>; วนฉ K:@ (D>) > ทธ D:J (DD) D พกษ >@:DJ (DF) มธ >J:DE
(DI) D คร F:>@ (DB) พบญ >J:>B; ยน I:DK, FK (DG) มธ DG:GF-GI; มก >I:G>-GD
(DK) ยน I:DB (FI) โยบ DF:>D; สดด IE:@-J (FB) ปฐก J:DD; มธ K:F@; ลก >E:D
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เงยหน้าขึ( นดูนาเถิดว่าทุ่ งนาก็
ขาว ถึงเวลาเกี#ยวแล้ว
36 คนที# เกี# ยวก็กาํลั งได้ รับค่า
จ้าง และกาํลังสํ#าสมพืชผลไว้
สาํหรับชีวิตนิรันดร์ เพื# อทั( งคน
หว่านและคนเกี#ยวจะชื#นชมยินดี
ด้วยกัน
37 เพราะในเรื#องนี( คาํที#กล่าวไว้
นี( เป็นความจริง คือ `คนหนึ# ง
หว่านและอีกคนหนึ#งเกี#ยว'
38 เราใช้ท่านทั( งหลายไปเกี# ยว
สิ# งที#ท่านมิได้ลงแรงทาํ คนอื#น
ได้ลงแรงทาํ และท่านได้ประ-
โยชน์จากแรงของเขา"
39 ชาวสะมาเรียเป็นอันมากที#
มาจากเมืองนั( นได้ เชื# อในพระ
องค์ เพราะคาํพยานของหญิงผู้
นั(น ที#ว่า "ท่านเล่าถึงสิ#งสารพัด
ซึ#งฉันได้กระทาํ"

ชาวสะมาเรีย
ไดร้บัความรอดเพิ�มขึ0 นอีก

40 ฉะนั( นเมื# อชาวสะมาเรียมา
ถึงพระองค์ เขาจึงทูลเชิญพระ
องค์ให้ประทับอยู่กับเขา และ
พระองค์กป็ระทับที#นั#นสองวัน
41 และคนอื# นเป็นอั นมากได้
เชื# อเพราะพระดาํ รั สของพระ
องค์
42 เขาเหล่านั( นพูดกับหญิงนั( น
ว่า "ตั( งแต่นี( ไปที#เราเชื#อนั(นมิใช่
เพราะคาํของเจ้า แต่เพราะเรา
ได้ยินเอง และเรารู้แน่ว่าท่าน

องค์นี( เป็นผู้ช่วยโลกให้รอด คือ
พระคริสต์"
43 ครั(นล่วงไปสองวัน พระองค์
กเ็สดจ็ออกจากที#นั#นไปยังแคว้น
กาลิลี
44 เพราะพระเยซู เองทรงเป็น
พยานว่า "ศาสดาพยากรณ์ไม่ได้
รับเกียรติในบ้านเมืองของตน"
45 ฉะนั( นเมื# อพระองค์เสด็จไป
ถึงแคว้นกาลิลี ชาวกาลิลีได้
ต้อนรับพระองค์ เพราะเขาได้
เห็นทุ กสิ# งซึ# งพระองค์ได้ทรง
กระทาํในเทศกาลเลี( ยง ณ กรุง
เยรูซาเล็ม เพราะเขาทั( งหลาย
ได้ไปในเทศกาลเลี( ยงนั(นด้วย
ทรงรกัษาบุตรชายของขุนนาง
46 ฉะนั( นพระเยซูจึงได้เสด็จไป
ยังหมู่บ้านคานาแคว้นกาลิลีอีก
อันเป็นที#ซึ# งพระองค์ทรงกระทาํ
ให้นํ(ากลายเป็นนํ(าองุ่ น และที#
เมืองคาเปอรนาอุมมีขุนนางคน
หนึ#ง บุตรชายของท่านป่วยหนัก
47 เมื# อท่านได้ยินข่าวว่า พระ
เยซูได้เสด็จมาจากแคว้นยูเดีย
ไปยังแคว้นกาลิลีแล้ว ท่านจึง
ไปทูลอ้อนวอนพระองค์ให้เสดจ็
ลงไปรักษาบุตรของตน เพราะ
บุตรจวนจะตายแล้ว
48 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า "ถ้า
พวกท่ านไม่ เห็ นหมายสาํ คั ญ
และการมหัศจรรย์ ท่านก็จะไม่
เชื#อ"

ยอห์น I

(FG) ดนล >D:F; รม G:DD; > ธส D:>K (F@) > คร F:B-K (FJ) ยรม II:I; > ปต >:>D
(FK) ยน I:DK (I>) ลก I:FD; ยน G:GF (ID) ยน >@:J; > ยน I:>I (II) มธ >F:B@
(IB) พบญ >G:>G; ยน D:>F, DF; F:D (IG) ยน D:>, >> (IJ) ยน G:FE; รม >B:>K
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49 ขุนนางผู้ นั( นทูลพระองค์ว่า
"พระองค์เจ้าข้า ขอเสดจ็ไปก่อน
ที#บุตรของข้าพระองค์จะตาย"
50 พระเยซู ต รั สกั บท่ าน ว่ า
"กลับไปเถิด บุตรชายของท่าน
จะไม่ตาย" ท่านกเ็ชื#อพระดาํรัส
ที#พระเยซูตรัสกับท่าน จึงทูลลา
ไป
51 ขณะที#ท่านกลับไปนั(น พวก
ผู้ รับใช้ของท่ านได้มาพบและ
เรียนท่านว่า "บุตรชายของท่าน
หายแล้ว"
52 ท่ านจึ งถามถึ งเวลาที# บุ ตร
ค่อยทุเลาขึ( นนั( น และพวกผู้รับ
ใช้ก็เรียนท่านว่า "ไข้หายเมื# อ
วานนี( เวลาบ่ายโมง"
53 บิดาจึงรู้ ว่า ชั# วโมงนั( นเป็น
เวลาที#พระเยซูได้ตรัสกับตนว่า
"บุตรชายของท่ านจะไม่ ตาย"
และท่านเองก็เชื# อพร้อมทั( งครัว
เรือนของท่านด้วย
54 นี# เป็นการอัศจรรย์ที# สองซึ# ง
พระเยซูทรงกระทาํ เมื# อพระ
องค์เสด็จจากแคว้นยูเดียไปยัง
แคว้นกาลิลี

ทรงรกัษาคนป่วย
ที�สระเบธซาธา

5
หลั งจากนั( นก็ถึ งเทศกาล
เลี( ยงของพวกยิว และพระ

เยซูก็เสด็จขึ( นไปยังกรุงเยรูซา-
เลม็
2 ในกรุงเยรูซาเล็มที# ริมประตู

แกะมีสระอยู่สระหนึ# ง ภาษา
ฮีบรูเรียกสระนั( นว่า เบธซาธา
เป็นที#ซึ#งมีศาลาห้าหลัง
3ในศาลาเหล่านั(นมีคนป่วยเป็น
อันมากนอนอยู่ คนตาบอด คน
ง่อย คนผอมแห้ง กาํลังคอยนํ(า
กระเพื#อม
4 ด้ วยมี ทู ตสวรรค์ องค์ หนึ# ง
ลงมากวนนํ(าในสระนั( นเป็นครั( ง
คราว เมื# อนํ(ากระเพื# อมนั( น ผู้
ใดก้าวลงไปในนํ(า ก่อน ก็จะ
หายจากโรคที#เขาเป็นอยู่นั(น
5ที#นั#นมีชายคนหนึ#งป่วยมาสาม
สิบแปดปีแล้ว
6เมื#อพระเยซูทอดพระเนตรคน
นั(นนอนอยู่และทรงทราบว่า เขา
ป่วยอยู่อย่างนั( นนานแล้ว พระ
องค์ตรัสกับเขาว่า "เจ้าปรารถ-
นาจะหายโรคหรือ"
7คนป่วยนั(นทูลตอบพระองค์ว่า
"ท่านเจ้าข้า เมื# อนํ(ากาํลังกระ-
เพื#อมนั( น ไม่มีผู้ใดที#จะเอาตัว
ข้าพเจ้าลงไปในสระ และเมื# อ
ข้าพเจ้ากาํลังไป คนอื#นก็ลงไป
ก่อนแล้ว"
8พระเยซูตรัสกับเขาว่า "จงลุก
ขึ( นยกแคร่ของเจ้ าและเดิ นไป
เถิด"
9ในทันใดนั( นคนนั( นก็หายโรค
และเขาก็ยกแคร่ของเขาเดินไป
วันนั(นเป็นวันสะบาโต
10 ดังนั(นพวกยิวจึงพูดกับชายที#

ยอห์น I, B

(>) ลนต DF:D; พบญ >G:>G; ยน D:>F (D) นหม F:>, FD; >D:FK
(J) มธ K:G; มก D:>>; ลก B:DI (K) ยน K:>I
(>E) อพย DE:>E; นหม >F:>K; ยรม >@:D>-DD; มธ >D:D; มก D:DI; ลก G:D
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หายโรคนั(นว่า "วันนี( เป็นวันสะ-
บาโต ที#เจ้าแบกแคร่ไปนั(นกผิ็ด
พระราชบัญญัติ"
11 คนนั(นจึงตอบเขาเหล่านั(นว่า
"ท่านที# รักษาข้าพเจ้าให้หายโรค
ได้สั#งข้าพเจ้าว่า `จงยกแคร่ของ
เจ้าแบกเดินไปเถิด'"
12 เขาเหล่ านั( นถามคนนั( นว่ า
"คนที#สั# งเจ้าว่า `จงยกแคร่ของ
เจ้าแบกเดินไปเถิด' นั( น เป็น
ผู้ใด"
13 คนที# ได้รับการรักษาให้หาย
โรคนั( นไม่ รู้ ว่าเป็นผู้ใด เพราะ
พระเยซูเสดจ็หลบไปแล้ว เนื#อง
จากขณะนั( นมีคนอยู่ ที# นั# นเป็น
อันมาก
14 ภายหลังพระเยซูได้ทรงพบ
คนนั( นในพระวิหารและตรัสกับ
เขาว่า "ดูเถิด เจ้าหายโรคแล้ว
อย่าทาํบาปอีก มิฉะนั(นเหตุร้าย
กว่านั(นจะเกิดกับเจ้า"
15 ชายคนนั( นก็ได้ออกไปและ
บอกพวกยิวว่า ท่านที# ได้รักษา
เขาให้หายโรคนั(นคือพระเยซู
16 เหตุฉะนั( นพวกยิวจึงข่มเหง
พระเยซู และแสวงหาโอกาสที#
จะฆ่าพระองค์ เพราะพระองค์
ทรงกระทาํเช่นนั(นในวันสะบาโต
17 แต่พระเยซูตรัสตอบเขาว่า
"พระบิดาของเรากยั็งทรงกระทาํ
การอยู่จนถึงบัดนี(  และเราก็ทาํ
ด้วย"

18 เหตุฉะนั(นพวกยิวยิ#งแสวงหา
โอกาสที# จะฆ่าพระองค์ มิใช่
เพราะพระองค์ล่วงกฎวันสะบา-
โตเท่านั(น แต่ยังได้เรียกพระเจ้า
ว่าเป็นบิดาของตนด้วย ซึ# งเป็น
การกระทาํตนเสมอกับพระเจ้า
19 ดังนั( นพระเยซูตรัสกับเขาว่า
"เราบอกความจริงแก่ท่ านทั( ง
หลายว่า พระบุตรจะกระทาํสิ# ง
ใดตามใจไม่ได้ นอกจากที# ได้
เห็นพระบิดาทรงกระทาํ เพราะ
สิ# งใดที#พระบิดาทรงกระทาํ สิ# ง
นั(นพระบุตรจึงทรงกระทาํด้วย
20 เพราะว่าพระบิดาทรงรักพระ
บุตร และทรงสาํแดงให้พระบุตร
เห็นทุกสิ# งที#พระองค์ทรงกระทาํ
และพระองค์จะทรงสาํแดงให้
พระบุตรเห็นการที# ยิ# งใหญ่กว่า
นั( นอีก เพื# อท่านทั( งหลายจะ
ประหลาดใจ
21 เพราะพระบิดาทรงทาํให้คน
ที# ตายแล้วฟื( นขึ( นมาและมี ชีวิต
ฉันใด ถ้าพระบุตรปรารถนาจะ
กระทาํให้ผู้ใดมีชีวิตก็จะกระทาํ
เหมือนกันฉันนั(น
22 เพราะว่าพระบิดามิ ได้ทรง
พิพากษาผู้ใด แต่พระองค์ได้
ทรงมอบการพิพากษาทั( งสิ( นไว้
กับพระบุตร
23 เพื# อคนทั( งปวงจะได้ถวาย
เกียรติแด่พระบุตรเหมือนที# เขา
ถวายเกียรติแด่พระบิดา ผู้ใดไม่

ยอห์น B

(>F) ลก >F:>I; DD:B> (>I) มธ >D:IB (>G) ลก I:DK; ยน J:F@ (>@) ยน K:I; >@:I
(>J) ยน @:>, >K; >E:FE; ฟป D:G (>K) มธ DG:FK; ยน B:FE (DE) มธ F:>@; >>:D@
(D>) ลก @:>I; J:BI; ยน >>:DB (DD) มธ >>:D@; DJ:>J (DF) ลก >E:>G; > ยน D:DF
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ถวายเกียรติแด่พระบุตร ผู้นั( น
ก็ไม่ถวายเกียรติแด่พระบิดาผู้
ทรงใช้พระบุตรมา
24 เราบอกความจริงแก่ท่านทั( ง
หลายว่า ถ้าผู้ ใดฟังคาํของเรา
และเชื# อในพระองค์ผู้ทรงใช้เรา
มา ผู้นั(นกม็ีชีวิตนิรันดร์ และไม่
ถูกพิพากษา แต่ได้ผ่านพ้น
ความตายไปสู่ ชีวิตแล้ว
25 เราบอกความจริงแก่ท่านทั( ง
หลายว่า เวลาที#กาํหนดนั(นใกล้
จะถึงแล้ว และบัดนี( ก ็ถึงแล้ว
คือเมื#อผู้ที#ตายแล้วจะได้ยินพระ
สุ รเสียงแห่งพระบุตรของพระ
เจ้า และบรรดาผู้ที# ได้ยินจะมี
ชีวิต
26 เพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิต
ในพระองค์เองฉันใด พระองค์ก็
ได้ทรงประทานให้พระบุตรมี
ชีวิตในพระองค์ฉันนั(น
27 และได้ทรงประทานให้พระ
บุตรมีสิทธิอาํนาจที#จะพิพากษา
ด้วย เพราะพระองค์ทรงเป็น
บุตรมนุษย์

การฟื0 นขึ0 นมาสองแบบ
28 อย่าประหลาดใจในข้อนี( เลย
เพราะใกล้จะถึงเวลาที#บรรดาผู้
ที# อยู่ ในอุ โมงค์ฝังศพจะได้ยิน
พระสุรเสียงของพระองค์
29 และจะได้ออกมา คนทั( ง
หลายที# ได้ประพฤติดีก็ฟื( นขึ( นสู่
ชีวิต และคนทั(งหลายที#ได้ประ-

พฤติชั# วกจ็ะฟื( นขึ( นสู่การพิพาก-
ษา
บรรดาพยานของพระเยซูว่า
ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า

30 เราจะทาํสิ# งใดตามอาํเภอใจ
ไม่ได้ เราได้ยินอย่างไร เราก็
พิพากษาอย่างนั( น และการพิ-
พากษาของเรากยุ็ติธรรม เพราะ
เรามิได้มุ่งที#จะทาํตามใจของเรา
เอง แต่ตามพระประสงค์ของ
พระบิดาผู้ทรงใช้เรามา
31 ถ้าเราเป็นพยานถึงตัวเราเอง
คาํพยานของเรากไ็ม่จริง
32 มีอีกผู้ หนึ# งที# เป็นพยานถึง
เรา และเรารู้ ว่าคาํพยานที#พระ
องค์ ทรงเป็ นพยานถึ งเรานั( น
เป็นความจริง
33 ท่านทั( งหลายได้ใช้คนไปหา
ยอห์น และยอห์นก็ได้เป็น
พยานถึงความจริง
34 เรามิ ไ ด้ รั บคาํ พยานจาก
มนุษย์ แต่ที# เรากล่าวสิ# งเหล่านี(
กเ็พื#อให้ท่านทั(งหลายรอด
35 ยอห์นเป็นโคมที#จุดสว่างไสว
และท่ านทั( งหลายก็พอใจที# จะ
ชื# นชมยินดีชั# วขณะหนึ# งในความ
สว่างของยอห์นนั(น
36 แต่ คาํพยานที# เรามี นั( นยิ# ง
ใหญ่ กว่ าคาํ พยานของยอห์ น
เพราะว่างานที#พระบิดาทรงมอบ
ให้เราทาํให้สาํเร็จ งานนี( แหละ
เรากาํลังทาํอยู่ เป็นพยานถึงเรา

ยอห์น B

(DI) ยน F:>G, >J (DB) คส D:>F (DG) สดด FG:K; > คร >B:IB (D@) ดนล @:>F
(DJ) > ธส I:>B->@ (DK) อสย DG:>K; ดนล >D:D (FE) มธ DG:FK (F>) ยน J:>I
(FD) มธ F:>@ (FF) ยน >:>B, >K, D@, FD (FB) มก G:DE; D ปต >:>K (FG) ยน F:D
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ว่าพระบิดาทรงใช้เรามา
37 และพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา
พระองค์เองก็ได้ทรงเป็นพยาน
ถึงเรา ท่านทั( งหลายไม่เคยได้
ยิ นพระสุ รเสี ยงของพระองค์
และไม่เคยเห็นรูปร่างของพระ
องค์
38 และท่ านทั( งหลายไม่มีพระ
ดาํรัสของพระองค์อยู่ในตัวท่าน
เพราะว่าท่านทั( งหลายมิได้เชื# อ
ในพระองค์ผู้ที# พระบิดาทรงใช้
มานั(น
39 จงค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะ
ท่านคิดว่า ในพระคัมภีร์นั( นมี
ชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั(น
เป็นพยานถึงเรา
40 แต่ท่านทั( งหลายไม่ยอมมา
หาเราเพื#อจะได้ชีวิต
41 เราไม่รับเกียรติจากมนุษย์
42 แต่เรารู้ ว่าท่านไม่มีความรัก
พระเจ้าในตัวท่าน
43 เราได้ มาในพระนามพระ
บิดาของเรา และท่านทั(งหลายมิ
ได้รับเรา ถ้าผู้อื# นจะมาในนาม
ของเขาเอง ท่านทั(งหลายกจ็ะรับ
ผู้นั(น
44 ผู้ที#ได้รับยศศักดิX จากกันเอง
และมิได้แสวงหายศศักดิX ซึ# งมา
จากพระเจ้าเท่านั( น ท่านจะเชื# อ
ผู้นั(นได้อย่างไร
45 อย่าคิดว่าเราจะฟ้องท่านทั( ง
หลายต่อพระบิดา มีผู้ ฟ้อง

ท่านแล้ว คือโมเสส ผู้ซึ#งท่านทั(ง
หลายวางใจอยู่
46 ถ้าท่านทั( งหลายเชื# อโมเสส
ท่านทั(งหลายกจ็ะเชื#อเรา เพราะ
โมเสสได้เขียนกล่าวถึงเรา
47 แต่ ถ้ าท่ านทั( งหลายไม่ เชื# อ
เรื# องที# โมเสสเขียนแล้ว ท่านจะ
เชื#อถ้อยคาํของเราอย่างไรได้"

ทรงเลี0 ยงคนหา้พนั
(มธ >I:>F-D>)

(มก G:FD-II; ลก K:>E->@)

6
ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี(
พระเยซูก็เสด็จไปข้ามทะเล

กาลิลี คือทะเลทิเบเรียส
2 คนเป็ นอั นมากได้ ตามพระ
องค์ไป เพราะเขาเหล่านั( นได้
เห็นการอัศจรรย์ที# พระองค์ได้
ทรงกระทาํต่อบรรดาคนป่วย
3พระเยซู เสด็จขึ( นไปบนภูเขา
และประทับกับเหล่าสาวกของ
พระองค์ที#นั#น
4ขณะนั(นใกล้จะถึงปัสกาซึ#งเป็น
เทศกาลเลี( ยงของพวกยิวแล้ว
5เมื#อพระเยซูทรงเงยพระพักตร์
ทอดพระเนตรและเห็นคนเป็น
อั นมากพากั นมาหาพระองค์
พระองค์จึงตรัสกับฟีลิปว่า "เรา
จะซื( ออาหารที#ไหนให้คนเหล่านี(
กินได้"
6พระองค์ตรัสอย่างนั( นเพื# อจะ
ลองใจฟีลิป เพราะพระองค์ทรง
ทราบแล้วว่า พระองค์จะทรง

ยอห์น B, G

(F@) มธ F:>@; > ยน I:>D (FK) อสย J:DE (IE) ยน >:>>; F:>K (I>) > ธส D:G
(II) ยน >D:IF; รม D:DK (IB) รม D:>D (IG) พบญ >J:>B, >J (I@) ลก >G:DK, F>
(>) มก G:FD; ยน G:DF; D>:> (D) มธ I:DF; J:>G (I) พบญ >G:> (B) มธ >I:>I
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กระทาํประการใด
7ฟีลิปทูลตอบพระองค์ว่า "สอง
ร้อยเหรียญเดนาริอันกไ็ม่พอซื( อ
อาหารให้เขากินกันคนละเล็กละ
น้อย"
8สาวกคนหนึ# งของพระองค์คือ
อันดรูว์น้องชายของซีโมนเปโตร
ทูลพระองค์ว่า
9"ที# นี# มีเด็กชายคนหนึ# งมีขนม
ข้าวบาร์เลย์ห้าก้อน กับปลา
เล็กๆสองตัว แต่เท่านั( นจะพอ
อะไรกับคนมากอย่างนี( "
10 พระเยซูตรัสว่า "ให้คนทั( ง
ปวงนั#งลงเถิด" ที#นั#นมีหญ้ามาก
คนเหล่านั( นจึงนั# งลง นับแต่ผู้
ชายได้ประมาณห้าพันคน
11 แล้วพระเยซูก็ทรงหยิบขนม
ปังนั(น และเมื#อขอบพระคุณแล้ว
ก็ทรงแจกแก่พวกสาวก และ
พวกสาวกแจกแก่บรรดาคนที#นั#ง
อยู่นั( น และให้ปลาด้วยตามที#
เขาปรารถนา
12 เมื# อเขาทั( งหลายกินอิ# มแล้ว
พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของ
พระองค์ว่า "จงเกบ็เศษอาหารที#
เหลือไว้ เพื# อไม่ให้มีสิ# งใดเสีย
ไป"
13 เขาจึงเกบ็เศษขนมข้าวบาร์-
เลย์ห้าก้อนซึ# งเหลือจากที#คนทั( ง
หลายได้กินแล้วนั( น ใส่กระบุง
ได้สิบสองกระบุงเตม็
14 เมื# อคนเหล่านั( นได้เห็นการ

อัศจรรย์ซึ# งพระเยซูได้ทรงกระ-
ทาํ เขากพู็ดกันว่า "แท้จริงท่าน
ผู้ นี( เป็นศาสดาพยากรณ์นั( นที#
ทรงกาํหนดให้เข้ามาในโลก"

พระเยซูทรงดําเนินบนนํ0า
(มธ >I:DD-FG)
(มก G:IB-BG)

15 เมื#อพระเยซูทรงทราบว่า เขา
ทั( งหลายจะมาจับพระองค์ไปตั( ง
ให้เป็นกษัตริย์ พระองค์กเ็สดจ็
ไปที#ภูเขาอีกแต่ลาํพัง
16 พอคํ#าลงเหล่าสาวกของพระ
องค์กไ็ด้ลงไปที#ทะเล
17 แล้ วลงเรื อข้ ามฟากไปยั ง
เมืองคาเปอรนาอุม มืดแล้วแต่
พระเยซูกยั็งมิได้เสดจ็ไปถึงเขา
18 ทะเลก็กาํเริบขึ( น เพราะลม
พัดกล้า
19 เมื# อเขาทั( งหลายตีกรรเชียง
ไปได้ประมาณห้าหกกิโลเมตร
เขากเ็ห็นพระเยซูเสดจ็ดาํเนินมา
บนทะเลใกล้เรือ เขาต่างกต็กใจ
กลัว
20 แต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่า "นี#
เป็นเราเอง อย่ากลัวเลย"
21 ดังนั( นเขาจึงรับพระองค์ขึ( น
เรือด้วยความเตม็ใจ แล้วทันใด
นั(นเรือกถ็ึงฝั#งที#เขาจะไปนั(น

การเทศนาของพระเยซู
เกี�ยวกบัอาหารแห่งชีวิต

22 วันรุ่งขึ( น เมื#อคนที#อยู่ฝั#งข้าง
โน้นเห็นว่าไม่มีเรืออื#นที#นั#น เว้น

ยอห์น G

(@) กดว >>:D>-DD (J) ยน >:IE (K) D พกษ I:IF
(>I) ปฐก IK:>E; พบญ >J:>B, >J; ยน >:D>; @:IE; กจ F:DD; @:F@
(>B) ยน >J:FG (>G) มธ >I:DF; มก G:I@ (>K) มธ >@:G (DE) อสย IF:>-D
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แต่ลาํที# เหล่าสาวกของพระองค์
ลงไปเพียงลาํเดียว และเห็นว่า
พระเยซูมิได้เสด็จลงเรือลาํนั( น
ไปกับเหล่าสาวก แต่เหล่าสาวก
ของพระองค์ ไปตามลาํพั งเท่ า
นั(น
23 (แต่มีเรือลาํอื#นมาจากทิเบ-
เรียส ใกล้สถานที#ที# เขาได้กิน
ขนมปัง หลังจากที#องค์พระผู้
เ ป็ น เจ้ าได้ ทรงขอบพระคุ ณ
แล้ว)
24 เหตุฉะนั(นเมื#อประชาชนเห็น
ว่า พระเยซูและเหล่าสาวกไม่ได้
อยู่ที# นั# น เขาจึงลงเรือไปและ
ตามหาพระเยซูที# เมืองคาเปอร-
นาอุม
25 ครั( นเขาได้พบพระองค์ที# ฝั# ง
ทะเลข้างโน้นแล้ว เขาทั( งหลาย
ทูลพระองค์ว่า "รับบี ท่าน
มาที#นี# เมื#อไร"
26 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เรา
บอกความจริงแก่ท่านทั( งหลาย
ว่า ท่านทั( งหลายตามหาเรามิใช่
เพราะได้ เห็นการอัศจรรย์นั( น
แต่เพราะได้กินขนมปังอิ#ม
27 อย่ าขวนขวายหาอาหารที#
ย่อมเสื# อมสูญไป แต่จงหาอา-
หารที#ดาํรงอยู่ถึงชีวิตนิรันดร์ซึ# ง
บุตรมนุษย์จะให้แก่ท่าน เพราะ
พระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประ-
ทับตรามอบอาํนาจแก่พระบุตร
แล้ว"

28 แล้ วเขาทั( งหลายก็ ทู ลพระ
องค์ว่า "ข้าพเจ้าทั(งหลายจะต้อง
ทาํประการใดจึ งจะทาํงานของ
พระเจ้าได้"
29 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "งาน
ของพระเจ้านั( น คือการที#ท่าน
เชื# อในท่านที#พระองค์ทรงใช้มา
นั(น"
30 เขาทั( งหลายจึงทูลพระองค์
ว่า "ถ้าเช่นนั( น ท่านจะกระทาํ
หมายสาํคัญอะไร เพื# อข้าพเจ้า
ทั( งหลายจะเห็นและเชื# อในท่าน
ท่านจะกระทาํการอะไรบ้าง
31 บรรพบุ รุษของข้ าพเจ้ าทั( ง
หลายได้กินมานาในถิ#นทุรกัน-
ดารนั( น ตามที#มีคาํเขียนไว้ว่า
`ท่ านได ้ให้ เขากิ นอาหารจาก
สวรรค์'"
32 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"เราบอกความจริงแก่ท่ านทั( ง
หลายว่า มิใช่โมเสสที#ให้อาหาร
จากสวรรค์นั( นแก่ท่าน แต่พระ
บิดาของเราประทานอาหารแท้
ซึ# งมาจากสวรรค์ให้แก่ท่านทั( ง
หลาย
33 เพราะว่าอาหารของพระเจ้า
นั( น คือท่านที#ลงมาจากสวรรค์
และประทานชีวิตให้แก่โลก"
34 เขาทั( งหลายจึงทูลพระองค์
ว่า "พระองค์เจ้าข้า โปรดให้
อาหารนั( นแก่ ข้าพเจ้าทั( งหลาย
เสมอไปเถิด"

ยอห์น G

(DI) มก >:F@; ลก I:ID (D@) สดด D:@; อสย ID:>; มธ F:>@; G:>K; >@:B; มก >:>>
(DK) > ธส >:F; ยก D:DD; > ยน F:DF; วว D:DG (FE) มธ >D:FJ; >G:>; มก J:>>
(F>) อพย >G:I, >B; กดว >>:@; นหม K:>B (FD) ยน F:>F, >G (FI) ยน I:>B
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35 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เรา
เป็นอาหารแห่งชีวิต ผู้ที# มาหา
เราจะไม่หิวอีก และผู้ที# เชื# อใน
เราจะไม่กระหายอีกเลย
36 แต่เราได้บอกท่านทั( งหลาย
แล้วว่า ท่านได้เห็นเราแล้วแต่ก็
ไม่เชื#อ
37 สารพัดที#พระบิดาทรงประ-
ทานแก่เราจะมาสู่ เรา และผู้ที#มา
หาเรา เรากจ็ะไม่ทิ( งเขาเลย
38 เพราะว่ าเราได้ ลงมาจาก
สวรรค์ มิใช่เพื# อกระทาํตาม
ความประสงค์ของเราเอง แต่
เพื# อกระทาํตามพระประสงค์
ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา
39 และพระประสงค์ ของพระ
บิดาผู้ทรงใช้เรามานั( น กคื็อให้
เรารักษาบรรดาผู้ที#พระองค์ได้
ทรงมอบไว้กับเรา มิให้หายไป
สักคนเดียว แต่ให้ฟื( นขึ( นมาใน
วันที#สุด
40 เพราะนี#แหละเป็นพระประ-
สงค์ของผู้ที#ทรงใช้เรามานั(น ที#
จะให้ทุกคนที# เห็นพระบุตรและ
เชื# อในพระบุตรได้มีชีวิตนิรันดร์
และเราจะให้ผู้นั( นฟื( นขึ( นมาใน
วันสุดท้าย"
41 พวกยิวจึงบ่นพึมพาํกันเรื# อง
พระองค์เพราะพระองค์ตรัสว่า
"เราเป็ นอาหารซึ# งลงมาจาก
สวรรค์"
42 เขาทั( งหลายว่า "คนนี( เป็น

เยซูลูกชายของโยเซฟมิใช่หรือ
พ่อแม่ของเขาเรากรู้็จัก เหตุใด
คนนี( จึงพูดว่า `เราได้ลงมาจาก
สวรรค์'"
43 พระเยซูจึงตรัสตอบเขาเหล่า
นั(นว่า "อย่าบ่นกันเลย
44 ไม่มี ผู้ ใดมาถึ งเราได้นอก
จากพระบิดาผู้ ทรงใช้เรามาจะ
ทรงชักนาํให้เขามา และเราจะ
ให้ผู้นั(นฟื( นขึ( นมาในวันสุดท้าย
45 มีคาํเขียนไว้ในคัมภี ร์ศาส-
ดาพยากรณ์ว่า `ทุกคนจะเรียนรู ้
จากพระเจา้' เหตุฉะนั( นทุกคน
ที# ได้ยินได้ฟังและได้เรียนรู้จาก
พระบิดากม็าถึงเรา
46 ไม่ มี ผู้ ใดได้ เห็ นพระบิ ดา
นอกจากท่ านที# มาจากพระเจ้า
ท่ านนั( นแหละได้ เห็นพระบิดา
แล้ว
47 เราบอกความจริงแก่ท่านทั( ง
หลายว่า ผู้ที# เชื# อในเราก็มีชี วิต
นิรันดร์
48 เราเป็นอาหารแห่งชีวิตนั(น
49 บรรพบุรุษของท่านทั( งหลาย
ได้กินมานาในถิ#นทุรกันดารและ
สิ( นชีวิต
50 แต่นี# เป็นอาหารที# ลงมาจาก
สวรรค์ เพื#อให้ผู้ที#ได้กินแล้วไม่
ตาย
51 เราเป็นอาหารที#ธาํรงชีวิตซึ# ง
ลงมาจากสวรรค์ ถ้าผู้ใดกินอา-
หารนี(  ผู้นั( นจะมีชีวิตนิรันดร์

ยอห์น G

(FB) อสย BB:>-D (FG) ยน G:DG (F@) มธ DI:DI (FJ) มธ DG:FK (FK) ยน >E:DJ
(IE) ยน F:>B->G (ID) มธ >F:BB (II) พซม >:I (IB) อสย BI:>F (IG) มธ >>:D@
(I@) ยน F:>G, >J (IJ) ยน G:FF (IK) ยน G:F>, BJ (BE) ยน G:B> (B>) ยน F:>F

 43_joh.pub 
 page 18

 Saturday, February 27, 2016 22:54 



หน้า 2126

และอาหารที# เราจะให้เพื# อเป็น
ชี วิตของโลกนั( นก็ คือเนื( อของ
เรา"
52 แล้วพวกยิวก็ทุ่มเถียงกันว่า
"ผู้นี( จะเอาเนื( อของเขาให้เรากิน
ได้อย่างไร"
53 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"เราบอกความจริงแก่ท่ านทั( ง
หลายว่า ถ้าท่านไม่กินเนื( อและ
ดื#มโลหิตของบุตรมนุษย์ ท่านก็
ไม่มีชีวิตในตัวท่าน
54 ผู้ที#กินเนื( อและดื#มโลหิตของ
เรากม็ีชีวิตนิรันดร์ และเราจะให้
ผู้นั(นฟื( นขึ( นมาในวันสุดท้าย
55 เพราะว่าเนื( อของเราเป็นอา-
หารแท้และโลหิตของเราก็เป็น
ของดื#มแท้
56 ผู้ที#กินเนื( อและดื#มโลหิตของ
เรา ผู้นั( นก็อยู่ในเราและเราอยู่
ในเขา
57 พระบิ ดาผู้ ทรงดาํ รงพระ
ชนม์ ได้ทรงใช้ เรามาและเรามี
ชีวิตเพราะพระบิดานั(นฉันใด ผู้
ที#กินเรา ผู้นั( นก็จะมีชีวิตเพราะ
เราฉันนั(น
58 นี# แหละเป็นอาหารซึ# งลงมา
จากสวรรค์ ไม่เหมือนกับมานา
ที#พวกบรรพบุรุษของท่านได้กิน
และสิ( นชีวิต ผู้ที#กินอาหารนี( จะ
มีชีวิตนิรันดร์"
59 คาํเหล่านี( พระองค์ได้ตรัสใน
ธรรมศาลา ขณะที#พระองค์ทรง

สั#งสอนอยู่ที#เมืองคาเปอรนาอุม
พวกนั0นไม่เขา้ใจ

คําสั �งสอนของพระเยซู
(มธ J:>K-DD; >E:FG)

60 ดั งนั( นเมื# อเหล่ าสาวกของ
พระองค์หลายคนได้ฟังเช่นนั( น
กพู็ดว่า "ถ้อยคาํเหล่านี( ยากนัก
ใครจะฟังได้"
61 เมื# อพระเยซูทรงทราบเองว่า
เหล่าสาวกของพระองค์ บ่นถึ ง
เรื#องนั(น พระองค์จึงตรัสกับเขา
ว่า "เรื# องนี( ทาํให้ท่านทั( งหลาย
ลาํบากใจหรือ
62 ถ้าท่านจะได้เห็นบุตรมนุษย์
เสด็จขึ( นไปยั งที# ที# ท่ านอยู่ แต่
ก่อนนั(น ท่านจะว่าอย่างไร
63 จิตวิญญาณเป็นที# ให้มี ชี วิต
ส่วนเนื( อหนังไม่มีประโยชน์อัน
ใด ถ้อยคาํซึ# งเราได้กล่าวกับ
ท่ านทั( งหลายนั( นเป็นจิตวิญ-
ญาณและเป็นชีวิต
64 แต่ในพวกท่านมีบางคนที#ไม่
เชื# อ" เพราะพระเยซูทรงทราบ
แต่แรกว่าผู้ใดไม่เชื#อ และเป็นผู้
ใดที#จะทรยศพระองค์
65 และพระองค์ตรัสว่า "เหตุฉะ
นั(นเราจึงได้บอกท่านทั(งหลายว่า
`ไม่มี ผู้ ใดจะมาถึงเราได้ นอก
จากพระบิ ดาของ เราจะทรง
โปรดประทานให้ผู้นั(น'"
66 ตั( งแต่นั( นมาสาวกของพระ
องค์หลายคนก็ ท้ อถอยไม่ติ ด

ยอห์น G

(BD) ยน @:IF; K:>G; >E:>K (BF) มธ DG:DG (BI) ยน I:>I (BG) > ยน F:DI; I:>B
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ตามพระองค์อีกต่อไป
คํากล่าวถึง

ความเชื�อของเปโตร
67 พระเยซูตรัสกับสิบสองคน
นั(นว่า "ท่านทั(งหลายกจ็ะจากเรา
ไปด้วยหรือ"
68 ซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์
ว่า "พระองค์เจ้าข้า พวกข้า
พระองค์จะจากไปหาผู้ ใดเล่ า
พระองค์มี ถ้อยคาํซึ# งให้มี ชี วิต
นิรันดร์
69 และข้าพระองค์ทั( งหลายก็
เชื# อและแน่ใจแล้วว่า พระองค์
ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของ
พระเจ้าผู้ทรงดาํรงพระชนม์"
70 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เรา
เลือกพวกท่ านสิบสองคนมิ ใช่
หรือ และคนหนึ# งในพวกท่าน
เป็นมารร้าย"
71 พระองค์ทรงหมายถึงยูดาส
อิสคาริโอทบุตรชายซีโมนเพราะ
ว่าเขาเป็นผู้ที# จะทรยศพระองค์
คือคนหนึ# งในอัครสาวกสิบสอง
คน

การเลี0 ยงในเทศกาลอยู่เพิง
ที�กรุงเยรูซาเล็ม

7
ภายหลั งเหตุ การณ์ เหล่ า
นี( พระเยซูก็ได้ เสด็จไปใน

แคว้นกาลิลี ด้วยว่าพระองค์ไม่
ประสงค์ที# จะเสด็จไปในแคว้น
ยูเดีย เพราะพวกยิวหาโอกาสที#
จะฆ่าพระองค์

2ขณะนั( นใกล้จะถึงเทศกาลอยู่
เพิงของพวกยิวแล้ว
3พวกน้องๆของพระองค์จึงทูล
พระองค์ว่า "จงออกจากที#นี# ไป
ยังแคว้นยูเดีย เพื# อเหล่าสาวก
ของท่านจะได้เห็นกิจการที#ท่าน
กระทาํ
4 เพราะว่ าไม่ มี ผู้ ใดทาํ สิ# งใด
ลับๆ เมื# อผู้นั( นเองอยากให้ตัว
ปรากฏ ถ้าท่านกระทาํการเหล่า
นี( ก ็จงสาํแดงตั วให้ปรากฏแก่
โลกเถิด"
5แม้พวกน้องๆของพระองค์ก็มิ
ได้เชื#อในพระองค์
6พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า "ยัง
ไม่ถึงเวลาของเรา แต่เวลาของ
พวกท่านมีอยู่เสมอ
7 โลกจะเกลียดชังพวกท่านไม่
ได้ แต่โลกเกลียดชังเรา เพราะ
เราเป็นพยานว่าการงานของโลก
นั(นชั#ว
8พวกท่านจงขึ( นไปในเทศกาล
นั( นเถิด เราจะยังไม่ขึ( นไปใน
เทศกาลนั( น เพราะว่ายังไม่ถึง
กาํหนดเวลาของเรา"
9 เมื# อพระองค์ตรัสเช่นนั( นแก่
เขาแล้ว พระองค์กยั็งประทับอยู่
ในแคว้นกาลิลี

พระเยซูทรงออกจาก
แควน้กาลิลีเป็นการลบั

10 แต่ เมื# อพวกน้องๆของพระ
องค์ ขึ( นไปในเทศกาลนั( นแล้ ว

ยอห์น G, @

(GJ) กจ B:DE (GK) ลก K:DE (@E) ลก G:>F; ยน >F:D@ (@>) มธ DG:>I->G; ยน >D:I
(>) ยน B:>J; @:>K, DB; J:F@, IE (D) ลนต DF:DI (F) มธ >D:IG
(B) สดด GK:J; มก F:D> (G) ยน D:I; J:DE (@) ยน F:>K; >B:>K (J) ยน J:DE
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พระองค์ก็เสด็จตามขึ( นไปด้วย
แต่ไปอย่างลับๆ ไม่เปิดเผย
11 พวกยิวจึงมองหาพระองค์ใน
เทศกาลนั(นและถามว่า "คนนั(น
อยู่ที#ไหน"
12 และประชาชนก็ซุบซิบกันถึง
พระองค์เป็นอันมาก บางคนว่า
"เขาเป็นคนดี" คนอื#นๆว่า "มิใช่
แต่เขาหลอกลวงประชาชนต่าง
หาก"
13 แต่ไม่มี ผู้ ใดอาจพูดถึงพระ
องค์อย่างเปิดเผย เพราะกลัว
พวกยิว

พระเยซูที�เทศกาลอยู่เพิง
14 ครั( นถึงวันกลางเทศกาลนั( น
พระเยซู ได้ เสด็จขึ( นไปในพระ
วิหารและทรงสั#งสอน
15 พวกยิวคิดประหลาดใจและ
พูดว่า "คนนี( จะรู้ข้อความเหล่านี(
ได้อย่างไร ในเมื# อไม่เคยเรียน
เลย"
16 พระเยซู จึ งตรัสตอบเขาว่ า
"คาํสอนของเราไม่ใช่ของเราเอง
แต่เป็นของพระองค์ผู้ทรงใช้เรา
มา
17 ถ้าผู้ ใดตั( งใจประพฤติตาม
พระประสงค์ของพระองค์ ผู้นั(น
ก็จะรู้ ว่าคาํสอนนั( นมาจากพระ
เจ้า หรือว่าเราพูดตามใจชอบ
ของเราเอง
18 ผู้ใดที#พูดตามใจชอบของตน
เอง ผู้นั( นย่อมแสวงหาเกียรติ

สาํหรับตนเอง แต่ผู้ที# แสวงหา
เกียรติให้พระองค์ผู้ทรงใช้ตน
มา ผู้นั(นแหละเป็นคนจริง ไม่มี
อธรรมอยู่ในเขาเลย
19 โมเสสได้ให้พระราชบัญญัติ
แก่ท่านทั( งหลายมิใช่หรือ และ
ไม่มี ผู้ ใดในพวกท่านรักษาพระ
ราชบัญญัตินั(น ท่านทั(งหลายหา
โอกาสที#จะฆ่าเราทาํไม"
20 คนเหล่านั(นตอบว่า "ท่านมีผี
สิงอยู่ ใครเล่าหาโอกาสจะฆ่า
ท่าน"
21 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "เรา
ได้ทาํสิ# งหนึ# งและท่านทั( งหลาย
ประหลาดใจ
22 โมเสสได้ให้ท่านทั( งหลายเข้า
สุหนัต (มิใช่ได้มาจากโมเสส
แต่มาจากบรรพบุรุษ) และใน
วันสะบาโตท่ านทั( งหลายก็ ยั ง
ให้คนเข้าสุหนัต
23 ถ้ าในวันสะบาโตคนยังเข้า
สุหนัต เพื# อมิให้ละเมิดพระ
ราชบัญญัติของโมเสสแล้ว ท่าน
ทั( งหลายจะโกรธเรา เพราะเรา
ทาํ ให้ ชายผู้ หนึ# งหายโรคเป็ น
ปกติในวันสะบาโตหรือ
24 อย่ าตั ดสิ นตามที# เห็นภาย
นอก แต่จงตัดสินตามชอบธรรม
เถิด"
25 เพราะฉะนั( นชาวกรุงเยรูซา-
เล็มบางคนจึงพูดว่า "คนนี( มิใช่
หรือที#เขาหาโอกาสจะฆ่าเสีย

ยอห์น @

(>>) ยน >>:BG (>D) ลก @:>G (>F) ยน K:DD; >D:ID (>I) มก G:FI (>B) มธ >F:BI
(>G) ยน F:>> (>@) ยน F:D>; J:IF (>J) ยน B:I> (>K) พบญ FF:I (DE) ยน J:IJ
(DD) ปฐก >@:K->I; ลนต >D:F (DF) ยน B:J-K, >G (DI) พบญ >:>G (DB) มธ D>:FJ
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26 แต่ดูเถิด ท่านกาํลังพูดอย่าง
กล้าหาญและเขาทั( งหลายก็ไม่
ได้ว่าอะไรท่านเลย พวกขุนนาง
รู้แน่แล้วหรือว่า คนนี( เป็นพระ
คริสต์แท้
27 แต่เรารู้ ว่าคนนี( มาจากไหน
แต่ เมื# อพระคริสต์ เสด็จมานั( น
จะไม่มีผู้ใดรู้เลยว่า พระองค์มา
จากไหน"
28 ดังนั( นพระเยซู จึงทรงประ-
กาศขณะที#ทรงสั#งสอนอยู่ในพระ
วิหารว่า "ท่านทั( งหลายรู้จักเรา
และรู้ว่าเรามาจากไหน แต่เรามิ
ได้มาตามลาํพังเราเอง แต่พระ
องค์ผู้ทรงใช้เรามานั( นทรงสัตย์
จริง แต่ท่านทั( งหลายไม่รู้ จัก
พระองค์
29 แต่เรารู้ จักพระองค์ เพราะ
เรามาจากพระองค์และพระองค์
ได้ทรงใช้เรามา"
30 เขาทั(งหลายจึงหาโอกาสที#จะ
จับพระองค์ แต่ไม่มีผู้ใดยื#นมือ
แตะต้องพระองค์ เพราะยังไม่
ถึงกาํหนดเวลาของพระองค์
31 และมีหลายคนในหมู่ ประ-
ชาชนนั(นได้เชื# อในพระองค์และ
พูดว่า "เมื# อพระคริสต์เสด็จ
มานั( น พระองค์จะทรงกระทาํ
อั ศจรรย์ มากยิ# งกว่ าที# ผู้ นี( ได้
กระทาํหรือ"
32 เมื# อพวกฟาริสีได้ยินประชา
ชนซุบซิบกันเรื#องพระองค์อย่าง

นั( น พวกฟาริสีกับพวกปุโรหิต
ใหญ่ จึ งได้ ใช้ เจ้ าหน้ าที# ไปจับ
พระองค์
33 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาทั( ง
หลายว่า "เราจะอยู่กับท่านทั( ง
หลายอีกหน่อยหนึ# ง แล้วจะ
กลับไปหาพระองค์ผู้ทรงใช้เรา
มา
34 ท่านทั( งหลายจะแสวงหาเรา
แต่จะไม่พบเรา และที#ซึ#งเราอยู่
นั(นท่านจะไปไม่ได้"
35 พวกยิวจึงพูดกันว่า "คนนี( จะ
ไปไหน ที#เราจะหาเขาไม่พบ เขา
จะไปหาคนที# กระจัดกระจายไป
อยู่ ในหมู่ พวกต่ างชาติและสั# ง
สอนพวกต่างชาติหรือ
36 เขาหมายความว่าอย่างไรที#
พูดว่า `ท่านทั(งหลายจะแสวงหา
เราแต่จะไม่พบเรา' และ `ที#ซึ#ง
เราอยู่นั(นท่านจะไปไม่ได้'"

พระวิญญาณบริสุทธิ3
คือแม่นํ0าประกอบดว้ยชีวิต

37 ในวันสุ ดท้ ายของเทศกาล
ซึ#งเป็นวันใหญ่นั(น พระเยซูทรง
ยืนและประกาศว่า "ถ้าผู้ ใด
กระหาย ผู้นั( นจงมาหาเราและ
ดื#ม
38 ผู้ที# เชื# อในเรา ตามที#พระ
คัมภีร์ได้กล่าวไว้แล้วว่า `แม่นํ(า
ที# มีนํ(าประกอบด้วยชีวิตจะไหล
ออกมาจากภายในผู้นั(น'"
39 (สิ# งที#พระองค์ตรัสนั( นหมาย

ยอห์น @

(DG) ยน @:IJ (D@) มธ >F:BB; มก G:FF (DJ) ยน >:>J; B:IF (DK) มธ >>:D@
(FE) มธ D>:IG; มก >>:>J (F>) มธ >D:DF (FF) มก >G:>K (FI) ฮชย B:G; มธ B:DE
(FB) สดด >I@:D; อสย >>:>D (F@) ลนต DF:FG (FJ) พบญ >J:>B (FK) อสย II:F
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ถึ งพระวิญญาณซึ# งผู้ ที# เชื# อใน
พระองค์จะได้รับ เหตุว่ายังไม่
ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิX
ให้ เพราะพระเยซูยังมิได้รับ
สง่าราศี)
 เห็นดว้ยหรือต่อตา้นพระเยซู
40 เมื# อประชาชนได้ ฟังดังนั( น
หลายคนจึงพูดว่า "แท้จริง ท่าน
ผู้นี( เป็นศาสดาพยากรณ์นั(น"
41 คนอื# นๆก็พูดว่า "ท่านผู้นี(
เป็นพระคริสต์" แต่บางคนพูด
ว่า "พระคริสต์จะมาจากกาลิลี
หรือ
42 พระคัมภีร์กล่าวไว้มิใช่หรือ
ว่า พระคริสต์จะมาจากเชื( อสาย
ของดาวิด และมาจากเมือง
เบธเลเฮมซึ#งดาวิดเคยอยู่นั(น"
43 เหตุฉะนั( น ประชาชนจึงมี
ความเห็นแตกแยกกันในเรื# อง
พระองค์
44 บางคนใคร่จะจับพระองค์
แต่ไม่มีผู้ใดยื#นมือแตะต้องพระ
องค์เลย
45 เจ้าหน้าที# จึงกลับไปหาพวก
ปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสี และ
พวกนั( นกล่าวกับเจ้าหน้ าที# ว่ า
"ทาํไมเจ้าจึงไม่จับเขามา"
46 เจ้าหน้าที#ตอบว่า "ไม่เคยมี
ผู้ใดพูดเหมือนคนนั(นเลย"
47 พวกฟาริสีตอบเขาว่า "พวก
เจ้าถูกหลอกไปด้วยแล้วหรือ
48 มี ผู้ ใดในพวกขุนนางหรื อ

พวกฟาริสีเชื#อในผู้นั(นหรือ
49 แต่ประชาชนหมู่นี( ที#ไม่รู้พระ
ราชบัญญัติกต้็องถูกสาปแช่งอยู่
แล้ว"
50 นิโคเดมัส (ผู้ที#ได้มาหาพระ
เยซูในเวลากลางคืนนั( น และ
เป็นคนหนึ# งในพวกเขา) ได้
กล่าวแก่พวกเขาว่า
51 "พระราชบัญญัติของเราตัด
สินคนใดโดยที# ยังไม่ได้ ฟังเขา
ก่อนและรู้ ว่าเขาได้ทาํอะไรบ้าง
หรือ"
52 เขาทั( งหลายตอบนิโคเดมัส
ว่า "ท่านมาจากกาลิลีด้วยหรือ
จงค้นหาดูเถิด เพราะว่าไม่มี
ศาสดาพยากรณ์เกิดขึ( นมาจาก
กาลิลี"
53 ต่างคนต่างกลับไปบ้านของ
ตน

หญิงที�ถูกจับกุมโทษฐาน
ล่วงประเวณี

8
แต่พระเยซูเสด็จไปยังภูเขา
มะกอกเทศ

2ในตอนเช้ าตรู่ พระองค์ เสด็จ
เข้าในพระวิหารอีก และคนทั( ง
หลายพากันมาหาพระองค์ พระ
องค์กป็ระทับนั#งและสั#งสอนเขา
3 พวกธรรมาจารย์ และพวก
ฟาริสีได้พาผู้หญิงคนหนึ# งมาหา
พระองค์ หญิงผู้นี( ถูกจับฐาน
ล่วงประเวณี และเมื# อเขาให้
หญิงผู้นี( ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชน
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4เขาทูลพระองค์ว่า "พระอา-
จารย์เจ้าข้า หญิงคนนี( ถูกจับเมื#อ
กาํลังล่วงประเวณีอยู่
5 ในพระราชบัญญัตินั( นโมเสส
สั# งให้ เราเอาหินขว้างคนเช่นนี(
ให้ตาย ส่วนท่านจะว่าอย่างไรใน
เรื#องนี( "
6เขาพูดอย่างนี( เพื#อทดลองพระ
องค์ หวังจะหาเหตุฟ้องพระ
องค์ แต่พระเยซูทรงน้อมพระ
กายลงเอานิ( วพระหัตถ์ เขียนที#
ดิน เหมือนดั#งว่าพระองค์ไม่ได้
ยินพวกเขาเลย
7 และเมื# อพวกเขายั งทู ลถาม
พระองค์อยู่ เรื# อยๆ พระองค์ก็
ทรงลุกขึ( นและตรัสกับเขาว่า "ผู้
ใดในพวกท่านที#ไม่มีบาป กใ็ห้ผู้
นั(นเอาหินขว้างเขาก่อน"
8แล้วพระองค์ก็ทรงน้อมพระ
กายลงและเอานิ( วพระหัตถ์เขียน
ที#ดินอีก
9และเมื# อเขาทั( งหลายได้ยินดัง
นั(น จึงรู้สาํนึกโดยใจวินิจฉัยผิด
ชอบ เขาทั(งหลายจึงออกไปทีละ
คนๆ เริ# มจากคนเฒ่าคนแก่
จนหมด เหลือแต่พระเยซูตาม
ลาํพังกับหญิงที#ยังยืนอยู่ที#นั(น
10 เมื# อพระเยซูทรงลุกขึ( นแล้ว
และมิได้ทอดพระเนตรเห็นผู้ใด
เห็นแต่หญิงผู้นั(น พระองค์ตรัส
กับนางว่า "หญิงเอ๋ย พวกเขาที#
ฟ้องเจ้าไปไหนหมด ไม่มีใคร

เอาโทษเจ้าหรือ"
11 นางนั( นทูลว่า "พระองค์เจ้า
ข้า ไม่มีผู้ใดเลย" และพระเยซู
ตรัสกับนางว่า "เรากไ็ม่เอาโทษ
เจ้าเหมือนกัน จงไปเถิด และ
อย่าทาํบาปอีก"

พระเยซูเป็น
ความสว่าง
ของโลก
(ยน >:K)

12 อีกครั( งหนึ# งพระเยซูตรัสกับ
เขาทั( งหลายว่า "เราเป็นความ
สว่างของโลก ผู้ที#ตามเรามาจะ
ไม่เดินในความมืด แต่จะมี
ความสว่างแห่งชีวิต"
13 พวกฟาริสี จึ งกล่าวกับพระ
องค์ว่า "ท่านเป็นพยานให้แก่ตัว
เอง คาํพยานของท่านไม่เป็น
ความจริง"
14 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "แม้
เราเป็นพยานให้แก่ตั วเราเอง
คาํพยานของเราก็เป็นความจริง
เพราะเรารู้ว่าเรามาจากไหนและ
จะไปที#ไหน แต่พวกท่านไม่รู้ว่า
เรามาจากไหนและจะไปที#ไหน
15 ท่านทั( งหลายย่อมพิพากษา
ตามเนื( อหนัง เรามิได้พิพากษา
ผู้ใด
16 แต่ถึ งแม้ ว่าเราจะพิพากษา
การพิพากษาของเราก็ถูกต้อง
เพราะเรามิได้พิพากษาโดยลาํ-
พัง แต่เราพิพากษาร่วมกับพระ

ยอห์น J
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บิดาผู้ทรงใช้เรามา
17 ในพระราชบัญญัติของท่านก็
มีคาํเขียนไว้ว่า `คาํพยานของ
สองคนกเ็ป็นความจริง'
18 เราเป็นพยานให้แก่ตั วเรา
เองและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา
กเ็ป็นพยานให้แก่เรา"
19 เหตุฉะนั(นเขาจึงทูลพระองค์
ว่า "พระบิดาของท่านอยู่ที#ไหน"
พระเยซูตรัสตอบว่า "ตัวเราก็ดี
พระบิดาของเราก็ดี ท่านทั( ง
หลายไม่รู้ จัก ถ้าท่านรู้ จักเรา
ท่ านก็จะรู้ จั กพระบิดาของเรา
ด้วย"
20 พระเยซูตรัสคาํเหล่านี( ที#คลัง
เงิน เมื#อกาํลังทรงสั#งสอนอยู่ใน
พระวิหาร แต่ไม่มี ผู้ ใดจับกุม
พระองค์ เพราะว่ายังไม่ถึงกาํ-
หนดเวลาของพระองค์
21 พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่า
"เราจะจากไป และท่านทั(งหลาย
จะแสวงหาเรา และจะตายใน
การบาปของท่าน ที#ซึ# งเราจะไป
นั(นท่านทั(งหลายจะไปไม่ได้"
22 พวกยิวจึงพูดกันว่า "เขาจะ
ฆ่าตัวตายหรือ เพราะเขาพูดว่า
`ที# ซึ# งเราจะไปนั( นท่านทั( งหลาย
จะไปไม่ได้'"
23 พระองค์ตรัสกับเขาว่า "ท่าน
ทั(งหลายมาจากเบื( องล่าง เรามา
จากเบื( องบน ท่านเป็นของโลกนี(
เราไม่ได้เป็นของโลกนี(

24 เราจึงบอกท่ านทั( งหลายว่า
ท่านจะตายในการบาปของท่าน
เพราะว่าถ้าท่านมิได้เชื# อว่าเรา
เป็นผู้นั( น ท่านจะต้องตายใน
การบาปของตัว"
25 เขาจึงถามพระองค์ว่า "ท่าน
คือใครเล่า" พระเยซูตรัสกับเขา
ว่า "เราเป็นดังที#เราได้บอกท่าน
ทั(งหลายแต่แรกนั(น
26 เราก็ยังมี เรื# องอีกมากที# จะ
พูดและพิพากษาท่าน แต่พระ
องค์ผู้ทรงใช้เรามานั( นทรงเป็น
สัตย์จริง และสิ#งที#เราได้ยินจาก
พระองค์ เรากล่าวแก่โลก"
27 เขาทั( งหลายไม่เข้าใจว่าพระ
องค์ตรัสกับเขาถึงเรื#องพระบิดา
28 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"เมื# อท่านทั( งหลายจะได้ยกบุตร
มนุษย์ขึ( นไว้แล้ว เมื#อนั(นท่านก็
จะรู้ว่าเราคือผู้นั(น และรู้ว่าเรามิ
ได้ทาํสิ# งใดตามใจชอบ แต่พระ
บิดาของเราได้ทรงสอนเราอย่าง
ไร เราจึงกล่าวอย่างนั(น
29 และพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา
กท็รงสถิตอยู่กับเรา พระบิดามิ
ได้ทรงทิ( งเราไว้ตามลาํพังเพราะ
ว่ าเราทาํตามชอบพระทัยพระ
องค์เสมอ"
30 เมื#อพระองค์ตรัสดังนี( กม็ีคน
เป็นอันมากเชื#อในพระองค์
31 พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที#
เชื# อในพระองค์แล้วว่า "ถ้าท่าน
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ทั( งหลายดาํรงอยู่ ในคาํของเรา
ท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้
จริง
32 และท่ านทั( งหลายจะรู้ จั ก
ความจริง และความจริงนั( น
จะทาํให้ท่านทั(งหลายเป็นไท"
33 เขาทั(งหลายทูลตอบพระองค์
ว่า "เราสืบเชื( อสายมาจากอับ-
ราฮัมและไม่ เคยเป็นทาสใคร
เลย เหตุไฉนท่านจึงกล่าวว่า
`ท่านทั(งหลายจะเป็นไท'"
34 พระเยซู ตรั สตอบเขาทั( ง
หลายว่า "เราบอกความจริงแก่
ท่านว่า ผู้ใดที#ทาํบาปกเ็ป็นทาส
ของบาป
35 ทาสนั( นมิได้อยู่ในครัวเรือน
ตลอดไป พระบุตรต่างหากอยู่
ตลอดไป
36 เหตุฉะนั(นถ้าพระบุตรจะทรง
กระทาํให้ท่านทั( งหลายเป็นไท
ท่านกจ็ะเป็นไทจริงๆ
37 เรารู้ว่าท่านทั( งหลายเป็นเชื( อ
สายของอับราฮัม แต่ท่านก็หา
โอกาสที#จะฆ่าเราเสีย เพราะคาํ
ของเราไม่มีโอกาสเข้าสู่ ใจของ
ท่าน
38 เราพูดสิ# งที# เราได้ เห็นจาก
พระบิดาของเรา และท่านทาํสิ#ง
ที#ท่านได้เห็นจากพ่อของท่าน"
39 เขาทั( งหลายจึงทูลตอบพระ
องค์ว่า "อับราฮัมเป็นบิดาของ
เรา" พระเยซูตรัสกับเขาทั( ง

หลายว่า "ถ้าท่านทั( งหลายเป็น
บุตรของอับราฮัมแล้ว ท่านกจ็ะ
ทาํสิ#งที#อับราฮัมได้กระทาํ
40 แต่บัดนี( ท่านทั( งหลายหาโอ-
กาสที# จะฆ่าเรา ซึ# งเป็นผู้ที# ได้
บอกท่านถึงความจริงที#เราได้ยิน
มาจากพระเจ้า อับราฮัมมิได้
กระทาํอย่างนี(
41 ท่านทั( งหลายย่อมทาํสิ# งที#พ่อ
ของท่านทาํ" เขาจึงทูลพระองค์
ว่า "เรามิได้เกิดจากการล่วง
ประเวณี เรามีพระบิดาองค์เดียว
คือพระเจ้า"
42 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ถ้า
พระเจ้าเป็นพระบิดาของท่ าน
แล้ว ท่านกจ็ะรักเรา เพราะเรา
มาจากพระเจ้าและอยู่นี#แล้ว เรา
มิ ได้มาตามใจชอบของเราเอง
แต่พระองค์นั(นทรงใช้เรามา
43 เหตุไฉนท่านจึงไม่เข้าใจถ้อย
คาํที# เราพูด นั# นเป็นเพราะท่าน
ทนฟังคาํของเราไม่ได้
44 ท่านทั( งหลายมาจากพ่อของ
ท่านคือพญามาร และท่านใคร่
จะทาํตามความปรารถนาของ
พ่อท่าน มันเป็นฆาตกรตั( งแต่
เดิมมา และมิได้ตั( งอยู่ในความ
จริง เพราะความจริงมิได้อยู่ใน
มัน เมื# อมันพูดมุสามันก็พูด
ตามสันดานของมันเอง เพราะ
มันเป็นผู้มุสา และเป็นพ่อของ
การมุสา
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45 แต่ท่านทั( งหลายมิได้เชื# อเรา
เพราะเราพูดความจริง
46 มีผู้ใดในพวกท่านหรือที# ชี( ให้
เห็นว่าเราได้ทาํบาป และถ้าเรา
พูดความจริง ทาํไมท่านจึงไม่
เชื#อเรา
47 ผู้ที#มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟัง
พระวจนะของพระเจ้า เหตุฉะ-
นั(นท่านจึงไม่ฟัง เพราะท่านทั( ง
หลายมิได้มาจากพระเจ้า"
48 พวกยิวจึงทูลตอบพระองค์
ว่า "ที# เราพูดว่า ท่านเป็นชาว
สะมาเรียและมีผีสิงนั( น ไม่จริง
หรือ"
49 พระเยซูตรัสตอบว่า "เราไม่
มีผีสิง แต่ว่าเราถวายพระเกียรติ
แด่พระบิดาของเรา และท่านลบ
หลู่เกียรติเรา
50 เรามิได้แสวงหาเกียรติของ
เราเอง แต่มีผู้หาให้ และพระ
องค์นั(นจะทรงพิพากษา
51 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า
ถ้าผู้ใดรักษาคาํของเรา ผู้นั(นจะ
ไม่ประสบความตายเลย"
52 พวกยิ วจึ งทู ลพระองค์ ว่ า
"เดี] ยวนี( เรารู้ แล้วว่าท่านมี ผีสิง
อับราฮัมและพวกศาสดาพยา-
กรณ์ก็ตายแล้ว และท่านพูดว่า
`ถ้าผู้ ใดรักษาคาํของเรา ผู้นั( น
จะไม่ชิมความตายเลย'
53 ท่านเป็นใหญ่กว่าอับราฮัม
บิดาของเราที# ตายไปแล้ วหรือ

พวกศาสดาพยากรณ์นั( นก็ตาย
ไปแล้วด้วย ท่านอวดอ้างว่าท่าน
เป็นผู้ใดเล่า"
54 พระเยซูตรัสตอบว่า "ถ้าเรา
ให้เกียรติแก่ตัวเราเอง เกียรติ
ของเราก็ไม่มีความหมาย พระ
องค์ ผู้ ทรงให้ เกียรติแก่ เรานั( น
คือพระบิดาของเรา ผู้ซึ# งพวก
ท่ านกล่ าวว่ าเป็นพระเจ้ าของ
พวกท่าน
55 ท่านไม่รู้จักพระองค์ แต่เรา
รู้จักพระองค์ และถ้าเรากล่าวว่า
เราไม่รู้จักพระองค์ เรากเ็ป็นคน
มุสาเหมือนกับท่าน แต่เรารู้จัก
พระองค์ และรักษาพระดาํรัส
ของพระองค์
56 อับราฮัมบิดาของท่านชื#นชม
ยินดีที#จะได้เห็นวันของเรา และ
ท่านกไ็ด้เห็นแล้วและมีความยิน
ดี"
57 พวกยิ วก็ ทู ลพระองค์ ว่ า
"ท่านอายุยังไม่ถึงห้าสิบปี และ
ท่านเคยเห็นอับราฮัมหรือ"
58 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เรา
บอ ก คว า ม จ ริ งแ ก่ ท่ าน ว่ า
ก่อนอับราฮัมบังเกิดมานั( นเรา
เป็น"
59 คนเหล่านั( นจึงหยิบก้อนหิน
จะขว้างพระองค์ แต่พระเยซู
ทรงหลบและเสด็จออกไปจาก
พระวิหาร เสด็จผ่านท่ามกลาง
เขาเหล่านั(น
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ทรงรกัษาชายตาบอด
แต่กําเนิด

9
เมื# อพระเยซูเสด็จดาํเนินไป
นั(น พระองค์ทอดพระเนตร

เห็นชายคนหนึ# งตาบอดแต่กาํ-
เนิด
2และพวกสาวกของพระองค์ทูล
ถามพระองค์ว่า "พระอาจารย์
เจ้าข้า ใครได้ทาํผิดบาป ชายคน
นี( หรือบิดามารดาของเขา เขาจึง
เกิดมาตาบอด"
3พระเยซูตรัสตอบว่า "มิใช่ชาย
คนนี( หรือบิดามารดาของเขาได้
ทาํบาป แต่เพื# อให้พระราชกิจ
ของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา
4 เราต้องกระทาํพระราชกิจของ
พระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื# อยัง
วันอยู่ เมื# อถึงกลางคืนไม่มีผู้
ใดทาํงานได้
5ตราบใดที#เรายังอยู่ในโลก เรา
เป็นความสว่างของโลก"
6เมื#อตรัสดังนั(นแล้ว พระองค์ก็
ทรงบ้วนนํ(าลายลงที# ดิน แล้ว
ทรงเอานํ(าลายนั( นทาํเป็นโคลน
ทาที#ตาของคนตาบอดนั(น
7แล้วตรัสสั# งเขาว่า "จงไปล้าง
ออกเสียในสระสิโลอัมเถิด" (สิ-
โลอัมแปลว่า ใช้ไป) เขาจึงไป
ล้างแล้วกลับเห็นได้
8 เพื# อนบ้านและคนทั( งหลายที#
เคยเห็นชายคนนั( นเป็นคนตา
บอดมาก่อน จึงพูดกันว่า "คนนี(

มิใช่หรือที#เคยนั#งขอทาน"
9บางคนกพู็ดว่า "คนนั(นแหละ"
คนอื#นว่า "เขาคล้ายคนนั(น" แต่
เขาเองพูดว่า "ข้าพเจ้าคือคน
นั(น"
10 เขาทั( งหลายจึ งถามเขาว่ า
"ตาของเจ้าหายบอดได้อย่างไร"
11 เขาตอบว่า "ชายคนหนึ# งชื# อ
เยซู ได้ทาํโคลนทาตาของข้าพ-
เจ้า และบอกข้าพเจ้าว่า `จงไป
ที# สระสิโลอัมแล้วล้างออกเสีย'
ข้ าพเจ้ าก็ได้ ไปล้ างตาจึ งมอง
เห็นได้"
12 เขาทั(งหลายจึงถามเขาว่า "ผู้
นั( นอยู่ที# ไหน" คนนั( นบอกว่า
"ข้าพเจ้าไม่ทราบ"
13 เขาจึ งพาคนที# แต่ ก่ อนตา
บอดนั(นไปหาพวกฟาริสี
14 วันที#พระเยซูทรงทาํโคลนทา
ตาชายคนนั( นให้หายบอดเป็น
วันสะบาโต
15 พวกฟาริสีก็ได้ถามเขาอีกว่า
ทาํอย่างไรตาเขาจึงมองเห็น เขา
บอกคนเหล่านั( นว่า "เขาเอา
โคลนทาตาของข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้าก็ล้ างออกแล้วจึ งมอง
เห็น"
16 ฉะนั( นพวกฟาริสีบางคนพูด
ว่า "ชายคนนี( ไม่ได้มาจากพระ
เจ้าเพราะเขามิได้ รักษาวันสะ-
บาโต" คนอื#นว่า "คนบาปจะทาํ
การอัศจรรย์เช่นนั( นได้อย่างไร"
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พวกเขากแ็ตกแยกกัน
17 เขาจึงพูดกับคนตาบอดอีก
ว่า "เจ้าคิดอย่างไรเรื# องคนนั( น
ในเมื# อเขาได้ทาํให้ตาของเจ้ า
หายบอด" ชายคนนั( นตอบว่า
"ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์"
18 แต่พวกยิวไม่เชื# อเรื# องเกี# ยว
กับชายคนนั(นว่า เขาตาบอดและ
กลับมองเห็น จนกระทั# งเขาได้
เรี ยกบิ ดามารดาของคนที# ตา
กลับมองเห็นได้นั(นมา
19 แล้วพวกเขาถามเขาทั( งสอง
ว่า "ชายคนนี( เป็นบุตรชายของ
เจ้าหรือที# เจ้าบอกว่าตาบอดมา
แต่กาํเนิด ทาํไมเดี]ยวนี( เขาจึง
มองเห็น"
20 บิดามารดาของชายคนนั( น
ตอบเขาว่า "เราทราบว่าคนนี(
เป็นบุตรชายของเรา และทราบ
ว่าเขาเกิดมาตาบอด
21 แต่ไม่รู้ ว่าทาํไมเดี]ยวนี( เขาจึง
มองเห็น หรือใครทาํให้ตาของ
เขาหายบอด เรากไ็ม่ทราบ จง
ถามเขาเถิด เขาโตแล้ว เขาจะ
เล่าเรื#องของเขาเองได้"
22 ที# บิ ดามารดาของเขาพู ด
อย่ างนั( นก็ เพราะกลั วพวกยิว
เพราะพวกยิวตกลงกันแล้วว่า
ถ้าผู้ใดยอมรับว่าผู้นั( นเป็นพระ
คริสต์ จะต้องไล่ผู้นั( นเสียจาก
ธรรมศาลา
23 เหตุฉะนั( น บิดามารดาของ

เขาจึงพูดว่า "จงถามเขาเถิด เขา
โตแล้ว"
24 คนเหล่านั( นจึงเรียกคนที#แต่
ก่อนตาบอดนั( นมาอีกและบอก
เขาว่า "จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
เรารู้อยู่ ว่า ชายคนนั( นเป็นคน
บาป"
25 เขาตอบว่า "ท่านนั(นเป็นคน
บาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบ สิ#ง
เดี ยวที# ข้ าพเจ้ าทราบก็ คื อว่ า
ข้าพเจ้าเคยตาบอด แต่เดี]ยวนี(
ข้าพเจ้ามองเห็นได้"
26 คนเหล่านั( นจึงถามเขาอีกว่า
"เขาทาํอะไรกับเจ้าบ้าง เขาทาํ
อย่างไรตาของเจ้าจึงหายบอด"
27 ช า ยค น นั( น ต อ บ เ ข า ว่ า
"ข้าพเจ้าบอกท่านแล้ว และท่าน
ไม่ฟัง ทาํไมท่านจึงอยากฟังอีก
ท่านอยากเป็นสาวกของท่านผู้
นั(นด้วยหรือ"
28 เขาทั( งหลายจึ งเย้ยชายคน
นั(นว่า "แกเป็นศิษย์ของเขา แต่
เราเป็นศิษย์ของโมเสส
29 เรารู้ ว่า พระเจ้าได้ตรัสกับ
โมเสส แต่คนนั( นเราไม่รู้ ว่าเขา
มาจากไหน"
30 ชายคนนั( นตอบเขาว่า "เออ
ช่างประหลาดจริงๆที# พวกท่าน
ไม่รู้ว่าท่านผู้นั(นมาจากไหน แต่
ท่ านผู้ นั( นยั งได้ ทาํ ให้ ตาของ
ข้าพเจ้าหายบอด
31 พวกเรารู้ ว่าพระเจ้ามิได้ฟัง
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คนบาป แต่ถ้าผู้ใดนมัสการพระ
เจ้าและกระทาํตามพระทัยพระ
องค์ พระองค์กท็รงฟังผู้นั(น
32 ตั( งแต่เริ# มมีโลกมาแล้ว ไม่
เคยมีใครได้ยินว่า มี ผู้ใดทาํให้
ตาของคนที#บอดแต่กาํเนิดมอง
เห็นได้
33 ถ้ าท่ านผู้ นั( นไม่ ได้ มาจาก
พระเจ้าแล้ว กจ็ะทาํอะไรไม่ได้"
34 เขาทั( งหลายตอบคนนั( นว่า
"แกเกิ ดมาในการบาปทั( งนั( น
และแกจะมาสอนเราหรือ" แล้ว
เขาจึงไล่คนนั(นเสีย
35 พระเยซูทรงได้ยินว่าเขาได้
ไล่คนนั(นเสียแล้ว และเมื#อพระ
องค์ทรงพบชายคนนั( นจึงตรัส
กับเขาว่า "เจ้าเชื# อในพระบุตร
ของพระเจ้าหรือ"
36 ชายคนนั(นทูลตอบว่า "ท่าน
เจ้าข้า ผู้ใดเป็นพระบุตรนั(น ซึ#ง
ข้าพเจ้าจะเชื#อในพระองค์ได้"
37 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "เจ้า
ได้เห็นท่านแล้ว ทั( งเป็นผู้นั( น
เองที#กาํลังพูดอยู่กับเจ้า"
38 เขาจึงทูลว่า "พระองค์เจ้าข้า
ข้าพระองค์เชื# อ" แล้วเขาก็
นมัสการพระองค์
39 พระเยซูตรัสว่า "เราเข้ามาใน
โลกเพื# อการพิพากษา เพื# อให้
คนทั( งหลายที# มองไม่เห็นกลับ
มองเห็น และคนที#มองเห็นกลับ
ตาบอด"

40 เมื# อพวกฟาริสีบางคนที# อยู่
กับพระองค์ได้ยินอย่างนั( น จึง
กล่าวแก่พระองค์ว่า "เราตาบอด
ด้วยหรือ"
41 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ถ้า
พวกท่านตาบอด พวกท่านก็จะ
ไม่มีความผิดบาป แต่บัดนี( ท่าน
พูดว่า `เรามองเห็น' เหตุฉะนั(น
ความผิดบาปของท่ านจึ งยั งมี
อยู่"

พระเยซูเป็นผูเ้ลี0 ยงที�ดี

10
"เราบอกความจริ งแก่
ท่านว่า ผู้ที# มิได้เข้าไป

ในคอกแกะทางประตู แต่ปีน
เข้าไปทางอื# นนั( นเป็นขโมยและ
โจร
2แต่ผู้ ที# เข้ าทางประตูก็เป็นผู้
เลี( ยงแกะ
3นายประตูจึงเปิดประตูให้ผู้นั(น
และแกะย่อมฟังเสียงของท่าน
ท่ านเรียกชื# อแกะของท่ านและ
นาํออกไป
4 เมื# อท่ านต้ อนแกะของท่ าน
ออกไปแล้วก็เดินนาํหน้า และ
แกะก็ตามท่านไป เพราะรู้ จัก
เสียงของท่าน
5คนแปลกหน้าแกะจะไม่ตาม
เลย แต่จะหนีไปจากเขา เพราะ
ไม่รู้จักเสียงของคนแปลกหน้า"
6คาํอุ ปมานั( นพระเยซู ได้ตรัส
กับเขาทั( งหลาย แต่เขาไม่เข้าใจ
ความหมายของพระดาํรัสที#พระ
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องค์ตรัสกับเขาเลย
7พระเยซู จึ งตรัสกั บเขาอี กว่า
"เราบอกความจริ งแก่ท่ านว่ า
เราเป็นประตูของแกะทั(งหลาย
8 บรรดาผู้ ที# มาก่ อนเรานั( น
เป็นขโมยและโจร แต่ฝูงแกะกม็ิ
ได้ฟังเขา
9 เราเป็นประตู ถ้าผู้ ใดเข้าไป
ทางเรา ผู้นั(นจะรอด และเขาจะ
เข้าออก แล้วจะพบอาหาร
10 ขโมยนั( นย่อมมาเพื# อจะลัก
และฆ่าและทาํลายเสีย เราได้มา
เพื#อเขาทั(งหลายจะได้ชีวิต และ
จะได้อย่างครบบริบูรณ์
11 เราเป็นผู้ เลี( ยงที# ดี ผู้ เลี( ยง
ที#ดีนั(นย่อมสละชีวิตของตนเพื#อ
ฝูงแกะ
12 แต่ผู้ที#รับจ้างมิได้เป็นผู้เลี( ยง
แกะ และฝูงแกะไม่เป็นของเขา
เมื#อเห็นสุนัขป่ามา เขาจึงละทิ( ง
ฝูงแกะหนีไป สุนัขป่าก็ชิงเอา
แกะไปเสีย และทาํให้ฝูงแกะ
กระจัดกระจายไป
13 ผู้ที# รับจ้างนั( นหนี เพราะเขา
เป็นลูกจ้างและไม่เป็นห่วงแกะ
เลย
14 เราเป็นผู้ เลี( ยงที# ดี และเรา
รู้ จักแกะของเรา และแกะของ
เรากรู้็จักเรา
15 เหมือนพระบิดาทรงรู้ จักเรา
เรากรู้็จักพระบิดาด้วย และชีวิต
ของเรา เราสละเพื#อฝูงแกะ

16 แกะอื#นซึ# งมิได้เป็นของคอก
นี( เราก็มีอยู่ แกะเหล่านั( นเราก็
ต้องพามาด้วย และแกะเหล่า
นั( นจะฟังเสียงของเรา แล้วจะ
รวมเป็นฝูงเดียว และมีผู้ เลี( ยง
เพียงผู้เดียว
17 ด้วยเหตุนี( พระบิดาของเรา
จึงทรงรักเรา เพราะเราสละชีวิต
ของเราเพื#อจะรับชีวิตนั( นคืนมา
อีก
18 ไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจากเราได้
แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมัครของ
เราเอง เรามีสิทธิที#จะสละชีวิต
นั( น และมีสิทธิที#จะรับคืนอีก
พระบัญชานี( เราได้ รั บมาจาก
พระบิดาของเรา"
19 พระดาํรัสนี( จึงทาํให้พวกยิว
แตกแยกกันอีก
20 พวกเขาหลายคนพูดว่า "เขา
มีผีสิงและเป็นบ้า ท่านฟังเขา
ทาํไม"
21 พวกอื#นกพู็ดว่า "คาํอย่างนี(
ไม่เป็นคาํของผู้ที#มีผีสิง ผีจะทาํ
ให้คนตาบอดมองเห็นได้หรือ"

พระเยซูทรงเปิดเผยว่า
พระองคเ์ป็นพระเจ้า

22 ขณะนั( นเป็นเทศกาลเลี( ยง
ฉลองพระวิหารที#กรุงเยรูซาเล็ม
และเป็นฤดูหนาว
23 พระเยซู ทรงดาํ เนิ นอยู่ ใน
พระวิหารที#เฉลียงของซาโลมอน
24 แล้วพวกยิวก็พากันมาห้อม
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ล้อมพระองค์ไว้และทูลพระองค์
ว่า "จะทาํให้เราสงสัยนานสัก
เท่าใด ถ้าท่านเป็นพระคริสต์ก็
จงบอกเราให้ชัดแจ้งเถิด"
25 พระเยซู ตรั สตอบเขาทั( ง
หลายว่า "เราได้บอกท่านทั( ง
หลายแล้ว และท่านไม่เชื#อ การ
ซึ# งเราได้กระทาํในพระนามพระ
บิดาของเราก็เป็นพยานให้แก่
เรา
26 แต่ ท่ านทั( งหลายไ ม่ เ ชื# อ
เพราะท่านมิได้เป็นแกะของเรา
ตามที#เราได้บอกท่านแล้ว
27 แกะของเราย่อมฟังเสียงของ
เรา และเรารู้ จักแกะเหล่านั( น
และแกะนั(นตามเรา
28 เราให้ชีวิตนิรันดร์แก่แกะนั(น
และแกะนั(นจะไม่พินาศเลย และ
จะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั( น
ไปจากมือของเราได้
29 พระบิดาของเราผู้ ประทาน
แกะนั( นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่า
ทุกสิ# ง และไม่มีผู้ใดสามารถชิง
แกะนั(นไปจากพระหัตถ์ของพระ
บิดาของเราได้
30 เรากับพระบิดาของเราเป็น
อันหนึ#งอันเดียวกัน"
31 พวกยิวจึงหยิบก้อนหินขึ( น
มาอีกจะขว้างพระองค์ให้ตาย
32 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"เราได้สาํแดงให้ท่านเห็นการดี
หลายประการซึ# งมาจากพระบิดา

ของเรา ท่านทั( งหลายหยิบก้อน
หินจะขว้างเราให้ตายเพราะการ
กระทาํข้อใดเล่า"
33 พวกยิวทูลตอบพระองค์ว่า
"เราจะขว้างท่านมิใช่เพราะการ
กระทาํดี แต่เพราะการพูดหมิ#น
ประมาท เพราะท่านเป็นเพียง
มนุษย์แต่ตั( งตัวเป็นพระเจ้า"
34 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ใน
พระราชบัญญัติ ของท่ านมี คาํ
เขียนไว้มิใช่หรือว่า `เราไดก้ล่าว
ว่า ท่านทั ,งหลายเป็นพระ'
35 ถ้าพระองค์ได้ทรงเรียกผู้ที#
รับพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็น
พระ และจะฝ่าฝืนพระคัมภีร์ไม่
ได้
36 ท่านทั(งหลายจะกล่าวหาท่าน
ที#พระบิดาได้ทรงตั( งไว้ และทรง
ใช้เข้ามาในโลกว่า `ท่านกล่าวคาํ
หมิ# นประมาท' เพราะเราได้
กล่าวว่า `เราเป็นบุตรของพระ
เจ้า' อย่างนั(นหรือ
37 ถ้าเราไม่ปฏิบัติพระราชกิจ
ของพระบิดาของเรา กอ็ย่าเชื# อ
ในเราเลย
38 แต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจ
นั(น แม้ว่าท่านมิได้เชื#อในเรา ก็
จงเชื# อเพราะพระราชกิจนั( นเถิด
เพื# อท่านจะได้รู้ และเชื# อว่าพระ
บิดาทรงอยู่ในเราและเราอยู่ใน
พระบิดา"
39 พวกเขาจึงหาโอกาสจับพระ
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องค์อีกครั( งหนึ# ง แต่พระองค์
ทรงรอดพ้นจากมือเขาไปได้

พระเยซูเสด็จไปยงัสถานที�
ซึ�งพระองคท์รงรบับพัติศมา

40 พระองค์เสด็จไปฟากแม่นํ(า
จอร์แดนข้างโน้นอีก และไปถึง
สถานที# ที# ยอห์นให้ บัพติ ศมา
เป็นครั( งแรก และพระองค์ทรง
พักอยู่ที#นั#น
41 คนเป็นอันมากพากันมาหา
พระองค์ และกล่าวว่า "ยอห์นมิ
ได้ทาํการอัศจรรย์ใดๆเลย แต่
ทุกสิ# งซึ# งยอห์นได้กล่าวถึงท่าน
ผู้นี( เป็นความจริง"
42 และมีคนหลายคนที# นั# นได้
เชื#อในพระองค์

ลาซารสัไดฟื้0 นขึ0 น
มาจากความตาย

11
มีชายคนหนึ# งชื# อลาซารัส
กาํลั งป่วยอยู่ ที# หมู่ บ้ าน

เบธานี ซึ#งเป็นเมืองที#มารีย์และ
มารธาพี#สาวของเธออยู่นั(น
2(มารีย์ผู้นี( คือหญิงที# เอานํ(ามัน
หอมชโลมองค์พระผู้ เป็นเจ้ า
และเอาผมของเธอเช็ดพระบาท
ของพระองค์ ลาซารัสน้องชาย
ของเธอกาํลังป่วยอยู่)
3ดังนั( นพี# สาวทั( งสองนั( นจึงให้
คนไปเฝ้าพระองค์ทูลว่า "พระ
องค์เจ้าข้า ดูเถิด ผู้ที#พระองค์
ทรงรักนั(นกาํลังป่วยอยู่"
4 เมื# อพระเยซูทรงได้ ยินแล้วก็

ตรัสว่า "โรคนั(นจะไม่ถึงตาย แต่
เกิดขึ( นเพื#อเชิดชูพระเกียรติของ
พระเจ้า เพื# อพระบุตรของพระ
เจ้ าจะได้ รับเกี ยรติ เพราะโรค
นั(น"
5พระเยซูทรงรักมารธาและน้อง
สาวของเธอและลาซารัส
6ดังนั( นครั( นพระองค์ทรงได้ยิน
ว่าลาซารัสป่วยอยู่ พระองค์ยัง
ทรงพักอยู่ที# ที# พระองค์ทรงอยู่
นั(นอีกสองวัน
7หลังจากนั(นพระองค์ก็ตรัสกับ
พวกสาวกว่า "ให้เราเข้าไปใน
แคว้นยูเดียกันอีกเถิด"
8พวกสาวกทูลพระองค์ว่า "พระ
อาจารย์เจ้าข้า เมื# อเร็วๆนี( พวก
ยิ วหาโอกาสเอาหิ นขว้ างพระ
องค์ให้ตาย แล้วพระองค์ยังจะ
เสดจ็ไปที#นั#นอีกหรือ"
9พระเยซูตรัสตอบว่า "วันหนึ# ง
มีสิบสองชั# วโมงมิใช่หรือ ถ้าผู้
ใดเดินในตอนกลางวันเขาก็จะ
ไม่สะดุด เพราะเขาเห็นความ
สว่างของโลกนี(
10 แต่ถ้าผู้ ใดเดินในตอนกลาง
คืนเขาก็จะสะดุด เพราะไม่มี
ความสว่างในตัวเขา"
11 พระองค์ตรัสดังนั( นแล้วจึง
ตรัสกับเขาว่า "ลาซารัสสหาย
ของเราหลับไปแล้ว แต่เราไป
เพื#อจะปลุกเขาให้ตื#น"
12 พวกสาวกของพระองค์ทูลว่า
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"พระองค์เจ้าข้า ถ้าเขาหลับอยู่
เขากจ็ะสบายดี"
13 แต่พระเยซูตรัสถึงความตาย
ของลาซารัส แต่พวกสาวกคิดว่า
พระองค์ตรัสถึ งการนอนหลับ
พักผ่อน
14 ฉะนั(นพระเยซูจึงตรัสกับเขา
ตรงๆว่า "ลาซารัสตายแล้ว
15 เพื#อเห็นแก่ท่านทั( งหลายเรา
จึงยินดีที# เรามิได้อยู่ที# นั# นเพื# อ
ท่านจะได้เชื# อ แต่ให้เราไปหา
เขากันเถิด"
16 โธมัสที# เรียกว่า ดิดุมัส จึง
พูดกับเพื# อนสาวกว่า "ให้พวก
เราไปด้วยเถิด เพื# อจะได้ตาย
ด้วยกันกับพระองค์"
17 ครั( นพระเยซู เสด็จมาถึ งก็
ทรงทราบว่า เขาเอาลาซารัสไป
ไว้ในอุโมงค์ฝังศพสี# วันแล้ว
18 หมู่ บ้านเบธานีอยู่ ใกล้กรุง
เยรูซาเลม็ ห่างกันประมาณสาม
กิโลเมตร
19 พวกยิ วหลายคนได้ มาหา
มารธาและมารีย์ เพื# อจะปลอบ
โยนเธอเรื#องน้องชายของเธอ
20 ครั( นมารธารู้ ข่าวว่าพระเยซู
กาํลังเสดจ็มา เธอกอ็อกไปต้อน
รับพระองค์ แต่มารีย์นั# งอยู่ใน
เรือน
21 มารธา จึ ง ทู ลพระเยซู ว่ า
"พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์อยู่
ที#นี#  น้องชายของข้าพระองค์คง

ไม่ตาย
22 แต่ถึงแม้เดี] ยวนี( ข้าพระองค์
กท็ราบว่า สิ#งใดๆที#พระองค์จะ
ทูลขอจากพระเจ้า พระเจ้าจะ
ทรงโปรดประทานแก่พระองค์"
23 พระเยซูตรัสกับเธอว่า "น้อง
ชายของเจ้าจะฟื( นขึ( นมาอีก"
24 มารธาทูลพระองค์ว่า "ข้า
พระองค์ทราบแล้วว่า เขาจะฟื( น
ขึ( นมาอีกในวันสุดท้ายเมื# อคน
ทั(งปวงจะฟื( นขึ( นมา"
25 พระเยซูตรัสกับเธอว่า "เรา
เป็นเหตุ ให้ คนทั( งปวงเป็นขึ( น
และมีชีวิต ผู้ที#เชื#อในเรานั(น ถึง
แม้ ว่าเขาตายแล้วก็ยังจะมีชี วิต
อีก
26 และผู้ใดที#มีชีวิตและเชื# อใน
เราจะไม่ตายเลย เจ้าเชื#ออย่างนี(
ไหม"
27 มารธาทูลพระองค์ว่า "เชื# อ
พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เชื# อ
ว่า พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์
พระบุตรของพระเจ้า ที#จะเสดจ็
มาในโลก"
28 เมื# อเธอทูลดังนี( แล้ว เธอก็
กลับไปและเรียกมารีย์น้องสาว
กระซิบว่า "พระอาจารย์เสดจ็มา
แล้ว และทรงเรียกเจ้า"
29 เมื# อมารีย์ได้ยินแล้ว เธอก็
รีบลุกขึ( นไปเฝ้าพระองค์
30 ฝ่ายพระเยซู ยังไม่ เสด็จเข้า
ไปในเมือง แต่ยังประทับอยู่ ณ
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ที#ซึ#งมารธาพบพระองค์นั(น
31 พวกยิ วที# อ ยู่ กั บมารี ย์ ใน
เรือนและกาํลังปลอบโยนเธออยู่
เมื# อเห็นมารีย์รีบลุกขึ( นและเดิน
ออกไปจึงตามเธอไปพูดกันว่า
"เธอจะไปร้องไห้ที#อุโมงค์"
32 ครั(นมารีย์มาถึงที#ซึ# งพระเยซู
ประทับอยู่และเห็นพระองค์แล้ว
จึงกราบลงที# พระบาทของพระ
องค์ทูลว่า "พระองค์เจ้าข้า ถ้า
พระองค์ประทับอยู่ที#นี#  น้องชาย
ของข้าพระองค์คงไม่ตาย"
33 ฉะนั( นเมื# อพระเยซูทอดพระ
เนตรเห็นเธอร้องไห้ และพวก
ยิวที#มากับเธอร้องไห้ด้วย พระ
องค์ก็ทรงครํ#าครวญร้อนพระทัย
และทรงเป็นทุกข์
34 และตรัสถามว่า "พวกเจ้าเอา
ศพเขาไปไว้ที#ไหน" เขาทูลพระ
องค์ว่า "พระองค์เจ้าข้า เชิญ
เสดจ็มาดูเถิด"
35 พระเยซูทรงพระกันแสง
36 พวกยิวจึงกล่าวว่า "ดูเถิด
พระองค์ทรงรักเขาเพียงไร"
37 และบางคนกพู็ดว่า "ท่านผู้นี(
ทาํให้คนตาบอดมองเห็น จะทาํ
ให้คนนี( ไม่ตายไม่ได้หรือ"

พระเยซูที�อุโมงคฝั์งศพ
บรรดาเพื�อนของมารีย์

ไดก้ลบัใจเสียใหม่
38 พระเยซูทรงครํ#า ครวญร้อน
พระทัยอีก จึงเสดจ็มาถึงอุโมงค์

ฝังศพ อุโมงค์ฝังศพนั(นเป็นถํ(า
มีศิลาวางปิดปากไว้
39 พระเยซูตรัสว่า "จงเอาศิลา
ออกเสีย" มารธาพี# สาวของผู้
ตายจึงทูลพระองค์ว่า "พระองค์
เจ้าข้า ป่านนี( ศพมีกลิ# นเหม็น
แล้ว เพราะว่าเขาตายมาสี# วัน
แล้ว"
40 พระเยซูตรัสกับเธอว่า "เรา
บอกเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า ถ้าเจ้า
เชื#อ เจ้ากจ็ะได้เห็นสง่าราศีของ
พระเจ้า"
41 พวกเขาจึงเอาศิลาออกเสีย
จากที# ซึ# งผู้ตายวางอยู่นั( น พระ
เยซูทรงแหงนพระพักตร์ขึ( นตรัส
ว่า "ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์
ขอบพระคุณพระองค์ที#พระองค์
ทรงโปรดฟังข้าพระองค์
42 ข้าพระองค์ทราบว่า พระ
องค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่เสมอ
แต่ที# ข้าพระองค์กล่าวอย่างนี( ก ็
เพราะเห็นแก่ประชาชนที# ยืนอยู่
ที# นี#  เพื# อเขาจะได้เชื# อว่าพระ
องค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา"
43 เมื# อพระองค์ตรัสดังนั( นแล้ว
จึ งเปล่ งพระสุ รเสี ยงตรั สว่ า
"ลาซารัสเอ๋ย จงออกมาเถิด"
44 ผู้ตายนั(นก็ออกมา มีผ้าพัน
ศพพันมือและเท้า และที#หน้าก็
มีผ้าพันอยู่ด้วย พระเยซูตรัสกับ
เขาทั(งหลายว่า "จงแก้แล้วปล่อย
เขาไปเถิด"

ยอห์น >>

(F>) ยน >>:>K, FF (FD) มก B:DD; @:DB; ยน >>:D>; วว >:>@ (FB) ลก >K:I>
(F@) ยน K:G-@ (FJ) มธ D@:GE, GG; มก >B:IG; ลก DI:D; ยน DE:>
(IE) ยน >>:I, DF (ID) ยน >D:FE; >@:D> (II) ยน >K:IE; DE:@
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45 ดังนั( นพวกยิวหลายคนที#มา
หามารีย์และได้เห็นการกระทาํ
ของพระเยซู กเ็ชื#อในพระองค์
46 แต่พวกเขาบางคนไปหาพวก
ฟาริสี และเล่าเหตุการณ์ที#พระ
เยซูได้ทรงกระทาํให้ฟัง

พวกปุโรหิตใหญ่
กบัพวกฟาริสีหาโอกาส

ที�จะฆ่าพระเยซูเสีย
47 ฉะนั( นพวกปุโรหิตใหญ่และ
พวกฟาริสีกเ็รียกประชุมสมาชิก
สภาแล้วว่า "เราจะทาํอย่างไรกัน
เพราะว่าชายผู้นี( ทาํการอัศจรรย์
หลายประการ
48 ถ้ าเราปล่อยเขาไว้ อย่ างนี(
คนทั( งปวงจะเชื# อถือเขา แล้ว
พวกโรมก็จะมาริบเอาทั( งที# และ
ชนชาติของเราไป"
49 แต่ คนหนึ# งในพวกเขาชื# อ
คายาฟาสเป็นมหาปุโรหิตประจาํ
การในปีนั( น กล่าวแก่เขาทั( ง
หลายว่า "ท่านทั( งหลายไม่รู้
อะไรเสียเลย
50 และไม่พิจารณาด้วยว่า จะ
เป็นประโยชน์แก่ เราทั( งหลาย
ถ้าจะให้คนตายเสียคนหนึ# งเพื#อ
ประชาชน แทนที# จะให้คนทั( ง
ชาติต้องพินาศ"
51 เขามิได้กล่าวอย่างนั(นตามใจ
ชอบ แต่เพราะว่าเขาเป็นมหา
ปุโรหิตประจาํการในปีนั( น จึง
พยากรณ์ว่าพระเยซูจะสิ( นพระ

ชนม์แทนชนชาตินั(น
52 และมิ ใช่ แทนชนชาติ นั( น
อย่างเดียว แต่เพื# อจะรวบรวม
บุตรทั(งหลายของพระเจ้าที#กระ-
จั ดกระจายไปนั( นให้ เ ข้ าเป็ น
พวกเดียวกัน
53 ตั( งแต่วันนั( นเป็นต้นมา เขา
ทั( งหลายจึงปรึกษากันจะฆ่าพระ
องค์เสีย
54 เหตุฉะนั( น พระเยซูจึงไม่
เสดจ็ในหมู่พวกยิวอย่างเปิดเผย
อีก แต่ได้เสดจ็ออกจากที#นั#นไป
ยังถิ#นที#อยู่ใกล้ถิ#นทุรกันดาร ถึง
เมืองหนึ#งชื#อเอฟราอิม และทรง
พักอยู่ ที# นั# นกับพวกสาวกของ
พระองค์
55 ขณะนั( นใกล้จะถึ งเทศกาล
ปัสกาของพวกยิวแล้ว และคน
เป็นอันมากได้ออกจากหัวเมือง
นั( นขึ( นไปยังกรุงเยรูซาเล็มก่อน
เทศกาลปัสกาเพื#อจะชาํระตัว
56 เขาทั( งหลายจึงแสวงหาพระ
เยซู และเมื#อเขาทั(งหลายยืนอยู่
ในพระวิหาร เขาก็พูดกันว่า
"ท่ านทั( งหลายคิดเห็นอย่างไร
พระองค์จะไม่ เสด็จมาในงาน
เทศกาลนี( หรือ"
57 ฝ่ ายพวกปุ โรหิ ตใหญ่และ
พวกฟาริสีได้ออกคาํสั#งไว้ว่า ถ้า
ผู้ ใดรู้ ว่าพระองค์อยู่ที# ไหน ก็
ให้มาบอกพวกเขาเพื# อจะได้ไป
จับพระองค์

ยอห์น >>

(IG) ยน B:>B (I@) สดด D:D; มธ DG:F (IK) มธ DG:F; ลก F:D (BE) ยน >J:>I
(BD) สดด DD:D@; อสย IK:G (BF) มธ DG:I; ลก G:>> (BI) D พศด >F:>K; ยน I:>, F
(BB) กดว K:>E, >F; F>:>K-DE; D พศด FE:>@ (BG) ยน @:>> (B@) มธ DG:>I->G

 43_joh.pub 
 page 36

 Saturday, February 27, 2016 22:54 



หน้า 2144

ทรงพระกระยาหารเย็น
ที�บา้นเบธานี

(มธ DG:G->F)
(มก >I:F-K)
(ลก @:F@-FJ)

12
แล้ วก่ อนปั สกาหกวัน
พระเยซู เสด็จมาถึงหมู่

บ้านเบธานี ซึ# งเป็นที# อยู่ของ
ลาซารัสผู้ซึ# งพระองค์ได้ทรงให้
ฟื( นขึ( นจากตาย
2ที# นั# นเขาจัดงานเลี( ยงอาหาร
เย็นแก่พระองค์ มารธาก็ปรน-
นิบัติอยู่ และลาซารัสก็เป็นคน
หนึ# งในพวกเขาที# เอนกายลงรับ
ประทานกับพระองค์
3มารีย์จึงเอานํ(ามันหอมนาระ-
ดาบริสุ ทธิX หนั กประมาณครึ# ง
กิโลกรัม ซึ# งมีราคาแพงมากมา
ชโลมพระบาทของพระเยซู และ
เอาผมของเธอเช็ดพระบาทของ
พระองค์ เรือนกห็อมฟุ้งไปด้วย
กลิ#นนํ(ามันนั(น
4แต่สาวกคนหนึ# งของพระองค์
ชื# อยูดาสอิสคาริโอท บุตรชาย
ของซีโมน คือคนที#จะทรยศพระ
องค์ พูดว่า
5"เหตุไฉนจึงไม่ขายนํ(ามันนั( น
เป็นเงินสักสามร้อยเดนาริอัน
แล้วแจกให้แก่คนจน"
6เขาพูดอย่างนั( นมิใช่เพราะเขา
เอาใจใส่คนจน แต่เพราะเขา
เป็นขโมย และได้ถือย่าม และ

ได้ยักยอกเงินที#ใส่ไว้ในย่ามนั(น
7พระเยซูจึงตรัสว่า "ช่างเขาเถิด
เขาทาํอย่างนี( เพื#อแสดงถึงวันฝัง
ศพของเรา
8 เพราะว่ามีคนจนอยู่ กับท่ าน
เสมอ แต่เราจะไม่อยู่กับท่าน
เสมอไป"
9 ฝ่ ายพวกยิวเป็นอั นมากรู้ ว่ า
พระองค์ประทับอยู่ที#นั#น จึงมา
เฝ้าพระองค์ ไม่ใช่เพราะเห็นแก่
พระเยซูเท่านั( น แต่อยากเห็น
ลาซารัสผู้ซึ# งพระองค์ได้ทรงให้
ฟื( นขึ( นมาจากตายด้วย
10 แต่พวกปุโรหิตใหญ่จึงปรึก-
ษากันจะฆ่าลาซารัสเสียด้วย
11 เพราะลาซารัสเป็นต้นเหตุที#
ทาํให้พวกยิวหลายคนออกจาก
พวกเขาและไปเชื#อพระเยซู

การเสด็จเขา้มาอย่างผูม้ีชยั
(มธ D>:I-K; มก >>:@->E)

(ลก >K:FB-FJ)
12 วันรุ่งขึ( นเมื# อคนเป็นอันมาก
ที#มาในเทศกาลเลี( ยงนั(นได้ยินว่า
พระเยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซา-
เลม็
13 เขาก็พากั นถื อใบของต้ น
อิ นทผลัมออกไปต้อนรับพระ
องค์ร้องว่า "โฮซันนา ขอใหพ้ระ
องค์ผู ้ เสด็จมาในพระนามของ
องค์พระผูเ้ป็นเจา้ คือพระมหา
กษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระ
เจริญ"

ยอห์น >D

(>) มธ D>:>@; ยน >>:>, IF (D) มธ DG:G (F) พซม >:>D; ลก >E:FJ (I) ยน >F:DG
(G) ยน >F:DK (J) พบญ >B:>>; มธ DG:>>; มก >I:@; ยน >@:>> (K) ยน >>:IF-II
(>E) ลก >G:F> (>>) ยน >>:IB (>D) มธ D>:I-K; มก >>:@ (>F) สดด >>J:DB-DG
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14 และเมื# อพระเยซูทรงพบลูก
ลาตัวหนึ# งจึงทรงลานั( นเหมือน
ดังที#มีคาํเขียนไว้ว่า
15 `ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย อย่ากลวั
เลย ดูเถิด กษัตริย์ของเธอทรง
ลูกลาเสด็จมา'
16 ทีแรกพวกสาวกของพระองค์
ไม่เข้าใจในเหตุการณ์เหล่านั( น
แต่เมื# อพระเยซูทรงรับสง่าราศี
แล้ว เขาจึงระลึกได้ว่า มีคาํเช่น
นั(นเขียนไว้กล่าวถึงพระองค์และ
คนทั( งหลายได้กระทาํอย่างนั( น
ถวายพระองค์
17 เหตุฉะนั( นคนทั( งปวงซึ# งได้
อยู่กับพระองค์ เมื#อพระองค์ได้
ทรงเรียกลาซารัสให้ออกมาจาก
อุโมงค์ฝังศพ และทรงให้
เขาฟื( นขึ( นมาจากความตาย ก็
เป็นพยานในสิ#งเหล่านี(
18 เหตุที#ประชาชนพากันไปหา
พระองค์ ก็เพราะเขาได้ยินว่า
พระองค์ทรงกระทาํการอัศจรรย์
นั(น
19 พวกฟาริสีจึงพูดกันว่า "ท่าน
เห็นไหมว่า ท่านทาํอะไรไม่ได้
เลย ดูเถิด โลกตามเขาไปหมด
แล้ว"
พวกกรีกจะใคร่เห็นพระเยซู

20 ในหมู่ คนทั( งหลายที# ขึ( นไป
นมัสการในเทศกาลเลี( ยงนั( นมี
พวกกรีกบ้าง
21 พวกกรีกนั(นจึงไปหาฟีลิปซึ# ง

มาจากหมู่ บ้านเบธไซดา ใน
แคว้นกาลิลี และพูดกับท่านว่า
"ท่านเจ้าข้า พวกข้าพเจ้าใคร่จะ
เห็นพระเยซู"
22 ฟีลิปจึงไปบอกอันดรูว์ และ
อั นดรู ว์กั บฟีลิ ปจึ งไปทูลพระ
เยซู

พระเจ้าตรสัตอบจากฟ้า
พระเยซูทรงสั �งสอน

23 และพระเยซูตรัสตอบเขาว่า
"ถึงเวลาแล้วที# บุตรมนุษย์จะได้
รับสง่าราศี
24 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า
ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดิน
และเปื# อยเน่าไป ก็จะอยู่ เป็น
เมล็ดเดียว แต่ถ้าเปื# อยเน่าไป
แล้ว กจ็ะงอกขึ( นเกิดผลมาก
25 ผู้ ใดที# รักชีวิตของตนก็ต้อง
เสียชีวิต และผู้ที# ชังชีวิตของตน
ในโลกนี(  ก็จะรักษาชีวิตนั( นไว้
นิรันดร์
26 ถ้าผู้ ใดจะปรนนิบัติเรา ให้
ผู้นั( นตามเรามา และเราอยู่ที#
ไหน ผู้ปรนนิบัติเราจะอยู่ที#นั#น
ด้วย ถ้าผู้ใดปรนนิบัติเรา พระ
บิ ดาของเราก็จะทรงประทาน
เกียรติแก่ผู้นั(น
27 บัดนี( จิตใจของเราเป็นทุกข์
และเราจะพูดว่าอะไร จะว่า `ข้า
แต่พระบิดา ขอทรงโปรดช่วย
ข้าพระองค์ให้พ้นเวลานี( ' อย่าง
นั( นหรือ หามิได้ เพราะด้วย

ยอห์น >D

(>I) มธ D>:@ (>B) อสย IE:K; ศคย K:K (>G) ลก >J:FI; ยน @:FK (>J) ยน >D:>>
(>K) ยน >>:I@-IJ (DE) > พกษ J:I>-ID (D>) ยน >:IF-II (DF) มธ DG:>J, IB
(DI) รม >I:K; > คร >B:FG (DB) มธ >E:FK (DG) มธ >G:DI (D@) มธ DG:FJ-FK
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ความประสงค์นี( เองเราจึงมาถึง
เวลานี(
28 ข้าแต่พระบิดา ขอให้พระ
นามของพระองค์ได้รับเกียรติ"
แล้วกม็ีพระสุรเสียงมาจากฟ้าว่า
"เราได้ให้รับเกียรติแล้ว และจะ
ให้รับเกียรติอีก"
29 ฉะนั( นคนทั( งหลายที# ยืนอยู่ที#
นั# นเมื# อได้ยินเสียงนั( นก็พูดว่า
ฟ้าร้อง คนอื# นๆก็พูดว่า "ทูต
สวรรค์องค์หนึ# งได้กล่าวกับพระ
องค์"
30 พระเยซูตรัสตอบว่า "เสียง
นั(นเกิดขึ( นเพื#อท่านทั(งหลาย ไม่
ใช่เพื#อเรา
31 บัดนี( ถึงเวลาที# จะพิพากษา
โลกนี( แล้ว เดี]ยวนี( ผู้ครองโลกนี(
จะถูกโยนทิ( งออกไปเสีย
32 และเรา ถ้าเราถูกยกขึ( นจาก
แผ่นดินโลกแล้ว เรากจ็ะชักชวน
คนทั(งปวงให้มาหาเรา"
33 พระองค์ตรั สเช่ นนั( นเพื# อ
สาํ แดงว่ าพระองค์ จะสิ( นพระ
ชนม์อย่างไร
34 คนทั( งหลายจึงทูลพระองค์
ว่า "พวกเราได้ยินจากพระราช
บัญญัติว่า พระคริสต์จะอยู่เป็น
นิตย์ เหตุไฉนท่านจึงว่า `บุตร
มนุษย์จะต้องถูกยกขึ( น' บุตร
มนุษย์นั(นคือผู้ใดเล่า"
35 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว่ า
"ความสว่ างจะอยู่ กั บท่ านทั( ง

หลายอีกหน่อยหนึ# ง เมื# อยังมี
ความสว่ างอยู่ ก็จงเดินไปเถิ ด
เกรงว่าความมื ดจะตามมาทัน
ท่าน ผู้ที# เดินอยู่ในความมืด
ย่อมไม่รู้ว่าตนไปทางไหน
36 เมื# อท่ านทั( งหลายมี ความ
สว่างก็จงเชื# อในความสว่างนั( น
เพื# อจะได้ เป็ นลู กแห่ งความ
สว่าง" เมื# อพระเยซูตรัสดังนั( น
แล้วก็เสด็จจากไปและซ่อนพระ
องค์ให้พ้นจากพวกเขา
37 ถึ งแม้ ว่ าพระองค์ ได้ ทรง
กระทาํการอัศจรรย์หลายประ-
การทีเดียวต่อหน้าเขา เขาทั( ง
หลายกยั็งไม่เชื#อในพระองค์
38 เพื# อคาํของอิ สยาห์ศาสดา
พยากรณ์จะสาํเร็จซึ# งว่า `พระ
องค์เจา้ขา้ ใครเล่าไดเ้ชื �อสิ� งที�
เขาไดยิ้นจากเราทั ,งหลาย และ
พระกรขององค์พระผูเ้ป็นเจา้ได ้
ทรงสาํแดงแก่ผูใ้ด'
39 ฉะนั( นพวกเขาจึงเชื# อไม่ ได้
เพราะอิสยาห์ได้กล่าวอีกว่า
40 `พระองค์ได ้ทรงปิดตาของ
เขาทั ,งหลาย และทําใจของเขา
ใหแ้ข็งกระดา้งไป เกรงว่าเขาจะ
เห็นดว้ยตาของเขา และเขา้ใจ
ดว้ยจิตใจของเขา และหันกลับ
มาและเราจะรกัษาเขาใหห้าย'
41 อิสยาห์กล่าวดังนี( เมื# อท่าน
ได้เห็นสง่าราศีของพระองค์และ
ได้กล่าวถึงพระองค์
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42 อย่างไรกด็ีแม้ในพวกขุนนาง
กม็ีหลายคนเชื# อในพระองค์ด้วย
แต่เขาไม่ยอมรับพระองค์อย่าง
เปิดเผยเพราะกลั วพวกฟาริสี
เกรงว่ าเขาจะถู กไล่ ออกจาก
ธรรมศาลา
43 เพราะว่าเขารักการสรรเสริญ
ของมนุ ษย์มากกว่ าการสรร-
เสริญของพระเจ้า
44 พระเยซูทรงประกาศว่า "ผู้
ที#เชื#อในเรานั(น หาได้เชื#อในเรา
ไม่ แต่เชื# อในพระองค์ผู้ทรงใช้
เรามา
45 และผู้ ที# เห็นเราก็ เห็นพระ
องค์ผู้ทรงใช้เรามา
46 เราเข้ ามาในโลกเป็นความ
สว่าง เพื#อผู้ใดที# เชื# อในเราจะมิ
ได้อยู่ในความมืด
47 ถ้าผู้ ใดได้ยินถ้อยคาํของเรา
และไม่เชื# อ เราก็ไม่พิพากษาผู้
นั( น เพราะว่าเรามิได้มาเพื#อจะ
พิพากษาโลก แต่มาเพื#อจะช่วย
โลกให้รอด
48 ผู้ ใดที# ปฏิเสธเราและไม่ รับ
คาํของเรา ผู้นั( นจะมีสิ# งหนึ# ง
พิพากษาเขา คือคาํที# เราได้
กล่าวแล้ว นั(นแหละจะพิพากษา
เขาในวันสุดท้าย
49 เพราะเรามิ ได้กล่ าวตามใจ
เราเอง แต่ซึ# งเรากล่าวและพูด
นั( น พระบิดาผู้ทรงใช้เรามา
พระองค์นั( นได้ทรงบัญชาให้แก่

เรา
50 เรารู้ ว่ าพระบัญชาของพระ
องค์นั( นเป็นชีวิตนิรันดร์ เหตุ
ฉะนั( นสิ# งที# เราพูดนั( น เราก็พูด
ตามที#พระบิดาทรงบัญชาเรา"

ก่อนเทศกาลปัสกา
(มธ DG:@-FE)

(มก >I:>@-DG)
(ลก DD:>I-FK)

13
ก่ อนถึ งเทศกาลเลี( ยง
ปัสกา เมื# อพระเยซูทรง

ทราบว่า ถึงเวลาแล้วที#พระองค์
จะทรงจากโลกนี( ไปหาพระบิดา
พระองค์ ทรงรักพวกของพระ
องค์ซึ#งอยู่ในโลกนี(  พระองค์ทรง
รักเขาจนถึงที#สุด

ทรงลา้งเทา้ของพวกสาวก
2 ขณะเมื# อรั บประทานอาหาร
เยน็เสรจ็แล้ว พญามารได้ดลใจ
ยูดาสอิสคาริโอท บุตรชายของ
ซีโมน ให้ทรยศพระองค์
3พระเยซูทรงทราบว่าพระบิดา
ได้ประทานสิ# งทั( งปวงให้อยู่ ใน
พระหัตถ์ของพระองค์ และทรง
ทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้า
และจะไปหาพระเจ้า
4พระองค์ทรงลุกขึ( นจากการรับ
ประทานอาหารเย็น ทรงถอด
ฉลองพระองค์ออกวางไว้ และ
ทรงเอาผ้าเช็ดตั วคาดเอวพระ
องค์ไว้
5แล้วกท็รงเทนํ(าลงในอ่าง และ
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ทรงตั( งต้นเอานํ(า ล้ างเท้ าของ
พวกสาวก และเช็ดด้วยผ้าที#ทรง
คาดเอวไว้นั(น
6แล้วพระองค์ทรงมาถึงซี โมน
เปโตร และเปโตรทูลพระองค์ว่า
"พระองค์เจ้าข้า พระองค์จะทรง
ล้างเท้าของข้าพระองค์หรือ"
7พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "สิ# ง
ที# เรากระทาํในขณะนี( ท่านยังไม่
เข้าใจ แต่ภายหลังท่านจะเข้าใจ"
8 เปโตรทูลพระองค์ว่า "พระ
องค์จะทรงล้างเท้ าของข้าพระ
องค์ไม่ได้" พระเยซูตรัสตอบเขา
ว่า "ถ้าเราไม่ล้างท่านแล้ว ท่าน
จะมีส่วนในเราไม่ได้"
9 ซี โมนเปโตรทู ลพระองค์ ว่ า
"พระองค์เจ้าข้า มิใช่แต่เท้าของ
ข้าพระองค์เท่านั( น แต่ขอทรง
โปรดล้างทั(งมือและศีรษะด้วย"
10 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ผู้ที#
อาบนํ(าแล้วไม่จาํเป็นต้องชาํระ
กายอีก ล้างแต่เท้าเท่านั( น
เพราะสะอาดหมดทั( งตั วแล้ ว
พวกท่านกส็ะอาดแล้ว แต่ไม่ใช่
ทุกคน"
11 เพราะพระองค์ทรงทราบว่า
ใครจะเป็ นผู้ ทรยศพระองค์
เหตุ ฉะนั( นพระองค์ จึ งตรัสว่ า
"ท่านทั(งหลายไม่สะอาดทุกคน"
12 เมื# อพระองค์ทรงล้างเท้าเขา
ทั( งหลายแล้ว พระองค์ก็ทรง
ฉลองพระองค์ และเอนพระกาย

ลงอีกตรัสกับเขาว่า "ท่านทั( ง
หลายเข้าใจในสิ# งที# เราได้กระทาํ
แก่ท่านหรือ
13 ท่ านทั( งหลายเรี ยกเราว่ า
พระอาจารย์และองค์พระผู้เป็น
เจ้า ท่านเรียกถูกแล้วเพราะเรา
เป็นเช่นนั(น
14 ฉะนั( นถ้าเราผู้ เป็นองค์พระ
ผู้ เป็นเจ้าและพระอาจารย์ของ
ท่ านได้ ล้ างเท้ าของพวกท่ าน
พวกท่านกค็วรจะล้างเท้าของกัน
และกันด้วย
15 เพราะว่าเราได้วางแบบแก่
ท่านแล้ว เพื#อให้ท่านทาํเหมือน
ดังที#เราได้กระทาํแก่ท่าน
16 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า
ทาสจะเป็นใหญ่กว่านายก็ไม่ได้
และทูตจะเป็นใหญ่กว่าผู้ ที# ใช้
เขาไปกห็ามิได้
17 ถ้าท่านรู้ดังนี( แล้ว และท่าน
ประพฤติตาม ท่านกเ็ป็นสุข
18 เรามิได้พูดถึ งพวกท่ านสิ( น
ทุกคน เรารู้ จักผู้ที# เราได้เลือก
ไว้แล้ว แต่เพื# อพระคัมภีร์จะ
สาํเรจ็ที# ว่า `ผูที้�รบัประทานอา-
หารกบัเราไดย้กสน้เทา้ต่อเรา'
19 เราบอกท่านทั( งหลายเดี]ยวนี(
ก่อนที# เรื#องนี( จะเกิดขึ( น เพื#อว่า
เมื#อเรื#องนี( เกิดขึ( นแล้วท่านจะได้
เชื#อว่าเราคือผู้นั(น
20 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า
ผู้ ใดได้รับผู้ที# เราใช้ไป ผู้นั( นก็
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รับเราด้วย และผู้ใดได้รับเรา
ผู้นั( นได้รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรา
มา"

พระเยซูพยากรณถ์ึง
การทรยศพระองค์
(มธ DG:DE-DB)
(มก >I:>@-D>)
(ลก DD:D>-DD)

21 เมื# อพระเยซูตรัสดังนั( นแล้ว
พระองค์ก็ทรงเป็นทุกข์ในพระ
ทัย และตรัสเป็นพยานว่า "เรา
บอกความจริงแก่ท่านว่า คน
หนึ#งในพวกท่านจะทรยศเรา"
22 เหล่ าสาวกจึ งมองหน้ ากั น
และสงสัยว่าคนที#พระองค์ตรัส
ถึงนั(นคือผู้ใด
23 มี สาวกคนหนึ# งที# พระเยซู
ทรงรักได้เอนกายอยู่ที#พระทรวง
ของพระเยซู
24 ซีโมนเปโตรจึงทาํไม้ทาํมือ
ให้เขาทูลถามพระองค์ว่า คนที#
พระองค์ตรัสถึงนั(นคือผู้ใด
25 ขณะที# ยั งเอนกายอยู่ ที# พระ
ทรวงของพระเยซู สาวกคนนั(นก็
ทูลถามพระองค์ว่า "พระองค์
เจ้าข้า คนนั(นคือใคร"
26 พระเยซูตรัสตอบว่า "คนนั(น
คือผู้ที# เราจะเอาอาหารนี( จิ( มแล้ว
ยื# นให้" และเมื# อพระองค์ทรง
เอาอาหารนั(นจิ( มแล้ว กท็รงยื#น
ให้แก่ยูดาสอิสคาริโอทบุตรชาย
ซีโมน

27 เมื#อยูดาสรับประทานอาหาร
นั(นแล้ว ซาตานกเ็ข้าสิงในใจเขา
พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า "ท่าน
จะทาํอะไรกจ็งทาํเรว็ๆเถิด"
28 ไม่มี ผู้ ใดในพวกนั( นที# เอน
กายลงรับประทานเข้าใจว่า เหตุ
ใดพระองค์จึงตรัสกับเขาเช่นนั(น
29 บางคนคิดว่าเพราะยูดาสถือ
ถุงเงิน พระเยซูจึงตรัสบอกเขา
ว่า   "จงไปซื( อสิ#งที#เราต้องการ
สาํหรับเทศกาลเลี( ยงนั( น" หรือ
ตรัสบอกเขาว่า เขาควรจะให้
ทานแก่คนจนบ้าง
30 ดังนั( นเมื# อยูดาสรับประทาน
อาหารชิ( นนั( นแล้วเขาก็ออกไป
ทันที ขณะนั(นเป็นเวลากลางคืน
31 เมื#อเขาออกไปแล้ว พระเยซู
จึงตรัสว่า "บัดนี( บุตรมนุษย์กไ็ด้
รับเกียรติแล้ว และพระเจ้าทรง
ได้รับเกียรติเพราะบุตรมนุษย์
32 ถ้ าพระเ จ้ า ได้ รั บเกี ยรติ
เพราะพระบุตร พระเจ้ากจ็ะทรง
ประทานให้พระบุตรมีเกียรติใน
พระองค์เอง และพระเจ้าจะทรง
ให้มีเกียรติเดี]ยวนี(
33 ลูกเล็กๆเอ๋ย เรายังจะอยู่
กับเจ้าทั(งหลายอีกขณะหนึ#ง เจ้า
จะเสาะหาเรา และดังที# เราได้
พูดกับพวกยิวแล้ว บัดนี( เราจะ
พูดกับเจ้าคือ `ที# เราไปนั( น
เจ้าทั(งหลายไปไม่ได้'
34 เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้า
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ทั( งหลายคือให้เจ้ารักซึ# งกันและ
กัน เรารักเจ้าทั( งหลายมาแล้ว
อย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วย
อย่างนั(น
35 ถ้าเจ้าทั( งหลายรักกันและกัน
ดังนี( แหละคนทั( งปวงก็จะรู้ได้ว่า
เจ้าทั(งหลายเป็นสาวกของเรา"

ทรงพยากรณว่์า
เปโตรจะปฏิเสธพระองค์

36 ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ ว่า
"พระองค์เจ้าข้า พระองค์จะ
เสด็จไปที# ไหน" พระเยซูตรัส
ตอบเขาว่า "ที# ซึ# งเราจะไปนั( น
ท่านจะตามเราไปเดี] ยวนี( ไม่ได้
แต่ภายหลังท่านจะตามเราไป"
37 เปโตรทูลพระองค์ว่า "พระ
องค์เจ้าข้า เหตุใดข้าพระองค์
จึงตามพระองค์ไปเดี] ยวนี( ไม่ได้
ข้าพระองค์จะสละชีวิตเพื# อพระ
องค์"
38 พระเยซู ต รั สตอบเขา ว่ า
"ท่านจะสละชี วิตของท่านเพื# อ
เราหรือ เราบอกความจริงแก่
ท่านว่า ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิ-
เสธเราสามครั(ง"

พระคริสตท์รงตรสัถึง
การเสด็จกลบัมา

ของพระองค์

14
"อย่าให้ใจท่านทั( งหลาย
วิตกเลย ท่านเชื# อใน

พระเจ้า จงเชื#อในเราด้วย
2ในพระนิเวศของพระบิดาเรามี

คฤหาสน์หลายแห่ง ถ้าไม่มีเรา
คงได้บอกท่านแล้ว เราไปจัด
เตรียมที#ไว้สาํหรับท่านทั(งหลาย
3และถ้ าเราไปจัดเตรียมที# ไ ว้
สาํหรับท่านแล้ว เราจะกลับมา
อีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื# อว่า
เราอยู่ที#ไหนท่านทั( งหลายจะอยู่
ที#นั#นด้วย
4ท่ านทราบว่ าเราจะไปที# ไหน
และท่านกรู้็จักทางนั(น"
5โธมัสทูลพระองค์ว่า "พระองค์
เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ไม่ทราบ
ว่ าพระองค์ จะเสด็จไปที# ไหน
พวกข้าพระองค์จะรู้ จักทางนั( น
ได้อย่างไร"
6พระเยซูตรัสกับเขาว่า   "เรา
เป็นทางนั( น เป็นความจริง
และเป็นชีวิต ไม่มี ผู้ ใดมาถึง
พระบิดาได้นอกจากมาทางเรา

การที�รู ้จักพระเยซูก็คือ
การที�รู ้จักพระบิดา

7 ถ้าท่านทั( งหลายรู้ จักเราแล้ว
ท่ านก็จะรู้ จั กพระบิดาของเรา
ด้วย และตั( งแต่นี( ไปท่านก็รู้ จัก
พระองค์และได้เห็นพระองค์"
8ฟีลิปทูลพระองค์ว่า "พระองค์
เจ้าข้า ขอสาํแดงพระบิดาให้ข้า
พระองค์ทั( งหลายเห็นและพวก
ข้าพระองค์จะพอใจ"
9พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ฟีลิป
เอ๋ย เราได้อยู่กับท่านนานถึง
เพียงนี(  และท่านยังไม่รู้ จักเรา
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หรือ ผู้ที#ได้เห็นเรากไ็ด้เห็นพระ
บิดา และท่านจะพูดได้อย่างไร
ว่า `ขอสาํแดงพระบิดาให้ข้า
พระองค์ทั(งหลายเห็น'
10 ท่านไม่เชื#อหรือว่า เราอยู่ใน
พระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ใน
เรา คาํซึ# งเรากล่าวแก่ท่านทั( ง
หลายนั( น เรามิได้กล่าวตามใจ
ชอบ แต่พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่
ในเราได้ทรงกระทาํพระราชกิจ
ของพระองค์
11 จงเชื# อเราเถิดว่า เราอยู่ใน
พระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ใน
เรา หรือมิฉะนั( นก็จงเชื# อเรา
เพราะกิจการเหล่านั(นเถิด

ผูที้�เชื�อก็สามารถ
ทํากิจการที�พระคริสต์
ไดท้รงกระทํามาแลว้

12 เราบอกความจริงแก่ท่านทั( ง
หลายว่า ผู้ที#เชื#อในเราจะกระทาํ
กิจการซึ# งเราได้กระทาํนั( นด้วย
และเขาจะกระทาํกิ จการที# ยิ# ง
ใหญ่กว่านั( นอีก เพราะว่าเราจะ
ไปถึงพระบิดาของเรา
13 สิ#งใดที#ท่านทั(งหลายจะขอใน
นามของเรา เราจะกระทาํสิ#งนั(น
เพื# อว่ าพระบิ ดาจะทรงได้ รั บ
เกียรติทางพระบุตร
14 ถ้ าท่ านจะขอสิ# งใดในนาม
ของเรา เราจะกระทาํสิ#งนั(น
15 ถ้าท่านทั( งหลายรักเรา จง
รักษาบัญญัติของเรา

พระสญัญาแห่ง
พระผูป้ลอบประโลมใจ

16 เราจะทูลขอพระบิดา และ
พระองค์จะทรงประทานผู้ปลอบ
ประโลมใจอีกผู้หนึ# งให้แก่ท่าน
เพื# อพระองค์จะได้อยู่ กับท่ าน
ตลอดไป
17 คือพระวิญญาณแห่ งความ
จริง ผู้ซึ#งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะ
แลไม่เห็นพระองค์และไม่ รู้ จัก
พระองค์ แต่ท่านทั( งหลายรู้จัก
พระองค์ เพราะพระองค์ทรง
สถิตอยู่ กับท่ านและจะประทับ
อยู่ในท่าน
18 เราจะไม่ละทิ( งท่านทั( งหลาย
ไว้ให้เปล่าเปลี# ยว เราจะมาหา
ท่าน
19 อี กหน่ อยหนึ# งโลกก็จะไม่
เห็นเราอีกเลย แต่ท่านทั(งหลาย
จะเห็นเรา เพราะเราเป็นอยู่
ท่านทั(งหลายจะเป็นอยู่ด้วย
20 ในวันนั(นท่านทั( งหลายจะรู้ว่า
เราอยู่ในพระบิดาของเรา และ
ท่านอยู่ในเรา และเราอยู่ในท่าน
21 ผู้ ใดที#มี บัญญัติของเราและ
รักษาบัญญัตินั( น  ผู้นั( นแหละ
เป็นผู้ที# รักเรา และผู้ที# รักเรา
นั( น พระบิดาของเราจะทรงรัก
เขา และเราจะรักเขา และจะ
สาํแดงตัวของเราเองให้ปรากฏ
แก่เขา"
22 ยูดาส มิใช่อิสคาริโอท ทูล
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พระองค์ว่า "พระองค์เจ้าข้า
เหตุใดพระองค์จึงจะสาํแดงพระ
องค์แก่พวกข้าพระองค์ และไม่
ทรงสาํแดงแก่โลก"
23 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ถ้า
ผู้ใดรักเรา ผู้นั(นจะรักษาคาํของ
เรา และพระบิดาของเราจะทรง
รักเขา แล้วพระบิดากับเราจะมา
หาเขาและจะอยู่กับเขา
24 ผู้ที# ไม่รักเรา ก็ไม่รักษาคาํ
ของเรา และคาํซึ# งท่านได้ยินนี(
ไม่ใช่คาํของเรา แต่เป็นของพระ
บิดาผู้ทรงใช้เรามา
25 เราได้กล่าวคาํเหล่านี( แก่ท่าน
ทั(งหลายเมื#อเรายังอยู่กับท่าน
26 แต่พระองค์ผู้ปลอบประโลม
ใจนั(นคือพระวิญญาณบริสุทธิX  ผู้
ซึ# งพระบิดาจะทรงใช้มาในนาม
ของเรา พระองค์นั(นจะทรงสอน
ท่านทั( งหลายทุกสิ# ง และจะให้
ท่านระลึกถึงทุกสิ# งที#เราได้กล่าว
ไว้แก่ท่านแล้ว
27 เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่าน
แล้ว สันติสุขของเราที#ให้แก่ท่าน
นั(น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้
อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่า
กลัวเลย
28 ท่านได้ยินเรากล่าวแก่ท่าน
ว่า `เราจะจากไปและจะกลับมา
หาท่านอีก' ถ้าท่านรักเรา ท่านก็
จะชื#นชมยินดีที#เราว่า `เราจะไป
หาพระบิดา' เพราะพระบิดาของ

เราทรงเป็นใหญ่กว่าเรา
29 และบัดนี( เราได้บอกท่านทั( ง
หลายก่ อนที# เหตุ การณ์นั( นจะ
เกิดขึ( น เพื# อว่าเมื# อเหตุการณ์
นั(นเกิดขึ( นแล้ว ท่านทั(งหลายจะ
ได้เชื#อ
30 แต่นี( ไปเราจะไม่สนทนากับ
ท่านทั(งหลายมากนัก เพราะว่าผู้
ครองโลกนี( จะมาและไม่มีสิทธิ
อาํนาจอะไรเหนือเรา
31 แต่เราได้กระทาํตามที# พระ
บิดาได้ทรงบัญชาเรา เพื# อโลก
จะได้รู้ว่าเรารักพระบิดา จงลุก
ขึ( น ให้เราทั(งหลายไปกันเถิด"

 คําอุปมา
เรื�อง

เถาองุ่นและกิ�ง

15
" เราเ ป็ น เถาองุ่ นแท้
และพระบิดาของเราทรง

เป็นผู้ดูแลรักษา
2กิ# งทุกกิ# งในเราที# ไม่ออกผล
พระองค์กท็รงตัดทิ( งเสีย และกิ#ง
ทุกกิ# งที#ออกผล พระองค์กท็รง
ลิดเพื#อให้ออกผลมากขึ( น
3ท่ านทั( งหลายได้รับการชาํระ
ให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคาํที# เรา
ได้กล่าวแก่ท่าน
4จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเรา
เข้าสนิทอยู่ในท่าน กิ# งจะออก
ผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่
กับเถาฉันใด ท่านทั( งหลายจะ
เกิดผลไม่ได้นอกจากท่านจะเข้า
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สนิทอยู่ในเราฉันนั(น
5เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั(งหลาย
เป็นกิ# ง ผู้ที# เข้าสนิทอยู่ในเรา
และเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั( น
จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจาก
เราแล้วท่านจะทาํสิ#งใดไม่ได้เลย
6ถ้าผู้ ใดมิได้เข้าสนิทอยู่ในเรา
ผู้นั( นก็ต้องถูกทิ( งเสียเหมือนกิ# ง
แล้วก็เหี# ยวแห้งไป และเขารวบ
รวมไว้ทิ( งในไฟเผาเสีย
7ถ้าท่านทั( งหลายเข้าสนิทอยู่ใน
เรา และถ้อยคาํของเราฝังอยู่ใน
ท่านแล้ว ท่านจะขอสิ#งใดซึ#งท่าน
ปรารถนา ท่านกจ็ะได้สิ#งนั(น
8 พระบิ ดาของเราทรงได้ รั บ
เกียรติเพราะเหตุนี(  คือเมื#อท่าน
ทั(งหลายเกิดผลมาก ท่านจึงเป็น
สาวกของเรา
9พระบิดาทรงรักเราฉันใด เราก็
รักท่านทั( งหลายฉันนั( น จงยึด
มั#นอยู่ในความรักของเรา
10 ถ้ าท่ านทั( ง หล า ย รั กษา
บัญญัติของเรา ท่านก็จะยึดมั#น
อยู่ในความรักของเรา เหมือน
ดั งที# เรารักษาพระบัญญัติของ
พระบิดาเรา และยึดมั# นอยู่ใน
ความรักของพระองค์
11 นี( คือสิ# งที# เราได้บอกแก่ท่าน
ทั(งหลายแล้ว เพื#อให้ความยินดี
ของเราดาํรงอยู่ในท่าน และให้
ความยินดีของท่านเตม็เปี# ยม
12 นี# แหละเป็นบัญญัติของเรา

คือให้ท่านทั(งหลายรักซึ#งกันและ
กัน เหมือนดังที#เราได้รักท่าน
13 ไม่มีผู้ใดมีความรักที# ยิ#งใหญ่
กว่านี(  คือการที# ผู้หนึ# งผู้ ใด
จะสละชี วิ ตของตนเพื# อมิ ตร
สหายของตน
14 ถ้ าท่ านทั( งหลายประพฤติ
ตามที# เราสั# งท่าน ท่านก็จะเป็น
มิตรสหายของเรา

คริสเตียนคือ
มิตรสหาย

ของพระคริสต์
15 เราไม่เรียกท่านทั( งหลายว่า
ทาสอีก เพราะทาสไม่ทราบว่า
นายของเขาทาํอะไร แต่เราเรียก
ท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุก
สิ# งที# เราได้ยินจากพระบิดาของ
เรา เราได้สาํแดงแก่ท่านแล้ว
16 ท่านทั( งหลายไม่ได้เลือกเรา
แต่เราได้เลือกท่านทั(งหลายและ
ได้แต่งตั( งท่ านทั( งหลายไว้ ให้
ท่านจะไปเกิดผล และเพื#อให้ผล
ของท่านอยู่ถาวร เพื# อว่าเมื# อ
ท่านทูลขอสิ# งใดจากพระบิดาใน
นามของเรา พระองค์จะได้ประ-
ทานสิ#งนั(นให้แก่ท่าน
17 สิ# งเหล่านี(  เราสั# งท่านทั( ง
หลายไว้ว่า ท่านจงรักซึ#งกันและ
กัน

คริสเตียนที�ดี
จะถูกเกลียดชงั.

18 ถ้าโลกนี( เกลี ยดชังท่ านทั( ง

ยอห์น >B

(B) ฮชย >I:J (G) มธ F:>E (@) ยน >I:>F; >G:DF (J) มธ B:>G (K) ยน B:DE; >@:DG
(>E) ยน >I:>B (>>) > ยน >:I (>D) รม >D:K; > ยน F:>> (>F) > ยน F:>G
(>I) มธ >D:BE; DJ:DE (>B) ปฐก >J:>@ (>G) ยน G:@E; >F:>J (>J) > ยน F:>F

 43_joh.pub 
 page 46

 Saturday, February 27, 2016 22:54 



หน้า 2154

หลาย ท่านทั(งหลายกรู้็ว่าโลกได้
เกลียดชังเราก่อน
19 ถ้าท่านทั( งหลายเป็นของโลก
โลกก็จะรักท่านซึ# งเป็นของโลก
แต่เพราะท่านไม่ใช่ของโลก แต่
เราได้ เลื อกท่ านออกจากโลก
เหตุฉะนั(นโลกจึงเกลียดชังท่าน
20 จงระลึกถึงคาํที# เราได้กล่าว
แก่ท่านทั( งหลายแล้วว่า `ทาสมิ
ได้เป็นใหญ่กว่านายของเขา' ถ้า
เขาข่มเหงเรา เขาก็จะข่มเหง
ท่านทั( งหลายด้วย ถ้าเขารักษา
คาํของเรา เขาก็จะรักษาคาํของ
ท่านทั(งหลายด้วย
21 แต่ทุกสิ# งที# เขาจะกระทาํแก่
พวกท่านนั(นก็เพราะนามของเรา
เพราะเขาไม่รู้ จักพระองค์ผู้ทรง
ใช้เรามา
22 ถ้ าเราไม่ ได้มาประกาศแก่
พวกเขา เขากค็งจะไม่มีบาป แต่
บัดนี( เขาไม่มี ข้อแก้ตัวในเรื# อง
บาปของเขา
23 ผู้ที# เกลียดชังเราก็เกลียดชัง
พระบิดาของเราด้วย
24 ถ้า ณ ท่ามกลางพวกเขา เรา
มิได้กระทาํสิ# งซึ# งไม่มี ผู้ อื# นได้
กระทาํเลย พวกเขาก็จะไม่มี
บาป แต่เดี]ยวนี( เขากไ็ด้เห็นและ
เกลียดชังทั( งตัวเราและพระบิดา
ของเรา
25 แต่การนี( เกิ ดขึ( นเพื# อคาํที#
เขียนไว้ในพระราชบัญญัติของ

พวกเขาจะสาํเรจ็ ซึ#งว่า `เขาได ้
เกลียดชงัเราโดยไรเ้หตุ'

พระวิญญาณบริสุทธิ3
ผูท้รงเป็นพยาน

26 แต่ เมื# อพระองค์ ผู้ ปลอบ
ประโลมใจที# เราจะใช้มาจากพระ
บิดามาหาท่านทั(งหลาย คือพระ
วิญญาณแห่งความจริง ผู้ทรงมา
จากพระบิดานั( นได้เสด็จมาแล้ว
พระองค์นั( นจะทรงเป็นพยานถึง
เรา
27 และท่ านทั( งหลายก็จะเป็น
พยานด้วย เพราะว่าท่านได้อยู่
กับเราตั( งแต่แรกแล้ว"

คําสญัญาแห่ง
การถูกข่มเหงของคริสเตียน

(มธ DI:K->E)
(ลก D>:>G->K)

16
"เราบอกสิ# งเหล่านี( แก่
ท่านทั( งหลาย ก็เพื#อไม่

ให้ท่านสะดุดใจ
2เขาจะไล่ท่านเสียจากธรรมศา-
ลา แท้จริงวันหนึ#งคนใดที#ประ-
หารชีวิตของท่านจะคิดว่า เขาทาํ
การนั(นเป็นการปฏิบัติพระเจ้า
3 เขาจะกระทาํดั งนั( นแก่ ท่ าน
เพราะเขาไม่ รู้ จักพระบิดาและ
ไม่รู้จักเรา
4แต่ที#เราบอกสิ#งเหล่านี( แก่ท่าน
กเ็พื#อว่าเมื#อถึงเวลานั(น ท่านจะ
ได้ระลึกว่า เราได้บอกท่านไว้
แล้ว และเรามิได้บอกเรื#องนี( แก่

ยอห์น >B, >G

(>K) > ยน I:B; ยน >@:>I (DE) อสค F:@; ยน >F:>G (D>) มธ >E:DD (DD) ยน K:I>
(DF) > ยน D:DF (DI) ยน F:D; >I:K (DB) สดด FB:>K (DG) ลก DI:IK; > ยน B:G
(D@) ลก >:D; DI:IJ (>) มธ >>:G (D) ยน K:DD; >F:F; กจ J:> (F) ยน J:>K; >B:D>
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ท่านทั( งหลายแต่แรก เพราะว่า
เรายังอยู่กับท่าน
5แต่บัดนี( เรากาํลังจะไปหาพระ
องค์ผู้ทรงใช้เรามา และไม่มีใคร
ในพวกท่านถามเราว่า `พระองค์
จะเสดจ็ไปที#ไหน'
6แต่เพราะเราได้บอกเรื#องนี( แก่
พวกท่าน จิตใจของท่านจึงเต็ม
ด้วยความทุกข์โศก

พระวิญญาณบริสุทธิ3 จะทรง
เตือนใหโ้ลกรู้สํานึก

7อย่างไรก็ตาม เราบอกความ
จริงแก่ท่านทั( งหลาย คือการที#
เราจากไปนั( นก็ เพื# อประโยชน์
ของท่าน เพราะถ้าเราไม่ไป พระ
องค์ผู้ ปลอบประโลมใจก็จะไม่
เสดจ็มาหาท่าน แต่ถ้าเราไปแล้ว
เรากจ็ะใช้พระองค์มาหาท่าน
8เมื# อพระองค์นั( นเสด็จมาแล้ว
พระองค์จะทรงกระทาํให้โลกรู้
สึกถึงความผิดบาป และถึง
ความชอบธรรม และถึงการ
พิพากษา
9ถึงความผิดบาปนั(น คือเพราะ
เขาไม่เชื#อในเรา
10 ถึงความชอบธรรมนั( น คือ
เพราะเราไปหาพระบิดาของเรา
และท่านทั( งหลายจะไม่เห็นเรา
อีก
11 ถึงการพิพากษานั( น คือ
เพราะผู้ครองโลกนี( ถูกพิพากษา
แล้ว

พระวิญญาณบริสุทธิ3
จะทรงนาํทางคริสเตียน

12 เรายังมีอีกหลายสิ# งที#จะบอก
ท่านทั(งหลาย แต่เดี]ยวนี( ท่านยัง
รับไว้ไม่ได้
13 เมื# อพระองค์ พระวิญญาณ
แห่ งความจริ งจะเสด็จมาแล้ ว
พระองค์จะนาํท่านทั( งหลายไปสู่
ความจริงทั( งมวล เพราะพระ
องค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง
แต่พระองค์จะตรัสสิ# งที#พระองค์
ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรง
แจ้งให้ท่านทั(งหลายรู้ถึงสิ#งเหล่า
นั(นที#จะเกิดขึ( น
14 พระองค์จะทรงให้เราได้ รับ
เกียรติ เพราะว่าพระองค์จะทรง
เอาสิ#งที#เป็นของเรามาสาํแดงแก่
ท่านทั(งหลาย
15 ทุกสิ# งที# พระบิดาทรงมีนั( น
เป็นของเรา เหตุฉะนั( นเราจึง
กล่าวว่า พระวิญญาณทรงเอาสิ#ง
ซึ# งเป็นของเรานั( นมาสาํแดงแก่
ท่านทั(งหลาย

พระเยซูทรงปลอบใจ
เหล่าสาวกเกี�ยวกบั
การสิ0 นพระชนมแ์ละ

การฟื0 นคืนชีพของพระองค์
16 อีกหน่อยท่านทั( งหลายก็จะ
ไม่เห็นเรา และต่อไปอีกหน่อย
ท่านกจ็ะเห็นเรา เพราะเราไปถึง
พระบิดา"
17 สาวกบางคนของพระองค์จึง

ยอห์น >G

(B) ยน @:FF; >F:FF (G) มธ >@:DF; ยน >G:DE (@) กจ D:FF (J) กจ >:J; D:>-I
(K) กจ D:DD (>E) ยน B:FD; กจ D:FD (>>) ลก >E:>J; กจ DG:>J (>D) มก I:FF
(>F) ยน >I:>@, DG (>I) ยน >B:DG (>B) มธ >>:D@; ยน F:FB (>G) ยน @:FF; >D:FB

 43_joh.pub 
 page 48

 Saturday, February 27, 2016 22:54 



หน้า 2156

พูดกันว่า "ที#พระองค์ตรัสกับเรา
ว่า `อีกหน่อยท่านทั( งหลายกจ็ะ
ไม่เห็นเรา และต่อไปอีกหน่อย
ท่านกจ็ะเห็นเรา' และ `เพราะ
เราไปถึงพระบิดา' เหล่านี( หมาย
ความว่าอะไร"
18 เขาจึงพูดกันว่า "นั( นหมาย
ความว่าอะไรที# พระองค์ตรัสว่า
`อีกหน่อย' เราไม่ทราบว่า สิ#งที#
พระองค์ตรัสนั( นหมายความว่า
อะไร"
19 พระเยซูทรงทราบว่า เขา
อยากทูลถามพระองค์ จึงตรัส
กับเขาว่า "ท่านทั(งหลายถามกัน
อยู่หรือว่า เราหมายความว่า
อะไรที# พูดว่า `อีกหน่อยท่านก็
จะไม่เห็นเรา และต่อไปอีก
หน่อยท่านกจ็ะเห็นเรา'
20 เราบอกความจริงแก่ท่านทั( ง
หลายว่า ท่านจะร้องไห้และครํ#า
ครวญ แต่โลกจะชื#นชมยินดีและ
ท่านทั( งหลายจะทุกข์โศก แต่
ความทุกข์โศกของท่านจะกลับ
กลายเป็นความชื#นชมยินดี
21 เมื# อผู้ หญิ งกาํลั งจะคลอด
บุตร นางก็มีความทุกข์เพราะ
ถึงกาํหนดแล้ว แต่เมื# อคลอด
บุตรแล้ว นางกไ็ม่ระลึกถึงความ
เจ็บปวดนั( นเลย เพราะมีความ
ชื# นชมยินดีที# คนหนึ# งเกิดมาใน
โลก
22 ฉันใดกด็ีขณะนี( ท่านทั(งหลาย

มีความทุกข์โศก แต่เราจะเห็น
ท่านอีก และใจท่านจะชื# นชม
ยินดี และไม่มีผู้ใดช่วงชิงความ
ชื#นชมยินดีไปจากท่านได้
23 ในวันนั(นท่านจะไม่ถามอะไร
เราอีก เราบอกความจริงแก่ท่าน
ทั( งหลายว่า ถ้าท่านจะขอสิ# งใด
จากพระบิ ดาในนามของเรา
พระองค์จะทรงประทานสิ# งนั( น
ให้แก่ท่าน
24 แม้จนบัดนี( ท่านยังไม่ได้ขอ
สิ# งใดในนามของเรา จงขอเถิด
แล้วจะได้ เพื#อความชื#นชมยินดี
ของท่านจะมีเตม็เปี# ยม
25 เราพูดเรื# องนี( กับท่านเป็นคาํ
อุปมา แต่วันหนึ# งเราจะไม่พูด
กับท่านเป็นคาํอุปมาอีก แต่จะ
บอกท่านถึงเรื# องพระบิดาอย่าง
แจ่มแจ้ง
26 ในวันนั( นพวกท่านจะทูลขอ
ในนามของเรา และเราจะไม่
บอกท่านว่า เราจะอ้อนวอนพระ
บิดาเพื#อท่าน
27 เพราะว่าพระบิดาเองก็ทรง
รักท่านทั( งหลาย เพราะท่านรัก
เราและเชื#อว่าเรามาจากพระเจ้า
28 เรามาจากพระบิดาและได้
เข้ามาในโลกแล้ว เราจะจากโลก
นี( ไปถึงพระบิดาอีก"
29 เหล่าสาวกของพระองค์ ทูล
พระองค์ว่า "ดูเถิด บัดนี( พระ
องค์ตรัสอย่างแจ่มแจ้งแล้ว มิได้

ยอห์น >G

(DE) มก >G:>E; ลก DI:>@, FD (D>) ปฐก F:>G; อสย >F:J; DG:>@; ID:>I; > ธส B:F
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ตรัสเป็นคาํอุปมา
30 เดี]ยวนี( พวกข้าพระองค์รู้แน่
ว่า พระองค์ทรงทราบทุกสิ#งและ
ไม่จาํเป็นที# ผู้ ใดจะทูลถามพระ
องค์อีก ด้วยเหตุนี( ข้าพระองค์
เชื# อว่า พระองค์ทรงมาจากพระ
เจ้า"
31 พระเยซู ต รั สตอบเขา ว่ า
"เดี] ยวนี( ท่านทั( งหลายเชื# อแล้ว
หรือ
32 ดูเถิด เวลาจะมา เวลานั(นก็
ถึงแล้ว ที# ท่านจะต้องกระจัด
กระจายไปยังที# ของท่านทุกคน
และจะทิ( งเราไว้แต่ผู้ เดียว แต่
เราหาได้อยู่ ผู้ เดียวไม่ เพราะ
พระบิดาทรงสถิตอยู่กับเรา
33 เราได้บอกเรื# องนี( แก่ ท่ าน
เพื# อท่ านจะได้มีสันติสุ ขในเรา
ในโลกนี(  ท่านจะประสบความ
ทุกข์ยาก แต่จงชื#นใจเถิด เพราะ
ว่าเราได้ชนะโลกแล้ว"

การอธิษฐาน
อย่างมหาปุโรหิตของพระเยซู

17
พระเยซูตรัสดังนั( นแล้ว
พระองค์ ก็ ทรงแหงน

พระพักตร์ ขึ( นดู ฟ้าและตรัสว่า
"พระบิดาเจ้าข้า ถึงเวลาแล้ว ขอ
ทรงโปรดให้พระบุตรของพระ
องค์ได้รับเกียรติ เพื#อพระบุตร
จะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์
2ดังที# พระองค์ได้ทรงโปรดให้
พระบุตรมีอาํนาจเหนือเนื( อหนัง

ทั( งสิ( น เพื# อให้พระบุตรประ-
ทานชีวิตนิรันดร์แก่คนทั( งปวงที#
พระองค์ทรงมอบแก่พระบุตร
นั(น
3และนี# แหละคือชี วิตนิ รันดร์
คือที#เขารู้จักพระองค์ ผู้ทรงเป็น
พระเจ้าเที#ยงแท้องค์เดียว และ
รู้ จักพระเยซูคริสต์ที# พระองค์
ทรงใช้มา
4 ข้าพระองค์ได้ถวายเกียรติแด่
พระองค์ในโลก ข้าพระองค์ได้
กระทาํพระราชกิ จที# พระองค์
ทรงให้ ข้ าพระองค์กระทาํนั( น
สาํเรจ็แล้ว
5บัดนี(  โอ พระบิดาเจ้าข้า ขอ
ทรงโปรดให้ ข้าพระองค์ได้ รับ
เกี ยรติ ต่ อพระพักตร์ของพระ
องค์ คือเกียรติซึ#งข้าพระองค์ได้
มีร่วมกับพระองค์ก่อนที#โลกนี( มี
มา
6 ข้าพระองค์ได้สาํแดงพระนาม
ของพระองค์แก่คนทั( งหลายที#
พระองค์ ได้ประทานให้แก่ ข้ า
พระองค์จากมวลมนุษย์โลก คน
เหล่านั( นเป็นของพระองค์แล้ว
และพระองค์ได้ประทานเขาให้
แก่ข้าพระองค์ และเขาได้รักษา
พระดาํรัสของพระองค์แล้ว
7บัดนี( เขาทั(งหลายรู้ว่า ทุกสิ#งที#
พระองค์ได้ประทานแก่ ข้าพระ
องค์นั(นมาจากพระองค์
8 เพราะว่าพระดาํรัสที#พระองค์

ยอห์น >G, >@

(FE) ยน >@:J; D>:>@ (FD) มธ DG:F> (FF) รม J:F@; อฟ D:>I (>) ยน >D:DF
(D) ยน F:FB; G:F@, FK; >@:G (F) ยรม K:DF-DI; ยน F:FI (I) ยน I:FI; >F:F>
(B) ฟบ D:G (G) สดด DD:DD; อสค >J:I; ยน G:F@ (J) พบญ >J:>B, >J; ยน J:DJ, ID
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ตรัสประทานให้แก่ ข้าพระองค์
นั( น ข้าพระองค์ได้ให้เขาแล้ว
และเขาได้รับไว้ และเขารู้แน่ว่า
ข้าพระองค์มาจากพระองค์ และ
เขาเชื# อว่า พระองค์ได้ทรงใช้
ข้าพระองค์มา
9 ข้าพระองค์อธิษฐานเพื# อเขา
ข้ าพระองค์มิ ได้ อธิ ษฐานเพื# อ
โลก  แต่เพื#อคนเหล่านั(นที#พระ
องค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์
เพราะว่าเขาเป็นของพระองค์
10 ทุกสิ# งซึ# งเป็นของข้าพระองค์
ก็เป็นของพระองค์ และทุกสิ# ง
ซึ# งเป็นของพระองค์ก็เป็นของ
ข้าพระองค์ และข้าพระองค์มี
เกียรติในสิ#งเหล่านั(น
11 บัดนี( ข้าพระองค์จะไม่อยู่ใน
โลกนี( อีก แต่พวกเขายังอยู่ใน
โลกนี(  และข้าพระองค์กาํลังจะ
ไปหาพระองค์ ข้าแต่พระบิดาผู้
บริสุทธิX  ขอพระองค์ทรงโปรด
พิทักษ์รักษาบรรดาผู้ที#พระองค์
ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดย
พระนามของพระองค์ เพื# อ
เขาจะเป็นอันหนึ# งอันเดียวกัน
เหมือนดั งข้ าพระองค์กับพระ
องค์
12 เมื# อข้าพระองค์ยังอยู่กับคน
เหล่านั(นในโลกนี(  ข้าพระองค์ก็
ได้ พิทักษ์รักษาพวกเขาไว้โดย
พระนามของพระองค์ ผู้ซึ#งพระ
องค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์

ข้าพระองค์ได้ปกป้องเขาไว้และ
ไม่มี ผู้หนึ# งผู้ ใดเสียไปนอกจาก
ลูกของความพินาศ เพื# อพระ
คัมภีร์จะสาํเรจ็
13 และบัดนี( ข้าพระองค์กาํลังจะ
ไปหาพระองค์ และข้าพระองค์
กล่าวถึงสิ# งเหล่านี( ในโลก เพื# อ
เขาจะได้ รับความชื# นชมยินดี
ของข้าพระองค์อย่างเตม็เปี# ยม
14 ข้าพระองค์ได้มอบพระดาํรัส
ของพระองค์ให้แก่เขาแล้ว และ
โลกนี( ได้เกลียดชังเขา เพราะเขา
ไม่ ใช่ ของโลกเหมื อนดั งที# ข้ า
พระองค์ไม่ใช่ของโลก
15 ข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระ
องค์เอาเขาออกไปจากโลก แต่
ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากความ
ชั#วร้าย
16 เขาไม่ใช่ของโลกเหมือนดัง
ที#ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลก
17 ขอทรงโปรดชาํระเขาให้บริ-
สุทธิX ด้วยความจริงของพระองค์
พระวจนะของพระอง ค์ เ ป็ น
ความจริง
18 พระองค์ทรงใช้ ข้าพระองค์
มาในโลกฉันใด ข้าพระองค์กใ็ช้
เขาไปในโลกฉันนั(น
19 ข้าพระองค์ถวายตัวของข้า
พระองค์เพราะเห็นแก่เขา เพื#อ
ให้เขารับการทรงชาํระแต่งตั( งไว้
โดยความจริงด้วยเช่นกัน
20 ข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื#อ

ยอห์น >@

(K) > ยน B:>K (>E) ยน >G:>B (>>) ยน >E:FE; >F:>; > ปต >:B
(>D) สดด I>:K; >EK:J; ยน G:@E; ฮบ D:>F (>I) ยน J:DF; >B:>K (>B) > ยน B:>J
(>@) สดด >>K:K, >ID, >B>; อฟ B:DG (>J) ยน I:FJ; DE:D> (>K) ฮบ >E:>E
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คนเหล่านี( พวกเดียว แต่เพื#อคน
ทั( งปวงที# จะเชื# อในข้าพระองค์
เพราะถ้อยคาํของเขา
21 เพื# อเขาทั( งหลายจะได้ เป็น
อันหนึ# งอันเดียวกัน ดังที#พระ
องค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้า
พระองค์ และข้าพระองค์ในพระ
องค์ เพื#อให้เขาเป็นอันหนึ# งอัน
เดียวกันกับพระองค์และกับข้า
พระองค์ด้วย เพื#อโลกจะได้เชื#อ
ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา
22 เกียรติซึ# งพระองค์ได้ประ-
ทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์
ได้มอบให้แก่เขา เพื# อเขาจะได้
เป็นอันหนึ# งอันเดียวกัน ดังที#
พระองค์กับข้าพระองค์เป็นอัน
หนึ#งอันเดียวกันนั(น
23 ข้าพระองค์อยู่ในเขา และ
พระองค์ทรงอยู่ ในข้าพระองค์
เพื# อเขาทั( งหลายจะได้ เป็นอัน
หนึ# งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์
และเพื# อโลกจะได้รู้ ว่าพระองค์
ทรงใช้ข้าพระองค์มา และพระ
องค์ทรงรักเขาเหมือนดังที#พระ
องค์ทรงรักข้าพระองค์
24 พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์
ปรารถนาให้คนเหล่านั( นที# พระ
องค์ ได้ประทานให้แก่ ข้ าพระ
องค์อยู่ กับข้าพระองค์ในที# ซึ# ง
ข้าพระองค์อยู่นั( นด้วย เพื# อเขา
จะได้ เห็นสง่ าราศีของข้ าพระ
องค์ซึ# งพระองค์ได้ประทานแก่

ข้าพระองค์ เพราะพระองค์
ทรงรักข้าพระองค์ก่อนที#จะทรง
สร้างโลก
25 โอ ข้าแต่พระบิดาผู้ชอบ
ธรรม โลกนี( ไม่รู้จักพระองค์ แต่
ข้าพระองค์รู้ จักพระองค์ และ
คนเหล่านี( รู้ ว่า พระองค์ได้ทรง
ใช้ข้าพระองค์มา
26 ข้าพระองค์ได้ประกาศให้เขา
รู้จักพระนามของพระองค์ และ
จะประกาศให้เขารู้อีก เพื# อ
ความรักที# พระองค์ ได้ทรงรัก
ข้าพระองค์จะดาํรงอยู่ในเขาและ
ข้าพระองค์จะอยู่ในเขา"

พระเยซูในสวนเกทเสมนี
ทรงถูกทรยศและถูกจับกุม

(มธ DG:I@-BG; มก >I:IF)

18
เมื# อพระเยซู ตรั สดั งนี(
แล้ว พระองค์ได้เสด็จ

ออกไปกับเหล่าสาวกของพระ
องค์ข้ามลาํธารขิดโรนไปยังสวน
แห่งหนึ# ง พระองค์เสด็จเข้าไป
ในสวนนั(นกับเหล่าสาวก
2ยูดาสผู้ที#ทรยศพระองค์ก็รู้จัก
สวนนั( นด้วย เพราะว่าพระเยซู
กับเหล่าสาวกของพระองค์เคย
มาพบกันที#นั#นบ่อยๆ
3 ยูดาสจึงพาพวกทหารกับเจ้า
หน้าที# มาจากพวกปุโรหิตใหญ่
และพวกฟาริสี ถือโคมถือไต้
และเครื#องอาวุธไปที#นั#น
4พระเยซูทรงทราบทุกสิ# งที# จะ

ยอห์น >@, >J

(D>) ยน >E:FJ; >@:>>, DF; กท F:DJ (DD) D คร F:>J; > ยน >:F (DF) คส F:>I
(DI) ยน >@:B; > ธส I:>@ (DB) ยน F:>@; @:DK (DG) ยน >B:K (>) D ซมอ >B:DF
(D) ลก D>:F@; DD:FK (F) ลก DD:I@-BF (I) ยน G:GI; >F:>, F; >K:DJ

 43_joh.pub 
 page 52

 Saturday, February 27, 2016 22:54 



หน้า 2160

เกิดขึ( นกับพระองค์ พระองค์จึง
เสดจ็ออกไปถามเขาว่า "ท่านทั(ง
หลายมาหาใคร"
5เขาทูลตอบพระองค์ว่า "มาหา
เยซูชาวนาซาเร็ธ" พระเยซูตรัส
กับเขาว่า "เราคือผู้นั( นแหละ"
ยูดาสผู้ทรยศพระองค์ก็ยืนอยู่
กับคนเหล่านั(นด้วย
6 เมื# อพระองค์ตรัสกั บเขาทั( ง
หลายว่า "เราคือผู้นั( นแหละ"
เขาทั( งหลายได้ถอยหลังและล้ม
ลงที#ดิน
7พระองค์จึงตรัสถามเขาอีกว่า
"ท่านมาหาใคร" เขาทูลตอบว่า
"มาหาเยซูชาวนาซาเรธ็"
8พระเยซูตรัสตอบว่า "เราบอก
ท่านแล้วว่าเราคือผู้นั( น เหตุ
ฉะนั( นถ้ าท่ านแสวงหาเราก็จง
ปล่อยคนเหล่านี( ไปเถิด"
9ทั( งนี( ก ็เพื# อพระดาํรัสจะสาํเร็จ
ซึ# งพระเยซูตรัสไว้แล้วว่า "คน
เหล่านั(นซึ# งพระองค์ได้ประทาน
แก่ข้าพระองค์ไม่ ได้เสียไปสัก
คนเดียว"
10 ซีโมนเปโตรมีดาบ จึงชัก
ออกและฟันผู้รับใช้คนหนึ# งของ
มหาปุโรหิต ถูกหูข้างขวาขาดไป
ชื#อของผู้รับใช้คนนั(นคือมัลคัส
11 พระเยซูจึงตรัสกับเปโตรว่า
"จงเอาดาบใส่ฝักเสีย เราจะไม่
ดื#มถ้วยซึ# งพระบิดาของเราประ-
ทานแก่เราหรือ"

ทรงอยู่ต่อหนา้อนันาส
และคายาฟาส

(มธ DG:B@-GJ)
(มก >I:BF-GB)
(ลก DD:GG-@>)

12 พวกพลทหารกับนายทหาร
และเจ้าหน้าที#ของพวกยิวจึงจับ
พระเยซูมัดไว้
13 แล้วพาพระองค์ไปหาอัน-
นาสก่อน เพราะอันนาสเป็นพ่อ
ตาของคายาฟาสผู้ ซึ# งเป็นมหา
ปุโรหิตประจาํการในปีนั(น
14 คายาฟาสผู้นี( แหละที#แนะนาํ
พวกยิวว่า ควรให้คนหนึ# งตาย
แทนพลเมืองทั(งหมด

เปโตรปฏิเสธพระเยซู
(มธ DG:GK-@B)
(มก >I:GG-@D)
(ลก DD:BI-GD)

15 ซีโมนเปโตรได้ติดตามพระ
เยซูไป และสาวกอีกคนหนึ# งก็
ติดตามไปด้วย สาวกคนนั(นเป็น
ที# รู้ จักของมหาปุโรหิต และเขา
ได้เข้าไปกับพระเยซูถึงคฤหาสน์
ของมหาปุโรหิต
16 แต่เปโตรยืนอยู่ ข้างนอกริม
ประตู สาวกอีกคนหนึ# งนั( นที#
รู้ จั กกั นกั บมหาปุ โรหิ ตจึ งได้
ออกไปและพูดกั บหญิงที# เฝ้ า
ประตู แล้วกพ็าเปโตรเข้าไป
17 ผู้หญิงคนที# เฝ้าประตูจึงถาม
เปโตรว่า "ท่านเป็นสาวกของคน

ยอห์น >J

(B) สดด I>:K; มธ D>:>> (K) ยน G:FK; >@:>D (>E) มธ DG:B>
(>>) มธ DE:DD; DG:FK (>F) มธ DG:F, B@; ลก F:D (>I) ยน >>:BE
(>B) มก >I:BI; ยน DE:D-B (>G) มธ DG:GK (>@) มธ DG:FI
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นั(นด้วยหรือ" เขาตอบว่า "ข้าไม่
เป็น"
18 พวกผู้ รับใช้กับเจ้าหน้าที# ก ็
ยื นอยู่ ที# นั# นเอาถ่ านมาก่ อไฟ
เพราะอากาศหนาว แล้วกยื็นผิง
ไฟกัน เปโตรก็ยืนผิงไฟอยู่กับ
เขาด้วย

พระเยซูทรงอยู่
ต่อหนา้มหาปุโรหิต

19 มหาปุ โรหิตจึงได้ถามพระ
เยซูถึ งเหล่าสาวกของพระองค์
และคาํสอนของพระองค์
20 พระเยซู ตรั สตอบท่ านว่ า
"เราได้กล่าวให้โลกฟังอย่างเปิด
เผย เราสั# งสอนเสมอทั( งใน
ธรรมศาลาและที# ในพระวิหารที#
พวกยิวเคยชุมนุมกัน และเราไม่
ได้กล่าวสิ#งใดอย่างลับๆเลย
21 ท่านถามเราทาํไม จงถามผู้ที#
ได้ฟังเราว่า เราได้พูดอะไรกับ
เขา ดูเถิด เขารู้ ว่าเรากล่าว
อะไร"
22 เมื# อพระองค์ตรัสดังนั( นแล้ว
เจ้าหน้าที#คนหนึ# งซึ# งยืนอยู่ที#นั#น
ได้ตบพระเยซูด้วยฝ่ามือของเขา
แล้วพูดว่า "เจ้าตอบมหาปุโรหิต
อย่างนั(นหรือ"
23 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า "ถ้า
เราพูดผิด จงเป็นพยานในสิ# ง
ที#ผิดนั(น แต่ถ้าเราพูดถูก ท่าน
ตบเราทาํไม"
24 อันนาสจึงให้พาพระเยซูซึ# ง

ถูกมัดอยู่ไปหาคายาฟาสผู้ เป็น
มหาปุโรหิตประจาํการ
25 ซีโมนเปโตรกาํลั งยืนผิงไฟ
อยู่ คนเหล่านั(นจึงถามเปโตรว่า
"เจ้ าเป็นสาวกของคนนั( นด้ วย
หรือ" เปโตรปฏิเสธว่า "ข้าไม่
เป็น"
26 ผู้ รั บใช้ คนหนึ# งของมหา
ปุ โรหิ ตซึ# ง เป็ นญาติ กั บคนที#
เปโตรฟันหู ขาดก็กล่ าวขึ( นว่ า
"ข้าเห็นเจ้ากับท่านผู้นั( นในสวน
ไม่ใช่หรือ"
27 เปโตรปฏิ เสธอีกครั( งหนึ# ง
และในทันใดนั(นไก่กขั็น

เขานาํพระเยซูไปอยู่
ต่อหนา้ปีลาต

(มธ D@:>->I)
(มก >B:>-B)
(ลก DF:>-@)

28 เขาจึงได้พาพระเยซูออกไป
จากคายาฟาสไปยังศาลปรีโท-
เรียม เป็นเวลาเช้าตรู่ พวกเขา
เองไม่ ได้ เข้ าไปในศาลปรี โท-
เรียม เพื#อไม่ให้เป็นมลทิน แต่
จะได้กินปัสกาได้
29 ปีลาตจึงออกมาหาเขาเหล่า
นั(นแล้วถามว่า "พวกท่านมีเรื#อง
อะไรมาฟ้องคนนี( "
30 เขาตอบท่านว่า "ถ้าเขาไม่ใช่
ผู้ร้าย พวกข้าพเจ้าก็จะไม่มอบ
เขาไว้กับท่าน"
31 ปี ลาตจึ งก ล่ าวแก่ เขา ว่ า

ยอห์น >J

(DE) มธ DG:BB; มก >I:IK; ลก I:>B; ยน G:BK; @:>I, DJ; J:DG (D>) มก >D:F@
(DD) อสย BE:G; ยรม DE:D (DI) มธ DG:B@; ลก F:D (DB) มธ DG:@>-@B; มก >I:GK
(D@) มธ DG:@I; มก >I:@D (DJ) มธ D@:D; มก >B:> (DK) มธ D@:>>->I; มก >B:D-B
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"พวกท่านจงเอาคนนี( ไปพิพาก-
ษาตามกฎหมายของท่ านเถิด"
พวกยิวจึงเรียนท่านว่า "การที#
พวกข้าพเจ้าจะประหารชีวิตคน
ใดคนหนึ# งนั( นเป็นการผิดกฎ
หมาย"
32 ทั( งนี( เพื# อพระดาํรัสของพระ
เยซูจะสาํเรจ็ ซึ#งพระองค์ตรัสว่า
พระองค์ จะทรงสิ( นพระชนม์
อย่างไร
33 ปีลาตจึงเข้าไปในศาลปรีโท-
เรียมอีก และเรียกพระเยซูมา
ทูลถามพระองค์ว่า "ท่านเป็น
กษัตริย์ของพวกยิวหรือ"
34 พระเยซู ตรั สตอบท่ านว่ า
"ท่านถามอย่างนั(นแต่ลาํพังท่าน
เองหรือ หรือมีคนอื#นบอกท่าน
ถึงเรื#องของเรา"
35 ปีลาตทูลตอบว่า "เราเป็นยิว
หรือ ชนชาติของท่านเองและ
พวกปุโรหิตใหญ่ได้มอบท่านไว้
กับเรา ท่านทาํผิดอะไร"
36 พระเยซูตรัสตอบว่า "อาณา
จักรของเรามิได้เป็นของโลกนี(
ถ้าอาณาจักรของเรามาจากโลก
นี(  คนของเราก็จะได้ต่อสู้ ไม่ให้
เราตกในเงื( อมมือของพวกยิว
แต่บัดนี( อาณาจักรของเรามิได้
มาจากโลกนี( "
37 ปีลาตจึงทูลถามพระองค์ว่า
"ถ้าเช่นนั( น ท่านเป็นกษัตริย์
หรือ" พระเยซูตรัสตอบว่า "ท่าน

พูดว่าเราเป็นกษัตริย์ เพราะเหตุ
นี( เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลก
เพื# อเราจะเป็นพยานถึ งความ
จริง คนทั( งปวงซึ# งอยู่ฝ่ายความ
จริงย่อมฟังเสียงของเรา"
38 ปี ลาตทู ลถามพระองค์ ว่ า
"ความจริงคืออะไร" เมื#อถามดัง
นั( นแล้วท่านก็ออกไปหาพวกยิว
อีก และบอกเขาว่า "เราไม่เห็น
คนนั(นมีความผิดแม้แต่น้อย

พระเยซูถูกพิพากษาว่าผิด
บารบับสัไดร้บัการปลดปล่อย

(มธ D@:>B-DG)
(มก >B:G->B)
(ลก DF:>J-DB)

39 แต่พวกท่านมีธรรมเนียมให้
เราปล่อยคนหนึ# งให้แก่ท่านใน
เทศกาลปัสกา ฉะนั(นท่านจะให้
เราปล่อยกษัตริย์ของพวกยิวให้
แก่ท่านหรือ"
40 คนทั( งหลายจึงร้องขึ( นอีกว่า
"อย่าปล่อยคนนี(  แต่จงปล่อย
บารับบัส" บารับบัสนั(นเป็นโจร

พระเยซูไดร้บั
การสวมมงกุฎหนาม

19
ขณะนั( นปีลาตจึงให้เอา
พระเยซูไปโบยตี

2และพวกทหารก็เอาหนามสาน
เป็ นมงกุ ฎสวมพระเศี ยรของ
พระองค์ และให้พระองค์สวม
เสื( อสีม่วง
3แล้วทูลว่า "ท่านกษัตริย์ของ

ยอห์น >J, >K

(FD) มธ DE:>@->K; DG:D; มก >E:FF (FF) มธ D@:>> (FG) ดนล D:II; @:>I
(F@) อสย BB:I; มธ B:>@; DE:>J (FJ) อสย BF:K; มธ D@:DI (FK) มธ D@:>B-DG
(IE) ลก DF:>K; กจ F:>I (>) มธ DE:>K; D@:DG; มก >B:>B; ลก >J:FF (F) อสย BE:G
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พวกยิว ขอทรงพระเจริญ" และ
เขากต็บพระองค์ด้วยฝ่ามือ

ปีลาตมอบพระเยซู
ใหแ้ก่ฝูงชน

4ปีลาตจึงออกไปอีกและกล่าว
แก่คนทั( งหลายว่า "ดูเถิด เรา
พาคนนี( ออกมาให้ท่านทั( งหลาย
เพื# อให้ท่านรู้ ว่า เราไม่เห็นว่า
เขามีความผิดสิ#งใดเลย"
5พระเยซู จึ งเสด็จออกมาทรง
มงกุฎทาํด้วยหนามและทรงเสื( อ
สีม่วง และปีลาตกล่าวแก่เขา
ทั(งหลายว่า "ดูคนนี( ซิ"
6ฉะนั( นเมื# อพวกปุโรหิตใหญ่
และพวกเจ้าหน้าที# ได้ เห็นพระ
องค์ เขาทั(งหลายร้องอึงว่า "ตรึง
เขาเสีย ตรึงเขาเสีย" ปีลาตกล่าว
แก่เขาว่า "พวกท่านเอาเขาไป
ตรึงเองเถิด เพราะเราไม่เห็นว่า
เขามีความผิดเลย"
7พวกยิวตอบท่านว่า "พวกเรามี
กฎหมาย และตามกฎหมายนั(น
เขาควรจะตาย เพราะเขาได้ตั( ง
ตัวเป็นพระบุตรของพระเจ้า"
8ฉะนั( นครั( นปีลาตได้ยินดังนั( น
ท่านกต็กใจกลัวมากขึ( น
9ท่านเข้าไปในศาลปรีโทเรียม
อีกและทูลพระเยซูว่า "ท่านมา
จากไหน" แต่พระเยซูมิได้ตรัส
ตอบประการใด
10 ปี ลาตจึ ง ทู ลพระอง ค์ ว่ า
"ท่านจะไม่พูดกับเราหรือ ท่าน

ไม่รู้หรือว่าเรามีอาํนาจที#จะตรึง
ท่านที#กางเขน และมีอาํนาจที#จะ
ปล่อยท่านได้"
11 พระเยซูตรัสตอบว่า "ท่านจะ
มีอาํนาจเหนือเราไม่ได้ นอก
จากจะประทานจากเบื( องบนให้
แก่ท่าน เหตุฉะนั(นผู้ที#มอบเรา
ไว้กับท่านจึงมีความผิดบาปมาก
กว่าท่าน"
12 ตั( งแต่นั( นไปปีลาตก็หาโอ-
กาสที#จะปล่อยพระองค์ แต่พวก
ยิวร้องอึงว่า "ถ้าท่านปล่อยชาย
คนนี(  ท่านกไ็ม่ใช่มิตรของซีซาร์
ผู้ใดที#ตั( งตัวเป็นกษัตริย์กพู็ดต่อ
สู้ ซีซาร์"
13 เมื#อปีลาตได้ยินดังนั( น ท่าน
จึงพาพระเยซูออกมา แล้วนั# ง
บัลลังก์พิพากษา ณ ที# เรียกว่า
ลานปูศิลา ภาษาฮีบรูเรียกว่า
กับบาธา

ชาวยิวไม่ยอมรบั
พระคริสตเ์ป็นกษตัริย์

14 วันนั( นเป็นวันเตรียมปัสกา
เวลาประมาณเที#ยง ท่านพูดกับ
พวกยิวว่า "ดูเถิด นี# คือกษัตริย์
ของท่านทั(งหลาย"
15 แต่ เขาทั( งหลายร้ องอึ งว่ า
"เอาเขาไปเสีย เอาเขาไปเสีย
ตรึงเขาเสียที#กางเขน" ปีลาตพูด
กับเขาว่า "ท่านจะให้เราตรึง
กษัตริย์ของท่านทั(งหลายที#กาง-
เขนหรือ" พวกปุโรหิตใหญ่ตอบ

ยอห์น >K

(I) อสย BF:K; ยน >J:FF, FJ (G) กจ F:>F (@) ลนต DI:>G; มธ DG:GF-GG; ยน B:>J
(K) อสย BF:@; มธ D@:>D, >I (>>) ลก DD:BF; ยน F:D@ (>D) ลก DF:D; ยน >J:FF
(>F) พบญ >:>@; > ซมอ >B:DI (>I) มธ D@:GD; ยน >K:F>, ID (>B) ปฐก IK:>E
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ว่า "เว้นแต่ซีซาร์แล้ว เราไม่มี
กษัตริย์"

ทรงถูกตรึงบนไมก้างเขน
(มธ D@:FF-BI; มก >B:DD)

(ลก DF:FF-I@)
16 แล้วปีลาตจึงมอบพระองค์
ให้เขาพาไปตรึงที#กางเขน และ
เขาพาพระเยซูไป
17 และพระองค์ทรงแบกกาง-
เขนของพระองค์ไปยังสถานที#
แห่งหนึ#งซึ#งเรียกว่า สถานที#กะ-
โหลกศีรษะ ภาษาฮีบรู เรียกว่า
กลโกธา
18 ณ ที#นั(น เขาตรึงพระองค์ไว้
ที#กางเขนกับคนอีกสองคน คน
ละข้างและพระเยซูทรงอยู่กลาง
19 ปีลาตให้เขียนคาํประจานติด
ไว้บนกางเขน และคาํประจาน
นั( นว่า "เยซูชาวนาซาเร็ธ
กษัตริย์ของพวกยิว"
20 พวกยิ วเป็ นอั นมากจึ งได้
อ่านคาํประจานนี(  เพราะที#ซึ#งเขา
ตรึงพระเยซูนั( นอยู่ ใกล้กับกรุง
และคาํนั(นเขียนไว้เป็นภาษาฮีบรู
ภาษากรีก และภาษาลาติน
21 ฉะนั( นพวกปุโรหิตใหญ่ของ
พวกยิวจึงเรียนปีลาตว่า "ขออย่า
เขียนว่า `กษัตริย์ของพวกยิว'
แต่ขอเขียนว่า `คนนี( บอกว่า เรา
เป็นกษัตริย์ของพวกยิว'"
22 ปีลาตตอบว่า "สิ# งใดที# เรา
เขียนแล้วกแ็ล้วไป"

23 ครั( นพวกทหารตรึงพระเยซู
ไว้ที#กางเขนแล้ว เขาทั( งหลายก็
เอาฉลองพระองค์แบ่งออกเป็น
สี# ส่วนให้ทหารทุกคนคนละส่วน
และเอาฉลองพระองค์ ชั( นใน
ด้วย ฉลองพระองค์ชั(นในนั(นไม่
มีตะเขบ็ ทอตั( งแต่บนตลอดล่าง
24 เหตุฉะนั( นเขาจึงพูดกันว่า
"เราอย่าฉีกแบ่งกันเลย แต่ให้
เราจับสลากกันจะได้รู้ ว่าใครจะ
ได้" ทั(งนี( เพื#อพระคัมภีร์จะสาํ-
เรจ็ที#ว่า `เสื, อผา้ของขา้พระองค์
เขาแบ่งปันกัน ส่วนเสื, อของขา้
พระองค์นั ,น เขาก็จบัสลากกัน'
พวกทหารจึงได้กระทาํดังนี(
25 ผู้ ที# ยื นอยู่ ข้ างกางเขนของ
พระเยซูนั( น มีมารดาของ
พระองค์กับน้าสาวของพระองค์
มารีย์ภรรยาของเคลโอฟัส และ
มารีย์ชาวมักดาลา
26 ฉะนั( นเมื# อพระเยซูทอดพระ
เนตรเห็นมารดาของพระองค์
และสาวกคนที# พระองค์ทรงรัก
ยืนอยู่ใกล้ พระองค์ตรัสกับ
มารดาของพระองค์ว่า "หญิง
เอ๋ย จงดูบุตรของท่านเถิด"
27 แล้ วพระองค์ตรัสกับสาวก
คนนั( นว่า "จงดูมารดาของท่าน
เถิด"    และตั( งแต่เวลานั(นมา
สาวกคนนั( นก็รั บนางมาอยู่ ใน
บ้านของตน
28 หลังจากนั( น พระเยซูทรง

ยอห์น >K

(>G) มธ D@:DG, F>; มก >B:>B (>@) กดว >B:FG (>J) อสย BF:>D (>K) มธ D@:F@
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ทราบว่า ทุกสิ#งสาํเรจ็แล้ว เพื#อ
พระคัมภี ร์จะสาํเร็จจึงตรัสว่า
"เรากระหายนํ(า"
29 มีภาชนะใส่นํ(า องุ่ นเปรี( ยว
วางอยู่ที# นั# น เขาจึงเอาฟองนํ(า
ชุ บนํ(า องุ่ นเปรี( ยวใส่ปลายไม้
หุสบชู ขึ( นให้ถึ งพระโอษฐ์ของ
พระองค์
30 เมื# อพระเยซูทรงรับนํ(าองุ่ น
เปรี( ยวแล้ว พระองค์ตรัสว่า
"สาํเร็จแล้ว" และทรงก้มพระ
เศียรลงปล่อยพระวิญญาณจิต
ออกไป
พระอฐิัของพระองคไ์ม่หกัเลย
31 เพราะวันนั( นเป็นวันเตรียม
พวกยิวจึงขอให้ปีลาตทุบขาของ
ผู้ที#ถูกตรึงให้หัก และให้เอาศพ
ไปเสีย เพื# อไม่ให้ศพค้างอยู่ที#
กางเขนในวันสะบาโต (เพราะ
วันสะบาโตนั(นเป็นวันใหญ่)
32 ดังนั( นพวกทหารจึงมาทุบขา
ของคนที#หนึ#ง และขาของอีกคน
หนึ#งที#ถูกตรึงอยู่กับพระองค์
33 แต่เมื#อเขามาถึงพระเยซูและ
เห็นว่าพระองค์สิ( นพระชนม์แล้ว
เขาจึงมิได้ทุบขาของพระองค์
34 แต่ ทหารคนหนึ# ง เอาทวน
แทงที# สี ข้างของพระองค์ และ
โลหิตกับนํ(ากไ็หลออกมาทันที
35 คนนั( นที# เห็ นก็ เป็ นพยาน
และคาํพยานของเขากเ็ป็นความ
จริง และเขาก็รู้ ว่าเขาพูดความ

จริง เพื#อท่านทั(งหลายจะได้เชื#อ
36 เพราะสิ# งเหล่านี( เกิดขึ( นเพื# อ
ข้ อพระคั มภี ร์ จะสาํ เร็ จซึ# งว่ า
`พระอั ฐิของพระองค์จะไม่หัก
สกัซี�เดียว'
37 และมี ข้ อพระคัมภี ร์อีกข้อ
หนึ# งว่า `เขาทั ,งหลายจะมองดู
พระองค์ผูซึ้�งเขาเองไดแ้ทง'

พระเยซูทรงถูกฝังไว้
ในอุโมงคฝั์งศพของโยเซฟ

(มธ D@:B@-GE)
(มก >B:IF-I@)
(ลก DF:BE-BG)

38 หลั งจากนี( โยเซฟชาวบ้ าน
อาริมาเธีย ซึ# งเป็นสาวกลับๆ
ของพระเยซู เพราะกลัวพวกยิว
ก็ ไ ด้ ขอพระศพพระเยซู จาก
ปีลาต และปีลาตกย็อมให้ โย-
เซฟจึ งมาอัญเชิญพระศพพระ
เยซูไป
39 ฝ่ายนิโคเดมัส ซึ# งตอนแรก
ไปหาพระเยซู ในเวลากลางคืน
นั( นก็มาด้วย เขานาํเครื# องหอม
ผสมคื อมดยอบกั บกฤษณา
หนักประมาณสามสิบกว่ากิโล-
กรัมมาด้วย
40 พวกเขาอัญเชิญพระศพพระ
เยซู และเอาผ้าป่านกับเครื# อง
หอมพันพระศพนั( นตามธรรม
เนียมฝังศพของพวกยิว
41 ในสถานที#พระองค์ถูกตรึงที#
กางเขนนั( นมีสวนแห่งหนึ# ง ใน
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สวนนั(นมีอุโมงค์ฝังศพใหม่ที#ยัง
ไม่ได้ฝังศพผู้ใดเลย
42 เพราะวันนั( นเป็นวันเตรียม
ของพวกยิว และเพราะอุโมงค์
นั( นอยู่ใกล้ เขาจึงบรรจุพระศพ
พระเยซูไว้ที#นั#น

การฟื0 นคืนพระชนม์
ของพระเยซูคริสต์
(มธ DJ:>->E)
(มก >G:>->I)
(ลก DI:>-IF)

20
วันแรกของสัปดาห์เว-
ลาเช้ามืด มารีย์ชาว

มักดาลามาถึงอุโมงค์ฝังศพ เธอ
เห็นหินออกจากปากอุโมงค์อยู่
แล้ว
2 เธอจึ งวิ# งไปหาซี โมนเปโตร
และสาวกอีกคนหนึ# งที#พระเยซู
ทรงรักนั( น และพูดกับเขาว่า
"เขาเอาองค์พระผู้ เป็นเจ้าออก
ไปจากอุโมงค์แล้ว และพวกเรา
ไม่ รู้ ว่ าเขาเอาพระองค์ไปไว้ที#
ไหน"
3 เปโตรจึงออกไปยังอุโมงค์กับ
สาวกคนนั(น
4 เขาจึงวิ# งไปทั( งสองคน แต่
สาวกคนนั( นวิ# งเร็วกว่าเปโตรจึง
มาถึงอุโมงค์ก่อน
5เขาก้มลงมองดูเห็นผ้าป่านวาง
อยู่ แต่เขาไม่ได้เข้าไปข้างใน
6 ซี โมนเปโตรตามมาถึ งภาย
หลัง แล้วเข้าไปในอุโมงค์เห็น

ผ้าป่านวางอยู่
7และผ้าพันพระเศียรของพระ
องค์ไม่ได้วางอยู่กับผ้าอื# น แต่
พับไว้ต่างหาก
8 แล้ วสาวกคนนั( นที# มาถึ งอุ -
โมงค์ก่อนก็เข้าไปด้วย เขาได้
เห็นและเชื#อ
9 เพราะว่าขณะนั( นเขายังไม่เข้า
ใจข้อพระคัมภีร์ที# ว่า พระองค์
จะต้องฟื( นขึ( นมาจากความตาย
10 แล้วสาวกทั( งสองก็กลับไปยัง
บ้านของตน
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์

ต่อมารียช์าวมกัดาลา
11 แต่ ฝ่ายมารี ย์ยืนร้องไห้อยู่
นอกอุโมงค์ ขณะที# ร้องไห้อยู่
เธอก้มลงมองดูที#อุโมงค์
12 และได้ เห็นทูตสวรรค์สอง
องค์สวมเสื( อขาวนั# งอยู่ ณ ที#
ซึ# งเขาวางพระศพพระเยซู องค์
หนึ#งอยู่เบื( องพระเศียร และองค์
หนึ#งอยู่เบื( องพระบาท
13 ทูตทั( งสองพูดกับมารี ย์ ว่ า
"หญิงเอ๋ย ร้องไห้ทาํไม" เธอ
ตอบทูตทั( งสองว่า "เพราะเขา
เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพ-
เจ้าไปเสียแล้ว และข้าพเจ้าไม่
ทราบว่าเขาเอาพระองค์ไปไว้ที#
ไหน"
14 เมื# อมารีย์พูดอย่างนั( นแล้ว
ก็ หันกลับมาและเห็นพระเยซู
ประทับยืนอยู่ แต่ไม่ทราบว่า
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เป็นองค์พระเยซู
15 พระเยซู ต รั สถามเธอ ว่ า
"หญิงเอ๋ย ร้องไห้ทาํไม เจ้าตาม
หาผู้ใด" มารีย์สาํคัญว่าพระองค์
เป็นคนทาํสวนจึงตอบพระองค์
ว่า "นายเจ้าข้า ถ้าท่านได้เอา
พระองค์ไป ขอบอกให้ดิฉันรู้ว่า
เอาพระองค์ไปไว้ที# ไหน และ
ดิฉันจะรับพระองค์ไป"
16 พระ เยซู ต รั สกั บ เ ธอ ว่ า
"มารีย์เอ๋ย" มารีย์จึงหันมาและ
ทูลพระองค์ว่า "รับโบนี" ซึ# ง
แปลว่า อาจารย์
17 พระเยซูตรัสกับเธอว่า "อย่า
แตะต้องเรา เพราะเรายังมิได้
ขึ( นไปหาพระบิดาของเรา แต่จง
ไปหาพวกพี# น้องของเรา และ
บอกเขาว่า เราจะขึ( นไปหาพระ
บิดาของเราและพระบิดาของ
ท่านทั(งหลาย และไปหาพระเจ้า
ของเราและพระเจ้าของท่านทั( ง
หลาย"
18 มารี ย์ มั กดาลาจึ งไปบอก
พวกสาวกว่า เธอได้เห็นองค์
พระผู้เป็นเจ้าแล้ว และพระองค์
ได้ตรัสคาํเหล่านั(นกับเธอ
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์
ต่อเหล่าสาวกเวน้แต่โธมสั

19 คํ#าวันนั( นซึ# งเป็นวันแรกของ
สัปดาห์ เมื#อสาวกปิดประตูห้อง
ที#พวกเขาอยู่แล้วเพราะกลัวพวก
ยิว พระเยซูได้เสดจ็เข้ามาประ-

ทับยืนอยู่ท่ามกลางเขา และตรัส
กับเขาว่า "สันติสุขจงดาํรงอยู่
กับท่านทั(งหลายเถิด"
20 ครั( นพระองค์ตรัสอย่างนั( น
แล้ว พระองค์ทรงให้เขาดูพระ
หัตถ์และสีข้างของพระองค์ เมื#อ
พวกสาวกเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
แล้ว เขากม็ีความยินดี
21 พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่า
"สันติสุขจงดาํรงอยู่กับท่านทั( ง
หลายเถิด พระบิดาของเราทรง
ใช้เรามาฉันใด เราก็ใช้ท่านทั( ง
หลายไปฉันนั(น"
22 ครั(นพระองค์ตรัสดังนั( นแล้ว
จึ งทรงระบายลมหายใจออก
เหนือเขา และตรัสกับเขาว่า
"ท่ านทั( งหลายจงรับพระวิญ-
ญาณบริสุทธิX เถิด
23 ถ้าท่ านจะยกความผิดบาป
ของผู้ใด ความผิดบาปนั( นก็จะ
ถูกยกเสีย และถ้าท่านจะ
ให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ ใด
ความผิดบาปก็จะติดอยู่ กับผู้
นั(น"
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์

อีกครั0 งหนึ�งและ
โธมสัยอมเชื�อ

24 แต่ฝ่ายโธมัสที# เขาเรียกกันว่า
ดิดุมัส ซึ# งเป็นสาวกคนหนึ# งใน
สิบสองคนนั(น ไม่ได้อยู่กับพวก
เขาเมื#อพระเยซูเสดจ็มา
25 สาวกอื# นๆจึ งบอกโธมั สว่า
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"เราได้ เห็นองค์พระผู้ เป็นเจ้า
แล้ว" แต่โธมัสตอบเขาเหล่านั(น
ว่า "ถ้าข้าไม่เห็นรอยตะปูที#พระ
หัตถ์ของพระองค์ และไม่ได้เอา
นิ( วของข้าแยงเข้าไปที# รอยตะปู
นั(น และไม่ได้เอามือของข้าแยง
เข้าไปที# สี ข้างของพระองค์แล้ว
ข้าจะไม่เชื#อเลย"
26 ครั( น ล่ วงไปแปดวั นแล้ ว
เหล่าสาวกของพระองค์อยู่ ด้วย
กันข้างในอีก และโธมัสกอ็ยู่กับ
พวกเขาด้วย ประตูปิดแล้ว พระ
เยซู เสด็จเข้ามาและประทับยืน
อยู่ ท่ ามกลางเขาและตรั สว่ า
"สันติสุขจงดาํรงอยู่กับท่านทั( ง
หลายเถิด"
27 แล้วพระองค์ตรัสกับโธมัสว่า
"จงยื# นนิ( วมาที# นี# และดูมือของ
เรา จงยื# นมือออกคลาํที# สี ข้าง
ของเรา อย่าขาดความเชื# อเลย
แต่จงเชื#อเถิด"
28 โธมั สทู ลตอบพระองค์ ว่ า
"องค์พระผู้ เป็นเจ้าของข้าพระ
องค์ และพระเจ้าของข้าพระ
องค์"
29 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "โธมัส
เอ๋ย เพราะท่านได้เห็นเราท่าน
จึงเชื# อ ผู้ที# ไม่เห็นเราแต่เชื# อก็
เป็นสุข"

ความมุ่งหมายของ
ข่าวประเสริฐของยอหน์

30 พระเยซูได้ทรงกระทาํหมาย

สาํคัญอื#นๆอีกหลายประการต่อ
หน้าเหล่าสาวกของพระองค์ ซึ#ง
ไม่ได้จดไว้ในหนังสือม้วนนี(
31 แต่ การที# ได้ จดเหตุ การณ์
เหล่านี( ไว้ก็เพื# อท่านทั( งหลายจะ
ได้เชื# อว่า พระเยซูทรงเป็นพระ
คริสต์พระบุตรของพระเจ้า และ
เมื#อมีความเชื#อแล้ว ท่านกจ็ะมี
ชีวิตโดยพระนามของพระองค์
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์

ต่อเหล่าสาวก
ในแควน้กาลิลี

21
ภายหลังเหตุการณ์เหล่า
นี( พระเยซูได้ทรงสาํแดง

พระองค์แก่เหล่าสาวกอีกครั( ง
หนึ# งที#ทะเลทิเบเรียส และพระ
องค์ทรงสาํแดงพระองค์อย่างนี(
2 คือ ซีโมนเปโตร โธมัสที#เรียก
ว่า ดิดุมัส และนาธานาเอลชาว
บ้านคานาแคว้นกาลิลี และบุตร
ชายทั(งสองของเศเบดี และสาวก
ของพระองค์อีกสองคนกาํลังอยู่
ด้วยกัน

การตกปลาที�ลม้เหลว
3ซีโมนเปโตรบอกเขาว่า "ข้าจะ
ไปจับปลา" เขาทั( งหลายจึงพูด
กับท่านว่า "เราจะไปกับท่าน
ด้วย" เขาก็ออกไปลงเรือทันที
แต่คืนนั(นเขาจับปลาไม่ได้เลย
4แต่ครั( นรุ่งเช้าพระเยซูประทับ
ยืนอยู่ที#ฝั#ง แต่เหล่าสาวกไม่รู้ว่า
เป็นพระเยซู

ยอห์น DE, D>

(D@) มก >G:>I; > ยน >:> (DK) D คร B:@; > ปต >:J (FE) ยน D>:DB
(F>) ลก >:I; D:>>; ยน F:>B->G; B:DI; >K:FB; > ปต >:J-K; > ยน B:>, >F
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พระเยซูทรงปรากฏพระองค์
และตรสัสั �งเหล่าสาวก
อวนเต็มไปดว้ยปลา

5พระเยซูจึงตรัสถามเขาว่า "ลูก
เอ๋ย มีอาหารบ้างหรือเปล่า" เขา
ทูลตอบพระองค์ว่า "ไม่มี"
6พระองค์ตรัสกับเขาทั( งหลาย
ว่า "จงทอดอวนลงทางด้านขวา
เรือเถิด แล้วจะได้ปลาบ้าง" เขา
จึงทอดอวนลงและได้ปลาเป็น
อันมากจนลากอวนขึ( นไม่ได้
7สาวกคนที# พระเยซูทรงรักจึง
บอกเปโตรว่า "เป็นองค์พระผู้
เป็นเจ้า" เมื#อซีโมนเปโตรได้ยิน
ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาก็
หยิบเสื( อคลุมชาวประมงของเขา
มาสวมรัดไว้ (เพราะเขาเปลือย
เปล่าอยู่) แล้วกก็ระโดดลงทะเล
8แต่สาวกอื#นๆนั( นนั# งเรือเล็กๆ
มา ลากอวนที#ติดปลาเตม็นั(นมา
ด้วย (เพราะเขาอยู่ไม่ห่างจาก
ฝั# งนัก ไกลประมาณหนึ# งร้อย
เมตรเท่านั(น)
9เมื#อเขาขึ( นมาบนฝั#ง เขากเ็ห็น
ถ่านติดไฟอยู่ และมีปลาวางอยู่
ข้างบนและมีขนมปัง
10 พระเยซูตรัสกับเขาทั( งหลาย
ว่า "เอาปลาที#ได้เมื#อกี( นี( มาบ้าง"
11 ซี โมนเปโตรจึงไปลากอวน
ขึ( นฝั#ง อวนติดปลาใหญ่เตม็ มี
หนึ# งร้อยห้าสิบสามตัว และถึง
มากอย่างนั(นอวนกไ็ม่ขาด

พระเยซูทรงเลี0 ยงเหล่าสาวก
12 พระเยซูตรัสกับเขาทั( งหลาย
ว่า "เชิญมารับประทานอาหาร
กันเถิด" และในพวกสาวกไม่มี
ใครกล้าถามพระองค์ว่า "ท่าน
คือผู้ใด" เพราะเขารู้อยู่ ว่าเป็น
องค์พระผู้เป็นเจ้า
13 พระเยซูทรงเข้ามาหยิบขนม
ปังแจกให้เขาและทรงหยิบปลา
แจกด้วย
14 นี# เป็นครั( งที# สามที# พระเยซู
ทรงสาํ แดงพระอง ค์ แก่ พวก
สาวกของพระองค์ หลังจากที#
พระองค์ทรงคืนพระชนม์

"ซีโมน...ท่านรกัเราหรือ"
15 เมื# อรับประทานอาหารเสร็จ
แล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตร
ว่า "ซีโมนบุตรชายโยนาห์เอ๋ย
ท่านรักเรามากกว่าพวกเหล่านี(
หรือ" เขาทูลตอบพระองค์ว่า
"ถูกแล้ว พระองค์เจ้าข้า พระ
องค์ทรงทราบว่า ข้าพระองค์รัก
พระองค์" พระองค์ตรัสสั#งเขาว่า
"จงเลี( ยงลูกแกะของเราเถิด"
16 พระองค์ตรัสกับเขาครั( งที#
สองอีกว่า "ซีโมนบุตรชายโย-
นาห์เอ๋ย ท่านรักเราหรือ" เขา
ทูลตอบพระองค์ว่า "ถูกแล้ว
พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรง
ทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์"
พระองค์ตรัสกับเขาว่า "จงเลี( ยง
แกะของเราเถิด"

ยอห์น D>
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17 พระองค์ตรัสกับเขาครั( งที#
สามว่า "ซีโมนบุตรชายโยนาห์
เอ๋ย ท่านรักเราหรือ" เปโตร
กเ็ป็นทุกข์ใจที#พระองค์ตรัสถาม
เขาครั( งที# สามว่า "ท่านรัก
เราหรือ" และเขาทูลพระองค์ว่า
"พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรง
ทราบทุกสิ# ง พระองค์ทรงทราบ
ว่า ข้าพระองค์รักพระองค์" พระ
เยซูตรัสกับเขาว่า "จงเลี( ยงแกะ
ของเราเถิด

สาวกจะตอ้ง
ยอมตามพระเยซูไป

18 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า
เมื# อท่ าน ยั งห นุ่ มท่ านคาด
เอวเอง และเดินไปไหนๆตามที#
ท่านปรารถนา แต่เมื# อท่านแก่
แล้วท่านจะเหยียดมือของท่าน
ออก และคนอื#นจะคาดเอว
ท่านและพาท่านไปที# ที# ท่ านไม่
ปรารถนาจะไป"
19 ที#พระองค์ตรัสอย่างนั( นเพื#อ
แสดงว่า เปโตรจะถวายเกียรติ
แด่พระเจ้าด้วยความตายอย่าง
ไร ครั( นพระองค์ตรัสอย่างนั( น
แล้วจึงสั# งเปโตรว่า "จงตามเรา
มาเถิด"
20 เปโตรเหลียวหลังเห็นสาวก
คนที#พระเยซูทรงรักตามมา คือ

สาวกที#เอนตัวลงที#พระทรวงของ
พระองค์เมื# อรับประทานอาหาร
เยน็อยู่นั(น และทูลถามว่า "พระ
องค์เจ้าข้า ผู้ที#จะทรยศพระองค์
คือใคร"
21 เมื# อเปโตรเห็นสาวกคนนั( น
จึงทูลถามพระเยซูว่า "พระองค์
เจ้าข้า คนนี( จะเป็นอย่างไร"
22 พระเยซูตรัสกับเขาว่า "ถ้า
เราอยากจะให้ เขาอยู่ จนเรามา
นั( น จะเป็นเรื# องอะไรของท่าน
เล่า ท่านจงตามเรามาเถิด"
23 เหตุฉะนั( นคาํที# ว่า สาวกคน
นั(นจะไม่ตาย จึงลือไปท่ามกลาง
พวกพี#น้อง แต่พระเยซูมิได้ตรัส
แก่เขาว่า "สาวกคนนั( นจะไม่
ตาย" แต่ตรัสว่า "ถ้าเราอยากจะ
ให้เขาอยู่จนเรามานั( น จะเป็น
เรื#องอะไรของท่านเล่า"
24 สาวกคนนี( แหละ ที# เป็น
พยานถึงเหตุการณ์เหล่านี( และ
เป็นผู้ที# เขียนสิ# งเหล่านี( ไว้ และ
เราทราบว่าคาํพยานของเขาเป็น
ความจริง
25 มีอีกหลายสิ# งที# พระเยซูได้
ทรงกระทาํ ถ้าจะเขียนไว้ให้
หมดทุกสิ#ง ข้าพเจ้าคาดว่า แม้
หมดทั( งโลกก็ น่ าจะไม่ พอไว้
หนังสือที#จะเขียนนั(น เอเมน

ยอห์น D>
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