
หนา 2108ขาวประเสริฐของพระเยซูคริสต
เรียบเรียงโดยทานยอหน
พระเยซูเปน

พระวาทะของพระเจา

1ในเริ่ มแรกนั้นพระวาทะทรง
เปนอยูแลว และพระวาทะ

ทรงอยูกับพระเจา และพระ
วาทะทรงเปนพระเจา
2ในเริ่มแรกนั้นพระองคนั้นทรง
อยูกับพระเจา

 พระเยซู
ผูเนรมิตสรางส่ิงสารพัด

3พระองคทรงสร างสิ่ งทั้ งปวง
ข้ึนมา และในบรรดาสิ่งที่เปนมา
นั้น ไมมีสักสิ่งเดียวที่ไดเปนมา
นอกเหนือพระองค
4ในพระองคมีชีวิต และชีวิตนั้น
เป นความสว างของมนุษย ทั้ ง
ปวง
5ความสว างนั้ นสองเข ามาใน
ความมืด และความมืดหาไดเขา
ใจความสวางไม

ภารกิจของยอหน
ผูใหรับบัพติศมา

6มีชายคนหนึ่งที่พระเจาทรงใช
มา ชื่อยอหน
7ทานผูนี้มาเพ่ือเปนพยาน เพ่ือ
เปนพยานถึงความสวางนั้น เพ่ือ
คนทั้ งปวงจะได มี ความเชื่ อ
เพราะทาน

8ทานไมใชความสวางนั้น แต
ทรงใชมา เพ่ือเปนพยานถึง
ความสวางนั้น
9 เปนความสวางแทนั้น ซึ่งสอง
สวางแกทุกคนที่เขามาในโลก
10พระองคทรงอยูในโลก และ
พระองคไดทรงสรางโลก และ
โลกหาไดรูจักพระองคไม
พระสัญญายิ่งใหญแกผูท่ีเชื่อ

11 พระองคได เสด็จมายังพวก
ของพระองค และพวกของพระ
องคนั้ นหาไดตอนรับพระองค
ไม
12 แตส วนบรรดาผู ที่ ต อนรับ
พระองค พระองคทรงประทาน
อํานาจให เปนบุตรของพระเจา
คือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนาม
ของพระองค
13 ซึ่ งมิไดเกิดจากเลือด หรือ
ความประสงคของเนื้อหนัง หรือ
ความประสงคของมนุษย แต
เกิดจากพระเจา
พระเยซูทรงรับสภาพมนุษย

14 พระวาทะไดทรงสภาพของ
เนื้อหนัง และทรงอยูทามกลาง
เรา (และเราทั้ งหลายไดเห็น
สงาราศีของพระองค คือสงา
ราศีอันสมกับพระบุตรองคเดียว

(1) ยน 17:5; 1 ยน 1:1; 5:20 (2) ปฐก 1:1 (3) คส 1:16-17 (4) ยน 8:12; 9:5
(5) ยน 3:19 (6) มธ 3:1-17 (7) ยน 3:16, 25-36 (8) อสย 9:2; 49:6 (9) อสย 49:6
(10) ฮบ 1:2 (11) ลก 19:14 (12) กท 3:26 (13) 1 ปต 1:23 (14) อสย 40:5
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หนา 2109
ที่บังเกิดจากพระบิดา) บริบูรณ
ดวยพระคุณและความจริง

คําพยานของยอหน
ผูใหรับบัพติศมา

(มธ 3:1-17; มก 1:1-11)
(ลก 3:1-18)

15 ยอหนได เปนพยานถึ งพระ
องคและรองประกาศวา "นี่
แหละคือพระองคผูที่ขาพเจาได
กลาวถึงวา พระองคผู เสด็จมา
ภายหลังข าพเจาทรงเปนใหญ
กวาขาพเจา เพราะวาพระองค
ทรงดํารงอยูกอนขาพเจา"
16 และเราทั้ งหลายได รับจาก
ความบริบูรณของพระองค เปน
พระคุณซอนพระคุณ
17 เพราะวาไดทรงประทานพระ
ราชบัญญัตินั้นทางโมเสส สวน
พระคุ ณและความจริ งมาทาง
พระเยซูคริสต
18 ไมมีใครเคยเห็นพระเจาใน
เวลาใดเลย พระบุตรองคเดียว
ที่ บังเกิดมา ผูทรงสถิตในพระ
ทรวงของพระบิดา พระองคได
ทรงสําแดงพระเจาแลว
19 นี่ แหละเป นคําพยานของ
ยอหน เมื่อพวกยิวสงพวกปุโร-
หิตและพวกเลวีจากกรุงเยรูซา-
เล็มไปถามทานวา "ทานคือ
ผูใด"
20 ทานไดยอมรับ และมิได
ปฏิเสธ แตไดยอมรับวา "ขาพ-

เจาไมใชพระคริสต"
21 เขาทั้ งหลายจึงถามท านว า
"ถาเชนนั้น ทานเปนใครเลา
ทานเปนเอลียาหหรือ" ทาน
ตอบวา "ขาพเจาไมใชเอลียาห"
"ทานเปนศาสดาพยากรณผูนั้ น
หรือ" และทานตอบวา "มิได"
22 คนเหล านั้ นจึ งถามท านว า
"ทานเปนใคร เพ่ือเราจะไดตอบ
ผูที่ ใชเรามา ทานกลาววาทาน
เปนใคร"
23 ทานตอบวา "เราเปนเสียง
ของผูที่ รองในถิ่นทุรกันดารวา
`จงกระทํามรรคาขององคพระ
ผูเปนเจาใหตรงไป' ตามที่อิส-
ยาหศาสดาพยากรณไดกลาวไว"
24 ฝายผู ที่ ได รับใชมานั้ นเปน
ของพวกฟาริสี
25 เขาเหลานั้นก็ไดถามทานวา
"ถาทานไมใชพระคริสต หรือ
เอลียาห หรือศาสดาพยากรณ
ผูนั้ นแลว ทําไมทานจึงทําพิธี
บัพติศมา"
26 ยอหนไดตอบเขาเหลานั้นวา
"ข าพเจ าให บั พติ ศมาด วยน้ํา
แตมีพระองคหนึ่งซึ่งประทับอยู
ในหมูพวกทานนั้น ทานไมรูจัก
27พระองคนั้นแหละ ผูเสด็จมา
ภายหลังข าพเจาทรงเปนใหญ
กวาขาพเจา แมสายรัดฉลอง
พระบาทของพระองค ขาพเจาก็
ไมบังควรที่จะแก"

ยอหน 1

(15) มธ 3:11; ยน 3:32; คส 1:17 (16) คส 1:19; 2:9 (17) อพย 20:1; ยน 8:32
(18) อพย 33:20; 1 ยน 4:9 (19) ยน 5:33 (20) ลก 3:15 (21) พบญ 18:15, 18
(23) อสย 40:3; มธ 3:3 (26) มลค 3:1; มธ 3:11 (27) กจ 19:4
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หนา 2110
28 เหตุการณนี้ เกิดข้ึนที่ เบธา-
บาราฟากแม น้ํ าจอร แดนข าง
โนน อันเปนที่ซึ่งยอหนกําลังให
บัพติศมาอยู
พระเมษโปดกของพระเจา
คือลูกแกะของพระเจา

(วว 5:6)
29 วันรุ งข้ึนยอหนเห็นพระเยซู
กําลังเสด็จมาทางทาน ทานจึง
กลาววา "จงดูพระเมษโปดกของ
พระเจา ผูทรงรับความผิดบาป
ของโลกไปเสีย
30พระองคนี้แหละที่ขาพเจาได
กลาววา `ภายหลังขาพเจาจะมีผู
หนึ่ งเสด็จมาเปนใหญกวาขาพ-
เจา เพราะวาพระองคทรงดํารง
อยูกอนขาพเจา'
31 ขาพเจาเองก็ไมไดรู จักพระ
องค แตเพ่ือใหพระองคทรง
เปนที่ประจักษแกพวกอิสราเอล
ข าพเจ าจึ งได มาให บัพติ ศมา
ดวยน้ํา"
32 และยอหนกล าวเปนพยาน
วา "ขาพเจาเห็นพระวิญญาณ
เหมือนดังนกเขาเสด็จลงมาจาก
สวรรค และทรงสถิตบนพระ
องค
33 ขาพเจาเองไม รู จักพระองค
แตพระองค ผู ไดทรงใชให
ข าพเจ าให บั พติ ศมาด วยน้ํ า
พระองคนั้ นไดตรัสกับขาพเจา
วา `เมื่ อเจาเห็นพระวิญญาณ

เสด็จลงมาและสถิตอยู บนผู ใด
ผู นั้ นแหละเปนผู ให บัพติศมา
ดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์'
34 และข าพเจ าก็ ได เห็ นแล ว
และไดเปนพยานวา พระองคนี้
แหละ เปนพระบุตรของพระ
เจา"

พระราชกิจของพระเยซู
อันดรูวชักชวนเปโตร

35 รุงข้ึนอีกวันหนึ่งยอหนกําลัง
ยืนอยูกับสาวกของทานสองคน
36 และทานมองดูพระเยซูขณะ
ที่พระองคทรงดําเนินและกลาว
วา "จงดูพระเมษโปดกของพระ
เจา"
37 สาวกสองคนนั้ นได ยินทาน
พูดเชนนี้ เขาจึงติดตามพระเยซู
ไป
38 พระเยซูทรงเหลียวหลังและ
ทอดพระเนตรเห็นเขาตามพระ
องคมา จึงตรัสถามเขาวา "ทาน
หาอะไร" และเขาทั้งสองทูลพระ
องควา "รับบี" (ซึ่งแปลวาอา-
จารย) "ทานอยูที่ไหน"
39พระองคตรัสตอบเขาวา "มา
ดูเถิด" เขาก็ไปและเห็นที่ ซึ่ ง
พระองคทรงอาศัย และวัน
นั้ นเขาก็ได พักอยู กับพระองค
เพราะขณะนั้ นประมาณสี่ โมง
เย็นแลว
40 คนหนึ่ งในสองคนที่ ได ยิน
ยอหนพูด และไดติดตามพระ

ยอหน 1

(28) วนฉ 7:24 (29) 1 ปต 2:24; วว 5:6-14 (31) มธ 3:6 (32) มก 1:10
(33) มธ 3:11 (34) ยน 11:27 (36) ยน 1:29
(37) มธ 4:20, 22 (40) มธ 4:18; มก 1:29; 13:3; ยน 6:8; 12:22
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หนา 2111
องคไปนั้น คืออันดรูวนองชาย
ของซีโมนเปโตร
41 แลวอันดรูวก็ ไปหาซีโมนพ่ี
ชายของตนกอน และบอกเขาวา
"เราไดพบพระเมสสิยาหแลว"
ซึ่งแปลวาพระคริสต
42 อันดรู ว จึ งพาซี โมนไปเฝ า
พระเยซู และเมื่อพระเยซูทรง
ทอดพระเนตรเขาแลวจึงตรัสวา
"ทานคือซีโมนบุตรชายโยนาห
เขาจะเรียกทานวาเคฟาส" ซึ่ ง
แปลวาศิลา
43 วันรุ งข้ึนพระเยซูตั้ งพระทัย
จะเสด็จไปยังแควนกาลิลี และ
พระองคทรงพบฟลิปจึงตรัสกับ
เขาวา "จงตามเรามา"
44ฟลิปมาจากเบธไซดา เมือง
ของอันดรูวและเปโตร
45 ฟลิปไปหานาธานาเอลและ
บอกเขาวา "เราไดพบพระองคผู
ที่ โมเสสไดกล าวถึงในพระราช
บัญญัติ และที่พวกศาสดาพยา-
กรณไดกลาวถึง คือพระเยซูชาว
นาซาเร็ธบุตรชายโยเซฟ"
46 นาธานาเอลถามเขาวา "สิ่ ง
ดี อั นใดจะมาจากนาซาเร็ ธได
หรือ" ฟลิปตอบเขาวา "มาดู
เถิด"
47 พระเยซูทอดพระเนตรเห็น
นาธานาเอลมาหาพระองค จึ ง
ตรัสถึงเร่ืองตัวเขาวา "ดูเถิด ชน
อิสราเอลแท ในตัวเขาไมมี

อุบาย"
48 นาธานาเอลทูลถามพระองค
วา "พระองคทรงรู จักขาพระ
องคไดอยางไร" พระเยซูตรัส
ตอบเขาวา "กอนที่ฟลิปจะเรียก
ทาน เมื่อทานอยูที่ใตตนมะเดื่อ
นั้น เราเห็นทาน"
49 นาธานาเอลทูลตอบพระองค
วา "รับบี พระองคทรงเปนพระ
บุตรของพระเจา พระองคทรง
เปนกษัตริยของชนชาติอิสรา-
เอล"
50 พระเยซู ตรั สตอบเขาว า
"เพราะเราบอกทานวา เราเห็น
ทานอยูใตตนมะเดื่อนั้น ทานจึง
เชื่ อหรือ ทานจะไดเห็นเหตุ-
การณใหญกวานั้นอีก"
51 และพระองคตรัสกับเขาว า
"เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง
หลายวา ภายหลังทานจะไดเห็น
ทองฟาเปดออก และเหลาทูต
สวรรคของพระเจาข้ึนและลงอยู
เหนือบุตรมนุษย"
งานสมรสและการอัศจรรย

ท่ีบานคานา

2วันที่ สามมีงานสมรสที่ หมู
บานคานาแควนกาลิลี และ

มารดาของพระเยซูก็อยูที่นั่น
2พระเยซูและสาวกของพระองค
ไดรับเชิญไปในงานนั้น
3 เมื่อน้ําองุ นหมดแลว มารดา
ของพระเยซูทูลพระองควา "เขา

ยอหน 1, 2

(42) มธ 16:18 (43) มธ 10:3; ยน 6:5; 12:21-22; 14:8-9 (44) ยน 12:21
(45) ปฐก 3:15; พบญ 18:18; อสย 4:2; มคา 5:2 (46) ยน 7:41-42 (47) สดด 32:2
(49) มธ 14:33; 21:5 (51) ปฐก 28:12; ลก 2:9, 13; กจ 1:10 (1) ยชว 19:28
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หนา 2112
ไมมีน้ําองุน"
4พระเยซูตรัสกับนางวา "หญิง
เอย ขาพเจาเกี่ยวของอะไรกับ
ทานเลา เวลาของขาพเจายังไม
มาถึง"
5มารดาของพระองค จึ งบอก
พวกคนใชวา "ทานจะสั่ งพวก
เจาใหทําสิ่งใด ก็จงกระทําตาม
เถิด"
6มีโองหินตั้งอยูที่นั่นหกใบตาม
ธรรมเนียมการชําระของพวกยิว
จุน้ําใบละสี่หาถัง
7พระเยซูตรัสสั่ งเขาวา "จงตัก
น้ําใสโองใหเต็มเถิด" และเขาก็
ตักน้ําใสโองเต็มเสมอปาก
8แลวพระองคตรัสสั่งเขาวา "จง
ตักเอาไปใหเจาภาพเถิด" เขาก็
เอาไปให
9 เมื่อเจาภาพชิมน้ําที่กลายเปน
น้ําองุนแลว และไมรู วามาจาก
ไหน (แตคนใชที่ตักน้ํานั้ นรู)
เจาภาพจึงเรียกเจาบาวมา
10 และพูดกับเขาวา "ใครๆเขา
ก็ เอาน้ําองุ นอยางดีมาใหกอน
และเมื่ อได ดื่ มกั นมากแล วจึ ง
เอาที่ ไมสู ดีมา แตทานเก็บน้ํา
องุนอยางดีไวจนถึงบัดนี้"
11 การอัศจรรยครั้ งแรกนี้ พระ
เยซู ไดทรงกระทําที่ บ านคานา
แควนกาลิลี และไดทรงสําแดง
สงาราศีของพระองค และสาวก
ของพระองค ก็ ได เชื่ อในพระ

องค
12 ภายหลั งเหตุ การณ นี้ พระ
องคก็ เสด็ จลงไปยั งเมื องคา-
เปอรนาอุม พรอมกับมารดา
และนองชายและสาวกของพระ
องค และอยูที่นั่นเพียงไมกี่วัน
พระเยซูทรงชําระพระวิหาร

13 เทศกาลป สกาของพวกยิว
ใกลเขามาแลว และพระเยซู
เสด็จข้ึนไปยังกรุงเยรูซาเล็ม
14 ในพระวิหารพระองคทรงพบ
คนขายวัว ขายแกะ ขายนกเขา
และคนรับแลกเงินนั่งอยู
15 เมื่อพระองคทรงเอาเชือกทํา
เปนแส พระองคทรงไลคนเหลา
นั้น พรอมกับแกะและวัวออกไป
จากพระวิหาร และทรงเทเงิน
ของคนรับแลกเงินและควํ่าโตะ
16 และพระองคตรัสแกบรรดา
คนขายนกเขาวา "จงเอาของ
เหลานี้ไปเสีย อยาทําพระนิเวศ
ของพระบิ ดาเราให เป นที่ ค า
ขาย"
17พวกสาวกของพระองคก็ระ-
ลึ ก ข้ึ นได ถึ ง คําที่ เ ขี ยนไว ว า
`ความรอนใจในเรื่ องพระนิเวศ
ของพระองคไดทวมทนขาพระ
องค'
18 พวกยิ วจึ งทู ลพระองค ว า
"ทานจะแสดงหมายสําคัญอะไร
ใหเราเห็นวา ทานมีอํานาจกระ-
ทําการเชนนี้ได"

ยอหน 2

(4) 2 ซมอ 16:10 (6) มธ 15:2; มก 7:3; ลก 11:39; ยน 3:25 (9) ยน 4:46
(11) ยน 1:14; 4:54 (12) มธ 4:13; 12:46 (13) อซค 12:14; พบญ 16:1-6; ยน 5:1
(14) มลค 3:1; มธ 21:12 (16) ลก 2:49 (17) สดด 69:9 (18) มธ 12:38; ยน 6:30
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19 พระเยซู จึงตรัสตอบเขาทั้ ง
หลายวา "ทําลายวิหารนี้ เสีย
แลวเราจะยกขึ้นในสามวัน"
20พวกยิวจึงทูลวา "พระวิหาร
นี้ เขาสรางถึงสี่ สิบหกป จึงสํา-
เร็จ และทานจะยกข้ึนใหมใน
สามวันหรือ"
21 แตพระวิหารที่พระองคตรัส
ถึงนั้นคือพระกายของพระองค
22 เหตุฉะนั้นเมื่อพระองคทรง
เป นข้ึ นมาจากความตายแล ว
พวกสาวกของพระองคก็ระลึก
ไดวาพระองคไดตรัสดังนี้ ไวแก
เขา และเขาก็เชื่อพระคัมภีรและ
พระดํารัสที่พระเยซูไดตรัสแลว
นั้น
23 เมื่อพระองคประทับ ณ กรุง
เยรูซาเล็มในวันเลี้ ยงเทศกาล
ปสกานั้น มีคนเปนอันมากได
เชื่ อในพระนามของพระองค
เมื่ อเขาได เห็นการอัศจรรย ที่
พระองคไดทรงกระทํา
24 แตพระเยซูมิไดทรงวางพระ
ทัยในคนเหลานั้ น เพราะพระ
องคทรงรูจักมนุษยทุกคน
25 และไมมีความจําเปนที่ จะมี
พยานในเรื่ องมนุษย ดวยพระ
องค เองทรงทราบวาอะไรมีอยู
ในมนุษย
นิโคเดมัสกับการบังเกิดใหม

3มีชายคนหนึ่ งในพวกฟาริสี
ชื่อนิโคเดมัสเปนขุนนางของ

พวกยิว
2 ชายผู นี้ ได มาหาพระเยซู ใน
เวลากลางคืนและทูลพระองควา
"รับบี พวกขาพเจาทราบอยูวา
ท านเป นครู ที่ มาจากพระเจ า
เพราะไมมี ผู ใดกระทําการอัศ-
จรรย ซึ่ งท านได กระทํานั้ นได
นอกจากวา พระเจาทรงสถิตอยู
กับเขาดวย"
3พระเยซูตรัสตอบเขาวา "เรา
บอกความจริงแกทานวา ถาผูใด
ไมไดบังเกิดใหม ผูนั้ นจะเห็น
อาณาจักรของพระเจาไมได"
4นิโคเดมัสทูลพระองควา "คน
ชราแลวจะบังเกิดใหมอยางไร
ได จะเขาในครรภมารดาครั้งที่
สองและบังเกิดใหมไดหรือ"
5พระเยซูตรัสตอบวา "เราบอก
ความจริงแกทานวา ถาผู ใดไม
ได บังเกิดจากน้ําและพระวิญ-
ญาณ ผูนั้ นจะเขาในอาณาจักร
ของพระเจาไมได
6ซึ่ งบังเกิดจากเนื้ อหนังก็ เปน
เนื้อหนัง และซึ่งบังเกิดจากพระ
วิญญาณก็คือจิตวิญญาณ
7อย าประหลาดใจที่ เราบอก
ทานวา ทานตองบังเกิดใหม
8ลมใครจะพัดไปขางไหนก็พัด
ไปขางนั้น และทานไดยินเสียง
ลมนั้น แตทานไมรูวาลมมาจาก
ไหนและไปที่ ไหน คนที่ บังเกิด
จากพระวิญญาณก็เปนอยางนั้น

ยอหน 2, 3

(19) มธ 26:61; 27:40 (21) 1 คร 3:16 (22) ลก 24:8 (23) ยน 5:36; กจ 2:22
(24) มธ 9:4; ยน 16:30 (25) 1 ซมอ 16:7 (2) ยน 7:50; 9:16 (3) ยน 1:13
(5) มก 16:16; กจ 2:38 (6) ยน 1:13; 1 คร 15:50 (8) ปญจ 11:5; สดด 135:7
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ทุกคน"
9นิโคเดมัสทูลพระองควา "เหตุ
การณ อย างนี้ จะเป นไปอย าง
ไรได"
10 พระเยซู ตรั สตอบเขาว า
"ทานเปนอาจารยของชนอิสรา-
เอล และยังไมเขาใจสิ่ งเหลานี้
หรือ
11 เราบอกความจริงแกทานวา
พวกเราพูดสิ่ งที่ เรารู และเปน
พยานถึงสิ่ งที่ เราไดเห็น และ
ทานหาไดรับคําพยานของเราไม
12 ถ าเราบอกท านถึ งสิ่ งฝ าย
โลกและทานไมเชื่อ ถาเราบอก
ทานถึงสิ่ งฝายสวรรค ทานจะ
เชื่อไดอยางไร
13 ไมมี ผู ใดได ข้ึ นไปสู สวรรค
นอกจากทานที่ลงมาจากสวรรค
คือบุตรมนุษย ผูทรงสถิตใน
สวรรคนั้น
14 โมเสสไดยกงู ข้ึนในถิ่นทุร-
กันดารฉันใด บุตรมนุษยจะตอง
ถูกยกข้ึนฉันนั้น
15 เพ่ื อผู ใดที่ เชื่ อในพระองค
จะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร
16 เพราะวาพระเจาทรงรักโลก
จนไดทรงประทานพระบุตรองค
เดียวของพระองคที่ บั งเกิดมา
เพ่ื อผู ใดที่ เชื่ อในพระบุตรนั้ น
จะไมพินาศ แตมีชีวิตนิรันดร
17 เพราะวาพระเจาไมไดทรงใช
พระบุตรของพระองคเขามาใน

โลกเพ่ือจะพิพากษาโลก แตเพ่ือ
ชวยโลกใหรอดโดยพระบุตรนั้น
18 ผูที่ เชื่อในพระบุตรก็ไมตอง
ถูกพิพากษาลงโทษ แตผูที่มิได
เชื่อก็ตองถูกพิพากษาลงโทษอยู
แลว เพราะเขามิไดเชื่อในพระ
นามพระบุตรองคเดียวที่ บังเกิด
จากพระเจา
19 หลั กของการพิ พากษามี
อยางนี้ คือความสวางไดเขามา
ในโลกแลว แตมนุษยไดรัก
ความมืดมากกวารักความสวาง
เพราะกิจการของเขาชั่ว
20 เพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็
เกลียดความสวาง และไมมาถึง
ความสวาง ดวยกลัววาการกระ-
ทําของตนจะถูกตําหนิ
21 แต ผู ที่ ประพฤติตามความ
จริงก็มาสูความสวาง เพ่ือจะให
การกระทําของตนปรากฏวา ได
กระทําการนั้นโดยพ่ึงพระเจา"

คําพยานสุดทายของ
ยอหนผูใหรับบัพติศมา

22 ภายหลั งเหตุการณ เหล านี้
พระเยซูก็ เสด็จเขาไปในแควน
ยูเดียกับสาวกของพระองค และ
ทรงประทับที่นั่ นกับเขาและให
บัพติศมา
23 ยอหนก็ ให บัพติ ศมาอยู ที่
อ ายโนนใกล หมู บ านสาลิ ม
เหมือนกัน เพราะที่นั่นมีน้ํามาก
และผูคนก็พากันมารับบัพติศมา

ยอหน 3

(9) ยน 6:52, 60 (11) มธ 11:27 (13) พบญ 30:12 (14) กดว 21:9 (15) ยน 3:36
(16) อสย 9:6; รม 5:8 (17) ลก 9:56 (18) ยน 5:24; 6:40 (19) ยน 1:4, 9-11
(20) โยบ 24:13; อฟ 5:11, 13 (21) ยน 15:4-5 (22) ยน 4:1-2 (23) 1 ซมอ 9:4
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24 เพราะยอหนยังไมติดคุก
25 เกิดการโต เถียงกันข้ึ นระ-
หวางสาวกของยอหนกับพวกยิว
เร่ืองการชําระ
26 สาวกของยอห นจึ งไปหา
ยอหนและพูดวา "รับบี ทานที่
อยู กับอาจารยฟากแมน้ําจอร-
แดนขางโนน ผูที่อาจารยเปน
พยานถึงนั้น ดูเถิด ทานผูนั้น
ใหบัพติศมาและคนทั้งปวงก็พา
กันไปหาทาน"
27 ยอหนตอบวา "มนุษยจะรับ
สิ่งใดไมได นอกจากที่ทรงประ-
ทานจากสวรรคใหเขา
28 ท านทั้ งหลายเองก็ ได เป น
พยานของขาพเจาวา ขาพเจาได
พูดวา ขาพเจามิใชพระคริสต
แตขาพเจาได รับพระบัญชาให
นําเสด็จพระองค
29 ทานที่มีเจาสาวนั่นแหละคือ
เจาบาว แตสหายของเจาบาว
ที่ ยื นฟ งเจ าบ าวก็ ชื่ นชมยินดี
อยางย่ิงเมื่ อไดยินเสียงของเจา
บาว ฉะนั้นความปติยินดีของ
ขาพเจาจึงเต็มเปยมแลว
30 พระองคตองทรงย่ิงใหญข้ึน
แตขาพเจาตองดอยลง"
ชีวิตนิรันดรสําหรับผูท่ีเชื่อ

31 พระองคผูเสด็จมาจากเบื้อง
บนทรงเปนใหญเหนือทุกสิ่ง ผู
ที่ มาจากโลกก็ เปนฝายโลกและ
พูดตามอยางโลก พระองคผู

เสด็จมาจากสวรรคทรงเปนใหญ
เหนือทุกสิ่ง
32พระองคทรงเปนพยานถึงสิ่ง
ซึ่ งพระองคทอดพระเนตรเห็น
และไดยิน แตไมมีผู ใดรับคํา
พยานของพระองค
33 ผูที่ รับคําพยานของพระองค
ก็ประทับตราลงวา พระเจาทรง
สัตยจริง
34 เพราะพระองค ผูที่พระเจา
ทรงใชมานั้น ทรงกลาวพระ
วจนะของพระเจา เพราะพระเจา
มิ ไดทรงประทานพระวิญญาณ
อยางจํากัดแดพระองค
35พระบิดาทรงรักพระบุตรและ
ทรงมอบทุกสิ่ งไว ในพระหัตถ
ของพระองค
36 ผู ที่ เชื่ อในพระบุตรก็มีชี วิต
นิรันดร ผูที่ไมเชื่อในพระบุตรก็
จะไมเห็นชีวิต แตพระพิโรธของ
พระเจาตกอยูกับเขา

เสด็จผานแควนสะมาเรีย
ไปแควนกาลิลี

4เหตุฉะนั้ นเมื่ อองคพระผู
เปนเจาทรงทราบวา พวก

ฟาริสีไดยินวา พระเยซูทรงมี
สาวกและให บัพติศมามากกวา
ยอหน
2(แมว าพระเยซู ไม ได ทรงให
บัพติศมาเอง แตสาวกของพระ
องคเปนผูให)
3พระองค จึ ง เสด็ จออกจาก

ยอหน 3, 4

(24) มธ 4:12 (26) มก 2:2; 3:10 (27) รม 12:5-8 (28) มลค 3:1 (29) พซม 5:1
(30) อสย 9:7 (31) มธ 28:18; ยน 3:13 (32) ยน 3:11; 15:15 (33) 1 ยน 5:10
(34) ยน 1:16; 7:16 (35) ฮบ 2:8 (36) ยน 3:16-17; 6:47 (1) ยน 3:22, 26
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แควนยูเดียและกลับไปยังแควน
กาลิลีอีก
4พระองค จําต องเสด็ จผ าน
แควนสะมาเรีย
5พระองค จึ งเสด็จไปถึ งเมือง
หนึ่ งชื่ อสิคารในแควนสะมาเรีย
ใกลที่ดินซึ่ งยาโคบใหแกโยเซฟ
บุตรชายของตน

หญิงชาวสะมาเรีย
ท่ีบอนํ้าของยาโคบ

6บ อน้ํ า ของยาโคบอยู ที่ นั่ น
พระเยซูทรงดําเนินทางมาเหน็ด
เหนื่อยจึงประทับบนขอบบอนั้น
เปนเวลาประมาณเที่ยง
7มีหญิงชาวสะมาเรียคนหนึ่งมา
ตักน้ํา พระเยซูตรัสกับนางวา
"ขอน้ําใหเราดื่มบาง"
8(ขณะนั้น สาวกของพระองค
เขาไปซื้ออาหารในเมือง)
9หญิงชาวสะมาเรียทูลพระองค
วา "ไฉนทานผู เปนยิวจึงขอน้ํา
ดื่มจากดิฉันผู เปนหญิงสะมาเรีย
เพราะพวกยิวไมคบหาชาวสะ-
มาเรียเลย"
10พระเยซูตรัสตอบนางวา "ถา
เจาไดรู จักของประทานของพระ
เจา และรู จักผูที่ พูดกับเจาวา
`ขอน้ําใหเราดื่มบาง' เจาจะได
ขอจากทานผูนั้น และทานผูนั้น
จะใหน้ํ าประกอบดวยชี วิตแก
เจา"
11 นางทูลพระองควา "ทานเจา

คะ ทานไมมีถังตัก และบอนี้ก็
ลึก ทานจะไดน้ําประกอบดวย
ชีวิตนั้นมาจากไหน
12 ท านเป นใหญ กว ายาโคบ
บรรพบุรุษของเรา ผูไดใหบอน้ํา
นี้แกเราหรือ และยาโคบเองก็ได
ดื่มจากบอนี้รวมทั้ งบุตรและฝูง
สัตวของทานดวย"

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ
  คือบอนํ้าพุภายใน

13พระเยซูตรัสตอบนางวา "ผู
ใดที่ดื่มน้ํานี้จะกระหายอีก
14 แต ผู ใดที่ ดื่ มน้ํ าซึ่ งเราจะ
ใหแก เขานั้ นจะไมกระหายอีก
เลย แตน้ําซึ่งเราจะใหเขานั้นจะ
บั งเกิ ดเป นบ อน้ํ า พุ ในตั วเขา
พลุงข้ึนถึงชีวิตนิรันดร"
15 นางทูลพระองควา "ทานเจา
คะ ขอน้ํานั้ นใหดิฉันเถิดเพ่ือ
ดิฉันจะไดไมกระหายอีกและจะ
ไดไมตองมาตักที่นี่"
16 พระเยซูตรัสกับนางวา "ไป
เรียกสามีของเจามานี่เถิด"
17 นางทูลตอบวา "ดิฉันไมมี
สามีคะ" พระเยซูตรัสกับนางวา
"เจาพูดถูกแลววา `ดิฉันไมมี
สามี'
18 เพราะเจ าได มี สามี ห าคน
แลว และคนที่เจามีอยูเดี๋ยวนี้ก็
ไมใชสามีของเจา เร่ืองนี้เจาพูด
จริง"
19 นางทูลพระองควา "ทานเจา

ยอหน 4

(5) ปฐก 33:19; 48:22 (9) 2 พกษ 17:24; กจ 10:28
(10) อสย 12:3; 44:3; รม 5:15 (14) ยน 6:35, 58; 7:37-38
(15) ยน 6:34-35; 17:2-3 (19) ลก 7:16, 39; 24:19
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หนา 2117
คะ ดิฉันเห็นจริงแลววาทานเปน
ศาสดาพยากรณ
20 บรรพบุ รุ ษของพวกเ ร า
นมัสการที่ภูเขานี้ แตพวกทาน
วา สถานที่ที่ควรนมัสการนั้นคือ
กรุงเยรูซาเล็ม"
21 พระเยซู ตรั สกั บนาง ว า
"หญิงเอย  เชื่อเราเถิด จะมีเว-
ลาหนึ่ งที่ พวกเจ าจะมิ ได ไหว
นมัสการพระบิดาเฉพาะที่ภูเขา
นี้หรือที่กรุงเยรูซาเล็ม
22 ซึ่ งพวกเจานมัสการนั้ นเจา
ไมรู จัก ซึ่งพวกเรานมัสการเรา
รู จัก เพราะความรอดนั้นเนื่อง
มาจากพวกยิว
23 แต เวลานั้ นใกล เข ามาแล ว
และบัดนี้ก็ถึงแลว คือเมื่อผูที่
นมัสการอยางถูกตอง จะนมัส-
การพระบิ ดาด วยจิ ตวิญญาณ
และความจริง เพราะวาพระบิดา
ทรงแสวงหาคนเชนนั้นนมัสการ
พระองค
24พระเจาทรงเปนพระวิญญาณ
และผู ที่ นมัสการพระองคตอง
นมั สการด วยจิ ตวิญญาณและ
ความจริง"
25 นางทูลพระองควา "ดิฉัน
ทราบวาพระเมสสิยาหที่ เรียกวา
พระคริสต จะเสด็จมา เมื่อพระ
องค เสด็จมาพระองคจะทรงชี้
แจงทุกสิ่งแกเรา"
26พระเยซูตรัสกับนางวา "เรา

ที่พูดกับเจาคือทานผูนั้น"
27 ขณะนั้นสาวกของพระองคก็
มาถึง และเขาประหลาดใจที่
พระองคทรงสนทนากับผู หญิง
แตไมมีใครถามวา "พระองค
ทรงประสงคอะไร" หรือ "ทําไม
พระองคจึงทรงสนทนากับนาง"
28หญิงนั้นจึงทิ้งหมอน้ําไวและ
เข าไปในเมืองและบอกคนทั้ ง
ปวงวา
29 "มาดู ท านผู หนึ่ งที่ เล าถึ ง
สิ่งสารพัดซึ่งฉันไดกระทํา ทาน
ผูนี้มิใชพระคริสตหรือ"
30 คนทั้ งหลายจึ งพากั นออก
จากเมืองไปหาพระองค
31 ในระหวางนั้นพวกสาวกทูล
เชิญพระองควา "พระอาจารย
เจาขา เชิญรับประทานเถิด"
32 แตพระองค ตรั สกั บเขาว า
"เรามีอาหารรับประทานที่ทาน
ทั้งหลายไมรู"
33 พวกสาวกจึงถามกันวา "มี
ใครเอาอาหารมาถวายพระองค
แลวหรือ"
34พระเยซูตรัสกับเขาวา "อา-
หารของเราคื อการกระทําตาม
พระทัยของพระองคผูทรงใชเรา
มา และทําใหงานของพระองค
สําเร็จ
35 ทานทั้งหลายวา อีกสี่ เดือน
จะถึงฤดูเกี่ ยวขาวมิใชหรือ ดู
เถิด เราบอกทานทั้ งหลายวา

ยอหน 4

(20) พบญ 12:5, 11; วนฉ 9:7 (21) 1 ทธ 2:8 (22) 2 พกษ 17:28 (23) มธ 18:20
(24) 2 คร 3:17 (25) พบญ 18:15; ยน 4:29, 39 (26) มธ 26:63-64; มก 14:61-62
(29) ยน 4:25 (34) โยบ 23:12; สดด 40:7-8 (35) ปฐก 8:22; มธ 9:37; ลก 10:2
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หนา 2118
เงยหนาข้ึ นดูนาเถิดวาทุ งนาก็
ขาว ถึงเวลาเกี่ยวแลว
36 คนที่ เกี่ ยวก็กําลั งได รับค า
จาง และกําลังส่ําสมพืชผลไว
สําหรับชีวิตนิรันดร เพ่ือทั้งคน
หวานและคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดี
ดวยกัน
37 เพราะในเรื่องนี้ คําที่กลาวไว
นี้ เปนความจริง คือ `คนหนึ่ ง
หวานและอีกคนหนึ่งเกี่ยว'
38 เราใชทานทั้ งหลายไปเกี่ ยว
สิ่ งที่ทานมิไดลงแรงทํา คนอื่น
ไดลงแรงทํา และทานไดประ-
โยชนจากแรงของเขา"
39 ชาวสะมาเรียเปนอันมากที่
มาจากเมืองนั้ นได เชื่ อในพระ
องค เพราะคําพยานของหญิงผู
นั้น ที่วา "ทานเลาถึงสิ่งสารพัด
ซึ่งฉันไดกระทํา"

ชาวสะมาเรีย
ไดรับความรอดเพิ่มขึ้นอีก

40 ฉะนั้ นเมื่ อชาวสะมาเรียมา
ถึงพระองค เขาจึงทูลเชิญพระ
องคใหประทับอยูกับเขา และ
พระองคก็ประทับที่นั่นสองวัน
41 และคนอื่ นเป นอั นมากได
เชื่ อเพราะพระดํารั สของพระ
องค
42 เขาเหลานั้ นพูดกับหญิงนั้น
วา "ตั้งแตนี้ไปที่เราเชื่อนั้นมิใช
เพราะคําของเจา แตเพราะเรา
ไดยินเอง และเรารู แนวาทาน

องคนี้เปนผูชวยโลกใหรอด คือ
พระคริสต"
43 ครั้นลวงไปสองวัน พระองค
ก็เสด็จออกจากที่นั่นไปยังแควน
กาลิลี
44 เพราะพระเยซู เองทรงเปน
พยานวา "ศาสดาพยากรณไมได
รับเกียรติในบานเมืองของตน"
45 ฉะนั้ นเมื่ อพระองคเสด็จไป
ถึงแควนกาลิลี ชาวกาลิลีได
ตอนรับพระองค เพราะเขาได
เห็ นทุ กสิ่ งซึ่ งพระองค ไดทรง
กระทําในเทศกาลเลี้ยง ณ กรุง
เยรูซาเล็ม เพราะเขาทั้ งหลาย
ไดไปในเทศกาลเลี้ยงนั้นดวย
ทรงรักษาบุตรชายของขุนนาง
46 ฉะนั้นพระเยซูจึงไดเสด็จไป
ยังหมูบานคานาแควนกาลิลีอีก
อันเปนที่ซึ่ งพระองคทรงกระทํา
ใหน้ํากลายเปนน้ําองุ น และที่
เมืองคาเปอรนาอุมมีขุนนางคน
หนึ่ง บุตรชายของทานปวยหนัก
47 เมื่ อทานไดยินขาววา พระ
เยซูได เสด็จมาจากแควนยูเดีย
ไปยังแควนกาลิลีแลว ทานจึง
ไปทูลออนวอนพระองคใหเสด็จ
ลงไปรักษาบุตรของตน เพราะ
บุตรจวนจะตายแลว
48พระเยซูจึงตรัสกับเขาวา "ถา
พวกท านไม เห็ นหมายสําคัญ
และการมหัศจรรย ทานก็จะไม
เชื่อ"

ยอหน 4

(36) ดนล 12:3; รม 6:22; 1 ธส 2:19 (37) 1 คร 3:5-9 (38) ยรม 44:4; 1 ปต 1:12
(39) ยน 4:29 (41) ลก 4:32; ยน 6:63 (42) ยน 17:8; 1 ยน 4:14 (44) มธ 13:57
(45) พบญ 16:16; ยน 2:13, 23; 3:2 (46) ยน 2:1, 11 (48) ยน 6:30; รม 15:19
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หนา 2119
49 ขุนนางผู นั้ นทูลพระองควา
"พระองคเจาขา ขอเสด็จไปกอน
ที่บุตรของขาพระองคจะตาย"
50 พระเยซู ตรั สกั บท านว า
"กลับไปเถิด บุตรชายของทาน
จะไมตาย" ทานก็เชื่อพระดํารัส
ที่พระเยซูตรัสกับทาน จึงทูลลา
ไป
51 ขณะที่ทานกลับไปนั้น พวก
ผู รับใชของท านได มาพบและ
เรียนทานวา "บุตรชายของทาน
หายแลว"
52 ท านจึ งถามถึ งเวลาที่ บุ ตร
คอยทุเลาข้ึนนั้น และพวกผู รับ
ใชก็เรียนทานวา "ไขหายเมื่ อ
วานนี้เวลาบายโมง"
53 บิดาจึงรู วา ชั่วโมงนั้นเปน
เวลาที่พระเยซูไดตรัสกับตนวา
"บุตรชายของท านจะไม ตาย"
และทานเองก็เชื่อพรอมทั้ งครัว
เรือนของทานดวย
54 นี่ เปนการอัศจรรยที่ สองซึ่ ง
พระเยซูทรงกระทํา เมื่ อพระ
องคเสด็จจากแควนยูเดียไปยัง
แควนกาลิลี

ทรงรักษาคนปวย
ท่ีสระเบธซาธา

5หลั งจากนั้ นก็ ถึ งเทศกาล
เลี้ ยงของพวกยิว และพระ

เยซูก็เสด็จข้ึนไปยังกรุงเยรูซา-
เล็ม
2 ในกรุ งเยรูซาเล็มที่ ริมประตู

แกะมีสระอยูสระหนึ่ ง ภาษา
ฮีบรูเรียกสระนั้นวา เบธซาธา
เปนที่ซึ่งมีศาลาหาหลัง
3ในศาลาเหลานั้นมีคนปวยเปน
อันมากนอนอยู คนตาบอด คน
งอย คนผอมแหง กําลังคอยน้ํา
กระเพ่ือม
4 ด วยมี ทู ตสวรรค องค หนึ่ ง
ลงมากวนน้ําในสระนั้นเปนครั้ ง
คราว เมื่อน้ํากระเพ่ือมนั้น ผู
ใดกาวลงไปในน้ํากอน ก็จะ
หายจากโรคที่เขาเปนอยูนั้น
5ที่นั่นมีชายคนหนึ่งปวยมาสาม
สิบแปดปแลว
6 เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรคน
นั้นนอนอยูและทรงทราบวา เขา
ปวยอยูอยางนั้ นนานแลว พระ
องคตรัสกับเขาวา "เจาปรารถ-
นาจะหายโรคหรือ"
7คนปวยนั้นทูลตอบพระองควา
"ทานเจาขา เมื่อน้ํากําลังกระ-
เพ่ือมนั้น ไมมีผู ใดที่จะเอาตัว
ขาพเจาลงไปในสระ และเมื่ อ
ขาพเจากําลังไป คนอื่นก็ลงไป
กอนแลว"
8พระเยซูตรัสกับเขาวา "จงลุก
ข้ึ นยกแครของเจ าและเดิ นไป
เถิด"
9ในทันใดนั้ นคนนั้ นก็หายโรค
และเขาก็ยกแครของเขาเดินไป
วันนั้นเปนวันสะบาโต
10 ดังนั้นพวกยิวจึงพูดกับชายที่

ยอหน 4, 5

(1) ลนต 23:2; พบญ 16:16; ยน 2:13 (2) นหม 3:1, 32; 12:39
(8) มธ 9:6; มก 2:11; ลก 5:24 (9) ยน 9:14
(10) อพย 20:10; นหม 13:19; ยรม 17:21-22; มธ 12:2; มก 2:24; ลก 6:2
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หนา 2120
หายโรคนั้นวา "วันนี้เปนวันสะ-
บาโต ที่เจาแบกแครไปนั้นก็ผิด
พระราชบัญญัติ"
11 คนนั้นจึงตอบเขาเหลานั้นวา
"ทานที่ รักษาขาพเจาใหหายโรค
ไดสั่งขาพเจาวา `จงยกแครของ
เจาแบกเดินไปเถิด'"
12 เขาเหล านั้ นถามคนนั้ นว า
"คนที่สั่ งเจาวา `จงยกแครของ
เจาแบกเดินไปเถิด' นั้น เปน
ผูใด"
13 คนที่ ไดรับการรักษาใหหาย
โรคนั้นไมรู วาเปนผู ใด เพราะ
พระเยซูเสด็จหลบไปแลว เนื่อง
จากขณะนั้ นมีคนอยู ที่ นั่ นเปน
อันมาก
14 ภายหลังพระเยซูไดทรงพบ
คนนั้นในพระวิหารและตรัสกับ
เขาวา "ดูเถิด เจาหายโรคแลว
อยาทําบาปอีก มิฉะนั้นเหตุราย
กวานั้นจะเกิดกับเจา"
15 ชายคนนั้ นก็ ไดออกไปและ
บอกพวกยิววา ทานที่ ไดรักษา
เขาใหหายโรคนั้นคือพระเยซู
16 เหตุฉะนั้นพวกยิวจึงขมเหง
พระเยซู และแสวงหาโอกาสที่
จะฆาพระองค เพราะพระองค
ทรงกระทําเชนนั้นในวันสะบาโต
17 แตพระเยซูตรัสตอบเขาว า
"พระบิดาของเราก็ยังทรงกระทํา
การอยูจนถึงบัดนี้ และเราก็ทํา
ดวย"

18 เหตุฉะนั้นพวกยิวย่ิงแสวงหา
โอกาสที่ จะฆาพระองค มิใช
เพราะพระองคลวงกฎวันสะบา-
โตเทานั้น แตยังไดเรียกพระเจา
วาเปนบิดาของตนดวย ซึ่งเปน
การกระทําตนเสมอกับพระเจา
19 ดังนั้นพระเยซูตรัสกับเขาวา
"เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง
หลายวา พระบุตรจะกระทําสิ่ ง
ใดตามใจไมได นอกจากที่ ได
เห็นพระบิดาทรงกระทํา เพราะ
สิ่ งใดที่พระบิดาทรงกระทํา สิ่ง
นั้นพระบุตรจึงทรงกระทําดวย
20 เพราะวาพระบิดาทรงรักพระ
บุตร และทรงสําแดงใหพระบุตร
เห็นทุกสิ่งที่พระองคทรงกระทํา
และพระองคจะทรงสําแดงให
พระบุตรเห็นการที่ ย่ิ งใหญกวา
นั้ นอีก เพ่ือทานทั้ งหลายจะ
ประหลาดใจ
21 เพราะพระบิดาทรงทําใหคน
ที่ ตายแลวฟ นข้ึนมาและมีชี วิต
ฉันใด ถาพระบุตรปรารถนาจะ
กระทําใหผู ใดมีชีวิตก็จะกระทํา
เหมือนกันฉันนั้น
22 เพราะว าพระบิดามิ ไดทรง
พิพากษาผู ใด แตพระองคได
ทรงมอบการพิพากษาทั้ งสิ้ นไว
กับพระบุตร
23 เพ่ื อคนทั้ งปวงจะได ถวาย
เกียรติแดพระบุตรเหมือนที่ เขา
ถวายเกียรติแดพระบิดา ผูใดไม

ยอหน 5

(13) ลก 13:14; 22:51 (14) มธ 12:45 (16) ลก 4:29; ยน 8:37 (17) ยน 9:4; 17:4
(18) ยน 7:1, 19; 10:30; ฟป 2:6 (19) มธ 26:39; ยน 5:30 (20) มธ 3:17; 11:27
(21) ลก 7:14; 8:54; ยน 11:25 (22) มธ 11:27; 28:18 (23) ลก 10:16; 1 ยน 2:23
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หนา 2121
ถวายเกียรติแดพระบุตร ผูนั้น
ก็ไมถวายเกียรติแดพระบิดาผู
ทรงใชพระบุตรมา
24 เราบอกความจริงแกทานทั้ ง
หลายวา ถาผู ใดฟงคําของเรา
และเชื่อในพระองคผูทรงใชเรา
มา ผูนั้นก็มีชีวิตนิรันดร และไม
ถูกพิพากษา แตไดผานพน
ความตายไปสูชีวิตแลว
25 เราบอกความจริงแกทานทั้ ง
หลายวา เวลาที่กําหนดนั้นใกล
จะถึงแลว และบัดนี้ ก็ถึงแลว
คือเมื่อผูที่ตายแลวจะไดยินพระ
สุ รเสียงแห งพระบุตรของพระ
เจา และบรรดาผูที่ ไดยินจะมี
ชีวิต
26 เพราะวาพระบิดาทรงมีชีวิต
ในพระองคเองฉันใด พระองคก็
ได ทรงประทานใหพระบุตรมี
ชีวิตในพระองคฉันนั้น
27 และไดทรงประทานใหพระ
บุตรมีสิทธิอํานาจที่จะพิพากษา
ดวย เพราะพระองคทรงเปน
บุตรมนุษย

การฟนขึ้นมาสองแบบ
28 อยาประหลาดใจในขอนี้ เลย
เพราะใกลจะถึงเวลาที่บรรดาผู
ที่ อยู ในอุ โมงคฝงศพจะได ยิน
พระสุรเสียงของพระองค
29 และจะไดออกมา คนทั้ ง
หลายที่ ไดประพฤติดีก็ฟนข้ึนสู
ชีวิต และคนทั้งหลายที่ไดประ-

พฤติชั่วก็จะฟนข้ึนสูการพิพาก-
ษา
บรรดาพยานของพระเยซูวา
ทรงเปนพระบุตรของพระเจา

30 เราจะทําสิ่ งใดตามอําเภอใจ
ไมได เราไดยินอยางไร เราก็
พิพากษาอยางนั้น และการพิ-
พากษาของเราก็ยุติธรรม เพราะ
เรามิไดมุงที่จะทําตามใจของเรา
เอง แตตามพระประสงคของ
พระบิดาผูทรงใชเรามา
31 ถาเราเปนพยานถึงตัวเราเอง
คําพยานของเราก็ไมจริง
32 มีอีกผู หนึ่ งที่ เปนพยานถึง
เรา และเรารู วาคําพยานที่พระ
องค ทรงเป นพยานถึ งเรานั้ น
เปนความจริง
33 ทานทั้ งหลายไดใชคนไปหา
ยอหน และยอหนก็ไดเปน
พยานถึงความจริง
34 เรามิ ได รั บคําพยานจาก
มนุษย แตที่ เรากลาวสิ่งเหลานี้
ก็เพ่ือใหทานทั้งหลายรอด
35 ยอหนเปนโคมที่จุดสวางไสว
และท านทั้ งหลายก็พอใจที่ จะ
ชื่นชมยินดีชั่วขณะหนึ่งในความ
สวางของยอหนนั้น
36 แต คําพยานที่ เรามี นั้ นย่ิ ง
ใหญ กว าคําพยานของยอห น
เพราะวางานที่พระบิดาทรงมอบ
ใหเราทําใหสําเร็จ งานนี้แหละ
เรากําลังทําอยู เปนพยานถึงเรา

ยอหน 5

(24) ยน 3:16, 18 (25) คส 2:13 (26) สดด 36:9; 1 คร 15:45 (27) ดนล 7:13
(28) 1 ธส 4:15-17 (29) อสย 26:19; ดนล 12:2 (30) มธ 26:39 (31) ยน 8:14
(32) มธ 3:17 (33) ยน 1:15, 19, 27, 32 (35) มก 6:20; 2 ปต 1:19 (36) ยน 3:2
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หนา 2122
วาพระบิดาทรงใชเรามา
37 และพระบิดาผู ทรงใชเรามา
พระองคเองก็ไดทรงเปนพยาน
ถึงเรา ทานทั้ งหลายไมเคยได
ยิ นพระสุ รเสี ยงของพระองค
และไม เคยเห็นรูปรางของพระ
องค
38 และท านทั้ งหลายไมมีพระ
ดํารัสของพระองคอยู ในตัวทาน
เพราะวาทานทั้ งหลายมิไดเชื่ อ
ในพระองคผู ที่ พระบิดาทรงใช
มานั้น
39 จงคนดูในพระคัมภีร เพราะ
ทานคิดวา ในพระคัมภีรนั้ นมี
ชีวิตนิรันดร และพระคัมภีรนั้น
เปนพยานถึงเรา
40 แตทานทั้ งหลายไมยอมมา
หาเราเพ่ือจะไดชีวิต
41 เราไมรับเกียรติจากมนุษย
42 แตเรารู วาทานไมมีความรัก
พระเจาในตัวทาน
43 เราได มาในพระนามพระ
บิดาของเรา และทานทั้งหลายมิ
ไดรับเรา ถาผูอื่ นจะมาในนาม
ของเขาเอง ทานทั้งหลายก็จะรับ
ผูนั้น
44 ผูที่ไดรับยศศักดิ์จากกันเอง
และมิไดแสวงหายศศักดิ์ ซึ่ งมา
จากพระเจาเทานั้น ทานจะเชื่อ
ผูนั้นไดอยางไร
45 อยาคิดวาเราจะฟองทานทั้ ง
หลายตอพระบิดา มีผูฟอง

ทานแลว คือโมเสส ผูซึ่งทานทั้ง
หลายหวังใจอยู
46 ถาทานทั้ งหลายเชื่ อโมเสส
ทานทั้งหลายก็จะเชื่อเรา เพราะ
โมเสสไดเขียนกลาวถึงเรา
47 แตถ าท านทั้ งหลายไม เชื่ อ
เร่ืองที่ โมเสสเขียนแลว ทานจะ
เชื่อถอยคําของเราอยางไรได"

ทรงเลี้ยงคนหาพัน
(มธ 14:13-21)

(มก 6:32-44; ลก 9:10-17)

6ภายหลังเหตุการณเหลานี้
พระเยซูก็เสด็จไปขามทะเล

กาลิลี คือทะเลทิเบเรียส
2คนเป นอั นมากได ตามพระ
องคไป เพราะเขาเหลานั้ นได
เห็นการอัศจรรยที่ พระองคได
ทรงกระทําตอบรรดาคนปวย
3พระเยซู เสด็จข้ึ นไปบนภู เขา
และประทับกับเหล าสาวกของ
พระองคที่นั่น
4ขณะนั้นใกลจะถึงปสกาซึ่งเปน
เทศกาลเลี้ยงของพวกยิวแลว
5 เมื่อพระเยซูทรงเงยพระพักตร
ทอดพระเนตรและเห็นคนเปน
อั นมากพากั นมาหาพระองค
พระองคจึงตรัสกับฟลิปวา "เรา
จะซื้ออาหารที่ไหนใหคนเหลานี้
กินได"
6พระองคตรัสอยางนั้นเพ่ื อจะ
ลองใจฟลิป เพราะพระองคทรง
ทราบแลววา พระองคจะทรง

ยอหน 5, 6

(37) มธ 3:17; 1 ยน 4:12 (39) อสย 8:20 (40) ยน 1:11; 3:19 (41) 1 ธส 2:6
(44) ยน 12:43; รม 2:29 (45) รม 2:12 (46) พบญ 18:15, 18 (47) ลก 16:29, 31
(1) มก 6:32; ยน 6:23; 21:1 (2) มธ 4:23; 8:16 (4) พบญ 16:1 (5) มธ 14:14
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หนา 2123
กระทําประการใด
7ฟลิปทูลตอบพระองควา "สอง
รอยเหรียญเดนาริอันก็ไมพอซื้อ
อาหารใหเขากินกันคนละเล็กละ
นอย"
8สาวกคนหนึ่ งของพระองคคือ
อันดรูวนองชายของซีโมนเปโตร
ทูลพระองควา
9"ที่ นี่ มีเด็กชายคนหนึ่ งมีขนม
ขาวบารเลยหากอน กับปลา
เล็กๆสองตัว แตเทานั้นจะพอ
อะไรกับคนมากอยางนี้"
10 พระเยซูตรัสวา "ใหคนทั้ ง
ปวงนั่งลงเถิด" ที่นั่นมีหญามาก
คนเหลานั้ นจึงนั่ งลง นับแตผู
ชายไดประมาณหาพันคน
11 แลวพระเยซูก็ทรงหยิบขนม
ปงนั้น และเมื่อขอบพระคุณแลว
ก็ทรงแจกแกพวกสาวก และ
พวกสาวกแจกแกบรรดาคนที่นั่ง
อยูนั้ น และใหปลาดวยตามที่
เขาปรารถนา
12 เมื่ อเขาทั้ งหลายกินอิ่ มแลว
พระองคตรัสกับเหลาสาวกของ
พระองควา "จงเก็บเศษอาหารที่
เหลือไว เพ่ือไมใหมีสิ่ งใดเสีย
ไป"
13 เขาจึงเก็บเศษขนมขาวบาร-
เลยหากอนซึ่งเหลือจากที่คนทั้ง
หลายไดกินแลวนั้ น ใสกระบุง
ไดสิบสองกระบุงเต็ม
14 เมื่ อคนเหลานั้ นได เห็นการ

อัศจรรยซึ่งพระเยซูไดทรงกระ-
ทํา เขาก็พูดกันวา "แทจริงทาน
ผู นี้ เปนศาสดาพยากรณนั้ นที่
ทรงกําหนดใหเขามาในโลก"

พระเยซูทรงดําเนินบนนํ้า
(มธ 14:22-36)
(มก 6:45-56)

15 เมื่อพระเยซูทรงทราบวา เขา
ทั้ งหลายจะมาจับพระองคไปตั้ ง
ใหเปนกษัตริย พระองคก็เสด็จ
ไปที่ภูเขาอีกแตลําพัง
16 พอคํ่าลงเหลาสาวกของพระ
องคก็ไดลงไปที่ทะเล
17 แล วลงเรื อข ามฟากไปยั ง
เมืองคาเปอรนาอุม มืดแลวแต
พระเยซูก็ยังมิไดเสด็จไปถึงเขา
18 ทะเลก็กําเริบข้ึน เพราะลม
พัดกลา
19 เมื่ อเขาทั้ งหลายตีกรรเชียง
ไปไดประมาณหาหกกิโลเมตร
เขาก็เห็นพระเยซูเสด็จดําเนินมา
บนทะเลใกลเรือ เขาตางก็ตกใจ
กลัว
20 แตพระองคตรัสแกเขาวา "นี่
เปนเราเอง อยากลัวเลย"
21 ดังนั้ นเขาจึงรับพระองค ข้ึน
เรือดวยความเต็มใจ แลวทันใด
นั้นเรือก็ถึงฝงที่เขาจะไปนั้น

การเทศนาของพระเยซู
เกี่ยวกับอาหารแหงชีวิต

22 วันรุงข้ึน เมื่อคนที่อยูฝงขาง
โนนเห็นวาไมมีเรืออื่นที่นั่น เวน

ยอหน 6

(7) กดว 11:21-22 (8) ยน 1:40 (9) 2 พกษ 4:43
(14) ปฐก 49:10; พบญ 18:15, 18; ยน 1:21; 7:40; กจ 3:22; 7:37
(15) ยน 18:36 (16) มธ 14:23; มก 6:47 (19) มธ 17:6 (20) อสย 43:1-2
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หนา 2124
แตลําที่ เหลาสาวกของพระองค
ลงไปเพียงลําเดียว และเห็นวา
พระเยซูมิไดเสด็จลงเรือลํานั้ น
ไปกับเหลาสาวก แตเหลาสาวก
ของพระองค ไปตามลําพั งเท า
นั้น
23 (แตมีเรือลําอื่นมาจากทิเบ-
เรียส ใกลสถานที่ที่ เขาไดกิน
ขนมปง หลังจากที่องคพระผู
เป น เจ าได ทรงขอบพระคุ ณ
แลว)
24 เหตุฉะนั้นเมื่อประชาชนเห็น
วา พระเยซูและเหลาสาวกไมได
อยูที่ นั่ น เขาจึงลงเรือไปและ
ตามหาพระเยซูที่ เมืองคาเปอร-
นาอุม
25 ครั้นเขาไดพบพระองคที่ ฝ ง
ทะเลขางโนนแลว เขาทั้ งหลาย
ทูลพระองควา "รับบี ทาน
มาที่นี่เมื่อไร"
26พระเยซูตรัสตอบเขาวา "เรา
บอกความจริงแกทานทั้ งหลาย
วา ทานทั้งหลายตามหาเรามิใช
เพราะได เห็นการอัศจรรยนั้ น
แตเพราะไดกินขนมปงอิ่ม
27 อย าขวนขวายหาอาหารที่
ยอมเสื่ อมสูญไป แตจงหาอา-
หารที่ดํารงอยูถึงชีวิตนิรันดรซึ่ง
บุตรมนุษยจะใหแกทาน เพราะ
พระเจาคือพระบิดาไดทรงประ-
ทับตรามอบอํานาจแกพระบุตร
แลว"

28 แล วเขาทั้ งหลายก็ ทู ลพระ
องควา "ขาพเจาทั้งหลายจะตอง
ทําประการใดจึ งจะทํางานของ
พระเจาได"
29พระเยซูตรัสตอบเขาวา "งาน
ของพระเจานั้น คือการที่ทาน
เชื่อในทานที่พระองคทรงใชมา
นั้น"
30 เขาทั้ งหลายจึงทูลพระองค
วา "ถาเชนนั้น ทานจะกระทํา
หมายสําคัญอะไร เพ่ือขาพเจา
ทั้ งหลายจะเห็นและเชื่ อในทาน
ทานจะกระทําการอะไรบาง
31 บรรพบุ รุษของข าพเจ าทั้ ง
หลายไดกินมานาในถิ่นทุรกัน-
ดารนั้น ตามที่มีคําเขียนไววา
`ท านได ให เขากิ นอาหารจาก
สวรรค'"
32 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า
"เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง
หลายวา มิใชโมเสสที่ใหอาหาร
จากสวรรคนั้นแกทาน แตพระ
บิดาของเราประทานอาหารแท
ซึ่ งมาจากสวรรคใหแกทานทั้ ง
หลาย
33 เพราะวาอาหารของพระเจา
นั้น คือทานที่ลงมาจากสวรรค
และประทานชีวิตใหแกโลก"
34 เขาทั้ งหลายจึงทูลพระองค
วา "พระองคเจาขา โปรดให
อาหารนั้ นแกขาพเจาทั้ งหลาย
เสมอไปเถิด"

ยอหน 6

(24) มก 1:37; ลก 4:42 (27) สดด 2:7; อสย 42:1; มธ 3:17; 6:19; 17:5; มก 1:11
(29) 1 ธส 1:3; ยก 2:22; 1 ยน 3:23; วว 2:26 (30) มธ 12:38; 16:1; มก 8:11
(31) อพย 16:4, 15; กดว 11:7; นหม 9:15 (32) ยน 3:13, 16 (34) ยน 4:15
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หนา 2125
35 พระเยซูตรัสกับเขาวา "เรา
เปนอาหารแหงชีวิต ผูที่ มาหา
เราจะไมหิวอีก และผูที่ เชื่อใน
เราจะไมกระหายอีกเลย
36 แตเราไดบอกทานทั้ งหลาย
แลววา ทานไดเห็นเราแลวแตก็
ไมเชื่อ
37 สารพัดที่พระบิดาทรงประ-
ทานแกเราจะมาสูเรา และผูที่มา
หาเรา เราก็จะไมทิ้งเขาเลย
38 เพราะว า เราได ลงมาจาก
สวรรค มิใชเพ่ือกระทําตาม
ความประสงคของเราเอง แต
เพ่ื อกระทําตามพระประสงค
ของพระองคผูทรงใชเรามา
39 และพระประสงค ของพระ
บิดาผูทรงใชเรามานั้น ก็คือให
เรารักษาบรรดาผู ที่พระองคได
ทรงมอบไวกับเรา มิใหหายไป
สักคนเดียว แตใหฟนข้ึนมาใน
วันที่สุด
40 เพราะนี่แหละเปนพระประ-
สงคของผูที่ทรงใชเรามานั้น ที่
จะใหทุกคนที่ เห็นพระบุตรและ
เชื่อในพระบุตรไดมีชีวิตนิรันดร
และเราจะใหผู นั้ นฟนข้ึนมาใน
วันสุดทาย"
41 พวกยิวจึงบนพึมพํากันเรื่อง
พระองค เพราะพระองคตรัสวา
" เราเป นอาหารซึ่ งลงมาจาก
สวรรค"
42 เขาทั้ งหลายวา "คนนี้ เปน

เยซูลูกชายของโยเซฟมิใชหรือ
พอแมของเขาเราก็รู จัก เหตุใด
คนนี้ จึงพูดวา `เราไดลงมาจาก
สวรรค'"
43พระเยซูจึงตรัสตอบเขาเหลา
นั้นวา "อยาบนกันเลย
44 ไม มี ผู ใดมาถึ งเราได นอก
จากพระบิดาผู ทรงใช เรามาจะ
ทรงชักนําใหเขามา และเราจะ
ใหผูนั้นฟนข้ึนมาในวันสุดทาย
45 มีคําเขียนไวในคัมภีรศาส-
ดาพยากรณวา `ทุกคนจะเรียนรู
จากพระเจา' เหตุฉะนั้นทุกคน
ที่ ไดยินไดฟงและไดเรียนรู จาก
พระบิดาก็มาถึงเรา
46 ไม มี ผู ใดได เห็ นพระบิ ดา
นอกจากท านที่ มาจากพระเจ า
ท านนั้ นแหละได เห็นพระบิดา
แลว
47 เราบอกความจริงแกทานทั้ ง
หลายวา ผูที่ เชื่อในเราก็มีชี วิต
นิรันดร
48 เราเปนอาหารแหงชีวิตนั้น
49 บรรพบุรุษของทานทั้ งหลาย
ไดกินมานาในถิ่นทุรกันดารและ
สิ้นชีวิต
50 แตนี่ เปนอาหารที่ ลงมาจาก
สวรรค เพ่ือใหผูที่ไดกินแลวไม
ตาย
51 เราเปนอาหารที่ธํารงชีวิตซึ่ง
ลงมาจากสวรรค ถาผูใดกินอา-
หารนี้ ผูนั้ นจะมีชี วิตนิรันดร

ยอหน 6

(35) อสย 55:1-2 (36) ยน 6:26 (37) มธ 24:24 (38) มธ 26:39 (39) ยน 10:28
(40) ยน 3:15-16 (42) มธ 13:55 (44) พซม 1:4 (45) อสย 54:13 (46) มธ 11:27
(47) ยน 3:16, 18 (48) ยน 6:33 (49) ยน 6:31, 58 (50) ยน 6:51 (51) ยน 3:13
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หนา 2126
และอาหารที่ เราจะให เพ่ื อเปน
ชี วิ ตของโลกนั้ นก็ คือเนื้ อของ
เรา"
52 แลวพวกยิวก็ทุมเถียงกันวา
"ผูนี้จะเอาเนื้อของเขาใหเรากิน
ไดอยางไร"
53 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า
"เราบอกความจริ งแก ท านทั้ ง
หลายวา ถาทานไมกินเนื้อและ
ดื่มโลหิตของบุตรมนุษย ทานก็
ไมมีชีวิตในตัวทาน
54 ผูที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของ
เราก็มีชีวิตนิรันดร และเราจะให
ผูนั้นฟนข้ึนมาในวันสุดทาย
55 เพราะวาเนื้อของเราเปนอา-
หารแทและโลหิตของเราก็ เปน
ของดื่มแท
56 ผูที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของ
เรา ผูนั้นก็อยู ในเราและเราอยู
ในเขา
57 พระบิ ดาผู ทรงดํารงพระ
ชนม ได ทรงใช เรามาและเรามี
ชีวิตเพราะพระบิดานั้นฉันใด ผู
ที่กินเรา ผูนั้นก็จะมีชีวิตเพราะ
เราฉันนั้น
58 นี่ แหละเปนอาหารซึ่ งลงมา
จากสวรรค ไมเหมือนกับมานา
ที่พวกบรรพบุรุษของทานไดกิน
และสิ้นชีวิต ผูที่กินอาหารนี้จะ
มีชีวิตนิรันดร"
59 คําเหลานี้พระองคไดตรัสใน
ธรรมศาลา ขณะที่พระองคทรง

สั่งสอนอยูที่เมืองคาเปอรนาอุม
พวกน้ันไมเขาใจ

คําส่ังสอนของพระเยซู
(มธ 8:19-22; 10:36)

60 ดั งนั้ นเมื่ อเหล าสาวกของ
พระองคหลายคนไดฟงเชนนั้น
ก็พูดวา "ถอยคําเหลานี้ยากนัก
ใครจะฟงได"
61 เมื่อพระเยซูทรงทราบเองวา
เหล าสาวกของพระองคบนถึ ง
เร่ืองนั้น พระองคจึงตรัสกับเขา
วา "เร่ืองนี้ทําใหทานทั้ งหลาย
ลําบากใจหรือ
62 ถาทานจะไดเห็นบุตรมนุษย
เสด็จข้ึ นไปยั งที่ ที่ ท านอยู แต
กอนนั้น ทานจะวาอยางไร
63 จิตวิญญาณเปนที่ ใหมีชี วิต
สวนเนื้ อหนังไมมีประโยชนอัน
ใด ถอยคําซึ่ งเราไดกลาวกับ
ท านทั้ งหลายนั้ นเปนจิตวิญ-
ญาณและเปนชีวิต
64 แตในพวกทานมีบางคนที่ไม
เชื่ อ" เพราะพระเยซูทรงทราบ
แตแรกวาผูใดไมเชื่อ และเปนผู
ใดที่จะทรยศพระองค
65 และพระองคตรัสวา "เหตุฉะ
นั้นเราจึงไดบอกทานทั้งหลายวา
`ไมมีผู ใดจะมาถึงเราได นอก
จากพระบิ ดาของ เราจะทรง
โปรดประทานใหผูนั้น'"
66 ตั้ งแตนั้ นมาสาวกของพระ
องคหลายคนก็ท อถอยไม ติ ด

ยอหน 6

(52) ยน 7:43; 9:16; 10:19 (53) มธ 26:26 (54) ยน 4:14 (56) 1 ยน 3:24; 4:15
(58) อพย 16:14-35; ยน 6:49 (60) มธ 11:6; ยน 6:66 (62) มก 16:19; ยน 3:13
(63) ปฐก 2:7; ยน 3:6 (64) ยน 2:24-25 (65) ยน 6:37, 44-45 (66) ลก 9:62
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หนา 2127
ตามพระองคอีกตอไป

คํากลาวถึง
ความเชื่อของเปโตร

67 พระเยซูตรัสกับสิบสองคน
นั้นวา "ทานทั้งหลายก็จะจากเรา
ไปดวยหรือ"
68 ซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค
วา "พระองคเจาขา พวกขา
พระองค จะจากไปหาผู ใดเล า
พระองคมีถอยคําซึ่ งใหมีชี วิต
นิรันดร
69 และข าพระองคทั้ งหลายก็
เชื่ อและแนใจแลววา พระองค
ทรงเปนพระคริสตพระบุตรของ
พระเจาผูทรงดํารงพระชนม"
70พระเยซูตรัสตอบเขาวา "เรา
เลือกพวกท านสิบสองคนมิ ใช
หรือ และคนหนึ่ งในพวกทาน
เปนมารราย"
71 พระองคทรงหมายถึงยูดาส
อิสคาริโอทบุตรชายซีโมนเพราะ
วาเขาเปนผูที่ จะทรยศพระองค
คือคนหนึ่ งในอัครสาวกสิบสอง
คน
การเลี้ยงในเทศกาลอยูเพิง

ท่ีกรุงเยรูซาเล็ม

7ภายหลั งเหตุ การณ เหล า
นี้ พระเยซูก็ ได เสด็จไปใน

แควนกาลิลี ดวยวาพระองคไม
ประสงคที่ จะเสด็จไปในแควน
ยูเดีย เพราะพวกยิวหาโอกาสที่
จะฆาพระองค

2ขณะนั้ นใกลจะถึงเทศกาลอยู
เพิงของพวกยิวแลว
3พวกนองๆของพระองคจึงทูล
พระองควา "จงออกจากที่นี่ไป
ยังแควนยูเดีย เพ่ือเหลาสาวก
ของทานจะไดเห็นกิจการที่ทาน
กระทํา
4 เพราะว าไม มี ผู ใดทําสิ่ งใด
ลับๆ เมื่อผูนั้นเองอยากใหตัว
ปรากฏ ถาทานกระทําการเหลา
นี้ ก็ จงสําแดงตั วใหปรากฏแก
โลกเถิด"
5แมพวกนองๆของพระองคก็มิ
ไดเชื่อในพระองค
6พระเยซูตรัสกับพวกเขาวา "ยัง
ไมถึงเวลาของเรา แตเวลาของ
พวกทานมีอยูเสมอ
7 โลกจะเกลียดชั งพวกทานไม
ได แตโลกเกลียดชังเรา เพราะ
เราเปนพยานวาการงานของโลก
นั้นชั่ว
8พวกทานจงข้ึ นไปในเทศกาล
นั้นเถิด เราจะยังไม ข้ึนไปใน
เทศกาลนั้น เพราะวายังไมถึง
กําหนดเวลาของเรา"
9 เมื่ อพระองคตรัสเชนนั้ นแก
เขาแลว พระองคก็ยังประทับอยู
ในแควนกาลิลี

พระเยซูทรงออกจาก
แควนกาลิลีเปนการลับ

10 แต เมื่ อพวกนองๆของพระ
องค ข้ึ นไปในเทศกาลนั้ นแล ว

ยอหน 6, 7

(68) กจ 5:20 (69) ลก 9:20 (70) ลก 6:13; ยน 13:27 (71) มธ 26:14-16; ยน 12:4
(1) ยน 5:18; 7:19, 25; 8:37, 40 (2) ลนต 23:24 (3) มธ 12:46
(5) สดด 69:8; มก 3:21 (6) ยน 2:4; 8:20 (7) ยน 3:19; 15:19 (8) ยน 8:20
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หนา 2128
พระองคก็เสด็จตามข้ึนไปดวย
แตไปอยางลับๆ ไมเปดเผย
11พวกยิวจึงมองหาพระองคใน
เทศกาลนั้นและถามวา "คนนั้น
อยูที่ไหน"
12 และประชาชนก็ซุบซิบกันถึง
พระองคเปนอันมาก บางคนวา
"เขาเปนคนดี" คนอื่นๆวา "มิใช
แต เขาหลอกลวงประชาชนตาง
หาก"
13 แตไมมี ผู ใดอาจพูดถึงพระ
องคอยางเปดเผย เพราะกลัว
พวกยิว

พระเยซูท่ีเทศกาลอยูเพิง
14 ครั้นถึงวันกลางเทศกาลนั้น
พระเยซู ได เสด็ จข้ึ นไปในพระ
วิหารและทรงสั่งสอน
15 พวกยิวคิดประหลาดใจและ
พูดวา "คนนี้จะรูขอความเหลานี้
ไดอยางไร ในเมื่อไมเคยเรียน
เลย"
16 พระเยซู จึ งตรัสตอบเขาว า
"คําสอนของเราไมใชของเราเอง
แตเปนของพระองคผูทรงใชเรา
มา
17 ถ าผู ใดตั้ งใจประพฤติตาม
พระประสงคของพระองค ผูนั้น
ก็จะรู ว าคําสอนนั้ นมาจากพระ
เจา หรือวาเราพูดตามใจชอบ
ของเราเอง
18 ผูใดที่พูดตามใจชอบของตน
เอง ผูนั้ นยอมแสวงหาเกียรติ

สําหรับตนเอง แตผูที่ แสวงหา
เกียรติใหพระองค ผู ทรงใชตน
มา ผูนั้นแหละเปนคนจริง ไมมี
อธรรมอยูในเขาเลย
19 โมเสสไดใหพระราชบัญญัติ
แกทานทั้ งหลายมิใชหรือ และ
ไมมีผู ใดในพวกทานรักษาพระ
ราชบัญญัตินั้น ทานทั้งหลายหา
โอกาสที่จะฆาเราทําไม"
20 คนเหลานั้นตอบวา "ทานมีผี
สิงอยู ใครเลาหาโอกาสจะฆา
ทาน"
21พระเยซูตรัสตอบเขาวา "เรา
ไดทําสิ่ งหนึ่ งและทานทั้ งหลาย
ประหลาดใจ
22 โมเสสไดใหทานทั้งหลายเขา
สุหนัต (มิใชไดมาจากโมเสส
แตมาจากบรรพบุรุษ) และใน
วันสะบาโตท านทั้ งหลายก็ ยั ง
ใหคนเขาสุหนัต
23 ถ าในวันสะบาโตคนยังเข า
สุหนัต เพ่ือมิใหละเมิดพระ
ราชบัญญัติของโมเสสแลว ทาน
ทั้ งหลายจะโกรธเรา เพราะเรา
ทําให ชายผู หนึ่ งหายโรคเป น
ปกติในวันสะบาโตหรือ
24 อย าตั ดสิ นตามที่ เห็ นภาย
นอก แตจงตัดสินตามชอบธรรม
เถิด"
25 เพราะฉะนั้นชาวกรุงเยรูซา-
เล็มบางคนจึงพูดวา "คนนี้มิใช
หรือที่เขาหาโอกาสจะฆาเสีย

ยอหน 7

(11) ยน 11:56 (12) ลก 7:16 (13) ยน 9:22; 12:42 (14) มก 6:34 (15) มธ 13:54
(16) ยน 3:11 (17) ยน 3:21; 8:43 (18) ยน 5:41 (19) พบญ 33:4 (20) ยน 8:48
(22) ปฐก 17:9-14; ลนต 12:3 (23) ยน 5:8-9, 16 (24) พบญ 1:16 (25) มธ 21:38
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หนา 2129
26 แตดูเถิด ทานกําลังพูดอยาง
กลาหาญและเขาทั้ งหลายก็ไม
ไดวาอะไรทานเลย พวกขุนนาง
รูแนแลวหรือวา คนนี้ เปนพระ
คริสตแท
27 แตเรารู ว าคนนี้ มาจากไหน
แต เมื่ อพระคริสต เสด็จมานั้ น
จะไมมีผูใดรูเลยวา พระองคมา
จากไหน"
28 ดังนั้ นพระเยซู จึงทรงประ-
กาศขณะที่ทรงสั่งสอนอยูในพระ
วิหารวา "ทานทั้ งหลายรู จักเรา
และรูวาเรามาจากไหน แตเรามิ
ไดมาตามลําพังเราเอง แตพระ
องคผูทรงใชเรามานั้นทรงสัตย
จริง แตทานทั้ งหลายไมรู จัก
พระองค
29 แตเรารู จักพระองค เพราะ
เรามาจากพระองคและพระองค
ไดทรงใชเรามา"
30 เขาทั้งหลายจึงหาโอกาสที่จะ
จับพระองค แตไมมีผูใดย่ืนมือ
แตะตองพระองค เพราะยังไม
ถึงกําหนดเวลาของพระองค
31 และมีหลายคนในหมู ประ-
ชาชนนั้นไดเชื่อในพระองคและ
พูดวา "เมื่ อพระคริสตเสด็จ
มานั้น พระองคจะทรงกระทํา
อั ศจรรย มากย่ิ งกว าที่ ผู นี้ ได
กระทําหรือ"
32 เมื่ อพวกฟาริสีไดยินประชา
ชนซุบซิบกันเรื่องพระองคอยาง

นั้ น พวกฟาริสีกับพวกปุโรหิต
ใหญ จึ งได ใช เจ าหน าที่ ไปจั บ
พระองค
33 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาทั้ ง
หลายวา "เราจะอยูกับทานทั้ ง
หลายอีกหนอยหนึ่ ง แลวจะ
กลับไปหาพระองคผู ทรงใช เรา
มา
34 ทานทั้ งหลายจะแสวงหาเรา
แตจะไมพบเรา และที่ซึ่งเราอยู
นั้นทานจะไปไมได"
35พวกยิวจึงพูดกันวา "คนนี้จะ
ไปไหน ที่เราจะหาเขาไมพบ เขา
จะไปหาคนที่ กระจัดกระจายไป
อยู ในหมู พวกต างชาติและสั่ ง
สอนพวกตางชาติหรือ
36 เขาหมายความวาอยางไรที่
พูดวา `ทานทั้งหลายจะแสวงหา
เราแตจะไมพบเรา' และ `ที่ซึ่ง
เราอยูนั้นทานจะไปไมได'"

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ
คือแมนํ้าประกอบดวยชีวิต

37 ในวั นสุ ดท ายของเทศกาล
ซึ่งเปนวันใหญนั้น พระเยซูทรง
ยืนและประกาศวา "ถาผู ใด
กระหาย ผูนั้ นจงมาหาเราและ
ดื่ม
38 ผูที่ เชื่ อในเรา ตามที่พระ
คัมภีรไดกลาวไวแลววา `แมน้ํา
ที่ มีน้ําประกอบดวยชีวิตจะไหล
ออกมาจากภายในผูนั้น'"
39 (สิ่งที่พระองคตรัสนั้นหมาย

ยอหน 7

(26) ยน 7:48 (27) มธ 13:55; มก 6:33 (28) ยน 1:18; 5:43 (29) มธ 11:27
(30) มธ 21:46; มก 11:18 (31) มธ 12:23 (33) มก 16:19 (34) ฮชย 5:6; มธ 5:20
(35) สดด 147:2; อสย 11:12 (37) ลนต 23:36 (38) พบญ 18:15 (39) อสย 44:3
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หนา 2130
ถึ งพระวิญญาณซึ่ งผู ที่ เชื่ อใน
พระองคจะไดรับ เหตุวายังไม
ไดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์
ให เพราะพระเยซูยังมิไดรับ
สงาราศี)
 เห็นดวยหรือตอตานพระเยซู
40 เมื่ อประชาชนไดฟ งดังนั้ น
หลายคนจึงพูดวา "แทจริง ทาน
ผูนี้เปนศาสดาพยากรณนั้น"
41 คนอื่นๆก็พูดวา "ทานผูนี้
เปนพระคริสต" แตบางคนพูด
วา "พระคริสตจะมาจากกาลิลี
หรือ
42 พระคัมภีรกลาวไวมิใชหรือ
วา พระคริสตจะมาจากเชื้อสาย
ของดาวิด และมาจากเมือง
เบธเลเฮมซึ่งดาวิดเคยอยูนั้น"
43 เหตุฉะนั้น ประชาชนจึงมี
ความเห็นแตกแยกกันในเรื่ อง
พระองค
44 บางคนใคร จะจั บพระองค
แตไมมีผูใดย่ืนมือแตะตองพระ
องคเลย
45 เจาหนาที่ จึงกลับไปหาพวก
ปุโรหิตใหญและพวกฟาริสี และ
พวกนั้ นกล าวกับเจ าหน าที่ ว า
"ทําไมเจาจึงไมจับเขามา"
46 เจาหนาที่ตอบวา "ไมเคยมี
ผูใดพูดเหมือนคนนั้นเลย"
47พวกฟาริสีตอบเขาวา "พวก
เจาถูกหลอกไปดวยแลวหรือ
48 มี ผู ใดในพวกขุ นนางหรื อ

พวกฟาริสีเชื่อในผูนั้นหรือ
49 แตประชาชนหมูนี้ที่ไมรูพระ
ราชบัญญัติก็ตองถูกสาปแชงอยู
แลว"
50 นิโคเดมัส (ผูที่ไดมาหาพระ
เยซูในเวลากลางคืนนั้น และ
เปนคนหนึ่ งในพวกเขา) ได
กลาวแกพวกเขาวา
51 "พระราชบัญญัติของเราตัด
สินคนใดโดยที่ ยังไมไดฟ งเขา
กอนและรู วาเขาไดทําอะไรบาง
หรือ"
52 เขาทั้ งหลายตอบนิโคเดมัส
วา "ทานมาจากกาลิลีดวยหรือ
จงคนหาดูเถิด เพราะวาไมมี
ศาสดาพยากรณ เกิดข้ึนมาจาก
กาลิลี"
53 ตางคนตางกลับไปบานของ
ตน

หญิงท่ีถูกจับกุมโทษฐาน
ลวงประเวณี

8แตพระเยซูเสด็จไปยังภูเขา
มะกอกเทศ

2 ในตอนเช าตรู พระองค เสด็จ
เขาในพระวิหารอีก และคนทั้ ง
หลายพากันมาหาพระองค พระ
องคก็ประทับนั่งและสั่งสอนเขา
3 พวกธรรมาจารย และพวก
ฟาริสีไดพาผูหญิงคนหนึ่งมาหา
พระองค หญิงผูนี้ ถูกจับฐาน
ลวงประเวณี และเมื่ อเขาให
หญิงผูนี้ยืนอยูทามกลางฝูงชน

ยอหน 7, 8

(40) พบญ 18:15, 18 (41) ยน 4:42; 6:69 (42) 1 ซมอ 16:1, 4; สดด 132:11
(43) ยน 7:12 (44) ยน 7:30 (46) มธ 13:54, 56; ลก 4:22 (50) ยน 3:1-2; 19:39
(51) พบญ 1:16-17; 19:15 (52) อสย 9:1-2; มธ 4:15 (2) ยน 8:20; 18:20
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4 เขาทูลพระองควา "พระอา-
จารยเจาขา หญิงคนนี้ถูกจับเมื่อ
กําลังลวงประเวณีอยู
5 ในพระราชบัญญัตินั้ นโมเสส
สั่ งให เราเอาหินขวางคนเชนนี้
ใหตาย สวนทานจะวาอยางไรใน
เร่ืองนี้"
6 เขาพูดอยางนี้ เพ่ือทดลองพระ
องค หวังจะหาเหตุฟองพระ
องค แตพระเยซูทรงนอมพระ
กายลงเอานิ้ วพระหัตถ เขียนที่
ดิน เหมือนดั่งวาพระองคไมได
ยินพวกเขาเลย
7และเมื่ อพวกเขายั งทู ลถาม
พระองคอยู เร่ือยๆ พระองคก็
ทรงลุกข้ึนและตรัสกับเขาวา "ผู
ใดในพวกทานที่ไมมีบาป ก็ใหผู
นั้นเอาหินขวางเขากอน"
8แลวพระองคก็ทรงนอมพระ
กายลงและเอานิ้วพระหัตถเขียน
ที่ดินอีก
9และเมื่ อเขาทั้ งหลายไดยินดัง
นั้น จึงรูสํานึกโดยใจวินิจฉัยผิด
ชอบ เขาทั้งหลายจึงออกไปทีละ
คนๆ เร่ิมจากคนเฒาคนแก
จนหมด เหลือแตพระเยซูตาม
ลําพังกับหญิงที่ยังยืนอยูที่นั้น
10 เมื่ อพระเยซูทรงลุกข้ึนแลว
และมิไดทอดพระเนตรเห็นผู ใด
เห็นแตหญิงผูนั้น พระองคตรัส
กับนางวา "หญิงเอย พวกเขาที่
ฟองเจาไปไหนหมด ไมมีใคร

เอาโทษเจาหรือ"
11 นางนั้นทูลวา "พระองคเจา
ขา ไมมีผูใดเลย" และพระเยซู
ตรัสกับนางวา "เราก็ไมเอาโทษ
เจาเหมือนกัน จงไปเถิด และ
อยาทําบาปอีก"

พระเยซูเปน
ความสวาง
ของโลก
(ยน 1:9)

12 อีกครั้ งหนึ่ งพระเยซูตรัสกับ
เขาทั้ งหลายวา "เราเปนความ
สวางของโลก ผูที่ตามเรามาจะ
ไมเดินในความมืด แตจะมี
ความสวางแหงชีวิต"
13 พวกฟาริสี จึ งกล าวกับพระ
องควา "ทานเปนพยานใหแกตัว
เอง คําพยานของทานไมเปน
ความจริง"
14พระเยซูตรัสตอบเขาวา "แม
เราเปนพยานใหแกตั วเราเอง
คําพยานของเราก็เปนความจริง
เพราะเรารูวาเรามาจากไหนและ
จะไปที่ไหน แตพวกทานไมรูวา
เรามาจากไหนและจะไปที่ไหน
15 ทานทั้ งหลายยอมพิพากษา
ตามเนื้อหนัง เรามิไดพิพากษา
ผูใด
16 แตถึ งแมวาเราจะพิพากษา
การพิพากษาของเราก็ถูกตอง
เพราะเรามิไดพิพากษาโดยลํา-
พัง แตเราพิพากษารวมกับพระ

ยอหน 8

(4) อพย 20:14; มธ 5:27 (5) ลนต 20:10 (6) มธ 22:15 (7) พบญ 17:7; รม 2:1
(9) รม 2:22 (11) ลก 9:56; 12:14 (12) อสย 9:2; มลค 4:2; ยน 1:4; 9:5; 12:35
(13) ยน 5:31 (14) ยน 7:28; 9:29 (15) 1 ซมอ 16:7; ยน 3:17 (16) ยน 16:32
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หนา 2132
บิดาผูทรงใชเรามา
17 ในพระราชบัญญัติของทานก็
มีคําเขียนไววา `คําพยานของ
สองคนก็เปนความจริง'
18 เราเป นพยานให แก ตั วเรา
เองและพระบิดาผูทรงใชเรามา
ก็เปนพยานใหแกเรา"
19 เหตุฉะนั้นเขาจึงทูลพระองค
วา "พระบิดาของทานอยูที่ไหน"
พระเยซูตรัสตอบวา "ตัวเราก็ดี
พระบิดาของเราก็ดี ทานทั้ ง
หลายไมรู จัก ถาทานรู จักเรา
ท านก็ จะรู จั กพระบิดาของเรา
ดวย"
20พระเยซูตรัสคําเหลานี้ที่คลัง
เงิน เมื่อกําลังทรงสั่งสอนอยูใน
พระวิหาร แตไมมีผู ใดจับกุม
พระองค เพราะวายังไมถึงกํา-
หนดเวลาของพระองค
21 พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกวา
"เราจะจากไป และทานทั้งหลาย
จะแสวงหาเรา และจะตายใน
การบาปของทาน ที่ซึ่งเราจะไป
นั้นทานทั้งหลายจะไปไมได"
22 พวกยิวจึงพูดกันวา "เขาจะ
ฆาตัวตายหรือ เพราะเขาพูดวา
`ที่ ซึ่ งเราจะไปนั้นทานทั้ งหลาย
จะไปไมได'"
23พระองคตรัสกับเขาวา "ทาน
ทั้งหลายมาจากเบื้องลาง เรามา
จากเบ้ืองบน ทานเปนของโลกนี้
เราไมไดเปนของโลกนี้

24 เราจึ งบอกท านทั้ งหลายว า
ทานจะตายในการบาปของทาน
เพราะวาถาทานมิไดเชื่ อวาเรา
เปนผูนั้ น ทานจะตองตายใน
การบาปของตัว"
25 เขาจึงถามพระองควา "ทาน
คือใครเลา" พระเยซูตรัสกับเขา
วา "เราเปนดังที่เราไดบอกทาน
ทั้งหลายแตแรกนั้น
26 เราก็ ยังมี เร่ื องอีกมากที่ จะ
พูดและพิพากษาทาน แตพระ
องค ผูทรงใชเรามานั้นทรงเปน
สัตยจริง และสิ่งที่เราไดยินจาก
พระองค เรากลาวแกโลก"
27 เขาทั้ งหลายไมเขาใจวาพระ
องคตรัสกับเขาถึงเร่ืองพระบิดา
28 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า
"เมื่ อทานทั้ งหลายจะไดยกบุตร
มนุษยข้ึนไวแลว เมื่อนั้นทานก็
จะรูวาเราคือผูนั้น และรูวาเรามิ
ไดทําสิ่งใดตามใจชอบ แตพระ
บิดาของเราไดทรงสอนเราอยาง
ไร เราจึงกลาวอยางนั้น
29 และพระองคผูทรงใชเรามา
ก็ทรงสถิตอยูกับเรา พระบิดามิ
ไดทรงทิ้ งเราไวตามลําพังเพราะ
ว าเราทําตามชอบพระทั ยพระ
องคเสมอ"
30 เมื่อพระองคตรัสดังนี้ก็มีคน
เปนอันมากเชื่อในพระองค
31 พระเยซูจึงตรัสกับพวกยิวที่
เชื่อในพระองคแลววา "ถาทาน

ยอหน 8

(17) พบญ 17:6 (18) ยน 5:37; 1 ยน 5:9 (19) ยน 14:7; 16:3 (20) มก 12:41, 43
(21) ยน 7:34; 8:24 (23) ยน 3:31 (24) มก 16:16 (25) ยน 4:26 (26) ยน 7:28
(28) ยน 3:11, 14; 5:19 (29) ยน 8:16 (30) ยน 7:31; 10:42 (31) ยน 14:15, 23
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หนา 2133
ทั้ งหลายดํารงอยู ในคําของเรา
ทานก็เปนสาวกของเราอยางแท
จริง
32 และท านทั้ งหลายจะรู จั ก
ความจริง และความจริงนั้ น
จะทําใหทานทั้งหลายเปนไทย"
33 เขาทั้งหลายทูลตอบพระองค
วา "เราสืบเชื้อสายมาจากอับ-
ราฮัมและไม เคยเป นทาสใคร
เลย เหตุไฉนทานจึงกลาววา
`ทานทั้งหลายจะเปนไทย'"
34 พระเยซู ตรั สตอบเขาทั้ ง
หลายวา "เราบอกความจริงแก
ทานวา ผูใดที่ทําบาปก็เปนทาส
ของบาป
35 ทาสนั้นมิไดอยู ในครัวเรือน
ตลอดไป พระบุตรตางหากอยู
ตลอดไป
36 เหตุฉะนั้นถาพระบุตรจะทรง
กระทําใหทานทั้ งหลายเปนไทย
ทานก็จะเปนไทยจริงๆ
37 เรารูวาทานทั้งหลายเปนเชื้อ
สายของอับราฮัม แตทานก็หา
โอกาสที่จะฆาเราเสีย เพราะคํา
ของเราไมมี โอกาสเขาสู ใจของ
ทาน
38 เราพูดสิ่ งที่ เราได เห็ นจาก
พระบิดาของเรา และทานทําสิ่ง
ที่ทานไดเห็นจากพอของทาน"
39 เขาทั้ งหลายจึงทูลตอบพระ
องควา "อับราฮัมเปนบิดาของ
เรา" พระเยซูตรัสกับเขาทั้ ง

หลายวา "ถาทานทั้ งหลายเปน
บุตรของอับราฮัมแลว ทานก็จะ
ทําสิ่งที่อับราฮัมไดกระทํา
40 แตบัดนี้ทานทั้งหลายหาโอ-
กาสที่ จะฆาเรา ซึ่ งเปนผูที่ ได
บอกทานถึงความจริงที่เราไดยิน
มาจากพระเจา อับราฮัมมิได
กระทําอยางนี้
41 ทานทั้งหลายยอมทําสิ่งที่พอ
ของทานทํา" เขาจึงทูลพระองค
วา "เรามิไดเกิดจากการลวง
ประเวณี เรามีพระบิดาองคเดียว
คือพระเจา"
42 พระเยซูตรัสกับเขาวา "ถา
พระเจ าเป นพระบิดาของท าน
แลว ทานก็จะรักเรา เพราะเรา
มาจากพระเจาและอยูนี่แลว เรา
มิ ไดมาตามใจชอบของเราเอง
แตพระองคนั้นทรงใชเรามา
43 เหตุไฉนทานจึงไมเขาใจถอย
คําที่ เราพูด นั่นเปนเพราะทาน
ทนฟงคําของเราไมได
44 ทานทั้ งหลายมาจากพอของ
ทานคือพญามาร และทานใคร
จะทําตามความปรารถนาของ
พอทาน มันเปนฆาตกรตั้ งแต
เดิมมา และมิไดตั้งอยูในความ
จริง เพราะความจริงมิไดอยู ใน
มัน เมื่ อมันพูดมุสามันก็พูด
ตามสันดานของมันเอง เพราะ
มันเปนผูมุสา และเปนพอของ
การมุสา

ยอหน 8

(32) ยน 1:14, 17 (33) มธ 3:9 (34) 2 ปต 2:19 (35) กท 4:30 (36) กท 5:1
(37) ยน 7:19 (38) ยน 3:32; 5:19, 30 (39) มธ 3:9; รม 2:28 (40) ยน 8:26, 37
(41) อสย 63:16 (42) ยน 16:27; 17:8 (43) ยน 7:17 (44) มธ 13:38; 1 ยน 2:16
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45 แตทานทั้ งหลายมิไดเชื่อเรา
เพราะเราพูดความจริง
46 มีผูใดในพวกทานหรือที่ชี้ให
เห็นวาเราไดทําบาป และถาเรา
พูดความจริง ทําไมทานจึงไม
เชื่อเรา
47 ผูที่มาจากพระเจาก็ยอมฟง
พระวจนะของพระเจา เหตุฉะ-
นั้นทานจึงไมฟง เพราะทานทั้ง
หลายมิไดมาจากพระเจา"
48 พวกยิวจึ งทูลตอบพระองค
วา "ที่ เราพูดวา ทานเปนชาว
สะมาเรียและมีผีสิงนั้น ไมจริง
หรือ"
49พระเยซูตรัสตอบวา "เราไม
มีผีสิง แตวาเราถวายพระเกียรติ
แดพระบิดาของเรา และทานลบ
หลูเกียรติเรา
50 เรามิไดแสวงหาเกียรติของ
เราเอง แตมีผูหาให และพระ
องคนั้นจะทรงพิพากษา
51 เราบอกความจริงแกทานวา
ถาผูใดรักษาคําของเรา ผูนั้นจะ
ไมประสบความตายเลย"
52 พวกยิ วจึ งทู ลพระองค ว า
"เดี๋ ยวนี้ เรารู แลววาทานมี ผีสิง
อับราฮัมและพวกศาสดาพยา-
กรณก็ตายแลว และทานพูดวา
`ถาผู ใดรักษาคําของเรา ผูนั้ น
จะไมชิมความตายเลย'
53 ทานเปนใหญกวาอับราฮัม
บิดาของเราที่ ตายไปแล วหรือ

พวกศาสดาพยากรณนั้ นก็ตาย
ไปแลวดวย ทานอวดอางวาทาน
เปนผูใดเลา"
54พระเยซูตรัสตอบวา "ถาเรา
ใหเกียรติแกตัวเราเอง เกียรติ
ของเราก็ไมมีความหมาย พระ
องค ผู ทรงให เกียรติแก เรานั้ น
คือพระบิดาของเรา ผู ซึ่ งพวก
ท านกล าวว าเป นพระเจ าของ
พวกทาน
55 ทานไมรู จักพระองค แตเรา
รูจักพระองค และถาเรากลาววา
เราไมรูจักพระองค เราก็เปนคน
มุสาเหมือนกับทาน แตเรารู จัก
พระองค และรักษาพระดํารัส
ของพระองค
56 อับราฮัมบิดาของทานชื่นชม
ยินดีที่จะไดเห็นวันของเรา และ
ทานก็ไดเห็นแลวและมีความยิน
ดี"
57 พวกยิ วก็ ทู ลพระองค ว า
"ทานอายุยังไมถึงหาสิบป และ
ทานเคยเห็นอับราฮัมหรือ"
58 พระเยซูตรัสกับเขาวา "เรา
บอกคว าม จ ริ ง แก ท าน ว า
กอนอับราฮัมบังเกิดมานั้ นเรา
เปน"
59 คนเหลานั้ นจึงหยิบกอนหิน
จะขวางพระองค แตพระเยซู
ทรงหลบและเสด็จออกไปจาก
พระวิหาร เสด็จผานทามกลาง
เขาเหลานั้น

ยอหน 8

(47) 1 ยน 4:6 (48) ยน 7:20; 10:20 (49) ยน 5:41 (50) ยน 5:41; 7:18
(51) ยน 5:24; 11:26 (52) ศคย 1:5 (53) ยน 10:33; 19:7 (54) ยน 5:31-32, 41
(55) ยน 7:28-29 (56) ลก 10:24 (58) อพย 3:14; อสย 43:13 (59) ลก 4:30
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ทรงรักษาชายตาบอด

แตกําเนิด

9เมื่อพระเยซูเสด็จดําเนินไป
นั้น พระองคทอดพระเนตร

เห็นชายคนหนึ่ งตาบอดแตกํา-
เนิด
2และพวกสาวกของพระองคทูล
ถามพระองควา "พระอาจารย
เจาขา ใครไดทําผิดบาป ชายคน
นี้หรือบิดามารดาของเขา เขาจึง
เกิดมาตาบอด"
3พระเยซูตรัสตอบวา "มิใชชาย
คนนี้หรือบิดามารดาของเขาได
ทําบาป แตเพ่ือใหพระราชกิจ
ของพระเจาปรากฏในตัวเขา
4 เราตองกระทําพระราชกิจของ
พระองค ผู ทรงใช เรามาเมื่ อยัง
วันอยู เมื่ อถึงกลางคืนไมมีผู
ใดทํางานได
5ตราบใดที่เรายังอยูในโลก เรา
เปนความสวางของโลก"
6 เมื่อตรัสดังนั้นแลว พระองคก็
ทรงบวนน้ําลายลงที่ ดิน แลว
ทรงเอาน้ําลายนั้ นทําเปนโคลน
ทาที่ตาของคนตาบอดนั้น
7แลวตรัสสั่ งเขาวา "จงไปลาง
ออกเสียในสระสิโลอัมเถิด" (สิ-
โลอัมแปลวา ใชไป) เขาจึงไป
ลางแลวกลับเห็นได
8 เพ่ื อนบานและคนทั้ งหลายที่
เคยเห็ นชายคนนั้ นเป นคนตา
บอดมากอน จึงพูดกันวา "คนนี้

มิใชหรือที่เคยนั่งขอทาน"
9บางคนก็พูดวา "คนนั้นแหละ"
คนอื่นวา "เขาคลายคนนั้น" แต
เขาเองพูดวา "ขาพเจาคือคน
นั้น"
10 เขาทั้ งหลายจึ งถามเขาว า
"ตาของเจาหายบอดไดอยางไร"
11 เขาตอบวา "ชายคนหนึ่งชื่อ
เยซู ไดทําโคลนทาตาของขาพ-
เจา และบอกขาพเจาวา `จงไป
ที่ สระสิโลอัมแลวลางออกเสีย'
ข าพเจ าก็ ได ไปล างตาจึ งมอง
เห็นได"
12 เขาทั้งหลายจึงถามเขาวา "ผู
นั้ นอยูที่ ไหน" คนนั้นบอกวา
"ขาพเจาไมทราบ"
13 เขาจึ งพาคนที่ แต ก อนตา
บอดนั้นไปหาพวกฟาริสี
14 วันที่พระเยซูทรงทําโคลนทา
ตาชายคนนั้ นใหหายบอดเปน
วันสะบาโต
15 พวกฟาริสีก็ไดถามเขาอีกวา
ทําอยางไรตาเขาจึงมองเห็น เขา
บอกคนเหลานั้นวา "เขาเอา
โคลนทาตาของขาพเจา และ
ข าพเจ าก็ล างออกแลวจึ งมอง
เห็น"
16 ฉะนั้นพวกฟาริสีบางคนพูด
วา "ชายคนนี้ ไมไดมาจากพระ
เจาเพราะเขามิได รักษาวันสะ-
บาโต" คนอื่นวา "คนบาปจะทํา
การอัศจรรยเชนนั้นไดอยางไร"

ยอหน 9

(2) ลก 13:2; ยน 9:34; กจ 28:4 (3) ยน 11:4 (4) ยน 4:34; 5:19, 36; 11:9-10
(5) ยน 1:5, 9; 3:19; 8:12 (6) มก 7:33; 8:23 (7) 2 พกษ 5:14; นหม 3:15
(11) ยน 9:6-7 (16) ยน 3:2; 7:12, 43; 9:33; 10:19
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หนา 2136
พวกเขาก็แตกแยกกัน
17 เขาจึงพูดกับคนตาบอดอีก
วา "เจาคิดอยางไรเรื่องคนนั้น
ในเมื่ อเขาได ทําใหตาของเจ า
หายบอด" ชายคนนั้นตอบวา
"ทานเปนศาสดาพยากรณ"
18 แตพวกยิวไมเชื่อเร่ืองเกี่ ยว
กับชายคนนั้นวา เขาตาบอดและ
กลับมองเห็น จนกระทั่ งเขาได
เรี ยกบิ ดามารดาของคนที่ ตา
กลับมองเห็นไดนั้นมา
19 แลวพวกเขาถามเขาทั้ งสอง
วา "ชายคนนี้ เปนบุตรชายของ
เจาหรือที่ เจาบอกวาตาบอดมา
แตกําเนิด ทําไมเดี๋ยวนี้ เขาจึง
มองเห็น"
20 บิดามารดาของชายคนนั้ น
ตอบเขาวา "เราทราบวาคนนี้
เปนบุตรชายของเรา และทราบ
วาเขาเกิดมาตาบอด
21 แตไมรู วาทําไมเดี๋ยวนี้ เขาจึง
มองเห็น หรือใครทําใหตาของ
เขาหายบอด เราก็ไมทราบ จง
ถามเขาเถิด เขาโตแลว เขาจะ
เลาเร่ืองของเขาเองได"
22 ที่ บิ ดามารดาของเขาพู ด
อย างนั้ นก็ เพราะกลั วพวกยิว
เพราะพวกยิวตกลงกันแล วว า
ถาผู ใดยอมรับวาผูนั้ นเปนพระ
คริสต จะตองไลผูนั้ นเสียจาก
ธรรมศาลา
23 เหตุฉะนั้น บิดามารดาของ

เขาจึงพูดวา "จงถามเขาเถิด เขา
โตแลว"
24 คนเหลานั้นจึงเรียกคนที่แต
กอนตาบอดนั้ นมาอีกและบอก
เขาวา "จงสรรเสริญพระเจาเถิด
เรารู อยู วา ชายคนนั้นเปนคน
บาป"
25 เขาตอบวา "ทานนั้นเปนคน
บาปหรือไมขาพเจาไมทราบ สิ่ง
เดี ยวที่ ข าพเจ าทราบก็ คื อว า
ขาพเจาเคยตาบอด แตเดี๋ยวนี้
ขาพเจามองเห็นได"
26 คนเหลานั้นจึงถามเขาอีกวา
"เขาทําอะไรกับเจาบาง เขาทํา
อยางไรตาของเจาจึงหายบอด"
27 ช า ยค นนั้ น ต อบ เ ข า ว า
"ขาพเจาบอกทานแลว และทาน
ไมฟง ทําไมทานจึงอยากฟงอีก
ทานอยากเปนสาวกของทานผู
นั้นดวยหรือ"
28 เขาทั้ งหลายจึ งเยยชายคน
นั้นวา "แกเปนศิษยของเขา แต
เราเปนศิษยของโมเสส
29 เรารู วา พระเจาไดตรัสกับ
โมเสส แตคนนั้นเราไมรูวาเขา
มาจากไหน"
30 ชายคนนั้นตอบเขาวา "เออ
ชางประหลาดจริงๆที่ พวกทาน
ไมรูวาทานผูนั้นมาจากไหน แต
ท านผู นั้ นยั งได ทําให ตาของ
ขาพเจาหายบอด
31 พวกเรารู ว าพระเจามิไดฟง

ยอหน 9

(17) ยน 4:19; 6:14 (22) ยน 7:13; 12:42; 16:2; 19:38; กจ 5:13
(24) ยชว 7:19; 1 ซมอ 6:5; อสร 10:11 (29) อพย 19:19-20; 33:11; 34:29
(30) ยน 3:10 (31) โยบ 27:9; 35:12; สดด 18:41; สภษ 1:28; 15:29; 28:9
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คนบาป แตถาผูใดนมัสการพระ
เจาและกระทําตามพระทัยพระ
องค พระองคก็ทรงฟงผูนั้น
32 ตั้ งแตเร่ิมมีโลกมาแลว ไม
เคยมีใครไดยินวา มีผูใดทําให
ตาของคนที่บอดแตกําเนิดมอง
เห็นได
33 ถ าท านผู นั้ นไม ได มาจาก
พระเจาแลว ก็จะทําอะไรไมได"
34 เขาทั้ งหลายตอบคนนั้ นว า
"แกเกิ ดมาในการบาปทั้ งนั้ น
และแกจะมาสอนเราหรือ" แลว
เขาจึงไลคนนั้นเสีย
35 พระเยซูทรงได ยินวาเขาได
ไลคนนั้นเสียแลว และเมื่อพระ
องคทรงพบชายคนนั้ นจึงตรัส
กับเขาวา "เจาเชื่ อในพระบุตร
ของพระเจาหรือ"
36 ชายคนนั้นทูลตอบวา "ทาน
เจาขา ผูใดเปนพระบุตรนั้น ซึ่ง
ขาพเจาจะเชื่อในพระองคได"
37 พระเยซูตรัสกับเขาวา "เจา
ไดเห็นทานแลว ทั้ งเปนผูนั้ น
เองที่กําลังพูดอยูกับเจา"
38 เขาจึงทูลวา "พระองคเจาขา
ขาพระองคเชื่อ" แลวเขาก็
นมัสการพระองค
39พระเยซูตรัสวา "เราเขามาใน
โลกเพ่ือการพิพากษา เพ่ือให
คนทั้ งหลายที่ มองไม เห็นกลับ
มองเห็น และคนที่มองเห็นกลับ
ตาบอด"

40 เมื่ อพวกฟาริสีบางคนที่ อยู
กับพระองคไดยินอยางนั้น จึง
กลาวแกพระองควา "เราตาบอด
ดวยหรือ"
41 พระเยซูตรัสกับเขาวา "ถา
พวกทานตาบอด พวกทานก็จะ
ไมมีความผิดบาป แตบัดนี้ทาน
พูดวา `เรามองเห็น' เหตุฉะนั้น
ความผิ ดบาปของท านจึ งยั งมี
อยู"

พระเยซูเปนผูเล้ียงท่ีดี

10"เราบอกความจริ งแก
ทานวา ผูที่ มิไดเขาไป

ในคอกแกะทางประตู แตปน
เขาไปทางอื่นนั้ นเปนขโมยและ
โจร
2แต ผู ที่ เข าทางประตูก็ เปนผู
เลี้ยงแกะ
3นายประตูจึงเปดประตูใหผูนั้น
และแกะยอมฟ งเสียงของทาน
ท านเรียกชื่ อแกะของท านและ
นําออกไป
4 เมื่ อท านต อนแกะของท าน
ออกไปแลวก็เดินนําหนา และ
แกะก็ตามทานไป เพราะรู จัก
เสียงของทาน
5คนแปลกหน าแกะจะไมตาม
เลย แตจะหนีไปจากเขา เพราะ
ไมรูจักเสียงของคนแปลกหนา"
6 คําอุ ปมานั้ นพระเยซู ได ตรัส
กับเขาทั้งหลาย แตเขาไมเขาใจ
ความหมายของพระดํารัสที่พระ

ยอหน 9, 10

(33) ยน 3:2; 9:16 (34) สดด 51:5; ยน 9:2 (35) มธ 14:33; 16:16 (37) ยน 4:26
(38) มธ 8:2 (39) มธ 13:13; 15:14; ยน 3:17; 5:22, 27; 12:47 (40) รม 2:19
(41) ยน 15:22, 24 (3) ยน 20:16 (5) 2 คร 11:13-15

 43_joh.pub 
 page 30

 Friday, December 09, 2005 14:01 



หนา 2138
องคตรัสกับเขาเลย
7พระเยซู จึ งตรัสกั บเขาอี กว า
"เราบอกความจริ งแก ท านว า
เราเปนประตูของแกะทั้งหลาย
8บรรดาผู ที่ มาก อนเรานั้ น
เปนขโมยและโจร แตฝูงแกะก็มิ
ไดฟงเขา
9 เราเปนประตู ถาผู ใดเขาไป
ทางเรา ผูนั้นจะรอด และเขาจะ
เขาออก แลวจะพบอาหาร
10 ขโมยนั้ นยอมมาเพื่ อจะลัก
และฆาและทําลายเสีย เราไดมา
เพ่ือเขาทั้งหลายจะไดชีวิต และ
จะไดอยางครบบริบูรณ
11 เราเปนผู เลี้ยงที่ ดี ผู เลี้ ยง
ที่ดีนั้นยอมสละชีวิตของตนเพื่อ
ฝูงแกะ
12 แตผูที่รับจางมิไดเปนผูเลี้ยง
แกะ และฝูงแกะไมเปนของเขา
เมื่อเห็นสุนัขปามา เขาจึงละทิ้ง
ฝูงแกะหนีไป สุนัขปาก็ชิงเอา
แกะไปเสีย และทําใหฝูงแกะ
กระจัดกระจายไป
13 ผู ที่ รับจางนั้ นหนี เพราะเขา
เปนลูกจางและไมเปนหวงแกะ
เลย
14 เราเปนผู เลี้ยงที่ ดี และเรา
รู จักแกะของเรา และแกะของ
เราก็รูจักเรา
15 เหมือนพระบิดาทรงรู จักเรา
เราก็รูจักพระบิดาดวย และชีวิต
ของเรา เราสละเพ่ือฝูงแกะ

16 แกะอื่นซึ่ งมิไดเปนของคอก
นี้ เราก็มีอยู แกะเหลานั้นเราก็
ตองพามาดวย และแกะเหลา
นั้ นจะฟงเสียงของเรา แลวจะ
รวมเปนฝูงเดียว และมีผู เลี้ ยง
เพียงผูเดียว
17 ดวยเหตุนี้ พระบิดาของเรา
จึงทรงรักเรา เพราะเราสละชีวิต
ของเราเพ่ือจะรับชีวิตนั้นคืนมา
อีก
18 ไมมีผูใดชิงชีวิตไปจากเราได
แตเราสละชีวิตดวยใจสมัครของ
เราเอง เรามีสิทธิที่จะสละชีวิต
นั้น และมีสิทธิที่จะรับคืนอีก
พระบัญชานี้ เราได รั บมาจาก
พระบิดาของเรา"
19 พระดํารัสนี้ จึงทําใหพวกยิว
แตกแยกกันอีก
20พวกเขาหลายคนพูดวา "เขา
มีผีสิงและเปนบา ทานฟงเขา
ทําไม"
21พวกอื่นก็พูดวา "คําอยางนี้
ไมเปนคําของผูที่มีผีสิง ผีจะทํา
ใหคนตาบอดมองเห็นไดหรือ"

พระเยซูทรงเปดเผยวา
พระองคเปนพระเจา

22 ขณะนั้ นเปนเทศกาลเลี้ ยง
ฉลองพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม
และเปนฤดูหนาว
23 พระเยซู ทรงดําเนิ นอยู ใน
พระวิหารที่เฉลียงของซาโลมอน
24 แลวพวกยิวก็พากันมาหอม

ยอหน 10

(9) ยน 14:6; อฟ 2:18 (11) ปฐก 49:24 (12) ศคย 11:16-17 (14) 2 ทธ 1:12; 2:19
(15) มธ 11:27; ยน 15:13 (16) อสย 56:8 (17) ยน 5:20; ฮบ 2:9 (18) ยน 2:19
(19) ยน 7:43; 9:16 (20) ยน 7:20 (21) อพย 4:11; ยน 9:6-7 (23) กจ 3:11; 5:12
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ลอมพระองคไวและทูลพระองค
วา "จะทําใหเราสงสัยนานสัก
เทาใด ถาทานเปนพระคริสตก็
จงบอกเราใหชัดแจงเถิด"
25 พระเยซู ตรั สตอบเขาทั้ ง
หลายวา "เราไดบอกทานทั้ ง
หลายแลว และทานไมเชื่อ การ
ซึ่ งเราไดกระทําในพระนามพระ
บิดาของเราก็ เปนพยานใหแก
เรา
26 แต ท านทั้ งหลายไม เชื่ อ
เพราะทานมิไดเปนแกะของเรา
ตามที่เราไดบอกทานแลว
27 แกะของเรายอมฟงเสียงของ
เรา และเรารู จักแกะเหลานั้ น
และแกะนั้นตามเรา
28 เราใหชีวิตนิรันดรแกแกะนั้น
และแกะนั้นจะไมพินาศเลย และ
จะไมมีผู ใดแยงชิงแกะเหลานั้น
ไปจากมือของเราได
29 พระบิดาของเราผู ประทาน
แกะนั้ นใหแก เราเปนใหญกวา
ทุกสิ่ง และไมมีผูใดสามารถชิง
แกะนั้นไปจากพระหัตถของพระ
บิดาของเราได
30 เรากับพระบิดาของเราเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน"
31 พวกยิวจึ งหยิบกอนหินข้ึ น
มาอีกจะขวางพระองคใหตาย
32 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า
"เราไดสําแดงใหทานเห็นการดี
หลายประการซึ่งมาจากพระบิดา

ของเรา ทานทั้งหลายหยิบกอน
หินจะขวางเราใหตายเพราะการ
กระทําขอใดเลา"
33 พวกยิวทูลตอบพระองคว า
"เราจะขวางทานมิใชเพราะการ
กระทําดี แตเพราะการพูดหมิ่น
ประมาท เพราะทานเปนเพียง
มนุษยแตตั้งตัวเปนพระเจา"
34พระเยซูตรัสตอบเขาวา "ใน
พระราชบัญญัติ ของท านมี คํา
เขียนไวมิใชหรือวา `เราไดกลาว
วา ทานทั้งหลายเปนพระ'
35 ถาพระองคไดทรงเรียกผู ที่
รับพระวจนะของพระเจาวาเปน
พระ และจะฝาฝนพระคัมภีรไม
ได
36 ทานทั้งหลายจะกลาวหาทาน
ที่พระบิดาไดทรงตั้งไว และทรง
ใชเขามาในโลกวา `ทานกลาวคํา
หมิ่นประมาท' เพราะเราได
กลาววา `เราเปนบุตรของพระ
เจา' อยางนั้นหรือ
37 ถาเราไมปฏิบัติพระราชกิจ
ของพระบิดาของเรา ก็อยาเชื่อ
ในเราเลย
38 แตถาเราปฏิบัติพระราชกิจ
นั้น แมวาทานมิไดเชื่อในเรา ก็
จงเชื่อเพราะพระราชกิจนั้นเถิด
เพ่ือทานจะไดรู และเชื่ อวาพระ
บิดาทรงอยู ในเราและเราอยู ใน
พระบิดา"
39 พวกเขาจึงหาโอกาสจับพระ

ยอหน 10

(25) มธ 11:4 (26) ยน 8:47 (27) ยน 10:4 (29) ยน 14:28 (30) ยน 17:11, 21-24
(31) ยน 8:59 (33) มธ 9:3; ยน 5:18 (34) สดด 82:6 (35) มธ 5:17-18; รม 13:1
(36) ลก 1:35; ยน 3:17 (37) ยน 10:25; 15:24 (38) ยน 5:36 (39) ยน 7:30, 44
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องคอีกครั้ งหนึ่ ง แตพระองค
ทรงรอดพนจากมือเขาไปได
พระเยซูเสด็จไปยังสถานท่ี
ซ่ึงพระองคทรงรับบัพติศมา

40 พระองคเสด็จไปฟากแมน้ํา
จอรแดนขางโนนอีก และไปถึง
สถานที่ ที่ ยอห นให บั พติ ศมา
เปนครั้ งแรก และพระองคทรง
พักอยูที่นั่น
41 คนเปนอันมากพากันมาหา
พระองค และกลาววา "ยอหนมิ
ไดทําการอัศจรรยใดๆเลย แต
ทุกสิ่ งซึ่ งยอหนไดกลาวถึงทาน
ผูนี้เปนความจริง"
42 และมีคนหลายคนที่ นั่ นได
เชื่อในพระองค

ลาซารัสไดฟนขึ้น
มาจากความตาย

11มีชายคนหนึ่ งชื่อลาซารัส
กําลั งป วยอยู ที่ หมู บ าน

เบธานี ซึ่งเปนเมืองที่มารียและ
มารธาพ่ีสาวของเธออยูนั้น
2(มารียผูนี้ คือหญิงที่ เอาน้ํามัน
หอมชโลมองคพระผู เป นเจ า
และเอาผมของเธอเช็ดพระบาท
ของพระองค ลาซารัสนองชาย
ของเธอกําลังปวยอยู)
3ดังนั้ นพ่ี สาวทั้ งสองนั้ นจึงให
คนไปเฝาพระองคทูลวา "พระ
องคเจาขา ดูเถิด ผูที่พระองค
ทรงรักนั้นกําลังปวยอยู"
4 เมื่ อพระเยซูทรงได ยินแลวก็

ตรัสวา "โรคนั้นจะไมถึงตาย แต
เกิดข้ึนเพ่ือเชิดชูพระเกียรติของ
พระเจา เพ่ือพระบุตรของพระ
เจ าจะได รั บเกี ยรติ เพราะโรค
นั้น"
5พระเยซูทรงรักมารธาและนอง
สาวของเธอและลาซารัส
6ดังนั้นครั้นพระองคทรงไดยิน
วาลาซารัสปวยอยู พระองคยัง
ทรงพักอยู ที่ ที่ พระองคทรงอยู
นั้นอีกสองวัน
7หลังจากนั้นพระองคก็ตรัสกับ
พวกสาวกวา "ใหเราเขาไปใน
แควนยูเดียกันอีกเถิด"
8พวกสาวกทูลพระองควา "พระ
อาจารยเจาขา เมื่อเร็วๆนี้พวก
ยิ วหาโอกาสเอาหิ นขว างพระ
องคใหตาย แลวพระองคยังจะ
เสด็จไปที่นั่นอีกหรือ"
9พระเยซูตรัสตอบวา "วันหนึ่ง
มีสิบสองชั่ วโมงมิใชหรือ ถาผู
ใดเดินในตอนกลางวันเขาก็จะ
ไมสะดุด เพราะเขาเห็นความ
สวางของโลกนี้
10 แตถาผู ใดเดินในตอนกลาง
คืนเขาก็จะสะดุด เพราะไมมี
ความสวางในตัวเขา"
11 พระองคตรัสดังนั้ นแล วจึง
ตรัสกับเขาวา "ลาซารัสสหาย
ของเราหลับไปแลว แตเราไป
เพ่ือจะปลุกเขาใหตื่น"
12พวกสาวกของพระองคทูลวา

ยอหน 10, 11

(40) ยน 1:28 (41) ยน 1:29, 36; 3:28-36; 5:33 (1) ลก 10:38-39
(2) มธ 26:7 (6) ยน 10:40 (8) ยน 8:59; 10:31 (9) อสย 9:2; ลก 13:33; ยน 9:4
(10) ยน 12:35 (11) พบญ 31:16; ดนล 12:2; มธ 9:24; กจ 7:60; 1 คร 15:18, 51
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"พระองคเจาขา ถาเขาหลับอยู
เขาก็จะสบายดี"
13 แตพระเยซูตรัสถึงความตาย
ของลาซารัส แตพวกสาวกคิดวา
พระองคตรัสถึ งการนอนหลับ
พักผอน
14 ฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเขา
ตรงๆวา "ลาซารัสตายแลว
15 เพ่ือเห็นแกทานทั้งหลายเรา
จึงยินดีที่ เรามิไดอยู ที่ นั่ นเพ่ื อ
ทานจะไดเชื่อ แตใหเราไปหา
เขากันเถิด"
16 โธมัสที่ เรียกวา ดิดุมัส จึง
พูดกับเพ่ือนสาวกวา "ใหพวก
เราไปดวยเถิด เพ่ือจะไดตาย
ดวยกันกับพระองค"
17 ครั้ นพระเยซู เสด็ จมาถึ งก็
ทรงทราบวา เขาเอาลาซารัสไป
ไวในอุโมงคฝงศพสี่วันแลว
18 หมู บ านเบธานีอยู ใกลกรุง
เยรูซาเล็ม หางกันประมาณสาม
กิโลเมตร
19 พวกยิ วหลายคนได มาหา
มารธาและมารีย เพ่ือจะปลอบ
โยนเธอเรื่องนองชายของเธอ
20 ครั้ นมารธารู ข าววาพระเยซู
กําลังเสด็จมา เธอก็ออกไปตอน
รับพระองค แตมารียนั่ งอยู ใน
เรือน
21 มารธาจึ งทู ลพระเยซู ว า
"พระองคเจาขา ถาพระองคอยู
ที่นี่ นองชายของขาพระองคคง

ไมตาย
22 แตถึงแมเดี๋ ยวนี้ขาพระองค
ก็ทราบวา สิ่งใดๆที่พระองคจะ
ทูลขอจากพระเจา พระเจาจะ
ทรงโปรดประทานแกพระองค"
23พระเยซูตรัสกับเธอวา "นอง
ชายของเจาจะฟนข้ึนมาอีก"
24 มารธาทูลพระองควา "ขา
พระองคทราบแลววา เขาจะฟน
ข้ึ นมาอีกในวันสุดทายเมื่ อคน
ทั้งปวงจะฟนข้ึนมา"
25 พระเยซูตรัสกับเธอวา "เรา
เปนเหตุ ให คนทั้ งปวงเปนข้ึ น
และมีชีวิต ผูที่เชื่อในเรานั้น ถึง
แมวาเขาตายแลวก็ยังจะมีชี วิต
อีก
26 และผูใดที่มีชีวิตและเชื่อใน
เราจะไมตายเลย เจาเชื่ออยางนี้
ไหม"
27 มารธาทูลพระองควา "เชื่ อ
พระองคเจาขา ขาพระองคเชื่อ
วา พระองคทรงเปนพระคริสต
พระบุตรของพระเจา ที่จะเสด็จ
มาในโลก"
28 เมื่ อเธอทูลดังนี้ แลว เธอก็
กลับไปและเรียกมารียนองสาว
กระซิบวา "พระอาจารยเสด็จมา
แลว และทรงเรียกเจา"
29 เมื่ อมารียไดยินแลว เธอก็
รีบลุกข้ึนไปเฝาพระองค
30 ฝายพระเยซู ยังไม เสด็จเขา
ไปในเมือง แตยังประทับอยู ณ

ยอหน 11

(16) มธ 10:3; มก 3:18; ลก 6:15; ยน 14:5; 20:26-28; กจ 1:13 (22) ยน 9:31
(24) ลก 14:14; ยน 5:29 (25) ยน 3:16, 36; 5:21; 6:39-40, 44; 1 คร 15:22
(27) มธ 16:16; ลก 2:11; ยน 4:42; 6:14, 69
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ที่ซึ่งมารธาพบพระองคนั้น
31 พวกยิ วที่ อ ยู กั บมารี ย ใน
เรือนและกําลังปลอบโยนเธออยู
เมื่อเห็นมารียรีบลุกข้ึนและเดิน
ออกไปจึงตามเธอไปพูดกันวา
"เธอจะไปรองไหที่อุโมงค"
32 ครั้นมารียมาถึงที่ซึ่งพระเยซู
ประทับอยูและเห็นพระองคแลว
จึงกราบลงที่ พระบาทของพระ
องคทูลวา "พระองคเจาขา ถา
พระองคประทับอยูที่นี่ นองชาย
ของขาพระองคคงไมตาย"
33 ฉะนั้นเมื่อพระเยซูทอดพระ
เนตรเห็นเธอรองไห และพวก
ยิวที่มากับเธอรองไหดวย พระ
องคก็ทรงคร่ําครวญรอนพระทัย
และทรงเปนทุกข
34 และตรัสถามวา "พวกเจาเอา
ศพเขาไปไวที่ไหน" เขาทูลพระ
องควา "พระองคเจาขา เชิญ
เสด็จมาดูเถิด"
35พระเยซูทรงพระกันแสง
36 พวกยิวจึงกลาววา "ดูเถิด
พระองคทรงรักเขาเพียงไร"
37 และบางคนก็พูดวา "ทานผูนี้
ทําใหคนตาบอดมองเห็น จะทํา
ใหคนนี้ไมตายไมไดหรือ"

พระเยซูท่ีอุโมงคฝงศพ
บรรดาเพื่อนของมารีย
ไดกลับใจเสียใหม

38 พระเยซูทรงคร่ําครวญรอน
พระทัยอีก จึงเสด็จมาถึงอุโมงค

ฝงศพ อุโมงคฝงศพนั้นเปนถ้ํา
มีศิลาวางปดปากไว
39 พระเยซูตรัสวา "จงเอาศิลา
ออกเสีย" มารธาพ่ีสาวของผู
ตายจึงทูลพระองควา "พระองค
เจาขา ปานนี้ศพมีกลิ่ นเหม็น
แลว เพราะวาเขาตายมาสี่ วัน
แลว"
40 พระเยซูตรัสกับเธอวา "เรา
บอกเจาแลวมิใชหรือวา ถาเจา
เชื่อ เจาก็จะไดเห็นสงาราศีของ
พระเจา"
41 พวกเขาจึงเอาศิลาออกเสีย
จากที่ ซึ่ งผู ตายวางอยูนั้ น พระ
เยซูทรงแหงนพระพักตรข้ึนตรัส
วา "ขาแตพระบิดา ขาพระองค
ขอบพระคุณพระองคที่พระองค
ทรงโปรดฟงขาพระองค
42 ขาพระองคทราบวา พระ
องคทรงฟงขาพระองคอยู เสมอ
แตที่ ขาพระองคกลาวอยางนี้ ก็
เพราะเห็นแกประชาชนที่ ยืนอยู
ที่ นี่ เพ่ือเขาจะไดเชื่ อวาพระ
องคทรงใชขาพระองคมา"
43 เมื่อพระองคตรัสดังนั้นแลว
จึ งเปล งพระสุ รเสี ยงตรั สว า
"ลาซารัสเอย จงออกมาเถิด"
44 ผูตายนั้นก็ออกมา มีผาพัน
ศพพันมือและเทา และที่หนาก็
มีผาพันอยูดวย พระเยซูตรัสกับ
เขาทั้งหลายวา "จงแกแลวปลอย
เขาไปเถิด"

ยอหน 11

(31) ยน 11:19, 33 (32) มก 5:22; 7:25; ยน 11:21; วว 1:17 (35) ลก 19:41
(37) ยน 9:6-7 (38) มธ 27:60, 66; มก 15:46; ลก 24:2; ยน 20:1
(40) ยน 11:4, 23 (42) ยน 12:30; 17:21 (44) ยน 19:40; 20:7
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45 ดังนั้ นพวกยิวหลายคนที่มา
หามารียและได เห็นการกระทํา
ของพระเยซู ก็เชื่อในพระองค
46 แตพวกเขาบางคนไปหาพวก
ฟาริสี และเลาเหตุการณที่พระ
เยซูไดทรงกระทําใหฟง

พวกปุโรหิตใหญ
กับพวกฟาริสีหาโอกาส
ท่ีจะฆาพระเยซูเสีย

47 ฉะนั้นพวกปุโรหิตใหญและ
พวกฟาริสีก็เรียกประชุมสมาชิก
สภาแลววา "เราจะทําอยางไรกัน
เพราะวาชายผูนี้ทําการอัศจรรย
หลายประการ
48 ถ าเราปล อยเขาไว อย างนี้
คนทั้ งปวงจะเชื่อถือเขา แลว
พวกโรมก็จะมาริบเอาทั้ งที่ และ
ชนชาติของเราไป"
49 แต คนหนึ่ งในพวกเขาชื่ อ
คายาฟาสเปนมหาปุโรหิตประจํา
การในปนั้ น กลาวแกเขาทั้ ง
หลายวา "ทานทั้ งหลายไมรู
อะไรเสียเลย
50 และไมพิจารณาดวยวา จะ
เป นประโยชนแก เราทั้ งหลาย
ถาจะใหคนตายเสียคนหนึ่งเพ่ือ
ประชาชน แทนที่ จะให คนทั้ ง
ชาติตองพินาศ"
51 เขามิไดกลาวอยางนั้นตามใจ
ชอบ แตเพราะวาเขาเปนมหา
ปุโรหิตประจําการในปนั้ น จึง
พยากรณวาพระเยซูจะสิ้ นพระ

ชนมแทนชนชาตินั้น
52 และมิ ใช แทนชนชาติ นั้ น
อยางเดียว แตเพ่ือจะรวบรวม
บุตรทั้งหลายของพระเจาที่กระ-
จั ดกระจายไปนั้ นให เข าเป น
พวกเดียวกัน
53 ตั้งแตวันนั้นเปนตนมา เขา
ทั้งหลายจึงปรึกษากันจะฆาพระ
องคเสีย
54 เหตุฉะนั้น พระเยซูจึงไม
เสด็จในหมูพวกยิวอยางเปดเผย
อีก แตไดเสด็จออกจากที่นั่นไป
ยังถิ่นที่อยูใกลถิ่นทุรกันดาร ถึง
เมืองหนึ่งชื่อเอฟราอิม และทรง
พักอยู ที่ นั่ นกับพวกสาวกของ
พระองค
55 ขณะนั้ นใกลจะถึ งเทศกาล
ปสกาของพวกยิวแลว และคน
เปนอันมากไดออกจากหัวเมือง
นั้นข้ึนไปยังกรุงเยรูซาเล็มกอน
เทศกาลปสกาเพ่ือจะชําระตัว
56 เขาทั้ งหลายจึงแสวงหาพระ
เยซู และเมื่อเขาทั้งหลายยืนอยู
ในพระวิหาร เขาก็พูดกันวา
"ท านทั้ งหลายคิดเห็นอย างไร
พระองค จะไม เสด็ จมาในงาน
เทศกาลนี้หรือ"
57 ฝ ายพวกปุ โรหิ ตใหญ และ
พวกฟาริสีไดออกคําสั่งไววา ถา
ผู ใดรู วาพระองคอยูที่ ไหน ก็
ใหมาบอกพวกเขาเพื่ อจะไดไป
จับพระองค

ยอหน 11

(46) ยน 5:15 (47) สดด 2:2; มธ 26:3 (49) มธ 26:3; ลก 3:2 (50) ยน 18:14
(52) สดด 22:27; อสย 49:6 (53) มธ 26:4; ลก 6:11 (54) 2 พศด 13:19; ยน 4:1, 3
(55) กดว 9:10, 13; 31:19-20; 2 พศด 30:17 (56) ยน 7:11 (57) มธ 26:14-16
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ทรงพระกระยาหารเย็น

ท่ีบานเบธานี
(มธ 26:6-13)
(มก 14:3-9)
(ลก 7:37-38)

12แล วก อนป สกาหกวัน
พระเยซู เสด็จมาถึงหมู

บานเบธานี ซึ่ งเปนที่ อยู ของ
ลาซารัสผู ซึ่ งพระองคไดทรงให
ฟนข้ึนจากตาย
2ที่ นั่ นเขาจัดงานเลี้ ยงอาหาร
เย็นแกพระองค มารธาก็ปรน-
นิบัติอยู และลาซารัสก็เปนคน
หนึ่ งในพวกเขาที่ เอนกายลงรับ
ประทานกับพระองค
3มารียจึงเอาน้ํามันหอมนาระ-
ดาบริ สุ ทธิ์ หนั กประมาณครึ่ ง
กิโลกรัม ซึ่งมีราคาแพงมากมา
ชโลมพระบาทของพระเยซู และ
เอาผมของเธอเช็ดพระบาทของ
พระองค เรือนก็หอมฟุงไปดวย
กลิ่นน้ํามันนั้น
4แตสาวกคนหนึ่ งของพระองค
ชื่ อยูดาสอิสคาริโอท บุตรชาย
ของซีโมน คือคนที่จะทรยศพระ
องค พูดวา
5"เหตุไฉนจึงไมขายน้ํามันนั้ น
เปนเงินสักสามรอยเดนาริอัน
แลวแจกใหแกคนจน"
6 เขาพูดอยางนั้นมิใชเพราะเขา
เอาใจใสคนจน แตเพราะเขา
เปนขโมย และไดถือยาม และ

ไดยักยอกเงินที่ใสไวในยามนั้น
7พระเยซูจึงตรัสวา "ชางเขาเถิด
เขาทําอยางนี้เพ่ือแสดงถึงวันฝง
ศพของเรา
8 เพราะว ามีคนจนอยู กับท าน
เสมอ แตเราจะไมอยู กับทาน
เสมอไป"
9ฝ ายพวกยิวเปนอั นมากรู ว า
พระองคประทับอยูที่นั่น จึงมา
เฝาพระองค ไมใชเพราะเห็นแก
พระเยซูเทานั้น แตอยากเห็น
ลาซารัสผู ซึ่ งพระองคไดทรงให
ฟนข้ึนมาจากตายดวย
10 แตพวกปุโรหิตใหญจึงปรึก-
ษากันจะฆาลาซารัสเสียดวย
11 เพราะลาซารัสเปนตนเหตุที่
ทําใหพวกยิวหลายคนออกจาก
พวกเขาและไปเชื่อพระเยซู
การเสด็จเขามาอยางผูมีชัย
(มธ 21:4-9; มก 11:7-10)

(ลก 19:35-38)
12 วันรุ งข้ึนเมื่อคนเปนอันมาก
ที่มาในเทศกาลเลี้ยงนั้นไดยินวา
พระเยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซา-
เล็ม
13 เขาก็ พากั นถื อใบของต น
อิ นทผลัมออกไปต อนรั บพระ
องครองวา "โฮซันนา ขอใหพระ
องค ผู เสด็จมาในพระนามของ
องคพระผู เปนเจา คือพระมหา
กษัตริยแห งอิสราเอลทรงพระ
เจริญ"

ยอหน 12

(1) มธ 21:17; ยน 11:1, 43 (2) มธ 26:6 (3) พซม 1:12; ลก 10:38 (4) ยน 13:26
(6) ยน 13:29 (8) พบญ 15:11; มธ 26:11; มก 14:7; ยน 17:11 (9) ยน 11:43-44
(10) ลก 16:31 (11) ยน 11:45 (12) มธ 21:4-9; มก 11:7 (13) สดด 118:25-26
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14 และเมื่ อพระเยซูทรงพบลูก
ลาตัวหนึ่ งจึงทรงลานั้ นเหมือน
ดังที่มีคําเขียนไววา
15 `ธิดาแหงศิโยนเอย อยากลัว
เลย ดูเถิด กษัตริยของเธอทรง
ลูกลาเสด็จมา'
16 ทีแรกพวกสาวกของพระองค
ไม เขาใจในเหตุการณเหลานั้ น
แต เมื่ อพระเยซูทรงรับสงาราศี
แลว เขาจึงระลึกไดวา มีคําเชน
นั้นเขียนไวกลาวถึงพระองคและ
คนทั้ งหลายไดกระทําอยางนั้ น
ถวายพระองค
17 เหตุฉะนั้ นคนทั้ งปวงซึ่ งได
อยูกับพระองค เมื่อพระองคได
ทรงเรียกลาซารัสใหออกมาจาก
อุโมงคฝงศพ และทรงให
เขาฟนข้ึนมาจากความตาย ก็
เปนพยานในสิ่งเหลานี้
18 เหตุที่ประชาชนพากันไปหา
พระองค ก็เพราะเขาไดยินวา
พระองคทรงกระทําการอัศจรรย
นั้น
19พวกฟาริสีจึงพูดกันวา "ทาน
เห็นไหมวา ทานทําอะไรไมได
เลย ดูเถิด โลกตามเขาไปหมด
แลว"
พวกกรีกจะใครเห็นพระเยซู

20 ในหมู คนทั้ งหลายที่ ข้ึ นไป
นมัสการในเทศกาลเลี้ ยงนั้ นมี
พวกกรีกบาง
21พวกกรีกนั้นจึงไปหาฟลิปซึ่ง

มาจากหมูบานเบธไซดา ใน
แควนกาลิลี และพูดกับทานวา
"ทานเจาขา พวกขาพเจาใครจะ
เห็นพระเยซู"
22ฟลิปจึงไปบอกอันดรูว และ
อั นดรู ว กั บฟ ลิ ปจึ งไปทู ลพระ
เยซู

พระเจาตรัสตอบจากฟา
พระเยซูทรงส่ังสอน

23 และพระเยซูตรัสตอบเขาวา
"ถึงเวลาแลวที่ บุตรมนุษยจะได
รับสงาราศี
24 เราบอกความจริงแกทานวา
ถาเมล็ดขาวไมไดตกลงไปในดิน
และเป อยเนาไป ก็จะอยู เปน
เมล็ดเดียว แตถาเป อยเนาไป
แลว ก็จะงอกข้ึนเกิดผลมาก
25 ผู ใดที่ รักชีวิตของตนก็ตอง
เสียชีวิต และผูที่ชังชีวิตของตน
ในโลกนี้ ก็จะรักษาชีวิตนั้นไว
นิรันดร
26 ถาผู ใดจะปรนนิบัติเรา ให
ผูนั้ นตามเรามา และเราอยูที่
ไหน ผูปรนนิบัติเราจะอยูที่นั่น
ดวย ถาผูใดปรนนิบัติเรา พระ
บิดาของเราก็ จะทรงประทาน
เกียรติแกผูนั้น
27 บัดนี้ จิตใจของเราเปนทุกข
และเราจะพูดวาอะไร จะวา `ขา
แตพระบิดา ขอทรงโปรดชวย
ขาพระองคใหพนเวลานี้' อยาง
นั้นหรือ หามิได เพราะดวย

ยอหน 12

(14) มธ 21:7 (15) อสย 40:9; ศคย 9:9 (16) ลก 18:34; ยน 7:39 (18) ยน 12:11
(19) ยน 11:47-48 (20) 1 พกษ 8:41-42 (21) ยน 1:43-44 (23) มธ 26:18, 45
(24) รม 14:9; 1 คร 15:36 (25) มธ 10:39 (26) มธ 16:24 (27) มธ 26:38-39
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ความประสงคนี้ เองเราจึงมาถึง
เวลานี้
28 ขาแตพระบิดา ขอใหพระ
นามของพระองคไดรับเกียรติ"
แลวก็มีพระสุรเสียงมาจากฟาวา
"เราไดใหรับเกียรติแลว และจะ
ใหรับเกียรติอีก"
29 ฉะนั้นคนทั้ งหลายที่ ยืนอยูที่
นั่ นเมื่ อได ยินเสียงนั้ นก็ พูดวา
ฟารอง คนอื่นๆก็พูดวา "ทูต
สวรรคองคหนึ่ งไดกลาวกับพระ
องค"
30 พระเยซูตรัสตอบวา "เสียง
นั้นเกิดข้ึนเพ่ือทานทั้งหลาย ไม
ใชเพ่ือเรา
31 บัดนี้ ถึงเวลาที่ จะพิพากษา
โลกนี้แลว เดี๋ยวนี้ผูครองโลกนี้
จะถูกโยนทิ้งออกไปเสีย
32 และเรา ถาเราถูกยกข้ึนจาก
แผนดินโลกแลว เราก็จะชักชวน
คนทั้งปวงใหมาหาเรา"
33 พระองค ตรั สเช นนั้ นเพ่ื อ
สําแดงว าพระองค จะสิ้ นพระ
ชนมอยางไร
34 คนทั้ งหลายจึงทูลพระองค
วา "พวกเราไดยินจากพระราช
บัญญัติวา พระคริสตจะอยูเปน
นิตย เหตุไฉนทานจึงวา `บุตร
มนุษยจะตองถูกยกข้ึน' บุตร
มนุษยนั้นคือผูใดเลา"
35 พระเยซู จึ งตรั สกั บเขาว า
"ความสว างจะอยู กั บท านทั้ ง

หลายอีกหนอยหนึ่ ง เมื่ อยังมี
ความสว างอยู ก็ จงเดินไปเถิ ด
เกรงว าความมื ดจะตามมาทัน
ทาน ผูที่ เดินอยู ในความมืด
ยอมไมรูวาตนไปทางไหน
36 เมื่ อท านทั้ งหลายมี ความ
สวางก็จงเชื่ อในความสวางนั้ น
เ พ่ื อจะได เป นลู กแห งความ
สวาง" เมื่อพระเยซูตรัสดังนั้ น
แลวก็เสด็จจากไปและซอนพระ
องคใหพนจากพวกเขา
37 ถึ งแม ว าพระองค ได ทรง
กระทําการอัศจรรยหลายประ-
การทีเดียวตอหนาเขา เขาทั้ ง
หลายก็ยังไมเชื่อในพระองค
38 เพ่ื อคําของอิ สยาห ศาสดา
พยากรณจะสําเร็จซึ่ งวา `พระ
องคเจาขา ใครเลาไดเชื่อสิ่ งที่
เขาไดยินจากเราทั้ งหลาย และ
พระกรขององคพระผู เปนเจาได
ทรงสําแดงแกผูใด'
39 ฉะนั้ นพวกเขาจึงเชื่ อไม ได
เพราะอิสยาหไดกลาวอีกวา
40 `พระองค ไดทรงปดตาของ
เขาทั้ งหลาย และทําใจของเขา
ใหแข็งกระดางไป เกรงวาเขาจะ
เห็นดวยตาของเขา และเขาใจ
ดวยจิตใจของเขา และหันกลับ
มาและเราจะรักษาเขาใหหาย'
41 อิสยาหกลาวดังนี้ เมื่ อทาน
ไดเห็นสงาราศีของพระองคและ
ไดกลาวถึงพระองค

ยอหน 12

(28) มธ 3:17; 17:5; มก 1:11; 9:7 (30) ยน 11:42 (31) 2 คร 4:4 (32) ยน 3:14
(33) ยน 18:32; 21:19 (34) มคา 4:7 (35) ยน 1:9; 7:33; 8:12 (36) ลก 16:8
(37) ยน 11:47 (38) อสย 53:1 (40) อสย 6:9-10; มธ 13:14 (41) อสย 6:1
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42 อยางไรก็ดีแมในพวกขุนนาง
ก็มีหลายคนเชื่อในพระองคดวย
แตเขาไมยอมรับพระองคอยาง
เป ดเผยเพราะกลั วพวกฟาริ สี
เกรงว าเขาจะถู กไล ออกจาก
ธรรมศาลา
43 เพราะวาเขารักการสรรเสริญ
ของมนุ ษย มากกว าการสรร-
เสริญของพระเจา
44 พระเยซูทรงประกาศวา "ผู
ที่เชื่อในเรานั้น หาไดเชื่อในเรา
ไม แตเชื่อในพระองคผูทรงใช
เรามา
45 และผู ที่ เห็นเราก็ เห็ นพระ
องคผูทรงใชเรามา
46 เราเข ามาในโลกเปนความ
สวาง เพ่ือผูใดที่ เชื่อในเราจะมิ
ไดอยูในความมืด
47 ถาผู ใดไดยินถอยคําของเรา
และไมเชื่อ เราก็ไมพิพากษาผู
นั้น เพราะวาเรามิไดมาเพ่ือจะ
พิพากษาโลก แตมาเพ่ือจะชวย
โลกใหรอด
48 ผู ใดที่ ปฏิเสธเราและไม รับ
คําของเรา ผูนั้ นจะมีสิ่ งหนึ่ ง
พิพากษาเขา คือคําที่ เราได
กลาวแลว นั้นแหละจะพิพากษา
เขาในวันสุดทาย
49 เพราะเรามิ ไดกล าวตามใจ
เราเอง แตซึ่ งเรากลาวและพูด
นั้น พระบิดาผูทรงใชเรามา
พระองคนั้นไดทรงบัญชาใหแก

เรา
50 เรารู ว าพระบัญชาของพระ
องคนั้ นเปนชีวิตนิรันดร เหตุ
ฉะนั้นสิ่ งที่ เราพูดนั้น เราก็พูด
ตามที่พระบิดาทรงบัญชาเรา"

กอนเทศกาลปสกา
(มธ 26:7-30)

(มก 14:17-26)
(ลก 22:14-39)

13ก อนถึ งเทศกาลเลี้ ยง
ปสกา เมื่อพระเยซูทรง

ทราบวา ถึงเวลาแลวที่พระองค
จะทรงจากโลกนี้ ไปหาพระบิดา
พระองค ทรงรั กพวกของพระ
องคซึ่งอยูในโลกนี้ พระองคทรง
รักเขาจนถึงที่สุด
ทรงลางเทาของพวกสาวก

2 ขณะเมื่ อรั บประทานอาหาร
เย็นเสร็จแลว พญามารไดดลใจ
ยูดาสอิสคาริโอท บุตรชายของ
ซีโมน ใหทรยศพระองค
3พระเยซูทรงทราบวาพระบิดา
ไดประทานสิ่ งทั้ งปวงใหอยู ใน
พระหัตถของพระองค และทรง
ทราบวาพระองคมาจากพระเจา
และจะไปหาพระเจา
4พระองคทรงลุกข้ึนจากการรับ
ประทานอาหารเย็น ทรงถอด
ฉลองพระองคออกวางไว และ
ทรงเอาผ าเช็ ดตั วคาดเอวพระ
องคไว
5แลวก็ทรงเทน้ําลงในอาง และ

ยอหน 12, 13

(42) ยน 7:13; 9:22 (43) ยน 5:41 (44) มก 9:37 (45) ยน 14:9 (46) ยน 1:4-5
(47) ยน 3:17; 5:45 (48) พบญ 18:18-19 (49) พบญ 18:18 (50) ยน 5:19; 8:28
(1) มธ 26:2; ยน 12:23 (2) ลก 22:3 (3) ยน 8:42; 16:28 (4) ลก 22:27
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ทรงตั้ งต นเอาน้ํ าล างเท าของ
พวกสาวก และเช็ดดวยผาที่ทรง
คาดเอวไวนั้น
6แลวพระองคทรงมาถึงซี โมน
เปโตร และเปโตรทูลพระองควา
"พระองคเจาขา พระองคจะทรง
ลางเทาของขาพระองคหรือ"
7พระเยซูตรัสตอบเขาวา "สิ่ ง
ที่ เรากระทําในขณะนี้ทานยังไม
เขาใจ แตภายหลังทานจะเขาใจ"
8 เปโตรทูลพระองควา "พระ
องคจะทรงล างเท าของขาพระ
องคไมได" พระเยซูตรัสตอบเขา
วา "ถาเราไมลางทานแลว ทาน
จะมีสวนในเราไมได"
9ซี โมนเปโตรทู ลพระองค ว า
"พระองคเจาขา มิใชแตเทาของ
ขาพระองคเทานั้ น แตขอทรง
โปรดลางทั้งมือและศีรษะดวย"
10 พระเยซูตรัสกับเขาวา "ผูที่
อาบน้ําแลวไม จําเปนตองชําระ
กายอีก ลางแตเทาเทานั้ น
เพราะสะอาดหมดทั้ งตั วแล ว
พวกทานก็สะอาดแลว แตไมใช
ทุกคน"
11 เพราะพระองคทรงทราบวา
ใครจะเป นผู ทรยศพระองค
เหตุ ฉะนั้ นพระองค จึ งตรั สว า
"ทานทั้งหลายไมสะอาดทุกคน"
12 เมื่อพระองคทรงลางเทาเขา
ทั้ งหลายแลว พระองคก็ทรง
ฉลองพระองค และเอนพระกาย

ลงอีกตรัสกับเขาวา "ทานทั้ ง
หลายเขาใจในสิ่ งที่ เราไดกระทํา
แกทานหรือ
13 ท านทั้ งหลายเรี ยกเราว า
พระอาจารยและองคพระผู เปน
เจา ทานเรียกถูกแลวเพราะเรา
เปนเชนนั้น
14 ฉะนั้ นถาเราผู เปนองคพระ
ผู เปนเจ าและพระอาจารยของ
ท านได ล างเท าของพวกท าน
พวกทานก็ควรจะลางเทาของกัน
และกันดวย
15 เพราะว าเราได วางแบบแก
ทานแลว เพ่ือใหทานทําเหมือน
ดังที่เราไดกระทําแกทาน
16 เราบอกความจริงแกทานวา
ทาสจะเปนใหญกวานายก็ไมได
และทูตจะเปนใหญกว าผู ที่ ใช
เขาไปก็หามิได
17 ถาทานรูดังนี้แลว และทาน
ประพฤติตาม ทานก็เปนสุข
18 เรามิได พูดถึ งพวกท านสิ้ น
ทุกคน เรารู จักผูที่ เราไดเลือก
ไวแลว แตเพ่ือพระคัมภีรจะ
สําเร็จที่วา `ผูที่รับประทานอา-
หารกับเราไดยกสนเทาตอเรา'
19 เราบอกทานทั้ งหลายเดี๋ยวนี้
กอนที่ เร่ืองนี้จะเกิดข้ึน เพ่ือวา
เมื่อเร่ืองนี้ เกิดข้ึนแลวทานจะได
เชื่อวาเราคือผูนั้น
20 เราบอกความจริงแกทานวา
ผู ใดไดรับผูที่ เราใชไป ผูนั้นก็

ยอหน 13

(6) มธ 3:14 (7) ยน 12:16; 13:19 (8) 1 คร 6:11 (10) ยน 15:3 (11) ยน 6:64
(13) มธ 23:8; 10 (14) ลก 22:27; รม 12:10 (15) 1 ปต 2:21-24 (16) มธ 10:24
(17) ยก 1:25 (18) สดด 41:9; ยน 15:25 (19) ยน 14:29; 16:4 (20) มธ 10:40
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รับเราดวย และผูใดไดรับเรา
ผูนั้นไดรับพระองคผูทรงใชเรา
มา"

พระเยซูพยากรณถึง
การทรยศพระองค
(มธ 26:20-25)
(มก 14:17-21)
(ลก 22:21-22)

21 เมื่ อพระเยซูตรัสดังนั้ นแลว
พระองคก็ทรงเปนทุกขในพระ
ทัย และตรัสเปนพยานวา "เรา
บอกความจริงแกทานวา คน
หนึ่งในพวกทานจะทรยศเรา"
22 เหล าสาวกจึ งมองหน ากั น
และสงสัยวาคนที่พระองคตรัส
ถึงนั้นคือผูใด
23 มี สาวกคนหนึ่ งที่ พระเยซู
ทรงรักไดเอนกายอยูที่พระทรวง
ของพระเยซู
24 ซีโมนเปโตรจึ งทําไมทํามือ
ใหเขาทูลถามพระองควา คนที่
พระองคตรัสถึงนั้นคือผูใด
25 ขณะที่ ยั งเอนกายอยู ที่ พระ
ทรวงของพระเยซู สาวกคนนั้นก็
ทูลถามพระองควา "พระองค
เจาขา คนนั้นคือใคร"
26พระเยซูตรัสตอบวา "คนนั้น
คือผูที่ เราจะเอาอาหารนี้จ้ิมแลว
ย่ืนให" และเมื่อพระองคทรง
เอาอาหารนั้นจิ้มแลว ก็ทรงย่ืน
ใหแกยูดาสอิสคาริโอทบุตรชาย
ซีโมน

27 เมื่อยูดาสรับประทานอาหาร
นั้นแลว ซาตานก็เขาสิงในใจเขา
พระเยซูจึงตรัสกับเขาวา "ทาน
จะทําอะไรก็จงทําเร็วๆเถิด"
28 ไม มี ผู ใดในพวกนั้ นที่ เอน
กายลงรับประทานเขาใจวา เหตุ
ใดพระองคจึงตรัสกับเขาเชนนั้น
29 บางคนคิดวาเพราะยูดาสถือ
ถุงเงิน พระเยซูจึงตรัสบอกเขา
วา   "จงไปซื้อสิ่งที่เราตองการ
สําหรับเทศกาลเลี้ยงนั้น" หรือ
ตรัสบอกเขาวา เขาควรจะให
ทานแกคนจนบาง
30 ดังนั้นเมื่อยูดาสรับประทาน
อาหารชิ้ นนั้ นแลวเขาก็ออกไป
ทันที ขณะนั้นเปนเวลากลางคืน
31 เมื่อเขาออกไปแลว พระเยซู
จึงตรัสวา "บัดนี้บุตรมนุษยก็ได
รับเกียรติแลว และพระเจาทรง
ไดรับเกียรติเพราะบุตรมนุษย
32 ถ าพระเจ า ได รั บเกี ยรติ
เพราะพระบุตร พระเจาก็จะทรง
ประทานใหพระบุตรมีเกียรติใน
พระองคเอง และพระเจาจะทรง
ใหมีเกียรติเดี๋ยวนี้
33 ลูกเล็กๆเอย เรายังจะอยู
กับเจาทั้งหลายอีกขณะหนึ่ง เจา
จะเสาะหาเรา และดังที่ เราได
พูดกับพวกยิวแลว บัดนี้ เราจะ
พูดกับเจาคือ `ที่ เราไปนั้น
เจาทั้งหลายไปไมได'
34 เราให บัญญัติใหมไวแกเจา

ยอหน 13

(21) ลก 22:21; ยน 12:27; 1 ยน 2:19 (23) ยน 19:26; 20:2 (26) ยน 6:70-71
(27) ลก 22:3 (29) ยน 12:6 (31) ยน 12:23; 1 ปต 4:11
(32) ยน 12:23 (33) ยน 7:34; 8:21; 12:35; 14:19; 16:16-19 (34) 1 ธส 4:9
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ทั้ งหลายคือใหเจารักซึ่ งกันและ
กัน เรารักเจาทั้ งหลายมาแลว
อยางไร เจาจงรักกันและกันดวย
อยางนั้น
35 ถาเจาทั้งหลายรักกันและกัน
ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรูไดวา
เจาทั้งหลายเปนสาวกของเรา"

ทรงพยากรณวา
เปโตรจะปฏิเสธพระองค

36 ซีโมนเปโตรทูลพระองควา
"พระองคเจาขา พระองคจะ
เสด็จไปที่ ไหน" พระเยซูตรัส
ตอบเขาวา "ที่ ซึ่ งเราจะไปนั้น
ทานจะตามเราไปเดี๋ ยวนี้ ไมได
แตภายหลังทานจะตามเราไป"
37 เปโตรทูลพระองควา "พระ
องคเจาขา เหตุใดขาพระองค
จึงตามพระองคไปเดี๋ ยวนี้ ไมได
ขาพระองคจะสละชีวิตเพ่ือพระ
องค"
38 พระเยซู ตรั สตอบเขาว า
"ทานจะสละชี วิตของทานเพ่ื อ
เราหรือ เราบอกความจริงแก
ทานวา กอนไกขัน ทานจะปฏิ-
เสธเราสามครั้ง"

พระคริสตทรงตรัสถึง
การเสด็จกลับมา
ของพระองค

14"อยาใหใจทานทั้งหลาย
วิตกเลย ทานเชื่ อใน

พระเจา จงเชื่อในเราดวย
2ในพระนิเวศของพระบิดาเรามี

คฤหาสนหลายแหง ถาไมมีเรา
คงไดบอกทานแลว เราไปจัด
เตรียมที่ไวสําหรับทานทั้งหลาย
3และถ าเราไปจั ดเตรี ยมที่ ไว
สําหรับทานแลว เราจะกลับมา
อีกรับทานไปอยูกับเรา เพ่ือวา
เราอยูที่ไหนทานทั้ งหลายจะอยู
ที่นั่นดวย
4ท านทราบว าเราจะไปที่ ไหน
และทานก็รูจักทางนั้น"
5โธมัสทูลพระองควา "พระองค
เจาขา พวกขาพระองคไมทราบ
ว าพระองค จะเสด็ จไปที่ ไหน
พวกขาพระองคจะรู จักทางนั้ น
ไดอยางไร"
6พระเยซูตรัสกับเขาวา   "เรา
เปนทางนั้น เปนความจริง
และเปนชีวิต ไมมีผู ใดมาถึง
พระบิดาไดนอกจากมาทางเรา

การท่ีรูจักพระเยซูก็คือ
การท่ีรูจักพระบิดา

7ถาทานทั้ งหลายรู จักเราแลว
ท านก็ จะรู จั กพระบิดาของเรา
ดวย และตั้ งแตนี้ ไปทานก็รู จัก
พระองคและไดเห็นพระองค"
8ฟลิปทูลพระองควา "พระองค
เจาขา ขอสําแดงพระบิดาใหขา
พระองคทั้ งหลายเห็นและพวก
ขาพระองคจะพอใจ"
9พระเยซูตรัสกับเขาวา "ฟลิป
เอย เราไดอยูกับทานนานถึง
เพียงนี้ และทานยังไมรู จักเรา

ยอหน 13, 14

(35) 1 ยน 2:5 (36) ยน 13:33; 14:2 (37) มธ 26:33-35 (38) มก 14:30
(1) ยน 14:27; 16:22, 24 (2) มธ 25:34; ยน 13:33 (3) ยน 12:26; กจ 1:11
(5) มธ 10:3 (6) ยน 1:14, 17; 8:32 (7) ยน 8:19 (9) ยน 12:45; คส 1:15; ฮบ 1:3
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หรือ ผูที่ไดเห็นเราก็ไดเห็นพระ
บิดา และทานจะพูดไดอยางไร
วา `ขอสําแดงพระบิดาใหขา
พระองคทั้งหลายเห็น'
10 ทานไมเชื่อหรือวา เราอยูใน
พระบิดาและพระบิดาทรงอยูใน
เรา คําซึ่ งเรากลาวแกทานทั้ ง
หลายนั้น เรามิไดกลาวตามใจ
ชอบ แตพระบิดาผูทรงสถิตอยู
ในเราไดทรงกระทําพระราชกิจ
ของพระองค
11 จงเชื่ อเราเถิดวา เราอยู ใน
พระบิดาและพระบิดาทรงอยูใน
เรา หรือมิฉะนั้นก็จงเชื่ อเรา
เพราะกิจการเหลานั้นเถิด

ผูท่ีเชื่อก็สามารถ
ทํากิจการท่ีพระคริสต
ไดทรงกระทํามาแลว

12 เราบอกความจริงแกทานทั้ ง
หลายวา ผูที่เชื่อในเราจะกระทํา
กิจการซึ่ งเราไดกระทํานั้ นดวย
และเขาจะกระทํากิ จการที่ ย่ิ ง
ใหญกวานั้นอีก เพราะวาเราจะ
ไปถึงพระบิดาของเรา
13 สิ่งใดที่ทานทั้งหลายจะขอใน
นามของเรา เราจะกระทําสิ่งนั้น
เพ่ื อว าพระบิ ดาจะทรงได รั บ
เกียรติทางพระบุตร
14 ถ าท านจะขอสิ่ งใดในนาม
ของเรา เราจะกระทําสิ่งนั้น
15 ถาทานทั้ งหลายรักเรา จง
รักษาบัญญัติของเรา

พระสัญญาแหง
พระผูปลอบประโลมใจ

16 เราจะทูลขอพระบิดา และ
พระองคจะทรงประทานผูปลอบ
ประโลมใจอีกผู หนึ่ งใหแกทาน
เพ่ื อพระองคจะไดอยู กับท าน
ตลอดไป
17 คื อพระวิญญาณแห งความ
จริง ผูซึ่งโลกรับไวไมได เพราะ
แลไม เห็นพระองคและไม รู จัก
พระองค แตทานทั้ งหลายรู จัก
พระองค เพราะพระองคทรง
สถิตอยู กับท านและจะประทับ
อยูในทาน
18 เราจะไมละทิ้ งทานทั้ งหลาย
ไวใหเปลาเปลี่ ยว เราจะมาหา
ทาน
19 อี กหน อยหนึ่ งโลกก็ จะไม
เห็นเราอีกเลย แตทานทั้งหลาย
จะเห็นเรา เพราะเราเปนอยู
ทานทั้งหลายจะเปนอยูดวย
20 ในวันนั้นทานทั้งหลายจะรูวา
เราอยู ในพระบิดาของเรา และ
ทานอยูในเรา และเราอยูในทาน
21 ผู ใดที่มี บัญญัติของเราและ
รักษาบัญญัตินั้น  ผูนั้นแหละ
เปนผูที่ รักเรา และผูที่ รักเรา
นั้น พระบิดาของเราจะทรงรัก
เขา และเราจะรักเขา และจะ
สําแดงตัวของเราเองใหปรากฏ
แกเขา"
22 ยูดาส มิใชอิสคาริโอท ทูล

ยอหน 14

(10) ยน 5:19; 10:38 (11) ยน 5:36; 10:38 (12) มธ 21:21 (13) มธ 7:7; มก 11:24
(15) 1 ยน 5:3 (16) ยน 15:26; รม 8:15 (17) 1 คร 2:14; 1 ยน 2:27; 4:6; 5:7
(18) มธ 28:20 (19) ยน 16:16 (20) ยน 10:38; 14:11 (21) 1 ยน 2:5 (22) ลก 6:16
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พระองควา "พระองคเจาขา
เหตุใดพระองคจึงจะสําแดงพระ
องคแกพวกขาพระองค และไม
ทรงสําแดงแกโลก"
23พระเยซูตรัสตอบเขาวา "ถา
ผูใดรักเรา ผูนั้นจะรักษาคําของ
เรา และพระบิดาของเราจะทรง
รักเขา แลวพระบิดากับเราจะมา
หาเขาและจะอยูกับเขา
24 ผูที่ ไมรักเรา ก็ไมรักษาคํา
ของเรา และคําซึ่ งทานไดยินนี้
ไมใชคําของเรา แตเปนของพระ
บิดาผูทรงใชเรามา
25 เราไดกลาวคําเหลานี้แกทาน
ทั้งหลายเมื่อเรายังอยูกับทาน
26 แตพระองคผูปลอบประโลม
ใจนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู
ซึ่ งพระบิดาจะทรงใชมาในนาม
ของเรา พระองคนั้นจะทรงสอน
ทานทั้ งหลายทุกสิ่ ง และจะให
ทานระลึกถึงทุกสิ่งที่เราไดกลาว
ไวแกทานแลว
27 เรามอบสันติสุขไวใหแกทาน
แลว สันติสุขของเราที่ใหแกทาน
นั้น เราใหทานไมเหมือนโลกให
อยาใหใจของทานวิตกและอยา
กลัวเลย
28 ทานได ยินเรากลาวแกทาน
วา `เราจะจากไปและจะกลับมา
หาทานอีก' ถาทานรักเรา ทานก็
จะชื่นชมยินดีที่เราวา `เราจะไป
หาพระบิดา' เพราะพระบิดาของ

เราทรงเปนใหญกวาเรา
29 และบัดนี้ เราไดบอกทานทั้ ง
หลายก อนที่ เหตุ การณนั้ นจะ
เกิดข้ึน เพ่ือวาเมื่ อเหตุการณ
นั้นเกิดข้ึนแลว ทานทั้งหลายจะ
ไดเชื่อ
30 แตนี้ ไปเราจะไมสนทนากับ
ทานทั้งหลายมากนัก เพราะวาผู
ครองโลกนี้ จะมาและไมมีสิทธิ
อํานาจอะไรเหนือเรา
31 แตเราไดกระทําตามที่ พระ
บิดาไดทรงบัญชาเรา เพ่ือโลก
จะไดรูวาเรารักพระบิดา จงลุก
ข้ึน ใหเราทั้งหลายไปกันเถิด"

 คําอุปมา
เรื่อง

เถาองุนและกิ่ง

15" เ ราเป น เถาองุ นแท
และพระบิดาของเราทรง

เปนผูดูแลรักษา
2กิ่ งทุกกิ่ งในเราที่ ไมออกผล
พระองคก็ทรงตัดทิ้งเสีย และกิ่ง
ทุกกิ่งที่ออกผล พระองคก็ทรง
ลิดเพ่ือใหออกผลมากข้ึน
3ท านทั้ งหลายได รับการชําระ
ใหสะอาดแลวดวยถอยคําที่ เรา
ไดกลาวแกทาน
4จงเขาสนิทอยูในเรา และเรา
เขาสนิทอยู ในทาน กิ่ งจะออก
ผลเองไมไดนอกจากจะติดอยู
กับเถาฉันใด ทานทั้ งหลายจะ
เกิดผลไมไดนอกจากทานจะเขา

ยอหน 14, 15

(23) วว 3:20; 21:3 (24) ยน 5:19 (26) ลก 24:49; ยน 2:22; 12:16
(27) ฟป 4:7 (28) ยน 14:3, 18; ฟป 2:6 (29) ยน 13:19 (30) ยน 12:31; ฮบ 4:15
(31) ยน 10:18 (2) มธ 13:12; 15:13 (3) ยน 13:10; 17:17 (4) คส 1:23
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สนิทอยูในเราฉันนั้น
5 เราเปนเถาองุน ทานทั้งหลาย
เปนกิ่ ง ผูที่ เขาสนิทอยู ในเรา
และเราเขาสนิทอยูในเขา ผูนั้น
จะเกิดผลมาก เพราะถาแยกจาก
เราแลวทานจะทําสิ่งใดไมไดเลย
6ถาผู ใดมิไดเขาสนิทอยู ในเรา
ผูนั้นก็ตองถูกทิ้ งเสียเหมือนกิ่ ง
แลวก็เหี่ยวแหงไป และเขารวบ
รวมไวทิ้งในไฟเผาเสีย
7ถาทานทั้งหลายเขาสนิทอยูใน
เรา และถอยคําของเราฝงอยูใน
ทานแลว ทานจะขอสิ่งใดซึ่งทาน
ปรารถนา ทานก็จะไดสิ่งนั้น
8พระบิ ดาของเราทรงได รั บ
เกียรติเพราะเหตุนี้ คือเมื่อทาน
ทั้งหลายเกิดผลมาก ทานจึงเปน
สาวกของเรา
9พระบิดาทรงรักเราฉันใด เราก็
รักทานทั้ งหลายฉันนั้น จงยึด
มั่นอยูในความรักของเรา
10 ถ าท านทั้ ง หล า ยรั กษา
บัญญัติของเรา ทานก็จะยึดมั่น
อยู ในความรักของเรา เหมือน
ดั งที่ เรารักษาพระบัญญัติของ
พระบิดาเรา และยึดมั่นอยู ใน
ความรักของพระองค
11 นี้คือสิ่ งที่ เราไดบอกแกทาน
ทั้งหลายแลว เพ่ือใหความยินดี
ของเราดํารงอยูในทาน และให
ความยินดีของทานเต็มเปยม
12 นี่ แหละเปนบัญญัติของเรา

คือใหทานทั้งหลายรักซึ่งกันและ
กัน เหมือนดังที่เราไดรักทาน
13 ไมมีผูใดมีความรักที่ ย่ิงใหญ
กวานี้ คือการที่ ผูหนึ่ งผู ใด
จะสละชี วิ ตของตนเพ่ื อมิ ตร
สหายของตน
14 ถ าท านทั้ งหลายประพฤติ
ตามที่เราสั่ งทาน ทานก็จะเปน
มิตรสหายของเรา

คริสเตียนคือ
มิตรสหาย

ของพระคริสต
15 เราไมเรียกทานทั้ งหลายวา
ทาสอีก เพราะทาสไมทราบวา
นายของเขาทําอะไร แตเราเรียก
ทานวามิตรสหาย เพราะวาทุก
สิ่ งที่ เราไดยินจากพระบิดาของ
เรา เราไดสําแดงแกทานแลว
16 ทานทั้ งหลายไมไดเลือกเรา
แตเราไดเลือกทานทั้งหลายและ
ได แต งตั้ งท านทั้ งหลายไว ให
ทานจะไปเกิดผล และเพ่ือใหผล
ของทานอยูถาวร เพ่ือวาเมื่ อ
ทานทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาใน
นามของเรา พระองคจะไดประ-
ทานสิ่งนั้นใหแกทาน
17 สิ่ งเหลานี้ เราสั่ งทานทั้ ง
หลายไววา ทานจงรักซึ่งกันและ
กัน

คริสเตียนท่ีดี
จะถูกเกลียดชัง.

18 ถ าโลกนี้ เกลี ยดชั งท านทั้ ง

ยอหน 15

(5) ฮชย 14:8 (6) มธ 3:10 (7) ยน 14:13; 16:23 (8) มธ 5:16 (9) ยน 5:20; 17:26
(10) ยน 14:15 (11) 1 ยน 1:4 (12) รม 12:9; 1 ยน 3:11 (13) 1 ยน 3:16
(14) มธ 12:50; 28:20 (15) ปฐก 18:17 (16) ยน 6:70; 13:18 (18) 1 ยน 3:13
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หลาย ทานทั้งหลายก็รูวาโลกได
เกลียดชังเรากอน
19 ถาทานทั้งหลายเปนของโลก
โลกก็จะรักทานซึ่ งเปนของโลก
แตเพราะทานไมใชของโลก แต
เราได เลื อกท านออกจากโลก
เหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังทาน
20 จงระลึกถึงคําที่ เราไดกลาว
แกทานทั้งหลายแลววา `ทาสมิ
ไดเปนใหญกวานายของเขา' ถา
เขาขมเหงเรา เขาก็จะขมเหง
ทานทั้ งหลายดวย ถาเขารักษา
คําของเรา เขาก็จะรักษาคําของ
ทานทั้งหลายดวย
21 แตทุกสิ่ งที่ เขาจะกระทําแก
พวกทานนั้นก็เพราะนามของเรา
เพราะเขาไมรู จักพระองคผูทรง
ใชเรามา
22 ถ าเราไม ไดมาประกาศแก
พวกเขา เขาก็คงจะไมมีบาป แต
บัดนี้ เขาไมมีขอแกตัวในเรื่ อง
บาปของเขา
23 ผูที่ เกลียดชังเราก็เกลียดชัง
พระบิดาของเราดวย
24 ถา ณ ทามกลางพวกเขา เรา
มิไดกระทําสิ่ งซึ่ งไมมี ผู อื่ นได
กระทําเลย พวกเขาก็จะไมมี
บาป แตเดี๋ยวนี้เขาก็ไดเห็นและ
เกลียดชังทั้งตัวเราและพระบิดา
ของเรา
25 แต การนี้ เกิ ดข้ึ นเพ่ื อคําที่
เขียนไวในพระราชบัญญัติของ

พวกเขาจะสําเร็จ ซึ่งวา `เขาได
เกลียดชังเราโดยไรเหตุ'

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ
ผูทรงเปนพยาน

26 แต เมื่ อพระองค ผู ปลอบ
ประโลมใจที่ เราจะใชมาจากพระ
บิดามาหาทานทั้งหลาย คือพระ
วิญญาณแหงความจริง ผูทรงมา
จากพระบิดานั้นไดเสด็จมาแลว
พระองคนั้นจะทรงเปนพยานถึง
เรา
27 และท านทั้ งหลายก็จะเปน
พยานดวย เพราะวาทานไดอยู
กับเราตั้งแตแรกแลว"

คําสัญญาแหง
การถูกขมเหงของคริสเตียน

(มธ 24:9-10)
(ลก 21:16-19)

16"เราบอกสิ่ งเหล านี้ แก
ทานทั้งหลาย ก็เพ่ือไม

ใหทานสะดุดใจ
2 เขาจะไลทานเสียจากธรรมศา-
ลา แทจริงวันหนึ่งคนใดที่ประ-
หารชีวิตของทานจะคิดวา เขาทํา
การนั้นเปนการปฏิบัติพระเจา
3 เขาจะกระทําดั งนั้ นแก ท าน
เพราะเขาไม รู จักพระบิดาและ
ไมรูจักเรา
4แตที่เราบอกสิ่งเหลานี้แกทาน
ก็เพ่ือวาเมื่อถึงเวลานั้น ทานจะ
ไดระลึกวา เราไดบอกทานไว
แลว และเรามิไดบอกเรื่องนี้แก

ยอหน 15, 16

(19) 1 ยน 4:5; ยน 17:14 (20) อสค 3:7; ยน 13:16 (21) มธ 10:22 (22) ยน 9:41
(23) 1 ยน 2:23 (24) ยน 3:2; 14:9 (25) สดด 35:19 (26) ลก 24:49; 1 ยน 5:6
(27) ลก 1:2; 24:48 (1) มธ 11:6 (2) ยน 9:22; 13:3; กจ 8:1 (3) ยน 8:19; 15:21
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ทานทั้ งหลายแตแรก เพราะวา
เรายังอยูกับทาน
5แตบัดนี้ เรากําลังจะไปหาพระ
องคผูทรงใชเรามา และไมมีใคร
ในพวกทานถามเราวา `พระองค
จะเสด็จไปที่ไหน'
6แตเพราะเราไดบอกเรื่องนี้แก
พวกทาน จิตใจของทานจึงเต็ม
ดวยความทุกขโศก
พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรง

เตือนใหโลกรูสํานึก
7อยางไรก็ตาม เราบอกความ
จริงแกทานทั้ งหลาย คือการที่
เราจากไปนั้ นก็ เพ่ื อประโยชน
ของทาน เพราะถาเราไมไป พระ
องค ผู ปลอบประโลมใจก็จะไม
เสด็จมาหาทาน แตถาเราไปแลว
เราก็จะใชพระองคมาหาทาน
8 เมื่ อพระองคนั้ นเสด็จมาแลว
พระองคจะทรงกระทําใหโลกรู
สึกถึงความผิดบาป และถึง
ความชอบธรรม และถึงการ
พิพากษา
9ถึงความผิดบาปนั้น คือเพราะ
เขาไมเชื่อในเรา
10 ถึงความชอบธรรมนั้น คือ
เพราะเราไปหาพระบิดาของเรา
และทานทั้ งหลายจะไม เห็นเรา
อีก
11 ถึงการพิพากษานั้น คือ
เพราะผูครองโลกนี้ถูกพิพากษา
แลว

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ
จะทรงนําทางคริสเตียน

12 เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอก
ทานทั้งหลาย แตเดี๋ยวนี้ทานยัง
รับไวไมได
13 เมื่ อพระองค พระวิญญาณ
แห งความจริ งจะเสด็ จมาแล ว
พระองคจะนําทานทั้งหลายไปสู
ความจริงทั้ งมวล เพราะพระ
องคจะไมตรัสโดยพระองคเอง
แตพระองคจะตรัสสิ่งที่พระองค
ทรงไดยิน และพระองคจะทรง
แจงใหทานทั้งหลายรูถึงสิ่งเหลา
นั้นที่จะเกิดข้ึน
14 พระองคจะทรงให เราได รับ
เกียรติ เพราะวาพระองคจะทรง
เอาสิ่งที่เปนของเรามาสําแดงแก
ทานทั้งหลาย
15 ทุกสิ่ งที่ พระบิดาทรงมีนั้ น
เปนของเรา เหตุฉะนั้นเราจึง
กลาววา พระวิญญาณทรงเอาสิ่ง
ซึ่ งเปนของเรานั้นมาสําแดงแก
ทานทั้งหลาย

พระเยซูทรงปลอบใจ
เหลาสาวกเกี่ยวกับ
การส้ินพระชนมและ

การฟนคืนชีพของพระองค
16 อีกหนอยทานทั้ งหลายก็จะ
ไมเห็นเรา และตอไปอีกหนอย
ทานก็จะเห็นเรา เพราะเราไปถึง
พระบิดา"
17 สาวกบางคนของพระองคจึง

ยอหน 16

(5) ยน 7:33; 13:33 (6) มธ 17:23; ยน 16:20 (7) กจ 2:33 (8) กจ 1:8; 2:1-4
(9) กจ 2:22 (10) ยน 5:32; กจ 2:32 (11) ลก 10:18; กจ 26:18 (12) มก 4:33
(13) ยน 14:17, 26 (14) ยน 15:26 (15) มธ 11:27; ยน 3:35 (16) ยน 7:33; 12:35
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พูดกันวา "ที่พระองคตรัสกับเรา
วา `อีกหนอยทานทั้งหลายก็จะ
ไมเห็นเรา และตอไปอีกหนอย
ทานก็จะเห็นเรา' และ `เพราะ
เราไปถึงพระบิดา' เหลานี้หมาย
ความวาอะไร"
18 เขาจึงพูดกันวา "นั้นหมาย
ความวาอะไรที่ พระองคตรัสวา
`อีกหนอย' เราไมทราบวา สิ่งที่
พระองคตรัสนั้นหมายความวา
อะไร"
19 พระเยซูทรงทราบวา เขา
อยากทูลถามพระองค จึงตรัส
กับเขาวา "ทานทั้งหลายถามกัน
อยูหรือวา เราหมายความวา
อะไรที่ พูดวา `อีกหนอยทานก็
จะไมเห็นเรา และตอไปอีก
หนอยทานก็จะเห็นเรา'
20 เราบอกความจริงแกทานทั้ ง
หลายวา ทานจะรองไหและคร่ํา
ครวญ แตโลกจะชื่นชมยินดีและ
ทานทั้ งหลายจะทุกขโศก แต
ความทุกขโศกของทานจะกลับ
กลายเปนความชื่นชมยินดี
21 เมื่ อผู หญิ งกําลั งจะคลอด
บุตร นางก็มีความทุกขเพราะ
ถึงกําหนดแลว แตเมื่ อคลอด
บุตรแลว นางก็ไมระลึกถึงความ
เจ็บปวดนั้นเลย เพราะมีความ
ชื่ นชมยินดีที่ คนหนึ่ งเกิดมาใน
โลก
22 ฉันใดก็ดีขณะนี้ทานทั้งหลาย

มีความทุกขโศก แตเราจะเห็น
ทานอีก และใจทานจะชื่นชม
ยินดี และไมมีผูใดชวงชิงความ
ชื่นชมยินดีไปจากทานได
23 ในวันนั้นทานจะไมถามอะไร
เราอีก เราบอกความจริงแกทาน
ทั้ งหลายวา ถาทานจะขอสิ่ งใด
จากพระบิ ดาในนามของเรา
พระองคจะทรงประทานสิ่ งนั้ น
ใหแกทาน
24 แมจนบัดนี้ ทานยังไมไดขอ
สิ่ งใดในนามของเรา จงขอเถิด
แลวจะได เพ่ือความชื่นชมยินดี
ของทานจะมีเต็มเปยม
25 เราพูดเรื่องนี้กับทานเปนคํา
อุปมา แตวันหนึ่ งเราจะไมพูด
กับทานเปนคําอุปมาอีก แตจะ
บอกทานถึงเร่ืองพระบิดาอยาง
แจมแจง
26 ในวันนั้ นพวกทานจะทูลขอ
ในนามของเรา และเราจะไม
บอกทานวา เราจะออนวอนพระ
บิดาเพ่ือทาน
27 เพราะวาพระบิดาเองก็ทรง
รักทานทั้งหลาย เพราะทานรัก
เราและเชื่อวาเรามาจากพระเจา
28 เรามาจากพระบิ ดาและได
เขามาในโลกแลว เราจะจากโลก
นี้ไปถึงพระบิดาอีก"
29 เหลาสาวกของพระองคทูล
พระองควา "ดูเถิด บัดนี้พระ
องคตรัสอยางแจมแจงแลว มิได

ยอหน 16

(20) มก 16:10; ลก 24:17, 32 (21) ปฐก 3:16; อสย 13:8; 26:17; 42:14; 1 ธส 5:3
(22) ลก 24:41; ยน 14:1, 27; 20:20; กจ 2:46 (23) มธ 7:7; ยน 14:13; 15:16
(24) ยน 15:11; 17:13 (25) ยน 7:13 (27) ยน 3:13; 14:21 (28) ยน 13:1, 3; 16:5
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ตรัสเปนคําอุปมา
30 เดี๋ยวนี้พวกขาพระองครูแน
วา พระองคทรงทราบทุกสิ่งและ
ไม จําเปนที่ ผู ใดจะทูลถามพระ
องคอีก ดวยเหตุนี้ ขาพระองค
เชื่อวา พระองคทรงมาจากพระ
เจา"
31 พระเยซู ตรั สตอบเขาว า
"เดี๋ ยวนี้ ทานทั้ งหลายเชื่ อแลว
หรือ
32 ดูเถิด เวลาจะมา เวลานั้นก็
ถึงแลว ที่ทานจะตองกระจัด
กระจายไปยังที่ ของทานทุกคน
และจะทิ้ งเราไวแตผู เดียว แต
เราหาไดอยู ผู เดียวไม เพราะ
พระบิดาทรงสถิตอยูกับเรา
33 เราได บอกเรื่ องนี้ แก ท าน
เพ่ื อท านจะไดมีสันติสุ ขในเรา
ในโลกนี้ ทานจะประสบความ
ทุกขยาก แตจงชื่นใจเถิด เพราะ
วาเราไดชนะโลกแลว"

การอธิษฐาน
อยางมหาปุโรหิตของพระเยซู

17พระเยซูตรัสดังนั้ นแลว
พระองค ก็ ทรงแหงน

พระพักตร ข้ึ นดูฟาและตรัสว า
"พระบิดาเจาขา ถึงเวลาแลว ขอ
ทรงโปรดใหพระบุตรของพระ
องคไดรับเกียรติ เพ่ือพระบุตร
จะไดถวายเกียรติแดพระองค
2ดังที่ พระองคไดทรงโปรดให
พระบุตรมีอํานาจเหนือเนื้อหนัง

ทั้ งสิ้ น เพ่ือใหพระบุตรประ-
ทานชีวิตนิรันดรแกคนทั้งปวงที่
พระองค ทรงมอบแกพระบุตร
นั้น
3และนี่ แหละคือชี วิ ตนิ รันดร
คือที่เขารูจักพระองค ผูทรงเปน
พระเจาเที่ยงแทองคเดียว และ
รู จักพระเยซูคริสตที่ พระองค
ทรงใชมา
4ขาพระองคไดถวายเกียรติแด
พระองคในโลก ขาพระองคได
กระทําพระราชกิ จที่ พระองค
ทรงให ข าพระองค กระทํานั้ น
สําเร็จแลว
5 บัดนี้ โอ พระบิดาเจาขา ขอ
ทรงโปรดใหข าพระองค ได รับ
เกี ยรติต อพระพักตรของพระ
องค คือเกียรติซึ่งขาพระองคได
มีรวมกับพระองคกอนที่โลกนี้มี
มา
6ขาพระองคไดสําแดงพระนาม
ของพระองคแกคนทั้ งหลายที่
พระองค ได ประทานให แก ข า
พระองคจากมวลมนุษยโลก คน
เหลานั้ นเปนของพระองคแลว
และพระองคไดประทานเขาให
แกขาพระองค และเขาไดรักษา
พระดํารัสของพระองคแลว
7 บัดนี้เขาทั้งหลายรูวา ทุกสิ่งที่
พระองค ไดประทานแกขาพระ
องคนั้นมาจากพระองค
8 เพราะวาพระดํารัสที่พระองค

ยอหน 16, 17

(30) ยน 17:8; 21:17 (32) มธ 26:31 (33) รม 8:37; อฟ 2:14 (1) ยน 12:23
(2) ยน 3:35; 6:37, 39; 17:6 (3) ยรม 9:23-24; ยน 3:34 (4) ยน 4:34; 13:31
(5) ฟบ 2:6 (6) สดด 22:22; อสค 18:4; ยน 6:37 (8) พบญ 18:15, 18; ยน 8:28, 42
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ตรัสประทานใหแกขาพระองค
นั้ น ขาพระองคไดใหเขาแลว
และเขาไดรับไว และเขารูแนวา
ขาพระองคมาจากพระองค และ
เขาเชื่ อวา พระองคไดทรงใช
ขาพระองคมา
9ข าพระองคอธิษฐานเพ่ื อเขา
ข าพระองค มิ ได อธิ ษฐานเพื่ อ
โลก  แตเพ่ือคนเหลานั้นที่พระ
องคไดประทานแกขาพระองค
เพราะวาเขาเปนของพระองค
10 ทุกสิ่งซึ่งเปนของขาพระองค
ก็เปนของพระองค และทุกสิ่ ง
ซึ่ งเปนของพระองคก็ เปนของ
ขาพระองค และขาพระองคมี
เกียรติในสิ่งเหลานั้น
11 บัดนี้ขาพระองคจะไมอยู ใน
โลกนี้ อีก แตพวกเขายังอยู ใน
โลกนี้ และขาพระองคกําลังจะ
ไปหาพระองค ขาแตพระบิดาผู
บริสุทธิ์ ขอพระองคทรงโปรด
พิทักษรักษาบรรดาผูที่พระองค
ไดประทานแกขาพระองคไวโดย
พระนามของพระองค เพ่ือ
เขาจะเปนอันหนึ่ งอันเดียวกัน
เหมือนดั งข าพระองค กับพระ
องค
12 เมื่ อขาพระองคยังอยูกับคน
เหลานั้นในโลกนี้ ขาพระองคก็
ได พิทักษ รักษาพวกเขาไว โดย
พระนามของพระองค ผูซึ่งพระ
องคไดประทานแกขาพระองค

ขาพระองคไดปกปองเขาไวและ
ไมมีผูหนึ่ งผู ใดเสียไปนอกจาก
ลูกของความพินาศ เพ่ือพระ
คัมภีรจะสําเร็จ
13 และบัดนี้ขาพระองคกําลังจะ
ไปหาพระองค และขาพระองค
กลาวถึงสิ่ งเหลานี้ ในโลก เพ่ือ
เขาจะได รั บความชื่ นชมยิ นดี
ของขาพระองคอยางเต็มเปยม
14 ขาพระองคไดมอบพระดํารัส
ของพระองคใหแกเขาแลว และ
โลกนี้ไดเกลียดชังเขา เพราะเขา
ไม ใช ของโลกเหมื อนดั งที่ ข า
พระองคไมใชของโลก
15 ขาพระองคไมไดขอใหพระ
องคเอาเขาออกไปจากโลก แต
ขอปกปองเขาไวใหพนจากความ
ชั่วราย
16 เขาไมใชของโลกเหมือนดัง
ที่ขาพระองคไมใชของโลก
17 ขอทรงโปรดชําระเขาใหบริ-
สุทธิ์ดวยความจริงของพระองค
พระวจนะของพระองค เป น
ความจริง
18 พระองคทรงใชขาพระองค
มาในโลกฉันใด ขาพระองคก็ใช
เขาไปในโลกฉันนั้น
19 ข าพระองคถวายตัวของข า
พระองคเพราะเห็นแกเขา เพ่ือ
ใหเขารับการทรงชําระแตงตั้งไว
โดยความจริงดวยเชนกัน
20 ขาพระองคมิไดอธิษฐานเพ่ือ

ยอหน 17

(9) 1 ยน 5:19 (10) ยน 16:15 (11) ยน 10:30; 13:1; 1 ปต 1:5
(12) สดด 41:9; 109:8; ยน 6:70; ฮบ 2:13 (14) ยน 8:23; 15:19 (15) 1 ยน 5:18
(17) สดด 119:9, 142, 151; อฟ 5:26 (18) ยน 4:38; 20:21 (19) ฮบ 10:10
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คนเหลานี้พวกเดียว แตเพ่ือคน
ทั้ งปวงที่ จะเชื่ อในขาพระองค
เพราะถอยคําของเขา
21 เพ่ื อเขาทั้ งหลายจะได เปน
อันหนึ่ งอันเดียวกัน ดังที่พระ
องคคือพระบิดาทรงสถิตในขา
พระองค และขาพระองคในพระ
องค เพ่ือใหเขาเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับพระองคและกับขา
พระองคดวย เพ่ือโลกจะไดเชื่อ
วาพระองคทรงใชขาพระองคมา
22 เกียรติซึ่ งพระองคไดประ-
ทานแกขาพระองค ขาพระองค
ไดมอบใหแกเขา เพ่ือเขาจะได
เปนอันหนึ่ งอันเดียวกัน ดังที่
พระองคกับขาพระองค เปนอัน
หนึ่งอันเดียวกันนั้น
23 ขาพระองคอยู ในเขา และ
พระองคทรงอยู ในขาพระองค
เพ่ื อเขาทั้ งหลายจะได เปนอัน
หนึ่ งอันเดียวกันอย างสมบูรณ
และเพ่ือโลกจะไดรู ว าพระองค
ทรงใชขาพระองคมา และพระ
องคทรงรักเขาเหมือนดังที่พระ
องคทรงรักขาพระองค
24 พระบิดาเจาขา ขาพระองค
ปรารถนาใหคนเหลานั้ นที่ พระ
องค ได ประทานให แก ข าพระ
องคอยู กับขาพระองค ในที่ ซึ่ ง
ขาพระองคอยูนั้นดวย เพ่ือเขา
จะได เห็ นสง าราศีของข าพระ
องคซึ่ งพระองคไดประทานแก

ขาพระองค เพราะพระองค
ทรงรักขาพระองคกอนที่จะทรง
สรางโลก
25 โอ ขาแตพระบิดาผู ชอบ
ธรรม โลกนี้ไมรูจักพระองค แต
ขาพระองครู จักพระองค และ
คนเหลานี้ รูวา พระองคไดทรง
ใชขาพระองคมา
26 ขาพระองคไดประกาศใหเขา
รู จักพระนามของพระองค และ
จะประกาศใหเขารู อีก เพ่ือ
ความรั กที่ พระองค ได ทรงรั ก
ขาพระองคจะดํารงอยูในเขาและ
ขาพระองคจะอยูในเขา"

พระเยซูในสวนเกทเสมนี
ทรงถูกทรยศและถูกจับกุม

(มธ 26:47-56; มก 14:43)

18เมื่ อพระเยซู ตรั สดั งนี้
แลว พระองคได เสด็จ

ออกไปกับเหล าสาวกของพระ
องคขามลําธารขิดโรนไปยังสวน
แหงหนึ่ ง พระองคเสด็จเขาไป
ในสวนนั้นกับเหลาสาวก
2 ยูดาสผูที่ทรยศพระองคก็รู จัก
สวนนั้นดวย เพราะวาพระเยซู
กับเหลาสาวกของพระองคเคย
มาพบกันที่นั่นบอยๆ
3 ยูดาสจึงพาพวกทหารกับเจา
หนาที่ มาจากพวกปุโรหิตใหญ
และพวกฟาริสี ถือโคมถือไต
และเครื่องอาวุธไปที่นั่น
4พระเยซูทรงทราบทุกสิ่ งที่ จะ

ยอหน 17, 18

(21) ยน 10:38; 17:11, 23; กท 3:28 (22) 2 คร 3:18; 1 ยน 1:3 (23) คส 3:14
(24) ยน 17:5; 1 ธส 4:17 (25) ยน 3:17; 7:29 (26) ยน 15:9 (1) 2 ซมอ 15:23
(2) ลก 21:37; 22:39 (3) ลก 22:47-53 (4) ยน 6:64; 13:1, 3; 19:28
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เกิดข้ึนกับพระองค พระองคจึง
เสด็จออกไปถามเขาวา "ทานทั้ง
หลายมาหาใคร"
5 เขาทูลตอบพระองควา "มาหา
เยซูชาวนาซาเร็ธ" พระเยซูตรัส
กับเขาวา "เราคือผูนั้ นแหละ"
ยูดาสผู ทรยศพระองคก็ ยืนอยู
กับคนเหลานั้นดวย
6 เมื่ อพระองค ตรั สกั บเขาทั้ ง
หลายวา "เราคือผูนั้ นแหละ"
เขาทั้ งหลายไดถอยหลังและลม
ลงที่ดิน
7พระองค จึงตรัสถามเขาอีกวา
"ทานมาหาใคร" เขาทูลตอบวา
"มาหาเยซูชาวนาซาเร็ธ"
8พระเยซูตรัสตอบวา "เราบอก
ทานแลววาเราคือผูนั้ น เหตุ
ฉะนั้ นถ าท านแสวงหาเราก็ จง
ปลอยคนเหลานี้ไปเถิด"
9ทั้ งนี้ก็เพ่ือพระดํารัสจะสําเร็จ
ซึ่ งพระเยซูตรัสไวแลววา "คน
เหลานั้นซึ่งพระองคไดประทาน
แกข าพระองค ไม ได เสียไปสัก
คนเดียว"
10 ซีโมนเปโตรมีดาบ จึงชัก
ออกและฟนผู รับใชคนหนึ่ งของ
มหาปุโรหิต ถูกหูขางขวาขาดไป
ชื่อของผูรับใชคนนั้นคือมัลคัส
11 พระเยซูจึงตรัสกับเปโตรวา
"จงเอาดาบใสฝกเสีย เราจะไม
ดื่มถวยซึ่งพระบิดาของเราประ-
ทานแกเราหรือ"

ทรงอยูตอหนาอันนาส
และคายาฟาส

(มธ 26:57-68)
(มก 14:53-65)
(ลก 22:66-71)

12 พวกพลทหารกับนายทหาร
และเจาหนาที่ของพวกยิวจึงจับ
พระเยซูมัดไว
13 แลวพาพระองค ไปหาอัน-
นาสกอน เพราะอันนาสเปนพอ
ตาของคายาฟาสผู ซึ่ งเปนมหา
ปุโรหิตประจําการในปนั้น
14 คายาฟาสผูนี้แหละที่แนะนํา
พวกยิววา ควรใหคนหนึ่ งตาย
แทนพลเมืองทั้งหมด

เปโตรปฏิเสธพระเยซู
(มธ 26:69-75)
(มก 14:66-72)
(ลก 22:54-62)

15 ซีโมนเปโตรไดติดตามพระ
เยซูไป และสาวกอีกคนหนึ่ งก็
ติดตามไปดวย สาวกคนนั้นเปน
ที่ รู จักของมหาปุโรหิต และเขา
ไดเขาไปกับพระเยซูถึงคฤหาสน
ของมหาปุโรหิต
16 แตเปโตรยืนอยู ขางนอกริม
ประตู สาวกอีกคนหนึ่ งนั้ นที่
รู จั กกั นกั บมหาปุ โรหิ ตจึ งได
ออกไปและพูดกั บหญิงที่ เฝ า
ประตู แลวก็พาเปโตรเขาไป
17 ผูหญิงคนที่ เฝาประตูจึงถาม
เปโตรวา "ทานเปนสาวกของคน

ยอหน 18

(5) สดด 41:9; มธ 21:11 (9) ยน 6:39; 17:12 (10) มธ 26:51
(11) มธ 20:22; 26:39 (13) มธ 26:3, 57; ลก 3:2 (14) ยน 11:50
(15) มก 14:54; ยน 20:2-5 (16) มธ 26:69 (17) มธ 26:34
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นั้นดวยหรือ" เขาตอบวา "ขาไม
เปน"
18 พวกผู รับใชกับเจาหนาที่ ก็
ยื นอยู ที่ นั่ นเอาถ านมาก อไฟ
เพราะอากาศหนาว แลวก็ยืนผิง
ไฟกัน เปโตรก็ยืนผิงไฟอยูกับ
เขาดวย

พระเยซูทรงอยู
ตอหนามหาปุโรหิต

19 มหาปุ โรหิตจึ งไดถามพระ
เยซูถึ งเหล าสาวกของพระองค
และคําสอนของพระองค
20 พระเยซู ตรั สตอบท านว า
"เราไดกลาวใหโลกฟงอยางเปด
เผย เราสั่ งสอนเสมอทั้ งใน
ธรรมศาลาและที่ ในพระวิหารที่
พวกยิวเคยชุมนุมกัน และเราไม
ไดกลาวสิ่งใดอยางลับๆเลย
21 ทานถามเราทําไม จงถามผูที่
ไดฟงเราวา เราไดพูดอะไรกับ
เขา ดูเถิด เขารู วาเรากลาว
อะไร"
22 เมื่อพระองคตรัสดังนั้นแลว
เจาหนาที่คนหนึ่งซึ่งยืนอยูที่นั่น
ไดตบพระเยซูดวยฝามือของเขา
แลวพูดวา "เจาตอบมหาปุโรหิต
อยางนั้นหรือ"
23พระเยซูตรัสตอบเขาวา "ถา
เราพูดผิด จงเปนพยานในสิ่ ง
ที่ผิดนั้น แตถาเราพูดถูก ทาน
ตบเราทําไม"
24 อันนาสจึงใหพาพระเยซูซึ่ ง

ถูกมัดอยู ไปหาคายาฟาสผู เปน
มหาปุโรหิตประจําการ
25 ซีโมนเปโตรกําลั งยืนผิงไฟ
อยู คนเหลานั้นจึงถามเปโตรวา
"เจ าเป นสาวกของคนนั้ นด วย
หรือ" เปโตรปฏิเสธวา "ขาไม
เปน"
26 ผู รั บใช คนหนึ่ งของมหา
ปุ โรหิ ตซึ่ ง เป นญาติ กั บคนที่
เปโตรฟนหู ขาดก็ กล าวข้ึ นว า
"ขาเห็นเจากับทานผูนั้นในสวน
ไมใชหรือ"
27 เปโตรปฏิ เสธอีกครั้ งหนึ่ ง
และในทันใดนั้นไกก็ขัน

เขานําพระเยซูไปอยู
ตอหนาปลาต

(มธ 27:1-14)
(มก 15:1-5)
(ลก 23:1-7)

28 เขาจึงไดพาพระเยซูออกไป
จากคายาฟาสไปยังศาลปรีโท-
เรียม เปนเวลาเชาตรู พวกเขา
เองไม ได เข าไปในศาลปรี โท-
เรียม เพ่ือไมใหเปนมลทิน แต
จะไดกินปสกาได
29 ปลาตจึงออกมาหาเขาเหลา
นั้นแลวถามวา "พวกทานมีเร่ือง
อะไรมาฟองคนนี้"
30 เขาตอบทานวา "ถาเขาไมใช
ผูราย พวกขาพเจาก็จะไมมอบ
เขาไวกับทาน"
31 ป ลาตจึ งกล าวแก เขาว า

ยอหน 18

(20) มธ 26:55; มก 14:49; ลก 4:15; ยน 6:59; 7:14, 28; 8:26 (21) มก 12:37
(22) อสย 50:6; ยรม 20:2 (24) มธ 26:57; ลก 3:2 (25) มธ 26:71-75; มก 14:69
(27) มธ 26:74; มก 14:72 (28) มธ 27:2; มก 15:1 (29) มธ 27:11-14; มก 15:2-5
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"พวกทานจงเอาคนนี้ไปพิพาก-
ษาตามกฎหมายของท านเถิด"
พวกยิวจึงเรียนทานวา "การที่
พวกขาพเจาจะประหารชีวิตคน
ใดคนหนึ่ งนั้ นเป นการผิ ดกฎ
หมาย"
32 ทั้ งนี้ เพ่ือพระดํารัสของพระ
เยซูจะสําเร็จ ซึ่งพระองคตรัสวา
พระองค จะทรงสิ้ นพระชนม
อยางไร
33ปลาตจึงเขาไปในศาลปรีโท-
เรียมอีก และเรียกพระเยซูมา
ทูลถามพระองควา "ทานเปน
กษัตริยของพวกยิวหรือ"
34 พระเยซู ตรั สตอบท านว า
"ทานถามอยางนั้นแตลําพังทาน
เองหรือ หรือมีคนอื่นบอกทาน
ถึงเร่ืองของเรา"
35ปลาตทูลตอบวา "เราเปนยิว
หรือ ชนชาติของทานเองและ
พวกปุโรหิตใหญไดมอบทานไว
กับเรา ทานทําผิดอะไร"
36พระเยซูตรัสตอบวา "อาณา
จักรของเรามิได เปนของโลกนี้
ถาอาณาจักรของเรามาจากโลก
นี้ คนของเราก็จะไดตอสู ไมให
เราตกในเงื้ อมมือของพวกยิว
แต บัดนี้ อาณาจักรของเรามิได
มาจากโลกนี้"
37 ปลาตจึงทูลถามพระองควา
"ถาเชนนั้น ทานเปนกษัตริย
หรือ" พระเยซูตรัสตอบวา "ทาน

พูดวาเราเปนกษัตริย เพราะเหตุ
นี้ เราจึงเกิดมาและเขามาในโลก
เพ่ื อเราจะเป นพยานถึ งความ
จริง คนทั้งปวงซึ่ งอยูฝายความ
จริงยอมฟงเสียงของเรา"
38 ป ลาตทู ลถามพระองค ว า
"ความจริงคืออะไร" เมื่อถามดัง
นั้นแลวทานก็ออกไปหาพวกยิว
อีก และบอกเขาวา "เราไมเห็น
คนนั้นมีความผิดแมแตนอย
พระเยซูถูกพิพากษาวาผิด

บารับบัสไดรับการปลดปลอย
(มธ 27:15-26)
(มก 15:6-15)
(ลก 23:18-25)

39 แตพวกทานมีธรรมเนียมให
เราปลอยคนหนึ่ งใหแกทานใน
เทศกาลปสกา ฉะนั้นทานจะให
เราปลอยกษัตริยของพวกยิวให
แกทานหรือ"
40 คนทั้ งหลายจึงรองข้ึนอีกวา
"อยาปลอยคนนี้ แตจงปลอย
บารับบัส" บารับบัสนั้นเปนโจร

พระเยซูไดรับ
การสวมมงกุฎหนาม

19ขณะนั้นปลาตจึงให เอา
พระเยซูไปโบยตี

2และพวกทหารก็เอาหนามสาน
เป นมงกุ ฎสวมพระเศี ยรของ
พระองค และใหพระองคสวม
เสื้อสีมวง
3แลวทูลวา "ทานกษัตริยของ

ยอหน 18, 19

(32) มธ 20:17-19; 26:2; มก 10:33 (33) มธ 27:11 (36) ดนล 2:44; 7:14
(37) อสย 55:4; มธ 5:17; 20:18 (38) อสย 53:9; มธ 27:24 (39) มธ 27:15-26
(40) ลก 23:19; กจ 3:14 (1) มธ 20:19; 27:26; มก 15:15; ลก 18:33 (3) อสย 50:6
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พวกยิว ขอทรงพระเจริญ" และ
เขาก็ตบพระองคดวยฝามือ

ปลาตมอบพระเยซู
ใหแกฝูงชน

4ปลาตจึงออกไปอีกและกลาว
แกคนทั้ งหลายวา "ดูเถิด เรา
พาคนนี้ออกมาใหทานทั้ งหลาย
เพ่ือใหทานรู วา เราไมเห็นวา
เขามีความผิดสิ่งใดเลย"
5พระเยซู จึ งเสด็จออกมาทรง
มงกุฎทําดวยหนามและทรงเสื้อ
สีมวง และปลาตกลาวแกเขา
ทั้งหลายวา "ดูคนนี้ซิ"
6ฉะนั้ นเมื่ อพวกปุโรหิ ตใหญ
และพวกเจ าหนาที่ ได เห็นพระ
องค เขาทั้งหลายรองอึงวา "ตรึง
เขาเสีย ตรึงเขาเสีย" ปลาตกลาว
แกเขาวา "พวกทานเอาเขาไป
ตรึงเองเถิด เพราะเราไมเห็นวา
เขามีความผิดเลย"
7พวกยิวตอบทานวา "พวกเรามี
กฎหมาย และตามกฎหมายนั้น
เขาควรจะตาย เพราะเขาไดตั้ ง
ตัวเปนพระบุตรของพระเจา"
8ฉะนั้นครั้ นปลาตไดยินดังนั้ น
ทานก็ตกใจกลัวมากข้ึน
9ทานเขาไปในศาลปรีโทเรียม
อีกและทูลพระเยซูวา "ทานมา
จากไหน" แตพระเยซูมิไดตรัส
ตอบประการใด
10 ป ลาตจึ งทู ลพระองค ว า
"ทานจะไมพูดกับเราหรือ ทาน

ไมรูหรือวาเรามีอํานาจที่จะตรึง
ทานที่กางเขน และมีอํานาจที่จะ
ปลอยทานได"
11พระเยซูตรัสตอบวา "ทานจะ
มีอํานาจเหนือเราไมได นอก
จากจะประทานจากเบื้ องบนให
แกทาน เหตุฉะนั้นผูที่มอบเรา
ไวกับทานจึงมีความผิดบาปมาก
กวาทาน"
12 ตั้ งแตนั้ นไปปลาตก็หาโอ-
กาสที่จะปลอยพระองค แตพวก
ยิวรองอึงวา "ถาทานปลอยชาย
คนนี้ ทานก็ไมใชมิตรของซีซาร
ผูใดที่ตั้งตัวเปนกษัตริยก็พูดตอ
สูซีซาร"
13 เมื่อปลาตไดยินดังนั้น ทาน
จึงพาพระเยซูออกมา แลวนั่ ง
บัลลังกพิพากษา ณ ที่เรียกวา
ลานปูศิลา ภาษาฮีบรูเรียกวา
กับบาธา

ชาวยิวไมยอมรับ
พระคริสตเปนกษัตริย

14 วันนั้ นเปนวันเตรียมปสกา
เวลาประมาณเที่ยง ทานพูดกับ
พวกยิววา "ดูเถิด นี่คือกษัตริย
ของทานทั้งหลาย"
15 แต เขาทั้ งหลายร องอึ งว า
"เอาเขาไปเสีย เอาเขาไปเสีย
ตรึงเขาเสียที่กางเขน" ปลาตพูด
กับเขาวา "ทานจะใหเราตรึง
กษัตริยของทานทั้งหลายที่กาง-
เขนหรือ" พวกปุโรหิตใหญตอบ

ยอหน 19

(4) อสย 53:9; ยน 18:33, 38 (6) กจ 3:13 (7) ลนต 24:16; มธ 26:63-66; ยน 5:18
(9) อสย 53:7; มธ 27:12, 14 (11) ลก 22:53; ยน 3:27 (12) ลก 23:2; ยน 18:33
(13) พบญ 1:17; 1 ซมอ 15:24 (14) มธ 27:62; ยน 19:31, 42 (15) ปฐก 49:10
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วา "เวนแตซีซารแลว เราไมมี
กษัตริย"

ทรงถูกตรึงบนไมกางเขน
(มธ 27:33-54; มก 15:22)

(ลก 23:33-47)
16 แลวปลาตจึงมอบพระองค
ใหเขาพาไปตรึงที่กางเขน และ
เขาพาพระเยซูไป
17 และพระองคทรงแบกกาง-
เขนของพระองค ไปยังสถานที่
แหงหนึ่งซึ่งเรียกวา สถานที่กะ-
โหลกศีรษะ ภาษาฮีบรู เรียกวา
กลโกธา
18ณ ที่นั้น เขาตรึงพระองคไว
ที่กางเขนกับคนอีกสองคน คน
ละขางและพระเยซูทรงอยูกลาง
19ปลาตใหเขียนคําประจานติด
ไวบนกางเขน และคําประจาน
นั้นวา "เยซูชาวนาซาเร็ธ
กษัตริยของพวกยิว"
20 พวกยิ วเป นอั นมากจึ งได
อานคําประจานนี้ เพราะที่ซึ่งเขา
ตรึงพระเยซูนั้ นอยู ใกลกับกรุง
และคํานั้นเขียนไวเปนภาษาฮีบรู
ภาษากรีก และภาษาลาติน
21 ฉะนั้ นพวกปุโรหิตใหญของ
พวกยิวจึงเรียนปลาตวา "ขออยา
เขียนวา `กษัตริยของพวกยิว'
แตขอเขียนวา `คนนี้บอกวา เรา
เปนกษัตริยของพวกยิว'"
22 ปลาตตอบวา "สิ่ งใดที่ เรา
เขียนแลวก็แลวไป"

23 ครั้ นพวกทหารตรึงพระเยซู
ไวที่กางเขนแลว เขาทั้งหลายก็
เอาฉลองพระองคแบงออกเปน
สี่สวนใหทหารทุกคนคนละสวน
และเอาฉลองพระองค ชั้ นใน
ดวย ฉลองพระองคชั้นในนั้นไม
มีตะเข็บ ทอตั้งแตบนตลอดลาง
24 เหตุฉะนั้ นเขาจึ งพูดกันว า
"เราอยาฉีกแบงกันเลย แตให
เราจับสลากกันจะไดรู วาใครจะ
ได" ทั้งนี้ เพ่ือพระคัมภีรจะสํา-
เร็จที่วา `เสื้อผาของขาพระองค
เขาแบงปนกัน สวนเสื้อของขา
พระองคนั้น เขาก็จับสลากกัน'
พวกทหารจึงไดกระทําดังนี้
25 ผู ที่ ยื นอยู ข างกางเขนของ
พระเยซูนั้น มีมารดาของ
พระองคกับนาสาวของพระองค
มารียภรรยาของเคลโอปส และ
มารียชาวมักดาลา
26 ฉะนั้นเมื่อพระเยซูทอดพระ
เนตรเห็ นมารดาของพระองค
และสาวกคนที่ พระองคทรงรัก
ยืนอยู ใกล พระองคตรัสกับ
มารดาของพระองควา "หญิง
เอย จงดูบุตรของทานเถิด"
27 แล วพระองค ตรัสกับสาวก
คนนั้นวา "จงดูมารดาของทาน
เถิด"    และตั้งแตเวลานั้นมา
สาวกคนนั้ นก็ รั บนางมาอยู ใน
บานของตน
28 หลังจากนั้น พระเยซูทรง

ยอหน 19

(16) มธ 27:26, 31; มก 15:15 (17) กดว 15:36 (18) อสย 53:12 (19) มธ 27:37
(23) มธ 27:35; มก 15:24; ลก 23:34 (24) สดด 22:18 (25) มธ 27:55; มก 15:40
(26) ยน 2:4; 13:23; 20:2 (27) ลก 18:28; ยน 1:11; 16:32 (28) สดด 69:21
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ทราบวา ทุกสิ่งสําเร็จแลว เพ่ือ
พระคัมภี ร จะสําเร็ จจึ งตรัสว า
"เรากระหายน้ํา"
29 มีภาชนะใส น้ํ าองุ นเปรี้ ยว
วางอยูที่ นั่ น เขาจึงเอาฟองน้ํา
ชุ บน้ํ าองุ นเปรี้ ยวใส ปลายไม
หุสบชู ข้ึ นใหถึ งพระโอษฐของ
พระองค
30 เมื่ อพระเยซูทรงรับน้ําองุ น
เปรี้ ยวแลว พระองคตรัสวา
"สําเร็จแลว" และทรงกมพระ
เศียรลงปลอยพระวิญญาณจิต
ออกไป
พระอัฐิของพระองคไมหักเลย
31 เพราะวันนั้ นเปนวันเตรียม
พวกยิวจึงขอใหปลาตทุบขาของ
ผูที่ถูกตรึงใหหัก และใหเอาศพ
ไปเสีย เพ่ือไมใหศพคางอยูที่
กางเขนในวันสะบาโต (เพราะ
วันสะบาโตนั้นเปนวันใหญ)
32 ดังนั้นพวกทหารจึงมาทุบขา
ของคนที่หนึ่ง และขาของอีกคน
หนึ่งที่ถูกตรึงอยูกับพระองค
33 แตเมื่อเขามาถึงพระเยซูและ
เห็นวาพระองคสิ้นพระชนมแลว
เขาจึงมิไดทุบขาของพระองค
34 แต ทหารคนหนึ่ ง เอาทวน
แทงที่ สีขางของพระองค และ
โลหิตกับน้ําก็ไหลออกมาทันที
35 คนนั้ นที่ เห็ นก็ เป นพยาน
และคําพยานของเขาก็เปนความ
จริง และเขาก็รูวาเขาพูดความ

จริง เพ่ือทานทั้งหลายจะไดเชื่อ
36 เพราะสิ่ งเหลานี้ เกิดข้ึนเพ่ือ
ข อพระคั มภี ร จะสําเร็ จซึ่ งว า
`พระอั ฐิของพระองคจะไมหัก
สักซี่เดียว'
37 และมีข อพระคัมภี รอีกขอ
หนึ่ งวา `เขาทั้ งหลายจะมองดู
พระองคผูซึ่งเขาเองไดแทง'

พระเยซูทรงถูกฝงไว
ในอุโมงคฝงศพของโยเซฟ

(มธ 27:57-60)
(มก 15:43-47)
(ลก 23:50-56)

38 หลั งจากนี้ โยเซฟชาวบ าน
อาริมาเธีย ซึ่ งเปนสาวกลับๆ
ของพระเยซู เพราะกลัวพวกยิว
ก็ ได ขอพระศพพระเยซู จาก
ปลาต และปลาตก็ยอมให โย-
เซฟจึ งมาอัญเชิญพระศพพระ
เยซูไป
39 ฝายนิโคเดมัส ซึ่ งตอนแรก
ไปหาพระเยซู ในเวลากลางคืน
นั้นก็มาดวย เขานําเครื่องหอม
ผสมคื อมดยอบกั บกฤษณา
หนักประมาณสามสิบกวากิโล-
กรัมมาดวย
40 พวกเขาอัญเชิญพระศพพระ
เยซู และเอาผาปานกับเครื่ อง
หอมพันพระศพนั้ นตามธรรม
เนียมฝงศพของพวกยิว
41 ในสถานที่พระองคถูกตรึงที่
กางเขนนั้นมีสวนแหงหนึ่ ง ใน

ยอหน 19

(29) มธ 27:48, 50 (30) ยน 17:4 (31) อพย 12:16; ลนต 23:6-7 (34) 1 ยน 5:6, 8
(35) ยน 20:31; 21:24 (36) อพย 12:46; กดว 9:12 (37) สดด 22:16-17
(38) มธ 27:57-61; มก 15:42-47 (39) สดด 45:8; สภษ 7:17 (40) ลก 24:12
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สวนนั้นมีอุโมงคฝงศพใหมที่ยัง
ไมไดฝงศพผูใดเลย
42 เพราะวันนั้ นเปนวันเตรียม
ของพวกยิว และเพราะอุโมงค
นั้นอยูใกล เขาจึงบรรจุพระศพ
พระเยซูไวที่นั่น

การฟนคืนพระชนม
ของพระเยซูคริสต
(มธ 28:1-10)
(มก 16:1-14)
(ลก 24:1-43)

20วันแรกของสัปดาหเว-
ลาเชามืด มารียชาว

มักดาลามาถึงอุโมงคฝงศพ เธอ
เห็นหินออกจากปากอุโมงคอยู
แลว
2 เธอจึ งว่ิ งไปหาซี โมนเปโตร
และสาวกอีกคนหนึ่ งที่พระเยซู
ทรงรักนั้น และพูดกับเขาวา
"เขาเอาองคพระผู เปนเจาออก
ไปจากอุโมงคแลว และพวกเรา
ไม รู ว าเขาเอาพระองค ไปไวที่
ไหน"
3 เปโตรจึงออกไปยังอุโมงคกับ
สาวกคนนั้น
4 เขาจึงว่ิงไปทั้ งสองคน แต
สาวกคนนั้นว่ิงเร็วกวาเปโตรจึง
มาถึงอุโมงคกอน
5 เขากมลงมองดูเห็นผาปานวาง
อยู แตเขาไมไดเขาไปขางใน
6ซี โมนเปโตรตามมาถึ งภาย
หลัง แลวเขาไปในอุโมงคเห็น

ผาปานวางอยู
7และผาพันพระเศียรของพระ
องคไมไดวางอยูกับผาอื่น แต
พับไวตางหาก
8แล วสาวกคนนั้ นที่ มาถึ งอุ-
โมงคกอนก็เขาไปดวย เขาได
เห็นและเชื่อ
9 เพราะวาขณะนั้นเขายังไมเขา
ใจขอพระคัมภีรที่ วา พระองค
จะตองฟนข้ึนมาจากความตาย
10 แลวสาวกทั้งสองก็กลับไปยัง
บานของตน
พระเยซูทรงปรากฏพระองค

ตอมารียชาวมักดาลา
11 แตฝายมารีย ยืนรองไหอยู
นอกอุโมงค ขณะที่รองไหอยู
เธอกมลงมองดูที่อุโมงค
12 และได เห็ นทู ตสวรรค สอง
องคสวมเสื้ อขาวนั่ งอยู ณ ที่
ซึ่งเขาวางพระศพพระเยซู องค
หนึ่งอยูเบ้ืองพระเศียร และองค
หนึ่งอยูเบ้ืองพระบาท
13 ทูตทั้ งสองพูดกับมารีย ว า
"หญิงเอย รองไหทําไม" เธอ
ตอบทูตทั้ งสองวา "เพราะเขา
เอาองคพระผู เปนเจาของขาพ-
เจาไปเสียแลว และขาพเจาไม
ทราบวาเขาเอาพระองคไปไวที่
ไหน"
14 เมื่ อมารีย พูดอย างนั้ นแลว
ก็ หันกลับมาและเห็นพระเยซู
ประทับยืนอยู แตไมทราบวา

ยอหน 19, 20

(42) อสย 53:9; ยน 19:14 (1) มธ 27:60, 66 (2) ยน 13:23; 19:26 (3) ลก 24:12
(5) ยน 19:40 (7) ยน 11:44 (8) ยน 21:23-24 (9) สดด 16:10; กจ 2:25, 31
(11) มก 16:5 (14) มธ 28:9; มก 16:9; ลก 24:16, 31; ยน 21:4
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เปนองคพระเยซู
15 พระเยซู ตรั สถามเธอว า
"หญิงเอย รองไหทําไม เจาตาม
หาผูใด" มารียสําคัญวาพระองค
เปนคนทําสวนจึงตอบพระองค
วา "นายเจาขา ถาทานไดเอา
พระองคไป ขอบอกใหดิฉันรูวา
เอาพระองคไปไวที่ ไหน และ
ดิฉันจะรับพระองคไป"
16 พระ เยซู ตรั สกั บ เ ธอว า
"มารียเอย" มารียจึงหันมาและ
ทูลพระองควา "รับโบนี" ซึ่ ง
แปลวา อาจารย
17พระเยซูตรัสกับเธอวา "อยา
แตะตองเรา เพราะเรายังมิได
ข้ึนไปหาพระบิดาของเรา แตจง
ไปหาพวกพ่ีนองของเรา และ
บอกเขาวา เราจะข้ึนไปหาพระ
บิดาของเราและพระบิ ดาของ
ทานทั้งหลาย และไปหาพระเจา
ของเราและพระเจาของทานทั้ ง
หลาย"
18 มารี ย มั กดาลาจึ งไปบอก
พวกสาวกวา เธอไดเห็นองค
พระผูเปนเจาแลว และพระองค
ไดตรัสคําเหลานั้นกับเธอ
พระเยซูทรงปรากฏพระองค
ตอเหลาสาวกเวนแตโธมัส

19 คํ่าวันนั้นซึ่ งเปนวันแรกของ
สัปดาห เมื่อสาวกปดประตูหอง
ที่พวกเขาอยูแลวเพราะกลัวพวก
ยิว พระเยซูไดเสด็จเขามาประ-

ทับยืนอยูทามกลางเขา และตรัส
กับเขาวา "สันติสุขจงดํารงอยู
กับทานทั้งหลายเถิด"
20 ครั้ นพระองคตรัสอยางนั้ น
แลว พระองคทรงใหเขาดูพระ
หัตถและสีขางของพระองค เมื่อ
พวกสาวกเห็นองคพระผูเปนเจา
แลว เขาก็มีความยินดี
21 พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกวา
"สันติสุขจงดํารงอยู กับทานทั้ ง
หลายเถิด พระบิดาของเราทรง
ใชเรามาฉันใด เราก็ใชทานทั้ ง
หลายไปฉันนั้น"
22 ครั้นพระองคตรัสดังนั้นแลว
จึ งทรงระบายลมหายใจออก
เหนือเขา และตรัสกับเขาวา
"ท านทั้ งหลายจงรั บพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์เถิด
23 ถ าท านจะยกความผิ ดบาป
ของผู ใด ความผิดบาปนั้นก็จะ
ถูกยกเสีย และถาทานจะ
ใหความผิดบาปติดอยู กับผู ใด
ความผิ ดบาปก็จะติดอยู กับผู
นั้น"
พระเยซูทรงปรากฏพระองค

อีกครั้งหน่ึงและ
โธมัสยอมเชื่อ

24 แตฝายโธมัสที่ เขาเรียกกันวา
ดิดุมัส ซึ่ งเปนสาวกคนหนึ่ งใน
สิบสองคนนั้น ไมไดอยูกับพวก
เขาเมื่อพระเยซูเสด็จมา
25 สาวกอื่ นๆจึ งบอกโธมั สว า

ยอหน 20

(16) ยน 10:3 (17) สดด 22:22; มธ 18:10; ลก 24:5; ยน 16:28; 17:11; กจ 1:9
(18) มธ 28:10; ลก 24:10 (19) มก 16:14; ลก 24:36 (20) ยน 16:20, 22; กจ 1:3
(21) มธ 28:18-20; ยน 17:18-19 (23) มธ 16:19; 18:18 (24) ยน 11:16
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"เราได เห็นองคพระผู เปนเจ า
แลว" แตโธมัสตอบเขาเหลานั้น
วา "ถาขาไมเห็นรอยตะปูที่พระ
หัตถของพระองค และไมไดเอา
นิ้ วของขาแยงเขาไปที่ รอยตะปู
นั้น และไมไดเอามือของขาแยง
เขาไปที่ สีข างของพระองคแลว
ขาจะไมเชื่อเลย"
26 ครั้ นล วงไปแปดวั นแล ว
เหลาสาวกของพระองคอยูดวย
กันขางในอีก และโธมัสก็อยูกับ
พวกเขาดวย ประตูปดแลว พระ
เยซู เสด็จเขามาและประทับยืน
อยู ท ามกลางเขาและตรั สว า
"สันติสุขจงดํารงอยู กับทานทั้ ง
หลายเถิด"
27 แลวพระองคตรัสกับโธมัสวา
"จงย่ื นนิ้ วมาที่ นี่ และดูมือของ
เรา จงย่ืนมือออกคลําที่ สีขาง
ของเรา อยาขาดความเชื่ อเลย
แตจงเชื่อเถิด"
28 โธมั สทู ลตอบพระองค ว า
"องคพระผู เปนเจาของขาพระ
องค และพระเจาของขาพระ
องค"
29พระเยซูตรัสกับเขาวา "โธมัส
เอย เพราะทานไดเห็นเราทาน
จึงเชื่ อ ผูที่ ไมเห็นเราแตเชื่อก็
เปนสุข"

ความมุงหมายของ
ขาวประเสริฐของยอหน

30 พระเยซูไดทรงกระทําหมาย

สําคัญอื่นๆอีกหลายประการตอ
หนาเหลาสาวกของพระองค ซึ่ง
ไมไดจดไวในหนังสือมวนนี้
31 แต การที่ ได จดเหตุ การณ
เหลานี้ ไวก็เพ่ือทานทั้ งหลายจะ
ไดเชื่อวา พระเยซูทรงเปนพระ
คริสตพระบุตรของพระเจา และ
เมื่อมีความเชื่อแลว ทานก็จะมี
ชีวิตโดยพระนามของพระองค
พระเยซูทรงปรากฏพระองค

ตอเหลาสาวก
ในแควนกาลิลี

21ภายหลังเหตุการณเหลา
นี้พระเยซูไดทรงสําแดง

พระองคแก เหลาสาวกอีกครั้ ง
หนึ่ งที่ทะเลทิเบเรียส และพระ
องคทรงสําแดงพระองคอยางนี้
2 คือ ซีโมนเปโตร โธมัสที่เรียก
วา ดิดุมัส และนาธานาเอลชาว
บานคานาแควนกาลิลี และบุตร
ชายทั้งสองของเศเบดี และสาวก
ของพระองคอีกสองคนกําลังอยู
ดวยกัน

การตกปลาที่ลมเหลว
3ซีโมนเปโตรบอกเขาวา "ขาจะ
ไปจับปลา" เขาทั้ งหลายจึงพูด
กับทานวา "เราจะไปกับทาน
ดวย" เขาก็ออกไปลงเรือทันที
แตคืนนั้นเขาจับปลาไมไดเลย
4แตครั้ นรุ งเชาพระเยซูประทับ
ยืนอยูที่ฝง แตเหลาสาวกไมรูวา
เปนพระเยซู

ยอหน 20, 21

(27) มก 16:14; 1 ยน 1:1 (29) 2 คร 5:7; 1 ปต 1:8 (30) ยน 21:25
(31) ลก 1:4; 2:11; ยน 3:15-16; 5:24; 19:35; 1 ปต 1:8-9; 1 ยน 5:1, 13
(1) ยน 6:1 (2) มธ 4:21; มก 1:19; ลก 5:10; ยน 1:45-51 (4) ลก 24:16; ยน 20:14
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พระเยซูทรงปรากฏพระองค

และตรัสส่ังเหลาสาวก
อวนเต็มไปดวยปลา

5พระเยซูจึงตรัสถามเขาวา "ลูก
เอย มีอาหารบางหรือเปลา" เขา
ทูลตอบพระองควา "ไมมี"
6พระองคตรัสกับเขาทั้ งหลาย
วา "จงทอดอวนลงทางดานขวา
เรือเถิด แลวจะไดปลาบาง" เขา
จึงทอดอวนลงและไดปลาเปน
อันมากจนลากอวนขึ้นไมได
7สาวกคนที่ พระเยซูทรงรักจึง
บอกเปโตรวา "เปนองคพระผู
เปนเจา" เมื่อซีโมนเปโตรไดยิน
วาเปนองคพระผู เปนเจา เขาก็
หยิบเสื้อคลุมชาวประมงของเขา
มาสวมรัดไว (เพราะเขาเปลือย
เปลาอยู) แลวก็กระโดดลงทะเล
8แตสาวกอื่นๆนั้นนั่ งเรือเล็กๆ
มา ลากอวนที่ติดปลาเต็มนั้นมา
ดวย (เพราะเขาอยู ไมหางจาก
ฝ งนัก ไกลประมาณหนึ่ งรอย
เมตรเทานั้น)
9 เมื่อเขาข้ึนมาบนฝง เขาก็เห็น
ถานติดไฟอยู และมีปลาวางอยู
ขางบนและมีขนมปง
10 พระเยซูตรัสกับเขาทั้ งหลาย
วา "เอาปลาที่ไดเมื่อกี้นี้มาบาง"
11 ซี โมนเปโตรจึ งไปลากอวน
ข้ึนฝง อวนติดปลาใหญเต็ม มี
หนึ่ งรอยหาสิบสามตัว และถึง
มากอยางนั้นอวนก็ไมขาด

พระเยซูทรงเลี้ยงเหลาสาวก
12 พระเยซูตรัสกับเขาทั้ งหลาย
วา "เชิญมารับประทานอาหาร
กันเถิด" และในพวกสาวกไมมี
ใครกลาถามพระองควา "ทาน
คือผูใด" เพราะเขารูอยู วาเปน
องคพระผูเปนเจา
13 พระเยซูทรงเขามาหยิบขนม
ปงแจกใหเขาและทรงหยิบปลา
แจกดวย
14 นี่ เปนครั้ งที่ สามที่ พระเยซู
ทรงสําแดงพระองค แก พวก
สาวกของพระองค หลังจากที่
พระองคทรงคืนพระชนม

"ซีโมน...ทานรักเราหรือ"
15 เมื่ อรับประทานอาหารเสร็จ
แลวพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตร
วา "ซีโมนบุตรชายโยนาหเอย
ทานรักเรามากกวาพวกเหลานี้
หรือ" เขาทูลตอบพระองควา
"ถูกแลว พระองคเจาขา พระ
องคทรงทราบวา ขาพระองครัก
พระองค" พระองคตรัสสั่งเขาวา
"จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด"
16 พระองคตรั สกับเขาครั้ งที่
สองอีกวา "ซีโมนบุตรชายโย-
นาหเอย ทานรักเราหรือ" เขา
ทูลตอบพระองควา "ถูกแลว
พระองคเจาขา พระองคทรง
ทราบวาขาพระองครักพระองค"
พระองคตรัสกับเขาวา "จงเลี้ยง
แกะของเราเถิด"

ยอหน 21

(5) ลก 24:41 (6) ลก 5:4, 6-7 (7) ยน 13:23; 20:2 (12) กจ 10:41
(14) ยน 20:19, 26 (15) กจ 20:28; 1 ทธ 4:6; 1 ปต 5:2
(16) สดด 79:13; มธ 2:6; 10:16; 15:24; 25:33; 26:31; กจ 20:28; ฮบ 13:20
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17 พระองคตรั สกับเขาครั้ งที่
สามวา "ซีโมนบุตรชายโยนาห
เอย ทานรักเราหรือ" เปโตร
ก็เปนทุกขใจที่พระองคตรัสถาม
เขาครั้ งที่ สามวา "ทานรัก
เราหรือ" และเขาทูลพระองควา
"พระองคเจาขา พระองคทรง
ทราบทุกสิ่ง พระองคทรงทราบ
วา ขาพระองครักพระองค" พระ
เยซูตรัสกับเขาวา "จงเลี้ยงแกะ
ของเราเถิด

สาวกจะตอง
ยอมตามพระเยซูไป

18 เราบอกความจริงแกทานวา
เมื่ อท าน ยั งหนุ มท านคาด
เอวเอง และเดินไปไหนๆตามที่
ทานปรารถนา แตเมื่ อทานแก
แลวทานจะเหยียดมือของทาน
ออก และคนอื่นจะคาดเอว
ทานและพาทานไปที่ ที่ ทานไม
ปรารถนาจะไป"
19 ที่พระองคตรัสอยางนั้นเพ่ือ
แสดงวา เปโตรจะถวายเกียรติ
แดพระเจาดวยความตายอยาง
ไร ครั้นพระองคตรัสอยางนั้น
แลวจึงสั่ งเปโตรวา "จงตามเรา
มาเถิด"
20 เปโตรเหลียวหลังเห็นสาวก
คนที่พระเยซูทรงรักตามมา คือ

สาวกที่เอนตัวลงที่พระทรวงของ
พระองคเมื่ อรับประทานอาหาร
เย็นอยูนั้น และทูลถามวา "พระ
องคเจาขา ผูที่จะทรยศพระองค
คือใคร"
21 เมื่ อเปโตรเห็นสาวกคนนั้ น
จึงทูลถามพระเยซูวา "พระองค
เจาขา คนนี้จะเปนอยางไร"
22 พระเยซูตรัสกับเขาวา "ถา
เราอยากจะให เขาอยู จนเรามา
นั้น จะเปนเรื่องอะไรของทาน
เลา ทานจงตามเรามาเถิด"
23 เหตุฉะนั้นคําที่ วา สาวกคน
นั้นจะไมตาย จึงลือไปทามกลาง
พวกพ่ีนอง แตพระเยซูมิไดตรัส
แกเขาวา "สาวกคนนั้นจะไม
ตาย" แตตรัสวา "ถาเราอยากจะ
ใหเขาอยู จนเรามานั้น จะเปน
เร่ืองอะไรของทานเลา"
24 สาวกคนนี้แหละ ที่ เปน
พยานถึงเหตุการณเหลานี้ และ
เปนผูที่ เขียนสิ่งเหลานี้ ไว และ
เราทราบวาคําพยานของเขาเปน
ความจริง
25 มีอีกหลายสิ่ งที่ พระเยซูได
ทรงกระทํา ถาจะเขียนไวให
หมดทุกสิ่ง ขาพเจาคาดวา แม
หมดทั้ งโลกก็ น าจะไม พอไว
หนังสือที่จะเขียนนั้น เอเมน

ยอหน 21

(17) ยน 2:24-25; 16:30 (18) ยน 13:36; กจ 12:3-4 (19) มธ 4:19; 16:24
(20) ยน 13:23, 25; 20:2 (22) มธ 16:27-28; 25:31; 1 คร 4:5; 11:26; วว 2:25
(24) ยน 19:35; 3 ยน 1:12 (25) อมส 7:10; ยน 20:30
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